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مقدمه
برای كسي كه حداقل بخشي از معارف را ميان تمام ابناء بشر مشترک مـيدانـد ،يـافتن سرچشـمهای
واحد كه به اين معارف مشترک ميانجامد مسئلهای اساسي اسـت .درواقـع پرسشـي كـه در ايـن رابطـه
رخ مي نمايد عبارت است از اينکه بشر چگونه به اين معـارف مشـترک دسـت مـييابـد .آيـا ريشـۀ ايـن
اشتراک را بايد در درون بشر جستجو كرد يا بايد در جايي ديگر خارج از ذات بشـر بـهدنبـال آن گشـت؟
آگوستين نيز از جمله انديشمنداني است كه در پي اعتقاد به دستهای معارف مشترک در بشر ،همـواره بـا
اين پرسش روبهرو بودهاست كه سرچشمۀ مشـترک همـۀ ايـن معـارف از كجـا اسـت :درون يـا بيـرون
انسان .البته يافتن پاسخ صريح به اين پرسش با توجه بـه آثـار بـهجـامانـده از آگوسـتين ،كـاری دشـوار
است .ابهاماتي كه در عبارات وی وجود دارد قضاوت روشن درايـنبـاره را بـا مـوانعي مواجـه مـيسـازد،
بهنحویكه از يك عبارت واحد در آثار وی ميتوان برداشتهـای مختلفـي داشـت .بـهنظـر مـيرسـد از
ميان شارحين آثار آگوستين ،پرداختن به تفسير ژيلسـون از نظريـۀ آگوسـتين درايـنبـاره بتوانـد تـا حـد
زيادی ما را به ديدگاه مورد نظر آگوستين ،نزديـك سـازد كـه توضـيح آن در يکـي از بخـشهـای آتـي
از اين مقاله خواهد آمد .ازآنجايي كه مهمترين اثـر ژيلسـون كـه بـهطـور خـاص دربـارۀ آراء آگوسـتين
انتشار يافته ،كتاب او با عنوان «فلسـفۀ مسـيحي قـديس آگوسـتين» اسـت ،عمـدۀ تمركـز ايـن مقالـه
عالوه بر آثار خود آگوستين ،بر آرائي است كه ژيلسون در كتاب خود در شرح انديشههای آگوستين بيـان
كردهاست.
 .3طر نظريۀ اشراق توسط آگوستين برای تبيين اصول مشترک معرفتی در بشر
آگوستين قائل به مفاهيم و اصول بديهي و استنتاجات يقيني مشترک در ساختار معرفتـي بشـر اسـت.
وی مثالهايي از اين قسم علوم را مطرح ميكند .او در ميان مفاهيم ،به مفاهيم مشتركي چون عدد ،خير،
زيبايي ،سعادت ،حکمت ،خدا ،نفـس و  ...اشـاره مـيكنـد ) (Augustine, 1993, p 45- 47و در بـاب
اصول يقيني مثالً علم به قضايای شرطي منفصل را بهعنوان يك علم يقيني مطرح ميسازد .ما ميدانيم
كه در هر قضيه يا خود آن قضيه يا نقي آن صادق است مثل اين گـزاره كـه «جهـان موجـود اسـت».
همچنين در رياضيات دانش قطعي داريم (Augustine,1957, p 67-68; 70-71).در كنار ايـن علـوم
نوع ديگری از علم نيز وجود دارد كه از سنخ انفعاالت نفساني است(ibid, p 69; Augustine, 2002,
) b, p 55وقتي فردی طعم چيزی را ميچشد ،ميتواند بهدرستي سوگند ياد كند كه ميدانـد آن چيـز در
ذائقۀ او شيرين است و حتي سوفيستهای يوناني هم نميتوانند وی را از چنـان دانشـي محـروم سـازند.
آگوستين در يك تقسيم بندی كلي معرفت بشری را شامل دو سطح ميداند :حکمـت 5و علـم .8وی ايـن
تقسيمبندی را متأثر از كالم پولس قديس 7مطرح ميكند و نتيجۀ كاركرد عقل در شناخت حقايق اليتغير
و ابدی و نيز ادراک كليت و ضرورت در گزارههای منطقي ،رياضياتي ،مابعدالطبيعي و اخالقي را حکمت و
فعاليت عقل در صدور احکام ضروری و يقيني دربارۀ اشياء مادی و متغير را بر مبنای حقايق غير مـادی و
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ثابت ،علم مينامد (ibid, p 98).بهعبارتديگر شـناخت عقالنـي0چيزهـای مفـارق از مـاده و زمـان بـه
حکمت تعلق دارد ،ولي شناخت عقلي6چيزهايمادی و زمانمنـد بـر مبنـای معرفـت مـا نسـبت بـه امـور
غيرزماني به علم(ibid, p 83; 98).
تئوری اشراق الهي در آگوستين بهدنبال اين پرسش مطرح ميشود كه حقـايق ثابـت و اليتغيـری كـه
مــورد پــذير همــۀ خردمنــدان اســت ،چــه در حــوزۀ حکمــت و چــه در حــوزۀ علــم ،از كجــا
آمدهاند (Genest,1998, para 25; 41) .بهبيانديگر ،چگونه ذهن متغيـر و زمـانمنـد بشـر قـادر بـه
شناخت چنين حقايقي است .ذهن چگونه قادر به ادراک كليت و ضرورت در گزارههای منطقي ،رياضياتي،
مابعدالطبيعي و اخالقي در حوزۀ حکمت است و چگونه ميتواند در حيطۀ علم ،دربارۀ اشياء مادی و متغير
احکامي جزمي و يقيني صادر كند؟(آگوستين ،5730 ،ص )884
آگوستين در جريان تأمالت ا به اين نکته مي رسد كه عقل در هنگام صدور احکام يقيني ،به معيارها
و حقايقي ثابت دسترسي دارد كه بر مبنای آن مي تواند دست بـه صـدور احکـام كلـي و ضـروری بزنـد.
بهعنوان مثال در حيطۀ علم ،هنگامي كه از زيبايي در اشياء سخن ميگوييم و آنها را با يکديگر مقايسـه
مي كنيم ،ذهن ما ناظر به معيار مطلق زيبايي كه چيزی فراتر از ذهن تغييرپذير بشر است ،ميتواند دربارۀ
اين اشياء حکم كند(Augustine, 1952, p 50) .
اما عقل ،چگونه به ايـن معيارهـای كلـي دسترسـي دارد؟ آگوسـتين علـت ايـن دسترسـي را دخالـت
فعل اشراقي خدا در فرايند شناخت ميداند .بـه عبـارتي عقـل بـه كمـك اشـراق الهـي بـه ايـن حقـايق
0
آگاه ميشـود (ibid, p 50).بـرای توضـيح بيشـتر ايـن مطلـب ابتـدا بايـد اشـارهای بـه بحـث ذهـن
در آگوستين داشته باشـيم .چـراكـه وی ذهـن را بـه عنـوان مخـزن معلومـات بشـری در هـر دو حـوزۀ
علم و حکمت ميداند .وی پس از بررسي داراييهای معرفتي بشر ،بـه توضـيح ايـن مطلـب مـيپـردازد
كه اينها از كجا آمدهاند و در پاسخ به منشأ شکلگيری اين معـارف ،نظريـۀ اشـراق الهـيا را مطـرح
ميسازد.
او ابتدا اقسام علومي را كه در ذهن تحقق دارند نام ميبرد):(ibid, p 74-81
 .5تصاوير ذهني چيزهايي كه از راه حواس پنجگانه ادراک شدهاند و نيز تمامي گزارهها و احکامي كه از
مواجهۀ حواس با عالم محسوسات در ذهن صورتبندی شدهاند.
 .8مفاهيم و گزارههاييکه در اثر انفعاالت نفساني وارد ذهن شدهاند.
 .7همۀ چيزهايي كه مستقل از تجربهاند و هيچ منشأ حسيای ندارند.مفاهيمي چون عدد ،خير ،زيبايي،
سعادت ،حکمت ،خدا ،نفس و  ...و نيز گزارههای كلي و ضروری مربـوط بـه تمـامي شـاخههـای علـم و
حکمت .مانند پيش بيني دقيق زمان خسـوف و كسـوف يـا حقـايق مربـوط بـه دانـشهـای آزاد و علـوم
مقدماتي 3و همچنين حقايق مربوط به منطق ،رياضيات ،مابعدالطبيعه و زيباييشناسي.
آگوستين ،به موارد متعددی از مصاديق گروه سوم اشاره كردهاست:
بهعنوانمثال نظام ثابت و اليتغير حاكم بر اعداد را كه موردقبول همۀ صاحبان خرد است ،از اين گـروه
مــيدانــد (Augustine, 1993, p 46) .وی بيــان مــيكنــد كــه «اعــداد بــا حــواس بــدني ادراک
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نميشوند (ibid, p 45)».زيرا هر عددی بر مبنای اينکه چند برابر واحد است ،شکل مـيگيـرد و «واحـد
نميتواند با حواس بدني ادراک شود(ibid) ».
وی همچنين مثالهای ديگری را از گزارههای يقيني كه موردتوافق خردمندان است بيان ميكند .مثال
اين گزاره را كه «حکمت حقيقتي است كه خير اعلي در آن تشخي داده و تحصـيل مـيشـود ».مثـال
ميزند .همچنين گزارههايي از اين دست« :آدمي بايد عادالنه زيست كند ،چيزهـای دانـي بايـد متـأخر از
چيزهای عالي باشند ،حکم چيزهای مشابه بايد همچون يکديگر باشد ،حق هر كس بايد به او داده شود».
همچنين اينکه« :موجود فسادناپذير ،برتر از موجود فسادپذير و موجود فناناپذير ،برتر از موجـود فناپـذير و
موجود آسيبناپذير ،برتر از موجود آسيبپذير است ».و نيز اين گزاره كه «آدمي نه به موجود فسـادپـذير،
بلکه به موجود فسادناپذير بايد عشق بورزد(ibid, p 50)».
آگوستين در نهايت نتيجه ميگيرد كه «اين قواعد ،اين انوار فضائل ،هم حقانـد و هـم تغييـرناپـذير و
برای همۀ آنانکه خواه به صورت فردی و خواه جمعي ،ميتوانند با ذهـن و عقـل خـود آنهـا را ببيننـد و
موردنظر و تأمل قرار دهند حاضراند(ibid, p 51)».
بنابراين از نظر آگوستين همۀ آنچه نام بردهشد ،داراييهای معرفتي ای هستند كه ميـان تمـامي افـراد
بشر مشترک است.
اما دربارۀ اينکه اين مفاهيم از كجا وارد ذهن شدهاند ،آگوستين معتقد است معلوماتي كـه در دو گـروه
اول قرار دارند ناشي از حواس جسـماني و انفعـاالت نفسـاني اسـت(Augustine, 1952, p 74; 76).
آنچه كه آگوستين را در يافتن منشأ برای آن بـا مشـکالتي مواجـه سـاختهاسـت و او نهايتـا بـا پيمـودن
راهي طوالني از تعقل و تزكيه ،به كشف منشأ آن نائل ميآيد ،مفاهيم و گزارههـای گـروه سـوم اسـت.
)(ibid, p 50چراكه آگوستين در تحليلهای خود به اين نتيجه ميرسد كه اينهـا مـواردی هسـتند كـه
كامال مستقل از حس و تجربه به ذهن راه يافتهاند .بنابراين برای آنهـا بايـد بـهدنبـال منشـأيي غيـر از
حواس ظاهری و باطني گشت .آگوستين در جريان تأمالتش به اين نقطه ميرسـد كـه فهـم مشـترک و
يقيني بشر در اين موارد ،بهواسطۀ دسترسي به معيارهای ثابتي است كـه توجيـهكننـدۀ ثبـات و اشـتراک
مفاهيم و گزارهها در حوزۀ معرفت بشری است .وی جريان دسترسي بشر بـه ايـن معيارهـای ثابـت را در
قالب نظريۀ «اشراق الهي» ا توضيح ميدهد 2.بنابراين فهم فرايند اشراق در انديشۀ آگوسـتين ،نحـوۀ
دسترسي بشر به حقايق مشترک معرفتي را روشن مي سـازد .امـا بايـد توجـه داشـت كـه عبـارات مـبهم
آگوستين در توضيح و تبيين نظريۀ اشراق ،فهم ديـدگاه نهـايي وی درايـنبـاره را بـا مشـکالتي مواجـه
ساخته است و به جهت همين ابهامات است كه تفسير واحدی از نظريۀ اشراق آگوستيني توسـط محققـان
ارائه نشده است .بنابراين پيش از اينکه بهطور خاص بـه بررسـي مسـتقيم عبـارات آگوسـتين درايـنبـاره
بپردازيم ،الزم است تا اشارهای به ديدگاههای مختلف در زمينۀ تفسير نظريۀ اشـراق در آگوسـتين داشـته
باشيم.
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 .3طر نظريات مختلف در خصوص فهم نظريۀ آگوستين در باب اشراق
به اعتقاد آگوستين ،ما نمي توانيم حقيقت ثابت اشياء را درک كنيم ،مگـر از طريـق اشـراق الهـي .وی
دراينباره ميگويد« :ما آن[حقيقت] را بهوسيلۀ نوری دروني ...ميبينـيم(Augustine, 1993, p 46)».
چنانکه در كتاب حديث نفس در قالب عبارات ديگری به اين مطلب اشاره ميكند« :بنـابراين ،بـه همـان
ترتيب ،برای آن چيزهايي كه به علوم مرتبط ميشوند ،كه هـر كـس آنهـا را بفهمـد بـدون ترديـد بـه
صدقشان اعتراف ميكند ،بايد باور داشت كه آنها درک نميشوند ،مگر اينکه با چيز ديگـری همچـون
اشراق روشنايي يابندس با خورشيدی كه در درون جای دارد(Augustine, 1910, p 25) ».
سپس آگوستين در موارد ديگری مقصود خود از خورشيد دروني را توضيح ميدهد« :قوۀ تعقل مـرا بـه
سوی سرچشمۀ فهم خود معطوف ساخت .افکارم را از جريان روزمرهشان بيرون آورد .در اين صورت شايد
ميتوانست نوری را كه بههنگام صدور احکام يقيني بر او ميتابد كشف كند .در يك لحظۀ هيبـتانگيـز،
عقــل مــن خــدايي را كــه هســت ر يــت كــرد(».آگوســتين ،5730 ،ص  )885آگوســتين ،خــدا را نــوری
درخشان0ميداند كه صراحتا روشنايي مي بخشدس كسي كه در او و از طريق او همـۀ چيزهـای فهميـدني،
روشنايي مييابند و قابلفهم ميشوند(Augustine, 1910, p 4; 25) .
اين ها عباراتي كليدی برای بيان نظريۀ اشراق در انديشۀ آگوستين هسـتند .عبـاراتي از ايـن دسـت در
ميان آثار آگوستين مشاهده ميشود كه مورد مداقۀ جدی محققان واقعشده و تفسيرهای مختلفي را دامن
زدهاست .در يك تقسيمبندی كلي ميتوان اين تفاسير را در دو بخش جای داد:
 . 5تفسير بيروني از نظريۀ اشراق :اين ديدگاه كساني است كه نور الهي را بهعنوان يك نيروی بيرونـي
و مستقل از بشر لحاظ كرده ) (Schumacher, 2009, p 14و تعبير آگوستين از روشناييبخشي خدا به
امور فهميدني را به معنای دخالت مستقيم خدا در جريان شناخت حقايق توسط بشر ميدانند ،بهنحویكـه
جدای از ويژگيهای ذاتي و طبيعي عقل ،اين فعاليت مداوم و مستقيم الهي است كه عقل را بـه شـناخت
نائل ميگرداند(Pasnau, 2011, para. 1) .
 .8تفسير ن ظريۀ اشراق مبني بر اينکه نور الهي همان نور طبيعي عقـل اسـت :ايـن ديـدگاه تومـاس و
پيروان آن است و درست در مقابل كساني مطرح شده كه اشراق را فرايندی بيروني دانسته و بـرای عقـل
بشری نقشي نسبتا منفعل در فرايند شناخت قائل شدهاند .توميستها برخالف اكثـر مفسـرين آگوسـتين،
اشراق الهي را فرايندی دروني محسوب كرده و آن را چيزی جز فعاليت ذاتي و طبيعي عقـل نمـيداننـد.
تأكيد جدی ايشان بر نقش فعال عقل بشری در فرايند شناخت است .بهعبارتي آنکه حقيقتا ميانديشـد و
معرفت مييابد انسان است ،نه خدا(Schumacher, 2009, p 15).
توميستها تنها گروهي هستند كه نور الهي را به نور طبيعي عقل تفسـير مـيكننـد و بـاقي مفسـران
همگي تأكيد ميكنند كه عالوه بر نور طبيعي عقل يك نور متافيزيکي با مشئيت الهي در فرايند شناسايي
ضروری است و عقل به تنهايي قادر به شناخت نيست .اما تمام آنهايي كـه بـه نقـش مسـتقيم خـدا در
جريان شناخت تأكيد ميكنند (مدافعان تفسير بيروني از نظريۀ اشراق) ،رويکرد واحـدی در بيـان كيفيـت
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اين تأثيرگذاری ندارند و تفسيرهای مختلفـي از آن ارائـه دادهانـد .بنـابراين الزم اسـت تـا اشـارهای بـه
تفسيرهای مختلف دراينباره داشته باشيم:
55
 .5ديدگاه وجودشناسانه :54مشهورترين طرفدار اين ديدگاه ،نيکالس مـالبرانش فيلسـوف دكـارتي در
قرن هفده است .از نظر وی تنها راه شناسايي جهان ،مشاهدۀ آن در خدا است .عقل بشر قـادر بـه چنـين
مشاهدهای است و بنابراين اشراق الهي ،بهجای عقل ،فعاليت شناسايي را بـر عهـده مـيگيـرد(Nash, .
)1969, p 102

58

 .8ديدگاه درونگرايانه تفسير بيشتر محققين معاصر از تئوری اشراق آگوستين ،تفسيری درونگرايانه
است .از مهمترين مدافعان اين ديدگاه ميتوان به كاپلستون57و جان ريست  50اشاره كرد .بر مبنـای ايـن
تفسير كه رنگي افالطوني دارد هيچ دانشي از بيرون نميآيد ،بلکه همۀ آنچه ميدانيم از مسيری دروني و
توسط معلم دروني يعني مسيح حاصل شدهاست .برايناساس ،ذهن ذاتا حقـايق و ايـدههـای ثابـت را در
ساختار دروني خود دارد اما از آنها بيخبر است و مسيح با اشراقي الهي ما را از اين ايدهها آگاه ميسـازد.
)(Copleston, 1993, p 63

 .7ديدگاه مطابقتي( 56الگوسازی ذهن بشری از ايـده هـای الهـي) :ايـن ديـدگاه مربـوط بـه مـدافعان
تفسير فرانسيسي50از اشراق آگوستيني است .مي توان از بونـاونتورا 53بـه عنـوان نماينـدۀ ايـن گـروه نـام
برد .اين ايشان برخالف دو گـروه قبلـي بـه تبيـين تـال هـای عقـل بـرای تنظـيم دادههـای تجربـي
و شکلدادن ايدهها دربارۀ واقعيت ميپردازند .به اعتقاد آنها ،ذهن ،ايـدههـای خـود را مسـتقيما مطـابق
با ايدههايي كه در حقيقت الهي تحقق دارند شکل ميدهد و بنابراين آنهـا را تصـديق مـيكنـد .برخـي
از علمای فرانسيسي در قرن سيزدهم ،موضع ابنسـينا را درايـنبـاره اتخـاذ كـردهانـد ،مبنـي بـر اينکـه
عقل فعال كه موجودی مستقل و برتر از عقل بشری است ،شناسايي بشر را هدايت و كنتـرل مـيكنـد.
)(Schumacher, 2009, p 19

 .0ديدگاه ايدهآليستي :52بروس بوباكز50از مدافعان اين ديدگاه است .مطابق اين ديدگاه ،ايدههای الهـي
كه در درون انسان جايگزين شدهاند ،تنها طرح ابتدايي و اوليهای را برای بشر فراهم ميسازند تا به كمك
آن قادر به فهم و شناخت واقعيت شود .اين ايدهها بهمنزلۀ قواعد و معيارهايي عمل ميكنند كـه بشـر بـا
نظر به آنها دست به شناسايي و قضاوت ميزند .بنابراين در كنار تأثيرگذاری ايدههـای الهـي در فراينـد
شناخت ،بر نقش منابعتجربي نيز تأكيد ميكنند(ibid, p 20) .
85
 .6ديدگاه صورتگرايانه :84اين ديدگاه توسط اتين ژيلسون مطرح شدهاست .وی معتقد است كه ذهن
بنابر استعداد طبيعي خود توان توليد ايدههايش را داردس بنابراين نميتوان گفت كه هنگام انديشيدن انسان
در باب حقيقت ،در واقع خدا است كه به جای عقل ميانديشد .همچنين ايـن مطلـب را رد مـيكنـد كـه
محتوای شناخت بشری توسط ايدههای الهي توليد ميشود .او تأكيد ميكند كه ايدههای الهي بـهعنـوان
قواعدی عمل ميكنند كه بهواسطۀ آن ،ذهن ايدههـای شخصـي خـود را تصـديق مـيكنـد و معتبـر
ميسازد .به عبارتي ،اشراق نقشي تنظيمي و صوری در فراينـد شـناخت دارد كـه بـراسـاس آن ،صـدق و
قطعيت قضاوتهای بشری تضمين ميشود(ibid; Gilson, 1960, p 89-90).
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از ميان ديدگاههايي كه به آنها اشاره شد ،برخي بر نقش فعال و مستقيم خدا در فرايند شناخت بشری
ت أكيد داشتند ،برخي بر نقش فعال عقل و گروهي ديگر نيز هر دو عنصر الهي و بشری در ايـن فراينـد را
مدنظر قرار دادهاند.
 .1تفسير ژيلسون از نظريۀ اشراق در آگوستين
تا اينجـا بـه شـرح و بررسـي مختصـری از ديـدگاههـای مطـرحشـده در تفسـير معنـای اشـراق نـزد
آگوستين پرداخته شد .از سويي به استناد عبارات آگوستين دربارۀ اشـراق و نقـش آن در معرفـت بشـری
نميتوان به راحتي اشراق آگوستيني را بهعنوان امری مستقل از عقل كه بر عقل تـأثير مـيگـذارد مـورد
انکار قرار داد.
در ميان عبارات آگوستين ،اشارات صريحي بر هر دو بعد مسـئله -انسـان بـهعنـوان شناسـنده و خـدا
بهعنوان شناساننده -يافت ميشود .بهعنوانمثال در كتاب «دربارۀ تثليث» عبارات متعددی يافت ميشود
كه بر استعداد ذاتي عقل برای وصول به معرفت بهعنوان عطيهای الهي تأكيد شدهاست .بهعنـوان مثـال
مي توان به اين عبارت از كتاب دربارۀ تثليث اشاره كرد« :سرشت ذهن چنان شکل گرفتهاست كه مطابق
خواست خالق ،آن چيزهايي را كه در نظام طبيعي به اشياء معقول پيوستهاند ،در قسمي نور غيـر مـادی از
نوع خود ببيند ،همانگونه كه چشم جسماني چيزهايي را كه در مقابـلا قـرار دارنـد ،در نـور مـادی
ميبيند (Augustine, 2002, b, p 101) .آگوستين كه به گفتـۀ كتـاب مقـدس ،انسـان را موجـودی
ميداند كه بر صورت خدا آفريده شده(كتاب مقدس،5206،ص  ، )8تأكيد ميكند كه به خاطر عقل اسـت
كه گفته ميشود انسان بر صورت خدا آفريده شدهاست (Dewey, 1991, p 82).همچنـين درايـنبـاره
ميگويد« :بيرون نرو ،به درون خودت بازگرد .حقيقت در زمين انسان ساكن است .بهسوی مکـاني پـيش
برو كه در آن نور عقل شعلهور است(Augustine, 1959, p 69) ».
اما اين تمام چيزی نيست كه آگوستين دربارۀ عقل گفتهاست .مسئله اينجـا اسـت كـه بـه اعتقـاد وی
ظرفيت ذاتـي عقـل مخـدو شـدهاسـت(.ايلخاني ،5724 ،ص 552-553س  ،5720ص  )05-04وی در
كتاب حديث نفس 88مکرراً به محدوديت عقل از دو جهت عمده اشاره ميكند كه باز گشت يکي از آنها
به ديگری است ):(Augustine, 1910, p 1-12
 .5فناپذيری  .8اثر گناه
عقل به لحاظ فناپذيری و محدود بودنش قادر به درک خدا كه موجـودی نامحـدود اسـت نمـيباشـد.
آگوستين متأثر از كتاب مقـدس،در تبيينـي بنيـادی تـر ،فناپـذيری بشـر را بـه سـبب گنـاه نخسـتين آدم
ميداند(Augustine, 1952, p 617) .گناه نخستين مربوط به مـاجرای معـروف آدم و حـوا در بهشـت
است .به نقل از سفر پيدايش ،آدم و حوا به جهت سرپيچي از فرمان خداوند كه آنها را از خـوردن ميـوۀ
درخت ممنوعه منعكرده بود ،مرتکب گناه و عصيان شده و از بهشت سعادت رانده شـدند(.كتـاب مقـدس،
 )8 :5206آگوستين بر هميناساس است كه ميگويد« :بيترديد همۀ ويژگيهای خوبي كه انسـان هنـوز
در طبيعت ،حيات ،حواس و عقل خود دارد از خـدای تعـالي دارد ،خـدايي كـه خـالق و سـازندۀ او اسـت.
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اما بهخاطر آن خطايي [گناه ذاتي] كه همۀ آن خيرهـای طبيعـي را تاريـك و ضـعيف مـيكنـد ،نيازمنـد
اشراق و شفا يافتن است .با مسيح ،كسي كه از طريق لطفش نجـات يـافتيم(Augustine, 1984, p ».
)523

وی همچنين بيان ميكند كه ذهن انسان خير اعلي و اليتغير نيست و برای بهرهجستن از حقيقت بايد
به نور ديگری منور گرددس زيرا خود ذهن ذات حقيقت نيست(Augustine, 1952, p 25) .
و آنگاه دربارۀ عقلي كه از گناه پاک شدهاست چنين ميگويد« :هيچ مرجعيت بشری فراتر از عقل يك
نفس تزكيه شده وجود ندارد ،زيرا اين عقل ميتواند به حقيقت مح دست يابد(Dewey, 1991, ».
)p 82

اساسا همين اعتقاد آگوستين به آسيب ديدگي عقل بود كه وی را بـه ضـرورت بحـث از اشـراق سـوق
داد.
از نظر آگوستين ،معيارها و حقايقي كه ما بهواسطۀ آن دربارۀ امور متغير احکام جزمـي و يقينـي صـادر
ميكنيم ،چيزی فراتر از ذهن تغييرپذير بشر است كه خود اليتغير و سرمدی است(Mattews, 1998, .
) p 547برايناساس ،عقل متغير بشر ،اصول و احکام يقينـيا را از چيـزی غيرمتغيـر كـه خـارج از او
است و همان حقيقت الهي است دريافت ميكنـد (Augustine, 1952, p 48;50).ازايـنرو اسـت كـه
ميگويد:
«حقيقتي نامتغير است كه شامل همۀ چيزهايي است كه همواره درست اند كه تو نميتواني بگويي كه
برای تو ،من يا هر شخ ديگری است(Augustine, 1993, p 54)».
آگوستين از مقايسۀ جالبي برای بيان اين مطلب كمك ميگيرد:
«همانطوركه امور مشتركي كه با چشـمهـا و گـو هايمـان ...ادراک مـيكنـيم ،بـه ذات چشـمهـا و
گو هايمان تعلق ندارند ،...منکر نمي شوی كه آنچه هر دوی ما ،هر كدام با ذهن خود ،ادراک ميكنـيم،
به ذات ذهن من يا ذهن تو تعلق ندارد(ibid)».
همچنين اشاره ميكند« :هم بدنها و هم نفسها اموری متغيراند ،آنها نميتواننـد صـورت و عـدد را
خودشان به خود بدهند بلکه فقط ميتوانند آنها را از يك عدد يا صورت ثابت دريافت كنند كـه بايـد در
حقيقت الهي موجود باشند(ibid, p 46)».
ژيلسون در عباراتي موجز به ديدگاه آگوستين دربارۀ اينکه حقيقت كجا است و چگونه شناخته ميشـود
اينگونه اشاره ميكند« :حقيقت نه در ما و نه با ما زاده ميشود ،با اينکه بر تولد ما پيشي مـيجويـد و از
هنگام تولد در ما حاضر بوده استس نيز از درون نميآيد ،با اينکه آنجا جائي است كه ما آن را مييابيم و از
آنجا است كه بايد گذر كند .حقيقت از خدا ميآيد و چون درستتر اين است كه بگوييم ما در خدائيم ،نـه
خدا در ما ،نفس آگوستيني در راه خود برای مالقات آموزگار الهي ،بـه اصـطالح از طريـق خـود گـذر
ميكند و بدينسان تنها از طريق خود گذر مي كند تا به سوی ماوراء رود(Gilson, 1960, p 76)».
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سه معيار برای سنجش تفسيرهای مختلف
براساس آنچه از آگوستين در باب نظريه اشراق الهي نقل كرديم ،مي توان اين ادعای رونالد نـش87در
كتاب «روشنايي ذهن» 80را ادعايي موجه دانست كه مطابق آن هر تفسيری از اشراق ،بايد بهطورموجهي
به تبيين سه مطلب در اين نظريه بپردازد:
 .5آگوستين عقل را در هر دو بعد فعال و منفعل در نظر داشتهاست.
 .8آگوستين از صور يا ايدههايي كه مورد شناسايي ذهن قرار ميگيرند ،هم در ذهن و هم در بيـرون از
ذهن (به عبارتي در ذهن الهي) سخن ميگويد.
 .7او ذهن بشری را بهعنوان نوری ميداند كه از دو بعد مختلف ميتوان گفـت كـه هـم معرفـت ذاتـا
برايش امکانپذير هست و هم نيست(Nash, 1969, p 104).
برايناساس تمام ديدگاههايي كه در تفسير معنای اشراق ،تنها بر يکي از اطراف مدعا تأكيد داشـتهانـد،
نميتوانند تبيين رضايت بخشي از نظريۀ اشراق آگوستيني ارائه دهند .بنابراين چه آنانکه خـدا را مسـتقيما
در جايگاه عقل بشری نشاندهاند ،بهگونهای كه او به جای بشـر بينديشـد و چـه آنهـايي كـه اشـراق را
تماما به نور طبيعي عقل فروكاستهاند ،از معيارهايي كـه توسـط نـش ارائـه شـدهانـد دور افتـادهانـد .بـه
نظر ميرسد از ميان تفسيرهای مختلفي كه بـه آن اشـاره شـد ،ديـدگاه مطـابقتيهـا ،ايـدهآليسـتهـا و
صورتگرايان ،تال هايي در جهت دوری از افراط و تفريط در تفسير نظريۀ اشراق در آگوستين بـودهانـد
و بنابراين زمينۀ قابلدفاعتری را برای خود فـراهم سـاختهانـد ،چراكـه نسـبت منطقـيتـری بـا عبـارات
خود آگوستين برقرار ساختهاند .از ميان اين سه گروه نيز بهنظر ميرسد كه شـرح ژيلسـون درايـنبـاره از
جامعيت بيشـتری برخـوردار باشـدس چراكـه هـر سـه معيـار ارائـه شـده توسـط نـش را در سـاختار خـود
جــای داده اســت :اول اينکــه او نقــش عقــل را در فراينــد اشــراق ،از ســويي فعــال و از ديگــر ســو
منفعل ميداند(.ژيلسون ،5720 ،ص  )884عقل منفعل است از آن جهـت كـه ايـدههـايش را بـراسـاس
ايدههای الهي ميسازد و بر اساس معيارهای كلي حکم كه به واسـطۀ اشـراق الهـي بـه آن دسـتيافتـه،
حکــم مــيكنــد) ، (Gilson, 1960, p 87درعــينحــال فعــال اســت از آن جهــت كــه بــهواســطۀ
استعداد طبيعيا مفهومسازی كرده و بر واقعيات حکم ميكندسبهعبارتي اشراق عقل را برای انديشـيدن
آماده ميسازد تا دست به مفهوم سازی زده و در باب واقعيات حکم كند ،نه اينکـه فعـل انديشـيدن را بـه
جای او محقق سازد (ibid, p 79) .دوم اينکه صراحتا ايدههای ذهني را از ايدههای الهي جدا ميسازد
و تأكيد ميكند كه مفاهيم ذهني براساس ايدههای الهـي در ذهـن شـکل گرفتـهانـد )(ibid, p 90-92
و سوم اينکـه طبيعـت عقـل را از يـك بعـد مسـتعد شـناخت و از بعـدی ديگـر نـاتوان از آن مـيدانـد.
عقل عطيه ای الهي است كه ذاتا امکان دستيابي به تمام حقايق را داشتهاسـت ،امـا از آنجـايي كـه ايـن
طبيعت بهواسطۀ گناه ذاتي تاريك و مخدو شدهاست ،برای درک حقايق به حضـور نـور الهـي محتـاج
خواهد شد (ibid, p 149).آنچه در ادامه ميآيد ،شرح و تحليلي از فرايند اشراق در آگوستين با تکيه بـر
ديدگاه ژيلسون است.
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 .1تبيين فرايند اشراق در تفکر آگوستين با تکيه بر ديدگاه ژيلسون
ژيلسون معتقد است كه يك نظريهپردازی جامع و سيستمي در باب چگونگي عملکرد اشراق و تأثير آن
بر ساختار انديشۀ بشر ،در آثار آگوستين وجود ندارد )(ibid, p 90س اما اگر بنا است كه چيزی غير از آنچه
آگوستين باور دارد به او نسبت ندهيم ،ميتوان گفت كـه معـاني و ايـدههـای ذهنـي بشـر كـه منشـأيي
غيرتجربي دارند در جريان اشراق شکلگرفتهاند .كاری كه اشراق در جريان شناسايي بشر انجام ميدهـد،
تأمين اين ايدهها بهعنوان معيارها و قواعدی است كه مبنـای قضـاوتهـای قطعـي و يقينـي بشـر قـرار
ميگيرند(ibid, p 91) .
آگوستين خود در اعترافات ميگويد:
«قوۀ تعقل ...شايد ميتوانست نوری را كه به هنگام صدور احکام يقينـي بـر او مـيتابـد كشـف كنـدس
فيالمثل آنگاه كه به يقين ،موجود اليتغير را برتر از موجود تغييرپذير مي خوانـد و كشـف مـيكنـد كـه
چگونه خود به شناخت امور اليتغير نائل آمده استس زيرا پيش از آنکه به يقين ،امور اليتغير را بـر امـور
متغير ترجيح دهد ،بايد به طريقي معرفت به امور اليتغير را حاصل كـرده باشـد»( .آگوسـتين ،5730 ،ص
)885
در اين عبارت ،آگوستين معرفت به دو چيز را موردتوجه قرار ميدهد :فهم معنای امـر اليتغيـر و فهـم
ترجيح آن بر امر متغير .براين اساس ،انسان هم معاني و مفاهيم ثابت و اليتغير و هم قواعد ضروری حکم
را از طريق اشراق دريافت ميكند.
وی همچنين معتقد است« :اينجا[در حافظه] مفهومي از سعادت بر اذهان ما منطبـع شـدهاسـت حتـي
پيش از آنکه ما سعادتمند باشيم .با آن مفهوم است كه بهطور يقيني ميدانيم و قاطعانه مـيگـوييم كـه
ميخواهيم سعادتمند باشيم .ما مفهومي از حکمت داريم كه بر ذهن ما حكشـده حتـي پـيش از آنکـه
حکيم باشيم .به واسطۀ آن مفهوم همۀ ما ،اگر از ما پرسيده شود كه آيا ميخواهيم حکـيم باشـيم ،بـدون
كوچكترين ترديدی پاسخ مثبت ميدهيم(Augustine, 1993, p 48)».
بر مبنای اين تفسير از فرايند اشراق ،مفاهيم اليتغير و نيز احکام ضروریای كه در دسترس ذهن قـرار
دارند ،توسط اشراق نور الهي از حقايق ابدی كه در ذات الهي منطوی هستند به ذهن راه يافتهاند .درواقـع
ايده های الهي كه همان حقايق اليتغيری هستند كه خارج از انسان و فوق آن تحقق دارند ،ويژگـيهـای
خود را كه از آن جمله ضرورت و ثبات است ،در قالب معيارهای ثابت حکم ،در اختيار ذهن قرار ميدهنـد
و از اين طريق انسان به امر واقع معرفت مييابد(Markus, R. A, 1967, p 202).
بنابراين به اين نکته بايد توجه داشت كه منظور از حقايقي كه طي فرايند طبيعي اشراق بر عقل نمايان
مي شوند ،همان حقايق ازلي بيروني نيست كه در حقيقت الهي موجودند ،بلکه مقصود معـاني و مفـاهيمي
است كه بهعنوان حقايقي دروني ،متعلق معرفت واقع ميشوند .اما آيا اين مفاهيم را خـود ذهـن در پرتـو
اشراق ميسازد يا اينکه اين مفاهيم توسط اشراق بر ذهن منطبع ميشوند؟
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ديدگاه ژيلسون در باب عملکرد اشراق
از نظر ژيلسون ،عملکرد اشراق اينگونه اسـت كـه بـه مـا معـانيای بـا منشـأ غيـرتجربـي مـيدهـد.
) (Gilson, 1960, p 91وی معتقد است «هرگاه آگوستين از معرفتي سخن مـيگويـد كـه بـهواسـطۀ
اشراق الهي بر ما منطبع شدهاست ،متن به ما اجـازۀ ايـن نتيجـهگيـری را مـيدهـد كـه مـراد او از ايـن
معرفت ،اساس يك دسته احکام صادق ممکناست ...بهنظر ميرسد آگوستين مفهوم86را تنهـا بـهعنـوان
موضوع احکام يقيني لحاظ ميكند كه به آنها مبنا ميدهد و كاركرد عمـدۀ اشـراق الهـي دقيقـا تبيـين
اين جنبه از مفهوم اسـت .بـه همـين دليـل notio ،ی آگوسـتين قابـل ارجـاع بـه هـيچ منشـأ حسـي
نيست(ibid, p 89)».
بنابراين ما در فضای ذهن و حافظه با مفاهيمي سروكار داريم كه از طريق حس وارد ذهـن نشـدهانـد،
بلکه راه ورود آنها به ذهن ،از طريق عملکرد ايدهها يا مثل الهي است كه طي فرايند اشراق ،مفاهيمي را
كه منشأ ادراک ضرورت و كليت در احکام يقيني هستند بر اذهان ما منطبع ميسـازند .آگوسـتين از ايـن
فرايند به مس 80نفس ،توسط حقايق ابدی تعبير كرده و درايناره ميگويد:
«اين قواعد كجا نوشته شدهاند كه بر مبنای آن ،حتي انسان ستمكار تشخي ميدهد عدالت چيسـت
و برآناساس درمييابد كه بايد چيزی را كه ندارد داشته باشد؟ پس ،آنها در كجا نوشته شدهاند به جز در
كتاب آن نوری كه حقيقت خوانده ميشود؟ هر قانون عادالنهای از آنجا بر قلب انساني كه عادالنه عمـل
ميكند ،رونويسي و منتقل ميشود ...بهگونهای كه گويي بر آن منطبع شدهاست ...اما آنکه عادالنه عمـل
نميكند و با اين همه آن عملي را كه بايد انجام شود ميبيند [=ميفهمد] ،آن كسي است كه از اين نـور
روی برگردانده ،ولي باز بهوسيلۀ آن مس شدهاست(Augustine, 2002, b, p 160)».
با چنين تفسيری از فرايند شکل گيری مفاهيم كلي در ذهن كه فرايندی انطباعي است ،آيا نقش عقـل
به يك نقش انفعالي صرف در فرايند شناخت فروكاسته نمي شود؟ پاسخ ژيلسون به ايـن پرسـش ،منفـي
است .از نظر او اين عقل است كه با فعاليت تجريدی و انتزاعي خود بر مبنای دادههای حسـي و تجربـي
زمينه را برای چنين انطباعي فراهم ميسازد (Gilson, 1960, p 84; 88).درواقع اين تجربه اسـت كـه
به ما مي گويد ،انسان چيست ،اما اين اشراق است كه به ما نشان مـيدهـد كـه انسـان كامـل چـه بايـد
باشد(ibid, p 90).
مطلب ديگر اينکه نظريۀ اشراق آگوستين صرفا تبييني از كيفيـت شـکلگيـری مفـاهيم و معيـارهـای
ثابت و كلي در ذهن بشر بـا منشـأيي غيـرتجربـي نيسـت ،بلکـه ايـن نظريـه همچنـين مبـين كيفيـت
شکل گيری مفاهيم مأخوذ از حس و تجربه نيز ميباشد .به همين جهت است كـه آگوسـتين درايـنبـاره
ميگويد:
هر معرفتي ،خواه متعلق آن مادی باشد يا غيرمادی ،تا آنجا كه حقيقت است ،مستلزم
مؤلفه ای ذاتي است ...اين صرفا به اين معنا است كه در هر معرفـت حقيقـي ،مؤلفـهای
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وجود دارد كه نه از اشياء ميآيد نه از خود ما ،بلکه از سرچشمهای كه از خود دروني مـا
به ما نزديكتر است(ibid, p 76).
به تعبير دقيق تر ،حوزۀ عملکرداشراق در آگوستين شامل تمامي فعاليتهای ذهني اسـت .آگوسـتين در
نامۀ  584بيان ميكند كه اشراق الهي ما را آگاه ميكند «از آنچه بدان باور داريم ،بيآنکه نسـبت بـه آن
معرفت داشته باشيم ،آنچه ما بهعنوان متعلقات معرفت در اختيار داريم ،آن شکل جسمانيای كه بهخـاطر
مي آوريم ،آن شکل جسمانيای كه تصور ميكنيم ،آنچه انـدام حسـي ادراک مـيكنـد ،آنچـه ذهـن در
شباهت با جسمي تصور مي كند ،آنچه به منزلۀ امر يقيني برای عقل حاضر است با اينکه كامال بـا شـيء
جسماني متفاوت است(».پورسينا ،5726 ،ص)30
بنابراين اشراق در تمـام ادراكـات نفسـاني و فعاليـتهـای ذهنـي از جملـه بـاور آوردن ،دانسـتن ،بـه
خاطرآوردن ،تصور كردن و حس كردن نقش دارد .اما همۀ اينها به اين معنا نيست كـه ايـن فعاليـتهـا
توسط خود انسان انجام نمي شود ،بلکه به اين معنا است كه عقل بشری بازگشت قابليت ازدسترفتۀ خود
را مديون نورانيتي است كه به واسطۀ اشراق به او اعطا ميشود.
تفکيک دو سطح از معرفت در فرآيند اشراق
آخرين مطلبي كه ذكر آن در اينجا ضروری بهنظر ميرسد اينکـه بـه هنگـام بررسـي نظريـۀ اشـراق
آگوستين بايد يك تفکيك اساسي را موردتوجه قرار داد و عدم مالحظۀ آن منشأ بدفهميهای متعددی در
ساختار فکری وی مي شود :در نظريۀ معرفتي آگوستين ،خود فرايند اشراق ،كه مبادی معرفتي را در اختيار
ذهن قرار ميدهد ،يك چيز است و مشاهدۀ نوری كه اشراق ميشود ،منشأيي كه نور از آن ساطع ميشود
و حقايق منطوی در آن سرچشمۀ الهي توسط عقل ،چيز ديگر .ژيلسـون بـر لـزوم چنـين تفکيکـي پـای
مي فشارد و معتقد است كه معرفت حاصل از فرايند اشراق و معرفت به خود ايـن فراينـد ،دو سـطح و دو
حوزۀ مختلف از معرفت را شامل مي شوند .از نظر وی معرفتي كه محصول مشترک عقل و اشـراق اسـت
همان معرفت بشر در سطح عادی است ،درحاليكه معرفت به فرايند اشراق و درک نحوۀ تأثيرگـذاری آن
در جريان شناخت ،سطحي باالتر از معرفت عادی است كه دسترسي به آن برای همۀ افراد ميسر نبوده و
به شرايط خاصي نياز دارد .وی اين نوع دوم از معرفت را معرفتي عرفاني ميدانـد كـه بـا نـوعي تجربـۀ
عرفاني از مشاهدۀ فرايند اشراق همراه است(Gilson, 1960, p 92) .
آگوستين خود به اين تمايز اشاره كرده و دراينباره معتقد است كه عقل ميتواند احکـام يقينـي صـادر
كند ،بدون اينکه نسبت به سرچشمۀ فهم خود و نوری كه به هنگـام صـدور ايـن احکـام بـر وی تابيـده
ميشود ،آگاه باشد(.آگوستين ،5730 ،ص )885
به عبارتي بشر از اين اشراق آگاه باشد يا نه ،در اصل اشراق تأثيری نـدارد .هـر چنـد بشـر قـادر اسـت
بهواسطۀ ايمان و تزكيه به مرحلهای از معرفت دستيابد كه از زاويهای فراتر ،خـود ايـن فراينـد و نحـوۀ
تأثيرگذاری آن در سيستم ادراكيا را مشاهده كند.
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بنابراين از نظر آگوستين ،در سطوح عادی معرفت ،اين خود اشراق نيست كه با ذهن ادراک ميشـود و
نه منشأ الهي آن و نه حتي خود حقايق ابدی كه در انديشۀ الهـي83موجودنـد (Copleston, 1993, p
) ،60بلکه از طريق فعل اشراقي خدا ،مؤلفههای ضرورت و ابديت در حقايق ضروری و ابدی برای ذهـن
قابل فهم ميشوند(ibid, p 62) .
به تعبير كاپلستون ،اينکه ما شهود خود فرايند اشراق يا منبع اشراق را برای حصـول معرفـت ضـروری
بدانيم ،با انديشههای آگوستين همخواني ندارد .چراكه وی ادراک كليت و ضرورت و نيـز دسـتيـابي بـه
قطعيت و يقين معرفتي را برای هر انساني اعم از تزكيه يافته و تزكيه نايافته ،امکانپذير ميدانـدس يعنـي
قطعيت مربوط به گزاره های علمي ،منطقي ،رياضياتي ،فلسفي و اخالقي .درحاليكه برای حصول معرفت
حقيقي نسبت به خدا بسيار بر نياز به تزكيۀ اخالقي پای ميفشارد كه تنها برای معـدودی از افـراد قابـل
دستيابي است(ibid, p 61) .
البته كاپلسـتون در تفسـير نظريـۀ اشـراق آگوسـتين ،اساسـا امکـان چنـان مشـاهدهای را در زنـدگي
اين جهاني منتفي ميداند و معتقـد اسـت كـه اذهـان مـا در نهايـت ،عناصـر ثبـات ،ضـرورت و ابـديت
را در ارتباط با مفاهيمي كه در يك حکم ضروری بيان ميشوند ،تشـخي مـيدهنـدس امـا خـود حقـايق
ابدی و خود خدا كه دربر دارندۀ اين حقايق اسـت ،تنهـا در زنـدگي واپسـين قابـل مشـاهده خواهـد بـود.
)(ibid, p 64

بهنظر ميرسد اين تفسير كاپلستون با عبارات صريح آگوستين درباب مشاهدۀ فرايند اشراق و ايدههايي
كه منشأ اين اشراق اند ،همخواني نداشته باشد .هر چند مشاهدۀ نوری كه در فرايند اشراق بر ذهن تابيده
و آن را قادر به شناسايي مؤلفههای ثبات و ضرورت در گزارههای يقيني ميسازد ،شرط حصـول معرفـت
نيستس اما نميتوان نتيجه گرفت كه اساسـا چنـين مشـاهدهای در زنـدگي ايـن جهـاني ممکـن نيسـت.
برعکس ،بنابر اظهارات آگوستين ،نـه تنهـا ايـن نحـوه از مشـاهده بـرای بشـر امکـانپـذير اسـت ،كـه
خود آگوستين نيز چنان تجربه ای از مشاهدۀ انـوار الهـي و حقـايقي كـه معيـار صـدور احکـام يقينـي در
بشر واقع ميشوند را به تصـوير مـيكشـد (Augustine, 1952, p 48, 50, 63).بـهعـالوه آگوسـتين
مشاهدۀ خود خدا در اين جهان را نيز امکانپذير مـيداند(ژيلسـون ،5732 ،ص ، )53هـر چنـد از آن بـه
مشاهدۀ تصويری مبهم در آينهای كدر تعبير مـيكنـدس از نظـر آگوسـتين آنچـه در زنـدگي ايـن جهـاني
امکانپذير نيست ،مشاهدۀ روشن و واضح از خدا است كه در زندگي واپسين امکـانپـذير خواهـد بـود.

)(Augustine, 2002, b, p 99

آگوستين صراحتا به امکان ر يت ايدهها اشاره كرده و معتقد است كه جز نفـس عاقلـه چنـين امکـاني
برای كسي وجود ندارد« :نفس عاقله اين كار را با آن بخشي از خود انجام ميدهد كـه علـو در آن
جای داردس يعني بهوسيلۀ ذهن و عقل ،تو گويي بهوسيلۀ سيما و درواقع ،چشم دروني و عقالني معينـي از
خود  (Augustine, 2002, a, p 80) ».وی سپس در ادامه توجه ميدهد كه هر نفس عاقلهای هـم
قادر به چنين ر يتي نيست« :درواقع هر نفس عاقلي و حتي همۀ نفوس عاقلـه بـرای آن ر يـت آمـادگي
ندارند ،بلکه نفسي كه مقدس و پاک است چنين آمادگيای دارد .اين نفس است كه ادعـاشـده بـرای آن
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ر يت شايسته استس يعني [آن نفسي] كه خود آن چشمي را دارد كه با آن ايدهها ديده ميشوندس چشـمي
سالم ،پاک ،صاف و همانند آن چيزهايي كه ميكوشد تا آنها را ببيند(ibid)».
او در مواردی مشاهدۀ مستقيم ا از نور بيروني را كه البته بـا چشـم درون قابـل مشـاهده اسـت ،بـه
تصوير ميكشد:
« با دست هدايت تو به اعماق روح خود گام نهادم .در آن وادی با چشم دل خويش نـوری را مشـاهده
كردم كه هرگز خامو نميشود و همواره پرتوهايش را بر چشم دلم و بر افکارم ميتاباند...آن نور بر فراز
ذهن من مي درخشد ...تفوق او بر من ،همانا تفوق خالق بر مخلوق بود .همـۀ آن كسـاني كـه حقيقـت را
مي شناسند با اين نور مأنوساند و آن كس كه اين نور را ميشناسد ،به سرمديت عارف است .اين همـان
نوری است كه عشق با آن آشنا است(».آگوستين ،5730 ،ص )856-850
همچنين دراينباره ميگويد« :آن نور كه هر روح را روشنايي ميبخشد در خود ما نيست .نور تـو مـا را
منور مي سازد تا ما كه زماني در تاريکي بوديم اكنون بتوانيم به لطف خدا چون روز ،روشن شـويم .چقـدر
آرزو دارم كه آنها اين نور سرمدی را در ما ر يت كنند .حال كه خود به ديدار آن نور نائل شـده بـودم ،از
اينکه ايشان را ناتوان از ر يتا ميديدم ،نگران و آزرده بودم(».همان ،ص )800
در جايي ديگر نيز از روئيت خدا سخن بهميان ميآورد« :در يك لحظۀ هيبتانگيز ،عقل من خـدايي را
كه هست ر يت كرد .عاقبت از رهگذر مخلوقاتت ،ذات ناپيدای تو را ر يت كردم .اما قادر نبودم كه به آن
چشم بدوزم .در كمال سستي پا پس كشـيدم و در شـيوههـای پيشـين خـود فـرو افتـادم و از معشـوق و
محبوبم ،تنها خاطرهای برای من باقي ماند(».همان ،ص )885
همۀ اين عبارات به عالوۀ عبارات متعدد ديگری كه در ميان آثار آگوستين يافـت مـيشـود ،حـاكي از
نوعي مشاهدۀ عرفاني در آگوستين است كه از آنچه بشر در طريق عادی معرفت به آن دسـت مـييابـد،
متفاوت است و طريقي است كه پيمودن آن تنها برای اهل ايمان ميسر است« :راهي ميجستم تا خود را
برای بهره مندی از تو قوی گردانم و تنها طريق آن بود كه به عيسي مسيح ،ميانجي خدا و انسان كه خود
نيز انسان است ،توسل جويم(».همان ،ص )885
تفکيك ميان اين دو سطح از معرفت در نظريۀ اشراقي آگوسـتين ،بـه تفکيکـي ديگـر از مؤلفـههـای
دخيل در فرايند شناخت مي انجامد و آن تفکيك ميان ايدههـای الهـي و ايـدههـای ذهنـي بشـر اسـت،
درواقع آنجـايي كـه آگوسـتين از مفهـوم كلـي سـخن مـيگويـد ،كـالم او نـاظر بـه ايـدههـای ذهنـي
است و هنگاميكه به منشأ شکلگيری ايـن مفـاهيم اشـاره مـيكنـد ،ايـدههـای الهـي را مـدنظر قـرار
ميدهد (See: Gilson, 1960, p 77-89).اين تفکيکي كه ژيلسون بر آن تأكيد كـردهاسـت ،يکـي از
معيارهای ارزيابي تفاسير مختلف از نظريۀ اشراق است كه توسط نش مطرح شدهاست(Schumacher, .
)2009, p 18

از آنچه گفته شد ميتوان اين گونه نتيجه گرفت كه معرفـت بشـری در آگوسـتين ،مـاهيتي تشـکيکي
دارد كه پائينتـرين سـطح آن همـان ادراک مؤلفـه هـای كليـت و ضـرورت در قضـايای يقينـي اسـتس
سطح بعدی ،ادراک خود مفـاهيم كلـي و ضـروری و بـهعبـارتديگـر درک مفـاهيم معقـول اسـت كـه
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مبنای صدور احکام كلي واقع ميشوند و باالترين سطح آن ،مشاهدۀ خود فرايند اشـراق و مشـاهدۀ خـود
حقايق ابدی در حقي قت الهي است .دسترسي به دو سـطح اول طبـق ظرفيـت طبيعـي عقـل و بـه مـدد
اشراق الهي ،برای تمامي كساني كه بهدنبال حصول آن هستند ممکن اسـتس درحـاليكـه دسترسـي بـه
سطح نهايي برای كسي حاصل نمي شود مگـر از طريـق ايمـان و تزكيـه و پـااليش نفـس از گناهـان.
)(Gilson, 1960, p 92

نتيجهگيری
چنانکه طي اين مقاله نشان داده شد ،نظريۀ اشراق در آگوستين ،رهيافتي برای توجيه معـارف ثابـت و
مشترک در بشر است .به جهت ابهاماتي كه در شرح آگوستين از معنای اشراق و كيفيت عملکرد آن وجود
دارد ،شارحان و محققيني كه به بررسي ديدگاه وی در اين زمينه پرداختهاند ،در تفسـير عبـارات او دچـار
اختالفنظر شدهاند .رويکردهای محققين به اين مسئله ،شامل دو جهتگيری عمده است :رويکرد كساني
كه تأكيدشان بر نقش فعال عقل در كسب معارف ثابت و مشترک است كه توميسـتهـا از سـردمداران
چنين تفسيری از آگوستيناند .رويکرد بعدی مربوط به كساني است كه بر نقش اشراق به عنوان امـدادی
الهي كه عقل بشر را در جهت كسب چنين معارفي پيش ميبرد ،تأكيد دارند و گاهي چنان به اشراق الهي
بهعنوان يك مؤلفۀ بيرون از عقل پرداختهاند كه نقش عقل بشری را كامالً به حاشيه كشاندهاند .به اعتقاد
ژيلسون به نظر ميرسد سازگارترين تفسير از فرايند اشراق اين باشد كه خداوند عطيهای به نام عقل را در
اختيار انسان قرار داده كه ذاتاً استعداد درک حقايق ثابت و مشترک را دارا اسـتس امـا از آنجـاييكـه ايـن
ظرفيت اوليۀ عقل بهواسطۀ گناه مخدو شده است ،انسان در بازيابي اين نقيصه نيازمند اشـراق و امـداد
الهي است .حقيقت الهي نيز طي فرايند اشراق ،ذهن بشر را از حقايق منطوی در خود بهگونهای بهرهمنـد
ميسازد .خود آگوستين از كيفيت اين بهرهمندی ،به مسّ ذهن توسط آن حقايق تعبيـر كـردهاسـت .ايـن
تماس حقايق ابدی با ذهن ،معنا و مفهومي از آنها را در ذهن بشر شکل مي دهد و اثری از خود برجای
ميگذارد كه آگوستين آن را خاطرهای از آن حقايق مينامد .اين خاطرات ،همان معاني و مفاهيم ثابـت و
مشتركي است كه تمامي افراد بشر اعم از تزكيه يافته و تزكيه نايافته قادر به ادراک آن هستند .اما دربارۀ
مشاهدۀ خود حقايق ابدی كه منشأ شکلگيری مفاهيم مشترک در نوع بشر محسوب ميشوند بايد گفـت
كه از نظر آگوستين ،چنين ر يتي جز برای معدودی از افراد بشر حاصـل نمـيشـود و شـرط حصـول آن
تزكيۀ باطني و پاک شدن درون از خطاها و گناهان است .اين طهارت دروني زمينه را برای نـوعي تجربـۀ
عرفاني فراهم ميسازد كه طي آن خود فرايند اشراق و حقايقي كه منشـأ ايـن اشـراقانـد توسـط نفـس
موردمشاهده قرار ميگيرد.
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پینوشتها:
)1- sapientia(wisdom
)2- scientia(science

 «-7زيرا يکي را به واسطۀ روح ،كالم حکمت داده مي شود و ديگری را به حسـب همـان روح ،كـالم
علم( ».كتاب مقدس ،قرنتيان اول )2:58 ،ص 7رفرنس 7

4- intellectual cognition
5- reasonable cognition
6- mens

 .3شامل هفت درس :صرف و نحو ،خطابه ،جدل ،حساب ،هندسه ،هيئت و موسيقي.
 .2اهميت نظريۀ اشراق در تفکر آگوستين تا حدی است كه ردپای آن همچنان در نظريهپـردازیهـای
معاصر از علوم يافت ميشـود .از آن جملـه مـيتـوان بـه شـاخههـايي از فلسـفۀ علـم ،فلسـفۀ زبـان و
رو شناسي علم اشاره كرد كه با ارائۀ اشکال جديد و روزآمدی از نظريۀ اشراق ،از آن در تبيـين مسـائل
فلسفۀ معاصر بهره جستهاند .از جمله كارهايي كه در اين زمينه صورت پذيرفتهاست ميتوان به كـاری از
 Derek D.Seckingtonتحتعنوان Divine Illumination and Revelationاشاره كـرد كـه در
سال  8446منتشر شدهاست.
9-(Intellegibilis lux)Intelligible Light
10- Ontologism
11- Nicholas Malebranch
12- Innatism
13- Copleston
14- John Rist

 -56اين ديدگاه كه به فرانسيسي ها منسوب است ،در كتاب نش با عنوان ديدگاه فرانسيسي مطرح شده
است و نگارنده به جهت رعايت وحدت رويه در تقسيم بندی –كه هر ديدگاهي نامي غير از نام
مدافعان آن ديدگاه دارد -به ناچار اصطالح «مطابقتي» را برای اشاره به ديدگاه فرانسيسي ها برگزيده
است.

16- Franciscanism
17- Bonaventure
18- Idealism
19- Bruce Bubacz
20- Formalism
21- Etinne Gilson
)22- Soliloquia(Soliloquies
23- Ronald Nash
24- The Light of the Mind
)25 - notio(notion
26- touch
27- Divine Mind
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