
 

 

 های پیشگیری از نیازهای غیرواقعی  اقتصادی راه

 مدیریت مصرف و راهکارهای ارتقایِ آن 

 اشاره
ساازی  اسات کاه در راساتای بهیناه هاا و اقاداماتی موعۀ روشمج ،مدیریت مصرف

شاود کاه باا توجاه باه  کار گرفته میبه ،مصرف و استفادۀ صحیح از امکانات موجود
ضارورت مادیریت مصارف و  ،افگایش جمعیت جهانی و محدودیت مناابت طبیعای

 است. مورد توجه و کنکاش علمی قرار گرفته ،ارتقای آن بیش از پیش
به تدبیر معیشت تعبیر و اهمیت این مبلاب  ،اسالمی نیگ از مدیریت مصرف در منابت
بدین معنا که با وجاود 1به تمامی سرمایۀ انسان یاد شده است. ،است که از آن تا جایی

دسات و  تهای ،چنانچه فرد واجد مدیریت مصارف نباشاد ،ثروت و توانگری فراوان
 فقیر محسوب خواهد شد.

 رفضرورت ارتقای مدیریت مص

 مواد پالستیکی یکباار 2،ویژه بنگین های نفتی تجدیدناپذیر، به رویۀ فرآورده مصرف بی
مصرف و... که خسارات هنگفتی را از لحاظ هادر رفات سارمایۀ ملای و مشاکالت 

مناابت طبیعای رویاه  مصارف بی 3.کناد محیبی و بهداشتی را ایجاد می فراوان زیست
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 1 ، اسات برابار میاگان مصارف جهاانی 3، ن)سرانۀ آب در ایرا تجدیدپذیر مانند آب
منبقی و نامعقول آن نیگ سبب ناابودی و حتای عادم  مراتت که مصرف غیر، ها جنگل

 ای نیگ جای بسی تأمل دارد و از آنجا که مناابت طبیعای سارمایه ،خواهد شدبازگشت 
 و مند باشند، بدون ش  تصاحب و حیاف بایست از آن بهره ست که آیندگان نیگ میا

هاا  ترین ظلم ترین و تجاوزکارانه میل این نعمات و عدم توجه به نیاز آیندگان، ظالمانه
 به حساب آمده و تالش در جهت ارتقای مصرف بهینه که سبب حفظ بیش از پایش

 آید. حساب می ترین نیازها به از ضروری ،استمنابت طبیعی
رو بوده و روزاناه حادود  هدر شرایبی که بسیاری از کشورها با فقر شدید غذایی روب

دهند،  و سوءتغذیه جان خود را از دست می هگار کودک در جهان بر اثر گرسنگی 33
میلیون  21غذایی در کشور ما و هدر رفتن ساالنه  دهندۀ میگان دور ریگ مواد آمار تکان

 قابل تأمل است!!!  2بر اساآ آمار فائو ،تن مواد غذایی در ایران
از آن است که در کشور ما عدم مصرف کافی مواد ماورد نیااز چنین آمارها حاکی  هم
تر  بسیار پایین ،مرغ، روغن زیتون و گوشت مانند میوه و سبگی، شیر، ماهی، تخم ،بدن

 3درصد مردم ایران کمبود ویتامین دارند. 30بوده و  از میگان استانداردهای جهانی

نم  کاه  و ، شکر، نوشابهمانند روغن ،های مضربالعکس در سرانۀ مصرف خوراکی 
ایاران گاوی سابقت را از  ،آینادشمار مای زا در بدن به های قوی بیماری رسان آسیب

های گگاف درماانی  العالج و هگینه های صعب و متحمل شیوع بیماری 4جهانیان ربوده
برابار مصارف به دلیل این سب  زندگی، سرانۀ مصرف دارو در ایران سه  است. شده

، اماری الزم و ضرورت مدیریت مصرف و ارتقای آن در جامعهنابراین ب .استجهانی
 ضروری است. 

در شرایط کنونی و با توجه به فشاارهای اقتصاادی وارده از  ،گذشته از آنچه بیان شد
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های ظالمانۀ ایشان علیه ملت ایران، در صورت عدم مادیریت  سوی دشمنان و تحریم
 ،گونه افراط و تفریط در این زمینه گ از هرهای دینی و پرهی صحیح و تمس  به آموزه

 شاهد لگوم واردات کاالهای ضروری و غیر ضروری و بسیاری مواقات ورود فرهناگ
 بیگانگان و چه بسا غیر اسالمی خواهیم بود.

 راهکارهای ارتقاِی مدیریت مصرف 

 های دینیسازی و آموزش بر اساس آموزهفرهنگ .1

کاریم  از مسائل مورد تأکید قارآن ،مصرف صحیح آن های الهی و مندی از نعمت بهره
به رشاد و تعاالی و دساتیابی باه ساعادت دنیاوی و نیگ رسیدن بوده که هدف از آن 

مؤمناان را از از ساویی کارد، قرآن کریم در موضوع مصرف و هگیناه 1اخروی است.
ز دارد و از ساوی دیگار ابر حاذر مای ـ   که نوعی اسراف است ا« تبذیر»و « اسراف»
 2کند. نهی می ا یعنی تفریط در مصرف و هگینه ا« خست»یا « بخل»

بردارندۀ عوامال ماادی نباوده و  تنها در ،نگاه اسالم به تقدیر معیشت و شیوۀ زندگی
و واالتارین هادف گرفتاه بسیاری از عوامل غیر مادی نیگ ماورد توجاه ویاژه قارار 

رسایدن باه  ،ر مکاتاب بشارینه مانند دیگ ؛دستیابی به آرامش است ،اقتصادی اسالم
 آسایش. 

 ،)تقادیر معیشات  ویژه در زمینه مدیریت مصرفبنابراین توجه اسالم به اقتصاد و به
تنها به دخل و خرج معبوف نبوده و بسیاری از مسائل مافوق مادی چون صلۀ رحم، 

البلوعین و شاکرگگاری... را نیاگ در توساعۀ رزق ماادی و معناوی ماؤثر بیداری بین
تردید الزماۀ عمال باه ایان  بی .تری داردنگرش بسیار گسترده ،ه و در این زمینهدانست

نه صرف توجه باه احکاام  ؛آگاهی از تمامی فرامین در زمینۀ مصرف است ،دستورات
لِر و »فرمود:  به عنوان نمونه پیامبر صادره نسبت به اسراف. م  ِحِم َتَيلد  فلى اْلع  ِصلَلُ  اللرَّ

 «.برد له رحم عمر را زیاد و تنگدستی را از بین میص» 3«:َتْنفى اْلَفْقَر 
                                                           

  و...543و545؛ انعام: 33؛ مائده: 537و573و 533. بقره: 1

 . 311و313؛ صاعتدال در قرآنپور؛ . محمد حکیم2
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ترین نیازهای جامعاۀ اماروز در زمیناۀ مادیریت مصارف و ارتقاای آن،  مهماز یکی 
بسترسازی مناسب در جهات آماوزش در تماامی ابعااد و ایجااد دغدغاۀ یاادگیری 

از کاه  زماانی ،کاه در اکثار مواقات های دینی در تمامی اقشار جامعه است؛ چرا آموزه
بالفاصله واژۀ کام مصارف کاردن در اذهاان  ،آید میان می مدیریت مصرف سخن به

جا از امکانات  استفادۀ بهینه و به ،که هدف از مدیریت مصرف بندد، در حالی نقش می
 ،با مدیریت مصرف صحیح و ارتقای آن در سابح فاردی و اجتمااعی .موجود است

کان خواهاد  گی و... از جامعه ریشاهبسیاری از مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهن
 شد. 

 ترویج سیره پیشوایان دین .۲

های تربیتی، الگوبرداری است که نقش کلیادی  یکی از مؤثرترین و کارآمدترین روش
همین اسااآ نیاگ در قارآن کاریم از  بر .کند دهی رفتار و یادگیری ایفا می را در شکل
یری در سایره و روش نبای مکارم تعبیر شده است. س 1به اسوۀ حسنه پیامبر اکرم

جاا بیانگر این مبلب است که ایشان استفادۀ صحیح و باه ،و ائمۀ هدی اسالم
داده و ایان شایوه را در زنادگانی  از تمامی امکانات را مورد توجه ویاژۀ خاود قارار

 گرفتند.کار میخویش نیگ به

ن عموم رایاج در بی های فراوانی از سیره عملی و روش زندگی ائمه سوءبرداشت
نشاأت گرفتاه و تنهاا بعاد  ،است که از عدم آگاهی جامت به تمام رفتارهاای ایشاان

صورت توأمان، نظرها  زیستی بدون رعایت مقتضیات زمان و پرهیگ از اسراف به ساده
که رویکرد صحیح، مقتضی نگرشی جاامت باه  در حالی است؛ را به خود جلب کرده

.برای نمونه مراعات مقتضایات زماان در پوشایدن رفتار ایشان در زمینۀ مصرف است
نقل شده است. چنانکاه در  در سیرۀ ائمهبارها یکی از مواردی است که به  ،لباآ
د و یپوشا اله خگ مایکدر زمستان ُجبّه، ردا و  نی: علی بن الحساست آمده یروایت

: فرماود یگااه ما آن .داد یش را صدقه مایفروخت و بها یان زمستان ردا را میپس از پا

                                                           
 .35. احگاب: 1
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ِق » ِْ باِ  ِمَن الرِّ يِّ ََّ ْخَرَج ِلِعباِدِو َو ال
َ
ِتي أ ِه الَّ يَنَة اللَّ ِِ َم  این بدان معنی است کاه پوشایدن 1«.َمْن َحرَّ

 ،بلکه در راستای حفظ ساالمتی ؛نه تنها مذموم نبوده یلباآ خوب برای حفظ سالمت
 شود.  امری پسندیده تلقی می

های خوب و ارزشمند و متناساب از جهات  ز لباآنیگ ضمن استفاده ا امام صادق
در راستای مدیریت مصرف، فرساوده کاردن 2 )جهت رعایت مقتضیات زمان  کیفیت

را از مصاادیق ، پُگ دادن و کالآ گذاشاتن آبروداری ،و استفادۀ نابجا از لباآ مهمانی
 3شمردند. می اسراف بر

، در جلاوگیری از اسارافدر زمینه خوراک نیگ تشویق افاراد بارای مصارف بهیناه و 
هاای غاذای سافره نیاگ از  شود تا جایی که حتی ریگماناده به وفور یافت می روایات

خاوردن »فرمایاد:  بااره مای در ایان امیرمؤمناان اسات. چشم ایشاان دور نماناده
را  4بن اج  ال  کناد و درد ذاُت  مایبرد و فرزند را زیااد  های درون سفره، فقر را می خرده
یابد و بخورد، ی  حسنه دارد و اگر آلوده باشاد و آن را بتکه نانی  سهر ک .زداید می

فرمایاد:  مای در روایات دیگاری اماام صاادق 5.«حسنه دارد 70 ،بشوید و بخورد
 6«.اسراف آن است که انسان مالش را از بین ببرد و به بدنش صدمه بگند»

ینۀ کمتری دارد، اساراف وجود اینکه هگ آوردن به مواد غذایی ناسالم، با بنابراین روی
متاسفانه در این زمینه نگاه خالف و نادرست در مورد سیرۀ زندگی  .آید حساب می به
به مصرف و مدیریت  رایج بوده و از این رو تبیین نگرش جامت ائمه بیت اهل

حسااب آماده و بسایاری از  آن، از ضروریات اصالح الگوی مصرف و ارتقای آن به
                                                           

َسیْنِ » .1 بََّة الَْخزَّ  کَاَن َعلِيُّ بْن  الْح   الْج 
تَاءِ َوَة الَْخزَّ  -يَلْبَس  فِي الشِّ و فِیهِ َو يَبِیع  فَیَْشت   -َو الْمِْطَرَف الَْخزَّ َو الَْقلَنْس 

یْفِ  ق  بِثََمنِهِ  -الْمِْطَرَف فِي الصَّ ِ  -َو يَتََصدَّ َم زِينََة الَِله ْزق -ث مَّ يَق ول  َمْن َحرَّ یِّباِت مَِن الرِّ  َو الطَّ
ََْخَرَج لِعِبادِهِ َّتِي   ؛«ال

 .503، ص43 ؛ جبحاراألنوار؛ محمد باقر مجلسی

 230، ص47 ؛ جبحاراألنوار؛ محمد باقر مجلسی. 2

َرف  . »3  .92، ص5 ؛ جالخصال؛ شیخ صدوق؛ «ابْتَِذال َک ثَْوَب َصْونِکَ   ثاََلثٍ   فِي  السَّ

ن ب که دور  ریه را گرفته است.. ذاُت  4 ن ب: نوعی بیماری، عفونت پردۀ ج   ال ج 

 .534؛ ص جامت االخبار. تاج الدین شعیری؛  5

ََفَْسَد ا. »0 ََّما اْْلِْسَراف  فِیَما  َََضرَّ بِالْبََدنِ إِن  . 14، ص 4 ؛ جالکافی؛ محمد بن یعقوب کلینی؛ «لَْماَل َو 
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 تماعی، سیاسی و... جامعه بدین وسیله مرتفت خواهد شد.مشکالت فرهنگی، اج

 سیره عالمان دینی  .3

به عنوان الگویی تام و غیار قابال  بیت در کنار توجه به سیره و روش زندگی اهل
مقایسه با دیگران، توجه به زندگی عالمان دینای باه عناوان بهتارین رهپویاان سایرۀ 

اینجا تنها باه ذکار یا  نموناه از آن حائگ اهمیت است که در  ،پیشوایان معصوم
 شود: اکتفا می

اناد: ایان عاالم بسایار مقیاد باه  آورده اّله مادرآ درباره سیره عالم ربانی آیت
به ایشان ایاراد  .مصرف تولیدات داخلی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی بودند

د پوشای گیرند که چرا عبای کرباسی )نوعی پارچه درشت بافت و سنگین  می می
هر زمانی که ایرانی عبای بهتری  :گوید ایشان می .کنید و عبای بهتری استفاده نمی

ایشان دیدگاهی اقتصادی داشتند که  .کنم درست کرد، من از همان عبا استفاده می
باید پایبند به قدرت اقتصادی خودمان باشیم و به هیچ عنوان به بیگانگان وابساته 

 1نباشیم.

   کند:نقل می نجفیاّله مرعشی فرزند آیت
نجفی این بود که هیچ وقت از اهلل العظمی مررشی یکی ازخصوصیات آیت

خواسرت از  های خارجی استفاده نکرد وحتی موقعی کره خیرام مری   لباس
حتی خیام آمد  دکمه خارجی برای لباس وی، استفاده کند، آقا اجازه ندادم

برا ناچراریم از آن   آیرد و بررای ق  و به ایشان گفت: آقا دکمه از خرارج مری  
ن فکر بودند که چه بکننرد،  استفاده کنیم، ایشان اجازه ندادند و مدتی در ای

هایی که به لرب ربرا   قیطان خانه از ها درگفت بعضی از خانم نفر بعد یک
ا بره خیرام   توانیرد ایرن ر  کنند و شما مری دوزند، شبیه دگمه درست میمی

 2مکردندشد استفاده میولید میهایی که در داخق تبدهید و از همین قیطان

در اساتفاده باید تالش کنیم کاه  .این موضوع در شرایط جامعه ما خیلی کاربرد دارد  
کاالهاای خاوب و نیگ باید بکوشند پیرو ایشان باشیم و تولیدکنندگان از کاالی ایرانی 

                                                           

       .37؛ صسرگذشت، افکار و آثار آیت اّله شهید سید حسن مدرآ. محمد صادق مگینانی؛ 1
2. https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/43757 
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 با کیفیتی را به مردم عرضه کنند. 

 توجه به عواقب دنیوی و اخروی سوءمصرف .4
باار مصارف نادرسات و غیار  از دیگر راهکارها، توجه به پیامدهای منفی و آثار زیان
فرعاون و فرعونیاان را  ،لاوط ،بهینه است. قرآن کریم دلیل هالکت اقوامی چون ثمود

شامرده و ناابودی قاوم  ها و اسراف بار کفران نعمت و عدم استفادۀ صحیح از نعمت
باه  یمناک بودن از اعمال خویش بیان داشاته واندیشی و ب ثمود را به دلیل عدم عاقبت

 1.است وعدۀ هالکت داده ،پیشگان اسراف
هاا در  مصارف، یکای از کارآمادترین روش بدون تردید تدبر و تعقل به عواقب سوء

نتیجه ساوء تادبیر را  آید. امیر بیان علی شمار می راستای اصالح الگوی مصرف به
 3داند.می و نابودی و هالکت 2بین رفتن مال از

بنابراین بسیاری از مشکالت معیشتی و اقتصادی جامعۀ ما نیگ در نتیجاۀ سوءمصارف 
کان  بسیاری از مشکالت اقتصادی ریشاه ،و تدبیر بوده و در صورت مصرف صحیح

 ،عنوان مثال، آمار حاکی از آن است که تنها در مصرف گنادم در ساال به ؛خواهد شد
میلیون تن آن به ضایعات نان  2شود که  تولید میمیلیون تن گندم در کشور 55حدود 

   4شود!!! تبدیل می
 کند:  نقل میچنین  خدااز رسول امام صادق
از او خواست تاا وی را  ،با دادن قرص نانی به صاحب ی  کشتی دانیال نبی»

نان به چه کاار مان »صاحب کشتی، نان را پرتاب کرد و گفت:  .سوار کشتی کند
، ایان وقتی دانیال« .شود قدر فراوان است که زیر پا لگدمال میآید؟ نان آن  می

خدایا! نان را گرامای »امر را مشاهده کرد، دست دعا به آسمان بلند کرد و گفت: 
بر اثر این دعا خداوند متعال به آسامان  .«بدار؛ دیدی که این بنده با نان چه کرد؟

                                                           
 . 9. انبیاء: 1

سن  التَّدبیرِ ي نمِي قَلیَل الما. »2 وء  التَّدبیرِ ي فني کَثِیَره  ح   وس 
تصنیف غرر الحکم ؛ عبدالواحد تمیمی آمد ؛ «لِ

 .214، ص5؛ جو درر الکلم

وء  التَّدبیرِ َسبَب  التَّدمیرِ . »3  .214ص همان؛ ،«س 
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شاود.  که مانند سفال خشاکیده کرد فرمان داد که باران نبارد و به زمین نیگ وحی
 .قحبی فرا رسید تا آنجا که مردم به جان یکدیگر افتادند تا همادیگر را بخورناد

با یکادیگر قارار گذاشاتند کاه روز اّول  ،دو زن که هر دو فرزند کوچ  داشتند
چون کودک اّول را خوردند و  .ها و روز دوم، بچۀ دیگری را بخورند یکی از بچه

رفتند و ایشاان  آن دو نگد دانیال نبی .سید، مادرش امتناع کردنوبت به دومی ر
یعنی امر گرسنگی شما به اینجا رسایده کاه کودکاان »با شنیدن این ماجرا گفت: 

 1.«خورید؟خود را می

امری ناپساند و  ،حرمتی به نان و اسراف آید اینکه بی دست میه آنچه از این روایت ب 
باا گنااه  آیاااما اینکه  اختصاص ندارد.و به دین اسالم حرام در ادیان گذشته نیگ بوده 

عمال عذاب الهی از ایان روسات ایان قومی مورد عذاب قرار گرفتند یا به  ،ی  نفر
مگبور در میان آن قوم شایت و معمول بوده و یا اینکه نهی از منکر و نیگ امر به معروف 

ضی از دیگران نسبت به آنچه چنانکه در این روایت اعترا ؛در میان ایشان متداول نبوده
 ، نقل نگردید.است صاحب کشتی انجام داده
سابب  ،آنهاا و بیهوده بر باد دادننعمات استفاده نادرست از عالوه بر عواقب دنیوی، 

را در پای  3و عذاب پایادار و شادید در آخارت 2خشم و غضب خداوند متعال بوده
 خواهد داشت.

 های بیگانگانمبارزه با الگو .5

کاه دشامنان اسات به این نکتاه توجه  ،ارتقای  مدیریت مصرف ییگر راهکارهااز د
آورند و طعم شکست را باه ایشاان  را به زانو در ها ملتهایی،  با روش کنند می تالش

، عبارت است از الگودهی غلط در نحوۀ مصرف و اگار ها این روشاز . یکی بچشانند
ش و تاکتی  ناکام گذارند، باید در ایان ملتی قصد دارد تا دشمنان را در اتخاذ این رو

نیگ  بیت در روایات اهل .زمینه با آنها مبارزه کرده و الگوهای غلط ایشان را نپذیرد
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 هاست: به این نحوه مبارزه توجه شده است؛ روایت زیر یکی از این نمونه
ْنِبَياِء »فرماید:  می امام باقر ه  ِإَلى َنِبى  ِمَن اْْلَ ْوَحى اللَّ

َ
ى َو أ ِِ ْعلَدا

َ
وا ِلَباَس أ ْل ِلَقْوِمَک َا َيْلَبس  ْن ق 

َ
أ

ى ِِ ْعلَدا
َ
ْم أ ى َكَما ه  ِِ ْعَدا

َ
وا أ ون  ى َفَيك  ِِ ْعَدا

َ
وا ِبَمَُّاِكِل أ َُّاِكل  ى َو َا ي  ِِ ْعَدا

َ
وا َطَعاَم أ َعم  َْ خداوناد »  1«:َا َي

د و یپوشاه به قوم خود بگاو: لبااآ دشامنان مارا نکامبران وحی فرمود یی از پیکبه 
ه در کد یاوریل دشمنان من در نیل و شماکخود را به ش ،دیدشمنان مرا نخور کخورا

  .«د بودیچون آنها، دشمن من خواه گ همین صورت، شما نیا
های فرهنگای  ترین زمینه در حال حاضر کشورهای اسالمی که واجد یکی از درخشان

بخاش  اساالم  پویاا و رهااییو معنوی در جهان هستند و از تعالیم و باورهای زناده، 
اناد.  برخوردارند، در معرض بیشترین حمالت تبلیغاتی فرهنگی دشمنان قارار گرفتاه

موقعیت محوری جهان اسالم در قلب قارۀ آسیا و نیگ مالکیت آنها بر بخش مهّمای از 
هاا و  باعاث شاده اسات قادرت« انارژی»یعنای  ،منابت حیاتی و استراتژی  قادرت

الملل دچار نگرانی و تشویش جّدی شوند. بر اسااآ هماین  بین بازیگران اصلی نظام
درک از شرایط موجود و آتی، کانون قدرت مسلمانان را که عبارت از منابت فرهنگای 

   2اند. و باورهای اعتقادی ایشان است، در کانون توجه و تهدیدهای خود قرار داده
گ متعاالی اساالمی از رنگ نمودن فرهنا های دشمنان انقالب اسالمی برای کم تالش

ریگی صاحیح در راساتای رواج فرهناگ غنای  ی  سو و سوءمدیریت و عدم برنامه
سبب شده که صفات نیکوی اخالقای  ،خودباختگی فرهنگی از سوی دیگر دینی و از

بدون ش  تنها باا چناگ  .و روحیۀ قناعت و کار و تالش در جامعه رو به افول باشد
تاوان از ایان  مای ،های اخالقی و دینی   به آموزهزدن به ریسمان محکم الهی و تمس

 گرداب نجات پیدا کرد. 
گرایاناه و  ویژه در دنیای مجازی و ترویج فرهنگ مصارفبه ،ای هجوم تبلیغات رسانه

چشامی  گرایی، چشم و هام سبب شده که روحیۀ تفاخر، اسراف، تجمل ،ضد اسالمی
 ،تالفات خانوادگی خواهد باودکه خود سرآغاز انواع مشکالت روانی و رفتاری و اخ

                                                           

 .112، ص0؛ جتهذیب االحکام؛ شیخ طوسی .1

 .352 – 770نامه دکتری، ص  . احد محمدی؛ تبیین ماهیت جغرافیای سیاسی از منظر فلسفه؛ پایان2



311    9318 رمضان ویژة ،نور انیراه توشه ره 

 

هاا و در راساتای  از آنجا که این سیاست در اکثر مواقت از سوی ابرقادرت .رواج یابد
شود، جامعاۀ ماا نیاگ کاه از ایان  دادن کشورهای اسالمی اعمال می تحت سلبه قرار

روز به روز از فرهنگ غنی و تعالیم دینی بیشتر فاصله گرفتاه و  ،قاعده مستثنی نیست
ایان ناوع  .است زار مصرفی وسائل لوکس و غیرضروری این کشورها مبدل شدهبه با

های نیکاو مانناد ازدواج و  سبب شده که بسیاری از سنت ،نگرش و تقلید کورکورانه
بارای اشااعۀ بسایاری از  رو شده و زمینه هگیر روب پا و تشکیل خانواده با موانت دست

این رویکرد منجر باه وارد ضمن آنکه  .دهای اجتماعی فراهم شو ها و آسیب بگهکاری
آمدن خدشه به استقالل و هویت سیاسی و فرهنگی کشاور کاه ثمارۀ خاون هاگاران 

 خواهد بود.  ،شهید و جانبازی و فداکاری بسیاری از ایثارگران است
گرایی به چند صورت ایفاای نقاش  متأسفانه رسانۀ ملی نیگ در اشاعۀ فرهنگ مصرف

گرایای ساوق  یغات پر زرق و برق که بیننادگان را باه مصارفتبلاز ی  سو  ،کند می
 ،هاا گرایاناه در بسایاری از فایلم  تجمل ارائۀ الگوهای زندگیاز سوی دیگر و  دهد می

ساازی هدفمناد  های تلویگیونی و عدم اهتمام الزم در راستای برناماه هاو برنامه سریال
گوهای تربیتای متناساب عدم مبرح نمودن النیگ در زمینۀ مدیریت صحیح مصرف و 

کاارآیی الزم در زمیناۀ اشااعۀ  ،گیونیویژه تلوبه ،ها سبب شده که رسانه ،در این زمینه
شاعر شایرین ساخن  ،فرهنگ مصرف بهینه را از دست بدهند. چه زیبا گفت سعدی

 زبان که:پارسی

 دد ا   ود  دگم خدود  نده ح ند  گو در    
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