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رهیافتی مقایسه ای بر اندیشه های اسالمی ابن سینا در هماوردی فکری افکار
مسیحی توماس آکویناس در مورد سعادت
عبداهلل حسینی اسکندیان  ، 1سید مسعود عمرانی
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چکیده
هر غایت مندی آفرینش و اینکه آدمی در جهت نیل به مقصود واالیی در تکاپو باشد همواره دغدغه فکری آدمی از ابتدای
حیات بوده و اندیشمندان بسیاری را به بحث و تکاپو در این باره کشانده است .ابن سینا از بزرگان فلسفه اسالمی است که با
تأثیر و الهام بسیار زیادی که از منابع اسالمی داشته ،سعادت غایی را در جهت کسب رضای الهی و سکنی گزیدن در جوار او
تبیین نموده است .توماس آکویناس نیز با بهره گیری از آموزه های مسیحی به تبیین سعادت پرداخته و آن را با گناه اولیه و
هبوط آدمی پیوند می دهد .بررسی و مقایسه افکار ابن سینا و آکویناس به عنوان دو اندیشه از دو دین مختلف که تأثیر بسیار
زیادی بر افکار و اندیشمندان بعد از خود گذاشته اند و آشنایی با مغایرات و اشتراکات دینی آنان در این باره امری است که می
تواند ما را با اند یشه های آنان در باب سعادت و تقریرات صورت گرفته از آن آشنا کند .در این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی
به بررسی مفهوم لغوی و اصطالحی سعادت و همچنین چیستی سعادت ،مراتب سعادت و سعادت عظمی و اینکه چگونه می
توان بدان دست یافت؛ از دیدگاه ابن سینا و آکویناس پرداخته می شود و در نهایت نیز به مقایسه افکار این دو فیلسوف در این
باره ختم می شود .ابن سینا و آکویناس سعادت را امری ذو مراتب می دانند که اعلی درجه آن مشاهده عقلی آفریدگار است که
سعادتی ما فوق آن و لذتی که از آن حاصل می آید با هیچ خیر و کمالی قابل قیاس نیست.
واژههای کلیدی :سعادت ،ابن سینا ،آکویناس ،خداوند ،اسالم ،مسیحیت
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مقدمه
مبحث سعادت از یک سو با توجه به اینکه با توجه به غایت مندی افعال الهی تبیین می شود و اینکه آفرینش عبث و بیهوده
نبوده و در جهت نیل به غایتی احسن بوده ،با کالم ارتباط می یابد و از سوی دیگر با توجه به غایی بودن مباحث سعادت و میل
جوهر در جهت نیل به کمال ،با فلسفه ارتباط می یابد و همین امر سبب تالش فکری و کاوش ها و تقریرات بسیاری در مورد
سعادت در طول تاریخ اندیشه از سوی اندیشمندان مختلف شده است.
سعادت در لغت از «سعد» اشتقاق یافته و ضد «شقاوت» است و بر هر آنچه که حکایت از سرور و نیکی دارد اطالق می شود و
در اصطالح نیز به معنای کمال و رشد بعد جسمانی و روحانی آدمی در جهت نیل به خیرات و کسب مراتب آن تا رسیدن به
اعلی درجه آن _که همان قرب الهی است می باشد.
ابن سینا سعادت را جدا شدن و قطع دلبستگی آدمی به مادیات و محسوسات و منحصر کردن توجه خود به حضرت حق می
داند و بر این باور است که بزرگترین سعادت و لذت بخش ترین نوع آن همانی است که از قرب الهی حاصل آید؛ چرا که
خداوند اول هر چیز است و با داشتن او می توان به همه چیز دست یافت و هر چند که هر کس او را دریافت دیگر هیچ چیز
جز او برای وی ارزشی ندارد.
آکویناس نیز بر این باور است که سعادت همان غایت الغایات است و عالی ترین کمالی است که آدمی می تواند به آن دست
یابد و غایی ترین نوع خیر است .به بیان دیگر آکویناس ،سعادت را مترادف با خداوند می داند و بر این باور است که سعادت را
نمیتوان جز رسیدن به خداوند و کسب رضایت او تبیین نمود.
مسئله سعادت با توجه به غایی بودن و هدفمند بودن زندگی آدمی اهمیت بسیار زیادی در کالم و فلسفه دارد و بخصوص اینکه
خداوند به عنوان حکیم مطلق در ادیان وحیانی توصیف شده ،اهمیت بسیار زیادی در این ادیان دارد چراکه همواره مغرضانی
همچون جی.ال.مکی و ویلیام رو با بهره گیری از مسائلی این چنین به انکار وجود خداوند پرداخته اند.از سوی دیگر
اندیشمندان این ادیان نیز سعی نموده اند تا در چارچوب فکری و دینی خود سعادت را تبیین نمایند و آن را به خیر غایی و
رسیدن به رضایت محبوب تبیین نمایند و شبهات موجود در اینباره را رفع نمایند .در این بین ضرورت توجه به اندیشه های
ابن سینا به عنوان حکیم و فیلسوفی مسلمان و آکویناس به عنوان اندیشمند مسیحی و مقایسه افکار این دو اندیشمند در
رهیافت های دینی و فلسفی در جهت آشنایی با افکار و تقریرات آنان در این باره و از سوی دیگر روشن ساختن رهیافتهای
بین دینی مختلف اهمیت بسیار زیادی دارد.
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 :1_1پیشینه
مبحث سعادت از مباحث قدیمی در فلسفه و کالم است و در منابع اصلی ادیان نیز بدان توجه شده است .با توجه به اهمیت این
مبحث و شبهاتی که گاهاً در جهت آن بیان شده ،همواره سبب تحقیق و تفحص در مورد این مبحث از سوی اندیشمندان
مختلف هستیم.
در فلسفه یونان اندیشمندان مختلفی همچون سقراط ،افالطون ،ارسطو و زنون آغازگر بحث در این باره بودهاند و در فلسفه
اسالمی نیز اندیشمندانی همچون فارابی ،سهروردی ،مالصدرا ،فخررا زی و دیگران به تحقیق در این باره پرداخته اند و بحث و
کاوش در این باره همچنان هم ادامه دارد.این تحقیق اهم توجه خود را به بررسی و مقایسه مبحث سعادت در اندیشه ابن سینا
و آکویناس صرف می کند.
تاکنون تحقیقی که به بررسی و مقایسه افکار ابن سینا و آکویناس در مورد سعادت بپردازد ،نگاشته نشده است و این نخستین
تحقیقی است که به بررسی و مقایسه افکار این دو اندیشمند در اینباره میپردازد.به طور انحصاری نیز مقاالتی در مورد سعادت
در اندیشه ابن سینا و اکویناس نگاشته شده که در مقاله«نقش کماالت عقلی در سعادت از نگاه ابن سینا ،نوشته شده توسط
فاطمه صادق زاده قمصری» تمرکز بر نقش کماالت عقلی در نیل به سعادت از دیدگاه ابن سینا و به بحث در مورد سعادت
عقلی و چگونگی نیل به آن و همچنین مراتب سعادت از دیدگاه ابن سینا پرداخته نشده است .همچنین در مقاله «تحلیل
دیدگاه توماس آکویناس در مورد سعادت با استفاده از نظریه زبان نمادین تیلیش ،نوشته شده توسط مهدی میرهاشمی و حسن
فتحی» نیز تمرکز بر تحلیل دیدگاه سعادت مندانه آکویناس با استفاده از نظریه زبانی پل تیلیش بوده و به بررسی ماهیت،
مراتب و سعادت عقلی از دیدگاه آکویناس پرداخته نشده است.
وجه ابتکار این تحقیق در وهله اول بررسی و مقایسه افکار ابن سینا و آکویناس در مورد سعادت هبود که تحقیقی درباره آن
صورت نگرفته و سپس تمرکز بر مباحث چیستی سعادت ،مراتب سعادت ،سعادت عقلی و راهکارهای نیل به آن از دیدگاه این
دو اندیشمند بوده که در تحقیقات پیشین به این محورها و مقایسه افکار این دو اندیشمند در این باره پرداخته نشده است.
 :2_2طرح مسئله
آدمی از آغاز حیات با این سواالت اساسی رو به رو بوده که فکر و اندیشه ی ذهنی و اعتقادی وی را به خود مشغول داشته :به
راستی هدف از آفرینش چیست؟ آدمی در زندگی باید به دنبال چه هدفی باشد؟ سعادت چیست؟ چگونه می توان به سعادت
دست یافت؟ آیا اموری همانند ثروت و شهوت که برای آدمی لذاتی درپی دارند ،می توانند سعادتمندی آدمی را تعیین کنند؟
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غایی تری ن درجه سعادت چیست و چگونه می توان بدان دست یافت؟ در واقع وجود چنین سواالتی همواره ذهن آدمی را به
خود مشغول داشته و سبب بحث و تفکر در این باره شده است.
در این مقاله به بررسی و مقایسه مبحث سعادت در اندیشه ابن سینا و توماس آکویناس پرداخته می شود و سعی بر این است تا
با استناد به منابع معتبر و تحلیل های مناسب به این سواالت پاسخ داده شود؛
سعادت در لغت و اص طالح به چه معناست؟ ابن سینا و آکویناس چه تقریر و تعریفی از سعادت بیان داشته اند؟ از دیدگاه ابن
سینا و آکویناس سعادت امری فاقد مراتب است یا ذو مراتب؟ چگونه می توان به سعادت حقیقی دست یافت؟ آیا سعادت
حقیقی امری پایدار است یا غیر ابدی؟ چه مواردی را نباید سعادت اطالق کرد؟ واالترین غایت و سعادت چیست؟ چه شباهت و
تفاوت هایی در بین اندیشه های ابن سینا و آکویناس در مورد سعادت وجود دارد؟
 .2سعادت در لغت و اصطالح
 .2_1بحث لغوی :واژه سعادت که در زبان انگلیسی  Happinessو در التین  Eudamonaنامیده می شود به معنای
خیر نهایی ،غایت فرجامین ،نیک بختی و نیکویی در امور آمده است (ابن فارس1404 ،ق ،ج)۷5 ،3
واژه «سعد» در اصل بر نیکی و سرور داللت دارد و بر خالف «نحس» می باشد .پس سعد به معنای نیکی در امور است(ابن
منظور1414 ،ق ،ج.)5۷ ،3همچنین سعد به معنای نیکی و نقیض نحس است و سعادت خالف شقاوت است ،چنانکه گفته می
شود :روز سعد و روز نحس(همان  )212با توجه به دو معنای نیکی و معاونت میتوان گفت که عرب کلمه سعد را بر کسی
اطالق می کند که علل و اسباب به کمک و معاونت او آمده باشن د؛ لذا متناسب است با توفیق الهی چنانکه در معجم الوسیط
آمده است :س عادت یاری خداوند است به انسان برای نیل به نیکی و دوری از هالکت و بدبختی (جمعی از نویسندگان،13۸۷ ،
ج.)43 ،1
در قاموس قرآن کریم ،کلمه سعادت و سعد به معنای نیک بختی و نیک فرجامی و در مقابل شقاوت به معنای بدبختی ذکر
شده است (فراهیدی ،1412 ،ج )2۶۷ ،3و فراهیدی ن یز این کلمه را به معنای خوش یمن و ضد نحس بیان داشته است
(فراهیدی1409 ،ق ،ج.)21 ،1
فیومی سعادت را به معنای تالش و سختی در جهت راه دین و دنیا بیان داشته است و شاید این معنی بدین دلیل باشد که وی
سعادت را به آخرت متعلق نمی داند بلکه از دیدگاه وی به دنیا نیز تعلق دارد(فیومی1414 ،ق ،ج.)2۷۶ ،2
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در کتابهای لغت و همچنین دایره المعارف ها معانی همچون نیکبختی ،خوشبختی ،معاونت و ساعدت ،تالش در جهت کمال،
کمال طلبی ،خوش یمنی ،نیکویی و نیک فرجامی برای کلمه سعادت بیان گشته است اما در مجموع همه این معانی به رسیدن
به نوعی کمال حقیقی از سوی پروردگار که باید هدف اصلی در زندگی آدمی باشد ،داللت دارند.
 :2_2بحث اصطالحی :از سوی دیگر متفکران با توجه به حوزه های علمی متفاوت ،دیدگاه ها و تعاریف مختلفی از مفهوم
سعادت بیان شده است .از سوی دیگر متفکران دینی ادیان مختلف در دفاع از دین و آیین خود سعادت حقیقی را در پیروی از
اعتقادات و آداب دین خود بیان داشته اند .عارفان در بیان چیستی سعادت آن را به قرب حضرت دوست و فیلسوفان نیز آن را
به عقل فعال پیوند

می دهند.

سعادت مطلوب همه ی آدمیان به عنوان غایت نهایی همه اعمال عقالنی شان است و به همین دلیل تنها امری نیک است که
به سعادت و کمال آدمی منتهی شود(.)Vlastos,1991,203
سهروردی در تعریف سعادت می گوید :غرض در استنباط علم منطق و شناختن علم طبیعی و ریاضی و الهی آن ،این است که
معرفت نفس انسانی حاصل کنند و بدانند که آمدن از کجاست و بازگشتن به کجا؟ و این حالت بد که شقاوت عبارت از آن
است دوزخ روحانی است و به حالت نیک چون رسانند ،عبارت از آن سعادت و بهشت جاودانی است(سهروردی،19۷۷ ،ج،1
.)432_433
فیلسوفان مشائی به این امر تاکید کرده اند که سعادت انسان با تکمیل قوه نظری و قوه عملی به دست می آید .از نظر آنان،
فلسفه وسیله ای برای رسیدن به این سعادت است .در واقع هدف انسان در زندگی رسیدن به سعادت است و سعادت تنها از
طریق علم حاصل می شود؛ زیرا علم نور است و جهل  ،ظلمت ،و علم حقیقی نیز عمل نیک در پی دارد(شجاری.)1390،۶3،
سعادت به معنای کمال هر دو بعد جسمانی و روح انی است و کمال نفس یا بدن به تنهایی موجب سعادت نیست اما با توجه به
اینکه سعادت یا خیر های جسمانی دخالت مستقیم در حصول سعادت ندارند ،اینها بخشی از سعادت به شمار نمی
آیند(طوسی1413 ،ق ،ج.)49 ،1
سقراط سعادت را حالت نفسانی حاصل جمع بین فضیلت و لذت می پندارد(ملکیان  )192 ،13۷9و افالطون نیز سعادت را
آمیزه ای از معرفت عقلی یا لذت بدنی و حسی بیان کرده است(همان  .)255هرودوت نیز سعادت را نتیجه اعمال انسان دانسته
است(.)Mcmahon,zoob,1
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سعادت عبارت است از اینکه هر فردی با اعمال ،حرکت ارادی و افعال اختیاری خود به همان کمالی که خداوند متعال در
فطرت و ذات او قرار داده است برسد؛ یعنی همان کمال نوعی که مخصوص انسان است(یعقوبی.)221 ،135۷ ،
مالصدرا سعادت هر چیزی را در رسیدن به کمال آن چیز که باالترین مرتبه سعادت عقلی است ،می داند(مالصدرا،13۸3 ،
)301_302
فخر رازی سعادت مند را کسی می داند که در آخرت اهل ثواب و پاداش است و در تعامل آن شقی کسی است که اهل عقاف و
کیفر باشد(.رازی 1401،ق ،ج،1۸ذ)۶2
عالمه طباطبایی در تعریف سعادت می فرماید:سعادت هر چیزی عبارت است از رسیدن به چیز وجودی اش تا به وسیله آن
کمال خود را در یابد و در نتیجه متلذذ ش ود و سعادت در انسان که موجودی است مرکب از روح و بدن ،عبارت از رسیدن به
خیر جسمانی و روحانی و بهره بردن از آن است (طباطبایی،13۶۷،ج.)11،22۸
ازدیدگاه آگوینس،آدمی برای آنکه سعادت مند شود ،باید حکمت را بیاموزد و الزمه شناخت حکمت ،شناخت حقیقت است(
.) Agustine,1921,28
ابن سکویه در تعریف سعادت می گوید :سعادت در قیاس با صاحب اش خیرمی باشد و به عنوان کمال برای صاحب اش تلقی
میشود(ابن مسکویه.)13۷3،۸3،
اصل مهم در تعریف سعادت همان ذو مراتب بودن آن است و همین امر سبب ارائه تعاریف مختلف از آن شده است و هر یک
از اندیشم ندان یکی از وجوه و مراتب آن را در قیاس با دیگر مراتب برجسته کرده است .در واقع سعادت عبارت است از آنکه در
مسیری که معبود مشخص ساخته و پیامب ران الهی(ع) آن را منور ساخته اند ،گام برداشته و دستورات الهی را مطیع باشیم و از
منهیات دوری کنیم تا بتوانیم هم در دنیا به سعادت برسیم و هم در آخرت شرمسار خالق نبوده و در جوار او سکنی گزینیم .در
واقع سعادت راستین همان رضایت خداوند متعال از بندگانش است؛ خوشنودی او رستگاری را در پی دارد که هیچ کدام از
اموری که به عنوان سعادت بیان شدهاند با آن قابل قیاس نیستند و این معنای غایی سعادت است.
 .3تعریف و چیستی سعادت از دیدگاه ابن سینا و آکویناس
 :1-3ابن سینا :شیخ الرئیس در آثار مختلف خود به بیان و چیستی سعادت و زندگی سعادتمندانه پرداخته است و سعادت را
مهمترین هدف زندگی آدمی می داند که باید تمامی هم و تالش خود را در جهت نیل بدان مصروف دارند.
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ابن سینا در بیان چیستی سعادت از مفهوم کمال استفاده میکند و میگوید :سعادت عبارت است از حصول کمال(ابن
سینا1400،ق .) 2۶3،مقصود وی از کمال ،نهایی ترین غایتی است که هر موجودی امکان رسیدن به آن را دارد و از نظر ابن
سینا ،اشتیاق و رفتن به سوی نهایی ترین غایت در وجود هر موجودی به ودیعت نهاده شده است.
ابن سینا بر این باور است که کمال وجودی در هر موجود ،واالترین غایتی است که آن موجود توانایی رسیدن و نیل به آن را
دارد و هرچه جز این در نظر گرفته شود؛ در مقایسه با کمال وجودی در مرتبه پایین تری قرار می گیرد.
ابن سینا بر این باور است که هر موجودی خواستار لذت است و لذا در بحث از سعادت ،موضوع لذت را بیان میکند و اقسام
آن را مطرح می کند؛لذت بر دو قسم است :لذت حسی و لذت عقلی که لذت حسی خود بر دو قسم است:لذت حسی ظاهر
مانند خوردن و لذت حسی باطن مانند شوق و امید .مردم عوام گمان اشتباه میکنند که قوی ترین لذت ،لذت حسی است و
رسیدن به آن موجب سعادت است اما ضعیف ترین نوع لذت ،لذت حسی است و قوی ترین نوع آن ،لذت عقلی است؛ زیرا
قویترین لذت ،لذتی است که ادراک آن قوی باشد(ابن سینا1403،ق،ج.)334 ،3
ابن سینا با توجه به تعریف لذت به« :إن اللذة هی و ادراک و نیل لوصول ما هو عند المدرک الکمال و خیر من حیث هو کذلک
(ابن سینا,1403،ج ،)32۷ ،3سعادت را مقسم بر چهار اصل می داند؛
 . 1هر قوه نفسانی لذت و خیری مختص به خود دارد :هر قوتی که هست از قضاوت های نفسانی آن را لذتی نیکوست .در این
لذت ه ای حسی ،آدمی با حیوانات مشترک است .همه قوای نفس در این امر مشترک هستند که آنچه موافق و مالئم با طبع آن
هاست ،خیر آنها و لذت برای آنهاست.
 . 2قوای نفس مراتب مختلفی دارند؛ قوه ای که کمالش شریف تر ،بیشتر و با دوام تر است ،دارای ادارکی شدید تر و لذتی قوی
تر است(ابن سینا1400 ،ق.)14۸ ،
 .3لذت بعضی از کماالت اگرچه معلوم است اما چون هنوز برای نفس حاصل شده ،قابل تصور نیست.
 . 4گاهی مانع و مشغولیت هایی برای نفس حاصل است که نسبت به کمال و لذتی اکراه دارد و ضد آن را طالب است(.شجاری،
)۶5، 1390
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ابن سینا بر این باور است که از آنجا که فضیلت آدمی بر حیوانات بر نطق او متکی است و این قوه آدمی است که برتری وی را
بر حیوانات و نباتات مشخص می کند و وی را از آنها ممیز می کند؛ همین منطق و قوه عاقله آدمی است که در نهایت میتوان
آدمی را به درجات باالیی از سعادت برساند و آن چیزی جز درک وجود حضرت حق و همجواری با وی نمیباشد.
ابن سینا در تعریف سعادت می گوید:سعادت عبارت است از انقطاع کلی از مالحظه محسوسات ،منحصر کردن نظر در جالل
حق تعالی و مطالعه عقلی آن که به واسطه این مالحظه صورتی از کل هستی در نفس ناطقه منعکس شده و نفس کل هستی
را دیده در حالی که ذات حق تعالی را بدون انقطاع ،مشاهده عقلی می کند(ابن سینا19۸0 ،م.)۶0 ،
وی بر این باور است که معرفت باید به یقین برسد و کسی که به یقین برسد ،راه سعادت را یافته و آن را طی خواهد کرد و
بدون شک به مقصود خواهد رسید .این حالت کسی است که صاحب بصیرت در دین و متمسک به حکمت باشد(ابن سینا،
)344 ،13۸۶
از دیدگاه ابن سینا ،انسانی به سعادت می رسد که هم قوه عقل نظری او به کمال برسد و هم قوه عقل عملی وی؛ عقل نظری
نفس ناطقه انسان با درک همه صور عالم به کمال می رسد و شأن عقل انسان است که به همه عالم از مبدا اول تا عقول و
انفس و اشیاء محسوس و غیره ،آگاه و عالم گردد اما رسیدن به این آگاهی و معرفت با اشراق و افاضه نور از عقل فعال به دست
میآید(ابن سینا)103 ،13۶3 ،
از دیدگاه ابنسینا افرادی که نتوانسته اند قوه عقل خود را به فعلیت برسانند و جنبه تحول و رشد آن را ناقص باقی گذاشته اند؛
شقی خوانده می شوند و اینان کسانی هستند که هرگز موفق به درک سعادت از لحاظ عقلی نشدهاند و چون درک عقلی آن را
نداشتهاند پس نمی توانند آن را به طور واقعی نیز درک کنند و در نتیجه در شقاوت و بدبختی خود باقی میمانند.
از دیدگاه ابن سینا ،سعادت با کمال پیوند دارد و کمال طلبی امری فطری است که در وجود هر آفریده ای است اما مراتب
کمال آنها با یکدیگر تفاوت دارد و کمال انسان در رسیدن به عقل است که واالترین نوع کمال است .همچنین از سوی دیگر
موضوع سعادت با لذت ارتباط دارد به این نحو که عادت باعث نشاط نفس میگردد و این معنا تنها در لذت عقلی موجود است.
با توجه به بیانات ابن سینا در باب سعادت ،از نظر وی سعادت خواهی باید در دو امر متبلور باشد؛ هم از لحاظ نفس و هم از
لحاظ عقل؛ از لحاظ نفس به این صورت است که آدمی باید ل جام نفس را در کنترل گرفته و آن را با عبادت زینت دهد و از
لحاظ عقلی آن است که معرفت کسب کند و در عالم اندیشه کند و خدای خود را شناخته و با شناخت او مراتب سعادت را
بپیماید.
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 :2-3آکویناس :توماس آکویناس در تبیین سعادت از گزارههای مسیحی بهره برده و بر مبنای آن به تبیین مبحث سعادت
پرداخته است .وی بر این با ور است که گناه اولیه یک مانع مهم در دست یابی آدمی به سعادت است و با وجود این مانع
نمی توان به سعادت دست یافت اما از آنجا که لطف الهی بی حد و حصر است؛ وی با لطف خود و نجات بخشی توسط مسیح
این گناه را از آدمیان برداشت تا در تکاپوی سعادت افتند.
آکویناس در تعری ف سعادت می گوید :غایت نهایی ،سعادت نام دارد و اگر سعادت انسان را در علت یا متعلق آن بررسی کنیم،
چنین چیزی نامخلوق است؛ اما اگر آن را در ارتباط با ذات سعادت در نظر بگیریم ،چیزی مخلوق است .خداوند در ذات خویش
سعادت است؛ زیرا او نه باحصول یا مساعدت امری دیگر ،بلکه در ذات خویش سعادت است .به بیان دیگر همانطور که بوئتیوس
اشاره کرده ،انسان ها با بهره مندی ،سعادت مند تلقی می گردند .همچنین سعادت به غایت نهایی و عالی ترین خیر انسان
اطالق شده است چرا که حصول یا برخورداری از عالی ترین خیر است( ) Aquinas,1981, 799
آکویناس دو نوع سعادت را تبیین می کند؛ سلب ی و ایجابی؛ اینکه سعادت شامل چه مواردی است و چه مواردی را در بر نمی
گیرد .آکویناس بر این باور است که سعادت نوعی خیر است که فی ذاته ارزشمند است و کسب چنین سعادتی فقط در گرو
کسب معرفت و تأمل و تفکر حاصل می شود( . ) Aquinas,1905,III, 37
آکویناس در پاسخ به این پرسش که آیا لذت برای رسیدن به سعادت الزم است یا خیر؟ به معنای«لزوم» اشاره می کند و آن را
در چهار وجه منحصر می داند . 1 :به عنوان مقدمه و تمهید :همانند اینکه آموزش برای کسب علم الزم است .2 .به عنوان
مکمل :همانند آنکه نفس برای حیات بدن الزم است . 3 .به عنوان کمکی خارجی :همانند وجود حامی برای برخی مسئولیت ها.
 .4به عنوان مالزم همانند :حرارت برای آتش .لذت نیز برای سعادت بر چهار وجه الزم است؛ زیرا لذت در آرام گرفتن میل دو
خیری که به دست آمده حاصل می شود و از آنجا که سعادت چیزی جز ادراک خیر مطلق نیست؛ وجود آن بدون همراهی لذت
امکان ندارد.
به بیان دیگر هنگامی که به خیر مطلق دست یافت ،خیر دیگری وجود ندارد تا طالب آن باشد .بنابراین میل او اشباع شده و
آرام می گیرد و همین سکون میل ،همراه با لذت است؛ پس سعادت جدای از لذت نمی تواند باشد( بنی سعید لنگرودی و
دیگران)103 ،1399 ،
از دیدگاه آکویناس ،سعادت یک عمل و فضیلت است؛ چرا که وصول به سعادت امری مخلوق است و سعادت کمال مطلق انسان
است؛ هر چیز دارای کمال ،فعلیت دارد و فعلیت در برابر بالقوه بودن نقصان محسوب می شود و سعادت به عنوان کمال مطلق
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نم ی تواند قوه و پتانسیل باشد؛ چه در غیر این صورت ،نقصان و نه کمال خواهد بود .بنابراین سعادت باید شامل آخرین فعل
انسان باشد که خیر شایسته انسان است .غایت نهایی هر چیز خواست و افعالی فضیلت محسوب می شوند که ما را به خدا
نزدیک تر سازد (مجیدی III, 1905, ,۷۷ /103 ،1399 ,و) Aquinas
از دیدگاه آکویناس سعادت امری ابدی و غیر قابل تغییر است و تبدّلی در آن راه ندارد .وی بر این باور است که امور شهواتی و
نفسانی نمی تواند سعادت تلقی گردد و لذت آنی برخاسته از آنان نیز جز گناه و پشیمانی چیزی در پی ندارد.
آکویناس امور مادی همچون ثروت را نیز سعادت نمیداند و می گوید :سعادت آدمی عبارت از ثروتمند بودن هم نیست؛ چرا که
ثروت هم ارزش خود را از آن رو که وسیله ای برای رسیدن به چیز دیگر است ،داراست .دارایی و حفظ ثروت نمیتواند باالترین
خیر و هدف زندگی باشد؛ چرا که باالترین هدف باید ار زش ذاتی داشته باشد .حتی افعال ارزشمند همچون سخاوت و بخشش
هم که فضایل مربوط به ثروت و پول هستند ،باز خود به واسطه پول حاصل میشوند ،غایت نیستند(
) Aquinas,1905,III,30
آکویناس بر این باور است که سعادت حقیقی در این جهان حاصل نمی شود چرا که این جهان با محدودیت هایی که دارد نمی
تواند پاسخگویی کامل در جهت ایجاد عدالت و تعادل بین انسان ها باشد و از سوی دیگر پاداش بسیاری از خیرات فقط در
جهان دیگر می تواند داده شود .در نتیجه وی به تحقق سعادت حقیقی در آخرت معتقد است.
 .۴مراتب سعادت از دیدگاه ابن سینا و آکویناس
:1-۴ابن سینا :شیخ الرئیس همانطور که بر این باور است که افراد در آخرت از مراتب و درجات مختلفی از بهشت و جهنم با
توجه به اعمال شایسته خود در دنیا نائل می شوند؛ به همان قیاس و با توجه به فضایل و رذایل شان در دنیا و اعمالشان در آن
جهت نیز به مراتب مختلفی از سعادت دس ت خواهند یافت و خالف عدالت و حکمت الهی که تمامی آدمیان در یک مرتبه از
سعادت یا شقاوت باشند بلکه مراتب و درجات آنان ناهمگون است و هر مرتبه ای از سعادت را ویژگی باشد و سالکی که هدف
غایی آن مرتبه سعادت را مدنظر خویش قرار داده است.
ابن سینا باالترین مرتبه سعادت را در این میداند که انسان به فیض الهی متصل شود و تحت تدبیر حضرت حق قرار بگیرد و
وسائط بین او و معشوقش که معشوق جمیع موجودات است ،برطرف گردد و به سوی او حرکت کند و به وصول او سکون یابد و
قوام او به عشق کسی شود که حق محض و خیر محض و معشوق لذات است(ابن سینا)2۷5_2۷۶ ،1400 ،
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از دیدگاه ابن سینا با الترین مرتبه سعادت این است که آدمی خود را تحت اوامر خدای متعال بداند و بر شیطان درونی و بیرونی
فائق آمده و از فیض الهی برخوردار شود.
شیخ معتقد است کسانی که تنها از حیث قوای نظری کمال یافته اند ،پس از مفارقت از بدن از طرفی دارای شوق شدید نسبت
به لذات عقلی هستند و این شوق ،آنها را به سمت ملکوت می کشاند و از سوی دیگر نفس آنها را به جهت عدم تنزه ،نسبت به
عالیق جسمانی و امور پست هم قطع عالقه نکرده است و این امیال و ملکات،آنها را به سمت امور پست جذب نمی کند .وجود
چنین حرکات آشفته میان امور عالی و پست ،این نفوس ر ا دچار عذاب و آالم دردناکی می کند .اقتضائات این هیئت بدنی که
مجذوب امور پست است و جوهر نفس که به معنویات تمایل دارد ،با هم متضاد هستند و موجب رنج و آزار نفس میشود
(صادق زاده قمصری35 ،1395،؛ ابن سینا 1404 ،ق)430_431 ،
ابن سینا باالترین درجه سعادت را مشاهده عقلی حق متعال و موجودات روحانی میداند که سعادتی واالتر از آن در تصور
نیست؛ چرا که خداوند خیر مطلق است و وقتی آدمی به همجواری خداوند دست یافت ،دیگر سعادتی نمانده که به آن دست
نیافته است.
ابن سینا در برخی آثارش ،باالترین درجه سعادت را در این میداند که انسان از حیث نظری تا بدان حد ارتقا یابد که تصور
درست و کاملی از جهان خارج از ذهن خویش ترسیم کند .ابن سینا در رساله نفس خویش ،بهتر و دقیق تر از سایر آثار خود به
تبیین این امر پرداخته است .او بر این باور است که نفس انسان دارای قوای متعددی است؛ یکی از این قوا ،قوه عاقله است و هر
یک از این قوا دارای ظرفیت های بالقوه ای هستند که اگر این ظرفیت های بالقوه به حالت بالفعل درآیند ،در این صورت این
قوه به کمال و سعادت خویش دست می یابد(خادمی.)2۶ ،13۸9 ،ابن سینا همچنین در آثار خود اینکه عالم عقلی همانند عالم
خارجی شود ،شباهت با عقل فعال و تجرد از ماده را بهعنوان سعادت غایی بیان داشته است.
 :2-۴آکویناس :توماس آکویناس نیز بر این باور است که سعادت دارای مراتبی است و صحیح نیست که همه سعادتمندان را
در یک رده یا همه اشقیاء را در یک رده بدانیم چرا که همانطور که درجات ایمان و خلوص افراد متفاوت است؛ درجه سعادت و
بدبختی آنان نیز متفاوت خواهد بود.
از سخنان آکویناس چنین برمی آید که اوالً ،انسان ذاتا موجودی امکانی و مخلوقی محتاج و بنابراین نیازمند فیض ،رحمت و
امداد الهی است.ثانیاً ،اراده و عقل طبیعی انسان ذاتا ناقص است و برای کمال خویش نیاز به فیض الهی دارد .ثالثاً ،سعادت
حقیقی امری فوق طبیعی است ،پس باید عاملی فوق طبیعی در این امر دخالت کند .رابعاً ،فیض نه تنهاعقل و اراده را کامل و
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نقص ذاتی آن را جبران می کند ،بلکه موجب القای فضایلی می گردد؛ عادات و فضایل اکتسابی یا اخالق طبیعی را کامل می
گرداند همچنین فیض در بخشش گناهان و پاک شدن نفس انسان از آثار گناه ،نقش موثری دارد(میرهاشمی فتحی،139۷،
.)140
آکویناس یکی از مراتب سعادت را به دنیا نسبت می دهد که تحقق آن در آن صورت خواهد پذیرفت که بسیار مرتبه ضعیف و
سستی از سعادت است که شایسته اعتنا نیست؛ چرا که غیر جاودان و گذراست .و مرتبه دیگر سعادت را به آخرت نسبت
می دهد که تحقق آن در گرو وجود اعمال شایسته آدمی در دنیاست.به عبارت دیگر از دیدگاه آکویناس ،مرتبه دنیوی سعادت،
مقدمه نیل به مرتبه غایی و نهایی سعادت در آخرت است.
آکویناس سعادت دنیوی را بر اساس دیدگاه ارسطو ،با مفاهیم فلسفی تبیین کرده و آن را جلوه محدودی از سعادت می داند که
نمی تواند پاسخگوی کامل سعادت طبق روح آدمی باشد و بتواند وی را از سرچشمه سعادت غایی سیراب گرداند.
فیض و لطف خداوند به عنوان عاملی بیرونی برای سعادت ،نقش تعیین کننده و اساسی دارد .آکویناس بر این باور است که
عوامل الهی ،کمک و یاوری برای قوای طبیعی انسان محسوب می شوند تا نقایص آنها را تکمیل کند .بنابراین یک همبستگی
متقابل میان طبیعت و فیض ،میان فضایل طبیعی اکتسابی و فضایل القائی الهی یا فضایل اخالقی و فضایل الهیاتی وجود دارد.
از دی دگاه آکویناس ،خداوند هر چیزی را در طریق خود آن حرکت میدهد؛ همانگونه که میبینیم در اشیاء طبیعی ،آنچه
سنگین است و آنچه سبک است بر مبنای طبایع مختلف شان به طور متفاوت حرکت می کنند.بنابراین او انسان را مطابق
وضعیت طبیعت بشری اش به عدالت وا می دارد .اما طبیعت خاص انسان ،داشتن اراده آزاد و نیز استفاده از عقل است (همان
.)139
آکویناس بر این باور است که دستیابی به هر مرتبه از سعادت عالوه بر اینکه مستلزم تالش عقالنی بشر در جهت کسب معرفت
و همچنین تالش روحی و نفسی وی در جهت کسب فضایل اخالقی است؛ منوط به لطف و فیض الهی است که وی را شایسته
نیل به سعادت بداند و به سعادت برساند.
 .۵سعادت عظمی از دیدگاه ابن سینا و آکویناس
 :۵_1ابن سینا :شیخ الرئیس بر این باور است که سعادت نهایی و حقیقی در آخرت حاصل می شود و بخش اعظم کماالت
عقلی حاصله از آن نیز در آخرت تحقق می یابد اما با ای ن حال بخش کوچکی از سعادت در دنیا نیز قابل حصول است که جز در
سایه عقل و کماالت عقلی به دست نمی آید .وی بر این باور است که فردی میتواند به کماالت عقلی برسد که نفس ناطقه
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خود را برتر از لذات حسی قرار دهد و درک لذات عقلی برای وی شیرین تر و دلچسب تر از لذات حسی برخاسته از شهوت،
غضب و وهم باشد .از سوی دیگر وی بیان می کند که توجه بیشتر به لذات عقلی داشتن و آن را در مرتبه باالتری نسبت به
لذات حسی قرار دادن ،خود می تواند گامی در جهت نیل به سعادت باشد.
از نظر ابن سینا اگر چه بهجت عقلی و احساس سعادت حقیقی با لذت های مربوط به قوای حسی،بهیمی و غضبی قابل قیاس
نیست؛ اما بیشتر مردم با این گونه لذات برتر آشنایی واقعی ندارند و در جست و جوی آن نیستند .ما انسان ها در این دنیا و با
این اقتضائات بدنی و به علت غرق بودن در رذایل ،نه این گونه لذات را حس میکنیم و نه در جست و جوی آن هستیم؛ مگر
آن که خودمان زنجیرهای شهوت و غضب را از گردن هایمان برداریم و با این گونه لذات ارزشمند آشنا شویم .خود شما اگر
اختیار داشته باشید ،از بین امری دشوار و مهم و لذات جسمانی و زودگذر،یکی را برگزینید؛ اگر خردمند و کریم باشید ،حتما
آن امر مهم را برای لذ ات شهوانی و حیوانی ترجیح می دهید .حتی عوام هم به جهت رسوایی یا شرمساری ،برخی از امیال یا
شهوات را ترک میکنند و خسارات و دردهای سنگینی را انتخاب میکنند (صادق زاده قمصری )2۸_1305،29،
از نظر ابن سینا باالترین درجه سعادت و عظمی مرتبه آن همجواری و زیارت عقلی حضرت متعال در سرای آخرت است و
رسیدن به این مرتبه جز در گرو کسب فضایل اخالقی و عملی میسر نیست .ابن سینا بر این باور است که سعادت حقیقی فقط
در سایه تسلط و استیالء کامل بر نفس و در دست گرفتن لجام قوه شهوت و وهم و غضب حاصل می شود به گونه ای که فرد
تسلط کامل بر نفس خود داشته باشد و از هرچه گناه و تخطی است ،دوری کند.
از نظر ابن سینا ،کمال انسان در بخش عمل مربوط به مجموعه خلق ها یا ملکاتی است که با وجود آنها ،افعالی از سوی نفس به
سهولت و بدون اندیشه صادر می شود .انسان کامل کسی است که بین دو خلق متضاد ،حد میانی را رعایت کند .از نگاه او باید
میان قوه ناطقه و قوای حیوانی اعتدال برقرار باشد .انسان هنگامی دارای ملکه اعتدال است که قوای حیوانی نفس از قوه ناطقه
اطاعت کند و نفس ناطقه نسبت به قوای حیوانی در حالت استیال قرار گیرد(همان25؛ ابن سینا)429_1404،430 ،
ابن سینا به نقش معرفت در اکتساب فضایل و اجتناب از رذایل تاکید ویژه ای دارد؛ چرا که از نگاه وی یکی از راه های رسیدن
به سعادت ،شناخت فضایل و رذایل است .به اعتقاد وی هر انسانی که به وجود خویش توجه دارد و دوستدار شناخت و کسب
فضایل است ،باید طریق دستیابی به این فضایل را بیامو زد تا به تزکیه خویش بپردازد .از دیگر سو چنین فردی که در پی دوری
از رذایل است ،باید نسبت به آنها نیز آگاهی یابد تا از آنها پرهیز کند .بدین ترتیب با اکتساب اخالق ستوده و اجتناب از
فرومایگی ها به کمالی که در شأن اوست و او را برای سعادت دنیوی و اخروی آماده میکند ،دست می یابد .البته باید توجه
داشت که این هدف با تکمیل قوه نظری و عقلی عملی حاصل می گردد (سراج و حسینی منش .)94 ،139۷،ابن سینا بر این
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باور است که تکمیل قوه نظری به گونه ای که سعادت آدمی را فراهم آورد جز با اتصال به عقل فعال فراهم نمی شود و در سایه
ارتب اط با عقل فعال است که آدمی به سعادت دست می یابد .ابن سینا معتقد است که در سایه ارتباط با عقل فعال است که
آدمی مستغرق در شهود در عالم ملکوت می شود و تعالی روح وی تنها در این صورت حاصل می شود.
ابن سینا بر این باور است که اگر آدمی دل از عالئق و تعلقات مادی و بی ارزش بردارد و دل در گرو امور عالی و غایی همانند
رضایت محبوب دهد؛ در آن صورت است که وی سعادت عالی را مد نظر خود قرار داده چرا که مشغولیت آدمی به امور پست و
زودگذر باعث می شود تا نفس و روح وی نیز به همان مرتبه پست نائل شود و از درک لذات روحانی محروم شود که واالترین
درجه آن ،مشاهده عقلی آفریدگار و آرام یافتن در جوار اوست.
 :۵_2آکویناس :آکویناس مرتبه اعلی سعادت را در شناخت روحانی و دیدار خداوند در بهشت می داند که هیچ یک از جنبه ها
و مصادیق سعادت قابل قیاس با این مصداق نیست و حصول این مصداق از سعادت در گرو کسب معرفت و فضیلت است و
ظرف تحقق آن نیز آخرت می باشد.
آکویناس بر این باور است که هیچ کدام از نیروهای دنیوی نمی تواند بیانگر موضوع سعادت حقیقی باشد .سعادت آدمی در
بیرون از هوا و هوس و شهوت و امور دیگر همانند ثروت قرار دارد و نمیتوان این امور را مالک سعادت حقیقی قرار داد .از
سوی دیگر خود آدمی نیز موضوع سعادت نیست و افعال فضایل اخالقی نیز سعادت حقیقی و خیر غایی برای آدمی محسوب
نمی شوند .از دیدگاه آکویناس درک حقیقی سعادت در این دنیا میسر نیست و آدمیان توانایی درک سعادت حقیقی را در این
دنیا ندارند و آن سعادت غایی و نهایی جز در آخرت و کسب شایستگی آدمی که در جوار خداوند قرار گیرد ،به دست نمی آید.
آکویناس معتقد است که ظرفیت این جهان به گونه ای است که آمادگی الزم را در جهت سعادتمند کردن مطلق آدمی ندارد و
آدمی می تواند صرف ًا به برخی از مصادیق جزئی سعادت دست یابد .از سوی دیگر وی بر این باور است که اختیار آدمی و در پی
فرامین الهی رفتن و دوری از گناهان امری است که در این دنیا شایستگی آدمی را در آخرت برای کسب سعادت حقیقی
افزایش می دهد.
سعادت شامل عقل نظری و عقل عملی است زیرا؛اوالً ،اگر سعادت شامل یک عمل باشد ،باید نیازمند باالترین عمل انسانی
باشد .باالترین عمل انسانی یعنی عملی که باالترین قوه انسانی در جهت باالترین هدف به حرکت درآید؛ عقل نظری نیز
باالترین نیرو و قوه انسانی است و باالترین هدف انسانی نیز خیر الهی است؛ بنابراین سعادت با لذات عبارت از چنین عملی
است .توماس در ادام ه از این هم فراتر می رود و صرف فعلیت عقل را نیز وافی به مقصود سعادت نمی شمارد.

۶2

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال سوم ،شماره  ،33بهمن 1399

ثانیاً ،این بدیهی است که تأمل و اندیشه فی نفسه و به خودی خود مطلوب است ،اما فعل عقل عملی برای خود عقل نیست؛
بلکه برای هدفی دیگر مطلوب است .در نتیجه هدف نهایی نمی تواند عبارت از زندگی عملی باشد که مربوط به عقل عملی
است .عالوه بر این از آنجا که معرفت عقالنی وابسته به حس است و علوم نظری و طبیعی با حس آغاز می شود ،علوم نظری هم
محدود و محصور در قدرت و توانایی حسی است که این محدودیت حواس انسانی با کمال سعادت مطلوب برای بشر سازگار
نیست؛ لذا علوم نظری هم نمیتواند وافی به مقصود سعادت انسان باشد( .)Aquinas ,3۶, 1905حتی معرفت به جواهر
مجرد و مفارق مانند فرشتگان هم نمی تواند سعادت و غایت نهایی بشر باشد( .)Ibid 37و تنها رویت ذات الهی است که
میتواند سعادت نهایی و کامل باشد(مجیدی)105 ،1392 ،
آکویناس بر این باور است که شور و نشاط جسمی نمی تواند مالک سعادتمند بودن آدمی قرار گیرد و سعادت جسمی نمی
تواند غایت سعادت لحاظ شود؛ چرا که امری فاقد دوام و اعتبار است و خوشی های جسمی نیز نمی تواند در قیاس با خوشی
های روحی قرار گیرد .آکویناس بر این باور است که سعادت به معنای رسیدن به غایت نهایی_که خداوند است _می باشد ،پس
اموری که برای رسیدن به سعادت الزم هستند؛ باید گردهم آیند و این امور شامل امور عقلی و ارادی است که آدمی باید از آنها
به نحو احسن در جهت کمال خود بهره ببرد.
آکویناس بر این باور است که دستیابی ب ه سعادت عظمی به تنهایی از عهده کسب فضایل اخالقی و معارف عقلی خارج است و
تحقق کامل آن در پرتو لطف و فیاضیت الهی است و اگر چه فرد به فضایل اخالقی آراسته باشد و یا اگرچه معارف عقلی کسب
کرده باشد اما در نهایت دستیابی وی به سعادت عظمی منوط به لطف الهی است که وی را شایسته این امر بداند و با بخشش
بی حد و حصر خود لقای سعادت را به وی ببخشد وگرنه بدون لطف و بخشش الهی ،سعادتی حصول نخواهد شد.
 .۶ارزیابی و نتیجه گیری
مسئله سعادت از مباحث هم فلسفی و کالمی است که در طی قرون مختلف سبب بحث و کاوش فکری در این باره از سوی
ان دیشمندان مختلف شده است .ابن سینا و آکویناس از اندیشمندانی هستند که کوشیده اند با توجه به گزاره ها و آموزه های
دینی خود به تبیین موضوع سعادت و ارائه تقریر در این باره بپردازند.
از دیدگاه ابن سینا ،سعادت به معنای عدم دلبستگی آدمی به دنیا و منحصر کردن نظر در جلوه حق متعال است به گونهای که
آدمی جز خداوند را سرلوحه عمل و فکر خود قرار ندهد و در آخرت نیز بتواند به همجواری وی دست یابد .اما آکویناس سعادت
را هم معنا با خداوند دانسته و در یک معنا بیان داشته که سعادت چیزی جز خداوند نیست .هر دو فیلسوف سعادت راستین را
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چ یزی ماوراء شهوت و ثروت و همانند این امور می دانند و بر این باور هستند که این امور شایسته سعادت مطلق نامیدن
نمی باشند و امری سعادت تلقی می شود که پایدار باشد و این امور چون از این ویژگی مبرا هستند؛ در نتیجه نمیتوان آنها را
سعادت راستین دانست و مالک اصلی در شناخت سعادت واقعی ،جاودانگی و پایدار بودن آن است.
هر دو فیلسوف بر این باور هستند که اگرچه در این دنیا سعادت کامل و حقیقی حاصل نمی شود اما با این وجود جنبه هایی از
سعادت قابل دستیابی است .به عبارت دیگر بخش کوچکی از سعادت در این دنیا قابل حصول است و آن نیز جز در پرتو
کماالت عقلی به دست نمی آید و باید هوا و هوس شهوانی را از سعادت ممیز ساخت چرا که لذت برخاسته از گناه هرگز نمی
تواند سعادت تلقی شود.
ابن سینا و آکویناس بر این باور هستند که لذتی طعم واقعی سعادت را دارد که برخاسته از عقل باشد و از آن سرچشمه گرفته
ب اشد .به عبارت دیگر این کمال عقلی است که سعادت آدمی در پرتو رشد آن حاصل می گردد و لذت نیز که میوه سعادت
است؛ باید برگرفته از عقل و کسب معرفت توسط آن باشد .آکویناس بر این باور است که سعادت فعل عقل است و آنچه توسط
عقل درک می شود نیز امری کلی است .ابن سینا نیز سعادتی را پایدار و بادوام می داند که از عقل و حصول معرفت توسط آن
کسب شده باشد.
هر دو فیلسوف بر این باور هستند که این جهان با محدودیت هایی که دارد ،نمی تواند جایگاه تحقق کامل عدالت الهی باشد و
از سوی دیگر رنج ها و سختی ها با اهدافی که دارند نیز از دیگر موانع تحقق عدالت کامل در این جهان هستند و چون عدالتی
صورت نمی گیرد؛ سعادتی نیز نخواهد بود و کسب سعادت کامل جز در سرای آخرت و قضاوت شدن نزد خالق عادل میسر
نخواهد بود .بنابراین دو فیلسوف ظرف تحقق عدالت راستین را در جهان آخرت می دانند و تفاوت اصلی که در این بین مشهود
است؛ این است که آکویناس ،بر این باور است که عیسی(ع) با دوازده حواری برای سنجش اعمال افراد و سعادتمند یا شقی
ساختن آنان بر کرسی قضاوت می نشیند اما به دلیل نپذیرفتن الوهیت عیسی(ع) در اسالم ،ابن سینا قضاوت اعمال بندگان را
جز به خداوند به کسی نسبت نمی ده د و بر این باور است که فقط خالق متعال است که سعادتمند(بهشتی شدن)یاشقی شدن
(جهنمی شدن) افراد را در آخرت مشخص می سازد.
آکویناس عظمی درجه سعادت را رویت خداوند و درک عقلی ذات وی می داند و ابن سینا نیز همجواری با حضرت حق و
مطالعه عقلی وی را سعادت عظمی دانسته است .ابن سینا بر خالف آکویناس بر این باور است که آدمی نمیتواند به طور کامل
ذات الهی را درک کند و فقط درک ضعیفی از آن به دست می آورد .و هیچ مخلوق و آفریده ای را سزا نباشد که به ذات الهی
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پی برد و یا وی را درک کند؛ آدمیان به ذات خود نمی توانند پی برند چه برسد به ذات الهی و نمی توان ذات خداوند را درک
کرد بنابراین درک ذات خداوند که آکویناس آن را بیان داشته برخالف فلسفه ابن سینا است.
آکویناس بر این باور است که ارزشهایی که برخاسته از امور مادی همانند ثروت باشد را نمیتوان واقع ًا ارزش اخالقی دانست؛
همانند سخاوت که به وسیله ثروت ارزشی اخالقی محسوب می شود .اما ابن سینا بر این باور است که اگر ارزشی اخالقی توسط
امور مادی کسب شود؛ باز نیز ارزش و اهمیت دارد؛ چرا که همه آدمیان با امور مادی خود همانند ثروت و قدرت دست به امور
خیر نمی زنند.
ابن سینا بر این باور است که تنها با کسب فضایل اخالقی نمی توان به سعادت دست یافت؛ بلکه الزم است که آدمی به شرع
نیز پایبند باشد و اوامر الهی را گردن نهد و از نواهی و منکراتی که معین ساخته ،دوری ورزد .گناه و نافرمانی از دستورات الهی،
مانعی بزرگ در کسب سعادت است و هر اندازه آدمی در لذات شهوانی و حسی و گناه غوطه ور شود؛ به همان اندازه از کسب
لذت های روحانی و سعادت نیز محروم خواهد شد و آکویناس نیز به چنین دیدگاهی معتقد است و گناه را مانعی بزرگ در
کسب سعادت می داند.
آکویناس نیز بر این باور است که کسب سعادت عالوه بر کسب فضیلت و معرفت نیازمند لطف الهی است و اگر آدمی مزین به
معرفت و فضیلت شود اما لطف الهی شامل وی نشود؛ باز نیز به سعادت دست نخواهد یافت .اما ابن سینا بر این باور است که
اگر فرد فضایل اخالقی و معرفت الهی کسب کند ،بدین معناست که خداوند وی را مشمول لطف خود دانسته که خیرات را
کسب کند و از شرور دوری ورزد و به قاعده لطف الهی در این باره معتقد نیست.
آکویناس کوشیده است تا مبحث سعادت را به گزاره های مسیحی من جمله گناه اولیه پیوند دهد و بر این باور است که گناه
اولیه که در نسل بشر جاری و ساری یافته ،یک مانع مهم در دستیابی به سعادت است و فقط لطف و فیض الهی است که
می تواند این مانع مهم را در دستیابی به سعادت از سر راه بردارد .اما ابن سینا به عنوان یک حکیم مسلمان به گناه اولیه و
مفاهیمی از این دست که در مسیحیت بیان شده ،اعتقادی ندارد و بر این باور است که گناه یک فرد هرگز به طور ذاتی از
فردی به فردی دیگر انتقال نمی یابد و این امر بر خالف حکمت و عدالت الهی است .از سوی دیگر وی بر این باور است که
لطف خداوند بی حد و حصر است و نمیتوان آن را منحصر به برداشتن گناه اولیه از انسان نمود.
به رغم تفاوت های فکری که در مورد تبیین سعادت در اندیشه فکری ابن سینا و آکویناس مشهود است؛ اما باید توجه داشت
که اهم تالش آنان در جهت غایت مند دانستن زندگی آدمی بوده که در نهایت به خیری غایی منجر میشود و این خیر غایی
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جز خداوند و کسب رضایت وی نیست که با کسب فضیلت و معرفت و قدم نهادن در مسیر الهی و دوری از گناهان حاصل می
شود.
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