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  چكيده

در مي يابيم كه انگيزه توليد در  در نظريه رايج توليد رفتار توليد كنندهبا توجه به مفروضات نظريه 

در واقع زيربناي تفكـر  . جامعه سرمايه داري با طرز تلقي آنان از نفع شخصي ارتباط تنگاتنگي دارد

  .اقتصاددانان نظام سرمايه داري، نفع شخصي است

اسالمي ، فاصله ارزش ها و اعتقادات در اقتصاد )ع(با مراجعه به آيات قران كريم و روايات معصومين 

با توجه به جهان بيني دو نظام، حب ذات در اقتصـاد اسـالمي در   . و اقتصاد متعارف، روشن مي شود

  .برابر نفع شخصي در اقتصاد متعارف بروز مي كند

در اين نوشتار ضمن بررسي و نقد ايده نفع شخصي از منظر متفكرين غربي، اين عامـل را از منظـر   

در ادامه نيز با جستجو در آيات . رد تحليل و نقد قرار خواهيم دادانديشمندان اقتصاد اسالمي نيز مو

  .را مورد بحث و بررسي قرار مي دهيمنفع شخصي و محدوديت هاي آن قرآن كريم و منابع روايي 

  

   نظام سرمايه داري ،نفع شخصي، اصالت فرد: ات كليدي كلم

                                                                                                               
 enanpoor@gmail.com  ........…         )ع(و اقتصاد، دانشگاه امام صادق معارف اسالمي  كارشناس ارشد.  1

 )ع(دانشيار دانشكده معارف اسالمي و اقتصاد، دانشگاه امام صادق  .2
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  مقدمه

نكتـه اي  . انگيزه توليد در جامعه سرمايه داري با طرز تلقي آنان از نفع شخصي ارتبـاط تنگـاتنگي دارد  
قابل توجه در اينجا اين است كه منظور از نفع شخصي همان برداشت نئوكالسيك هاست كه در نهايت 

  . به حداكثر سازي مطلوبيت ختم مي شود
آن هـم از   خصي ابتدا بايد زير بناي آن را شـناخت و براي دستيابي به شناخت جامع از ايده نفع ش

  .سرچشمه گرفته است  مانيسموااصل فلسفي اصالت انسان يا 
نهد و او را همه چيـز مـي    ادبي است كه ارزش يا مقام انسان را ارج مي -جنبشي فلسفي ، مانيسموا

 .ع قـرار مـي دهـد   به عبارت ديگر، سرشت انساني و حدود و عاليق طبيعـت آدمـي را موضـو    و شناسد
د و معتقـد  ختار، آزاد و مسـتقل تاكيـد مـي ورز   ، بر تعليم و تربيت آدمي به عنوان موجودي ممانيسموا

صـانع  ( است كه انسان مي تواند حيات خويش را مستقل از نظام كليسايي قرون وسطي طراحـي كنـد  
 .)8-15 :1381پور، 

  از آن  شناسـي  انسـان   جمـع در عرصـة    اصـالت فـرد و    اصـالت   تفكر امانيسـم، دو نظريـة    شبا پيداي
  را بـه   اولـي، اصـالت    مشتركند؛ ولـي   بشري  وجدان  به  دادن  در اصالت  دو نظريه  اين. گرفتند  سرچشمه
در عمـل، حضـور خـود را در      چـه دو نظريـه، آن   از اين. دهد مي  يجمع  وجدان  به  و دومي  فردي  وجدان
يا   فردگرايي، نظريه: دشو مي  تعريف  چنين  كه  فرد است  اصالت  كرده، نظرية  حفظ  تفكر اجتماعي  عرصة

دهـد، و در   مـي   اختصـاص   فرد در برابر جامعه  را به  باالتري  اخالقي  ارزش  كه  است  اجتماعي  ايدئولوژي
  خودشـان   شخصي  نفع  كنند به تصور مي  چه هر آ  كنند به  عمل  كه  نحوي  هافراد ب  نتيجه، از آزادگذاشتن

  .)23، 1374نمازي، ( كند مي  است، حمايت
. ليبراليسم اقتصـادي اسـت   ،داري ل فكري و فلسفي نظام سرمايهوترين اص مهمعالوه بر اين يكي از      

دنبال پذيرش فلسفه دئيسم ابتدا توسط اقتصاددانان فيزيوكرات و سـپس كالسـيك، مـورد     اين اصل به
معني اعتقاد به ارزش آزادي فردي است؛ كه از دو اصـل   تعريف كلّي، ليبراليسم به در .تأكيد قرار گرفت

بـرداري از   در اين نظام، افراد آزاد هستند روشي را جهت بهره.شود اصالت فرد و آزادي فردي تشكيل مي
. منابع موجود انتخاب كنند؛ چون هركس بهتر از ديگران قادر به قضـاوت دربـاره منـافع خـويش اسـت     

  .)88-9 :همان( چنين محور اصلي هر اجتماع خود فرد است و فرد و منافع او بر اجتماع تقدم داردهم
  در نظريات متفكرين غربي يا منفعت شخصيايده نفع  -1

شـود،   عنوان مهمترين كتاب اقتصادي جهان محسوب مـي  ه ثروت ملل كه هنوز ب در كتاب سميتآدام ا
شناسـي   نفع شخصـي زيربنـاي روان   .داردداري آزاد  صاد سرمايهتالش جامعي در تحليل كاركرد يك اقت

 »نفـع شخصـي  «هـاي اقتصـادي    محرك اساسي فعاليتاز نظر اسميت . اقتصادي وي مي باشد نظريات
  .)21 :1353الژوژي، ( است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             2 / 20

http://mieaoi.ir/article-1-120-en.html


  1393 ، بهار ترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره ششم –فصلنامه علمي  

 

 

85

افكـارش   ،محسوب مي شوداقتصاددانان كالسيك و جزي كه انگليساقتصاددان  1جان استوارت ميل
بعدي اسـت كـه    دي چندندانشم او .بار نشست داري به هاي سرمايه هاي نظام همزمان با اوج تثبيت پايه

از نظريات وي مي توان بـه  . پردازي كرده است نظريه... هاي منطق، فلسفه، اقتصاد، سياست و  در زمينه
معـروف شـده    »طلبـي   لذت«يا  »جويي اصل كام«نام  اين قانون امروزه به .اشاره كرد قانون نفع شخصي

از نظر اين قانون، هر فرد، طبعا در جستجوي خير و يا به اصـطالح اقتصـادي در طلـب ثـروت، و     . است
 :1370ژيـد،  ( ت اين نظـام روحـي روانـي آدم اسـ    . اصطالح از كار و كوشش است گريزان از شر و يا به

568(. 

وي در واقـع فردگرايـي را تحـت ضـابطه      .منافع شخصي داردنسبت به  استوات ميل ديدگاه خاصي
هـاي   ع و لـذت فهـاي فـردي، از راه افـزايش منـا     ع و لـذت فكه افزايش منا قانوني درآورد به اين صورت 

  .)29-32 :1353الژوژي، (ديگران نيز قابل دستيابي است 
ع فتضـاد منـا   ،او با اتكـا بـه منـافع افـراد     .است ظريه آزادي فردياز ديگر نظريات استوارت ميل  ن 

درنتيجه . ها هماهنگي واقعي وجود داردداند و معتقد است كه در وراء آن شخصي را با يكديگر صوري مي
   .)35 :1374نمازي، ( رقابت آزاد، بهترين راه براي تحقق منافع فرد و اجتماع است 

يزي بـيش از  چ »منافع اجتماع«و معتقد است كه داند؛  مي »پيكره فرضي«اجتماع را  2جرمي بنتام
دليـل آن  . در نتيجه، فرد و منافع او بر منافع جامعه تقـدم دارد . دهنده آن نيست مجموعه افراد تشكيل

دهنـده آن،   اجتماع، چيزي جز مجموع اجزاي تشـكيل . فرد است هم اين است كه محور اصلي اجتماع، 
بـر ايـن،     عـالوه . انـد  ود آوردهوجـ  را به آن  يعني تك تك افراد نيست؛ كه با حفظ استقالل و هويت خود،

. لحاظ تاريخي هم، از آنجا كه فرد، قبل از ايجاد جامعه وجود داشته، مقـدم بـر وجـود اجتمـاع اسـت      به
گيـرد؛ در نتيجـه    هاي جامعه قرار مـي  لحاظ اخالقي مقدم بر خواست هاي او به بنابراين حقوق و خواسته

فردگرايـي  . دهـد  اخالقي و سياسـي را تشـكيل مـي   مباني فلسفي فردگرايي   شناختي، فردگرايي هستي
را ناشـي از اراده انســان   دانـد؛ بلكــه آن  را بــه دنيـاي واقعيــت وابسـته نمــي   »ارزش«اخالقـي ليبرالـي،   

گيـرد كـه تصـور از     جـا سرچشـمه مـي    يكي از وجوه تقابل ليبراليسم با مذهب نيز از همين. شناسد مي
  .)88-89 :1374نمازي، ( را پر كند  تواند آن اب انسان ميغير قابل تعريف و تهي است و انتخ »خوب«

طبـق عقيـده او، اعمـال    . سـوي عمـل اسـت    سازي از انگيزه انساني بـه  ، نوعي مفهومويانديشه در 
شود و در عين حـال، مجمـوع ايـن     همراه دارد، انجام مي ها با توجه به عناصر لذت و دردي كه به انسان
 توان دردهـا  كرد كه مي وانگهي او ادعا مي. دهند جمعي را شكل مي ها و دردهاي افراد، اعمال دسته لذت

                                                                                                               
1. John Stuart Mill 

2. Jeremy Bentham 
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كـه دنبـال حـداكثر لـذت اسـت،      بـر آن   معتقد است كه انسـان، عـالوه   وي. گيري كرد ها را اندازه و لذت
  .)421 :1952بنتام، ( 1خودخواه نيز هست؛ يعني ترجيحات فردي در همه امور زندگي حاكم است

و   اي، ملكـي  ذره  فردگرايـي : دكن مي  تقسيم  نوع  سه  اعتبار، به  يك  بهرا   فردگرايي  مفهومكاپلستون 
  ي مـاد   ات هـا و ذر  افـراد را ماننـد اتـم     گيـرد كـه   مي  هابز سرچشمه  از انديشة  اي ذره  فردگرايي. اخالقي

از   و جامعـه، مجمعـي    است  ديگري  و هزينة  و قدرت  ثروت  دنبال به  هركدام  كند كه مي  معرفي  متحركي
  .)44 :1362كاپلستون،(  رود شمار مي ها به اتم  اين

باشـد و    رفتـار آدمـي    توانـد انگيـزة   نمي  شخصي، چيز ديگري  نفع  جز مالحظة معتقد است كههابز 
  كنـد كـه    درك  اگر آدمـي   بنماياند و حتي  وي  به  اعمال  او را در اين  بيني و منطق، كوته  اگر عقل  حتي

  اي او فايـده   بـراي   اسـت، بـاز هـم     وعـانش با همن  و تعاون  او، همكاري  شخصي  منافع  تأمين  راه  بهترين
آدمـي،    عقـل   و چون  او است  و خدمتگزار شهوات  نهايي، بنده  در تحليل  انسان  نخواهد داشت؛ زيرا عقل

تواننـد   مـي   كـه   عـواملي   وجـوي  جسـت   وسيلة به  كه  است  اين  اش او است، تنها وظيفه  شهوات  به  متكي
  .)490 :1358جونز، ( قرار گيرد  انسان  خدمترا ارضا كنند، در   شهوات

  خـود او تعلـق    بـه   شخص  زندگي  كه  معنا است  اين  گويد، به آربالستر مي  كه ملكي، چنان  فردگرايي
است، بـا    تواند هر طور مايل ندارد و مي  تعلق  يا دولت  خداوند، جامعه  و به  خود او است  دارايي  اين. دارد
 .)38 :1367آربالستر، ( رفتار كند  آن

. فـرد اسـت    نفسـاني   و تمـايالت   و بـدي، نفـس    معيار نيكـي   كه  است  اخالقي، بيانگر اين  فردگرايي
  مكلـف   هـر كسـي  . نيسـت   واجـب   بر كسي) و دولت  جامعه(  يا دنيايي  ديني  اخالقي  هاي فرمان  پذيرش
  .)22همان، ( فرا دهد  گوش  اخالقي  هاي ارزش  دربارة  وجدانش  نداي  به  فقط  است

  نقد ايده نفع شخصي از منظر متفكرين غربي -2
يكي از اقتصاددانان پيشـرو در سـه دهـه    ي ميالد 1998 سال جايزه نوبل اقتصاد در هبرند 2آمارتيا سن

 .هاي اقتصاد رفاه، نظريه انتخاب اجتماعي، رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي بوده است گذشته در زمينه
شناسي علم اقتصـاد و ماهيـت    هاي علمي آمارتيا سن از رابطه ميان اخالق و اقتصاد، روش دامنه فعاليت

پذيري بهينه پارتو، نظريه سرمايه و رشد، انتخاب تكنولـوژي، گرسـنگي و تبعـيض را     رفاه تا عدم امكان
  .)577 :2000آرستيس، ( 3شود شامل مي

و اوايـل   1990ويژه در دهه  قتصادي و سير تحوالت آن بههاي جديد در حوزه عقايد ا يكي از پديده
آمارتيا سـن يكـي   . هاي اخالق و اقتصاد، دين و اقتصاد و مانند آن است ، ظهور گرايش21دهه اول قرن 

                                                                                                               
1. Bentham, 1952: 421 

2.Amartya Sen 

3.Arestis ,2000: 577 
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كند كه فاصـله ايجـاد    سن ثابت مي. از اقتصادداناني است كه در مقوله اخالق، نقش اساسي داشته است
كنـد كـه    او ثابـت مـي  . خالق، باعث نارسايي در اقتصاد سـنتي شـده اسـت   شده ميان اقتصاد سنتي و ا

توانـد از   ها تحت تأثير مالحظات اخالقي است؛ بنابراين، به اعتقاد وي اقتصاد مي رفتارهاي واقعي انسان
فرض عقالنيت  او يكي از موانع عدم درك پيوند اقتصاد و اخالق را، قبول پيش. پيوند با اخالق سود ببرد

 :1383دادگـر،  . ( داند كه براساس آن، رفتار انسان ناشـي از جسـتجوي نفـع شخصـي اسـت      ري ميابزا
562(.   

رفتـار  . كنـد  سن اعتقاد دارد كه فرض رفتار عقاليي نقش مهمـي در علـم اقتصـاد مـدرن ايفـا مـي      
تفـاوت   شود و در اين فرض توصيف رفتار عقالني نهايتا با توصيف رفتار واقعي ها عقالني فرض مي انسان

براي يكي، عقالنيـت  . شود در اقتصاد كالسيك دو تعريف اصلي از عقالنيت رفتار ارائه مي. چنداني ندارد
روش . هاست و براي ديگري عقالنيت، حداكثر كردن نفع شخصـي اسـت   همانا سازگاري دروني گزينش

طور مثال چـه دليلـي وجـود     هب. دهند ي با رفتار عقالني را ارائه ميباول و دوم هر دو تعبير كامال نامناس
از منظر . معناي حذف تمامي ديگر اهداف باشد ه دارد كه عقالني بودن منحصرا تعقيب منافع شخصي ب

اين استدالل كه هر چيز جز حداكثر كردن نفع شخصي بايسـتي غيرعقالنـي فـرض شـود، كـامال      سن 
  .)13-24 :1377سن، (  انگيز است شگفت

تخريـب فضـيلت مـدني و محوكننـده اصـل شـهروندي و        لي را مسئولمك اينتاير، فردگرايي ليبرا
خودخواهانه و در نتيجه، باعث نوعي انقياد و اسارت در خويشتن مي  پيوندهاي اجتماعي و مروج آزادي

از ايـن   به عقيـده وي، راه بـرون رفـت   . مي نامد» برده هاي شادكام«افراد آزاد به اين معنا را  ،وي. داند
بنياد آن مستقل از فرد و  الق، تجديد شكوه و اقتدار اخالقي اجتماع است؛ اخالقي كهمهلكه، احياي اخ

  .)561 :1381بيات، ( مجزاي از منافع و ساليق فردي گذارده شود
  نفع شخصي در نگاه انديشمندان مسلمان -3

معناي ثانوي جوهر به  و اگر امور كلي هم جوهر باشند، هستندر طور حقيقي جوه افراد به از نظر ارسطو
زيـرا جـوهر بـه نظـر ارسـطو چيـزي اسـت كـه خـودش بـراي           ، خواهند بود و نه جوهر به معناي اولي

لذا .توانند موضوع براي حمل اشياء ديگر قرار گيرند مي  هايي موضوع واقع شود و تنها امور جزئي محمول
افـراد و امـور    :بنـابراين بايـد گفـت    .نامـد  و يا جنس را جوهر ثانوي مي  ارسطو فرد را جوهر اولي و نوع

  اجناس و امور كلي جوهر به معناي ثـانوي بـه حسـاب    محسوب خواهند شد و انواع،  جوهر اولي جزئي،
  .)47-74 :1384بهارنژاد، ( دخواهند آم

هم به فلسفة يونان احاطه داشـته و هـم از مكتـب وحيـاني      فيلسوفي است كه فارابيابونصر محمد 
بيشتر در باب مسائل اجتماعي و سياسي سخن گفته است، اما فرد و  ويبا اينكه  .استبهره برده  اسالم

مشكالتي از قبيـل   وي. هاي فارابي، انسان است محور اصلي همة انديشه. دانداخالق را در رأس امور مي
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ه داند و فرد را مقدم بـر جامعـ  دزدي، قتل، جنايت يا حتي اختالفات سياسي را مشكالت اجتماعي نمي
  .)25 :1368نفيسي، (داند  دانسته، اصالح جامعه را مشروط به اصالح افراد و توجه به تربيت اخالقي مي

موجودي است اجتماعي و سياسي و هيچگاه به عنوان يـك فـرد مطـرح     ،به نظر ابن خلدون انسان
بقاي انسان و  در حقيقت .او با ساير موجودات متفاوت است زيرا قادر به تفكر و همكاري است .شود نمي

اي است كه در معرض دگرگوني و تحـول قـرار دارد    و جامعه پديده دوام جامعه بر اساس همكاري است
  .)23-4 :1367انصاري، (

ـ     «: وي در مورد انسان چنين بيان مي كند صـورتي بـه   ه خـداي سـبحان، انسـان را آفريـد و او را ب
. دسـت آوردن غـذا را تعبيـه فرمـود    ه نايي بجستن غذا و فطرت رهبري كرد و در ساختمان بدني او توا

ولي آنچنان قدرتي كه يك فرد بشر به تنهايي نتواند نيازمنـدي خـويش را از غـذا فـراهم آورد و تمـام      
  .)77 :1353ابن خلدون، (» مواردي را كه براي بقاي حيات او الزم است كسب كند

و از صـوفيان بزرگـي بـوده كـه     ا. حريث المحاسبي از فقهاي مذهب فقهي شافعي به شمار مـي رود 
وي در آثار خود به كرات به مسئله كنترل نفـع  . تاكيد فراواني بر پيراستگي دروني اشخاص داشته است

به عقيده او يك شخص زماني مـي توانـد در تمـامي وجـوه زنـدگاني خـود ادعـاي        . شخصي اشاره دارد
فتار و تفكراتش هيچ شائبه نفـع شخصـي   عبادت صادقانه خداوند متعال را داشته باشد كه در اعمال و ر

ايـن نكتـه را بـراي عمـوم     » والقيم بها.. كتاب الرعايا لحقوق ا«او در اثر خود به نام . وجود نداشته باشد
مردم گوشزد مي كند كه تالش ها براي كنترل منافع شخصي زماني بي نتيجه خواهد بود كه تساهل و 

  .)120-1 :1385غزالي، (فرد وجود داشته باشد درجاتي از ارتكاب در معاصي و گناهان در 
شاطبي در مقاصد الشريعه معتقد است كه بشر به طور طبيعي به دنبال كسب منفعت و رسيدن به 

اسالم نيز اين ميل طبيعي بشر را تاييد مي كند اما با مسائلي مانند عـدالت، خيـر خـواهي و    . رفاه است
شرع مقدس انجـام هـر عملـي را    . ارزش ها هدايت كرده استقانونمندي آن را صيقل داده و در جهت 

براي به اجرا درآوردن مقاصد شريعت عملي نيك قلمداد مي كند و در عـين حـال دريافـت دسـتمزد و     
  .)320:همان(اجرت را در برابر آن نيز جايز مي داند 

ي، بـا  محمد نجات اهللا صديقي معتقد است كه حركت يك بعدي در جهت پيروي از منـافع شخصـ  
در اين راستا وي بيان مي كند كه منـافع شخصـي را از   . مفهوم اسالمي و ريشه اي توحيد منافات دارد

همه جنبه ها رد نمي كنيم، بلكه اين فرضيه را مطرح مي كنيم كه ساير انگيزه هـا بـا منـافع شخصـي     
شخصي و عالقمندي در واقع منافع .در نتيجه بايد آن را توصيف و محدود كنيم. داراي همزيستي است

: 1375، از نويسـندگان   تن  سيزده (به منافع ديگران، هر دو تصميم گيري را تحت تاثير قرار مي دهند 
11-2(.  
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همراه با ارزشهاي اخالقـي مـي دانـد و    را در همين راستا ايشان با مطرح كردن مفهوم موفقيت آن 
  با استانداردهاي  تريبيش  قدر رفتار فرد، تطابقهر . است  با تقوا بودندر  موفقيت كه كند مي  بيان  چنين
در   فـرد مسـلمان  . تر اسـت  موفق  قرار گيرد، وي  باالتري  در سطح  وي  باشد و درستكاري  داشته  اخالقي
  هـاي  بـا ارزش   خواهد كـرد هماهنـگ    وجود و در هر مرحله، تالش  مراحل  خود، در تمامي  زندگي  طول

در قلـب توجهـات    ،كه تقوا و نيكي بايد حتي در فعاليت هاي اقتصاديلبته بيان اينا .بردارد  قدم  اخالقي
  گـراي  مسـير معنويـت  . نيسـت   و انكار مقاصد اقتصادي  رياضت  به  گرايش  معناي  هرگز به ما قرار گيرد،

وجـود    ياز زنـدگ   جدا و منفـك   چيزي. است  روزمره  زندگي  و خيزهاي  ها و افت تالش  از ميان  اسالمي
  بايد هدف  تقوا و نيكي  گوييم مي  كه  هنگامي. است  زندگي  روش  اسالمي، تنها يك  گرايي معنويت. ندارد

صـديقي،  ( 1.اسـت   اسـالمي   متعـالي   هاي ارزش  بر مبناي  زندگي  خاص  روش  اين  به  ما باشد، تنها اشاره
1972: 15-9(.  

. اسـت تابع چنـد هـدفي    سعيد سعد مرطان نيز معتقد است كه انگيزة توليدكنندة مسلمان افزايش
بـه  . اسـت  يكي از اين اهداف، سود عادالنة حالل، ديگري منافع اجتماعي و سوم كسـب رضـايت الهـي    

شود كه توليدكنندة مسلمان، اوامر خداوند سبحان در تعيـين اجـرت و    عقيدة وي هدف سوم سبب مي
و سطوح كيفيت و مكان كار و مواجهه با كاالها و خدمات ضرور براي جامعه و پرداخت زكـات و    متقي

اين هدف در حقيقت چارچوب مناسبي كـه در آن تـوازن و اعتـدال بـين دو      مانند آن را مراعات كند و
   .)78 1420:مرطان، (  آورد هدف ديگر برقرار شود را فراهم مي

بيان مي كند كه كارفرماي مسلمان با انگيزه غير شخصي و با انجام تعهد در مقابل امانت به  متوالي
با اصل  طور واضح اصل امانتداري اقتصادي در اقتصاد اسالمي بهكسب و كار مي پردازد و با توجه به آن 

 رت داردمغـاي كه اساس و بنيان اقتصـادهاي بـازار آزاد در جوامـع غيـر اسـالمي اسـت،       منافع شخصي 
  .)346 :1384ميرمعزي، (

 موجـودي خودخـواه و  » انسـان اقتصـادي  «بـرخالف  » انسان اسـالمي «معتقد است كه  منور اقبال
مند است و اين ويژگي به هر طريق  او به منافع ديگران همچون منافع اجتماعي عالقه. خودپسند نيست

  .)211-2 :1412احمد، ( 2هدف بنگاه گنجانده شود  بايد در تابع
  مسلمان شمندانيدر نگاه اند ينقد نفع شخص -4

چنان رفتار كنـد   ديبا يهر انسان. است يشخص رنجخوب و بد، لذت و  اريمع ،ينفع شخص دگاهيبر د بنا
شـخص لـذت    كيـ  يعمل برا كيرو ممكن است كه  نياز ا. گردد نياو تأم يكه لذت و منفعت شخص

 تصـور  نيباشد، كه در ا تفاوت يب يشخص سوم يدرد و رنج آور و برا ،يگريشخص د يآور باشد و برا

                                                                                                               
1. Siddiqi, 1972: 15-9  

2. Ahmad, 1412: 211-2  
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مصـباح  (اسـت   يارزش خنثـ  يشخص سـوم دارا  يشخص دوم، بد و برا يشخص اول، خوب، برا يبرا
   .)149 :1388 ،يزدي

زيرا ايـن نظريـه   . آميز دارد به اين معيار نيز اين است كه اين معيار ماهيتي تناقض يك ايراد اساسي
 ،اگر كسي به اين نظريـه پايبنـد باشـد   . شخصي خود باشدو نفع يد كه هر كسي بايد دنبال لذات گو مي

و شخصـي آن بـا لـذت     و منفعـت  بايد براي ديگران هم چنين توصيه كند و گاهي در صورتي كه لذت
جمعـي از  ( آيـد  تعـارض پـيش مـي    منافع و لذات، ميان ه باشدشخصي فرد ديگر مغايرت داشتمنفعت 
  .)59-60 :1386 گان،نويسند

و » المال مـال اهللا «از منظر دين مبين اسالم كليه ثروت ها براي آحاد مردم است و معتقد است كه 
ثروت را مال خدا مي داند و فرد تنها حق تصرف و بهره برداري داشته و بايـد سـهم اجتمـاع را هـم از     

دارد آنچه را براي خود نمي خواهد  هر فردي وظيفه: اخالق اسالمي مي گويد. ثروت فردي خود بپردازد
به عبارت ديگر بهترين مردم نزد خداوند كسي است كه در راه منافع . براي ساير افراد مردم هم نخواهد

  .)85 :1349حجازي، (اجتماع از همه كوشاتر باشد 
ها وفـا   اگر ما به وعده. به نفع خود ما است كه منفعت ديگران را در نظر بگيريمها گذشته از همه اين
. شـود  توانيم از ديگران توقع وفا به عهد داشته باشيم و اين در مجموع به ضرر ما تمـام مـي   نكنيم، نمي
پس نمـي   .بينيم رد شده، زيان ميطاگر به دنبال آسيب رساندن به ديگران هستيم، از جامعه  همچنين

فتن منفعـت ديگـران نيـز    توان تنها به دنبال منفعت شخصي بود و الزمه زندگي اجتماعي در نظـر گـر  
  .)46 :1386 جمعي از نويسندگان،(هست 

  نفع شخصي و محدوديت هاي آن در آيات قرآن كريم -5

به كار رود به نوعي بر پيروي از نفـع شخصـي داللـت    » ابتغاء فضل«در آيات قرآن كريم هر جا كه واژه 
  .از اين آيات به چند نمونه اشاره مي نماييم 1.دارد

ي الْـأَرضِ و     « : از سوره مباركه جمعه مي فرمايد 10 خداوند در آيه رُوا فـ الةُ فَانْتَشـ الصـ تيفَإِذا قُض
اذْكُرُوا اللَّه و نْ فَضْلِ اللَّهتَغُوا مون ابحتُفْل لَّكُم2.»كَثيراً لَع  

متفرق شدن مردم در زمين و مشغول شـدن در كارهـاى روزانـه     ،مراد از انتشار در ارضدر اين آيه 
 گرچـه جملـه   )462 :19 ؛1374طباطبـايي،  (است  خدا يعنى رزق و روزى براى به دست آوردن فضل

                                                                                                               
سوره فاطر آيه  ؛46و  23سوره روم آيات  ؛73سوره قصص آيه  ؛66 و 12سوره اسراء آيات  ؛14سوره نحل آيه  .1

  .10سوره جمعه آيه  ؛12سوره جاثيه آيه  ؛12
در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا بطلبيد و خدا را ) شما آزاديد(و هنگامى كه نماز پايان گرفت : ترجمه آيه .2

  !بسيار ياد كنيد شايد رستگار شويد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             8 / 20

http://mieaoi.ir/article-1-120-en.html


  1393 ، بهار ترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره ششم –فصلنامه علمي  

 

 

91

» نْ فَضْلِ اللَّهتَغُوا معنى طلـب روزى و كسـب و   يا تعبيرات مشابه آن در قرآن مجيد شايد غالبا به م »اب
  .)127 :24 ؛1374مكارم شيرازي، ( ن است كه مفهوم اين جمله گسترده است، ولى روشتجارت آمده

لَ و     «: مي فرمايد قصصاز سوره مباركه  73همچنين خداوند در آيه  اللَّيـ لَ لَكُـم عـج ـهتمحنْ رم و
  1»نالنَّهار لتَسكُنُوا فيه و لتَبتَغُوا منْ فَضْله و لَعلَّكُم تَشْكُرُو

رحمت الهى است كه براى شما شب و روز قرار داد، تا از يك سو در آن آرامـش پيـدا كنيـد و از    از 
گيرى از فضل خداوند تالش كنيد و شايد شـكر نعمـت او را بجـا     سوى ديگر براى تامين زندگى و بهره

شـما  كند كه تمام وسائل حيات شما را تامين كند،  آرى گستردگى دامنه رحمت خدا ايجاب مى. آوريد
روشنايى روز ممكـن نيسـت و از سـوى ديگـر       از يك سو نياز به كار و كوشش و حركت داريد كه بدون

امروز از نظر علمى ثابت شده است كه  .شود نياز به استراحت و آرامش كه بدون تاريكى شب كامل نمى
گاه تـنفس،  گـردش خـون، دسـت    :شـوند  هاى بدن انسان فعال و سرزنده مـى  تمام دستگاه ،در برابر نور

شوند و نشاط جاى خـود   ها و اگر نور بيش از اندازه بتابد، سلولها خسته مى حركت قلب و ساير دستگاه
هاى بدن در تاريكى شب در آرامش و آسـايش عميقـى فـرو     بر عكس، دستگاه. دهد را به فرسودگى مى

  .)147-8 :16همان، ( كنند روند و در سايه آن تجديد قوا و نشاط مى مى
و منْ آياته منامكُم بِاللَّيلِ و النَّهـارِ و ابتغـاؤُكُم   «: نيز مي فرمايدروم سوره مباركه  23ند در آيه خداو

  2.»ك لĤَيات لقَومٍ يسمعونذل  منْ فَضْله إِنَّ في
انسـان  در اينكه  .طلب رزق است» ابتغاء فضل«و معناى  مراد از كلمه فضل در آيه شريفه رزق است
كه در جستجوى رزق باشـد و حـوائج زنـدگى     كند به اين داراى قواى فعال خلق شده كه او را وادار مى

خود را به خاطر بقاى خود تحصيل كند، از جاى برخيزد و تالش كند و نيز در اينكه به سوى استراحت 
د و تجهيز قوا كنـد  و سكون هدايت شده، تا به وسيله آن، خستگى تالش خود را بر طرف نموده و تجدي

و باز در اينكه شب و روز پشت سر هم قرار داده شده براى تالش و براى اينكـه خسـتگى هـر روز را در    
شب همان روز بر طرف سازد و باز در اينكه براى پديد آمدن شب و روز اوضاع جوى به وسيله زمـين و  

ه داراى گوشى شـنوا باشـد و در   هاى سودمندى است براى كسى ك ها و نشانه خورشيد پديد آمده، آيت
  .)251 :16 ؛1374طباطبايي، ( و چون آن را حق ديد پيروى نمايد شنود تعقل كند آنچه مى

  .قرآن كريم محدوديت هايي را نيز در نظر گرفته است كه در زير به برخي از آيات اشاره مي نماييم

                                                                                                               
و از رحمت اوست كه براى شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشيد و هم براى : ترجمه آيه .1

 .تالش كنيد، و شايد شكر نعمت او را بجا آوريدگيرى از فضل خدا  بهره

گيرى از فضل  هاى او خواب شما در شب و روز است و تالش و كوششتان براى بهره و از نشانه: ترجمه آيه .2
 ! براى آنان كه گوش شنوا دارند هايى است در اين امور نشانه) و تأمين معاش(پروردگار 
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والَكُم   «: فرمايـد  مـي  188ه آيـه  بقـر خداوند در سوره : ممنوعيت اكل مال به باطل -1 ال تَـأْكُلُوا أَمـ و
أَنْتُم والِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ ونْ أَمتَأْكُلُوا فَريقاً مكَّامِ للُوا بِها إِلَى الْحتُد لِ وبِالْباط نَكُميونَ بلَم1.»تَع  

كم است و به كند كه در تمام مسائل اقتصادى حا اين آيه اشاره به يك اصل كلى و مهم اسالمى مى
شود تمام ابواب فقه اسالمى را در بخش اقتصاد، زير پوشش آن قرار داد و به همين دليـل   يك معنى مى

 در اينكـه منظـور از  . جوينـد  فقهاى بزرگ ما در بخشهاى زيادى از فقه اسالمى به اين آيه تمسـك مـى  
معنـى امـوالى كـه از روى     اند، بعضى آن را بـه  در اينجا چيست، تفسيرهاى مختلفى ذكر كرده »باطل«

بعضى اشاره به اموالى كـه از طريـق قمـار و ماننـد آن فـراهم       ؛اند آيد دانسته غصب و ظلم به دست مى
ولـى ظـاهر   . آيد دست مىبه دانند كه از طريق سوگند دروغ  و بعضى آن را اشاره به اموالى مى گردد مى

باطل كه بـه   شود، زيرا غير اينها را شامل مىاين است كه مفهوم آيه عموميت دارد و همه اين مسائل و 
بنابراين هر گونه تصرف در اموال ديگران از غير . گيرد معنى زايل و از بين رونده است، همه را در بر مى

تمـام معـامالتى كـه هـدف صـحيحى را تعقيـب        .طريق صحيح و به ناحق مشمول اين نهى الهى است
 ذكر اين نكته نيز الزم است كـه تعبيـر بـه    .مول اين آيه استكند و پايه و اساس عقاليى ندارد مش نمى
شـود و در واقـع ايـن     اى دارد كه هر گونه تصرفى را شامل مـى  معنى وسيع و گسترده) خوردن(» اكل«

 : 2 ؛1374مكـارم شـيرازي،   ( يك مصداق روشن آن است »اكل«اى است از انواع تصرفات و  تعبير كنايه
5-3(.  

كنـد همـان خـوردن اسـت، او      ترين غرض آدمـى در هـر تصـرفى كـه مـى      ممهقابل توجه است كه 
را تـامين كنـد، چـون     و عايلـه خـويش   خواهد به وسيله تصرف در اشـيا در درجـه اول قـوت خـود     مى

و به همين مناسبت است كه تصـرفات   شديدترين حاجت بشر در بقاى وجودش همانا غذا خوردن است
خوانند كه توأم با نـوعى   تصرفاتش را بلكه آن تصرفى را خوردن مى نامند، البته نه همه او را خوردن مى

تسلط باشد و با تسلط خود تسلط ديگران را از آن مال قطع سازد، مـثال آن مـال را تملـك نمايـد و يـا      
تصرفى از اين قبيل كند، گويا با چنين تصرفى سلطه خـود را بـر آن مـال انفـاذ نمـوده در آن تصـرف       

  .)500 :4 ؛1374طباطبايي، ( خورد خورنده غذا در آن تصرف نموده، آن را مى كند، همانطور كه مى
ا   «: فرمايـد  مـى  كه خداونـد  خطاب به مؤمنان آمده است 29همين معنى در سوره نساء آيه  هـيـا أَي

ةً عجارلِ إِالَّ أَنْ تَكُونَ تبِالْباط نَكُميب والَكُمنُوا ال تَأْكُلُوا أَمإِنَّ   الَّذينَ آم كُم ال تَقْتُلُـوا أَنْفُسـ و نْكُمنْ تَراضٍ م
 ؛اموال يكديگر را از طرق نابجا و غلط و باطـل نخوريـد   اين آيه بيان مي كند كه 2.»اللَّه كانَ بِكُم رحيماً

                                                                                                               
و براى خوردن بخشى از اموال مردم به ! در ميان خود نخوريد) و ناحق(باطل  و اموال يكديگر را به: ترجمه آيه .1

 )! اين كار، گناه است(دانيد  به قضات ندهيد، در حالى كه مى) به عنوان رشوه(آن را ) قسمتى از(گناه، 

د مگر اينكه نخوري) و از طرق نامشروع(اموال يكديگر را به باطل ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده: ترجمه آيه .2
 . خداوند نسبت به شما مهربان است! و خودكشى نكنيد. تجارتى با رضايت شما انجام گيرد
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گونه تصرف در مال ديگرى كه بدون حق و بـدون يـك مجـوز منطقـى و عقالنـى بـوده باشـد        يعنى هر
بنابراين هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معامالت ربوى، معامالتى كه حد و حدود آن . ممنوع شناخته شده

كامال نامشخص باشد، خريد و فروش اجناسى كه فايده منطقى و عقاليى در آن نباشد، خريد و فـروش  
  .)354-5 :3 ؛1374مكارم شيرازي، ( وسائل فساد و گناه، همه در تحت اين قانون كلى قرار دارند

ذينَ   ؛ويلٌ للْمطَفِّفـينَ «: مي فرمايد 3-1آيات مطففين خداوند در سوره  :يت كم فروشيعمنوم -2 الـَّ
  1.»و إِذا كالُوهم أَو وزنُوهم يخْسرُونَ ؛وا علَى النَّاسِ يستَوفُونَإِذَا اكْتالُ

واى بـر  : فرمايـد  فروشـان را مـورد تهديـد شـديدى قـرار داده، مـى       در اين آيات قبل از هر چيز كم
اين در حقيقت اعالن جنگى است از ناحيه خداوند به اين افـراد ظـالم و سـتمگر كـه حـق      . فروشان كم

يا هالكت يا  در اينجا به معنى شر يا غم و اندوه »ويل« .كنند اى پايمال مى مردم را به طرز ناجوانمردانه
ايـن واژه بـه هنگـام نفـرين و بيـان       عذاب دردناك و يا وادى سخت و سوزانى در دوزخ است و معمـوال 

و لـم يجعـل   «: اسـت آمـده   )ع(قابل توجه اينكه در روايتى از امام صـادق  . رود زشتى چيزى به كار مى
را درباره هيچكس در قرآن قرار نداده مگـر اينكـه او را    »ويل«خداوند  2.»الويل ألحد حتى يسميه كافرا

بـه   »تطفيف« كلمه! دهد فروشى بوى كفر مى شود كه كم مىاز اين روايت استفاده . استكافر نام نهاده 
بعيد نيست با استفاده از الغاى خصوصيت، كم گذاردن در خـدمات  و معناى نقص در كيل و وزن است 

قـرار  فروشـان   را نيز فرا گيرد، فى المثل اگر كارگر و كارمندى چيزى از وقت خود بدزدد در رديف كـم 
گونه تجاوز از حدود الهى و كم و كسر گذاشتن و هر هستندشترى قائل عضى براى آيه توسعه بيب. گيرد

دانند، گرچه استفاده ايـن معنـى از الفـاظ آيـه روشـن      مي در روابط اجتماعى و اخالقى را مشمول آن 
  .)144-7 :26 ؛1374مكارم شيرازي، ( باشد تناسب هم نمى نيست، ولى بى
گيرند حق خود را به تمـام و   وقتى از مردم، كااليى مىكم فروشان معناى آيه اين است كه بنابراين 

دهنـد و   خواهند كااليى به مردم بدهند به كيل يا وزن ناقص مـى  كنند، ولى وقتى مى كمال دريافت مى
و آن ايـن اسـت كـه     يك مذمت اسـت  اتپس مضمون مجموع آي .اندازند مردم را به خسران و ضرر مى

به عبارتى ديگـر حـق را   . كنند ند، ولى براى ديگران رعايت نمىكن مطففين حق را براى خود رعايت مى
نمايند و اين خود باعث تبـاهى اجتمـاع    كنند رعايت نمى براى ديگران آن طور كه براى خود رعايت مى

انسانى است كه اساس آن بر تعادل حقوق متقابل است و اگر اين تعادل از بين برود و فاسد شـود همـه   
  .)378-80 :20 ؛1374اطبايي، طب( شود چيز فاسد مى

                                                                                                               
 ؛گيرند حق خود را به طور كامل مى كنند، آنان كه وقتى براى خود پيمانه مى ؛فروشان واى بر كم: ترجمه آيات. 1

 ! گذارند خواهند براى ديگران پيمانه يا وزن كنند، كم مى اما هنگامى كه مى

  .527: ، ص5 تفسير نور الثقلين، ج .2
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آدم خُذُوا زينَـتَكُم    يا بني«: مي فرمايد 31آيه عراف خداوند در سوره مباركه ا: يت اسراف ممنوع -3
   1.»عنْد كُلِّ مسجِد و كُلُوا و اشْرَبوا و ال تُسرِفُوا إِنَّه ال يحب الْمسرِفينَ

كنـد و   هاى پاك و پاكيزه مـى  ها و آشاميدني خوردنيبه اشاره  »اشْرَبواو كُلُوا و «در جمله خداوند 
اما چون طبع زياده طلب انسان، ممكن است از اين دو دسـتور سـوء   . بخوريد و بنوشيد گويد از آنها مى

آميز از پوشش و تغذيـه صـحيح، راه تجمـل پرسـتى و      استفاده كند و به جاى استفاده عاقالنه و اعتدال
كلمـه بسـيار جـامعى     »اسراف« كلمه. بالفاصله صحبت از اسراف مي كند. تبذير را پيش گيرداسراف و 

شـود و   گرايى و اتالف و مانند آن را شامل مى است كه هر گونه زياده روى در كميت و كيفيت و بيهوده
فاده را اين روش قرآن است كه به هنگام تشويق به استفاده كردن از مواهب آفرينش، فورا جلو سوء است

  .)148-9 : 6 ؛1374مكارم شيرازي، ( كند گرفته و به اعتدال توصيه مى
إِنَّ اللَّه يأْمرُ بِالْعدلِ و الْإِحسـانِ و   «: مي فرمايد 90آيه نحل خداوند در سوره مباركه  :رعايت عدل -4

   2.»عنِ الْفَحشاء و الْمنْكَرِ و الْبغْيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرُونَ  و ينْهى  إيتاء ذي الْقُرْبى
ـ   اي گانه خداى سبحان احكام سهدر اين آيه  آن اسـتوار اسـت ذكـر     هرا كه اساس اجتماع بشـرى ب

ترين هدفى كه در تعاليمش دنبال شده صـالح مجتمـع و اصـالح عمـوم      ، زيرا از نظر اسالم مهمفرموده
است، چون هر چند انسانها فرد فردند و هر فردى براى خود شخصيتى و خيـر و شـرى دارد، ولـيكن از    

ى مبنى بر صـالح و اصـالح   نظر طبيعتى كه همه انسانها دارند يعنى طبيعت مدنيت، سعادت هر شخص
طورى كه در ظرف اجتماع فاسد كه از هر سو فسـاد  ه كند، ب ظرف اجتماعى است كه در آن زندگى مى

همين جهت اسـالم  ه ب. آن را محاصره كرده باشد رستگارى يك فرد و صالح شدن او بسيار دشوار است
رسد، منتهـا درجـه جـد و     آن نمى در اصالح اجتماع اهتمامى ورزيده كه هيچ نظام غير اسالمى به پاى

جهد را در جعل دستورات و تعاليم دينى حتى در عبادات از نماز و حج و روزه مبذول داشته، تا انسانها 
  .را، هم در ذات خود و هم در ظرف اجتماع صالح سازد

مقابـل ظلـم اسـت،    دهـد و عـدل    دستور به عدل و داد مى »إِنَّ اللَّه يأْمرُ بِالْعدلِ« در جملهخداوند  
و به اعتبـار   كند عدالت و معادله لفظى است كه معناى مساوات را اقتضاء مى: گويد راغب در مفردات مى

شـود،   شود كه با بصر و حس ديـده مـى   در جايى استعمال مى شود و عدل اضافه و نسبت، استعمال مى
ه عدل به معناى تقسيط و تقسيم ب توان گفت بنابراين مى ،اش مانند عدل شدن اين كفه ترازو با آن كفه

                                                                                                               
) از نعمتهاى الهى(و ! زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود برداريد! اى فرزندان آدم: ترجمه آيه. 1

 ! دارد رفان را دوست نمىبخوريد و بياشاميد، ولى اسراف نكنيد كه خداوند مس

كند  دهد و از فحشا و منكر و ستم، نهى مى خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى: ترجمه آيه. 2
  ! دهد، شايد متذكّر شويد خداوند به شما اندرز مى
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عدالت ميانه روى و اجتناب از دو سوى افراط و تفريط در هر امـرى اسـت و   بنابراين  .طور مساوى است
اين در حقيقت معنا كردن كلمه است به الزمه معناى اصلى، زيرا معناى اصـلى عـدالت اقامـه مسـاوات     

در   ست بدهى تا همه امور مسـاوى شـود، و هـر يـك    ميان امور است به اينكه به هر امرى آنچه سزاوار ا
جاى واقعى خود كه مستحق آن است قرار گيرد، پس عدالت در اعتقاد اين است كه به آنچه حق اسـت  
ايمان آورى و عدالت در عمل فردى آن است كه كارى كنى كه سعادتت در آن باشد و كارى كـه مايـه   

دهى و عدالت در مردم و بين مردم اين است كـه هـر   خاطر پيروى هواى نفس انجام نه بدبختى است ب
ـ    ه كسى را در جاى خود كه به حكم عقل و يا شرع و يا عرف مستحق آن است قرار دهـى، نيكوكـار را ب

خاطر بديش عقاب نمايى و حق مظلوم را از ظـالم بسـتانى و   ه خاطر احسانش احسان كنى و بدكار را ب
  . در اجراى قانون تبعيض قائل نشوى

ر سياق آيه اين است كه مراد از عدالت، عدالت اجتماعى است و آن عبارت از اين اسـت كـه بـا    ظاه
هر يك از افراد جامعه طورى رفتار شود كه مستحق آن است و در جايى جاى داده شود كه سـزاوار آن  
ى است و اين خصلتى اجتماعى است كه فرد فرد مكلفين مامور به انجام آنند، بـه ايـن معنـا كـه خـدا     

شود كه امر متعلق به  دهد هر يك از افراد اجتماع عدالت را بياورد و الزمه آن اين مى سبحان دستور مى
دار  حكومـت عهـده  كه مجموع نيز بوده باشد، پس هم فرد فرد مامور به اقامه اين حكمند، و هم جامعه 

رد كار را نيكو كند، بلكـه  احسان به غير است نه اينكه ف در اين آيه مقصود از احسان هم .زمام آن است
نظـر از اينكـه مايـه اصـالح مسـكينان و بيچارگـان و        احسـان صـرف  . خير و نفع را به ديگران برسـاند 

درماندگان است و عالوه بر اينكه انتشار دادن رحمت و ايجاد محبت است، همچنين آثار نيـك ديگـرى   
اجتماع بـه گـردش در آيـد و امنيـت      شود ثروت در گردد، چون باعث مى دارد كه به خود نيكوكار برمى

  .)476-9 :12 ؛1374طباطبايي، ( عمومى و سالمتى پديد آيد و تحبيب قلوب شود
آيد كه حل مشكالت به كمك  در طول زندگى انسانها مواقع حساسى پيش مىبايد توجه داشت كه 

دارد، كه بـا اسـتفاده از   اصل عدالت به تنهايى امكان پذير نيست، بلكه نياز به ايثار و گذشت و فداكارى 
  .)476 :11 ؛1374مكارم شيرازي، ( احسان بايد تحقق يابد

  نفع شخصي و محدوديت هاي آن در منابع روايي -6

ال هستيم كه آيا منابع روايي، نفع شخصي را تاييد مـي كنـد؟   ؤدر اين قسمت به دنبال پاسخ به اين س
ارتباط تنگاتنگ ميان نفع شخصي و حـب ذات را از   مي توان) ع(در ابتدا با مراجعه به روايات اهل بيت

نيز مورد تاكيد قـرار    اما از جهت ديگر مذمت حب دنيا و نفع اجتماع و بشر دوستي . جهاتي تاييد نمود
  . گرفته است

در اين قسمت به شرح ارتباط ميان نفع شخصي، حب ذات، مذمت حب دنيا، نفـع اجتمـاع و بشـر    
  .پردازيمدوستي مي
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  نفع شخصي و حب ذات  -1
 ى من الحالل و ما ال تثلم المروهاجعلوا النفسكم حظّا من الدنيا باعطائها ما تشته«: فرمود» ع«امام رضا 

از لذائذ دنيوى نصيبى بـراى كاميـابى خـويش قـرار      1.»و ال سرف فيه و استعينوا بذلك على امور الدنيا
برآوريد، مراقبت كنيد در ايـن كـار بـه مردانگـى و شـرافتتان      هاى مشروع  دهيد و تمنيات دل را از راه

بخش، شما را در اداره زندگى  هاى لذت تفريح و سرگرمي. آسيب نرسد و دچار اسراف و تندروى نشويد
   .يارى مي كند و با كمك آن بهتر به امور دنياى خويش موفق خواهيد شد

ال خير فـيمن ال يحـب جمـع    «: ي فرمودشنيدم كه م» ع«عمرو بن جميع مي گويد از امام صادق 
خير و خوبى در آن كس نيست كه   2.»المال من حالل يكف به وجهه و يقضى به دينه و يصل به رحمه

آورى مال حالل نباشد تا بدان وسيله آبروى خود را از ذلت سـؤال مصـون بـدارد و ديـن      دوستدار جمع
  .خويش را بپردازد و به ارحام فقير خود كمك نمايد

انّكـم  «: روزى فرزندان خود و فرزندان برادر خود را دعوت كرد و به آنان فرمود ) ع(حضرت مجتبى 
صغار قوم و يوشك ان تكونوا كبار قوم آخرين فتعلّموا العلم فمن لم يستطيع منكم ان يحفظه فليكتبـه  

ان اجتمـاع فـردا   همه شما كودكان اجتماع امروز هستيد و اميد مي رود كـه بزرگـ   3:»و ليضعه في بيته
باشيد، دانش بياموزيد و در كسب علم كوشش كنيد و هر كدام كه حافظه قوى نداريد و نمي توانيد در 

ها را در منزل نگاهدارى نمائيد  مجلس درس، مطالب درس استاد را ضبط كنيد آنها را بنويسيد و نوشته
  .تا در موقع لزوم مراجعه كنيد

ى اينكه عشق به تحصيل را در فرزندان و برادرزادگان خود ايجاد برا) ع(در اين حديث امام مجتبى 
 و ترقـى خـواهى     ذات  نمايد و آنان را با دلگرمى و نشاط به كسب علم وادار كند از سرمايه فطرى حـب

آنان استفاده نموده و بدون توسل به ترساندن و شالق و مجازات به آنها فهماند كه درس خواندن امروز، 
  .)101 :3 ؛1368فلسفي، ( عزّت و بزرگى فردا است راه وصول به

فقال تحـب  . ه انّا لنطلب الدنيا و نحب ان نؤتاهاو اللّ«: عرض كرد» ع«صادق مردى با نگرانى به امام 
فقال عليـه  . اعود بها على نفسى و عيالى و اصل بها و اتصدق بها و احج و اعتمر: ان تصنع بها ما ذا؟ قال

ايـم و   به خدا قسم ما سـخت گرفتـار دنيـاطلبى شـده     4:»ا طلب الدنيا هذا طلب اآلخرهس هذالسالم لي
وضع ما چگونه خواهد بود؟ حضـرت از او سـؤال كـرد     ؛يابيم دوست داريم كه بر مال و ذخائر آن دست

در بهبـود زنـدگى   : دوست دارى با مال دنيا چه كنى و درآمدت را در چه راه صرف نمـائى؟ جـواب داد  

                                                                                                               
 208، ص17ج ،بحاراالنوار .1

 72، ص5كافى، ج .2

   110، ص1ج ،بحاراالنوار .3
  72، ص5كافى، ج .4
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در راه خـدا بـه فقـرا و    . صله رحم كنم و به بستگان تهيدستم كمـك نمـايم  . ام صرف نمايم خود و عائله
حضرت فرمود نگران نباش كار تو دنياطلبى مـذموم  . به سفر عبادت حج و عمره بروم. مستمندان بدهم

  . طلبى است نيست بلكه اين كار خود آخرت
  نفع شخصي و مذمت حب دنيا  -2

ما لى ارى حب الدنيا قد غلب على كثير من النّاس حتّى كأنّ الموت في هذه «: فرمود) ص(رسول اكرم 
الدنيا على غيرهم كتب و كأنّ الحقّ في هذه الدنيا على غيرهم وجب و حتّى كأنّ ما يسمعون من خبـر  

ينم حـب  ب چه شده است مرا كه مى 1:»االموات قبلهم عندهم كسبيل قوم سفر عما قليل اليهم راجعون
اند كه گوئى مرگ در اين عالم براى غيـر آنـان مقـدر     دنيا بر بسيارى از مردم غلبه كرده و آنچنان شده

انـد كـه    بينى بازمانده و به طورى از واقع. گرديده و رعايت حق و عدل بر كسان دگرى واجب شده است
اند و طـولى   د كه به سفر رفتهآي شنوند در نظرشان همانند مردمانى مى وقتى خبر مرگ پيشينيان را مى

  . گردند كشد كه بازمى نمى
حب دنيـا عقـل را    2»لعقل و يصم القلب عن سماع الحكمهالدنيا يفسد ا  حب«: فرمود» ع«امام على 

  . فاسد مي كند و گوش دل را از شنيدن مطالب حكيمانه ناشنوا مي سازد
هم ال ينفى و امل ال يـدرك  : ق قلبه بثالث خصالمن تعلّق قلبه بالدنيا تعلّ«: فرمود» ع«امام صادق 
اش اسير است همـواره گرفتـار سـه حالـت      كسى كه به دنيا دل بسته و در بند عالقه 3:»و رجاء ال ينال
كه هرگز از صفحه دلش زدوده نمي شود، آرزوئى كه هرگـز بـرآورده نمـي      غصه و اندوهى: روحى است

  .يابد گردد و اميدى كه هرگز به آن دست نمى
اى بود كه تمايل مال و مقام، از مسير پاكى  كرده محمد بن مسلم زهرى از مردان فهميده و تحصيل
 .)36 :2 ؛1368فلسفي، (روزى و بدبختى شد  و فضيلت، منحرفش ساخت و در كبر سنّ دچار تيره

   

                                                                                                               
 674، ص1سفينه البحار، ج .1

 111غررالحكم، ص .2

  320، ص2كافى، ج .3
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   نفع اجتماع و بشر دوستى -3

رسـاترين چيـزى    1:»هان تضمر لجميع النّاس الرّحم ابلغ ما تستدر به الرّحمه«: فرمود) ع(حضرت على 
كه به وسيله آن مي توانى رحمت الهى را به خود جلب كنى ايـن اسـت كـه در بـاطن بـه همـه مـردم        

  . عطوف و مهربان باشى
رأس العقل بعد الدين التّودد الى النّاس و اصـطناع الخيـر الـى كـل بـرّ و      «: فرمود) ص(رسول اكرم 

يمان به خداوند سرآمد تمام اعمال عاقالنه، بشر دوستى و نيكى بـه همـه مـردم اسـت     پس از ا 2:»فاجر
   .خواه خوب و درستكار باشند يا فاسق و گناهكار

نصف عقل آدمى اظهار دوستى و محبـت   3:»التّودد الى النّاس نصف العقل«: فرمود) ع(حضرت رضا 
  . نسبت به عموم مردم است

ـ  اللّانّ «: فرمود) ع(حضرت على  ان يكـون ني ـ    هه سبحانه يحب خداونـد   4:»هاالنسـان للنّـاس جميل
 .ديگر باشندره هم خوب فكر كنند و خيرخواه يكدوست دارد كه مردم دربا

  جمع بندي و نتيجه گيري
دستيابي به شناخت جامع نظريـات موجـود در بـاب رفتـار توليدكننـده در اقتصـاد متعـارف، مسـتلزم         

انگيزه ها و ارزش هاي حاكم بـر رفتـار توليدكننـده در نظـام     . شناخت كامل زيربناي اين نظريات است
ادي انسـان اقتصـ  . سرمايه داري به طور كامل از جهان بيني حاكم بر تفكر آنان سرچشمه گرفتـه اسـت  

و نفع شخصـي ايـده اي اسـت     )دئيسم(  آسماني  هاي از خدا و آموزه  بريده  موجودينظام سرمايه داري، 
  .سرچشمه گرفته است) اومانيسم(كه از تفكر اصالت انسان 

نفع شخصي كه در تفكر انديشمندان غربي از اصالت فرد در برابر اجتماع سخن مي گويـد و مظهـر   
بـراي نمونـه آمارتيـا    . چالش هاي جدي را پيش روي آنان قرار داده اسـت  ،تمام عيار مادي گرايي است

اقتصـاددانان  ايـن اسـتدالل   وي . مـي دانـد   پيوند اقتصاد و اخالقسن نفع شخصي را مانع بزرگي براي 
كـامال   را، كه هر چيز جز حداكثر كردن نفـع شخصـي بايسـتي غيرعقالنـي فـرض شـود      سرمايه داري 

عالوه بر ايـن مـك اينتـاير، ايـن     . ا كه به معناي حذف ساير اهداف خواهد بودچر. مي داندانگيز  شگفت
  .معرفي مي كند خودخواهانه مروج آزادي و تخريب فضيلت مدني مسئولعامل را 

                                                                                                               
   212غرر الحكم، ص .1
 67، ص2مستدرك الوسايل، ج .2

  207، ص3همان، ج .3
  271غرر الحكم، ص .4
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در دين مبين اسالم، انسان اقتصادي، موجودي توحيـدي و داراي ارزش هـاي اعتقـادي و اخالقـي     
بنـابراين مـادي گرايـي و تفكـر     . عمل مـي نمايـد   بر وحي  بتنيم  هاي و ارزش  احكامو بر مبناي . است

  .اومانيسم در او راه ندارد
با نگاه به نظريات انديشمندان مسلمان در مي يابيم كه عـده اي نفـع شخصـي را در كنـار اهـداف      

دود و متعالي قرار داده و آن را پذيرفته اند و عده اي ديگر به كلي آن را رد كرده و يا آن را به طور محـ 
  .مقيد پذيرفته اند

با نهايت جد و جهد مطـرح شـده و   گيرى از فضل خداوند  تامين زندگى و بهرهدر آيات قرآن كريم 
جا به نـوعي نفـع شخصـي بـه     تا به اين. رحمت الهي نموده است در كنار اين عوامل صحبت از آرامش و

صحبت از اكل مال به باطل مطـرح مـي   اما با مراجعه به تفاسير در مي يابيم كه وقتي . چشم مي خورد
هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معامالت ربوى، معامالتى كه حد و حدود آن كامال نامشـخص باشـد،    ،شود

خريد و فروش اجناسى كه فايده منطقى و عقاليى در آن نباشد، خريد و فروش وسـائل فسـاد و گنـاه،    
  .صي را محدود تر مي كنندگرفته و ايده نفع شخهمه در تحت اين قانون كلى قرار 

در روابط اجتماعى و حتي هر گونه تجاوز از حدود الهى و كم و كسر گذاشتن در مورد كم فروشي، 
حق را براى ديگران آن طور و حتي اين افراد هم كم فروشي مي كنند كه . مي شوداخالقى مشمول آن 

د باعث تباهى اجتماع انسـانى اسـت   خوعامل اين  ، كهنمايند كنند رعايت نمى كه براى خود رعايت مى
كه اساس آن بر تعادل حقوق متقابل است و اگر اين تعادل از بين برود و فاسد شـود همـه چيـز فاسـد     

  .شود مى
نعمـات  آميـز از   طبع زياده طلب انسان، ممكن است به جاى استفاده عاقالنه و اعتـدال عالوه بر اين 

كـه عـدم اسـراف     رستى و اسراف و تبذير را پيش گيردپوشش و تغذيه صحيح، راه تجمل پالهي مانند 
  .مطرح مي شود

تـرين   از نظـر اسـالم مهـم   و در نهايت مباحث عدل از منظر علماي تفسير، اين گونه مطرح شد كه 
ها فرد فردنـد و هـر فـردى بـراى خـود       ع و اصالح عموم است، چون هر چند انساناجتماصالح  ،هدف

ن از نظر طبيعتى كه همه انسـانها دارنـد يعنـى طبيعـت مـدنيت،      شخصيتى و خير و شرى دارد، وليك
طـورى  ه كند، بـ  سعادت هر شخصى مبنى بر صالح و اصالح ظرف اجتماعى است كه در آن زندگى مى

رسـتگارى يـك فـرد و صـالح      ،كه در ظرف اجتماع فاسد كه از هر سو فساد آن را محاصره كرده باشـد 
  .شدن او بسيار دشوار است

به كار مي رود بـه نـوعي   » ابتغاء فضل«هر جا كه واژه رست است كه در آيات قرآن كريم د بنابراين
اما بايد توجه داشت كه اين پيروي، بـا مفـاهيم نفـع شخصـي در     . بر پيروي از نفع شخصي داللت دارد
محـدوديت  چرا كه وقتي برخي از محدوديت هـاي آن همچـون   . نظام سرمايه داري تفاوت اساسي دارد
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رعايت عدل را مورد بررسـي قـرار مـي دهـيم؛ بـه خـوبي ايـن تفـاوت         و ل به باطل، كم فروشي اكل ما
  .احساس مي شود

آورى مال حالل براي حفاظـت آبـروى خـود از ذلـت و      هم برآمد كه جمع) ع(از روايات معصومين 
رح شـد كـه   عالوه بر اين، يك نكته قابل توجه مط. كمك به ارحام فقير از اهميت وااليي برخوردار است

با مشاهده رواياتي در مـذمت  . سرمايه فطرى الهي است كه مي توان از آن نهايت بهره را برد  ذات،  حب
نصـف عقـل آدمـى اظهـار دوسـتى و      « كه ) ع(حب دنيا و ارزش بشر دوستي با اين روايت از امام رضا 

جايگـاهي بـراي نفـع    ) ع(كه در روايات معصومين  مي شودروشن  ،»محبت نسبت به عموم مردم است
  .البته اين استنباط از آيات قرآن كريم هم قابل بيان بود. شخصي نمي توان ترسيم نمود

 ،در پايان، بايد چنين بيان كرد كه آن چيزي كه زيربناي رفتار توليدكننده در اقتصاد اسالمي اسـت 
ز آن را كه با تفكر اسالمي همسـو اسـت، پـذيرفت و    چرا كه نمي توان نيمي ا. لزوما نفع شخصي نيست

آنچه كه مي توان زير بناي رفتار توليدكننده در نظريـه اقتصـاد اسـالمي    . نيم ديگر را مردود اعالم كرد
نتيجه اي همچون نفـع   ،تلقي شود به معناي حب نفس اگر حب ذاتالبته  .حب ذات است ،مطرح كرد

معنـاى   در اينجاحب ذات خواهد بود در صورتي كه منظور از شخصي را در پي خواهد داشت و مذموم 
زيرا اينكه آدمى پيوسته در صـدد كسـب كمـال و ترقـى باشـد بـد       ؛ مذموم نيست آن است كه فلسفى
  .نيست

اگر آدمى ترقى و تعالى خودش را نخواهد و خودش را دوست نداشته باشد، به دنبال كسب اخـالق  
اصال انگيزه سـير و سـلوك عرفـانى و    . اللهى نيز نخواهد رسيد هفيخل رود، در نتيجه به مقام له نمىفاض

رسـند،   عمل به دستورات شرع هم حب ذات است، حتى عمل كسانى كه در راه خـدا بـه شـهادت مـى    
  .)123 :1376مصباح يزدي، ( ناشى از حب ذات و عالقه به كمال خويش است
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