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 چكیده
آ  باا ععرتا ا ااناانی باه  ا ا      سعادت انساا    نسا      یستیچ نوشتار حاضر به

عالعاه ب اب ااای در      ی،حیعسا    تلسفهدر سنّ آکوئیناستوعاس   نسا. پردازد عی
پردا تاه    عوضاو    نابه ا یاسالع   تلسفهدر سنّ عتعابیا  حکن  ص راای زعره

کاه  جا دانن    ععتق ن  از آ  سعادت حقیقی را در شنا     اتحاد با   ا عی ،هر د 
، هرگااه انساا    در  یکار ع ها  ب اینها  ا  در عورد غا انسا  یبرا ،حقیقیسعادت 

ععقاو  را   تاران  عقل اس  به تعلی  کاعل رسی ،   عاایی  قوّه ود که  صهی صدر 
از اان شانا   کاعال باه ر اا  تع یار       ،تعقل کرد به سعادت رسی ه اس . هر د 

بار  داننا .   عتعا  عای  را نوعی اتحاد  جودی درح  ظرتی  انسانی با ع  أ کرده   آ 
 توانا   یننا  ردیا گ یعردم به   ا نشأت عا  ساده عاعه نا اکه از ا یععرتت ،اساس ناا

درک ساعادت عحار م    از ناا  ا ؛   اکثار اهال ا  برساان  یقا یها را به سعادت حق آ 
نحاوی   ، بهات اآ   یبرا یحل راه توا  یهر د  ع یاساس ع ان واهن  بود. هرچن  بر

 عن  دانس . که اهل اانا  را نیز از سعادت حقیقی بهره

سعادت، ععرت    ا، اانا  به   ا، ععرت  اانانی، آکوئیناس، عالعاه   :ها دواژهیکل
 .ب اب اای
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 مقدمه. 1

داناا  در    ود در تالش اس    ایهای   انوادهسعادت  واش   دن ا   هر انسانی به تردا ، بی
نو  شانا تی     غای اً کنن  سعادت را در شنا     ا   ارت اط با ا  ععرتی عی ،غرب   شرق

کاه   عوام عه هشنا   کاعلی اس  که از دانن  ععرت  اقینی    را عوجب سعادت عی که آ 
، حایی اس  که دعوت باه ساعادت در ادااا    اان درآا ؛  ننی، براانانی تکیه دارن  بر ععرت 

، دانا . عسائله     اان راه را بارای هناه بااز عای     عردم اعم از  واص   عوام اس  هنهبرای 
 ،راهی ان اشی ه ش ه اس  اا نه؟ آاا ععرتا  ااناانی   ،س  که آاا برای حل اان عشکلاج اان

 شاه اان عا برای بررسی اان عوضو ، سارا  د  تان از بزرگاا     ؟ هیچ راهی به سعادت ن ارد
  از سانّ ( Saint Thomas Aquinasآکوئینااس ) توعااس   دان اعنای ساان    عرصهتلسفی در 

هاا نسا   باه     اسالعی، رتته   دا گاه آ  تلسفهعالعه ب اب اای از عتعابیا     عسیحی تلسفه
  عح  ده اان شنا   را عاورد   گستره ،همد  با تعراف سعادت   ععرت    ا   ارت اط اان

 ا راهی برای حل اان ععضل بیابیم.اام ت بررسی قرار داده
گاه در ععرتی ععرتا    کنیم آ  ابت ا تعراف سعادت در نااه اان د  عتفکر را بررسی عیدر
 پی پاسخ پرسش  ود بر واهیم آع .، درعنوا  سعادت حقیقی ه  ا ب
 

 آکوئیناس شهیاند. مفهوم سعادت در 2

 آکوئینااس کاه در آ    (Summa contra Gentiles) کااترا   جااع  بار ردّ  بر جل  ساوم    هالع
ش ت تح  تأثیر ارساطو اسا     عادت انسا  ارائه کرده اس  که بهتحلیل دقیقی از عاهی  س

(Aquinas 1975, Q.64 ) جاع  ایهیاتدر (Summa Theologica)     بحا  کاعال   جااععی از
ورد غااا  نهااای     عا اا  عسائله در   .پردازد   در پنج عسئله به آ  عی کن  عیسعادت ارائه 

 .(I-II, Q. 1-5) عورد سعادتچهار عسئله در

اسااس درجاات علتلاف کناا  در     از سعادت عواجهیم که بر تع یردر اان کتاب با چن  
دت ساعا  ها حقیقا   احا ی دارنا     ا ه    ر د. باا  دا  که آاا اان کار عی هععانی عتع دی ب

صاورت عشاترک    ها  عتفا ت اس    با عشترک ععنوی اس ، اا سعادت در هرها  برای اان
 2کار رتته اس . هیفظی ب
 از: ان  ع ارتها  اان

-I) کن  تع یر عی (essential happiness) که از آ  به (God’s happiness) سعادت   ا 
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II, Q. 3, Art. 2.) 
 (.I-II, Q. 3, Art. 2) (happiness of angels) سعادت ترشتاا 

 (.I-II, Q. 3, Art. 2) (perfect happiness)سعادت کاعل 
 (.I-II, Q. 5, Art. 1) (true happiness)سعادت  اقعی
 (.imperfect, incomplete, partial happiness( )I-II, Q. 5, Art. 5)سعادت ناقص 
 (.I-II, Q. 5, Art. 4) (contemplative happiness) سعادت نظری
 (.I-II, Q. 5, Art. 4) (active happiness) سعادت عنلی
 (.I, Q. 26, Art.4) (earthly happiness)سعادت زعینی 

آ  اسا ؛  کاعل تعل، تعایی    تعلی  ااتتن  ،سعادت هر چیزی آکوئیناسنظر در اجناالً
 ،تع یردااار  عتفاا ت اسا . باه   با اکا اار  تعلی  ااتتن کنا  هر چیزی  ۀنو    نحوای ته   

هم باه ساعادت برسان  باا     تواننا   یعا   کنا  نهاای چیزهاای کاه   سعادت کنا  نهاای اس 
 ا تالف دارن .

تعلی  کنا  در   ا، با تعلی  ااتتن کنا  در ترشتاا  عتفا ت اسا ؛   تعلیا  اااتتن    
کا ام از  ساعادت در هر پا   . کنا   یعکنا  انسا  در دنیا با تعلی  ااتتن آ  در آ رت ترق 

؛  یی هنین درجاه بارای    واه  بود عتفا ت از سعادت اس  یا درجهکه  ها به اعت ار اان انا
 .اب ا دس  توان  یننا  کنا  نهاای آ  اس ، اعنی به بیش از آ  هر

اسا  کاه باا     (understanding his Essence اود )   ا هنا  شنا   ذات در سعادت 
 الف سعادت ترشاتاا     بر .)احابه( (Comprehend) اب ا یعرا  درک کرد  ذات  ود آ 

 (.I-II, Q. 3, Art. 8)  یی بر ا  احابه ن ارن  نن یب یعکه ا  را  انسا 
 ،ااان د  علیفاه     داننا   یعدر تعراف یذت، یذت را ادراک   نیل به کنا   گونه که هنا 

 ؛اس  که در تحقق یاذت الزم اسا    یا علیفه  دااری رسی   به آ ، د   اکی ادراک کنا 
ساعادت در  کاه  آ ، در عورد  ا ا  جاود دارد؛ چرا     نیل به جا نیز ادراک کنا  ذات در اان

  جز  اود   1هنا   جود ا  اس  (His operationا  )   عنلکرد   ا، قائم به ذات ا  اس 
 .شود یننعن   از دااری بهره

سعادت را به   ا نسا   داد؟   توا  یع اساساًجا عطرح اس  که آاا  ای ته اان ش هه در اان
 De )« یرات به کنا  رسای ه اسا     اسطۀ اجتنا  هنۀ هحایتی که ب»که اگر سعادت را چرا

Consol 3)3  ،که   ا عحل اجتناا   یارات   سعادت را به   ا نس   داد چرا توا  یننب انیم
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 باش ، زارا در ا  ترکیب راه ن ارد. توان  ینن
چیازی جاز کناا ی  یاری ب یعا ا عاقال        ،که سعادت جا  ععتق  اس  از آ آکوئیناس یی 
ای تاه   ؛  به سعادت عتصف شود توان  یع    ا چیزی از کنا    تعقل کم ن ارد، پ   نیس 

کاه  ، چراشاود  یننعنجر به ترکیب  یز عاًاشکا  توق  ارد نیس  زارا اجتنا   یرات در   ا 
 بساب     ح ت  جود دارد. نحو تنام کناالت که در عللوقات عتکثر اس  در   ا به

، کناا  نهااای در گار     (happy angels or Blessed angelsساعادتنن  ) ا در ترشاتاا   اعّ
؛   ااان  کنا   یعا عتحا    (Uncreated Goodعللوق )ها را با  یر غیر  عنلکردی اس  که آ 

 ها  اح    هنیشای اس . عنلکرد در آ 
اس  که به عوجب آ  انسا  با  ا ا عتحا    ها، کنا  نهاای، در عنلکردی    اعا در انسا 

 یحسّا بلش  نهانسا   ابسته اس ،  (Intellective Part) یعقالنتعل تنها به بلش  ناشود؛ ا
(Sensitive Part)؛ (I-II, Q. 3, Art. 3)   ؛ناه عنال اراده    اا آ یعدس   هعنل عقل ب ۀ اسط هب 
(I-II, Q. 3, Art. 4) سان  آ    بلکه حرک  باه  س ،یبه آ  ن لین  ،ابه غا لیع اان بیا  که به

  اا حصاو  غا  کاه  ناا اسا ، ناه ا    اععلو  حصو  غا  ،ااس ؛   یذت برد  اراده از غا
باشا  کاه    جاود داشاته   از عنل اراده  ریغ یزیچ  ابا ناععلو  یذت برد  از آ  باش ؛ بنابرا

قابال  نیاز  عحساوس   یها  اغااعر در  نا. ا ادس  آ هاراده کنن ه ب یبرا  ،ا اسطه آ ، غا هب
عحا  اراده   آ  باه  نا گا  ااحراز باود، جو  عثالً اگر عا  با عنل اراده قابل رااعشاه ه اس ، ز

 ،آ رنا   یننا دس   هرا ب اراده کرد  آ ، آ  عح  به که یحای. درآ ردن  یعدس   هرا ب آ ، آ 
را  آ  گوناه  ناا ی؛    قتکنن  یعرا احراز  آ  ا  ناا  هیش یزیچ اا ا  دس  گرتتن آ بلکه با در

اسا ، چراکاه عاا در     نیچن ناا زیععقو  ن اتا. حا  در غابرن  یع  از آ  یذت ندس  آ ر هب
کاه،   شاود  یعا حاصال   ی قتا   اادراک غا نا  ا ،میکن یعععقو  را اراده   ابه غا لین ،ابت ا

ام آر هدسا  آعا ، اراد   هصورت با  نابه ا که یعا حاضر شود.   زعان یعنل عقل برا ۀ اسط هب
کاه   یا یاذت بر عنل عقل اسا  اعّا   یذات سعادت ع تن ،نا. بنابرابرد یع  از آ  یذت  شود یع

 .گردد ی، به اراده برعشود یععلحق به سعادت 
ا  عنل عستنر   پیوسته باشا ؛   توان  ینن دنیا چنین عنلکردی در اان عرحله از زن گی

  چو  در اان دنیا باه اعناا    اتعاا  عتعا دی عشا و        شود یعزارا عنل، با انقطا  عتکثر 
، سااار اعناا  قطا  شا ه   پیوساته نلواها  باود         اسطۀ هعنل تأعل در   ا ب ب عاًهستیم 

 ،ر  ااان به سعادت کاعل دس  ااب . از توان  یننانسا  در اان عرحله از زن گی  ،هنین دییل به
 0(Ethic. i, 10) کنا   یعا ان زن گی را ثاب  که سعادت انسا  در ا درجاای (Aristotleارسطو )
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هاا را   عاا انساا   : » اا گو یعا که اان سعادت ناقص اس ؛   بع  از بحثای باوالنی     اگو یع
ساعادت   ۀ عا   ، ا ا  اان درحایی اس  کاه   «. ها ا تقط هنانن  انسا اعّ میناع یععن   سعادت

 (Matt. 22:30) «هنانن  ترشتاا  در آسنا »کاعل را به عا داده اس ،   آ   قتی اس  که عا 
 باشیم.5

انساا  باا    (mind) (Mens’ in latin‘) که، در آ  عرحله از ساعادت کاعال، ر ح   نتیجه اان
 .  یی در زن گی حاضر، به هر عق ار کهشود یا  عنلکرد عستنر   هنیشای با   ا عتح  ع

از  ح ت   اکپارچای عنلکرد کم دارام از سعادت کاعل کم  واهیم داش . با اان  جاود  
،   هرچه عنلکرد  ح ت   اتصا  بیشاتری داشاته باشا     میباش یبلشی از سعادت را دارا ع

که باه اعاور کثیاری اشات ا      )تر  واه  بود. بنابراان سعادت در زن گی عنلی  سعادت کاعل
. اگر چه انساا   (عش وییم {حق ۀعالحظ}که به اعر  اح )ری اس  کنتر از حیات نظ (دارام

باه آ    توانا   یراحتی عا  که هنیشه به جا هنیشه بایفعل درگیر تعایی  نظری نیس ،  یی از آ 
 واب اا عنل ب یعی داار را هام در  ا ع   اودش     ۀ اسط هبپردازد،   توقف اان عنل ب

 .(I-II, Q. 3, Art. 2تلقی کرد )عستنر  تعلی در حکمیآ  را  توا  ی، عبن د یکار ع هب
جوهر سعادت هنا  ادراک ذات   ا اس ؛   ساعادت نااقص دنیاوی در     ،که نتیجه اان

چاه از قاوای علتلاف     .   آ شاود  یعا صورت ناقص عحقق  هاس  که ب انسا  هم هنا  ععناْ
ربطی به سعادت انسا  ن ارد؛ زارا داار حیوانات نیاز در   رسن  یعانسا  به درک عالام  ود 

،   باوالنی، ااا شایر در قا رت      تیال در عنارْ   عاثالً ، ترنا   یقو،   بلکه در آ  ان   اشرآ  
کاه ساعادت چیازی اسا  کاه انساا         ، سگ در ح  بوااای؛ درحایی رگوش در سرع  

 .اب ا یعآ  از ساار حیوانات برتری  ۀ اسط هب
کاار   هعاورد غااا  نهااای ا  با    سعادت دراصل برای انسا ،   در ۀ ا  ناسآکوئی نزدپ  

،  ... تا  قاوای انساا     چو    ا، ترشاتاا ، تا    ؛   کاربرد آ  در عوارد دااری همر د یع
عقتضای تناسب حکم   عوضو  اس ؛ که اان اعار ن ااا  عوجاب     نوعی تع یر استعاری،   به
 غفل     لط بح  شود.

عناوا  عق عاه   کنا  در     هبا  توان  یعص دنیوی انسا ، قوای حسی بله، در سعادت ناق
ساعادتی حاصال    ناًیعساتق ثر  اق  شاون ،  یای عنال  ودشاا      لدس  آ رد  سعادت ع هب

که اگر قاوای سااععه   باصاره   العساه در حایا  ادراک عالانای باشان          اان عثالً. کن  ینن
  ا تراهم کن ، که اگر ن اش  ااان تأعال    ۀعقل در تأعل دربار وّۀبستر عناس ی برای ق توان  یع

. پ  ادراک عالام ساار قوا تقط تا ان ازه   ح ی که باه تأعال   شود یععقلی با عشکل عواجه 
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قوا   تاالش بارای تحقاق    الزم اس ؛ زارا پردا تن به  ،عقلی انسا  در ذات ایهی کن  کن 
بساا   چاه  ا  ه تع یار کارد  ت آ  قاوّ از آ  به سعاد توا  یعکه ا ها   ادراک عالام آ  ۀنهاا  عرت 

 .دارد یعرا از تأعل در ذات باری باز  ه عقل ش ه   آ عان  عنل قوّ
را درگیار   آکوئینااس ساعادت   ۀنظر عواتق  کرد که قلاب نظراا   اان با توا  یننبنابراان 

  اا گو یعا را تعنایم داده     ساپ  آ   ؛ وب دانسته  اقعاً یها  یتعایش     یذت برد  از 
اا    یهاا   یا تعایبه سعادت ناقص عنجار شاود؛ بارای عثاا       توان  یع ها  یتعایتنام انوا  

عنجار باه ساعادت     توان  یع، باغ ا   ... کش یویهپرستار، ا  ععلم،  ای ان، عحقق، ر حانی، 
 6.« اوب اسا     اقعااً درگیری   یذت شالص از اا  تعاییا     »ناقص شود؛ ععیار هنا  

چنین کسای   عن  نیس ؛ هم سعادت برد یعز ا  تعایی  ب  یذت کسی که ا، اساس اان نظربر
یاو ر   ۀعثالً کسای کاه از عاوز   عن  نیس ؛  نیز سعادت برد یننکه از ا  تعایی   وب یذت 

عن  نیس . اعنی کسای کاه از    ، در آ  ع ت سعادتبرد یننیذتی  ،  در آ  حا  کن  یعدا   
 .(Stenberg, 2016: 5) عن  اس  کار  وب دا   عوزه، یذت ب رد، در آ  حا  سعادت

عرباوط   هاا  حاوزه به اان  اساساً آکوئیناسنظر از گونه که گفتیم سعادت انسا   زارا هنا 
  یاذتی کاه از ااان کارهاای      ذات باری اس . هم ادراکا آ ق دارد ،   تنها ا  عتعلّشود ینن

بتوان  نف  را در عسیر تزکیاه کنا  کنا  تاا بتوانا  باه        اًنهاات شود یعی حاصل ئ وب جز
ی در زنا گی را  ئا نائل آا .   اگر هر کار  یار جز  شود یعدرکی از حق که عوجب سعادت 

 در عقااسه با کل کارهای شلص در نظر بایرام درصا  بسایار کوچا    نااچیزی  واها      
ام سعادت بار آ  نهااد ،   هنا  ان ازه در تحصیل سعادت عشارک  دارد  یی ن هرچن  به؛ بود

 درس  نیس .
عناوا  ها ف غااای ععرتای کارده اسا ، اسا اب         هجا که ساعادت را با   از آ  آکوئیناس
حتی  قتای باه آ    ؛ کن  یعسعادت  ارج اعالم  ۀدنیوی را از عح  د یها ی وشسعادات   

شان .    باعوجب ساعادت   توانن  یننها  ک ام از اان د اث ات اان اس  که هیچص در پردازد یع
هو انساا  بناا   آ  عق ار از ه ف غااای  ،عنظور ا   اگو یعجا که از سعادت دنیوی سلن  آ 

باا  ) یویا دنبا اس اب سعادت  ب عاًاس  که در دنیا اعکا   صو  به آ   جود دارد، که  انسا 
انساا  در ااان زنا گی از     یعنا   بهاره بااال ره   هرچنا  عتفاا ت اسا .    عساعحه در تع یر(

بلتای در انساا     که عالام قوای ب نی   نفساانی اسا  باعا  احسااس  اوش      ایها نعن 
 .شود یع
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 عالمه طباطبایی مفهوم سعادت در اندیشۀ. 3

حکن  ص راای که عالعه ب اب ااای اکای از بزرگاا    عا اتعا  ااان عکتاب شانا ته        ا اعّ
بلکاه قائال اسا  باه      بارد  یکار نن هیفظ سعادت را صرتاً در عورد سعادت انسانی ب ،شود یع

  ود را دارا اس  سعادت عربوط به یا هکه هر قّ اان

 اسا ؛   اگار با نی باشا ، در عشااه ۀ      سعادت اگر عقلی باش ، در ادراک  جودات عقلی
چاه باا آ  عناساب      ابسته باه  جاود آ    یا هقوّچنین سعادت هر  عشتهیات حسی اس ، هم

   .(036 :2350 ی،رازین شیاینتأیهص ر) باش  یعاس  

دائنااً درحاا    اسااس حرکا  جاوهری، جهاا      برع نای اان نظر نیز ععلوم اس  چراکه 
ناادات، غااا    کناایی    ی جا  از عوجودات حتّسن  کنا  اس ؛   هر ت ییر   تحو  به

   باه هناا    یرس یزیه سعادت هر چک؛   ععلوم اس  کنن  یعسن  آ  حرک   دارن  که به
اااری  ر آ ، سعادت دیغ ی آ  را دارد؛   به لقتش تقاضاه  لق    جهازات کاس   یاه ات
صاورت جااع  اعنای     هبا  ،به بح  ساعادت  ،در اان نااه .(20/323: 2300 ای،ب اب ا) ن ارد

دنیاوی را نیاز در ااان اعار د یال       یهاا  ی وشسعادت دنیا   آ رت ناراسته ش ه،   تنام 
ا  را در رسی   به  یار جسام   دانسته   از آ  بح  کرده اس . عالعه ب اب اای سعادت انس

 ؛  دان  یعهر د   ،  ر ح

نا   اود را  کآ ،  ۀیل س یر  جودش، تا به نش به  یع ارت اس  از رس یزیسعادت هر چ
ب از ر ح   با    کا اس  عر یه عوجودکجه عتلذذ شود،   سعادت در انسا  ینتااتته، دردر

، )ب اب ااای  آ ،   عتنعم ش   باه  اش یر حان   یرات جسنانی   به  یع ارت اس  از رس
2300: 22/12.) 

هناا  کناا  عقلای     ،ا ج سعادت   عصا اق اتام آ    ای ته در حکن  ص راای نیز نقطۀ
کاه  جا آ  ازبن ی رسی   به اان جن  توا  یعجا  انسا  در جه  ادراک ذات باری اس . تا اان

 شاتر یب یکا ا اینهاا   اا  ارد ش ه اسا    غا  ای  غادر بح  سعادت از راه علّ آکوئیناس
هرچنا    سا  یپ  عراتب عااد  ، ساعادت ن   ،شود یع  هیسعادت ناع ،   صو  به آ  س ین

کاار   هب زیقوا ن راسعادت در عورد سا ،ایدر حکن  ص را ی.  یشود یع  هیسعادت ناقص ناع
عنا    ساعادت  ابا  ا ود بار  ماذات  ود به ادراک عال یعقتضا که به یا هقوّهر  یعنا ،ر د یع

 کاه ناا ا یعنا ؛ اناعنا   یععراحل را سعادت  نادارد   تنام ا یعی س ۀاس ؛ پ  سعادت داعن
یفاظ ساعادت عواجاه     یعا با د  نو  کاربرد بارا  ایص را    هم در حکن آکوئیناسهم در 
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  عطلاوب   یعا یبه کناا  ب   یا هقوّهر    یعام، که عنظور از آ  رس یععنا سعادت به :میهست
عاقلاه   ۀانسا  به کنا  قوّ   ی اص، که در عورد  صوص رس یععنا   سعادت به ؛اس آ ، 

 ا  نااقص  عاثالً  ا   یا باه ق   یّعق  اعام با یابالق سعادت در ععنا ،آکوئیناس. در ر د یعکار  هب
کاعال   تاام     یا باه ق   یّعق  ا اص با یابالق سعادت در ععنا ص راای حکن  در   شود،
 .ماپرداز یعحا  به بح  از   ا   چاونای شنا   ا   باش .
 

 خدا در اندیشۀ آکوئیناس. 4

 ا ا   ،آکوئینااس در نظار  . دها   یعا  تشکیل را آکوئیناس ۀتلسف اساسی رکن   ا ن  از بح 
هاا اسا ،    چه در عوجودات دااار ذات آ   گف  که آ  توا  یعا   ۀعوجودی اس  که دربار

یازی اسا  کاه    چ« عوجاود »انسانی عا  بۀ. در تجرمیناع یع «بود »در   ا چیزی اس  که عا 
که در   ا چیزی نیس  که بتاوا   جاود را باه آ  نسا   داد،     جا آ هس  اا  جود دارد. از

کاه ا    میدانا  ینناث ات کنیم که   ا هس ،  یی  میتوان یععین ذات ا  اس . عا  ، جود   ا
اشایاای اسا     ۀعا دربار ۀل تجرب  چو  ک .چیستی  جود ن ارد گونه چیهزارا در ا   ؛چیس 

 اسا . « باود     جاود  »ذاتاش  ب ارام کاه    به عاهی  چیزی پای  میتوان ینن ،که  جود دارن 
 .(521: 2331 السو ، )

   جود نور اسا ،  ا ا هام باه       تابش نور نیس  بلکه علّبور که  ورشی  علّ  هنا
داار،   ا  جودی باه اشایاء    ع ارت . به کن یعها را بود  ، بلکه آ ده  ینناشیاء قابلی  بود  

هام   یا یحظاه ناگاه بلشش  ود را باازگیرد   هرا ناه دارن    اگر ب که بتوانن  آ  کن  ینناعطا 
که نور در هوا راشه ن  انی ه یذا باا ز ا   ورشای    جا ازآ : » اگو یع آکوئیناسبتوانن  باشن . 

را  عللوقات به   ا عثل نس    ورشی  با هاوا اسا  کاه آ     ۀنس   هن»  «. شود یعزاال 
اگر عا به عایم عللوقاات ازعنظار  جاودش بناارام، در     (. I, Q. 104, Art. 1) «کن  یعنورانی 

در آ  اسا  درسا     صورت اان گفته صحیح اس  که  جودی از  ودش ن ارد.  جود  اان
عایم هرگز  جود  اودش نیسا ،   ر ز در هوا اس ؛  یی  جود  بور که نور  ق  نیم هنا 

تار از آ    ی کام هم زدنای ااا حتّا   چشم بار   شأ  عایم عقتضی اس  تا بهکم  که دس  بوری هب
 عساتلزم  عاهی     جود  اقعی ترکیب ،داار ع ارت به .(343: 2331 السو ، ) ناعوجود شود

 کاه  لاق   عوجاوداتی  از ااا  دارد، پای بر ن ارن   جود که را عاهیاتی بتوان    ا که نیس  اان

 اسا . بلکاه   تار   بابال   اان ۀهن .بنان  ها آ  عاهی  تقط تا بازگیرد را  جودشا  ،کن  یع
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 از را  جاود  توانا   یعا    اانا   نکنا   ها ب ا   جودۀ اتاض توانس  یع   ا که گف  باا  تقط

 .(232: 2304 السو ، ) کن  سلب ها آ 
 نحوی  واستنی اس ؛   چاو  هناه    هکه ذات  یر اان اس  که ب دارد یعبیا   آکوئیناس

کاه  یار کناا  اسا ؛   چاو  کناا         شاود  یع، ععلوم ان  کنا ،    واها  ران ی  واها  
 ،، بناابراان رساان   یعا هرچیزی به تعلی  آ  اس ،   اان  جود اس  که اشیاء را به تعلیا   

ذاتااً  یار   پ  عطلاوب نهااای    (.I, Q.5, Art. 1)ا  شیء تا جاای  یر اس  که  جود دارد
تنها  ود کاعال اسا     آ  نه   (I, Q.6, Art. 4) چنین باش ؛ اان توان  یعچیز  اس ،   تنها ا 

 ۀ  ا اس .   چو    ا جااع  کناا  هنا     آ   (I, Q.4, Art. 1,2) چیز اس  هبل کنا  هن
 اس ، اشتیاق به هر  یری اشتیاق به   ا اس . ها گونه
 

 اندیشه عالمه طباطباییخدا در . 5

 حا ت  جاود    یبارا  ناعا   یعا    دانا   یعا که   ا را  اجب ایوجود  ایدر حکن  ص را
  «  جاود  یکی حا ت تشاک  » باه  تاوا   یع از آ  جنله ؛ارائه ش ه اس  یعتع د یرهایتفس
 یکیتشاک  قا  یحق  اا  ، جود ق یحق ،ا   ری. در تفساشاره کرد « جود ی ح ت شلص»

 جاود،   ،د م ریهساتن . در تفسا   یقیحق یاس  که هم  ح ت   هم کثرت در  جود، اعور
عظاهر آ   جاود   ،آ  تقط  جود   ا اس ؛   کثرات یقیاس    عص اق حق ی اح  شلص

 . اح ان 
کثرات هنا   جاود    اکه ذات   هو ا یب نابه ا ،نظر د م را ق و  دارد ایب اب ا عالعه

تش عارت ط اسا ؛     که  جود ععلو  با علّ س یدارن    ش  ن یتلّکثرات ع ناها اس ، ا آ 
در اصل  جاودش باه آ  عحتااج اسا .      یعنا  اس ؛ به آ  علّ یارت اط ارت اط  جود ناا
 :  س انو یع رشا یدر کتاب تفس شا اا

ن اسا   اا  ترعوده،   آ  ایب تر فییطق   یدق یبه  جه نیص راینتایهن ععنا را عرحوم یهن»
اس ،   ذاتش  ابسته   عربوط باه آ  اسا ،    ی  تاعلدر هس  ش   عحتاج علّ ه ععلو ک

ذاتش عقاب اتتااده    ۀکه از عرحلار ععنا ن ارد ان تقر جزء ذات ععلو  اس ، داه اک نا  با ا
ذات ععلاو ،   ین صاورت یاز هم باشان ؛ چاه در چنا    ی ا شود،   ج ای جود آ  پ ز  بع  ا

ن اا اار ععلاو  ن اود،   ا   اد ین ترضی،   در چنبود یع ،    ود، عستقل از آ  از علّ ازین یب
ذات ععلاو    یععلو  بود  ععلو  اس . پ   قتا  ، ود  لف تر  اس ، چو  تر  عا

عساتقل  یرراباط   غ  ین ذاتش ش  پ  از  جاود جاز  جاود   یاز تقر ن وده،   تقر ع یج ا
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در با   نظار در    یه آدعک یآ  استقالی  اس ،   ن ربط با علّین ارد،    جودش ع یا بهره
ه در ا  عشاه ه ک  ا  اس  ه استقال  علّکس ، بلیق  استقال  ا  نیحقدر ن یب یع جود ا  

 ی  آ  را در هناا  حا    کن  عی  ااک   ود ح جود ععلو  از  جود علّ ،ناا، بنابرکن  یع
 .سازد یععجسم  ،ه  ود از  جود داردک
ه در کا از جهاات   یهم در اصل  جودش   هم در هر جهت هک   س  عار آین یعوجود چیه

ا س     ایاا رکنن ه به ساح  عظن    ک ی   اشارهتعای ی    اا جودش تر  شود آ
  اسا   جاودش   اا ه آکا  ناا نن ه اس ، از جها  ا ک ی دالی عناعالع   یععنا که به  اآ

را اا ز ،  نا ارد ا  اساتقال  ی  با  ،اس   اآدر صاحب  یه تانکاس   یا نهاآ   ی جود عرآت
    اا ن جها  آ اا اار از ا اد باود  یعاز جهات  جودش عستقل  یا جهتااگر در  جودش 

ه کا م اردکا را تار   اا ز ،ن  لف تر  اسا  ا  ا ،ا  ن ود یسو کنن ه به گر   دالی  نشا 
ن جها   ان عوجودات از اان . بنابرااات   ااجهات  جودشا  آ ی جود عوجودات   تناع

 یهسات  ، اود  ی اود   صافات هسات    یه با هستک یا  هستن ، اتعاین  اتعا  اا  للوقه عک
تعال   مایگاو  یعا ه کا  ناا   ا .دهنا   یعا  را نشا   یایصفات عل    کنن یع  ااکرا ح ی  ا
  تاعل باوده   عاننا    اه تعل  اج  هوک نان ععنا اس  نه ایسنخ تاعل اس  هن یشه همهن
 :2300 ای،ب اب اا )   ضر رت علایف اس  اه ن حرف با ب ارا ااق  ذات ا  باش ، زیحق
23/161). 

( 53 :2111 ای،ب اب اا ) «رشاحاته    أباواره ایلارج( إیّا ایوجود    یت یاتیه )  یی»پ  
عتعاا    یاس  که هنا   جاود  ا ا   ی جود،  اح  شلص ،ایدر نظر عالعه ب اب ا نابنابرا

 ن ارنا .   آ   ریجز نشا  داد  غ یتاهو چی  ه ،ا  ظواهر   شل   ا  هستن  لیاس ،   ععای
 ای،ب اب اا ) .کنا   یعا اث اات   ،یایوجود،   ع م تنااه   جود رابط، صرف لیق از ینیرا با عفاه

 جاود  احا     ق یاز حق یا عرت هدرک  یهر عوجود ق یدرک حق نابنابرا( 23/210: 2314
 شود. یتلق انسا  اینها  اتا بتوان  غا س ی جود  اح  ن ق یجز حق یزی  چ اس 

  هام عالعاه ب اب ااای قائال باه       آکوئینااس که هام    اآ یبرعچه گفتیم اان نتیجه  از آ 
بااا    ب عااً . شناسان   یعایوجود  ،     ا را حقیق  هستی    اجب جودا  ح ت شلصی 

ها در ععرت    ا   رسی   به سعادت که هنا  اتحاد با   ا اس  اکای باشا .    نو  نااه آ 
 تا ر شن شود ععرت    ا نزد ااشا  به چه ععنا اس . ماپرداز یعاکنو  به اان اعر 

 

 آکوئیناسرسیدن به سعادت در . 6

   یذات ایها   اا ر    اساط  ه  کاعل اعکا  ن ارد عاار با   ای: سعادت نها اگو یع آکوئیناس
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 :مییحاظ کن  اعطلب د  اعر را با نار شن ش   ا یبرا
ساعادت کاعال    ،اسا   یزیا دارد    واهاا  چ  لیع یزیعادام که انسا  به چ که، ناا ا  

 .نش ه اس ا  حاصل  یبرا
پا  کناا  عقال باه      ،باشا   یعا عتعلق آ   ق یاساس حقبر یا هقوّکنا  هر  که، ناا د م

را ادراک کنا    یععلوی  یعقل عاه یاس . یکن  قت ءیش  ا ( یعاهحقیق  )ان ازه ادراک 
کاه آ  عقال    نا  اگو یننا   را ن انا ،  علّ یستیچ یعنا  ،ا  را درک نناعلّ  یعاه    نتوان

  را درک درک ععلو ،  جاود علّا   ۀ اسط هکه ب حا  آ ؛ کن  ینن  را درک بور عطلق علّ به
اسا ،   یتا آ  علّ یرا شنا     دانس  که بارا  یانسا  ععلوی ی ابر  قت نابه ا کرده اس .

کارده     ریّا ا  را عتح لیا ع نیب انا    هنا   زی  را نعلّ  یکه عاه عان  یع یدر ا  باق لیع ناا
 که به جستجو بپردازد. زدیانا یبرع

  هاا پ  ناا کاه ا  کنا   یعا را یحاظ  نارا ب ان ، ا  یکسوف  ورش یعثا  اگر کس عنوا  هب
 پاردازد  یعآ   یش ه   به جستجو ریّ  ر اس  عتح ی  بآ  علّ  یدارد،   چو  از عاه یعلت

 .اب ا   قوف آ  علّ  یتا به عاه ده  یع  ع ام به جستجو اداعه 
) جاود(  ا ا     ی ا نّرا درک کن ، تنها اا یععلو  عللوق  یکه عقل انسا  عاه یزعان حا 
  ،ینلواها  رسا   ی  ا یبه علّ اب اً  کنا  آ  عقل  کن  یع  آ  ععلو ( درک عنوا  علّ را )به
   واه  داش ، پ  به کناا  ساعادت نلواها     علّ یبه جستجو یعیشوق ب  وستهیبلکه پ

نا ارد؛     ی  ا یا علّا   یا عقال باه عاه     یجاز رسا   یا چاره ،به آ    یرس ی  برا  ؛یرس
کاه   یعنوا  عوضوع به اتحاد با   ا ۀ اسط هن ارد( تنها ب  یاس  که )چو    ا عاه گونه ناا

 .(I-II, Q. 3, Art. 8) اب ا یعسعادت انسا  تنها به آ   ابسته اس ، کنا  
   ینحاو تلساف   که به ینه شنا ت یشنا     ا ن  اس   ی ،ی  سعادت آدع  اغا پ 

 رساان   یعا  نا  ا، به ا یستیچ یععرت یجا هب یشنا ت نیچن ، اآ یعدس   از راه است ال  به
کاه   ا نا  را    عنا  باشا  عاار آ     ساعادت  توان  ینن ی  آدع س ؛ین یزیکه   ا ن  چه چ

 ای  ساعادت نهاا    اغا ،نابنابرا (.Aquinas,1975: Chapter 39) گونه که هس  بشناس  آ 
باشا .   یذات ایها   اا ر  یعنااس   نفسه یتگونه که    ا ن  آ   اع ارت از ر   ابا یآدع
آ    ا نا  را   ۀ اساط  هبا  یکه در کتاب عق س به عا  عا ه داده شا ه اسا    آدعا     یتار 

اتتا    ق عای اان اعر تنها پ  از عار  اتفاا  (   1/640: 2311کاپلستو ، )  دا  واه  ر درر 
 .(121: 2315)علکی، هوشنای، 
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 رسیدن به سعادت در عالمه طباطبایی. 7

را  یانساان  ۀا  ، صافات برجسات   ۀدر عرحلا   اا کاه انساا  با   کنا   یعا  ا یب ایعالعه ب اب ا
د م،  ۀکوشا .   در عرحلا  ساته ب ا ه سا ته در گساترش اعناا  شا  یوهکن صفات ناازاجا
 یالشا چ تیسا ته در ر اج داد  دانش   ترهنگ از ها شه  ود یحسنه را پ ۀکن    عوعظح

ناا   کآ رد،   در پرتاو آ  باه ا ج    یر  یایها  ۀسوم، باه تلساف   ۀکن .   در عرحلتر گذار ن
   اسا   یسو ی بهنایک  ا ج هر اه نهاک ، اآ نائلا   آ رت یدن سعادتبرس    به  یانسان

 شاود  یعا  ناا   تعلم باعا  ا  میاز راه تعل یکسب علوم نظرپ   .(2/141: 2330 ای،ب اب ا)
 جااد انفا  ا  یبرا یبهارت ،اعنا  نابشناس    به آ  عنل کن ، با انجام ا را هیتزک یها راهکه 
را  ی. باا کساب علاوم اعناای    کنا   یع  ایرا پ یععارف عقل ات ادرک   در  ی  قابل ،شود یع
علاوم   یهاا  صاورت که  کن  یع  ایپ ی  نف  حایت ،ده  یع قلینف  را ص ۀناکه آ شناس  یع

 ۀ اا اصالح عنل، اصالح قلاب اسا ؛   تا   ۀ اتا ،اراد رتع ا . بهبن د یعدر آ  نقش  یقیحق
. کنا   یعا اصالح قلب آ  اس  که جاال    ا نا  در ذات صافات   اتعاایش را عشااه ه      

 اساسااً  ؛ی  حصاوی  یاس ، نه علوم تکار  یحضور سعادت در شهود   یقاء   علمی نابنابرا
 یعنا ا ،شاود  یننا عحساوب   یقیحق ی  اشناس ،ی  حصوی یعلوم تکر قابراز ی  اشناس

بتوا   ا ا   که ناچه رس  به ا ،را شنا   ی   ارج یقیحق ی  ا توا  ینن یبا علوم عفهوع
 کرد.«   ا  ا ر»بر آ  ابالق  اا  ارا با آ  د

 ی  بارا ار آ  به ر یعراحل علم اس ،   تع  ناتر ر شن   ناتر یقطع  ان ر اعراد از ا
ه آ  کا ن علام  اق  ای  دانس  حقاه هس  باک یزی  آ  اس ، چیقطع   یع ای ه در ر شن
 س ؟یچ میناع یع یرا علم ضر ر

  آ  ععلوعات باه   ،شود یعها    بر آ اه ابالق ر کاس   یا  ععلوعات عا ععلوعاتیدر ع
نسا   باه   ه کا  نمیا ب یعا ه عنم   ک نمیب یع: عن  ود را مایگو یع عثالًعا اس ،  یعلم حضور

ز را د سا     یا ه تاال  چ کا  نمیب یعراه  دارم،   ک یاراتال  اعر ارادت   نس   به آ  د
ن اا ا ی  ار   آرز عن م. ععناا یه نس   به تال  اعر اعک نمیب یع،   دارم یعز را دشنن یتال  چ

ن عان    یبا  یزیا ه چک نا  آ  را ب    ا ابما یعن یه عن ذات  ود را چنکن اس  اا ها   اد
هاا   آ  که درکا ر، بلک  نه به ت ان  عحسوسن اعور نه به حواس اا .اتتمان یحائل باش  چنآ  
ا اا ر   کا به استعنا  ت یاجیها احت آ  کذات انسا  حاضرن ،   در یه براکن باب اس  ااز ا

 کدر یزیا ق    ذات هار چ یه با آ  حقکاس   ی  شعور کنو  در ا ه کحواس ن ارد. بل
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چ ساتر    یرا به  ج ا    ب    ها هنین ععنا اس  اعنی ا   نیز بهپر ردگار ر ا  ،   شود یع
عاراد از ر اا    ا نا ،     ،داار بیا  به .(322-3/345: 2300 ای،ب اب ا) کن  یع کدر یا پرده

، شاود  یعهنا  شهود ا  با علم حضوری اس ،   علم حضوری نه با چشم   گوش حاصل 
؛ اعنای ر ح کاه عوجاود    شاود  یعا یقا  ر ح ادراک  نه با عفهوم ذهنی؛ بلکه باا جاا    حق  

  چاو  تناام هواا      کنا   یععجردی اس  با تنام هواتش  ود را به علم حضوری ادراک 
باا ادراک   شانا    اواش     ،ق به  جود عساتقل  ا ا اسا     ارجی ا  ربط   تقر   تعلّ

 .شناس  یع  ای  ود را ادراک کرده   ا  را 
دسا    ه  ا با   اعنهج سعادت انسا  تنها در ر  ،د  در نظر هرجا ر شن ش  که  تا اان

 یععنا  ادراک به ناا ،دانن  یع ی  اتحاد  جود ی  ا را ادراک حضور  ار  ،  هر د   اآ یع
 یادراک اساناء ایها   ریا ، با تع آکوئیناسادراک عح  د ذات   ا در  ریتع  .س یکاعل ن ۀاحاب

عنتها اان ر اا   ا ا اعاری اسا       .کن  یعپی ا  یتر ععقو نظم   تهم  ایص را ن در حک
بارای کسای    توانا   یعا پیچی ه   ع تنی بر عق عات ترا انی از تربی  علنی   عنلی که تنهاا  

حا  عراق اه تاام از نفا     ه عنح  در کسب علوم   ععارف   دراعکا  تحقق داشته باش  ک
 . ارج  واهن  بود ،از اان دااره ها انسا اکثر قراب به اتفاق  عنالًباش    

راه اانا  نیاز بارای رسای   باه      ،حا  عنکن اس  کسی ع عی شود که در کنار راه عقل
اا در عقاام کساب علاوم عقلای بارای رسای   باه         توانن  یننسعادت باز اس    اترادی که 

 ناا باه ا  لیا ن یبارا  تع یری بهاز راه اانا  به اان ه ف دس  اابن .  توانن  یعسعادت نیستن ، 
   یقا ی  ساعادت، کساب علاوم حق    قاراها  صو  باه حقاا    اسعادت د  راه  جود دارد: 

 با  عنل صایح اسا ؛ اگار انساا  باا تهاذ      نا اراه ا ،اراراه د   اس . یععرت  اعور عقل
   یباه تاالش نظار    یازیا ن اار اد  یرسا  قاحقاا  ۀ کرد   به عشااه   رید  را تطه ۀنانف  آ

 .ی(آعل یجواد ا ت ر 1/213: 2132 یرازی،ن شیتأیهص ر این) است ال    برها  ن ارد
 .ماپرداز یعاکنو  به اان ادعا 
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شانا تی از   ا نا  باشا  کاه از راه      حاصل توان  یننععتق  اس  سعادت آدعی  آکوئیناس
چاه از راه اسات ال       ا بیش از آ  ۀاگر از راه اانا  بتوانیم دربار ی. حتّ اآ یعدس   هاانا  ب
 .(1/640 :2311 ،کاپلستو ب انیم ) ،دس  آ رام هب میتوان یعتلسفی 
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 ی شنا   ااناانی  ا ا )شانا    ا ا از راه ااناا ( را برتار از شانا   اسات الیی         
 تاوا   یننا که از راه است الیی  میتهن یع  ا  ۀربراق اانا  چیزهاای را دربا، زارا عا ازدان  یع
باشا .   توانا   یننا سعادت نهاای انسا  ع تنی بر چنین دانشی نیز  د،دس  آ رد. با اان  جو هب

 به چن  دییل:
 ناتار  نااقص   ععرتا  ااناانی در    عادت را در کنا  تعل عقل دانستیمکه، عا س ا   اان

 .آ رد ینن، زارا عقل بسیاری از عتعلقات اانا  را به چنگ شود یعتعل عقل نیز اات  

ا   ع تنای بار تعال اراده نیسا ، حاا        ۀعا گفتیم که سعادت نهاای در درج که ناا د م
 نی  با  نفا  اسا    یاریا تعال ا ت  نا ،اا؛ اعنی که در ععرت  اانانی، اراده ا یوا  دارد آ 

علام   یا گزارهنس   به شلص   اان اعکا   جود دارد که تاصله اس ،  ،اراده نا انف    ا
 .ا ردین نا اا یداشته باش   ی قا  تص 

ا . اعّا شاود  یعا که عیل ب یعی با نیل به غاا  نهاای اعنای ساعادت کاعال ارضاا      سوم اان
 . زاارا هار  ساازد  یعا   ر شاعله تار   را بیش بلکه آ  کن  یننشنا   از راه اانا ، عیل را ارضا 

 کسی عاال اس  چیزی را که به آ  با ر دارد ب ین .
   کاه توساط داااری پیشانهاد شا ه      رداپذ یعرا  ایزهایچکه شلص علعن  چهارم اان

دانشی بیشتر شا یه شانی   اسا  تاا داا  . حاا         ،ها را ن ا ه اس ؛ اعنی اانا   ودش آ 
کاه آ  داااری    عاار آ   کنا   یننا را گفته باا ر پیا ا    انسا  به چیزی که ن ا ه   دااری آ 

داشته باش . حا  اگر آ  دااری نیاز  اودش از    زهایچنس   به ا  از آ   یتر کاعلشنا   
تاا آ ار اداعاه     توان  ینن  اان ر ن   میکن یعکسی داار شنی ه باش  نقل کالم به آ  دااری 

آ   ،نتیجاه در بلاش نیسا .   نابلردانه بوده   ابنینا  ،که اانا  به چنین چیزیپی ا کن ، چرا
 ناًیعساتق  ا داشاته باشا ، اعنای ااا     دااری باا  ععرتتی برتر از ععرت  اانانی نس   باه  ا  

 ،دا ه ا ذ کرده باش . بنابراان ععرت  ااناانی  ناًیعستق  اا از کسی که  حقیق  را دا ه باش 
 (.Aquinas, 1975: Chapter 40) نلواه  بود ،برتران ععرت    ا که عوجب سعادت اس 
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  ععااد،   از   أعنطقی اا هنا  علم تص اقی به ع  ا  حقیقی را تص اق اان حکن  ص راای،
 .دان  یعشل   عقل نظری 

علم   تص اق اس : ... د م،   ا نا  عتعاا     صرتاًکه اانا   کن  یع  از عواردی که دالی  
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 ،راه کارده اسا ، اگار عنال     در عوارد ترا انی اانا  را ذکر کرده   عنل صایح را با آ  هام 
 :2366 ی،رازین شا یاینتأیه)ص ر ...آع  یعحساب  انا  بود ذکر عج د آ  تکرار بهدا ل در ا

2/151.)   

ا اانا  حقیقی دانساته اسا ؛   سوم ر ۀده   عرت کرتقسیم  گانه سهاانا  را به عراتب  ص راعال
تاه  با پاذارش قل ای )ای    هرا تص اق زبانی هم .1تص اق زبانی؛  .2بن ی ا  چنین اس :  تقسیم

علم تص اق اقینی؛ کاه ااان هناا  ااناا  حقیقای       .3ب    علم اقینی حصویی اا شهودی(؛ 
 .(1: 2330 یاضی،ت) اس 

صا را علام   ععرتا     عالاصلی اانا  از داا گاه   ۀتوا  گف  که جوهر عی ،ترتیب ب ان
ای اسا  کاه از راه برهاا      ه اق  اانا  دانی، اعتقادات اقینی علصوص   علوم حقّدر. اس 

ز ا   ی در جا  ترد رسوخ ااتته که قابال نحو برای ترد حاصل ش ه   اان علوم بهاا عکاشفه 
 .یس ن

تص اق عنطقی پانج عرحلاه دارد: تصاور عوضاو ،      یریگ شکلالزم به توضیح اس  که 
تصور عحنو ، تصور نس  ، تصور ااجاب اا سلب نس   اعنی تصاور حکام، )ااان چهاار     

طابق  قضیه باا  اقا ؛ پا  تصا اق     (، تص اق عنطقی، اعنی تهم عتصوران حله از اقسام عر
 چهارم بود. ۀم ااجابی اا سل ی اس  که در عرحلحقیق  اقرار   اذعا  به حکدر

از ر ی اقین، اا تقلی ، اا جهل عرکب،   ااا   توان  یعکه اان تص اق عنطقی  عهم اان ۀنکت
 هنا  تص اق عنطقی از ر ی اقین اس . ،اانا  حقیقی ص را ازعالکه عنظور  باش  ظنّ

کاه   ا  پانجم  ۀ    ااناا  را چیازی تراتار از عرحلا    ا عالعه ب اب اای سلنی داار دارنا اعّ
ششم تص اق که عارادف باا    ۀ؛ اعنی ااشا  اانا  را عرحلدانن  یع ا  اقینی بودعنطقی تص اق 

باه  .   آ  ع اارت اسا  از بساتن د  )عقا ایقلب(     دان  یع باش  یعاذعا ، اعتقاد،   اعتراف 
تص اق عنطقی تهنی ه ش ه اس . حاصال ااان عقیا ه ااان اسا  کاه        ۀچیزی که در عرحل
نظار حیثیا      از باوده   شرط حصاو  آ    سابق بر اانا  حقیقی یا عرحلهتص اق عنطقی، 

 ق کار عقل اس .ع اان با حیثی  ذاتی اانا  حقیقی اس ؛ زارا اانا  کار د ،   تص ا ،ذاتی
صورتی علثر  اقا     ناقصه اانا  اس ، یذا اانا  درتص اق عنطقی، شرط عقتضی   علّ

 کار ن اش .... در که عانعی از نفاق   استک ار   عص ی    شود یع
کاه تصا اق عنطقای       سه تنااز عهم  جود دارد: اکای ااان   ،بین تص اق عنطقی   اانا 

 که اانا  عحصو  عقل عنلی اس . علم، عحصو  عقل نظری اس ، درحایی
بااا  جااود درک حقیقاا  از آ   تواناا  یعااد م، اانااا  اعااری ا تیاااری اساا ،   انسااا  
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بایضار ره   ،ا تیاری اسا ، کاه پا  از حصاو  عقا عات     که تص اق غیر درحایی ؛سرباززن 
 .(23 – 24: 2330 یاضی،ت) شود یعحاصل 

 ۀ  نیااز باه عق عا    شاود  یننا آیوده   گرتتار تنتعات دنیاای حاصل  سوم، اانا  در نف ی
 گونه نیس . که تص اق عنطقی اان حاییق به دنیا دارد. درتزکیه   بهارت   ع م تعلّ

زاارا   ؛عل ر از علم به آ  چیاز اسا    ،از دا گاه عالعه ب اب اای اانا  به چیزی ، اق در
گانه آ  قضیه اعنی عوضو ، عحناو      علم به ا  عطلب به اان ععناس  که بین اجزای سه

ونا  ثابا    نس  ، به  ساب  نف  پیون  عستحکم   غیرقابل ز ایی برقرار ش ه اس . اان پی
ح ّ تص اق اس ، گره   عق ی اس  که نفا  باین اجازای دا لای     که تراتر از تصوّر   در

 س    اان پیون  هنا  علم نف  به آ  قضیه اس .قضیه برقرار کرده ا

  آ  ع اارت اسا  از گاره   عقا       اس اعری عل ر از پیون  علنی  ،ا اانا  به عطل یاعّ
شاود نفا  نسا   باه آ       شود که سا ب عای   بین  ود نف    آ  قضیه برقرار عی کهد عی 
شود نفا    ه س ب عی. پذارتتنی کبرااش حاصل گشته، گرااش ااب    آ  را بپذارد کهعلنی 

 برابر آ  علم   آثاری که اقتضاء دارد، تسلیم شود.در
هنا  چیزی که در آثار عالعاه   ؛هنین عق  د م قلب اس  ، اق اانا  از دا گاه عالعه در

ععنای اذعاا    تصا اق چیازی     اانا  به». شود از آ  ااد عی« ایتزام عنلی»چو   با تعابیری هم
 .(15: 2312گلستانه، )   (25/0 :2300 ،ب اب اای) «  ایتزام به یوازم آ  اس 
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باا   هرا را صرف علم ن انسته، بلکاه اعتقااد قل ای هام     با توجه به تعراف عالعه از اانا  که آ 
 قااً یدقپذارت  که سعادت ع تنای بار ااناا  حقیقای باشا . زاارا        توا  یعایتزام عنلی اس ، 

  تنهاا راه تحصایل     ن یرسا  یعا عشتنل بر هنا  علنی اس  که اهل نظر باا برهاا  باه آ     
زارا عنظاور عاا از ااناا ،     کن  ینن ؛  یی اان اعر نیز عشکل عا را حلّسعادت ععرتی ش ه بود

 اس . ق آ  تص اق اقینی برهانی اانا  عوام بود، نه اانانی که عتعلّ
سا  کاه  ی ااناا  را تصا اق عنطقای تقلیا ی       ا  آ  بیا  ش  نشانه آکوئیناسچه از  آ 

 اساس اان تعراف درس  اس  که سعادت را ع تنی بر اانا  ن ان .،   بردان  یع
 شاود  یعا چه گفته ش  اان اشکا  به تعراف عالعه ب اب اای از ااناا   ارد   با توجه به آ 

راا  اهال ااناا  را    بوده   اکث نادرایوجود ،که چنین اانانی که عحصو  تص اق اقینی اس 
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تاوا  نیال باه ساعادت را      ،س  که جز اهل نظار   تلسافه  ا  اان اش ه،   الزعشود یننشاعل 
 ن اشته باشن .
 صاو  نیسا ،    هاا قابال   برای غیر آ  شود یعسعادتی که برای اهل نظر حاصل  در اق ،

شون . بناابراان ااناا  اکثراا  اهال ااناا        نائل توانن  یعها به عرات ی از سعادت  چن  آ هر
 عوجب سعادت حقیقی   ر ا  ذات ایهی نلواه  بود.

نیز عترتب اس ، زارا درس  اس  که ا  در تعراف ااناا    آکوئیناسهنین نتیجه بر نظر 
 ع تنی بر ععرت  اانانی باش . توان  ینن یی تصراح دارد که سعادت  ده  یع سع  
جا که ر ا ، بع  از تحصایل   آ  از رس  یعنظر  هچه گفته ش  ب آ با توجه به عجنو   یی 

 ،نظاری  یهاا  تاالش    شاود  یعا عق عات، با علم حضوری   نیل به حقااق عقلای حاصال   
ساعادت را کساب کنا      ،بتوان  باا آ   ناًیعستقکه  یا هقوّانسا  زارا    عق عه اس ، ساز زعینه
هار   عا  یانساا  بلکاه تاوق ب     ع یتوق ب  ،ذات   ا  ار   ( I-II, Q. 5, Art. 5) ن ارد؛
 اود باه    یعا یب  یاعکا  ن ارد که بتوانا  باا قاوا    یعقل عللوق چیه ی  برا اس  یعللوق

قاادر بار    یاار اه جاز   ا نا ، د  جاک از آ    (I, Q. 12, Art. 4) نائل شود یذات ایه  ار 
 از  اارج  ،شا    ای  ا چو    ؛شود ای  ا یا گونه ا  انسا  بهس ، پ  باین یتان ر یچن

 یه هناا  اشاراق ناور   ا نا     ک (Grace of God) یایه  یت  ابا اس ، انسا  یعیب  توا 
(Light of glory) اابیع د انسا   اس ، به  (Aquinas, 1975: Chapter 53 .)کاه  ناا ا حیتوض، 

تعقال   ۀذات   ا را ن ارد، الزم اسا  کاه تاوا  قاوّ      اتوا  ر  ،عللوق عقلی ع ایچو  ب 
ایعقال   را اناارۀ  یه عقلا قاوّ  شااتازا  ناا ا آکوئینااس    ،ابا  ا شااتازا  ییطاف ایها   ۀ اسط ۀب
(illumination of the intellect) آ   ۀ اساط  هعقل اسا  کاه با    یبرا یکه کنا   اص ناع  یع

 (.I, Q. 12, Art. 5) کن  یع  ایرا پ   ا  اتوا  ر 
  عنل صایح نیز هنین اثر تنهیا ی   عقا عی را    تقلی ی پذارت  که اانا  توا  یعپ  

در اثار   ،نهااا  درکه هار د   آ  شهود   درک حضوری برسان ؛ چرادارا باش    انسا  را به 
 .ا یی   یطف ا   واه  بود أع   ۀاتاض
 ،قاانو   نیاساس هناس ، بر ع یب  نیتاب  قوان یکه هر عوجودجا   ازآ آکوئیناسبیا   به
 لاق شا ه از قا رت هار      عا  یچاه تراتار از ب      آ  ،شاود  یععح  د   عنل آ   ایتوانا

شا    یانجاام شاود با    عا  یتراتر از ب  یباش  تا کار ازیاگر ن جهینت ارج اس . در یعللوق
ا    اعثاا  آ .  کارد  کاور   نایعردگا    ب رد عانن  زن ه ک ؛ده  یعرا انجام    ا اس  که آ 

عحاا  اسا  کاه     ناعللاوق، بناابرا   عا  یاس  تراتار از ب   یری  ،که سعادت جا آ حا  از
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 رسا   یعا اعطا شود؛ بلکه تنها توسط   ا اس  که انسا  به ساعادت   یتعل عللوق ۀ اسط هب
(I-II, Q. 5, Art. 6.) 

 نیاز که انسا   تجهیزات  جودی انسا  بهتران دییل اس  بر اان ای نیزنظر عالعه ب اب ااز
عانن  ساار انوا  آترانش ه تی دارد که عتضنن سعادت ا س    عناسب تجهیزات  جاودی  

کاه انساا     جااای  آ  از ی ی (.16: 2333 ای، ود راهی به ه ف   سعادت  ود دارد )ب اب ا
 توساط  جه عایا   یار   ساعادت  اود نیسا ، عاار        نفسه سراپا تقر اس ،   به هیچ تی

سوی پر ردگار نیاز عحتااج اسا  باه عناااتی از       ن رجوعش بهدر اا ارناچ پر ردگار  ود، به
چو  رجو  به   ای تعایی احتیاج به ع وداا    عساکن  باه     ؛پر ردگارش،   اعانتی از ا 

 (.0/303: 2300 ای،عار به توتیق   اعان  ا  )ب اب ا شود یدرگاه   ا دارد، که اان عحقق نن
نیز قابلیا  رسای   باه ساعادت را      تقلی ی توا  پذارت  که اانا  اهل اانا ی عیبنابراان 

در کساب  اهال نظار    تاالش    ایزاعی برای داشتن تص اق اقینی نیس ؛ چراکاه  اشته باش د
بعا  از  صاو      سعادت ن وده   عحتاج عناا  ایهای اسا ،      تاعّه  علّنیز تص اق اقینی 

  اانا  تقلی ی نیاز  ؛ پ  هیچ عنعی ن ارد که صاح انیاز  واهن  بود از آ  تص اق بی ،ر ا 
عن  شون    به ساعادت   از اان عناا  ایهی بهره ،عقتضای اانانشا  عنل کنن  صادقانه به قتی 
 اابن . دس 
 

 نوشت پی
 

کتااب   ناا ارجا  باه ا  یعا برا اتیجاع  ایهعتنو  کتاب  هایعتع د   چاپ هایبا توجه به ترجنه. 2
 ,I-IIصاورت    هعنوا  ننونه با  هکه ب مکنییکتاب استفاده ع ناا اینللینیاز ر ش ارجا  استان ارد ب

Q. 3, Art. 2  ضانن ، عقایاه د م اسا . در  3بلاش د م، عسائله    گار قسان  ا     [ بوده   نشاا، 
ذکار   نوشا  یرا در پا  آ  حی  توضا  مااا آ رده ینقل از عتن اصل را به یدا ل عتن اصل رجاعاتا

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

باه   یثنا یع هاکه توساط ساا   وس،ی( اثر بوئثDe Consolatione Philosophiae) تلسفه یتسالکتاب . 3
 ترجنه   چاپ ش ه اس . یتارس

ا االق   ناه یزعاثار ارساطو در    ناتر ش ه ( شنا تهNicomachean Ethics) یکوعا وسیا الق نکتاب . 0
 رت ج اگانه ترجنه   چاپ ش ه اس .صو هب یلا  رضا عشا یحسن یطفاس ، که توسط عحن 
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 یتسانّ   اا ر ا هاا پااسا . بار     اا در عها  ج    هیرس باتصو به لیاز چهار انج یکا یع تّ لیانج. 5
 23 اسا . از سا ه   نااشاته شا ه   یسا یع یاز د ازده حاوار  یکا یکتاب توسط ع تّ ناا  یحیعس
انا ،     سالا  بارده   راا را ز یتسنّ  گاهاد یدرست یا ن هاصورت تزا گرا  به به بع ، پژ هش یالدیع

 شاتر یاس . ب ان  را ننوشته آ  گذشته یکه ناعش را بر ر  یلیانج ،یبا رن  که عت نابر ا شتریباعر ز 
 در ا ا ار سا ه   یحیعستقل عسا  سن هانو  اتوسط  لیبا رن  که انج نابر ا یپژ هن گا  اعر ز

 اس . نوشته ش ه یالدیع کما
6. engage in and enjoy genuinely good activities 
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