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 چکیده

رار قمطلوبیت اقتصاد نئوکالسیک،  نظریهبا  محققان اقتصاد اسالمییکی از برخوردهای معمول 

تابع های در کنار مؤلفه های اسالمی همچون انفاق، وقف، خمس و زکات و امثال آنهادادن مؤلفه

ه مسلمان همرا های ساحت اخروی انسانبا افزودن مؤلفهکه تغییر  است. این اصلی مطلوبیت

ولید ت تالش در جهت به انسان و جهت رفع نقص نگاه اقتصاددانان نئوکالسیک گویا به، است

آن که  - یو التقاط یناقص، سطح صورت پذیرفته است. این نوآوری نظریه مطلوبیت اسالمی

زمانی مهم جلوه  - به حساب آوردشناختی اقتصاد اسالمی ضعف روش ناشی از توانرا می

گرایانه از نظام با تمسک به تقریری لذت محققان اقتصاد اسالمیای از همین کند که عدهمی

 ظریه،ن نیدر مبانی ا نهفته هایو ارزش بدون کمترین توجهی به اصول موضوعهو اخالقی اسالم 

کاالت در این مقاله از منظری درون دینی به تبیین اش. آیندتوجیه فلسفی آن برمی تبیین وبه دنبال 

پرداخته شده است اما تمام اهتمام بر این بوده تا در نقد و گرایی دوساحته مطلوبیتو تناقضات 

صاد اسالمی به عنوان مبنای اخالقی اقت «گرایی دینیتکلیف»گفته به معرفی بررسی اشکاالت پیش

فهوم ، بهتر از مرسد با توجه به تعالیم اسالمی، نظریه اخالقی مختارته شود. به نظر میپرداخ

  تواند مبیّن قاعده رفتاری یک انسان مسلمان باشد.  گرایی دوساحته میپرتناقض مطلوبیت

 واژگان کلیدی

 گرایی دینی، فلسفه اخالق.تکلیف گرایی دوساحته،گرایی، مطلوبیتلذت
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 مقدمه -1

در تبیین ابعاد نظری اقتصاد  1شناختیفردگرایی روشی اعمال مبنا یبرا نیادیبن میاز مفاه یکی

یکِ اقتصادِ نئوکالس .است، مفهوم انسان اقتصادی نئوکالسیک و کسب نتایج مورد انتظار آن

، اقتصادی است تا به مثابه واحد تحلیل انساناین از  مفهومی نیازمند ترسیمفردگرا از چند جهت 

 تنخسهای نظری اقتصاد متعارف کمک کند؛ به تبیین منطق انتخاب ویبا مشخص کردن 

ه اینکه از این مبنا ب دوماست که یک عامل اقتصادی باید به آن مجهز باشد و  یپیشنهاد منطق

ها و ساختارهای اقتصاد سازی قواعد مفروض حاکم بر نهادعنوان یک فرض بنیادین برای موجّه

 گیرد. نئوکالسیک بهره 
ناختی از شمنطق اقتصاد نئوکالسیک با تبلور این مفهوم روشقتصادی در های اتحلیل پدیده

 تیبه عقالن تیمطلوب هینظربا اتصاف انتخاب منتج از  .یابدتعمیم میاقتصاد خرد آغاز شده و 

 این نظریه بیش ،های انسان اقتصادی مورد ادعا(لوه)به عنوان یکی از مهمترین ج مستتر در آن

ر با مروری بر سی. خواهد شد کیحاکم بر اقتصاد نئوکالس یمکتب اخالق انگریباز هر چیز 

رد مفهوم توان ادعا کتاریخی تأثیرپذیری اقتصاد از مکاتب و نظریات مختلف فلسفه اخالق، می

نه اسمیتی، طلبی و خودگرایاتواند بر فلسفه نفعمختلف می هایاز جنبهعقالنیت حاکم بر اقتصاد 

 توار باشداس [جونزی]نه یاگرایی خودگراو یا به تعبیر شومپیتر، بر لذت یبنتامگرایی فایده

(Zafirovski, 2008, pp. 793–809) اقتصاد در  اقتصادی انسانِ. در واقع بعد از ظهور مفهوم

به سنگ ، [یونز]جگرایی خودگرایانه است که نظریه مطلوبیت مبتنی بر فلسفه لذت کینئوکالس

در این نگاه انسان به دنبال انتخابی  .((Jevons, 1888, p.21 شودتبدیل میعلم اقتصاد  بنای نظری

شوند گرفتنی فرض میهای اندازهفرد، کمّیّت هر هایها و رنجلّذتاست با بیشینه لذت خالص. 

های خوشایندیگاه از جمع آن شود؛می فرد حاصل خوشایندی خالصها که از جمع جبری آن

سعادت و  ،2یبنتامگرایی بر اساس فایده توانشود میبرابر داده می وزن آنها بـه هـمه که فردی
                                                 
1 Methodological individualism  

ش کاه ای شیدر افزا تشیهر چه باشد، بر اساس قابل ،یاست که با هر نوع عمل یاصل دهیاصل فا 2

ن آ گر،ی. به عبارت دکندیمخالفت م ایها مورد بحث است، موافقت که منافع آن یآن گروه  یشادکام

هر  میگویکند. میرد م ای دییمقابله با آن دارد، تأ ای یشادکام جادیا یکه برا یتیعمل را بر اساس قابل

با  بطبلکه هر عمل و اقدامِ مرت ستیفرد خاص منظورم ن کیاعمال [تنها]  نیهرچه باشد، بنابرا یعمل

 (Bentham et al., 1996, p. 14) باشدیمورد نظرم م زیحکومت ن
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را مـحاسبه کرد  کل جامعه یا بهروزی و رفاه حاصل از اعمال یک سیاست اجتماعی رفاه

(Bentham et al, 1996, p.14)شایان ذکر است مبتنی بر بُعد خودگرایانه این اخالق هنجاری . 

یز نطلبی افراد، منفعت جمعی اقتصاد را طلبی افراد به عنوان مصداق بارز منفعتلذت است که

 تضمین خواهد کرد.  

پردازی در عرصه اقتصاد اسالمی در بیشتر اوقات با یک متناظرسازی همراه بوده در مقابل، نظریه

های غیر اسالمِی مؤلفه های اسالمی و زدودناست؛ تناظری که معموالً همراه با افزودن مؤلفه

 یمحققان اقتصاد اسالمنحوة تعامل  توانمی. با این نگاه استهای اقتصاد پردازیعیان در نظریه

 معتقدند گروهی( 1شناسایی کرد:  در دو گروه ها راتـجزیه و تـحلیل آن و شیوة مطلوبیت نظریهبا 

تابع مطلوبیت را برای رفتار مسلمانان توان می نظر اسالم، با افزودن متغیرها و عوامل مورد

برخی با تجزیه و تحلیل و  (2کار گرفت؛  به هارا در رفتار آن سازیبهینه لةأبازسازی کرد و مس

کرده رد  ار گرایی، مطلوبیتعقالنیت و اصول موضوعة حاکم بر رفتار مسلمانان مـفهوم بـررسی

  .نندک آن صددند اصول دیگری را جایگزینو در
اخالقی  گرایانه از مکتبتقریری لذتگروه اول، با  محققان اقتصاد اسالمیدر این بین بسیاری از 

 سازی سرجمع لذاتبیشینه» خواهیم خواند« ساحتهدو ییگرالذت»به بعد آن را  نیکه از ا اسالم

بنا رسد این ممیکنند. به نظر را به عنوان مبنای انتخاب فرد مسلمان معرفی می« مادی و معنوی

. از دنبال خواهد داشت از منظر تعالیم اسالمی اساساً دچار اشکال بوده و تناقضات بسیاری را به

 اد اسالمیمحققان اقتصساحته از منظر گرایی دوآنیم تا در این مقاله به تبیین مطلوبیتاین رو بر

ائه وارد بر آن، زمینه را برای ار پرداخته و در ادامه با تبیین مرحله به مرحله تناقضات و اشکاالت

 اخالق هنجاری مختار اقتصاد اسالمی فراهم کنیم. 

داشت بر نظر اقتصاددانانی که به  بعد از مقدمه، مروری گذرا خواهدرو به این منظور، مقالة پیش

 رایی موردگاند. در ادامه با تبیین مطلوبیتساحته پرداختهگرایی دونوعی به دفاع از مطلوبیت

، به بیان تناقضات و اشکاالت وارد بر این مفهوم خواهیم محققان اقتصاد اسالمیپذیرش این 

 های مطروحه، ارائه اخالقها و پاسخپرداخت. نکته قابل توجه در تنظیم و ترتیب این تناقض

 هنجاری مختاری است که معتقدیم انتخاب انسان اقتصاد اسالمی باید بر آن مبنا استوار باشد. 

 پیشینه تحقیق -2

شناختی انانس مبانی با های اسالم، به دلیل تفاوت آشکار دیدگاهمحققان اقتصاد اسالمیبرخی از 

برای  اند تااقتصاد مـتعارف درصدد برآمده انتخابهای مفروضات نظریّهحاکم بر  و نظام ارزشی
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توان را میها نارائه کنند. آهای اسالمی چارچوبی متناسب با ارزش مسلمان،فرد  انتخابتحلیل 

 : قرار داددو گروه  در

فی میرمعزی،  یوس ، تـوتونچیان ،الزّرقاء، اسد زمانانسسید عقیل، قحف، ، افرادی مانند گروه اوّل

احکام و  کردن وارد سازی مطلوبیّت را باکه اصل موضوعه بیشینه هستند زادهو خـادمعلی

در جدول زیر به طور خالصه به اند؛ مسلمان بازسازی کردههای اسالمی، برای فرد محدودیت

ه پرداخته ساحتگرایی دومطلوبیتگروه اول نسبت به کیفیت پذیرش  محققانذکر آراء برخی از 

 شده است. 
 

 یاسالم محققان اقتصاد برخی ساحته از سویگرایی دورش مطلوبیتکیفیت پذی: 1جدول شماره 

محققان 

 اقتصاد

 اسالمی

 ساحتهگرایی دوپذیرش مطلوبیت

 منذر قحف

ره زندگی سازی مطلوبیت با تعمیم دوها، بیشینه)و در بعضی نوشته رستگاری سازیپذیرش بیشینه

 اسـت: عـامل چـهار که تابع مسلمان به آخرت(

 ؛...، سیاسی، فرهنگی، روانی، اجتماعی، قانونی و یامل مذهبو. مجموعه ع1

 انداز؛پس .2

 های در راه خدا؛هـزینه. 3

 . کاالها و خدمات مصرفی. 4

 سید عقیل

  است: عـامل چـهار تابع که مسلمان مطلوبیت دنیایی و آخرتی سازیپذیرش بیشینه

 ؛مـصرف جاری )حال(. 1

 ؛گذاری برای مصرف آیندهانداز یا سرمایهپس. 2

 و  ؛پاداش آخـرتی کمک به دیگران برای کسب. 3

 است. کردن در راه مقاصد اجتماعی با هدف کسب پاداش آخرتیهـزینه . 4

 انس الزرقاء
یله پاداش در آخرت به وس از طریق مصرف در دنیا و کسب مسلمان مطلوبیتسازی پذیرش بیشینه

 رعایت قواعد اسـالمی

 اسد زمان
ازهای اساسی نی با وارد ساختن نوع دوستی، اشباع پذیری ومسلمان  تیمطلوب یسازنهیشیب رشیپذ

 به عنوان اصول موضوعه حاکم بر رفتار مصرف کننده مسلمان در تابع مطلوبیت

 توتونچیان
با وارد ساختن مفاهیم انفاق، اسراف، تبذیر و حدکفاف در مسلمان  تیمطلوب یسازنهیشیب رشیپذ

 تابع مطلوبیت

 میرمعزی
ردن سرجمع رنج های دنیوی و ی سرجمع لذات دنیوی و اخروی و کمینه کسازنهیشیب رشیپذ

  (. 59-60، صص1386 ،یرمعزی)م اخروی با تقدم لذات اخروی بر دنیوی با اتکاء به وحی
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 یوسفی

ی سرجمع لذات دنیوی و اخروی و کمینه کردن سرجمع رنج های دنیوی و سازنهیشیب رشیپذ

-80، صص 1389 ،یوسفی) اخروی با تقدم لذات اخروی بر دنیوی با پذیرش حب ذات در اسالم

79) . 

 خادمعلی زاده
های اخروی سازی مطلوبیت برای فرد مسلمان[ با اصالت دادن به سرای باقی و نعمتبیشینه ش]پذیر

 برای رفع مشکل تضاد بین منافع فردی و اجتماعی از مدل نئوکالسیکی.

 (.12-13، صص 1382 ،ی)عزت(، 32-38، صص 1382 ،ینی)حسمنبع: برگرفته از 

ردّ اصل موضوعه مطلوبیّت، اصول موضوعه دیگری را مطرح  با ، کسانی هستند کـهدوم گروه

یشینه اصل ب»، «احکام شرع با اصل بیشینه کردن تطابق رفتار»ای چون اصول موضوعه .اندساخته

 رفع»، «بیشینه کردن کمال»، «اصل بیشینه کـردن حـبّ یا رضایت خداوند»، «العبادکردن مصلحت

 ،ینی)حس ...« سازی لذات اخرویبیشینه» و «اسـالمی خود و دیگران در چارچوب اصـول زنیا

 .(32-38، صص 1382

دام ساحته، هیچکگرایی دوپردازان گروه دوم با نظریه مطلوبیتعلی رغم مخالفت ظاهری نظریه

 اند. هساحته نپرداختگرایی دوبه احصاء مشکالت و تناقصات پذیرش مطلوبیت محققاناز این 

مفروضات نظریه رفتار مصرف کننده »( در مقاله خود با نام 1382در این بین سید رضا حسینی )

یرامون اسالمی پ محققان اقتصاداز آراء مناسبی بندی و دستهچارچوب  ابتدا« در اقتصاد اسالمی

الهی  اداشپ کردن بیشینه»هر چند وی در نهایت . کندمیارائه کننده مسلمان تبیین رفتار مصرف

راد ترین هدف افمناسب -ساحتهگرایی دوظاهراً با عدم پذیرش مطلوبیت  –را  «تخصیص درآمد

 ،ینی)حس پردازدنمیگرایی دوساحته کند، اما به اشکاالت وارد بر مطلوبیتمعرفی می مسلمان

1382) . 

ا های سازگار ببررسی ارزش ؛گرایی الهیاتیمطلوبیت»( در مقاله خود با نام 1391علی جابری )

در که  یاز اقتصاددانان مسلمان «گرایی و میزان انطباق و سازگاری آن با مبانی اسالمیمطلوبیت

 اسالم، تابع مطلوبیت را برای رفتاربا اضافه کردن متغیرها و پارامترهای موردنظر تا اند تالش

در  های نهفتهکه ارزش دکناین فرضیه را مطرح میوی . کندانتقاد می مسلمانان بازسازی کنند

رای تأیید بایشان . تابع مطلوبیت نئوکالسیک هرگز قابل جمع با اصول ارزشی اسالمی نیستند

یشة که ترکیبی از اند دپردازمی گرایان الهیاتیهای مطلوبیتاین فرضیه، به بررسی اندیشه

جهت نمایش  نیز در مقاله خود در .  وی(1391 ،ی)جابر های دینی استگرایی و ارزشلوبیتمط

 نبوده است. ساحته گرایی دومطلوبیتهای موردنظر اسالم با ارزش تباین و تضاد
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 ساحتهگرایی دومبنای فلسفی مطلوبیت -3

ف و فلسفی اقتصاد متعار -ای به مبنای اخالقیاقتصاد اسالمی که توجه ویژهمحققان برخی از 

ه تبیین ب -به تناظر –اند تا اند سعی نمودهبه یک معنا معیار انتخاب انسان اقتصادی آن داشته

ه و قوت برای نمایش پیشین محققانفلسفی انسان اقتصاد اسالمی بپردازند. این  -مبنای اخالقی

ه خود، عالوه بر آیات و روایات، نظرات فلسفی برخی از فیلسوفان اسالمی را به مبنای اتخاذشد

مصباح  اهللیکی از این فالسفه اسالمی، آیتکنند. عنوان مؤید و مبنای فلسفی خود معرفی می

 یزدی است. 

رداخته مکتب اخالقی اسالم پ مصباح یزدی، یکی از فیلسوفان اخالق معاصری است که به تبیین

ذ خایشان در تبیین نظام مکتب اخالقی اسالم به اصول و عناصر بسیاری که تمامی آنها متّ  است.

 اسالمی در شکل دادن و عناصر اصولاز تعالیم اسالمی است اشاره کرده و قائل است تمامی این 

. از آن جایی که بیشتر ابعاد عنوان شده (343ص ،1393 ،یزدی)مصباح است به این نظریه مؤثر 

توان با قبض و بسط مفهومی مناسب در داخل این نظام اخالقی سایر مکاتب اخالقی را میتوسط 

نامیدن  گرایی برایگرایی یا نتیجهمنتسب به اسالم پیدا کرد ایشان از یک بعد خاص مثل لذت

اح صب)ماند. با نام نظام اخالقی اسالم از آن یاد کرده القی استفاده نکرده و به طور عاماین نظام اخ

 یزدیمصباح. اما ایشان در کتب و مقاالت مختلف همچون (354-355صص ،1393 ،یزدی

گرایی به دنبال با ارائه تفسیر خاصی از لذت (185-212صص  ،1377) یزدیمصباح و  (1382)

ه نوعی بلکه ب یستگرایی ناند که نظام اخالقی اسالم نه تنها نافی لذتبیان این موضوع بوده

ریر تقطلبی انسان نظر داشت. این توان به توجه اسالم به تمام وجوه بشری از جمله لذتمی

گرایی لذت»یا « ساحتهگرایی دوغایت»توان نظام اخالقی اسالم است را می از گرایانهلذت

ا ت دنیهای صورت گرفته، ناظر به ساحنامید. در واقع دو ساحت مذکور در اتصاف« ساحتهدو

 کند. ناباوری تنها در دنیا معنا پیدا میو آخرت است و نه لذتی که در نگاه آخرت

د کمتر کسی است که به تبیین مبانی فلسفی تابع مطلوبیت فر محققان اقتصاد اسالمیدر بین 

ه ای چون مصباح یزدی بمسلمان پرداخته باشد. از معدود کسانی که با تمسک به آراء فالسفه

 کند که انسان همیشه در پینین موضوعی پرداخته است، میرمعزی است. وی اشاره میتبیین چ

لذت و دوری از درد و رنج است. زیرا غریزه حب ذات، غریزه اساسی در نهاد و نهان انسان 

ه شهید صدر، از غریزه حب نفس ب «فلسفتنا»است. وی در این میان با ارجاع به بخشی از کتاب 

. وی در ادامه اضافه (59ص ،1386 ،یرمعزی)م کندز مهم زندگی بشر یاد میعنوان یکی از غرائ

ر هایی برای کسب لذت بیشتکند که انسان به طور طبیعی همیشه در صدد انتخاب امور و راهمی
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توان گفت سعادت نزد همه . پس میها مشترکنداست. در این غریزه همه انسان و پرهیز از درد

است. وی در ادامه با تمسک به آراء « از بیشترین لذت و کمترین رنجبرخورداری »ها، انسان

. این (60ص ،1386 یرمعزی)م کندی[ اشاره میبنتامبه چهار قاعده ]شبه یزدی  اهلل مصباحآیت

 چهار قاعده عبارتند از: 

 لذت پایدار بر ناپایدار ترجیح دارد؛ .1

 لذت کمی بیشتر بر کمتر ترجیح دارد؛ .2

 لذت کمتر متعالی ترجیح دارد؛ لذت متعالی تر بر .3

 لذت پایدار، متعالی و بیشتر آینده بر لذت فانی، پست و کمتر ترجیح دارد. .4

های بدیهی عقلی هستند. از این رو نیاز به استدالل وی معتقد است این چهار قاعده از قضیه

یص بینشی در تشخهای ها )با هر بینش و ارزش( هستند. اختالفنداشته و مورد اتفاق همه انسان

شود. سعادت به ها و مرتبه آنها از جهت کیفی و پایداری یا ناپایداری آنها ظاهر میلذت  نوع

ها، مورد قبول همه مکاتب است. با این قاعده« بیشترین لذت با کمترین رنج»مفهوم 

 ،یعزرمی)م های متفاوت فقط در تفسیر لذت و رنج برتر و پایدارتر اختالف دارندبینیجهان

 . (60ص ،1386

گیرند؛ گاه ها در تزاحم با یکدیگر قرار میوی اشاره دارد که در بسیاری از موارد، این لذت

های جهان بخش در این دنیا انسان را از لذتخوردن یک غذای لذیذ یا دیدن یک منظره فرح

شته و دا حیجحب ذات در مقام تزاحم، تر زهیغر هیپا. اما لذات اخروی بر داردآخرت باز می

. های این دنیا دانستهای مادی و کمینه کردن رنجکردن لذت توان هدف غایی را تنها بیشینهنمی

وارد نکند، مجاز  بیانسان آس یاخرو یهاچنان که به لذت ،یویدن یهالذت از سوی دیگر

 ی، برخوردارسعادت ن،یمثبت داشته باشد. بنابرا ریدر سعادت انسان تأث تواندیو م شودیشمرده م

. دشویو آخرت م ایاست که شامل دن یایاز رنج و الم در زندگ یو دور داریو پا شتریاز لذت ب

 داش بیشینه شو«های دنیوی و اخرویسرجمع لذت»از دیدگاه اسالم، انسانی سعادتمند است که 

 (.61ص ،1386 ،یرمعزی)م

 مادی و معنویسازی سرجمع لذات تناقضات موجود در مفهوم بیشینه -4

گرایانه به عنوان مواجهه لذت« سازی سرجمع لذات مادی و معنویمفهوم بیشینه»در بررسی 

شود. با انسان اقتصادی مسلمان، سؤاالت و اشکاالت بسیاری پدیدار می محققان اقتصاد اسالمی
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و  بخشی از این اشکاالت ناظر به عدم درک درست از جایگاه لذات در منظومه مفاهیم دینی

 پردازی اقتصاد متعارف است. گرایی در نظریهبخش دیگر ناظر به عدم شناخت مطلوبیت

الت مهمترین اشکاطرح در ادامه سعی خواهیم کرد تا از منظر اسالمی و با تحلیلی درون دینی به 

و تناقضات موجود در این مفهوم بپردازیم. بدیهی است احصاء و بررسی هر یک از این تناقضات 

د واهخموارد مطروحه  ریبا ساهایی همپوشانی ،های مورد نیازگیریچینی و نتیجهیل مقدمهبه دل

من نقد ای باشد که ضگونهاین تناقضات بداشت اما تمام سعی بر این خواهد بود تا ترتیب طرح 

 ه شکلبمفهوم، به معرفی مبنای اخالقی مختار در اقتصاد اسالمی پرداخته شود. این انتقادات این 

 اند. شدهزیر مرتب 

توان مقسمی در این مبنا برای با هر تعریف و تفسیری از لذات مادی و معنوی، نمی -4-1

 پیدا کرد. « یلذات معنو» از« یلذات ماد» کیتفک

ع لذات و محاسبه سرجم هب ،یبنتامقواعد شبه  یریساحته، فرد با بکارگدو ییگرالذت یدر فضا

را الص خسرجمع لذت  نیشتریب یدارا ةنیگز قیطر نیاز او پردازد می یو معنو یماد آالم

  ست؟یچی ت معنواو لذ یماد تا. اما مراد از لذکندانتخاب می

د خو( یاعتقاد -یمانیاست که انسان بنا به باور )ا یندیاحساس خوشا ،یو اخرو یلذت معنو

 دیبا فرد جهت تحقق آن نکهیا نخستبه دنبال تحقق علل موجبه آن است؛ اما با لحاظ سه نکته: 

رع و خواسته شدة ش تیفیک و الهی ، نّیتاراده آزادیتکیه بر  با یامورترک(  ایملتزم به انجام )

ممکن است  ،ندیاحساس خوشا نیاز ا یبرخوردار یفرد برا نکهیا دوملحاظ مراتب آن باشد. 

 نیاز ا چکدامیه در صورت تحقق، یول ( شودایدن نی)در ا ییهایندیمتحمل ناخوشا

 نیاز ا یبرخوردار یبرا وی یدرون لیو اعتقاد فرد( مانع از م مانی)با توجه به ا هایندیناخوشا

مطلب است که تمام  نیا انگریب «یمعنو»صفت  نکهیا سوم. نشده است ندیاحساس خوشا

  .قسم لذت منحصر در آخرت است نیا ی اصیلهایندیخوشا

خود  (یتجرب-یزیاست که انسان بنا به باور )غر یندینگاه، احساس خوشا نیدر ا «یماد لذت»

فرد ممکن است متحمّل  . در جهت برخورداری از لذت،به دنبال تحقق علل موجبه آن است

در  یول شود ندیخوشا ساساح نیاز ا یاز برخوردار بعد ایو  نیح، قبل ییهایندیناخوشا

انع م )با توجه به حس غریزی و یا تجربی فرد( هایندیناخوشا نیاز ا چکدامیهصورت تحقق، 

در این بین برای درک . نشده است ندیاحساس خوشا نیاز ا یبرخوردار یبرا وی یدرون لیاز م
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را  «یماد»صفت تمایز صفت مادی از صفت معنوی در اتصاف لذت، الزم است دو تفسیر از 

 دهیم. ارائه 

ین ی قبل، حهایندیو ناخوشا) هایندیتمام خوشا : صفت مادی حاکی از این است کهتفسیر اول

فعلی که باعث بروز این است.  ایدن نیقسم لذت، منحصر و محدود در ا نیا و یا بعد(

به  یهان رو لذتیاز اشود هیچگونه اثری در ساحت اخروی انسان ندارد. ها میخوشایندی

از فعل به  یناش یهایندیابه حساب آورد چون ناخوش یلذت ماد توانیاصطالح حرام را نم

الح مباح و مشروع طبه اص یهالذتو از همین رو  .ستین ایدن نیاصطالح حرام، محدود به ا

های مصطلح دارای صفت واجب، حرام، آوریم چون در تلقیبه حساب می یلذت ماد ی رانید

 مستحب و مکروه نیست تا بخواهد اثر اخروی داشته باشد. 

 ییهایندیاز خوشا تواندیم یاز لذت ماد یمندانسان با هدف بهرهطبق تفسیر اول از لذات مادی، 

داشته  یو و ساحت اخروی  یدر لذات معنو یاثر هایندیخوشا نیا نکهیبرخوردار شود بدون ا

از لذات  معنا نیا رسدیبه نظر متوان نام برد که اثر اخروی نداشته باشد. آیا فعلی را میباشند. 

 تر به آن خواهیم پرداخت.بعد، مفصل بیان تناقضکه در  اشکال باشد یدارامادی 

هایی است که خداوند برخورداری از آنها : صفت مادی ناظر به لذات و خوشایندیتفسیر دوم

 . بنابراین در برخورداریدانسته استای برای برخورداری از لذات اخروی و مقدمهدنیا الزم را در 

همانطور یعنی . وجود دارد (Blackorby, 2008) 3یقاموس بندیاز لذات مادی و معنوی یک رتبه

 افتنینامه ابتدا به دنبال حرف اول رفته و بعد از  غتل کیدر  یواژه دو حرف کی افتنی یکه برا

ذات تابع سرجمع ل یسازنهیشیدر ب میواژه خود هست یحرف اول به دنبال حرف دوم و به عبارت

 یاندازه مشخص، یخود به حکم وح یالزم است تا انسان مسلمان در طول زندگ ،یو معنو یماد

را  یو یسعادت اخرو ،ی )به عنوان مقدمه(ویدن سعادت نیرا کسب نموده تا ا یاز لذات ماد

در واقع  حاصل نخواهد شد. نیز ی ویاخروباشد، سعادت  نیچرا که اگر جز ا دینما نیتضم

 ،1386 ی،رمعزی)مقائلند تقدم برای لذات اخروی نسبت به لذات مادی دوساحته،  انیگراتیمطلوب

گرایان مطلوبیت .ماندباقی نمی یانتخاب لذات ماد یبرا ییجااز منظر ایشان نگاه  نیو با ا (61ص

ه استدالل کنند ک نگونهیممکن است ا یباز کردن فضا جهت انتخاب لذات ماد یبرا دوساحته

بنابراین  .تاس یاز لذات معنو یبرخوردار، مقدمه و شرط یلذات مادبرخورداری از برخی 

 . لذات مادی به واسطه مقدمه بودن، دارای اثر اخروی و لذت معنوی است

                                                 
3 Lexicographic 
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ن تواند داشته باشد؟ اگر مراد از ایطبق این تفسیر، تفکیک لذات مادی از معنوی چه معنایی می

ی رواثر اخی، لذات مادشاره به تحقق لذت و یا تجلی لذت در ساحت مربوطه باشد تفکیک، ا

(. کندسعادت اخروی را تضمین نمیدارد )چون عدم توجه به لذات مادی در این تفسیر  نیز

 باید با صفت مادی شناخته شوند؟ بنابراین چرا 

از لذات مادی و معنوی باشیم که در ادامه به بحث  سیر سومیفتتوانیم قائل به در این بین می

مأجل ناشی  لذتِ تواندپیرامون آن خواهیم پرداخت. اما به طور خالصه اینکه لذت معنوی، می

یک عمل ظاهراً مادی مثل خوردن  شود در این صورتمیانجام  الهیکه با نیت  باشد عملیاز 

 تواندلذت مادی، می از سوی دیگر .باشد لذت معنویتواند مصداق برخورداری مأجل از می

هر عملی حتی یک عمل  از این روشود. میانجام الهی  عملی باشد که بدون نیّتلذت حاصل از 

 تواند دارای لذت مادی باشد.می ،ظاهراً معنوی مثل نماز

در مبنای انتخاب فرد مسلمان، به نوعی « یلذات معنو» از« یلذات ماد» کیتفک -4-2

برای اوست؛ تفکیکی که از  « امور اخروی»از « امور مادی»بیانگر تفکیک نادرست 

 گیرد.  درک اشتباه رابطه دنیا و آخرت نشأت می

با توجه به توضیحاتی که در تبیین اِشکال قبل )با تأکید بر تفسیر اول از لذات مادی و معنوی( 

فکیک لذات مادی و معنوی به نوعی بیانگر تفکیک نادرست امور دنیوی از امور اشاره شد، ت

)به معنی عدم   اخروی است. در واقع مجموعه تعالیم اسالمی هیچگاه مؤید وجود چنین تفکیکی

اثرگذاری بر یکدیگر( نبوده است. از سوی دیگر )با تأکید بر تفسیر دوم از لذات مادی و معنوی( 

بودن دنیا برای آخرت به چه معنی است. از این رو الزم است مروری مختصر باید دید مقدمه 

  بر منابع دینی مشتمل بر رابطه دنیا و آخرت داشته باشیم.

به  دنیرس یانسان براساحت آخرت، ساحت زندگی مقصود، اصیل و جاودانه آدمی است. 

برای رسیدن به چنین مقصدی،  4یابد.میو تمام غایت آدمی در آنجا معنا شده  دهیآخرت آفر

های الزم است سازوکاری بر اساس علم و حکمت الهی آفریده شده و انسان با تمام ویژگی

خاصی با این سازوکار و اسباب تعبیه شده در آن داشته باشد.  نهادینه شده در وی، مواجهه

ت د تماماً در ساحیابد، بایسازوکار رسیدن به تمام مقصودی که در ساحت اصیل آخرت معنا می

ها و اعمال انسان در ساحت دنیا است که خورد. بنابراین تمام تجلی باورها و انگیزهدنیا رقم 
                                                 

 (131ص ،1ج ه.ق، 1410، ورام بن أبی فراس) وَ أَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ لَکُمْ َفإِنَّ الدُّنْیَا خُلِقَتْ ع: وَ قَالَ 4
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توان چنین نتیجه گرفت که برای زند. از این رو میکیفیت ساحت اخروی انسان را رقم می

ده ی خود دنیا آفریبرا ایدننه اینکه اما  نیست ایدر دن انسانای جز زندگی رسیدن به آخرت چاره

 5داشته باشد. تینفسه موضوع یفشده باشد و 

است که محل  6از سوی دیگر دنیا قرار نیست محل اقامت طوالنی انسان باشد بلکه به مثابه پلی

دنیا در عین گذرگاه بودن سرای فریب و امتحان است. به این  7عبور وی به سرای باقی است.

 سهیمقابا  8شهوات، احاطه شده تا انسان را به خود مشغول سازد.ها و لذات و منظور دنیا به زینت

هر انسانی به میزان کیفیت توانایی در  ی،نسبت به ساحت جاودانه اخرو یویساحت زودگذر دن

سازد. در واقع از منظر های دنیایی، ساحت اخروی خویش را بهتر میدل بریدن از این جذابیت

کسی که به دنبال بهره  9شوند.امالً در مقابل هم تعریف میطلب لذات و شهوات، دنیا و آخرت ک

بیشتری از لذات دنیوی )اعم از حالل و حرام آن(  باشد به همان نسبت از پاداش اخروی باز 

توان از منظر کسب لذت، دنیا و آخرت و به بنابراین هیچگاه نمی 10خواهد ماند و بالعکس.
                                                 

 (463)نهج البالغه، حکمت  لِغَیْرِهَا وَ لَمْ تُخْلَقْ لِنَفْسِهَا وَ قَالَ ع: الدُّنْیَا خُلَِقتْ 5

 (714ش، ص 1366)تمیمى آمدى،  وَ قَالَ ع: الدُّنْیَا مَعْبَرَةُ الْآخِرَةِ 6

لَکُمْ مَجَازاً لِتَزَوَّدُوا مِنَْها الْأَعْمَالَ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ بَلْ خُلَِقتْ  وَ قَالَ ع: َفإِنَّ الدُّنْیَا لَمْ تُخْلَقْ لَکُمْ دَارَ مُقَام   7

 (132)نهج البالغه، خطبه  فَکُونُوا ِمنْهَا عَلَى أَوَْفاز  وَ قَرُِّبوا الظُّهُورَ لِلزِّیَال

  لشَّهَوَاتِ وَ تَحَبَّبَتْ ِبالْعَاجِلَةِ وَ عُمِّرَتْ ِبالْآمَالِالدُّنْیَا فَإِنَّهَا ُحلْوَةٌ خَضِرَةٌ حُفَّتْ بِا أُحَذِّرُکُمُ : إِنِّی(ع)وَ قَالَ 8

به حرانى، ابن شع) کَّالَةٌ غَوَّالَةوَ تَزَیَّنَتْ بِالْغُرُورِ لَا تَدُومُ حَبْرَتُهَا  وَ لَا تُؤْمَنُ فَجْعَتُهَا غَرَّارَةٌ ضَرَّارَةٌ زَائِلَةٌ نَافِدَةٌ أَ

 ( 180ه.ق، ص  1404

الدُّنْیَا إِضْرَاراً بِالْآخِرَةِ وَ فِی طََلبِ الْآخِرَةِ إِضْرَاراً ِبالدُّنْیَا فَأَضِرُّوا بِالدُّنْیَا  طَلَبِ فِی إِنَ (ص)رَسُولُ اللَّهِ قَالَ  9

مََرارَةُ الدُّنْیَا حَلَاوَةُ الْآخِرَةِ وَ حَلَاوَةُ الدُّنْیَا  وَ قَالَ ع (،131ص ،2ج ه.ق، 1407)کلینی،  فَإِنَّهَا أَوْلَى ِبالْإِضْرَارِ

 (، 243البالغه، حکمت )نهج مَرَارَةُ الْآخِرَة

ادَاهَا غَضَ الْآخِرَةَ وَ عَأَبْ إِنَّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةَ عَدُوَّانِ مُتَفَاوِتَانِ وَ سَبِیلَانِ مُخْتَلِفَانِ فَمَنْ أَحَبَّ الدُّنْیَا وَ تَوَلَّاهَا 10

 مَا بَعْدُ ضَرَّتَانوَ هُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَاش  بَیَْنهُمَا کُلََّما قَرُبَ مِنْ وَاِحد  بَعُدَ مِنَ الْآخَرِ وَ هُ

بِعَزَاءِ اللَّهِ تَقَطَّعَتْ نَفْسُهُ عَلَى الدُّنْیَا  مَنْ لَمْ یَتَعَزَّ  عَلِیَّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ ، (100البالغه، حکمت )نهج

 ،1ج ش، 1362)ابن بابویه،  بِالْآخَر ذَهَبَ وَ اللَّهِ َما الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةُ إِلَّا کَکِفَّتَیِ الْمِیزَانِ فَأَیُّهُمَا رََجحَ  حَسَرَات 

 تمیمى) لَا یَجْتَمِعَانِ کَذَلِکَ حُبُّ اللَّهِ وَ حُبُّ الدُّنْیَا لَا یَجْتَمِعَانِ وَ قَالَ ع: َکمَا أَنَّ الشَّمْسَ وَ اللَّیْلَ (64ص

 ( 141ش، ص 1366، آمدى
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بنابراین بر  11کدیگر و در یک جهت تعریف کرد.اصطالح لذات مادی و معنوی را در کنار ی

از اسباب دنیوی برای ساختن آخرت خود  12انسان الزم است تا ضمن اجتناب از لذات دنیوی

 ،1386 ،یزدی)مصباح  «میکه مربوط به آخرت نباشد ندار زىیچ ایدر دن» با این معنا 13انتفاع برد.

در آخرت  دیشا می]به ظاهر مباح که گمان دار ییکارها ا،یهمه در دن» گریبه عبارت د .(58ص

 چشم بر هم زدن، قدم برداشتن، نشستن دن،ینفس کش لیاز قب م؛یدهندارند[ انجام مى یریما تأث

 زن و نیغذا خوردن، روابط ب دن،یکردن، معاشرت، سخن گفتن، سخن شن هو برخاستن، نگا

 توانندیافعال م نیاز ا کیم، هر حکومت و مرد نیافراد جامعه و رابطه ب نیشوهر، روابط ب

 ،1386 ،یزدی)مصباح  «بارآورندة خسران در آخرت ما باشندب ایکننده سعادت اخروى ما و نیتأم

 .(58-59صص 

 یبا فرض تقدم لذات معنو ی)حتسازی تابع لذات مادی و معنوی، هر دو گونه لذات، در بیشینه

هدف و غایت فرد مسلمان قرار گرفته است در صورتی که این مهم خالف آن  (یبر لذات ماد

 درکی است که از رابطه دنیا و آخرت در منابع اسالمی آمده است. 

تنها با انتخاب بر خالف ادعا،  «لذات معنوی مادی و لذات سرجمع سازیبیشینه» -4-3

  خواهد شد. نهیشی( بی)و بدون حضور لذات ماد یلذات معنو

ود پذیر خواهد بطبق ادعای مطرح شده، تابع مطلوبیت )لذت( فرد مسلمان دارای دو متغیر جمع

با اتکاء به وحی )که مصادیق  بایداز این رو هر فرد مسلمان «. لذات معنوی»و « لذات مادی»یعنی 

هر یک از موارد فوق را در زندگی وی مشخص کرده( و با تقدم بخشیدن به لذات معنوی )در 

م تزاحم(، به دنبال بیشینه ساختن سرجمع لذات مذکور باشد. با این اوصاف شکل تابع و مقا

 قیود آن به قرار زیر خواهد بود. 

گرایی توان گفت فرد مسلمان )با نگاه لذتبا توجه به نکاتی که در مباحث قبل مطرح شد می

ی و انجام فعلی که لذت ساحته( در بیشتر مواقع بین انتخابِ لذتی به ظاهر مشروع و مباحدو

بیند. این تزاحم نه تنها بین لذات مادی و لذات معنوی بلکه بین اخروی به دنبال دارد، تزاحم می

این دنیاییِ ظاهرًا مشروع  هایلذت کیفیات مختلف لذات معنوی نیز وجود دارد. در واقع بعضی
                                                 

 (141ش، ص 1366)تمیمى آمدى،  لَا یَنْفَعُ الْعَمَلُ لِلْآخِرَةِ مَعَ الرَّغْبَةِ ِفی الدُّنْیَا 11

 (414ش، ص 6613)تمیمى آمدى،  لَا خَیْرَ فِی لَذَّة  لَا تَبْقَى 12

 (72، ص5ه.ق، ج 1407 ،ینی)کل َقالَ: نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الْآخِرَةِ الدُّنْیَا (ع) أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 13
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 ،1386 ،یرمعزی)م شوندمی آخـرت لذائـذ از انـسان مـحرومیت باعث و مباح، در مقام تزاحم

 چون با عدم تخطی از فرامین الهی اصل عـذابی را در پی ندارند، پیگیری این لذائذ، .(61ص

در مقام تزاحم با انتخاب لذت مادی به جای لذت  اما است، برای آنان مفروض بهشت در ورود

 التذاذی چنین .شودمی محروم تریعالی مراتب از و گرفته قرار بهشت نازل مراتب اخروی در

شود اما از آن جایی که موجبات نیل به مراتب عنوان می چون عقابی در بر ندارد شرعًا مباح

باید توجه  خواهد بود. امـا مستحب آن ترک و مکروه آورد به نوعیباالتر اخروی را فراهم نمی

 با دقت در این موضوع .شودنمی حرمت مـوجب ،مـرجوحیتی ]بنا به حکمت[ داشت که چنین

 14مشروع را دریافت تجمالت و مباح التذاذات از حتی خدا اولیای پرهیز و امتناع راز توانمی

 . (22-23، صص1382 ،یزدی)مصباح

توان اینگونه نتیجه گرفت که در تابع مطلوبیت فرد مسلمان، در تزاحم با هر لذت مادی، حال می

قطعاً یک بدیل معنویِ قابل انتخاب وجود دارد که تابع مطلوبیت وی را بیشینه کند و اگر چنین 

به  شود.میباشد، منطقًا برای بیشینه ساختن تابع مطلوبیت، تنها لذت معنوی است که انتخاب 

نوعی انتخاب لذت مادی برای کسب لذت مادی در مقایسه با هر انتخاب دیگری که لذت 

اخروی بیشتری را به دنبال داشته باشد، انتخاب نادرستی است. هر چند در این مفهوم نیز 

گیرد اما مبتنی بر این مفهوم هدف انسان در دنیا سازی هنوز بر روی تابع لذت صورت میبیشینه

شود و از آن جایی که هر عمل انسان در دنیا با ارتقاء و ختن لذت اخروی عنوان میبیشینه سا

بحث به نظر  تا اینجای« سازی لذات معنویبیشینه»شود بنابراین کیفیت چنین لذتی سنجیده می

توضیح خواهیم داد که اتخاذ موقت این مبنا تعارضی تری است. در ادامه رسد، مفهوم مناسبمی

  ترک دنیا ندارد. با روایات 

                                                 
یَتیماً َو حُبِّهِ مِسْکیناً وَ  وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى﴿( 92عمران : آل) ﴾لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴿ 14

 (8اإلنسان : ) ﴾أَسیرا
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گیری فرد مسلمان هنوز ناقص بوده و مستلزم اضافه کردن هر دو معیار تصمیم -4-4

اموری چون معرفت و ایمان جهت رفع مشکل شناختی و بینشی در تشخیص برتری 

 لذات است. 

تحقق  15یآثار آفاق»مالئمت و انطباق ناشی از که  شودیگفته م یندیآبه احساس خوش« لذت»

است. ممکن است در )متلذِّذ(  «برندهفاعل لذت 16یامور انفس»با  )متلذَّذ(« یا در حال تحقق افتهی

مالئمت  زانی( اما میو تیبدون فعل ایبرنده و فاعل لذت تی)با فعل ابدیتحقق  یعالم آفاق، امر

 ذتلساس برخورداری از اح تواندیاست که م )متلذِّذ( فاعل یبا امور انفس )متلذَّذ( و انطباق آن

موجب برخورداری متفاوت افراد  چهآنبنابراین  را مشخص کند.آن  و کیفیت شده و میزانفراهم

شود، تفاوت در آثار آفاقی تحقق یافته نیست بلکه دریافت و درک زمینه انفسی فاعل از لذت می

ها و گرایشتمایالت، باورها، »ای از هم تنیده ای پیچیده و درامور انفسی فاعل نیز بسته است.

  از گذشته تا کنون است. او« هایارزش

ر بعد از تعیین لذت به عنوان خیبرنده است که فاعل لذت ساحته، خودِگرایی تکدر مکتب لذت

سازی لذت خود به بیشینه و تجربه خود زهیبا تمسک به غر ،(.Mill, 2002, p 118) 17اعلی

 یانهیاتخاذ گز یبرا عنوان یک ناظر بیرونی( وی راد )به توانینم هیچکس نیبنابراپردازد. می

نماید. چرا که این انتخاب به امور انفسی این فرد وابسته است و مؤاخذه مؤاخذه اختیار کرده که 

ناظر بیرونی بیانگر چیزی نیست جر انطباق و مالئمت این فعل با امور انفسی ناظر بیرونی. 

آمده باشد  سفتانه بدستن است با تمسک به افعال خوکگرا ممکسازی فرد لذتبنابراین بیشینه

در قالب لذات پست و لذات  18یا افعال انسانی همچون خواندن یک کتاب. جان استیوارت میل

واال به این بحث پرداخته است. وی با تمسک به نظر اکثریت کسانی که هر دو لذت را تجربه 

انسان، لذات واال همچون مطالعه شکسپیر را  اند بر خالف آنچه گفته شد ادعا دارد که هرکرده

. در این صورت این ادعا، (Mill, 2002, pp. 187–189) دهدمآبانه ترجیح میبه لذات پست و خوک

 .تگرفته اسنظر شخصی وی و آن اکثریتی است که وی به عنوان یک ناظر بیرونی در نظر 

 یاری متعالی در شناخت لذات واال وساحته به دلیل نبود معگرایی تکبنابراین در فضای لذت

 .بود ییگرا( در لذتیی)تکثرگرا سمیقائل به پلورالتوان برتر، می
                                                 
15 objective 
16 subjective 
17summum bonum  
18 John Stuart Mill 
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مثل وحی را )به عنوان مشخص  ساحته باید معیاری متعالیگرایی دودر صورت پذیرش لذت اما

ها پذیرفت. در صورت عدم پذیرش معیار متعالی، بندی لذتبرای اولویت کننده خیر اعلی(

 را مؤاخذه کرد که چرامسلمان توان به حکم انتخاب لذت دون )به زعم ناظر بیرونی(، متلذِّذ نمی

ها در صورتی که اینگونه مؤاخذه را انتخاب نکرده است. )به زعم ناظر بیرونی، واال( یچنین لذت

 شود. ادبیات دینی بسیار دیده میها در و نکوهش

گرایی شناخت به برخی از لذات مستلزم افزایش ایمان است. بنابراین برخالف لذتاز سوی دیگر 

 صیشخدر ت ینشیو ب یجهت رفع مشکل شناختتک ساحته در این نگاه باید ایمان و معرفت را 

( تکثّرگرایانه در نگاه دینی گرایی)و همچنین عدم قبول لذت یبر لذات ماد یلذات معنو یبرتر

سازی لذات مادی و معنوی و یا حتی مفهوم مفهوم بیشینهبنابراین  به مدل مفهومی اضافه کرد.

، از این جنبه نیز نگیری فرد مسلماسازی لذات معنوی، برای تبیین مبنای انتخاب و تصمیمبیشینه

 . (17ص ،1382 ،یزدی)مصباحاست دارای نقص

ی ف و ستایدر دن یانجام هر عمل یاثر تبعلذات )و درد( مادی، عامل ابتالء، بقا و  -4-5

 ندارد.نفسه برای کسب لذت انسان مسلمان موضوعیت 

گرایانه اقتصاد متعارف به خوبی روشن گرایانه و فایدهبا نگاهی به مفهوم لذت در فضای لذت

اصل بنیادین اخالقی است. در واقع از شود که تمسک به اصل لذت و فایده، به عنوان یک می

منظر این مکاتب اخالقی، لذت حاصل از یک انتخاب و عمل به عنوان معیار روایی و درستی 

تواند تمیزدهندة انتخاب اخالقاً درست از انتخاب اخالقاً نادرست باشد. بنابراین لذت به آن، می

. لذت در (Mill, 2002, pp. 185–186) تواند در قامت یک هدف نمود پیدا کندعنوان یک اصل می

 مبنا و هدف زندگی است.  خیر اعلی،این فضا 

ساحته نیز دارای همین خصوصیت است. هر سازی لذات دولذت مادی در نگاه طرفداران بیشینه

چند لذت معنوی با فرض تقدم در کنار آن قرار گرفته اما با این حال، چنین بیانی از لذت مادی 

محققان تمامی  کند. از این رومطلوبیت فرد مسلمان، لذت مادی را به هدف تبدیل میدر تابع 

ای برای نیل به سعادت اسالمی طرفدار این نگاه، کسب لذات مادی را هدفی مقدمهاقتصاد 

  دانندسازی تابع مطلوبیت فرد مسلمان را الزم میاخروی دانسته و از این رو حضور آن در بیشینه

ید حال با توجه به این توضیحات باید د. به مطالعات اشاره شده در پیشینه تحقیق( )رجوع کنید

 -دساحته به آن قائلنگرایی دواقتصاد اسالمی طرفدار لذتمحققان با اوصافی که  -لذات مادی 
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برای درک این جایگاه، باید به سواالت مختلفی  ؟در منظومه مفاهیم دینی چه جایگاهی دارند

 ها در عالم دنیاست. کی از این سواالت مهم، سوال از کارکرد این لذتپاسخ گفت. ی

یکی از کارکردهای لذت، تضمین بقای انسان است. اجازه دهید تا برای توضیح بیشتر این مطلب 

 کند تا انسان در حفظاستفاده کنیم. حکمت الهی اقتضاء می« درد»از مفهوم مخالف لذت یعنی 

 .تفاوت نباشد. از این رو در وی نیازهایی تعبیه شده استدر دنیا بیحیات و گذران زندگی خود 

هایی است. بنابراین لزوم بقای انسان حکم نیاز، تمایل شدید انسان برای فرار از ناخوشایندی

 ک، عمل کند. کند تا خوشایندی حاصل از رفع نیازهای ضروری وی به عنوان محرّ می

های ساحت دنیا، مشغول ساختن و دلبسته ساختن یکی دیگر از کارکردهای لذات و خوشایندی

به خدا  خود یبندگعبودیت و  تیتمام و نها دیاست که انسان با یمحل ایدنانسان به خود است. 

انسان مسلمان با انجام هر  نیبنابرا 19ندارد. نیجز ا یو هدف تیغا ایرا اثبات کند چون در دن

 نخواهد یاانهیو حد م شودیدچار خسران م ایو  کندیرشد م ای متناسب با کیفیت آن ،یعمل

 ایمهت به همان کیفیرا  یو یاخرو یزندگ تیفیمقدار که اثبات شود، ک هربه  یبندگ نیاداشت. 

تلزم کیفیت بلکه مس یگذر از امتحانات الهنه تنها انسان مستلزم  عبودیتو  ی. اثبات بندگسازدیم

ی و فیتکل متوجهامتحان  نیهم است؛ اوالً ام یژگیسه و یامتحان دارا نیا 20؛است گذر از آن

تواند مسلم است که این معیار نمی) از بنده خود انتظار انجام آن را داردخداوند  عملی است که

 خویش درک متفاوتیها متناسب با مراتب وجودی انسانبرای همه افراد یکسان باشد، در واقع 

از لذت به مثابه عامل امتحان دارند به شناخت و به یک معنا سلوک وجودی و قرب انسان به 

شود ممکن است در مرتبه خداوند بستگی دارد. آن چه که در یک مرتبه وجودی لذت تلقی می

و  زانیم ،یاله فیانجام تکل تیفیانسان در هر امتحان، نسبت به ک اًیثان 21.(دیگر موجب الم شود

بت که فرد نس ردیگیانجام م یثالثاً امتحان با اسباب 22.دهدیخود را نشان م عبودیتو  یمرتبه بندگ

 ی( دارد. براضراء و بأساء) و درد ( و ترسسراء و نعماء) و لذت و اتصال به آنها حُب ییبه جدا
                                                 

 (56الذاریات : ) ﴾ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لِیَعْبُدُون﴿ 19

 (2العنکبوت : ) ﴾أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتَْرکُوا أَنْ یَقُوُلوا آمَنَّا وَ هُمْ ال یُفْتَنُون﴿ 20

إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَْرضِ زینَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَُن ﴿( 286)بقره/﴾ال یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِال وُسْعَهَا﴿ 21

 (7الکهف : ) ﴾عَمَال

 (154: عمران آل) ﴾قُلُوبِکُم فی ما لِیَُمحِّصَ وَ صُدُورِکُمْ فی ما اللَّهُ لِیَبْتَلِیَ﴿ 22
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و ترس از فقر و نقص و  23و امثال آن )به مثابه لذت( ندانبه اموال و فرز یمثال حب و دلبستگ

و  هایژگیهر انسان با توجه به و یاسباب امتحان برا 24به آنها )به مثابه درد و رنج(. دنینرس

  25به آنها دلبستگی داشته و یا از آنها ترس دارد. یهستند که و یامور ،یو اتیحاالت و روح

 لذت باشد، اما اگر ندیبا احساس خوشا یهمراه ،یفیانجام تکل یالبته ممکن است اثر تبع

ان انس یدر ارتقاء معنو یاست(، مانع فیتکل نیلذت به ظاهر مباح )که قر نیاز ا یبرخوردار

 یهال تیلذت به ظاهر مباح در کنار ن نیکند، موجب خسران خواهد بود. از آن باالتر اگر ا جادیا

 ان اندازه شراکتفعل فرد مسلمان باشد به هم زهیهر چند کوچک در انگ یمحرک ف،یانجام تکل

 یداا زهیانگ توانیرا نم یایلذت ماد نیچن چگاهیه نیبنابرا مانع رشد وی خواهد بود. ت،یدر ن

 .از آن قرار داد جزئی یحت ایو  فیتکل

، نه تنها پیروی و پیگیری از لذائذ مادی مورد تأکید قرار نگرفته بلکه کراراً حب در تعالیم اسالمی

هرگاه چنین اما  26ه آنها مورد مذمت قرار گرفته است.و مشغول شدن بو دلبستگی به این لذائذ 

فرض و همیشه آماده ساحته مطرح شود معموالً با پاسخی پیشگرایان دوادعایی در مقابل لذت

قُلْ َمنْ ﴿ و (197قرة: ب) ﴾رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآِخرَةِ حَسَنَةً﴿بعد از ارجاع به آیاتی چون 

لَْیسَ مِنَّا »و یا احادیثی چون  (32: )اعراف ﴾أَخْرََج لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مَِن الرِّزْق حَرَّمَ زیَنةَ اللَِّه الَّتی

)آن هم با تأکید بر « (156ص ،3ج ،ق 1413 ،بابویهابن) وَ لَا آخِرََتهُ لِدُنْیَاهُ آلِِخرَتِهِ دُنْیَاهُ مَنْ تََرکَ

نباید هیچیک  ؛است عنوان خواهند کرد: سعادت اخروی مستلزم سعادت دنیویفراز اول آنها( 

سعادتمند کسی است که  حرام کرد؛ را که خداوند در دنیا قرار دادهاز مواهب و لذات مباحی 

ث مورد ادعایی آیات و احادیاما آیا این دسته از . سعادت دنیا و آخرت را با هم داشته باشد

 ساحته است؟ گرایی دومؤید لذت ،ایشان

ا از نباید لذائذ دنیا را احساس کند تنیست که فرد مسلمان مؤمن به آخرت، هیچگاه البته اینگونه 

این رو رهبانیت پیشه کرده، تارک دنیا شود و بخشی از تکالیف خود در عرصه فردی و اجتماعی 
                                                 

 (15)تغابن/﴾إِنََّما أَمْوَالُُکمْ وَأَوْالدُکُمْ فِتْنَة﴿، (92عمران : آل) ﴾لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴿ 23

 (155)البقرة :  ﴾الثَّمَراتِ ء  مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْص  مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَوَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْ﴿ 24

 
( إِنَّ الدُّنْیَا عَیْشَُها قَصِیرٌ َو 614ش، ص 1366)تمیمى آمدى،  مَنْ أَحَبَّ الدَّارَ الْبَاقِیَةَ لَهَِی عَنِ اللَّذَّاتِ 26

ش، ص 1366)تمیمى آمدى،  بِعَاتُهَا بَاقِیَةٌخَیْرُهَا یَسِیرٌ وَ إِْقبَالُهَا خَدِیعَةٌ وَ إِدَْبارُهَا فَجِیعَةٌ وَ لَذَّاتُهَا فَانِیَةٌ وَ تَ

127) 



 

18 
 

نباید در مسیر انجام تکلیف الهی، آن را هدف یا حتی جزئی از ه بلک را به این بهانه کنار گذارد،

فرد مسلمانی که برای خدا و در راه خدا کار  نشان دهد. به آن احساس رغبتیهدف قرار داده و 

 ی برایلذتکه ممکن است همراه با داند که رّزاق خداست، اگر رزقش افزایش یابد )کند میمی

( که ممکن است همراه با ترس و رنج باشداگر رزقش کاهش یابد ) 27( امتحان است،او باشد

کسی که ضروریات زندگی عیال و فرزند را برای خدا و در راه خدا برطرف  28امتحان است،

اگر شخصی  30آنها با خداست.همه داند که رزق والّا می 29کند در حال انجام تکلیف خود استمی

 31داند که رزاق خداست و دعا تکلیفی برای اوست.می کندبرای رزق واسع و دفع دین دعا می

امور  ماند. انجام همه اینبیند چه لذتی برای او باقی میپس انسان مسلمانی که دنیا را اینگونه می

 ویاز لذات دنی گیریبه حکم تکلیف، بر فرد مسلمان الزم است اما این مهم به معنی لزوم بهره

رغبت بودن به این لذتِ قرینِ توان وی در بی نیست بلکه (یابه عنوان هدف )هر چند مقدمه

  آورد.وی را برای وی به ارمغان میتکلیف است که مراتب باالی اخر

ازگوی بتواند می« لذاتسازی بیشینه»، بهتر از انگاره «عمل به تکلیف الهی»انگاره  -4-6

 مبنای انتخاب فعل فرد مسلمان باشد. 

تمام بیین توان به تمی انگاره لذت یبسط مفهومقبض و  دارند که بامحققان اقتصاد اسالمی تأکید 

انگاره  به استفاده از محققان اقتصاد اسالمی تأکید زیاد. اما دلیل پرداختفرد مسلمان  یهاانگیزه

 چیست؟ در اقتصاد اسالمی لذت 

ی المد اساقتصاپردازی در نظریهشناختی ، ضعف روشاین دالیلرسد حداقل یکی از به نظر می

های باشد. از آن جایی که اقتصاد متعارف و توفیقات صورت گرفته در عرصة تبیینمتعارف 

حققان اقتصاد ماز این مبنا ریشه گرفته است، این مهم، انگیزه الزم برای اقتصاد نئوکالسیک نظری 

ه )به تگرایی دوساحو توجیه لذتآورد تا با اتکاء به مؤیدات فلسفی را به وجود می اسالمی
                                                 

 (15الفجر : ) ﴾نفَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا َما ابْتَالهُ رَبُّهُ فَأَکَْرمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أَکْرَمَ﴿ 27

 (61الفجر : ) ﴾وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَالهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَُه فَیَقُولُ رَبِّی أَهانَن﴿ 28

 السَّلَامُ(: عَبْدِ اللَّهِ )عَلَیْهِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُور ، قَالَ: فَقَاَل لَهُ رَجُلٌ: إِنَّا َو اللَّهِ لَنَطْلُبُ الدُّنْیَا. َفقَالَ لَهُ أَبُو  29

 َقالَ: أَتَصَدَّقُ مِنْهَا، وَ أَصِلُ مِنَْها، وَ أَحُجُّ مِنْهَا. تَصْنَعُ بِهَا مَا ذَا قَالَ: أَعُودُ بِهَا َعلَى نَفْسِی وَ عَلَى عِیَالِی، وَ

 (662ه.ق، ص1414الْآخِرَةِ. )الطوسی،  فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ )عَلَیْهِ السَّلَامُ(: لَْیسَ هَذَا طَلَبَ الدُّنْیَا، هَذَا طَلَبُ

 (31اإلسراء : ) ﴾نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِیَّاکُمْوَ ال تَقْتُلُوا أَوْالدَکُمْ خَشْیَةَ إِمْالق  ﴿ 30

 (32النساء : ) ﴾وَ سْئَُلوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴿ 31
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 برداری از روش و صورت نظریات اقتصادیگرتهیافته( مقدمات گرایی تعمیمعنوان یک لذت

 . را مهیا سازند متعارف

مشکالت زیادی دارد. ساحته برای ارائه قاعده انتخاب فرد مسلمان تمسک به مفهوم لذت دواما 

بتالء، انیازمند مفاهیم کمکی بسیاری چون ایمان، شناخت، نیت، تکلیف، قرب، کمال، از سویی 

ساحته در تشخیص فعل اخالقی فرد گرایی دولذتشرع است. از سوی دیگر  و وحی، ریحق، خ

 را )وحی( معیار متعالی شرعگیرد و شود. اوالً لذت را مبنای انتخاب میدچار دور می مسلمان

چه لزومی دارد بعد از شناخت تکلیف به دنبال درک لذت  پذیرد. امانده لذت میبه عنوان شناسان

به عبارت دیگر اگر وحی به عنوان راه شناخت خیر اعلی، انتخاب فعل حاصل از آن باشیم. 

اخالقی فرد مسلمان و حداکثر لذت است چرا خود وحی و تحقق فعل عمل به وحی )یعنی 

 اشد. گفته را نیز نداشته باب نپذیریم تا این اشکاالت پیشتکلیف( را به عنوان مبنای انتخ

تواند یک مبنای اخالقی باشد سازی لذت مادی و معنوی حداکثر میمفهوم بیشینه -4-7

 باشد.  بینی کننده()و حتی پیش کنندهتبیینقرار نیست یک قاعدة اما 

عامل  کیکه  است نطقیمبیان  در اقتصاد متعارف سازیمهمترین کارکرد این مفهوم از بیشینه

 ,Jevons)، جونز (Mill, 2002) ، میل(Bentham et al, 1996) بنتام. به آن مجهز باشد دیبا یاقتصاد

از جمله کسانی بودند که در قالب مطالعه علم اقتصاد به  (Edgeworth, 1879) و اجورث (1888

ن پیوند سازی را به کارکرد دوم آمثابه یک علم اخالقی تبیین فلسفی چنین کارکردی از بیشینه

 یسازموجّه یبرا نیادیفرض بن کیبه عنوان  دادند. دومین کارکرد مهم این مفهوم، استفاده از آن

و نهاد بازار آزاد و قواعد ثانویه مترتب بر آن در  اقتصاد یقواعد مفروض حاکم بر ساختارها

و  یابزار تیبه عقالن زیتجو نی. بنابرابود 33تخصیصو 32کاراییاقتصاد نئوکالسیک همچون 

ما عالوه بر ا خواهند بود. یفرض نیچن یهاکارکرد نیاز مهمتر بازار آزاد نهاد جینتا ینیپس نییتب

ته های اقتصادی به عنوان کارکرد دیگر این مفهوم شناخبینی رفتار انسانگفته، پیشدو مورد پیش

 سازی مطلوبیت این کارکرد را خواهد داشت؟شود. اما آیا مفهوم بیشینهمی

توان کسی را از دایره ساحته از چنان عمومیتی برخوردار است که نمیگرایی تکمکتب لذت

اش، گذرا برای نجات همسفر ناشناسعمل به آن خارج دانست. برای مثال اگر شخصی لذت

شود که در لحظه تصمیم، کشته شدن خود را به زندگی کند، اینگونه تعبیر میجان خود را فدا می
                                                 
32 efficiency 
33 allocation 



 

20 
 

ات آن فرد ترجیح داده است و یا اگر شخصی فرضاً جلیقه پر رنج و افسوس حاصل از عدم نج

نجات همسفرش را برای نجات خودش بدزدد، در واقع خوشی حاصل از زنده ماندن خود را 

گرایان همواره به درد حاصل از عذاب وجدان مردن همسفرش ترجیح داده است. بنابراین لذت

رسد این خاصیت ارند. در نگاه اول به نظر میهای اینچنینی را آماده ددر دفاع از این مکتب ادله

برای یک نظریه یا مکتب اخالقی، به عنوان یک نقطه قوت محسوب شود، اما در واقع نقطه 

ضعف بسیار بزرگی است. چرا که با این مبنا صرفاً باید به تبیین پسینی یک انتخاب پرداخت. 

قی ال شود وی )با توجه به مکتب اخالبینی رفتار یک فرد سئوگرا راجع به پیشاگر از یک لذت

تواند به رفتاری که از منظر او عقالیی و اخالقی است اشاره کند و با این اتخاذ شده( تنها می

بینی خاصی از رفتار فرد انجام دهد. چنین مشکالتی در اقتصاد تواند پیشعمومیت هیچگاه نمی

گرایی و یتمطلوبمفهوم  یگزینجاآشکار شده  یهاو رجحان حاتیارضاء ترجباعث شد تا 

. اما توجه به این نکته (Hausman and McPherson, 2006, p. 48) گرایی مستتر در آن شودلذت

گرایی تک ساحته و مصادیق آن مورد پذیرش الزم است که اگر عقالنیت تصویر شده در لذت

 داخت.    بینی رفتار افراد نیز پرتوان با استفاده از این قاعده به پیشد، آنگاه مینعمومی قرار گیر

گرایی فتکلی»و حتی  «ساحتهگرایی دولذت»، «ساحتهگرایی تکلذت»بنابراین بحث اصلی در 

 لبینی نیست )مگر با لحاظ شرایطی( بلکه مبنایی است برای انجام فعتبیین و یا حتی پیش« الهی

، عقالیی و اخالقی افراد در اقتصاد و در نتیجه استخراج اصول ثانوی حاکم بر نهادهای نظام نهیبه

اقتصادی. از این رو بحث به هیچ عنوان انطباق بیشتر هیچکدام از این مبانی با وضعیت موجود 

الزم ود بلکه بینی اتخاذ شترین مبنا به آن برای تبیین و پیشها نیست تا الزم باشد نزدیکانسان

  34است مبنایی که بیشترین انطباق را با خیر اعلی به عنوان معیار متعالی دارد اتخاذ شود.

                                                 
یعِ إِنْ کَالْعَبْدِ الطَّمِعِ الْمُطِإِنِّی لََأکْرَهُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ لَا غَرَضَ لِی إِلَّا ثََوابُهُ فَأَُکونَ  (ع)وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ  34

مْ یَخَفْ لَمْ یَعْمَلْ قِیَل طُمِّعَ عَمِلَ وَ إِلَّا لَمْ یَعْمَلْ وَ أَکْرَهُ أَنْ أَعْبُدَهُ لِخَوْفِ عِقَابِهِ فَأَکُونَ کَالْعَبْدِ السَّوْءِ إِنْ لَ

إِنَّ َقوْماً عَبَدُوا  (ع)وَ قَالَ ( 108؛ ص 2مجموعة ورام ؛ ج) وَ إِنْعَامِه فَلِمَ تَعْبُدُهُ قَالَ لِمَا هُوَ أَهْلُهُ بِأَیَادِیهِ عَلَیَّ

کْراً فَِتْلکَ نَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُاللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْکَ عَِبادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ َقوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَِتلْکَ ِعبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ إِ

 (245ابن شعبه حرانی، ص : ادَةُ الْأَحْرَارِ وَ هِیَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ )عِبَ
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 گیرینتیجه -5
گرایانه واقعبه ظاهر الشعاع منطق در زمان حاضر تا حد زیادی تحت ینظریه اقتصاد اسالم

وارد، یکی از این منماید. طلبی شخصی نئوکالسیکی است و رهایی از آن برایش دشوار مینفع

 ییگرالذتگرایی یا مطلوبیت گرایی دوساحته است. تکیه محققان اقتصاد اسالمی بر لذت

حققان ماز  یبرخاز مکتب اخالقی اسالم است که ی و التقاط یناقص، سطحدوساحته، تقریری 

 ایهو ارزش بدون کمترین توجهی به اصول موضوعهتالش دارند تا  متعارف اقتصاد اسالمی

ارائه لمان فرد مس یاخالق-ییفعل عقال نییتبگرایی و مطلوبیت آن، بدیلی اسالمی از  در نهفته

« تهگرایی دوساحلذت»به نقد و بررسی « گرایی الهیتکلیف»دهند. این مقاله در جهت تبیین 

 گرایی دوساحته به قرار زیر است:لذت»پرداخته است. مهمترین انتقادات وارد بر نگاه 

 اشکال در تعریف لذات مادی و معنوی .1

 اشکال در تفکیک لذات مادی از لذات معنوی .2

 سازی سرجمع لذات مادی و معنویتناقض در تابع بیشینه .3

 سازی و لزوم تکمیل آن با مفاهیمی چون ایمانناقص بودن مفهوم بیشینه .4

 عدم توجه به جایگاه لذت در کنار تکلیف .5

 ات سازی لذوجود دور در مفهوم بیشینه .6

 متعارف سازی در اقتصادعدم توجه به کارکرد مفهوم بیشینه .7

 توان به شکلی دیگر در جدول زیر مشاهده کرد. گیری را میاین نتیجه
 مقایسه سه مکتب اخالقی جهت ابتنای اقتصاد اسالمی بر آنها

نه یااگرایی خودگرلذت 

 تک ساحتی
 گرایی الهیتکلیف گرایی دو ساحتهلذت

 تکلیف (درد)لذت  (درد)لذت  مرکزی انگاره

 عبودیت سعادت لذت خیر اعلی

 ایمان و اعتقاد به غیب ایمان و اعتقاد به غیب غریزه و تجربه راه شناخت خیر اعلی

 بیشترلذت نیل به  )انگیزه( نیت
لذت بیشتر و نیل به 

 پایدارتر
 نیل به قرب الهی

گذاری و ارزشمعیار 

 اخالقی بندی افعالرتبه
 متلذِّذزمینه انفسی 

و زمینه  وحی )شرع(

 انفسی متلذِّذ
 وحی )شرع(

فعل یک ویژگی 

 تراخالقی

 هنیزممالئمت بیشتر با 

 متلذِّذ یانفس

به امید برخورداری از لذت 

 با اتکاء به وحی بیشتر

ء به با اتکا شتریب تیعبود

 وحی
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پاداش و عقاب جایگاه 

 اخروی
- 

عمل انسان  عمده انگیزه

 در دنیا مسلمان

عمل به تکلیف اثر وضعی 

 یا سر باز زدن از آن

 و دردهای جایگاه لذات

 دنیوی

و همچنین اثر انگیزه 

 یهر عمل وضعی

و همچنین  بخشی از انگیزه

عمل انسان اثر وضعی 

 مسلمان در دنیا

هر عمل و بالتبع ثر تبعی ا

 محل ابتالء

 برگرفته از مطالعات نویسندگانمنبع: 

 

 مآخذنابع و م

 منابع فارسی و عربی

 قرآن کریم .1

 البالغهنهج .2

 .الخصال، قم، چاپ: اول ،ش(1362بابویه، محمد بن على ) ابن .3

 .من ال یحضره الفقیه، قم، چاپ: دوم ،ق( 1413بابویه، محمد بن على ) ابن .4

 .، قم: جامعه مدرسین(، تحف العقولق 1363/  1404) شعبه حرانى، حسن بن على ابن .5

تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، قم، چاپ:  ،ش(1366آمدى، عبد الواحد بن محمد ) تمیمى .6

 .اول

، «ییاگرتیسازگار با مطلوب یهاارزش یبررس یاتیاله ییگراتیمطلوب» ،(1391) ی، علیجابر .7

 .     145-168، صص 6، یمعرفت اقتصاد اسالم

اد اقتص، «یدر اقتصاد اسالم کنندهرفتار مصرف هیمفروضات نظر» ،(1382) رضادی، سینیحس .8

 .    27-50صص  ،9، یاسالم

 (، قم، چاپ: اول.یق(، األمالی )طوس1414محمد بن الحسن ) طوسى، .9

، صص 11، یاقتصاد اسالم، «کنندهبر رفتار مصرف یمذهب مانیاثر ا» ،(1382) ی، مرتضیعزت .10

34-11 .  

 .چاپ: چهارم ه،یالکافی، تهران: االسالم ،ق( 1407محمد بن یعقوب ) کلینى، .11

قم: ی، محمدحسین اسکندر، همکاری اخالق در قرآن ،(1377) ی، محمدتقیزدی مصباح .12

 جلد.  3، قدس سره نىیمؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمانتشارات 

، صص 10، کوثر، «میقرآن کر دگاهیلذت و سعادت از د» ،(1382) یتق، محمدیزدیمصباح .13

24-13 . 
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 انتشاراتسبحانى. قم:  میکر، همکاری اسالم اسىیس هینظر ،(1386) ی، محمدتقیزدی مصباح .14

 .قدس سره نىیمؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خم

 ،یفیاحمدحسین شر، همکاری نقد و بررسی مکاتب اخالقی ،(1393) ی، محمدتقیزدی مصباح .15

 .قدس سره نىیمؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمانتشارات قم: 

، صص 27، اقتصاد اسالمی، «یروش فلسفه علم اقتصاد اسالم» ،(1386) نیحسدی، سیرمعزیم .16

66-45 . 

 .جلد 2، : مکتبه فقیه، قمق(، مجموعة ورّام 1410) بن أبی فراس، مسعود بن عیسى ورام .17

 .53-82، صص 13، کوثر معارف، «یو رفتار مصرف یانسان شناس» ،(1389) ی، احمدعلیوسفی .18
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