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 .1مقدمه
ایهایداناا در
بیتردا  ،هر انسانی بهدن ا سعادت واش انواده ود در تالش اس
ا ارت اط با ا ععرتی عیکنن غای اً نو شانا تی
غرب شرق ،سعادت را در شنا
کاعلی اس که از عه ه عوام کاه
که آ را عوجب سعادت عیدانن ععرت اقینی شنا
بر ععرت اانانی تکیه دارن  ،برننیآا ؛ اان درحایی اس که دعوت باه ساعادت در ادااا ،
اان راه را بارای هناه بااز عایدانا  .عسائله،
برای هنه عردم اعم از واص عوام اس
اانجاس که آاا برای حل اان عشکل ،راهی ان اشی ه ش ه اس اا نه؟ آاا ععرتا ااناانی،
هیچ راهی به سعادت ن ارد؟ عا برای بررسی اان عوضو  ،سارا د تان از بزرگاا ان اشاه
تلسفی در عرصه دان اعنای ساان توعااس آکوئینااس ( )Saint Thomas Aquinasاز سانّ
تلسفه عسیحی عالعه ب اب اای از عتعابیا تلسفه اسالعی ،رتته دا گاه آ هاا نسا باه
را عاورد
ا ارت اط ااند باهم ،گستره عح ده اان شنا
تعراف سعادت ععرت
بررسی قرار دادهاام تا راهی برای حل اان ععضل بیابیم.
درابت ا تعراف سعادت در نااه اان د عتفکر را بررسی عیکنیم آ گاه در ععرتی ععرتا
ا بهعنوا سعادت حقیقی ،درپی پاسخ پرسش ود بر واهیم آع .

 .2مفهوم سعادت در اندیشه آکوئیناس
عال هبر جل ساوم جااع بار ردّ کااترا ( )Summa contra Gentilesکاه در آ آکوئینااس
تحلیل دقیقی از عاهی سعادت انسا ارائه کرده اس که بهش ت تح تأثیر ارساطو اسا
( )Aquinas 1975, Q.64در جاع ایهیات ( )Summa Theologicaبحا کاعال جااععی از
سعادت ارائه عیکن در پنج عسئله به آ عیپردازد .اا عسائله درعاورد غااا نهااای
چهار عسئله درعورد سعادت (.)I-II, Q. 1-5
در اان کتاب با چن تع یر از سعادت عواجهیم که براسااس درجاات علتلاف کناا در
ا ه ساعادت
ععانی عتع دی بهکار عیر د .باا دا که آاا اانها حقیقا احا ی دارنا
باهصاورت عشاترک
برای اانها عشترک ععنوی اس  ،اا سعادت در هرا عتفا ت اس
2
یفظی بهکار رتته اس .
اانها ع ارتان از:
سعادت

ا ( )God’s happinessکه از آ به ( )essential happinessتع یر عیکن

(I-
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.)II, Q. 3, Art. 2
سعادت ترشتاا (.)I-II, Q. 3, Art. 2( )happiness of angels
سعادت کاعل (.)I-II, Q. 3, Art. 2( )perfect happiness
سعادت اقعی(.)I-II, Q. 5, Art. 1( )true happiness
سعادت ناقص (.)I-II, Q. 5, Art. 5( )imperfect, incomplete, partial happiness
سعادت نظری (.)I-II, Q. 5, Art. 4( )contemplative happiness
سعادت عنلی (.)I-II, Q. 5, Art. 4( )active happiness
سعادت زعینی (.)I, Q. 26, Art.4( )earthly happiness
تعلی ااتتن کاعل آ اسا ؛
اجناالً درنظر آکوئیناس سعادت هر چیزی ،تعل ،تعایی
ای ته نو نحوۀ تعلی ااتتن کنا هر چیزی با اکا اار عتفاا ت اسا  .باهتع یردااار،
کنا نهاای چیزهاای کاه عایتواننا باه ساعادت برسان بااهم
سعادت کنا نهاای اس
ا تالف دارن .
تعلی کنا در ا ،با تعلی ااتتن کنا در ترشتاا عتفا ت اسا ؛ تعلیا اااتتن
کنا انسا در دنیا با تعلی ااتتن آ در آ رت ترق عیکنا  .پا ساعادت در هرکا ام از
اانها به اعت ار اانکه درجهای از سعادت اس عتفا ت واه بود؛ یی هنین درجاه بارای
هرا کنا نهاای آ اس  ،اعنی به بیش از آ ننیتوان دس ااب .
ذات اود ( )understanding his Essenceاسا کاه باا
سعادت در ا هنا شنا
درک کرد ذات ود آ را عیااب (( )Comprehendاحابه) .بر الف سعادت ترشاتاا
انسا که ا را عیبینن یی بر ا احابه ن ارن (.)I-II, Q. 3, Art. 8
هنا گونه که در تعراف یذت ،یذت را ادراک نیل به کنا عیداننا ااان د علیفاه،
اکی ادراک کنا دااری رسی به آ  ،د علیفهای اس که در تحقق یاذت الزم اسا ؛
در اانجا نیز ادراک کنا ذات نیل به آ  ،در عورد ا ا جاود دارد؛ چراکاه ساعادت در
عنلکرد ا ( )His operationهنا جود ا اس  1جز اود
ا ،قائم به ذات ا اس
از دااری بهرهعن ننیشود.
داد؟

ای ته اان ش هه در اانجا عطرح اس که آاا اساساً عیتوا سعادت را به ا نسا
چراکه اگر سعادت را «حایتی که به اسطۀ اجتنا هنۀ یرات به کنا رسای ه اسا »( De
 3)Consol 3ب انیم ،ننیتوا سعادت را به ا نس داد چراکه ا عحل اجتناا یارات
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ننیتوان باش  ،زارا در ا ترکیب راه ن ارد.
یی آکوئیناس ععتق اس از آ جاکه سعادت ،چیازی جاز کناا ی یاری ب یعا ا عاقال
ا چیزی از کنا تعقل کم ن ارد ،پ عیتوان به سعادت عتصف شود؛ ای تاه
نیس
اشکا توق ارد نیس زارا اجتنا یرات در ا یز عاً عنجر به ترکیب ننیشاود ،چراکاه
ح ت جود دارد.
تنام کناالت که در عللوقات عتکثر اس در ا بهنحو بساب
اعّا در ترشاتاا ساعادتنن ( ،)happy angels or Blessed angelsکناا نهااای در گار
عنلکردی اس که آ ها را با یر غیر عللوق ( )Uncreated Goodعتحا عایکنا ؛ ااان
عنلکرد در آ ها اح هنیشای اس .
اعا در انسا ها ،کنا نهاای ،در عنلکردی اس که به عوجب آ انسا با ا ا عتحا
شود؛ اان تعل تنها به بلش عقالنی ( )Intellective Partانسا ابسته اس  ،نه بلش حسّای
()Sensitive Part؛ ( )I-II, Q. 3, Art. 3به اسطۀ عنل عقل بهدس عیآاا ناه عنال اراده؛
( )I-II, Q. 3, Art. 4به اان بیا که عیل به غاا  ،نیل به آ نیس  ،بلکه حرک باهسان آ
اس ؛ یذت برد اراده از غاا  ،ععلو حصو غاا اسا  ،ناه ااانکاه حصاو غااا
ععلو یذت برد از آ باش ؛ بنابراان باا چیزی غیر از عنل اراده جاود داشاته باشا کاه
به اسطه آ  ،غاا  ،برای اراده کنن ه بهدس آا  .اان اعر در غاا های عحساوس نیاز قابال
عشاه ه اس  ،زارا عثالً اگر عا با عنل اراده قابلاحراز باود ،جوانا گا آ باهعحا اراده
آ  ،آ را بهدس عیآ ردن  .درحاییکه بهعح اراده کرد آ  ،آ را بهدس ننایآ رنا ،
بلکه با دردس گرتتن آ ا اا چیزی شی ه اان ا آ را احراز عیکنن ؛ قتی اانگوناه آ را
بهدس آ رن از آ یذت عیبرن  .حا در غااات ععقو نیز اانچنین اسا  ،چراکاه عاا در
ابت ا ،نیل به غاا ععقو را اراده عیکنیم ،اان ادراک غاا قتای حاصال عایشاود کاه،
به اسطۀ عنل عقل برای عا حاضر شود .زعانیکه به اان صورت باهدسا آعا  ،اراده آرام
عیشود از آ یذت عیبرد .بنابراان ،ذات سعادت ع تنی بر عنل عقل اسا اعّاا یاذتی کاه
علحق به سعادت عیشود ،به اراده برعیگردد.
چنین عنلکردی در اان عرحله از زن گی دنیا ننیتوان ا عنل عستنر پیوسته باشا ؛
زارا عنل ،با انقطا عتکثر عیشود چو در اان دنیا باه اعناا اتعاا عتعا دی عشا و
هستیم ب عاً عنل تأعل در ا به اسطۀ سااار اعناا قطا شا ه پیوساته نلواها باود،
بههنین دییل ،انسا در اان عرحله از زن گی ننیتوان به سعادت کاعل دس ااب  .ازااانر ،
0
ارسطو ( )Aristotleدرجاایکه سعادت انسا در اان زن گی را ثاب عایکنا ()Ethic. i, 10
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عیگوا که اان سعادت ناقص اس ؛ بع از بحثای باوالنی عایگواا « :عاا انساا هاا را
سعادتعن عیناعیم اعّا تقط هنانن انسا ها» .اان درحایی اس کاه ا ا ،عا ۀ ساعادت
کاعل را به عا داده اس  ،آ قتی اس که عا «هنانن ترشتاا در آسنا » ()Matt. 22:30
5باشیم.
نتیجه اانکه ،در آ عرحله از ساعادت کاعال ،ر ح ( )mind( )‘Mens’ in latinانساا باا
ا عنلکرد عستنر هنیشای با ا عتح عیشود .یی در زن گی حاضر ،به هر عق ار که
از ح ت اکپارچای عنلکرد کم دارام از سعادت کاعل کم واهیم داش  .با اان جاود
بلشی از سعادت را دارا عیباشیم ،هرچه عنلکرد ح ت اتصا بیشاتری داشاته باشا
سعادت کاعلتر واه بود .بنابراان سعادت در زن گی عنلی (که باه اعاور کثیاری اشات ا
دارام) کنتر از حیات نظری اس (که به اعر اح {عالحظۀ حق} عش وییم) .اگر چه انساا
هنیشه بایفعل درگیر تعایی نظری نیس  ،یی از آ جاکه هنیشه بهراحتی عایتوانا باه آ
اودش
بپردازد ،توقف اان عنل به اسطۀ واب اا عنل ب یعی داار را هام در ا ع
بهکار عیبن د ،عیتوا آ را در حکمی تعلی عستنر تلقی کرد (.)I-II, Q. 3, Art. 2
نتیجه اانکه ،جوهر سعادت هنا ادراک ذات ا اس ؛ ساعادت نااقص دنیاوی در
انسا هم هنا ععناْ اس که بهصورت ناقص عحقق عایشاود .آ چاه از قاوای علتلاف
انسا به درک عالام ود عیرسن ربطی به سعادت انسا ن ارد؛ زارا داار حیوانات نیاز در
آ شرا ان  ،بلکه در آ قویترنا  ،عاثالً تیال در عنارْ باوالنی ،ااا شایر در قا رت،
رگوش در سرع  ،سگ در ح بوااای؛ درحاییکاه ساعادت چیازی اسا کاه انساا
به اسطۀ آ از ساار حیوانات برتری عیااب .
پ نزد آکوئیناس ا ۀ سعادت دراصل برای انسا  ،درعاورد غااا نهااای ا باهکاار
ا ،ترشاتاا  ،تا تا قاوای انساا ... ،
عیر د؛ کاربرد آ در عوارد دااری همچو
نوعی تع یر استعاری ،بهعقتضای تناسب حکم عوضو اس ؛ که اان اعار ن ااا عوجاب
لط بح شود.
غفل
بله ،در سعادت ناقص دنیوی انسا  ،قوای حسی عیتوان باهعناوا عق عاه کنا در
بهدس آ رد سعادت علثر اق شاون  ،یای عنال ودشاا عساتقیناً ساعادتی حاصال
ننیکن  .عثالً اان که اگر قاوای سااععه باصاره العساه در حایا ادراک عالانای باشان
عیتوان بستر عناس ی برای قوّۀ عقل در تأعل دربارۀ ا تراهم کن  ،که اگر ن اش ااان تأعال
عقلی با عشکل عواجه عیشود .پ ادراک عالام ساار قوا تقط تا ان ازه ح ی که باه تأعال
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عقلی انسا در ذات ایهی کن کن  ،الزم اس ؛ زارا پردا تن به قوا تاالش بارای تحقاق
نهاا عرت ۀ ادراک عالام آ ها ا که عیتوا از آ به سعادت آ قاوّه تع یار کارد ا چاهبساا
عان عنل قوّه عقل ش ه آ را از تأعل در ذات باری باز عیدارد.
بنابراان ننیتوا با اان نظر عواتق کرد که قلاب نظرااۀ ساعادت آکوئینااس را درگیار
یذت برد از تعایی های اقعاً وب دانسته؛ ساپ آ را تعنایم داده عایگواا
ش
تنام انوا تعایی ها عیتوان به سعادت ناقص عنجار شاود؛ بارای عثاا تعاییا هاای اا
پرستار ،ا ععلم ،ای ان ،عحقق ،ر حانی ،یویهکش ،باغ ا  ...عیتوان عنجار باه ساعادت
6
ناقص شود؛ ععیار هنا «درگیری یذت شالص از اا تعاییا اقعااً اوب اسا ».
براساس اان نظر ،کسی که از ا تعایی ب یذت عیبرد سعادتعن نیس ؛ همچنین کسای
وب یذت ننیبرد نیز سعادتعن نیس ؛ عثالً کسای کاه از عاوزۀ یاو ر
که از ا تعایی
دا عیکن در آ حا  ،یذتی ننیبرد ،در آ ع ت سعادتعن نیس  .اعنی کسای کاه از
کار وب دا عوزه ،یذت ب رد ،در آ حا سعادتعن اس (.)Stenberg, 2016: 5
زارا هنا گونه که گفتیم سعادت انسا از نظر آکوئیناس اساساً به اان حاوزههاا عرباوط
ننیشود ،تنها ا عتعلّق دارد آ هم ادراکا ذات باری اس  .یاذتی کاه از ااان کارهاای
وب جزئی حاصل عیشود نهااتاً بتوان نف را در عسیر تزکیاه کنا کنا تاا بتوانا باه
درکی از حق که عوجب سعادت عیشود نائل آا  .اگر هر کار یار جزئای در زنا گی را
نااچیزی واها
در عقااسه با کل کارهای شلص در نظر بایرام درصا بسایار کوچا
بود؛ هرچن بههنا ان ازه در تحصیل سعادت عشارک دارد یی نام سعادت بار آ نهااد ،
درس نیس .
آکوئیناس از آ جا که ساعادت را باهعناوا ها ف غااای ععرتای کارده اسا  ،اسا اب
سعادات وشیهای دنیوی را از عح دۀ سعادت ارج اعالم عیکن ؛ حتی قتای باه آ
عیپردازد درص د اث ات اان اس که هیچک ام از اانها ننیتوانن عوجب ساعادت باشان .
آ جا که از سعادت دنیوی سلن عیگوا عنظور ا  ،آ عق ار از ه ف غااای انساا بنااهو
انسا اس که در دنیا اعکا صو به آ جود دارد ،که ب عاً با اس اب سعادت دنیاوی (باا
عساعحه در تع یر) عتفاا ت اسا  .هرچنا بااال ره بهارهعنا ی انساا در ااان زنا گی از
نعن هاای که عالام قوای ب نی نفساانی اسا باعا احسااس اوشبلتای در انساا
عیشود.
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 .3مفهوم سعادت در اندیشۀ عالمه طباطبایی
اعّا حکن ص راای که عالعه ب اب ااای اکای از بزرگاا عا اتعا ااان عکتاب شانا ته
عیشود ،یفظ سعادت را صرتاً در عورد سعادت انسانی بهکار ننیبارد بلکاه قائال اسا باه
اانکه هر قّهای سعادت عربوط به ود را دارا اس
سعادت اگر عقلی باش  ،در ادراک جودات عقلی اسا ؛ اگار با نی باشا  ،در عشااه ۀ
عشتهیات حسی اس  ،همچنین سعادت هر قوّهای ابسته باه جاود آ چاه باا آ عناساب
اس عیباش (ص راینتأیهین شیرازی.)036 :2350 ،

ع نای اان نظر نیز ععلوم اس چراکه براسااس حرکا جاوهری ،جهاا دائنااً درحاا
کناایی
ت ییر تحو بهسن کنا اس ؛ هرا از عوجودات حتّی جناادات ،غااا
دارن که بهسن آ حرک عیکنن ؛ ععلوم اس که سعادت هر چیزی رسی باه هناا
جهازات لقتش تقاضای آ را دارد؛ بهغیر آ  ،سعادت داااری
اه اتی اس که لق
ن ارد (ب اب اای .)323/20 :2300 ،در اان نااه ،به بح ساعادت ،باهصاورت جااع اعنای
سعادت دنیا آ رت ناراسته ش ه ،تنام وشیهاای دنیاوی را نیاز در ااان اعار د یال
دانسته از آ بح کرده اس  .عالعه ب اب اای سعادت انسا را در رسی به یار جسام
ر ح ،هر د عیدان ؛
سعادت هر چیزی ع ارت اس از رسی نش به یر جودش ،تا به سیلۀ آ  ،کنا اود را
درااتته ،درنتیجه عتلذذ شود ،سعادت در انسا که عوجودی اس عرکاب از ر ح با
ع ارت اس از رسی به یرات جسنانی ر حانیاش ،عتنعم ش باه آ (ب اب ااای،
.)12/22 :2300

ای ته در حکن ص راای نیز نقطۀ ا ج سعادت عصا اق اتام آ  ،هناا کناا عقلای
انسا در جه ادراک ذات باری اس  .تا اانجا عیتوا به اان جن بن ی رسی از آ جاکاه
غااا نهااای اکای بیشاتر
آکوئیناس در بح سعادت از راه علّ غاای ارد ش ه اسا
صو به آ  ،سعادت ناعی ه عیشود ،پ عراتب عااد  ،ساعادت نیسا هرچنا
نیس
سعادت ناقص ناعی ه عیشود .یی در حکن ص راای ،سعادت در عورد ساار قوا نیز بهکاار
عیر د ،اعنی هر قوّهای که بهعقتضای ذات ود به ادراک عالام ود بار اابا ساعادتعنا
اس ؛ پ سعادت داعنۀ سیعی دارد تنام اان عراحل را سعادت عیناعنا ؛ اعنای ااانکاه
هم در آکوئیناس هم در حکن ص راای عا با د نو کاربرد بارای یفاظ ساعادت عواجاه
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هستیم :سعادت بهععنای عام ،که عنظور از آ رسی هر قوّهای به کناا ب یعای عطلاوب
آ  ،اس ؛ سعادت بهععنای اص ،که در عورد صوص رسی انسا به کنا قوّۀ عاقلاه
بهکار عیر د .در آکوئیناس ،ابالق سعادت در ععنای عام باا عقیّ باه قیا ا عاثالً نااقص ا
شود ،در حکن ص راای ابالق سعادت در ععنای اص باا عقیّ باه قیا کاعال تاام
ا عیپردازام.
باش  .حا به بح از ا چاونای شنا

 .4خدا در اندیشۀ آکوئیناس
بح از ا ن رکن اساسی تلسفۀ آکوئیناس را تشکیل عایدها  .در نظار آکوئینااس ،ا ا
عوجودی اس که دربارۀ ا عیتوا گف که آ چه در عوجودات دااار ذات آ هاا اسا ،
در ا چیزی اس که عا «بود » عیناعیم .در تجربۀ انسانی عا «عوجاود» چیازی اسا کاه
هس اا جود دارد .ازآ جاکه در ا چیزی نیس که بتاوا جاود را باه آ نسا داد،
جود ا ،عین ذات ا اس  .عا عیتوانیم اث ات کنیم که ا هس  ،یی ننیدانایم کاه ا
چیس ؛ زارا در ا هیچگونه چیستی جود ن ارد .چو کل تجربۀ عا دربارۀ اشایاای اسا
جاود» اسا .
که جود دارن  ،ننیتوانیم به عاهی چیزی پایب ارام کاه ذاتاش «باود
( السو .)521 :2331 ،
هنا بور که ورشی علّ تابش نور نیس بلکه علّ جود نور اسا  ،ا ا هام باه
اشیاء قابلی بود ننیده  ،بلکه آ ها را بود عیکن  .بهع ارتداار ،ا جودی باه اشایاء
اعطا ننیکن که بتوانن آ را ناه دارن اگر بهناگاه بلشش ود را باازگیرد یحظاهای هام
بتوانن باشن  .آکوئیناس عیگوا « :ازآ جاکه نور در هوا راشه ن انی ه یذا باا ز ا ورشای
ورشی با هاوا اسا کاه آ را
زاال عیشود»« .نس هنۀ عللوقات به ا عثل نس
نورانی عیکن » ( .)I, Q. 104, Art. 1اگر عا به عایم عللوقاات ازعنظار جاودش بناارام ،در
اانصورت اان گفته صحیح اس که جودی از ودش ن ارد .جود در آ اسا درسا
هنا بور که نور ق نیمر ز در هوا اس ؛ یی جود عایم هرگز جود اودش نیسا ،
بهبوریکه دس کم شأ عایم عقتضی اس تا به چشم بارهم زدنای ااا حتّای کامتار از آ
ناعوجود شود ( السو  .)343 :2331 ،بهع ارتداار ،ترکیب اقعی جود عاهی عساتلزم
اان نیس که ا بتوان عاهیاتی را که جود ن ارن بر پای دارد ،ااا از عوجاوداتی کاه لاق
بابال اسا  .بلکاه
عیکن  ،جودشا را بازگیرد تا تقط عاهی آ ها بنان  .هنۀ اان تار
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تقط باا گف که ا عیتوانس اتاضۀ جود ب ا ها نکنا
آ ها سلب کن ( السو .)232 :2304 ،

اانا

عایتوانا

جاود را از

آکوئیناس بیا عیدارد که ذات یر اان اس که بهنحوی واستنی اس ؛ چاو هناه
واها یران  ،واها کنا ان  ،ععلوم عیشاود کاه یار کناا اسا ؛ چاو کناا
هرچیزی به تعلی آ اس  ،اان جود اس که اشیاء را به تعلیا عایرساان  ،بناابراان،
ا شیء تا جاای یر اس که جود دارد( .)I, Q.5, Art. 1پ عطلاوب نهااای ذاتااً یار
اس  ،تنها ا چیز عیتوان اانچنین باش ؛ ( )I, Q.6, Art. 4آ نهتنها ود کاعال اسا
ا جااع کناا هناۀ
ا اس  .چو
بل کنا هنه چیز اس ( )I, Q.4, Art. 1,2آ
گونهها اس  ،اشتیاق به هر یری اشتیاق به ا اس .

 .5خدا در اندیشه عالمه طباطبایی
در حکن ص راای که ا را اجب ایوجود عایدانا عایناعا بارای حا ت جاود
تفسیرهای عتع دی ارائه ش ه اس ؛ از آ جنله عیتاوا باه « حا ت تشاکیکی جاود»
« ح ت شلصی جود» اشاره کرد .در تفسیر ا  ،حقیق جود ،اا حقیقا تشاکیکی
اس که هم ح ت هم کثرت در جود ،اعوری حقیقی هساتن  .در تفسایر د م ،جاود،
عص اق حقیقی آ تقط جود ا اس ؛ کثرات ،عظاهر آ جاود
اح شلصی اس
اح ان .
عالعه ب اب اای نظر د م را ق و دارد ،به اان بیا که ذات هوا کثرات هنا جاود
آ ها اس  ،اان کثرات علّتی دارن ش نیس که جود ععلو با علّتش عارت ط اسا ؛
اان ارت اط ارت اط جودی به آ علّ اس ؛ اعنی در اصل جاودش باه آ عحتااج اسا .
ااشا در کتاب تفسیرشا عینواس :
«هنین ععنا را عرحوم ص راینتایهین به جهی دقیق یطیفتر بیا ترعوده ،آ اان اسا
که ععلو در هس ش عحتاج علّ تاعلی اس  ،ذاتش ابسته عربوط باه آ اسا ،
با اانکه اان تقر جزء ذات ععلو اس  ،داار ععنا ن ارد که از عرحلۀ ذاتش عقاب اتتااده
بع از جود آ پی ا شود ،ج ای از هم باشان ؛ چاه در چناین صاورتی ذات ععلاو ،
بینیاز از علّ  ،ود ،عستقل از آ عیبود ،در چنین ترضی دااار ععلاو ن اود ،ااان
قتای ذات ععلاو
ود لف تر اس  ،چو تر عا ،ععلو بود ععلو اس  .پ
ج ای از تقر ن وده ،تقر عین ذاتش ش پ از جاود جاز جاودی راباط غیرعساتقل

 232نسبتِ معرفتِ ایمانی به خدا با سعادت...
بهرهای ن ارد ،جودش عین ربط با علّ اس  ،آ استقالیی که آدعی در با نظار در
جود ا عیبین درحقیق استقال ا نیس  ،بلکه استقال علّ ا اس که در ا عشاه ه
ود حکاا عیکن آ را در هناا حا ی
عیکن  ،بنابراان ،جود ععلو از جود علّ
که ود از جود دارد ،عجسم عیسازد.
هیچ عوجودی نیس عار آ که هم در اصل جودش هم در هر جهتی از جهاات کاه در
ک رااای ا س
ای تعایی اشارهکنن ه به ساح عظن
جودش تر شود آا
آا که بهععنای عالع اعنی دالی کنن ه اس  ،از جها ااانکاه آاا اسا جاودش
جود عرآتی آانهای اس که تانی در صاحب آا اس  ،بای ا اساتقال نا ارد ،زاارا
اگر در جودش اا جهتی از جهات جودش عستقل عیباود دااار از ااان جها آاا
نشا گر دالی کنن ه بهسوی ا ن ود ،اان لف تر اسا  ،زاارا تار کاردام کاه
جود عوجودات تناعی جهات جودشا آاات اان  .بنابراان عوجودات از اان جها
که عللوق ا ان اتعا ا هستن  ،اتعایی که با هستی اود صافات هساتی اود ،هساتی
ای را حکاا عیکنن صفات علیای ا را نشا عیدهنا  .ااانکاه عایگاوایم تعال
هنیشه همسنخ تاعل اس هنین ععنا اس نه اانکه تعل اج هوا تاعل باوده عاننا
ضر رت علایف اس (ب اب ااای:2300 ،
حقیق ذات ا باش  ،زارا اان حرف با ب اه
.)161/23

پ «یی تیه (ای تی ایلارج) إیّا ایوجود أباواره رشاحاته» (ب اب ااای)53 :2111 ،
بنابراان در نظر عالعه ب اب اای ،جود ،اح شلصی اس که هنا جاود ا ای عتعاا
اس  ،ععاییل ا ظواهر شل ا هستن  ،هیچ هواتی جز نشا داد غیر ن ارنا  .آ
را با عفاهینی ازق یل جود رابط ،صرفایوجود ،ع م تنااهی ،اث اات عایکنا ( .ب اب ااای،
 )210/23 :2314بنابراان درک حقیق هر عوجودی درک عرت های از حقیق جاود احا
چیزی جز حقیق جود اح نیس تا بتوان غاا نهاای انسا تلقی شود.
اس
از آ چه گفتیم اان نتیجه برعیآا که هام آکوئینااس هام عالعاه ب اب ااای قائال باه
ا را حقیق هستی اجبایوجود عیشناسان  .ب عااً بااا
ح ت شلصی جودا ،
ا رسی به سعادت که هنا اتحاد با ا اس اکای باشا .
نو نااه آ ها در ععرت
ا نزد ااشا به چه ععنا اس .
اکنو به اان اعر عیپردازام تا ر شن شود ععرت

 .6رسیدن به سعادت در آکوئیناس
آکوئیناس عیگوا  :سعادت نهاای کاعل اعکا ن ارد عاار باه اساط ر اا

ذات ایهای
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برای ر شن ش

اان عطلب د اعر را باا یحاظ کنیم:
واهاا چیازی اسا  ،ساعادت کاعال

ا اانکه ،عادام که انسا به چیزی عیل دارد
برای ا حاصل نش ه اس .
د م اانکه ،کنا هر قوّهای براساس حقیق عتعلق آ عایباشا  ،پا کناا عقال باه
ان ازه ادراک حقیق (عاهی ) ا شیء اس  .یکن قتی عقل عاهی ععلویی را ادراک کنا
نتوان عاهی علّ را درک نناا  ،اعنی چیستی علّ را ن انا  ،ننایگوانا کاه آ عقال
بهبور عطلق علّ را درک ننیکن ؛ حا آ که به اسطۀ درک ععلو  ،جاود علّا را درک
دانس که بارای آ علّتای اسا ،
کرده اس  .به اان ابر قتی انسا ععلویی را شنا
اان عیل در ا باقی عیعان که عاهی علّ را نیز ب انا هناین عیال ا را عتحیّار کارده
برعیانایزد که به جستجو بپردازد.
بهعنوا عثا اگر کسی کسوف ورشی را ب ان  ،اان را یحاظ عایکنا کاه ااان پ اا ه
علتی دارد ،چو از عاهی آ علّ بی ر اس عتحیّر ش ه به جستجوی آ عیپاردازد
ع ام به جستجو اداعه عیده تا به عاهی آ علّ قوف ااب .
حا زعانی که عقل انسا عاهی ععلو عللوقی را درک کن  ،تنها اانّیا ( جاود) ا ا
را (بهعنوا علّ آ ععلو ) درک عیکن کنا آ عقل اب اً به علّ ا یی نلواها رسای ،
واه داش  ،پ به کناا ساعادت نلواها
بلکه پیوسته شوق ب یعی به جستجوی علّ
رسی ؛ برای رسی به آ  ،چارهای جاز رسای عقال باه عاهیا علّا ا یای نا ارد؛
ا عاهی ن ارد) تنها به اسطۀ اتحاد با ا بهعنوا عوضوعی کاه
اانگونه اس که (چو
سعادت انسا تنها به آ ابسته اس  ،کنا عیااب ).(I-II, Q. 3, Art. 8
ا ن اس یی نه شنا تی که بهنحاو تلسافی
سعادت آدعی ،شنا
پ غاا
از راه است ال بهدس عیآا  ،چنین شنا تی بهجای ععرتی چیستی ا ،به اان عایرساان
که ا ن چه چیزی نیس ؛ آدعی ننیتوان ساعادتعنا باشا عاار آ کاه ا نا را
ساعادت نهااای
آ گونه که هس بشناس ( .)Aquinas,1975: Chapter 39بنابراان ،غاا
ا ن آ گونه که تینفسه اس اعنی ر اا ذات ایهای باشا .
آدعی باا ع ارت از ر ا
ا نا را
آدعای باه اساطۀ آ
ر اتی که در کتاب عق س به عا عا ه داده شا ه اسا
ر درر واه دا (کاپلستو  )640/1 :2311 ،اان اعر تنها پ از عار اتفااق عایاتتا
(علکی ،هوشنای.)121 :2315 ،
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 .7رسیدن به سعادت در عالمه طباطبایی
عالعه ب اب اای بیا عایکنا کاه انساا بااا در عرحلاۀ ا  ،صافات برجساتۀ انساانی را
جااازان صفات نکوهی ه سا ته در گساترش اعناا شااساته بکوشا  .در عرحلاۀ د م،
عوعظۀ حسنه را پیشه ود سا ته در ر اج داد دانش ترهنگ از هایچ تالشای
حکن
تر گذار نکن  .در عرحلۀ سوم ،باه تلسافۀ ایهای ر ی آ رد ،در پرتاو آ باه ا ج کناا
انسانی برس به سعادت دنیا آ رت نائل آا  ،که نهاا ا ج هر کنایی بهسوی اسا
(ب اب اای .)141/2 :2330 ،پ کسب علوم نظری از راه تعلیم تعلم باعا ااان عایشاود
که راههای تزکیه را بشناس به آ عنل کن  ،با انجام اان اعنا  ،بهارتی برای نفا ااجااد
عیشود ،قابلی درک دراات ععارف عقلی را پی ا عیکنا  .باا کساب علاوم اعناایی را
عیشناس که آانۀ نف را صیقل عیده  ،نف حایتی پی ا عیکن که صاورتهاای علاوم
حقیقی در آ نقش عیبن د .بهع ارتداار ،تاا ۀ اصالح عنل ،اصالح قلاب اسا ؛ تااا ۀ
ا نا در ذات صافات اتعاایش را عشااه ه عایکنا .
اصالح قلب آ اس که جاال
بنابراان سعادت در شهود یقاء علمی حضوری اس  ،نه علوم تکاری حصاویی؛ اساسااً
اشناسی ازبراق علوم تکری حصویی ،اشناسی حقیقی عحساوب ننایشاود ،اعنای
ای حقیقی ارجی را شنا  ،چه رس به اانکه بتوا ا ا
با علوم عفهوعی ننیتوا
ا» کرد.
را با آ دا اا بر آ ابالق «ر ا
عراد از اان ر ا قطعیتران ر شنتران عراحل علم اس  ،تع یر آ به ر ا بارای
ع ای ه در ر شنی قطعی آ اس  ،چیزی که هس باا دانس حقیق اان علام کاه آ
را علم ضر ری عیناعیم چیس ؟
در عیا ععلوعات عا ععلوعاتی اس که ابالق ر ا بر آ ها عیشود ،آ ععلوعات باه
علم حضوری عا اس  ،عثالً عیگوایم :عن ود را عیبینم که عنم عایبیانم کاه نسا باه
تال اعر ارادت نس به آ دااری کراه دارم ،عیبینم کاه تاال چیاز را د سا
تال چیز را دشنن عیدارم ،عیبینم که نس به تال اعر اعی ار آرز عن م .ععناای ااان
اانکه چیازی باین عان
دا ها اان اس که عن ذات ود را چنین عیاابم آ را ب
آ حائل باش چنین ااتتم .اان اعور نه به حواس عحسوسان نه به تکر ،بلکاه درک آ هاا
از اان باب اس که برای ذات انسا حاضرن  ،درک آ ها احتیاجی به استعنا تکار ااا
ذات هار چیازی درک
حواس ن ارد .بلکه ا نو درک شعوری اس که با آ حقیق
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هایچ ساتر
عیشود ،ر ا پر ردگار نیز بههنین ععنا اس اعنی ا را به ج ا ب
ا نا ،
پردهای درک عیکن (ب اب اای .)322-345/3 :2300 ،بهبیا داار ،عاراد از ر اا
هنا شهود ا با علم حضوری اس  ،علم حضوری نه با چشم گوش حاصل عیشاود،
نه با عفهوم ذهنی؛ بلکه باا جاا حقیقا ر ح ادراک عایشاود؛ اعنای ر ح کاه عوجاود
عجردی اس با تنام هواتش ود را به علم حضوری ادراک عیکنا چاو تناام هواا
اواش
ارجی ا ربط تقر تعلّق به جود عساتقل ا ا اسا  ،باا ادراک شانا
ای ود را ادراک کرده ا را عیشناس .
ا باهدسا
تا اانجا ر شن ش که در نظر هر د  ،عنهج سعادت انسا تنها در ر ا
ا را ادراک حضوری اتحاد جودی عیدانن  ،اان ادراک بهععنای
عیآا هر د  ،ر ا
احابۀ کاعل نیس  .تع یر ادراک عح د ذات ا در آکوئیناس ،با تع یار ادراک اساناء ایهای
ا ا اعاری اسا
در حکن ص راای نظم تهم ععقو تری پی ا عیکن  .عنتها اان ر اا
پیچی ه ع تنی بر عق عات ترا انی از تربی علنی عنلی که تنهاا عایتوانا بارای کسای
اعکا تحقق داشته باش که عنح در کسب علوم ععارف درحا عراق اه تاام از نفا
باش عنالً اکثر قراب به اتفاق انسا ها از اان دااره ،ارج واهن بود.
حا عنکن اس کسی ع عی شود که در کنار راه عقل ،راه اانا نیاز بارای رسای باه
اترادی که ننیتوانن اا در عقاام کساب علاوم عقلای بارای رسای باه
سعادت باز اس
سعادت نیستن  ،عیتوانن از راه اانا به اان ه ف دس اابن  .بهتع یری بارای نیال باه ااان
سعادت د راه جود دارد :ا راها صو باه حقاااق ساعادت ،کساب علاوم حقیقای
ععرت اعور عقلی اس  .راه داار ،راه اانا عنل صایح اسا ؛ اگار انساا باا تهاذاب
نف آانۀ د را تطهیر کرد به عشااه ۀ حقاااق رسای دااار نیاازی باه تاالش نظاری
است ال برها ن ارد (ص ر اینتأیهین شیرازی 213/1 :2132 ،ت را جوادی آعلی).
اکنو به اان ادعا عیپردازام.

 .8شناخت خدا از راه ایمان در آکوئیناس
آکوئیناس ععتق اس سعادت آدعی ننیتوان حاصل شانا تی از ا نا باشا کاه از راه
اانا بهدس عیآا  .حتّی اگر از راه اانا بتوانیم دربارۀ ا بیش از آ چاه از راه اسات ال
تلسفی عیتوانیم بهدس آ رام ،ب انیم (کاپلستو .)640/1 :2311 ،
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اسات الیی
ا ا از راه ااناا ) را برتار از شانا
ااناانی ا ا (شانا
ی شنا
عیدان  ،زارا عا ازبراق اانا چیزهاای را دربارۀ ا عیتهنیم که از راه است الیی ننایتاوا
بهدس آ رد .با اان جود ،سعادت نهاای انسا ع تنی بر چنین دانشی نیز ننایتوانا باشا .
به چن دییل:
ا اانکه ،عا سعادت را در کنا تعل عقل دانستیم ععرتا ااناانی در نااقصتاران
تعل عقل نیز اات عیشود ،زارا عقل بسیاری از عتعلقات اانا را به چنگ ننیآ رد.
د م اانکه عا گفتیم که سعادت نهاای در درجۀ ا ع تنای بار تعال اراده نیسا  ،حاا
باین
آ که در ععرت اانانی ،اراده ا یوا دارد؛ اعنی اانا  ،تعال ا تیااری نفا اسا
اانا اراده ،تاصله اس  ،اان اعکا جود دارد که شلص نس به گزارهای علام
نف
تص اق داشته باش یی اانا نیا رد.
سوم اانکه عیل ب یعی با نیل به غاا نهاای اعنای ساعادت کاعال ارضاا عایشاود .اعّاا
از راه اانا  ،عیل را ارضا ننیکن بلکه آ را بیشتار شاعله ر عایساازد .زاارا هار
شنا
کسی عاال اس چیزی را که به آ با ر دارد ب ین .
چهارم اانکه شلص علعن چیزهاای را عیپذارد کاه توساط داااری پیشانهاد شا ه
ودش آ ها را ن ا ه اس ؛ اعنی اانا  ،دانشی بیشتر شا یه شانی اسا تاا داا  .حاا
انسا به چیزی که ن ا ه دااری آ را گفته باا ر پیا ا ننایکنا عاار آ کاه آ داااری
کاعلتری نس به ا از آ چیزها داشته باش  .حا اگر آ دااری نیاز اودش از
شنا
کسی داار شنی ه باش نقل کالم به آ دااری عیکنیم اان ر ن ننیتوان تاا آ ار اداعاه
پی ا کن  ،چراکه اانا به چنین چیزی ،نابلردانه بوده ابنینا بلاش نیسا  .درنتیجاه ،آ
دااری باا ععرتتی برتر از ععرت اانانی نس باه ا ا داشاته باشا  ،اعنای ااا عساتقیناً
حقیق را دا ه باش اا از کسی که عستقیناً دا ه ا ذ کرده باش  .بنابراان ععرت ااناانی،
ا که عوجب سعادت اس  ،نلواه بود (.)Aquinas, 1975: Chapter 40
برتران ععرت

 .9شناخت خدا از راه ایمان نزد عالمه طباطبایی
حکن ص راای ،اانا حقیقی را تص اق عنطقی اا هنا علم تص اقی به ع أ ععااد ،از
شل عقل نظری عیدان .
از عواردی که دالی

عیکن که اانا صرتاً علم تص اق اس  ... :د م،

ا نا عتعاا
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در عوارد ترا انی اانا را ذکر کرده عنل صایح را با آ هامراه کارده اسا  ،اگار عنال،
دا ل در اانا بود ذکر عج د آ تکرار بهحساب عیآع ( ...ص راینتأیهین شایرازی:2366 ،
.)151/2

عالص را اانا را به عراتب سهگانه تقسیم کرده عرت ۀ سوم را اانا حقیقی دانساته اسا ؛
تقسیمبن ی ا چنین اس  .2 :تص اق زبانی؛  .1تص اق زبانی همراه با پاذارش قل ای (ای تاه
علم اقینی حصویی اا شهودی)؛  .3علم تص اق اقینی؛ کاه ااان هناا ااناا حقیقای
ب
اس (تیاضی.)1 :2330 ،
ب انترتیب ،عیتوا گف که جوهرۀ اصلی اانا از داا گاه عالصا را علام ععرتا
اس  .در اق اانا دانی ،اعتقادات اقینی علصوص علوم حقّهای اسا کاه از راه برهاا
اا عکاشفه برای ترد حاصل ش ه اان علوم بهنحوی در جا ترد رسوخ ااتته که قابالز ا
نیس .
الزم به توضیح اس که شکلگیری تص اق عنطقی پانج عرحلاه دارد :تصاور عوضاو ،
تصور عحنو  ،تصور نس  ،تصور ااجاب اا سلب نس اعنی تصاور حکام( ،ااان چهاار
عرحله از اقسام تصوران ) ،تص اق عنطقی ،اعنی تهم عطابق قضیه باا اقا ؛ پا تصا اق
درحقیق اقرار اذعا به حکم ااجابی اا سل ی اس که در عرحلۀ چهارم بود.
نکتۀ عهم اانکه اان تص اق عنطقی عیتوان از ر ی اقین ،اا تقلی  ،اا جهل عرکب ،ااا
ظنّ باش که عنظور عالص را از اانا حقیقی ،هنا تص اق عنطقی از ر ی اقین اس .
اعّا عالعه ب اب اای سلنی داار دارنا ااناا را چیازی تراتار از عرحلاۀ پانجم ا کاه
تص اق عنطقی اقینی بود ا عیدانن ؛ اعنی ااشا اانا را عرحلۀ ششم تص اق که عارادف باا
اذعا  ،اعتقاد ،اعتراف عیباش عیدان  .آ ع اارت اسا از بساتن د (عقا ایقلب) باه
چیزی که در عرحلۀ تص اق عنطقی تهنی ه ش ه اس  .حاصال ااان عقیا ه ااان اسا کاه
تص اق عنطقی ،عرحلهای سابق بر اانا حقیقی شرط حصاو آ باوده ازنظار حیثیا
ذاتی ،ع اان با حیثی ذاتی اانا حقیقی اس ؛ زارا اانا کار د  ،تص اق کار عقل اس .
تص اق عنطقی ،شرط عقتضی علّ ناقصه اانا اس  ،یذا اانا درصورتی علثر اقا
 ...درکار ن اش .
عیشود که عانعی از نفاق استک ار عص ی
بین تص اق عنطقی اانا  ،سه تنااز عهم جود دارد :اکای ااانکاه تصا اق عنطقای
علم ،عحصو عقل نظری اس  ،درحاییکه اانا عحصو عقل عنلی اس .
د م ،اانااا اعااری ا تیاااری اسا  ،انسااا عایتوانا بااا جااود درک حقیقا از آ
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سرباززن ؛ درحاییکه تص اق غیرا تیاری اسا  ،کاه پا
حاصل عیشود (تیاضی.)23 – 24 :2330 ،

از حصاو عقا عات ،بایضار ره

سوم ،اانا در نف ی آیوده گرتتار تنتعات دنیاای حاصل ننایشاود نیااز باه عق عاۀ
تزکیه بهارت ع م تعلّق به دنیا دارد .درحاییکه تص اق عنطقی اانگونه نیس .
در اق  ،از دا گاه عالعه ب اب اای اانا به چیزی ،عل ر از علم به آ چیاز اسا ؛ زاارا
علم به ا عطلب به اان ععناس که بین اجزای سهگانه آ قضیه اعنی عوضو  ،عحناو
نس  ،به ساب نف پیون عستحکم غیرقابل ز ایی برقرار ش ه اس  .اان پیونا ثابا
که تراتر از تصوّر درح ّ تص اق اس  ،گره عق ی اس که نفا باین اجازای دا لای
اان پیون هنا علم نف به آ قضیه اس .
قضیه برقرار کرده اس
آ ع اارت اسا از گاره عقا
اعّا اانا به عطل ی ،اعری عل ر از پیون علنی اس
آ قضیه برقرار عیشود که سا ب عایشاود نفا نسا باه آ
د عی که بین ود نف
علنی که برااش حاصل گشته ،گرااش ااب آ را بپذارد .پذارتتنی که س ب عیشود نفا
دربرابر آ علم آثاری که اقتضاء دارد ،تسلیم شود.
اانا از دا گاه عالعه در اق  ،هنین عق د م قلب اس ؛ هنا چیزی که در آثار عالعاه
با تعابیری همچو «ایتزام عنلی» از آ ااد عیشود« .اانا بهععنای اذعاا تصا اق چیازی
ایتزام به یوازم آ اس » (ب اب اای( )0/25 :2300 ،گلستانه.)15 :2312 ،

 .11جمعبندی
با توجه به تعراف عالعه از اانا که آ را صرف علم ن انسته ،بلکاه اعتقااد قل ای هامراه باا
ایتزام عنلی اس  ،عیتوا پذارت که سعادت ع تنای بار ااناا حقیقای باشا  .زاارا دقیقااً
عشتنل بر هنا علنی اس که اهل نظر باا برهاا باه آ عایرسای ن تنهاا راه تحصایل
سعادت ععرتی ش ه بود؛ یی اان اعر نیز عشکل عا را حلّ ننیکن زارا عنظاور عاا از ااناا ،
اانا عوام بود ،نه اانانی که عتعلّق آ تص اق اقینی برهانی اس .
آ چه از آکوئیناس بیا ش نشانه آ اسا کاه ی ااناا را تصا اق عنطقای تقلیا ی
عیدان  ،براساس اان تعراف درس اس که سعادت را ع تنی بر اانا ن ان .
با توجه به آ چه گفته ش اان اشکا به تعراف عالعه ب اب اای از ااناا ارد عایشاود
که چنین اانانی که عحصو تص اق اقینی اس  ،نادرایوجود بوده اکثراا اهال ااناا را
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شاعل ننیشود ،الزعهاش اان اس
ن اشته باشن .

که جز اهل نظار تلسافه ،تاوا نیال باه ساعادت را

در اق  ،سعادتی که برای اهل نظر حاصل عیشود برای غیر آ هاا قابال صاو نیسا ،
هرچن آ ها به عرات ی از سعادت عیتوانن نائل شون  .بناابراان ااناا اکثراا اهال ااناا
عوجب سعادت حقیقی ر ا ذات ایهی نلواه بود.
هنین نتیجه بر نظر آکوئیناس نیز عترتب اس  ،زارا درس اس که ا در تعراف ااناا
سع عیده یی تصراح دارد که سعادت ننیتوان ع تنی بر ععرت اانانی باش .
یی با توجه به عجنو آ چه گفته ش بهنظر عیرس ازآ جا که ر ا  ،بع از تحصایل
عق عات ،با علم حضوری نیل به حقااق عقلای حاصال عایشاود تاالشهاای نظاری،
زعینهساز عق عه اس  ،زارا انسا قوّهای که عستقیناً بتوان باا آ  ،ساعادت را کساب کنا
ن ارد؛ ( )I-II, Q. 5, Art. 5ر ا ذات ا ،توق ب یع انساا بلکاه تاوق ب یعا هار
برای هیچ عقل عللوقی اعکا ن ارد که بتوانا باا قاوای ب یعای اود باه
عللوقی اس
ر ا ذات ایهی نائل شود ( )I, Q. 12, Art. 4از آ جاکه جاز ا نا  ،داااری قاادر بار
اای شا  ،اارج از
چنین ر اتی نیس  ،پ باا انسا بهگونهای اای شود؛ چو
توا ب یعی انسا اس  ،باا تی ایهی ( )Grace of Godکه هناا اشاراق ناور ا نا ی
( )Light of gloryاس  ،بهع د انسا بیاا ( .)Aquinas, 1975: Chapter 53توضیح ااانکاه،
چو ب یع ا عقلی عللوق ،توا ر ا ذات ا را ن ارد ،الزم اسا کاه تاوا قاوّۀ تعقال
بۀ اسطۀ یطاف ایهای اتازااش اابا  ،آکوئینااس ااان اتازااش قاوّه عقلای را اناارۀایعقال
( )illumination of the intellectعیناع که کنا اصی برای عقل اسا کاه باه اساطۀ آ
ا را پی ا عیکن (.)I, Q. 12, Art. 5
توا ر ا
پ عیتوا پذارت که اانا تقلی ی عنل صایح نیز هنین اثر تنهیا ی عقا عی را
دارا باش انسا را به آ شهود درک حضوری برسان ؛ چراکه هار د درنهااا  ،در اثار
اتاضۀ ع أ ا یی یطف ا واه بود.
بهبیا
تواناای
عللوقی
ا اس
حا ازآ

آکوئیناس ازآ جاکه هر عوجودی تاب قوانین ب یع اس  ،براساس هنین قاانو ،
لاق شا ه از قا رت هار
عنل آ عح د عیشاود ،آ چاه تراتار از ب یعا
ارج اس  .درنتیجه اگر نیاز باش تا کاری تراتر از ب یعا انجاام شاود بایشا
که آ را انجام عیده ؛ عانن زن ه کرد عردگا بینا کارد کاورا اعثاا آ .
جاکه سعادت ،یری اس تراتار از ب یعا عللاوق ،بناابراان عحاا اسا کاه
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به اسطۀ تعل عللوقی اعطا شود؛ بلکه تنها توسط
(.)I-II, Q. 5, Art. 6

ا اس

که انسا به ساعادت عایرسا

ازنظر عالعه ب اب اای نیز تجهیزات جودی انسا بهتران دییل اس بر اانکه انسا نیاز
عناسب تجهیزات جاودی
عانن ساار انوا آترانش ه تی دارد که عتضنن سعادت ا س
ود راهی به ه ف سعادت ود دارد (ب اب اای .)16 :2333 ،یی ازآ جااای کاه انساا
یار ساعادت اود نیسا  ،عاار توساط
تینفسه سراپا تقر اس  ،به هیچ جه عایا
پر ردگار ود ،بهناچار در اان رجوعش بهسوی پر ردگار نیاز عحتااج اسا باه عناااتی از
عساکن باه
پر ردگارش ،اعانتی از ا ؛ چو رجو به ای تعایی احتیاج به ع وداا
درگاه ا دارد ،که اان عحقق ننیشود عار به توتیق اعان ا (ب اب اای.)303/0 :2300 ،
بنابراان عیتوا پذارت که اانا اهل اانا ی تقلی ی نیز قابلیا رسای باه ساعادت را
داشته باش ایزاعی برای داشتن تص اق اقینی نیس ؛ چراکاه تاالش اهال نظار در کساب
تص اق اقینی نیز علّ تاعّه سعادت ن وده عحتاج عناا ایهای اسا  ،بعا از صاو
ر ا  ،از آ تص اق بینیاز واهن بود؛ پ هیچ عنعی ن ارد که صاح ا اانا تقلی ی نیاز
قتی صادقانه بهعقتضای اانانشا عنل کنن  ،از اان عناا ایهی بهرهعن شون به ساعادت
دس اابن .

پینوشت
 .2با توجه به ترجنههای عتع د چاپهای عتنو کتاب جاع ایهیات عا برای ارجا باه ااان کتااب
یکنیم که بهعنوا ننونه باهصاورت I-II,
ناینللی اان کتاب استفاده ع 
از ر ش ارجا استان ارد بی 
 ]Q. 3, Art. 2بوده نشاا گار قسان ا بلاش د م ،عسائله  ،3عقایاه د م اسا  .درضانن،
ینوشا ذکار
ارجاعات دا ل عتن اصلی را بهنقل از عتن اصلی آ ردهااام توضایح آ را در پا 
کردهاام.

]2. ipsum esse ejus est operatio ejus. [I-II, Q. 3, A. 2

 .3کتاب تسالی تلسفه ( )De Consolatione Philosophiaeاثر بوئثیوس ،که توساط ساااه عیثنای باه
تارسی ترجنه چاپ ش ه اس .
 .0کتاب ا الق نیکوعا وسی ( )Nicomachean Ethicsشنا تهش هتران اثار ارساطو در زعیناه ا االق
اس  ،که توسط عحن حسن یطفی رضا عشاالی بهصورت ج اگانه ترجنه چاپ ش ه اس .
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 .5انجیل عتّی اکی از چهار انجیل بهتصواب رسی ه در عها ج اا اسا  .بار پاااه ر ااا سانّتی
عسیحی اان کتاب توسط عتّی اکی از د ازده حاواری عیسای نااشاته شا هاسا  .از سا ه 23
عیالدی به بع  ،پژ هشگرا بهصورت تزاان های درستی دا گاه سنّتی را زاار سالا باردهانا ،
اعر ز بیشتر بر اان با رن که عتی ،انجیلی که ناعش را بر ر ی آ گذشتهان را ننوشتهاس  .بیشاتر
پژ هن گا اعر زی بر اان با رن که انجیل توسط ا نواسن ه عستقل عسایحی در ا ا ار سا ه
اکم عیالدی نوشته ش هاس .
6. engage in and enjoy genuinely good activities
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