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 دارد سیناابن زیبایی نظریه با جدی پیوندی لذت مفهوم

 سیناگفتارهایی درباره بوعلیموعه درسنشست از مجمین دووسی -امیر مازیار  دکتر

 5/8/0011چهارشنبه 

 

 بنیاد علمیو با همکاری مرکز فرهنگی شهر کتاب سینا گفتارهایی درباره بوعلیمجموعه درسنشست از مین دووسی

لذات »ا موضوع بامیر مازیار دکتر سخنرانی  هببرگزار شد. این نشست  آبان 5سینا در روز چهارشنبه و فرهنگی بوعلی

 پخش کتاب شهر اینستاگرام از مجازی صورت به گفتاردرس این .اختصاص داشت« سینادیداری و شنیداری نزد ابن

 شد.

 

 پزشکی از ،خود فلسفه گوناگون هایحوزه و متون در سیناابن و است سیناابن فلسفه در مهم مفهومی لذت مفهوم

 نانچ دارد هم سیناابن زیبایی نظریه با جدی پیوندی مفهوم این. است پرداخته آن به معادشناسی، و شناسینفس تا

 ادراک» را لذت او، از پیش فلسفی سنت مطابق، سیناابن. است لذیذ همان زیبا سیناابن نظر از گفت توانمی که

 آورلذت و خوشایند ما برای باشد ما ادراکی قوای با هماهنگ و سازگار آنچه تعریف این مطابق. کندمی تعریف «مالیم

 و بینایی قوه دو با مالیم ادراکات عموما. گوییممی زیبا را آن ما باشد خاصی قوای با نسبت در مالیمت این اگر و است

 نظر از که داریم هم عقلی و خیالی هایزییایی حسی هایزیبایی کنار در البته. شوندمی خوانده چنین شنوایی

 حسی هایزیبایی را هنری و طبیعی معمول هایزیبایی اغلب .اندتعقل یا تخیل قوه دو با مالیم امور همان سیناابن

 است هقو دو این برای لذید امور  زیبایی که دیدگاه این. شنوایی و بینایی قوه دو برای مالیم امور یعنی دهندمی شکل

 مربوط لذت او نظر از. دارد وجود بیان این در ظرافتی سیناابن دیدگاه در اما است فلسفه تاریخ در سابقه دارای امری

 حسی قوه خود با مالیمت حاصل صرفا  لذت گویی اینجا در. است متفاوت حسی قوای دیگر هایلذت با قوه دو این به

 نتایج و لوازم و است اهمیت دارای زیبایی نظریه تاریخ در ادعا این.است کار در اینجا در متفاوت و باالتر امری و نیست

 .دارد مهمی

 

 .که توسط آناهید خزیر تنظیم شده است است در این نشست امیر مازیاردکتر آید سخنان آنچه در پی می

 

بسیار توجه داشته و در متون مختلف  به این مفهوم سیناابن. ستسیناابنه مفهوم لذت یکی از مفاهیم مهم در فلسف

ا سیناین مفهوم پیوندی جدی با نظریه زیبایی ابن. اش به این مفهوم پرداخته استهای گوناگون فلسفیو در حوزه

سینا، مطابق سنت فلسفی پیش از او، لذت ابن. سینا زیبا همان لذیذ استتوان گفت از نظر ابنکه میهم دارد چنان

مطابق این تعریف آنچه سازگار و هماهنگ با قوای ادراکی ما باشد برای ما خوشایند . کندتعریف می« مادراک مالئ»را 

 .گوییمآور است و اگر این مالئمت در نسبت با قوای خاصی باشد ما آن را زیبا میو لذت

 

اش به مفهوم لذت شکیسینا جدای از اینکه فیلسوف است، پزشک هم بوده و به اعتبار کارهای پزدانیم که ابنمی

النفس اش هم به این موضوع توجه دارد و هم در علمدر متون فلسفی سینااما ابن. «قانون»پرداخته است؛ مانند کتاب 

حتی در مباحثی مانند معادشناسی بحث لذت را پیش . پردازدشناسی فلسفی خود به این موضوع میو روان

و مؤثرترین توضیحاتش درباره لذت در همان فقراتی از متونی قرار گرفته  ترینتوان گفت شفافکه میچنان. کشدمی
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. سیناشناسی در نزد ابنها، پیوند مفهوم لذت است با نظریه زیباییبه جز این. کندمعاد بحث میه است که دربار

 . یعنی مفهوم لذت پیوندی بسیار جدی با مفهوم زیبایی دارد

 

رود که مان سمت چیزهایی میری و شنیداری )سمعی و بصری( ناخودآگاه ذهنهای دیداگوییم لذتوقتی می

. جاستپیوند بحث ما به زیبایی، همینه زیبایی عموماً دیداری و شنیداری است و حلق. ها زیبایی بگوییمتوانیم به آنمی

 .یمقرار بده «سیناشناختی نزد ابنهای زیباییلذت»توانیم عنوان بحث خود را حتی می

 

 چیست؟ سینالذت نزد ابن

های های حسی زییاییالبته در کنار زیبایی. شوندعموما ادراکات مالئم با دو قوه بینایی و شنوایی چنین خوانده می

های معمول اغلب زیبایی. اندهمان امور مالئم با دو قوه تخیل یا تعقل سیناخیالی و عقلی هم داریم که از نظر ابن

این دیدگاه که . دهند یعنی امور مالئم برای دو قوه بینایی و شنواییهای حسی شکل میرا زیباییطبیعی و هنری 

 سینا ظرافتی در اینزیبایی امور لذید برای این دو قوه است امری دارای سابقه در تاریخ فلسفه است اما در دیدگاه ابن

رفا ص  در اینجا گویی لذت. های دیگر قوای حسی متفاوت استاز نظر او لذت مربوط به این دو قوه با لذت. بیان وجود دارد

این ادعا در تاریخ نظریه زیبایی . حاصل مالئمت با خود قوه حسی نیست و امری باالتر و متفاوت در اینجا در کار است

 .دارای اهمیت است و لوازم و نتایج مهمی دارد

 

یفی از لذت آورده که در سنت فلسفی سابقه داشته و تا در آثار خودش تعر سیناچیست؟ ابن سینالذت در نزد ابن

یک امر ادراکی است و در مقابل . در آن تعریف، لذت ادراک مالئم و سازگار است. توان آن تعریف را دنبال کردیونانیان می

شود که لذت یجا مشخص ماز این. ادراک ناسازگار برای ما مفهوم درد یا الم را دارد. گیردادراک ناسازگار قرار می

بعد . یعنی قوای ادراکی ما هستند که موضوع یا ُمدرک لذت و الم )خوشی و ناخوشی( هستند. تجربی ادراکی است

ها تواند برای آنتواند برای این قوا سازگار و خوشایند باشد یا چیزهایی وجود دارد که میچیزهایی وجود دارد که می

 . ناسازگار باشد

 

 داندرا از پنج حواس می ادراک حسی سیناابن

نخست باید دانسته آید که خوشی و درد چیست؟ گوییم که »نویسد: می« عالییه دانشنام»کتاب الهیات  سیناابن

یکی حسی که . هر کجا که اندریافت نبَود، خوشی و درد نبَود پس نخست اندریافت باید و اندریافت ما را دو گونه ُبَود

 «.می و عقلی که از اندرون ُبَوداز بیرون ُبَود و یکی وه

 

و هر یکی ». اندگوید وهمی و عقلیمی سیناای که ابنادراکات درونی. داندادراک حسی را از پنج حواس می سیناابن

 مکار و نااندرخور و سوگونه ُبَود: یکی اندریافت چیزی که سازوار و اندرخور قوّت اندریابنده ُبَود و یکی ناسازوار و زیانسه

چه نه این میانه که نه این ُبَود و نه آن پس خوشی اندریافت اندرخور ُبَود و درد اندریافت نااندرخور ُبَود و اما اندریافت آن

  «.نه خوشی ُبَود و نه درد و اندرخور هر قوتی آن ُبَود که موافق فعل وی ُبَود، بی آفت. ُبَود و نه آن

 

چه و شهوت را مزه و خیال را امید، و هم بر این قیاس مر لمس را آن  غلبهخشم را »گوید: زند و میمثال هم می

پس یک تعریف اساسی از لذت داریم که لذت، یا « را هم بر آن قیاس  موافق وی ُبَود و مر بوییدن و همچنین مر دیدن

ای داریم که برای مدرکهه گوییم ادراک مالئم یعنی ما قواند و وقتی میهمان خوشی و الم و ناخوشی، ادراک مالئم
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های در کتاب سیناابن. این تعریف اولیه خیلی مهم است. آن، چیزهایی متناسب هستند و چیزهایی متناسب نیستند

ام که در بعضی من دیده. های دیگری هم آورده استرا به شیوه« ادراک مالئم»مختلف خودش عبارت مهم و مشهور 

 .افتد که تذکرش شایسته استهایی اتفاق میاند، گاهی خلطانجام داده از متون و تفسیرهایی که معاصرین

 

 داندلذت را ادراک کمال می سیناابن

گوید که لذت، یعنی می. ها آورده استگاهی تعبیر ادراک مالئم را به صورت ادراک خیر مالئم، یا ادراک کمال سیناابن

داند، یا لذت را ادراک کمال می سیناچنین تفسیری شده که ابناین، گاهی موجب . ادراک کمال یا ادراک خیر است

وقتی او . خوِد کمال مطلق یا خیر مطلق منظورش نیست سینادر حالی که ابن. داندادراک خیر به نحو مطلق می

 . دهدام میُمدرکه که این ادراک را انجه یعنی همان قو. ُمدرکه استه گوید خیر یا کمال، منظورش خیر و کمال قومی

 

این در سنت . کنیمشهوت است، کمالی متناسب با خودش دارد که همان کمال را به خیر هم تعبیر میه مثالً اگر قو

بریم و به امر وجودشناختی واحدی داللت ما خیر و کمال و فعلیت را به صورت مترادف به کار می. فلسفی سابقه دارد

توانیم بگوییم: ادراک خیر مالئم یا یعنی می. گری آورده شود ولی یک معنا دارندتوضیح این بحث باید در جای دی. دارد

ارسطویی )مشایی( که ه دانیم که در فلسفمی. ادراک خیر قوه یا ادراک کمال و کمال قوه و رسیدن به فعلیت قوه

وای ادراکی را دقیقاً به عنوان ما ق. اسالمی، این معنا هم جاری استه کند و در کل فلسفاز آن تبعیت می سیناابن

ای در خودشان دارند برای ادراک چیزهایی ها یک استعدادی و یک حالت بالقوهاز این جهت که این. بریمقوه از آن نام می

 . ها فعلیت بدهدتواند به آنکه می

 

های لمسی داده. لمسی استهای المسه ما بالقوه است؛ استعدادی دارد و پذیرای ملموسات و دادهه یعنی مثالً قو

چه چیزی به آن فعلیت . فعلیت قوه، همان کمال و خیر قوه است. بخشندشوند فعلیت به این قوه میوقتی ادراک می

گوید می سینابنابراین وقتی ابن. اند با این قوه؛ سازگار و اندرخور این قوه هستندبخشد؟ آن ُمدرکاتی که متناسبمی

این  .این تعبیر معادل این است که بگوییم لذت ادراک خیر این قوه یا ادراک کمال این قوه است لذت ادراک مالئم است،

یعنی ادراک چیزی . پس لذت ادراک مالئم یا ادراک کمال قوه است. معادل خیر بدون قید، یعنی کمال مطلق نیست

 .بخشداست که به قوه فعلیت می

 

 استزیبایی امر لذیذ برای ادراکات حس و خیال 

باید بدانیم که برای هر قوه نفسانی لذت و خیری »گوید: نهم و در بحث معاد، هم همین را میه در الهیات شفا، مقال

ادراک . لذت و خیر شهوت این است که آن پنج حس به آن برسد. است که این لذت متناسب و درخور آن قوه است

مثال کمال . ر کدام این حصول کمال در نسبت با آن استمالئم خیر و لذتی است که مختص به آن است و موافق ه

و ادراک   از این، تعبیر ادراک خیر. پس لذت، ادراک مالئم است. «المسه و قوه سامعه و باصره استه شهوت، قوه قو

 . اندقوایی که ُمدرک این لذات هستند، گوناگون. این تعریفی کلی است. شودکمال قوه هم می

 

یعنی ما قوه ادراکی حسی . هایی که مربوط به این قواستمفصلی دارد در باب انواع لذات و انواع لذت بحث سیناابن

ها ادراکات مالئم خاص گوید که هر کدام از اینمی سیناابن. ادراکی عقلی داریمه داریم؛ قوای ادراکی خیالی داریم و قو

آوریم، ادراک حسی است که از پنج حس به دست می یعنی ادراکات حسی که همان چیزهایی. خودشان را دارند

 .گونه استعقل هم همینه طور است و قووهم هم همینه تخیل و قوه قو. مالئم خودشان را دارند
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های مربوط به آن را در زند و بعضاً بحثهایی میکند، برای هر کدام مثالوقتی از لذائذ این قوا صحبت می سیناابن

خواهد است که می سیناهای حسی بیشتر در جایی محل توجه ابنلذت. دهدتون خاص خودش، ادامه میبعضی از م

ی در مورد زیبایی و ادراک زیبای سیناهایی که ابنتر بخواهیم بگوییم در مثالیعنی اگر روشن. درباره زیبایی صحبت کند

به تعبیر او، زیبایی همان . داندادراکات حس و خیال میشویم که او زیبایی را امر لذیذ برای آورد، متوجه میمی

تر بگوییم، آن چیزهایی که ما معموالً زیبایی اگر دقیق. افتدهایی است که برای ادراکات خیالی ما اتفاق میخوشی

ی بایی حسهای حسی و خیالی است و اگر بگوییم زی، این دادهسینااز دیدگاه ابن. خوانیم؛ مثالً زیبایی یک منظرهمی

 . اندها اموری هستند که برای قوای ادراکی و خیالی ما لذت بخشگوید اینو خیالی یعنی چه؟ می

  

 بینیمو در متون فلسفی تعریف از زیبایی را می سیناپیش از ابن

 یناسهای ابنالبته وقتی به تعبیر. شود این دو مفهوم را مترادف گرفتاصالً می. ، زیبا همان لذیذ استسینابرای ابن

ای که همان دو قوه. بیندزیبایی را بیشتر در ارتباط با این دو قوه می سیناابن. متمایز هستنده ها دو قودقت کنیم این

بینایی و شنوایی دارند و به ه هایی که دو قویعنی ما به لذت. سمع و بصر )بینایی و شنوایی(ه مورد بحث ماست: قو

تاً اگر طبیع. بینایی ما لذیذ استه چرا یک گل برای ما زیباست؟ چون برای قو. گوییمه، زیبایی میامور لذیذ این دو قو

 .ها هم زیبا هستندای این قوا دارند که آنجا وارد کنیم یک اضافهبحث خیال را هم در این

 

یعنی ما در  .سابقه نیستیبایی، بیجا بگوییم این است که آن تعریف از زیبایی، یا تلقی از زدیگری که باید این نکته

 افالطون در بحث خودش. بینیم و تا افالطون سابقه داردهم می سینامتون فلسفی این تعریف از زیبایی را پیش از ابن

د گویاو می. گوید همین بحث استشمارد، از جمله چیزهایی که میهای مختلف زیبایی را برمیاز زیبایی وقتی نظریه

عریف البته خود افالطون این ت. بینایی و شنواییه که زیبایی یعنی همان امور لذیذ برای دو قواند به اینقائلها که بعضی

 . دهدها نسبت میپذیرد و آن را به سوفیسترا نمی

 

چون اگر دقت کنیم وقتی ما زیبایی را تعریف . ها باید قائل به این تعریف باشندروشن هم هست که چرا سوفیست

شود تا یک مفهوم نسبی و یک تلقی نسبی و در عین حال سوبژکتیو )ذهنی( از کنیم به لذت، یک امکانی باز میمی

گوییم زیبا لذیذ است و لذیذ یعنی امر مالئم این دو قوه، خیلی روشن است که یک مفهوم وقتی می. زیبایی پیش بیاید

خوانیم یعنی امری که دائر مدار دو امر است: ُمدرِک و یبا مییعنی ما اگر چیزی را ز. ایمنسبی از زیبایی مطرح کرده

اگر یکی از این دو رکن . جا مهم هستندافتد هر دو رکن در اینمالئمت امری است که میان دو امر اتفاق می. ُمدَرک

 .گیردنباشد، ادراک زیبایی شکل نمی

 

 .بینیمرسد، این تعریف را میاسالمی میه فلسفهای پس از افالطون و ارسطو و در سنتی که کم کم به در فلسفه

هم سابقه دارد و این سابقه را ما در  سینااین تعریف پس از ابن. ، این تعریف در فارابی هم وجود داردسیناقبل از ابن

د بحث پیونجا هم گرایی سر بر آوردند، آنگرایان و مکتب تجربهجا خصوصاً وقتی تجربهدر آن. بینیمغربی میه فلسف

رسیم که بحث او مهم است؛ یعنی اگر این سنت را دنبال کنیم به فیلسوفی می. زیبایی و لذت خیلی جدی است

ها قرار ها و خوشایندیها و خوشیخواهد زیبایی را تعریف کند زیبایی را از جمله لذتکانت هم وقتی می. کانت

وید که اگر ما زیبایی را لذت بدانیم حقیقتاً بحث مهمی پیش گجا میآن. اما یک تبصره و قید مهمی دارد. دهدمی

 . آید این است که این لذت همان لذت قوای حسی و به طور خاص هم یعنی لذت قوای بینایی و شنواییمی
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ه ا کبه این معن. گونه باشد زیبایی یک امر نسبی خواهد بودگوید که اگر اینکند و میکانت از این تعریف استفاده می

گوید چون قوای حسی ما یک امر کامالً مادی و جسمانی می. برای هر کسی زیبایی یک امر متفاوت خواهد بود

کنید یعنی امر کند، وقتی که شما از لذت جسمانی صحبت میهستند و ماده و جسم ما با جسم دیگران فرق می

بنابراین کانت قبول . تواند فرق کندئم هم میکند، امور مالهای مختلف فرق میو چون مواد آدم. مالئم برای ماده

ها گوید که اینمی. بینایی و شنوایی، زیبایی تلقی شونده حسی و دو قوه کند که لذایذ حسی مربوط به دو قونمی

 که زیبا چیست؟ و آن را بهآورد برای اینگاه بحث مفصلی میآن. را باید مطبوع دانست و مطبوع با زیبا متفاوت است

که آن کسانی که قائل به این قول هستند و گوید مگر اینای دارد و میاما تبصره. دهدقوای باالتر نفس نسبت می

گویند که زیبایی لذت دو قوه بینایی و شنوایی است، بتوانند به ما نشان بدهند که لذت این دو قوه با لذت قوای می

 .دیگر متفاوت است

 

 گذاردشامه، باصره و سامعه تفاوتی نمیبرای قوای المسه و  سیناابن

یعنی در عین این که لذت را تعریف . در فلسفه خودش به این قائل است سیناجاست که ظاهراً ابنجالب اینه نکت

ره افتد یا باصکند به مالئمت قوا و از این جهت فرق کلی و نوعی بین لذتی که برای قوای المسه و شامه اتفاق میمی

کند که خاص اوست و من آن را در هیچ فیلسوف پیش از ای اشاره میاما به یک نکته. گذاردتفاوتی نمیو سامعه، 

بینایی و شنوایی یک کم مکانیسم مالئمتی دارند که با مکانیسم سایر قوا ه گوید لذت دو قومی. امندیده سیناابن

 .دکندیگر متمایز میه متفاوت است و این دو قوه را از سه قو

 

داند یک بخش از آن را لمسی می. کندتقسیم میه ها را به دو قوانگار تقسیمی میان قوای ما قائل است و آن سیناابن

 هیک دسته همان قو. شود به دو دستهپنج قوه حسی ما تبدیل می سینایعنی برای ابن. و یک بخش را غیر لمسی

ه ما به شامه ، قویناساز دیدگاه ابن. المسه دانسته قوه ها را ادامباید آندیگری که به تعبیری ه المسه است و دو قو

ه افتد از همان جنس فرایند ادراکی است که در قوها اتفاق میفرایند ادراکی که در آن. المسه ماسته قوه نوعی ادام

ها با پس امور مالئم برای این. شوندی متمایز میشنوایی و بینایی که از آن قوای لمسه دو قو. افتدالمسه اتفاق می

چشایی، لذت از   شامه و قوه ذائقه، یعنی قوای بساوایی و بویاییه یعنی برای قوای المسه و قو. کندهم فرق می

وا ق ها چیزهایی نیست که بر اثر لمس خودبینایی و شنوایی امور لذیذ برای اینه اما دو قو. افتدطریق لمس اتفاق می

 . ها مکانیسم دیگری دارندبلکه این. اتفاق بیفتد
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