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جایگاه مسئله ساز ارادة آزاد و فیض الهی در تقریر آگوستین از مسئلة شر
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میثم سفیدخوش



ازجمله مباحث محوریاندیشة آگوستین بحث در بارة اراده و ارتباط آن با مسئلة شر است .او
وارث مفهوم اراده به روایت رواقیون است که آن را با فلسفة نوافالطونی صورتبندی کررده
است .سخن مشهور در بارة نظر آگوستین این است که خود شر امری عدمی است و در مورد
شرور اخالقی ،عدم اراده به خیر عین شر محسوب میشود .اراده بر همین پایه به ارادة خیرر و
شر تقسیم میشود .نکتة مهم در این تقریر این اسرت کره از نظرر آگوسرتین ارادة نیرک دارای
عاملی وجودی است درحالیکه ارادة شر عاملی ندارد ،زیرا از نظر او شر امری عردمی اسرت
یعنی اگر عاملی برای ارادة شر وجود داشته باشد همان رویگردانی از نیت خیرر اسرت .ایرن
پاسخ افالطونی آگوستین به نسبت اراده و شر با معضالتی روبهرو میشود .مهم تررین معضر
پیشاروی این نظریه اوالً به مخاطره انداختن معنرای آزادی اراده و سرس

نسربت آن برا مفهروم

فیض الهی و یاریرسانی الهی است .ما دراین مقاله میکوشیم با تکیه بر متن آثرار آگوسرتین
بهویژه شهر خدا و رساله در بارة ارادة آزاد و رساله در بارة طبیعت خیر ابتدا تقریرر دقیقری از
نظریررة آگوسررتینی مناسرربت اراده و شررر برره دسررت دهرریم و در همررین خصررو

جایگرراه

مسئلهساز ارادة آزاد و فیض الهی در تقریرر آگوسرتین از مسرئلة شرر را نشران دهریم .بره نظرر
میرسد همین جایگاه مسئلهساز ،آگوستین را وادار به فراروی از تقریر افالطونی نظریة شر به
یاری نظریة فیض الهی میکند.

آگوستین ،ارادة آزاد ،شر ،فیض الهی ،شهر خدا.
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مقدمه

دراندیش رة آگوسررتین مس رئلة شررر ارتبرراط مسررتقیمیبررا مفهرروم اراده دارد .آگوسررتین هررم در آثررار
اصلیاش بهویژه شهرخدا و هرم در رسراله ای بره نرام در برارة ارادة آزاد 1ایرن مناسربت را بررسری
میکند و نظریهای دراین باره عرضه میکند .از نظر او عام اصلی ظهور شر عبرارت از ارادة آزاد
انسان است که به صورت مختارانه از خیر برتر یعنری خردا رویگرردان شرده اسرت و بره خیررات
نازلتر روی آورده است .این رویگردانی با گناه اولیره آغراز مریشرود و همرین گنراه اولیره ارادة
انسان را ضعیف میکند ،به گونه ای که سایر افراد بشر ،بیشتر به ارادة شرور تمایر دارنرد ترا ارادة
خیر .ازاین روی آگوستین سعی دارد نشان دهد که تنها اگرر فریض شرام حرال مرا شرود ارادة مرا
جهت خیر به خود میگیرد و از شر رها میشود؛ درغیرر ایرنصرورت راهری بررای رهرایی درکرار
نخواهد بود .ولیآیا میتوان هم به ارادة آزاد آدمی در رهایی از شررور براور داشرت و هرم عامر
اصلی رهایی را فیض و یاریرسانی الهی دانست؟ آیا تقریر آگوسرتینی از مسرئلة شرر مریتوانرد از
این متناقضنما خود را رها سازد؟ برای پاسخ دقیق بهاین پرسش ابتدا باید سرشرت هریرک از ایرن
مفاهیم را در اندیشة آگوستین بررسی کنیم.
 .1چیستی اراده دراندیشة آگوستین

آگوستین در شهرخدا

از اراده()Voluntas

(آگوستین،1391،

 .)219به لحاظ لغوی  voluntasهم به معنای :الف) قوهای در نف

به عنوان فص ممیز انسان و سایر حیوانات یاد میکند
موجود

است که باعث جهتدهی به سوی هدفی معین میگردد؛ و هم به معنای ب) خواهش و نیت
(زهراپورسینا،1385،

 )138است .هرچند ساختار بحثهای او در بارة اراده تعریفی نیست ،با

این همه ،با جستجو در نوشتههای آگوستین متوجه میشویم که او به یاری مصداقهایی کوشیده
تا تبیینی از اراده به دست دهد:
الف) اراده و خواستن باهم مالزم هستند به گونهای که اگر فرد چیزی بخواهد ارادة آن از قب
وجود داشته و اگر نخواهد هم بهاین معناست که ارادة آن را نداشته « :اگرچیزی را میخواهیم،
ارادة آن وجود دارد ،و اگر چیزی را نمیخواهیم ارادة آن وجود ندارد ،زیرا اگر آن را نخواهیم،
آن را اراده نمیکنیم(آگوستین،1391 ،

.)217

ب) اراده به معنای فرمان "وقوع و برودن" اسرت؛ یعنری آنچره کره برهوسریلة آن فعر از انسران
سرمیزند« :زیرا این اراده است که فرمان بودن را برای اراده ای صادر میکند که جز خودش چیز
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دیگررری نیسررت»(همرران،1385 ،

 .)217پ ر

در معنررای دوم او برره نف ری عینی رت فع ر بررا اراده

میپردازد زیرا اراده را مقدم بر شدن یک چیز بیان میدارد« :آن کارها اگر اراده نمیشدند محقق
نمیشدند»(آگوستین،1391 ،

.)218

باتوجه به توضیحاتی که بیان شد میتوان به نکاتی دست یافت:
 )1اراده از نظر آگوستین عبارت از حرکت اختیاری نفر
نف

اسرت،یعنی هریچ گونره اجبراری برر

در انجام کارها نیسرت .ازایرن روی گنراهی کره توسر آدم و حروا صرورت گرفرت ،امرری

مختارانه بود و به عبارتی نوعی سوء استفاده از اختیار بود«:انسان بره ارادة خرود مریلغرزد و جربب
گناه میشود(همو،1385 ،

 .)208در این قسمت میتوانیم تأثیرپبیری آگوسرتین از رواقیرون را

مشاهده کنیم ،چهاینکه اصطالح اختیار معادلترجمة التینیliberum arbitrium

فلسفة رواقی دارد(مک گراث ،1391 ،ج،2

است که ریشره در

.)679

 )2اراده عبارت است از پبیرش (مختارانه یا غیرمختارانه) بره صرورتی فعرال .از نظرر آگوسرتین
قبول کرردن ،امرری منفعالنره نیسرت ،بلکره مرا برهوسریلة ارادة فعرال خودمران اسرت کره امرری را
میپبیریم .این نکته در قبول اختیاری امری بدیهی است ،ماننداینکه فردی پیشنهاد گنراه بره کسری
بکند؛ در این موقعیت فرد مختار است که قبول بکند یا نکند .البته در قبول اجباری نیز اراده نهفتره
است ،زیرا اگرچه فشار بیرونی فرد را به انجام کاری وا میدارد اما برازایرن ارادة خرود فررد اسرت
که ایرن اجبرار را مریپربیرد(آگوسرتین،1391،

 .)218پر

براسرا

آنچره آگوسرتین بره ارادة

منسوب میدارد شاید بتوان اراده را اینگونه نیز تعریف کرد :اراده امری است مختارانه ،مقردم برر
فع و انفعال که انجام آن مالزم با خواستن است .اکنون نیاز است که کیفیت اراده و تعلرق آن بره
خیر و شر ،لوازم و پیامدهای آن را بررسی نماییم.
 .2تعلق اراده به خیر و شر

از نظر آگوستین اراده امری است که باعث کنترل و عدم کنترل هیجان های نف

است.به عبرارتی

قصد صحیح و ناصحیح در جهتدهی اراده به سوی خیر و شر عام اصلی است و اگر بره خروبی
هدایت شود موجب خیر و در غیر اینصورت شر به بار مریآورد(همران،

 .)579او اراده را بره

خوب و بد تقسریم و ارادة خروب راایرن گونره تعریرف مریکنرد «:ارادهای اسرت کره برا آن آرزو
میکنیم تا درسرت و شررافتمندانه زنردگی کنریم و براالترین درجرة حکمرت را برهدسرت آوریرم»
) . (Augustine,2006, p. 127از نظر او باید ارادة خوب را دوست برداریم و بره سروی آن حرکرت
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کنیم زیرا بهوسیلة آن میتوانیم به فضیلت و سعادت دست یابیم و سعادت نیز تنهرا برا کنرار نهرادن
خیرهای زودگبر حاص میشود).(ibid,p .129
او ارادة بد را اراده ای میداند که از چیزی باالتر(از حیث شأن و مرتبه) روی گردان شرده و بره
چیزی پایینتر روی میآورد« :اراده هنگامیبد میشرود کره چیرزی براالتر راتررک مریکنرد و بره
چیزی پایین تر میگراید»(آگوستین،1391،
امر بد نیست؛ بلکه نف

 .)503از نظر او بد شدن به معنرای روی آوردن بره

رویگردانی شر محسوب مریشرود(همانجرا) .اکنرون جرای ایرن پرسرش

است که چه چیزی باعث بد شدن اراده میشود و آیا ارادة بد ،علت فراعلی دارد؟ آراء آگوسرتین
دراین باره را چنین میتوان دستهبندی کرد:
الف) ارادة خوب ،علت برای ارادة بد نیست؛ آگوستین جستجو بررای یرافتن علرت ارادة برد را
بینتیجه میداند«:چه کسری ترا ایرن حرد نرادان اسرت کره بگویرد ارادة خروب ،ارادة برد را پدیرد
میآورد؟زیرا در اینصورت ارادة خوب علت گناه خواهد بود و این تصور به شدت باط اسرت.
از سوی دیگر ،اگر چیزی که آن اراده را بد ساخته است خرودش ارادة برد باشرد مرن مریخرواهم
بدانم چه چیزی علت آن ارادة بد بوده است و ما نمیتوانیم پیوسته به عقب برگردیم و بسرسیم چه
چیزی علت نخستین ارادة بد است زیرا ارادة بدی که معلول ارادة بدی باشد نخستین نیست ،بلکره
ارادهای که معلول ارادة دیگر نباشد ،نخستین است»(همان،

.)501-502

ب) اصوالً ارادة بد دارای علت فاعلی نیست .او رویگردانی از وجود باالتر به پست تر را امری
قصوری میداند که علم به مرتبة آن تعلق نمیگیرد و بره عبرارتی علرت وجرودی نردارد...«:علرت
ارادة بد نیز فاعلی نخواهد بود و قاصری خواهرد برود.زیررا تحرول از وجرودی براالتر بره وجرودی
پایین تر قصور است و آن ابتدای داشتن ارادة بد است»(همان،

 .)504آگوستین در فص هشرتم

از کتاب شهرخدا ،علت قصور در اراده را به دو امر برمیگرداند )1 :آفررینش همرة موجرودات از
عدم؛  )2عدم حرکت و فعالیت به سوی خیر برتر .او میگوید «:آنچه که من مریدانرم ایرن اسرت
که ذات خدا در هیچ مکانی و به هیچ شیوهای نمیتواند قاصر باشد ،اما طبیعرتهرایی کره از عردم
آفریده شدهاند میتوانند قاصر باشند .این طبیعتها هرچه وجودشان بیشتر باشد و بیشتر کرارخوب
کنند عل فاعلی بیشتری خواهند داشت و هرچه وجودشان کمتر باشد و در نتیجره کرار برد کننرد،
عل قاصری خواهند داشت»( همان،

 .)505با توجه به عباراتی که ذکر شد روشن میشود کره

آگوستین به طور کلی منکر هرگونه علت برای ارادة بد است و خود اراده را عامر و منشرأ بررای
بد شدن میداند و رویگردانی از خدا به خود را ،علت ناقصهای برای بد شدن اراده قرار مریدهرد:
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«بنابراین ارادة بد هیچ علت فاعلی طبیعی یا ذاتی نردارد؛ زیررا خرود اراده منشرأ شرر در روح هرای
تغییرپبیر است و موجب میشود خیر طبیعت آنها کم یا فاسرد شرود و چیرزی جرز رویگردانری از
خدا موجب بدی نمیشود»(همان،

 )505-506و بدینگونره سره ثمررة شروم را بررای ارادة برد

میتوان استنباط نمود:
الف) ارادة بد عم بد را در پی دارد(همانجا).
ب) ارادة بد برانگیختن شهوات را در پی دارد (همان،

.)596

ج) ارادة بد موجب جلوگیری از آزادی عم میشود زیرا « :اراده هنگامیآزاد است کره برردة
رذیلت و گناه نباشد.خدا این آزادی را به اراده بخشید و اکنرون کره ارادة آن آزادی را برا خطرای
خود از دست داده ،فق کسری کره در ابتردا آن را عطرا کررده اسرت مریتوانرد آن را برگردانرد»
(همان،

.)593

 .3مفهوم شر دراندیشة آگوستین
4

آگوستین در رسالة در بارة طبیعت خیر  ،دو تعریف برای شر ارائه میدهد:
الف) او در آغاز شر را امری عدمیتعریف میکنرد؛ روشرن اسرت کره در اینجرا وامردار تفکرر
نوافالطونی است اما عدم مورد نظر او عدمیاست که مالزم تبراهی صرورت و گراهی مرادة شریء
است«:شر عردم اسرت امرا تبراهی نظرم ،شرک و انردازه اسرت») .(Augustine, 2006, p.327از ایرن
عبارت میتوان چنین نتیجه گرفت که اوالً معنای عدم در اینجرا عردم مطلرق نیسرت و ثانیراً شرر برا
ماهیت شیء سروکار دارد .این معنا از شر را میتوان شر هستیشناسانه نامید.
ب) آگوستین در بخش دیگری از همین رساله ،شر را نوعی نحروة اسرتفاده از چیزهرای خروب
معرفی میکند؛ یعنی استفادة بد از چیزهای خوب را همان شرر مریپنردارد« :شرر عبرارت اسرت از
استفادة بد کردن از چیزهای خوب»)p.338

 .(ibid,این معنا از شر سرشرت اخالقری دارد ،زیررا بره

نحوة مواجهة آدمی با امور مربوط میشود.
آگوستین در کتاب اعترافات در راستای همان دو تعریف باال از دو تعبیر دیگر بهره مریگیررد.
در تعبیر نخست میگوید« :شر چیزی جز فقدان خیر نیست ،فقدانی که به پوچی خرتم مریگرردد»
(آگوسررتین،1385 ،

 .)79تعبیررر دوم او حررول مفهرروم ارادة آزاد مرریچرخررد و مضررمون آن

رویگردانی از موجود برتر به سوی موجرود پرایینترر اسرت ترا نفر

بره رضرایت برسرد « :لیرک

دریافتم که شر ذات نیست ،بلکه تباهی ارادهای است کره از ذات برترر روی برمریگردانرد؛ از ترو
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خدای من روی برمیگرداند تا آنکه خود را برر اشریای پسرت بیفکنرد»( همران،

 .)188در ایرن

تعبیر که هم ارز با معنای اخالقی شر است از الگوی تعریف نخست هم استفاده شده است زیررا برا
اینکه شر در اینجا عاملی دارد یعنی ارادة آدمیدر بروز آن نقشآفرینی میکنرد ،ولری هرمهنگرام
شر نوعی فقدان یا امری عدمیو بدون ذات تلقی میشود .آگوستین در کتراب شرهرخدا نیرز روی
آوردن به گناه را شر و خودداری از آن را خیر میداند« :حکمت به ما میآموزد کره ترن در دادن
به شهوت گناه شر است و پرهیز کردن از شهوت گناه خیر است»(همو،1391 ،
براسررا

.)872

تعرراریفی کرره نقر گردی رد در نهایرت شررر از نگرراه آگوسررتین را مرریترروان ایرنگونرره

تعریف کرد :شر عبارت است از عدم چیزهایی که باید باشند(نظم،شک و اندازه) اما به هرر دلیلری
وجود ندارند ،همچنین عدم اراده به سویی که مقرر بوده بره آن سرو بررود یعنری زنردگی صرحیح
).(Augustine, 2006, p.70

 .4پاسخهای آگوستین به شبهات وارد شده پیرامون ارادة

از مجموع نوشتههای آگوستین چنین برمیآید که در رابطه با اراده و نسربت آن برا خیرر و شرر برا
پرسشهای انتقادی زیر روبهرو بوده و درصدد پاسخ به آنها برآمده است:
 )1چرا هرکسی ارادة خیر را بهدست نمیآورد؟
 )2چرا خداوند ارادة آزاد را به ما داد درحالی که میدانست با آن دچار گناه میشویم؟
آگوستین در مقاطع گونراگونی بره مسرئلة شرر توجره کررده اسرت .از روایتری کره اوروسریو
پیرامون انگیزههای نگارش کتاب شهر خدای آگوستین و کتراب تراریخ جهران خرودش بررای مرا
روایت کرده بر میآید که وی همواره نگران نسبت میان زندگی این جهانی و شر و حتری نسربت
مسیحیت و شر بوده اسرت(سرفیدخوش،

 .)56آگوسرتین قبر از رفرتن بره تاگاسرت و هنگرام

سکونت در رُم ،گفتگویی با یکی از دوستانش به نام اوُدیو

در بارة مسئلة شر داشت که منجر به

نگارش سه رساله گردید .البته رسالههرای دوم و سروم در آفریقرا و دورة اسرقف شردن او تکمیر
شدند و نام آن را ارادة آزاد نهاد .این نوشته ها برای مبارزه برا دیردگاههرای مانویرت درخصرو
مسئلة شر طراحی شده بود) .(Augustine, 2006 ,p.106-108پرسشهایی که در آغاز ذکر شدند از
جمله همان پرسشهایی هستند که اودیو

از آگوستین پرسیده است.

از نظررر آگوسررتین برررای پاسررخ برره پرسررش نخسررت ،بایررد بررین دو نکترره تفرراوت قائرر شررد:
الررف) خرروب ی را بررد اراده کررردن ی رک چی رز؛ ب) ی رافتن چی رزی برره خرراطر ارادة خرروب ی را بررد
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)2004, p.147-157

( (Henning, Graf,یعنی روش صحیح به کار بردن اراده بررای رسریدن بره آن

امر مورد نظر).
افراد سعادتمند فق ارادة رسیدن به سعادت و خیر را ندارند ،زیرا افراد تبهکار هم ایرن اراده را
میکنند ،اما عام تفاوت بین آنها این است که سعادتمندان به نحو درست تقاضرای آن[سرعادت]
را دارند ،یعنی ارادة آنهرا طبرق قرانون ازلری 5اسرت کره شراکلهای روشرن بررای تعیرین و شرناخت
سعادت ،خوشبختی ،بدبختی و مجازات محسروب مری شرود و تبهکراران از ایرن قرانون ازلری روی
گرداناند)...«:(Augustine, 2006 ,p.130-131آنهایی که سعادتمند هستند،که باید خوب نیز باشند،
صرفاً به خاطر اینکه سعادتمندی را اراده کرده اند خوشبخت نیستند چرا که شریران هم این را مری
خواهند بلکه به این دلی است که آنها این را به روش درست مریخواهنرد ،درصرورتی کره افرراد
شرور اینگونه نیستند .بنابراین عجیب نیست که انسانهای بردبخت زنردگی خوشربختانهای را کره
میخواهند به دست نمیآورند ،برای اینکه آنها چنین چیزی را که قرین زندگی خوشربخت اسرت
اراده نمیکنند ،یعنی چیزی را که بدون آن هیچک

سعادت را بهدسرت نمریآورد یرا شایسرتگی

آن را پیدا نمیکند؛ و آن درست زندگی کردن است چون قانون ازلری ایرن را برا اسرتحکام تمرام
مقرر کرده که پاداش اراده برا خوشربختی یرا مجرازات آن برا بردبختی ،بره شایسرتگی آن بسرتگی
دارد»)p.130

 .(ibid,درواقع او میخواهد بگوید که افراد از چیزها یا خوب استفاده میکنند یا برد

و این خود عام اصلی در انحراف ارادة آنان به شمار می رود.کسی که از چیزهرا بره صرورت برد
استفاده کند خود را بردة آنان قرار داده است ،زیرا گرفتار و وابستة آنان و در خدمتشران مریشرود
.به زعم او ،این ما نیستیم که چیزها را خوب یا بد میکنیم بلکه آنان با استفاده شردن درسرت و برد
برای ما تعین مییابند).(ibid, p.132
آگوستین سؤال دوم رااینگونه پاسخ میدهد) .(Kaye, 2008, p.53-54همانطور کره مرا بررای
انجام کارخوب به ارادة آزاد نیاز داریم و در واقع بدون آن نمیتروانیم بره انجرام آن نائر شرویم،
پ

نف

رسیدن به سعادت که منوط به عم خوب است باید برهوسریلة اراده باشرد،آن هرم ارادة

آزادانه نه جبری .زیرا در غیر اینصورت نقض غرض حاص میشد و نکترة حرائز اهمیرت از نظرر
آگوستین این است که ارادة آزاد برای درست زندگی کردن داده شده است،اگرچه برخری از آن
به صورت منحرف استفاده میکنند) «:(ibid, p.135اگر انسانها موجرودات خروبی هسرتند و نمری
توانند کارخوبی انجام دهند مگر اینکه بخواهند ،بنابراین آنها بایرد ارادهای آزاد داشرته باشرند کره
بدون آن نمیتوانند کار خوب انجام دهند .درست است که آنها همچنین از ارادة آزاد برای گنراه
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کردن استفاده میکنند ،اما نباید گمان کنیم که خدا به آنها ارادة آزاد داده تا قادر به گنراه باشرند.
این واقعیت که انسانها نمیتوانند بردون ارادة آزاد درسرت زنردگی کننرد علرت کرافی بررای آن
است که خدا آن را بدهد...در نتیجه چگونه ممکن است کسری بره خراطر کراربرد اراده در همران
هدفی که برای آن عطا شده ،به صورتی عادالنه مجازات شود؟ آیا شما فکر نمیکنیرد کره وقتری
خدا یک گناهکار را مجازات میکند میگوید«چرا ارادة آزاد خود را برای آن هردفی کره آن را
برای آن به تو دادم -یعنی زندگی درست -به کارنبردی؟») .(ibidپ

خدا ارادة آزاد را به انسران

داد تا به سوی خیر اعلی حرکت کند و از سایر خیرات کوچک برای نیر برهایرن هردف اسرتفاده
کنررد امررا او بررا اسررتفاده نادرسررت از آن ،در مس ریر گنرراه و نهایت راً مؤاخرربه قرررار م ریگی ررد و بررار
مجازاتهای الهی را بر دوش میکشرد .دیتمرار ووروا 6نیرز در مقالرهاش (Henning, Graf, 2004,
)p.129

تأکید میکند که خدا میدانست انسران برا ایرن اراده دچرار گنراه مریشرود امرا آن را روا

داشت تا بتواند بهوسیلة آن قضای حتمیخود را که عبارت از سعادت ابدی است به ظهور برساند.
اما سؤال بسیار مهمیکه دراینجا به ذهن میرسد این است که آیا میتوان از شرور رهرایی یافرت؟
این سؤال به نزاع طوالنی آگوستین با اندیشههای اُریگن 7منجر میشود که الزم است بره اجمرال
به آن اشاره کرد.
 .5نزاع آگوستین با نظریات اریگن در باب شر

اُریگن از آباء یونانی کلیسا محسوب میشود( ر.ک .کونر،،

 )49-54و معتقرد اسرت کره در

رستاخیز ،همة شرور از بین خواهند رفت و شیطان و پیروانش نیز نجات خواهند یافت و همره چیرز
خیر میشود (ر.ک .همان،

 .)63آگوستین اعتقاد اُریگن 8را در این باره این گونه گزارش مری

دهد«:اُریگن دراین باب مهربانتر بود و میگفت که حتی ابلی

و فرشتگان پ

از تحم عرباب

های سختتر و طوالنیتر طبرق استحقاقشران از آن عرباب رهرایی خواهنرد یافرت و بره فرشرتگان
مقد

خواهند پیوسرت»( آگوسرتین،1391،کتراب ،21فصر ،17

 )1013آگوسرتین در کتراب

شهرخدا ،اعتقاد اُریگن را در این باره رد میکند و از اینکه او دارای چنین اعتقرادی اسرت سرخت
اظهار تعجب میکند(ر.ک .همان ،فص ،23
است که ابلی

 .)476-477آگوستین طبق کتاب مقرد

معتقرد

و پیروانش در روز رستاخیز بره مجرازات ابردی محکروم مریشروند کره وقروع آن

حتمیاست(همان ،فصر ،1

 983و فصر ،9

« :)1001وایشران در عرباب جراودانی خواهنرد

رفت ،اما عادالن در حیات جاودانی»(متی )46:25از نظر او ،اعتقاد اُریگن مخرالف کتراب مقرد
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است( همان،کتاب،21فص ،23

 .)1018زیرا خداوند گفته است« :ای ملعونان از من دور شوید

در آتش جاودانی که برای ابلی

و فرشتگان او مهیا شده است»(متی  .)45:25ایرن آیره برر خلرود

ابدی ابلی

و پیروانش داللت دارد و اگر کسی گمان کند که مجازات ابدی بره معنرای مجرازات

طوالنی است و حیات ابدی به معنای زندگی بیپایران اسرت در اشرتباه اسرت (همران،

،)1019

زیرا حضرت عیسی (ع) این واژه را در بارة هر دو گروه به طور یکسان به کار برده اسرت« :ایشران
در عررباب جرراودانی خواهنررد رفررت ،امررا عررادالن در حیررات جرراودانی»(مترری .)45:25 ،از نظررر
آگوستین،هیچ گونه مصونیتی از مجازات برای تبهکاران وجود نخواهرد داشرت (همران ،فصر ،9
 )1002و مجازاتی که بررای آنهرا مقررر مریشرود بررای تطهیرر آنهرا نیسرت(همران ،فصر ،13
 )1007و فق « ...کسانی که رنجهای موقت را پ
جاویدی که پ

از مرگ تحمر مریکننرد ،مجرازاتهرای

از آن داوری خواهد آمد ،دامنگیرشان نخواهد شد»( همان،

.)1008

طبق آیات کتاب مقد ،آگوستین نتیجه میگیرد که همانطرور کره حیرات قدیسران بریپایران
است ،پ

مجازات تبهکاران هم بیپایان خواهد بود و هیچ گونه رهایی از آن بررای آنهرا وجرود

نخواهد داشت(همان،کتاب ،21فص ،23

 .)1019آگوستین اصرار دارد که شر ریشهکرن نمری

شود و تنها با اعتدال و میانهروی است که میتوانیم از بودن برا شرر ،مقرداری دور شرویم .یعنری از
آنچه که نظم ،شک  ،اندازه ،اراده و اختیار ما را دستخوش تغییر به سوی غیر خدا میکنرد ترا مری
توانیم دور شویم« :در عین حال،این شری که حکمت به ما میشناساند و اعتدال به ما کمرک مری
کند که با آن همراه نشویم ،نره برا حکمرت از ایرن زنردگی ریشرهکرن مریشرود و نره برا اعتردال»
( همان،کتاب ،19فص ،4
شرور رهایی یابیم.پ

 .)872پ

معلروم شرد کره مرا بوسریلة ارادة خودمران نمریتروانیم از

چگونه میتوان از آنها رها شد؟

او گامیدیگر برمیدارد و میگوید که تنها چیزی که مرا را از شررور نجرات مریدهرد ،محبرت
خداست .البته با معنا و مفهوم خاصی کره خرودش مردنظر داردکره عبرارت اسرت از آنچره کره از
جانب خداست و واسطة بین خدا و انسانها قرار میگیرد که همان مسیح است( همران،کتراب،21
فص ،17

« )1012و کسی نمیتواند ازاین جهنم روی زمین رهایی یابد ،مگر با فریض منجری و

خداوند و خدای ما مسیح و همین نام "عیسی" که به معنای "منجی" است ،این حقیقرت را اثبرات
میکند»( همان،کتاب ،22فصر ،22
فریض)p.115-120

 .)1087او صرراحتاً معتقرد اسرت کره اگرر نجرات توسر

 (Henry Chadwiek,صرورت نگیررد ،وارد شرر ابردی مریشرویم(همران) .پر

نجات ،امری ارادی است و بر مبنای اعمال صورت نمیگیرد ،بلکه فق فریض) (Gratiaمریتوانرد
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همه را نجات دهد و علت اینکه خدا با اینکه میدانست که انسان ها گناه میکنند اما باز هرم آنهرا
را خلق کرد ،عبارت از نشان دادن فیض نجرات برود ترا رحمرت کلریاَش را بره نمرایش بگربارد
(همان،کتاب ،14فص ،26

 )616آگوستین این دیدگاه را از یوحنا اقتبا کرده اسرت " :شرما

بدون من قادر به انجام هیچ کاری نیستید(یوحنا " .)5:15 :مک گرراث در تفسریر فریض برر مرباق
آگوسررتین،آن را مسرراعدتی اله ری برررای نجررات و احی راء بشررر تفس ریر مرریکنررد و آن را ترروجهی

سخاوتمندانه و کامالً فارغ از شایستگی انسان میداند( ر.ک .گراث ،1391 ،ج،2

.)682

 .6تأثیر فیض در رهایی از شر و تقابل دیدگاه آگوستین و پالگیوس

پالگیو ( )360-422راهب و متکلم بریتانیایی و معلرم هرمعصرر برا آگوسرتین اسرت .پالگیرو
معتقد بودکه هر انسانی مانند آدم ابوالبشر ،آزاد خلرق شرده و دارای قردرت انتخراب خروب و برد
میباشد .هر نفسی خلقت مستق خداست و به همین علت تحت تأثیر مخرب گناه آدم نمیباشرد.
فراگیر بودن گناه در جهان از طریق ضعف جسم انسان توجیه میشود و نه از طریق انحطراط ارادة
انسانی به وسیلة گناه اولیه .انسان گناه اولیه را از جد نخستین به ارث نمریبررد؛ بره عبرارتی ماهیرت
انسان از نظر او گناهآلود نیست؛ اما گناهان افراد نس های قردیمی ،جسرم نسر فعلری را تضرعیف
میکند؛ به طوری که انسان همواره گناه میکند؛ مگر آنکه ارادة افرراد در فراینرد نجرات برا خردا
همکاری نماید .به نظر آگوستین ،پالگیو

نظام االهیراتی(رایج) مسریحی را زیرر سرؤال مریبررد؛

نظامی مبتنی بر این اص که مسیح خدایی است که جسم گرفته ترا بررای نجرات انسران بره صرلیب
برود و بر این اسا  ،مسیح پالگیو

مسیح منجی نیست؛ بلکه یک انسان نمونه است .مطابق باور

پالگیو  ،یک مسیحی صرفاً با تکیه بر تعالیم الهی و تقلید از الگوی مسیح به عنروان یرک انسران
نمونه میتواند زندگی عاری از گناه داشته باشد ،اما به همین دلی نظریات پالگیو
کلیسایی افسُ  ،به سال  431میالدی محکوم شد ،زیررا نظریرة پالگیرو

در شرورای-

چیرزی برود کره اسرا

تفکر مسیحیت یعنی گناه نخستین را انکار میکرد و آگوستین در راستای اسرتحکام مسریحیت بره
مقابلرره بررا دیردگاه پالگیرو
کرد(همان،

برخاسررت و سررنت پولوسری ،ایرنایوسری و آتاناسیوسری را تکمیر

 .)111او بر تقدم فیض خدا در هر مرحله از زندگی مسیحی از آغاز تا پایان تأکید

کرد .البته پالگیو

نیز ضرورت فیض را برای همة بشر الزم میدانسرت امرا بره شرک بیرونری نره

درونی همچون آگوستین(ر.ک .کون،،

.)102
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به عقیدة آگوسرتین ،افرراد بشرر در برداشرتن گرامهرای اولیرة نیر بره رسرتگاری از اختیرار الزم
برخوردار نیستند .بشر به رغم "آزادی اراده"در بند ارادهای است که گناه آن را بره فسراد و آلرود
گی کشیده و او را متمای به شر و گریزان از خدا کردهاست .مک گراث میگوید که آگوسرتین
قائ است که انسانها هیچ تسلطی بر گناهکار بودن خرود ندارنرد و بره عبرارتی انسران برا سرشرتی
آلوده به گناه به عنوان بخشی از ماهیتش که تمای فطری به انجام گناه دارد متولد میشرود و تنهرا
ارادة خداست که میتواند این تمای بره گنراه را خنثری کنرد .دفراع آگوسرتین از فریض آنچنران
نیرومند بود که وی بعدها به استاد فیض)(Doctor gratiae

معروف شد(مک گراث ،ج،1

.)63

از نظر آگوستین تنها خدا میتواند انسان را از این گرفتاری رهاکند اما خدا نیازی ندارد که باعرث
نجات انسان شود و فق از روی عشق اقدام به این کار میکند و خود را در شخص مسیح متجسرد
میکند تا انسانها را نجات بخشد«.آگوستین معتقد بود که فیض موهبتی است کره خداونرد آن را
اعطا کرده است اما نه بره سربب شایسرتگی .خداونرد بره خواسرت خرود ،بشرر را از بنرد گنراه مری
رهاند...از این رو ،آگوستین تأکید میکرد که منابع رسرتگاری در بیررون بشرر درخرود خردا قررار
دارد .این خداست که آغازگر فرایند رستگاری اسرت نره مرردان یرا زنران»( 9همران،
دیدگاه پالگیوسی ،دقیقاً در برابر او برود .ازنظرر پالگیرو

 .)65امرا

وسرای نجرات بشرر در ذاتخودشران

وجود دارد و همره ایرن توانرایی را دارنرد کره خرود را بره رسرتگاری برسرانند .از نظرر پالگیرو
«آمرزیدگی زنان و مردان ،براسا ایمان و صرف نظر از اعمال و شایسرتگی هرا ،در غسر تعمیرد
تحقق مییافت .اما همین که فردی مسیحی شد -این مسئلة مهمی بود -باید از طریق اعمال فرردی
خود،بنابر احکام عهدعتیق و الگوی عملی مسیح ،راه نجراتش را پیردا کنرد(کون،،

 .)103بره

عبارتی« او اندیشة فیض را به حاشیه راند و آن را عبارت از خواستههای خداوند از بشر بررای نیر
برره رسررتگاری دانسررت(همرران،

 .)63مررک گررراث خالصرة دیردگاه آگوسررتین و پالگیرو

را

اینگونه بیان میکند :جان کالم پالگیو  ...رسرتگاری بره سربب شایسرتگی اسرت ،درحرالی کره
آگوستین به «رستگاری به سبب فیض میاندیشرید(همانجرا) .پیترر هرولمز نیرز برر ایرن نکتره صرحه
مرریگرربارد کرره پالگی رو

نقررش تخریب ری گنرراه اولی ره و رحمررت را برره شرردت انکررار م ریکرررده

است).(Augustine,1994. p.12
مک گراث معتقد است که در اندیشة آگوستین « اصطالح " فیض" برا مفهروم موهبرت ارتبراط
دارد»(مک گراث ،ج،2

 )688به این معنا که فیض هدیه است نه پاداش .فیض هم رهاییبخرش

است و هم شفادهنده .یکی از تمثی های مورد عالقة آگوستین در مورد کلیسرا تمثیر بیمارسرتانی
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است که میتواند همه را شفا دهد بهویژه بیمارانی را که فهمیدهاند بیمارند و نیازمند درمران .اینهرا
مسیحیان هستند(همان ،ج،2

 .)688به اینترتیب اختیار آدمیهمراه با گونهای بیماری است کره

باید از راه فیض بهبود یابد .این فیض در سه مرحله رقم میخورد .فیض نخست فیض متقدم اسرت
که ارادة آدمیرا برایایمان آوردن آماده میسازد .فیض دوم فیض جاری است که از پی مداخلرة
مستقیم خداوند در مؤمنسازی انسان گناهکار رقم میخورد .و فیض پایرانی فریض همکرار اسرت
که به مؤمن ماندن مؤمن یاری میرساند .در این مرحله مؤمن باید برای در نیافتادن ارادهاش به شر
و بدی کاری کند و البته یاریرسانی خداوند فیضی است که همراه او است(همان،ج،2

.)689

 .7تناقضی در مفهوم فیض و ارادة آزاد

به نظر میرسد کره سرخنان آگوسرتین در برارة نظریرة فریض و ارادة آزاد واجرد تناقضراتی اسرت.
نخست اینکه آگوستین ضمن بحث در بارة سرشت مرگ ،همره را مشرمول فریض نمریدانرد بلکره
فق قدیسین و مؤمنین را بهرهمند از آن میداند؛ این درحالی است که به گفتة خرودش رحمرت و
فیض الهی به صورت موهبت است یعنی خدا بدوناینکه اَعمال افراد را درنظرگیررد آنهرا را مرورد
آمرزیدگی قرار میدهد ،چنانکه در رساله در بارة طبیعت و فریض مریگویرد «:ایرن فریض مسریح؛
بدون آن ،نه کودکان و نه بزرگان نمیتوانند نجات یابند و نه به خاطر ارزش است[این فیض]بلکه
رایگان است و ازاین روی فیض نامیده شده است»)1950, p.499

 . (Agostino,برا مقایسرة سرخنان

آگوستین در این قسمت با آنچه که در شهر خدا(آگوستین،1391 ،کتراب ،14فصر ،13
میگوید بهاین نتیجه میرسیم که فیض امری عام و کلی نیست بلکه امری جزیی و خا

)597
اسرت و

این «بدان معناست که خدا برخی را از میان بشریت هبوط کرده انتخراب کررد .بررای ایرن اقلیرت
منتخب مسلماً نجات مقدر شده بود .به عقیدة آگوستین ،بقیة افراد تعمداً به لعنت و نفرین محکروم
نشدند ،بلکه آنان برای نجات انتخاب نشدند»(مک گراث ،ج،2

 .)711با ایرن سرخن او حتری

عدل الهی نیز زیرسؤال میرود ،زیرا خدا چه مالکی را برای دادن فیض که هدیرة اوسرت در نظرر
گرفته؟ درحالی که طبق کالم صریح آگوستین ،فیض امری رایگان است و هیچگونه پیش فرضی
در دادن آن نباید درنظر گرفته شود! بنابراین ارادة مرا هریچ نقشری در نجاتمران نردارد .تنهرا فریض
نجات میتواند ما را از شرور رهایی بخشرد 10.آن هرم رهرایی از شرر ابردی کره عبرارت از دوری
جسم و روح از خداسرت؛ یعنری مررگ دوم ،نره شررور دنیروی کره بره گفترة خرودش ریشره کرن
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نمیشوند .خدا هرک

را بخواهد مشمول رحمت خود میکند بدون اینکه عدل و فریض خرود را

در نظر بگیرد.
جمعبندی

از مطالب باال میتوان دو نتیجه از آراء آگوستین برداشت کرد .اولین نتیجه برگرداندن ک شررور
به ارادة آزاد انسان و عدمی انگاشتن ماهیرت شرر اسرت .دومرین نتیجره ایرن اسرت کره خردا عامر
بهوجود آورنده شر در گام اول بوده است و در ادامه انسان با گناه اولیه ،به آن دامن زده است .بنرا
بر نتیجهگیری نخست ،شر امری عدمیمحسوب میگردد ،یعنی درخارج تشخص ندارد .خداونرد
وجود مطلق و خیر مطلق است) .(See: Henning Graf. p.126وجود داشتن به معنری بهررهمنردی از
خیر است .آگوستین در عدمیبودن شر از نوافالطونیان تأثیرپبیرفته است و در اسرتفاده از مرالک
نقص و کمال به یاری روش قیاسی میان پدیدهها برای تشخیص شر از رواقیون اثر پبیرفتره اسرت.
او در کتاب ارادة آزاد معتقد است که شر به عنوان امری ذاتی و وجودی یافت نمریشرود ،امرا بره
صورت اخالقی وجود دارد .به عبارتی این شر اخالقی از اختیار انسان برمیخیزد .او میگوید کره
خدا انسان را مختار آفرید ،لبا اگر شری وجود دارد به این خاطر اسرت کره انسران از ارادهاش برد
استفاده میکند .پ

خطا از خود انسان و مسئولیت آن هم با خود اوسرت .خردا ارادة انسران را بره

گونهای آفرید که هم قادر بر شر باشد و هم خیر .به عبارتی بالقوه بر هرر دو آنهرا قرادر اسرت .امرا
انجام گناه امری ضروری یا اجباری نیست .او دو نوع شر را بیان میکند:آنچه که به گناه انسان برر
میگردد؛یعنی اخالقی و طبیعی .مسئله از نظر او به نروع اول برازمیگرردد.ایرن نروع شرر مجرازات
گناهی است که آدم ابوالبشر و پ

از او انسانهای دیگر مرتکب شرده و مریشروند .بره عبرارتی،

خدا جهانی را خلق کرده که انسان ها در آن ارادة آزاد دارند و میتوانند گناه کننرد و گنراه ،سروء
استفاده از ارادة آزاد است .علت اینکه انسان دچار گناه میشود چیزی جز حر
علت حر

و طمع نیسرت و

و طمع در انسان را او در رساله ارادة آزاد به این شک تبیین میکند که دو نروع خیرر

داریم :دستة اول خیرهایی هستند که ابدی و الهری هسرتند کره تغییرناپبیرنرد ،دسرتة دوم خیرهرای
تغییرپبیر و موقتی هستند که درجة پایین تری دارنرد .ایرن خیرهرا بره ایرن دنیرا مربروط مریشروند و
فینفسه امور خوبی هستند زیرا وجودی هستند؛ اما نوع و روش استفاده ما میباشد که که گنراه یرا
خیر بودن آنها را معین میکند به این شک که اگر انسان این خیرها را مورد اسرتفاده قررار دهرد و
دلبسته و پایبند آنها نشود و هر زمان که بخواهد از آنها رها شود و در راه رسیدن به خبرهای ابدی
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از آنها استفاده کند و آنها را بردة خود سازد ،خوب و خیر هستند .اما اگر انسان بردة این خیرهرای
کوچک شود و نتواند از آنها رهایی یابد ،پ

او با ارادة خودش گناه را برگزیده است کره نتیجرة

آن شقاوت و بدبختی است) .(Augustine, 2006, p.132-133پ

شر از اراده برمیخیزد.

ولی این تقریر نظریة شر آگوستین را بیش از پیش مسئلةساز میکند؛ زیرا او بر پایة ایرن تقریرر،
در پاسخ به سه سؤال اساسی دچار مشک میشود:
الف)چرا شیطان بد شد؟
آگوستین ارادة شیطان را عام بد شدن ذاتش میداند .امرا علرت اینکره ارادة شریطان از خیرر برترر
منحرف شد چه بود؟ مکگراث بر این باور است که «شیطان وسوسره شرد ترا شربیه خردا بشرود و
گمان کرد که باالترین مقام و منزلت را دارد .درنتیجه ،در برابر خدا عصریان کررد و عصریانش بره
جهان سرایت کرد» (گراث ،ج،2

 .)450کالم آگوستین قابر نقرد اسرت ،زیررا چگونره چنرین

فرشتهای دارای مقامیباال به یکباره از خدا رویگردان میشود؟ علت وسوسه در خودشریطان چره
بود؟ آیا این بهاین معنا نیست که خدا فطرت شیطان را مستعد برای این تمرد آفرید ،در حرالی کره
دیگر فرشتگان را اینگونه نیافرید؟! و چرا در میان سرایر فرشرتگان تنهرا او میر بره تشربه بره خردا
پیدا کرد؟
ب)چرا ارادة انسان منحرف شد؟
ظاهر عبارت آگوستین دال بر این است که حر

و طمع ،به همراه وسوسة شیطان عامر آن برود.

اما او در شهرخدا در عبارتی بیان میکند که انسان قب از اینکه دچار گناه شود ،شرور شده برود! «
از این رو نخستین شرارت هنگامیپیدا شد که انسان از خودش راضی شرد...و مرن مریگرویم ایرن
شرارت به طور پنهان در او وجرود داشرت و گنراه آشرکار وی صررفاً نتیجره آن برود» (آگوسرتین،
،1391کتاب ،14فص ،13

.)597

عبارت آگوستین در اینجا گویای این است که انسان ذاتراً تمررد را در دلرش نسربت بره اطاعرت
خدا داشت و با وسوسة شیطان آن را آشکار کرد .مشک اینجاست که خدا در اندیشرة آگوسرتین
خیر محض است و خیر را فق میآفریند و آدم و حوا در نعمت محض بودنرد و وسوسره آنهرا را
به عصیان واداشت .پ

چگونه انسران را آفریرد در حرالی کره شررور برود؟ ایرن عبرارت مسرتقیماً

شرارت انسان را منتسب و آفریدة خدا قرار میدهد و زیر بنای تمرام اعتقرادات مسریحیت و حتری
خود آگوستین را تخریب میکند .او در هیچ جایی اشاره ای به معنی این مطلرب نمریکنرد و فقر
گبرا آن را میگوید.
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ج) آیا ارادة انسان آزاد است؟
ارادة انسان آزاد نیست که گناه نکند بلکه باید گناه بکند و چارهای هم ندارد زیرا خدا او را خلق
کرده است که گناه کند و باید مرتکب آن شود... « :و افراد بشر به این صورت خلق شردهانرد کره
لزوماً دچار گناه گردند ،پ

آنها باید گناه کنند .بنابراین وقتی که آنها گناه میکنند ،آنها چیرزی

را انجام میدهند که باید انجام دهند») .(Augustine, 2006, p.198-199پ

خدا میخواهد کره مرا

گناه کنیم و نمیتوانیم دچار آن نشویم .و این عبارات قبلی او را در بارة اینکره مرا مریتروانیم گنراه
نکنیم را نقض میکند.
پ

از ذکراین مقدمات به سؤال پایرانی و نتیجرهگیرری مریرسریم کره چررا خردا  ،بنرا بره قرول

آگوستین ،شیطان را ذاتاً متمرد و انسان را شرور و مجبور به گناه آفرید؟ درحالی کره ایرن نظرر برا
برخی عبارات آگوستین سازگاری ندارد؟ ما پ

از بررسری عبرارات و آثرار آگوسرتین ،بره ایرن

نتیجه میرسیم که شاید کلید مشک در آموزة فریض باشرد .زیررا آگوسرتین ارادة انسران را بررای
رستگاری ،ابداً دخی نمیداند و حتی مؤمنان هم برای نجات باید مشمول فیض خردا شروند .خردا
فیض را جاری میکند تا به انسان نشان دهد که بدون او به نجات دست نمییابد؛ زیرا نژاد انسرانی
فاسد است و این فساد نه تنها بهوسیلة طینتهای شریر ،بلکه با گناه موروثی به نس آدم منتق مری
شود .اما بازهم فیض تنها شام برخی افراد میشود نه همره و ایرن برا عردل الهری سرازگار نیسرت،
چه اینکه به عقیدة آگوستین فیض را از این جهت فیض میگویند که امرری رایگران اسرت و خردا
بدون در نظرگرفتن اعمال افراد ،آن را شام همه میداند ،اما او حرف خرود را نقرض مریکنرد و
قائ به نجات همه نمیشود و عدل الهی را هم خدشه دار میکند.
نتیجة نهایی از نظریة آگوستین این است که انسان چه خیر محض آفریده میشد و چره شررور،
تنها فیض او را نجات میداد .خدا اینگونه نشان میدهد که مالک تام هسرتی اسرت کره هرگونره
اختیاری دارد و قدرت او به هرآنچه که بخواهد تعلق میگیرد .موجود شرور آفریردن بررای خردا
محبور منطقی ندارد .از نظر آگوستین خدا انسان را شرور آفرید 11تا نشان دهرد کره مریتوانرد برا
فیضش او را نجات دهد و اگر خیر محض هم میآفرید به او نشان مریداد کره تنهرا اگرر فریض او
نباشد ،ابداً اعمالش حتی اگر همه نیک باشند کافی و مورد قبول برای وی نیستند و حق خدا را بره
شک واقعی به جای نمیآورند.
یادداشتها
1. De Libero arbitrio
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2. Gratia
3. De Civitate Dei
4. La natura buona

 Eternal Law .5به نظرمیرسدکه منظورآگوستین از داللت قانون ازلی عبارت از روی آوردن
محض به سوی خدا باشد! چه اینکه میگوید «:بنابراین قانون ازلی میخواهد که عالقة خود را
بهوسیلة دور کردن آن از چیزهای دنیوی خالص کنیم و به طرف چیزی برویم که ابدی است
).(Augustine,2006, p.131
6. Dietmar wyrwa
7. Origen

 .8اُریگن در سال  400میالدی در شورایی در اسکندریه محکوم شد و محکومیت وی مورد قبول
پاپ اُناستاسیو

اول قرارگرفت.

 .9آگوستین در شهر خدا ،نجات را فق بهوسیلة فیض جایز میداند...":مگراینکه رحمت و فیض
رایگانی وی(انسان) را آزاد کند".آگوستین (،)1391کتاب،21فص ،12
 .10نجات،عم رحمت الهی است».

.1005

نک به Agostino, 1950, p.499 :

 .11آگوسررتین در شررهرخدا صررراحتاً انسرران را در بهشررت ،قبر از اینکرره دچررار گنرراه شود،شرررور
میانگارد« :از این رو نخستین شرارت هنگامیپیدا شد که انسان ازخودش راضری شرد ...و مرن
میگویم این شرارت به طور پنهان در او وجود داشت و گناه آشکار وی صرفاً نتیجره آن برود»
آگوستین ،1391 ،کتاب ،14فص ،13

.597
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