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  رویکردهاي آگوستین به مسائل الهیات

  

  1غالمحسین جوادپور

  :چکیده

دانان و قدیسان مسیحی است که در تمـام تـاریخ    ترین الهی آگوستین یکی از بزرگ

عـالوه بـر افکـار    . هـاي اختصاصـی بـوده اسـت     مسیحیت منشأ اثر، تفکـر و ایـده  

کننـده   هم و تبیـین بسیار م هاي الهیاتی او اختی وي، ایدهشن شناختی و هستی معرفت

مفهوم و چیستی خدا، تثلیث، مسـیح، کلیسـا، گنـاه    . هاي کتاب مقدس است آموزه

هستند کـه آگوسـتین در آنهـا     مباحثی... له شر وأرابطه عقل و ایمان، مس نخستین،

این مقاله . شودو در تاریخ تفکر مسیحی از آنها فراوان یاد میاست نظر کرده اظهار

افکار وي  را برشمرد و شخصیت و در حوزه الهیات هاي وي اندیشه بر آن است تا

  .کند را معرفی می

  :ها واژهکلید

  .، عقل و ایمان، شرآگوستین، الهیات، مسیحیت، تثلیث

                                                                        

 ).ع(آموخته کارشناسی ارشد فلسفه دین دانشگاه باقرالعلومدانش.  1
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  لهأطرح مس

گـران آن   دهد و پژوهش هاي یک دین را پوشش می الهیات مجموعه مسائلی است که آموزه

اي، مقدس و مهـم   پردازند که براي عده ایلی میحوزه ـ چه دیندار و چه غیردیندار ـ به مس  

هستند و دینداران معمولی چشم به فتواي بزرگان خـویش دارنـد و مخالفـت بـا آن را نیـز      

هم یکی از ادیان بـزرگ در تمـام تـاریخ بـوده و هسـت و مجموعـه        مسیحیت. تابند برنمی

دانـی کـه خـود بـه      هـی ال. شماري بوده اسـت  هاي بی الهیات منسجم آن، کانون اعتقاد انسان

هـاي نـاب مسـیحی باشـد،      مضامین آن معتقد باشد و اخالق او برگرفته و عجین بـا آمـوزه  

تـاریخی مسـیحی، آگوسـتین     هاي ترین قدیسان تمام دوره قدیس نام دارد که یکی از بزرگ

اما در اثر کـیش مـادر خـود و     ؛وي از ابتداي تولد و حتی در نوجوانی، مسیحی نبود. است

سمت کشیشی را برعهده گرفـت و بـا    ،پس از مدتیاو . آیین درآمداین گی، به دزنحوادث 

ترین مسائل  تفکر خود، خط فکري و آثار مهمی در مسیحیت برجاي گذاشت و درباره مهم

این مقاله پـس از   .ارائه کردهایی ماندگار  ایده ،هاي خرد الهیات مسیحیت و نیز برخی آموزه

از منظر وي را الهیات مسیحیت در ، بعضی از مسائل گقدیس بزرنامه این  مروري بر زیست

  .کند بررسی می

  آگوستین نامه زیست

 تمام تاریخ مسیحیت اسـت  دانان و قدیسان در الهیفیلسوفان، ترین  آگوستین، یکی از بزرگ

 ،1386کونـگ،  . (انـد و حتی برخی وي را پدر کل الهیات غرب یا تنها پدر کلیسا نام نهـاده 

مـادرش  . میالدي در شهر تاگاست در الجزایر بـه دنیـا آمـد    354وي در سال  )87و  85ص
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او پـس از گـذران دوره کـودکی و    . بـود  پرسـت مشـرك و بـت   مسیحی و پدرش) مونیکا(

  .دین مانوي را برگزید) سالگی 19( 373ابتدایی، در سال  تحصیالت

بـا معشـوقه خـود     بیشـتر را دوران جوانی ها هیچ موضع عقیدتی نداشت و تا مدتوي 

. پـرده برداشـته اسـت   با او از رابطه خود  اعترافاتکه در آثار مختلف خود از جمله  گذراند

این کتاب بسیار خواندنی و جالب است و عالوه بر مـرور حـوادث پـر فـراز و نشـیب در      

غزالی  المنقذ من الضاللرا با  و معموالً آن زندگی آگوستین، آموزنده مطالب بسیاري است

سالگی با خواندن کتابی از سیسرو، اندیشمند ایتالیایی، بـه   در سن نوزدهاو . کنندیسه میمقا

له شـر، دغدغـه   أبعضی از مسـائل کالمـی همچـون مسـ     .شد رهنمونسوي مسایل فلسفی 

ون آیین مانوي براي خیر و شر، دو مبدأ متفاوت معرفـی  چو  بودآگوستین در سنین جوانی 

میالدي بـراي   1383در سال . آورد از همین رو به آن کیش رو  د وید، وي آن را پسندرک می

هاي افالطونی، اپیکوري  کسب ثروت و امر تجارب به شهر رم سفر کرد و در آنجا با فلسفه

هاي نوافالطونی روي آورد و این سـیر فکـري، او را بـه     پس به فلسفهس. و رواقی آشنا شد

ر و د خود را به همـراه نداشـت و هـم شـو    نالبته وي معشوقه و فرز. آیین مسیحیت کشاند

  ! هاي الهیاتی داد و هم دغدغه شهوت جنسی وي را آزار می

» !برگیـر و بخـوان  «گفـت   میالدي، آگوستین صداي کودکی را شنید که می 386در سال 

ریختگـی   دلی و به هممسیحیت، براي وي دوهاي وي درباره  زمینه این حادثه و دغدغه پیش

گیرد، ناخودآگاه به سـوي رسـاله    ر پی این حادثه که وي آن را جدي نمید. داشت به دنبال

نه طغیان و مسـتی،  «: شود که و ناگهان این جمالت بر وي پدیدار می درو پولس حواري می

نه هرزگی و ناپاکی، نه ستیزه و حسادت؛ بلکه از سـرورتان عیسـی مسـیح پیـروي کنیـد و      



4 

 

ایـن بارقـه الهـی،    » .هاي آن مکنید دن شهوترا صرف اندیشین به جسم و برآور وقت خود

 فتگر د و تصمیم رک او غسل تعمید سپس . کشاند آگوستین را ناخودآگاه به سوي مسیحیت 

زنـدگی  . شـد  تصمیم منصـرف  این  آفریقا بازگردد که با مرگ مادر خود، از ،به زادگاه خود

ی در فراگـرفتن علـوم   سـع  او .کند آگوستین تا آخر عمر بر دو خط علمی و معنوي سیر می

 شـرکت نویسد و از طرفی، در جلسـات کلیسـا    هاي علمی فراوانی می و رساله دارد مختلف

چهار سال بعد به مقام و شود  کشیش منصوب می مرتبهمیالدي به  391در سال وي . کند می

خـر عمـر در ایـن    آشود و تـا   اسقف اعظم مینیز در سال بعد  .یابد معاونت اسقف ارتقا می

  .ماند م باقی میمقا

شد و در مـدت ایـن    میالدي به مرجعیت معنوي کلیسا شناخته می 430آگوستین تا سال 

 .رقم خورد 430مرگ او در سال . ها و کتب مذهبی متنوعی را تحریر کرد رساله ،سال چهل

 شـهر ، اعترافـات : هاي معروف وي عبارتنـد از  کتابو مانده است  از وي آثار فراوانی برجا

بزرگ  دمجلّ 12که مجموعه آثار وي در  ... و مسیحیت دفاع از، اي در باب تثلیث الهرس، خدا

  .در مباحث بعدي با آثار وي بیشتر آشنا خواهیم شد. فراهم آمده است

پـردازیم و میـزان حضـور و     هـاي مهـم الهیـاتی آگوسـتین مـی      اکنون به بررسی اندیشه

البتـه  . یحیت را بررسـی خـواهیم کـرد   تـاریخ مسـ  در هاي اصیل  تأثیرگذاري وي بر اندیشه

شناختی آگوستین هم مهم است و در کتب شرح حال وي  شناختی و هستی هاي معرفت ایده

هـا مشـخص شـده     ها پرداخته شده و نمود آگوستین در سیر طالیی این رشـته  به این مقوله

  .شمریم میست که آنها را بروهاي الهیاتی ا مقالِ ما مجالِ اندیشه ،است؛ اما به هر حال
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  داـخ. 1

سـال اخیـر    چهلشوم که دوران شکوفایی و تفکر آگوستین همان  ن ابتدا یادآور مییدر هم

ادي ایـ هاي الهیاتی مسـیحیت و   او هم با اندیشهکه عمرش بود که به مسیحیت گرویده بود 

دینی  هاي اي از ایده مجموعه آشنا بود و ها هاي افالطون و نوافالطونی اندیشهبا کلیسا و هم 

شـاید بتـوان گفـت    . آنها را به نام خود ثبت کرد ،در طول تاریخ و را براي خود فراهم آورد

زبـانی و   هـم  ،ت آباي کلیسا، میان دین و فلسفهماست که در س يآگوستین نخستین متفکر

  )113ص ،1388منفرد، . (تعامل برقرار کرده است

تـر و   خـدا ژرف  ،یـک جهـت   سیر فکري آگوستین درباره خـدا، دو جهـت دارد کـه از   

و  تـر  نیـافتنی رویم، خدا دسـت  تر می و هر چه پیششود  تصور میاز جهت دیگر تر  روحانی

شویم  حاضر و جسمانی مواجه می  خدایی کامالً شود؛ اما در جهت دیگر، با ناپذیرتر میپایان

مسـیح  خداي آگوستین از . یابد در جسم عیسی حضور می ،که به صورت مسیح نمایان شده

  )61و  60ص ،1363یاسپرس، . (جدانشدنی است

وي از طـرق  . اي دیگر از تفکر آگوستین درباره خدا، براهین اثبات خداونـد اسـت   گونه

بـرد   براي این امر بهره می... مختلفی همچون راه حقائق ازلی، راه مخلوقات و اجماع عام و

  )91ـ  87ص ،1387کاپلستون، : ك.ر. (شمریم که براي نمونه، یکی را برمی

تـوان   کند؛ حقیقتی که نمـی  براساس این برهان، عقل آدمی، حقایقی ضروري را درك می

فرد خاصی است؛ بلکه در همه جا ظهور و بروز دارد و خود را یکسان بر همـه   گفت از آنِ

آن اگـر   .این حقیقت برتر از عقل است و عقل بایـد در برابـر آن سـر خـم کنـد     . نمایاند می
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پایـه عقـل بـود، ماننـد آن      تغییر دهد و اگـر هـم  توانست آن را  ن عقل بود، میمادوحقیقت 

  .بود پذیر می دگرگون

طور که تأثرات حسی، حـاکی   حال این حقایق باید ازلی و مبتنی بر وجود باشند و همان

طور حقائق ازلی نیـز بـا نشـان دادن     اي هستند که ریشه در آنها دارند، همین از اشیاي مادي

این حکم . سازند نفسه را آشکار می ثبات خداوند، مبدأ و بنیاد خود، یعنی حق فیوجوب و 

معطوف به همه معیارهاي اساسی و ذاتی است و این معیـار هـم بایـد در موجـودي ریشـه      

پس باید حق مطلقی وجود داشـته باشـد کـه حـق     . داشته باشد که ازلی و کامل مطلق است

د، در او و با او و از طریق او باشد که همان خداوند بودن چیزهایی که از هر نظر حق هستن

  .ازلی و مبدأ اعالست

شک اولیه کند که نفس از مرحله  همچنین ژیلسون، برهان دیگري را از آگوستین نقل می

ایـن فرآینـد، آغـازي بـر روش     . کنـد  آغـاز مـی  » کنم پس هسـتم  اشتباه می«و رد آن از راه 

پردازد؛ اما حقیقتی را که  رسی جهان محسوس میسپس نفس به بر. است جستجوي حقیقت

کند و  کند و بنابراین به درون خود رجوع می در جستجوي آن بود، در این جهان کشف نمی

کند که فراتـر از   با در نظر گرفتن خطاپذیري و تغییرپذیري خود، حقیقت ثابتی را کشف می

که مبدأ همـه حقـایق اسـت،    بدین نحو، به درك خدایی . به نفس وابسته نیست بوده،نفس 

  )90ص ،همان: ك.ر. (شود نایل می

رسـد و نظریـه شـناخت وي،     شناختی به هستی خداونـد مـی   بنابراین وي از راه معرفت

البته قابل تذکر است که آگوستین، ایـن بـراهین را    .شود ترین دلیل اثبات وجود خدا می مهم

نویسد، به غیـر از تعـدادي    ل یوحنا میطور که در تفسیر انجی و همان داند برهان واقعی نمی
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 ،1382ایلخـانی،  . (القـول هسـتند   ها در اینکه خداونـد وجـود دارد، متفـق    نادان، تمام انسان

  .بنابراین براهین اثبات خدا، دالیلی تنبیهی خواهند بود) 96ص

محض، واجب، سرمدي، نـامتغیر، غیرقابـل ادراك،    آگوستین صفاتی چون وحدت، خیر

  )همان. (کند کیم، عاقل و عالم را نیز براي خداوند اثبات میکمال محض، ح

  تثلیث. 2

آگوسـتین  . اسـت » 1=  3«له تثلیث و رابطه أهاي هر متفکر مسیحی، حل مس یکی از دغدغه

در این باره یک کتاب مجزا نوشته و سعی در تبیین آن داشـته اسـت و هـر جـا از توضـیح      

له ایمانی است و باید به آن ایمان آورد تـا آن را  أمسکند این یک  عقلی آن وامانده، اعالم می

از پـدر متولـد    رهمانی ندارند؛ چنانکه پس پذیرد که سه شخص با همدیگر این او می. فهمید

له بـا همـین   أاما از لحاظ فلسـفی، مسـ  ! القدس هم نه پسر است و نه پدر شده است و روح

بنـا بـه    ،لذا این سه. برد ابطه بهره میشود و آگوستین از مقوله اضافه یا ر توضیح روشن نمی

اختالفـی،  ذات یکی هستند و اختالف آنها به سبب روابط بین آنهاسـت و ایـن خصـایص    

االثنینی است که با عدم یکـی،   اي اضافی و بین رابطه عبد و موال رابطه  مثالً ؛جوهري نیستند

. شود یزي به آنها اضافه میشود و نه چ رود؛ ولی نه چیزي از طرفین کم می رابطه از میان می

القدس هـم   روح. ه به ذاتکبل ،از نظر وي، آنچه پسر هست، پدر هم هست؛ اما نه به رابطه

  )100و  99 ،همان. (او روح پدر و پسر و هدیه الهی است. کند رابطه این دو را بیان می

یین فلسفی کند و در تب هاي مختلفی، این بحث را روشن می آگوستین با استفاده از تشبیه

گوید چه کسی قادر به فهم ثالوث، آن قادر مطلـق اسـت؟ در    کوشد؛ اما باز می ار مییآن بس
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مردمان بر سر آن بحث و . گوید، ندارد سخن گفتن از تثلیث، کسی درك درستی از آنچه می

. شـود کـه قلبـی مطمـئن دارنـد      کنند؛ اما آن بصیرت فقط بـه کسـانی عطـا مـی     مشاجره می

  )439 ،1387آگوستین، (

  :گوید او می

تواند به آسانی درك کند که آیا خدا یک ثالوث است؛ زیرا ایـن سـه    هیچ یک از ما نمی

یـا  . جا در اوینـد  یعنی، وجود تغییرناپذیر، علم تغییرناپذیر و اراده تغییرناپذیر همگی یک

ز اند و از این روي هر کدام ا جا جمع اینکه این سه در هر یک از سه شخص تثلیث یک

انگیـز   اند و به طریقی اعجاب گانه است یا اینکه هر دو فرض صادق سه ،این سه شخص

نهایت بودن، نهایتی بـراي خـود و    اند، خداوند در عین بی که در آن بسیط و مرکب یکی

سان تثلیث در خودش است و معلوم خویش و مکتفـی بـه ذات    در خود اوست و بدین

ت خویش بـه سـر   دکرانه وح هیچ تغییري در بی بیکه اي  ، یگانههمان وجود اعال. است

  .برد می

قـدر   کس را یاراي توضیحش نیست و کدام یک از مـا آن  این همان رازي است که هیچ

  )440ص ،همان(جسارت دارد که مدعی کشف آن شود؟ 

پندارد و هر چند  اي رمزآلود می  که تثلیث را آموزهاست این همان غایت جهد آگوستین 

بهتـرین و آخـرین   . داند تقریب به ذهن می صرفاًگیرد، آنها را  ي مختلفی بهره میها از تشبیه

آورد، او را درك  گیرد، ذهن انسانی است که خدا را به یاد می تشبیهی که وي از آن بهره می

سی رابطه بـین حافظـه، درك و محبـت بـه     رکند با بر نماید و سعی می کند و محبتش می می

  )90ص ،1380لین، . (هاي تثلیث مکشوف کند رابطه شخصیت خدا، حقایقی را درباره
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  گناه نخستین. 3

داند که اغلب مسیحیان، انسان را داراي گناه ذاتـی   کسی که با الهیات مسیحی آشنا باشد، می

 هـا و مـرگ عیسـی را    شدن همه انسان دانند و نافرمانی حضرت آدم و حوا را منشأ آلوده می

اي  لهأوي اصل گنـاه را مسـ  . پروراند آگوستین هم این ایده را دارد و می. پندارند آن می فدیه

کونـگ،  . (دهـد  قـرار مـی    آگوستین میل جنسی را در کانون طبیعت انسـان . داند شهوانی می

  )107ص ،1386

داراي اراده است و گرایش مساوي   اي از متفکران مسیحی بر آن شدند که انسان ذاتاً عده

عصـر آگوسـتین،    هم راهب و متکلم بریتانیاییِ) م422ـ   360(پالگیوس . خیر و شر داردبه 

بودن گناه را برنتابید و گفت هر کس مسئول اعمال خویش اسـت، حتـی حضـرت      موروثی

ایده این افراد، . شدند راي بر عقیده وي پایدار ماندند و به پالگیوسیان مشهو سپس عده. آدم

کرد و آگوستین هنگامی که نخستین  از دفتر اعتقادات مسیحی پاك می آموزه گناه نخستین را

اساس سنت کلیسایی را در معرض خطر دید، با جدیت فراوان وارد شـد و بـر اصـل ایـن     

  .آموزه پاي فشرد

ها با او، به همه سرایت پیدا کرد و انسـان   به نظر او، گناه آدم با پیوستگی جوهري انسان

بدن بـا گنـاه نخسـتین علیـه      ،در نگاه او. و به ذات الهی توهین نمودبا اراده خود گناه کرد 

در نتیجه نگاه انسـان بـه مادیـات    . هاي آن شد تابع بدن و ارزش ،روح شورش کرد و روح

ـ  حال انسان با تکیه بر قواي طبیعی خود نمی. جلب شد و از الوهیت روي گرداند بـه   دتوان

شـدن    دي غیبی دارد که این امداد به صورت مصلوباو نیاز به امدا. بار یابد  سراي سعادت
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پس انسان با ایـن لطـف الهـی و بـه مـدد      . ید انسان اتفاق افتاده استپسر خدا براي بازخر

  .خرد اختیار خود، خیر و سعادت را براي خود می

  کند که با پذیرش نظر پالگیوس و حذف گناه نخسـتین، مصـلوب   آگوستین احتجاج می

شـود و   فایده خواهد بود که عیسی به یک حکیم اندرزدهنده تبدیل می شدن مسیح عملی بی

وقتـی انسـان   . رود حتی نیاز به دعا هم از بین می ،به نظر وي. دیگر قربانی خدا نخواهد بود

فایده خواهد بود و کلیسا و روحانیت هـم   خودش عامل نجات خودش باشد، دعا کردن بی

  )114و  113ص ،1382ایلخانی، ! (اثر خواهد ماند بی

  کلیسا. 4

اسـت خداونـد   آگوستین معتقـد  . یکی از ارکان مهم دین مسیحیت، کلیسا و ارباب آن است

یـا   ،بخشـد و ایمـان   حقیقت را از طریق وحی و کلیساي مبتنی بر کتاب مقدس به آدمی می

در نگاه وي، کلیسـاي  ) 52ص ،1363یاسپرس، ! (ایمان کلیسایی است یا اصالً ایمان نیست

این  شکند جامعه مدنی را با اصول ملکوتی رفتار خود آشنا سازد و رسالت ی سعی میمسیح

برداشت وي از کلیسا و رسالت آن برداشتی پویا . است که نقش بهشت را در جهان ایفا کند

وي در اعتقاد به . کلیسا تنها جامعه واقعاً کامل و قطعاً برتر از دولت است. و اجتماعی است

. س قرون وسطاییانی قرار دارد که برتري کلیسا بر دولـت را مطـرح کردنـد   این نظریه در رأ

  )114ص ،1386کاپلستون، (

انجامـد؛   هایی شده بود که ذکر آنها به درازا می البته کلیسا در زمان آگوستین دچار بحران

اما به هر حال آگوستین براي وحدت کلیسا تالش زیادي کـرد؛ در نگـاه او، تنهـا بـه مـدد      
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جهانی ـ در مشارکت با اورشلیم، رم و جوامـع بـزرگ شـرقی ـ ایـن امـر متحقـق          کلیساي

البته او دریافته بـود کـه ایـن کلیسـاي     . همه دینداران خواهد بود» مادر«این کلیسا . شود می

 همـان، کونـگ،  . (گاه در این جهان کامالً تحقق نیافتـه اسـت   هیچ ،کاتولیک واحد و مقدس

  )101ـ  98ص

دانستند، آن مکـان را کلیسـاي مسـیح و     سانی که کلیسا را مقدس نمیوي در پاسخ به ک

هاي کلیسا حتی هنگامی که به دست روحانی  پنداشت و معتقد بود مراسم و آیین مقدس می

زیـرا در واقـع     دهد؛ نامقدس انجام شود، باز هم مقدس است و اعتبار خود را از دست نمی

کلیسـاي  «وي نخستین کسی بـود کـه آمـوزه    ! دهد این مسیح است که آن عمل را انجام می

طبق این ایده، همه کسانی که عضو کلیسا هستند، مسیحیان واقعی به . را توسعه داد» نامرئی

قـادر نیسـتیم حقیقـی را از کـاذب      مـا . انـد  روند و بسیاري از آنها اسماً مسـیحی  شمار نمی

هاي کلیسا فقط براي خـدا  بیند و مرز ها را می تنها خداست که قلب انسان تشخیص دهیم و

از نظر وي، کلیساي نامرئی کامالً در کلیساي کاتولیک قرار دارد و خارج از . مشخص است

  )86و  85ص ،1380لین، ! (آن، مسیحیان واقعی دیگري وجود ندارند

  رـله شأمس. 5

دانـان در ادیـان مختلـف     هاي الهی ترین دغدغه تبیین وجود شر در عالم هستی، یکی از مهم

شـر  : شر دو قسـم اسـت  . اند ست و حتی برخی، آن را دلیلی بر عدم وجود خداوند دانستها

ه امـور  کشر اخالقی و ... طبیعی که همان حوادث طبیعی در عالم هستند؛ مثل زلزله، سیل و

  ... .دهند؛ مثل قتل، تجاوز، غارت و ها از سر اراده خود انجام می ناپسندي هستند که انسان
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له به صورت تخصصی وارد شـده  أنظر است و در این مس زمینه صاحب آگوستین در این

حال چگونه در . کند، خیر محض و خالق اشیاي عالم است خدایی که وي معرفی می. است

که وي در زمان جوانی، به آیین مانویت گرایش داشت، تبیین  عالم، شر وجود دارد؟ از آنجا

توانستند  ائل به ثنویت بودند و از آنجا که نمیها ق مانوي. دیدگاه ایشان خالی از لطف نیست

شر را به خداي خالق و خیر مطلق نسبت بدهند، براي شر، خالقی جداگانه قائل شدند و به 

اما آگوستین این دیـدگاه را   ؛اهریمن خداي خیر و شر معتقد شدند؛ مشابه اعقتاد به یزدان و

  .تابید و موحد بود برنمی

در عـالم وجـود نـدارد و فقـط شـرور اخالقـی       ) شناختیانجه(طبیعی در نظر وي، شر 

ایشان براي حل معضل . آدمی هستند ءمصداق شر هستند که آنها هم زاییده گناه و اراده سو

  .بودن آن  بودن شر و نسبی  دهد؛ عدمی شر اخالقی، دو راه پیشنهاد می

که وجود مطلـق  از آنجا . عدم به معناي شر است در راه نخست، وجود به معناي خیر و

اهللا  مختص خداوند است، پس خیر مطلق از آن اوسـت و نیـز از آنجـا کـه وجـود ماسـوي      

وجـود   ا عـدم یـا عـدمِ   بیعنی محدودیت مساوي است  ؛محدود است، در آنها عدم راه دارد

وجـود   بلکـه عـدمِ   ؛حال که شر یعنی عدم، پس شر موجود نیست تا خالق بخواهد. داشتن

کنـیم،   هر شري که مـا مشـاهده مـی   . نیاز از خالق است ق اصل و بیاست و عدم بودن مطاب

و آگوسـتین بـا   اسـت  البته این آمـوزه از آنِ فلـوطین   ! درواقع نبود یک خیر و خوبی است

  .له شر داردأپروراندن آن، جواب مهمی به مس

 شود، به این معنا که شري که در عالم مشاهده می  است؛شر حل دوم وي، نسبی بودن  راه

نگـریم، همـه    عنوان یک کل به آن مـی   در مقایسه با خیرهاي عالم، چیزي نیست و وقتی به
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کلمات زشـت ـ از لحـاظ شـکل یـا      است زند که ممکن  وي به شعر مثال می. چیز زیباست

ولی وقتی کل شعر مالحظه شـود، زشـتی آن کلمـات بـه چشـم       ؛معنا ـ در آن راه پیدا کند 

این ال ؤسحال . گذارد جالی براي نگاه استقاللی به شرور نمیپس هماهنگی عالم، م. آید نمی

توانست عالمی را خلق کند که تمام اجزاي آن خیـر   است که خداوند قادر، خیر و عالم نمی

دهد که هنر خداوند در این اسـت کـه از شـر، خیـر پدیـد آورده       باشد؟ آگوستین پاسخ می

  !است

هـا را از   ماند که پس چـرا ادیـان، انسـان    یال باقی مسؤبعد از این دو جواب، جاي این 

اند؟ آگوستین در اینجـا شـر را بـه معنـاي      وعید عذاب دادهو کارهاي زشت و شر بازداشته 

شر به این معنا وجـود   !آري. داند رویگردانی اراده مخلوق از خیرِ تغییرناپذیر و نامتناهی می

خداونـد بـه انسـان اراده    ! اده خـالق نه ار ،است) انسان(دارد و آن هم ناشی از اراده مخلوق 

ها این اراده  داده است که هر کاري خواست انجام دهد؛ چه خیر و چه شر؛ اما برخی انسان

ال مطـرح  حال ایـن سـؤ  . ر بر عهده خداوند نیستگیرد و این دیگ را در مسیر شر به کار می

خیـر خلـق کنـد؟    توانست اراده انسان را به صورت گرایش بـه   شود که آیا خداوند نمی می

جواب پالنتینگا به ایـن  . گیرد گوید نفس اراده خیر است و انسان از آن بهره می آگوستین می

ـ   نیز همین طور است و وي عـالوه بـر آن، اساسـاً    مسئله دانـد و خداونـد    مـی  ااراده را خنث

ر ولی گرایش همیشگی به خیر و کارهاي خـوب را نیـز د   ،تواند اراده را به انسان بدهد نمی

داننـد، از   افرادي مثل آگوستین که انسان را مبتال به گناه ذاتی مـی  ،به هر حال. آن تعبیه کند

 ،1382ایلخـانی،  ! (گذارنـد  کنند و همه را بر عهده آدم ابوالبشر مـی  نسل انسان قطع عذر می

  )108و  107ص ،1387لستون، پ؛ کا110ـ  106ص
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  عقل و ایمان. 6

دانـان مسـیحی    هـاي بـزرگ الهـی    یک بر دیگري از دغدغهچیستی عقل و ایمان و تقدم هر 

سـتیز  هـاي عقـل   یگر، مسـیحیت داراي آمـوزه  به اعتراف خود آنها و متفکران ادیان د. است

آگوستین جملـه معروفـی دارد کـه    . نماید فراوانی است و جمع عقالنیت و ایمان دشوار می

از ایمان باید مقداري از عقـل خـود    یعنی قبل» بفهم تا ایمان بیاوري، ایمان بیاور تا بفهمی«

البته عقل، انسـان را آمـاده پـذیرش ایمـان     . کنی و با عقالنیت، مسیحیت را بپذیري فادهاست

و اشود و  اشراقی است نه عقلی ـ بر قلب وي افاضه می  سپس این ایمان ـ که ایمانِ . کند می

من براي ایمان به آن  انِفهم جه«: گویداي میوي در جمله .گردد مؤمن واقعی و مسیحی می

  Charlesworth, 2002, p.53) ( ».است؛ اما ایمان به جهانِ خدا براي فهمیدن آن است

کنـد، کـاوش و تفحـص     اي که ایمان براي وي مشخص می سپس عقل باید در محدوده

وي از دو ! نماید و خط قرمزهاي ایمان را رعایت کند تا به فهم کامـل و نـاب دسـت یابـد    

کند که علم مرحله نخست تفکـر عقالنـی اسـت،     هم استفاده می  2و حکمت 1ماصطالح عل

فهمند؛ اما حکمت مختص مؤمنان  مانند علوم طبیعی و ریاضیات که مؤمن و کافر آنها را می

آید و از آنجا که وي یـک انحصارگراسـت ایـن     وجود میه است که از طریق اشراق الهی ب

  .ستدان عطیه الهی را مختص مسیحیان می

از تفکر وي و خالف سنت نخستین  ينویسد، برگ دیگر می اعترافاتآنچه آگوستین در 

طبق این چرخش، عقل انسان، عقل در گناه است و اصالً نیازي نیست کـه از ایمـان،   . است

این انسـان فقـط بـا    . شود فعالیتی عقالنی صورت بگیرد؛ چراکه باعث گمراهی بیشتر او می

                                                                        

Scienfia.1  

Sapientia.2  
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 ،ایلخانی، همـان . (یابد و ایمان فقط یک ودیعه الهی است ت مینجا ددخالت مستقیم خداون

  )90و  89ص

غنـاتر از  آورد و بلکه با توان با عقل به دست اي که می آگوستین معتقد است همان نتیجه

بنـابراین بـا آگوسـتین، صـحنه     . حتی یک فرد عامی مشاهده کرد اثر ایمانِ رتوان د آن را می

قاعـده  . هاي فالسفه یونانی و تابعان آنها بـه وجـود آمـد    دهجدیدي از الهیات و برخالف ای

پاداش ایمان است؛ لـذا در پـی آن    ،فهم«: آگوستین پس از این چرخش آن است که رمشهو

 ،ایده آگوستین در قرن چهارم» !مباش که بفهمی تا ایمان بیاوري؛ بلکه ایمان بیاور تا بفهمی

، بونـا و نتـوره قـدیس در قـرن سـیزدهم،      بعدها در اعتقاد قدیس آنسـلم در قـرن یـازدهم   

  .قرون نوزدهم ظهور یافتی در برانش در قرن هفدهم و جیوبرتمال

  نتیجه

دانان مسیحی در تمام تاریخ اسـت کـه سـعی در تبیـین      آگوستین یکی از بزرگترین الهی

پـذیرد و آن را   وي تثلیث را مـی . هاي دینی و دغدغه ایمان و خداشناسی داشته است آموزه

از دیدگاه او، بحث شر به هـیچ وجـه بـا خـدایی خـدا      ! داند، نه عقلی مسئله ایمانی می یک

  . پندارد او کلیسا را نیز امري مقدس می. منافاتی ندارد
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