راهکارهای تربیتی مقابله با «مصرفگرایی تظاهری» بر اساس اسوههای
حسنه قرآن کریم

زندگــی مــدرن بــا دو پدیــدهی نوظهــور یعنــی فنــاوری و رســانه،
چکیده پیونــد تنگاتنگــی دارد و ایــن دو پدیــده ،در کنــار فایدههــای
عملــی و کاربــردی ،باعــث بــروز بحرانهــای رفتــاری و اخالقــی
فراوانــی شــدهاند .از ســوی دیگــر ،نظــام فکــری مــدرن راهــکار تربیتــی مشــخصی
ب ـرای حــل ایــن معضــات ارائــه نکــرده و خــود نیــز در بســیاری از مــوارد ،در
تاروپــود ایــن مســائل گرفتارشــده اســت .یکــی از ایــن معضــات کــه در ســالهای
اخیــر بســیار محســوستر و ملموستــر شــده ،پدیــدهی «مرصفگرایــی تظاهــری»
اســت کــه ایــن مقالــه بــه مســائل مربــوط بــه آن پرداختــه اســت .مرصفگرایــی
تظاهــری را تورســتین وبلــن در نظریـهی اقتصــاد نهادگـرا بســط و ترشیــح کــرده
اســت .مطالعــهی حــارض ابتــدا ارتبــاط ایــن ایــده را بــا نظریــهی مقایســهی
اجتامعــی لئــون فســتینگر روشــن کــرده ،ســپس بــر اســاس الگوهــا و اســوههای
حســنهی قــرآن کریــم بــه ارائ ـهی الگــوی راهــکاری و تربیتــی ب ـرای مهــار ایــن
معضــل پرداختــه اســت .بــر اســاس یافتههــای مقالــه ،راهکارهــای تربیتــی بــر
چنــد اصــل اســتوار شــدهاند :ارجحیــت علــم الهــی بــر ســایر داراییهــا ،شناســایی
صحیــح فــرد برتــر ،پیــروی از فــرد صالحتــر ،صــر در آموخــن و تعالــی روح،
پذیــرش مســئولیت رفتارهــای خــود ،شــناخت چگونگــی تأثیرگــذاری بــر دیگـران،
تفکــر و مناجــات در تنهایــی ب ـرای رســیدن بــه تصویــر دقیــق از خــود ،اعتــدال
در مــرف ،بخشــش مایحتــاج رضوری ،انفــاق جامــع ،منایــش کار خیــر و منایــش
نــدادن فــرد خیّــر.

تاریخ دریافت1400/8/8 :
تاریخ پذیرش1401/1/16 :
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مقدمه

ادعیــه اساسـاً تعریــف تربیــت بــه تغییـرات مثبــت رفتــار اشــاره دارد .ایــن تغییـرات تربیتــی میتوانــد
هــم در رفتارهــای فــردی و هــم در رفتارهــای اجتامعــی بــروز پیــدا کنــد .متفک ـران رشق و غــرب ،دینــی
و غیردینــی ،همگــی بــر اجتامعــی بــودن انســان بــاور دارنــد و بــر اســاس همیــن مســئله ب ـرای زندگــی او
طرحریــزی میکننــد (فاضــل ،1393 ،ص  .)4زندگــی اجتامعــی فرصــت اخــذ قوانیــن و معیارهــای فرهنــگ
جامعــه را فراهــم میکنــد .ایــن ارزشهــا میتوانــد هــم ســودمند و مفیــد باشــد و هــم مخــرب؛ امــا حتــی
اگــر فــرض بــر ایــن باشــد کــه برخــی از معیارهــای جمعــی ســودمند نیســتند ،بازهــم چــارهی کار انــزوا و
تنهایــی نیســت ،بلکــه نحــوهی مواجهــه بــا ارزشهــای بیرونــی از خــود معیارهــا تعیینکنندهتــر اســت« .یَــا
ـم ِع ْنــدَ اللَّـ ِه أَتْقَاك ُْم
ـم شُ ـ ُعوبًا َو َق َبائِـ َـل لِ َت َعا َر ُفــوا إِنَّ أَكْ َر َمكُـ ْ
ـم ِمـ ْن َذكَـ ٍر َوأُنْ َثــى َو َج َعلْ َناكُـ ْ
ـاس إِنَّــا َخلَ ْق َناكُـ ْ
أَیُّ َهــا ال َّنـ ُ
ـم َخبِیـ ٌر» (حجـرات .)13 :ایــن آیــه بــه زیبایــی همیــن فکــر را مطــرح میکنــد و در گام اول ،بــه
إِنَّ اللَّــهَ َعلِیـ ٌ
ذات الینفـ ِ
ِ
ـک اجتامعــی انســان اشــاره دارد (مطهــری ،1387 ،ج  ،2ص  )334و در گام دوم ،معیــار انســانیت را
تقــوا یــا نحــوهی پرهیزکارانــه در مواجهــه بــا دنیــای اجتامعــی معرفــی میکنــد .در گام ســوم هــم بــه شــاهد
بــودن خداونــد بــر هم ـهی امــور تأکیــد دارد؛ یعنــی منیتــوان در ارتبــاط بــا جامعــه بــا ریــاکاری خداونــد
را فریــب داد؛ بنابرایــن ،در تحلیــل جنبـهی اجتامعــی انســان دو موضــوع مطــرح میشــود :اول ،ارزشهــای
حاکــم بــر آن جامعــه و دوم ،نحــوهی برخــورد بــا آن ارزشهــا.
ازهمیــنرو ،تقریبــاً همــهی متفکــران غــرب و رشق در دنیــای امــروز تــاش کردهانــد بــا شــناخنت
ریش ـههای معیارهــای جوامــع مــدرن ،بــه راهکارهــای تربیتــی مناســب دســت یابنــد .ایــن ارزیابیهــا از
اواســط قــرن نوزدهــم بــه اینســو آغــاز شــد (آنتونیــو .)1995 ،1پیــش از ایــن دوره تقریبـاً بیشــر متفکـران
ماننــد کانــت 2انســان شایســته را فــردی میدانســتند کــه معیارهــای جامعــه را در خــود درونــی کنــد .افـرادی
همچــون مارتیــن هایدگــر ،3تئــودور آدورنــو 4و دیگـران در مباحــث بســیار مفصــل ریشـههای مدرنیســم را
نقــد کردنــد (ووملنوهــو .)2006 ،5آنــان عقیــده داشــتند کــه ارزشهــای فرهنگــی جامعــه توســط نهادهایــی
پنهــان بنیانگــذاری و ترویــج میشــود (هانکــوک)2018 ،6؛ پــس در جامع ـهی مــدرن نهادهایــی هســتند
کــه قصــد دارنــد رفتارهــای دلخــواه خــود را بهصــورت پنهــان بــر مــردم تحمیــل کننــد ،بهطوریکــه مــردم
متوجــه نباشــند ایــن رفتارهــا را خودشــان انتخــاب نکردهانــد.
بینــش یادشــده در فلســفهی قــرن بیســتم ب ـرای مســلامنان آشناســت .اســام نیــز دینــی اســت کــه در
راه تربیــت صحیــح و الهــی ،هــر مانعــی را از راه برم ـیدارد ،حتــی اگــر ایــن موانــع ارزشهــای نادرســت
جامعــه باشــد .آیــات فراوانــی مبتنــی بــر مخالفــت جــدی اســام بــا قوانیــن اعـراب جاهلــی میتــوان یافــت؛
1- Robert J. Antonio
2- Immanuel Kant
3- Martin Heidegger
4- Theodor W. Adorno
5- Wolemonwu, V.C. Richard Dean
6- Black Hawk Hancock
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ـی ِدیــنِ »
ـم ِدی ُنكُـ ْ
ـم َعا ِبــدُونَ َمــا أَ ْع ُبــدُ؛ لَكُـ ْ
ماننــد « ُقـ ْـل یَــا أَیُّ َهــا الْكَا ِفـ ُرونَ؛ َل أَ ْع ُبــدُ َمــا تَ ْع ُبــدُونَ؛ َو َل أَنْ ُتـ ْ
ـم َولِـ َ
(کافــرون .)6-1 :ایــن آیــات اشــاره رصیحــی دارد بــر نحــوهی مواجه ـهی انتقــادی مســلامنان بــا اجتــاع.
تأکیــد قــرآن بــر ایــن اســت کــه نبایــد هــر معیــاری را پذیرفــت و بــه آن عمــل کــرد .قطعـاً دینــی کــه چنیــن
عقیــدهای را ابـراز میکنــد ،راه مواجهــه بــا ایــن ارزشهــای جعلــی را هــم پیشــنهاد کــرده اســت .البتــه در
یــک مقالــه منیتــوان هم ـهی معضــات ســبک زندگــی مــدرن را بیــان کــرد و راهــکار برخــورد بــا آن را از
قــرآن اســتخراج منــود؛ پــس در گام اول بــه کمــک یکــی از نظریــات انتقــادی دربــارهی ســبک زندگــی مــدرن،
ف شــده
یکــی از معضــات انتخــاب میشــود؛ ســپس از طریــق اســوهها و الگوهایــی کــه در قــرآن توصی ـ 
اســت ،ب ـرای مهــار و کنــرل آن معضــل الگــوی مفهومــی و کاربــردی طراحــی میگــردد.
معضــل انتخابشــده تظاهــر در مرصفگرایــی اســت .در حقیقــت ،بایــد توجــه داشــت کــه معضــل
مرصفگرایــی در دو دهـهی اخیــر ،بــا یــک معضــل دیگــر تلفیقشــده اســت و شــاهد پدیــدهای بســیار مــر
در جامعــه هســتیم« .مرصفگرایــی تظاهــری» مفهومــی بـرای ترشیــح همیــن معضــل اســت .امــروزه ،مــردم
تنهــا بــا خریــد و مــرف کاالهــای لوکــس راضــی منی-شــوند ،بلکــه بایــد بتواننــد ایــن مــرف را در فضــای
مجــازی یــا حقیقــی ،بــه رخ دیگـران بکشــند .قطعـاً چنیــن معضلــی میتوانــد همـهی ابعــاد زندگی انســان را
تحــت شــعاع قـرار دهــد و او را از مســیر عقالنــی خــارج کنــد؛ ازهمیـنرو ،ایــن مقالــه قصــد دارد ابتــدا ایــن
مفهــوم را بهدرســتی معرفــی کنــد و ســپس بــر اســاس زندگــی اســوههای عملــی قــرآن کریــم ،راهکارهــای
تربیتــی بـرای برونرفــت از ایــن وضعیــت ارائــه منایــد.

پیشینهی پژوهش

هامنطــور کــه در بیــان مســئله تأکیــد شــد ،هــدف ایــن مقالــه رصفـاً پرداخــن بــه مرصفگرایــی نیســت؛
زیــرا پیــش از ایــن ،دربــارهی ایــن مفهــوم تحقیقــات قرآنــی انجامشــده اســت؛ بهطــور مثــال ،محمــدی
ریشــهری ( )1388مقالـهای بــا عنــوان «الگــوی مــرف از نــگاه قــرآن و حدیــث» منتــر کــرد .همینطــور
جاللــی فراهانــی ( )1394تحقیقــی بــا عنــوان «آسیبشناســی ســبک زندگــی مرصفگـرا بــر کارکــرد اقتصــادی
خانــواده از منظــر قــرآن و حدیــث» بــه هامیــش ارائــه منــود .نتایــج ایــن تحقیقــات نشــاندهندهی ایــن
موضــوع اســت کــه قــرآن راهکارهــای عملــی ب ـرای مشــکالت زندگــی مــدرن را دارد .ســیدینیا ( )1388در
مقال ـهای بــا عنــوان «مــرف و مرصفگرایــی از منظــر اســام و جامعهشناســی اقتصــادی» بــه ایــن نتیجــه
میرســد كــه مــرف بهخودیخــود پدیــدهای مذمــوم نیســت و اســام نیــز مســلامنان را بــرای تأمیــن
نیازهــای زندگــی تشــویق میکنــد؛ امــا مرصفگرایــی و هــدف قــرار دادن مــرف آثــار منفــی داشــته،
همســو بــا مفاهیمــی چــون ارساف ،تبذیــر و ات ـراف بــوده و از دیــد اســام ناپســند شمردهشــده اســت؛
همچنیــن شــجری ( )1399در تحقیــق دیگــری بــا عنــوان «مــرف و مرصفگرایــی از دیــدگاه قــرآن» بــه ایــن
نتیجــه دسـتیافت کــه برقـراری ارتبــاط میــان رفتارهــای مرصفــی و آثــار تربیتــی بـرای ســاخنت انســان-هایی
عامــل بــه دســتورهای قــرآن (عبــاد الرحــان) رضوری اســت؛ امــا آن خــأ تحقیقاتــی کــه ایــن مقالــه قصــد
دارد آن را مرتفــع کنــد ،توجــه بیشــر بــر جنبـهی تظاهــری مرصفگرایــی اســت کــه در مقــاالت پیشــین ایــن
جنبــه نادیــده گرفتهشــده اســت.
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مفاهیم

مســئلهی مهمــی کــه در ایــن مجــال انــدک انتخابشــده ،مفهــوم «مرصفگرایــی تظاهــری» اســت .ایــن
معضــل معلــول دو علــت بــا عناویــن مقایسـهی اجتامعــی و تصویــر اشــتباه از خــود اســت؛ بــه همیــن علت،
آشــنایی بــا ایــن دو شــاخص نیــز رضوری اســت.
1
الف .مرصفگرایی تظاهری
شـکی نیسـت کـه در جامعـهی امـروز ،مرصفگرایـی بهصـورت کامل سـلطهی خـود را میان مـردم جهان
پیـاده کـرده اسـت؛ امـا در چنـد دههی اخیـر ،مرصفگرایی جنبـهی خطرناکتری بـه خود گرفتـه و آن منایش
مرصفگرایـی اسـت 2.مصرف تظاهـری بـه «متایـل ،کسـب یـا اسـتفاده از محصـوالت بـرای رفـع نیازهـا یـا
کمبودهـای روانـی» اطلاق میشـود (راکـر و گالینسـکی ،2013 ،3ص  .)207منشـأ نظـری مصرف تظاهری بر
پایـهی مفهـوم امـوال (داراییهـا) 4بهعنـوان بخشـی از خـو ِد گسترشیافته 5اسـت (بلـک)1988 ،6؛ چراکـه در
دنیـای امـروز ،داراییهـای مرصفکننـدگان سـهم عمـدهای در انعـکاس و بازتـاب هویتشـان دارد (البدوهـی،
جایاواردهنـا ،الشـارنوبی و الشـارنوبی2016 7،؛ رشام 8و همـکاران)2013 ،؛ پـس مرصفکننـدگان تالش میکنند
از طریـق بهدسـت آوردن و اسـتفاده از محصـوالت و برندهایـی که تصور میکننـد ارزشهای منادین مطلوبی
دارنـد ،هویتشـان را بسـازند یا حفظ کننـد (رشام و همکاران)2013 ،؛ بنابرایـن ،مرصفکنندگان هنگامیکه در
جامعـه بـا تهدیـدات مواجهـه میشـوند ،توسـط هویتهایـی کـه از طریـق کاالهـای منادین کسـب کردهاند،
تهدیـد را رفـع میکننـد؛ بهطـور مثـال ،ویکالنـد و گولویتـزر )1981( 9نشـان دادنـد کـه دانشـجویان بـدون
شـاخصهای عینی موفقیت (معدل باال و پیشـنهادهای شـغلی متعدد) ،متایل بیشتری به منایش داراییهای
منادیـن (ماننـد سـاعتها و کیفهـای گرانقیمـت) بـرای تأییـد موفقیتشـان داشـتند .اخیرا ً ،تحقیقات نشـان
داده اسـت کـه مرصفکننـدگان بـر مرصف بهعنـوان ابزاری بـرای جلوگیـری از تهدیدات روانـی تکیه میکنند
(لـی و رشام2013 ،؛ راکـر و گالینسـکی)2013 ،؛ بهعنوانمثـال ،راكـر و گالینسـكی ( )2008نشـان دادنـد،
مرصفكنندگانـی كـه یـك حالـت ضعیـف و ناتـوان 10را تجربـه میكننـد ،متایـل بیشتری بـرای دسـتیابی بـه
کاالهـای منزلتـی 11بهمنظـور تصدیـق مجـدد قـدرت دارنـد .میـد ،بامایستر ،اسـتیلمن ،رون و ووس ()2011
نشـان دادنـد محرومیـت اجتامعـی 12بـا خریـد محصوالتـی کـه میتوانـد عضویت در گـروه را منعکـس کند،
1- Compensatory consumption

 -2شکی نیست که شبکههای اجتامعی در این منایش مهمترین نقش را ایفا میکنند.
3- Rucker & Galinsky
4- possession
5- extended self
6- Belk
7- Elbedweihy, Jayawardhena,Elsharnouby, & Elsharnouby
8- Shrum
9- icklund & Gollwitzer
10- powerless state
11- status goods
12- social exclusion
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مرصفکننـدگان را برمیانگیـزد تـا دوبـاره بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار کنند.
بـرای درک بهــر ایــن مباحــث بایــد دو پیشفــرض داشــت :اول اینکــه «مــرف» بــا «اســتفاده» متفــاوت
اســت .وقتــی مــا از کاالیــی اســتفاده میکنیــم ،کاال تنهــا جنبـهی کاربــردی دارد و ارادهی مــا بــر آن حاکــم
اســت؛ امــا وقتــی کاالیــی را مــرف میکنیــم ،کاال تنهــا جنب ـهی کاربــردی نــدارد .در ایــن حالــت ،کاال بــر
هویــت مــا ســوار میشــود؛ دوم اینکــه در دنیــای رســانهها ،منایــش هــر پدیــدهای از خــود آن پدیــده
مهمتــر اســت؛ بنابرایــن ،جامع ـهی مــدرن نهتنهــا از مــا میخواهــد کاالهــا را «مــرف» کنیــم ،بلکــه ایــن
مــرف را نیــز منایــش دهیــم .نهادهــای پنهــان قــدرت ایــن خواســت را از طریــق شــبکههای اجتامعــی بــه
مــردم تحمیــل کردهانــد و ســبک زندگــی مــدرن را دچــار اختاللهــای رفتــاری مخــرب منودهانــد.
ب .مقایسهی اجتامعی
1
مرصفکنندگان از راه مقایسـ ه کردن افکار ،احساسـات و عملکردهایشـان با دیگران ،دربارهی خودشـان
بـه آگاهـی میرسـند (فسـتینگر .)1954 ،2هـر نـوع اطالعاتـی دربـارهی آنچه دیگـران میتوانند ،انجـام دهند
یـا منیتواننـد ،آنچـه بـه آن دسـت یافتهانـد یـا نیافتهانـد ،خصوصیاتـی كـه دیگـران دارنـد یـا ندارنـد ،اغلـب
بـرای ارزیابـی خـود مـا اسـتفاده میشـود (كوركـوران 3و همـكاران .)2011 ،مقایسـههای اجتامعی ،بر اسـاس
موقعیت نسـبی میان خود و هدف مقایسـه 4میتوانند در دو گروه طبقهبندی شـوند :نخسـت ،مقایسـههای
رو بـه بـاال .در ایـن گـروه مقایسـهها ،مرصفکننـدگان خـود را بـا یـک هـدف (اهداف) بهتر یا برتر مقایسـه
میکننـد؛ دوم ،مقایسـههای رو بـه پاییـن .در ایـن گـروه ،مرصفکننـدگان خـود را بـا هدف (اهـداف) بدتر یا
دونتر مقایسـه میمنایند (فسـتینگر .)1954 ،5تحقیقات پیشـین تأثیر مقایسـههای اجتامعی را بر احساسـات
مرصفکننـدگان نسـبت بـه خـود بررسـی کردهانـد .اگرچـه برخـی مطالعات نشـان میدهنـد مرصفکنندگان
8
ممکـن اسـت از اهـداف برتـر الهـام بگیرنـد (الک وود و کانـدا ،)1997 ،6امـا احساسـات حقـارت 7و تهدیـد
هنـوز هـم واکنشهـای قـوی در مقایسـههای اجتامعـی روبهباال بهشمار میروند (مولـر و فاینـت)2010 ،9؛
بـه عنـوان مثـال ،مـورس و گرگـن )1970( 10نشـان دادند ،مقایسـهها بـا یک فـرد دارای خصوصیـات به لحاظ
اجتامعـی مطلـوب (مثلاً آراسـتگی و اعتماد به نفـس) ،سـطح خودارزیابیهـای 11مرصفكننـدگان را کاهش
میدهـد؛ بنابرایـن ،در دنیـای مـدرن انسـانها برای اینکـه بتوانند تصویری از خود بهدسـت بیاورنـد ،به رساغ
1- self
2- Festinger
3- Corcoran
4- comparison target
5- Festinger
6- Lockwood & Kunda
7- inferiority
8- threat
9- Muller & Fayant
10- Morse and Gergen
11- selfevaluations
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مقایسـهی خـود بـا دیگـران میرونـد و در ایـن قیـاس ،خودشـان را در یـک گـروه ویـژه قـرار میدهنـد؛ پـس
طبیعـی اسـت ارتباط میان مقایسـهی اجتامعـی و مرصفگرایی تظاهری از اهمیت بسـیاری برخوردار باشـد؛
زیـرا در هـر دو مـورد ،ایـن «دیگـران» هسـتند که قرار اسـت هـدف رفتار ما باشـند.
وبلـن )1994/1899( 1در رسـالهای بـا عنوان «نظریهی طبقهی مرفه» نشـان میدهـد ،افراد ثرومتند اغلب
محصـوالت و خدمـات بسـیار متظاهرانـه را بـرای ارضـای میلِ «ارتقـای وضعیت» مرصف میکننـد .تحقیقات
هـم نشـان داده اسـت ،مرصفکننـدگان بـا توزیـع درآمـد پاییـن ،بـه احتمال بیشتری بـه مصرف متظاهرانه
روی میآورنـد (چارلـز و روزانـوف2009 ،2؛ کاوس)2013 ،3؛ احتماالً بـه ایـن علـت کـه طبقـهی مرفـه ذاتـاً در
حـال منایـش قـدرت اسـت و نیـازش بـه منایـش مرصفهـای موقتی کمتر اسـت .چارلـز و روزانـوف)2009( 4
دریافتنـد کـه آمریكاییهـای بـه لحاظ اقتصادی محروم ،بخش بیشتری از درآمد خـود را رصف خرید كاالهای
متظاهرانـه (ماننـد لبـاس ،جواهـرات و اتومبیـل) میكننـد .یـک توضیـح معمول بـرای این الگو عبارت اسـت
از انگیـزهی «عقـب منانـدن از مـردم( »5کریستن و مـورگان2005 ،6؛ فرانـک .)1985 ،7بهویـژه مرصفكنندگان
بـا سـطوح دارایـ ی پایینتـر مقایسـههایی بـا مرصفكننـدگان مرفـه انجـام میدهنـد و متوجه شـکاف دارایی
میـان خودشـان و آنـان میشـوند و بـا منایش عمومـی هامن سـطح از داراییها ،برتـری 8خود را بـاز مییابند؛
همچنیـن مطالعـات روانشـناختی نشـان میدهـد کاالهای مطلوبی که شـخص دیگـری در اختیـار دارد ،میل
تکانشـی 9بـرای دسـتیابی بـه آن کاالهـا ایجـاد میکنـد (کروسـیوس و ماسـوایلر )2012 ،10و متایـل بیشتری
بـرای پرداخـت هزینـ ه بـرای آن کاالهـا بهوجـود مـیآورد (ون دی ون ،زیلنبرگ و پیترز)2011 ،11؛ و اگـر
امـکان تصاحب آن کاال وجود نداشـته باشـد ،احسـاس حقارت شـکل میگیـرد (کوکوران 12و همـکاران2011 ،؛
فسـتینگر .)1954 ،13ازآنجاکـه حقـارت یک حالت روانی آزاردهنده 14اسـت (آدلـر ،)1927 ،15مرصفکنندگان را
برمیانگیـزد تـا ایـن احسـاس را کاهـش دهنـد و احسـاس برتـری را بازیابند؛ اما ایـن امر هنگامـی امکانپذیر
اسـت کـه قـدرت خریـد وجـود داشـته باشـد .در جامعـهی مـدرن کـه شمار قرش فقیـر بیشتر از هـر دوران
دیگـری اسـت ،مقایسـهی اجتامعـی و مرصف تظاهـری میتواند صدمات جـدی بر فرهنگ جامعـه وارد کند؛
1- Veblen
2- Charles & Roussanov
3- Kaus
4- Charles & Roussanov
5- keeping-up-with-the-Joneses
6- Christen & Morgan
7- Frank
8- superiority
9- impulsive
10- Crusius & Mussweiler
11- Van de Ven, Zeelenberg, & Pieters
12- Corcoran
13- Festinger
14- aversive
15- Adler
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پـس بایـد بـه جریانهـای فکـری گذشـته برگشـت و راه چـاره را جسـت .یکـی از مهمتریـن منابـع فکـری در
چنیـن مـواردی قرآن کریم اسـت.

منودار شامرهی  .1الگوی مفهومی عوامل تکوین مرصفگرایی تظاهری

راهکارهای تربیتی رفع مرصفگرایی تظاهری

هامنطــور کــه در الگــوی مفهومــی مشــاهده میشــود ،ب ـرای کنــرل و مهــار مــرف تظاهــری بایــد
مؤلفههــای دیگــری را در مســیر درســت قـرار دهیــم؛ بــه عبــارت بهــر ،مــرف تظاهــری معلــول مقدماتــی
اســت کــه بـرای رفــع آن بایــد مقدمــات را اصــاح کــرد .راهکارهــای تربیتــی بـرای رفــع مقایسـهی اجتامعی و
تصــور اشــتباه از خــود درنهایــت ،بــه کنــار گذاشــن مرصفگرایــی تظاهــری منجــر خواهــد شــد؛ بنابرایــن ،در
ســه بخــش بــه ارائـهی راهکارهــای تربیتــی بـرای رفــع مرصفگرایــی تظاهــری پرداختــه میشــود :مقایسـهی
اجتامعــی ،تصویــر از خــود و الگــوی مــرف کاالهــا .ایــن راهکارهــا بــر اســاس روایتــی اســت کــه قــرآن کریم
از اســوههای حســنه خــود دارد.

بخش اول .رفع مرصفگرایی تظاهری و مقایسهی اجتامعی

عصـارهی نظریـهی مقایسـهی اجتامعـی ایـن اسـت که انسـان مـدرن بـه هنـگام مشـاهدهی داراییهای
بیشتر یـا کمتر در دیگـران ،بالفاصله خود را در قیاس بـا فرد مقابل بازتعریف میکند .اگر رسمایهی او بیشتر
باشـد ،خـودش را فـرد بهتری خواهـد دانسـت و اگـر رسمایـهی او کمرت باشـد ،خـودش را فرد حقیـری خواهد
پنداشـت؛ پـس سـعی در جبران خواهـد داشـت .در ایـن نظریه دو مقوله مطرحشـده اسـت :اول ،مقایسـه و
سـعی در جبران عقبماندگـی؛ دوم ،تعییـن سـطح دارایـی .این دو ذاتاً امور منفی نیسـتند .رصف مقایسـهی
خـود بـا دیگـران امـر مکروهـی نیسـت و رصف داشتن دارایـی عیـب محسـوب منیشـود؛ ازهمیـنرو ،بـرای
پیشبرد بحـث ،رجـوع بـه تعریـف قـرآن از ایـن دو مقولـه رضوری اسـت .قرآن هم تلاش میکند میـان مردم
دیـد رقابتـی ایجـاد منایـد؛ بهطـور مثـال ،در آیاتی ماننـد مدثـر 36 :و  ،37بقـره ،148 :مائده ،48 :انعـام 14 :و
 162و  ،163اعراف ،143 :شـعراء ،51 :زخرف ،81 :انفال 74 :و  ،75واقعه 10 :و  ،11حدید 10 :و انسـان،8 -5 :
از مؤمنـان میخواهـد اگـر در مقایسـه با دیگران ،وضعیت مناسـبی ندارید ،همهی تالشـتان را رصف رسـیدن
راهکارهای تربیتی مقابله با «مصرفگرایی تظاهری» بر اساس اسوههای حسنه قرآن کریم
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بـه مقـام آنـان و حتی پیشـی گرفنت از ایشـان کنید .تفاوتی که میان مقایسـهی اجتامعی تحمیلشـده توسـط
نهادهـای دنیـای مـدرن و مقایسـهی اجتامعـی پیشـنهادی در قـرآن وجـود دارد ،معطوف به دو عامل اسـت:
اول ،معیـار و دوم ،روش .معیـار همان مـوردی اسـت کـه قـرآن از دارایـی و رسمایـه ارائـه داده اسـت و روش
هـم شـیوهای اسـت کـه از طریـق آن ،مؤمنـی بـر مؤمـن دیگر برتـری مییابـد .برای هـر دو مورد ،اسـوههای
مناسـب در روایـات قرآنـی از زندگـی پیامربان و اولیا وجـود دارد.
بـرای مــورد معیــار ،حــرت ســلیامن(ع) یکــی از بهرتیــن منونههــای قرآنــی اســتَ « :و َور َِث ُسـلَ ْی َمنُ دَا ُوو َد
َو َقـ َ
ـی ٍء إِنَّ َهـ َذا لَ ُهـ َو الْفَضْ ـ ُـل الْ ُمبِیـ ُن (منــل)16 :؛ و
ـال یَــا أَیُّ َهــا ال َّنـ ُ
ـاس ُعلِّ ْم َنــا َم ْن ِطـ َـق الطَّ ْیـ ِر َوأُوتِی َنــا ِمـ ْن ك ُِّل شَ ـ ْ
ســلیامن وارث (ملــک) داود شــد (و مقــام ســلطنت و خالفــت یافــت) و گفــت :ای مــردم ،بــه مــا زبــان مرغان
ـح
آموختنــد و از هرگونــه نعمــت عطــا کردنــد ،ایــن هــان فضــل و بخشــش آشــکار اســت»؛ « َولِ ُسـلَ ْی َمنَ ال ِّریـ َ
ـی ٍء َعالِ ِمیـ َن (انبیــا)81 :؛ و تندبــاد را مسـخّر
َع ِاص َفـ ًة تَ ْجـرِی ِبأَ ْمـ ِر ِه إِ َل ْالَ ْر ِض الَّ ِتــی بَا َركْ َنــا ِفی َهــا َوكُ َّنــا ِبـك ُِّل شَ ـ ْ
ســلیامن ســاختیم کــه ب ـ ه فرمــان او بهســوی رسزمینــی کــه آن را پربرکــت کــرده بودیــم ،جریــان مییافــت
و مــا از همهچیــز آگاه بودهایــم ».در آی ـهی  81ســورهی انبیــا ،بعــد از ذکــر ثروتهــای خداونــد ،بــه عــامل
بــودن خداونــد بــر هم ـهی امــور اشــاره میشــود؛ بدیــن معناســت کــه هم ـهی ایــن بخش ـشهای مــادی
بهنوعــی آزمــون الهــی اســت و خداونــد بهصــورت دقیــق ،نحــوهی اســتفاده از آنهــا را رصــد میکنــد
(مــکارم شــیرازی ،1386 ،ج  ،3ص )186؛ امــا در دو آی ـهی دیگــر نکت ـهی مهمــی وجــود داردَ « :ولَ َقــدْ آتَ ْینــا
دا ُو َد َو ُسـلَ ْیامنَ ِعلْـاً َو قــاال الْ َح ْمدُ لِلَّـ ِه الَّـ ِذى فَضَّ لَنــا َعــى كَ ِثیـ ٍر ِمـ ْن ِعبــا ِد ِه امل ُ ْؤ ِم ِنیـ َن (منــل )15 :و ب هراســتی
بــه داود(ع) و ســلیامن(ع) دانــى عطــا كردیــم و آن دو گفتنــد :ســتایش خدایــى را كــه مــا را بــر بســیارى از
بنــدگان باایامنــش برتــرى داده اســت»؛ « َف َف َّه ْمناهــا ُسـلَ ْیامنَ َو ك ًُّل آتَ ْینــا ُحكْـاً َو ِعلْـاً (انبیــاء)79 :؛ پــس آن
[داورى] را بــه ســلیامن فهامندیــم و بــه هریــك [از آن دو] حكمــت و دانــش عطــا كردیـم ».در ایــن آیــات،
هنگامیکــه از علــم و دانــش و حکمــت اعطاشــده بــه ســلیامن(ع) یــاد میشــود ،بالفاصلــه تأکیــد شــده ،ایــن
علــم و حکمــت عامــل برتــری آنــان نســبت بــه دیگـران اســت (طباطبایــی ،1396 ،ج  ،15ص )496؛ بنابرایــن
اگــر بخواهیــم بــر اســاس اســوهی تربیتــی حــرت ســلیامن(ع) در قــرآن کریــم ،بـرای محتــوای برتــری مؤمنیــن
بــر یکدیگــر مصداقــی معرفــی کنیــم ،قطعـاً یکــی از آنهــا «علــم» خواهــد بــود و قطعـاً هیچکــدام از آنهــا
ثــروت مــادی نیســت .صدالبتــه بــا توجــه بــه آیــات دیگــر میتوان تقــوا را مــورد دیگــر دانســت (حجـرات)13 :؛
پــس معیــار اصلــح در مقایسـهی خــود بــا دیگـران علــم و تقــوای دیگـران اســت .حــال در صــورت مواجهــه
بــا چنیــن موقعیتــی و دیــدن فــردی برتــر از خــود ،از چــه رفتــاری بایــد اســتفاده کــرد؟ روش کــدام اســوهی
تربیتــی در چنیــن وضعیتــی کاربــرد بیشــری دارد؟ یکــی از مهمتریــن اســوهها داســتان حــرت موســی(ع) و
حــرت خــر(ع) اســت .داســتان آنــان در ســوره کهــف دیــده میشــود .بــه ســبب اهمیــت واژگانــی داســتان،
مــن کامــل ترجمـهی ایــن آیــات ذکــر میشــود:
«تــا بنــدهای از بنــدگان مــا را یافتنــد كــه از جانــب خــود بــه او رحمتــى عطــا كــرده و از نــزد خــود بــدو
دانــى آموختــه بودیــم ( )۶۵مــوىس بــه او گفــت :آیــا تــو را بـهرشط اینكــه از بینــى كــه آموختــه شــدهاى،
بــه مــن یــاد دهــى پیــروى كنــم )۶۶( .گفــت :تــو هرگــز منیتوانــی همپــاى مــن صــر كنــى ( )۶۷و چگونــه
میتوانــی بــر چیــزى كــه بــه شــناخت آن احاطــه نــدارى ،صــر كنــى؟ ( )۶۸گفــت :انشــاءالله م ـرا شــكیبا
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خواهــى یافــت و در هیــچ كارى تــو را نافرمــاىن نخواهــم كــرد )۶۹( .گفــت :اگــر مـرا پیــروى میکنــی ،پــس از
چیــزى ســؤال مكــن تــا [خــود] از آن بــا تــو ســخن آغــاز كنــم )۷۰( .پــس رهســپار گردیدنــد تــا وقتیکــه ســوار
كشــتى شــدند [وى] آن را ســوراخ كــرد[ .مــوىس] گفــت :آیــا كشــتى را ســوراخ كــردى تــا رسنشــینانش را غــرق
كنــى؟ واقعـاً بــه كار ناروایــى مبــادرت ورزیــدى )۷۱( .گفــت :آیــا نگفتــم كــه تــو هرگــز منیتوانــی همپــاى
مــن صــر كنــى[ )۷۲( .مــوىس] گفــت :بهســبب آنچــه فرامــوش كــردم ،مـرا مؤاخــذه مكــن و در كارم بــر مــن
ســخت مگیــر )۷۳( .پــس رفتنــد تــا بــه نوجــواىن برخوردنــد[ .بنــدهی مــا] او را كشــت[ .مــوىس بــه او] گفــت:
آیــا شــخص بیگناهــی را بــدون اینكــه كــى را بــه قتــل رســانده باشــد ،كشــتى؟ واقعـاً كار ناپســندى مرتكــب
شــدى )۷۴( .گفــت :آیــا بــه تــو نگفتــم كــه هرگــز منیتوانــی همپــاى مــن صــر كنــى؟ ([ )۷۵مــوىس] گفــت:
اگــر از ایــن پــس چیــزى از تــو پرســیدم ،دیگــر بــا مــن همراهــى مكــن [و] از جانــب مــن قطع ـاً معــذور
خواهــى بــود )۷۶( .پــس رفتنــد تــا بــه اهــل قریــهاى رســیدند .از مــردم آنجــا خــوراىك خواســتند [وىل آنــان] از
مهــان منــودن آن دو خــوددارى كردنــد؛ پــس در آنجــا دیــوارى یافتنــد كــه میخواســت فروریــزد و [بنــدهی مــا]
آن را اســتوار كــرد[ .مــوىس] گفــت :اگــر میخواســتی [میتوانســتی] بـراى آن مــزدى بگیــرى )۷۷( .گفــت :ایــن
[بــار دیگــر وقــت] جدایــى میــان مــن و توســت .بـهزودی تــو را از تأویــل آنچــه نتوانســتى بــر آن صــر كنــى،
آگاه خواهــم ســاخت (( )۷۸کهــف.)78-65 :
علـت ذکـر همـهی داسـتان موسـی و خرض از قـرآن تأکید بـر واژههای مهمی اسـت که چندین بـار تکرار
شـده اسـت و اصـول حاکـم بـر شـیوهی برتـری یافنت بر سـایر مؤمنـان را آشـکار میکنـد .اصل اول شناسـایی
درسـت انسـانهای برتر اسـت .اینجا هم مانند داسـتان حرضت سـلیامن ،مصداقِ برتری دانشـی اسـت که از
سـوی خداوند اعطاشـده اسـت (حسـینی شـاهعبدالعظیمی ،1393 ،ج  ،8ص  ،)188حالآنکه در سـبک زندگی
مـدرن ،معیـار برتـری ثروت و شـهرتی اسـت که از طریق رسـانهها به انسـانها رسـیده اسـت و این بخشـش
مزورانـه هیـچ منطـق و اصولـی نـدارد .اصـل دوم «پیـروی کردن» اسـت .هنگامیکـه از برتری انسـان دیگری
نسـبت بـه خـود اطمینـان حاصـل شـد ،گام بعـدی پیروی کامل از ایشـان اسـت .در سـبک زندگی مـدرن هم
ایـن پیـروی وجـود دارد .معمـوالً مـردم بدون هیچ فکـری از بازیگران و مدلهـا تبعیت کامل دارنـد؛ اما اصل
سـوم کـه مهمتریـن تفـاوت روش قرآن و زندگی مدرن اسـت ،امر متضـاد را رقم خواهد زد .اصل سـوم «صرب»
اسـت .بایـد دانسـت کـه پیشـی گرفتن از بنـدگان عـامل خداونـد بهرسعـت میسر نیسـت و نیازمند شـکیبایی
فـراوان اسـت (طیـب ،1387 ،ج  ،12ص  .)1383گاه سـالها و دهههـا بایـد صبر داشـت؛ دقیقـاً در تضـاد بـا
دنیـای مـدرن کـه مـردم میخواهند کمبودشـان را نسـبت به دیگـران ،در رسیعتریـن زمان ممکـن و با خرید
کاالیی منادین جربان کنند .واژهی «صرب» در این داسـتان کوتاه ،شـش بار ذکرشـده اسـت که نشـان از اهمیت
فوقالعـادهی آن دارد .اصـل چهـارم «مسـئولیتپذیری» اسـت .موسـی گفت :اگر بار دیگر عجله کـردم ،مرا از
خـود دور کـن؛ یعنـی کسـی کـه در چنین راهی گام برمیدارد ،باید مسـئولیت اشـتباهاتش را بپذیـرد .رعایت
همـهی اصـول بـه «تأویل» منتهی میشـود ،تأویـل آنچه در جهان به خواسـت خدا روی میدهـد؛ پس دانش
تـا حـد بسـیاری درک حکمـت خداسـت؛ بنابرایـن ،بـا توضیحـات بـاال میتـوان بـه منـودار زیـر بـرای مفهـوم
مقایسـهی اجتامعی دسـت یافت.
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بخش دوم .رفع مرصفگرایی تظاهری و تصویر از خود

در ارتبــاط میــان مقایسـهی اجتامعــی و مــرف تظاهــری یــک عامــل جانبی نقــش بسـزایی دارد :تصویر
ذهنــی از خــود .در ایــن عنــوان خواهیــم دانســت کــه قــرآن چــه راهــکاری بـرای بهبــود «تصویــر از خــود»
ارائــه میدهــد .بهصــورت عمومــی ،تصویــر از خــود را هم ـهی آن چیــزی تعریــف میکننــد كــه خودمــان
را بــا آن میشناســیم و بــه دیگ ـران معرفــی میکنیــم و بــا آن شــخص یــك پیوســتگی و رابط ـهی هویتــی
مشــرك داریــم (منصــوری مؤیــد و همــکاران ،1396 ،ص )251؛ بــه عبــارت ســادهتر ،تصویــر از خــود هــان
«مــن» اســت .منظــور از «مــن» تصویــری اســت کــه از خودمــان داریــم .ایــن تصویــر لزومـاً بــا خــود واقعــی
مــا یکــی نیســت و حتــی میتــوان گفــت« ،مــن» بهشــدت عمومــی اســت و همــه تــاش میکننــد «خــود»
را بــا آن «مــنِ » ثابــت و مشــرک یکــی کننــد .آن «مــن» انســانی اســت کــه بهواســطهی پــول فـراوان توانایــی
خریــد کاالهــای منادیــن را دارد و ســپس قــدرت منایــش دادن مــرف آن کاالهــا را در فضــای مجــازی پیــدا
میکنــد و از ایــن طریــق بــه شــهرت میرســد .تــا اینکــه درنهایــت ،خــود آن شــخص بــه کاالیــی منادیــن بـرای
مــرف دیگـران تبدیــل میشــود؛ پــس هرچــه تصویــری کــه از خودمــان داریــم ،بــا خــود واقعــی مــا فاصلــه
داشــته باشــد ،احتــال بیشــری خواهــد داشــت کــه در مــرف تظاهــری گرفتــار شــویم .بــر اســاس گفتـهی
روانشناســان ،بهرتیــن حالــت زمانــی اســت کــه خــود بــا مــن یکــی شــود.
حــال میتــوان پرســید تصویــری کــه پیامـران و اولیــای خــدا از خــود داشــتند ،چگونــه بــود؟ آیــا پیامــری
هســت کــه دراینبــاره بــا چالــش روبــرو شــده و ســپس راهــکاری یافتــه باشــد .بهنظــر میرســد حــرت
یونــس(ع) اســوهی تربیتــی مناســبی بـرای رســیدن بــه تصویــر صحیــح از خــود باشــد:
«ف ََســاه ََم َف ـكَانَ ِم ـ َن الْ ُمدْ َح ِضی ـ َن ()141؛ و بــا رسنشــینان کشــتی قرعــه انداخــت [و قرعــه بــه نامــش
ـم ()142؛ پــس آن
افتــاد] و از مغلوبشــدگان شــد [و او را بــه دریــا انداختنــد»].؛ «فَالْ َت َق َمــهُ الْ ُحـ ُ
ـوت َو ُهـ َو ُملِیـ ٌ
ِ
ماهــی بــزرگ او را بلعیــد ،درحالیکــه سـزاوار رسزنــش بــود»؛ «فَلَـ ْو َل أَنَّـ ُه كَا َن ِمـ َن الْ ُم َسـبِّحی َن ()143؛ [و در
شــکم ماهــی بــه تســبیح خــدا مشــغول شــد کــه] اگــر او از تســبیحکنندگان نبــود»؛ « َوأَ ْر َسـلْ َنا ُه إِ َل ِمائَـ ِة أَلْـ ٍ
ـف
ـم
أَ ْو یَزِیــدُونَ ()147؛ و او را بهســوی [قــوم] یکصــد هـزار نفــر[ی] یــا بیشــر فرســتادیم»؛ «فَآ َم ُنــوا َف َم َّت ْع َنا ُهـ ْ
إِ َل ِحیــنٍ ()۱۴۸؛ پــس ایــان آوردنــد؛ درنتیجــه ،آنــان را تــا پایــان عمرشــان [از نعمتهــا و مواهــب خــود]
بهرهمنــد کردیــم» (صافــات)148 ،147 ،143 ،142 ،141 :
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ایـن داسـتان بهروشـنی فراینـد انحـراف تصویـر از خود و نحـوهی اصالح آن را نشـان میدهـد .ابتدا باید
اشـاره کرد که «شایسـتهی مقام تقرب و جاللت شـأن انبیا نباشـد خالف اوىل منودن و این نسـبت به انبیا به
اسـم گناه اطالق شـده؛ لذا فرمودهاند" :حسـنات االبرار سـیئات املقربین"؛ بنابراین ،شایسـتهی حرضت یونس
نبـود كـه بـدون امـر الهى از شـهر خـارج شـود» (حسـینی شـاهعبدالعظیمی ،1393 ،ج  ،11ص  .)158حرضت
یونـس(ع) ابتـدای امـر ،تصویـر روشـنی از خود داشـت .میدانسـت پیامرب خداسـت و وظیفهاش دعـوت مردم
بهسـوی حـق اسـت؛ امـا یـک عامـل باعـث شـد وی از خـود واقعـیاش دور شـود :تأثیرگـذاری نداشتن .طبق
الگـوی یادشـده ،اگـر مـا بتوانیـم بـر اسـاس خـود واقعـی در جامعـه مؤثـر واقع شـویم و مثـرهی ایـن تأثیر را
بهوضـوح مشـاهده کنیـم ،بهاحتمال فـراوان بـه خودمان وفـادار خواهیم بود .اشـکال از زمانی آغاز میشـود
کـه در سـبک زندگـی مـدرن ،اغلـب افـرادی که منشـی همچـون انبیـا دارند ،به بنبسـت میرسـند و هامنند
حضرت یونـس(ع) ناامیـد میگردنـد .حضرت یونـس بـرای اینکـه از روش زندگی آن قوم بیزار شـده بـود ،فرار
تک ها وا زبیـ ن قو مخو د بیـرو ن آمد وا ز آنـا ن اعراض
ف كشـت یایناسـ 
کـرد« .مـرادا ز فـرار كـرد نا وبـهطـر 
بهرچنـدد رایـ ن عمـ لخـود،خـدارا نافرمانـ ی نكـرد و قبلاًهـ مخـداا وراا ز چنیـ ن كاری
كـرد؛ وآ ن جنـا 
ت وب ه همین
ت مول ی داشـ 
ك خدمتگـزارا ز خدمـ 
نهـ ی نكـرد هبـود؛ ولیکـ ن ایـن عم ل شـباهت ی تا م بـه فرار ی 
جهـت ،خـدای تعالـی او را بـه كیفـر ایـن عمـل بگرفـت» (طباطبایـی ،1396 ،ج  ،17ص )247؛ امـا خداونـد
وی را در مسـیری قـرار داد کـه امـکان اصلاح وجـود داشـته باشـد :مناجـات و تفکر .بر اسـاس اسـوهی قرآن،
تنهـا راه بـرای بازگشـت بـه خـود تفکـر در تنهایـی اسـت؛ نیایـش در شـکم ماهـی یعنـی مناجـات در خلوت
محـض .ایـن مناجـات همـراه بـا تسـبیح و ذکـر خداوند و همـراه با تفکـر عمیق در خـود بود (خلـوت فردی
مسـبحانه) .درصورتیکـه شـخص بـر تصویـر واقعـی از خـودش ایامن داشـته باشـد ،حتـی اگر جامعـه رشایط
مناسـبی نداشـته باشـد ،در طوالنیمـدت امـکان تأثیرگـذاری بـه وجـود میآیـد ،هامنطـور که بـرای حرضت
یونس محقق شـد.

بخش سوم .رفع مرصفگرایی تظاهری و الگوی مرصف

وجــود نیــاز در ذات آدمــی او را وادار بــه انجــام امــوری مشــخص و ازپیشتعیینشــده میکنــد .ایــن
رفتارهــا تــا جایــی ادامــه پیــدا مییابــد کــه نیــاز رفــع شــده باشــد .ایــن نیازهــا انــواع گوناگونــی دارنــد؛
ماننــد فیزیولوژیکــی ،ایمنــی ،اجتامعــی ،نفســانی و غیــره (اتکینســون ،1398 ،ص  )556و بـرای هرکــدام از
نیازهــا ،عامــل بیرونــی ب ـرای رفــع آن وجــود دارد .بهکارگیــری آن عامــل بیرونــی ب ـرای رفــع نیــاز مــرف
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کــردن خوانــده میشــود 1.در دنیــای مــدرن نیازهایــی بـرای بــر ایجادشــده کــه پیــش از آن اساسـاً مطــرح
نبودنــد .ایــن نیازهــا انســان را بــه ســوی مــرف کاالهــا و خدمــات جدیــد ســوق داده اســت .بدیهــی اســت
بیشــر ایــن نیازهــا جعلــی هســتند و هیــچ ارتباطــی بــا ذات واقعــی انســانها ندارنــد؛ بهطــور مثــال ،نیــاز
بــه حضــور آنالیــن در فضــای مجــازی؛ امــا رســانهها آنچنــان ذهــن و رفتــار انســانها را احاطــه کردهانــد
ف کاالهــای جدیــد را از نیازهــای اصلــی خــود ارجــح میداننــد.
کــه نیازهــا و مــر 
قـرآن کریـم بـرای مصرف کـردن اصولی را مشـخص کرده اسـت .بر اسـاس ِ
آیات انعـام ،141 :اعـراف،31 :
ارساء ،29 :نسـاء 6 :و آیـات مشـابه دیگـر ،مصرف کـردن دو بعـد دارد :اول ،مصرف صحیـح شـخصی و دوم،
انفـاق بـرای دیگـران (حسـینی شـاهعبدالعظیمی ،1393 ،ج  ،4ص  .)53-51قـرآن در هـر دو بعـد یـک اصـل
واحـد دارد :اعتـدال .هـم در مصرف شـخصی ارساف و بخل را رد میکند و هم در انفاق (طیـب ،1387 ،ج ،7
ص  .)307برخلاف تصـور اولیـه ،مؤمـن نبایـد در بخشـش مال به دیگران از یک حد مشـخص فراتـر رود؛ زیرا
او را «مالمـتزده و حسرتزده بـر جـای میگـذارد» (ارساء)29 :؛ امـا بـرای بعـد تظاه ِر مصرف ،در این آیات
ُشكُوا ِب ِه شَ ـ ْی ًئا َوبِالْ َوالِدَ ْینِ إِ ْح َسـانًا َو ِب ِذی الْ ُق ْر َب َوالْ َی َتا َمى َوالْ َم َسـا ِكینِ
توضیح داده اسـتَ « :وا ْع ُبدُوا اللَّهَ َو َل ت ْ ِ
السـبِیلِ َو َمـا َملَك َْت أَ ْی َمنُك ُْم إِنَّ اللَّـهَ َل ُی ِح ُّب َم ْن
َوالْ َجـا ِر ِذی الْقُـ ْر َب َوالْ َجـا ِر الْ ُج ُن ِ
ـب َو َّ
الصا ِح ِب بِالْ َج ْن ِب َوا ْبنِ َّ
كَانَ ُم ْخ َت ً
ـال َفخُـو ًرا (نسـاء)۳۶ :؛ و خـدا را بپرسـتید و چیـزى را بـا او رشیـك مگردانید و به پدر و مادر احسـان
كنید و دربارهی خویشـاوندان و یتیامن و مسـتمندان و همسـایهی خویش و همسـایهی بیگانه و همنشـین
و در راهمانـده و بـردگان خـود [نیكى كنیـد] كه خـدا كىس را كه متكرب و فخرفروش اسـت ،دوسـت منیدارد»؛
ـاس بِالْ ُبخْـلِ َویَكْ ُت ُمـونَ َما آتَاه ُُم اللَّـهُ ِم ْن فَضْ لِـ ِه َوأَ ْعتَدْ نَا لِلْكَا ِفرِیـ َن َع َذابًا ُمهِی ًنا
«الَّ ِذیـ َن یَ ْب َخلُـونَ َویَأْ ُمـ ُرونَ ال َّن َ
(همان)۳۷ :؛ همان كسـاىن كـه بخـل مىورزنـد و مـردم را بـه بخـل وامىدارنـد و آنچـه را خداونـد از فضـل
خویـش بدانهـا ارزاىن داشـته ،پوشـیده مى-دارنـد و بـراى كافران عـذاىب خواركننده آمـاده کردهایم».
در ایــن دو آیــه ،موضــع الهــی در برابــر رفتارهــای متظاهرانــه در قبــال مــرف هــر نــوع کاالیــی
ُشكُــوا ِبـ ِه شَ ـ ْی ًئا» ،پیشفــرض اصــاح رفتارهــای مرصفــی
مشخصشــده اســت .اول اینکــه « َوا ْع ُبــدُوا اللَّــهَ َو َل ت ْ ِ
در یکتاپرســتی عملــی اســت .اگــر کســی واقعـاً و عمـاً خــدا را تنهــا معبــود خــود بدانــد ،بهســادگی میتوانــد
از معیارهــای فریبنــدهی دنیــای معــارص چشــم بپوشــد؛ دوم اینکــه نســبت بــه نزدیــکان خــود مثبتاندیشــی
داشــته باشــد .ایــن بینــش حســادت را تــا حــد بســیاری کــم میکنــد و کاهــش حســادت رقابتهــای کذائــی
ـب َمـ ْن كَانَ ُم ْخ َتـ ً
ـال َف ُخــو ًرا» ،علــت اصلــی همـهی تظاهرهــا
را از میــان میبــرد؛ ســوم اینکــه «إِنَّ اللَّــهَ َل ُی ِحـ ُّ
در دو روحیــهی تکــر و فخرفروشــی اســت .کاهــش شــدت ایــن ویژگیهــا ،روح و روان آدمــی را آرام
میکنــد.
بــرای بررســی رفتــار اســوههای حســنهی قرآنــی ،در ســورهی انســان از انســانهایی نــام بردهشــده
یشبُــونَ ِمــن كَأْ ٍس كَانَ
اســت کــه بهرتیــن رفتــار انســانی را در ایــن حیطــه منــودار کردهانــد« :إِنَّ ْالَبْ ـ َرا َر ْ َ
 -1پیـش از ایـن گفتیـم کـه میـان «اسـتفاده کردن» و «مرصف کـردن» تفاوت وجود دارد؛ اما متأسـفانه در اغلـب تحقیقات بهجای واژهی اسـتفاده کردن
هـم از مصرف کـردن بهـره گرفتهانـد؛ بـه همیـن سـبب ،مـا هـم در ایـن عنـوان از مرصف کـردن بـرای اسـتفادهی درسـت از کاال و از مرصفگرایـی برای
اسـتفادهی نادرسـت سـبک زندگی مدرن بهـره میبریم.
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ِم َزا ُج َهــا كَا ُفــو ًرا (انســان)5 :؛ بــه یقیــن ابـرار (و نیــكان) از جامــی مینوشــند كــه بــا عطــر خوشــی آمیختــه
ـر ُب ِب َهــا ِع َبــا ُد اللَّـ ـ ِه ی َف ِّج ُرونَ َهــا تَفْجِ ی ـ ًرا (هــان)6 :؛ چشــمهای كــه بنــدگان خــدا از آن
اســت»؛ « َعی ًنــا یـ ْ َ
ش ُه ُم ْسـ َت ِطی ًرا
مینوشــند و [بــه دلخــواه خویــش] جاریــش میكننــد»؛ «یو ُفــونَ بِال َّنـ ْذ ِر َو یخَا ُفــونَ ی ْو ًمــا كَانَ َ ُّ
(هــان)7 :؛ [هــان بندگانــی كــه] بــه نــذر خــود وفــا میكردنــد و از روزی كــه گزنــد آن فراگیرنــده اســت،
میترســیدند»؛ « َو یطْ ِع ُمــونَ الطَّ َعــا َم َعلَــی ُح ِّبـ ِه ِم ْسـ ِكی ًنا َو ی ِتیـ ًـا َوأَ ِســی ًرا (هــان)8 :؛ و بــه [پــاس] دوســتی
ـم َجـ َزا ًء َو َل
ـم لِ َو ْجـ ِه اللَّــ ِه النُرِیــدُ ِمنكُـ ْ
[خــدا] ،بــه بینــوا و یتیــم و اســیر خــوراك میدادنــد»؛ «إِنَّ َــا نُطْ ِع ُمكُـ ْ
شُ ـكُو ًرا (هــان)9 :؛ مــا ب ـرای خشــنودی خداســت كــه بــه شــا میخورانیــم و پــاداش و سپاســی از شــا
وســا َق ْمطَرِیـ ًرا (هــان)10 :؛ مــا از پروردگارمــان از روز عبوســی
من یخواهیــم»؛ «إِنَّــا نَ َخـ ُ
ـاف ِمــن َّربِّ َنــا ی ْو ًمــا َع ُب ً
سو ًرا (هــان)11 :؛ پــس خــدا [هم]
ش َذلِــكَ الْیـ ْو ِم َو لَقَّا ُهـ ْ
ســخت هراســناكیم»؛ « َف َوقَا ُهـ ُ
ـم نَـ ْ َ
ـم اللَّـــهُ َ َّ
ـر ًة َو ُ ُ
آنــان را از آســیب آن روز نــگاه داشــت و شــادابی و شــادمانی بــه آنــان ارزانــی بخشــید».
آیهی هشـتم این سـور ه به آیهی اطعام معروف اسـت .این آیه از دیدگاه مفرسان شـیعه (طوسـی ،بیتا
ج  ،۱۰ص ۲۱۱؛ طربسـی ،1408 ،ج  ،۱۰ص  ۶۱۱و  )۶۱۲و بیشتر مفرسان اهل سـنت (حسـکانی ،۱۴۱۱ ،ج ،۲
ص ۴۰۸-۴۰۳؛ فخر رازی ،۱۴۲۰ ،ج  ،۳۰ص  ،)۷۴۶در شـأن اهل بیت(ع) نازل شـده اسـت .علامی شـیعه اتفاق
نظـر دارنـد همـهی آیـات یـا هجدهی آیه از این سـوره (آیـهی  ۵تا آیهی  )۲۲در شـأن اهل بیت(ع) نازل شـده
اسـت (مکارم شـیرازی ،۱۳۷۱ ،ج  ،۲۵ص  .)۳۴۵بدین منظور ،عالمه امینی از  ۳۴تن از علامی اهل سـنت نام
بـرده اسـت کـه روایاتـی در شـأن نـزول این آیـات دربـارهی اهل بیـت(ع) و فضائل امـام علـی(ع) و فاطمه(س) و
حسـنین(ع) نقـل کردهانـد (امینـی ،۱۴۱۶ ،ج  ،۳ص  .)۱۶۱-۱۵۵علاوه بـر این ،آیات موردی دیگری هم هسـت
کـه بـاز بـه حضرت علی(ع) اشـاره دارد؛ ماننـد «إِنَّ َـا َولِ ُّیك ُُم اللّـهُ َو َر ُسـولُهُ َوالَّ ِذی َن آ َم ُنـواْ الَّ ِذی َن یُ ِقی ُمـونَ الصَّالَ َة
ولی شما ،تنها خداسـت و پیامبر او و آنان كه ایامن
َو ُی ْؤتُـونَ الـ َّزكَا َة َوه ْ
ُـم َرا ِك ُعـونَ (مائده)55 :؛ رسپرسـت و ّ
آوردهانـد .هامنهـا كـه منـاز را برپـا میدارنـد و در حـال ركـوع زكات میدهنـد ».در اشـارهی ایـن آیـه بـه
امیراملؤمنیـن هیچ تردیدی نیسـت (طیـب ،1387 ،ج  ،1ص .)406
امــا نکتـهای کــه بـرای ایــن مقالــه اهمیــت بیشــری دارد ،آموخــن از ایــن اســوهی تربیتــی بـرای مهــار
مرصفگرایــی تظاهــری در دنیــای مــدرن اســت .در گام اول ،از افــرادی ســخن میگویــد کــه گواراتریــن
نوشــیدنیها را مینوشــیدند .ایــن آیــات هرچنــد دربــارهی یکــی از نعمتهــای بهشــتی صحبــت میکنــد؛
امــا هم ـهی مفـران از تقــدم و تأخــر آیــات در تفســیر قــرآن بهــره می-برنــد؛ بــه طــور مثــال ،در تفســیر
معنــای یــک آیــه بــه آی ـهی پیــش و پــس آن نیــز تکیــه میکننــد .دربــارهی ایــن آیــه نیــز میتــوان گفــت،
اگرچــه راجــع بــه نعمتهــای بهشــتی اســت ،امــا بــه علــت آیــات بعــد کــه صحبــت از بخشــش در دنیــای
زمینــی اســت ،میتــوان از آن اســتنباط کــرد کــه تظاهــر نداشــن در مــرف بــه معنــای بخــل ورزیــدن
نیســت؛ امــا تفاوتــی کــه بــا مرصفگرایــی دارد ،در آیـهی بعــد مشــخص شــده اســت« :ی َف ِّج ُرونَ َهــا تَفْجِ یـ ًرا».
هنگامیکــه مؤمــن بــه رسچشــمهی الهــی در امــور دنیــوی دســت یافــت ،آن رسچشــمه را ب ـرای دیگ ـران
هــم جــاری میکنــد تــا همـهی مــردم بــه طــور یکســان از آن بهرهمنــد گردنــد .ایــن دقیقـاً برخــاف رویـهی
ســبک زندگــی مــدرن اســت کــه در آن هــر خانــوادهای در جســتجوی روشــی بـرای ثرومتنــد شــدن و پنهــان
کــردن آن روش اســت .آیـهی بعــد ایــن بخشــش را در قالــب مفهــوم «نــذر» قـرار میدهــد .نــذر آن اســت
راهکارهای تربیتی مقابله با «مصرفگرایی تظاهری» بر اساس اسوههای حسنه قرآن کریم
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کــه انســان ملتــزم شــود کار خیــری را ب ـرای خــدا بهجــا آورد یــا کاری را کــه نکــردن آن بهــر اســت ،ب ـرای
خــدا تــرک کنــد .نــذر در میــان امتهــای پیــش از اســام هــم بــوده اســت .قــرآن کریــم داســتان نــذر همــر
عم ـران (عم ـران )۳۵ :و نــذر حــرت مریــم (مریــم )۲۶ :را نقــل کــرده اســت .نــذر هــان بخشــش در راه
خداســت و بهرتیــن راه ب ـرای دور شــدن از تظاهــر در مرصفگرایــی اســت .تــا اینجــای کار متوجــه شــدیم
مهمتریــن راه بـرای دور شــدن از تظاهــر مرصفــی بخشــش در راه خداســت؛ امــا همیــن بخشــش هــم بایــد
اصولــی داشــته باشــد .آیــات بعــدی بیــان همیــن اصــول اســت :اول اینکــه شــامل جمــع کاملــی از نیازمنــدان
باشــد .بینــوا ،اســیر و یتیــم اشــاره بــه هم ـهی نیازمنــدان از هم ـهی قرشهــا دارد؛ دوم اینکــه نبایــد انتظــار
واکنــش متقابلــی از دیگـران داشــت .ایــن کار تنهــا بـرای خشــنودی خداســت و رضایــت پــروردگار در صــورت
وجــود چشمداشــت بهدســت منیآیــد؛ ســوم اینکــه بــا توجــه بــه آی ـهی  35ســورهی فاطــر ،ایــن بخشــش
هــم میتوانــد آشــکار و هــم پنهــان باشــد؛ امــا طبیعــی اســت در صورتــی کــه قصــد بــر آشــکار بــودن انفــاق
باشــد ،نبایــد خــود انفاقکننــده ،بلکــه عمــل خیــر بــه منایــش در آیــد .هرگونــه اطالعرســانی فــردی در
بخشــش یــا نــذر ،مــا را در دام تظاهــر گرفتــار خواهــد کــرد .درواقــع ،نــذری کــه ب ـرای فخرفروشــی باشــد،
بخشــش در راه خــدا نیســت ،بلکــه هــان مرصفگرایــی تظاهــری اســت کــه نقــاب دیــن بــه صــورت زده
اســت .در چنیــن حالتــی ،مــا نــذر را همچــون کاالیــی منادیــن مــرف میکنیــم؛ پــس مهمتریــن راه ب ـرای
از بیــن بــردن جنبـهی منادیــن کاالهــا بخششــی اســت کــه جنبـهی فــردی انفاقکننــده پنهــان شــده باشــد.
بخشــش انگشــر هنــگام رکــوع ،یعنــی هنگامیکــه توجــه دیگـران بــه منــاز خودشــان اســت ،مصــداق همیــن
ک نهانــی اســت .اگــر چنیــن اصولــی رعایــت شــود و مؤمــن از رش تظاهــر رهــا گــردد ،شــادابی و نشــاط
کمـ 
الهــی نصیــب او خواهــد شــد.
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بــا توجــه بــه مباحــث مطرحشــده ،راهکارهــای تربیتــی بـرای مهــار مرصفگرایــی تظاهــری در جــدول
زیــر ارائــه میگردنــد:
موضوع

مقایسهیاجتامعی

اسوهی حسنه

حرضت سلیامن

(ع)

حرضت موسی

(ع)

تصویر از خود

حرضت یونس

الگوی مرصف

اهلبیت

(ع)

(ع)

پیامهای تربیتی اسوهی حسنه

راهکارهای تربیتی

برتری علم الهی بر سایر داراییها شناخت دقیق ریشههای کاذب و
دروغین معیارهای سبک زندگی مدرن از
طریق مطالعه و مشاهدات میدانی؛
بازگشت به معیارهای اصیل انسانی واال
از طریق شناخت افراد صالح گذشته و
شناسایی صحیح فرد برتر
امروز؛
پیروی از فرد صالحتر
آشنایی با سبک زندگی این اشخاص و در
روح
تعالی
صرب در آموخنت و
صورت امکان گفتگو با ایشان؛
خود
رفتارهای
پذیرش مسئولیت
پذیرش مسئولیت اشتباههای گذشته و
حال؛
پیرشفت صبورانه در راهی که از سوی
افراد صالح ترسیم شده است.
انکار اهمیت تصاویر کذائی جامعهی
مدرن از انسان؛
شناخت چگونگی تأثیرگذاری بر
حذف آن عنارص سختافزاری و نرمافزاری
دیگران
زندگی مدرن که به تصویر دروغین از
تفکر و مناجات در تنهایی برای
خود و دیگران منجر میشود.
رسیدن به به تصویر دقیق از خود
اختصاص ساعتی از روز به مطالعه و
عبادت در خلوت
محدود کردن کاالهای مرصفی به موارد
رضوری و اساسی
عتدال در مرصف
بخشش بخشی از کاالهای رضوری
بخشش مایحتاج رضوری
رعایت مساوات و برابری میان همهی
انفاق جامع
نیازمندان
منایش کار خیر
استفاده از ابزارهای نوین و پنهان
منایش ندادن فرد خ ّیر
کمکرسانی
شکلدهی انجمنهای خیریه

نتیجهگیری

هــر معضــل مهمــی کــه در جوامــع انســانی حــس میشــود ،تنهــا یــک علــت نــدارد .مجموع ـهای از
عوامـ ل بــه صــورت ســامانهای در کنــار یکدیگــر چنــان عمــل میکننــد کــه انســان را دچــار مشــکالت روحــی
روانــی فراوانــی خواهــد کــرد؛ پــس بـرای درمــان هــر معضلــی بایــد ایــن عنــارص و نحــوهی کار ایــن ســامانه
را شــناخت و پــس از شناســایی میتــوان راه درمــان را یافــت .در ســبک زندگــی مــدرن معضلهــای فراوانــی
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وجــود دارد .یکــی از آنهــا «مرصفگرایــی تظاهــری» اســت .ایــن نیــاز در ظاهــر ســاده بهنظــر میرســد؛
امــا آن نیرویــی کــه مــردم را اســیر بازارهــا و شــبکههای اجتامعــی کــرده اســت ،از پشــتوانهی قدرمتنــدی بهره
میبــرد و بـرای شکســت آن بایــد راه بســیاری پیمــود .در ایــن مقالــه ابتــدا توســط نظریـهی مرصفگرایــی
تظاهــری تــاش شــد تــا حــدود بســیاری ســامانهی تقویتکننــدهی ایــن معضــل شــناخته شــود .یافتههــای
ایــن نظریــه بهطــور کامــل بــا انتقــادات تفکــر اســامی از دنیــای مــدرن همخوانــی داشــت؛ ازایـنرو ،الگــوی
مفهومــی ایــن نظریــات کمــک کــرد تــا بهســوی اســوههای تربیتــی مشــخص از قــرآن برویــم .بــر اســاس
یافتههــای مقالــه ،راهکارهــای تربیتــی بــر چنــد اصــل اســتوار شــدهاند :ارجحیــت علــم الهــی بــر ســایر
داراییهــا ،شناســایی صحیــح فــرد برتــر ،پیــروی از فــرد صالحتــر ،صــر در آموخــن و تعالــی روح ،پذیــرش
مســئولیت رفتارهــای خــود ،شــناخت چگونگــی تأثیرگــذاری بــر دیگـران ،تفکــر و مناجــات در تنهایــی بـرای
رســیدن بــه تصویــر دقیــق از خــود ،اعتــدال در مــرف ،بخشــش مایحتــاج رضوری ،انفــاق جامــع ،منایــش کار
خیــر و منایــش نــدادن فــرد خیّــر.
نکت ـهی مهــم تغییــر بینــش بــه دارایــی انســانها بــود .خداونــد علــم و تقــوا را بهعنــوان رسمای ـهی
اصلــی معرفــی میکنــد و در دیــدگاه انســانها نیــز ،بینیــازی از ثــروت عمــق بیشــری دارد .بینیــازی
رفتــاری ذهنــی اســت کــه مطلق ـاً امــکان تظاهــر نــدارد و میتــوان گفــت ،هــدف نهایــی الگــوی تربیتــی
اســوههای حســنهی قــرآن کریــم بـرای رفــع مرصفگرایــی تظاهــری رســیدن بــه مرحلـهی بینیــازی نســبت
بــه بعــد منادیــن کاالهاســت .ایــن غنــا تنهــا در صــورت پیمــودن مقدماتــی کــه در جــدول راهکارهــا ارائــه
شــد ،امکانپذیــر اســت؛ یعنــی هــم بایــد رفتارهــای بیرونــی و ســطحی اصــاح گــردد و هــم بهصــورت
همزمــان ،درک و بینــش مــا نســبت بــه جامع ـهی امــروز تغییــر کنــد.
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