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  سينا  تحليل ماهيت لذت از منظر ابن

نا از جملـه سـي ابـن. ای نزد انديشمندان برخوردار است پرسش از ماهيت لذت از اهميت ويژه
پـيش از او . ورزد ىمـاهتمـام » چيسـتى لـذت«فيلسوفانى است كه نسبت به پاسخ بـه پرسـش 

   .تعاريف گوناگونى از لذت شده است
و در  )1768-1362: 3، ج1367افالطــون،(رده كـ امـری مطبـوع معرفـى ، لـذت را قـوانینافالطـون در 

، همـان( داند ىملذت را دوباره پُرشدن با آن چيزی كه بالطبع بايد موجود باشد،  م�المه فیلبس،

كننده  بر اساس اين تعريف، احسـاس: ديگو ىمارسطو در نقد تعريف دوم افالطون . )2084: 4ج
اگرچه انسان در حالى كـه پُـر شـدن صـورت . ه چنين نيستك حال آن ،لذات بايد بدن باشد

ايـن نظريـه در . )375-374: 1381رسـطو، ا(، اما لذت، پُرشدن نيسـت كند ىم، احساس لذت رديگ ىم
زيـرا آدمـى، وقتـى احسـاس درد گرسـنگى . شود خصوص لذاِت حاصل از تغذيه مطرح مى

ايـن تعريـف در خصـوص انـواع كـه  در حالى. شـود كند، پر شدن بدن او سبب لذت مى مى
صـادق ... ديگِر لـذت ماننـد لـذت آمـوختن، استشـمام رايحـۀ خـوش، ديـدن منـاظر زيبـا و 

  .)375-374: 1378رسطو، ا( نيست
از ديدگاه او لذت امـری بسـيط . ادراك تصديقى امر مطبوع است» لذت«به نظر ارسطو، 

  .)240: 1389همو،(ت ولى لذت تصديق اس ،چون احساِس محض در حكم تصور است ؛نيست
طبـع ) منـافر(م فارابى پس از تقسيم ادراك به سـه قسـم مالئـم طبـع مـدِرك، غيـر مالئـ

  . )64): ب( 1405فارابى، (» ذت ادراك مالئم استل«: ديگو ىممدِرك و ادراك با واسطه 
زكريای رازی ضمن بيان اين نكته كه انسان در حال آزار و رنج حالتى غير طبيعـى دارد، 

و بازگشت به حالت طبيعى تعريف كرده است ) رنج(ا به خروج از حالت غير طبيعى لذت ر
  .)37-36: تا ، بىزكريای رازی(

تعريـف كـرده » كننـده ادراك امر مالئِم ادراك«سينا در آثار مختلف خود لذت را به  ابن
نيـز آن را بـه » مالئـم«و در توضـيح  )369: 1404؛ همـو، 591: 1376؛ همـو، 110: 1363؛ همو، 59: 3، ج1980سينا،  ابن(

كنـد و در  آيـد، تفسـير مى حصول كمالى كه نسبت به يك قوه كمال بالفعل بـه حسـاب مى
دهد، مقصود نهايى خـود  ارائه مى االشارات والتنبیهاتنهايت، با تعريف جامعى كه در كتاب 

ادراك و نيـل بـه  لذت عبارت است از«: دارد ىمبيان » تنبيه«از حقيقت لذت را تحت عنوان 
  .)337: 3، ج1383ابن سينا، ( »كننده كمال و خير است آنچه نزد ادراك

. شـود ىمـو به ارسـطو و فـارابى نزديـك  رديگ ىماز افالطون فاصله سينا  بدين ترتيب ابن
شـدن يـا رجـوع بـه حالـت طبيعـى  لـذت را پـر -برخالف افالطـون و زكريـای رازی  -وی 
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؛ كنـد ىمـلذت را در امور مادی يا در برخى مصاديق لـذت خالصـه  آنها؛ تعاريف داند ىنم
زيرا نه تنها تغيير حالت و پر شدن از اقتضائات ماده است، بلكه تعريـف بـه تغييـر حالـت بـه 

لـذت بـه معنـای  - گويـد ىمهمان گونـه كـه ارسـطو  -انجامد و  ىمعدمى بودن لذت حسى 
اما چنانچه خواهد آمد، تعريـف . صادق باشد تواند ىمشدن تنها در لذات حاصل از تغذيه  پر

حـاكى از آن اسـت كـه لـذت مراتـب طـولى دارد و دربرگيرنـدS همـۀ موجـودات سينا  ابن
او ماننـد ارسـطو و . ای از آن برخوردارنـد و هر يك از قوای ادراكى نفـس از مرتبـه شود ىم

» امـر مالئـم«از و خيـر را گويـاتر  و كمـال كنـد ىمـفارابى لذت را از سـنخ ادراك معرفـى 
  . داند ىم

كننـده،  هايى چـون ادراك، نيـل، ادراك تر اسـت و از مؤلفـه سينا جامع تعريف نهايى ابن
انـد و در تفهـيم و  كمال و خير تشكيل شده است كه مورد نقد جدی فخـر رازی قـرار گرفته

  .اند تحليل بهتر ماهيت لذت نيازمند توضيح

  ادراك و نيل 

. در هـر دو تعريـف هسـتيم» ادراك«شاهد وجود مؤلفۀ سينا از لذت،  با تأمل در تعاريف ابن
كه از نظر او حقيقت لذت از سنخ ادراك است، ترديدی نيست، امـا افـزودن  بنابراين در اين

كه چـرا ايـن قيـد بـه تعريـف  كند ىمدر تعريف دوم اين پرسش را به ذهن متبادر » نيل«قيد 
  افزوده شده و پس از ادراك آمده است؟  

نيـل يـك . اصابت و وجدان اسـت - ديگو ىمگونه كه خواجه نصير  همان -منظور از نيل 
ى بـا حصـول صـورتى از آن حاصـل گـاه ءىشمرتبه از ادراك باالتر است؛ چراكه ادراك 

كننـده  شـود كـه ذات آن نـزد ادراك نيل بـه شـىء زمـانى حاصـل مى كه ىحالد، در شو ىم
 ،بنـابراين. گيرد، اما لذتى برای انسان نداشته باشد بسا ادراك، صورت حاضر شود، يعنى چه

تنهـايى بـر  در ضـمن واژS نيـل بـه. وجود ادراك و نيل در كنار هم بـرای التـذاذ الزم اسـت
، داللِت نيـل بـر ادراك يـك داللـت مطـابقى نيسـت، بلكـه داللـت كند ىنمادراك داللت 

نطق تقدم اعم بر اخص واجـب ادراك اعم از نيل است و در م ،از سوی ديگر. التزامى است
اين دو را بـا هـم آورده و ادراك را مقـدم بـر نيـل كـرده اسـت سينا  ابن رو، است و از همين

  .)338-337: 3، ج1383طوسى، (
بودن ادراك و تأكيـد بـر  گفته تالش دارد تا با نفـى حصـولى خواجه نصير در تفسير پيش

و نيـل در كنـار هـم بـه ادراك  وصول بـه ذات شـىء بـه ايـن نكتـه اشـاره كنـد كـه ادراك
يعنى قوه مدركه افزون بـر ادراك بايـد  ؛دانجام حضوری، يعنى حضور شىء نزد مدرك مى
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 Sامر لذيذ را دقيقاً وجدان كند تا به لذت برسد؛ برای مثال، ممكن است كسـى تصـوير منظـر
  .  ذت ببردزيبايى را ببيند ولى لذتى از آن نبرد، اما در صورت حضور در آن و وجدان آن ل

  
  

  كمال و خير

و به تعبيـر  -گونه ادراك حضوری  كافى است؟ آيا هر آيا تعريف لذت به ادراك حضوری
؟ بـه عقيـده دانجامـ لزوماً به حصول لـذت مى -گونه حضور معلوم نزد قوS مدركه  هر ديگر،

بـا ايـن قيـد، تأكيـد . كمال و خير بودن مدَرك نزد مدِرك شرط ديگر التذاذ اسـتسينا  ابن
كـه  جايى از آن. انجامـد گونه حضور معلوم نزد قوه مدركه لزوماً بـه لـذت نمى كه هر كند ىم

دهنـد،  ىمدو مؤلفۀ كمال و خير حجم بيشتری از اشكاالت فخر رازی را به خود اختصـاص 
  .كنيم ىمرا به طور اجمالى بيان  آنهااز سينا  تبيين ابن

 : گويد سينا در تعريف خير مى ابن

امری است كه هر چيزی در اشتياق آن است و آنچـه هـر  خير، به طور مجمل
سـينا،  بنا(... چيزی در اشتياق آن اسـت، همـان وجـود يـا كمـال وجـودی اسـت

1376: 380(.  
  : ديگو ىمدر جای ديگر 

اسـت و  الوجود واجـبيقتـاً حقوجود است و كمال وجـود،  كمال يقتاً حقخير 
شـوند و از ايـن  ىمشر عدم آن كمال است، چيزهايى كه برای مـا نـافع تلقـى 

نظـام . ناميم، در حقيقـت خيـرات نيسـتند ىم] امور خير[جهت آنان را خيرات 
و خيـر ] نظام احسن[م تعالى است و نظام عال  حقيقى و خير محض، ذات باری

  .)72: 1404همو،( اند شدهآن از ذات واجب تعالى صادر 
  

كمال وجود، يعنى واجب تعالى است و موجـودات بـر  -االمر در واقع و نفس -بنابراين خير 
اساس فطرت حقيقى به آن اشتياق دارند، امـا گـاهى خيـر بـودن امـری نسـبت بـه تمـايالت 

كه اغلب، خير حقيقـى نيسـت و از نـوعى خيـر نسـبى حكايـت  شود ىمموجودات، متفاوت 
  .دارد
در فلسفه به معنای فعليت در مقابل قوه و نقص است و به كمال اول و دوم تقسيم » كمال«
ای كـه در  گونـه كمال اول، كمالى اسـت كـه نوعيـِت نـوع بـه آن وابسـته اسـت؛ به: شود مى

 ادراك �#D  א�אכ ��8   = + = =

                   حسي
ادراك 
 حضوري

لذت 
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صورت نبودن آن، نوع مورد نظر نيز منتفى خواهد شد، اما كماالتى كـه پـس از قـوام يـافتن 
يا تأثراتى ) افعال(د گذارن ىمشوند، مانند تأثيراتى كه در اشياء ديگر  نوع برای آن حاصل مى

در » كمـال«مـراد از . نـديگو» كمـال دوم« نهـايابه همـه ) انفعال(د رنيپذ ىمكه از اشياء ديگر 
  .)289: 1403سينا،  ابن(ت اس -مبه ويژه كماِل ثانى به معنای دو -جا فعليت دفعى  اين

در . شـود ىمـبا اين تفسير هرگونه فعليتى فارغ از خير يا شر بودن آن به منزلۀ كمال تلقى 
 تـوان ىنمـو اسـتعدادهای بـالقوه دارد و  هـا شيگرا، آدمى لامثبرای . حالى كه چنين نيست

؛ شـود ىمـگونه تبديل گرايش يا استعداد بالقوه به بالفعل، به منزله كمـال تلقـى  گفت كه هر
كه اين استعداد يا گـرايش، ممكـن  رسد ىمای به فعليت  ه افعال او استعداد بالقوهزيرا در هم

  .است خير يا شر باشد
ای اسـت كـه متناسـب بـا  كه آدمى دارای فطـرت اوليـه كند ىمتأكيد سينا  ابن ،رو اين از 

به بيان ديگر، نفس ناطقه و . دهد منزلت انسانى اوست و درواقع، حقيقت انسانى را شكل مى
ای است كه بر اساس آن كمال يا خيـر خـود را  هر قوه ادراكى دارای استعداد يا فطرت اوليه

ز استعداد اوليه خود بر اثر اعمال مغاير بـا ا نفس ناطقهچنانچه قوای ادراكى و . كند تعيين مى
آن فاصله بگيرند، استعدادی دوم و فطرتى ثانوی جايگزين آن خواهد شـد كـه ايـن فطـرت 

كمـال و خيـر حقيقـى از آِن واجـب تعـالى . )341: 3، ج1383ابـن سـينا، (ثانوی، كمال حقيقى نيست 
بـه همـين » عنـد المـدِرك«قيـد  جا كمال و خير نسـبى اسـت و اما مراد از آنها در اين ،است

اه ممكن است چيزی نسبت به يك مدرك كمال و گ؛ يعنى شود ىمجهت به تعريف افزوده 
بـرای مثـال، كمـال و . كه نسبت به مدرك ديگر كمال و خيـر نباشـد خير تلقى شود حال آن

 خير قوه عاقله با قوه واهمه متفاوت است؛ چون اين دو قوه كمال خـود را بـر اسـاس فطـرت
گونه كه آنچه برای انسان بـه لحـاظ حقيقـت انسـانى، كمـال  همان. كنند ىماوليه خود تعيين 

همچنين ممكن است چيـزی نسـبت . عكس ، برای حيوانات كمال نيست و بررود ىمشمار  به
يـك دليـل . به مدرك كمال و خير باشد، ولى مدرك از ادراك و رسيدن به آن لذت نبـرد

گونـه  در بـاب نـوع انسـان نيـز همين. آن تبديل گشتن فطرت اوليه او به فطرت ثانوی اسـت
سـت؛ بينى آدمى در خير يـا كمـال ناميـدن يـك چيـز مـؤثر ا است، يعنى تربيت و نوع جهان

  .  دانند ىمبرخى، امور حسى و برخى ديگر امور عقلى را كمال و خير 

 تر لذت تعريف جامع

 Sآيا ادراك حضوری كمال و خير در التذاذ كافى است؟ اگر چنـين اسـت، چـرا گـاهى قـو
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، ولى شود ىمو به آن واصل  كند ىمذائقه كمال و خير مطلوب خود مانند شيرينى را ادراك 
های مـذكور را در التـذاذ،  تنها از اين نكته غافل نبوده، بلكـه مؤلفـه سينا نه ن؟ اببرد ىنملذتى 
و خود به آنها پاسـخ داده و  كند ىمدو پرسش ساده مطرح  رو، نخست اين از. داند ىنمكافى 

  . كند ىم تر كاملتعريفش را 
با توجه به تعريف لـذت، چنانچـه كمـالى بـرای انسـان حاصـل  :پرسش و پاسخ نخست

توان  های نقض بسياری مى كه مثال در حالى. شود، ناگزير بايد لذت از آن را نيز ادراك كند
برای مثال، سالمت و تندرستى توأم با خير و كمال اسـت، امـا . در مقام انكار آن مطرح كرد

  .لذتى برای آدمى ندارد
سالمت و تندرستى از جمله امور لذيذی است كه به دليل استمرار  ،نا اوالً سي به عقيده ابن 

لذت متقوم به دو امـر ادراك و نيـل بـه كمـال و خيـر  ثانياً، . شود بر آن مورد غفلت واقع مى
شوند و به دليـل  شوند مورد ادراك و شعور واقع نمى محسوسات، زمانى كه مستقر مى. است

برد و اگـر  آدمى همواره در صحت و سالمت به سر مى. گيرند ىاستقرار، مورد غفلت قرار م
ای بهبود  از چنين نعمتى محروم شود و يا پس از بيماری طوالنى مدت، به طور دفعى و لحظه

مدت  اگر كسى مبتال به بيماری طوالنى ،به بيان ديگر. يابد، متوجه لذت سالمتى خواهد شد
ولى اگر بـه شـكل ، كند لذت سالمتى را درك نمىطور تدريجى بهبود يابد  شود، چنانچه به

  .)342-341: 3، ج1383ابن سينا،(يابد  ناگهانى بهبود يابد به لذت بااليى دست مى
تنهـا از آن لـذت  شـود كـه نـه اهى برای انسان كمالى حاصـل مىگ :پرسش و پاسخ دوم

آيـد،  بـدش مىاز شـيرينى  كـه یمـاريببرد، بلكه حتى از آن نفـرت دارد؛ ماننـد انسـان  نمى
سينا در پاسخ به اين مسـئله بـر شـرط لـذت،  ابن. شيرينى نوعى كمال و خير است كه ىدرحال

شيرينى در نظر انسان عادی و سالم كمال . ورزد يعنى ادراك و نيل به كمال و خير تأكيد مى
يـا دليل لذت نبردن بيمـار از شـيرينى . شود ولى نزد انسان بيمار، كمال نيست و خير تلقى مى

در واقـع . ن است كه كمالى ادراك نشده و بيمار به كمالى دست نيافتـه اسـت، آغذای لذيذ
اين اشكال از غفلت از شرايط لذت، يعنى ادراك كمال و خير و نسبى بودن آنهـا سرچشـمه 

  .)همان(گيرد  مى
گفته ماهيت لـذت را  های پيش گويى به پرسش سينا پس از پاسخ ابن :تعريف جامع لذت

آن » عـدم شـاغل بـودن«و » واجـد سـالمت«مقيد به عدم وجود مانع برای قوه مدركه، يعنـى 
لذت، همان ادراك و نيل به كمـال و «: دهد تری به اين شرح ارائه مى كند و تعريف جامع مى

شـود، بـه شـرطى كـه  ال و خيـر تلقـى مىخير است از آن جهت كه نسـبت بـه مـدِرك كمـ
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  .)همان(» در برابر مدِرك نباشد] مانع[گونه شاغل و يا مضادی  هيچ
  
  
  
  
  
  

آورد كـه ايـن قـوه  مىزمانى بوی خوشى چون بوی گل التذاذ بويايى را پديد بر اين اساس، 
آن كمال را ادراك كرده و بدان نيل يابد؛ البته با اين شرط كه نفس توجه كامل داشته باشد 

  .و مانع و شاغلى در برابر اين قوه نباشد

  سينا  مراتب لذت در نظر ابن

رو، شـارحين در تلخـيص سـخنان او   ينااز . سينا مبتنى است شناسى ابن تعريف لذت بر نفس
بـا و  كننـد ىمـتقسيم  حسى، باطنى و عقلى ۀسه مرتب بهقوای ادراكى نفس  واسطۀ  به لذت را

وهم و عقل  ،سو و تقسيم قوای باطنى به خيال تقسيم قوای ادراكى به ظاهری و باطنى از يك
و يا اقسام چهارگانه حسى، خيالى، وهمى حسى، باطنى و عقلى   گانه از سوی ديگر اقسام سه

  .)132: 4م، ج1981؛ مالصدرا، 334: 3، ج1375قطب رازی، ( رنديگ ىمدر نظر برای لذات وجودی و عقلى 

  لذت حسى 

ناپذير جنس حيـوانى  در ميان ادراكات حس ظاهری، بساوايى كيفيت جدايىسينا  از نظر ابن
 انـد؛ زيـرا ايـن دو قـوه واسطۀ آن چشايى و بويايى برخوردار از لذت تنها بساوايى و به. است

آزار . خود لذت ندارنـد خودی اما شنوايى و بينايى به دليل نداشتن المسه به. اند دارای المسه
ديدن گوش از صدای نابهنجار يا آزار چشم از نور شديد از حيث شـنوايى و بينـايى نيسـت؛ 

لذت بسـاوايى، چشـايى و . بلكه از جهت برخورد اين دو به حس المسه گوش و چشم است
و نفـس از طريـق المسـه لـذت  رسـد ىمـبرخورداری از حس المسه بـه بـدن بويايى به دليل 

؛ اما نفس بدون واسطه المسه از ديدن مناظر زيبا و الحان مـوزون و مـورد پسـند خـود برد ىم
كه فرد نابينـا و يـا ناشـنوا از ايـن دو لـذت  چنان. )192: 1360؛ مالصدرا،100: 1375ابن سينا، ( برد ىملذت 

ها  و از نيـل بـدان كنـد ىمـبرخوردار نيستند؛ اما كماالت المسه، بويايى و چشايى را ادراك 

= 

 كننده ادراك

 ذت ل
 ادراك
 ىحضور

 خير كمال
شاغل مانع 

 ىحضور
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و يا فردی كه حس المسۀ خـود را از دسـت داده اسـت، از كمـاالت و لـذات  برند ىملذت 
  .بينايى، شنوايى، بويايى و چشايى محروم نيست

كمال قوه غضب، غلبـه . داند ىملذت را نسبت به كماالت و خيرات قوا متفاوت  ابن سينا
ی هـا ىخـوردنكمـال چشـايى در . بر خصم، ادراك و نيل به آن كمال، لذت غضـبى اسـت

  . المسه در نرمى است و كماللذيذ، كمال بويايى در استشمام بوی خوش 

  لذت باطنى

. دانـد ىمدر ميان قوای باطنى، سه قوS حافظه، متخيله و واهمه را دارای كمال و خير سينا  ابن
ی گذشـته كـه ها صـورتاز ادراك حضوری فعل خود، يعنـى يـادآوری معـانى و » حافظه«

اميد و آرزوهاى وهمـى اسـت؛ بـرای » واهمه«كمال قوه . برد سبب كمال آن است، لذت مى
طـى، اميـد و آرزوی احتـرام ديگـران را دارد، اميـد بـه مثال، كسى كه پيش از ورود بـه محي

ادراك و نيـل بـه كمـال، لـذت . اسـت تر یقواحترام برای او كمال و رسيدن به اميد كمالى 
ی دريـافتى ها صـورتتصرف و تركيـب » متخيله«كمال . )341-340: 3، ج1383 سينا، ابن(وهمى است 

  . )109: 1363سينا،  ابن(ى است هاالو از ديگر قواست و كمال حقيقى آن، تخيل امور نيك 
يك بر ديگری برتری دارد؟ بر خالف بـاور عمـوم مـردم، لـذات بـاطنى برتـر از  اما كدام
گونه كه درد روحى شديدتر از درد حسى است؛ برای مثـال، اگـر فـرد  همان. اند لذات حسى

او غـذای لذيـذی مند به بازی شطرنج، در حال بازی شطرنج باشد و همزمـان در برابـر  عالقه
مانع از ) لذت وهمى(كه مورد عالقه قوه شهويه اوست قرار دهند، لذت اميد غلبه بر حريف 

  .  )334: 3، ج1383همو، (شود  مىتوجه او به غذای لذيذ 

  لذت عقلى 

وقتـى . دانند ىنمگرايان، تنها به وجود لذت حسى معتقدند و عقل را برخوردار از لذت  حس
اعتقادی به جهان غير مادی وجود نداشـته  اساساً عقل، ناتوان از درك مابعدالطبيعه باشد و يا 

هايى از ايـن  ديـدگاهسـينا  ابن. باشد، كمال، خير و ادراك انسان، ساحتى جز ماديات ندارند
ها بـا تبيـين مفهـوم كمـال، خيـر و ادراك  او بـرای رد ايـن ديـدگاه. نامد ىم» وهم«دست را 

عقلى، وجود لذت عقلى و برتری آن بر ديگر لذات را ثابت كرده و در اين زمينـه سـه نكتـه 
ــذت عقلــى؛ ) 1: كنــد ىمــبيــان  ــری ) 3كمــال و خيــر عقلــى؛ ) 2اثبــات وجــود ل اثبــات برت
  . عقلى لذت
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  اثبات لذت عقلى

كـه چـون عقـل انسـان،  نخسـت آن. كند ىماز دو طريق، وجود لذت عقلى را اثبات سينا  ابن
وجود بهجت و سرور در موجودات عقلى و واجب تعالى دليل بر  ،متعلق به عالم عقول است

 : استدالل دوم نيز در قالب يك قياس قابل طرح است. وجود لذت عقلى در انسان است

  .ای كمال مناسب با خود را دارد هر قوه: 1م 
  .استسبب لذت است و حصول كمال متناسب با قوه، سبب لذت قوه  كمال: 2م 
  .)340: 3، ج1383سينا،  ابن( به كمال قوه، خوِد لذت است ليادراك و ن: ن

  كمال و خير عقلى

و دربارS  كند ىمكمال و خير عقلى را با توجه به دو چهره نظری و عملى عقل تعيين سينا  ابن
حـق ] اعتبار عقل نظـری به[آنچه نزد عقل خير است، گاه و به اعتباری «: ديگو ىمخير عقلى 

  .)340: 3، ج1383 سينا، ابن(» است] پسنديده[ل جمي] به اعتبار عقل عملى[اعتباری  است و گاهى و به
در سه معنای مطلـق وجـود، وجـود دائمـى و سينا  در كالم ابن» حق«شايان ذكر است كه 

؛ نراقـى، 38: تـا ؛ مالصـدرا، بى409 -411: 1، ج1387مصباح يـزدی، ( كار رفته است كالم يا عقيدS مطابَق با واقع به

كه خيـِر عقـل نظـری  سينا از اين ، مقصود ابننديگو ىمكه شارحين  گونه همانو  )646: 2، ج1380
به قيـاس عقـل نظـری خيـر » حق«، مطابَق با واقع بودن است، به اين معنا كه نامد ىم» حق«را 

عقـل (ز مافوق خود، يعنى عقول عاليه است، به اين اعتبار كه جوهر عاقل، پذيرندS معارف ا
عقل در اين چهره حالت انفعـالى دارد و از پـذيرش و دريافـت افاضـات عقـول . باشد) فعال

  .)30: 8، ج1382زاده آملى، ؛ حسن340: 3، ج1383طوسى،( شود ىمعاليه، منفعل 
عقـل كمـال . شـود ىمـكمال حقيقى عقل نيز نسبت به دو چهرS آن لحاظ سينا  از نظر ابن

كمـال . عملى برقراری عدالت در تمايالت قوا، يعنى فعليت يافتن خيرات عقل عملـى اسـت
تمثـل موجـودات ) 2تعالى در جوهر عاقـل؛  حق تمثل تجلى) 1: عقل نظری در سه چيز است

  .١)345: 3، ج1383سينا،  ابن(معارف عقلى  و كسباتصال به عقل فعال ) 3عالم در جوهر عاقل؛ 
                                                         

 تيـ بـه انـدازه ظرف   يحـق تعـال   هيـ كمال جوهر عاقل آن است كه جل«: ديگو يمابن سينا درباره كمال عقل . 1
در حـد  و طور كـه هسـت بـا كمـاالت مربـوط بـه او        را همان يواجب تعال وجوهر عاقل در او متمثل شود

كـه در خـارج اسـت مجـرد از شـوائب       يبـ يبر همان ترت يامكانسپس همه موجودات . خودش درك كند
افالك ( يسماو ينفوس روحان ه،يعال هيجواهر عقل ،يكه بعد از حق تعال بيترت نيبد. شود يمتمثل م يماد
در انسـان متمثـل    يا گونـه  بـه  ديامور با نيا. شود يو انسان در جوهر عاقل متمثل م يو اجرام سماو) گانه نه

← 
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عقل نظـری دريافـت حـق و صـدق از مـافوق خـود اسـت و در مقابـل،  بدين ترتيب خير
به معنـای پسـنديده اسـت، يعنـى » جميل«خير عقل عملى، . داند ىمرا شر  ها باطلو  ها كذب

بايدهای اخالقى نـزد عقـل عملـى، خيـر و . اند ىعملبايدهايى كه مطلوب و مورد پسند عقل 
، اما كمال عقل نظری فعليت يـافتن خيـرات آن شوند ىمنبايدهای اخالقى نزد آن، شر تلقى 

يعنى عالم شدن به معارف عقلى، عرفـان و تقـرب االهـى و رؤيـت جمـال خداونـد اسـت و 
كمال عقل عملى، فعليت يافتن خلق عقلى و نيكو در نفس بـر اثـر برقـراری عـدالت توسـط 

  . ان استعقل عملى است و اين دو در كنار هم سبب لذت و در نتيجه سعادت عقلى انس
ضـمن . دهندS تشكيكى بـودن آن نيـز هسـت شايان ذكر است كه كمال عقل نظری نشان

يـك  تـوان ىمبنابراين، . كه عرفان و تقرب االهى نوعى شهود است كه برتر از علم است آن
  . مرتبه شهودی نيز به مراتب لذت افزود

  برتری لذت عقلى 

  : رديگ ىمار ك سه روش در اثبات برتری لذت عقلى بهسينا  ابن
دادن گروهى از منكرين لـذت عقلـى، از طريـق چنـد مثـال، ادعـای  او با مخاطب قرار. 1

او در اين روش به شيوS استفهام انكاری، برتری لـذت وهمـى . رساند خويش را به اثبات مى
كـه وقتـى  بيـترت نيبـد. گيـرد بر حسى را اثبات كـرده و برتـری لـذت عقلـى را نتيجـه مى

 برتـر از شـديدترين لـذت از لـذات حسـى) لـذت وهمـى( از لذات باطنى ترين لذت ضعيف
بـرای  .)334: 3، ج1383سـينا،  ابن(است، آيا لذت عقلى برتـر از لـذت حسـى نيسـت؟ ) لذت شهوی(

است، بسـيار برتـر  آنمند به ديدن  كه عالقه كسىمثال، لذت تماشای يك فيلم جذاب برای 
، مشـغول اش عالقـهای كه اگر كسى همزمان با ديدن فيلم مورد  گونه به ؛از غذای لذيذ است

خوردن غذای لذيذ باشد، لذت و جـذابيت فـيلم مـانع درك لـذت حاصـل از غـذای لذيـذ 
توسط نفس است؛ زيرا نفس در مرتبۀ برتری از ادراك و لذت، يعنى در مرتبۀ خيال و وهـم 

  .بسيار برتر از تماشای فيلم جذاب است همچنين لذت حل مسئله علمى برای اهل علم. است
                                                                                                                            

→ 

 »شـود  يبالفعـل مـ   يكمـال  نيعاقـل توسـط چنـ    جـوهر امـور نباشـد و    نيـ انسـان و ا  انيـ م يزيشوند كه تما
و  ينـور  قيمعناست كه حقـا  نيكمال عقل است، بد نيكه برتر يتعال حق هيجل تمثل. )345: 3، ج1383نا،يس ابن(

و  اسـت  يانسـان  يقيو معرفت به ذات خود را نشان دهد كه كمال حق يهعلم به اسماء و صفات اال ،يعلم
 سـت يانسان ن يقياما كمال حق آنها را دارد، زيگرچه انسان ن. اند يوانيكماالت ح قت،يكماالت در حق يباق

 .)77-76: 8، ج1382،يزاده آمل حسن(
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جا كه لذت عقلى در ارتباط با ادراكات عقلى انسان است، اثبات برتـری ادراك  از آن. 2
اما . كند ىمادراك عقلى به باطن موجودات نفوذ . انجامد عقلى، به برتری لذت عقلى نيز مى
، كميـت، دوام، كثـرت، ادراك عقلى به لحـاظ كيفيـت. ادراك حسى تنها به ظاهر راه دارد

مالصـدرا،  ؛345: 3، ج1383؛ همـو،112: 1363سـينا،  بنا(حقيقت، فضيلت و لزوم برتر از ادراك حسـى اسـت 

  .)133 و 16: 4، ج1981
عقـل متعلـق بـه عـالم . بهجت واجب تعالى و مالئكه قابل مقايسه با لذات حسى نيست .3

 ذت حسـى نبـوده و از آن برتـر اسـتعقول است و از اين جهت لذت عقلى قابل مقايسه با ل
فخـر ( نامـد ىمـ» لِّمـى«و استدالل سوم را » اِنّى«فخر رازی برهان نخست را . )337: 3، ج1383سينا،  ابن(

  . )427و  426: 2، ج1411رازی،
دهند؛ زيرا نقش علـم در  با وجود برتری لذت عقلى، اغلب آدميان اقبالى به آن نشان نمى

بخش بودن چيزی است و چنين دانستنى برای اقبال به يـك  نهايت، رفع شك نسبت به لذت
بايـد نـوعى ذوق و  بـرای اشـتياق بـه لـذتى خـاص مىون چامر الزم است، اما كافى نيست؛ 

آنچه موجب بيـداری شـوق و انگيـزش  ،به بيان ديگر. ق يابدچشيدن نسبت به آن لذت تحق
بردارنـدS نـوعى شـهود اسـت نـه  اليقين است كـه در اشتياق آدمى به سوی چيزی است، عين

عارفـان و اهـل . به اين معنا كه آدمى بايـد بـا همـۀ وجـود بـه حقيقـت آن برسـد. اليقين علم
روست كـه  از همين. )464-463: 1376؛ همو،344: 3، ج1383سينا،  ابن( نامند ىم» ذوق«مشاهده اين حالت را 

بلكه قيد وصـول را نيـز  ،كند سينا در تعريف خود از لذت، تنها به واژS ادراك بسنده نمى ابن
گاه استغراق او در ماديات مـانع  اشتغال نفس به امور حسى و  ،از سوی ديگر. افزايد بدان مى

روشـن اسـت كـه ايـن عـدم . برخاسته از آن شود شود كه متوجه معقوالت و لذت از آن مى
بلكـه از درگيـری نفـس بـه اشـتغاالت مـادی . التفات برآمده از ضـعف لـذت عقلـى نيسـت

  : سرچشمه گرفته است
ها و عاليق بدن باشى و شوق بـه  يعنى زمانى كه در بدن و مشغوليت ؛اينك هم

ص از كمال مناسب نداشته باشى يا از ضدش كه جهـل اسـت رنـج نبـری، نقـ
  .)٣49: ٣، ج١٣٨٣سينا،  ابن(جانب كمال نيست، بلكه از جانب توست 

از تعريف لذت، اثبات وجـود و سينا  هدف ابن نيتر عمدهدهد كه  تبيين لذت عقلى نشان مى
گرچه قيود نيل، عدم شاغل و مانع، در ديگر مراتب نيز مورد تأكيد . برتری لذِت عقلى است

تمثيلى جهت هموار سـاختن هـدف عمـده عنوان  مادون لذت را بهمراتب سينا  است، اما ابن
ی در التذاذ عقلـى تر مهمگفته نقش  به دليل تجرد كامل عقل، قيود پيش. كند ىمخود مطرح 
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از تعريف لذت، اثبات برتـرين مرتبـه آن اسـت و در سينا  به بيان بهتر، هدف كلى ابن. نددار
  .كند ىمن را نيز تبيين ، يعنى مراتب آتر ىجزئهمين راستا اهداف 

مراتب بودن لـذت در نفـس اسـت، امـا تفسـير  افزون بر اين، تفسير شارحين حاكى از ذو
بـودن لـذت در حقيقـت بـه واسـطه تشـكيك در  مراتب و تشكيكى درست آن است كه ذو

يعنـى . های ادراك، نيـل، كمـال و خيـر اسـت كـه تشـكيل دهنـده ماهيـت آن هسـتند مؤلفه
درجـه لـذت  نيتر نـازلدرجـه اسـت، از  نيتر نييپـادر  ها مؤلفـهايـن  موجودی كه از حيـث

ضمن بيان لذات وجـودی بـه ايـن نكتـه سينا  به همين جهت ابن. عكس برخوردار است و به
كند كه موجودات متناسب با رتبـه و كمـال وجـودی خـود دارای لـذت هسـتند و  اشاره مى

مـال از بـاالترين مرتبـه لـذت خداوند متعال بـه دليـل شـدت وجـودی و شـدت ادراك و ك
ء هو األول بذاته ألنـه أشـد األشـياء إدراكـاً ألشـد األشـياء  ىأجل مبتهج بش«برخوردار است 

سـينا،  ابن: نـك(» ال شاغل له عنه هما منبعاً الشر و العدم و ء عن طبيعة اإلمكان و یكماالً الذي هو بر

و به ترتيب عقول عاليه، نفوس فلكى، بشری، حيوانى، نباتى و جمادی هـر يـك  )359: 3، ج1383
. مطلوب خويش و در نتيجه لذت در رتبه وجودی خود هسـتند و كمالبرخوردار از ادراك 

در » ابتهـاج«به همين جهت از واژS . البته، ساحت واجب تعالى منزه از ديگر موجودات است
  . برد ىمخصوص واجب تعالى و عقول بهره 

ما را به وجود لـذات و كمـاالت موجـودات   با توجه به مراتب لذت، لذت و كمال حسى
و  دهـد ىمـلذت باطنى از وجود لذت در نفـوس فلكـى خبـر . شود ىممادون انسان رهنمون 

از ايـن . كنـد ىمـلذت عقلى ما را به وجود لذات موجودات عقلى و واجـب تعـالى هـدايت 
بلكه تأمل در لذات نفس به معرفت بـاالتری  ،شود ىنمان ختم جهت تعريف لذت تنها به انس

كه ماهيت لذت از طريق شناخت نفس و قـوای آن ممكـن  سترو اين از. دانجام از لذت مى
  . شود شود و انسان پايه و اساس شناخت لذت در هستى مى مى

 ماهيت لذت از منظر فخر رازی 

ای از آنها در چـالش بـا نظريـۀ  دسته: اند ستهدهای فخر رازی دربارS لذت، دو  آراء و ديدگاه
در ادامـه، نخسـت بـه اشـكاالت . های خوِد اوسـت سيناست و دستۀ ديگر آراء و ديدگاه ابن

  . ميكن ىمخته و سپس نظريه و ديدگاه او را مطرح پردا

  اشكاالت فخر رازی

به عقيدS فخر رازی دربارS مفهوم خيـر . شود مربوط مى» خير«اشكال اول به معنای  :1اشكال 
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يعنـى خيـر در  ؛دانـد سينا كه خير را از سنخ وجـود مى نظريۀ ابن) الف: دو نظريه وجود دارد
) هـر كمـال وجـودی نـزد وی خيـر اسـت؛ ب روی، نظر او امری وجودی اسـت و از همـين

بـه . داننـد خير را لذت و يا چيزی كه سبب لذت اسـت، مىديدگاه عموم فيلسوفان است كه 
اش ايـن اسـت كـه  تفسير سينوی، اگر خير از سنخ وجود باشـد، الزمـه بنا برنظر فخر رازی، 

در صورتى كه موارد نقض بسياری در رد اين ديدگاه . ادراك هر موجودی به لذت بينجامد
بهنجار كـه هـر دو امـری وجـودی و از جمله سوزانندگى آتش و صدای نا. توان مثال زد مى

وی همچنـين . شـوند موجود هستند؛ اما نه تنها لذتى ندارند، بلكـه سـبب نـاراحتى آدمـى مى
دانـد و از ايـن  فلسـفى مى» دور«پذيرش تفسير مشهور فيلسوفان از خير را منجر شـدن آن بـه 

 ،بيـترت نيبـد. دهـد جهت نيز تعريف لذت از طريق مؤلفه خير را مورد هدف خود قرار مى
ادراك (ر لـذت همـان ادراك خيـ«عبارت از خير در تفسير مشـهور باشـد، يعنـى  ،تاگر لذ

ای در بـر نداشـته  انجامد، فايده كه به دور مى بر اين افزون ،در نتيجه. خواهد بود» )وسيله خير
گيرد از آنجـا كـه تفسـير ديگـری  فخر رازی نتيجه مى. كند و مفهومى را به مخاطب القا نمى

مانـد  سينا وجود ندارد، لذا راهى برای تأييد تعريف مذكور باقى نمى رای خير از ديدگاه ابنب
  .)89: 2، ج1404ی، فخر راز(

دهـد كـه او تعريـف خيـر را بـه طـور  ای كه دارد، نشان مى ديدگاه رازی افزون بر مغالطه
وجه مغالطه آن است كه از نگاه عموم فيلسوفان مسلمان موجـود غيـر . كند ىنمكامل مطرح 

مشـترك معنـوی و » وجـود«و  شـود ىمـبه واجب و ممكن تقسـيم » موجود«. از وجود است
 رو ايـن ؛ ازالوجـود  واجـبخيِر حقيقى عبارت اسـت از كمـال وجـود، يعنـى . مشكك است

» وجـود«صـدای نابهنجـار  سـوزانندگى آتـش و. ادراك هر موجودی، لذت حقيقى نيسـت
جـا معنـای مطلـق خيـر  در اينسـينا  كه مقصـود ابـن ضمن آن. نيستند، بلكه اين دو موجودند

گونـه كـه در بحـث خيـر  همان. كنـد ىمـفخر رازی تنها به همين معنای از خير توجه . نيست
 در ايـن معنـا عبـارت» خيـر«. در تعريف لذت، معنای نسبى خير اسـتسينا  آمد، مقصود ابن

سـوزانندگى آتـش نسـبت بـه » امر وجودِی مطلوب و مورد پسـند در نظـر مـدِرك«است از 
بنـابراين، . آتش خير است، اما نسبت به ديگر موجودات خيـر نيسـت كـه از آن لـذت ببرنـد

  .تفسير ديگری برای تأييد اين تعريف وجود دارد كه از نظر رازی مغفول مانده است
او پـس از . گـردد در تعريـف لـذت برمى» كمال«قيد  اشكال دوم فخر رازی به :2اشكال 

ای كـه شـىء اول  گونه يعنى حصول شيئى نزد شىء ديگر به -بيان تعريف فيلسوفان از كمال 
 معناسـت نيبدقيد صالحيت و شأن در اين تفسير : گويد مى -صالحيت حصول را دارا باشد
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نا شرط صالحيت و قابليت سي اما ابن. كه موصوف شأنيت پذيرش صفت حاصل را دارا باشد
فخـر رازی در . داشتن را در تعريف خود نياورده و تنها به حصول كمال بسـنده كـرده اسـت

انـد كـه  جهل و رذايـل اخالقـى از جملـه چيزهايى. كند نيز از مثال نقض استفاده مى باره نيا
فتى است كـه گونه ص حصول هر» كمال«سينا  با توجه به تعريف ابنو  پذيرد انسان آنها را مى

ای از كمـال بـرای  بنابراين جهـل نيـز بايـد گونـه. موصوف شأنيت پذيرش آن را داشته باشد
در تعريـف » شـأنه من«به تعبير ديگر واژS . چنين چيزی درست نيست كه ىدرحال. انسان باشد

كـه اتصـاف موصـوف بـه  معناست نيبد» حصول شىء لشىء من شأنه أن يكون له«كمال به 
در . اتصاف انسان به جهل و رذايل اخالقى امـری ممكـن اسـتو  صفت، امری ممكن باشد

  .)همان( كه مسلم است كه كمال نيستند حال آن. نتيجه، بايد اين رذايل نوعى كمال باشند
، »عنـد المـدرك«بايد توجه كرد كه مقصود از كمال در تعريف لـذت بـا توجـه بـه قيـد 

شايد اوصافى چون جهـل يـا رذايـل اخالقـى نسـبت بـه يـك  ،رو همين از. است كمال نسبى
بـدين . چنانچه گفته شد كمال نسبت به استعدادها متفاوت اسـت. مدرك، كمال تلقى شوند

صول شيئى نـزد شـىء ديگـر كـه شـأنيت پـذيرش آن را ح«اگر در تعريف كمال به  ،ترتيب
كـه  معنـا نيبـد. ضـى بـه آن وارد نيسـتموصوف را فطرت انسـان قـرار دهـيم، نق »تداراس

كماالت حقيقى در شأن فطرت حقيقى انسان هستند و اين فطرت يـا اسـتعداد اول آدمـى در 
چنانچـه فطـرت يـا . حقيقِت خود، قابليـت و شـأنيت پـذيرش رذايلـى چـون دروغ را نـدارد

ثـانوی  رذايـل اخالقـى بـه فطـرت غيرحقيقـى وب استعداد اول انسان بر اثر افراط در اكتسـا
در حقيقت،  كه ىدرحال ،آيند تبديل شود، اين رذايل به لحاظ استعداد دوم كمال به شمار مى

 ،به بيان ديگر. آيند كمال به شمار نمى» فطرت ثانوی«لحاظ  فضايل به ،بنابراين. كمال نيستند
اوت ، كماالت مورد نظر آنها نيـز متفـشود ىممتفاوت  ها انسانبينى  وقتى نوع تربيت و جهان

 . شوند ىم

اشكال ديگر فخر رازی ناظر به اين است كه لذت نوعى حالت درونى اسـت و  :3اشكال 
گر حالـت  توانـد بيـان سينا اين حالت درونى را از طريق لفظ، معنا كرده است و لفظ نمى ابن

شـويم كـه  كنيم، متوجـه مى دهد كه ما وقتى به خود رجوع مى وی توضيح مى. درونى باشد
يدن منظـرS زيبـا احسـاس و حـاالت خوشـايندی داريـم و به هنگام خوردن، آشاميدن و يا د

سـينا  اما لذت نزد ابن. گوييم مى» لذت«گاه به قدر مشترك اين حاالت خوشايند متفاوت  آن
ادراك «و » حالت درونى«يعنى  ،بايد اين دو ،در نتيجه. تعريف شده است» ادراك مالئم«به 

 نيبـد. جا كيفيت اثبات اين تطبيق اسـت نمسئله مورد بحث در اي. با هم مطابق باشند» مالئم
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كه چگونه ممكن است حاالت مختلف و متفاوت درونى توسط لفظ واحدی بـا عنـوان  معنا
ادراك مالئم تفسير شود؛ زيرا حالت درونى خـوردن غيـر از حالـت درونـى آشـاميدن و يـا 

ا ايــن مطلــب ماننــد ايــن اســت كــه لفظــى را بــه لفــظ ديگــری معنــ. داســتان خوانــدن اســت
  . )89: 2، ج1404ی، راز فخر( كنيم

سـينا از تعريـف لـذت، تفسـير لفظـى  ، مقصـود ابنديـگو ىمگونه كه محقق طوسى  همان
تر كردن معنای لذت، چنـين تعريفـى ارائـه كـرده اسـت؛ بـرای  بلكه وی برای روشن ،نيست

شود و زمانى كه داستانى را  خورد، حالتى برايش حاصل مى مثال، زمانى كه آدمى چيزی مى
ايـن دو حالـت جهـات . دهـد شنود، حالت ديگری غير از حالت خوردن بـه او دسـت مى مى

ها و مختصـات امـر ديـدن،  كه به دليل اختالف ويژگى اختالف و اشتراك دارند؛ بدين معنا
شـود، بـا  نوع حالت درونى يـا نـوع لـذتى كـه از هـر يـك حاصـل مى... شنيدن، چشيدن و 

يك حالت خوشايند و مطلوبى در همه اين افعـال بـه  كه نيااما در  ،ديگر متفاوت است يك
نـى ادراك امـر مالئـم، امر مشترك اين دو حالت، يع. دهند، مشترك هستند آدمى دست مى
طوسـى، (سـينا از ايـن تعريـف، معنـای لفظـى نيسـت  قصـد ابن ،بنـابراين. شـود لذت ناميده مى

  .)344 :3ج ،1383
بر تشكيك ادراك، نيل، كمال و خيـر مبتنـى اسـت و ايـن  سينا به بيان ديگر، تعريف ابن

و ضـعف  امـا نسـبت بـه درجـات وجـودی دارای شـدت. در مراتب لذت مشتركند ها مؤلفه
 . بنابراين، تعريفى صرفاً لفظى نيست؛ هستند

تصور ماهيت لـذت  شرح عیون الح�مه و  شرح االشارات والتنبیهاتفخر رازی در  :4اشكال 
به عقيده او لذت از اموری است كه ما با حواس خـود . داند ىمنياز از تعريف  را بديهى و بى

از همين رو تعريـف ماهيـت لـذت . ميابي ىمو به طور وجدانى در نفس خود  ميكن ىمدرك 
؛ 135: 3، ج1373فخـر رازی، ( انـد رفتهو ديگران در اين مسـئله بـه خطـا سينا  امری بيهوده است و ابن

  .)89: 2، ج1404همو،
تعريـف نـزد او دو . پيش از هر چيز نخست بايد نظر فخر رازی در باب تعريـف را بـدانيم

) غرض از تعريف، افاده تصور مجهول به واسطه تصور حاصـل باشـد؛ ب) الف :هدف دارد
تعريف امور بديهى با غرض دوم . اخفى از معرف است باشد كهغرض از آن تنبيه بر چيزی 

رازی از خطـا ناميـدن  رسـد معنـا و منظـور فخـر به نظر مى. )10: 1، ج1411فخر رازی، (ت صحيح اس
  . تعريف لذت، غرض اول باشد

امری بديهى است و هـدف او از سينا  اند، لذت از نظر ابن گونه كه شارحين نيز گفته انهم
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رازی،  خواجـه نصـيرالدين طوسـى ضـمن پـذيرش تحقيـق فخـر. تعريف، غرض دوم اسـت
بـه نظـر او . دانـد آمده اسـت، تعريفـى حقيقـى نمى» تنبيه«سينا را كه تحت عنوان  تعريف ابن

عريف نبوده و تنها برای نزديك شدن به ذهـن مخاطـب بيـان گونه كه ادراك نيازمند ت همان
بـه عقيـدS . )340-339: 3، ج1383طوسـى، (شود، لذت نيز به همين جهـت، نيازمنـد تعريـف اسـت  مى

اين اسـت كـه آنچـه  االشارات والتنبیهـاتدر كتاب سينا  زاده آملى رسم ابن استاد حسن حسن
تنهـا نيـاز بـه تنبيهـى دارد را مصـدر بـه تنبيـه  نيـاز از اثبـات اسـت و كه از امور بـديهى و بى

 . )402: 1366زاده آملى،  حسن( كند ىمبه همين دليل تعريف لذت و الم را مصدر به تنبيه . نمايد مى

او تعريفـى غيـر منطقـى بـرای . پـردازد ىنمـبـه اثبـات وجـود لـذت سينا  به بيان ديگر ابن
اختالفـات ميـان . شـدن اذهـان ارائـه داده اسـت انكشاف حقيقت و ماهيـت لـذت و روشـن

فيلسوفان در باب ماهيت لذت و مراتب آن نشان از مبهم و مخفى بودن ماهيت لـذت دارد و 
  . سازد ىماهميت اين انكشاف را بيشتر نمايان 

  نظريۀ فخر رازی

امـا در ، دانـد ىمـنيـاز از تعريـف  ماهيت لذت را بىسينا،  رازی در مقام نقد ابن كه فخر با آن
فخـر (كـرده اسـت تعريـف » ادراك مالئـم«برخى آثار خود نظر فارابى را آورده و لذت را به 

معتقد اسـت كـه لـذت  شرح عیون الح�مةدر . )427: 2ج ،1411؛ همو، 112: 2تا، ج مو، بى؛ ه92: 1، ج1403رازی، 
رازی، فخـر (ت شرط لذت بـوده و بـرای التـذاذ واجـب اسـ» ادراك«همان ادراك نيست، بلكه 

ادراك مالئـم مشـروط بـه حصـول مالئـم اسـت و «: ديـگو ىمو در جای ديگر  )133: 3، ج1373
در ادامـه  و» دحصول مالئم مشروط به اين است كه ذات مدرك، قابل زيادی و نقصان باشـ

گيرد و لـذات روحـانى را در  اين تعريف از لذت، تنها لذات جسمانى را دربر مى«: ديگو ىم
 كـه ىحـال در ،هـای جسـم اسـت را زيادت و نقصان و نمو و زبـول از ويژگى؛ زيرديگ ىنمبر 

وی نتيجـه . های جسمانى منزه اسـت بالذات و مجردات از اين ويژگى الوجود واجبساحت 
تـا،  خـررازی، بىف(كه ثبوت لذت و الم با چنين تعريفى در حِق واجب تعالى محال است  رديگ ىم

  . )427: 2، ج1411؛ همو، 112: 2ج
كـه گرچـه او تصـور ماهيـت  نخسـت آن: نظريۀ فخر رازی از چند جهت قابل تأمل است

بـدين . ، اما در جای ديگر، خود به تنبيـه بـر آن اعتـراف كـرده اسـتداند ىملذت را بديهى 
ترتيب اگر تصور ماهيت لذت بديهى است، او نيز به دليل تعريف آن به خطا رفته و مرتكب 

، نشـان از مخفـى بـودن پـردازد ىمـاين كه او بـه تعريـف لـذت كاری بيهوده شده است، اما 
  . ماهيت آن و نيازمندی آن به تنبيه دارد
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، بلكـه ادراك دانـد ىنملذت را همان ادراك  شرح عیون الح�مهكه فخر رازی در  دوم آن
كه لذت، ادراك و نيل  اعتراضى به اين شرح االشارات والتنبیهاتاما در . داند ىمرا شرط لذت 

در آثار ديگر، . داند ىمدر همان جا اين تعريف را لفظى . كند ىنماست، ) دراك حضوریا(
جـا  اما از آن. اين نشان از متزلزل بودن آراء او دارد. كند ىملذت را به ادراك مالئم تعريف 

، بيـانگر آن اسـت كـه در سـنخيت داشـتن لـذت و كنـد ىنمـكه به مؤلفه ادراك اعتراضـى 
. اشكاالت او در باب تعريف مالئـم، كمـال و خيـر اسـت .عقيده است همسينا  ادراك با ابن

شرط فخر رازی دربارS مالئم تنهـا در جسـم . در تعريف مالئم استسينا  اختالف فخر و ابن
مالئم نزد آنها به معنای حصول كمال . نيستسينا  امكان ظهور دارد و مورد نظر فارابى و ابن

شرط مالئم را بر اسـاس چـه  مشخص نيست فخر. استاست و كمال امری مشكك و نسبى 
كه مقصود از مالئم، حصـول كمـال  مبنايى آورده است؛ زيرا عموم فيلسوفان مسلمان در اين

  . است، اتفاق نظر دارند
گويا هدف فخر رازی از شرط مالئم تنزيه و تمايز قائل شـدن ميـان مجـردات و ماديـات 

كمال معتقد نيست و آن را تنها مختص واجب تعالى  به بيان ديگر او به تشكيكى بودن. است
در مقابـل، . كه مالئـم را بـه كمـال معنـا نكنـد شود ىمو همين امر سبب  داند ىمو مجردات 

بـه عقيـده او جميـع . بـى شـباهت بـه نظريـۀ وحـدت وجـود صـدرايى نيسـتسينا  نظريه ابن
بهره نيستند، وجـود  ی كه تحت تدبير هستند، از يك نوع خاص بىالوجود ممكنموجودات 

جهت اين وجود و كمـاالت از موجـود  و كماالت وجودی آنها از آِن خودشان نيست، بدين
كامل بالذات به آنها اعطا شده است و اين موجود كامل بالذات چنـين نيسـت كـه كمـاالت 
وجودی را به صورت جزئى و خاص به تك تـك موجـودات اعطـا كنـد، بلكـه حكمـت و 

كند كه عشق به كمال را در نهاد موجودات قرار دهد تا بدين وسيله  مىحسن تدبيرش اقتضا 
همـين نكتـه سـبب  .)376 :)الـف(1400ابـن سـينا، ( زمينه رسيدن به كماالت در وجود آنها حفظ شود

در . شـودسـينا  ها، واسطۀ تشكيك لذت در نگـاه ابـن كه كمال در كنار ديگر مؤلفه شود ىم
كه رازی چنين تفسيری در آراء خود دربارS لذت ندارد و چنانچه خواهـد آمـد، آن را  حالى

  .داند ىنممشكك 

  بررسى نظريۀ فخر رازی دربارM عدمى بودن لذت حسى

بندی كلى، لذت را به دو نوع جسمانى و روحانى يا حسى و عقلـى  فخر رازی در يك تقسيم
لـذت حسـى مرسـوم عنوان  به نظر او آنچه به. كند ىمى تقسيم كرده، سپس لذت حسى را نف

 ذاتـاً پرداختن به امور حسى «: ديگو ىم النفس و الروحاو در . است، رفع الم يا تغيير حال است
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لـذات جسـمانى «: ديـگو ىمـ المباحـث المشـرقیهدر و  )426 :1406فخر رازی،(» جهت رفع آالم است
شرط حصول لذت، تغيير حالـت . نوعى تغيير از يك حالت غيرطبيعى به حالت طبيعى است

در واقـع، آنچـه لـذت جسـمانى ناميـده . دهـد ىمـتغيير حالت در امور جسـمانى رخ . نيست
بـدين ترتيـب از نظـر فخـر . )428: 2، ج1411همـو، (» ، لذت نيست، بلكه تغيير حالت اسـتشود ىم

  . ت تنها يك نوع است و آن لذت عقلى استرازی، لذ
. كنـد ىمـو مسامحتاً از لفظ لذت حسى استفاده  داند ىمرازی امور حسى را نياز بدن  فخر

به . آورد ىمبلكه داليلى در مذموميت آن  ،تنها موجوديتى برای لذت حسى قائل نيست او نه
انسان به واسطه حصول نور عقل نظر او، استعمال اين لذات منافى معنای انسانيت است؛ زيرا 

مشغول اسـتفاده  كه ىزمان رو، از همين؛ و اطاعت آن بر عالم غيب و انوار االهى، انسان است
و باب معرفت بسته شده، بهيميت بـر او  شود ىماز اين لذات جسمانى شود، قوS عقليه مكّدر 

اصل احـوال انسـانى اشـتغال بـه معرفـت اّهللاٰ و اقبـال بـه . شود ىمغلبه كرده و انسانيت مفقود 
ايـن لـذات بـه . طاعت اوست و اشتغال به امور حسى مانع از عبوديـت و ذكـر االهـى اسـت

لـذات  رو، از ايـن؛ اند و همـراه بـا رنـج و خسـران شـوند ىمـسرعت از ميان رفتـه و منقضـى 
  .)104-96 :1406همو، ( اند جسمانى مذموم

امـا عالئـق بـدنى و . لذت عقلى در علم، معرفـت و قـرب االهـى اسـتاز نظر فخر رازی 
حس، سوزانندگى آتـش  گونه كه دست بى همان. اشتغال به ماديات، مانع از درك آن است

حسـى دسـت  خـاطر بى عدم تأثير آتش به دليل عدم آتش نيست؛ بلكه به. كند ىنمرا درك 
؛ 427-426: 2، ج1411همـو، ( رديپـذ ىمـرا در اثبـات برتـری لـذت عقلـى سـينا  او داليـل ابـن. است

  .)92: 1ج ،1403
در واقع، فخر رازی در خصوص لذت حسى، ديدگاهى سلبى دارد و نظرش دربارS لـذت 

او در وجود لذت عقلى، اثبـات آن، كمـال عقـل نظـری و برتـری آن بـا . عقلى، ثبوتى است
اسـت و لـذت  تر قيـدقبا توجه بـه تعريـف لـذت، سينا  اما تبيين ابن. عقيده است همسينا  ابن

او بـر خـالف . ای برتر از مراتب لذت اسـت عقلى از نظر او تنها نوِع لذت نيست؛ بلكه مرتبه
  . كند ىمرازی برای عقل عملى و نظری كمال و خير تعيين 

بررسـى  تـوان ىم» اخالقى«و » ماهوی«نظريه فخر رازی در باب لذت حسى را از دو جنبه 
  .  دينما ىمدر تبيين او از لذت حسى مؤثر » ادراك«به لحاظ ماهوی مؤلفه  .كرد

و يـا در  دانـد ىم، ادراك را شرط لذت شرح عیون الح�مةچنانچه گفته شد فخر رازی در 
و به نظر او علم يـا ادراك از مقولـه اضـافه  كند ىمجای ديگر لذت را ادراك مالئم معرفى 
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آن هم اضافه ميان قوه عاقله و صورت ذهنى و يا اضافه ميان صورت ذهنى و عاقله بـا  ،است
كـه از نظـر او قـوای  شـود ىمـاز ايـن نكتـه اسـتفاده . )133: 1ج ،1404فخـر رازی، (موجود خـارجى 

بـه همـين جهـت از آنجـا . جسمانى نفس و موجودات غير عقلى از ادراك برخوردار نيستند
به وجود لذت جسمانى معتقد شد، بلكه بايد گفت  توان ىنمندارند، كه شرط اصلى لذت را 

  .كه لذت حسى در حقيقت نوعى تغيير حالت يا رفع الم است نه لذت
از نظـر رازی نفـس موجـودی مجـرد و . شـود ىمـشناسى او نيز اسـتفاده  اين نكته از نفس

نفس ناطقه . از قواستنياز  بسيط است و در انجام افعال خود و ادراك امور كلى و جزئى بى
: نـك( رسـاند ىماز طريق دو قوه عالمه و عامله عقل، افعال ادراكى و تدبيری خود را به انجام 

نفس قوه مادی نـدارد كـه بـدان ادراك تعلـق  ،بدين ترتيب. )77: 1406مو، ؛ ه366: 2، ج1411فخر رازی،
  . گيرد، بلكه ادراك به قوای مجرد نفس منسوب است

ادراك . ادراك از مقولـه اضـافه نيسـت االشـارات والتنبیهـاتدر سـينا  ابـنبر اساس نظريه 
واسـطۀ قـوای مدركـه، دارای  عبارت است از متمثل شدن حقيقت مدَرك نزد مـدِرك و بـه

كـه مـدرك حقيقـى  او در اين. )308: 2، ج1383ابن سـينا، (ت مراتب طولى حسى، خيالى و عقلى اس
نفس، مدرك حقيقى است و با قوای متعدد ادراك . نفس است با فخر رازی اختالفى ندارد

و به همين جهت در همه مراتب لذت، نفس است كـه بـه واسـطه قـوای ادراكـى بـه  كند ىم
آنچه سبب شده تا فخر به انكار قوای متعدد نفس برخيـزد، افـزون بـر قاعـده . رسد ىمالتذاذ 

يـل و تـوهم، مـادی نيسـتند و به نظر او ادراكات جزئى مانند تخ. الواحد، مادی بودن قواست
از همين رو، ادراك اين امور را بايد به موجودی . قوای مادی از ادراك امور مجرد عاجزاند

  . نسبت داد» نفس«مجرد، يعنى 
امـا . نظر فخر رازی از اين جهـت كـه ادراكـات جزئـى مـادی نيسـتند، قابـل قبـول اسـت

نها دارای دو قوه عامله و عاقلـه باشـد منكر وجود قوای متعدد شد؛ زيرا اگر نفس ت توان ىنم
ادراكات جزئى كه ساحت عقل از آنها دور اسـت را  توان ىنم، كنند ىمكه كليات را درك 

كه بـه -» القوا بودن نفس در عين وحدت كل«مستقيماً به نفس ناطقه نسبت داد، بلكه رأی به 
طور كه مالصدرا اين نظريـه  همان. است تر كينزدبه صواب  -انجامد مراتب داشتن نفس مى

قوه عاقلـه مجـرد تـام . داند ىمای از تجرد  و همۀ قوای نفس را دارای درجه كند ىمرا مطرح 
است و ديگر قوا از تجردی ناقص برخوردارند و ميزان تجرد هر يك نسـبت بـه قـوS برتـر از 

 تر فيضـعبـاطنى برای مثال، تجرد حواس ظاهری نسـبت بـه حـواس . است تر فيضعخود، 
و در هـر مرتبـه نفـس  كنـد ىمبا اين تفسير، نفس برای ادراك در هر مرتبه، تنزل پيدا . است

عـين «جا كه مالصـدرا لـذت را بـه  و از آن )226-223: 8، ج1981مالصدرا، ( كند ىماست كه ادراك 
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نيـز نفـس  گفت كه در هر مرتبه از لذت توان ىم )132: 4، جهمان( كند ىمتعريف » ادراك كمال
و از ادراك حضـوری  كنـد ىمـ، يعنى نفس در مرتبه مورد نظـر تنـزل برد ىماست كه لذت 
رازی و  يافتـۀ ديـدگاه فخـر ای كمال گونه در واقع، نظريۀ مالصدرا به. رسد ىمكمال به لذت 

  .برخاسته است ها چالشسيناست كه از درون اين  ابن
عدمى بودن لذت حسى و رفـع الـم يـا تغييـر گونه كه پيشتر گفته شد، فخر رازی به  همان

بسا نظر او دربارS قوای نفـس و ادراك بـه انحصـار لـذت در  حال بودن آن قائل است و چه
به صراحت گفـت؛ زيـرا اوالً  توان ىنماما اين نكته را . عقل و نفى لذت حسى انجاميده باشد

در ثـانى بـه . های اوينـد گاهباره ندارد و اين نكات، برداشـتى از آراء و ديـد تصريحى در اين
ى كه دارد، در برخى آثار خود ادراك جزئـى را بـه قـوای جسـمانى نسـبت يدليل تزلزل آرا

  .)77 :1406؛ همو، 22 :1ج ،1403فخر رازی، : نك( دهد ىم
پاسخ بدين پرسش بسيار مهم است كه آيا عدمى بودن لذات حسى يـا تغييـر حـال بـودن 

  آن قابل قبول است؟
م كه ديدگاه فخر رازی دربارS ادراك به رفع الم بودن لـذت حسـى انجاميـده اگر بپذيري

به ادراك و نيل آنچه نزد مدرك آفت ) رنج(است، توجه به اين نكته ضروری است كه الم 
فخر رازی نيز در برخـى آثـار خـود آن را بـه  .)337: 3، ج1383ابن سينا،( شود ىمو شر است تعريف 

اگـر  ،رو ايـن از. دانـد ىمو در برخى ديگر، ادراك را شرط آن  كند ىمادراك منافر تعريف 
كه آيا ادراك، شـرط الـم  ماند ىمرفع الم بودن امور حسى را بپذيريم، اين پرسش بى پاسخ 

به وجود الم در قوای حسى قائل بود؟ اگر چنـين اسـت چگونـه بـرای  توان ىمنيست؟ و آيا 
  رای لذات حسى چنين نيست؟آالم حسى، شرط ادراك قابل قبول است، اما ب

باب لـذت  درسينا  گفته، نظريۀ ابن ی پيشها برداشتالبته، جدا از پذيرش يا عدم پذيرش 
او ضـمن . گشاست راهبودن لذت حسى  و ادراك حسى در يافتن پاسخ درست دربارS عدمى

ند، دان خطا ناميدن ديدگاه افرادی كه لذت حسى را تغيير حالت يا رجوع به حالت طبيعى مى
توان لذت حسى را رجوع به حالت طبيعى دانست، از اين جهـت كـه آن  معتقد است كه مى
. شـود در ماهيـت لـذت حسـى لحـاظ مى» مالئـم«در هر صورت شرط  ١.رجوع، مالئم باشد

                                                         
خروج از حالت غير طبيعـي و رجـوع بـه    «افالطون و زكرياي رازي در برخي آراي خود لذت حسي را به . 1

كه لـذت   شود يبه خطا گمان م يگاه«: ديگو يمسينا در رد نظريه ايشان  ابن. كنند تفسير مي» حالت طبيعي
لـذت   يعـ يحالـت طب  نيپس ا ستيلذت ن ،است كه اگر حاصل شود يعيرجوع به حال طب يبه معنا يحس

 يآن اسـت كـه لـذت حسـ     قتيحق يول ،وقوع لذت است يبرا اءياز اش يبلكه سبب لذت در بعض ،ستين
همان  يطور مجمل لذت حس به. شدجهت كه آن رجوع مالئم با نياست از ا] يعيبه حال طب[همان رجوع 

← 
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و عموم انديشمندان حضور محسوس در مقابـل حاسـه از شـرايط سينا  همچنين بنا بر باور ابن
چنانچه كسـى از يـك حـس برخـوردار نباشـد، از و  )323: 2، ج1383بن سينا، ا(ادراك حسى است 

و به بيـان سـينوی،  -جا كه شرط لذت، ادراك است  و از آن ١داشتن يك علم محروم است
؛ شـود ىمـاز داشتن يك نوع يا مرتبـه از لـذت محـروم  -لذت همان ادراك حضوری است 

  . تبودن ادراكات و لذات حسى اس همين نكته دليلى بر وجودی
و آدمـى مفهـوم ادراك را بـا  شـود ىمـنخستين ادراكات انسانى از حس آغاز  يى،از سو

. ميان ادراكات مختلف تمايز قائل شـود تواند ىميابد و از اين طريق  كيفيات محسوس درمى
به وجـود لـذت عقلـى  تواند ىنمتا آدمى لذات حسى را درك نكند،  و لذت نيز چنين است

و  سـازد ىمـمفهوم سرور را بـرای انسـان نمايـان  تر نازلپى ببرد، زيرا لذات حسى در مراتب 
. كند ىمانسان با ادراك و نيل به لذات باالتر و ايجاد حالت سرور معنای لذت را بهتر درك 

  . بردب ت لذات برتر پىكه وجود لذات نازل الزم است تا انسان به قوت و شدّ  ضمن اين
اما برخى موارد مانند علم به نفس، جدا از تحليل فلسـفى بـه طـور حضـوری قابـل درك 

كه انسان  مينيب ىماگر به نفس خود رجوع كنيم، . لذت نيز از اين قاعده مستثنى نيست. است
و  دهـد ىمها و مناظر متنوع برخى را بر برخى ديگر برتری  ها، الحان، رايحه ىخوردندر ميان 

. كنـد ىمـی از لـذات افـراط مند بهرهكه خوشايند اوست يا در  كند ىمرا انتخاب آن چيزی 
نه برای رفـع گرسـنگى؛ او بـه  ،كند ىمرا تنها برای لذت، تناول  ها ىخوردندمى بسياری از آ

ها و  هـا، بوييـدن رايحـه منظور لذت، به شنيدن صداهای موزون يا سخنان نيكو، ديدن زيبايى
گريـزان ... منافراتى چون بـوی بـد، منظـره نازيبـا، صـدای نـاموزون و آورد و از روی مى... 

خيالى مانند  -ما به طور حضوری به وجود لذات وهمى. در لذات باطنى نيز چنين است. است
ــام و ــذت شــهرت و مق ــروزی، ل ــوهم پي ــذت از ت ــتايش ديگــران، ل ــد و س ــذت از تمجي ... ل

هيچ كدام از اين امور، نه خوشايند عقل است و نه خوشـايند حـواس ظـاهری و . ميبر ىم پى
شناسـى فخـر  كه در نفس دهد ىمای واسط ميان اين دو خبر  قوای بدنى؛ بلكه از وجود مرتبه

  .رازی اين مرتبه يا قوا منسوب به نفس مجردند
                                                                                                                            

→ 

 ءياسـت كـه بـه آن شـ     يريـ همـان خ  يزيـ هر لذت و مالئم هـر چ  بيترت نياحساس امر مالئم است و بد
فعـل   قـت ياست كه در حق ءيهمان كمال آن ش ابدي يبه آن اختصاص م ءيكه ش يريو خ  اختصاص دارد

 .)110: 1363سينا، ناب(» است نه قوه آن ءيآن ش

روشن است كـه اگـر حسـي را فاقـد باشـيم قطعـاً       «: كند به اين سخن ارسطو اشاره ميبرهان شفا سينا در   ابن. 1
ايـن سـخن ارسـطو بعـدها در      ).465: 1373ابـن سـينا،  (» علمي را فاقد هستيم و ممكن نيست به آن نائل شـويم 

 .»من فقد حساً فقد فقد علماً«است كه شناسي تبديل شده  فلسفه اسالمي به اين اصل معرفت
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لحـاظ اخالقـى از مـذمت  او بـه. اما نظريۀ فخر رازی بيش از هر چيز جنبـۀ اخالقـى دارد
تنها موجودی كه عنوان  و گويا در صدد است تا شأن انسان را به ديگو ىملذت حسى سخن 

از عقل برخوردار است و توانايى ارتباط با موجـودات مجـرد را دارد، بـا موجـودات مـادون 
انسـان  ای اخالقى كند؛ يعنى در همين راستا احتماالً قصد دارد كه توصيه. انسان متمايز سازد

رفـع الـم حسـى عنـوان  لـذت، بلكـه بـهعنـوان  با توجه به شأن خود بايد به امور حسى نه بـه
  .بپردازد

منافـاتى بـا كمـال سـينا  كه نظريـه ابـن نخست آن. در همين جا دو نكته شايان توجه است
بر اساس نظريـۀ اخالقـى . حقيقى انسان و تمايز كمال واجب تعالى با ديگر موجودات ندارد

افراط و تفريط در برخـورداری ه خود مذموم نيستند، بلك خودی ذايذ و تمايالت حسى بهاو ل
كمال عقل عملى، برقراری عدالت در برخورداری قوای حسى از لذات . از آنها مذموم است
، اگر قوای حسى در تمايالت و لذات خود، تحت سيطره عقل رو اين از. و كماالت آنهاست

دنبـال  و كمـال عقـل عملـى را بـه ابـدي ىمدر نفس ناطقه رسـوخ عملى باشند، ملكه فضيلت 
  . )151-150): ب( 1400؛ همو،110: 1363سينا،  ابن( دارد

منكـر لـذت حسـى شـد؛  توان ىنمكه با پذيرش جنبۀ اخالقى نظريۀ رازی باز هم  دوم آن
، فـارغ از ماهيـت آن، حـالتى حـال رييـتغزيرا پرداختن به لذات حسى حتى برای رفع الم يـا 

؛ مانند ديدن مناظر زيبا، بوييدن گل، نوشيدن آب برای رفـع كند ىمخوشايند در نفس ايجاد 
  . همين حالت خوشايند لذت است... تشنگى و

 گيری نتيجه

هـر . دانـد را تنها با شناخت نفس و قوای آن ميسر مى» چيستى لذت«سينا پاسخ به پرسش  ابن
نسانى از كمال و خير متناسب با خود برخوردارنـد كـه از ادراك و نيـل يك از قوای نفس ا

يابى  رو لذت، ادراكى حضوری است كه از دست از اين. يابند به آن كمال به لذت دست مى
همچنين، لـذت بـه تبـع . شود مدرك به آنچه در نظر مدرك، كمال و خير است، حاصل مى

برتـری لـذت نيـز تـابع برتـری . كيكى اسـتادراك، كمال، نيل و خير امری ذومراتب و تش
ادراك و قوای ادراكى است و لذت عقلى به دليل ارتباط با ادراكات عقلى به لحاظ كمى و 

جا كه قوای ادراكى انسان به موازات عوالم هسـتى تبيـين  از آن. اند كيفى برتر از ديگر لذات
وردار است و در واقع، نفس شوند، نفس به واسطه قوا از همه لذايذ موجود در هستى برخ مى

كه مفهوم لذت از طريـق شـناخت نفـس و  سترو اين جامع لذايذ موجود در عالم است و از
  . شود قوای آن ممكن مى
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. دهای فخر رازی متزلزل است و دشوار بتوان نظر واحدی از آراء او استخراج كـر ديدگاه
. كنـد ىمـبه ادراك مالئم تعريـف و گاه آن را  داند ىمنياز از تعريف  اه ماهيت لذت را بىگ

دارد، اغلـب از سـينا  و انتقاداتى كه به ابن رديپذ ىنماو تشكيك در ادراك، كمال و لذت را 
او لـذت عقلـى . روی عدم دقت به نسبى و تشكيكى بودن كمال و يا عدم اعتقاد به آن است

در نظـر . كنـد ىمـو لـذت حسـى را امـری عـدمى معرفـى  داند ىمرا امری وجودی و ثبوتى 
نظريۀ او بيشـتر . رازی، لذِت حسى به جهت رفع آالم است و مناسب با شأن انسان نيست فخر

  . جنبه اخالقى دارد
، امـا داند ىمسينا گرچه مانند فخر رازی، كمال و لذت حقيقى را كمال و لذت عقلى  ابن

كه به وجود ادراك، كمـال و خيـر بـه صـورت تشـكيكى در موجـودات معتقـد  به دليل اين
نظريـه او از دقـت فلسـفى و قـوت بسـيار . ای از لذت را بـرای آنهـا قائـل اسـت است، مرتبه

رويكـردی  صـرفاً او برخالف فخر رازی، . بيشتری نسبت به نظريۀ فخر رازی برخوردار است
رد، بلكه با ورود به بحث لذت عقلى به نوعى وارد مباحث عرفـانى اخالقى به بحث لذت ندا

از طريق لذت و الم مباحث سعادت و معاد را تبيين . كند ىمو احوال عرفا را بيان  شود ىمنيز 
جـا كـه از  از طريق رابطه قوای نفس با كمال و لذت، گريزی بـه اخـالق دارد و آن. كند ىم

  .شناسانه دارد بحثى زيبايى، ديگو ىمسريان لذت در هستى سخن 
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  نامه كتاب

، شــرح نصــيرالدين 3و  2، جاالشــارات والتنبیهــات، )1383( ســينا، حســين بــن عبــداّهللاٰ  ابن .1
 .نشرالبالغه: طوسى، قم

 .مكتب االعالم االسالمى: ، بيروتالتعلیقات ،)ق 1404(ـــــــــــــ  .2

 . آيت اّهللاٰ مرعشى همكتب: ، قم2، جالشفا الطبیعیات، )ق 1403(ـــــــــــــ  .3

دفتــر : زاده آملــى، قـم حســن حسـن: ، تحقيـقالهیـات مــن کتـاب شــفا، )1376(ــــــــــــــ  .4
 .تبليغات اسالمى حوزه علميه قم

 .مطالعات اسالمى: ، تهرانالمبدأ و المعاد، )1363(ـــــــــــــ  .5

محمـدتقى : ، مقدمـه و تصـحيحالغـرق فـ بحـر الظـالالتالنجات من ، )1379(ـــــــــــــ  .6
 .دانشگاه تهران: پژوه، تهران دانش

دفتر تبليغات : زاده آملى، قم حسن حسن: ، تحقيقالنفس من کتاب شفا، )1375(ـــــــــــــ  .7
 .اسالمى حوزه علميه قم

 .فكر روز: مهدی قوام صفری، تهران: ترجمه، برهان شفا، )1373(ــــــــــــ  .8

 .بيدار: ، قم)مجموعه رسائل(رساله عشق  ،))الف(1400(ـــــــــــــ  .9
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