
 

 

 

  

 

 

های نهاد خانواده در اسالم برای حل معمای ايسترلين  داللت

  )فاه با توليد سرانه بين كشورهاعدم همبستگى احساس ر(

وحيد مقدم
*  

  چكيده

معمای ايسترلين، رفاه و آسايش خاطر مردم يك كشـور بسـتگى كامـل بـه توليـد بر اساس 

نقـش كاالهـای  ،شـده ظريـاتى كـه بـرای حـل ايـن معمـا مطـرحيكى از ن. سرانه آنها ندارد

. ليـد ايـن كاالهـا داردتوسـزايى در  غيرمادی در ايجاد رفاه است كه نهـاد خـانواده نقـش به

كننده عوامل توليـد همچـون نيـروی  تنها محل مصرف كاالها و خدمات و عرضه خانواده نه

همچـون حمايـت  - طيـف متنـوعى از كاالهـای غيرمـادیكننـده  كار و سرمايه، بلكه توليد

ترين  اسـالم از جـامع. سـاز آن هسـتند است كه موجب افزايش رفاه شـده يـا زمينه - عاطفى

خـانواده در اسـالم . دانـد يى است كه خانواده را توليدكننده كاالهای غيرمادی مىها يشهاند

قرارگرفتن خانواده  ها ترين آن است كه مهم ىيك نهاد مقدس و دارای كاركردهای متنوع

تنهـا بـه توليـد كاالهـای مـادی و  خانواده با قرائت اسالمى نـه. در خدمت كمال انسان است

كاالهايى كه انسان برای رسـيدن بـه كمـال خـود  - ليد كاالهای معنویغيرمادی بلكه به تو

 - مىآل اسـال خـانواده ايـده دهـد مىمقاله حاضـر نشـان . پردازد نيز مى - بدان نيازمند است

بـا  - افـزار مثابـه نرم های اسـالمى بـه آموزهافزار و  مثابه سخت مركب از زوجين و فرزندان به

يابنـد و  ميال گوناگون خود، اوالً به آسايش خـاطر دسـت مىمندی از لذات و ارضای ا بهره

تخريب نهـاد خـانواده،  ،ترتيب بدين. كنند مىثانياً زمينه الزم رسيدن خود به كمال را فراهم 

  .كند مىزمينه كاهش رضايت خاطر و كمال انسان حتى با وجود افزايش درآمد را ايجاد 

  ها كليدواژه
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  مقدمه . 1

برای مدت زمان طوالنى چنين . يكى از اهداف اصلى جوامع، افزايش رفاه و آسايش مردم است

رفاه  شد كه افزايش رشد اقتصادی از طريق توليد بيشتر كاالها و خدمات موجب افزايش فرض مى

، )1995و  1974(با اين وجود، ايسترلين . شد مى خواهد شد و توسعه مترادف رشد در نظر گرفته

فقير، نشان صورت تجربى و با مقايسه متوسط شادمانى گزارش شده بين كشورهای ثروتمند و  به

زمـان آسـايش  ای بين اين دو دسته كشورها وجود ندارد و رشد اقتصادی در طـول داد كه فاصله

 توسـط بـا افـزايش درآمـد سـرانه كشـورها،طور م ، بـه1مطابق شـكل . دهد را افزايش نمى 1خاطر

توضـيح يابد، اما همه رضايت از زنـدگى بـا درآمـد سـرانه قابـل  رضايت از زندگى افزايش مى

هـزار  30 مثًال كشورهايى همچون آمريكا و امارات متحده عربى با درآمـد سـرانه بـيش از. نيست

  .دارند ری مانند ونزوئال قرار، در زمينه رضايت از زندگى در سطح كشور فقي2003دالر در سال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) 2000بر حسب برابری قدرت خريد به دالر در سال (سرانه  GDPرضايت از زندگى و . 1شكل 

  .)Esterlin, 2015: 283() 2003سال (در جهان 

                                                           
1. Subjective Wellbeing. 
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  .و قُطر دايره متناسب با جمعيت آن كشور است دهنده يك كشور هر دايره نشان: تذكر

ونه، موسوم به معمای ايسترلين، پس از آن توجه انديشـمندان زيـادی را اين نتايج معماگ

حـل ايـن های اخيـر بـرای  شـده در سـال يكى از اين خطوط نظری ارائه. مودبه خود جلب ن

كااليى اسـت كـه بـا  ؛مادیكاالی غير. دی در رفاه انسان استمامعما، جايگاه كاالهای غير

های اقتصـادی  هيت خود، توليد و عرضه آن توسط بنگاهدليل ما وجود نياز انسان بدان، اما به

د توانـ مىبودن، كسى ن نسان به محبوببا وجود نياز ا ،عنوان مثال به. پذير نيست و بازار امكان

، بـا وجـود بـر ايـن اسـاس. عنوان يك خدمت انسان را دوست بدارد تنها با گرفتن پول و به

های اخير، جهان موفـق بـه  ها و دهه سدهدر  )مدرنيزاسيون(كه در جريان فرآيند نوسازی  آن

است، اما به هر علت، توليد و مصرف كاالهـای غيرمـادی  توليد كاالهای مادی بيشتری شده

  .است  كاهش يافته

يكى از نهادهای مهمى كه نقش بارزی در توليد كاالهای غيرمادی برای اعضـای خـود 

كننده  عرضـه عنوان بـهقتصاد رايج، عمـدتاً خانواده در قرائت علم ا. دارد، نهاد خانواده است

كاالهای توليـدی كننده  ها و مصرف نيروی كار و سرمايه برای بنگاه :های توليد همانند نهاده

، 1ويژه در اقتصـاد شـادمانى های نظـری اخيـر بـه اما پيشـرفت. شود مىها در نظر گرفته  بنگاه

و  شـود مىی مـادی حاصـل نخوشبختى و شادی ضـرورتاً از مصـرف كاالهـا دهد مىنشان 

ترين نهـاد  عنوان مهم به ،خانواده. روابط انسانى منبع مستقلى برای ايجاد شادی و رفاه هستند

منبع مهمى برای توليد و  - متشكل از زوجين و فرزندان و روابط خاص بين آنها - اجتماعى

واده بـا آن اسـت كـه نشـان دهـد خـان دنبال بـهتحقيق حاضـر . مصرف چنين كاالهايى است

ی اسـالمى هـا آموزهافزار و  مثابـه سـخت ، متشـكل از زوجـين و فرزنـدان بهاسـالمى آل ايده

عنوان يك نهاد مقدس و دارای كاركردهای متنوع، توليد طيـف وسـيعى  افزار، به مثابه نرم به

د تخريـب بنيـان خـانواده در غـرب از كاالهای غيرمادی را بر عهده دارد و با توجه به تشدي

اگرچه بررسى اين فرضـيه . د پاسخى برای معمای رفاه باشدتوان مىهای اخير،  ژه در دههوي به

بودن  دادن موجـه دنبال نشـان بـهباشد و مقاله حاضر صرفاً  نيازمند پژوهش مستقل ديگری مى

  . ای است چنين فرضيه

                                                           
1. Happiness Economics. 
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 - شناخت نهاد خانواده و كاركردهای آن در تأمين سعادت انسان به دو صـورت عقلـى

هـای روش اول، امـا  بـا وجـود قابليت. پـذير اسـت ربى و مبتنى بر معارف وحيـانى امكانتج

از منبـع  گيـری بهرههای زياد وجود انسان، شناخت اساسى اين نهـاد بـدون  دليل پيچيدگى به

هـايى  آمـوزهسرشـار از  )قرآن و روايـات(منابع معرفتى اسالم . باشد پذير نمى وحيانى امكان

، ايجـاد آرامـش در اعضـای ها انسـاناده و جايگـاه آن در رشـد و تربيـت نهاد خـانو درباره

نيازهای جنسى زن و شـوهر در كـانون خـانواده شدن  برآورده و خانواده، آسايش زن و مرد

  .عنوان طيف متنوعى از كاالهای غيرمادی است به

ديد سعادت  برای فهم دقيق جايگاه خانواده اسالمى در توليد كاالهای غيرمادی، ابتدا بايد

های  در رويكـرد فلسـفى بـه مسـأله سـعادت ديـدگاه. شـود انسان چيست و چگونـه تـأمين مى

گرايى و نظريه تلفيقـى  گرايى، ارضای اميال، نظريه فهرست عينى، كمال مختلفى از جمله لذت

بررسـى  مقاله حاضر با. باشد كه هر كدام تفسير مختلفى در مورد سعادت انسان دارند مطرح مى

در بخـش دوم مقالـه،  ،رويكردها در بخش اول مقاله و سپس با نقد آنها از منظری اسالمى اين

جايگـاه با اسـتفاده از ايـن نظريـه، و در پايان  كند نظريه اسالمى سعادت را به اجمال مطرح مى

  .كند مى آل اسالمى در رسيدن به سعادت و توليد كاالهای غيرمادی را تبيين خانواده ايده

  فلسفى سعادت در غرب مكاتب. 2

تفكر پيرامون چيستى سعادت و خوشبختى و نحوه رسيدن بدان از ديرباز تـا كنـون در ميـان 

از يونـان باسـتان و بـا امثـال سـقراط و  ها انديشهاين . است داشتهای  ويژهانديشمندان جايگاه 

يافتـه ت اپيكور شروع شده و در دوره رنسانس توسط بنتام و جان استورات ميل تجديد حيا

پـنج دسـته عمـده از . اسـت  های اخير توجهات محققـان را بـه خـود جلـب كـرده در دههو 

گرايى، ارضـای اميـال،  لـذت: نظريات فلسفى در مورد سعادت وجـود دارد كـه عبارتنـد از

  .گرايى و نظريه تلفيقى نظريه فهرست عينى، كمال

  گرايى  لذت. 1ـ2

عادت و خوشـبختى، ريشـه در آثـار فالسـفه های سـ ترين فلسـفه ، از قديمى1گرايى لذت

                                                           
1. Hedonism. 
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خوشبختى انسان در خوشـى و  ،طبق اين ديدگاه. يونان از جمله آريستوپوس و اپيكور دارد

قرائـت مـدرنى از ايـن مكتـب، توسـط دو . هاسـت بردن از زندگى و گـريختن از رنج لذت

صـورت ) 1806ـ1873(و جان استوارت ميل  )1748ـ1832(گرا، جرمى بنتام  فيلسوف فايده

  . پذيرفت

اسـت   بشر را تحت سلطه دو حاكم مقتـدِر لـذت و درد قـرار داده ،به باور بنتام، طبيعت

)Bentham, 2000: 14( .كـه طبـق آن ارزش چرا ؛ى يا ساده ناميدكمّ  توان مىگرايى بنتام را  لذت

تعيـين  )مـدت زمـان و شـدت آن خوشـى :بـر اسـاس دو پـارامتر(خوشى تنها بـا مقـدار آن 

صـورت  ای خـوب اسـت كـه به زنـدگىبنابراين، . اهميتى ندارد ،و منبع آن خوشى شود مى

سـازی افراطـى و غيرواقعـى در  ايـن ساده. ساده، واجد حداكثر ميزان لذت منهای رنج باشد

مثـل قرائـت (مورد انتقادات شديدی از جمله عدم تمايز بين لذت عـالى  ،ىگرايى كمّ  لذت

جان استوارت ميـل بـا اشـاره بـه . قرار گرفت) مثل خوردن(و لذت دانى ) يك شعر عرفانى

بنـدی دانسـت و ويژگـى  كيفى قابـل رتبهلحاظ  بهاين نقطه ضعف و برای رفع آن، لذات را 

ای  لـذا زنـدگى. اضـافه كـرد) شـدت و طـول مـدت(ى بنتام را به دو بعد كمّ " كيفيت"سوم 

  . ترين لذات تعقيب شوند خوب است كه در آن عالى

گـويى بـه شـهود انسـانى راجـع بـه  دليل عدم پاسخ به ،گرايى ى و كيفى لذتكمّ  دو نوع

رديـه ماشـين  ،منـدترين نقـدها يكى از قدرت. است  زندگى خوب مورد نقد قرار گرفته

ــا اســتفاده از تحريــك عصــبى، از طريــق . اســت) 1974(تجربــه نوزيــك  ايــن ماشــين ب

مندی دائـم و پايـداری فـراهم  تسازی جهانى غيرواقعى، بـرای كـاربر خـود رضـاي شبيه

سـازی شـده را از جهـان واقعـى تشـخيص  كه بتواند جهـان شبيه كاربر بدون آن. كند مى

كنـد كـه بسـياری از مـردم  اسـتدالل مى ،نوزيـك. كنـد دهد، هر نوع لذتى را تجربه مى

چراكـه اتفاقـات و  ؛كننـد شدن به چنين ماشينى را برای بقيه عمر خود انتخاب نمى وصل

دنبال يك زندگى واقعى هستند كـه  بيات زندگى واقعى را ارزشمند تلقى كرده و بهتجر

شـاخص و معيـار  ،گرايى شـود؛ لـذا لـذت شدن به يك ماشين تجربه حاصل نمى با وصل

عالوه بر نفس خود  ها انسانبرای  ،ديگر به بيان. )Bery, 2012: 16(خوبى برای سعادت نيست 

  .لذت، منبع آن نيز اهميت دارد
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  ها های اميال و خواسته نظريه. 2ـ2

جـا كـه  از آن. گـردد مى، به زمـان گسـترش اقتصـاد توسـعه بـاز 1های اميال ظهور نظريه

معيـار  دنبال بـهلذت و درد به دليل ماهيت ذهنى آنها دشوار اسـت، اقتصـاددانان كردن  ىكمّ 

ن آنهــا بــه مندی افــراد بسـتگى بــه ارضــای اميــال افـراد و رســيد ســعادت: ديگـری برآمدنــد

آنهـا شـدن  های خـود و ميـزان برآورده هر فردی از اميال و خواسـته. های خود دارد خواسته

مند اســت كــه بتوانــد اميــال خــود را ارضــاء كــرده و بــه  لــذا انســانى ســعادت. اطــالع دارد

تر باشد، ارضای  پردازان اميال، هر چه ميلى قوی به باور عمده نظريه. های خود برسد خواسته

. )Heatwood, 2016: 135( شـود مىتر بوده و محروميت از آن نـاگوارتر تلقـى  بخش عادتس ،آن

  .كند مىبرای افراد را فراهم " توابع مطلوبيت"بندی ترجيحات و توسعه  اين نظريه امكان رتبه

ترين نسخه اين نظريه دانست كـه طبـق آن زمـانى كـه  ساده توان مىنظريه اميال فعلى را 

اين نظريه از آزمون ماشين . يابد بهبود مىاش  ای كنونى خود برسد، وضعيته فرد به خواسته

صـورت  عالم واقع و بهتمايل دارند در  ها انسانكه چرا ؛آيد تجربه نوزيك سربلند بيرون مى

ی اما اين شكل ساده دارای يك مشكل جدّ . های خود برسند تصنعى به خواستهواقعى و غير

خواهد به خودكشى دست بزند، آيـا بـا  از زندگى خود، مىميدی افردی كه در پى نا ؛است

 ،جـا كـه سـعادت اسـت؟ از آن  اش بهبود يافته واقعاً وضعيت زندگى ،رسيدن به اين خواسته

هايى را  بايـد قيـدی قائـل شـويم كـه ارضـای چنـين خواسـته ،گيرد مىكل زندگى را در بر 

لى ارضای اميال در طـول دوره نظريه اميال فراگير، سطح ك. افزايش سعادت محسوب نكند

های كنـونى، در مجمـوع  ، لذا ممكن است سـركوب بعضـى خواسـتهكند مىعمر را مطرح 

  . وضعيت فرد را بهبود ببخشد

های  كـه انسـان خـود را در برابـر گزينـه كنـد مىهنگامى بـروز  ،اشكال ديگر اين نظريه

باالجبار بايد از بين آنهـا دسـت  بيند كه از بعضى از آنها آگاهى الزم ندارد، اما مىمتضادی 

بـرای رهـايى از ايـن چـالش، . شـود مىبه انتخاب بزند و پس از انتخاب متوجه اشتباه خـود 

كـه طبـق آن بهتـرين زنـدگى  كند مىنسخه سوم اين نظريه، ارضای اميال آگاهانه را مطرح 

  .دشده خود برس های آگاهانه انتخاب رد به خواستههنگامى است كه ف ،يك انسان

                                                           
1. Desire-Fulfillment. 
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شـدن  ارضای اميـال و برآوردهبودن  اشكال اصلى نظريه اميال آن است كه دليل مطلوب

كـه چرا ؛گرايى با اين مشكل مواجه نيسـت در حالى كه لذت. دهد مىها را توضيح ن خواسته

 ،به عالوه. صورت غريزی به سمت لذت گرايش دارد و از درد و رنج گريزان است انسان به

َ  ؛بندی هستند دارای رتبه - لذات و آالم مشابه - ها هم خواسته سـت و يعنى بعضـى از آنهـا پ

  . بعضى برتر هستند

  نظريه فهرست عينى. 3ـ2

طبق اين نظريه، انسان برای رسيدن به سعادت نيازمند كاالها و شرايطى است كه ممكـن 

سـتگى است نه از آنها لذت ببرد و نه تمايلى به داشتن آنهـا داشـته باشـد، امـا سـعادت وی ب

 ،بـودن فهرسـت عينى. به برخورداری از چنين شرايط و امكاناتى در جهان خارج دارد كامل

ها،  بــدين معنــا اســت كــه اقــالم درون فهرســت، ارزش زنــدگى انســان را مســتقل از ســليقه

عنوان مثـال،  بـه. دهنـد مىيعنـى معيارهـای ذهنـى افـزايش  ؛های وی مندی ها و عالقه نگرش

داشتن خانواده خـوب شـرط الزم و حـق هـر فـرد بـرای رسـيدن بـه تحصيالت، سالمتى يا 

افراد بسياری برای سالمتى خود و حفظ آن چندان  كنيم مىكه مشاهده  اينسعادت است؛ با 

  .ارزشى قائل نيستند

  :از هم تميز داد توان مىدو نوع نظريه فهرست عينى را 

به توضيح  ،و نيازهای ذاتى وی هايى غير راجع به ذات انسان ای كه با استدالل نظريه )1(

رالز سعادت انسان را دستيابى به تعـالى در مثًال . پردازند چرايى وجود عناصر درون خود مى

  ؛)wall, 2012(داند  هنر، علم و فرهنگ مى

گرا كه برای توضيح چرايى وجود عناصر درون فهرست خـود، بـه  های غايت نظريه )2(

وجـود عناصـر درون كـه گرا  های كمال نظريهمثًال . كنند مىعناصر اشاره  غايتى ورای خودِ 

  . شمارند دليل نقشى كه در تكامل سرشت انسان دارند، الزم مى فهرست را به

به ايـن معنـا كـه  ؛آن استبودن  پدرساالرانه ،ترين نقدی كه به اين نظريه وارد شده مهم

تمايلى ندارد و به بيان ممكن است چيزی را برای سعادت فرد الزم بشمارد كه خودش بدان 

اين نقد تا زمانى كـه نظريـه بـه توصـيه مصـاديق . كند مىحق انتخاب وی را محدود  ،ديگر

شك سالمتى بـدن جـزء اقـالم فهرسـت عينـى  بى ،عنوان مثال به. است، وارد نيست نپرداخته
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ای مناسـب  سو و داشتن رژيم تغذيه با داشتن تحرك بدنى و ورزش از يكاست و اين كار 

ميـان فرد آزاد است كه طبـق سـليقه خـود از  ،ها و غذاها اما از بين ورزش. پذير است امكان

  .ای ندارد و اين نظريه هيچ توصيهآنها انتخاب كند 

  گرايى  كمال. 4ـ2

فضـايل و رشـد  ،، سـعادت را تكامـل و تحقـق نفـس و اسـتعدادها1گرا های كمال نظريه

يان ديگر، آنچه بالذات ارزشمند است، نفس انسان به ب. دانند تقويت فضايل نفسانى خود مى

يـافتن ايـن اسـتعدادها اسـت كـه منجـر بـه  ای بالقوه و ذاتى وی است و پرورشو استعداده

  .)47 :1392مאحسنی و دیگرאن، ( شود مىسعادت انسان 

 ،ارسـطو هـای اخالقـى ديـدگاهبيشتر كارهای تحقيقاتى در اين زمينه عميقاً تحت تـأثير 

شـدن  داند و متخلق سقراط سعادت را تنها چيز ذاتاً مطلوب مى. افالطون قرار داردسقراط و 

محبـوبی (دانـد  ها را يا ذاتاً موجب سعادت يا ابزاری برای رسـيدن بـه سـعادت مى به فضيلت

از نظر افالطون، انسان دارای سه قوه شهويه، غضبيه و عاقله اسـت كـه هـر . )67 :1391אرאنی، 

وقتـى ايـن سـه . عفت، شـجاعت و حكمـت: اند از د كه به ترتيب عبارتكدام فضيلتى دارن

دھقאنی (است  وی به عدالت رسيده و سعادت نصيب وی گشته ،فضيلت در فردی جمع شوند

داشتن اعمال انسـان  موافقت معنای به ،از نظر ارسطو، فضيلت انسانى. )180 :1387محمودאبאدی، 

انسـان شـامل شـهويه و غضـبيه تحـت حاكميـت در صورتى كه قوای حيوانى . با عقل است

د قرار گيرند و از افراط و تفريط به دور باشند، فضـيلت محسـوب شـده و انسـان رَ عقل و خِ 

فضـيلت انسـانى كمـال انسـان را در پـرورش نُـه  ،ارسـطو. )185 :ھمـאن( گردد مىمند  سعادت

ت، زورمنـدی و سـالم :حكمت، عدالت و شجاعت؛ سه عامل بـدنى: سه عامل روحى :داند مى

  . )428: 5ب، ج1389مطهری، (مال، مقام و عشيره : جمال؛ و سه عامل بيرونى

  های تلفيقى نظريه. 5ـ2

گفته، نقاط قوتى دارند امـا بـا نقـدهای كـامًال متفـاوتى  هر كدام از سه دسته نظريه پيش

                                                           
1. Perfectionist Theories. 
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حقيقـت را رسد هر كدام تنها تا حدی درست بوده و همـه  به نظر مىبنابراين،  .روبرو هستند

كه مزايـای هركـدام حفـظ  ای گونه بهها  آيا با تلفيق نظريه :پرسيد توان مىلذا . كنند مىبيان ن

 :Fletcher, 2016(به پيشرفت نظری دسـت يافـت؟  توان مىشده و به نقدها نيز پاسخ داده شود، 

  . كنيم مىهای گوناگونى ارائه شده كه تنها به بيان دو مثال اكتفا  در اين زمينه نظريه )6

یه تلفیقی لذت و امیال هايى كه انسان از  تنها رسيدن به خواستهبر اساس اين نظريه، : نظر

اين نظريه از نقد ماشين تجربه نوزيـك در . ، برای انسان مهم هستندكند مىآنها لذت كسب 

 وشدن  عصبى :گرا است و از بعضى از نقدهای نظريه اميال، مانند كه خواستهزيرا ؛امان است

  .استبه دور گرفتن تصميم ناگهانى عليه خود نيز 

یه تلفیقی کماالت انسانی و لذت هـای  ليتها و قاب آن دسته از ظرفيت ی تنها توسعه :نظر

ايـن دو مثـال بيـان . شوند، برای انسان خوب اسـت بردن انسانى مى ذاتى انسانى كه موجب لذت

. كند، امری مركب اسـت كمك مى كنند كه آنچه برای انسان خوب است و به سعادت وی مى

گـرا  نظريـه كثرت .گرا متمايز دانسـت كه بايد نظريات تلفيقى را از نظريات كثرت نكته مهم آن

گـرای لـذت و  نظريـه كثرات ،عنوان مثـال بـه. جمع بين دو يا چند دسته نظريه اسـت دنبال به

كـه هـم كسـب  كنـد مـىبيـان ) فارغ از وجود يا عدم وجود فردی قائل بدان(ارضای اميال 

  . كنند مىلذات و هم ارضای اميال برای انسان خوب هستند و به سعادت وی كمك 

  ارزيابى نظريات مدرن سعادت از منظر اسالم . 3

دار  سنت اخالق و فلسـفه اسـالمى در ابتـدا وام. ای دارد فلسفه اخالق در اسالم تاريخ ديرينه

ادت همچـون افالطـون و ارسـطو را مـورد ی فالسفه سـعها انديشهسنت فلسفى يونان بود و 

مسـكويه، غزالـى، سـهروردی و مالصـدرا از  سـينا، ابـن فارابى، ابن. ه و بررسى قرار دادتوج

پردازی  جمله متفكران اسالمى هستند كه در اين زمينه به شرح و بسط آراء پيشينيان يا نظريه

 استادبه عالمه طباطبايى،  توان ىمدر بين متفكران معاصر نيز . اند بر اساس مبانى خود برآمده

  . اّهللاٰ مصباح يزدی اشاره كرد مطهری و آيت

  لذت و سعادت از منظر اسالم. 1ـ3

. ابتدا الزم است ماهيت لذت از منظـر اسـالم روشـن شـود ،برای ارزيابى نظريات مدرن
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هری، به نقـل אز سـیدمظ(، سهروردی )369: ق1380(سينا  مله ابنعمده انديشمندان مسلمان از ج

ــزدی )123: 4م، ج1981(، مالصــدرا )1390 ــوعى  ،)39: 1371(، مصــباح ي ــذت را ن حقيقــت ل

مالئم بـا عقـل  ،مالئم با حس و لذت عقلى ،اند؛ لذا لذت حسى ادراك مالئم با نفس دانسته

ادراك مالئـم از آن "سـينا در الهيـات شـفا، لـذت را  مـثًال ابـن. )369: ق1380سینא،  אبن(اسـت 

با توجـه بـه مراتـب گونـاگونى كـه قـوای ادراكـى . كند مى، تعريف "است جهت كه مالئم

َ  نيز دارای مراتب متفاوت است و بهدارد، ادراك  َ ت . ع لذت نيز دارای مراتب گوناگون استب

كـه از  ،لـذت حسـى) 1: (برشـمردگانه ذيل را بـرای لـذت  مراتب سه توان مىبر اين اساس 

كـه از قـوای خيـالى و  ،لذت حسى بـاطنى) 2(؛ گيرد مىاحساسات ظاهری انسان سرچشمه 

خـאدمی، (باشـد  كه منشـاء آن ادراكـات عقلـى مى ،لذت عقلى) 3(خيزد؛ و  وهمى بر مى

1386: 71(.  

گرايان، دايره سعادت و دايره كسب لذت و دوری از رنج با  گرايان و فايده از منظر لذت

 سـو اسـالم از يك. ا صـحيح نيسـتاين ادعاما از منظر اسالم  ،يكديگر مطابقت كامل دارند

؛ »اّهللاٰ اخرج لعباده و الطيبات من الرزق ةن حرم زينقل مَ «: شمارد ها را ممنوع مى تحريم لذت

 - جسمانى دارند أويژه لذاتى كه منش به - پرستى رفتن در لذات و لذتفرو ،ديگرسوی و از 

  .كند مىرا منع 

كى كه در پى خود لذات طـوالنى و های اند بسا رنج زيرا چه ؛خود سعادت نيست ،لذت

های  بسا لـذت و چه رنج تحصيل يا سفر برای ديدار خانواده :مانند ،دارند دنبال بهشديدی را 

بايـد  ،برای تشخيص لذت برتر و رسيدن بـدان .آورند های شديدی به بار مى اندكى كه رنج

قـوا از لـذت را همچنـين بايـد سـهم همـه . ها را به كمك عقل مديريت كـرد ها و رنج لذت

انديشى به كمك عقل بـين قـوای مختلـف و مجمـوع  در اينجا است كه مصلحت. پرداخت

غريزی  ،لذت ،خالصه طور به. شود مىاستعدادها و بين زمان حال و زمان آينده وارد صحنه 

 ،امـا بـا كمـك عقـل كند مىانسان لذت را به كمك غريزه انتخاب . عقلى ،است و سعادت

ــ ــری، ( دهــد مىخيص مصــلحت خــود را تش ــن مصلحت. )56-55: 7، ج1392مطه انديشــى  اي

مانع از كسـب لـذت  ،گونه است كه در صورتى كه لذت حاضر يا دوری از رنج فعلى بدين

در همـين . كند مىتر در آينده نباشد، نه عقل و نه شرع از آن منع ن برتر و شديدتر و طوالنى

يــك بــه لــزوم  نــادار دانســته و هــيچانى را نيــز معرابطــه حكمــای اســالمى، ســعادت جســم
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های خود  بندی سينا در يكى از تقسيم ابن ،عنوان مثال به. كنند مىگزيدن از آنها اشاره ن دوری

تقسـيم كـرده و اولـى را فـرع و ) نفسـانى(و روحـانى  )بـدنى(از سعادت، آن را به جسمانى 

تركيـب انسـان از روح و  اين تقسيم از. )113 :1389خאدمی، (آورد  دومى را اصل به شمار مى

ه و كامـل لـذات جانبـ يعنـى تـأمين همـه ؛سعادت جسمى« ،بر اين اساس. شود مىبدن ناشى 

، مطهری( »های جسمانى ها و طرد حداكثر رنج گرفتن قوت و ضعف لذتجسمانى، با در نظر

مـثًال برای هـر عضـوی جداگانـه سـعادتى در نظـر گرفـت؛  توان مىبه همين ترتيب . )1389

  . شود مىبدن در سالمتى آن تعريف  سعادت

زِق قُل هَِى لِلذيَن آَمنـوا فِـى «آيه  َن الر
يباِت مِ تى َأخَرَج لِعِباِدِه َوالطال ِ َم زينََة اّهللاٰ قُل َمن َحر

 ِ نيا خال یگير بهره از را مؤمنين خداوند كه دارد اشاره )32: אعرאف( »...َصًة يَوَم القِياَمةِ الَحياِة الد 

را بـه معنـای هـر  طیـبعالمه طباطبايى در تفسـير ايـن آيـه، . كند مىنيوی منع ند حظوظ از

داند كه ماليم با طبع انسان باشد، كه همان معنای لذت است كه قبًال بـدان اشـاره  چيزی مى

كه انسان در استفاده از طيبـات هـم نبايـد  دهند مىايشان در ادامه اين نكته را هم تذكر . شد

 شود مىزيرا موجب انهدام اركان جامعه و ظهور فساد در شئون حيات  ؛تفريط كند افراط و

  . )102ـ100: 8، ج1374 طبאطبאیی،(

  ارضای اميال و سعادت از منظر اسالم. 2ـ3

ی اسـالمى، بـه نقـش ارضـای ها انديشـهبرخالف جايگاه لذت در رسيدن به سعادت در 

ايـن بحـث حتـى در خـود انديشـه بودن  متـأخر ،دليل اين امر. است  اميال چندان توجه نشده

مطهری و مصباح يزدی بيش از ديگران به بحث  استاد ؛از بين متفكران اسالمى. مدرن است

  . اند های انسانى توجه كرده اميال و گرايش

كـه  - ميل و گرايش را به كشش و جاذبه بين انسان و يك شىء خارجى ،مطهری استاد

ايشان در كتاب . )235: 1378مطهری، ( كند مىتعريف  - كند ىمانسان را به سوی خود جذب 

فطرت، پس از استدالل بر وجود گرايشات فطری در انسان، طبق آموزه تشكيل انسان از دو 

كامًال وابسـته بـه جسـم  - های انسانى را نيز به دو دسته غريزی ساحت روح و بدن، گرايش

جويى، حس اخالقى  حس حقيقت :وح مانندوابسته به ر - و روحى - غريزه گرسنگى :مانند

 - مـال مطلـقكو گـرايش بـه    ، عشق و پرستش، گرايش به دين)گرايش به خير و فضيلت(
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يعنى غرايز با حيوان اشتراك دارد اما دسته دوم موسـوم  ،انسان در دسته اول. كند مىتقسيم 

كـه  - فطـری هـای جنس انسان است و گرايش ،پس غرايز .مختص انسان است ،به فطريات

  .)112 :1370، ھمو(فصل انسان هستند  - شوند مىمميز انسان از حيوان محسوب 

آنچه در بحث مديريت اميال اهميت دارد، احتمال وجود تعارض ميـان ايـن دو ميـل در 

هـا بـه حـد پرسـتش  زمانى كـه توجـه بـه يكـى از ايـن گرايش. )31: 1378ھمو، ( انسان است

 ،انسـان شـود مىن ؛به تعبير شهيد مطهـری. شوند مىرنگ  ر كمرسد، گرايشات ديگر بسيا مى

باشد و باز هم گرايشات معنوی وی برقرار باشد ... پرست و  پرست، مقام پرست، شهوت پول

هـا توسـط عقـل و اراده الزم  برای رسيدن بـه تعـالى، مـديريت گرايشبنابراين، . )32 :ھمאن(

وانى و توجـه افراطـى بـه آنهـا را نـوعى در گرايشـات حيـنيز فـرو رفـتن قرآن كريم . است

» ...َت َمـِن اتَخـَذ ِإلَهـُه َهـواهُ َأفََرَأيـ«: است پرستش دانسته و از آن با تعبير هواپرستى ياد نموده

  . )23: جאثیه(

. گشايى در ايـن زمينـه دارنـد اّهللاٰ مصباح يزدی هم در آثار مختلف خود مطالب راه آيت

 كننـد مىتقسـيم  )غيرفطـری(انى را بـه فطـری و اكتسـابى ها و تمـايالت انسـ ايشان، خواسته

اختيار و اراده انسان در ايجاد اميال فطری يا غريزی دخالتى ندارد و از . )1391مصبאح یزدی، (

. ميل به خوردن در اثر گرسنگى :مانند .است  بدو تولد در وجود انسان به وديعت نهاده شده

صـورت  اسـتعداد بـالقوه هسـتند و بـا رشـد انسـان بهبعضى ديگر، مانند ميل جنسى، در ابتدا 

نيازمند آگاهى و صرف  ،بالقوه برخى اميالِ شدن  اما بالفعل. رسند خودی به فعليت مى هخودب

اونـد، نيازمنـد يعنـى خد ؛ميل به پرستش كمـال مطلـقمثًال . )1372، ھمو(وقت و توجه است 

گذاری  كـه در ايـن زمينـه سـرمايه دادن آن در مسير اشتداد است و كسىتوجه انسان و قرار

  .)1391 :وھم(ماند  اساساً از وجود آن ناآگاه باقى مى ،نكرده

 كنـد موقـت و دائـم تقسـيم مى :اميال را بـه دو دسـته ،بندی ديگر ايشان طبق يك تقسيم

  ميـل بـه  :ماننـد ؛رونـد با رشد روحـى يـا هـر علـت ديگـری از بـين مى ،اميال موقت. )ھمאن(

  در . ميـل بـه خـوردن :ماننـد ؛ى اميـال تـا زمـان مـرگ همـراه انسـان هسـتندامـا بعضـ. بازی

  اميـال . تـوان اميـال را بـه اميـال جسـمى و روحـى تقسـيم كـرد مى ،بندی ديگـر يك تقسـيم

ــه حــواس پنج ــمى يــا غريــزی، كــه ب ــوط مى جس   شــوند، بــا افــزايش  گانــه انســان مرب

ميـل بـه رياسـت يـا  :ى، مانندشوند بر خالف اميال روح شدن بدن تضعيف مى سن و ضعيف
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  . )27: אلف1390، ھمو(مرگ اشتداد يابد  تواند تا زمان شدن، كه مى مورد احترام واقع

خواهد،  يعنى صرفاً ارضای خود را از انسان مى ؛آن استبودن  كور ،ويژگى ميل غريزی

امـا  .به غذا در زمـان گرسـنگى همانند ميل. اما در مورد چگونگى ارضای خود نظری ندارد

در . دهـد مىرا ميل بـه غـذا پاسـخ ن... كه از چه غذايى مصرف كند، كى مصرف كند،  اين

رسيدن به كمال هستند و لذا برخى از اوقـات در عمـل بـين ايـن  دنبال بهمقابل، اميال متعالى 

به اين معنـا كـه تنهـا بايـد يكـى از آنهـا را  ؛)204: 1376، ھمو(آيد  اميال تعارض به وجود مى

  . )146: ب1390، ھمو(كرد و ارضای بقيه را فدای آن نمود  گزينش

يعنـى عـدم توجـه بـه منشـاء ميـل و نحـوه  ؛با توجه به نقد واراده به نظريه ارضای اميـال

همـه اميـال را بـرای انسـان مفيـد  ،اّهللاٰ مصـباح يـزدی دهى بدان، شهيد مطهری و آيـت پاسخ

عقل وارد شده و ارضای اميال را بـه نـوعى  لِ غريزه، بايد عامبودن  دانند، اما به دليل كور مى

  .دت واقعى انسان آسيب وارد نسازدسامان دهد كه به سعا

  ارزيابى ديدگاه فهرست عينى از منظر اسالم. 3ـ2

 تنها شهيد مطهـری متعـرض ايـن بحـث شـده ؛از بين متفكران اسالمى شايد بتوان گفت

ه سعادت از بيرون خود مستغنى نيسـت، ايشان برای اثبات آن كه انسان برای رسيدن ب. است 

روحـى، بـدنى و عوامـل  :عوامل مؤثر در سعادت انسان را بـه ترتيـب اهميـت بـه سـه دسـته

ابتـدا  ،اش با جهان دليل نوع مواجهه به  البته انسان ؛)67: 1392مطهری، ( كند مىخارجى تقسيم 

ه همين دليـل اسـت ب. شود مىمتوجه عوامل خارجى، سپس بدنى و در نهايت عوامل روحى 

كه بشر غالباً به ثروت بيشـتر از سـالمت و بـه سـالمت بيشـتر از شخصـيت اخالقـى اهميـت 

، در صــورتى كــه يكــى از اهــداف كســب ثــروت، تــأمين تندرســتى و )69: ھمــאن( دهــد مى

لذا ثـروت ارزش ذاتـى در تـأمين سـعادت . مقدمه كسب شخصيت اخالقى است ،تندرستى

ادت شـمرد نـه سـاز سـع آن را بايد عامِل زمينه ،به بيان ديگر .دارد ندارد، بلكه ارزش ابزاری

  . خودش از عوامل سعادت است ،كه تندرستى عامل سعادت؛ در حالى

. كنـى سـعادت اسـتكنـى و غيررُ تميـز ميـان عوامـل رُ مطهری، بندی ديگر استاد  تقسيم

آنهـا  تـوان مىهستند و نايمان يا تقوا، شرط الزم برای رسيدن به سعادت مثًال كنى، عوامل رُ 

افزايند امـا  عوامل غيرركنى بر رونق سعادت مى ،در مقابل. دكررا با ديگر عوامل جايگزين 
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. زيبايى يا برخـورداری از هـوش بـاال :با ساير عوامل جبران نمود، مانند توان مىنبود آنها را 

امـل باشـند، بـه كه در مقـام احصـای ك مل سعادت از منظر ارسطو، بدون آناستاد، ذيل عوا

 ،های فهرست ارسطو پرداختـه و بـا اسـتفاده از آيـات و روايـات و تحليـل عقلـى ذكر نقص

همسر صالح، ذريه پاك، دوسـتان : همچون ،عوامل برونى: كنند مىعوامل ديگری را اضافه 

حكمـت،  :همچـون ،صميمى و يكرنگ، محـيط مسـاعد رشـد و پيشـرفت؛ عوامـل روحـى

 :همچـون ،، انصاف و جوانمردی، اراده قوی و عوامل بدنىعدالت، شجاعت، داشتن هدف

  . گری زيبايى، سالمت، قوت بدنى، ورزش، هنرمندی و صنعت

نظريه فهرسـت عينـى از ايـن  :گفت توان مىبا توجه به آرای شهيد مطهری  ،در مجموع

كه اسالم چه عوامل خـارجى  كند، صحيح است، اما اين مىنظر كه به عوامل خارجى توجه 

ــرای ســعادت الزم شــمرده و كــدام را رُ  را ــد  كنــى مىرُ ركنــى و كــدام را غيب ــد، نيازمن دان

عـدم توجـه بـه ايـن  ،جنبه نادرست نظريه فهرست عينـى. ی مستقل ديگری استها پژوهش

، ھمـאن(جوشند و نيازمند عامل خارجى نيسـتند  ها از روح مى نكته است كه برخى از سعادت

  . )67: 7ج

  منظر اسالم گرايى از كمال. 4ـ3

گرا هستند و طلب كمال را نه تنها مخصوص انسان  انديشمندان مسلمان به وضوح كمال

انـد و  دانند كه از نقص به سوی كمال در حركت بلكه مخصوص همه موجودات طبيعى مى

. )23: 1381، ھمـو(رسـاند  همه را به كمـال نهـايى خـود مى - العالمين عنوان رب به - خداوند

ساير موجودات اتفاق نظر وجود نداشته باشد، امـا در مـورد بودن  گرا رد كمالاگر هم در مو

محل اختالف تنهـا در چيسـتى كمـال و چگـونگى رسـيدن بـدان . القول هستند متفق ،انسان

بــدون ورود بــه ايــن اخــتالف آراء، قــدر متــيقن آن اســت كــه در مقايســه بــا ســاير . اســت

ر هنگام تولد بالقوه و آماده رويش و شـكوفايى استعدادهای انسان د موجودات، عمده قوا و

تر شده و انسـانيت خـود را  د به كمال خود نزديكتوان مىآنها كردن  است و انسان با شكوفا

  .)67ـ66: ج1389، ھمو(بسازد 

طلب است و به هـر مرتبـه از  طلب و كماِل مطلق از نظر شهيد مطهری، انسان فطرتاً كمال

به واسطه نقصى كه در آن است، بـاز هـم طالـب  ،مطلق نباشداگر كمال  ،رسد كمال كه مى
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باز هم در تكاپو و تـالش  ،تا انسان به كمال مطلق نرسد ،به همين دليل. كمال باالتری است

ترين امر فطری در انسان را عشق به  بنيادی ،امام خمينى نيز. )113: 1390אروאنه و دאودی، (است 

بهשـتی، (دانـد  طلبى انسـان مى فطرت كمال مطلـق ،گركمال و نفرت از نقص و به عبارت دي

كـردن  رد :مـثالً (انـد  كه بعضى بـه مقابلـه بـا برخـى از اميـال پرداخته خالف آنبر . )7 :1395

مطهـری، انسـان در اسـتاد بـه بـاور  .)ابداعى ناشى از تحريف مسيحيت ،ازدواج در رهبانيت

 لى بيهوده و لغو در وجود بشر نهاده نشـدهخود به همه آنها نياز دارد و هيچ تمايسير تكاملى 

  .)50: 1372مطهری، ( است 

است، تنها لذاتى برای انسان  بر اين اساس كه انسان برای رسيدن به كمال خود خلق شده

آن دسته از عوامل عينى الزم است كه انسان را نيز ارضای اميالى مجاز است و  و مفيد است

بايد از لذات، ارضای اميال و تهيه آن دسته از  ،ترتيببه كمال خود نزديك كند و به همين 

بـين ايـن دو محـدوده، . ، اجتنـاب كنـدكنـد مىعوامل عينى كه انسان را از كمال خود دور 

ارضای اميال و عواملى عينى قرار دارند كه نه انسان را به كمال خود نزديك كرده و  ؛لذات

مصرف غـذای مثًال . يره مباحات قرار دارنددر دا ،و به اصطالح فقهى كنند مىنه از آن دور 

ــ مىمــورد اســتفاده فــرد،  هــر چنــد نقشــى در  ؛منــدی فــرد را افــزايش دهــد د رضــايتتوان

بـه كمـال، كننده  يا نزديككننده  اما در حاالت دور. وی به كمال خود نداردكردن  نزديك

در اسـالم بـا دت و اين تفاوت اصلى نظريه سـعا شود مىدين و عقل پررنگ  :نقش دو عامل

  .نظريات مدرن است

يـابى  كارهای كلى برای مـديريت لـذات و اميـال در راسـتای دسـت ارائه راه ،نقش دين

ذاری اين دو عامل، پس از تأثيرگ. تشخيص مصاديق آنها است ،انسان به كمال و نقش عقل

بـا ايـن . رسـد ها و قبول تأثيرگذاری آنها مى دادن به اميال، عواطف و گرايش نوبت به ميدان

ــ مىعقــل  ،وجــود ــه كمــك وحــى بعضــى از حكمتتوان ــرای  د ب هــای دســتورات الهــى ب

  . انسان به كمال را درك كندكردن  نزديك

باح ارضای اميال و كسـب لـذات و تهيـه عوامـل عينـى در اسـالم آنچه در مورد دايره مُ 

اگـر چـه  ؛به اختصار نظريـه تلفيقـى اسـالم در مـورد سـعادت دانسـت توان مىگفته شد، را 

  . ی گسترده استها پژوهشايضاح ابعاد مختلف آن نيازمند 

ميل جنسى، نقش زيادی در زندگى فـردی، خـانوادگى و اجتمـاعى انسـان دارد و هـيچ 
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اسـالم نيـز ايـن ميـل را بـه . د از پرداختن بدان طفـره رودتوان مىای در مورد سعادت ن نظريه

اسـت، بلكـه آن را در مسـيری هـدايت   نـدادهاست و دستور به مقابله با آن   رسميت شناخته

اين ميل با توجه . نمايد كه هم ارضا شده و هم فرد را برای رسيدن به كمال خود كمك كند مى

رسـد  بـه نظـر مى ،بنـابراين. به قوت خود، نقش عظيمى در سعادت يا شقاوت فرد و جامعه دارد

توانــد بخشــى از رفــاه  ىم ،تفــاوت غــرب مــدرن و اســالم در چگــونگى پــرداختن بــدين ميــل

سـعادت  بـا مبنـا قـراردادن نظريـه یبخـش بعـددر  ،بر اين اساس. شده را توضيح دهد احساس

های ازدواج، تشكيل خانواده و فرزنـدآوری مبتنـى  دنبال استخراج بعضى از حكمت به ،شده بيان

  .است هشامل غرايز و فطريات وی و نقش آن در سعادت فرد و جامع :بر ابعاد وجودی انسان

  خانواده و سعادت در اسالم. 4

اهميـت زيـادی  ،ترين نهادهای حيـات جمعـى عنوان يكى از مهم اسالم برای نهاد خانواده به

كه خداوند متعال به ازدواج درآوردن جوانان را وظيفه جامعـه دانسـته  ای گونه به ؛قائل است

نيـز هـيچ  9پيـامبر اكـرم. )32: نورسوره ( شود مىو خود نيز متقبل مخارج زندگى مشترك 

 )3، ج1385שیخ صـدوق، (دانند  تر از ازدواج نزد خداوند متعال نمى بنايى در اسالم را محبوب

  .)ھمאن( كند مىواسطه آن، فرد متأهل نصف دين خود را حفظ  كه به

 ،نهـادی اسـت كـه در مجمـوع ،نشـان دهـيم خـانوادهسعى خواهد شد تـا در اين بخش 

تـأمين ) گرفتن دوست از جنس مخالفمثًال (های نهادی  از ساير بستهسعادت انسان را بيشتر 

  . شود مىموجب كاهش سعادت به اين نهاد، و هر گونه آسيب  كند مى

  گرايى و خانواده لذت. 1ـ4

چـه امـام  چنـان ؛اسـت  قايسه با لذت جنسى دانسته نشدهمهيچ لذتى قابل  ،در متون دينى

محدث نوری، (دانند  آخرت را همبستری با زنان مى لذيذترين شىء در دنيا و حتى 7صادق

اســالم بــرای رســيدن بــه ايــن لــذت چــارچوبى تــدارك  ،بــا ايــن وجــود. )158: 14، ج1366

 كنَِساؤُ « :است ديده َ كْم َحْرٌث ل و بـا هـر نـوع تلـذذ  )223: بقـره(» ...ْم َأنَى ِشـئْتُْم كْم فَأْتُواْ َحْرث

گرايى جنسـى را تنهـا در  مبارزه كرده و لـذتجنسى خارج از چارچوب همسری به شدت 

  . شناسد چارچوب خانواده به رسميت مى
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دعـای پـيش از : دارای آداب متعـددی از جملـه ،يعنـى ازدواج ؛جنسـى اما همين التذاذِ 

ازدواج، هنگام عقد و هنگام زفاف؛ خطبه نكاح و نماز شب زفاف است كه نگـاه معنـوی و 

تا آن را از يك رابطه صرفاً حيوانى خارج ساخته و  كند مى دينى اسالم به ازدواج را آشكار

اسـالم عـالوه بـر  ،به عبارت ديگر. )44: 1393فر،  سאאری(جنبه روحانى و عبادی بدان ببخشد 

ترتيب اسـت كـه تلـذذ  بـدين. دانـد شناختن لذت جنسى، منبع آن را نيـز مهـم مى به رسميت

ب زنـان را از حُ  7ارد كه حضرت امام صادقای در اسالم اهميت د اندازه  جنسى شرعى به

  .)82: 1385طبאطبאیی، (دانند  اخالق پيامبران مى

  :گرايى بر كنار است گرايى اسالمى از سه نقد وارده بر مكتب لذت اين نوع لذت

با توجه به انحصار تلذذ جنسـى در خـانواده، بـردن لـذت : نقد ماشين تجربه نوزيك) 1(

  .ك نامشروع استجنسى از ماشين تجربه نوزي

الزمـه . شمارد پرستى را مذموم مى طلبى را مشروع اما لذت لذت ،اسالم: پرستى لذت) 2(

كسب لذت كردن  طلبى در شريك جنسى است و اسالم با محدود تنوع ،جنسى پرستىِ  لذت

  .پرستى جنسى مبارزه نموده است جنسى در چارچوب زوجيت، تا حد زيادی با لذت

بخشـيدن بـه ازدواج بـا كمـك تبـديل  اسالم با تقـدس: مسير كمال آن در قراردادن) 3(

رف خـارج كـرده و رابطه جنسى به يـك مناسـك دينـى، لـذت آن را از جنبـه حيـوانى ِصـ

  .كند مىماهيتى عبادی بدان بخشيده و آن را در جهت كمال انسان مديريت 

ُ  :نندما ؛مديريت لذت جنسى در قالب خانواده، امكان كسب لذات ديگری جز به نس بـا ا

  .تنها در چارچوب خانواده وجود دارد... ها، كسب محبت آنها و  همسر و فرزندان، نوه

  ارضای اميال در چارچوب خانواده. 2ـ4

در  تـوان مىتـرين آنهـا را تنهـا  دارای اميال گونـاگونى اسـت كـه بخشـى از مهم ،انسان

ميل غريزی انسان است كـه ميل به جنس مخالف و فرزند، دو . چارچوب خانواده پاسخ داد

َهوِت مِـ«خداوند در وجود وی قرار داده و از آنها به  الش َن لِلنّاِس ُحبسـاِء َو الْبَنـينَ ُزيَن الن «

لـذا ميـل جنسـى و  به معنای ميل شـديد اسـت و ،واژه شهوت. است  هكردياد  )14: عمرאن אل(

ب بقـاء از اميـال غريـزی انسـان حُ  ،گرميل به توليد نسل و تداوم وجود خويش و به تعبير دي

بـرای برخـورداری از فرزنـد صـالح از طـرف پيـامبرانى  ،دعـا. )20 :1384پنאه،  אسאمی(هستند 
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ب بقاء دانست نشانه حُ  توان مىهمچون حضرت ابراهيم و حضرت زكريا در دوران پيری را 

  .)38: ھمאن(

  ن را دلـداری دهـد، نيـز ميل به داشتن همدمى يكرنگ و صميمى كه در مشكالت انسـا

ـْن َأنفُِسـكْم َأْزَواًجـا لتَْسـكنُوا ِإلَيَْهـا «: ديگر اميال فطری استاز  َومِْن آيَاتِِه َأْن َخلََق لَكم م...« 

  . )21: روم(

پاسخ مقتضى خود را دريافـت كننـد، امـا  ،اين اميال بيهوده نبوده و بايد مانند ساير اميال

راگير در طول زندگى باشد تـا از نقـدهای وارده بـر نظريـه اميـال اين پاسخ بايد آگاهانه و ف

  :بركنار باشد

نهادی است كه زنـدگى فـرد از ابتـدای تولـد تـا  ،خانواده: فراگيری در كل زندگى )1(

ارضای ميل جنسـى خـارج از چـارچوب ازدواج فاقـد دوام . زمان مرگ در آن جريان دارد

  جـين را در كـل زنـدگى نسـبت بـه يكـديگر است؛ در صورتى كـه عقـد ازدواج دائـم، زو

 توانـد پاسـخ مناسـب شدن تنها در چارچوب خـانواده مى ميل به پدر و مادر. نمايد متعهد مى

برخورداری از همدم و مـونس زنـدگى نيـز بـا شـراكت جنسـى صـرف قابـل . دريافت كند

  .يابى نيست دست

توجـه بـه پيچيـدگى انسـان، فرد است و بـا بودن  به معنای طبق مصالح: بودن آگاهانه) 2(

. قادر به تشخيص مصالح عاليه و درازمدت خود نيسـت ،وی به تنهايى و بدون كمك وحى

انسـان از هـدايت وحـى فـراهم  گيـری بهرهامضای ازدواج توسط شرع مقـدس راه را بـرای 

  .كند مى

كور است و اگر تحت مديريت ديـن  ،همچنان كه گفته شد ميل جنسى ،خالصه طور به

  .برد مىقرار نگيرد، زمينه شكوفايى ساير استعدادهای انسانى را از بين  و عقل

  ده در اسالمافهرست عينى و خانو. 3ـ4

بعضـى از ايـن . سـاز متعـددی نيـاز دارد بـه عوامـل زمينه ،انسان برای رسيدن به سـعادت

در  عوامل كه برای حيات انسان الزم بوده و تنها در چارچوب خانواده قابليت تحقـق دارنـد

  : شوند مىذيل ذكر 

طفوليت و (ها در ابتدا و انتهای دوره عمر خود  انسان: از فرزندان و سالمندان قبتمرا )1(



  109  )كشورها ينسرانه ب يداحساس رفاه با تول ىعدم همبستگ( يسترلينا یحل معما ینهاد خانواده در اسالم برا یها داللت

  

های ناشى از نقص عضو يـا بيمـاری نيازمنـد مراقبـت و  يا در هنگام ناتوانى )سـالمندی

هـای  چـه ايـن وظيفـه در دولتاگر. )10: 1394بستאن، (ين هسـتند حمايت از طرف ساير

است، اما هيچ پرسـتاری  ها و خانه سالمندان قرار داده شده ربى به عهده مهد كودكغ

د نيازهـای فـرد را توانـ مىن) برای والدين(و فرزند ) برای فرزند(پدر و مادر  به خوبىِ 

وظيفـه مسـلمان  ،قرآن مجيـد. تشخيص داده و با دلسوزی در پى برآوردن آنها برآيد

داند  خوردگى مى ترام در حد اعلى حتى در زمان سالنسبت به والدين را اطاعت و اح

سـوره (دانـد  و وظيفه والدين را نيز حمايت از فرزند تا سن رشد مى )15ـ14: لقمאنسوره (

  .)233 :بقره

صورت غريزی نيازمند محبت و عالقـه ديگـران اسـت و  به ،انسان: حمایت عاطفی) ٢(

بهترين محيط بـرای . شود مىو دلسرد  مندی از محبت ديگران، افسرده در صورت عدم بهره

عشـق و  ،كـه خداونـد متعـال عاطفى ديگران، خانواده اسـت؛ چنـانبرخورداری از حمايت 

 و احسـان بـه و )21: سـوره روم( اسـت  های خويش دانسـته عالقه ميان زن و شوهر را از نشانه

 متعـدد אیـאت و 24 :سوره אسـرאء( دهد مى دستور آنها از عاطفى حمايت يعنى ؛والدين به نيكى

 و عاطفـه از فرزنـدان و والـدين زوجـين، برخـورداری موجـب ،ازدواج ترتيب بـدين. )دیگر

  .شود مى يكديگر محبت

هايى كـه بـر عهـده دارد، ماننـد بـارداری،  به واسطه نقش ،زن: حمایت مالی و نفقه) ٣(

احت در ايام ماهيانـه زايمان، شيردهى نوزاد، پرستاری و مراقبت و تربيت فرزند، نياز به استر

و لـذا  ]دارد[تری  قدرت كسب ضعيف ،و همچنين به واسطه ظرافت وجودی، نسبت به مرد

زايى،  همچنـين اسـتعدادهايى همچـون بچـه. اسـت نفقه وی بر عهده شوهرش قرار داده شده

د در حـد اعلـى شـكوفا شـود توانـ مىشيردهى و تربيت فرزند، بدون حمايت مالى شـوهر، ن

فرزنـدان نيـز تـا رسـيدن بـه سـن كـار و اتمـام تحصـيالت، نيازمنـد . )241: ب1389مطهری، (

نفقه همسـر  ،بدين داليل است كه در اسالم. برخورداری از حمايت اقتصادی والدين هستند

از در بيـرون  فعاليـتدليل  بـه ،مـردان. اسـت  و فرزندان بر عهده مرد خانواده قرار داده شـده

برای تشكيل خانواده و تربيت فرزندان حاضرند ايـن مخـارج را  قادر بدين كار بوده و ،خانه

ها و نيازهای خود به  توانايى براساسهمه اعضای خانواده  ،لذا با اين طراحى .بر عهده گيرند

  .شود مىفعاليت مشغول شده و اين امر موجب استحكام بيشتر خانواده 
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ــاعی )4( ــرل اجتم ــ: کنت ــار نهاده ــانواده، در كن ــازمانخ ــى از  ا و س ــمى، يك ــای رس ه

گـرايش افـراد بـه نقـض هنجارهـای  كنـد مىكارهای كنترل اجتماعى است كه تالش سازو

در كنتـرل درونـى، هـر كـس از درون بـه انجـام رفتـار منطبـق بـا . اجتماعى را كنتـرل كنـد

يى را به فـرد ها ارزشاولين نهادی كه چنين . شود مىبند  ی اجتماع پایها ارزشها و  خواسته

چـه  ؛ چنـان)18 :1391 :مهدوی و אختـری(خانواده است  ،كند مىاده و آن را درونى آموزش د

  .)19ـ18: لقمאنسوره ( كند مىهای اجتماعى متعددی  حضرت لقمان به فرزند خود سفارش

چه قرآن به تربيت و  تربيت دينى فرزندان بر عهده والدين است؛ چنان: تربیت دینی) ۵(

همه مسلمين  ،و در حالت كلى نيز كند مىرزندان خود اشاره موعظه لقمان و نوح نسبت به ف

و  13: لقمـאنسـوره ( كنـد مىسفارش  ،را به تربيت توحيدی فرزند كه در رأس آن نماز است

  .)132:طهسوره ؛ 17

تشكيل خانواده منجر به تالش بيشتر مرد خانواده برای تأمين مخارج : افزایش تالش) ۶(

كـه هـر دو موجبـات افـزايش رونـق و  شـود مىانداز  ای پسزندگى و افزايش قناعت زن بر

 دهـد شدن مى نياز چه خداوند به زوجين فقير وعده بى ؛ چنانكنند مىرشد اقتصادی را فراهم 

 9كــه رســول خــدا اســت، چنــان  معنــا اشــاره شــده در روايــات نيــز بــدين. )32: نــورســوره (

ــُه َأْرزَ «: فرماينــد مى يــا امــام  )217: 100ق، ج1403عאمــه مجلســی، (» ُق لَكـُـماتِخــُذوا اْألَْهــَل فَِإن

: 5، ج1365כلینی، (» الرزق مع النساء و العيـال«: دانند رزق را همراه با زن و عيال مى 7صادق

330( .  

  تكامل در چارچوب خانواده. 4ـ4

. ترين درجه فعليت و در باالترين درجه بـالقوگى قـرار دارد در پايين ،انسان در بدو تولد

انونى بـرای پـرورش اسـت كـه خـانواده كـذا برای تكميل استعدادهای خود نيازمند ايجاد ل

با توجه به نقش الگوها در تربيت، اولين افـرادی كـه در معـرض ديـد . آن استكننده  تأمين

بـه نسـل بعـد انتقـال  ها ارزشها و  فرهنگ ،ترتيب ر دارند، والدين وی هستند و بدينوی قرا

، از كنـد مىفردی كه خارج از چارچوب خانواده رشد . )9: 1392دیگرאن،  سعیدیאن و(يابد  مى

  . چنين تربيتى محروم خواهد بود

نوع انسان همانند بسياری از مخلوقـات . فرزندان، زوجين هم نيازمند تربيت هستند جز به
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آن اسـت كـه  ،ويژگـى چنـين موجـودی. )36: یسسوره (شده است صورت زوج آفريده  به

از نظر روحى و جسمى ناقص بوده و با زوجيت يكديگر را كامل  ،مؤنث آن جنس مذكر و

و نفـس خـود را در مسـير تهـذيب نفـس  ]انجام داده[خود را  ]داریدين[بهتر مثًال ؛ كنند مى

های متعدد در زمينه  دليل نقش حضور قلب بيشتری دارند؛ به ،؛ در زمان عبادتدهند مىقرار 

ــرورش ــه پ ــدان، زمين ــراهم  همســر و فرزن ــا در كــوره حــوادث ســخت ف   اســتعدادهای آنه

بـه  ،نقاط قوت و ضعف خود را شناخته و در گام بعـد ،شود؛ در بستر زندگى خانوادگى مى

 عنوان بـه - داشـتن همسـر خـود نماينـد و در نهايـت بـا دوسـت تقويت و رفع آنها اقـدام مى

بخشـد  د را توسـعه مىپا را از دايره تنگ خودپرستى فراتر نهاده و شخصـيت خـو - ديگری

  .)165: د1389مطهری، (

  گيری نتيجه

. مادی انجام گرفـتاه خانواده در توليد كاالهای غيربه منظور بررسى جايگ ،پژوهش حاضر

گرايى، نظريه ارضـای  لذت :شامل ؛ترين نظريات فلسفه سعادت ابتدا اصلى ،برای اين منظور

به اختصار معرفى شده و از منظر اسـالمى گرايى و نظريه تلفيقى  اميال، فهرست عينى، كمال

سپس استدالل شد كه نظريه اسالم در باب سعادت يك نـوع نظريـه . مورد نقد قرار گرفتند

گرايى، ارضـای  لـذت ای گونه بهگرايى است؛ به اين معنا كه  تلفيقى با قرائت خاص از كمال

دمت كمال انسان قـرار كه در خ كند مىمند  مند و ضابطه اميال و فهرست عينى را چارچوب

گرايى و ارضـای اميـال مخـالف نبـوده و مقـدماتى كـه بـرای  اسالم با لذتبنابراين، . گيرند

سـى خـانواده بـا برر. شمارد رسيدن به آنها الزم است را نيز برای سعادت و رفاه ضروری مى

نظريـه  يعنـى ؛شـده در ايـن مقالـه ده انطباق كامل آن با نظريه مطرحدهن قرائت اسالمى نشان

معنا كه خانواده اسالمى منبع مهمى برای كسب لـذت،  يندتلفيقى سعادت در اسالم است؛ ب

كننـده  و ارائه )شـدن شـدن و مـورد عالقـه واقـع ميل جنسـى، فرزنددار(ارضای اميال انسانى 

فهرست عينى از نيازهای انسان برای رسيدن به رفاه است كه انسان را در مسـير كمـال خـود 

كاالهای غيرمادی متنـوعى اسـت كـه هـم بـرای كننده  توليد ،خانواده اسالمى. دده مىقرار 

از . دهـد مىو هم وی را در رسـيدن بـه كمـال انسـانى خـود يـاری  كند مىانسان ايجاد رفاه 

ُ  توان مى ،جمله اين كاالها نـس بـا جـنس مخـالف، داشـتن فرزنـد، داشـتن به رابطه جنسى، ا
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ى، سـكون و آرامـش، كسـب اسـتقالل و خودبـاوری، والدين، حمايت عاطفى، حمايت مال

اشـاره كـرد كـه عمـده آنهـا تنهـا در ... برخورداری از مراقبت ديگران، تكامل شخصيتى و 

موجب كاهش توليد ايـن  ،يابى هستند و تخريب بنيان خانواده چارچوب خانواده قابل دست

كه ممكن اسـت توليـد  با اين ؛شود مىكاالهای غيرمادی و لذا كاهش از رضايت از زندگى 

  .كاالهای مادی در جامعه نيز افزايش يافته باشد
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