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یلذت و سعادت در اقتصاد اسالممیمفاه
)یشناختکردیروبا (

2/9/1391تاریخ تأیید:23/3/1391تاریخ دریافت:
*اینياصغر هادوعلی______________________________________________________________

چکیده
شـناخت مـورد   تیـ را بـا محور یاسـالم اقتصـاد  میمفاهکوشدمییشناختکردیبا رویاسالماقتصاد 

لذت و سـعادت  میمفهوم با مفاهنیا،استتیمطلوب،يمهم اقتصادمیاز مفاهیکیمطالعه قرار دهد.
گفتـه پـیش میشـناخت در مفـاه  ایاست آیپرسش باقنیاي. اکنون جاکندیمدایپیارتباط تنگاتنگ

، گفتـه پـیش میاسـت کـه در مفـاه   نیاشودیدنبال مپیش روکه در مقالهياهی. فرضد؟داریگاهیجا
کـه  دهـد ینشـان مـ  یاسالملذت و سعادت در فلسفهیمفهومي. واکاوداردیمناسبگاهیجاشناخت

اقتصـاد  يورد مقالـه بـرا  ادسـت نیتـر . مهـم دداریمهمـ گـاه یآن جاتیـ چگونه عنصر شناخت در ماه
مـورد مطالعـه قـرار    یشـناخت کردیبا روتواندیاست که مهااز بحثيدیگستره جدیمعرف،یاسالم

.از آن پرداخته شده استيابه نمونهنجایو در اردیگ
.تیلذت، سعادت، مطلوب،یاسالماقتصاد ،یشناختکردیروواژگان کلیدي:

,JEL:Z12بنديطبقه N30, P10.

:Email.پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیاریاستاد. * alihadavinia@gmail.com.
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مقدمه
. اسـت مفهـوم مطلوبیـت   پرداختهی که اقتصاد نئوکالسیک به آن هایترین بحثاز مهمیکی 

آشـکارکردن جایگـاه   یزتواند در شناسایی آن و نارتباط این مفهوم با مفهوم لذت و رفاه می
اسـالمی بـه دو   نگـاه فیلسـوفان  ،آن در اقتصاد نئوکالسیک به ما کمک کند. از سوي دیگـر 

د تـا بـا رویکـرد    آوراسالمی فراهم میمفهوم لذت و سعادت قابلیت مناسبی را براي اقتصاد 
ذکـر اسـت کـه در    شـایان  اقتصـادي داشـت.   هايموشناختی بتوان نگاه جدیدي به این مفه

شـود و  باره مطلبی مشـاهده نمـی  شناختی وجود دارد در اینکنونی که در اقتصادهايهمطالع
اسـبی  اند، مزیـت من باره به ارمغان نهادهرسد میراثی را که فیلسوفان اسالمی در ایننظر میبه

اسالمی فراهم آورد.براي اقتصاد 
متعـارف  ین صورت سامان یافته که ابتـدا مفهـوم مطلوبیـت از اقتصـاد    ه اساختار مقاله ب

سپس ارتباط آن با لذت مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحلـه بعـد بـراي    ؛معرفی شده
طـرت انسـانی   طلبـی و ف ن شود بـه بحـث لـذت   اسالمی معیاینکه جایگاه بحث در اقتصاد

یعنی تعریف لذت، اقسام لذت، مراتـب لـذت و رابطـه    ؛پرداخته شده است. در مراحل بعد
ترین عنصر ترسیم شود.عنوان مهمشده است جایگاه شناخت بهکوشیدهلذت و سعادت، 

به اقتصاد شناختیآشنایی با رویکرد 
هـاي  جنبهبارهشامل مطالعاتی دراند که این شاخه از علمگونه تعریف کردهشناختی را ایناقتصاد

,McCain)علم اقتصاد است که در آن فرایند شناختی محوریت داشـته دارد  1992, p.3).  ایـن
ی از اقتصـاد کـه   گونـاگون مالکـی بـراي موضـوعات    حقیقت تعریف از اقتصادشناختی، در 

از سنخ شـناخت  د دهد که بایاین نکته قرار می،شناختی قرار گیردتواند در گستره اقتصادمی
.باوروعقالنیت، اطالعات، انتظاراتمانندد نباش

ورزي) و فراینـد تطبیـق   (عقـل عنوان مطالعه عملیات استداللتواند بهشناختی میاقتصاد
شـود.  کـار گرفتـه مـی   ان بـه هایشـ هـاي اقتصـادي در تعامـل   بنگـاه وسیلهبهد که شومعرفی 
جا به برخی از آنها اشـاره شـده و   پردازد که در اینمیعات متفاوتی شناختی به موضواقتصاد
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طـور  بهشناختی آنها را مورد توجه قرار داده است،هایی از این موضوعات که اقتصادبه جنبه
د:شوخالصه اشاره می

در ایـن قسـمت بـه سـاختار باورهـا و نیـز       ):Reasoning Theory(نظریه تفکر و استنتاج.1
شود.رداخته میفرایند تغییر آنها، پ

در این قسمت به فراینـد اندیشـیدن و یـادگیري    ):Decision Theory(گیرينظریه تصمیم.2
شود.پرداخته می

د کـه  کـر گونـه تعریـف   اسالمی با رویکرد شناختی را اینتوان اقتصاد ین ترتیب میه اب
دهـد. بـه عبـارت    اسالمی را با محوریت شناخت مورد مطالعه قرار مفاهیم اقتصاد کوشد می

اینکـه مبـانی   علـت رایج کنونی بههايهدیگر اگرچه در رویکرد شناختی به اقتصاد در مطالع
تـوان در اقتصـاد اسـالمی بـا     اما مـی ؛، بیشتر بر روش تجربی تکیه داردداردشناسی معرفت

اش، عنصر اصلی رویکرد شناختی به اقتصـاد را فـراهم   شناسیتوجه به مبانی خاص معرفت
ت. عنصر اصلی رویکرد شناختی به اقتصاد، این است که بتوان رفتارهـاي اقتصـادي را   ساخ

با محوریت شناخت مورد تحلیل قرار داد. 

مطلوبیتتعریف 
یـاد  » قدرت کاال یا خدمت در ارضاي خواسـته بشـر  «عنوان ) بهUtility(گاهی از مطلوبیت

مـایالت و احساسـات درونـی    ذهنـی بـوده و بـه ت   يکه مطلوبیت امرشده است، در حالی
و موجودیــت فیزیکــی و مــادي نــدارد، بســته بــه فکــر و ذهنیــت مربــوط اســتشــخص 

،1366(فرگوسـن،  (و نه در کـاالي مـورد مصـرف) قـرار دارد    يکننده و در ذهن ومصرف
رابینفیلـد،  و(پنـدیک  اسـت اصلی مطلوبیـت ذهـن فـرد    سرچشمهدر هر صورت .)19ص

یـا  ست که ذهـن وي از برخـی امـور از جملـه آثـار کـاال       اگرچه ممکن ا.)127ص،1381
:استه به این تفاوت در امور ذیل اثرگذار خدمت تأثیر پذیرفته باشد. توج

کـه فـرد دوم ابـداً    ت عمیق ببرد، در حـالی است فرد اول از خوردن چلوکباب لذممکن .1
از آن متنفر باشد.حقیقت خوردن چلوکباب را دوست نداشته باشد و در 

بـردن از  ت؛ ماننـد لـذ  ت ببـرد ي دو گونـه لـذ  در دو دوران از چیـز يممکن است فـرد .2
جوانی و پیري.دورهسواري در دو دوچرخه

مفیـد  ؛ امـا مطلـوب باشـد  ییزیرا ممکن است که کاال؛مطلوبیت با مفیدیت یکی نیست.3
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.)25ص،1380(فوگیل، مطلوب نباشد؛ امانباشد یا مفید باشد
اخالقی باشد. در اقتصاد فقط قانونی یا غیر، غیراستممکن است کاالیی که مطلوب فرد .4

تقاضا و درخواست فرد است.  سرچشمهزیرا همان است که ؛ه شدهبودن آن توجبه مطلوب
ی و دقیق قابل محاسبه نیست.صورت کممطلوبیت به.5
باعـث و بـاطنی اسـت و ایـن    ذهنـی  يدهند که مطلوبیـت امـر  این امور نشان میتمام

وتحلیـل اقتصـادي اغلـب    البتـه در تجزیـه  ؛گـردد روانی باز -د که به شرایط درونی شومی
سبدهاي بـازار  بارهکننده دربندي رجحان مصرفکردن طبقهاوقات از مطلوبیت براي خالصه

ـ      که گفته میوقتی،مثالطور هب؛شوداستفاده می راهن شـود کتـاب بـه شخصـی بیشـتر از پی
بخشد؛ منظور این است که خریـد کتـاب فـرد را خشـنودتر از خریـد پیـراهن       مطلوبیت می

.)127ص،1381رابینفیلد، و (پندیک کندمی
ــایت      ــا رض ــاوت آن ب ــت تف ــرح اس ــت مط ــاره مطلوبی ــه درب ــري ک ــم دیگ ــه مه نکت

)Satisfaction (کـه  . واژه مطلوبیت به مفهوم رضایت قابل انتظار اسـت در صـورتی  است
ییکننده زمانی که خرید کـاال رساند. مصرفدست آمده را میخود واژه رضایت، رضایت به

توانـد از آن کـاال   دهـد بـه فکـر مطلـوبیتی اسـت کـه مـی       را در ذهن مورد بررسی قرار می
شود. این تفاوت بـه  بعد از استفاده و مصرف آن کاال حاصل می،ا رضایتکند؛ اماستحصال 

رد: چند نکته مهم اشاره دا
لوبیت موکول به مصرف واقعی نیست.که مطدر حالیرضایت موکول به مصرف است،.1
ـ   اکنندهممکن است بین مطلوبیت و رضایت، فاصله خیره.2 یـن  ه اي وجود داشـته باشـد، ب

کننده ممکن است در زمان مبادرت به خرید سـطح بـاالیی از مطلوبیـت    صورت که مصرف
ي منـد تیرضـا بعـد از خریـد و مصـرف کـاال بـه میـزان       مـا ؛ ادر ذهنش رخنه کرده باشد

تري دست یابد.پایین
کننـده  گذشتن از مرحله انتخاب و پرداخت پولی که مصرفراهمطلوبیت ممکن است از .3

منـدي کـه پـس از مرحلـه     رضـایت اما؛گیري باشدمستقیم قابل اندازهطور غیرپردازد، بهمی
.یستگیري نستقیم و غیرمستقیم قابل اندازهصورت مبهشود،پاداش حاصل می

درونی است.  یي نیز حالتمندتیرضا.4
شود که مطلوبیـت یکـی از موضـوعاتی    د مشخص میشبا توجه به آنچه تا کنون مطرح 
باشد.  شناسی میاست که مشترك بین اقتصاد و روان
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ربط مطلوبیت و لذت
هـاي ارزش،  انگلیسی است که مطلوبیـت را مبنـاي اسـتخراج نظریـه    وراندیشهاستنلی جونز

,Jevons)(مبادله و قوانین اقتصاد اثباتی مانند تقاضا قـرار داد  1970, p.77.  وي در کتـاب
سازي ند که حداکثرکصراحت اعالم میبهنظریه اقتصادي سیاسیمعروف خود تحت عنوان 

یءدانـد کـه از یـک شـ    لوبیت را کیفیتـی مـی  . وي مطاستلذت، مسئله اصلی علم اقتصاد 
چیزي است کـه مـاده   حقیقتشود و در دهد، انتزاع میعلت خدمتی که به انسان ارائه میبه

شود:کند، وي یادآور میرا به کاال تبدیل می
اي کـه  نظریـه .من مایلم در اینجا چند کلمه درباره رابطه علم اقتصاد و علم اخـالق بگـویم  

کامل بر مبناي محاسبه لذت و رنج قـرار دارد و هـدف اقتصـاد    طور بهد آمد، دنبال خواهبه
... مـن هـیچ تردیـدي در قبـول     دکنـ وسیله خرید لذت حداکثر این است که شادمانی را به

عنوان معیـاري بـراي آنچـه    ثر بر شادي انسان را بهاکه )گراییدهیفا(گرایینظریه مطلوبیت
,Jevons(، ندارماستدرست و نادرست  1970, p.91(.

نظریه مطلوبیت در اقتصاد نئوکالسیکی، بر مبنـاي  تمامشود که از این عبارت روشن می
دکترین خود را بر مبنـاي  جونزشود. نکته این است که ریزي میخاص اخالقی پیايفلسفه

ز وي، اپـیش جرمـی بنتهـام  حقیقـت دهد که تا آن زمان ناشناخته نبود. در هایی قرار میپایه
درآمـدي بـر اصـول    نـام  ده بود. وي در کتابش بهکرگري را بیان دهیمبانی نظریه اخالقی فا

نویسد:  میگذارياخالق و قانون
داده است. فقط یعنی لذت و درد قرار؛طبیعت، نوع بشر را تحت حاکمیت دو ارباب مقتدر

هیم کرد. از طرفـی، معیـار   توانند مشخص کنند که چه باید انجام دهیم یا چه خوادو میاین
شایست و ناشایست و از طرف دیگر، زنجیره علل و معالیل به پایه سریر آنـان بسـته شـده    

,Bentham)است 1996, p.11).
شود، از هم گرایی مطرح میگرا باید دو مفهوم که درباره لذتبراي فهم بهتر نظریه لذت

گیـري  شود که موجودات انسانی همیشـه براسـاس پـی   متمایز شود. از یک طرف تصور می
گرایـی  لـذت «کننـد. ایـن   دهد، عمـل مـی  کنند که بیشترین لذت را به آنان میآنچه فکر می

رفتـاري مـورد اسـتفاده    تواند در تبیین برخی از رفتارها در علوماست که می»شناختیروان
پـس  ؛شـود مـی شـمرده گرایی به مثابه حکم عقـل عملـی   واقع شوند. از طرف دیگر، لذت
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اسـت کـه   »گرایی ارزیابانـه لذت«دهد. این معیاري اخالقی براي سنجش و ارزیابی ارائه می
درد است.برابر براساس آن، رفاه شامل بیشترین لذت در 

گرایـی ارزیابانـه   گرایانه درباره رفاه مطـرح شـده، همـین لـذت    هاي لذتآنچه در نظریه
این است يبنابراین مسئله اصلی وي این است که قوانین چگونه باید باشند. پاسخ و؛است

. پدید آورندجامعه تمامدرد را در برابرترین لذت در اي باشند که بیشگونهین باید بهکه قوان
مـانع در برابـر   پدیدسـاختن هدف اولیه از مجـازات،  باور دارداست که وي علتهمین هب

تکرار جرم یا وقوع جرم است؛ نه اصال ح مجرم. اصالح حال مجـرم، هـدف جنبـی اسـت    
(Ibid, pp.158-164).یعنـی همـان   ؛سازي خیر کلـی در جامعـه  درجه اول اهمیت بیشینه

هـایی ماننـد   بنابراین وي به ویژگی؛کندله سنجش میرا درگیر مسئياین امر و.لذت است
بـاور  کنـد و  ق لذت اشاره می، قطعیت و عدم قطعیت و نزدیکی یا دوري تحقّتمدت، شد

,Ibid)گیري کردتوان میزان لذت و درد را اندازهاساس اینها میربدارد pp.38-41).
ذیل شناسایی کرده است:به ترتیب چهارده قسم لذتبنتهام
...؛لذت حاصل از چشایی، بویایی، رؤیت و مانند؛لذت حسی.1
تواند منبع لذتی باشد؛تیم که میلذت ناشی از ثروت؛ هنگامی که مالک چیزي هس.2
دادن دهـد از انجـام  لذت ناشی از مهارت در کار؛ کسی که عملی را با مهارت انجام مـی .3

؛...بردکار خود لذت می
هـاي  انیم از خـدمات و خیرخـواهی  توهمراه این فکر که می؛لذت دوستی با افراد دیگر.4
؛مند شویمها بهرهآن
؛نامی و شهرتلذت ناشی از خوش.5
؛لذت ناشی از قدرت؛ یعنی لذت حکومت و سلطه بر دیگران.6
ود را بـه خـ  ونـد متعـال  با این فکر که لطـف خدا همراهلذت ناشی از تقوي و دیانت .7

؛کنیمجلب می
اندیشـیم کـه آنهـا را    دردي با دیگران؛ وقتی به سعادت افرادي میدوستی یا هملذت نوع.8

؛بریمدوست داریم از آن لذت می
کسانی یا اشیایی یا بارهتوزي؛ یعنی لذت ناشی از فکر درلذت ناشی از بدخواهی و کینه.9

؛اموري که از آنها متنفریم
ایـم دوسـت داریـم خـاطره آن را در     رات؛ وقتی از چیزي لذت بردهلذت ناشی از خاط.10
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؛بریمذهن خود زنده کنیم و از این تجدید خاطره لذت می
ي جدید در صناعات و علوم که حرص و میل ما را براي هاوملذت ناشی از تخیل؛ مفه.11

لذت خیالی هستند؛انگیزند، عامل دانستن و شناختن بر می
؛ی در آیندههاییابی به لذتبینی دستامیدواري به پیشلذت ناشی از .12
؛کنیملذت ناشی از تصور رهایی؛ هنگامی که گرفتار دردي هستیم و نجات از آن را تصور می.13
.)107ص،1377بیدي، دره(صانعیلذت معاشرت و اتحاد و پیوستگی با دیگران.14

د. لذت جنبه نفسانی هستنروي یک سکه و دو تعبیر براي یک واقعیتدوفایده و لذت 
ـ .نـامیم دهد که جنبه عینی و خـارجی آن را سـود مـی   چیزي را تشکیل می یـن ترتیـب   ه اب

اقتصادي درباره مطلوبیت و لذت مطرح است، هايهد آنچه را که در مطالعکرتوان اذعان می
اقتصـادي بـا رویکـرد    هايهقابلیت دارد در مطالععلتهمین شناختی داشته و بهجنبه روان

شـناختی آن اسـت کـه جنبـه     ها بـراي اقتصـاد  ترین ویژگیشناختی دنبال شود؛ زیرا از مهم
چه درباره لذت و کند. از سوي دیگر در آنگیري میشناختی موضوعات اقتصادي را پیروان

شـناخت و ادراك در آن نشـده   اي به جایگاهد که اشارهشود، مالحظه میشاقسام آن مطرح 
با رویکرد شناختی فاصله دارد.هایی هاین نگاه به لذت از مطالععلتهمین است. به

اي مطرح شود که مطالعه آن با رویکرد شـناختی  گونهتواند بهاسالمی میلذت در اقتصاد 
مـورد  ذیـل  هـاي نایابی به ایـن منظـور عنـو   تري داشته باشد. براي دستهماهنگی مناسب
کـه در لـذت، ادراك و شـناخت    شـود گیرند. در این بررسـی مشـاهده مـی   بررسی قرار می

تواند به مـا در ارائـه   عنوان عنصر اصلی در نظر گرفته شده است و همین امر است که میبه
یاري رساند.بارهاسالمی با رویکرد شناختی در ایناقتصاد 

انسانی  فطرتطلبی و لذت
اسالمی بیابیم، الزم است رابطـه آن  هايهشناختانه لذت را در مطالعه روانبراي اینکه جایگا

اسالمی همان آفرینش اولیه هايهم؛ زیرا فطرت در مطالعکنیجو ورا با فطرت انسانی جست
هـاي فطـري انسـان،    ارتباطی تنگاتنگ دارد. یکـی از گـرایش  انسان که با روان استانسان 

گریزي و فـرار از درد و  طلبی است که طبعاً با رنجراحتگذرانی وگرایش به لذت و خوش
یـن معناسـت کـه سـاختمان روح و     ه ابودن این گرایش ب. فطريخواهد بودهمراهناراحتی

جـاي آن،  اي آفریده شده که قادر نیست از لذت، متنفـر و گریـزان و بـه   گونهروان انسان به
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گـذرانی و  ي بـه لـذت و خـوش   یعنـی گـرایش و  ؛رنج و مشقت و سختی را طالـب باشـد  
يطور تکـوینی در و بلکه به؛نیستياش نسبت به درد و رنج و مشقت، اختیاري ومیلیبی

خود داخل در حوزه اختیاري است، خودبهنهاده شده است. اصل این گرایش از آنجا که غیر
گـذرانی اسـت یـا    شود کسی را براي آنکه طالب لذت و خوشگیرد و نمیاخالق قرار نمی

د. باید توجه داشت که سعادت نیز کرگریزد ستایش یا نکوهش براي آنکه از درد و رنج می
چیزي جداي از لذت نیست و تفـاوت ذاتـی و مـاهوي بـا آن نـدارد. حقیقـت سـعادت و        

و در اینجا مـا  راز این؛گرددبرمیيجانبه وبه لذت دائمی و فراگیر و همهخوشبختی انسان
کنیم.لذت و سعادت را همراه با هم ذکر می

بلکه ؛کندتنها وجود گرایش به لذت را در انسان انکار یا آن را محکوم نمیکریم نهقرآن
سـازد و در روش  مـی خود را براساس این میل طبیعی انسان مبتنـی  هايآموزهاز ايسلسله

مواردي که تعبیرهاي سـعادت، فـالح، فـوز و    تمامدر برد.تربیتی خود از وجود آن بهره می
کار رفته، معنایش همین است که چون انسان فطرتاً طالـب  امثال آنها در این کتاب مقدس به

سعادت، خوشبختی و کامیابی است، باید به دستورات دینی عمل کند تـا بتوانـد مطلـوب و   
ـ ،کندشده خود را بازیابد و به ایده و هدفی که دنبال میگم ن معناسـت کـه   ه آبرسد و این ب

کریم، وجود این گرایش فطري در انسان مفروض و مورد تأیید است و قـرآن در دید قرآن
دهـد تربیتی صحیح انسان جهـت مـی  راهبلکه آن را در ؛کندمحکوم نمیوکریم آن را نفی 

.)187ص،1376یزدي، (مصباح
دهـد و  است که عمل و متعلقات عمل انسـان را در نظـر انسـان زینـت مـی     هاتاین لذ

نبـود  هـا ترا تسخیر کرده، اگر این لذهاي انسانتوسیله همین لذهم بهمتعالخداوند
از متعالی را که خداوندهایهدر نتیجه آن نتیج؛آمدبشر در صدد انجام هیچ عملی برنمی

بقاي شخص و دوام نسل حاصـل  مانندتکوینی هايهنتیجنیزخلقت انسان در نظر داشته و 
وقـت انسـان حاضـر    بـود هـیچ  شد، اگر در خوردن و آشامیدن و زناشویی لـذتی نمـی  نمی
شد براي رسیدن به آن، این همه رنج و زحمت بـدنی و نامالیمـات روحـی را تحمـل     نمی
و دشـ شد و افراد از بین رفته، نوع بشـر منقـرض مـی   تل میدر نتیجه نظام زندگی مخ؛کند

.)316، ص7ج،ق1417(طباطبایى، دشحکمت تکوین و ایجاد بدون شک لغو می
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تر و اي شاملاي است که ما غریزه. حب ذات غریزهگرایی ریشه در حب ذات داردلذت
داشـتن لـذت و   یعنـی دوسـت  ؛تر از آن سراغ نداریم. حب انسان نسبت به خـودش پیشینی

سـوي  اي است که انسـان را بـه  سعادت خویش و نفرت از درد و شقاوت آن، همان انگیزه
انگیزاند. در بخش علت غایی نیز ن نیازهاي غذایی و مادي، برمیکردکسب معیشت و فراهم
طور دقیق مطرح است که انسان در رفتار اختیاري خود همواره غایت در فلسفه این بحث به

شـود نیـز   اي که از انسان صادر میکند؛ حتی رفتارهاي گزاف و بیهودهرا دنبال میو غرضی 
یـن معنـا کـه فاعـل     ه اگردد؛ بغایت هر فعلی به فاعل آن باز می،. از سوي دیگرداردغایت 

ی افعالی کـه از فاعـل   تمامدهد و مقصود اصلی در همیشه براي کمال خویش کار انجام می
کنـد  اي نیکی و احسان مـی حتی کسی که به انسان درمانده؛استیابد، خود فاعلصدور می

بـا دیـدن   يدنبال کمال و نفع خـویش اسـت؛ زیـرا و   بهحقیقت را شادمان سازد در يتا و
حقیقـت شـود و بـا احسـان خـود در     احوال ناگوار آن مسـکین انـدوهگین و غمنـاك مـی    

عالمـه  .)183ص،1362یی، (طباطبـا خواهد آن غم و اندوه را از خودش برطرف سـازد می
هـاي انسـان برشـمرده اسـت،     کـریم از ویژگـی  با توجه به صفت هلوع که قرآنطباطبایی

داند:  تمایل انسان به لذت و سعادت را به حب ذات برگردانده و آن را از فطریات انسان می
بـه خـودي   -و خود از فروع حـب ذات اسـت  -*و این هلع که انسان مجبول بر آن است

اي وسـیله یگانـه تواند صفت مذموم باشد با اینکه ل اخالقی نیست و چطور میید از رذاخو
پـس  ؛که خود را به سعادت و کمال وجودش برساندنکند به ایاست که انسان را دعوت می

شود که انسان آن را بد کنـد و درسـت تـدبیر    حرص به خودي خود بد نیست، وقتی بد می
مصرف کند، چه سزاوار باشد و چه نباشد، چـه حـق باشـد و    نکند، در هر جا که پیش آمد 

ر صفات انسانی نیز هست، هـر صـفت نفسـانی اگـر در     گیدچه غیر حق و این انحراف در 
د، شـو طرف افراط یـا تفـریط منحـرف    حد اعتدال نگاه داشته شود فضیلت است و اگر به

.)14، ص20ج،ق1417(طباطبایى،شودرذیله و مذموم می
تنهـا ایـن   کریم نـه یابیم که قرآنبا لذت و سعادت انسان درمیهاي مرتبطهآیبا بررسی

خود را براسـاس آن مبتنـی   هايآموزهاز ايبلکه سلسله؛کندمیل طبیعی انسان را انکار نمی
وعده ،کندتشویق میوند متعالیعنی وقتی انسان را به پیروي از دستورهاي خدا؛کندمی

.شودمىکشاندهآنسوىه بخلقتنظرازاینکهیاستي اوفطرىوشدهسرشتهروشآنبریعنى.*
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طـور کسـانی را کـه از    رسید و همـین راه را بپیمایید به لذت و سعادت میدهد که اگر اینمی
و ورود بـه عـذاب و درد و بـدبختی، تهدیـد     هـا کنند بـه دوري از لـذت  این راه سرپیچی می

آکنده از بشارت به سـعادت و لـذت و انـذار از عـذاب و شـقاوت      کریمکند. سراسر قرآنمی
ـ ...عادت، فالح، فوز، فرح و مواردي که تعبیرهاي ستماماست. در  کـار رفتـه   بـه هـاي هدر آی

خوشبختی اسـت بایـد بـه    کامیابی و،فوز،طالب سعادتانسان، معنایش همین است که چون 
.)13ص،1382یزدي، مصباح(دستورهاي دینی عمل کند تا به آن فوز مطلوب برسد

هـاي هنبـه در مطالعـ  شناختی داشـته و ایـن ج  توان گفت که لذت جنبه روانبنابراین می
اسـالمی بهتـر   هـاي هشناسی لذت و سعادت در مطالعگیري است. کالبداسالمی نیز قابل پی

اسـت  علـت همین تواند نشان دهد که چگونه شناخت در ماهیت آن دخالت داشته و بهمی
وردهاي مناسـبی را ارائـه   اتواند در این عرصه دستاسالمی با رویکرد شناختی میکه اقتصاد

دنبال آن هستیم.ند. این نکته همان چیزي است که از این پس بهک

تعریف لذت  
دهـد کـه ادراك و   نشـان مـی  هاشود. این تعریفدر اینجا به چند تعریف از لذت اشاره می

شناخت چه جایگاهی در ماهیت لذت دارد:
امر نامطبوع ،امر مطبوع و الم را به ادراك تصدیقی،لذت را به ادراك تصدیقیارسطو.1

چـون احسـاس   ؛لذت و الم احساس بسـیط و سـاده نیسـتند   ارسـطو دید کند. از تعریف می
احساس محض و بسیط را به تصور يند. وهستلذت و الم تصدیق؛ امامحض تصور است

امـا اگـر   ؛گونه حکمی، خواه ایجابی خواه سلبی، همراه نیستکند که با هیچبسیط تشبیه می
جـوي آن شـیء محسـوس لـذت     وت و الم همراه شود و نفـس در جسـت  این ادراك با لذ

جو یا گریـز بـه منزلـه    وآور بگریزد، همین جستمحسوس اَلمیءبخش برخیزد یا از آن ش
شـود و آن حکـم را بـا احسـاس مقـرون      حکم ایجابی یا سلبی است که از نفس صادر مـی 

.)241-240ص]،تابی[(ارسطو، سازدمی
ادراك امـر  : الـف) اور است که هر ادراکی از سه حالت خـارج نیسـت  بر این بفارابی.2

ادراك امري است که نه مالیم اسـت  . ج)(منافر) استادراك امر غیرمالیم. ب)مالیم است
دارد. لذت ادراك امر مالیم و رنج ادراك امـر منـافر اسـت. در    ابلکه حالتی خنث؛و نه منافر
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(فـارابی،  و لذت کمال در ادراك استبودهافزاید که براي هر ادراکی کمالی میفارابیادامه 
.)65ص،ق1405
لذت چند تعریف ارائه کـرده اسـت کـه توجـه بـه تفـاوت بـین آنهـا         بارهدرسیناابن.3

سزایی داشته باشد. شیخ تواند در تعیین جایگاه ادراك و شناخت در ماهیت لذت نقش بهمی
فان اللذه لیست اال ادراك المالیـم مـن   «کند: لذت را چنین تعریف میالنجاهوفاء االلهیات الشدر 

دو قیـد  در این تعریـف .)590ص،(ب)1364و369ص،1376سینا، (ابن» جهه ما هو مالیم
یعنی انسان تا چیـزي را ادراك نکنـد   ؛ین قید ادراك استنخستکار رفته است: الف)مهم به

اما شـرط  ؛ق لذت استد. بر این اساس ادراك شرط الزم براي تحقّبرهرگز از آن لذت نمی
قیـد دوم در ایـن تعریـف    ب)ین جهت قید دوم نیـز بـر آن افـزوده شـد.     ه اکافی نیست. ب

کنیم، گـاهی بـراي مـا خوشـایند، مطلـوب و      زیرا اموري را که ادراك می؛بودن استمالیم
در صورتی ادراك .ندهستو آزاردهندهند و گاهی برعکس، ناخوشایند، نامطلوب هستمالیم

آفرین است که براي ما خوشایند و مالیم باشد.براي ما لذت
این است که گاهی امري را »مالیم از آن جهت که مالیم است«علت افزودن این تکمله 

ادراکـش بـراي   یباشد؛ از جهتگوناگون داشته کنیم، ممکن است دو حیثیت که ما ادراك می
و از جهت دیگر مطلوب و خوشایند باشد. بر این اساس امر مدرك با حیثیـت  ما آزاردهنده

شود.شمرده میاما با حیثیت نخست اَلم ؛دوم لذت
ان اللـذه  «کند: تر کرده و آن را چنین بیان میتعریف نخست را کاملسیناابنتعریف دیگر 

ـ  ،ق1403سـینا،  (ابـن » ذلکهی ادراك و نیل لوصول ما هو عند المدرك کمال و خیر من حیث هو ک
به وصول آنچه که در نـزد مـدرِك   نیللذت عبارت است از ادراك و .)337نمط هشتم، ص

الـم را  يدر ادامـه ایـن تعریـف، و   .باشـد خیر و کمال است از این نظر که خیر و کمال می
ـ   «کند: عنوان امر متضاد با لذت چنین تعریف میبه و عنـد  و االلم هو ادراك و نیل لوصـول مـا ه

.»المدرك آفه و شر
شیخ در این تعریف پنج قید را آورده است: 

کنـد و بـا   نیز استفاده می»نیل«بر قید ادراك از قید افزونسیناابن. در این تعریف، 2و 1
بیـان کـرده   خواجه نصیرطور که از این قید همانيکند. مراد وتر میاین قید تعریف را کامل

یـک مرتبـه بـاالتر از    »نیـل «حقیقـت دن یک امر است و در کروجدانکردن و است، اصابت
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و ممکن اسـت  بودهزیرا ادراك شیء گاهی با حصول صورت مساوي، همراه ؛ادراك است
ه یابد. بـ ق نمیاما انسان از آن لذت نبرد، نیل جز با حصول ذات تحقّ؛ادراك صورت بگیرد

طـور  ؛ بـه یقاً وجدان کند تا از آن لـذت ببـرد  بر ادراك، انسان باید آن را دقافزونین جهت ا
کـه اگـر آن   اما از آن لذت نبرد، در حالی؛ممکن است کسی امر زیبایی را تصور بکندمثال

برد.کند از آن لذت میزیبایی را وجدان 
(قید سوم) این است که براسـاس دیـدگاه شـیخ،    »لوصول ما عند المدرك«. علت افزودن قید 3
بلکه ادراك حصول امر لذیذ براي فرد متلذذ و رسیدن فـرد بـه   ؛ادراك امر لذیذ نیستفقطلذت 

دانسته، رسیده است.این نتیجه است که وي به آنچه که آن را براي خود کمال می
من حیث هـو  «و قید )(قید چهارم» ما هو عند المدرك کمال و خیر«. علت افزودن قید 5و 4
؛ امـا که گاه یک چیز نسـبت بـه چیـزي کمـال و خیـر اسـت      قید پنجم) این است(»کذلک

صـورت، از دریافـت و   کنـد. در ایـن  کننده و مدرِك آن را خیر و کمال تلقـی نمـی  دریافت
؛ نسبت به چیز دیگر کمال و خیر نیسـت يعکس، چیزبرد و گاه بهرسیدن به آن لذت نمی

ممکن اسـت از  يبرد یا گاه چیزیکند و از آن لذت ممدرِك آن را کمال و خیر تلقی میاما
این جهت کمال و خیر باشد و از جهت دیگر کمال و خیر نباشد. اگر مـدرك آن امـر را، از   
آن جهت که کمال و خیر است، در درجه اول ادراك و در درجـه دوم وجـدان کنـد، در آن    

نظـر  به بیان دیگر، براساس این تعریف، کمـال و خیـر بـودن از   .صورت، لذیذ خواهد بود
همـین جهـت اگـر چیـزي در     االمـر. بـه  مدرِك مهم و معتبر است، نه کمال و خیر در نفس

مدرِك کمال و خیر بودن آن را ادراك نکرده باشـد، آن امـر   ؛ امااالمر کمال و خیر باشدنفس
بودن امـري نـزد قـوه مدرکـه اسـت نـه       لذت درك کمالحقیقترا لذیذ نخواهد یافت. در 
طـور  بهبردن فرد کمالی نزد قوه مدرکه. مطابق این کالم شیخ، لذتصرف حضور یا وصول 

بـاره گردد. همـین مسـئله در  برمیءکمال و خیر بودن یک شیبارهدريکامل به نوع باور و
یابـد، اَلـم نیـز    ق نمیطور که لذت بدون ادراك تحقّچون همان؛کنددرد و اَلم نیز صدق می

ن جهت نیز انسان هنگام تخدیر عضو، قوه مدرکـه بـه  همیشود. بهبدون ادراك متحقق نمی
.یابدجهت وجود مانع، موقت اَلم را در نمی

حقیقـت  يدهد کـه و آید، نشان میدست میآنچه از کالم شیخ در تعریف لذت و اَلم به
این است که لذت و اَلـم چـه نـوع ادراکـی     پرسشاما ؛داندرا از سنخ ادراك میلذت و اَلم
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در این مسئله اتفاق نظر دارند که درك انسان نسبت به لـذت و الـم خـود،    انفولسیاست؟ ف
ن معناست که صرف حضور لذت یا اَلم در نفس شرط ه آحضوري است، نه حصولی؛ این ب

کافی براي درك لذت و اَلم است، بدون اینکه تصور ذهنـی تجربـه الـم یـا لـذت در ذهـن       
نه آگاهی، باالترین درجه قطعیـت حسـی   گوواسطه شود. بدیهی است که وجه مشخصه این

کشم، دیگـر معنـا نـدارد کـه در همـان زمـان       که وقتی من آگاهم که اَلم میطورياست، به
اي اسـت کـه   گونـه داشتن خویش شک دارم. به هر حال، این قطعیت بهبگویم نسبت به اَلم

د که تصوري بردار نیست؛ چرا که صدق و کذب یک گزاره در جایی معنا دارصدق یا کذب
از واقع در ذهن وجود داشته باشد که انطباق یا عدم انطباق با واقع براي آن ممکـن باشـد و   

معرفت حضوري کاربردي ندارد.بارهاین معنا در
یسـت؛  نظرشان این است که لذت از اشیاء نیست و هیچ چیز براي انسان لذیذ ننرفااع.5

نفـس انسـان اسـت و اشـیاء فقـط باعـث       ند، لـذت در ها هسـت بلکه اشیاء واسطه کشف لذت
بنـابراین انسـان   ؛دشـو لذت و اَلم و باعثادراك شده ،شوند تا آنچه در نفس مستور استمی
:)358، ص2ج،1363بلخی،(نویسدند. موالنا میکآور را هم لذیذ تلقی تواند امر الممی

ستعکس لطف آن بر این آب و گلستها اندر دلها و میوهباغ
ورانهین ترتیب آشکار شد که ادراك و شناخت از عناصر ماهیت لذت در نزد اندیشه اب

د، مـاهیتی  ش. در این صورت لذت که در گذشته جایگاه آن در اقتصاد معرفی استاسالمی 
توانـد  اسالمی با رویکـرد شـناختی مـی   کند. در اینجاست که مطالعه اقتصادشناختی پیدا می

براي آن به ارمغان آورد.دتري را هاي جدیگستره

اقسام لذت
، اینکه تقسیم لذت با استگر اهمیت جایگاه ادراك در ماهیت لذت یکی از اموري که نشان

بودهتوجه به اقسام قواي ادراکی صورت گرفته است. از آنجا که حقیقت لذت نوعی ادراك 
با تقسیم قواي ادراکی سیناابنپذیر است، بر این مبنا و ادراك نیز به تبع قواي ادراکی، تقسیم

سو و تقسیم قواي باطنی به خیال و وهم و عقل از سـوي دیگـر،   به ظاهري و باطنی از یک
شمرد:  اي را براي لذت بر میگانهاقسام سه
آید.راه حواس ظاهري حاصل میلذت حسی ظاهري که از .1
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.لذت حسی باطنی که برخاسته از ادراکات خیالی و وهمی است.2
گیرد.میسرچشمهلذت عقلی که از ادراکات عقلی .3

گانـه (بینـاي، شـنوایی، چشـایی،     مراد از حس ظاهر، براساس قول مشهور، حواس پـنج 
(متفکـره یـا   (مصوره)، متخیلهبویایی و بساوایی) و مراد از حس باطن حس مشترك، خیال

.)331، ص2ج،ق1403و171-145ص،ق1404سینا، (ابنمتوهمه)، حافظه و ذاکره است
نیز با پذیرش همین تحلیل لذات و آالم را بـه اعتبـار قـواي ادراکـی بـه لـذت       مالصدرا

بنـابراین  .)132، ص4ج،ق1410(شـیرازي،  کنـد حسی، خیالی، وهمی و عقلی تقسیم مـی 
توان دریافت که ادراك و شناخت اهمیت و جایگاه اصلی در ماهیت لذت دارد. از سوي می

توان نتیجه گرفـت کـه کالبـد شـکافی     به اهمیت لذت در مفاهیم اقتصادي میدیگر با توجه
اسالمی با رویکرد شناختی باشد.  دهی مطالعات اقتصاد مناسبی براي شکلاهلذت ر

مراتب لذت
، )وجدان(دریافتیم که ما در لذت با چهار گزینه و عامل (ادراك، نیلسیناابنبراساس تحلیل 

توانند درجات و مراتب دانیم که هر چهار عامل میاز طرفی می.هستیمکمال و خیر) مرتبط 
باشند یا به بیان دیگر، هر چهار عنصر دخیل در ساختار معنـایی لـذت امـوري    داشته متعدد 

ذو مراتب و مشکک هستند. نتیجه طبیعی و بین این مقدمات این است که لـذت نیـز امـري    
ودي داشـته باشـیم کـه از حیـث ادراك، نیـل     یعنـی اگـر موجـ   ؛ذو مراتب و مشکک است

هم در باالترین درجه باشد و ي(وجدان)، کمال و خیر در باالترین درجه باشد باید لذت و
(وجـدان)، کمـال و خیـر در    برعکس، اگر موجودي داشته باشیم که از حیـث ادراك، نیـل  

دو در میـان ایـن  نیز در اَسفل درجات است. موجوداتی کهيترین درجه باشد، لذت وپایین
شـان در حـد میانـه    شان نیـز بـه تبـع موقعیـت وجـودي     حد اعلی و اسفل قرار دارند، لذت

ترینه است.ترینه و کمبیش
هـا یکسـان   اما این لذت؛اي لذت و ضد لذتی داردکند که اگرچه هر قوهبیان میسیناابن

؛، لـذت آن بیشـتر اسـت   تـر باشـد  اي برتر باشد و ادراك آن قـوي نیستند. هر چه کمال قوه
یابـد. بـه  تغییـر مـی  »کمـال «و »ادراك«اي است که با تغییـر دو عامـل   بنابراین لذت، پدیده

دو عنصر خواهد بود. ایـن قـوا هـر چنـد در ایـن      عبارت دیگر درجه و میزان لذت تابع این
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نظر لذت مراتب آنها ازاما؛به خود دارندویژه هایی ها و رنجند که لذتهستمسئله مشترك
تـر یـا   تـر، بـادوام  اي که کمـالش برتـر، همیشـگی   است؛ قوهگوناگونو الم یکسان نبوده و 

ترین و برتـرین شـرایط باشـد،    تر باشد یا خودش از نظر ذات و ادراك در کاملیافتنیدست
.)424ص،ق1428سینا، (ابنهاي برتر و باالتر خواهد بودضرورتاً داراي لذت و خوشی

که باالترین قوه براي نفس انسانی قوه عاقله و تعقـل اسـت و برتـرین کمـال     از آنجایی 
شدن انسان به انسان عقلی کـه حقـایق عقلـی    یعنی تبدیل؛براي انسان نیز کمال عقلی است

پــس لــذت حاصــل از رســیدن بــه چنــین کمــالی، بــاالترین دارد؛تمــام موجــودات عــالم 
از ادراك حسـی اسـت؛ چـون عقـل، کنـه و      تـر هاست. باید دانست که ادراك عقلی قـوي لذت

عبارت دیگر عقل حقیقـت کلـی   یابد؛ بهحس ظاهر آنها را میاما؛کندحقیقت اشیاء را درك می
ظـاهري  هـاي ویژگیکه حس شود در صورتیاي به آن متحد میگونهیابد و بهو پایدار را در می

ـ  ؛کندو اعراض اشیاء را درك می ه مراتـب از لـذت حاصـل از حـواس     بنابراین لذت از تعقـل ب
.)83و 81صص،1383و171ص،(ب)1364، سیناابن(استناشیترگانه باالتر و قويپنج

شیخ بر این باور است که عوامل چهارگانه دخیل در سـاختار معنـایی لـذت، در وجـود     
يصورت طبیعـی، لـذت و  در اکمل رتبه و اعلی درجه قابل رصد است. بهحضرت حق

کنـد  ن مییچنین تبیالنجاهنفیساین ادعا را در کتاب ياید باالترین درجه لذت باشد. ونیز ب
بلکه در قـواي  ؛صادق استگوناگونتنها درباره موجودات بودن مراتب لذت نهکه تشکیکی

بش از لذت نیـز  یحظ و نص،تر باشداي که ادراکش قويیعنی هر قوه؛نفس نیز صادق است
اي کـه  گونهکامل عقلی و خیر محض بهطور بهتر خواهد بود. اگر ماهیتی داشته باشیم فزون

از هر گونه نقصی مبرا و از جمیع حیثیات واحد باشـد، بـاالتر از ایـن روشـنایی و زیبـایی      
تمامالوجود جمال محض و روشنایی صرف و سرچشمه پس واجب؛وجود نخواهد داشت

زیرا هر اعتدالی مولود و محصـول وحـدتی اسـت کـه از کثـرت      ؛هاستو اعتدالهازیبایی
گونـه کـه بـراي آن    ترکیب و مزاج پدید آمده و زیبایی و شکوه هر امري در آن است، همان

بنـابراین دربـاره   ؛شایسته و ضروري است، به خلقت هستی و کماالت آن مزین شده باشـد 
ان گفت؟ آیا زیبایی و شکوهی واالتر از آن هسـت؟  توالوجود چه میزیبایی و شکوه واجب

اك واقـع شـود، محبـوب و    رهر جمالی که مالیم و خیر باشد و مورد ادکهافزایدمیبوعلی
شود و درباره مبدأ ادراك چند گزینه قابل تصور است: مبدأ ادراك یا حـس  معشوق واقع می
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تـر و حقیقـت   ادراك عمیـق است یا خیال یا وهم یا ظن یا عقـل. بـه هـر تقـدیر، هـر چـه       
کننده نسبت بـه  تر) باشد، عالقه قواي ادراكتر (شریفشده (مدرك) زیباتر و با شکوهادراك

تــوان مــدعی شــد کــه تــر خواهــد بــود. بــر ایــن اســاس، مــی آن و تلــذذش از آن فــزون
جمال، کمال و روشنایی است و خود را با این درجه از کمـال  سرانجامالوجودي که واجب

کند و متعلقش در اعلی درجه کمال قـرار دارد و هـم عاقـل اسـت و هـم      مال درك میو ج
یـز تـرین معشـوق و ن  ترین عاشق و سـترگ ین جهت ذاتش براي خودش بزرگه امعقول، ب

تـرین متعلـق لـذت اسـت. بـه بیـان دیگـر، چـون ذات         تـرین لـذت برنـده و بـزرگ    عظیم
توان نسبت به واالترین مدرك است، میترین ادراك،الوجود برترین مدرِك با عظمتواجب

بخش است و این لذت با هـیچ  ترین لذتترین متلذذ و سترگعظیميمدعی شد که ذات و
.)591-590ص،(همانامر دیگري قابل قیاس نیست

د که آنچه در تشـکیل مراتـب بـراي لـذت بیشـترین اهمیـت را       شدر اینجا نیز مالحظه 
توان نتیجه گرفت که مطالعه شـناختی  ین ترتیب میه ابداشت، عنصر شناخت و ادراك بود.

هـاي مناسـبی را در   تواند زمینهپذیر بوده و میعنوان یکی از مفاهیم اقتصادي، امکانلذت به
اسالمی فراهم آورد. اقتصاد

رابطه لذت و سعادت
به خود را دارنـد و حصـول کمـال آنهـا سـعادت      ویژههر یک از قواي نفس انسانی کمال «

از نگاه شیخ الـرئیس هـر یـک از قـواي نفـس،      .)109ص،(الف)1364،سیناابن(»آنهاست
طور لذت و اَلم و شقاوت هر یک از لذت، خیر و سعادت مختص به خود را دارند و همین

اي قواي نفـس بـه قـوه   اي ازآنها اختصاص به خود آن قوه دارد به این معنا که اگر خیر قوه
.)110ص،(هماندیگر از قواي نفس داده شود براي این قوه شري بیشتر نخواهد بود

له سعادت جداي از لذت نیست، حقیقت سعادت، بازگشتن به این است کـه انسـان   ئمس
لذت دائمی و فراگیر داشته باشد، خوشبختی و سعادت چیزي جـز ایـن نیسـت کـه انسـان      

کنـیم  جانبه ببرد و اینکه لذت و سعادت را با هم ذکر مـی پایدار و همهبتواند لذت دائمی و
رنـج  اعـث تـر یـا ب  لذتی دانست کـه مـانع لـذت مهـم    دبایسعادت را .همین استعلتبه
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تـر یـا مقدمـه لـذتی     د که مانع رنج بـزرگ شمرتري نشود و شقاوت را نیز باید رنجی بزرگ
.)62-60، ص2ج،1366(مطهري، تر نباشدمهم

یابد، شقاوت نیز با رنج و اَلـم مـرتبط   گونه که سعادت با لذت ارتباط میرو هماناز این
در کنـار  هـا منـدي از حـداکثر لـذت   د. بر همین اساس، در برابر سعادت که بـه بهـره  شومی

کرد که شقاوت دوري گونه تعریف ها تفسیر شد، شاید بتوان شقاوت را اینخالصی از رنج
هـا از سـوي دیگـر اسـت.     سـو و مبـتال شـدن بـه آالم و رنـج     از یـک هاتذها و لاز شادي

هـر  برابرهمین جهت در همراه دارد، بهبودن شقاوت را بهرنج و اَلم، تشکیکیداشتنمراتب
رو بـر پایـه تقسـیمات    د. از ایـن کـر اي از شقاوت را مطرح توان مرتبهمرتبه از سعادت، می

د. براسـاس ایـن   کـر ی، خیالی و وهمی و عقلـی تقسـیم   توان شقاوت را به حسسینوي، می
سعادت حقیقی قرار دارد، همان شقاوت عقلی است.برابرتقسیم شقاوت حقیقی که در 

توان گفت قـوام سـعادت   در هر صورت با توجه به ارتباط تنگاتنگ سعادت و لذت، می
در فلسـفه  تواند صاحب سـعادت مصـطلح   به ادراك است و این موجود مدرك است که می

سعادت هر یک از قواي مدرکه نفس انسانی به نـوع ادراك آن بسـتگی دارد،   ؛ بنابراینباشد
در قوه عقلی به ادراك عقلی و در قوه حسی به ادراك حسی.

نقـش اساسـی در مفهـوم سـعادت دارد.     ،د که ادراك و شـناخت شدر اینجا نیز مشاهده 
جـاي رفـاه و   معمـول بـه  طـور  بهاسالمی صاد توان این مفهوم را که در اقتمیعلتهمین به

گیرد، مورد مطالعه با رویکرد شناختی قرار داد.بهروزي مورد استفاده قرار می

گیريو نتیجهبنديجمع
اسـت روانی بوده و مربوط به تمایالت و احساسات درونی شخص -ذهنیيمطلوبیت امر

(و يکننده و در ذهـن و نیت مصرفو موجودیت فیزیکی و مادي ندارد، بسته به فکر و ذه
نظریـه مطلوبیـت در اقتصـاد   تمـام  نه در کاالي مورد مصـرف) قـرار دارد. از سـوي دیگـر     

، جرمـی بنتهـام  حقیقـت شـود. در  ریزي مـی خاص اخالقی پینئوکالسیکی، بر مبناي فلسفه
آن در ایـن  ده بود. از آنچه دربـاره لـذت و اقسـام   کرگري را بیان دهیمبانی نظریه اخالقی فا

اي به جایگاه شناخت و ادراك در آن نشده که اشارهشودمطرح است، مالحظه میهاهمطالع
با رویکرد شناختی فاصله دارد.هاییهاین نگاه به لذت از مطالععلتهمین است. به
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اي مطرح شود که مطالعه آن با رویکرد شـناختی  گونهتواند بهاسالمی میلذت در اقتصاد 
هاي فطـري انسـان، گـرایش بـه لـذت و      تري داشته باشد. یکی از گرایشنگی مناسبهماه

همـراه  گریـزي و فـرار از درد و نـاراحتی   طلبی است که طبعاً با رنجگذرانی و راحتخوش
ـ  . فطريخواهد بود یـن معناسـت کـه سـاختمان روح و روان انسـان      ه ابودن این گـرایش ب

جاي آن، رنج و مشـقت  از لذت، متنفر و گریزان و بهاي آفریده شده که قادر نیستگونهبه
اسالمی شناختی لذت در متونتوان گفت که جنبه روانبنابراین می؛و سختی را طالب باشد

گیري است.قابل پی
تواند نشان دهد کـه چگونـه   اسالمی بهتر میهايهشناسی لذت و سعادت در مطالعکالبد

اسـالمی بـا رویکـرد    است که اقتصاد علتهمین شناخت در ماهیت آن دخالت داشته و به
چنـین  سـینا ابـن ند. از عبارت کوردهاي مناسبی را ارائه اتواند در این عرصه دستشناختی می

کننده کمال نزد ادراكآید که لذت در حقیقت درك و رسیدن به چیزي است کهدست میبه
بنابراین ؛داندو خیر است و اَلم، درك و رسیدن به چیزي است که آن فرد را آفت و شر می

لذت، حصول امر لذیذ و درك آن است.
از سوي دیگر تقسیم لذت با توجه به اقسام قواي ادراکی صورت گرفته اسـت. از آنجـا   

؛پـذیر اسـت  تبـع قـواي ادراکـی، تقسـیم    و ادراك نیز به بوده که حقیقت لذت نوعی ادراك 
توان دریافت که ادراك و شناخت اهمیت و جایگاه اصلی در ماهیت لـذت دارد.  بنابراین می

.استآفرین تعیین مراتب لذت نیز شناخت و ادراك نقشبارهدر
حقیقت سعادت، بازگشتن به این است درباره سعادت و رابطه آن با لذت نیز باید گفت 

می و فراگیر داشته باشد، خوشبختی و سعادت چیزي جز این نیسـت کـه   یت داکه انسان لذ
و سـعادت را بـا هـم ذکـر     جانبه ببرد و اینکه لذتمی و پایدار و همهیانسان بتواند لذت دا

رنج باعث تر یا لذتی دانست که مانع لذت مهمدسعادت را بای.استعلت همین به کنیممی
تـر یـا مقدمـه لـذتی     که مانع رنج بـزرگ شمردباید رنجی تري نشود و شقاوت را نیزبزرگ

.  استآفرین بنابراین در اینجا نیز ادراك و شناخت نقش؛تر نباشدمهم
دهـد کـه نقـش شـناخت و     توان گفت مفهوم لذت و سعادت نشـان مـی  طور کلی میبه

اسالمی آنهـا را بـا رویکـرد    توان در اقتصاد اي مطرح شده است که میگونها بهادراك در آنه
شناختی مورد مطالعه قرار داد. 
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