مقایس ه گفتمانهاي مصرف
با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری

نويسندگان :ابوالفضل ذوالفقاری ،1ابوالفضل احمدی

تاریخ دریافت92/5/25 :

2

تاریخ پذیرش نهایی92/10/25 :

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج ،سال شانزدهم ،شماره  ،61زمستان 1392

چكيده
این مقاله به واکاوی مسئله مصرف در جامعه پرداخته و ضمن بررسی کلی
گفتمان مصرف از منظر برخی جامعهشناسان و دین اسالم ،درصدد تبیین و
تفسیر وجوه تمایز و تشابه مصرف نمایشی با مصرف دینی با تأکید بر نظرات مقام
معظم رهبری برآمده است .بهاین منظور ،ابتدا نظریههای جامعهشناسان  -بهویژه
مصرف نمایشی تورستین وبلن 3انديشه اسالمي با تأکید بر نظرات مقام معظم
رهبري درباره مصرف را مورد بررسی و مداقه قرارداده است؛ اين بررسي با روش
تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف 4براساس مفاهیم و نشانههای مصرف که در
چارچوب مفهومی بیان گردیده ،نظرات مقام معظم رهبری با تکنیک فیشبرداری
استخراج و مورد مقایسه قرارگرفته است.
از یافتههای این مقاله میتوان به استخراج نظرات مقام معظم رهبری درباره
گفتمان مصرف و مفاهیم مرتبط با آن اشاره نمود که ایشان مدیریت مصرف را
یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی معرفی و به میانهروی و اعتدال ،قناعت و
صرفهجویی درمصرف توصیه کردهاند که درخصوص کلیات مصرف نمایشی با
وبلن دارای تشابه میباشد.
از یافتههای دیگر این مقاله میتوان به دستهبندی وجوه تمایز گفتمان مصرف
در انديشه اسالمي و نظرات جامعهشناسان ،بر اساس چهار شاخص اهداف،کارکردها،
روشها و اندیشه نام برد که درخصوص تفاوت در اهداف ،درجامعهشناسی کسب
اعتبار و منزلت اجتماعی ...و در دین اسالم برآوردن نیازهای واقعی و ضروری؛
درخصوص کارکردها ،درجامعهشناسی برکارکردهای اجتماعی و فرهنگی و در دین
اسالم بر کارکردهای زیستی؛ درباره اندازه مصرف ،درجامعهشناسی ،مصرفگرایی
و مصرف انبوه و در دین اسالم ،قناعت ،صرفهجویی و میانهروی و نهایتاً در انگیزه
مصرف ،در جامعهشناسی ،بر خودخواهی (مصرف بخیالنه) ،مصرف مسرفانه و
مصرف نمایشی و در انديشه اسالمي نیز دیگرخواهی ،مصرف عاقالنه و انفاق و ایثار
تأکید میکنندکه از وجوه تمایز این دو اندیشه به شمار میروند.
واژگان كليدي:
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مقدمه
امروزه ادبیات جامعهشناختی به طور فزایندهای بر اهمیت نحوه و نوع مصرف ،در
شکل بخشیدن به موقعیت و روابط اجتماعی تأکید دارد (خادمیان)9 :1388 ،؛ بهگونهای
که چگونگی سطوح مختلف مصرفی ،منشأ مدرن ساختار هویتی به شمار میرود
که این موضوع نیز محصول تغییر و تحوالت زندگی بشر امروزی است و در واقع،
اگر درگذشته هویت اجتماعی افراد بر شاخص تولید استوار بوده ،امروزه بر شاخص
مصرف بنا نهاده شده است؛ به طوری که مصرف ،مبتنی بردرک و شیوه ارزشگذاری
میباشد؛ بدین ترتیب ،امری انتخابی است که متناسب با نگرشها ،ارزشها و ترجیحات
و سلیقههای افراد انتخاب میشود؛ ازاین رو مصرف ،نماد ویژگیهایی است که افراد
از طریق آنها مورد قضاوت قرار میگیرند (خادمیان.)10 :1388 ،
ازدیرباز مصرف متناسب با نیازهای اولیه و حیاتی به شمار میرفته و به دور
از هرگونه عوامل و عناصر موجود در جامعه و بدون هیچ الگویی ،انسانها برای رفع
احتیاجات اصلی خود مصرف مینمودند اما مصرف در پايان قرن بيستم به واقعيتي
چند بعدي تبديل شده كه در كنار ابعاد و الزامات اقتصادي ،معاني فرهنگي و الزامات
اجتماعي بسياری با خود به همراه دارد و در واقع افراد ،مصرف خود را با توجه به
این عوامل مختلف و متناسب با یک الگوی مشخص انتخاب میکنند و ضمن اینکه
انسانها به مصرفگرایی روی آوردهاند ،از این طریق نیز درصدد شناساندن خود
درجامعه میباشند؛ به طوری که در راستای بازنمایی هویت اجتماعی خود در جامعه
سعی و تالش نموده و با چگونگی و تنوع مصرفشان – بهخصوص مصرف کاالهای
تزئینی و مارکدار -به دنبال معرفی متمایز خود در جامعه هستند؛ بدین ترتیب میان
مصرف و نیازهای انسانها شکافی عمیق ایجاد شده است و مصرف نیز کارکردهای
جدیدی مانند :نشان دادن هویت ،سبک زندگی متمایز ،تمایالت و تفکرات انسانها
یافته است و بر اساس مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران اجتماعی ،مصرف
ارتباطات معناداری با عوامل و متغیرهایی همچون طبقه و قشر اجتماعی ،درآمد و
پایگاه اجتماعی ،ارزشهای اجتماعی ،الگوهای مصرف مرجع ،متغیرهای زمینهای و
سطح توسعه كشور دارد؛ بنابراین به تعبیر بوردیو و بودریار مصرف به عنوان عنصری
نمادین مطرح است؛ بهگونهای که صرفاً یک فرایند اقتصادی نیست بلکه فرایندی
اجتماعی و فرهنگی نیز به شمار میرود (باکاک )104 :1381 ،و به باور وبلن نیز مصرف،
جنبه افراطی یافته و به صورت نمایشی و فخرفروشی خود را ظاهر نموده است.
بدین ترتیب از دهه پنجاه میالدی به بعد ،به دنبال الگویی که قب ً
ال در امریکا
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1. Bourdieu
2. Baudrillard
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 -1بیانات در دیدار كارگزاران نظام1391/5/3 ،
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نهادینه شده بود ،ابتدا در انگلیس و سپس در سایرکشورهای اروپایی «مصرف انبوه»
و «مصرفگرایی» به مفهومی مدرن در بین گروهها  -جز فقیرترین آنان -رواج یافت و با
توجه بهاینکهاین قشر از جامعه ،درآمدهای خود را برای تأمین نیازهای اساسی خویش
کافی میدانستند ،مصرف خود را متنوعتر نموده و به خرید اجناس و تجمالت لوکس
و گذراندن تعطیالت در اسپانیا معطوف میکردند (باکاک )32 :1380 ،که بعدها تورستین
وبلن با نگاه منتقدانه خود به جامعه مصرفگرای امریکا ،از طبقه «تنآسا»و «مرفه»
یاد کرد و عدم تناسب مصرف آنان را با نیازهای اساسی و زیادهروی در مصرف را با
عنوان «مصرف نمایشی یا متظاهرانه» بیان نمود و این گونه مصرف را مورد نقادی
قرار داد(وبلن.)1386 ،
البته زیادهروی درمصرف و مصرف نمایشی که وبلن از آن یاد کرده است ،نه
تنها امریکا و اروپا را فراگرفته بلکه امروزه همه دنیا بهاین نوع مصرف دچار شده
و کشور ایران نیز از این فرایند مستثنا نبوده است و متأسفانه مردم مسلمان ایران
نیز با واریانس متفاوتی دچار مصرفگرایی شدهاند که مقام معظم رهبری در تاریخ
 1368/9/2در این خصوص بیان کردهاند« :اينجانب از اينكه كسانى مىكوشند تا
در ميان مردم ما رسم تجملگرايى و اسراف و ولخرجى را شايع كنند ،شديدا ً نگران
و متأسفم؛ و از اينكه مردم فداكار و انقالبى ايران در امور شخصى به مصرفگرايى
سوق داده شوند و قناعت انقالبى را از ياد ببرند ،به خدا پناه مىبرم».
بنابراین به نظر میرسد میان الگوی مصرف در جامع ه کنونی ما  -بهرغم مسلمان
بودن افراد جامعه  -با الگوی مصرف مطلوب از دیدگاه اسالمی و گفتمان مسلط
جمهوری اسالمی ایران ،فاصلهای ایجاد شده است و ناگزیر مقام معظم رهبری ،به
مناسبتهای مختلف بر موضوعات مهمی که مورد غفلت بیشتری واقع شده است،
تأکید میورزند و جامعه را به توجه مضاعف و رعایت موازین دینی فرا میخوانند
و بهطبع هریک از مردم و مسئوالن به نسبت توانایی خود وظایفی در این مورد
خواهند داشت و درسال  1391نیز در رهنمودهای مکرر خود ،خطاب به مسئوالن
و آحاد مردم ،یکی از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی را «مدیریت مصرف» معرفی
نموده و به طور مشخص سال  1388را نیز سال «اصالح الگوی مصرف» نامگذاری
نمودند؛ بنابراین ضرورت دارد ،مؤلفههای الگوی مصرف و الزامات مدیریت مصرف
در منظر ایشان تبیین شود تا اقشار مردم ضمن شناخت از آن ،مصرف خود را بر
این اساس تنظیم نمایند و از مصرفگرایی و زیادهروی در مصرف ،فاصله گرفته و
مصرف خود را دینی و اسالمی نمایند.
بدین ترتیب با توجه بهاینکه الگوی مصرف ،علت رفتاري است كه مصرفكننده
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در يك برهه زماني از خود نشان ميدهد و بيانگر تأثيرپذيري از عوامل متعدد ،از
جمله نگرشها ،ارزشها ،عالقه و سلیقههای متفاوت مردم است ،چه بسا بتوان از
الگوی مصرف تثبیتشده با عنوان «گفتمان مصرف» یاد نمود؛ زیرا به تعبیر الکال
و موفه هر عمل و پديدهاى براى معنادار شدن بايد گفتمانى باشد؛ بهگونهای که
فعاليتها و پديدهها وقتى قابل فهم مىشوند كه در قالب گفتمانى خاص قرار
گيرند (سلطانی )156:1383 ،و يك ساخت گفتماني نیز میتواند به سبب نظمپذيري
ايدهها ،عقايد ،مفاهيم ،راههاي انديشيدن و رفتار كردن كه در يك بستر خاص
شكل ميگيرند و نيز به علت تأثيرات اين راههاي انديشيدن و بروز رفتار ،شناسايي
شوند (تاجيك .)11:1378 ،در این مقاله ،ضمن مروری بر نظرات جامعهشناسان در زمینه
مصرف ،به طور مشخص ،مصرف از دیدگاه تورستین وبلن با تأکید بر مصرف نمایشی
او ،مورد بررسی قرار میدهیم و ضمن بررسی مصرف و شاخصههای آن از دیدگاه
مقام معظم رهبری ،به طور مشخص مصرف نمایشی وبلن را با مصرف از دیدگاه
معظمله بررسی خواهیم نمود؛ در پایان مقاله نیز با ترسیم جدولی ،طرحوارهای کلی
از وجوه تمایز و تشابه مصرف از منظر جامعهشناسان و البته تورستین وبلن و مقام
معظم رهبری به تصویرکشیدهایم.
روششناسی در این مقاله ،تفسیری است و از تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف
به مثابه روش به منظور تحلیل دادهها بهره بردهایم؛ بدین ترتیب این مقایسه با
دید منتقدانه و آسیبشناختی انجام شده و جنبههای مثبت مصرف به طور شفاف
و آشکاری ذکر نگردیده است .روش تحلیل گفتمان عبارت است از :شناخت رابطه
جملهها با یکدیگر و نگریستن به کل آن چیزی که نتیجه روابط است .درتحلیل
گفتمان ،برخالف تحلیلهای سنتی زبانشناختی دیگر ،تنها با عناصر نحوی و لغوی
تشکیلدهنده جمله بهعنوان عمدهترین مبنای تشریح معنا سروکار نداریم بلکه
فراتر از آن به عوامل بیرون از متن ،یعنی بافت موقعیتی فرهنگی ،اجتماعی و
سیاسی نیز سروکارداریم؛ تحلیل گفتمان ،روش نوین برای پژوهش در متنهای
ارتباطی است که برای شناخت پیام و معنای به کاررفته در پیامهای ارتباطی کاربرد
یافته است (رومنان.)72 :1387 ،
علت بهرهگیری از روش تحلیل گفتمان فرکالف از آن روست که بتوانیم به
متن به مثابه یک پدیده اجتماعی توجه کنیم؛ زیرا دارای تأثیرات اجتماعی بوده و
این امکان را به ما میدهد که مفاهیم نظری را از نظریههای اجتماعی دیگری نیز
اخذ نماییم؛ بدین ترتیب دراین مقاله ،با توجه به مفهوم مصرف نمایشی ،چارچوب
1
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1. Laclau & moufe

 -1چارچوب مفهومی
 -1-1مروری بر نظرات جامعهشناسان دربار ه مصرف
پيشينه مطالعه در مورد مصرف به عنوان مقولهاي جامعهشناختي به اواخر قرن
نوزدهم ميالدي و آغاز قرن بيستم باز ميگردد؛ بهگونهای که در اين دوره ،براي اولين
بار مصرف و شيو ه مصرف كردن به منزله پديدهاي مرتبط با فرهنگ و جهانبينياي
ن دوره بيشتر روندي اجتماعي
خاص مورد توجه ماكس وبر قرار ميگيرد؛ مصرف در اي 
و فرهنگي را درپیش میگیرد كه شامل نشانهها و نمادهاي فرهنگي است و تنها يك
روند اقتصادي منفعتگرايانه نيست .مفهوم مورد نظر ما از مصرف ،بيشتر مبتني
بر خواست است ،نه فقط مبتني بر نياز .مصرف مظهر حركت به پسا مدرنيته ديده
ميشود؛ زيرا متضمن از بين رفتن نقش مهمي است كه پيش از اين ،كار توليدي
حس هويت آنها و اينكه چه كسي هستند بازي ميكرد .به جاي
در زندگي مردمّ ،
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مفهومی خود را بر اساس نظریه تورستین وبلن در نظرگرفتهایم و مفهومسازیمان
نیز بر این پایه میباشد.
مقوله مصرف در این مقاله ،به مثابه پرابلماتیک مطرح شده و از آنجا که پرابلماتیک
در زمینه اجتماعی مطرح میشود که میان «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» شکاف
وجود دارد ،بنابراین از گفتمان مصرف درجامعهشناسی به عنوان توصیف و تبیین
وضع موجود و گفتمان مصرف دینی به عنوان توصیف و تبیین «آنچه باید باشد»
ضدیت با گفتمان غربی
استفاده شده است؛ همچنین ،گفتمان دینی مصرف در ّ
مصرف میباشد که درکشور ما نیز رسوخ کرده است.
بنابراین گفتمان مصرف را در اندیشه جامعهشناسی و دین اسالم در چارچوب
مفهومی به رشته تحریر درآوردیم و با استفاده از چارچوب مفهومی مورد نظر،
گفتمان مصرف و مصرف نمایشی را از مجموعه آثار شفاهی و مکتوب مقام معظم
رهبری با تکنیک فیشبرداری استخراج و طبقهبندی نمودیم که در نهایت با
استفاده از روش تحلیلگفتمان انتقادی فرکالف ،مصرف نمایشی و مصرف دینی
با تأکید بر نظرات رهبر انقالب اسالمی مورد مقایسه قرار داده و وجوه تمایز و
تشابه آن را برشمردهایم .در این روش ،عالوه بر رعایت همه مراحل و فرایند تحلیل
گفتمان فرکالف در استخراج و طبقهبندی مطالب و البته توجه به تحلیل گفتمان
بافت درونی متن ،به بافت بیرونی متن نیز توجه کردهایم ،درصورت تکرار آن طبعاً
دارای چنین نتایجی خواهد بود؛ اگرچه سایر تحقیقات در این موضوع نیز نتایج
حاصل را تأیید مینمایند.
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نقشهاي كاري ،اين نقش شامل انواع صورتبنديهاي خانوادگي ،رفاقتهاي جنسيتي،
گذران اوقات فراغت و مصرف به طور كلي است و براي مردم اهميت هرچه بيشتري
يافته است (باکاک.)4-5 :1381 ،
به اعتقاد دي مگیو «آثار تورستین وبلن ( )1857-1929و بورديو (-2002
 )1930را بايد نقط ه آغاز هرگونه بحثي درباره الگوهاي مصرف دانست (فاضلی.)20 :1382 ،
نظريهپردازان اتفاق نظر دارند كه آثار وبلن را ميتوان نقطه شروع بحثهاي مربوط
به مصرف ،اعم از الگوهاي مصرف و سبك زندگي دانست؛ به طوريكه وبلن را تنها
جامعهشناس كالسيك ميدانند كه مفهوم مصرف را از ابعادي خاص مورد تحليل
قرارداده و پايه و بنياد نظرياتش را نیز بر اساس رفتارهاي رقابتآميز كنشگران
شكل ميدهد؛ او در مورد سرچشمههای اجتماعی رقابت در امور بشری ،نظریه
پیچیدهای را مطرح ساخت و معتقد بود که حرمت نفس ،همان بازتاب حرمتی
است که دیگران برای انسان قائل میشوند؛ درنتیجه اگر شخصی بهخاطر عدم
توفیق درکوششهای رقابتآمیز موردپسند جامعه ،چنین حرمتی را به دست نیاورد،
از فقدان حرمت نفس رنج خواهد برد؛ بنابراین انگیزه تالش وقفهناپذیر در یک
فرهنگ رقابتآمیز ،در هراس از دست دادن حرمت نفس ریشه دارد (کوزر.)361 :1372،
وبلن در نخستین کتاب خود با عنوان «نظری ه طبق ه تنآسا» -که درسال 1899
تألیف نمود و در زمان حیاتش نیز باعث شهرتش گردید  -درصدد تبیین مصرف و
الگوهای آن برآمده و مفاهیمی مانند :طبقه تنآسا ،مصرفمتظاهرانه ،فراغت نیابتی
و ...را در این کتاب به خوبی تشریح نموده است که بعدها بسیاری از جامعهشناسان
در تحلیل سبک زندگی و مصرف ،از نظری ه وبلن بهرههای خوبی بردهاند.
کتاب طبقه تنآسای وبلن ،تحلیلی از کارکردهای پنهان «مصرف تظاهری» و
«ضایعکردن تظاهری» است که از نمادهای مشخص منزلتی طبق ه باالی جامعه
بوده و ازجمله روشهای رقابتآمیز آنها به منظور باالبردن حیثیت فردی رواج
یافته است (وبلن .)17 :1386 ،اعضای طبقه تنآسا ،برای اینکه در میدان مبارزه و
برتریجویی ،ارزش خود را باالتر نشان دهند و از این راه امتیاز بیشتری برای
خود به دست آورند ،پیوسته مشغول مصرف تظاهری ،آسایش تظاهری ،خودنمایی
تظاهری و نمایش دادن تفاخر خود هستند تا دیگران را در میدان مبارزه به زانو
درآورند (وبلن.)16:1386 ،
منظور وبلن از اصطالح مصرف متظاهرانه یا خودنمایانه این بود که الگوهای
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1. Dimaggio.
2. Veblen Thorstein.
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مصرف طبقه تنآسا ،نه برای برآوردهکردن نیازهای واقعی بلکه برای مطرح ساختن
ادعاهای اعتبار اجتماعی طرح گردیدهاند .این الگوها بر اتالف بنیاد نهاده شدهاند:
اتالف وقت ،کار و کاالها؛ بنابراین وبلن آنها را به مثابه کنشهای مصرف میدید که
هیچ کمکی به افزایش بهبود و آسایش بشر نمیکند (کیویستو.)55-56 :1378 ،
در واقع ،مصرف از منظر وبلن ،کنش نمادینی است که از طریق آن ،طبقه مرفه
میکوشد با مصرف اسرافآمیز ،تمایزات خود را از طبقات اجتماعی پایینتر نشان
دهد .درعین حال ،طبقات متوسط و پایین جامعه با تقلید از طبقه باال ،تالش دارند
که منزلت اجتماعی خود را بهبود بخشند (عسگری ندوشن)96 :1390 ،؛ بنابراین طبقه
تنآسا به طبقهای گفته میشود که افراد آن فعالیتی غیرمولد دارند؛ به طوری که
پرهیز آشکار از کارکردن ،طبق رسم معمول ،نشان ه برتری دستاوردهای مالی و
گواهی بر آبرومندی و اعتبار است و برعکس ،چون دست یازیدن به کار تولیدی،
نشان ه تنگدستی و فرمانبرداری است ،با پایگاه و شأن آبرومندی در جامعه ناسازگار
است (وبلن.)84 :1386 ،
وبلن بعد از اشاره به مفهوم طبق ه مرفه در ارتباط با مالکیت خصوصی و مصرف
متظاهرانه طبق ه مرفه بیان میدارد :داشتن ثروت به تنهایی براي کسب اعتبار فرد
کافی نیست بلکه باید آن را به نمایش گذاشته و اهمیت خود را به دیگران نشان
میداد .به نظر وبلن آسایش تظاهری ،دقیقاً چنین کاری را میکرد؛ این رفتار ،ثروت
و قدرت شخص را به نمایش میگذاشت .این ارزش آسایش در یک جامعه پولی بود.
هنگامی که گروه از یک همبستگی سنتی برخوردار بودند و اعضای آن یکدیگر را
از نزدیک میشناختند ،آسایش و مصرف ،کار نمایش ثروت شخص را انجام میداد
اما هنگامی که شخص در یک حلق ه وسیعتر شامل شهرنشینان ناشناس حشر و
نشر داشت ،باید برای نمایش دادن ثروتش به آوازهگری بپردازد؛ در چنین شرایطی
مصرف تظاهري ،بهاین خاطر ضروری بود که آراستگی و تجمل فرد را براي دیگران
نمایش دهد .با مصرف چیزهایی که آشکارا گرانبها و ضایعکردنی باشد ،شخص
میتواند مشاهدهگران ناشناس کوچه و بازار را تحت تأثیر قرار دهد؛ بهاین ترتیب
فقط کارنکردن کافی نبود ،کارنکردن باید با زحمتهای گرانبها ،بیهودگی اشرافی
و تفریحهای پرهزینه همراه باشد؛ یعنی همان تباه کردن آشکار کاالهای گرانبها،
به عنوان وسیلهای برای کسب اعتبارکه مصرف تظاهری میباشد(وبلن)40-41 :1386 ،؛
درنتیجه وبلن الگوهاي مصرف را به گونهاي دیگر مورد توجه قرار میدهد و معتقد
است مصرف تظاهری و نمایشی ،دربرگیرنده نمایشهاي جمعی ثروت است و این
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نمایشها ،نه فقط براي گروههاي بیرونی بلکه براي اعضاي گروه خودي نیز مطرح
میباشد (بنت.)162 :1368 ،
همچنین وبلن درکتاب خود ،ویژگیهای طبق ه تنآسا را این گونه برشمرده
است:
1 .1برخورداری از زندگی آسوده
2 .2دوری گزیدن از کار تولیدی
3 .3دارا بودن تعدادی خدمتکار در منزل
4 .4مصرف متظاهرانه و بیحدوحصر
5 .5مهمانیدادن گسترده و هدیه دادن
6 .6داشتن حیوانات خانگی (بهویژه سگ)
7 .7استفاده ازکاالهای لوکس ،گرانقیمت و تزئینی (و کتابهای عتیقه) در منزل
8 .8داشتن لباس به عنوان نمودی از فرهنگ توانگری
9 .9محافظهکار بودن طبقه تنآسا (وبلن)82-218 :1386 ،
بعد از وبلن صاحبنظران ديگري مانند گئورگ زيمل  ،ماكس وبر  ،بورديو و
بودریار ازجمله جامعهشناساني هستند كه به مصرف پرداختهاند که در این مقاله بر
هریک از نظرات آنان نیز مروری میکنیم.
زیمل نیز در مقالهای با عنوان « ُمد» به جهان فراغت و پدید ه مصرفگرایی توجه
نمود؛ به طوری که در این مقاله ،عرص ه انواع گستردهای از انتخاب را برای مصرفکننده
در دوران مدرن ،امکان متمایز نمودن افراد دانسته است؛ بدین ترتیب افراد با انتخاب
ُمدهای جدید و متفاوت ،درصدد نشان دادن هویت متمایز خود در جامعه میباشند و
ضمن اینکه انتخابهای فردی در ُمد مورد توجه است ،در واقع این انتخابها تقسیمات
طبقاتی و تحرک اجتماعی را نیز سامان میبخشد (کیویستو.)179 :1378 ،
زيمل با تشبيه زندگي اجتماعي در جامع ه مدرن به ميداني براي مبارزهُ « ،مد»
را ابزاري ميداند كه تطابق افراد با پيچيدگيهاي زندگي مدرن را تضمين ميكند؛
بدین ترتیب ُمد ،وسيلهاي را فراهم ميسازد كه افراد ازطريق آن ،هم جنبههايي
از هويت خويش را ابراز ميدارند و هم به كمك آن تعامالت اجتماعي خود را
ميسازند .با اين حال ،تفسير افراد از ُمد از قراردادها و عرف اجتماعي تأثير ميپذيرد.
جامعهشناسان مصرف ،معتقدند براي ُمدشدن يك كاال ،باید معاني را با آن تداعي
و براي مصرف آن همراه ساخت؛ براي اين منظور بايد كاالها و محصوالت را با
1
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مقولههاي فرهنگي شناخته شده مرتبط نمود .شيو ه ديگر معنيداركردن مصرف
نخبگان اجتماعي ،چهرهها و شخصيتهاي هنري و عامهپسندي هستند كه به اشاعه
نوآوريها و سبكها ميپردازند؛ افرادي مانند ستارههاي هنري ،ورزشي و خوانندگان...
از سوي ديگر ،نظام توليد ُمد براي ترويج ُمدهاي جديد و جلب مخاطبان بيشتر
ميكوشد تا معاني فرهنگي نهفته دركاالها و مصرف آنها را به طور اساسي تغيير دهد.
مصرفگرايي به عنوان شيوهاي براي زندگي ،ضامن بقاي جوامع مدرن است که ُمد
امكان ايجاد تقاضاي دائم را فراهم ميسازد و به اين شكل مصرفگرايي را تضمين
ميكند (ذكايي.)149-150 :1386 ،
وبر نیز به عنوان یکی دیگر ازجامعهشناسان کالسیک با تأکید برگروههای
منزلتی و چگونگی مصرف آنان ،تفاوت در سبکهای زندگی را بیان کرده است؛
بدین ترتیب معتقد است طبقهبندی انسانها درگروههای منزلتی ،بیشتر بر الگوهای
مصرف آنها مبتنی است تا جایگاهشان در بازار یا فراگرد تولید؛ همچنین وبر چنین
میپنداشت که مارکس مناسبات چنین مقوالتی را نادیده گرفته بود؛ زیرا تنها به
قلمرو تولید توجه داشت (کوزر.)313 :1376 ،
به نظر میرسد ،بحث وبر درباره مصرف نیز از همینجا آغاز میشود؛ زیرا بر خالف
مارکس که بر تولید تأکید داشت ،وبر بر الگوهای مصرف اصرار ورزیده است؛ البته وی
معتقد بودکه شیو ه تولید اقتصادی بر چگونگی مصرفکردن مؤثر است اما میتوان
گفت که ضروتاً تعیینکننده آن نیست؛ بنابراین مصرف از دیدگاه وبر ،فرایندی است
شامل کردارهای اجتماعی و فرهنگی متفاوت که بیانکننده تفاوتهای میان گروههای
اجتماعی بوده و صرفاً از عوامل اقتصادی ناشی نمیگردد (فاضلی.)28 :1382 ،
بوردیو ،با پیچیدهتر نمودن تحلیل وبلن و زیمل ،انگیزههای مصرف را فراتر
از اقدام آگاهان ه برای «همچشمی» وبلن و «تمایز» زیمل تحلیل کرده است .او
عالقهای نداشت که نشان دهد گروههای اجتماعی مختلف ،به شیوههای گوناگون
مصرف میکنند بلکه قصد داشت مشخص کند گروههای فرادست و فرودست
طبقات متوسط درگیر مبارزهای بیپایان -اما مالیم -برای تثبیت هویت ،ارزش و
موقعیت اجتماعی خود هستند .مصرف و بهویژه مصرف فرهنگی ،ابزاری برای تولید
فرهنگی ،مشروعیتسازی و مبارزه در فضای اجتماعی است .مصرف ،چیزی بیش از
برآوردن خواستههای زیستی است؛ ارزشها ،نشانهها و نمادها فعاالنه درگیر تولید و
بازتولید ساختارهای اجتماعی هستند و طبقات مسلط این قابلیت را دارند که شیوه
زیستن خود را به عنوان تعریف فرهیختگی مشروعیت بخشند (.)storey, 1991: 255
بوردیو سعی داشت تحلیل کند چگونه گروههای خاص ،بهویژه طبقات اجتماعی
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 اقتصادی از میان سایر چیزها ،انواع کاالهای مصرفی ،روشهای ارائه خوراک وغذاخوردن ،مبلمان و تزئین داخلی منزل را بهکارمیگیرند تا روش زندگی مجزای
خود را مشخص کنند و خود را از دیگران متمایز سازند (باکاک)92 :1381 ،؛ ازاین رو
شيوههاي مصرف عامالن اجتماعي را كه داراي رتبهبنديهاي مختلفي از جهت شأن
و مشروعيت اجتماعي هستند ،سبکهای زندگی معرفی کرده است که اين شيوههاي
مصرفي ،بازتاب نظام اجتماعي سلسله مراتبي میباشد اما چنانکه بورديو در كتاب
«تمايز بر حسب منطق ديالكتيكي» نشان ميدهد ،مصرف فقط راهي براي نشان
دادن تمايزات نيست بلكه خود راهي براي ايجاد تمایزات نیز میباشد (باکاک.)96 :1381 ،
بنابراین بوردیو معتقد است ،مصرف به منزل ه نظامي از نشانهها و نمادهاست كه
كاركردهايي مانند تمايزگذاري اجتماعي دارد كه البته به نظر او معنايش از همين
تفاوت و تمايز ناشي ميشود و چيزي جز آن نيست؛ از اين رو مصرف از نظر بورديو
همانند پاسخ به نيازهاي زيستي نيست بلكه مصرف به منزلة استفاده از نظامي از
نشانهها و نمادهاست (بوردیو.)92 :1390 ،
نظریهپرداز دیگری که مانند بوردیو ،ارزش نمادین مصرف را مهمتر از خود
مصرف دانسته ،ژان بودریار میباشد؛ او معتقد است مصرف در جوامع مدرن و
پسامدرن مبتنی بر ارضای یک رشته از نیازهای زیستی از پیش تعیین شده نیست
بلکه مصرف را روندی میداند که در آن ،خریدار به عنوان یک کنش فعالی است
که از طریق به نمایش گذاردن کاالهای خریداری شده ،درصدد ایجاد و حفظ یک
حس هویتی میباشد که در واقع خریدار ،خرید کردن را برای بیان هویتی که
ّ
دوست دارد ،به کار میگیرد؛ بدین ترتیب مصرف به فرایند پویایی تبدیل شده است
ِ
ساخت
که متضمن ایجاد احساس هویت فردی و جمعی میباشد و در این فرایند
ِ
هویت فعال ،نقش محوری را مصرف برعهده میگیرد (باکاک)100-101 :1382 ،؛ ازاین
رو در سرمایهداری غرب ،این پرسش که «من کیستم؟» پرسشی است که احتمال
میرود همانگونه که بسیاری از مردم برحسب نقش کاریشان به آن پاسخ دهند،
برحسب الگوهای مصرف پاسخ داده میشود (باکاک)163 :1382 ،
کولین كمپل نیز ازصاحبنظرانی است که درخصوص مصرف سخن گفته
است؛ او در كتاب «اخالق رمانتيك و روح مصرفگرايي مدرن» مطالعهاي شبيه
وبر در اخالق پروتستاني و روح سرمايهداري انجام داد .وي نشان داد همانگونه
كه نوعي اخالق پروتستاني پديد آمد تا سرمايهداري مدرن را آفريد ،نوعي اخالق
مصرف حاصل شده كه ماهيت مصرف مدرن را از مصرف سنتي از هم گسسته
است (موسایی)129-130 :1388 ،؛ البته جنبههای ذهنی مصرف است که مصرف مدرن

را از مصرف سنتی متمایز مینماید .کمپل مصرف سنتی و مدرن را این گونه تعریف
میکند :مصرف سنتی ،لذت مصرف اشیاء و انجام اعمال را در خود آنها جستوجو
میکرد اما اخالق رمانتیک ،لذت مصرف را در تجرب ه ذهنی آن دنبال میکند.
برهمین اساس ،درمصرفگرایی مدرن ،لذت خواستن اشیاء بیش از لذت داشتن
آنهاست و مصرف کردن چرخهای بیانتهاست؛ زیرا تجرب ه مصرف کردن همواره از
خیال مصرف عقبتر میباشد؛ بدین ترتیب جوهره فعالیت مصرف ،انتخاب کردن،
خریدن و مصرف کردن محصول نیست بلکه اساس مصرف لذتجویی تخیلی است
و مصرف واقعی نیز نتیجهاین لذتگرایی ذهنی است .هر محصول جدیدی ،امکانی
برای تحقق بخشیدن خیالی فراهم میکند؛ به طوری که مردم ابتدا آرزو میکنند
مصرف کنند و سپس مصرف میکنند و از خیال پیشین خود توهمزدایی میکنند
اما خیالی دیگر میرسد که محرک چرخه دیگری از مصرف است؛ این چرخه هرگز
به پایان نمیرسد (فاضلی.)50 :1382 ،

کارکردهای مصرف و مصرف نمایشی از دید جامعهشناسی
1 .1کسب اعتبار و منزلت و هویت اجتماعی (وبلن)
2 .2فاصله و جدایی میان فرد و ریشههای فردی و خانوادگی (وبلن)
3 .3همنوا شدن با الگوهای رفتار رایج درجامعه (وبلن)
4 .4روشهای رقابتآمیز به منظور باالبردن حیثیت فردی (کارکرد پنهان مصرف
نمایشی از نظر وبلن)
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گفتمان مصرف در جامعهشناسی
گفتمان مصرف اعم از :کارکردها و مصرف نمایشی از نظر جامعهشناسی را میتوان
با گزارههای زیر بیان نمود؛ بدیهی است با توجه بهاینکه کار جامعهشناسی مستلزم
توجه به واقعیت است ،بهطبع این گزارهها نیز توصیف و تفسی ِر «آنچه هست»
میباشد که ناظر بر بایدها نیست.
شایان ذکر است ،همانگونه که از همه نظرات جامعهشناسان مستفاد میشود،
طبعاً مصرف از نیازهای زیستی و ضروری انسان به شمار میرود ،دارای کارکردهای
مثبت و قابل توجهی ازجمله :شأنيت و هويت اجتماعي ...نیز میباشد اما مصرف در
این مقاله ،بیشتر با نگاه انتقادی ،آن هم بر اساس نظری ه مصرف نمایشی تورستین
وبلن که دارای نگاه انتقادی خاصی به مصرف میباشد ،مورد مداقه و بررسی
قرارگرفته است.
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5نشان دادن هویت متمایز خود در جامعه (زیمل)
6بیانکننده تفاوتهای میان گروههای اجتماعی (وبر)
7تمايزگذاري اجتماعي و مشروعیتبخشی به شیوه متمایز زندگی (بوردیو)
8تثبیت هویت ،ارزش و موقعیت اجتماعی (بوردیو)
حس هویتی ،به عبارت دیگر ایجاد احساس هویت فردی
9ایجاد و حفظ یک ّ
و جمعی مطلوب (بودریار).

 -2-1گفتمان مصرف از نظر اسالم
با مروری برنظرات دین اسالم درباره مصرف ،میتوان به گزارهها و عناوین ذیل
اشاره نمود؛ ضمن اینکه باید ب ه این نکته توجه داشت که این گزارهها ،جنبه
تجویزی -هنجاری دارند و ناظر بربایدها هستند؛ اگرچه در بیانات رهبر انقالب
اسالمی ،اشاراتی به «آنچه هست» نیز شده و با انتقاد از چگونگي مصرف مردم و
مسئوالن كشورمان در وضعیت موجود ،به بیان «آنچه باید باشد» پرداختهاند.
دین اسالم ،ضمن تأکید بر فراهم بودن رفاه و آسایش مسلمانان ،با رفاهزدگی و
ریخت و پاش و اسراف مخالف است؛ بدین ترتیب با مصرف كردن متناسب با نیاز
موافق بوده و مسلمانان را به ميانهروی و اعتدال در مصرف و كوشش برای تأمين
وسايل زندگی در طول سال ترغيب میكند؛ بنابراين مصرف به خودی خود و در
حد كفاف و بدون اسراف و تبذير ممدوح است.
اساساً مصرف در دین اسالم دارای ابعاد گوناگونی است؛ به طوری که از جنبههای
مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی سیاسی به آن پرداخته شده است که
طبعاً دارای کارکردهای مثبتی در جامعه و اجتماع نیز هست و چه بسا در جامعه
در پایگاه اجتماعی افراد تأثیرگذار بوده و شأنیت اجتماعی افراد را هم رقم زند.
نکت ه قابل توجه اینکه دین اسالم ضمن بیان جنبههای مختلف مصرف ،به کسب
روزی حالل و خرج کردن در راه رضای خدا بیشتر توجه نموده و به مردم توصیه نموده
است؛ به طوری که به تعبیر امیرالمؤمنین (ع) «کسی که برای خانوادهاش روزی حالل
کسب نماید ،اجر و پاداشش مانند مجاهد در راه خداست» (من الیحضره الفقیه :1413 ،ج .)145:3
البته گفتمان مصرف اعم از :نقش ،انواع و شیوههای مصرف ،کارکردها و پیامدها
و اندازه آن در دین اسالم به خوبی بیان شده و دانشمندان اسالمی نیز در این
خصوص -چه از لحاظ فقهی و چه ازلحاظ اجتماعی -قلمفرسایی نمودهاند اما با
توجه به تنوع و گستردگی آن ،در این مجال فقط به بیان مطالب اصولي و اساسي
با استفاده از آیاتی از قرآنکریم و احادیث معصومین (ع) بسنده کرده و در یک
دستهبندی مشخص ارائه خواهد شد.

ُ -1-2-1حسن تدبیر در مصرف
مقوله مصرف ،مفهومی چند بعدی است و صرفاً به مباحث اقتصادي و تولید منحصر
نمیگردد بلكه جنبههای اجتماعي و فرهنگي آن برجستهتر شده؛ بنابراین کارکردهای
اجتماعی بیشتری یافته است و با توجه به وابستگی مصرف به نگرشها ،ارزشها ،باورها
و اعتقادات دینی ،دین اسالم نیز به مصرف توجه زیادی نموده است؛ بهگونهای که
پیشوایان و امامان معصوم نیز با فرمایشات و سیر ه عملی در زندگانی خود ،موالیان و
پیروان خود را به ُحسن تدبیر در مصرف و تقدیر معیشت توصیه نمودهاند؛ به طوری
که چگونگی و نحوه مصرف ،یکی از شاخصهای متقین و مؤمنین به شمار میرود .به
هرحال ،با وجود کثرت احادیث وارده درحسن تدبیر در مصرف ،ما تنها به دو روایت
بسنده میکنیم :امام محمد باقر (ع) فرمودند«:همه کمال [انسانی] درسه چیز است:
خوب فهمیدن دین ،صبرنمودن بر مصیبت و تقدیر معیشت» (حرعاملی :1409 ،ج .)65 :17
همچنین امیرالمؤمنین (ع) درخصوص ُحسن تدبیر فرمودهاند«:حسن تدبیر و پرهیز
از حیف و میل از ُحسن سیاست است» (غررالحکم :1360 ،ح.)10920

 -1-2-2 -1رعایت اعتدال و میانهروی در مصرف

در این خصوص در قرآنکریم (فرقان )67 :آمده است« :و آنان که چون انفاق کنند،
حد وسط و اعتدال
زیادهروی نمیکنند و بُخل نمیورزند و میان این دو [روش] ّ
را نگه میدارند» .در تفسیر آی ه فوق ،امام صادق (ع) ابتدا این آیه مبارکه را تالوت
نموده و سپس مشتی سنگریزه برداشتند و محکم در دست گرفته و فرمودند :این
همان اقتار و سختگیری است .و دوباره مشتی دیگر برداشته و همه را ریختند و
فرمودند :این اسراف است .و سپس مشتی دیگر برداشتند و قسمتی از آن را ریخته
حد وسط است (میزان الحکمه.)2460 :1379 ،
و مقداری را نگه داشته و فرمودند :این ّ
رسول خدا (ص) فرمودند :هرکس در معیشت میانهروی کند ،خدا او را روزی
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 -2-2-1شرایط و محدودههای مصرف در اسالم
اگر بخواهیم نگاهی گذرا به چگونگی مصرف در دین اسالم در پرتو قرآنکریم و
احادیث معصومین(ع) بیندازیم ،میتوان گفت اسالم برای مصرف ،حدود و شرایطی
تعیین نموده که عالوه بر زندگی دنیوی ،به جنبه اخروی آن نیز توجه کرده است و
شرط کلی و اصلی که اسالم برای مصرف قائل شده است ،در چگونگی اکتساب آن
است که حالل یا حرام بودن مال و ثروت مطمح نظر میباشد که ما حدود و شرایط
مصرف در اسالم را به طور جزئیتر به موارد زیر تقسیمبندی کردهایم:
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بخشد و هرکس اسراف نماید ،خدا او را محروم گرداند (کافی :1365 ،ج .)122 :2حضرت
امیرالمؤمنین (ع) در نام ه خود به زیاد نوشتهاند« :اسراف را رها کن و میانهروی در
پیش گیر و امروز به یاد فردا باش و از مال به اندازه نیاز و ضرورتت نگهدار و اضافی
آن را برای روز نیازمندیات [قیامت] پیش بفرست» (نهج البالغه ،نامه .)21
 -2-2-2-1مصرف عاقالنه

در روایتی از امام صادق (ع) میانهروی  -که از لوازم اصالح الگوی مصرف است -
از سپاهیان عقل و مصرف بیرویه و اسراف از سپاهیان جهل شمرده شده است
(کافی :1365 ،ج  .)17 :1همچنین حضرت امیرالمؤمنین (ع) نیز درباره ارتباط عقل و
چگونگی مصرف اینگونه فرمودهاند« :خردمندی این است که میانهروی کنی و
اسراف نکنی» (غررالحکم.)2130 :1360 ،
 -3-2-2 -1توجه به یاد خدا و رضای الهی
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خداوند متعال در قرآنکریم (منافقون )9:فرموده است«:ای کسانی کهایمان آوردهاید،
اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا به خود مشغول نسازد که هرکس چنین کند،
زیانکار است».
نمونه قرآنی این آیه ،داستان قارون است که ثروت فراوان ،او را از یاد خداوند
ی که ثروت و مال در راه رضای خداوند متعال
متعال غافل نمود و نمونه بارز تاریخ 
و اهداف دینی مصرف شده است ،ثروت حضرت خدیجه کبری (س) است که راه
تعالیم دین اسالم صرف گردید .امام موسی کاظم (ع) نیز در اینباره فرمودهاند:
هزینه زندگی باید مطابق با طاعت خدا و به دور از اسراف باشد (کافی :1365 ،ج.)231 :2
 -4-2-2 -1انفاق در راه خدا

در تعالیم اسالمی ،هر فرد مسلمان ضمن اینکه موظف است مخارج خود و
خانوادهاش را تأمین نماید ،نسبت به سایر مسلمانان نیز مسئولیت دارد و باید
بخشی از درآمد خود را در راه رضای خداوند متعال انفاق کند و َصرف دیگران و
جامعه مسلمین نماید که بخشی انفاق واجب مانند خمس و زکات و بخش دیگر
انفاق مستحبی مانند صدقه میباشد و نکته جالب توجهاینکه اسالم حتی در انفاق
حد وسط و اعتدال نموده است.
کردن نیز توصیه به ّ
در این خصوص در قرآنکریم (اسراء )29:آمده است« :و دستت را به گردنت زنجیر

مکن و بسیار [هم] گشادهدستی نکن تا مالمت شده و حسرتزده شوی» .شایان
ذکر است ،انفاق در اسالم دارای شرایطی است که برخی از این شرایط که در
قرآنکریم آمده است ،عبارتند از :کسب رضای خدا (بقره ،)265:انفاق از اموال حالل و
طیب (بقره ،)267:انفاق آشکار و پنهان (بقره ،)271 :انفاق بیمنت و کریمانه (بقره )262 :و...
 -5-2-2-1دوری از اسراف و تبذیر
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اسراف در ادبیات دینی و آموزههای اسالمی ،بسیار زشت و ناپسند معرفی شده است؛
بهگونهای که حدود  23آیه در قرآنکریم بهاین موضوع اختصاص داده شده است که
مصادیق آن عبارتند از :اسراف در خوردن و آشامیدن (اعراف ،)31:اسراف در بخشش
(انعام ،)141:اسراف در امور جنسی (اعراف ،)81:اسراف در قدرت (ذاریات ،)34:اسراف و حیف
و میل اموال یتیم (نساء )6:و ...همچنین اسراف در احادیث وارده از معصومین(ع) نیز
بسیار نکوهیده است تا جایی که امامان معصوم(ع) به طور مکرر به دوری از اسراف
در زندگی توصیه نمودهاند؛ در این خصوص پیامبر اکرم (ص) فرمودهاند :بخورید،
بیاشامید ،بپوشید و صدقه دهید اما اسراف نکنید (بحاراالنوار ،ج  .)207 :70امام صادق(ع)
نیز فرمودهاند :اسراف آن است که برای مال ،فسادآور و برای بدن زیانآور باشد؛
درچیزی که برای بدن مفید است ،اسراف نیست (کافی :1365 ،ج .)54 :4آنچه میتوان
از قرآنکریم و احادیث معصومین(ع) دربار ه مصرف نتیجهگیری نمود ،اینکه اسالم
با اصل مصرف و مالاندوزی موافق است و برای تالشکنندگان در این راه ،اجر و
پاداش شهادت در راه خدا را قائل شده است اما با اسراف ،تبذیر و اتراف مخالف
است؛ همچنین چه مالاندوزی و چه مصرف باید از راه حالل کسب و در راه حالل
َصرف گردد و مصرف نیز باید بر اساس نیاز و ضرورت زندگی انجام پذیرد که در این
خصوص صرفهجویی و قناعت را توصیه نموده است که برای نمونه ،پیامبراکرم(ص)
نیز دربار ه قناعت فرمودهاند« :قناعتپیشه باشید؛ زیرا قناعت ،داراییای است که
تمام نمیشود» (نهج الفصاحه :1383 ،ح.)2937
البته در قرآنکریم به غیر از واژه اسراف ،از مفاهیم تبذیر  -یعنی ولخرجی و
مصرف مال در راه نامشروع  -و اتراف یا مترفین  -یعنی رفاهزدگی -نیز یاد کرده و
هریک را در آیات گوناگون معرفی نموده است.
تبذیر برخالف اسراف ،تنها یک واژه اقتصادی است که در قرآنکریم ،مبذرین
این گونه معرفی شدهاند« :همانا مبذرین برادران شیطانند» (اسرا)27 :؛ البته مرحوم
طبرسی در تفسیر مجمع البیان ،ذیل همین آیه در مورد معنای تبذیر نوشتهاند:
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«تبذیر ،پراکندن مال از روی اسراف است و ریشه آن پاشیدن بذر است؛ مگر اینکه
تبذیر پراکندن همراه با فاسد نمودن و ضایع کردن است اما اگر به گونهای اصالح
باشد ،هرچند زیاد هم باشد ،تبذیر نمیباشد» (طبرسی :1372 ،ج.)41 :6
بدین ترتیب ،تفاوت اسراف و تبذیر این گونه است :تبذیر ،تلف کردن و ضایع
نمودن مال است و زیادهروی در انفاقات شخصی و امور خیریه را شامل نمیشود
اما اسراف فراتر از آن است و طبعاً همه موارد به هدردادن و زیادهروی در مصارف
شخصی و خانوادگی و انفاقهای بیش از حد شامل میشود؛ ازاین رو میتوان
نتیجهگیری کرد که هر تبذیری اسراف است اما هر اسرافی تبذیر نیست.
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 -2مصرف در انديشه مقام معظم رهبري
مصرف در اندیشه مقام معظم رهبری دارای گستره فراوانی است که نگارنده به
طور مشخص حدود  200فیش تحقیقاتی را صرفاً با مفاهیم مرتبط با مصرف اعم
از :مصرفگرایی ،اسراف ،مدیریت مصرف ،ارکان مصرف ،چگونگی مصرف ،مصرف
متظاهرانه و ...استخراج نموده است.
براساس فیشهای استخراج شده ،مقام معظم رهبری دقیقاً در تاریخ 1368/4/23
یعنی چهلمین روز ارتحال امام خمینی (ره) برای اولین بار پیرامون مصرفگرایی
سخن به میان آوردهاند و ضمن اینکه میان رفاه ما ّدی با ترویج روحیه مصرفگرایی
تمایز قائل شدهاند ،آن را يكى از سوغاتهاى شوم فرهنگ غرب دانستهاند؛ ازاینرو
تأکید کردهاند« :جامعه ما بايد روحي ه مصرفگرايى را كنار بگذارد و خودش را از
آن چيزهايى كه در فرهنگهاى غربى ترويج مىشود ،رها كند».
رهبر انقالب اسالمی ،دریکی دیگر از پیامهای خود در این سال ،نگرانی خود
را از وضعیت اسراف و ولخرجی در جامعه ،اینگونه بیان داشتهاند« :اينجانب از
اينكه كسانى مىكوشند تا در ميان مردم ما رسم تجملگرايى و اسراف و ولخرجى
را شايع كنند ،شديدا ً نگران و متأسفم؛ و از اينكه مردم فداكار و انقالبى ايران در
امور شخصى به مصرفگرايى سوق داده شوند و قناعت انقالبى را از ياد ببرند ،به
خدا پناه مىبرم».
وقتی به شعارهای سالهای اخیر مینگریم که مقام معظم رهبری به مردم و
مسئوالن نظام توصیه کردهاند ،محور همه این شعارها ،حول چگونگی مصرف و
1

2

 .1سخنرانى در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران ،به همراه حجتاالسالم والمسلمين
حاج سيد احمد خمينى1369/9/14 ،
 -2پیام فرمانده كل قوا به گردهمايی فرماندهان ارتش بیست میلیونی1368/9/2 ،

1

2

 -1سخنرانی در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران ،به همراه حجتاالسالم والمسلمين
حاج سيد احمد خمينى1369/9/14 ،
 -2پیام به مناسبت حلول سال جدید1371/1/1 ،
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اهمیت مصرف در زندگی میباشد؛ البته همگان تصور میکنند ایشان فقط چند
سال گذشته را بهاین موضوع اختصاص دادهاند؛ درحالی که مقام معظم رهبری از
سال  1374چهار سال را به طور متوالی به مقوله مصرف و دوری گزیدن از اسراف
و ریخت و پاش اختصاص دادهاند کهاین شعارها عبارتند از:
1 .1سال  :1374انضباط اقتصادی و مالی؛ مقابله با ريخت و پاش ،زيادهروى و
اسراف
2 .2سال  :1375مبارزه با اسراف و زيادهروى و نابود كردن اموال عمومى و
اموال شخصى
3 .3سال  :1376توصیه به دوری از اسراف و عدم تضییع نعمتهای الهی (به
دولت و ملت)
 4 .4سال  :1377توصیه به صرفهجویی (به دولت و ملت).
و به طور مشخص ،سال  1388را که اولین سال ده ه عدالت و پیشرفت بود،
سال حركت مردم و مسئوالن به سوی اصالح الگوى مصرف معرفی نمودهاند؛ یعنی
یک خطمشي و اقدام اساسی و راهبردی در راستای تحقق پیشرفت و عدالت
درجامعه؛ بنابراین ایشان به طور مشخص در قالب این شعارها ،جامعهایران اسالمی
را در راستای دوری گزیدن از مصرفگرایی هدایت نموده و مردم و مسئوالن نظام
را همواره به کنارگذاشتن روحیه مصرفگرایی توصیه نمودهاند؛ به طوری که در
پیام نوروزی سال  1371توصیههای خود را خطاب به مسئوالن نظام و آحاد مردم
اینگونه بیان نمودهاند« :من  -به خصوص  -توصيه مىكنم كه مردم از اسراف،
چه در ايام عيد و چه در طول سال آينده و بهويژه در مراسمى كه معموالً در
آنها دچار اسراف مىشوند ،خوددارى كنند .مصرف بىرويه و زياد ،قاعدتاً از سوى
قشرهاى مرفه انجام مىگيرد؛ چون قشرهاى ضعيف قادر نيستند كه زياد مصرف
كنند .مصرفى كه از سوى يك قشر انجام مىگيرد ،به زيان كشور است .يعنى هم
زيان اقتصادى ،هم زيان اجتماعى و هم زيان روانى و اخالقى دارد .من مكرر عرض
كردهام ،باز هم مىگويم و خواهش مىكنم كه مصرفگرايى را رها كنند».
این نکته قابل تأمل است ،اینکه مقام معظم رهبری شعار چند سال متوالی را
به مسئله مصرف اختصاص میدهند ،داللت بر نقش جداناپذیر و اساسی مصرف در
زندگی روزمره انسانها دارد و همانگونه که معظمله نیز در بیاناتشان به طور مکرر
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فرمودهاند ،مصرف یکی از ویژگیهای تشخص در جامعه مطرح میباشد؛ البته نه
تنها در جامعه بلکه با توجه به آیات و روایاتی که در صفحات قبلی نیز به برخی
مد نظر است که طبعاً با موازین اسالمی
اشاره شد ،یکی از شاخصههای متقین ّ
منطبق است و ما نیز نظرات ایشان را به ترتیب زیر ذکر نمودهایم:
 -1-2چگونگی مصرف
مصرف در منظر مقام معظم رهبری ،بر اساس احتیاجات و نیازمندیهای زندگی،
اجتناب از اسراف و زیادهروی ،صرفهجویی و رعایت قناعت میباشد که در دیدارهای
متعدد خود با مسئوالن نظام و آحاد مردم بیان داشتهاند؛ بدین جهت ایشان در
بخشی از بند  3تعيين چارچوب سياستهاى نظام در برنامه دوم خطاب به دولت،
بر تأمين نيازهاى اساسى جامعه نیز تأکید نمودهاند و همواره چگونگی مصرف ،از
سرفصلهای ابالغ تعيين چارچوب سياستهاى نظام در برنامههای مختلف دولتها
بوده است که میتوان به برنامه دوم در بخشی از بند  6و برنامه سوم در بند 27
رعایت قناعت و جلوگيرى از اسراف و مصرفگرايي و تبذیر در جامعه اشاره نمود.
رهبر انقالب اسالمی ،عالوه بر مشخص نمودن چگونگی مصرف در سیاستهای
کلی نظام ،درمناسبتهای خاص ازجمله عید نوروز و حلول سال جديد ،درباره این
موضوع توصیههایی میکنند که در پيام نوروزى به مناسبت حلول سال ،1374
ضمن توصیه به «انضباط اقتصادی و مالی» درخصوص چگونگی مصرف تأکید
میکنند« :بايد به قدر نياز و حاجت ،خرج و مصرف كرد؛ بهخصوص كسانى كه اموال
عمومى را مصرف مىكنند .آنها هم مانند كسانى كه اموال خودشان را بىحساب
و كتاب خرج مىكنند ،مخاطب اين مطلباند و نبايد زيادى مصرف كنند .بعضى
افراد ،پولدارند و درآمدى  -إنشاء ّ
الل از راه حالل دارند ،آنها كه از راه حرام كسب
درآمد كنند كه وضعشان بدتر است  -اينها هم اگر در خرج كردن و وضع زندگى
تجمالت بيهوده و بیجا و اعيانمنشى ،ريختوپاش و اسراف كنند ،بىانضباطى
و ّ
مالى و اقتصادى انجام دادهاند .اين كارها اسمش ريختوپاش است و ريختوپاش،
امرى نكوهيده و ناپسند است .اين كارها زندگى ديگران را از لحاظ روانى مختل
1

2

3
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 -1بيانات در ديدار گروهى از زنان ،به مناسبت فرخنده ميالد حضرت زهرا (س) و روز زن - 1371/9/25 ،بيانات
در خطبههاى نماز عيد سعيد فطر1372/1/4 ،
 -2نامه به حجتاالسالم والمسلمين هاشمى رفسنجانى برای تعيين چارچوب سياستهاى نظام در برنامه دوم،
1372/8/18
 -3نامه به حجتاالسالم والمسلمين هاشمى رفسنجانى برای تعيين چارچوب سياستهاى نظام در برنامه دوم،
 - 1372/8/18پيام به رئیسجمهور محترم در خصوص سياستهاى كلى برنام ه پنجساله سوم1378/2/30 ،

مىكند» .ایشان در ادامه همین پیام نوروزی ،به نکت ه قابل تأملی درباره چگونگی
توجه به اولویتدار بودن مصرف اموال عمومی اشاره میکنند« :من از مسئوالن امور
جدا ً در زمينه مصرف اموال عمومى ،در جاهايى كه اولويّت ندارد -ولو
مىخواهم ّ
ممكن است مورد نياز هم باشد اما نياز درجه يك نيست -خوددارى كنند .آنجايى
كه امر داير است بين نيا ِز با اول ّويت و نياز بىاولويّت ،خوددارى كنيد .آنجايى كه نياز
نيست و حاجت نيست ،حتماً مصرف نشود .آنجايى كه حاجت هست ،اما حاجت
باالترى نيز هست آنجا هم مصرف نشود و اين امكان مالى در حاجت برتر و باالتر
مصرف گردد».
1

2

3

 -1پيام نوروزى به مناسبت حلول سال جديد1374/1/1 ،
 -2همان
 .3پیام نوروزی به مناسبت حلول سال جدید1388/1/1،

مقایسه گفتمانهاي مصرف با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری  /ابوالفضل ذوالفقاری و ابوالفضل احمدی

 -2-2مدیریت مصرف
مقام معظم رهبری ،بارها درباره توجه به چگونگی مصرف فردی و اجتماعی ،هم به
آحاد مردم و هم به مسئوالن نظام تذکراتی دادهاند و حتی در پیامهای نوروزی خود
تحت عنوان شعارهای سال ،مطالب زیادی بیان داشتهاند؛ ازجمله در پیام نوروزی
سال  1388درخصوص لزوم و ضرورت مدیریت مصرف اینگونه اظهار داشتهاند« :ما
در زمينه مصرف ،در زمينه هزينهكردن منابع مالى كشور كه به وسيله خود ما و به
وسيل ه همه برادران همميهن ما و به وسيله مسئوالن كشور با زحمت زياد به وجود
مىآيد ،دچار نوعى بىتوجهى هستيم كه بايستى اين را تبديل كنيم به يك توجه
و اهتمام خاص .ما دچار اسراف هستيم ،ما دچار ولخرجى و ولنگارى در مصرف
هستيم ...بسيارى از منابع كشور ،شايد بشود گفت بخش مهمى از منابع كشور در
هم ه زمينهها  -چه در زمينه مسائل شخصى و چه تا حدودى در زمينههاى عمومى
 صرف اسرافها و زيادهروىهاى ما در مصرف مىشود .ما بايستى مصرف كردنرا مدبرانه و عاقالنه مديريت كنيم .مصرف نه فقط از نظر اسالم بلكه از نظر همه
عقالى عالم ،چيزى است كه بايد تحت كنترل عقل قرار بگيرد .با هوى و هوس،
با خواهش دل و آنچه نفس انسان از انسان مطالبه مىكند ،نمىشود مصرف را
مديريت كرد .كار به جایى مىرسد كه منابع كشور به هدر مىرود ،شكاف بين فقرا
و اغنيا زياد مىشود ،عدهاى در حسرت ا ّوليات زندگى مىمانند و عدهاى با ولخرجى
و ولنگارى در مصرف ،منابع را هرز و به هدر مىدهند».
اگرچهایشان راهبرد اقتصاد مقاومتی را در سال 1391مطرح نمودند اما در زمینه
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جلوگیری از مصرف بیرویه و مصرفگرایی مفرط ،چند سال متمادی تذکراتی دادهاند؛
بهگونهای که خودشان نیز این مسئله را درتاریخ  1391/5/3خطاب به کارگزاران
نظام اینگونه بیان کردهاند« :من سال  1386درصحن مطهر علیبن موسیالرضا (ع)
درسخنرانی اول سال گفتم که اینها دارند مسئل ه اقتصاد را پیگیری میکنند؛ بعد
هم آدم میتواند فرض کند که این شعارهای سال حلقههایی بود برای ایجاد یک
منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد ...ما اینها را به عنوان شعارهای زودگذر مطرح
نکردیم؛ اینها چیزهایی است که میتواند حرکت عمومی کشور را در زمین ه اقتصاد
ساماندهی کند؛ میتواند ما را پیش ببرد؛ ما باید دنبال این راه باشیم»؛ پس این گونه
نتیجهگیری میکنیم که مقام معظم رهبری همانطور که پیش از این نیز اشاره شد،
از همان تاریخ  1368/9/2که درباره انتشار مصرفگرایی اظهار نگرانی نموده و به خدا
پناه بردند و سالهای پس از آن را هر یک بعد از دیگری تحت عناوین مختلف ازجمله:
دوری از اسراف ،دوری از ریختوپاش و قناعت و صرفهجویی نامگذاری نمودند ،در
راستای هدایت و رهبری عاقالنه و مدبران ه چگونگی مصرف مردم بوده است.
نکت ه قابل تأمل اینکه رهبر انقالب اسالمی ،مسئله مديريت مصرف را يكى از
اركان اقتصاد مقاومتى؛ يعنى مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير دانستهاند و
پرهیز از اسراف و مالحظه تعادل در مصرف را در مقابل دشمن ،یک حرکت جهادی
معرفی کردهاند که میتوان ادعا نمود این اجر جهاد فی سبیلاهلل دارد.
اساساً مقام معظم رهبری ،بارها میل زیاد و هوسرانی بیحد در مصرف را نکوهش
نموده و آن را بالی بزرگی برای جامعه دانستهاند و این تنوعطلبی در خوراک ،پوشاک،
تلفن همراه ،ماشین و لوازم منزل و اداره ...را هدر رفتن ثروتها و پولهای افراد و جامعه
میدانند و این مصرفگرایی که شکاف بین طبقات مختلف جامعه را عمیقتر میکند،
جامعه را از پای درخواهد آورد که باید در این گونه مصرف ،به طور مدبرانه و عاقالنه
اصالح صورت پذیرد؛ البتهایشان در بيانات خود در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران
حضرت علىبن موسىالرضا (ع) ضمن اشاره به برخی آمارها و ارقام تكاندهنده
درخصوص چگونگی مصرف مردم ایران و در واقع ،مصادیق اسراف در جامعه ازجمله:
ضایعات  33درصدی نان ،اتالف  22درصدی آب در مصرف خانگى و مصرف  8برابر
انرژی ایران نسبت به بعضی کشورهای پیشرفته و همچنین برشمردن اسراف در
مصارف گوناگون شخصى و خانوادگى ،اعم از :تجملگرایىها ،چشموهمچشمىها،
هوسرانى افراد خانواده درخریدن وسایل تجمالت ،وسایل آرايش ،مبلمان خانه،
1

2

 .1بیانات در دیدار با کارگزاران نظام1391/5/3 ،
 .2بيانات در خطبههاى نماز عيد فطر1381/9/15 ،

تزئينات داخل خانه ،مسافرتهای خارجی ،مهمانیها با هزینههای گزاف و صرف
ازحد نیاز و ...الگوی مصرف فعلی را غلط برشمرده و اظهارداشتهاند
غذاهای بیش
ّ
باید الگوی مصرف جامعه و کشور را اصالح نماییم؛ اینکه چه جوری بخوریم؟ چه
بخوریم؟ چه بپوشیم؟ و...
رهبر انقالب اسالمی ،در بیانات متعدد خود ضمن اشاره به مصرف غلط مسئوالن
نظام و آحاد مردم و اتالف سرمایه ملی کشور ،همواره بر حرکت به سوی اصالح
الگوی مصرف تأکید نمودهاند و آن را یک اقدام اساسی در زمینه پیشرفت و عدالت
دانستهاند که در واقع این اقدام ،اثراتی همچون جلوگیری از ولخرجیها و تضییع
اموال جامعه را در برخواهد داشت؛ به طوری کهایشان معتقدند :الزم است به عنوان
يك سياست ،ما مسئله صرفهجویى را در خطوط اساسى برنامهريزىهایمان در
سطوح مختلف اعمال كنيم .مردم عزيزمان توجه داشته باشند كه صرفهجویى به
معناى مصرف نكردن نيست؛ صرفهجویى به معناى درست مصرف كردن ،بجا مصرف
كردن ،ضايع نكردن مال ،مصرف را كارآمد و ثمربخش كردن است .اسراف در اموال
و در اقتصاد ،اين است كه انسان مال را مصرف كند ،بدون اينكه اين مصرف اثر و
كارایى داشته باشد .مصرف بيهوده و مصرف هرز ،در حقيقت هدر دادن مال است.
جامعه ما بايد اين مطلب را به عنوان يك شعار هميشگى در مقابل داشته باشد؛
چون وضع جامعه ما از لحاظ مصرف ،وضع خوبى نيست .اين را من عرض مىكنم؛ ما
بايد اعتراف كنيم به اين مسئله .عادتهاى ما ،سنتهاى ما ،روشهاى غلطى كه از اين
و آن ياد گرفتهايم ،ما را سوق داده است به زيادهروى در مصرف به نحو اسراف؛ يك
نسبتى بايد در جامعه ميان توليد و مصرف وجود داشته باشد؛ يك نسبت شايستهاى
به سود توليد؛ يعنى توليد جامعه هميشه بايد بر مصرف جامعه افزايش داشته
باشد .جامعه از توليد موجود كشور استفاده كند؛ آنچه زيادى هست ،صرف اعتالى
كشور شود .امروز در كشور ما اينجورى نيست .مصرف ما به نسبت ،از توليدمان
بيشتر است؛ اين ،كشور را به عقب مىرساند؛ اين ،ضررهاى مهم اقتصادى بر ما وارد
مىكند؛ جامعه دچار مشكالت اقتصادى مىشود .در آيات شريفه قرآن بارها راجع
به پرهيز از اسراف در امور اقتصادى تأکید شده؛ اين به خاطر همين است .اسراف،
هم لطمه اقتصادى مىزند ،هم لطم ه فرهنگى مىزند .وقتى جامعهاى دچار بيمارى
اسراف شد ،از لحاظ فرهنگى هم روى او تأثيرهاى منفى مىگذارد؛ بنابراين مسئله
صرفهجویى و اجتناب از اسراف ،فقط يك مسئل ه اقتصادى نيست؛ هم اقتصادى
است ،هم اجتماعى است ،هم فرهنگى است؛ آينده كشور را تهديد مىكند.
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 -1بيانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علىبن موسىالرضا(ع)1388/1/1 ،
 -2همان
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 -3-2مصرف نمایشی و متظاهرانه
همانگونه که قب ً
ال نیز اشاره شد ،مصرف نمایشی و متظاهرانه توسط تورستین
وبلن مطرح شد و منظور او این بود که الگوهای مصرف طبقه تنآسا ،نه تنها برای
برآوردهکردن نیازهای واقعی بلکه برای مطرح ساختن ادعاهای اعتبار اجتماعی طرح
گردیدهاند؛ به طوری که این الگوها بر اتالف بنیاد نهاده شدهاند :اتالف وقت ،کار
و کاالها؛ بنابراین وبلن آنها را به مثابه کنشهای مصرف میدید که هیچ کمکی به
افزایش بهبود و آسایش بشر نمیکند (کیویستو .)55-56 :1378 ،مقام معظم رهبری نیز
ضمن اینکه بیان کردهاند :يك ملت حق دارد با رفاه زندگى كند؛ حق دارد خوش
بگذراند؛ حق دارد از انواع نعم الهى استفاده كند ،نسبت به مصرفهایی که هیچ
کمکی به بهبود زندگی فردی و اجتماعی نمیکند و حتی باعث اتالف سرمایه و
ثروت جامعه میشود ،انتقاد میکنند و آن را از مصادیق اسراف دانسته و هم برای
افراد و هم برای جامعه مضر و مذموم و شرعاً حرام میدانند؛ برای نمونهایشان بیان
کردهاند :پول را به جاى سرمايهگذارىِ توليدى ،صرف تجمالت مىكنند؛ سفرهاى
خارجى بيهوده ،بىثمر ،پرخرج و احياناً فسادآور ،بهانه براى تغيير وسایل خانه،
وسایل زندگى؛ اين چيزها يك حركت مسرفانه است نسبت به ثروت.
نکته جالب توج ه اینکه خطاب اصلی و همیشگی مقام معظم رهبری درباره
مصرف بیش از اندازه ،نمایشی و تجمالتی ،مسئوالن نظام میباشند و همواره به
مسئوالن تذکردادهاند ،مبادا دردام آفت بزرگ اشرافیگری و تجملپرستی دچار
شوند؛ زیرا اگر مسئوالن اهل تجمل و اشرافیگری باشند ،مردم را به سوی اسراف و
تجملگرایی سوق خواهند داد؛ بنابراین معتقدند :يكى از اساسىترين كارها براى
اينكه ما جلوى اسراف را بگيريم ،اين است كه مسئوالن كشور ،خودشان ،كسانشان،
نزديكانشان و وابستگانشان ،اهل اسراف و اهل اشرافيگرى نباشند .چطور مىتوانيم
بالبر
اگر خودمان اهل اسراف باشيم ،به مردم بگویيم اسراف نكنيد؛ «أتأمرون ال ّناس ّ
و تنسون انفسكم»؛ «يا أيّها الّذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون .كبر مقتا عند َّ
الل
ان تقولوا ما ال تفعلون».
بنابراین مقام معظم رهبری ،اشرافیگری را یکی از مصادیق مهم مصرفگرایی و
اسراف میدانند و معتقدند« :اسراف در جامعه ،الزمه اشرافيگرى و تقسيم نابرابر
1
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 -1بيانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى1389/1/1 ،
 -2بيانات در جمع مردم استان كردستان در ميدان آزادى سنندج1388/2/22 ،
 -3همان
 -4بيانات در جمع مردم استان كردستان در ميدان آزادى سنندج1388/2/22 ،

ثروت و مايه تضييع اموال عمومى و نعمت الهى است» .ایشان زندگی اشرافی را
همواره مذمت نموده ،آن را آفت و بیماری در جامعه دانسته و مصادیق آن را در
اسراف ،مصرفزدگی ،داشتن زندگی تشریفاتی و تجمالتی معرفی کردهاند و مکررا ً
تعینات
مسئوالن و آحاد مردم و جوانان و دانشجویان را از به دام افتادن در تکلفات و ّ
زندگی و اشرافیگری هوشیار نمودهاند و زندگی اشرافیگری را اینگونه تبیین کردهاند:
«يعنى خوردن و پوشيدن و زندگى كردن و مشى كردن به سبك اشراف و دور از
متوسط» .زندگیای که قبل از انقالب بر اساس «تشریفات ،جاه ،جالل،
زندگى
ّ
تکبر ،تفرعن و لباسهای فاخر ظاهرشدن» رایج بود که در واقع زندگی تشریفاتی بر
اساس مصرف نمایشی یا متظاهران ه مورد نظر وبلن بوده است که مقام معظم رهبری
با استناد به آیات قرآنکریم ،این گونه افراد را «مترفین» معرفی کردهاند؛ کسانی
که دچار بیماری رفاهزدگی و عشرتطلبی هستند و قاعدتاً باید درمان شوند؛ و این
تجمالت
زندگی را دارای دوجنبه دانستهاند؛ يك جنبه از لحاظ اصل پايبندى به ّ
تجمل
و تشريفات است كه اين بد و دون شأن انسان واالست ...جنبه دوم انعكاس ّ
شما [مسئوالن ] درزندگى مردم است؛ از این رو زندگی به سبک اشراف ،بر اساس
تفاخر و مصرف نمایشی است که رهبر انقالب اسالمی ،مظاهر آن را در تهی ه جهيزيه،
مراسم عقد و عروسی در هتلها ...که صحنه تفاخر است ،برشمردهاند.
نکته قابل توجه وجوه تشابه مصرف نمایشی در نظرات تورستین وبلن و مقام
معظم رهبری ،اینکه هرکدام درخصوص مصرف ،تأکید بر مفاهیمی ازقبیل :چشم
و همچشمی ،مصرف متظاهرانه یا نمایشی ،مصرف تفاخری ،اشرافی و تجمالتی
داشتهاند؛ بهگونهای که مقام معظم رهبری ،مصرف بر اساس چنین شاخصههایی را
«سبک زندگی اشرافی و تجمالتی» معرفی کرده و مذموم و ناپسند و غیراسالمی
دانستهاند؛ همچنین وبلن نیز مصرف متظاهرانه و تجمالتی را از شاخصهای «سبک
زندگی طبقه مرفه» جامع ه امریکا پنداشته که آن را مورد انتقاد شدید خود قرارداده
است؛ ازطرفی ،دیدگاه وبلن ،تأکیدی بر نظر مقام معظم رهبری است؛ مبنی بر
اینکه وقتی معظمله عامل اصلی مصرفگرایی و مصرفزدگی را فرهنگ فساد و
فحشا که به وسیله دستهای استعماری در میان ملتها ترویج میکنند و ترویج این
1
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 -1بيانات در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمينى (ره) مشهد مقدس رضوى1376/1/1 ،
 -2پاسخ به پرسشهاى دانشجويان در دانشگاه صنعتى شريف1378/9/1 ،
 -3همان
 -4سخنرانى در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران1370/5/23 ،
 -5پيام به مناسبت دومين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى(ره)1370/3/13 ،
 -6بيانات در ديدار كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران1378/10/4 ،
 -7بيانات در مراسم اجراى خطب ه عقد ازدواج1370/4/20 ،
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گونه مصرف نمایشی را ترفند کشورهای اروپایی و امریکایی میدانند ،وبلن نیز این
گونه ترویج رفتار را در طبق ه تنآسای امریکایی معرفی کرده و نسبت به آن انتقاد
نموده است.
1

 -4-2مصادیق اسراف (مصرف نمایشی) در منظر رهبری
−خريد اجناس مصرفي زائد و غيرالزم غربي
−ترجيح كاالي خارجي بركاالي ساخت داخل
−تهي ه جهيزيهها و مهريههاي گرانقيمت
−اتالف ثروت عمومي مانند :آب ،گاز و...
−خريداري لباسهاي بيش از اندازه نياز
−افراط در خريد وسايل تجمالتي و زينتي و تشريفاتي
−برگزاري همايشهاي پرهزينه و غيرضروري
−مصرفگرايي بيحد در زندگي
−نوكردن مكرر گوشي تلفن همراه بر اساس ُمد روز
−انجام مسافرتهاي خارجي بيهوده ،پرخرج و احياناًفسادآور
−خريد خودروهاي گرانقيمت
−افراط در تعويض مكرر وسايل و دكوراسيون خانه و محل كار
−عدم توجه به محتوا در مصرف فرهنگي و توجه به تشريفات و تزئينات
ظاهري
2
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 -1پیام به حجاج بیتاهلل الحرام1370/3/26 ،
 -2سخنرانی درمراسم بیعت جمع کثیری ازاقشار مختلف مردم شهرهای قم ،رفسنجان و کهنوج
 -3ديدار با دانشجويان1385/8/18 ،
 -4سخنرانى در ديدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران ،به همراه حجتاالسالم والمسلمين
حاج سيد احمد خمينى -1369/9/14 ،سخنرانى در ديدار با اقشار مختلف مردم(روز بيست و نهم ماه مبارك
رمضان)1370/1/26 ،
 -5پيام به مناسبت آغاز سال جديد -1375/1/1 ،بيانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران امام رضا(ع)،
1388/1/1
 -6بيانات در خطبههاى نماز عيد سعيد فطر1372/1/4 ،
 -7بيانات در صحن مطهر حضرت ثامن الحجج ،امام رضا(ع)1377/1/1 ،
 -8بيانات در ديدار كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران1378/10/4 ،
 -9پيام به مناسبت آغاز سال جديد1376/1/1 ،
 -10بيانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران عليبن موسيالرضا(ع)1388/1/1 ،
 -11همان  -بيانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى1389/1/1 ،
 -12همان
 -13بيانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى1389/1/1 ،
 -14بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاى هيئت دولت1389/6/8 ،
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 -3مقایسه عناصر گفتمانی مصرف
امیرالمؤمنین علي(ع) فرمودهاند« :بخشنده باش و ولخرج نباش؛ صرفهجو باش و
سختگیر مباش» (نهج البالغه ،حکمت )33؛ همچنین آن حضرت در نامه  21درخصوص
اندازه مصرف ،اینگونه فرمودهاند« :اسراف را رها کن و میانهروی در پیش گیر و
امروز به یاد فردا باش و از مال به اندازه نیاز و ضرورتت نگهدار و اضافی آن را برای
روز نیازمندیات [قیامت] پیش فرست».
مقام معظم رهبری بر اساس تعالیم دین اسالم ،ضمن موافقت با رفاه مادی و
با تأکید بر اعتدال ،اسراف و ریخت و پاش در مصرف را مذموم و حرام دانستهاند و
درطول سالهایی که زعامت و رهبری جمهوری اسالمی ایران را برعهده گرفتهاند،
همواره درصدد روشنگری مردم برآمده و آحاد مردم و مسئوالن نظام را به دوری
گزیدن از هوسرانی در مصرف ،اشرافیگری و تجملگرایی در زندگی توصیه نموده و
به قناعت و صرفهجویی تذکر دادهاند که دقیقاً این مشی و منش اسالمی است که
در صفحات پیشین بهآیات وارده و احادیث معصومین نیز اشاره شده است.
با توجه به مطالبی که تاکنون آورده شد ،به وجوه تمایز و تشابه گفتمان مصرف
از دیدگاه جامعهشناختی و دین اسالم با تأکید بر نظرات رهبر انقالب اسالمی
میپردازیم:
1 .1تفاوت اصلی این دو نگرش درخاستگاه مصرف است؛ به گونهای که در
جامعهشناسی ،مصرف را به دنیا منحصر دانسته و صرفاً به ما ّدیت توجه شده
است؛ درحالی که دین اسالم عالوه بر دنیا و ما ّدیت ،به آخرت نیز توجه کرده
است که بدین ترتیب ،در این دیدگاه به صرفهجویی ،قناعت و ...در مصرف
تأکید شده است.
2 .2تفاوت دیگر این دو نگرش در روش مطالعه مصرف میباشد؛ به طوری که
مدنظر
اولی ،مصرف را در بستر و زمینه اجتماعی ،به شیوه کارکردگرایانه ّ
قرار میدهد که بالطبع کارکرد آن نیز مورد توجه است؛ و دومی نیز بر
فرض خود در مورد انسان مطلوب و با انتقاد از وضع موجود به
اساس پیش ِ
شیوهای غایتانگارانه و تجویزی -هنجاری به «آنچه باید باشد» میپردازد؛
بنابراین میتوان این گونه گفت که انگیزه مصرف  -به غير از ضروريات
 از نظرجامعهشناسان در راستای هویتسازی ،تمایز شخصیتی و اعتباربخشیدن صِ رف در جامعه مورد نظر است؛ به طوری که هدف از مصرف را
صرفاً کسب آبرو و اعتبار میداند؛ درحالی که از منظر دین اسالم و نظرات
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.5

.6

مقام معظم رهبری ،انگیزه مصرف نباید این گونه باشد و فقط در راستای
مدنظر است؛ اگرچه تشخص و
برآوردن نیازهای واقعی و ضروری انسانها ّ
هویت اجتماعی را نیز دربرخواهد داشت؛ ولیکن این تشخص و وابستگی تنها
به مصرف برای تشخص هدف نیست؛ به عبارت دیگر ،بر اساس آموزههای
اسالم ،از دنیا بهره بردن عیب نیست اما وابستگی و دلبستگی به دنیا مذموم
است.
3بر اساس نظرات مقام معظم رهبری ،کارکرد اولیه و برجسته مصرف ،زیستی
و معیشتی است که در زندگی اولویت اصلی میباشد اما کارکرد مصرف -
بهویژه مصرف نمایشی وبلن  -از نظر جامعهشناسی ،چیزی بیش از برآوردن
خواستههای زیستی به شمار میرود و در واقع ،اولویت اول مصرف آنان
حس هویتی است که به طور مشخص در مصرف
کسب اعتبار و آبرو و ّ
نمایشی وبلن وجود دارد.
4تأکید دین اسالم بر مصرف کردن به انداز ه نیاز و ضرورت است اما عالوه بر
این ،بر اساس نظرات جامعهشناسی در جوامع مدرن ،ناظر بر مصرف انبوه،
زیادهروی و مصرفگرایی تأکید شده است که بر اساس نظر فرکالف این
دوگفتمان در تضاد با یکدیگر قرارگرفته و دارای خصومت میباشند.
5بر اساس نظرات برخی جامعهشناسان ازجمله وبلن ،مصرف مطابق رفتارهای
رقابتآمیز کنشگران شکل میگیرد و همان بازتاب حرمتی است که دیگران
برای انسان قائل میشوند که به منظور باالبردن حیثیت فردی رواج مییابد؛
درحالی که گفتمان مصرف اسالمی در مصرف کنشگران هیچ رقابتی مطرح
نیست و اساساً مصرف ،حیثیتآفرین نیست .به عبارت دیگر ،اسالم با
خودنمایی و فخرفروشی و نمایش آزمندانه نوع و چگونگی مصرف مخالف
است و اینگونه مصرف را مذموم و ناپسند دانسته است.
6مصادیق و نشانههای مصرف نمایشی و متظاهرانه در نظر وبلن در جوامع
مدرن غربی که بر اتالف بنیاد شده است ،با نشانهها و مدلولهای مورد نظر
دین اسالم و نظرات رهبری کام ً
ال مطابقت داشته است؛ بدین ترتیب وبلن
این گونه مصرف را درطبقه تنآسای امریکا مورد انتقاد قرارداده است و دین
اسالم نیز اساساً با اینگونه مصرف به طور کامل مخالفت نموده و آن را از
رفتارهای شیطانی میداند و مقام معظم رهبری نیز آن را بالی بزرگ جامعه
معرفی کرده است.
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 7 .7برخی ازجامعهشناسان با بیان اثرات مصرف و چگونگی نقش مؤثر آن در
زندگی و ایجاد مشروعیتسازی هویت و اعتبار اجتماعی ،از جامعه مصرفی
سخن به میان آوردهاند یا خرید را به عنوان یک کار فراغتی و تفریحی
قلمداد کردهاند و بدین ترتیب از پرسهزنی در پاساژهای خرید یاد کردهاند
و آن را در راستای هویتسازی نیز معرفی کردهاند؛ درحالی که اسالم
مخالف اینگونه رفتارها میباشد؛ بهطوری که در اسالم ،پرسهزنی در بازار،
از مصادیق اتالف وقت به شمار رفته و از اعمال مذموم و نکوهیده است.
8 .8بر اساس نظرات بوردیو ،با توجه به اینکه در مصرف ،ذوق و سلیقه نیز
مطرح است و انسانها نیز دارای سلیقهها و ذوقهای متفاوتی هستند؛ بنابراین
مصرفشان نیز تفاوت دارد اما آنچه از مرزهای سلیق ه عبور میکند ،سعی
در متمایز جلوه نمودن انسانها از طریق نشان دادن تفاوتشان بر اساس
مصرفهای متفاوت و اصطالحاً نمایشی و متظاهرانه است و نهاینکه مطابق
نیاز آنان نیست بلکه صرفاً زائد بوده و در جهت ایجاد هویت جدید و دوری
گزیدن از ریشههای فردی و خانوادگی افراد است و در راستای فخرفروشی،
چشم و همچشمی و برتریجویی میباشد؛ درحالی که درگفتمان مصرف
دینی ،این گونه رفتارها نهی شده است .امیرالمؤمنین علي(ع) در روایتی،
نشانههای مسرفین را این گونه برشمردهاند :اسرافگر سه نشانه دارد؛ میخورد
چیزی را که برای او نیست ،میپوشد چیزی را که برای او نیست و میخرد
چیزی را که برای او نیست .براساس این روایت ،خوردن ،پوشیدن و خریدن
افراد بر اساس نیاز واقعیشان نیست بلکه نخست برای زیادهخواهی ،دوم
حس هویتی
برای چشم و همچشمی ،سوم برای فخرفروشی و چهارم برای ّ
و ایجاد هویت جدید و دلخواه خود انجام میشود و چه بسا بتوان گفت :این
گونه کردارها که برای کسب مقبولیت نزد دیگران به نمایش گذارده میشود
و با رفتار اصلی کنشگران نیز تفاوت دارد ،بر اساس آموزههای دینی ،ریا و
دوگانگی در نیت و رفتار نامیده میشود که از گناهان کبیره به شمار میرود.
9 .9در دین اسالم ،افراد نسبت به مصرف همنوعان خود نیز مسئولیت دارند و
باید روحیه نوعدوستی ،ایثار و ازخودگذشتگی نیز داشته باشند و از درآمد
خود به دیگران و مستحقان نیز انفاق نمایند اما در مطالعات جامعهشناسان،
چنین دیدگاهی وجود نداشته و صرفاً مصرف را ایجاد هویت متمایز افراد و
در راستای فردگرایی میدانند.
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1010طبق ه تنآسای مورد نظر وبلن ،کار و تولید را نشان ه تنگدستی و فرومایگی
خود میدانند؛ درحالی که در اسالم ،تولیدکنندگان از جمله کشاورزان دارای
منزلت اجتماعی وافری هستند.
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نتیجهگیری
این مقاله با هدف اصلی مقایسه گفتمانهاي مصرف با تأکید بر نظرات مقام معظم
رهبری نگاشته شده که در این راستا ،ضمن بررسی مصرف در اندیشه اسالمي و
نظرات جامعهشناسان ،درصدد تبیین و تفسیر وجوه تمایز و تشابه آن برآمده است.
در این واکاوی ،ابتدا نظریههای جامعهشناسان ،بهویژه مصرف نمایشی تورستین
وبلن و انديشه اسالمي با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبري دربار ه مصرف ،مورد
بررسی و مداقه قرارگرفت .اگرچه در انديشه اسالمي ،مصرف اشکال گوناگونی اعم
از :مصرف حرام ،مستحب ،مکروه و مباح یا به عبارتی دیگر ،مصرف بخیالنه ،عاقالنه
و مسرفانه دارد ،در این مقاله فقط به کلیاتی از این اشکال مصرف اشاره شد .سپس
با روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف بر اساس مفاهیم و نشانههای مصرف که در
چارچوب مفهومی -مصرف نمایشی وبلن -بیان گردیده ،نظرات مقام معظم رهبری
با تکنیک فیشبرداری استخراج شده و در نهایت درصدد تبیین و تفسیر وجوه تمایز
و تشابه گفتمان مصرف در هر یک از اندیشهها برآمده است.
از یافتههای مهم این مقاله ،میتوان به استخراج نظرات مقام معظم رهبری
درباره مصرف اعم از :چگونگی مصرف ،مدیریت و اصالح الگوی مصرف ،مصرف
اشرافی و متظاهرانه و مصادیق اسراف اشاره نمود کهاین نظرات درچارچوب انديشه
اسالمي مفهومی مرور شد ،عیناً مطابقت داشته است؛ بنابراین رهبر انقالب اسالمی
نیز ضمن موافقت با رفاه مادی افراد ،نسبت به مصرفگرایی ،ریخت و پاش و
اسراف در مصارف فردی و اجتماعی اظهار نگرانی نموده و آن را بالی بزرگ جامعه
دانستهاند که باید نسبت بهاین گونه مصرف ،به طور عاقالنه و مدبرانه مدیریت شود
و در این راستا ،توصیههای متعددی هم به مسئوالن و هم به آحاد مردم داشتهاند
که راهبرد مشخص ایشان ،اقتصاد مقاومتی با ارکان مدیریت و اصالح الگوی مصرف
میباشد که باید با صرفهجویی ،قناعت و مصرف به اندازه نیاز ،از هوسرانی و چشم و
همچشمی در مصرف خودداری نمود؛ البته رهبر انقالب اسالمی ،از مردمی بودن و
توجه به تولید ملی به عنوان مهمترین الزامات این راهبرد یاد نمودهاست.
همچنین در نظرات رهبری به طور مشخص به مصرف اشرافی ،تجملگرایی و

شاخصها/
اندیشهها

تئوريهاي جامعهشناسی

انديشه اسالمي (با تأکید بر
نظرات مقام معظم رهبری)

کسب آبرو ،اعتبار و منزلت اجتماعی
اهداف مصرف

ایجاد تمایز شخصیتی در جامعه
هویتسازی دلخواه و مطلوب

برآوردن نیازهای واقعی و ضروری
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مصرف بیش از نیاز و نمایشی پرداخته شد که از وجوه تشابه مطالعات جامعهشناسی
و نظرات مقام معظم رهبری که برگرفته از تعالیم اسالمی است ،به شمار میرود؛
بهگونهای که نظرات تورستین وبلن که با مطرح کردن اصطالح مصرف نمایشی
یا متظاهرانه و شناسایی مؤلفهها و ویژگیهای این گونه مصرف درطبقه تنآسا
یا مرفه در امریکا ،نسبت به آنان انتقاد نموده و نوع مصرف آنان را از نمادهای
مشخص منزلت طبقه باالی جامعه دانسته که با روشهای رقابتآمیز به منظور
ارتقای سطح حیثیت فردی رواج دادهاند و در واقع ،تظاهر به آسایش و نمایش تفاخر
و برتری خود نسبت به دیگران میپردازند؛ بدین ترتیب مقام معظم رهبری نیز این
گونه مصرف را مسرفانه ،اشرافی و زیادهخواهی بیش از اندازه دانسته و مؤلفههایی
ازقبیل :اتالف سرمایههای فردی و ملی جامعه مانند انرژی و آب ،تجملگرایىها،
چشموهمچشمىها ،هوسرانى افراد خانواده درخریدن وسایل تجملی ،وسایل آرايش،
مبلمان خانه ،تزئينات داخل خانه ،مسافرتهای خارجی ،مهمانیها با هزینههای
گزاف ،خرید خودروهای گرانقیمت و ...معرفی کردهاند که با اکثر ویژگیهای طبقه
تنآسای وبلن مطابقت دارد؛ ازاین رو مقام معظم رهبری الگوی مصرف فعلی را غلط
برشمرده و اظهارداشتهاند باید الگوی مصرف جامعه و کشور را اصالح نماییم.
الزم به توضيح است که در این مقاله ،مصرف مادی  -آن هم در حوزه اجتماع
 مورد بررسی قرارگرفت؛ زیرا مصرف به طور کلی در نظر جامعهشناسان ،بیانگرسبک زندگی است و دارای انواع مختلفی ازجمله :مادی ،فرهنگی و هنری است که
بررسی آنها مجال خود را میطلبد.
درپايان ،اگر بخواهیم به سایر یافتههای این مقاله نیز اشاره کنیم ،باید به وجوه
تمایز گفتمان مصرف در اندیشه اسالمي و تئوريهاي جامعهشناسی با تأکید بر
نظرات رهبر انقالب اسالمی بپردازیم که در  8مورد و چند موضوع شامل :اهداف،
کارکردها ،اندازه ،اندیشه و انگیزه گفتمان مصرف در این دو دیدگاه در جدول زیر
ترسیم شده است:
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شاخصها/
اندیشهها
کارکردهای
مصرف
اندازه مصرف

اندیشه و انگیزه

تئوريهاي جامعهشناسی

انديشه اسالمي (با تأکید بر
نظرات مقام معظم رهبری)

اجتماعی و فرهنگی
(همنواشدن با الگوهای رفتار رایج جامعه،

زیستی و طبیعی

تثبیت هویت ،ارزش و موقعیت اجتماعی)
مصرفگرایی

قناعت و صرفهجویی

مصرف انبوه و بیش ازحد

رعایت میانهروی و اعتدال

خودخواهی (مصرف بخیالنه)

دیگرخواهی (مسئولیتپذیری)

مصرف مسرفانه

مصرف عاقالنه

مصرف نمایشی و متظاهرانه

انفاق و ایثار

مقایسه گفتمان مصرف در تئوريهاي جامعهشناسی (آنچه هست) و گفتمان مصرف در انديشه
اسالمي (آنچه باید باشد)
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 1 .1قرآنکریم
2 .2آیتاهلل خامنهای ،سیدعلی ()1377؛ حدیث والیت :مجموع ه رهنمودهای مقام
معظم رهبری مجلدات  ،1-8تهران ،مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی و
نرمافزار حدیث والیت تهیه شده توسط دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهللخامنهای
و سایتhttp://farsi.khamenei.ir/index.html :
3 .3اندی ،بنت ()1386؛ فرهنگ و زندگی روزمره ،لیال جو افشانی و حسن چاوشیان،
تهران ،نشر اختران
4 .4باکاک ،رابرت ()1381؛ مصرف ،ترجمه خسرو صبری ،تهران ،شیرازه
5 .5بوردیو ،پيير ()1390؛ تمایز ،حسن چاوشیان ،تهران ،نشر ثالث
6 .6تاجیک ،محمدرضا ()1379؛ مجموعه مقاالت گفتمان و تحلیل گفتمانی ،تهران،
فرهنگ گفتمان
7 .7تمیمی آمدی ،عبدالواحد ()1366؛ غررالحکم و دررالکلم ،مصطفی درایتی ،قم،
دفتر تبلیغات اسالمی
8 .8خادمیان ،طلیعه ()1388؛ سبک زندگی و مصرف فرهنگی ،تهران ،جهان کتاب
9 .9ذكايي ،محمدسعيد ()1386؛ فرهنگ مطالعات جوانان ،تهران ،انتشارات آگاه
1010سلطانی ،علیاصغر ()1383؛ تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش ،فصلنامه
علوم سیاسی ،شماره 28
 1111شریف الرضی ،محمدبن حسن ()1379؛ نهج البالغه ،محمد دشتی ،تهران،
انتشارات مشرقین
1212شیرازی رومنان ،حسن ()1387؛ چیستی و چگونگی تحقیقات کیفی روش
تحلیل گفتمان ،ماهنامه نگرش راهبردی ،شمارههای  ،93-94تهران
 1313صدوق ،محمدبن علی بن بابویه القمی ( 1413ق)؛ من الیحضره الفقیه ،علی
اکبرغفاری ،قم ،مؤسسه انتشارات اسالمی
1414طبرسی ،فضل بن حسن ()1372؛ مجمع البیان فی تفسیرالقرآن ،تهران،
انتشارات ناصر خسرو ،چاپ سوم
حر ( 1409ق) ،وسایل الشیعه ،قم ،مؤسسه آلالبیت
1515عاملیّ ،
1616عسکری ندوشن ،عباس ،سیدعلیرضا افشانی ،راضیه ذاکری هامانه ،سمیه عسکری
ندوشن ()1390؛ تمایالت مصرفی زنان در شهر یزد ،زن در توسعه و سیاست
(پژوهش زنان) ،دورة  ،9شمارة 1
 1717عالمه مجلسی ،محمدباقر ()1404؛ بحاراالنوارالجامعه لدرر اخباراالئمه اطهار
(علیهمالسالم) ،بیروت ،مؤسسهالوفاه
1818فاضلی ،محمد ()1382؛ مصرف و سبک زندگی ،تهران ،صبح صادق
1919کلینی ،محمدبن یعقوب ()1365؛ اصول کافی ،تهران ،دارالکتب االسالمیه
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2020کوزر ،لوئیس ()1376؛ زندگی و اندیشه بزرگان جامعهشناسی ،ترجمه محسن
ثالثی ،تهران ،انتشارات علمی
2121کیویستو ،پیتر ()1378؛ اندیشههای بنیادی در جامعهشناسی ،ترجمه
منوچهرصبوری ،تهران ،نشرنی
2222محمدی ریشهری ،محمد ()1379؛ میزان الحکمه ،قم ،دارالحدیث
2323موسایی ،میثم ()1388؛ نقش فرهنگ بر الگوی مصرف ،فصلنام ه علمی-پژوهشی
اقتصاد اسالمی ،سال نهم ،شماره 34
 2424مجیدی خوانساری ،غالمحسین ()1383؛ نهج الفصاحه ،قم ،انتشارات انصاریان
2525وبلن ،تورستین ()1386؛ نظریه طبقه تنآسا ،ترجمه فرهنگ ارشاد ،تهران ،نشرنی
25- Story, John (1999). Cultural Consumption and everyday
life,Arnol,Publishers, London.
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