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     حجت االسالم حسين جامه بزرگي*
وقتي كه انس�ان جاي�گاه و ق�در و منزلت 
خوي�ش را نادي�ده گرفت�ه و از اي�ن همه 
نعمت هاي الهي چشم پوش�ي كند و مقام 
خليفه الهي خويش را به فراموشي بسپارد، 
قطعاً در زياده روي نعمت هاي الهي بي پروا 
مي شود. وقتي كه ما معتقد بر اين هستيم كه 
قرآن كالم خداست و حقايق را بيان مي كند، 
پس بايد تمام شئونات زندگاني مان را از آن 
چشمه جوشان و خروشان و با عظمت الگو 
بگيريم.  بنابراين وقتي كه خداوند متعال در 
آيه ش�ريفه اي مي فرمايند: اسراف نكنيد 
چراكه من مسرفين را دوست ندارم و آنها 
مورد غضب الهي هس�تند، پس مومنين و 
مس�لمانان جهان نيز بايد به عنوان اولين 
مردماني باشند كه مسئله و فرهنگ غني 
صرفه جويي را رعايت مي كنند اما متأسفانه 
ما شاهد عكس اين موضوع در تمام زمينه ها 
و رتبه دار در اسراف و زياده روي هستيم و 
اين خالف مرام و منش مسلماني و انسانيت 
و شرع مقدس اسالم اس�ت.  چه زيباست 
درك اين مطلب كه خداوند متعال در عالم 
خلقت براي هر فضيلت اخالقي يك حد و 
مرز مشخصي قرار داده است كه اين فضيلت 
با تمام اوصاف معين و مشخص خود در وسط 
نقطه پرگار قرار دارد و تجاوز از اين فضيلت 
خواه به سمت افراط باشد يا تفريط، حركت 
به سمت رذايل اخالقي است.  يكي از وظايف 
اخالقي كه انسان هر روز با آن سرگرم شده 
و در تمام ش�ئونات زندگي امروزه خود آن 
را جريان داده بحث اس�راف است، چراكه 
صرفه جويي به حد اعتدال و ميانه روي خود 
امري صعب و مشكل است و نياز به استقامت 
دارد تا تمام اين رذايل اخالقي از انسان دور 
شده و آن فضيلت اخالقي صرفه جويي در 

اقتصاد جايگزين آن شود. 
               

      اسراف يعني چه؟
ابتدا بايد لغت اسراف را ترجمه و معني كنيم تا 
حد و مرز آن مشخص ش��ود. لغت شناسان واژه 
اسراف را در كتب خود اين گونه تفسير و ترجمه 
و معنا كرده اند: راغب اصفهاني در مفردات آورده 
است: اسراف تجاوز از حد كاري است كه انسان 
انجام مي دهد. اگر چه غالباً در تج��اوز از حد در 

مصرف مال استفاده مي شود تجاوز از حد گاهي به 
مالحظه كميت و مقدار است و گاهي به مالحظه 
كيفيت و چگونگي و ب��ه همين جهت صفاييان 
گفته است هر چه در غير طاعت خدا صرف شود 

اسراف است. 
مرحوم عالمه امين السالم طبرسي در ذيل تفسير 
سوره مباركه فرقان معني اسراف را چنين شرح 
مي دهند: در معني اسراف اختالف است. گفته 
شده كه اسراف صرف مال در معصيت و اقتار كه 
مقابل آن است خودداري از اداي حق خداست و 
آنگاه از معاذ روايت مي كند كه مي گويد از پيامبر 
اكرم)ص( در اين مورد پرسيدم فرمودند: هر كس 
در غير حق چيزي بدهد اسراف كرده و هر كس از 

اداي حق امتنا كند اقتار كرده است. 
صاحب كتاب مجمع البحرين نيز اين گونه توضيح 
مي دهند: اسراف در لغت به معناي گزافه كاري 
كردن در گذشتن از حد ميانه، تلف كردن مال و 
ولخرجي كردن آمده است. حسن مصطفوي در 
كتاب التحقيق في كلمات القرآن بيان مي دارند: 
اسراف به معناي تجاوز كردن از حد در هر كاري 

است كه از انسان سر بزند. 
برخي ديگر از صاحبنظران و لغت شناس��ان در 

توضيح اين واژه اينچنين شرح مي دهند: اسراف 
به معناي خروج از حد است به عبارت ديگر خرج 
كردن مال در صورتي كه با موازين عقلي و شرعي 
توأم نباشد. لغت اس��راف به معناي خروج در هر 
زمينه يا كاري بيش از حد تعادل است حال آن 
موضوع خوردن يا آشاميدن باشد يا اقتصاد، انفاق 
و... بنابراين بايد توجه داش��ت كه خروج از حد 
تعادل را اسراف مي گويند. زياده خوردن و گزافه 

گفتن و از حد ميانه خارج شدن اسراف است. 
     اسراف از منظر قرآن

قرآن كريم در 19 آيه به اين مس��ئله مهم تشر 
مي زند و گاهي با اين ادبي��ات خطاب مي كند: 
»َوُكُلوا واْشَربُوا والتُْسِرُفوا إِنَُّه اليُِحُبّ الُْمْسِرفين«. 
قرآن كريم مي فرمايد: بخوريد و بياش��اميد اما 
اسراف نكنيد. خداوند اسراف كنندگان را دوست 
ندارد. گاهي با اين جمالت جايگاه مسرفين را 
نش��ان مي دهد »َو أََنّ الُْمْس��ِرفيَن ُهْم أَْصحاُب 
اِر«: قطعاً اس��راف كنندگان اهل آتش دوزخ  الَنّ
هستند. گاهي مس��رفين را كنار ش��ياطين و 
فرعونيان و طاغوتيان و سركشان قرار مي دهد، 
گاهي از عذاب آخرت براي مس��رفين سخن به 
ميان مي آورد و گاهي هم از مسرفين مي خواهد 
كه رو به سوي خدا كرده و از گذشته خود ابراز 
پش��يماني كنند و با توبه خالص راه درس��ت را 

انتخاب كنند. 
اينكه خداون��د متع��ال گاهي با لف��ظ اليحب 
المسرفين گاهي با لفظ وال تسرفوا يا برادر شيطان 
و فرعون... خط��اب قرار مي دهند، خود نش��انه 
عظمت زشتي و حرمت اين فعل قبيح است و از 
اين تعدد آيات شريفه چند موضوع را به ما گوشزد 
مي كنند كه اسراف از گناهان كبيره است، اسراف 
كار مبغوض خداست، فس��اد و اسرافكار مفسد 
است، اسرافكاران خود را توجيه مي كنند و خود 
را صالح مي دانند.  پس اميد اصالح از آنها نداشته 
باشيد، مقدار مصرف هر چيز محدود به عدم اسراف 
است، امنيت اقتصاد و رفاه در گرو اسراف نكردن 
است، كرنش در مقابل اسرافگر حرام است، الزمه 
تقوا، پيروي از انبيا در تمام شئونات زندگي و دوري 
از اطاعت مسرفان است و تولي و تبري در هر كاري 

بايد به همراه هم باشد. 
     اسراف از نگاه معصومين

مس��ئله اس��راف را اهل بيت عصمت و طهارت 
عليهم الس��الم نيز بارها و بارها گوشزد كرده اند. 
نبي مكرم اس��الم)ص( مي فرمايند: اس��راف و 

زياده روي فقر را به دنبال دارد. حضرت علي)ع( 
مي فرمايند: زي��اده روي و اس��راف نكن چراكه 
بخشش اس��رافكار مورد ستايش و تنگدستي او 
مورد ترحم واقع نمي ش��ود. حضرت موسي بن 
جعفر)ع(  در وصيت به حشام مي فرمايند: كسي 
كه در زندگي اهل ميانه روي و قناعت باشد نعمت 
او باقي مي ماند و آن كس كه با تبذير و اس��راف 
زندگي كند، نعمتش از بين مي رود. نظير اين گونه 

روايات بسيار مشاهده مي شود. 
     شكر نعمت و پرهيز از اسراف

اگر كسي خداوند به او نعمتي ارزاني داشت بايد 
ش��كر آن نعمت را به جاي آورد كه شكر نعمت، 
نعمت را افزون مي كند و براي ش��كر نعمت آثار 
و فضايل و بركات زيادي ذكر ش��ده اس��ت و به 
خاطر اينكه ما از اين آثار و بركات غافل هستيم، 
رو به سوي اسراف مي آوريم و حال آنكه خداوند 
متعال اين همه نعمت به ما ارزاني داش��ته و به 
جاي اس��راف كه كفران نعمت است، شكر اين 
نعمات بر ما واجب اس��ت.  نش��ناختن نعمت و 
شاد نبودن به آن و صرف نكردن آن  در مصرفى 
كه منعم به آن راضى است و كفران نعمت الهى 
از صفات مهلكه  اى اس��ت  كه آدمى را در آخرت 
به شقاوت س��رمدى مى رس��اند و در دنيا باعث 
عقوبت و محروميت  و سلب نعمت مى  شود. چنان 
كه خداى تبارك و تعال��ى مى  فرمايند: »كفران  
كردند نعمت هاى خدا را، پس خداوند ايشان را به 
گرسنگى و بيم و تشويش مبتال ساخت . خدا تغيير 
نمى  دهد و باز نمى گيرد نعمتى را كه به قومى عطا 
فرموده است تا ايشان نفوس  خود را تغيير ندهند 
و نيت هاى خود را بر نگردانند.« ضد كفران، شكر 
است و آن عبارت است از شناختن نعمت از منعم 
و آن را از او دانستن و به آن شاد و خرم بودن و به 

مقتضاى آن شادى عمل كردن. 
پس شكر منعم حقيقى كه حضرت آفريدگار و 
مقصود از بيان است آن است كه  همه نعمت ها را 
از او دانى و او را منعم و ولى خود  شناس��ى و همه 

وسائط را مسخر و مقهور او بدانى . 
* مدير مركز تحقيقات
 سبك زندگي و طب اسالمي

اسراف از منظر آيات و روايات
زياده مخور، گزافه مگوي، ميانه پيشه كن

نگاه سبك مراقبت

    فخر فروشي با تجمالت
امروز ش��اهد اثرگذاري تجمل و تجم��الت در تمام ابعاد 
زندگي از لحاظ روحي و رواني، اقتصادي و جامعه شناسي 
هستيم. اينكه افراد وابسته به مد و تجمل شده و زندگي خود 
را همسو و همگام با آن تنظيم مي كنند و با پيروي از اين 
اعمال و رفتار حتي به ديگران نيز فخر مي فروشند و هويت و 

شخصيت خود را از ديگران برتر به حساب مي آورند. 
در جامعه به وفور اين رفتارها را در تمام طبقات مختلف از 
لحاظ اقتصادي و اجتماعي و تحصيلي مي بينيم كه افراد 
به صورت چشم بسته و تقليدي تحت تأثير اين تجمالت 
و مدهاي جديد قرار گرفته اند. مثالً برخي افراد تمام وسايل 
منزل خود را ساالنه تغيير مي دهند، حتي براي اين اعمال 
و رفتار خود توجيهات متفاوتي مي آورند از جمله اينكه اين 
كار به من آرامش مي ده��د، يا اعتماد به نفس من را باالتر 

مي برد يا اينكه باعث شادي و نشاط من مي شود و... 
در صورتي كه فرد هيچ نياز ضروري به اين وس��ايل يا اين 
ش��يوه زندگي ندارد و فقط به خاطر پي��روي از مد به اين 

تجملگرايي در جامعه خود، چش��م و همچشمي افراد از 
يكديگر و... دست به اين اعمال و رفتارها مي زنند. 

اين افراد از لحاظ روانش��ناختي و ذهني خ��ود را درگير 
كمبودها يا حتي عادت هاي رفتاري غل��ط كرده اند يا در 
دام تبليغات وسيع شبكه هاي اجتماعي و انواع بازاريابي به 

شيوه متنوع افتاده اند. 
مثاًل فروش محصوالتي مانند انواع لوازم آرايشي كه اگر ما 
دقيق تر نگاه كنيم متوجه اين موضوع مي شويم كه به خيلي 
از اين اجناس گرانقيمت اصاًل نيازي نداشته ايم و فقط به 
دليل گرايش افراد جامعه و گسترش تبليغات متفاوت دست 
به خريداري آنها زده ايم. حتي مي توان گفت منش��أ اين 
تبليغات و تجملگرايي از جوامع غربي وارد كشور ما شده اند 
و به نوعي در كشورهاي شرقي و خاورميانه براي آنها بازاري 
مطمئن و سود آور را فراهم مي كند. به اين ترتيب آرام آرام 

قرباني اختاپوس هزاردست تجمالت مي شويم!
    مراقبت از خود و جامعه در مقابل مصرف زدگي

وظيفه مهم جامعه و افرادش اين اس��ت كه با رسيدن به 

آگاهي و شناخت درست از نيازها و حتي توليدات داخلي 
جامعه خود بتوانيم به دنبال بهترين وسايل و متناسب ترين 
كيفيت باشيم و كم كم با روند روزافزون تجمل كه برخي 
افراد آن را جزو ويژگي مثبت ش��خصيتي خود به حساب 
مي آورند، مقابله كرده و خود را با جامعه اي با مصرف زدگي 
مواجه نسازيم كه همين مصرف زدگي افراد را به مصرف 
برخي محصوالت وابسته كرده و آنان را مجبور به مصرف آن 
محصول مي كند يا حتي از لحاظ اقتصادي هر ساله باعث 
خروج مقادير زيادي ارز از كشور ش��ده و پاي ورود برخي 
فرهنگ هاي جوامع ديگر را به كشور باز مي كند و باعث ورود 

خرده   فرهنگ هاي مغاير با ارزش ها و آئين ما مي شود. 
اما كاري كه امروزه افراد جامعه ب��راي جلوگيري از روند 
تجمالت در جوامع مي توانند انجام دهند اين است كه افراد 
جامعه نيازهاي ضروري و كيفيت و حتي مقدار هزينه اي را 
كه براي خريد هر محصولي احتياج دارند برآورد كنند. در 
واقع بايد افراد را به مديري��ت خود در خريد اقالم مصرفي 
ضروري تشويق كرد. افراد الگوي مصرف درست را بياموزند 

تا بتوانيم با تجمل و مصرفگرا شدن يا مصرف زدگي جامعه 
خود مقابله كنيم. 

همچني��ن ايج��اد فضاهاي��ي زيربنايي براي اش��تغال و 
كارآفريني تا اينها خود وسيله اي باشد براي جلوگيري از 
ورود فرهنگ هاي مغاير به جامعه خود و جلوگيري از خروج 
س��رمايه هاي كش��ور به بازارهاي خارجي و فراهم شدن 
بستري براي كاهش وابستگي و افزايش قدرت استقالل در 
توليد و نيازهاي جامعه خود و در نهايت كاهش فشارهاي 
اقتصادي كه افراد متحمل مي شوند كه خود باعث جلوگيري 

از ايجاد سرخوردگي و نااميدي جامعه مي شود. 
در نهايت بايد با اس��تفاده از تمام اين م��وارد و افزايش 
صرفه جويي و حتي روي آوردن به بازيافت مواد مختلف 
و... جامعه را به س��مت جلوگيري از تجمالت بيهوده و 
بي فايده برده و بتوانيم جلوي مصرف گرايي و تجمل را 
بگيريم و از تمامي اين امكان��ات براي ارتقا و توانمندي 

جامعه و جمعيت آن، گامي مفيد و سازنده برداريم. 

جست وجوي اعتماد به نفس در البه الي لوازم لوكس منزل

مراقب اختاپوس تجمالت باشيم

     سيد مصطفي رنجبر*
س�بك زندگي به عن�وان بع�د عيني ي�ك نظام 
فرهنگي در يك جامع�ه، ابعاد متع�ددي دارد. از 
شيوه مصرف و نوع يك غذا گرفته تا نوع و كيفيت 
روابط اجتماعي را بر اساس سبك زندگي مي توان 
بررسي كرد اما سبك زندگي در جامعه به آن نظام 
فرهنگي و ارزش�ي برمي گردد كه نسبت به ساير 
خرده نظام ه�اي فرهنگي و ارزش�ي در آن جامعه 
تس�لط دارد. يعني اگ�ر در جامع�ه اي ارزش هاي 
ديني بيشتر جريان دارد سبك زندگي آن جامعه 
نيز بيشتر رنگ و بوي ديني خواهد گرفت و اگر در 
جامعه اي ارزش هاي سكوالر در جريان باشد سبك 
زندگي آن جامعه بيش�تر حالت س�كوالر به خود 
مي گيرد. با اين بازخواني مفهومي سبك زندگي در 
ايران امروز مي توان گفت كه وضعيت سبك زندگي 
در كشور در حالت يك برزخي بين ماندن و تغيير 

قرار گرفته است. 
         

    توليد نكرده مصرف مي كنيم
در س��بك زندگي ما نه از تعادل و نظم س��نتي و ديني 
خبري هست و نه از تعادل و نظم مدرن. به عبارت ديگر 
س��بك زندگي در ايران در حالت آنوميك و آشفته اي به 
سر مي برد. جامعه ايران به لحاظ سبك زندگي و مصرف 
قبل از اينكه به مرحله توليد انبوه برسد به مرحله مصرف 
انبوه رسيده است.  در حالي كه جوامع توسعه يافته ابتدا 
به مرحله توليد انبوه رسيدند و بعد به مرحله مصرف انبوه. 
به عبارت ديگر براي اينك��ه توليد انبوه ادامه يابد و حتي 
گسترش بيشتري نسبت به گذش��ته داشته باشد الزمه 
آن نوعي س��بك از زندگي اس��ت كه در آن مصرف انبوه 
داراي فضيلت و ارزش باشد، در حالي كه در مراحل اوليه 
رشد نظام سرمايه داري از نظر متفكري مانند ماكس وبر 
روح نظام سرمايه داري اخالق كالون بود و اخالق كالون 
بيشتر بر قناعت و كار و توليد تأكيد مي كرد و اين اخالق 
در مراحل اوليه رشد سرمايه داري موجب به وجود آمدن 

مرحله توليد انبوه و سبك زندگي مرتبط با آن شد. 
     مصرف براي خودنمايي

سبك زندگي اس��المي يعني اينكه به اندازه نياز مصرف 
ش��ود، ولي زماني كه در جامعه خواس��ته هاي فرهنگي 
مرتبط با مصرف بر نياز برتري پيدا كرد س��بك زندگي 
مصرفي بر س��بك زندگي ديني غالب مي ش��ود. در اين 
شرايط مصرف براي خودنمايي، تظاهر و مدگرايي به كار 
مي رود كه با روح سبك زندگي اسالمي در تضاد است.  در 

سبك زندگي اي كه بر مصرف بيشتر و مدگرايي و مصرف 
متظاهرانه در آن نس��بت به قناعت تأكيد مي شود با دو 
وضعيت و شكل از جوامع رو به رو خواهيم بود. جوامعي 
كه صنعت و توليد بيشتري دارند اين نوع سبك زندگي 
به نفع آنها خواهد بود. در حالي ك��ه جوامعي كه از نظر 
سطح توسعه يافتگي در سطح پايين تري قرار دارند اين 
سبك زندگي كه بر مصرف تأكيد مي كند اين جوامع را به 
جوامعي تبديل مي كند كه بيشتر مصرف كننده كاالهاي 
كشورهاي توسعه يافته خواهند بود و اين يعني وابستگي 
اقتصادي و به دنبال وابس��تگي اقتصادي نيز وابس��تگي 
فرهنگي شكل مي گيرد و در حالت وخيم تر نيز با وضعيت 
از خود باختگي فرهنگي رو به رو خواهيم ش��د كه نتيجه 
سبك زندگي مصرفگرا در جوامع در حال توسعه است. 

    خطر مك دوناليزه شدن
تهي شدن ارزش هاي بومي جوامع در حال توسعه و مك 
دوناليزه شدن فرهنگ و گسترش سبك زندگي امريكايي 
جز برتري فكري و فرهنگي امريكا و در نتيجه نفوذ فرهنگ 
غرب در فرهنگ بوم��ي چيز ديگري را عاي��د اين جوامع 
نخواهد كرد. با اين وصف مي توان گفت كه شرايط امروز 
جامع��ه ايران به لحاظ س��بك زندگي دچار يك ش��كاف 

عميقي است كه اگر اين شكاف پر نشود در آينده اي نزديك 
نه تنها با بحران بلكه بدتر از آن با انحطاط فرهنگي، فكري 
و اخالقي رو به رو خواهيم ش��د، چراكه انحطاط، ناشي از 
عادي شدن بحران در جامعه است.  گسترش سبك زندگي 
امريكايي كه بيشتر بر مصرف انبوه تأكيد دارد در جامعه اي 
مانند ايران كه از مرحله توليد انبوه عبور نكرده، يعني چه؟ 
يعني پيشي گرفتن مصرف بر توليد و نتيجه منطقي اين 
وضعيت احس��اس سرخوردگي ناش��ي از عدم تأمين اين 
خواسته ها خواهد بود. آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي و 
انحرافات اخالقي نيز از دل اين ساختار معيوب كه بيشتر 

در دام يك دور باطل فقر گرفتار است، خواهد چرخيد. 
   مبارزه با اسراف در اسالم

از نظر س��بك زندگي اس��المي با عنايت به س��يره نبي 
اك��رم)ص( و حضرت علي)ع( كه بيش��تر بر كار و تالش 
و مصرف به اندازه نياز تأكيد دارد بايد با ربا و اس��راف در 
جامعه اس��المي به هر نحوي كه باشد مبارزه كرده و اين 
نسخه اي از سبك زندگي اس��المي است. اما مسيري كه 
در دهه هاي اخير جامعه ايران در آن قرار گرفته اس��ت، 
متأسفانه از اين نوع سبك زندگي اي كه بر اخالق تأكيد 
دارد غفلت كرده اس��ت و بر ارزش هاي واهي مدگرايي و 

مصرفگرايي و سبك زندگي مصرفي تأكيد كرده است. 
    فض�اي مج�ازي در تقاب�ل ب�ا س�بك زندگي 

ايراني - اسالمي
در سبك زندگي اسالمي نهاد خانواده به عنوان نهادي 
اجتماعي و داراي فضيلت و ارزش محسوب مي شود نه 
تنها با اهميت اس��ت بلكه تنظيم اخالقي جامعه براي 
حفظ و تحكيم روابط اجتماعي در درون خانواده و نيز 
استحكام آن از ضروريات اين نوع زندگي است. اما سبك 
زندگي در جامع��ه امروز ايران عالوه ب��ر فضاي واقعي 
زندگي اجتماعي در يك فضاي ديگ��ري به نام فضاي 
مجازي نيز نهاد مقدس خانواده را به س��مت فروپاشي 

سوق داده است. 
امروزه براي اصالح سبك زندگي كنوني در جامعه ايران به 
يك بازسازي فرهنگي و ارزشي نيازمنديم و اين بازسازي 
فرهنگي و ارزش��ي نيز از طريق نهادهاي مدني از جمله 
دانشگاه ها و شبكه هاي رس��انه ملي ممكن خواهد بود و 
هرگونه برخورد غير مدني و امنيتي براي اصالح س��بك 
زندگي در س��طح جامعه نه تنها جواب نخواهد داد بلكه 

وضعيت كنوني را بدتر مى كند. 
* كارشناسارشدجامعهشناسي

مك دوناليزه شدن زندگي مان را تهديد مي كند 

توليد انبوه ديگران، مصرف انبوه ما
سبك مصرف

افراد به صورت چش�م بس�ته و تقليدي 
تحت تأثير تجمالت و مدهاي جديد قرار 
گرفته اند. مثاًل برخي افراد تمام وس�ايل 
منزل خ�ود را س�االنه تغيي�ر مي دهند، 
حت�ي ب�راي اي�ن اعم�ال و رفت�ار خود 
توجيهات متفاوت�ي مي آورن�د از جمله 
اينك�ه اين كار ب�ه من آرام�ش مي دهد، 
يا اعتماد ب�ه نفس من را باالت�ر مي برد يا 
اينكه باعث شادي و نشاط من مي شود و... 
در صورت�ي كه فرد هيچ ني�از ضروري به 
اين وس�ايل يا اين ش�يوه زندگ�ي ندارد 
و فق�ط ب�ه خاط�ر پي�روي از مد ب�ه اين 
تجملگراي�ي در جامع�ه خ�ود، چش�م 
و همچش�مي اف�راد از يكديگ�ر و... 
دس�ت به اين اعمال و رفتاره�ا مي زنند 

     پريناز مهرابي
جامعه بشري از ديرباز تا كنون عالقه مند به زيبايي، آراستگي و كمال بوده و هست. حتي گاهي مي بينيم كه افراد 
دچار طمعی و آزمندي در نشان دادن زيبايي هاي مادي و معنوي خود مي شوند و به نوعي همين مي تواند اولين گام 

براي ابتال ی ما به تجمل و تجملگرايي باشد. 
در رواياتي از اسالم شاهد نيرو و عالقه مندي بالقوه اي كه بش�ر به زيبايي ها و كمال دارد هستيم. همين طور كه 
خالق ما نيز عالقه مند به زيبايي و كمال بشر است: ان اهلل جميل و يحب الجمال. همانا خداوند جميل است و زيبايي 

و جمال را دوست دارد. امام صادق)ع( مي فرمايند: همانا خداوند زيبايي و تجمل را دوست دارد و فقر و فقرنمايي 
را نمي پسندد. 

 وقتي به جامعه مدرن امروزي خود نگاهي مي اندازيم شاهد عبور از خط و مرزهاي مصرف درست و به اندازه هستيم. 
توجه بيش از حد و افراطي افراد به نيازهاي خود، حفظ زيبايي، مصرف به صورت وسواس گونه و بسيار گسترده شده، 
به طوري كه افراد حاضرند از برخي نياز اساسي، تفريحي و اوقات فراغت خود بگذرند تا بتوانند از پس هزينه هاي 

سنگين تبعيت از مدهاي متفاوت هر روزه، وسايل و لباس و كيف و كفش ماركدار برآيند. 

اگر كسي خداوند به او نعمتي ارزاني 
داشت بايد شكر آن نعمت را به جاي 
آورد كه شكر نعمت، نعمت را افزون 
مي كند و براي ش�كر نعم�ت آثار و 
فضايل و بركات زيادي ذكر شده است 
و به خاطر اينكه ما از اين آثار و بركات 
غافل هس�تيم، رو به س�وي اسراف 
مي آوريم و حال آنكه خداوند متعال 
اين همه نعمت به ما ارزاني داشته و به 
جاي اسراف كه كفران نعمت است، 
ش�كر اين نعمات بر ما واجب است

جامعه ايران به لحاظ س�بك زندگي و 
مصرف قب�ل از اينكه ب�ه مرحله توليد 
انبوه برس�د ب�ه مرحله مص�رف انبوه 
رس�يده اس�ت.  در حال�ي ك�ه جوامع 
توسعه يافته ابتدا به مرحله توليد انبوه 
رس�يدند و بعد به مرحله مصرف انبوه. 
به عبارت ديگر براي اينكه توليد انبوه 
ادامه يابد و حتي گس�ترش بيش�تري 
نس�بت به گذشته داش�ته باشد الزمه 
آن نوعي س�بك از زندگي است كه در 
آن مصرف انبوه داراي فضيلت و ارزش 
باشد، در حالي كه در مراحل اوليه رشد 
نظام سرمايه داري  بيش�تر بر قناعت و 
كار و توليد تأكي�د مي كرد و اين اخالق 
در مراح�ل اوليه رش�د س�رمايه داري 
موجب به وج�ود آمدن مرحل�ه توليد 
انبوه و س�بك زندگي مرتبط با آن شد 


