
 

 گرایی زنانو تجمل گراییراهکارهای پرهیز از مصرف
 *مهدی فدایی

 اشاره 

بررسـی اسـت؛ یکـی قاب  توجه و  نگرش در اصوص موضوع مصرف، دو نوع
نیمی  ،مدیریت مصرف. از منظر اسالم، دنیای مدرن دیگری دیدگاه اسالم و نگاه

ـُ  »فرمایـد: می امـام علـیکـه کام  است؛ چنان از یک زندگی ْْ ْقـِدیُر ِن ََّ ال
مَشة َِ نگرش دنیای مدرن به  اما« نیمی از زندگی است. ،گیریتقدیر و اندازه 9؛اْلَم

 :گویـد؛ آنجـا کـه میان از نمایشنامه آرتور میلر فهمیـدتومی را مدیریت مصرف
رفـت دانست با اود چه کنـد، مـیکسی که حالش بد بود و نمی ،ها پیشسال»

تـوانی کرد و از این قبی . امـروز تـو حالـت بـد اسـت؟ نمـیکلیسا، انقالب می
   2.«سردربیاوری رستگاری چیست؟ برو ارید 

در ایـن نقـ  قـول از نمایشـنامه میلـر،  آور باشـد کـه ببینـیمشاید کمی تعجـب
اریدکردن به عنوان پادزهِر بدحالی تجویا شده است. با ایـن همـه، در واپسـین 
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بـه عنـوان  ،بیستم، اریـدکردن، البتـه بعـد از تماشـای تلویایـون های سدهدهه
کـار بسـیار رایجـی شـده اسـت.  ه،سرگرمی مطلوب، در بریتانیا و ایاالت متحد

ها هنگام رفـتن بـه مراکـا دقیقی برای توصیف آنچه آدم د واژهشای ،«اریدکردن»
 هـم چیـای و گردندنوشند، میاورند، میآنها می ؛نباشد ،دهندارید انجام می

ها و به همدیگر هم نگـاه به کاالی توی ویترین مغازه ،اما در عین حال ؛ارندمی
اجتمـاعی بـدل شـده  به فعالیت مهّم نمودن، تماشا و کردنزدن، نگاهکنند. زلمی

هـا و بخش نگرشمسئله مصرف را هویت ،های زندگیاست. شیوه جدید سبک
هـا و کردن بـه چیاهـا، جاهـا، حادثـهاین نگاه 9پندارد.رفتارهای انسان مدرن می

 .تر انگاشتتوان جائی از یک فرآیند اجتماعی وسی دیگران را می

 مصرف کاال و خدمات

ات زنـدگی جدیـد در دنیـای جدیـد اسـت. یکـی از اصوصـی ،گرایـیمصرف
ییـدی اسـت بـر أهر تم   ،ایهای زنجیرهسنتر و فروشگاهها، پاساژها، سیتیبوتیک

گرایـی و گرایی در جهان معاصر و نیا ایران امروز ما. پدیده مصـرفپدیده مصرف
ها و تنـوعی کـه دارد، جنسـیت زنـان را بیشـتر در معـرض به دلی  جاذبه ،تجم 

برآنیم تا راهکارهایی را جهت مـدیریت رفتـار  ،دهد. در این مقالهر میانفعال قرا
 مصرفی در میان زنان ارائه دهیم. 

 تعریف مصرف. الف

ثروت، منب  درآمد است و درآمد االی )درآمد منهای استهالک( به دو منظـور 
انداز ااتصاص می یابـد و شود: بخشی از آن به انباشتن ثروت و پساستفاده می

د. آن قسـمت از درآمـد کـه صـرف گـرددیگر، صرف تحصـی  لـذت میبخش 
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مصــرف، دو گــروه عمــده  9.د، مصــرف نــام داردشــوآوردن لــذت میدســتبــه
هـا، آشـامیدنی :هـا شـام گیرد. اـوراکیها را دربرمیها و غیراوراکیاوراکی

ــبای ــوه و س ــن، می ــات، روغ ــت، لبنی ــرنج، گوش ــان، ب ــواع ن ــات، ان و  ،داانی
های پوشاک و کفش، مسکن، اثاثیه منال، بهداشت و گروه :شام  هاغیراوراکی

هـا، اـدمات فرهنگـی و نق  و ارتباطات، تفریحات و سـرگرمی درمان، حم  و
 2.کاالها و ادمات متفرقه است

 گراییتعریف مصرف .ب
گرایـی مصـرف ،های مادیدادن به مصرف و هدف قراردادن رفاه و داراییاصالت

دانستن اوشـبختی شخصـی بـا  گرایی را به معنای برابرصرفم ،نام دارد. برای
گرایی، جامعـه، از اند. در پروسه مصـرفهای مادی و مصرف گرفتهارید دارایی

، اصـ  در جامعـه، حداکثرسـازی شـده جامعه تولیدی به جامعه مصرفی تبدی 
شود. برای تسری  در تبدی  جامعه به جامعـه مصـرفی، گرایی میمصرف و لذت

ای، های بـارگ و زنجیـرههها، تأسیس فروشـگاهای برگااری نمایشگاهیاستاز س
قیمت در حجم فراوان استفاده شـده اسـت. ورود و ظهور کاالهای مصرفی ارزان

امـا در جامعـه  ؛ویژه طبقه ثروتمنـدان و مرفـه بـود ،قباًل مصرف کاالهای فراوان
یابد. البتـه در مصـرف مصرفی، مصرف این کاالها برای مردم عادی نیا رواج می

و کاالهـای  اسـت ویژه ثروتمنـدان ،قیمت و با کیفیت باالکاالها، کاالهای گران
  3.مردمان عادی است مخصوص ،ترقیمت و با کیفیت پایینارزان

برانـدازی شـده کـه عـالوه بـر زدگی در جامعه امروز ایران، بالی اانمانمصرف
ها را به اطر اندااتـه ن، کیان اانوادهایجاد مشکالت اقتصادی فراوان ارد و کال
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 فخرفروشـی،و  طلبیزیـادتچشـمی، وهمچشم :ای ماننداست. رذای  ااالقی
را شـنااته و بـه  اوبی این مسـئلهاست. رهبر انقالب به این بال را دوچندان کرده

بـالی بارگـی اسـت کـه میـ  بـه مصـرف،  ،برای جامعـه» اشاره کرده است: آن
کــردن، بیشــتر اــوردن، زیــاد شــود و همــه بــه بیشــتر مصــرفروز در آن روزبــه
های مد و هـر چیـا تـازه بـرای وسـای  پوشیدن و دنبال نشانهاوردن، متنوعمتنوع

 9«.تشویق بشوند ،زندگی و تجمالت آن رفتن

 نگرش اسالم به مصرف .ج
حالل طیب، بـر نگـرش  و انفاق، اسراف، اتراف، تبذیر :هایی مانندواژه ،در قرآن

یـک نیـاز طبیعـی اسـت و  ،دارد. مصرف داللت آن و اسالم به مسئله مصرفقر
امـا آنچـه از منظـر اسـالم اهمیـت دارد،  ؛گریای از آن در زندگی دنیایی نیسـت

 ّو ُکُلوْا ّو اشمْرُبوْا ّو َّل ُترمْرُفواْ »فرماید: مدیریت مصرف است. اداوند کریم می
ُه َّل یُحبُّ اْلُمرْرِفین اداونـد  هماناروی نکنید. اما زیاده ؛و بیاشامیدبخورید  2؛ِإن 

 «دارد.کنندگان را دوست نمیاسراف
روی در کمیـت و بسـیار جـامعی اسـت کـه هرگونـه زیـاده هکلم ،«اسراف»واژه 

روش قـرآن  ،شـود و ایـنگرایی و اتالف و مانند آن را شـام  مـیکیفیت و بیهوده
سـوء  یهـب آفـرینش، فـورًا جلـواسـتفاده از موا رایاست که به هنگام تشویق ب

کننده مسلمان از آنجا که یک مصرف 3کند.به اعتدال توصیه می ،استفاده را گرفته
کـه ضـامن  ـ نماید برای پیداکردن مسیر صحیح و معقـول در زنـدگیتالش می

از وحی الهی )قرآن کـریم( و سـیره  ـ سعادت و اوشبختی دنیا و آارت او باشد
ماید و با رعایت تقوای الهـی و پایبنـدی بـه حـدود الگوبرداری ن معصومان
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رو، در اتخـاذ الگـوی صـحیح مصـرف، ازاین .به کارهایش ارزش بدهد ،شرعی
دهـد. اسـالم ل اهمیـت قـرار مـیرعایت حدود و مقررات الهـی را در درجـه اّو 

براالف نظام سرمایه داری که در آن تولید و مصرف با هدف به حداکثر رساندن 
برای حفو مصالح فرد و جامعـه، بـرای  ،آزاد است یت مادی کامالً سود و مطلوب

 ،تولید و همچنین مصرف، حدود و موازینی قرار داده است. این حـدود و قـوانین
اما باید گفت یک اص  بر همه ایـن حـدود  ؛در شریعت انسانی تبیین شده است

-ل و میانـهگرایی، از منظر دینی، اعتـدالیه در مسئله مصرفاص  اّو  ؛حاکم است

اسـت. در ابـر  ت پیـامبر گرامـیاز سیره و سنّ  برآمده ،روی است. این اص 
دربـاره سـیره رسـول  : از پدرم امیرمؤمنانفرمود حسین امام آمده است که

در همه امـور معتـدل  رسول ادا» در اارج از منال پرسیدم فرمود: ادا
   9«کرد.گاهی افراط و گاهی تفریط نمی ؛رو بودو میانه

در رف  نیازهای مادی و فرهنگی اـویش، رعایـت  سیره رسول گرامی اسالم
روی بود. در سیره حضرت نق  شـده کـه ایشـان هرگـا سـیر غـذا اعتدال و میانه
 بود: ارجکمبسیار ساده و  ،در طول زندگی اویش نمود وپرستی ننخورد و شکم

ست کـه مـردی بـود این ا ،اوردبه چشم می لین چیای که در سیره پیغمبراّو 
ارج، لباس و اوراکش و همچنـین در نشسـت و برااسـت و مسـافرت، سبک

  2بسیار ساده بود.
 چ ن تیشه مباش و جمله در خ   متراش

 جج

 

 چ ن گیده ز کزاگ خز یب دزی د زره مبزاش      
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 تعلززیز ز اگه ریززر  گ کززاگ معززاش   
 ج

 

 1یزاش کب و چی ی میچی ی س ی خ   می 
 

 سازیراهكارهای نهادینه .د

گرایـی و تجمـ  را کردن پرهیا از مصرفراهکارهای نهادینه این نوشتار، در ادامه
 «هـای رفتـاریمهـارت»و  «های شـنااتیمهارت»ذی  دو بخش  ،در میان زنان

 کنیم:ارائه می

 های شناختیمهارت .یک

به مسائ  مختلف است،  نها و باورهایمااز آنجا که رفتارهای ما برآمده از نگرش
نـاظر بـه  ،گرایانـهای از راهکارهای تغییر و اصالح رفتارهای مصرفخش عمدهب

هایی مانند زیبایی است. در اینجا دو راهکـار تغییر نگرش درباره مصرف و مقوله
 نماییم:ک و شناات را بررسی میاناظر به حوزه ادر

 . اصالح نگرش درباره دنیا1

ای اسـت بـرای زنـدگی و مقدمـه ،توجه به این مسئله که زندگی و حیات دنیـوی
هـا و هـا، اهـداف، ارادهحیات ااروی، نگرشی بنیـادین اسـت کـه تمـام انگیـاه

باشـد، در  معتقـد دهد. زنی که به این نگرش کلـیرفتارهای انسانی را جهت می
 یابه حوزه مدیریت اانه مربوط  طول زندگی مادی اویش، در رفتارهای مصرفی

کند و بر اسـاس معیارهـای برآمـده از آن را طی می اویش، راه میانهو ظاهر بدن 
کند. اینکه دیـن و قـرآن کـریم، در آیـات انتخاب می ،نگرش کلی تصمیم گرفته

های انبیای الهـی را کید دارد و داستانأبسیاری بر مسئله معادباوری و اداباوری ت
طلب در جهت تقویت و تذکر همین دو مسئله بنیادین نق  کرده، داللت بر این م
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 دهـدمیثیر قـرار أهمه ابعاد زندگی انسان را تحت ت ،دارد که باور به این دو مسئله
َت  َو ِإِن کند.های مصرفی ما را اصالح و مدیریت میانتخاب از جمله، و َْ ََّ ََ  اْسـ

ْن 
َ
ِه  َو َبْمَن  َبْمَنَك  اَل َیُکوَن  أ ل اللَّ ََ َمة  َفاْف َْ ت ، بین اـود اگر بتوانی در امر معیش 9؛ُذو ِن

   و ادای اود از مخلوق ، کسی را واسطه و میانجی قرار ندهی بهتر است.

 مفهوم زیبایی در . تغییر نگرش 2

در طبیعـت و سرشـت هـر زنـی وجـود دارد و ایـن  ،می  به زیبایی و محبوبیـت
کشاند که این می  و نیاز طبیعـی وی مصرف کاالهایی می ویوی را به س ،مسئله

معقـول و  شـک ن است که مصرف بایـد بـه آ ،قاعده کلی در اینجامین کند. أرا ت
گرایـی تواند موجب پرهیا از مصرفهایی که میفرضمنطقی باشد. یکی از پیش

و تجم  شود و یک مصرف منطقی را به ارمغان آورد، نگرش زن به زیبایی اسـت 
جایگـاه  آنچـه ،دهی کند. از منظـر قـرآن کـریمرا جهت اوتواند رفتارهای که می

 :  ، زیبایی درونی یا تقواستبردانسان را ناد اداوند باال می
ّه ّعلیٌم ّخبیٌر » ِه ّأْتقاُکْم ِإَّ  الل  ارجمندترین شـما  ،در حقیقت 2؛ِإَّ  ّأْکّرّمُکْم ِعْنّد الل 

 «پرهیاکارترین شماست. ،ناد ادا
ای بهـره معنـویزیبـایی  ولی از هرچه انسان از جنبه ظاهری زیبا باشد، ،روازاین

کـردن زیبـایی بـه ارزشی ناد پروردگـار نخواهـد داشـت. االصـه نداشته باشد،
هـای غیرالهـی بـه انسـان و فلسـفه زنـدگی زیبایی ظاهری و بیرونی، نگاه مکتب

اصـالت بـا پوشـِش  ،ویژه مکتـب اسـالمیبه ،های الهیاوست. از منظر مکتب
د در اسالم بـر اهمیـت پوشـش و هرچن ؛تقوا و زیبایِی درونی ایمان است معنوی

 در نقلـی از امـام صـادق ،به عنوان نمونه ؛شودکید میأآراستگی بیرونی نیا ت
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 مّ أعطیه که آرایشگر بود، گفـت: ای  أمّ پیامبر به زنی به نام »آمده که ایشان فرمود: 
عطیه، وقتی داتری را آرایش می کنـی، صـورتش را بـا پـاره پارچـه پـاک مکـن. 

دهنـده توجـه نشـان ،ایـن جریـان «گیـرد.ارچه، جلوه چهره را میتکه پ ،شکبی
« .به آرایش و زیبایی و بهداشت پوست برای حفو زیبـایی اسـت رسول ادا

زن آرایشگری محضر رسول »چنین نق  شده است:  از امام صادق ،همچنین
گرامی اسالم وارد شد. حضرت از جمله سفارش هایی که به وی کـرد، ایـن بـود 

 9«.ی زیباترشدن زنان، گیسو را به گیسو گره مانکه برا
بـه  که زنشود زیبایی بیرونی، موجب می نسبت بهزیبایی درونی  دادن بهاولویت

 ،اـود اجـازه ندهـد بـرای انجـام یـک عمـ  زیبـایی غیرضـروری و متجمالنــه
زیبـایی بـه درونـی و بیرونـی،  قسیمهای هنگفت بر اانواده تحمی  کند. تهاینه

کشـاند و همـین ی مـیبـاطنهـای به آراستگیظاهری را از تجمالت نگرش زن 
 ،شود. البته در این میـانپرستی میگرایی و تجم موجب پرهیا از مصرف ،مسئله

توان از فشارهای اجتماعی غاف  بود. فشارها و هنجارهای اجتمـاعی نیـا در نمی
آرایشـی را  ـ کنار می  ذاتی به تنوع و مصرف، اشتهای مصرف کاالهای بهداشتی

 .شودمیزیبایی  موضوع نگرش زنان به سبب انحراف درکند و دوچندان می

 های رفتاریمهارت .دو

-گرایـی مـیهای رفتاری که موجب پرهیا از اسـراف و مصـرفاز مهارتبرای 

 :عبارتند ازشود، 

 گرایی . قناعت1

با وجود  .سازدقناعت در کنار غنا و ثروت، از عواملی است که زندگی را گوارا می
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جامعـه  کـهبـرد؛ چناناز بـین می گـوارایی زنـدگی را ،این، ثروِت بـدون قناعـت
پیشه نیست، رضایت ااطر شـهروندان اـود را بـرآورده گرایی که قناعتمصرف

های روایـی، زنـدگی پـاک و حیـات سازد. از همین روست که از منظر آموزهنمی
قناعـت،  آن دمیـده شـده باشـد.طیبه بشری ، حیاتی اسـت کـه روح قناعـت در 

هـای اقتصـادی کاهـد و از زیـاناندوزی را میمفاسد ناشی از حرص و آز ثروت
اقتصـادی  ـ هـای اجتمـاعیرا در مشـارکت اضافیکند و مخارج جلوگیری می

آن است که  ،های الهیمطلوب بهره مندی و استفاده از نعمت بندد. حّد کار میبه
 ،بـه قـدر کفـاف باشـد. اعتـدال و قناعـت در مصـرفهمراه با رعایت اعتدال و 

موجب بقای نعمت و پدیدآورنده زمینه مناسبی بـرای رشـد صـفات و کمـاالت 
ایـن اسـت کـه  ،ناهای سیره معصـوماز جمله آموزه معنوی در انسان است.

ولی در مصرف شخصی به حـداق  قناعـت  ؛تولید و انفاق زیاد باشد اهِ   انسان
چنان است که تولیـد را بـرای  ،د و تالش در سیره آن بارگوارانروحیه تولی 9نماید.

کمتـرین اسـتفاده  ،اواستند. آنان با تولیـد بیشـترارتقای سطح معیشت مردم می
فرمایـد: در مـورد اعتـدال در مصـرف مـی امام کاظم نمودند.شخصی را می

ر وأسرف  الْت »  َِ َمة وَمن ب ْد َوَقَنَع َبقمْت علمه الِن  ََ َمـة َمِن اْق هـرکس  2؛عنـه الن 
روی و اعتدال را رعایت کند و قان  باشد، نعمت برای او باقی اواهد مانـد و میانه

 «هرکس اسراف کند، نعمت از دستش اواهد رفت.
 ؛ای داشـتزندگی بسیار زاهدانه ،به عنوان الگوی زنان مسلمان حضرت زهرا

ود. سادگی زنـدگی او در نظم و زیبایی بر زندگی ایشان حاکم ب ،ولی در عین حال
حضـرت  .تعّجب کـرد و روصله دیدحدی بود که روزی سلمان او را با چادری پ  

 .کنـدسلمان از لباس کهنـه مـن تعجـب مـی»عرض کرد:  به پیامبر زهرا
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سوگند به اداوندی که تو را به پیامبری برانگیخت، مدت پنج سال است فـرش و 
از  ،ست گوسفند است... و متکای مـادر اانه، تنها یک پو راتخواب من و علی

 ِإَن »به سـلمان فرمـود:  پیامبر« پوستی است که درونش از لیف ارما است.
ي َِ ْمِل  َلِفي اْبَن َُ َواِبق اْل  «از پیشتازان در پیشگاه اداست. ،داترم 9؛السَّ

 . اصالح الگوی خرید2

ی اریـد گرایـی، مـدیریت الگـویکی از راهکارهای پرهیا از تجمـ  و مصـرف
، بهترین گاینه برای اصالح الگـوی اریـد استزن مدیر اانه که است. از آنجا 

آید. رعایت نکات کوچک در هنگام ارید یا توجـه بیشـتر بـه میـاان می ربه شما
شود که درست اـرج کنـیم و هـم هم باعث می ،اریدی که مورد نیازمان باشد

ی اواهـد شـد. براـی جویی و پرهیا از اسراف و تجم  در زنـدگصرفهموجب 
 از: نداعبارت ،راهکارهای اصالح الگوی ارید

قب  از رفتن به ارید میاان بودجه مشخصـی را بـرای اـود  مهمیشه سعی کنی. 4
 ؛مدر نظر بگیری

 نماییم،و کاالهای مختلف را اریداری می مکنیوقتی که برای ارید اقدام می. 6
چه میاان از بودجـه مـا  ایم وهاات کردچه میاان پول بابت هر کاال پرد مباید ببینی

 باقی مانده است؛

 ؛یماود تهیه کن هاینیازمندیاز  فهرستیبرای ارید همیشه . 9

 ؛نماییمهای اعتباری استفاده کمتر از کارت ،برای ارید مسعی کنی. ۴

 آن را روی برنامـه م و. اگر واقعًا میاان بودجه اود را دقیق بـدانیمبین باشیواق . 0
 ؛ماوریکمتر به مشکالت مالی برمی م،کنی ارج

 ؛متهیه کنی ،ست ارید وجود داردفهرکه در  را یهایچیا. فقط 8
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 ؛نماییمبه صورت هفتگی یا ماهیانه ارید . 1

 9.مدقت به ارج دهی ، به مبلغ واقعی آن توجه ودر مقاب  ارید کاالها. 6

 . ارتباط با اقشار فقیر و محروم3

در حوزه مسائ  مالی، برقراری ارتبـاط بـا اقشـار ضـعیف یکی از دستورات دینی 
شود نگرش ما به مسائ  دنیـوی و موجب می ،الً اّو  :دو اثر دارد ،است. این مسئله

با مالحظه  زیرا ؛نااودآگاه کم شود نماگرایانهو رفتارهای مصرف بدمالی تغییر یا
تحـت تـاثیر قـرار لیه زندگی نـاتوان هسـتند، افرادی که در برآوردن ضروریات اّو 

شـود فرااـور موجـب مـی ،ثانیـاً  اواهد شد. و رفتار مصرفی ما کنترل گیریممی
کمک کنیم و با همدلی و همیاری، رفتارهای ایراواهانـه  به آنان توانایی اویش

توان این مهارت را می رود.زمینه اسراف و تبذیر نیا از بین می ،در ما تقویت شده
 اعین استنباط کرد:بنمرانبه ح از توصیه امام صادق

ِه » َبا َعْبِد اللَّ
َ
ُت أ َْ ْعـَمَن َیـا ُحْمـَراُن اْنُ ـْر  ِهَشاِ  ْبِن َساِل   َقاَ  َسِم

َ
َیُقوُ  ِلُحْمَراَن ْبـِن أ

ْنُ ْر ِإَلى َمْن ُهَو َفْوَقَك ِفي اْلَمْقُدَرِة َفِإنَّ َذِلَك  ََ وَنَك ِفي اْلَمْقُدَرِة َو اَل  ُِ ْقَنـُع  ِإَلى َمْن ُهَو 
َ
أ

تر از اودت بنگر و به تـوانگر از اـویش منگـر؛ زیـرا به ناتوان 2؛َلَك ِبَما ُقِسَ  َلَك 
 «سازد.تر میقان  ،کار تو را به آنچه قسمت تو شده

ُهَ  » نیا عرضه داشت: امام سجاد ْب  اللَّ ـي َعَلـى  ِإَلـيَ َحبِّ ِعنِّ
َ
ُصـْحَبَة اْلُفَقـَراِء، َو أ

ِهْ  بِ  َِ ْبرُصْحَب َّْ پروردگارا همنشینی بـا تنگدسـتان را اوشـایندم سـاز و  3؛ُحْسِن ال
 «همنشینی شکیبا باشم. کمکم کن تا در این

                                                           
   از پایگاه اینترنتی بیتوته، نشانی:. به نق9
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بـه همـین  تـر اسـت.از مردان قوی ،ارتباطات دوستی، فامیلی و همسایگی زنان
ضمن تغییر نگـرش  ،بضاعت و برقراری ارتباط با آنهابا رجوع به زنان کم جهت،
شـان کمـک در اود، به زنان دیگر نیا جهت رف  نیازهـای مـادی گرایانهمصرف

 .کنندمی
 


