
  اصالح الگوي مصرف مواد آرايشي و بهداشتي

  مقدمه

واژه ي الگوي مصرف تركيبي از دو كلمه ي الگو و مصرف است. الگو يعني تعيين چهارچوبه اي كه معطوف به 

نيازهاي فرد براساس جنس، سن، زمان و مكان است و مصرف يعني صرف هر نوع كاال، خدمت، فرصت و موقعيتي 

لذا مي توان الگوي مصرف را چنين تعريف نمود كه الگوي مصرف در هر جامعه عبارت براي رسيدن به هدف خاص 

است از آن چهارچوب مصرفي  كه اكثريت افراد جامعه هنگام مصرف از آن الگو تبعيت كرده و شكل و ميزان مصرف 

ت از مطلوب ترين عبارت اس "اصالح الگوي مصرف"خود را بر آن منطبق مي سازند. با در نظر گرفتن اين تعريف، 

طوري كه در آن حد  روش مصرف در جامعه؛ به عبارت ديگر انطباق الگوي مصرف جامعه با موازين عقلي و منطقي به

  كمي و كيفي مصرف، بهينه و مبتني بر منافع فردي و جمعي باشد.

و به عنوان يك  اين مفهوم زماني تحقق مي يابد كه مفهوم اصالح الگوي مصرف در همه ي ابعادش مورد مطالعه

ضرورت در جامعه ي ما پياده گردد. آنچه در اين مقاله مطمح نظر است كنكاشي بر اصالح الگوي مصرف مواد آرايشي 

  و بهداشتي است.

  نگاهي به وضع مصرف گرايي در ايران

مصرف مصرف گرايي يكي از پديده هاي اقتصادي است كه پس از انقالب صنعتي غرب به منظور پيدا كردن بازار 

مطمئن براي كاالها و صنايع توليدي دول غربي و كسب سود بيشتر رونق چشمگيري پيدا كرد و كشورهاي مختلف 

جهان به ويژه ملل جهان سوم به عنوان منبع مهم تامين كننده ي مواد خام اوليه ي كارخانجات صنعتي كشورهاي 

شورها طي قرون متمادي روز به روز گسترش بيشتري مصرف گرايي در اين كغربي و بازار مصرفي آنان مبدل گرديد و 

متضاد با فرهنگ ايراني و اسالمي است كه اين روزها به شكل  "تا مي تواني بخر و بيشتر مصرف كن"شعار  پيدا كرد.

خزنده اي وارد زندگي روزمره ي ما شده است. مصر گرايي در دو دهه ي اخير ، به شكل فرآيندي گريبانگير خانواده 

  ايراني شده ست و روز به روز بيشتر بر سبد كاالهاي مصرفي آن ها جا خوش مي كند.هاي 

  الگوي مصرف لوازم آرايشي در ايران

ايران متفاوت با كشور هاي اروپايي و ديگر كشورهاست؛ يعني خانم ها در اين كشور ها  الگوي مصرف لوازم آرايشي در

محل كار از مواد آرايشي استفاده نمي كنند، اما در ايران، خانم وزمره و فعاليت ر فقط براي مهماني آرايش مي كنند و در

  ها به طور روزانه از مواد آرايشي استفاده مي كنند و حتي گاهي در محل كار بدون آرايش ظاهر نمي شوند.

دون ضرر نخواهد متخصصان پوست و مو معتقدند استفاده ي مكرر از لوازم آرايشي حتي اگر استاندارد و ارگانيك باشد، ب

به ويژه در كساني كه پوست چرب دارند، از مهمترين عوارض استفاده از لوازم آرايشي است.  بود. تشديد يا بروز آكنه

همچنين قرمزي، تورم، خارش و تاول آبدار، كهير، عفونت پوست، عفونت ريشه ي مو، تغيير رنگ پوست، تغيير رنگ و 

ه ي مكرر از لوازم آرايشي است. همچنين متخصصان با تاكيد بر خطر بروز آلرژي صدمه به ناخن و مو از عوارض استفاد

بدو تولد و و حساسيت پوستي ناشي از رنگ ها و مواد نگهدارنده ي موجود در لوازم آرايشي مي گويند كساني كه از 



كودكي زمينه ي حساسيت پوستي دارند، بيشتر در معرض حساسيت پوستي ناشي از مصرف لوازم آرايشي هستند و بايد 

بيشتر مراقب باشند، زيرا حتي ممكن است اين نوع حساسيت به مصرف مواد بهداشتي چون شوينده ها و مرطوب كننده 

  ها نيز تسري پيدا كند.

  آرايشرعايت اصول سالمت براي 

  اين توصيه ها را در صورت استفاده از لوازم آرايشي براي حفظ سالمت و بهداشت رعايت كنيد:

از محصوالت آرايشي كمتر استفاده كنيد. بهتر است در طول روز صرفاً ضدآفتاب استفاده كنيد و فقط در مهماني ها -

  آرايش كنيد.

  صوالت آرايشي معطر و رنگي استفاده نكنيد.محصوالت آرايشي استاندارد بخريد و تا حد ممكن از مح-

  به تاريخ انقضا و كشور سازنده ي محصول توجه كنيد.-

قبل از استفاده هميشه ظاهر هر كرم يا محصول آرايشي را بررسي كنيد. نبايد آب و روغن از هم جدا شده باشد يا بوي -

  نامطبوع بدهد.

  شي را محكم ببنديد تا از آلودگي باكتريايي پيشگيري شود.لوازم خود را تميز نگه داريد و در محصوالت آراي-

  صورتتان را هر شب قبل از خواب به طور كامل بشوييد تا مواد آرايشي روي صورت باقي نماند.-

را با تغذيه سالم، خواب كافي، مديريت استرس و دوري از  به جاي عادت دادن پوست به مواد آرايشي، پوستتان-

  اريد.آلودگي، سالم نگه د

  

در مجموع بايد عمل آرايش و استفاده از لوازم آرايش را داراي پارادوكسي دانست كه در چرخه ي ميان رضايت فردي و 

فشار ساختارهاي اجتماعي و نيز سيطره ي صاحبان سرمايه و مصرف گرايي قرار گرفته است. از سويي بايد به نقش 

د. ساختارهاي اجتماعي رفتارها و اعمال انسان ها را شكل مي دهد ساختارهاي اجتماعي و فشارهاي اجتماعي اشاره كر

كند. شايد بتوان گفت كارهايي كه زنان امروز به منظور زيبايي انجام  يهداف و آرزوهاي افراد را هدايت مو انگيزه ها، ا

ا وساطت صاحبان مي دهند، عكس العملي از رفتارها، اهداف و اعمال رخنه كرده در ذهن كودكان ديروزي است كه ب

ازسوي ديگر توجه به پديده ي آرايش زنان، با توجه  پيدا كرده است. سرمايه، تبليغات و ميل به مصرف شكل مضاعفي

به موفقيت آنان در جامعه و با رشد فردگرايي شكل متفاوتي پيدا كرد است و شايد بتوان انجام اين رفتار را به گونه اي 

. اكنون تجارت صنايع زيبايي و محصوالت آرايشي به يكي اختارهاي اجتماعي تعبير نمودمقاومت در برابر كليشه ها و س

از سودآورترين بازارهاي مصرفي تبديل شده و البته يكي از اصلي ترين پيامدهاي آن نيز گسترش ظاهرآرايي است و 

  نياز به فرهنگ سازي عميق در زمينه ي مصرف لوازم آرايشي دارد.
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