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 ۱۴۰۰دی۱۸

 شیرازه کتاب ما /یشمنآلبرت هر /و منافع ینفسان یهواها

 ینداشت  کته مهم تر  یمهم  یو عمل  یموهبات علم»عالم  ی« فرمانفرمامثابۀ  به  نفع  یکه تلق  یدهدم  یحتوض  هیرشمن

 یاف تهکارآمتد    یسامان اج متاع  یبرا  یهاآنینواقع ب  یکه سرانجام مبنا  یرسیدو ثبات بود. به نظر مپذیرییشبینیپ  هاآن

اس وارت   یمزج  یو،مون سک  یلن مهم قرن هجدهم از قبشمندایبه تکرار توسط اند  یمضمون ثاب   یبترت  ینشده اس . بد

 یبترا ی وانتدم یو اساس یحاکم بر مناسبات انسان یروین ی ریناصلمثابۀ به یماد ییشد: نفع جو  یصورتبند  یالرو جان م

 ادیاق صت یشتهاند یتنا یاستیس  یامدهایخصوصاً بر پ  هاآناس فاده شود.    یو شهوات بشر  یال تما  یگرمهار و کن رل د

 انیتو پا  یدبه سرحدات خود رس  ی آموزه در کار آدام اسم  ینا  ی اًداش ند. نها  یداز اس بداد و جنگ تأک  یشگیریهمچون پ

نفع گف ه شده را بته هتر   یلساخ ه و آنچه در فضا  یرا من ف  ینفسان  یمنافع و هواها  یرالزمِغ  یکتفک  ی اسم  یرا. زیاف 

در  یطلتب نفتع را ابتزار یگراو د یق نسب  داد. در حق)یگرف م  یکیرا    هاآنمالً  ع  ( که  ینفسان  یمنافع و هواها  یدو

ثتروت و رفتع  یتدآن در تول یمثبت  عملت یجخود را بر ثمرات و ن ا یدتأکبلکه  یدید،و شهوات نم یالام یگرجه  مهار د

 قرار داد. یعموم یازهاین

 درآمدی تحلیلی

از نظتم   یگتریبا دوران باست ان کته شتکل د  یقیتطب  یسهو عدم مقا  یبه م فکران دوره روشنگر  یومون سک  یزهتوجه و

گری یجتهدر ن   یشتمنکه هر  ایگونهبه  از او صلب کرده اس ارائه راهکار را    یکالکند امکان نقد رادمی  یانرا ب  یاخالق

تتا   یدنتددمی  را  یشتهاند  یخبخت  از تتار  یتنا  یتزم فکران ن  یکاش باقای  کند کهمی  صرفا عنوان  خود!  یپاراگراف  یک
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 یلیاس  کته بتد  یجابیجه  همراه امر ا  ینلئواش راوس از ا  یا  ین ایرمک اهای  مشخصا نقد  شود!تر مینظراتشان پخ ه

 و در ذهن دارند. یرندگمی در نظر یدارسرمایه ینظم اخالق یبرا

 برشی از کتاب

 نفع اس  ینتح  امرقوان یزن یحرک  اس ، عالم معنو ینتح  فرمان قوان یبه همان سان که عالم ماد •

 یارانرانند و نفع به شهرمی به مردمان حکم یارانشهر •

باشند، به حکتم نفتع  یردادشان شر یوام ینفسان یچه هواهاکنند که گرمی سر یکه در ضع  یانخوشبخ  آدم •

 .یس ندن ینچن

 حکوم  پابرجا یف هو ش یو آرام  داخل یدهد دلبس ه صلح خارجمی بزرگ را شکلای تجارت طبقه •

کته کم تر   یرانیکنند، خاصه شکم ستمی  تالش س رگ  یعکسب اف خار و ترف  یبرا  یعیطبطور  به  یانکافه آدم •

 دارند. یح اجدغدغه ما


