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چكيده
ابوعلیسينا و شهابالدین سهروردي دربارة موضوع لذت در آثار مختلف خود مباحث و اطالعات پراکندهاي
بيان کردهاند .یكی از آن مباحث ،دیدگاههاي این دو اندیشمند در خصوص چيستی لذت است .مسئلة این
نوشتار بررسی تطبيقی چيستی لذت از منظر رؤساي دو مكتب مشاء و اشراق با توجه به مبانی معرفتشناختی
و هستیشناختی آنان است .مسئله لذتبخش کوچكی از شبكة معرفتیِ دو نظام مشاء و اشراق است که
بررسی آن با توجه به برخی از اضالع دیگر شبكه ،همچون مبانی ،ما را به فهم بهتر و درک عميقتر آن نائل
میکند .از پيامدهاي این بررسی درک علت تفاوتگذاري تعریف لذت بين باريتعالی و انسان از سوي ابنسينا
و عدم این تفاوت از سوي سهروردي ،به جهت تفاوت دیدگاه در مورد هستی و چيستی ادراک در دو نظام
است .از دیگر پيامدها این است که اگرچه واژههاي «ادراک» و «مالئم» در تعاریف هماهنگ و تكراري است،
اما تبيينی که از آنها در هر نظام آورده میشود با توجه به تفاوتهاي معرفتشناسانه و هستیشناسانة دو
مكتب ،ما را به درک گوناگون از لذت میرساند .اهم این تفاوتها عبارتاند از :تأکيد بر علم حصولی در شناخت
از یکسو و مبنا بودن «وجود» در هستی از سوي دیگر در فلسفة مشاء و در مقابل بنا نهادن اساس علم بر علم
حضوري از یکسو و مبنا بودن «نور» در هستی از سوي دیگر در فلسفة اشراق.
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بيان مسئله
شیخالرئیس بوعلی سینا(370ـ428هـ) و شیخ اشراق شهابالدین سهروردی(549ـ587هـ) رؤسای دو
مكتب مشاء و اشراق ،به لذت و مسائل آن توجه داشته و آراء خود را بهصورت پراکنده در آثارشان
آوردهاند .مشاء و اشراق دو مكتب مهم از مكاتب فلسفۀ اسالمی هستند .هرکدام از این دو مشرب شبكۀ
معرفتیای مرتبط و درهمتنیده دارند .درون این شبكه مجموعهای از مبانی ،مبادی ،اهداف ،روش،
زبان ،رویكرد و مسئله جای میگیرد .باید توجه داشت که در میان این مجموعۀ معرفتی ،مسئله تنها
یكی از اضالع است ،نه همۀ آن؛ بنابراین اگر بخواهیم مسئلهای را بهصورت تطبیقی از منظر این دو
مكتب بررسی کنیم ،بهطوریکه مسئله در هر دو نظام بهتر فهمیده شود ،باید این بررسی ناظر به دیگر
اضالع شبكه معرفتی باشد ،نهتنها ناظر به آن مسئله .اگرچه گام نخست در بررسی تطبیقی استخراج
اشتراکات و افتراقات است ،اما حصر نظر به تفاوتها و تشابهها در یک مسئله بدون توجه به نظام
معرفتی ـ فلسفیِ فیلسوف و بسندهکردن به بیان آنها ،شاید بررسی را به نتایج دقیقی نرساند و کمكی
به فهم بهتر مسئله نكند؛ بنابراین الزم است به هماهنگی یا عدم هماهنگی واژگانی در تعاریف دو
اندیشمند توجه کرد و اینكه آیا برداشت مفهومی از این واژهها در اندیشۀ هر دو واحد است و با رجوع
به کدام ضلع از اضالع فكری این حكیمان میتوان به درک بهتر مسئله کمک کرد.
هر فیلسوفی برای خود اصول و مبادیای دارد که بر مبنای آن دربارۀ مسائل به بحث میپردازد .برای
بررسی هر مسئله از منظر فیلسوف از یکسو الزم است مسئله با اصول و مبادی او در تطابق کامل باشد
و از سوی دیگر فهم و بازخوانی آن مسئله نیز همسو و در تطابق کامل با مبانی و اصول وی صورت گیرد.
در این نوشتار ،درصدد سنجش میزان تطابق مسئله لذت با مبانی و اصول فكری ابنسینا و سهروردی
نیستیم ،چراکه در دیگر مقاالت تا حدودی به این مسئله پرداخته شده است .در اینجا هدف ،فهم و
بازخوانی چیستی لذت با توجه به مبانی هر کدام از آنها است به صورتی که با نگاهی تطبیقی به درک
بهتر و واضحتری از این مسئله دست یابیم.
بنابراین سؤال اصلی این است که چیستی لذت با توجه به مبانی هر اندیشمند چگونه معنا میشود.
در ضمن به سؤاالت فرعیتر همچون سؤاالت ذیل نیز پاسخ داده خواهد شد :باوجود تفاوتهای فكری
بین ابنسینا و سهروردی ،آیا بین دیدگاه آنها در مورد چیستی لذت تناسبی وجود دارد؟ اگر بین آراء
آنان در طرح این مسئله تناسبی هست ،این تناسب نتیجۀ کدامین ضلع از اضالع مجموعه فكری این
دو اندیشمند است؟ و چنانچه این تناسب برقرار نیست علت این عدم تناسب چیست و به کدام ضلع از
اضالع این شبكه معرفتی باز میگردد؟
برای دستیابی به پاسخ این پرسشها در گام نخست ،تعاریف با توجه به معیارهای تعیینشده ،طبقهبندی
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و ساماندهی میشود .در گام بعدی اهم مبانی فكری مرتبط با موضوع از منظر هر اندیشمند به تفكیک
تبیین میشود ،آنگاه با عنایت به نقاط اشتراک و افتراق دیدگاهها بر اساس مبانی فكری هر اندیشمند،
تعاریف مورد تحلیل و تطبیقِ دقیق قرار میگیرند .بدینترتیب هر تعریف در درون نظام فلسفی و با عنایت
به شبكه معرفتی خود معنا ،بازخوانی و درک میشود.

پيشينه پژوهشی
مقاالتی درباره مسئله لذت از منظر ابنسینا و سهروردی به چاپ رسیده است؛ مقاالتی همچون:
«جستاری دربارۀ چیستی لذت از منظر ابنسینا»(خادمی )1389 ،و «لذت و الم از نگاه ابنسینا»(سلیمانی،
« )1389لذت و الم اخروی در فلسفه سینوی»(خادمی و حامدی« ،)1390 ،چیستی و انواع لذت از منظر
سهروردی»(خادمی« ،)1392 ،بررسی مواجهه ابنسینا با آراء پیشینیان در باب چیستی لذت»(شجاعیباغینی
و دیگران .)1397 ،در مقاالت منتشرشدۀ مذکور ،موضوع لذت از منظر هرکدام از این دو اندیشمند بهتنهایی
و بهصورت مجزا بررسی شده ،اما بررسی تطبیقی صورت نگرفته است.
در این نوشتار با رویكردی متفاوت و ضمن بهرهگیری از نتایج و تحلیلهای تحقیقات مذکور ،آراء
ابنسینا و سهروردی در مورد چیستی لذت ،مورد سنجش و تطبیق قرار میگیرند .با این توضیح که
توجه به زوایای اندیشۀ هر متفكر جهت بررسی آراءِ او در موضوع خاص ،از اهمیت ویژهای برخوردار
است؛ زیرا از یکسو فهم درست از هر موضوعی در کنار درک ارتباط آن با پارههای اساسی اندیشه
مانند هستیشناسی ،انسانشناسی و معرفتشناسی میسر است و از سوی دیگر بررسی تطبیقی به فهم
عمیقتر مسئله یاری میرساند.

گزارش تعاریف از لذت
هر دو فیلسوف ،در مكتوبات خود بهتناسب ،تعاریفی از لذت آوردهاند .برای مقایسه و ارائۀ تحلیل مناسب
از این تعاریف ،الزم است تمام آنها بر اساس مالکهای مشخصی در دستهبندی جدید با معیارهای
واحد جای گیرند .این دستهبندی امكان مقایسۀ دقیقتر را فراهم خواهد کرد.

 .1معيارهاي طبقهبندي تعاریف از لذت
در این نوشتار سه مالک برای طبقهبندی تعاریف متعدد ابنسینا و سهروردی لحاظ شده است .این
معیارها عبارتاند از:
 .1ساختار گزارهای تعریف :منظور از این مالک توجه به ساختار عبارت از جنبۀ همراهی یا عدم
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همراهی آن با ادات حصر است .ابنسینا در سه اثر خود تعریفی از لذت آورده که با عبارت «لیست اال»
همراه است که موجب شده تا ساختار گزاره تعریف حصری شود ،اما در دیگر آثار این ادات حصر وجود
ندارد .درنظرگرفتن ساختار عبارات به دلیل اثرگذاری در تحلیل ضروری است ،هرچند در بین تعاریف
سهروردی ،تعریفی با این ساختار وجود ندارد.
 .2نحوۀ استفاده از مؤلفههای اصلی تعریف :مؤلفههایی همچون «ادراک» و «مالئم» در تمام
تعاریف این دو اندیشمند مشترک هستند ،پس به نحوی میتوان این دو مؤلفه را هستههای اصلی در
تعریف لذت دانست« .ادراک» بدون استثناء در تمام تعاریف ،بهکار رفته است ،اما در مورد استفاده از
واژۀ «مالئم» الزم به ذکر است که ابنسینا در بیشتر موارد این واژه را بهکار برده ولی سهروردی تنها
در دو تعریف ،از این واژه استفاده کرده و در دیگر موارد بدون استفاده از آن ،معادل مفهومی و توضیحی
از آن را جایگزین کرده است .حكم به جایگزینی معادل مفهومی یا توضیحی بهجای «مالئم» ،ناظر به
هماهنگی میان این توضیحات با مواردی دارد که بوعلی مقصود از مالئم را بهوضوح ارائه داده است
(ابنسینا ،1363 ،ص111؛ همو ،1382 ،ص .)145از سویی ،در تبیین «مالئم» از دو مفهوم «خیر» و «کمال»
استفاده شده است به صورتی که فهم و درک مفهوم مالئم متوقف بر آنها است ،بنابراین این دو واژه
نیز از تعابیر اصلی بهکاررفته در تعاریف محسوب میشوند ،در ضمن در آثاری که واژۀ مالئم در تعریف
لذت استفاده نشده نیز فهم کامل لذت به فهم واژۀ کمال بستگی دارد.
در تأیید مالک دوم میتوان به این نكته اشاره کرد« :در میان قیود متعددِ پیشگفته از سوی
سهروردی ،سه قید ادراک ،مالئم ،کمال و خیر اهمیت بیشتری دارد و در میان این سه قید نیز دو قید
ادراک و مالئم در تبیین چیستی لذت نقش زائدالوصفی ایفا میکنند .به همین جهت در بسیاری از
تعاریف سهروردی و همچنین حكیمان سلف ،به این قیود توجه بلیغی شده است»(خادمی ،1392 ،ص.)82
باید توجه داشت که در برخی از تعاریف ،قیود دیگری همچون «من حیث هو کذا» و «ال شاغل و
المضاد» بهکار رفته است .استفاده از این قیود به دلیل بیان تعریف دقیق است ،تعریف دقیقی که جامع
و مانع و دافع اشكاالت احتمالی باشد؛ بنابراین ،این قیود از تعابیر کلیدی به حساب نمیآیند.
 .3بهکارگیری یا عدم بهکارگیری واژههای «نیل»« ،وصول» و «حصول» :درنظرگرفتن این مالک
به این دلیل است که از یکسو بوعلی تنها در اإلشارات و التنبیهات واژۀ نیل را در تعریف خود گنجانده
است و از سوی دیگر سهروردی تنها در یک اثرِ نگاشتهشده به زبان فارسی یعنی رسالۀ صفیر سیمرغ از
تعبیر حصول و حاصل استفاده کرده و در تمام آثار دیگر تنها از واژۀ «وصول» بهره برده است.
ازآنجاکه استفاده یا عدم استفاده از این تعابیر با مبانی معرفتشناختی این دو فیلسوف همسو است،
بهکارگیری یا عدم بهکارگیری آنها جزو مالکها در نظر گرفته میشود.
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 .2تعاریف ابنسينا
ابنسینا در نُه اثر خود ،تعریفی از لذت بیان کرده که در تحلیل آنها بر اساس سه مالک مذکور ،پنج
تعریف شناسایی شده است.
 .1بر اساس مالک نخست ،تعریف موجود در سه اثر الشفاء ،النجاه و مقاله اول المبدأ و المعاد در
دستۀ تعریف با تعبیر حصری قرار میگیرند که تعریف اول است .تمام تعاریف بعدی بدون تعبیر حصری
هستند.
 .2بر اساس مالک سوم در بین تعاریف با ساختار غیر حصری ،تنها در یک اثر ،دو لفظ ادراک و
نیل در کنار هم بیان شدهاند که با عنوان «تعریف دوم» مشخص شده است.
باقی تعاریف بر اساس مالک دوم به سه دسته تقسیم شدهاند:
 .3لفظ مالئم بهتنهایی در تعریف بهکاررفته است.
 .4لفظ مالئم همراه با توضیح واژه مالئم در تعریف آمده است.
 .5معادل مفهومی «مالئم» جایگزین آن در تعریف است.
تعریف اول :ابنسینا در سه اثر خود ،الشفاء ،النجاه و مقاله اول المبدأ و المعاد که ذیل مبحث ذات
الهی قرار دارند ،یک تعریف با تعبیری حصری بیان کرده است ،میگوید« :فإن اللذة ليست إال إدراك
المالئم من جهة ما هو مالئم»(ابنسینا ،1379 ،ص591؛ همو ،1363 ،ص17ـ18؛ همو1404 ،ب ،ص.)369

تعریف دوم :تعریف مربوط به نمط هشتم اإلشارات و التنبیهات ،در بحث بهجت و سعادت است.
میگوید« :إن اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك؛ واأللم هو

إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك آفة وشر»(طوسى ،1375 ،ج ،3ص .)337در این تعریف مانند رساله
األدویه القلبیه و رساله نفس بهجای استفاده از واژۀ مالئم ،تبیینی از آن آورده شده است ،البته تفاوتهایی
با دو رساله دیگر مشاهده میشود.
تعریف سوم :در مقالۀ سوم المبدأ و المعاد در فصلی با عنوان «فى الداللة على السعادة اآلخريّة
الحقيقيّة  »...بوعلی تعریفی از لذت مطرح میکند و میگوید« :اللذّة هى إدراك المالئم»؛ سپس بعد از چند
سطر توضیحی درباره واژۀ مالئم میدهد و میگوید« :ومالئم كلّ شىء هو الخير الذي يخصّه ،والخير الذي
يخصّ الشىء هو كماله الذي هو فعله ،ال قوّته»(ابنسینا ،1363 ،ص110ـ.)111

تعریف چهارم :تعریف موجود در دو اثر را میتوان ذیل چهارمین تعریف در نظر گرفت؛ زیرا در
این دو اثر بوعلی بالفاصله بعد از بیان چیستی لذت منظور خود از مالئم را نیز تبیین کرده است .اگرچه
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این تبیینها تفاوتهایی با یكدیگر دارند ،اما براساس مالک تعیینشده برای تقسیمبندی ،هر دو تعریف
در یک گروه جای میگیرند .ابنسینا دربارۀ مالئم گوید :مالئم هر چیزی ،خیری مخصوص به آن چیز
است(ابنسینا ،1363 ،ص)111؛ در ادامه برای تبیین معنای خیر نیز میگوید« :و الخير الذي يخصّ الشىء هو
كماله الذي هو فعله ،ال قوّته» .با چنین تبیینهایی ،گویی مفهوم مالئم متوقف بر فهم مفهوم خیر و
مفهوم خیر متوقف بر مفهوم کمال شده است .این تعاریف به این شرح است:
 .1رساله االضحویه« :اللذة هي إدراك المالئم و المالئم هو الداخل في تكميل جوهر الشيء و تتميم
فعله»(ابنسینا ،1382 ،ص.)145

 .2دانشنامه عالئی« :پس خوشى اندریافتِ اندرخور بود و درد اندریافتِ نااندرخور بود؛ و امّا اندریافت
آنچه نه این بود و نه آن ،نه خوشى بود و نه درد؛ و اندرخور هر قوّتى آن بود که موافق فعل وى بود
بىآفت»(ابنسینا1383 ،الف ،ص .)102به تعبیری روانتر ،خوشی دریافت خوشایند و درد دریافت ناخوشایند
است ،و دریافت آنچه نه این است نه آن ،نه خوشی است نه درد .خوشایند هر قوهای فعل موافق با آن و
بدون آفت است.
تعریف پنجم :بوعلی در رساله األدویه القلبیه همچنین در رساله نفس ،در بیان معنای لذت از واژۀ
مالئم بهره نمیبرد ،بلكه بهجای اینكه نخست لذت را ادراک مالئم بداند و سپس مالئم را تبیین کند،
بدون استفاده از واژۀ مالئم تنها به توضیحی که برای مالئم درنظر دارد بسنده میکند .بیان او در رساله
نفس چنین است« :لذت ایشان دریافتن کمال خویش است و الم در ضد کمال»(ابنسینا1383 ،ب ،ص،)79
و در األدویه القلبیه میگوید« :كل لذّة فهي إدراك لحصول الكمال الخاصّ بالقوة المدركة»(ابنسینا1404 ،الف،
ص.)227

بهغیراز پنج تعریف مذکور بر اساس معیارهای فوق ،الزم است به مطلب بیانشده در التعلیقات نیز
اشاره شود .این مطلب را میتوان تبیینی جدید و متفاوت از دیگر تعاریف لذت در نظر گرفت .مطلب مربوط
به افعال صادرشده از ذات انسان و محبت و عشق انسان به این افعال است .ابنسینا معتقد است انسان
در دو مورد نسبت به چیزی مشتاق میشود و آن چیز محبوبش میشود :گاهی مالئمی را ادراک میکند
آنگاه به آن مشتاق میشود و گاهی فعلی از ذات و سرشت او ـ نه از روی اجبار ـ صادر میشود ،سپس
آن فعل محبوبش میشود .او میگوید :محبت به افعال ،به خاطر مالئم و مناسببودن آن نیست ،بلكه
تنها به این خاطر است که فعل ذاتش است؛ زیرا هر انسانی به ذات خود عشق میورزد و به همین دلیل
نسبت به افعالی که از او سر میزند ،نیز محبت دارد .بیان او چنین است« :فالتكون محبته ألفعاله ألنه مالئم
له ،بل ألنه فعله و ألنه صادر عن ذاته»(ابنسینا ،1391 ،ص .)148در ادامه میگوید :فعل هر کس که محبوب
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اوست ،نزدش لذیذ نیز هست ،حتی اگر در حقیقت لذیذ نباشد(همان ،ص )149؛ بنابراین لذت تنها به دلیل
ادراک مالئم نیست ،بلكه میتواند به دلیل تعلقخاطر انسان به افعال خود باشد .البته میتوان این مطلب
را نه تبیینی جدید از لذت که تبیینی از مالئم دانست؛ زیرا ابنسینا در تعریف مالئم میگوید« :المالئم هو

الداخل في تكميل جوهر الشيء و تتميم فعله»(ابنسینا ،1382 ،ص ،)145بنابراین میتوان بیان او در التعلیقات
را مصداقی از این تعریف دانست.

 .3تعاریف سهروردي
در مقاله «چیستی و انواع لذت از منظر سهروردی» درمجموع به هشت تعریف در آثار و مكتوبات
سهروردی اشاره شده است .مالک طبقهبندی این تعاریف بر مبنای کمیت قیودِ بهکاررفته در تعریف
ذکر ،و به ترتیب از کمترین تا بیشترین تعداد قید شمارهگذاری شده است .این قیود عبارتاند از:
«ادراک»« ،مالئم»« ،وصول»« ،کمال و خیر»« ،مدرِک»« ،من حیث هو کذا» و «ال شاغل و ال
مضاد»(خادمی)1392 ،؛ اما با توجه به تفاوت در مالک طبقهبندی تعاریف در این نوشتار و مقاله مذکور،
تعداد تعاریف نیز متفاوت میشود .بر اساس سه مالک مذکور ،سه نوع تعریف از تعاریف موجود را
میتوان شناسایی کرد.
طبق مالکهای مشخصشده در مقالۀ حاضر ،تعاریف احصاءشده در آثار سهروردی هیچکدام ساختار
حصری ندارند؛ ازاینرو مالک نخست موجب تقسیم اولیه تعاریف نمیشود ،بلكه همه با ساختار
غیرحصری بر اساس مالکهای بعدی طبقهبندی میشوند.
 .1بر اساس مالک سوم ،تنها در یک اثر ،لفظ «حاصل» و «حصول» بیان شده است که با عنوان
«تعریف اول» مشخص شده است .در باقی تعاریف از تعبیر واصل و وصول استفاده شده است.
باقی تعاریف بر اساس مالک دوم به دو دسته تقسیم شدهاند:
 .2لفظ مالئم بهتنهایی در تعریف به کار رفته است .در دو تعریف از تعاریفی که دارای واژۀ وصول
و واصل هستند ،واژۀ مالئم به کار رفته است.
 .3معادل مفهومی «مالئم» ،جایگزین آن در تعریف است .سهروردی در پنج اثر خود تعریف لذت
را با این الگو بیان کرده است.
تعریف اول :سهروردی در رسالۀ صفیر سیمرغ خود میگوید« :اما حدیث اثبات لذت عبارت است
از حاصل شدن کمال مر چیزی را و دانستن حصول آن ،که اگر چیزی حاصل شود و یابنده را خبر نبود،
کمال نباشد»(سهروردی ،1373 ،ج ،3ص.)330
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تعریف دوم :تعریف موجود در دو اثر را میتوان ذیل دومین تعریف در نظر گرفت؛ زیرا شیخ اشراق
در رساله یزدان شناخت همچنین در کتاب حكمه االشراق در بیان معنای لذت از واژۀ مالئم استفاده کرده
است .این تعاریف به این شرحاند:
 .1بیان او در رساله یزدان شناخت چنین است« :بباید دانستن که حقیقت لذت و الم آن است که
لذت دریافتن چیزهای مالئم است و الم دریافتن چیزهای منافی»(همان ،ص.)432
 .2تعریف مذکور در حكمه االشراق« :ان اللذه وصول مالئم الشيء و ادراكه لوصول ذلك»(همو،1393 ،
ج ،2ص.)446

تعریف سوم :تعاریفی که سهروردی در آنها از واژۀ مالئم بهره نمیبرد ،بلكه بدون استفاده از واژۀ
مالئم تنها به توضیحی که برای مالئم درنظر دارد ،بسنده میکند .این نوع تعریف در پنج اثر وی مالحظه
شد که از این قرارند:
 .1رساله التلویحات اللوحیه و العرشیه« :اللذة هى ادراك ما وصل من كمال المدرك و خيره اليه من حيث
هو كذلك»(همو ،1375 ،ج ،1ص.)86
 .2رساله األلواح العمادیّه« :أنّ اللّذة هي إدراك ما وصل من كمال المدرك و خيره إليه ،إذا لم يكن مضادّ و
ال شاغل»(همان ،ج ،4ص.)82
 .3رساله کلمه التّصوّف« :أنّ اللذّة هي إدراك ما وصل من كمال المدرك و خيره إليه من حيث هو
كذا»(همان ،ص.)120
 .4رساله اللّمحات« :اللذة هي إدراك ما وصل من كمال المدرك و خيره من حيث هو كذا و الشاغل و
المضادّ» (همان ،ص.)211
 .5المشارع و المطارحات« :كلّ لذّة فانّما هى بادراك ما هو كمال واصل الى الشيء»(همان ،ج ،1ص.)500

مقایسه تعاریف لذت نزد ابنسينا و سهروردي
با توجه به معیارهای درنظرگرفتهشده برای دستهبندی تعاریف متعدد این دو فیلسوف ،بر اساس هر
مالک ،اختالفات و اشتراکات تعاریف و نیز سؤاالت پیشآمده پیرامون آنها بیان میشود.
اختالفی که بین تعاریف از جهت تعداد آنها به چشم میآید ،به کلیت مالکها و به نوع مالکهای
تعیینشده باز میگردد .این اختالف در تعداد تعاریف ،ذاتاً نمیتواند نشاندهندۀ اختالف و امتیاز در دیدگاهها
باشد؛ زیرا چنانچه مالکهای دیگری تعیین شود ،دستهبندی و تعداد جدیدی از تعاریف به دست میآید.
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بر اساس مالک نخست مشخص شد که ابنسینا در سه اثر خود ،تعریفی با تعبیری حصری آورده
است که در بین تعاریف سهروردی چنین تعریفی وجود ندارد .همانطور که بیان شد ابنسینا این تعریف
را تنها در ذیل بحث از ذات الهی مطرح کرده است .حال این سؤال پیش میآید که چه چیز موجب
شده تا ابنسینا به چنین تعریفی تصریح کند و سهروردی تصریح نكند؟ آیا دیدگاه آنان در مورد صفت
لذت برای واجبتعالی متفاوت است؟ یا در این خصوص دیدگاهی یگانه دارند ،اما ریشۀ این تصریح و
عدم تصریح به دیدگاههای دیگر باز میگردد؟ برای پاسخ به این سؤاالت الزم است نخست دیدگاه
کلی آنان در مورد صفت لذت باریتعالی بیان شود و چنانچه اختالفی در این بخش از هستیشناسی
بین این دو دیدگاه وجود نداشت ،پاسخ را در دیدگاههای دیگر جستوجو کرد.
بر اساس مالک دوم ،وجه اشتراک بسیار واضحی بین تعاریف این دو حكیم مشاهده میشود و آن
یكسانی الفاظ و قیود بهکاررفته در تعاریف است .دو متفكر در بیان چیستی لذت از واژگانی هماهنگ
بهره بردند تا جایی که به نظر میرسد این دو فیلسوف در این باب دیدگاهی کامالً واحد دارند ،چراکه
واژۀ «ادراک» و «مالئم» یا معادل مفهومی آن ،در تمام تعاریف تكرار شده است .چنانچه بررسی در
همین سطح انجام و به پایان برسد ،حكم به هماهنگی بین دیدگاه آنها از نتایج حتمی بررسی است،
اما برای بررسی دقیقتر نباید به ظواهر مكتوبات بسنده کرد؛ بنابراین ازآنجاکه لذت بر پایۀ ادراک
تعریف شد ،تفاوت دیدگاه در مباحث معرفتی میتواند بهصورت مستقیم در موضوع لذت اثرگذار باشد.
ازاینرو الزم است به این نكته توجه شود که آیا دیدگاه دو فیلسوف دربارۀ ادراک یا همان معرفتشناسی
یگانه است یا دیدگاههای متفاوتی در این باب دارند؟
در بین تعاریف ابنسینا دربارۀ واژۀ مالئم ،دو تعریف با استفاده از این واژه ،و دو تعریف با تعبیر
مالئم همراه با توضیح آن ،و دو تعریف تنها با توضیحی از واژه مالئم نوشته شده بود .در بین تعاریف
سهروردی نیز دو تعریف با استفاده از این واژه و پنج تعریف با توضیحی از واژه مالئم آمده بود .دو واژۀ
«کمال» و «خیر» در تمام تعاریفی که توضیحی از مالئم جایگزین شده ،تكرار شده است و از این نظر
بین دیدگاه دو فیلسوف تفاوتی نیست .با عنایت به اینکه فهم «مالئم» به فهم دو واژۀ کمال و خیر
متوقف است ،باید دیدگاه آنان در مورد این دو واژه بررسی شود تا مشخص شود که آیا مالئم یا همان
کمال و خیر از نظر آنان به یک معناست یا خیر .اگر مفهومی که از این واژهها در هر مكتب برداشت
میشود یكی باشد ،میتوان به هماهنگی دیدگاه دو فیلسوف در مؤلفههای اصلی موجود در تعریف لذت
حكم کرد و در غیر این صورت خیر.
بر اساس مالک سوم ازآنرو که ابنسینا تنها در اإلشارات و التنبیهات واژۀ «نیل» را در تعریف خود
گنجانده است و سهروردی نیز تنها در رسالۀ صفیر سیمرغ از تعبیر «حصول و حاصل» استفاده کرده

  34دوفصلنامه علمی حكمت سینوی /سال بیست و چهارم /بهار و تابستان  /1399شماره 63

است ،باید بررسی کرد که استفاده از این واژهها در ارتباط با مبانی معرفتی هر حكیم چه معنایی پیدا
خواهد کرد ،و کاربرد یا عدم کاربرد این واژهها چه تأثیری در تعریف و چه نسبتی با دیگر مبانی این دو
فیلسوف دارد و آیا این واژهها در راستای دیدگاههای دیگر آنان است یا در مغایرت با مبانی آنها.

ارتباط موضوع لذت با مبانی فكري ابنسينا و شيخ اشراق
مبحث لذت مسئلهای از مسائل مطرحشده در نظام فلسفی شیخالرئیس و شیخ اشراق است .برای بررسی
تطبیقی این مسئله در دو نظام مذکور ،باید به این نكته توجه داشت که حصر نظر به یک مسئله بدون
مالحظۀ جوانب آن ازجمله مبانی اندیشهای فیلسوف ،ما را دچار انحراف میکند ،بنابراین الزم است تطبیق،
ناظر به دیگر اضالع شبكۀ معرفتی هر فیلسوف باشد که با موضوع در ارتباط است و فقط ناظر به همان
مسئله نباشد .بهعنوان نمونه نخستین نكتهای که در بررسی یک مسئله در دو نظام مالحظه میشود وجود
شباهت در عبارات است .در موضوع این نوشتار نیز چنین شباهتی به چشم میآید ،اما این شباهتها ظاهری
است و نباید رهزن باشد .یكی از راههایی که به ما برای گذر از این اشتراکات به جهت فهم دقیقتر موضوع
یاری میرساند ،بررسی تطبیقی است .در بررسی تطبیقی با گذر از ظواهر که بیشتر نمایانگر شباهتها
هستند ،به رصد و شكار اختالفها و تفاوتهایی پرداخته میشود که از نگاههای مختلف دو فیلسوف به
انسان و هستی ناشی میشود و در درک بهتر چیستی لذت میتواند یاریرسان ما باشد.
باید توجه داشت که نظام فلسفی فیلسوف دارای زوایای گوناگونی است که در این نوشتار تنها به
بخشی از آن مبانی توجه میشود که در ارتباط با چیستی لذت است و تبیین رویكرد فیلسوف در آن حوزه
در فهم و درک مسئلۀ موردنظر تأثیرگذار است .بدین لحاظ با توجه به مطالب بیانشده در بخش مقایسه
تعاریف ،برای تطبیق دیدگاه دو حكیم در موضوع لذت الزم است به نكاتی از آراء آنان در حوزۀ
هستیشناسی و معرفتشناسی توجه کرد .بدین لحاظ برخی از اهم مبانی معرفتشناختی و هستیشناختیِ
ابنسینا و سهروردی که با موضوع لذت در ارتباط است ،بهصورت مختصر بیان میشود.
پیش از بیان دیدگاههای شیخ اشراق ،ذکر نكتهای ضروری است و آن اینکه با تأمل در آثار سهروردی
میتوان تلقیهای مختلفی از دیدگاههای او برداشت کرد ،1اما در این نوشتار آنچه بیشتر موردنظر
نگارندگان است ،آن تلقیای از سهروردی است که صاحب مكتب خاص نوری ـ اشراقی است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ با تأمل در آثار سهروردی میتوان سه تلقی از شخصیت او داشت .1 :گاهی سهرودی مباحث خود را بر مبنای دیدگاه فیلسوفان مشایی
نگاشته است ،و خود بهعنوان یک فیلسوف مشایی ظاهر شده است ،نه یک فیلسوف اشراقی صاحب مكتب؛  .2گاهی او با انتقاد به مبانی
در چهرۀ فیلسوفی منتقد مشاء نمایان شده است؛  .3گاهی نیز با دیدگاهی کامالً اشراقی ،در قامت فیلسوفی صاحب رأی و دارای مكتبی
مستقل ،پا به میدان نهاده است.
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 .1ارتباط مسئله لذت با هستیشناسی
اختالفی که بر اساس مالک نخست بین دیدگاه ابنسینا و سهروردی وجود داشت ،این بود که
ابنسینا برای چیستی لذت الهی تعریفی خاص بیان کرده بود ،اما در آثار سهروردی تعریف
تفكیکشدهای از لذت برای نوراالنوار دیده نشد .حال باید دید چرا چنین تفاوتی هست؟ آیا دیدگاه آنان
در مورد باریتعالی و صفت لذت برای او متفاوت است؟
ابنسینا و سهروردی ،هرکدام به سرسلسلهای برای هستی قائلاند ،همچنین معتقدند هستی مراتبی
دارد که عوالم هستی بهشمار میآیند .در ذیل دیدگاه هرکدام به تفكیک در مورد اتصاف یا عدم اتصاف
واجبتعالی به لذت بیان میشود.
الف .دیدگاه ابنسينا :در فلسفۀ ابنسینا تقسیم واقعیت به واجب و ممكن ،نسبت به مسائل
دیگر نقش کلیدی ایفا میکند .ازنظر او واجبالوجود بالذات در رأس سلسلهمراتب هستی قرار دارد،
بنابراین برای اثبات وجود ،وحدانیت و بیان صفات واجبالوجود ،آنگونهکه با تنزیه همراه باشد ،تالش
و تأمل فراوان میکند(ابنسینا1404 ،ب ،ص355 ،345 ،343؛ طوسى ،1375 ،ج ،3ص20ـ .)40یكی از این صفات
ازنظر بوعلی این است که واجبتعالی هم لذیذ است و هم ملتذ .او برای بیان این صفت از مقدماتی
بهره میبرد که یكی از مهمترین آنها اثبات ادراک برای واجبتعالی است؛ زیرا یكی از مؤلفههای اصلی
در تعریف لذت ادراک است .به عقیدۀ وی ،برترین زیبایی برای ماهیتی متصور است که دارای
ویژگیهایی چون این موارد باشد :کامالً عقلی ،خیر محض ،برکنار از انحاء نقص و از همۀ جهات یگانه.
در میان موجودات ،برترین زیبایی به واجبالوجود اختصاص دارد ،چراکه تمام مؤلفههای مربوط به
باالترین زیبایی را دارد .او جمال محض و سرچشمۀ همۀ زیباییها و اعتدالهاست .بوعلی نتیجۀ نهایی
از این مقدمات را اینگونه بیان میکند :پس اول متعال ،برترین درککننده با بهترین ادارک برای
برترین درکشونده است ،بنابراین او بهترین لذتبرنده و لذتدهنده است «فاألوّل أفضل مدرك بأفضل
إدراك ألفضل مدرك ،فهو أفضل الذّ و ملتذّ به»(ابنسینا ،1363 ،ص17؛ همو1404 ،ب ،ص368؛ همو،1379 ،

ص590ـ .)591ابنسینا در نمط هشتم اإلشارات و التنبیهات برای لذت ،در ارتباط با ذات باریتعالی و
مجردات از واژۀ بهجت و ابتهاج بهره میگیرد(طوسى ،1375 ،ج ،3ص .)359ازاینرو وی تعریفی خاص از
چیستی لذت الهی در سه اثرش بیان میکند که چنین است« :فإن اللذة ليست إال إدراك المالئم من جهة
ما هو مالئم»(ابنسینا ،1379 ،ص591؛ همو ،1363 ،ص17ـ18؛ همو1404 ،ب ،ص .)369نكتهای که الزم است
در این تعریف در نظر گرفته شود این است که بوعلی تنها در این سه اثر برای واژۀ مالئم توضیح و
تبیینی نمیآورد و فقط با قید «من جهة ما هو مالئم» آن را محدود میکند.
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در همینجا الزم است تعریف شیخالرئیس از مالئم ،که در دیگر تعاریف از آن استفاده کرده و از
مؤلفههای اصلی در تعریف است ،تبیین شود تا عدم بیان توضیح مالئم در تعریف لذت الهی مشخص
شود .در تعریفی که وی برای لذت انسانی بیان میکند از دو واژۀ «کمال» و «خیر» بهره میگیرد.
«کمال» و «خیر و شر» ازنظر او اموری نسبی و دارای معنای اضافی هستند ،چنانكه در ادامۀ تعریف لذت
در اإلشارات و التنبیهات میگوید :خیر و شر بر اساس قیاس مختلف میشوند« .وقد يختلف الخير و الشر
بحسب القياس» .خیری که در این تعریف مدنظر ابنسیناست ،خیری نیست که درواقع و نفساالمر خیر
باشد ،بلكه خیری است که به اعتقاد مدرِک ،خیر است؛ بهعبارتدیگر برای هر شخص ازآنرو که امری
موردپسند و انتخاب اوست ،خیر او است .ازاینرو محقق طوسی در شرح کالم بوعلی میگوید :مقصود او
از بیان خیر بهکاررفته در چیستی لذتِ ،خیر اضافی است همان خیری که فهمیده نمیشود مگر در مقایسه
با غیر« .مراده بيان أن الخير الواقع في ذكر ماهية اللذة ـ هو الخير اإلضافي ـ الذي اليعقل إال بالقياس إلى
الغير»(طوسى ،1375 ،ج ،3ص )340و به همین دلیل ،ابنسینا در تعریف لذت ،قید «در نزد مدرِک» را آورده
است ،در این حالت ممكن است حتی امری درواقع و نفساالمر خیر نباشد ،ولی چون ادراککننده معتقد
است که آن امر خیر است ،از آن لذت میبرد .اینگونه خیراتِ نسبی ،مطلوبیتشان نسبت به افراد و زمان
و مكان فرق میکند .در مقابلِ خیر نسبی ،خیر مطلق است که برای تمام انسانها مطلوب است ،بنابراین
مالک خیر یا شر بودن ،مطلوبیت و عدم مطلوبیت است .در کمال نیز اعتبار ادراککننده یا قید «نزد
مدرک» شرط است ،برای همین گفت :کمال و خیر ـ در اینجا منظورم در قیاس با غیر است ـ دریافت
چیزی متناسب با آن است که در قیاس با آن شیء ارزشش را دارد« .و الكمال ـ و الخير هاهنا أعني المقيسين
إلى الغيرـ هما حصول شيء لما من شأنه ـ أن يكون ذلك الشيء له ـ أي حصول شيء يناسب شيئاًـ يصلح له لو

يليق به بالقياس إلى ذلك الشيء»(همان) .با توجه به این توضیحات مشخص میشود که ابنسینا برای تمایز
میان مالئم مطلق با مالئم نسبی ،با قید «تنها از جهت مالئمبودن» ،آن را مختص واجبالوجود میکند.
سلسله هستی بعد از واجبالوجود ،ممكنات بالذات هستند که در نظام فلسفی بوعلی دارای مراتبی
هستند .دیدگاه او دربارۀ نظام فیض و عامل پیدایش کثرات در عالم ،دیدگاهی واحد نیست ،بلكه در
مكتوباتش دراینباره به شش نظریه اشاره کرده است(خادمی.)1386 ،
ب .دیدگاه سهروردي :در فلسفۀ اشراق مبنای هستیشناختی از وجود در فلسفه سینوی ،به نور
تبدیل شد .سهروردی وجود را که محور هستیشناسی ابنسینا بود ،امری اعتباری دانست و برای آن
استدالل آورد(سهروردی ،1393 ،ج ،2ص314ـ )317بنابراین چارچوب هستیشناسی سهروردی بر پایه نور
استوار گشت و نور یكی از مفاهیم بنیادی در این مكتب شد .نور حقیقتی بسیط است که تحقق بالذات
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دارد ،همچنین پدیدهای بدیهی است که نیازی به تعریف ندارد و وضوح از مشخصههای آن است .نور
حقیقتی مشكک و دارای مراتب است که مراتب موجودات بر اساس شدت و ضعف آن (قرب و بعد آنها
به نور) تعیین میشود.
سرسلسله و منشأ همۀ عالم هستی در نظام نوری شیخ اشراق نوراالنوار است .نوراالنوار بهنحو
وجوب ،واجدِ کمال مطلق و مجرد است و زیباتر از او تصور نمیشود ،علمش به ذات و به ماسوی
حضوری است(سهروردی ،1375 ،ج ،1ص486 ،399؛ همو ،1393 ،ج ،2ص .)222 ،129سهروردی بنا بر مبانی
هستیشناسی خود همچون ابنسینا ،به همان ویژگیهایی دربارۀ نوراالنوار معتقد است که به این مطلب
منتهی میشود تا بگوید :شدیدترین لذتبرنده و لذتدهنده اول تعالی است ،برای این که او از حیث
ادراک برای واالترین درککننده و درکشونده شدیدترین موجود است ،پس او عاشق و معشوق ذات
خود و معشوق تمام موجودات است و برای غیر ذاتش هیچ عاشقی نیست و عقول سپس تدبیرکنندگان
آسمانی بعد از او قرار دارند« .اشدّ الذّ و ملتذّ هو االوّل ،النّه اشدّ األشياء ادراكا ألعظم مدرك و مدرك ،فهو
عاشق لذاته و معشوق لذاته و معشوق لجميع الموجودات ،و ليس عاشقا لغير ذاته .ثمّ العقول ثمّ المدبّرات
السماويّة»( همو ،1393 ،ج ،2ص.)501

ج .مقایسة دو دیدگاه :سرسلسلۀ عالم در هستیشناسی ابنسینا واجبالوجود و از دید سهروردی
نوراالنوار است .این سرسلسله ازنظر هر دو دارای صفاتی است که یكی از آن صفات لذت الهی است.
ازنظر آنان لذت در واجبتعالی فقط ادراک مالئم است و این ادراک در باالترین مرتبه ،شدیدترین ادراک
یعنی ادراک عقلی است ،همچنین مالئمی که مورد ادراک واجب قرار میگیرد ،از حیث جمال و کمال
درنهایت تناسب و در باالترین درجه قرار دارد .حال با مشخصشدن این نكته که ابنسینا و سهروردی در
مورد مطلقبودن لذت الهی همعقیدهاند ،پس چرا سهروردی همچون ابنسینا به تعریف خاصی برای
نوراالنوار اشاره نكرده است؟ البته باید توجه داشت که اگرچه دربارۀ لذت پروردگار همنظرند ،اما محور
هستیشناسی آنها با یكدیگر متفاوت است .هستیشناسی ابنسینا بر پایۀ وجود بنا شده است ،اما نمیتوان
تفاوت ادراک و لذت مطلق با ادراک و لذت نسبی را براساس همین مبنا در فلسفۀ سینوی تبیین کرد؛ زیرا
تحلیل آن به مباحثی همچون اصالت و تشكیک وجود نیاز دارد که در فلسفه بوعلی چنانكه در فلسفۀ
صدرایی مطرح است ،بهصورت نظاممند هنوز مطرح نبوده است .اگرچه برخی از محققان بر اساس
شواهدی از آثار شیخالرئیس ،بعد از اثبات اصالت وجودی بودن او ،بر این اعتقادند که وی به تشكیک در
وجود نیز قائل بوده است(ذبیحی ،)1383 ،اما باید مطابق با مبانی و نظام فلسفی موجود سینوی به بیان و
تحلیل آراء او پرداخت .در نظام فلسفی ابنسینا واجب سنخش از وجود است و این وجود من جمیع جهات
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هم بهحسب ذات و هم بهحسب تمام حیثیات واجب است ،انسان نیز از سنخ وجود است ،اما از ممكنات
است و ادراک و لذت او دارای نسبیت است .او باید این تفاوت را بهصورت واضح نشان دهد ،چراکه
امكانات داخل نظام او برای نشاندادن این تفاوت کفایت نمیکند؛ ازاینرو باید گفت بوعلی بر اساس
امكانات نگرشی خود بین ادراک و لذت الهی با ادراک و لذت انسانی که از حیث مطلق و نسبی بودن
متفاوتاند ،تفكیک قائل میشود ،اما در فلسفه سهروردی با توجه به اینكه برای نور تشكیک قائل است،
نیاز به این تفكیک وجود ندارد ،حتی در مورد مالئم نیز نیاز به تفكیک نیست.

 .2ارتباط مسئله لذت با معرفتشناسی
همانطور که در مالک دوم طبقهبندی تعاریف بیان شد ،یكی از هستههای اصلی در تعریف لذت ،واژۀ
«ادراک» است که بدون استثناء در تمام تعاریف ابنسینا و سهروردی بهکار رفته است .ازنظر آن دو ،ادراک
به مثابۀ جنس در تعریف لذت است؛ بنابراین بحث از چیستی ادراک و دیدگاههای معرفتشناسانۀ آنها در
ارتباط وثیق با مبحث لذت قرار میگیرد؛ بهصورتیکه میتوان آراء و نظریات آنان در اینباره را در مورد
لذت نیز ساری و جاری دانست .بنابراین میتوان از یکسو مبحث ادراک را یكی از مباحث مقدماتی و از
پیشفرضهای آنان در ورود به بحث لذت در نظر گرفت ،و از سوی دیگر وجود هرگونه تفاوت دیدگاه
آنان را در این زمینه ،منجر به تفاوت دیدگاه آنان دربارۀ لذت دانست .بر اساس مالک سوم نیز ،ازآنرو
که بهکارگیری واژههای «نیل» و «وصول» و «حصول» در تعاریف ،به دیدگاههای معرفتشناسانۀ
شیخالرئیس و شیخ اشراق باز میگردد ،بررسی آن نیز در همین قسمت انجام میشود.
الف .دیدگاه ابنسينا :عقیدۀ ابنسینا و جمع کثیری از دانشمندان بر این است که علم از مقولۀ
کیف نفسانی است .او تعاریف متعددی از ادراک آورده است(ابنسینا ،1375 ،ص83؛ همو ،1391 ،ص30ـ)31
و درواقع ادراک را حصول چیزی در ذهن میداند .در این حصول ،نفسِ حقیقت دریافت نمیشود ،بلكه
مثال اشیاء خارجی دریافت میشود که با هستی خارجی بهحسب ماهیت یكی است ولی بهحسب وجود
با یكدیگر مخالفاند؛ بنابراین او ادراک را حصول صورت شیء میداند و شناخت را بیشتر از طریق علم
حصولی امكانپذیر میداند ،در ضمن به علم حضوری و ادراک بیواسطۀ نفس نیز عنایت دارد و برای
نشاندادن توجه خود به علم حضوری میگوید :احساس و ادراک در یک ردیف قرار نمیگیرند؛ بنابر
آنكه در احساس فعلوانفعال و نیاز به آلت وجود دارد ،اما در ادراک لزوماً آلت و فعلوانفعال نیست،
مانند ادراکی که انسان از ذات خود دارد که در این دریافت ،نفس از بدن منفعل نمیشود ،در ضمن با
آن نیز امتزاج پیدا نمیکند .این ادراک به واسطۀ آلت انجام نمیشود ،بلكه نفس به ذات خود آن را
درک میکند(ابنسینا ،1391 ،ص30ـ.)32
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بوعلی برای ادراک قائل بهمراتب شدت و ضعف است ،اما همانطور که گفته شد این مطلب را نباید
ذیل مبحث تشكیک در وجود برد .او از یکسو غلبه و برتری لذات باطنی بر لذات حسی را با ذکر چند
مثال دربارۀ صرفنظر کردن از لذات حسی به خاطر لذات باطنی و سنجش بین آنها بیان میکند و این
مقدمداشتن لذات غیرحسی بر لذات حسی را دلیل بر شدیدتربودن و کاملتر بودن آنها برمیشمارد؛ و
از سوی دیگر قوۀ عقلیِ نفس ناطقه را به جهاتی از قوای دیگر برتر میداند؛ چراکه ادراک عقلی،
برخالف ادراک حسی ،به امر ثابت و کلی تعلق مییابد و با آن متحد میشود و کنه آن را درمییابد ،نه
ظاهر آن را(ابنسینا ،1375 ،ص136ـ .)137ازآنجاکه لذت نوعی ادراک است ،پس شدت و ضعف لذت تابع
شدت و ضعف ادراک است و مالک قوت و ضعف یک لذت نسبت به لذت دیگر بهشدت و ضعف ادراک
بستگی دارد ،بنابراین لذات باطنیِ وهمی از لذات ظاهری حسی قویتر و لذات عقلی بهطریقاولی از
لذات حسی قویتر خواهد بود.
آنچه از دیدگاه بوعلی در مورد ادراک با تأکید بر شناخت حصولی ذکر شد ،تنها دربرگیرندۀ ادراک
نفسانی است و نه ادراک الهی ،بنابراین باید دیدگاه او در مورد واجبتعالی نیز بیان شود .بنابر دیدگاه
ابنسینا ادراک واجبتعالی از نوع علم حصولی نیست ،بلكه علم حضوری است .وی در مورد علم
واجبتعالی میگوید« :فهو عاقل لذاته معقول لذاته»(ابنسینا ،1375 ،ص ،)103و دربارۀ لذت واجبتعالی
میگوید« :خداوند در این باالترین لذتبرندهبودن و برترین لذتبخشی خود ،وابسته به غیرِ خود نیست،
بلكه مستقل از هر غیر است .او معقول است چه عاقلى باشد و چه نباشد ،معشوق است خواه عشقى
باشد خواه نباشد ،و لذتبخش است خواه کسى این لذت را دریابد ،خواه درنیابد»(ابنسینا ،1363 ،ص17؛
همو1404 ،ب ،ص368؛ همو ،1379 ،ص590ـ .)591درواقع وی به این نكته اشاره میکند که تعابیری همچون
لذت و عشق تعابیری هستند که بهصورت مشترک هم برای انسان و هم برای ذات الهی به کار میروند
و اینطور نیست که الفاظ ویژهای برای خداوند وضع شده باشد ،چراکه عالم واژهها محدود است و
بخش وسیعی از اصطالحات و واژهها بهصورت مشترک در مباحث گوناگون ،همچنین در نظامهای
فكری استفاده میشوند .بهناچار بوعلی از همین الفاظ و عناوینی که برای انسان به کار رفته است در
مورد خداوند نیز بهره میبرد و حتی متذکر میشود که اگر کسی کاربرد این تعابیر را برای واجبتعالی
نمیپسندد ،میتواند الفاظ دیگری به کار ببرد(ابنسینا ،1379 ،ص)591؛ بنابراین ابنسینا عالوه بر اینكه
ازنظر هستیشناسی واجبالوجود را موجودی کامل و مطلق میداند ،ازنظر معرفتشناسی نیز نوع ادراک
واجبتعالی را با ادراک انسانی متفاوت میداند.
در ارتباط با افزودن واژۀ «نیل» به تعریف لذت در اإلشارات و التنبیهات این توضیح الزم است که
با عنایت به تأکید بیشتر حكمای مشاء در مبحث ادراک بر علم حصولی و محدودکردن علم حضوری
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به شناخت نفس ،بوعلی سعی دارد با اضافهکردن لفظ «نیل» ،غلبۀ مبنای معرفتیاش را کاهش دهد؛
همان مبنایی که بر علم حصولی تأکید و دامنۀ علم حضوری را محدود میکند .بوعلی «ادراک» را
حصولِ صورت ،مثال و نمونۀ اشیاء خارجی میداند و این تعریف از «ادراک» ،تعریف اکثر کسانی است
که ادراک را کیف نفسانی میدانند ،و در ارتباط با ادراک اشیاء خارجی است ،خواه برای آن اشیاء حقیقتی
در خارج باشد یا نباشد ،اما انسان نسبت به وجود خود نیز ادراکی دارد که بدون آلت انجام میشود؛
بنابراین «ادراک» هم حصول صورت و هم حصول ذات است .ابنسینا با اضافهکردن واژۀ «نیل»،
حصول ذات را نیز در تعریف داخل و به این نحو آن را تكمیل کرده است.
ب .دیدگاه سهروردي :شیخ اشراق اساس علم را علم حضوری ،و علم را نه صرف تجرد ،بلكه
عین ظهور میداند؛ بنابراین در تعریف خود از ادراک از واژۀ «ینال» بهره میگیرد و میگوید« :انّ االدراك
هو أن ينال ذات المدرك ذات المدرك»(سهروردی ،1375 ،ج ،1ص)489؛ برایناساس روش دستیابی به معرفت
را نیز بر کشف و شهود و مشاهدۀ انوار استوار میکند و پس از دریافت معرفت شهودی آن را با برهان
همراه میکند(ذبیحی ،1392 ،ص.)302
سهروردی با چنین دیدگاهی برای تعریف لذت همچون ابنسینا نیازی به افزودن واژۀ «نیل» ندارد
و واژۀ «ادراک» بهتنهایی هماهنگ با مبانی و گویای مقصود او است .به همین واسطه او در مطابقت
با مبانی معرفتی خود در بیشتر تعاریف از واژۀ «وصول» بهره برده و تنها در یک اثر که به زبان فارسی
است از واژههای «حاصل و حصول» استفاده کرده است؛ با این دو واژه فهم از «ادراک» به سمت علم
حصولی سوق پیدا میکند که به نظر میرسد با مبنای معرفتی شیخ اشراق سازگاری ندارد ،اما نمیتوان
بهطور قطع اعالم کرد که این تعریف در مخالفت با مبانی معرفتی او است؛ زیرا شیخ اشراق برخی از
آثار خود را بر مبنای مكتب مشاء نگاشته است ،بنابراین احتمال دارد این تعریف در مطابقت با مبانی
مشائی نوشته شده باشد.
شهابالدین در ادراک ،اصل را علم حضوری و علم را عین ظهور میداند .روش دستیابی به معرفت
نزد او بر کشف و شهود و مشاهدۀ انوار استوار است .در مكتب اشراق دامنۀ علم حضوری نسبت به علم
حصولی به دلیل اشكاالت واردشده بر شناخت حصولی از گستردگی بیشتری برخوردار است ،تا جایی
که سهروردی معتقد است علم به محسوسات نیز از نوع علم حضوری است ،بدینصورت که اشیاء در
جهان مادی تنها قالبهایی هستند که خواه نورانی ،خواه ظلمانی ،بدون واسطه در عالم اشباح مجرد
نزد شخص حاضرند .سهروردی با چنین دیدگاهی شناخت طبیعیات را صرفاً شناخت حسی و مادی
نمیداند ،بلكه به آن از منظر مابعدالطبیعه مینگرد .ازآنجاکه شناخت حسی برای عموم انسانها فراهم
است ،در این دیدگاه ،نسبت به دیدگاه مشائیان ،دسترسی به مرتبهای از مابعدالطبیعه برای همگان
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امكانپذیرتر است؛ بنابراین حتی لذت حسی که بر اساس تعریف او ادراک مالیمات حسی است ،بهشرط
همراهی با تزکیه و تهذیب نفس ،میتواند راهی بهسوی مابعدالطبیعه باشد.
سهروردی در فلسفۀ خود ،نخست به نقد نظریۀ مشاء درزمینۀ حصول علم بهواسطه تعریف میپردازد،
سپس نظریه اشراقی تعریف را جایگزین آن میکند .معرفتشناسی اشراقی به شیء ،مبتنی بر مشاهدۀ
شیء است .او معتقد است برای تعریف باید مُثل را بشناسیم و با معرفت ،آنها را توسط مشاهده ـ اشراق
به دست آوریم(نوربخش.)1388 ،
دیدگاه سهروردی درباره ادراک را میتوان پس از تعریف او از لذت در حكمه االشراق نیز بهوضوح
مشاهده کرد که میگوید :تمام ادراکات از نور مجرد است و هیچ چیز قابل درکتر از آن نیست پس
شئای بزرگتر و لذیذتر از کمال و مالئمات آن نیست «و جميع االدراكات من النور المجرد و ال شيء ادرك
منه ،فال شيء اعظم و الذ من كماله و مالئماته»(سهروردی ،1393 ،ج ،2ص .)446درواقع او کماالت و مالئمات را
از جنس نور ،و غیر مالئمات را از جنس هیئات ظلمانی میداند .اگر لذت جسمانیای هست ،از تراوشات
انوار مجرد است ،بنابراین لذت در طلسمات سایهای از لذتِ انوار مجرده است(همان) .درواقع سهروردی
بهواسطۀ نور ،بین ادراک و کمال و مالئم پیوند برقرار کرده است .با چنین پیوندی هر موجودی که نور
است ،دارای ادراک و کمال ،همچنین موجودی مالئم است .هر چه شدت این نور بیشتر باشد ،از ادراک
و کمال باالتری برخوردار است ،بنابراین لذت نیز مانند نور دارای مراتب است .حال آنكه کمال و خیری
که بوعلی در تعریف مالئم استفاده کرده است ،خیر و کمال نسبی است؛ بنابراین لذت نیز مانند نور دارای
مراتبی است.
با توجه به این توضیح مشخص میشود که اگرچه در دیدگاه اشراقی« ،لذت» مراتبی دارد ،اما
نسبیت یا مطلقبودن در لذت ،آنگونه که در دیدگاه ابنسینا بود ،در این مكتب مطرح نیست .ابنسینا
لذت باریتعالی را لذتی مطلق معرفی و تعریفی برای آن بیان میکند .در مقابل لذت مطلق ،لذت
انسانی را به دو جهت نسبی میداند ،یكی به جهت مراتب ادراک و دیگری به جهت معتبر دانستن
درک و دریافت مدرِک از خیریت شیء؛ اما سهروردی بدون در نظر گرفتن معیار فوق ،شدت و ضعف
نور موجودات را مالکی برای تعیین میزان ادراک و کمال و مالئم قرار میدهد ،بنابراین به تفكیک
تعریف لذت ،یکبار برای ذات الهی و بار دیگر برای انسان ،نیازی ندارد .او در ادامه بیان میکند که
انوار اسفهبدیه یا همان نفوس انسانی ،باوجود آن که نورِ مجردند ،اما گاهی بهدلیل عالقه و اشتغال
زیاد خود به مادیات ،از کماالت لذت نمیبرند و از آفات متألم نمیشوند(همان).
سهروردی مفاهیم نفس ،نور و شعور را همارز یكدیگر به شمار میآورد ،بنابراین وقتی نفس نورانیتر
میشود ،حیطۀ حضورش گستردهتر میشود .در این صورت ،وقتی فاصله موجودی از نوراالنوار کم
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میشود ،قدرت حضور شخص و همچنین حیطۀ علم او افزایش مییابد ،پس کسی که بیشتر میداند
ازلحاظ وجودشناسی نزدیکتر به خدا سخن میگوید .این حضور مقامی نیست که تنها با بهکارگیری
عقل نظری حاصل شود ،بلكه مستلزم عملکردن به طریقۀ صوفیانه نیز هست(امینرضوی ،1377 ،ص.)146

نتيجهگيري
در این نوشتار تعاریف متعدد دو فیلسوف مسلمان شیخالرئیس و شیخ اشراق از لذت ،بر اساس سه معیار
دستهبندی شد تا بهواسطۀ این دستهبندی امكان مقایسه دقیقتری بین تعاریف فراهم شود .در گام
نخست ،تفاوتها و تشابهات میان تعاریف مطرح شد و در گام بعد ،با توجه به برخی از اهم مبانی اندیشهای
دو فیلسوف در حوزۀ هستیشناختی و معرفتشناختی در ارتباط با موضوع لذت ،بررسی تطبیقی صورت
گرفت.
حاصل بررسی دیدگاههای مختلف ابنسینا و سهروردی نسبت به هستی و معرفت این بود که به
دو دلیل بر بوعلی الزم بود تا برای لذت الهی تعریف مشخصی بیاورد و آن را از تعریف لذت برای
انسان تفكیک کند .1 :مبنای وجودی در هستیشناسی ابنسینا بهتنهایی جوابگوی تبیین تفاوت بین
ادراک و لذت مطلق با ادراک و لذت نسبی نبوده است؛ زیرا تحلیل آن با مباحثی همچون اصالت و
تشكیک وجود در ارتباط است که در فلسفۀ او بهصورت نظاممند هنوز مطرح نبوده است؛  .2در
معرفتشناسی ابنسینا نوع ادراک پروردگار و انسان تفاوت دارد؛ علم باریتعالی حضوری ،ولی علم
انسان هم حضوری (محدود به شناخت نفس) و هم حصولی (شناخت غیر نفس) است .او در تبیین
واژهای مانند «مالئم» که از مؤلفههای اصلی در تعریف لذت است ،نیز قائل به تفاوتگذاری است؛ اما
مبنای هستیشناسی در فلسفۀ سهروردی ،نور است .او به تشكیک نیز قائل است ،ازاینرو ،نیازی به
چنین تفكیكی نیست .او این تفاوت را بر پایۀ شدت و ضعف نور تبیین میکند.
تفاوت دیدگاه در چیستی ادراک موجب شد تا این دو اندیشمند ،واژههایی را در تعاریف خود به کار
ببرند که این واژهها یا همسو با مبانی آنها است ،همچون واژۀ «وصول» در تعریف سهروردی؛ یا به
دلیل جوابگو نبودن مبنای معرفتی ،برای تكمیل تعریف بهکار برده شده است ،همچون واژۀ «نیل» در
تعریف ابنسینا.
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ــــــــــــــ (1404ب) .الشفاء(االلهیات)(تصحیح سعید زاید) ،قم :مكتبه آیه اهلل المرعشى.
ــــــــــــــ(1404ج) .الشفاء(الطبیعیات)(تصحیح سعید زاید) ،قم :مكتبه آیه اهلل المرعشى.
ــــــــــــــ( .)1363المبدأ و المعاد(به کوشش عبداللّه نورانى) ،تهران :مؤسسه مطالعات اسالمى دانشگاه
مکگیل با همكارى دانشگاه تهران.
ــــــــــــــ( .)1379النجاه من الغرق فى بحر الضالالت(تصحیح محمدتقی دانشپژوه) ،تهران :دانشگاه
تهران.
امینرضوی ،مهدی( .)1377سهروردی و مكتب اشراق(مترجم مجدالدین کیوانی) ،تهران :نشر مرکز.
خادمی ،عیناهلل(« .)1389جستاری دربارۀ چیستی لذت از منظر ابنسینا» ،فلسفه و کالم اسالمی،)1(43 ،
ص29ـ.50
ــــــــــــــ(بهار « .)1392چیستی و انواع لذت از منظر سهروردی» ،پژوهشهای فلسفی کالمی،

ص75ـ.98
ــــــــــــــ(« .)1386رازستانی و رمزگشایی اختالف دیدگاههای شیخالرئیس دربارۀ نظام فیض»،
فصلنامۀ اندیشۀ دینی دانشگاه شیراز ،ص67ـ.90
ــــــــــــــ و مرتضی حامدی(پاییز « .)1390لذت و الم اخروی در فلسفۀ سینوی» ،آینه معرفت،)3(11 ،
ص8ـ.30
ذبیحی ،محمد( ،)1392داوریها ،شناختشناسی و نظام نوری در فلسفه اشراق ،تهران :سمت.
ــــــــــــــ(« ،)1383وجود در فلسفه ابن سینا» ،دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان،)39(2 ,
ص87ـ.116
سلیمانی ،فاطمه(« .)1389لذت و الم از نگاه ابنسینا» ،دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی حكمت سینوی (مشكوه
النور) ،)44(14 ،ص5ـ.23
سهروردی ،شهابالدین( .)1393الحكمه االشراقیه المجموعه الكامله لمصنفات شهابالدین یحیی السهروردی،
تصحیح و مقدمه محمد ملكی(جاللالدین) ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و قم ،انتشارات
دانشگاه ادیان و مذاهب.
ــــــــــــــ( .)1373مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،تصحیح و مقدمه سیدحسین نصر ،تهران :پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،ج.3
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ــــــــــــــ( .)1375مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،تصحیح و مقدمه هانرى کربن و سید حسین نصر و
نجفقلى حبیبى ،تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.
شجاعیباغینی ،حوریه و عیناهلل خادمی و امیرحسین منصورینوری(زمستان « .)1397بررسی مواجهه
ابنسینا با آراء پیشینیان در باب چیستی لذت» ،تاریخ فلسفه ،)3(9 ،ص123ـ.147
طوسى ،خواجه نصیرالدین( .)1375شرح اإلشارات و التنبیهات للمحقق الطوسى ،قم :نشر البالغه.
نوربخش ،سیماسادات(« .)1388مبانی معرفتشناسی حكمت اشراق سهروردی» ،حكمت و فلسفه،)1(5 ،
ص31ـ.47

