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  يت اقتصاديمنطق فعال

 از ديدگاه عالمه طباطبايي در مقايسه با اقتصاد کالسيک
 

  smk_rajaee@yahoo.co.ukمؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيگروه اقتصاد دانشيار  /ييدمحمدکاظم رجايس
 28/04/1395: پذيرشـ  22/12/1394: دريافت

 چكيده

 ينفـ  مـاد يسـازنهيشيب يطلب بـوده و در پـگرا و لـت يخودخـواه، مـاد يک، انسانيدر اقتصاد کالس يانسان اقتصاد

 يعنـيت؛ يـمطلوب يسازنهيشيب يايو در مصرف جو يشخص يسود ماد يسازنهيشيدنبال بد بهيدر تول ياست. و يشخص

ن مقاله با اسـتفاده از ياست. در ا يمالک رجحان و انتخاب انسان اقتصاد يشخص يباشد. نف  ماديمحض، م يلت  ماد

ن اسـت يـق ايـه تحقيم. فرضيپردازيم يت اقتصاديدر مورد منطق فعال ييدگاه عالمه طباطبايد يبه بررس يليروش تحل

دانـد. بنـا بـه يم يانسـان اقتصـاد يريگميمنطق تصـمرا  يلت  و الم فطر، ينف  شخص يريگيپ ييکه عالمه طباطبا

دهـد. بـا مى زينت يو نظر در را انسان عمل متعلقا  و ، عمليفطر يهاق، عالمه معتقدند مناف  و لت يتحق يهاافتهي

 ينفسـان يمخـال  بـا فطـر  و موافـق هواهـا يمطابق با فطـر ، و فکـر يفکر ،ين، ما با سه نوع لت  ماديوجود ا

امـا نـوع سـوم منشـت اخـتالف و  ؛است يعيت تشريو سازگار با هدا يم. نوع اول و دوم هماهنگ با فطر ، مقدِميامواجه

اند تا انسان را به سمت لت  بـا دوام آمده يبه همراه کتب آسمان ياء الهيا و اوليگر است. انبيکديها توسط استخدام انسان

انسـان بـه کمـال  يدهدر جهـت يعيت تشـريهمراه با هـدا ينيت تکويکه مطابق با فطر  است. هدا يوق دهند؛ لتتس

 ا لت  بادوام هماهنگ است.يو سعاد   يقيحق

 نج.ر، لت  و ي، انسان اقتصاديت اقتصادي، منطق فعاليک، نف  شخصي، اقتصاد کالسياقتصاد اسالم :هاواژهکليد

 .JEL :B49، B23، B12،P4بنديطبقه
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 مقدمه

و  ير کشا  ااان ن داهبام عما ميانظ ي  علمايابا اکتشاااا  د  ي و همزمانپس از دوران روشنگر
ن ياا انترساي  شا ج دهااني کام   هياچيپ ينيماشا مثابامي از دهاان بم ير د يک، تص يشرات مکانيپ
ن ياا .اردد يريرناپاذييثابات و تغ يهايعت اان نمن يطب ،ن نگرشيدر ا است.بر آن حاک   يريناپذرييتغ

ن ي اناان يا ييسان و شناييفم تبيوظسازد. نسان و طبيعت را اراه  ميبقا و دوام ا يهانميزم ،هاياان نمن 
ره  ه و اداياررا آا يعاين طبياست کم ا ان ي گاريخ اون  آار دي گاه،ن ي. در اعل م گذاشتم ش عه ه  بر

م کاي، عاين طبيانق راتار خ د باا اا يتطبانسان تنها باي  بم  ي،دهان چنينم آن سپرده است. در دهان را ب
بلکام  جکنا يخ اون  بم ص ر  اعال در ام ر دهاان دخاتات نم بر اين اساس،. خ اون  آاري ه، بپردازد

 بم حرکت درآورده و رها ساختم است. ،است کم ساعت را خلق کرده يسازهمچ ن ساعت
ساتج ين ياز بام دخاتات اتهاي، نيج مطل ب ادتماعي ن بم نتايرس يم براکن  کي  ميت تأکيآدام اسم

، ص 1356کنا  ببا ن، ين آرزو را برآورده مي، ايمنااع شخص يايناهماهنگ ااراد د  يهاتيبلکم اعات
راد ک ااايازش و تحريارا نقطم شارو  انگ ياز نفع شخص يروي(. هابز پ45، ص 1383ا، ينيج هادو193
 ا بام نفاعهمم ر يدان ج وتي  و مشادرا  ميش تکاتي ايپ يال  و نفر  را مبنايمات يکن . ويم يمعرا

ها . ا از رناج و اتا  بکايادان  کم سبب تذ  ش د، يم يزيگردان . دان الک خ ب را چيبر م يشخص
را  يخصاشا تذ  را کاهش دها . الک نفاع يدان  کم باعث ات  ش د، يم يزي، در مقابل، ب  را آن چيو

  يرمساتقي، دامعام بام صا ر   ياز نفع شخصا يروينم ده و معتق  است با پ يمعرا ياخالا يلتياض
 ج ههانيايهت يمنشاأ اصال ،انگذاران مکتب اصاتت نفع است. از نظر اويز از بني م نيمنتفع خ اه  ش . ه

  برک: ياآيمنانجام کارها بام ودا د  يبرا ياها ارادهاب آنيکم در   ياگ نمانسان، تذ  و ات  استج بم
ت اننا  مرکاز يال ميااست کام تنهاا ام ياما بم گ نم ي(. بم نظر او، سرشت روان143، ص 1388،يدابر
 (.29، ص 1384زش باشن  بتامز، يانگ

ه  گاياا دسام بايدر مقا ي گاه عالمام طباطباا يااز د يت ااتصااديمنطق اعات ين مقاتم ب نبال بررسيا
ا ياآ، يباطباا طن پرسش است کم از نگاه عالمام يمقام پاسخ بم ا ااتصاد متعارف است. در وااع، مقاتم در

راتاار  يحرکت دادن او بام سامت و سا  يدر ود د انسان برا يو حس تذ  طلب يود د نفع شخص
ه  گايامختصر بم د يان پرسشج پس از اشارهياست؟ در مقام پاسخ بم ا يسعاد  او کاا ينم در راستايبه

ن زايار اتميدر تفسا يي گاه مرح م عالمام طباطباايد ي، بم بررسيااتصاد ک در م رد انسانيااتصاد کالس
المام ع گاه يازان و اساتخرا  ديا  اتمير شاريق مرادعم بم متن و تتبع در تفساي . روش تحقيپردازيم

  درباره م ض   است.
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 نه بحث يشيپ

ااات نشا . باا ودا د ي يمنبع مستقل يي در زمينم منطق اعاتيت ااتصادي گاه عالمم طباطبايدر رابطم با د
زان بام صا ر  پراکنا ه ودا د دارد. ياسات دلا  اتمي گاه عالمم درباره م ض   در مجم عم بين، ديا

 يماال مها « داامع اتساعادا »حما  نراااي، مال ا «معرا  اتسعاده»اي مانن : ن کتب مشه ر اخاليهمچن
« اخاالق در اارآن»و  يآملا ي اداهلل داتيآ« مراحل اخالق در ارآن»و « اخالق در ارآن يمباد»، ينراا
 ان . ارار داده يبحث تذ  و ات  را م رد بررس يزدياهلل مصباح تيآ

ر  ياان . اپرداختم يبم بحث از انسان ااتصاد يا استطراديبم ص ر  مستقل  يکتب و مقاال  متع د
 (1374ب صا ر سايد کاظ  ،(1363« بانفااق ااتصادي تحليل و تقاضا تئ ري» کتاب در (1363بت ت نچيان

 يمبااحث»اب ( در کتا1375ب يزده تن از محققان ااتصاد اسالمي(، س1374« باسالم ص ر ااتصاد» کتاب در
 يباانبام م يدرآما »( در کتاب 1378و همکاران ب ي، محم دعفر انصار«يدر ااتصاد خرد نگرش اسالم
، يساالمبار ااتصااد ا ينگرشا»( در کتااب 1378ب  اهلل دادگاري(، 1378« بيااتصاد خرد با نگرش اسالم

 تيت و رضااياماان، عقالنيا»(، در کتااب 1382،1378ب يعزتا ي، مرتض«هاها و روشها، ارزشمعرات
تااب ک( در 1379، 1382ب يني رضاا حساي، س«کنن هبار راتاار مصارف يمان مذهبياثر ا»و مقاتم  «خاطر

ننا ه م راتاار مصارف کيضا  نظرمفرو»و مقاتم « کنن ه مسلمانص درآم  و راتار مصرفيتخص ياتگ »
، «م گاه اسااالياااز د يانسااان ااتصااد»( در کتاااب 1383ب اياانياصااغر هادو ي، علا«يدر ااتصااد اسااالم

 محم  کااظ  ي، سايمصارف کاالن در دامعام اساالم ياتگا »( در مقاتام 1384بيرمعازين مي حسيس
تقاضاا در  ينامنح»و « راابات کامالسم با باازار يدر مقا يبازار اسالم»( در دو مقاتم 1386،1389بييردا

اتصاد متعاارف عل  ا يل و بررسيتحل»با عن ان:  يان نامم دکتري( در پا1388بيدابر يو عل«يبازار اسالم
 ان .ن م ض   پرداختميبم ا« يو عل  ااتصاد اسالم

 تيااعات نام منطاقيدر زم يي گاه عالمم طباطبااين، استخرا  ديشيت مقاتم حاضر نسبت بم آثار پيمز
اسات  يعيبا  يها هياا يها، حاومير نظري گاه با ود د داشتن ودم اشتراک با ساين دياست. ا يااتصاد

  سازد.يز ميها متما گاهير ديکم آن را از سا

 کيدر اقتصاد کالس يت اقتصاديمنطق فعال

خا ب را کنا . داان الک، هابز پيروي از نفع شخصي را نقطم شرو  انگيزش و تحريک اااراد معرااي مي
دانا  کام باعاث اتا  دان  کم سبب تذ  ش د يا از رنج و ات  بکاه ج در مقابل، ب  را آن چيزي ميچيزي مي

( نفاع 1670اا1733(. همچنين برناردو منا ويل ب321، ص 1379ش د يا تذ  را کاهش ده  بمک اينتاير، 
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صي، دامعام بام صا ر  شخصي را يک اضيلت اخالاي معراي نم ده و معتق  است با پيروي از نفع شخ
(. هي م نيز از بنيانگذاران مکتب اصاتت نفاع اسات. از 67، ص 1384 ير مستقي  منتفع خ اه  ش  بدادگر، 

اي باراي انجاام هاا ارادهاي کم در  يااب آننظر او، منشأ اصلي تهييج ههن انسان تذ  و ات  استج بم گ نم
 (.143، ص 1388ج دابري، 190ص ، 1379مک اينتاير،  آي  برک:کارها بم ود د نمي

الک  ( و1588 -1679 ، هاابز بي نان ا يک ر در ياپ يها گاهيت در ديبحث مطل ب يهاشميگرچم ر
م را ياظرن نيابنتاام ا يمشه د است، وت يشتر با عن ان نفع شخصيت بي م و آدام اسمي(، ه1632-1704ب

م ياگذار نظرميان کرد. او بم عن ان پييو تب نيت و يبم خ ب «معراي اص ل اخالق و اان نگذاري»در کتاب 
 يت ان مفها م و مباانيان . مت را از او گراتميمطرح است و د نز و گ سن بحث مطل ب ييگراتيمطل ب

 س : ين يدست آورد. او مبم ياز عبارا  و ين واژه را بم خ بيا
روا قذرار دارد  نهاذا ا ذو دو فرمذا دست به نام لذت  و الذ   سرنوشت بشر در حاكميت دو فرمانرواي چيره

گو هد چه كاري با د انجام دهي   از  ك طرف  معيار صذيي  و لطذب بذود  و از طذرف د زذر  زنجيذره مي

هذي   نسذبت دها به ما نسبت به نمام آنچه با د انجام رواها بسته است  آ ها به نخت ا و فرما ها و معطولعطت

يذاد يذروي و ان پكههد  هر نالشي كه ما بتواني  بكهي   با د فكر كهي  حك  مي به نمام آنچه با د بزو ي  و هرچه

ز اسازد و براي اثبا  و نثبيت آ  خدمت خواهد كرد  ممكو است فذرد درگتتذار وانمذود كهذد كذه ما را مي

هد  سذتهاطاعت آ  امپراطور سرباز زده  ولي در واقع او پيرو باقي مانده است  همزما  همذه نيذت سذطاو او 

كههد  در ا ذو بذا  كرده و آ  را براي بهيا  آ  نظام فرض مياصول ماطوبيت ا و ان ياد و پيروي را شهاسا ي 

    لذت  و الذبه دقت و متافيز ك نياز ندار      الزم نيست به آثار افالطو   ا ارساو مراجعذه و اسذتهاد كهذي 

   فصل اول(  1781)بهتام   كهدهما  چيزها ي هستهد كه هركس احساسشا  مي

و اسادگي براي خا د گرايي بنتام دارد، سعاد  انسان بمهاي تذ شم در ان يشميک کم ريدر ااتصاد کالس
شاقاو   وهاي ااالط ن و ارسط  براي تبياين ساعاد  اابل درک است و نيازي بم متاايزيک يا است الل

تاذ   کنا ميتاالش  يهار انساان شا د.يحاس نم يبم راهنما و هااد يازيکم نانساني نيست. همچنان
ي دها . از طرااهمين معيار را بام دامعام تساري مي ي. واز رنج و ات  خ د بکاه خ يش را اازايش و 

ان ا بم عنا ر ي بنتامي،ت با همان مبانيمطل ب برداشت از نيهم ،ل، د نز و گ سنياست ار  م ديگر، دان
 کنن .يم يمعرا يااتصاد يهاتيدر اعات يمنطق انسان ااتصاد

 دگاه عالمهياز د يمنطق انسان اقتصاد

يات سبت بام ماهناه  منطق اعاتيت انسان ااتصادي از دي گاه عالمم طباطبا ي، تبيين دي گاه ايشان  براي
 انسان، ان ا  تذ  و کارکرد ه ايت تک يني و تشريعي اتهي ضروري است.
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 و مرکب از جسم و روح مستقل  يموجود؛قت انسانيحق

 از ار او تعااتى خا اى کام اساتج مستقل ن عى ،کن مى زن گى زمين روى رب نسلش اينکه  کم انسانى
 نسال ايان از وتاى ب دنا ، زمينى م د دا  همم و زمين و آسمان کم ب د روزگارى. ه استآاري  خاک
 اعلاى سالن کارد. خلاق زن يک و مرد يک ،ن   اين از خ اون  متعال گاهآننب د.  اثرى و خبر هيچ بشر
نا    ،کنا مى زنا گى زماين روى بار نسالش گر، ن   انسان کمي. بم عبار  درس مى نفر دو آن بم بشر

 ما اد از ار او متعاال خا اى کام مستقل است ن عى بلکم جستيها نر آنيا  ي انا  يگر حيااتم ديتکامل 
 (.212 ص ،3ج  112 ص ،2  ق،1417 ،ي بطباطبا  يآار زمين

 دنياا در نانسا کم يتا زمان کرد. ب ن و د هر مجرد نفس و روح ترکيب دزء دو از انسان را خ اون 
 زنا ه چناانه  روحش يوت ميرد،مى با ا   انسان، ب نش يک يگران . با و متالزم دو اين کن مى زن گى

ص  ،2گاردد بهماان،  ماى باز سبحان خ اى س ى بم( است روح همان حقيقتش کمب انسان و مان ،مى
 (.16 و مؤمن ن: 11 ا : سج ه:يبا استناد بم آج 113 و72

هااي ارزش روحااني او اسات.هااي ، مرها ن ويگگيديگار آاريا گان در اياس با نسانا هايامتياز
ل معنا ي ساز رش  و کمازمينمت ان  مي خيزد. ساحت مادي انسان،ميانسان از روحش براتهي  معن ي و

م باپي ساتم،  ها و اعمال نيک و ب  در زن گي اردي و ادتماعي، آهستم وو سعاد  داودانم او باش . نيت
رساان . هساتي مي هاايترين دايگاهبخشن  و او را بم واالترين ياا پساتي ميمنف يامثبت  يتيه آدمي 

سات. اانسان در نهاد خ يش، داراي نيازهاي مادي و معنا ي، دنيا ي و اخاروي، و ااردي و ادتمااعي 
 ش د.بن ي ميا بر پايم اه اف نزديک، مياني و نهايي اوت يتزنجيره اين نيازه

ا داز ربين ، سعاد  براي خا د کسي کم انسان را مرکب مادي مح ود در زن گي ميان ت ت  و مرگ مي
، و ها  هايش ه اي دز کسب مال و مقام نخ اه  داشتسعاد  مادي نخ اه  دي . وي در راتار و اعاتيت

 (.270 ص ،19  ق،1417ي،  طباطبا  دنيا و دستيابي بم تذا  مادي خ اه  ب د بمن ي از تذاو  مش بهره

 خرت دنيا و آانساِن يکسانيپس از مرگ و انسان بقاء 

شاي شا ن آياا پاس از مارگ و متال: پرسان ماى پن ارن . آنان با تعجابمى آدمى مردن را ب ن مردن کفار،
 در آنچام: ارمايا مي پاساخ در متعال خ اى ش ي ؟مى زن ه دوباره اعضاي ب ن و مستهلک ش ن در زمين،

 کنا .ماى ضبط و گيرد،مى اتم  ملک را شما خ د اما است. شما ب ن نيستي ، شما ش د،مى مستهلک زمين
 اماا اساتج هاابا ن شا د،ماى پنهان زمين در چمآن ش د.مى دان زمين در کم هستي  ب ن آن  ير شما پس
 (.112 ص ،2نيستن  بهمان،   ش نى مستهلک و راتنى بين از باشن ،مي بشرى نف س همان کم هاانسان
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هاي دنيااي نيازمنا ي هماان آخر ِ انسان، يهاينيازمن  است. دنيا انسان همان آخر ، انسانِ
 و اوسات. مطاتاب کماال وسيلم همان نيز آخر  در ش د،مي کمال او وسيلم دنيا در چمآن اوست.

. اسات زوال و بقاا مسائلم آخار  و مياان دنياا تفاو  تنها اه اف است. و مطاتب اه ااش همان
ْيا الْحَياةِ مَتاعُ ذلِكَ»: ارماي مي زمينى هاىنعمت درباره سبحان خ اى  امَد وَ»(ج 14 عماران:لبآ «الدُّْن
ْيا الْحَياةُ  متا  و آخر  زن گى وسيلم گى دنيازن  آيم، دو اين در (.26 برع : «مَتاعٌ إِلَّا الْآخِرَةِ فِي الُّْن

 در ايان زمينام خا ا رسا ل شا د.ماى منا بهره آن از صااحبش کم متاعى نامي ه ش ه استج آن
 دجخ اهيا  مرار ،کني ط ر کم زن گي ميآن «:تبعث ن تم ت ن کما و تم ت ن، تعيش ن کما»ارماي : مي
 (.112 ص ،2  ق،1417 ،ي طباطباب ش ي زن ه مى ،بميري گ نم کم آنو 

 يعير کمال طبيانسان در مس ينيت تکويهدا
  ادراکات انسان و هدايت تکويني به سمت فعاليت از جمله فعاليت اقتصادي

 ديعامو بام او در را شاع ر داد و اارار او در الاب و چشا  گا ش، آاريا ، را بشر خ اون  کم روز آن
 و حا اد  ن ادراکياا وسايلم بام آما . انساان پ يا  او اکار در و ادراک نياروى نتيجام، در گذاشت.
 ليادت مبا انساان گر،يبم عبار  د بين .مى حاضر خ د ن ه را نزديآ و خ د ش از خ د، عصريپ م د دا 

ج 5 :: علاقا يابا استناد بم آ ج114: ص ،2بهمان،   دارد احاطم ح اد  بم يتاح ود ،اکر نيروى داشتن
 .(31 :بقره ج78 :نحل

 عاات  ياءاشا تماامى باا ارتباا  اابل کم کرده اختيار ود د از او سنخى ين خ اون  متعال برايهمچن
 يهااتيباا داات در اعات کنا .   اساتفادهير مساتقي  و  يبم ص ر  مستق چيزى هر از ت ان مى و است

 يقايدا هااىها و راه هيش اکر، با و بردمى کار بم صنعت در يقيدا هاىريش د کم ت بيانسان، مشاه ه م
لاب طو  يت ااتصااديااعات ين است را، براين خ اون  هر آنچم در زميهمچن کن .مى درست خ د براى

 ، مسخر انسان ساخت.ياضل اته

ر تصارف د يبارا ياشا ه يبن ر م د دا  ت انست عل م طبقمياکر و تسخ يرويانسان با داشتن ن
 زا نتيجام رر بگاذارد. ديتاثثر م دا دا  ين کن  و بر ساي( ت ويت ااتصاديها باعاتاء و تح ل در آنياش

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

 م دا دا  دادن نشاان و حکايات دنبام تنها بشر ادراکا  از بعضى نيستن ، ادراکا  انسان يکسان
 ماا در اىاراده نام آن درک کام يکلياات آن نظيار ش ن جما نمى در عملى و اراده منشا و دارن ، را خاردى
 ماا را باراى اسات خاار  در کم چيزهايى تنها بلکم ش د،مى ما از عملى ص ور باعث نم و کن مى ايجاد
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 بخا اهي  کام پاردازي مى آنها بم م ردى در تنها کم داري ، يديگر هاىدر مقابل، ادراک .کنن مى حکايت
 خا د کناي . هايچ زنا گى مزايااى يا و کمال آوردن دستبم واسطم و وسيلم را هاآن و بزني ، کارش بم

 ( انجاام شا د، ماننا : عا ل يابنبا  يمانن  آنچم با يادراکات نيست. ادراکا  آن از خاتى ما ااعال از اعلى
از  يچ راتااري . هايهاا نا ارآن يريکارگدز بام ياهستن  کم ما چاره يح است، ادراکاتيک ، و ظل  ابين

 رد. يپذينجام نمن ادراکا  ايانسان دز بم واسطم ا ياراد يراتارها
عاال ادراکا  ن   دوم همانن  ادراکا  ن   اول بم وسيلم احساسا  دروني کم ت ساط اا اي ا

در  شا د. اا ه اشاتها ياا شاه  درون انسان مانن  شه   و  ضب بم انسان اتهام ش ه، اراه  مي
ساان نفر  انکم، اين ا ا م دب ده . همچناندرون انسان، او را بم سمت عمل و اعاتيت س ق مي

هايي از ش د. اين اا ا م داب پيا ايش صا ر آور باش ، ميچم سازگار با طبع نباش  و رنجاز آن
شا د. سارانجام ايان احساساا  احساسا  مانن  حب و بغض، ش ق و ميل و ر بت در انسان مي

اساطم ود و با انگيزها( بر ميانسان را بم اعتبار اين عل م و ادراکا  بمعني حسن و ابح و امثال اين
 گ نماين ش د.ها انجام گراتم و ه ف تأمين ميها ميان ما و اشياء خاردي، عمل بر طبق آنش ن آن
 (.115ص  2   ق،1417 ،ي طباطبانامي  بمى عملى عل م را ادراکا 

معلا م  انساان مشاخص و يبارا ياته يبا اتهام اطر يش د کم اج ر و تق ي  استفاده مياز ارآن کر
  از خاار ياست کم بم نفس نسبت داده شا ه و ارزشا يامياز دملم عل م عمل ين اج ر و تق يا است.

 64م يادر آ ن خ اون  متعاالي(. همچن8م: شمس: يبا استناد بم آ 116 ص ،2  ن ارد بهمان، ينفس انسان
ْيا الْحَياةُ هذِهِ ما وَ» : يارمايس ره عنکب   م  كداُْوا لَدوْ حَيَدوانُالْ لَهِديَ آخِرَةَالْ الَُّّارَ إِنَّ وَ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ إِلَّا الُّْن

ز همام ياهاا ننيال ات، تق م و تاثخر و امثاياست، ملکيال ن ارد. مقام، ريدز خ يقتيتَعب، حق. « يَعْلَمُونَ
 يعنامن ياج بم اا، ته  و تعب استيدن ين ارن . زن گ يتيهستن  کم در خار  از ههن ارد وااع ياتيام ر خ
 يکنا . بارايها در ماده تصرف مباش  کم انسان با آنيم يعيم در خار  ود د دارد، حرکا  طبچکم آن

ال اسات. ياوها  و خ اسات اويت اوستج اما ريم د د استج انسان« سيانسانِ ر »مثال آنچم در وااع از 
 است. ياعتبار يت امري، م د د است، تباس استج اما ملک«تباسِ ممل ک»چم از ن آنيهمچن

 مرحلام ورود در باراى او را تاا کارد انسان اتهام بم ادراکا  عمليبن   دوم( را و عل م سبحان، خ اى
نماي . خ اي متعال، همم هستي را ها ايت تکا يني  و تصرف در عات  هستي باعاتيت ااتصادي( آماده عمل

 اتَّاذِي وَ اَسَ َّى خَلَقَ اتَّذِي». همچنين ارم د: (50بطم: « هَُّى ثُمَّ خَلْقَهُ ءٍشَيْ كُلَّ أَعْطى الَّذِي»کرد و ارم د: 
 سا ى بام را م دا دى م د دا  تعلق دارد. خ اونا  هار تمامى ه ايت مزب ر، بم (.3باعلي: « اَهَ ى اَ َّرَ
 مخصا ص هااياعاتيت بام نسلش بقاى و ود د حفظ براى را او کرد و ه ايت مخص صِ خ دش کمال
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 وَ»س ره شمس، از برخ رداري انسان از اين نا   ها ايت يااد شا ه اسات:  8در آيم  داد. س ق خ دش بم
 (.116 ص ،2  ق،1417ي،  طباطباب« تَقْ اها وَ ارجر رَها اَأَتْهَمَها سَ َّاها ما وَ نَفْسٍ

 در قرآن لذت طلب يگراحس ياز نوع انسان ماد يانمونه

ماادى  تاذ  دانا  کام دازهاا را ااارادي ميآناسرا يل،  بنى ارآن مجي  در ضمن بيان سرگذشت
  مادي ها در برابر تذکردن ، چيز ديگرى را اب ل ن اشتن . آنکم با حس درک مي زن گي ظاهري،

 ارماان مطياع اراده آناان و عقال پذيراتن . در نتيجم،محس س تسلي  ب دن  و اراتر از حس را نمي
 اراده را آن  يار و دانساتن ،نمي داا ز رد،کامي تجا يز مااده و حاس چمآن دز ش ج ماده و حس
 را آن حس کمآن مگر نپذيرن ، را سخنى هيچ کم سبب ش  حس، برداري ازارمان همين کردن .نمي
 (.210 ص ،1  کن  بهمان، تأيي 

 شاان،انبزرگ ب انن ج صحيح پرستى راماده کم ش  باعث محس سا ، برابر ل درياسرا يبن ش نتسلي 
ي آناان اکار ک تام و پساتى گرچم حق نباش . شمردن جيم نيک  را داشتن ، يپ ل بيشتر کم يکسان يعنى

 را، محس ساا   يار در ديگاران روىشا ن . آناان دنباتام تنااض دچار کردار و گفتار در باعث ش  کم
 در گارانيروى دهاا دنباتامکردن . در مقابل، آنيم مذمت خ ان ه و ک رک رانم ح باش ، تقلي يگرچم صح

(. 210 ص ،1  بهماان، سات دن گرچم خالف باش ، مى ه سراني را، با سازگار و مادى محس س، ام ر
 .رش اطاعتشان ش يو پذ انيزورگ  ش ن آنان در برابر، باعث راميان روحيميچن

 يشا دج بارايابا ل نم ،ير حسي  استج چرا کم ادتم ش ه ز بم همان بال مبتالي رب ن يتم ن امروز
  ريازى رو، احکاامنيااز ا شا د.يدرخ است نم يليکن ، دتتأمين  را مادى و حسى تذا ذ و چم منااعآن

 خطار در يتانساان و بربساتم، رخات ااراد ميان از ااضلم اخالق و عاتيم معارف ش ه، باطل کلىبم انسان
 خطار بام ايان هاانسان همم بزودى ارار گراتم است. اساد ش ي ترين خطر در يبشر دامعم و انقراض،
 چشي  بهمان(. خ اهن  را تم ن اين تلخ ثمره و ش ، خ اهن  واا 

 ياقتصاد يهاتيهدف انسان در فعال، يلذت و الم فطر نفع شخصي،

  خ وانا  يانام بار اثباارا دتيلاي عام« اتْآاِلِينَ أرحِبُّ ال» نق  دي گاه برخي مفسران کم در طباطبا ي عالمم
 ين برهاانيا»س : ين يم ،ن نکيم ميت د يل نفع شخصيدت بر پايمت خ اون  را يعب دپرستش و دانستم و 

 کن :وي در ادامم چنين است الل مي. «محبت و ع م محبت است يو بر مبنا ينيقي
پروردگار انسذا   او كه است ا و براى كهد مى پرستش را خود پروردگار انسا  اگر كه است واض 
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كهد  خداوند حيا   روزي  سالمتي  فراواني نعمت  امهيت  قذدر   عطذ  و مياست و او را ندبير 

هاي انسا  را به او افاضه كرده است  ا و از فار ا  انسا  است كه كسي كذه بذراي سا ر نيازمهدي

دارد  هيچ شكاكي در ا و مسئطه شك ندارد كذه ها ش به او كمك كهد  را دوست ميرفع نيازمهدي

دارد )عالمذه طباطبذا،ي  براي جطب مهتعت و دفع ضذرر  ذا هذر دو دوسذت مذي انسا  خداوند را

 ( 185 ص  7ج ق  1417

 کاانر ا بِماا بِّئرهر ْاَيرنَ مَرْدِعرهر ْ رَبِّهِ ْ إِتى  َّثر عَمَلَهر ْ أرمَّةٍ تِکرلِّ زَيَّنَّا کَذتِکَ» س ره انعام 108 مير آيعالمم در تفس
 س : ين يم «يَعْمَلر نَ

 قذرار ميبذو  و مرلذو  را آ  و شودمى د زرى چيز ضميمه كه است داشتهى دوست و ز با ت چيزه ز

 شذود مذى مهتتع ه  چيز آ  فوا د از نتيجه در و كهدمى حركت آ  به رسيد  طمع به ز هت طالب  دهدمى

 وظميتذ گرمذا و سذرما از نيذز بدنش ضمها و پوشدمى شيز با  جات به را آ  انسا  كه ز با لباس مانهد

 نيذاد ا ذو متعذدد در يهذادر گروه معيهذى مد  نا بشر كه گرفته نعطق ا و بر متعال خداىاراده   ماندمى

وي بذا قذواي حذس رذاهري خود ادامذه دهذد   فعاله قواى اعمال خود را با يماد يو زندگ كهد زندگى

جذه يكهذد  در نتينصذرف م يبذاطه يو با قوا باشدو  ا ضررش مي به نتعش فامد كه آنچه درک كردهمي

  بذراي پوشذدلبذاس مي هذد كمي  با همسر خود معاشر  آشامدميرا  هاآشاميدنى  خوردمي را چيزها ى

 مذامن در خداوند نما د مي دفع خود از را  يضررها و جطب را سرانجام مهافعى كهد وميه يمسكو ناخود 

 كذه ادهد قذرار تذا جىها را بچشد  در ا و نصذرفا  ننا آ  داده قرار را براي انسا  لتا تى  نصرفا  ا و

 لذتنى  دهدمى انجام كه عمطى هر در انسا   است زندگى ح ي ى و واقعى سعاد  نتا ج؛ آ  همه اليه مهتاا

 ومعاشذر    يدنينوشذ لذتا  لذت  بدنى )مانهد و مادى لت   ا با كه گيردمى نظر را در يا هدف زندگ 

مانهذد  و يذتامه و ثرو  انت ام  نيك  نام فخر  مدح  انس  نرقى  لت  )مانهد فكرى لت  با  ا و آ (  مانهد

  (315 ص  )هما  است هاا( همراه ا

 خ اونا  نا جدهماى زينات وي نظار در را انساان عمال متعلقا  و عمل تذايذ از نگاه عالمم طباطبا ي،
اها اف  ،شا د. باا تحقاق آنيانجام ااعال مکرده است. تذ  سبب  تسخير را آدمى تذايذ همين وسيلمبم
  معاشار و آشاامي ن خا ردن، در شا د. اگاريشخص و دوام نسل محقق م يمانن  بقا ينيو تک  ياته

 روحاى  ناماليماا و ب نى زحمت و رنج همم اين آن، بم رسي ن براى .ش نمى حاضر انسان ،نب د تذتى
 و گشاتماى منقارض بشار نا   راتام بين از ااراد ش ،مى مختل زن گى نظام ،نتيجم در .کن  تحمل را

 .(همانش  بيباطل و تغ  م تک ين السفم
 ياکارهاي تاذ مطابق با اطر ، و  ياکر هايتذ  ،يماد هايتذ  ها را در سم گروهعالمم تذ 
اسات کام تذياذ با دن آن  تاذتي ي،. تذ  ماادده يم يدا و م ااق ه اهاي نفساني مخات  با اطر 

مستن  بم خلقات و  ها، گ نم تذء تذيذ است، مانن  طع  تذيذى کم در ان ا   ذاها است. اينطبيعى شى
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دادن اشايا بام سا ى  ايات و را بم منظ ر سا قاين ن   تذ  خ اون   .منس ب بم خ اى سبحان است
را  ياو است کم هار چياز جنيست المتعاين کار کسى دز خ اى  استج ها ارار دادهه ف تک ينى در آن

 بم س ى کمال ود ديش راهنمايى کرده است. ،کم آاري ه
او  کن  و ه  نسبت بم آخار کم ه  زن گى دني ى انسان را اصالح مى است اکرى اس  دوم، تذ 

  از ايان نا   تاذ .منس ب بم خا اى سابحان اسات ،کن . اين اس  نيز مانن  اس  اوليوارد نم يانيز
 گ نام اين روشن هاىمثال از ش د. يکىناشى مى ه،تمى کم خ اون  مردم را بر اساس آن آاري اطر  سا

 (،7 :بحجارا «  ْي ارلرا بِکراِاحَبَّابَ إِتَايْکر ر اتْثِيماانَ وَ زَيَّنَامر »ايمان است کم بم مقتضاى آيم تذ   تذ ،
 ده .مى ارار بخ اه  کس هر دل در را مانيخ اون  متعال حالو  ا

و آخار   . اين ن   تذ ، مايم ب بختى در دنيااست ينفسان يم ااق با ه اها س م، تذ  اکرى اس 
حکاام اتاذتى اسات.  چنيناطر  ساده و سات  مخات  . سازدعباد  را تباه و زن گى را ااس  مى استج

ج ردهيچ وات با اصل اطر  مخاتفات و ناساازگارى نا اش د، ااکارى کم از اطر  منبعث مى اطر  و
. در  اطر  انسان را ط رى تنظي  کرده کم انسان را بام سا ى ساعادتش سا ق دها زيرا خ اون  متعال

م در سرچشام ،نکنا تاأمين  و سعاد  آدمى را  هر حک  و اکرى کم مخات  با اطر  سات  باش نتيجم،
و  ساقم ها مى کام انساان از انا ا  ا هاي . تذدارد يطانيش يهاشم در وس سميبلکم ر ردجاطر  ن ا

بم شايطان  س ره حجر 39در آيم  را خ اون ها گ نم از تذ از اين ابيل است. اين کن ،اج ر احساس مى
همچناين . «ينَهر ْ أَدْمَعِاأر ْ ِيَنَّتَاتَأرزَيِّنَنَّ تَهر ْ اِي اتْاأَرْضِ وَ »کن : نسبت داده و از ا ل او چنين حکايت مى

 (.315 ص ،7  بهمان، «هر ْاَزَيَّنَ تَهر ر اتشَّيْطانر أَعْماتَ»:  ارمايس ره نحل مي 63خ اون  متعال در آيم 
 المتعا خا اى کام اسات اين ش د،نمى داده نسبت خ ا بم واسطم ن   س م، ب ون تذ  کماين ليدت

 و ارت کرده، سپس در اطر  انساان ااکايز را بم سمت ه اش ه اي ه، هر چينظ  بخش را عات  خلقت
از  منازه او ربا بى ساحت برس . سعاد  ده  و بم انجام آن اساس بر را خ د اعمال تا داد، ارار عقاي ى

. بهماان( کنا  معاروف از نهاى و احشاا بام امر پ شي ه و چش  خ د دارى سنت اين از کم ن استيا
تعاال م يماان و کفار بام خا ايت و اين، همچنان کم استناد ب ون واسطم دع   بم طاعت و معصيبنابرا
باشا  يح نميز صاحيامتعاال ن يک و با  بام خا ايبم اعمال ن يعيل طبي  مياستناد مستقستج يح نيصح

 (.318بهمان، ص 

 يعيو لذت و الم مقدمه وجود و بقاء طب يزه نفع شخصيغر

 س : ين يم يماد يت سط انسان ااتصاد يت ااتصادين ه ف اعاتييدر تب ييعالمم طباطبا
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 ميذدود يداند و انسا  را مركذب مذاديم يرا وجود ماد يهستهد و همه يبينم يزيكه وراء ماده چ يكس

و  هذادر رفتاروي د   نخواهد د يخود را جز سعاد  ماد شهاسد؛ سعاد نولد و مرگ مي ا يم يدر زندگ

مه هذ  آ  نخواهد داشت  همانهد مال و فرزند و م ام و مانهد  يماد يا جز كسب مزا يهدف  ش هاتيفعال

 ص  19ج )همذا   رسذد؛ آنچه ههزام مرگش به پا ا  ميا استيدن يماد يهاز لت ا يمهدبارهو ل  وي 

270-269)  

 س :ين ينم مين زمين عالمم در ايهمچن
  ذا و حذرص لر ذزه طغيذا  اگذر  است بشر اوليه فار ا  از نيز ندارد  ب اء كه چيزى ربوبيت از بيزارى

 در دارد بذ باز ندارد  ب ا ى لت  ا و كها و در دقت از را او و كهد فانى هاىلت  متوجه را او نظر شاو 

 و كذردهنمسك  آ  بود  فانى به دنيا  متمت در كر   قرآ  و اساس  برا  است فار  از انيراف ح ي ت

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

 بتامانذد  خذود ومقذ بذه كه بوده هميو  ( 76 :)انعام« الْآفِطِيوَ أُحِبُّ ال» :فرمود كها و از ابراهي  حضر 

 ببهذدد لد آ  به آدمى كه ندارد را ا و لياقت شود مى لا ب انسا  از و ماندنمى باقى آدمى براى كه چيزى

  (185 ص  7ج بدارد )هما   دوست را آ  و

دنياا و   ودمح زن گى براى اىستن ، بلکم وسيلميه ف ن آن، بم مرب   تذا ذ و دنيا در م د د هاىنعمت
 نام هانعمت ناي ،نب د مطرح زن گى مساتم اگر  .کننمى تجاوز دنيا روزه چن  از کم هستن ، يري  يام ر
 چنا  کام اسات ودا دى هماين ،مانا ماى بااى انسان هستى از آنچم داشت. ارزشى نم و ش مى خلق

 کماال بام نقاص از را مسيرى تح التش و هادگرگ نى با ،است. اين ود د کرده زن گى دنيا در صباحى
  حکا با ن بار و گراتام نشاأ  ب ن از کم است روحى همان انسان ود د از اسمت اين نماي .مي طى
 و ذا ا اگار است. ش  درست زمين روى عناصر از کماست  اىاعاتم ا اى ادزا و ممجم ع ب ن .ران مى

عا م   ،اليتماا سااير و  اذارو، الزمام اقا ان از اين .يااتنمى دوام نيز انسان ود د ب د،نمى شه  
 .(315 ص ،7  بهمان، است انسان ود د

 ازدوا  ن شا ،ماى، خا ردمى ش د،مى ريتکث وت  و زاد با کم است م د دى همان حقيقت در انسان
 و شا د،ماى شاادمان و مسرور کن ،مى خيال و تعقل حس، ي . وينمايم تصرف چيز همم در و کن مى
چام آن مجما   از اسات عباار  خ د انساان کن .مى دلب خ د بم لش رايز سازگار با طبع و ميچ هر

 حرکتاى اتمق مامهى و مق مام باين انسان است. ديگر يمق مم برخ يبرخ کم مجم عى باش جيگفتي ، م
 کماال مباختيارش،  و شع ر دخاتت با کمال انسان است و مق مم طبيعت حسب ام ر برن يا دارد. دورى

 .ش دل مىيتب  حقيقتش
و  ساعاد ، مايام واتاى شامارد،ماى راحات و ساعاد  خ د براى را آن زن ه م د د کم يازن گى



16    1395بهار و تابستان ، 14، پياپي دوم، سال هفتم، شماره 

اابال  يواتا ياب . سعاد  همراه با راحتاي دريان اشحقيقى مجراى بر کم است سرور و راحتى مستلزم
 آنچام بام  يار و باش ، رسي ه است، صاتح عمل و نااع عل  کم آن وااعى آثار بم است کم آدمى يابيدست
ودا د نا اردج  اسات کام در آن مارگ يهمان زنا گ اين ن رزد. اشتغال است، آن در س دش و او خير
اسات.  يت اتهايادر پرتا  وال يساتج تاذ  با ون اتا  هماان زنا گياست کم رنج همراه آن ن يراحت
 «يَحْزَُْدونَ هُدمْ ال وَ عَلَديْهِمْ خَدوْ ٌ ال اللَّهِ أَوْلِياءَ إِنَّ أاَل» نس آم ه است: يس ره  62م يگ نم کم در آهمان

 (.309 ص ،9  بهمان،
 او زنا انار و اما ال کرده، مجذوب را او مادى و دني ى هاىزينت ش ه، مشغ ل دنيا بم کم کسى اما

 تذا اذ هاىاح تز و ب نى ا اى هاىتنااض در او باش ، داده اريب را او کاهب آرزوهاى و آمال شيفتم، را
 هاعاذاب شا ي ترين بام پن ارد،يم خ د سعاد  مايم را هاآن کم چيزهايى همان با گراتار ش ه و مادى
 .ش دمى دچار

 انا ازه ماانرا بم ه وي کن ، برخ ردارش بيشتر ا ر  و مال روى آورد، و از کسى بم بيشتر دنيا هرچم
متضااد  ذا اذت ميان در او هم اره نماي .مى ترنزديک عذاب روح و هالکت بم و و بن گي دورتر، عب ديت از

 گي اااراد  ااال وساعت زنا کم چيزى آن است. روحى هاىو حاال  سازگار و ناسازگار و شکنجم مادى
 وَ» ه اسات: شاس ره طم بم همين نکتم اشاره  126است. در آيم  ناگ ارى و وااع تنگى معيشت در نامن ،مي
 قَدُّْ وَ أَعْمدى رْتَنِيحَشدَ  لِدمَ رَبِّ قدا َ أَعْمى قِيامَةِالْ يَوْمَ َْحْشُرُهُ وَ ضَنْكاً مَعِيشَةً لَهُ فَإِنَّ ذِكْرِي عَنْ أَعْرَضَ مَنْ

 (.309 ص ،9  بهمان،« نْسىتر اتْيَ ْمَ کَذتِکَ وَ اَنَسِيتَها آياترنا أَتَتْکَ کَذتِکَ االَ بَصِيراً کرنْتر

 وانات و انسانيعت، حياختالف و استخدام طب منشأ ينفع شخص

 مياان طامراب و واساطم ادراکاا  و عل م از ک سلسلميکن . مى استخ ام انتفا  دهت را چيزى هر انسان
 هار يساتيبا کام اسات معناا ايان بم تص يق تص يقى، ادراکا  دملم از ش د.مى ماده در عمل و انسان
 بايا  اب  کمييانسان در خ د م ديگر، عبار  بم. کن  استخ ام ،است مؤثر او کمال طريق در کم را چيزى

 هار بام کنا ، استفاده ديگر م د دا  از حياتش بقاى براى و خ د نفع بم است ممکن کم طريقى هر بم
 هااآن باا تا کن مى درست يابزار کرده، شرو  عات  اين ماده از ل انسانيدت بم همين و بزن ، دست سببى
 .(117 ص ،2  کن بهمان،يکسب م و ان ن م رد نياز را کن ، تصرف ر م اديسا در

ي تاأمين اهان بارايگ از يعت دارد. وي، ان ا  تصرف را در طبيازها و نفع شخصيني تأمين انسان برا
هاا را  اناا  تصارف کارده و آنيدر ح کن . انساان،يخ د استفاده م يازهاير ني ذا، تباس، مسکن و سا

 يحتا و کرک، پش ، م ، پ ست، ر، خ ن،يش گ شت، ردج ازيگيخ د بم کار م يهايازمن ينتأمين  دهت
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 اساتخ ام بام دست ننم ده، اکتفاء حي انا  استثمار کن . انسان بممى ها استفادهآن کار و هاآن ک د و شاخ
 و هساتى در گيارد وماى خ مت بم را گريد يهاانسان ممکن، طريق هر ، بميو زن .ز مىين خ د همن  

 (.116و  117ص  ،2    بهمان،ينمامى تصرف باش ، ممکن کم داآن تا آنان کار
دتماا  و ا يگروها يبم زنا گ يگران و از طراياز د يکشبم استخ ام و بهره ياطر  انسانج از طرا

کنا  يج ميايمانن : حس تذ  از  ذا است کم انساان را ته ينيت تک ين تعارض در ه ايکن . ايحک  م
ن دو را ياعقل ا ياو مضر استج وت يسالمت يکم برا يش مع ه  ذا بخ رد، در حاتيش از ح  گنجايکم ب
ا دارد. ن حکا  رينجاا همايدر ا ين دو حک  اطريب ي . تنااينمايل و ان ازه هر ک ام را مشخص ميتع 

را بام  ياو و يعات ادتمااعيکم طب يده ، در حاتيس ق م يکشتالف و بهرهانسان او را بم اخ ينفع طلب
ن ماردم يبا يده . خ اون  متعال با ارسال رس الن و ارستادن کتب آسامانيگران دهت ميبا د يستيهمز

نفاع  يرياگيرو، پنيا(. از ا125، ص2را حل کرده استبهمان،    ين دو امر اطريا يحک  کرده و تناا
 ش د.يش اختالف در دامعم مي ايگران م دب پيو استخ ام د يشخص

 ين زندگيم قوانيفع اختالف و تنظدر رن يدکارکرد 

 ورااع اخاتالف  يش اختالف در دامعم ش . باراي ايگران م دب پيو استخ ام د ينفع شخص يريگيپ
مار ن اياا يبارا ا کارد. پياامبراني يان ضارور  پين بم ص ر  ديوضع ا ان ،يدمع ياختالل در زن گ

 آن از ممارد تاا شا د، تشريع آن در عباداتى ش  الزم تکميل دين و اصالح ن براىيمبع   ش ن . همچن
 گردن . تهذيب راه

 در نا .کرد اخاتالف زيامعااد ن و مبا أ و ديان معاارف سر ياات. مردم بر نيز راه دين در هااختالف
ود د مبا نياز ديگار هااياختالف دين، در اختالف تبع بم ش . پي ا متفاو  يهاگروه و هاشاخم نتيجم،
 و اصا ل کاماين باا ها  را ديان طغيان، و ظل  در از ياع ه وتى ب دج آم ه اختالف حل براى دين آم .

نام ين زميان، دياباا ودا د ا .کردن  اختالف مايم ب د، کرده تمام آنان بر را حجت و ب د روشن معاراش
 انسان اراه  کرده است. ي ار را برايو سعاد  و تذ  پا ياريانتخاب کمال اخت

 داريسعادت و لذت پا ايت تشريعي به سمت کمال اختياري،هد

م اااق  يمطابق با اطر ، و اکر ياکر ،يسم ن   تذ  مادگ نم کم بيان ش ، بين طباطبا ي، همانعالمم 
 تاذ   اذا خا ردن و معاشار ماننا   ي. تذ  ماادنماي تفکيک ميو مخات  اطر   ينفسان يه اها
 بام نسابت و کنا ماى اصاالح را انساان دني ى است کم زن گى يتذت، مطابق اطر  يتذ  اکر است.
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م داب  اسات کام يتاذت ي نيازنفساان يه اهاا م ااق با اکرى تذ  .کن يوارد نم يانيانسان ز آخر 
 ن ن   تاذ  تاذتىيکن . امى ااس  را زهيپاک زن گى و تباه را ن تذ ، عباد ياست. ا آخر  شقاو  در

از  يمطابق با اطر  اسات. احکاام ناشا يعيت تشريه ا. است آن مخات  سات  و ساده اطر  کم است
ع با اطر  مخات  باش  و ساعاد  انساان يناسازگار باش . اگر تشر اطر  اصل ست بايممکن ن اطر 

ن تذ  همان است کام ي. اگرددبازمي يطانيش يهاوس سمبم ، بلکم رددر اطر  ن ا ، ريشمنکن تأمين  را
 .(315 -318ص  ،7  ده بهمان،يطان نسبت ميخ اون  متعال آن را بم ش

پذيرد. بم يعالمم طباطبا ي، اطري ب دن تمامي ان ا  تذ  و همراه ب دن آن با ه ايت بشر را نم
 شاتسر دازء را نيکى و اطاعت بم ميل تک ين مرحلم در خ اون  متعال نيست نظر ايشان، معق ل

بام  کنا . معصايت بام امر واسطم ب ون خ دش تشريع مرحلم در و همزمان باش  داده ارار انسانى
طاعت زمان بم ايمان و کفر و اعبار  ديگر، ممکن نيست خ اون  متعال از يک س ، بم ص ر  ه 

.  نمايا معرااى اطارى و بشارى دامعام و معصيت دع   کن ج و از س ي ديگر، دين را مايم اِ ام
 سرشات سات  و اطر  بم را شريعت احکام با مخات  نفس و ه اى با م ااق هايمحرک ت اننمى

 اَعَلرا ا هاإِ وَ»ارمايا : سا ره اعاراف مي 28خ اون  متعال نسبت داد. خ اون  در آيم  بشر و خ ايى
 ال ماا اتلَّامِ عَلَى تَقر تر نَ أَ بِاتْفَحْشاءِ يَأْمررر ال تلَّمَا إِنَّ ارلْ بِها أَمَرَنا اتلَّمر وَ آباءَنا عَلَيْها وَدَ ْنا ااتر ا ااحِشَةً
 (.315 -316ص  بهمان، «بِاتْقِسْطِ رَبِّي أَمَرَ ارلْ تَعْلَمر نَ
 و ساعاد  ايان دارد. شاقاوتى و ساعاد  طبيعات، حساب بام ت و نا عشيبقاي شخص در آدمى
 وسايلم بم يعين راتار طبياست. ا او  ن و معاشر يخ ردن، آشام يعنى او، طبيعى راتار بم من   شقاو 
 طبيعات بحسا بم دارد، مق ميت دنبم کم ييهاتذ  ااتم است.ي آرايش ش ه،داده ارار آن در کم تذا ذى
 اراده و شاع ر و کنا ،يم کماال طلب خ د اختيارى اعل با واتى انسان .است او اختيار از خار  و آدمى
 هماان مبلکا نيست، طبيعى تذا ذ در منحصر کماتش ديگر کم ش دمى م د دى ان ازد،يم کار بم را خ د

 اسات، او مشايت و شاع ر از خاار  چامآن .اسات کرده انتخاب خ د اراده و شع ر با کم است چيزى
 هشامرد او خ د نقص آن عکس همچنين ش د.نمى شمرده او کمال ياست، وت طبيعى کمال ن عى گرچم
 باري ،مى تذ  تذ ، تص ر از کم بيني مى را خ د کم چنانه  هست، طبيعى نقص کم چن  هر ش د،نمى

 بهبا دى صا رت از اما ن ارد، بهب دى اينکم با مريض مثال يبرا .باش  ن اشتم ههن ود د خار  در گرچم
 ش د. مى انسان حقيقى کمال کم است مق مى تذا ذ همين پس برد،مى تذ 

 کردنا ،ماى اختالف آن در کم را حق و کرد، ه ايت حق س ى بم را اىع ه خ د، دين وسيلمبم خ ا
 اتهاى (. دين4کن باحزاب: مى ه ايت مستقي  صرا  س ى بم بخ اه  را کس هر خ ا و ساخت، روشن
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 اا اى و کنا ،ماى اصاالح اطر  با را اطر  چ ن کن ،مى اصالح را بشر يزن گ کم است عاملى يگانم
 را آخارتش و دنياا در زن گى سعاد  رشتم انسان براى نم ده، تع يل طغيان هنگام در را اطر  مختل 
 نماي .مى هم ار را معن يتش و ماديت راه و منظ 

ط اسات. ان آنهاا مارتبياقات عاات  و انساان و ارتباا  ميانسان با اعتقاد او نسبت بام حق يراتارها
 ودا دى هماد ماوراى براى کم يسازد. ارديمتفاو ، سنت و راتار متفاو  م يو انسان شناس ينيبدهان
 م دا دى را انساان و دان ،مى يشش را تصاداي ايو پ ماده عات  همين در منحصر را هستى نيست، اا ل
 ىساعادت خا د باراى پن ارد،مى ش د،مى خالصم مرگ و ت ت  بين ااصلم در اشهستى کم محض، مادى

کنا . ماىن دنباال ماادى مزاياى بم رسي ن دز بم ه اى شيهاتيراتار و اعات در و مادى، سعاد  دز بم
 يها ا ش د،مى ماديا  بم منتهى کم يتذت يا مادى، تذ  بم رسي ن و دنيا يکاال از بردنتذ  دز بم يو

 از بعا  و کن ،ىم زن گى دنيا اين در کم است يکامرانى مح ود بم زمان يدر نظر او، مهلت ارد برا ن ارد.
اعتقااد  عاادم و مبا أ است کم بم يمتفاو  از راتار انسان ين ارديراتار چن ش د.مى تمام چيز همم مردن

 (.270 ص ،19  دارد بهمان،
 يايادانا  و بام دنيم مااده از منازه و عات  ا ق ما نيرويى بم مستن  عات  را بقاى و پي ايش کم کسى

ن ينش چنايااز آنجا کام بکن . يا و آخر  را دنبال ميدن خ د سعاد  يهاتيآخر  اعتقاد دارد، در اعات
 ان باورمنا. ز اساتيز متماين يها و اه اف ومتفاو  از انسان منکر مب أ و معاد است، راتار، سنت يارد

ااانى را  ايدنيا بام اشاتغال روى درزيااده اا لن ، اب ى و داوي  يزن گ خ د براى چ ن بم مب أ و معاد،
 راىبا را خا د سااخت و ااراه  آخار  را عاات  زنا گى   وسايلميدانن . آنان معتق ن  کم بايمجاز نم

 آماده نم د.  مالاا  پروردگار
 ادىما ظااهرى اسباب در بن ش و زد همم و ماده رهين اشمادى طبع حسب انسان بم کم آنجايى از
ل الما اد يا را اصايادن يزنا گ يهاا ساروکار دارد. واستفاده کرده و با آن يشم از اسباب ماديهم است،

م يااما را يا ن بام دنيرسا، وي جامياسات، و در نت ي يادن يمااد يازهاينتأمين  اشيينهاکن ج ه ف يم
 و کنا ،ماى هدل  مطلق نفع دنيا را اانى نفع ،ين انسانيکن . چنيآن تالش م يدان  و برايسعاد  خ د م

 .پن اردمى ضرر و شر ن ارد، دوست را چمآن
 بارىخ زنا گى ايان وراى از و برنا ،ماى بسار وااع خالف پن ارهاى همين با را ا طلبان عمرىيدن
 حقيقات کام  دارن اعتراف کنن ، عمل اول دستم طبق بر ه  اگر امت،ين بم کتاب و ايمعتق  وتى ن ارن ،
 هست.  ناهماهنگى اعلشان و ا ل بين هميشم و است، آن خالف

 کنا ماى دعا   ،گياردمى سرچشامم بشار خ د اطر  از کم دست رهايى و عقاي  بم را بشر اسالم
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 وااعاى باش  و کمال سازگار اطر  با کم عملى و عل  بم دز ،اعتقاد و عل  مرحلم در اطر  (.30بروم: 
 ارعاى، عقا ا  و معااد، و مبا أ مرتبط با اعتقادا . کن نمى دع   ،نماي تأمين  را اشحقيقى سعاد  و

 .(272 ص ،19  بهمان، ش د منتهى انسان سعاد  بم کم کن مى ه ايت ايي را بم گ نماعمات و عل م
 مبا را اشاياء و ببيننا ،، هستن  کم آنچم بر را اشياء تا سازدمى آماده را مؤمن د ي ، ا ر  و عل  اين

 از ،ديا  ماايزمت ه  از را دو کم اين يزمان مؤمن کن . اانى تقسي  و باطل ديگرى و بااى، و حق اس  دو
 اعاراض ،باشا ماى اريبنا ه نگارهااى و نقاش و دنياا مادى زن گى همان کم اانى باطل از الب صمي 
 هاايش،وس سام با شيطان ،ش  خ ا از عزتش انسان واتى نماي .نماي . او اقط از خ ا طلب عز  ميمي
ج چناين نا ک خا ار و هتيال را او ت انا نمى هايشاريبن گى با دنيا و ه سهايش، و ه ى با اماره نفس و

 .بين مى را آن هاىنعمت اناى و دنيا متا  بطالن ،يااتم کم بصيرتى چش  با انساني
 کام دگاارىپرور همان جاست شانحقيقى پروردگار بم مرب   و متعلق معتق ان بم مب أ و معاد، دتهاي

 دوسات ار او بام تقرب دز خ اهن ،نمى را پروردگار دز . آنانکن مى احقاق را حقى هر خ د کلما  با
 سارا  يدا ما و ظااهر يزنا گ دخ  براى ،. چنين ااراديهراسن نمى او دورى و سخط از دز و ارن ،ن 

 چناين مساير طا ل در . آناان،نيسات زنا گي آن ر کننا هيتا ب ،ودود و  فا ر رب دزکسي  کم دارن 
ت يمعصا داز و باساتيز آاريا ه خا ا کم را هرچم ،آنان دي  دريچم از .بينن نمىيي بايز دز ،ايزن گى
 .(272 ص ،19  بهمان، نيست زشت يگريچيز د

اعتقاد ماالزم باا رشا  و مطاابق باا  و رأى از عبار  حق، (.30:کن  باحقافيت ميه ا بم حق ارآن
صا اش  در کام اىعقيا ه و رأى از اسات عباار  حکمت چ ن است، حکمت همانوااع است. حق 

باشا .  ن اشاتم يدرپا ضررى يعنى باش ، محک  ه  نفعش و نباش ، آن بم مخل   کذبى و باش ، محک 
ع شخصي مادي ه ف نهايي اسات، حتاي برخاي اصاتت دارد و نف يماد ياز مردم معتق ن  زن گ يبعض
اارآن  .(24 :بداثيام نا اري  ديگري زن گانى ،مادى زن گى اين دز ما ج«ات ُّنْيا حَياترنَا إِتَّا هِيَ ما»: گ ين مي

 و ج«اتْحَيَا انر تَهِايَ اتْاآخِرَةَ ات َّارَ إِنَّ وَ تَعِبٌ وَ تَهْ ٌ إِتَّا ات ُّنْيا اةراتْحَي هذِهِ ما وَ» :ارماي در پاسخ بم اين ادعا مي
 :بعنکبا   اسات آخار  خانام حقيقاى و اصلى زن گى نيستج بازى و ته  دز چيزى دنيا زن گى اين
ت اننا  هرچام بخ اهنا  را کنن  کام ميدانن  و تص ر ميمي   مستقليانجام تصمبرخي خ د را در (. 64

 مگار خ اهنا نمى و ج«اتلَّمر يَشاءَ أَنْ إِتَّا تَشاؤرنَ ما وَ» دان :انجام دهن . ارآن اعتقاد اين گروه را نيز باطل مي
عاال اسات. خ اونا  مت خ دشان از شاننيروي معتق ن گروهي نيز . (30بانسان: باش  خ استم خ ا کمآن

 خ اسات از اشهمام نيارو ج«دَمِيعااً تِلَّامِ اتْقر َّةَ أَنَّ»ارماي : مى دان  و در پاسخاين ادعا را نيز درست نمي
 ايانمجيا ،  اارآن. شا دمى حاصل و ارزن  ،مال داشتن با تنها عزتشان برخي نيز معتق ن . (165ببقره: 
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 پايش از را عاز  آياا ج«دَمِيعااً تِلَّمِ اتْعِزَّةَ اَثِنَّ اتْعِزَّةَ عِنْ َهر ر أَيَبْتَغر نَ» :ارماي مى و را نيز باطل دانستم پن ار
 اتْعِازَّةر تِلَّمِ وَ»ارماي : مى همچنين خ اون  (.139 :نساءب خ است آن از اشهمم عز  کنن ؟مى طلب خ د
 .(8 بمنااق ن: است مؤمنين و او رس ل ،خ ا آن از تنها عز  ج«تِلْمرؤْمِنِينَ وَ تِرَسر تِمِ وَ

 کنا ،ماى تصا ير ههن در را آن خالف دنيا زن گى کم است يعل م و معارف و مانن  آن معارف اين
باال متعاال بام دن خا اى پنا ارد.ماى حقيقات را آن ارد کم بخش ينت ميز چنان آن را خالف همان و

 ،19  ،بهماان اسات پايا ار ابا  تا و نيست، مرگ دنباتش بم کماست  ساختن انسان بهرهمن  از زن گي
 .(122 :و انعام 24 :ا : انفاليج با استناد بم آ272 ص

 سعادت و لذت بادوام

 دنياا در کام اسات هاييتاذ  هماان ساعادتش دها ، داودانام بقايى را انسان سبحان، خ اى اگر
 تاذ  طبيعاي و چام حال خ استجنمى دنيا در کم است چيزهايى همان شقاوتش نيز خ استجمى

 مبا آخار  در انساان سعاد  (. بنابراين،270 ص ،19  بهمان، باش  اصلى و حقيقى و يا مق مى
 دنياا در هاي دنساي کامهاي دنياايي ماننا  خا ردن، ن شاي ن و تاذ تاذ  بام کام است همين
 ايهاا  ْتَهر»گنجي ، برس : هايي کم در دنيا اادر بم تص رش نب د و در عقلش نميو تذ  خ استمى
 (. 31 بنحل:« اتْمرتَّقين اتلَّمر يَجْزِي کَذتِکَ يَشاؤرنَ ما

 بهماان، تبم همين دتيل بهتر و بادوام اسا و همراه با سعاد  است و يداودانم، اب  ،آخر  زن گي
  ياا  ير از زنا گي  اي،چنين زن گي گرچماست.  ني  مختص بم م منيد  ين زن گيا. (62ص ،16 

و دردام  تبمدر مر ي،زن گ اين دو ن   ست. تفاو ياز آن ن يد ا يکاار است، وتان م من و يمشترک م
 .(343 ص ،12  بهمان، است

اتِحا ِ عَمِلر ا وَ آمَنر ا اتَّذِينَ اتلَّمر وَعَ َ»وع ه خ اون  بم بن گانش حق است:   أَدْارٌ وَ مَغْفِارَةٌ تَهرا ْ اتصاَّ
 باا را کام عمال صااتح انجاام داده ي(. خ اون  م من55:بي نس« حَقٌّ اتلَّمِ وَعْ َ إِنَّ أاَل» ج(9 :بما  ة «عَظِي ٌ
کم بم پرهيزگاران وعا ه  بهشتى .(342 ص ،12  کن  بهمان،ي  ميتکر ،بميا  طيح يعني ، يد  يزن گ

 اِيهاا»اسات:  ب  و طعمش[ برنگشتم ،کم ]رنگ است آبى در آن نهرهايداده ش ه ]چ ن با ى است کم[ 
 يَتَغَيَّدرْ لَدمْ لَدََنٍ مِدنْ أَْْهدارٌ وَ» :اش دگرگ ن نشا دهايى از شيرى کم مزهو د ي ج«آسِنٍ  َيْرِ ماءٍ مِنْ أَنْهارٌ
ارِبِينَ تَاذَّةٍ خَمْارٍ مِانْ أَنْهاارٌ وَ» :اى کم براى ن شان گان تاذتى اساتو رودهايى از باده ،«طَعْمُهُ و  ،«تِلشاَّ

آنجا از هر گ نام ميا ه باراى آناان ]ااراه [  و در، «مرصَفًّى عَسَلٍ مِنْ رٌأَنْها وَ» :د يبارهايى از انگبين ناب
]آياا چناين کساى در  .هاساتآن و ]از همم باالتر[ آمرزش پروردگار .«اتثَّمَرا ِ کرلِّ مِنْ اِيها تَهر ْ وَ»:است
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داده و آباى د شاان بام خ ردشاان  انگيز[ مانن  کسى است کم داودانام در آتاش اساتچنين با ى دل
 (.15 بمحم : هايشان را از ه  ارو پاش ش د ]تا[ رودهمى

 چش  با آنچم از اشتهاء و و شه   م رد عالام نفس است بم آنچم س ره زحرف، از 71در آيم 
«  رونخاتِا ايهاا نْتر ْأَ وَ اتْأَعْيرنر تَلَذُّ وَ اتْأَنْفرسر تَشْتَهيمِ ما ايها وَ»تعبير ش ه است:  تذ  بم ارتبا  دارد،

 هاياسات تاذ  ممکان .است اس  دو اين در منحصر ها،انسان ما نزد نفسانى (. تذا ذ71بزخرف:
شا د شامرده مي دزء رويت الب روحى اتتذاه چ ن گنجان ، چش  تذ  در ه  را عقلى و روحى
 اهک ت عبارتى در را بهشتى هاىنعمت دملم ا ق تمامى در سبحان (. خ اى122 ص ،18  بهمان،

 ،کننا  ت صاي  را بهشاتى هااىنعمت ان ا  بخ اهن  و ش ن  دمع خال ق تمامى اگر آورده است.
 هماان،ب نباش  شاملش صفت ا ق دو و نباش  ک تاه عبار  اين در کم کنن ، پي ا وصفى ت انن نمى
 (.122 ص ،18 

 ا ماىد حياتى در مستغرق را يااتم، سرورى و تذ  ،عز  ،ا   ،کمال،ن ر خ د نفس درکم  انسانى
  يار عادتىسا و خيار و کا ور ، و ات  از خاتص تذتى ،ناپذير انا و بااى نعمتى استج از ناپذير زوال و

 اي کامشا دج زنا گيماى مترتب حقيقى زن گى ي تنها برآثار چنين است. برخ ردار شقاو  بم مش ب
 زنا گى از دا اى اختصاصاى، و د يا ايان زنا گي  .است صاتح عمل داراى و ايمان با مردم مختص
اخاتالف  . اين زن گي، همان زن گي اسات و تنهاا در مرتبام باا آننيست ،مشترکن  آن در همم کم سابق
 آثاار يدارا و تاراا ى زن گيش بلکم ن اردج زن گى ن   دو ،است زن گى چنان آن داراى کم کسىدارد. 
 ىسا م زنا گى، دانساتم انبياء مخص ص را آن عزودل خ اى کم ا سى روح کم چنان ه  .است بيشتر
 .دارد باالترى دردم آنان زن گى استج زن گى از س م دردم بلکم نيست،

 يريگجهينت

نفاع  يساازبيشاينمطلب و بم دنبال گرا، تذ يخ دخ اه، ماد يانسان ي راانسان ااتصاد، کيااتصاد کالس
و  يخصاش يسا د مااد ريندنبال بيشت  کنن ه بميت تکن . چنين انساني در مقام الم اد مي يشخص يماد

 يشخصا ي. نفاع ماادزي مطل بيتج يعني تذ  مادي محض، استسادر پي بيشينم کنن همصرفدر مقام 
 است.  يانسانچنين مالک ردحان و انتخاب 

 مساتهلک و راتناى بين ده  ازيل ميانسان را تشک يت اصلي، روح کم ه طباطبا ي  گاه عالممياز د
 يبنا ت ان  عل م طبقمير م د دا  ميبا داشتن ا ه ادراک و تسخ ينيتک ت ينيست. انسان با ه ا ش نى
 عاات  م دا دا ساير  از ، انساننتيجم در ب ست آورد. يت ااتصادياء و اعاتيتصرف در اش يبرا ياش ه
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و  ينفاع شخصا از نظار ايشاان، . نمايامي استفاده خ د بقاى و ود د حفظ براى هاو حتي ساير انسان
 عمال متعلقاا  و عمال ها، تاذ اين. ده ي را شکل ميانسان ااتصاد اعاتيت منطق، يتذ  و ات  اطر

ن ياکارده اسات. ا تساخير را آدماى ،تذايذ همين وسيلم خ اون بم ده .مى زينت انسان نظر در را انسان
شاخص و  يقااماننا  ب ينيو تکا  يها اه اف اتهاش د. با تحقق آنيتذ  است کم سبب انجام ااعال م

 باراى شا نماى حاضار انسان ،نب د معاشر  تذتى و آشامي ن خ ردن، در ش د. اگريدوام نسل محقق م
 زنا گى نظاام نتيجم در و کن  تحمل را روحى ناماليما  و ب نى زحمت و رنج همم اين آن، بم رسي ن
 ش . يباطل و تغ  م تک ين السفم و گشتمى منقرض بشر ن   ش ،مى مختل
 ر  و م ااقاکري مطابق با اطر  و اکري مخات  اط نظر عالمم طباطبا ي، ما با سم ن   تذ  مادي،بم 

 م ساما ن    اي . ن   اول و دوم هماهنگ با اطر  و سازگار با ه ايت تشريعي استجه اهاي نفساني م ادم
 تاب آسامانيکهي بم هماراه ها ت سط يک يگر و م دب اختالف است. انبياء و اوتياء اتمنشأ استخ ام انسان

ي کا يني اتهاتان  تا انسان را بم سمت تذ  با دوام س ق دهن ج تذتي کم مطابق با اطر  است. ه ايت آم ه
 ست.دهي انسان بم کمال حقيقي و سعاد  يا تذ  بادوام هماهنگ اهمراه با ه ايت تشريعي در دهت

دها . ه عالمام طباطباا ي را نشاان ميشکل زير بم ص ر  خالصم منطق اعاتيت ااتصادي از ديا گا
گ نم کم در شکل نمايش داده ش ه، منطق م رد اشاره ايشان تفاوتي اساسي با منطق ما رد ابا ل در همان

ااتصاد کالسيک دارد. اين اختالف تا ح ود زيادي وابستم بام تحليال متفااو  از انا ا  تاذ  و نقاش 
 .باش ها ميدهي بم آنه ايت تشريعي دين در دهت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مهاق فعاليت اقتصادي از نزاه عالمه طباطبا،ي1شكل 
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