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چكيده
يکي از مباحث بنيادين در سياستگذاريهاي اقتصادي تعيين نيازهايي است که بايد برآورده شود .يکي از عوامـ مـؤثر در
تعيين اين نيازها و رتبهبندي ـ آنها ،تبيين منشأ نيازهاي انسان است .مقاله حاضر با روش تحلي نظري و تحليـ مـتن و
محتواي منابع نقلي و ديني به بررسي اين موضوع ميپردازد .سؤالي که در اينجا مطرح ميشود اين اسـت کـه آيـا همـه
تمايالت انسان ،نياز وي محسوب ميشود و بايد براي تأمين آنها منابع کمياب اختصاص يابند يا درصدي از آنهـا ،نيـاز
کاذب و توهمي بوده و اص و اساسي در وجود انسان ندارد؟ براي تفکيک نيازهاي حقيقي از کاذب چارهاي جز توجـه بـه
منشاء نيازهاي انسان نيست .بنا به فرضيه مقاله ،منشاء نيازهاي حقيقي انسان ،استعدادهاي ذاتي او اسـت کـه خداونـد در
بدو خلقت در سرشت وي قرار داده و منشاء نيازهاي کاذب تمايالت مديريت نشده وي است .يافتـههـاي مقالـه تفکيـک
نيازهاي حقيقي و کاذب بر مبناي استعدادهاي ذاتي انسان را تاييد مينمايد .تفکيک مزبور ميتواند بـه بهبـود نظريـهها و
سياستهاي اقتصاد اسالمي کمک نمايد.
کليدواژهها :اقتصاد اسالمي ،نيازهاي اقتصادي ،نياز حقيقي ،نياز کاذب ،حرکت استکمالي.
طبقهبندي.P4 ،I39 ،D78 :JEL
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مقدمه

يکي از مباحث بنيادين در حوزه تدوين سياستهاي اقتصادي ،تعيين و رتبهبندي نيازهايي است که باي د
پاسخ داده شود .يکي از لوازم تعيين و رتبهبندي نيازهاي توجه به منشأ نيازهاي بشر و تفکي ک نيازه اي
حقيقي و کاذب است .در اقتصاد متعارف تمايل چنداني ب راي تبي ين منش أ نيازه ا وج ود ن دارد .ع دم
پرداختن به اين مسأله هزينههاي زيادي را براي بشريت ب ه دنب اد داش ته اس ت .ان وا بيبن دوباريها،
س ت ها ،توحشه ا ،اس ادها ،اناراا اط ،انا ا ه ا ،خودپرس تيها ،تجاوزه ا ،از خ ود بيگانگيه ا،
آلودگيهاي مايطزيست ،مصرفزدگيها ،متالشي شدن خانوادهه ا ،بيماريه اي جوراج ور و د دها
معضل ديگر همه و همه ،ناشي از عدم تفکيک بين اين دو نو نياز ميباشد.
اقتصاددانان اجماال اين نکته را ميپذيرند که منابع کمياب نبايد براي برآورده کردن هر نيازي اس تفاده
شود (گودوين و همکاران ،2008 ،ص .)2آنان ضرورتي براي تخص يص من ابع کمي اب ب راي ب رآورده
کردن نيازهاي کاذب و توهمي نميبييند .در عين حاد آنان معيار مشخصي براي تفکيک نيازه اي ک اذب
از نيازهاي حقيقي ارائه نکرده و انگيزهاي نيز براي ارائه آن ندارند.
در اين مقاله به بررسي چگونگي تفکيک نيازهاي حقيقي و کاذب با توجه به منشأ نيازه ا ميباش ي .
بنا به ارضيه مقاله ،منشأ نيازهاي حقيقي ،استعدادهاي ذاتي انسان است ک ه خداون د در ب دو خلق ت در
سرشت انسان قرار ميدهد؛ منشأ نيازهاي کاذب نيز تمايالط مديريت نش ده وي اس ت .اي ن تم ايالط
وقتي توسط عقل و وحي مديريت نشود ،منشاء احساس نيازي ميشود که ما آن را نياز کاذب م ين امي .
علت اين عدم مديريت نيز به خ ا و اشتباه انس ان در ش ناخت ه دف زن دگي و مس ير رس يدن ب ه آن
برميگردد .با شناخت استعداد ذاتي ميتوان نيازهاي حقيقي را از نيازهاي کاذب باز شناخت.
پيشينه تحقيق

در م العاط علوم اجتماعي و اقتصادي بررسي چنداني در زمينه تفکيک نيازها و منشأ آن نشده اس ت.در
ادامه به بررسي برخي تاقيقاط نزديک به مورد م العه ميپردازي :
دادقي ماداميري( )1392در مقالهاي با عنوان «الگوي تاليل چيستي استعداد» نشان ميدهد :هر انس ان
داراي طبع ،غريزه و ا رط بوده و در اين سه عرده مناصر به ارد است .معموالً طبع و غري زه ب ه
طور خودکار به اعليت ميرس ند و انس ان در ش کواا ک ردن ا رط آزاد اس ت .ه ر ا ردي داراي
مجموعهاي از استعدادهاي مناصر به ارد است که نظ آنها از ساختار ي ک ه رم پي روي ميکن د.
قاعده هرم ،بيانگر استعدادهاي ضعيفتر و رأس آن بيانگر استعداد برتر است .اذهان ،ب راي رس يدن
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به مواقيت ،بايد به کاري بپردازد که در آن داراي استعداد برتر است؛ وي در پايان به ارائه معياره ايي
ميپردازد که ميتواند انسان را به سمت استعداد برترش هدايت نمايد.
شفلر( )1377در کتاب خود با عنوان « در باب استعدادهاي آدم ي» ب ه موض و اس تعدادهاي ذات ي و
استعدادهاي غيرذاتي ميپردازد .منظور وي از استعدادهاي ذات ي ،اس تعدادهاي م اهوي اس ت .اي ن
استعدادها جزء ماهيتاند .به طور نمونه ،ميوه بلو داراي اين استعداد اس ت ک ه ب ه درخ ت بل و
تبديل شود؛ اما هنگامي که خوراک سنجاب شد ،ديگر اين استعداد را ندارد .اي ن دو اس تعداد حک
واحدي ندارد و بين آندو ،تفاوط ااحشي وجود دارد .در اولي طبيعت به س وي غ ايتي در حرک ت
است و ميکوشد خود را به آن برساند و در دومي طبيعت استعداد چيزي را دارد ،ولي ب ه س وي آن
در حرکت نيست« .درخت بلو شدن» کماد ويژه دانه بلو ب ه ش مار ميآي د ک ه از هم ان ابت دا،
متوجه دانه است (شفلر ،1377 ،ص .)197
شهيد م هري ( )1380نيازهاي انسان را از حيث اشتراک با حيواناط به نيازهاي مادي و نيازه اي
معنوي تقسي ميکند .نيازهاي مادي ،نيازهايي هستندکه براي زنده ماندن و بقاي جس و نس ل
به آنها نياز داري  .اين نيازها همچون نياز ب ه ه وا ،غ ذا و آب ،ب ين انس ان و س اير حيوان اط
مشترک است .در مقابل ،نيازهاي معنوي ،اقط به انسان اختصاص دارد و مربو به روح آدم ي
است .نيازهاي معنوي ،نيازهايياند که از بع د روح اني انس ان سرچش مه ميگيرن د و بع د از
ارضاي نيازهاي مادي ظاهر ميشوند .ارضاي نيازه اي معن وي ،انس ان را بهس وي کانونه اي
غيرمادي ميکشاند و معيار و مالک انسانيت شمرده ميشود .از نظ ر ش هيد م ه ري ،نيازه اي
معنوي بشر ،زاده ايمان ،اعتقاد و ددبستگيهاي او به حق اي غيرم ادي در اي ن جه ان اس ت.
چنين ايمان و ددبستگياي به نوبه خود مولود جهانبيني و جهانشناس ي عرضهش ده از ط رف
پيامبران الهي است (م هري1380 ،ب ،ص  183و .)385
در اين مقاله با بهرهگيري از م العاط پيشين ،به بررسي تمايز ميان نيازهاي واقعي و کاذب و منش أ آنه ا
ميپردازي .
تعريف و تبيين نياز

نياز عبارط از احساسي است که در شعور انسان به دنباد به ه خوردن تعادد اوليه جس ي ا روح پدي د
ميآيد و انديشه و عمل را چنان تنظي ميکند که ارد به انجام راتاري ميپردازد تا وضع ع دم تع ادد را
در جهتي معين تغيير دهد و حالت نارضايتي را به رضايت تبديل نمايد .نياز حقيقت م ل وبي اس ت ک ه
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اشتياق ودود به آن مارک انسان به انجام دادن کارها و انتخ اب وس يلههايي اس ت ک ه آن حقيق ت را
قابل ودود مينمايد (جعفري ،1357،ص  .)80نياز هر چيزي است که بتواند در راه تاق بخش يدن ب ه
هدف مؤثر باشد که شامل ک ترين تأثير ،تا حد اعالي دخالت در شکواا کردن استعداد ميباشد .در اي ن
تعريف توجه به نياز ،آلي و توجه به شکواا کردن استعداد ،استقاللي ميباشد (همان ،ص .)85
نيازهاي حقيقي و کاذب و ضرورت تفکيک آن دو

نيازهاي انسان از حيث منشاء به نيازهاي حقيقي و کاذب قابل تقسي اند .نيازه ايي ک ه از ي ک واقعي ت
عيني نشأط گراته و براي شکواايي استعداد ذاتي ب ه آنه ا احتي اج داري  ،نيازه اي حقيق ي مين امي
(مارکوزه ،1378 ،ص .)57به عبارط ديگر ،هر آنچه بشر در مسير تکامل خودش به سمت انس ان کام ل
شدن به آنها احتياج دارد ،نيازهاي حقيقي وي ماسوب ميشوند .نياز حقيقي وقت ي احس اس ميش ود
که انسان بخواهد استعداد ذات ي خ ودش را ب ا حرک ت اس تکمالي اختي اري ش کواا س ازد .در مقاب ل،
نيازهايي که شکل تاريف شده نيازهاي حقيقي بوده و از هيچ واقعي ت عين ي نش أط نميگي رد ،بلک ه
شکلگراته از مجموعهاي از پندارها و خياالط شعارگونه و بيماتواست که گ اه ب راي پيش برد اه داف
خادي ايجاد و پيگيري ميشود ،نيازهاي کاذب ناميده ميشوند.
نيازهاي کاذب ،لذطها و خرسنديهاي بياساسي است که تنه ا در مغ ز اا راد ما روم از حقيق ت
شکل ميگيرد .نياز کاذب وقتي احساس ميشود که انسان بخواهد تمايالط خ ودش را چش

و گ وش

بسته و بدون توجه به پيامدهاي آن و ق ع نظر از تأثير آن بر حرکت اس تکمالياش ارض ا کن د .اتص اف
يک موضو به نياز حقيقي يا کاذب ،مربو  ،از سويي ،به خواستن و انتخ اب م ا و از س وي ديگ ر ،ب ه
تفسير ما از زندگي وابسته است .اگر برآورده کردن يک نياز نقش ي مس تقي ي ا غيرمس تقي  ،در ش کواا
ساختن استعدادهاي ذاتي انسان داشته باشد ،نياز حقيقي تلقي ميشود؛ در غير اين د ورط ،ني از مزب ور
نياز کاذب ماسوب ميشود.
انسان واجد نيروهاي طبيعي ،نباتي ،حيواني و انساني است و ميتواند همه نيروه اي م ادون را
به نفع تکامل انساني خود استخدام کند .از اينرو ،انسان به همه اي ن نيروه ا در ح دي ک ه ب راي
رسيدن به کماالط انسانيش مؤثر است ،نيازمند ميباشد .همانگون ه ک ه ش ا و ب را زي اد ب راي
درخت م لقاً مفيد نيست ،نميتوان بهرهبرداري بيقيد و شر از نيروهاي طبيعي ،نباتي و حي واني
را براي انسان مفيد دانست .بنابراين بهرهبرداري از نيروهاي نازدتر بايد در حدي انج ام گي رد ک ه
براي رسيدن به کماالط عالي تر مفيد باشد؛ وگر نه موجب رک ود و توق ف س ير تکام ل و احيان اً
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موجب تنزد و سقو ميگردد .براي تعيين ميزان بهرهبرداري از نيروهاي مادون ،بايد کماد حقيقي
و اديل را در نظر گرات (نصري ،1378 ،ص.)291
يکي از موضوعاط حياتي که تاريخ بشري را از تفسير دايح ماروم نموده ،موضو ع دم تفکي ک
ميان نيازهاي حقيقي و نيازهاي کاذب است .انوا بيبندوباريها ،ست ها ،توحشها ،اس ادها ،اناراا اط،
انا ا ها ،خودپرستيها ،تجاوزها ،از خود بيگانگيه ا ،آلودگيه اي ما يط زيس ت ،مص رفزدگيها،
متالشي شدن خانوادهها ،بيماريهاي متنو  ،همه و همه ،نتايج شوم عدم تفکيک ميان نيازهاي حقيق ي و
نيازهاي کاذب است که تا به امروز ادامه دارد.
اسالم سعي دارد انسان را به گونهاي رشد دهد که تمام حرکاط و اعاليتهايش او را به ه دف
نهايي آارينش که همان «قرب الهي» است ،نزديکتر کند (ر.ک .جعفري ،1376،ج ،24ص .)277از
نظر اسالم ،اقط ارضاي نيازهاي حقيقي است که ميتواند انسان را به هدف نهايي خلق ت نزدي ک
کند .به همين جهت ،رسود خدا ميارمايد« :اي اب وذر ،باي د ب راي ت و در هم ه چي ز ،حت ي در
خوردن و خوابيدن نيز ،نيت دالاي باشد» (مامدي ري ش هري ،1363 ،ج  ،10ص .)285اس الم
براي انسان «حياط طيبه» را ميپسندد ،نه چنان حياتي که اقط به برآوردن نيازهاي حيواني قناع ت
شود ،چه رسد به نيازهاي کاذب .ارد مسلمان ،همانطور که از جهت نظري هيچ ددبس تگياي ب ه
دنيا و مظاهر اريفته آن ندارد ،از جهت عملي نيز هيچگاه براي ارضاي تمايالط نفس اني ،نيازه اي
مادي خود را تأمين نميکند ،بلکه به آن جنبه انجام وظيفه و تکليف ميده د؛ وي حت ي از برخ ي
بهرهمنديها چش پوشي ميکند تا مصالح اردي و عمومي تأمين گردد و ني ازي را ب راي تف اخر و
خودنمايي برآورده نميسازد (ر.ک .خليلي ،1379 ،ص .)117-108
منشأ نيازهاي حقيقي انسان

منشأ نيازهاي حقيقي ،استعدادهاي ذاتي انسان است .انسان از دو دسته استعداد برخ وردار اس ت .دس ته
اود ،استعدادهاي ذاتي است که در همه انسانها به طور مش ابهي وج ود دارد .دس ته دوم ،اس تعدادهاي
غيرذاتي است که به طور اختصادي در همه انسانها وجود دارد .در جهان آا رينش ،تغيي راط مختلف ي
وجود دارد؛ ولي در ميان آنها ،يک نو تغيير ويژهاي وجود دارد که آن را از بقيه متم ايز ميس ازد و ب ه
آن برتري خادي ميدهد و آن تغيير هدامند است که باعث تکامل ش يء متغي ر ميش ود و داراي نظ ام
خادي است .هر چيز امکان تکامل و رسيدن به هر چيز ديگر را ندارد .اين امکان راب ه خاد ي اس ت
ميان شيء در حاد تکامل و شيء ديگري که بعداً اين شيء به دورط آن در ميآي د .از اي ن امک ان ،ب ه
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«استعداد» تعبير ميشود .اين راب ه ،درحقيقت ،ميان دو شيء جداگانه نيس ت؛ بلک ه مي ان دو مرحل ه از
وجود يک شيء است .خداوند از قود حضرط موسي ميارمايند :پروردگار ما کسي است که خلق ت
هر چيزي را به وي داده و سپس هدايتش کرد (طه .)50 :طب اين آيه ،خداوند وجود خاص هر چي زي
را به او اااضه کرد و سپس به سوي کماد م لوبش هدايت نمود .ام ا در م ورد انس ان ب ه دلي ل برت ري
ويژهاي که خداوند به خلقت وي داده و او را از عقل و شعور بهرهمند ساخته ،ه دايت تک ويني او را ب ا
هدايت تشريعى به وسيله پيامبران همراه و همگام کرده است.
استعدادهاي ذاتي ،استعدادهاي ماهوي هستند .يک ش يء بن ا ب ه م اهيتش ميتوان د اس تعداده اي
مختلفي داشته باشد .به طور نمونه ،دانه بلو ه اس تعداد اي ن را دارد ک ه درخ ت بل و ش ود و ه
استعداد اين را دارد که سنجاب گرسنهاي را سير کند .ت ا هنگاميک ه دان ه بل و  ،دان ه اس ت ،اس تعداد
درخت بلو شدن را دارد و اين قابل تغيير نيست؛ اما هنگامي ک ه خ وراک س نجاب ش د ،ديگ ر اي ن
استعداد را ندارد؛ بلکه ب هعنوان بخش ي از حقيق ت س نجاب ،اس تعداد متناس ب ب ا آن را دارد .اي ن دو
استعداد حک واحدي ندارد .ميان اين دو استعداد ،تفاوط ااحشي وجود دارد.
ميان موردي که طبيعت يک شيء بهسوي غايتي در حرکت است و ميکوشد خود را ب ه آن برس اند
و موردي که طبيعت يک شيء استعداد چيزي را دارد ،ول ي ب ه س وي آن در حرک ت نيس ت ،تف اوط
وجود دارد .در استعداد «درخت بلو شدن» خصيصهاي است که در استعدادهاي ديگ ر نيس ت .هم ين
خصيصه است که موجب تفاوط و تمايز اين استعداد شده است« .درخت بلو شدن» کماد وي ژه دان ه
بلو است که از همان ابتدا ،دانه متوجه آن است؛ اقط شرايط مساعد ميخواهد تا اين طبيع ت خ ود را
با حرکت استکمالي ،به اعليت برساند و به سبب اعليت چنين استعدادي است ک ه از س اير موج وداط
متمايز ميشود .در پرورش اين نو استعداد ،الزم نيست عوامل خارجي آن را ب ه س وي درخ ت ش دن
پيش ببرد .اين دانه بلو براي تبلور استعدادش تنها اجتما شرايط را ميخواهد .اگر تمامي شرايط حت ي
به دورط تصاداي اراه شود ،دانه بلو حرکت استکمالي خود را آغاز ميکند« .استعداد درخت بل و
شدن» آينده ويژهاي براي دانه بلو به تصوير ميکشد؛ دانه بلو به واس ه چنين استعدادي ميتوان د ب ه
اعليتي برسد که از مادوده اعليتهاي متصور و ممکن موجوداط ديگر خارج است.
انسان نيز اين گونه است« .انسان کامل شدن» کماد وي ژه انس ان اس ت ک ه از هم ان ابت داء خلق ت
متوجه آن است ،اقط اجتما شرايط ميخواهد تا خ ود را ب ا حرک ت اس تکمالي اختي اري ب ه اعلي ت
برساند .بشر در اثر اعليت چنين استعدادي مستا خ اب «إرجعي إل ي رب ک راض يۀ مرض يۀ» و «ا ي
مقعد ددق عند مليک مقتدر» ميشود .انس ان مانن د س اير موج وداط طبيع ي ،از اس تعدادهاي ذات ي و
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غيرذاتي برخوردار است .ااراد بشر از آن نظر که ااراد نو واحدند ،استعداد و کماالط مش ابهي دارن د و
از آن نظر که تفاوطهايي به لااظ استعداد دارند ،هر دسته استعدادهاي مناصر به اردي دارن د ک ه باي د
به اعليت برسد .ازاينرو ،تکتک ااراد رسالتي دارند؛ نو بشر نيز رسالتي دارد .رسالت اا راد ،پيش رات
و تکامل از راه شکواا کردن تمام استعدادهاي ذاتي است .رسالت نو بشر نيز پيشرات و تکامل ن و از
راه شکواا کردن تمام استعدادهاي نو ؛ يعني استعدادهاي غيرذاتي است.
خداوند هر موجودي را که ميآارينند ،همان است که آاريده شده است .ماهي ت و چگونگيه ايش
همان است که خداوند آاريده است .اما انسان در بدو خلق ت اي ن گون ه نيس ت؛ آميخت هاي از عق ل و
شهوط است .چگونگيهايش را بايد خودش بيااريند .انسان استعداد رسيدن به کم اد ناما دود را دارد.
همواره در تکامل دايمي و ابدي به طرف بينهايت است .خداوند سباان ميارمايند :اي انسان ،حق اً ک ه
تو به سوي پروردگار خود ،به سختي ،در تالشي و او را مالقاط خواهي کرد (انش قاق .)6 :اي ن ت الش
سخت به خاطر اين است که آدمي از استعدادهاي خادي برخوردار است که او را آم اده ميس ازد ت ا از
موقعيت يک حيوان ناچيز مادي به يک موجود واالتر از هر مخلوقي ترق ي پي دا کن د .اي ن واقعي ت از
مقايسه انسان با ساير موجوداط و کمي تفاص در نيازهاي متعالي انسان اهميده ميشود.
هر موجودي در طبيعت آن چنان است که بايد باشد .تنها انسان است که هرگ ز آن چن ان ک ه باي د
باشد ،نيست .انسان آن چيزي نيست که آاريده شده است؛ بلکه آن چيزي اس ت ک ه خ ودش بخواه د
باشد .بذر انسانيت در او وجود دارد .آن بذر تدريجاً با همتاش سر بر ميآورد .انس ان شخص ي دارد و
شخصيتي .شخص انسان بدنش است که بالفعل به دنيا ميآيد .ولي جهاز روح ي انس ان ک ه شخص يت
وي را ميسازد ،بالقوه است(م هري ،1380 ،ص.)192
نسبت انسان در آغاز پيدايش با ارزشها و کماالط انساني ،از قبيل نسبت دانه بلو با درخ ت
بلو است؛ يک راب ه دروني به کمک عوامل بيروني ،اولي را به دورط دوم ي در م يآورد .اي ن
راب ه از قبيل راب ه تخته چوب و دندلي نيست؛ که تنه ا عوام ل بيرون ي اول ي را دوم ي تب ديل
مينمايد .استعدادهاي ذاتي آدمي براي رسيدن به غاياط ادلي و اوّلي طبيعت آدمي اس ت .غاي اط
ادلي و اولي طبيعت آدمي عبارتند از مدارجي که يک انسان در سلسله مرات ب وج ود ،در ق وس
دعود ،طي ميکند که موجب تکامل وي ميشود .با تکامل است ک ه اس تعدادهاي انس ان ش کواا
ميشود و ظرايت وجوديش اازايش ميياب د .خداون د س باان ميارماين د :م ا انس ان را از ن ف ه
مختل ى آاريدي و او را مىآزمايي  .بدين جهت او را شنوا و بينا قرار دادي  .ما راه را ب ه او نش ان
دادي ؛ خواه شاکر باشد (و پذيرا گردد) يا ناسپاس (انسان .)3-2 :اين آياط اشاره ب ه اس تعدادهاي
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زياد انسان دارد که او را به مرحلهاي از کماد رسانيد که از اختيار ،عق ل ،اراده ،روح تکاملپ ذير و
تضاد دروني برخوردار گرديد تا شايسته تکليف ،مس ؤوليت و آزم ايش گ ردد .ب ه هم ين منظ ور
خداوند او را سميع و بصير قرار داد تا دعوط الهي را که به وي ميرسد ،بشنود و آياط الهي را که
داللت بر وحدانيت خدا ،نبوط و معاد دارد ،ببيند و به آنها لبيک گويد.
وجود استعداد تکامل در آدمي به معناي نياز به باروري اي ن اس تعدادهاي ناما دود اس ت .خداون د
براي دستيابي انسان به کماد م لوب و شکواا شدن استعدادها« ،ميل ب ه کم اد» را ني ز در درون انس ان
تعبيه کردند تا او را در تکاپوي زندگي مادي و معنوي و رسيدن ب ه کم اد حقيق ي ي اري نماي د .چ ون
استعداد تکامل در انسان تا بينهايت است ،ميل و اشتياق به کماد نيز در او بينهايت اس ت .اي ن تکام ل
که از آنِ روح است ،به خاطر تعل روح به بدن مادي است؛ لذا روح انسان ،عالوه بر ميل و اش تياق ب ه
کماد خود ،به اکر بقاي بدن و تأمين نيازهاي آن نيز ميباشد .به هم ين جه ت ،خداون د روح را داراي
گرايشهاي مختلف غريزي قرار داد تا نيازهاي بدن را نيز ارضا کند .به ماض اين که ب دن ب راي بق اي
خود نيازمند به چيزي ميشود ،روح انسان با درک آن نياز ،به کمک امي اد خ دادادي ،حرکت ي را ب راي
راع آن آغاز ميکند.
انسان ،با توجه به آنچه گفته شد ،بر اساس دو گرايش عمل ميکند :از ي ک ط رف ،مانن د مالئ ک
تات تأثير جاذبهها و کششهاي ماوراي مادي ا ري قرار دارد؛ اي ن جاذب هها او را ب ه س مت تس بيح،
تقديس ،پرستش ،عبادط ،عل  ،اضيلتخواهي ،جماد و زيبايي ميکشاند .انسان ،ازط رف ديگ ر ،مانن د
حيواناط تات تأثير جاذبهها و کششهاي مادي قرار دارد .اين جاذبهها او را به سمت غ ذا ،اس تراحت،
آسايش ،و امور جنسي ميکشاند.
بسته به اينکه چه نو ارتباطي بين دو نو گرايش انسان برق رار ش ود ،مس ير تکام ل وي متف اوط
ميشود .وجود اين دو نو گرايش باعث شده ک ه راه انس ان از س اير موج وداط م ادي متم ايز ش ود.
اينگونه نيست که انسان به ماض آماده شدن شرايط ،خودبهخود به حرکت درآيد و مانن د مي وه بل و
در مسير از پيش تعيينشده حرکت کند .چگونگي موض عگيري انس ان در مقاب ل اي ن دو ن و گ رايش
موضعگيري و ادالت دادن به هريک ،راه او را متفاوط ميکند.
چگونگي مواجهه انسان با اين دو نو گرايش در گرو نظام اعتقادي و جهانبيني او است؛ زي را روح
به کمک اعتقاداط و جهانبينياش ،ه کماد م لوب خود را ميشناس د و ه

راب ه ااع اد را ب ا اي ن

کماد م لوب مشخص ميسازد .روح در آغاز حرکت به کمک نيروي عقل اين نظام اک ري و اعتق ادي
را ميسازد .البته عقل نميتوانند به تنهايي اين نظام را بسازد .تجربه و مه تر از هم ه ،وح ي ب ه تقوي ت
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نيروي عقل ميآيد تا نظام اکري و اعتقادي به شکل م لوبي در تمامي مراح ل حرک ت تک املي ش کل
گيرد .دين آمده تا استعداد ذاتي و غيرذاتي را هماهنگ کند.
زندگي حقيقي زماني شکل ميگيرد که به شکواا ساختن استعداد ذاتي بشر و نه اشبا غرايز او بينجامد.
پيامبر گرامي اسالم ميارمايد :همانا خداوند ارشتگان را آاريد و آنها را از عقل ماض ساخت .حيواناط
را آاريد و آنها را از شهوط ماض ساخت .انسان را آاريد و عقل و شهوط را در ه آميخ ت و در وي
قرار داد .پس هر کس عقلش بر شهوتش پيروز شود ،از ارشتگان باالتر است و هر کس شهوتش بر عقلش
پيروز شود ،از حيواناط پستتر است (مجلسي 1400،ق ،.ج  ،75ص .)292
ترکيب عقل و شهوط در انسان قهراً دو گرايش متضاد به وجود ميآورد؛ گرايشي آس ماني و گرايش ي
زميني .خداوند به انسان اراده و ح انتخاب داد ،تا ب ه اختي ار خ ود از ب ين اي ن دو راه يک ي را برگزين د.
همچنين خداوند انسان را اجتماعي آاريد .اجتما احتياج دارد به اينک ه اس تعدادهاي گون اگوني در آن ب ه
ظهور برسد و هر دسته ذوق و استعداد خادي را نمايان سازد .حکمت خداوند به اين تعل

گرات ه اس ت

که مجمو استعدادهايي که براي پيشرات جامعه الزم است ،در ميان مجم و اا راد جامع ه تقس ي ش ود.
خداوند سباان ميارمايند :آيا آنان رحمت پروردگارط را تقسي ميکنند؟! ما معيش ت آنه ا را در زن دگي
دنيا در ميانشان تقسي کردي ؛ بعضي را بر بعضي ديگر درجاتي برت ري دادي ت ا يک ديگر را ب ه خ دمت
گيرند و رحمت پروردگارط از تمام آنچه جمعآوري ميکنند ،بهتر است (زخرف.)32 :
استعدادهاي غيرذاتي براي رسيدن انسانها ب ه اه داف اجتم اعي اس ت .اه داف اجتم اعي عبارتن د از
اهدااي که انسان آنها را براي ايجاد زمينه براي اهداف اوليه و ذاتي تعقيب ميکن د .اس تعدادهاي اجتم اعي
انسان ،همه از اين قبيل هستند که موجب پيشرات اجتما ميشود .تن و اس تعدادهاي غيرذات ي انس ان ب ه
گونهاي است که ااراد در يک سلسله از استعدادها قوي و در برخي ديگر ض عيف هس تند .در اي ن ن و از
اختالفها چون هر يک داراي امتيازي است که در ديگري نيست ،ااراد جامعه باي د ب ا هماهن گ س اختن
استعدادهاي گوناگون خود ،از آنها در مسير پيشرات استفاده کنند (نصري ،1376 ،ص.)179
هر جامعه براي اين که بتواند به حياط خود ادامه ده د ،ب ه اا راد متع دد ب ا تواناييه ا و اس تعدادهاي
متفاوتي نياز دارد .بدين خاطر خداوند حکي تواناييها و استعدادهاي ااراد را متف اوط ق رار داد .گون اگوني
در ناوه آارينش انسانها از اسرار خلق ت اس ت .خداون د متع اد ميارماين د( :اي مردم)چ را ش ما ب راي
خداوند وقار (و عظمت) را در نظر نداريد و حاد آن که شما را گوناگون آاريد (نوح:

.)14 - 13

حضرط علي در باره تفاوط استعدادهاي انسانها ميارمايد« :انسانها تا زماني ک ه تف اوط دارن د،
در خير و خوشياند ،همين که همسان شوند ،هالک ميشوند» (مجلس ي ،1400 ،ج  ،77ص .)232اگ ر
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همه انسانها همسان آاريده ميشدند ،نظام اجتما مختل ميشد؛ زيرا همه دنب اد ي ک ک ار ميراتن د و
استعدادشان يک روش و يک کار را اقتضا ميکرد؛ در نتيجه نيازهاي بشر برآورده نميش د و در گ ذران
امور ،دچار سختي و مشکالط ميشدند.
يکي از جهاتي که خداوند ااراد بشر را مختلف آاريدند ،اين است که بدان وسيله آزم ايش ش وند و
معلوم گردد طبقاط مختلف اجتما آيا به وظيفهشان عمل ميکنند و از ويژگيهاي وجودي خودشان ب ر
وا عقل و شر بهرهمند ميشوند يا نه .خداوند حکي ميارمايند :برخي از شما را بر برخي برت ري داد
تا شما را در مورد آنچه به شما داده ،آزمايش کن د(انعام .)165 :اخ تالف اس تعدادها ب ر اس اس مص الح
آارينش توسط آاريدگار جهان به ناو دقيقي تعيين شده است.
تفاوت استعدادهاي ذاتي و غيرذاتي انسان با ساير موجودات

استعدادهاي ذاتي و غيرذاتي انسان با ساير موجوداط در موارد زير متفاوتند:
الف) انسان اين توانايي را دارد که هر دو نو استعداد خود را ه زمان پرورش دهد .پ رورش ي ک ن و
استعداد ،مانع پرورش نو ديگر نيست .به طور نمونه ،اگر انساني داراي استعداد غي ر ذات ي ش اعري
باشد ،پرورش آن مانع پرورش استعداد ذاتي براي دستيابي به کم اد ناما دود نميش ود .در مقاب ل،
پرورش اين دو نو استعداد در ساير موجوداط طبيعي اينگونه نيست .براي مثاد ،اگر تخ

مرغ ي

پخته شود تا گرسنهاي را از مرا نجاط دهد ،ديگر امکان پرورش اس تعداد ذات ي ،ک ه همان ا م ر
شدن است ،از بين ميرود.
ب) پرورش استعدادهاي غيرذاتي در ساير موجوداط طبيعي ،نياز به عوامل خارجي دارد ت ا آن طبيع ت
را تات تأثير خود قرار دهد و آن را با يک حرکت غيراختياري به شيء ديگر تب ديل س ازد .تب ديل
شدن هسته خرما به خاکستر ،به طور نمونه ،به عوامل خارجي نياز دارد؛ ولي پ رورش اس تعدادهاي
ذاتي آن به چنين عوامل خارجياي نياز ندارد .با آماده شدن شرايط ،حرکت اس تکمالي ک ه حرکت ي
پيچيده همراه با نوعي جبر طبيعي است ،آغاز ميشود .ولي در انسان ،پرورش ه ر دو ن و اس تعداد
يک حرکت کامالً اختياري است و نقش عوامل خارجي در حد زمينهسازي اس ت .از اي نرو ،آنچ ه
بر عهده جامعه است ،آمادهسازي زمينه براي شکواا شدن استعدادها است.
ضرورت شکوفا شدن استعدادهاي ذاتي و غيرذاتي

م ل پرورش استعدادهاي ذاتي انسانها ضرورط دارد .ضرورط شکواا شدن استعدادهاي غيرذات ي ب ه
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شکواا شدن استعدادهاي ذاتي بستگي دارد .در انسان ،امکان اعليت يااتن ه زمان هر دو دس ته اس تعداد
وجود دارد؛ با اين تفاوط که اعلي ت ي ااتن اس تعدادهاي غيرذات ي در انس ان ،زمينهس از اعلي ت ي ااتن
استعدادهاي ذاتي است؛ اما در ساير موجوداط طبيعي ،هرچن د کم اد ن و در پ رورش اس تعداد ذات ي
است ،ولي اعليت ي ااتن اس تعداد ذات ي ک ه کم اد خ اص آن ب ه ش مار ميآي د ،م انع اعلي ت ي ااتن
استعدادهاي ذاتي ديگر موجوداط و استعدادهاي غيرذاتي خودش ميشود .از آن جا که خداون د حک ي
اين موجوداط را براي تاصيل کماالط باالتر خل کرده و قوام عال جانداران به پ رورش اس تعدادهاي
غيرذاتي نيز ميباشد تا حفظ نسل هر جاندار ميسّر گردد ،م ل پرورش استعدادهاي ذات ي در غيرانس ان
ترجيح ندارد .اين برخالف پرورش اين ن و اس تعداد در انس ان اس ت ک ه ت رجيح اق ط ب ا پ رورش
استعدادهاي ذاتي است و ساير استعدادها بايد در خدمت اس تعدادهاي ذات ي باش د .اي ن تنه ا مس ألهاي
است که موجب ارزشيابي و تصمي گيري در باب استعدادهاي ما ميشود و ما را در انتخ اب اس تعدادها
براي اعليت يااتن ،درگير ارزشگذاري مينمايد.
آنچه در برنامهريزيها بايد اد ل ق رار گي رد ،پ رورش اس تعدادهاي ذات ي اس ت؛ پ رورش س اير
استعدادها بايد در خدمت پرورش استعدادهاي ذاتي قرار گيرد و اگر نيازي ب ه آن نش د ،هرگ ز ش کواا
نشود و نياز کاذب تلقي گردد .بنابراين ساير استعدادها نه تنها بايد تا جايي پرورش يابن د ک ه هيچگون ه
مادوديتي براي پرورش استعدادهاي ذاتي نداشته باشند ،بلکه بايد به گونهاي پرورش يابند ک ه ح داکثر
سودمندي را براي پرورش استعدادهاي ذاتي داشته باشند.
منشأ نيازهاي کاذب

منشاء نيازهاي کاذب تمايالط مديريت نشده انسان است .وقت ي اي ن تم ايالط توس ط عق ل و وح ي
مديريت نشود و انسان از آنها چش و گوش بسته و بيتوجه ب ه پيام دهاي آن پي روي کن د ،وي تنه ا
درگير ارضاي لذطهاي کاذبي ميشود که هيچ نقشي در شکواايي استعداد ذات ي او ن دارد .در نيازه اي
کاذب ،غرض درااً لذاط است.
بشر در نيازهاي حقيقي ه ممکن است از تمايالط پيروي کند؛ ولي اين پي روي ک ردن ب ه وس يله
عقل و وحي مديريت ميشود و انسان چش و گوش بسته از آن پيروي نميکند؛ بلک ه ب ه ت أثير آن ب ر
روح و سرنوشت خويش و راب ه با خداوند دقت ميکند و س پس تص مي ميگي رد .در اينج ا غ رض
درااً لذاط نيست.
عدم مديريت تمايالط ريشه در خ ا و اشتباه انسان در شناخت هدف زندگي و مسير رسيدن ب ه آن
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دارد .از اين مشکل ميتوان به ضعف معرات و ايمان تعبير کرد .شکواا ساختن استعدادهاي ذاتي انس ان
حرکتي استکمالي است .حرکت استکمالي انس ان ب ر خ الف حرک ت اس تکمالي نبات اط و حيوان اط،
حرکت علمي و ارادي است و نياز به شناخت هدف و مسير دارد .از آنجا که ،شناختن هدف به معن اي
يااتن و ادراک وجداني و شهودي قبل از رسيدن به آن ممکن نيست ،به ناچار به دورط اي ده و تص ور
ذهني خواهد بود .هر قدر اين ش ناخت روش نتر و آگاهان هتر باش د ،امک ان تکام ل ارادي و اختي اري
بيشتر است .در حرکاط اختياري ميزان تکامل به اراده و اختي ار موج ود متا رک بس تگي دارد؛ چ ون
اختيار و انتخاب بدون عل و آگاهي امکان ندارد .حسن انتخاب ب ه عل

و تش خيص د ايح بس تگي

دارد .هر قدر دايره معلوماط وسيعتر و امکان کسب دانشهاي يقيني بيشت ر باش د ،امک ان بهرهب رداري
دايح از آنها براي تکامل اختياري بيشتر خواهد بود.
خ ا در شناختن هدف زندگي و مسير رسيدن به آن باعث ميشود تا انسان به زندگي پس ت دني وي
رضايت دهد ،ناخود را خود بپندارد ،ظاهربين شود و از آخ رط و ي اد خ دا غفل ت ورزد و در تع ديل
جوشش غرايز و اشبا آنها ناتوان گردد.
الف) رضايت به زندگي پست دنيوي

بعضي انسانها به زندگي پست (الحياة الدنيا) ،ارضاي نيازهاي مادي رض ايت دارن د و ب ه اس تعدادهاي
ذاتي خود توجه نميکنند .اين مشکل نتيج ه مس تقي ح ب ذاط اس ت .ح ب ذاط مه ت رين ويژگ ي
اختصادي جانداران است که رضايت را بر آنها تاميل ميکند .بعضي انسانها گمان ميکنن د رض ايت
حادل از برآورده شدن حب ذاط م اب استعدادهاي او است .آياط زيادي بر اين م ل ب دالل ت دارد:
کسانى که اميد به ديدار ما ندارند و به زندگى پست دد خوش کرده و بدان اطمينان يااتند و کس انى ک ه
از آياط ما غاالند ،جايگاه آنها آتش است (يونس .)8 - 7 :اينها اارادي هس تند ک ه جويب ار حي اط و
عوامل جبري مايط و تاريخ ،آنها را با خود ميبرد .آنها توجه ندارند که با هدفگيري بهت ر ميتوانن د
در مجراي تکامل قرار گيرند .هدفگذاري اين گروه بيشباهت به هدفگيري غري زي س اير حيوان اط
نيست که در جريان زندگي نه اعتاليي مياهمند و نه سقوطي.
منظور از زندگي پست ،زندگي طبيعي درف است .در قرآن مجيد ،اين نو زندگي در برابر زن دگي
پاکيزه(حياة طيبه) و زندگي قابل استدالد و يايي من حي عن بينۀ آمده است .وقتى جهانبينى کس ي
چنين باشد که اميدي به لقاء پروردگار نداشته باشد ،همه ه ّ و غ ّ او مع وف ب ه زن دگى م اد دني ا
مىشود .از آنجا که انسان به حک حب ذاط مىخواهد باقى بماند ،به دعوط غريزهاش هم ه همّ ش را
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درف اين مىکند که با رااه هر چه کاملتر باقي بماند و اانى نشود .اگر ايمان ب ه حي اط دائم ى داش ته
باشد ،حياتى که به پهنا دنيا و آخرط است ،ديگر به زندگي پست راضي نميشود .ام ا اگ ر ب ه چن ين
حياتى ايمان نداشته باشد ،قهراً همه ه ّاش برا بقاء ِدرف همين زندگى پست دَرف م ىش ود .او ب ه
داشتن اين زندگي راضى ميشود ،دلش به آرامشى کاذب ،اطمينان مىيابد و ديگر ب ه طل ب آخ رط ب ر
نمىخيزد .غوطهور شدن در زندگي طبيعي درف ،جز گراتن از طبيعت و باز گردان دن ب ه آن و تن از
بقاء نتيجه ديگري ندارد .همه دستوراط دين براي اين است که زندگي از حرکت به پيش متوقف نش ود.
دستوراط ديني بشر را روي خ ي که از مشيت ازلي تا جهان ابدي کشيده ،در حرکت ميبيند.
در طود تاريخ عدهاي کوشش کردند چنان مغز انسانها را شستش و دهن د ک ه درگي ر ه يچ س ؤاد
ريشهاي و بنياديني نشوند .يکي از راههاي بروز اين مشکل ،القاي اين ادعا است که زندگي اقط ح داکثر
برخورداري از لذائذ حسي طبيعي ميباشد .الق اي اي ن ش بهه در عص ر کن وني ب ه ش يوههاي متف اوط
دورط ميگيرد .تالش ميشود تا کسي به اين اکر نيفتد که کيست ،از کجا آمده ،به کجا ميرد و ب راي
چه آمده است.
در آياط قرآن مجيد ،رضايت عالي در برابر رضايت ابتدايي و خام م رح شده است .رض ايت ع الي
ناشي از گرايش به زندگي پاکيزه است .خداوند متعاد اين رضايت را نتيجه ارتبا با خود م يدان د« :اي
نفس م مئن بازآي به حضور پروردگارط در حالي که تو راضي از او و او راضي از توس ت .ب ازآي در
بين بندگان من و داخل شو در بهشت من» (اجر .)27 - 30 :خداوند در آيه ديگر ميارماين د« :از کس ي
که از ياد ما دد ميگرداند و جز زندگي پست را نميخواهد ،روي بگردان» (نج  .)29 :اي ن آي ه دالل ت
بر اين دارد که اعراض از ذکر خدا باعث مىشود تا ديد آدم ى کوت اه گش ته و دان ش او تنه ا در چه ار
ديوار تنگ زندگى دنيا و شؤون آن مادود شود .کسى که از ياد خ دا غاا ل اس ت ،خواس تش ني ز از
چهار ديوار زندگى ماد پست اراتر نمىرود (ر.ک .جعفري ،1360،ج ،8ص .)154
ب) ناخود را خود پنداشتن

بعضي انسانها خود را با «ناخود» اشتباه مىگيرند و «ناخود» را «خود» مىپندارن د .آنچ ه آن ان ب ه خي اد
خود برا «خود» انجام مىدهند در حقيقت ب را «ن اخود» انج ام مىدهن د و خ ود واقع ى مت روک و
مهجور مىماند .آنجا که انسان واقعيت خود را همين «تن» مىپندارد و هرچه مىکن د ب را ت ن و ب دن
مىکند ،خود را اراموش کرده و ناخود را خود ميپندارد .ه ر موج ود در مس ير تکام ل خ ويش ،در
حقيقت از «خود» به «خود» سفر مىکند؛ وي از خود ضعيف به سو خود ق و م ىرود .انا راف ه ر
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موجود از مسير تکامل حقيقى ،اناراف از خود به ناخود است .اين اناراف بيش از همه در مورد انس ان
که موجود مختار و آزاد است ،دورط مىگيرد .انس ان ه ر غاي ت اناراا ى را ک ه انتخ اب کن د ،در
حقيقت آن را جا «خود» حقيقى خويش ميگذارد؛ يعنى ناخود را خود ميپندارد .آنچه در مت ون دين ي
در مذمّت ماو شدن در مادياط آمده ،ناظر به اين جهت است .داشتن غاياط اناراا ى يک ى از ع واملى
است که موجب ميشود انسان غيرخود را به جا خود قلمداد کند و در نتيجه خود حقيقى را ارام وش
مىکند (م هري1380 ،د ،ج ،16ص .)574 - 379
خداوند متعاد گاهى تعبيراط خادى از قبيل «خودزيانى» يا «خوداراموشى» در باره برخى از آدمي ان ب ه
کار مىبرد و مىارمايند« :آنها [سرمايه] وجود خود را از دست دادند و معبودهايى را ک ه ب ه درو س اخته
بودند ،همگى از نظرشان گ مىشوند» (اعراف .)53 :همچنين مىارمايند« :زيان ک رده و س رمايه باخت ه آن
است که خويشتن را زيان کرده و خود را باخته است» (زمر)15 :؛ «از خدا غاال شدند و خدا را از ياد بردند،
پس خدا خودشان را از خودشان اراموشاند و خودشان را از خودشان غاال ساخت» (حشر.)19 :
ج) ناتواني در تعديل جوشش غرايز و اشباع آنها

يکي از داشتههاي ذاتي انسان غريزه است که ب ور خودکار از قوه به اعل ميرسد و حالت نيمه آگاهان ه
دارد .غرائز درجوشش و اعاليتهاي خود هيچ ادل و قانوني را به رسميت نميشناس د و اق ط طال ب
اشبا اند؛ اين م البه بسيار قوي و جدي است .متأسفانه بعضي از تعديل جوشش غراي ز ن اتوان مان ده و
اشبا آن را متن حقيقي زندگي خود قرار ميدهند .تالشه اي مس تمر اي ن اا راد تاق

بخش يدن ب ه

استعدادهاي غيرذاتي است .هنگامي که آنان از ض رورياط حي اط زن دگي ا ار ميش وند ،ش رو ب ه
ارضاي تمايالط مااوق ضرورياط زندگي ميکنند .آنان ماور اساسي هم ه اعاليته اي خ ود را خ ود
طبيعي قرار ميدهند .از آنجايي که خواستههاي خود طبيعي حدي نميشناسد ،هر چه جز خ ود طبيع ي،
وسيلهاي براي ارضاي تمايالط خود طبيعي تلقي ميشود .اگر انسان تنها يک غريزه داشت ،ه ر چ ه در
ارضاي آن زيادهروي ميکرد ،کمالش بود؛ ولي چون بشر غرايز گوناگون ديگري نيز دارد؛ زي ادهروي در
ارضاي يک غريزه ،نيازي کاذب تلقي ميشود (ر.ک .جعفري ،ج ،12ص.)182
د) ظاهربيني و غفلت از آخرت و ياد خدا

يکي از عواملي که موجب روي آوردن انسانها به تأمين نيازهاي کاذب ميش ود ،اراموش ي ي اد خ دا و
روز جزا است .خداوند متعاد در اين باره ميارمايند« :همانان که دين خود را سرگرمي و بازي پنداش تند
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و زندگي پست مغرورشان کرد .پس ما امروز آنان را از ياد ميبري همانگونه که آن ان دي دار امروزش ان
را از ياد بردند و آياط م ا را انک ار ميکردن د» (اع راف .)51 :اي ن آي ه س بب مارومي ت دوزخي ان از
نعمتهاي بهشتي را اشتغاد آنها به لهو و لعب و غرور به عنوان مظ اهر نيازه اي ک اذب ميدان د .اي ن
امور سبب ميشود آنها در لجنزار شهواط ارو روند و همه چيز حتى رستاخيز را به دس ت اراموش ى
سپرده و گفتار پيامبران و آياط الهى را انکار کنند.
نزديکترين تعبير قرآني به نيازهاي کاذب ،هواي نفس(خواهش دد) اس ت .منظ ور از ه واي نف س
ارضاي کور غرايز بدون توجه به اثراط آن بر ارايند حرک ت اس تکمالي و ب دون دخال ت دادن عق ل و
وحي در هنگام ارضاي آن است .خداوند متعاد در اين باره ميارماي د« :از آن ک س ک ه دل ش را از ي اد
خويش غاال ساختي و از هواي خود ارمان ميبرد پيروي مکن« (کهف .)28 :در آي ه ديگ ر ميارماي د:
پس تو را از آن [قيامت] باز ندارد آن کس که به آن باور ندارد و در پي هواي خ ويش ب وده اس ت ک ه
هالک خواهي شد (طه.)16 :
علل نگرش منفي به نيازهاي کاذب

علت مذمتهايي که در باره پيروي از نيازهاي کاذب ميشود ،اين است که باعث غاا ل ش دن انس انها
از لذطهاي برتر ميشود .نيازهاي کاذب لذط آني دارد و توجه انسان را از لذطهاي برتر غاال ميکن د.
انسان وقتي لذتي را درک کرد ،ب ه اس تفاده از آن عالقهمن د ميش ود و ت وجهش ب ه ط رف آن ،جل ب
ميشود .نتيجه اين امر ماروم شدن از لذطهاي ارزندهتري است که ميتوانست از آنها بهره برد.
انسان نميتواند در اين جهان از همه لذطها بهرهمند شود .وي ناچار اس ت ک ه دس ت ب ه انتخ اب
بزند .او ممکن است در اين انتخاب دچار اشتباه و لغ زش ش ود .انس ان گ اهي ل ذطهاي ک ارزش را
ترجيح ميدهد؛ چون به آنها جلب شده و با آنها ان س گرات ه اس ت .خداون د حک ي در اي ن زمين ه
ميارمايند« :بلکه زندگي پست را بر ميگزينيد با آن که آخرط نيک وتر و پاي دارتر اس ت» (اعل ي- 16 :
 .)17چون انسان طالب زندگي پايدار است ،خداوند متعاد او را نسبت به پايدارتر بودن زن دگي آخ رط
راهنمايي ميکند و به او گوشزد ميکند که لذطهاي آن از لذطهاي دنيا برتر است.
آيه اوق دوام و کيفيت را به عنوان دو معيار در ترجيج ل ذطها ب ر يک ديگر را ب ر ميش مارد.
انسان بر اساس ا رتش ،طالب لذط است .عقل او حک ميکند که ل ذط ب ا دوامت ر را ب ر ل ذط
ک دوامتر ترجيح دهد .اگر دو لذط از نظر زمان مساوي باشند ،اما از نظ ر کيفي ت ب ا ه

تف اوط

داشته باشند ،يکي توأم با آالم باشد و ديگري چنين نباشد يا هيچکدام توأم با آالم نباشد؛ ولي يک ي
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شديدتر باشد ،انسان به حک عقل لذط با کيفيتتر را برميگزيند .در دورتي که يکي از دو ل ذط
مشابه ،توأم با آالم باشد ،عقل حک به گزينش لذتي ميدهد که توأم با آالم نيست .با اي ن وج ود،
برخي ااراد عليرغ حک عقل به انتخاب لذطهاي شديدتر و پايدارتر و غيرتوأم با رنج ،لذطهاي
آني و زود دست يااتني را انتخاب ميکنند .علت دينگريزي بعضي نيز همين اس ت ،چ ون وع ده
خدا نسيه؛ ولي لذطهاي دنيا نقد است (مصباح.)1393 ،
انسان در بدو خلقت ،لذطهاي خود را نميشناس د و اس تعداد درک هم ه آنه ا را ن دارد .در ابت دا
لذط خوردن و آشاميدن را درک ميکند ،سپس لذط بازي کردن را و آنگاه که ب ه س ن بل و ميرس د،
لذط جنسي را مياهمد .اين طور نيست که بشر در بدو خلقت ،همه لذطهايي که برايش ميس ر اس ت،
را بشناسد .برخي لذطها به طور طبيعي براي انسان پيدا نميشود .انسانهاي متع ارف و س ال در س نين
خادي خود به خود لذطهاي مذکور را درک ميکنند .در مقابل لذطهاي قرار دارد ک ه خ ود ب ه خ ود
پديد نميآيد؛ انسان براي بهرهمندي از آن بايد تالش کند تا استعداد آن را بياب د .ل ذط ان س ب ا خ دا و
تقرب الياهلل از اين قبيل است.
حکمت آفرينش لذّت

يکي از حکمتهاي آارينش لذّط براي موجوداط مادي از جمل ه انس ان ،ايج اد انگي زه ت الش ب راي
دستيابي به موادي است که براي زنده ماندن بدان نياز دارند؛ اموري که دستيابي به آنه ا نيازمن د تام ل
زحمت است .اگر انسانها از اين امور لذط نبرند ،انگيزهاي براي تأمين آنها نخواهند داشت .اگر انس ان
گرسنه ،احساس گرسنگي نکند و از غذا خوردن لذط نبرد؛ ممکن است ب راي ت أمين غ ذا و تن اود آن
اقدام نکند و در نتيجه از بين برود .در برخي از بيماريه ا ،نظي ر س رطان اي ن مش کل ب روز مينماي د.
سرطان بيماريايي است که درد ندارد ،لذا مريض انگيزهاي براي مداوا و خ وردن دارو ن دارد؛ در نتيج ه
بيماري پيشروي ميکند و مريض را از پاي در ميآورد.
اگر لذطهاي حيواني وجود نداشت ،زندگي انسانها مختل ميشد؛ از اينرو ،حکمت اله ي ب ه
اين تعل گراته که در انسان احساس درد پديد آيد تا وي به اکر راع آن برآيد و در نتيجه اقدام به
تأمين نيازها نمايد؛ وي زماني که نيازش تأمين شد ،احساس لذط ميکند .خداوند متعاد ب راي ه ر
يک از قواي انسان ،لذط متناسبي قرار داده است .هوا ،آب و غذا از جمله نيازه اي حي اتي انس ان
ميباشند .انسان به شدط و در همه شرايط ،به هوا نياز دارد .خداون د ه وا را در هم ه ج ا ا راوان
آاريد و به آساني و بدون زحمت در دسترس همه قرار داد؛ انسانها براي تهيه هوا هيچ زحمت ي را
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متامل نميشوند .خداوند هيچ قوه مدرکهاي به انسان نداد تا ل ذط ت نفس را درک نماي د؛ گ ويي
لذط ،مزد رنج تهيه آن است.
نياز بعدي انسان آب است .اگر آب چند روز به انسان نرس د ،ميمي رد .خداون د آب را در طبيع ت
اراوان آاريدند .اما اراواني آب به اندازه هوا نيست .تهي ه اي ن ک االي ض روري مق داري زحم ت دارد.
خداوند نيز براي دستيابي به آن مقداري لذط قرار داده است .نياز بعدي انسان غذا است .اگر غ ذا چن د
روز به انسان نرسد ،ميميرد .غذا با زحمت بيشتري به دس ت ميآي د .خداون د ني ز ب راي غ ذا ل ذط
بيشتري در نظر گراته است .نياز بعدي انسان تشکيل خانواده براي بقاي نسل است .اگر انسان تش کيل
خانواده ندهد ،نسلش منق ع ميشود .در حالي که مشيت اله ي ب ه اس تمرار نس ل تعل

گرات ه اس ت.

تشکيل خانواده ،بزرا و تربيت کردن ارزند ،زحمت مداوم زيادي دارد؛ از اينرو ،خداوند متع اد ب راي
آن لذط بيشتري قرارداد تا انسان انگيزه داشته باشد که زحماط آن را پذيرا شود.
انسان در عالَ ادراک برا لذتى يا برا راع رنجى کار مىکن د ،ام ا در واق ع ن ه ل ذط و ن ه رن ج
هيچيک ادالت ندارد؛ بلکه ادل آن است که بدن نياز خود را تأمين کند .اگر انسان اين رن ج و ل ذط را
درک نکند و تمايلي به آن نداشته باشد و درااً به حک عق ل ب ه خ اطر مص الح ب دن ک ار کن د ،چن د
دباحي بيش زندگى نخواهد کرد .اگر انسان از گرس نگى رن ج ،و از غ ذا خ وردن ل ذط نب رد و اق ط
بخواهد به السفه اين که مىخواهد زنده بماند ،مرتب غذا تهيه کند و بخ ورد ،م ىگوي د اد الً زن دگى
ارزش اين زحمت را ندارد .ولى وقتى انسان از غذا لذط ببرد ،همين لذط هداى برا زندگى م ىش ود،
هرچند که وي اهدف واالتري نيز دارد (م هري ،1379 ،ج  ،7ص.)444
باالتر از هدف تغذيه ،استمرار نسل است .اگر انسان از توليد نسل لذط نميبرد ،هيچگ اه ب ه ازدواج
و تامل رنج بچهدارشدن تن نميداد .در اين دورط ،نسل اود انسان منقرض مىشد .وقتى خداون د در
توليد نسل لذط قرار داد ،انسان اعاليتهاي الزم براي دستيابي به آن را به عنوان هدف قلمداد مينماي د.
او ازدواج مىکند تا لذط بيشتر از زندگى بب رد .ب دين وس يله بش ر در اس تخدام س نت اله ي ق رار
ميگيرد .اگر انسان اين لذطها و رنجها را درک نکند ،هرگز به دنباد راع نيازه ا طبيع ياش نم ىرود.
از اين حکمت خداوند نتيجه ميگيري  :لذطها مزد زحماط کشيده شده براي تأمين نياز اس ت و کم اد
ماسوب نميشود .احکام اقهي که خداون د ب راي خ وردن ،آش اميدن ،تهي ه غ ذا و ازدواج ق رار داده،
همگي حاکي از اين واقعيت است که انسان بايد زير بار زحمت تهيه آنها ب رود و ل ذط را ب ا رنج ش
بخواهد .از اينرو ،طلب لذط تنها و ارار از رنج ،اناراف تلقي ميشود .به همين خاطر خداون د بعض ي
از راههاي تأمين نيازهاي اوق را حرام کردند (ر.ک :مصباح ،1390 ،ص .)302 - 300
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سياستگذاري اقتصادي در حوزه تأمين نيازها

عمده ثمره اقتصادي باث از انوا نيازها و منشأ آن ،در سياس تگذاريها و برنام هريزيهاي اقتص ادي
جهت تخصيص منابع ظهور مينمايد .با توجه به آنچه گفته ش د منش اء نيازه اي حقيق ي ،اس تعدادهاي
ذاتي و منشاء نيازهاي کاذب ،تمايالط مديريت نشده است .انسان ميتواند همه نيروهاي مادون طبيع ي،
نباتي و حيواني را به نفع تکامل انساني خود استخدام کند و به همه آنها در حدي که ب راي رس يدن ب ه
کماالط انسانيش مؤثر است ،نيازمند است .بهرهبرداري بيقي د و ش ر از اي ن ق وا ب راي انس ان مفي د
نيست .همچنين استعدادهاي غيرذاتي بشر ميبايد در خدمت پيشرات جامعه و تاق اه داف اجتم اعي
قرار گيرد تا زمينه الزم براي شکواا شدن استعدادهاي ذاتي وي مهيا شود.
يکي از لوازم اساسي يااتههاي اوق در مورد رتبهبن دي نيازه ا آن اس ت ک ه آمادهس ازي بس تر الزم
براي شکواايي استعداد ذاتي بشري ادلي مه در برنام هريزيها و سياس تگذاريهاي اس ت .ب ر اي ن
اساس سرمايهگذاري و تخصيص منابع براي توليد کاالها و خدماتي ک ه نقش ي در اي ن ارآين د ندارن د،
ضرورط خود را از دست ميدهد و دولت اسالمي بايد با تص ويب ق وانيني تولي داط آنه ا را متوق ف
نمايد .توليد دخانياط ،مواد مخدر ،مشروباط الکلي ،بناهاي مجل ل نامتع ارف ،اش ياء تجمل ي ،ايل ه اي
نامناسب ،خودروهاي لوکس ،و زيورآالط نامتعارف از جمله مصادي تأمين نيازهاي کاذب است.
نتيجهگيري

خداوند متعاد دو دسته استعداد ذاتي و غير ذاتي در وجود انسان قرار داده اس ت .اس تعداد ذات ي هم ان
کماد ويژه انسان است که شکواايي آن مستلزم استخدام نيروهاي طبيعي ،نباتي ،حيواني و انس اني ب وده
و منشاء نيازهاي حقيقي او ميباشد .از آنجا که استخدام اي ن نيروه ا م الزم ب ا رن ج و زحم ت اس ت،
خداوند براي آن لذط قرار داد.
بعضي از اارد در اثر خ ا و اشتباه در شناخت ه دف زن دگي و مس ير رس يدن ب ه آن ،بهرهب رداري
بيقيد و شر از نيروهاي طبيعي ،نباتي و حيواني را درااً به خاطر لذط آن ي س ر لوح ه زن دگي ق رار
ميدهند؛ همين امر منشاء نيازهاي کاذب است .خداوند عالوه بر استعداد ذاتي ،استعداد غير ذات ي را ني ز
در انسانها قرار داد .خداوند انسان را اجتم اعي آاري د .اجتم ا ب ه اس تعدادهاي گون اگوني ني از دارد.
حکمت خداوند به اين تعل گراته است که مجمو استعدادهايي که براي پيشرات جامع ه الزم اس ت،
در ميان ااراد جامعه تقسي شود .تا آنجايي که پرورش اس تعداد غيرذات ي در خ دمت پ رورش اس تعداد
ذاتي است ،منشاء نيازهاي حقيقي است و از آنجا به بعد منشاء نيازهاي کاذب ميباشد.
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به طور کلي ،منشاء نيازهاي کاذب تمايالط مديريت نشده انسان است .اگ ر اي ن تم ايالط توس ط
عقل و وحي مديريت نشود و انسان از آنها چش و گوش بسته و بيتوجه به پيامدهاي آن پيروي کن د،
اين امر هيچ نقشي در شکواايي استعداد ذاتي بشر ندارد.
در نيازهاي کاذب غرض درااً لذط است .هرچند در نيازهاي حقيقي نيز ممکن است از تم ايالط
پيروي کني ؛ اين پيروي ميبايد به وسيله عقل و وحي مديريت شود .انسان نبايد چش و گوش بس ته از
آن پيروي نميکند؛ بلکه بايد به تأثير آن بر روح و سرنوشت خويش و راب ه با خداون د دق ت کن د .در
اينجا غرض درااً لذط نيست.
عدم مديريت درست امياد نتيجه خ ا و اشتباه انسان در شناخت هدف زندگي و مس ير رس يدن ب ه
آن است .از اين مشکل ميتوان به ضعف معرات و ايم ان تعبي ر ک رد .عل ت م ذمتهايي ک ه در ب اره
پيروي از نيازهاي کاذب ميشود ،اين است که باعث غاال ش دن انس انها از ل ذطهاي برت ر ميش ود.
نيازهاي کاذب به دليل لذط نقدي که دارد انسان را از لذطهاي برتر غاال ميکند.
ثمره تفکيک نيازها و توجه به منش اء آن در سياس تگذاريها و برنام هريزيهاي اقتص ادي جه ت
تخصيص منابع به نيازها ظاهر ميشود .آنچه که در سياستهاي کل ي و برنام هريزيها باي د اد ل ق رار
گيرد ،آمادهسازي بستر الزم براي شکواايي استعداد ذاتي بش ر اس ت .ب ر اي ن اس اس س رمايهگذاري و
تخصيص منابع براي توليد کاالها و خدماتي که نقشي در اين ارآيند ندارند ،ضرورط خ ود را از دس ت
ميدهد و دولت اسالمي بايد با تصويب قوانيني توليد آنها را متوقف نمايد.
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