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از ديدگاه عالمه طباطبايي در مقايسه با اقتصاد کالسيک
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دريافت 1394/12/22 :ـ پذيرش1395/04/28 :

چكيده
انسان اقتصادي در اقتصاد کالسيک ،انساني خودخـواه ،مـاديگرا و لـت طلب بـوده و در پـي بيشينهسـازي نفـ مـادي
شخصي است .وي در توليد بهدنبال بيشينهسازي سود مادي شخصي و در مصرف جوياي بيشينهسازي مطلوبيـت؛ يعنـي
لت مادي محض ،ميباشد .نف مادي شخصي مالک رجحان و انتخاب انسان اقتصادي است .در اين مقاله با اسـتفاده از
روش تحليلي به بررسي ديدگاه عالمه طباطبايي در مورد منطق فعاليت اقتصادي ميپردازيم .فرضيه تحقيـق ايـن اسـت
که عالمه طباطبايي پيگيري نف شخصي ،لت و الم فطري را منطق تصـميمگيري انسـان اقتصـادي ميدانـد .بنـا بـه
يافتههاي تحقيق ،عالمه معتقدند مناف و لت هاي فطري ،عمل و متعلقا عمل انسان را در نظر وي زينت مىدهـد .بـا
وجود اين ،ما با سه نوع لت مادي ،فکري مطابق با فطـر  ،و فکـري مخـال بـا فطـر و موافـق هواهـاي نفسـاني
مواجهايم .نوع اول و دوم هماهنگ با فطر  ،مقدِمي و سازگار با هدايت تشريعي است؛ امـا نـوع سـوم منشـت اخـتالف و
استخدام انسانها توسط يکديگر است .انبيا و اولياء الهي به همراه کتب آسماني آمدهاند تا انسان را به سمت لت بـا دوام
سوق دهند؛ لتتي که مطابق با فطر است .هدايت تکويني همراه با هـدايت تشـريعي در جهـتدهي انسـان بـه کمـال
حقيقي و سعاد يا لت بادوام هماهنگ است.
کليدواژهها :اقتصاد اسالمي ،اقتصاد کالسيک ،نف شخصي ،منطق فعاليت اقتصادي ،انسان اقتصادي ،لت و رنج.
طبقهبندي.P4، B12، B23،B49 :JEL
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مقدمه

پس از دوران روشنگري و همزمان با اکتشاااا د يا علماي نظيار کشا

ااان ن داهبام عما مي و

پيشرات مکانيک ،تص ير د ي ي از دهاان بممثابام ماشايني پيچيا ه ترساي شا ج دهااني کام اا انين
تغييرناپذيري بر آن حاک است .در اين نگرش ،طبيعت اان نمن يهاي ثابات و تغييرناپاذيري دارد .ايان
اان نمن يها ،زمينمهاي بقا و دوام انسان و طبيعت را اراه ميسازد .وظيفم تبيين و شناسايي اين اا انين
بر عه ه عل م گذاشتم ش  .در اين دي گاه ،خ اون آاري گاري است کم ا انين طبيعاي را آاريا ه و اداره
دهان را بم آن سپرده است .در چنين دهاني ،انسان تنها باي بم تطبيق راتار خ د باا اا انين طبيعاي ،کام
خ اون آاري ه ،بپردازد .بر اين اساس ،خ اون بم ص ر اعال در ام ر دهاان دخاتات نميکنا ج بلکام
همچ ن ساعتسازي است کم ساعت را خلق کرده ،بم حرکت درآورده و رها ساختم است.
آدام اسميت تأکي ميکن کم براي رسي ن بم نتايج مطل ب ادتماعي ،نياز بام دخاتات اتهاي نيساتج
بلکم اعاتيتهاي ناهماهنگ ااراد د ياي منااع شخصي ،اين آرزو را برآورده ميکنا ببا ن ،1356 ،ص
193ج هادوينيا ،1383 ،ص  .)45هابز پيروي از نفع شخصي را نقطم شارو انگيازش و تحرياک اااراد
معراي ميکن  .وي تمايال و نفر را مبناي پي ايش تکاتي

و مشادرا ميدان ج وتي همم را بام نفاع

شخصي بر ميگردان  .دان الک خ ب را چيزي ميدان کم سبب تذ ش د ،ياا از رناج و اتا بکاها .
وي ،در مقابل ،ب را آن چيزي ميدان کم باعث ات ش د ،يا تذ را کاهش دها  .الک نفاع شخصاي را
اضيلتي اخالاي معراي نم ده و معتق است با پيروي از نفع شخصاي ،دامعام بام صا ر

يرمساتقي

منتفع خ اه ش  .هي م نيز از بنيانگذاران مکتب اصاتت نفع است .از نظر او ،منشاأ اصالي تهيايج ههان
انسان ،تذ و ات استج بمگ نماي کم در ياب آنها ارادهاي براي انجام کارها بام ودا د نميآيا برک:
دابري ،1388،ص  .)143بم نظر او ،سرشت رواني ما بم گ نماي است کام تنهاا امياال ميت اننا مرکاز
انگيزش باشن بتامز ،1384 ،ص .)29
اين مقاتم ب نبال بررسي منطق اعاتيت ااتصاادي از ديا گاه عالمام طباطباا ي در مقايسام باا ديا گاه
ااتصاد متعارف است .در وااع ،مقاتم در مقام پاسخ بم اين پرسش است کم از نگاه عالمام طباطباا ي ،آياا
ود د نفع شخصي و حس تذ طلبي در ود د انسان براي حرکت دادن او بام سامت و سا ي راتاار
بهينم در راستاي سعاد او کااي است؟ در مقام پاسخ بم اين پرسشج پس از اشارهاي مختصر بم ديا گاه
ااتصاد کالسيک در م رد انسان ااتصادي ،بم بررسي دي گاه مرح م عالمام طباطباايي در تفساير اتميازان
ميپردازي  .روش تحقيق مرادعم بم متن و تتبع در تفساير شاري
درباره م ض

است.

اتميازان و اساتخرا ديا گاه عالمام
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پيشينه بحث

در رابطم با دي گاه عالمم طباطبايي در زمينم منطق اعاتيت ااتصادي منبع مستقلي يااات نشا  .باا ودا د
اين ،دي گاه عالمم درباره م ض

در مجم عم بيسات دلا اتميازان بام صا ر پراکنا ه ودا د دارد.

همچنين کتب مشه ر اخالاي مانن « :معرا اتسعاده» مال احما نراااي« ،داامع اتساعادا » ماال مها ي
نرااي« ،مبادي اخالق در ارآن» و «مراحل اخالق در ارآن» آيتاهلل دا ادي آملاي و «اخاالق در اارآن»
آيتاهلل مصباح يزدي بحث تذ و ات را م رد بررسي ارار دادهان .
کتب و مقاال متع دي بم ص ر مستقل يا استطرادي بم بحث از انسان ااتصادي پرداختمان  .ايار
ت ت نچيانب )1363در کتاب «تئ ري تقاضا و تحليل ااتصادي انفااق» ب ،)1363سايد کاظ صا ر ب)1374
در کتاب «ااتصاد ص ر اسالم» ب ،)1374سيزده تن از محققان ااتصاد اسالمي ب )1375در کتااب «مبااحثي
در ااتصاد خرد نگرش اسالمي» ،محم دعفر انصاري و همکاران ب )1378در کتاب «درآما ي بام مبااني
ااتصاد خرد با نگرش اسالمي» ب ،)1378ي اهلل دادگار ب )1378در کتااب «نگرشاي بار ااتصااد اساالمي،
معراتها ،ارزشها و روشها» ،مرتضي عزتاي ب ،)1382،1378در کتااب «ايماان ،عقالنيات و رضاايت
خاطر» و مقاتم «اثر ايمان مذهبي بار راتاار مصارفکنن ه» ،سي رضاا حسايني ب )1379 ،1382در کتااب
«اتگ ي تخصيص درآم و راتار مصرفکنن ه مسلمان» و مقاتم «مفروضا نظريم راتاار مصارف کننا ه
در ااتصااد اسااالمي» ،علاي اصااغر هادوينياا ب )1383در کتاااب «انسااان ااتصاادي از ديا گاه اسااالم»،
سي حسين ميرمعازيب )1384در مقاتام «اتگا ي مصارف کاالن در دامعام اساالمي ،ساي محم کااظ
رداييب )1386،1389در دو مقاتم «بازار اسالمي در مقايسم با باازار راابات کامال» و «منحناي تقاضاا در
بازار اسالمي»و علي دابريب )1388در پايان نامم دکتري با عن ان« :تحليل و بررسي عل ااتصاد متعاارف
و عل ااتصاد اسالمي» بم اين م ض

پرداختمان .

مزيت مقاتم حاضر نسبت بم آثار پيشين ،استخرا دي گاه عالمم طباطباايي در زمينام منطاق اعاتيات
ااتصادي است .اين دي گاه با ود د داشتن ودم اشتراک با ساير نظريمها ،حاوي ايا ههاي با يعي اسات
کم آن را از ساير دي گاهها متمايز ميسازد.
منطق فعاليت اقتصادي در اقتصاد کالسيک

هابز پيروي از نفع شخصي را نقطم شرو انگيزش و تحريک اااراد معرااي ميکنا  .داان الک ،خا ب را
چيزي ميدان کم سبب تذ ش د يا از رنج و ات بکاه ج در مقابل ،ب را آن چيزي ميدانا کام باعاث اتا
ش د يا تذ را کاهش ده بمک اينتاير ،1379 ،ص  .)321همچنين برناردو منا ويل ب1733اا )1670نفاع
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شخصي را يک اضيلت اخالاي معراي نم ده و معتق است با پيروي از نفع شخصي ،دامعام بام صا ر
ير مستقي منتفع خ اه ش بدادگر ،1384 ،ص  .)67هي م نيز از بنيانگذاران مکتب اصاتت نفاع اسات .از
نظر او ،منشأ اصلي تهييج ههن انسان تذ و ات استج بم گ نماي کم در يااب آنهاا ارادهاي باراي انجاام
کارها بم ود د نميآي برک :مک اينتاير ،1379 ،ص 190ج دابري ،1388 ،ص .)143
گرچم ريشمهاي بحث مطل بيت در دي گاههاي اپيک ر در ي نان ا ي  ،هاابز ب )1588 -1679و الک
ب ،)1632-1704هي م و آدام اسميت بيشتر با عن ان نفع شخصي مشه د است ،وتي بنتاام ايان نظريام را
در کتاب «معراي اص ل اخالق و اان نگذاري» بم خ بي ت وين و تبيين کرد .او بم عن ان پايمگذار نظريام
مطل بيتگرايي مطرح است و د نز و گ سن بحث مطل بيت را از او گراتمان  .ميت ان مفها م و مبااني
اين واژه را بم خ بي از عبارا

وي بمدست آورد .او مين يس :

سرنوشت بشر در حاكميت دو فرمانرواي چيرهدست به نام لذت و الذ قذرار دارد نهاذا ا ذو دو فرمذا روا
ميگو هد چه كاري با د انجام دهي از ك طرف معيار صذيي و لطذب بذود و از طذرف د زذر زنجيذره
عطتها و معطولها به نخت ا و فرما رواها بسته است آ ها به ما نسبت به نمام آنچه با د انجام دهذي نسذبت
به نمام آنچه با د بزو ي و هرچه با د فكر كهي حك ميكههد هر نالشي كه ما بتواني بكهي پيذروي و ان يذاد
ما را ميسازد و براي اثبا و نثبيت آ خدمت خواهد كرد ممكو است فذرد درگتتذار وانمذود كهذد كذه از
اطاعت آ امپراطور سرباز زده ولي در واقع او پيرو باقي مانده است همزما همذه نيذت سذطاو او هسذتهد
اصول ماطوبيت ا و ان ياد و پيروي را شهاسا ي كرده و آ را براي بهيا آ نظام فرض ميكههد در ا ذو بذا
به دقت و متافيز ك نياز ندار

الزم نيست به آثار افالطو ا ارساو مراجعذه و اسذتهاد كهذي لذت و الذ

هما چيزها ي هستهد كه هركس احساسشا ميكهد (بهتام  1781فصل اول)

در ااتصاد کالسيک کم ريشم در ان يشمهاي تذ گرايي بنتام دارد ،سعاد انسان بمسادگي براي خا د او
اابل درک است و نيازي بم متاايزيک يا است اللهاي ااالط ن و ارسط براي تبياين ساعاد و شاقاو
انساني نيست .همچنانکم نيازي بم راهنما و هاادي حاس نميشا د .هار انسااني تاالش ميکنا تاذ
خ يش را اازايش و از رنج و ات خ د بکاه  .وي همين معيار را بام دامعام تساري ميدها  .از طرااي
ديگر ،دان است ار ميل ،د نز و گ سن ،همين برداشت از مطل بيت با همان مباني بنتامي ،را بم عنا ان
منطق انسان ااتصادي در اعاتيتهاي ااتصادي معراي ميکنن .
منطق انسان اقتصادي از ديدگاه عالمه

براي اه منطق اعاتيت انسان ااتصادي از دي گاه عالمم طباطبا ي ،تبيين دي گاه ايشان نسبت بام ماهيات
انسان ،ان ا تذ و کارکرد ه ايت تک يني و تشريعي اتهي ضروري است.
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حقيقت انسان؛موجودي مستقل و مرکب از جسم و روح

انسانى کم ه اينک نسلش بر روى زمين زن گى مىکن  ،ن عى مستقل اساتج کام خا اى تعااتى او را از
خاک آاري ه است .روزگارى ب د کم آسمان و زمين و همم م د دا زمينى ب دنا  ،وتاى از ايان نسال
بشر هيچ خبر و اثرى نب د .آنگاه خ اون متعال از اين ن  ،يک مرد و يک زن خلاق کارد .نسال اعلاى
بشر بم آن دو نفر مىرس  .بم عبار ديگر ،ن

انسان کم نسالش بار روى زماين زنا گى مىکنا  ،نا

تکامل يااتم ديگر حي انا يا ير آنها نيستج بلکم ن عى مستقل است کام خا اى متعاال او را از ما اد
زمين آاري بطباطبا ي1417 ،ق ،2 ،ص 112ج  ،3ص .)212
خ اون انسان را از دو دزء ب ن و د هر مجرد نفس و روح ترکيب کرد .تا زماني کم انسان در دنياا
زن گى مىکن اين دو متالزم و با يک يگران  .با ا

انسان ،ب نش مىميرد ،وتي روحش ه چناان زنا ه

مىمان  ،و انسان بکم حقيقتش همان روح است) بم س ى خ اى سبحان باز ماىگاردد بهماان ،2 ،ص
72و 113ج با استناد بم آيا  :سج ه 11 :و مؤمن ن.)16 :
امتيازهاي انسان در اياس با ديگار آاريا گان ،مرها ن ويگگيهااي روحااني او اسات .ارزشهااي
معن ي و اتهي انسان از روحش برميخيزد .ساحت مادي انسان ،ميت ان زمينمساز رش و کمال معنا ي
و سعاد داودانم او باش  .نيتها و اعمال نيک و ب در زن گي اردي و ادتماعي ،آهستم و پي ساتم ،بام
آدمي ه يتي مثبت يا منفي ميبخشن و او را بم واالترين ياا پساتترين دايگاههااي هساتي ميرساان .
انسان در نهاد خ يش ،داراي نيازهاي مادي و معنا ي ،دنيا ي و اخاروي ،و ااردي و ادتمااعي اسات.
زنجيره اين نيازها بر پايم اه اف نزديک ،مياني و نهايي اوت يتبن ي ميش د.
کسي کم انسان را مرکب مادي مح ود در زن گي ميان ت ت و مرگ ميبين  ،سعاد براي خا د را داز
سعاد مادي نخ اه دي  .وي در راتار و اعاتيتهايش ه اي دز کسب مال و مقام نخ اه داشت ،و ها
و مش بهرهمن ي از تذا دنيا و دستيابي بم تذا مادي خ اه ب د بطباطبا ي1417 ،ق ،19 ،ص .)270
بقاء انسان پس از مرگ و يکساني انسانِ دنيا و آخرت

کفار ،مردن ب ن را مردن آدمى مىپن ارن  .آنان با تعجاب ماىپرسان  :آياا پاس از مارگ و متالشاي شا ن
اعضاي ب ن و مستهلک ش ن در زمين ،دوباره زن ه مىش ي ؟ خ اى متعال در پاساخ ميارمايا  :آنچام در
زمين مستهلک مىش د ،شما نيستي  ،ب ن شما است .اما خ د شما را ملکاتم

مىگيرد ،و ضبط ماىکنا .

پس شما ير آن ب ن هستي کم در زمين دان مىش د .آنچم در زمين پنهان ماىشا د ،با نهاا اساتج اماا
انسانها کم همان نف س بشرى ميباشن  ،از بين راتنى و مستهلک ش نى نيستن بهمان ،2 ،ص .)112
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انسانِ آخر  ،همان انسان دنيا است .نيازمن يهاي آخر ِ انسان ،هماان نيازمنا يهاي دنيااي
اوست .آنچم در دنيا وسيلم کمال او ميش د ،در آخر
اه ااش همان مطاتب و اه اف است .تنها تفاو

نيز همان وسيلم کماال اوسات .مطاتاب و

مياان دنياا و آخار

مسائلم بقاا و زوال اسات.

خ اى سبحان درباره نعمتهاى زمينى ميارماي « :ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْْيا» بآلعماران)14 :ج «وَ مَدا
الْحَياةُ الُّنْْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ» برع  .)26 :در اين دو آيم ،زن گى دنيا وسيلم زن گى آخر

و متا

آن نامي ه ش ه استج متاعى کم صااحبش از آن بهرهمنا ماىشا د .رسا ل خا ا در ايان زمينام
ميارماي « :کما تعيش ن تم ت ن ،و کما تم ت ن تبعث ن» :آنط ر کم زن گي ميکني  ،خ اهيا مراردج
و آنگ نم کم بميري  ،زن ه مىش ي بطباطبا ي1417 ،ق ،2 ،ص .)112
هدايت تکويني انسان در مسير کمال طبيعي
ادراکات انسان و هدايت تکويني به سمت فعاليت از جمله فعاليت اقتصادي

آن روز کم خ اون بشر را آاريا  ،گا ش ،چشا و الاب در او اارار داد و شاع ر را در او بام وديعام
گذاشت .در نتيجام ،نياروى ادراک و اکار در او پ يا آما  .انساان بام وسايلم ايان ادراک حا اد و
م د دا پيش از خ د ،عصر خ د و آين ه را نزد خ د حاضر مىبين  .بم عبار ديگر ،انساان بام دتيال
داشتن نيروى اکر ،تاح ودي بم ح اد احاطم دارد بهمان ،2 ،ص114 :ج با استناد بم آياا  :علاق5 :ج
نحل78 :ج بقره.)31 :
همچنين خ اون متعال براي او سنخى از ود د اختيار کرده کم اابل ارتباا باا تماامى اشاياء عاات
است و مىت ان از هر چيزى بم ص ر مستقي و ير مساتقي اساتفاده کنا  .باا داات در اعاتيتهااي
انسان ،مشاه ه ميش د کم ت بيرهاى دايقي در صنعت بم کار مىبرد و با اکر ،شي هها و راههااى دايقاي
براى خ د درست مىکن  .همچنين خ اون هر آنچم در زمين است را ،براي اعاتيات ااتصاادي و طلاب
اضل اتهي ،مسخر انسان ساخت.
انسان با داشتن نيروي اکر و تسخير م د دا ت انست عل م طبقمبن ي شا هاي باراي تصارف در
اشياء و تح ل در آنها باعاتيت ااتصادي) ت وين کن و بر ساير م دا دا تاثثير بگاذارد .در نتيجام از
م د دا

عات براى حفظ ود د و بقاى خ د استفاده کن .

ادراکا انسان يکسان نيستن  ،بعضى از ادراکا بشر تنها دنبام حکايات و نشاان دادن م دا دا
خاردى را دارن  ،و منشا اراده و عملى در ما نمىش ن ج نظيار آن کليااتي کام درک آن نام ارادهاى در ماا
ايجاد مىکن و نم باعث ص ور عملى از ما مىش د ،بلکم تنها چيزهايى کم در خاار اسات را باراى ماا
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حکايت مىکنن  .در مقابل ،ادراکهاى ديگري داري  ،کم تنها در م ردى بم آنها مىپاردازي کام بخا اهي
بم کارش بزني  ،و آنها را وسيلم و واسطم بمدست آوردن کمال و يا مزايااى زنا گى خا د کناي  .هايچ
اعلى از ااعال ما خاتى از آن ادراکا نيست .ادراکاتي مانن آنچم باي بنبايا ) انجاام شا د ،ماننا  :عا ل
نيک  ،و ظل ابيح است ،ادراکاتي هستن کم ما چارهاي دز بامکارگيري آنهاا نا اري  .هايچ راتااري از
راتارهاي ارادي انسان دز بم واسطم اين ادراکا
ادراکا

ن

دوم همانن ادراکا

درون انسان مانن شه

ن

انجام نميپذيرد.

اول بم وسيلم احساسا

دروني کم ت ساط اا اي اعاال

و ضب بم انسان اتهام ش ه ،اراه ميشا د .اا ه اشاتها ياا شاه

درون انسان ،او را بم سمت عمل و اعاتيت س ق ميده  .همچنانکم ،اين ا ا م دب نفر

در
انساان

از آنچم سازگار با طبع نباش و رنجآور باش  ،ميش د .اين اا ا م داب پيا ايش صا ر هايي از
مانن حب و بغض ،ش ق و ميل و ر بت در انسان ميشا د .سارانجام ايان احساساا

احساسا

انسان را بم اعتبار اين عل م و ادراکا

بمعني حسن و ابح و امثال اينها) بر ميانگيزد و با واساطم

ش ن آنها ميان ما و اشياء خاردي ،عمل بر طبق آنها انجام گراتم و ه ف تأمين ميش د .اينگ نم
ادراکا

را عل م عملى مىنامي بطباطبا ي1417 ،ق،

 2ص .)115

از ارآن کري استفاده ميش د کم اج ر و تق ي با اتهام اطري اتهي باراي انساان مشاخص و معلا م
است .اين اج ر و تق ي از دملم عل م عمليماي است کم بم نفس نسبت داده شا ه و ارزشاي خاار از
نفس انساني ن ارد بهمان ،2 ،ص  116با استناد بم آيم :شمس .)8 :همچنين خ اون متعاال در آيام 64
س ره عنکب

ميارماي « :وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الُّنْْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الَُّّارَ الْآخِرَةَ لَهِديَ الْحَيَدوانُ لَدوْ كداُْوا

يَعْلَمُونَ»  .تَعب ،حقيقتي دز خيال ن ارد .مقام ،رياست ،ملکيت ،تق م و تاثخر و امثاال اينهاا نياز همام
ام ر خياتي هستن کم در خار از ههن ارد وااعيتي ن ارن  .زن گي دنيا ،ته و تعب استج بم ايان معناي
کم آنچم در خار ود د دارد ،حرکا طبيعي ميباش کم انسان با آنها در ماده تصرف ميکنا  .باراي
مثال آنچم در وااع از «انسانِ ر يس» م د د استج انسانيت اوستج اما رياسات او وها و خياال اسات.
همچنين آنچم از «تباسِ ممل ک» ،م د د است ،تباس استج اما ملکيت امري اعتباري است.
خ اى سبحان ،عل م و ادراکا عمليبن

دوم) را بم انسان اتهام کارد تاا او را باراى ورود در مرحلام

عمل و تصرف در عات هستي باعاتيت ااتصادي) آماده نماي  .خ اي متعال ،همم هستي را ها ايت تکا يني
کرد و ارم د« :الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَُّى» بطم .)50 :همچنين ارم د« :اتَّذِي خَلَقَ اَسَ َّى وَ اتَّاذِي
اَ َّرَ اَهَ ى» باعلي .)3 :ه ايت مزب ر ،بم تمامى م د دا تعلق دارد .خ اونا هار م دا دى را بام سا ى
کمال مخص صِ خ دش ه ايت کرد و او را براى حفظ ود د و بقاى نسلش بام اعاتيتهااي مخصا ص
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بم خ دش س ق داد .در آيم  8س ره شمس ،از برخ رداري انسان از اين نا

ها ايت يااد شا ه اسات« :وَ

نَفْسٍ وَ ما سَ َّاها اَأَتْهَمَها ارجر رَها وَ تَقْ اها» بطباطبا ي1417 ،ق ،2 ،ص .)116
نمونهاي از نوع انسان مادي حسگراي لذت طلب در قرآن

ارآن مجي در ضمن بيان سرگذشت بنى اسرا يل ،آنهاا را ااارادي ميدانا کام داز تاذ

ماادى

زن گي ظاهري ،کم با حس درک ميکردن  ،چيز ديگرى را اب ل ن اشتن  .آنها در برابر تذ

مادي

محس س تسلي ب دن و اراتر از حس را نميپذيراتن  .در نتيجم ،عقال و اراده آناان مطياع ارماان
حس و ماده ش ج دز آنچم حاس و مااده تجا يز ميکارد ،داا ز نميدانساتن  ،و يار آن را اراده
نميکردن  .همين ارمانبرداري از حس ،سبب ش کم هيچ سخنى را نپذيرن  ،مگر آنکم حس آن را
تأيي کن بهمان ،1 ،ص .)210
تسلي ش ن بنياسرا يل در برابر محس سا  ،باعث ش کم مادهپرستى را صحيح ب انن ج بزرگانشاان،
يعنى کساني کم پ ل بيشتري داشتن  ،را نيک ميشمردن ج گرچم حق نباش  .پساتى و ک تام اکاري آناان
باعث ش کم در گفتار و کردار دچار تنااض شا ن  .آناان دنباتامروى ديگاران در يار محس ساا را،
گرچم صحيح باش  ،تقلي ک رک رانم خ ان ه و مذمت ميکردن  .در مقابل ،آنهاا دنباتامروى ديگاران در
ام ر محس س ،مادى و سازگار با ه سراني را ،گرچم خالف باش  ،مىسات دن بهماان ،1 ،ص .)210
چنين روحيماي ،باعث رامش ن آنان در برابر زورگ يان و پذيرش اطاعتشان ش .
تم ن امروزي رب نيز بم همان بال مبتال ش ه استج چرا کم ادتم ير حسي ،ابا ل نميشا دج باراي
آنچم منااع و تذا ذ حسى و مادى را تأمين کن  ،دتيلي درخ است نميشا د .از ايانرو ،احکاام ريازى
انسان بمکلى باطل ش ه ،معارف عاتيم و اخالق ااضلم از ميان ااراد رخات بربساتم ،و انساانيت در خطار
انقراض ،و دامعم بشري در خطر ش ي ترين اساد ارار گراتم است .بزودى همم انسانها بام ايان خطار
واا

خ اهن ش  ،و ثمره تلخ اين تم ن را خ اهن چشي بهمان).

نفع شخصي ،لذت و الم فطري ،هدف انسان در فعاليتهاي اقتصادي

عالمم طباطبا ي در نق دي گاه برخي مفسران کم «ال أرحِبُّ اتْآاِلِينَ» را دتيلاي عاميانام بار اثباا خ وانا
دانستم و پرستش و عب ديت خ اون را بر پايم دتيل نفع شخصي ت ديم ميکنن  ،مين يس « :اين برهااني
يقيني و بر مبناي محبت و ع م محبت است» .وي در ادامم چنين است الل ميکن :
واض است كه اگر انسا پروردگار خود را پرستش مىكهد براى ا و است كه او پروردگار انسذا
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است و او را ندبير مي كهد خداوند حيا

روزي سالمتي فراواني نعمت امهيت قذدر

سا ر نيازمهدي هاي انسا را به او افاضه كرده است ا و از فار ا

عطذ و

انسا است كه كسي كذه بذراي

رفع نيازمهديها ش به او كمك كهد را دوست ميدارد هيچ شكاكي در ا و مسئطه شك ندارد كذه
انسا خداوند را براي جطب مهتعت و دفع ضذرر ذا هذر دو دوسذت مذيدارد (عالمذه طباطبذا،ي
1417ق ج 7ص )185

عالمم در تفسير آيم  108س ره انعام «کَذتِکَ زَيَّنَّا تِکرلِّ أرمَّةٍ عَمَلَهر ْ ثر َّ إِتى رَبِّهِ ْ مَرْدِعرهر ْ اَيرنَبِّئرهر ْ بِماا کاانر ا
يَعْمَلر نَ» مين يس :
ز هت چيز ز با و دوست داشتهى است كه ضميمه چيز د زرى مىشود و آ را مرلذو

و ميبذو

قذرار

مىدهد طالب ز هت به طمع رسيد به آ حركت مىكهد و در نتيجه از فوا د آ چيز ه مهتتع مذىشذود
مانهد لباس ز با كه انسا آ را به جات ز با يش مىپوشد و ضمها بدنش نيذز از سذرما و گرمذا ميتذوظ
مىماند اراده خداى متعال بر ا و نعطق گرفته كه بشر نا مد

معيهذى در گروههذاي متعذدد در ا ذو دنيذا

زندگى كهد و زندگي مادي خود را با اعمال قواى فعاله خود ادامذه دهذد وي بذا قذواي حذس رذاهري
ميفامد كه آنچه درک كرده به نتعش و ا ضررش ميباشد و با قواي بذاطهي نصذرف ميكهذد در نتيجذه
چيزها ى را ميخورد آشاميدنىها را ميآشامد با همسر خود معاشر

ميكهذد لبذاس ميپوشذد بذراي

خود مسكو نايه ميكهد و سرانجام مهافعى را جطب و ضررها ي را از خود دفع مينما د خداوند در نمذام
ا و نصرفا

لتا تى را براي انسا قرار داده نا آ ها را بچشد در ا و نصذرفا

مهتاا اليه همه آ نتا ج؛ سعاد

نتذا جى قذرار داده كذه

واقعى و ح ي ى زندگى است انسا در هر عمطى كه انجام مىدهد لذتنى

ا هدف زندگي را در نظر مىگيرد كه ا با لت
مانهد آ ) و ا با لت فكرى (مانهد لت

مادى و بدنى (مانهد لذت

لذتا نوشذيدني معاشذر

نرقى انس مدح فخر نام نيك انت ام ثرو

و

و امهيذت و مانهذد

ا هاا) همراه است (هما ص )315

از نگاه عالمم طباطبا ي ،تذايذ عمل و متعلقا عمال انساان را در نظار وي زينات ماىدهنا ج خ اونا
بموسيلم همين تذايذ آدمى را تسخير کرده است .تذ سبب انجام ااعال ميشا د .باا تحقاق آن ،اها اف
اتهي و تک يني مانن بقاي شخص و دوام نسل محقق ميشا د .اگار در خا ردن ،آشاامي ن و معاشار
تذتى نب د ،انسان حاضر نمىش  .براى رسي ن بم آن ،اين همم رنج و زحمت ب نى و ناماليماا روحاى
را تحمل کن  .در نتيجم ،نظام زن گى مختل مىش  ،ااراد از بين راتام نا

بشار منقارض ماىگشات و

السفم تک ين باطل و تغ ميش بهمان).
عالمم تذ ها را در سم گروه تذ هاي مادي ،تذ هاي اکري مطابق با اطر  ،و تاذ هاي اکاري
مخات

با اطر و م ااق ه اهاي نفساني داي ميده  .تذ ماادي ،تاذتي اسات کام تذياذ با دن آن

طبيعى شىء تذيذ است ،مانن طع تذيذى کم در ان ا

ذاها است .اينگ نم تذ ها ،مستن بم خلقات و

 14

 ،سال هفتم ،شماره دوم ،پياپي  ،14بهار و تابستان 1395

منس ب بم خ اى سبحان است .خ اون اين ن

تذ را بم منظ ر سا قدادن اشايا بام سا ى ايات و

ه ف تک ينى در آنها ارار داده استج اين کار کسى دز خ اى متعال نيستج او است کم هار چيازي را
کم آاري ه ،بم س ى کمال ود ديش راهنمايى کرده است.
اس دوم ،تذ اکرى است کم ه زن گى دني ى انسان را اصالح مىکن و ه نسبت بم آخار او
زياني وارد نميکن  .اين اس نيز مانن اس اول ،منس ب بم خا اى سابحان اسات .ايان نا

تاذ از

اطر ساتمى کم خ اون مردم را بر اساس آن آاري ه ،ناشى مىش د .يکى از مثالهاى روشن اين گ نام
تذ  ،تذ ايمان است کم بم مقتضاى آيم «حَبَّابَ إِتَايْکر ر اتْثِيماانَ وَ زَيَّنَامر اِاي ارلرا بِکر ْ» بحجارا ،)7 :
خ اون متعال حالو ايمان را در دل هر کس بخ اه ارار مىده .
اس س م ،تذ اکرى م ااق با ه اهاي نفساني است .اين ن

تذ  ،مايم ب بختى در دنيا و آخار

استج عباد را تباه و زن گى را ااس مىسازد .اطر ساده و سات مخات

چنين تاذتى اسات .احکاام

اطر و ااکارى کم از اطر منبعث مىش د ،هيچ وات با اصل اطر مخاتفات و ناساازگارى نا اردج
زيرا خ اون متعال اطر انسان را ط رى تنظي کرده کم انسان را بام سا ى ساعادتش سا ق دها  .در
نتيجم ،هر حک و اکرى کم مخات

با اطر سات باش و سعاد آدمى را تاأمين نکنا  ،سرچشامم در

اطر ن اردج بلکم ريشم در وس سمهاي شيطاني دارد .تذ هاي م ها مى کام انساان از انا ا اساق و
اج ر احساس مىکن  ،از اين ابيل است .اينگ نم از تذ ها را خ اون در آيم  39س ره حجر بم شايطان
نسبت داده و از ا ل او چنين حکايت مىکن « :تَأرزَيِّنَنَّ تَهر ْ اِي اتْاأَرْضِ وَ تَاأر ْ ِيَنَّهر ْ أَدْمَعِاينَ» .همچناين
خ اون متعال در آيم  63س ره نحل ميارماي « :اَزَيَّنَ تَهر ر اتشَّيْطانر أَعْماتَهر ْ» بهمان ،7 ،ص .)315
دتيل اينکم تذ ن

س م ،ب ون واسطم بم خ ا نسبت داده نمىش د ،اين اسات کام خا اى متعاال

عات خلقت را نظ بخشي ه ،هر چيز را بم سمت ه اش ه ايت کرده ،سپس در اطر انساان ااکاار و
عقاي ى ارار داد ،تا اعمال خ د را بر اساس آن انجام ده و بم سعاد برس  .ساحت ربا بى او منازه از
اين است کم از اين سنت دارى خ د چش پ شي ه و امر بام احشاا و نهاى از معاروف کنا بهماان).
بنابراين ،همچنان کم استناد ب ون واسطم دع

بم طاعت و معصيت و ايماان و کفار بام خا اي متعاال

صحيح نيستج استناد مستقي ميل طبيعي بم اعمال نيک و با بام خا اي متعاال نياز صاحيح نميباشا
بهمان ،ص .)318
غريزه نفع شخصي و لذت و الم مقدمه وجود و بقاء طبيعي

عالمم طباطبايي در تبيين ه ف اعاتيت ااتصادي ت سط انسان ااتصادي مادي مين يس :
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كسي كه وراء ماده چيزي نميبيهد و همه هستي را وجود مادي ميداند و انسا را مركذب مذادي ميذدود
در زندگي ميا نولد و مرگ ميشهاسد؛ سعاد

خود را جز سعاد

مادي نخواهد د د وي در رفتارهذا و

فعاليتها ش هدفي جز كسب مزا اي مادي مانهد مال و فرزند و م ام و مانهد آ نخواهد داشت همه هذ
و ل وي بارهمهدي از لت هاي مادي دنيا است؛ آنچه ههزام مرگش به پا ا ميرسذد (همذا ج 19ص
)270-269

همچنين عالمم در اين زمينم مين يس :
بيزارى از ربوبيت چيزى كه ب اء ندارد نيز از فار ا
شاو

اوليه بشر است اگذر طغيذا لر ذزه حذرص و ذا

نظر او را متوجه لت هاى فانى كهد و او را از دقت در ا وكه ا و لت ب ا ى ندارد باز بذدارد در

ح ي ت انيراف از فار

است برا و اساس قرآ كر در متمت دنيا به فانى بود آ نمسك كذرده و

ميفرما د« :ما عِهْدَكُ ْ َهْتَدُ وَ ما عِهْدَ الطَّهِ باقٍ» (نيل)96:؛ «وَ ما عِهْدَ الطَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْ ى» (شذورى )36:مهظذور
حضر

ابراهي  از ا وكه فرمود« :ال أُحِبُّ الْآفِطِيوَ» (انعام ) 76 :هميو بوده كه بذه قذوم خذود بتامانذد

چيزى كه براى آدمى باقى نمىماند و از انسا لا ب مىشود لياقت ا و را ندارد كه آدمى به آ دل ببهذدد
و آ را دوست بدارد (هما ج 7ص )185

نعمتهاى م د د در دنيا و تذا ذ مرب

بم آن ،ه ف نيستن  ،بلکم وسيلماى براى زن گى مح ود دنياا و

ام ري يري هستن  ،کم از چن روزه دنيا تجاوز نمىکن  .اگر مساتم زن گى مطرح نب د ،اين نعمتها نام
خلق مىش و نم ارزشى داشت .آنچم از هستى انسان بااى ماىمانا  ،هماين ودا دى اسات کام چنا
صباحى در دنيا زن گى کرده است .اين ود د ،با دگرگ نىها و تح التش مسيرى را از نقاص بام کماال
طى مينماي  .اين اسمت از ود د انسان همان روحى است کم از ب ن نشاأ گراتام و بار با ن حکا
مىران  .ب ن مجم عم ادزا و ا اى اعاتماى است کم از عناصر روى زمين درست ش است .اگار اذا و
شه

نمىب د ،ود د انسان نيز دوام نمىياات .از اينرو ،الزمام اقا ان اذا و سااير تماايال  ،عا م

ود د انسان است بهمان ،7 ،ص .)315
انسان در حقيقت همان م د دى است کم با زاد و وت تکثير مىش د ،مىخا رد ،ماىن شا  ،ازدوا
مىکن و در همم چيز تصرف مينماي  .وي حس ،خيال و تعقل مىکن  ،مسرور و شاادمان ماىشا د ،و
هر چيز سازگار با طبع و ميلش را بم خ د دلب مىکن  .خ د انساان عباار اسات از مجما

آنچام

گفتي  ،ميباش ج مجم عى کم برخي مق مم برخي ديگر است .انسان باين مق مام و هىاتمق مام حرکتاى
دورى دارد .اين ام ر بر حسب طبيعت مق مم کمال انسان است و با دخاتت شع ر و اختيارش ،بم کماال
حقيقتش تب يل مىش د.
زن گىاي کم م د د زن ه آن را براى خ د ساعاد و راحات ماىشامارد ،واتاى مايام ساعاد  ،و
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مستلزم راحتى و سرور است کم بر مجراى حقيقىاش دريان ياب  .سعاد همراه با راحتاي واتاي اابال
دستيابي است کم آدمى بم آثار وااعى آن کم عل نااع و عمل صاتح است ،رسي ه باش  ،و بام يار آنچام
خير او و س دش در آن است ،اشتغال ن رزد .اين همان زنا گي اسات کام در آن مارگ ودا د نا اردج
راحتي است کم رنج همراه آن نيساتج تاذ با ون اتا هماان زنا گي در پرتا واليات اتهاي اسات.
همانگ نم کم در آيم  62س ره ي نس آم ه است« :أَال إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال خَدوْ ٌ عَلَديْهِمْ وَ ال هُدمْ يَحْزَُْدونَ»
بهمان ،9 ،ص .)309
اما کسى کم بم دنيا مشغ ل ش ه ،زينتهاى دني ى و مادى او را مجذوب کرده ،اما ال و ارزنا ان او
را شيفتم ،آمال و آرزوهاى کاهب او را اريب داده باش  ،او در تنااضهاى ا اى ب نى و تزاح هاى تذا اذ
مادى گراتار ش ه و با همان چيزهايى کم آنها را مايم سعاد خ د ميپن ارد ،بام شا ي ترين عاذابها
دچار مىش د.
هرچم دنيا بيشتر بم کسى روى آورد ،و از مال و ا ر بيشتر برخ ردارش کن  ،وي را بم هماان انا ازه
از عب ديت و بن گي دورتر ،و بم هالکت و عذاب روح نزديکتر مىنماي  .او هم اره در ميان تذا اذ متضااد
مادى و حاال سازگار و ناسازگار و شکنجمهاى روحى است .آن چيزى کم اااراد ااال وساعت زنا گي
مينامن  ،در وااع تنگى معيشت و ناگ ارى است .در آيم  126س ره طم بم همين نکتم اشاره شا ه اسات« :وَ
َشدرْتَنِي أَعْمدى وَ قَدُّْ
مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ َْحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى قدا َ رَبِّ لِدمَ ح َ
کرنْتر بَصِيراً االَ کَذتِکَ أَتَتْکَ آياترنا اَنَسِيتَها وَ کَذتِکَ اتْيَ ْمَ ترنْسى» بهمان ،9 ،ص .)309
نفع شخصي منشأ اختالف و استخدام طبيعت ،حيوانات و انسان

انسان هر چيزى را دهت انتفا استخ ام مىکن  .يک سلسلم از عل م و ادراکاا واساطم و رابطام مياان
انسان و عمل در ماده مىش د .از دملم ادراکا تص يقى ،تص يق بم ايان معناا اسات کام بايساتي هار
چيزى را کم در طريق کمال او مؤثر است ،استخ ام کن  .بم عبار ديگر ،انسان در خ د ميياب کم بايا
بم هر طريقى کم ممکن است بم نفع خ د و براى بقاى حياتش از م د دا ديگر استفاده کنا  ،بام هار
سببى دست بزن  ،و بم همين دتيل انسان از ماده اين عات شرو کرده ،ابزاري درست مىکن تا باا آنهاا
در ساير م اد تصرف کن  ،و ان ن م رد نياز را کسب ميکن بهمان ،2 ،ص .)117
انسان براي تأمين نيازها و نفع شخصي ،ان ا تصرف را در طبيعت دارد .وي از گياهان باراي تاأمين
ذا ،تباس ،مسکن و ساير نيازهاي خ د استفاده ميکن  .انساان ،در حي اناا تصارف کارده و آنهاا را
دهت تأمين نيازمن يهاي خ د بم کار ميگيردج از گ شت ،شير ،خ ن ،پ ست ،م  ،پش  ،کرک ،و حتاي
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شاخ و ک د آنها و کار آنها استفاده مىکن  .انسان بم استثمار حي انا اکتفاء ننم ده ،دست بام اساتخ ام
همن

خ د نيز مىزن  .وي ،بم هر طريق ممکن ،انسانهاي ديگر را بم خ مت ماىگيارد و در هساتى و

کار آنان تا آندا کم ممکن باش  ،تصرف مىنماي بهمان ،2 ،ص  117و .)116
اطر انسانج از طراي بم استخ ام و بهرهکشي از ديگران و از طراي بم زنا گي گروهاي و ادتماا
حک ميکن  .اين تعارض در ه ايت تک يني مانن  :حس تذ از ذا است کم انساان را تهيايج ميکنا
کم بيش از ح گنجايش مع ه ذا بخ رد ،در حاتي کم براي سالمتي او مضر استج وتي عقل ايان دو را
تع يل و ان ازه هر ک ام را مشخص مينماي  .تنااي بين دو حک اطري در اينجاا هماين حکا را دارد.
نفع طلبي انسان او را بم اختالف و بهرهکشي س ق ميده  ،در حاتي کم طبيعات ادتمااعي او وي را بام
همزيستي با ديگران دهت ميده  .خ اون متعال با ارسال رس الن و ارستادن کتب آساماني باين ماردم
حک کرده و تنااي اين دو امر اطري را حل کرده استبهمان،

 ،2ص .)125از ايانرو ،پيگياري نفاع

شخصي و استخ ام ديگران م دب پي ايش اختالف در دامعم ميش د.
کارکرد دين در رفع اختالف و تنظيم قوانين زندگي

پيگيري نفع شخصي و استخ ام ديگران م دب پي ايش اختالف در دامعم ش  .باراي رااع اخاتالف و
اختالل در زن گي دمعي ،وضع ا انين بم ص ر دين ضارور پيا ا کارد .پياامبراني باراي ايان امار
مبع

ش ن  .همچنين براى اصالح و تکميل دين الزم ش عباداتى در آن تشريع شا د ،تاا ماردم از آن

راه تهذيب گردن .
اختالفها در دين نيز راه ياات .مردم بر سر معاارف ديان و مبا أ و معااد نياز اخاتالف کردنا  .در
نتيجم ،شاخمها و گروههاي متفاو پي ا ش  .بم تبع اختالف در دين ،اختالفهااي ديگار نياز بامود د
آم  .دين براى حل اختالف آم ه ب دج وتى ع هاي از در ظل و طغيان ،ديان را ها باا اينکام اصا ل و
معاراش روشن ب د و حجت را بر آنان تمام کرده ب د ،مايم اختالف کردن  .باا ودا د ايان ،ديان زمينام
انتخاب کمال اختياري و سعاد

و تذ پاي ار را براي انسان اراه کرده است.

هدايت تشريعي به سمت کمال اختياري ،سعادت و لذت پايدار

عالمم طباطبا ي ،همانگ نم کم بيان ش  ،بين سم ن
ه اهاي نفساني و مخات

تذ مادي ،اکري مطابق با اطر  ،و اکري م اااق

اطر تفکيک مينماي  .تذ ماادي ماننا تاذ

اذا خا ردن و معاشار

است .تذ اکري مطابق اطر  ،تذتي است کم زن گى دني ى انساان را اصاالح ماىکنا و نسابت بام
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آخر انسان زياني وارد نميکن  .تذ اکرى م ااق با ه اهااي نفسااني نياز تاذتي اسات کام م داب
شقاو در آخر است .اين تذ  ،عباد را تباه و زن گى پاکيزه را ااس مىکن  .اين ن
است کم اطر ساده و سات مخات

تاذ تاذتى

آن است .ه ايت تشريعي مطابق با اطر اسات .احکاام ناشاي از

اطر ممکن نيست با اصل اطر ناسازگار باش  .اگر تشريع با اطر مخات

باش و ساعاد انساان

را تأمين نکن  ،ريشم در اطر ن ارد ،بلکم بم وس سمهاي شيطاني بازميگردد .اين تذ همان است کام
خ اون متعال آن را بم شيطان نسبت ميده بهمان ،7 ،ص .)315 -318
عالمم طباطبا ي ،اطري ب دن تمامي ان ا تذ

و همراه ب دن آن با ه ايت بشر را نميپذيرد .بم

نظر ايشان ،معق ل نيست خ اون متعال در مرحلم تک ين ميل بم اطاعت و نيکى را دازء سرشات
انسانى ارار داده باش و همزمان در مرحلم تشريع خ دش ب ون واسطم امر بام معصايت کنا  .بام
عبار

ديگر ،ممکن نيست خ اون متعال از يک س  ،بم ص ر

و معصيت دع

ه زمان بم ايمان و کفر و اطاعت

کن ج و از س ي ديگر ،دين را مايم اِ ام دامعام بشارى و اطارى معرااى نمايا .

نمىت ان محرکهاي م ااق با ه اى نفس و مخات

با احکام شريعت را بم اطر

سات و سرشات

خ ايى بشر و خ اون متعال نسبت داد .خ اون در آيم  28سا ره اعاراف ميارمايا « :وَ إِها اَعَلرا ا
ااحِشَةً ااتر ا وَدَ ْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اتلَّمر أَمَرَنا بِها ارلْ إِنَّ اتلَّمَ ال يَأْمررر بِاتْفَحْشاءِ أَ تَقر تر نَ عَلَى اتلَّامِ ماا ال
تَعْلَمر نَ ارلْ أَمَرَ رَبِّي بِاتْقِسْطِ» بهمان ،ص .)315 -316
آدمى در بقاي شخصيت و نا عش بام حساب طبيعات ،ساعاد و شاقاوتى دارد .ايان ساعاد و
شقاو من

بم راتار طبيعى او ،يعنى خ ردن ،آشامي ن و معاشر او است .اين راتار طبيعي بم وسايلم

تذا ذى کم در آن ارار دادهش ه ،آرايش يااتم است .تذ هايي کم دنبم مق ميت دارد ،بم حساب طبيعات
آدمى و خار از اختيار او است .واتى انسان با اعل اختيارى خ د طلب کماال ميکنا  ،و شاع ر و اراده
خ د را بم کار ميان ازد ،م د دى مىش د کم ديگر کماتش منحصر در تذا ذ طبيعى نيست ،بلکام هماان
چيزى است کم با شع ر و اراده خ د انتخاب کرده اسات .آنچام خاار از شاع ر و مشايت او اسات،
گرچم ن عى کمال طبيعى است ،وتي کمال او شمرده نمىش د .همچنين عکس آن نقص خ د او شامرده
نمىش د ،هر چن کم نقص طبيعى هست ،ه چنان کم خ د را مىبيني کم از تص ر تذ  ،تذ مىباري ،
گرچم در خار ههن ود د ن اشتم باش  .براي مثال مريض با اينکم بهب دى ن ارد ،اما از تصا ر بهبا دى
تذ مىبرد ،پس همين تذا ذ مق مى است کم کمال حقيقى انسان مىش د.
خ ا بموسيلم دين خ د ،ع هاى را بم س ى حق ه ايت کرد ،و حق را کم در آن اختالف ماىکردنا ،
روشن ساخت ،و خ ا هر کس را بخ اه بم س ى صرا مستقي ه ايت مىکن باحزاب .)4 :دين اتهاى
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يگانم عاملى است کم زن گي بشر را اصالح مىکن  ،چ ن اطر را با اطر اصاالح ماىکنا  ،و اا اى
مختل

اطر را در هنگام طغيان تع يل نم ده ،براى انسان رشتم سعاد زن گى در دنياا و آخارتش را

منظ و راه ماديت و معن يتش را هم ار مىنماي .
راتارهاي انسان با اعتقاد او نسبت بام حقيقات عاات و انساان و ارتباا مياان آنهاا مارتبط اسات.
دهانبيني و انسان شناسي متفاو  ،سنت و راتار متفاو ميسازد .اردي کم براى ماوراى ماده ودا دى
اا ل نيست ،هستى را منحصر در همين عات ماده و پي ايشش را تصاداي مىدان  ،و انساان را م دا دى
مادى محض ،کم هستىاش در ااصلم بين ت ت و مرگ خالصم مىش د ،مىپن ارد ،باراى خا د ساعادتى
بم دز سعاد مادى ،و در راتار و اعاتيتهايش ه اى بم دز رسي ن بم مزاياى ماادى دنباال نماىکنا .
وي بم دز تذ بردن از کاالي دنيا و رسي ن بم تذ مادى ،يا تذتي کم منتهى بم ماديا مىش د ،ها اي
ن ارد .در نظر او ،مهلت ارد براي کامرانى مح ود بم زماني است کم در اين دنيا زن گى مىکن  ،و بعا از
مردن همم چيز تمام مىش د .راتار چنين اردي متفاو از راتار انساني است کم بم مبا أ و معااد اعتقااد
دارد بهمان ،19 ،ص .)270
کسى کم پي ايش و بقاى عات را مستن بم نيرويى ما ا ق عات و منازه از مااده ميدانا و بام دنيااي
آخر اعتقاد دارد ،در اعاتيتهاي خ د سعاد دنيا و آخر را دنبال ميکن  .از آنجا کام بيانش چناين
اردي متفاو از انسان منکر مب أ و معاد است ،راتار ،سنتها و اه اف وي نيز متمايز اسات .باورمنا ان
بم مب أ و معاد ،چ ن براى خ د زن گي داوي و اب ى اا لن  ،زياادهروى در اشاتغال بام دنيااي ااانى را
مجاز نميدانن  .آنان معتق ن کم باي وسايلم زنا گى عاات آخار را ااراه سااخت و خا د را باراى
مالاا

پروردگار آماده نم د.

از آنجايى کم انسان بم حسب طبع مادىاش رهين ماده و همم زد و بن ش در اسباب ظااهرى ماادى
است ،هميشم از اسباب مادي استفاده کرده و با آنهاا ساروکار دارد .وي زنا گي دنياا را اصايل الما اد
ميکن ج ه ف نهايياش تأمين نيازهاي ماادي دنيا ي اسات ،و در نتيجام ،وي رساي ن بام دنياا را مايام
سعاد خ د ميدان و براي آن تالش ميکن  .چنين انساني ،نفع اانى دنيا را نفع مطلق دل ه ماىکنا  ،و
آنچم را دوست ن ارد ،شر و ضرر مىپن ارد.
دنيا طلبان عمرى را با همين پن ارهاى خالف وااع بسار ماىبرنا  ،و از وراى ايان زنا گى خبارى
ن ارن  ،وتى معتق ين بم کتاب و ايامت ،اگر ه بر طبق دستم اول عمل کنن  ،اعتراف دارن کام حقيقات
خالف آن است ،و هميشم بين ا ل و اعلشان ناهماهنگى هست.
اسالم بشر را بم عقاي و دست رهايى کم از اطر خ د بشار سرچشامم مىگيارد ،دعا

ماىکنا
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بروم .)30 :اطر در مرحلم عل و اعتقاد ،دز بم عل و عملى کم با اطر سازگار باش و کمال وااعاى
و سعاد حقيقىاش را تأمين نماي  ،دع

نمىکن  .اعتقادا مرتبط با مبا أ و معااد ،و عقا ا ارعاى،

عل م و اعماتي را بم گ نماي ه ايت مىکن کم بم سعاد

انسان منتهى ش د بهمان ،19 ،ص .)272

اين عل و ا ر د ي  ،مؤمن را آماده مىسازد تا اشياء را بر آنچم کم هستن  ،ببيننا  ،و اشاياء را بام
دو اس حق و بااى ،و ديگرى باطل و اانى تقسي کن  .مؤمن زماني کم اين دو را از ه متماايز ديا  ،از
صمي الب از باطل اانى کم همان زن گى مادى دنياا و نقاش و نگارهااى اريبنا ه ماىباشا  ،اعاراض
مينماي  .او اقط از خ ا طلب عز مينماي  .واتى انسان عزتش از خ ا ش  ،شيطان با وس سامهاايش،
و نفس اماره با ه ى و ه سهايش ،و دنيا با اريبن گىهايش نمىت انا او را هتيال و خا ار کنا ج چناين
انساني با چش بصيرتى کم يااتم ،بطالن متا دنيا و اناى نعمتهاى آن را مىبين .
دتهاي معتق ان بم مب أ و معاد ،متعلق و مرب

بم پروردگار حقيقىشان استج همان پروردگاارى کام

با کلما خ د هر حقى را احقاق مىکن  .آنان دز پروردگار را نمىخ اهن  ،دز تقرب بام او را دوسات
ن ارن  ،و دز از سخط و دورى او نمىهراسن  .چنين اارادي ،براى خ د زنا گي ظااهر و دا ماي سارا
دارن کم کسي دز رب فا ر و ودود ،تا بير کننا ه آن زنا گي نيسات .آناان ،در طا ل مساير چناين
زن گىاي ،دز زيبايي نمىبينن  .از دريچم دي آنان ،هرچم را کم خا ا آاريا ه زيباسات و داز معصايت
چيز ديگري زشت نيست بهمان ،19 ،ص .)272
ارآن بم حق ه ايت ميکن باحقاف .)30:حق ،عبار از رأى و اعتقاد ماالزم باا رشا و مطاابق باا
وااع است .حق همان حکمت است ،چ ن حکمت عباار اسات از رأى و عقيا هاى کام در صا اش
محک باش  ،و کذبى مخل

بم آن نباش  ،و نفعش ه محک باش  ،يعنى ضررى درپاي ن اشاتم باشا .

بعضي از مردم معتق ن زن گي مادي اصاتت دارد و نفع شخصي مادي ه ف نهايي اسات ،حتاي برخاي
ميگ ين « :ما هِيَ إِتَّا حَياترنَا ات ُّنْيا»ج ما دز اين زن گى مادى ،زن گانى ديگري نا اري بداثيام .)24 :اارآن
در پاسخ بم اين ادعا ميارماي « :وَ ما هذِهِ اتْحَياةر ات ُّنْيا إِتَّا تَهْ ٌ وَ تَعِبٌ وَ إِنَّ ات َّارَ اتْاآخِرَةَ تَهِايَ اتْحَيَا انر»ج و
اين زن گى دنيا چيزى دز ته و بازى نيستج زن گى اصلى و حقيقاى خانام آخار اسات بعنکبا

:

 .)64برخي خ د را در انجام تصمي مستقل ميدانن و تص ر ميکنن کام ميت اننا هرچام بخ اهنا را
انجام دهن  .ارآن اعتقاد اين گروه را نيز باطل ميدان « :وَ ما تَشاؤرنَ إِتَّا أَنْ يَشاءَ اتلَّمر»ج و نمىخ اهنا مگار
آنکم خ ا خ استم باش بانسان .)30:گروهي نيز معتق ن نيرويشان از خ دشان اسات .خ اونا متعاال
اين ادعا را نيز درست نميدان و در پاسخ مىارماي « :أَنَّ اتْقر َّةَ تِلَّامِ دَمِيعااً»ج نيارو هماماش از خ اسات
ببقره .)165 :برخي نيز معتق ن عزتشان تنها با داشتن مال ،و ارزن حاصل مىشا د .اارآن مجيا  ،ايان
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پن ار را نيز باطل دانستم و مىارماي « :أَيَبْتَغر نَ عِنْ َهر ر اتْعِزَّةَ اَثِنَّ اتْعِزَّةَ تِلَّمِ دَمِيعااً»ج آياا عاز را از پايش
خ د طلب مىکنن ؟ عز همماش از آن خ است بنساء .)139 :همچنين خ اون مىارماي « :وَ تِلَّمِ اتْعِازَّةر
وَ تِرَسر تِمِ وَ تِلْمرؤْمِنِينَ»ج عز تنها از آن خ ا ،رس ل او و مؤمنين است بمنااق ن.)8 :
اين معارف و مانن آن معارف و عل مي است کم زن گى دنيا خالف آن را در ههن تصا ير ماىکنا ،
و همان خالف را آن چنان زينت ميبخش کم ارد آن را حقيقات ماىپنا ارد .خا اى متعاال بام دنباال
ساختن انسان بهرهمن از زن گي است کم بم دنباتش مرگ نيست ،و تا ابا پايا ار اسات بهماان،19 ،
ص 272ج با استناد بم آيا  :انفال 24 :و انعام.)122 :
سعادت و لذت بادوام

اگر خ اى سبحان ،انسان را بقايى داودانام دها  ،ساعادتش هماان تاذ هايي اسات کام در دنياا
مىخ استج شقاوتش نيز همان چيزهايى است کم در دنيا نمىخ استج حال چام تاذ
مق مى و يا حقيقى و اصلى باش بهمان ،19 ،ص  .)270بنابراين ،سعاد

طبيعاي و

انساان در آخار

بام

همين است کام بام تاذ هاي دنياايي ماننا خا ردن ،ن شاي ن و تاذ هاي دنساي کام در دنياا
مىخ است و تذ هايي کم در دنيا اادر بم تص رش نب د و در عقلش نميگنجي  ،برس « :تَهر ْ ايهاا
ما يَشاؤرنَ کَذتِکَ يَجْزِي اتلَّمر اتْمرتَّقين» بنحل.)31 :
زن گي آخر  ،داودانم ،اب ي و همراه با سعاد است و بم همين دتيل بهتر و بادوام اسات بهماان،
 ،16ص .)62اين زن گي د ي مختص بم م منين است .گرچم چنين زن گياي ،ير از زنا گي اا ي
مشترک ميان م من و کاار است ،وتي د اي از آن نيست .تفاو اين دو ن

زن گي ،در مرتبم و دردام

است بهمان ،12 ،ص .)343
اتصااتِحا ِ تَهرا ْ مَغْفِارَةٌ وَ أَدْارٌ
وع ه خ اون بم بن گانش حق است« :وَعَ َ اتلَّمر اتَّذِينَ آمَنر ا وَ عَمِلر ا َّ
عَظِي ٌ» بما ة)9 :ج «أَال إِنَّ وَعْ َ اتلَّمِ حَقٌّ» بي نس .)55:خ اون م مني را کام عمال صااتح انجاام داده باا
زن گي د ي  ،يعني حيا طيبم ،تکري ميکن بهمان ،12 ،ص  .)342بهشتى کم بم پرهيزگاران وعا ه
داده ش ه [چ ن با ى است کم] در آن نهرهاي آبى است کم [رنگ ،ب و طعمش] برنگشتم اسات« :اِيهاا
أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ َيْرِ آسِنٍ»ج و د يهايى از شيرى کم مزهاش دگرگ ن نشا د« :وَ أَْْهدارٌ مِدنْ لَدََنٍ لَدمْ يَتَغَيَّدرْ
ِلشاارِبِينَ» ،و
طَعْمُهُ» ،و رودهايى از بادهاى کم براى ن شان گان تاذتى اسات« :وَ أَنْهاارٌ مِانْ خَمْارٍ تَاذَّةٍ ت َّ
د يبارهايى از انگبين ناب« :وَ أَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مرصَفًّى» ،و در آنجا از هر گ نام ميا ه باراى آناان [ااراه ]
است«:وَ تَهر ْ اِيها مِنْ کرلِّ اتثَّمَرا ِ» .و [از همم باالتر] آمرزش پروردگار آنهاسات[ .آياا چناين کساى در
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چنين با ى دلانگيز] مانن کسى است کم داودانام در آتاش اسات و آباى د شاان بام خ ردشاان داده
مىش د [تا] رودههايشان را از ه ارو پاش بمحم .)15 :
در آيم  71س ره زحرف ،از آنچم م رد عالام نفس است بم شه
ارتبا دارد ،بم تذ

و اشتهاء و از آنچم با چش

تعبير ش ه است« :وَ ايها ما تَشْتَهيمِ اتْأَنْفرسر وَ تَلَذُّ اتْأَعْيرنر وَ أَنْتر ْ ايهاا خاتِا رون»

بزخرف .)71:تذا ذ نفسانى نزد ما انسانها ،منحصر در اين دو اس است .ممکان اسات تاذ هاي
روحى و عقلى را ه در تذ

چش گنجان  ،چ ن اتتذاه روحى دزء رويت الب شامرده ميشا د

بهمان ،18 ،ص  .)122خ اى سبحان در دملم ا ق تمامى نعمتهاى بهشتى را در عبارتى ک تاه
آورده است .اگر تمامى خال ق دمع ش ن و بخ اهن ان ا نعمتهااى بهشاتى را ت صاي
نمىت انن وصفى پي ا کنن  ،کم در اين عبار

کننا ،

ک تاه نباش و دو صفت ا ق شاملش نباش بهماان،

 ،18ص .)122
انسانى کم در نفس خ د ن ر،کمال ،ا

 ،عز  ،تذ و سرورى را يااتم ،مستغرق در حياتى دا ماى

و زوال ناپذير استج از نعمتى بااى و انا ناپذير ،تذتى خاتص از ات و کا ور  ،و خيار و ساعادتى يار
مش ب بم شقاو برخ ردار است .چنين آثاري تنها بر زن گى حقيقى مترتب ماىشا دج زنا گياي کام
مختص مردم با ايمان و داراى عمل صاتح است .ايان زنا گي د يا و اختصاصاى ،دا اى از زنا گى
سابق کم همم در آن مشترکن  ،نيست .اين زن گي ،همان زن گي اسات و تنهاا در مرتبام باا آن اخاتالف
دارد .کسى کم داراى آن چنان زن گى است ،دو ن

زن گى ن اردج بلکم زن گيش اا ىتار و داراي آثاار

بيشتر است .ه چنان کم روح ا سى کم خ اى عزودل آن را مخص ص انبياء دانساتم ،زنا گى سا مى
نيست ،بلکم دردم س م از زن گى استج زن گى آنان دردم باالترى دارد.
نتيجهگيري

ااتصاد کالسيک ،انسان ااتصادي را انساني خ دخ اه ،ماديگرا ،تذ طلب و بم دنبال بيشاينمساازي نفاع
مادي شخصي الم اد ميکن  .چنين انساني در مقام ت تي کنن ه بم دنبال بيشترين سا د ماادي شخصاي و
در مقام مصرفکنن ه در پي بيشينمسازي مطل بيتج يعني تذ مادي محض ،است .نفاع ماادي شخصاي
مالک ردحان و انتخاب چنين انساني است.
از دي گاه عالمم طباطبا ي ،روح کم ه يت اصلي انسان را تشکيل ميده از بين راتناى و مساتهلک
ش نى نيست .انسان با ه ايت تک يني با داشتن ا ه ادراک و تسخير م د دا ميت ان عل م طبقمبنا ي
ش هاي براي تصرف در اشياء و اعاتيت ااتصادي ب ست آورد .در نتيجم ،انسان از ساير م دا دا عاات
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و حتي ساير انسانها براى حفظ ود د و بقاى خ د استفاده مينمايا  .از نظار ايشاان ،نفاع شخصاي و
تذ و ات اطري ،منطق اعاتيت انسان ااتصادي را شکل ميده  .اين تاذ ها ،عمال و متعلقاا عمال
انسان را در نظر انسان زينت مىده  .خ اون بم وسيلم همين تذايذ ،آدماى را تساخير کارده اسات .ايان
تذ است کم سبب انجام ااعال ميش د .با تحقق آنها اه اف اتهاي و تکا يني ماننا بقااي شاخص و
دوام نسل محقق ميش د .اگر در خ ردن ،آشامي ن و معاشر تذتى نب د ،انسان حاضار نماىشا باراى
رسي ن بم آن ،اين همم رنج و زحمت ب نى و ناماليما روحى را تحمل کن و در نتيجم نظاام زنا گى
مختل مىش  ،ن

بشر منقرض مىگشت و السفم تک ين باطل و تغ ميش .

بم نظر عالمم طباطبا ي ،ما با سم ن
ه اهاي نفساني م ادماي  .ن

تذ مادي ،اکري مطابق با اطر و اکري مخات

اطر و م ااق

اول و دوم هماهنگ با اطر و سازگار با ه ايت تشريعي استج اما ن

سم

منشأ استخ ام انسانها ت سط يک يگر و م دب اختالف است .انبياء و اوتياء اتهي بم هماراه کتاب آساماني
آم هان تا انسان را بم سمت تذ با دوام س ق دهن ج تذتي کم مطابق با اطر است .ه ايت تکا يني اتهاي
همراه با ه ايت تشريعي در دهتدهي انسان بم کمال حقيقي و سعاد يا تذ بادوام هماهنگ است.
شکل زير بم ص ر خالصم منطق اعاتيت ااتصادي از ديا گاه عالمام طباطباا ي را نشاان ميدها .
همانگ نم کم در شکل نمايش داده ش ه ،منطق م رد اشاره ايشان تفاوتي اساسي با منطق ما رد ابا ل در
ااتصاد کالسيک دارد .اين اختالف تا ح ود زيادي وابستم بام تحليال متفااو از انا ا تاذ و نقاش
ه ايت تشريعي دين در دهتدهي بم آنها ميباش .

شكل  :1مهاق فعاليت اقتصادي از نزاه عالمه طباطبا،ي
مهبع :افتههاي پژوهش
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منابع
انصاري ،محم دعفر و همکاران ،1378 ،درآمدي به مباني اقتصاد خرد با نزرش اسالمي ،اا  ،پگوهشاگاه حا زه و
دانشگاه.
ب ن ،ت ي ،1356 ،نار خ ع ا د اقتصادي ،تردمم ه شنگ نهاون ي ،تهران ،مرواري .
تامز ،ت رنس ،1384 ،روانشناسي اخالق ،در کتاب :جستارها ي در روانشهاسي اخالق ،تردمام منصا ر نصايري ،اا ،
نشر معارف.
ت ت نچيان ،اير  ،1363 ،نئوري ن اضا و نيطيل اقتصادي انتاق ،تهران ،مرکز اطالعا اني ايران.
دابري ،علي ،1388 ،نيطيل و بررسي عط اقتصاد متعارف و عط اقتصاد اسذالمي ،پاياننامام دکتاراي ااتصااد ،اا ،
مؤسسة آم زشي و پگوهشي امام خميني.
دمعي از ن يسان گان ،1375 ،مباحثي در اقتصاد خرد نزذرش اسذالمي ،تردماة حساين صااداي ،تهاران ،م سسام
تحقيقا

ااتصادي دانشگاه تربيت م رس.

حسيني ،سي رضا ،1379 ،الزوي نخصيص درآمد و رفتار مصرف كههده مسطما  ،تهران ،مؤسساة ارهنگاي داناش و
ان يشم معاصر.
حسيني ،سي رضا ،1382 ،متروضا نظر ه رفتار مصرف كههده در اقتصاد اسالمي ،اقتصاد اسالمي ،ش  ،9ص 50ا.27
دادگر ،ي اهلل ،1378 ،نزرشي بر اقتصاد اسالمي معرفتها ارزشاا و روشذاا ،تهاران ،پگوهشاک ه ااتصااد دانشاگاه
تربيت م رس.
ردايي ،سي محم کاظ  ،1391 ،اقتصاد خرد (با نزاهي به مباحث اسالمي) ،ا  ،م سسام آم زشاي و پگوهشاي اماام
خميني و پگوهشگاه ح زه و دانشگاه.
ص ر ،سي کاظ  ،1374 ،اقتصاد صدر اسالم ،تهران ،دانشگاه شهي بهشتي.
طباطبا ي ،سي محم حسين1417،ق ،الميزا في نتسير ال را ،ا  ،داتر انتشارا اسالمي.
عزتي ،مرتضي ،1378 ،ا ما ع النيت و رضا ت خاطر ،تهران :مرکز پگوهشهاي ااتصاد دانشگاه تربيت م رس.
عزتي ،مرتضي« ،1382،اثر ايمان مذهبي بر راتار مصرف کنن ه» ،اقتصاد اسالمي ،ش ،11ص .73 – 98
هادوينيا ،علياصغر ،1383 ،انسا اقتصادي از د دگاه اسالم ،تهران ،پگوهشگاه ارهنگ و ان يشم اسالمي.
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