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اي  اي علّي قابل فرض است؛ بـه گونـه      ، رابطه »سبك زندگي «و  » دين«از نظر مفهومي، ميان مفاهيم      
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اي كـه     هاي مختلف زندگي بشر ارائه داده است؛ بنابراين، سبك زنـدگي            عملي بسياري براي حوزه   
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از ايـن رو، در مقالـه حاضـر، ابتـدا سـبك             . چنان كه اسالم نيز درباره آن دستورات بسياري دارد        
 اسـت و در ادامـه، بـا     زندگي و جايگاه مصرف در آن، از ديدگاه انديشمندان غربي تعريف شـده            

اشاره به برخي از اصول و مباني شريعت اسالم كه تأثير شگرفي بر سـبك زنـدگي دينـي دارنـد،                     
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  مقدمه

كننده در تخصيص منـابع بـراي توليـد انـواع            در هر جامعه، نقشي تعيين     1مصرفالگوي  
. كاالهاي توليدي، شيوه توزيع آنها و همچنين توسعه اقتصادي، سياسي و اجتمـاعي دارد  

اي، افراد را به مصرف هـر چـه بيـشتر ترغيـب كنـد،       بنابراين، اگر الگوي مصرف جامعه    
يابـد و در نتيجـه، از سـطح           امعه به مصرف اختصاص مـي     بخش اعظم منابع درآمدي ج    

شود و اين امـر، جامعـه را بـا كـاهش              گذاري كاسته مي    انداز كل و به تبع آن سرمايه        پس
ساز فقر فرهنگـي و   ضعف اقتصادي نيز خود زمينه   . كند  رو مي   توليد و فقر اجتماعي روبه    

توانـد    در مـصرف مـي  انحطاط اجتماعي است و برعكس، اتخاذ الگوي صحيح و منطقي  
در سـطح كـالن، همـاهنگي و    . آثار مثبت فردي و اجتماعي فراواني به دنبال داشته باشد      
هـاي افـراد آن، كـسب اسـتقالل           تناسب بين امكانات يك جامعه بـا نيازهـا و خواسـت           
سازد و در سطح فـردي، اجتنـاب          اقتصادي و دستيابي به عزت و سرفرازي را ممكن مي         

هاسـت،    ي و تجملي كه به معناي متوازن ساختن درآمدها و هزينه          از مصارف غير ضرور   
  ).1ـ3، صص 1388زاده،  لهسائي(آورد  آرامش روحي و رواني را به همراه مي

هاي بسياري در جامعه است، اسـراف   يكي از مشكالت اصلي كشور ما كه منشأ كاستي       
اسـالمي، در  و رعايت نكردن الگوي مصرف صحيح است چنان كه رهبـر معظـم انقـالب                

 اصالح الگوي مصرف، با نگاهي موشكافانه به اين مشكل مهم اجتماعي، فرهنگـي،              سال
گيـر كـشور مـا شـده اسـت؛ ضـمن تـشريح                هاست گريبـان    سياسي و اقتصادي كه سال    

هـاي    اسـراف «هاي نيازمند تغيير و تحول جدي در جامعه و با اشـاره بـه موضـوع                   زمينه
نـابع مختلـف كـشور، تمـامي مـسئوالن قـواي            و مصرف بي رويه م    » شخصي و عمومي  

ريزي و حركت در مسير تحقـق         اجتماعي و آحاد مردم را به برنامه      هاي    گانه، شخصيت  سه
هـا دعـوت      اين شعار مهم حياتي و اساسي، يعني اصالح الگـوي مـصرف در همـه زمينـه                

  ).1388تركمندي،  (كردند
تـر از     نگـاهي كلـي   شايان ذكر است كه اصالح الگوي مـصرف بايـد در چـارچوب              

مصرف صرف دنبال شود به عبارت ديگر، اصالح الگوي مصرف، تنها اصـالح مـصرف               
. اي دارد   اي از زندگي است كـه مـصرف در آن جايگـاه ويـژه               نيست، بلكه اصالح نحوه   

                                                      
1. consumption pattern 
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سازي آن، بـا در نظـر         شناسي و در نهايت بهينه      توان گفت فهم الگوي مصرف، آسيب       مي
  .شود تلف جامعه ميسر ميگرفتن سبك زندگي طبقات مخ

مصرف در دنياي كنوني، با توجه به روندهاي اجتماعي و فرهنگي مورد مطالعه قرار              
شود بلكه نمـادي از    جويانه تلقي نمي    مصرف تنها يك موضوع اقتصادي منفعت     . گيرد  مي

فرهنگ و هويت افراد جامعه است، البته اين امر به معناي بي اهميتـي عوامـل اقتـصادي             
چنان كه  . اي دارد   كننده  ما در تعيين نقطه آغاز اصالح الگوي مصرف، نقش تعيين         نيست ا 

امروز، كمتـر انديـشمندي الگـوي مـصرف را فقـط در وضـعيت اقتـصادي و درآمـدي                   
، مـصرف تنهـا ارضـاي نيازهـاي         1براي مثال، از نظر بورديـو     . كند  ها جستجو مي    خانواده

بـه تعبيـر وي،     . هاسـت   هـا و ارزش     ايـده ها، نمادهـا،      زيستي نيست، بلكه متضمن نشانه    
مصرف در دوران جديد، روندي اسـت كـه در آن خريـدار كـاال، از طريـق بـه نمـايش                 
گذاشتن كاالهاي خريداري شده، فعاالنه در تالش براي خلق و حفـظ هويـت خـويش                 

به عبارت ديگر، افراد هويت خود، يعني چه كسي بودن          ). 42، ص   1381بورديو،  (است  
تـوان گفـت كـه مـصرف،            بنابراين مـي  . كنند  كنند، ايجاد مي     آنچه مصرف مي   را از طريق  

هاي مصرفي طبقه      نيز در نظريه طبقه مرفه خود، ويژگي       2وبلن. بخش است   امروزه هويت 
 ،وبلـن (هـستند  » 3مـصرف متظـاهر  «كند كه اين گروه، دچـار     مرفه را تحليل و اظهار مي     

تـر رفتـار مـصرفي         با واكـاوي عميـق     همچنين). 100، ص   1383 ترجمه فرهنگ ارشاد،  
از . براي تعيين رفتار مصرفي افراد اسـتفاده كـرد  » 4سبك زندگي«توان از مفهوم      افراد، مي 

، سبك زندگي موقعيتي است كه فرد يا خانواده، با توجه به سـطح ميـانگين              5نظر چاپمن 
جتمـاعي آن را    هاي گروهي ا    هاي فرهنگي، مادي و مشاركت در فعاليت        استاندارد و دارايي  

اصوالً سبك زندگي بـه عنـوان        ).37، ص   1935چاپمن، به نقل از فاضلي،      (كند    كسب مي 
دهنده رويكرد تحليلي تازه به مبحث قشربندي و تمـايزات و تحريكـات               مفهومي كه نشان  

 كاالهاي مـصرفي    اجتماعي است، وارد علوم اجتماعي شده است و اين ايده، به استفاده از            
شود از اين رو، اصالح الگـوي مـصرف،           تبيين هويت اجتماعي مربوط مي    تمييز و   براي  

  .بدون توجه به ماهيت مصرف و سبك زندگي در دنياي جديد ممكن نيست
                                                      

3. conspicuous consumption 2. Veblen 1. Bourdieu 

 5. Chapman 4. life style 
 1.  
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از سوي ديگر، سبك زندگي هر فرد متـأثر از نظـام معنـايي اوسـت و يكـي از ايـن                      
هـا، نهـاد و       هـاي معنـايي، آمـوزه       عموم اديـان داراي نظـام     . هاي معنايي، دين است     نظام

هاي زندگي مبتني بـر آنهـا توانمنـد           ساختارهايي هستند كه پيروانشان را در ايجاد سبك       
 سـليقه و     توانـد در ايجـاد مـنش،        توان گفـت كـه ديـن مـي          كنند و بر اين اساس، مي       مي

هـاي زنـدگي    هاي زندگي نقش ايفا كنـد و جـدا از سـبك           زيباشناسي و در نتيجه، سبك    
، ص  1387مهدوي كنـي،    (هاي زندگي نيز دخيل است        گر سبك گيري دي   ديني، در شكل  

از منظر خداباورانه، فلسفه وجـودي ديـن، توانمنـد كـردن انـسان در               ). 221 و ص    187
به همـين دليـل     . تشكيل سبك زندگي ديني براي رسيدن به سعادت دنيا و آخرت است           

را در اختيـار افـراد    هـايي     هاي متعالي، سرمايه    ها و ظرفيت    دين، با برخورداري از ويژگي    
بيني و نظام معنـايي اسـت و ايـن سـرمايه،              اول، دين مشتمل بر يك جهان     : دهد  قرار مي 

گذارد، دوم، ديـن داراي يـك نظـام نمـادي و              بخش را در اختيار افراد مي       فرهنگي تعالي 
بخـشد و سـوم، ديـن داراي     اي نمادين مـي  برخي شعائر است كه به پيروان خود سرمايه       

تماعي از پيروان است و همچنين نهاد و سازمان به نسبت منسجمي است كـه    گروه يا اج  
از ايـن رو، در مقالـه حاضـر، ابتـدا كاركردهـاي             . آورد  اي را در جامعه پديد مـي        سرمايه

مصرف و جايگاه و اهميت مصرف در سبك زندگي از نظـر انديـشمندان غربـي تبيـين                  
ـ       شود و سپس، اصول و ارزش       مي در زمينـه   ) اسـالم (دگي دينـي    هاي مطرح در سبك زن

  .گيرد مصرف مورد بررسي قرار مي

  گرايي سبك زندگي و مصرف

دنيـاي  . شود، مفـاهيمي نـو بـراي درك آن نيـاز اسـت              وقتي دنياي اجتماعي متحول مي    
 به تحليل آن همت گماشته بود، آن چنان درگير فراينـد            1اواسط قرن نوزدهم كه ماركس    

 به عنـوان مفهـومي كـه         ،»2طبقه اجتماعي «بود كه مفهوم    هاي مرتبط با آن       توليد و ارزش  
ر تحليـل ماركسيـستي      د ،ساخت  داري ممكن مي    ر نظام سرمايه  تحليل جايگاه آدميان را د    

ترين تحول پديـد      مهم«رسد    جامعه نوظهور موقعيتي مسلط داشت اما حال كه به نظر مي          
، ترجمـه   1381 ،3باكـاك (» آمده در قرن اخير، گـسترش تـاريخي مـصرف بـوده اسـت             

                                                      
1. Marx       2. social class       3. Bakak 
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به مفاهيمي جديد براي تحليل جامعه نياز است، مفاهيمي كه بتوانـد            ) 120، ص   صبوري
رسـد مفهـوم سـبك زنـدگي واجـد چنـين              به نظر مـي   . تحول پديد آمده را بررسي كند     

   .باشد اي  خصيصه
معتقد است كـه فرهنـگ معاصـر هنـوز در معـرض             ) 2001( 1در اين زمينه نيز چني    

اي معاصـر از مرحلـه     و فرهنگي قرار دارد؛ به اين معنا كه جوامع توده      تغييرات اجتماعي 
اين فرهنگ به عنوان كـل شـيوه        . اند   وارد مرحله سبك زندگي شده     »2هاي زندگي   شيوه«

هاي مشترك و هويت اجتماعي بوده است، اكنون ظرفيت خود            زندگي كه مبتني بر سنت    
امـروزه  . يـت از دسـت داده اسـت   را براي تعريف وجود اجتماعي بـه عنـوان يـك تمام     

، 2001چنـي،   (شود    زندگي اجتماعي از طريق پيوند ميان فرهنگ و اجتماع مشخص مي          
شناسـي، از مفهـوم سـبك زنـدگي، دو برداشـت و دو گونـه                 در ادبيات جامعه  ). 77ص  
 1920بندي نخـست كـه سـابقه آن بـه دهـه          در فرمول . سازي متفاوت وجود دارد     مفهوم
زندگي معرف ثروت و موقعيت اجتماعي افراد است و اغلب به عنوان            گردد، سبك     برمي

بنـدي دوم، سـبك    امـا در فرمـول   . رود  شاخصي براي تعيين طبقه اجتماعي بـه كـار مـي          
زندگي، راهي براي تعيين طبقه اجتماعي نيست بلكه شكل اجتماعي نويني است كه تنها              

يابد و در اين معنا، سبك        نا مي گرايي مع   در متن تغييرات فرهنگي مدرنيته و رشد مصرف       
ها و رفتارهاي افراد كه اهميـت آن در      ها، نگرش   زندگي، راهي است براي تعريف ارزش     

رشد مفهوم سبك زندگي در علـوم  . هاي اجتماعي هر روز در حال گسترش است    تحليل
هـاي موجـود      شناسـي   اجتماعي، به ظاهر ناشي از اين واقعيـت اسـت كـه ديگـر، سـنخ               

 گوناگوني دنياي اجتماعي را توضيح دهنـد و مفهـوم طبقـه كـه بـراي مـدتي                  توانند  نمي
طوالني اصل طاليي تبيين بود، به تـدريج سـودمندي و كـارآيي خـود را از دسـت داده                    

شود   پذيرتر است استفاده مي     در چنين وضعيتي، از مفهوم سبك زندگي كه انعطاف        . است
هـاي زنـدگي را از پـيش تعيـين            شأ سبك زيرا بر خالف مفهوم طبقه، محتوا، منطقه يا من        

ها، درآمـدها     ها، فعاليت     سبك زندگي، تنها حاكي از اين است كه برخي پيشينه         . كنند  نمي
تواند طـرح آنهـا را ترسـيم          گر اجتماعي مي    ها، با يكديگر سازگارترند و تحليل       و نگرش 

   ).7ـ8، صص 1381اباذري و چاووشيان، (كند 

                                                      
1. Chaney       2. life style 
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. بر اساس خريد كاال تعريـف شـد       ) 1936 (1 سوي ليزر  سبك زندگي، نخستين بار از    
به نظر او، سبك زندگي، دال بر شيوه زندگي متمايز جامعـه يـا گـروه اجتمـاعي اسـت،           

اي كه به آن طريق، كاالهـاي         كند و شيوه    كننده خريد مي    اي كه به آن طريق، مصرف       شيوه
جامعـه اسـت   كننده مـصرف در      سبك زندگي، منعكس  . شوند  خريداري شده مصرف مي   

  ).203، ص 1984 به نقل از فاضلي، 3و كالن2اندرسون(
كننـده بـه مفهـوم الگـوي مـصرف، حـايز              اين تعريف، به عنوان اولين تعريف اشاره      

تـرين و بهتـرين       در اين تعريف، الگوي مصرف، به عنـوان قابـل مـشاهده           . اهميت است 
  .شاخص سبك زندگي قلمداد شده است

هـا در زمينـه       را بر اساس منابعي كه از طريـق انتخـاب          سبك زندگي    ،)2002 (4تايلر
ها در زمينه مصرف، مبتنـي بـر    از نظر او، انتخاب  . كند  شود، تعريف مي    مصرف فراهم مي  

شـود و درواقـع، سـبك زنـدگي بـر             ذخيره نمادي است كه در فرهنگ معاصر ارائه مـي         
معرفـي   صـنايع فرهنگـي و الگـوي مـصرف           بـا خالف برداشت سنتي از شيوه زنـدگي        

اي بازانديشانه، كـساني      هاي زندگي را به گونه      همچنين او معتقد است كه سبك     . شود  مي
  ).481، ص 2002تايلر، (كنند  گذاري مي ها سرمايه ورند كه در اين زمينه آ پديد مي

مـصرف   نيز ضمن تأكيد بر شيوه سازمان دادن زندگي شخصي، الگوي تفريح و            5المونت
). 32 ، ص1996المونـت، بـه نقـل از فاضـلي،     (دانـد    گي مي را بهترين شاخص سبك زند    

شمرد اما بـا ايـن قيـد كـه در ايـن       بندي مصرف كاالها را سبك زندگي مي       گروه 6شيلدز
بندي بتوان سبك داشتن رفتار، قريحه، و رمزگردان نمادين مصرف را تشخيص داد               گروه

  ).14، ص 1992شيلدز، به نقل از فاضلي، (
هـاي موجـود در ايـن الگـو را            شاره به الگـوي مـصرف، ارزش      نيز ضمن ا   7بوسرمن

اهميـت يـافتن   ) 109، ص 1382بـه نقـل از فاضـلي،       (دانـد     جزئي از سبك زندگي مـي     
هاي اجتماعي ناشي از الگوي مصرف سبب شده است كـه   ها و هويت بندي  تمايزها، رتبه 

                                                      
3. Kalan 2. Anderson 1. Leezer 

6. Shel dez 5. Lamont 4. Taylor 

  7. Boserman 
 1.  
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 يـك رابطـه     برخي از انديشمندان، اشكال زندگي اقتـصادي و موقعيـت اجتمـاعي را در             
 سعي در پروراندن نظرياتي با ايـن گـرايش          1بورديو، وبلن و كاكرهام   . تعاملي تبيين كنند  

از نظر بورديو، كليه اعمال مصرف يعني استحصال و دخل و تـصرف، بايـد بـه                 . داشتند
منزله نمايشي از تسلط بر يك رمز ارتباطي در نظـر گرفتـه شـود و نيـز بـه منزلـه يـك                        

درك شود كه پر تقاضاترين عنواني اسـت كـه دنيـاي فرهنـگ              » تيشناخ  گرايش زيبايي «
توان ديد كه سبك و     مي). 8، ص   1984بورديو،  (كند    تحميل مي ) هميشه به طور ضمني   (

شــوند،  ســياق اســتفاده از كــاال، بخــصوص آن دســته از كاالهــا كــه ممتــاز قلمــداد مــي
هـاي    آل در اسـتراتژي     هاي كليدي هويت و نيز سالحي ايـده         دهنده يكي از نشانه     تشكيل

  ). 30، ص همان(تمايز است 
هاي زندگي كردارهايي هستند كـه بـه جريـان عـادي      كاكرهام نيز معتقد است، سبك   

لبـاس پوشـيدن، غـذا      در خـالل آنهـا،      هـايي كـه       جريـان . اند  زندگي روزمره تبديل شده   
 عـادي   هاي كنش و انتخاب محيط دلخواه براي مالقات كردن با ديگـران،             خوردن، شيوه 

هـاي    دهنـده هويـت     شود كه چنين رفتارهايي، بازتـاب       كاكرهام يادآور مي  . كنند  جلوه مي 
  ).321، ص 1997كاكرهام، ( گروهي و اجتماعي هستند  شخصي،

كند، به ايـن ترتيـب كـه كوشـش            وبلن، مصرف را بر پايه طبقات اجتماعي تبيين مي        
وبلـن  . كنـد   اجتماعي قلمـداد مـي    اي از طبقه      كننده را براي مصرف كاالها، نشانه       مصرف

  كننده، براي كسب تشخص، احترام و منزلـت اجتمـاعي، مـصرف             اعتقاد دارد كه مصرف   
مصرف راه نشان دادن موقعيت اجتماعي و ثـروت اسـت و ايـن كـار از طريـق                   . كند  مي

تـري    هاي گسترده   بندي  اما تقسيم  ).11، ص   1383وبلن،  (شود    مصرف تظاهري انجام مي   
شود كه سبك زندگي دينـي، سـبك زنـدگي            يف اين مفهوم در نظر گرفته مي      نيز در تعر  

اند؛ از سوي ديگر، برخي از انديـشمندان   فردي و حتي سبك زندگي سياسي از آن جمله     
. گيرنـد  هايي وابسته است كه از فرهنگ يا دين نشئت مي معتقدند سبك زندگي به ارزش   

ــو ــل 2ل ــي،  3و ميگ ــوع ارزش دين ــار ن ــادي و ارزش   ارزش اخ از چه ــي، ارزش م الق
بـه  (كنـد   برند كه تعامل آنها با يكديگر سبك زندگي را ايجـاد مـي   شناختي نام مي   زيبايي

  ).9، ص 1382نقل از فاضلي، 

                                                      
1. Cocerham       2. Low       3. Miguel 
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ها دارد كه بيـشتر       در ميان اديان مختلف، اسالم نگرش خاصي به سبك زندگي انسان          
اسـالمي، انـسان و   در تفكـر  . هاسـت   ناشي از شناخت الهي از صورت و سـيرت انـسان          

اي است كه در رفتارهاي اجتمـاعي و فـردي، ماننـد سـعادت                ساختار زندگي او به گونه    
ابدي، نيازمند راهنمايي الهي و قوانين و ضوابطي است كه از سوي خداونـد و از طريـق       

شود تا انسان، با برخورداري از ايمـان در زنـدگي تعـادل ايجـاد كنـد و                    وحي تأمين مي  
ها و هنجارهايي كه اسـالم در         ارزش.  جاري سازد   همه امور زندگي مادي   معنويت را در    

هاي او را از زندگي تحـت تـأثير قـرار          گذارد، سليقه، منش و برداشت      دسترس انسان مي  
گيري يك نوع     كنند كه منجر به شكل      دهند و در نهايت، سبكي را ترسيم و ترويج مي           مي

رو، در ادامـه، سـبك زنـدگي مبتنـي بـر            از ايـن    . شـود   رفتار و شيوه زندگي دينـي مـي       
  .گيرد هاي نهادينه شده منبعث از دين اسالم مورد بررسي قرار مي ارزش

  سبك زندگي در اسالم

 كران دين مبين اسالم كه تعاليم آن مبتني بر قـرآن، سـيره و سـخنان                   ظرفيت و غناي بي   
بنيــادين هــا و معــارف  اي از بــاور و عقــل اســت، حــاوي مجموعــه) ع(ائمــه معــصوم 

نبـوت و  (شـناختي و راهنماشـناختي    ، انـسان ) و تاريخ مبدأ، معاد، فلسفه(شناختي   هستي
هايي چون اعتقادات، اخالقيـات، فقـه و احكـام، بـراي تمـامي       است و در حوزه   ) امامت
هاي زندگي اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و حتـي مـسائل جديـد، سـبك                 بخش

از اين رو، در ادامه، برخي      . وان خود به ارمغان آورده است     اي را براي پير     منانهؤزندگي م 
منانـه،  ؤگيري سـبك زنـدگي م   از اصول و مباني شريعت اسالم كه تأثير شگرفي بر شكل   

  :شوند دارند، بيان مي

  تأكيد بر خداشناسي و وحدانيت

 منانه در اسالم است؛ يعني    ؤ سبك زندگي م    ترين ويژگي   اعتقاد به يگانگي خداوند، اصلي    
هـا و تـدبير و ربوبيـت موجـودات ازجملـه              معرفت و باور به اينكه آفرينش همه پديده       

دادن به آنها، مختص خداي يگانه است كه مبـدأ و مقـصد و مالـك هـستي اسـت                    روزي  
؛ 58ذاريـات،  سـوره  ؛  50طـه،   سوره  ؛  64مائده،  سوره  ؛  164انعام،  سوره  ؛  3 فاطر،سوره  (

  ).31يونس، سوره 
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  شناسي الهي انسان

. شود  يكي از مباني با اهميت در علوم انساني، تلقي و تعريفي است كه از انسان ارائه مي                
  :آيد از تعاريفي كه در آيات مختلف در خصوص انسان بيان شده است، برمي

ـ انسان موجودي دو ساحتي است كه افزون بر جـسم، داراي روح مجـرد و غيـر مـادي             
هـا و   كنـد گـرايش   بعدي بودن انسان، اقتضا مـي    اين دو   ). 29 و   28آيات  حجر،  سوره  (است  

هـاي روحـاني را    خواهد گرايش اي داشته باشد؛ شريعت اسالمي از انسان مي گانه تمايالت دو 
سـوره  (در اولويت و اميال نفساني را در خـدمت حقيقـت انـسانيت يعنـي روح قـرار دهـد                 

  ).7ـ10آيات شمس، 
ن، تعقل و خردورزي است كـه مبـدأ   ترين امتيازات روح الهي در انسا       ـ از برجسته  

و ). 22،  ؛ انفـال  10،  ملـك (هـاي اصـيل اسـت         هـا و گـرايش      همه معارف، توانمنـدي   
ترين دستاورد عقالنيت، در ايمان و تعبد خردورزانه است كه بنا بـه فرمـوده امـام        مهم
، ترجمـه   1375كلينـي،   (، عقـل، ديـن و حيـا قـرين و همنـشين يكديگرنـد                )ع(علي  
  ).11 و 10 ص ،1 ج ،اي كمره

بـا  . ـ از اهم امتيازات انسان در مقايـسه بـا موجـودات ديگـر، اراده و آزادي اوسـت      
كننـد، ايـن      وجود آنكه خداوند و پيامبران، انسان را به راه راست دعوت و هـدايت مـي               

  ).99؛ سوره يونس، 3سوره انسان، (كند  خود انسان است كه انتخاب مي
خود وارد سـرزمين ايمـان      ) مبتني بر عقالنيت  (خواست  ـ پس از آنكه انسان با اراده و         

التزام به شئ التزام بـه لـوازم آن   «شد و واليت الهي را پذيرفت، به اقتضاي عقل و قانون ـ  
سـوره  (هـاي دينـي باشـد         شود كه مطيع دستورات و هـدايت        از او خواسته مي   » نيز هست 
  ).36احزاب، 

انسان نهاده شده است، او در قبال رفتار و      ـ با توجه به اراده و اختياري كه در وجود           
اعمال اختياري خود مسئول است و بايد در برابر پذيرش امانتي كـه بـه وي اعطـا شـده            

  ).72سوره احزاب، (پاسخگو باشد 
بـر ايـن    . ـ انسان موجودي است كه ميل به جاودانگي در فطرت او نهاده شده است             

داند بلكـه آن       را پايان زندگي انسان نمي     اساس، اسالم در پاسخ به اين ميل فطري، مرگ        
  ).64سوره عنكبوت، (كند  را مبدأ حيات واقعي معرفي مي

ـ انسان به واسطه دميده شدن روح الهي، همواره كمال مطلـق و نامحـدود را طلـب                  
بـراي  . پـذير نيـست     شـود و اشـباع      كند و در هر راهي كه حركت كند، متوقـف نمـي             مي
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بخش نيـست زيـرا غيـر او     اي جز ياد خدا آرام  هيچ چشمه سيراب كردن اين روح تشنه،    
؛ سوره  28؛ سوره رعد،    124سوره طه،   (محدودند و وجود نامحدود، فقط خداوند است        

  ).6اشتقاق، 
 و همـه نظـام   )30سـوره بقـره،   (ـ انسان، خليفه و جانشين خدا بر روي زمين است         

به انسان توانايي   ). 29سوره بقره،   (مندي او آفريده شده است         براي انسان و بهره     آفرينش
  ).33ـ34سوره ابراهيم، (ها حاكم شود  آن داد شده كه بر همه پديده

ـ از ديدگاه شريعت اسالمي، انسان موجودي اجتماعي است و خطاب خداوند به او              
يعني بـه صـورت عـام و    » ...منون ؤالم» «...يا ايها االنسان «در اغلب آيات قرآن، با تعبير  

. ان شده است كه اين خود نشان از رويكرد و نگاه اجتماعي اسالم به انسان دارد               جمع بي 
هاي ارتباط با خدا و نزديكي به او را بـرادري و تـالش بـراي                  اسالم، يكي از بهترين راه    

؛ از سـوي    )10سـوره حجـرات،     (» منون اخـوه  ؤانما الم «كند    ها معرفي مي    رفع نياز انسان  
تـوان   هاي اخالقي اسالم را فقط در جامعه مي    دات و توصيه  ديگر، امكان تحقق بيشتر عبا    

  .يافت

  توجه به معاد

ايمان به آخرت و روز جزا، از اصول دين و پذيرش آن، مبتنـي بـر عقـل و                    از يك سو،  
خردورزي است و از سوي ديگر، تأكيد بر معاد در آيـات مختلـف، بـا ايجـاد خـوف و            

بهشت و اهل آن، نشان از اهميت بـاالي آن  رجا، انذار، تبشير و توصيف احوال جهنم و         
  .در ديدگاه اسالم و هدايت انسان دارد

گرايي، هرگز به معناي نكوهش اصـل دنيـا و دعـوت بـه طـرد                  اما تأكيد اسالم بر آخرت    
ات را از دنيـا فرامـوش نكـن     كنـد كـه بهـره    هاي آن نيست؛ چنان كه حتي توصيه مـي         نعمت

  . مذموم و مطرود است، شيفتگي و بندگي دنيا استآنچه از نظر اسالم) 77سوره قصص، (
اگر دنيا را مزرعه آخرت و فرصـتي بـراي دسـتيابي بـه سـعادت جـاودان و كـسب                     
مقامات عالي بدانيم، بايد آن را بهترين مهلت و نعمتي بشمريم كه خداوند به انسان عطا                

 را دشنام ندهيد كـه      دنيا«: فرمايند  مي) ص(در اين زمينه، پيامبر گرامي اسالم       . كرده است 
رسـد و بـه وسـيله آن از شـر             من است كه به وسيله آن به نيكي مي        ؤآن بهترين مركب م   

  ).105، ص 5 ج  ترجمه احمد،،1386 ،حكيمي و حكيمي(» يابد نجات مي
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  اصول مصرف در اسالم

اهتمـام   اسالم، آيين كاملي است كه هم به دنياي پيروانش توجه دارد و هم به آخرت آنـان            
 آخـرت  شـان از  خواهد نه دنياخواهي آنان سـبب غفلـت   ورزد چنان كه از مسلمانان مي      مي

سـو راه     بر اين اساس، اسالم از يـك      . شود و نه توجه به آخرت، آنان را از دنيا باز دارد           
گذارد تا دنيايشان سامان يابـد و از سـوي ديگـر، كـامالً                ها باز مي    مصرف را براي انسان   

از آنجا كـه مـصرف      . رف از جاده اعتدال و شرع خارج نشود       مراقب است كه مسئله مص    
ناپـذير اسـت، در اسـالم         براي پاسخگويي به نيازهاي طبيعي و غريـزي انـسان اجتنـاب           

اما گاهي مصرف شـكل طبيعـي       . هاي زيادي وجود ندارد     درباره توصيه به مصرف آموزه    
 در خـدمت انـسان      دهد و به جاي آنكه به عنوان يك پديده حياتي،           خود را از دست مي    

آورد و به ايـن ترتيـب، وسـيله بـه هـدف تبـديل                 باشد، انسان را به خدمت خود در مي       
هـا،    هـا، فخرفروشـي     هـا، اسـراف     ساز انـواع لغـزش      شود و مصرف بيش از حد زمينه        مي

سـازي    از اين رو، بخـشي از آيـات قرآنـي بـه فرهنـگ             . شود  ها مي   ها و ناهنجاري    تباهي
آيـات و روايـاتي     . رست مصرف كردن اختصاص يافته است     درباره مصرف و آموزش د    

روي در مصرف، پرهيز از اسراف و تبذير، پرهيز از هدر دادن امـوال،                كه در آنها به ميانه    
سـازي بـراي      اشاره شده است، همـه در پـي فرهنـگ         ... پرهيز از راكد گذاشتن اموال و       

ـ           .  هستند  مصرف ر در آن رعايـت     مصرف درست در اسالم، مصرفي است كـه اصـول زي
  :شده باشد

  خواهي مصرف بر اساس نياز حقيقي، نه بر پايه نياز كاذب و زياده. 1

شـود كـه آنچـه ايـن دو را از             زدگي، مشخص مي      با تأملي در دو واژه مصرف و مصرف       
كند، آن است كه اساس مـصرف، بـر پايـه نيازهـاي حقيقـي و طبيعـي                    يكديگر جدا مي  

زدگــي، در نيازهــاي كــاذب و  گرايــي و مــصرف هاســت، در حــالي كــه مــصرف انــسان
در حقيقت، ايـن نيازهـاي كـاذب و غيـر ضـروري             . هاي انسان ريشه دارند     خواهي  زياده
دهد و از آنان      ها سوق مي    خواهي  ها و زياده    هاست كه آنان را به سوي انواع اسراف         انسان
اساسـي اسـالم   ازجمله مباحث «سازد و اين در حالي است كه  زده مي هايي مصرف  انسان

در اخالق مصرف، نفي نيازهاي كاذب و غير واقعي است كه خود، از تمـايزات اساسـي              
از ديـدگاه اسـالم،     . رود  شـمار مـي     داري بـه    ميان مكتب اقتصادي اسالم و نظـام سـرمايه        



  1389 بهار)/ 61پياپي  (1شماره / همهفدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 22

  

نيازهاي مادي آدمي، بايد در حد متعارف تأمين شوند اما مصرف بيهوده و كاذب به هيچ               
  ).312، ص 1384ايرواني، (» شود روي تأييد نمي

  )حتي حالل آن(روي در مصرف  اعتدال و ميانه. 2

شود، نامحدود نيست و بايد       مصرف طيبات و آنچه در شريعت اسالمي حالل شمرده مي         
خروج از اين اصل، پيروي     . اصل اعتدال و اجتناب از افراط و تفريط در آن رعايت شود           

  .از شيطان معرفي شده است
هـاي شـيطان       آنچه در زمين است، حـالل و پـاكيزه بخوريـد و از گـام               از! اي مردم «

  ).60سوره بقره، (» پيروي نكنيد
اي اســت كــه  اهميــت اعتــدال در مــديريت زنــدگي فــردي و اجتمــاعي بــه انــدازه

اي خيـري برسـاند،       هر گاه خداوند بخواهد بـه بنـده       «: فرمايند  مي) ع(منين علي   ؤاميرالم
» كنـد   آموزد و او را از بي تدبيري و اسـراف دور مـي              ا به او مي   روي و تدبير نيكو ر      ميانه

روي   ميانـه ، زيرا خداونـد   )56 ـ57، صص   1388 و حاجي صادقي،     241، ص   1379دشتي،  (
). 649 و ص    748، ص   1372صـابري يـزدي،     (دارد    را دوست و اسراف را دشـمن مـي        

چنين بيـان شـده     همچنين در جاي ديگر، نتيجه قهري رعايت نكردن اعتدال در مصرف            
بـا اعتـدال و   (اي، امـور مـالي و اقتـصادي خـود را درسـت               است كه اگر فرد يا جامعـه      

، تصحيح مهريزي و    1377حر عاملي،   (شود    مياداره نكند، گرفتار فقر و سختي       ) روي  ميانه
  ).66؛ صابري يزدي، ص 126، ص 1، ج درايتي

  پرداخت حقوق واجب مالي. 3

در راه رفـع نيازهـاي فـردي و خـانوادگي بـا رويكـرد               انسان ضمن مصرف اموال خود      
روي، واجب است كه حقوق واجب مالي و سهم خدا و جامعه را نيـز بـا                   اعتدال و ميانه  

رغبت و نيت پاك و به قصد قربت به خدا ادا كند تا از اين طريق رزق و روزي خود را                     
  ).103سوره توبه، (طيب و پاكيزه كرده باشد 
د و باور دارد كه پرداخت خمس و زكات و انفاق، نه تنها مال را               انسان مسلمان اعتقا  

؛ سـوره   39سـوره سـبأ،     (د  شـو   دهد بلكه موجب افزايش و بركت اموال مـي          كاهش نمي 
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رسد مگـر   به مقام نيكوكاري نمي«و ) 35، ص   5، ج   1386 حكيمي و حكيمي،     ؛60انفال،
  ).92آل عمران، سوره (» اينكه از آنچه دوست دارد، در راه خدا انفاق كند

  انـد  اي بيان كـرده   هاي اعطا شده      جويي را از نعمت     روي و صرفه    ، ميانه )ص(پيامبر اكرم   
كند زيرا انسان مؤمن موظف است كه از مال خـود             كه اگر خدا بخواهد به كسي ارزاني مي       

، قدري از مال را گويند كه براي هزينه زنـدگي انـسان               خرج كند و كفاف   » كفاف«به اندازه   
 اهميـت   .اسـت اش در حد اعتدال كفايت كند و خرج كردن بيش از آن اسـراف                 و خانواده 

در بخـشي از  ) ص(اي اسـت كـه پيـامبر اسـالم        منانه به انـدازه   ؤاعتدال در سبك زندگي م    
علـيكم بالقـصد، علـيكم         ايها النـاس،  «: كنند كه   سخنانشان با تأكيد، اين مطلب را تكرار مي       

روي، بـر شـما بـاد اعتـدال و            ي مردم بر شما باد اعتـدال و ميانـه         ا: بالقصد، عليكم بالقصد  
را ) ع(نيز امت پيـرو اهـل بيـت         ) ع(معصومان  » .روي  روي، بر شما باد اعتدال و ميانه        ميانه

  ).441، ص 22 و ج 153، ص 24، ج 1403مجلسي، (اند  امت وسط و ميانه معرفي كرده

  پرهيز از اسراف و تبذير. 4

جاوز از اعتدال در هر كـاري يـا چيـزي اسـت و هـر آنچـه افـزون بـر                      اسراف، به معني ت   
  ).231، ص 4، ج ، ترجمه احمد1386حكيمي و حكيمي، (روي باشد، اسراف است  ميانه

هـاي   تبذير در كنار اسراف، اشاره به ريخت و پاش و نابود كردن و هرز دادن سرمايه    
معناي پراكنـدن و نـابود كـردن و         در اصطالح لغوي، تبذير به      . اقتصادي و مانند آن دارد    
من در نظام مـصرف، از تبـذير و تبـاه          ؤبه هر حال انسان م    . رود  تباه كردن مال به كار مي     

  .كردن مال خود به شدت نهي شده است
دانند زيـرا چنـين بخشـشي از      جاي مال را تبذير و اسراف مي       هب  ، بخشيدن نا  )ع(امام صادق   

، 1388 بـه نقـل از حـاجي صـادقي،           97، ص   75، ج   1403مجلسي،  (اعتدال خارج شده است     
  ).118ص 

عالوه بر امور مالي و اقتصادي، اسراف در مواردي چون عمر، وقت، نفـس، جـان و                 
  .مال انسان نيز مورد توجه دين اسالم قرار دارد و به دوري از آن توصيه اكيد شده است

، مسير صعود و تعـالي و       تواند با سرمايه عمر و فرصتي كه در اين دنيا دارد            انسان مي 
تقرب به خدا را بپيمايد و به مقام جانشيني خـدا برسـد، امـا برخـي ايـن سـرمايه را در             
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دهند و ارزش وجـودي خـود را كـه چيـزي              اختيار بعد حيواني و نافرماني خدا قرار مي       
به بهاي ناچيزي   ) 456، حكمت   1379دشتي،  البالغه، ترجمه     نهج(كمتر از بهشت نيست     

  ).55 و 22سوره انفال، (د فروشن مي

  دوستي و هماهنگي با وضعيت عمومي نوع. 5

دوسـتي و خيرخـواهي    منانه با تأكيد بر نوعؤدر جامعه اسالمي، پيروي از سبك زندگي م   
به اين معنا كه مسلمانان در استفاده       . براي تمامي مردم، بويژه مسلمانان توصيه شده است       

منـان  ؤه خود مشغول شـوند و از وضـعيت سـاير م           توانند تنها ب    هاي حالل نمي    از نعمت 
من نيست كسي كـه سـير باشـد و      ؤم«: فرمايند  مي) ص(غفلت كنند چنان كه پيامبر اكرم       

حكيمـي و   (» من نيست كسي كه پوشيده باشـد و بـرادرش عريـان           ؤبرادرش گرسنه و م   
خداوند بحث انفاق و احـسان بـه ديگـران را در غيـر              ). 114، ص   5، ج   1386حكيمي،  

منـان و نمـازگزاران     ؤعمال عبادي مانند خمس و زكـات بيـان داشـته و در توصـيف م               ا
و كساني كـه در اموالـشان حـق معينـي بـراي مـسكينان و محرومـان قـرار                    «: فرمايد  مي
  ).25 و 24سوره معارج، (» دهند مي

مال و ثروت، مايه قوام جامعـه اسـت و تبـادل كـاال و خـدمات از طريـق آن انجـام            
) ع(چنـان كـه امـام صـادق         . ين رو، نبايد آن را انباشت و راكد نگه داشـت          گيرد از ا    مي
اين اموال زياد را خداوند به شما داده است تا در راهي كه او خواسته اسـت                 : فرمايند  مي

  ).32، ص 4، ج كليني(به كار بريد و نداده است كه آن را انباشته كنيد 

  قناعت. 6

دي اسالم، اصل قناعت است، قناعت، به معنـاي         يكي ديگر از اصول مصرف در نظام اقتصا       
 و   راضي بودن و قانع بودن به حاصل سعي و تالش و پرهيز از حسادت و رقابت و چشم                 

برخـي از كاركردهـاي اصـل قناعـت،         . همچشمي نسبت به مال و دارايـي ديگـران اسـت          
ادي عبارت از احساس رضايت و آرامش، دوري از غم و اندوه و اعتـدال در رفتـار اقتـص                  

قناعـت و اسـتفاده بـه ميـزان نيـاز، موجـب توانمنـدي و        : فرماينـد  مي) ع(امام علي   . است
و گـواراترين زنـدگي،     ) 239، حكمت   1379دشتي،  البالغه، ترجمه     نهج(مندي است     دولت
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اش كـم    اي كـه در آن قناعـت باشـد، ثمـره            اي است كه در آن قناعت باشد، زندگي         زندگي
اي نبوده است، آسـايش را       اي كه از قناعت بهره      قابل، زندگي شدن غم و اندوه است و در م       

  ).104، ح 69، ص 1، ج اكبر غفاري ، تصحيح علي1362شيخ صدوق، (دهد  از دست مي
 دانـد، از  بر خالف دنياي غرب كه رضايتمندي را در مصرف زياد و اهتمـام بـه آن مـي    

تميمـي  (قناعت اسـت    شود،    ديدگاه اسالمي آنچه موجب رضايتمندي و آسايش خاطر مي        
و صـفاي زنـدگي بـه آن وابـسته     ) 89 و ص 85 ص ، ترجمه انصاري قمـي،   1384آمدي،  

رسـد و   است زيرا اگر كسي از تقدير الهي راضي و به آن قانع باشد، به بي نيازي واقعي مي  
. بـرد   هيچ چيز به اندازه راضي بودن از روزي، احساس فقـر و نيازمنـدي را از ميـان نمـي                   

دشـتي،  البالغـه، ترجمـه       نهج(شود     قانع، هرگز از آنچه ندارد محزون نمي       من و ؤشخص م 
  ).349 حكمت  ،1379

  رعايت حالل و حرام. 7

دو اصل كلي حالل و حرام، از اصول مهم فقه و احكام اسالم و نـاظر بـر مجـوز بـا منـع                        
ز ايـن  استفاده در اموري هستند كه شرع اسالم نحوه تعامل با بسياري از مسائل جـاري را ا         

من به آيين اسالم، در پرتو نظام كنترلي حـالل و حـرام، نحـوه               ؤم. طريق صادر كرده است   
يكي از معيارهـاي اسـالمي مـصرف كـه نمـود عينـي دارد،          . كند  مصرف خود را تنظيم مي    

بحث حالل و حرام است؛ چنان كه در قرآن كريم، خداوند دربـاره غنـايم، آن مقـداري را                   
تعيـين و تقـسيم     [مندي مجاز شـمرده و بيـشتر از آن             و بهره  كه حالل است، براي مصرف    

). 69،  انفـال سـوره   ( كـرده اسـت      ]حـرام [ را منـع     ]غنائم از اختيارات رهبر اسالمي اسـت      
خداونـد  ). 157، اعرافسوره (كند  ها را حرام مي   خداوند چيزهاي پاكيزه را حالل و ناپاكي      

ا مگر اينكه نفعي در آن اسـت و حـرام           تبارك و تعالي، مباح نكرده خوردني و آشاميدني ر        
، تحقيـق و    1383شـيخ صـدوق،     (نكرده چيزي را مگر اينكه در آن ضـرر و فـساد اسـت               

  ).592، ص ترجمه ذهني تهراني
اسالم ضمن پذيرش و بيان اصل حليت، مبني بر اينكه همه چيز حـالل اسـت مگـر                  

را كـه   ... خـوك و    آنچه از اين دايره خارج شده باشد، مواردي ماننـد شـراب، گوشـت               
حرمت ذاتي دارند، به همراه استفاده بيش از حد از مـوارد حـالل، وارد حـوزه حرمـت                   

  .مانند استفاده از آب بيشتر از حد نياز، حتي براي امري عبادي همچون وضو. كند مي
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اسالم استفاده از اموال را نيز در حوزه مالكيت خصوصي، بـدون اجـازه مالـك و در              
دانـد و جـايز       بدون اجازه ولي امر مسلمين حرام مـي       ) المال  بيت(ي  حوزه مالكيت عموم  

  .شمارد نمي

  پرستي پرهيز از تجمل. 8

سـوره  (انـد   اسالم ضمن نكوهش كساني كه استفاده از نعمـت را بـر خـود حـرام كـرده       
پرسـتي و گـرايش بـه         روي و اعتـدال، از تجمـل        انسان را با دعوت به ميانه     ) 32 اعراف،

، آن هنگـام كـه      )ص(پيـامبر اسـالم     . تجملي دارند، نهي كـرده اسـت      كساني كه زندگي    
اشراف مكه، شرط ايمان و همراهي با ايشان را فاصله گرفتن از ضـعفا و فقـرا و فـراهم               
كردن زندگي اشرافي براي پيامبر دانستند، اين نوع زنـدگي را از موانـع پـذيرش حـق و                  

  ).28سوره كهف، (مندي از هدايت الهي شمردند  بهره
 داراي آثـار     كنـد،   زندگي تجملي، عالوه بر اينكه جامعه را دچار بحـران اقتـصادي مـي             

طلبـي   توان به متزلزل شدن آرامش روحي، زياده فرهنگي نامطلوبي است كه از آن جمله مي      
ها، ايجـاد     ها به ارزش    ها، تبديل ضد ارزش      ديدن ارزش   و تعرض به حقوق ديگران، آسيب     

حـاجي صـادقي،   (صيت، منزلت و اهـداف انـساني اشـاره كـرد            فاصله طبقاتي و تنزل شخ    
  ).98ـ99، صص 1388

  انفاق در مورد ديگران. 9

من موظف است عالوه بر تأمين نيازهاي خود و خانواده، مقداري از اموالش را              ؤانسان م 
در راه خدا انفاق كند، نسبت به پرداخت واجبات مـالي ماننـد خمـس و زكـات اهتمـام         

دش درآوردن ثروت و دارايي خـود بـه نفـع عمـوم مـسلمانان همـت                 ورزد و در به گر    
من با مصرف مال خود براي ديگـران بـه لـذتي            ؤدر سبك زندگي ديني، انسان م     . گمارد

در فرهنگ اسالمي، اين    . يابد كه از لذت صرف اين مال براي خود بيشتر است            دست مي 
منان عـالوه بـر آنكـه    ؤمدر عين حال،   . مصرف كردن براي ديگري انفاق نام گرفته است       

دسـتي معتـدل بـراي خـانواده و           كنند، موظـف بـه گـشاده        در كمك به ديگران انفاق مي     
  .نزديكان خود نيز هستند
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  نقش رسانه ملي در مصرف

كنندگي، نقشي اساسي در چگونگي و        ها عالوه بر كاركرد سرگرم      جديد، رسانه در دنياي   
مصرف، يكي از مفاهيمي است كه      . دارندهاي اجتماعي     سازي مخاطبان از واقعيت     مفهوم
  . كنند ها نقشي بي بديل در خلق و آفرينش آن ايفا مي رسانه

هـاي اسـتفاده از آنهـا و بـا          ها با معرفي انـواع كاالهـا، كاربردهـا و زمينـه             امروزه رسانه 
كنند؛ از اين     هاي تبليغي، نوعي خالقيت در زمينه مصرف ايجاد مي          گيري از انواع شيوه     بهره

هـا كـه بـه     هـاي معنـايي برنامـه    توان راز و رمز اصالح هر رفتار مصرفي را در اليـه        رو مي 
در كـشور مـا آميختگـي       . شـوند، جـستجو كـرد       ها ارائه مي    صورتي در هم تنيده در رسانه     

هاي اسـالمي سـبب شـده اسـت سـعي       ها و بخصوص رسانه ملي، با اصول و آموزه   رسانه
تبليغات اغواگرايانه، مخاطبان را بـه خريـد محـصوالت    شود بر خالف ساير كشورها كه با  

شان غلبه پيـدا كنـد،    كنند تا عواطف آنان بر تعقل و تفكر     هاي تازه ترغيب مي     جديد و مدل  
زيستي باشد كه در الگوي مصرف اسالمي         هايي مانند اعتدال، قناعت و ساده       تأكيد بر آموزه  

 ملي بـا     ين زمينه اين است كه آيا رسانه      بنابراين پرسش اصلي در ا    . از اصول اساسي هستند   
را در » توانـد اصـول مـصرف اسـالمي         اي مختلف مـي     هاي رسانه   استفاده از ابزارها و قالب    

ورزان علـم ارتباطـات       معرض اذهان مخاطبان خود قرار دهد؟ بـا توجـه بـه نظـر انديـشه               
  .توان پاسخ اين پرسش را مثبت دانست مي

توانند به نحوي نامرئي جامعـه را بـه پـذيرش و              يها م    معتقد است كه رسانه    1كلوس
عملي كردن عقايد و رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي مـورد نظـر خـود ترغيـب كننـد بـه            

هاي خردمندانه رسيد كـه   اي مبتني بر انديشه توان به جامعه   عبارت ديگر از اين طريق مي     
برخي از  ). 10 ص   ،1370معتمدنژاد،  (ابزار ترويج و نشر آن وسايل ارتباط جمعي است          

كارشناسان ارتباطات نيز فلسفه وجود وسايل ارتباط جمعـي را القـا، تعمـيم يـا تكامـل                  
   .اند  دانستهفرهنگي

شود صداوسيما به منظور ترويج مصرف اسالمي، اقـدامات     بر اين اساس، پيشنهاد مي    
  :زير را انجام دهد
المي ماننـد قناعـت،     هاي رفتاري مصرفي متناسب با فرهنـگ اصـيل اسـ            ـ ارائه الگو  

  زيستي جويي و ساده صرفه

                                                      
1. Cloos 
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هـا و فرهنـگ اسـالمي ماننـد           ـ تقبيح و مذمت رفتارهاي نادرست و مغاير بـا ارزش          
  زدگي چشم و همچشمي، اسراف، تجمل، رفاه

جويي بـويژه در زمينـه مـصرف          هاي صحيح و منطقي مصرف و صرفه        ـ آموزش شيوه  
  انرژي

جـاي منـابع       بـه  ه مـصرف بـي رويـه و نـا         ـ ايجاد اين درك و آگاهي در جامعه كـ         
  .هاي ملي خيانت به آيندگان است ثروت

ـ ايجاد نگرش مثبت به محصوالت ايراني و تبليـغ محـصوالت و كاالهـاي سـاخت                 
  داخل

  گذاري در توليد انداز و سرمايه ـ تشويق مردم به پس
  صرف بي رويههاي ناشي از م ها و زيان ـ آگاهي دادن با آمار و ارقام در مورد آسيب

هـاي مختلـف    ـ آگاهي دادن با آمار و ارقام در مورد ميزان مصرف منطقـي در زمينـه       
  بويژه منابع طبيعي

ـ آگاهي دادن با آمـار و ارقـام دربـاره وضـعيت مـصرف در كـشورهاي پيـشرفته و            
  مقايسه آن با آمار مصرف در ايران

  هاي دولت در زمينه مصرف رساني در خصوص سياست ـ اطالع
  هاي صداوسيما تقبيح زندگي اشرافي و تجملي در برنامهـ 

  هاي فردي، خانوادگي و سازماني ـ معرفي الگوهاي مصرف مناسب در زمينه
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