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 م دمه

ت. این عامل در برداشت داری اس ای انگیزه تولید در جامعه سرمایهبننفع شخصی زیر

 شود.ها، به حداکثر سازی مطلوبیت ختم می نئوکالسیک

از   بریده  موجودیگرایی از مبنایی سرچشمه گرفته شده است که انسان در آن  تفکر مطلوبیت

حاکمیت دارند )ناتورالیسم(   بر امور عالم  طبیعی  قوانین و  بوده )دئیسم(  آسمانی  های خدا و آموزه

ها و  لذت  تابع. به همین دلیل این انسان، زندو تفکر اومانیسم یا اصالت انسان در آن موج می

بر وحی   مبتنی  های و ارزش  باشد. لذا در این تفکر از احکامگرایی( می )مطلوبیت  نفس  های خوشی

 شود. نمی  گفته  سخن

گرایی بر آثار افرادی همچون دیوید هیوم، جرمی بنتام و جان استوارت میل  مکتب مطلوبیت

ار گرایی استوار است. اپیکور که او را بنیانگذ ای به نام لذت این مکتب بر فلسفهاستوار است. بنیاد 

ی سعادتمندانه است زیرا ما لذت را به : لذت مبدأ و و غایت زندگگوید دانند میی لذت می فلسفه

شناسیم که ذاتی و همراه ماست و با توجه به آن است که به هر انتخابی عنوان خیر نخستین می

 (9، 9198ورزیم . )شجاعی، مبادرت می

  فردی  عمل  فردی، باید غایت  و لذت  الف. خوشیت: اس  اصلی  ق یۀ  سه  این اصل، دارای

  شود.  و حساب  تر( فرض بیش  هنفر )ن  یک  برای  که  فردی، قرار است  و لذت  شیب. هر خو    باشد.

 ( 21، 9195باشد. ) نمازی،   کل  مطلوبیت  اکثر کردن باید حد  اجتماعی  عمل  ج. هدف 

 گرايي در نظريات متفکرين غربي مطلوبیت

قرار گرفته است: اول  طور عمده تتت تأثیر دو جریان مهم فلسفه اجتماعی پس از رنسانس به

ترین شخصیت جریان اول کانت بود  . برجسته2گرا و دوم لیبرالیسم مطلوبیت 9لیبرالیسم وظیفه گرا

 ( 9، 9585، 1) ساندل توان به هیوم، بنتام و میل اشاره کرد. و از جریان دوم می

وجود گرا همان دیدگاه آشنای اقتصاد نئوکالسیک است که انسان را م رهیافت مطلوبیّت

                                                                 
1-Deontological liberalism 
2-Liberalism Utilitarian 
3-Sandel,1989, p5 
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نگرفتن  کند؛ البته این بیان به معنای در نظر حداکثرکنندة مطلوبیّت، خوشی یا سود معرفی می

ترین و پایدارترین  کاستن به اساسی های دیگر انسان نیست و فقط نوعی تتولگرایی و فرو انگیزه

 (9191،886آید. )بلوم،  شمار می سازی علمی به انگیزة انسانی به جهت ساده

گرایی استوار است. طبق این فلسفه لذت یا رفع درد،  ای به نام لذت مکتب بر فلسفهن بنیاد ای

 هدف زندگی است. 

ی لذت نمود، تعبیر او از انسان  ، هلوسیوس، اقدام به پرورش مباح  فلسفهدر قرن هجدهم 

ی رفتارهای آدمی حب نفس است. آدمیان تصور می کنند که خوشبختی  این بود که اساس همه

ها در صورتی کامل است که از قدرت کافی برای تأمین هرگونه لذت برای خود برخوردار آن

 (22، 9198گیرد. )شجاعی، باشند، بنابراین عشق به قدرت از عشق به لذت سرچشمه می

ی  : فایدهست؛ هر چند که هیوم نیز گفته بودهمراه ا "جرمی بنتام"گرایی با نام  مکتب مطلوبیت

گرایی نبود، چنانکه خود او  ست. در واقع بنتام مبتکر اصلی مطلوبیتعام منشأ عدالت ا

 9ای در باب حکومت اثرجوزف پریستلی ی رساله گرایی به هنگام مطالعه گوید:مطلوبیت می

به ذهن او خطور کرده است. پریستلی گفته بود که خوشی یا خوشبختی اکثریت اع ای  (9980)

ی امور آن حکومت را باید بر مبنای آن سنجید. )باقری،  تابع یک حکومت، معیاری است که همه

9199 ،89). 

اقتصاددان و اساساً کاربرد ابعاد مهمی از  کری است که بیشتر فیلسوف بود، تاجرمی بنتام متف

( از  259، 9181عقاید فلسفی وی در اقتصاد، وی را در جرگه اقتصاددانان قرار داده است.)دادگر، 

و   داریم  وظیفه  یک  ما فقطد: گوی می  است. وی  و رنج  انسان، لذت  اعمال  امتم  وی، هدف  دیدگاه

  چه  که  است  این  تعیین  رفتار انسان، فقط  و مسألۀ  است  ممکن  لذت  باالترین  وجوی جست  آن

 (556، 9198بخشد. )جونز،  می  انسان  را به  لذت  ترین بیش  چیزهایی
  

                                                                 
1-Joseph Priestly 
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  همۀ  نهایی  شک، اهداف  و لذت، بدون  گوید: رنج می  بنتام  اندیشۀ جونز در تأیید  ویلیام

دهد.  می  را تشکیل  اقتصادی  امر، مسألۀ  و همین  است  لذت  اکثر کردن حد  برای  اقتصادی  متاسبات

 .(220، 9195)کاتوزیان، 

  هفدهم  قرن  فانمورد نظر فیلسو  طبیعی  از قوانین  ای گرایی، گونه مطلوبیت  در حقیقت مفهوم

  دهد. در این می  دست  به  همگانی  و خوشبختی  فردی  از رفتارهای  تفسیر قانونمندی  که  است

  گرفتنی اندازه  های هر فرد، کمیت  های ها و رنج دهد، لذت می  شومپیتر توضیح  که تفسیر، چنان

  از جمع  گاه ود؛ آنش می  فرد حاصل  ها خوشبختی آن  جبری  از جمع  شوند که می  فرض

را   اجتماعی  و رفاه  سعادت  توان شود می می  برابر داده  ها وزن آن  همۀ  به  که  فردی  های خوشبختی

 (999، 9199)شومپیتر،  کرد.  متاسبه

سوی عمل است.  سازی از انگیزه انسانی به گرایانه بنتام، در واقع نوعی مفهوم اندیشه مطلوبیت

توان به یک اصل ساده برگشت داد و آن  د که هر نوع انگیزه بشری را میکن بنتام تصریح می

ها با توجه به عناصر لذت  تمایل وی به حداکثر کردن مطلوبیت است. طبق عقیده او، اعمال انسان

ها و دردهای افراد،  شود و در عین حال، مجموع این لذت همراه دارد، انجام می و دردی که به

ها را  توان دردها و لذت کرد که می دهند. وانگهی او ادعا می شکل میجمعی را  اعمال دسته

که بهدنبال حداکثر لذت است،   بر آن  گیری کرد. وی معتقد است که انسان، عالوه اندازه

 ( 529، 9592)بنتام،  9خودخواه نیز هست؛ یعنی ترجیتات فردی در همه امور زندگی حاکم است.

است، تفسیر   فردی  روانی  حادثه  یک  که  لذت  را تنها براساس  انسانی  های ارزش  بنابراین، بنتام

  و به  است  و اال بد و شر  و خیر است  برد خوب می  لذت  از آن  فرد طبیعتاً  که  نماید؛ هر عملی می

باید   که  است  ای شایسته  گردد، عمل  لذت  کل  جمعسر  افزایش  موجب  یگر، اگر عملید  عبارت

  دوری  و باید از آن  است  شود، ناشایست  لذت  کل  سرجمع  کاهش  و اگر موجب  دهیم  را انجام آن

 .(28، 8، 9190کنیم.)کاپلستون، 

                                                                 

1-Bentham, 1952,421 
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شود؛ در اقتصاددان انگلیسی که جزء اقتصاددانان کالسیک متسوب می 9جان استوارت میل

پردازی کرده است. از نظریات  ههای مختلف و از جمله منطق، فلسفه، اقتصاد و سیاست نظری زمینه

در  اشاره نمود. از نظر این قانون، هر فرد، طبعاً« طلبی لذت »یا « جویی اصل کام»توان به وی می

اصطالح از کار و  جستجوی خیر و یا به اصطالح اقتصادی در طلب ثروت، و گریزان از شر و یا به

 (908، 9، 9196کوشش است. این نظام روحی روانی آدم است. ) ژید، 

عالوه بر این استوات میل دیدگاه خاصی نسبت به منافع شخصی دارد. وی در واقع فردگرایی 

های فردی، از راه افزایش  که افزایش منابع و لذت را تتت ضابطه قانونی درآورد به این صورت 

 (25-12، 9191)الژوژی، های دیگران نیز قابل دستیابی است.  منابع و لذت

ا دیوید هیوم چنین معتقد است که شخصیت انسانی، چیزی نیست جز امیال و در همین راست

کند و میزان اعتبار اصول  ساسات یا هیجان های بشر تعیین میهای بشری را اح احساسات او. ارزش

 (  181، 9189ها بستگی دارد. ) عالم،  میزان سودمندی آن اخالقی، به

ها و  هدف ه هابز، هیوم و بنتام، به این مفهوم کهفرد از دیدگا»نویسد: آنتونی آربالستر می

ها، تمنّیات و  مقاصد خود را به حکم عقل برگزیند، عاقل نیست. به عکس، این شهوات، خواهش

بخشند و انگیزه الزم برای حرکت درسمت و سوی معینی را ها هستند که به فرد، جان می بیزاری

قول  های بشر، عقل را فقطمی توان خدمتکار یا به آورند. با قبول این تلقی از پویشفراهم می

 ( 96، 9199)آربالستر، « ها قلمداد کرد شهوات و خواهش« برده»هیوم، 

  آن  کرد: نیک می  و رنج، این چنین تعریف  لذت  نسبت  و بد را به  الک، نیک  همچنین جان

  بد آن  که  گراید در حالی می  رنج  کاستن  یا به  یا تن  در ذهن  لذت  ایجاد یا افزودن  به  که  است

 (990، 9، 9199دارد.)کاپلستون،   میل  لذت  کاستن  یا به  رنج  ایجاد یا افزودن  به  که  است

دهد و معیار ارزیابى تمام اعمال  ارائه مىای که جرمی بنتام   ست اصل فایدهکاپالدی معتقد ا

جامعه را  م حاکم است و کاربرد دارد. بنتامها ه آدمى است، عالوه بر آدمى، بر جوامع و دولت

داند. تعریف بنتام از جامعه به دور از هر تمایز ساختگى میان فرد و  جدا و منفک از افراد نمى

                                                                 
1-John Stuart Mill 
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جامعه است. جامعه فقط عبارت است از تمامى اع اى آن. جامعه یک پیکر مجعول است؛ به 

کرند و منفعت و سود جامعه عبارت عبارتى، متشکل از افرادى است که در حکم اع اى آن پی

دهند. زمانى که اعمال، تمایل به ایجاد  است از سر جمع منافع آحاد اع ایى که آن را تشکیل مى

لذت بیشتر و رنج کمتر و به عبارتى سود در جامعه دارند، با اصل فایده قابل تطبیقند. )کاپالدی، 

9181 ،28 ) 

  اند که کرده  را ارائه  عی متنو  ها و نظریات لذت، بت   قو مصدا  مفهوم  دربارة  غربی  فیلسوفان

  که  گفت  توان می  شود؛ اما در مجموع می  را نیز شامل  از باور و کردار دینی  ناشی  لذت  گاهی

 (996-999، 9199)شومپیتر، کردند.  را قصد می  آن  رایج  مفهوم  ها، همان تر آن بیش

ه جامعه در جایگاه اجتماعی از افراد متکثر با اهداف و منافع برای نمونه ساندل معتقد است ک

یابد که اصول حاکم بر  گاه به بهترین وجه سامان می متفاوت و تعاریف گوناگون از خوبی، آن

کنندة اصول  فرض قرار ندهند. آنچه توجیه جامعه، خود مفهوم خاصی از خوبی و نیکی را پیش

ها با مفهوم  فاه اجتماعی یا توسعه خیر و نیکی، بلکه تطابق آنسازی ر قانونگذاری است، نه حداکثر

 ( 2، 9585ای اخالقی و پیشین به، و مستقل از، خوبی و نیکی است. )ساندل،  حق است که مقوله

 مالمظه 

داری به طور کامل با فرد است. بنابراین  تفکرات اقتصاددانان نظام سرمایه اصالت وجودی در

ای قرار خواهد گرفت؛ به همین دلیل  د مورد اهمیت ویگهشو می ربو هر عاملی که به فرد م

صتبت از لذت و رنج در مورد فرد اهمیت چندانی می یابد و حتی گاهی برای عملی کردن آن تا 

یشمندان غربی بیشتر در گرایی در تفکر اند رود. مطلوبیتق دیگران هم پیش میتعرض به حقو

ده است اما های اخالقی نیز ش اره ای هم به مقولهگرایی مطرح گردیده هر چند که اش ف ای مادی

 باشد. بسیار متدود و خام می
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 گرايي از منظر متفکرين غربي ن د مطلوبیت

در تجزیه و تتلیل علم اقتصاد توسط جرمی « گرایی مطلوبیت»کردن یا احیای اندیشه  وارد

ای نقد افکار بنتام  گرایی در واقع به گونه د مطلوبیتگرفت. به همین خاطر نق بنتام صورت

 شود.متسوب می

هاى بشرى  گرایانه بنتام، بیش از حد به یکى از انگیزه معتقد است که در اندیشه مطلوبیت اینتایر

ها بسیارى از امورى دیگر را نیز داراى ارزش   اکید شده است، در حالى که انسان) لذت ( ت

گونه امور را براى کسب لذت انجام  ها این دوستى و فداکارى. انسان نوع دانند؛ همچون حس مى

 ( 500، 9195دهند؛ چراکه در اکثر موارد با لذت همراه نیستند. )اینتایر،  نمى

کارهایى  گرایان به وضع موجود انسان نظر دارند و راه  کند که مطلوبیتمچنین وی بیان میه

  دهند و آرمانى براى آینده ند بودن یا ارضاى میل او ارائه مىم براى وضع موجود او بر اساس لذت 

کنند تا انسان سعى کند خود را از این وضعیت نابسامان اخالقى به کمال و تعالى  وی ترسیم نمى

گرا درصدد کسب ف ایل اخالقى نخواهد بود. )اینتایر،  رو، انسان مطلوبیت رساند. از ایناخالقى ب

9195 ،16 ) 

کند  که بنتام در سخن از بیشترین لذت براى بیشترین افراد، از این نکته توجه می کاپالدی به

اندازه داراى لذت  اى را فرض کنیم که اقلیتى، بى زند. مثالً جامعه توزیع لذت و شادى حرفى نمى

و اکثریتى در الم و رنج باشند و مجموع شادى اقلیت بیش از مجموع الم اکثریت باشد؛ در این 

طبق نظریه بنتام این عمل حاکم بر جامعه خوب خواهد بود، حال آنکه توزیع باید عادالنه  صورت،

 ( 56-90، 9181) کاپالدی، .باشد و این صتیح نیست که اکثریتى فداى منافع اقلیتى شود

آورد.  اى مى بر مطلوبیت اجتماعى وارد کرده است. وى نمونه 9اشکالى را نیز اى. اف. کریت

تواند به افزایش  گناه، در صورت احراز شرایط معینى، مى آویز کردن یک فرد بى قبرای مثال حل

گناهى قاتل  سعادت همگانى کمک کند. مثالً هنگامى که اعتقاد عموم بر این باشد که فرد بى

گرایانه  ن حالت با مالک مطلوبیتآمیز داشته باشد، در ای تواند تأثیرى عبرت است و اعدام وى مى
                                                                 

1E. F. Carritt 
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تکه کرد و اع ایش از قبیل قلب و  توان فرد سالمى را تکه گناه را اعدام کرد و یا مى باید آن بى

کلیه و... را به چندین بیمار بخشید و استدالل کرد که با از بین رفتن یک نفر چندین بیمار از مرگ 

 ( 285، 9189ترتیب، خوشى و سعادت بیشترى حاصل شد. )مگی،  نجات یافتند و بدین

این است که مفهوم سود و سعادت اجتماعى ممکن است به استبداد بینجامد،  انتقاد دیگر

توان مطرح کرد  اى واقع شده است. همیشه این پرسش را مى گونه که در تاریخ چنین تجربه همان

بیشترین سعادت براى »که چه بهاى عظیمى براى آن سعادت پرداخته شده است. بنابراین، مفهوم 

توان براى دفاع از هر جامعه پدرمدارانه یا استبدادى که در آن جامعه، بهاى  ، را مى«بیشترین عده

هاى خویش است، مورد استفاده  شده براى سعادت، آزادى افراد آن جامعه در انتخاب پرداخت

هایى از بنیان ناسازگار باشند.  قرار داد. ممکن است در شرایطى معین آزادى و سعادت ارزش

شده در تاریخ  گرایى را که نزد آن آزادى فداى سعادت مشروع فایده توان نشان یک فرزند مى

 سوسیالیزم یافت که در آن اقلیتى روشنفکر براى اکثریت غیرروشنفکر طرح به راه انداخته بودند.

 ( 591، 9195اینتایر، )

 داری گسترده های سرمایه که توسط نظام رفاه و بهبود مادی»از دیدگاه هربرت مارکوزه، 

 های کاذب افراد خدمت برآورده شدن نیازها و خواستود، رفاه کاذبی است که تنها در ش می

توده، از  است. نیازهای کاذب، همان نیازهایی است که طبقات حاکم به عنوان خواست ملی واقعی

کنند. به عالوه در چنین جوامعی،افراد، دیگر توان طریق ایدئولوژی کاذب بر آنها تتمیل می

 ( 269، 2، 9195)بشریه،  «اند را از دست داده، کامالً مسخ شده ح راستین خودتشخین مصال

یت و سیمون معتقد است که با در نظر گرفتن تصمیمات کوتاه مدت و بلند مدت حتی مطلوب

های تولیدی شده است . در توضیح این نکته باید توجه داشت که  سود کم نیز موجب بقاء بنگاه

شناسی  تولیدی با نظریه داروین در زیست ود( توسط بنگاه هایحداکثر کردن مطلوبیت )س

های  مانند که صفات و ویگگیی باقی میگفت از موجودات زنده آنهایهمگون است. داروین می

بیشتری از آن ها با متیط سازگار باشد. این دسته به طور طبیعی در تنازع بقا قدرت تولید مثل را 

خواهد در شغل خود باقی بماند در این یز در یک روند طبیعی میکنند. تولیدکننده نحداکثر می

کند. اما نکته قابل صورت با حداکثر کردن مطلوبیت )سود(، خود را با اوضاع بازار سازگار می



 999  |گرایی در رفتار تولیدکندده براساس نظریه اقتصاد اسالمی مطلوبیت می /فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسال 

ها  شناسان نیز مورد نقد قرار گرفته است. آن است که این نظر حتی از طرف زیست توجه این

های تولیدی نیز ثابت  ثل نیست. این مطلب در مورد بنگاهر تولید ممعتقدند برای بقا نیاز به حداکث

اند که با در نظر گرفتن تصمیمات کوتاه مدت و بلند  های تجربی نشان داده یعنی آزمون شده است

، 9589) سیمون، 9های تولیدی شده است. یت و سود کم نیز موجب بقاء بنگاهمدت حتی مطلوب

221) 

توان هر نظریه ای که توانایی تبیین علی مکالب معتقدند که می ای از دانشمندان چون عده

معلولی و پیش بینی امور واقع را داشته باشد را به عنوان یک نظریه مورد قبول پذیرفت. مارک 

های  بینی این توجیه قابل قبول است که پیش کند که در صورتیبالگ در نقد این تفکر بیان می

آید در صورتی که ممکن است این نظریه ای بسیاری موفق از آب دره آزمون یک نظریه بتواند از

شود، به همان میزان نقض هم شده باشد. این بیان در به همان میزان که با شواهد تجربی تایید می

 (999-992، 9552)بالگ،  2مورد حداکثر کردن مطلوبیت )سود( هم صادق است.

 مالمظه

: توجه ایی وارد نموده اند عبارت است ازگر غربی بر مطلوبیتی که اندیشمندان از مهمترین انتقادات

هاى بشرى، عدم سخن گفتن از توزیع لذت و شادى، امکان این نکته  بیش از حد به یکى از انگیزه

گرایان به وضع موجود  بینجامد و عالوه بر این مطلوبیت که مفهوم سعادت اجتماعى به استبداد

 .کنند آینده ترسیم نمى انسان نظر دارند و آرمانى براى

 گرايي و ن د آن در نگاه انديشمندان مسلمان مطلوبیت

توان به دو گروه را اشاره  ، میگرایی از منظر اقتصاددانان و متققان مسلمان در بت  مطلوبیت

  های و متدودیت  احکام  را با واردکردن  مطلوبیت  سازی بیشینه  موضوعۀ  . گروه اول اصلنمود

  را مطرح  دیگری  موضوعۀ  مطلوبیت، اصول  موضوعۀ  اصل  اند. اما گروه دوم با رد رفتهاسالمی پذی

 اند. ساخته

                                                                 
1-Simon, 1987, 223 
2-Blaug, 1992, 151-2 
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  منظور، اصل  ینا  به  هستند که  "اسد زمان"و  "انس زرقاء"مانند   اول افرادی  گروه -9

  فرد مسلمان  ایاسالمی، بر  های و متدودیت  احکام  را با واردکردن  مطلوبیت  سازی  بیشینه  موضوعۀ

 :اند کرده  بازسازی

  نویسد: یکی می« مسلمان  مطلوبیت  در تابع  جزئی  وابستگی«  عنوان  تتت  ای انس زرقاء در مقاله

  دومی  مطلوبیت  تابع  که  است  آن  اسالمی  و انسان  اقتصادی  انسان  میان  ساختاری  های از تفاوت

شدید با   تعامل  یا جزا در آخرتاست. متغیر جدید، دارای  داشپا  به  موسوم  متغیر جدیدی  دارای

  فرد مسلمان  مطلوبیت  تابع  وی  البته است.  مطلوبیت  در تابع  و غیراقتصادی  اقتصادی  سایر متغیرهای

: و معتقد است  کرده  مطرح  نظام  زای جزء درون  صورت را به  آن  کند، بلکه نمی  تلقی  شده  را داده

)در حالی که  کند. می  دنبال  از مسیر انترافی  آن  تغییر جهت  را برای  ای وقفه بی  م، تالشاسال

-266،ص ص9199، از نویسندگان  تن  سیزده) شود(توسط اقتصاددانان داده شده فرض می معموالً

958) 

فهومی، ترجیهات م  موضوعی  فرد مسلمان، چهار اصل  مطلوبیت  تابع  ترسیم  برای  اسد زمان

  ترجیهات یکنواخت ضعیف، اشباع نیازهای اساسی، اثرات برون زایی در مطلوبیت ثانویه را مطرح

  نیازهای  میان  مانند رفتار نوعدوستانه، تفاوت  اسالمی  های از ارزش  وسیله، مواردی و بدین  کرده

 (995-996همان،) کند.و ... را بیان می  اساسی

را   دیگری  موضوعۀ  مطلوبیت، اصول  موضوعۀ  اصل  با رد  ند کههست  دوم، کسانی  گروه -2

 ت:اس  شرح  این  شده، به  ارائه  دوم  گروه  از جانب  که  اصولی  ترین معروف اند. ساخته  مطرح

  شرع  رفتار با احکام  تطابق  کردن  بیشینه  اصل -الف

و منذر قتف را نام برد. از   اهلل صدیقی در این قسمت می توان از افرادی همچون نجات 

  بیشینه  معیار طبیعی  اسالم، براساس  مکتب  شدة  مسلمان، فرد تربیت  دو اقتصاددان  این  دیدگاه

است. این دو،   شرع  از احکام  او نیز در گرو پیروی  مطلوبیت  کند؛ بلکه نمی  عمل  مطلوبیت  کردن

 پردازند.میبرای اثبات این موضوع به تبیین مفهوم موفقیت 

  بیان  داند و چنینهای اخالقی می را همراه با ارزش  موفقیت  مفهوم  اهلل صدیقی متمد نجات 
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  با استانداردهای  تری بیش  است. هر قدر رفتار فرد، تطابق  موفقیت در با تقوا بودن که ،کند می

  تر است. فرد مسلمان موفق  یقرار گیرد، و  باالتری  در سطح  وی  باشد و درستکاری  داشته  اخالقی

با   خواهد کرد هماهنگ  وجود و در هر مرحله، تالش  مراحل  خود، در تمامی  زندگی  در طول

بردارد. البته بیان این که تقوا و نیکی باید حتی در فعالیت های اقتصادی،   قدم  اخالقی  های ارزش

نیست.   و انکار مقاصد اقتصادی  ریاضت  به  گرایش  معنای  در قلب توجهات ما قرار گیرد، هرگز به

جدا و   است. چیزی  روزمره  زندگی  و خیزهای  ها و افت تالش  از میان  اسالمی  گرای مسیر معنویت

  که  است. هنگامی  زندگی  روش  اسالمی، تنها یک  گرایی وجود ندارد. معنویت  از زندگی  منفک

  بر مبنای  زندگی  خاص  روش  این  به  باشد، تنها اشارهما   باید هدف  تقوا و نیکی  گوییم می

 ( 99-95، 9592) صدیقی،  9است.  اسالمی  متعالی  های ارزش

در مورد موفقیت معتقد است که موفقیت   اهلل صدیقی  ضمن تایید بیانات نجات  منذر قتف

ان آخرت( را در نظر واقعی برای فرد مسلمان، آن است که تمام افق زمانی )شامل این جهان و جه

 ( 921، 9199، از نویسندگان  تن  سیزده )بگیرد.

دهد،   تن  اسالمی  ها و اهداف ایده  به  که  شخصی :کند می  همچنین تصریح  هلل صدیقیا  نجات

  احساس  است  حرام، ممکن  مصرف  یک  بکشد؛ مثالً  دست  ارضا و مطلوبیت  اکثر کردن باید از حد

  که  پولی  آن  در ازای  او حاضر است  ایجاد کند که  کننده مصرف  برای  زیادی  ارضا و مطلوبیت

  او را از دستیابی  مصرفی  داند چنین می  که  مسلمان  کند؛ اما انسان  تر است، پرداخت کم  مطلوبیتش

، 9198نصاری، امعنا خواهد بود. ) بی  برایش  ییارضا  دارد، چنین بازمی  اسالمی  ها و اهداف ایده  به

50-59) 

ساری و جاری  همان گونه که در بت  مصرف این ایده موجود است در تولید هم این ایده

خواهد بود یعنی تولید یک کاالی حرام ممکن است مطلوبیت زیادی برای تولیدکننده ایجاد کند 

 ها و اهداف اسالمی است. یابی به ایدهاما تولیدکننده مسلمان به دنبال دست

                                                                 

1-Siddiqi , 1972, 15-19 
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 .العباد مصلتت  کردن  بیشینه  لاص -ب

  نیروی  انسان، ایجادکنندة  نفسانی  های خواسته  که  است  اسالم، منکر آن گوید: می  خان فهیم

رفتار   ها برای خواسته  را جایگزین  دیگری  مبنای  است. اسالم  کننده رفتار مصرف  برای  انگیزش

  زندگی  شاطبی، نیازهای  تبع  او به«.نیازها»از   است  مبنا عبارت  قرار می دهد و این  مصرف کننده

  )ضروریات، کفاف  سطح  سه  و مال( و به  دین، نفس، عقل، نسل  حف   )لوازم  نوع  پنج  را به  انسان

شود، نیاز،  می  معین  مطلوبیت  مفهوم  وسیلۀ به  خواسته  که گوید:در حالی کرده، می  و رفاه( تقسیم

شریعت،   هدف گردد. می  تعیین  مصلتت  مفهوم  وسیلۀ  به  که  است  المیاس  دیدگاه  یک

از   استفاده  که  کاالها و خدماتی  بنابراین، تمامی  ها( است؛ انسان  و بهزیستی  )رفاه العباد مصلتت

  یا نیرویی  مصلتت، خاصیت  خواهد شد.  نیاز )نیازها( تعیین  عنوان است، به« مصلتت«  ها دارای آن

تأثیر   تتت  جهان  را در این  انسان  زندگی  اساسی  اجزا و اهداف  که  است  کاال یا خدمت  در یک

  مطلوبیت، امری  را همانند مفهوم  مصلتت  مصداق  خان، تشخین فهیم کند.  قرار دهد و برآورده

  فرد وابسته  ذهنی  امیال  مطلوبیت، به  را برخالف  مصلتت  تعیین  داند؛ اما معیارهای می  ذهنی

  و تصمیم  است  شده  تثبیت  همه  برای  شریعت  از ناحیۀ  مصلتت  اعتقاد وی، معیارهای  داند. به نمی

  دلیل  به  مصلتت  مفهوم  گیرد که می  اساس، او نتیجه  شود. بر این  معیارها گرفته  این  باید برمبنای

  آن  مقایسۀ  تولید و قابلیت  هدف  برای  کاربرد آنو   جامعه  فرد با مصلتت  مصلتت  تنافی  عدم

 (915-9199،992، از نویسندگان  تن  سیزده) د.دار  برتری  مطلوبیت  افراد گوناگون، بر مفهوم  برای

 خداوند  یا رضایت  حب  کردن  بیشینه  اصل -ج

کند. اکید میت  و متبت  خدا یا حب  رضایت  کردن  بیشینه  موضوعۀ  صدر به اصل  سیدکاظم

  را حب  آن  که  کنیم می  احساس  خود، حقیقتی  ما در باطن نویسد: می  طباطبایی  از عالمه  نقل  به  وی

  رابطۀ  کنیم. این می  متبت  احساس  و علم  غذا، همسر، مال، جاه  به  نسبت  نامیم؛ مثالً می  و عالقه

ها  آن  کند و به می  را برطرف  انسان  قوای  هایکاال نیاز  مصرف  آید که جا پدید می از آن  متبت

  از گرسنگی  انسان  که  است  عمل  شود و با این می  تغذیه  قوة  فعالیت  بخشد. غذا، موجب می  کمال

  میان  که  است  ای و جاذبه  ارتبا   نوع  یک  در واقع  و عالقه  حب  رسد. این می  کمال  یافته، به  رهایی

  است  ممکن  که  دیگری  موضوعۀ  : اصلافزاید می  ایشان سپس او وجود دارد.  االتو کم  انسان
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فرد مسلمان در تالش است تا   معنا که  این  به  خداوند است  رضایت  آوردن  دست  شود، به  گزینش

  فِشده، هد  مجید بیان  در قرآن  صراحت  به  که  اصل  اکثر برساند. این حد  خداوند را به  رضای

باشند.   اصل  این  پایبند به  شوند که رستگار می  در دو جهان  و کسانی  پروردگار است  صالح  بندگان

  در اسالم  مختلف  در کاالها و خدمات  تصرف  که  داشت  باید توجه  اصل  این  گزینش  در توضیح

و مستتب،   واجب  کارهای  است. انجام  شده  تقسیم  و حرام  واجب، مستتب، مکروه  چهار دستۀ  به

او   رضای  و عدم  ناخشنودی  و حرام، سبب  مکروه  اعمال  خدا، و ارتکاب  رضای  کسب  موجب

او و   خشنودی  آوردن  دست به  خود، طالب  و بینش  عقیده  بالطبع، طبق  هر مسلمانی    شود. می

آلود  گناه  دهد و از کارهای می  انجامدار را  ثواب  های است؛ بنابراین، فعالیت  در آخرت  رستگاری

 (951-955، 9199گریزد. ) صدر،  می

 مالمظه

ز منظر اندیشمندان مسلمان، در گرایی ا ب ارائه شده درباره ایده مطلوبیتبا توجه به مطال

آشکار   تفاوت  دلیل  اقتصاد اسالمی، به  و متققان  مسلمان  از اقتصاددانان  برخییابیم که  می

از نگاه اقتصاد   کننده گرایی در رفتار تولید مطلوبیت  داری، سرمایه  با نظام  اسالم  های دیدگاه

  کنندة رفتار تولید  تتلیل  اند تا برای و درصدد برآمده  ندانسته  فرد مسلمان  به  تعمیم  را قابل  متعارف

یگر اصالت را با مباح  ای د عدهکنند.   ارائه  اسالمی  های با ارزش  متناسب  مسلمان، چارچوبی

 .اند و با قیودی آن را متدود کردهمطرح شده در غرب دانسته 

 مداکثر کردن سود در نگاه انديشمندان مسلمان

کردن سود در رفتار تولیدکننده از مهمترین مصادیق حداکثر سازی مطلوبیت، حداکثر 

 نماییم. یه متفکرین مسلمان بررسی و نقد محال این عامل را در نگا باشد. می

ای به مباح  قیمت  گوید و توجه ویگه دی است که از سود عادالنه سخن میابن تیمیه فر

قوق عادالنه، مکانیزم بازار و تنظیم آن دارد. در همین راستا تعریف قابل توجهی پیرامون سود و ح

عارف دهد. وی معتقد است که فروشندگان سود خود را در حد مت فروشنده نسبت به آن ارائه می

)الربح المعروف( و بدون وارد آوردن هر گونه خسارتی بر خود و منافع خریداران به دست 

یشمندان آن دوره آورند. البته مباح  مطرح شده توسط ابن تیمیه مانند مباح  دیگر اند می
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 تیمیه پیرامون آن های ابن سود بخشی از قیمت است لذا تتلیل باشد و از آنجا که مباحثی دقیق نمی

به همراه تتلیل های قیمت مطرح شده است. وی معتقد است که در پرتو قیمت عادالنه است که 

ا تجارتی از همان نوع به دست ب شود که معموالً ه به عنوان سودی متعارف تعریف میسود عادالن

ر  البته ابن تیمیه هیچ استداللی پیرامون ن سازد.آید و هیچ گونه زیانی به دیگران وارد نمی می

باشند، ارائه  ازار ناآگاه میسود غیر متعارف و یا غبن فاحش در هنگامی که مردم از شرایط ب

 (229-221، 9189کند. )غزالی،  نمی

  تواند با هدف منتصر به فرد هدایت متمّد عبدالمنان معتقد است که رفتار بنگاه اسالمی نمی

ور پیاپی ناچار از تالش برای حدّاکثر در جامعۀ اسالمی ممکن است به ط شود؛ در نتیجه، بنگاه 

سود، فروش و غیره باشد؛ وی برای اثبات این مطلب، به اصل نوع   کردن هر چیزی همچون

عقیدة وی، این اصل   کند. به دوستی که یک اصل نشأت گرفته از قرآن و سنّت است، استناد می

تصادی اجتماعی در زمینۀ توزیع مجدّد کند که هر بنگاه انفرادی از خود، تعاون یا رفتار اق اقت ا می

 (216، 9199، از نویسندگان  تن  سیزده)درآمد و تخصین منابع نشان دهد. 

سازی سود و یا داشتن سطح متوسطی  قمند به حداکثرکند که بنگاه عال بینی می ایشان ابتدا پیش

بنگاهی که ملزم  کند بینی می صوصی تعلق دارد. در ادامه وی پیشاز سود ، به مبادالت بخش خ

است در سطح متصولی با حداقل سود یا سود منفی تولید کند به فعالیت اقتصادی بخش عمومی 

 (920، 9556)عبدالمنان،  9تعلق دارد.

تواند همواره  کند که یک کارفرمای مسلمان نمیاللَّه صدیقی این مطلب را عنوان می نجات

قرار داشته باشد؛ دلیل ساده آن این است که وی  خود تتت تأثیر انگیزه حدّاکثر کردن سود مالی

رفتار »رو  دوستی است. از این های اسالمی عدالت و نوع آل دارای انگیزة برتری برای زیستن با ایده

وسیلۀ دو اصل عدالت  یعنی حدّاکثرسازی سود در فرد مسلمان به حدودی که به« عقالیی اقتصادی

 (159، 9185میر معزی، ) اهد شد.شود، متدود خو دوستی تعیین می و نوع

سعید سعد مرطان نیز معتقد است که انگیزة تولیدکنندة مسلمان حدّاکثر ساختن سود نیست؛ 

                                                                 

1-Abdulmannan, (1990, 126) 
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کوشد. یکی از این اهداف، سود عادالنۀ حالل، دیگری منافع  تابع چند هدفی می بلکه برای افزایش

شود که تولیدکنندة  بب میاست. به عقیدة وی هدف سوم س اجتماعی، و سوم کسب رضایت الهی 

و سطوح کیفیت و مکان کار و مواجهه با  مسلمان، اوامر خداوند سبتان در تعیین اجرت و قیمت

کاالها و خدمات ضرور برای جامعه و پرداخت زکات و مانند آن را مراعات کند واین هدف در 

شود را فراهم  رارحقیقت چارچوب مناسبی که در آن توازن و اعتدال بین دو هدف دیگر برق

 ( 98، 9526آورد. )مرطان،  می

گوید: پیروی از حداکثر کردن سود، به وضوح آزمندانه و دنیا طلبی است و به زبیر حسن می

نظر می آید که با قوانین اخالقی اسالم در ت اد باشد. با وجود این، این فرضیه در اقتصاد اسالمی 

ارای ارزش پیشگویی است و به برخی نتایج قابل نیز به همان ترتیب مورد نیاز است. چرا که د

شود )یعنی با کنار گذاشتن آن، تئوری قیمت نمی تواند برپا گردد و عالوه بر تشخین منجر می

این قابل آزمون تجربی است( و سایر گزینه ها در مقابل آن فاقد چنین خصوصیاتی هستند. وی در 

کردن سود باع  بروز مشکالتی اجتماعی و  کند که در اقتصاد مادی حداکثرادامه بیان می

شود و اتکای به داوری شود، چرا که سود یک مقوله منتصر کننده درآمد تلقی میاقتصادی می

 تواند ت مین کننده عدالت در توزیع درآمد باشد. در حالی که در نظام اسالمی احتماالًبازار نمی

به گونه ای احاطه کرده است که حداکثر مفاهیم متفاوت خواهد بود. شریعت انگیزه سود را 

با توجه به این که اسالم به دنبال برپا کردن ترتیبات  تالش سودمند اجتماعی صورت پذیرد.

شود، در این صورت تعهد اجتماعی بر خود اجتماعی است و تجارت واجب کفایی تلقی می

مجموع نیازی به جلوگیری از  کند. بنابراین چنانچه از این قاعده پیروی شود، درخواهی غلبه می

تعقیب حداکثر کردن سود نیست، زیرا در این شرایط حداکثر کردن سود باع  پیشبرد رشد و 

 (592-591، 9199، از نویسندگان  تن  سیزده) برابری خواهد شد.

فرمای مسلمان، منابع  کند که کارمتوالی در تتلیل مدل رفتاری بنگاه اسالمی بیان می

ها را  صورت امانت در اختیار او گذاشته شده تا آن  پندارد که به د را هدایای الهی میگوناگون تولی

تر از آن در روز قیامت، یعنی دستیابی  با کارآترین شیوه برای اجرای منویات الهی در زمین و مهم

با این مقدمه ایشان به این نتیجه دست می یابد که  به سعادت خود و نوع بشر به کار گیرد.
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پردازد.  در مقابل امانت به کسب و کار می رفرمای مسلمان با انگیزه غیر شخصی و با انجام تعهدکا

طور واضح با اصل منافع شخصی که اساس   بنابراین اصل امانتداری اقتصادی در اقتصاد اسالمی به

سالمی، و بنیان اقتصادهای بازار آزاد در جوامع غیر اسالمی است، مغایرت دارد؛ پس هدف بنگاه ا

حدّاکثر کردن سود نخواهد بود، در مقابل بنگاه اسالمی ممکن است به سطتی منصفانه یا منطقی 

از سود رضایت دهد، اگر این سطح سود وی را قادر سازد که به هدف مهمتر یعنی انجام کار 

 (150، 9185معزی، میر) نیک برای رضایت خداوند نایل گردد.

سود باید مورد جرح و تعدیل قرار گیرد، چرا   اکثر کردنتف معتقد است که ق یه حدّمنذر ت

افق زمانی و داللت ضمنی بر مفهوم اری بنا شده است و در ارتبا  با که در نظام سرمایه د

در عقالنیت اسالمی مناسب نیست. وی معتقد است که حدّاکثر سود به صورت مقید آن « موفقیّت»

های اخالقی و  وسیلۀ ارزش طۀ سطح حدّاقل ت مین شده بهواس وسیلۀ هزینه، بلکه به هم نه فقط به

مقرّرات قانونی، قواعد بازی را در اقتصاد اسالمی نقض نخواهد کرد و به دو تفاوت عمده در قیود 

که درجۀ مداخلۀ  کند: یکی این اشاره می  داری و جامعۀ اسالمی رفتار تولیدی در جامعۀ سرمایه

است و دوم فقدان هر گونه کنترل مؤثّر بر رفتاراخالقی ماورای تر  قانون در جامعۀ اسالمی بیش

 (55، 9190قتف، ) داری در مقایسه با نهاد حسبیه در جامعۀ اسالمی. قانون در جامعۀ سرمایه

ی عبدالتمید متمّد البعلی نیز هدف حدّاکثر سود را در چارچوب ضوابط شرعی و احکام فقه

 (969، 9529پذیرد. )البعلی،  می

عبدالمنعم عفر پس از تبیین علت متدودیت سود در اسالم ، برخی از موارد متدود  متمد

اسالم قوانینی را وضع نموده است تا ت مین کند که سود از »کند که کننده را این گونه بیان می

حد معینی تجاوز نکند که بیش از آن حد به رشد منابع جامعه و بهره وری بهینه از آن ها و عدالت 

پس اسالم احتکار و سوء استفاده از  رساند.زیع درآمد و ثروت میان افراد جامعه ضرر میدر تو

نماید که حاکمیت ضوابط رقابت در بازار و کند و قوانینی را وضع میسلطه سیاسی را ممنوع می

 خارج شدن از آن را ت مین نماید تا این که سود بر خدمات فعلی تطبیق نماید و از سوء استفاده به

 (509، 9585دور باشد. )عفر، 
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  کمال و حب خدا یا کسب  صدر انگیزه اصلی هر تولیدکننده را کسب رضای  سیدکاظم

که اگر فرض کنیم تولیدکننده »کند: گیرد. ایشان بیان میارزش افزوده یا کار خیر در نظر می

اد امع اصول یهدفش به حداکثر رساندن سود حاصل از فعالیت تولیدی است ، شاید از جهتی ج

تبیین این موضوع که چگونه ایشان در «. تر باشد تر و قابل فهم شده باشد و از جنبه دیگر روشن

 :کندکند دو مقدمه را مطرح میمیسازی سود بر اصول مذکور تطابق  حداکثر

فرماست ، ارزش کاالها و خدمات  ها و ضوابط اسالمی حکم در بازار اسالمی که ارزش -الف

هاست؛ بنابراین هر کار خیری موجد  گردد و مطابق با ارزش اجتماعی آنرستی ارزیابی مینیز به د

 یک ارزش است، خواه مادی، خواه معنوی.

کنندگان از طریق تقاضای ایشان برای کاالها و خدمات مورد  های مصرف جا که نیازاز آن -ب

کاالهای مزبور اگر جزء  شود. و کار خیر و کسب رضای خداوند می نیاز، موجب افزایش ارزش

ها بدیهی است و چنان چه  ها و قدر ارزشی افزوده آن واب آنواجب کفایی باشند، که اجر و ث

ین نمایند، خود موجب خلق ارزش کنندگان را تام االهای مباح باشند ولی رفاه مصرفجزء ک

تصیل و پیشبرد شوند. تهیه ارزاق مسلمین، تامین سرپناه و مسکن، فراهم آوردن امکانات ت می

علوم و فنون و کمک به از بین بردن سلطه اجانب از گروه آنان، همه اعمالی است صالح و مورد 

 رضای خداوند و موجب ایجاد کمال برای تولیدکننده و ارزش افزوده برای جامعه.

هدف تولیدکنندگان در تهیه  گیرد که به این جهت،وی پس از طرح این دو مقدمه نتیجه می

کنندگان به  کاالها و خدمات مورد تقاضای مصرفهای تولید و ترکیب و تبدیل آن ها به  نهاده

، 9199شود. )صدر، ها تقریر می طریقی که سود فعالیت یاد شده حداکثر شود، اصل موضوعه بنگاه

225-229) 

کنند تالش برای  گوید: بسیاری از متقّقان اقتصاد اسالمی تصوّر می یونس رفیق المصری می

اند؛  دّاکثر کردن سود، هیچ قیدی ندارد؛ بنابراین، آن را مردود شمرده یا در آن تشکیک کردهح

داری و چه در  کردن سود چه در اقتصاد سرمایه در حالی که این تصوّر صتیح نیست؛ زیرا بیشینه 

اقتصاد دیگر متفاوتند. در حقیقت این قیود، در یودی دارد و این قیود گاهی با یکاقتصاد اسالمی ق

دیگر  اند که گاهی با یک داری قیود قانونیِ وضعی و در اقتصاد اسالمی قیود فقهی شرعی سرمایه
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ترین  سازی سود باید به صورت تالش برای دستیابی به بیش مطابق و گاهی مختلفند؛ بنابراین بیشینه

و سود ممکن در چارچوب قیود معیّن تعریف شود. این تعریف در هر دو نظام اسالمی 

قیود در برخی موارد بین این دو نظام تفاوت دارد. وی سپس   داری صتیح است؛ گرچه سرمایه

سازی سود در چارچوب احکام شرع جایز است و در این زمینه به سخنان  کند که بیشینه اثبات می

که علم اقتصاد در غرب  سازی سود قبل از این شود که بیشینه فقیهان استناد کرده؛ مدّعی می

 (929-925، 9529) رفیق المصری،  مطرح بوده است. وجود آید، بین فقیهان اسالم  به

 مالمظه

در این قسمت به برخی از نظریات اندیشمندان مسلمان در مورد رفتار تولیدکننده و حداکثر 

 نماییم.اشاره میکردن سود 

آوردن هر  معتقد است که فروشندگان سود خود را در حد متعارف و بدون واردابن تیمیه 

اصل نوع متمّد عبدالمنان با اشاره به  گونه خسارتی بر خود و منافع خریداران به دست آورند.

  تواند با هدف منتصر به فرد هدایت کند که رفتار بنگاه اسالمی نمی، این گونه بیان میدوستی

دودی که حدّاکثرسازی سود در فرد مسلمان به حمتمد نجات اهلل صدیقی معتقد است که  شود.

سعید سعد مرطان انگیزة  .شود، متدود خواهد شد دوستی تعیین می وسیلۀ دو اصل عدالت و نوع به

تابع چند هدفی  داند؛ بلکه کوشش برای افزایشتولیدکنندة مسلمان را حدّاکثر ساختن سود نمی

منذر در نهایت و  داند.داند.زبیر حسن پیروی از حداکثر کردن سود را آزمندانه و دنیا طلبی میمی

سود باید مورد جرح و تعدیل قرار گیرد، چرا که   قتف نیز معتقد است که ق یه حدّاکثر کردن

 در نظام سرمایه داری بنا شده است.

خورد، این نکته است که تولیدکننده مسلمان نمی تواند با به چشم میمطالب فوق آنچه در 

ارای ارزش های اسالمی و انسانی بوده و هدف حداکثر سازی سود اقدام نماید، چرا که وی د

نماید. البته این نکته قابل توجه است که تولیدکننده برمبنای تعالیم ناشی از وحی تصمیم گیری می

بندد و در راستای به دست آوردن سود، نیز قدم مسلمان بیشترین سعی و تالش خود را به کار می

 د توسط وی تفاوت دارد.دارد. اما این عامل با حداکثر سازی سوبر می
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 های آن در آيات قرآن کريم  گرايي و محدوديت مطلوبیت

وامثال آن در  در آیات کالم وحی، تعبیراتی چون مال اهلل، ف الهلل، خیر، رحمت، حسنه

ات قرآن کریم به این عبارات در برخی از آی .ارتبا  با امور مالی و اقتصادی به کار رفته است

 ایی داللت دارند.گر نوعی بر مطلوبیت

رزق به معنى عطاء و بخشش : ثری و یا حداقلی در دستان خداونداعطاء مطلوبیت حداک -9

مستمر است و از آنجا که روزى الهى عطاى مستمر او به موجودات است به آن رزق گفته 

بلکه  شود شود. این نکته نیز الزم به تذکر است که مفهوم آن تنها در نیازهاى مادى خالصه نمى مى

 (90،  5، 9195. )مکارم شیرازی، گردد هر گونه عطاى مادى و معنوى را شامل مى

وَ ما مِنْ دَابَّۀٍ فِی الْأَرْضِ إِالَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها  »فرماید: میهود از سوره مبارکه  0خداوند در آیه 

 9« کِتابٍ مُبینٍ  وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها کُلٌّ فی

طورى که در کتب لغت آمده به معناى هر موجودى است که حرکتى هر چند ه ب «دابه» کلمه

شود، اما قرینه مقام آیه اقت اء  اندک داشته باشد، و بیشتر در نوع خاصى از جنبندگان استعمال مى

هستند  هایى که در زمین کل جنبنده. بنابراین این آیه بیان می کند که دارد که عموم منظور باشد

رزقشان بر عهده خداى تعالى است پس خداى تعالى دانا و با خبر از احوال آنها است هر جا که 

 (226، 96، 9195باشند. )طباطبایی، 

وَ ال تَقْتُلُوا أَوْالدَکُمْ خَشْیَۀَ  »فرماید: میاسراء از سوره مبارکه  19همچنین خداوند در آیه 

 2«یَّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کانَ خِطْأً کَبیراً إِمْالقٍ نَتْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِ

کند که توسعه دادن در روزى و تنگ گرفتن آن دست خداوند متعال است، و  این آیه بیان می

در  کند مىو وسعت و متدود  دادهاقت اى حاالت ظاهرى و نیّات باطنى او روزى ه هر کسى را ب

از فشار تنگدستى و فقر نکشید، و توجّه داشته باشید هاى خودتان را  نتیجه فرمود که اوالد و بچّه

                                                                 
بر خداست! او قرارگاه و متل نقل و انتقالش را اى در زمین نیست مگر اینکه روزى او  : هیچ جنبندهترجمه آیه 9-

 ها در کتاب آشکارى ثبت است.  داند همه این مى
دهیم مسلماً کشتن آنها گناه بزرگى  : و فرزندانتان را از ترس فقر، نکشید! ما آنها و شما را روزى مىترجمه آیه -2

 است!
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 (980،  91، 9186)مصطفوی،  کنیم. که ما روزى آنها و شما را داده و تأمین مى

إِنَّا »فرماید:  می از سوره مبارکه احزاب 92گرایی خداپسندانه : خداوند در آیه  مطلوبیت -2

إِنَّهُ  رْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَتْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُعَرَضْنَا الْأَمانَۀَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَ

 9«کانَ ظَلُوماً جَهُوالً

کند و بسیار روشن است  مانت الهی از طرف انسان اشاره میدر این آیه خداوند به پذیرفتن ا

دارد و مورد سوال قرار خواهد گرفت. لذا آیه  که انسان در قبال پذیرفتن این امانت الهی مسئولیت

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ »از سوره تکاثر به همین نکته اشاره دارد. خداوند در این آیه می فرماید:  8

 2« النَّعیمِ

بنابراین هر انسانى در برابر هر نعمتى که خدا به او داده مسئول است و بازخواست خواهد شد. 

الى انسان را آفریده، غایت و هدف نهایى از خلقتش را که همان سعادت او و منتهى خداى تع

درجه کمال او است تقرب عبودى به درگاه خود قرار داده و این تقرب عبودى همان والیت الهى 

و خداى سبتان تمامى آنچه مایه سعادت او است و از آن در سلوکش باشد  مىاش  نسبت به بنده

هاى  شود، و آن عبارت است از همه نعمت ه براى آتش خلق کرده منتفع مىبه سوى غایتى ک

ها به طریق خداپسندانه که انسان را  ظاهرى و باطنى که در اختیار او نهاده. پس استعمال این نعمت

به غایت مطلوبش برساند همان طریقى است که آدمى را به غایت و هدف از خلقتش که همان 

ها  استعمال آنها به طور دلخواه و بدون در نظر گرفتن اینکه این نعمتو  رساند مىاطاعت است 

، 26. )طباطبایی، اند نه هدف، گمراهى و بریدن از هدف است، و این خود معصیت است وسیله

069-061) 

از سوره مبارکه  50: خداوند در آیه زودگذر و فریبندهگرایی حداکثری، زینتی  مطلوبیت -1

                                                                 
ها عرضه داشتیم، آنها از حمل آن  بر آسمانها و زمین و کوه ما امانت )تعهّد، تکلیف، و والیت الهیّه( را :ترجمه آیه 9-

سر برتافتند، و از آن هراسیدند امّا انسان آن را بر دوش کشید او بسیار ظالم و جاهل بود، )چون قدر این مقام عظیم را 

 نشناخت و به خود ستم کرد(
 بازپرسى خواهید شد! اید  هایى که داشته : سپس در آن روز )همه شما( از نعمتترجمه آیه -2
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 9«بِّکَ ثَواباً وَ خَیْرٌ أَمَالًمالُ وَ الْبَنُونَ زینَۀُ الْتَیاةِ الدُّنْیا وَ الْباقِیاتُ الصَّالِتاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَالْ»فرماید: میکهف 

هاى زندگى دنیا گذارده است  ترین سرمایه این آیه در حقیقت انگشت روى دو قسمت از مهم

نى. چرا که براى رسیدن به هر مقصودى که بقیه به آن وابسته است، نیروى اقتصادى و نیروى انسا

نشینند  و به همین دلیل آنها که بر تخت قدرت مى استاز مقاصد مادى حتما این دو نیرو الزم 

در صورتی که باقیات صالتات یعنى ارزشهاى پایدار و  کنند مىآورى این دو نیرو  سعى در جمع

 (559-550،  92، 9195کارم شیرازی، . )متر است شایسته، نزد پروردگار ثوابش بهتر و امیدبخش

هاى بشر عالقه به مال و فرزند دارد و همه مشتاق و متمایل به سوى  بنابراین هر چند که دل

زند و لیکن زینتى زودگذر  آنند و انتظار انتفاع از آن را دارند و آرزوهایشان بر اساس آن دور مى

رود ندارند و همه آرزوهایى را که  انتظار مىو فریبنده هستند که آن منافع و خیراتى که از آنها 

سازند پس این آیه شریفه به این نکته اشاره دارد که اعمال آدمى  ها دارد برآورده نمى آدمى از آن

 (551، 91، 9195. )طباطبایی، ماند براى آدمى باقى مى

مْ فِی الْتَیاةِ الدُّنْیا وَ الَّذینَ ضَلَّ سَعْیُهُ »فرماید: از همین سوره می 965همچنین خداوند در آیه 

 2«هُمْ یَتْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُتْسِنُونَ صُنْعاً 

دهد. و آنها کسانى هستند  هایى که در عمل از هر زیانکارى زیانکارترند خبر مى این آیه از آن

کنند که کار خوبى انجام  که در زندگى دنیا از عمل خود بهره نگرفتند در عین حال گمان مى

ند و همین پندار است که مایه تمامیت خسران ایشان شده است. خسران و خسارت در کسب ده مى

شود و وقتى خسران تتقق  گیرد که به منظور استفاده و سود انجام مى و کارهایى صورت مى

نرسد، بلکه نتیجه عمل این شود که  سعى و کوشش خود به غرضى که داشتهیابد که کاسب از  مى

نتیجه  مایه هم از بین برود و یا حداقل منفعتى عاید نگردد در نتیجه سعیش بىچیزى از سر مثالً

کند و جز کوشش براى رسیدن  شود. آدمى در زندگى دنیا جز سعى براى سعادت خود کارى نمى

به چنین هدفى همى ندارد و این انسان اگر طریق حق را بپیماید و به غرض خود نائل شود و 

                                                                 
[ ثوابش نزد  هاى پایدار و شایسته : مال و فرزند، زینت زندگى دنیاست و باقیات صالتات ]ارزشترجمه آیه -9

 تر است! پروردگارت بهتر و امیدبخش

 دهند پندارند کار نیک انجام مى هایشان در زندگى دنیا گم )و نابود( شده با این حال، مى ها که تالش : آنترجمه آیه-2
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رود خاسر است لیکن  اگر راه خطا را برود و نفهمد که دارد خطا مى سعادتمند بشود که هیچ و

همین خاسر خسرانش قابل زوال است و امید نجات دارد. اما اگر راه خطا رفت و به غیر حق 

اصابت کرد و همان باطل را پذیرفت تا آنجا که وقتى هم که حق برایش جلوه کرد از آن اعراض 

جاهالنه خود بود، چنین کسى از هر خاسرى خاسرتر است و  نمود و دلباخته استکبار و تعصب

شود و امید  تر، زیرا این خسرانى است که زایل نمى نتیجه عملش از عمل هر کس دیگرى بى

رود که روزى مبدل به سعادت شود. و اینکه کسى با روشن شدن بطالن اعمالش، باز هم آن  نمى

هاى دنیا و زخارف آن شده و در  زینت را حق بپندارد از این جهت است که دلش مجذوب

لذا همین انجذاب به مادیت او را از میل به پیروى حق و شنیدن داعى آن  ،ور گشته شهوات غوطه

دارد. پس پیروى هواى نفس از در عناد و استکبار و عشق به  و پذیرفتن نداى منادى فطرت باز مى

از باطل خویش بودن و آن را نیکو شهوات نفس به اعراض از حق ادامه دادن همان خشنودى 

 (950-958، 91، 9195پنداشتن است. )طباطبایی، 

 مالمظه

الیم در آیات قرآن کریم، انسان موجودی است که وابسته به خالق خویش بوده و دارای تع

حداکثر سازی مطلوبیت در تفکر او جایی ندارد. باشد. با این وجود  آسمانی و اعتقادات مذهبی می

 :کریم، چند نکته قابل به ذکر است گرایی در آیات قرآن مطلوبیتدر مورد 

است چرا که  نکته اول این که اعطاء مطلوبیت حداکثری و یا حداقلی در دستان خداوند

اقت اى حاالت ظاهرى و ه و هر کسى را ب اوستتوسعه دادن در روزى و تنگ گرفتن آن دست 

ذهن خود  کند. در حقیقت آنچه را که افراد با ىمو وسعت و متدود  دادهنیّات باطنى او روزى 

کنند ممکن است که بیشترین آسیب را برای آنان به همراه داشته باشد.  حداکثر مطلوبیت تصور می

و  داند وندمىچیزى را دوست داشته باشید، حال آنکه شرِّ شما در آن است و خداشما چه بسا ...و » 

 9«دانید. شما نمى

استعمال آید، خداوند عنایت فرموده است. پس  مطلوبیتی که به دست می این که آننکته دوم 

استعمال آن ها به بنابراین .که انسان را به غایت مطلوبش برساندباشد به طریق خداپسندانه آن هاباید 

                                                                 
 «أَنْ تُتِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ   وَ عَسى: »...  290سوره مبارکه بقره آیه  -9
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اند نه هدف، گمراهى و بریدن از هدف  وسیله هاطور دلخواه و بدون در نظر گرفتن این که این 

 مطرح نمودیم. این عامل را با عنوان مطلوبیت گرایی خداپسندانه. د معصیت استو این خو بوده
 فریبندهممکن است و  بوده زودگذرمطلوبیت گرایی حداکثری، زینتی نکته سوم این که 

-ور می هاى دنیا و زخارف آن نموده و در شهوات غوطه باشد. چرا که دل انسان را مجذوب زینت

مادیت، او را از میل به پیروى حق و شنیدن داعى آن و پذیرفتن نداى  سازد. لذا همین انجذاب به

در صورتی که باقیات صالتات یعنى ارزشهاى پایدار و شایسته، نزد دارد.  منادى فطرت باز مى

 .تر است بخش پروردگار ثوابش بهتر و امید

 )ع(های آن در روايات معحومین گرايي و محدوديت مطلوبیت

ابوذر  ، براى«ع»به نقل از صتف ابراهیم «ص»پیامبر: به جهت رفع نیازمندیگرایی  مطلوبیت -9

على العاقل أن )ال( یکون ظاعنا إلّا فی ثالث: تزوّد لمعاد، أو مرمّۀ : » غفارى اینگونه بیان کردند

بر خردمند الزم است که جز براى سه چیز کوچ نکند )و به تالش  9«لمعاش، أو لذّة فی غیر مترّم

   ( : ذخیره کردن براى معاد، یا بهبود بخشیدن به معاش، یا لذّت بردن از چیزى حالل.نپردازد

أوصیکم بالخشیۀ من اللَّه فی السّرّ و العالنیۀ، : »فرمود «ع»ه روایت امام موسى کاظمب «ع»امام على

سیدن از کنم به تر شما را سفارش مى 2«و العدل فی الرّضا و الغ ب، و االکتساب فی الفقر و الغنى

خدا در آشکار و نهان و مراعات عدالت در حالت خشنودى و خشم و پرداختن به کسب و کار در 

 نادارى و دارایى.

للمؤمن ثالث ساعات، فساعۀ یناجی فیها ربّه، و ساعۀ یرمّ معاشه، و ساعۀ : »فرمودند (ع)امام على

کند: بخشى که  را سه بخش مى مؤمن وقت خویش1«یخلّی بین نفسه و بین لذّتها فیما یتلّ و یجمل

دنبال تأمین معاش   در آن با پروردگار خویش مناجات )و او را عبادت( کند و بخشى که در آن به

خویش رود و بخشى که به خلوت )و استراحت( پردازد، تا از آنچه حالل و زیبنده است لذّت 

 ببرد. 

                                                                 
 999مکارم االخالق، ص -9
 288تتف العقول، ص - 2

 9299نهج البالغه، ص -1
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اجعلوا النفسکم حظّا من : »ودفرم )ع(امام رضا :گرایی با رعایت موازین شرعی مطلوبیت -2

الدّنیا باعطائها ما تشتهى من التالل و ما ال تثلم المروّة و ال سرف فیه و استعینوا بذلک على امور 

از لذائذ دنیوى نصیبى براى کامیابى خویش قرار دهید و تمنیات دل را از راههاى مشروع  9«الدّنیا

و شرافتتان آسیب نرسد و دچار اسراف و تندروى برآورید، مراقبت کنید در این کار به مردانگى 

بخش، شما را در اداره زندگى یارى می کند و با کمک آن  نشوید. تفریح و سرگرمیهاى لذت

 بهتر به امور دنیاى خویش موفق خواهید شد.

اجۀ إیّاک و العجلۀ باألمور قبل أوانها، أو التّساقط فیها عند إمکانها، أو اللّج»فرمود:  )ع(امام على

از  2«فیها إذا تنکّرت، أو الوهن عنها إذا استوضتت؛ ف ع کلّ أمر موضعه، و أوقع کلّ عمل موقعه

ورزى، یا با وجود امکان انجام دادن آنها مسامته  آن بپرهیز که پیش از موعد در کارها شتاب

 کنى، یا در کارهایى که راه راست در آنها آشکار نیست لجاجت به خرج دهى، یا چون وضع

را در هنگام روشن شد آن را سست بگیرى، بنابراین، هر چیز را در جاى خود قرار ده، و هر کار 

 . خود به انجام رسان

و اللَّه انّا لنطلب : »عرض کرد )ع(گرایی خداپسندانه : مردى با نگرانى به امام صادق بیتمطلو -1

: اعود بها على نفسى و عیالى و اصل بها الدّنیا و نتبّ ان نؤتاها. فقال تتبّ ان تصنع بها ما ذا؟ قال

به خدا قسم 1«و اتصدّق بها و احجّ و اعتمر.فقال علیه السّالم لیس هذا طلب الدّنیا هذا طلب اآلخرة 

ایم و دوست داریم که بر مال و ذخائر آن دست یابیم وضع ما  ما سخت گرفتار دنیاطلبى شده

دارى با مال دنیا چه کنى و درآمدت را در چگونه خواهد بود؟ ح رت از او سؤال کرد دوست 

صله رحم کنم و  ام صرف نمایم. چه راه صرف نمائى؟ جواب داد : در بهبود زندگى خود و عائله

دستم کمک نمایم. در راه خدا به فقرا و مستمندان بدهم. به سفر عبادت حج و   به بستگان تهی

ى مذموم نیست بلکه این کار خود طلب عمره بروم. ح رت فرمود نگران نباش کار تو دنیا

 طلبى است. آخرت

                                                                 
 268، ص99بتاراالنوار ج9
 9619همان، ص2

 92، ص 9کافى، ج 1
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الدّنیا یفسد العقل و یصمّ   حبّ: »فرمود «ع»گرایی و مذمت حب دنیا : امام على مطلوبیت -5

ز شنیدن مطالب کند و گوش دل را ا حب دنیا عقل را فاسد می 9«القلب عن سماع التکمۀ 

 سازد.  حکیمانه ناشنوا می

تعلّق قلبه بالدّنیا تعلّق قلبه بثالث خصال: همّ ال ینفى و امل ال یدرک  من: »فرمود )ع(امام صادق

اش اسیر است همواره گرفتار سه حالت  کسى که به دنیا دل بسته و در بند عالقه 2«و رجاء ال ینال

شود، آرزوئى که هرگز  که هرگز از صفته دلش زدوده نمی  روحى است: غصّه و اندوهى

 یابد. دى که هرگز به آن دست نمىگردد و امی برآورده نمی

داشت، « مصادف»اى به نام  کارگر وابسته )ع(: امام صادقگرایی حداکثری مذمت مطلوبیت -9

تجهّز حتّى تخرج إلى مصر فإنّ عیالی قد »او را نزد خود خواند و هزار دینار به او داد و گفت: 

دنوا من مصر استقبلتهم قافلۀ خارجۀ من  کثروا ... فتجهّز بمتاع و خرج مع التّجّار إلى مصر. فلمّا

فأخبروهم أنّه لیس  -و کان متاع العامّۀ -مصر، فسألوهم عن المتاع الّذی معهم ما حاله فی المدینۀ

ء، فتتالفوا و تعاقدوا على أن ال ینقصوا متاعهم من ربح دینار دینارا.فلمّا قب وا  بمصر منه شی

و معه کیسان فی کلّ واحد « ع»مصادف على أبی عبد اللَّه أموالهم و انصرفوا إلى المدینۀ، فدخل 

ألف دینار. فقال: جعلت فداک! هذا رأس المال و هذا اآلخر ربح. فقال: إنّ هذا الرّبح کثیر، و لکن 

ما صنعته فی المتاع؟ فتدّثه کیف صنعوا و کیف تتالفوا. فقال: سبتان اللَّه! تتلفون على قوم 

ربح الدّینار دینارا؟ ثمّ أخذ أحد الکیسین فقال: هذا رأس مالی، و ال حاجۀ  مسلمین ألّا تبیعوهم إلّا

خود را براى سفر به 1«لنا فی هذا الرّبح؛ ثم قال: یا مصادف! مجالدة السّیوف أهون من طلب التالل

اند ... پس مصادف کاالیى )براى فروش(  خورهاى من فراوان شده مصر آماده کن، زیرا که نان

و همراه تاجران به طرف مصر به راه افتاد. چون به مصر نزدیک شدند، کاروانى که از تهیّه کرد 

و  -مصر بیرون آمده بود به ایشان برخورد، از اهل کاروان در باره وضع کاالیى که با خود داشتند

پرسیدند، معلوم شد زمینه آن در مصر خالى است؛ از این رو اینان با  -کاالیى بود مورد نیاز عموم

                                                                 
 999غررالتکم، ص9- 

 126، ص 2کافى، ج 2-

 902-909، صن  9کافى، ج1-
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پس چون  یک دیگر قرار گذاشتند که کاالى خود را با سودى کمتر از دینار به دینار نفروشند.

آمد  «ع»هاى خود را )پس از فروش( جمع کردند و به مدینه بازگشتند، مصادف نزد امام صادق پول

و دو کیسه با خود همراه داشت، در هر کیسه هزار دینار؛ گفت: فدایت شوم! این کیسه سرمایه 

فرمود: این ربح زیادى است، بگو ببینم چه کار کردى با کاال؟  )ع(ت و آن دیگرى سود. اماماس

فرمود: سبتان اللَّه! )ع(مصادف جریان را شرح داد که چه کردند و چه قرارى گذاشتند. امام صادق

گذارید که از هر یک دینار کاال یک دینار سود  به زیان مردمى مسلمان با یک دیگر قرار مى

ید؟ آنگاه یکى از دو کیسه را برداشت و گفت این سرمایه من و ما را نیازى به این سود نیست؛ بر

 سپس فرمود: اى مصادف! نبرد کردن با شمشیر، آسانتر است از طلب کردن مال حالل. 

 مالمظه

جهت پرداختن به نهایت تالش و کوشش، برای تامین معاش خود و  )ع(سفارش اهل بیت

خورد. در این میان جلوگیری از اسراف و تبذیر و  ر روایات مختلف به چشم میخوبی د جامعه به

لوبیت و سود حداکثری نیز مطرح رعایت موازین شرعی، توجه به معاد، مذمت دنیا و مذمت مط

 شود. می
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 گیری بندی و نتیجه جمع

. بنابراین اصالت وجودی در تفکرات اقتصاددانان نظام سرمایه داری به طور کامل با فرد است

ای قرار خواهد گرفت به همین دلیل صتبت از  بر فرد بار شود مورد اهمیت ویگه هر عاملی که

لذت و رنج در مورد فرد اهمیت چندانی می یابد و حتی گاهی برای عملی کردن آن تا تعرض به 

مادی گرایی در تفکر اندیشمندان غربی بیشتر در ف ای  رود. مطلوبیتق دیگران هم پیش میحقو

ده است اما بسیار های اخالقی نیز ش هر چند که اشاره ای هم به مقوله گرایی مطرح گردیده

 باشد. متدود و خام می

توان به توجه  اند می گرایی وارد نموده ی که اندیشمندان غربی بر مطلوبیتاز مهمترین انتقادات

ذت و شادى، امکان این نکته هاى بشرى، عدم سخن گفتن از توزیع ل بیش از حد به یکى از انگیزه

 که مفهوم سعادت اجتماعى به استبداد بینجامد؛ اشاره نمود.

فرد   به  تعمیم  را قابل  کننده گرایی در رفتار تولید مطلوبیتبرخی از اندیشمندان مسلمان، ایده 

با   متناسب  وبیمسلمان، چارچ  کنندة رفتار تولید  تتلیل  اند تا برای و درصدد برآمده  ندانسته  مسلمان

عده ای دیگر نیز اصالت را با مباح  مطرح شده در غرب دانسته و کنند.   ارائه  اسالمی  های ارزش

 اند. متدود نموده با قیودی آن را

حال به برخی از نظریات اندیشمندان مسلمان در مورد رفتار تولیدکننده و حداکثر کردن 

معتقد است که فروشندگان سود خود را در حد ه نماییم. ابن تیمی اشاره میمطلوبیت )سود( 

متمّد  متعارف و بدون وارد آوردن هر گونه خسارتی بر خود و منافع خریداران به دست آورند.

تواند با  کند که رفتار بنگاه اسالمی نمی ، این گونه بیان میاصل نوع دوستیعبدالمنان با اشاره به 

حدّاکثرسازی سود در ت اهلل صدیقی معتقد است که متمد نجا شود.  هدف منتصر به فرد هدایت

شود، متدود خواهد  دوستی تعیین می وسیلۀ دو اصل عدالت و نوع فرد مسلمان به حدودی که به

داند؛ بلکه کوشش سعید سعد مرطان انگیزة تولیدکنندة مسلمان را حدّاکثر ساختن سود نمی .شد

پیروی از حداکثر کردن سود را آزمندانه و دنیا  زبیر حسن داند.تابع چند هدفی می برای افزایش

سود باید مورد   منذر قتف نیز معتقد است که ق یه حدّاکثر کردنو در نهایت  داند.طلبی می

 داری بنا شده است. رار گیرد، چرا که در نظام سرمایهجرح و تعدیل ق
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ر سازی مطلوبیت است که تولیدکننده مسلمان نمی تواند با هدف حداکث اما نکته مهم این

رمبنای تعالیم ناشی از های اسالمی و انسانی بوده و ب دام نماید، چرا که وی دارای ارزش)سود( اق

 نماید. یگیری م وحی تصمیم

 گرایی در آیات قرآن کریم، چند نکته قابل به ذکر است : در مورد مطلوبیت

است چرا که  خداوند نکته اول این که اعطاء مطلوبیت حداکثری و یا حداقلی در دستان

اقت اى حاالت ظاهرى و ه و هر کسى را ب اوستتوسعه دادن در روزى و تنگ گرفتن آن دست 

کند. در حقیقت آنچه را که افراد با ذهن خود  مىو وسعت و متدود  دادهنیّات باطنى او روزى 

ه داشته باشد. کنند ممکن است که بیشترین آسیب را برای آنان به همراحداکثر مطلوبیت تصور می

 داند مى وندچیزى را دوست داشته باشید، حال آنکه شرِّ شما در آن است و خداشما چه بسا ...و » 

 9«دانید. و شما نمى

استعمال آید، خداوند عنایت فرموده است. پس  این که آن مطلوبیتی که به دست مینکته دوم 

ها  استعمال آن بنابراین .یت مطلوبش برساندکه انسان را به غاباشد به طریق خداپسندانه باید  ها آن

اند نه هدف، گمراهى و بریدن از هدف  وسیله هابه طور دلخواه و بدون در نظر گرفتن این که این 

 مطرح نمودیم. گرایی خداپسندانه این عامل را با عنوان مطلوبیت. و این خود معصیت است بوده

باشد.  فریبندهممکن است و  بوده زودگذرتی گرایی حداکثری، زین مطلوبیتنکته سوم این که 

سازد.  ور می آن نموده و در شهوات غوطه هاى دنیا و زخارف چرا که دل انسان را مجذوب زینت

لذا همین انجذاب به مادیت، او را از میل به پیروى حق و شنیدن داعى آن و پذیرفتن نداى منادى 

هاى پایدار و شایسته، نزد  یعنى ارزشدر صورتی که باقیات صالتات دارد.  فطرت باز مى

 .تر است بخش پروردگار ثوابش بهتر و امید

جهت پرداختن به  )ع(به چشم می خورد، سفارش اهل بیت )ع(آن چه که در روایات معصومین

نهایت تالش و کوشش، برای تامین معاش خود و جامعه است. در این میان جلوگیری از اسراف و 

لوبیت و سود حداکثری نیز شرعی، توجه به معاد، مذمت دنیا و مذمت مطتبذیر و رعایت موازین 

 شود. مطرح می

                                                                 
 «أَنْ تُتِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ   وَ عَسى: »...  290سوره مبارکه بقره آیه  -9
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یابیم که می در )ع(در نهایت باید چنین بیان نمود که با مشاهده کالم وحی و روایات معصومین

برای انسان اهداف گوناگونی ترسیم شده است که باید برای رسیدن به آن ها تالش نماید. متقق 

. با این وجود 9اهداف، یعنی دستیابی به واالترین هدف که همان عبادت و اطاعت استشدن این 

آنچه در رفتار تولیدکننده مسلمان در وهله اول مورد اهمیت است هدف اقتصادی اوست که در 

 راستای هدف غایی وی باشد. 

سالمی و خانواده تولید کاال برای رفع نیاز جامعه اهدف اقتصادی تولیدکننده مسلمان،  بنابراین

اما نباید فراموش شود که این هدف در راستای هدفی واالتر یعنی هدف از خلقت  خویش است.

البته باید توجه داشت که تولیدکننده مسلمان باید نهایت گیرد. او که همان عبادت است؛ قرار می

ین به معنای کار بندد و ا اش به عههای خود و جام و تالش خود را برای رفع نیازمندیسعی 

 سازی مطلوبیت فرد نیست. حداکثر
  

                                                                 
: من جنّ و انس را نیافریدم جز براى اینکه عبادتم کنند )و ترجمه آیه« عْبُدُونِ لِیَ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ » -9

 از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند(!
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