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چكيده

در اين نوشته کوشيدهايم با رويکردي تطبيقي ،به بررسي مرگ و ارتباط آن با گناه ،از
ديدگاه آگوستين و مالصدرا بپردازيم .بررسي ديدگاههاي اين دو ،نشان ميدهد که
آگوستين با توجه به آيين مسيحيت ،به ويژه تعاليم پولس ،مرگ را بر مبناي گناه نخستين،
توجيه و حتي گناه را علت مرگ معرفي ميکند .وي بر اين باور است که خداوند انسان را به
گونهاي آفريده است که اگر گناه نميکرد ،بيواسطة مرگ از زندگي جاودان برخوردار
ميشد .وي همچنين مرگ جسم را به تبعيت از افالطون ،جدايي نفس از بدن تعريف ميکند
و معتقد است اين مرگ طبيعي نيست ،بلکه تحميلي گناه آدم و حوا است .اما مالصدرا
هرچند در اين امر با آگوستين همعقيده است که گناهان ارادي و اختياري انسان ميتواند
باعث مرگ نفس و مرگ ابدي انسان شود ،اما تأثير گناه نخستين را نميپذيرد .مالصدرا
همچنين هبوط انسان روي زمين را ميپذيرد ولي معتقد است علت اين مسئله مصلحت سابقي
است که همان خليفهالهي انسان بر روي زمين است .عالوه بر اين مالصدرا ،مرگ طبيعي را
مرحلهاي از کمال وجودي انسان دانسته که پيشتر با حرکت جوهري آغاز شده است.
کليـدواژههــا :مرگ ،مرگانديشي ،گناه ،گناه نخستين ،آگوستين ،مالصدرا.
مقدمه

در باب مرگ تا جايي که به موضوع مقاله مربوط است ،مهمترين پرسش اين است که آيا مرگ
نتيجة گناه است يا جزء ذاتي طبيعت انسان؟ مسئلة ديگري که با همين مسئله مرتبط است اين
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است که آدم و حوا را به چه معنا ميتوان گناهکار دانست؟ آگوستين اين ماجرا را با توجه به سفر
پيدايش و نامههاي پولس بيان و بر اساس آن نظريهپردازي ميکند .مالصدرا اين ماجرا را در

کتب تفسيري خويش مطرح و بر مبناي آيات قرآن ،آن را تحليل و تبيين ميکند(شيرازي ،تفسير
القرآن ،ج ،2ص .)751 -222هر دو اين ماجرا را نه امري تشريعي ،بلکه امري تکويني ميدانند به
اين معني که اين گناه در تکوين بشر و ساختار وجودياش تأثير نهاد .بنابراين هم مالصدرا و هم
آگوستين در اينکه اين عصيان در تکوين بشر تأثير نهاده است ،اتفاق نظر دارند .اما به رغم
توافقي که ميان آگوستين و مالصدرا در اين مورد هست ،در چند و چون آن ،ميان آن دو
اختالف نظرهاي جدي وجود دارد .که به آن ميپردازيم:
 .1ماهيت نهي

نخستين بحث اين است که منظور خداوند از «نهي» آدم و حوا چه بوده است؟ گفتني است که
آگوستين معتقد است آدم و حوا نه تنها گناه کردند ،بلکه آنچه جرم آن دو را سنگينتر کرد
اين بود که به دنبال گناه ،تقاضاي بخشش نکردند و حس غروري در آنها پديد آمد که باعث
شد تا به جاي پذيرش گناه و تسليم در مقابل خداوند ،براي گناه خود عذر بتراشند و هر کدام،
آن را به ديگري حواله دهد .در واقع اينجا هيچ واژهاي براي تقاضاي عفو نيست (آگوستين،
شهر خدا ،ص .)525اما مالصدرا برخالف آگوستين با توجه به آيات قرآنکريم معتقد
است فطرت الهي آدم و حوا ،آنان را به توبه از لغزش خود واداشت ،آنان از صميم جان ،از
خداوند آمرزش طلبيدند و چيزي جز بخشش خداوند را نخواستند و تأکيد کردند که اگر
خداوند به آنها رحم نکند به طور دائم از زيانکاران خواهند شد .خداوند نيز از آنان گذشت و
ايشان را پذيرفت و آدم را به جانشيني خويش در زمين برگزيد (شيرازي ،تفسير القرآن ،ج،3
ص.)725-731
بنا بر اين ،با توجه به اينکه نهي يا تحريمي است يا تنزيهي ،آگوستين فعل آدم و حوا را
مشمول نهي تحريمي خداوند دانسته ،به همين سبب آنها را شايستة عقاب ميداند .اما مالصدرا
معتقد است آن نهي از خوردن درخت م منوعه تحريمي ،نيست تا مخالفت با آن باعث خروج از
مسير بندگي باشد ،بلکه اين نهي را تنزيهي و ارشادي ميداند .در نهي تنزيهي صالح شخص
نهيشده مورد نظر است و نهيکننده ميخواهد او را به سوي آنچه که مصلحتش در آن است
ارشاد کند .نواهي و اوامري که اينچنين باشد نه بر امتثالشان ثوابي مترتب ميشود و نه بر
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مخالفتشان عقابي .ولي اين نهي عواقب تکويني به دنبال داشت که ضررش به خود آدم و حوا
برگشت .پس طبق اين ديدگاه نهي منافاتي با عصمت ندارد .مالصدرا شواهدي نيز دال بر تنزيهي
بودن نهي آدم و حوا مطرح ميکند ،از جمله:
اوالً  :اين نهي در بهشت پيش از هبوط آنان به زمين صورت گرفت و هنوز وحي و رسالت و
تکليف مطرح نشده بود .بنابراين آدم (ع) تکليفي را زير پا ننهاده و هرگز مرتکب عصيان و
سرکشي در مقابل خداوند نشده است(همان ،ص.)29
ثانياً؛ منظور از ظلم در «فَتَکونا مِنَ الظالمين» که به عنوان پيامد خوردن از درخت ممنوع مطرح
ميشود ،اين است که اگر ميخواهيد در بهشت بمانيد و گرسنگي و تشنگي و گرما و سرما،
برهنگي ،مهم تر از همه درد فراق و دوري شما را رنج ندهد نبايد به اين درخت نزديک شويد و
گرنه به خود ستم کرده ،به نشئة رنج و زحمت وارد ميشويد .بنابراين ،چيزي که باعث شد آن
نهي صورت بگيرد ،اجتناب از اين امور بوده است و اين نشان ميدهد که آن نهي ،يک نهي
ارشادي و تنزيهي بود و مخالفت با چنين نهيي ،معصيت و نافرماني خدا محسوب نميشود .عالوه
بر اينها وي تأکيد ميکند که هبوط آدم به زمين عذاب و عقوبت نبود ،بلکه خروج از بهشتي
بود که همه چيز به آساني حاصل ميشد به سوي سختترين تکليفها .و تکليف جز بهدليل
ثواب نيست .پس چگونه ميتواند عذاب باشد وقتي که نفع عظيمي و ثواب بزرگي با آن حاصل
ميشود(همان ،ص.)23 -29
ثالثاً؛ توبه در نهي تحريمي سبب تغيير کيفر ميشود ،به عکس مخالفت تکليف ارشادي که
فقط پيامد تکويني دارد که با توبه زايل نميشود ،از اينکه توبة آدم و حوا باعث بازگشت آنان
به بهشت نشد ،بلکه آثار وضعي آن (هبوط به زمين و تحمل رنجهاي عالم ماده) به حال خود باقي
ماند ،پي ميبريم که تکليف آن دو ارشادي بوده است نه تحريمي.
رابعاً؛ زيانکاري آنان بهدليل ترک اولي بود نه گناه ،چرا که «حسناتُ األبرارِ سيئاتُ المقرّبين»
(همان ،ص.)775 -772
عالوه بر اين موارد ،مالصدرا با ده دليل عصمت انبياء از جمله آدم (ع) را اثبات ميکند .در
آخر تصريح ميکند که هر فعل قبيحي که به انبياء نسبت داده شده باشد ،هر تفسيري که بيشتر
قاعدة عصمت را حفظ کند ،اولي است(همان ،ص.)772 -722
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 .9راز هبوط

پرسش بعدي اين است که فلسفة هبوط چيست؟ اگوستين هبوط را انتقال آدم از حالت بيگناهي
به حالت گناهکاري ميداند .به نظر او خدا انسان را بر صورت خويش آفريد و بهشت را جايگاه
او قرار داده بود .از اينرو اگر انسان از دستورات الهي تبعيت ميکرد ،بدون واسطة مرگ ،ناميرا
و از زندگي سرمدي برخوردار ميشد .اما آدم به خاطر گناه ارادياش ،تغيير هويت داد و از مقام
اوليهاش تنزل کرد و در جايگاهي قرار گرفت که پايينتر از جايگاه اوليهاش بود (آگوستين ،شهر
خدا ،ص  .)975مالصدرا به دو نحو به اين مسئله ميپردازد :در يک نگاه ظاهري هبوط انسان را
ناشي از گناه عارضي آدم ميداند .طبق اين نگاه نفس ذاتاً و فطرتاً امري ربّاني است و در عالم
جسماني غريب .و هبوط به اين عالم مقتضاي طبعش نيست و از آن اکراه دارد .چون پس از بودن
در جوار پروردگار و بهشتي که به مقتضاي ذاتش شايستهتر است به اين دنيا فرود آمده است ،به
همين سبب مشتاق و طالب برگشت به سوي پروردگار خويش است تا عوارض عالم غريب را از
ذاتش بزدايد (شيرازي ،تفسيرالقرآن ،ج ،3ص  ،799ج ،5ص  ،392ج ،9ص  91و  ،229ج،1
ص .)217اما با نگاهي ديگر نميپذيرد که هبوط انسان بر زمين بهدليل گناه بوده باشد ،بلکه معتقد
است علت خروج آدم از بهشت به خاطر مصلحت سابقي بوده است که خوردن از درخت
اقتضاي آن بود (همان ،ج ،3ص .)23 -29در واقع از اين منظر هبوط ،تحقق وعدهي متقدم خدا
بود که گفته بود« :إنّي جاعل في األرضِ خليفه ».اگر آدم به دنيا نزول نکرده بود ،خليفه اهلل في
األرض بيمعنا بود (همان ،ص  )21-29بنابراين بر خالف ديدگاه آگوستين ،مالصدرا معتقد
است آدم (ع) از ابتدا براي زندگي و موت در زمين خلق شده بود نه بهشت(همان ،ص.)729
در بين موجودات ،فقط انسان به سبب اينکه بين قوة صرف و فعليت محض واقع شده است و
ميتواند دائم از پايينترين به باالترين مرحلة کمال و مقصد نهايي در حرکت باشد ،ممتاز شده
است .بر اين اساس مالصدرا چون معتقد است انسان براي کمال آفريده شده است ،ضعف و عجز
و احتياج را خاص انسان و کرامتي براي وي ميداند که باعث ميشود استعدادِ تحمل امانت الهي
را يافته و به تدريج و با حرکت جوهري به مقام خالفت اللهي نائل گردد (همان ،ج ،7ص ،729
اسفار ،ج ،5ص ،191 -171ج ،2ص  ،52اسراراآليات ،ص .)791
مالصدرا با اين توضيحات نتيجه مي گيرد که در ابتدا برتري و منزلت اين خليفه و جانشين،
محرز شده بود مشخص شده بود که اين خالفت ،خالفت تکويني است که ريشه در تواناييها و
کماالت فردي دارد .و خليفه و جانشين شدن ،موجب امتياز و برتري خواهد شد .مالصدرا معناي
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ديگري براي هبوط ذکر ميکند و آن را به نفس انساني مربوط ميداند که در ارض بدن گرفتار
آمده است ،از اين جهت معتقد است اگر نفس به همان وجود عقلي تبعي اکتفا ميکرد ،از
کثيري از مراتب وجودي محروم ميشد و حيث جامعيت نمييافت ،و تنها با وجود ربالنوع
خود متحد ميبود ،ولي با نزول به عالم جسماني (قوس نزول) و طي حرکت جوهري (قوس
صعود) است که ميتواند ديگر مثل را شهود کند .پس حکمت هبوط از اين منظر ،دستيابي
نفس به برخي از کماالت است که در نشئة عقلي داراي آن نبود(همو ،اسفار ،ج ،3ص  )332در
کنار همة اين تفاسير مالصدرا گاه حکمت هبوط انسان را آبادان کردن دنيا و آخرت هر دو
دانسته و حتي گناه فرزندان آدم را الزمة آباداني دنيا ميداند.
.9گناهکار و در نتيجه محكوم به مرگ بودنِ همة انسانها

گفتيم که از نظر آگوستين ،گناه اوليه موجب مصيبتهاي ذاتي براي بشر شد .اين مصيبتها ،از
جمله مرگ ،از طريق آدم به نوع بشر براي هميشه منتقل شد(آگوستين ،اعترافات ،ص.)55 -59
منظور آگوستين اين است که همانطور که خصوصيات جسماني خود را از والدين به ارث
ميگيريم ،طبيعت گناهآلود را هم از آدم به ارث ميبريم .بنابراين به دليل همين وراثت،
وضع جديد که محکوميت به گناه و مرگ بود ،در فرزندانشان نيز تکثير شد(همو ،شهر خدا،
ص .)527-522دليل اتخاذ چنين موضعي از سوي آگوستين عمدتاً درونديني و مبتني بر حجيت
کتاب مقدس و سنت ايمان مسيحي است .در داستان هبوط آدم به صورتي که در عهد عتيق آمده
است ،مرگ پيامد گناه آدم و حوا دانسته شده است ،ولي از آن موروثي بودن گناه استفاده
نميشود ،ولي در عهد جديد ،به خصوص در نامههاي پولس زمينة چنين تفسيري وجود دارد.
بنابراين آموزهي گناه نخستين آگوستين ،در مجموع رنگي پولسي -کتاب مقدسي ،دارد .تئوري
آگوستين توضيح نميدهد که چرا نسل آدم تنها مسئول گناه اول او هستند نه گناهان بعدي و چرا
مسئول گناهان اجدادِ بعد از خودِ آدم نيستند .طبق آنچه گفتيم آگوستين ديدگاه افراطياي
نسبت به اين مسئله دارد ،اما مالصدرا گناهکار بودن نسل بشري را نميپذيرد ،گرچه هبوط انسان
همانطور که گفتيم مورد قبول مالصدرا نيز هست ،ولي پيامدهاي سوئش تا به اين حد ريشهدار و
چارهناپذير نيست و تأثير تکوينياش تا بدان پايه نيست که جان بشر يکسره آلوده به گناه باشد.
بلکه مالصدرا قائل به فطرت پاک اوليه است که در طول مسير زندگي ممکن است به گناه آلوده
شود .عالوه بر اين ،وي بر اساس تعاليم قرآن قائل به سجدة فرشتگان در مقابل انسان است.
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در اين سجده ،آدم نمونه و نمايندة بشر بود و ساير بشر هم حکم آدم را دارند(شيرازي،
تفسيرالقرآن ،ج ،3ص .)5-9عالوه بر اينها همانطور که گفتيم از ديدگاه مالصدرا انسان
ميتواند با حرکت جوهري خود قوس صعود را طي کند و به مرتبة انسان کامل و فراتر از تمام
موجودات برسد ،طوري که تمام موجودات مسخر او شوند و در مقابل او به سجده درآيند
(همان ،ج ،3ص.)57-52
 .1مجازات گناه

آگوستين ،تبعات ناگزيري را براي گناه نخستين بر ميشمارد ،از جمله .7 :غلبة نفس بر بدن و در
نتيجه محروم شدن نفس از اطاعت جسم و شروع نزاع بين آن دو ،در حالي که قبل از گناه ،جسم
خدمتکارِ زيردست نفس

بود( Schaff,p.59, Nisula, p.103, Vessy, p.362, Vessy, p.362

و

آگوستين ،شهر خدا ،ص )925؛  .2ابتال به پيري و سالخوردگي؛ که جسم در اثر ضعف طبيعي
با ارادة انسان مخالفت ميکند و گذشت زمان عليرغم ميل بشر جسم را ميفرسايد و در نتيجه به
مرگ نزديک ميکند .در حالي که وعدة خداوند بر اين قرار گرفته بود که جسم نفساني اولية
بشر به جسم روحاني تبديل شود که نه بميرد و نه پيري و فرسودگي وي را رنج دهد (آگوستين،
شهر خدا ،ص)551-593؛  .3ابتال به شهوت؛ که به اعتقاد آگوستين ،قبل از گناه نخستين ،شهوت
جنسي وجود نداشت و همانطور که انسان به وسيلة ارادة خويش ميتوانست اندامهاي ديگر نظير
دست و پا را حرکت دهد ،ميتوانست با ارادة خويش اندامهاي تناسلي را تحت فرمان درآورد و
آن را وادار به توليد نسل کند (همان ،ص .)522 -999ولي اکنون دقيقاً بهخاطر پيوستگي ميان
رابطة جنسي و بقاي نسل ،انسان به تودهاي از خسران مبدل شده است(ويل دورانت ،ص.)51 -59
البته اين چيزي متفاوت از خود گناه است؛ چرا که غسل تعميد سبب پاک شدن انسانها از گناه
نخستين ميشود ،اما شهوت در انسان باقي ميماند .1 .ابتال به انواع بالها؛ آگوستين معتقد است با
گناه نخستين به درون مصيبتهاي اين زندگي فاني رانده شدهايم(آگوستين ،شهر خدا،
ص  .)225بالهايي مانند ناداني عميق ،دغدغههاي فرساينده ،خيانت ،خشم ،ناآرامي ،اندوه ،شادي
ديوانهوار ،جنايات ،جنگ و نزاع در ميان انسانها و (..همان ،ص  .)7951وي معتقد است هيچ
کدام از اين شرور در سرشت بشري به هنگام خلقت هيچ جايي نداشت ،اين امورخصايص انسان
فروافتاده و هبوطکرده است .با همة اين اوصاف آگوستين چون همهچيز اين عالم را خير ميبيند،
شر را به سرشت انسان نسبت نميدهد .از اينرو اين آثار که همة فرزندان آدم با آنها زاده
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ميشوند را کيفر گناه و نتيجة ارادة شري ميداند ،که آدم مرتکب شد و باعث شد که فرزندان
وي از سرشت طبيعي خود دور شوند ).(Augustine, on Free Choice of the Will, p.106

 .5ابتال

به اقسام مرگ :يکي از مهمترين ع واقب گناه نخستين که هم عهد عتيق و هم عهد جديد و
نامه هاي پولس بر آن تأکيد دارد ،ابتال به مرگ و فناپذيري است .آگوستين با الهام از سخنان
پولس نتيجه مي گيرد که هرجا گناه باشد ،مرگ نيز وجود دارد .با اين حال مرگ جسم با
رستاخيز تمام ميشود ،آنچه نگرانکننده است ،مرگ نفس است ) .(Schaff, Ibid, p.248مرگ
نفس عبارت است از زندگي در گناه .در اين حالت نفس هرچند که جاودانه است ولي توسط
گناه که ويرانگر آن است به مرگ خاص خويش گرفتار شده و به گونهاي در تاريکي گناه
غوطهور ميشود که قواي خويش را از دست ميدهد و ديگر حس و دريافت ندارد و نميتواند
واقعيت هاي پيرامون خويش را تشخيص دهد .در نتيجه حضور خدا و اشتياق به او را از دست
ميدهد (آگوستين ،اعترافات ،ص .)792 -779طبق اين ديدگاه بودن با خدا ،حيات و زندگي
است و دوري از او مرگي تدريجي که دائم نزديک ميشود و لحظهاي تأخير نميکند .و نهايتاً
مرگ ابدي؛ که نتيجه و تکميل مرگ نفس است که همان جدايي ابدي از خدا به همراه مجازات
واقعي است .اين مرگ که در هنگام داوري و محکوميت نهايي ،اتفاق خواهد افتاد ،بدترين قسم
مرگ است چرا که اوالً با هيچ مرگ ديگري به پايان نميرسد ،ثانياً اتحاد ناخواستة نفس و بدن
در مجازات ابدي است (همو ،شهر خدا ،ص  .)515در اين مرگ شخص همزمان دو درد را
تحمل مي کند :دردي روحي که ناشي از دوري از خداست و دردي فيزيکي و جسمي که ناشي
از عذاب و آتش است

)p. 361

 .(Vessy,اين قسم مرگ شامل افرادي ميشود که با همان

وضعيت مرگ نفس اين دنيا را ترک ميکنند و در همين دنيا به دنبال زنده شدن نيستند .طبق
آنچه گفتيم مرگ جسم همگاني است و خوب و بد بودنش بستگي به سرنوشت انسان پس از
مرگ دارد ،به همين سبب براي نيکان خود و براي تبهکاران بد است .اما دو مرگ ديگر براي
همه عموميت ندارد و براي هيچ کس هم خوب نيست .و هرگز به سراغ نيکان نميآيد .مالصدرا
در اعتقاد به مرگ نفس و مرگ ابدي که هر دو به روح انسان مربوط ميشود ،با آگوستين
همعقيده است ،البته به شرطي که تأثير گناه نخستين را از آنها حذف کنيم و اين اقسامِ مرگ را
بر مبناي گناهان ارادي اختياري تبيين کنيم .مرگ جسم را هم تابع مرگ روحاني آدم (ع) و
مجازات گناه وي ندانسته ،بلکه آن را کامالً طبيعي و الزمة زندگي دنيوي و مرحلهاي از کمال
بشر ميداند.
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 .5راه نجات از گناه نخستين و عواقب آن

آگوستين معتقد است در اثر اين گناهِ موروثي ،رستگاري از انسان رخت بربسته و او هر قدر هم
بکوشد با اعمال خويش نميتواند از مرگ ابدي که نتيجة گناه است نجات يابد ،وي بر اين نکته
پافشاري ميکند که پس از هبوط ،ارادة انسانها در ارتکاب بدي آزاد است ،اما در انجام
کارهاي خوب به فيض خدا که از طريق مسيح ظهور کرده است ،نيازمند است .در ادامه با بررسي
تطبيقي فيض با لطف و فديه با شفاعت به بررسي اين موضوع از ديدگاه هر دو انديشمند
ميپردازيم:
 .1 .5فيض يا لطف

آموزة فيض در الهيات آگوستين ،ارتباط تنگاتنگي با مسئلة گناه اوليه و نجات از عواقب آن،
بخصوص مرگ دارد .وي معتقد است گناه نخستين ،ارادة بشر را به حدي متأثر کرده است که
دستيابي مجدد بشر به ارادهاي پاک و پالوده از گناه را با نوعي دشواري حداکثري مواجه ساخته
است؛ تا آنجا که دخالت مستقيم خدا در وصول به چنين مقصودي را ضروري ميسازد .طبق
اين ديدگاه از آنجا که همه گناهکارند ،همه نيازمند نجاتاند ،ولي بشر هرگز نميتواند به مدد
ابزارها و امکانات خود ،به دوستي با خدا درآيد و ناتوان از آن است که خود را نجات دهد.

بنابراين دگرگوني حتمي بايد از بيرون بشر صورت گيرد و وي را نجات دهد (آگوستين ،شهر
خدا ،ص  ،523مک گراث ،ج ،7ص ،91 -95ياسپرس ،ص ،51 -27اي وان وورست ،ص )711
وي حتي تأکيد ميکند که اگر فيضي نباشد شريعت نيز ما را نجات نميدهد ،چرا که شريعت
هرچند که به انسان خير و شر ميآموزد ،اما فيض خداوند و ارادهي او به انسان قدرت و توان
مي دهد تا از شر بپرهيزد و خير را انجام دهد .از ديدگاه وي فيض ،همان اظهار لطف و رحمت
خداوند است نسبت به بندگان گناهکار ،يعني خداوند گناهکاران را در حالتي که لياقت و
استحقاق ندارند ،خالصي ميبخشد (آگوستين ،شهر خدا ،ص979؛ وير ،ص 111؛ مکگراث،
ج ،7ص959-99؛ ويل دورانت ،ص  .)51نتيجه آنکه آگوستين با اينکه اختيار انسان را به همراه
فيض الهي مي پذيرد ،بر اين نظر اصرار دارد که انسان به سبب گناه نخستين ،قدرت و توان کافي
براي برگزيده شدن و به سعادت رسيدن را ندارد ،از اينرو ابتکار عمل الهي در کار فيض،
پيشقدم شده ،زمينهسازي ميکند و در نهايت موجب پاسخ اختياري انسان ميشود.
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آموزهاي که همتاي اين انديشه در آثار مالصدرا ديده ميشود ،آموزة لطف است .لطف
عبارت است از کارها و اموري که مکلف توسط آنها به انجام طاعات نزديکتر و از انجام
معصيت دورتر ميگردد .يعني زمينه را جهت انجام تکليف الهي مساعد ميسازد ،مشروط بر اين-
که به حد الجاء و سلب اختيار مکلف منتهي نگردد ،مانند وجوب تکليف ،بعثت انبياء و نصب
امام .مالصدرا معتقد است از باب «قاعدة لطف» و از باب ضرورت عقلي بر خداوند الزم است که
براي سير تکاملي انسان در نشئة دنيا ،و براي رفع احتياج انسانها در امور معاش و معاد با لطف

خويش ،هدايت و تدبير الزم را در اختيار او قرار دهد (شيرازي ،الشواهد الربوبيه في المناهج
السلوکيه ،ص 395؛ المبدأ و المعاد ،ص ،122 -123الحکمـة المتعاليـة في األسفار األربعـة ،ج،5
ص  ،312ج ،2ص  ،55ج ،9ص  ،239ج ،1ص  .)211-219به همين سبب وجود امام معصوم به
عنوان حجت الهي براي رهبري مردم ،را بنيان قاعدة لطف ميداند .مالصدرا ضمنِ طرح آموزة
لطف ،بر اختيار انسان تأکيد ميورزد .لطف الهي در واقع ياري حکيمانة خداوند در آسانسازي
و زمينهسازي انتخاب افعال شايسته و پرهيز از افعال ناشايست است.
خداوند با لطف خود ،انسانها را به سوي نيکيها هدايت ميکند .اينکه کافر ايمان نياورده و
يا اينکه گنهکار سر تعظيم فرود نميآورد ،به لحاظ جهتِ قويتري است که ارادة او باشد.
بنابراين جزء اخير علت تامة انجام افعال ارادي ،اختيار انسان است ،نه لطف .در مقابل آگوستين
هرچند اختيار را ميپذيرد و اتحاد فيض و اراده ،را مؤثر در نجات و رستگاري ميداند ،با تأکيد
بر انحطاط انسان و ناتواني ارادة او در دستيابي به رستگاري ،معتقد است اصالت در اين امر از آنِ
فيض است .بنابراين در الهيات آگوستين ،عامل نهايي براي تحقق اعمال ارادي انسان ،فيض الهي
است و همين جزء اخيرِ علت تامه اعمال اختياري به شمار ميآيد .از نگاه مالصدرا ،لطف الهي،
هيچ کس را مجبور به عمل کردن در اين جهت يا آن جهت نميکند .در واقع ،اراده و اختيار
انسان ذاتاً به هيچ سمت و سويي ،نه خير و نه شر گرايشِ بيشتر ندارد؛ بلکه نسبت به هر
کدام ،گرايش برابر دارد .نزد مالصدرا نه تنها آموزه گناه نخستين جايي ندارد ،بلکه در نگاه
انسانشناسانة وي که مبتني بر آموزههاي وحياني است انسان جايگاه کريمانه دارد و با انجام
اعمال خير که مورد تأييد شرع است ،مشمول رحمت و فيض الهي قرار ميگيرد .همچنين از
ديدگاه مالصدرا که برگرفته شده از قرآن کريم است ،انسان از اين جهت جانشين خدا روي
زمين قرار داده شده که جامع مظاهر اسماء خداوند است .بنابراين ،انسان از جايگاه بس واال و
ويژهاي برخوردار است.
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 .9 .5فديه يا شفاعت

به دنبال طرح و قبول آموزة گناه نخستين و انتقال آن به صورت ارثي به فرزندان آدم ،آموزة
الوهيت عيسي مسيح و قرباني شدن وي براي نجات انسانها در ميان مسيحيان مطرح شد.
آگوستين معتقد است هيچ راه ديگري براي از ميان برداشتن گناه نيست ،جز اينکه انسان از نو
آفريده شود تا همانطور که همه يکبار در آدم مردند ،دوباره همه در مسيح به زندگي
بازگردند .راه آن فدية عيسي مسيح است که به طور خالصه عبارت است از واقعة مرگ مسيح
روي صليب براي رهايي انسان از گناه و مرگ .بنابراين مرگ مسيح هم باعث آمرزش گناهان
بشر شد و هم باعث خشنودي کامل خداوند و در نتيجه مصالحه و آشتي او با بشريت.
بر اساس تعاليم آگوستين ،عيسي حتي از حق الوهي خويش بهره نجست و راضي نشد که با
خدا برابر باشد؛ از اين رو به شکل انسان درآمد ،خود را فروتن ساخت و تسليم مرگ شد ،آن هم
مرگ بر صليب .در واقع عيسي مسيح اين خواري را تحمل کرد تا انسانها را از مرگ ابدي
نجات دهد (آگوستين ،اعترافات ،ص .)315 -319از ديدگاه او فقط عيسي مسيح ميتواند واسطة
بين خدا و انسان شود؛ چرا که او هرچند که جسم پذيرفت ولي گناه نکرد (همو ،شهر خدا،
ص  .) 371همچنين به اعتقاد وي خداوند ،مسيح را از مردگان برخيزاند و او را بر گناه و مرگ
پيروز گرداند .بنابراين پيروزي عيسي بر مرگ و رستاخيز او از مردگان از ديدگاه آگوستين
نشاندهندة آن است که خداي توانا قدرت دارد زندگي را از بدترين گونه مرگ و موفقيت را از
شديدترين شکست ظاهري ،پديد آورد و جانکاهترين درد و رنج را به شادي و سعادت متحول
کند)p.103, Chadwick, p.42

 Nisula,و آگوستين ،شهر خدا ،ص .)355 -359بنابراين معنا و

مفهومي که آگوستين از مرگ مسيح به دست آورده است اين است که مرگ او انسان را از
مرگ روحاني به حيات روحاني و از قدرت گناه به قدرت خدا وارد کرد و از اسارت و مجازات
گناه و مرگ آزاد ساخت .پس هر کسي که به مرگ و رستاخيز عيسي (ع) ايمان آورد ،نجات به
او اعطا خواهد شد(آگوستين ،اعترافات ،ص .)722 -739سؤالي که در اينجا مطرح ميشود اين
است که آيا خداوند نميتوانست به وسيلة پيامبران ديگر مسئلة فدا را انجام دهد و چارهاي نبود
که خود به صورت بشر درآمده و توسط مردم کشته شود؟ به سخن ديگر ،چرا خداوند با خلقت
موجودي با روال طبيعي چنين کاري را صورت نداد؟ آگوستين در پاسخ به اين پرسش معتقد
است با وجود آلوده شدن بشر ،زايش طبيعي دچار انحراف شد ،به همين دليل ميبايست با زايش
روحاني ،خلقت تازهاي را شروع کند .خدا با زايش روحاني ،خلقت تازهاي را شروع کرد .نوع
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بشر به واسطة خلقت ،هستي يافت؛ اما نژاد الهي از طريق نژاد روحاني آغاز شد .خدا نميتوانست
از طريق ابراهيم ،موسي يا يکي از انبياء که از طريق خلقت طبيعي به دنيا آمدند اين کار را بکند،
زيرا گناه چون اصل انسان را آلوده ساخته بود ،تمام انسانها بدون استثنا حتي انبيا نيز به اين گناه
آلوده بودند .به همين دليل ميبايست چارهاي انديشيده شود تا اشرف مخلوقات ،از اين ورطه
سقوط ،نجات يابد و نجات بشر ممکن نبود مگر به وسيلة فرستادن يگانة پسر خدا.
آموزهاي که به جاي آموزة فديه در ديدگاه مالصدرا مطرح ميشود ،آموزة شفاعت است .که
وي راه ادراک آن را متابعت از وحي پيامبر اکرم (ص) و اهل بيت نبوت و واليت ميداند و عقل
نظري را نيز ناتوان از درک اين مسئله ميداند .به همين سبب بيشتر در کتب تفسيري خويش آن
را بيان ميکند .وي شفاعت را به دو معني به کار ميبرد .7 :به معني تابش نور الهي ،که اين

شفاعت شامل تمام موجودات ميشود و دنيا و آخرت را در بر ميگيرد (شيرازي ،تفسيرالقرآن،
ج ،1ص)721؛  .2به معناي وساطت در قيامت براي آمرزش گناهان و رفع عقاب از گروه خاصي
از گناهکاران(همو ،مفاتيح الغيب ،ص)591؛ بدين نحو که فرد آبرومندي واسطه شده و با ضميمه
کردن خود به مؤمن گناهکار و جفت شدن با او ،شايستگي بخشش گناهان و نجات از عقاب
الهي را براي او فراهم نمايد .مالصدرا شفاعت به اين معني را شامل موحّد فاسقي ميداند که به
سبب قيود دنيوي که مانع سلوک وي به طريق حق ميگردد ،روي صراط نگه داشته ميشود ،به
نحوي که نه به طرف بهشت ميرود و نه به سبب قوت ايمان و نور توحيد ،در آتش ميافتد ،تا
اينکه شفاعت کساني که خدا به آنها اجازه داده است ،شامل حالش گردد (همو ،اسفار ،ج،2
ص  .)375از ديدگاه وي انسانها در گذر از صراط ،سرنوشت متفاوتي پيدا ميکنند .گروهي
بدون دغدغه و به راحتي از آن عبور ميکنند؛ گروهي ديگر توان عبور نداشته و در آتش
جهنم فرو ميافتند؛ ولي گروه سوم ،که مؤمنين گناهکار ميباشند ،در حين گذر ،قالبها و
طنابها و شوکهايي که صورت اعمال آنها بوده و کنايه از دلبستگي و تعلق به امور
دنيوياند ،آنان را روي پل صراط نگاه ميدارد و نميتوانند وارد بهشت شوند ،مگر اينکه
شفاعت شفاعتکنندگان شامل حالشان گردد (همان ،الشواهدالربوبيـة في المناهج السلوکيه،
ص .)377طبق اين ديدگاه خداوند مؤمنين در بند و گرفتار را نااميد نکرده و رحمت خود را
شامل حالشان ميگرداند .در ساية رحمت واسعة الهي هر کدام از مؤمنان گرفتار ،متناسب با
اعمالشان مورد شفاعت قرار ميگيرند .بنابراين در ديدگاه مالصدرا مقصود از شفاعت وساطت و
ميانجيگري اولياي خدا در بخشودن گناهان مؤمنان است .گويا شخص گناهکار خود به تنهايي
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استحقاق رحمت الهي را ندارد؛ اما با پيوست درخواست شفيع ،اين قابليت در او پديد ميآيد.
مالصدرا خداوند متعال را اولين شفيع و تنها شفيع واقعي ميداند که مبدأ هرگونه شفاعت بوده ،و
شفاعت ديگران فقط به اذن و ارادة او معني پيدا ميکند .حضرت محمد (ص) نيز معلم تمامي
انبياء و پيشرو تمام آنها در فتح باب شفاعت است (همو ،تفسيرالقرآن ،ج ،1ص  .)33چرا که نور
الهي مستقيم بر ذات نبي اکرم (ص) متجلي شده سپس بر ساير ذوات و ممکناتي که مناسبت
خاصي با آن حضرت دارند و شبيه مناسبت آن حضرت با خدا است ،منعکس و منتشر ميشود .بر
همين اساس ،تمام کساني که اين مناسبت را داشته باشند چه در گذشته و چه در آينده ،نسبتشان
با آن حضرت درست باشد ،نور الهي از او بر وي منعکس ميگردد .و اين است معناي شفاعت
که تمامي مردم ،حتي پيامبران و اولياي پيشين و پسين ،در قيامت محتاج آن خواهند بود .طبق
آنچه گفتيم آموزة فدية آگوستين و شفاعت مورد نظر مالصدرا وجوه اشتراکي دارند .از جمله
اين که هر دو آموزه به واسطه و ميانجي نياز دارند ،هر دو مبتني بر اذن الهي هستند ،هر دو فعل
خداوند به شمار ميروند ،هر دو براي نجات انسان وضع شدهاند .هر دو به شرايطي نياز دارند .اما
با وجود اين نقاط اشتراک ،جايگاه اعتقادي و نيز کارکرد آنها با هم تفاوت ماهوي خيلي جدي
دارند .آموزهي کف اره يا فديه از ارکان اساسي الهيات آگوستيني ،به ويژه مسئلة نجات محسوب
مي شود و در صورتي که اين آموزه دچار خدشه شود ،تمام ساختار االهيات آگوستين فرو
ميريزد ،در حالي که مسئلة شفاعت در آموزههاي مالصدرا نقش مکمل را ايفا ميکند و نقش
انسان ناديده گرفته نميشود .در مسئلة فدية آگوستيني ،انسان نقش چنداني در نجات ندارد؛ اما
در مسئلة شفاعت مالصدرا ،خود انسان براي نجات ايفاي نقش ميکند .عالوه بر اين ،فديه باعث
تحول سرشت گناهآلود انسان ميشود؛ ولي در مسئلة شفاعت ،سرشت انسان گناهآلود نيست تا به
تحول نياز داشته باشد .فديه در وهلة نخست ترميمکنندة ارتباط انسان با خدا در ارتباط با گناه
اوليه است؛ اما شفاعت مربوط به آمرزش گناهان در طول زندگي است .جايگاه شريعت نسبت به
مسئلة فديه با جايگاه آن نسبت به شفاعت متفاوت است .در آموزة آگوستيني ،شريعت نقشي در
نجات انسان ندارد ،همانطورکه آگوستين ميگويد اعطاي حيات جاودان در توان شريعت
نيست ،بلکه ايمان است که حيات جاودان ميبخشد ) ،(Augustine, Grace and Will, p.115اما از
ديدگاه مالصدرا ايمان و عمل هر دو در نجات انسان نقش دارند؛ در واقع انسان هميشه عبد و
بنده خداست و عمل به شريعت براي نجات و رستگاري او ضروري است و اين کار زمينه را
براي شفاعت او محکمتر و استوارتر ميسازد و شفاعت در واقع ضميمه شدن شفاعت شفيع به
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ايمان و عمل انسان است .اما در ديدگاه آگوستين ،ايمان به مسيح نقش اصلي در تحقق نجات
انسان دارد و حتي خود ايمان هم موهبت خداست .از همه مهمتر اينکه مالصدرا فدية عيسي را
غير از شفاعت ايشان ميداند و شفاعت را در حق ايشان ثابت ميداند .اما فديه را که به معني فديه
دادن و عوض گرفتن است ،در واقع باطل ساختن دستگاه جزا و پاداش است و موجب از بين
رفتن سلطنت مطلقة الهي ميشود ،قبول ندارد.
.6آثار وضعي گناه از ديدگاه هر دو انديشمند

هم مالصدرا و هم آگوستين ،قائل به آثار و پيامدهاي وضعي براي گناه هستند و گناه را مهمترين
عامل از بينبرندة ابزار شناختي انسان و در نتيجه مرگ قلب و نفس آدمي ميدانند .اين آثار
عبارتاند از:
 .1 .6از بين برندة فطرت اوليه

همانطور که گفتيم مالصدرا معتقد است انسان با فطرت سالم و پاک متولد ميشود و هدايت که
الزمة خلقت بشر است ،در تمامي افراد يکسان موجود است .اگر افراد از اين وضعيت بيگناهي
سقوط ميکنند ،بهدليل عمل اختياري و گناهان شخصي آنها است .به عبارت ديگر ،نفس انساني
در ابتداي خلقت به حسب فطرت ،براي قبول و پذيرش آثار ملکيه ،شيطانيه ،بهيمي و سبعي
يکسان است .حال اگر انسان از شهوت و غضبش تبعيت کند ،شيطان به واسطة پيروي از هوي و
شهوات و اوهام و خياالت فاسدة دروغ ،بر او مسلط ميشود و به تدريج فطرت اولية انسان نابود
مي شود .اين اولين گام در مرگ ابزار شناختي انسان است .و معارف فطري وي را تحت تأثير
قرار ميدهد و راه را بر معارف حقة الهي ميبندد (شيرازي ،تفسيرالقرآن ،ج ،9ص  ،729ج،7
ص  .)372آگوستين پاک بودن فطرت اوليه را قبول ندارد ،بلکه انسان را از ابتداي خلقت آلوده
به گناه ميداند.
 .9 .6تحريف کنندة حقيقت

هر دو انديشمند ،گناه را ،تحريفکنندة حقيقت ميدانند .مالصدرا تصريح ميکند ،بسياري از
افراد بهدليل اصرار در گناهکاري قدرت تشخيص خود را از دست ميدهند .چرا که گناه باعث
تحريف در حقايق ميشود و ديدة قلب را کور ميکند و حقايق را برعکس جلوه ميدهد .به
نحوي که انسان ،باطل را حق و حق را باطل ميبيند و بدين صورت سير انسان به سوي خداوند
معکوس و به سمت دنيا سوق داده ميشود .چنين فردي ،در تشخيص اهم و مهم سرگردان
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ميشود و نميتواند تشخيص دهد که ميان امور مهم کدام مهمتر است يا ميان خسارتها کدام
عظيمتر است (همان ،ج ،7ص  .)171نمونة اين تحريف حقيقت اين است که حقايق مبدأ و معاد
براي نفس مشتبه ميشود و وي آخرت را نيز مانند محسوسات و از جنس همين خواهشها
و شـهوات مـيپندارد ،جـز اين که آنها را دائمي و لذيذتر ميشمارد (همو ،کسراألصنام،
ص .) 25 -22آگوستين نيز اين تغيير جهت از خير عالي به سمت خير داني ،را از نتايج گناه و
خود گناه ميداند .که طي آن شخص درگير زندگياي ميشود که در مقايسه با زندگي عاليتر
مرده است ).(Augustine, on Free Choice of the Will, p.18

به طور کلي مفهوم زندگي مرده در

مقابل حياتي که از طريق ايمان زنده خوانده ميشود ،مفهومي محوري در نظر آگوستين است.
به باور او تنها حياتي حيات به معناي واقعي کلمه است که به سوي خدا جهتگيري شده باشد.
آلودگي انسان به گناه انسان را از چنين حياتي محروم ميکند .طبق اين ديدگاه گناه هر چند
جزئي اثر خويش را ميگذارد .و با هر انحرافي هرچند جزئي در جهت خواست و عشق ،انسان
در عمل ،مرتکب افعالي گناهآلود ميشود و کسي که در هر عمل ارادي جزئي خود به خواست
يا عالقهاي گناهآلود تحقق ميبخشد ،در رويگرداني هر چه بيشتر از خدا به سوي خود گام
برميدارد و خود اين گام محدودکنندة دايرة انتخابهاي بعدي وي خواهد بود .بنابراين همين که
انسان دست به ترجيح خير داني بر خير عالي ميزند و خود و نه خدا را مبناي زندگياش قرار
ميدهد ،مرتکب دروغگويي و فريبکارياي در نفس خود ميشود ،هنگامي که انسان بنا به
رأي خود زندگي ميکند به يقين بر اساس دروغ زندگي ميکند؛ چرا که خداوند او را نه براي
اينکه زندگياش را خودسرانه شکل دهد ،آفريد ،بلکه براي اينکه آنگونه که خدا ميخواهد
زندگي کند و کاري که خالف اين است ،نه حقيقت بلکه دروغ است (آگوستين ،شهر خدا،
ص  .)515نتيجه اينکه يکي از جديترين موانع بر سر راه شناخت حقيقت ،از ديدگاه هر دو
انديشمند ،خواستههاي گناهآلود است.
 .9 .6تحريف معارف عقلي

گناه ،معارف عقلي ما را نيز تحتالشعاع قرار ميدهد .مالصدرا بر اساس احاديث و روايات
معتقد است با هر گناهي خسران و کمبودي در وجود انسان و گرفتگياي در نفس وي حاصل
ميشود که رفع آن به هيچ نحو امکانپذير نيست (همان ،ص .)75چون حتي اگر کار نيکي انجام
دهد که آن گناه را ساقط کند ،قلب بر ميگردد به حالت قبل از گناه .و نوري بر آن اضافه
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نميشود و اين خسران و نقصاني است که رهايي از آن ممکن نيست (شيرازي ،المبدأ و المعاد،
ص  .)395در واقع از ديدگاه مالصدرا ،انسان به محض اينکه به گناهي توجه ميکند ،ارادهاي
که جهتدهنده و متوجهکنندة عقل به سوي حقيقت است را از دست ميدهد ،به نحوي که اگر
همان مقدار کشش و اراده ،به سوي حقيقت جهتگيري شده بود ،به دريافت حقيقتي موفق
مي شد .بنابراين طبق اين ديدگاه ،دوري از معصيت شرط عصمت عقل در احکام عقلي و برهاني
دانسته ميشود (همان ،ص  .)212آگوستين نيز معتقد است اصليترين تأثيري که گناه به جاي
ميگذارد ،جلوگيري از دستيابي به حکمت است .به باور آگوستين ،عقل در باالترين حد
توانايي خود ميتواند موفق به شهود صور جاودانه شود .اما انسان تنها در صورتي ميتواند به
حکمت و معرفت به حقايق جاودانه دست يابد و آنها را معيار همة احکام خود قرار دهد که
خود را از اثرات معرفتي گناه برهاند .و اين آثار اعم از اثرات گناه نخستين و گناهان عملي
است که به نظر آگوستين ،رهايي از آنها تنها با استمداد از لطف الهي امکانپذير است
).(Augustine, On Nature and Grace, p.523; Gilson, p120-121; Fitzgerald, p.453

 .1 .6انحراف در علوم تجربي

آگوستين معتقد است که در اين علوم ،به شناخت امور زمانمند و عالم ماده توجه ميشود و از
حکمت که نظر و تأمل به امور جاودانه است و کارکرد عالي ذهن است ،دور ميشويم .به همين
سبب تصريح ميکند که خودِ رويگرداني از خالق به مخلوق است که انسان را متوجه عالم ماده
ميکند( .(Augustine, on the Trinity, p. 363اگر ذهن براي تدبير بدن و رفع احتياجات آن بايد به
عالم ماده روي کند و به اين ترتيب از نظر و تأمل صرف دست بکشد ،اين دقيقاً همان اثري است
که گناه به نظر آگوستين دارد .يعني چون گناه ،انسان را از خدا رويگردان و به غير او متوجه
ميکند ،اين امکان را فراهم مي آورد که انسان با ديدن مقام برتر خود نسبت به محسوسات
بکوشد تا هر چه بيشتر از آنها به سود خود بهره بگيرد .و از هيچ تالشي هم در اين راه براي
رسيدن به شهرت و نفع بيشتر فروگذار نکند .طبق اين ديدگاه گناه در اين حوزه مانعي بر سر راه
تحصيل معرفت به حساب نميآيد .بلکه به تحصيل آن کمک هم ميکند .چرا که باعث ميشود
شخص تمام امکانات و تواناييهاي شناختياش را در اين راه به کار ببرد .با اين تفکيک است که
آگوستين قائل است به عنوان مثال براي دانستن قانون جاذبه ،نيازي به مسيحي بودن نيست ،بلکه
اگر بايد مبادي طبيعت را به خالق جاودانهشان مربوط کرد ،به ايمان نياز است .بنابراين آگوستين
گناه را مانع تحصيل حکمت ميداند نه علم ) .(ibid, p.344; Nash, p.36اما مالصدرا چنين
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تفکيکي قائل نيست ،بلکه معتقد است وقتي انسان در اثر گناه در حجاب عميقي فرو رود ،اين
عامل دسترسي انسان به علوم تعليمي و اکتسابي را نيز تحت تأثير قرار ميدهد (شيرازي ،اسفار،
ج ،1ص .)219
 .5 .6مانع خودشناسي و در نتيجه خدا شناسي

هر دو انديشمند سير در اندرون و تالش براي شناخت خويشتن را کليد حل بسياري از معماهاي
الينحل ميدانند .ولي مهمترين تأثير گناه اين است که انسان را از شناخت خويشتن محروم
ميکند و اين بيتوجهي به شناخت نفس باعث ميشود که انسان به جاي توجه به درون خويش
به بيرون از خويش التفات ورزد و اين جان کالم تمام انديشمندان در باب تأثير گناه است.
بنابراين هر دو حکيم دلبستگي به لذتهاي حيواني و جسماني را بزرگترين حجاب و مانع
معرفت نفس ميدانند .به همين سبب معتقدند چون عالم ماده و جسم ،جهانِ مردگي و جهل و
عجز است و موجودات آن فاني و تباه هستند ،توجه به جهان جسم و ماده مايه فرو رفتن نفس در
باتالق ماده ميشود و نفس از شهود حقيقت خود باز ميماند .کل اعترافات آگوستين گوياي
تأمالت عميق وي در نفس خويش است .وي در آنجا به خوبي نشان ميدهد که چگونه گناه،
امکان و اجازة شناخت واقعي خويش و مواجهه با اندرون را به انسان نميدهد .وي تأکيد ميکند
که آدمي به محض نزديک شدن و رويارويي با خويشتن خويش ،تحت تأثير اميال خودخواهانه-
اش به سرعت از آن فاصله ميگيرد .اين حوزه حوزهاي است که انسان همواره از رويارويي با آن
هراس دارد و گمان ميکند در آرامش کاذبي که با فاصله گرفتن از آن به دست ميآورد ،بهتر
ميتواند به خواستههاي خود دست يابد .در حالي که انسان تا زماني که به داراييهاي خويش
واقف نباشد ،درک اين که چه لوازمي را بايد تحصيل کند و از چه موانعي بايد خالص شود
برايش ممکن نيست ) . (Augustine, On the Trinity, p.301اين گام مهمترين گام در شناخت
حقيقت خويش است ) .(ibid, Soliloqui; in Writings of Saint Augustine, p.262مالصدرا نيز
يکي از رئ وس مهلکات نفس را جهل به نفس ،که حقيقت آدمي را تشکيل ميدهد و بناي ايمان
به آخرت و معرفت و حشر و نشر ارواح و اجساد است ،ميداند .وي فراموشي خدا را علت و
سبب فراموشي نفس ميداند و معتقد است مهمترين آثار تخريبي گناه ،پيش از آنکه در ظاهر،
آثار مخرب خود را نشان دهد ،در درون آسيبهاي جدي به انسان وارد ميکند و انسان به ميزان
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ارتکابِ معاصي از مشاهدة حق محجوب ميشود و فقط در روز رستاخيز است که حقيقتِ امر بر
وي روشن ميشود (شيرازي ،اسفار ،ج ،2ص .)393
 .6 .6مرگ گوشها و چشمها

هر دو متفکر ،گناه را يکي از علل نابينايي و کري باطني انسان ميدانند .آگوستين ،در اعترافات
به اين حقيقت اعتراف ميکند که انسان در اثر گناه دچار نوعي نابينايي ميشود که وي را حتي
از درک خطا بودن فعل خود محروم ميسازد .وي براي نمونه در آنجا که از رفتار عنانگسيخته
و شرمآور دانشجوياني که در کارتاژ با آنان سروکار داشته ،سخن ميگويد به اين نکته اشاره
ميکند او نابينايي آنان را که عين مکافاتشان است موجب ارتکاب چنين اعمالي ميداند و معتقد
است ارتکاب گناه حتي مانع از تشخيص اهميت يا عظمت برخي از امور اخالقي نيز ميشود ،مثال
ه مين دانشجويان هرچند که بتوانند خسارتي را که به ديگران وارد ميآورند درک کنند،
نميتوانند دريابند که خسارتي که به خود وارد ميآورند ،از اولي بيشتر است (آگوستين،
اعترافات ،ص .)95 ، 751
مالصدرا براي توضيح اين مطلب به اين نکته اشاره ميکند که لفظ سمع و بصر و قلب هر کجا
که در قرآن به کار رود ،مراد از آن ،چيزي است که در آن براي تمامي مردم از اين مشاعر
دنيايي حاصل ميشود .ولي خداوند آن را از اهل کفر و جهل با وجود اين آالت ميگيرد؛ چرا
که آنان از اين آالت براي آنچه که براي آن خلق شدهاند ،استفاده نميکنند و اين نعمتهاي
باطني را با عدم بهرهبرداري از آن زائل ميکنند .اين افراد با وجود دارا بودن فطرت پاک اوليه و
قدرت تمييز ،از پذيرش علوم الهي و هدايت و راهنمايي پيامبران سر باز ميزنند و رفته رفته در
اثر گناه چشمهاي آنها از ديدن حقيقت کور و گوشهايشان از شنيدن خطاب الهي کر ميشود
و باعث مي شود که به چيزي مشغول شوند و گرايش پيدا کنند که شيطان به آنها الهام ميکند
(شيرازي ،تفسيرالقرآن ،ج ،9ص  .)751مالصدرا يک مرحله از اين هم باالتر ميرود و معتقد
است گناه باعث ميشود که حتي گوشها و چشمهاي ظاهري بسته شود .بنابراين با وجود اينکه
مردم گمان ميکنند اين حواس وجود دارند ،ولي در حقيقت آنها کر و کور هستند (همان ،ج،2
ص  .)31حتي اگر داراي حواس پنجگانه باشند با عروض پيري و مرگ زائل ميشود .سپس براي
آنها نوري باقي نميماند .نه نور حواسّ چرا که با مرگ زائل ميشود و نه نور ايمان و معرفت،
چون آن را کسب نکردهاند(همان ،ص.)73 -71
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 .9 .6مرگ نفس

همانطورکه پيش از اين گفتيم آگوستين مرگ نفس را يکي از اقسام اصلي مرگ ميداند و
معتقد است اين مرگ زماني اتفاق ميافتد که انسان در اثر گناه ،از خدا بريده باشد (آگوستين،
شهر خدا ،ص )533 -531مالصدرا نيز بر آن است که همانطور که براي بدنها سالمتي،
بيماري ،دارو ،غذا و مرگ وجود دارد ،براي قلبها (نفس) نيز سالمتي ،بيماري ،دارو و مرگ
وجود دارد .وي حيات و سالمتي قلب را به نور ايمان به خدا و روز آخرت دانسته و فعل خاص
آن را عبارت از ياد خداوند و اطاعت از او و عبوديتش ميداند .ولي اگر در قلب مانعي براي
ايجاد آثار خاص آن ظاهر ،باعث بيماري آن ميشود .از جمله اين موانع اوصاف و صفاتي مانند
جهل مرکب ،نفاق ،انکار ،شک ،عناد ،حسد و صفات مهلک ديگري غير از اينها است که اگر
در قلب رسوخ کنند و مستحکم شوند ،غيرقابل عالج هستند .مراد از مرگ قلب هم نبودن حيات
عقلي و بطالن استعداد آن براي به دست آوردن نيکبختي و سعادت آنجهاني و سلب قواها از
گوش و چشم و دل است .عاملي که باعث رسيدن نفس به اين مرحله ميشود ،گناه است .ولي
اين اتفاق به تدريج پيش ميآيد و به تدريج باعث بسته شدن دريچههاي قلب و مرگ آن
ميشود .مالصدرا راه درمان بيماري قلوب را حالوت علم و تلخي صبر ميداند و معتقد است
عالج قلب با دو اصل علم و تقوي است و کل قرآن براي بيان اين دو اصل است .آگوستين علت
مرگ نفس را تغييرجهت احساسها و خواستههاي انسان از خير و حقيقت مطلق به خود ميداند.
و منشأ اين رويگراني را تکبر ميداند (شيرازي ،تفسيرالقرآن ،ج ،7ص.)325 -321
 .9عوامل مرگ دل

هر دو عوامل زيادي را براي مرگ دل بر ميشمرند ،از جمله:
 .1 .9انقياد و فروتني عقل از امور سهگانة شهوت ،خشم و وهم

مالصدرا اين سه قوه را به عنوان جامع شرّ و عصيان معرفي ميکند و تصريح ميکند که خداوند
اين قوا را براي رفع حاجت انسان مادام که در دنياست ،قرار داده ،تا اگر در راهي که براي آن
خلق شده است ،به کار گرفته شود ،وسيلة حسن عاقبت وي در آخرت باشد ،ولي همين سه قوه
اگر در غيرجايي که براي آن خلق شده است ،به کار گرفته شود و عقل را تحت سلطة خويش
درآورند ،باعث مرگ دل و در نتيجه شقاوت ميشوند (همان ،ج ،1ص  322 -321و ،93 -91
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ج ،5ص  ،352اسفار ،ج ،1ص  775و  ،759ج ،1ص  ،12المبدأ و المعاد ،ص ،292
الشواهد الربوبيـة ،ص  ،229کسراألصنام ،ص .)25-799
آگوستين چنين بحثي را مطرح نميکند ،ولي تکبر و عجب را مقهور کنندة عقل و تأمل انسان
ميداند).(Augustine, On the Trinity, p.356; Rist, p.29

 .9 .9دنيادوستي و مقامجويي

هم آگوستين و هم مالصدرا اشتغال به دنيا و محسوسات را ،که کمتر کسي ميتوان يافت که از
اين دو خالي باشد ،مرضي مهلک و منشأ گناهان ميدانند و معتقدند هرچه از آن فاصله بگيرند،
بيشتر به حقيقت نزديک ميشوند .آگوستين تصريح ميکند که روح به واسطة دلبستگي به دنيا
و شهوات آن از زنده شدن به حيات الهي باز ميماند( .(Augustine, ibid, p.155به همين سبب از
خدا ميخواهد که به او کمک کند تا بتواند بر دلبستگيهاي دنيوي خويش مهار بزند ،چرا
که زندگي در اين حالت را زندگي شريرانهاي ميداند که نهايتاً انسان را به هالکت ميکشاند
) .(ibid, The Christian Combat, p.331- 332وي راه رهايي از اين مسئله را که به مرگ ختم
ميشود يکسو کردن تمام خواستهها ،امکانات و تواناييها به سمت سعادت که همان قرب
خداست ميداند(آگوستين ،اعترافات ،ص.)155 -159
مالصدرا نيز معتقد است وقتي دنيادوستي قدرت گيرد و به جايي برسد که قلب را فراگرفته،
ديگر در آن جايي براي حب خدا باقي نميگذارد ،به دنبال خود غوطهوري در پيروي از
شهوات و بيباکي در نزديک شدن به سيئات را به دنبال ميآورد تا جايي که قلب ،ظلمت و
سياهي و قساوت ميگيرد و از تاريکي گناهان انباشته ميگردد و آن نور ضعيف ايمان هم که
وجود داشت رو به خاموشي ميگذارد .وقتي که فرد در اين حالت قرار گرفت ،چون
سکرات مرگ به او برسد ،محبت به خدا سستي بيشتري ميپذيرد ،چرا که چنين فردي فراق
دنيا را لمس ميکند و آن را از طرف خداوند مقدر ميبيند و در قلبش ناخشنودي از اين حالت
ايجاد ميشود .و حتي بغض به خدا جاي حب به خدا را ميگيرد .چون ميبيند که آنچه ميان
او و دلبستگيهايش جدايي ميافکند ،مرگ است و مرگ هم از جانب خداست(شيرازي،
کسراألصنام ،ص .)25 -799شايد به همين دليل است که مالصدرا همنشيني با اهل دنيا را
همنشيني با مردهدالن ميداند که باعث خاموش شدن چراغ عقل و در نتيجه مرگ دل ميشود.
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 .9 .9کفر

آگوستين بر اساس قاموس کتاب مقدس ايمان را سبب شفا يافتن و تجديد حيات قلب ميداند ،به
گونهاي که قلب و نفس انسان به وسيلة ايمان ،به جاي تمايل به شرارت و بدي به پاکي و قداست
متمايل ميگردد و حيات الهي در او متبلور ميشود .بنابراين ايمان باعث زندگي جديد ميشود
(آگوستين ،اعترافات ،ص  .)195ولي کفر و بيايماني که گناهي بس بزرگ و نابخشودني و از
موانع نجات به حساب ميآيد باعث ميشود انسان در اسارت گناه ذاتي و مرگ روحي بماند.
چنين شخصي مانند شخصي که به لحاظ جسمي مرده است ،دچار مرگ روحاني ميشود و از
درک اموري که به ماوراء طبيعت مربوط است ،عاجز و ناتوان ميگردد .به همين سبب تصريح
ميکند که بدون ايمان دشمن خداييم و ثمرة دشمن خدا بودن ،مرگ است.
مالصدرا نيز بر اساس مباني قرآني ايمان و کفر را به حيات و مرگ تعبير ميکند و بر آن است
که ايمان و حيات قلبي مانند دو مترادف هستند ،همانطور که مرگ قلبي و کفر مترادفاند .وي
کافران را به دليل پوشش و پردهاي که بر گوش و چشم باطني آنها قرار گرفته و مانع از ياد و
ذکر خداوند ميشود ،مردهاي به حساب ميآورد که نميشنوند .و آنان ،هرچند که زنده به
حيات و حس و حرکت در اين جهان هستند ،ولي به واسطة مردن روحشان در عالم آخرت از
مردگان به حساب ميآيند (شيرازي ،تفسيرالقرآن ،ج ،5ص  393و همان ،ج ،7ص .)372
مالصدرا از آنجا که حيات و مرگ را داراي مراتب ميداند ،معتقد است هيچ نفسي نيست مگر
اينکه در اصل فطرتش و قبل از اينکه استعدادش باطل شود ،بالقوه زنده است .ولي به مرور هر
آنچه که در زمين است يا متصف ميشود به مردگاني بدون اينکه زنده شوند ،و اينها همان
کفار هستند که استعدادشان براي حيات قلبي با انکار و تمرد و استکبار باطل شده است و
اکثر خلق را تشکيل ميدهند .هرچند که در جهل و بيماريشان با هم تفاوت دارند .يا زنده و
سالم هستند که اينها همان دانشمندان و مؤمنان واقعي هستند .بنابراين هم مالصدرا و هم
آگوستين ايمان و کفر را به مثابه مرگ و زندگي ميدانند ،هرچند که در متعلق ايمان با هم
همعقيده نيستند.
 .1 .9جهل و ناداني

هر دو انديشمند ،جهل و ناداني را منشأ هالکت انسان ميدانند .اما آگوستين بر مبناي گناه
نخستين ،گناه آدم را که عبارت است از نيکو ديدن خود به جاي خالق را ناشي از جهل وي
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دانسته و همين را منشأ مرگ مي داند که نقش آن همچنان در فرزندان آدم باقي مانده است .به
همين سبب حتي گناهاني که از سر جهالت انجام ميشود را سرزنش ميکند و شايستة مجازات
مي داند .مالصدرا جهل و ناداني را باعث مرگ نفس و در نتيجه هالک اخروي آن ميداند .چرا
که عمدة گناهان و بياخالقيها ناشي از جهالت و غفلت و به جهت تسلط قواي غيرعقالني بر
عقل است .علت اين جهالت نيز تعلق و وابستگي به بدن و فرو رفتن در نشئة حسي يعني سرچشمة
جهل و غفلت و مرگ است .در مقابل با تبيين عقلي آيات و افاضة معارف يقيني ،نفس انساني
نوراني ميشود و به وسيلة معارف زنده ميشود و از مرگ جهالت نجات مييابد و از خواب
غفلت بيدار شده و معقول و عاقل بالذات ميگردد (شيرازي ،تفسيرالقرآن ،ج ،9ص  222-221و
 ،752اسفار ،ج ،2ص .)213
از ديدگاه مالصدرا چون غذاي دل ،علم و حکمت و ادراک عقلي است ،به وسيلة آنها زنده
ميشود و با فقدانشان ميميرد و هالک ميشود .هرچند شخص تا در اين دنياست بهدليل دوستي
دنيا و سرگرمي او به پرورش جسم و بدن ،مرگ دل را ادراک نميکند .ولي چون مرگ طبيعي
سرگرميهاي دنيا را از او بازگيرد ،هالک خود را در مييابد .وي حتي برپايي قيامت و قوام عالم
آخرت را به علم و معرفت قلب ميداند و بر آن است کسي که علم ندارد نفس او قوام و برپايي
ندارد ،و قلبش داراي حيات ،و خودش صاحب نور نيست (شيرازي ،شرح اصول الکافي ،ج،2
ص  ،25-22تفسيرالقرآن ،ج ،7ص .)227
 .5 .9ملكه شدن گناه و در نتيجه مسخ دروني انسان

اين يک امر طبيعي است که اگر انسان به يک کار غلط ادامه دهد ،به مرور با آن انس ميگيرد،
نخست يک حالت است ،سپس به عادت تبديل ميشود و بعد از آن به ملکه تبديل ميگردد .و
گاه کارش به جايي ميرسد که بازگشت براي او ممکن نيست .در واقع الزمة طبيعي و تکويني و
اثر وضعي اين گونه أعمال ،اين ثمرات و نتايج است .و اين يک قانون در عالم آفرينش است .بر
اين اساس مالصدرا روند تدريجي ارتکاب معاصي را همان روند فعليت يافتن جنبة شيطاني و
حيواني انسان ميداند .با تکرارها و مداومتهاي فراوان بر اعمال و اخالق پست ،اين جنبه چنان
رسوخ مييابد که جنبة عقلي و ملکي نفس ،رفتهرفته کمرنگ و کمنور شده و باطل ميگردد؛
همانند آينة زنگارگرفتهاي که جيوه آن از بين رفته و ديگر قابليت صيقل يافتن را از دست
ميدهد .نفس نيز به مرحلهاي ميرسد که اميد بازگشت آن نميرود و به اين وسيله درون انسان
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در اين دنيا مسخ ميشود و در آخرت با همان شکل محشور ميگردد .بنابراين طبق اين ديدگاه
گناه افزون بر عذابهاي دنيوي و اخروي ،حالتي وجودي است که آثا خاصي بر نفس و قلب و
دل انسان ميگذارد و موجب تيرگي قلب و مسخ انسان از حالت انسانيت ميشود و در طوالني
مدت حتي نوع وي را نيز تغيير ميدهد(همان ،ج ،7ص  .)392آگوستين نيز در کنار اين ديدگاه
از عادت به گناه صحبت ميکند و معتقد است اگر گناه براي انسان عادت شود ،باعث ميشود
که حيات الهي که به آن زنده بود را از دست بدهد(آگوستين ،اعترافات ،ص.)25 -39
طبق مباحث گفته شده ،آنچه مالصدرا تحت عنوان رابطة مرگ و گناه مطرح ميکند،
گناهان ارادي و اختياري بشر در طول زندگي روزمره است .وي معتقد است هرچند که انسان
با فطرتي پاک و بيگناه زاده ميشود ،اما نفس اماره از درون و شيطان وسوسهگر از برون ،او
را هميشه به بدي و گناه فرا ميخوانند .اما آگوستين سرچشمة تمام گناهان بشر را گناه نخستين
آدم ميداند.
 .8راه رسيدن به حيات الهي و نجات از مرگ

آگوستين راه آن را ايمان به خدا ،فيض نجاتبخش مسيح و مرگ فديهوار وي ميداند ،که اين
ايمان جهت عشق و ارادة انسان را عوض ميکند و همين جهتدهي مهمترين عامل در زندگي
انسان و نجات از مرگ است .علت اين امر اين است که تأثير گناه ،به برگرداندن جهت خواست
و عشق انسانها از خدا به سوي خود است .بنابراين هرجا اين رويگرداني باشد ،مسئلة گناه
و تأثيرات آن و در نتيجه مرگ ،مطرح است .و هرجا که اين رويگرداني نباشد انسان زندگي
تازهاي از سر ميگيرد و شبيه خالق خود ميشود .از سوي ديگر وي با توجه به اينکه سعادت
حقيقي را تنها در قرب الهي ميبيند و خداوند را خالق انسان و همة موجودات ميداند ،معتقد
است انسان در سپردن خويش به خداوند ،نه تنها چيزي از دست نميدهد ،بلکه همه چيز او در
همان جهت غايت اصلي صرف ميشود ،نظاممندي صحيح اميال سبب نيل به سعادت است ،و
تفرق خواستهها مانعي در حرکت انسان در مسير سعادت محسوب ميشود ،و اگر روح انساني به
تعلقات شهواني و مادي دل ببندد و در خواهشهايش تفرق ايجاد شود ،روح او پاره پاره و
هالک شده و در نتيجه او را از مسيري که به حقيقت مطلق ميرسد ،منحرف ميکند و به سمتي
مي کشاند که ديگر سعادت حقيقي که همان زنده شدن به حيات الهي در نتيجة قرب به اوست،
قابل دسترسي نيست.
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مالصدرا راه رهايي از اين گناهان مرگبار و در نتيجه رسيدن به حيات الهي را قبل از هر چيز
پيروي از دستورات شرع و به دنبال آن ،تهذيب نفس از معاصي و رذايل و تصفيه از مشغلههاي
مادي ميداند (شيرازي ،شرح اصول الکافي ،ج ،7ص  .)295بنابراين احياي قلب از طريق تقوا و
ساير عبادات و رياضتها است .تصفيه و تهذيب باطن و سيقل دادن آئينة قلب از ناپاکيها و
آلودگيها ،آن را جلوهگاه پرتوي الهي ميکند که در آن ،ميتوان آنچه را مدنظر است،
مشاهده نمود .همچنين اگر همة قواي نفس مغلوب قوة عاقله شوند انسان تزکيه و تصفيه شده و
پرده هاي جهالت و ناداني از پيش چشمان باطن او کنار رفته و به درک عميق حقيقت الهي
ميرسد .همچنين وقتي نفس ناطقه با عقل کلي متحد شود ،به جايي ميرسد که همة حقيقتها را
درک ميکند .به تعبير آگوستين نيز اگر عقل از گناه باز داشته شود در باالترين حد توانايي خود
مي تواند موفق به شهود صور جاودانه شود .اما در اثر موانعي چون رذائل ،لذائذ ،تعلقات ،شهوات
و وسوسهها ،از اين تجريد و تعالي باز ميماند.
هم آگوستين و هم مالصدرا دعوت به تزکية نفس ميکنند ولي تفاوت اساسي بين اين دو
ديدگاه اين است که کشتن نفس و در نتيجه پاکي آن ،در ديدگاه مالصدرا به معني قطع
ريشههاي تمام شهوتها نيست ،بلکه مجاهده با نفس و ميراندن آن به معني مقهور کردن و به زير
فرمان درآوردن خواستههاي دنيايي است و اين با رهبانيت که آگوستين به آن دعوت ميکند،
تفاوتهاي اساسي دارد .نکتة ديگر اينکه مالصدرا بيشتر از هر چيزي بر دستورات شرع تأکيد
مي کند ،ولي براي آگوستين اولويت با فيض الهي است ،و معتقد است اگر فيض الهي نباشد،
حتي شرع ميتواند گمراهکننده باشد.
نتيجه

در اين مقاله ،رابطة بين مرگ و گناه از ديدگاه آگوستين و مالصدرا بررسي شد .ابتدا به تحليل
اقسام مرگ و گناه از ديدگاه هر دو انديشمند پرداختيم و در ادامه روشن کرديم که منظور هر دو
از گناهي که باعث مرگ ميشود چيست .و متوجه شديم که آنچه ديدگاه آگوستين را متفاوت
از ديدگاه مالصدرا ميکند ،اعتقاد به گناه ذاتي است .عالوه بر آن مرگ به عنوان مجازات گناه
انسان مشخص شده و گناه علت آن است .بنابراين گناه هم به معناي يک فعل بد سزاوار مجازات
است و هم به معناي مرگي که نتيجة گناه است .آگوستين گناه نخستين را سرچشمة گناهکاري
تمام آدميان ميداند و معتقد است هنگام گناه تمام نسل بشر با وي بودند و گناه و در نتيجه مرگ
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را از وي به ارث بردند .از نظر آگوستين ،گناه نخستين آدم يک رويداد صرف نيست ،بلکه يک
وضعيت است .اين وضعيت که شامل از دست دادن بهشت و جاودانگي و گرفتار شدن به قابليت
ادراک رنج جسماني ،فرسودگي ،بيماري و شهوت ،مرگ و سالخوردگي و ..است ،موروثي
است ،در نتيجه هر نسلي از انسان را آلوده ميسازد .به عبارت ديگر ،اين وضعيت ذاتي است و
اکتسابي نيست و از طريق زاد و ولد انتقال مييابد نه از طريق تقليد و تأسي.
مالصدرا چنين تأثير و تأثري را قبول ندارد .وي معتقد است بشر داراي فطرت پاک است ،که
در طي زندگي روزمره ممکن است اين فطرت اوليه را با گناهان اختياري خود از دست بدهد.
بنابراين مالصدرا نه تنها ديدگاه آگوستين را در مورد گناه نخستين قبول ندارد ،بلکه با ده دليل
عصمت پيامبران از جمله حضرت آدم (ع) را اثبات ميکند و حکمت هبوط انسان را مصلحت
سابقي ميداند که همان خليفه اللهي بشر بر روي زمين است .از ديدگاه مالصدرا ،مرگ امري
طبيعي است و بشر حتي اگر گناه نميکرد ،به مقتضاي طبيعتش ميمرد .اما مالصدرا در مورد
گناهان اختياري و ارادي با آگوستين هم عقيده است .هر دو معتقدند که در اثر گناه ارادي و
اختياري نفس به مرحلهاي مي رسد که بسياري از قواي شناختي خويش ،و بلکه حضور خدا و
اشتياق به او که سرچشمة حيات است را از دست ميدهد .آگوستين راه نجات از اقسام مرگ را،
فيض خداوند ميداند که از طريق فدية نجاتبخش عيسي مسيح صورت ميگيرد .مالصدرا
ضمنِ طرح آموزة لطف ،بر اختيار انسان تأکيد ميورزد .لطف الهي در واقع ياري حکيمانة
خداوند در آسانسازي و زمينهسازي انتخاب افعال شايسته و پرهيز از افعال ناشايست است .اينکه
کافر ايمان نياورده و يا اينکه گنهکار سر تعظيم فرود نميآورد ،به لحاظ جهتِ قويتري است
که ارادة او باشد .بنابراين جزء اخير علت تامة انجام افعال ارادي ،اختيار انسان است ،نه لطف .در
مقابل آگوستين هرچند اختيار را مي پذيرد و اتحاد فيض و اراده ،را مؤثر در نجات و رستگاري
ميداند ،با تأکيد بر انحطاط انسان و ناتواني ارادة او در دستيابي به رستگاري ،معتقد است اصالت
در اين امر از آنِ فيض است.
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