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چکیده
موضوع «مصرفگرایی» یکی از ویژگیها و ترجیحات سبکزندگی غربی است
که تحت تأثیر تحوالت ناشی از انقالب صنعتی بهویژه غلبه نظام سرمایهداری متأخر
در چند دهه اخیر به ظهور رســیده است .همچنین مصرفگرایی از رهگذر فرآیند
جهانی شدن ،ارتباطات گســترده جوامع ،اشاعه فرهنگی ،رسانههای جهانگستر به
رویه نسبتا رایج و شایع جامعه جهانی تبدیل شده است.
در تبییــن علل و عوامــل مؤثر در رواج و نفوذ روزافــزون این فرهنگ و نیز
پیامدهــای فــردی و اجتماعی آن تاکنــون دیدگاههای مختلفی بــا رویکردهای
روانشناختی ،روانکاوی ،جامعهشناختی و مطالعات فرهنگی ،اقتصادی ،ارتباطاتی
و الهیاتی عرضه شــده اســت .در این رویکردها ،بیــش از جنبههای اقتصادی به
جنبههای فرهنگی و اجتماعی این پدیده ،توجه شده است.
این نوشتار درصدد است که با ارجاع ضمنی به دیدگاههای ارائه شده ،جایگاه
این رفتار را در ســبکزندگی غالب و رایــج کنونی ،از ابعاد مختلف و با رویکرد
غالــب مطالعات فرهنگی ،تحلیل کند و در پایان به صورت گزارهوار و مختصر به
خطوط عام الگوی مصرف از دیدگاه اسالم توجه دهد .روش آن در مقام گردآوری
اطالعات اسنادی و در مقام بررسی آنها ،تفسیری ،تعلیلی و تحلیلی است.
کلیدواژهها :مصرف ،مصرفگرایی ،کاال ،خرید ،نیاز ،رفاه ،سبکزندگی.
 .1دانش آموخته حوزه علمیه و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیsharaf@qabas.net 
تاریخ پذیرش94/5/18 :
تاریخ دریافت94/3/20 :
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مقدمه
اقتصاددانان غالب ًا چرخه نهاد اقتصاد را متضمن سه فرآیند اساسي خطی توليد (،)production
توزيــع ( )distributionو مصرف ( )consumptionمیدانند .فرآیند مصرف ،مرحله پایانی
اين چرخه و ع ّلت غایی آن است.
بدیهی است که زنجیره فرآیندها و فعالیت ِ
های به هم پیوسته و در هم آمیختۀ نظام اقتصادي،
تنهــا با اتصال به حلقه مصرف به كمال مطلوبش دســت مییابد .این مصرف اســت كه تمامي
رویدادهــای پیش از خود را معنادار میســازد؛ ازاینرو اگر فرآینــد مصرف به هر دلیل ممکن،
ِ
اقتصادی پیش از آن نیز از حیث
دس��تخوش اختالل ش��ود ،تمامي فعاليتهاي اقتصادي و غیر
فلس��فه وجودی و ضرورت کارکردی ،مختل خواهد شد .مصرف در واقع ،جانمايه و توجیهگ ِر
ظهور و بقای حيات اقتصادي جامعه اســت؛ ازاینرو وجود ،قوام ،شــکوفایی و اســتمرار نظام
اقتصادی به فرآیند مصرف و چگونگی آن بستگی تام دارد.
اصل مصرف و کم و کیف آن در شکل بهینه و متوازن ،تابعی از نیازها و مطالبات برانگیخته
شــده و فعلیت یافته اســت .مصرف در این کارکرد طبیعی ،جــزو ملزومات ضروری در حیات
فردی و اجتماعی اســت .این معنای از «مصرف» به دلیــل غلبه صبغه اقتصادی ،موضوع مطالعه
علم اقتصاد اســت .چرخه ممتد تحوالت بنیادین در جوامع توسعه یافته به تبع انقالب صنعتی و
پیامدهای متنوع آن ،همه ســطوح و مؤلفههای واقعیــت اجتماعی و جهان بین االذهانی را دچار
تغییر ساخت.
موضوع «مصرف» نیز به منزلۀ یکی از مؤلفههای برجســته در سبکزندگی ،هم به تبع وقوع
تغییرات در کلیت فرهنگ و ســبکزندگی انســان مدرن و هم به طور فی نفســه ،طیفی از این
تغییرات را در اشکال مختلف بازنمایی میکند .باالتر اینکه ،نرخ وقوع تغییر در ابعادِ کمی و کیفی
«مصرف» ،به دلیل برخی ویژگیهای انحصاری ،بیش از سایر مؤلفههای جهان سرمایهداری بوده
است.
وقوع برخی تغییرات در چیستی مصرف ،جایگاه ارزشی و هنجاری ،سطوح مطلوبیت کمی
و کیفی ،اهداف و انگیزهها ،آثار و پیامدهای عینی و مترتب ،ظهور متغیرهای جانبی ،تنوعیابی و
تکثر ابعاد و الیهها تحت تأثیر ارتباطات و مالحظات ثانوی و ...موجب شد تا موضوع «مصرف»
در مســتوایی فراتر و بسیار مهمتر و جامعتر از آنچه تاکنون مطرح بود ،در کانون توجه حوزهها
و رویکردهــای مختلف معرفتی قرار گیــرد و دیدگاههای متنوعی را به خود معطوف دارد .تغییر
مفهومی ،ماهوی ،ارزشی ،موقعیتی و کارکردی فرآیند «مصرف» ،موجب شد تا در گفتمان جدید،
از آن تحت عنوان «مصرفگرایی» سخن به میان آید.
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مصرفگرایی یا سایر عناوین مشابه ،نظیر مصرفزدگی ،مصرف بیرویه ،مصرف متظاهرانه،
مص��رف منفعالنه،اصالت دادن به مصرف ،مصرف برای مصرف ،جامعه مصرفی ،فرهنگ مصرفی
و ...مفاهیم ناظر و معرف برای موضوع مصرف در جایگاه جدید آن هستند .مصرفگرایی ،یکی از
برجســتهترین اسطورههای نظام سرمایهداری(تبدیل شدن متغیری فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی به
یک نیاز طبیعی اجتنابناپذیر) ،یک ایدئولوژی ،مؤلفهای کانونی از سبکزندگی جدید ،برجستهترین
اســتاندارد کیفیت زندگی ،نوعی تجربه فرهنگی ،سلوکی لذتطلبانه و مسرتجویانه اشباعناپذیر،
ارضاکننده حس آرمانشــهرگرایی و یوتوپیایی ،عاملی تمایزبخــش و هویتآفرین ،محملی برای
تظاهر و تفاخر ،معادلی برای خوشــبختی در این جهان و به تعبیر کرانک ،سیســتمی که با وجود
نقصان و برخورداری از یک مهندسی نامناسب ،ارزشهای درونیاش ،جانشین یک میراث فرهنگیِ
به محاق رفته ،شــده اســت( .کرانک )1388 ،الزم است ذکر شود که مصرفگرایی ،فقط محصول
انتخاب فرد و القای ساختار نیست؛ بلکه محصول تعامل و رابطه دیالکتیکی میان این دو است.
فرهنگ مصرفی با وجود نفوذ و رســوخ در الیههای عمیق شــخصیتی و ســطح ساختاری
جامعه ،به طور عمده با اوصافی منفی و به عنوان وضعیتی انومیک و آســیبی از آن یاد میشــود.
برخی از ویژگیهای ذکر شــده ،به افراد و برخی ،به خود فرهنگ ناظرند :فرهنگی پســامدرن،
ســکوالر ،پوچگرا(به لحاظ مبانی نظری) ،اومانیستی(معطوف ســاختن همه تالشها به انسان)،
بدنگرایی(اصالتدهی به بدن و توجه افراطی به جنبههای جســمی ،ظاهری و نمایشــی وجود
انسان و تیمار بدن) ،کممایه و کمعمق ،تخیلگرا و رؤیاپرداز ،رفاهطلب(اصالت دهنده به رفاه در
همه ســاحتهای زندگی و برای همه تودهها و تحریک کننده دائم اشتهای مصرفی و در نهایت،
تبدیل مصرف به ایدهآل و آرمان افراد) ،آرامشخواهی روانشــناختی(از طریق رفاهجویی بی حد
و حصر) ،گریزان از هر نوع ریاضت و تحمل مشــقتهای ســازنده برای رشد و تعالی روحی و
معنوی ،مدگرا و رمانتیک(درگیرساختن افراد در وسوسههای بیپایان بازار و ظهور و نمایش نو به
نوی کاالها) ،متظاهر و اغواگر ،تمایزبخش و تفرقهافکن(میان افراد به دلیل موقعیتهای مختلف
آنهــا در میزان بهرهوری مصرفی) ،خودویرانگر(به دلیل ماهیت ســرابگونه و دســت نایافتنی
آرمانهای موعد آن) ،احساسگرا(آن هم از نوعی سطحی و مبتذل آن و جایگزین کردن عواطف
و احساســات به جای عقالنیت ارزشــی و ابزاری) ،ذائقهمحور و میلگرا(جایگزین کننده امیال
به جای نیازها و مصالح) ،لذتگرا و مســرتخواه(دامنزدن افراطی به تفریح ،تفنن ،سبکسری،
شادیخواری و ،)...دم غنیمت شمار(ترغیب کننده به سرخوشیهای آنی و زودگذر) ،غلبه دهنده
هنر و توهمهای زیباش��ناختی بر واقعیت ،گرانبار از تصویرسازی و نمادپردازی(استفاده وافر از
نشــانهها و نمادها) ،چند تکه و دائما ترمیم شونده ،دارای ســبکهای متنوع و نامتجانس ،فاقد
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مرجع و اعتقادات مســلط ،دموکرات و عامگرا(سطحی شدن ،یکدست شدن ،رفع سلسله مراتب
و طبقهزدایــی یا اعطای حق و امکان مصرف به عموم) ،جانشــین کننده ارزش مصرف به جای
ارزشهای کار و تولید ،فردگرا(در شــکل خودمحور ،خودشــیفته و اصرار افراطی بر خودتحقق
بخشــی و ابراز خویشــتن) ،رواننژند ،انفعالی ،تقلیدی ،دمدمی مزاج ،تابع لذتهای آنی و الینه
شده) ،نفوذ کننده درالیههای ناخودآگاه(داشتن موقعیت شهودی و فراآگاهی به جای برخورداری
از پش��توانه و توجی��ه عقالنی) ،تنزلدهنده آگاهی در پرتو تبلیغ��ات اغواگرانه ،تبدیلکننده دین
و معنویــت به کاال یا مجموعهای از ابژههای مســرتبخش ،ترجیح معنویت ســکوالرِ عاری از
متافیزیک و اعتقـاد به حقایق ماورایی و( . ...ر.ک :فدرستون188 - 214 :1383 ،؛ باکـاک:1381
100 - 122؛ حمیدیه)173 - 220 :1391،
معناشناسی مفاهیم
مصرف()Consumption
مصرف در اقتصاد ،اتالف یک ثروت به منظور ارضای یک نیازاست(مارســل)295 :1351،
یا قســمتی از درآمد است که برای کسب لذتَ ،صرف میشــود(قدیری اصل ،)274 :1379 ،به
کاربردن کاالها و خدمات برای اجابت خواســتههای انســانی و به دیگر ســخن ،از میان بردن
مطلوبیــت اســت(فرهنگ )401 :1371،یا ّ
کل مخارجی اســت که در یــک دوره معین و کوتاه
مدت(معموال یکســاله) صرف کاالها و خدمات میشــود .فرآیند مادی و واقعی استفاده از یک
کاال یا خدمت(مثل مصرف یک خانه = زیســتن در آن و استفاده از یک خدمت = بهره گرفتن از
تخصص فرد) است(.مریدی و نوروزی )678 :1373 ،در کل میتوان گفت که مصرف بهرهبرداری
انسان از منابع ،کاالها و خدمات در جهت رفع نیازهای ضروری و رفاهی است.
از دید برخی فرهنگنامه نویسان ،مصرف در علوم اجتماعی ،دست کم چهار کاربرد دارد:
 )۱مصــرف به عنوان تنها هــدف و مقصود تولید (این تعریــف ،عمومیت دارد ،چون همه
فعالیتهای انسان به گونهای مستلزم مصرفند؛  )۲استهالک یا استعمال ابزارها و وسایل(دامنه این
تعریف ،گسترده است و از استهالک مادی کاال (مثل خورده شدن غذا) تا بهرهگیری از سودمندی
حاصــل از کاال یا خدمات (مانند آنچه به وســیله دندانپزشــک ارائه میشــود) در برمیگیرد؛
 )۳استفاده از کاالها و خدمات به وسیله مصرفکنندگان (فرد میتواند از کاال فایده برگیرد ،خواه
آن کاال در جریان اســتفاده ،به طور کامل از بین بــرود و خواه نرود)؛  )۴هزینههای مصرفی (در
این تعریف ،مصرف به منزله ارزش کاالها و خدمات فروخته شده به مصرف کننده در طول یک
دوره به کار رفته است)( .گولد و کولب)۷۸4 -۷۸5 :1376 ،
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از دید برخی نویســندگان ،واژه «مصرف» به دلیل طبــع متغیر آن ،نمیتواند یک بار و برای
همیشــه و بدون توجه به موقعیت کاربرد آن ،تعریف شود :مفهوم مصرف ،بسته به کاربرد آن در
میان اکثریت مطلق دیدگاههای نظری مختلف ،تنوع و تغییر مییابد و ممکن اســت این اصطالح
حتی در درون یک چارچوب نظری نیز بسته به آن دوره تاریخی که باید مورد تحلیل قرار گیرد،
تغییرکند( .باکاک)51 :1381 ،
همین نویسنده در موضعی دیگر مینویسد :مفهوم مصرف ،بسته به انتخاب چارچوب نظری
عمدهای که مصرف ،خود فقط یکی از عناصر تشــکیل دهنده آن است ،میتواند دارای معناهای
گوناگونی باشد؛ برای مثال ،مفهومی از مصرف که به وسیله بعضی از جامعهشناسان به کار رفته،
با معنایی که از این مفهوم در نظریههای اقتصادی فهم میشود ،تفاوت دارد( .باکاک)7 :1381 ،
مصرف در شــرایط معمول ،تابع احســاس نیاز ،فرصتها و محدودیتهای محیطی(اعم از
طبیعــی ،فرهنگی و اجتماعی) ،مطلوبیت کاال و خدمت موجود ،مقرون به صرفه بودن ،دارا بودن
قدرت خرید ،خرسندی و رضامندی ،اقتضائات سبکزندگی و موقعیت اجتماعی است.
مصرفگرایی ()consumerism
اصالتیابــی مصرف ،پدیدهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی اســت که تقریبا پس از وقوع
انقالب صنعتی در غرب و عمدتا پس از جنگ دوم جهانی به این طرف ،اشاعه یافته و اکنون به
یکی از الگوهای متعارف و عادتهای نوعی در سبکزندگی عموم تبدیل شده است.
مصرفگرایــی متضمن ایدئولــوژی و بلکه خود ،نوعی ایدئولوژی اســت که در قالبهای
رفتاری مسرفانه نمود مییابد .مدعای ایدئولوژی نهفته در مصرفگرایی ،این است که خوشبختیِ
این جهانی ،چیزی جز قدرت و امکان بهرهبرداری پیاپی از کاالها و خدمات متنوع و ارضا کننده
نیست( .ر.ک :ادگارو سیج ویک)243 -245 :1387 ،
مــرز مفهومی میان مصرف و مصرفگرایی در هر جامعه را الگوی مصرف متعارف و غالب
آن تعییــن میکنــد؛ برای مثال ،اگر حد کفاف یا تأمین نیازهــای ضروری را حد معمول و مورد
انتظار مصرف بدانیم ،مازاد بر آن در حیطه مفهومی «مصرفگرایی» با ارزش و اعتبار ویژه مندرج
خواهد بود .بدیهی است که جوامع مختلف در این باره ،وضعیتهای کامال متفاوتی دارند.
مفهوم خريد
مفهوم کلیدی دیگر در ادبیات مصرفگرایی ،مفهوم «خريد» ( )Shoppingاســت .اشتیاق
وافر به «خرید» ،یكي از اساس��يترين جلوههاي مصرفگرایی در زندگي روزمره اســت .خرید،
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كنش��ی متقابل اس�تـ كه بين ميل مصرفكننــده به مصرف كاال وخدمات و میــل توليدكننده و
توزیعکننده به فروش كاال و ارائه خدمت ،واسطه ميشود .عمل خريد ،كاال و خدمت را از چرخۀ
توليد به چرخۀ مصرف وارد ميكند.
به نظر برخي مح ّققان ،خريد همانند اغلب پديدههاي مدرن ،امری مبهم و دوپهلو است :هم
كار اس��ت و هم فراغت و تفريح و اساس�� ًا تجربهاي خصوصي است كه در زمينهاي عمومي رخ
ميدهد .خريد ،فعاليتي اس��ت كه بين زندگي خصوصي و خل��وت فرد با جنبههاي اجتماعي و
همچنين در تنش بين عقالنيت و هوس و بين «شكل اجتماعي لذتبخش» با «فعاليت ضروري»
در نوسان است .در خريد ،هم لذت و هم اضطراب ،نهفته است.
در نظام س��رمايهداري ،معادلة معمول «نیاز  Zخرید» به معادله «لذت  Zخريد» تبدیل شــده
است .بر اين اساس ،خريد خود ،از سطح يك كنش ابزاري معطوف به كاال به يك كنش فی نفسه،
تغيير ماهيت داده اس��ت؛ یعنی خرید اهمیت یافته اس��ت ،نه كااليي كه خريده ميشود .خريدار
خريد ميكند ،چون آن را لذتبخش مييابد .از طريق خريد ،احساسي در او خلق ميشود كه با
هر احس��اس ديگری متفاوت است و این احساس ،تنها با خريد ،اشباع و ارضا ميشود( .به نقل
از :اباذري و كاظمي )۱87 :۱۳۸۴ ،او با خريد ،احساس شادماني و انبساط ميكند ،هر عمل خريد،
وی را بهوجد ميآورد و تا مدتها ،احساس مثبت و شاد در فرد پدید ميآورد و با خريد ،فاصله
ميان آرمان و واقعيت زندگياش ناپديد ميشود.
بنابراي��ن خريد ،نوعي رابطه وجودي با آدمي دارد .خريد ،رفتاری نمادين ،چند اليه و دارای
ابعاد متکثر است .هر يك از اين اليهها با مجموعهای از نمادها و معاني درهم تنيده است و تنها از
طريق رمزگشايي عمل خريد در جامعه مصرفي است که ميتوان اليههاي تودرتوي آن را فهمید.
ازایــنرو خريد ،گاه به مثابه يك كنش ابزاري معطوف به كاال و گاه به مثابه يك كنش اصيل
و دارای مطلوبیــت ذاتی مورد نظر قرار میگیرد .نوع دوم خريد که براي فهم زندگي روزمره در
جامعة كنوني اهمیت قطعی دارد ،بخشــي از فرآیند تحقق نفس و خودشكوفايي شمرده میشود.
جالب اینکه این نوع خرید ،حتي بدون «خرید» یا «فروش» کاال نیز امكانپذير اســت؛ یعنی فرد،
هميــن كه به قصد خريد از خانه بیرون میرود ،با افراد و اقشــار مختلفی ســروكار مییابد ،به
مغازههاي متعددی س��ر ميزند ،چيزهاي تازهای ميبيند و خود نيز در معرض ديده شــدن قرار
ميگيرد و بدین وس��یله ميل به خريد در آدمي تا حدي ارضا ميشود( .اباذري و كاظمي:۱۳۸۴ ،
)182 -۱۸7
عنصر «مكان» نیز بخشي از منابع نمادين مصرف است كه هم به كاالها و هم به مصرفكنندگان
آنهاــ معاني و نمادهاي خاصي را منتقل ميكند .مراكز خري��د ،پيوندی وجودي با آدمها دارند.
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این مکانها هم چرخه معيشت را فعال و سرزنده نگه ميدارند ،و هم عواطف و احساسات افراد
را به خود گره میزنند .مراكز خريد به آدمها ،حس��ي از انبساط ،شادماني و مهمتر از همهِ ،
حس
آزادي ميدهند.
مراكــز خريد ،ديالكتيكي از رؤيا و واقعيتند ،جاهايي كه فــرد را به عالم رؤيا میبرند و در
خلسهای از جاذبههاي مصنوع ،غوطهور میسازند و خفتهترين آرزوها و خواستهها را در او بيدار
ميكنند .جهان مراكز خريد با جهان خلس��ههاي عرفاني ،شــباهت زياد دارد؛ هر دو شورانگيز و
وصفناپذيرنــد ،تا زماني كه فرد در درون آنها قرار دارد واقعيتند؛ همين كه به بيرون از آنها پا
ميگذارد به رؤيا بدل ميشوند.
در اين مراكز ،قدمزدن و پرس��هزدن در مقابل ویترینها ،خيرهش��دن به مانكنها ،آشنايي با
مدلها و قيمتهاي جديد بازار ،ور رفتن با كاالهاي مختلف ،ديدن و ديدهش��دن ،بهروز شــدن
لذتهاي بصري و ...بخشــي از عناصر تفريحي و ســرگرمکننده اســت كه با حضور ِ
صرف در
مراكز خريد پیشرفته ،امكانپذير ميشود( .پترسون179-180 :2006 ،؛ بنت154 -169 :1386 ،؛
جوادی203 -229 :1390 ،؛ مایلزو مایلز)163 -205 ،70-87 :1392 ،
مفهوم نیاز
مصرف ،واکنشــی طبیعی به نیازهای احساس شــده و فعلیتیافته است .مصرفگرایی نیز
اگرچــه با برخــی زمینهها و مطالبات درونی ،بیارتباط نیســت؛ اما در تعیین منشــأ آن غالبا به
طیفی از تمایالت سرشــتی ،استناد میشــود .نســبت مصرفگرایی با نیاز( )Needاعم از نیاز
حقیقی( )Real needsیا خواسته( ،)Willنیاز حقیقی اولی و بنیادی( )Basic needsیا ثانوی
و واسطهای( )Second needsضرورت ارائه تعریفی هر چند اجمالی از «نیاز» را اجتنابناپذیر
ساخته است« .نياز» ،احساس فقدان يا حرماني است که به يک موجود زنده(از جمله انسان داراي
آگاهي) به جهت آنکه در جريان تحقق اهدافش ،خود را فاقد چيزي ميبيند ،دست ميدهد .اين
احســاس که ميتواند جهاتي آســيبي نيز بيابد ،موجب تمايل به هر آن چيزي ميشود که امکان
ارضاي نياز مربوط را فراهم ميسازد( .بيرو)242 :1370،
از دید برخی روانشناســان ،نياز ،احســاس يک کمبود ،همراه با کوشش در جهت برطرف
کردن آن یا کششــي برای جبران ناهماهنگي روحي (و دستیابی به تعادل رواني) است .برخی
دیگر ،پنج مشخصه را براي نياز ذکر کردهاند :احساس کمبود ،تصور(نامشخص) چاره ،کشاکش،
تشخيص جهت ،تشخيص شئ مطلوب( .به نقل از :رفيع پور )14 -15 :1364 ،از دید روانشناسي،
اصطالح «نياز» معموال بر هر چيزي داللت دارد که براي سالمتي يا بهزيستي شخص ،الزم است.
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(گولد وکولب )878 :1376 ،آبراهام مزلو ،روانشناس امریکایی ،مجموع نیازهای فطری انسان را
در یک هرم سلســله مراتبی به پنج طبقه ،دســته بندی کرده است )1 :نیازهای جسمی؛  )2نیاز به
ایمنی؛  )3نیاز به روابط اجتماعی و محبت؛  )4نیاز به تأیید و احترام؛  )5نیاز به خویشتنیابی( .به
نقل از :رفیعپور )41 :1392 ،بر این اساس ،اگر نیازهای اولی و ثانوی (رفاهیات متناسب با انتظار
عموم و شأن افراد) را معیار تعیین حد مجاز مصرف تلقی کنیم ،مصرفگرایی مذموم ،دامن زدن
به مصارفی فراتر از حد مجاز است که غالبا به خواستهها یا نیازهای کاذب از آنها یاد میشود.

مفهوم رفاه

مفهوم دیگر در ادبیات مصرفگرایی ،مفهوم رفاه ( )Welfareاســت که بیشــتر به کیفیت
زندگی و نوع برخورداری فرد از امکانات ،ناظر اســت .سطح مورد انتظار از رفاه در هر جامعه،
تابع چند متغیر اصلی بهویژه فرهنگ رفاه (مجموعه باورها ،ارزشها ،نظام معنایی مشترک در باره
شیوه زیست رفاهی در یک جامعه) است .عنصر مهم دیگر ،ظرفیتها و امکانات فعلیت یافته و
در دسترس محیط است .رفاهجویی به دلیل داشتن منشأ فطری ،خود از جمله محرکهای جدی
برای سوقیابی به مصرفگرایی با هدف ارضا و دستیابی به سطح مورد انتظار است.
در تعریــف رفــاه نیز میتوان گفت :بهرهمندی و التذاذ فرد از آن ســنخ امکانات زندگی که
آالم جسمی و روانی و استرسها و بیمها را به حداقل میرســـانند و رسیـدن انسـان به اهـداف
زندگی(در حوزههایی نظیر بهداشــت و ســامت ،وجود روانشــناختی و وجود معنوی انسان،
خدمــات اجتماعی ،بیمههای مختلف ،اشــتغال ،آموزش ،اوقات فراغــت ،برنامههای تفریحی،
فعالیتهای اجتماعی داوطلبانه ،ازدواج موفق ،روابط صمیمی با بستگان ،محیطهای فیزیکی مثل
خانه ،محل کار ،مدرسه و )...را میسر میسازند( .به نقل از :حمیدیه)203 :1391،

ویژگیهای مصرف در جامعه مدرن

کاالیی شــدن هر چیز (و بت شــدن کاال) :در جامعه مصرفی ،هر چیز و هر فرآورده ،از
جمله محصوالت فرهنگی (بینشها ،اندیشهها ،ارزشها ،گرایشها ،سلیقهها ،نمادها ،الگوها و...
در قالب متون و اقالم رســانهای)؛ حتی بدن و شــخصیت افراد و نیز اشیای فاقد مالیت نظیر هوا
و امور نفسانی غیر قابل انتقال ،نظیر عشق و ...قابلیت تبدیل شدن به کاال با نرخ و قیمت خاص
متناسب با معیارهای حاکم بر بازار مربوط و معادله عرضه و تقاضا را دارد.
در این تلقی ،کاال بیشتر به اعتبار ارزش مبادلهای (نه ارزش مصرفی) و میزان اشتیاق و تمایل
مصرفکننده به تملک آن ،ارزشگذاری و مبادله میشود.
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عمومیتیابــی :مصرفگرایی به عنوان یک فرهنگ ،درگذشــته عمدتا به طبقات مرفه و تا
حدی طبقات متوســط جامعه اختصاص داشــت؛ اما اکنون عمومیت یافته اســت و همه اقشار،
هرچند با درآمدهــای متفاوت ،بدان تعلق خاطر دارند و با آن درگیرند؛ به بیان دیگر ،در جوامع
سرمایهداری نیازها ،عالیق و ارزشهای فرهنگی طبقات باال به منزله نیازها ،عالیق و ارزشهای
کل جامعه ،پذیرفته شده و تردیدی نیز در انطباق آن دو وجود ندارد( .بشیریه )30 :1379 ،بدیهی
ِ
کاالهای گرانقیمت و دارای کیفیت باال و مردم
است که در مقام مصرف ،اقشار متمکن به خرید
عادی به خرید کاالهای ارزانقیمت و با کیفیت پایینتر ،اقدام میکنند.
تنوعیابی ساحتهای رفاه :درگذشته به ارضای نیازهای ضروری بسنده میشد و رفاهجویی
و رفاهطلبــی (بــه عنوان یکی از مظاهــر مصرفگرایی جدید) تنها در برخی ســطوح و مظاهر
(همچون مسکن یا معیشــت)  -که از اهمیت نسبی باالتری برخوردار بودند  -جلوهگر میشد؛
اما اکنون این خواسته به همه قلمروهای زندگی تسری مییابد .این خود ،توجیهگر تکاپوی پایان
ناپذیر انسان پیشرفته برای تحقق آرزوهای غالبا دست نیافتنی است.
اسطوره شــدن مصرف :تبلیغ و ترســیم یک امر فرهنگی ،اجتماعــی و تاریخی ،ساخته و
ِ
صورت یک امر طبیعی و برآمده از بنیادهای
پرداخته نظام ســرمایهداری با اهداف سوداگرانه به
زیستی و سرشتی تغییرناپذیر انسان( .ســرمایهداری بدین وسیله نقش ِع ّلی ،تحریکی و حمایتی
خود در حدوث ،بقا و تقویت این عارضه فرهنگی اجتماعی را میپوشاند)
تبدیل شــدن مصرف به موضوعی فرهنگی :مصرف به جــای یک رفتار صرفا اقتصادی و
نشــانگر موقعیت طبقاتی به یک فرآیند ســاخت فرهنگ و تولید معنا ،تبادل نمادها ،نشــانهها و
مفاهیم(در قالب تبــادل کاالها) ،نفوذ عناصر نمادین و معنایی به همــه مکانها ،فضاها ،قواعد،
رفتارها ،مناســبات و ...معطوف به مصــرف و خرید ،هویتســازی و هویتآفرینی و ایجاد و
برجستهســازی تمایز اجتماعــی ،افزایش قدرت انتخاب و گزینش(که خود نماد تثبیت تســلط
بیشتر ســوژه بر ابژه است) ،ترویج نظامی از ارزشها و هنجارها ،ترسیم سبکی از زندگی ،تبلیغ
نوعی ایدئولوژی اجتماعی ،اشــاعه گونههایی از مدگرایی ،تولیــد و بازتولید فضای اجتماعی و
تفاوتهای فرهنگی ،فعالسازی طیفی از اذواق زیباشناختی و ...تبدیل شد.
«توه��م فرهنگســازي» يعني القاي اين ذهنيــت كه اگر افراد نميتواننــد از طريق توليد و
خالقيت در زمينههاي فرهنگي و علمي در توس��عه ،رشد و ارتقاي فرهنگ كمك كنند ،ميتوانند
اين نقش را از طريق «مصرف» ايفا کنند .طبق اين اس��تدالل ،فرهنگ به س��ان مقولهاي پنداشته
ميش��ود كه در عمل و فرآیند توليد و مصرف ،به صورت به هم پيوس��ته ســاخته ميشــود .به
همان ميزان كه چرخه تولید با ملزومات آن در برســاختن فرهنگ نقش دارد ،رفتارهاي گوناگون
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مصرفی در زندگي روزمره نيز در س��اخت و اس��تمرار فرهنگ نقش دارند .توهم فرهنگسازي،
مصرفگرايي و مبادرت به مصرف فزاينده را به امری موجه و مشــروع بدل ساخته است (ر.ک:
استوري۲۷4 -۲۷6 :۱۳۸۶ ،؛ اباذری و کاظمی)186 -187 :۱۳۸۴ ،
تبدیل شدن به یک واقعیت اجتماعی :رواج مصرفگرایی در جامعه ،به طور قهری ،طیفی
از امکانات ،خالقیتها ،نهادها ،سازمانها ،الگوها ،مناسبات ،ارتباطات ،اقدامات ،نمادها ،نشانهها،
رسوم ،آسیبها و عوارض را موجب شده و نوعی نظم اجتماعی جدید را پایهگذاری کرده است.
تبدیل مصرف به نوعی ایدئولوژی :نظام س��رمايهداري براي اشاعة مصرف و پدید آوردن
فرهنگ و جامعه مصرفی ،ايدئولوژي مصرف را پدید آورده اســت .منطق این ایدئولوژی و زبان
حالش این است که «من مصرف میکنم ،پس هستم» .در این ايدئولوژي ،مصرف با هويت آدمیان
گ��ره میخورد و خرید کاال ب��ه دلیل ماهیت «بتواره»اش ،د ِل و دين را از آنها میرباید« .وعده
ایدئولوژی مذکور ،این اســت که مصرف کاال ،راه حل تمام مشــکالت انســان است ،مصرف،
دوباره ما را به تمامیت میرســاند ،مصرف ،نقصانهای ما را مجددا بر طرف میکند ،مصرف ،ما
را دوباره به کمال میرساند ،مصرف ما را به وضعیت سعادتمند خیالی باز میگرداند .از دید این
ایدئول��وژی ،معناي زندگي را در آنچه مصرف ميكنيم ،بايد جس��ت،نه در آنچه توليد ميكنيم.
(استوري۲۶۵ :۱۳۸۶ ،و )۲۶۷
ِ
صورت یک تجربه ذهنیِ
تبدیل شدن به مقولهای سیاسی  -امنیتی :اشاعه مصرفگرایی به
ســیریناپذیر و اشباعنشــدنی ،به طور طبیعی به طرح جهشوار و مهارناپذی ِر خواستههای متنوع
و پایانناپذیر تودهای منجر میشــود .این تمایل ذهنی  -روانی ،به طور طبیعی ،افراد را در جهت
طرح درخواستها و مطالبات عینی متناسب ،سوق خواهد داد.
انتظار عموم این اســت که حاکمیت به طور مستقیم یا غیر مســتقیم ،همه اقدامات مقتضی
را برای تأمین نیازها و خواســتههای برانگیخته شده تودهای صورت دهد .بدیهی است که میزان
مقبولیت و مشروعیت حاکمیت ،نسبت مستقیمی با میزان موفقیت آن در تأمین این مهم دارد.
رقابت میان گروهها و خرده فرهنگهای مختلف (یا به تعبیر برخی فرهنگشناســان «جنگ
چریکی نشانهشــناختی») در قالب مســابقهگذاری برای مصرف بیشتر و متنوعتر ،بروز تنشها و
تقابالت میان طبقــات اجتماعی مختلف با یکدیگر ،میان مرفهان و محرومشــدگان ،اعتراض و
شــورش علیه حاکمیت به دلیل ضعف در تأمین منویات تودهای ،تشدید احساس ناامنی روانی و
اجتماعی(به دلیل تشدید فزاینده شکافها و فاصلههای طبقاتی) ،شیوع انواع انحرافات و جرائم
و در نتیجــه ،افزایش قهری هزینههای ایجاد امنیت اجتماعی ،تحمیل هزینه برای کاهش عوارض
روحی و جسمی مصرفگرایی ،در مواردی ترغیب حاکمیت به استفاده از اهرم زور و فشار برای
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ایجاد نظم و کنترل اجتماعی و . ...گفتنی اســت که شــیوع بیرویه مصرف در جوامع مصرفی به
شکلگیری جنبشهایی در مخالفت و مبارزه با آن ،منجر شده است.
نبــود ارتباط بنیادین با نیازهای واقعی :در جامعه مدرن ،تولید انبوه ،به طور عمده با هدف
سودجویی و به حداکثر رساندن سود ،صورت میگیرد تا لزوما تأمین نیازهای فردی و اجتماعی
و خرید و مصرف نیز بیش از آنکه تابع و معطوف به نیازهای واقعی باشــد ،در جهت معنایابی،
تمایزجویی ،تفنن و تفریح ،رضامندی و لذتجویی ،تظاهر و تفاخر ،ارضای برخی امیال توهمی
همچون چشم و همچشمی و اجابت تمنیات ذوقی و سلیقهای ،صورت گیرد.
به بیان دیگر ،مصرفگرایی مدرن ،بیشــتر در جهت ارضای خواستهها و نیازهای درجه دوم
یا نیازهای کاذب و تصنّعی اســت .مصرفگرایی مدرن ،همچنین به دلیل وجود برخی تسهیالت
اجتماعی برای ارضای خواستههای فعلیت یافته ،چندان تابع میزان درآمد افراد نیست؛ یعنی همه
اقشار هر چند با نسبتهای مختلف میتوانند به خیل مصرف کنندگان بپیوندند.
همسویی کامل با اقتضائات اقتصاد سرمایهداری :تردیدی نیست که بقا ،دوام و رونق نظام
ســرمایهداری مدرن و پسامدرن و نظم اجتماعی ناشی از آن در گرو تولید مستمر و انبوه ِ اهداف
سودجویانه و منفعتطلبانه و به طور طبیعی ،مصرف مستمر و فزاینده به وسیله تودههاست.
به بیان دیگر ،مصرف فزاینده و لجام گســیخته تودهها ،ناخودآگاه ،مقبولیت و مشــروعیت
سرمایهداری مدرن را تضمین میکند.
مرکز زدودگی :مصرفگرایی مدرن به صورت یک الگوی جهانشــمول ،جلوهای آشکار از
بســط فرهنگ و نظام سرمایهداری غرب اســت و بر خالف الگوهای مصرف سنتی ،تابع نیازها،
ترجیحــات ،اقتضائات فرهنگی ،فرصتها و محدودیتهــای محیطی(اعم از طبیعی ،فرهنگی و
اجتماعی) ،نهادها و رسوم متعارف محلی ،منطقهای و ملی و مصلحتاندیشیهای عقالیی نیست.
تفکیک میان دو «ارزش مصرفي» ( )use-valueو «ارزش مبادلهاي» (:)exchange-value
ارزش مصرفي ،ارزشي است كه با ذات و جوهر كاالها ارتباط دارد و به گفتة ماركس «كاالها به
ش��كل ارزشهاي مصرفي يا كاالهاي مادي پا بهجهان ميگذارند .ارزش مصرفي ،ارزش طبيعي
و معمولي آنهاست».
ارزش مبادلهاي ،ارزشي است كه يك كاال در مقام مبادله از آن برخوردار ميشود و ارتباطی با
ذات و جوهر كاال ندارد .این خریدار است که بسته به نوع عالقه ،میزان مطلوبیت کاالی مورد نظر
و معنایی که برای او دارد ،ارزش آن را تعیین میکند .ارزش مصرفي ،ارزشــي نسبت ًا ثابت است؛
اما ارزش مبادلهاي نســبت به زمان و مکان ،متغير و امری عرضی و نسبی است( .ر.ک :ماركس،
 ۶۶ :۱۳۸0و )۷۷ازاینرو ،یک کاال ممكن اس��ت بهلحاظ ارزش مصرفي ،كااليی بيارزش باشد،
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در عین حال ،از ارزش مبادلهاي باالیی نزد مشتریان خاص برخوردار باشد.
ارضا کننده برخی تمایالت فمنیستی :از دید برخی جامعهشناسان ،کنش خرید برای زنان،
جاذبه بیشــتری در مقایســه با مردان دارد .زنان از طریق خرید و رفتن به بازار ،حضور خود در
جامعه را به اثبات میرســانند و به رقابت با مردان در عرصه اجتماعی میپردازند .این اشــتیاق
معموال در زنان شــاغل بســیار كمتر از زنان خانهدار اســت .در حقیقت ،زنان با ورود به چرخه
خرید ،موقعیت نادیده گرفته شــده خود را در ســاختار فرهنگی مرد ساالر ،باز پس میگیرند و
تثبیت میکنند.
به بیان دیگر ،خرید كردن زنان ،بهانهای برای حضور هر چه بیشــتر آنها در جامعه و اعالم
موجودیت به عنوان یک عنصر اجتماعی مفید و تأثیرگذاراست( .برای اطالع بیشتر از این ویژگی،
ر.ک :پترسون 181 -185 :2006 ،و برخی دیدگاههای فرهنگی دارای رویکرد فمنیستی)
راهــی برای پرکردن اوقات فراعت :خرید کردن به منزلــه مقدمه مصرف ،پای افراد را به
فروشگاههای زنجبرهای ،نمایشگاههای خرید ،پاساژها ،مغازهها و تماشای جلوههای رؤیایی آنها
میکشاند .این اماکن ،خود همچون تئاتر ،موزه ،سینما و ...اکنون به یکی از پررونقترین مکانهای
تفریحی و تفننی و محل پرسهزنی اقشار مختلف تبدیل شده است و در تخلیه هیجانات ،کاهش
فشارهای روحی ،رفع خستگی و ماللت و بازیابی قوای تحلیل رفته نقش مؤثر دارد .طبیعی است
که کارکرد فرحبخشی ،خود به تقویت انگیزه و بهانه افراد برای حضور بیشتر در این اماکن و در
غلطیدن قهری در چرخه خرید و مصرف تفننی کمک میکند.
ویژگیهای دیگری نیز برای مصرفگرایی مدرن ذکر شــده که به دلیل کماهمیتی از ذکرشان
اجتناب میشود.
علل و عوامل مؤثر بر مصرفگرایی
مصرفگرایی ،یک متغیر وابسته است و از زمینهها ،علل و عوامل متعددی ناشی شده و تأثیر
پذیرفته است .اهم عواملی که به نوعی در شکلگیری ،اشاعه ،نفوذ و غلبه این فرهنگ و گفتمان
نقش داشتهاند ،از این قرارند:
فروپاشــی فئودالیسم و ظهور سرمایهداری مدرن (یعنی اســتقرار نظامی اقتصادی که در آن
تولید برای کســب ســود ،جایگاه محوری و ارزش و اعتباری بیرقیــب یافت)؛ تولید و عرضه
انــواع کاالها و خدمات (در پرتو دســتیابی به فناوریهای مدرن) بــا کیفیتها و ارزشهای
مبادلهای و مصرفی متنوع در تیراژ وســیع (به پایان رسیدن عصر کمیابی و محدودیت)؛ پیشرفت
وســایل و امکانات حمل و نقل و ترابری برای انتقال فیزیکی کاالها از مرکز به پیرامون؛ رشــد
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شهرنشــینی بهویژه کالنشــهرها در مقیاس جهانی با اقتضائات فرهنگی اجتماعی ویژه؛ جهانی
شــدن سبکزندگی و الگوی مصرف کشورهای پیشرفته و نظام سرمایهداری(تحت تأثیر استعمار
کهن و جدید ،ارتباطات میان فرهنگی ،فرآیند جهانیشدن ،رسانههای جهانگستر و)...؛ گسترش
و نفوذ شــرکتهای چند ملیتی(با تنوع نمایندگیهای فروش در بالد مختلف) ،سازمان تجارت
جهانی ،سیاستهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول(جهت اعطای تسهیالت به کشورهای
ضعیف و فاقد قدرت خرید زیاد)؛ واردات بیرویه به وسیله کشورهای توسعه نایافته و در حال
توسعه با تسهیالت اعطایی کشورهای پیشرفته؛ ایجاد مناطق آزاد؛ برگزاری نمایشگاههای موسمی
کاال؛ تأسیس فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای ،سوپرمارکتها و پاساژها؛ اعطای تسهیالت بانکی
و فروش اقساطی به مصرف کنندگان؛ تخصیص کارتهای اعتباری و بن کاالهای خرید؛ رقابت
لجام گسیخته میان بنگاههای تجاری بزرگ و شرکتهای تولید کننده؛ تبلیغات گسترده رسانهای
و محیطی؛ نیاز زایی و اشــتهاآفرینی بی حد و حصر(از طریق تحریک امیال و کششهای بالقوه
درونی تودهها و دســتکاری سامانه روانی تودهها)؛ ایجاد تغییر تدریجی در نگرشها و الگوهای
زیســتی مردم و تبدیل خرید و مصرف به یکی از هنجارها و ارزشهای متعالی و هویتســاز؛
تمایل طبیعی انسان به لذتجویی ،زیادهخواهی ،رفاهطلبی ،تنوعجویی ،تجملگرایی ،کمالیابی؛
موقعیتیابی کاالهای تولیدی در نظام ترجیحات فردی (بت شــدن کاالها)؛ ایجاد حرص شدید
برای تملک اشباعناپذیر سهمی از موجودی بازار؛ افزایش نسبی درآمد و قدرت خرید (بهویژه به
دلیل امکان اخذ وام و اســتقراض و زدوده شدن قبح بدهکاری)؛ افزایش قدرت انتخاب به دلیل
دســتیابی به اقالم متنوع(که خودش به طور ذاتی ،ارضا کننده و مســرتزا است)؛ گسترش و
شیوع روند آیینی شدن زندگی(که خود به طور طبیعی از عوامل رشد مصرفگرایی است :شیوع
جشــنهای قومی ،ملی و مذهبی ،ســوگواریهای قومی ،ملی و مذهبی ،مناسبتهای آیینی(مثل
برپایی مجالس و ولیمه دادن به مناسبتهای مختلف و به طور کلی ،برگزاری هر آیینی که مستلزم
ِ
خدمات فراتر از چرخه عادی زندگی روزمره اســت)؛ افول فرهنگ دینی و وقوع
مصرف کاال و
بحران اخالق و هویت(به بیان یکی از اندیشمندان :امروزه اشتیاق شدید جوانان سراسر جهان به
شــنیدن انواع موسیقیهای غربی اعم از پاپ ،رپ ،جاز ،هوی متال و ...و نیز پوشیدن لباسهای
جدید ،کشــش جوانان به طرف اتومبیلهای گرانقیمت و پرســرعت و انواع تفریحات و لذات
زودگذر و سایر سرگرمیهای غالبا ویرانگر همچون مصرف مشروبات الکلی ،مواد مخدر صنعتی
و قرصهای روانگردان و الگوبرداری کورکورانه از مدهای رایج و سبکهای رفتاری مرسوم از
دریچه رســانهها ،آشــکارا خأل ایمان و اعتقاد جوانان به قواعد اخالقی و بحران هویت و معنای
زندگی را روشن میسازد)( .نصر)211 :1382 ،
ل کنندگان ،عالوه بر زمینههای فوق ،شــکلگیری پدیده «دولت رفاه»
از دید برخــی تحلی 
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با مأموریتهای ویژه در اشــاعه ،رونقبخشــی و تعمیق این فرهنگ ،نقش محوری داشته است.
(جهت اطالع بیشتر از زمینهها و پیشینه تاریخی این فرآیند ،ر.ک :باکاک)16 -49 :1381 ،
آثار و پیامدهای مصرفگرایی
مصرفگرایی در شــکل افراطی و مهارناپذیر آن ،بهویژه در صورت رواج در ســاحتهای
مختلف زندگی و در میان اقشــار مختلف جامعه ،آثار منفی فراوانی در سطوح فردی و اجتماعی
دارد که در ادامه به برخی از مهم ترین آنها اشاره میشود:
تشدید حرص سیری ناپذی ِر مردم برای خرید و مصرف؛ استهالک سریع امکانات و داراییهای
محدود و سزاوار سرمایهگذاری؛ احساس محرومیت همیشگی(چون همه مایلند بخشی از کاالها
و خدمات موجود و بلکه بهترین آنها را به خود اختصاص دهند؛ خواســتی که معموال به دلیل
طبع سیال بازار و رشد فزاینده کمی و کیفی محصوالت و مصنوعات تولید و محدودیت قدرت
خرید هیچگاه برآورده نمیش�وـد)؛ سرخوردگی و ناخرس��ندی اخالقی(فرد مصرفزده به دلیل
تعلق خاطر به ناداشــتهها ووضعیتهای آرمانی ،از داشتهها و امکانات موجود خود غافل است،
به دلیل تأثیرپذیری از موج تبلیغات به جای انتخاب و گزینش عقالنی بر پایه نیازها و داشتههای
واقعی به گزینشهای هواخواهانه و هیجانی برای ارضای خواســتههای موهوم دست میزند؛ به
جای عمل فعاالنه متناســب با واقعیتهای موجود ،منفعالنه به انتظار آیندهای رؤیایی مینشــیند
و ...؛ زیر ســؤال رفتن ارزشهایی مثل زهد ،قناعت ،اعتدال ،سادگی و ...و غلبه ضد ارزشهایی
نظیر اســراف ،تبذیر ،مدگرایی ،تجملگرایی و...؛ مخدوش شــدن مرز میــان نیازهای واقعی و
نیازهای کاذب؛ تنزلیابی آرمانها و ارزشهای متعالی در ســطح خواســتهها و مطالبات مادی و
مصرفی؛ محوریتیابی تجربه ذهنی و روانی ناشــی از مصرف و خشنودی توهمی آن و محروم
شدن تدریجی از ســایر تجربههای معرفتی ،هنری ،مذهبی ،عرفانی و معنوی متعالی و دلبستگی
به ارزشهای برین و کمال مطلوبهای ســعادتآفرین؛ رواج فرهنگ عامهپســند و گرایشهای
پوپولیستی ،تقویت سویههای تخیلی زندگی استقبال شایان از مد ،موسیقی ،محصوالت رسانهای،
محصوالت هنری سوررئال و دادئیستی ،لذتجوییهای آنی ،سرگرمیخواهی ،فراغتجویی و...
و تعمیم نوعی جوانگرایی به همه گروههای ســنی؛ رواج مدگرایی و مدوارگی(مصرف بیوقفه
کاالها با تاریخ انقضای زودرس و جنون نوخواهی پایانناپذیر)؛ ارضا نشــدن با تولیدات محدود
داخلی و بسترسازی روانی جهت ورود کاالهای خارجی غیر ضرور و متنوع و به تبع آنها ورود
فرهنگ بیگانه(و آســیبهایی همچون خروج ارز از کشــور ،تضعیف تولیدات داخلی ،تشدید
وابس��تگی و)...؛ میدان دادن به گســترش فرهنگ تظاهر ،تفاخر و خودنمایی و برجستهســازی
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تقابلهای موجود (و در نتیجه افزایش تنشهای اجتماعی در نتیجه چشم و همچشمی و مقایسهها
و رقابتهای فرساینده)؛ افزایش تمایز اجتماعی و تشدید فاصلههای طبقاتی و عاطفی میان اغنیا
و فقرا به دلیل تفاوت محســوس آنها در قدرت خرید و مصرف (و در نهایت غیر قابل تحمل
شدن فقر و توجیهناپذیر شدن فاصلههای موجود و فزاینده میان اقشار فقیر و غنی)؛ اعمال فشار
هنجاری شدید بر کسانی که به هر دلیل نخواهند یا نتوانند با اقتضائات این فرهنگ همراهی کنند؛
گســترش ضریب آســیبهای روانی و اجتماعی(ناآرامی و حرص شدید برای ارضای نیازهای
فعلیت یافته و تشــدید شــده به دلیل تبلیغات تجاری ،حفظ و بلکه افزایش تدریجی فاصلههای
موهوم ،میان داشتهها و خواستهها ،انزوا و سرخوردگی در صورت شکست در این مسابقه بیپایان
و ...؛ ســوقدهی قهری افراد فاقد توان اقتصادی مناســب به اضافهکاری ،دست و پاکردن شغل
دوم ،وادار کردن ســایر اعضای خانواده به کار ،اخــذ وام و قرض و در مواردی نیز بهویژه افراد
دارای ســرمایه فرهنگی ضعیف را به کسب درآمد از مجاری نامشروع همچون رشوه ،اختالس،
قاچاق ،سرقت ،تقلب ،گرانفروشی و...؛ بروز برخی عوارض آسیبی در سطوح روانی و اجتماعی
همچون برافروختگی شهوانی(= فربهشدگی مشتهیات نفسانی) ،آنیشدگی(تحت تأثیر مدگرایی)،
تحریکپذیری محیطی ،ضعف عملکرد کنترل کنندههای درونی(عقلی و عاطفی) ،اســتیصال در
مقابل تکثر و تنوع اقالم مصرفی ،درونفکنی نشــانهها و ابژههای مسرتبخش کاالیی(یا زندگی
در جهانهای رؤیایی) ،ماللت ناشــی از بیثباتی الگویی و هنجــاری ،التقاط فرهنگی و...؛ بروز
برخی آســیبها و عوارض جسمی(ناشــی از بیمباالتی و ضعف الگوی هنجاری مشخص در
مصرف خوراکیها ،پوشیدنیها ،لوازم آرایشی ،روابط جنسی ،دخل و تصرفهای لجام گسیخته
در بدن ،تفریحات و سرگرمیها ،آلودگیهای محیط زیست و)...؛ یکنواختی سلیقهها ،گرایشها،
ذوقهای هنری و زیباشناختی و...تحت تأثیر صنعت فرهنگ و مصرف اقالم استاندارد شده؛ تولید
انســانهای محافظهکار(حافظ وضعیت مصرفی و رفاهی موجود و تقاضای بی حد و حصر برای
افزایش کمی و کیفی آن به هر قمیت ممکن) و فاقد آرمانهای بلند؛ انحراف در روند تولید(بذل
توجه صرف به نیازهای مصرفی) ،متورم شدن بخش خدماتیِ مصرفمحور ،تشدید روند توسعه
نیافتگی یا توســعه نامتوازن؛ نیاز به افزایش واردات و پذیرش ســلطه بازارهای جهانی؛ بازتولید
سلطه سرمایهداری و تداوم مدرنیته فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و ایدئولوژیکی؛ تخریب تدریجی
طبیعت ،محیط زیست و تحمیل هزینههای سنگین زیست محیطی و. ...
گفتنی اســت که در بحث از ویژگیهای مصرفگرایی ،به برخی از این آسیب ها به اجمال
اشاره شد.

22

دوفصلنامه علمی ـ تخصصی پژوهشنامه سبکزندگی /سال اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان 94

الگوی مصرف از دید اسالم
توقع اســتنباط الگوی مطلوب زندگی در همه ساحتهای زیستی از جمله حوزه مصرف از
ادیان الهی بهویژه آخرین و کامل ترین آنها یعنی اسالم ،غیر منتظره نیست .اکنون نقش محوری
ادیان الهی در ارائه الگوی مصرف یا نقد الگوها ،ســاختارها و عملکردهای موجود ،مورد اذعان
علوم اجتماعی است.
پیش از طرح معیارهای مورد نظر اســام در بهینهســازی مصرف ،ذکر برخی از توصیههای
باکاک ،نظریهپرداز مصرف ،در توضیح نقش ادیان الهی در خصوص فرهنگســازی تودهای ،نقد
رویههای موجود و حمایت از محیط زیست در مقابل آثار تخریبی مصرفگرایی ،خالی از فایده
نیست:
«اگــر افراد فرهیختهتر با نهادهای دینی درآمیزند ،احتمال بیشــتری میرود که ادیان جهانی
بــه عامالن مؤثر تغییر و منتقد تأثیرات مخرب مصرف تبدیل شــوند .در واقع هنوز مواعظ دینی
میتوانند بسیاری از مردم را در سراسر جهان با دالیل مستحکم و الگوهای برانگیزنده به محدود
کردن امیالشان به کاالهای مصرفی ترغیب کنند.
با این حال شخصیتهای مذهبی در مقابله با پیامهای وسایل ارتباط جمعی و وسایل تبلیغاتی
برای مصرف روزبهروز با مشــکالت بزرگی روبهرو هستند .مواعظ دینی بهخوبی میتوانند منبع
مهم وابســته به محیط زیســتگرایی ،در بسط نگرشی متفاوت نســبت به جهان طبیعت باشند.
طبیعت در شکل گیاهان ،حیوانات ،رودخانهها و جنگلها ،غالبا در مذاهب بزرگ جهان به عنوان
چیزی که باید از آن مراقبت کرد دیده شده است تا چیزی که باید بیرحمانه استثمار شود.
ادیان جهانی اگر بتوانند از دســت رقابتهای گروههای قومی به خاطر قلمرو رهایی یابند،
منبعــی مهم از ارزش اخالقی ،توجه به جهتگیریها به ســوی طبیعت و نقد الگوهای مصرف
ســرمایهداری هستند .ادیان جهانی ،بیش از آنکه آســیبها به سیاره زمین بیش از تحمل اشکال
زنـدگی «متمـــدن» عظیم شـود ،میتواننـــد بر مرام مصـرفگـــرایی و روشهـای اجــرای
اجتماعی ـ اقتصادی همبسته با مصرف غلبه کنند( ».باکاک)176 -۱۷8 :1381 ،
در منابع اســامی(آیات و روایات) و منابع معرفت دینی (فقــه و اخالق) مالکهایی برای
هدایت رفتار اقتصادی مؤمنان در مقام ارضای نیازهای اولی و ثانوی آمده اســت .این مالکها را
در یک تقســیمبندی کلی به دو دسته مالکهای عام (ناظر به مطلق مصرف) و مالکهای خاص
(ناظر به مصادیق و مصارف خاص) میتوان تقسیم کرد .به دلیل محدودیت فرصت و ضیق مجال
از ذکر ادله ،مستندات و توضیحات فنی آنها اجتناب شده است.
اجماال میتوان گفت که از منظر الگوی مصرفی اسالم ،مصرفگراییِ موجود بهویژه در شکل
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افراطی و لجام گسیخته آن ،مصداق بارز اسراف ،تبذیر ،اتالف ،اتراف (طغیان از حدود و رهایی
در بی بند و باری و شــهوات) ،سرمستی ،فساد و اختالل نظام است .به بیان دیگر با عطف توجه
به شــاخصهای اســراف یعنی اتالف و تضییع ،مصرف باالتر از سطح زندگی عمومی ،مصرف
فراتر از توان مالی یا شــأن ،بخشش بیش از حد ،صرف مال در معصیت ،رعایت نکردن اولویت
در به کارگیری سرمایههای شخصی ،ملی و ...غالب موارد مصرف در جامعه مدرن بهویژه موارد
رایج در میان طبقات متوســط به باال را میتوان مصداق مصرف مســرفانه و غیر مجاز تلقی کرد.
(برای اطالع از شاخصهای اسراف در مقیاسهای شخصی و ملی ر.ک :رجایی و خطیبی:1392 ،
)87 -236
اهم مالکهای عام مســتفاد از منابع دینی در خصوص مصرف را میتوان در گزارههای ذیل
فهرســت کرد .این تذکر الزم است که برای اختصار ،فقط به ذکر اجمالی برخی مستندات قرآنی
بســنده شده و برای مطالعه شواهد و توضیحات بیشتر میتوانید به منابع پایانی این بخش رجوع
کنید:
 توحید محوری و همه امکانات و داراییها را نعمتها و امانات الهی پنداشــتن (و اینکهاصــل و کم و کیف تصرف در آنها منوط به اذن تشــریعی خداوند اســت( ).ر.ک :انعام،162/
آلعمران ،51/حجر ،21/بقره ،255 -256/یس 83/و)...
 برخورداری انســان از مقام خلیفۀاللهی ،کرامت ذاتی ،برتری بر سایر مخلوقات ،دارا بودناســتعداد الزم بــرای ارتقا به باالترین مراتب کمال و( ...و ایــن تلقی که برخی تعلقات از جمله
انغمار در لذتگرایی و مصرف ،با اقتضائات این مقام ،ناسازگار است) (ر.ک :اسراء ،70/بقره،30/
31و  ،34جاثیه 13/و)...
 تلقی دنیا و زندگی این جهانی به صورت فرصتی جهت کسب قابلیتهای الزم برای داشتنیک زندگی ســعادتمند در آخرت ،دار امتحان و ابتال و محل گذار ،دار تزاحم و محدودیت ،دار
جاذبههــای فریبنده و غفلتزا و ...و لزوم ترجیح آخرت بر دنیا( .ر.ک :عنکبوت ،64/حدید،20/
قصص ،60/بقره ،212/آلعمران ،14/کهف ،28/حدید ،20/حجر ،39/نحل ،8/کهف)7/
 مذمت دلبستگی به ظواهر و زرق و برقهای این جهان و غفلت از سرای جاودان آخرت.(ر.ک :مستندات مورد قبل ،همچنین ر.ک :خادمعلیزاده)91 -143 :1388 ،
 مســئوالنه زیستن و توجه به حسابرسی دقیق همه اعمال اختیاری انسان( .ر.ک :مدثر،38/اسراء ،36/حشر ،18/مریم ،55/توبه ،122/نساء ،75/آلعمران104/و)...
 لزوم شکرگزاری از نعمتهای الهی (به معنای استفاده درست و بهینه از نعمتها و پرهیزاکیــد از تضییع آنها و کفــران نعمت)( .ر.ک :لقمان ،12/زمر ،66/بقــره172 ،152 ،22/و ،243
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ابراهیم ،7/اسراء ،3/مؤمنون ،18-21/ابراهیم 32-34/و)...
 التزام به رعایت حدود الهی در مقام مصرف (= احکام پنجگانه فقهی و حسن و قبح اخالقی)و گناه تلقی کردن هر نوع تخلف از حدود شــرعی (برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی ،رفع
تبعیض ،کاهش و توجیهپذیری فاصلههای طبقاتی ،مصرف بهینه امکانات و ...از جمله این حدود
و از نتایج اجرایی شدن آنها در گســتره جامعه است( ).ر.ک :نساء14/و ،59حشر ،7/بقره63/و
 ،229جاثیه18/و)...
 لزوم ترجیح «نیازها بر خواستهها ،نیازهای حقیقی اولی بر نیازهای حقیقی ثانوی(رفاهیات)،نیازهای ضروری بر غیر ضروری ،نیازهای دارای اولویت بر نیازهای فاقد آن» ،اکتفا به حد کفاف
(با مرجعیت تشــخیصی عرف) به هنگام محدودیت و مضیقه ،رعایت شــأن و موقعیت خود در
مقــام مطالبه و مصرف ،ترجیح خواســتههای معنوی بر مادی ،ترجیــح مصالح جمعی بر فردی.
(ر.ک :منابع ذیل)
 اولویت دادن به پسانداز و سرمایهگذاری (به جای مصرف مستمر امکانات و دریافتها) باهدف توسعهآفرینی و رشد همهجانبه جامعه اسالمی ،آبادانی زمین ،شکوفایی ظرفیتهای بالقوه،
توزیع عادالنه امکانات ،رفع کامل فقر ،ایجاد رفاه ،کســب استقالل اقتصادی و رهایی از سلطه و
وابستگی به کفار و ...و در نهایت ،استقرار حیات طیبه یا مراتبی از آنکه مورد توصیه تعالیم دینی
است( .ر.ک :رجایی)62 -130 :1386 ،
 مذمت محرومســازی خود و دیگران از روزیهــا و امکانات طیب و حالل و زینتها وزیباییها در حد متعارف( .ر.ک :اعراف ،32/بقره 57/و ،168انعام ،141/نســاء ،4/طه ،81/نحل8/
و ،14فاطر 12/و)...
 پرهیز از رهبانیت و سختگیریهای غیر معقول و غیر ضرور بر خود و دیگران. التــزام به رعایت ارزشهایی مثل تقوا ،قناعت ،حســن تدبیر معاش ،زهد ،سادهزیســتی،مواســات ،ایثار و( . ...ر.ک :آلعمران ،102/تغابن 16/و ...همچنیــــن ر.ک :رضــــایی:1388 ،
149 -191؛ جمعی از نویسندگان22-63 :1388 ،؛ رجایی287-323 :1386 ،؛ خلیلیان اشکذری،
)177 -198 :1381
 پرهیز از طمــعورزی ،زیادهخواهی ،تکاثر ،رفاهجویی غیر ضرور ،تجملگرایی ،کامجوییمستانه و لجام گسیخته( .ر.ک :واقعه 45 /و  ،46اسراء ،16/قصص ،79/توبه55 /و ،86حدید،20/
تکاثر ،1/حجر 88 /و ،...همچنین ر.ک :جمعی از نویسندگان)193 -203 :1388 ،
 پرهیز از تنبلی ،تنآســایی ،راحتطلبی ،شــکمبارگی ،بیاعتنایــی به کار و تالش مفید وسازنده و(. ...ر.ک :خلیلیان اشکذری)117 -130 ،91 -107 :1381 ،
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 پرهیز از تکدیگری ،وابســتگی طفیلی به دیگران ،جیرهخواری ،مصرف بیرویه امکاناتعمومی و. ...
 پرداخــت حقوق مالی واجب و مســتحب بهویژه با هدف تأمین نیازمنــدان و رفع فقر.(ر.ک :انبیاء ،73/مؤمنون ،1-4/حج ،41/انفال ،41/روم ،38/بقره 267 ،195 /و ،271آلعمران،92/
احزاب ،35/انسان ،8/فجر16-18/و ...همچنین ر.ک :رجایی)186 -277 :1386 ،
 رعایت میانهوری (در مقابل ،اسراف ،تقتیر ،بخل ،اتالف) .حد اعتدال متعارف (یا به تعبیربرخی رفاه عمومی) به وســیله دولت تعیین میشــود( .ر.ک :لقمان ،19/اعراف ،31/فرقان،67/
اســراء ،33/بقره ،190/آلعمران )147/از دید شهید صدر ،اســام به هیچ فردی از افراد جامعه،
اجازه نمیدهد که بیش از حد طبیعی مصرف کند و اگر فرد از آن تجاوز نماید ،مســرف اســت
و دولت باید او را منع کند( .باقری تودشــکی ،206 :1388 ،در خصوص الگوی مصرف مطلوب
اسالم ر.ک :موفق193 -256 :1392 ،؛ باقری تودشکی)245 -263 :1388 ،
 پرهیز از اسراف مفهومی جامع که شامل هرگونه زیادهروی در کمیت ،کیفیت ،بیهودهگرایی،اتالف و هر نوع تجاوزگری و بیاعتنایی به قوانین و حدود شــرعی ،عقلی و عرفی و گام نهادن
در وادی گناه را شامل میشود .همچنین انفاق (مصرف برای خود یا برای دیگران) بدون حاجت،
انفاق در غیر حاجت ،انفاق در معصیت ،انفاق فراتر از شأن ،انفاق بدون رعایت اولویت ،مصرف
بیــش از حد ضرورت در مصارف جایــز همانند برخی تجمالت ،زینتهــا و فواید عقالیی و
مصرف در آنچه عقال قبیح شمرده میشود ،جزو مصادیق آن شمرده میشود.
مصــرف بیرویه مال (فرارفتن ک ّمی از حــدود متعارف جامعه یا حد رفاه عمومی) ،مصرف
در غیــر جهت صحیح ،هزینه کردن بیش از حــد معمول در امور صحیح و به طور کلی ،رعایت
نکردن هزینه (در کســب مال) و فایده در مقام مصرف (عقالنیت) مصداق اسراف مذموم است.
(ر.ک :شعراء 151/و  ،152اعراف ،31/انعام ،141/طه ،127/یونس ،83/نساء 6/و ...همچنین ر.ک:
جمعی از نویســندگان96 -189 :1388 ،؛ موسوی کاشمری29 -224 :1385 ،؛ باقری تودشکی،
)197 -217 :1388
این تذکر الزم است که اگر درآمد فرد ،بیش از احتیاجات ضروریاش باشد ،میتواند در حد
اعتدال ،مخارج لوکس و تفننی نیز داشته باشد؛ اما در صورت محدود بودن درآمد به حد کفاف،
فرد الزاما باید این اولویت را رعایت کند ،در غیر این صورت اسراف کرده است.
 پرهیــز از تبذیــر ،ریخت و پاش ،هــرز دادن امکانات ،مصرف بیهــوده و فاقد غرض وتوجیــه عقالیی ،مصرف در امور غیر ضرور ،فاقد اولویت ،حرام ،امور لغو و بیهوده و( . ...ر.ک:
اسراء 26 -27 /و منابع ارجاعی درباره مفهوم اسراف).
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 لزوم رعایت محدودیتهای زمان و مکان و سطح متعارف امکانات و رفاه عمومی. لزوم برقراری امنیت اقتصادی در جامعه و رفع زمینهها و بهانهها برای تهدید حقوق مالیافراد( .دولت اســامی باید از طریق توســعهآفرینی ،برقراری عدالت ،توزیع بهینه امکانات ،رفع
فقر ،توجیه فاصلهها و ...زمینه اســتقرار این نوع امنیت را که بــرای جامعه اهمیت حیاتی دارد،
فراهم سازد)
 برخورد مســئوالنه با محیط زیست و اســتفاده بهینه از منابع وسرمایههای طبیعی( .ر.ک:جوادی آملی1386،؛ مح ّقق داماد)1393 ،
 لــزوم توجه وافــر به آثار وضعی مترتب بــر گناهان و عملکردهــای ناصواب در بخشمصرف امکانات و تعدی از حدود مقرر( .ر.ک :رســولی محالتی1382 ،؛ همچنین درباره پیامد
مصرفگرایی ر.ک :جهانیان 280 -366 :1391 ،و 179 -288؛ قاضیزاده فرد75 -187 :1392 ،؛
موفق)155 -189 :1392 ،
گفتنی اســت که برخی نیز در مقام ارائه الگو ،با رویکرد فقهی و با استناد به احکام پنجگانه
تکلیفی ،مجموع مصارف فرد و اجتماع را در جامعه اسالمی به مصارف واجب ،مستحب ،حرام،
مکروه و مباح تقسیم کردهاند( .موسایی )1388 ،ازاینرو مصرف غیر مجاز از نظر اسالم ،مصداق
حرام یا مکروه خواهد بود( .برای اطالع بیشتر از دیدگاههای اسالم در این خصوص ر.ک :باقری
تودشکی۱۹۸ -216 :1388 ،؛ رجایی و همکــــاران281 -347 :1386 ،؛ سیــــدی نیا:1388 ،
151 -178؛ کالنتری۱۳۸۸ ،؛ موفق79 -256 :1392 ،؛ جهانیان95 -206 :1391 ،؛ دفتر همکاری
حوزه و دانشگاه)285 -294 :1371 ،
سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف
سیاســتهای ابالغی مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ،متضمن مجموعهای از پیشنهادهای
اجرایی درباره اصالح ســاختارها ،رویهها و تمهید بایســتههای فرهنگی و اجتماعی الزم جهت
اجرایی شــدن هر چه بیشــتر و بهتر الگوی مصرف مورد نظر اسالم ،در مقیاس ملی با محوریت
وظایف و نقش دولت اسالمی است .ذکر این اصول ،ما را از ضرورت طرح پیشنهادهایی متناسب
بــا ارزشهــا و معیـارهای اسالمی برای اصــالح الگــوی رایـج بینیـاز میسـازد )1 :اصالح
فرهنگ مصرف فردي ،اجتماعي و س��ازماني ،ترويج فرهن��گ صرفهجويي و قناعت و مقابله با
اسراف ،تبذير ،تجملگرايي و مصرف كاالي خارجي با استفاده از ظرفيتهاي فرهنگي ،آموزشي،
هنري و رسانهها به ويژه رسانه ملي؛  )2آموزش همگاني الگـوي مصـرف مطلوب؛  )3توسعه و
ترويج فرهنگ بهرهوري با ارائه و تشويق الگوهاي موفق در اين زمينه و با تأكيد بر شاخصهاي
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كارآمدي ،مس��ئوليتپذيري ،انضباط و رضايتمندي؛  )4آموزش اصول و روشهاي بهينهسازي
مصرف در كليه پايههاي آموزش عمومي و آموزشهاي تخصـــصي دانشـگاهي؛  )5پيشگامي
دولت ،شـ�ركتهاي دولتــي و نهادهاي عمومي در رعايت الگوي مصــرف؛  )6مقابله با ترويج
فرهنگ مصرفگرايي و ابراز حساســيت عملي به محصوالت و مظاهر فرهنگي مروج اسراف و
تجملگرايــي؛  )7صرفهجويي در مصرف انرژي ب��ا اعمال مجموعهاي متعادل از اقدامات قيمتي
و غيرقيمتي به منظور كاهش مســتمر «شــاخص شدت انرژي» كشــور به حداقل دو سوم ميزان
كنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يك دوم ميزان كنوني تا پايـــان برنــــامه ششـم
توســـعه؛  )8ارتقاي بهرهوري و نهادينهشدن مصرف بهينه آب در تمام بخشها بهويژه در بخش
كشاورزي؛  )9اصالح الگوي مصرف نان كشور از طريق ارتقا و بهبود شرايط و كيفيت فرآیندهاي
«توليد و تبديل گندم به نان» و «مصرف نان»؛  )10ارتقاي بهرهوري در چارچوب سياس��تهاي
زير :تحول رويكرد تحقق درآمد ملي به ســمت اتكاي هرچه بيشــتر به منافع حاصل از كسب و
كار جامعه؛ افزايش بهرهوري با تأكيد بر اس��تقرار نظام تسهيم منافع حاصل از بهرهوري از طريق
اولويت توانمندسازي نيروي كار در كليه برنامههاي حمايتي؛ حداكثرسازي ارزش افزوده و منافع
ناشي از سرمايههاي انساني ،اجتماعي و مادي با تأكيد بر اقتصاد دانش پايه؛ استقرار سازوكارهاي
انگيزش��ي در نظام پرداختها در بخش عمومي و بنگاهي؛ استقرار بودجهريزي عملياتي و بهبود
فرآیند تخصيص منابع كشور بر اساس منافع اقتصادي و اجتماعي؛ اصالح ساختارهاي ارزيابي و
ارزشيابي ،اتخاذ رويكرد نتيجهگرا و اجراي حسابرس��ي عملكرد در دستگاههاي دولتي؛ اصالح
قواني��ن و مقررات ،روشها ،ابزارها و فرآیندهاي اجرايي؛ اولويت توانمندســازي نيروي كار در
كليه برنامههاي حمايتي( .ابالغ شده در )1389/4/15
)(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16989

نتیجهگیری
مصرف ،همانند یک رفتار ،واکنشی به نیازهای ضروری و رفاهی برانگیخته شده و فعلیت یافته
اســت .مصرف به لحاظ تبارشناسی ،ریشه در سامانه وجودی ،اقتضائات زیستی و ضرورتهای
کارکردی حیات فردی و اجتماعی انسان دارد .در مقابل ،مصرفگرایی به عنوان مصرف بیرویه
و اصالتیابی و ارزشیابی فی نفسه و استقاللی مصرف ،پدیدهای عصری است که در چند دهه
اخیر به یُمن وقوع زنجیرهای از تحوالت دوران ســاز با مرکزیت و مرجعیت تمدن صنعتی غرب
و نظام سرمایهداری به وقوع پیوست و در نتیجه ،ارتباطات گسترده و فرآیند جهانی شدن در کل
جهان ،اشاعه یافته و به فرهنگ و الگوی زیستی غالب و رایج جامعه جهانی تبدیل شده است.
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بدیهی اســت که مصرفگرایی نیز همچون سایر رویدادهای فرهنگی  -اجتماعی از عوامل
متعددی ناشی شــده و در ادامه به ایجاد و شیوع آثار منفی فراوانی در سطوح فردی و اجتماعی
منجر شــده است .اســام که یک دین کامل ،جاودان ،جهانشــمول ،اندماجی (توجه توأمان به
ســاماندهی حیات دنیوی و اخروی مؤمنان و موالیان) اســت ،دربــاره الگودهی مطلوب به همه
ســاحتهای زیســتی از جمله حوزه مصرف و ارائه طریق متقن در همــه عرصههای فردی و
اجتماعی ،آموزههای بسیار غنی ،صریح و در خور تأملی دارد.
انتظار ،این اســت که جوامع اسالمی ،بهویژه جامعه رشــد یافته و انقالبی ایران ،معیارهای
برگرفته و مورد تأیید اسالم را در همه قلمروهای زندگی از جمله مصرف ،نصب العین خود قرار
ده��د و از الگوهای تحمیلی و وارداتی ،برائت نظری و عملی جوید .اجماال میتوان گفت که از
منظر الگوی مصرفی اســام ،مصرفگرایی موجود بهویژه در شکل افراطی و لجام گسیخته آن،
مصداق بارز اسراف ،تبذیر ،اتالف ،اتراف ،سرمستی ،فساد و اختالل نظام است.
منابع
 .1اباذري ،يوســف و عباس كاظمي(« ،)1384رويكردهاي نظري خريد :از جامعهشناسي تا
مطالعات فرهنگي»،فصلنامة علوم اجتماعي ،شمارة .۲۵
 .2ادگار ،اندرو و پیترسیج ویک( ،)1387مفاهیم بنیادی نظریه فرهنگی ،ترجمه مهران مهاجر
و مح ّمد نبوی ،تهران :نشر آگاه.
 .3اســتوری ،جان( ،)۱۳۸۶مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه ،ترجمه حســین پاینده،
تهران :آگه.
 .4باقری تودشــکی ،مجتبی( ،)1388اســراف وتبذیر در اصالح الگوی مصرف ،به کوشش
سید حسین میرمعزی ،قم :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .5باکاک ،رابرت( ،)1381مصرف ،ترجمه خسرو صبری ،تهران :شیرازه.
 .6بشيريه ،حسين( ،)1379نظريه هاي فرهنگ در قرن بيستم ،تهران :مؤسسه فرهنگي آيندهپويان.
 .7بنت ،اندي( ،)1376فرهنگ و زندگي روزمره ،ترجمه ليال جوافشاني و حسن چاوشيان،
تهران :اختران.
 .8بيــرو ،آلن( ،)1370فرهنگ علوم اجتماعي ،ترجمه باقر ســاروخاني ،تهران :انتشــارات
کيهان ،چاپ دوم.
 .9جمعی از نویســندگان( ،)1388مدیریت اصالح الگوی مصرف از دیدگاه اسالم ،تهران:
اداره کل آموزشی عقیدتی حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزی.

مصرفگرایی در سبک زندگی مدرن و دینی

29

 .10جوادی ،مح ّمد اسلم( ،)1390دین و زندگی روزمره ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
 .11جوادی آملی ،عبداهلل( ،)1388اسالم و محیط زیست ،قم :اسراء.
 .12جهانیان ،ناصــر( ،)1391اصالح الگوی مصرف از منظر اقتصادی ،تهران :پژوهشــگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .13حمیدیه ،بهزاد( ،)1391معنویت در سبد مصرف ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .14خادمعلی زاده ،عبداالمیر( ،)1388مفاهیم دنیا و آخرت از دیدگاه امام علی ،در اصالح
الگوی مصرف ،به کوشش سید حسین میرمعزی ،قم :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
ص.91 -143
 .15خلیلیان اشکذری ،مح ّمد جمال( ،)1381فرهنگ اسالمی و توسعه اقتصادی ،قم :مؤسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 .16دفتر همکاری حوزه و دانشگاه( ،)1371مبانی اقتصاد اسالمی ،تهران :سمت.
 .17رجایی ،مح ّمــد کاظم و همکاران( ،)1386معجم موضوعی آیات قرآن ،قم :مؤسســه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 __________.18و مهدی خطیبی( ،)1392شــاخصهای اســراف و معیارهای آن ،قم:
پژوهشگاه بینالمللی المصطفی.
 .19رســولی محالتی ،هاشــم( ،)1382کیفرگناه و آثار و عواقب خطرناک آن ،قم :بوستان
کتاب ،چاپ بیست و یکم.
 .20رضایــی ،مجید( ،)1388زهد و قناعت از دیدگاه امام علی در اصالح الگوی مصرف،
به کوشش سید حسین میر معزی ،قم :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .21رفيعپور ،فرامرز(،)1364جامعه روستايي و نيازهاي آن ،تهران :شرکت سهامي انتشار.
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