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Abstract 
Luxury, as an inherent and natural thing and means the desire and tendency to beauty and 
its manifestation, appears in the form of voluntary actions and in different dimensions of 
life. This voluntary act, like other voluntary acts that are characterized as good and bad 
from the point of view of Islamic morality, is not immune from the excesses that are 
referred to as injury and reprehensible luxury.Although the disadvantages of luxury are 
many, But in this article with descriptive-analytical method and with emphasis on modern 
lifestyle that is based on individualism and presents itself in the form of ostentatious 
consumption, ostrich, fame, accumulation of wealth and loneliness. It shows and according 
to a kind of customary ambiguity in Mamdouh and the condemnation of this lifestyle as an 
injury, the categories of Mamdouh luxury and aesthetics are discovered from the 
perspective of Islamic teachings.The most important restrictions derived from verses and 
hadiths are a good life, a good and lawful sustenance, prestige, coexistence with the 
deprived, observing the weakness of the believers, good faith, sincerity and asceticism. 
Categories derived from Islamic principles, in order to design a religious lifestyle of good 
livelihood. 

Keywords: Islamic Ethics, Modern Lifestyle, Estimates Of Ethical Luxury, 
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چکیده
میلی فطری و به معنای میل و گرایش به زیبایی و نمایش آن در قالب افعال  عنوان امری ذاتی و گرایی به تجمل

کند. این فعل اختیاری همچون سایر افعال اختیاری که از منظر  اختیاری و در ابعاد مختلف زندگی بروز و ظهور می
شود،  مذموم یاد میگرایی  وتفریط که از آن به آسیب و تجمل شود، از افراط اخالق اسالمی به خوب و بد متصف می

کید بر  های تجمل مصون نیست. اگرچه آسیب گرایی بسیار است، اما در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تأ
سبک زندگی مدرن که مبتنی بر فردگرایی بوده و خود را در قالب مصرف متظاهرانه، تبرج، شهرگی، انباشت ثروت و 

عنوان آسیب، به  ی ابهام عرفی در ممدوح و مذموم بودن این سبک زندگی بهنوع دهد و با توجه به آسایی نشان می تن
ترین قیود  شود. مهم های اسالمی پرداخته می گرایی و زیباشناختی ممدوح از منظر آموزه های تجمل کشف مقوله

ن، رعایت زیستی با محرومی أنیت، همشحیات طیبه، رزق طیب و حالل،  اند از: مستخرج از آیات و روایات عبارت
های برگرفته از مبانی اسالمی در راستای طراحی سبک زندگی  . مقولهاضعف مأمومین، حسن نیت، اخالص و زهد

 دهد. دینی از جنس معاش طیب را نشان می
گرایی، قیود تجمل اخالقی، مصرف متظاهرانه، تبرج،  اخالق اسالمی، سبک زندگی، تجملواژگان کلیدی: 

آسایی. شهرگی، تن

.................................................................................................................................................................
٠٥/٠٦/١٤٠٠، تاریخ پذیرش: ٠٢/٠٤/١٤٠٠. تاریخ دریافت: *
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 مقدمه و بیان مسئله
گرایی) موضوعی است که در علوم مختلفی همچون هنر،  میل و گرایش به جمال و زیبایی و زینت (تجمل

عنوان یکی از  گرایی به بحث و بررسی است. در این مقاله، تجمل قابلشناسی و علوم اجتماعی  اخالق، فقه، روان
گرایی همان میل و گرایش به تجمل است؛  ده است. تجملش های اجتماعی از منظر اخالق اسالمی، بررسی  آسیب

گردد. نفس  در توضیح باید بگوییم که انسان موجودی دوبعدی است که اخالق و تربیت به بعد نفسانی وی بازمی
شود؛ این ابعاد  بعدی است که در تمام وحدتش، سه بعد و شأن مختلف از آن متجلی می مثابه هرمی سه انسان به
 از:اند  عبارت

 . بعد آگاهی و معرفتی و بینشی نفس که از مقوله علم و ادراک است؛١

 های نفس (این دو بعد نیز موردبحث این مقاله نیست)؛  . بعد توانشی یا قدرت و توانمندی٢

توان از آن به حب و بغض نیز یاد نمود (این بعد، موردبحث پژوهش  . بعد گرایش، امیال و احساسات که می٣
ها و  ها، میل این سه بعد، ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی از یکدیگر دارند؛ یعنی انگیزه حاضر است)؛

ها (چه به گونه فطری یا اکتسابی) آمیخته است و به آن  وبیش با ادراک و توانمندی های انسانی کم کشش
عد نفس شود. پس تربیت اخالقی، تابع توجه به هر سه ب اش می جهت داده و موجب شکوفایی و باروری

ها مانند غریزه و نیاز  ) از سوی دیگر، برخی امیال و لذت٣٨-٢٥، ص٢، ج١٣٨٨(مصباح یزدی،  است.
جنسی مایه بقا نوع انسان است، اما برخی دیگر مانند گرایش به زینت و تجمل چنین نیست، بلکه لذت 

ل زیبا و مناظر پرطراوت و سازد. استفاده از بوی خوش، دیدن رنگ جذاب و شک انسان از زندگی را بیشتر می
هایی معنوی، ادبی و ... نیازهای طبیعی و فطری انسان هستند که برای انسان لذتی را به ارمغان  درک زیبایی

) از دیگر ٢٤٨-٢٤٧، ص٢، ج١٣٨٨گنجند (مصباح یزدی،  آورند و تحت عنوان زینت و تجمل می می
تجمل و زیبایی و سایر امیال دیگر که در قالب افعال و گرایش و امیال انسانی همچون میل به  ها،  سوی، بینش

کند، تحت تأثیر سبک زندگی است. مبنای اصلی هر سبک زندگی،  رفتار عینی و بیرونی ظهور و بروز می
)؛ سبک زندگی در یک تقسیم کلی به دینی و ٤٨-٣٥، ص١٣٩٩بینی حاکم بر آن است (جزینی،  جهان

بینی حاکم بر سبک زندگی دینی برگرفته از آیات، روایات و  شود. جهان یغیردینی (سکوالر و مدرن) تقسیم م
بینی حاکم بر سبک زندگی مدرن برگرفته و مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی، لیبرالیسم و  عقل و جهان

که  افزون بر اینسکوالریسم است که درنتیجه، رفتارهای بروز یافته از این میل فطری نیز متفاوت خواهد بود. 
گونه که  آید، با فطرت و عقل تطابق دارد؛ زیرا همان دست می تجمل و آراستگی از آیات و روایات بسیاری به

تواند  مثال، می عنوان شوند، آثار سوء دارد و به آراسته نبودن یک فرد در روحیه فرد و افرادی که با وی مواجه می
که در روحیه خودش  و تجمل او نیز، افزون بر اینرنگ کند، از سوی دیگر، آراستگی  انسجام مسلمانان را کم

شوند، تأثیر مثبت دارد؛ حال اگر  رو می تأثیر مثبت دارد، در روحیه افراد دیگری هم که با وی روبه
گرایی مذموم و ضد ارزش تبدیل خواهد شد و انسان  ها، شرایط و قیود تجمل لحاظ نشود، به تجمل چارچوب
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توان  گرایی، عنوانی مستقل در تعابیر دینی نیست، اما می کشاند. تجمل ختی میرا به انحطاط و شقاوت و بدب
گفت با مفاهیمی مانند اسراف، تبذیر، اتراف، تبرج، تکبر، تفاخر، تکاثر که در آیات و روایات آمده، قرابت یا 

این مقاله به دنبال آنچه در  گردد. تالزم دارد. بسیاری از مشکالت اخالقی جوامع، همواره به همین امور برمی
گرایی مذموم است.  گرایی مبتنی بر سبک زندگی مدرن یعنی تجمل های تجمل آن هستیم، بررسی آسیب

زند و نوعی ابهام در  ازآنجاکه این میل در قالب رفتار اختیاری در جامعه ما از افراد متدین و غیر متدین سر می
مراجعه به اخالق اسالمی ( آیات و روایات) قیود  تشخیص مذموم یا ممدوح بودن آن وجود دارد باید با

 شده تا در زندگی فردی و اجتماعی در قالب رفتار بروز و ظهور نماید. تجمل ممدوح، کشف

روش و هدف 
های  کاررفته شده در این مقاله، روش توصیفی تحلیلی است و هدف از آن بررسی و شناخت آسیب روش به

مدرن از منظر اخالق اسالمی و ارائه قیودی است که بتوان با آن قیود، تجمل سبک زندگی  بر اساسگرایی  تجمل
ممدوح را از تجمل مذموم بازشناسی نمود.

شناسیمفهوم
. تجمل1

در لغت عبری به معنای رشد و انفطام (بریدن از شیر) است و به همین مناسبت به شتر نر اطالق » جمل«ماده 
کند و در انجام کارها و حرکتش  ا در حیاتش رشد کرده و بر شداید صبر و تحمل میشود؛ زیر جمل (در مقابل ناقه) می

است.  کاررفته بهاستقامت دارد. سپس در زبان عربی به معنای چیزی که در آن رشد و تناسب و نظم جمع شده باشد، 
عتدال در اعضا در هر این مفهوم یا از جهت صورت و ظاهر آفرینش است، مانند زیبایی ظاهری که همان تناسب و ا

چیزی به نسبت خودش است و یا از جهت معنی و نفس است، مانند صبر جمیل و جمال نفس؛ صبر جمیل آن است 
که با رضایت و بدون شائبه مخالفت است و جمال و زیبایی نفس به این است که متصف به صفات روحانی نوری گردد 

ل و بلوغ و درک وقت است و این معنا با اختالف موضوعات به نحو متناسب و معتدل؛ پس بازگشت رشد به کما
شود؛ مثًال نضج و رشد، ثمر متفاوت از رشد یک بچه است. زیبایی در حیوان باربر نیز به این است که  مختلف می

شود  که زیبایی حیوانی که از گوشتش استفاده می بارهای سنگین ببرد و نسبت به آن صبر و بردباری داشته باشد، درحالی
نیز با همین معنا مناسب است؛ زیرا بازگشت همه » جمع«و » جمعیه«، »جمله«، »اجمال«به چاقی آن است. مفاهیم 

به حصول نتیجه و به مقصود رسیدن و حفظ نظم و جمع پراکندگی تا حصول تناسب و اعتدال است (مصطفوی،  ها آن
شود و تفاوت ظریف آن با تجمل این  تزیین تعبیر می ). گاهی در آیات و روایات از تجمل به١١١-١٠٩، ص٢، ج١٣٦٨

واسطه چیز دیگری است که خود زیباست و با استفاده از آن،  است که تجمل امری ذاتی و تزیین، امری عارضی و به
سان مفهوم جمال با مفهوم حسن برابر  . بدین)٢٤٨، ص٢، ج١٣٨٨(مصباح، شود  زیبایی برای انسان نیز حاصل می
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ترین مصادیق تجمل ممدوح در آیات و روایات را  تمل بر کمال و زیبایی و مالئمت است. برخی از مهماست که مش
)، آراستگی ٣٤١، ص٣، ج١٤١٤؛ حر عاملی، ٧٩١و  ٣٠٤، ص١٣٨٢توان با عناوین نظافت و پاکیزگی (پاینده،  می

(حر  ین لباس هنگام نماز)، پوشیدن بهتر١٨٣-١٨٢، ص١، ج١٣٦٥هنگام مالقات با مردم و دوستان (طبرسی، 
، ٦، ج١٤٠٧؛ کلینی، ٢٤٨، ص١٦، ج١٤٠٣، استعمال بوی خوش (مجلسی، )۴۵۵، ص۴، ج١٤٠٩عاملی، 

، ١٤٠٩)، جاروب کردن حیاط منزل و روشن کردن چراغ در خانه قبل از غروب و گچ کردن خانه (حر عاملی، ٥١١ص
)، ١های دنیوی بودن (هود:  وین شیفته تجمل و زینتتوان با عنا ) و برخی از مصادیق تجمل مذموم را می٧١، ص٥ج

) نام برد.٢٨وبرق دنیا افتادن (احزاب:  غفلت از خدا و یاد زرق

. سبک زندگی2
ترکیب شده است. » زندگی«و » سبک«شود از دو واژه  یاد می» Lifestyle«سبک زندگی که از آن با عنوان 

اند از: عبارت ها آنکه برخی از تعاریف مختلفی برای سبک زندگی ارائه شده است 

. سبک زندگی تمام ابعاد زندگی فردی (بینش، توانش و گرایش)، اجتماعی (سیاسی، فرهنگی و...)، مادی و ١
کنند؛ گیرد که از آن به کنش تعبیر می معنوی فرد را در برمی

های همگرا باشد؛ مند از الگو ای نظام تواند مجموعه . سبک زندگی می٢

ساز است؛کند و هویت زندگی از ذوق و سلیقه، آداب، سنن، اخالق و قوانین پیروی می. سبک ٣

. پذیرش سبک زندگی، انتخابی بوده و در این انتخاب، عوامل گوناگون مانند فطرت، تربیت، عقل و فرایند ٤
توان تعریف کرد:  گونه می ها، سبک زندگی را این گذارد. با توجه به این مؤلفه پذیری بر آن تأثیر می جامعه

ها که فرد یا  های اجتماعی و دارایی الگوی همگرا یا مجموعه منظمی از رفتارهای درونی و بیرونی، وضع«
ها و در تعامل با شرایط محیطی مختلف خود ابداع یا انتخاب  ای از تمایالت و ترجیح گروه، بر مبنای پاره

ها و گفتمان فرهنگی  ها و ظرفیت از زمینه). سبک زندگی ٢٣٠-١٩٩، ص١٣٨٦(مهدوی کنی، » کند می
ها، نمادها، آیین و مناسک، فقه  ها، تجربه ورسوم، دانش ها، قوانین، اخالقیات، آداب گرایش ها، (باورها، ارزش

ها،  های اجتماعی مانند موقعیت و شریعت (در جامعه اسالمی)، تمایالت ذوقی و زیباشناختی و...)، زمینه
محیطی و  های جمعی، اقتضائات زیست های محیطی، ضرورت ها، محدودیت رصتنهادها، ساختارها، ف

جغرافیایی، مصالح جمعی، انتظارات اجتماعی، ارتباطات میان فرهنگی، تهاجم فرهنگی، تبلیغات و ...) و 
ها، شأن و منزلت اجتماعی،  ها، دانش و تجربه ها و باورها، ارزش های فردی (مانند تحصیالت، بینش زمینه

های فیزیکی (سن، تیپ ظاهری،  وقعیت خانوادگی و نژادی و جنسی و شغلی، موقعیت اقتصادی، ویژگیم
، ١٣٩٦الدین،  پذیرد (شرف ها)، روابط و مناسبات اجتماعی، تأثیر می وخو، عادت الگوی تربیت، خلق

حیدی و اخالق بینی تو توان به سبک زندگی دینی مبتنی بر جهان های موجود، می ). از میان سبک٩٧-٧٣ص
اسالمی و نیز سبک زندگی مدرن، مبتنی بر سکوالریسم و فردگرایی اشاره کرد.
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شناسی. آسیب3
های نابهنجار و عملکرد نامناسب  ها، اختالالت، موقعیت ها، نابهنجاری شناسی، فرایند مطالعه آسیب آسیب

گیرد و هدف آن، تکمیل و تأمین  صورت میشناختی، فرهنگی و تربیتی یک ارگانیزم است که در زمینه مسائل روان
هایی مناسب برای دفع یا رفع آفات یا  حل گانه شناسایی، تشخیص، درمان بوده و پیشنهاد راههای سه بخش
.)١٣٤-١١٠، ص١٣٩٤هاست (افسر دیر،  آسیب

گرایی سبک زندگی مدرن شناسی تجمل آسیب
سازی، الگوی رفتار عینی و هایی همچون هویت مؤلفهبسیاری از اندیشمندان غربی، در تعریف سبک زندگی بر 

اند که خود را در رفتار، افکار و احساسات و  ذهنی انسان، خوی و منش انسانی، سلیقه و ترجیحات فردی تکیه کرده
گری،  امیال انسان در قالب شیوه تغذیه، آرایش، خودآرایی (نوع پوشاک و مد)، نوع مسکن (دکوراسیون و آرایه

های گذران اوقات فراغت، امور جنسی، نحوه صبحت کردن، آموزش،  ونقل، شیوه و اثاثیه)، نوع وسیله حملمعماری 
، ١٣٨٦دهد (ر.ک: مهدوی کنی،  های اخالقی و سیاسی، تربیت کودک، موسیقی و... نشان می داری، ارزش دین
ی بر معرفت و بینش و میل آید که سبک زندگی مدرن، مبتن ). از مفاهیم فوق برمی١٣٩٤؛ مغنی، ٢٣٠-١٩٩ص

شود  ای اطالق می شود؛ اومانیسم به هر نوع فلسفه گرایی تعبیر می گرایش انسان است که از آن به اومانیسم یا انسان و 
مداری در ابتدا جنبشی ادبی،  داند. جنبش انسان چیز می ای برای انسان قائل شده و او را مقیاس همه که منزلت ویژه

موزشی بود، اما در مراحل بعد جنبه اجتماعی سیاسی به خود گرفت و تمام مکاتب فلسفی، فرهنگی، فکری و آ
اخالقی، ادبی و سیاسی غرب را تحت سیطره خود درآورد. این جنبش تحت دو عامل مخالفت با نظام حاکم 

دا کرد. این جنبش در خویی مدرنیسم از دوران رنسانس نشو و نما پی کلیسایی و ارتباط با مراکز قدرت و توجیه درنده
و در حوزه دینی، اعتقادی، اخالقی و اجتماعی  ٢گرایی حسی و تجربه ١گرایی افراطی حوزه معرفتی مبتنی بر عقل
؛ چراغی، ٦٠-٤٠، ص١٣٨٤است (رجبی،  ٦و لیبرالیسم ٥، سکوالریسم٤، فردگرایی٣مبتنی بر تساهل و تسامح

.................................................................................................................................................................
انسانی بر تمامی منابع معرفتی دیگر همچون وحی.برتری خرد . ١

گرایی و درنتیجه نسبیت و شکاکیت معرفتی. گرایی و مادی . طبیعت٢

گیرد و دارای وحدت است امری ماورائی نیست و امکان صلح جهانی وجود دارد. یعنی معتقدات نوع انسانی که از درون وی مایه می. ٣

حساب بیاورد. دیتش شالوده نظام اندیشه یا تبیین قاعده رفتاری یا واقعیت اساسی یا واالترین ارزش بهای که انسان را در فر هر نظریه. ٤

شود. اعتبار شده و در عملکرد نظام اجتماعی به حاشیه رانده می فرایندی که همه ابعاد دین بی. ٥

آزاِد آزاد در مقابل آزاد مسئول.. ٦
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ید که سبک زندگی مدرن، همسو با سبک زندگی دینی نیست. آ ها برمی ). از تمام این مؤلفه١١٩-١١٤، ص١٣٩٣
پردازیم که به روش استقرا،  گرایی سبک زندگی مدرن می های تجمل توضیحات فوق، به بیان آسیب بر اساسحال 

 است. آمده دست بهتجربه و نمود اجتماعی 

گرایی متظاهرانه (خودنمایانه) . مصرف1
وقفه برای زراندوزی هم در  بتنی بر اصالت سودانگاری و تالش بینظام اقتصادی در سبک زندگی مدرن م

دار، محور اجتماعی است و سودانگاری مایه  ساختار کالن و هم در ساختار خرد اقتصاد است. طبقه سرمایه
گرایی است؛ از منظر این نظام، نظام اقتصادی دینی همچون خمس و زکات و  محوریت نداشتن اخالق و ایجاد نسبی

گرایی متظاهرانه (خودنمایانه) جریان  ) و در این نوع از سبک زندگی، مصرف١٣٩٣اهمیتی ندارد (پارسا،  وقف،
گرایی متظاهرانه یا منزلتی (خودنمایانه) این است که افراد بدون توجه به  غالب فرهنگی است؛ منظور از مصرف

ود منزلت و موقعیت اجتماعی، پول بیشتری میزان درآمد، جایگاه، منزلت و طبقه اجتماعی برای کسب، حفظ و بهب
 & Eastman, 999کنند ( برای خرید کاالهای لوکس، غیرضروری و تجملی پرداخت کرده و مصرف می

Kilsheimer, 1993 & O, Cass, A. & Frost, 2002 & Veblen, 1993 این منزلت خیالی که از توانایی (
خود را در قالب مصرف تجمالتی، احساس قدرت ناشی از کنش،  گرفته و مالی یا گرایش فطری و درونی فرد نشئت

 ,Ocass, Aآورد. ( دهد نوعی رضایتمندی، حس اعتماد و لذت را در فرد پدید می توجه و غبطه دیگران نشان می

and McEwen, H. 2004 & Truong, 2008 & Mason, 2008( دهد متأسفانه این سبک  تحقیقات نشان می
های اخیر به تمام اقشار جامعه جهت کسب اعتبار و  صوص قشر ثروتمند و مرفه بوده، اما در دههزندگی در ابتدا مخ

) در باب علت مصرف متظاهرانه، برخی به عوامل ١٢، ص١٣٨٤احترام بیشتر سرایت کرده است. (آزاد ارمکی، 
روانی مانند میل فطری  شناختی مانند کسب اعتبار و منزلت اجتماعی و برخی به علل روحی و اجتماعی و جامعه

مصرف  ١وبلن ازنظر). ١٣٩٦اند (دهقان،  ) و خودآگاهی مفرط اشاره کرده٧، ص١٣٩٤انسان (مغنی و دیگران، 
متظاهرانه، آثار سوئی مانند هدر دادن پول و زمان، تالشی بیهوده در جهت کسب عزتمندی توهمی (آزاد ارمکی، 

ه سنتی به مدرن و تقسیم اجتماع به مولد و غیر مولد (مغنی و )، مصرف بیش از نیاز، تبدیل جامع١٢، ص١٣٨٤
پول، اثبات  بر اساسآثاری همچون تعیین ارزش و ارزیابی افراد و اشیا  ٢،بوردیو ازنظر) و ١٦، ص١٣٩٤دیگران، 

های مادی و نمادین، تمایز اجتماعی و  مصرف بیشتر، رقابت افراد برای کسب منابع و سرمایه بر اساسشخصیت 
های اجتماعی و ایجاد هویت فردی و جمعی با مالکی همچون  شکاف طبقاتی، مشروعیت بخشیدن به تفاوت

)١٣٩٤و شعبانی،  ١٥-١٤، ص١٣٩٤مصرف متظاهرانه را به همراه دارد. (مغنی و دیگران، 

.................................................................................................................................................................
1. Veblen.

2. Bourdieu. 
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رج. تب2
کنندگی و جاذبه داشتن  است. مفهوم و معنای اصلی این ماده ظهور، جالب بودن، جلب» ب ر ج«تبرج از ماده 

-٢٦٣، ص١، ج١٣٦٨جویی، تجلی و جلب دیگران است. (مصطفوی،  به معنای تظاهر، برتری» تبرج«است. 
، ماده برج)١٦٤

واند در مصرف و سایر موارد دیگر مانند ت گرایی مذموم، تبرج است که می های تجمل یکی دیگر از آسیب
داند.  ولخرجی، آرایش، مد لباس، مسافرت و ... ظهور و بروز نماید. وبلن، تبرج را از آثار مصرف متظاهرانه می

توانند به کسب شأن و منزلت  جای زندگی خردمندانه، تنها با داشتن ثروت نمی ازنظر وی افراد با درآمد باال به
رو با نشان دادن (تبرج) درآمد باالی خویش، درصدد تأثیرگذاری بر دیگر اقشار جامعه،  ند. ازایناجتماعی دست یاب

چشمی در  هم و جویی و استعال، کسب تأیید از دیگران، برانگیختن رشک دیگران و ایجاد و گسترش چشم برتری
)١٦، ص١٣٨٤؛ آزاد ارمکی، ٨، ص١٣٩٤مصرف هستند. (مغنی و دیگران، 

ثروت. انباشت 3
تواند اتفاق بیفتد اما در طبقه ثروتمند  گرایی مذموم در طبقات متوسط و پایین جامعه نیز می گرچه پدیده تجمل

دهد (مغنی و  نشان می ١های متنوع مانند برند پرستیژی حاکی از انباشت ثروت است که تجمل خود را در قالب
گیری و رشد مصرف متظاهرانه  ری را بستر شکلدا ). وبلن انباشت ثروت و نظام سرمایه٨، ص١٣٩٤دیگران، 

های مبتنی بر آن،  داند. وی معتقد است انباشت ثروت و ارزش گرایی مذموم) می های تجمل عنوان یکی از آسیب (به
آورد و این امتیاز  گیرد که در این شرایط، داشتن ثروت و انباشت آن بزرگی و اعتبار می در بخش غیر مولد شکل می

)١٦، ص١٣٨٤ست. (آزاد ارمکی، رشک آور ا

آسایی. تن4
آسایی و مصرف  تر بودن است؛ برخی معتقدند تنطلبی و مرفهآسایی و راحتگرایی مذموم، تن های تجمل از آسیب

 ٢تدریج با رشد غریزه کار گرایی، اند، اما به داری، نشانه و معیار کسب اعتبار بوده  متظاهرانه هردو در مراحل اولیه سرمایه
دهد: بیکاری متظاهرانه ، اوقات  آسایی، خود را در قالب این موارد نشان می آسایی کاسته شده است. تناز اهمیت تن

ویژه در میان بانوان، پوشاک متظاهرانه  های متظاهرانه، به فراغت و تفریح متظاهرانه (استفاده غیر مولد از وقت)، میهمانی
های مدرن، عالقه به نگهداری حیوانات،  ذاهای خاص یا رفتن به رستورانمد و خارجی بودن، تمایل به غ بر اساس

قیمت. ازنظر وبلن، مصادیق  های متظاهرانه خارج از کشور یا مسافرت به مکان خاص گران جراحی زیبایی و مسافرت

.................................................................................................................................................................
پرستیژ نام و نشان تجاری و بیانگر موقعیت نسبتًا باالی جایگاه یک محصول است. .١
ای است که محرک بشر برای کار و تولید بیشتر است. غریزه. ٢
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بقات ورزشی و های مرده و علوم غریبه، شناخت هنر، ورزش کردن و تماشای مسا فراغت متظاهرانه، شامل دانستن زبان
گرایی و الزام  آسایی یکی از عوامل تجمل دهد. تن سواری است. تحقیقات نشان می گذرانی در مسابقات اسب وقت

، ١٣٨٤گرایی مذموم دوسویه است. (آزاد ارمکی،  آسایی و تجمل کننده خو گرفتن با آن نیز هست یعنی رابطه میان تن
)١٣٩٤؛ شعبانی، ٨، ص١٣٩٤؛ مغنی و دیگران، ١٦ص

ها) ، چهرهها یتیسلبر. شهرگی (5
های گوناگون فیزیکی، شخصیتی و اجتماعی ارزشی یا غیر ارزشی،  ای برخی به علل و ویژگی در هر جامعه

شوند. این شهرگی  می» سلبریتی«نما و به تعبیر رایج امروزی متمایز، مشهور، چهره، شهره، قهرمان، ستاره، انگشت
های  های جمعی، شبکه گران (رسانه یا اکتسابی باشد. پدیده سلبریتی شدن بدون واسطهتواند اعطایی، انتسابی  می

پذیر نیست.  امکان ،ها، فعاالن صنعت مد و ...)، هواداران و مخاطبان ها، عکاس ها، بازاریاب اجتماعی، انتشاراتی
 طور بهکنند. اگرچه شهرگی  ده میای استفا های حرفه ها از جایگاه و موقعیت خود برای ورود به سایر حوزه سلبریتی

گرایی نیز مبارزه کند، اما از منظر برخی محققان  تواند با تجمل گرایی نیست و حتی می های تجمل مستقیم از آسیب
معلول واکنش جامعه سکوالر و منجر به افول دین در  ،ایجاد و رشد فرهنگ شهرگی و سلبریتی ١،روجکغربی مانند 

شبه قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی  زای تولید یک بینی توهم معلول جهان ٢،گامسوننظر جامعه غربی است و از م
معلول ظهور و رشد افراطی  ٤،مارشالای است و از منظر  های رسانه معلول بازنمایی ٣،کشموراست و از منظر 

ار در فرهنگ غربی است داری باز فردگرایی (و درنتیجه گسست تمام پیوندهای اجتماعی) و قدرت باالی نظام سرمایه
منظور بازتولید کاال و افزایش مصرف و انباشت ثروت ساخته شده است. با توجه به شهرگی بر افول دین و  که به

رود؛  گرایی نیز به شمار می های تجمل طور یقین، شهرگی از آسیب توان گفت به داری، می اخالق، فردگرایی و سرمایه
نگرانه خود را در صنعت سرگرمی، تجاری  بینی ها با ابزار رسانه، پیام جهان و سلبریتی ها ویژه آنکه بسیاری از چهره به

). اگرچه کسب اصل ثروت، ١٣٩٨؛ خیامی، ١٣٩٨کنند (اجتهادی،  و کاالیی به مخاطبان منفعل خویش، القا می
لقی نشده، اما موارد فوق با ت   های اجتماعی عنوان آسیب های اسالمی به شناسان و آموزه جامعه ازنظرقدرت و منزلت 

شود. لحاظ قیود زیر به ممدوح و مذموم تقسیم می

قیود جمال و تجمل
توان گفت قیود جمال و تجمل  با دقت در مفهوم جمال و تجمل و استفاده از مبانی فقهی و اخالقی اسالم می

.................................................................................................................................................................
1. Bourdieu.
2. Gamson.
3. Keshmour.
4. Marshall.
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. توجه به فقرا، ٣. شأنیت، ٢. حلیت، ١: گونه است این ٢و ترتیب اولویت و تعالی ١اخالقی، نه به برهان که به استقرا
 گفته، به شرح ذیل است: . زهد. شرح قیود پیش٦. اخالص، ٥. رعایت اضعف مأمومین (مختص امام جامعه)، ٤

. حلیت1
کند و برای اثبات آن،  تنها تجمل که هر فعل اخالقی را که قابلیت تقیید داشته باشد، مقید می قید حلیت نه
کند: کند. این قید دو قسم تجمل را خارج می اخالق و احکام کفایت میآشنایی اجمالی با 

، مانند کسی که منزل یا مرکب و دیگر متعلقات آمده  دست بهتجملی که منشأش حرام است؛ یعنی از حرام  )الف
تقیید خود را با پول حرام تحصیل کند یا بیاراید. چنین تجملی، قطعًا اخالقی و ممدوح نیست. در باب این 

َه َجِمیٌل یِحبُّ اْلَجَماَل َو ْلیُکْن ِمْن َحَالل«روایتی از امام صادق(ع) وارد شده است:  ْل َفِإنَّ اللَّ ؛ لباس  َفاْلَبْس َو َتَجمَّ
بپوش و خود را بیارای؛ زیرا همانا خدای متعال زیباست و زیبایی را دوست دارد؛ ولی تلبس و تجملت باید از 

). در ٣٠٦، ص٧٦ ، ج١٤٠٣(مجلسی، » مانند تقید قبولی صدقه به حالل است ،هگون حالل باشد. این
داد، به گمان اینکه صدقه بده پاداش دارد و دزدی تنها یک جزا.  کرد و صدقه می حکایت فردی که دزدی می

) ٤٦٧، ص٩، ج١٤٠٩داند. (حر عاملی،  امام صادق(ع) تقوا را شرط قبولی اعمال می

شود؛ مانند تجمل برای نامحرم که اگرچه  ی آن، حرام است و در راه حرام خرج میتجملی که هدف غای )ب
چنین تجملی با قید اخالص و حسن نیت هم قابل اخراج است، اما هدف نهایی آن ارتکاب فعل حرام است.

. شأنیت 2
ادگی و اجتماعی است. مراد از شأن، همان مقام و منزلت فردی، خانو» شأنیت«دومین قید، رعایت حال خود یا 

، ١٤١٣سبزواری، )؛ نکاح (٢٢٥، ص٩ج ،١٣٩١حکیم، انسان است که در فقه در ابوابی چون خمس و زکات (
شود  ). بحث شده است؛ مثًال در بحث خمس گفته می۷۶-۷۵، ص۱۰ج ،١٣٩١حکیم، حج () و ۳۱۷، ص۲۵ج

). البته ۵۳۹-۵۳۸، ص۹ج ،١٣٩١ حکیم،ای معاف از خمس است که مناسب شأن فرد و خانواده او باشد ( مؤونه
توان گفت هر  بحث شأنیت و جایگاه آن در فقه و اخالق، نیازمند پژوهشی مستقل است، اما اجماًال در اینجا می

شود؛ به تعبیر دیگر نسبت شأن و شرع  فعل اختیاری که از دایره شأن خارج شود، معموًال از دایره شرع نیز خارج می

.................................................................................................................................................................
، ١٣٩٧اعتبار آن نیز بیشتر است. (ر.ک: سروش، حکم بر کلی به استناد مشاهده جزئیات که هر چه تعداد مشاهدات بیشتر باشد، . ١

)١٠٦ص

با توجه به استقرایی بودن قید، ای برتر و باالتر است.  یعنی هر قیدی نسبت به قید بعدی اولویت و تقدم دارد، اما قید بعدی مرحله. ٢
است و در طول و بطن قید قبلی است. تر  تر و دقیقمقصود این است که اولین قید، قیدی سطحی و ظاهری است و قید بعد، کمی عمیق



)5(پیاپی  1400، بهار و تابستان 1، شماره 3دانشگاه شاهد، دوره هاي اجتماعی،  دوفصلنامه مطالعات اسالمی آسیب

100

 باکمالسان، تجمل فراتر از شأن به معنی واقعی کلمه، تجمل نیست و فاقد جمال است و  غالبًا تساوی است و بدین
وجودی فاعلش، تناسب ندارد و اگر هم در نگاه حس و خیال تجمل باشد و عرف آن را زیبا بداند، تجملی غیرشرعی 

ارزش است و موجب دوری  آید که نیز ضد اخالق و ضد تنها فعل اخالقی و ارزشی و قربی به شمار نمی است که نه
گردد، اما  نوعی، به قید حلیت برمی توان گفت قید شأنیت به شده از شأن، می شود. با تحلیل ارائه از خدای متعال می

ازآن از باب ذکر خاص بعد از عام است؛ به این بیان که محرمات و برخی مکروهات در شرع بسیار است  ذکرش پس
 شأنی است.امور غیر  ها آنای از  که دسته

. توجه به فقرا 3
ویژه نیازمندان است که مؤمنین به فرمایش آیه  سومین قید تجمل اخالقی، رعایت وضع مالی عموم مردم، به

ْمواِلِهْم َحٌق «کریمه: 
َ
ِذیَن ِفی أ اِئِل  َمْعُلوٌم   َو الَّ . اند قائل) برای آنان در اموالشان حّقی ٢٥و  ٢٤(معارج: » َو اْلَمْحُروم  . ِللسَّ

) بنابراین رعایت حلیت، یک شرط حداقلی است و در مرتبه پسینی، انسان باید به ٤٣، ص١٨، ج١٣٧٢(مطهری، 
وضیعت مالی و اقتصادی عموم مردم زمان خودش توجه داشته باشد. رعایت مذکور در قالب صدقه، مواسات و ایثار 

یا مستحب است. صدقه واجب، خمس و زکات گیرد. صدقه از مازاد دارایی انسان است که یا واجب و  شکل می
است که با قید حلیت، قبل از تجمل اخالقی باید از مال فرد خارج شود. بنابراین، مقصود ما در این قید، صدقه 

است. مواسات که در فارسی به آن فداکاری، » ایثار«و سپس » مواسات«مستحب است. مرتبه اخالقی باالتر، 
)؛ عبارت است از سهیم کردن نیازمندان در ١٣٧٣شود (دهخدا،  مدردی گفته میخواری و ه ازخودگذشتگی، غم

). مواسات حد ۲۹۹، ص۴تا، ج گیری از مواهب زندگی و امکانات مادی موردنیاز خویش (فیروزآبادی، بی بهره
ند را در ایثار سهیم تنها نیازم دهد و نه وسط صدقه و ایثار است؛ زیرا در صدقه انسان مازاد بر نیازش را به نیازمند می

کند  بخشد، اما در مواسات، نیازمند را در کفاف خود سهیم می کند که تمام آنچه را که خود نیاز دارد به او می نمی
قیود شرعی بودند، اما این   ها آن). تفاوت این قید با قیود قبل در این است که اغلب ٩٥، ص١٣، ج١٤٢١(األزهری، 

قید اخالقی است. 

های مالی،  کر است برخی مصادیق تجمل و برخی مراتب آن، بدون هیچ تقابل و منافاتی با بخششالزم به ذ
تقوایی که دارد،  به خاطرای برای بخشش ندارد، ولی  قابل تحقق است؛ مانند جایی که انسان، فقیر است و زمینه

عنوان صفتی  شود که این امر به های تجمل را رعایت کرده و با آراستگی متعارف در جمع و جامعه حاضر می حداقل
ًال ِفی فاَقٍة «فرمایند:  از اوصاف متقین در کالم امیرالمؤمنین علی(ع) مدح شده است؛ آنجا که می ؛ پرهیزکاران در َتَجمُّ

). مصادیق و مراتب دیگری از ٤٠٤، ص٩٣البالغه، خ (نهج» تهیدستی نیز آراسته و اهل تجمل و زیبایی هستند
تواند ارزیابی اخالقی شود، مانند  ست که بدون توجه به توان مالی اکثریت جامعه مؤمنین، نمیتجمل قابل فرض ا

تعمیم است. آراستگی  اکنون و در هرزمانی به موارد بسیار دیگری قابل های گچی و ... که هم آراستگی منزل با طرح
یر نیز همین حکم را دارد؛ لذا وقتی جای نمد و حص جای لباس خشن یا استفاده از فرش به های فاخر به با لباس
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سفیان ثوری امام جعفر صادق(ع) را دیدار کرد و مشاهده نمود که آن حضرت لباسی فاخر و سفید بر تن دارد. گفت: 
کرد که فقر و نداری بر آن  الله(ص) در عصری زندگی می این لباس برازنده شما نیست! حضرت فرمودند: رسول

ترین  دوران، فقر و تنگدستی جامعه پایان یافت و فراوانی و وفور نعمت پیش آمد؛ شایستهازآنکه  حاکم بود، اما پس
، ١٤٠٧اند نه کافران (کلینی،  اند نه منافقان، مسلمانان اند نه بدکاران، مؤمنان ها نیکوکاران اشخاص برای این نعمت

ت دارند من روی نمد بنشینم و لباس فرماید: دوستداران کوته اندیش من، دوس  ). امام رضا(ع) نیز می٦٥، ص٥ج
). بنابراین، تجمل زمانی ٣٠، ص٧٦، ج١٤٠٣پذیرد (مجلسی،  که زمانه ما این را نمی حالی درشت بپوشم، در

دست آمد و مناسب شأن انسان بود، باید با منافع و مصالح  که از راه حالل به اخالقی و ارزشی است که پس از این
باره دچار  اشته باشد و البته رعایت این قید، دشوار است؛ زیرا ممکن است افراد دراینخوانی د فقرا جامعه نیز هم

وتفریط شوند که هر دو غیراخالقی و غیر ارزشی و مذموم است؛ افراط به این است که ممکن است برخی،  افراط
هایی را  نواده و آراستگیوضعیت زندگی فقیران جامعه خود را در نظر نگیرند و تفریط این است که انسان خود و خا

ُعُنِقَك َو ال   َو ال َتْجَعْل یَدَك َمْغُلوَلًة ِإلی«سوره اسراء:  ٢٩چیز را صرف فقرا کند؛ آیه  که بار مالی دارد، نادیده بگیرد و همه
باز مباش که  ودل ل نیز دستطور کام ؛ و دستت را بخیالنه بسته مدار و به»َتْبُسْطها ُکلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلومًا َمْحُسوراً 

وتفریط مذکور است، اما صعوبت تشخیص وظیفه اخالقی  درنهایت نکوهیده و درمانده گردی، نقد مناسبی به افراط
که منزلش را ساخت، برای  در این قبیل تعارضات همچنان کار مشکلی است؛ مثًال در زمان ما اگر کسی پس از این

که اتفاقًا در قانون هم ، سنگ یا آجرنما کند را برای استحکام و زیباسازی اش زیبایی آن بخواهد نمای بیرونی
بسا با آن هزینه بتوان مقدمات اشتغال یک جوان نیازمند را فراهم کرد.  ای باید صرف کند که چه هزینهست، الزامی ا

بر حد  موارد، تکیهگونه  رسد در این شود کدام است؟ به نظر می اینجا وظیفه اخالقی که موجب قرب الهی می
تواند نماکاری پسندیده و مطلوب را از نماکاری ناپسند و مذموم تفکیک کند. ضرورت (ضرورت قانونی) می

ترین مردم. رعایت حال ضعیف4
که در قید قبلی نیز بدان اشاره شده بود، رعایت اضعف مأمومین است و نه  چنان قید چهارم تجمل اخالقی، آن

نوعی شبیه و کامل و تشدید یافته قید قبل است؛ با این تفاوت که مختص امام جامعه است.  کور به. قید مذها آنعموم 
دنیا شدن و جامه مندرس پوشی و عزلت گزیدن برادرش به حضرت  رو، وقتی عالء بن زیاد حارثی از تارک ازاین

چرا به زن و فرزند «فرمود: کند، حضرت دستور به احضار او دادند. حضرت به او رو کرد و  علی(ع) شکایت می
های پاکیزه دنیا را برای تو حالل و روا ساخته، ناراضی  کنی که خدایی که نعمت خویش رحم نکردی؟ آیا تو خیال می

یا امیرالمؤمنین، تو هم «عاصم گفت ». تر از این هستی بهره ببری؟ تو در نزد خدا کوچک ها آنشود از اینکه تو از  می
حضرت جواب دادند: خداوند بر پیشوایان عادل واجب کرده » خوری شی و غذای لذیذ نمیپو که جامه نرم نمی

ترین  گونه زندگی کنند که تهیدست ترین طبقات ملت خود را مقیاس زندگی شخصی خویش قرار دهند و آن ضعیف
   ).٣٦، ص١١ ، ج١٤٠٤کند، تا فشار و سختی فقر و تهیدستی به آن طبقه اثر نکند (ابن ابی الحدید،  مردم زندگی می
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که  بسا تجملی که برای غیرمسئول در جامعه اسالمی (با رعایت سایر قیود) اخالقی باشد، درحالی سان چه بدین
 همان تجمل برای فرد مسئول غیراخالقی است.

. حسن نیت5
چهارم) بود، اما قیودی که تاکنون مطرح شد ناظر به عمل مکلف (قید اول و دوم) و سپس صفات او (قید سوم و 

ترین ارکان فعل اخالقی است. اگر کسی در  دو قید پایانی ناظر به حوزه نیت و حسن فاعلی است که یکی از مهم
تنها اخالقی و ممدوح و مقرب  شود و تجمل متکبرانه نه تجملش، اخالص و نیت الهی نداشته باشد، دچار تکبر می

ای تکبر بمیرد، بوی بهشت را نشنود،  گونه آمده: هر که با ذّره ریف ایننیست که مذموم و ناپسند است؛ لذا در نبوی ش
را خیلی دوست دارم و برای همین   الله من زیبایی و آراستگی پرسد یا رسول مگر آنکه قبل از مرگ توبه کند. مردی می

ای؟ گفت:  در دل چگونهفرمایند:  خواهد لباس و کمربند و کفشم زیبا باشد، آیا اشکال دارد؟ حضرت می نیز دلم می
حق عارف است و آرامش دارد، فرمود: این کبر نیست، ولی کبر آن است که حق را رها کنی و روی به غیر حق  دلم به

اندازه مال و آبروی تو ارزنده نیست (طبرسی،  کس به آری، و چون مردم را ببینی گمان بری که مال و آبروی هیچ
شود، اما اگر خدا را رها  تجمل نیتش از تجمل، خدا باشد به خدا نزدیک می). پس اگر انسان م٤٨٤، ص٢ ، ج١٣٦٥

جای آنکه او را به خیر و کمال و سعادت و  بینی شده و به کند و از او غافل گردد، تجملش آلوده به تکبر و خودبزرگ
قرب و رضوان الهی هدایت کند، عامل شر و نقص و شقاوت و ضاللت او خواهد شد.

د. رعایت زه6
تر است که حسن نیت  جهت از قید قبل متعالی تری از حسن نیست است. این قید ازآن رعایت زهد، درجه کامل

تنها در یک تجمل و سایر تجمالتش  که انسان نه در یک عمل است، اما زهد امری فراتر از یک عمل است و آن این
هم توجهی به غیر خدا داشت، نه توجهی اصیل و  که در همه امور دنیایی و مادی، غیر خدا را در نظر نگیرد و اگر

رود  استقاللی که توجهی ابزاری و اعتباری داشته باشد که این خود یکی از اصول ثابت اخالقی به شمار می
های آن  آید که یکی از بهترین دست می ). این قید از آیات و روایات بسیاری به٤٣، ص١٨، ج١٣٧٢(مطهری، 

)؛ ازجمله اینکه قارون با ٧٩-٧٦ای در این باب است (قصص:  ی نکات بسیار ارزندهحکایت قارون است که حاو
داد و مردم نیز آرزوی  کرد و به مردم نشان می کرد و خود را زینت می دست آورده بود تجمل می های فراوانی که به گنج

اینکه قارون از  به خاطر، مگر کند و علت مذمتش، چنین تجملی نیست زندگی او را داشتند، اما خدا او را مذمت می
ای برای رضای  های آن را وسیله و مقدمه که دنیا و زیبایی جای آن خدا و معنویت و توجه به آخرت جدا شده است و به

شده است.  ها آنتوجه کرده و فریفته  ها آنخدا و خدمت به خلق و تحصیل آخرت قرار دهد، مستقل به 

گیرينتیجه
گذاری شده است،  های آن) پایه میل و خواسته انسان (اومانیسم و مؤلفه بر اساسمدرن ازآنجاکه سبک زندگی 
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آسایی را به همراه  گرایی متظاهرانه، تبرج، انباشت ثروت، شهرگی و تن ای مانند مصرف های اجتماعی ناخواسته آسیب
در مذموم یا ممدوح بودن آن وجود های مختلفی وارد جامعه اسالمی شده و نوعی ابهام  ها از کانال دارد. این آسیب

دارد. حال سؤال این است: چگونه بین تجمل ارزشی و غیر ارزشی که همواره میلی واقعی در انسان است تمیز 
تری از تجمل بسنده کرده و  جای آن، مثًال باید به فقرا کمک کنیم یا به درجه پایین دهیم؟ چگونه تشخیص دهیم به

دان کنیم؟ پاسخ این است که مالک عقل متکی به شرع است؛ یعنی متون شرعی را با عقل بیشتر از آن را خرج نیازمن
توانیم هر تجملی را  گانه مذکور رسیده و می کنیم که با مراجعه به آن، به قیود ششتحلیل کرده و قیود را استنتاج می

نداشت، غیر ارزشی و غیراخالقی تلقی  که واجد آن قیود باشد را ارزشی و هرکدام که همه یا حتی یکی از آن قیود را
کنیم، اما این احتمال منتفی نیست که کسی با مراجعه به قیود مذکور همچنان در برخی موارد نتواند وظیفه 

که در برخی  دهنده صعوبت تشخیص وظیفه در برخی موارد است. توضیح ایناش را احراز کند. و این نشان اخالقی
بار مالی چندانی ندارد، تشخیص تجمل ارزشی دشوار نیست، اما در مصادیقی که  از مصادیق تجمل که هزینه و

یک  که کدام تواند در امور فقرا و نیازمندان صرف شود، تشخیص این هزینه و بار مالی دارد و مشابه آن هزینه می
و، قضاوت بین دو ای نیست. از همین ر اخالقی و ارزشی و مورد رضای خدا و موجب قرب الهی است نیز کار ساده

قَنا ِلَما ُتِحبُّ َو َترَضی«مورد مشابه نیز دشوار است؛ اینجاست که انسان خود را نیازمند استجابت دعای:  ؛ ألّلُهمَّ َوفِّ
؛ خدایا اشیا را  َاِرِنی اْالَْشَیاَء َکَما ِهَی «و استجابت دعای نبوی شریف: » خدایا مرا به آنچه رضای توست موفق کن

). یعنی زبان حال و قال ما ١٣٣، ص٤، ج١٤٠٥(ابن ابی جمهور، » بیند که هستند به من نشان بده، میگونه  همان
پندارم را به من نشان ده تا برایم معلوم شود که با کمال  باید این باشد که خدایا حقیقت این کاری که من زیبا می

را دوست داری و به آن راضی هستی یا رضایت تو کند و آیا تو نیز آن  وجودی من مناسب است و مرا به تو نزدیک می
نظر کنم یا به کمتر از آن بسنده کنم و به فقرا توجه کنم و یا حداقل با  و قرب من به این است که از این تجمل صرف

های  تر شوم؟ زیرا این تشخیص وظیفه در تجمل ارزشی مانند اکثر موارد تعارض ترک تجمل مذکور به فقرا شبیه
نگری و بصیرت و اخالصی است که در مقابل شرکی است که تشخیص آن از راه  خالقی، نیازمند واقعشرعی و ا

)٣٨٤، ص٢، ج١٣٧٧بابویه، رفتن مورچه روی سنگ سیاه در تاریکی شب دشوارتر است. (ابن

د رسد این است: بع در تشخیص وظیفه نسبت به مصادیق مختلف تجمل ارزشی راهکاری که به نظر نگارنده می
از تأمل و درنگ، سه حالت ممکن است برای ما به وجود بیاید:

های حداقلی و متعارف؛ کنیم؛ مانند تجمل یقین به رضای خدا پیدا می )الف

کنیم؛ یقین به نارضایتی خدا پیدا می )ب

توانیم رضای خدا را تشخیص دهیم. روشن  کنیم نمی شویم و هر چه تالش می بین دو امر، دچار شک می )ج
است که در مورد اول، وظیفه عمل و در مورد دوم اجتناب است و در مورد سوم، بازگشت به خدا و رسول 

بسا مقصود از بازگشت به خدا و رسول، تقوا و توکل و  ). چه١٧٠و  ١٦، ص١، ج١٤٠٦است(فیض کاشانی، 
بیت و درنهایت، احتیاط است. تضرع به درگاه خدا و توسل به اهل
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منابع
یم- .قرآن کر

ق)، قم: هجرت.١٤١٤، صبحی صالح، (البالغه نهج-

. ، قم: مکتبة الله المرعشی النجفیالبالغه شرح نهجق)، ١٤٠٤، ( ابن أبی الحدید، عبدالحمید بن هبه الله-

، قم: دار ٤، جعوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیةق)، ١٤٠٥الدین، ( إبن أبی جمهور، محمد بن زین-
 شر.سید الشهداء للن

، ترجمه محمدی شاهرودی، تهران: دارالکتب االسالمیه.معانی االخبار)، ١٣٧٧بابویه، محمد بن علی، ( ابن-

. ، قم: مکتب االعالم االسالمیمعجم مقاییس اللغةق)، ١٤٠٤، ( فارس، احمد بن فارس ابن-

النشر و التوزیع ـ دار صادر.، بیروت: دار الفکر للطباعة و لسان العربق)، ١٤١٤، ( منظور، محمد بن مکرم ابن -

یتی در  بررسی جامعه«)، ١٣٩٨نیا، ( اجتهادی، مصطفی و وحید کشافی- شناختی مخاطبان فرهنگ سلبر
.١٤٨-١١٣، ص٢٠، ش٥، سهای نوین مطالعات رسانه، »اینستاگرام فارسی

 ٤منطقه  های مصرف متظاهرانه: مطالعه روی معلم«)، ١٣٩٤پور، ( آزاد ارمکی، تقی و شهناز سلیمان-
.٣٠-١١، ص١٧، ش٥، سال فرهنگ رسانه، »تهران

، بیروت: داراحیاء تراث العربی.١٣، جتهذیب اللغةق)، ١٤٢١األزهری، محمد بن احمد، (-

گرایی در رفتارهای فردی و راهکارهای  شناسی تجمل آسیب«)، ١٣٩٤افسردیر، حسین و عصمت رحیمی، (-
.١٣٤-١١٠، ص٣٣، ش١٢، سربیت اسالمیبصیرت و ت، »قرآنی و روایی پیشگیری از آن

http://www.alisafaee.ir،سبک زندگی غربی)، ١٣٩٣پارسا، داوود، (-

تأثیر سبک زندگی اسالمی در پیشگیری «)، ١٣٩٨جزینی، علیرضا، عباسی کسانی، علی و محسن پناهی، (-
، های اجتماعی ی آسیبفصلنامه مطالعات اسالم، »های اجتماعی (با تأکید بر نقش نماز) از جرم و آسیب

.٤٨-٣٥، ص١، ش٢دوره

، بیروت: دار تاج اللغة و صحاح العربیة  الصحاحق)، ١٤٠٤جوهری فارابی، ابونصر اسماعیل بن حماد، (-
 العلم للمالیین.

، ٢٨، شفرهنگ پویا، »های جامعه نتیجه گرا و تکلیف مدار شاخصه«)، ١٣٩٣چراغی کوتیانی، اسماعیل، (-
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.١١٩-١١٤ص

، مشهد: آستانة السالم) هدایة األمة إلی أحکام األئمة(علیهمق)، ١٤١٤، ( ، محمد بن حسنحر عاملی-
 الرضویة المقدسة، مجمع البحوث اإلسالمیة.

.۴و ج ٣، قم: مؤسسه آل البیت، چاپ دوم، جوسایل الشیعهق)، ١٤٠٩، (ـــــــــــــــ -

جلدی، قم: دارالتفسیر.  ١٤، مستمسک العروه الوثقیق)، ١٣٩١حکیم، سید محسن طباطبائی، (-

یتی گری و تعامل «)، ١٣٩٨خیامی، عبدالکریم؛ اسکندری، علی و مرضیه خلقتی، (- بازکاوی فرهنگ سلبر
.٣٢-٧، ص٣٠، ش١٣، سدیداری و شنیداری های رسانه، »ها رسانه ملی با چهره

ان.مؤسسه لغت نامه و دانشگاه تهر :، تهراننامه لغت)، ١٣٧٣اکبر، ( دهخدا، علی-

ید متظاهرانه با ویژگی«)، ١٣٩٦دهقان، شقایق؛ باروتی، وحید و مجید فتاحی، (- های  رابطه بین رفتار خر
المللی  ، دهمین اجالس بین»(موردمطالعه: صنعت پوشاک) ها آنشخصیتی افراد و الگوهای مصرفی 

مدیریت و حسابداری.

آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).، قم: انتشارات مؤسسه شناسی انسان)، ١٣٨٤رجبی، محمود، (-

، قم.مهذب االحکام فی بیان الحالل و الحرامق)، ١٤١٣سبزواری، سید عبداألعلی، (-

 ، تهران: نشر ناب. شرح منظومه)، ٧٩-١٣٦٩سبزواری، مالهادی، (-

، مالیر: انتشارات علمی دانشگاه مالیر. نامه منطق قدیم درس)، ١٣٩٧سروش، جمال، (-

، ش ٣، سنامه سبک زندگی پژوهش، »سبک زندگی با رویکرد معنوی«)، ١٣٩٦حسین، ( الدین، سید شرف-
.٩٧-٧٣، ص٤

ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان  بررسی مقایسه«)، ١٣٩٤اکبر کریمی، ( شعبانی، احمد و علی-
یه مصرف متظاهرانه .١٥٤-١٠٧، ص٢، ش٧، سمطالعات اقتصاد اسالمی، »و نظر

، تهران: فراهانی.٢ و ج١، ترجمه میرباقری، جمکارم األخالق)، ١٣٦٥، ( لطبرسی، حسن بن فض-

 ، بیروت: دارالعلم.۴، جالقاموس المحیطتا)،  فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، (بی-

، اصفهان، کتابخانه امام أمیرالمؤمنین الوافیق)، ١٤٠٦، ( فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی-
علی(ع).
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، قم: مؤسسه دارالهجره.المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرق)، ١٤١٤، (فیومی، احمد بن محمد-

، تهران: دارالکتب االسالمیه.٦و ج ٥، ج٢، جالکافیق)، ١٤٠٧کلینی، محمد بن یعقوب، (-

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.٧٦و ج ١٦، جبحار األنوارق)، ١٤٠٣مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، (-

. ، قم: مؤسسه اسماعیلیان٢، جلوامع صاحبقرانیق)، ١٤١٤ی بن مقصودعلی، (مجلسی، محمدتق-

، ٢، چ٢ الله مصباح یزدی اخالق در قرآن مشکات مجموعه آثار آیت)، ١٣٨٨مصباح یزدی، محمدتقی، (-
قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

. ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمییمالتحقیق فی کلمات القرآن الکر )، ١٣٦٨مصطفوی، حسن، (-

، قم: صدرا.١٨، جمجموعه آثار)، ١٣٧٢مطهری، مرتضی، (-

، »سبک زندگی و مصرف متظاهرانه و منزلتی«)، ١٣٩٤مغنی، حیدر؛ ساالری، ابراهیم و مصطفی کاظمی، (-
، استنابول ترکیه.المللی مدیریت و مهندسی صنایع دومین کنفرانس بین

فصلنامه ، »مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی«)، ١٣٨٦محمدسعید، (مهدوی کنی، -
.٢٣٠-١٩٩، ص١، ش١، ستحقیقات فرهنگی
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