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  ۱۳۹۱  بهار ـ تابستان،۱۵شمارة  ،دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،قرآنيهاي  آموزه

  
  

  انسان اقتصادي از ديدگاه قرآن
  ١ي  جواد ايروان  

  چكيده
مقصود از انسان اقتصادي، ابعـادي از رفتارهـا و روحيـات انـسان اسـت كـه در           

از آنجـا كـه خاسـتگاه ايـن بحـث، اقتـصاد             .  اقتصاددان قـرار دارد    ة مطالع ةحيط
در . يابـد  هاي اسالمي اهميت مـي     داري است، بررسي آن در پرتو آموزه       سرمايه

»  منفعـت شخـصي  ةكننـد رحداكث«داري، انـسان اقتـصادي    ايهنگاه مكتـب سـرم    
گـردد و   جهـاني منحـصر مـي     نفع شخصي به سود مادي و ايـن    .شود تعريف مي 

. رود جويي آن در كنار عقالنيت ابزاري، ويژگيهاي مهـم آن بـه شـمار مـي                پي
بيني غرب از جمله اصـول دئيـسم،         اين تعريف و ويژگيها، مبتني بر مباني جهان       

از ديدگاه قرآن، ويژگيها و تعريف      . تگرايي اس  ناتوراليسم، فردگرايي و فايده   
بحرانهـاي  . دهـد  را شـكل مـي    » انـسان اقتـصادي مطـرود     «يادشده، در حقيقـت     

 سـوم   ة آنها در آغاز هـزار     ةهاي نوزده و بيست و ادام      اجتماعي و اقتصادي سده   
داري  ييـد نظـام سـرمايه     أنيز، گواه روشني بر ناكارآمدي انسان اقتصادي مورد ت        

                                                        
 ۲/۷/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۱/۱۲/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  
  .(irvani_javad@yahoo.com)استاديار دانشگاه علوم اسالمي رضوي . ١
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 انــسان ةآيــد، بــازخواني و نقــد اختــصارگون نوشــتار مــيآنچــه در ايــن . اســت
هـاي انـسان اقتـصادي       و سپس بيان تعريف و ويژگي      اقتصادي غرب و مباني آن    

  .مطلوب از ديدگاه قرآن است
  .داري، اقتصاد قرآني انسان اقتصادي، مكتب سرمايه :يواژگان كليد
  طرح بحث

باحث متـون اقتـصادي را      از موضوعاتي است كه بخشي از م      » انسان اقتصادي «مبحث  
مقصود از انسان اقتـصادي، ابعـادي از رفتارهـا و روحيـات     . به خود ويژه ساخته است 

داري بـه عنـوان       آنچه نظام سـرمايه   . انسان است كه در حيطة مطالعة اقتصاددان قرار دارد        
حيـات  از  انسان اقتصادي مطلوب، معرفي و توصيه نمـود، در طـول حـدود سـه قـرن                  

جاي نهاد، مشكالت فراواني را   نهاده شد و در كنار آثار مثبتي كه بربشري به آزمون
 نوزده و بيـست و نيـز        هاي  هاي بزرگ اجتماعي و اقتصادي سده     بحران. نيز ايجاد كرد  

و ) داري اسـتريت و سـرمايه     بـه صـورت جنـبش ضـد وال        ( بيـست و يكـم       ةآغاز سـد  
ستقيم و غيـر مـستقيم   آمـدهاي مـ    اخالق و معنويت، از پيةمشكالت فراوان در عرص   

هـاي قرآنـي بـه      آن بـر آمـوزه  ة يادشده و عرض ةجهت، بازخواني انديش   بدين. آن بود 
  .نمايد  ديدگاه قرآن در اين عرصه، ضروري ميةمنظور استنباط و عرض

  پيشينه و خاستگاه
هاي اقتصادي   ، ريشه در تحوالت انديشه    »انسان اقتصادي «گيري الگوي آرماني     شكل
مكتــب ســوداگري يــا مركانتيليــسم، . داري دارد مبــاني نظــام ســرمايهجــده و ي هةســد

اي كه هم افـراد در       افزايش ثروت را يگانه هدف اقتصادي معرفي كرده بود، به گونه          
قـديري  (بايد به دنبال زرانـدوزي بيـشتر باشـند           سطح خُرد و هم دولت در سطح كالن       

 شـديد  ةها كـه بـا مداخلـ    ليست اعمال بيش از دو قرن سياست مركانتي.)۴۸: ۱۳۷۶اصلي،  
هـاي  هيجدهم سبب بروز مخالفت    دوم قرن    ةدولت در امور اقتصادي همراه بود، از نيم       

ــوكرات  ــدايش مكتــب فيزي ــصادي شــد  شــديد و پي ــسم اقت ــا و ليبرالي ــي  جهــان. ه بين
مبتني بود و آنان براي باال بردن نقش فرد و محدود           » قدرت طبيعت «ها بر    فيزيوكرات

ــ  ــد   ســاختن نقــش دول ــي كردن ــضلي، (ت، الگــوي نظــام طبيعــي را معرف  .)۷۸: ۱۳۷۲تف
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 انسان يكي از قوانين طبيعي دربارة انسان شمرده شد و ميل به سودجويي              طلبي  منفعت
ژيـد،  (ك دائم انسانها به سوي بهترين وضـع ممكـن معرفـي گرديـد               ماّدي، يگانه محرّ  

اسـت،  ه  تـب كالسـيك   ة مك كه شالود » جويي لذت« از سوي ديگر، اصل      .)۱/۱۷: ۱۳۵۴
ظـاهر  » انسان اقتصادي« الگوي ةها در ارائ تفيزيوكرا» نظام طبيعي«با توجه به الگوي    

گذار مكتب    آدام اسميت، بنيان   ثروت ملل  يكي از اصول كلّي كه در كتاب         .شود مي
هـايي كـه بـه افـزايش ثـروت يـك جامعـه               كالسيك مطرح شد، اين بود كـه پديـده        

اسـميت در   . گـردد   خود ناشي مـي   جويي منافع مادي      در پي  انجامد، از آزادي بشر    مي
ويژه اصـالت فـرد   ه ها و ب  فيزيوكراتةهاي اقتصادي از فلسفزمينة جريان طبيعي فعاليت   

در نظر او اقتصاد بايد آزاد باشـد تـا بتوانـد رفـاه عمـومي را                 . گيرد دكتر كنه الهام مي   
دي هـر فـرد، تنهـا منـافع         در اين وضعيت، محـّرك اصـلي فعاليـت اقتـصا          . تأمين كند 

  .)۸۶ :۱۳۷۲ تفضلي،( شخصي اوست
هاي كالسيك بـه ويـژه آدام اسـميت دربـارة انـسان، بـر چهـار فـرض             باور ليبرال 

آنان معتقد بودند كه آدمي به طـور طبيعـي خودخـواه، حـسابگر، تنبـل و        . استوار بود 
طلبـي   ا از نفع   ر  آدام اسميت حتي اجتماعي بودن انسان      .)۸۸: همان(غير اجتماعي است    

  :گويد  مي،و سودجويي مادي او ناشي دانسته
دهنـد، بلكـه     اين از خيرخواهي قصّاب و نانوا نيست كه شام و نهار ما را ترتيب مـي               

دوسـتي آنهـا متوسـل       مـا بـه انـسانيت و نـوع        . اسـت ه منافع خود آن   ة به مالحظ  فاًصر
  .)۱/۱۰۹: ۱۳۵۴ژيد، ( كنيم ها مراجعه ميطلبي و سودجويي آن شويم، بلكه به نفع نمي

  بـر  ،گرايـي متكـي بـوده       انـساني كـه بـر اصـل لـذت          ةاين گونه برداشت از انگيز    
 تومـاس هـابز و جرمـي بنتـام بـه اوج          ةخواهي كامل انسان تأكيد دارد، در انديش      خود

كنند كه انگيزة همـه رفتارهـاي آدمـي، تمنّـاي او بـراي               آنها تأكيد مي  . رسد خود مي 
 بـه شـمار مـي رود        ١ سـودخواهي  ةبنتام، پدر فلسف  . درد است كسب لذت و احتراز از      

 ة او واژ.)۱/۱۷۲: ۱۳۷۵؛ شــومپيتر، ۱۱۱ و ۹۹: ۱۳۶۲؛ تومــاس، ۱۰۶۱ و ۱۰۵۸ ـ ۱۰۵۷: ۱۳۷۳راســل، (
ــوبي« ــا » خ ــبختي«را ب ــذت«و » خوش ــي » ل ــرادف م ــست  مت ــل، (دان  و )۱۰۵۸: ۱۳۷۳راس

                                                        
1. Utilitarianism. 
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كـرد   شـد، رد مـي   انده مي خو» اعلي« دادن هرگونه برتري را به آنچه لذات         اختصاص
 بنتام هرچند مبتكر اين نظريه نبود، آن را با مسائل علمي انطبـاق داد               .)۱۱۸: ۱۳۷۶،  همو(

  :و روايتي ماندگار از آن به دست داد
... لـذت و درد :  دو خداوندگار مقتدر قرار داده اسـت ةطبيعت، آدمي را تحت سلط    

كوششي براي شكستن اين   هر. كمندهاي ما حا    اعمال و اقوال و انديشه     ةاينان بر هم  
همـان؛  (... كنـد  يوغ به خـرج دهـيم، حاكميـت آنهـا را بيـشتر تأييـد و تـسجيل مـي                   

  .)۶۳۸: ۱۳۸۰؛ بومر، ۱۲۳۶: ۱۳۸۰؛ لنكستر، ۸/۲۴: ۱۳۷۰ون، تكاپلس

» اصـل لـذت و رنـج      «چنان كه در مكتب نئوكالسيك نيز، علم اقتصاد مبتنـي بـر             
وجـوي تمتـع    در نظر آنها، انسان به طور طبيعي در جستشود، يعني از آنجا كه        تعبير مي 

بيشتر با كوشش كمتر است، علم اقتصاد، مطالعة منطق محاسبة عقاليي تلقي گرديد كـه               
  .)۲۵ ـ۲۱ :۱۳۸۲نيا،  هادوي(مندي انسان را فراهم آورد  با كمترين هزينه، حداكثر رضايت

  ريدا تعاريف و ويژگيهاي انسان اقتصادي در مكتب سرمايه
كـسي كـه    «:  از جملـه   ،تعـاريف گونـاگوني بيـان شـده اسـت         » انسان اقتصادي «براي  

گزينـد كـه بـه       يعني فرد، رفتـاري را برمـي      . »استاش دار   ة ابزاري عقالنيت را در جنب   
در اينجا عقالنيت صرفاً ابزاري     . كند مياي بهتر ترجيحات مورد نظرش را ارضا         گونه

. وددربارة منشأ يا ارزش ترجيحات پرسـش شـ       آنكه   براي رسيدن به اهداف است، بي     
آمـده  »  مطلوبيـت دربـارة گروهـي از محـدويتها         ةكنندحداكثر«نيز در تعريفي ديگر،     

 ةكننـد حداكثر«تـوان      اقتصادي غرب را مـي     گفته، انسان  با توجه به نكات پيش    . است
  .)۲۷ـ۲۶ :همان( معّرفي نمود ١»منفعت شخصي

 آشـكارتر  مفهوم آن راو  استقتصادي مهمتر با اين حال، آنچه از تعريف انسان ا       
 ةگذشـت كـه بنتـام، انـسان را حداكثركننـد          . هاي آن اسـت   سازد، توجه به ويژگي     مي

دانـست و آدام اسـميت، انـسان را موجـودي             درد و ناراحتي مي    ةكنند لذت و حداقل  
هـا  در اين معرفي  . كردن ثروت خود است   كرد كه همواره به دنبال حداكثر        معرفي مي 

  :خورد عاريف، چند ويژگي مشترك به چشم ميو ت
                                                        

1. Self-interest. 
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 صفت بارز انسان اقتـصادي       ويژگي اين :جويي نفع شخصي   طلبي و پي    ـ نفع ۱
 ةنكتـ . غربي است كه با مباني اين مكتب، همچون اصـل فردگرايـي هماهنـگ اسـت      

طلبي، نه تنها به عنوان توصيفي براي        قابل توجه در مورد اين ويژگي آن است كه نفع         
ه به عنوان ارزشي براي او تلقي گرديـده و داليلـي نيـز بـراي آن بيـان شـده           انسان، ك 

مهمترين دليلي كه آدام اسميت بدان اشاره كرده، برآورده شدن رفاه همگـاني    . است
خويش به بهترين   ) مادي(جويي نفع شخصي     با آزاد گذاشتن اعضاي جامعه براي پي      

همـاهنگي  «فـرض     ايـن دليـل، بـر پـيش        .)۹۰۹: ۱۳۸۰؛ بـومر،     ۸۷: ۱۳۷۲تفضلي،  (وجه است   
استوار است كه پس از اسـميت، بـسياري از اقتـصاددانان            » خودكار منافع فرد و جمع    

كه مشكالت و بحرانهاي بـزرگ اقتـصادي و     چنان.)۱/۱۳۶: ۱۳۵۴ژيد،  (آن را نپذيرفتند    
 نوزده و بيست نيز، به روشني ناكارآمـدي ايـن ايـده را روشـن                هاي  اجتماعي در سده  

 با اين حال، ،)۲۷۷ـ۲۷۴: ۱۴۰۸؛ صدر، ۱۱۲: ۱۳۷۶؛ قديري اصلي، ۱۳ـ۱۲: ۱۳۸۶يِنِر، : ك.ر(خت سا
گـذاري مثبـت     طلبي همچنان مورد توافق همگان باقي ماند و براي ارزش          ويژگي نفع 

  .)۷۰ـ ۶۸ :۱۳۷۶نژاد اهري،  غني( ديگري نيز مطرح شد ةآن ادل
صـدد   ي كـه در آن، عقـل در        يعني كاركردي از عقل عمل     :ـ عقالنيت ابزاري  ۲

عقالنيت ابـزاري در    . تعيين بهترين راه جهت رسيدن به باالترين سطح از هدف است          
از » عقالنيـت ذاتـي   «شود كه با عنـوان       برابر كاركرد ديگري از عقل عملي مطرح مي       

شده و در آن عقل عملي به دنبال تعيين هـدف بـراي رفتارهـاي انـسان اسـت                    آن ياد 
 ١»سـازي  بيـشينه « بنابراين، مهمترين ويژگي عقالنيت ابزاري       .)۳۱: ۱۳۷۸ پور ازغدي،  رحيم(

 و اهـداف از ديدگاه هابز، هيوم و بنتام، عاقل بـه ايـن مفهـوم نيـست كـه فـرد،                 . است
ها، ، بلكـه بـه عكـس، ايـن شـهوات، خواهـش            مقاصد خود را به حكم عقـل برگزينـد        

تـوان خـدمتكار     قل را فقط مي   بخشند و ع   تمنيات و بيزاريها هستند كه به فرد جان مي        
 چنـان كـه     .)۵۰: ۱۳۷۷آربالسـتر،   (شهوات و خواهشها قلمداد كرد      » ةبرد«يا به قول هيوم     

  .)۵۱۶: همان(عقالنيت مورد نظر راولز نيز از همين نوع است 
سـازي، از    شده از انسان اقتـصادي، عقالنيـت ابـزاري يـا بيـشينه             در تعاريف مطرح  

                                                        
1. Maximizing. 
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اقتـصاددانان از عقالنيـت ايـن را در نظـر           . گرديـده اسـت    اين الگو معرفي     ويژگيهاي
كوشد تا بيشترين منفعت را از منابع محدودش به دسـت آورد و بـه                دارند كه فرد مي   

ها در خدمت هر هدفي كه فـرد بـدان تمايـل         ثرترين وسيله ؤديگر سخن، استفاده از م    
بنـدد يـا    دارد مـي اي را كه درآمـد كمتـري     به همين سبب، كارخانه    .)۵۱۶: همان(دارد  

دهد، اگرچه نيازي اساسـي      منافع را به سوي توليد كاالهايي با بيشترين سود سوق مي          
گرفتنـد،    عقالنيت را به كار نمي ةاقتصاددانان كالسيك اگرچه واژ   . را برطرف نسازد  

ترجيح بيش بر كم، گزينش باالترين نرخ بازدهي، «ولي فرض رفتاري علم اقتصاد را  
جـويي نفـع شخـصي     هاي هر واحد توليدي و مهمتر از همـه، پـي   نهحداقل كردن هزي 

 ةبـا ورود نظريـات جديـد بـه عرصـ          . دانـستند  مي»  آشكار رفاه ديگران   ةبدون مالحظ 
 در عـين حـال،    .اقتصاد، مفهوم عقالنيت و برداشـت از آن دسـتخوش تحـوالتي شـد             

جـويي منـافع    يدر نظريات كنوني نيز عقالنيت بـه معنـاي پـ        كه  اين باورند    بسياري بر 
  .)۴۴ـ۳۳: ۱۳۸۴كرمي، (شخصي نمايان است 

انـسان اقتـصادي غـرب، داراي       كـه   توان گفـت     با توجه به دو ويژگي يادشده مي      
ست كه هرگز به مقدار بيشتر از نيازهـاي         اجويي   وي معامله .  كلي رفتاري است   ةقاعد

كـاهش در   دست آوردن حداكثر استفاده از راه حـداكثر          پردازد و به   مادي خود نمي  
 اين قاعدة رفتاري، مبنـاي      .)۱/۱۰۷: ۱۳۵۴،  ژيد(داند   مخارج را كمال روش اقتصادي مي     

 رفتـار   ةهـاي اقتـصاد خُـرد، از نظريـ        ي اقتصادي، بـه ويـژه تحليل      پيدايش تمام تئوريها  
  .)۳۲ـ۲۶: ۱۳۸۲نيا،  هادوي( بنگاه و حداكثر كردن سود است ةكننده تا نظري مصرف

  مباني و آثار
گـردد كـه تعريـف        آمـد، روشـن مـي      ة موضـوع  به مطالبي كه در بحث پيشين     با توجه   

گـذاري مثبـت آنهـا،       ويژه ارزش ه  داري و ويژگيهاي آن، ب     انسان اقتصادي در سرمايه   
داري همچون اصل دئيـسم و       شناختي مكتب سرمايه   بيني و انسان   ريشه در مباني جهان   

  .گرايي دارد اومانيسم و نيز اصل فردگرايي و لذت
داري  نظام سرمايه. داري به انسان اقتصادي نيز قابل توجه است        ار نگرش سرمايه  آث

ها و  ترين زيرنظام گرايي بنتامي، نظام اقتصادي را مهم      با توجه به اتكاي شديد بر فايده      
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كننده برترين    گاه فلسفي، رفاه مصرف     دهد و با توجه به همين تكيه         رأس هرم قرار مي    در
رفاً داري ِصـ   مصرف در نظام سـرمايه    . شود ر نظر گرفته مي   هدف اقتصادي اين نظام د    

 بلكـه  ؛اي براي تـأمين نيازهـاي غيـر مـادي نيـست          براي تأمين نيازهاي مادي يا مقدمه     
با توجه به اين نگـرش، رفـاه        . گيرد ها و اميال ماّدي نيز هدف قرار مي        ارضاي خواسته 

نظـر   بيشترين افـراد اسـت، مـدّ       ها براي  ي تأمين بيشترين خواسته   اعمومي نيز كه به معن    
داري  اين اساس، پذيرفتن الگوي انسان اقتصادي غـرب در نظـام سـرمايه             بر. باشد مي

. موجب گرديد تا نظام مزبور در ابتدا رفاه اقتصادي را يگانه هدف خـويش برگزينـد           
 درآمد و ثـروت  ةولي در عمل، بحرانهاي اجتماعي ناشي از بيكاري و توزيع ناعادالن          

ب محيط زيست و منابع طبيعي، اين نظام را واداشـت تـا جهـت گـذر از ايـن                    و تخري 
چالشها، اهدافي همچون تأمين اجتماعي و حفظ محيط زيـست را نيـز جـزء اهـداف                 

  .)۷۶ـ۷۴: همان( بندي نمايد خود معرفي كند و پس از رفاه اقتصادي، آن را رتبه

  نقد انسان اقتصادي از ديدگاه اقتصاددانان غرب
گرايي انـسان و     سويي با حّس لذت    لگوي انسان اقتصادي غرب، به جهت هم      اگرچه ا 

نيز در واكنش به تبليغ رهبانيت و سركوب شديد گرايشهاي طبيعي توسـط كليـساي               
صي يـ اق غـرب سـيطره پيـدا كنـد، ولـي نارسـاييها و ن         ةقرون وسطا، توانست بر انديـش     

رو، بـه نقـد آن        و از ايـن    داشت كه از چشم برخي از انديشمندان غربي پوشيده نماند         
  :هايي از اين نقدها را بنگريد نمونه. پرداختند
 دو نقـد    )۱۵۵ ـ  ۱۳۷: ۱۳۷۴؛ يـسينگ،    ۲۱۶ـ۱۹۶: ۱۳۷۲تفضلي،  : ك.ر( مكتب تاريخي    )الف

نخست آنكه اقتـصاددانان كالسـيك بـا طـرح الگـوي            : مهم بر اين الگو وارد ساخت     
 صاحب عقل و محروم  بگر و خودپرستِ   ماشين حسا  ةانسان اقتصادي، از انسان به مثاب     

خواستند انسان عيني را  گرايان مي تاريخ. از ويژگيهاي انسان واقعي و ذاتي ياد كردند     
: تـا   بيآنيكين،  (اش در مركز علم اقتصاد قرار دهند         با ويژگيهاي اخالقي، ملّي و تاريخي     

آنـان معتقـد    . در الگـوي يادشـده    » هماهنگي منافع فرد و جمـع     « و دوم در مورد      )۴۲۲
وجود دارد و دولت بايد با دخالـت خـود،           بين افراد، برخورد و تضاد منافع     كه  بودند  
  .)۱۹: ۱۳۷۶گرجي، ( آن را بگيرد يجلو
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هـا   اقتصادي داشتند كه بـسياري از آن       ها نقدهايي به الگوي انسان      سوسياليست )ب
رّد ديـدگاه   :  از جملـه   ،گردد باز مي » هماهنگي خودكار منافع فرد و جمع     «به ويژگي   

جـويي و اثبـات تـساوي و          انـسانها در لـذت     ةبنتامي مبتني بر تـساوي و اشـتراك همـ         
 نفـي مكانيـسم     ،)۹۵: ۱۳۷۴يـسينگ،   (»  كاالهـا  ةمنـدي از همـ     حق بهره «اشتراك آنها در    

 و تأكيـد بـر   )۱/۱۰۱: ۱۳۵۴، ژيد(رقابت كه از دستاوردهاي الگوي انسان اقتصادي است    
  .)۱۱: ۱۳۷۴يسينگ، (اد همنوع به جاي لذت و سود فردي هدف بودن خوشبختي افر

داري  هاي اوليه، به انتقاد از سرمايه       راه سوسياليست  ةها نيز در ادام     ماركسيست )ج
ويژه مالكيت خصوصي و حداكثر كردن سـود را عامـل اسـتثمار معرفـي               ه   ب ،پرداخته
  .)۱۲۹: ۱۳۷۲؛ يسينگ، ۱۵۱: ۱۳۷۰باربر، (نمودند 
تصاددانان همچون جان بارتون، رابرت اليس تامسون و جـان راسـكين            برخي از اق  ) د

اين باور بودند كه الگوي انسان اقتصادي، در تبيين رفتارها و تمـايالت انـساني بـه                  بر
چند مورد خاص كه صرفاً بيـانگر روحيـات مـادي و حيـواني اوسـت، بـسنده كـرده                    

اهيت انسان ارائـه گـردد      سو داوري نادرستي از م     شود از يك   اين امر سبب مي   . است
و او را حيوان ماّدي صرف و ضّد اخالقي معرفي كند و از سوي ديگر به لحـاظ غيـر                 

شـده، تـصوير نادرسـتي از كيفيـت          واقعي بودن و جعلي بودن فروض در نظـر گرفتـه          
آمـده از   دسـت  توان بر نتايج به به همين سبب نمي. عملكرد اقتصادي انسان ارائه نمايد  

  :گويد اين باره مي جان بارتون در. ه صورت امري مسلّم تأكيد كردچنين تفسيري ب
باشـد   نمـي   و احتساب تجليات عالي انسان گيري  كننده كه قادر به اندازه      يك استدالل 

 منحــصر يهــاي محــدود و پــست و نظريــات خــود را خودخواهانــه بــه چنــين انگيــزه
  .رسند، خواهد رسيد يآنچه كه آنها م كند، الزاماً به نتايج نادرستي همانند مي

تواند انسان واقعـي     به اين ترتيب، در نظر اين منتقدان، الگوي انسان اقتصادي نمي          
تــرين  را بــشناساند، بلكــه انــسان مــصنوعي را بــه نمــايش گذاشــته كــه تنهــا بــه پــايين

بـه همـين    . كوشد عاليق واالي او را ناديده بگيـرد        هاي انساني توجه داشته، مي     انگيزه
  :گويد اليس تامسون در وصف انسان اقتصادي ميسبب رابرت 

هـاي آز و تمايـل بـه توسـعه و      اع است كه تنها با انگيـزه   او يك ماشين آزمند و طمّ     
گويي آنها نيمة بهتر ويژگيهاي واالي انساني را به كنـاري           ... شود گسترش تحريك مي  
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  .يت تلقي نمايندعنوان تمام واقع مانده را به  و اصرار دارند كه جزء باقياند گذاشته

 اين انتقادها، آنان نيز در معرفـي الگـوي بهتـر نـاتوان مانـده و در مـورد         ةبا هم اما  
له از  ئشناخت ايـن مـس    كه  دهد   اند و اين نشان مي     الگوي مناسب سكوت اختيار كرده    

  .)۱۱۹ ـ۱۰۵: ۱۳۸۲نيا،  هادوي(قدرت انسان خارج است 

  قرآنيهاي  موزهداري از ديدگاه آ نقد انسان اقتصادي سرمايه
از طرفـي، در نظـر      . علم اقتصاد مرسوم به فرض عقاليي بودن رفتار افراد وفادار است          

ايـن محـدوديت بـا      . نمايـد  گرفتن رفاه ديگران محدوديت بر رفتـار افـراد ايجـاد مـي            
از ايـن رو، بـا   . پارادايم سكوالري علم اقتصاد همخواني ندارد و محكوم به رد اسـت          

نيسم اجتماعي به علم اقتصاد، عقالنيت مـساوي بـا خـدمت بـه              رعايت رويكرد داروي  
اين موضوع، از شرح و تعريفي كـه بيـشتر نويـسندگان از             . شود نفع شخصي تلقي مي   

علـم اقتـصاد بـراي حفـظ        . انـد، مـشهود اسـت      ارائـه كـرده   » انسان عقاليي اقتـصادي   «
 نمـوده و     ابعـاد غيـر اقتـصادي نفـع شخـصي را ملغـي             ةاش، همـ   تمايالت ماترياليستي 

ي احتـي معنـ   . آن مصادره كرده اسـت    » عقالنيت اقتصادي «مفهوم عقالنيت را به نفع      
علـم اقتـصاد مفهـوم      . آن شـده اسـت    ) مادي(اقتصادي آن نيز محدود به معناي پولي        

اش افزايش سـود و      را خلق كرد؛ انساني كه تنها مسئوليت اجتماعي       » انسان اقتصادي «
 دلبستگيهاي ديگر كـه انـسانها را دور         ةم اقتصاد هم  بنابراين، در عل  . نفع خويش است  

 مـردم بـراي     هـا نمايد، همچون همكاري، برادري و فـداكاري كـه در آن           هم جمع مي  
نماينـد، مـورد    رفاه ديگران حتي گاه به قيمت از دست رفتن رفاه خودشان تالش مـي     

  .)۵۲ـ ۵۱: ۱۳۸۴چپرا، ( است غفلت واقع شده
هـاي اسـالمي، مطلـوب و     داري از ديـدگاه آمـوزه    الگوي انسان اقتصادي سـرمايه    

هـاي وحيـاني، در دو مرحلـه         ارزيابي و نقد اين الگو در پرتو آموزه       . قابل قبول نيست  
 نخـست، نقـد     ةكنيم؛ مرحلـ   پذيرد كه اكنون با رعايت اختصار مطرح مي        صورت مي 

 و  داري و اصـولي كـه منتهـي بـه ايـن نگـرش از انـسان                 مباني انسان اقتصادي سـرمايه    
شده كـه بـه نقـد       هاي الگوي ياد   دوم، نقد ويژگي   ةگذاري او شده است و مرحل      ارزش
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پــس از طــرح ايــن دو بحــث، تعريــف و ويژگيهــاي انــسان . انجامــد  آن مــيتعريــف
  .اقتصادي مطلوب از نظر اسالم، بررسي خواهد شد

  نقد مباني) الف
شــناختي و  نــسانبينــي، ا داري، از نظــر مبــاني جهــان الگــوي انــسان اقتــصادي ســرمايه

بينـي،   از نظر خداشناسي و جهان    . چند است شناختي، مبتني بر مباني و اصولي        معرفت
اساس آن، خداونـد صـرفاً آفريـدگار جهـان فـرض             مبتني بر اصل دئيسم است كه بر      

اسـاس اصـل ناتوراليـسم،       نيز بر . گردد شود و ارتباط او با جهان و طبيعت نفي مي          مي
انونمند آفريده كه به صورت خودكار به حيات خود ادامـه           خداوند طبيعت را چنان ق    

 ،سو انسان خود مرجع تعيـين ارزشـها و قـوانين تلقـي شـده               در نتيجه، از يك   . دهد مي
و از  ) اومانيـسم  (گـردد  هاي او، مالك خوبيها و بديها معرفي مـي         ها و خواسته   انديشه

  .گيرد  مورد انكار قرار ميشناختي، وحي به عنوان منبع شناخت، ديگرسو، از ُبعد معرفت
مترتب بر انديشة اصالت فرد، كسب      ) اصالت نفع (همچنين، اصل اخالقي فردگرايي     

سود و لذت مادي هرچه بيشتر را هدف رفتارهاي آدمـي و كمـال و سـعادت نهـايي                   
طبيعي اسـت چنـين مبـاني و اصـولي، الگـوي انـسان اقتـصادي             . كند انسان معرفي مي  

  .طلب تعريف گردد  كه انسان موجودي صرفاً منفعتگفته را نتيجه دهد پيش
 جهـان  ةكننداني اسالمي، خداوند خالق و تدبيراساس مب اين در حالي است كه بر  

هاي وحياني، منبـع     بدين جهت، آموزه  . گذاري، از آن اوست     حاكميت و قانون   ،بوده
شناختي  اناساس مباني انس   بر. باشد  ارزشها و قوانين مي    شناخت حقيقت و مرجع تعيين    

ويژه دو بعدي بودن و توجه بـه ُبعـد روحـي او، در كنـار حيـات جاويـد اخـروي،                      ه  ب
هدف رفتارهاي اقتصادي انسان، بيشينه كردن سرجمع سود و لذت دنيوي و اخـروي              

ل اخالقـي، توجـه   يگردد و به ارزشهاي انساني و فضا   با تقدم منافع اخروي معرفي مي     
 نيـك روشـن اسـت كـه         .)۲۸۲: ۱۳۸۸ي،  ؛ ميرمعـزّ  ۵۵ ـ  ۳۹: ۱۳۹۰ايرواني،  : ك.ر(شود   ويژه مي 

  .چنين مباني و اصولي، الگوي انسان اقتصادي ديگري را نتيجه خواهد داد

  هانقد ويژگي) ب
سـت كـه    طلبـي او   جويي مادي و لـذت     داري، نفع  ويژگي مهم انسان اقتصادي سرمايه    
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بـا رفتارهـا و حـاالت       اين ويژگـي همـراه      . رود  تعريف اين الگو نيز به شمار مي       ركن
هاي ديني ناسازگار است؛ چه، اگر       ويژه ارزش بودن آن با آموزه     ه  برخاسته از آن و ب    

ا منطبـق    واقعيتهـ  مقصود از بيان اين ويژگي، نوعي توصيف باشد، بـه طـور كامـل بـر               
هـا بـا عقايـد و فرهنگهـاي       انـسان ةسـو درآوردن اهـداف همـ    چرا كه از يك  . نيست

 زيرا منافع افـراد، از     ،فع شخصي، فرضي بسيار دور از واقع است       گوناگون به قالب منا   
رنـگ   فرهنگي تا فرهنگي ديگر متفاوت است؛ در برخي، منافع شخـصي مـادي كـم              

، حتـي در مـورد نيازهـاي شخـصي مـادي نيـز كـه همـه                  ...است و در برخي پررنـگ     
 آنهـا   فرهنگها، امور هنجاري و ارزشي در چگونگي و مقدار رفع          يكسانند، در برخي  

براي مثال، در مورد نيـاز مـشترك پوشـاك، شخـصي كـه در فرهنـگ                 . تأثيرگذارند
اسالمي رشد يافته است، به هنجارهايي مانند پرهيز از اسراف و تجمل و نياز ديگران               

هدف، در مراحل رفتار عقالنـي نيـز        ئلة  كند و از سوي ديگر، جدا از مس        نيز توجه مي  
آمد، نظام بهـره    اي مثال، فرد مسلمان در كسب در      بر .توان همه را يكسان دانست     نمي

  .)۴۷ـ۴۵: ۱۳۸۴، كرمي(آورد  كند و به نظام مشاركت روي مي را رها مي
 اصـلي كـنش   ة نيروهـاي محركـ   ةآورنـد  وجود  به  لزوماً ،به هر روي، نفع شخصي    

دوسـتي، ازخودگذشـتگي، همكـاري، ارزشـهاي اخالقـي و            انسانها نيست، بلكه نـوع    
دهي به ترجيحات    هادهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي نيز در شكل       شمار زيادي از ن   

گسترش مكـاتبي كـه     .  انساني، نقشهاي حائز اهميتي دارند     ةو هدايت كنشها در جامع    
انــد، بــر چنــين رويكــردي  دهكــشيبينــي و روش اقتــصاد مرســوم را بــه چــالش  جهــان

نمايـد   عـا مـي   صاد كمكهاي بالعوض اسـت كـه اد       ت يكي از اين مكاتب، اق     .استوارند
ي فاصـله گـرفتن از      ا بـه معنـ    خودگذشـتگي ضـرورتاً   أم بـا از   دوسـتانه و تـو     رفتار نوع 

اسـت  گرايانه مبتنـي بـر نيازه   د انسانمكتب ديگر از اين دست، اقتصا   . عقالنيت نيست 
كه براي ارتقاي رفاه انـساني از راه بـه رسـميت شـناختن سـري كـاملي از ارزشـهاي                     

آورد،   نيازهـاي انـساني را بـه حـساب مـي      ةمكتب همـ  اين  . انساني طراحي شده است   
سالمتي، امنيـت، عـشق، حـس       (شناختي   نظر از اينكه آنها، فيزيولوژيك، روان      صرف

. باشـند ...) صـداقت، عـدالت و    (، اجتماعي، يـا اخالقـي       )ارزش قائل شدن براي خود    
بنـدي   صـورت «، مكتب اقتصاد اجتماعي است كـه متـضمن          دستمكتب سوم از اين     
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اســت كــه افــرادي همچــون  » تئــوري اقتــصاد در قالــب مالحظــات اخالقــي  مجــدد
ين مكتـب، مكتـب اقتـصاد       انـد و چهـارم     آمارتياسن به تحليل و تحكـيم آن پرداختـه        

است كه رفتار بشري را تحت تاثير شـماري از نهادهـاي اجتمـاعي، سياسـي و            نهادگر
اهنگي و شـماري از     تواند همكاري و هم    اين مكتب مي  . داند ميمرتبط به هم     ِ  مذهبي

ديگر الگوهاي رفتاري در جوامع بشري را كه اقتصاد نئوكالسيك قـادر بـه توضـيح                
  .باشد، توضيح دهد صي و رقابت نمياساس نفع شخ آنها بر

خور تحسين است، اما وارد  كيد بر ارزشها درأت با اين وجود، اگرچه رواج مجددِ   
چـه، نـوعي وفـاداري فكـري        . كردن ارزشها در اقتصاد مرسوم كـاري دشـوار اسـت          

  .)۸۸ ـ ۸۲: ۱۳۸۴چپرا، (نسبت به باورهاي رسمي و متداول وجود دارد 
هـاي   گذاري باشد، بـا آمـوزه      و اگر مقصود از اين ويژگي، نوعي توصيه و ارزش         

سان كه عناصر دخيل در اين الگو، مورد نكوهش قرآن و            اسالمي سازگار نيست، آن   
داري،   سخن، ويژگيهـاي انـسان اقتـصادي سـرمايه         به ديگر . روايات قرار گرفته است   

 از ديدگاه اسـالم  )۱۱۲ـ ۸۷: ۱۳۷۴دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،    (را  » انسان اقتصادي مطرود  «
  :ي چنين انساني عبارت است از برخي از ويژگيها:دهد شكل مي

سـبب،   دهـد و بـدين   ـ پيوسته سود مادي خويش را بر منافع ديگران تـرجيح مـي        ۱
َواکن ا  :چشم، خسيس و خودخواه است     تنگبسيار   َ ًان قتـورِإلَ ُ َ ُ ـَس

ْ
و انـسان   ؛  )۱۰۰ /اسـراء ( ا

  .همواره بخيل است
 منـافع واقعـي و      ـ  خواهـد   يـا نمـي    ـ  توانـد      نمي ،رو ـ عجول و شتابگر است، از اين      ۲

ُویدع ا : درازمدت خويش را در نظر گيرد    ْ َ َان بالشر دعاِإلَ ُ ِّ َّ
ِ
ُ ريَءَس ِه با

ْ َ ْ
ِ
َ واکن اُ َ ِإلَ

ْ
وال ًان  ُ َ ُ / اسـراء ( َس

خوانـد و انـسان    بـد را مـي  ] پيشامد[خواند،  خير را فرامي] گونه كه همان[و انسان ؛  )۱۱
مـدت و آنـي را بـر منـافع پايـدار،             بنابراين، سود و لذت كوتاه     .همواره شتابزده است  

بـون العاجلـَّالَکـ  :دهد ترجيح مي  َ بـل 
ِ َ ْ َ ُّ ِ

ُ ْ ُ وتـذرَةَ َ َ بلكـه شـما دنيـاي    ؛ )۲۱ـ ۲۰ /قيامـت ( َةِخـرآلَون اَ
  .كنيد  و آخرت را رها ميزودگذر را دوست داريد

ري لـشدیدِإَو :  مال و ثروت است    ةـ سخت شيفت  ۳ ب  ٌنه  ُ ُ
ِ
َ َ

ِ
ْ َ ْ ا ِّ ِ َّ

 ) او ،و راسـتي  ؛  )۸ /عاديـات 
 از انفـاق و     پـردازد و    مـي پـس همـواره بـه انباشـتن ثـروت           . سخت شـيفتة مـال اسـت      

َّنـزون الـذهب والفـض  :ورزد هاي عمـومي دريـغ مـي       اركت در هزينه  مش
ِ
ْ َ َ َ َّ َ ُ ِ ـا ىف َالَ وَةَیْک ِینفقو

َ َ ُ
ِ ُ 
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ِسبیل ا ِ
  .كنند كنند و آن را در راه خدا هزينه نمي  و سيم را گنجينه ميزر؛ )۳۴ /توبه( َِّهللاَ

 تـابي    با مـشكالت اقتـصادي، بـي       رويارويي در    و طاقت است  ظرفيت و كم   ـ كم ۴
ـِإلَّن اِإ : ورزد  كند و به هنگام گـشايش و رفـاه، بخـل مـي              مي

ْ
ًان خلـق هلوعـ َُ َ

ِ
ُ َ ُّذا مـسه الـشر ِإا َس َّ ُ َّ َ َ

ًجزوع ُ ري منوعـِإَا وَ ًذا مسه  ُ َ َُ ْ ـ َ ْ ا ُ َّ تـاب   به راستي كه انسان، سـخت آزمنـد و بـي     ؛  )۲۱ـ۱۹ /معارج( اَ
چون خيري به او رسـد      اي به او رسد عجز و البه كند و             چون صدمه  ؛خلق شده است  

  .بخل ورزد
َقـال   :پنـدارد  مـي ـ ثروت و امكانات خود را حاصل تالش و زيركي خويش             ۵ ََّمنـا ِإَ

أ
ُ

ته  و
َ َ ُ ُ

ِ عمل عنـدِ ِ ٍِ
 دانـش  ةرا در نتيجـ ] ثـروتم [مـن ايـن   : گفـت ] قارون[؛ )۷۸ /قصص( یْ
َیـا   :شود   مي غروربخش حقيقي، گرفتار غفلت و       بنابراين در برابر نعمت   . ام  خود يافته 

أ
َ

ا ا َ ِإلُّ
ْ

َّان ما غر َ َ ُ ِّ بربـكَس َ
رميكِ ِ ا ِ َلکـ

ْ
 )اي انسان، چـه چيـز تـو را دربـارة پروردگـار      ؛ )۶ /انفطار

َّن ِإ :  ناسـپاس و سـتمگر اسـت        را ؟ و نعمتهـاي الهـي      اسـت  بزرگوارت مغرور ساخته  

ِإلا
ْ

ٌان لظلوم کفار َّ َ ٌ ُ َ َ َ   .پيشة ناسپاس است ستمقطعاً انسان، ؛ )۳۴ /ابراهيم( َس
ـ تعّهد و پايبندي او به هنجارهاي اجتماعي تا زماني اسـت كـه خـود را نيازمنـد                    ۶

ـِإلَّن اِإ : كنـد   نياز انگارد، سركشي مـي      آنگاه كه خود را بي    . احساس كند 
ْ

َان لیطغـ ْ َ َ َ أ یَس
َ

ْن 
َرآه اسـتغىن ْ َ ْ ُ َ )سركـشي   ،پنـدارد نيـاز      خـود را بـي     چـون كه انـسان،    ؛ به راستي    )۷ـ ۶ /علق 

ورِإ : فروشـد   ديگـران فخـر مـي    بـه بالـد و      خـود مـي    بـر  .كند  مي ٌنـه لفـرح  ـ ُ َ ٌ
ِ
َ َ ُ َّ

 ) ؛ )۱۰ /هـود
  .گمان، او شادمان و فخرفروش است يب

ناپـذير اسـت و در زمـان         در زمان وفور ثروت و امكانات فراوان ماّدي، سـيري         ـ  ۷
ـ       أُن  إ «: قناعت و رضايت از زندگي ندارد      ةفقر و نارسايي، روحي    ع شَبعطـي منهـا لـم ُي

  ١.)۱۵۲: ۱۳۶۳حراني، (» عقنَع لم ُينِن ُموإ
خـواه و آزمنـد      چه به او رسيده ناتوان است و در عـين حـال، زيـاده             ـ از شكر آن    ۸
  .)۱۵۲: همان( »يِق فيما َبیبتغي الزيادَيأوتي و ما ِ كرعجز عن شُُي«: باشد مي

                                                        
 و العقـول  تحـف انـي در  آيـد، حرّ  يادكردني است اين روايت را كه بخشهايي از آن در ادامه نيز مـي            . ١

انـد و     نقل كرده  مؤمنان  از امير  شرح نهج البالغه   يبخش حكمتها از   ۱۵۰ ةصبحي صالح در شمار   
با تفاوتي اندك ) ۱۱۲ـ۱۱۱: ۱۴۱۴( االماليو شيخ طوسي در     ) ۳۳۲ـ۳۲۹: ۱۴۱۳ (االماليشيخ مفيد در    

  .اند كه داخل پرانتز آمده است آن را از ابن عباس گزارش نموده
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سـازد و فقـر و       كشاند و تبـاه مـي      مينعمت و ثروت، او را به سرمستي و طغيان           ـ۹
ن بسط له إشر وأن رغب إ«: سازد ناداري وي را از زندگي و آينده نااميد و افسرده مي

  .)۱۵۳: همان( »وهنإن استغني بطر وفتن وإن افتقر قنط و... کهل
هـا و   كنـد، در خواسـته   پـروري مـي    كـاري و تـن     به هنگام كار و تـالش، كـم       ـ  ۱۰

روي  خواهي دارد و بـه گـاه مـصرف، زيـاده           ورزد و فزون   مطالبات خود سماجت مي   
قـصّر  حين يسأل ويُ  ) یفي الرغب  (یيبالغ في المسأل  «: رود  از حد خويش فراتر مي     ،نموده

ا إخـوان الـشیاطني  . )همـان (» قـلّ من العمـل مُ    ...، فهو )حين يعمل ( في العمل  ملبـذرین اک ِإن 
َّ َ َّْ

ِ ِ
ُ َ ِّ َ ُ ْ ا

ِّواکن الشیطان لرب َ ِ
ُ َْ َّ ًه کفـورَ ُ َ

كـاران بـرادران شـيطانهايند و         كـه اسـراف    راسـتي ه  ب ؛)۲۷/ اسراء( اِ
  .شيطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است

 و مقـصد و مقـصود او تـأمين منـافع        ، هدف و همت او محدود به امور مـاّدي         ـ۱۱
ىل : شخصي است  فـأعرض عـن مـن 

َّ َ َْ ْ َْ َ ْ
ِ

َ ْ عـن ذرکنـا ومل یـردَ
ِ
ُ ْ َ َ ْ

ِ
ْ

ِ َّ إالَ یـاة الـدنیاِ  ْ ُّ ََ ْ ِلـك مـبلغھم مـن العـملَذ ا
ْ
ِ
ْ َ ِ ْ ُ

ُ ََ ْ َ ِ ) نجـم /
 دنيا را خواستار نبوده ي برتافته و جز زندگ    يپس، از هر كس كه از ياد ما رو         ؛)۳۰ـ۲۹

ه تُـ مسي و نيّ   ويُ ه الغذاءُ مُّصبح و هَ  ُي« . آنان است  ش دان ياين منتها  ، برتاب ياست، رو 
  .)۳۳۲: ۱۴۱۳مفيد، (» العشاُء
ـ رقابت او منحصر به سود زودگذر دنيوي است و نسبت به سود جاويـد اخـروي                 ۱۲

  .)۱۵۰ حكمت :نهج البالغه (» بقيسامح فيما َيُينافس فيما َيفني وُي«: ورزد خود، تسامح مي
الزم بــه ذكــر اســت تمــامي عناصــر و ويژگيهــاي الگــوي انــسان اقتــصادي         

لكـه چنـان كـه خواهـد آمـد، برخـي از             داري، مورد نقد و نامطلوب نيـست، ب        سرمايه
آنچـه در ايـن بخـش       . عناصر آن، مطلوبيت دارد، ليك بايد تعديل يا تكميـل گـردد           

  .يت اين الگو بودگذشت، نقد كلّ

  قرآنيهاي  انسان اقتصادي مطلوب از ديدگاه آموزه
تـوان يافـت كـه عنـاويني      هرچند در كوششهاي انديشمندان مسلمان كمتر موردي را مي     

بـاره و    اي مباحـث در ايـن       پاره امابه بحث نهاده شده باشد،      » انسان اقتصادي «همچون  
 ةكننـد  عقالنيـت مـصرف   «،  »عقالنيـت اقتـصادي   «تري همچـون     نيز موضوعات جزئي  

و مانند آنها كه با بحث انسان اقتصادي        »  مسلمان ةكنند  رفتار مصرف  ةنظري«،  »مسلمان
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ر موضوعات يادشده گاه بـه تفـصيل        باشد، مورد توجه است، مباحثي كه د        مي مرتبط
 ـ  مبـاحثي در اقتـصاد خـرد   سيزده دانـشمند و اقتـصاددان مـسلمان،        : ك.ربراي نمونه   (اند   بحث شده 

االقتصاد التحليلـي   ؛ عفر،    في المذهب االقتصادي االسالمي    یالحاجات االقتصادي ؛ كبيسي،   نگرش اسالمي 

الگوي تخصيص ؛ حسيني، ۱۱۲ـ  ۸۷: ۱۳۷۴دانشگاه، ؛ دفتر همكاري حوزه و     »االسالمي التصرفات الفرديه  

  .)۱۶۵ ـ۱۳۹: ۱۳۸۲نيا،  ؛ هادوي۲۱۸ ـ۱۸۹ :۱۳۷۴؛ صدر،  مسلمانةكنند درآمد و رفتار مصرف

  تعريف
با توجه به ويژگيهاي انسان اقتصادي مورد نظر اسالم كه پس از اين خواهد آمـد، بـه           

منـديهاي    بهـره  ةكثركننـد حدا«: تعريف ذيل، تعريـف مناسـبي باشـد       كه  رسد   نظر مي 
 توليد، توزيع و مصرف با بهترين تركيب        ةمادي و معنوي، دنيوي و اخروي در گستر       

 اين تعريف   .»بخشي به منافع اخروي به هنگام تزاحم        و با اولويت   )۱۶۸: ۱۳۸۲نيا،   هادوي(
با هدف رفتارهاي اقتصادي يعني بيشينه كردن سرجمع سود و لذت دنيوي و اخروي              

ايـن اسـاس، ويژگـي     بـر .  نيز سـازگار اسـت  ـ كه پيشتر گذشتـ سود اخروي  با تقدم 
گردد، بلكه با توجه به ابعـاد جـسمي و روحـي انـسان و       طلبي و عقالنيت نفي نمي     نفع

. گردد تعريفي از آن ارائه مي     و نيز حيات جاويد اخروي او، باز       نيازهاي او در هر ُبعد    
 از ديـدگاه قـرآن و روايـات، عقالنـي           به ديگر سخن، اخالقي و ارزشي بـودن رفتـار         

با ايـن بيـان كـه نفـع، سـود و لـذت، بـه ابعـاد روحـي و معنـوي،           . بودن آن نيز هست  
  .شوند اخروي و ابدي نيز گسترش داده مي

بنابراين، اخالقي بودن لزوماً به معنـاي محـدود كـردن سـود و نفـع نيـست، بلكـه                    
 كـه عقالنـي بـودن رفتـار نيـز در            تبييني واقعي از نفع و سود مورد توجه است، چنـان          

روايات، به تالشهايي اطالق گرديده كـه در مـسير عبوديـت الهـي و كـسب منـافع و                
  :لذات اخروي صورت پذيرد

  بـه الـرحمنُ    َدبِـ مـا عُ  : ؟ قـال  مـا العقـلُ   : قلـت لـه   :  قـال  اهللا عبدرفعه إلي أبي    ... «
 ک النكـراء، تلـ    کتلـ : القـ ف؟  یفالذي كان فـي معـاوي     : قلت: قال. ناُن به الجَ  َبِسواكتُ

ــشيطن ــبيه ی وال ــي ش ــل وه ــل ی بالعق ــست بالعق ــي، ( »لي ــام  ...  ؛)۱/۱۱: ۱۳۶۳كلين ــه ام ب
 آن خداوند عبادت شـود      ةوسيل آنچه كه به  : عقل چيست؟ فرمود  :  گفتم صادق

آن، : پـس آنچـه در معاويـه بـود، چـه بـود؟ فرمـود          : گفـتم . دست آيـد   و بهشت به  
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  .ولي عقل نيستباشد   شبيه عقل مي است كهشيطنت

دهـد نـه تنهـا ايـن      طلبي مادي نيز آياتي وجود دارد كه نشان مـي  در خصوص نفع  
با اين حال افـزون بـر لـزوم         . كار مذموم نيست، بلكه كاري مطلوب و ارزشمند است        

آدمي گاه در تشخيص    كه  دهند   طلبي در چارچوب ارزشها، آياتي ديگر نشان مي        نفع
شود، بدين جهت از سر ناآگاهي به دنبـال كارهـايي            نفع و ضرر خود دچار اشتباه مي      

ويـژه  ه  بـراي انـسان و بـ      را  رود كه زيان آنها بيشتر است و اين خود، لزوم راهنمـا              مي
  .دهد معرفت وحياني را براي تشخيص سود از زيان نشان مي

و به طور   كرده  اي تأييد    طلبي آدمي را به گونه     اي از آياتي را كه نفع      اكنون نمونه 
  : مال و ثروت را خير معرفي نموده است، بنگريدخاص،

ِإن ىف ـ  
َّ
 خلق السموات واألرض واختالف اللیـل والنھـار والفلـك الـىتِ

َّ ْ
ِ

ْ َّ ُْ َ َ َ َ
ِ

َّ
ِ

ْ ِ ِ
ْ َ

ِ
ْ َ ْ ِ َّ

رِ ـ  ْ ر مبـا ینفـع النـاسِ ىفیَ َ ا َّ ُْ َ َ
ِ ِ ـ

ْ َ ل
ْ

... 
َآلیات لقوم یعقلـون ُ

ِ ْ َ ٍ
ْ َ ِ ٍ

َ
 )يانها و زمـين، و در پـ   كـه در آفـرينش آسـم     يراسـت بـه    ؛)۱۶۴ /بقره 

 كه در دريا روانند با آنچـه بـه مـردم سـود              يهاي يكديگر آمدن شب و روز، و كشتي      
  .وجود داردانديشند،  براي گروهي كه مي] گويا [يهاي  واقعاً نشانه...رساند،  يم

گروهـي كـه    «هاي الهـي بـراي       در اين آيه، كشتي سودمند به حال مردم، از نشانه         
جـويي   تواند تأييـدي بـر نفـع       تكيه بر نافع بودن آن مي     .  شده است  معرفي» انديشند مي

  .انسان باشد
ِم فیھا منافع إىل ـ  

ُ ِ َ ْ لُک
ًّ أجـل مـسمَ َ ُ

ٍ
َ َ

 معـين   يتـا مـدت   ] دامهـا [ شما در آن     ي برا ؛)۳۳ /حج( ی
  . استيسودهاي

 /؛ رعـد  ۹ /؛ قـصص  ۲۱ /يوسف: ك.ر(شدني است    از آيات ديگري نيز اين نكته برداشت      
، )۱۸۰ /بقـره : ك.ر(از مال و ثروت     » خير« چنان كه تعبير به      .)۸۰ /؛ غافر  ۸۹ /؛ طه ۱۲ /؛ حج ۱۷

طلبـي مـادي     بـه نفـع   را  هاي دينـي     در كنار تأكيد بر خيرجويي، رويكرد مثبت آموزه       
دهنـد آدمـي گـاه در تـشخيص          نيز كه نشان مي   را   آياتي   ةنمون .دهد  نشان مي مشروع  

  :ود، بنگريدش سود و زيان خود دچار اشتباه مي
َوعــىس ـ   رهــوا شــیئَ ً أن  ْْ َ ُ َ َتْک

َ
م وعــىس َا وهــو خــري  َُ َْ ُلکــ

َ ٌ ْ َ ــوا شــیئَ ب ً أن  ْْ َ ُّ ِ
ُ َ

م واهللا یعــمل وأنــمت ال  ْا وهــو شــر  ُ ْ َ َ َ َُ َ ْ َ ُ َّ ْ ُلکــ
َ ٌّ َ َ ُ

ُتعلمـون َ ْ َ )داريد و آن براي شما خوب اسـت و بـسا            و بسا چيزي را خوش نمي      ؛)۲۱۶ /بقره
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  .دانيد يداند و شما نم ي شما بد است و خدا مي آن براداريد و ي را دوست مچيزي
َفعىس ـ   رهوا شیئَ ً أن  ْْ َ ُ َ َتْک

َ
عل اهللا فیه خري ًا و ْ َ ِ ُ َّ َ َ ْ َ ًا کثـريَ  را خوش   ي پس چه بسا چيز    ؛)۱۹ /نساء( اَ

  .دهد يداريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار م ينم
َزین للناس حب الـشھوات مـن ال ـ   َِ ِ َ َِّّ َُّّ ُ

ِ ِ
ملـسومة ُ یـل  ملقنطـرة مـن الـذهب والفـضة و ِنـساء والبنـني والقنـاطري  َِ َّ َْ ُ ُْ اْ ِا

َ ْ ا َ َ َ َ ََّ
ِ
ْ ْ ْ

ِ
َ َّ ِ ِ َ

َ ْ َِّ َ
ِ

َ َ ِ
ملآب یاة الدنیا واهللا عن حسن  رث ذلك متاع  ِواألنعام و

َ ْ ا ُ َ َ َْ ُ ُ َ ْ
ِ ُ َّ ْ ُّْ َ َِ

ْ اْ ُا َ َ
ِ ِ ْ

ِ
َ م للـذین ا. ْ ري مـن ذ م  َّقل أ أ َ َّْ

ِ ْ لکـْ ُئک ُ
ِ ِ ٍ

ْ َ
ِ

ُ ِّ َ ُ َ ْ َوا عنـد ُ ْ
ِ ْ ـ َ

ر ــر جنــات  ْ َ ٌ َّ َ ْ
ِ
ِّ ــادیَ ــرة ورضــوان مــن اهللا واهللا بــصري بالعب ــا وأزواج مطھ ــدین فیھ ــار خال ــا األ تھ ِ مــن 

ْ
ِ
ٌ َ ُ َّ ََّ َ َ َ َ ِْ ِ ٌِ ْ

ِ
ٌ َ َّ ََ ُ ٌ ْ َ

ِ ُ ْ َ ْ
ِ ْ
َ

 ) آل
از زنان و پسران و اموال فـراوان از زر  ]  گوناگوني[ خواستنيهاي دوست ؛)۱۵ ـ۱۴ /عمران

ايـن  ] لـيكن [ مردم آراسته شـده،      يبرا] ها[ نشاندار و دامها و كشتزار     يو سيم و اسبها   
آيـا  «: بگـو  .فرجام نيكو نزد خداسـت ] حال آنكه[ دنياست و ي تمتّع زندگ  ةجمله، ماي 

انــد، نــزد   كــه تقــوا پيــشه كــردهي كــسانيشــما را بــه بهتــر از اينهــا خبــر دهــم؟ بــرا 
 در آن   .ا نهرهـا روان اسـت     آنهـ ] درختـانِ [ اسـت كـه از زيـر         يپروردگارشان باغهـاي  

و خداونـد بـه     ] را دارنـد  [ خـدا    يخـشنود ] نيـز [ پـاكيزه و     يجاودانه بمانند، و همسران   
  .»بيناست] خود[بندگان ] امور[

ْواآلخرة خري وأبىق ـ  َ َ ٌَ ْ َ ُ َ ِ
ْ

 )آخرت نيكوتر و پايدارتر است] جهان[؛ )۱۷ /اعلي.  
؛ ۱۸۰ /؛ آل عمـران   ۲۱۹ /بقره: ك.ر(از آيات ديگري نيز اين مطلب قابل برداشت است          

  .)۸۰ـ۷۹ /؛ قصص۷۷/ نساء
داري  اين اساس، نااستواري تـصوير رايـج از انـسان اقتـصادي در نظـام سـرمايه             بر

چه، در تصوير رايج، منافع انسان را به نفع مادي، شخصي و دنيوي،             . گردد نمايان مي 
رفتارهـاي  كـه   ايندر حـالي كـه بـر فـرض          . گذارنـد  منحصر نموده و بر آن صّحه مـي       

اساس محور عقالنيت و نفع شخصي باشد، بايد ديد اين تـصوير از              اقتصادي انسان بر  
گردد يا به ضرر اوست؟ هرگاه انـسان         انسان در نهايت به سعادت و خير او منتهي مي         

كنيم، بر تمـامي رفتارهـاي       پذير معرفي مي   پذير و فريب   را موجودي خطاپذير، غفلت   
در حـالي كـه     . خـواهيم آمـد    صدد اصالح و تربيت او بـر         رگذاريم و د   او صحه نمي  

 اسـاس عقالنيـت و نفـع شخـصي          رفتارهاي اقتصادي انسان بـر     ةصحه گذاشتن بر هم   
 در نهايت   ـدهد نشان مي نوزده و بيست     هاي جوامع مختلف در قرن    ةسان كه تجرب   آنـ 

  .)۲۱۸ ـ۲۰۴: ۱۳۸۴، كرمي(به زيان انسان و جوامع انساني است 
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   انسان اقتصادي مطلوبيويژگيها
تـوان چنـين     هاي اسالمي، ويژگيهاي انسان اقتـصادي مطلـوب را مـي           اساس آموزه  بر

  :برشمرد
اش   در موارد الزم، آن را بر منفعت شخصي  است و   هماهنگ ،ـ با منافع ديگران   ۱

ویؤثرون  : دارد  مقّدم مي 
َ َ َ ُ ِ ْ ُ أ َ

َ
َسھم ولـو اکن  خـصاص َ َ ْ

ِ ِ
َ َ ْ َ َ ْ ِ ِ

ُ و هرچنـد در خودشـان      ؛  )۹ /رحـش ( ٌةْ
  .دارند باشد، آنها را بر خود مقّدم مي] مبرم[احتياجي 

رو، دارايي خويش را در سـودايي        از اين . نگر و داراي بينشي عميق است       ـ آينده ۲
َن الذین ِإ : دهد  به منافع درازمّدت و سود و لذت پايدار قرار مي       ة رسيدن  وسيل ،مقدس ِ

َّ َّ

َلون کتاب ا َ
ِ
َ ُ ْ أَ وَِّهللاَ

َ
َّقاموا الص ُ أَوَالة َ

َ
ًّقوا مما رزقنا سر ِ

ْ ُ َ ْ َْ َ َّ ِ
ُ َا وعَ َنیالَ ارًةِ َ یرجون  َ

ِ َ ُ ْ ْ لن تبور لیـوف ًةَ ُ َ ِّ َ ُ ِ َ ُ َ ْ أَ
ُ

ْجـور ویزیـد  ُْ َُ
ِ
َ َ َ ُ

ِمـن فـضله ِ
ْ َ ْ ِ )برپا  راخوانند و نماز  در حقيقت، كساني كه كتاب خدا را مي        ؛)۳۰ـ۲۹ /فاطر 
كننـد، اميـد بـه        ايم، نهان و آشكارا انفاق مـي        يشان روزي داده  ه ا  آنچه ب  دارند و از    مي

يشان عطا كند و    ه ا  را تمام ب    خود پذيرد تا پاداش    اند كه هرگز زوال نمي      تجارتي بسته 
  .بخشي خود در حق آنان بيفزايد از فزون
و خدمت    بلكه آن را در مسير رضايت الهي       ،ـ دلداده و وابسته به ثروتش نيست      ۳

ِالذین ینفقون أمواهلم ابتغاء مرضـات اهللا . گيرد  ه كار مي  ب  نيازمندان به َِّ ِ ْ َ َْ ِ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ
 )كه  يكسان ؛)۲۶۵ /بقره 

ِوىف . كننـد  ي خـدا انفـاق مـ      ي طلـب خـشنود    ياموال خـويش را بـرا     
ِ أمـواهلم حـق للـسائل َ ِ َّ ِ

ٌّ َ ْ ِ ِ ْ َ

ِواحملروم
ُ ْ َ ْ َ )در برابـر  . بـود ] معـّين  [ي محروم حقّـ   سائل و  يو در اموالشان برا    ؛)۱۹ /ذاريات

و به هنگام    )۳۵ /حج: ك.ر( ورزد  هاي اقتصادي و مشكالت زندگي شكيبايي مي      نابساماني
 بـه سرمـستي و شـادماني و فخرفروشـي      خويشتن را كند و   رفاه و آسايش، طغيان نمي    

  .)۱۱ـ۱۰ /هود: ك.ر( آاليد نمي
ْهذا من  : داند فضل پروردگارش ميآنچه دارد، نه از تالش و زيركي خود، كه از ـ  ۵ ِ

َ َ

ِّفـضل رىب َ
ِ

ْ َ
  داند و پيوسته در   آزمايش مية ثروت و مكنت خويش را وسيلسان،   و بدين
ِلیبلوىن :  و شكرگزاري عملي است    درست ةپي استفاد  َ َُ ْ أ أ ِ

َ َ
ُشکر  ُ أْ
َ

أْم 
َ

ُکفـر ُ ْ
 )اين از ؛)۴۰ /نمل 

  .كنم  سپاسگزارم يا ناسپاسي ميفضل پروردگار من است تا مرا بيازمايد كه آيا
كوش است و امكانات اقتـصادي، سـرمايه، توانمنـدي و وقـت              پركار و سخت  ـ   ۶
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ن ىف : دهد پروري هدر نمي   كاري و تن    را با كم   خويش ـر ِوآخـرون 
َ َُ

ِ
ْ َ ُ َ ْ األرض یبتغـون مـن َ ِ َ ُ َ ْ َ

ِ
ْ َ ْ

ِفـضل اهللا َّ ِ
ْ َ

 )خـدا   ي روز يدر پـ  ] و[ننـد   ك يديگر در زمين سفر م    ] يا عّده[و   ؛)۲۰ /مزمل 
  .هستند

انـصرفتم  يتم الـصبَح و لَّذا صَـ  واالجتهـاد وإ فعلـيكم بالجـدِّ   ... «:  اهللا بو عبد أقال  ـ  
شما باد بـه كوشـش        بر ؛)۵/۷۹: ۱۳۶۳كليني،  (» اطلبوا الحاللَ  و روا في طلب الرزق   كِّفَب

] مـاز از محـل ن [جـاي آورديـد و      و تالش فراوان، و هنگامي كـه نمـاز صـبح را بـه             
  .بازگشتيد، بامدادان به جستجوي درآمد برآييد و در پي حالل باشيد

: ۱۳۶۲صـدوق،  (»  لـه  من طلب الحالل بات مغفوًراكاالًمن بات «:  قال رسول اهللاـ  
 كسي كه شب را از فرط خستگي ناشي از كار بـراي روزي حـالل بـه صـبح                    ؛)۳۶۴

  ».رساند، در مغفرت خداوند بسر برده است
همـو،  (»  فـي طلـب الـرزق       االغتـرابَ  ّبِحُيتعالي لَ ک و  اهللا تبار  ّ  نإ«:  ادققال الص ـ  

بت را براي طلب روزي     در غر  راستي خداوند متعال، كار و تالش     ه  ب؛  )۳/۱۵۶: ۱۴۰۴
  .دوست دارد

مر ديناه ومن كـسل     أ عن   اسالنً كَ ن يكونَ أ  الرجلَ بغضُي ألَ نّإ«:  بي جعفر أعن  ـ  
 مـن از كـسي كـه در         ؛)۵/۸۵: ۱۳۶۳كلينـي،   (» لكَسأه  خرِتمر آ أمر دنياه فهو عن     أعن  

 كسي كه در دنياي خود تنبلـي كنـد، در     .كند، ناخرسندم  امور دنياي خود تنبلي مي    
  . بودتر خواهد امور آخرتش تنبل

  اميـر  .در تمام كارهـا و از جملـه فعاليتهـاي اقتـصادي، مـنظّم و بابرنامـه اسـت                  ـ  ۷
مـن َبلغَـه كتـابي بتقـوي اهللا         هلـي و  ألدي و  وُ َعيموصيكما وج أ«: فرمايد   مي مؤمنان

 فرزنـدانم و    ةو همـ  ] حـسن و حـسين    [ شـما    ؛)۴۷ ة، نامـ  نهـج البالغـه    (» كمِ  مرأ نظمِو
 نظـم در    رسـد، بـه تقـواي الهـي و          مـن بـه او مـي       ةخاندانم و هـر كـسي را كـه نوشـت          

  .كنم كارهايتان سفارش مي
 امـام   .اه و غنـا برخـوردار اسـت       به جهت كار و فعاليت مفيـد اقتـصادي، از رفـ           ـ   ۸
كليني، ( »ثمِ علي اإلکلحِم َيٍ  من فقر عن الظلم خيٌرکزُحُجي َينًِغ«: فرمايد   مي صادق
نيازي و غنايي كه تو را از ستم باز دارد، بهتر از فقري است كه تـو را                    بي ؛)۵/۷۲: ۱۳۶۳

 ۵/۶۸ :همان(درآمـد  انداز بخشي از مازاد  به همين جهت، افزون بر پس  . به گناه وا دارد   
 ،)۵/۹۱ :همـان (گذاري در فعاليتهاي سالم و سودآور         و در صورت امكان، سرمايه     )۸۹ و
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ْالذین ینفقـون أمـواهلم ىف : كند  را نيز انفاق مي بخشي ُ َ ْ َ َ ُ
ِ
ْ ُ َ َّ

قـوا منـا وال َ سـبیل اهللا مث ال یتبعـون مـا أ َ ًّ َ ُ َ ْ َ َُ ُ
ِ
ْ ُ َّ ِ َّ ِ

ً أذَ
َ

ْ هلـم ی ُ َ

َأجر عند ر َ ْ ِ
ْ ُ ُ ْ َ

َ وال َ ْ
ِ
َ خوف عل والِّ َ ْ

ِ
ْ َ َ ٌ ْ نَ ز   َ َُ ْ َ ْ ُ )كـه امـوالِ خـود را در راه          ي كـسان  ؛)۲۶۲ /بقره 

دارنـد،   ي روا نم  ياند، منّت و آزار     آنچه انفاق كرده   يكنند، سپس در پ    يخدا انفاق م  
 بـر آنـان نيـست و        ياسـت و بيمـ    ] محفـوظ [پاداش آنان برايشان نـزد پروردگارشـان        

  .شوند يماندوهگين ن
گيـري نيـز    كنـد و بخـل و سـخت    در عين رفاه اقتصادي، از اسراف پرهيـز مـي  ـ  ۹
رتوا واکن بني ذلك قوام  :ندارد رفوا ومل  قوا مل  ًوالذین إذا أ َ َْ

ِ
َ ْ َ َ َ َ َ َُ ُ ْ َ ُْ َْ َُ

ِ ْس
ُ َ َ

ِ
َّ

انـد كـه    يو كـسان   ؛)۶۷ /فرقـان ( ا
] روش[ ميـان ايـن دو   گيرنـد و  يكنند و نه تنـگ مـ       ي م يچون انفاق كنند، نه ولخرج    

: فرمايـد    مـي   امام صـادق   .زيست است  در زندگي ساده  . گزينند يحد وسط را برم   
  .هزينه است راستي مؤمن كمه  ب؛)۱/۱۱۷: ۱۴۰۴صدوق، ( »ی المؤون خفيُفالمؤمَنّ  إن«

هـاي    ترديدي نيست كه دستيابي به چنين صفات و شخصيتي، جز در پرتو آمـوزه             
هـا بـه     ست و اين مهم، كه همـان تربيـت و هـدايت انـسان              ني شدني و وحياني اخالقي  

  .رود به شمار مي كمال و تعالي است، هدف اصلي نظام اقتصادي اسالم ويس

  چند نكته
نگرش رايج در مورد انـسان آن اسـت كـه بـه گـزارش و توصـيف سـاحتهاي             ـ  ۱

ام بـه  مانند صـداقت، احتـر  ( پردازد و ابعاد مثبت مي) عقل، اراده و عاطفه( وجودي او 
ماننـد  ( و ابعـاد منفـي او  ) حقيقت، جستجوي معنا و هدف براي زندگي و خـداجويي       

داوري، خودخـواهي و     ، خـودفريبي، پـيش    پرسـتي   ، شـهوت  خواهي  ، منفعت طلبي  جاه
در ايـن نگـرش ضـمن گـزارش و توصـيف            . گيـرد  قرار مي  مورد توجه ) طلبي راحت

دخـواه، ديگرخـواه،    انسان، ممكن است در مجمـوع آدمـي بـه عنـوان موجـودي خو              
رســد اكثريــت  ايــن اســاس، بــه نظــر مــي بــر. تفــاوت معرفــي گــردد خـداخواه يــا بــي 

ممكـن  . كننـد  خودخواه با تمام لوازم آن معرفـي مـي         اقتصاددانان، انسان را موجودي   
طرفانه صرفاً به توصيف حاالت و        بي اي  نگرش يادشده، به گونه   كه  است تصور شود    

ليك شواهد گوناگوني وجود دارد     . قد ارزش داوري است   پردازد و فا   ابعاد انسان مي  
گونه را ارزشـي     دهد اقتصاددانان و فيلسوفان اقتصاد، اين الگوي گزارش        كه نشان مي  
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ــردهداوري ــته  ، ك ــر آن صــحه گذاش ــوده و ب ــد نم ــد  آن را تأيي ــواهد  . ان ــه ش از جمل
قـد ارزش   طرف، علمي و فا    گذاريها آن است كه انسان اقتصادي، با ظاهري بي         ارزش

، كرمـي (گرايـي دارد     داوري، باطني سرشار از ارزشهاي متعلق به مكتـب اخالقـي نفـع            
 شده از سـوي برخـي انديـشمندان اقتـصادي،           چنان كه مطالب مطرح    .)۲۲۷ـ۲۲۶: ۱۳۸۴

و در قالب تمثيل و در عين حال بيـان حقـايق مـورد              »  زنبوران ةافسان«چه در   همانند آن 
 جود چنـين الگوهـايي از انـسان بـراي نيـل بـه اهـداف       نظر آنان آمده، گوياي لزوم و    

يـا  »  زنبورهـاي عـسل    ةافسان«اقتصادي از نگاه آنان است؛ مندويل، در كتاب معروف          
ضـمن يـك    در  ، تلقي خـود را از خيـر همگـاني           »اند د عمومي يل خصوصي فوا  يرذا«

: ك.ر(ند  پرداز ييد و بسط آن مي    أكند و افرادي همچون جانسون نيز به ت        افسانه بيان مي  
 انـساني بـه     ة او در ايـن كتـاب بـا تـشبيه جامعـ            .)۴۲۳ـ۴۲۰: ۱۳۸۷؛ كينز،   ۴۸: ۱۳۷۷آربالستر،  

هـا  كوشـد بگويـد كـه رذيلت    ـ ميكه با حرص مشغول كارندـ زنبورهاي كندوي عسل  
بنـابراين، در    .شـود  موجب خير همگاني و رفاه عمومي مـي       ) اميال و افعال خودبينانه   (

  .طرفانه وجود ندارد سان اقتصادي، نگاه بيهيچ يك از الگوهاي ان
بينـي   ويژگيهاي انسان اقتصادي مطلوب از ديدگاه اسالم، ريشه در مباني جهان          ـ  ۲

: مبـاني و اصـولي همچـون      .  با آنها هماهنگ اسـت     ،شناختي اين مكتب داشته    و انسان 
ربوبيت و حاكميت الهي در تشريع و تكوين، پذيرش وحي به عنـوان منبـع شـناخت                 

يقت، ساحتهاي وجـودي انـسان و سـعادت او، دوُبعـدي بـودن انـسان و توجـه بـه              حق
نيازهاي روحي و معنوي در كنار نيازهاي جسمي و حيات جاويد انسان و سـعادت و                

  .كمال حقيقي او
در مورد ويژگيهاي انسان اقتصادي مورد نظر اسالم، ممكن است ايـن پرسـش           ـ  ۳

انـسان را كـه جـزء ويژگيهـاي الگـوي           مطرح شود كه قرآن، برخي از صفات منفـي          
داري است، به عنوان صفات ذاتي او ياد فرموده كـه ريـشه در               انسان اقتصادي سرمايه  

ان خلـق هلوعـ : بـراي نمونـه   . خلقت او دارد   ًإن اإل َُ َ
ِ
ُ َ ـسَّ

ْ
ِ
ْ

ًا إذا مـسه الـشر جزوعـِ ُ َ ُّ َّ ُ َّ َ
ري منوعـ اِ ًو إذا مـسه  ُ َ َُ ْ ـ َ ْ ا ُ َّ ِ  اَ

 چـون  ،خلـق شـده اسـت   ] تـاب  يو ب[ كه انسان سخت آزمند    يست به را  ؛)۲۱ـ۱۹ /معارج(
  . به او رسد بخل ورزديو چون خير  به او رسد عجز و البه كنديا صدمه

  داري تلقي گردد؟ تواند تأييدي بر الگوي انسان اقتصادي سرمايه آيا اين موضوع نمي
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است » افتهناي انسان تربيت «از  » توصيفي« آن است كه اين گونه آيات، صرفاً         پاسخ
 حيـات و رسـيدن بـه    ةكـه آدمـي بـراي ادامـ    توضيح آن. تبييني از الگوي مطلوبو نه   

ايـن  . بار وا دارد   كمال، نيازمند غرايزي است كه او را بر جلب منافع و دفع امور زيان             
غرايز، در صورت تعديل و مهار آنها توسط عقل و وحـي، كمـال جـسمي و روحـي                   

اي در   گسيختگي و مهار نشدن، صفات رذيله      لجامآدمي را در پي دارد و در صورت         
بنابراين، آنچـه   . دهد كند كه ويژگيهاي نامطلوب يادشده را شكل مي        انسان ايجاد مي  
، مكـارم شـيرازي   : ك.ر(تربيـت آدمـي اسـت        باشد، تزكيـه و    هاي ديني مي   مطلوب آموزه 

  .زد تا انسان اقتصادي مطلوب اسالم را محقق سا)۲۵/۲۹ و ۲۴۱ـ۸/۲۳۹: ۱۳۸۲

  نتايج بحث
 ة مطالعــةانـسان اقتــصادي، ابعــادي از رفتارهــا و روحيــات انـسان اســت كــه در حيطــ  

 ةكننـد حداكثر«ادي  داري، انسان اقتـص    از ديدگاه مكتب سرمايه   . اقتصاددان قرار دارد  
جويي نفع شخصي در كنار عقالنيـت ابـزاري،          شود و پي   تعريف مي » منفعت شخصي 

جهـاني   نفـع شخـصي نيـز بـه سـود مـادي و ايـن              . ودر ويژگيهاي مهم آن به شمار مي     
بينـي غـرب از جملـه        اين تعريف و ويژگيها، مبتني بـر مبـاني جهـان          . شود منحصر مي 

  .گرايي است گرايي و فايدهاصول دئيسم، ناتوراليسم، فرد
» انسان اقتصادي مطـرود «از ديدگاه قرآن، ويژگيها و تعريف يادشده، در حقيقت      

 ةهـاي نـوزده و بيـست و ادامـ          نهاي اجتماعي و اقتصادي سده    دهد و بحرا   را شكل مي  
ييـد  أ سوم نيز گواه روشني بر ناكارآمدي انسان اقتـصادي مـورد ت           ةآنها در آغاز هزار   

كـه تفـصيل   ـ با توجه به ويژگيهاي انسان اقتصادي در قـرآن   . داري است نظام سرمايه
منـديهاي مـادي و     بهـره ةحداكثركننـد «توان آن را   مي ـ  آن در متن نوشتار آمده است     

 توليد، توزيع و مـصرف بـا بهتـرين تركيـب و بـا               ةمعنوي، دنيوي و اخروي در گستر     
اينكه قـرآن، برخـي از      . تعريف نمود » بخشي به منافع اخروي به هنگام تزاحم       اولويت

داري اسـت،    صفات منفي انسان را كه جزء ويژگيهاي الگوي انسان اقتصادي سرمايه          
است » نايافته انسان تربيت«از » توصيفي«تي او ياد فرموده نيز، صرفاً به عنوان صفات ذا

  .و نه تبييني از الگوي مطلوب
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  شناسي كتاب
  .االسالم ضينقي ف علي، ترجمه و شرح سيدالبالغه نهج .۱
نـشر  تهـران،    عبـاس مخبـر، چـاپ سـوم،          ة، ترجمـ  ظهور و سقوط ليبراليسم غرب    آربالستر، آنتـوني،     .۲

  .ش ۱۳۷۷مركز، 
  .تا  ناصر گيالني، تيرنگ، بية، ترجمتاريخ علم اقتصاد ،.ن، آآنيكي .۳
، چاپ دوم، مشهد، دانشگاه علوم اسـالمي        اخالق اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث      ايرواني، جواد،    .۴

  .ش ۱۳۹۰رضوي، 
اهللا تيمـوري، تهـران، آمـوزش انقـالب           حبيـب  ة، ترجمـ  هاي اقتصادي  سير انديشه ،  .باربر، ويليام جـي    .۵

  .ش ۱۳۷۰اسالمي، 
مركـز  تهـران،   حسين بـشيريه،  ة، ترجم غربي ةجريانهاي بزرگ در تاريخ انديش    بومر، فرانكلين لوفان،     .۶

  .ش ۱۳۸۰بازشناسي اسالم و ايران، 
  .ش ۱۳۷۲، ي، تهران، ن) معاصرةاز افالطون تا دور(تاريخ عقايد اقتصادي دون، ي، فريتفضل .۷
كيهان با همكاري شـركت انتـشارات       تهران،  ،  اي  فريدون بدره  ة، ترجم بزرگان فلسفه توماس، هنري،    .۸

  .ش ۱۳۶۲علمي و فرهنگي، 
 احمد شـعباني، تهـران، دانـشگاه        ة، ترجم )اندازي اسالمي  چشم( علم اقتصاد    ةآيندچپرا، محمد عمر،     .۹

  .ش   ،۱۳۸۴امام صادق
  . ش۱۳۶۳، چاپ دوم، قم، اسالمي، تحف العقول حراني، ابن شعبه،  .۱۰
، تهـران، مركـز نـشر        مسلمان ةكنند   رفتار مصرف  ةص درآمد و نظري   الگوي تخصي  ،حسيني، سيدرضـا    .۱۱

  . ش۱۳۷۹پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي، 
  .ش ۱۳۷۴، تهران، سمت، مباني اقتصاد اسالميدفتر همكاري حوزه و دانشگاه،   .۱۲
  . ش۱۳۷۶، ترجمة علي رامين، چاپ دوم، تهران، فرزان، آزادي و سازمان راسل، برتراند،  .۱۳
  .ش ۱۳۷۳كتاب پرواز، تهران،  نجف دريابندري، چاپ ششم، ة، ترجم غربةيخ فلسفتار،  همو .۱۴
  .ش ۱۳۷۸ معاصر، ة فرهنگي دانش و انديشة، تهران، مؤسسعقالنيتپور ازغدي، حسن،  رحيم  .۱۵
  .ش ۱۳۵۴ كريم سنجابي، دانشگاه تهران، ة، ترجمتاريخ عقايد اقتصاديريست، شارل د، شارل و يژ  .۱۶
 حسين صادقي، ة، ترجم نگرش اسالمي ـمباحثي در اقتصاد خرد، قتصاددان مسلمانسيزده دانشمند و ا  .۱۷

  .ش ۱۳۷۵تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 
  .ش ۱۳۷۵نشر مركز، تهران،  فريدون فاطمي، ة، ترجمتاريخ تحليل اقتصادي، .شومپيتر، جوزف آ  .۱۸
  .ش ۱۳۷۴، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، اقتصاد صدر اسالمكاظم،  صدر، سيد .۱۹
  . ق۱۴۰۸، چاپ دوم، المجمع العلمي للشهيد الصدر، اقتصادنا ،محمدباقرسيدصدر،   .۲۰
  . ش۱۳۶۲ اسالميه، ة، كتابخانچاپ چهارم، مالياال ،صدوق، محمد بن علي  .۲۱
  .ق ۱۴۰۴، ي، قم، اسالميبر غفاركا يق علي، تحقمن اليحضره الفقيه،  همو .۲۲
  . ق۱۴۱۴لطباعی و النشر و التوزيع، ، قم، دار الثقافی لاالمالي طوسي، محمد بن حسن،  .۲۳
، جـده، دار حـافظ للنـشر و         االقتصاد التحليلي االسالمي التـصرفات الفرديـه      عفر، محمد عبدالمنعم،      .۲۴

  .ق ۱۴۰۹التوزيع، 
 عـالي پـژوهش در      ة، تهـران، مؤسـس    شناسي علم اقتـصاد    اي بر معرفت   مقدمهنژاد اهري، موسي،     غني  .۲۵

  .ش ۱۳۷۶ريزي و توسعه،  برنامه



 

وزه
آم

 
آني

ي قر
ها

/
ان 

بست
ـ تا

هار 
 ب

۱۳۹
۱

 / 
رة 

شما
۱۵

۲۶  

  .ش ۱۳۷۶، تهران، دانشگاه تهران،  اقتصاديةسير انديش، باقر، ي اصليريدق  .۲۶
الـدين اعلـم،      جـالل  ة، ترجم )فيلسوفان انگليسي از هابز تا هيوم     (تاريخ فلسفه   كاپلستون، فردريك،     .۲۷

  .ش ۱۳۷۰، سروش، تهران
 ی، مطبعـ ، بغـداد  في المذهب االقتصادي االسـالمي   یالحاجات االقتصادي كبيسي، احمد عواد محمـد،        .۲۸

  .م ۱۹۸۶العاني، 
علـم اقتـصاد و ارزشـها، انـسان         ( اقتـصاد    ةمباحثي در فلسف  ديربـاز،   عسكر  حسين و    كرمي، محمد  .۲۹

  .ش ۱۳۸۴، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، )اقتصادي
  .ش ۱۳۶۳، يهتب االسالمكال ، تهران، دارياكبر غفار يق علي، تحقالكافيعقوب، ي، محمد بن ينيكل  .۳۰
 ۱۳۸۷نـي،   تهـران،    منـوچهر فرهنـگ،      ة، ترجم  عمومي اشتغال، بهره و پول     ةنظريارد،  كينز، جان مين    .۳۱

  .ش
 مطالعـات و پژوهـشهاي      ة، تهـران، مؤسـس    ارزيابي مهمترين مكاتب اقتـصاد كـالن      گرجي، ابراهيم،     .۳۲

  .ش ۱۳۷۶بازرگاني، 
نتـشارات  شـركت ا تهران،   علي رامين، چاپ دوم،      ة، ترجم  سياسي ةخداوندان انديش ،  .لنكستر، لين و    .۳۳

  .ش ۱۳۸۰علمي و فرهنگي، 
  . ق۱۴۱۳، چاپ دوم، قم، اسالمي، االمالي ،مفيد، محمد بن محمد بن نعمان  .۳۴
  .ش ۱۳۸۲، يهتب االسالمكال ، تهران، دارنمونه تفسيرگران، ي، ناصر و ديرازيارم شكم  .۳۵
هنـگ و   ، تهـران، سـازمان انتـشارات پژوهـشگاه فر          علم اقتصاد اسالمي   ةفلسفحسين،   ميرمعزي، سيد  .۳۶

  .ش ۱۳۸۸ اسالمي، ةانديش
، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنـگ       انسان اقتصادي از ديدگاه اسالم    اصغر،   نيا، علي  هادوي  .۳۷

  .ش ۱۳۸۲ اسالمي، ةو انديش
 ة هادي صمدي، تهران، مؤسـس     ة، ترجم ها و عقايد اقتصادي ده استاد      تاريخ انديشه يسينگ، اوتمارا،     .۳۸

  .ش ۱۳۷۴ه تربيت مدرس، تحقيقات اقتصادي دانشگا
اكبـر نيكواقبـال،      علي ة، ترجم داري، پيروزي يا فروپاشي يك نظام اقتصادي       فرجام سرمايه يِنِر، گرو،     .۳۹

 علـوم   ة، مركز تحقيـق و توسـع      )سمت(سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها         تهران،  
  .ش ۱۳۸۶انساني، 


