
 
 تبیین لذت خیالی از دیدگاه صدرالمتألهین

 
 ٣، عباس جوارشکیان٢شاهرودی ی، سیدمرتضی حسین١نفیسه الهی خراسانی

 )٣٠/١٠/٩٧: تاریخ پذیرش مقالهـ ٢٧/٠٢/٩٧: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده 

 حاضر، با استناد به نظریات صدرالمتألهین، ضمن تبیین فلسفی لذت به امر مقالهدر 
  به امری مجرد،خیالتعریف  وجود و مساوقت با آن و ۀصفت کمالیعنوان  وجودی به

شود تا اهمیت و جایگاه این لذت در قیاس با لذات دیگر  می سط داده لذت خیالی ب
در ادامه، پس از بیان شروط رؤیت و تعریف آن مبتنی بر غایت انکشاف .  گرددروشن

هیچ تفاوتی  شود که صور خیالی همانند صور حسی، بی حقیقت هر موجودی، اثبات می
ت جوهری، ادراک صور خیالی موجب  و به دلیل حرکگیرند مورد ابصار و ادراک قرار می

انجامد و این خود لذتی  شود که این استکمال به انکشاف نفس می استکمال نفس می
شود که لذت درک صور  در نهایت، تبیین می. مبنی بر رسیدن به غایتی را دربردارد

 که است از لذایذ محسوس تر  و کاملتر دلیل بهره بیشتری از وجود، لذتی تام خیالی به
دلیل اشتغال کمتر به محسوسات، مشمول برخورداری از  هتنها صاحبان نفوس عالیه، ب

 .این لذت وافر خواهند بود
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 همقدم. ١
لذت نوعی از انواع به دستیابی رهای خود را برای کاجوست و  انسان طبعاً موجودی لذت

حقیقت لذت عبارت است از ادراک چیزی که مالئم و موافق با طبیعت و  .دهد انجام می
آور و موجب  برای انسان، لذت، درک برخی امور به این معنا که روحیه انسان باشد؛

ک و احساس چیزهایی که ناگوار و مخالف در مقابل، در. و انبساط خاطر او گردد شادی
با توجه به وجود  که و ناراحتی است کدورت روانموجب طبیعت انسان باشد، دردآور و 

 .نمود اثبات  برتری برخی لذایذ را بر مراتب دیگر لذتت، بایداقسام مختلف لذ
ای در  شناسی نوین مباحث مربوط به قوای ادراکی انسان از جایگاه ویژه در معرفت

 و  لذتۀدربارآثار اندیشمندان و حکمای اسالمی ادوار مختلف برخوردار بوده است و 
و عنایت توجه متألهین نیز این صدرالدر آثار  .وجود داردهای مبسوطی   بحثخیال نیز

 احساس، ۀگان وی با اثبات تجرد خیال و تبیین دقیق مراتب سه. شود  دیده میکامالً
شناسی خود را ارائه دهد که در آن خیال  خیال و تعقل توانست نظام جامع معرفت

 ادراک خیالی و ،بر این اساس. کند عنوان رابط میان حس و عقل نقش کلیدی ایفا می به
اما در این . توانند داشته باشند ای می شناسی جایگاه ویژه ذت خیالی در مباحث معرفتل

 آن ۀو مقایسلذت خیالی ادراک میان، مطالعات منسجم و دقیقی در باب تبیین فلسفی 
 . از منظر صدرالمتألهین انجام نشده استبا ادراک لذت محسوسات 

ال، به صورت اجمالی چیستی آنان در این مقاله، ابتدا با تعریف فلسفی لذت و خی
با بسط بیشتری به بحث خیال از دیدگاه صدرالمتألهین پرداخته بررسی شده و سپس 

شود تا با توجه به مبانی فلسفی وی ثابت شود که انکشاف نفس در ادراک لذت  می
با ، بندی نهایی جمعدر .  آن با ادراک لذت محسوسات چگونه استۀخیالی و مقایس

لذتی گردد  اثبات می،  دارد از وجودی بیشترۀلذت درک صور خیالی بهرکه تبیین این
 .تاستر از لذایذ محسوس  تام

 
 پيشينه تحقيق. 2

های موجود مرتبط یا به تبیین ماهیت لذت از  شده، پژوهش های انجام براساس بررسی
ز دیدگاه اند و یا چیستی خیال ا شناسان پرداخته منظر فالسفه، عرفا، متکلمان و روان

 فاطمه عابدی با عنوان ۀ رسال،جمله  از آن. اند این چهار گروه را مورد بحث قرار داده
فاطمه » لذت و الم از نگاه ابن سینا «ۀو رسال» لذت و الم از دیدگاه فالسفه و متکلمین«
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خیال و  «ۀرسال. اند سلیمانی که از منظر فلسفی و به صورتی کلی به لذت پرداخته
اما مطالعه و . پردازد مه برقعی نیز تنها به مسئله خیال از دیدگاه فلسفی میفاط» ادراک

 .پژوهشی مستقل با موضوع بررسی لذت خیالی از دیدگاه صدرالمتألهین یافت نشد
 
 عريف فلسفي لذت ت. 3

تعریف » ادراک منافی«و الم را به » ادراک مالیم«عنوان  لذت را به ،سینا ابن قبل از ۀفالسف
در تعریف لذت قائل است که لذت یک نوع یافتن و رسیدن است که از ند، اما وی ا کرده

 ،جهت که کمال و خیر است آن رسیدن به چیزی که برای مدرک کمال و خیر است، از
یعنی ممکن است چیزی در واقع کمال باشد، اما مدرک ]. ٣٤٣ص ، ٤[ گردد حاصل می

 یا برعکس در واقع کمال آن لذت نبرد و ازاعتقاد به کمال و خیر بودن آن نداشته باشد 
 . و خیر نباشد و مدرک به کمال و خیر بودن آن معتقد باشد و از آن لذت ببرد

 همان آگاهی اجمالی است که انسان از راه دور یک بویی برده ،البته منظور از ادراک
شد و به کند تا به آن برسد و بچ رود و نیل مقدمات آن را فراهم می سوی آن می و به

خیر هر قوه عبارت است از کمالی که به او اختصاص دارد و به حسب . رسدفعلیت ب
یکی : رود و هر لذتی به دو چیز وابسته است استعداد نخستین و فطری به سوی آن می

واقعیت کمالی که خیر آن چیز در او باشد و دیگر ادراک کردن آن کمال خیری که از 
 نیل در ۀ ادراک و هم از واژۀا اینکه شیخ هم از واژام .آن جهت که کمال خیر است

ست که ادراک یک معنای اجمال و اعم را نسبت به  اکند، این تعریف لذت استفاده می
پس .  زیرا که طلب مجهول مطلق محال است،طور نیست نیل حایز است، که نیل این

رود و  سوی آن می هادراک همان آگاهی اجمالی است که انسان از راه دور بویی برده و ب
کند تا به آن برسد و بچشد و به فعلیت برسد و چون نیل  نیل مقدمات آن را فراهم می

 کند رساند، به همین جهت شیخ هم ادراک و هم نیل را عنوان می مطابقتاً ادراک را نمی
 ].٢٤ـ١٢، صص٦[

، ٧[داند اما فیلسوف بزرگ اشراقی لذت را حاصل شدن کمال برای چیزی می
و در جایی دیگر، لذت را دستیابی به امری سازگار با طبع خویش تعریف ] ١٦٣ص
وی شط تحقق لذت را آگاهی از دستیابی و دانستن حصول آن ]. ٢٥٣، ص٨[کند می
وی ]. ٥٢٥همان، ص[برد داند که اگر شخص از حصول کمال غافل باشد، لذت نمی می

تر از نفس نیست و بنا  ز آگاه این ادراکات به برکت نفس است و هیچ چیۀقائل است هم
 ].١٦٤، ص٧[» ترین دریابندگان، نفوس انسان است شریف«بر نقل وی 
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لذت را امری ناشی از امر نوری  بر اساس اصول فلسفی اشراقی خود،شیخ سهروردی 
های  داند که در اشخاص ساری و جاری گشته است و تمامی لذت و عقالنی محض می

 لذت عبارت است ،از منظر وی]. ٣٧١، ص٨ [داند عقلی میهای  ای از لذت حسی را سایه
جهت که کمال است و برای شخص حاصل است  کمال حاصل، از آن) ادراک(از شعور 

 ولی فرد مطلع نباشد، دیگر ، حاصل گرددیزیرا که اگر کمال چیز، ]٢٤٦، صهمان[
 ].٣٣٠، صهمان [کمال نباشد

إن اللذه «: فرماید  آید، می الم پیش می در اسفار آنجا که بحث لذت و صدرالمتألهین
 که امری مشکک است، وی لذت را ادراک کمال وجود» هی عین االدراک بوجود الکمال

کمال قوای حیوانی موجود در انسان نیل به مقتضیات مالئمات  معتقد است داند و می
تجرد نیل به مقام ) هو انسان بما(خاص این قوه است و کمال قوای مخصوص به انسان 

 انسانی است که ۀتام و تنزه از مالئمات قوای حیوانی و به فعلیت رساندن نفس ناطق
 کمال قابل فرض برای نفس انسانی ۀاز منظر وی، نیل به برترین مرتبحقیقت سعادت، 

 ].٣٩، ص٢، ج٩ [است
 
 اقسام لذت. 4

راک امر ای از قوای نفس در اد  حکما بر این متفق هستند که لذت و خیر هر قوهۀکلی
مثالً لذت حس، ادراک محسوسی است که مالیم با ذات جوهر . مالیم با طبع اوست

 قوای نفسانیه در این ۀچند کلی هر.  حافظه، تذکر و یادآوری استۀاوست و لذت قو
ای که   لکن درجات و مراتب آنها مختلف و متفاوت است و لذا هر قوه،ندا جهت مشترک
باشد، لذت او در ادراک امر مالیم شدیدتر  ا وی برترتر و کمال مالیم ب وجودش قوی

 .]٣٦٥، ص١٢[است 
کند که لذت و   اثبات می، از قبیل تشکیک وجود،صدرالمتألهین براساس حکمت متعالیه

حسب رتبه و درجه قوه مدرکه متفاوت  الم یک امر تشکیکی است و لذا درجات لذت و الم به
ب وجود با یکدیگر، نوعی اطالق و تقیید میان آنها  مراتۀهنگام مقایس]. ٦٦، ص١، ج٩[است 

شود که منشأ این اطالق و تقیید همان اختالف در شدت و ضعف آنهاست و  مالحظه می
وجودات و احوال موجودات مختلف است، لذت  ه نحوه التذاذ و کیفیت بهجت نسبت بچون

 .  و دارای مراتب استتنها منحصر در لذات قوای حیوانی نیست
ت، هر یک از ین وی معتقد است از آنجایی که قوای ادراکی انسان متعدد اسهمچن
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لذات . شوند  مدرکه به حسی، وهمی، خیالی و عقلی تقسیم میۀلذت و الم به حسب قو
شود و چون هر  حسی نیز به اعتبار تعدد قوای حسی پنجگانه، به پنج دسته تقسیم می

همچنین لذت از حیث . د لذات وجود داردطلبد، تعد  لذت خاص خود را می،کدام از قوا
.  ادراکی استۀادراک کمال خاص مدرک است و لذت عین ادراک مالیم و سازگار با قو

رو در هر  ماً در حال ادراک است و از اینائدر نتیجه نفس در مسیر استکمالی خود د
خصوصاً های ادراکی اعم از حس خیالی و م  به تناسب ارتقای صورت،ای از ادراک مرتبه

 ].١٧٥، ص٩همان، ج[کند   وجودی پیدا میۀ کمال و سع،عقلی، نفس نیز تکامل یافته
 
   لذت با زیباییۀرابط. ٥

طور پراکنده در البالی آثار  شناسی به مباحث زیباشناسی مانند دیگر مباحث معرفت
د  چون وجو،طبق مبانی صدرایی. است ویژه صدرالمتألهین مطرح شده  فالسفه اسالمی به

صورت هر حکمی که وجود از آن برخوردار است، بر  و زیبایی مساوق هم هستند، در این
بنابراین انسان با درک زیبایی، احساس ]. ٢٣٩، ص٢همان، ج[زیبایی هم صادق است 
 زیرا که زیبایی هم نوعی مالیمت هماهنگی و سازگاری با  کند، لذت و خوشایندی می

مراد از مالیم در تعریف .  امر مالیم با نفس نیستنفس است و لذت هم چیزی جز ادراک
ان المالیم لکل «: است لذت یعنی کمال برای مدرک که به این معنا در آثار تصریح شده 

و چون در حکمت متعالیه وجود با ] ١٤٣، ص٣همان، ج[» شیء ما یکون کماال و قوه له
الوجود لذیذ و کمال « :رو هر وجودی لذیذ است کمال و خیر مساوق یکدیگرند، از این

 .آور است بنابراین ادراک زیبایی لذت ؛]١٣٧، ص٧همان، ج [»الوجود ألذ
 

  لذت با سعادتۀرابط. ٦
  وجودش سعادت هر چیز و خیر آن، نیل به چیزی است که،بنابر نظر صدرالمتألهین

 بنابراین هنگامی که کمالی برای انسان حاصل]. ٣٩٧، ص١٣[کمال یابد   آن ۀوسیل به
 . رسیدن به کمال استۀ سعادت الزمگردد و لذا شود، سعادتمند می می

از منظر وی، نیل به تمام ابعاد لذت قوای آدمی از مصادیق سعادت است که البته با 
که  طوری  به است؛توجه به سریان اصل تشکیک در هستی، سعادت نیز امری مشکک

. از سعادت بیشتری برخوردار است ،تری را کسب کند هرچه فرد لذت قوای باالتر و عالی
 زیرا که فقط به لذایذ قوای محسوس ،مند است تر سعادت بهره گاه فرد از مصادیق پایین
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شود، زیرا که کماالت قوای  خارجی نایل شده است و گاه مشمول سعادت حقیقی می
و پس نیل به سعادت حقیقی در گرو نیل به کماالت باالترین .  است عقلی را کسب نموده

پس معلوم شد که سعادت عقلیه و لذت . ترین کماالت قوای عقلی انسان است عالی
تبیین این . معنویه اخروی، قابل مقایسه با لذات حسیه آغشته به نقایص نخواهد بود

 :موضوع از منظر امام خمینی چنین است
سعادت نزد عرف و خردمندان عبارت است از آنچه موجب لذت و آسایش باشد و «
ها و تحقق یافتن مالیمات نفس با تمام قوای آن  ها و میل آمدن وسایل خواستنی مفراه

به طور دایم یا غالب و شقاوت در مقابل آن است، پس هرکس که وسایل لذت نفس 
طور دایم در راحتی و آسایش باشد،  برایش مهیا باشد و نسبت به تمام نیروهای نفس به

های دنیا در مقایسه  ه معتقدان به عالم آخرت لذتسعادتمند است و از آنجا که در دیدگا
از هر لحاظی » فیها ما تشتهیه االنفس و تلذ االعین«های آخرت و بهشتی که  با لذت

سعادت . ارزش است، بلکه در حقیقت، متناهی با نامتناهی قابل مقایسه نیست پست و بی
ی است که موجب شود و شقاوت چیز  به بهشت مینزد آنان چیزی است که موجب ورود

 ].١٣٦، ص١٧[» شود دخول آتش می
 
  خیال از منظر صدرالمتألهینۀتعریف قو. ٧

شود که حواس   ظاهری و باطنی تقسیم میۀ دو دست حواس به،بنابر اعتقاد مالصدرا
 خیال را از اقسام ۀوی قو. گردد باطنی به سه قسم مدرک، حافظ و متصرف منقسم می

حسوسات بعد از غیبت از حواس ظاهر و حس مشترک داند که صور جمیع م حافظ می
سازی محصوالت حس   خیال، محل ذخیرهۀبنابراین قو. گردد در این قوه مجتمع می

 اندازی قرار  واهمه و متصرفه نیز مورد دستۀهمچنین خیال توسط قو. مشترک است
خیال و  متصرفه به ترکیب و تفصیل صور موجود در ۀبدین تفصیل که گاهی قو. گیرد می 

 حافظه اقدام ۀگاه به ترکیب صور موجود در خیال و معانی موجود در ذهن نزد قو
 رنگ ادراك به قادر اما ،کند هده میمشا را شيء رنگر، ظاه چشم برای مثال،. کند می

 نگه حافظه در را دیروز رنگ که است خیال ۀاین کار قو و نیست فردا و در دیروز موجود

 .]٥٠٦، ص١٢؛ ٢٥٢، ص١٥ [کند مي تصور را فردا رنگ دارد و مي
 اثبات جز اي چاره لذا و نیستند موجود ماده عالم در وجودات ذهني و خیالي اما صور

 جزئیات، ادراك دلیل به قوه  این.نیست باشد، آن عوارض ماده و از مجرد که دیگري ۀقو
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 بماهو کلي با ذهني، وجود در جزئي بماهو جزئي زیرا کلیات است؛ مدرك عقل از غیر

 مدرِک است، آن عین بلکه مدرِك نوع از مدرك همواره که آنجا و از دارد تباین عقلي کلي
 آن، ۀوسیل به که است اي قوه همان خیال ۀقو ابراین، بن.است مدرِك کلي از غیر جزئي

 ].٢، ص٨، ج٩ [شود می حفظ در باطن موجود صورت
ت با تصور سیاهی و سفیدی، ذهن در اثبات تجرد قوه خیال، صدرالمتألهین قائل اس

در هنگام صدور حکم تضاد بین مفهوم سیاهی و سفیدی ناچار است هردو را مالحظه 
پس مدرک سیاهی و سفیدی باید امری غیرجسمانی باشد، چون در وجود تجردی . کند

ی هستند، مدرک آنها ن جزئدهد و چو تزاحم نیست و تزاحم تنها در عالم ماده رخ می
همان، [بنابراین قوه خیال باید مجرد باشد . ها خیال است اشد، بلکه مدرک آنب عقل نمی

نشان کرد از آنجایی که تجرد انواعی دارد، تجرد خیال، البته باید خاطر]. ٤٨٣، ص٣ج
طور که  نیازی مطلق آن از بدن نیست، همان البته تجرد خیال به معنای بی. تام نیست

بنابراین، نفس برای اینکه استعداد تخیل صورت . استچنین  در مورد قوه عاقله نیز این
السویه است،  خیالی را یابد و این استعداد، که در آغاز نسبت به صور گوناگون علی

صورت خاصی اختصاص یابد، نیاز به تحصیل صور محسوس از طریق قوای جسمانی را  به
 ].١٦٢، ص١٦[دارد 

زخی خیال را اثبات کرده و در مراتب صدرالمتألهین با اقامه براهین متعدد تجرد بر
 خیال فقط یک خزانه ،بنابراین. گانه ادراک، نقشی اساسی و مهم برای خیال تبیین نمود سه

سری تخیالت واهی و کاذب را  نیست که صور محسوسات را بایگانی کند یا ادراک یک
 .استال دار باشد؛ بلکه خیال متکفّل ادراک امور واقعی و حقیقی در عالم خی عهده
 

  موطن صور خیالی.٨
 خیال ۀ وهم و قوۀمالصدرا معتقد است از آنجایی که برخی از صوری که توسط قو

ملی آیند، بر واقع منطبق نیستند و چون عالم مثال مطلق، عالم تام و کا وجود می هب
هر آنچه .  محل وجود جمیع صور خیالی را در عالم مثال مطلق دانستدتوان  نمی،است

 نفس ۀ وسیع و گستردۀوجه از دایر یابد، در داخل ذات وی بوده و به هیچ میانسان 
خالقیت و سمت  نفس منشأ اصل وجود صور است و بنابراین نیست؛اش بیرون  ناطقه

  ].٥٣٠، ص١ [استموطن جمیع صور خیالی نفس لذا   وعلیت نسبت به آن صور دارد
وری از آنها در حواس پدید  ص،شود وقتی حواس آدمی با اشیای خارجی مواجه می
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 بلکه نقش اعداد نفس جهت ایجاد صور ،های علمی نیستند  صورت،این صور. آید می
بنابراین صور حسی و  . حس و خیال دارندۀحسی و خیالی در عالم درون با استخدام قو

، ١، ج٩ [اند خیالی از منشآت نفس هستند که مثال و شبح اشیای عینی و خارجی
وی معتقد . س مبانی صدرایی، ذهن و عین با یکدیگر مطابقت دارندبر اسا]. ٢٦٦ص

 ۀکند که امور خارجی خودشان یک نحو  وجود ذهنی تمام باشد، اثبات میۀاست اگر ادل
]. ٣١٥، ص١همان، ج[کنند، نه امر دیگری مباین با آنها  وجودی در ذهن پیدا می

گونه نیز  بنابراین برای هر چیزی صورتی عینی در خارج از ذهن موجود است، همان
پس . رود شمار می صورتی هم از همان چیز در ذهن موجود است که وجود علمی آن به

ها  کند و با آن وی عالم عقول عرضیه سفر مینفس بعد از انشاء صور حسی و خیالی به س
چون این مشاهده و اتصال به دلیل ]. ٢٣، ص١٣ [دوش ها نائل مین آۀمتصل و به مشاهد

م ئآن صور عقلی قا ضعف مشاهده و قصور مدرک، ضعیف است، در هنگام مشاهده
 ].٢٨٩، ص١، ج٩ [بالذات نسبت به اشخاصش در عوالم پایین، ابهام و کلیت دارد

 
 ابصار و ادارک صور خیالی. ٩

 : مطلوب رسیدۀتوان مقدماتی بیان کرد و پس از آن به نتیج  می،بنابر نظریات مالصدرا
که از هر حقیقت علمی در عالم ـ   نفس هنگام ادراک امر عقلی، صورت طبیعیـ١

 . دهد را از متخیله به حس مشترک سرایت می ـ صورتی وجود داردمحسوسات 
 .  صورت در حس مشترک استابصار، وقوع ـ٢
صورت خارجی، محسوس بالعرض است و تنها سبب ظهور صورت متماثل با آن  ـ٣

 .در حس مشترک است
 .استمیان صورت طبیعی و صورت خارجی عالقه سببیتی موجود  ـ٤
 ،میان اینکه صورت از خارج به حس مشترک رود و یا از داخل بر آن وارد شود ـ٥

 .شود  محسوس و مورد ابصار واقع می،به هر نحو حاصل شودزیرا که . تفاوتی نیست
پس هنگام حصول صورت متخیله در حس مشترک، صاحب آن مبصر خواهد : نتیجه

 ].٣٥٠، ص١٠ [بود؛ حتی اگر چشمش بسته باشد
کند، ولی  نظر صدرالمتألهین در خصوص علت اینکه آنچه فرد در بیداری تخیل می

ست که حس مشترک به صوری  ا مبصر شود، اینشود تا در حس مشترک منطبع نمی
کند، مشغول است و همچنین عقل، تخیالت فرد را در  آن وارد می که حواس ظاهری بر
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تواند صور خیالی را مشاهده کند، اما  بنابراین فرد در بیداری نمی. کند بیداری تکذیب می
ص آن را شود و شخ  ترس یا مریضی، آن صور در حس مشترک متمثل میۀموقع غلب

شخص در بیداری، توجه و اقبال خود  توان گفت اگر پس می]. ٥٩٩ صهمان، [بیند می
تواند صور خیالی را به عینه ادراک کند و در اینجا  را از امورات محسوسه منقطع کند، می

ضمن اینکه . هیچ فرقی میان ادراک صور حقیقی و ادراک صور خیالی نخواهد بود
  .تر خواهد بود تر و کامل  مشترک وارد شود، قویادراکی که از داخل به حس

 
 استکمال نفس توسط صور خیالی. ١٠

 ولی ،مجرد هستند) حسی، خیالی، عقلی( ادراک ۀگان از منظر صدرالمتألهین انواع سه
ک تفاوت بین مراتب ادرا]. ٣٠٠، ص٣، ج٩[با دیگری متفاوت است   تجرد هرکدامۀنحو

ای از  یک از این سه مرتبه درجه  بدین معنا که هرت؛حسی و خیالی و عقلی بالذات اس
در تمام انواع ادراکی مدرک همان . مراتب وجودی نفس است که با دیگری متفاوت است

 اعدادی دارند که ۀ و حس، خیال و عقل جنباستنفس است که دارای ویژگی خالقیت 
 .استسازی نفس برای جعل صور   هر یک از آنها آمادهۀوظیف

ارز دیگر نفس، استکمال نفس است که مراد از کمال در حکمت متعالیه به ویژگی ب
با توجه به این معنا، تکامل نفس نیز به معنای ]. ٣٤١، ص١٣[معنای فعلیت یافتن است 

فعلیت یافتن جدید خواهد بود و از آنجا که حرکت یعنی خروج از قوه به فعل و قوه و 
ای از مراتب شیء قرار  م از آنها در مرتبه، هر کدااستفعل از مراتب وجود یک شیء 

پس حرکت که خروج از قوه به فعلیت است، قهراً خروج از نقص به کمال و خروج . دارد
 و استاز ضعف به شدت و یا خروج از نقص به کمال و یا خروج از اجمال به تفصیل 

 هنگامی که صور خیالی توسط نفس چون در هر حرکتی استکمالی وجود دارد، پس
ای از  شود و مرتبه ای از وجود جایگزین مرتبه دیگری می شوند، گویی مرتبه ادراک می

به این ترتیب اتحاد نفس با هر . شود شناخت از طریق نوعی وجود برای نفس حاصل می
یند حرکت جوهری نفس و اتحاد مدرک و مدرک رتبه از مراتب هستی که در اثر فرام

 .ز هستی را نیز در پی خواهد داشتشود، اکتشاف آن مرتبه ا حاصل می
سینا صور ادراکی از سنخ عرض هستند و ذات مدرک با آنها استکمال  اما از منظر ابن

 ذات مدرک از ، ویۀگفت بنا به. است استکمال نفس ۀ بنابراین وی مخالف نظری؛یابد نمی
 ].١٩٢، ص٢[کند  کند، بلکه احوال و ابزار آن تغییر می حیث مدرک بودن تغییر نمی
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های ذهنی هیچ یک نقص  ذکر است که چون وجود خیر محض است و صورت الزم به
ولی هر   کند کمال است،  را تصور می  ای که آن بالذات نیستند و هر صورت برای قوه

مثالً . شود، ممکن است به نقص متصف شود صورت چون با صورت دیگر سنجیده می
تری   خیال افزونۀتری استفاده کند، قو هتر و گسترد شخص هر چه از صور خیالی قوی

دارد، ولی صور خیالی چون با عاقله و کماالتی که برای آن است سنجیده شود، نقص 
جهل مرکب از آن جهتی که صورتی معقول صفتی وجودی است، برای عقل . است

 ].١٧٤، ص٩، ج٦ [است کمال ،ت نفسانی تخیلی استه با هیئهیوالنی که همرا
 
  خیالۀی قوجوی لذت. ١١

 است که لذت و  مالصدرا ذیل مبحث سعادت حقیقی در برخی از آثار خود تصریح کرده
ای از قوای نفسانی در ادراک امری است که مالیم با طبع  خیر و بهجت و سرور هر قوه

اوست و الم و شر و ناخشنودی او در ادراک امری است که نامطلوب و ضد طبیعت اوست 
در این میان، ]. ٥٨٦، ص١٤ [طلبد ذت خویش را داراست و آن را میو هر کدام از قوا، ل

، ٩، ج٩[شمارد  های نیکو است که خیال آن را مطلوب می  خیال، تصور صورتۀلذت قو
 خیال را پیگیری کرده ۀ این طلب موجود در قو  شوقیه در انسان،ۀبنابراین قو]. ١٢٧ص

ق و در نتیجه تعلق اراده به آن، فعل د و تشدید شوق و اشتیایو در نهایت، در صورت تأک
 .خارجی نیز تحقق یابد
در .  افعال انسانی ایفا کندۀتواند نقش مهمی در حوز  خیال میۀبر همین اساس، قو

بعضی موارد، مطلوبیت تصورات خیالی افزون گشته و شوق به آن صور شدت یافته و 
این باب شاهدی بر این گردد که سخن مالصدرا در  ورزی می هجویی و عشق  منشأ لذت

تصور الجمال سبب العشق و العشق سبب الطلب أی االراده و الطلب سبب «: استامر 
 که سبب شوق مفرط استتصور جمال ادراک صور خیالی ]. ٣٧٧، ص١٢[» الحرکه

 .گردد شود و ادامه این اشتیاق، به طلب و اراده و در نهایت به صدور فعل منتهی می می
مراتب قوای نفسانی در کسب لذت، مختلف و متفاوت  صدرا، درجات وبنابر اعتقاد مال
تر و لزوم دوامش بیشتر  تر و کمال مالیم با وی نرم ای که وجودش قوی است و لذا هر قوه

چند وی، نظرات توان در میان  پس می .باشد، لذت او در ادراک امر مالیم شدیدتر است
 : بیان کرد بیشترشرط برای درک لذتِ

  نفسانیۀت وجود قوشد ـ١
 شدت نرمی و لطافت امر ملذ ـ٢
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 دت دوام لذت شـ٣
 عدم وجود امری شاغل و مانع در کسب ادراک امر ملذ ـ٤

 خیال و صور ۀ قو ـطور که در مبحث خیال گذشت همان  ـلهینأدر دیدگاه صدرالمت
برده  بیشتری از وجود ۀدلیل اینکه بهر ه خیال بۀپس قو. ادراکی خیالی، مجرد هستند

امر ؛ پس است صور ادراک خیالی نیز مجرد ۀهمچنین کلی. )١مورد  (استاست، قوی 
 خیال مجرد است، این نیل ۀ قواز آنجا که. )٢ مورد(در نهایت شدت و قوت است ملذ، 

، اگر نفس در نهایت. )٣مورد (به مطلوب موقت و زود گذر نیست و دارای دوام است 
یابد که در برابر امر مجرد مانع و  میراحتی در ه ب،اشدشخصی از شواغل مادیه کمی دور ب

در نتیجه، . )٤ مورد(حجابی وجود ندارد و لذت به تمامه برای این قوه حاصل خواهد بود 
. دهد ای اگر این چند عامل لحاظ شود، درک لذتی بیشتر برای فرد رخ می در هر قوه

لم خیال منفصل در حالت بیداری  خیال فردی قوی باشد، اتصال به عاۀبنابراین، اگر قو
شود که اگر درک صور خیالی  دهد و صور مثالی غیبی برای شخص متمثل می رخ می

 وی ملتذ به لذتی تام خواهد شد که الذ از تمامی لذات ،مستحسن برای فرد رخ دهد
  .واهد بودحسی خ

اهده البته ذکر این نکته الزم است که گاهی نفس با چشم خیال خود، صوری را مش
کند که موجود در این عالم نیست و از ادراک آن صور خیالی مستحسن، لذتی وافر  می

گانه موجودند  این صور و ادراک و لذت، در عالمی غایب از این حواس پنج. دنک کسب می
 مقارن با جز آنچه ه زیرا این حواس ب،نمود ای آن را مشاهده می  هر صاحب دیدهگرنهو

کنند و ضعف وجود این صور خیالی و عدم ثبات و استقرار آنها در  ماده است، ادراک نمی
ثیر آنها در خارج، تنها به دلیل اشتغال نفس و التفات نفس به محسوسات أت تذهن و قلّ

اما اگر در نفس عزمی قوی و . است که مانع از توجه نفس به آن صور خیالی هستند
ل منحصر گردد، در این هنگام صور خیا ۀ قوای نفس در قوۀهمتی عالی پدید آید و کلی

تر از صور محسوسات است و لذت ادراک این صور، به مراتب الذ و  خیالیه به مراتب قوی
 ].١٠٠، ص٣ [بود  تر از لذت محسوسات خواهد تام
 
 چگونگی کسب لذت خیالی. ١٢

 ۀ حسی به مرحلۀاز آنجایی که ادراک، شدت یافتن وجود است، تکامل نفس از مرحل
 حاسه از آن سلب شود و بعضی ۀبه این نیست که بعضی از قوای نفس، مثل قوعقلی 
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تر و کثرت در وی  تر گردد، قوا نیز کامل مثل عاقله باقی بماند، بلکه هرچه نفس کامل
که انسان عقالنی و نفسانی  چنان]. ١٣٢، ص٩ ج ،٩[گردد  کمتر و جمعیت شدیدتر می

بنابراین، انسان نفسانی با حواس . هستنددارای حسی باالتر از حس انسان جسمانی 
کند و انسان عقالنی با حواس عقالنی خود  نفسانی خود صور خیالی خود را درک می

تر، سپس ادراک شدیدتر و  تر باشد، قوا کامل کند و بالتبع هرچه نفس قوی شهود می
 . تر خواهد شد لذت تام

ل به محسوسات و تمرکز بر اساس نظریات اندیشمندان بزرگ اسالمی، عدم اشتغا
. گردد  خیال و بالتبع کسب لذت خیالی میۀقوای نفسانی باعث تقویت و نیرومندی قو

گردد و اگر   امور طبیعی باعث غفلت از حقایق برزخی و عالم خیال میۀزیرا که جاذب
تواند مجردات خیالی را ادراک کند،  کسی عالیق و تمایالت طبیعت را تضعیف کند، می

تواند مجردات عقالیی که در  حتی انسان می. باشد  عالم طبیعت بیرون نرفته هرچند از
رو، انسان قدرت و  از این.  حضوری نمایندۀ مشاهد،گانه وجود قرار دارند اعلی مراتب سه

کردن اشتغال به  توانایی چنین ادراکی را دارد، اما رسیدن به این مرحله مشروط به کم
 ].٤٠٩، ص٥[عالم طبیعت است 

های باطنی و درک لذت، باید ابتدا نفس را از عقاید و   زیباییۀبنابراین، برای مشاهد
 تتعلقااز  رهایی  وتمحسوسا ینیا دبه تعلق معدزیرا که . اخالق رذیله منزه ساخت

 ،یـیعن. کافی نیست طشر ما ا،ست الخیا رتقد یابر زمال طرـش جسم، به طمربو
ی و درک قو لخیا از ماًولز اشد،نب یدما تعلقاتبه د ـپایبن هرکسه ـک تـنیس ینـچن

بلکه باید با انجام اعمال شرعیه به کسب مکارم اخالقی . ست ارداربرخو لذت خیالی
زیرا که طهارت درونی و خرق حجب باعث آمادگی بیشتر برای درک لذت . پرداخت

ی که باعث ا همچنین از آنجایی که در عالم خیال ماده. خیالی و باالتر لذت عقلی گردد
تواند با درک زیبایی هر  شود، وجود ندارد، نفس می تزاحم و تفرقه میان صور اشیا می

موجودی، زیبایی موجودات دیگر را در آن صورت مشاهده کند و لذت تامی از درک 
پس نفس با درک زیبایی یک صورت خیالی به لذت . ها ادراک نماید همه این زیبایی

 . خواهد رسیددرک زیبایی همه صور خیالی
 
 گیری نتیجه. ١٣
، از صفات استاساس مبانی صدرایی، از آنجایی که لذت به معنای ادراک کمال وجود بر

 و چون تمام صفات کمالیه وجود مساوق با وجود هستند، به دلیل استکمالیه وجود 
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 یعنی وحدت هستند؛بساطت وجود در همه مراتب هستی، با آن همراه و مالزم 
تر و   ادراکی کاملۀبنابراین هر چه قو. است و مراتب آنها به شدت و ضعف درنتشکیکی دا

 ۀهمچنین طبق نظری .تر خواهد بود تر و تمام تر باشد، لذت حاصل از این ادراک عالی تام
 چون برای هر وجودی حقیقتی در عالم مثال است و ابصار وقوع صورت ،صدرالمتألهین

خارجی،  همان لذت محسوس آور، دقیقاً تدر حس مشترک است، با تخیل صوری لذ
و از آنجایی که کماالت نفس، مرهون اتحاد ] ٢٧٨، ص١١ [آید وجود می هبرای شخص ب

 و ادراک نوعی حرکت جوهری از نوع حرکت از اجمال به تفصیل استآن با صور ادراکی 
ور بنابراین با درک هر ص. باشد، درک صور خیالی، نوعی استکمال برای نفس است می

 .خیالی، استکمالی و در پی هر استکمالی لذتی نهفته است
: توان گفت  می،تر است  اما در اثبات اینکه این لذت از لذایذ جسمانی فراتر و تام

 وجودی این قوه ۀ زیرا که بهر،تر است  خیال از ادراکات محسوسات کاملۀادراکات قو
 دوام ادراکات این قوه نسبت به  خیال،ۀیل تجرد قوبه دل و استبیشتر از قوای محسوس 

. نیست مانعی در کسب ادراکات این قوه و همچنیندوام ادراکات محسوسات، بیشتر 
د و بالتبع نیل به بو  تر خواهد  لذت درک صور خیالی از لذت محسوسات خارجی تامپس

ترین کماالت قوای عقلی انسان  سعادت حقیقی در گرو نیل به کماالت باالترین و عالی
به همین دلیل، طبق نظرات صدرالمتألهین، اقوی و اکمل بودن لذات خیالی . ستا

نسبت به لذات حسی و برتری لذات عقلی نسبت به لذات خیالی و حسی، باتوجه به 
پذیر است و چنین  سریان اصل تشکیک در هستی و مساوق بودن لذت و سعادت، امکان

ای که  گونه  بهن ادراک عقلی است؛ی همادارد که سعادت عقلی و حقیق ای را در بر نتیجه
 از لذت و سعادت بیشتر و ،تری داشته باشد تر و کمل هر قدر انسان قدرت درک قوی

رو انسانی که در این دنیا به تطهیر قوای باطنی و  از این. تری برخوردار خواهد بود تمام
ناپذیر دست  رفع رذایل اخالقی و کسب مکارم اخالقی بکوشد، نفس او به لذتی وصف

 .خواهد یافت
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