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آن!چه در ا�ن مـقاله مى!آ�د تصـو�رى از چگونگى تأث�ـر گناه بر معـرفت در �كى از
مهم!تر�ن آثار آگوسـت�ن قدّ�س، �عنى ااااععععتتتتــــررررااااففففااااتتتت است. از د�د آگوستـ�ن قدّ�س،
گناه جـهـت عـشق!هاى انسـان را، به جــاى خـدا، به خـود مـعطـوف مى!كند. ا�ن
رو�گردانى انسان از خـدا به سوى خود، كه جـهت احساس!ها و خواسـته!هاى او
را تغـ�ـ�ـر مى!دهد، در حوزه< مـعـرفت و سـاحت باورهاى انسـان ن�ـز اثر خـود را بر
جــاى مى!گــذارد و سـبب مـى!شـود كــه در حــوزه!هاى گــوناگــون مـعــرفــتى، به

نسبت!هاى مختلG، امكان تحص�ل معرفت از انسان سلب شود.

اعترافات آگوستـ$ن قدّ�س كه �كى از برجـسته�تر�ن و مهم�تر�ن آثار او به شـمار مى�آ�د، كتاب 
مـتنى غنى در اثبات تأث$ـرات گناه بر مـعرفت در اند�شـهÏ آگـوستـ$ن است. عالوه بر ا�ن�كـه مى�توان
معنـاى معرفت و مـاه$ت گناه را از آن در�افت، به خـوبى مى�توان د�د كه چگونه آگـوستـ$ن گناه را

مانعى جدّى براى رس$دن به معرفت قلمداد مى�كند.
اعترافات هم مى�كوشد كه مراد خـود را از معرفت روشن كند و نشان دهد كه آن�چه وى او در 
معرفت به حساب مى�آورد، تنها در سا�هÏ اشراق اال�هى م$سر شده است: «… حق$قت هر كجا و به
اعترافات، ٥، ٦، ص١٥٠) و از اندرون هر طر�ق كه آشكار شود، �گانه تعل$م�دهندهÏ آن تو�ى.» (
مى�جوشد، چرا كه خداوند در اعماق قلب ما حـضور دارد: «هر كجا كه طعم حق$قت را مى�چشم
خــداوند همـان جــا است، او در اعــمـاق قلب مــا حـضــور دارد،…» (٤، ١٢، ص١٢٩)٣ «…
آموزگار ما چه كسى جز «حق» مى�تواند باشد كه هرگز تغ$$ر نمى�پذ�رد؟» و حتى در آن�جا كه انسان
به جـهان پ$ـرامون مى�نگرد، تنهـا در صورتـى مى�تواند «معناى آن» را بفـهمـد كه اوالً، قـوّهÏ داورى
داشـته بـاشد و ثان$ـاً، «پ$ـام�هاى در�افت شـده به وسـ$لهÏ حـواس را با آن حقـ$قت كـه در درون»اش
«وجـود دارد» بسنجـد.» (١٠، ٦؛ ص ٣٠١ـ٣٠٢) بنابرا�ـن، «حـتى آن هنگام كـه از مـخلوقـات
دگـرگـون شـونده چ$ـزى مى�آمـوز�م، به سـوى حـقـ$ـقـتى رهنمـون مى�شـو�م كـه ال�تـغـ$ـر است.

آن�جاست كه حق$قتاً مى�آموز�م.» (١١، ٨، ص٣٦٧)
و هم به ب$ــان�هاى مـخـتـلd نشـان دهد كــه «تنهـا با�ـد خـداوند را عـاشق بـاشـ$م» (٤، ١٢،
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ص١٢٩) و لذا «عـشق به ا�ن دن$ـا همان عـهـدشكنى با تو [�عنى گناه] اسـت (�عقـوب، ٤:٤)…»
(١، ١٣، ص٦٠) و بنابرا�ن، اگـر چه چ$ـزهاى مادى و مـحسـوس ز�بـا و خوش�آ�ندند، « امـا در
سلسله مـراتب خ$ـر نازل�تر�ن مـرتبه را به خـود اخـتصـاص مى�دهند و دل�بسـتگى ب$ش از حدّ مـا به
آن�ها موجب ترك امورى عالى�تر و برتر همچون حـق$قت تو، شر�عت تو، و خود تو اى خداى ما
مى�گـردند.» (٢، ٥، ص٨١) «همـهÏ ا�ن امـور و نظا�ر ا�ـن�ها مى�توانند مـوقـعـ$ت�هـا�ى براى گناه
ـا جاودانه در توست، و اگر از تو روى برتاب$م آن خـ$ر به پد�د آورند.» چرا كه «… خـ$ر و صالح م
شر بدل مى�شـود.» (٤، ١٦، ص١٤٠) بنابرا�ن، «شرّ آن گاه رخ مى�دهد كـه اراده به كژراه رود؛
از تو، اى خـدا! كه جوهـر اعال�ى روى برتابد و به جـانب دون مرتبـه�تر�ن موجـودات عطd عنان

كند.» (٧، ١٦، ص٢٢٠).
عالوه بر ا�ن، بررسى تحوّالت درونى وى و نتا�ـجى كه پس از آن بدان�ها دست �افته است،
و تحل$ل�هاى فـراوانى كـه در س$ـر فكرى، مـعنوى و درون نگرى�هاى خـود در خـصوص تأث$ـرات
گناه ب$ان مى�دارد، همگى در مـجموع نشـان مى�دهند كه آگوستـ$ن نخست در خو�شـتن و سپس در
سا�ر�ن گناه را سدّ و مانع اساسى ن$ل به معرفت مى�داند و از آن�جا كه آرزوى اصلى آگوست$ن ب$ش
و پ$ش از هر چ$ز شناخت خدا و نفس خـو�ش است مى�توان گفت كه گناه در درجهÏ نخست، مانع
دست��ابى به ا�ن دو بـه شـمـار مى�رود، امـا از آن�جـا كـه شناخت عـالم (مـتـغـ$ـرات)، كـه در نظام
ـ$ن در پا�$ن�تر�ن مرتبه واقع است ن$ز تنها در پرتو اشراق اال�هى مـ$سر مى�شود، لذا وجودى آگوست
گناه اثرات خود را در ا�جـاد مانع براى د�دن ا�ن اشراق و نهـا�تاً شناخت عالم در پرتو آن ن$ـز نشان

مى�دهد.٤
اعترافات مى�كوش$م تا نشان ده$م كه اكنون با نگاهى اجمالى به برخى از سخنان آگوست$ن در 
وى در ا�ن متن به ظرافت تالش دارد تا بشر را به ا�ن اساسى�تر�ن مانع براى تحص$ل معرفت توجه
دهد؛ هم�چن$ن ناگفـته نماند كه اثرات معـرفتى گناه در ا�ن كتاب گـاه در قالب اثرات رو�گردانى از
خدا و گـاه در صورت اثـرات خودخـواهى، عجب، غـرور �ا كبـر، به عنوان منشأ گنـاه، و گاه در
شكل تأث$ـر توجه بـه لذّات جسـمانى به عنـوان نتا�ج گناه نخـسـت$ن و منشـأ گناهان عـملى، معـرفى
مى�شـود؛ هم�چن$ن زمانى مـسئـله در قالب وجـه عكس آن، �عنى تأث$ـر ا�مان و فـضا�ل اخـالقى بر
مـعرفت، لزوم تحـص$ل پارسـا�ى، مـعصـوم$ت، �ا آمـادگى قلبى و آراسـتگى نفس براى تحصـ$ل

معرفت تصو�ر مى�شود.
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اعترافات پراكنده�اند و مى�توان تحل$ل�هاى دق$ق آگـوست$ن از عجب بشرى تقـر�باً در همهÏ متن 
گفت كه ا�ن كـتاب جلوهÏ ر�زب$نى�ها، مـوشكافى�ها، و تأمّالت پى�گـ$ر آگوسـت$ن در خـصوص ا�ن
ر�شــهÏ گناه در انـســان است. او چنـان به درون خــود فــرو مى�رود و ظـرا�d امــ$ــال، انگـ$ــزه�ها و
گـرا�ش�هاى خـود را مى�كـاود كـه مى�توان گـفت آگـوسـتـ$ن شكل�هاى پ$ـدا و ناپ$ـداى ا�ن گـرا�ش
ـتنوع دارد، چنان تصو�ر مى�كند كه مـسئلهÏ تأث$ر گناه بر ر�شه�اى را در بشـر، كه جلوه�ها�ى بى�حد م
معرفت را از صورت سادهÏ تأث$ر چند گناه عملى بر معرفت، خارج و به بررسى تأث$ر همهÏ آن�چه در
سـاحـت�هاى عـاطفى و ارادى گـناه آلود به حـســاب مى�آ�ند، بـر مـعـرفـت تبـد�ل كــرده است. به
همـ$ن�دل$ل، اگر در ا�ن�جـا تنهـا به ب$ان برخى از قـطعات ا�ن كـتاب اكـتـفا مى�شـود، نه به دل$ل كم

بودن شواهد، بلكه به سبب كثرت آن�ها در كتاب است.
از جمله نمونه�ها�ى كه در ا�ن�جا مى�توان ذكر كرد ا�ن است كه در جا�ى از كتاب مى�خوان$م:
�٥UM}�U گـشـتـه، از تو مـهـجـور است و قـادر به د�دار تو «… آن جـانى كـه با هواهاى پست نفـسـانى 
ن$ست.» (١، ١٨، ص٦٧) آگـوست$ن ا�ن سخن را وقـتى به م$ان مى�آورد كـه در انگ$زهÏ خود براى
اداى كلماتى در نما�ش�نامهÏ انئ$د و�رژ�ل تأمّل مى�كند. وى هنگامى كـه از خود مى�پرسد: «از چه
روى ا�ن امر نزد من واجد اهم$ت بود؟» (١، ١٧، ص٦٦) متأسـd است از ا�ن�كه به دام مشغول$اتى
بى�حـاصل افتاده بـوده است. آن گاه مى�گـو�د: از من انتظار مى�رفت كه به مـردمانى تأسّى كنـم كه
اگر وقـتى براى بازگو�ى عـملى غ$ـر مضر كـه انجام داده بودند، از اصطالحـات ب$گانه و واژه�هاى
ـه به خود مى�د�دند ا�شان را مبهوت مى�ساخت، اما هر غر�ب استفاده مى�كردند، شدّت مالمتى ك
گاه براى توص$d اعمال ناز�بنده�شان از عباراتى ز�با و مناسب و دستورى صح$ح بهره مى�گرفتند،

محظوظ از تحس$ن بس$ار مى�شدند.» (١، ١٨، ص٦٧)
از د�د آگـوستـ$ن، مـردمانى كـه چن$ن عـمل مى�كنند و از اصـالح ن$ـات درونى�شان ا�ن گـونه
غافلنـد، در واقع، به ناب$نا�ى�اى دچار مى�شوند كـه در پى آن توان د�دن روى اال�هى را ندارند. باز
Ïدر جاى د�گر مى�گو�د: «اى خداى بى همتا در جالل، بلند مرتبه در سكوت ملكوت، كه به د�ده
انســان ن$ـا�ـى! به چشم خــو�ش مى�ب$نم كــه عــدالت همـ$ــشگى تـو چگونه �٦v|UM?}�U را مكافـات

بلندپروازى�هاى نامشروع قرار مى�دهد.» (١، ١٨، ص٦٨)
آن�چه آگـوسـتـ$ن در ا�ن فـرازها بـر آن انگشت مى�گـذارد عنا�ت به آثار درونـى گناه، آن هم نه
فعل گناه، بلكه سرچشمهÏ باطنى آن است. هم$ن كه با انجام فعلى، نه به ظاهر گناه، قصد ارضاى
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هواهاى نفـسانـى خود را دار�م، دچار از دست رفـتن اسـتعـدادى در درون خـود مى�شو�م كـه با آن
مى�توانسـت$م به حـقا�قى مـعرفت �اب$م. در ا�ـن حال، خـود ا�ن ناب$نا�ى مى�تواند ما را از درك حـتى

خطا بودنِ فعلى كه از ما سـر مى�زند و خطا به حساب مى�آ�د،
باز دارد؛ �عنى نه تنهـا در كار �كى از ابزارهاى اصلى معـرفتى
كه همانا حـواس باطنى ما �ا د�دهÏ باطنى ما٧ است، خلل وارد
مى�آورد، بلكه حـتى مى�تواند قـدرت تم$ـ$ـز و تشخـ$ص م$ـان
صــواب و خطاى اخــالقى را ن$ــز از مــا بربا�د. آگــوســتــ$ن
نمونه�اى از ا�ن مـورد را در رفتار دانشـجو�انى كـه در كارتاژ با
آن�ها سر و كـار داشتـه، مى�ب$ند. او كه شـاهد رفتـارهاى عنان
گـســ$ـخــتـهÏ ا�شــان بوده است و ناپسنـدى رفـتــارهاى آنان را
Ïمـهم�تر�ن دل$ـل عـز�مت خـود به روم مـعـرفى مى�كـند به نكتـه
ظر�فى اشاره دارد. وى مى�گو�د: «ا�نان گـمان مى�كنند كه از
v|UM}�U� ÊUL� U�« ،عقوبت ا�ن اعمال جان سالم به در برده�اند
s}� œu?� ¨X�« ÊUA|« “« v�U?L�« s}MÇ Êœ“d� V�u?� t�
¨œu�Åv� ÊU�œu� d}?ÖÅs�«œ t� Ê«d�� Ê¬ Ë X�«  U�UJ�
«٨.bM�U?�—Åv� Ê«d~|œ t� t?� X�« v�?}?�¬ “« d�b� V�«d?� t�
(٥، ٨، ص١٥٤) عـجـ$ـب است كـه آگـوسـتــ$ن آن قـدر آثار
تخـر�بـى گناه در درون انسـان را بزرگ مى�داند كــه خـسـارت

ناشى از آن را، حتى از خسارت ظاهرى آن بس$ار بزرگ�تر مى�ب$ند.
نمونه�ها�ى كه نشان�دهندهÏ ا�ن اعتقاد آگوست$ن است در جاهاى مختلفى از اعترافات مى�آ�د. از
جملـه در جا�ى به حسـاس$ت كـسانى كـه به جاى مـراقبت از ا�ن�كـه قوان$ن شـر�عت را نقض نكنند،
بسـ$ـار توجـه دارند كـه مـبـادا قـاعـده�اى از قـواعـد دسـتـور زبان را ز�ر پـا گـذارند، اشـاره مى�كند و
مى�گـو�د: ا�شـان در صــورت نقض قـوان$ن دسـتـورى خـود را رسـوا شـده مـى�دانند، در حـالى�كـه
«كـژراهى ا�ن خ$ـال به همـان اندازه است كـه… گمـان كن$م كـه قتـل د�گرى صدمـه�اى مـرگبـارتر از
آن�چه در ح$ن ارتكاب آن به قلب خود وارد مى�كن$م، نص$ب فرد مى�گرداند.» (١، ١٨، ص٦٨)٩
بنابرا�ـن، آگـوسـتــ$ن كـامـالً عـنا�ت دارد به ا�ن�كـه ارتـكاب گناه پ$ش از آن�كــه در ظاهر آثار
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مخرب خود را نشان دهد، در درون آس$ب�هاى جدّى به انسان وارد مى�كند.
در خـصوص شناخت نفس، هـم از ح$ث شـأنى كه در هـستى دارد، و هم از حـ$ث آن�چه هر
اعتـرافات آگوسـت$ن گـو�اى ا�ن واقع$ت اسـت كه گناه شخص در درون خـود با آن مواجـه مى�شود 

واقعاً اجازهÏ توجه به خو�شتن و شناخت حق$قى آن را به انسان نمى�دهد.
آگـوستـ$ن در اعـتـرافـات خـود اذعـان دارد به ا�ن�كـه از شناخت خـو�ش با ا�ن�كـه نزد�ك�تر�ن
موجود به خود اوست، غفلت داشته است: «… من حتى خو�شتن خو�ش را ن$ز ترك گفته بودم.
حتى خود را ن$ز نمى��افتم…». (٥، ٢، ص١٤٣) هم$ـن بى�توجهى است كه سبب مى�شود انسان
به جاى اندرون خـو�ش به ب$رون از خـود التفـات ورزد. به هم$ن جـهت، آگوسـت$ن اظهار تـعجب
ـان با ح$رت به كوه�هاى رف$ع، به امواج سـهمگ$ن در�ا، به وسعت رودها، مى�كند از ا�ن�كه «مردم
به اقـ$انوسى كـه عالم را احـاطه كـرده و به حركت سـتارگـان چشم مى�دوزند، امـا به خو�شـتن نظر

نمى�كنند.» (١٠، ٨، ص٣٠٦)
در حق$ـقت، تنها هنگامى انسان مى�تواند با خود آشنا شـود و پرده از اسرار درونش بردارد كه

از جاذبهÏ خودب$نى�ها�ش رها شود.
تأث$ـر ام$ال و خـواهش�هاى گناه�آلود انسان در شنـاخت خو�ش را در تحل$لى كـه آگوسـت$ن در
پاسخ به پرسـش ذ�ل مى�دهد مى��اب$م: «چـگونه است كـه حـقــ$ـقت در بعـضى دل�ها نـفـرت پد�د
مى�آورد؟» (١٠، ٢٣، ص٣٢٤) آن�چه آگوست$ن در پاسخ به ا�ن پرسش مى�گو�د، بس$ار جالب و

شن$دنى است:
ز�را عشق انسان به حق$قت، به گـونه�اى است كه هر گاه به چ$زها�ى غ$ر از آن دل
v|Ë—U|Ë— “« Ë« مى�بندد، به خـود وانمود مى�كند كه دل در گـرو حقـ$قت دارد.١٠
�X�« —«e}� œu� ÈUD� U و بنابرا�ن، نمى�خواهد متـقاعد شود كه در حـال فر�فتن
خو�شتن است. او محض خاطر آن�چه به جاى حـق$قت نشانده است، از حق$قت
t� t?� b�—«œÅv� X�Ëœ v?�U?�“ «— XI?}?I?� U�ÅÊU?��« .واقـعى ب$ـزارى مى�جـو�د
—«e??}� Ê¬ “« ¨œ“U??� —UJ�¬ «— ÊU??A|UD� ÁU??Öd� U??�« ¨b??A?�?� v|UM�Ë— ÊU??A|«

.b�œdÖÅv�
و ا�ن است پرده�اى كه خودب$نى انسان بر خو�شتن�شناسى وى مى�افكند.

مـردمـان از ا�ن�كـه فر�ب داده شـوند، مـتنفـرند، امـا از فـر�ب دادن د�گران خـشنود
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مى�شـوند و از هم$ن روى، هرگـاه حـق$ـقت برا�شـان مكشوف شـود، آن را دوست
d??�eM� Ê¬ “« b??A??�d� ÊU??A|U�UD� “« Áœd?Ä XI??}?I??� s}??L� d??Ö« مى�دارند، امــا
�b�u�Åv.… در حالى كه نمى�خـواهند به دست حق$قت مـحكوم گردند، به خالف
“« œu?� X}?�Ëd?�?� t� Ë b�u?�Åv� t?�«u?� œu?� »U?I�Åv� ÏÁd?NÇ U� خـو�ش Ïاراده
�?b�d�Åv� vÄ XI?}?I. ا�ن است وضع و حـال آدمى كـه از سر رخـوتى كـورانه١١ و
e}Ç ê}� t� X�« ÒdB� U�« ¨b�U?L� —u��� œu� t� œ—«œÅv� X�Ëœ شرمى فروما�ه
»“ b?�U�� ÊU?NMÄ Ë« ÏÁb|œ.١٢ البـته پـاداشى كامـالً مـتضـاد با آن�چه اراده كـرده است،
نص$ـبش مى�شود، چـرا كه »b�U�u?á� XI}?I� “« g|u?� ÈË— b�«u�ÅvL� Ë، اما رخ

حق$قت از او پوش$ده مى�ماند.١٣ (١٠، ٢٣، صص ٣٢٤ـ٣٢٥)
عـالوه بر ا�ن�كـه ا�ن ب$ـان به وجـهى عـالى نشان مـى�دهد كه گـناه چگونه انسـان را از شناخت
ـر گناه بر معرفت، به طور كلى، ن$ز اشاره دارد: «دوست مى�دارد خو�شتن محروم مى�كند، به تأث$
كـه خود مـستـور بمـاند، اما مـصّـر است كه ه$چ چ$ـز از د�دهÏ او پنهـان نباشـد… او نمى�تواند روى
خو�ش از حقـ$قت بپوشاند، امـا رخ حق$قت از او پوشـ$ده مى�ماند.» هم$ن ب$ـان جان كالم وى در
تأث$ر گناه بـر معرفت است. انسـان مغرورانه مـصّر است كـه ه$چ چ$ز از د�دهÏ او پنهان نبـاشد، اما
ـان مى�دهد كه م$ان خود و حق$قت حجاب نمى�داند كه حق$قت چنان است كه تنها به كسانى رخ نش
از مـ$ان بردارند. لذا به مـحض ا�ن�كه انسـان بكوشـد تا روى خود از حـق$ـقت بپوشـاند (و روى به

جانب خود كند)، رخ حق$قت از او پوش$ده مى�ماند.
اهم$ت پ$راستگى از آلودگى�ها براى شناخت خو�شتن را در توص$ـفى كه آگوست$ن از فاستوس،
اسـقd مانوى مى�كند نـ$ز مى�توان �افت. وقـتى كـه فاسـتوس به كـارتاژ مى�آ�د، آگـوستـ$ن براى حّل
مشكالت فكرى�اش به د�دار او مى�رود. اما با ا�ن�كه او را از حلّ مشكالت ذهنى�اش ناتوان مى�ب$ند،
او را داراى شخـص$تى مطبـوع و گفتـارى دل�نش$ن مى��ابد، چرا كـه از جملهÏ خصوصـ$اتى كه در وى

مى�ستا�د ا�ن است كه «در تعل$مِ چ$زى كه در آن صاحب�نظر نبود تالش نمى�كرد»:
او از صاحب�دالن بـود و هر چند براى رس$ـدن به تو ش$ـوه�اى خطا پ$شـه كرده بود،
Ïبا مشاهده ìÆX�UM�Åv� «— g|u� ÈU�ÅX|œËb�� Ë« ÆX�«œ ÁdN�  d}B� “«
È—«e�« X�«b� Ë vM?�Ëd� ¨dJ� È«d� ا�ن خصلت عـالقه�ام به او افـزون شد، ز�را

�١٤b�d�Å»U تا آن نوع از دانش كه من در تمناى تصاحبش بودم.» (٥، ٧، ص١٥٢)
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به ا�ن ترت$ب، تأك$د بر بص$رت چن$ن انسانى و آگاهى و توجه وى به محدود�ت�هاى درونى�اش
ـا�لى چون صداقت و فروتنى دارد. او نشان از نزد�ك شدن به مـعرفت نفس در صورت وجود فض

به دو نكته در ا�ن�جا اشاره كرده است:
١. ا�ن�كـه اگـر كسى سـعى نكنـد با الف ب$هـوده خـود را در نظر د�گران و حـتى خـود ب$ش از
آن�چه هست، جـلوه دهد، هنوز بصــ$ـرتى را در درون خــود حـفظ مـى�كند كـه بـه وى در شناخت
صح$ح خودش �ارى مى�بخشد و سبب مى�شود كه فرد مقام و موقع$ت واقعى خو�ش را بشناسد.
٢. تأك$د بـر ا�ن�كه اهم$تى كـه فضا�لى چون فروتنى و صـداقت براى دست��ابى به فهم دارند

ب$ش�تر است، از خود دانشى كه ظاهراً غذاى فهم است. 
جـملهÏ آخـر نقل قــول زمـ$نهÏ مناسـبى بـراى توجـه به اصل تقـدّم ا�مـان بر مــعـرفت �ا اراده بر

معرفت، در نظر آگوست$ن است.
اصل تقـدّم اراده بر معرفت در نـزد آگوستـ$ن كه به مـعناى تأث$رگـذارى ام$ـال و خواسـته�هاى
انسان بـر كار ذهن است، مبـناى آموزهÏ مـشهـور «ا�مان مى�آورم تا بـفهـمم» اوست. ا�ن آموزه كـه
ا�مان را شرط ضرورى فهم معرفى مى�كند به خوبى بـر اهم$ت مبارزه با خواهش�هاى نفسانى، كه
خـصوصـاً در حوزه�هـا�ى چون االه$ات، مـابعـدالطب$ـعـه و اخالق سـدّ و مانع مـعـرفت به حسـاب
مى�آ�د، بنا مى�شود. آگوستـ$ن با كمك گرفتن از ا�ن آ�هÏ كتاب مقـدّس كه: «تا ا�مان ن$اورده�ا�د به
فهـم نخواه$ـد رس$د.» (اشـع$ـاء، ٩:٧) درمى��ابد كه فـهم گزاره�هاى االه$ـاتى١٥، تنها به كمك
عـقل م$ـسـر ن$ـست، بلكه افـتادگى قـلب و رها�ى آن از عُجـب و خودب$نى، شـرط ضـرورى چنان
در�افـتى است. بنابرا�ن، اگـر تصـور كن$م كـه غـرض آگـوسـت$ن از اعـتـقـاد به چن$ن آمـوزه�اى باور
صرف و بى�دل$ل بـه كتاب مـقدّس و ع$ـسى مس$ـح است، از در�افت اصل كانونى معـرفت�شناسى

آگوست$نى باز�مانده�ا�م.١٦
هنگامى كه آگوست$ن خاطرات دوران كودكى، نوجوانى و جوانى�اش را در اعترافات خود به
�اد مى�آورد، به تمـام مراحل گـذر خود تا رسـ$دن بـه تحوّل مـعنوى�اش اشاره مى�كند. او با خـود
ـ$نش را در�افته بود، نمى�توانست عقا�د جد�دى مى�اند�شد كه چرا با ا�ن�كه باطل بودن عقا�د پ$ش
را به سهولت بپذ�رد. آن گاه به �اد مى�آورد كه با خود انـد�ش$ده بود كه چه بسا «ا�مان» بتواند او را
از سرگـشتگى نجـات دهد؛ اما نكـتهÏ مـهم در ا�ن�جا ا�ن است كـه او صر�حـاً مى�گو�د كـه ا�ن اثر
ا�مان را �d~|œ ÈœUI�?�« vM|e~|U� q}�œ t� t، بلكه بد�ن سبب كـه ا�مان مى�توانست شفافـ$تى در
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درون او ا�جــاد كند كـه به هـمـوار كـردن راه در�ـافت حـقــ$ـقت ب$ـنجـامــد، امـ$ـد داشـت: «اگـر
rAÇ —œ d�Å`{«Ë v�|ƒ— «d� ،مى�توانستم ا�مان آورم، چه بسا شفا مى��افتم، ز�را در آن صورت
œ‰١٧ پد�د مى�آمـد كـه به حقـ$ـقت پا�ا و سـرمدى تو رهنمـونم مى�گـشت.» (٦، ٤، ص١٧٤) و
جالـب ا�ن�كه ا�ن سـخن را در حالى مى�گـو�د كه شـدّت فشـار ناشى از سرگـردانِى خود را بـازگو
مى�كند و در همان حال اذعان مى�دارد كه او در پى كسب �ق$نى همچون �ق$ن در ر�اض$ات به سا�ر
امـور بوده است. وى در همـ$ن جـاست كـه به نظرش مى�رسـد كـه ا�مـان مى�تواند زمـ$نه�اى براى

چنان �ق$نى فراهم آورد.
ا�ن�كه تحـص$ل ا�مـان در واقع، به عنوان مهـ$ّا كنندهÏ راه فهم، مـورد توجه آگوسـت$ن است و
وى ه$چ گاه اهم$ت حركت عـقلى را در مس$ر كسب معرفت ناد�ده نـمى�گ$رد، مى�توان با توجه به

تعب$رى در كتاب مقدس مورد توجه قرار داد.
آن تعبـ$ر ا�ن است كه توصـ$ه به داشتن مـعصومـ$تِ كودكانه در مـوارد چندى ظاهراً به عنوان
�ك ركن مورد تأكـ$د قـرار گرفتـه و در ع$ن ا�ن�كه در بعـضى از آ�ات درك حقا�ـقى خاص منوط به
همـ$ن مـعصـومـ$ت دانسـته شـده١٨، لكن در اشـاره به ا�ن�كـه ا�ن معـصـوم$ت كـفـا�ت نمى�كند بر
تحـصـ$ل افكار شا�ـستـهÏ بالغـ$ن پافـشـارى شده اسـت: «به افكار كـودكانه رضـا نده$ـد. در خـود
معـصومـ$ت كودكـان را بپروران$ـد و افكار بزرگسـاالن را.» (قرنتـ$ان اول، ٢٠:١٤) (١٣، ١٣،

ص٤٥٢)
باز ضرورت وجود پاكدلى بـراى كسب معرفت را آ�هÏ د�گرى از كتاب مـقدّس ب$ان مى�كند و

آگوست$ن ضمن راز و ن$از خود از آن بهره مى�جو�د:
«خـداوندا!… در كـتــابت، احكام تغـ$ـ$ـرناپـذ�ر تو را كـه به سـاده�دالن حكمـت مى�بخـشـد،

مى�خوان$م.» (مزام$ر، ٨:١٨ (٧:١٩)) (١٣، ١٥، ص٤٥٥)
رابطهÏ م$ـان ساده�دل بودن، كه تعبـ$ر د�گرى از همان داشـتن صَفاى قلبى و پ$ـراستگى از گناه
است، و حكمت، كه نقطهÏ اوج معـرفت است، در ا�ن آ�ه مشهود است. حـال در ا�ن�جا مى�توان

به عنوان نمونه به �كى از مصاد�ق درك حق$قت كه با داشتن قلب پاك م$سر مى�شود اشاره كرد.
اعتـرافات خو�ش در درگـاه الهى كامالً واقd است، در حـ$ن نوشتن آگوسـت$ن كـه به اهم$ت 
اعتـرافات ناگهان در ذهن خـود مرور مى�كند كه چه ضرورتـى دارد كه مردم ا�ن اعتـرافات را بشنوند
«چنان كه گو�ى عالج پل$دى درونم به دست آن�ها مـ$سّر خواهد شد؟» (١٠، ٣، ص ٢٩٤ـ٢٩٥)
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«ا�شان را چه سود از ا�ن كه بدانند من چگونه انسانى�ام، در حـالى كه براى شناختن ماه$ت خود به
تو گـوش نمى�سـپـارند.» (١٠، ٣، ص٢٩٥) آن گـاه در ادامه مـى�پرسد: «و از كـجـا به حـقـان$ت
سخنان من ا�مان دارند، در حالى كه ه$چ كس نمى�تواند افكار د�گرى را بداند، مگر روحى كه در
درون خـود اوست. (قرنتـ$ـان اول، ١١:٢)» (همان) سـپس در پاسْخ نكتـهÏ لط$ـفى ارائه مى�كند:
«… اما آن كس كه از خ$ر بهره دارد، كالم اهل خ$ر را باور مى�كند.» (همان) و در ادامه مى�گو�د:
«… هر چند به اثبـات حقانـ$ت اعترافـاتم قادر ن$ـستم، امـا مى�دانم كه الاقل گـوش خ$رخـواهان به

سخنان من شنواست.» (همان).
ا�ن�كـه آگــوسـتـ$ن شـرط ادراك صــداقت در سـخنانش را، بهــره�مندى مـخـاطـب از خـ$ـر
مى�داند، نشان مى�دهد كه هم$ن كه انسانْ خود، در درون، از خـ$ر بهره داشته باشد و روح خود
را به رذ�لت ن$ـالوده باشد، توان ادراك حـقا�قى از جـمله تشـخ$ص صـداقت د�گران را مى�تواند

داشته باشد.
�rN كلمات مـقدّس ن$ـز درخواست قلبى پاك از خـدا دارد. اما عالوه بر ا�ن، او مكرر براى 
ـتن چن$ن قلبى بر مى�گرداند. خود وى �{X}�UI?� h آن را ن$ز قطعاً به داشA� از آن مهم�تر ا�ن�كه
هنگامى كه در پى فهم آ�ات نخست$ن سفر تكو�ن است با خود مى�گو�د كه اگر مى�توانست حضرت
موسى�(ع) را مالقات كند، با ا�ن�كه اگر او به الت$ن سخن مى�گفت مى�توانست كالم او را بفهمد،
ـبى، آن�هم ن$ازمند پاكى از گناهان اسـت: «… اما از �?{X}�U?I� h آن محـتاج ادراكى قلA� ولى
كجـا مى�دانستم كـه آن�چه مى�گو�د، حـق$ـقت است؟ اگر ا�ن را ن$ـز مى�دانستم چـن$ن معـرفتى را از
گذر او نمى�توانستم برگرفته باشم، بلكه در عمق وجـودم، در صم$مى�تر�ن افكارم، حق$قت… با
من سـخن مى�گـفت. … حـق$ـقت نجـواكنان مى�گـفت: «او حق مى�گـو�د» و من بى�درنگ، �قـ$ن
حـاصل مى�كـردم.…  پس از آن�جـا كه نمـى�توانم از مـوسى پرسش كنم… به تو التـمـاس مى�كنم،
«…١٩rLNH� «—  U?LK� Ê¬ U� vM� r�U� q�U� «— œu� i}� Ë v|U?A��� «— r�U�UMÖ U� !خداى من

(١١، ٣، ص ٣٦١ـ٣٦٢)
وى در جا�ى وقتى به دل$ل معـرفت خو�ش به تفاوت كالم سرمدى و كالمى كه مـشمول گذر
ـته، اشاره مى�كند به ا�ن�كه «و هر آن كس كه در مـقابل �ق$نى زمان قرار مى�گـ$رد، خدا را سپاس گف
بودن حقـ$قت تو �٢٠X�«—«œ «— v��d?F� s}MÇ ¨b?�U�� ”U?á�U و به خاطر آن، همانند من، تو را
تسـبــ$ح مى�گـو�د.» (١١، ٧، ص٣٦٦) و ا�ن ثـمـره�اى است كـه به نظـر آگـوسـتـ$ن، ســپـاس و
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شكرگزارى در پى خود مى�تواند داشت.
اعترافات خود اشاراتى دارد كه نشان دربارهÏ درك معانى عال$هÏ حقا�ـق ن$ز آگوست$ـن در كتاب 

مى�دهد �كى از موانع اساسى براى در�افت آن�ها و در
واقع، نفوذ به عـمق معـانى �ك كالم «كـبر» است. به
Ïنظر او، مـتكّبـران، حـتى اگر قـادر به در�افت پوسـتـه
ظاهرى حـقا�ق هم باشنـد، نمى�توانند جان كـالم حق
را در�ابند و نه تنها ا�ن، بلكه نمى�توانند از آن بهره�مند
هم شـوند. ا�ن سـخن بد�ـن مـعناست كـه گـاه انسـان
معناى كالم حـقى را در مى��ابد، اما ارادهÏ وى او را به
تسلـ$م و اطاعت از آن حق نـمى�خــواند، امــا گــاه در
درك عمق معناى آن هـم توف$ق نمى��ابد. البته ناگـفته
نمـاند كه اگـر انسان امـكان در�افت عمق كـالم حق را
در نت$جهÏ پره$ز از گناهان ب$ابد، به نظر مى�رسد كه در
ا�ن مـقــام فـاصلهÏ مـ$ـان مــعـرفت و عـمل از مــ$ـان بر
مى�خــ$ـزد و در واقع، اراده هم خــود را در راسـتــاى

پذ�رش آن قـرار مى�دهد �ا به عبـارت د�گر، سـر تسل$م در برابر آن فـرود مى�آورد و ظاهراً در چن$ن
وضع$تى اسـت كه دانستن ع$ن عمل كردن و �ا پشت و روى �ك سكه مى�شـوند و در ا�ن�جا سخن
سقراط مصداق پ$دا مى�كند كه اگر انسان�ها به خوب معرفت �ابند، قطعاً بدان عمل مى�كنند. م$ان

چن$ن معرفتى و عمل كردن بر طبق آن شكافى وجود ندارد.
ـت$ن در اهل كبر مى�ب$ند، حجاب ضـخ$مى است كه امكان در�افت معـانى عال$ه حال آن�چه آگوس
Ïرا از آن�ها سلب مى�كند. از جـمله نمـونه�ها�ى كـه او ذكـر مى�كند هم وضـعـ$ت خـود وى در مواجـهـه
نخـسـتى بود كـه پس از مطالعـهÏ كـتـاب هورتنسـ$وس، نوشـتـهÏ چ$ـچـرو با كتـاب مـقـدّس داشت و هم
وضعـ$ت مانو�انـى كه در همان دوره بـا آن�ها مالقات كـرد. دربارهÏ خودش، او مـدعى مى�شـود كه در
نخسـت$ن قرائـتش از كتاب مـقدّس، آن را در مقـا�سه با نثر كـتاب چ$ـچرو، عارى از ارزش �افـته بود و
دل$ل ا�ن امـر را غرور بى حـدّ خود مى�داند و اذعـان مى�دارد كه با وجـود آن خصوصـ$ت، ناتوان از راه
�افتن به ژرفاى آن بود. او كتاب مقدّس را «هم فراسوى فهم اهل تكبّر» و «هم پنهان از چشم كودكان»
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مى�داند. فراسوى فهم اهل تكّبـر است، چرا كه فهم كلمات مقدّس ن$از به كـودك شمردن خود دارد،
ـاع و احوال كودكانه�اى است كـه براى خود مقـامى قائل به عبـارت د�گر، مستلزم قـرار گرفتن در اوض
ـان از چشم كودكان است، ز�را حاوى چنان مـعانى بلندى است كه فهم آن�ها مـستلزم نمى�شود. و پنه
ـ$ن خود را فاقد شرط اول مى�داند. «من كسى داشتن افكارى چون افكار رشد �افتگان است. و آگوست
نبـودم كه قـادر باشم به آن راه جـو�م… غـرور بى حدّ و حـصـر من مـانع از قبـول بى پ$ـرا�گى�اش بود و

فقدان بص$رت كافى مرا از راه �افتن به ژرفاى آن ناتوان مى�ساخت.» (٣، ٥، ص٩٦)
ـتى از مانو�ان، كه ا�شان را افرادى شهوت دربارهÏ نمونهÏ دوم، در حالى كه از مالقات خود با جماع
پرست، و چرب زبان مى�داند كـه �اوه�سـرا�ى و خودسـتـا�ى بس$ـار مى�كـردند، سخـن مى�گو�د، اظهـار
ـر و روح�القدس پ$وسته ورد زبانشان بود، لكن مى�دارد كه با وجود ا�ن�كه نام�هاى خداى پدر، خداى پس
ا�ن نام�ها «تنهـا حكم اصـواتى را داشـتند كـه با صـداى بلنـد ادا مى�شدنـد، ز�را ا�ن نام�ها در قلب ا�شـان

اثرى از حق$قت نداشت. … در دل ا�شان ذره�اى از آن حق$قت �افت نمى�شد.» (٣، ٦، ص٩٧)
ـا�ى سخن مى�گو�د و خود را آرزومند او هم�چن$ن هنگامى كه از تأمّل خو�ش در باب تناسب و ز�ب
گوش فـرا دادن به كـالم الهى و صداى عـ$سى مـس$ح در درون خـودش معـرفى مى�كند، مى�گو�د كـه به
ـه او را به «خود» سوق مى�داد توان شن$دن آن صـدا را نداشت: «… توان شن$دن آن را سبب خطاها�ش ك
نداشتـم؛ ز�را طن$ن خطاها�م مرا از او به سـوى خو�ش مى�خـواند و سنگ$نى نخوت مـرا ب$ش از پ$ش به
ـان$د.» (١٥٬٤، ص ١٣٦ـ١٣٧) آگـوسـتـ$ن در ا�ن عـبارت، هم بـه تأث$ر قـطعى گناهان بر ز�ر مى�كـش

قدرت ادراك حق$قت در انسان اشاره مى�كند و هم به منشأ گناهانى كه او آن را جز خودب$نى نمى�داند.
در جاى د�گر، خطاب به خداوند مى�گو�د: «تو تنـها به آنانى كه قلوبى خاضع دارند، نزد�ك
مى�شـوى (مـزام$ـر، ١٩:٣٣ (١٨:٣٤)). اهل تكبّـر نمى�توانند تو را ب$ـابند،» او در همـ$ن جـا در
عـ$ـن تأكـ$ــد بر نكتـه�اى كــه پ$ش از ا�ن گــذشت، در ادامـه به نكـتـهÏ مـهم د�گرى اشــاره مى�كند و
مى�گو�د: «حتى اگر به �ارى مطالعه قادر باشند كه ستارگان و ماسه�ها را برشمارند، خط س$ر صور
ـ$ر حركت س$ارات را تع$$ن كنند.» �عـنى ذهن ممكن است حقا�قى از فلكى را اندازه گ$رند و �ا مس
عالم را در�ابد، اما كبر مانع از آن مى�شود كه شخص به مبدأ حقا�ق توجه �ابد.٢١ هم�چن$ن، همان
گونه كه گذشت، از آن�جا كه كبر، فروتنى و خـضوع در قبال حق$قت را از انسان مى�گ$رد و او را از
تسل$م در برابر حق باز مى�دارد، اجازهÏ بهره�مندى از دانش را به صاحبـان آن نمى�دهد. آگوست$ن در
ا�ن باره مى�گــو�د: «… برخـى چنان در ابرهاى علـم سـرخــود را باال مى�گــ$ــرند كـه صــداى او را
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ـ$اموز�د؛ من حل$م و افتاده دلم و جـان�ها�تان آرامش خواهند �افت نمى�شنوند كه مى�گو�د: از من ب
(�وحنا، ١٦:١).  گـرچه آن�ها به خداوند مـعرفت دارند، او را آن�چنان كـه سزاوار خـدا�ى اوست
نمى�ســتــا�ند و شكر نمـى�گـزارند. در خــ$ــاالت خـود باطل مـى�گـردند و قـلوب نادانشــان تار�ك
مى�شـود؛ آن�ها كـه خـود را حك$م مـى�پندارند، احـمق مى�شـوند. (رومـ$ـان، ١: ٢١ـ٣ و ٢٥).»
(٩٬٧، ص٢١٣) به ا�ن ترت$ب، گـاه مـعرفـت در جان مـا نفـوذ نمى�كند و ا�ن نه تنهـا به مـعناى ا�ن
است كه به سطح باالترى از معرفت دست ن$افته�ا�م، بلكه از آثار آن در عمل هم بى�بهره مانده�ا�م.

اعترافات مى��اب$م كه آگوست$ن در نكوهش متكبران اهل علم، تعب$ر مشابهى را در دفتر پنجم 
آنان را به دل$ل مـقام رفـ$عى كـه براى خود قـائلند، ناتوان از بهـره�مندى از ع$ـسى مسـ$ح، به عنوان

طر�ق و كلمهÏ خدا مى�ب$ند و مى�گو�د: 
U� U?�« ¨œ—«œ XI?}?I?� ¨bM|u?ÖÅv� X?IK� ÊU?N?� t� l�«— t?� U�e?}Ç Ê¬ d?�?�«
s}?L� “« Ë bM|u??�ÅvL� «— ÊU?N?� o�U?� vMF| ¨XI?}?I?� œu??� ¨vAM� U?�—UÄ
�?�٢٢bM�U?}� «— Ë« d?Ö« U| ªbM�U|ÅvL� «— Ë« ¨V و به مـعـرفت حق نا�ل آ�ند، او را
چندان كــه سـزاوار خــداوندى اوست نمى�ســتـا�ـند و سـپــاسش نمى�گــو�ند؛ در
خ$ـاالت خود بـاطل مى�گردند، همـانا كه مـدعى حكمت�اند (رومـ$ان، ١: ٢١ و

٢٥). (٣٬٥، ص١٤٦)
چنان�كه مـالحظه مى�شود آگوسـت$ن گناه را ،خصـوصًا دربارهÏ معـرفت، به عالم (متغـ$رات)
ـأ حقا�ق �ا حق$قت مطلق مى�داند اما در صورت توجـه به ا�ن حق$قت، گناه مانع از توجه به سرمنش
را مانع رس$دن به مـراتب باالتر معرفت مى�شمرد، چرا كه در ا�ن�جا آن كـه خدا را چنان�كه سزاوار
خـداوندى است نمى�ستـا�د، در واقع، نتـوانسـته به شناخـتى درخـور از او دست �ابد و ا�ن مطلب
بد�ن مـعناست كـه مـعرفـت، از د�د آگوسـتـ$ن، مـراتب دارد و گناه مى�تواند در هر مـرحله، مـانع

رس$دن به مراتب باالتر معرفت شود.
اما در خصـوص ضرورت تطه$ر اخـالقى براى در�افت حكمت، هنگامى كه تفاوت مـ$ان علم
و حكمت را همچـون تفاوت م$ـان ماه و خورشـ$د معرفى مـى�كند: «…علم، كه در بردارندهÏ تمامى
اسرار دگرگـون شونده است… با نور خالص حكمت كه روز را بـه وجود مى�آورد، تفاوت دارد، آن
ـفاوت است.» (١٣، ١٨، ص٤٦١)، پس از آن ادامـه مى�دهد كه: چنان كه غـروب با سپـ$ده دم مت
«اما پ$ش از آن�كه قـادر به رؤ�تى روشن گرد�م٢٣، خداوند به مـا مى�فرما�د: خود را طاهر گـردان$د.
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بدى اعمال خو�ش را از نظر من دور كن$د و با بدكارى خـو�ش وداع گو�$د. (اشع$اء، ١٦:١ـ�١٨)»
كه حاكى از ابتناى فهم و در�افت حكمت بر طهارت درون از ناپاكى�ها و گناهان است.

هم�چن$ن در گـفت�وگـوى مـ$ـان شـخص ثروتـمندى كـه طالب حـ$ـات ابدى است و «مـرشـد
ن$كو»، مـرشد آن شـخص را به اطاعت از خـدا، پره$ـز از گناهان و ر�شه�كـن كردن حـرص و كبـر
ـانى باش كه خداوند با آن�ها از حكمت سخن مى�گو�د،… دعوت مى�كند و مى�گو�د: «در م$ان كس
و ا�ن�چن$ن تو ن$ز به آگـاهى خواهى رس$د… چن$ن نخـواهد شد، مگر آن�كه دلت با آسـمان باشد.»
(١٣، ١٩، ص٤٦٢) كه خـود كنا�ه از لزوم زدودن احـساس�ها و خواسـته�هاى گناه�آلـود و هم�سو

كردن آن�ها براى دست��ابى به حكمت است.

 U�«d²Ž« —œ tK¾�� q}K×ð

ـ$ن ترد�دى ندارد در ا�ن�كه افـتادن در دامان گنـاه قطعاً راه را بر پس از روشن شدن ا�ن مـوضوع كـه آگوست
مـعرفت حـقـ$قى مـسـدود مى�كند و بسـته به شـدّت و ضـعd گناه تأث$ـرى قوى �ا ضـعـ$d بر امكان ن$ل به
مــعــرفت باقى مى�گــذارد، با�د د�د كــه تحـل$ل او از ا�ن مــســئله در اعــتــرافــات چگونه است. �كى از
اعتـرافات به دست آ�د، از ا�ن قرار تحل$ل�ها�ى كـه در خصـوص مسـئلهÏ تأث$ـر گناه بر معـرفت مى�تواند از 

است:
انسان حـاوى انواع ام$ـال و كشش�هاست؛ �عنى نه فـقط م$ل به درك حـق$ـقت در او ر�شه دارد و
براى در�افت حق$قت مى�با�ست در تحـقّق ا�ن م$ل در خود بكوشد و در واقع، ��b�«u كه به حق$قت
برسد، بلكـه بس$ارى از خـواسته�ها و امـ$ال د�گر ن$ـز در او ر�شه دارند. حـال آگوستـ$ن كه تنهـا غا�ت
انسان را دست��ابى به سعادت مى�داند، و آن را ن$ز تنها در جوار اال�هى متحقق مى��ابد، اعتقاد دارد كه
�v|u�År همهÏ ام$ال و انگ$زه�ها، به نحوى كه همگى آن�ها در جـهت رس$دن به ا�ن هدف قرار گ$رند،
عنصـرى اسـاسى در حركـت به سوى سـعـادت است. انسـان با�د خـواستـه�هاى خـو�ش را هم�سـاز و
هم�سو گـرداند، ام$ال اصلى خـود را در آن جهت قرار دهـد و خود را دائماً در ارتبـاط با غا�ت حقـ$قى
‚Òd?H� ،ـ$ند. به ا�ن ترت$ب، آن�چه مى�تواند از مـوانع اصلى حـركت انسـان در مـس$ـر سـعادت باشـد بب
�?X�Ë« ÈU�Åt?��«u. ا�ن تفـرّق مـوجب مى�شود كـه امكانات و اسـتـعدادهاى انسـان در �ك جـهت
واحد (ن$ل بـه حق$ـقت) استـفاده نشونـد و نها�تاً نوعـى آشفتگى سـبب به تحل$ل رفـتن همهÏ آن�ها شود.
آگوست$ن جداً از خداوند مى�خواهد كه ما را به منزلگاه حق$قى كه تنها خود اوست، برساند، ز�را روح



¥
¥

≥
¨

ÂË
œ 

Ë 
‰

Ë«
 Á

—U
L

ý
Ø

r
²A

¼ 
‰

UÝ
Ø

dE
½ Ë

 b
I½

انسان غـ$ر او به هر جا كـه رو كند، تنها اندوه را در آغـوش خواهد كشـ$د، حتـى آن گاه كه به امـور ز�با
مى�آو�زد، اگر آن ز�با�ى، اال�هى و روحانى نباشد، تنها به حزن آو�خته است. (٤، ١٠، ص١٢٦)

پس با ا�ن حـسـاب، اگـر قـرار است روح در منزلگاه حـقـ$ـقى به آرامش برسـد، هر آن�چه او را
ـازد، خللى در حركتش ا�جاد كرده است؛ به هم$ن دل$ل، آگوسـت$ن از خداوند طلب مى�كند آشفته س
كه: «…مگذار دل�بستگى من به چ$زها�ى كه با حواس جسمانى احساسشان مى�كن$م، روح مرا در بند
ـازد و بخواهد كه در ا�ن طر�ق همراهشان شود و و اسارت آن چ$زها كشد… . اگر روح به آن�ها دل بب
آسا�ش خـود را در آن�ها بجو�د، »�?{œd?� bM�«u� ‘«ÅÁ—UÄ Á—UÄ pKN?� ‰U.٢٤ آن�ها نمى�توانند مـقّر
ـه فنا مى�پذ�رند.» (٤، ١٠، ص١٢٧) هم$ن گسسـتى كه موردنظر آگـوست$ن آرامش ما باشند، چرا ك
است و دل�بستگى به محسوسات آن را به وجـود مى�آورد، چرا كه هر �ك روح را به سو�ى مى�كشاند،
دق$قـاً در حركت به سوى سعادت خلل وارد مى�كند، در حالى كـه اگر همهÏ ام$ال و خواسـته�ها، و ن$ز
همهÏ امكانات و توانا�ى�هاى انسان تنها در جهت رس$دن به سعادت قرار گ$رند، نه تنها انسان پاره پاره
ـادتش مى��ابد. ا�ن مطلب را از ا�ن نمى�شـود، بلكه امكان جمـع توجه و تمـركز آن�ها را بر طر�ق سـع
عـبـارات آگـوسـت$ن مـى�توان در�افت: «روح من! در او [كلمـهÏ خـدا] سكنا گـز�ن. هر آن�چه را از آن
ـار، ز�را هر چه دارى از اوست. حـال كـه عـاقـبت از گـمــراهى خـسـتـه و درمـانده توست به او بسـپـ
Ê¬ ÆœËd� X�œ “« e}Ç ê}� U� ،آن�چه را حق به تو بخش$ده است، به خود حق بسپار Ïگشته�اى، همه

b}|Ë— bM�«u� u� “« b�«ÅÁœd�óÄ u� —œ t� U�e}Ç.٢٥…» (٤، ١١، ص ١٢٧ـ�١٢٨)
آگـوسـتــ$ن در ادامـهÏ ا�ن سـخـنان باز با عـبــاراتى د�گر، به ب$ــان ا�ن خـواسـتــه كـه در واقع،

نشان�دهندهÏ كل$دى از كل$دهاى ن$ل به خوشبختى است، مى�پردازد.
روح من، چرا به ا�ن سـو و آن سو مى�نگـرى و به راه تن خاكى مى�روى؟ تو خـود
جلودار شو و بگذار تا او از پى�ات آ�د. آن عواطd كه از گذر حواس جسمانى تو
را عـارض مى�شـوند، جزوى است. از آن�هـا به وجد مى�آ�ـى، در حالى كـه تنهـا

جزئى از �ك كل�اند و تو از �٢٦q� t� X�dF ناكام مى�مانى. (٤، ١١، ص١٢٨)
پس از نظر آگـوستـ$ن روح با�د در گـرو �ك خـواستـهÏ اصلى، �عنى ن$ل به سـعادت، خـود را
قرار دهد. در ا�ن صـورت، ام$ال و انـگ$زه�ها و قوا و امكانات او همـه در ا�ن جهت قـرار خواهند

گرفت و شكوفا�ى استعدادهاى انسان هم در ا�ن حالت حاصل مى�شود.
از سوى د�گر، با توجه به ا�ن�كه او سعادت حـق$قى را تنها در قرب االهى مى�ب$ند، و خداوند
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را خالق انسـان و همهÏ موجـودات، بنابرا�ن، آگوستـ$ن معـتقد است كـه انسان در سپـردن خو�ش به
خـداوند نه تنهـا چ$ـزى از دست نمى�دهد، بلكه هـمه چ$ـز او در همـان جـهت غـا�ت اصلى صـرف
مى�شـود. به همـ$ن دل$ل، او اعـتقـاد دارد كـه جانى كـه به كلمـه٢٧œu?�Åv� Áb�“ v�ô« Ï انگ$زه�هاى
درونى�اش همگى در جهت خ$ر قرار خواهند گرفت. او سا�قه�هاى نفسى كه مرده است و به ح$ات

االهى زنده نشده را به جانورانى سركش تشب$ه مى�كند و ما را از آن�ها برحذر مى�دارد و مى�گو�د:
ÁËU| از د�و سـركش غـرور، از كـاهلى و لذا�ذ شـهـوانى بپـره$ـز�د. و هم�چن$ن از
�bMN�Åv� œu� d� XLJ� ÂU� ⁄Ë—œ t� t?� v|U�Åv|«d (ت$موتائوس اول، ٢٠:٦)
دورى گـز�ن$د، باشـد كـه ح$ـوانات سـركش اهلى گردند، رمـه�ها ترب$ت شـوند و
اَْفـعى ناگــز�ر ن$ش خـود را از كd دهد، ز�ـرا ا�ن مـخلوقـات نـمـادى از هواهاى
U��U� ÈU�ÅÈËUJ�M� d�“ Ë v�«uN?� b|«c� ¨—Ëd� “« v�U� dÒ�J� U�« ،نفسانى�اند

�H� Ê¬ ÈU�ÅtI|U�٢٨X�« Áœd� t� b�«Åv…» (١٣، ٢١، ص٤٦٨)
آن گاه با توجه به ا�ن�كه كلمهÏ االهى را سرچشمهÏ ح$ات جاو�دان مى�شناسد و از قول خداوند
مى�گــو�د كـه: «تـو مـا را برحــذر مى�دارى از ا�ن�كــه آن را به دست فــرامـوشى و خــو�شــتن را به

ش$وه�هاى دن$وى بسپار�م» (همان) پس از فرازى چن$ن نت$جه مى�گ$رد:
اگـر جـان زنده چن$ن كند جـانوران درونـش ن$كو رفـتـار خـواهند شـد. آرام و اهلى
خواهند بود؛ ز�را تو ما را گـفته�اى: هر چه مى�كنى فروتنانه كن تا مـهر همهÏ آدم$ان
را به دست آرى. (سـفـر�شـوع بن سـ$ـراخ، ١٩:٣) چهـارپا�ان نـ$ـز ن$كو خـواهند
گشت، ز�را اگر بخورند، چ$زى عا�ـدشان نمى�شود و اگر از خوردن امتناع ورزند
چ$ـزى از دست نمى�دهند. (قـرنط$ان اول، ٨:٨) افـعى�ها ن$ـز ن$كورفـتار خـواهند
شد، نـ$ششـان د�گر زهرآلود و مـهلك نخواهد بود.  ن$ـرنگشان تنهـا براى ص$ـانت
جـانشان به كـار خـواهد آمـد. كاوش آن�ها در اسـرار عـالم سپنجـى، فقط تا حـدّى
پ$ش خواهد رفت كه مـا را قادر سازد تا به جمال خـداى سرمدى نظرى افكن$م.٢٩
(البته) تا بدان حد كه به واسطهÏ مخلوقات شناخته مى�شود. (روم$ان، ٢٠:١) ا�ن
موجـودات خدمت�گزاران عـقل�اند، اگر به آن�ها رخصـت زندگى داده شود و ن$كو

باشند و از راهى كه به مرگ منتهى مى�شود، بپره$زند. (١٣، ٢١، ص٤٦٩)
با توجه به آن�چه در نقل قول آمده است، در صورتى كه روح به واسطهÏ دل�بستگى به شهوات
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و تفـرق انگ$ـزه�هاى درونى�اش از زنده شـدن به حـ$اتى اال�هـى باز بمانـد، م$ل به كـشd حـقـا�ق �ا
كنجكاوى انسان، مـ$لى سركش خواهد شـد كه د�گر انسان را نـه به سوى حق$ـقت مطلق، بلكه به
سوى آن�چـه دانستنش به سـود سعـادت انسان ن$ـست، مى�كشـاند، بنابرا�ن، التفـات روح را براى
چشم دوخـتن به مبـدأ حـقا�ق بر هم مى�زند. ا�ن جـاست كـه د�گر حقـ$ـقت به نحو كـامل به دست
انسان نمى�آ�د. در واقـع، به آن�چه در پرتو روشنا�ى حق$ـقى روشن شده است مـعطوف مى�شود و

از د�دن منبع نور باز مى�ماند:
من پشت به نور داشـتم و روى به آن چـ$زها�ـى كه از آن نـور روشنا�ى مى��افـتند و
بد�ن قرار، اشـ$ا�ى را كه در نور قرار داشـتند با چشمانى رؤ�ت مى�كـردم كه خود

در تار�كى بودند. (٤، ١٦، ص ١٣٨ـ�١٣٩)
آگوست$ن سخن خود را مبنى بر ا�ن�كه مـهار دل�بستگى�هاى دن$وى چه تأث$رى در جهت كسب

معرفت دارند چن$ن خالصه مى�كند:
پس ابتدا، خداوندا! اى خـالق ما! با�د بر دل�بستگى�هاى دن$وى خود مهار زن$م،
ز�را آن زندگى شر�رانه�اى كـه در جمع آن�ها داشت$م، ما را به هـالكت مى�كشاند.
با�د به ن$كو�ى زندگى كن$م تا جان زنده در درون ما زندگى �ابد.  با�د پ$امى را كه
به واسطهÏ رسولت از جانب تو به ما رس$ده است كـامالً مط$ع و فرمانبردار باش$م،
آن گـاه كه به مـا امر مى�كـنى: مبـادا ش$ـوه�هاى ا�ن جـهان شـما را به خـود بربا�د.
(روم$ان، ٢:١٢) تنها وقتى كه چن$ن كن$م مابقى ا�ن پ$غام براى ما محقّق خواهد
گشت و مابقى پ$ـام چن$ن است: با�د تغ$$رى در درون به وقـوع بپ$وندد و افكار از

نو برساخته شوند. (همان منبع) (١٣، ٢٢، ص ٤٦٩ـ٤٧٠)
مكان$سم كـار را ن$ز در ا�ن ب$ان خـالصه مى�كند كه انـسان هر گاه ذهن خـود را نو كند و بتواند
حقـ$قت خداوند را ب$ـابد و فهم كند، به د�گران ن$ازى نـدارد تا به او ب$اموزند كـه به نوع خود تأسى
ورزد.٣٠ «تو به او نشان مى�دهى و او خـود در مى��ابد كه ارادهÏ تو، آن �گانه چ$ـز خوب، آن �گانه

چ$ز مطلوب، و آن �گانه چ$ز كامل چ$ست. (روم$ان، ٢:١٢)» (١٣، ٢٢، ص٤٧٠)
هر گاه معـرفت خداوند را مى�آموز�م، زندگى تازه از سـر مى�گ$ر�م و شبـ$ه خالق
t� œ—Ë¬ r}�«u� X�œ t� ÈuMF� Èœ«bF��« (كولس$ان، ١٠:٣) .خود مى�شو�م
�٣١r}M�Åv� X|ƒ— X�œ t� «— e}Ç tL� Ê¬ U ـ و مقصود از همه چ$ز آن امرى است
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كه بر آن حق قضاوت دار�م… (قرنت$ان اول، ١٥:٢)
به ا�ن ترت$ب، آگـوسـت$ن �ـكى از مهم�تر�ن مـوانع كـسب آن اسـتعـداد مـعنوى را براى رؤ�ت

حقا�ق دل�بستگى�هاى دن$وى كه منشأ گناهان ماست، مى�داند.
ـ$ت و درستكارى آرامشى است و ح$اتى، كه هرگز در تعب$ر د�گرى، مى�گو�د: «در معصوم
ـند.» (٢، ١٠، ص٨٨) ا�ن كالم نشـان�دهندهÏ آن است كه آگـوستـ$ن �كى از روى آشـفتگى نمى�ب$
نتا�ج اصلى درستكارى را آرامش حاصله در روح مى�ب$ند و دق$قاً هم$ن آرامش است كه زم$نهÏ قرار
گـرفـتن توانا�ـى�هاى روح را در هر جـهـتى كـه براى آن آفـر�ده شـده�انـد، فـراهم مى�سـازد. در ا�ن
وضع$ت، سـا�قه�ها و انگ$زه�ها در مسـ$ر صح$ح انسان را حـركت مى�دهند و انگ$زهÏ حق$قت�جو�ى
ن$ز همچون عقربهÏ قطب�نما به سمت غا�ت اصلى قـرار مى�گ$رد. هم�چن$ن در ا�ن آرامش است كه
حـق$ـقت امكان انعكاس در فكر و روح انـسان را پ$ـدا مى�كند. آگـوستـ$ن قـدم گذاشـتن در قلمـرو
معصـوم$ت و درستكارى را سه$م شـدن در شادى پروردگار و در نت$ـجه، دور شدن از هر اندوه و
رنجى مى�داند: «انسانى كـه به قلمرو آن�ها قدم مى�گـذارد، در شادى پروردگارش سهـ$م مى�گردد
(متّى، ٢١:٢٥) د�گر نه ب$مى به دل خواهد داشت و نه از فـقدان چ$زى رنج خواهد برد.٣٢ در او

كه نفس خ$ر است ن$كوتر�ن طر�ق زندگى را خواهد �افت.» (٢، ١٠، ص٨٨)
وى هم�چن$ن، با مدد گرفتن از كالم �وحنا مى�گو�د: «… آن كس كه درستكار است به سوى
نور رهنمون مى�شود (�وحنا، ٣: ٢١)» (١٠، ١، ص٢٩٣)، چرا كه درستكارى انسان را به مقّر
آرامش مى�رسـاند و در ا�ن مـوقـعـ$ت است كـه انسـان امكان در�ـافت حـقـ$قـت را ب$ش�تر به دست
مى�آورد.  آگوسـت$ن ا�ن مـطلب را در ا�ن سخن خـود آشكارا مى�گو�د كـه: «مردمـان بر سر آن [=
v�K� فهم ثالوث مقدّس] بحث و مـشاجره مى�كنند، اما آن بص$رت فقط به كـسانى عطا مى�شود كه
�٣٣s�LD دارند.» (١٣، ١١، ص٤٤٩) نكتهÏ لط$فى كـه آگوستـ$ن در ا�ن م$ـان بدان اشاره دارد،
رابطهÏ م$ان »�d}?B� Ë VK� ÊUM}L  است. در واقع، وجود آن آرامش روحى كـه به قلب اطم$نان
مى�بخشد، امكان دست��ابى به بص$رت را، كه خـودْ امكان و توانا�ى ن$ل به حق$قت است، فراهم
مى�كند. رسـ$دن به حـق$ـقت، محـتـاج ابزارى كارآست و بصـ$رت آن ابزارى است كـه د�دهÏ انسان
براى رؤ�ت حـقـ$ـقت تلـقى مى�شـود. گـو�ى آگـوسـتـ$ن مى�گـو�د: تنهـا آن كـه قلـبى مطمـئن دارد

صاحب بص$رت مى�شود و صاحب بص$رت همان است كه به رؤ�اى حق$قت موفق شده است.
منظر د�ـگرى كـه تـأث$ـر گنـاه بر مـعــرفت را از آن مى�تـوان د�د، در قطعــاتى كـه در پـى مى�آ�ند
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Ïبه�خوبى نـشان داده مى�شود. هنگامى كـه آگوسـت$ن در تفـس$ر آ�ات نخـستـ$ن سفر تكو�ـن، اند�شه
كسانـى را كه تنها تفسـ$ر خود را از آ�ات قبـول دارند و بر او خرده مى�گ$رند كـه «موسى آن�چه را تو
مى�گو�ى در نظر نداشت…» (١٢، ٢٥، ص٤٢٥) مورد نقّادى قرار مى�دهد، از خداوند مى�خواهد
كـه در برابر چن$ن كـسـانـى به او صـبـر بدهد؛ چرا كـه ا�شـان نمى�پرسند كـه تـو چگونه مى�دانى كـه
مـقـصود مـوسى از ا�ن كلمـات همـان است كـه تو مى�گـو�ى، بلكه مى�گـو�ند: «منظور مـوسى آن
چ$ـزى ن$سـت كه تو اظهـار مى�كنى و آن چ$ـزى است كـه من مى�گو�م» (هـمان) و ا�ن را در حـالى
اظهار مى�كنـند كه سازگـارى هر دو تفسـ$ر (= تفسـ$ر خود و تفـس$ـر آگوستـ$ن) را با حقـ$قت انكار

نمى�كنند. به هم$ن دل$ل، آگوست$ن تب$$ن خود را چن$ن ارائه مى�كند:
ا�شان [نه]٣٤ از آن جهت كـه مردان خدا�ند و نه از آن حـ$ث كه حقـان$ت توض$ح
خـو�ش را در قلب مــوسى، بندهÏ تو، مـشــاهده كـرده باشند، بلكـه تنهـا از روى
�ÊU?�—Ëd است كه ا�ـن گونه سخـن مى�گو�ند. آنان ه$چ علمى به افكـار موسى
ندارند، بلكه تنها به عقا�د خو�شـتن عشق مى�ورزند، آن هم نه به جهت حقان$ت
¨œu�� s}?MÇ dÖ« ÆX�« ÊU�œu?� t� oÒKF�?� t� Y}� Ê¬ “« U?NM� tJK� ،آن عقـا�د
—UÖ“U� XI}I� U� t�ÅÊ¬ ◊d� t� ¨Ê«d~|œ b|UI� È«d� «— Â«d��« —b� s}L� U�ÅÊ¬
�b�b�Åv� q?zU� ¨b�œu�Åv.٣٥ همـان طور كه من آن عـقـا�دى را كه از حـق$ـقت
دور نمى�شود حـرمت مى�نهم. آن هم نه از آن جهت كه ا�ن عقـا�د به ا�شان تعلّق

دارد، بلكه از آن ح$ث كه در بطن حق$قت جاى دارند.
در واقع، تنها به هم$ن دل$ـل كه ا�ن عقا�د از حق$ـقت برخوردارند، نمى�توانند در

تملّك ا�شان قرار گ$رند.
از سوى د�گر، در صورتى كه عشق ا�شان به آن عقا�د به لحاظ حقّان$تشان باشد،
من و آن�ها بـه �ك اندازه مــالك آن آرا خــواه$م بود، ز�را كــه آن�ها ملـك مـشــاع

تمامى عشّاق حق$قت�اند.
ولى مجادلهÏ ا�شان مـبنى بر ا�ن�كه مراد مـوسى آن چ$زى ن$ست كـه من مى�گو�م و

تنها همان است كه آن�ها اظهار مى�كنند، از صبر و طاقت من ب$رون است.
جــهت نگرانى من آن اسـت كـه حــتى اگــر آن�ها توضــ$ـحى درسـت ارائه دهند،
اطم$نان مـستبـدانه�اى كه با آن بر شرح خو�ش اصـرار مى�ورزند، نه از علم، بلكه
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b�“d� t� Ë X�« dÒ�J?� b�“d� ÊUM}L�« s|« .از حدس و گمـان سرچشمه مـى�گ$رد
�vI}I�  d}B.٣٦ (١٢، ٢٥، ص٤٢٦)

قطعهÏ فوق نكات فراوانى را در بارهÏ بحث موردنظر ما در خود جاى داده است. نخست تأك$د
آگوسـت$ن بر ا�ن�كـه «ا�شان تنهـا به عقا�د خـو�شتن عـشق مى�ورزند… تنها از آن حـ$ث كه متـعلّق به
خـودشان است» به نكتـهÏ حـساس تأث$ـر خـواهش�هاى نفـسانى مـا بر باورها�ى كـه اتخـاذ مى�كن$م،
اشاره دارد. در بسـ$ارى از اوقات چن$ن است كه مـا نه دل در گرو حق$ـقت، بلكه در گرو باورها و
اند�شه�هاى خودمان دار�م؛ �عنى عالقه�اى كه به عقا�د خود دار�م نه به ا�ن دل$ل است كه حق�اند،
بلكه تنهـا از آن ح$ث كه مـتعلّق به مـاست، مورد محـبت و عشق مـا واقع شده�اند، چرا كـه به قول
آگـوسـتـ$ن، در آن صـورت، «آن�ها همـ$ن قـدر احـتـرام را براى عـقـا�د د�گران، به شـرط آن�كـه با
حـق$ـقت سازگـار مى�بودند، قـائل مى�شـدند». ا�ن مالكى است كـه مى�تواند مـا را در طر�ق ن$ل به
حق$قت �ارى رسـاند، چرا كه تا آن زمان كه بب$ن$م عـقا�د د�گران را از سَرِ حق بودنش مى�پذ�ر�م و
در مـقـابل آن�ها عـناد نمى�ورز�م، و براى مـا فـرق نمـى�كند كـه صـاحب آن عـقـ$ـده خــود مـا�$م �ا
د�گرى، مى�توانـ$م امـ$ـدوار باشـ$ـم كـه به غـا�ت نزد�ك مى�شــو�م. امـا اگـر نه حق بـودن عـقـا�د
خودمان، بلكه وابستگى�شان به خودمان است كـه منشأ دل�بستگى ما بدان�ها واقع شده، ا�ن همان

مانعى است كه جلوى پ$ش�روى ما را در مس$ر فوق مى�گ$رد.
نكتهÏ د�گرى كه آگوست$ن بدان مى�پردازد ا�ن است كه به فرض كه «عشق ا�شان به آن عقا�د به
ـتشان باشد»، در ا�ن صورت، از آن�جا كه حـق$قت ملك مشاع عشـاق حق$قت است، لحاظ حقان$
«من و آن�ها به �ك انـدازه مـالك آن آرا خـواه$م بود» و بـنابرا�ن، ه$چ جـهـتـى وجـود ندارد كـه در

ا�ن�جا در دو صd مقابل هم قرار گ$رند.
عالوه بر آن، آگـوستـ$ن اطم$نان مـستبـدانه بر عقـا�د خود را ن$ـز ناشى از حدس و گـمان و نه
معـرفت مى�داند. درست است كه ن$ل به حـق$قت كـه ناشى از بص$رتى حـق$قى است به دنبـال خود

آرامشى به همراه مى�آورد، ولى اطم$نان فوق دق$قاً اطم$نانى مستبدانه و «فرزند تكبّر» است.
نشـانه�ها�ى كـه آگـوستـ$ن در ا�ن مـتن ارائه مى�كند هم مى�تـوانند محـكى براى دست��ابى �ا
عدم دست��ابى به حقـ$قت به حساب آ�ند و هم تحل$ـلى در مسئلهÏ تأث$ر گناه بر معرفت: با وجود
گرفـتارى در احساس�ها و خـواسته�هاى گناه�آلود در آغوش كـش$دن حقـ$قت آرزو�ى است دست

ن$افتنى.٣٧
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١. آگوسـت$ن قـدّ�س، اعـترافـات قدّ�س آگـوستـ�ن، ترجـمهÏ سا�هÏ م$ـثمى، دفـتر نشـر و پژوهش سـهروردى،
زمستان ١٣٧٩.

٢. گـفتنى اسـت چون تحل$ل و تبـ$$ن منطـقى مكان$سـم تأث$ر گنـاه بر معـرفت مـوضوعى است كـه با توجـه به
چگونگى تأث$ـر احسـاس�ها و خـواستـه�هاى آدمى (ساحت�هـاى عاطفى و ارادى) بر سـاحت باورهاى او
(ساحت عقـ$دتى) به دست مى�آ�د و ا�ن كار به صورتى مسـتقل تحق$ق شده است («تأث$ـر گناه بر معرفت
(با تك$ـه بر آراى آگوسـت$ن قدّ�ـس)»: موضوع پا�ـان�نامهÏ دكـترى، زهرا پورسـ$نا، ت$رمـاه١٣٨٢.)، لذا
تالش ما در ا�ن مقاله صـرفًا مطالعه�اى موردى و ارائهÏ دورنما از بحثى است كـه در ا�ن ارتباط مى�توان از

اعترافات آگوست$ن قدّ�س به دست داد.

٣. از آن�جا كـه همهÏ ارجاعـات ا�ن بخش به اعتـرافات آگوستـ$ن است، لذا از آوردن كلمهÏ «همان» صرف�نظر
مى�كن$م.

٤. موارد فوق تنها نمونه�هاى شاخصى از تأث$ر گناه بر معرفت است كه از اعترافات به دست مى�آ�ند.
�٥. تأك$د از من است.
�٦. تأك$د از من است.

�٧. از د�د آگوسـت$ن قـدّ�س، ح$ث عـالى معـرفتى انسـان كه او را قادر به دست��ابـى به حقا�ق و قـوان$ن ازلى
مى�كند، همان عقل عالى �ا عقل شهودى �ا قلب است كه مى�توان حواس باطنى�اى چون چشم، گوش

و زبان باطنى را به آن نسبت داد.
�٨. تأك$دها از من است.

�٩. در واقع ا�ن اثر د�گرى است كـه بر گناه متـرتب مى�شود؛ �عنـى در ع$ن ا�ن�كـه قوّهÏ تشخـ$ص حق و باطل
ضع$d مى�شود، تشخ$ص ا�ن�كه م$ان امور مـهم كدام مهم�تر �ا م$ان خسارت�ها كدام عظ$م�تر است ن$ز

از دست مى�رود.
�١٠. �عنى در ه$چ شرا�طى حاضر نمى�شود خود را مخالd حق$قت بب$ند.

�١١. با�د توجـه داشت كه، به نـظر آگوسـت$ن، �ـكى از اثرات گناه هم$ن رخـوت و راحت�طلبى�اى است كـه
انسان را از جـد�ّت در تحصـ$ل علم باز مى�دارد، به هم$ن دل$ل هم هست كـه او انسان را در قـبال چن$ن
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جمـعى مقـصّر مى�شـمرد. وى در كـتاب درباره< اخـت�ـار خود مى�گو�د: «نفـس نه به جهت ا�ن�كه طبـ$عـتاً
جاهل و ناتوان است، بلكه بد�ن سبب كه خود را به فراگ$رى وا�نداشته و نكوش$ده تا آرامش را در عمل

درستكارانه به دست آورد، تقص$ركار است.»
 (On F. Ch."Augustine, Saint, On Free Choice of the Will (De Libero Arbitrio),

translated by Thomas Williams, Hackett Publishing Compang, Indianapolis, Cam-

bridge, 1993, Seventh Printing: 1999. (=On Fr.Ch.)",3, 22; p.114)

�١٢. تأك$دها از من است.
�١٣. ا�ن سخن نشان مى�دهد كه اگـر انسان مى�خواهد «ه$چ�چ$ز از د�دهÏ او پنهان نباشد» به ا�ن دل$ل است كه
خواهش�هاى گناه�آلود و منفعت�طلبانه�اش چن$ن اقتضا�ى دارند، اما به محض ا�ن�كه هم$ن روشن شدن
حـق$ـقت با منافع او در تعارض قـرار گـ$رد، د�گر نه�تنهـا تما�ـلى به روشن شدن حـق$ـقت از خود نشـان
نمى�دهد، بلكه برعكس، ذهن وى در جهتى حركت مى�كند كه هرچه ب$ش�تر از حق$قت فاصله مى�گ$رد.

�١٤. تأك$دها از من است.
�١٥. به معناى وس$ع آن در اند�شهÏ آگوست$ن، كه مابعدالطب$عه و اخالق را هم دربرمى�گ$رد.

�١٦. تحل$ل دق$ق ا�ن آموزه و نقـشى كه ا�ن تحل$ل در روشن كردن چگونگى تأث$ر گناه بر معـرفت، خصوصًا
در حوزه�هاى گوناگون آن، دارد، در تحق$ق مسئلهÏ تأث$ر گناه بر معرفت به تفص$ل آمده است.

�١٧. تأك$د از من است.
١٨. مثـًال ا�ن�كه: «تعـال$م مس$ح را حـق$ـر پنداشتند، ز�را «او مـهربان و فروتن است، ز�ـرا تو ا�ن همه را از
چشم حك$مان پوش$ده داشتى و بر كودكان هو�دا ساختى.» (متّى: ١١، ٢٥)» (٧، ٢١، ص٢٢٧) در
ترجمهÏ كتاب مقدّس (عهد جد�د، ص١٨) به جاى كلمهÏ حك$مان، «دانا�ان و خردمندان» آمده است كه
به نظر درست�تر مـى�رسد. (كـتـاب مـقـدّس، �عنى كـتب عـهـد عـتـ$ق و عهـد جـد�د، ترجـمـه شـده از

زبان�هاى اصلى عبرانى و كلدانى و �ونانى، از روى و�راست سال ١٩٠٤، بر�تان$اى كب$ر، ١٩٥٩)
١٩و٢٠. تأك$د از من است.

(sapientia) كـه به نظر آگـوسـت$ن مـتـمـا�ز از حكمت ،(scientia) علم Ï٢١. ا�ن�كـه آ�ا تأث$ـر گناه در حـوزه
است، به همـ$ن حـد مـحـدود مى�شـود �ا نه، بحـثى مـسـتـقل است كـه در تحـقـ$ق مـسـئلهÏ تأث$ـر گناه بر

معرفت، در تحت عنوان «گناه و تحص$ل علم (scientia)» آمده است.
٢٢. تأك$د از من است.
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٢٣. آگـوسـتـ$ـن پ$ش از ا�ن مى�گـو�د: «… تا مــا در لحظهÏ شگفت رؤ�ت، بتـوانـ$م همـه چ$ـز را به وضـوح
مشاهده كن$م…» كه حكا�ت از دست��ابى به حكمت و ح$ات سعادت�آم$ز دارد. (١٣، ١٨، ص٤٦١)

٢٤. تأك$د از من است.

٢٥. تأك$د از من است.

٢٦. تأك$د از من است.
٢٧. زنده شدن به ح$ـات اال�هى براى آگوست$ن مـحورى و از اهم$ت خاصى برخـوردار است. زنده شدن به
حـ$ات اال�هى نشـانهÏ از مـردگى درآمدن همـهÏ قـواى انسانى است. مگر مـوجـود مرده با زنده چه تفـاوتى
دارد؟ انسـانى كـه مى�مـ$ـرد، عـالئم حـ$ـاتى خـود را از دست مى�دهد؛ �عنى د�گر حس نـمى�كند، فكر
نمى�كند، نفس نمى�كشـد، و… . روح انسان ن$ز، از د�د آگوسـت$ن، ح$ات و مـماتى دارد. قواى روح
در حـال مـمــات همـه بى�جـاننـد؛ �عنى حس و در�افت ندارنـد، ا�ن قـوا همـان چشم و گــوش و ب$نش

باطنى�اند كه در سا�هÏ پره$ز از گناه، و زنده شدن به ح$ات اال�هى، حس و در�افت دارند.
٢٨. تأك$د از من است.
٢٩. تأك$د از من است.

٣٠. كنا�ه از ا�ن�كه خداوند انسان را به صورت خود و نه بر وفق نوعش آفر�ده است.
٣١. تأك$د مجدّد از من است.

٣٢. تأك$د از من است.

٣٣. تأك$د از من است.
٣٤. «نه» در متن ترجمه از قلم افتاده است.

٣٥. تأك$د از من است.

٢٦. تأك$د از من است.
٣٧. البـته با�د توجـه داشت كـه تنها در صـورتى كه مـ$ـان احسـاس�ها و خواسـته�هاى گـناه�آلود ما با حـق$ـقت
تعارضى وجود نداشته باشد، روشن شدن حق$قت براى انسان با مانعى به نام گناه مواجه ن$ست واالّ گاه
Ïخود ا�ن خواسته�ها شخص را در روشن شدن حق$ـقتى كه هم�سو با ارضاى خواهش�هاى منفعت�طلبانه
اوست، �ارى مى�رسـاند. (بحث تفـصـ$لى در ا�ن باره تحت عنوان «گناه و تحـصـ$ل علم»، كـه پ$ش�تر

اشاره شد، آمده است.)


