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ص    ح ی ی مات  ثا       شا اا  الح  ت  وی صا        رف ل ا
د  ه      )ره(ی      امام اا د

  2 کاوسی اسماعیل دکتر  -  1 حسینی شاه علی دکتر

  :چکیده
 استمرار ،وري  بهره ارتقاي هاي راه از یکی مصرف الگوي اصالح که است آن مقاله اصلی مفروض
 امـام  امـداد  کمیته در مصرف الگوي اصالح آن تبع به و کشور در جانبه همه توسعه و پیشرفت
 ایـن  در .دارد اسـتلزاماتی  توسـعه  و پیـشرفت  از درجـه  این به رسیدن اما. باشد می )ره(خمینی
 بـه  اصـلی  شـاخص  سه ها زیرساخت ایجاد و زندگی سبک تغییر عقالنیت، کردن نهادینه نوشتار
 واکـاوي  و تحقیـق  مـورد ) ره(خمینی امام دادام کمیته در مصرف الگوي اصالح استلزامات عنوان
 شـاخص  سـه  این از یک هر که هستیم سؤال این به پاسخ صدد در مقاله این در. اند گرفته قرار
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 بـه  ابتـدا  تسـؤاال  ایـن  بـه  پاسـخ  براي. کنند می آفرینی نقش مصرف الگوي اصالح در چگونه
 الگـوي  اصـالح  چیـستی  بـه  بحـث  تبیـین  براي سپس و گرایی مصرف و مصرف مفاهیم تعریف
 تغییر عقالنیت، کردن نهادینه شاخص سه تبیین و بررسی به نیز پایان در و ایم پرداخته مصرف
 امـام  امـداد  کمیتـه  در مـصرف  الگـوي  اصـالح  خصوص در ها ساخت زیر ایجاد و زندگی سبک
  .است شده پرداخته) ره(خمینی

 امـام  امـداد  دگی،کمیتـه زن سـبک  سـاخت،  زیـر  عقالنیـت،  مـصرف،  الگـوي  :کلیدي ژگاناو
  وري بهره ،)ره(خمینی
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  :دمهمق
 واژگـان  و خـاص  مفـاهیم  وسـیله  بـه  تخصصی حوزه هر در هاپدیده و شرایط تحلیل و هیتجز 

 مـستمر  یندافر و متعدد مفاهیم وجود. است پذیرامکان علمی رشته آن در شده تولید تخصصی
 باشـد،  مؤثر رو پیش هايپدیده و جاري هايواقعیت بیشتر هرچه توضیح در تواندمی آنها تولید
 و تجزیـه  امکانـات  و گذاشـته  مثبتـی  تـأثیر  نیـز  تحلیل کیفیت و پیچیدگی غنا، بر آنکه ضمن
 علـوم  دانـشمندان  کـه  اسـت  دلیـل  این به. دهدمی ءارتقا و توسعه علمی حوزه هر در را تحلیل

 و ابداع با کوشندمی نیز رهنگف شناسیجامعه و فرهنگی مطالعات حوزه پژوهشگران و اجتماعی
 انبـوه  بسط و طرح و دهند توضیح را آن اجزا و فرهنگ متحول واقعیت مفهومی، ابزارهاي بسط

  .هستند وضعیتی چنین گویاي جدید، مفاهیم
 و شناسـی جامعـه  حـوزه  پژوهـشگران  که است مفاهیمی زمره از نیز 1 مصرف الگوي مفهوم
 دامنـه  و برندمی کار به و مطرح را آن فرهنگی، هايواقعیت ايپاره بیان براي فرهنگی مطالعات

   یعنــی مــصرف الگـوي . اســت یافتـه  زیــادي رواج اجتمـاعی  علــوم ادبیـات  در آن کــارگیريبـه 
 مـوازین  بـا  جامعـه  مـصرف  الگـوي  انطباق دیگر عبارت به جامعه، در مصرف روش ترین مطلوب
 منـافع  بـر  مبتنـی  و بهینه مصرف، یفیک و کمی حد آن در که يطور   به منطقی و عقلی دینی،
 نیازمند خود این و است پایدار سازيفرهنگ نیازمند مصرف الگوي اصالح. باشد جمعی و فردي

 تـدریج  به و کنند احساس را مصرف اصالح رفتارهاي الزام جامعه افراد همه تا است راهکارهایی
 هـاي  عرصه تمامی در فرهنگ یک به نهایت در و پایدار رفتار یک به و شده نهادینه اصالح این

  .شود تبدیل مصرف
 اهمیـت  داراي کـشور  در مـصرف  بهینه فرهنگ به دستیابی و مصرف الگوي اصالح در آنچه

 اسـت  مـشی  خط تعیین و استراتژي تبیین نیازمند مصرف الگوي اصالح که است این باشد می
 در مهـم  ایـن  به دستیابی زمهال واقع در ندهد؛ ماهیت تغییر شعار یک به اصل این آن، طی که

 بایـد  ایـن  بنـابر  باشد؛ می جامعه آحاد همه و مسئوالن سوي از عمیق حرکتی و خیزش کشور،
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 اصـل  ایـن  به رسیدن خصوص در را خود هاي فعالیت و دانسته ضرورت یک را اصل این همگی
  .نمایند اقدام ساز فرهنگ امر این به دستیابی براي و کنند ریزي برنامه مهم
 از بـسیاري  چگونـه  کـه  دهـد  مـی  نـشان  کـشور  غیررسـمی  و رسـمی  آمارهـاي  به اهینگ
 و رود می هدر علمی و درخشان استعدادهاي وجود تا تغذیه و انرژي بخش از کشور هاي ظرفیت

 زمینه در: مثال طور  به. گیرد می بر در را مادي غیر و مادي منابع تمامی تهدید این کلی طور  به
 انرژي مصرف کل گذشته سال در که است ترتیب این به وضعیت کشور در انرژي مصرف میزان
 در مـصرف  میـزان  آشـامیدنی  آب زمینـه  در و بـوده  اروپا کل برابر 5/8 و ژاپن برابر 7 ایران در

  .1)1388 ، احمدي (است جهانی الگوي برابر 70 ما کشور
 از یک هر که هستیم ؤالس این به پاسخ صدد در مقاله این در باال مطروحه موارد به توجه با

 در چگونـه  هـا  سـاخت  زیـر  ایجـاد  و زندگی سبک تغییر عقالنیت، کردن نهادینه هاي شاخص
  کنند؟ می آفرینی نقش مصرف الگوي اصالح

  :مفاهیم تعریف -1

  گرایی مصرف و مصرف -1-1
 نجـادآ یا وی  عـ یطب منـابع  از اندازه به استفادهی  یعن آن هنجار وي  عادي  معنا در کردن مصرف

 دنبـال  راي بـشر  تمـدن  خیتـار  ریسـ  خطی  کم اگر . ها انسانی  زندگ تداوم و اتیح ادامهي  برا
 انـسان  کـه  شـد  شروعی  زمان از زین بشري  ها جنگ و زیست عمده قسمت که مییابی  م در میکن
 امـا . 2)1388 ،یانیآشـت ي اریـ ط ( کـرد  دایـ پ را ارزش بـا  اقـالم  وی عـ یطب منابع رهیذخیی  توانا

 گرفته فرا را انسان وجود که کند یم داللتی زندگ دری روش و راه و نییآ ، رسم بهیی گرا مصرف
 مـصرف  جـا  نیا در. گذارد یم انسانی  خوشبخت تینها در و رفتار تفکرات، بری  قیعم ریثأت است
 بـه  شیگـرا  و لیتمایی  گرا مصرف رایز دارد؛ي  ماهو تفاوت مصرف از شده ارائه فیتعر با کردن
 قدرتمند و دیجدی  فرهنگ ندهینما این بنابر است، خدمات و کاالها انواع دری  افراط کردن صرف

______________________________________________________________________________________ 

1- http://masoodahmadi.blogfa.com/post-35.aspx  
2- http://www.bashgah.net/pages-33965.html  
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ي ریگ یپ غرب دری  صنعت انقالب از توانی  م را آني  ها رگه نینخست که است انسانی  زندگ در
  .کرد

» گرایی مصرف«. است گرفته قرار بهینه مصرف مقابل نقطه در اسراف و گرایی مصرف پدیده
 است اجتماعی و فردي هاي آسیب و ها آفت ترین بزرگ از یکی که اسراف رت ساده عبارت به یا
 در روي زیـاده  هرگونـه  کلـی  طـور   به است؛ گرفته قرار مصرف در روي میانه و اعتدال مقابل در

 بـین  از و توسـعه  رشد، تخریب عامل گرایی مصرف حقیقت در. شود  می شامل را اتالف و کمیت
 نیـاز  کـه  اسـت  نامتعـارف  مـصرف  معنـاي  در نگـاه  یک از ییگرا مصرف. است ملی منابع رفتن

 دیگـران،  از تقلیـد  بـه  گـاه  که را افراد یا فرد کاذب نیاز بلکه سازد، نمی برطرف را فرد فیزیکی
 مـصرف . سـازد  مـی  برطـرف  اسـت  شده جادای  جامعه ساختار تغییرات یا مادي شرایط تبلیغات،
 هرگونـه  و اسـت  شـده  اسـتعمال  اسـراف  لغوي يمعنا همان در نیز دین عالمان نگاه در گرایی
  . دانند می اسراف را آنها مانند و اتالف و روي زیاده گرایی، بیهوده

  : فرمایند می باره این در )ع(علی امام 
اسراف و تبذیر حقه غیر فی المال اعطاء االوان 

  ). منبعهمان ،ياحمد(»است اسراف و میل و حیف ناحق، به کردن خرج باشید آگاه«
 بهینـه  و مـصرف  الگـوي  اصـالح  مـورد  در انعـام  سوره 141 آیه در نیز قرآن آسمانی کتاب
  : فرماید می کردن مصرف

المسرفین الیحب انه والتسرفوا حصاده یوم حقه اتوا و اثمر اذا ثمره من کلوا   
  بپردازیـد  درو هنگام به را آن حق و بخورید نشیند می ثمر به که هنگامی میوه آن از و«

  ).، منبعهمان( »ندارد دوست را کنندگان اسراف خداوند که نکنید اسرافو 
 است این معنایش تسرفوا وال: است نوشته» التسرفوا «عبارت توضیح در) ره( طباطبایی عالمه

 تجاوز است مفید و صالح شما معاش براي که حدي آن از غالت و ها میوه این از استفاده در که
 آن بخشش و بذل و خوردن در توانید نمی ولی هستید، آن صاحب ماش که است درست. نکنید
 معـصیت  راه در مـثالًٌ  ببریـد،  کار به فرموده معین خدا که مصرفی غیر در یا و کنید روي زیاده
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 را آن و کنـد  اسـراف  آن در تواندنمی گیرد می شما از که فقیري همچنین و نمایید صرف خدا
 فقیـر  چـه  و مالـک  چه مردم همه شامل آن خطاب و است مطلق آیه مفهوم پس. نماید تضییع
 و حرام کاري گرایی مصرف و روي زیاده که شود می استفاده شریفه آیه این از این بنابر. شود می

 المـال  بیت مصرف در خصوص به مصارف، در احتیاط با نیز )ع(علی امیرالمومنین. است نکوهیده
 الگـوي  بهتـرین  زیـستی  سـاده  و قناعـت  در نیـازي  بی کمال در و داشتند را نظارت ترین عالی

 اسـراف،  شدت به و کردند می سفارش بوده مصارف در روي میانه و اعتدال همان که را مصرف
 غیرقابـل  حکـومتی  والیان از را امر این ویژه به کردند؛ می نکوهش را گرایی مصرف و روي زیاد

 . دانستند می پذیرش

 : نویسد می حنیف، بن عثمان بصره، ندارفرما به اي نامه در خصوص این در

 سـرمایه  از مـردي  کـه  انـد داده گـزارش  من به حنیف، پسر اي! درود و خدا یاد از پس«
 شـتافتی،  او سـوي  بـه  سـرعت  بـه  تـو  و خوانـد  فرا خویش مهمانی به را تو بصره، داران

 وتـ  جلـوي  پـی  در پـی  غـذا  از پر هاي کاسه و آوردند تو براي رنگارنگ هاي خوردنی
 محـروم  سـتم  بـا  نیازمندانـشان  کـه  بپـذیري  را مردمی مهمانی کردم نمی گمان نهادند، می

 کـدام  سـر  بـر  و کجـایی؟  در کـن  اندیشه اند، شده دعوت سفره بر ثروتمندانشان و شده،
  ») .121،اسالمی اقتصاد و )ع(علی امام( خوري؟ می  سفره

 : فرمایند می جا بی مصرف زا پرهیز همچنین و مصرف در دقت درخصوص نیز خمینی امام

   ملــت بــراي کـه  را چیزهــایی کـه  باشــند داشــته توجـه  را ایــن بایـد  مطبوعــات حتـی «
 بایـد  نکننـد،  آن صرف وقت نکنند، این صرف کاغذ ننویسند ها روزنامه در نیست مفید
 اگـر  ،اسـت  مـسلمین  المـال  بیـت  این که باشد داشته معنا این به توجه تلویزیون و رادیو
 هـا  ایـن  دارد مـسئولیت  شود، است مسلمین مصالح به مربوط که چیزهایی صرف وقتش
 بـه  بگیرند مشاور ضرورت اندازه به که کنند مالحظه هستند مقاماتی که اشخاصی باید

 بـدانیم  مـا  همـه  باید را معنا این و دلخواه اندازه به نه بگیرند خدمتگزار ضرورت اندازه
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 ).224:.19 جلد نور، صحیفه. (ندارد آخر ما هاي دلخواه که

 اسالمی تعالیم و دستورات در اسراف و گرایی مصرف شدید نهی به توجه با اساس همین بر
 چـرا  دارد وجـود  تفاوت جامعه در گرایی مصرف و مصرف بین که گرفت نتیجه چنین توان می
 ادایج باعث و باشد می اقتصادي توسعه و رشد و تولید در ثرؤم عاملی خود خودي به مصرف که

 مصرف شود می ملی منابع رفتن هدر باعث و مذموم که آنچه اما. گردد می تولید و عرضه تقاضا،
 ایـن  کـه  باشـد  می جامعه در مصرف صحیح الگوي از برخورداري عدم یا و نامتعارف و نامناسب

 سـازي  فرهنگ این بنابر. گردد می جامعه در گرایی تجمل و روي زیاده گرایی، مصرف باعث امر
 ناپـذیر  اجتنـاب  ضـروریات  از کـشور  در مصرفی الگوهاي هاي زمینه همه اصالح و بهینه مصرف
  .باشد می

  مصرف الگوي اصالح بر گذري -1
 ءارتقا سبب و است کشور منابع از استفاده صحیح روش کردن نهادینه معنی به مصرف الگوي اصالح
 از. اسـت  حقیقـی  عـدالت  گـسترش  بـراي  ايزمینـه  و شده ها هزینه کاهش و زندگی هاي شاخص
 در وريافنـ  ارتقـاي  از ناشـی  علمـی  پیـشرفت  بـر  عالوه تا شود می باعث بهینه مصرف الزام طرفی
 مناسـب  توزیـع  فرصـت  جهـانی،  استانداردهاي با مطابق بهینه تجهیزات و وسایل ساخت و طراحی
  .گردد فراهم نیز است بوده توجه مورد کمتر که هایی بخش دیگر در پیشرفت آن تبع به و منابع

 ویـژه  بـه  توسـعه  بـه  رسیدن و وري  بهره ایجاد در کلیدي بسیار رکنی مصرف الگوي اصالح بنابراین
 جـزو  را آن و دانـسته  لـوکس  امـري  را وري  بهره ما، مدیران از برخی هنوز متأسفانه. است پایدار توسعه
 وري  بهـره  فرهنـگ  بطـن  در مصرف الگوي اصالح که صورتی در دانند، نمی ها سازمان فعلی هاي ضرورت
  فرهنگـی،  جدیـد  انتظـارات  و نـوین  اهـداف  نـاهمخوانی  و تنـاقض  از شـکل  ایـن  البتـه  که است نهفته

 نگـرش  و دانش با ... و کارآفرینی نوآوري، مداري، مشتري کیفیت، ،وري  بهره: مثل اقتصادي  و اجتماعی
تی و قدیمی  مـی  فـراهم  را منـافع  با منابع ادلتع و توازن مصرف الگوي اصالح. است مذکور مدیران سنّ
  . سازد می تر یافتنی دست ،است هدفمند حرکتی و موزون رشدي در که را توسعه و آورد

 اراده و تعهـد  مـشارکت،  زدایـی،  فقر سازي، آگاه رسانی، اطالع گرو در مصرف الگوي اصالح
 بهینـه  هی،خـوا  بهینـه  از اسـت  جریـانی  آن سـازي  بهینـه  و مصرف الگوي اصالح فرایند. است

 منابع از درست استفاده خواهان فرهنگ همان خواهی بهینه. پروري بهینه و سازي بهینه گزینی،
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 و اسـت  فرایند این در کلیدي و مهم گام مرحله این. شود نهادینه جامعه بطن در باید که است
 ي،احمـد  (باشـد  مـی   جامعـه  آحاد نگرش و دانش افزایش و سازي آگاه رسانی، اطالع نیازمند
 در مـصرف  بهینـه  فرهنگ به ابییدست و مصرف الگوي اصالح بر چه آن دیگر، سوي از). 1388
 و اسـتراتژي  تبیـین  نیازمنـد  مـصرف  الگـوي  اصالح که است این باشد می اهمیت داراي کشور
 الزمـه  واقـع  در ندهـد؛  ماهیـت  تغییر شعار یک به اصل این آن، طی که است مشی خط تعیین
 جامعـه  آحـاد  همـه  و مـسئوالن  سـوي  از عمیق حرکتی و خیزش کشور، در مهم این ابییدست
 راسـتاي  در را خـود  فعالیـت  و دانـسته  ضـرورت  یک را اصل این همگی باید این بنابر ؛باشد  می

. نمایند اقدام ساز فرهنگ امر این به رسیدن براي و کنند ریزي برنامه مهم اصل این به رسیدن
 مـسئوالن  خـصوص  بـه  مـا  همـه  « کـه  است این دارند یدتأک آن بر رهبري معظم مقام چه آن

 مهـم،  هـدف  این تحقق مسیر در باید مردم آحاد و اجتماعی هاي شخصیت حکومتی، و دولتی
 بـا  تا کنیم حرکت و ریزي برنامه ها، زمینه همه در مصرف الگوي اصالح یعنی اساسی و حیاتی
 نیکـوترین  به ملت احوال تبدیل از اي برجسته مصداق کشور، منابع از مدبرانه و صحیح استفاده
 الگوي اصالح بر ایشان تأکید این، بنابر) . رهبري معظم مقام فرمایش( .یابد بروز و ظهور ها، حال

 اقتـدار  بـه  ابییدست و شکوفایی براي مناسب بستري عنوان به موضوع این دهنده نشان مصرف
 عامـل  مهمترین عنوان به موضوع اصل صیانت حفظ و شعارزدگی از پرهیز نتیجه در. است ملی
 بـه  مـردم  همـه  اصـلی  وظیفه آن، تحقق و تبیین همچنین و مصرفی الگوهاي اصالح مسیر در

  . رود می شمار
 شـدن و دور   کردن داشته، با دستورهاي خود از ضـایع       کید فراوانی بر درست مصرف    أاسالم ت 

کردن و کاهش سطح رفطبیعی است که درست مص   . ریختن کاالهاي تولیدشده منع کرده است     
که کاهش مصرف، ضمن این. فعلی مصرف، شرایط را براي افزایش صادرات فراهم خواهد ساخت  

باید جلو مصارف تجملی و اسراف را چـه در  . روند فزاینده تقاضا و نیز تورم را کاهش خواهد داد    
  .م آموختکردن را به مردباید اخالق درست مصرف. گرفتمراکز دولتی و چه در بخش خصوصی

بایـد جلـو تبلیغـات    . زیـستی، کـار، تـالش و تولیـد باشـند      باید خود الگوي سـاده     مسئوالن
باید با افزایش کیفیت . ویژه مصارف تجملی و غیرضرور را در صدا و سیما گرفتگرایی به  مصرف
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قـرآن  . جاي کاالهاي خارجی، تشویق کرد تولیدات داخلی، مردم را به مصرف کاالهاي داخلی به        
  :فرمایدر این زمینه مید

   داردنمــى دوســت را اســرافکاران او کــه مکنیــد روىزیــاده لــى  و بیاشــامید؛ و بخوریــد
  ).31 ،)7 (اعراف(
 کنند،می  مصرف جامعه متوسط که میزانی و متعارف میزان از بیش فرد که است آن اسراف
 آمـد،  خواهـد  کـه چنـان  کـه  اسـت  دولـت  خـود  به مربوط نیز مصرف عمده بخش. کند مصرف
 هـایی انگیـزه  بـا  مصرف اسالمی بینیجهان در. داد خواهد کاهش نیز را آن دولت، شدنکوچک
 )ص(پیـامبر  کهچنان. است شده ممنوع دیگران، با همچشمی و رقابت و خودنمایی تفاخر، چون
  :فرمایدمی

قارون قرین کان و جهنم شفیر من به اهللا خسف فیه، فاختال ثوبا لبس من.  
 لـب  از را او آن وسـیله  بـه  خداونـد  کنـد،  بزرگـی  اظهار آن در و بپوشد لباس کسهر«

  »).375: 1372 نویسندگان، از گروهی (بود خواهد قارون همراه او و کشدمی فرو دوزخ
   گانهسه هاي شاخص بررسی -2

 هـا  زیرساخت ایجاد و زندگی سبک تغییر عقالنیت، کردن نهادینه شاخص سه نوشتار این در
 و هـا  سـازمان  که اند شده مطرح مصرف الگوي اصالح در اصلی رکن و شاخص سه عنوان به

 الگـوي  اصـالح  راسـتاي  در شـاخص  سـه  این به توجه و گرفتن نظر در با توانند می نهادها
  .بردارند گام مصرف

  )ره( خمینی امام امداد کمیته در 1عقالنیت کردن نهادینه -1-3
 یکی ها حوزه تمامی در عقالنیت کردن نهادینه نتیجه در و عقالنیت سوي به حرکت و عقالنیت

 بـه  نهادها و ها سازمان کلیه که است مصرف الگوي اصالح استلزامات و ها شاخص ترین مهم از

______________________________________________________________________________________ 

 تهران،پژوهشکده ، محمود القلم، سریع ایران، در افتگی یتوسعه آینده و عقالنیت: به کنید رجوع بیشتر مطالعه براي -1
 .1376خاورمیانه، مطالعات
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 پیشرفت از درجه آن به رسیدن و برداري بهره براي کشور در) ره( خمینی امام امداد کمیته ویژه
 و تـصمیم  یک مبناي بر مصرف معناي به عقالنیت کردن دینهنها. بردارند گام مسیر این در باید

 نهادهـاي  و هـا  سـازمان  آیـا  که است شده مطرح سؤال این قسمت این در. است آگاهانه انتخاب
 مبـادرت  خـود  هـاي  فعالیـت  حـوزه  در عقالنیـت  کـردن  نهادینه به مصرف الگوي اصالح متولی
  .کند مین پیروي خاصی قاعده از مصرف الگوي اینکه یا و اند ورزیده

 عقالنیـت  همـان  دلیـل،  و دارد دلیلی رفتاري هر که معناست بدین عقالنیت کردن نهادینه
 عقالنیـت  نفتـی  کشورهاي که شود  می تعبیر گونه این مثال عنوان به. است رفتار پس در پنهان
 لدلیـ  همین به. است نفت پول مصرف و» نفتی صدور اقتصاد «آنها اقتصاد چون دارند، مصرفی
 مصرفی، عقالنیت که چرا است؛ اقتصادي نظام این تأثیر تحت آنها عملی و ذهنی رفتارهاي همه

 گفتـه  دیگـر  سـوي  از اما. کشورهاست این عملی و ذهنی رفتارهاي دلیل و حکمت گر، هدایت
 صـورت  آگاهانـه  انتخـاب  و تصمیم یک مبناي بر یافته توسعه کشورهاي در مصرف که شود  می
 میـزان  و نحـوه  در عقالنیت عنصر کردن لحاظ .است 1گرایی عقل محصول امر این که گیرد می

 پوشـاك،  خریـد  بـراي  گیـري  تـصمیم  هاي مالك: مثال براي. دارد بسزایی نقش انرژي مصرف
 بـرق  مـصرف  سرانه یا و. است متفاوت یافته توسعه کشورهاي مردم و ما مردم بین ... و اتومبیل

 مـشترکان  براي دنیا در برق جهانی سرانه مصرف متوسط. است یجهان میانگین برابر 3 ایران در
 در ایرانـی  مـشترکان  سـرانه  مـصرف  کـه  حـالی  در است، سال در ساعت وات کیلو 900 خانگی،
  .است برق ساعت وات کیلو 2900 ساالنه خانگی بخش

 معـادل  اي یارانـه  سـالیانه  دولـت  و اسـت  دنیا در برق پرمصرف کشورهاي 19 رتبه در ایران
  .2گیردمی نظر در برق براي تومان میلیارد هزار چهار

 5/2 تا 3 معادل GDP داخلی ناخالص تولید واحد هر ازاي به ایران در انرژي مصرف میزان
  .شود می مصرف توسعه حال در و صنعتی کشورهاي در که است مقداري برابر

  .شودمی برابر دو بار یک سال 10 هر ایران در انرژي مصرف

______________________________________________________________________________________ 

1-Rationality  
2- http://www.bashgah.net/pages-33965.html  
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 مقـدار  ایـن  بـا  کـه  اسـت  تن میلیون 155 حدود در ایران در انرژي ساالنه مصرف متوسط 
  .دارد قرار جهان سیزدهم رتبه در مصرف

 کـرده  درونـی  خود در را مصرفی عقالنیت پیش ها سال از که است نفتی کشوري نیز ایران 
 ایـن  ناختشـ . است کرده داللت و هدایت را آن ساختاري و معرفتی رفتارهاي مسئله این. است

 تـاریخ  بـه  نگـرش  این. کند روشن خوبی به را ایران ساله پنجاه و صد تاریخ تواند، می عقالنیت
 مـا  بـه  نیـز  را ایران آینده راه تواند می که است اقتصادي شناسی مردم به نگرش نوعی گذشته،
  .دهد نشان
 هـر  کـه  تداش توجه نکته این به باید مصرف الگوي اصالح در عقالنیت شاخص بررسی در 

 منـابع  عقالنیـت  کردن نهادینه با و باشد خود مصرفی منابع کردن عقالنی درصدد باید کشوري
 الگـوي  اصـالح  لـوازم  از یکـی  عنوان به غیره و فرهنگی،اقتصادي مختلف هاي حوزه در موجود
  .بردارد گام توسعه مسیر در مصرف

   )ره( خمینی امام امداد کمیته در زندگی سبک تغییر -2-3
 از اجتمـاعی  هـاي  گـروه  و افـراد  دهنـده  تمیز اجتماعی کنش از الگویی عنوان به زندگی کسب

 تمـایز  وجـه » اجتمـاعی  کـنش  الگـوي  «بر کیدأت تعریف این در). 1386 ذکائی، (است یکدیگر
: اسـت  آمـده  دیگـري  تعریف در. است اجتماعی طبقه چون مفاهیمی دیگر با مفهوم این دهنده
 یـک  یـا  فـرد  یـک  هاي ارزش و ایستارها کننده بیان که است ندگیز روش و راه زندگی سبک
  .باشدمی گروه
 وجود زندگی سبک از تعریف هامیلیون یکدیگر از اجتماعی گروههاي و افراد تفاوت دلیل به
 فـرض  (نباشند متمایز یکدیگر از اجتماعی هاي گروه و باشند یکدیگر شبیه افراد اگر البته. دارد
 سـبک  بخـواهیم  اگـر  بنابراین. داشت نخواهیم زندگی سبک بشري جمعیت ازهاند به ما ،)محال
 سـبک  توانـد  مـی  افـراد  تک تک تعداد به بینیم می بدانیم ها انسان زندگی روش و راه را زندگی
   سـبک  ایـن  چگـونگی  اسـت  مهـم  مـصرف  لگـوي ا اصـالح  شاخص در که آنچه اما باشد زندگی
  .است )ره(خمینی امام امداد کمیته در مصرف الگوي حاصال راستاي در آن بهینه تغییر و زندگی
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 سـبک . دارد بـسیاري  استفاده مورد که است اجتماعی علوم امروزي مفاهیم از زندگی سبک
 معطـوف  کـه  فرد هر هايکنش و الگوها رفتارها، مجموعه به فرهنگی مطالعات حوزه در زندگی

 نظـام  کیف و کم دهندهنشان و شودمی اطالق باشد اجتماعی زندگی معنایی و هنجاري ابعاد به
 خـاص  محتـواي  و ماهیـت  بـر  داللـت  زندگی سبک عبارتی به. باشدمی فرد هايکنش و باورها

 در فـرد  تفاسیر و معانی نیات، اغراض، مبین و دارد جامعه هر در اشخاص هايکنش و تعامالت
  .باشدمی روزانه زندگی و روزمره عمل جریان

 .باشـد می فرهنگی و اجتماعی هايتمایز کننده بیان که است هاییوهشی زندگی سبک اساساً
 بـه  فرهنگـی  و اجتمـاعی  تمـایزات  ایـن  که شود  می تعبیر گونه این زندگی سبک تغییر در ولی

  .باشد مصرف الگوي اصالح سمت
 بـا  را افـراد  رابطـه  و هـستند  مـصرفی  فرهنـگ  عینی تجلی زندگی هايسبک منظر یک از 
 و صیتـشخ  براي زندگی هايسبک از خود روزانه زندگی در افراد. دهندمی نشان بیرونی دنیاي
 و حالـت  زنـدگی  سـبک  هـر . جویندمی بهره بزرگتر هايوابستگی و هویت هايمجموعه تبیین
 و کـاال  مـصرف  خاص شیوة این و دارد هازمان و هامکان کاالها، از استفاده براي خاص ايشیوه
 حـال  عـین  در اما نماید،می  مشخص و متمایز دیگر گروه از را گروه یک که است مکان و زمان
  ) Chaney,1996:55( .باشدنمی آنان اجتماعی تجربه کل بیانگر

 بـه  مبرمـی  نیـاز  مـا . است مصرف میزان و نوع تعیین در اساسی عامل دومین زندگی سبک
 مثـال  بـراي . داریـم  اسـراف  از پرهیـز  بـراي  زندگی سبک به مربوط نگرشهاي از اي پاره تغییر
 سـوم  رتبـه  در روسـیه  و امریکـا  کـشورهاي  از بعـد  گاز مصرف میزان خصوص در ایران جایگاه
  .است جهانی الگوي از بیشتر درصد 70 ایران در آب مصرف و باشد می جهان مصرف

 مصرف که است حالی در این ،است سال در کیلوگرم 160 حدود ایران در نان مصرف سرانه
. اسـت  سال در کیلوگرم 70 آلمان و کیلوگرم 56 فرانسه مانند اروپایی کشورهاي رد نان ساالنه
 میـانگین  از بـاالتر  کیلـوگرم  3 که است سال در کیلوگرم 30 حدود ایران در شکر سرانه مصرف
 اسـت  حالی در این ،است کیلوگرم 17 حدود کشور در روغن مصرف سرانه. است جهانی مصرف

  .باشد می کیلوگرم 5/12 یادن در روغن مصرف سرانه که
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  )ره( خمینی امام امداد کمیته در ها ساخت زیر ایجاد -3-3
 بـه  و هـا  زیرساخت به توجه مصرف الگوي اصالح استلزامات در مهم هاي شاخص از دیگر یکی

 امـام  امـداد  کمیتـه  در مصرف الگوي اصالح خصوص در مختلف هاي زیرساخت ایجاد اصطالح
   الگـوي  اصـالح  بـه  فرهنگـی  نهادهـاي  و هـا  سـازمان  خاص توجه ثالم براي. است) ره( خمینی
 مـی  مصرف الگوي روند اصالح متولیان از یکی عنوان به هدف این با سازمانی ایجاد یا و مصرف
 ها زیرساخت ایجاد در مناسب راهکارهاي هارائ و سازي بستر. باشد راهگشا خصوص این در تواند
 هـاي  زیرسـاخت  نبـود  گران تحلیل از بسیاري. باشد ثیرگذارتا مصرف الگوي اصالح در تواند می
 طـور   بـه . داننـد  مـی  ما کشور در مصرف میزان و نحوه گیري شکل در مهم عامل سومین را الزم
 مـصرف  سرانه برابر 5 مقدار، این که است لیتر یک روز در ایرانی هر بنزین مصرف میزان مثال،
 و حمـل  سیـستم  وجود شاهد اروپایی هاي کشور در چرا؟ اما. است اروپا در شهروند یک بنزین
 که است کرده فراهم مردم براي را ایمن و ارزان منظم، مناسب، بستري که هستیم عمومی نقل
 بـه  مربـوط  زمینـه  ایـن  در دیگـر  مثـال  .کنـد   می نیاز بی شخصی خودروي بکارگیري از را آنها

 متوسـط  برابـر  6/2 مربـع  متر ره ازاي به مسکن بخش در ایران. است مسکن ساخت تکنولوژي
 هـاي  عـایق  نداشـتن  اسـتاندارد،  غیـر  مصالح. (کندمی مصرف انرژي صنعتی کشورهاي مصرف
   ...).و حرارتی
 طـور   بـه  آبـی  غـرق  آبیـاري  روش از اسـتفاده  و  آب دادن هدر علت به ، کشاورزي بخش در
 آبیـاري  کارآمد ايه سیستم اگر. شود می استفاده بخش این در مصرفی آب درصد 92 میانگین
 قابـل  کـاهش  بخـش  ایـن  در آب رفـتن  هـدر  بـه  میزان گردد جایگزین اي قطره یا فشار تحت

  .یابد می اي مالحظه
 بـه  میلـی  دیگـر  جامعـه  افـراد  باشـد،  شـده  تبدیل فرهنگ یک به گرایی مصرف که اي جامعه در
 در گـذاري  سرمایه دنبال به افراد و ندارند را جامعه ساختی زیر و عمرانی هاي بخش در گذاري سرمایه
 هـر  رذخائ و منابع دیگر سوي از. باشندمی بازده زود هاي فعالیت و مصرف پر کاالهاي فروش و خرید
 منـابع  اصـولی  غیـر  مصرف به نسبت که کشوري. آیند می حساب به کشور آن هاي ثروت جزو کشور
 ایـن  آمـدهاي  در بنابراین ،است فاوتت بی اش ثروت و ها دارایی به نسبت واقع در ،باشد تفاوت بی خود
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 توسـعه  و کـشور  رشـد  براي تواند نمی شود، می تبلیغ و توجیه آن در گرایی مصرف که کشورها گونه
 غیـر  و رویـه  بـی  مصرف هزینه ناخواه خواه نیز درآمدها این. شود هزینه آن اقتصادي هايساخت زیر

 بـه  گـرایش  کـاهش  باعـث  یـی گرا مـصرف  دلیـل  همـین  بـه . شـد  خواهـد  کـشور  سـطح  در اصولی
   .شد خواهد جامعه در عمرانی و ساختی زیر هاي گذاري سرمایه

  گیري نتیجه
 استلزامات عنوان با مصرف الگوي اصالح خصوص در هایی شاخص ارائه نوشتار این اصلی هدف
 نهادینه کلی شاخص سه منظور بدین باشد؛ می) ره( خمینی امام کمیته در مصرف الگوي اصالح
 اصـلی  رکـن  و شاخص سه عنوان به ها ساخت زیر ایجاد و زندگی سبک تغییر عقالنیت، کردن
 کمیتـه  در عقالنیـت  کـردن  نهادینه. گرفتند قرار بررسی مورد و مطرح مصرف الگوي اصالح در

 تمـامی  در آگاهانـه  انتخـاب  و تـصمیم  یـک  مبنـاي  بر مصرف معناي به) ره( خمینی امام امداد
 امام امداد کمیته آیا که است شده مطرح سؤال این قسمت این در. باشد می مصرفی هاي حوزه

 مبادرت خود هاي فعالیت حوزه در عقالنیت کردن نهادینه و مصرف الگوي اصالح به) ره(خمینی
 تغییـر  شاخص بررسی در. کند مین پیروي خاصی قاعده از مصرف الگوي اینکه یا و است ورزیده
 در زنـدگی  سـبک  آیـا  کـه  بود این بر اصلی کیدتأ )ره(مینیخ امام امداد کمیته در زندگی سبک
 عینـی  تجلـی  زنـدگی  هـاي سـبک  زیـرا  ؟کند می ءایفا اساسی نقش مصرف میزان و نوع تعیین
 روزانـه  زنـدگی  در افراد. دهندمی نشان بیرونی دنیاي با را افراد رابطه و هستند مصرفی فرهنگ
 تـر  بزرگ هايوابستگی و هویت هايموعهمج تبیین و تشخیص براي زندگی هايسبک از خود
 و هـا مکـان  کاالهـا،  از اسـتفاده  بـراي  خـاص  ايشیوه و حالت زندگی سبک هر. جویندمی بهره
 دیگـر  گـروه  از را گـروه  یـک  که است مکان و زمان کاال، مصرف خاص شیوه این و دارد هازمان
  . نمایدمی مشخص و متمایز
 ارائـه  سـازي،  بستر ،)ره( خمینی امام امداد کمیته در ها ساخت زیر ایجاد شاخص بررسی در

 ایجـاد  زیـرا  ،اسـت  توجه قابل مصرف الگوي اصالح در ها زیرساخت ایجاد و مناسب راهکارهاي
 امـام  امـداد  کمیتـه  در مـصرف  الگـوي  اصـالح  در توانـد  می زیربنایی کارهاي و ها ساخت زیر
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  .باشد مفید) ره(خمینی
 کـردن  نهادینـه  شـاخص  سـه  مـا  کشور در که است آن زا حاکی مذکور شاخص سه بررسی
 رغم علی .اند شده واقع مغفول اندازه یک به ها ساخت زیر ایجاد و زندگی سبک تغییر عقالنیت،
 در سـال  ابتـداي  در که شعارهایی و مصرف الگوي اصالح به رهبري معظم مقام اکید اي توصیه
 انتخـاب  و تـصمیم  یـک  مبنـاي  بر صرفم که رسد نمی نطر به شد داده امر این تحقق خصوص
 نیـز  هـا  سـاخت  زیـر  ایجاد و باشد مصرف الگوي اصالح راستاي در زندگی سبک باشد، آگاهانه
 ایـن  اصـلی  دلیـل  شـاید . باشـد  کشور در مصرف الگوي اصالح تحقق سمت به حرکت درمسیر
 هنگـی فر مـسئله  و حرکت یک اساساً مصرف الگوي اصالح سمت به حرکت که باشد آن مسئله
 را مـدتی  دراز زمـان  که دارد فرهنگی کار و سازي فرهنگ به احتیاج نقطه آن به رسیدن و است
 تقویـت  در مربـوط  نهادهـاي  و هـا  سـازمان  تـوجهی  بـی  معنـاي  به تواند نمی این اما ،طلبد می

  .باشد مصرف الگوي اصالح براي مذکور هاي شاخص
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