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 سینا ت از منظر ابن چیستي لذّري دربارۀجستا
 

  ١ ٭ه خادمیاللّدکتر عین
  شهید رجایی تربیت دبیردانشیار دانشگاه

 )٣٠/١/١٣٨٩ :يریخ پذیرش نهای ـ تا٢٣/٨/١٣٨٨ :تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
 ولانگیز در ط   ، مناقشه  و در عین حال    ،گذار لذت از مسائل درازْعمر، سترگ، تأثیر      مسئلۀ

 اخالقـي و    ــ   ه مکاتب مختلف فلـسفي    زمان تاکنون توجّ  ده است و از دیر    تاریخ بشري بو  
 .، بدان معطـوف بـوده اسـت   صورت سلبي یا ثبوتي ، بههياالهي و غیر همچنین ادیان اال  

 ها نبـوده  د محض آن مقلّاز حکیمان سلف تأثیر پذیرفته،   ت  سینا در تعریف لذّ    گرچه ابن 
 تـر از تعریـف نخـستین     که تعریف دوم کاملدهد  میت ارائه   ذّاو دو تعریف براي ل    . است
 بـوعلي از یـک    . کنـد   مـی ه  ش به امور ایجابي و سلبي توجّ      ا  او براي تکمیل تعریف   . است

 بـرخالف  د وسـاز  میم منقس به حسي، عقلي و شهودي        را اتگام نخست، لذّ   حیثیت در 
 يات حـسّ باطني برتر از لـذّ ات حسي  عي است که لذّ   گرایان مدّ  ه و برخي لذّت   ر عامّ تصوّ

  بـه  اند و دالیلـي بـرای       ات حسّي ات عقلي  و شهودي برتر از هر دوقسم لذّ          و لذّ  ،ظاهري
 و) ناپایـدار (ات را به دنیـوي      او از جهات دیگر لذّ    . دارد  میعا بیان   کرسي نشاندن این مدّ   

 اتر لـذّ  ات اخروي و روحاني را ب      و لذّ  کند،  ، جسماني و روحاني تقسیم می     )بديا(اخروي
 ت امري تـشکیکي    و همچنین بر این باور است که لذّ        دهد  میدنیوي و جسماني ترجیح     

  .کند میاي ذکر  گانه و ذومراتب است و براي آن مراتب پنج
 

 .ي ظاهري، باطني، عقلي، شهودي، دنیوي، جسماني، اخروي، روحانيت حسّ لذّهاواژهکلید
 
 لهئطرح مس. ١

ارسـطو بـر   . ر بشري است  عمر در تاریخ تفکّ   یار مهم و درازْ   ، یکي از مسائل بس     لذت مسئلۀ
، از جهات زیر نقـش سـترگ و زایدالوصـفي          ملَ اَ ، مقابل آن  ت و نقطۀ  این باور است که لذّ    

 .دکنن ایفا مي
 .نداي داشته باش العاده توانند در تربیت جوانان نقش فوق  ميت و الملذّ. ١
توان   ویژه واالترین خصال در انسان مي      هبراي ایجاد صفات و خصایل مستحسن و ب       . ٢

ي یـا  ات مـادّ لـذّ  ت و الم سود جست، یعني مقرون بودن خصایل پسندیده بـا       از عامل لذّ  
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ـ       ي یا معنوي مي   معنوي و محفوف بودن رذایل اخالقي با آالم مادّ          در  یتوانـد نقـش مهمّ
 .اقبال یا ادبار از این خصایل داشته باشد

توانند بـراي وصـول بـه حیـات           م مي لَت و اَ  ها، لذّ   نسان ا ت زندگي همۀ  در تمام مدّ  . ٣
یـل  ها بر اساس م      انسان گاه مستحکمي باشند، زیرا همۀ       فضیلت تکیه  مقرون با سعادت و   

اخالق   ارسطو،(کنند     از امور نامطبوع احتراز مي     و گزینند طبیعي، امور خوشایند را برمي    
 ).٢٣٠ـ٢/٢٢٩، نیکوماخوس

تـرین مـسائل      انگیز ، یکي از مناقشه    درد و رنج   ،و مقابل آن  ت   لذّ از طرف دیگر مسئلۀ   
ـ    وده اسـت و از دیربـاز      ر بشري ب  در طول تاریخ تفکّ    ران و مکاتـب مختلـف       تـاکنون متفکّ

 مواضـع   ،صورت سلبي یا ثبوتي    ، به هياالهي و غیر   و همچنین ادیان اال    ١اخالقيو  فلسفي  
 .٢اند  برگزیدهت لذّي را در مواجهه با مسئلۀمتفاوت و بعضاً متضادّ

 ،٥تئـودرس  ،٤ آریـستیپوس  ،٣کـس مثـل اودو   ــ  هـاي کهـن     گرایـان از زمـان     لذّت. ١

                                                                                                                             
 ها چیـست؟ و نحـوۀ   این رنجت در مورد این که علّ.  دارندیت انواع مختلفیّت و کمّیّها از حیث کیف   دردها و رنج   .١ 

هاي متفـاوتي ارائـه    هاي دیني دیدگاه تها چگونه باید باشد، مکاتب مختلف فلسفي و اخالقي و سنّ   مواجهه با آن  
 .١٦٦ـ١٥٩ ، یاسپرسخدا و انسان در فلسفۀنصري، ؛ ٤٣ـ١٩ ،ملکیان: نکـ در این زمینه . اند داده

اند و باالترین لذّت را رضایت  ادیان االهي، از جمله اسالم، انسان را از افراط و تفریط دربارۀ مسئلۀ لذّت باز داشته. ٢
نقـد  ؛ همو،   ٩٦ـ٧٩،  خودسازي؛ همو،   ٣٨ـ٣٣ ،خودشناسي براي خودسازي  مصباح یزدي،   : نکـ  (اند    االهي دانسته 

، و   اخالقي در ادیان شرقي مثل بودیسم، جینیسم       هاي مهمّ   از توصیه یکي   .)١٦٤ـ١٥٨ ،و بررسي مکاتب اخالقي   
  نـصري، ؛  ٤٢ــ ٣٦ ،آشنایي با ادیـان بـزرگ     توفیقي،  : نکـ   (ات و آالم دنیوي است    لذّ  درست با  یوگا نحوۀ مواجهۀ  

 .)٩٠ـ٨٨ ، آفرینشفلسفۀ، ؛ همو٥٢ـ٥ ؛٤٠ـ٣٦ ماي انسان کامل از دیدگاه مکاتب،سی
: عایش ذکـر کـرد  است و چهار دلیل براي اثبات مدّ     ) خیر اعلي ( ها  ت برترین خیر  بود که لذّ   بر این باور      اودوکس .٣

 .)٢٣٣ـ٢/٢٣٢، ماخساخالق نیکوارسطو،  ( را مورد نقد قرار داده استه این ادلّارسطو همۀ
ت منفي  لذّ به ـ که قائل وس خالف اپیکورت بره مراد او از لذّالبتّ. بر نظر آریستپوس غایت زندگي است ت بنا لذّ.٤

بیـشتر از  ت جـسماني   براي لـذّ اش کورنایيمسلکان  او  و هم. مثبت و حاضر زندگي بودت لذّ ـ  یا فقدان رنج بود
 )الـف : کرد  سته تقسیم مي  ات را به دو د    آریستپوس لذّ  ).١٧٣ـ١/١٧٢کاپلستون،  ( ت عقالني ارزش قائل بودند    لذّ
ي که  اتات ساکن و آرام، یعني لذّ      لذّ )ت و حرکت دارند، ب     و فعلیّ  اند  اتي که اصیل  ات مثبت و محصّل، یعني لذّ     لذّ

. ات سـاکن و آرام ند، نه لـذّ ا لات مثبت و محصّات حقیقي از نظر آریستیپوس لذّلذّ. شوند از فقدان الم حاصل مي  
 جیمـز کـرن   (دانـست     ت جسماني مـي   ند که آریستیپوس سعادت را در لذّ      خان فلسفه بر این باور    بسیاري از مورّ  

نقـد و بررسـي     مـصباح یـزدي،     ،  ٤٢،  )حکمـت عملـي    ( اخالق فلسفۀ ،کسژ ،٦،   غرب آشنایي با فلسفۀ  من،  فیبل
 .)١٢٦ـ١١١، مکاتب اخالقي

ت اند و خرسندي روح سعادت یـا لـذّ   تیّاهمّ اعتنا و بي که ارضاي شهوات نفس غیرقابل تئودروس بر این باور بود     .٥
ـ             ت را در  کرد لذّ   او توصیه مي  . حقیقي است  ات نباشـید    هرجا که دیدید غنیمت شمارید و هرگـز در قیـد اخالقیّ

 ).٢/٧٧٨ ؛ گمپرتس،١٢٢ـ١٢١، صص نقد و بررسي مکاتب اخالقيمصباح یزدي، ؛ ١/١٧٤کاپلستون، (



 ٣١  سینا جستاري دربارۀ چیستي لذّت از منظر ابن

 

، ٥ستوارت میل ا  و جان  ٤تا قرون جدید مثل جرمي بنتام     ـ   ٣، اپیکور ٢، آنیکریس ١هگزیاس
هـا در ایـن     آنع از آن اختالف نظر دارند، همـۀ  تمتّت و نحوۀ ت لذّ گرچه در تفسیر ماهیّ   

. است) خیر مطلق( به تعبیر ارسطو، خیر اعلي ،ترین خیر یا ت بزرگ  که لذّ  ،اند  نکته متّفق 
 ).٢/٢٢٠ همان، ارسطو،(

 مقابـل آن    ت موضع افراطـي بنـامیم، در نقطـۀ         لذّ گرایان را دربارۀ    تاگر نگرگاه لذّ  . ٢
ـ برخي) دیدگاه تفریطي( ت  لـذّ بر این باورنـد کـه  ـ ش  ا  اسپوزیپوس و همفکران احتماالً 
  ایـن دو    وسـط  حـدّ در   .)همـان (  است و هیچ خیري در آن وجـود نـدارد          ي شرّ کلّطور به

 .هاي بدیل دیگري بیان شد هدیدگاه افراطي و تفریطي نظریّ
ـ عا این ادّند کهاي دیگر بر این باور هعدّ. ٣  همه لذات بـه صـورت مطلـق و در همـه      

ـ ها خیر یا شر است ساحت عایمان را  که ادّ مقرون به صواب نیست، بلکه سزاوار آن است 
تر آن   پسندیدهییا حتّ است،  ت در امور اخالقي جزء امور بد  لذّ ییم که تعدیل کنیم و بگو   

 از آن حیث که بیـشتر مـردم تمایـل           ان را بیشتر تعدیل کنیم و بگوییم      عایماست که مدّ  
                                                                                                                             

اي شهوات نفس بـود،        اعتنایي نسبت به ارض     تفاوتي و بي     هگزیاس، شاگرد دیگر آریستیپوس بود که خواستار بي        .١ 
 باور بود که انسان بایـد بـر جنبـۀ سـلبي غایـت               مصائب زندگي و عدم امکان نیل به سعادت بر این          ۀلیکن دربار 

اینتـایر،   ، مـک  ٢/١٣٢، بریـه،    ١٧٤، قـسمت اول، ص      ١ج  کاپلستون،  ( غم تأکید کند     و دزندگي، یعني فقدان در   
 ).١٢٣ـ١٢٢ ،نقد و بررسي مکاتب اخالقيمصباح یزدي، ، ٢٠٦

کرد و بر این بـاور        گرایي کورنایي تأکید مي    ت مثبت لذّ   از پیروان آریستیپوس، که بر جنبۀ       آنیکریس، یکي دیگر   .٢ 
ـ . عنوان غایت زندگي خود در نظر بگیرد ، را به به مفهوم مثبت و ارضاي شهوات نفس     ،تبود که انسان باید لذّ     ا امّ

شناسي، محدود  ن و به دوستي و حق خانواده و میه عشق به بهدادن بسیار او نتایج منطقي چنین نظري را با بها    
 .)١٧٤، قسمت اول، ص ١ ج کاپلیستون،(ساخت 

فعّال یا متحرّك و مستعمل     (از یک سوي، لذّت را به دوقسم        . دهد  بندي براي لذّت ارائه مي      اپیکور دو نوع طبقه   . ٣ 
ي، طبیعـي و  طبیعـي و ضـرور  (کنـد و، از سـوي دیگـر، امیـال و لذایـذ را بـه سـه دسـته                   تقسیم مي ) یا ساکن 

 مـصباح  ؛)١/٣٥٤ ،راسـل ،  ١٣٥ــ ١٠١صـص    ،برن :نکـ   (کند  تقسیم مي ) غیرضروري، غیر طبیعي و غیر ضروري     
 ).١٥٨ـ١٢٦صص ، نقد و بررسي مکاتب اخالقي، یزدي

در ) نفـع ( سود. است)  بهره /فایده/ نفع(گذاران مکتب اخالقي اصالت سود       از بنیان ) ١٨٣٢ـ١٧٤٨(  جرمي بنتام  .٤ 
 دو  اسـت کـه طبیعـت آدمیـان را تحـت سـلطۀ       او بر این باور   .  متالزم و متضایف با مفهوم لذّت است       کتباین م 

 چه کاري کنند ص مياند که براي ما مشخّ    ت و الم  تنها لذّ . ت و الم قرار داده است      لذّ های  خداوندگار مقتدر به نام   
؛ مصباح  ١١٢ـ١٠٦ صص بیدي، هصانعي درّ : ـ  نک. (انجام خواهیم داد  که در آینده چه کاري       را انجام دهیم و یا این     

 ).١٥٧؛ هالینگ دیل، صفیلسوفان انگلیسيکاپلستون، ؛ ١٩٢ـ١٧٦، صص نقد و بررسي مکاتب اخالقيیزدي، 
یکي از شاگردان جرمي بنتام و یکي از ارکان مکتـب اخالقـي اصـالت نفـع                 ) ١٨٧٣ـ١٨٠٦( جان استوارت میل     .٥ 

 و شایسته است که در جهـت افـزایش خوشـي            جا درست    اعمال انسان تا آن    این باور است که    او بر . است) سود(
؛ ١١٦ــ ١١٢ ص بیـدی،   هصـانعي درّ  : نکــ   . ( در جهت کاهش خوشي باشـد       و نادرست که   جا ناشایست   باشد و آن  

 .)٢٠١ـ١٩٢، ص نقد و بررسي مکاتب اخالقيمصباح یزدي، 
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 روش نکـوتر آن اسـت کـه از جهـت       اتشان هـستند،  لذّات دارند و بردۀ  زایدالوصفي به لذّ  
افالطون، (ط و معتدل معطوف گردد      وست حدّ شان به موقعیّ   هالف هدایت شوند تا توجّ    مخ
 ).٢٣٥ـ٢/٢٣٤ همان، ؛ ارسطو،٣/١٧٣٤

ت خیـر مطلـق و خیـر اعلـي          گرچه لذّ  ران بر این باورند که    ارسطو و بسیاري از متفکّ    
 . بلکه یکي از خیرات در عالم هستي است  نیست،صورت مطلق نیز شرّ نیست، به

 هـا    بـه ایـن پرسـش       يگوی گفته، این پژوهش در صدد پاسخ       مات پیش ه به مقدّ  وجّبا ت 
ـ حکیمان سلف :است ت ارائه  چه تعاریفي براي لذّ ـ  و فارابي، افالطون، ارسطو، افلوطین 
 چه اندازه است؟ آیـا      سینا از حکیمان سلف     ، میزان اثرپذیری ابن   اند؟ در مقام تعریف     داده

شـود؟ آیـا       یا ابداعاتي در تعریـف او مـشاهده مـي           بوده د محض حکیمان سلف   شیخ مقلّ 
دي طرح کـرده اسـت؟     ت ارائه داده است یا تعاریف متعدّ      سینا تعریف واحدي براي لذّ     بنا

سینا چیست؟ آیا در  ت از نگرگاه ابنق این تعاریف چیست؟ اقسام لذّافترانقاط اشتراك و 
د؟ دالیـل ایـن امـر چیـست؟ در          برتري دارن ت بر برخي دیگر     منظر شیخ برخي اقسام لذّ    

 مراتـب    ک بـودن،  ک؟ در صـورت مـشکّ     ت امري متواطي است یـا مـشکّ       نگرگاه بوعلي لذّ  
 د آن چیست؟متعدّ

 
 تتعریف لذّ. ٢

سـینا داشـته     تري از تعریف ابـن      تر و فهم جامع     تر و درك عمیق    که تحلیل کامل   براي این 
سـینا بپـردازیم و بـه      از ابـن    شت به کندوکاو در مکتوبات حکیمـان پـی        باشیم، سزاوار اس  

تـا هـم بـه         اي داشته باشیم،    شده از سوي حکیمان سلف اشاره       ارائه برخي از تعاریف مهمّ   
 و ابتکـارات     و ابـداعات   لي بوعلي از حکیمـان سـلف، از یـک سـو،            احتما پذیریرمیزان اث 

 . وقوف یابیم، دیگراحتمالي ایشان، از سوی
 ت تعاریف لذّ پیشینۀـ١ـ٢

رس  ن با تاریخ فلسفه ایـن نکتـه مـستور نیـست کـه آثـار موجـود و در دسـت                     بر آشنایا 
کالسـیک   در قالب دیالوگ و مکالمه اسـت، و در قالـب متـون رسـمي و                  ، همه ،افالطون

  تعریف دربارۀ  با فحص و تتبّع در آثار افالطون، دو       . نمانده است فلسفي اثري از او  به جا        
 .توان استنباط کرد  مي، الم، مقابل آنت و همچنین نقطۀلذّ

ت و الـم    لـذّ   ایـن تعریـف را دربـارۀ       فیلـبس   بسیار نفیس  ل در مکالمۀ   با تأمّ  :لتعریف اوّ 
 :توان استنباط کرد مي

 و الم فقـدان آن      ،شدن است با آن چیزي که بالطبع باید موجود باشد          رت دوباره پُ  لذّ
 از  .)١٧٦٩،  ١٧٦٨،  ١٧٦٣،  ٣/١٧٦٢افالطـون،   (ي است که بالطبع باید موجود باشد        چیز
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او . انـد   ات و آالم   پیدایش لـذّ    برای منظر افالطون امیال مختلف در نهاد انسان شرط الزم        
عنـوان برخـي از      ، مثل گرسنگي و تشنگی، به      به برخي از امیال انسان     فیلبس در مکالمۀ 

ایـم، در درون خـویش        که ما تشنه یـا گرسـنه        هنگامي: گوید  کند و مي    اره مي مصادیق اش 
ق احساس خالي بودن، احساس متقابلي       پس از تحقّ   .کنیم  مي) خالي بودن (  احساس خأل 

شـود کـه از      ي ایجاد مي  یشود که عکس این حالت است، یعني در ما آرزو           در ما ایجاد مي   
 ).همان( کنیم  تعبیر مي شدنرآن به پُ

 و  ،ایـن تعریـف را ابتـدا نقـل        ) ٣٧٥ـ٣٧٤( ماخوساخالق نیکو  ارسطو در کتاب دهم   
ات باید بدن باشـد،      لذّ کنندۀ  ، احساس بر اساس این تعریف   : گوید  کند و مي     مي سپس نقد 

گیـرد، احـساس      شدن صـورت مـي     رکه پُ  اگرچه انسان درحالي  . که چنین نیست    حال آن 
 . نیست شدنر پُتْ لذّکند، ت ميلذّ

ست که با جریان    ت و دردي ا   ه احساس لذّ  ارسطو بر این باور است که منشأ این نظریّ        
) درد گرسـنگي  ( زیرا انسان وقتي کـه غـذا نخـورده و احـساس درد               .مرتبط است تغذیه  

هـا صـادق      ت لـذّ  ا این امر در مـورد همـۀ       شود، امّ   ت او مي   لذّ  شدن شکم مایۀ   کند، پر   مي
ت بـوي خـوش و احـساس         لـذّ  ، لذایـذ جـسماني    ، از میـان   ت آمـوختن و    لذّ   مثالً .نیست

 .دهند، مسبوق به درد نیستند ست ميتظار دآوري و ان هایي که از طریق دیدن یا یاد        تلذّ
ارسـطو،  ( شدن آن باشد  پر تْ که لذّ   این موارد فقدان چیزي در میان نیست       همچنین در 

 ).٣٧٥ـ٣٧٤، اخالق نیکوماخوس
 ).٤/٢٠٨٤ (کند ت را به امر مطبوع تعریف مي لذّقوانین ر افالطون د:تعریف دوم

  الم تحت تأثیر آراي هراکلیتـوس دربـارۀ        ت و  کورنایي از لذّ    تعریف فالسفۀ  :تعریف سوم 
این حکیمان بر این باور بودند که همه چیـز در معـرض حرکـت و سـیالن                  . جهان است 
حرکـت شـدید تعریـف       ت را به حرکت سبک و الـم را بـه          بر این اساس، لذّ   . دائمي است 

د، وز  ت وقتي که نسیم مي     امواج مالیمي بر روي آب اس      ت همچون  لذّ ،اینبنابر. کردند  مي
 طوفانهایي است که بر اثـر تحریـک بادهـاي شـدید و سـرکش                که الم همانند    در صورتي 
را از نظـر دور   ــ  )دریـا  (حالـت آرامـش   ـ  ایـن فالسـفه حالـت سـوم    . گردنـد  پدیدار مي

 ).١٠٥، برن(اند  انداخته
بدون بیان این تعریف، مضمون و محتواي  )٢٤٦ـ٢٤٣( ماخوساخالق نیکوارسطو در 
 تبیین نادرستي   ت در مقولۀ حرکت   قرار دادن لذّ  : گوید  دهد و مي    د قرار مي  آن را مورد نق   

 .اي از امتدادش کامل نیـست       یچ لحظه الوجود است و در ه     است، زیرا حرکت امر تدریجيّ    
 .ت در تمام لحظات کامل است لذّ،عکس بر
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 ت را بـه ادراك    لـذّ ) ٢٤١ــ ٢٤٠(  نفـس  دربـارۀ   ارسطو در کتـاب نفـیس      :تعریف چهارم 
از منظـر    .کنـد    و الم را به ادراك تصدیقي امر نامطبوع تعریـف مـي            ،قي امر مطبوع  تصدی

 ، ولـی   تصور است   محضْ چون احساسِ   و الم احساس بسیط و ساده نیستند،       تارسطو لذّ 
کند کـه بـا    ر بسیط تشبیه مياو احساس محض و بسیط را به تصوّ  . ندا  ت و الم تصدیق   لذّ

ت و الم   لذّ اما اگر این ادراك با    .  همراه نیست  ،سلبي ، خواه ایجابي خواه   هیچ گونه حکمي  
بخـش برخیـزد یـا از آن شـئ            ت محسوس لـذّ   تجوي آن شئ  همراه شود و نفس در جس     

 حکم ایجابي یا سلبي است که از منزلۀ ر بگریزد، همین جستجو یا گریز بهآو محسوس الم
 . سازد ن حکم را با احساس مقرون مينفس صادر مي شود و آ

یـا ادراك   :  بر این باور است که هر ادراکي از سه حالت خارج نیست            بي فارا :جمتعریف پن 
 ادراك امري است که نه مالیـم   است، و یا)منافر(، یا ادراك امر غیرمالیم    امر مالیم است  

، و رنج ادراک امـر منـافر        ت ادراك امر مالیم    لذّ . خنثي دارد  ی بلکه حالت  ، نه منافر  است و 
ت  براي هر ادراکـي کمـالي اسـت و لـذّ           افزاید که   ، فارابي مي  ادامهدر   ).٦٤ فارابي،(است  

تحت تأثیر  ) ٢/١١٢ (المطالب العالیه  فخررازی نیز در     ).٦٥همان،  ( کمال در ادراك است   
 .  تعریف کرده است الم را ادراک امر غیرمالئمت را به ادراک امر مالئم ولذّ ،فارابی

: کنـد  ت را چنـین تعریـف مـی       لـذّ  لروحانیالطب ا ب  ای رازی در کتا    زکریّ :تعریف ششم 
گـر از ایـن   ا . حالـت غیرطبیعـی اسـت   ایـن   کهانسان از یک حالتی در اذیت و آزار است    

. ت اسـت این فرد واجد لـذّ توانیم بگوییم که  حالت نامطبوع به حالت طبیعی برگردد، می      
 در  ، و یت بازگشت به حالت طبیعـ     لذّ «:کند  ت را چنین تعریف می    صورت مختصر لذّ   او به 

او برای تفهیم مـراد خـویش مثـالی         . » اذیت خروج از حالت طبیعی است       الم و  ،مقابل آن 
 زیر   آرام  و   شما فردی را در نظر بگیرید که در تابستان در یک منطقۀ           : گوید  زند و می    می

م بـه زیـر آفتـاب سـوزان در صـحرا             آرا او از این نقطۀ   . گرم است  و هوا بسیار     سایه است 
زکریّـای   (دهـد   ت دسـت مـی    به او حالت لـذّ     ل خویش برگردد،  به مکان اوّ  وقتی   .رود  می

ت را چنـین تعریـف       لـذّ  ١ةکتـاب اللـذ   او همچنـین در      .)٣٧ــ ٣٦ ،الطبّ الروحانی رازی،  
 و  .)١٤٨(» ت نباشد مگر بر اثـر رنـج        و لذّ  ،ت چیزی نیست مگر راحت از رنج      لذّ« :کند می

ت را به بازگـشت حالـت طبیعـی تعریـف      لذّ رنج را به خروج از حالت طبیعی و     ،در ادامه 
ت آنجا لذّ  عی او بگرداند،  کننده مر آن اثرپذیر را از حال طبی       چون اثر «: گوید کند و می    می

                                                                                                                             
ایی از ه  ولی بخش مفقود شده است،نگاشته که اصل آنة کتاب اللذت به نام  لذّای دربارۀ زکریای رازی رساله. ١  

واقع   در،رسائل فلسفیة ألبی ابکر الرازی این مطالب در .ست ذکر کرده ازاد المسافرآن را ناصر خسرو در کتاب 
 . نقل شده است،از کتاب ناصر خسرو
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رازی   مثـل فخـر    ،ی فیلـسوفان پـسین    مـورد نقـد جـدّ     این تعریـف     .)١٤٩(» حاصل آید 
 .سته ا قرار گرفت،)١١٧ـ٨/١١٩(اصدرا و ملّ) ٥١٢ـ١/٥١٣، المباحث المشرقیّة(
 سینا ت از منظر ابن تعریف لذّـ٢ـ٢

ت ارائه داده است که ما به فحـص         شیخ در مکتوبات مختلف خویش چند تعریف براي لذّ        
 :پردازیم ها مي  آنو بحث دربارۀ

 سینا و تحلیل آن ل ابنتعریف اوّ. ١ـ٢ـ٢
ـ   لیـست  ة اللذّ نّفإ «:دکن   لذّت را چنین تعریف مي     ةالنجا و الشفاءات  هیّشیخ در اال   ا  الّ

 ).٥٩٠، النجاة، همو، ٣٦٩، اإللهیّات: الشفاء(» إدراك المالیم من جهة ما هو مالیم
سینا، و مقایسۀ ایـن دو تعریـف بـا تعـاریف      و کندوکاو در تعریف فارابي و ابن     ل  با تأمّ 
 :شود ص مي، چند نکته براي ما مشخّین پیشچهارگانۀ

ل ت تأثیر ارسـطو آگاهانـه از تعریـف اوّ         ،  احتماالً تح   ایيدو حکیم مشّ   هراین   .ل اوّ نکتۀ
از ایـن دو    ه گرفتنـد و اثـري        فاصـل  ) کورنـایي  تعریف فالسـفۀ   ( و سوم  )افالطونتعریف  (

 . مشهود نیستشده از سوي آنان تعریف، در تعریف ارائه
،  بخشي از نـواقص تعریـف دوم اسـتادش    نفس دربارۀ ارسطو در کتاب نفیس      . دوم نکتۀ

زیـرا در تعریـف افالطـون       . و در صدد تکمیل آن بر آمده است       طرف کرده   را بر  افالطون،
 حرکت است یا فعـل  ص نیست که این امر مطبوع از مقولۀ نوعي ابهام وجود دارد و مشخّ     
 .ري است یا تصدیقيیا انفعال و یا امر ادراکي تصوّ

مطبـوع و    ت ادراك تصدیقي امـر    ه لذّ کص کرده   ش مشخّ ا  عوض ارسطو در تعریف    در
مطبـوع   ت را بـه ادراك امـر مالیـم و         سینا تحت تأثیر ارسطو لذّ      فارابي و ابن   .مالیم است 

ي حـدّ   ادراك از سوي فـارابي تـا       گانۀ  همچنین محتمل است تقسیم سه    . اند  تعریف کرده 
 .ت مشهود استلذّ از ها آن که در تعریف باشد کورنایي تحت تأثیر تقسیم ثالثي فالسفۀ

لـین  اوّ .١:کار رفته است    ت به  براي تعریف لذّ   قید مهمّ  سینا، دو   در تعریف ابن   . سوم نکتۀ
بـر ایـن    . برد  ت نمي  هرگز از آن لذّ    عني انسان تا چیزي را ادراك نکند       ی قید ادراك است،  

بدین جهـت قیـد    . ا شرط کافي نیست   ت است، امّ  ق لذّ اساس ادراك شرط الزم براي تحقّ     
 زیرا اموري را کـه   یم بودن است، قید دوم در این تعریف مال     . ٢. دوم نیز بر آن افزوده شد     

 ، بـرعکس  ،نـد و گـاهي    ا  ، و مالیـم   کنیم، گـاهي بـراي مـا خوشـایند، مطلـوب            ادراك مي 
آفرین است که براي    تدر صورتي ادراك براي ما لذّ     . ندا  ، و آزاردهنده  ناخوشایند، نامطلوب 

 .ما خوشایند و مالیم باشد



 ١٣٨٩تان  بهار و تابس،چهل و سوم سال ،١ شماره فلسفه و کالم اسالمی،مجله                                          ٣٦

 

ایـن  . م از آن جهت کـه مالیـم اسـت         مالی:  است اي افزوده   سینا به قید دوم تکمله     ابن
سینا  علّت افزودن این تکمله از سوي ابن      .  حکیمان سلف مشهود نیست    تکمله در تعاریف  

ت مختلف کنیم، ممکن است داراي دو حیثیّ       ما ادراك مي  که  این است که گاهي امري را       
 آینـد   نده و از جهت دیگر مطلـوب و خـوش         دهاش براي ما آزار      از یک جهت ادراك    باشد؛
ـ     ت محسوب مـي    لذّ ك با حیثیت دوم    بر این اساس، امر مدرَ     .باشد ا بـا حیثیـت     شـود، امّ

 .دآی شمار مي نخست الم به
 سینا و تحلیل آن  ابن تعریف دومـ٢ـ٢ـ٢

تر کـرده     تعریف نخست را کامل    )٣٣٧ (االشارات و التنبیهات  سینا در نمط هشتم      ابن
هو عند المدرك کمال     راك و نیل لوصول ما    دذة هي إ   اللّ نّإ«: کند  و آن را چنین بیان مي     

ت لـذّ   بـا  متـضادّ  امـر عنوان ، او الم را به     این تعریف  در ادامۀ . »و خیر من حیث هو کذلک     
 » و شـرّ    هو عنـد المـدرك آفـة       لم هو ادراك و نیل لوصول ما      و األ « :کند  چنین تعریف مي  

 .)همان(
ین تعریف پـنج قیـد ذیـل را    یابیم که شیخ در ا      ميل و تدقیق در این تعریف در      با تأمّ 

 :ملحوظ داشته است
کنـد و     نیز استفاده مي  » نیل« از قید    »ادراك«سینا عالوه بر قید      ، ابن در این تعریف  . ٢ و   ١

نـصیر بیـان    طور که خواجه    مراد او از این قید، همان     . کند  تر مي   با این قید تعریف را کامل     
یـک مرتبـه بـاالتر از       » نیـل «واقع  کرد، اصابت کردن و وجدان نمودن یک امر است و در            

ادراك است، زیرا ادراك شيء گاهي با حصول صورت مساوي همراه است و ممکن اسـت              
ـ               ادراك صورت بگیرد، اما انسان از آن لـذّ         ق ت نبـرد، امـا نیـل جـز بـا حـصول ذات تحقّ

 د تـا از آن    باید آن امر را دقیقـاً وجـدان کنـ          انسان   ،بدین جهت عالوه بر ادراك    . یابد  نمي
ـ    مثالً ممکن اسـت کـسي امـر زیبـایي را تـصوّ             .ت ببرد لذّ ت نبـرد،  ا از آن لـذّ ر بکنـد، امّ

 .برد ت مي از آن لذّکه اگر آن زیبایي را وجدان کند درحالی
گفته، با ذکر قید  ن است کسي بر ابن سینا اشکال کند که بر اساس توضیح پیشممک

 بدین جهت بیان این قید در تعریـف         .منداری) ادراک(ل   دیگر ما نیاز به قید اوّ      )نیل(دوم  
 تنهـا بـا   توان گفـت کـه مفهـوم نیـل       در دفاع از ابن سینا مي      .به نوعي موهم تکرار است    
یابد و داللت آن بر ادراك از نوع داللت مطابقي نیـست،              ق مي حضور و وجدان شيء تحقّ    

اریف امري مطلوب لفاظ با داللت التزامي در تعبلکه از نوع داللت التزامي است، و کاربرد ا
 بعد قیـد نیـل را       ، شیخ ابتدا قید ادراك و در مرحلۀ        چون ادراك اعم از نیل است      .نیست
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  بـر اخـصّ  م امـور اعـمّ  بیان کرد و در بحث تعریف، علماي منطقي بر این باورند که تقـدّ       
 .امري واجب است

ا هـو عنـد     کمـ «و پرهیز از قید     ) قید سوم (» عند المدرك  لوصول ما « قید   ت افزودن  علّ .٣
  ادراك امر لذیـذ نیـست، بلکـه    صرفاًت لذّ،اساس دیدگاه شیخ   بر ،این است که  » المدرك

 .ذ و رسیدن فرد به این امر استادراك حصول امر لذیذ براي فرد متلذّ
مـن   «و قیـد  ) قیـد چهـارم    (»هو عند المدرك کمال و خیـر       ما«ت افزودن قید    علّ. ٥ و   ٤

 یک چیز نسبت به چیـزي کمـال و خیـر     که گاهاین است) قید پنجم  (»حیث هو کذلک  
 از  ، در ایـن صـورت     .کنـد   ي نمي  آن را خیر و کمال تلقّ      كْکننده و مدرِ   ست، ولي دریافت  ا

ـ     ، به عکس  برد، و گاه    ت نمي دریافت و رسیدن به آن لذّ      سبت بـه چیـز دیگـر        یک چیـز ن
برد و یا     ت مي ذّکند و از آن ل      ي مي ك آن را کمال و خیر تلقّ       ولي مدرِ  کمال و خیر نیست   

 و از جهت دیگر کمـال و خیـر           یک چیز ممکن است از یک جهت کمال و خیر باشد           گاه
، و   ادراك لْ اوّ اگر مدرك آن امر را، از آن جهت که کمال و خیر اسـت، در درجـۀ                . نباشد

اسـاس ایـن      بر ،به بیان دیگر  .  لذیذ خواهد بود   ،د، در آن صورت   در درجۀ دومْ وجدان کن    
مـال و خیـر در       و معتبـر اسـت، نـه ک        ك مهـمّ  و خیر بـودن از نظـر مـدرِ         کمال   ،تعریف
 کمال  ك مدرِ االمر کمال و خیر باشد، ولی      ، اگر چیزي در نفس     به همین جهت   .االمر  نفس

 .و خیر بودن آن را ادراك نکرده باشد، آن امر را لذیذ نخواهد یافت
 ت لذّسینا دربارۀ رسي تطبیقي دو تعریف ابن برـ٣ـ٢ـ٢

 این دو تعریف    شویم که   ه مي ل و دوم شیخ متوجّ     تعریف اوّ  سي تطبیقي و مقابلۀ   با برر 
 :از جهات زیر اشتراك دارند

 .در هر دو تعریف قید ادراك تکرار شده است. ١
 .شده است» ...من حیث«د به  مقیّریف قید آخردر هر دو تع. ٢

 :ق دارندارات ذیل این دو  تعریف با یکدیگر افتو از جه
نیز استفاده شده   » نیل«ل، عالوه بر ادراك از قید        برخالف تعریف اوّ   ،ریف دوم در تع . ١
 .است
 ،»هو عنـد المـدرك کمـال و خیـر          لوصول ما  «، یعنی در تعریف دوم از قید چهارم     . ٢

الـدین   گرچه برخي مثـل قطـب   . ریح نشده است  ل بدان تص  استفاده شده که در تعریف اوّ     
کمال » مالیم« که مراد از     ندا  هاین نکته را بازگو کرد    ) ٣/٣٣٩ (االشاراترازي در تعلیقه بر     

 .باشد  مي و خیر استك از آن جهت که کمالو خیر براي مدرِ
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به قیـد چهـارم در      در تعریف نخستین، به نوعي      » مالیم« با قید    ،اساس این تحلیل   بر
 بـرخالف تعریـف   ، شـده اسـت، ولـي از آن جهـت کـه در تعریـف دوم            تعریف دوم اشاره  

 .ت داردل ارجحیّ به این معاني تصریح شده است، تعریف دوم بر تعریف اوّ،ننخستی
  چند نکته در تکمیل تعریف لذتـ٤ـ٢ـ٢

 ت موانع درك لذّ:نکتۀ اوّل
رسـد و آن را بـه          مـي  کمالي که بالطبع بـراي اسـت       گاه مدرِک به  : گوید  سینا مي   ابن

بـرد و همچنـین ایـن امـر            نمي تا از آن لذّ   کند، امّ   ي آن را درك مي    آورد و حتّ    دست مي 
شود به خاطر مرض نفساني  عجیب نیست که نفس ناطقه از کمالي که براي او حاصل مي

بـه   .)١١١،المبدأ و المعـاد   ( ت ببرد ت نبرد و از امور دیگر لذّ      یا بدني که مقارن اوست، لذّ     
ا به خاطر امّ کمال و امر مالیم و سازگار فراهم است،   کننده   درك ۀ براي قوّ  ، گاه بیان دیگر 

دهد، ماننـد برخـي    ي آن را ترجیح مي ضدّپسندد و حتّ موانع و عوارضي آن کمال را نمي   
شوند کـه     مند مي   هایي عالقه    به مزه  ، برعکس ، شیریني را دوست ندارند و     بیماران که مزۀ  

دارنـد، بلکـه از       ها را نه تنها ناخوش نمي      ست، و آن  به حسب ذات نامطلوب و ناخوشایند ا      
کند و از آن       غفلت مي  هدآم  دست   حال ترس، از پیروزي به     یا انسان در  . برند  ت مي  لذّ ها آن
 کمـال آن اسـت       به چیـزي کـه ضـدّ       ۀ مدرك  قوّ  که  ممکن است  ي گاه حتّ .برد  ت نمي لذّ

شود، و تنها با از    کمال، تا زمان وجود مانع بیزار نمي       ا از آن امر ضدّ    مبتال و دچار شود، امّ    
. شـود   ر مـي   کمال متنفّ  بازگشت به وضع طبیعي خویش از آن امر ضدّ        بین رفتن مانع، و     

ام بیماري ـ تلخي دهان خـود را درك    در تمام ایّـ بیماران مبتال به صفرا  ،عنوان مثال به
. شـوند   دنـد، بیـزار مـي     ها پـس از بهبـودي، از حـالتي کـه دچـارش بو               کنند، و اندام    نمي

کـه   کند، درحـالي     و بدان ابراز عالقه نمي     آید   حیواني از غذایي خوشش نمي     همچنین گاه 
تي در ایـن    حیـوان مـدّ   . سـت زگارترین غذا با وضعیّت و حال او      ترین و سا    آن غذا مناسب  
ماند و زماني که مانع از بین رفت و حیوان به وضع طبیعي خود بازگـشت،                  حال باقي مي  

تـابي    یابي به آن بي   یابد، که براي دست      افزایش مي  گرسنگي و تمایل او به غذا تا بدان حدّ        
ن عامـل دردي بـزرگ ـ     بـراي انـسا  و گـاه . شود ا به او نرسد، هالك ميکند و اگر غذ مي

ـ   ق مي آتش یا سرماي طاقت فرسا ـ تحقّ مانند سوزش  و ادراك او از کـار  ا حـسّ یابـد، امّ
 بعـد از زوال ایـن بیمـاري،         .کنـد   ن او درد و رنج را احساس نمي        بد ، در نتیجه  ، و افتد  مي

 ــ ٦٨٥ ،النجاة  سینا،ابن( کند  رد سخت را حس مي    افتد و آن د      و ادراك او به کار مي      حسّ
 ).٣٤٢ـ٣/٣٤٣، االشارات، همو، ٤٢٥             ،اإللهیّات:الشفاء ، همو،١١١، والمعاد المبدأ، همو، ٦٨٦
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ر بزرگ براي نفس انساني، بـه  سینا، بعد از بیان این موانع جزئي، از یک مانع بسیا      ابن
گوید و بر این باور است اگر مقارنت نفس با بدن باطل شود و نفـس از                   بدن سخن مي  نام  

یابد که بـا      ت و سعادتي دست مي    ش بازگردد، به لذّ   ا  اسارت تن رها گردد و به جوهر ذات       
ت نـسبت بـه ذات اقـوي و اکثـر           مقایسه نیست، زیرا اسباب این لذّ      ي قابل ت حسّ هیچ لذّ 

 ).١١١،عادالم و المبدأ همو،(. است
 ت لذّیف قید دیگر در تعر افزودن:نکتۀ دوم
: گوید  مي تبعد از ذکر برخي از موانع لذّ      )٣٤٣ـ٣/٣٤٢(التنبیهات االشارات و شیخ در   

وانیم قید دیگري را بر تعریف دوم بیفزاییم و بگـوییم           ت   مي ١ت، تکمیل تعریف لذّ   ما جهت 
 ٢.ك و جود نداشته باشـد      مدرِ ي براي که شاغل و مضادّ     لذت ادراك است به شرط این      که

ـ        في النفس و بقائها و معادها      رسالة و   ءالهیات الشفا همو در    ت را  ق لـذّ   شـرط دیگـر تحقّ
 اگر کسي به لذیذ بـودن امـري آگـاهي           گوید که   کند و مي    في مي ت معرّ ت لذّ ر کیفیّ تصوّ

تبـع    و بـه   کنـد   ت شعور پیدا نمي   ر نکند، نسبت به لذّ    ت را تصوّ  ت لذّ نداشته باشد یا کیفیّ   
شود و انسان به     عدم شعور و آگاهي نداشتن نسبت به امري، شوق نسبت بدان ایجاد نمي            

 را  ٣عـایش فـرد عنّـین     ت ادّ سینا براي اثبات صـحّ     ابن. کند   آن امر گرایش پیدا نمي     سوي
ت پدیـدار    جماع لذّ  او علم دارد که در سایۀ     : گوید   مي کند و   عنوان شاهد مثال ذکر مي     به
 شوقي بـراي جمـاع   ، به همین جهت.ر کندت را تصوّت آن لذّ تواند کیفیّ   ا نمي شود، ام   مي

ت فرد کور نـسبت بـه انـسان          وضعیّ گوید که   او مي .  دنبال این امر نیست    ندارد و با اشتها   
بـه  . ین به جماع است   ت فرد عنّ  سان وضعیّ ه  زیبا و شخص کر نسبت به اصوات زیبا نیز ب         

قي بـراي    و فـرد کـر اشـتیا       ، براي دیدن صور زیبـا      فرد کور شوق و تمایلي     ،همین جهت 
 فـي الـنفس و      رسـالة ؛ همـو،    ٤٢٤،  اإللهیّات: الشفاء  ،سینا  ابن( شنیدن صداهاي زیبا ندارد   

 ).١٤٨، هابقائها و معاد
 :نکتۀ سوم

ش بیـان   ا  ت و قیودي که براي تکمیـل تعریـف        سینا براي لذّ   ل در دو تعریف ابن    با تأمّ 
ت از دیـدگاه    ت و تـشکیکي بـودن لـذّ       ر داشتن بحث اقسام لذّ    کرده و همچنین با در نظ     

                                                                                                                             
 . تعریف دوم لذّت را بیان کرده استاالشارات و التنبیهات شیخ در .١ 
 و االشاراتسینا،  ابن. ( للمدركادّ مضشاغل و ال ال دراك کذا من حیث هو کذا و اللذة هي إنّإ: لنافق« .٢ 

 .)٣/٣٤٣، التنبیهات
 .مبتال به ناتوانی جنسی .٣ 
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، مثل اپیکـور و     خالف برخي فیلسوفان  ان بدین نتیجه دست یافت که او بر       تو  سینا مي  ابن
 ١دادند، احتماالً تحت تأثیر افالطـون       ت اهمیت بیشتر مي    سلبي لذّ  هگزیاس، که به جنبۀ   

 .دکن ت تأکید بیشتري ميهاي ایجابي لذّ بر جنبه
 مراتب بودن علمذو: تۀ چهارمنک
حـال ایـن    . ده اسـت  فـي کـر   ت را علم و ادراك معرّ     ق لذّ سینا یکي از شرایط تحقّ     ابن

 آیا ما هر نوع علمي نسبت به کمال و خیر بودن یـک امـر پیـدا                  آید که   پرسش پیش مي  
سینا  شود یا نه؟ ابن     بي بدان ایجاد مي   یا شوقي براي دست    در درون ما   ،کنیم، متعاقب آن  

بت به خیـر و      در صورت علم یقیني نس      که  چنین نیست  :گوید  پرسش مي ر پاسخ بدین    د
 به همـین    ، لزوماً شوق فراچنگ آوردن آن در درون ما ایجاد شود و           کمال بودن یک چیز   

 بـودن چیـزي،     خیـز   آور و الـم      در صورت علم یقیني نسبت به رنج        که  چنین نیست  ،سان
 .لزوماً از آن امر اجتناب کنیم

 و معرفت  ، سبب شوق به امري     علم به کمال و خیر      در صورتي  ،س دیدگاه شیخ  اسا بر
الیقین بـه     شود که علم ما از مرتبۀ علم         و آفت بودن سبب اجتناب از آن مي        نسبت به شر  
عرفا و .  یعني حقیقت این امور را با تمام وجود احساس کنیمالیقین ارتقا یابد؛ مرتبۀ عین

 .)٣/٣٤٤ االشارات و التنبیهات، همو،(کنند  وق تعبیر مياهل مشاهده از این حالت به ذ
 
  دیگرت و برتري بعضی بر بعضی اقسام لذّـ٣

ـ   . انـد   ت ارائـه داده   ي براي لذّ  ات مختلف اقسام گوناگون   حکیمان سلف از حیثیّ    ل در  بـا تأمّ
 .ت اقسام ذیل را بیان کردتوان براي لذّ اح او ميسینا و نگرگاه شرّ مجموع مکتوبات ابن

ت لذّ.  و شهودي تقسیم کرد    ،ي، عقلي  حسّ توان لذت را به سه قسمِ        مي ،ل اوّ در درجۀ 
ـ حسي را نیز شـود ـ    تقسیم مـي باطن  به دو قسمِ ظاهر و  براساس این ضابطه که حسّ 

  بـر  ، ظـاهر  مراد از حسّ  . ي باطني تقسیم کرد   ت حسّ ي ظاهري و لذّ   ت حسّ  لذّ توان به   مي
 و مـراد  ) بساوایی وبینایی، شنوایی، چشایی، بویایی،( نه پنجگا حواسّ،اساس قول مشهور  

ـ ( له، متخیّ )رهمصوِّ(  مشترك، خیال   حسّ  باطنْ از حسّ  ، و   حافظـه  ،)مـه ره یـا متوهّ   متفکّ

                                                                                                                             
اوّل، زندگي توأم : گوید که ما در واقع سه نوع زندگي داریم کند و مي ت مخالفت مي افالطون با تفسیر سلبي لذّ.١ 

اگر  .ات توأم است و نه با درد و رنجلذّ  که نه باای گيد زنسوم،. دوم، زندگي توأم با درد و رنج. وشيبا لذّت و خ
عایش نادرست است برد، ادّ ت بهره ميدر واقع از لذّ کند  تي که دردي او را همراهي نمي در حالعي شودکسي مدّ

 حالت مختلف ت و درد دویابد که لذّ نميرا درت ندارد و این نکتۀ مهم  لذّري درست از مقولۀو چنین فردي تصوّ
 ).١٧٨٤ـ٣/١٧٨٢، افالطون. (و متغایرند
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، ٢/٣٣١،اإلشارات و التنبیهات  ، همو،   ١٧١ـ١٤٥،  الطبیعیّات: الشفاءسینا،    ابن(ذاکره است   
 ،التـصوف  کلمـة ، شیخ اشـراق،     ٤٤٩ـ٤٤٥شیرازي،  الدین ، قطب ١٤٩ـ٦،١٣٠ـ٥دشتکي،  

 ).٢٢١ـ٨/٢٠٥،مالصدرا،٥١٢  ،٥٠٠،شهرزوري،٢٠٤ـ٤/٢٠٢، اللمحات ، همو،١١٣ـ٤/١١١
مالیم ي ادراك ت حسّ  پس لذّ  .ت همان ادراك مالیم است    سینا، لذّ  اساس دیدگاه ابن  بر
 .ت عقلي ادراك مالیم عقلي استفاق افتد و لذّاتّ) ناگهاني (بغتةًي است که باید حسّ

 حـضرت  ت را دربارۀسینا این قسم لذّ ابن. است) ابتهاج(ت شهودي    لذّ تقسم آخر لذّ  
کند بلکه به جـاي       استفاده نمي » تلذّ« ه او در این مورد از واژۀ       البتّ .کند   مي حق استعمال 

، چـون در عـرف      )٣٦١ـ٣/٣٦٠ ،اإلشارات و التنبیهات  ( گیرد   بهره مي   »ابتهاج «آن از واژۀ  
 .  حضرت حق مرسوم نیستبرای» لذت« اژۀجمهور، استعمال و

ات حـسي   تر از لـذّ     ي باطني، قوي  ات حسّ  مردم لذّ  ۀ برخالف گمان عامّ   گوید که   او مي 
مـراد عـوام از     . نـد ا  يات حسّ برتر از دو قسم لذّ    ) ابتهاج(ات عقلي و شهودي      و لذّ  ،ظاهري

ات را گـاه     لـذّ  شوند و سایر اقـسام       ظاهري درك مي   اتي است که با حواسّ     همان لذّ  اتلذّ
ي از حقیقـت    کنند که هیچ حظّ     ي مي کنند و اموري خیالي و پنداري تلقّ        ي انکار مي  کلّ به

ي بـسیار انـدك و   ات حـسّ لذّ ها را در قیاس با    آن  انکار، ارزش   در صورت عدم   ، یا ندارند و 
 .کنند ، سایر اقسام لذّت را تحقیر مي بدین جهتدانند و، ه ميتوجّ غیرقابل

  
 ي ظاهريات حسّي باطني بر لذّات حسّ برتري لذّلیلد ـ١ـ٣
ن، خوابیدن،  ي ظاهري از قبیل خورد    ات حسّ  در نزد عوام لذّ    سینا بر این باور است که       ابن

هـا از سـایر انـواع لذایـذ          ت آن داراي باالترین اعتبار است و لـذّ       ثروتنوشیدن، جماع، و    
شیخ شواهد ناصواب   . ون نیست عاي عوام به صواب و حقیقت مقر      ا این مدّ  بیشتر است، امّ  

 : کند  مردم را چنین بیان ميۀعاي عامّبودن مدّ
ت بردن از یک پیروزی وهمي در امور کم ارزشـي           ي به خاطر لذّ    حتّ ها گاه    انسان .١ـ١ـ٣

 .نظر کنند ي ظاهري صرف حاضرند از بسیاري لذایذ حسّشطرنج نرد و مثل
 غیر بـر خـویش احـساس        ر رجحان دادن  اي که د    خاطر التذاذ ویژه  فرد کریم به    . ٢ـ١ـ٣

 را کـه    يگذرد و چیزهای    ، مي ... ثروت و  ، مثل مال و   ي ظاهري کند، از برخي لذایذ حسّ      مي
 .بخشد ها نیاز دارد به دیگران مي  به آنخود

 از برخـي    یابي بـه آن     ، به خاطر دست   مند است   فردي که به حشمت و جاه عالقه      . ٣ـ١ـ٣
 .ندک نظر مي ي ظاهري صرفلذایذ حسّ
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 اسـت بـراي حفـظ آبـرو،         ت بزرگـی  شخصي که داراي روحي سترگ و  شخـصیّ        . ٤ـ١ـ٣
ل کنـد، یـا      را تحمّ ... هاي گرسنگي، تشنگي و     ت خویش حاضر است سختي     و عزّ  ،کرامت

ت  لـذّ  براي مـرگ بگـشاید و آن را بـر     ، دامن ت خود ي در برخي مواقع براي حفظ عزّ      حتّ
 .ترجیح دهدمقرون به ذلّت 

 مـا شـواهدي     ي در عالم حیوانات نیز     عالم انساني نیست، بلکه حتّ     تصّاین شواهد مخ  
. کنند  نظر مي    به خاطر برخي لذایذ باطني از لذایذ ظاهري صرف         ها  داریم که برخي از آن    

ت ش از لـذّ ا ت وهمـي اکـرام از سـوي صـاحب          سگ شکاري به خاطر لـذّ      ،عنوان نمونه  به
دهد، یا حیـوان مـادر        ش تحویل مي  ا  بکند و شکار را به صاح       نظر مي  خوردن شکار صرف  

شود، از برخي لذایـذ        مي اش  ت و سالمت فرزندش نصیب    ت وهمي که از صحّ    به خاطر لذّ  
 ).٣٣٤ـ٣/٣٣٦، اإلشارات و التنبیهاتسینا،  ابن(. کند نظر مي ي صرفحسّ

دهـیم و کبرایـي بـه ایـن قیـاس              این شواهد را به عنوان صغراي قیاس قرار مي         همۀ
هرچیزي که انسان آن را بر امور دیگر برتري دهد و به خاطر آن از خیر              «: مکنی  اضافه مي 

مـه نتیجـه    از اقتـران ایـن دو مقدّ      . »ت آن امر براي او بیـشتر اسـت        امور دیگر بگذرد، لذّ   
 ).١٤٨، النجاة  همو،( اند ي ظاهريات حسّي باطني برتر از لذّات حسّ لذّگیریم که مي

 
 ي بر لذایذ حسّات عقليت لذّجحیّ دلیل ارـ٢ـ٣
ي برتـري دارنـد، ایـن       ات عقلي از سه جهت بر لذایذ حسّ       سینا بر این باور است که لذّ       ابن

 :ند ازا گانه عبارت جهات سه
ند، زیرا لذایذ عقلي ناشي از ادراك عقلي است         ا  تر از لذایذ حسّي     ات عقلي قوي  لذّ. ١ـ٢ـ٣

اص براي مدرك است ـ  آشنا  ه مالیم و خیر خکر ادراك عقلي، ما با حقیقت شيء ـ  و د
ها نیست، بلکـه حقیقـت        یا مشابه این   کول یا مشموم  نال ما امر مأ   ك و مُ  درَ و مُ  شویم  مي

ك به بیان دیگر در ادراك عقلي، مـدرَ       . باشد شيء، که همان بهاء و خیر محض است، مي        
ما چیزي است که همۀ خیرات و همۀ نظام لذایذ و همچنین همۀ جواهر روحاني، که به                 

ند و در پرتو رشـحات فـیض وجـود او           اند، هستي خویش را وامدار اوی       ذوات خود معشوق  
 و المبـدأ ، همـو،    ٨٣ــ ٨٢،  نفـس  رسـالۀ همو،  ( شود  ها افکنده مي    لباس هستي برقامت آن   

ي ما تنها ند و در ادراك حسّا يي ناشي از ادراك حسّ لذایذ حسّامّا بر عکس،). ١١١،المعاد
. بـریم   که هست پي نمي    شویم و به حقیقت شيء آن چنان        مي با ظاهر و سطح شيء آشنا     

 گوید کـه    کند و مي    ایذ عقلي ترسیم مي    لذ  وجه دیگري براي اقوي بودن     النجاةبوعلي در   
ـ  شـود،   ميحد و یکي    اي با آن متّ     گونه یابد و به    ي و پایدار را درمي    عقل یک حقیقت کلّ    ا  امّ

 .)٥٩٢، النجاةهمو، (  مرتبط است امور جزئي و ناپایدارخالف عقل تنها با برحسّ
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 یک شـيء     زیرا عقل همۀ    ند،ا  يتر از لذایذ حسّ     ت فزون یّات عقلي از حیث کمّ    لذّ.  ٢ـ٢ـ٣
 در  ، عـالوه بـر آن     ، و یابد   توفیق مي   تنها به ادراك بعضي از کلّ      ا حسّ کند، امّ   را درك مي  
 که  اند، درحالی   افي با آن من    و برخي دیگر    با آن مالیم    محسوس  برخي از امور   ،مورد حسّ 

 .کند ش را تکمیل ميا ك معقول با آن مالیمت دارد و ذات مدرَ کلّ،در مورد عقل
 الزم للذاتات عقلي  که لذّ  است ي  آن  ات حسّ ات عقلي بر لذّ    برتري لذّ  وجه سومِ .  ٣ـ٢ـ٣

پـس  . شـوند  اش مي کند، جزء ذات را تعقل مي ها    اي که عقل آن     هستند، زیرا صور معقوله   
، مدرِك بر این اساس. ش استا ك نیز ذات مدرِ، از طرف دیگر.بیند بایي را لذاته ميآن زی

تي است  لذّت عقلي شبیه این لذّ  گوید که    شیخ مي  .گردد  ميو مدرَك هریک به دیگري بر     
، و همچنـین مـشابه لـذت      ش دارد ا  ل نـسبت بـه ذات خـودش و ادراك ذات          که مبـدأ اوّ   

 .)١١٢ـ١١١، المعاد و المبدأ، سینا ابن(  است١نروحانیا
 ات عقلـي و شـهودي مبـادي        افراد لذّ   که چنین نیست که همۀ     شود  بوعلي یادآور مي  
  نچشیده باشـد، تي را اگر کسي لذّگوید که او در توضیح این معنا مي     . عالي را درك کنند   

  اگر انـسان چیـزي را ادراك نکنـد، در او جذبـه،    ، به صورت طبیعي.کند آن را درك نمي   
 ،کنـد    به سمت آن حرکـت نمـي       ، در نتیجه  .شود   یافت نمي  ه سمت آن  وقي ب گرایش و ش  

 او در این مورد فرد عنّین     . گیرد  ت نمي وجد و جهدي براي رسیدن به آن از سوي او صور          
 سي به این نکته عالم است که آمیزش جن        گوید که فرد عنین گرچه      زند و مي    را مثال مي  
ـ  .کنـد   ت را در خود احساس نمـي      ین لذّ  ا ت است، تمایل و عالقۀ ویژۀ     لذّمقرون به     ي حتّ

 احـساس فـرد نابینـا نـسبت بـه         . ممکن است نوع دیگري از عالقه و تمایـل در او باشـد            
 هاي موزون و جمیل نیز شواهد دیگر        هاي زیبا و احساس فرد ناشنوا نسبت به نغمه          چهره

 .عا هستنداین مدّ
 ید گمان بـرد کـه هـر لـذتي          عاقل نبا   شیخ بر این باور است که انسان       ،بر این اساس  

حتماً از نوع لذایذ حیواني و مربوط به شکم و زیر شـکم اسـت و مبـادي نخـستیني کـه               
عا مقبـول و     ایـن مـدّ    ،عـالوه  به. ندا  ت و خوشي محروم   لذّاند، از     ب درگاه حضرت حق   مقرّ

ـ             ی   همـه  معقول نیست کـه پروردگـارِ      ت  عـوالم هـستي، در اوج جـالل جبـروت و نورانیّ
یت و شـرافت از      فضل  و حصرش و در نهایت رتبۀ      حدّ   قدرت بي   در اعلي درجۀ   اش و   خاصّ

ممکـن اسـت در     . حضرت حق از خوشي واالیي برخـوردار اسـت        . نصیب باشد   خوشي بي 
 و االشـارات کـه  شـیخ در         تأمـل باشـد، چنـان       محـلّ  »تلـذّ «اال به   تسمیۀ آن حقیقت و   

                                                                                                                             
 . است عقول»نروحانیا« مراد ابن سینا از اًظاهر .١ 
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براي خران و چهارپایان نوعي حالت      . کند  یاد مي » ابتهاج« از آن حقیقت واال به       التنبیهات
مقایسه  هاي مبادي عالي قابل       با لذایذ و خوشي    وجود دارد که هرگز      ت پست خوشي و لذّ  

هـاي    توانیم خوشـي    ا مستقیماً نمي  کنیم، امّ   ل و مشاهده مي   ها را تخیّ    تما این لذّ  . نیست
هـا توانـا     و برهان به درك آن     را دریابیم، بلکه تنها با دلیل        هتر مبادي عالی    تر و متعالي    واال

 فـرد ناشـنوا بـا موسـیقي         ات مبادي عالي مانند رابطۀ     ما با آن لذّ    ، رابطۀ بنابراین. هستیم
هـا   ت مربوط بـه آن ها را نشنیده و لذّ یعني کسي که در تمام عمرش صداي آهنگ     . است

 رد وجـود دا   ی خوشـ   و تا یقین دارد که در موسـیقي نـوعي لـذّ          ل نکرده است، امّ   را تخیّ 
 .)٦٨٤، النجاةهمو، (
 
  اقسام دیگر لذتـ٣ـ٣
ت ابـدي   و لـذّ  ) ناپایـدار (ت دنیوي    لذّ ت را به دو قسمِ    سینا در برخي آثار دیگرش، لذّ      ابن

) دنیـوي (ات ناپایـدار   را برتر از لـذّ ، و لذت ابدي و اخروي کند  تقسیم مي ) اخروي پایدار (
 اگـر   ت ابدي چیزي است کـه     لذّ: دکن   چنین بیان مي    و وجه برتري آن را     ،کند  في مي معرّ

ـ                  عظـیم   ۀ مـردم  علما نسبت به وجود آن یقین و بصیرت پیـدا کننـد، جمیـع آنچـه عامّ
ند، را حقیـر و     شـو   ي منتهي مـي   ات حسّ ي و اموري که به لذّ     ات حسّ  لذّ پندارند، مانند   مي

ت و  نگرند، ثبـا     عظمت مي  ه دیدۀ ها را ب    مردم آن  ۀ زیرا اموري که عامّ    .پندارند  کوچک مي 
 اسـتعظام   ات دنیوي با دیدۀ    اگر به این لذّ    .اند  انیالزوال و ف   ها اندك است و سریع      بقاي آن 

 بـزرگ عـارض انـسان    یهـا، غمـ    در صورت از دسـت دادن یـا فقـدان آن          ،نگریسته شود 
 ضـرورت بهـره     ي در حـدّ    حکما در حیات دنیوي از لذایذ حـسّ        ،به همین جهت  . شود  مي
  از آن دست یابد، طالب حـدّ        آن است که انسان به هر حدّ       يویژگي لذایذ حسّ  . گیرند  مي

کند و هـیچ   نهایت ادامه پیدا مي طلبي به صورت بي    تر از آن خواهد بود، و این فزون         فزون
ترسـد، و     ت که از آن نمي     و این همان مرگي اس     ؛ر نیست تصوّ  و حصري براي آن قابل     حدّ

همـو،  ( ن اشتغال به امـر باطـل اسـت     اشتغال به آ   و   ،پذیر حرص بر آن حرص بر امر زوال      
 .)٥١،  في دفع الغم من الموترسالة

و روحـاني    جـسماني    ت و الم را بـه دو قـسمِ        ، لذّ اش  شیخ در برخي دیگر از مکتوبات     
 و ،ت جـسماني ت روحـاني بیـشتر از لـذّ    گرایش علما به لذّگوید که کند و مي تقسیم مي 

ناگفتـه   ).٧٨،   نفـس  رسـالۀ همـو،   ( ي است نها از الم روحاني بیشتر از الم جسما        نفرت آن 
 ملکـوتی  تقـسیم   ی و روحـانیِ ات را به دو قسم حـسّ   ،کندی نیز لذّ  از شیخ نماند که قبل    
 آن اذیـت و     ت پست است کـه در پـی       ی از نوع لذّ   ت حسّ لذّاشته است که    دکرده و بیان    

ـ  ).٤/٢٧٧،  کنـدی (ا اسـت    عظمـ  ملکوتی شرافت    ت روحانیِ  لذّ  در پی  ا امّ ،آزار است  ه البتّ
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 ،کنـد و     جسماني و روحاني تقسیم مي      معاد را به دو قسمِ     اش،  شیخ در برخي از مکتوبات    
گویـد کـه      کنـد و مـي      و روحاني تقسیم مـي     جسماني   ت را نیز به دو قسمِ      لذّ ،به تبع آن  

 . بیشتر از معاد و لذایذ جسماني استتمایل حکما به معاد و لذایذ روحاني
ــذّ برخــي گمــان مــي ت دنیــوي مــالك ســعادت و  حــسي و ریاســااتکننــد کــه ل

 مقـرون بـه صـواب    گوید که ایـن نگرگـاه دربـارۀ سـعادت     سینا مي   ا ابن ند، امّ ا  خوشبختي
ات دانـد کـه هـیچ یـک از لـذّ            نیست، زیرا کسي که حقایق امور براي او آشکار باشد مـي           

 ،خـاطر  بدین .اند ات با نقص مقرون این لذّ، زیرا همۀنیوي مالك سعادت نیستزودگذر د 
 هـر  ،وراز همین . ت، رنجي نیز به همراه دارند    ات زودگذر دنیوي در کنار لذّ     هرکدام از لذّ  

عنوان  به. نج را نیز انتظار داشته باشد      باید مالل و ر    شود  مند مي   کس که از این لذایذ بهره     
اتي لـذّ ... ش و ا   در جهت ارضاي شهوت یا غضب      اش  ، یک پادشاه در دوران پادشاهي     مثال

 چـون   ،در مجموع . هایي نیز وجود دارد     ات مالل گردد، اما قطعاً در پي آن لذّ        او مي نصیب  
 نیستند، و چیزي که مطلوب      بالذات مطلوب   اند،  ماني و دنیوي با نقایصي همراه     لذایذ جس 

 .تواند مالك سعادت باشد بالذات نباشد نمي
حـصیل نیـست،   ت لوب بالذات است در عالم حسّي قابلسعادتي که مط: افزاید  شیخ مي 

اش دسـت     تـرین احـوال و غایـات        تواند به باالترین و نفیس      ي نمي زیرا نفس در عالم حسّ    
اي دیگري غیـر از ایـن دنیـاي خـاکي            در دنی  پس سعادتي که مطلوب بالذات است     . یابد

 .)٢٦١ـ٢٦٣، ة في السعادرسالة  همو،(تحصیل است  قابل) عالم آخرت(
 
 تتشکیکي بودن لذّ. ٤
ادراك، نیـل   (ت با چهـار گزینـه و عامـل          سینا دریافتیم که ما در لذّ      ل ابن اساس تحلی  بر
تواننـد    هر چهار عامل مـي   که دانیم  از طرفي مي  . مرتبط هستیم )  خیر ، کمال، و  )وجدان(

چهار عنصر دخیل در سـاختار        هر ،یا به بیان دیگر   . د باشند داراي درجات و مراتب متعدّ    
مات ایـن   ن ایـن مقـدّ     طبیعي و بیّ   ۀ نتیج .ک هستند مراتب و مشکّ  وري ذو ت ام معنایي لذّ 

 از  کـه یعني اگر موجودي داشته باشیم. ک است مراتب و مشکّ  ت نیز امري ذو   است که لذّ  
 در   هـم  ت او  در باالترین درجه باشد، بایـد لـذ         و خیر  ،، کمال )وجدان(حیث ادراك، نیل    

یـث ادراك، نیـل    اگر موجـودي داشـته باشـیم کـه از ح    ،عکس، بر و باشد باالترین درجه 
. ت او نیز در اسـفل درجـات اسـت         ترین درجه باشد، لذّ      و خیر در پایین    ،، کمال )وجدان(

ت  نیز به تبع موقعیّ    شان  ت اعلي و اسفل قرار دارند، لذّ      موجوداتي که در میان این دو حدّ      
 . است میانۀ بیشترینه و کمترینه در حدّشان وجودي
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ت، در وجـود   دخیل در ساختار معنایي لـذّ نۀ که عوامل چهارگاشیخ بر این باور است 
ت او نیـز     لـذّ  ،به صورت طبیعي  . رصد است  ت حق در اکمل رتبه و اعلي درجه قابل        حضر

کند    چنین تبیین مي   ةالنجاعا را در کتاب نفیس      او این ادّ  . ت باشد  لذّ باید باالترین درجۀ  
 اسـت، بلکـه در       موجودات مختلـف صـادق     ت نه تنها دربارۀ   تشکیکي بودن مراتب لذّ   که  

 و  حـظّ تـر باشـد   اي کـه ادراکـش قـوي     هیعني هـر قـوّ    . مورد قواي نفس نیز صادق است     
کـامالً عقلـي و خیـر       داشته باشیم   تي  اگر ماهیّ  .تر خواهد بود    ت نیز فزون  ش از لذّ  ا  نصیب
احد باشد، بـاالتر از ایـن       ات و ا و از جمیع حیثیّ     که از هرگونه نقصي مبرّ     ای  گونه   به محض

 پس واجـب الوجـود جمـال محـض و روشـنایي          . وجود نخواهد داشت    زیبایي  و روشنایي
هاسـت، زیـرا هـر اعتـدالي مولـود و محـصول               ها و اعتدال     زیبایي و سرچشمۀ همۀ  صرف  

 و شکوه هر امـري در       وحدتي است که از کثرت ترکیب و مزاج پدید آمده است و زیبایي            
، به خلقت هستي و کماالت آن       گونه که براي آن شایسته و ضروري است        آن است، همان  

تـوان گفـت؟ آیـا        الوجود چـه مـي      شکوه واجب   زیبایي و  بنابراین دربارۀ . ن شده باشد  مزیِ
 هر جمالي که مالیم و خیر باشـد         :افزاید  بوعلي مي زیبایي و شکوهي واالتر از آن هست؟        

 شـود و دربـارۀ مبـدأ ادراك چنـد          محبوب و معشوق واقـع مـي       و مورد ادراك واقع شود،    
بـه  . ا عقـل   و ی  ، یا وهم، یا ظن    ، یا خیال   است، مبدأ ادراك یا حسّ   : ر است تصوّ گزینه قابل 

ـ (شـده    تـر و حقیقـت ادراك       رچه ادراك عمیق   ه ،هر تقدیر  تـر    زیبـاتر و باشـکوه    ) كدرَمُ
تـر خواهـد    ذش از آن فـزون کننده نسبت به آن و تلذّ  باشد، عالقۀ قواي ادراك   ) تر  شریف(

 و  ،الوجودي که در نهایت جمـال، کمـال        عي شد که واجب   توان مدّ   ي م ،بر این اساس   .بود
قش در اعلـي    کند و متعلّ    روشنایي است و خود را با این درجه از کمال و جمال درك مي             

 اش براي خـودش      ذات ،، بدین جهت   است و هم معقول     و هم عاقل    قرار دارد   کمال درجۀ
تـرین   برنده و بـزرگ    ترین لذّ ت  ترین معشوق و همچنین عظیم      ترین عاشق و سترگ    بزرگ
تـرین    بـا عظـیم  ك، چون ذات واجب الوجود برترین مدرِ    ،به بیان دیگر   .ت است ق لذّ متعلّ

 ذترین متلـذّ    عي شد که ذات او عظیم     توان مدّ    است، مي  ك نسبت به واالترین مدرَ    ،ادراك
، سـینا  ابن( قیاس نیست ت با هیچ امر دیگري قابلست و این لذّ بخش ا   تترین لذّ   و سترگ 

 .)٥٩١ـ٥٩٠، النجاة
  در مـورد حـضرت حـق را     »تلـذّ « اساس مباني فلسفي خود استعمال واژۀ     سینا بر  ابن

 د به تعـالیم و    ن و مقیّ  یابد، و از طرفي او فیلسوفي متدیّ        امري کامالً منطقي و عقالني مي     
 ر مورد حضرت حق اسـتعمال نـشده        و در قرآن و حدیث این واژه د        ،معارف شرعي است  

 کنـد   استفاده مي»تلذّ«  و تردید از واژۀ در انتهاي سخنان خویش با شکّ    رو،  از این . است
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 ن و حامل اینت ـ که  مبیّ ما براي بیان این معاني الفاظ دیگري غیر از لذّ که گوید و مي
ـ .جـوییم  ي از این الفاظ استمداد مي از سر اضطرار و ناچار ـ نداریم و بار معنایي باشد  ا امّ

ها  واژهبودن اسما و صفات خدا ـ کاربرد این ساس برخي مباني ـ مثل توقیفي اگر کسي برا
 .)٥٩١ همان، (تواند از الفاظ دیگر استفاده کند پسندد، مي حق نميرا در مورد حضرت

ترین  ـ که جزء آخرین و دقیق    )٣/٣٥٩( االشارات و التنبیهات  ه شیخ در نمط نهم      البتّ
ت و   لـذّ  ت و نقـصان بـه جـاي کـاربرد واژۀ          محـدودیّ  شاید به خاطر همـین       ـ آثار اوست 

بهـره  » ابتهـاج « و   »ابـتهج «ات آن مثـل      و مـشتقّ   »بهجت« ات آن دربارۀ خدا، از واژۀ     مشتقّ
ت لذّ :کند  تر چنین بیان مي     تر و عمیق    صورت دقیق  ت را به  و مراتب تشکیکي لذّ    گیرد  مي

از ) ابتهـاج (ت   تشکیکي لـذّ   بۀلین و باالترین مرت   اوّ. گانه است  داراي مراتب تشکیکي پنج   
 ابتهاج در میـان موجـودات برخـوردار اسـت،     ضرت حق است و او از باالترین درجۀ  آن ح 

 موجودات دیگر در کمال که همۀ قیقي و قائم به ذات است، درحالیزیرا کمال او کمال ح   
 ترین و   ها فایض از حضرت حق است و ادراك او تام           و کمال آن   ندخویش وامدار پروردگار  

 چون باالترین درجۀ  . گردد   مي  ادراك کمال باعث حبّ    ،و از طرفي  . هاست   ادراك واالترینِ
 نیـز در    )عـشق ( حضرت حق صادق است، باالترین درجـۀ حـبّ           ادراك و کمال در مورد    

ق بـودن ذات    مورد او صادق است و او عاشق و معشوق ذات خویش است و از جهت عاش               
ت  تـشکیکي لـذّ     دومـین مرتبـۀ    . برخوردار اسـت   )لذّت(خویش از باالترین درجۀ ابتهاج      

 حـق در     حضرت عد از مرتبۀ  اختصاص به عقول دارد، زیرا ادراك و کمال عقول ب         ) ابتهاج(
 .شـود    دوم واقـع مـي     هـا نیـز در مرتبـۀ        آن) ابتهـاج (ت   لذّ ،تبع باالترین مرتبه است و، به    

 کـه   ـ مـادام  نساني ا نفوس ناطق فلکي و نفوس کاملت از آنِ تشکیکي لذّسومین مرتبۀ
  نفـوس نـاطق    ت از آنِ   تشکیکي لـذّ   چهارمین و پنجمین مرتبۀ    .ـ است  دنبه بدن تعلق دار   

هـا     ناقص بشري از آن حیث که ادراك و کمـال آن           یعني نفوس ناطق  . سّط و ناقص است   متو
ن تری آنها نیز در پایینت ترین مرتبه است، لذّ  در پایینگفته در قیاس با مراتب چهارگانۀ پیش

 .)٣٥٩ـ٣/٣٦٣ ،اإلشارات و التنبیهاتهمو، ( درجه است
 

 نتیجه
سینا بیشتر به این امر معطوف بـوده کـه بـا             ه ابن توجّ. تباري است ت جزء مسائل چند   لذّ

ت تنها بـه امـور      ق لذّ از نظر او تحقّ   . عرفاني، به تحلیل این مسئله بپردازد     ـ  نگرگاه فلسفي 
ـ ایجابي  وابسته نیست، بلکه امور سـلبي یـا رفـع     ـ  رو خی، کمال، )وجدان(  ادراك، نیل 
ـ  ـك  با مدرِادّمثل مرض نفساني یا بدني، امور شاغل و مض ـ  موانع  آن ق نیز بـراي تحقّ
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ت و بیان دالیل برتري برخي بر برخي         تقسیمات مختلف براي لذّ    او با ارائۀ  . ضرورت دارد 
 گرایـان دربـارۀ     ر برخي لـذّت   صوّت و همچنین از ت     لذّ ۀ مردم دربارۀ  رات عامّ دیگر، از تصوّ  

بنـدي    ۀ ظهور رسانده و رتبه    نصّعرفاني خود را به مِ    ـ  ت فاصله گرفته و گرایش فلسفي     لذّ
 .ت ارائه داده است مراتب و درجات لذّاي دربارۀ ویژه
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