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  چکیده
اش، یـافتن پاسـخ ایـن     ترین مسائل آگوستین در طول حیات فکري یکی از اساسی

را این چنین دشوار  حکمت حقیقی و سعادتمسئله است که چه چیز وصول بشر به 
یک کلمـه خالصـه    توان در و در مواردي غیر ممکن ساخته است. پاسخ وي را می

، دو اصل بنیاد، ایمان و لطفآید تا با ارائۀ  می به همین جهت او درصدد بر». گناه«کرد: 
مشکل گناه را در بشر حل کند تا مسیر دستیابی به حقیقت را بر وي هموار سازد. اما 

که مبنایی برگرفته از متن مسیحیت است، وي را در حل ایـن  » گناه ذاتی«باور او به 
سازد. به اعتقاد آگوستین دو اصل ایمان و لطف در  میهایی مواجه  با دشواريمشکل 

اي در  کنند؛ این اراده، مطابق مبناي گناه ذاتی، اراده ارتباط با ارادة انسان معنا پیدا می
که بشر را به سمت خیر سوق دهد او را بـه   شود و بنابراین بیش از آن گناه تلقی می

رسد کسب فیضِ ایمان یا لطف  نظر می بر این اساس به کشاند. سوي انتخاب شر می
از سوي چنین موجودي تا حد زیادي غیر محتمل خواهد بود؛ همین مطلب موجب 
ابهاماتی در دیدگاه آگوستین در این زمینه شده است. پژوهش حاضر بر اساس روش 

  .بر تحلیل منطقی به بررسی این مطلب پرداخته است  تحلیلی با تکیه -توصیفی
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  . مقدمه1
نهایت  بررسی زندگی پر فراز و نشیب آگوستین در راه دستیابی به حقیقت و حکمت، که در

 :1379کـالرك،   ←منتهی به پذیرش مسیحیت به عنوان یگانه راه وصول به حقیقـت شـد (  
بـر توانـایی عقـل بشـري در شـناخت        دهد که چگونه وي ابتدا با تکیـه  )، نشان می41-43

ها و نواقص عقـل بشـري بـه     کند و در میانۀ این مسیر با کشف محدودیت حقیقت آغاز می
تنهـایی ممکـن نیسـت.     یابد که کشف حقیقت براي عقل بشر به سمت این اندیشه سوق می

ناشـی   آید؛ او در آغاز راه، این ضعف را بنابراین در پی یافتن چرایی ضعف عقلی بشر برمی
رود، بـا رسـوخ    مـی   چـه پـیش   داند، اما نهایتاً هر از طبیعت محدود، مادي و فناپذیر بشر می

اش، این نوع نگاه در تبیین ضـعف عقالنـی بشـر در     تر مبانی مسیحیت در نظام فکري عمیق
گرفته از اصل گناه ذاتی در مسیحیت  تري که بر نهایت، با تبیین اساسی بازد و در وي رنگ می

شود. بر اساس اصل گناه ذاتی، ناتوانی عقل بشر در دریافت حقیقت، ناشی  تکمیل میاست 
از گناهی است که آدم در اثر تناول از میوة درخت ممنوعه در بهشـت مرتکـب شـد و ایـن     

هاي پس از وي انتقال یافت.  سرپیچی ارادي از فرمان خدا، در قالب گناه ذاتی به نسل انسان
نهد. ایـن مـاجرایی    بشري در ابتدا با این گناه پاي به عرصۀ هستی میاي که هر فرد  به گونه

که عقل در انسانی که ذاتاً  است که در سفر تکوین از کتاب مقدس نقل شده است. نتیجه این
کار است، تحت تأثیر ابرهاي تیرة گناه قرار گرفته است و ایـن گنـاه سـدي بـر سـر راه       گناه

تنهـایی   همین گناه ذاتی است که عقل بشر قادر نیست بـه شود. در اثر  معرفت به حقیقت می
گام در مسیر شناخت بنهد و به مقصود دست یابد. در طی این مقاله توضیح خواهیم داد که 

» لطـف «بر دو اصـل    کند تا ضعف عقلی ناشی از گناه را، با تکیه میآگوستین چگونه تالش 
)gratia (grace) (ایمان«) و «fide (faith) از میان بردارد و آن را به نیرویی بدل سازد که بشر (

  به کمک آن بتواند به حقیقت ابدي که همانا خداوند است شناخت و معرفت حاصل کند. 
 

  . تبیین ضعف عقالنی بشر بر مبناي گناه ذاتی2
شدنش، بـا آثـار    نویسد مدتی زیاد پیش از مسیحی آگوستین در شرح حال خود می که  چنان

ور کـرد   حت تأثیر فلسفه قرار گرفت، و عشق بـه حکمـت را در وجـودش شـعله    سیسرو ت
)Augustine, 1952: 14جوي حکمت، با آثاري از نوافالطونیان آشـنا  و ). وي در مسیر جست

هاي  ها و اندیشه شد و متأثر از ایشان و به طور خاص تحت تأثیر فلوطین، بسیاري از دیدگاه
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هاي  البته او مستقیماً آراي ایشان را نپذیرفت، بلکه از روش ).ibid: 50-52خود را شکل داد (
 مطالعـۀ  تـأثیر  تحت او .)Menn, 1998هاي خویش بهره جست ( ها در تبیین دیدگاه عقلی آن

خدا دست یابد، اما بر خـالف   و خود از عقالنی ادراکات به چگونه که آموخت فلوطین آثار
بشر قابلیـت شـناخت حقیقـت را دارد، طـی ایـن      چند عقل  افالطونیان اعتقاد داشت که هر

تنهایی براي عقل غیر ممکن است. به همین جهت است که در این مورد دست بـه   طریق به
زند. از نظر وي، فیلسوفان (به طور مشخص افالطونیان) واقعاً از  نکوهش فلسفۀ متعارف می

تنهـایی کـاري    کـه از عقـل بـه    هاي عقل در باب شناخت حقیقت و این شناخت محدودیت
). آگوسـتین در ایـن راسـتا تصـمیم بـه      Augustine, 1952: 51انـد (  ساخته نیسـت درمانـده  

گیرد؛ چیزي که از نظر وي در میان آثار افالطونیان  هاي عقل می شناسایی و تبیین محدودیت
تر متـأثر از افالطونیـان    وجود نداشت. به همین جهت است که دیدگاه وي در این زمینه کم

هاي عقل بشـري   در ادامه خواهد آمد، وي در نوع نگاه خود به محدودیت که  چنانو است 
هـا، مسـتقیماً از مسـیحیت و     براي رفع این محـدودیت  راهکاردر کسب معرفت و نیز ارائۀ 

  هاي آن تأثیر پذیرفته است. آموزه
 البته پیش از ورود به بحث الزم است روشن شود مقصـود آگوسـتین از معرفـت دقیقـاً    

اي به تفکیک علم از حکمـت   کدام حوزه از معرفت است. براي این منظور الزم است اشاره
  در آگوستین داشته باشیم.

دانـد؛ حکمـت    مـی  عقل بشر را داراي دو کارکرد  1آگوستین متأثر از کالم پولس قدیس
)sapientia (wisdom)) و علم (sientia (science) ) توجه عقل به سمت بـاال .(ratio superior 

(higher reason)    ) و رو به خدا، همان حکمت است و توجه عقـل بـه سـوي پـائین (ratio 

inferior (lower reason)(    2شـود  یکه متوجه امور این دنیاست علـم نامیـده مـ )Augustine, 

). وي همچنین حکمت را همـان تأمـل در موضـوعات ابـدي و الیتغیـر تعریـف       84 :2002
 ). ibid: 98کنیم ( داند که به واسطۀ آن از امور زمانی استفاده می میکند و علم را فعلی  می

باید توجه داشت که آگوستین در بحث از گناه مشخصاً از تأثیر آن بر دستیابی بشـر بـه   
گوید و هـیچ اشـارة    حکمت حقیقی که شناخت خدا و حقایق ابدي و ازلی است سخن می

شـوند نـدارد. او در فرازهـایی از     حوزة علم می مستقیمی به تأثیر آن بر معارفی که داخل در
 ذاتـی  بیعمنشأ آن  کهدهد که دوري بشر از خدا  میوضوح توضیح  به اعترافاتدفتر پنجم 

چند در دستیابی او به علوم تجربـی   بشر است، مانع از تحصیل حکمت در انسان است، هر
  ). Augustine, 1952: 27-28کند ( مانعی ایجاد نمی
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اسـتفاده  » معرفت«وشن است که هرگاه آگوستین در مبحث گناه از عنوان کلی بنابراین ر
  کند، مقصود او به طور خاص حکمت است نه علم.  می

مکرراً به محدودیت عقل از  )soliloquia (soliloquies)( نفس حدیثوي در کتاب 
 ,Augustine( ها به دیگـري اسـت   کند که بازگشت یکی از آن دو جهت عمده اشاره می

  . اثر گناه. 2. فناپذیري؛ 1): 1910:1-12
بودنش قادر به درك خدا که موجودي نامحدود اسـت   عقل به لحاظ فناپذیري و محدود

تر، فناپـذیري بشـر را معلـول گنـاه      در تبیینی بنیادي نیست. آگوستین متأثر از کتاب مقدس،
ستین مربوط بـه مـاجراي معـروف    گناه نخ ).Augustine, 1952: 617( 3داند نخستین آدم می

سـرپیچی از فرمـان    علـت   بهآدم و حوا در بهشت است. به نقل از سفر پیدایش، آدم و حوا 
ها را از خوردن میوة درخت ممنوعه منع کرده بـود، مرتکـب گنـاه و عصـیان      خداوند که آن

وستین، ) گناه و عصیان نیز در نظر آگ2: مقدس ب(کتاشده و از بهشت سعادت رانده شدند 
 ,Augustineطور که کار خیر کـارکرد دیگـري از آن اسـت (     کارکردي از اراده است، همان

  توان در قالب یک استدالل خالصه کرد: ). بیان آگوستین را می387 :1952
  . عقل، محدود و فناپذیر است.1
 . فناپذیري عقل به جهت گناه نخستین آدم است.2
 . گناه، کارکردي از اراده است.3

  نتیجه: منشأ محدودیت عقل، اراده است.
 مثابـۀ  بـه شود آگوستین در تبیین ضعف عقالنی بشـر، پـاي اراده را    مشاهده می که  چنان

کشد. به عبارت دیگر اراده از ایـن جهـت بـر عقـل      عاملی که عقل تابع آن است به میان می
صـحیح یـا غلـط     مقدم است که کارکرد درست یا نادرست عقل مستقیماً وابسته به عملکرد

  4اراده است.
  
  جایگاه اراده در فرایند کسب معرفت 1.2

 یقینی یعنـی  نحو بهو معتقد است که دانستن  داند یمکار معرفت  دار عهده را عقل آگوستین
)، اما وي در تبیـین کـارکرد   Augustine, 1993: 35; Gilson, 1960: 14دانستن از طریق عقل (

کند که پاي اراده نیز در این کارکرد به میـان خواهـد آمـد.     میاي عمل  معرفتیِ عقل به گونه
داند و دربارة نقش عقل  هاي نفس می آگوستین عقل را چشم ذهن براي نگریستن به دارایی

کـردن   در اذهان هستم؛ همچنان که فعل نگـاه  -عقل-من «گوید:  در فرایند معرفت چنین می
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» ردن همـان دیـدن نیسـت   کـ  یست و نگـاه کردن ن داشتن همان نگاه ها هست. چشم در چشم
)Augustine, 1910: 21.(  

رساند که از نظر آگوستین، صرف داشتنِ عقـل، بـراي شناسـایی     مضمون این عبارت می
عقـل، بـر عنصـر     بر  عالوهکردن و دیدن،  ساختن تفاوت میان نگاه کافی نیست. وي با مطرح

چنـد یکـی از عناصـر     ه عبـارتی، هـر  گذارد. ب التفات و توجه در فرایند معرفت انگشت می
گونه معرفتـی محقـق    تنهایی هیچ اساسی در تحقق این فرایند عنصر عقل است، اما با عقل به

کردن به حقـایق درون نفـس اسـت، نگـاه      نخواهد شد. حال که عقل، چشم ذهن براي نگاه
که با اراده شود  یافتن همراه می عقل به این حقایق درونی فقط در صورتی با دیدن و معرفت

و خواست نفس یا به عبارتی التفات نفس به موضوعِ معرفت همراه شود. روشن اسـت کـه   
). بنـابراین در تحلیـل   Augustine, 2002: 317این التفات کارکردي از اراده در انسان اسـت ( 

کنـد و در   آگوستین از فرایند شناخت، اراده عنصري است که دوشادوش عقل حرکـت مـی  
  سازد. ت را محقق میکنار آن، معرف

گذاري اراده در ضعف معرفتـی   از این پس توضیح خواهیم داد که چگونه آگوستین تأثیر
اش بـه مبنـاي    بنـدي  کند که البته انگیزة اصلی وي در چنین رویکردي، پـاي   بشر را تبیین می

   Markus, 1967: 202-203.(5گناه ذاتی در مسیحیت است (
است که ژیلسون، هم عمل و  چنان جایگاهی برخورداراراده در اندیشۀ آگوستین از 

 چنـین  لـذا و  دانـد،  یمـ واسطۀ اراده  بیرا در نظام فکري آگوستین، تحت مهار  نظرهم 
 انسان هست، اراده که گاه از نظر آگوستین آن شود گفته که داند نمی آمیز اغراق را تعبیري
  دارد خود بر را اراده مهر آگوستینی شناسی روان سراسر که شود می مدعی رو این از. هست

)Gilson, 1960: 132.(  
بـه ارادة   آدم اساسی در تحقق گناه، اراده است. به ایـن معنـا کـه    مؤلفۀ آگوستین نظر از

شوند. او همچنین بیان  خود مرتکب گناه شد و فرزندان او نیز به ارادة خود مرتکب گناه می
برد، اراده است و در صورتی که  حقیقت پیش میچه عقل را در مسیر شناخت  کند که آن می

اراده در اثر گناه تضعیف شده باشـد، امکـان هـدایت عقـل را در مسـیر درسـت شـناخت،        
  نخواهد داشت.

اي به تلقـی آگوسـتین از    بنابراین پیش از پرداختن به مشکل گناه ذاتی، الزم است اشاره
شـود و   بشـر چگونـه مرتکـب گنـاه مـی      عنصر اراده داشته باشیم تا در نتیجۀ آن دریابیم که

  گذارد.  نهایت این گناه چه تأثیري بر قابلیت دستیابی او به حکمت می در
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  تلقی آگوستین از اراده 2.2
 کـارکردي درسـت یـا نادرسـت از عقـل اسـت       در واقعدر اندیشۀ رواقی، ارادة انسان 

)Rist, 2001: 33 مربـوط بـه    ،عف اراده)ض(). بنابراین ناتوانی ما در انتخاب خیر یا شر
که ما باورهاي غلطی داریم  که از نظر آگوستین، این  نوعی ضعف عقالنی است؛ در حالی

به علت نوعی خطاي صرف در عقالنیت ما نیست؛ بلکه معموالً به این جهت است که ما 
 خواه(پذیرد که ارادة ما  ). او نمیibid: 36دوست داریم که چنین اعتقاداتی داشته باشیم (

نمودي از عقالنیت ماست، بلکه اراده نزد آگوستین از چنان استقاللی  ،درست یا نادرست)
تنها به عقل قابل ارجاع نیست، که برعکس، این اراده است که بـه   برخوردار است که نه

 دهد.  عقالنیت جهت می
 در کـه  است اراده در کانونی اي مؤلفه جهت به آگوستین نظر از اراده اثرگذاري این

اسـت  ) amor (love)( عشـق  اساسـی،  عنصـر  آن و شـود  نمـی  یافت دیگري جاي هیچ
)Markus, 1967: 203 .(یافتـه  تـري  بیش شدت که اي اراده جز نیست چیزي«نیز  عشق 

 ارادة بنـابراین « گوید ). به همین جهت است که میAugustine, 2002: 143-144( »است
 »است شده گیري جهت غلط عشق غلط، ارادة و شده گیري جهت درست عشق درست،

)Augustine, 1952: 381 .(جهت به خطا این شود، می خطایی مرتکب که کسی در واقع 
نادرسـت را   عملکـرد کـه او   اسـت  جهـت  ایـن  بـه  بلکه نیست، وي نظريِ غلط مبانی

  ورزد.  به آن عشق می در واقعخواهد و  می
فضایل را وجوهی از عشق به همین جهت است که آگوستین با قصد قبلی و آگاهانه 

شود، بلکه  داند چه چیز خوب است انسانِ خوب خوانده نمی که می حق، آن به«... داند:  می
  ). ibid: 338» (که عاشق آن است آن

دهی به شخصیت بشر، چنین اشاره  سپس آگوستین به نقش زیربنایی عشق در شکل
  )؛ibid: 338...» ( ح با عشقرو که  چنانشود، هم اش حمل می جسم با سنگینی«کند:  می

  گوید: باره می  اینو نیز در 
با کدامین کلمات قادر خواهم بود توضیح دهم که چطـور وزنـۀ سـنگین شـهوت مـا را بـه       

ها  دهد؟ ... آن کشاند و عشق به خداوند چگونه ... ما را به باال سوق می هاي عمیق می پرتگاه
ارواح مایند که در عشق به دنیا و تعلقـاتش مـا را   هاي ما و تمایالت ناپاك  عواطف ما، عشق

کشد، اما در عشق به آن حیاتی که از تعلقات متبري است، تقـدس روح تـو مـا را     به زیر می
  ).445: 1379هاي خود را به سویت باال بریم (آگوستین،  افرازد تا بتوانیم دل برمی
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چـه بـه    دهـد کـه آن   نشـان مـی  گیري باور  تعریف آگوستین از اراده و تأثیر آن در شکل
دهـد   هاي انسان و اساساً به کل شخصیت انسان از جمله معرفت وي شکل و جهت می باور
هاي بشر، است. بنـابراین یگانـه    ها و نفرت یافته، عشق سازد، همان ارادة شدت ها را می و آن

طریـق  گذاشـتن در   انجامد، قـدم  راه دستیابی به معرفت حقیقی (حکمت) که به سعادت می
رو  یافته است. اما انسان کنونی با یـک مشـکل اساسـی روبـه     اي پاك و تزکیه معرفت با اراده

اي است که در اثر گناه ذاتی، به پلیدي و ناپاکی آلوده شده است و این ارادة  است و آن اراده
ناپاك، تأثیر مستقیم خود را در فرایند شناخت گذاشته و عقالنیت بشر را با ضـعف مواجـه   

  ده است.کر
  
  علت ضعف اراده در بشر 3.2

کـه طبـق    کند که ارادة بشر به دو جهت عمده، تضعیف شده است: اول این آگوستین بیان می
کار است و این نقصان، به علـت گنـاه    شود ذاتاً گناه مبانی مسیحیت، هر انسانی که متولد می

نوع بشر همـراه شـده اسـت.    نخستینِ آدم که گناهی از سر اختیار بوده است، با تمامی افراد 
ي در شناسـایی  کارامدانحراف اولیه در اراده، ناتوانی عقل در رویکرد صحیح به حقیقت و نا

 مقابـل  در مـانعی  ذاتـی،  گنـاه  اثر در شده رو ارادة تضعیف آن را درپی خواهد داشت. از این
   ).Augustine, 1952: 3-4, 59( شود می محسوب بشري معرفت

 بـه  بشـر  که گناهانی ،انجامد می اراده ضعف به که ذاتی گناه بر  عالوه که این دوم مطلب
نیز در رتبۀ دوم موجـب   شود می مرتکب خود جهانی این زندگی طول در و فردي صورت
 .)ibid: 10-13( سازد می ممکن غیر بشر براي را معرفت حصول و شده اراده تر بیش تضعیف

 اسـت  آدم ارادة در انحراف سبب به و داشته ذاتی گناه در ریشه نیز انسان فردي گناهان البته
ـ ا در). آگوستین Matthews, 1998: 548( شوند می گناه مرتکب او فرزندان اکنون که  بـاره  نی
 دهـد  انجام را کاري آن تواند نمی یا کند می خطا جهالت سر از کسی وقتی«: گوید می نیچن
شوند؛ زیرا منشأ آن افعـال   افعالش گناه خوانده میکند،  را می دادنش انجام ارادة درستی به که

گنـاه   در آن گناه نخستین است که از سر اختیار انجـام شـد. گناهـان بعـدي فقـط نتـایج آن      
  ). Augustine, 1993: 107اند ( نخستین

گـذاري گنـاه نخسـتین در نهـاد بشـر بـه نحـوي         دادن عمـق تـأثیر   آگوستین براي نشان
، اختیـار  در واقـع «دانـد:   با یک امکان، آن هم ارادة گناه مواجه مـی  آمیز، انسان را فقط اغراق

 نشـان  تعبیـري  چنـین ). Augustine, 1984 c: 1/ 464» (خـورد  انسان جز بـه درد گنـاه نمـی   
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که گناه نخستین، ارادة بشر را به حدي متأثر خود کرده است که دستیابی مجدد بشر  دهد می
جـا   ا با نوعی دشواري حداکثري مواجه ساخته است؛ تـا آن اي پاك و پالوده از گناه ر به اراده

سازد. به همـین جهـت    که دخالت مستقیم خدا در وصول به چنین مقصودي را ضروري می
هاي شـر و گنـاه را    دهد و اراده هاي خیر را در انسان به خدا نسبت می ارادهاست که تمامی 
ن اثر گناه نخستین ایـن اسـت کـه ارادة    ). بنابرایAugustine, 1984 a: 1/ 523به خود انسان (

 گناهان منشأ ترین اصلی وکنونی بشر را تا حد زیادي به سمت انتخاب شر سوق داده است 
  آید.  حساب می بهها  ها در این جهان و ضعف عقلی آن فردي انسان

  
  »  ایمان« اصلبر  . حل مشکل معرفت؛ مبتنی3

دهـد. از   معرفت، چه راهکاري را پیشـنهاد مـی  حال باید دید که آگوستین براي حل مشکل 
شـده برطـرف    توان با بازسازي ارادة تضعیف نظر وي محدودیت ناشی از ضعف عقل را می

کند، شاید بتـوان گفـت    کار را اصالح می که چه چیزي ارادة بشرِ ذاتاً گناه کرد. اما دربارة این
جایی که با استناد به کـالم   آنست؛ ا» ایمان«بر اصل  پردازي وي مبتنی ترین نظریه که معروف

مطـرح   7مقدمۀ فهـم  مثابۀ بهایمان را  6،»ایمان بیاور تا بفهمی«نبی به این مضمون که  اشعیاي
بـرد تـا    چه اراده را در جهت درست پیش مـی  آن در واقع). Gilson, 1960: 35-36سازد ( می

ضـعف عقالنـی بشـر را    نتیجـه   نفسه هست بخواهد و در گونه که فی شناخت حقیقت را آن
  مرتفع سازد ایمان است.

کند که وقتی از هر شائبۀ جسمانی، از شـهوات مربـوط    او ذهن را به چشمانی تشبیه می
شود که در این صورت قادر بـه دیـدن    به چیزهاي فانی، پاك شود از سالمتی برخوردار می

یز جز ایمان انجـام  چ کردن آن را، در درجۀ نخست هیچ حقایق خواهد بود و از نظر وي پاك
  ).Augustine, 1910: 20-22دهد ( نمی

  کند: گونه اشاره می در جایی دیگر نیز به نقش شفابخش ایمان این
تـر در   یافتم؛ زیرا در آن صورت مرا رؤیتی واضح توانستم ایمان آورم چه بسا شفا می اگر می

آورد تا  ایمان را فراهم میآمد ... دست شفادهندة تو بود که داروي پرقوت  چشم دل پدید می
  ).174: 1379هاي جهان را عالج کند، اما من آن دست را پس زدم (آگوستین،  با آن بیماري

کند که مقصود مطلق ایمان نیست، بلکـه بـه طـور خـاص ایمـان       البته آگوستین بیان می
خداي بخش است. این ایمان که مشخصاً ایمان به  مسیحی منظور است که یگانه ایمان رهایی

  .)Dewey, 1991: 104انجامد ( مسیحیت است به تزکیۀ اخالقی روح و پاکی از گناهان می
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جستن مکـرر آگوسـتین بـه سـخن اشـعیاي نبـی را        توسلتوان معناي  این اساس می بر
  ).Augustine, 2002: 168» (که ایمان بیاوري، فهم نخواهی کرد گذر رهجز از این « 8دریافت:

  
  ایمان ماهیت در اراده زیربنایی نقش 1.3

بخش چه ماهیتی دارد. آگوستین  حال باید بررسی کرد که از نظر آگوستین، این ایمان رهایی
 assensione (assent)«(9اندیشـیدن همـراه بـا تصـدیق (    «در رأي نهایی خـود، ایمـان را بـه    

)Augustine, 1984, b: 1/ 780بیان خواهد شد، دو واژة اندیشـیدن   که  چنان کند. ) تعریف می
))cogitare (to think کـردن (  ) و تصـدیقassensione (to assent)   در تعریـف آگوسـتین از (

  اند. ایمان، در ارتباط مستقیم با عنصر اراده
). Augustine, 2002: 66در نظر آگوستین، اندیشه ترکیبی از اراده، حافظه، و ذهن است (

یابد که ذهن آگاهانه و از روي علم و عمد نگاه خود  مانی تحقق میچراکه عمل اندیشیدن ز
). ایـن نگـاه   Gilson, 1960: 75 →اش متمرکـز سـازد (   هاي موجود در حافظـه  را بر دارایی

گانه در تنـاظر   گانه به ماهیت اندیشه، در پی تالش آگوستین براي یافتن تصویر اقانیم سه سه
 ,Augustineرد که تصویري از انسان درونـی اسـت (  گی با تثلیث مقدس در انسان شکل می

جاست که نگاه آگوستین به تثلیث مقدس که در  ). اهمیت این تناظر نیز در این60-61 :2002
کند، در مورد انسـان کـه بـر     ها تأکید می گانه بر وحدت ذاتی آن عین تفکیک میان اقانیم سه

دیشۀ بشري در عین جدایی، داراي صورت خدا آفریده شده نیز جاري است و این عناصر ان
  Augustine, 2002: 58.(10اند ( عینیت

  شود: اما دربارة اراده که یکی از سه ضلع این تثلیث است گفته می
و  هکه [اراده] برانگیزاننـد  کند. با نظر به این شناختی را تکمیل می این واژه [اراده]، تثلیث روان

شـود.   غیر مادي است، کل نفس اراده خوانده می علت همۀ افعال انسان، خواه مادي و خواه
  ).144: 1385ند (پورسینا،  اساساً ذهن، حافظه، و اراده یک جوهر

به این معنا اندیشیدن در نظر آگوستین کارکردي از عقل صرف نیسـت، بلکـه ذهـن بـه     
. نگـرد  کند و به عبارتی به آن مـی  چه در حافظه موجود است توجه پیدا می کمک اراده به آن

کند که معرفت را محصـول عقـل تنهـا     این همان نگاه ویژة او به مقولۀ معرفت را نمایان می
انـدازد اراده اسـت و بـدون چنـین      چه مقدمتاً عقل را در طریق معرفت می ن داند؛ بلکه آ نمی

) اعتقاد دارد که Dihle( دیهیل که است جهت همین به. نیست ممکن معرفت اساساً اي مؤلفه
آگوستین نخستین کسی است که در غرب التین، به شرح و بسط مفهومی از اراده پرداختـه  «
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» سـازد  منزلۀ ابزار کشـف فلسـفی برجسـته مـی     بهاش در زمینۀ مسیحیت، آن را  و در اندیشه
  ).138-137: 1385(پورسینا، 

کار  بهن واژه را رواقیون رسد. به لحاظ تاریخی ای اکنون نوبت به بررسی واژة تصدیق می
کنیم و  ها (قضایا) را تصدیق می اند. معناي این واژه براي رواقیون واضح است؛ ما گزاره برده

تـر و   این تصدیق یک حکم درست یا غلط است. اما معناي مـورد نظـر آگوسـتین پیچیـده    
موافقـت)  اعالم رضایت («نویسد:  تر از این تعریف است. آگوستین در جایی چنین می عمیق

» درسـتی عمـل کنـیم    ) ماست، اگر بـه voluntas (will)یا خودداري از آن کارکردي از ارادة (
)Augustine, 1984 c: 1/ 512توان تصدیق را کارکردي از اراده دانست.  بر تعریف، می ). بنا  

روشن است در تحلیل معناي تصدیق نیز محوریت با مفهوم اراده اسـت. ایـن    که  چنان
تـر در گنـاه،    زمان اراده، در فرایند معرفت، اندیشه، تصدیق و از همـه اساسـی   محوریت هم

د. اگـر  کنـ  روشنی نقش بنیادین اراده در این بحـث را آشـکار مـی    دار است و به بسیار معنی
دهد،  چه انسان را به سمت تصدیق یک اندیشه سوق می نتصدیق کارکردي از اراده باشد، آ

اي غلط باشد، باورهاي ناشـی از آن نیـز خطـا     چیزي جز اراده نیست. اگر ارادة انسان، اراده
اي صحیح باشد، باور ناشی از آن هم صحیح خواهد بود  خواهد بود، اما در صورتی که اراده

)Augustine, 1952: 380 .(  
بر اعتقاد آگوستین، مؤلفۀ اساسی در تحقق ایمان نیـز،   د بود که بنانتیجۀ بحث این خواه

 ←پذیرد ( آوردن عملی اختیاري است که توسط نفس انجام می اراده است. به عبارتی ایمان
اي  جاست: ارادة انسان که از نظـر آگوسـتین اراده   ). حال سؤال اساسی این48: 1383لئودلی، 

توانـد   خورد، چگونه مـی  آمیز، جز به درد گناه نمی راقتضعیف شده است و در یک تعبیر اغ
انسان را به سمت ایمان سوق دهد؟ پاسخ آگوستین به این سؤال بـر ایـن اسـاس بنـا شـده      

 باشـد  شـده  محـدود  وراثـت  واسـطۀ  بـه  چنـد  هرآزاد است،  کار است که ارادة انسان گناه
)Augustine, 1952: 816-817 .(در تاریکی ناشی از گناه ذاتی چند انسان  به عبارت دیگر هر
برد، اما همچنان ذهن او توانایی کسب حکمت را البته در یک سطح حـداقلی دارد   سر می به
)Gilson, 1960: 152.( 

البته این توان حداقلی اراده نزد آگوستین به حـدي ضـعیف اسـت کـه پیمـودن چنـین       
اسـت. بـه همـین جهـت      مسیري را براي بشر بدون وساطت خدا، تقریباً غیر ممکن ساخته

کنـد کـه اگـر     دهد، اشاره مـی  آوردن خود را شرح می ماجراي ایمان اعترافاتکه در   هنگامی
که پیش از  شد؛ کما این آوردن نمی ایمانتنهایی موفق به  دخالت مستقیم خدا نبود، او هرگز به
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اجه شـده  هاي فرديِ وي براي ورود به حوزة ایمانِ مسیحی، با شکست مو آن، تمامی تالش
تر وي که در میان شارحان آگوستین  حل اساسی ). بنابراین راهAugustine, 1952: 60-61بود (

لطـف   است که در آن آگوسـتین بـه اصـل    راهکاريدارد،  تري از جمله ژیلسون رواج بیش
  شود. متوسل می

  
  بر اصل لطف . حل مشکل معرفت؛ مبتنی4

اي که به  تواند با اراده است که چگونه انسان میقطعاً آگوستین نیز با این معضل مواجه شده 
کنـد ایـن    شدت تضعیف شده است در مسیر ایمان قدم گذارد. وي سعی مـی  واسطۀ گناه به

مبتنی اسـت، حـل کنـد. از نظـر او صـرفاً      » لطف الهی«مشکل را با ارائۀ تبیینی جدید که بر 
؛ 114-112: 1386نی، ایلخـا  ←تواند مـا را از ایـن محظـور خـارج سـازد (      کمک خدا می

  ).  118-117: 1380ایلخانی، 
پیش از ورود به بحث از نظریۀ لطف، الزم است به اختصـار توضـیحی دربـارة معنـاي     

  لطف نزد آگوستین داده شود.
شـود؛ لطـف اولیـه بـه ذات      براي آگوستین لطف الهی در دو مرحله شامل حال بشر می

شـامل   در واقـع ند تعلق گرفته اسـت کـه   که مرتکب خطا شود و هبوط ک انسان پیش از آن
شود، اما لطف ثانویه، لطفی است کـه شـامل حـال انسـان      هاي کمالی بشر می تمامی ویژگی

شود که همان عطیۀ نجات است کـه بشـر در گنـاه را از     پس از هبوط از بهشت سعادت می
). Gilson, 1960: 152گردانـد (  اش بـازمی  رهاند و او را به موقعیت متعالی اولیه گناه ذاتی می

در بحث گنـاه ذاتـی، همـان لطـف بـه      » لطف«بنابراین روشن است که مقصود از اصطالح 
  دهد:  گونه شرح می سازي اراده را این آگوستین تأثیر لطف در پاك معناي دوم است.
کند  کارانه زندگی می کند و [یا] درست واسطۀ آن گناه می  ست که شخص بها اراده این دقیقاً

» بـردة گنـاه  «واسطۀ آن   اي که به پس فقط در صورتی که این اراده به لطف خدا از بردگی... 
هـاي   شده است، آزاد شود و فقط در صورت دریافت امداد براي غلبـۀ بـر رذایلـش، انسـان    

  ).Augustine, 1968: 35-36( کنند زندگی فداکارانه و کارانه درست توانند میفانی 

توان پرسید که لطف الهی بـا چـه    ین بر اساس اصل لطف میدر قبال این رویکرد آگوست
کند. به عبارت دیگر چرا لطف خدا فقـط شـامل معـدودي از افـراد      معیار و مالکی عمل می

رهاند؟ اگر خدا خیر محض است و نجات بشر فقـط   ها را از گناه می شود و تنها ارادة آن می
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بشـر را از آلـودگی گنـاه تطهیـر     به دست او ممکن است، چرا با قدرت خـود همـۀ ابنـاي    
  ).Gilson, 1960: 154سازد؟ ( نمی

شود دوبـاره بـه    آگوستین براي تبیین این مطلب که لطف الهی شامل حال چه کسانی می
  گوید:  باره می این). او در Gilson, 1960: 154گردد ( معیار ایمان بازمی

ر شاهد روشن حقیقـت  گذاشت که در براب اگر ذهن ضعیف انسان فرض را بر این نمی
کـه   کرد، ... تا وقتی هاي شفابخش تسلیم می مقاومت کند، بلکه ضعف خود را به آموزه

اش، لطفی را که براي شفا الزم است از خدا دریافت کند، نیـازي   با ایمان و پرهیزکاري
کننـد، بـراي    ها را به زبانی شایسته بیان مـی  هاي صواب دارند و آن نبود آنان که اندیشه

گـویی طـوالنی داشـته باشـند      و هـاي توخـالی، گفـت    ابطال خطاهـاي ناشـی از گمـان   
)Augustine, 1952: 150.( 

کند که ایمان، شرط دریافت لطف از سوي خـدا   آگوستین در میان این عبارات اشاره می
نهد خود را در معـرض لطـف الهـی     که شخصی در مسیر ایمان گام می  است. یعنی هنگامی

 دهد. از گناه ذاتی و به تبع آن گناهان فردي قرار میشدن  براي پاك
پـردازي   کند که توجیه لطف بر مبناي ایمان، الیۀ روئـین در نظریـه   البته ژیلسون بیان می

تر براي ارائۀ معیـار در بـاب لطـف اشـاره      آگوستین است و بر این اساس به توجیهی مبنایی
گیـرد کـه    طف الهی به کسانی تعلـق مـی  کند که آگوستین معتقد است ل کند. وي بیان می می

   .)Gilson, 1960: 155-156( و خواستار عطیۀ نجات هستند اند کرده انتخاب را بودن خوب
داند. به این معنـا کـه    در واقع ژیلسون زیربناي اندیشۀ آگوستین را همان ارادة بشري می

کورسـویی از روشـنایی را   چند به واسطۀ گناه تضعیف شده است، اما همچنان  این اراده هر
در خود دارد که به مدد همان روشنایی اندك توان بازگشت به پاکی نخستین خـود را دارد.  
البته این مطلب، تفسیري است که از طرف ژیلسون مطـرح شـده اسـت، امـا در میـان آثـار       

  آگوستین، تأکید اصلی وي، بر دخالت مستقیم الهی در بازیابی ارادة تضعیف شده است.
  

  . ارزیابی و نقد دیدگاه آگوستین در باب گناه ذاتی5
مند در ساختار فکري خـود اسـت کـه برگرفتـه از مـتن       آگوستین به دنبال ارائۀ روشی نظام

تـرین   گیرد تا به تبیین اصلی کار می بهمسیحیت باشد و به همین جهت تمامی تالش خود را 
ش بپردازد. براي نمونه نظـام معرفتـی   ها در نظریۀ خوی کارگیري آن بههاي مسیحیت و  آموزه

بر این اصل بنیادین در مسیحیت است که نوع بشر با گناه ذاتی آدم،  آگوستین درنهایت مبتنی
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کشـد، تـا آن    گذارد و این بار گران را همواره با خود بـر دوش مـی   پاي به عرصۀ هستی می
کند. این گناه ذاتی چیزي ها پاك  شود و او را از آلودگی زمان که فیض الهی شامل حال وي 

دهـد.   است که مبناي دیگر گناهان عملی در بشر شـده و او را بـه سـمت خطـا سـوق مـی      
فرض را با خود دارد که  گوید، این پیش بنابراین هرگاه آگوستین از معرفت بشري سخن می

  کار است.  زند که ذاتاً گناه بشري دست به شناسایی می
آگوستین در بحث معرفت است تثلیث است. وي  عنصر بعدي که سازندة نظام فکري

بر اساس آیات کتاب مقدس که انسان را به عنوان موجودي که بر صورت خدا آفریـده  
چه در تثلیث مقدس وجود دارد  کند، در پی یافتن تناظري مشابه آن شده است معرفی می

ر تشـخیص  آید و درنهایت آن تناظر را در سه عنصر ذاتـی در بشـ   می در نفس انسان بر
طور که در تثلیث مقدس اب و ابن و  ند از حافظه، عقل، و اراده. همانا دهد که عبارت می

دهند، حافظه، عقل، و  القدس در عین حال که سه چیزند، ذات واحدي را تشکیل می روح
دیگـر عینیـت دارنـد. البتـه تأکیـد       ند و در عین حال با یک اراده نیز در انسان سه عنصر

تر بر دو عنصر عقل و اراده است و درنهایـت تـالش    حث شناسایی بیشآگوستین در ب
کند تا نشان دهد که نقش بنیادي در فرایند شناخت بر عهدة اراده است. عقل نیز به  می

کند.  تبعیت از اراده است که موضوع شناخت و حیثیت شناسایی موضوع را انتخاب می
شناختی، بشري که قرار است دست  یث روانحال با توجه به این دو مبنا، گناه ذاتی و تثل

نتیجه  کار است و در جوي حقیقت برآید بشري گناهو به شناسایی عالم زده و در جست
شود. بنابراین اگر بناست که ارادة  اي در گناه تلقی می عقل و ارادة وي نیز، عقل و اراده

انسـان را بـه    است گناه در اي اراده که جایی آنانسان بر شناسایی چیزي تعلق گیرد، از 
  .کشاند میسمت گزینش خطا 

، یگانه راه دستیابی بشر به حکمـت  »ایمان«او در تحلیل نهایی خود بر اساس اصل 
داند، چراکه ایمان اراده و عقل در گناه بشر را از پلیدي گناه  حقیقی و سعادت را ایمان می

تواند به  اراده و عقلی پالوده می گاه که این تزکیه صورت پذیرفت، انسان با پاالید و آن می
معرفت حقیقی و سعادت حقیقی دست یابد. آگوستین در این مقطع بـر اسـاس کتـاب    

  داند. مقدس، حکمت حقیقی را تقواي الهی و ایمان به مسیحیت می
گفته شد از نظـر   که  چناندر باب رابطۀ میان اراده و ایمان سؤالی قابل طرح است. 

آوردن منـوط بـه    در تحقق ایمان، اراده است به نحوي که ایمان آگوستین، مؤلفۀ اساسی
گیـري شـده باشـد. در مرحلـۀ بعـدي و پـس از        اي است که درست جهت تحقق اراده



 ... »لطف«و  »ایمان«حل مشکل گناه ذاتی بر مبناي دو اصل    100

  1392 بهار، اولشمارة ، دومسال ، جستارهاي فلسفۀ دین

شـود و در   آوردن است که انسان به یاري همین ایمان موفق به شناخت حقایق می ایمان
در تحلیلـی دیگـر،    یابد. از سوي دیگـر آگوسـتین   پایان راه به سعادت ابدي دست می

کند و ایمان را یگانه طریقـی   آوردن می شدن اراده از سنگینی گناه را منوط به ایمان پاك
بخشد. آیا در این دیدگاه آگوستین نوعی  داند که عقل و ارادة در گناه بشر را رهایی می می

  دور مشهود نیست؟
چه  بر این اساس آنشود.  آگوستین براي رهایی از چنین دوري به اصل لطف متوسل می

کند  آوردن را به وي عطا می که در آغاز، ارادة انسان را از گناه رهایی بخشیده و قدرت ایمان
صراحت دخالت مسـتقیم خداونـد را در    چیزي نیست جز لطف و عنایت خاص الهی. او به

به تصویر کشیده اسـت کـه چگونـه پـس از درگیـري       اعترافاتآوردن خویش  فرایند ایمان
هاي شر، بـا نـداي    طوالنی نیروهاي خیر و شر در وجود خویش و ناتوانی از غلبه بر انگیزه

آورد و بـه جرگـۀ    دانـد، ایمـان مـی    کـه آن را الهـامی از سـوي خـدا مـی     » برگیر و بخوان«
اثر لطف و عنایـت الهـی از   که اراده در   پیوندد. هنگامی گزاران کلیساي مسیحیت می خدمت

یابد تا در مسیر ایمان گام نهد و سپس در روشنایی  گاه انسان قدرت می بند گناه آزاد شد، آن
ایمان در «حاصل از آن به فهم و حکمت حقیقی دست یابد و این است تفسیر کالم معروف 

  ».  جوي فهمو جست
گانه راه رهایی انسان از گنـاه،  اما این دیدگاه آگوستین با سؤالی دیگر مواجه است: اگر ی

دخالت مستقیم الهی و لطف و عنایت او به بشر است، چگونـه اسـت کـه خـدا بـه عنـوان       
سـازد،   سرمنشأ همۀ خیرات و حقایق، لطف خود را فقط شامل گروهی از افراد نوع بشر می

ظـار  ها؛ در حالی که از خدایی که عالم مطلق، قادر مطلق و خیر محـض اسـت انت   نه همۀ آن
رود تا در وضعیتی که نجات بشر فقط به دست اوست، وارد عمل شده و به رهایی همـۀ   می

  افراد نوع بشر از زندان گناه اقدام کند.
توان این مشکل را بـا بازگشـت بـه اراده برطـرف      دیدیم به اعتقاد ژیلسون می که  چنان

انـد و   تار عطیۀ نجاتشود که خواس ساخت؛ به این معنا که لطف الهی شامل حال کسانی می
به نـوعی بازگشـت بـه ابتـداي      راهکاررسد که این  نظر می اند. اما به بودن را برگزیده خوب

شدن ارادة انسان از گنـاه ذاتـی بـودیم.     مسیر است؛ جایی که ما به دنبال تبیین چگونگی رها
و وصـول بـه    تواند خواهان عطیۀ نجات برد می سر می بهاي که در تاریکی گناه  چگونه اراده

سعادت که همانا شناخت خداست باشد؟ این پرسشی اساسی است که یافتن پاسـخ آن در  
  رسد. نظر می ساختار اندیشۀ آگوستین دشوار به
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  گیري . نتیجه6
چه گفته شد، شاید بتوان ادعا کرد که با حذف مبناي گناه ذاتی در نظـام فکـري    بر اساس آن

شود. به بیان دیگر اگر بشـر   این مبحث پاسخ داده می آگوستین، تا حدي به مسائل مربوط به
کار تلقی نشود، اراده و عقل او نیز اساساً پاك و سلیم است. بنابراین انسان  موجودي ذاتاً گناه

اي از جانب خدا و نشانۀ لطف و عنایت او به نوع  بر این اراده و عقل سلیم که هدیه  با تکیه
سیرهاي دشوار براي شناخت حقیقت خواهـد بـود؛ امـا از    نهادن در م بشر است، قادر به گام

جایی که این اراده و عقل که از عناصر وجوديِ موجـودي محـدود و فناپـذیر اسـت، بـا       آن
تنهـایی قـادر    نهـد، بـه   که پاي در مسیر حقیقت می هایی همراه است، با وجود این محدودیت

 بـر   عـالوه براي وصول بـه مقصـود،    نیست تمامی مسیر را طی کند و راه را به پایان برد. او
هاي عقـل   بر عقل صرف، به مدد الهی و لطف او محتاج است که نواقص و محدودیت  تکیه

بردن از این لطف نیز راهی است کـه از طریـق ایمـان حاصـل      بشر را جبران کند و راه بهره
مسـیري   شـود نیـز،   شود. کل مسیر و جریانی که با عقل آغاز و توسط ایمان تکمیل مـی  می

نهد. با این تغییر رویکرد هم براي نظریـۀ لطـف و    است که عقل سلیم بشر، پیش پاي او می
  آید. دست می هم براي ضرورت ایمان، مبناي موجه عقالنی به

بودن گناه براي انسان یکی از پیامـدهاي ایـن عقیـده     از سوي دیگر با حذف عقیدة ذاتی
د کرد چراکه اگر عقل بشر را عقل در گنـاه نـدانیم،   یعنی تقدم ایمان بر تعقل نیز تغییر خواه

رهانـد و فهـم را    اي که عقل بشر را از گنـاه مـی   مؤلفه مثابۀ بهگاه لزومی ندارد که ایمان را  آن
گفته شد طریق وصول به حقیقت بـا   که  چنانسازد، درنظر بگیریم بلکه  براي وي ممکن می

  رسد. نتیجه می بهشود و با ایمان تکمیل شده و  عقل آغاز می
  

  نوشت پی
 

شود و دیگري را به حسب همان روح، کـالم   زیرا یکی را به واسطۀ روح، کالم حکمت داده می«. 1
  ).12،8اول، : قرنتیان 464: انجیل» (علم

بندي از عقـل، مسـتقیماً متـأثر از افالطـون بـوده       بنابر اذعان شخص آگوستین، وي در این تقسیم 2.
پـذیري وي از افالطـون و نوافالطونیـان در مـوارد      ). ایـن تـأثیر  Augustine, 1952: 27-28است (

   ).Menn, 1998ها و آثار آگوستین مشهود است ( متعددي از نوشته
تنها با یک آدم بود کـه معصـیت در جهـان پدیـد آمـد و       ...«: 12، 5. نامۀ پولس رسول به رومیان، 3

  ).196: 1384(ژیلسون، » مرگ را نیز با خود در آن پدید آورد
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شود. پیش از این بیان شد که آگوستین بـر مبنـاي تثلیـث     اولین تعارض از همین نقطه نمایان می. 4
دانـد کـه ایـن سـه عنصـر در عـین        اً عبارت از عقل، اراده و حافظه میشناختی، انسان را عین روان

). بـر ایـن اسـاس شـناخت، نـه کـارکرد عقـل        Augustine, 2002: 58بودن، واحد هستند ( متمایز
شود، اما آگوستین در تبیینی که در بحث گنـاه   تنهایی، که عیناً کارکردي از اراده نیز محسوب می به

دهد، اراده را در وصول بشـر بـه حقیقـت، مقـدم بـر عقـل        شري ارائه میو تأثیر آن بر عقالنیت ب
جاست  ). سازگاري این تبیین در آنGilson, 1960: 132دهد ( یدانسته و عقل را تابعی از آن قرار م

داند و از سویی دیگر از این میان، قائل  که وي از یک سو عقل، اراده و حافظه را داراي عینیت می
شود. این به لحاظ منطقی پذیرفته نیست که در میان امور متمایز، قائل بـه عینیـت    یبه تقدم اراده م
  نظر گیریم. ها (تمایز یا عینیت) را به نحو اعتباري در که یکی از آن شویم؛ مگر این

انـد   سان تفسیر نکرده . الزم به ذکر است که تمامی آباي کلیسا، مسئلۀ گناه ذاتی در مسیحیت را یک5
توان به دیدگاه کلمـنس   اند. براي مثال می تی در مورد جایگاه عقل بشري داشتهوهاي متفا و دیدگاه

اسکندرانی که از متفکران مسیحی قرن دوم میالدي است اشاره کرد که رویکردي کـامالً متفـاوت   
با رویکرد آگوستین به این مسئله داشته است. وي عقل را یکی از ابزارهـاي کشـف حقیقـت در    

توان به سعادت دسـت یافـت. بـراي مطالعـۀ      بر آن نیز می  داند که با تکیه ازات دین میراستا و مو
  ).62-51: 1386 ایلخانی،( ←تر  بیش

  .7،9. کتاب مقدس: اشعیا، 6
  مشخصاً معرفت حکمی مورد نظر وي است.. 7
فهـم  جمله جی. ورنون بورك معتقدند که فهم آگوستین از عبارت اصلی کتـاب اشـعیا،    . برخی از8

گرایـی مسـیحی    درستی نبوده است و بنابراین اعتقاد دارند که یک چنین خطایی بر تمـامی عقـل  
پدران التین کلیسا و متکلمین قرون وسطی سایه افکنده است. بنابراین قرائـت اولیـۀ آگوسـتین را    

در صـورتی کـه ایمـان    «انـد:   در ترجمۀ نسخۀ اصلی که به زبان عبري است چنین اصـالح کـرده  
رسـد چنـین    نظر می ). البته بهBourke, 1983: 19» (رید ثابت نخواهید ماند یا ادامه نخواهید دادنیاو

توجهی به اصل عبري کتاب مقدس باشد، زیرا اصطالحی را که آگوستین به  دیدگاهی ناشی از کم
 אם فهم معنا کرده است، در اصل عبري کتاب مقدس از ریشۀ أمن و به معناي ایمن بودن اسـت 

ترجمۀ تحت اللفظی این عبارت چنین است: اگر ایمان نیاوریـد  . תאמנו  לא  כי  תאמינו לא
گونـه   ترین ترجمه به اصل عبري است این شوید. در ترجمۀ عربی متن عبري که نزدیک ایمن نمی

شـدن   ایمن« תאמנוتوان گفت که آگوستین از فعل  آمده است: إن لم تؤمنوا لم تأمنوا. بنابراین می
  را فهمیده و آن را به فهم و ادراك ترجمه کرده است.» طااز خ

9. credere est cum assensione cogitare (to believe is to think with assent) 

هاي آگوستین آشکار  جا یکی دیگر از مواضعی است که در آن رنگ نوافالطونی اندیشه . این10
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شـان، جهـت تبیـین     هگان از تفاسیر عقلی نوافالطونیان در باب اقانیم سه در واقعشود. او  می
گیرد و رونوشتی از ایـن تثلیـث را نیـز در درون انسـان      تثلیث مقدس در مسیحیت بهره می

  کند. جو میو جست
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