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چکیده
بر اساس آموزههای اسالمی هدف نهایی انسان ،رسیدن به کمال است و کمالگرایـی در تمـام رفتـار
انسان مؤثر است.این پژوهش تبیین میکند که چگونه و طی چه فرآینـدی کمـالگرایـی اخالقـی در
تنظیم رفتار مصرفی مؤثر است.این پژوهش با رو توصیفی ــ تحلیلـی و بـا اسـتفاده از دادههـای
کتابخانهای یک تحقیق بنیادی است.بر اسـاس جهـانبینـی توحیـدی و الحـادی دو شـیوه مصـرف
متفاوت در جوامع انسانی شکل میگیرد که ازنظر فرآیند ،مبانی ،شاخصهها و پیامدها در مقابـل هـم
قرار دارند.جهانبینی الحادی منجر به رفتار مصرفی لاتگرا میشود که مبانی آن ،فراموشی یاد خـدا
و عدم التزام به قوانین تشریعی الهی و غفلت از آخرت و ارز های متعالی است.که این مبانی منجـر
به سه شاخصه میشود:حاکمیت تمایالت نفسانی ،مصرف بیشـینه ،خلـق نیازهـای غیرضـروری.که
پیامدهای مانند از بین رفتن نعمت ،فسادوبه طور کلی تغییر سبک زندگی را به دنبـال دارد.در مقابـل
این مصرف ،مصرف کمالگرا وجود دارد.مصرف کمـالگـرا بـر پایـه جهـانبینـی توحیـدی شـکل
میگیرد.مبنای مصرف کمالگرا درزمین ٔه مبدأ شناختی ،این است که فقط خداوند حق قانونگااری را
برای زندگی انسان دارد.مبنای هستی شناختی این مصرف ،بیان میکند که آفـرینش جهـان هدفمنـد
است و بازگشت عالم بهسوی خداست و انسان درآخرت باید پاسخگوی همه رفتار خـود (ازجملـه
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رفتار مصرفی خود) باشد .این مبانی منجر به دو شاخصه اصلی در این مصرف میشود :الـف .تـدبیر
مصرف ب.رعایت حقوق شرعی در مصرف .پیامد این مصرف برای انسان ،امانـتداری نسـبت بـه
نعمات الهی ،تناسب مصرف با ظرفیتهـای محیطزیسـت ،عـدالت اجتمـاعی ،تـوازن و اعتـدال در
مصرف است.از آنجا که هدف از مصرف لاتگرا رسیدن انسان به بیشترین لـاات مـادی در دنیـا و
استفاده از هر ابزاری در این مسیر است؛ اما اساسیترین هدف در مصرف کمالگرا ،کسـب رضـایت
الهی ورسیدن به سعادت نهایی از طریق عمل به دستورات الهـی و دوری از نـواهی خداونـد اسـت،
اهمیت این موضوع مشخ خواهد شد.
کلیدواژهها :کمالگرایی ،اخالق ،رفتار مصرفی ،ترویج مصرف.

سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۱۷۹

 .2بیان مسأله

گرایش به کمال و کمالخواهی از اساسیترین انگیزههای انسان ،برای رشد و حرکت در
این عالم میباشد .یکی از محوریترین موضوعات مطرحشده در قرآن کریم ،بحث کمال
انسان و چگونگی به فعلیت رساندن تواناییهای متعالی او است کـه بـا تعـابیر مختلفـی
بیانشده است( .یونس /۶۱ :آلعمران /۰۰ :انفطار ۱۰ :و .)...
ظرفیت وجودی و خلیفة هلال بودن انسان موجب شده خداوند انسان را برای رسـیدن
به سعادت حقیقی ملزم به رعایت اصول خاصی نموده کـه در قالـب رفتـار از او صـادر
میشود .این الزامات ،حوزههای مختلفی را دربرمی گیرنـد کـه ازجملـۀ آن ،مربـوط بـه
حوزۀ مصرف است .مقولۀ مصرف و به دنبال آن ،رفتار مصـرفی ازجملـه مباحـث مهـم
اقتصاد خرد میباشد.

آن مکتب به شمار میرود .این زیرساز اصطالحاً «جهانبینی» نامیده میشود .جهانبینی بـه
دو قسم توحیدی و الحادی تقسیم میشود .هـر یـک از ایـن دو نـوع جهـانبینـی ،مبـانی
متفاوتی برای مصرف تعریف میکنند( .مطهری۵۵/۱ :۱۰۵۹ ،و)۰۶ /۰:
بنابراین ضرورت دارد که مبانی مؤثر در بـروز رفتـار مصـرفی مطلـوب و مـوردنظر
اسالم به جهت اهمیت ،تأثیر و پیامدهایی که در رفتارهای فـردی و جمعـی میگاارنـد،
موردتوجه و مطالعه قرار گیرند .یکی از این مبانی مهم ،کمالگرایی است که نقش مهم و
تعیینکنندهای در جهتگیریهای انسان در تمامی ابعاد مادی و معنوی ،دارد.
دراین مقاله و در بخش اول ،به تعریف برخی از مفاهیم مانند رفتار مصرفی اشـاره و
بعداز آن به رفتار مصرفی لات گرا و مفهوم آن از نظر قرآن کریم توجه سپس مبانی رفتار
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نوع برداشت و طرز تفکرى که یك مکتب درباره هستی عرضه میدارد ،تکیهگاه فکرى

۱۷۷

مصرفی لاتگرا تبیین شده است .همچنین شاخ

ها ،مؤلفـهها و پیامـدهای مصـرف

لاتگرایانه موردبحث قرار خواهد رفت؛ و در بخش بعد به مفهوم کمال و کمال گرایی،
همین طور مبانی رفتار مصرفی کمالگرا ،شاخصهها و مولفههای رفتار مصرفی کمالگرا،
پیامدها و آثار آن در شکلگیری رفتار مصرفی مطلوب پرداخته و به بیان یافتههای تحقیق
در مورد کمالگرایی و تأثیر آن در تنظیم رفتار مصرفی انسان پرداخته خواهـد شـد؛ و در
انتها مدل مفهومی این نوع از مصرف تبیین خواهد شد.
 .1مفهوم رفتار مصرفی

رفتار یک رشته فعالیت هدفگرا است (حقیقـی  )۰۹:۱۰۹۴در نگـاه روانشناسـان پیـرو
مکتب رفتارگرایی ،هرگونه پاسخ قابلمشاهده هـر جانـداری رامـی تـوان رفتـار نامیـد
(هوگان )2015 ،برخی گفتهاند رفتار ترکیب عالقهها ،ادراک و معرفت سـوق دادهشـده
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۰۳۳

بهطرف هدف خاص است( .استیو و پنی  )۰۱:۱۰۹۷عده ای دیگر گفتهانـد هـر فعالیـت
قابلمشاهده یا اندازهگیری ارگانیسم ،رفتار است .رفتارهای انسان ،با توجه به هدفی کـه
شخ

از انجام آن دارد ،متفاوت خواهند بود( .ریس و همکاران ( )۱۷۵۹لاا هدف یـک

عامل تعیینکننده در رفتار است.
بهطور طبیعی و با تصریح اقتصاددانان ،هدف از مصـرف و رفتـار مصـرفی ،حـداکثر
سازی مطلوبیت و رضایت فرد است؛ (ر.ک حسینی )۰۴ :۱۰۹۹
بنابراین رفتار مصرفی مجموعه فعالیتهای فیزیکی ،احساسی و ذهنی انسـان اسـت
که تحت تأثیر منظومۀ فکری و جهانبینی و ایدئولوژی او (و البتـه تحـت تـأثیر عوامـل
بیرونی مثل تبلیغات و ). . .و در جهت تأمین نیـاز و یـا ارضـام خواسـتهها دریـک دورۀ
زمانی خاص ،هنگام انتخـاب ،خریـد ،اسـتفاده و مصـرف و دور انـداختن محصـوالت

مختلف ،از انسان صادرشده و در حوزه مصرف اتفاق میافتـد( .رک ایروانـی/۱۰۷۷:۱۷
علمالهدی /۱۰۰-۱۷۷ /۱۰۷۰ ،ایمان خان /۹۹-۹۱ /۱۰۹۵ ،یوسفی:۱۰ ۹۷

)۱۰

نمودار  -1روند شکلگیری رفتار مصرفی و عوامل مؤثر بر آن

 .3رفتار مصرفی لذتگرا

ارضام این میلهای متنوع قرار میدهد .برای تبیین رفتار مصرفی لاتگرا باید بـه تبیـین
مبانی ،شاخصهها ،مؤلفهها و پیامدهای این مصرف پرداخت.
الف .مفهوم رفتار مصرفی لذتگرا

در این مکتب انسان ،در مواجهه با عملی بالفاصله پیامدهای آن را مالحظه نمـوده و
در صورت ترجیح منافع شخصی در آن عمل و تأمین بیشترین لات و مطلوبیت ممکـن،
آن را انجام و در غیر این صورت آن را رد میکند .یکی از این رفتارها ،مصرف و تـرویج
آن میباشد .مصرف کاالها و یا خدمات بهطور طبیعی برای فرد لـات را در پـی دارد؛ و
انگیزه رسیدن به لات بیشتر و باکیفیت ،باعث تحریک و تشویق و ترغیـب شـخ

بـه

مصرف بیشتر کاال و خدمات خواهد شد .هر چه میزان مصرف و راحتـی دسترسـی بـه
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ازآنجاییکه امیال متنوعی در نهاد بشر قرار دادهشده ،انسان تمامِ تال

خود را در جهـت

۰۳۱

منابع آن ،بیشتر باشد ،او بیشتر لات خواهد برد( .ر.ک ابوطالب و همکـاران ،۱۰۷۷ :
 ۱ص ۷۷-۰۷و جابری )۱۹۴-۱۶۰ :۱۰۹۹
قرآن با تعابیر مختلف (اتراف ،اسراف و ). . .به تبیـین مصـرف نـامطلوب کـه بـرای
کسب لات و ارضای تمایالت نفسانی است ،پرداخته است.
ب .مبانی رفتار مصرف لذتگرا

گفته شد که جهانبینی زیرساخت فکری یک مکتب است .مصرف لات گرا بر پایـه
جهانبینی الحادی و مصرف کمالگرا بر پایه جهانبینی توحیدی بنا میشوند .لـاا مبـانی
هریک با توجه به جهانبینی خاص خود

بیان میشود .در این قسمت مبـانی مصـرف

لاتگرا بیان میشود.
مبنای اول :فراموشی یاد خدا و عدم التزام به قوانین تشریعی الهی
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۰۳۱

اولین مبنا مصرف لاتگرایانه در جهانبینی الحادی مبانی مبدأشناختی اسـت .قـرآن
رابطه فراموشی تاکرات الهی با بهرهمندی از لاائا مـادی را بیـان مـیکنـد .وقتـی کفـار
تاکراتی را که به آنها داده شد ،فرامو

یا از آن اعراض کردنـد ،از هـر نعمتـی بـه آنـان

بیحساب دادیم و تمتع از لاائا مادى را برایشان تکمیل نمودیم ،تا هنگامی که به آنچـه
داده شده بودند شاد گردیدند که ناگاه در حالی که دیگر عارى نداشتند به عـااب خـود
دچارشان نموده ،هالکشان کردیم( .انعام )۴۴ /لاا این آیـه بیـان مـیکنـد کـه فراموشـی
تاکرات الهی و یاد خداوند ،موجب لات و بهرهمندی از نعمات فـراوان مـادی خواهـد
شد ،اما این بهرهمندیها خیری برای آنهـا نـدارد ،زیـرا عـااب الهـی را بـه دنبـال دارد.

(طباطبایی ۱۱۷ /۵ :۱۴۱۱و)۱۰۳
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مبنای مبدأوناختی نظام سرمای داری «دتیسم» اسب؛ ایان واهه در قار ،بیساب ،با
معنی پذیرش خا قیب و علیب خداوند برای عا م و عدم پذیرش دخا ب خداوناد در
ها ،بوده اسب؛ دتیسم معتقد اسب ک وحی باید م اب عقل باود (چناین برداواتی
در عمل ب انکار وحی یا تفسیرهای صرفا عقالنی از گزارههای کتاب مقد

انبامید)؛

وظیف ی اصلی انسا ،،ت بی رفتاری خود با قوانین طبیعی اسب کا خداوناد آفریاده
اسب( .هادوی نیا )10-68 :7682ذا دتیسم فارامین فراعقلای وحای را نمایپاذیرد و
انسا ،را ملزم ب ا رای قوانین ت ریعی وحی در زندگی نمیداند.
مبنای دوم :مادیگرایی

دومین مبنای مصرف لاتگرا در جهانبینی الحادی ،مبـانی هسـتیشـناختی مـادی-

است و هویات غیرمادی وجود ندارد( .صادقی  )۷۷-۹۴ :۱۰۷۰هیچگونه اقتضای ذاتی یا
غایتی ویژه وجود ندارد( .هر

۱۰۹۰:۵۹؛ بابایی۱۰۹۷:۱۳۱به نقل ازدهقان زاده)۱۰۷۹ ،

از اینرو دنیای مخلوق را خالق مدبر نیست ،این جهان نقشهای از قبل مشخ

ندارنـد

طــرح کنــونی جهــان تنهــا در نتیجــه ترکیــب اتفــاقی ذرات حاصــل آمدهاســت
( .)Meister"2009:95مفهوم مادیگرایی بر این باور است کـه انسـان موجـودی صـرفاً
مادی و قسمتی از طبیعت است .نگاه بنیادی این مکتـب بـه جسـم و لـاات جسـمانی،
ارز

جسم و لاات مربوط به آن را بسیار باال میبرد .لاا بر این اسـاس لـات جسـمی
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 .1این تمتعات از طرف خداوند ،همان استدراج است.
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گرایی است .ماتریالیسم معتقد است که جهان صرفاً متشکل از مجموعـه اجزائـی مـادی

۰۳۰

هدف ،فعالیتهای انسان میباشد .از طرفی چون در ماتریالیسم تبیین جهـان هسـتی بـر
پایۀ جلوههای مادی صـورت میگیـرد ،توجـه بـه متافیزیـک و آخـرت وجـود نـدارد.
درحقیقت ماتریالیسم ،همه ابعاد وباورهای زندگی بشر در تمامی عرصـههـا و از جملـه
اقتصاد و رفتار مصرفی او را تحت تاثیر قرار میدهد .چراکه باوجود طرح این انگـاره در
قرن هفدهم ،اما هم اکنون نیز در حوزه معرفتی وجود وحضور دارد( .رک صادقی ۱۰۷۰
 .)۷۷-۹۴:البته شخ

غربی لزوماً ملحد نیست ،بلکه به جهت عـدم تبیـین رابطـۀ بـین

ِ
رفتـاری شـهروند
جهانبینی و رفتار ،عمل موحدانه برخاسته از انگیزۀ خدایی در حـوزۀ
جامعۀ جهانی امروز ،مشهود نیست.
مبنای سوم :انسانمحوری

سومین مبنای مصرف لات گرا در جهانبینی الحادی مبانی انسانشناختی است .در این
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۰۳۴

جهانبینی ،انسان سرمنشأ تمام ارز ها بوده و همـهچیز در نظـام طبیعـت ،در خـدمت او
میباشد .در مکتب اومانیسم ،برخالف مکتب تئیسم که خداونـد را منشـأ تعیـین ارز
قانونگااری و حاکمیت میداند ،فقط به انسان ،ارز

و

و اصـالت داده مـیشـود و مـالک

خوبی و بدىها و قـوانین ،افکـار و تمـایالت انسـان اسـت( .حسـینی ۹۶ :۱۰۹۹ ،و )۹۵
محوریت انسان در این رویکرد ،به معنای مالکیت همهجانبۀ انسان بر خویشتن ،و بر تمامی
شئون مربوط به خود است .اومانیسم یک رو

زندگی است که بـر منـافع و ارز هـای

بشری تمرکزیافته است( .حسینی .)۱۰۹۱ ،هابز میگوید که:جز مالحظـۀ منـافع شخصـی،
چیز دیگری نمیتواند انگیزۀ رفتار آدمی باشد( .قدیری اصلی)۷۵ :۱۰۶۹ ،
فردگرایی ،نظریهای است که ارز

اخالقی باالترى را به فرد در برابر جامعـه اختصـاص

تصـور مـیکننـد بـه نفـع شخصـی
میدهد و از آزاد گااشتن افراد به نحوی که به هر آنچـه
ل

خودشان است ،عمل کننـد حمایـت مـیکنـد (The New palgrave, V. 2, P. 790( .فردگرایـی
بیانگر این است که معیار نیکی و بدی ،نفس و تمـایالت نفسـانی فرداسـت( .حسـینی۱۰۹۹
۹۶:و)۹۵
جان ب .تامپسون ارتباط بین صنعت و دنیوی کردن را همراه با دگرگـونی فرهنگـی
غرب ،اینگونه بیان میکند:

«تحول جوامع صنعتی مدرن ،در حـوزه فرهنـگ ،دنیـوی کـردن مسـتمر اعتقـادات و
اعمال و عقالنی کردن مستمر زندگی اجتماعی همراه بوده اسـت .همچنـان کـه دیـن
پایگاه خود را از دست میداد زمینه برای پیدایی نوع جدید از نظامهای اعتقادی آمـاده
میشد و آن ،پیدایی نظامهای اعتقادی عرفی بود که میتوانست افراد را بـدون ارجـاع
به ارز ها یا هستیهای دیگر جهان ،بسیج کند» (جان ب .تامپسون.)۱۴ :۱۰۹۵ ،
ج .شاخصههای رفتار مصرفی لذتگرا :حاکمیت تمایالت نفسانی و مصرف بیشینه و غیر ضروری

الهی) موجب میشود که این مکتب جایگاهی برای قوانین تشریعی الهی قائل نباشد.
مبنای هستیشناختی این مکتب (مادیگرایی) موجب شده  ،فرد در این رویکرد فقط
به دنیا اصالت داده و حیات را در ماده منحصر میداند ،پس ضرورتی بـرای پاسـخگویی
ِ
جهان دیگر (آخرت) احساس نمیکند .عملکرد او در این حالت بـهطور همهجانبـه،
در
تحت تأثیر جهانبینی مادی او قرار دارد.

۰۳۷

بر طب مبنای انسا،وناختی این مکتاق ،انساا ،سرمن ا تماام ارزشهاا و ما اک
خویش بوده و هم چیز در نظام طبیعب ،در خدمب او میباود .دنیوی ود ،با گفتا
ب لر پدیدهای اسب پیهیده و کشدار ک م خص بارز آ ،منمصر کارد ،ماذهق با
زندگی خصوصی اسب و روند دنیوی ود ،نیز درنهایاب ،منبار با حاذ
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مبنای مبدأشناختی مصرف لاتگرا (فراموشی یاد خدا و عدم التزام بـه قـوانین تشـریعی

مااورای

طبیعب میوود و هم چیز را ب ماده تمویل میدهد( .ها ،ب لر)733 : 7610
عدم توجه به قوانین تشریعی الهی ،اصالت دهـی بـه انسـان در تعریـف ارز هـا و
منحصر کردن ماهب به زندگی خصوصی و پاسخگو ندانستن انسان در قیامت و اصالت
دهی به دنیا و غوطهوری در آن ،منجر به شاخصههای زیر برای این مصرف میشود:
شاخصه اول :حاکمیت تمایالت نفسانی و غفلت از ارزشهای متعالی

این مبانی نتیجهای جز حاکمیت بخشی به لاائا مادی و خواهشهای نفسانی انسان،
نخواهد داشت .مصرف لاتگرا در فرایندی تمایالت نفسانی و لاائا مادی را تحریـک
کرده و سپس بدانها اصالت بخشیده و جاابیتهای آن را در معرض دید افراد مختلـف
قرار میدهد .در حقیقت شاخصه اصلی مصرف لاتگرا تـرویج مصـرف کـاال و خلـق
نیازهای غیر ضروری و ضروری جلوه دادن آنها به مخاطبان میباشد.
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۰۳۶

در رفتار مصرفی لاتگرا که در آن توجه افراد صرفاً به ارضام تمایالت فزایندۀ نفس
معطوف است ،انسان از فضایلی مانند قناعت ،زهد ،انفـاق فـی سـبیل هلال و . . .محـروم
خواهد شد .در گیرکردن ذهن و رفتار مخاطبان به مفاهیم مادی ،باعث غفلت از آخرت و
ِ
اصیل مرتبط با آن خواهد شد .لاا مبانی مصرف لـاتگـرا ،شاخصـه «حاکمیـت
مفاهیم
تمایالت نفسانی»را برای این مصرف رقم میزند.
شاخصه دوم :مصرف بیشینه و بهرهمندی حداکثری از لذائذ مادی

انسان در این مکتب ،تمام تال

ِ
دریافت بیشترین لـات ِممکـن،
خود را معطوف به

برای ارضای تمایالت خویش کرده و از عقل خود نیز بهره میبرد.
در کنار لات ،سود و منفعت شخصی نیز مدخلیت دارد .در حقیقـت کسـب سـود و
ِ
ِ
امکانـات بیشـتر ،در جهـت تـأمین خواسـتهها و
ثروت بیشتر ،ابزاری بـرای اسـتیال بـر

خواهشهای نفسانی وامیال فرد خواهد بود.
درنتیجه او با درک این فرآیند ،به تـرویج مصـرف بـرای رسـیدن بـه سـود بیشـتر و
درنتیجه رسیدن به بیشترین لات ممکن ،ونیز به جهت کسـب موقعیـت بـاالی مـالی و
ِ
مطلـوب حـداکثری ،از هیچگونـه
اجتماعی ،فعالیت خواهد نمود .فرد برای رسـیدن بـه
تالشی فروگااری نکرده و بیشترین همت او در این راه صرف خواهد شد.
در این مکتب ،انسان به دنبال فایده است .در فایدهگرایی آن چیـزی کـه مهـم اسـت،
بیشینه بودن لات و اصالت بخشی به منافع شخصی و دوری از رنج و الـم اسـت( .رک
اعوانی /۱۰۹۷ ،مردیها )۷۷ :۱۰۹۹ ،انسـانها خوشـبختی و بـدبختی را در بهـرهبـری از
لاتهای مادی و میزان دسترسی به آنها میدانند و از ایـن رهگـار نیازهـای نامحـدود
خود را در سطح وسیعی تأمین مینمایند.

ترویج میشود و در این راه منافع دیگران ،کوچکترین اهمیتی ندارد.
در روایات ،حرص یکی از ریشههای کفر دانسته شده است .امام صـادق میفرماینـد
ریشــههای کفــر ســه چیــز اســت:حرص و بزر منشــی نمــودن و حســد ورزیــدن.
(کلینی )۱۹۷ /۱ :۱۰۵۷تبلیغات با ترویج مصرف ،حرص را در مخاطبان برمیانگیزاند.
شاخصه سوم :ایجاد نیازهای غیر ضروری
یکی از مسائل مهم در زمینه مصرف ،مصرف تظاهری و خودنمایانـه اسـت .در ایـن
ِ
ضروری زندگی نیست ،بلکـه بـه جهـت نشـان دادن
حالت ،مصرف برای رفع نیازهای
برتری فرد بر دیگران و شناساندن جایگاه اجتماعی او نسبت به دیگران ،میباشد.
تورستین وبلن ازجمله جامعهشناسانی است کـه معتقـد اسـت ،مصـرفکننده بـرای
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بهطور طبیعی در مصرف لاتگرا ،توسعۀ حرص برای رسـیدن بـه بیشـترین لـاات

۰۳۵

منزلت اجتماعی مصرف میکند .وی انگیز های اجتمـاعی بـرای رفتـار رقابـتآمیز و
چشموهمچشمی را پایه تبیین مصرف مدرن قرارمی دهـد (مجـدی ،۱۰۹۷ ،بـه نقـل از
ویلــن ،۱۰۹۶رک بیــرو  )۶۵ ،۱۰۰۵مصــرف تظــاهری در اثــر احســاس محرومیــت،
چشموهمچشمی و بهطورکلی تغییر ارز ها دریک جامعه اتفاق میافتد.
هـ  .پیامدهای رفتار مصرفی لذتگرا

هر رفتاری بسته به مبانی و شاخصههای آن ،دارای پیامدهایی است .مصرف لات گرا
نیز با توجه به مبانی و شاخصههای آن آسیب های مختلفی را به دنبال خواهد داشت.
پیامد اول :از بین رفتن نعمت

زوال نعمت یکی از پیامدهای مصرف لات گرا است .زیرا جهت گیـری موجـود در
مصرف لات گرا ،براساس تمایالت نفسانی صورت میگیرد و در این سیر ،محـدودیت
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۰۳۹

ِ
معرفتی برگرفته از ایمان به مبدا ومرجع هسـتی اسـت
های رفتاری که برخواستۀ از نگاه
جایی ندارد و رفتارهایی مانند ظلم و گناه که نتیجـه آن نـابودی نعمـت اسـت ،ممنـوع
نیست .امام علی در خطبه « ۱۵۹نهج البالغه» می فرماید:
به خدا سوگند! هرگز ملتی که در نعمت می زیستند نعمتشان زوال نیافت ،مگـر بـر
اثر گناهانی که مرتکب شدند.
پیامد دوم :آلودگی و تخریب محیطزیست

یکی از پیامدهای ترویج همهجانبۀ مصرف ،تخریب بیشازپیش محیطزیست ،بـرای
دسترسی بیشتر به منابع جدید ،جهت تـأمین عطـش سـیریناپایر انسـان ،بـه مصـرف
میباشد( .بوتکین۵۳ ،۱۳ :۱۰۵۷و۱۱۱ ،۵۱و اطهر۰۷ :۱۰۹۶و )۰۶
پیامد سوم :فساد

یکی از آسیبهای مصرف لاتگرا غوطهوری در فساد است .فسـاد ،خـارج شـدن

شیم از حالت اعتدال اسـت (راغـب)۰۷۰ /۱۰۵۶ ،؛ ازآنجاییکـه مصـرف لـاتگرا بـا
اسراف ،اتراف و تفاخر و . . .همراه است ،این خروج از حالت اعتدال ،افتـادن در ورطـۀ
فساد و افساد خواهد بود .نمونه بارز این رفتار قارون بوده است( .قص

 ،آیات۵۶و)۵۷

تجمیع ثروت به جهت ارضام خواسـتههای نفسـانی ،باعـث فسـاد ،انحـراف از راه
راست و فروپاشی جامعه میشود؛ این نوع مصرف ،ضد حرکت انسان برای وصـول بـه
کمال بوده و بهشدت از آن نهی شده است .لاا چنین افرادی مستوجب عـااب خواهنـد
بود( .هود ،آیه.)۱۱۶
پیامد چهارم :ایجاد شکاف اجتماعی و شکاف نسلی

مصرف لاتگرا باعث ایجاد رقابت و شکاف اجتماعی در جامعه خواهد شـد .زیـرا
عدهای از تمامی امکانات ضروری و تجمالتی برخوردار بوده و در رفاه کامل بسر برده و

سرخوردگی ،ناامیدی و کینه اجتماعی میشوند.
افراد دارا تفاخر را در پیش میگیرند ،که موجب ایجاد حسادت در بین مردم خواهـد
شد .بروز حسادت باعث عداوت و حرمتشکنی میشود .لااست که پیامبر فرمـود:بیش
از هر چیز بر امت خود از آن بیم دارم که مالشان فراوان گردد و حسد ورزند و یکـدیگر
را بکشند (ابن ابی فراس.)۱۱۵ /۱ ،
شکاف طبقاتی موجب انواع بزهکاریها و رذائل اخالقی و اعمال خالف خواهد شد.
یکی دیگر از تبعات مصرف لاتگرا ،شکاف نسـلی اسـت .شـکاف نسـلی عبـارت از
اختالف در ارز هاست که موجب جدائی و طغیان نسل جدید نسبت بـه نسـل قـدیم
میشود (شرفی .)۱۰۹۱ ،این گسست باعث میشود که نسل جدید ،ارز های مترقی و
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عدهای حتی از امکانات ضروری زندگی محروم بوده و با مشـاهده طبقـه مرفـه ،دچـار

۰۳۷

یا حتی وحیانی را صرفاً بـه دلیـل مـدرن شـدن جامعـه ،بـه کنـاری گااشـته و تسـلیم
ارز های وارداتی شود.
پیامد پنجم :وابستگی همهجانبه به بیگانگان

مصرف لاتگرا ،باعث روی آوردن اکثریت مردم به مصرف حـداکثری خواهـد
شد ،محدودیت منابع داخلی ،باعث واردات محصوالت و وابستگی به سایر کشورها
خواهد شد.
پیامد ششم :تغییر سبک زندگی

سبک زندگی شیوهای است که افراد برای صرف وقت و پول خود در پیش میگیرنـد
(ساعتچی )۱۱۴ :۱۰۹۱ ،پیروی از فرهنگ مصرفی لاتگرا منجر به پدیـد آمـدن سـبک
جدیدی از زندگی شده که در آن شاخصههایی مانند لاتهای شخصی و . . .مبنـا قـرار
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۰۱۳

گیرند؛ و مفاهیم متعالی به فراموشی سپرده شوند و به ازخودبیگـانگی خواهـد انجامیـد.
(محکی )۱۰۳ :۱۰۹۱ ،در این جامعه مصرف مبتنی بر خواست مطرح میشود نـه صـرف ًا
مبتنی بر نیاز ،یعنی مصرف با میـل آمیختـه میشـود (بهـار ۱۶۷ :۱۰۹۶ ،و  )۱۵۶تملـک
کاالها بهعنوان عناصر شادمانی و آرامش بخش معرفی میشوند .حالآنکه از دیدگاه روان
شناسان آرامش و نشاط واقعی عاملی درونی است و در اثر نحوه تفکر انسان نسـبت بـه
خود و جهان است )http:/ / tarhenaw. Com/? p=1340( .نمودار زیر چگـونگی بـروز
تغییر در رفتار انسان را بازگو میکند.

نمودار ( )4-5مدل تغییر رفتار با اقتباس از فرهنگی و همکاران (رک فردوسی جهرمی)14 :1931 ،

تبلیغات بازرگانی توانایی ایجاد تغییر در نگر های افراد را بهوسیلۀ ترغیب و اقنـاع
دارد و در ادامه ،تغییر در رفتا ِر خرید و مصرف در افراد ایجاد میشود ،هرچند این رفتـار
مخالف نگر های آنان باشد.
 .0رفتار مصرفی کمالگرا

در تبیین رفتار مصرفی کمالگرا به تبیین مفهوم کمال ،مبانی ،شاخصه ،مؤلفه و پیامـدهای

الف .مفهوم کمال و کمالگرایی

1

کمال چیزی حصول مقصود از چیزی است( .راغب اصفهانی ،همان )451:غایت هـر
موجود به فعلیت رسیدن خصوصیت خاص آن موجود و فصـل ممیـز آن اسـت .کمـال
انسان در به فعلیت رسیدن قوه تفکر (قوه علمی انسان) و اراده و قوه تمییز (قـوه عملـی
انسان) اوست؛ (ابن مسکویه۷۰ / :۱۴۱۶ ،و  ۱۱۴و فتحعلی خان )15-11:1331
هورکا معتقد است که کمالگرایی از توصیف یک زندگی مطلـوب آغـاز میشـود و
زندگی را به رو

متمایزی توصیف میکند و میگویـد ،زنـدگی خـوب خصوصـیات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. perfectionism

نقش کمالگرایی اخالقی در تنظیم رفتار مصرفی

این مصرف پرداخته میشود.

۰۱۱

تعیینکنندهی انسانیت را تا حد زیادی توسعه میدهد و به آنچه در طبیعـت بشـر نقـش
محوری داردجامهی عمل میپوشاند(Hurka,1993,p. 3( .

کمالگرایی با نگاه ژرف به انسان و کمال او ،سعی دارد سعادت نهایی انسان و کمـال
او را با تکیه بر ذات انسان تبیین نماید.
کمال حقیقی انسان آخرین مرتبه وجودی و عالیترین کمالی است که استعداد یافتن
آن را دارد و کماالت دیگر مقدمه آن هستند و مطلوب اصیل انسان همان کمـال حقیقـی
است( .مصباح یزدی )33:1335
کمالگرایی در مبانی دینی و فلسفی به عنوان یک ارز

دانسته شده که باعث رشـد

انسان خواهد شد .دستیابی به کمال از طریق قطع محبت و تعلق به دنیا و نیز عمقبخشی
به معرفت خدا میسر خواهد بود.
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۰۱۱

ب .مبانی رفتار مصرفی کمالگرا

مصرف کمالگرا بر پایه جهانبینـی توحیـدی بنـا شـده اسـت و شـامل سـه مبـانی
خداشناختی ،هستیشناسی و انسانشناختی میشود.
مبنای اول :خداشناختی

در بینش توحیدی خدا ،آفریدگار (رعد  )11 /و مالک و صـاحباختیار همـۀ جهـان
میباشد .او تدبیر کننده (سجده آیه  5و یونس آیه  )3و پرورنده ،و رب انسان (انعام آیـه
 )114میباشد .رحمان و رحیم (حمد آیه  )2و دادگر (آلعمران آیه  \13نسام آیه  )41و
دانا (حدید آیه  )3و حکیم است.
یکی از تعالیم الهی که در مقابل دئیسم قرار میگیـرد« ،توحیـد در حکومـت» اسـت.
حکومت به معنای حق فرمان دادن است ،حقیقت توحید در حکومت این است که فقـط

خداوند را باید حاکم بر مال و جان بشر بدانیم .زیرا تمام انسـانهـا در پیشـگاه خداونـد
یکسانند و از این جهت کسی بر دیگری بالاات داری حق حکومت نیست ،مگـر اینکـه
خداوند کسی را به عنوان حاکم تعیین کند .در این معنا حکم دارای معنای وسیعی اسـت
که شامل قانونگااری نیز میشود .لاا هیچ کسی حق حاکمیت و قانونگااری را نـدارد،
مگر اینکه حکم آنان مطابق با وحی باشـد .لـاا نمـیتـوان مسـتقل از سـاحت ربوبیـت
پروردگار به تدبیر امور اجتماع پرداخت .لاا توحید در حاکمیت بیان مـیکنـد کـه فقـط
خداوند حق قانونگااری برای زندگی انسان را دارد( .هادوینیا ۷۴ :۱۰۹۵و )۷۷
مبنای دوم :هستی شناختی
ال هدفمند بوده است( .دخان  33و \31
در بینش توحیدی آفرینش جهان و انسان کام ً

ص آیه  .)21مبدأ عالم خداست .همـهچیز بـه دسـت قـدرت اوسـت (ملـک آیـه  )1و

که هستی محض و همۀ کماالت ،عین ذات اوست( .جوادی آملـی  )۵۷:۱۰۹۷خداونـد
دنیا و آخرت را با ویژگیهای متناسب با شأن خودشان تحت یک نظام خـاص ،آفریـده
است .دنیا مزرعه آخرت (شوری آیه )21و محلی برای باال بردن ظرفیت وجودی ،محـل
صدور رفتارهای اختیاری از سوی انسان (انسان آیۀ )3و محل آزمون (ملک آیه )2اسـت
و هر انسانی در برابر تمام رفتارهای خود مسئول بوده (حکمـت۰۱۹و  ۴۵۹نهجالبالغـه/
عوالی اللئالی  / ۱۱۷ / ۱ :۱۴۳۰إرشاد القلوب  ۱۹۴ / ۱ :1333مجلسی ،بی تـا/۰۹ / ۵۱:
مدثرآیه )33و باید پاسخگوی آنها در برابر خدا باشد( .تکاثر آیـه /۹اسـرا آیـه )۰۶دنیـا
بهتنهایی و بدون مالحظۀ آخرت هیچ ارزشی ندارد .از این روست که خداوند دنیـا را بـا
تمام داشتههایش متاعی کم دانسته است( .نسام .)۵۵ /دنیا در مقابل آخرت ،ماننـد قطـره
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بازگشت عالم نیز بهسوی خداوند خواهد بود( .شوری آیه  .)53او ذات اقدس اله اسـت

۰۱۰

نسبت به دریا است ،پیامبر اکرم میفرمایند:دنیا نسبت به آخرت چنان است کـه انگشـت
خود را در آب فروبری ،این انگشت چه مقدار از آب دریا را همراه مـیآورد( .مجلسـی،
همان .۱۱۷ /۵۳ :طبرسی ،بی تا)۱۶۹ /۱:
ِ
ِ
زنـدگی انسـان
اساسی
دنیا دورهای محدود از زندگی انسان است و در مقابل ،بخش
درآخرت محقق میشود که دارای بقـام و اسـتمرار (اعلـی )۱۵ /اسـت .ویژگـی دیگـر
آخرت ،خلوص لات و الم است .در آخرت نعمتها و بهرهمندیها ،به لحاظ کمیـت و
کیفیت و زمان و نوع آنها تفاوت ماهوی با دنیا دارنـد و نعمتهـا و لـاتهای آخـرت
دارای اصالت است.
مبنای سوم :انسانشناختی

در جهانبینی توحیدی خداوند محور عالم اسـت (انعـام  )112 /او صـاحب اختیـار
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عالم است و تملک امکانات عالم توسط انسانها اعتباری و از فضل خداوند است و باید
درراه خدا و طبق دستورات او مصرف شود( .نور )33 /بر این اساس او با حکمت خـود
انسان را بهعنوان جانشین خود در زمین برگزید و با دمیدن روح خود او را ممتاز گردانید
(حجر آیه  \21انعام آیه  )115ظرفیت وجودی بـاالیی بـه او عنایـت فرمـوده و او را در
مسیر بندگی خود قرارداد تا از طریق عبودیت حقیقی او بتوانـد بـه کمـال و قـرب الهـی
دست یازد( .ذاریات آیه  .)51سیر پیشگفته نشانۀ هدفمندی انسان (نهجالبالغه نامه )11
ونیز مسئولیت او در برابر خدا در قبال تمام رفتارهای صادرشدۀ از او ازجمله مصرف نیز
میباشد
ذا انسا ،نیاز ب تو

تمامعیار و مستمر ب خداوند و ساعی در بی اترین ان بااق

ممکن با اوامر ا هی دارد ،زیرا کوچکترین غفلب میتواناد او را از مبادأ حیاات دور
سازد و وقاوت را برای او رقم زند.

ج .شاخصههای مصرف کمالگرا :تدبیر مصرف ،رعایت حقوق شرعی

توحید عملی یا عبادی آن است که انسان باورهـای توحیـدی خـویش را در صـحنۀ
عمل حاکمیت بخشد و بهگونهای رفتار کنـد کـه مقتضـای اندیشـۀ توحیـدی او اسـت.
(هادوینیا۷۴ ،۹۱ :۱۰۹۵و  )۷۷لاا با توجه به مبانی مبدأشناختی مصـرف کمـالگـرا ،از
جمع دو مبنای «توحید در حاکمیت» و «توحید عملی» نتیجه میشود که انسان بایـد بـر
مبنای توحید در حاکمیت عمل نموده و عمل او بر اساس قوانین تشریعی الهی باشد.
ِ
سـازندگی
طبق مبانی هستیشناختی مصرف کمالگرا ،دنیـا مقدمـه و ابـزاری بـرای
انسان و رسیدن به کماالت حقیقی است و از این جهت دارای اهمیت است.
لاا طبق مبانی انسانشناختی مصرف کمالگرا ،هر انسانی که چنین باوری دارد ،رفتار
مصرفی او با دیگران متفاوت خواهد بود .چراکه خداونـد را نـاظر بـر خـود میبینـد .از

موجود در آن وابستگی تام به نـوع رفتارهـای فـرد در دنیـا دارد .یگانـه رفتـاری را کـه
میتواند او را در این مسیر و رسیدن به این منبع بزر یاری رساند صـرفنظر کـردن از
لاتهای زودگار و پایش همیشگی رفتارهای خود در تمام زمینـهها وبـویژه در رفتـار
مصرفی است.
درواقع از آن جایی که در رفتار مصرفی کمالگرا محور خداست و تمام فعالیتهـای
اقتصادی و غیراقتصادی او برای خدا و در مسیر او قرار دارد ،کسـب رضـایت و پـادا
الهی برای وی بهعنوان هدفی تعیینکننده در فرایند تخصی

درآمد است .در این حالت

با رعایت قوانین و حدود الهی ،تمـام فعالیتهـای انسـان و ازجملـه رفتـار مصـرفی او
عبادت محسوب شده و او را دررسیدن به سعادت و قرب و کمال یاری خواهد نمود.
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طرفی آخرت را محل برداشت از مزرعهای که در دنیـا کاشـته میدانـد .کیفـر و پـادا

۰۱۷

انسان کمالجو و کمال نامحدود طلب است و کمال انسان در قرب الهـی اسـت .لـاا
ضروری است که انسان برای رسیدن به این غایت تمام همت خـود را صـرف اطاعـت
اوامر الهی و دوری از رذیلتها و رذایل مربوط بـه حـوزه مصـرف و کسـب فضـایل و
فضایل مرتبط با حوزه مصرف نماید.
ضرورت رعایت دستورات الهی درباره رفتار مصرفی را میتوان در آیات و روایـات
مالحظه نمود( .طه ،آیه /۹۱قص

 ،آیه /۵۵و  ). . .و (ری شهری.)۴۹۷۳ /۱۳ :۱۰۵۷

مبانی مصرف کمالگرا منجر به دو شاخصه اصلی در این مصرف میشـود .۱ :تـدبیر
مصرف؛  .۱رعایت حقوق شرعی.
شاخصه اول :تدبیر مصرف

رفتار انسان در تمامی ابعاد و بهویژه در مصرف ،نیازمند حسن تـدبیر و برنامـهریزی
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۰۱۶

صحیح و بر خاسته از ایمان به خداوند است.
به همین دلیل است که پیشوایان ما به این مهم توصیه نمودهاند .امیرالمؤمنین میفرماید:

پایدارى زندگی به برنامهریزی درست و حسن تقـدیر و وسـیله رسـیدن بـه آن ،مـدیریت
صحیح و تدبیر نیک است( .لیثی واسطی .)۰۵۳ /۱: ۱۰۵۶ ،ائمه تقدیر معیشـت را موجـب
تقرب به خداوند دانستهاند ،امام صادق فرمودند:دوست دارم که خدا مـرا چنـان ببینـد کـه
برنامهریزی را در معیشت خوب رعایت میکنم( .حرعاملی)۴۰۶-۴۰۵ /۱۵ :۱۴۱۶
فرایند برنامهریزی و تدبیر معیشـت هـم در بعـد تخصـی

درآمـد و صـرف آن در

نیازمندیهای ضروری فرد و خـانواده و هـم در بعـد اجتمـاعی و بامالحظـۀ وضـعیت
عمومی حاکم بر جامعۀ اسالمی ،باید موردتوجه انسان مؤمن واقع شود که آثـار سـازنده
فراوانی به دنبال دارد.

تدبیر مصرف ،شامل مصرف متناسب با درآمد ،قناعت ،زهد و حاللخواری میشود:
 .۱مصرف متناسب با درآمد ،نیاز و شأن واقعی
واژه شأن در معنای «شغل» نیز استفادهشـده و بهصـورت تـدریجی در مصـرف ،بـرای
موقعیت اجتماعی و شخصیتی انسان به کار گرفتهشده و یک دسـته از امـور اعتبـاری کـه
شخ

از آنها کسب آبرو میکند در آن دخیل شده است( .عابدینی۱۶۷ :۱۰۵۹ ،ـ)۰۷۴

برخی از مردم بر این باورند که دارا بودن موقعیـت و شـأن خـاص ،مجـوز مصـرف
فراوان و تجملگرایی است .بدیهی است که شأنی در اینجا مـوردنظر بـوده کـه رعایـت
نکردن آن ،باعث خدشه بر عزت و آبروی فرد مؤمن گردد.
مانند ضرورت رعایت شان در استطاعت حج .یعنی در کمیت دارایی فرد برای تحقق
استطاعت و یا کمیت زاد و توشه و هزینه ای که موردنیاز فـرد بـرای رفـت و برگشـت

فرموده برخی علما مبنی بر اینکه اشخاصی که به لحـاظ جسـمی بـا تمـامی وسـایل
متعارف میتوانند به سفر حج بروند ولی بعضی از ایـن وسـایل بـا شـأن و عـادت آنهـا
سازگاری ندارد .میگویند:زاد و توشه را ،که زمینه ای برای آمـدن حکـم وجـوب حـج
است ،باید در شأن و شرافت فرد باشد( .خوئی)۹۹ /۱ : ۱۰۵۵ ،
یا برخی دیگر از فقها ،وجود مرکب مناسب و الیق به شأن فرد را معتبر دانسته و وجود
مرکب سواری که نامناسب بوده و باعث تنقی

فردی شود را باعث استطاعت ندانستهانـد

و گفتهاند که این مسئله خـود ،نـوعی عسـروحرج مـیباشـد(.نجفـی :۱۵ ،ص  .)۱۷۶یـا
ضرورت رعایت شأن در مورد مستحقین زکات .صـاحب جـواهرالکالم در شـرح سـخن
محقق حلی در مجوز دادن بر دریافت و مصرف زکات برای کسی که فقیر بوده لکن خـادم
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اوست نیز بحث شأن مطرح شده است.

۰۱۵

هم دارد میفرماید :هر چند نیازی به خادم ،به سبب شرافت او باشد( .نجفی ،ج)۰۱۹ /۷
یــا فرمــایش ســید محمــدکاظم یــزدی در عــروه الــوثقی در بــاب زکــات اســت کــه
میفرماید:وقتی که شخصی توانایی بر کسب و کار دارد ،لیکن با شـأن او ناسـازگاری دارد
مانند اینکه توانایی بر جمع هیزم یا جمع خار و خاشاک دارد که شایسته به حال او نیسـت.
در اینصورت برای او جایز است که زکات بگیرد(.یزدی طباطبایی)۰۳۵ /۱ :۱۴۱۵ ،
اما شأن اعتباری که دستآویزی برای برتری طلبی افـراد باشـد ،مـورد تائیـد اسـالم
نیست و سیره اهلبیت لزوم همراهی و همدردی با محرومان و اتخـاذ سـاده زیسـتی در
زندگی شخصی را نشان میدهد.
در مصرف کمالگرا بین مصرف کاالها و خدمات بـا میـزان درآمـد انسـان ،تناسـب
وجود دارد .نیازهای واقعی فرد و جامعه و نه حرص ،تنوع طلبی ،خواهشهای نفسـانی
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و شأن اعتباری مالک مصرف خواهد بود .فرد برای برآوردن نیازهای ضـروری خـود و
خانواده و انجام مسئولیتها ( واجبات شرعی و اجتماعی) باید میزان درآمـد خـود را در
نظر گیرد و از تخصی

درآمد برای فعالیتهای غیر ضرور اجتناب نماید.

 .۱قناعت ورزی
تعالیم وحیانی راه درمان حرص را قناعت ورزی میدانـد .امـام علـی میفرمایـد:از
حرص ،با قناعت انتقام بگیر( .ابن ابی الحدید ،بی تا )۰۳۴ /۱۳:و نیز میفرمایند :نیکبختی
مرد قناعت و خوشنودی به قسمت الهی است؛ (تمیمـی ،آمـدی ۴۴۷ :۱۰۹۷ ،ح ۷۷۳۱؛
محمدی ری شهری ،همان.)۰۳۰ /۷ :
فرد کمالگرا در تمام رفتارها و در رفتار مصرفی خود ،خداوند را محـور میدانـد .او
در استفاده از امکانات مادی به مقداری که الزم دارد بسنده کرده و هرگونه دلمشغولی به

زخارف دنیایی را با پیشه گیری قناعت ،از خود دور مینماید؛ و بـا آرامـش تمـام ،حـق
بندگی را در مقابل پروردگار برای رسیدن به کمال نهایی ،بجا میآورد.
غالباً قناعت به قانع بودن به امکانات محدود و درآمد ناچیز تلقی شده است .این نوع
ِ
مترقی قناعت در منظومه معرفتی اسالم بـوده کـه
نگاه ،معطوف به سطح پایینی از مفهوم
عاری از هرگونه تحرک و کوششی است و مانع سازندگی جامعـه مـیشـود .ایـن نگـاه
هیچگونه جایگاهی در فرهنگ اسالمی ندارد( .رک .نعیمآبادی)۰۱۱-۰۱۷: ۱۰۷۰
ازآنجاییکه به لحاظ شناختی شخ

قانع اعتقـاد دارد کـه همـهچیز از سـوی خـدا

است ،این نگاه باعث میشود که نسبت به همه تنگناها و محدودیتها و مقدرات الهـی
رضایت داشته و در مرحلۀ عمل ،بر وفق آن محدودیتها ،تال

نماید.

 .۰زهدگرایی
ِ
ِ
وجود پدیدآورنـده ،انسـان را بـه ترسـیم
نیازمندی این جهان به
نشئت میگیرد .باور به
رفتارهای عملی خود ،طبق معیارهای خالق ،سوق میدهد .خداوند در تعالیم خود اجازه
استفاده از نعمتهای الهی را داده و درعینحال به زودگار بودن آنهـا و در مقابـل دوام
نعمتهای آخرت سفار

نموده ،لاا این نتیجه حاصل میشود که معنای زهد عدم اقبال

قلبی و رفتاری به لاایا دنیوی ،در عین استفاده معقول و در حد کفاف ،از دنیـا میباشـد.
این رفتار مترقی در رفتار مصرفی کمالگرا موردتوجه قرارگرفتـه و باعـث میشـود کـه
ترویج همهجانبۀ مصرف اتفاق نیفتد .برخی از عالمان لغت زهد را به ترک و اعـراض از
چیزی معنی کردهاند (الفیـومی ،۴۴۷ :۱۴۳۷ ،وطریحـی .)۷۷ / ۰ :۱۰۵۷بـر ایـن اسـاس
گفتهشده است:زهد عبارت است از حالت انصراف رغبت از چیزی بهسوی چیز دیگری
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ِ
ِ
جهـان مخلوقـات
معرفت حقیقی ،نسبت به مبدأ و ویژگیهـای
زهد ضرورتاً از یک

۰۱۷

که بهتر از آن باشد .توضیح اینکه :هر کس که از طریق معاوضه یا خریدوفرو

و غیـره

از چیزی به چیز دیگر عدول میکند ،این کار به خـاطر انصـراف رغبـت او از چیـزی و
گرایش او به چیز دیگراست .حالت چنین کسی را نسبت به چیزی که از آن عدول کرده،
زهد میگویند و نسبت به آنچه گرایش به آن یافته است ،رغبت یا محبت مینامند (فیض
کاشانی ۰۴۷ / ۹ : ۱۴۱۵و  .)۰۴۶بنابراین هر کس دنیا را در برابر آخرت بفروشد ،نسبت
به دنیا زاهد است؛ و به این معنی است که آخرت نزد او بهتـر و محبـوب دنیـا اسـت؛ و
آنکه آخرت را در برابر دنیا به فرو

رساند نیز به لحاظ مفهومی نسبت به آخرت زاهـد

است؛ اما معموالً واژۀ زهد را بر کسی اطالق میکنند که نسبت به دنیـا زهـد ورزد و بـه
خدا و آنچه نزد اوست رغبت داشته باشد؛ و لاا عالمان اخالق گفتهاند:زهد عبارت است
از بیرغبتی به دنیا و عدول از آن به آخرت یا انصراف از غیر خدا بـه خـدا( .همـان ص
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۰۱۳

 .)۰۴۶عوامل چنـدی باعـث ایجـاد زهـد وعـدم اقبـال قلبـی انسـان مـؤمن بـه دنیـا و
جاابیتهای آن ،میشود .ازجمله نوع نگاه به هستی ،سطح و میزان معرفـت و شـناخت
ِ
ال ب ی
ـاق (نحـل
الهی ،ایمان عمیق به آخرت و آخرت باوری که َما عِنْ َدکُ ْم یَنْف َُد َو َما عِنْ َ
ـد َّ َ
آیه )۷۶آنچه نزد شماست همه نابود خواهد شد و آنچه نزد خداسـت (از ذخـایر اعمـال
ِ
َـی
نیک و ثواب آخرت تا ابد) باقی خواهد بود و باور به اینکـهَ :و َمـا عِنْ َ
ـد َّال َخیْـ حر َو َأبْق ه
(شوری آیه )۰۶و . . . .
 .۴حاللخواری
توجه به حاللخواری در مواد مصرفی و چگونگی کسب درآمـد ،تـأثیر شـگرفی بـر
حرکت انسان مؤمن بهسوی کمال نهایی دارد .زیرا بنیان رشد معنوی و تربیتی در انسانها
بر حاللخواری نهاده شده است؛ بنابراین فرد مؤمن و کمالگرا تمام تـال

خـود را بـه

کسب درآمد حالل اختصاص میدهد .درباره اهمیـت موضـوع حاللخـواری روایـات
فراوانی بیانشده است .امام صادق حاللخواری را از هماوردی بـا شمشـیرها دشـوارتر
دانستند) کلینی )۱۶۱ / ۷ :۱۰۵۷و پیامبر اکرم طلـب حـالل را نـوعی جهـاد دانسـتهاند)

سیوطی )۱۰۰ / ۱ : ۱۴۱۷وبرترین بخش از هفتاد جزم عبـادت را طلـب حـالل معرفـی
فرمودهاند (کلینـی ،همـان )۵۹ / ۷:بنـابراین ایـن رویکـرد تـأثیر بیبـدیلی بـر حرکـت
کمالگرای فرد مؤمن دارد.
شاخصه دوم :رعایت حقوق شرعی در مصرف و انفاق و رسیدگی به نیازمندان

دومین مؤلفه رفتار مصرفی کمالگرا ضرورت رعایت حقوق شـرعی اسـت .در ایـن
رویکرد افراد هم در مصرف و هم در تخصی

درآمـد خـود بایـد حقـوق شـرعی کـه

خداوند بر آنها واجب نموده را رعایت و به آنها ملتـزم باشـند .حقـوق شـرعی ماننـد

نیازهای ضروری خانواده از اهمیت باالیی برخورداراست.
انسان برای زیست طبیعی خود نیـاز بـه مصـرف دارد ،امـا در برخـی منظومـههـای
معرفتی« ،مصرف» تبدیل به هدف اصلی انسان در زندگی شده است .اما در مقابـل ایـن
دیدگاه ،در منظومه معرفتی اسالم به یک مقوله متعالی توصیه و توجه شـده و آن مفهـوم
«انفاق عام» است .انفاق و بخشش درراه خدا یکی از مهمترین اسباب نجـات انسـان در
روز قیامت میباشد .انفاق شامل هر مصرف نیکی است که انسان آن را برای خدا و درراه
او انجام میدهد .افرادی که درراه خدا انفاق میکنند ـ و نه رفتار آنها ـ به دانۀ پربرکتـی
که در زمین مستعدی افشانده شود ،تشبیه شدهاند ،که این ارز

ذاتی و فوقالعاده انفاق

را نشان میدهد( .بقره ،آیۀ( )۱۶۱رک مکارم شیرازی۰۱۱ /۱ :۱۰۹۱ ،و )۰۱۰
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پرداخت خمس و زکات و انفاق به نیازمنـدان و انفـاق بـه خـانواده و بـرآورده سـاختن

۰۱۱

دایره شمول انفاق بنا بر بیان قرآن و سنت پیغمبر اکرم و امامان معصوم وسیع بـوده و
همه ابعاد زندگی انسـان را در برگرفتـه و شـامل مخـارج مصـرفی ،مخـارج مشـارکت
اجتماعی و مخارج سرمایهگااری میشود( .حسینی)۱۰۹۹ .
انفاق پیامدهای سازندهای دارد .انفاق با برطرف کردن نیازهـای فـرد و خـانوادها ،
زمینه برای رشد معنوی و تحصیل فضایل مهیـا مـیکنـد و بـا از بـین بـردن یـا کاسـتن
فاصلههای اجتماعی و رفع نیازهای دیگران بدون چشمداشت و بـرای کسـب رضـایت
الهی ،زمینه را برای تحقق عدالت آماده میکند.
انفاق ،عالوه بر کارآمدی اقتصادی ،موجب گستر

ارز های متعالی دینی شـده و

ِ
زندگی مؤمنانه وجامع را دارد.
ظرفیت الزم برای تعریف و تثبیت یک سبک
هـ  .پیامدهای رفتار مصرفی کمالگرا
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۰۱۱

مصرف کمالگرا شامل چهار پیامد به شرح زیر است:
پیامد اول :امانتداری نسبت به نعمات الهی

خداوند مالک و صاحباختیار تمام موجودات است و از سر لطف ،منابع ،امکانات و
ثروتهای طبیعی را به امانت در اختیـار انسـان قـرار داده تـا بـا رفـع نیازهـای خـود و
همنوعانش مأموریت آبادی زمین را انجام دهد .امانـت دانسـتن نعمـات الهـی موجـب
جهتدهی صـحیح بـه رفتـار مصـرفی انسـان مـیشـود( .عیاشـی۱۰ /۱ :۱۷۷۱ ،ح/۱۰
طباطبایی)۱۵۹ /۴: ۱۴۱۱
پیامد دوم :تناسب مصرف با ظرفیتهای محیطزیست

نتیجه بروز رفتار مصرفی لاتگرا ،بهرهبرداری بیضابطه از منابع محدود مادی است
که برای همه مردم حاضر و نسلهای آینده به جهت تأمین نیازهای زنـدگی خـود بـرای

عبادت و عبودیت خداوند ،آفریده شده و به انسان امانت داده شـده اسـت؛ بنـابراین در
آموزههای دینی محدودۀ مصرف در حد کفاف به انسان توصیهشده و اضافۀ بر آن اسراف
و خروج از دایرۀ مصرف مطلوب دانسته شده است .لاا در این نوع مصرف ،مصـرف در
حد ضرورت و متناسب با ظرفیت محیظ زیست انجام میشود.
پیامد سوم :عدالت اقتصادی

در متون دینی عدالت امری بسیار مهم معرفیشده اسـت و برپـایی عـدل در جامعـه
بهعنوان هدف اصلی خداوند از ارسال پیامبران تشریح قوانین ویـژه نظامهـای اجتمـاعی
بیانشده است( .حدید ۱۷ / ،و ووری)73 /
عدالت اجتماعی مفهوم عامی است که یکی از مظـاهر آن عـدالت اقتصـادی اسـت.
عدالت به معنای برابرسازی و توازن است( .راغب ،همان )۰۰۶:تساوی ،توأم با رعایـت

فقر نشاندهنده بیعـدالتی در جامعـه اسـت( .نهـج البالغـه ،ح  )۰۱۹درصـورتیکه
خداوند متعال همه نعمتهای خود را برای تمام بندگان خود آفریده است (لقمـان)۱۳ /

عدالت باعث استغنا و بینیازی مردم خواهد شد( .کلینی ،هما)316 / 7 :،
رعایت در مصرف و پایبندی به قوانین دینی مانند رعایت حد کفاف ،عـدم اسـراف،
عدم تجاوز به حقوق دیگران ،همراه با انفاق مازاد درآمد به نیازمندان (کلینـی ،همـان/۰:
 )۷۳۵باعث کاهش نابرابری در جامعه و سوق جامعه به سمت تعادل ،مساوات و عدالت
خواهد شد( .رک حسینی همان)
پیامد چهارم :توازن واعتدال در مصرف

یکی از پیامدهای مصرف کمالگرا توازن آحاد جامعه در بهرهبرداری از نعمتهاست
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حق توأمان ،نمایانگر عدالت است.

۰۱۰

که منظور توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی و نه از جهت درآمد است ،یعنی افراد
بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی برخوردار گردند.
اصل توازن عبارت دیگر اصل الحاق فقرا به مردم است که نتیجه آن حساسیت مـردم
نسبت به سطح مصرف فقرا است( .صدر ،بی تـا ۰۱۱ / ۱:و  ۰۱۰بـه نقـل از میرمعـزی،
)۱۶۱ ،۱۶۰ /۱۰۹۹
ورود این واژه در ادبیات اقتصادی ،معلول برداشت کلی از دستورات دینی پیرامـون
مصرف و تخصی

درآمد و رساندن سطح زندگی مردم به توازن است کـه از وظـایف

اساسی دولت اسالمی است( .کلینی ،همان)۷۴۱ / ۱ :
توازن اقتصادی نتیجه عدم انباشت ثروت از راههـای غیـر مشـروع و نیـز پرداخـت
حقوق شرعی و قانونی توسط قشرهای برخوردار جامعه میباشد.
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی۱۱ـ پاییز و زمستان ۱۴۳۳

۰۱۴

اهتمام انسان در مصرف بهنحویکه نه از حد تجاوز کند تا اسراف صورت پـایرد و
نه کمتر از حد الزم ،برای زندگی ،مصرف کند تا غرض از مصرف فوت شـود ،مطلـوب
نهایی بوده و بهاعتدال و میانهروی در مصرف منتهی خواهد شد .به همین دلیل است کـه
واژه قصد در متون دینی درباره رفتارهای اقتصادی و بخصوص ،مصرف استفاده میشود
ِ
ین ِإذَا
که به معنای میانهروی و عدم اسراف و تقتیر به کار میرود .این معنـا در آیـۀ َوالَّـا َ
ك ق ََو ًاما (فرقان )۶۵ /مشـاهده مـیشـود کـه در
ین ذَل ِ َ
یس ِرفُوا َولَ ْم یَقْتُ ُروا َوکَانَ بَ َ
َأنْ َفقُوا لَ ْم ْ
کلمۀ قوام با نفـی دو طـرف افراطوتفـریط ،سـفار
میانهروی از ثمرات حسن تدبیر معیشت آن میباشد.

بـه میانـهروی میکنـد ،اعتـدال و
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نتیجهگیری

بر اساس جهانبینی توحیدی و الحادی دو شیوه مصرف متفاوت در جوامع انسانی شکل
میگیرد ،که از نظر فرآیند ،مبانی ،شاخصهها و پیامدها در مقابل هم قرار دارند .جهانبینی
الحادی منجر به رفتار مصرفی لاتگرا مـیشـود .مبنـای مصـرف لـاتگـرا در زمینـه
مبدأشناختی ،فراموشی یاد خدا و عدم التزام به قوانین تشریعی الهی است.
مبنای هستیشناخی این مکتب مادیگرایی است که موجب شده فرد در این رویکرد
فقط به دنیا اصالت داده و حیات را در ماده منحصر کند.
در مبنای انسانشناختی معتقد به فردگرایی است و معیـار نیکـی و بـدی را نفـس و
تمایالت نفسانی انسان میداند و انسان را منشأ قانونگـااری مـیدانـد و مـاهب را بـه
زندگی خصوصی منحصر میکند و با حـاف مـاورای طبیعـت از زنـدگی انسـان ،او را

او قرار دارد .توجه دادن انسان به مفاهیم مادی ،باعـث غفلـت از آخـرت و ارز هـای
متعالی خواهد شد .لاا مبانی مصرف لاتگرا ،منجر به سه شاخصه در این مصرف مـی-
شود :الف .حاکمیت تمایالت نفسانی ،ب .مصرف بیشینه و بهرهمندی حداکثری از لاائا
مادی؛ ج .خلق نیازهای غیرضروری و ضروری جلوه دادن آنها به مخاطبان.
پیامد این مصرف برای انسان ،از بین رفتن نعمت ،آلودگی و تخریب محیط زیسـت،
فساد ،ایجاد شکاف اجتماعی و شکاف نسلی ،وابستگی همه جانبه به بیگانگـان و تغییـر
سبک زندگی است.
در مقابل این مصرف ،مصرف کمالگرا وجود دارد .غایـت هـر موجـود بـه فعلیـت
رسیدن خصوصیت خاص آن موجود و فصل ممیز آن است .کمال انسـان در بـه فعلیـت
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پاسخگو در قیامت نمیداند و عملکرد او به طور همهجانبه ،تحت تأثیر جهانبینی مـادی

۰۱۵

رسیدن قوه تفکر (قوه علمی انسان) و اراده و قوه تمییز (قوه عملی انسان) اوست؛ انسان
ذاتاً کمالجو و کمال نامحدود طلب است؛ از طرفی تنها نامحدودی که در عـالم خلقـت
وجود دارد ،خداست .بنابراین انسان مؤمن عطش وجود خود را دررسیدن به خداوند که
غایت همهچیز است ،سیراب میکند.
ظهور کمال حقیقی و مقصد اصلی انسان درآخرت است؛ اما زمینـۀ آن بایـد در دنیـا
بهوسیله سعی و تعبد تحصیل شود .کمالگرایی بر تمـام ابعـاد زنـدگی انسـان باورمنـد
تأثیرگاار بوده و همه رفتارهای او را در جهت خدا قرار خواهد داد .بالطبع رفتار مصرفی
او نیز متأثر از این رویکرد خواهد شد .مصرف کمالگرا برپایه جهانبینی توحیدی شـکل
میگیرد .مبنای مصرف کمالگرا در زمینه مبدأشناختی ،این است که فقط خداونـد حـق
قانونگااری برای زندگی انسان را داست .مبنای هستیشناختی این مصرف ،بیان میکند
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که آفرینش جهان هدفمند است و بازگشت عالم به سوی خداست و انسـان در آخـرت
باید پاسخگوی همه رفتار خود (از جمله رفتار مصرفی خود) باشد.
در این مکتب چون انسان خداوند را ناظر بر خود دانسته و آخرت را محل برداشـت
از مزرعه دنیا میداند ،در مبانی انسانشناختی معتقد است کـه بـرای حرکـت انسـان در
مسیر کمال و قرب الهی و ساختن آخرت بهتر ،باید به پـایش همیشـگی رفتـار خـود در
تمام زمینهها از جمله رفتار مصرفی بپردازد .لاا این مبانی ،منجر به سه شاخصه اصلی در
این مصرف میشود :الف .تدبیر مصرف ،ب .رعایت حقوق شرعی در مصرف.
پیامد این مصرف برای انسان ،امانتداری نسبت به نعمات الهی ،تناسب مصـرف بـا
ظرفیتهای محیط زیست ،عدالت اجتماعی ،توازن و اعتدال در مصرف است .لاا طبـق
مطالب بیان شده مشاهده میشود که مصرف لاتگرا و مصرف کمالگرا از نظر جهـان-

بینی ،مبانی ،مؤلفه و پیامد در تقابل با یکدیگر قرار دارند .دف از مصرف لاتگرا رسیدن
انسان به بیشترین لاات مادی در دنیا است و در این مسیر از هر ابزاری استفاده میکند تا
مطلوبترین دنیا را برای انسان بسازد .اما
اساسیترین هدف در جهانبینی توحیدی و به تبع آن در مصرف کمـالگـرا ،کسـب
رضایت الهی است که از طریق عبودیت خال

خداوند و عمـل بـه دسـتورات الهـی و

دوری از نواهی خداوند محقق میشود .انسان از این طریق به خداوند نزدیک شده و بـه
سعادت نهایی خواهد رسید .ازآنجاییکه انسان کمالخواه اسـت ،ایـن کمـالخـواهی از
طریق انجام رفتارهایی که قرب الهی و رضایت او را بـرای انسـان بـه ارمغـان مـیآورد،
برآورده میشود .هدف انسان رسیدن به زندگی ابدی همراه با انواع نعمتها و آرامش و
آسایش ابدی و حقیقی است که لاتی وصفناپایر برای انسان خواهد داشت.

هدف هستند .در این مسیر الزم است که انسان نیازهای ضروری خود را تـأمین کنـد تـا
توانایی جسمی الزم برای انجام وظایف و عبادت و اطاعت خالق را داشته باشد .در ایـن
مسیر انسان باید سعی در تحصیل بیشترین فضایل ممکن و ازجملـه فضـایل مـرتبط بـه
حوزه اقتصاد و مصرف داشته باشد و به تأمین نیاز در حد کفـاف و اعتـدال و قناعـت و
زهد و تأمین نیازهای همه مردم و عدات اجتماعی توجه کند و درعینحال تال

مستمر

نماید تا از رذایل و رذایل حوزه مصرف (زوال نعمت ،فسـاد ،اسـراف ،اتـراف ،اتـالف،
تضییع حقوق دیگران ،تخریب محیط زیست ،تکـاثر و تفـاخر و غفلـت از ارز هـای
متعالی و ). . .دوری نماید و این پایش و نظارت را تا آخرین لحظۀ زندگی ادامه دهد.

نقش کمالگرایی اخالقی در تنظیم رفتار مصرفی

بدیهی است که اهداف دیگری نیز برای انسان وجود دارند که مقدمه رسیدن به ایـن
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 .۴۹مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،مصحح محمدباقرمحمودی ،عبدالزهرامعلوی ،چاپ
اول ،بیروت ،دار احیامالتراث العربی.
 .۴۷محکی ،علیاصغر (« )۱۰۹۱آرای انتقادی بر آگهیهای بازرگانی تلویزیونی» پژوهش و
سنجش .۱۷
 .۷۳محمد اطهر ،شاشی ب؛ و هورا )۱۰۹۶( ،فلزات سنگین و محیطزیست ،مترجمان افشین
اکبرپور و فریبرز نصری ،بهنام شمسی ،نتشارات دانشگاه آزاد اسالمی سنندج ،چاپ اول.
ناشر:مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 .۷۱مطهری .مرتضی )۱۰۵۹( ،مجموعهی آثار استاد شهید مطهرى ،تهران ،صدرا ،چاپ اول.
 .۷۰مکارم شیرازی ،ناصر )۱۰۹۱( ،تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالمیه ،چاپ سی و
ششم.
 .۷۴میرمعزی ،سیدحسین )۱۰۹۹( ،اصالح الگوی مصرف ،ناشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی ،چاپ اول.
 .۷۷میل ،جان استیوارت )۱۰۹۹( ،فایدهگرایی ،مرتضی مردیها ،نشر نی.
 .۷۶نجفی ،محمدحسن  ،جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم ،لبنان ،دار احیام التراث
العربی.
 .۷۵نعیمآبادی غالمعلی ( )۱۰۷۰مبانی دینی اقتصاد مقاومتی ،ناشر سرو

نعیما .

 .۷۹هادوی نیا ،علی اصغر ( )۱۰۹۱انسان اقتصادی از دیدگاه اسالم ،تهران ،سازمان
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

نقش کمالگرایی اخالقی در تنظیم رفتار مصرفی

 .۷۱مصباح یزدی ،محمدتقی )1335( ،خودشناسی برای خودسازی ،چاپ دوازدهم،

۰۰۰

 .۷۷ــــــــــــــــ ( )۱۰۹۵فلسفه اقتصاد در پرتو جهانبینی قرآن کریم ،تهران ،سازمان
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .۶۳یزدی طباطبایی ،سیدکاظم )۱۴۱۵( ،عروة الوثقی ،تحقیق وطبع موسسه النشراالسالمی
الطبعه االولی ،قم ،موسسه النشراالسالمی التابعه لجامعه المدرسین بقم المقدسه.
 .۶۱یوسفی ،احمد علی )۱۰۹۷( ،کوثر معارف ،سال ششم بهار
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