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  چكيده

مقاله بـه بررسـی   . در این استلذت و سعادت  يدن به رفاه به معنای، رسياقتصاد يها تیهدف از فعال، در اقتصاد متعارف

پردازیم. بنا بـه فرضـیه مقالـه،     و سعادت می یخوشصادي و مفاهیم مرتبط از جمله لذت، رد اسالم نسبت به رفاه اقتکیرو

رفـاه مـادي   شناختن اسالم ضمن به رسمیت  دهد که هاي پژوهش نشان می داند. یافته اسالم رفاه عاقالنه را مطلوب می

در تبیـین رفـاه مطلـوب در رویکـرد      یاسـالم  يماک. حباشد مرفه يا ، جامعهیعۀ اسالمدنبال این است که جام همعقول، ب

رش آن را مشـروط بـه   ی، پـذ یهاي جسم د لذتییدانند و ضمن تا یم برتر یهاي جسم را از لذت یهاي عقل اسالمی، لذت

در  يرفاه مـاد  یده دنبال جهت هانسان، ب يت به رویابد يها دانند. اسالم با گشودن افق یم یعقلهاي  با لذت یعدم تناف

بـا آن   یه در تنـاف کـ را هـم   ییهـا  لـذت  ؛باشـد  یم گرید يسرا يو معنو ير مادیناپذ هاي وصف به لذت یابیدست يراستا

ه سـعادت را مـرادف   کنظر اسالم با رفاه در اقتصاد متعارف . رفاه مورداستکرده ده اعالم یوهکا نیممنوع  ،باشد میها  لذت

رفـاه  «در برابـر رفـاه   کـه  اسـت  » رفـاه عاقالنـه  «د اسـالم  ییأتوان گفت رفاه مورد ت یم دارد. یتفاوت اساسداند  یم لذت

  شود. و نابودي جامعه می فران نعمت، فساد، غفلتکدر نگاه اسالمی، رفاه غافالنه موجب گیرد.  رایج قرار می »غافالنه

  .در اسالم، رابطۀ سعادت و لذت ییگرا م، لذت، رفاه در اسالی، اقتصاد اسالميرفاه اقتصاد ها: دواژهیلک
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  مقدمه

هـا و نظـام    هـاي اصـلی فعالیـت    در مباحث اقتصاد متعارف، رفاه به عنـوان یکـی از ارزش  

را فراهم نمـوده  » اقتصاد رفاه«گیري مباحث  شود. همین امر زمینه شکل اقتصادي قلمداد می

اقتصاد اسالمی نیز کما بیش به مقوله رفاه پرداخته شده است. اما در ایـن  در مباحث  است.

   هاي زیادي در زمینه مفهوم و جایگاه رفاه در اندیشه اسالمی مطرح است. زمینه سوال

آن بـا نظـام    ۀسـ یاسـالم و مقا  يگاه رفاه در نظام اقتصادین جایین مقاله به دنبال تعیا

اطالعـات   يو روش گـردآور » یفیـ توصـ   یلـ یتحل« ،قیـ اسـت. روش تحق  يدار هیسرما

در این راستا، پس از تبیین مفهوم رفاه در اقتصاد متعارف و مبانی آن،  است. يا خانه تابک

پردازیم. بررسی دیدگاه اسالم نسـبت   به بررسی نگرش اسالم نسبت به رفاه اقتصادي می

 شود. حکماي اسالمی تبیین میبه رفاه با توجه به آیات قرآن، روایات معصومین و دیدگاه 

  قيتحق ةنيشيپ

تـرین آثـار    در زمینه تحلیل نگرش اسالم نسبت به رفاه اقتصادي مطالعاتی انجام شده که به مهـم 

  شود: در ادامه اشاره می

سـت. او  ارا بررسی کرده اقتصاد رفاه  یو ارزش یفلسف يها انیبن يا ) در مقاله1387( یعربـ 

بـا  ، یارزشـ  يها يدر تبرئۀ اقتصاد رفاه از داور يا رغم تالش عده یدارد عل یسع ،ن مقالهیدر ا

 به خصوص مبانی و یفلسف يها انیبن، اقتصاد رفاه متعارف يها ارها و روشیل معیه و تحلیتجز

ــدگرایآن را نشــان دهــد. او از پ يهنجــار ــمطلوب، ییام ــیگرا تی ــاه، ی ــیگرا رف ــی، فردگرای و  ی

  برد. یاقتصاد رفاه نام م یفلسف يها انینببه عنوان  ،ییاگر لیتحو

ـ نظر یقـ یبه صـورت تطب  ،گرید يا ) در مقاله1390(یعربـ  را  يرفـاه و بهـروز   يهـا  هی

مطرح  يرفاه و بهروز یستیت و چیماه یبه دنبال بررس ،ن مقالهیاست. او در اکرده بررسی 

انسـان و   يبـا توجـه بـه تفـاوت جـوهر      ،مقالـه نویسـنده   . است شده در ادبیات اقتصادي

 یدگاه اسـالم یه دکمتعارف، معتقد است  يها هیو نظر یدگاه اسالمیدر د یانسان يها ارزش

 در انسـان  یو روحـ  یهر دو بعـد جسـم   در نظر گرفتن و ییگرا مالک مبتنی بر رفاه ةدربار

  . باشد و میاکمال حقیقی 

بـه دنبـال    یاقتصـاد رفـاه بـا نگـرش اسـالم     درسـنامه  تـاب  ک) در 1392( يآباد میکح کلیگـ 

مفهوم و ابعاد رفـاه  ، ل آنیاقتصاد رفاه و روش تحل ةن پرسش از جمله حوزیبه چند ییگو پاسخ



   ۵۷نگرش اسالم به رفاه اقتصادي 

 يهـا  یاسـت ک، ياقتصـاد ــ   یاجتماع يها تیموقع یابیارها و اصول ارزیدر اقتصاد متعارف و مع

 در اقتصـاد رفـاه   یاسـالم  يارهایو اصول و مع یشمندان اسالمیدگاه اندیشده از ددای يارهایمع

ـ  ،يبودن رفاه اقتصـاد  یذهناموري همچون  یشان به بررسیا. پردازد می و  ،يدر ابعـاد مـاد   یحت

  پردازد. یم یشمندان اسالمیاند يم بر اقتصاد رفاه از سوکحا يها دگاهینقد د

را بررسـی کـرده   رفـاه   ةدربـار گونـاگون  ات ینظر، ۀ رفاهینظرتاب ک) در 1381(کیتز پاتریفـ 

. به نظـر  داند میرفاه  ۀتاب را تشریح خاستگاه تاریخی نظریکنویسنده نخستین هدف این  است.

هـاي   رفـاه و نظـام   ،انـد  ارا به هم پیوستهکاجتماعی و سیاسی آش، مقوالت رفاهیجا که  از آناو، 

  .دون توجه به ابعاد غیر اقتصادي ارزیابی کردتوان ب نمیرفاهی را 

اي از مفهـوم و   گیري از مطالعات پیشین، تحلیلی مقایسه کنیم تا با بهره این مقاله تالش میدر 

  .داري ارائه دهیم جایگاه رفاه در اقتصاد اسالمی و سرمایه

  رفاه در اقتصاد متعارف

مال نفـس  کسعادت را فقط در گرو ، افالطونو  سقراط، ثاغورسیفمانند  ارسطوش از یپ يقدما

سـعادت آن   را عفت و عدالت در نفس، شجاعت، متکچون حهم یلیتحقق فضاد و نستندا یم

و ضـعف جسـم و    یسسـت ، فقـر  ناقص و مبتال به امراض باشد. آنان ، چند بدن، هرنددخوان یم

بـه   بعـد  يمـا که را حیـ ن نظری. ادانستند نمیر امور خارج از نفس را مضر به سعادت انسان یسا

ـ ی، گـر آن یو از بعد د ردهکتوجه ، نفس یعنی، ت انسانیاز شخص يا ه فقط به جنبهکلحاظ آن  یعن

  ).87و  86 ص ،5ج ، 1386، اپلستونکمردود دانستند(، ردهکغفلت ، جسم

اسـتفاده   ۀجیه در نتکاست  یحس» تیمطلوب«ا ی» لذت«نش متعارف، یدر مقابل، در ب

ست. در ین ناز آ يجدا يزیشود و سعادت هم چ یجاد میاالها و خدمات گوناگون اکاز 

شـود. رفـاه در نگـاه     ین میشتر تأمیبا مصرف بعمدتا دارد و  يرفاه جنبۀ ماد ،ن نگاهیا

ات و کـ ه به سبب تفاوت احساسـات و ادرا ک یامالً ذهنکاست، نه  ینینسبتاً ع ،متعارف

ن نگـاه  یـ شـود. ا  یمتفاوت از آن مـ  يها گر موجب برداشتیدکیات اشخاص با یتجرب

ـ داند؛ بـه ا  یم ینسب يامر یانکو م یزمان ن رفاه را از ابعادیهمچن ه جوامـع  کـ ن معنـا  ی

ـ رفاه قایلند. در ا يمتفاوت برا یمیگوناگون در هرزمان، مفاه  يرفـاه امـر   ،دگاهیـ ن دی

در اقتصـاد متعـارف    ،»رفـاه «ۀ یـ رد. در نظریپـذ  یر مـ یاگرچه از جمع تـأث  ،است يفرد

 شود. یخالصه م ي ماديایدنهاي  لذت
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  اقتصاد رفاه يها هيو نظر يمبان

  شود: یات رفاه مطرح مینظردر مهم  يدو مبنا

ج یشود. نتـا  یم یابیجه ارزیزان نتیاعمال و افعال بر اساس م، ردکین روی: در اییامدگرایالف. پ

  ).32ص، 1380، (الرنستري داشته باشد پیامد مناسبه کاست  ییهاخوب آن

براساس میزان لـذت حاصـل از آن ارزیـابی    این دیدگاه، اعمال و افعال را : ییگرا تیمطلوبب. 

ـ ا ییگرا دهیفا ةدیلب ا«د: یگو یم لیاستوارت م. نماید می ـ ارهـا با که کـ ن اسـت  ی  يا گونـه  بـه د ی

ا همـان  یـ  یش سـرجمع خوشـبخت  یه در جهت افزاکشوند  یطراح يا انتخاب و نهادها به گونه

دیگر فقط از ایـن حیـث    تمام چیزهاي. )21ص، 1388، لی(مباشندان مردم یم و لذت در يشاد

  ).109ص، نیل به این مقصودند (همان ۀاند که وسیل خواستنی

ا افـزودن  یـ جاد یه به اکآن است  »کین«ند: ک یف میگونه تعر نیرا ا »کیا نیر یخ« كجان ال 

ا افـزودن  یـ جاد یه به اکآن است  »بد«که  درحالی ،دیگرا یاستن رنج مکا به ی، ا تنیلذت در ذهن 

بـا   ياراد افعـال  يهمسـاز اسـت از:   عبـارت  »یاخالقـ  کین«ل دارد... یاستن لذت مکا به یرنج 

» خیـر «آن را  الك). خاصیتی کـه  141ص، 5، ج 1386، اپلستونکست (به جزا یکه متک یقانون

دست  هب انسان يها تیفعالتمام نامد. هدف  می »فایده« بنتامنهد همان است که  می نام» خوب«یا 

ـ ن«همان  یا خوشیلذت  و ،از رنج و درد است يو دور یا خوشیآوردن لذت  ـ ا خیـ  کی ا یـ ر ی

 يتـالش بـرا  «د دار یابـراز مـ   ،پا را فراتر گذاشته ومیهرنج و درد همان شر است. است. » دهیفا

 ییراه بـه جـا  ، در تعارض باشـد  یامکشاد يشش و رانش به سوکه با ک ،یاخالق عقل يبرقرار

  ).27، ص1388، لیبرد(م ینم

 ،)Hutcheson(ر هاچسـون یثأاست. او تحت ت گرایی طرفدار مطلوبیت ۀفالسفن یتر مهم از بنتام

عملی است که به بیشترین خوشی یـا خوشـبختی بیشـترین تعـداد از      ،بهترین عمل«معتقد بود: 

ـ . در بـاب اصـل مطلوب  )19ص  ،5ج ، 1386، (کاپلستون آدمیان منتهی شود معتقـد بـود:   ت، او ی

ر حاکمیت دو ارباب قدرتمند قرار داده است: درد و لذت. تنها ایـن دو بـه   انسان را زی، طبیعت«

سو معیار درسـت و    کنند چه خواهیم کرد. از یک و نیز تعیین می، دهند چه باید بکنیم ما نشان می

هـر  ، کنـیم  چه میاند. هر وابستهها به این دو  و معلول ها علت ةزنجیر ،و از سوي دیگر ،نادرست

هـر تـالش مـا بـراي     . رانند بر ما میآنها  اندیشیم به حکمی است که هر چه می گوییم و چه می

  ).337ص، 1391، تنها به اثبات و تایید آن خواهد انجامید (سموئلز و مدما، رهایی از این انقیاد

 ۀکلمـ  .»کنـد  لذت و الم همان چیزهایی هستند که هر کس احساسشـان مـی  «د: یگو یم بنتام



   ۵۹نگرش اسالم به رفاه اقتصادي 

حاصل از لذت همچنین شامل . گیرد خوردن و آشامیدن را هم دربر میچون هملذایذي  ،»لذت«

 گـردد  خواندن یک کتاب خوب یا گوش دادن به موسیقی یا انجام دادن یک کار نیـک هـم مـی   

  ). 24ص  ،5ج ، 1386، (کاپلستون

، )1776ــ 1832(هسـ   سـت یبات  ژان، تیاسـم   آدام، )1837ــ 1773( لیـ مـز م یج ،بنتـام شاگرد 

) و 1877ــ 1959(گـر یپ ،)1845ــ 1926( رثجوا، )1772ـ1823(اردوکیر، )1801ـ1850(ایباست

  ).467 ص ،5ج ، 1386اپلستون، کاند ( دهین عقیبر هم کیالسکو نئو  کیالسک  اقتصاددانان ۀهم

اسـت؛   یبختـ  کیـ و ن ین لذت و خوشـ یرفاه ع، متعارف رفاهنظریه  یفلسفمبانی  بر اساس

ـ  .ندکن ییش تعیخو يو بد را برا کیو ن یتواند خوشبخت یمش خودهرکس  ـ از ام يرو یبا پ ال ی

ه جامعـه هـم بـه سـعادت     کبل، شود یفرد حاصل م یخوشبختتنها  نه ،یویژه خودخواه ، بهخود

ها پر از فسق و فجـور بودنـد/    بخش ۀهم«، عسل يزنبورها ۀافساندر  ،لیماندو ۀرسد. به گفت یم

کـه  ۀ آموزة فردگراي لیبرال به شدت مخرب است این سرچشم ».ولی کل خلق در بهشت بودند

گیـري هواهـاي نفسـانی حاصـل      رفاه از طریق پی، اگر رفاه هدفی است که باید براي آن کوشید

  ).37، ص1389، يآن (بر ةشد گیري حساب نه از طریق پی ،شود می

 نقش عقل در لذت و رفاه

 ،ن نگـرش یـ نقش عقـل اسـت. در ا   ،ر لذت و رفاه در اقتصاد متعارفیسدر تف يمحور موضوع

 يات انسان  هـدف را بـرا  یال و نفسانیو فقط امرد ندا یچ دخالتیه ،ن اهدافییعقل در هنگام تع

ه در طول کبل، لیعقل نه در عرض شهوات و م، ومیه ۀبه گفت ،صورتن یند. در اکن مین ییاو تع

  .)336ـ334ص  ،5ج  ،1386، کاپلستونك: ر.(و خدمتگزار شهوات است

ه خـود  کـ است  یدن به اهدافیرس يبرا ییافتن ابزارهایرد عقل کارکمزبور، دگاه یبر اساس د

ن یـی شـود. پـس از تع   ین مییتعال یآن اهداف توسط احساسات و ام .ندارد ین آنها دخالتییدر تع

ش یرا پـ  یند تا راهک یم یمختلف را بررس يها ها و روش راه ،دان عمل آمدهیعقل به م ،اهداف

 بشر فطرتـاً جا که،  . از آنندکسب کرا  ين منفعت مادیشتری، بنهین هزیمترکه با کبگذارد او  يپا

ـ ا مطلوبیـ متـر  کشتر بر یب يمند بهرهوي ، نامحدودطلب است متـر را  کت یـ شـتر بـر مطلوب  یت بی

  دهد. یح میترج

م در کامـا نگـاه حـا   بـه عقـل وجـود دارد؛    » ينگاه ابزار«ر از یغ يگرید يها دگاهیدهرچند  

ارزش انسان را بـه عقـل او و عقـل را بـه قـوة       ی. وقتنگاه ابزاري به عقل استاقتصاد متعارف 

۶۰      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

و انسـان را   دن بـه معـاد  یعالم را رسـ  م و سرانجامِکنیف یق عالم و انسان تعرینندة حقاک كادرا

 ینیتـوه  یال نفسـان یـ هـا و ام  ن خواستهیمأفۀ عقل به ابزار تیانحصار وظ، میار دانستیمسافر آن د

 سـبب غفلـت  ـ ن معنـا   یبه اـ از مراحل رفاه  بسیاري دن به یو رسآید  شمار می بهبزرگ به عقل 

  او خواهد شد. یمال واقعکبا  یاب اعمال منافکارت ،جهیو در نت یانسان از مقصد واقع

  رفاهبه  ينگرش اسالم

  پاسخ داد:ذیل ل سواالت یاز قب یسؤاالت مهمبه براي بررسی نگرش اسالمی به رفاه باید 

 داند؟ یمسلمان از رفاه را مطلوب م کی يا اسالم برخورداریآـ 

 ا با آن تفاوت دارد؟یمعناست  دگاه اقتصاد متعارف همیبا د ،یدر نگرش اسالمرفاه ـ 

 چگونه است؟ یجامعه از رفاه عموم يمند بهرهزمینۀ دگاه اسالم در یدـ 

  اسالم است؟ ينظام اقتصاد ییا هدف غایا رفاه ارزش یآـ 

ـ نگـرش و ، ندک یز میگر متماید يها دگاهینه از دین زمیدگاه اسالم را در ایآنچه د ژة اسـالم بـه   ی

در » یخوشـبخت «و ، »ت خـاطر یرضا« ،»تیمطلوب«، »لذت«ف یاست. تعارمفهوم آن رفاه و  یمبان

ـ متفاوت اسـت. ا  ،آنچه در اقتصاد متعارف وجود داردبا  ،یمنابع اسالم سـبب   بـه هـا   ن تفـاوت ی

نیـز  رفـاه  مفهـوم  بـارة  در مبـدأ و مقصـد اوسـت.   ، نشیهدف آفر، تفاوت در نوع نگاه به انسان

  ده است.  یارائه گرد یمتفاوت هايریتفس

ـ . پاسـخ بـه ا  اسـت  یقـ یاد شده با نگـاه تطب یبه سؤاالت  ییگو صدد پاسخمقالۀ حاضر در ن ی

در ایـن  شـود.   یقاله محسوب مـ ن میا ينوآور ،قات قبلیبه تحق یلیمکت یسؤاالت و ارائۀ نگاه

تاب و سـنت آمـده   کآنچه در  و حکماي مسلمان و سپس نظران صاحب يها دگاهیدتحقیق ابتدا 

  گردد. است، بررسی می

  مسلمان   يماكد حيلذت و الم از د

 یحسـ هـاي   لذت انحصار لذت درتاب و سنت، ک يها ر آموزهیثأران مسلمان تحت تکعموم متف

 ییوفاکشـ جهـت  د در یـ ذ بایاستفاده از لذا ،مسلمان يماکدگاه حیندارند. در د قبولرا  يو ماد

ـ آفردر آن ه خداونـد انسـان را   کـ را  یانسان باشد. آنان وضع يوجود بعادا یتمام ن یبهتـر  ،دهی

ا یـ چه به صـورت افـراط   ، ندکت عدول ین وضعیاز ااو اگر دانند و معتقدند:  یاو م يحالت برا

، خـود بـازگردد   ۀیـ و چنانچـه دوبـاره بـه حالـت اول    شود،  او می يرنج براالم و ، موجب طیتفر



   ۶۱نگرش اسالم به رفاه اقتصادي 

از متشـکل  انسـان را   ،یمان الهیکن حیشود. ا یت در فرد میخاطر و لذت و رضا انبساطموجب 

هـا،   بـه نظـر آن  داننـد.   یمال مـ کن درجۀ یباالتر يو يرا برا یمال عقالنک ،جسم و روح دانسته

ـ هـاي   لـذت  امالذت دارد،  انسان يها برا یدنیها و آشام یدنراستفاده از خو از  يو معنـو  یعقالن

  ند.ابرخوردار يباالتردرجۀ 

ه نـزد  کرا  يزیدن به چیرس نایس ابنداند.  یم یعقلهاي  لذت راها  لذت نیتر يقو هیوکمس ابن

، ننده شر و آفت اسـت ک افتیدر يبرارا دن به آنچه یو رس ،لذت ،ر استیمال و خکننده ک كادرا

ه ک يا قوه كو ادرا ،ر مورد لذتیمال و خکداند:  یز میلذت را دو چ كداند. او مال یو رنج م الم

  ).138ص  ،1375، سینا ابن(فهمد یلذت را م

ر و شـر  یـ خدانست؛ زیـرا   گرایی تیمطلوبنظریه  توان مشابه می جهت کیرا از  سینا ابن نظر

دارد. اما تفـاوت   یننده بستگک افتیو به شخص دراست  یذهن يت امریمانند مطلوب وي نظر مد

؛ م طبعیمال يو غذا كقوة شهوت پوشا رِیخ ،ياز نظر و؛ زیرا لذت استموضوع آن در گسترة 

شـناخت   یعقل عملـ  رِیو خقت؛ یشناخت حق يعقل نظر رِیخ؛ يروزیقوة غضب غلبه و پ رِیخ

ـ ن يو بزرگـوار ار یش بسیر و سپاس و ستاکدن به شیرس آن است. يو عمل به مقتضا ییبایز ز ی

ـ ن يگرید یان تفاوت اساسیگرا تیبا نظر مطلوب نایس ابن. نظر استات عقل کاز مدر  يز دارد. وی

 يرکـ ف ۀدر منظومها  لذت نیاکه  درحالی ،داند یز مین يو اخرو يمعنوهاي  لذت لذت را شامل

  ندارد. ییان جایگرا تیمطلوب

. روشـن  کنـد  مـی رة لذت وارد یز در داین ر رایمال و خک نایس ابنگونه که مالحظه شد،  همان

دگاه یـ شـود. از د  یحاصل نم ،است یمال او در تنافکر و یه با خک ییها لذت ن امر بایه اکاست 

از آن لـذت   تاًعیو طب(د یآ یخوشش م ياز امر یشود. او گاه یانسان دچار توهم مگاهی  ،اسالم

ـ بسا از چ و چه ؛بر خالف مصلحت اوست ،در واقعکه  درحالی ،برد) یم (و از راهـت دارد  ک يزی

عسی أَنْ تَکْرَهوا شَیئاً و هو خَیرٌ لَکُـم و عسـی   «ر او در آن است. یخکه  درحالی ،برد) یآن رنج م

شَرٌّ لَکُم وه ئاً ووا شَیب216 بقره:»(أَنْ تُح(.  

مراحـل لـذت   ف ینـد و بـه توصـ   ک یم طبـع معنـا مـ   یـ لذت را به امر مالصدرالمتألهین 

مال کرسد.  یمال نفس ناطقه مکبه  ،ند و در انتهاک یشروع م يهاي ماد پردازد. او از لذت یم

 یق عوالم هستیحقا یاس و تجلکمحل انع ،متحد شده یلکه با عقل کن است ینفس ناطقه ا

آن شهوت و غضب و مانند  یاز بردگ يمال نفس ناطقه را آزادک يدر تمام مراحل گردد. و

صـدرالمتألهین   دانـد.  ین جهان میلذات ا یرا برتر از تمام ين آزادیکند و لذت ا می یمعرف

۶۲      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

بـه   یعلت را وابسـتگ  ،مشغولند يها به لذایذ ماد شتر انسانیچرا ببه این سوال که در پاسخ 

 يه لـذت طعـم غـذاها   ک یضیداند؛ همانند مر یر قوة ذائقۀ آنها میتخد ،جهیا و در نتین دنیا

مال قوة عاقلـه قابـل تصـور    که گواراتر از لذت کیابد  وگرنه درمی ،شود ینمذ را متوجه یلذ

  ).250، ص 1360ست(صدرالمتألهین، ین

 كبه ادرا ،»لذت«ج یف رایاز اشاره به تعرپس  یات نفسانیفیکح یهنگام تشر یئعالمه طباطبا

و  یلـذت حسـ  «: کنـد  مـی م یآنها را به چند دسـته تقسـ  ، طبع یمناف كبه ادرا »الم«م طبع و یمال

محسـوس   يها صورت كخوش و ادرا يبو كق ذائقه و ادرایاز طر ینیریش كمانند ادرا» یالیخ

ن یتـر  ين و قـو یدتریشـد  ،تجرد و ثبات آنسبب  هرا ب »یلذت عقل«سپس  يو .»یلذت عقل«و 

ــد یهــا مــ لــذت ــم را ن ،دان ــو ال ــلی ــم  ،ز در مقاب ــه ال م یتقســ »یعقلــ«و  »یالیــخ«، »یحســ«ب

  ). 124، ص 1362، یئطباطباکند( می

ر خود برسد و از آن لذت ببرد. یه به خکن است یسعادت هر موجود در ا ،عالمهاز نظر 

ند، و هرگاه ک یآن را طلب و قصد م عت خود،یبر حسب طبء یه هر شکاست  يزیچ »ریخ«

 یروحمال کانسان  یی. سعادت نهاندیگز ین آنها را برمیان چند امر مردد شود، بهتریفاعل م

مال روح است؛ کسبب  ،ها مانند علم لذت یخداوند است. برخ يدن به بهشت و لقایو رس

مـال جسـم و روح اسـت و    کسـبب   ،سـت یاد خـدا ن یه مانع ک يمانند مال و فرزند یبرخ

دن بـه آن  یمقدمـۀ رسـ   ،او نباشـد  ییمـال نهـا  کبـا   یه در تنافک ،يهاي ماد استفاده از لذت

  ).111ص ، 3جق، 1391، یاست(طباطبائ

  انواع چهارگانه لذت

لذات  ،یلکطور است. به یلذت ين مراتب دارایاز ا که هریکاست  یمراتب ينفس انسان دارا

بـدن و حـواس    ياعضا ۀلیه به وسک» یلذات حس«نند: ک یم میرا به چهار دسته تقس یانسان

شـوند؛   یب انسـان مـ  یال نصـ یق وهم و خیه از طرک» یالیلذات خ«شوند؛  یگانه حس م پنج

ه کـ » یلـذات عقلـ  «بـا،  یز ییال حضور در جـا یخوش، و لذت بردن از خ ةخاطر کیمانند 

انسـان و   یقـ یدن به هدف و مقصـد حق یشیق؛ مانند لذت بردن از اندیحقا كعبارتند از: در

 یو لذت بردن از آگـاه  ،کیزیا فی یاضی؛ مثل حل فرمول ریقت علمیحق کیشف کلذت 

 يه از امور معنـو کشود  یم یه شامل لذاتک» یو روح يت معنولذا«و  ،یافتن بر امور علمی

 كوان مشـتر یـ ن انسـان و ح یب» یحس«و » یالیخ«شود. لذات  یب بنده میخدا نص یو بندگ



   ۶۳نگرش اسالم به رفاه اقتصادي 

رند، یپذ اشباع یو حس یهاي وهم ژة انسان است. لذتیو» يمعنو«و » یعقل«اما لذات . است

  رند.یناپذ اشباع یو روح یهاي عقل اما لذت

شناسـیم.   تر از آن نمـی  اي است که فراگیرتر و مقدم غریزه، ذات  حب: «نویسد می صدرد یشه

غریـزة زنـدگی    ةکه دربردارنـد  اي گونه ، بههایی از آن هستند انسانی فروع و شعبه يها زهیتمام غر

و سـعادت را بـراي نفسـش دوسـت      انسان لذتاینکه حب ذات انسان (، بنابراینهستند. انسان 

بـرآوردن نیازهـاي   ، بـراي زنـدگی   يحرکـت و موجب و شقاوت گریزان است)  و از ألَم ،دارد

حقیقـی در تمـام ابعـاد    و امـر طبیعـی   عنوان  ، بهذات  حب ،در نتیجه شود اش می غذایی و مادي

و  »حب لـذت «کند. ما از آن به  بشر را هدایت می، زندگی بشر وجود دارد و با انگشتان خویش

  .)37 -  36، ص ق1401(صدر، کنیم  یر میتعب» تنفر از درد«

 د صـدر یشـه ما فرمـودة   يمبنا. قابل طرح است يادیمباحث ز ،روع آنحب ذات و فدربارة 

 ییجـو  مال و لذتکعشق به ، یستیزان بودن از نیمانند حب بقا و گر ياست. از حب ذات امور

ـ دار یچـون خـود را دوسـت مـ    ). 42ص  ،2ج ، 1377(مصباح، شود  یمنشعب م  یسـت یم از نی

ـ  ،مین برسکمال ممکن یباالترم به یخواه یه مکاست علت ن یم. به همیمتنفر ن یخـاطر همـ   هو ب

م. معـاد پاسـخ   یبگـذران  یخـود را بـا خوشـ    یم و زنـدگ یم لذت ببریخواه یه مکاست  یژگیو

و  ياهرظـ  يها دن به قدرتیشود و رس یالت میچه انسان دچار تخست. گرخداوند به حب بقا

  شود. یاو فقط با قرب به خداوند ارضا م یخواه مالکاما  ،داند یمال مکمانند آن را 

  تاب و سنتكلذت و الم از منظر 

فه عقـل  ین وظین خوب و بد را ندارند و اییت تعیز صالحیشهوات و غرا ،تاب و سنتکنگاه از 

 نیرالمـؤمن یکند. امن ییتع ر و سعادت او رایخ ،ابعاد انسان یدر نظر گرفتن تمام د بایه باکاست 

). 211 ح ،1379ه، البالغـ  (نهـج » انـد  ینفسـان  ير هواهـا یه اسک ییها ار عقلیچه بس«فرمایند:  می

). 219 ح، همـان ( »شـود  یمـ  یه طمع در انسان متجلکوقتی است عقل هاي  گاه ن لغزشیشتریب«

اعتقـادات را   يعقل نظردهد.  یرا در خدمت عقل قرار م ینفسان يها ستهان خوید ،ن اساسیبرا

. کنـد  مـی  یرا الزمۀ سعادت انسان معرف یلزوم عمل به دستورات اله یند و عقل عملک یاثبات م

و چـون  کنـد،   میز یتجو ،انسان نداشته باشد يبا سعادت ابد یذ را اگر منافاتیعقل استفاده از لذا

ـ نما یمـ م کـ ند به لزوم استمداد از شرع حیب یاطالعات خود را ناقص م دگاه یـ در د ،نید. بنـابرا ی

از لذات را شـامل   یمکبخش  ،یشده است. البته لذات حس رفتهیو پذ يفطر يلذت امر ،یاسالم

۶۴      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

. بـه طـور   اسـت  متفـاوت ز ین آنها نیمأت يها روش، باشند میمتفاوت لذات از انجا که، شود.  یم

 خـدا  يضـا ر ين غـذا را بـرا  یاگر همـ  یول ؛کنیم میسب ک یدر اثر خوردن لذت جسم ،نمونه

  .  یما ردهکسب ک يمعنو یلذتیم، ببخش

ـ لذات در ب ةریابا توجه به آنچه گفته شد، د ـ تـر از د  عیار وسـ یبسـ  ،یسـالم نش ای دگاه ی

ه بـه  کبل، ندارد یمخالفت یو حس يبا لذات مادتنها  نه ان است. اسالمیگرا تیان و مطلوبیگرا لذت

جـب  ه موکـ  ،نـوع لـذت   کیـ ش از اندازه بـه  یوجه باو را از ت، لذات انسان ةریوسعت داسبب 

سـت  یافـراد مقـدور ن   يبرا ه معموالًکدارد. روشن است  یحذر مر لذات شود بریبازماندن از سا

  ند.کناستفاده  ،ل دارندیبه هر اندازه تما يویدنهاي  لذت از یحت

  ميركقرآن در  يو اخرو يويلذات دن

ر کـ ه چنـد نمونـه از آنهـا ذ   کـ م وجـود دارد  یرکـ در قـرآن   يادیات زیآ ،يمادهاي  بارة لذتدر

  شود:   یم

آنهـا را  هـم  ز دانسته، گاهی یرا جا يهاي ماد لذت مند شدن از ه بهرهکاست  یاتیاول آۀ دست

قُلْ مـنْ  «و  )168(بقره: »یا أَیها النَّاس کُلُوا مما فی الْأَرضِ حالالً طَیباً«: نمونه يداند. برا یراجح م

 رَّمقِحنَ الرِّزم باتالطَّی و هبادعل ی أَخْرَجالَّت هکـ وجود دارد  ياریات بسیآ. )32(اعراف: »زِینَۀَ اللَّه 

 ماننـد: دارد وضوح داللت بر جواز استفاده و التذاذ از آنهـا  ه ه بکده کرح یرا تشر يمادهاي  لذت

ـ م بن و کشـتزار بـا  خرمـا  و داربسـت  بـدون  و داربست با ىیها باغ که کسى اوست و« هـاى   وهی

ـ از م .د آوردیـ ه پدیر شبیگر و غیکدیه به یتون و انار شبیگوناگون آن و ز  ،آن چـون ثمـر داد   ةوی

د کــه او یــروى مکن ادهیــد و زیــبــردارى از آن بده ان از آن را روز بهــرهیــنواید و حــق بیــبخور

ن زمره قرار یتوان در ا یز مینت را یل امنیاز قب يامور). 141: انعام(»نداردکاران را دوست  اسراف

پروردگـارا!  «ساخت: اول خود از خداوند مطرح  ۀعنوان خواست هآن را ب میه حضرت ابراهکداد 

  .)34 :می(ابراه »قرار ده یه) را شهر امنکن شهر(میا

ـ اکنـد.   را توصـیف مـی   بهشـت  يمـاد هـاي   لذت ،دوم ۀدست ؛ از جملـه  ارندیات بسـ یـ ن آی

بـه   یبهشـت  يهـا  از بهترین غـذا و شراب، لبریز شراب طهور از طالهاى  هاى غذا و جام ظرف«

یطاف علَیهِم بِصحاف منْ ذَهـبٍ و  « گردانند مىآنها  ه گرداگردک ،اران مخصوصک خدمت ۀلیوس

ـ نرا  يمـاد هاي  لذت به اوجدستیابی  میرکقرآن ) 71(زخرف: »أَکْوابٍ سـر  یز تنهـا در بهشـت م  ی

(آنچـه   »ما تشـتهیه االنفـس  «مراد از  ظاهراً(همان). » تَشْتَهِیه الْأَنْفُس و تَلَذُّ الْأَعینُفیها ما «داند:  یم



   ۶۵نگرش اسالم به رفاه اقتصادي 

ند) چـیـزهـایـى اسـت کـه شـهــوت طـبـیـعــى بــدان تـعــلق     ک یدا میل پیانسان به آن تما

چیزهایى کـه  و خالصه ، ها کردنی و لمس، ها شنیدنى، ها یدنییبو، ها از قـبـیـل چـشـیـدنی؛ دارد

هـا جـمــال و    و مـراد از تــلذذ چشـم   ،آنها مـشـتـرکـنـد انسان و حـیـوان در لذت بـردن از

مــانند منـاظر   ؛ ها دارد چیزهایى است که اختصاص به انسان، منظور از آن زیـنـت اسـت و قهراً

  . شده استه تعبیر تـغـییر دادسبب، هاى فاخر و به همین  لباس، هاى زیبا رخساره، آور بهجت

 »اشـتهاء «و  »شـهوت «آن اسـت بـه    ۀارتباط دارد و مورد عالق از آنچه به نفسدر آیات باال، 

ذ نفسانى هم نزد مـا  یلذااست.  گردیدهبه لذت تعبیر  ،و از آنچه با چشم ارتباط دارد، شدهتعبیر 

ـ لذاالبته ها منحصر در این دو قسم است.  انسان ـ لذا درتـوان   نیـز مـی  ذ روحـى و عقلـى را   ی ذ ی

ـ ن ینش اسالمیدر برو،  ازاینیت و تماشاى قلب است. ؤالتذاذ روحى خود ر. ها گنجاند چشم ز ی

ان محسـوب  یبهشـت  يهـا  پاداشو و و جزکین، شده رفتهیپذ یلذات جسمان، اقتصاد متعارفمانند 

 ،دارد. در آنجـا  يا تفـاوت مـاهو  یـ دن نیا يمادهاي  لذت بهشت با يمادهاي  لذت البته شود. یم

 دارد يهـم صـبغۀ معنـو    يمـاد هـاي   لـذت  ،نینـد و بنـابرا  ک یمـ نسان صاحب نعمت را لمس ا

  .)122، ص 18ق، ج 1393(طباطبائی، 

متشـکل از روح   يالزم است. انسان موجود یحیتوض يو معنو يمادهاي  دربارة سایر لذت

، ه متناسب بـا جسـم اوسـت    ک ییها : لذتاو هم دو بعد داردهاي  لذت ،رو نیاو جسم است. از

 يو معنـو  یروحـ هـاي   لـذت  ،متناسـب بـا روحـش   هـاي   لذت و ،يو ماد یهاي جسمان لذت

و مجـرد بـودن درجـات     يمـاد  ،نیاست و بنـابرا » وجود«اصل با  ،ییصدرا ۀ. در فلسفباشند می

ص  ،8 ج ،1981صدرالمتألهین، (ل است کص مرز آن دو مشیه تشخکست ا يدیف و شدیضع

  .)3467ـ343و  393

 نـد و ک یانسـان را ارضـا مـ    یجسـم  يهـا  جنبـه  ،دنیمانند خوردن و آشـام  يهاي ماد لذت

 یق و ارتباط با خدا فارغ از جنبۀ جسـمان یژة انسان مانند لذت مطالعه و تحقیو يمعنوهاي  لذت

ـ  یرنج گرسنگ ،جنبۀ دفع الم دارند. نخوردن يمادهاي  لذت این دنیباشد. در ا یاو م دنبـال   هرا ب

سـت و  یدفع الم ن يبرا یبهشتهاي  لذت اماشود.  می یموجب درد و رنج تشنگ ،دنیدارد و ننوش

مـرتبط بـا   هـاي   لـذت  ،ند. در آنجـا ک یهم فرق مها  لذت سنخ ،ن باالتریاست. از الذت خالص 

  د.  شو یم نیز يمعنو يو سبب ارتقااست  يجسم همراه با لذت معنو

 ،بـه طـور نمونـه    .استوارد شده  یاتیروا). 21انسان: »(راباً طَهوراًو سقاهم ربهم شَ«ۀ یل آیذ

 يا لـه یرا از صـفات رذ فـرد  شـود و   یم یات جاودانیسبب ح نوشیدنی پاكن یاعنوان شده که 

۶۶      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

را خداوند بشـر  ه کروست  نی. ازا)360ص  ،3ج ، 1370، يزی(حوکند می كپا یلکمانند حسد ب

 يدار اخـرو یتر و پابااللذت به د تا بتوا دبگذر يویزودگذر دنهاي  لذت یق فرموده از برخیتشو

ه لـذت  کـ  یصورتدر د،یهست يویو دن يهاي ماد طالب لذت ،شما به حسب طبعتان: «دابیدست 

  .)17 -  16(اعلی:  »ا رحجان داردیآخرت بر لذت دن

ها  این لذت به فروانیات یآ کشد. را به تصویر می بهشت يمعنو صرفاً يها نعمت سوم ۀدست

و «فرماید:  بهشت، می يهاي ماد لذت پس از اشاره به ،خداوند متعال نمونه يبرا نماید. اشاره می

یمظالْع زالْفَو وه کرُ ذلأَکْب نَ اللَّهيهـا  ر نعمـت کز پس از ذیدر سورة زمر ن). 72 ه:توب»(رِضْوانٌ م 

حافِّینَ منْ حولِ الْعرْشِ یسبحونَ بِحمد ربهِم و قُضـی بیـنَهم   و تَرَي الْمالئکَۀَ «فرماید:  می یبهشت

 امالًکـ برند  یمآن بهره ان از یه بهشتک ییها لذت. )75 زمر:»(بِالْحقِّ و قیلَ الْحمد للَّه رب الْعالَمینَ

وارد شـده اسـت   نه ین زمیا زیادي در اتیست. رواین كان قابل دریکما خا ياست و برا يمعنو

  ن سطح قرار دارد.  یدر ا یقرب اله يافتن به درجۀ باالیبار  که بر اساس آن

  در سنت يو اخرو يويلذات دن

 يو معنـو  يمـاد هـاي   بـارة لـذت  درمکـرر  ز ین انر معصومیفعل و تقر، قول: یعنیـ در سنت  

  :کنیم میم یتقس یلکدسته  ۀآنها را به س ،میرکه همانند قرآن کمطالبی آمده است 

از پدر بزرگوارشان نقـل   امام صادقزیادند. ها  نمونهن یاا: ین دنیا يالتذاذات ماد. اول ۀدست

ه فرزنـدش بـه   کن است یا ،مسلمان کی يها از سعادت«فرمودند:  ه حضرت رسولکاند  کرده

برخـوردار  ع ین وسـ کب راهـوار و مسـ  کـ از مرو ؛ ن داشـته باشـد  یمتد يبایزن ز؛ ه باشدیاو شب

نقل شده  ز از حضرت رسولیسنت ن در منابع اهل). 149، ص 73ج ق، 1403، یمجلس»(باشد

متقـی  » (ب راهوار اسـت کسته و مریۀ شایهمسا، عین وسکمس ،از سعادت انسان مسلمان«است: 

  .)92ص، 11ج ق، 1409هندي، 

اش  یزنـدگ  ،باشـد را نداشـته  آنهـا   از یکیس که هر کز است یپنج چفرمودند:  امام صادق

در  یسـوم فراخـ  ، تیدوم امن، جسم یاول سالمت: ل و مشغول استیعقلش زا، و همواره ناقص

سـت؟  یچ »همدم سـازگار «ردم: منظور از کد: عرض یگو می يچهارم همدم سازگار. راو، يروز

 ،نـد ک یها را جمع مـ  یژگین ویاۀ ه همکو پنجم . کین نیو همنش کی، فرزند نکی: زن نندفرمود

  ). 52، ص 20ج ق، 1414، یعاملحراست. ( یش و راحتیآسا

از  نیالمـؤمن ریوارد شـده اسـت. ام   ينصوص متعدد هاي فوق، نعمتاز  کیدربارة هر
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» یت و سـالمت یـ سـت؟ فرمودنـد: امن  یا چیـ روان ما در دنیبهرة پ«ردند: کسوال  رمکامبر ایپ

ـ اقسـام امن  یات شـامل تمـام  یگونه روا نی). ا162، ص 6ق، ج1403، ی(مجلس اعـم از   ،تی

امـام  جسـم   یشود. دربارة سالمت یو مانند آن م یطیمح ستی، زی، اجتماعیاسی، سياقتصاد

). 157، ص 2، ج ق1416رى شـهرى،  محمـدي  (» الصحۀُ افضل الـنعم «د: نیفرما یم یعل

جسـم از آن   یانـد سـالمت   ها دانسته و فرموده نعمت ۀن وسعت مال را از جملیشان همچنیا

  ). 88، ص 1، جق1403 ،یبرتر است. (مجلس

ه بـه خـاطر نعمـت وجـود     کـ ه شـده اسـت   ی، به انسان توصحقوق امام سجاد ۀرسالدر 

و اما حق همسر آن «ند: کرفتار  یرامت و خوبکرگزار خداوند باشد و با او به کهمسرش، ش

تـو را   يدار آرامش، رفـاه، انـس و نگـه    ۀلینش او، وسیخداوند متعال با آفر یه بدانکاست 

، خـدا را سـپاس   يگـر یدام از شما زن و شوهر بر نعمت وجـود د کفراهم آورده است. هر 

 یرا گرام یه نعمت الهکاست. بر او و بر تو واجب است  ین نعمت الهیه اکد و بداند یگو

تر و  زن سختشه کنید، اگرچه حق تو بر یو رفق پ يرفتار دارید و در معاشرت با او خوش

ـ    نباشد) بـر او الزم  یخواه ادهیروه تو (اگر زکت محبوب و میرعا زن حـق   یتـر اسـت؛ ول

از انجـام   يزیـ ه گرکاست  يا زهیش، غریگاه آرامش و آسایو انس بر تو دارد و جا یمهربان

  ).270، ص 1386حیدري نراقی، است( ین حق بزرگیست و ایآن ن

    :دنیفرما مىها  در مورد این لذت نیرالمؤمنیبهشت: ام يمادهاي  : لذتدوم ۀدست

دل خـواهى   ،اسـت یاز هر چه مربوط به دن بنگرى ،اند ردهکف یت توصیة دل بدانچه از بهشت برادیاگر با د

ه انسان را به خود کش از امورى است یها ینفسانى و خوشهاى  و خواهش باست،ید جالب و زچن، هرندک

هـا بـه    بهشت اسـت و در برخـورد بـرگ   هاى  ينار جوکه در ک ها، ت درختکند. اگر در حرک جلب مى

ـ  هـا،  هاى درخت شهیزد و ریخ مىه از آن برکى یبایگر و صداى زیدکی ـ یهـا  تپـه ه در ک پنهـان   کى از مش

ـ هـاى مروار  زان بودن خوشهین است آویخود خواهى شد. همچن نى از خود بىکشه یاند، دهیگرد د تـر و  ی

ـ  وهیم و مکمح طراوت وهاى با تازه بر شاخه ـ هـا   هـا و شـاخه   وفهکهاى رنگارنگ در پوست ش ه بـدون  ک

 كعسـل پـا  ، قصرهاى اهل بهشتدر رد. یگ س در دسترس قرار مىکل هر یشود و طبق م ده مىیزحمت چ

ـ ن بهشت افرادى هستند انکشود. سا شده گردش داده مى هیتصفهاى  و خالص و شربت ـ ه همـاره عنا ک  اتی

ـ نجـا و آن یرنـد و از ا یش جـاى گ یخود یجاو ۀه در خانکگاه  تا آن ؛گردد الهى شامل حالشان مى ا شـدن  ج

 نـى، ک مىه تصور ک با،یهاى ز دن به آن منظرهیا به رسه اگر دل خود رکبدان  آسوده گردند. پس اى شنونده،

گى اهل گورسـتان  یبه همسا ن محفل،یجان خواهى داد و از هم دن به بهشت،یاز شوق رس ،ىیشغول نمام

  .)165خ  ،1379ه، البالغ (نهج ندکا دل خواهى یفت و از دنخواهى ر

۶۸      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

  د:یفرما یم امام سجاد بهشت: يمعنوهاي  لذت. سوم ۀدست

و منازلش داخل شد و هـر مـؤمن بـر تخـت     ها  خدا به بهشت یجا گرفتند و ول، اهل بهشت در آن یوقت

و هـا   چشـمه ، گرفـت در دسترس او قـرار  ها  وهیو مکردند گزاران او را احاطه  و خدمت، زده یکخودش ت

 .جـا بماننـد  خواهـد در آن به خدا ک ی. پس مدت..گسترده شد ها و بالش ها بارها اطراف او روان و فرشیجو

در  نان بهشـت مـن،  کروان مـن و سـا  یمن و پد: دوستان یفرما یابد و می یبر آنان اشراف م یتعال حق سپس

نـد: چـه   یان گوین بهشت شماسـت؟ بهشـت  یه بهتر از اک یبهشتا به شما خبر ندهم از یآ، جوار رحمت من

م در جـوار پروردگـار   یم و از آن لذت ببریبخواه یما هر نعمتکه  درحالی ،ن بهشت استیبهتر از ابهشتی 

نـد:  یگو میان در پاسخ یشود. بهشت یده میگر از آنان پرسین سخن بار دیم؟ سپس همیم از آن برخورداریرک

تـر اسـت.    كنفوس ما پـا  يما بهتر و برا يتو نسبت به ما برا یتو از ما و دوست يخشنود ،پروردگارا، یبل

  .)141ص ، 8ج ق، 1403، ی(مجلس »نیوعداهللا المؤمن«: کردنده را تالوت ین آیا سپس امام سجاد

  به لذات دنيوي و اخرويتاب و سنت كنگاه 

 يهـا  . البته درجۀ التذاذ از نعمتاند تهدانسز یرا جا يویدن يمادهاي  لذت قرآن و سنت استفاده از

 یه در تنـاف ک يویدن يمادهاي  لذت ار باالتر از آنهاست. استفاده از آن دسته ازیبس ياخرو يماد

زة یـ ح انگیبا تصـح  ،ن باالتریز شمرده شده و از ایجا ،تندسین ياخرو يو معنو يمادهاي  لذت با

 ت اسـتفاده از یـ م بـه ممنوع کـ م حیعقـل سـل  رد. یگ یقرار م ياخروهاي  لذت يمؤمن در راستا

  رد.  یگ یم کمکاز شرع  ،آنص یتضاد دارد و در تشخ ياخروهاي  لذت ه باکند ک یم ییها لذت

 یسـتگ یسـبب شا  ،استفاده کند یقیا با توجه به منعم حقین دنیدر هم یانات الهکاگر انسان از ام

: فرماینـد  مـی  رمکخواهد شد. رسول ادار آن سرا یپا يو معنو يماد يها وصول به نعمت ياو برا

، 1368در خـوردن و خوابیـدن (ورام،    ی، حتیقصد قربت داشته باش ،امور ۀد در همیبا ،ابوذر يا «

 »نـد یاش بب خداوند دوست دارد اثر نعمـت را بـر بنـده   «فرمایند:  می . ایشان همچنین)277، ص 2ج

 يهـا  انسـان «اسـت:  یار گویعارفان بس يان موالی). ب3316، ص 4، جق1416، يشهر ي(محمدي ر

ـ ند، اما اهل دنکیا با آنان شریاهل دن يایرا با هم بردند. آنها در دن يو اخرو يویهاي دن باتقوا لذت ا ی

  ).27نامه ، 1379 ،البالغه (نهج» ستندین کیشر يهاي اخرو با آنان در لذت

  لذت و الم با سعادت و شقاوت  ةرابط

ه کـ  یصـورت در، دانسـتند  یمال نفس مـ کونان سعادت را فقط در گرو یم یقد ۀه فالسفکگذشت 

ند. از ک یز با اخالل همراه میرا ن یو روحان يمعنو ياهاین نیمأت، یجسمان يازهایبه ن یتوجه یب
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بالفعل  یجسمانو  يماد يازهاین نیمأبالقوه بشر در جهت ت ياز استعدادها ياریبسسوي دیگر، 

ـ دانند. ا یمنحصر م يانان متعارف سعادت را در التذاذات ماداقتصادد ،شوند. در مقابل یم ز یـ ن نی

  انسان است. ياز ساحت وجود یمیده گرفتن نیناد يمعنا هب

 یسـان کشود. اسالم رفـاه   یحاصل م یو جسم یهر دو بعد روحاستکمال با  یسعادت واقع

الَّذینَ کَفَـرُوا یتَمتَّعـونَ و   و «داند:  یوان میورزند ح یندارند و با حق عناد م یحیه اعتقاد صحکرا 

   ـمثْـوي لَهم النَّـار و أْکُلُونَ کَما تَأْکُلُ الْأَنْعامر را مستحسـن  کرفـاه جامعـۀ شـا   و ) 12: (محمـد » ی

  ). 15: (سبا» کُلُوا منْ رِزقِ ربکُم و اشْکُرُوا لَه بلْدةٌ طَیبۀٌ و رب غَفُور«: شمارد می

: سـازد فل خـود رفـاه فـراهم    کافراد تحت ت يدهد برا یسرپرست خانواده دستور م بهاسالم 

). عالوه بر ایـن،  235، ص75ج ق، 1403، یمجلس(» عیاله على یوسع أن یجب النعمۀ صاحب«

ذ یـ دگار لذایتوجه به آفرو  یاله يها و لذت بردن از نعمت یجسم يازهاین نیمأد بر لزوم تیکتأ

م انسان را به عمـل بـه   یرکانسان دانسته است. قرآن  یروح يسبب ارتقارنش در برابر او را کو 

، ن را سـبب فـوز  یدارد و ا یحذر مبرفرموده  یه خداوند نهک يدعوت و از امور یدستورات اله

فَأَما الَّذینَ شَقُوا فَفی النَّـارِ لَهـم فیهـا    «: داند یخلف از آن را موجب شقاوت مو ت، سعادت، فالح

و أَما الَّذینَ سعدوا فَفی الْجنَّۀِ خالدینَ فیها ما دامت السـماوات و الْـأَرض إِالَّ مـا     ...و شَهِیقٌ زفیرٌ

ذُوذجرَ مغَی طاءع کبر ـ ا .)108ــ 107: (هـود  »شاء  اسـتفاده از  ،ن حـال یدر عـ  یتـاب الهـ  کن ی

  ند.ک ید مییاد شده را تأیچارچوب در  يمادهاي  لذت

اسـتفاده از  اسـت از:  سـعادت از نظـر اسـالم عبـارت     تـوان گفـت:    یمـ  ،يبند جمع کیدر 

و بـه دنبـال آن،    یالهـ  یوامر و نـواه ا و لذت بردن از آنها در چارچوب ایدر دن یاله يها نعمت

ـ ه اکـ است م به ما آموخته یرکقرآن . ياخرو يانتها یب يها استفاده از نعمت ن دو را بـا هـم از   ی

 .)201: (بقـره » ربنا آتنا فی الدنْیا حسنَۀً و فی الْآخرَةِ حسنَۀً و قنا عذاب النَّـارِ «کنیم خداوند طلب 

و حسنۀ در آخرت را و، کیو اخالق ن یسعت در رزق و زندگا را به ویحسنۀ در دن امام صادق

  ).9، ص 17جق، 1414، یعاملرح( اند کردهر یتفس یبه بهشت و رضوان اله

ـ بـه ا  شقت سعادت، بازگشتیحق. ستیاز لذت ن يسعادت جدامسئلۀ «س: اسا نیابر ن ی

ن یـ جـز ا  يزیـ و سـعادت چ  یر داشته باشد، خوشـبخت یو فراگ یمیه انسان لذت داکاست 

ه لذت و سعادت را بـا  کنیجانبه ببرد، و ا دار و همهیو پا یه انسان بتواند لذت دائمکست ین

قـى وقتـى حاصـل    یسـعادت حق )».1382(مصـباح،   ن اسـت یم به خاطر همـ ینک یر مکذهم 

ـ استعدادهاى عالىِ وجود وى، از قوه به فعلویژه  بهه تمام استعدادهاى انسانى، کشود  مى ت ی

۷۰      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

ـ ب ،لذت با سعادت ۀنۀ رابطیدر زم .)96، ص 2ج  ،1368(مطهري، برسد  نیرالمـؤمن یان امی

  ا و روشنگر است: یگو

ابنـد. پـس   یف بـار  یع ادب و اخـالق شـر  یه آنها به مراحل رفکد، خواست یه مردم را آفرک یهنگامخداوند 

ـ     کنیرسند، مگر ا ین مقام نمیه آنها به اکدانست  ـ نما یه آنچه را به نفع و ضـرر آنهاسـت بـه آنـان معرف د، و ی

ـ و وعده بـدون ترغ ست، ین نکد ممیبدون وعده و وع یشود، و امر و نه یسر نمیم یبدون امر و نه یمعرف ب ی

ـ ین است، و وعده بدون استفاده از آنچه از خوردن و دکد بدون ترساندن ناممیو وع برنـد   یدن و... آن لذت م

د تا بتوانـد  یا را هم آفرین دنیهاي ا د و لذتیآنان را آفر ،رو نیان ندارد. ازاکد بدون استفاده از ضد آن امیو وع

ـ بهشت را بدهـد و آالم را آفر  یعنیه فاقد هرگونه الم است، ک یهاي خالص به آنها وعدة لذت د تـا بـه آنهـا    ی

ـ کروست  نیه همان جهنم است، ارائه دهد. ازاکاز آالم خالص را،  ییدورنما ـ نک یه مشاهده م  يهـا  د نعمـت ی

  ).316ص  ،5ق، ج 1403، ی(مجلساست ها با انواع غم همراه  يو شاد ،ها مخلوط با محنت يویدن

  يرفاه با لذت و خوش ةرابط

هـم   يرد. رفـاه مـاد  یـ ن جهـت قـرار گ  یـ ز در اید همه چیبا ،ه سعادت انسان هدف استکرو ازآن

، رفـاه و  يدار یه مرا زنده نگه مـ ک یا، تا زمانیخدا«فرمایند:  می ن قاعده است. امام باقریمشمول ا

اطاعـت   ۀلیابم و به وسـ یوان بر اطاعت تو ت ،لهیخواهم تا بدان وس یام از تو م یش را در زندگیآسا

، ص 84ق، ج1403، ی(مجلس ان واداردیه مرا به طغکمده  یم و به من رزقیل آیات نا به بهشت ،تو

 يابـد  يهـا  بر اطاعت و جلب نعمـت  ییدرخواست رفاه توانا ییعلت غا ،ان امامین بی). در ا301

  ست.یمطلوب ن یرفاههرگونه که شود  یمعلوم م ن درخواست امامیاز ااست.   ان شدهیب

  دگاه اسالميمصرف و رفاه از د ةرابط

ز بـر  کـ تمر، ینفسـان  يهـا  د و توجه بر خواسـت یکأت يبه جا، ها نشیر بیبرخالف سا ،در اسالم

 توانـد  یه فـرد مـ  کـ ند یگو یم یاالها و خدماتکرا مقدار  »تقاضا«ازهاست. در اقتصاد متعارف، ین

نفـس انسـان   گیـرد، چـون   مبنا قرار ها  آورد. اگر خواستهدست  هه بکخواهد  ی) و میمال یی(توانا

چ یت بودجـه هـ  یر از محـدود یغ، ندکرون انسان را محدود نیاز ب ییرویاگر ن، ر استیناپذ يریس

 يقهـر  ۀجـ ینت ین نگـاه یاش وجود ندارد. چنـ  یالت نفسانیها و تما خواهش يبرا يحد و مرز

ار خواسـت را در  یمع، يارین معیتوجه به عواقب چناسالم با  ،سم است. در مقابلیعتقاد به اومانا

ـ ن ينـد و مبنـا  ک ین آن مـ یگزیاز را جایرد و نیپذ یمصرف فرد نم ةتمام گستر ـ از لـزوم رعا ی ت ی

از آن،  یجه رفاه ناشیدمات و در نتاالها و خکمحور مصرف  ،اساس نیامصلحت انسان است. بر
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ه موجـد رفـاه   ک یها و خدماتاالکف ه مصرکروست  نیاانسان است و از ین مصلحت واقعیمأت

  ده است.یممنوع گرد ،ن استانسا یاما بر خالف مصلحت واقع ،يظاهر

  آفات رفاه

رفـاه   يبـرا  یآفاتهایی را به دنبال دارد که در ادامه  به رفاه مادي آفات و آسیب ،دربینش اسالمی

  شود: یاشاره م یه به برخکتاب و سنت آمده است کدر  يماد

  فران نعمت  ك الف.

مرفـه   يا م داستان جامعـه یرکجامعه شود. قرآن  کیتواند سبب سلب نعمت از  یفران نعمت مک

هـا از   آن نعمـت  ،یبه خاطر ناسپاسـ اما  ،برخوردار بود یانات رفاهکام ه از تمامککند  میان یرا ب

 ،مشخص طور هب أقوم سب). دربارة 12(نحل: شدند یامنو نا یگردید و دچار گرسنگسلب ایشان 

 يسته شدن سد مآرب و نـابود کدر صنعا و ش» عرم«ل معروف یسبب آمدن س ،ر نبودن آنانکشا

 »…فَأَعرَضُوا فَأَرسـلْنا علَـیهِم سـیلَ الْعـرِمِ    «: استشده  یمحصول و سرسبزشان معرفپر يها نیزم

ـ ، شود یالهن است دچار قهر کفران نعمت ممکاثر جامعه در  کیه کگونه  همان. )16: سبا(  کت

 یزدگـ  رفـاه  یه مستکقارون است ماجراي . مثال بارز آن هستندن سنت یز مشمول ایافراد ن کت

فَخَسفْنا بِه و بِدارِه الْأَرض فَما کانَ لَـه  : «سازداناتش را نابود کام یو تمام دسبب شد خداوند خو

  .)81(قصص: » منَ المنْتَصرِینَمنْ فئَۀٍ ینْصرُونَه منْ دونِ اللَّه و ما کانَ 

  فسادب. 

 ينۀ نـابود یشود زم» ر نعمتکس«نعمت  یجامعۀ مرفه به فساد بپردازد و دچار مست کیاگر 

 یرفـاه نسـب   کیه از ک یجوامع يم دایم داستان نابودیرکخود را فراهم ساخته است. قرآن 

إِرم «ل اسـت:  یـ ن قبیـ عـاد از ا . قوم کند میبازگو را برخوردار بودند، اما دچار فساد شدند، 

مادالْع ین ملتـ یچنـ  یحتم يگذران مقدمۀ نابود طبقۀ خوش کید آمدن یپد. )7فجر: »(ذات 

» تَدمیرًا فَدمرْنَاها الْقَولُ علَیها فَحقَّ فیها فَفَسقُوا متْرَفیها أَمرْنَا قَرْیۀً نُهلک أَنْ أَردنَا وإِذَا«است: 

فَـرُوا  کنَ یو الَّـذ «دانـد:   یمـ  یوانیمان را رفاه حیم رفاه جامعۀ بدون ایرکقرآن ). 16 (اسراء:

 ییگرا و تجمل یزدگ ). رفاه12(محمد: » مله يلُ االَنْعم و النَّار مثْوکما تَأْکلُونَ کأْیتَمتَّعونَ و ی

ن خواص جامعه رشـد  یژه اگر در بیو به ،ن امریساز فساد جامعه است. ا نهیاز عوامل مهم زم

ج، خود را تافتـۀ جـدا بافتـه از    یتدر آورد و آنان به ید میرا در آنان پد ینینش اخک يکند، خو

۷۲      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

همـه ضـربه    اتفـاق افتـاد و آن   ،در صدر اسـالم مشکل ن یآورند. ا توده مردم به حساب می

 کیبه عنوان  ،نهیزمن یم در ایرکوارد ساخت. قرآن  یاسالم يرة جامعۀ نوپاکیبر پسنگینی 

کُلُوا منْ طَیبات ما رزقْنَاکُم ولَا تَطْغَوا فیه فَیحلَّ علَیکُم «دهد:  یشدت هشدار م به ،یسنت اله

  .)81(طه: » غَضَبِی ومنْ یحللْ علَیه غَضَبِی فَقَد هوى

  غفلت

ار کـ  فراموش ياست. انسان موجود یاله يها غفلت از خدا و ارزش ،رفاه يها بین آسیتر از بزرگ

 یصورت دایم فعال نباشد بروز غفلت حتم به يادآوریشود. اگر عوامل  یاست و زود دچار غفلت م

مبتال بـه رفـاه   «جامعۀ مرفه  ،میرکدگاه قرآن یفران نعمت است. از دکاست و غفلت مقدمۀ فساد و 

هـا دچـار غـرور     از ما انسان ياریکند. اما بس میش ین جامعه را با رفاه آزمایخداوند ا یعنی؛ »است

از  یکـ ی) 15(فجر: » فَأَما الْإِنْسانُ إِذا ما ابتَاله ربه فَأَکْرَمه و نَعمه فَیقُولُ ربی أَکْرَمنِ«م: یشو ینعمت م

 ییها ارزشغفلت انسان و مسخ شدن او و فاصله گرفتن از  ،امروز يایامدهاي رفاه مصطلح در دنیپ

قـت خـود دور   یشـتر از حق یشود ب یتر م کند. انسان هر چه مرفه ن مییه سعادت او را تضمکاست 

  ).7و6فجر: »(أَنْ رآه استَغْنی إِنَّ الْإِنْسانَ لَیطْغی«پردازد:  یبه انواع فساد م ،گردد و در اوقات فراغت می

فرمودنـد:   غفلت است. امام صادقساز  نهیدر رفاه هم زم يرو ادهیو ز ییگرا البته تجمل

رامتش بـر اوسـت و   کـ داده به خاطر  یه مالکرا  یسکه خداوند، ک ینک یا چنان تصور میآ«

و آن را نزد اشخاص به  ه مال، مال خداستکهرگز! بل محروم از آن را خوار شمرده است؟

 يرو انـه یبـا م  بخورنـد، و  يرو انـه یه از آن بـا م کـ دارد  یشان روا میگذارد، و بر ا یامانت م

ب کـ از مر يرو انـه یننـد، و بـا م  ک ییزناشـو  يرو انـه یبپوشند، و با م يرو انهیبنوشند، و با م

مؤمنـان دهنـد، و بـه     يبـه فقـرا   ) باشـد ينند؛ و هر چه جز آن (مصرف اقتصـاد کاستفاده 

و  یدنیو نوشـ  ینـد، خـوردن  کن یس چنـ کـ شان سامان بخشند. پس هر یا یزندگ ینابسامان

ـ کـ او حالل است و هر  ییب و زناشوکو مر يسوار نـد، بـر او حـرام خواهـد     کن نیس چن

 ینـ ک یال مـ یا خی. آنداردمسرفان را دوست  ونده خداکد ینکناسراف «سپس فرمود: . »ندبود

ه کـ دهـد   ین اجازه را میا ين بداند، به ویدهد و او را در آن ام یمال یسکه چون خدا به ک

سـت  یب يبـه بهـا   یه اسـب ک یصورتدر سوار شدن خود بخرد، يهزار درهم برا را به ده یاسب

ـ نک: اسـراف ن ه است. و [خداوند در قرآن] فرموداست یافکاو  يدرهم برا  ه خداونـد کـ د ی

  ).50، ص 11ق، ج1414، یعاملحر » (اران را دوست نداردک اسراف
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دوست س هر چه [دلش] خواست بخورد، هر چه کهر « نقل شده است: امبریاز پ یثیدر حد

ـ آم ها [نظرش را گرفت] سوار شود، خداوند [با نظر لطف بکداشت بپوشد و هرچه از مر ز] بـه او  ی

  ).28، ص 1363حرانی، شعبه  ابن» (ارها را وانهدکا آن یفرا رسد او ننگرد، تا مرگ 

  رفاه عاقالنه و غافالنه

 یو روحـ  یجسـم  يازهـا ین ،ن اسـاس یـ متشکل از روح و جسم است و بـر ا  يانسان موجود

او را بـرآورده   یو روحـ  یجسـم  يازهـا یه از آنچـه ن کـ نـد  ک یم مکم حیدارد. عقل سل یفراوان

 ،گـر ید ياعتدال خارج است. و از سـو  انسان از ،ن نشودیمأازها تین نیلذت ببرد و اگر ا ،ندک یم

ـ نـد از لذا ک یمـ  یم قطعـ کن عقل حیاو مسافر دارالقرار است و هم  بـه دسـتیابی   ه مـانع کـ  يذی

  .ورزهستند اجتناب  یقیاست و آفت رفاه حق يدار اخرویپاهاي  لذت

 نیرالمـؤمن ینام نهـاد. ام » رفاه عاقالنه«توان رفاه مطلوب اسالم را  ی، مبر اساس آنچه گفته شد

(محمدي » کند كتر یرا بخاطر لذت باق یه لذت فانکاست  یسکن مردم یسعادتمندتر«فرمایند:  می

ها  از رفاه حاصل از تمام لذت يمند عقل بهره ،صورت نی). در ا1305، ص 2، جق1416 ،يشهر ير

  دارد.  ین امور برحذر میداند و انسان را از ا یم» رفاه غافالنه«جاد فساد و غفلت را ی، ایو ناسپاس

دانـد و غفلـت را سـبب     یمال مکدن به یفساد را مانع رس، داند یمنعم را واجب مشکر عقل 

پـس از انتخـاب مقـدمات و     ،یعقل هاي داند. در استدالل یمال مکر یانسان در مس يریپذ بیآس

ار انسان است. عاقالنه و غافالنـه بـودن رفـاه    یبوده و خارج از اخت يجه قهرینش آنها بروز نتیچ

ن مطلـب  یبـر همـ  دایـم  م است. قرآن یم عقل سلکح يادشده بوده و مقتضایز مشمول قاعدة ین

هـاي   لـذت  ننـد و از یب ینقد بودن مخاطر را به  يویدنهاي  لذت مردم فقطه کاست موده ند یکأت

  م است.ین بر خالف عقل سلیو ا ،غافلند ياخرو

  گيري جهينت

، »تیـ مطلوب«، »لـذت «ف یامـا تعـار  هـا و تـالش افـراد حـب ذات اسـت؛       تیالفعاصلی  ةزیانگ

اقتصـاد متعـارف متفـاوت    در آنهـا   فیبا تعـار  ،یدگاه اسالمیدر د» سعادت«و  »خاطر تیرضا«

را  يو معنـو  یلعقهاي  ، لذتيمادهاي  لذت ت شناختنیرسمه ضمن ب یاسالم يماکاست. ح

 دانند. یمها  لذت به آندستیابی  دانند و سعادت را در یاز آن برتر م

بـا سـعادت    یو لذت و خوش، ی، رفاه با لذت و خوشمصرف با رفاه ،يدار هینش سرمایدر ب 

ـ اسـت. ازا  یلـذت و خوشـ  ، ت سـعادت یهدف و غا رابطه دارد و اصالً شـتر  یمصـرف ب  ،رو نی

۷۴      ۱۳۹۴، پاييز و زمستان ۱۳هفتم، شماره اول، پياپي ، سال  

  ح دارد.یمتر ترجکشتر بر یپس مصرف ببه دنبال دارد.  يشتریسعادت ب

تـالش خـود را   کند  میه یتوص یم اسالمکشناسد و به حا یت میرا به رسم ياسالم رفاه ماد

ن رفـاه خـانواده   یمأتـ  يبـرا هـا   خـانواده  يها به سرپرست و ردیار گک هب ین رفاه عمومیمأت يبرا

در مرفـه اسـت.    يا ه جامعۀ زمان ظهور جامعهکوارد شده  ياریات بسیاست. رواکرده سفارش 

» دانـد؟  یمسلمان از رفـاه را مطلـوب مـ    کی يا اسالم برخورداریآ« که پاسخ پرسش اولنتیجه، 

اقتصـاد   یبـا تلقـ   ،ن نظـر یـ سـامان داده و از ا  يدت ابدروشن شد. اسالم رفاه را در جهت سعا

  دارد. يداند، تفاوت جد یاز لذت م ين برخورداریرا عه سعادت ک ،متعارف

اسـت و هـم    يهـاي مـاد   لـذت  تـر از  ه هم بادوامککرده  یرا معرف ياخروهاي  لذت اسالم

اسـتفاده از  ه کـ  ییها لذت. ها حکم کند لذت م به اصالت آنیعقل سل ،صورت نیو در ا ،دارتریپا

نیـز  باشـد ممـدوح    و اگـر بـا قصـد قربـت    بالمانع است،  ،ندارد یتناف يهاي اخرو لذت آنها با

دگاه اقتصـاد متعـارف   یبا د یالمرفاه با نگرش اس«ه کپاسخ پرسش دوم  ،ن اساسی. بر اباشد می

ر . د. ایـن دو دیـدگاه تفـاوتی اساسـی دارنـد     شود یروشن م» تفاوت دارد؟ا با آن یمعناست  هم

سـعادت بـا    ،ینش اسالمیحاصل از آن خوب است؛ اما در بمطلق لذت و رفاه  ،اقتصاد متعارف

گردیـده،  م یتحـر هـا   لذت از یگروهزمینه، ن ید. در ایآ یدست م هب ياخروهاي  لذت وصول به

  هم قرار داده شده است. یفیک يها تیده شده و محدودیوهکن يا دسته

 »ست؟یچ یجامعه از رفاه عموم يمند اسالم در خصوص بهرهدگاه ید«ه کن بود یپرسش سوم ا

مراقب بروز  ،هاي حالل از لذت يد ضمن برخورداریبا یجامعۀ اسالم هاي پژوهش، بر اساس یافته

اقتصاد هرچند در نعمت باشد.  ی، فساد و غفلت و استحالۀ حاصل از مستیل ناسپاسیاز قب ییها آفت

  داند. یم یو قهر اله ين عوامل را سبب نابودیاما اسالم ا ت؛امور توجهی نشده اسن یمتعارف به ا

» اسالم اسـت؟  ينظام اقتصاد ییا هدف غایا رفاه ارزش یآ«جواب سؤال چهارم روي،  بدین

 یاسـالم  يهـا  ر نظـام یسـا  ییاسالم همان هدف غا ينظام اقتصاد یید: هدف غایز معلوم گردین

آحـاد   یفـاه عمـوم  تـر ر  نییاما هدف پـا است؛  یالهها به قرب  انسان یابیه عبارت از بارکاست 

و  یانسـان  یواقع يها اد خدا و ارزشی ،تیت عقالنیمکه با حاک یاما رفاهاست.  یجامعۀ اسالم

 ،نیبرا. بنـا همـراه اسـت   ،سازد میاش خارج  یقیر حقیه انسان را از مسکاست  یاز عوامل يدور

رفـاه  «تـوان آن را   ه مـی کـ ج یدر برابر رفاه را ،است» رفاه عاقالنه«شده از سوي اسالم دییأرفاه ت

دانـد   یم يرا ابدانسان  ،ه در هر دو مقام نظر و عملکاست  یعقلعقل، نام نهاد. مراد از » غافالنه

  .کند میم صادر کح يو يبراو با توجه به آن، 
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