
  تعریف درست از یک مفهوم چند پهلو
بحث تجمل گرایی، بحث مهم و در عین حال   
پیچیده ای اس��ت. فهم این مفهوم همچون 
استفاده از شمشیر دولبه ای است که می تواند 
به س��ود یا ضرر آدمی تمام ش��ود و منافع یا 
مضراتی در بر داشته باش��د. لذا الزم است قبل از ورود به 

بحث مختصری به بیان دقیق تِر مفهوم بپردازیم.
در قرآن کریم به صراحت آمده است ]ای رسول الهی[ بگو 
چه کسی زینت های الهی را که خداوند برای بندگان خود 

آفریده و روزی های پاکیزه را حرام کرده است؟ 
پیامبر بزرگ اس��ام )ص( نیز وقتی ب��ا عرب ثروتمندی 
مواجه شدند که س��ر و وضع درست و حس��ابی نداشت، 
از اینکه چرا چهره و لباس او نمایانگر ثروت وی نیس��ت، 
ناخشنود شدند و فرمودند وقتی خداوند نعمتی به بنده ای 
داد، دوس��ت دارد اثر نعمتش را در او ببیند. همچنین در 
روایت جالبی از امام صادق)ع( نقل شده است که خداوند 
زیبایی و تجمل را دوست دارد و از فقر و فقرنمایی متنفر 
اس��ت.آیا باورپذیر اس��ت که خداوند از یک سو تجمل را 
دوست داشته باشد و از س��وی دیگر بندگان خویش را از 

تجمل گرایی بر حذر دارد؟
پس ماجرا چیس��ت؟ اس��ام، دی��ن اعتدال اس��ت. هم 
می خواهد که مردم در جریان زندگ��ی از افراط و تفریط 
بپرهیزند و هم به دنبال تعادل بخشی میان دنیا و آخرت 
اس��ت. ماجرایی که خداوند در آیه 77 س��وره قصص به 
بهترین وجه از آن حکایت کرده است: »به هر چیزی که 
خداوند به تو عطا کرده بکوش تا ثواب و س��عادت آخرت 
را به دس��ت آوری، اما به��ره ات از نعمت ه��ای دنیا را هم 

فراموش مکن.«
 تجمل گراها چه می کنند؟

تجمل گراها از گرایش طبیعی و فطری به 
زیبایی ها و کماالت س��ر باز می زنند و با 
زیاده روی از آن به شکل یک بیماری روانی 

و ناهنجاری رفتاری استفاده می کنند. 
این خصلت به مرور چنان در آنان تأثیر می گذارد که سر 
از اس��راف و تبذیر در می آورند. گرفتار بیماری مدگرایی 
شده، دائماً در پی مد روز هستند. لذا هر از گاهی بدون آنکه 
وسایل زندگی آنان نظیر تلویزیون، فرش، یخچال، ماشین 
لباسشویی و... خراب ش��ده یا از کار افتاده باشد، اقدام به 

تعویض آنها می کنند.
تجمل گراها با تعویض مداوم تلفن همراه، اتومبیل، خانه، 
ویا و... درصددند که سری در سرها درآورده، برتری مالی 
خود را به رخ دیگران بکشند. سفرهای اروپایی، شرکت در 
مهمانی های اشرافی، تهیه لوازم خانگی لوکس و قیمتی و... 
از دیگر اقدامات تجمل گراهاست. آنان در شکل وسواسی تِر 
ماجرا بخشی از وسایل منزل خود را تنها به این سبب که از 
جهت رنگ با سایر وسایل همخوانی ندارند، کنار گذاشته 
و لوازم دیگ��ری را جایگزین آنه��ا می کنند. همین باعث 
می شود مشاجرات فراوانی بین اعضای خانواده رخ دهد و 

زمینه فروپاشی بعضی خانواده ها فراهم شود.
اما مدل غربی تجمل گرایی از این هم مضحک تر اس��ت. 
در غرب انس��ان ها معتاد به خرید می ش��وند، بدون آنکه 
به کاالیی که می خرند، نیازی داشته باشند. شاپاهولیک   
)shopaholic( اصطاحی اس��ت ک��ه غربی ها برای 
چنین اعتیادی وضع کرده اند. آنها برای اعتیاد به خرید، 
تئوری های مختلفی نیز خلق و سعی می کنند پشتوانه ای 
نظری و علمی ب��رای آن ایج��اد کنند. به عن��وان مثال 
می گویند برای اینکه نسبت به خودت حس خوبی داشته 
باش��ی، خرید کن. همچنین عنوان می کنن��د که برای 
مبارزه با افسردگی خرید کن. یعنی دقیقاً دست انسان ها 
را می گیرند و به مسیری هدایت می کنند که خطاست. 
آنها فکر می کنند بدین ترتیب مشکلشان حل می شود، 
در حالی  که این راه حل موقتی اس��ت و مسئله به  صورت 

اساسی حل نشده است. 

   ریشه تجمل گرایی چیست؟
در مباحث جامعه شناس��ی اخ��اق برای 
رس��یدن به معلول از علت آغاز می کنند و 
برای فهم ساقه و شاخه و میوه، ریشه را مورد 
توجه قرار می دهند.  تا کنون فکر کرده اید 
ریشه تجمل گرایی چیست؟ من در این مقال به برخی از آنها 

اشاره می کنم. 
تکبر و خودپس�ندی: کبر و غرور و گره زدن آن به اموال و 
دارایی ها یکی از ریشه های تجمل گرایی است. افراد خودپسند 
اساساً برای دیگران ارزشی قائل نیستند و در گردونه هستی 
تنها خود را می بینند و بس! اگر این مفسده اخاقی با توانمندی 
مادی توأم شد، می تواند نقش استارتر )آغازکننده( را نسبت به 

سایر گناهان ایفا کند و آدمی را تا منجاب نابودی بکشاند!
عالقه به دنیا و تفاخر به آن: در برخی روایات ما دوستِی دنیا 
سرچشمه همه بدی ها شمرده شده است. آنکه دنیا را مقصد و 
منتهای آرزوی خود می پندارد و در این باور موهوم به دیگران 
فخر می فروشد، از اساس راه را اشتباه رفته است. باور خویش 
را اصاح کنیم، بسیاری از امور دیگر اصاح خواهند شد. نگاه 
الگویی جامعه به رهبران و س��ردمداران: جامعه خواه، ناخواه 
نیم نگاهی به رهبران خویش دارد. این حرف درس��تی است 
که مردم بر دین ملوک خویش هستند. پاکدستی و پاکیزگی 
رفتاری آنان به پاکدستی و پاکیزگی مردم می انجامد و تجمل، 

رفاه و دنیاپرستی آنان این صفات را در مردم نهادینه می کند.
عقده حقارت: احساس نقص و کاستی و کمبودهای روحی، 
روان��ی می تواند سرمنش��أ تجمل گرایی باش��د. در حقیقت 
تجمل گرایی نوعی مکانیسم دفاعی جهت جبران عقده حقارت 
است.  بسیاری از کسانی که از درون احساس نقص و کمبود 
می کنند، نگاه ها را به سمت لباس هایی با مدل ها و رنگ های 
متنوع، لوازم و اثاثیه ای فراتر از زندگی مردم عادی و اتومبیل 
و موبایلی برتر از سایرین می کش��ند تا با آنها تراز شخصیت 

خویش را باال ببرند. 
فقر فرهنگی: معموالً کسانی به تجمات روی می آورند که 
فقر و غنا را بیرون از وجود انسان جست وجو می کنند. آنان بر 
اساس دیدگاه های فرهنگی خویش و اغلب به خاطر چشم و 
هم چشمی گمان می کنند که کمال در تجمل گرایی و مصرف 
بی رویه و ریخت و پاش است. الگوهای فرهنگی آنان کسانی 
هستند که اهل اسرافند و این دور باطل هیچگاه توقف ندارد. از 

این رو چنین گرایشی نیز ابدی و دائمی خواهد بود.
  سردمداران؛ روش ها و الگو سازی ها

سردمداران، دولتمردان و دانشمندان از آن 
جهت که چشم مردم به رفتار و کردار آنان 
دوخت��ه و اس��وه و الگوی جامعه ش��مرده 
می شوند، درباره پرهیز از تجمل گرایی وظیفه 

سنگین تری دارند. 
اگر سردمداران به سادگی روی آوردند و زندگی خود را منطبق 
با متون دینی ما با زندگ��ِی ضعیف ترین افراد جامعه تطبیق 
دهند، تحمل رنج و سختی بر مردم آسان تر شده و مقبولیت و 
محبوبیت آنان نیز تضمین می شود. اما اگر در سبک زندگی با 

مردم کوچه و بازار فاصله گرفته، به زندگی اشرافی روی آورند، 
هم پایگاه و اعتبار خود را در جامعه از دس��ت می دهند و هم 

حاکمیت را با خطر زوال و پوسیدگی مواجه می کنند. 
اس��تاد ش��هید مرتضی مطهری در کتاب »حق و باطل« به 
سیره عملی آیت اهلل وحید بهبهانی اشاره کرده و نوشته است 
که روزی مرحوم وحید عروس��ش را دید که جامه های فاخر 
پوشیده است. درباره این سبک پوشش به پسرش اعتراض کرد 
که چرا برای همسرت چنین لباسی می خری؟ پسرش به آیه 
32 سوره اعراف که در صدر این مقال به آن اشاره شد، استناد 
کرد و از پدر پرسید مگر اینها حرام است؟ لباس فاخر و زیبا را 

چه کسی حرام کرده است؟
پاسخ آیت اهلل وحید بهبهانی شنیدنی است: »من مرجع تقلید و 
پیشوای این مردم هستم. ما که نمی توانیم لباسی را که خودمان 
می پوشیم، برای مردم هم تهیه کنیم ولی یک کار از ما ساخته 
است و آن همدردی کردن با آنهاست. آنها چشمشان به ماست، 
یک مرد فقیر وقتی زنش از او لباس فاخر مطالبه می کند، مایه 
تس��کین خاطری دارد؛ او می گوید گیرم ما مثل ثروتمندها 
نیستیم، اما می توانیم مثل اهل خانه آقای وحید زندگی  کنیم. 
وای به روزی که این یگانه مایه تس��لی خاطر و کمک روحی 
فقرا هم از دست برود. روزی که دیگران توانستند لباس فاخر 
بپوشند، ما هم لباس فاخر می پوشیم. این وظیفه همدردی 
برای همه است، ولی برای پیش��وایان امت بیشتر و دقیق تر 
اس��ت.« روایت عجیبی نیز از امام باقر )ع( در خصوص شیوه 
حکومتی حضرت علی)ع( وارد شده که حقیقتاً موجب شگفتی 
است: حضرت علی)ع( پنج سال زمامداری کرد و طی این مدت 
به نفع خود، آجری روی آجری ننهاد. خش��تی روی خشت 
نگذاشت. ساختمان�ی برای خود نساخت. گله گوسفندی تهیه 

نکرد و هیچ چیز از مال دنیا به ارث نگذاشت.
اسباب تأسف اس��ت اگر نام امیرمؤمنان علی)ع( میان آحاد 
مردم به عظمت و بزرگی برده شود، اما در سطوح عالی یا میانی 
مسئوالن نظام رد پایی از این نوع سلوک دیده نشود. از این رو 
گفته شده است که حاکم جامعه باید از برخی کارهای مشروع 
نیز همچون تجمل گرایی، دنیادوستی، لذت گرایی، حب جاه 

و مقام و... پرهیز کند.
  پیامدهای ناگوار تجمل گرایی

تجمل گرایی در مقابل صرفه جویی است. 
صرفه جویی نیز به مفه��وم مصرف نکردن 
نیست، بلکه به معنای درست مصرف کردن، 
بجا مصرف ک��ردن، ضایع نک��ردن مال و 

مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است.
در مقابل تجمل، خروج از اعتدال و گرایش به اسراف و تبذیر 
و تمایل به ریخت و پ��اش و رفاه زدگی اس��ت. تجمل گرایی 
بیشترین آسیب را به اقتصاد خانواده وارد می کند و باعث غرق 
شدن در دریای لذایذ دنیوی، دورشدن از معنویات و طغیان و 

سرکشی انسان می شود.
کسانی که شیفته و مجذوب ثروت و سرمایه می شوند، تمام 
توان خود را صرف زرق و برق دنی��ا می کنند. در قاموس آنان 
مفاهیم ارزش��ی مثل زهد، تقوا، ساده زیستی، انفاق، ایثار و... 

هیچ جایگاهی ندارد. در زمین مستعد تجمل گرایی گناهانی 
همچون غرور، حسد، کینه توزی، شهوت پرستی و بی عفتی 
مثل قارچ رشد می کنند. گروهی به خاطر سرمایه و امکانات 
فراوان به شهوترانی می پردازند و از هر چمن گلی برمی دارند و 
در مقابل عده زیادی از انسان های فقیر و بی بضاعت، به خاطر 
اینکه در بازار تجمل گرایی و رقاب��ت از قافله رفاه طلب عقب 
نمانند، شرف و حیثیت خویش را به تاراج می گذارند. همچنین 
تجمل گرایی آدمی را از شأن انس��انی خود دور می کند و به 

انحطاط اجتماعی می کشاند. 
ابن خلدون تاریخ نگار و جامعه ش��ناس عرب مسلمان درباره 
تأثیر تجمل گرایی می گوید:»تجمل خواهی و اعیان منش��ی 
مایه بد بختی و انقراص جوامع است. جوامع هر اندازه بیشتر 
در تجمل خواهی و اعیان منشی فرو روند، به همان اندازه به مرز 
سقوط نزدیک تر می شوند. روند سقوط به این صورت است که 
اسراف و تجمل طلبی به تدریج سبب فقر و تهیدستی جوامع و 
حکومت ها شده و هر اندازه تجمل و اسراف زیاد شود، به همان 
اندازه تهیدستی نیز افزایش می یابد تا جایی که ثروت موجود، 
دیگر جوابگوی اسراف و تبذیر نخواهد بود. بدین ترتیب گروهی 
که به این کار عادت کرده اند به تدریج ضعیف و زبون می شوند 
و تا مرز نابودی پیش می روند.« اگر کش��وری به این شرایط 
مبتا شود، رو به ضعف و سستی نهاده و به وابستگی اقتصادی 
مبتا می شود. کارخانه های داخلی بازار مصرف خود را از دست 
می دهند و چاره ای جز تعطیلی نخواهند داشت. در مقابل بازار 
مصرف لوازم گران قیمت خارجی رونق گرفته و در واقع سند 

بردگی مردم امضا می شود.
 روش های ساماندهی و اصالح تجمل گرایی

پاکیزگی و رفتار درست حاکمان، سردمداران، 
دانش��مندان و گروه های مرج��ع:  مردم از 
س��ردمداران و مس��ئوالن جامع��ه تأثی��ر 
می پذیرند. اگر آنان زندگی اش��رافی داشته 

باشند، مردم نیز ناخودآگاه به آن سو کشیده می شوند.
اصالح نه�اد خان�واده و ارزش های حاکم ب�ر آن: برای 
اصاح هر بینش��ی باید از خانواده آغاز کرد. مضمون روایت 
معصومین آن است که آموزش هنگام کودکی چون نقشی که 
بر سنگ حک می شود، هرگز محو نخواهد شد. فرهنگ حاکم 
بر خانواده ها باید مبتنی بر این آموزه مهم باشد که هر اندازه نیاز 
شخصی است، باید استفاده شود و مازاد آن به سمت گروه های 

نیازمند سوق داده شود.
ایفای نقش اساسی از سوی آموزش و پرورش: آموزش 
صحیح و نقش کارآمد آن در دوره ه��ای گوناگون تحصیلی 
انکارناپذیر است. اساساً آموزش از جمله عناصری است که هر 
هزینه ای که برای آن صورت پذیرد، برمی گردد. کش��ورهای 
مختلف دنیا از این رهگذر خدمات ارزشمندی به افراد جامعه 
خویش کرده اند. به عنوان مثال کشور فناند 60 مهارت مهم 
را در نظر گرفته که بایستی در دوره تحصیات دانش آموزان 

به آنان آموخته شود.  
مسئولیت پذیری رسانه  ملی و سایر رسانه ها در انتقال 
تعالیم ارزش�ی: اغلب فیلم ها و س��ریال های تلویزیونی در 
تهران فیلمبرداری و ضبط می ش��ود. هنرپیش��ه ها در اکثر 
فیلم ها اتومبیل های لوکس سوار می شوند و در خانه های مرفه 
زندگی می کنند. زندگی اقشار ضعیف جامعه که اتفاقاً اغلب 
افراد اجتماع را تش��کیل می دهند، معموالً به تصویر کشیده 
نمی شود.رسانه ملی به حق دانشگاه است، اما مع األسف نقش 

اساسی خود را در این زمینه ایفا نمی کند.
کارآمدی ش�بکه های اجتماعی: امروزه نقش اینترنت و 
فضای مجازی در الگوس��ازی نوجوانان و جوانان نقش بسیار 
برجسته و پررنگی است. شبکه های اجتماعی شمشیر دولبه ای 
هستند که اگر به درستی از آنها اس��تفاده شود، تأثیرگذاری 
فوق الع��اده ای دارند و اگر اس��تفاده نادرس��ت از آنها صورت 
پذیرد، تیغ دادن در کف زنگی مست اس��ت. نابود  می کند و 

اصاح نمی کند!
  * عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی
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سبک رفتار

مدگرایی مخرب موجب می ش��ود ت��ا جامعه ما 
نسبت به جوامع پیشرفته اقتصادی عقب تر بماند 
و درگیر پله های ابتدایی باشد. سرطان مدگرایی 
افراطی به گروه س��نی ک��ودکان و نوجوانان هم 
س��رایت کرده و در حال نابودی افکار آنهاس��ت. 
کودکان در مهد کودک و دست دوستان خود هر 
چیزی را که می بینند، می خواهند و والدین نیز به 
سرعت آن را فراهم و فکر می کنند این گونه رفع 
نیاز کودکان بر تربیت آنها تأثیر مثبت می گذارد. 
تصور می کنند کودک دچار عقده نمی شود، اما 

روش تربیتی، اشتباه ترین راه است.
کودکی که به تمامی خواسته های غیرمنطقی اش 
پاسخ داده ش��ده یاد می گیرد نباید برای چیزی 
صبر کند و نباید به خوب و بد بودن و یا به فایده و 
ضرر خواسته خود توجه کند. او یاد می گیرد هر 
چیزی که دیگران دارند را باید داشته باشد و این 
گونه به روز خواهد ش��د. او ی��اد می گیرد والدین 
مسئول رفع نیازهای من هستند و تا ابد باید برای 
تأمین خواس��ته های ب��ه روز و جدید من تاش 
کنند. والدین هم فکر می کنند کودک آنها به روز 
شده اس��ت و از کودکان دیگر چیزی کم ندارد. 
در صورتی که کودک آنها دچار کمبود منطق و 

عقب ماندگی فکری می شود.
این تنها مش��کل مدگرای��ی افراطی نیس��ت. 
مدگرایی مخرب را می توان به ش��دت در گروه 
سنی نوجوان مش��اهده کرد. لباس های عجیب 
و غریب و بی ربط به فرهنگ اصیل ایرانی، دایره 
واژگان دور از ادب، اس��تفاده بی دلیل و بی ربط 
از واژگان بیگانه در جایی که جای آنها نیس��ت، 
گرایش های افراطی و حتی استعمال دخانیات 
بخش��ی از این مدگرایی افراطی هس��تند. آنها 
فکر می کنند همین که در گوشه ای از یک کافه 
تاریک بنشینند و سیگاری بر لب داشته باشند 
یعنی مدرن شده اند و از جهان چیزی کم ندارند. 
در صورتی که در برخی جوامع پیش��رفته یا رو 
به پیش��رفت از مدگرایی ب��رای تقویت صنعت 
پوشاک، هنر و طراحی استفاده می کنند و در پس 
هر یک از تغییرات آنها کل��ی پژوهش و مطالعه 
ق��رار دارد. مدگرایی این جوامع در پوش��اک بر 

اساس فرهنگ و طبع اجتماعی آنها بوده و با هر 
تغییری قصد تقویت خاقیت خود را دارند. حتی 
با تبادل فرهنگی و استفاده از فرهنگ کشورهای 
دیگر می خواهند پلی میان خود و دیگران برقرار 

کنند اما این ماجرا در جامعه ما وارونه است.
نوجوانان فقط می خواهند تقلید کنند و به دنبال 
تب��ادل فرهنگی نیس��تند، چون فقط پوش��ش 
دیگران را تقلید می کنند و همرنگ آنها می شوند. 
رفتار افراطی آنها موجب می شود تا تاش بسیاری 
از افراد هنرمند مبدع پوشش ایرانی به چشم نیاید 
و زحمات آنها هم افراطی تلقی شود. در صورتی 
که بسیاری از دانشجویان رشته های هنر در حال 
نوآوری و تاش ب��رای تبادل فرهن��گ ایرانی با 
دیگر جوامع هس��تند و روزانه طرح های اقلیمی 
و بومی بس��یاری را با طرح ه��ای فرنگی ترکیب 
می کنند و در حال پژوهش هستند، اما مدگرایی 
افراطی برخی موجب نادی��ده گرفتن تاش ها و 

پژوهش های این جوانان می شود.
برخی مدگرایان فکر می کنند مدگرایی به معنای 
کمتر شدن حجم پوشش و برهنگی است. باید به 
فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی توجه کنیم. 
دلیلی ندارد پوش��ش و افکار خود را برهنه کنیم 
تا با فرهنگ به نظر برس��یم. نمی توان همیشه از 
رسانه و دولت انتظار داشت که فرهنگی را ترویج 
دهند بلکه همه ما در برابر فرهنگ خود مسئول 
هس��تیم. این مس��ئولیت از من نویسنده شروع 
می شود تا شما خواننده عزیز و معلم و مهندس و 
دکتر و راننده تاکسی و... در مجموع تمام افرادی 
که خود را ایرانی می دانند، به نوعی در تحقق این 
مهم سهیم هستند. مدگرایی یعنی به روز شدن 
سبک زندگی با هدف ارتقای کیفیت زندگی. این 
به روز شدن عاوه بر پوشش و ظاهر شامل افکار 
و باطن نیز می ش��ود. فقط لباس تن که اهمیت 
ندارد. لباس مغز هم مهم است. اگر دوست داری 
ماهی یک ب��ار لباس های نو بخ��ری، پس لطفاً، 
خواهشاً و در کمال احترام به فکر خرید کتاب هم 
باش. اینکه دستتان تا آرنج پر از النگو باشد یا هر 
سال گوشی آخرین مدل فان برند را داشته باشی 
اما یک دندان سالم در دهانت نباشد مدگرایی به 

حساب نمی آید. 
مدگرایی و به روز بودن فقط در ظاهر نیست بلکه 
تا باطن امر را به روز نکنی ت��ا ابد کهنه ترین آدم 
روی زمین هستی. نمی گوییم لباس نو پوشیدن 
یا اس��تفاده از وس��ایل نو افراطی و بد است بلکه 
می گوییم اگر ب��ه معنای واقع��ی می خواهی به 
روز باش��ی پس ابتدا باید دلیل مدگرایی خود را 
مشخص کنی و فایده آن را برای سبک زندگی ات 
بدانی. این آگاه شدن تنها با مطالعه میسر می شود. 
نمی گوییم ظاهر زندگی باید عادی و بی مزه باشد 
بلکه باید ظاهر زندگی آدم به مزاج باطنش خوش 
بیاید. اگر آنق��در توانایی مال��ی داری که هر ماه 
دهها دست لباس نو برای خود بگیری پس لطفاً، 
خواهش��اً و در کمال احترام کمی هم خیرت به 
دیگران برس��د و باطن خود را هم جا بده. کمی 
از دارایی ات را خرج کودکان بی سرپرس��ت و بد 

سرپرست کن.
ختم کام اینک��ه مدگرایی اگر بر اس��اس ِخرد 
جمعی باشد باعث پیشرفت جامعه خواهد شد. 
مدگرایی فق��ط در یک فرد تعریف نمی ش��ود، 
بلکه طبق معیارهای جهان��ی مدگرایی باید در 
اکثر جامعه به چشم بخورد و اکثر جامعه نسبت 
به ماک های آن اطاعات کافی داش��ته باشند. 
مدگرایی ما شده است چشم و همچشمی و تقلید 
از یکدیگر. کاش کمی فکر کنی��م که آگاهی در 
تقلید نیست بلکه در آموزش درست و متناسب 

با فرهنگ است.

مدگرایی، فرهنگ برهنگی یا برهنگی فرهنگی؟

اندامهاینوگراوعقلهایکهنهگرا!
  میعاد صمیمی سرشکی

انسان با قدرت تخیل و توانایی های ذهنی خود همیشه موجب تعجب می شود و گاهی 
این تعجب ها ش�ادی آور و مفید و گاهی هم تلخ و آسیب رسان هستند. تنوع طلبی 
انسان یکی از محصوالت متعدد تخیالت اس�ت. اگر این تنوع طلبی مدیریت نشود 
می تواند از حد طبیعی فراتر رفته و زندگی انس�ان را به س�مت پرتگاه ببرد؛ چراکه 
تنوع طلبی افراطی به مدگرایی افراطی ختم می شود و مدگرایی افراطی نیز نتیجه ای 

جز عدم رضایت به همراه ندارد.
پیش�تر، مدگرایی عمومًا فقط مخصوص یک گروه س�نی خاص و به طور معمول بین 
گستره سنی 20 تا 40 سال بود اما این روزها دیگر مدگرایی هیچ محدودیت سنی ندارد. 
مدگرایی نیز مانند تمامی زمینه ها هم دارای ابعاد مفید و مثبت و هم دارای ابعاد مخرب 
و منفی است. اما جامعه ما به طور افراطی درگیر بخش منفی و مخرب آن شده است. این 
نوع از مدگرایی به طور قطع عقب ماندگی و کهنه اندیشی است، چون تعویض ساالنه 
وسایل زندگی، تعویض ساالنه تلفن های همراه، بیشتر شدن تعداد لباس ها نسبت به 
کتاب ها و هزار و یک جنبه ظاهری به طور قطع معنی به روز بودن و مدگرایی نمی دهد، 

بلکه بیانگر ضعف منطق و کهنه اندیشی است. 

اسراف و تبذیر اقتصاد جامعه را به ورطه نابودی می کشاند

تجمل گرایی،  پاشنه آشیل جامعه ایرانی!

نسیم زندگی

  حسین  سروقامت*
در جهان امروز سبک زندگی )Lifestyle( بسیار مهم شمرده می شود؛ 
مجموعه ای از منش های ذاتی ما و همچنی�ن روش هایی که برای ادامه 
حیات برگزیده ایم. بحث س�بک زندگی در بس�یاری از سخنان رهبر 

فرزانه و از جمل�ه بیانیه گام دوم انقالب مطرح ش�ده و مورد توجه قرار 
گرفته است. ایش�ان در مهر ماه 1391 در جمع پرشور جوانان خراسان 
شمالی سؤاالت مهمی را در این خصوص مطرح کردند و آسیب شناسی 
آنها را خواستار شدند. در پاسخ به این مطالبه اساسی هر هفته یکی از این 

سؤاالت را مطرح می کنیم و به بررسی پاسخ می پردازیم.تا کنون به 18 
سؤال پرداخته ایم و اما پرسش نوزدهم:»تجمل گرایی چیست؟ بد است؟ 
خوب است؟ چقدرش بد است؟ چقدرش خوب است؟ چه کار کنیم که از 

حد خوب فراتر نرود، به حد بد نرسد؟«

تجمل گراها با تعویض مداوم تلفن همراه، 
اتومبی�ل، خان�ه، وی�ال و... در صددند که 
س�ری در س�رها درآورده، برت�ری مالی 
خود را به رخ دیگران بکش�ند. سفرهای 
اروپایی، شرکت در مهمانی های اشرافی، 
تهیه لوازم خانگ�ی لوک�س و قیمتی و... 
از دیگر اقدامات تجمل گراهاس�ت. آنان 
در ش�کل وسواس�ی تِر ماجرا بخش�ی از 
وسایل منزل خود را تنها به این سبب که 
از جهت رنگ با س�ایر وس�ایل همخوانی 
ندارند، کنار گذاش�ته و ل�وازم دیگری را 
جایگزین آنه�ا می کنند. ام�ا مدل غربی 
تجمل گرایی از این هم مضحک تر اس�ت. 
آنان برای اعتی�اد به خری�د، تئوری های 
مختلف�ی خل�ق ک�رده، س�عی می کنند 
پشتوانه  ای نظری و علمی برای آن ایجاد 
کنند. ب�ه عنوان مث�ال می گوین�د برای 
اینکه نسبت به خودت حس خوبی داشته 
باشی، خرید کن. همچنین عنوان می کنند 
که برای مب�ارزه با افس�ردگی خرید کن

مدگرایی مخ�رب را می توان به 
ش�دت در گروه س�نی نوجوان 
مشاهده کرد. لباس های عجیب و 
غریب و بی ربط به فرهنگ اصیل 
ایرانی، استفاده بی دلیل و بی ربط 
از واژگان بیگان�ه در جای�ی که 
جای آنها نیست و حتی استعمال 
دخانیات بخشی از این مدگرایی 
افراطی است. آنها فکر می کنند 
همی�ن ک�ه در گوش�ه ای از یک 
کافه تاریک بنشینند و سیگاری 
ب�ر ل�ب داش�ته باش�ند یعن�ی 
م�درن ش�ده اند. نوجوانان فقط 
می خواهند تقلید کنند و به دنبال 
تبادل فرهنگی نیستند به همین 
دلیل پوش�ش دیگران را تقلید 
ک�رده و همرنگ آنها می ش�وند


