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 چکيدهچکيده
ای اساسي است كه آگوستين  چگونگي دستيابي بشر به حقايق ثابت و مشترک، مسئله

است. وی در تبيين اين مسئله از تئوری  شناختي با آن مواجه بوده در مباحث معرفت
گيرد. عبارات دو پهلوی آگوستين در توضيح معنا و محتوای اشراق،  اشراق كمك مي

سازد كه آيا اشراق نزد آگوستين همان قابليت  طب را با اين مسئله مواجه ميعمدتا  مخا
طبيعي عقل در ادراک است يا به دخالت امری الهي خارج از عقل در ادراكات بشری 

های مختلف در باب تفسير نظريۀ اشراق در  اشاره دارد. در اين مقاله ضمن طرح ديدگاه
عنوان يکي از  شده از سوی ژيلسون را به حايم تا تفسير مطر آگوستين، تال  كرده

بررسي قرار دهيم كه معتقد است آگوستين در فرايند  ترين شارحان آگوستين مورد مهم
شناخت بر هر دو بعد، يعني قابليت ذاتي عقل از يك سو و فعل اشراقي الهي از سويي 
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 مقدمه

ای  دانـد، يـافتن سرچشـمه    برای كسي كه حداقل بخشي از معارف را ميان تمام ابناء بشر مشترک مـي 
 واقـع پرسشـي كـه در ايـن رابطـه       ای اساسي اسـت. در  انجامد مسئله واحد كه به اين معارف مشترک مي

 يابـد. آيـا ريشـۀ ايـن      ک دسـت مـي  نمايد عبارت است از اينکه بشر چگونه به اين معـارف مشـتر   رخ مي
دنبـال آن گشـت؟    اشتراک را بايد در درون بشر جستجو كرد يا بايد در جايي ديگر خارج از ذات بشـر بـه  

ای معارف مشترک در بشر، همـواره بـا    آگوستين نيز از جمله انديشمنداني است كه در پي اعتقاد به دسته
 مـۀ ايـن معـارف از كجـا اسـت: درون يـا بيـرون        است كه سرچشمۀ مشـترک ه  رو بوده اين پرسش روبه

 مانـده از آگوسـتين، كـاری دشـوار      جـا  انسان. البته يافتن پاسخ صريح به اين پرسش با توجه بـه آثـار بـه   
سـازد،   بـاره را بـا مـوانعي مواجـه مـي      ايـن  است. ابهاماتي كه در عبارات وی وجود دارد قضاوت روشن در

 رسـد از   نظـر مـي   هـای مختلفـي داشـت. بـه     توان برداشت ثار وی ميكه از يك عبارت واحد در آ نحوی به
 بـاره بتوانـد تـا حـد      ايـن  ميان شارحين آثار آگوستين، پرداختن به تفسير ژيلسـون از نظريـۀ آگوسـتين در   

 هـای آتـي    زيادی ما را به ديدگاه مورد نظر آگوستين، نزديـك سـازد كـه توضـيح آن در يکـي از بخـش      
 طـور خـاص دربـارۀ آراء آگوسـتين      جايي كه مهمترين اثـر ژيلسـون كـه بـه     آن مد. ازاز اين مقاله خواهد آ

 اسـت، عمـدۀ تمركـز ايـن مقالـه      « فلسـفۀ مسـيحي  قـديس آگوسـتين    »انتشار يافته، كتاب او با عنوان 
های آگوستين بيـان   عالوه بر آثار  خود  آگوستين، بر آرائي است كه ژيلسون در كتاب خود در شرح انديشه

 است. هكرد

 . طر  نظريۀ اشراق توسط آگوستين برای تبيين اصول مشترک معرفتی در بشر3

يقيني مشترک در ساختار معرفتـي بشـر اسـت.    يقيني مشترک در ساختار معرفتـي بشـر اسـت.      استنتاجاتآگوستين قائل به مفاهيم و اصول بديهي و آگوستين قائل به مفاهيم و اصول بديهي و 
چون عدد، خير، كند. او در ميان مفاهيم، به مفاهيم مشتركي كند. او در ميان مفاهيم، به مفاهيم مشتركي   هايي از اين قسم علوم را مطرح ميهايي از اين قسم علوم را مطرح مي  وی مثالوی مثال

و در بـاب  و در بـاب  (Augustine, 1993, p 45- 47) كنـد  كنـد    اشـاره مـي  اشـاره مـي    زيبايي، سعادت، حکمت، خدا، نفـس و ... 
دانيم دانيم   سازد. ما ميسازد. ما مي  عنوان يك علم يقيني مطرح ميعنوان يك علم يقيني مطرح مي  اصول يقيني مثالً علم به قضايای شرطي منفصل را بهاصول يقيني مثالً علم به قضايای شرطي منفصل را به

«. «. اسـت اسـت   جهـان موجـود  جهـان موجـود  »»كه در هر قضيه يا خود آن قضيه يا نقي  آن صادق است مثل اين گـزاره كـه   كه در هر قضيه يا خود آن قضيه يا نقي  آن صادق است مثل اين گـزاره كـه   
در كنار ايـن علـوم   در كنار ايـن علـوم     (Augustine,1957, p 67-68; 70-71) همچنين در رياضيات دانش قطعي داريم.همچنين در رياضيات دانش قطعي داريم.

 ,ibid, p 69; Augustine, 2002) نوع ديگری از علم نيز وجود دارد كه از سنخ انفعاالت نفساني استنوع ديگری از علم نيز وجود دارد كه از سنخ انفعاالت نفساني است

b, p 55)  دانـد آن چيـز در   دانـد آن چيـز در       ميمي  درستي سوگند ياد كند كهدرستي سوگند ياد كند كه  تواند بهتواند به  چشد، ميچشد، مي  وقتي فردی طعم چيزی را ميوقتي فردی طعم چيزی را مي
توانند وی را از چنـان دانشـي محـروم سـازند.     توانند وی را از چنـان دانشـي محـروم سـازند.       های يوناني هم نميهای يوناني هم نمي  ذائقۀ او شيرين است و حتي سوفيستذائقۀ او شيرين است و حتي سوفيست

وی ايـن  وی ايـن    .8علـم و و   55داند: حکمـت داند: حکمـت   بندی كلي معرفت بشری را شامل دو سطح ميبندی كلي معرفت بشری را شامل دو سطح مي  آگوستين در يك تقسيمآگوستين در يك تقسيم
ركرد عقل در شناخت حقايق اليتغير نتيجۀ كا كند وكند و  مطرح ميمطرح مي  77بندی را متأثر از كالم پولس قديسبندی را متأثر از كالم پولس قديس  تقسيمتقسيم

های منطقي، رياضياتي، مابعدالطبيعي و اخالقي را حکمت و  و ابدی و نيز ادراک كليت و ضرورت در گزاره
فعاليت عقل در صدور احکام ضروری و يقيني دربارۀ اشياء مادی و متغير را بر مبنای حقايق غير مـادی و  
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بـه  بـه    مـاده و زمـان    مفـارق از چيزهـای  چيزهـای  00ديگر شـناخت عقالنـي  ديگر شـناخت عقالنـي    ارتارتعبعب  بهبه(ibid, p 98) .نامد ثابت، علم مي
معرفـت مـا نسـبت بـه امـور       بـر مبنـای  بـر مبنـای    منـد  مادی و زمانچيزهايچيزهاي66حکمت تعلق دارد، ولي شناخت عقليحکمت تعلق دارد، ولي شناخت عقلي

 (ibid, p 83; 98)به علم.به علم.  غيرزماني
 شود كه حقـايق ثابـت و اليتغيـری كـه     دنبال اين پرسش مطرح مي تئوری اشراق الهي در آگوستين به

ــورد ــا           م ــم، از كج ــوزۀ عل ــه در ح ــت و چ ــوزۀ حکم ــه در ح ــت، چ ــدان اس ــۀ خردمن ــذير  هم پ
منـد بشـر قـادر بـه      ديگر، چگونه ذهن متغيـر و زمـان   بيان به  (Genest,1998, para 25; 41)اند. آمده

های منطقي، رياضياتي،  شناخت چنين حقايقي است. ذهن چگونه قادر به ادراک كليت و ضرورت در گزاره
تواند در حيطۀ علم، دربارۀ اشياء مادی و متغير  الطبيعي و اخالقي در حوزۀ حکمت است و چگونه ميمابعد

 (884 ، ص5730آگوستين، احکامي جزمي و يقيني صادر كند؟)
رسد كه عقل در هنگام صدور احکام يقيني، به معيارها  ا  به اين نکته مي آگوستين در جريان تأمالت
تواند دست بـه صـدور احکـام كلـي و ضـروری بزنـد.        رد كه بر مبنای آن ميو حقايقي ثابت دسترسي دا

ها را با يکديگر مقايسـه   گوييم و آن مثال در حيطۀ علم، هنگامي كه از زيبايي در اشياء سخن مي عنوان به
رۀ تواند دربا پذير بشر است، مي كنيم، ذهن ما ناظر به معيار مطلق زيبايي كه چيزی فراتر از ذهن تغيير مي

 (Augustine, 1952, p 50)اين اشياء حکم كند. 
 اما عقل، چگونه به ايـن معيارهـای كلـي دسترسـي دارد؟ آگوسـتين علـت ايـن دسترسـي را دخالـت          

 عبـارتي عقـل بـه كمـك اشـراق الهـي بـه ايـن حقـايق           داند. بـه  فعل اشراقي خدا در فرايند شناخت مي
 0ای بـه بحـث ذهـن    يـن مطلـب ابتـدا بايـد اشـاره     بـرای توضـيح بيشـتر ا    (ibid, p 50)شـود.  آگاه مي

 عنـوان مخـزن معلومـات بشـری در هـر دو حـوزۀ        كـه وی ذهـن را بـه    در آگوستين داشته باشـيم. چـرا  
 پـردازد   های معرفتي بشر، بـه توضـيح ايـن مطلـب مـي      داند. وی پس از بررسي دارايي علم و حکمت مي

ا  را مطـرح   گيری اين معـارف، نظريـۀ اشـراق الهـي     لاند و در پاسخ به منشأ شک ها از كجا آمده كه اين
 سازد.  مي

 :(ibid, p 74-81)برد او ابتدا اقسام علومي را كه در ذهن تحقق دارند نام مي
ها و احکامي كه از  اند و نيز تمامي گزاره گانه ادراک شده . تصاوير ذهني چيزهايي كه از راه حواس پنج5

 اند. بندی شده ذهن صورتمواجهۀ حواس با عالم محسوسات در 
 اند. هاييکه در اثر انفعاالت نفساني وارد ذهن شده . مفاهيم و گزاره8
ای ندارند.مفاهيمي چون عدد، خير، زيبايي،  اند و هيچ منشأ حسي . همۀ چيزهايي كه مستقل از تجربه7

هـای علـم و    های كلي و ضروری مربـوط بـه تمـامي شـاخه     سعادت، حکمت، خدا، نفس و ... و نيز گزاره
هـای آزاد و علـوم    بيني دقيق زمان خسـوف و كسـوف يـا حقـايق مربـوط بـه دانـش        حکمت. مانند پيش

 شناسي. و همچنين حقايق مربوط به منطق، رياضيات، مابعدالطبيعه و زيبايي 3مقدماتي
 است: آگوستين، به موارد متعددی از مصاديق گروه سوم اشاره كرده

قبول همۀ صاحبان خرد است، از اين گـروه   اليتغير حاكم بر اعداد را كه موردمثال نظام ثابت و  عنوان به
ــد. مــي ــا حــواس بــدني ادراک »كنــد كــه  وی بيــان مــي (Augustine, 1993, p 46) دان اعــداد ب
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واحـد  »گيـرد و   زيرا هر عددی بر مبنای اينکه چند برابر واحد است، شکل مـي  (ibid, p 45)«شوند. نمي
 (ibid)« دني ادراک شود.تواند با حواس ب نمي

كند. مثال   توافق خردمندان است بيان مي های يقيني كه مورد های ديگری را از گزاره وی همچنين مثال
مثـال  « شـود.  حکمت حقيقتي است كه خير اعلي در آن تشخي  داده و تحصـيل مـي  »اين گزاره را كه 

زيست كند، چيزهـای دانـي بايـد متـأخر از      آدمي بايد عادالنه»هايي از اين دست:  زند. همچنين گزاره مي
« چيزهای عالي باشند، حکم چيزهای مشابه بايد همچون يکديگر باشد، حق هر كس بايد به او داده شود.

ناپذير، برتر از موجـود فناپـذير و    پذير و موجود فنا ناپذير، برتر از موجود فساد موجود فساد»همچنين اينکه: 
پـذير،   آدمي نه به موجود فسـاد »و نيز اين گزاره كه « پذير است. موجود آسيب ناپذير، برتر از موجود آسيب

 (ibid, p 50)«ناپذير بايد عشق بورزد. بلکه به موجود فساد
ناپـذير و   انـد و هـم تغييـر    اين قواعد، اين انوار فضائل، هم حق»گيرد كه  آگوستين در نهايت نتيجه مي

هـا را ببيننـد و    توانند با ذهـن و عقـل خـود آن    واه جمعي، ميبرای همۀ آنانکه خواه به صورت فردی و خ
 (ibid, p 51) «نظر و تأمل قرار دهند حاضراند. مورد

ای هستند كه ميـان تمـامي افـراد     های معرفتي شد، دارايي بنابراين از نظر آگوستين همۀ آنچه نام برده
 بشر مشترک است.

اند، آگوستين معتقد است معلوماتي كـه در دو گـروه    شدهاما دربارۀ اينکه اين مفاهيم از كجا وارد ذهن 
 (Augustine, 1952, p 74; 76) اول قرار دارند ناشي از حواس جسـماني و انفعـاالت نفسـاني اسـت.    

 اسـت و او نهايتـا  بـا پيمـودن      آنچه كه آگوستين را در يافتن منشأ برای آن بـا مشـکالتي مواجـه سـاخته    
 .هـای گـروه سـوم اسـت     آيد، مفاهيم و گزاره به كشف منشأ آن نائل مي راهي طوالني از تعقل و تزكيه،

(ibid, p 50) رسد كه اينهـا مـواردی هسـتند كـه      های خود به اين نتيجه مي كه آگوستين در تحليل چرا
دنبـال منشـأيي غيـر از     هـا بايـد بـه    اند. بنابراين برای آن كامال  مستقل از حس و تجربه به ذهن راه يافته

رسـد كـه فهـم مشـترک و      هری و باطني گشت. آگوستين در جريان تأمالتش به اين نقطه ميحواس ظا
كننـدۀ ثبـات و اشـتراک     واسطۀ دسترسي به معيارهای ثابتي است كـه توجيـه   يقيني بشر در اين موارد، به

ها در حوزۀ معرفت بشری است. وی جريان دسترسي بشر بـه ايـن معيارهـای ثابـت را در      مفاهيم و گزاره
بنابراين فهم فرايند اشراق در انديشۀ آگوسـتين، نحـوۀ    2دهد. ا  توضيح مي« اشراق الهي»قالب نظريۀ 

سـازد. امـا بايـد توجـه داشـت كـه عبـارات مـبهم          دسترسي بشر به حقايق مشترک معرفتي را روشن مي
تي مواجـه  بـاره را بـا مشـکال    آگوستين در توضيح و تبيين نظريۀ اشراق، فهم ديـدگاه نهـايي وی درايـن   

است و به جهت همين ابهامات است كه تفسير واحدی از نظريۀ اشراق آگوستيني توسـط محققـان    ساخته
بـاره   خاص بـه بررسـي مسـتقيم عبـارات آگوسـتين درايـن       طور است. بنابراين پيش از اينکه به ارائه نشده

يۀ اشـراق در آگوسـتين داشـته    های مختلف در زمينۀ تفسير نظر ای به ديدگاه بپردازيم، الزم است تا اشاره
 باشيم.
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 . طر  نظريات مختلف در خصوص فهم نظريۀ آگوستين در باب اشراق3

توانيم حقيقت ثابت اشياء را درک كنيم، مگـر از طريـق اشـراق الهـي. وی      به اعتقاد آگوستين، ما نمي
 (Augustine, 1993, p 46)«بينـيم.  وسيلۀ نوری دروني... مي ما آن]حقيقت[ را به»گويد:  باره مي اين در

بنـابراين، بـه همـان    »كند:  در قالب عبارات ديگری به اين مطلب اشاره مي حديث نفسچنانکه در كتاب 
هـا را بفهمـد بـدون ترديـد بـه       شوند، كه هـر كـس آن   ترتيب، برای آن چيزهايي كه به علوم مرتبط مي

د، مگر اينکه با چيز ديگـری همچـون   شون ها درک نمي كند، بايد باور داشت كه آن شان اعتراف مي صدق
 (Augustine, 1910, p 25)« اشراق روشنايي يابندس با خورشيدی كه در درون جای دارد.

قوۀ تعقل مـرا بـه   »دهد:  سپس آگوستين در موارد ديگری مقصود خود از خورشيد دروني را توضيح مي
ن بيرون آورد. در اين صورت شايد شا سوی سرچشمۀ فهم خود معطوف ساخت. افکارم را از جريان روزمره

انگيـز،   تابد كشف كند. در يك لحظۀ هيبـت  هنگام صدور احکام يقيني بر او مي توانست نوری را كه به مي
( آگوســتين، خــدا را نــوری 885 ، ص5730آگوســتين، «)عقــل مــن خــدايي را كــه هســت ر يــت كــرد.

و از طريق او همـۀ چيزهـای فهميـدني،     بخشدس كسي كه در او داند كه صراحتا  روشنايي مي مي0درخشان
 (Augustine, 1910, p 4; 25)شوند.  فهم مي يابند و قابل روشنايي مي

ها عباراتي كليدی برای بيان نظريۀ اشراق در انديشۀ آگوستين هسـتند. عبـاراتي از ايـن دسـت در      اين
تفسيرهای مختلفي را دامن  شده و شود كه مورد مداق ۀ جدی محققان واقع ميان آثار آگوستين مشاهده مي

 توان اين تفاسير را در دو بخش جای داد: بندی كلي مي است. در يك تقسيم زده
عنوان يك نيروی بيرونـي   . تفسير بيروني از نظريۀ اشراق: اين ديدگاه كساني است كه نور الهي را به5

بخشي خدا به  ز روشناييو تعبير آگوستين ا (Schumacher, 2009, p 14)و مستقل از بشر لحاظ كرده 
كـه   نحوی دانند، به معنای دخالت مستقيم خدا در جريان شناخت حقايق توسط بشر مي امور فهميدني را به
های ذاتي و طبيعي عقل، اين فعاليت مداوم و مستقيم الهي است كه عقل را بـه شـناخت    جدای از ويژگي

 (Pasnau, 2011,  para. 1)گرداند.  نائل مي

ظريۀ اشراق مبني بر اينکه نور الهي همان نور طبيعي عقـل اسـت: ايـن ديـدگاه تومـاس و      . تفسير ن8
شده كه اشراق را فرايندی بيروني دانسته و بـرای عقـل    پيروان آن است و درست در مقابل كساني مطرح

، ها برخالف اكثـر مفسـرين آگوسـتين    اند. توميست بشری نقشي نسبتا  منفعل در فرايند شناخت قائل شده
داننـد.   اشراق الهي را فرايندی دروني محسوب كرده و آن را چيزی جز فعاليت ذاتي و طبيعي عقـل نمـي  

انديشـد و   عبارتي آنکه حقيقتا  مي تأكيد جدی ايشان بر نقش فعال عقل بشری در فرايند شناخت است. به
 (Schumacher, 2009, p 15)يابد انسان است، نه خدا. معرفت مي
كننـد و بـاقي مفسـران     گروهي هستند كه نور الهي را به نور طبيعي عقل تفسـير مـي   ها تنها توميست

كنند كه عالوه بر نور طبيعي عقل يك نور متافيزيکي با مشئيت الهي در فرايند شناسايي  همگي تأكيد مي
هايي كـه بـه نقـش مسـتقيم خـدا در       ضروری است و عقل به تنهايي قادر به شناخت نيست. اما تمام آن

كنند )مدافعان تفسير بيروني از نظريۀ اشراق(، رويکرد واحـدی در بيـان كيفيـت     يان شناخت تأكيد ميجر
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ای بـه   انـد. بنـابراين الزم اسـت تـا اشـاره      های مختلفـي از آن ارائـه داده   گذاری ندارند و تفسير اين تأثير
 باره داشته باشيم: اين تفسيرهای مختلف در

فيلسـوف دكـارتي در   55رترين طرفدار اين ديدگاه، نيکالس مـالبرانش : مشهو54. ديدگاه وجودشناسانه5
قرن هفده است. از نظر وی تنها راه شناسايي جهان، مشاهدۀ آن در خدا است. عقل بشر قـادر بـه چنـين    

 ,Nash)گيـرد.  جای عقل، فعاليت شناسايي را بـر عهـده مـي    ای است و بنابراين اشراق الهي، به مشاهده

1969, p 102) 

گرايانه  تفسير بيشتر محققين معاصر از تئوری اشراق آگوستين، تفسيری درون 58گرايانه يدگاه درون. د8
اشاره كرد. بر مبنـای ايـن    50و جان ريست 57توان به كاپلستون ترين مدافعان اين ديدگاه مي است. از مهم

دانيم از مسيری دروني و  يآيد، بلکه همۀ آنچه م تفسير كه رنگي افالطوني دارد هيچ دانشي از بيرون نمي
هـای ثابـت را در    اساس، ذهن ذاتا  حقـايق و ايـده   است. براين توسط معلم دروني يعني مسيح حاصل شده

  سـازد.  ها آگاه مي خبر است و مسيح با اشراقي الهي ما را از اين ايده ها بي ساختار دروني خود دارد اما از آن
  (Copleston, 1993, p 63) 

 هـای الهـي(: ايـن ديـدگاه مربـوط بـه مـدافعان         )الگوسازی ذهن بشری از ايـده  56بقتي. ديدگاه مطا7
 عنـوان نماينـدۀ ايـن گـروه نـام       بـه  53توان از بونـاونتورا  از اشراق آگوستيني است. مي50تفسير فرانسيسي

 هـای تجربـي    هـای عقـل بـرای تنظـيم داده     برد. اين ايشان برخالف دو گـروه قبلـي بـه تبيـين تـال      
 هـای خـود را مسـتقيما  مطـابق      ها، ذهن، ايـده  پردازند. به اعتقاد آن ها دربارۀ واقعيت مي دادن ايده لو شک
 كنـد. برخـي    هـا را تصـديق مـي    دهد و بنابراين آن هايي كه در حقيقت الهي تحقق دارند شکل مي با ايده

 انـد، مبنـي بـر اينکـه      دهبـاره اتخـاذ كـر    سـينا را درايـن   از علمای فرانسيسي در قرن سيزدهم، موضع ابن
 كنـد.   عقل فعال كه موجودی مستقل و برتر از عقل بشری است، شناسايي بشر را هدايت و كنتـرل مـي  

(Schumacher, 2009, p 19) 

های الهـي   از مدافعان اين ديدگاه است. مطابق اين ديدگاه، ايده50: بروس بوباكز52آليستي . ديدگاه ايده0
سازند تا به كمك  ای را برای بشر فراهم مي اند، تنها طرح ابتدايي و اوليه شده كه در درون انسان جايگزين

كنند كـه بشـر بـا     منزلۀ قواعد و معيارهايي عمل مي ها به آن قادر به فهم و شناخت واقعيت شود. اين ايده
ي در فراينـد  هـای الهـ   گذاری ايده زند. بنابراين در كنار تأثير ها دست به شناسايي و قضاوت مي نظر به آن

 (ibid, p 20)كنند.  تجربي نيز تأكيد مي شناخت، بر نقش منابع

است. وی معتقد است كه ذهن  مطرح شده85: اين ديدگاه توسط اتين ژيلسون84گرايانه . ديدگاه صورت6
سان توان گفت كه هنگام انديشيدن  ان هايش را داردس بنابراين نمي بنابر استعداد طبيعي خود توان توليد ايده

كنـد كـه    انديشد. همچنين ايـن مطلـب را رد مـي    در باب حقيقت، در واقع خدا است كه به جای عقل مي
عنـوان   های الهي بـه  كند كه ايده شود. او تأكيد مي های الهي توليد مي محتوای شناخت بشری توسط ايده

د و معتبـر  كنـ  هـای شخصـي خـود  را تصـديق مـي      واسطۀ آن، ذهن ايده كنند كه به قواعدی عمل مي
اسـاس آن، صـدق و    عبارتي، اشراق نقشي تنظيمي و صوری در فراينـد شـناخت دارد كـه بـر     سازد. به مي

 (ibid; Gilson, 1960, p 89-90) ..شود های بشری تضمين مي قطعيت قضاوت
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ها اشاره شد، برخي بر نقش فعال و مستقيم خدا در فرايند شناخت بشری  هايي كه به آن از ميان ديدگاه
أكيد داشتند، برخي بر نقش فعال عقل و گروهي ديگر نيز هر دو عنصر الهي و بشری در ايـن فراينـد را   ت
 اند. نظر قرار داده مد

 . تفسير ژيلسون از نظريۀ اشراق در آگوستين1

 شـده در تفسـير معنـای اشـراق نـزد       هـای مطـرح   تا اينجـا بـه شـرح و بررسـي مختصـری از ديـدگاه      
ز سويي به استناد عبارات آگوستين دربارۀ اشـراق و نقـش آن در معرفـت بشـری     آگوستين پرداخته شد. ا

گـذارد مـورد    عنوان امری مستقل از عقل كه بر عقل تـأثير مـي   توان به راحتي اشراق آگوستيني را به نمي
 انکار قرار داد.

و خـدا   عنـوان شناسـنده   انسـان بـه  -در ميان عبارات آگوستين، اشارات صريحي بر هر دو بعد مسـئله  
شود  عبارات متعددی يافت مي« دربارۀ تثليث»مثال در كتاب  عنوان شود. به يافت مي -عنوان شناساننده به

عنـوان مثـال    است. به ای الهي تأكيد شده عنوان عطيه كه بر استعداد ذاتي عقل برای وصول به معرفت به
است كه مطابق  هن چنان شکل گرفتهسرشت ذ»توان به اين عبارت از كتاب دربارۀ تثليث اشاره كرد:  مي

اند، در قسمي نور غيـر مـادی از    خواست خالق، آن چيزهايي را كه در نظام طبيعي به اشياء معقول پيوسته
ا  قـرار دارنـد، در نـور مـادی      نوع خود  ببيند، همانگونه كه چشم جسماني چيزهايي را كه در مقابـل 

، انسـان را موجـودی   كتـاب مقـدس  تين كه به گفتـۀ  آگوس (Augustine, 2002, b, p 101) بيند.  مي
كند كه به خاطر عقل اسـت   ( ، تأكيد مي8 ،ص5206كتاب مقدس،داند كه بر صورت خدا آفريده شده) مي

بـاره   همچنـين درايـن   (Dewey, 1991, p 82)است. شود انسان بر صورت خدا آفريده شده كه گفته مي
سوی مکـاني پـيش   سوی مکـاني پـيش     . حقيقت در زمين انسان ساكن است. به. حقيقت در زمين انسان ساكن است. بهبيرون نرو، به درون خودت بازگردبيرون نرو، به درون خودت بازگرد»»گويد:  مي

 (Augustine, 1959, p 69)« « ور است.ور است.  برو كه در آن نور عقل شعلهبرو كه در آن نور عقل شعله
است. مسئله اينجـا اسـت كـه بـه اعتقـاد وی       اما اين تمام چيزی نيست كه آگوستين دربارۀ عقل گفته

وی در وی در   (05-04ص  ،5720س 552-553 ، ص5724ايلخاني، اسـت.)  ظرفيت ذاتـي عقـل مخـدو  شـده    
ها ها   كه باز گشت يکي از آنكه باز گشت يکي از آن  كند به محدوديت عقل از دو جهت عمده اشاره ميمکرراً مکرراً   8888حديث نفسحديث نفسكتاب كتاب 

 :(Augustine, 1910, p 1-12)به ديگری است به ديگری است 
 . اثر گناه8. فناپذيری 5

. باشـد باشـد   عقل به لحاظ فناپذيری و محدود بودنش قادر به درک خدا كه موجـودی نامحـدود اسـت نمـي    عقل به لحاظ فناپذيری و محدود بودنش قادر به درک خدا كه موجـودی نامحـدود اسـت نمـي    
تـر، فناپـذيری بشـر را بـه سـبب گنـاه نخسـتين آدم         ستين متأثر از كتاب مقـدس،در تبيينـي بنيـادی   آگو
گناه نخستين مربوط به مـاجرای معـروف آدم و حـوا در بهشـت      (Augustine, 1952, p 617).داند مي

ميـوۀ   ها را از خـوردن  است. به نقل از سفر پيدايش، آدم و حوا به جهت سرپيچي از فرمان خداوند كه آن
كتـاب مقـدس،   )بود، مرتکب گناه و عصيان شده و از بهشت سعادت رانده شـدند.  كرده درخت ممنوعه منع

های خوبي كه انسـان هنـوز    ترديد همۀ ويژگي بي»گويد:  اساس است كه مي ( آگوستين بر همين8: 5206
 ازندۀ او اسـت.  در طبيعت، حيات، حواس و عقل خود دارد از خـدای تعـالي دارد، خـدايي كـه خـالق و سـ      
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 كنـد، نيازمنـد    هـای طبيعـي را تاريـك و ضـعيف مـي      خاطر آن خطايي ]گناه ذاتي[ كه همۀ آن خير اما به
 Augustine, 1984, p)«اشراق و شفا يافتن است. با مسيح، كسي كه از طريق لطفش نجـات يـافتيم.  

523) 
جستن از حقيقت بايد  برای بهرهكند كه ذهن انسان خير اعلي و اليتغير نيست و  وی همچنين بيان مي

 (Augustine, 1952, p 25)به نور ديگری منور گرددس زيرا خود ذهن ذات حقيقت نيست. 

هيچ مرجعيت بشری فراتر از عقل  يك »گويد:  است چنين مي و آنگاه دربارۀ عقلي كه از گناه پاک شده
 ,Dewey, 1991) « ح  دست يابد.تواند به حقيقت م نفس  تزكيه شده وجود ندارد، زيرا اين عقل مي

p 82) 
 ديدگي عقل بود كه وی را بـه ضـرورت بحـث از اشـراق سـوق       اساسا  همين اعتقاد آگوستين به آسيب

 داد.
واسطۀ آن دربارۀ امور متغير احکام جزمـي و يقينـي صـادر     از نظر آگوستين، معيارها و حقايقي كه ما به

 ,Mattews, 1998) ..بشر است كه خود اليتغير و سرمدی استپذير  كنيم، چيزی فراتر از ذهن تغيير مي

p 547) ا  را از چيـزی غيرمتغيـر كـه خـارج از او      اساس، عقل متغير بشر، اصول و احکام يقينـي  اين بر 
رو اسـت كـه    ايـن  از (Augustine, 1952, p 48;50)كنـد.  است و همان حقيقت الهي است دريافت مي

 گويد: مي

تواني بگويي كه  كه شامل همۀ چيزهايي است كه همواره درست اند كه تو نمي حقيقتي نامتغير است»
 (Augustine, 1993, p 54)«برای تو، من يا هر شخ  ديگری است.

 گيرد: آگوستين از مقايسۀ جالبي برای بيان اين مطلب كمك مي

هـا و   چشـم  كنـيم، بـه ذات   هايمـان... ادراک مـي   هـا و گـو    كه امور مشتركي كه با چشـم  همانطور»
كنـيم،   شوی كه آنچه هر دوی ما، هر كدام با ذهن خود، ادراک مي هايمان تعلق ندارند...، منکر نمي گو 

 (ibid)«به ذات ذهن من يا ذهن تو تعلق ندارد.
تواننـد صـورت و عـدد را     ها نمي اند، آن ها اموری متغير ها و هم نفس هم بدن»كند:  همچنين اشاره مي
ها را از يك عدد يا صورت ثابت دريافت كنند كـه بايـد در    توانند آن ند بلکه فقط ميخودشان به خود بده

 (ibid, p 46)«حقيقت الهي موجود باشند.
شـود   ژيلسون در عباراتي موجز به ديدگاه آگوستين دربارۀ اينکه حقيقت كجا است و چگونه شناخته مي

جويـد و از   شود، با اينکه بر تولد ما پيشي مـي  ده ميحقيقت نه در ما و نه با ما زا»كند:  گونه اشاره مي اين
يابيم و از  آيد، با اينکه آنجا جائي است كه ما آن را مي هنگام تولد در ما حاضر بوده استس نيز از درون نمي

تر اين است كه بگوييم ما در خدائيم، نـه   آيد و چون درست آنجا است كه بايد گذر كند. حقيقت از خدا مي
نفس آگوستيني در راه خود برای مالقات آموزگار الهي، بـه اصـطالح از طريـق خـود  گـذر       خدا در ما،

 (Gilson, 1960, p 76) «سان تنها از طريق خود  گذر مي كند تا به سوی ماوراء رود. كند و بدين مي
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 های مختلف  سه معيار برای سنجش تفسير

در 87كرديم، مي توان اين ادعای  رونالد نـش براساس آنچه از آگوستين در باب نظريه اشراق الهي نقل 
موجهي  طور را ادعايي موجه دانست كه مطابق آن هر تفسيری از اشراق، بايد به 80«روشنايي ذهن»كتاب 

 به تبيين سه مطلب در اين نظريه بپردازد:
 است. . آگوستين عقل را در هر دو بعد فعال و منفعل در نظر داشته5
گيرند، هم در ذهن و هم در بيـرون از   هايي كه مورد شناسايي ذهن قرار مي ده. آگوستين از صور يا اي8

 گويد. ذهن )به عبارتي در ذهن الهي( سخن مي
توان گفـت كـه هـم معرفـت ذاتـا        داند كه از دو بعد مختلف مي عنوان نوری مي . او ذهن بشری را به7

 (Nash, 1969, p 104) پذير هست و هم نيست. برايش امکان
انـد،   هايي كه در تفسير معنای اشراق، تنها بر يکي از اطراف مدعا تأكيد داشـته  اساس تمام ديدگاه نبراي
بخشي از نظريۀ اشراق  آگوستيني ارائه دهند. بنابراين چه آنانکه خـدا را مسـتقيما     توانند تبيين رضايت نمي

 هـايي كـه اشـراق را     شـد و چـه آن  ای كه او به جای بشـر بيندي  گونه اند، به در جايگاه عقل بشری نشانده
 انـد. بـه    انـد دور افتـاده   اند، از معيارهايي كـه توسـط نـش ارائـه شـده      تماما  به نور طبيعي عقل فروكاسته

هـا و   آليسـت  هـا، ايـده   های مختلفي كه بـه آن اشـاره شـد، ديـدگاه مطـابقتي      رسد از ميان تفسير نظر مي
 انـد   اط و تفريط در تفسير نظريۀ اشراق در آگوستين بـوده هايي در جهت دوری از افر گرايان، تال  صورت

 تـری بـا عبـارات     انـد، چراكـه نسـبت منطقـي     تری را برای خود فـراهم سـاخته   دفاع و بنابراين زمينۀ قابل
بـاره از   رسد كه شـرح ژيلسـون درايـن    نظر مي اند. از ميان اين سه گروه نيز به خود آگوستين برقرار ساخته

 شـده توسـط نـش را در سـاختار خـود       رخـوردار باشـدس چراكـه هـر سـه معيـار ارائـه       جامعيت بيشـتری ب 
ــای داده ــو       ج ــر س ــال و از ديگ ــويي فع ــراق، از س ــد اش ــل را در فراين ــش عق ــه او نق ــت: اول اينک  اس
اسـاس   هـايش را بـر   ( عقل منفعل است از آن جهـت كـه ايـده   884 ، ص5720ژيلسون، داند.) منفعل مي

 يافتـه،   اساس معيارهای كلي حکم كه به واسـطۀ اشـراق الهـي بـه آن دسـت      و برسازد  های الهي مي ايده
 واســطۀ  حــال فعــال اســت از آن جهــت كــه بــه  عــين ، در (Gilson, 1960, p 87)كنــد حکــم مــي

عبارتي اشراق عقل را برای انديشـيدن   كندسبه سازی كرده و بر واقعيات حکم مي ا  مفهوم استعداد طبيعي
سازی زده و در باب واقعيات حکم كند، نه اينکـه فعـل انديشـيدن را بـه      ست به مفهومسازد تا د آماده مي

سازد  های الهي جدا مي های ذهني را از ايده دوم اينکه صراحتا  ايده (ibid, p 79) جای او محقق سازد. 
  (ibid, p 90-92)انـد   های الهـي در ذهـن شـکل گرفتـه     اساس ايده كند كه مفاهيم ذهني بر و تأكيد مي

 دانـد.   و سوم اينکـه طبيعـت عقـل را از يـك بعـد مسـتعد شـناخت و از بعـدی ديگـر نـاتوان از آن مـي           
اسـت، امـا از آنجـايي كـه ايـن       ای الهي است كه ذاتا  امکان دستيابي به تمام حقايق را داشته عقل عطيه
ر الهـي محتـاج   است، برای درک حقايق به حضـور نـو   واسطۀ گناه ذاتي تاريك و مخدو  شده طبيعت به
آيد، شرح و تحليلي از فرايند اشراق در آگوستين با تکيه بـر   آنچه در ادامه مي (ibid, p 149)خواهد شد.

 ديدگاه ژيلسون است.
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 . تبيين فرايند اشراق در تفکر آگوستين با تکيه بر ديدگاه ژيلسون1

ملکرد اشراق و تأثير آن پردازی جامع و سيستمي در باب چگونگي ع ژيلسون معتقد است كه يك نظريه
س اما اگر بنا است كه چيزی غير از آنچه (ibid, p 90)بر ساختار انديشۀ بشر، در آثار آگوستين وجود ندارد 

هـای ذهنـي بشـر كـه منشـأيي       توان گفت كـه معـاني و ايـده    آگوستين باور دارد به او نسبت ندهيم، مي
دهـد،   اری كه اشراق در جريان شناسايي بشر انجام مياند. ك گرفته تجربي دارند در جريان اشراق شکل غير

هـای قطعـي و يقينـي بشـر قـرار       عنوان معيارها و قواعدی است كه مبنـای قضـاوت   ها به تأمين اين ايده
 (ibid, p  91)گيرند.  مي

 گويد: آگوستين خود در اعترافات مي
تابـد كشـف كنـدس     نـي بـر او مـي   توانست نوری را كه به هنگام صدور احکام يقي قوۀ تعقل... شايد مي»
كنـد كـه    پذير مي خوانـد و كشـف مـي    گاه كه به يقين، موجود اليتغير را برتر از موجود تغيير المثل آن في

استس زيرا پيش از آنکه به يقين، امور اليتغير را بـر امـور    چگونه خود  به شناخت امور اليتغير نائل آمده
 ، ص5730آگوسـتين،  ) .«به امور اليتغير را حاصل كـرده باشـد  متغير ترجيح دهد، بايد به طريقي معرفت 

885) 
دهد: فهم معنای امـر اليتغيـر و فهـم     توجه قرار مي در اين عبارت، آگوستين معرفت به دو چيز را مورد

اساس، انسان هم معاني و مفاهيم ثابت و اليتغير و هم قواعد ضروری  حکم  اين ترجيح آن بر امر متغير. بر
 كند.  يق اشراق دريافت ميرا از طر

اسـت حتـي    اينجا]در حافظه[ مفهومي از سعادت بر اذهان ما منطبـع شـده  »وی همچنين معتقد است: 
گـوييم كـه    دانيم و قاطعانه مـي  طور يقيني مي مند باشيم. با آن مفهوم است كه به پيش از آنکه ما سعادت

شـده حتـي پـيش از آنکـه      ه بر ذهن ما حكمند باشيم. ما مفهومي از حکمت داريم ك خواهيم سعادت مي
خواهيم حکـيم باشـيم، بـدون     واسطۀ آن مفهوم همۀ ما، اگر از ما پرسيده شود كه آيا مي حکيم باشيم. به

 (Augustine, 1993, p 48)«دهيم. ترين ترديدی پاسخ مثبت مي كوچك
ای كه در دسترس ذهن قـرار   بر مبنای اين تفسير از فرايند اشراق، مفاهيم اليتغير و نيز احکام ضروری

اند. درواقـع   دارند، توسط اشراق نور الهي از حقايق ابدی كه در ذات الهي منطوی هستند به ذهن راه يافته
هـای   های الهي كه همان حقايق اليتغيری هستند كه خارج از انسان و فوق آن تحقق دارند، ويژگـي  ايده

دهنـد   الب معيارهای ثابت حکم، در اختيار ذهن قرار ميخود را كه از آن جمله ضرورت و ثبات است، در ق
 (Markus, R. A, 1967, p 202)يابد. و از اين طريق انسان به امر واقع معرفت مي

بنابراين به اين نکته بايد توجه داشت كه منظور از حقايقي كه طي فرايند طبيعي اشراق بر عقل نمايان 
ه در حقيقت الهي موجودند، بلکه مقصود معـاني و مفـاهيمي   شوند، همان حقايق ازلي بيروني نيست ك مي

شوند. اما آيا اين مفاهيم را خـود  ذهـن در پرتـو     عنوان حقايقي دروني، متعلق معرفت واقع مي است كه به
 شوند؟ سازد يا اينکه اين مفاهيم توسط اشراق بر ذهن منطبع مي اشراق مي
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 ديدگاه ژيلسون در باب عملکرد اشراق

 دهـد.  تجربـي مـي   ای بـا منشـأ غيـر    يلسون، عملکرد اشراق اينگونه اسـت كـه بـه مـا معـاني     از نظر ژ
(Gilson, 1960, p 91)  واسـطۀ   گويـد كـه بـه    گاه آگوستين از معرفتي سخن مـي  هر»وی معتقد است

 دهـد كـه مـراد او از ايـن      گيـری را مـي   است، متن به ما اجـازۀ ايـن نتيجـه    اشراق الهي بر ما منطبع شده
عنـوان   را تنهـا بـه  86رسد آگوستين مفهوم نظر مي است... به ت، اساس  يك دسته احکام صادق ممکنمعرف

 دهد و كاركرد عمـدۀ اشـراق الهـي دقيقـا  تبيـين       ها مبنا مي كند كه به آن موضوع احکام يقيني لحاظ مي
سـي  ی آگوسـتين قابـل ارجـاع بـه هـيچ منشـأ ح       notioاين جنبه از مفهوم اسـت. بـه همـين دليـل،     

 (ibid, p 89)«نيست.

انـد،   كار داريم كه از طريق حس وارد ذهـن نشـده   و بنابراين ما در فضای ذهن و حافظه با مفاهيمي سر
ها يا مثل الهي است كه طي فرايند اشراق، مفاهيمي را  ها به ذهن، از طريق عملکرد ايده بلکه راه ورود آن

سـازند. آگوسـتين از ايـن     ند بر اذهان ما منطبع ميكه منشأ ادراک ضرورت و كليت در احکام يقيني هست
 گويد: اره مي نفس، توسط حقايق ابدی تعبير كرده و دراين 80فرايند به مس 

دهد عدالت چيسـت   كار تشخي  مي اند كه بر مبنای آن، حتي انسان ستم اين قواعد كجا نوشته شده»
اند به جز در  ها در كجا نوشته شده باشد؟ پس، آنيابد كه بايد چيزی را كه ندارد داشته  اساس درمي آن و بر

ای از آنجا بر قلب انساني كه عادالنه عمـل   شود؟ هر قانون عادالنه كتاب  آن نوری كه حقيقت خوانده مي
است... اما آنکه عادالنه عمـل   ای كه گويي بر آن منطبع شده گونه شود... به كند، رونويسي و منتقل مي مي
فهمد[، آن كسي است كه از اين نـور   بيند ]=مي مه آن عملي را كه بايد انجام شود ميكند و با اين ه نمي

 (Augustine, 2002, b, p 160) «است. وسيلۀ آن مس  شده روی برگردانده، ولي باز به
گيری مفاهيم كلي در ذهن كه فرايندی انطباعي است، آيا نقش عقـل   با چنين تفسيری از فرايند شکل

شود؟ پاسخ ژيلسون به ايـن پرسـش، منفـي     الي  صرف در فرايند شناخت فروكاسته نميبه يك نقش انفع
های حسـي و تجربـي    است. از نظر او اين عقل است كه با فعاليت تجريدی و انتزاعي خود بر مبنای داده

درواقع اين تجربه اسـت كـه    (Gilson, 1960, p 84; 88)سازد. زمينه را برای چنين انطباعي فراهم مي
دهـد كـه انسـان كامـل چـه بايـد        گويد، انسان چيست، اما اين اشراق است كه به ما نشان مـي  ما مي به

 (ibid, p 90)باشد.
 هـای   گيـری مفـاهيم و معيـار    مطلب ديگر اينکه نظريۀ اشراق آگوستين صرفا  تبييني از كيفيـت شـکل  

 چنـين مبـين كيفيـت    تجربـي نيسـت، بلکـه ايـن نظريـه هم      ثابت و كلي در ذهن بشر بـا منشـأيي غيـر   
بـاره   باشد. به همين جهت است كـه آگوسـتين درايـن    گيری مفاهيم مأخوذ از حس و تجربه نيز مي شکل
 گويد: مي

مادی، تا آنجا كه حقيقت است، مستلزم  هر معرفتي، خواه متعلق آن مادی باشد يا غير
ای  ي، مؤلفـه ای ذاتي است... اين صرفا  به اين معنا است كه در هر معرفـت حقيقـ   مؤلفه
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ای كه از خود دروني مـا   آيد نه از خود ما، بلکه از سرچشمه وجود دارد كه نه از اشياء مي
 (ibid, p 76) تر است. به ما نزديك

های ذهني اسـت. آگوسـتين در    تر، حوزۀ عملکرداشراق در آگوستين شامل تمامي فعاليت به تعبير دقيق
آنکه نسـبت بـه آن    از آنچه بدان باور داريم، بي»كند  ا آگاه ميكند كه اشراق الهي ما ر بيان مي 584نامۀ 

خـاطر   ای كه به عنوان متعلقات معرفت در اختيار داريم، آن شکل جسماني معرفت داشته باشيم، آنچه ما به
كنـد، آنچـه ذهـن در     كنيم، آنچه انـدام حسـي ادراک مـي    ای كه تصور مي مي آوريم، آن شکل جسماني

كند، آنچه به منزلۀ امر يقيني برای عقل حاضر است با اينکه كامال  بـا شـيء    ر ميشباهت با جسمي تصو
 (30، ص5726پورسينا، «)جسماني متفاوت است.

هـای ذهنـي از جملـه بـاور آوردن، دانسـتن، بـه        بنابراين اشراق در تمـام ادراكـات نفسـاني و فعاليـت    
هـا   ها به اين معنا نيست كـه ايـن فعاليـت    آوردن، تصور كردن و حس كردن نقش دارد. اما همۀ اين خاطر

رفتۀ خود  دست شود، بلکه به اين معنا است كه عقل بشری بازگشت قابليت از توسط خود انسان انجام نمي
 شود. را مديون نورانيتي است كه به واسطۀ اشراق به او اعطا مي

 يند اشراقآتفکيک دو سطح از معرفت در فر

رسد اينکـه بـه هنگـام بررسـي نظريـۀ اشـراق        نظر مي جا ضروری به آخرين مطلبي كه ذكر آن در اين
های متعددی در  توجه قرار داد و عدم مالحظۀ آن منشأ بدفهمي آگوستين بايد يك تفکيك اساسي را مورد

شود: در نظريۀ معرفتي آگوستين، خود فرايند اشراق، كه مبادی معرفتي را در اختيار  ساختار فکری وی مي
شود  شود، منشأيي كه نور از آن ساطع مي هد، يك چيز است و مشاهدۀ نوری كه اشراق ميد ذهن قرار مي

و حقايق منطوی در آن سرچشمۀ الهي توسط عقل، چيز ديگر. ژيلسـون بـر لـزوم چنـين تفکيکـي پـای       
فشارد و معتقد است كه معرفت حاصل از فرايند اشراق و معرفت به خود  ايـن فراينـد، دو سـطح و دو     مي
شوند. از نظر وی معرفتي كه محصول مشترک عقل و اشـراق اسـت    مختلف از معرفت را شامل مي حوزۀ

گـذاری آن   كه معرفت به فرايند اشراق و درک نحوۀ تأثير همان معرفت بشر در سطح عادی است، درحالي
ده و در جريان شناخت، سطحي باالتر از معرفت عادی است كه دسترسي به آن برای همۀ افراد ميسر نبو

دانـد كـه بـا نـوعي تجربـۀ       به شرايط خاصي نياز دارد. وی اين نوع دوم از معرفت را معرفتي عرفاني مي
 (Gilson, 1960, p 92) عرفاني از مشاهدۀ فرايند اشراق همراه است. 

تواند احکـام يقينـي صـادر     باره معتقد است كه عقل مي آگوستين خود به اين تمايز اشاره كرده و دراين
بدون اينکه نسبت به سرچشمۀ فهم خود و نوری كه به هنگـام صـدور ايـن احکـام بـر وی تابيـده       كند، 
 ( 885 ، ص5730آگوستين، شود، آگاه باشد.) مي
عبارتي بشر از اين اشراق آگاه باشد يا نه، در اصل اشراق تأثيری نـدارد. هـر چنـد بشـر قـادر اسـت        به
ای فراتر، خـود  ايـن فراينـد و نحـوۀ      يابد كه از زاويه ت دستای از معرف واسطۀ ايمان و تزكيه به مرحله به

 ا  را مشاهده كند. گذاری آن در سيستم ادراكي تأثير
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شـود و   بنابراين از نظر آگوستين، در سطوح عادی معرفت، اين خود  اشراق نيست كه با ذهن ادراک مي
 Copleston, 1993, p)  جودنـد  مو83نه منشأ الهي آن و نه حتي خود حقايق ابدی كه در انديشۀ الهـي 

های ضرورت و ابديت در حقايق ضروری و ابدی برای ذهـن   ، بلکه از طريق فعل اشراقي خدا، مؤلفه(60
 (ibid, p 62)    شوند. قابل فهم مي

به تعبير كاپلستون، اينکه ما شهود  خود  فرايند  اشراق يا منبع اشراق را برای حصـول معرفـت ضـروری    
يـابي بـه    كه وی ادراک كليت و ضرورت و نيـز دسـت   های آگوستين همخواني ندارد. چرا هبدانيم، با انديش

دانـدس يعنـي    پذير مي قطعيت و يقين معرفتي را برای هر انساني اعم از تزكيه يافته و تزكيه نايافته، امکان
صول معرفت كه برای ح حالي های علمي، منطقي، رياضياتي، فلسفي و اخالقي. در قطعيت مربوط به گزاره

فشارد كه تنها برای معـدودی از افـراد قابـل     حقيقي نسبت به خدا بسيار بر نياز به تزكيۀ اخالقي پای مي
 (ibid, p 61)    يابي است. دست

 ای را در زنـدگي   البته كاپلسـتون در تفسـير نظريـۀ اشـراق  آگوسـتين، اساسـا  امکـان چنـان مشـاهده         
 كـه اذهـان مـا در نهايـت، عناصـر ثبـات، ضـرورت و ابـديت         داند و معتقـد اسـت    اين جهاني منتفي مي

 دهنـدس امـا خـود حقـايق      شوند، تشـخي  مـي   را در ارتباط با مفاهيمي كه در يك حکم ضروری بيان مي
 دارندۀ اين حقايق اسـت، تنهـا در زنـدگي واپسـين قابـل مشـاهده خواهـد بـود.          ابدی و خود خدا كه دربر

  (ibid, p 64) 
هايي  ن تفسير كاپلستون با عبارات صريح آگوستين درباب مشاهدۀ فرايند اشراق و ايدهرسد اي نظر مي به

كه منشأ اين اشراق اند، همخواني نداشته باشد. هر چند مشاهدۀ نوری كه در فرايند اشراق بر ذهن تابيده 
ل معرفـت  سازد، شرط حصـو  های يقيني مي های ثبات و ضرورت در گزاره و آن را قادر به شناسايي مؤلفه

ای در زنـدگي ايـن جهـاني ممکـن نيسـت.       توان نتيجه گرفت كه اساسـا  چنـين مشـاهده    نيستس اما نمي
 پـذير اسـت، كـه     برعکس، بنابر اظهارات آگوستين، نـه تنهـا ايـن نحـوه از مشـاهده بـرای بشـر امکـان        

 ام يقينـي در  ای از مشاهدۀ انـوار الهـي و حقـايقي كـه معيـار صـدور احکـ        خود آگوستين نيز چنان تجربه
عـالوه آگوسـتين    بـه (Augustine, 1952, p 48, 50, 63) كشـد.  شوند را به تصـوير مـي   بشر واقع مي

( ، هـر چنـد از آن بـه    53، ص5732ژيلسـون،  داند) پذير مـي  مشاهدۀ خود خدا در اين جهان را نيز امکان
در زنـدگي ايـن جهـاني    كنـدس از نظـر آگوسـتين آنچـه      ای كدر تعبير مـي  مشاهدۀ تصويری مبهم در آينه

 پـذير خواهـد بـود.     پذير نيست، مشاهدۀ روشن و واضح از خدا است كه در زندگي واپسين امکـان  امکان

(Augustine, 2002, b, p 99) 
ها اشاره كرده و معتقد است كه جز نفـس عاقلـه چنـين امکـاني      آگوستين صراحتا  به امکان ر يت ايده

دهد كـه علـو  در آن    اين كار را با آن بخشي از خود  انجام مينفس عاقله »برای كسي وجود ندارد: 
واقع، چشم دروني و عقالني معينـي از   وسيلۀ سيما و در وسيلۀ ذهن و عقل، تو گويي به جای داردس يعني به

ای هـم   دهد كه هر نفس عاقله وی سپس در ادامه توجه مي  (Augustine, 2002, a, p 80)«خود .
واقع هر نفس عاقلي و حتي همۀ نفوس عاقلـه بـرای آن ر يـت آمـادگي      در»نيست: قادر به چنين ر يتي 

شـده بـرای آن    ای دارد. اين نفس است كه ادعـا  ندارند، بلکه نفسي كه مقدس و پاک است چنين آمادگي
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شوندس چشـمي   ها ديده مي ر يت شايسته استس يعني ]آن نفسي[ كه خود آن چشمي را دارد كه با آن ايده
 (ibid)«ها را ببيند. كوشد تا آن اک، صاف و همانند آن چيزهايي كه ميسالم، پ

ا  از نور بيروني را كه البته بـا چشـم درون قابـل مشـاهده اسـت، بـه        او در مواردی مشاهدۀ مستقيم
 كشد: تصوير مي

با دست هدايت تو به اعماق روح خود گام نهادم. در آن وادی با چشم دل خويش نـوری را مشـاهده   »
تاباند...آن نور بر فراز  شود و همواره پرتوهايش را بر چشم دلم و بر افکارم مي م كه هرگز خامو  نميكرد

درخشد... تفوق او بر من، همانا تفوق خالق بر مخلوق بود. همـۀ آن كسـاني كـه حقيقـت را      ذهن من مي
عارف است. اين همـان   شناسد، به سرمديت اند و آن كس كه اين نور را مي شناسند با اين نور مأنوس مي

 ( 856-850 ، ص5730آگوستين، «)نوری است كه عشق با آن آشنا است.
بخشد در خود ما نيست. نور تـو مـا را    آن نور كه هر روح را روشنايي مي»گويد:  باره مي همچنين دراين

شـويم. چقـدر   سازد تا ما كه زماني در تاريکي بوديم اكنون بتوانيم به لطف خدا چون روز، روشن  منور مي
ها اين نور سرمدی را در ما ر يت كنند. حال كه خود به ديدار آن نور نائل شـده بـودم، از    آرزو دارم كه آن

 (800 همان، ص«)ديدم، نگران و آزرده بودم. ا  مي اينکه ايشان را ناتوان از ر يت
يز، عقل من خـدايي را  انگ در يك لحظۀ هيبت»آورد:  ميان مي در جايي ديگر نيز از روئيت خدا سخن به

كه هست ر يت كرد. عاقبت از رهگذر مخلوقاتت، ذات ناپيدای تو را ر يت كردم. اما قادر نبودم كه به آن 
هـای پيشـين خـود فـرو افتـادم و از معشـوق و        چشم بدوزم. در كمال سستي پا پس كشـيدم و در شـيوه  

 (885 همان، ص«)ای برای من باقي ماند. محبوبم، تنها خاطره
شـود، حـاكي از    ۀ اين عبارات به عالوۀ عبارات متعدد ديگری كه در ميان آثار آگوستين يافـت مـي  هم

يابـد،   نوعي مشاهدۀ عرفاني در آگوستين است كه از آنچه بشر در طريق عادی معرفت به آن دسـت مـي  
خود را جستم تا  راهي مي»متفاوت است و طريقي است كه پيمودن آن تنها برای اهل ايمان ميسر است: 

مندی از تو قوی گردانم و تنها طريق آن بود كه به عيسي مسيح، ميانجي خدا و انسان كه خود  برای بهره
 ( 885 همان، ص«)نيز انسان است، توسل جويم.

 هـای   تفکيك ميان اين دو سطح از معرفت در نظريۀ اشراقي آگوسـتين، بـه تفکيکـي ديگـر از مؤلفـه     
 هـای ذهنـي بشـر اسـت،      هـای الهـي و ايـده    د و آن تفکيك ميان ايدهدخيل در فرايند شناخت مي انجام

 هـای ذهنـي    گويـد، كـالم او نـاظر بـه ايـده      درواقع آنجـايي كـه آگوسـتين از مفهـوم كلـي سـخن مـي       
 هـای الهـي را مـدنظر قـرار      كنـد، ايـده   گيری ايـن مفـاهيم اشـاره مـي     كه به منشأ شکل است و هنگامي

اسـت، يکـي از    اين تفکيکي كه ژيلسون بر آن تأكيد كـرده  (See: Gilson, 1960, p 77-89) ..دهد مي
 ,Schumacher)است. معيارهای ارزيابي تفاسير مختلف از نظريۀ اشراق است كه توسط نش مطرح شده

2009, p 18) 
 گونه نتيجه گرفت كه معرفـت بشـری در آگوسـتين، مـاهيتي تشـکيکي       توان اين از آنچه گفته شد مي

ـ  دارد كه پائين  هـای كليـت و ضـرورت در قضـايای يقينـي اسـتس        رين سـطح آن همـان ادراک مؤلفـه   ت
 ديگـر درک مفـاهيم معقـول اسـت كـه       عبـارت  سطح بعدی، ادراک خود مفـاهيم كلـي و ضـروری و بـه    
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شوند و باالترين سطح آن، مشاهدۀ خود  فرايند اشـراق و مشـاهدۀ خـود      مبنای صدور احکام كلي واقع مي
 قت الهي است. دسترسي به دو سـطح اول طبـق ظرفيـت طبيعـي عقـل و بـه مـدد        حقايق ابدی در حقي

كـه دسترسـي بـه     دنبال حصول آن هستند ممکن اسـتس درحـالي   اشراق الهي، برای تمامي كساني كه به
 شود مگـر از طريـق ايمـان و تزكيـه و پـااليش نفـس از گناهـان.        سطح نهايي برای كسي حاصل نمي

(Gilson, 1960, p 92) 

 گيری هنتيج

چنانکه طي اين مقاله نشان داده شد، نظريۀ اشراق در آگوستين، رهيافتي برای توجيه معـارف ثابـت و   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 مشترک در بشر است. به جهت ابهاماتي كه در شرح آگوستين از معنای اشراق و كيفيت عملکرد آن وجود 

، در تفسـير عبـارات او دچـار    ، در تفسـير عبـارات او دچـار    انداند  دارد، شارحان و محققيني كه به بررسي ديدگاه وی در اين زمينه پرداختهدارد، شارحان و محققيني كه به بررسي ديدگاه وی در اين زمينه پرداخته
گيری عمده است: رويکرد كساني گيری عمده است: رويکرد كساني   های محققين به اين مسئله، شامل دو جهتهای محققين به اين مسئله، شامل دو جهت  اند. رويکرداند. رويکرد  نظر شدهنظر شده  اختالفاختالف

هـا از سـردمداران   هـا از سـردمداران     كه تأكيدشان بر نقش فعال عقل در كسب معارف ثابت و مشترک  است كه توميسـت كه تأكيدشان بر نقش فعال عقل در كسب معارف ثابت و مشترک  است كه توميسـت 
ي است كه بر نقش اشراق به عنوان امـدادی  ي است كه بر نقش اشراق به عنوان امـدادی  اند. رويکرد بعدی مربوط به كساناند. رويکرد بعدی مربوط به كسان  چنين تفسيری از آگوستينچنين تفسيری از آگوستين

برد، تأكيد دارند و گاهي چنان به اشراق الهي برد، تأكيد دارند و گاهي چنان به اشراق الهي   الهي كه عقل بشر را در جهت كسب چنين معارفي پيش ميالهي كه عقل بشر را در جهت كسب چنين معارفي پيش مي
اند. به اعتقاد اند. به اعتقاد   اند كه نقش عقل بشری را كامالً به حاشيه كشاندهاند كه نقش عقل بشری را كامالً به حاشيه كشانده  عنوان يك مؤلفۀ بيرون از عقل پرداختهعنوان يك مؤلفۀ بيرون از عقل پرداخته  بهبه

ای به نام عقل را در ای به نام عقل را در   ترين تفسير از فرايند اشراق اين باشد كه خداوند عطيهترين تفسير از فرايند اشراق اين باشد كه خداوند عطيه  رررسد سازگارسد سازگا  ژيلسون به نظر ميژيلسون به نظر مي
كـه ايـن   كـه ايـن     اختيار انسان قرار داده كه ذاتاً استعداد درک حقايق ثابت و مشترک را دارا اسـتس امـا از آنجـايي   اختيار انسان قرار داده كه ذاتاً استعداد درک حقايق ثابت و مشترک را دارا اسـتس امـا از آنجـايي   

و امـداد  و امـداد  است، انسان در بازيابي اين نقيصه نيازمند اشـراق  است، انسان در بازيابي اين نقيصه نيازمند اشـراق    واسطۀ گناه مخدو  شدهواسطۀ گناه مخدو  شده  ظرفيت اوليۀ عقل بهظرفيت اوليۀ عقل به
منـد  منـد    ای بهرهای بهره  گونهگونه  الهي است. حقيقت الهي نيز طي فرايند اشراق، ذهن بشر را از حقايق منطوی در خود بهالهي است. حقيقت الهي نيز طي فرايند اشراق، ذهن بشر را از حقايق منطوی در خود به

اسـت. ايـن   اسـت. ايـن     مندی، به مسّ ذهن توسط آن حقايق تعبيـر كـرده  مندی، به مسّ ذهن توسط آن حقايق تعبيـر كـرده    سازد. خود آگوستين از كيفيت اين بهرهسازد. خود آگوستين از كيفيت اين بهره  ميمي
ل مي دهد و اثری از خود برجای ل مي دهد و اثری از خود برجای ها را در ذهن بشر شکها را در ذهن بشر شک  تماس حقايق ابدی با ذهن، معنا و مفهومي از آنتماس حقايق ابدی با ذهن، معنا و مفهومي از آن

نامد. اين خاطرات، همان معاني و مفاهيم ثابـت و  نامد. اين خاطرات، همان معاني و مفاهيم ثابـت و    ای از آن حقايق ميای از آن حقايق مي  گذارد كه آگوستين آن را خاطرهگذارد كه آگوستين آن را خاطره  ميمي
مشتركي است كه تمامي افراد بشر اعم از تزكيه يافته و تزكيه نايافته قادر به ادراک آن هستند. اما دربارۀ مشتركي است كه تمامي افراد بشر اعم از تزكيه يافته و تزكيه نايافته قادر به ادراک آن هستند. اما دربارۀ 

شوند بايد گفـت  شوند بايد گفـت    گيری مفاهيم مشترک در نوع بشر محسوب ميگيری مفاهيم مشترک در نوع بشر محسوب مي  للمشاهدۀ خود حقايق ابدی كه منشأ شکمشاهدۀ خود حقايق ابدی كه منشأ شک
شـود و شـرط حصـول آن    شـود و شـرط حصـول آن      كه از نظر آگوستين، چنين ر يتي جز برای معدودی از افراد بشر حاصـل نمـي  كه از نظر آگوستين، چنين ر يتي جز برای معدودی از افراد بشر حاصـل نمـي  

شدن درون از خطاها و گناهان است. اين طهارت دروني زمينه را برای نـوعي تجربـۀ   شدن درون از خطاها و گناهان است. اين طهارت دروني زمينه را برای نـوعي تجربـۀ     تزكيۀ باطني و پاکتزكيۀ باطني و پاک
انـد توسـط نفـس    انـد توسـط نفـس      آن خود فرايند اشراق و حقايقي كه منشـأ ايـن اشـراق   آن خود فرايند اشراق و حقايقي كه منشـأ ايـن اشـراق     سازد كه طيسازد كه طي  عرفاني فراهم ميعرفاني فراهم مي

 گيرد. گيرد.   مشاهده قرار ميمشاهده قرار مي  موردمورد
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 ها: نوشت پی

1- sapientia(wisdom) 
2- scientia(science) 

زيرا يکي را به واسطۀ روح، كالم حکمت داده مي شود و ديگری را به حسـب همـان روح، كـالم    »-7
 7رفرنس  7( ص2:58ل، )كتاب مقدس، قرنتيان او« علم.

4- intellectual cognition 
5- reasonable cognition 
6- mens 

 ..شامل هفت درس: صرف و نحو، خطابه، جدل، حساب، هندسه، هيئت و موسيقيشامل هفت درس: صرف و نحو، خطابه، جدل، حساب، هندسه، هيئت و موسيقي. . 33
هـای  هـای    پـردازی پـردازی  اهميت نظريۀ اشراق در تفکر آگوستين تا حدی است كه ردپای آن همچنان در نظريهاهميت نظريۀ اشراق در تفکر آگوستين تا حدی است كه ردپای آن همچنان در نظريه. 2

هـايي از فلسـفۀ علـم، فلسـفۀ زبـان و      هـايي از فلسـفۀ علـم، فلسـفۀ زبـان و        تـوان بـه شـاخه   تـوان بـه شـاخه     ود. از آن جملـه مـي  ود. از آن جملـه مـي  شـ شـ   معاصر از علوم يافت ميمعاصر از علوم يافت مي
شناسي علم اشاره كرد كه با ارائۀ اشکال جديد و روزآمدی از نظريۀ اشراق، از آن در تبيـين مسـائل   شناسي علم اشاره كرد كه با ارائۀ اشکال جديد و روزآمدی از نظريۀ اشراق، از آن در تبيـين مسـائل     رو رو 

توان به كـاری از   توان به كـاری از     است مياست مي  اند. از جمله كارهايي كه در اين زمينه صورت پذيرفتهاند. از جمله كارهايي كه در اين زمينه صورت پذيرفته  فلسفۀ معاصر بهره جستهفلسفۀ معاصر بهره جسته
Derek D.Seckington  عنوانعنوان  تحتتحتDivine Illumination and Revelation    اشاره كـرد كـه در

 است.  منتشر شده 8446سال 
9-(Intellegibilis lux)Intelligible Light 

10- Ontologism 
11- Nicholas Malebranch 
12- Innatism 
13- Copleston 
14- John Rist 

نسوب است، در كتاب نش با عنوان ديدگاه فرانسيسي مطرح شده اين ديدگاه كه به فرانسيسي ها م -56
كه هر ديدگاهي نامي غير از نام –است و نگارنده  به جهت رعايت وحدت رويه در تقسيم بندی 

را برای اشاره به ديدگاه فرانسيسي ها برگزيده « مطابقتي»به ناچار اصطالح  -مدافعان آن ديدگاه دارد
 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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