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چکیده
چهره پیشگام قرون وسطا بعد از کگوستین اسات کاه در
توماس ککوییناس یکی از دو ٔ
مقام متنفذترین فیلسوف دوره جدید کلیسا ،صاحب کثار نظامیافتهای است که میتاوان
از دل کن ،گزارههای فلسفی درخوری در حوزه هنر و زیباییشناسی استحصال کرد .بار
موجهی میاان لاذت
این اساس ،جستار حاضر با پیش رو گذاشتن این فرضیه که تمایز ّ
برکمده از ادرا زیبایی و لذت حاصلشده از ارضای تمایالت زیستی مبتنی بر اشاارات
و اظهارات توماس وجود دارد ،با روش توصیفی و تحلیلای ،عناصار ایان ادعاا را ذیال
مسائل جزئیتر بررسی کرده اسات .در دو بخاش نخسات ایان مقالاه ،ماهیات لاذت
زیباییشناختی با تکیه بر سایر مؤلفههای موثّر فلسفی در ایان خصاوص ،تبیاین شاده
است که از کن جمله است :بررسای فرکیناد ادرا زیباایی مبتنای بار نظریاه شاناخت
ککوییناس ،کیفیت حرکت «میل» در ادرا امر خیار ،مقااطع مختلا حرکات میال و
تمایز کن از لذت حاصل از ادرا زیبایی .در دو بخش نهایی نیز با تاکیاد بار مقادمات
قبل ،تمایز لذت زیباییشناختی و لذت زیستی تبیین شده است.
کلیدواژهها :لذت زیباییشناختی ،لذت زیستی ،ادرا زیباییشناختی ،خیر ،میل.
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مقدمه ِ

فیلسوفان مدرسی توماس ککوئیناس را بزراترین فیلسوف مکتاب خاود میدانناد و معتقدناد او
سهم بسزایی در زیباییشناسی داشته است .این در حالی است که وی عالقه ویژهای باه مساائل
زیباییشناسی نداشت ،ولی چشمپوشی از این مقوله ،نظام فلسفی او را دچار شکافهایی میکارد.
ککوئیناس «رساله خاصی در باب زیبایی یا هنر ننوشت .رساله «زیباا» کاه پایش از ایان باه وی
نسبت داده میشد ،متعلق به او نیست .او در هیچ یا

از کثاارش نیاز ،بخاش جداگاناهای را باه

زیبایی اختصاص نداده و فقط هنگامی درباره زیبایی چیزی مینویسد که مباحث دیگار اقتضاای
کن را دارد» (2005: 246

 .)Tatarkiewicz,نقطه قوت کار او در بهرهمنادی از شایوه مدرسای

«جمع و مقایسه مفاهیم» بود ،که او را به خصوصیاتی از مقوله زیبایی واق کرد که حتّی از توجه
اندیشمندان هنر نیز به دور ماناده باود .توجاه تامالبرانگیز ککوئینااس باه بنیاادیترین مساائل
زیباییشناسی از وجوه مختل  ،منتهی به اظهارات مستقیم و حتی اشارات ضمنی در قلمرو زیبایی
شد که بعدها پژوهشگران مطرح توماسی همچون اومبرتو اکو ،ژیلسون ،ماریتن ،ماورر ،تاتارکیویچ
و  ...کن را بازخوانی و بازکاوی مجدد کردناد؛ از جملاه ایان موضاوعات و مساائل مارتبط باا کن
عبارتاند از :تاکید بر نقش فاعل زیباییشناس و عنصر عقالنی در تجربه زیباییشاناختی ،ایجااد
تمایز مفهومی میان زیبا و خیر و میان هنر و علم ،ارتباطی که میان مفهوم زیبایی و مفهوم کمال
برقرار کرد و سخنان تفصیلی او از مفهوم هنار .در تااریخ زیباییشناسای و پانج قارن بعاد ،ایان
ایمانوئل کانت بود که همانند ککویینی ،علیرغم میل خود ،باا ضامیمهکاردن زیباییشناسای باه
پیکره نظام فلسافی خاویش و در قلماروی وسایعتر ،نقاش محاوری در شاکلگیری و تکاوین
زیباییشناسی ایفا کرد.
از جمله مسائلی که میتوان رد پای کن را در نظام فلسفه تومیساتی دنباال کارد و باه نتاایج
درخور و انجام ارزشمندی منتهی شد ،کیفیت لذت حاصال از ادرا زیباایی و تماایز کن از ساایر
امیال انسانی ،همچون لذت زیساتی ،اسات ،چراکاه «لاذت زیباییشاناختی» چناد قارن بعاد از
ککوئیناس ،در قرن هفده و هجده ،ذیل یکی از مهمترین مقوالت قلمرو زیباییشناسای و فلسافه

محسوب میشود و متفکران مختل در این دوره میکوشند تا کنجا که ممکان اسات ایان تاوان
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اندازه
هنر ،یعنی بحث «ذوق» ،محل بحث و مدا ّقه جدی قرار میگیرد؛ البته ذوق در کن دوران تا ٔ
زیادی همان تمایلداشتن یا تمایلنداشتن طبیعی انسان به زیبایی و زشتی همراه با لاذت و رناج
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موجود در انسان را وجه عقالنی ببخشند ،زیرا فقط در صورت عقالنیشدن یا به عبارت دقیاقتر،
قاوه حکام و داوری قابال
تا ّملیشدن این گرایش طبیعی در انسان بود که میتوانسات کن را در ٔ
اعتماد کند.
با وجود اینکه فیلسوفانی چون باومگاارتن ( )Alexander Gottlieb Baumgartenتجرباه
زیباشناختی را جدا از مقاوالت عقلای میدانناد ،بسایاری از فیلساوفان شاناخت را الزماه تجرباه
زیباشناختی میدانند؛ ارسطو به حیلیت معرفتیبودن لذت زیباشناختی اشاره کرده و لاذتباردن از
تراژدی را مرتبط با شناخت کن میداند و معتقد است لذت ناشی از تماشای یا

تصاویر باه دلیال

کموزندهبودن کن برای بیننده است .در این میان ،ککوییناس نیز بهصراحت زیبایی را مربوط به قوه
شناخت میداند .با عط توجه به اینکه توماس تعاری روشنی در باب زیبایی ،خیر بشری ،امیاال
و مسائل مرتبط با کنها عرضه کرده و در بیان ارتباط این مقوالت با یکدیگر اشارات مختصری نیز
داشته ،به نظر میرسد ذکر این اظهارات از سویی و تحلیل مبساوط ،دقیاق و مسائلهمحاور ایان
موضوعات حول لذت زیباییشناسی ،عالوه بر اینکه ماهیات معرفتایباودنِ ایان ناوع از لاذت و
کیفیت پدیدکمدن کن در فرکیند ادرا زیبایی را تبیین میکند ،امکان بررسی و تحلیل ارتباط این
مقوله را با سایر مفاهیم مانند شناخت حسی ،میل ،خیر و  ...نیز فراهم میسازد.
ماوجهی از ماهیّات لاذت
پژوهش پیش رو با طرح ایان پرساش کاه «کیاا میتاوان تبیاین
ّ
زیباییشناختی و تمایز کن از لذت زیستی به دست داد؟» مدعی است که توصای و تبیاین قابال
قبولی از ماهیت لذت برکمده از ادرا زیبایی و لذت حاصلشده از ارضای تمایالت زیستی مبتنی
بر اشارات توماس وجود دارد .بر این اساس ،نگارنده در این جستار با روش توصایفی ا تحلیلای،
ال و بالذات در پی تبیین ماهیت «لذت زیباییشناختی» بوده است ،اما با توجه به اینکه لاذت ،از
او ً
ی

سو محصولِ فرکیند معرفتی و ادراکی در نسبت با امر زیبا ،که خیر هم هسات ،میباشاد و از

سوی دیگر ،توماس مقوله «لذت» را در تعری زیبایی اخذ کرده و همچنین امر خوشایند را یکای
از تقسیمات خیر میداند ،بنابراین بحث لذت ،یا به عبارتی خوشایند ،باه طاور جادی باا مفااهیم
زیبایی و خیر مرتبط است و توضیح فرکیند ادرا زیبایی و تعری کن مبتنی بار نظریاه شاناخت
ککوییناس که منتهی به لذت زیباییشناختی میشود و همچناین توضایح مسائله خیار بشاری و
ارتباط کن با میل و لذت ،ضروری به نظر میرسد .از اینرو در ضامن بخاش اول ،یعنای ماهیات
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لذت زیباییشناختی ،بعد از اشاراتی کوتاه راجاع باه موقعیات بحاث از لاذت در منظوماه فکاری
توماس ،ماهیت معرفتشناختی زیبایی و تحلیل ارتباط کن با مقوله خیر ،تبیاین شاده اسات و در
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نهایت با عط توجه به مقدمات و گزارههای بهدستکمده ،تمایز «لذت زیباییشناختی و زیستی»
در کانون تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
ِ.1پیشداشتهایِتوماسِآکویینیِدرِزیباییشناسی ِ

«زیباشناسی قرون وسطا واجد یکپارچگی بود ،هرچند در طول هزار ساال تاا حادودی گساترش
یافت و تغییر کرد» ( .)Ibid.: V. 3, P. 13بر این اساس ،تعری زیباییِ قرون وساطا ،باه شاکل
فراگیری پذیرفته شد .تعری مذکور ،که تعری باستانی را با دقت بیشتری بیاان کارد ،محصاول
رویکرد اسکوالستیکی قرن سیزدهم ،بهویژه از ناحیه توماس ککوییناس ،بود .این تعری از زیبایی
( )pulchra sunt quae visa placentمنحصر در دو عنصر است؛ مداقه در زیباایی بار حساب
سوژه و کن بهجتی که به وسیله زیبایی موجود در شیء القا میشد .نظریه زیبایی قرون وساطایی
که ادعا میشد مبتنی بر دو چیز اسات (تناساب و وضاوحet claritas /

 )commensuratioدر

حقیقت مصالحهای واقعی بین دو نظریه مخال باستانی ایجاد کرد؛ نظریه یونانی یا هلنیا
زیبایی را فقط تناسب میدانست و نظریه یونانیمآبانه و هلنستی

کاه

که زیبایی را صرف ًا درخشش و

وضوح میدانست.
ادعای دیگر این بود که زیبایی واقعیتی عینی است و اینکه زیبایی شیء ناه فقاط مبتنای بار
خصوصیاتش ،بلکه بر لوازم شیء نیز متکی است .نتیجه این ادعا درکی رابطاهمداراناه از زیباایی
بود؛ این ادعا که زیبایی رابطهای بین سوژه و ابژه است .این ادعاا سابب ناوعی جادایی از در
کالسی ِ باستانی شد ،که زیبایی را مطلق ًا عینی میدانست .این انفکا فقط محادود باه قارون
وسطا میشد؛ زیرا دوره مدرن اساس ًا با فاصلهای بسیار دور از زیباشناسی عینیگرا ،کاه در قارون
وسطا متداول بود ،حرکت کرده است (.)see Ibid.: 14-15
البته باید دانست که توماس ککویینی از جمله شاگردان کلبرت کبیر بود و برخی از دیدگاههای
مهم ارسطو را ،که به واسطه کلبرت وارد حوزه زیباییشناسی شده بود ،بهویژه بحث صاورت را ،از
استادش اقتباس کرد:
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ککوییناس در مواجهه با مسئله صورت با عنایت باه زیباایی و هنار تحات تااثیر
کش مجدد اساتادش کلبرتاوس مااگنوس از فلسافه ارساطو باود کاه میتاوان
زیباییشناسی او نامید .در اینجاا باه نقال مالحظااتی از کلبارت میپاردازیم کاه
شباهت نظری ٔه او را با تلقی تومااس از خیار و زیباایی تاییاد میکناد« :در میاان
اشیای موجود هیچ شیئی نیست که بهرهای از خیر و زیبایی نبرده باشاد»؛ «خیار
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چیزی است که همه طالب کنند و خیر اخالقی خیاری اسات کاه باا اساتحکام و
قاطعیت خود ،تمایل انسانی را جذب میکند و باألخره زیبایی خیاری اسات کاه،
عالوه بر خیر ،دارای تأللو و وضوح است»؛ وی معتقاد باود کاه مؤلفار صاوری
زیبایی ،درخشش یا نور است و مؤلفر مادیاش کن چیزی است که داراي تناسب
است ،به همین دلیل او زیبایی را «درخشش صورت جوهری یا بالفعل ،بار اجازاء
متناسب و محدود ماده» تعری میکند(Margolis, 2001: 31-33).
البته وی اندیشههای جدید ،درباره ابعاد اخالقی و روحانی امر زیبا را ،که در نگرش نوافالطونیاان
و دیونو ِزیوس کریوپاگی مجعول وجود داشت ،نیز برای گسترش زیباییشناسی ارسطویی باه کاار

بست .عمده این دقت نظرها در شرح ککوییناس بر بخاش چهاارم کتااب در بااب اساماء االهای
دیونیزیوس دیده میشود .اما زیبایی و مسائل مرتبط با کن «تقریب ًا در تمامی کثار توماس ککویینی،
از شرح بر کتاب جمل (1254-56م ).اثر پیتر لومبارد و درباره حقیقات (1256-59م ).گرفتاه تاا
کتاب جامع علم کالم (1265-73م ).و خالصه علم کالم ،اشاراتی در باب زیباایی و هنار وجاود
ال
دارد .اما بیشترین عبارات او را صرف ًا میتوان در دو اثرش ،یعنی تفسیری بر اسماء االهی (احتما ً
1260-62م ).و جامع علم کالم ،یافت .هر دوی این کثار ،و باه ویاژه اثار اخیار ،مانعکسکنناده
دیدگاههای پختهتر توماس قدیس در باب زیباییشناسی است» ( Tatarkiewicz, 2005: V. 2,

.)P. 247
برخی دیگر از گزارههایی را کاه جازء الینفا

سانت زیباییشاناختی قارون وساطا باوده و

ککوییناس کنها را از طریق استاد خویش یا دیگر منابع موجود اخذ کارده ،میتاوان بادین ترتیاب
برشمرد:
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عالوه بر زیبایی حسی ،زیبایی معقول نیز وجود دارد .به عبارت دیگر ،عاالوه بار
زیبایی جسمی یا ظاهری ،زیبایی روحانی یاا درونای نیاز وجاود دارد .عاالوه بار
زیبایی ناکامل ،که از طریق تجرباه حسای میشناسایم ،ناوعی زیباایی کامال و
االهی نیز وجود دارد و زیبایی ناکامل بازتاب زیبایی کامل است کاه در درون کن
وجود دارد .زیبایی عبارت از هماهنگی یا تناسب و وضوح است .این گزارههاا باه
مباحث دیونیسوس مجعول و کگوستین ،و حتّی قبل از کنها افالطون و فلوطین باز
میگردد .کن دسته از متفکران قرون وسطا که چنین گزارههاایی را میپذیرفتناد،
توجه کمی به زیبایی زمینی داشتند .اما در دوران اوج قرون وسطا ،بهخصوص نزد
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توماس قدیس ،شاهد تحوالتی هستیم .او ستایشگر زیبایی متعالی بود ،اما تلقای
اش از زیبایی مبتنی بر زیبایی زمینی بود (.(Ibid.: 246, 287
ِ.2ماهیتِلذتِزیباییشناختی ِ

ککوییناس لذت را تا حد زیادی در زمینه احساسات ( ،)passionesبررسی میکناد .وی در رسااله
در باب احساسات خود ،تعبیر «گرایشهایِ حیاتیِ شوق برانگیز» را برای احساسات به کار میبرد
و معتقد است لذت به طور خاص ،نوعی احسااس عالقاه و دلبساتگی ( )affectionاسات ،کاه
میتواند برخاسته از ی

علت ا درونی ا یا در نسبت با منابعی بیرونی باشاد .بناابراین ،لاذات در

بستر میل ( )appetiteبه وجود میکیند و میال ( )appetiteباا غایاات ( )endsمارتبط اسات ،و
عبارت از کن چیزی است که در مخلوقات تحر ( )propelیا کشاش ( )drawباه ساوی اماور
گوناگونِ خیر ایجاد میکند (.)Sevier, 2012: 83
بهعالوه ،به نظر میرسد نوعی سلسلهمراتب عمومی در میان امیال انسان وجود دارد ،به این
صورت که «میل طبیعی در پایینترین سلسلهمراتب قرار دارد  ...و این میل با معرفت فیالجملاه
ای پدید میکید که به امور حسی مطلوب تعلّق میگیرد .میل عقالنی یا اراده بااالترین مرتباهای
است که به سوی امور خیر ]عقالنی[ متمایل است ،و زمانی استفاده میشود که مطابق باا عقال
حقیقی باشد ،صرف ًا برای تمایز خیر ظاهری از خیر حقیقی و همچنین انتخااب دومای ناه اولای»
(.)ibid.: 91
رابرت مینر ،در ضمن مطالعات خویش در قلمرو امیال از زاویه دیاد فلسافی ککویینااس ،و در
مقال ٔه «در باب هیجانات؛ احساسات تند» فرمول سادهای را شرح داده است:
میل جسمانی ( )sensitive appetiteتمایل به مصادیق عینی دارد که به واسط ٔه
حواس در میشود ،در حالی که میل یا شوق عقالنی تمایل به سمت امور خیر
کلی دارد که به واساط ٔه عقال ( )intellectدر و فهمیاده میشاوند ( Miner,
.)2009: 21
بنابراین ،به نظر میرسد از منظر توماس ،دو نو ِع میل حسی و عقالنی وجاود دارد کاه هار کادام
فکری دوران خویش است .اگر اینگونه باشد به طور قطع نقش «مرجع خارجی لذت» در تعیاین
نوع لذتی که پدید میکید ،اعم از جسمانی و عقالنی ،بسیار پررناگ خواهاد باود .زیارا «تومااس
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ککوییناس همسو با ارسطو مدعی است که امیال در نهایت به واسط ٔه مصادیق عینی کنها معاین و
مشخص میشوند ،به طور خاص اشیای محسوس منجر به پدیدکمدن میل حسای میگاردد کاه
لذت حسی را نتیجه میدهد و هنگامی که امور و اشیا عقالنی باشد میل عقلی را پدید مایکورد و
لذت عقلی را نتیجه میدهد» ).)Sevier, 2012: 92-93
البته عبارت کامل ککوییناس در این زمینه کم

بیشتری به فهم ماهیت لاذت میکناد .وی

درباره لذت بالذات )(de ipsa delectatione secundum se

در سؤال سایویا

مقالاه اول،

استدالل میکند که لاذت ،ناوعی احسااس ( )delectatio EST passio animaeو باه معناای
دقیق جنشی از میلِغریزی (طبیعای یاا جسامانی) ( delectation sit motus in appetitu
 )animaliاست (1-2.31.1

 )STو البته در مقاله دوم ،اضاافه میکناد کاه «لاذت ()delectatio

همچنین پایان و خاتمهای بر کن جنبش و حرکت ) (terminus motusنیاز هسات (
 .)31.2به عبارت بهتر،

گویی «لذت ماهیتی دوگانه یا دوالیاه (nature

ST, 1-2,

 )two-foldدارد ،کاه در

امتداد یکدیگر پدید میکیند» (.)Sevier, 2012: 103
حال با این توصی  ،پرسش این است که :لذت زیباییشاناختی در میاان ایان دو ناوع لاذت
ال موقعیت مستقلی برای کن قائل شاد؟ باا
(حسی و عقالنی) چه جایگاهی دارد و کیا میتوان اصو ً
توجه به اینکه ککوییناس پاسخ صریحی به این پرسش نداده است ،به منظور استحصاال پاساخی
که انتساب کن به ککوییناس قابل دفاع باشد ،در گام نخست باید اشاره کنیم که در این میان ی
گزاره روشن و قابل فهم وجود دارد و کن اینکه میل و به طور خااص لاذت ،در معناای عاام کن،
محصول ادرا امور خارجی ،در قالب خیر یا زیبا است ،چراکه حرکات میال جسامانی باا ادرا
«امور خیر محسوس» و حرکت میل عقالنی با ادرا «امور معقول» حاصل میشاود و از ساوی
دیگر ،لذت نیز احساسی است که با ادرا امور خاارجی و در قالاب میال جسامانی ،باه جنابش
درکمده و بعد از اتمام ادرا و خاتمه جنبش ،میل سکونت یافته و لذت مذکور به نهایت میرساد.
اگر اینگونه باشد برای شناخت دقیق جایگاه لذت زیباییشاناختی و بازکااوی تماایز کن از میال
جسمانی و عقالنی ،بررسی و مطالعه فرکیند ادرا مرجع میل و لذت ،که همان امار خیار و زیباا
است ،اجتنابناپذیر خواهد بود؛ و در این میان مواجهه ما باا دو مفهاوم خیار و زیباا در قلماروی
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معرفتشناختی و ذهنی خواهد بود ،که ادرا و اتحاد نفس نگرناده باا مصاادیق عینای ایان دو
مفهوم ،اسباب حرکت میل و لذت را مهیا میکند .از اینرو با بررسی ماهیت ادرا زیبایی در پی
فهم و توضیح کیفیت حصول لذت زیباییشناختی خواهیم بود و برای تماایز ایان لاذت از ساایر

لذت زیباییشناختی و تمازی آن از لذت زیستی :ربرسی دیدگاه توماس آکوییناس

امیال که برکمده از ادرا امور خیر هستند ،نیازمند توضیح تمایز امر خیار از زیباا هساتیم کاه از
رهگذر تبیین این دو مقوله از منظر ذهنی و عینی ،جایگاه نسابت ًا دقیاق «لاذت زیباییشاناختی»
مشخص خواهد شد.
ِ.1ِ.2لذتِوِادراکِزیبایی ِ

نویسنده در این قسمت با تکیه بر اظهارات توماس در توضیح مؤلفههایی همچون تعری زیباایی
و ادرا کن مبتنی بر نظریه شناخت ،در پی تبیین کیفیت پدیدکمدن لاذت زیباییشاناختی اسات،
چراکه از رهگذر بحث و بررسی چیستی زیبایی و نیز کیفیت ادرا کن است که میتوان میلِ باه
درکمده انسانی را در نسبت با کن توجیه کرد.
جنبش
ٔ
ِ.1ِ.1ِ.2تعریفِزیبایی ِ

تعری توماس قدیس از زیبایی ،تعریفی مختص به او است .وی در جامع علم کالم دو تعری از
زیبایی مطرح میکند که در اساس مشابه یکدیگرند .زیرا زیباایی در هار دو تعریا ِ تومااس ،باا
شناخت پیوند وثیقی دارد ،اما در تعری نخست او ،که معتقد است «زیبایی کن چیزی است که در
دیدن خوشایند واقع شود ( (ST. 1.5.4) »)quae visa placentتاکید وی بر واژه «دیدن» است
و البته این تعبیر به معنای ذهنیبودن زیبایی نیست و «ککوییناس به اندازه کلبرت
بر زیبایی عینی تاکید میکند» (2001: 31

]استاد خویش[

)Margolis,؛ و شاید این نظر با دقت در ادامه کاالم

وی که به خصوصیت عینی زیبایی ،یعنی تناسب نیکاو ( )debita proportioneاشااره دارد ،باه
روشنی قابل برداشت است .لذا کشکار میشود که زیبایی علیاالصول حیلیّتی عینای و محساوس
دارد ،این در حالی است که سوژه نیز در دریافت و حکم زیباییشناختی دخالت مستقیم دارد .زیارا
شناخت خصوصیات امر زیبا و تصدیق به کن فقط از دریچه تجربه حسی اشیای زیبایِ محساوس
امکانپذیر است.
البته باید اشاره کنیم که به طور کلی در قرون وسطا ،زیبایی خاصیتی از اعیان دانسته میشاد
که لذت را تحری

میکرد و موجد لذت میشد .این مطلاب را ،در دوران اوج اسکوالساتی  ،در

قرن سیزدهم ،ویلیام اوکامی و ککوییناس نیز تصدیق کردند ،اماا «زیباییشناساان قارون وساطا،
دریافت و ارزیابی زیبایی نیاز است نیاز توجاه کردناد» ()Tatarkiewicz, 2005: V. 2, P. 295
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کگوستین و ککوییناس ... ،به جنبه انفسی تجربه زیباییشناختی و تواناییهای مادیای کاه بارای
که «اگر نتیجه و محصول زیبایی ،خوشی و لذت است ،پس باید فاعال اندیشاهورزی نیاز وجاود
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داشته باشد که خوشی و لذت را درون کن شیء زیبا در کند .بناابراین ،زیباایی واجاد دو جنباه
درونی و بیرونی یا همان ذهنی و عینی شد» ).)ibid.: 289
توماس در تعری دوم خویش و در موضع دیگری به جای واژه «دیدن» ،مطلاق «ادرا » را
استفاده میکند و مینویسد« :زیبا کن چیزی است که خوشاایند ادرا اسات

(apprehension

) .(ST. 1-2.27.1) »placetدر این عبارت «ادرا زیبایی» در مقام نوعی شناسایی باوده و واژه
«دیدن» ،که در تعری نخست به کار رفته ،به هم ٔه اقسام ادرا ِ شناختی تعمایم داده میشاود و
این فهم از عبارت توماس چرایی این نظر وی را که «در حواس فروتر مانند بویاایی و چشاایی و
المسه چنین ]شناختی[ روی نمیدهد» ( )ST. 1-2, 27, 1توضیح میدهد و با دقت در کالم وی
کشکار میشود که «در وهل ٔه اول ،حواسی با زیبایی پیوند دارند که بیشتر با معرفت ما ارتباط داشته
باشند؛ یعنی حس بینایی و حس شنوایی .به همین سبب است که از دیدنیهای زیبا و شنیدنیهای
زیبا سخن میگوییم ،اما از چشیدنیهای زیبا و رایحههای زیبا سخن نمیگاوییم» (ربیعای:1390 ،
)79؛ و ککوییناس بهصراحت «لذّات برکماده از ساایر حاواس مانناد عطرهاا و رایحاهها را لاذّات
نازیباییشناختی میداند که گاهی با لذت زیباییشناختی مانند زیباایی زناان ،تلفیاق مایشاود»
(.)Margolis, 2001: 31
زیبایی برای حواس بینایی و شنوایی اولویت داشته و به صاورت مساتقیمتری ،باه قاوه ادرا
مرتبط است و «دو حس بینایی و شنوایی ،کاه ادرا زیباایی باه وسایله کنهاا صاورت میگیارد
شناختیترین )cognoscitivi

 (maximeحواس و از سنخ عقال و دساتیاران عقال (

 deservientesهستند» ( )ST. 1-2.27.1و تفکی

(rationi

قوای حسای در شاناخت زیباایی باه هادف

تاکید بیشتر بر شناختیبودن زیبایی است .تاتارکویچ در تاییاد ایان نتیجاه کاه واژه «دیادن» در
تعری توماس صرف ًا بر ادرا حسی از طریق چشم یا همان قوه بینایی داللات نداشاته ،بلکاه باه
طور مبسوطتری میتواند از معرفت حسی نیز فراتر رود ،اینگونه اظهار نظر میکند:
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چنین به نظر میرسد که این دو تعری در کنار یکدیگر ناسازگارند ،اماا میتاوان
فرض کرد که توماس قدیس فقط ی تعری از زیباایی داشاته اسات .تومااس
قدیس این مفاهیم ]دیدن و ادرا [ را درباره تمامی شناختهای عقلای باه کاار
میبرد .او در کثارش نهتنها از شهود جسامانی یاا خاارجی و محساوس ،بلکاه از
شهود عقالنی ،ذهنی و خیالی ،و نیز از شهود ورای طبیعی ،شهود نیا و شاهود
ذاتی نیز سخن به میان میکورد .هنگامی که توماس صاحبت از ادرا میکناد،
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منظورش صرف ًا ادرا از طریق حس نیست ،بلکه ادرا از طریاق عقال ،ادرا
درونی ،کلی و مطلق نیز هست (ِ .)Tatarkiewicz, 2005: 247
بنابراین ،در تعری ککوییناس ،مفهوم «دیدن» ارتباط بسیاری با تامل و تفکر فعاال
) )contemplationپیدا میکند و بر این اساس «زیبایی اماری قابال ادرا

activity of

(the object of

) intelligenceو به معناای واقعای کلماه کن چیازی اسات کاه در ذهان شناساایی میشاود»
).(Maritain, 1930: 23
اگر «شناخت زیبایی» نوعی فعالیت ذهنی است ،به طوری که تحقق این فعالیت منتهای باه
جنبش میل و تولید لذت میشود ،بهتر این است کاه باه هادف غناای بحاث و دساتیاابی باه
تصویری روشن در زمینه ادرا زیبایی ،رویکرد فلسفی ککوییناس در مسائله شاناختِدر کاانون
توجه قرار گیرد و بهاختصار و متناسب با مسئله این جستار بررسی و تبیین شود.
ِ.2ِ.1ِ.2نظریهِشناختِوِپیرویِادراکِزیباییِازِقواعدِآن ِ

توماس در مسئله شناخت از ضابطهای که قبل از او فلاوطین و ابارقلس باه کن توجاه داشاتهاند
استفاده میکند و کن اینکه «نفس انسان بالقوه همه چیز است و بر این اساس ،شناخت هر چیزی
جز ،وجود ی

شیء برای شیء دیگر نیست و این نیز جز با [شناخت] ذات خود [شناسنده] حاصل

نمیشود  ...از این حیث فاعل شناسنده چیزی جز خودش نخواهد بود و از حیث اینکه میشناسد،
ال شکاری که عقاب کن را تعقیب میکند یا کتابی که انسان کن
تبدیل به چیز دیگری میشود؛ مل ً
را میخواند به نحوی در عقاب و انسان تحقق پیدا میکنند .چون ایان اشایا ) (objectsحاال در
[نفس] سوژه شناسا ( )subjectsقرار دارند[ ،گویی] ساوژهها ،باه گوناهای تبادیل باه ایان اشایا
شدهاند .بر این اساس ،شناخت ،در معنای اعم ،یعنی بهرهمندی از یا

نحاوه وجاود جدیاد کاه

نسبت به وجود قبلی کاملتر است  ...ما این واقعیت را به شناخت ی

چیز و تبدیلشدن به کن یا

اتحاد با کن () )becoming itتعبیر میکنیم» (.(Gilson, 2002: 262
حال پرسش این است که :اتحاد عالم با صورت ذهنی به چه کیفیّتی تحقق مییابد؟ تومااس
برای بشر دو نوع شناخت حسی و عقلی به جهت بهرهمندی از حواس و عقل ،قائل است؛ شناخت
حسی با احساس یا ادرا حسی کغاز شده و به محسوسات تعلق میگیرد و عقال باا توسال باه
پدیدکمدن انواع معقول ( )Intelligible Speciesدر ذهن است و در واقع شناخت حقیقی در ایان

ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی

انتزا ِع صورت جوهری از ضمن صورت خیالی ،شاناخت عقلای را رقام مایزناد کاه محصاول کن
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مرحله حاصل میشود و فاعل شناسا میتواند به مفهوم معقاول شایء ،کاه در جهاان محساوس
حضور دارد ،کگاهی یابد .حال به نظر میرسد در بررسی «ادرا زیبایی» با دو صورت «حسای و
خیالی» سر و کار داریم .بنابراین ،از طرح چگونگی کش و انتزاع صور عقلی چشم میپوشیم.
هر گونه شناخت و هر گزاره معرفتی در نظام فلسفی توماس ،بر مبنای تاثّر از محسوسات استوار
است و کن نیز همان ادرا حسی ،علم یا کگاهی برخاسته از تماس حسی با موضوعات مادی
جزئی است و هر گونه تصدیقی درباره موضوعات مادی که از طریق تماس حسی ادرا شدهاند
نه به عهده حواس ،بلکه متعلق به عقل است و در این میان عالوه بر حواس ظاهری پنجگانه
( )external sensesی سلسله حواس باطنی همچون حس مشتر  ،قوه خیال یا مخیله،
حافظه یا ذاکره و قوه حدس نقش مستقیم دارند (.(ibid.: 228-230
ما در هنگام شناخت با سه مقوله عین ،ذهن و واسطه بین ایان دو ماواجهیم و ایان واساطه
عالوه بر اینکه ماهیّ ِت عینی دارد ،باید بتواند حیلیّتی ذهنی نیز بیابد ،تا نفس با کن اتحاد پیدا کند.
به نظر ککوییناس ،این واسطه همان صورت حسی ( )sensible speciesاست .بنابراین ،ذهن باه
واسطه حضور صورت حسی میتواند به شناخت عینی دست یاباد (266

 )ibid.:و بعاد از اینکاه

تصویر شیء بر حسی معین و سپس بر حس مشتر نقش میبندد ،خیال امکاان ذخیاره انطبااع
حسی مذکور را به دست میکورد ( (ibid.: 228-230و از این رهگذر ،مفهوم صورت خیاالی وارد
تبیین ککوییناس از فرکیند شناخت میشود.
به نظر میرسد مفهوم صورت خیالی ،با وجود اهمیت و نقشی که در انتقال از شناخت حسای
به شناخت عقلی دارد ،در دیدگاه توماس تفاوت چندانی با صورت حسی ندارد؛ هم صورت حسای
و هم خیالی به مرحله حسی شناخت تعلق دارند .اما این صورت حسی بیشتر اشاره به نقشای دارد
که یکی از حواس ظاهری مستقیم ًا از اجسام میپذیرد و حداکلر کنکه باه حاس مشاتر منتقال
میشود و همین صورت حسی در حس مشتر به عنوان ی

صاورت خیاالی ادرا شاده و در

قوه خیال نگهداری میشود (.)Ibid.: 248
با توجه به نکاتی که اشاره شد ،شرطی که شناخت یا اتحاد عالم و معلوم را امکانپذیر میکند
در است و جنبهای از شیء که امکان دریافات و در کن را باه
وجود حیلیّتی خاص در شیء ُم َ
وسیله ذهن مهیّا میکند« ،صورت» شیء است ( .)Ibid.: 264سپس دریافتکننده کن ،خود را با
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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صورت شیء معلوم [حسی یا خیالی[ کمال میبخشد و بدینترتیب ،با تحققِ عملِ شناخت ،وجود
جدیدی حاصل میشود که از سعه بیشتری نسبت به وجود قبلی برخوردار است (.)ibid.: 265
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ِ
شناخت امر زیباا»
ضابطه پیشگفته در ادرا و اتحاد فاعل با صورت شیء را میتوانیم در «
نیز صادق بدانیم .نقطه کغاز این شناخت نیز از زیبایی محسوس کلید میخورد و داناش اولیاه ماا
درباره امر زیبا از طریق ادرا مشخصاات زیباییشاناختی( 1تمامیات ،تناساب و وضاوح) حاصال
ماده کن در ذهن
میشود و این شناخت زمانی اتفاق میافتد که صورت شیء زیبای خارجی بدون ٔ
شناسنده حضور یابد .برای ملال شخصی را در حال نظاره به یا

تاابلوی نقاشای تصاور کنیاد.

صورت نقاشی مذکور ،که در واقعیتی خارجی حضور دارد ،از طریق حاواس ،کاه منفعال شادهاند،
دریافت و در ذهن شناسنده ،در واکنشی ّفعال ،وجود ذهنی پیدا میکند و سپس شناسنده میتواند
صورت شیء مذکور را بازخوانی ،و زیبایی کن را کش کند .باید متذکر شویم که حواس خود قادر
به در و تشخیص زیبایی اشیا بما هی اشیا نیستند ،بلکه این ذهن است که به زیباایی دریافات
شده از شیء واکنش نشان داده و کن را تشخیص میدهد:
بر اساس هماهنگی نظر ککوییناس با نظر ارساطو ،او شارط زیباایی عینای را باا
رجوع به صورت قابل ادرا یا قابل شناخت اشیای مد نظر تلبیت میکناد ... .در
ِ
شایء زیباا ،یاا شاناخت کن،
هر حال ،زیبایی و در کن و لاذت ناشای از در
وابسته به ماهیت صوری اشیای محل بحث است ).(Margolis, 2001: 33
بنابراین ،نتیج ٔه دید یا ادرا زیباییشناختی ،اتحاد با صورت حسی یا خیالی شیء زیبا است که از
صورت شیء خارجی به عنوان علت صوری برخاسته است و این اتحاد است که منجار باه تولیاد
لذت میشود ،اما جنبش و حرکت لذت در واکنش به ادرا امار زیباا چاه تفااوتی باا جنابش و
حرکت میل در واکنش به ادرا امر خیر دارد؟ این پرسش خود متضمن پرسش دیگری در بااب
چیستی تفاوت امر زیبا و خیر است .به باور نگارنده ،پاسخ به پرسشهای ماذکور ،ساحتشاناختی
بودنِ ادرا زیبایی ،و در نهایت ماهیت دقیقتر «لاذت زیباییشاناختی» را باه طاور واضاحتری
نمایان خواهد کرد.
ِ.2ِ.2وجهِتمایزِمیلِوِلذت؛ِمبتنیِبرِتحلیلِنسبتِامرِزیباِوِامرِخیر ِ

در تعری توماس از زیبایی ،که پیشتر اشاره کردیم ،قید مهمی اخذ شده است؛ زیبایی در تعری
خوشایندی ،معلولِ ادرا زیبایی و در حقیقت نتیج ٔه شناخت امر زیبا است و در حقیقات «لاذت»
مقوم زیبایی قلمداد شود .روشن شد که لذت از جمله امیال انسانی است و خواهیم گفت
نمیتواند ّ

ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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که «امر خوشایند و لذیذ» نیز از اقسام خیر است و اساس ًا ماهیّت خیر در نظام تومیستی به لحااو
معرفتشناسی ،با «میل» گره خورده است .حال پرسش این است :توماس بر اتحاد مصداقی خیار
و زیبا تصریح دارد ،اما همه امور خیر ،زیبا نیساتند و بار ایان اسااس برخای از لاذات نیاز قطعا ًا
زیباییشناختی نخواهند بود .در این صورت فارق بین این لذات چه خواهد باود؟ مطالعاه ماهیات
خیر بشری از ی

سو و نسبت بین امر زیبا و خیر از سوی دیگر میتواند گره از بحث تمایز لذات

حاصله از امور خیری را که زیبا نیستند بگشاید .در این قسمت اظهارات توماس در قالب مقدماتی
مطرح شده و در نهایت با ارزیابی و بررسی مقدمات نتیجه نهایی اخذ میشود.
ِ.1ِ.2ِ.2میلِوِماهیّتِخیرِبشری ِ

ککوییناس معتقد است خیر ی

شیء را میتوان از میل و گرایش به کن چیز اساتنباط کارد .زیارا

«خیر عبارت از کن چیزی است که همه اشیا به کن تمایل دارناد (

goodness being what all

 .)Sevier, 2013: 85( »)things desireبه نظر توماس ،مطلوب و خواستنیبودن خیر به دلیال
کن است که از منظر هستیشناختی «خیر حیلیّت کمال ی

موجود را کشکار میکناد و باه واقاع

خیر از کن رو که کامل است ( )Perfectumمطلوب شیء [دیگری] واقع میشود .زیرا هر شایئی
خواهانِ کمال خاص خود است» ) .(ST. 1.5.1بهعالوه «مطلوببودن و کامالباودن خیار ،وجاه
غایی ) (finisشیء را نیز باز مینماید» )1.5.4

 (ST.و «غایت کن خیری است که به انسان بماا

هو انسان و به ملابه موجودی خردورز ،کماال میبخشاد»ِ(کاپلساتون .)518 :1387 ،البتاه بایاد
دانست که تعری توماس از خیر ،تبعیّت از رأی مشهور ارسطو است که میگوید« :خوب هار کن
چیزی است که مطلق ًا خواستنی یا متعلق تمایل است» (.)ST. I.5.1
بخش دیگری از توضیحات توماس در باب خیر را میتوان در رساله جامع االهیات جستوجو
کرد .وی ضمن بحث از «خیر بشری» به تقسیمبندی روشنی اشاره میکند و معتقاد اسات خیار
بشری را میتوان به شری ) ،(honestumخوشایند ( )delectabileو ساودمند ( )utileتقسایم
کرد و به طور کلی چارچوب این تقسیمبندی مبتنی بر خواستنیبودن خیر و حاد پایاان باودن کن
برای حرکت میل است:
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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ِ
قوه میل ،شری خوانده میشاود .زیارا شاری کن
حد پایانی مطلق برای
حرکت ٔ
چیزی است که فی نفسه خواستنی است ) .(per se desideraturاین حد پایانی
قوه میل در کن باه احساسای از ساکون و کراماش )(quies
مطلق از کن جهت که ٔ
میرسد خوشایند نامیده میشود .حدهای میانی حرکات یاا توقفگاههاای نسابی
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حرکت میل« ،سودمند» نامیده میشود .عنوان خیر بر این سه قسم ،نه به شاکل
متواطی بلکه به نحو تشابهی یا قیاسی ) (analogumو باه نحاو تقادم و تااخر
حمل میشود؛ یعنی در وهل ٔه اول بر شری  ،ساپس بار خوشاایند و در نهایات بار
سودمند (.)ST. 1.5.6
ِ.2ِ.2ِ.2تبیینِنسبتِزیباِوِخیر ِ

ککوییناس «با تفکی
صورت ادرا

امر خیر از زیبا ،همچون تفکی

بین امر ذوقی و شناختی ،یعنای کنچاه در

خوشایند است ،تمایز امر زیبا را مختص انساان میداناد؛ "فقاط انساان از زیباایی

اشیای محسوس فینفسه لذت میبرد"» (2001: 31-33

 .)Margolis,به طاور کلای ،اظهاارات

ککوییناس را در باب تمایز خیر و زیبا ،با توجه به تصریحی که داشته است ،میتوان در دو قلمارو
مفهومی و عینی بررسی کرد:
الفِ.تمایزِمفهومیِزیباِوِخیر ِ

ککوییناس با اشاره به حیلیت کمال مندرج در مفهوم خیر ،که وجه غایی خیر را باز مینماید ،از منظر
معرفتشناختی به تمایز خیر و زیبا نگریسته و معتقد است «خیر به طور خاص ) (proprieبا میل
) (appetitumارتباط دارد .از اینرو حیلیت علت غایی ) (rationem finisدر کن برجسته است،
در حالی که زیبا به طور خاص با شناخت ) (vim cognoscitivamارتباط دارد و چون شناخت با
صورت سر و کار دارد ،زیبایی عمدت ًا باا حیلیات علات صاوری )(rationem causae formalis

مرتبط است» ).(ST. 1.5.4
با این توصی  ،خوشایند یا لذیذ ،که میتواند امر زیباا باشاد ،یکای از تقسایمات خیار اسات.
بنابراین ،به نظر میرسد توماس زیبا و خیر را ،از این جهت که هر دو متعلاق میال هساتند ،یکای
میداند؛ اما نقطه ظری تفارق بین این دو از این منظر است که در خیر میل با وصاول باه علات
غایی به سکون میرسد اما همین میل در زیبایی با «فعل دیدن یا ادرا صاورت امار زیباا» باه
سکون میرسد و موجب خوشایندی میشود ،چون خیر دربردارنده کمال و برخوردار از وجه غاایی
است مطلوب است و انسان در پی دستیابی بدان میکوشد ولی امر زیبا ،که به دلیل برخورداری
ادرا

میشود با پدیدکوردن لذت زیباییشناختی ،تحسین بیننده یا شنونده را در پای دارد« :زیباا

ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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کن چیزی است که ما تحسین میکنیم و خیر کن چیزی است که ماا بارای رسایدن باه کن مای
کوشیم» (.)Tatarkiewicz, 2005: V. 2, P. 287
بِ.اتحادِعینیِزیباِوِخیر ِ

با احصاء عبارات ککوییناس در دو رسال ٔه جامع االهیات و در باب حقیقات میتاوان تصاریح وی را
مبنی بر وحدت مصداقی خیر و زیبایی یافت و به ُبن تصدیقِ چنین پیوندی از ناحیه وی پی بارد.
توماس در رسال ٔه جامع االهیات نسبت زیبا و خیر را با تفصیل بیشتر و مبتنی بر سخن دیونوسیوس
بررسی میکناد و میگویاد« :خیار باه عناوان زیباا تحساین میشاود ( bonum laudatur ut

 )pulchrumزیرا خیر و زیبا در عین خارجی یکسااناند ) (in subiecto sunt idemو بار یا
چیز یعنی بر صورت ) (formamمبتنی هستند» ) .(ST. 1.5.4وی در هماین رسااله ،عاالوه بار
تناسب ،به دو ویژگی روشنی ) (claritasو کمال یا تمامیت ) (integritas sive perfectioنیاز
اشاره میکند .معنای مستقیم کمال در اینجا انسجام و یکپارچگی و تمامیات صاورت یا
( )integritasاست؛ چراکه وی مینویسد« :گرایش و تمایل به غایت ،ماالزم

شایء

)(consequitur

صورت است» ( )ST. 1. 5. 5و شاخصههای تناسب ،روشنی و تمامیّت در صورتمندی شایء و در
نتیجه کمال خیر ،همچون امر زیبا بر قوای شناختی کشکار میشوند .این وجه کشکارشدگی خیار را
در متن دیگری از توماس ،که در کن از سه شارط ( )tria requirunturزیباایی ساخن میگویاد
میتوان به نحو کشکارتری دید ) .(ST.1.39.8وی در رساله در باب حقیقت تصریح میکند:
میل با سوقیافتن به سوی خیر ،در کن واحد به زیبا میگراید؛ این گرایش ]به ایان
دلیل است که] که امر زیبا فینفسه دارای انادازه و تناساب ) (modificatumو
تشخص نوعی ) (specificatumاست .این دو خصیصه در حیلیات خیا ِر [یا
موجود] ) (in ratione boni includiturمندرج هستند .اما خیر در عاین حاال
نوعی نسبت کمالی یا جهتگیری به سوی کمال ) (ordinem perfectiviرا به
کن دو ]ویژگی[ دیگر میافزاید ).(DV. 22. 1 ad 12
بدینسان میتوان ادعا کرد که توماس به طور تلویحی به بنیاد ایانهماانیِ عینایِ خیار و زیباا در
ساحت «صورت» اشاره دارد و گویاا از نظار وی« ،زیباایی چوناان پرتاویی رخ مینمایاد کاه باا
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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کشکارکردن ویژگیهای درونی خیر ،کن را بارای قاوای ادراکای شاناختنی میکناد» ( Aertsen,

.)1991: 76
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ِ.3ِ.2ارزیابیِوِاستنتاج ِ

ِ
عزیمت فرکیندی که منتهی به لذت زیباییشاناختی میشاود از
نگارنده معتقد است هرچند نقطه
ادرا زیبایی محسوس است ،اما در نهایت ،شناخت و اتحاد نفس با صورت منتز ِع از امر زیبا ،در
مرحله تع ّقل عقالنی ،یا ِ
دستکم یکی از مراتب کن یعنی صورت حسی و خیالی ،انجام پذیرفتاه و
منتهی به سکون میل و لذت زیباییشناختی میشود و این فرکیناد مشاروط باه «کگااهی فارد از
ماهیّت شناختیبودنِ لذت» نیست ،زیرا «ممکن است انسان متمایل به التذاذ باشد بدون اینکه به
ِ
صورت معقولِ شیئی است که موجب لذت شده ،کگاهی داشته باشد اماا وقتای
التذاذی که معلول
حاوزه شاناخت درمایکورد» (
این حالت به نحو کامل در انسان تحقاق یاباد سار از
ٔ

Margolis,

 .)2001: 31-33بر این اساس ،انتساب این ادعا ،یا حکم ،به ککوییناس ،که لاذت زیباییشاناختی
تاملی» دارد ،غیرمنطقی و بیدلیل نخواهد بود ،کما اینکه برخی به کن تصریح
ماهیّتی «عقالنی و ّ
مشاهده بعضی اشیای طبیعی یا مصانوع
کردهاند« :ککوییناس بر التذاذ تاملی و بیواسط ٔه ناشی از
ٔ
پیچیده که از اجزای متفاوت و خوشترکیبی تشکیل شدهاند تاکید دارد» (.)Ibid.
از سوی دیگر ،در ضمن اظهارات ککوییناس در باب تقسیمات خیر ،اشااره کاردیم کاه «حاد
پایانی حرکت میل از کن جهت که میل به احساس سکون رسیده است ،خوشاایند اسات» (ST. 1-

 .)2.27.1 and Ibid. 1.5.6نگارنده معتقد است «خوشایند» باه عناوان یکای از تقسایمات خیار
بشری ،متناظر با ادرا امر زیبا ،در نفس دریافتکننده زیبایی که خیر نیز هست ،تحقق مییابد و
در واقع امری که به عنوان خیر (علت غایی) برای انسان خوشایند است در عین حال زیباا (علات
صوری) هم هسات ،کاه میال در ادرا کن باه ساکون و کراماش میرساد و پدیدکمادن لاذت
زیباییشناختی معلولِ همین شناخت عقالنیِ صورت شایء اسات کاه برخاوردار از شاخصاههای
زیبایی است .از اینرو است که توماس میگوید« :زیبا ،میل را با دیدهشدن یا شناختهشادن کرام و
ساکن میکند ) .(ST. 1-2.27.1) »(Aspectu Seu Cognitione Quietetur Appetitusزیرا
زیبایی از کنرو که همچون امر خیر ادرا میشود قادر است میل را باه حرکات وادارد و در ادرا
خود ،به کرامش برساند (.(ST. 2-2.145.2) »)Accipitur Ut Conveniens Et Bonum
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ِ.3لذتِزیستی ِ

بسیاری از مقدمات الزم در تبیین «ماهیت لذت زیستی» در قالب حرکت میل و عوارض و لاوازم
کن در بخش اول و ذیل عناوین فرعی مذکور مطرح شد .فصل اختصاصیِ باقیمانده دربااره ایان
نوع لذت نیز در ادامه از نظر خواهد گذشت.
لذت زیستی در زمره امیال و به عنوان امر «سودمند» از تقسیمات خیر است .چون «خی ِر ی
شیء ،از میل و گرایش به کن چیاز اساتنباط میشاود ( The goodness of an object elicits

 .)Sevier, 2012: 85( »)desireعالوه بر این ،در تبیین ماهیّت خیر اشاره کردیم که «حادهای
میانی حرکت یا توقفگاههای نسبی حرکت میل« ،سودمند» نامیاده میشاود [و] عناوان خیار بار
اقسام کن ،نه به شکل متواطی بلکه به نحو تشابهی یا قیاسی و به نحو تقدم و تاخر حمل میشود؛
یعنی در وهل ٔه اول بر شری

 ،سپس بر خوشاایند و در نهایات بار ساودمند حمال میشاود» ( ST.

 .)1.5.6حال به نظر میرسد کن دسته از امور خیر ،که نقش ابژه ساودمند را بارای انساان دارناد،
میتوانند علت جنبش میل و لذت زیستی قرار گیرند .باه دیگار ساخن «لاذت زیساتی» معلاولِ
ارضای تمایالت غریزی انسان ،در وصول به هر کن چیزی است که در حفظ حیات او «سودمند»
تلقی میشود.
بنابراین« ،لذت زیستی» حاصل نوعی فرکیند پیچیده ادراکی و ذهنی مانناد شاناخت صاورت
زیبا نیست و «حرکت میل به وسیل ٔه احساس صارف ،بادون عقال صاورت میگیارد»

(Miner,

) .2009: 25عالوه بر این ،مطلوبیّت امر سودمند مانند امر زیبا فی نفسه خواستنی نیسات بلکاه
لذت کن به دلیل رفع نیازهای حیاتی انسان است که البته میپاذیریم کاه تشاخیص ایان نیازهاا
ناشی از وجود مبدأی عقالنی برای لذت زیستی است .زیرا «کدمی ،همانند هم ٔه جوهرهای دیگار،
دارای میل طبیعی ،به حفظ وجود خویش است و عقل ،با تامل در این میل ،حکم میکند که باید
وسایل ضروری حیات را به دست کورد  ...و همانند سایر حیوانات دارای میل طبیعی به تکلیر نوع
و تربیت فرزندان بپردازد» (کاپلستون .)512 :1387 ،در ضابطهای کلی ،لذّاتی که فرد را به سوی
اموری که تضمینکننده بقا و زیست انسان است ،سوق میدهد ،به عنوان طبیعات غریازی فارد
قلمداد میشوند؛ خواه این تمایالت ،فردی باشد (خوردن ،کشامیدن و  )...یا خصوصایتی اجتمااعی
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داشته باشد (مانند عمل زناشویی) (.(ST. 1-2.31.7
اما ویژگیهای دیگر این نوع از لذت ،که میتوان در نوشتههای توماس با کن مواجه شد ،این
است که «لذت جسمانی ،یا زیستی ،حاصل از امور خیار ،ذاتا ًا فاانی اسات و باه سارعت از باین
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میرود» ( .)ST. 1-2.31.5البته مقصود ککوییناس این نیست که اشایای خیار ماادی ،واقعا ًا خیار
نیستند ،بلکه به نظر میرسد وی معتقد است خیر مادی در مقایساه باا خیار غیرماادی ،خیریّات
کمتری دارد و این با لذت پایدار و ماندگار کنها شناساایی میشاود .وی باه طاور قطاع میگویاد
عمدت ًا «تکامل جسمانی» از لذات مادی برمیخیزد ،چراکه کنها اشتیاقات غریزی برخاسته از امیال
حسی هستند .نکته کخر اینکه لذات زیستی اغلاب باه عناوان درماانی بارای عیاوب و رنجهاای
جسمانی ) (medicinae quaedam contra corporales defectus vel molestiasکه علت
غم ( )tristitiaeهستند ،کاویده میشوند .زیرا لذات جسامانی تساکیندهنادهای بارای غمهاای
جسمانی هستند (« .)ibid.برای مخلوق مادی لذات حسی تساکینی بارای دردهاا اسات و هایچ
چیزی طبیعیتر از جستوجوی درمانگری جسمانی برای درد مخلوقات وجود نادارد» (

(Miner,

.2009: 169
ِ.4تمایزِلذتِزیباییشناختیِوِلذتِزیستی ِ

وجه تمایز لذت زیباییشناختی از سایر لذایذ ،که در بحث ما به طور خاص لذت زیستی است ،باید
مبتنی بر مقدمات توصیفی و تحلیلی گذشته مطرح شود؛ چراکاه لاذت زیساتی نیاز ناوعی میال
مطلاوب انساان اسات .برخای
جسمانی است ،پس معلول ادرا خی ِر خارجی بوده ،به غایت بقاا،
ِ
ِ
لاذت معلاول از
دیگر از امور خیر ،زیبا هستند و در اتحاد با هم ،هستی یافتهاند ،باه نحاوی کاه
ادرا امر خیر ،که زیبا هم است ،ویژگی خاصی دارد .زیرا متعلّق این لذت ،یعنی زیباایی ،اماری
فی نفسه خواستنی بوده و حیلیّتی شناختی دارد و از رهگذر شناخت عقالنی و با انتزاع و تاامالت
ذهنی میسر و محقق میشود و بر این اساس ما «اشیایی را زیبا میخوانیم که هر گوناه لاذتی را
برانگیزاننده لذاتی هستند کاه مساتقیم ًا نتیجاه دیادن و تعماق باشاد»
برنمیانگیزند ،بلکه صرف ًا
ٔ
) .)Tatarkiewicz, 2005: v. 2, P. 286حال با پذیرش مقدمات مطرحشده در دو بخش اخیار،
میتوان با تفصیل بیشتری از مرزبندی میان لذت زیباییشناختی و زیستی سخن گفت.
در بحث از تمایز بین دو لذت ،ما با امری در ظاهر ناسازگار مواجهیم .زیرا ککویینااس از یا
سو میگوید زیبایی بیش از کنکه به امیال و امور خیر مرتبط باشد ،واجد حیلیّت شناختی است و از
ال یکسان هستند و فقط در
سوی دیگر ککوییناس تاکید میکند که امر زیبا و امر خیر اساس ًا و کام ً
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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خیر است ،و اگر از این زاویه به مسئله بنگریم «زیبایی» را فقط علت غیرمستقیم لاذت خاواهیم
دید.
به نظر میرسد راهحل این اظهار نظ ِر ظاهر ًا ناسازگار توجه به دو نوع زاویه دید باشاد؛ اینکاه
ی

بار شیء را از جنب ٔه خیر ارزیابی کنیم و ی

بار از جنبه زیبایی کن؛ بر این اساس ،کنگاه که از

زاویه «خیر» مینگریم شیء را متعلّق «میل» ( )desireا وقتی به کن واصل نشدهایم ا یا شاوق
( )delightا وقتی به کن واصل شدهایم ا بدانیم و کنگاه کاه از جنباه زیباایی مایبینیم شایء را
متعلّق شناخت بدانیم .به هر تقدیر ،ککوییناس در تعری خود از زیبایی تصریح دارد به کنچاه کاه
وقتی دریافت میشود ،لذتبخش است؛ به ایان معناا کاه هار زماانی باه واساطه حواسای کاه
خصوصیت شناختی بیشتری دارند ،یعنی بینایی و شنوایی ،به چنگ عقل درکمد و منجر باه لاذت
ویژهای شد ،زیبا نامیده میشود .بر این اساس ،دو حاس بیناایی و شانوایی ممکان اسات دساته
قویتری از لذت را برای انسان ایجاد کنند که ریشه در عقل ( )reasonو قوه در ()intellect
داشته باشد ،اما نکته مهم اینجا است که برخی از دریافتهای شناختی ما با دستیاابی باه اماور
خیر و وصول به کنها ا که برخی از کنها با «لذت زیستی» ارتباط مستقیم دارند ا نیاز سار و کاار
دارند و درگیرند .اظهارنظری از توماس در این باره وجود دارد که به طور ضمنی بار نکاات پایش
صحه میگذارد .وی در پرسش سیوی
گفته ّ

از مقاله سوم خود مینویسد:

هر کنچه ما به طور طبیعی بدان میل داریم ،همچنین ممکن است شیئی معقاول،
متعلق اشتیاق و مطلوب ما باشد ،بدون اینکه در این جهات مخالفتی باشد ،به تبع
نتیجه این خواهد بود هر کنچه میتواند شیء متعلق اشتیاق ) (delectatioباشد،
میتواناد [در عاین حاال] شایء لاذتبخاش ) (gaudiumدر هساتی عقالنای
) (habentibus rationemخود نیز باشد (.)ST. 1-2.31.3
در این میان تاتارکویچ در تبیین تمایز «لذت زیباییشناختی و زیستی» با اشاره باه نکاات پایش
گفته در باب لذت زیستی و تاکید بر کن ،بیان روشنی از تمایز این دو نوع لذت به دست میدهد و
نکته مهمی را نیز میافزاید و کن «خود خواستنیبودن لذت زیباییشناختی» است:
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ما با حضور زیبایی ،احساسی از خوشایندی را تجربه میکنیم؛ لذتی که مربوط به
مشاهده عقلی [معلوم بالاذات] اسات ،چناین لاذتی ویژگای خاصای دارد .دیگار
لذتهای انسان بیشتر با حس المسه مرتبطاند ،و دیگار موجاودات زناده نیاز در
چنین لذتهایی سهیماند ،لذتهایی که در انجاامدادن فعالیاتهاای ضاروری و
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مفید به وجود کمده و در حفظ حیات سودمند هستند .لذت زیباییشاناختی چناین
نیست و با نیازهای طبیعی و حفظ حیات انسان ارتباطی ندارد .به گفتاه تومااس،
امتیاز انسان در این است که تنها موجودی است که قادر به دوستداشتن زیبایی
است و میتواند از زیبایی ،از کن حیث که زیبا است ،لذت ببارد و باه دلیال خاود
زیبایی از کن لذت میبرد.
توماس در پیروی از ارسطو تفاوت این دو نوع لذت را با ملالی شرح میدهاد.
او میگوید صدای گوزن ،هم برای شیر و هم بارای انساان ،هرچناد باه دالیال
متفاوت ،لذتبخش است؛ برای شیر لذتبخش اسات ،زیارا نویادبخش خاورا
است ،اما برای انسان خوشایند است ،زیرا دارای هماهنگی اسات .شایر باه ایان
جهت از محسوسات شنیداری لذت میبرد کاه کنهاا را باا ساایر حاواس زیساتی
مهمش پیوند میدهد ،در حالی که انسان به سبب خو ِد این محسوسات شنیداری
[فینفسه خواستنیبودن کنها] است که از کنها لذت میبارد .لاذتی کاه انساان از
تجربه صداهای هماهنگ میبرد ،ربطی به حفظ حیات ندارد .لذت زیباییشناختی
ریشه در ادرا حسای  -در رناگ یاا صادا -دارد ،اماا برکماده از رباط کنهاا باا
فعالیتهای زیستی او نیست ،بلکه برکمده از همااهنگی و تاوازن در کنهاا اسات.
احساسهای زیباییشناختی بسان احساس معین مهم زیستی صرف ًا حسی نیسات
و همانند احساسهای اخالقی ،صرف ًا عقالنی هم نیست ،بلکه بین ایان دو اسات
(.)Tatarkiewicz, 2005: V. 2, P. 250
نکت ٔه مهم دیگری که به منظور تتمیم این بحاث بایاد بار کن تاکیاد کنایم ،همگرایای احتماالی
احساس زیباییشناختی با احساس زیستی در مواجهه با برخی مصادیق اسات؛ «تومااس قادیس
میان دو نوع احساس زیباییشناختی تمایز قائل است؛ بعضی از احساسها صرف ًا زیباییشناختیاند
و با رنگها ،اشکال و صداها برانگیخته میشوند و انسان به واسطه خود کنها از کنها لاذت میبارد
نه به علتی دیگر؛ برخی هم ترکیبی از هر دو احسااس ،یعنای احسااس زیباشاناختی و احسااس
زیستی ،هستند .این دسته از احساسها صرف ًا برگرفته از توازن و هماهنگی رنگ و صدا ،یا دیگار
انطباعات حسی نیستند ،بلکه از ارضای تمایالت و امیال طبیعی هم نشائت میگیرناد» (

Ibid.:

 .)250پس بهروشنی میتوان گفت انسان در نسبت و مواجه ٔه با برخی مصاادیق خاارجی ،لاذت
میبیند ،هرچند به لحاو حصولی و ذهنی قادر به تشخیص وجه تمایز این دو نباشد .اما در نهایت
ککوییناس وجه تمایز این دو لذت را در متعلّق ادرا کن دو و نیز کیفیت ادرا میداناد ،هرچناد
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هر دو لذت در بستر میل و در نسبت با امر خیر تولید میشوند ،ولی خیر مذکور در تحری
زیباییشناختی ،صورت زیبای خارجی است که مطلوبیّت بالذات دارد و در تحری

لاذت

لاذت زیساتی

امر سودمند خارجی است که بالعرض نیازهای حیاتی مطلوب انسان است.
نتیجهِ ِ

 .1زیبایی ،امر «خوشایند» و از تقسیمات خیر است و میال را «باه جاناب خاود فارا میخواناد».
حاصل طلبی که انساان در خصاوص امار زیباا باه عناوان کشاکارگی خیار دارد ،باه «لاذت
زیباییشناختی» منتهی میشود ولی جنبش «میل» که از ناحی ٔه زیبایی برانگیخته شاده اسات
ماهیتی معرفتی و شناختی مییابد .زیرا زیبایی به عناوان اماری کاه کماال و خیار را کشاکار
میسازد ،از ی

سو خود را بر «قوای شناختی» نفس ،اعم از حسی و عقلی ،ظاهر میکند و از

سوی دیگر «میل» را «به جانب خود فرا میخواند» و نفس از طریق ادرا معلوم بالاذات ،یاا
به عبارت دقیقتر ،اتحاد با کن ،به کرامش و سکون میرسد.
 .2ککوییناس زیبا و خیر را از این جهت که هر دو متعلق میل هستند یکی میداند ،اما نقطه ظری
تفارق بین این دو از این منظر است که در خیر میل با وصول به علت غایی به سکون میرسد
اما همین میل در زیبایی با «فعل دیدن یا ادرا صورت امر زیبا» به سکون میرسد و موجب
خوشایندی میشود .اما وجه اتحاد این دو به این ترتیب است که جنبه هستیشاناحتی زیباایی
جدای از خیر نیست ،بلکه هر دوی اینها در بنیاد عینی صورت ( )formaپیوند مییابند و متحد
میشوند ،به نحوی که صورت و مشخصههای عینی زیبایی ،همان کشکارگی کمال است و به
خیر نهفته در کن اشاره دارد.
« .3لذت زیباییشناختی» محصول فرکیندی شناخت و تع ّقل است و از ایان منظار ناوعی التاذاذ
تاملی است و مطلوبیّت بالذات دارد ،اما حرکت میل در «لذت زیستی» بادون دخالات عقال و
ّ
تعمق صورت گرفته و در پی تعلق به امور سودمند پدید میکید ،که بارخالف لاذت از اشایای
ّ
زیبا ،بالعرض است و فی نفسه خواستنی نیست ،بلکه صرف ًا برای حل و فصل نیازهای حیااتی
طلب میشود .البته در نهایت ککوییناس همگرایی احتمالی این دو لذت را در مواجهه با برخای
مصادیق میپذیرد.
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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پینوشت

 کالمی- ژپوهشاهی فلسفی

( و کمال یا تمامیاتclaritas)  ککوییناس در اشاره به مشخصههای زیبایی عالوه بر تناسب به دو شرط روشنی.1
 معنای مساتقیم کماال در اینجاا انساجام و یکپاارچگی و.( نیز اشاره میکندintegritas sive perfectio)
.(ST. 1. 39. 8)  استintegritas تمامیت صورت شیء یعنی
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