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  چكيده
يكـي از   . بيان كرده است  اي    مباحث و اطالعات پراكنده    در آثار مختلف خود      سينا دربارة موضوع لذت     ابن

شده از لذت است كه نياز است براي دستيابي بـه ديـدگاه منـسجم وي بررسـي                   آن مباحث، تعريف ارائه   
 يكـي از طريـق    : پـردازيم  در اين نوشتار، ما از دو طريق به بررسي چيستي لذت مي           . دقيقي صورت گيرد  

گانه بر مبناي مبحثي كه هر تعريف ذيل آن بيان شده است؛ ديگـري از طريـق                اريف شش  تع بندي  طبقه
 بررسي بر اساس هر روش ما را به درك بهتر چيـستي لـذت از                .هاي به كار رفته در تعاريف      بررسي واژه 

رساند كه هر تعريف در مطابقـت بـا          طريق نخست ما را به اين نتيجه مي       . نمايد منظر بوعلي نزديك مي   
تعلق مبحثي كه ذيل آن بيان شده است از نظر ساختار عبارت متفاوت است، بوعلي با استفاده از تعابير                   م

بـا ايـن وجـود بـه        . گونه نموده است   گذاري در نوع بيان خود، تعاريف را بنا به مقاصد خود گونه            و تفاوت 
د و داراي انـسجام     ديدگاه او درباره لذت ديـدگاهي واحـ       گردد   واسطة بررسي از طريق دوم مشخص مي      

كـه هـستة اصـلي تمـام        » مالئـم «و  » ادراك«هايي همچون     مؤلفهگيري از    بهره، زيرا با توجه به      است
 .هماهنگي واژگاني و مفهومي برخوردارنددهند، همه آنها از  تعاريف را تشكيل مي
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  مقدمه 
گراست و    اين انسان كمال  . شناسانه به كل هستي، انسان محور هستي است         ز نگاه انسان  ا

دانـد،    انسان براي رسيدن به كمالي كه خير خود مـي         . دستيابي به سعادت، مطلوب اوست    
شـود كـه توجـه بـه آن           گيـرش مـي     لذّت و الم دامن    ،دهد، در اين راه     افعالي را انجام مي   

 .  انجام كار مؤثر باشدگيري بر تواند در تصميم مي
رسد با دو مفهوم روشن و بين روبـرو           نظر مي  در اولين مواجهه با دو واژة لذت و الم به         

احـساس و    دارايهستيم كه نوع بشر از دوران طفوليتش از آن درك روشني دارد؛ چراكه              
 طـوري    برآمده از حاالت رواني و حس و غريزة انساني است، بـه            لذت و درد،  .  است ادراك

سـمت برگزيـدن امـور خوشـايند و احتـراز از امـور نـامطبوع                 كه ميل طبيعي، انسان را به     
لفظ لذت و الم    نيست و آنچه از      دشواري كار در واقع دريافت و شعور لذت و الم       . دارد  وامي

امـا در نگـاهي   . شـود  بر ماليمات و منافيات حسى اطالق مى   ،گردد  نزد عامه برداشت مي   
 بـسياري از    بـراي مبناشـدن   منظـور    د كه اين مقدار فهم از لذت به       گرد  تر واضح مي    دقيق

تر نياز    رفتارها و اعمال فرد در ارتباط با خود و جامعه كافي نيست، بنابراين به فهمي ژرف               
  . است

گيري رفتار آدمي در ارتباط با سعادت و شـقاوت،            مثابة عواملي در شكل     لذت و الم به     
پردازانِ اخالق را به خود       توجه فالسفه، متكلمان و نظريه    مورد توجه همة متفكران بوده و       

آنان بنا بر ارتباط اين دو مفهوم با مباحث خـود نـاگزير از اظهـارنظر و                 . جلب نموده است  
مورد عنايت بيشتر حكمـا  رو بررسي اين مفهوم   از ايناند، تعيين ارزش آنها در زندگي شده 

 تعـاريف، نظـرات و مـسائل        ،ه اسـت، در نتيجـه     از دورة يونان باستان تا دروة اسالمي بود       
  .حول محور لذت و ماهيت آن، بسيار زياد و متفاوت است

هـاي رفتـار در       ترين انگيـزه    عليرغم توجه دانشمندان به موضوع لذت به مثابة اساسي        
كدام از آنهـا وجـود نـدارد، بلكـه            باره در آثار هيچ      مبحثي مستقل و منسجم در اين       آدمي،

پراكنـدگي و   . ده در ضمن مباحث مختلف و در آثار گوناگون بيان شده است           مطالب پراكن 
عدم انسجام در بيان موضوع لذت از سوي هر كدام از فالسـفه و حكمـا، محققـين را در                    

زيـرا اگـر تمـام      . نمايد  درك و دريافت دقيق نظر فيلسوف درباره موضوع دچار مشكل مي          
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به تحليل صحيحي دست يافت، بنابراين الزم       توان    آراء فيلسوف در نظر گرفته نشود، نمي      
احـصاء تعـاريف و تحليـل آنهـا محقـق را بـه              . آوري شـود    هاي پراكنده جمـع     است بيان 

بنـدي منطقـي ديـدگاه        بنـدي جديـد و صـورت        دسته. سازد  بندي جديد رهنمون مي     دسته
  .گردد يابي به نظر منسجم او درباره موضوع لذت را موجب مي فيلسوف، دست

فيلسوف و پزشك بزرگ قرن چهارم هجري       )  هـ 428-370(ئيس بوعلي سينا    الر شيخ
همچون ديگر فالسـفة پـيش از       بحث از لذت را در چندين اثر خود مطرح كرده و            قمري،  

در مواضع مختلف، ذيل مبـاحثي متفـاوت بيـان نمـوده      صورت پراكنده     خود، مطالبي را به   
ح نموده است، اما آنچه در ايـن        مباحث مختلفي حول موضوع لذت مطر     اگرچه وي   . است

بـا كمـي تتبـع مـشخص     . گيرد تعريف او از لذت است    نوشتار مورد بررسي بيشتر قرار مي     
هـايي   شود بيان بوعلي در تعريف لذت در همة آثار يكي نيست و تعاريف داراي تفاوت               مي

 بـراي   آورد كه پاسخ به آنهـا      ها سؤاالتي را پيش مي     بررسي اين تفاوت  . با يكديگر هستند  
ديـدگاه  : بر اين اساس مسئلة اصلي اين پژوهش اين اسـت         . تبيين موضوع ضروري است   

  سينا درباره چيستي لذت چيست؟ جامع ابن
هاي فرعيِ ديگري ما را به درك بهتر         گيري پيرامون پرسش    در كنار مسئلة اصلي، پي    

ريـف بـا    آمـده از آثـار بـوعلي همـه يـك تع            دسـت  آيا تعاريف به  . كند موضوع هدايت مي  
 هاي متعددند؟ به عبارت ديگر آيـا ديـدگاه بـوعلي دربـاره             اند يا تعريف   تعبيرهاي گوناگون 

چيستي لذت يگانه است يا چندگانه؟ اگر چيستي لذت از نظر او واحد است، به چـه علـت                
در آثار مختلف از تعابير و ساختارهاي گوناگون در تعريف آن استفاده كرده اسـت؟ و اگـر                  

  انه دارد چطور و به چه دليل است؟ديدگاهي چندگ
بنـدي و     ها درنظر گـرفتيم، يكـي طبقـه        روشي كه براي دستيابي به پاسخ اين پرسش       

 ساماندهي تعاريف با توجه به مبحثي است كه هر تعريف ذيل آن طرح شـده اسـت تـا از                   
ي ها  پرسشرو از اين. علت آنها دست بيابيم    ها و  طريق آن به تحليل دقيق و تبيين تفاوت       

هاي گوناگون بوعلي دربارة چيستي لـذت بـا       آيا بين بيان   آيد و آن اينكه    ديگري پيش مي  
مربوط  تعريف هر است مثبت پاسخ است؟ اگر  برقرار ارتباطي ،شده مطرح آن در كه مباحثي

  .است تعاريف تمام در شده استفاده ايه مؤلفه بررسي ديگر روش است؟ تر كلي مبحث چه به
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  پيشينة پژوهشي
بـه چـاپ    سينا با التفات به اهميت اين موضـوع           االتي پيرامون مسئلة لذت از منظر ابن      مق

خـادمي،  (» سينا  جستاري دربارة چيستي لذت از منظر ابن      « مقاالتي همچون    .رسيده است 
سينا با آراء    بررسي مواجهه ابن  «و   )1389سليماني،  (» سينا  لذت و الم از نگاه ابن     «،  )1389

در مقـاالت   ). 1397شجاعي، خادمي و منصوري نوري،      (» ستي لذت پيشينيان در باب چي   
هاي مختلف بررسي شده، اما ديـدگاهي         خوبي از جنبه    منتشر شده مذكور، موضوع لذت به     

هـاي موجـود در آن ارائـه         منسجم درباره لذت با توجه به جايگاه طرح آن و تحليل مؤلفه           
كيد و تحليل واقع شده تعريف نهـايي و  در بيشتر آنها آنچه مورد اشاره و تأ  . نگرديده است 

در اين مقالـه بـا رويكـردي        .  است االشارات و التنبيهات  سينا از لذت، مذكور در        كامل ابن 
 لذت در آثـار متعـددش را از         ةمتفاوت قصد داريم ضمن ارائة ديدگاه منسجم بوعلي دربار        

  . دو طريق بررسي نماييم
  

  سينا تعريف لذت در آثار ابن
اين تعـاريف   .  فلسفة خود به تناسب در مباحثي تعاريفي از لذت ارائه داده است            سينا در   ابن

اگرچه تعاريفي نزديك به هم هستند، اما در هر كدام قيود يا توضيحاتي لحاظ شده است                
تري از لذت از نظر بوعلي        تر و كامل    توان به درك صحيح     كه با كنار هم گذاشتن آنها، مي      

تعريفي از لذت ارائه نموده است كه در تحليل اوليه بر            اثر خود     در نه  سينا  ابن.  يافت  دست
شده در آنها، شش تعريف قابل شناسـايي           كار رفته، همچنين قيود بيان      هاي به  اساس واژه 

گانـه توضـيح     در ادامه دربارة مبناي قرار گرفتن هر تعريف ذيل اين مجموعة شش           . است
گـذاري ايـن تعـاريف بـر اسـاس ترتيـب             ارهكه شم  شايان ذكر اين  . بيشتر داده خواهد شد   

  . احتمالي تاريخ تأليف آثار انجام شده است
 مربوط به روزگار جـواني      االضحويه فى المعاد  تعريف برگرفته از رساله     : تعريف اول 

اللذه هي إدراك المالئم، و المالئـم هـو الـداخل فـي تكميـل               «: گويد  او مي . سيناست  ابن
 ايـن تعريـف بـدون تعبيـر حـصري           )145: 1382سينا،    ابن( ».ء و تتميم فعله    جوهر الشي 

  . است، در ضمن بعد از واژة مالئم تبييني از آن نيز ارائه شده است
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و  النجاه من الغرق فى بحر الضالالت     ،  الشفاءسينا در سه اثر خود،        ابن :تعريف دوم 
 ارائه كرده    يك تعريف با تعبيري حصري     ذيل مبحث ذات الهي،    المبدأ و المعاد  مقالة اول   
فإن اللذه ليست إال إدراك المالئم مـن جهـه مـا هـو مالئـم فالحـسيه        «: گويد  است، مي 

؛ 18-17: 1363؛ همـو،    591: 1379سـينا،    ابن(» .إحساس المالئم، و العقليه تعقل المالئم     
  ) 369:  ب1404همو، 

السعاده  ىعل الدالله فى« باعنوان فصلي در المعاد و المبدأ سوم مقالة در :سوم تعريف
از  حصري در مبحثي ديگر تعريفي بدون تعبير      و ديگر بياني به بوعلي» ...الحقيقيه   اآلخريه

سـپس بعـد از چنـد سـطر      » اللذّه هـى إدراك المالئـم     «: گويد  نمايد و مي    لذت مطرح مي  
ء هو الخير الذي يخصه،      شى كلّ مالئم و«: گويد مي و دهد توضيحي درباره واژة مالئم مي    

  )111 و 110: 1363 سينا، ابن( » ال قوته فعله، هو الذي كماله ء هو يخص الشى الذي يروالخ
، در بيـان   نفسةرسال همچنين در رساله في األدويه القلبيه بوعلي در   : تعريف چهارم 

كه نخـست لـذت را ادراك مالئـم          جاي اين  برد، بلكه به    معناي لذت از واژة مالئم بهره نمي      
 را تبيين كند، بدون استفاده از واژة مالئم تنها به توضـيحي كـه بـراي                 بداند و سپس مالئم   

لذت ايـشان دريـافتن     «:  چنين است   نفس ةرسالبيان او در    . كند  مالئم درنظر دارد بسنده مي    
رساله فـي األدويـه     ، و در    )79:  ب 1383سينا،   ابن(» كمال خويش است و الم در ضد كمال       

سـينا،   ابـن (» .راك لحصول الكمال الخاص بالقوه المدركه     كل لذّه فهي إد   «: گويد   مي القلبيه
 ) 227:  ج1404

 بـدون تعبيـر حـصري مطـرح شـده و             عاليي ةدانشنامتعريف در   اين   :تعريف پنجم 
پس خوشى اندر يافت انـدر خـور        «: بوعلي در آن منظورش از مالئم را نيز تبيين كرده است          

اندر يافت آنچه نه اين بود و نه آن، نه خوشى بـود             و اما   . بود، و درد اندر يافت نااندر خور بود       
 :1383سـينا،    ابـن (» .آفـت  و اندر خور هر قوتى آن بود كه موافق فعل وى بود بى            . و نه درد  

خوشي دريافت خوشايند و درد دريافت ناخوشايند اسـت و دريافـت    : تر   به تعبيري روان   )102
اي فعل موافـق بـا آن و    وشايند هر قوهخ. آنچه نه اين است نه آن، نه خوشي است و نه درد       

  . بدون آفت است
، در بحـث   االشارت و تنبيهـات   آخرين تعريف مربوط به نمط هشتم       : تعريف ششم 
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 لوصـول مـا هـو عنـد         -إن اللـذه هـي إدراك و نيـل        «: گويد  مي. بهجت و سعادت است   
 عنـد    لوصول ما هو   - من حيث هو كذلك و األلم هو إدراك و نيل          -المدرك كمال و خير   

 اين تعريف تنها تعريفي است كه بدون تعبيـر        ) 137: 1375سينا،   ابن(» .المدرك آفه و شر   
رسـاله  حصري است و در كنار ادراك از واژة نيل نيز بهره برده شده است، در ضمن مانند                

به جاي استفاده از واژة مالئم، تبيينـي از آن آورده شـده              رساله نفس  و   في األدويه القلبيه  
  . شود هايي با دو رساله ديگر مشاهده مي ته تفاوتاست، الب

بندي ثنايي،   نخست براساس يك تقسيم   : مبناي تقسيم تعاريف به شش دسته     
كه داراي تعبير حصري هستند يا خيـر، در دو دسـتة مجـزا قـرار                 تعريف را با توجه به اين     

و   بحر الضالالت  من الغرق فى   النجاه،  الشفاءبدين ترتيب تعريف موجود در سه اثر        . داديم
تعريف بـا تعبيـر     كه ذيل مبحث ذات الهي قرار داشتند در دستة           المبدأ و المعاد  مقاله اول   

سپس دستة دوم   . جاي گرفتند  غيرحصري حصري و باقي تعاريف در دستة تعريف با تعبير        
كه در تعريف لذت اصطالح ادراك همـراه بـا           مجدد به دو دسته تقسيم شد؛ بر اساس اين        

در دسته اول فقط تعريف موجـود در        . نيل بيان شده يا به تنهايي ذكر شده است        اصطالح  
تعاريف دستة دوم نيز يا واژة مالئم       . گرفتند قرار دوم دستة در و باقي  االشارات و التنبيهات  

اول  ةدست در. شده است  واژه جاي آن فقط تبييني از آن جايگزين       شده يا به   استفاده آنها در
گيرد كه سه نوع بيان متفاوت از مالئم در هركدام لحاظ شده است و               سه تعريف جاي مي   

  .گيرد مي  جايرساله في األدويه القلبيهو  رساله نفس موجود دردر دستة ديگر دو تعريف 
كه  آيند، چنان   نظر مي  در ديدي ابتدايي، تعاريف احصاشده، متفاوت و داراي اختالف به         

 ةدانـشنام ،  االضحويه فى المعاد  ريف موجود در رساله     اي كه در آن تنها به سه تع         در مقاله 
داراي نوعي تقدم    و جدي اختالف داراي تعاريف شده، اشاره االشارات و التنبيهات   وعاليي  

، امـا   )11. ، ص 1390خـادمي،   (انـد     و تأخر تاريخي و ضعف و كمال فلسفي دانسته شـده          
يـك از    ال اين است كه كدام    حال سؤ . تري انجام گيرد    بايسته است تحليل و بررسي دقيق     

تر و نظر نهايي بوعلي دربارة چيستي لـذت اسـت؟ آيـا ايـن                اين شش تعريف، بيان دقيق    
توان آنهـا را       در بيان مي    تعاريف اختالف ماهوي و ذاتي با هم دارند، يا عليرغم گوناگوني          

  . هماهنگ و مشترك دانست
يم به درك بهتـري از ديـدگاه        كن در اين نوشتار، ما از طريق بررسي دو مورد سعي مي          
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  :كند رو بررسي از طريق دو مورد ذيل ادامه پيدا مي بوعلي نزديك شويم، از اين
گانه برمبناي مبحثي كه هر تعريف ذيل آن بيـان شـده          تعاريف شش بندي    طبقه -1
  .است

گونـة اول، تعـاريف فـارغ از        : براي تحليل تعاريف، امكان دو گونه بررسي وجـود دارد         
اند تحليل شوند، در ايـن صـورت ممكـن           تري مطرح شده    ضمن چه بحث كلي   كه در    اين

سـينا از لـذت تعريـف واحـدي ارائـه نـداده اسـت و                  دست آيد كه ابـن     است اين نتيجه به   
گونة ديگر اين است كه بـا توجـه بـه بحـث             . ديدگاهي دوگانه يا چندگانه دربارة آن دارد      
حليل انجام گردد، در اين صـورت شـايد         شده ت  اصلي كه آن تعريف در ارتباط با آن مطرح        

به اين نتيجه برسيم كه او در مواضع مختلف تعريف مطابق آن موضع خاص را ارائه داده                 
تـوان نظـر نهـايي وي دربـارة ايـن             است، در اين صورت با توجه به نظام فكري او، مـي           

يگاه طـرح   ما در اين تحقيق بر اساس گونة دوم و با عنايت به جا            . موضوع را دريافت كرد   
 .دهيم لذت، تعاريف را مورد بررسي و تحليل قرار مي

  .كاررفته در تعاريف هاي به بررسي واژه -2
هايي همچون ادراك و مالئم در        چنانچه با دقت تمامي تعاريف مالحظه گردند، مؤلفه       

هاي اصلي در    توان اين دو مؤلفه را هسته      تمام تعاريف مشترك هستند، پس به نحوي مي       
ها نيز ما را در رسـاندن بـه مقـصود            رسد بررسي اين واژه    دانست، به نظر مي   تعريف لذت   

  .رساند ياري مي
 

  سينا جايگاه طرح بحث لذت در فلسفة ابن
سينا شش تعريف از لذت در ضمن مباحـث فلـسفي خـود،               طور كه مالحظه شد ابن     همان

اند، بلكـه هـر كـدام        ارائه كرده است، اما اين تعاريف ذيل عنواني به نام لذت قرار نگرفته            
با بررسي جايگاه طـرح هـر تعريـف در    . اند تحت يك عنوان كلي در فلسفه او مطرح شده        

هـاي گونـاگون     منظومة فكري بوعلي قصد داريم به اين نكته پي ببريم كه آيا بين بيـان              
  بوعلي دربارة چيستي لذت با مباحثي كه در آن مطرح شده ارتباطي برقرار است يا خير؟ 

اسـت، چهـار      كه مسائل مربوط بـه لـذت و تعريـف آن در آنهـا مطـرح شـده                  مباحثي
  : اند اند كه بدين شرح مبحث
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 الشفاء،  النجاه من الغرق فى بحر الضالالت     در سه اثر    : مبحث معرفت ذات الهي    -1
، مطالب در باب موضوع لذت ذيل بحث كلي معرفـت ذات الهـي بـا نـام      المبدأ و المعاد  و  
» وق و عاشق و لذيذ و ملتذ و ان اللذه هى ادراك الخير المالئـم      فصل فى انه بذاته معش    «

  .مطرح شده است و مطالب آنها مگر در موارد جزئي با هم مطابقت دارند
هـاي   كتـاب آثاري كه موضوع لذت در آن ذيل بحث معاد بيان شده           : بحث معاد  -2

نا بعد از تعريـف و      سي  ابن. هستند المبدأ و المعاد   و   رساله نفس ،  االضحويه فى المعاد  رساله  
مانـده،    كند كه ايـن نفـسِ بـاقي         اثبات نفس و بقاي آن پس از مفارقت از بدن، اشاره مي           

احوالي كه  . ضرورت احواالتي خواهد داشت كه الزم است اين احواالت شرح داده شوند             به
  . پردازد سعادت و شقاوت، راحت و عقاب و لذت و الم هستند او به بررسي آنها مي

 هم در اين گروه و هم در گروه اول جاي گرفتـه             المبدأ و المعاد  ذكر است كه    الزم به   
است؛ زيرا تنها در اين كتاب بحث از لذت ذيل دو موضوع كلي يعنـي مبـدأ اول و نفـس                     

 . انساني بررسي شده است
، لذت را ذيـل مبحـث       االشارات و التنبيهات  بوعلي در   : بهجت و سعادت  مبحث   -3

اين كتاب آخرين كتاب و شايد شـاهكار    . نمايد  بررسي مي راقي  بنابر ديدگاهي اش  بهجت و   
 . آيد شمار مي وي به

سـينا تفـاوت دارد را        هاي مشائي ابـن     دكتر نصر سه فصل اخير اين كتاب كه با نوشته         
داند كه اتفاقاً بحث از لذت و سعادت در همين بخش             او مي » فلسفة اشراقي «هايي از     پاره

 )51 و 50 :1386نصر، . (مطرح شده است
تـوان ذيـل ايـن         دربارة لذت بيان شده است را نيز مي        دانشنامه عاليي مباحثي كه در    

شده از لذت در اين كتاب ذيل مبحثـي بـا عنـوان               مبحث در نظر گرفت؛ زيرا تعريف ارائه      
بختـى پيونـد      تـرين سـعادتى و نيـك        تـرين خوشـى و بـزرگ       پيدا كـردن آنكـه خـوش      «

 »تر است   مردم را صورت آنست كه چيزهاى ديگر خوش        الوجود است، هرچند بيشتر     واجب
النجـاه  اي از  گونه   ترجمه دانشنامه عاليي  اگرچه   توجه به اين نكته الزم است كه      . باشد  مي

ترجمة كلمه به كلمه آن نيـست، بلكـه          به فارسي است، اما      من الغرق فى بحر الضالالت    
است، اما در اين موضـوع      جاه  الننگارشي به فارسي است كه مباحث آن متناظر با مباحث           

بنابراين . خاص، حتي مباحثي كه تعريف لذت در آنها ذكر شده نيز متناظر يكديگر نيستند             
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  .گيرد مي  جاي-و نه در گروه اول-در اين گروه  دانشنامه عاليي
اثري كه موضوع لذت در آن با توجـه بـه           : بررسي مبدأ جسماني و نفساني لذت      -4

  . باشد  ميرساله في األدويه القلبيهبيان شده است مبدأ جسماني و نفساني آن 
  

  سينا ف موجود از لذت در آثار ابنتحليل جايگاه تعاري
سـينا    بندي انجام شده موضـوع لـذت در چهـار مبحـث اصـلي در فلـسفة ابـن                    در تقسيم 

 شده در گروه چهارم جزء آثـار فلـسفي بـوعلي نيـست، امـا               اگرچه اثر معرفي  . گرفت جاي
تـوان از آن      باشد كه مـي     شده از لذت در آن با تعاريف ديگر در يك راستا مي           تعريف ارائه   

  .هماهنگي عقيده او دربارة چيستي لذت را نتيجه گرفت
  

  االخص طرح موضوع لذت ذيل مبحث الهيات به معني: مبحث نخست
شأني  منزلة   سو به  آورد، اما اين لذت از يك       مي ميان صحبت به  لذت از اش  فلسفه در سينا  ابن

 اسـت،   تعالي مطرح است و از سوي ديگر مربوط به انسان و نفس انـساني              از شوؤن باري  
اي اسـت كـه در        اين همان نكتـه   . بنابراين وي به لذت مرتبط با هر دو توجه داشته است          

تحقيقات ديگر كمتر به آن توجه شده، چرا كه تمركزشان بر بحث لذت در مـورد انـسان                  
هركدام را با استفاده از      درخور تعريف دو منظر،  هر به ينا با توجه  س  ابن آنكه حال .بوده است 

 ايـن . اسـت  نمـوده  ارائـه  غيرحـصري  و حـصري  صـورت  به عبارت ساختار در گذاري تفاوت

اين مقالـه   برداشت يكي از نخستين نتايج بررسي چيستي لذت از طريق روش پيشنهادي             
اند، اما تبيين روشـني از آن ارائـه          شتهاگرچه شايد ديگران نيز به اين نكته اذعان دا        . است

  .نگرديده است
بـه عقيـدة وي برتـرين زيبـايي         . از نظر بوعلي واجب تعالي هم لذيذ است و هم ملتذ          

كه كامالً عقلي، خيـر       هايي باشد؛ از جمله اين      براي ماهيتي متصور است كه داراي ويژگي      
 ميـان موجـودات، برتـرين       در. محض، بركنار از انحاء نقص و از همة جهات يگانه باشـد           
هاي مربوط به باالترين زيبايي       زيبايي به واجب الوجود اختصاص دارد؛ چرا كه تمام مؤلفه         

  .هاست ها و اعتدال را دارد، جمال محض و سرچشمة همة زيبايي
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ها را به عنوان مقدمـه در چنـد سـطر بيـان              سينا در ابتداي اين مبحث اين ويژگي        ابن
 جا  نهايي را اعالم كند، در همين      ةكه نتيج   مقدمات و پيش از اين    پس از اين    وي  . كند مي

گيـرد    اي كـه مـي      دهد كه بي ارتباط با مقـدمات و نتيجـه           تعريف خود از لذت را ارائه مي      
حتي شايد بتوان گفت بهترين تعريف لذت كه ذات الهي را نيز شامل شود همـين                . نيست

» .ادراك المالئم من جهه ما هـو مالئـم        فان اللذه، ليست اال     «: گويد  تعريف است كه مي   
   )91-590: 1379؛ همو، 368:  ب1404؛ همو، 17: 1363سينا،  ابن(

  :جهت با تعاريف ديگر در مباحث بعدي متفاوت است دو از مبحث اين ذيل لذت تعريف
تنها در اين مبحث كه در ارتباط با واجب تعالي است، تعريف با ساختار حـصري                 -1

 از نقـاط    .كدام از تعاريف ديگر از تعبير حصرگونه استفاده نشده است         بيان شده و در هيچ      
گانة ديگر همين بيان حصري آن است كـه آن را            اختالف اصلي اين مبحث با مباحث سه      
  .كند از تعريف لذت در مباحث بعدي جدا مي

شـود، بنـابراين       مالئم توضيح و تبييني ارائه نمـي        تنها در اين مبحث براي واژة      -2
 .كند آن را محدود مي» من جهه ما هو مالئم«قط با قيد بوعلي ف

دهنده اين است كه لذت در واجب تعالي فقط ادارك مالئم است از آن                اين نكته نشان  
جهت كه مالئم است و اين ادراك در بـاالترين مرتبـه وجـود، شـديدترين ادراك يعنـي                   

گيرد از جهت جمـال      ادراك عقلي است، همچنين مالئمي كه مورد ادراك واجب قرار مي          
بنابراين نتيجة نهايي از مقـدمات      . و كمال در نهايت تناسب و در باالترين درجه قرار دارد          

فاألول أفضل مدرك بأفضل إدراك ألفضل مـدرك،        «: كند  گونه بيان مي   ذكر شده را اين   
 ) همان(» .ء فهو أفضل الذّ و ملتذّ به، و يكون ذلك أمرا اليقاس إليه شى

تعالي  اين مبحث مطرح شده است با توجه به اينكه در ارتباط با ذات باري             لذتي كه در    
 و مطلق بـودن آن را از دو جهـت مـدرك و مـدرِك بـا                  نه نسبي است لذتي مطلق است     

  . كند در تعريف مشخص مي» من جهه ما هو مالئم«استفاده از بيان حصري و قيد 
  

  طرح موضوع لذت ذيل مبحث معاد: مبحث دوم
 در مباحث مربوط به احوال نفس بعد از مفارقت از بدن نيز تعريفي از لـذت ارائـه                   سينا  ابن
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وي براي ورود به بحث معاد نيازمند اثبات دو مطلب به منزلة دو مقدمه است كه                . دهد  مي
رساند؛ يكي از اين مطالب اثبات نفس براي بدن اسـت و   در جاي خود آنها را به اثبات مي      

البته بوعلي احوال بدن در آخرت را بـه   . ميرد   با مردن بدن نمي    كه نفس  ديگري اثبات اين  
تواند معـاد جـسماني را بـه          اي كه در اختيار دارد نمي       گذارد؛ چرا كه با مباني      شريعت وامي 

صورت عقالني اثبات كند، پس به آنچه كه شريعت در حـق آن شـرح و تفـصيل كـرده،                    
  . گويد ل سخن مياما دربارة معاد روحاني به تفصي. كند بسنده مي

گانـه   ذيل اين مبحث، سه تعريف، يعني تعريف سوم، چهارم و ششم از تعاريف شـش              
بودن تعاريف اسـت    ترين نقطة اشتراك اين سه تعريف، غيرحصري       مهم. جاي گرفته است  

شديم دليل استفاده از اين      متذكر كه پيشتر  طور همان. بودن آنهاست   نسبي ةدهند كه نشان 
ن است كه تعاريف موجود از لذت در اين سه اثر در ارتباط با نفس انساني                ساختار بياني اي  

اي تعريف شود كه از آن مطلق    است و لذت براي انسان امري نسبي است و نبايد به گونه           
وجه اشتراك ديگر اين سه تعريف اين است كه واژة ادارك به تنهـايي و               . بودن اراده شود  

همراهي واژة نيل با ادارك در تعريف لذت نيـز بـه            . بدون همراهي با واژة نيل آمده است      
در مبحث اثبـات    . اين مسئله مرتبط است كه تعريف ذيل كدامين مبحث آورده شده است           

به ... اختالف مراتب آنها و     تعدد قواي ادراك نفساني،     معاد روحاني بيان مقدماتي در مورد       
تنهايي بسنده   ه آوردن ادراك به   كند تا در تعريف لذت ب      عنوان مقدمات براي او كفايت مي     

وجه اختالف اين سه تعريف، بين تعريف سوم و چهارم با تعريـف شـشم بـه نحـوه                   . كند
  .گردد تبيين مالئم همچنين به استفاده و عدم استفاده از واژة مالئم باز مي

نحوة ورود بوعلي به بحث معاد، در سه كتابي كه در ضمن آن تعريفي از لـذت ارائـه                   
  . تر است تر و دقيق بحث او كامل المبدأ و المعادتفاوت است، اما در دهد م مي

اساس بحث بر روي گونـاگوني لـذت قـوا و            االضحويه فى المعاد  و   رساله نفس در دو   
مرتبة قوا كدام قوه است و چيستي لذت و موانع           باالترين كه اختالف مراتب آنهاست و اين    

 اين است كه قوة عقليِ نفس ناطقه كه         خالصة بحث در اين دو كتاب     . درك لذت چيست  
هاى ديگر برتر است، هم از جهت ادراك و هم از جهـت               مدرك است از دو جهت از قوت      

ضرورى، كلى و ابدى است؛      يقينى، عقل، دريافت كه از جهت ادراك، به اين لحاظ     . مدرك
دركات كه مـ   لحاظ يندمدرك، ب  جهت از. پذيراست  و زوال  جزئي ظاهرى، حواس، ادراك اما
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-79: 1382سينا،    ابن(موجودات و مالئكه است      مبدأ اول  عقل، معانى ثابت، صور روحانى،    
، البته حقايق اجرام آسمانى و اجرام عنصرى را نيز جزء مدركات عقلي برشـمرده كـه                 )80

اين براساس قول مقبول بين حكماي پيشين مطرح شده است كه براي آنها نفـس قائـل                 
منـزه از    عالمى كه كند كه كمال آن به اين است        ا مشخص مي  سپس كمال عقل ر   . بودند
تمام موجودات مجرد از ماده در او حاصل شود، بنابراين هر يك از              صور و باشد تكثّر و تغير

لذتي كه جوهر انساني    : گويد  شوند و در نهايت مي      اين عقول عالمى برابر عالم حقيقى مي      
ا هيچ لذتي از لذات اين عالم قابـل قيـاس           برد ب   در صورت حصول كمال خود در معاد مي       

  )همان. (نيست
بررسي احوال نفوس انساني پس از مفارقت از بدن با ذكر مقـدماتي              المبدأ و المعاد  در  

سينا براي اثبات معاد روحاني بحث لذت و تعريف           يكي از مقدمات اصلي ابن    . شود آغاز مي 
بحث لذت  فساني را مشخص و سپس      او نخست، سعادت نيروهاي ن    . شده از آن است     ارائه

سو ميان سعادت و لـذت و مقابـل آنهـا شـقاوت و درد،                 چرا كه از يك   نمايد؛    را مطرح مي  
سـينا بـه ايـن        ابـن . ارتباطي برقرار است و از سوي ديگر تفاوتي بين آنها بايد لحاظ نمود            

هـر قـوه    شود كـه سـعادت       او يادآور مي  . گذرد  كند و مي    اي مختصر مي    نكته ظريف اشاره  
حصول و تحقق كمال آن قوه است يا به عبارتي به فعليت رسيدن فعـل خـاص آن قـوه                    

اللذّه «: گويد  كه لذت حصول و تحقق نيست، بلكه ادراك است، بنابراين مي            است، حال آن  
سينا،  ابن(. ، يعني لذت پيرو ادراك است نه حصول كمال        »تتبع االدراك ال حصول الكمال    

لـذت  : گويـد   دهـد و مـي      ا بوعلي تعريف خود از لذت را ارائه مـي         ج   در همين  )110: 1363
 . عبارت است از ادراك چيزي مالئم و مناسب

  
 طرح موضوع لذت ذيل مبحث بهجت و سعادت: مبحث سوم

 در باب بهجت و سعادت، به اثبـات سـعادت           االشارات و التنبيهات  سينا در نمط هشتم       ابن
  .نمايد  چيستي لذت را نيز مطرح ميلةپردازد و در تحليل آن، مسئ غيرحسي مي

سينا براي طرح مـسئلة سـعادت در ايـن            به اين نكته بايد توجه داشت كه دغدغة ابن        
گويي به كساني است كه سعادت و نيكبختي را فقط مختص به لـذات               نمط در واقع پاسخ   

ة پـردازد و در تحليـل آن، مـسئل          دانند، بنابراين به اثبات سعادت غيرحـسي مـي          حسي مي 
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كند كه سعادت عقالني را به اثبـات برسـاند، بنـابراين     چيستي لذت را به صورتي بيان مي 
گويي به اشكاالت احتمـالي مـانع از         دهد و با پاسخ     تعريفي دقيق و كامل از لذت ارائه مي       

  .شود ورود اغيار يا خارج شدند مصاديق آن مي
را » نيـل «و  » ادراك«فـظ   در بين تعاريف با ساختار غيرحصري، تنها تعريفي كه دو ل          

تنها در اين   » خير«در كنار هم بيان نموده در همين كتاب است، همچنين استفاده از واژة              
او با همراه نمودن نيل در كنـار ادراك از          ) 137: 1375سينا،   ابن. (تعريف آورده شده است   

تـا  ترين اثر خـود كمـال بخـشيده اسـت             سو تعريف خود از لذت را در آخرين و كامل          يك
مقصود خود را به تمامه بيان نمايد و از سوي ديگر تعريفش را در راسـتاي مقـصودش در                

  . نمايد  بيان مياثبات سعادت غيرحسي اين مبحث يعني
گفته خواهد شد، ادراك حـصولِ صـورت،        » ادراك«طور كه در ادامه در توضيح        همان

اكثـر كـساني اسـت كـه        اين تعريف از ادراك، تعريـف       .  است و نمونة اشياء خارجي   مثال  
خـواه بـراي آن   دانند و در ارتباط با ادراك اشياء خارجي اسـت،      ادراك را كيف نفساني مي    

 اما انسان نسبت به وجود خـود نيـز ادراك دارد كـه    اشياء حقيقتي در خارج باشد يا نباشد،      
 ؛ بنـابراين ادراك هـم  نمايـد  گيرد و نفس به ذات خود آن را درك مي          بدون آلت انجام مي   

خواسـته  » نيـل «سينا بـا اضـافه كـردن واژة          ابن. حصول صورت و هم حصول ذات است      
  . حصول ذات را نيز در تعريف داخل كند و به اين نحو آن را تكميل نمايد

دليل همراهي ايـن دو لفـظ را بـه ايـن             شرح االشارات و التنبيهات   محقّق طوسى در    
حصول صـورتي مـساوي     » ادراك«يرا  به كلمة ادراك اكتفا نشده، ز     : بيان ذكر كرده است   

كه معناي لـذت بـا حـصول آنچـه           حصول ذات شئ است، در حالي     » نيل«با شئ است و     
شـود،    شود، بلكـه بـا حـصول ذات معنـاي آن كامـل مـي                مساوي با لذيذ است تمام نمي     

داللت نـدارد مگـر بـه    » ادراك«بر » نيل«نيز اكتفا نكرده است، زيرا   » نيل«همچنين به   
براين به خاطر نبود لفظي كه بر مقصود مطابقت داشته باشد، هـر دو لفـظ را بـا                   مجاز، بنا 

اي كـه   هم آورده است و كلمه اعم كه دال بر حقيقت است را مقدم داشـته سـپس كلمـه         
   )337، 3ج : 1375طوسى، (. دال بر تخصيص آن است را بعد از آن آورده است

» نيـل « اجمال و اعم را نسبت به        يك معناي » ادراك«: گويد  زاده نيز مي    عالمه حسن 
داللت نيل بر ادراك، داللت خـاص       : گويد  همچنين مي . طور نيست  حائز است كه نيل اين    
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بر عام است، يعني معناي مطابقي آن نيست، بلكه يكي از معاني مجازي آن است؛ بـراي                 
ل را  به همين جهت هـم ادراك و هـم نيـ          . رساند  كه نيل مطابقتاً معناي ادراك را نمي       اين

قاعده در تعريف اين است كه اول اعم آورده شود و بعد اخص كـه در اينجـا                  . عنوان كرد 
، اگرچـه در ادامـه ايـن اشـكال را وارد            )23 و   18: 1388زاده آملـي،     حـسن (چنين اسـت    

دانند كه وقتي لذت از اقسام ادارك و علم است و بين ادراك و مدرِك و مدرك اتحاد                    مي
ايـشان  .  لفظ نيل و فرق گذاشتن بين نيل و ادراك وجهي نـدارد            برقرار است، پس آوردن   

گويند گسترشي كه مالصدرا دربارة اتحاد علم و عالم و معلوم داده كار خوبي است كه                  مي
فرموده اتحاد لذت و الذ و ملتذ، اتحاد الم و مؤلم و متألم، اتحاد وهم و موهوم و متـوهم،                    

 عاقل و معقول و عقـل، و در كنـار ايـن             اتحاد حاس و محسوس و حس، همچنين اتحاد       
توانيد بر همين منوال آنهـا را در نظـر    ها، چنانچه مواردي از اتحاد گفته نشد شما مي    جنبه

سينا تعريف لـذت را در زمـاني بيـان            دهند كه ابن    بعد به اين نكته توجه مي     . داشته باشيد 
.  مطلق قائل نبـوده اسـت      كرده كه هنوز مسألة اتحاد ادراك و مدرِك و مدرك را به طور            

  ) 20 و 19همان، (
ذكر است كه از نظر بوعلي هر عاقلي معقول است، ولي هر             شايان مذكور مطلب دربارة

كه معقول عاقل نيز باشد يك شـرط در نظـر دارد و آن               او براي اين  . معقولي عاقل نيست  
اين مسئله  . اشدقائم بالذات بودن معقول است؛ يعني معقولي عاقل است كه قائم بالذات ب            

يكي از موارد مورد اختالف ميان فلسفة مشاء و حكمت متعاليه است؛ مالصدرا بر خـالف                
مـصطفوي،   (.كند  داند و آن شرط مذكور را قبول نمي         سينا، همة معقوالت را عاقل مي       ابن

 با چنين شرطي، بوعلي تنها در صورتي به اتحاد عاقل و معقول معتقد است               )232: 1387
 ذات خود را تعقل نمايد و در مورد بحث لذت زماني الذ و ملذ متحد هستند كه                  كه انسان 

انسان خير و كمالي را دربارة ذات خود درك كند، زيرا در اين حالت معقول قـائم بـه ذات                 
معقول قائم به ذات نيست و اتحادي نيز حاصـل          اما در صورت ادراك اشياء خارجي       . است
بنـابراين بـا    . اشياء خارجي است  اك حصولِ صورت و مثال       از نظر مشاء ادر    شود؛ زيرا   نمي

يكي بـه دليـل     : در كنار ادارك به دو جهت موجه است       » نيل«توجه به مطالب فوق، ذكر      
  . كند سازگاري با مباني و ديگري به خاطر مقصودي كه در اين مبحث دنبال مي

 كه براي مـدرِك،  معني ادراك و نيل، چيزي است   الرئيس، لذت به    بنابراين از نظر شيخ   
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ايـن  : گويد  مي» كمال و خيربودن نزد مدرك    «شيخ طوسي دربارة قيد     . كمال و خير است   
اي در واقع كمال و خير        با شئ  قياس قيد از آن حيث آورده شده كه ممكن است چيزى در          

برد و گاهي چيـزي در        كننده آن را كمال و خير نداند پس از آن لذت نمي            باشد، اما ادراك  
. برد  مي لذت آن خيربودن آن اعتقاد دارد و از      به مدرك كه  درحالي ؛ر و كمال نيست   واقع خي 

االمـر نيـست، بلكـه درك و         نفـس  و دارد، واقـع   بنابراين آنچه در كمال و خيربودن اعتبار      
كنندة    شئ اين است كه ادراك     خيربودن دريافت مدرِك از خيريت آن شئ است، پس دليل        

  )338، 3ج : 1375طوسى، . (كند ارد و آن را انتخاب ميپند آن را براي خود خير مي
هـا بـه حـسب قـواي مدركـه            كه ادراك   بوعلي در فصل نهم همين نمط به لحاظ اين        

كند، پس لذت هر يك از قوا در هر مرتبـه، عـين               گوناگون هستند، لذت را نيز تقسيم مي      
  . ادراك به آن در همان مقام است كه عين نيل به آن لذت نيز هست

حاصل آن را بـه     . پردازد  سينا در پايان فصل سوم كه به چيستي و ماهيت لذت مي             بنا
كه خير است، دوم     كمالي وجود يكي: لذت به دو چيز متعلق است     : كند  صورت بيان مي   اين

  ) 137: 1375سينا،  ابن. (ادراك و دريافت آن كمال از آن جهت كه آن كمال خير است
كه بتواند شامل تمام انواع لذت و مـانع اغيـار        ورتيوي براي تكميل تعريف خود به ص      

: گويـد   نمايـد و مـي      گردد و اشكالي به آن وارد نباشد، قيودي را به تعريف خود اضافه مي             
؛ يكي از آن قيود اين است كه قـوة مدركـه كـه              )همان(»  وال شاغل وال مضاد للمدرك    «

 و به امـتالي معـده دچـار         كند شاغل نباشد، مثالً كسي كه سير است         لذت را دريافت مي   
قيد ديگر اين است كه از مانع آزاد باشد، به عبارتي قـوة  . برد است از غذاي لذيذ لذت نمي     

مدركه عيبي نداشته باشد، مثالً براي لذت بردن از غذا حس ذائقه و چشايي شخص سالم                
كور او بـا اضـافه كـردن قيـود مـذ         . باشد و بيماري مانع از لذت بردن از طعم غـذا نباشـد            

دانـشنامه  الزم به ذكر است كه در      . نمايد  احتماالت مورد اشكال به تعريف خود را دفع مي        
  ) 102:  أ1383سينا،  ابن. (، بعد از تعريف آورده شده است»آفت بي«قيد ، عاليي

 از جـامعيتي برخـوردار اسـت كـه     االشارات و التنبيهاتالرئيس از لذت در   تعريف شيخ 
رو نسبت به تعاريف ديگر پـيش         گيرد، از اين    ناف لذت را در برمي    توان گفت انواع و اص      مي

اما بايد به اين نكتة بسيار مهم اشاره كـرد كـه ايـن تعريـف جـامع، در                   . از او برتري دارد   
طوركه پيشتر در مبحث اول، يعني طرح لذت ذيـل مبحـث              ارتباط با انسان است و همان     

تعالي بهترين   نه از لذت براي ذات باري     االخص مطرح شد، تعريف حصرگو     الهيات به معني  
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سينا هوشـمندانه بـا تفـاوت در بيـان بـه صـورت            به عبارت ديگر ابن   . تعريف در آنجاست  
حصري يا غير حصري، بين تعريف لذت درباره ذات واجب و لذت دربارة انسان قائـل بـه                  

  . تفكيك شده است
  

 در تعريف لذتبه كاررفته هاي  مؤلفهبررسي 

چـه در   -در تمام تعـاريف     » مالئم«و  » ادراك«هايي همچون     ه شد، مؤلفه  چنانكه مالحظ 
توان اين   مشترك هستند، پس به نحوي مي-ارتباط با ذات الهي و چه در ارتباط با انسان         

طـور كـه گذشـت بـوعلي بـا           همان. هاي اصلي در تعريف لذت دانست      دو مؤلفه را هسته   
گذاري در نـوع بيـان خـود، تعـاريف را بنـا بـه                هاي ديگر و تفاوت    استفاده از تعابير و واژه    

هـا طريـق ديگـري اسـت در          گونه نموده است، بنابراين بررسي اين واژه       مقاصد خود گونه  
  .رساندن ما به مقصود كه همان تعريف لذت از نظر بوعلي است

در مباحثي كه تعريف لذت انساني بيان شد تبيني براي واژة مالئم نيز توسـط بـوعلي          
بهره برده است، بنابراين از آن      » كمال«و  » خير«هاي   ها از واژه   كه در اين تبيين   ارائه شد   

تر  فهم مفهوم مالئم متوقف بر آنها شده است، الزم است اين دو واژه نيز دقيق              جهت كه   
  .بررسي گردند
سينا لـذت را      ابن. ها در تعريف لذت است      ترين مؤلفه    اين واژه يكي از كليدي     :ادراك

داند و بين لذت براي ذات الهي با لذت براي انسان از نظـر ادراك بـودن            مينوعي ادراك   
هيچ فرق نيست، اما بايد توجه داشت كه احكام و اقسامي كه بـراي ادراك هـر كـدام در                    

طور كه لذت الهي لـذتي مطلـق و          به عبارت ديگر همان   . نظر دارد با يكديگر تفاوت دارد     
 .طور است ينلذت انساني نسبي بود، اداراك نيز هم

دانشمندان  كه است فلسفي مهم و يكي از مسائل مشكل      مباحث از ادراك و علم مبحث
بوعلي نيز در آثار مختلـف خـود در         . اند  دربارة حقيقت و ماهيت آن به تفصيل سخن گفته        

در سـاختار و نظـم   . فصول و مباحث مشخص به مبحـث ادراك نفـساني پرداختـه اسـت            
. ارك در مباحث مربوط به نفوس ذيل بخش طبيعيـات اسـت           فكري او، جايگاه بحث از اد     

سينا گفته    كه دربارة چارچوب و ساختار متافيزيك ابن       در همين زمينه، نكتة قابل توجه اين      
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النفس سر و سامان     شناسي و معرفه    كل طبيعيات و فيزيك او در جهت انسان       «: شده است 
 كه انـسان تـاريخي را كـه از جـوار            خواهد، نه انسان ماهوي،     مي» معاد«يافته و با اثبات     

قرب الهي هبوط كرده و در بستر زمين و معبر زمان قرار گرفته و در غربـت تـاريخ واقـع                     
شده، به ما نشان دهد و زمينة بازگشت او را به اصل و مبـدأ خـود، تـدارك بينـد و مهيـا                        

رك  با توجه به مطلـب فـوق بيـشترين بحـث او دربـارة ادا               )115: 1389حكمت،   (».كند
  . مربوط به ادراك نفساني است، همانطور كه در بحث لذت نيز همين شيوه را دارد

تـوان تمـام آراء و        با عنايت به اين نكته كه لذت از نظر بوعلي نوعي ادراك است، مي             
قواي  و مراتب و همچنين دربارة انواع و شرايط آنها      ادراك نفساني،  دربارة چيستي  او نظرات

ذت نيز ساري و جاري دانست، چنانكـه توضـيحات او دربـارة لـذت و               ادراكي را در مورد ل    
دليـل   اهنگي برخوردار است كه بـه     همتقسيمات آن با آنچه در مورد ادراك بيان داشته از           

توان مبحث   مي نهايت در. كنيم اجتناب از طوالني شدن بحث از پرداختن به آن پرهيز مي          
سينا در ورود به ايـن بحـث در           هاي ابن   ضفر  ادراك را يكي از مباحث مقدماتي و از پيش        

  .نظر گرفت
. واژة مقابل آن نيز منافر اسـت      .  در لغت به معناي موافق و مناسب طبع است         :مالئم

كند براي مالئم توضـيحي ارائـه        سينا آنجاكه تعريف حصري براي لذت الهي بيان مي          ابن
ا تأكيدي بر مطلق بودن آن      كند ت  محدود مي » بما هو مالئم  «دهد و تنها آن را با قيد         نمي

باشد و هيچ نسبيتي در آن لحاظ نگردد، اما در باقي تعاريف كه غيرحصري و براي نفـس                  
آيـد   هـا بـر مـي      انساني بيان كرده، به تبيين مالئم پرداخته است و آنچه كه از اين تبيـين              

 .نسبي بودن آن در ادراكات مختلف است
 بدون استفاده از واژة مالئـم،       ،رساله نفس و   بيهرساله في األدويه القل    بوعلي در دو اثر؛   

حكم به جايگزيني توضيح بـه      . معادل مفهومي و توضيحي از آن را جايگزين نموده است         
اي است كه اين توضيحات با مواردي دارد كـه مقـصود از               جاي مالئم، ناظر به هماهنگي    
  . مالئم به وضوح ارائه شده است

ء هو الخير    ومالئم كلّ شى  «: كند  گونه بيان مي   ئم را اين  مال المبدأ و المعاد  سينا در     ابن
: گويـد   ؛ در ادامه براي تبيين معنـاي خيـر نيـز مـي            )111: 1363سينا،   ابن(،  »الذي يخصه 

بنابراين قواي نفـساني در     » ء هو كماله الذي هو فعله، ال قوته        والخير الذي يخص الشى   «
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رسد كه به فعليـت       ا همان مالئم خود مي    صورتي به كمال خود، يا خير مختص به خود، ي         
 باشد، خواه قوة عاقلة انـساني  -چه بيروني چه دروني   -برسند؛ خواه اين قوا، قواي حيواني       

تر اين است كه نفس بايد اين مالئم يا مناسب بـا نفـس را ادراك كنـد و      نكته مهم . باشد
ئم با نفـس ناطقـه     طور ويژه آنچه مال     سپس به . حصول آن بدون درك، لذتي در پي ندارد       

كند كه عبارت است از تعقل خير محض، تعقـل موجـوداتي كـه از او بـا                    است را بيان مي   
آيند و نيز تعقل ذات خود، بنابراين لذت نفس ناطقه عبارت از ادراك               نظام خاص پديد مي   

  . اين كمال است
ص هاي مذكور، شايسته است معناي واژة خير و كمـال نيـز مـشخ               با عنايت به تبيين   

در همين جا بايد اشاره شود، در دو اثري كه واژة مالئـم در تعريـف لـذت اسـتفاده                   . گردد
. نشده و تبييني از آن جايگزين شده نيز فهم كامل لذت به فهم واژة كمال متوقف اسـت                 

لذت بـه ادراك بـراي       رساله في األدويه القلبيه   لذت به دريافت كمال و در        رساله نفس در  
تـوان    بنـابراين مـي   . كننده معنـا شـده اسـت        خاص توسط قوة ادراك   آوردن كمال     دست  به

  . اذعان داشت كه تعاريف او از هماهنگي واژگاني و مفهومي برخوردارند
. تـر اسـت     شود كه دقيق    براي تبيين مالئم توضيحي ارائه مي      االضحويه فى المعاد  در  

 بلكـه لـذتى   هـا حـسى نيـست،    گردد كه همة لـذت  بوعلي نخست اين نكته را متذكر مي      
نمايـد   هست كه هيچ نزديكى به لذت حسى ندارد، بعد لذت را به ادراك مالئم تعريف مي               

» ء وتتمـيم فعلـه     والمالئم هـو الـداخل فـي تكميـل جـوهر الـشي            «: گويد  و در ادامه مي   
يعني خوشايند همان است كه ذات شـئ را تكميـل و فعـل آن را                ) 145: 1382سينا،   ابن(

ادامه توضيحي دربارة مالئم حسي و چگـونگي فعـل حـواس ارائـه              وي در   . كند  تمام مي 
دهد، به اين بيان كه غرض و مقصود از جوهر شئ همان فعل خـاص بـه آن اسـت و            مي

توانند فعلي انجام دهنـد و تـا          چنان كه گفته شد اين اشيا يا قوا خارج از موضوع خود نمي            
گـر بـه آن موضـوع برسـد و          دهـد و ا     وقتي كه به آن موضوع خاص نرسند فعلي رخ نمي         

  . اذيت كننده نباشد لذيذ و موافق خواهد بود
توضيح دربارة اين مضمون در بخش ادراك داده شـده اسـت كـه هريـك از حـواس                   

شنود و با     فقط اصوات را مي    كنند، مثالً گوش    مي دريافت را محسوسات از ظاهري يك نوع  
 جوهر هر قوه اين است كه فعل        توان از صوت دركي داشت، بنابراين مقصود از         چشم نمي 
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كننده نباشد مناسب آن قـوه خواهـد بـود،           اين انجام فعل اگر اذيت    . خاص آن انجام گيرد   
  .پس مالئم در رساندن شئ به مقصود اصلي خود و تمام كردن فعل آن مدخليت دارد

بـراي فهـم    . واژة مقابل آن شـر اسـت       و   معني خوبي و نكويي است      در لغت به   :خير
 كـار رفتـه اسـت، الزم اسـت ابتـدا ايـن               ري كه در تعريف لذت براي انسان به       مفهوم خي 

الـرئيس امـوري نـسبي و داراي معنـاي      توضيح داده شود كه اين خير و شر، از نظر شـيخ       
خيري كـه در  » وقد يختلف الخير والشر بحسب القياس«: گويد اضافي هستند، چنانكه مي 

كه در واقع و نفس االمر خيـر باشـد، بلكـه            سيناست خيري نيست      اين تعريف مد نظر ابن    
براي هر شخص از آن جهـت  خيري است كه به اعتقاد مدرِك خير است، به عبارت ديگر        

رو محقـق طوسـي در شـرح          از اين . باشد  پسند و انتخاب اوست خير او مي      كه امري مورد    
 الخيـر   هـو –مراده بيان أن الخير الواقـع فـي ذكـر ماهيـه اللـذه               «: گويد  كالم بوعلي مي  

 و بـه همـين      )340،  3ج  : 1375طوسى،  (»  الذي اليعقل إال بالقياس إلى الغير      -اإلضافي
را آورده است، در اين   » در نزد مدرِك  «سينا در تعريف خود از لذت قيد          جهت است كه ابن   

كننـده   حالت ممكن است حتي امري در واقع و نفس االمر خير نباشد، ولـي چـون ادارك                
ايـن گونـه خيـرات نــسبي،    . بـرد  ر خيـر اسـت از آن لــذت مـي   معتقـد اسـت كـه آن امـ    

در مقابـلِ خيـر نـسبي، خيـر         . كنـد   شان نسبت به افراد و زمان و مكان فرق مي          مطلوبيت
ها مطلوب اسـت، بنـابراين مـالك خيـر يـا شـر بـودن،         مطلق است كه براي تمام انسان    
  .مطلوبيت و عدم مطلوبيت است

ت، اما با توجه به مبحث لذت همچنين با توجـه           براي خير انواع مختلفي ذكر شده اس      
يك نوع خير كه در واقع و نفس االمر         : توان خير را دو نوع دانست       به توضيحات فوق، مي   

خير است و اعتبار غير در خير يا شر بودن آن مـؤثر نيـست و نـوع ديگـر خيـري كـه در                     
كته توجه داشـت كـه      اما بايد به اين ن    . شود  نسبت با اعتبار شخص خير در نظر گرفته مي        

نوع دوم خير كه امري نسبي و داراي معناي اضافي است تنها در تعريفي از لـذت صـادق        
اي كه در مورد لذت       اگرچه در تعريف حصري   . است كه در ارتباط با انسان بيان شده است        

كار نرفته و تنها لفظ مالئم به اسـتفاده شـده اسـت، امـا                تعالي بيان شد، لفظ خير به      باري
توان خير را     و در آن تعريف نمي    . نطور كه بيان شد برگشت معناي مالئم به خير است         هما

  .داراي معناي نسبي دانست
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دارد كه هـر  » حقيقت خير«اي تحت عنوان      در چند موضع تعليقيه    التعليقاتبوعلي در   
اي دربارة مقوالت كيف و اضـافه كـه           در تعليقه . كدام در ارتباط با موضوعي مختلف است      

خير و شر در حقيقت جـنس نيـستند و   : گويد توان گفت اشاره به نوع دوم خير دارد مي   مي
اي   و در تعليقـه   ) 45:  أ 1404سـينا،    ابـن . (ذاتشان به حسب اعتبار و اضافات مختلف است       

خير آن چيزي است كه هر شئ در حد خود بـه آن شـوق دارد و مرتبـة                   «: گويد  ديگر مي 
در جاي ديگر دربارة خيـر مربـوط        ) 77همان،  (» .گردد وجودي او به واسطة آن كامل مي      

الخير بالحقيقه هو كمال الوجود، وهو واجب الوجود بالحقيقـه،          «: گويد  به واجب الوجود مي   
األشياء النافعه لنا قـد نـسميها خيـرات وليـست هـى بالحقيقـه               . والشر عدم ذلك الكمال   

شمارد كه در حقيقت ذات بـاري   ، در اين جا خير را كمال وجود برمي )72همان،  (» خيرات
شود كه اشيائي كه براي ما نـافع هـستند            در ادامه يادآور مي   . است و شر عدم كمال است     

  .ناميم در حالي كه آنها خير حقيقي نيستند ما آنها را خير مي
مقابـل آن   كمال در لغت به معني كامل بودن و باالترين مرتبة چيزي است و              : كمال

سـينا در     صورت نهايي و طبيعي هر چيـزي اسـت، ابـن           فلسفه،    در اصطالح  .نقصان است 
داند كه درك اين امر طبيعـي بـراي هـر              كمال را امر طبيعي مي     رساله في األدويه القلبيه   

در ادامه تعريف لـذت كمـال را    المبدأ و المعاددر . كند اي، لذت براي آن قوه ايجاد مي   قوه
، بنابراين كمال به فعليت     )111: 1363سينا،   ابن(كند    فعل هر چيز و نه قوة آن معرفي مي        

دربارة نفس ناطقـه وجـود قـوا بـراي نفـس كمـال اول محـسوب                 . رسيدة يك قوه است   
اين قوا هر كدام افعال و آثـاري دارنـد كـه    . اند گردد؛ چرا كه بالفعل براي نفس حاصل    مي

. ل دوم هـستند   فعل آنها در مرتبة دوم است كه در قياس با كمال اول قواي نفساني، كما              
كمال اول يا همان قواي ادراكي مقوم ذات نفساني هستند ولي كمال ثاني موجب تكميل               

  .شوند گردد و قوا متصف به صفاتي مي آن قوا مي
كار برده است مانند خير، كمال نـسبي و   مقصود بوعلي از كمالي كه در تعريف لذت به     

شـرط اسـت،   » نـزد مـدرك  «يا قيـد  قياسي است، يعني در كمال نيز اعتبار ادراك كننده          
ء   هما حصول شـي    - والخير هاهنا أعني المقيسين إلى الغير      -والكمال«: براي همين گفت  

 ويـصلح لـه لـو       -ء يناسب شيئا    أي حصول شي   -ء له   أن يكون ذلك الشي    -لما من شأنه  
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و همان توضيحاتي كه براي خير نـسبي داده شـد در            » ء يليق به بالقياس إلى ذلك الشي     
  .  جا نيز مصداق دارداين

ء  وكل خير بالقياس إلى شي    «: گويد  گذارد و مي    الرئيس بين خير و كمال فرق مي       شيخ
 - وكل لذه فإنها تتعلق بأمرين     -وينحوه باستعداده األول   -به يختص الذي الكمال  فهو -ما

 يعني خيـري  )341، 3ج  : 1375طوسى،   (»بكمال خيري وبإدراك له من حيث هو كذلك       
يزي اضافه شود همان كمال خاص آن چيز است كه به استعداد نخستين خواهان             كه به چ  
  . اوست

معنـاي خيـر بـر      : سـينا چنـين اسـت       مضمون كالم محقق طوسي در شرح كالم ابن       
» االول«او در رابطه با قيد      ). همان(اشتمال انتخاب شئ و ميل داشتن به آن داللت دارد           

ء قد يكون لـه       ففائدته أن الشي   -ه باستعداده األول  وأما قول «: گويد  براي كلمه استعداد مي   
ء  ء الـذي ينحـوه ذلـك الـشي          وال يكـون الـشي     - أحدهما يطرأ علـى اآلخـر      -استعدادان

 بل يكون خيـرا بالقيـاس إلـى ذلـك االسـتعداد          - بالقياس إلى ذاته   -استعداده الثاني خيرا  
 -إذا طرأ عليـه مـا أعـده        ثم   - كاإلنسان فإنه مستعد في فطرته القتناء الفضائل       -الطارئ

 - وال تكون هي خيرا بالقياس إلـى ذاتـه         -القتناء الرذائل قصدها بحسب االستعداد الثاني     
يعني يك شئ گاهي داراي دو استعداد است كـه يكـي بـر      ) همان(» .مع االستعداد األول  
آورنـد    شود، ولي آنچه اشياء به استعداد ثانوي بـه سـوي آن روي مـي                ديگري عارض مي  

مثالً آدمـي بـه مقتـضاي فطـرت ذاتـي خـود بـراي               . به ذات آن خير نخواهد بود     نسبت  
آوردن فضايل آماده است، سپس هرگاه حالتي در او پديد آيد كه به دنبـال رذايـل                  دست به

پيداسـت كـه چنـين امـري     . برود، اين خواستن رذايل به حسب استعداد ثانوي خواهد بود         
  ).418: 1385ملكشاهي، (. خود خير نيست خودبه

اي شايستگي امري را دارد و آن امر برايش حاصل گـردد، حـصول     به عبارتي اگر شئ   
اين امر از آن جهت كه موجب خروج شئ از قوه بـه فعـل شـده اسـت، كمـال آن شـئ                        

گردد، اما از آن جهت كه آن امر مورد پسند و مناسب با اوست خير آن شـئ                    محسوب مي 
يستگي داشتن امري را دارند، اما لحـاظ حـصول          خير و كمال هر دو شا     . آيد  به حساب مي  

در واقع خير همان كمالِ مقيد اسـت،        . امر، از يك جهت خير و از جهت ديگر كمال است          
  .اما كمال امري مطلق است
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  نتيجه
شـد كـه از دو طريـق؛    احصاء سينا   ابندر آثار از چيستي لذت شش تعريفدر اين تحقيق   

بناي مبحثي كه هـر تعريـف ذيـل آن بيـان شـده              گانه بر م   تعاريف شش بندي    بقهيكي ط 
سـعي نمـوديم بـه درك بهتـر          هاي به كار رفتـه در تعـاريف        است و ديگري بررسي واژه    
  : كه نتايج ذيل حاصل شدديدگاه بوعلي نزديك شويم

توان هماهنگ و بدون اختالف ذاتي دانـست و          اين تعاريف متعدد را از يك جهت مي       
توان تعاريف را به دو نوع تقـسيم كـرد، بـه              افتراق آنها مي   از جهتي ديگر با توجه به وجه      

اي كه هر نوع از آن دو قسم، در جايگاه خود معناي درست پيدا كند و كـاربرد آن در           گونه
  . غير از اين جايگاه صحيح نباشد

مفهومي  و واژگاني هماهنگي به ،ساختاري آنها  اختالفات عليرغم تعاريف اشتراك جهت
. شود مربوط مي » مالئم«و  » ادراك«يعني   آنها، تمام ده از دو مؤلفة اصلي در     آنها در استفا  

 . اشتراك در اين دو مولفه نشان از انسجام فكري بوعلي در مورد مسألة لذت دارد
كه لذت بـراي     گردد، به عبارت ديگر اين     جهت افتراق تعاريف به متعلق تعريف باز مي       

سـينا   شود كه ابن   ريف آن داراي تفاوت ظريفي مي     ذات باري باشد يا براي نفس ناطقه، تع       
تقسيم تعاريف به دو نوع بـر       . با ذكاوت خود اين تفاوت را از لحاظ بياني، نشان داده است           

اساس كالم حصري بودن يا نبودن آنها انجام گرفت؛ تعريف با تعبيـري حـصري خـاص                 
تعـاريف  . ان اسـت  باشد، و تعريف بدون تعبير حصري در مـورد انـس            ذات واجب تعالي مي   

هايي بنيادي    ها، اختالف   هايي با هم هستند، اما اين تفاوت        غيرحصري اگرچه داراي تفاوت   
تـوان    كه مي  توان براي آنها سير تكاملي در نظر گرفت تا جايي           و اساسي نيستند، بلكه مي    

 االشارات و التنبيهـات   مدعي شد، بوعلي در نهايت بهترين تعريف از لذت براي انسان در             
 . اش ارائه نموده است را با توجه به هدف اصلي خود در فلسفه

تعالي است، لذتي مطلق است نه نسبي؛ و لذت و المي            لذتي كه در ارتباط با ذات باري      
با توجه به مفهوم خير و كمالي كه در تعريـف لـذت             كه در ارتباط با نفس ناطقه بيان شد         

  .الرئيس هست، اموري نسبي هستند مد نظر شيخ
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