
  

 جوانان ازدواج کاهش در تجمالت نقش

 *ندوشن طباییطبا مریم سیده

 مقدمه

ــال در ــر، های س ــه اخی ــا نگرانی آنچ ــارۀ را ه ــه «ازدواج» درب ــت برانگخت  ،اس
 تعیـین در ازدواج، از قبـل كـه طـوری اسـت؛ «گرايی تجمـل» با آن درآمیختگی

 گرايی تجمـل ها، مراسـم و رسوم برگزاری در ازدواج، از بعد و ها مالک و معیارها
   است. آشکار

 موانع ساير كنار در ها، خانواده و جوانان از بسیاری ديدگاه در طلبی تجمل
 كه آماری است. كرده شگرف تغییراتی دستخوش را ازدواج متغیرهای ازدواج،
 ديگری هشدار روزها اين داشتند، ازدواج سن رفتن باال از حکايت تاكنون،

 مسئوالن فعالیت هشدار، اين است. ازدواج آمار سابقۀ بی كاهش آن، و دهند می
 تا طلبدمی ازدواج موانع با مبارزه در را دينی مبلغان جمله از فرهنگی، فعاالن و
 دربارۀ بحث لذا شود؛ جلوگیری حل غیرقابل مسئلۀ يک به آن تبديل از
  شود. می بررسی نوشتار اين در و است امروز های بايسته يکی از «گرايی تجمل»

                                                           
 .و كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی پژوهشگر *
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  ازدواج بر آن تأثير و ىگراي تجمل تعريف

 به گرايشی معنا به ،«گرايي تجمل» و استی نیکوي وی زيبايی معنا به ،«َجمال»
 ،«تجمل» واژۀ ذيل ،3معین فارسی فرهنگ در ست.ها یزيباي نمايش وی زيباي

 نامۀ لغت در و است آمده «نداشت بها گران یۀاثاث و اسباب»و «يافتن زينت»
 «خودآرايی» و «ودر می كار به زيبايی يا شکوه بر افزودن برای آنچه» 2عمید،
 است. شده معنی
 شود می باعث و استی فطر وی طبیع امری انسان، نهاد در «دوستی زيبايی»
 گريزان كمبود و انقصنُ  از و بخواهد شکل ترينیافتهكمال در را چیز مهه آدمی
 است. خداوند تجلی انسان كه است آن از ناشی انسان، زيباجويی فطرت باشد.

  ايند:فرم می خدا پیامبر
«ّ ه إن  ّ تعالى ّّالل  ّ ُيِحّبّ و الَجماَلّ ُيِحّبّ ،جميل   على ِنعَمِتهِّ أَثَرّ َيرى أن 

َسّ ُيبِغُضّ و َعبِدهِّ  زيباست، متعال خداوند 1؛الَتباؤَسّ و الُبؤ 
 اش بنده در را خود نعمت اثر دارد دوست و دارد دوست را زيبايى

  !«دارد مى دشمن را فقرنمايى و فقر وا ،ببيند
  فرمايد: می خدا، دوستی زيبايی از مصداقی برای ديگر جايی رد

ه إَنّ» واِنهِّ إلى َخرَجّ إذا َعبِدهِّ ِمن ُيِحّبّ ّّالل  ّ إخ  أَّ أن  َلّ و َلُهم َيَتهي   4؛َيَتَجم 
 خود برادران نزد اش بنده وقتى دارد دوست ،متعال خداوند

 «.برود آراسته و پرداخته هيأتى با ،رود مى

                                                           
 .«گرايی تجمل واژۀ» ذيل ،معین فارسی فرهنگ معین، محمد .4

 .«تجمل» واژۀ ذيل ،عمید فارسی فرهنگ عمید، حسن .0

 .52519 ح ،العّمال كنز الهندی، الدين حسام ابن .9

 .5521 ح ، 11 ص ،5 ج ،خالقاأل  مكارم طبرسی،حسن بن فضل  .1
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 گرايش دارند، اشاره گرايی زيبايی و آراستگی بر كه متعددی ثاحادي براساس
 كند، می كمک زندگی از معقول لذت و آدمی آرامش به كه آنجا تا زيبايی به

 از مندی بهره و آراسته ظاهر از برخورداری است. ضروری و اسالم ممدوح
 غافل هنکت اين از نبايد اما است؛ انسانی هر آيند خوش زيبا، امکانات و وسايل

 باشد «افراطی گرايی تجمل» برای آغازی تواند می «فطری گرايی زيبايی» كه شد
 چندانی نقص كه بدنی و صورت زيباتركردن برای آدمی كه رود پیش آنجا تا و

 قیمت با را نو وسايل ساله، همه يا شود زيبايی جراحی دامان به دست ندارد،
 سازد. منزل وسايل جايگزين و خريداری هنگفت

 شود؛ نمی خالصه گری َاشرافی روحیۀ ايجاد به گرايی، تجمل دربارۀ نگرانی
 از بسیاری پای   جای كه آنجاست تا پديده، اين پنهان و پیدا آمدهای پی

 ابعاد از يکی يد.د توان میدر آن  را اجتماعی و خانوادگی فردی، های ناهنجاری
 عمده مسائلی با را دواجاز كه است بااليی توقعات و خواهی كمال گرايی، تجمل
 پیامبر رفتاری و گفتاری ۀسیر كه است حالی در اين است. ساخته مواجه
ُرّ» فرمايند: می پیامبر و است ازدواج در گیری سانآ دين، یاولیا و اسالم  َخي 
َسُرُهّ الِّنكاِحّ   .«است آن ترين آسان ،ازدواج بهترين 3؛َاي 
 كند؟ می اعمال دواج،زا بر را خود تأثیر چگونه تجمالت اما و

 تعیین در «ازدواج از قبل» خواهی كمال قالب در گرايی تجمل الف(
 ابتدا در جوان، يک كه شود می باعث و كند می نمايی خود «معیارها و ها مالک»

 مقابل طرف در شرايط، احراز صورت در و نبیند ازدواج مناسب را خود شرايط
 در» تحقیق يک براساس كند. وجو جست را تجمالتی های مالک و تجمالت نیز

 قلمداد ازدواج مانع را اقتصادی مشکالت مجرد جوانان از بسیاری كه حالی
                                                           

  .5122 ح الفصاحه،  هجن شیروانی، علی .4
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 با مقايسه در بهتری وضع اجتماعی ـ اقتصادی  پايگاه سطح نظر از ،كنند می
 زندگی مادی ملزومات برآوردن برای خود توانايی در اما ند؛دار متأهل جوانان

 مسکن آنها، ديدگاه در كه شود می ناشی آنجا از ترديد اين 3«دارند. ترديد
 اشتغال، از مرادشان نیست؛ حداقلی اجارۀ و قیمت با ساده سرپناهی مناسب،

 جوانان كه آنجاست ُمشکل است. مرفه زندگی يک برای باال درآمد با شغلی
 کمشتر زندگی سال ها ده از بعد اطرافیانشان را آنچه هر و پسندند نمی را سادگی

 خواهند. می زندگی شروع در اند، آورده دست به
 جوالن «ها مراسم و رسوم» برگزاری در «ازدواج از بعد» گرايی تجمل ب(

 آن به «آبرومند» نام تجمالت واژۀ جای به كه مقابل طرف از انتظاراتی دهد؛ می
 دهد می نشان ،بهشتی شهید دانشگاه پژوهشی گروه های بررسی دهند. می

 32 كاهش باعث ،آن سربار های هزينه و ازدواج های هزينه افزايش تشريفات،»
 مهريۀ مانند رسومی 2.«است شده ايرانی جوانان در ،ازدواج به تمايل درصدی

 در باشکوه مراسم برپايی توقع كمرشکن، جهیزيۀ ،تولد تاريخ مبنای بر سنگین
 در هنگفت مخارج با مأتو كه طوالنی نامزدی ايام و مجلل های سالن

 از و... مذهبی و ملی اعیاد چله، شب تولد، روز مانند مختلف های مناسبت
 انتظارات اين است. ازدواج برای دختران گاه و پسران رغبت عدم داليل جمله

 زيباترين كه ازدواج ابتدای ازدواج، به اقدام صورت در حتی كه شود می موجب
 از و بدهد دست زا را خود شیرينی و حالوت است، زوج يک زندگی دوران
 تا سازد؛ ترديد دچار زندگی، ادامۀ دربارۀ را جوانان از بسیاری راه، نیمۀ همان

                                                           
 اين های مدآ پی و آثار شناخت و ازدواج به نسبت جوانان نگرش سنجش» پور، كاظمی شهال .4

كید با ها ازدواج از نوع  دانشـگاه ترويجـی ــ علمـی ۀنامـ فصـل ،«دانشجويی های ازدواج بر تأ
 .سیزده سال اسالمی،

  www.ofc.ir: مهر خبرگزاری ارشگز به .0
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 «عقد دوران در طالق سونامی» نام به ای واقعه از كشور، آمار مسئوالن كه آنجا
 دهد می رخ عقد دوران در ها طالق درصد 12 بزرگ، شهرهای در» كنند؛ می ياد
 3«است. مادی انتظارات و توقعات نشدن برآورده دلیل به آنها درصد 03 كه

 روی پیش مادی( داليل )به ها زندگی فروپاشی از جامعه كه تصويری مسلماً 
 قرار تأثیر تحت ،ازدواج دربارۀ را او تصمیم و ذهنیت ،گذارد می جوان يک
 .دهد می

  تجمالت به گرايش علل

 جامعه های ارزش تغيير الف(

 اعتبار و اند داده جهت تغییر ما، جامعۀ در ها ارزش اعتقادات، ضعف دلیل به
 از بسیاری شود. می تلقی معنوی های ارزش از بیشتر ،مادی های داشته
 جايگزين دارد، ازدواج موفقیت در تأثیر كمترين كه ای حاشیه و مادی های مالک
 كه است  شده و... متانت نجابت، خانوادگی، اصالت تدين، چون هايی مالک
 دارد: اصلی علت دو ها، ارزش تغییر بود. ها انتخاب باطن یروزگار
 صحیفۀ البالغه، نهج قرآن، :فرهنگی و دينی های ظرفیت از غفلت .4

 سبک ارائۀ برای ارزشمندی های پشتوانه روايی، كتب از بسیاری و سجاديه
 نقش بايد كه آنچنان ما روزمرۀ زندگی در متأسفانه كه هستند اسالمی زندگی
 خالصه اسالمی، فرهنگ   مذهبی پشتوانۀ به تنها غفلت، اين ندارند! اصلی

 و توانسته می كه است فرهنگی نظیر كم های ظرفیت از يکی ما، ادبیات شود. نمی
 جامعه افراد در را عرفانی و ادبی اخالقی، مضامین واالترين و باالترين تواند می

 از پرهیز و مناعت ت،قناع روحیۀ داشتن مضامین، اين از يکی و كند درونی
                                                           

 .www.amar.org.ir :آمار ملی درگاه .4
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 كردۀ تحصیل جوان   كمتر وارداتی، علوم بر تکیه با متأسفانه اما است؛ دنیاطلبی
 آموز   پند های حکايت و خواند می غلط بدون را حافظ از غزلی ما، دانشگاهی

 شک، بدون كه است بزارهایا از غفلت اين شده؛ شنیده كمتر ما ادبیات
 هستند. خردمندی تبلیغ   و بالغا ابزار رينت اثرگذار و رساترين

 فرهنگی، تهاجم ابزارهای ها: رسانه سوی از غربی زندگی سبک تبلیغ .0
 مادی های داشته در را مندی سعادت و تبلیغ را «مادی های لذت» يافتن اصالت

 داده سوق تجمالت، سمت به سادگی سوی از را ها ديدگاه كه كند می دنبال
 است. 

 ارزشی تغییرات از جوانان، و خود ارزشی نظام همقايس با والدين، گاهی
  هستند. مند گاليه جامعه

 علت   جامعه، مسئوالن و والدين به كه است صادق امام از حديثی
 باِدُروا» :كند می زد گوش غربی های ارزش با را خودی های ارزش جايگزينی
داِثُكم ّ َحديِثّ َاح  َلّ ِبال  ّ َقب  ِبَقُكم ّ َان  ِهُمّ َيس  ِجَئةُّ ِاَلي  ُمر   نوجوانان به را اسالمی احاديث 3؛ال 

 شما بر گمراه مخالفان کهآن از پیش نمايید( تسريع امر اين در )و بیاموزيد خود
 .«گیرند پیشی

 فرزندان رب والدين طلبى جملتتأثير  ب(

 دهند، می نشان خانواده از استقالل به جوانان كه گرايشی تمام وجود با
 جوانان تصمیم و ذهنیت گیری شکل در خانواده لقائاتا و ارشادات انتظارات،

 انباشتی و تراكمی ای پديده ازدواج، به جوان يک تجمالتی ديدگاه .است مؤثر
 تربیت های سال طول در والدين همۀ است. گرفته شکل او در آرام آرام كه است

                                                           
 .22 ص ،1 ج الکافی، كلینی، .4
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 و تعريف در والدين معیار اگر كنند. می قضاوت و صحبت ديگران دربارۀ كودک،
 پدرشوهر و ثروتمند پدرزن عروسی، مراسم ماشین، خانه، ديگران از تمجید
 پسرشان و دختر نظر از مطلوب، همسر شرايط كه بدانند مسلم باشد، متمول
 ديگران از تعريف در والدين معیار اگر اما است؛ مادی و ظاهری شرايط
 سطحی ارهایمعی نیز فرزندان باشد، متانت و ديانت داری، مردم اخالقی، خوش

 چینش را خود های مالک و معیارها بیشتری، تعقل و تعمق با و گذارند می كنار را
  كنند. می

  حقارت احساس ج(

 از كمتر ذاتی، ارزش نظر از را خويش برند، می رنج بینی خودكم از كه افرادی
 روی بیرونی تظاهر به درونی، حقارت جبران برای و كنند می ارزيابی ديگران

 مقبولیت و آرامشی برای چیز ،خود درون از چون افراد، اين رند.آو می
 در يیدأت ۀجنب آنچه هر به اختیار یب و ندكن یم طلب بیرون از را آن ،ندياب ینم

 پنهان در سعی ظواهر، به تفاخر با افراد اين .ندكن یم عمل كند، یم پیدا جامعه
 دارند. خود حقارت داشتن

 چشمى هم و  چشم د(

ِبُقوا» فرمايد: می يمكر قرآن ت  اس  رات ف  ي  خ   يکديگر از نیک كارهای در 3؛ال 
 كسب در ديگران، با رقابت انگیزۀ چشمی هم و چشم اما «بگیريد. سبقت

 و «تفکر» جای به كه دارد وامی را افراد پديده اين است. زندگی ظواهر و تجمالت
  بپردازند.  ديگران از «تقلید» به تنها ،«تحقیق»

                                                           
 .521 آيه بقره: .4
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 هدف اموشىفر  هـ(

 از بیش زندگی حواشی به عمدتاً  آورند، می روی گرايی تجمل به كه كسانی
 كند؛ می معرفی آرامش را ازدواج هدف كريم قرآن دهند. می اهمیت اصل و متن
 توجیه شود! می غیرممکن بسا چه و سخت آرامش، به رسیدن طلبی، تجمل با اما

 مراسم ويژه به ازدواج، كه است اين ها خواهی تجمل در جوانان از بسیاری
 زد گوش ما به توجیه، همین دقیقاً  ُافتد. می اتفاق آدمی عمر در «بار يک» عروسی

 به مراسمی برگزاری» پرسید: بايد شد. اسیر تجمالت دام در نبايد كه كند می
 زير پوشالی، و شبه يک برق و زرق برای يا دهد می آرامش ما به مان، توانايی اندازۀ

 آرامش ما به يکديگر، از معقول انتظارات رفتن؟ وام و قرض خرج، عانوا بار
 و عروس تشويشات و مشاجرات ُشدنش برآورده َبهای كه انتظاراتی يا دهد می

 «است؟ هايشان خانواده و داماد

 گرايى تجمل آمدهای پى

  كلى های آمد پى الف(

 آمد پی ترين مهم پروردگار(، )عبادت انسان خلقت هدف از غفلت
 به رسیدن برای ای وسیله را دنیا آنکه جای به انسانی چنین است. طلبی تجمل
 به رسیدن از را خود و تلقی هدف را دنیا ظواهر به رسیدن بداند، انسانی كمال
 گويد: می شیراز سعدی چنانچه كند؛ می دور انسانیت درجۀ

ــ ــ  نت ــريف  یآدم ــتا ش ــه  س ــان  ب ــت  ج  آدمّی
 

 
ـــه  ـــین  ن ـــاس  هم ـــ  لب ـــان  تزيباس ـــت  نش   آدمّی

 

 یبین و  گوش و  دهان و  است  چشم  به  یآدم اگر
 

 
ـــه  ـــان  چ ـــش  می ـــوار  نق ـــان و دي   آدمّیـــت  می
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 ظلمـت و  جهـل و  ستا َشَغب ، شهوت و  خشم و  خواب و خور
 

 
ــــوان  ــــر  َحَی ــــدارد خب ــــان ز ن ــــت  جه   آدمّی

 

 و دزدی افزايش نیازمندان، به توجهی بی ها، سختی تحمل كاهش
 گرايی، مصرف رواج ها، افسردگی و روانی های بیماری افزايش خواری، رشوه

  طلبی تجمل كلی آثار از و... غیرضروی واردات به كشور اقتصاد شدن وابسته
 است.

 ازدواج رد گرايى تجمل آمدهای پى ب(

 ها ناهنجاری افزايش و ازدواج آمار كاهش .1

 هیچ در مسئوالن، گفتۀ به كه یراخ سال سه در ها ازدواج درصدی 0/3 كاهش»
 براساس است. هشداردهنده آماری ،3«است هنبود كاهش حد اين تا ای دوره

 در اساسی نقشی تجمالت آمده، مقاله چهارم و سوم صفحۀ در كه آماری
 دارد. ازدواج به گرايش كاهش

 ُبعد در راآن  شمار بی مزايای بايد ازدواج، كاهش  های آسیب شناسايی برای
 دربارۀ توان می كه ای جمله مختصرترين بشناسیم. اجتماعی و خانوادگی فردی،
 ،جامعه يک در ازدواج «كاهش» كه است اين گفت، ازدواج كاهش های آسیب

 دارد. دنبال به را كاری بزه انواع و اجتماعی ـ اخالقی های ناهنجاری «افزايش»
 كاران بزه بیشتر» دهد می نشان ،آمده عمل به های بررسی كه است حالی در اين
 داشـتن بـه خانواده، تشکیل و ازدواج از پس اثربخش، های آموزش طی از پس
  2.«دارند تمايل قوانین زا سرپیچی و تخلف از دور به و آرام زندگی يک
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 و موالید تحديد جوانانشان، آيندۀ از والدين نگرانی و مجردی زندگی افزايش
 اجتماع فضای ناامنی افزايش روحی، های افسردگی افزايش شیعه، نسل كاهش

 آثار از ديگر، اجتماعی و فردی ناهنجاری هزاران افزايش و كودكان و زنان برای
  است. ازدواج كاهش

  فرمايند: می خدا رسول

 انهمسر  بى ،جهنم اهل بيشترين 3؛زابالُعّ ارالّنّ  هِلّاَّ کثُرّاَّ»
 !«هستند

  فرمايند: می همچنین
َرَزّ الَرُجُلّ َتَزَوَجّ ِإَذا» َفّ َأح  َيَتِقّ ِديِّنهِّ ِنص  ِفّ ِفي الَلهَّ َفل   كه شخصی 2؛اْل َخر الِّنص 

 الزم او بر پس .است كرده حفظ را خود دين نصف حقیقت در ،كند می ازدواج
 .«سازد پیشه الهی تقوای ،آن ۀباقیماند حفظ برای كه است

 ازدواج سن باالرفتن .2

 وجود از رسمی آمارهای است. ازدواج سن باالرفتن تجمالت قربانی ديگر
 حال در كه دهند می خبر ،ازدواج ۀآستان در پسر و دختر میلیون 55 از بیش»

 دلفريبی فرعی مسیر و بیراهه تجمالت، 1.«هستند باروری سن سرگذاشتن پشت
 توجه و اصلی مسیر از را ها خانواده گاه و جوانان كه است ازدواج جادۀ حاشیۀ در
 دلفريب، ظواهر به يابی دست برای كه آنجا تا دارد؛ بازمی ازدواج جدی امور به

 در خودشان هم تا كند می تشويق ازدواج در تأخیر و تعويق به را جوانان
 باشند شخصی شايستۀ هم و باشند داشته بیشتری وقت تجمالت به يابی دست
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 طبیعت همچون ـ اينکه از غافل دارد. كافی بهرۀ ماديات و تجمالت از نیز او كه
 اوست. جوانی انسان، زندگی نشاط و سرسبزی دوران ـ
 :اعتصامی پروين قول به 

 خريـد خـواهی كه از بفروختی چو
 

 
 

ـــاع ـــوانی مت ـــه ج ـــازار ب ـــت ب  نیس
 

 آن، موفقیت برای و الزم مشترک زندگی برای كه دارد هايی ويژگی جوانی
 ديده آدمی در كمتر ها ويژگی آن گذرد، می جوانی وقتی اما است؛ اثرگذار بسیار

 دوران ويژگی مختلف، ُخلقیات با سازگاری و انعطاف مثال برای شود؛ می
 يا شود می تر سخت رانديگ برابر در انعطاف آن، شدن طی با كه است جوانی
 جنس به توجه عاطفه، و عشق شور، داشتن سرزندگی، مانند هايی ويژگی

 كه شود می باعث و... نسل تولید توانايی ديگری، با صمیمیت به نیاز مخالف،
 زندگی، به تجمالتی نگاه اما باشد؛ ازدواج برای سن بهترين جوانی، دوران اوايل

 پذير زوال و فريبنده ماديات قربانی را ازدواج معنوی و روحی فوايد از بسیاری
 كند. می

 ازدواج معيارهای شدن سطحى .3

 وقتی است. ازدواج پیمان پايداركنندۀ و اساسی معیارهای تجمالت، قربانی ديگر
 پیدا را اول طراز نقش «طلبیتجمل» اصالت، و متانت نجابت، ديانت، جای به

 از تجمالتی، های مالک و یارهامع بررسی در ها خانواده وقتی كند، می
 اتومبیل مقابل، طرف خانوادۀ سکونت محل وقتی و گیرند می سبقت جوانانشان

 كه شود می هايی مالک جايگزين ای، حاشیه های مالک از بسیاری و اش خانواده
 و اساسی معیارهای به دادن اهمیت جای به ـ بود ها انتخاب باطن روزگاری

 تزلزل اش نتیجه و نگرانه سطحی  انتخاب ـ مقابل طرف شخصیت دربارۀ تحقیق
  است. طالق و خانواده



46    ويژة خواهران(9314محرم توشه راهيان نور  ره( 

 گرايى تجمل بر غلبه كارهای راه

  بشناسيم را گرايى تجمل معيارهای الف(
 گرايش میزان ارزيابی در را جوانان و ها خانواده تواند می كه دارد وجود یيمعیارها

 دهد. ياری  تجمالت به
  نيت و انگيزه .1

 پسری، است. پسنديده بسیار باشد الهی انگیزۀ با اگر خواهانه، كمال تتصمیما
 بیان متدين دختر يک عالیۀ تحصیالت را، ازدواج برای معیارش ترين اصلی

 های مهارت به مطمئناً  متدين، و كرده تحصیل خانم كه بود اين دلیلش و كرد می
 ؛است فرزندان ربیتت برای بهتری مادر حتماً  و دارد بیشتری آشنايی همسرداری

 رخ به برای فقط را مقابل طرف تحصیالت ها بعضی كه است حالی در اين
 خواهند. می ديگر های انگیزه و دوستان با رقابت كشیدن،
  فرمايند: می علی حضرت

ت هرگاه 3؛الَبلَيةُّ َوَقَعِتّ الِّنَيةُّ َفَسَدِتّ ِإذا»  و بال شود، فاسد ني 
 .«آيد مى پيش گرفتارى

 و ديگران با رقابت چشمی، هم و چشم تجمالت، به گرايش در ها نیت ربیشت
  است. فخرفروشی

 ىشخص ىتواناي رعايت .2

 ابراز و معیارها چینش در «كرد! دراز بايد گلیم اندازۀ به را پا» اند: گفته قديم از
 گرفت. نظر در را مقابل طرف و خود توانايی بايد مقابل، طرف از انتظارات

 مکان عروسی، خريد مسکن، تهیۀ جهیزيه، تهیۀ مهريه، تعیین در زوجین
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 ماشین تزئین و تهیه مثل عروسی، مراسم جزئیات تدارک حتی و عروسی برگزاری
 خانوادۀ )چه مقابل طرف شخصی توان بايد و... شام شیرينی، و میوه عروس،
 تمام ها، مراسم از بسیاری در متأسفانه بگیرند. نظر در را داماد( چه و عروس

 انگیزۀ با كه ای خانواده بینیم! می طرفین مالی توان از خارج را عروسی جزئیات
 جهیزيه تهیۀ صرف را خانواده انداز پس سال چندين حاصل ی،چشم هم و چشم

 گرفتار مسلماً  كند، نمی دريغ هم بانکی وام و گرفتن قرض از حتی و كند می
 دهندۀ نشان ،«كاری بده ها سال و عروسی شب يک» است. شده طلبی تجمل

 است! مالی توانايی رعايت عدم

 جامعه عرف رعايت .3

و  یبسیار ظريف است كه نیاز به موشکاف یا مسئله یگراي عرف جامعه در تجمل
را  یگراي از مصاديق تجمل یدارد؛ چراكه در حال حاضر بسیار یدقت نظر باالي

ها و  ريخت و پاش كنند و به همین بهانه یم یبه منزلۀ عرف جامعه معرف
گیرد كه در حیطۀ عرف جامعه قرار گرفته و مثبت  یصورت م یفراوان یها اسراف

   شوند. یقلمداد م

 اجتماعى اخالق رعايت .4

 دارند، اجتماعی باالی شأن و مالی توان كه افرادی است،اين  اخالقی فضیلت
 آقايی كنند. حفظ اند، ارتباط در آنها با كه افرادی حد در را شان زندگی امکانات

 حد در را پسرش عروسی مراسم و دارد كوچک شهری در بزرگی كارخانۀ كه
 چنین را علت و گرفت كنند، می برگزار شهر آن ساكنان كه متوسطی مراسم

 مجلل، عروسی مراسم يک ديدن با ها خانواده و جوانان خواهم نمی» داد توضیح
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 شاد آن از تر پايین به جوانان ديگر كه كنم ايجاد سطحی و كنند حقارت احساس
 است. اخالقی فضیلت يک ،«نشوند

 روی ميانه .5

 ؛وجود دارد باريکی مرز اسراف، و طلبی تجمل میان و است كبیره گناه اسراف،
 به تمايل در تا بشناسیم را روی( )میانه اقتصاد و اسراف میان مرز بايد بنابراين
 روايات، برخی در نیفتیم. اسراف گناه ۀورط به ها، طلبی كمال و مادی های زيبايی

  .ستا  شده عنوان هربا اين در گويايی های شاخص
  فرمايند: می صادق امام

 َلُهو َليَسّ ما َيلِبُسّ َوّ َلهُّ َليَسّ ما َيشَترى َعالماٍت: َثالُثّ ِللُمسِرِفّ»
 شأنش در آنچه دارد: نشانه سه كننده اسراف 3؛َلُهّ َليَسّ ما َياُکُلّ

 آنچه و پوشد مى نيست شأنش در آنچه ند،ك  مى ارىخريد نيست
 .«خورد مى نيست شأنش در

 لطف از خالی ازدواج، در اسراف از مصاديقی بیان حديث، اين اساس بر
 نیست:

 خواستگاری؛ مراسم در قیمت گران های گل دسته تهیۀ ـ
 ؛است متوسط او درآمد كه دامادی سوی از ،قیمت گران عروس لباس تهیۀ ـ
 گران؛ و كمیاب های گل با عروس ماشین ئینتز ـ
 تواندمی والدين مالی كمک با كه دامادی برای عروسی سالن آرايی گل ـ

 بگیرد؛ عروسی مراسم
  عروسی؛ مراسم از بعد بازی آتش برای هنگفت مبالغی هزينه ـ
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 و هواپیما با گران یمسافرت دادن ترتیب و فراوان مشقت با پول آوری جمع ـ
 عسل(؛ ماه )برای هتل در اقامت
 كارگر؛ پدری سوی از جهیزيه برای قیمت گران مبلمان خريد ـ
 برای لوكس و غیرضروری لوازم خريد و باال اقساط با بانکی  وام گرفتن ـ

  جهیزيه؛
 عروس سوی از قیمت گران چوب سرويس برای هنگفتی مبالغ اختصاص ـ

  .(شیربها قالب )در داماد سوی از يا جهیزيه( یار)ب

  كنيم مقايسه فرودستان با را خود ،مادی امور در ب(

  اند: فرموده اسالم گرامی پیامبر
ُظُروا» ّ ِإَلى ان  َفَلّ َمن  ُكم ّ َأس  ُظُروا َوّ ِمّن  ّ ِإَلى الَتّن  َقُكم ّ ُهَوّ َمن  َدُرّ َفُهَوّ َفو  ّ َأج  َدُروا َأن   الَتز 
َمةَّ  .منگريد خود از باالتر به و كنید هنگا خود از تر پايین به دنیا امور در 3؛الَله ِنع 

 واهیدنخ كوچک ،ورداريدخبر هاآن از كه را خداوند های نعمت صورت اين در
  «شمرد.

 دارند، بیشتری مادی امکانات كه كسانی با خود، قیاس و «صعودی» مقايسۀ
 با خود شرايط قیاس و «نزولی» مقايسۀ اما شود؛ می حرص و حسرت باعث

 كرده عطا ما به خداوند كه شود می هايی نعمت «نمايی رگبز» باعث فرودستان،
  است. نزولی مقايسۀ حاصل زندگی، از رضايت افزايش و

خروی و ویدني های آسيب به ج(
ُ
 كنيم توجه گرايى تجمل ا

 غرور، و تکبر ديگران، شمردن حقیر خدا، از غفلت از: اند عبارت آنها از برخی
 اسراف. و تفاخر
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 كنيم ديريتم را ها معاشرت د(
 سان يک اصالت، و تدين چون اموری بر عالوه ها، خانواده و افراد با معاشرت در

 صعودی مقايسۀ به مسئله اين تا شود گرفته نظر در بايد مالی شرايط بودن
  منجرنشود.

  :فرمايند می باقر امام تأملی، قابل حديث در
«ّ ِّنَياءَّ الُتَجاِلِسّ العبد فإن  َعّ َفِإَنّ األغ  َدّال   ِلَلِهّ َأَنّ َيَرى ُهَوّ َوّ ُيَجاِلُسُهم ّ ب 

هِّ َمةّ  َعَلي  ّ َيَرى َحَتى َيُقوُمّ َفَما ِنع  َسّ َأن  هِّ ِلَلهِّ َلي  َمة َعَلي   با 3؛ِنع 
 ،شود مى نشين هم آنان با بنده زيرا ؛نشويد نشين هم ثروتمندان

 تا خيزد برنمى و داده نعمت او به خدا است معتقد كه حالى در
  !«است نداده او به نعمتى هيچ خدا كه شود مى معتقد

  بينش خود را تغيير دهيم هـ(

 بودن كوچک و فکر كوتاهی است، طلبی تجمل برای بستر ترين مناسب آنچه
 اهل افراد دهد. می فکر وسعت انسان به مطالعه و است افراد ذهنی دنیای  

 كنند! نمی حواشی یقربان را متن و دارند بیشتری تحلیل و تجزيه قدرت مطالعه،
و زندگانی  تحقیق و  بررسی در سیرۀ معصومین و مذهبی كتب مطالعۀ

 تهاجمات مقابل در را آنها و انديش عمیق را جوانان تواند می ،بزرگان دينی
 سازد. واكسینه فرهنگی
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