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  ي الکترونیکی توضیحاتی پیرامون این نسخه

 :این کتاب تهیه شده است  نخستچاپ ، از روي ي الکترونیکی این نسخه .1

  افسانه نجاتیترجمه ، اعترافات آگوستین قدیس
  )1382، پیام امروزتهران، (

 .نیز منتشر شده است» اعترافات قدیس آگوستین«این کتاب، قبالً با عنوان  .2

کلمـات  ي چاپی و نگـارش امالیـی    ش نسخهي الکترونیکی، تغییراتی در سیاق نگار ي نسخه تر ساختن جلوه گاهی براي به .3
 .شوند نمیوجه، شامل متن کتاب  هیچ این تصرفات، جز در مواردي که ذکر شد، به .گرفته است صورت

رسی آسان به این کتاب، برایشـان   دوستانی فراهم شده که به هر دلیل، دست ي الکترونیکی، براي آن دسته از کتاب نسخه .4
، و فرهنـگ نشـر میهنمـان   منـدان، سـبب حمایـت از     ي چاپی کتاب از سـوي سـایر عالقـه    خریداري نسخه. فراهم نیست

  .خواهد شد ي این کتاب فرهیخته کنندگان  تهیه
ي الکترونیکی را به  ي کتاب، خطاهاي امالیی و نگارشی نسخه مندیم ضمن مطالعه در پایان، از دوستان و سروران خواهش .5

  .گزارش دهند تا در بهبود کیفیت آن، سهیم گردند» پازندي مجازي  کتابخانه«
  )گرداب سابق( پازندي مجازي  با احترام، کتابخانه
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  ي مترجم مقدمه 

چه چیز قلب یک مسیحی را «: آگوستین براي سنگ مزار خود چنین نگاشته بود
کند؟ این حقیقت که او زائر است و در آرزوي مـیهن خـود،    از بار غم سنگین می

  ».تاب بی

ی نومیـدیا ـ الجزایـر کنـونی ـ      ي روم م در تاگاست، ناحیه354نوامبر سال  13آگوستین در  اورلیوس
هـا اشـغال شـده بـود ـ دیـده از جهـان         م، در هیپون ـ که به دست وانـدال  430اوت  28متولد شد و در 

ایمان بود و مادرش  پدرش پاتریسیوس بی. اند ي بربر داشته ي او ریشه مفروض است که خانواده. فروبست
ي  ر تفوق مهر مادري واقف بود و الجرم هرگز در شیوهایمانی، ب پدر، به رغم بی. اي معتقد مونیکا، مسیحی

پا بود، بی آن که  جا که پاتریسیوس مالّکی خرده از آن. وچرا روا نداشت تربیتی مادر نسبت به فرزند، چون
ي تحصـیل   چنانی برخوردار باشد، کمابیش از پسِ معیشت خـانواده و تـأمین هزینـه    از تمکّن و تمول آن

  .آمد فرزند برمی
از این رو او را به قصد تحصیل به مادورا، شهر مجاور تاگاست رهسپار . مند بود وستین پسري هوشآگ

جا به تفریح، تفنن، و بازیگوشی روي آورد، از درس خوانـدن غافـل نشـد و فقـط      کردند و با آن که در آن
بـه رسـم آن    جـا بـود کـه    ي وي در کارتاژ دیده شد و همان پس از اندکی وقفه، تدارك تحصیل متوسطه

در . دسـت شـد   در جدل چیـره  ي مقوالت عشر ارسطو، سپس از طریق مطالعه. روزگار، فن بالغت آموخت
. سالگی هورتنیوس اثر سیسرون را مطالعه کرد و از این رهگذر، لهیب حکمت در جانش زبانه کشـید  19

ي نارساي کتاب  ي ترجمه ایسهاما گرفتار مق. کتاب مقدس را نیز در همین سن براي اولین بار مطالعه کرد
نه گفتنـی اسـت ایـن امـر کـه خـود از       . اید شد مقدس به زبان التین با متون فاخري چون هورتنیوس و ا

ي  رفت، فرزانگان را به صرافت تنقیح و پیرایش نسـخه  ي مسیحی آن روزگار به شمار می معضالت جامعه
در پی یـافتن  . هایی در پی داشت اي، دشواري موجود انداخت؛ هرچند که این تالش، همچون هر گام تازه

تفسیري کامل از هستی، از جمله درك مقوالت خیر و شر و حل معضل قادر مطلق و ره یافتن به مبدأ از 
تـر   چه، به زعم خود در آیین ترسایان، دالیل عقالنـی کـم  . ي ساده، به مسلک مانی روي آورد طریق ادله

آنان ابتدا بـر مبـانی فکـري    . دادند می اش قول مساعد ل معضالت فکريیافت و مانویان نیز به او در ح می
  .دادند ي دلیل و برهان سر می گرفتند و سپس داعیه مسیحی خرده می

اسباب تکدر خاطر آگوستین را فـراهم آورد و   همه، فقدان حجت وحیانی و عینی در دین مانی، با این
همچنـین از طریـق مطالعـه در علـوم     . مانویان شد موجب طرح مجادالت فراوانی از جانب وي به طرفیت
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از رهگـذر مـراوده بـا    . هاي ایشان در باب مه و خورشید و فلک را به چالش کشـید  پردازي طبیعی، افسانه
مانویان بود که به مسند ایراد خطابه در میالن دست یازید؛ شهري که مرکز ایتالیایی امپراتوري روم بود و 

آگوستین پـس از آن کـه در جانـب وي مـورد     . این شهر جلوس کرده بود آمبروسیوس در مسند اسقفی
هاي او پرداخت و در عین حالی که مجذوب فـن بیـان او شـده     استقبال واقع شد، مدتی به استماع وعظ

  .بود، به قدرت شگرف آمبروسیوس در تبیین و توضیح عهد عتیق پی برد
هـاي افالطـون و فلـوطین را در     کرد و آموزه میآمبروسیوس کتاب مقدس را از طریق تأویل بازخوانی 

اي از معانی نوینِ حقیقت ازلـی   ترتیب آگوستین به سرچشمه بست و بدین ي خویش به کار می ي ادله اامه
هاي کتاب مقدس را به مکاشفه نشست و بـه ظرافـت، تفـاوت     در همین زمان بود که زیبایی. دست یافت

سه سال بعد به همراه دوستش آلیپیوس و . مسیحیان را فهم کردخداي صانع افالطونیان با خداي خالق 
در همین سال مادرش مونیکـا، هنگـامی کـه از دسـت     . فرزند نامشروعش آدئوداتوس، مهیاي تعمید شد

  .بندد یابد، چشم از دنیا فرومی ي خاطر براي ایمان آگوستین خالصی می دغدغه
ي  و سپس به آفریقا بازگشت؛ جـایی کـه خـاطره    سفر آگوستین به میالن، پنج سال به طول انجامید

اش، بایـد   لذا براي اثبات گسست خود از گذشـته . ي جمعی آن زدوده نشده بود مانویت او هنوز از حافظه
وي بیش از سیزده رسـاله در  . کرد ي مباحث ناب در جهت باورهاي نوینش می وقت بسیاري را صرف ارائه
ي کتـب   ها، دو کتـاب از میـان آثـار او، در زمـره     گذشته از این. رآوردي تحریر د رد آراي مانویان به رشته

سالگی وي نوشته شده است و ناظر  46م، یعنی در سال 400ماناي تاریخند؛ نخست اعترافات که در سال 
بخـش عمـده و   : و دوم، شهر خدا، که در واقع متشکل از دو بخـش اسـت  . بر شرح زندگی و احوال اوست

ز مسیحیت و رد اتهاماتی که توسط غیـر مسـیحیان رومـی بـر آیـین مسـیحیان وارد       غالب آن در دفاع ا
  .هاي اجتماعی ـ سیاسی آگوستین است اي دیدگاه ي پاره آمد نوشته شده و مابقی، در بر گیرنده می

هـا   یعنی اعترافات، از نثري خودبسـنده برخـوردار اسـت؛ نثـري کـه سرشـار از اندیشـه        کتاب حاضر،
ترین افکار انتزاعی  ی و خانوادگی است و در ضمن واگویی و واکاوي آن خاطرات، عالیهاي شخص وخاطره

ي مباحثی ماننـد حافظـه،    هایش درباره که امروزه نیز اندیشه گذارد؛ چنان فلسفی و کالمی را در میان می
خیـزد،   اي وجودي برمـی  ي متن که از تجربه در عین حال، کشش و جاذبه. زمان، و زبان، قابل تأمل است

چرا کـه  . ي الهیات وجودي مند، اما غیر متخصص در حوزه تواند سرآغازي باشد براي افراد عالقه حتّی می
اي است بـراي کسـانی    ي نمونه ي ارائه طلب، خود به منزله برداري از خفایاي زندگی یک انسان کمال پرده

  .ورزند و سوداي تبلیغ آن را در سر دارند که به حقیقت عشق می
ي کالسـیک   از مجموعـه  (Joseph Trabucco)ي ژورف ترابوکـو   ي فرانسـه  بر مبنـاي ترجمـه   ي حاضر، جمهتر

با توجـه  . ي مزبور با متن التین همراه بود گفتنی است که نسخه. صورت گرفته است (Classique Garnier)گارنیه 
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احتسـاب کمیـت واژگـانی و     ي دو مـتن، حتّـی بـا    هاي التین و فرانسه، مقایسـه  به اشتراکات فروان زبان
هاي اصل التینِ حاوي نشـانی آیـات، ذیـل صـفحات      از طرفی پانوشت. نمود دریافتن معادالت، مقدور می

ي فرانسوي جدیدي یافتم کـه حاصـل تالشـی دانشـگاهی بـه       در خالل کار، ترجمه. التین درج شده بود
این ترجمه در بسـیاري  . بود 1933در سال  Folioو محصول انتشارات  (Arnold d’Andilly)همت آرنولد داندیلی 

هاي مشروح، مددرسانم شـد؛ هرچنـد کـه سـبک و      ها در جهت درك متن و نیز برخی از پانوشت قسمت
  .آمد ي اول، وفادارتر در نظر می سیاق ترجمه

قدر دشوار اسـت کـه    در خصوص درج سرعنوان براي یکایک فصول هر باب، باید گفت که این کار آن
جـا کـه    همـه، از آن  بـا ایـن  . اند هاي انگلیسی اثر، از چنین کاري سر باز زده ها، از جمله نسخه سخهاغلب ن

ي یک متن کالسیک مؤثر است و هم در کار پژوهش به  وجود سرعنوان، هم در نفس تازه کردن خواننده
ي  شد که ترجمـه رساند، عباراتی در نظر گرفته  هاي مورد نظر مدد می مندان در جهت یافتن بخش عالقه
ي این عبارات ـ  در ترجمه. ندرت از آن فراتر رفته است ي عناوین متن فرانسوي است و البته به شده تعدیل

ها در زبان فارسـی، بـه قصـد     پردازد ـ به ضرباهنگ آن  ضمن آن که هر یک به بیان محتواي هر فصل می
واژگان و یا تعـابیر میـان دو هـالل، از     شایان یادآوري است که. تر، توجه شده است ي بیش جلوه و جذبه

مترجم فرانسه است و واژگان و تعابیر میان دو قالب، از مترجم فارسی است که بـه قصـد گویـاتر شـدن     
  .عبارات صورت پذیرفته

مایه و شـکیبایم، سـرکار    دلی دوست گران بدون شک، پیمودن این راه دشوار را مرهون همراهی و هم
اي که به متون دینی دارند،  ایشان با تسلط وافري که بر زبان فرانسه و نیز عالقه .خانم هاله سحابی هستم

یـاري دوسـت    گشایی از بسیاري مفاهیم غامض کتاب و نیز تقریر اثر، مددرسانم شدند و نیـز هـم   در گره
 ي اثرر بر خـود همـوار کردنـد،    ي کلمه به کلمه ام، سرکار خانم سوسن شریعتی، که زحمت مقابله گرامی

نظـرات و   که اثر را خواندند و از نقطـه  1376آقاي فروتن، ویراستار وقت انتشارات انقالب اسالمی در سال 
مندم کردند و نیز آقاي محمدعلی مرادي، مدیر محترم انتشـارات پیـام امـروز، کـه      هایشان بهره گرمی دل

قیق متن را انجـام دادنـد،   چینی د دشواري مراحل نشر را پذیرفتند و سرکار خانم مینا مؤیدي که حروف
  .مرا براي همیشه رهین منت خود خواهند یافت

ي خود دریغ نورزند  ي نظرات مشفقانه هاي عالی، در جهت رفع نواقص، از ارائه در پایان امیدوارم همت
  .چه این تالش را سزد، به طیب خاطر پذیرایم و شاکر و سرانجام هر آن
  افسانه نجاتی

  1381بهمن 
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  نامه کتاب

  :ها مورد استفاده قرار گرفته، عبارتند از نابعی که در پانوشتم
 1379آگوستین، جیلین کالرك، رضا علیزاده، تهران، نشر مرکز،  اعترافات .1

 1370اصغر حکمت، تهران، انقالب اسالمی،  ، جان ناس، علیتاریخ جامع ادیان .2

پـور،   بوالقاسـم اسـماعیل  ي میرچا الیـاده، دکتـر ا   ، گروه مؤلفان ویراستهآیین گنوسی و مانوي .3
 1373تهران، فکر روز، 

 1357، ناصح ناطق، تهران، امیرکبیر، ي زندگی مانی و پیام او بحثی درباره .4

اهللا فوالدونـد، تهـران، خـوارزمی،     ، برایان مگی، عزتي غرب ي بزرگ، آشنایی با فلسفه فالسفه .5
1372 

 1373سروش،  ، برتراند راسل، نجف دریابندري، تهران،ي غرب تاریخ فلسفه .6

 1367، ویل دورانت، ابوالقاسم طاهري، تهران، انقالب اسالمی، )عصر ایمان(تاریخ تمدن  .7

 1363، کارل یاسپرس، محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی، آگوستین .8

 1375، کریم مجتهدي، تهران، امیرکبیر، در قرون وسطی  فلسفه .9

د محمود موسوي، تهـران، مرکـز   ، اتین ژیلسون، محمد رضایی و سیي مسیحیت مبانی فلسفه .10
 1375انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، 

 1356، پیر گریمال، دکتر احمد بهمنش، تهران، امیرکبیر، فرهنگ اساطیر یونان و رم .11

 1975، ترجمه از عبرانی و کلدانی و یونانی، انجمن پخش کتب مقدسه، کتاب مقدس .12
13. Les confession, Trad. d'Aunauld d’Andilly, third presentée par philippe sellier, Folio 

clasique Gallimard, 1993 
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  گفتار پیش
  وزنِ عشق و زمانِ اعتراف

  ...قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند

ا  » !1ي کارها تأخیر خواهی کرد اگر یک کار را با تأخیر انجام دهی، در همه«: گوید مثل التینی می امـ
گـویی در امـر عشـق     اگر نقیض !همواره دیر است... گاه دیر نیست و نیز هیچ اند براي دوست داشتن، گفته

عاشق باشد که درست کـار  » ساعت«مقصر شاید . جایز شده است، نقص نه از عشق است و نه از معشوق
خالصه، به ... زده و تنیده و راه دلش را می کرده، یا سرش که زیادي شلوغ بوده و یا تنش که کمی می نمی

داشته  2و به معناي آلمانی کلمه، ماللت و مرارت» گذشته سنگین می«یا دلیلی، موج زمان بر او  هر علت
  »!اگر ساعت داشته باشید، خدا را دارید؟«: مگر نه که ولتر گفته بود! و سر قرار تشریف نیاورده است

مان زمان دیدار برترین دوست کی است؟ منشأ و جهت ز عشق چیست؟ معشوق کیست؟ من کدامم؟
ما چیست؟ میزان و معیار سنجش دیر و زود، تأخیر و تعجیل، وقت و قرار در این میان، کدام؟ زمان مـن  

  کنند؟ گونه با یکدیگر تالقی می آیا با زمان او یکی است؟ و این دو گونه زمان چه
 اسـت و » عشـق «ي اُرلیوس اُگوستینوس حکمت  باشد، فلسفه» فرزانگی«اگر عشق ورزیدن به   فلسفه
آتش به پـا  «: شود در دنیاي ما، هر چیز متناسب با وزنش، به سمتی کشیده می .نماي او هاي آسان مشکل
کشـانده   ام، همـو مـرا مـی    به هـر کجـا کـه کشـانده شـده     . وزن من عشق است... افتد شود، سنگ می می
  »!3مهر بورز و هر چه خواستی انجام ده«... »....است

نفسیون(ي اعتراف  واژه اعتراف را پس . 4)عقیده(و اظهار ) خطا(اقرار : در التین به دو معناست نیز،) کُ
، یعنی  بید با توجه به ریشه رَفو اعتراف آگوستین را به معنـاي سـتایش لطـف و    »شناسایی«ي عربی ع ،
ي اعـالم عقایـد، تـا     نامـه و بیانیـه   ، شـهادت »تعلیم سخن توسط عشـق «، فهمید و 5حمد عنایت خداوند

شـده   ي زیست ها در تجربه راهه ي خویش نیز به منظور تفکیک راه و بی ارزیابی اشتباهات گذشته .»مالاع

                                                
1 Si unum rem sero feccris, omnia opera sero facies.  

، ماللـت  4، بخـش اول، فصـل   جهـان، تنهـاي، تنهـایی   : مفاهیم بنیادین متافیزیکهایدگر، : به. ك.ن. آور زمان است همان مرور ماللت 2
  عمیق

GA 29-30  Die Grundbegriffe der Metaphysik: Welt, Endlichkeit, Einsamkeit, 1929 
3 Ama et fac quod vis 

4 cum = fateri »و » اقرارfari »سخن گفتن«  
5 laudatio Dei 
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خـوان اسـت بـا اصـل آگوسـتینیِ       و این نکته هـم » !1کارانند مستحق کرامت، گناه«است و این که اصوالً 
  .»2ایمان همچون تعقل«

و ایمان، که همواره با یکدیگر گالویزند، مرزهاي گناه و صوب، شک : »یابد جوید و عقل می ایمان می«
  .شوند به طور پیاپی با تنش و تداخل ترسیم می

او موجـودي مختـار و   . بر خالف تصور مانی، نهادین نیست همچنان که در هستی، شرّ در ذات انسان،
حـق  » عنایـت «فقـط بـه لطـف     3هرچند، آزادي و رستگاري او، بر خالف باور اصحاب پالژ،. مسؤول است

و نـزد کـالون   ) در برابر اراسموس و در باب اختیار(شناسی را در نزد لوتر  همین انسان. مکن خواهد شدم
  .یابیم بازمی

انسان در ساختار و زندگی خـود، موجـودي اسـت     .شود می 4وهوس آغاز تحلیل عشق از آناکاوي هوي
اما واقعیت زندگی انسان، بر خالف . (cura, curiosus, curiositas)کاو  نگران، جوینده و کنج مشغول و دل دل

 .اسـت  (factiosus, affectio)بلکه مصـنوعی و مـؤثر   . سایر موجودات طبیعی، خودانگیخته و غریزي نیست
مند اسـت و هـر رویکـردي را     هر کنشی هدف. مند است گريِ غرض همین کنش ي اصلی زندگی، شاخصه

و شفافیت امور عمومی و بیرونـی را دوسـت   » انحقیقت تاب«همگان نور حقیقت و . کند نیتی هدایت می
ي اشتباه و فریب مصون مانند  دهند، دوست دارند خود از ورطه گاه که دیگران را فریب می حتّی آن. دارند

ایـن هـدف،   ! جا و بر دیگـران بتابـد   اما آفتاب حقیقت بر همه. و وجود خودشان در پناه تاریکی نهان ماند
هر عمل است و میان این دو جنبه، هـیچ  » سرانجام«ت ذاتی خود کنش و نیت، توجه و خودفهمی، خصل

مندند و در این محدوده  امکانات کنش، زمان و مکان. ي نظري ـ علمی و ذهنی ـ عینی وجود ندارد   فاصله
  شوند و اما زمان خود چیست؟ آیا همان جهت و حد هر حرکت و کنش است؟ تعریف می

و بخواهم توضیح  اما اگر بپرسند. دانم را از من نپرسد، پاسخش را میکس آن  اگر هیچ زمان چیست؟«
  ».5دانم دهم، دیگر پاسخش را نمی

                                                
ي او، صـداقتش را در   را پاسخی از سوي آگوستین به اتهامات مخالفـانش کـه بـا یـادآوري گذشـته      اعترافاتز مورخان، نگارش برخی ا 1

  .اند اند، دانسته داده گرویدن به مسیحیت مورد تردید قرار می
2 “Credo ut intelligas”  آن که قادر به شناختن شود، بایـد  خود، پیش از «: شود بدل می» زیستن خود به نحو زنده«در نزد هایدگر به

  ».شده، تحقق یابد تر در یک زندگی کامالً زیست پیش
دانسـت و   کاست و طبیعت و اختیار انسانی را برتـرین عنایـت الهـی مـی     االصل بود که از بار باور به گناه اولیه می پالژ، موبدي انگلیسی 3

ي قـرن ششـم، موجـب بحـران      بـدعتاو در قـرن پـنجم تـا نیمـه     .... ب ودانست تا رمز و راز مسـیحی صـلی   تر سرمشق می مسیح را بیش
  .اي در کلیسا شد گسترده

4 Concupiscenia 54و  35، 10، اعترافات  
  7و  14، 11، اعترافات 5
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ترین فیلسوفی بود که به بغرنج زمان اندیشیده و بر خـالف معلـم اول،    آگوستین پس از ارسطو، بزرگ
» نه یک حرکت خاص مقدار حرکت به طور مطلق، و«ارسطو زمان را . ي آن را در خود روان جست ریشه
آیا زمان بدون روان «همه، براي او این پرسش که  با این. یافت تشخص می» قبل و بعد«که با  1دانست می
آگوستین در بازگشت از ثنویت مانوي به توحید وجود و در  .، طرح شده بود»2تواند وجود داشته باشد می

در توست روان من، که مـن  «: ان، پی برده بود کهي وحی و ارزیابی نفسانی و دقت در آنات رو پرتو تجربه
مگـذار تـو را در   ... داد که و ادامه می» .3سنجم آري، در تو زمان را می... گیرم هاي زمان را اندازه می لحظه

کرد کـه   و تصریح می. بندد، گم کنم هاي گذرا بر روان نقش می میان خیل تأثیراتی که از اشیاء و واقعیت
شود و نه خود اشـیایی کـه در    گیري می یا تأثیرِ گذار اشیاء بر روان است که اندازه» تئاتر«درست همین 

دم، از ایـن تـأثر    بـه  وجـود مـن انسـانی در هسـتی، دم    . شـوند  گذارشان، موجد ایـن حالـت در مـن مـی    
  .پذیرد که دلیل و رهنماي آدمی در زندگی است، تعین می کننده نگران دل

بـژه (و نه یک شیء و یک موضـوع شـناخت   ) ارسطویی(مان کیهانی جا، زمان نه دیگر ز در این ، کـه  )اُ
پس به جـاي آن کـه بپرسـم    . مند اوست ي ساختار وجودي آدمی و زندگی محدود و میرا و زمان سازنده
و در چـه  » کیسـت «بریم، بهتر نیست که بپرسیم زمـان   ، و اآلن در چه زمانی به سر می»چیست«زمان 

سـه زمـان وجـود    «ست؟ و به جاي آن که به اشتباه بگوییم  ، اندر وقت چه کاريزید شأن و موقعیتی می
گذشته، حالِ حال، و حالِ  حالِ: سه زمان دارد«تر گفت که ذهن  ، باید دقیق»گذشته و حال و آینده: دارد
ت؛ اسـ  4حافظـه  زمانِ حاضر امور گذشته،: یابم ها را نمی این سه شیوه در ذهنند و جاي دیگري آن. آینده

از ایـن سـه، دو    .»اسـت  5زمان حاضر چیزهاي کنونی، بینش مستقیم است؛ زمان حاضر امور آتی، انتظار
عد اساساً وجود خارجی و واقعی ندارند آي و رودررو دارد کـه ملتقـاي      تنها لحظه. ب ي حاضـر موجودیـت

  .6ي اکنون است، در بینش و دقت در دقیقه» حافظه و انتظار«
ي همین لحظه از زمـانم مـا بـا زمـان      وقت مالقات، محل و موقع مواجهه داست،گاه که معشوق خ آن
امان زمان، همان یگانـه دشـمن جهـان،     ، از هول و هراس روان بیاعترافات. است» ابدیت«زمانی او یا  بی
زمان نزد آگوستین، اساسـاً  . زمان جاودانِ ازلی و ابدي. دیگري است» وجوي زمان از کف رفته در جست«
» شناسـی  وقت«زمان . نیست) کرنولوژیک(» شماري گاه«اما زمان مالقات، زمان  .7اي از ابدیت است انهنش
ي مناسـب، فرصـت خیـر، و     ، از میان چهار خداي یونـانی زمـان، لحظـه   »کایروس«. است) کایرولوژیک(

، زمـان  »ونـوس کر«حـال آن کـه   . گاه درست قرار مالقات و فرخوان و پرواز روح، بر فراز جسم است جاي
                                                

1 Physique IV, 223-224, trad. Dayan, texts choisis, PUF, 1966 
2 Physique IV, 223-a 21-22 
3 “In te, anume meus, tempora mea metior… in te, inquam, tempora metior.” (Confessiones, XI, 27, 34) 
4 Memoria 
5 Expectatio 
6 Contuitus 
7 Tempus vestige aeternitatis  
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، چـرخش و بازگشـت   »اوروبـوروس «هاسـت و   ها، و سال ها، روزه، ماه ها، ساعت ها، دقیقه پذیر لحظه اندازه
م خود را می جاودان همان که به سیماي ماري ترسیم می زمان سرمدي ابـدیت »آیون«بلعد و  شد که د ، .

عد وقت  دو ب پنداشت  افالطون می. است) آیون(ابدیت و ) کایروس(از این میان، بحث بر سر ربط و نسبت
و متافیزیک، اعم از اشـراقی    فلسفه. زمان ما سایه و تصویر متحرکی از همان ابدیت حقیقی و ساکن است

. نگریسـته اسـت  » ابـدیت «ي فرعـی   و حضـور همچـون زاده  » حاضـر «و مشائی، همواره به همین زمـان  
کوشد نشان دهد که ابدیت تصـوري   سو، بالعکس، می گرا، از هوسرل و هایدگر بدین پدیدارشناسی هستی

خود ) دازاین(زمان هستی ـ بر ـ جاي . است منبعث از زمان گذران، که به شکل معکوس تصور شده است
و شـدن  ) پارمنیـد (هسـتی  . جهت گذار هماره پیشـاروي اسـت  . پیشاپیش و دمادم مبتنی بر آینده است

ا مفهـوم     تعـالی همـان پـیش   . جهـد  وي پـیش مـی  جهان همواره به سـ . این همانند) هراکلیت( رفـت، امـ
، )هگـل (ي ادوار تـاریخی   جانبه خطی و تکاملی همه تک» تسلسل منطق«جا نه همان  در این» پیشرفت«

هاي سنت و الیروبـی   بلکه از سر گرفتن گذشته، حافظه، بازگشت جاودان همان، و بازگشت به سرچشمه
اي  تاریخ در این نگاه، مجموعه. اري از هر نهاد متصلبِ ذهنی و عینیبنیاد و ع اي بی اوست بر اساس آینده

  .ناپذیر بینی هاي منقطع و رخدادهاي غیرمترقبه و پیش ها، دوره ها، نابهنگامی است از گسست

*     *     *  

نخستین پرسشی » !هر کاري زمانی دارد؛ اول زیستن، سپس فلسفیدن«: گفتند رومیان می باز، همین
ایـن  » وقـت «کند، شاید این باشد که حاال چـه   هنگام انتشار اعترافات آگوستین به ذهن خطور می که به
طلبیـده و مـا بـا پرداخـت     » چـالش «همه را بـه  » گفتمان پسابنیادگرایی«که  اي مانههاست؟ در ز حرف

ي  هبـریم، شـما از میـان همـ     به سر می» رفت از یک انقالب مذهبی برون«هاي سنگین در حال »هزینه«
مـا مطـرح کنیـد؟ اگـر بـه قـول       » خـوي  دیـن «ي  از جرجیس نیافتید که در جامعه» تر بهداشتی«انبیاء 

، الاقل پیش توماس برویـد کـه هـم    »نزد کدام قدیس اعتراف و نذر و نیاز کنید«دانید که  فرانسویان نمی
معشوق ! بند دل اي حریف اعتراف کن که بس دیر آمده! استو هم رسمیت اسکوالستیکی» عقالنیت«اهل 

  .رسیده است» بازار«داروي شما پس از مرگ سهراب به  نوش. ي خود، اهل خانه کشتند را در خانه
ي دیرکرد ما و این که اصوالً چـرا آگوسـتین قـدیس، و ایـن کـه       در پاسخ به این پرسش زمانه درباره

نهـد و   اي پیش رویمان مـی  زههاي تا دهد و چه پرسش ي ما پاسخ می ي جامعه او به کدام مسأله اعترافات
براي آن که سـخنی هـم   «چه اقتضایی دارد، نخست باید از قول حکیمی نقل کرد که » جغرافیاي حرف«

  گونه باید بودن جهان گفته باشیم، خاطرنشـان کنـیم کـه در هـر حـال، فلسـفه       در باب دعوي تعلیم چه
ي خـرد پـرواز خـود را آغـاز      ه بـوف الهـه  تنها با فرا رسیدن غـروب اسـت کـ   ... رسد همواره دیر از راه می
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تر نیازمند تفسیر و تأویـل   وضع موجود به مطلوب و افکندن طرحی نو نیز بیش» تغییر«براي » .1کند می
  !»رسد اقبال همیشه دیر می«درست جهان و انسانیم، از این رو، به قول اقبال الهوري، 

ي پایانی آن رجوع کنـیم و   سطی فقط به دورهایم که براي خروج از قرون و وانگهی، اغلب عادت کرده
غافل از آن که . هایی را مورد توجه و مطالعه قار دهیم که معرف چرخش به دوران مدرنند ها و چهره بحث

هاي  ، خود به منابع و تجربه)رفرم و رنسانس، مانند لوتر و آراسموس(» پیرایش و نوزایی«متفکران دوران 
پیرایی، خود یک آگوسـتینیِ   لوتر، مؤسس دین. اند توجه داشته) ان باستانو یون(آغازین ایمان مسیحیت 
پس براي خروج از یک دوران نیز باید . ، مترجم متن مقدس»ي رنسانس شهزاده«اصیل بود و آراسموس، 

  .ایم گونه بدان وارد شده دید که چه
ارسـطویی ـ توماسـی، در     تر افالطونی ـ آگوستینی اسـت تـا   که بیش عالوه بر دوران رفرم و رنسانس،

اشـتباه  «: یابیم هاي آگوستین را می گري کانتی، اثر اندیشه ادوار بعدي نیز در خردگرایی دکارتی و روشن
» انحنـاء «تصـور آگوسـتینی   .) دکـارتی » شـهود «مقایسه کنید با مبحـث  (» .کنم، پس هستم می) گناه(

رسـد کـه تحقـق حـق      گیرد و به این نتیجه می را کانت از لوتر وام می 2ي کج ساختار وجود آدمی و ترکه
چوبی که «چه، . سازد نهایت است و طبیعت، ما را ناگزیر از تبعیت آن می آل بی مبتنی بر ایده و نوعی ایده

را از آن ) مستقیمی(چیز سرراستی  توان هیچ است که نمی) منحنی(قدر کژ  انسان از آن ساخته شده، آن
  .»3تراشید

ي تعبـد بشـري و جـزم فقهـی، وقـت       ، باید اعالم کرد که با بحـران و افـول حـوزه   هم از این دو بابت
  .فرا رسیده است» اکنون جا و هم همین«هاي آغازین دینی و ایمان اصیل، در  بازاندیشی تجربه

ام؟ هـر یـک از مـا     گونه به دیـن گراییـده   چه» من«این است که  آگوستین، اعترافاتپرسش بنیادین 
گونه بـا نـق    م ایمان بیاوریم و مؤمن بمانیم؟ جوهر ایمان و اساس خود دین چیست؟ چهتوانی گونه می چه

گونـه ترسـیم    چـه ) ي دین، گنـاه  شبهه در حوزه(دن و دین منفی مواجه شویم؟ مرزهاي حقیقت و خطا 
ي درونی ـ دینی خود، کیستم؟ و یک رشته مفاهیم فلسفی ـ کالمی    شوند؟ من، همچون محل تجربه می

  ....شده، همچون آفرینش هستی و زمان، وجود انسانی، اختیار و شر، ي زیست ه تجربهناظر ب
تـوانیم   گونـه مـی   راستی اگر مـا بخـواهیم، چـه   «: روزي یکی از روشنفکران غیر مذهبی از من پرسید

کـار عملـی پـیش روي     ي نظـري و راه  گرود، یک رشته مسأله می  مذهبی شویم؟ کسی به یک ایدئولوژي

                                                
  )تأکید از ما( 10ـ9، صص7گفتار، ج ، پیشي حق مبانی فلسفههگل،  1

2 Krummes Holz 
  :6ي  ، گزارهوطنی فکر یک تاریخ عمومی از منظر جهانکانت،  3

“Idee zu einer algemeinen Gechichte in weltbürgerlicher Absicht [0]”, 1784, 6. Satz: “Aus so krummen Holze, als 
woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert warden.” 
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ا  . یابـد  شود و هویت می گیري و پشتکار در این مسیر، به طور نسبی آزموده و آبدیده می ا پیاوست و ب امـ
سـروکار  » حادثـه «جا ما با یک  در این. گفت درست می» .ي گرویدن متفاوت است ي دین، نحوه در حوزه
  .داریم

در هـزار و   تنها با اعالم رسـمی مسـیحی شـدن و غسـل تعمیـدش      نه این واقعه در زندگی آگوستین،
ي  ، بلکـه زمـانی اتفـاق افتـاد کـه در انتهـاي یـک دوره       )م387عیـد پـاك   (ششصد و شانزده سال پیش 

در گرویدن به آیین مسیح، سرانجام به هنگام گردش در باغی در » تأخیر«و » ها و تردیدهایش تشویش«
ا دگرگـون سـاخت   ام ر درنیـافتنی کـه هسـتی    ي هرچه در آن لحظه«شهر میالن و در حال و هوایی که 

: خوانـد  ناگهان فریاد کودکی را شـنید کـه مـی    ،»1گرفت ي دهشتناکی مرا فرا می شد، دلهره تر می نزدیک
ي عیسـی مسـیح بـر تـن کنیـد و       جان جامـه «: گفت او عهد جدید را گشود که می... و» 2!بخوان! بگیر«

  »!هاي جشم را از خود برانید ي ارضاي هوس دغدغه
نـوامبر   23دالنه به حقیقت، در شـب   کال این اتفاق ساده، یعنی آري گفتن همهمچنان که براي پاس

خداي ابراهیم، اسحق، یعقوب، و نه خداي فالسفه و ... آتش، آتش، آتش«: ، ساعت ده و نیم رخ داد1654
  »!هاي شادي شوق، شوق، گریه... علماي یقین

باشد تـا آن  » گوش«ن که سراپا و کوشش مؤمن آ» بطلبد«پس شرط ایمان و وصال آن است که یار 
  .دارد» پاس«را بشنود و کارش آن که وقت مالقات را » ندا«

*     *     *  

و در )... 1836(، موسـه  )1781(روسـو  : سبکی نو آفریـد  در تاریخ ادبیات اروپا، اعترافاتدانیم که  می
کـافی اسـت بـه چنـد     . یافته استعالم اندیشه نیز پژواك تأمالت و آثار آن تا به امروز نیز طنین و تداوم 

مفهـوم عشـق نـزد    ي دکتـراي خـود،    هانا آرنـت، رسـاله  . نمونه اشاره شود تا خود حدیث مفصل بخوانید
» پدیدارشناسی دین«را زیر نظر یاسپرس گذراند و هایدگر، که بخشی از درس خود را پیرامون  آگوستین

انـداز   اگر مؤلف این کتاب چنین چشم«: ویسدن می هستی و زماناختصاص داد، در  اعترافاتبه  1921در 
/ نگرانی اتخاذ کرده است کـه بـر تحلیـل پیشـین یـا آناکـاوي هسـتی ـ بـر ـ جـاي              غالبی را در امر دل

شناسی آگوستین، به معنـاي   هایش براي تفسیر انسان حاکم است، در چارچوب کوشش/ دازاین  آنالیتیک
  ».3شناسی ارسطویی قرار دارد ه در هستیشد یونانی ـ مسیحی، در ربط با مبانی مطرح

                                                
1 Punctumque ipsum temporis, quo aliud futurus eram, quanto propius admovebatur, tanto ampliorem incutiebat 
horrerem. 
2 Tolle et Lege 
3 Heidegger M., Sein u/.Zeit/ S42, s. 199 
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آگوستین بیابنـد امـري    اعترافاتي معنوي را در بستر مرگ در حال خواندن  اگر این که هرمان هسه
، به آگوسـتین و  »پسامدرن«رسد، توجه ژان فرانسوا لیوتار، متفکر موقعیت و اخالقیت  طبیعی به نظر می

  .انگیزتر است و پختگی فکرش، تأملدر واپسین دوران زندگی » 1گفتار اعترافی«
آگوستین میـراث او را وارد دنیـاي ابراهیمـی     ي شرقی پوشید، ي افالطون جامه اگر با فلوطین فلسفه

گونـه کـه    همـان . اي از طبیعت نبود ي جدابافته نفس براي یونان، تافته. وحی و سپهر مسیحی نفس کرد
دند، آحاد انسانی که طبعی مدنی ـ سیاسـی داشـتند،     جا بو آن) فوزیس(ي طبیعت  سازنده) ها اتم(ذرات 

با ظهور مسیحیت و تصور حلول، فکر شخصیت و شایسـتگی ذاتـی   . ساختند را می) پولیس(اجتماع شهر 
زمـان مـن و مـن در زمـان و مـن      . زمان آگوستینی، دیگر زمان کیهانی ارسـطو نبـود  . انسان پدیدار شد

کـه   گري و فلـوطین، همچنـان   هرچند نوافالطونی. یشیده شدهمچون زمان، پس از فلوطین، توسط او اند
سازي مفهومی به نظـر هایـدگر، در    اند و این دستگاه ي او گذارده سیسرون و مانی، اثرات عمیق بر اندیشه

زدایی و الیروبی  ي دینی او قرار دارد و بدان لطمه زده است که باید مورد ساخت تجربهتناقض بنیادین با 
 (curiositas)کاوي  ي باستان نزد او دچار دگردیسی شد و اندیشه دیگر نه کنج همه، فلسفه این قرار گیرد، با

جویی بدل گشت؛ هرچند آمیخته بـا ثنویـت و    یا فضولی عقالنی و شهوت دانستن، بلکه به نوعی حقیقت
غـم  بـه ر . ییادگار گذشته و مصلوب آراي دگامتیک آباي کلیساي آتـ » انتو ـ تئو ـ لوژیک  «هاي  دوگانگی

ی ي این مالحظات، اندیشه و تجربه همه یرکگارد  ي آگوستین، همچون اکهارت و لوتر جوان و پاسکال و ک
تاب  محل برقراري و معرض درگیري حیرت و ایمان اصیل است و حقیقت دیگر نه فقط حقیقتی عالم... و

(veritas lucens)یقتی شخصی و رویاروي اسـت کـه   نیاي یونان، بلکه حق ته المحجوب و آله ، همچون کشف
  .(veitas redarguens)سازد  آرد، و متهم می خواند، از خود برون می کند، فرامی مرا مخاطب می

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت، باقی همه «، در یک کالم، همان است که اعترافاتپیام 
  :»خبري بود حاصلی و بی بی

تـو در  ! سـن امـا   چه! ام اي چنان نوین، دیر دوستت داشته چنان کهن، زیبایی اي ام، زیبایی دیر دوستت داشته
و از زشـتی خـود از پـی زیبـایی     ! جسـتم  و تو را ن هماره در بیرون می! اندرون من بودي و من از خود برون

کـه مـرا   آنک . چه بی و، جز نیستی نیست در بند هر آن. تو با من بودي و من با تو نبودم. آفریدگان تو بودیم
کنم و  عطر تو را تنفس می. جاللت کوري چشمم را شکافت. فراخواندي، ندایت ناشنوایی گوشم را پرده درید

چنـین از گرسـنگی و تشـنگی بلعیـده      ام و ایـن  کشم؛ تو را من چشیده آه می) ات برابر آیینه(سان، برایت  زین
  .2سوزم اي و در طلب صلح و سالمت می لمسم کرده. ام شده

  شریعتی  احسان
                                                

1 … discours confessif…  
 ”!sero te amaui“: 27، 10، کتاب اعترافات 2
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  باب اول

1  
گونه بشر به این خُردي و بینوایی به ستایش خداوندي بـا   در شگفت است که چه
  .پردازد این مرتبت و منزلت می

همه،  با این. 2حد تو بس عظیم است قدرت و حکمت بی. 1نهایت سزاوار ستایشی تو بزرگی و بی! بارالها
گاه  ي گناه نخوت در پیش آمیخته و نشان مرگ این کفارهانسان، این جزء ناچیز آفرینش، آن که با فنا در

. خواهد تـو را بسـتاید   اکنون می ،3کنی تو در برابر متفرعنان مقاومت می] تا بداند[کشد  تو را بر دوش می
زیـرا تـو مـا را از بـراي خـودت      . این تو هستی که ما را برانگیختی تا سرور خود را در ستایش تـو بیـابیم  

  .4وتاب است آرام ما، مادام که در تو نیارمیده است، در تب آفریدي و دل بی
تا آن که دریابم نخست باید به درگاه تو استغاثه کنم یا آن که ! به من توفیق دانستن عطا فرما! خدایا

تواند بخواندت، بی آن که تو را بشناسد؟ آیـا   چه کسی می. ابتدا تو را بشناسم و سپس به تو توسل جویم
توان به درگاه کسی کـه بـه او اعتقـاد نـداریم توسـل       گونه می تایند تا به تو معرفت یابند؟ چهس تو را نمی

جویند، او  ي قُرب او نیست، ایمان آوریم؟ آنان که خدا را می کس در حلقه جوییم و یا به آن کس که هیچ
  .5ستایندش یابند، می ییابندش و در همان حال که او را م جویند، می ستایند و در حالی که او را می را می

خوانم و چه بسیار با قلبـی آکنـده از ایمـان بـه درگاهـت توسـل        کنان تو را می چه بسیار مویه! بارالها
اهللا ایمانی که با تجلی درصورت پسرت و به یاري کسی که به تـو   آیت جویم؛ چرا که ما را موعظه کرده می

  .ها بود هبخش این استغاث به من عطا کردي، الهام 6نزدیک بود

                                                
  3، بند 145مزامیر، باب  1
  6و  5، بندهاي 147مزامیر، باب  2
ي  تـا قـرن هفـدهم کلمـه    . (Votre resistance aux superbe) 5، بنـد  5ي اول پطـرس، بـاب    ؛ و نامـه 6، بنـد  4ي یعقوب، باب  رساله 3

superbe )عالی ( بهorgueilleux )شد تعبیر می) متکبر.  
وجـوي خـدا،    در جسـت  آدمـی فطرتـاً  . ناپذیر یکی از مشهورترین قواعد اعترافات نزد کلیساي بـاختري اسـت   تأمالت مداوم و خستگی 4
بـه قـول   . شـود، ناخرسـند اسـت    نهایت و جاودانگی است و پیوسته در تب و تاب است و از ابتالئات گذرایی که اغلب بر او عارض مـی  بی

  (pascal, pensées)» گردد؟ اگر آدمی از براي خداوند ساخته نشده است، چرا جز در خداوند خشنود نمی«: پاسکال
  14، بند 10ولس مقدس به رومیان، باب ي پ اشاره به نامه 5
  .، اسقف میالن، و کسی که آگوستین را غسل تعمید داده است)م397ـ  340( (Saint Ambroise)مقصود، آمبروسیوس قدیس  6
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2  
دهد که هم خدا در آدمی هسـت و   خواند و نشان می خداي را به درون خویش می

  .هم آدمی در خدا

گونه توسط جویم به خداوندگار و پروردگارم، حال آن که توسل جستن بـدون همانـا بـه     و اکنون چه
خـدایی کـه   ! يآیا در من جایی هست که خدایم بتوانـد در آن گـام نهـد؟ آر    .درون خود خواندن اوست

  ، در من به کجا تواند آمد؟1آسمان و زمین را آفریده است
آیا ممکن است در من چیزي سزاوار تو باشد تا تو را در بر گیرد؟ آیا ! اي خداوندگار و اي پروردگار من

 جا که اگر تو نبودي هـیچ  ها مرا سرشتی، تو را در بر دارند؟ از آن آسمان و زمینی که تو آفریدي و در آن
چه که موجودیت یافته، تو را در بر دارد؟ من وجود دارم، پس چرا بـر آنـم کـه در مـن      نبود، آیا تمام آن

ا تـو آن  ! درآیی، حال آن که اگر در من نبودي، من نبودم جـا نیـز    من هنوز در حضیض هاویه نیستم، امـ
بـودي،   اگر نمـی ! س، خدایاپ. 2جا خواهی بود جا فرود آیم، تو در آن حضور داري و آن هنگام که من بدان

از چه کسی، توسـط  «. بودیم، نبودم داشتم، یا بهتر است بگویم اگر در تو نمی نبودم؛ من هرگز وجود نمی
تو را . چنین است آري، این! چنین است، بارالها این» ؟3چه کسی، و در چه کسی تمامی کائنات وجود دارد

گونه از آسمان و زمین بیرون  چه. یی؟ که من در تو هستمآ از کجا بخوانم؟ و تو از کجا به درون من درمی
  ».4من آسمان و زمین را پر کردم«اي  روم تا تو به درون من درآیی، اي که گفته

3  
  چیز، به کمال هست جا و همه خدا در همه

نی، دارند؟ آیا بی آن ک ها را می آیا زمین و آسمان گنجایی تو را بدان سبب که تو آن! بارالها ها  ه آنآکَ
چه از تو باقی مانده، درکجا پراکنده یا منتشر شده است،  ماند؟ آن تو را شامل شوند، چیزي از تو باقی می

آیا نیاز نداري که چیزي تـو را در بـر گیـرد؟ پـس ایـن تـو       . اي حال آن که تو زمین و آسمان را پر کرده
نی گیري و می چیز را در بر می هستی که همه   . آکَ

چه، آن هنگام که ظروف منهدم گردند، تـو از  . اند ويِ تو نیستند که ثبات تو را رقم زدهاین ظروف حا
خـود  . افـرازي  آیـی، بلکـه مـا را برمـی     گستري، خـود فـرود نمـی    پاشی و چون بر ما سایه می هم فرونمی

                                                
فر تکوین، باب  1 1، بند 1س  
تـا   11هـاي   بسط همین موضـوع در کتـاب  شود و با  اعترافات با اذعان به حضور مدام الهی در خلقت آغاز می. 9، بند 139مزامیر، باب  2

  .یابد خاتمه می 13
  36، بند 11ي پولس به رومیان، باب  نامه 3
  24، بند 23کتاب ارمیاء، باب  4
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وجـودت  اي، بـا تمـام    چـه را کـه پـر کـرده     ي آن آیا همـه . زنی شکنی، بلکه ما را به هم پیوند می فرونمی
. توانند تو را به طور کامل در بر گیرند، فقط شامل بخشـی از توسـت   جا که کائنات نمی اي؟ یا از آن آکنده
ات را در بر دارند، یا هر کدام سهم خود را از وجـود تـو در بـر     چیز در آنِ واحد این جزء از هستی آیا همه

تر از هستی تـو را؟ و   ها، بخشی کوچک ترین تر از وجود تو و کوچک ها، بخشی بزرگ ترین گیرند؟ بزرگ می
تر است؟ یا تو، بـه طـور کامـل، در     تر و اجزایی دیگر کوچک اگر چنین باشد، آیا اجزایی از وجود تو بزرگ

  چیز به طور کامل تو را شامل نیست؟ جا هستی و هیچ همه

4  
  توصیفی شگرف از عظمت و قدرت الهی

ت پروردگـاري جـز پروردگـار مـا، کیسـت خداونـدگاري جـز        کیس«پس تو کیستی، پروردگار من، کیستی؟ 
رتوان و قادر، بس رحیم و بس عادل، بس پنهـان و بـس   » ؟1خداونگار ما بس متعالی، بس نیکو، بس مقتدر، پ

ك، تغییرناپذیر و اساس هر تغییـر  درنـه هرگـز حـادث شـود و نـه      . پیدا، بس جمیل و بس توانا، استوار و نام
، همـواره  »متکبران غافل به سوي تباهی رهسپارند«. هستی هر لحظه از نو گردد. و نشیندهرگز غبار ایام بر ا

گر و پشـتیبان   نیاز است، حامی و مشحون چیز بی اي که از همه ؛ گردآورنده»آسودن«و پیوسته در » فعل«در 
دل، تـو غیـوري    غلیـان  داري اما بی تو دوست می. بخش، شایق و مالک مطلق است و آفریننده؛ رزاقی و کمال

دهی بی آن کـه   اضطراب، تو توابی بی هیچ ماللتی، تو قهاري لیک با آرامش، تو صنع خود را تغییر می اما بی
. کنی، بی آن که هرگز آن را از دسـت داده باشـی   یابی تسخیر می چه را می غایات خویش را رها سازي، تو آن
مـردم بـیش از   . ها سزاوار اسـت  تو را بهره. ندشان باشیداري، بی آن که نیازم تو تالش بندگانت را دوست می
با این حال، چه کسی مالک چیزي اسـت کـه از   . کنند تا تو را رهین خود سازند انتظارت در راه تو قربانی می

ینت را نسبت به بندگانت ادا کرده هـا را بـه    تـو آن . اي و چیزي به کسی مقـروض نیسـتی   آن تو نیست؟ تو د
گویم اي خداي من، اي زندگی من، اي سرورهاي قدسی  چه می. سازي چیز را تباه نمی هیچخوانی و  خود می

گـویی از تـو    همه، بدا به حال آن کس که در عین سـخن  من، هنگام سخن گفتن از تو چه باید بگویم؟ با این
نگانی بیش نیستند ها با این که بسیار سخن گفته ماند؛ آن خاموش می   .اند، گُ

5  
  استغاثه

کیست که مرا رخصت دهد تـا تـو را در قلـب مـدهوش خـود پـذیرا        ت که مرا آرمیدن در تو عطا کند؟کیس
تـو  . ام ترین خوبی، تو را در جـان گرفتـه   ام و اکنون، اي یگانه هاي خویش را از یاد برده شوم؟ منی که شرارت

ي تو چیستم کـه مـرا بـه    من برا. براي من چه هستی؟ بر من رحمتی کن تا بتوانم پاسخ این پرسش را بیابم

                                                
  32، بند 18مزامیر، باب  1



  17  اعترافات آگوستین قدیس
 

http://www.seapurse.ir 

کنی؟ و اگر در دوست داشـتنت اهمـال ورزم، مـرا بـه مصـائب عظـیم تهدیـد         دوست داشتن خودت امر می
اي پروردگار من، تو را به تمام رحماتت سـوگند،  ! آیا دوست نداشتن تو، خود کم مصیبتی است؟ آه. کنی می

گوش جـان مـن   . بگو تا بشنوم» .1تو هستم من رستگاريِ«: به من بگو که براي من چه هستی؟ روح مرا بگو
در پی این ندا روان خواهم شد و بـه  » .من رستگاريِ تو هستم«: در برابر توست، آن را بگشاي و جان مرا بگو

  !اگر نمانم تا تو را ببینم! از من روي برمپوش، مرگم باد. دستت خواهم آورد
. آبـادش سـاز  . اي بـیش نیسـت   ویرانه. وسعت بخشآن را . جان من براي پذیرایی از تو ي کوچکی است خانه
پاالید؟ وانگهی،  اما چه کسی آن را می. آزارد ي جان من دیدگان تو را می کنم اثاث خانه دانم و اعتراف می می

بپـاالي   2ام مرا از آلودگی نهانی! بر دامان چه کسی سر به ندبه و زاري گذارم و تو را طلب کنم؟ پروردگار من
هان، و نفس مرا در خدمت خود گیر وسهو از هر وس مـن ایمـان   «! پروردگارا. اي که از جانب دیگري است، بِرَ

ي خصم خـود، گناهـانم را شـرح     آیا نزد تو، به مثابه. دانی و تو این را می» 3گویم آوردم و از این رو سخن می
» .5مرا بـا تـو سـر مناقشـه نیسـت     « »؟4اي آالیش گناهان مرا مورد عفو و رحمت قرار نداده«ام و تو آیا  نداده

خـواهم خـود را    عدالتی من علیه خود دروغ ساز کند، نمی تویی که سراپا حقیقتی و از خوف این که مبادا بی
هـاي مـا را بـه     عـدالتی  چه، اگر تو بخواهی از نزدیک، بی. مرا ابداً با تو سر مناقشه نیست !نه. خطا درافکنم به

  ؟6کیست که تاب عقوبت تو را بیاورد! پروردگارا! راي عدل خود بسنجی، پروردگا سنجه

6  
  توصیف ایام طفولیت و تصریح مشیت و جاودانگی الهی

حال که روي سخن بـا بخشـندگی   . ، از رحمت تو بگویم»7من که جز خاك و خاکستر نیستم«بگذار 
. ز استهزایم کنیاست تو نی کند، بگذار سخن بگویم؛ هرچند ممکن توست و نه انسانی که مرا استهزاء می

دانـم از   خواهم بگویم جز آن که نمـی  چه می! اي خداوند من 8گمان بر من رحم خواهی آورد بی. مرا بنگر
اش نـام نهـم؟    جا را زنـدگانی فـانی بنـامم یـا فنـاي زنـده       ام؟ آیا بایستی این کجا بر این جهان پاي نهاده

کـه جسـمم آن رحمـات را از     ه شـد، چنـان  در این جهان روحم به تسالهاي رحمت تو دریافتـ . دانم نمی
                                                

  4، بند 35مزامیر، باب  1
هاي مـتقن اثبـات وجـود     ش نخستین نظریهبخ شد، الهام این آیه که کراراً توسط مریدان آگوستین تکرار می. 24، بند 139مزامیر، باب  2

لد  ها، متعلق است به رش ضمیر ناخودآگاه است که مشهورترین آن حقیقی همانا عشق به خـود و هـر   عشق «: (la Rochefoucauld)فوکُ
ند، متعدي بـه  شان ک کند و آنان را در صورتی که بخت یاري او آدمیان را خودپرست و خودشیفته تلقی می» .چه مربوط به خود است آن

  .انگارد دیگران می
 10، بند 116مزامیر، باب  3
  5، بند 31مزامیر، باب  4
  29، بند 2ارمیاء، باب  5
  3، بند 130مزامیر، باب  6
فر تکوین، باب  7 27، بند 18س  
 15، بند 12ملهم از کتاب ارمیاء، باب  8
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هـا مـرا صـورتی متناسـب بخشـیدي؟ چـه، در ایـن         هـا و در آن  مگر نه آن که تو از آن. والدینم اخذ کرد
  .آورم خصوص من چیزي به خاطر نمی

کـدام بـه خـوديِ خـود      هـیچ . پس من با تسالهاي شیر مادر پذیرایی شدم، اما نه مادر و نـه دایگـانم  
ها بـه   خدایا، این تو بودي که از نخستین روزهاي طفولیت توسط آن. ا شیرافشان نکردندهایشان ر پستان

  .فشانی هاي مستور آفرینش می من روزي رساندي و این مشیت توست که مواهبت را حتّی در کنج
سوان را الهام کردي که صرفاً  چه را که برایم مقرر کرده داري جز آن تویی که روا نمی از اي بخواهم و ن

  .چه تو به آنان بخشودي به طفالنشان روزي دهند آن
چه را به وفور از تو دریافت کرده بودند، بـه مـن    داشت تا آن عشق مقدر ایشان را وا میبه این ترتیب، 

. ي این نعمت بودند، بی آن که خود منشأ آن باشند این خود نعمتی براي آنان بود و آنان وسیله. ببخشند
ي  تو مرا به واسـطه . چه از آن زمان دریافتم این است آن. ب، رستگاري من از توستاي موجب تمام مواه

همه، من جز مکیدن، چشیدن طعـم   با این. هایی که در درون و برون به اختیارم نهادي، فراخواندي نعمت
لب به خنده گشودم؛ . دانستم پذیر آرامش و گریستن در هنگامی که دردي جسمانی داشتم، هیچ نمی دل

. چه، رفتار سایر کودکان نیز بدین قرار است. چنینم گفتند و باورم شد. ابتدا در خواب و سپس در بیداري
بـر آن شـدم کـه    . کـم دریـافتم کجـایم    این شد که کـم . اي ندارم ي زندگی خاطره وگرنه من از این دوره

چه، آنان بیرون از مـن  . توانستماما ن. ها بودند، عرضه دارم هایم را بر کسانی که قادر به اجابت آن خواسته
ها  دست و پا زدن. داد یک از حواسشان به آنان امکان نفوذ در روح مرا نمی بودند و نیازها درون من، و هیچ

هاي ناچیزي از امیال من بودند که بـه مـدد نیرویـی نامشـخص و بـه قـدر تـوانم بیـان          و فریادها، نشانه
اي نافرمـان بـه دلیـل درنیـافتنِ مقصـودم از مـن تبعیـت        ترهـ  هنگامی که بـزرگ ! چه خطایی. کردم می
چرا که اینان افـراد آزادي بودنـد کـه    . گرفتم ها خشم می هراسیدند، بر آن کردند،  یا از رنجاندنم نمی نمی

گرفتم و این همان چیزي است  پس با سالح گریه از آنان انتقام می. ي من سازند مایل نبودند خود را برده
شان، بسیار بهتر از آنان که تعلـیم و   و به این ترتیب، اطفال با وجود ناآگاهی. ان آموختمکه من نزد کودک

  .ام تربیت مرا بر عهده داشتند، به من آموختند که چه بوده
حـال آن کـه   . کنم دیرزمانی است که مرده، و من همچنان زندگی می ام چنین است که کودکی و این

تـو  . اي ي اعصار تو بوده زیرا که از ازل، پیش از همه. میرد چیز در تو نمی هیچ. اي خداوندا، تو پیوسته زنده
هـاي   تو پروردگـار تمـام آفرینشـی، علـت تمـام پدیـده      . ابتداي هر چیزي هستی که بتوان بِدایتش نامید

ت، دلیل و فانی اس چه که بی یابد، و دلیل جاویدان تمام آن چه که تغییر می ثبات، مبدأ تغییرناپذیر آن بی
  .در توست
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ام در پی حیات قبل از تولـدم   گرت بگو که آیا کودکی ي بینوا و استغاثه به این بنده !اي مهربان! بارالها
ي همان زندگی در بطن مادر است؟ من از آن  بوده است که اکنون به انتها رسیده است یا این حیات ادامه

ا . ام ام و زنان بارداري را دیده ها شنیده دوره حرف ام، قبـل از آن چـه    ي سرخوشـی  خداونـدا، اي مایـه   امـ
هـا را بـه مـن بگویـد؟      تواند ایـن  ام؟ چه کسی می ام؟ آیا کس دیگري بوده ام؟ آیا در جایی دیگر بوده بوده
ها بر مـن   به خاطر طرح این پرسش. ام ي دیگران و نه حتّی حافظه نه پدرم، نه مادرم، نه تجربه. کس هیچ

  ر نه این است که تو را بشناسم و فقط به ستایش و تمجید تو بسنده نکنم؟ي تو مگ مخند که اراده
، از ابتداي حیاتم و نیز دوران طفولیتی که اکنون چیزي از آن 1من تو را اي خداوندگار آسمان و زمین

ي  ي تو بر این قرار گرفته است که آدمی بتواند پیشـینه  اما اراده. کنم به خاطر ندارم، تکریم و ستایش می
اش به گواهی زنـانی   ي وجود دیگري بیابد و بتواند براي شناخت بسیاري از مراحل زندگی خود را در آینه

ي نخستین طفولیتم به سر آمـد و حتّـی در    آخراالمر چندان بودم و زیستم تا مرحله. ضعیف اعتماد کند
  .ه دیگران بشناسانمها احساساتم را ب هایی بودم تا به مدد آن آن حال نیز مترصد یافتن نشانه

آیـا کسـی هسـت کـه      توان حیات یابد؟ گونه می اي همچون آدمی، جز از تو چه موجود زنده! خداوندا
در چه کسی جز تو ! بتواند خودش را بیافریند؟ آیا جز تو مبدأ دیگري براي حیات ما وجود دارد؟ خداوندا

. تعالی هستی و الیتغیر تو باري. است بودن و حیات یکی است؟ چه، تنها بودن و حیات متعالی است یکی
هـا را در   ها همه در توست و اگر تـو آن  این. گذرد گذرد، با این حال، در توست که می امروز در تو ابداً نمی

هاي تـو جـز یـک     ، سال»2هاي تو را هرگز پایانی نیست جا که سال از آن«و . شدند بر نداشتی، جاري نمی
اند و  ز تو، چه بسیار روزهاي ما و روزهاي نیاکان ما تا به حال سپري گردیدهامروز جاودانه نیست و از امرو

اما تو، تو همان . اند ي تو دریافت کرده آن روزهاي دیگر نیز مالك و قالب خود را از آن روز یگانه و جاودانه
ات را امـروز   و گذشـته آفرینی و تمام آثـار دیـروز    ات را امروز می مانی و تمام آثار دیروز و فردا و آینده می

خوش شوند و بگویند  شان دل ؟ بگذار به نادانی3فهمد، چه باك ها را نمی اگر کسی این حرف. اي خلق کرده
  .4این چه رازي است که باید در نیافتنت بجوید و با یافتنت دیگربار تو را درنیابد

                                                
  25، بند 11متی، باب  1
 28، بند 102مزامیر، باب  2
فر خروج 3 15، بند 16، باب س  
توان خـدایی ـ همچـون     مند و محدود ـ مانند هوش آنان ـ نمی   چرا که با هوشی کران: ي آرنولد داندیلی به این صورت آمده در ترجمه 4

ك را یافت تو ـ بی در کران و نام.  



  20  اعترافات آگوستین قدیس
 

http://www.seapurse.ir 

7  
  تتصریح آن که آدمی حتّی در ایام طفولیت نیز دستخوش معاصی مختلف اس

و با این حال، این انسان است که با تو چنین ! ها بدا به حال معاصیِ انسان. خداوندا، به من گوش سپار
پس چه کسی گناهـان  . چرا که تو خالق اویی، نه خال گناهان درون او. سوز اویی گوید و تو دل سخن می

حتّی نـوزادي کـه   . نیست کس در حضور تو عاري از معصیت هیچ«ایام طفولیت مرا به یادم خواهد آورد؟ 
چه کسی آن معاصی را به یاد مـن خواهـد   » .1بیش از یک روز از عمر او بر روي زمین سپري نشده است

هایم را به یادم آورد؟ پس از چه رو گنـاه   اي وجود ندارد تا کودکی آورد؟ آیا در هر کودك خردسال نشانه
استن، گناه نیست؟ آیا اگر امروز بـا چنـین حـدتی نـه     ي مادر را خو آمیز سینه اي ولع ام؟ آیا با گریه کرده
کننـد و بـه راه راسـتم     ي دایه، بلکه غذاي متناسب با سن و سال خود را طلب کنم، استهزایم نمـی  سینه
  خوانند؟ نمی

ها را بفهمم، نـه عـرف و    توانستم نکوهش جا که نمی اما از آن. در خور توبیخ بود چه در گذشته کردم، پس، آن
  .کدام شماتتم نکردند ل، هیچنه عق

کنیم و دور  کن می مان را ریشه کنیم، ولع کودکانه ما همچنان که رشد میچه، . آري، این ولع بدي بود
داند خوب اسـت، دور   چه را که می ام که در تطهیر وجودي خود، آن من هرگز انسانی را ندیده. اندازیم می

توانست از آنِ من باشـد و   الح گریه در طلب چیزي بودم که نمیبنابراین آیا در آن زمان که با س. بیاندازد
داشـتم، بـدون دلیـل خشـمی      بایست حرمت سن و سال و آزادي عمل آنان را می در برابر افرادي که می

اندیشی  کردم؟ آیا در برابر یک پدر، یک مادر، و نیز سایر افراد مآل گرفتم، کاري پسندیده می وار می دیوانه
کنند، باید برآشفت؟ و آنان را به خاطر ایستادن در برابـر   ي هوس فرزند را متابعت نمی شانهکه نخستین ن

هاي ممکن را بر سرشان آورد؟ هرچنـد ضـعف بـدنی     هاي نامعقول مذمت کرد؟ و بدترین واکنش خواسته
ده من طفل کوچک حسودي را دیـ . شود انگیز است، اما این مربوط به ضعف روحی نمی نزد کودکان رقت

اش  پریده و بخیالنه برادر رضاعی کرد و رنگ بودم که هنوز زبان به سخن گفتن نگشوده بود، فقط نگاه می
خواهند این رشک را  مادران و دایگان با هر ترفند ممکن، می. اي است شده این امر شناخته. نگریست را می

ي جوشان شیر وابسته اسـت، از آن   هاما آیا این گناه نیست که برادري را که حیاتش به چشم. زایل کنند
  محروم کرد؟
آورند و یا این  ها را به حساب نمی ، نه از آن رو که آنکنند گونه معاصی را با اغماض تحمل می آنان این
ها به مرور ایام سپري خاوهند شد و از  بلکه بدان جهت که باور دارند این هوس. ها فاقد اهمیتند که هوس

                                                
  5، بند 14اشاره به کتاب ایوب، باب  1
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سم معاصـی را از یـک بـالغ انتظـار      چرا که نمی. اي تحمل کردن نیستآن پس، دیگر دلیلی بر توان آن ق
  .داشت

ام  این تو هستی که به من حیات بخشیدي و با حواسی که تـو بـه نظمشـان درآوردي، تغذیـه    ! بارالها
کردي و اندامم را شکل بخشیدي و میانشان تناسب برقرار کردي و براي خیر و سالمتی اعضا و جوارحم، 

گاهت اعتـراف   زوکارهاي حیاتی تعبیه کردي و مرا بفرمودي که به خاطر نعماتت تو را بستایم، به پیشسا
  .و اسم اعظم تو را ترنم کنم

حتّی اگر هیچ آفرینشـی نبـود جـز همـین     . غایت نیکو چه، تو خداوندگاري هستی به! اي واالترین! آه
اي از پیوستگی  و سازگاري این آفرینش، نمونهخلق آدمی، آفریدنی که جز از تو ساخته نیست، پیوستگی 

  .اي چیز را به حکم خود فرمان داده اي و همه چیز را صورت بخشیده اي که همه. هاي توست تمامی آفریده
آورم و تنها به گواهی دیگران  چیز را به خاطر نمی ام هیچ ي زندگانی چنین است که از آن دوره! بارالها

زنم و تردیـد دارم کـه بتـوانم     فقط حدس می! آري. زنم ایر نوزادان حدس میو نیز نگریستن در احوال س
این دوره برایم همچنان ایامی است که در بطن مادرم سپري . ها را در زندگانی آن زمانم به شمار آورم این
 ؟1ي من به ستم منعقد شده باشد چه؟ اگر مادرم به گنـاه مـرا بـارور شـده باشـد چـه       اگر نطفه. ام کرده
چرا که . کنم رها می. 2ي ناچیزت بگویی کجا و کی معصوم بوده است خواهم به این بنده از تو می! داونداخ

  .اي از آن زمان باقی نمانده است برایم هیچ نشانه

8  
  گشاید توصیف آن که به چه نحو طفل زبان به سخن می

آیـا بهتـر   . 3شت سر نهـادم ي دوم پ ي نخستین طفولیت را به سمت مرحله مرحله راه زندگی، در کوره
. ي پیشین، دیگر در من نبـود  ي نخست شد؟ دوره ي دوم بود که جانشین مرحله نیست بگویم این مرحله

کودکی . به کجا رفته بود؟ از آن پس، من دیگر چون طفلی خردسال که قادر به حرف زدن نیست، نبودم
طور زبان به سخن  یافتم که چه و از آن پس درمیهایی دارم  از این ایام، خاطره. بودم که قادر به تکلم بود

  .گفتن گشودم
                                                

  6، بند 51مزامیر، باب  1
و اگر زمانی که مادر مرا با نیت تغذیه به سینه نهد، معصیت در من بـوده  : ... خورد ی این عبارت به چشم میي آرنولد داندیل در ترجمه 2

  ....است
، یعنـی کسـی کـه حـرف     in-fanاین کلمه، مرکـب اسـت از   . نامند می Infantinaاي را که کودك هنوز زبان نگشوده،  ها مرحله التینی 3

یابـد،   خوانند و به معناي کودکی است و تا سـن هفـده سـالگی ادامـه مـی      می pueritiaي بعدي که  لهآنان این مرحله را از مرح. زند نمی
  .کنند تفکیک می
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. اي منظم در اختیارم نهادند، نداشت ترها به شیوه هایم هیچ ربطی با تعلیماتی که بعدها بزرگ آموخته
چـه را   ها و حرکات گوناگون اندامم بیان کنم تا آن ام را با فریادها و گریه خواستم مکنونات قلبی وقتی می
هاي خـود را داشـته باشـم، تـو، اي خـداي مـن،        واستم بفهمانم، بی آن که قدرت بیان خواستخ که می

دیـدم و   مـن مـی  . ام را تکـرار کـنم   موهبت درکی را به من ارزانی داشتی تـا اصـوات موجـود در حافظـه    
طلـب  آورند و چیزي را  اي هست که به هنگام اشاره به آن، بر زبان می یافتم که براي هر شیء کلمه درمی
بدین . هاي گوناگون بدن و تغییر لحن براي بیان حاالت درونی باشد کنند، بی آن که نیازي به حرکت می

رفته دریافتم کـه هـر    ها در جمالت مختلف، رفته نحو، با شنیدن کلمات به هم پیوسته، و قرار گرفتن آن
اي خـود را بیـان کـردم و    هـ  با زبانی الکن و کلماتی شکسته، خواسـته . کلمه براي چیزي وضع شده است

ها کـه همانـا    ي پرتالطم انسان سان توانستم در جامعه بدین. ارتباط خود را با افراد پیرامونم برقرار ساختم
  .تحت قیمومیت والدین بود و اقتدار سالخوردگان، وارد شوم

9  
  انزجار از تحصیل، عشق به بازي، و هراس از تنبیهات متداول نزد کودکان

در آن زمـان، یـک جـوان    . در چه شوربختی و اغفالی گرفتار آمده بـودم ! اي خداي منآه  !خداي من
اي پیش روي خود نداشت، جز پیروي از آموزگـاران   اي شرافتمندانه، هیچ قاعده براي پیش گرفتن زندگی
  .شد و کسب مال فروشی که فقط مجر به اخذ جاه می و کسب مهارت در فضل

دانستم که این امر و ایـن تحصـیل بـه چـه      در حالی که ابداً نمی. دندمرا به تحصیل، به مدرسه فرستا
چـه،  . اما جهل من، از ایـن کـه از بابـت اهمـال و رخـوتم کیفـر داده شـوم، ابـایی نداشـت         . آید کارم می

شد و نیز کثیري از افراد که خود در طفولیت  ساالن ستوده می سختگیري این نظام دقیق که توسط کهن
هـا عبـور    داشت که مانند آنـان از همـان راه   لعبور و دشوار گذر کرده بودند، ما را بر آن میا از معابر صعب

هاي این دوران مدید و دشـوار تعلـم و شـکوه بـه زیـر یـوغ        در حالی که به تحمل شداید و مرارت. کنیم
اوالد آدم هایی که از ایـن رهگـذر متکثـر گشـت و بـه       هایمان ناگزیر بودیم؛ رنج ها و رنج مشغله] سترگ[

  .1ابوالبشر تسري یافت
ام آموختم  از آنان به قدر توانایی. پرستیدند که تو را می من در این مسیر به افرادي برخوردم! خداوندا

. کنـد  شنود و ما را یاري مـی  که قادر متعالی هست که گرچه از حواس ما نهان است، اما سخنان ما را می
گاه من، گـره از   مشغول بودم و براي ستودنت، اي مأمن و تکیه پس از همان دوران کودکی به پرستش تو

  .زبان گشودم
                                                

  19، بند 32؛ و ارمیاء، باب 16، بند 3سفر تکوین، باب  1
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کرد که در مدرسه تنبیه نشود و  کودك خردسالی که من بودم، از تو با شوري که خُرد نبود، طلب می
ساالن و حتّی والدینم که مرا از هـر   بزرگ) و البته این به صالح من بود(کردي  چون دعایم را اجابت نمی

خندیدند و این بود عذاب خطیر و دهشـتناك آن روز   داشتند، به ضربات تنبیه من می ایی بر حذر میخط
  .من

اي  بسـا اراده  چه(آیا روحی چندان بزرگ و منزه وجود دارد که به تو با عشق قوي پیوند خورده باشد؟ 
، صـاحب روحـی چنـان    دارانه نسبت به تو آیا کسی هست که با تقوایی دین!) خردانه، چنین عمل کند بی

ي شکنجه در  ها و ابزارهاي شکنجه را سبک شمارد؟ روح بزرگی که واهمه ي عذاب محتشم باشد که همه
خره می گرفتنـد  ي تنبیهات کودکی مرا به سخره می که والدین من واهمه گیرد؛ چنان دل آدمیان را به س .

ود و من نیز همچون آنان بـراي خالصـی از   تر از وهم آدمیان از شکنجه نب چرا که هراس من از تنبیه، کم
  .شدم شکنجه دست به دامن تو می

هـایی کـه از مـن انتظـار      با این حال، با طفره رفتن از نوشتن، خواندن، اندیشـیدن، و تمـامی مراقبـه   
هـا همـه اقتضـاي     گـرا ایـن   خداي من، این نه خطاي حافظه بود و نه گنـاه عقـل  . کردم رفت، خطا می می

داشتم و کسانی که مرا به  اما من بازي را دوست می. ها را برایم مقدر کرده بودي و خود آنکودکی بود و ت
گذاشـتند،   ترها نام بازي خـود را کـار مـی    بزرگ. کردند کردند، خود مثل من رفتار می خاطر آن تنبیه می

د تنبیـه قـرار   ترها بود، مذموم واقع شـده، مـور   حال آن که بازي کودکان، که درست شبیه به بازي بزرگ
  .سوزاند و نه بر کودکان ساالن دل می کس، نه بر بزرگ هیچ. گرفت می

کـردم   توانست صدماتی را که از طریق نوع بازي در سنین کـودکی دریافـت مـی    کدام داور عادلی می
تـري   هاي پسندیده ها، مانع پیشرفت تحصیل است و در عین حال، بازي تصدیق کند و بگوید که این بازي

  ر بزرگی به من عرضه کند؟را د
اهمیت،  اي مشاجرات بی کنندگان من رفتاري غیر از رفتار قربانی خود داشتند؟ و اگر در پاره آیا تنبیه

قد و حسد نمی همتایی بر آنان پیروز می چه من، هنگامی که در جمـع از   شوریدند؟ چنان شد، از شدت ح
  .پیچیدند شدند و به خود می و غضب متالطم می خوردم، آنان بیش از من از فرط غیظ حریفی ضربه می

10  
  گرایش به لهو و لعب؛ کاهلی در امر تحصیل

اي ! پروردگـارا . کارم و تـو یکتـا بخشـنده    اي بخشاینده و خالق تمامی کاینات، من گناه! بار پروردگارا
چـه را   را آنان آنزی. شد هاي والدین و معلمانم، خود گناه محسوب می تمرد من از خواسته! خداوندگار من
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نه بدان سبب که ! کردم اما من تمرد می. اي به من آموختند که ممکن بود بعدها به کارم آید، به هر بهانه
  .تر بگزینم، بلکه صرفاً به سبب عشقی که به بازي داشتم شایسته

ازي، نـو  هایی را کـه در عـین گـوش    و نیز قصه در مسابقات، ظفرمندي و بالیدن بدان را دوست داشتم
درخشید و مـرا بـه سـمت     کاوي در نگاهم می این برق کنج. کرد سوداي رؤیایی سوزان را در من بیدار می

بردند و آرزو  ساالن از وجود آن لذت می اي که بزرگ همان بازي. کشاند ساالن می بازي، همان بازي بزرگ
ت، کودکـان را از درس خوانـدن   و وقتی این مالعبا. 1کردند که روزي اوالدشان نیز طعم آن را بچشند می

توانست در آینده نظیر همـان   چه، معلم می. کرد ساالن را به تنبیه کودکان ترغیب می داشت، بزرگ بازمی
  .ها را برایشان فراهم آورد و این آرزوي هر پدر و مادري در حق فرزندش بود لذت

حتّی . جوییم، رهایی ده انت تو را میما را که استع. ها نگاهی از سر شفقت بیافکن بر این ضعف! بارالها
  .شاید آنان به مدد تو رستگار شوند. اند، رهایی بخش کسانی را هم که هنوز استعانت تو را درنیافته

11  
  سوداي تعمید به هنگام بیماري در ایام طفولیت

مان که ي پروردگار ي فروتنانه وعده. ي موعود چیزهایی شنیدم هنوز کودك بودم که از حیات جاودانه
خود را تا سطح نازل غرور ما فروکشاند و حتّی به محض تولد از بطن مادري که مشحن از امید به تو بود، 

  .2به صلیب و نمک مقدس تقدیس گردیدم
ام، روزي که بر اثر ناراحتی معده دچار تبی مهلک شدم،  خدایا، تو شاهد بودي که من، به رغم کودکی

در مقدسمان ـ کلیساي تو ـ با چه شور و ایمـانی از مسـیح تـو، تعمیـد       هاي مادرم و نیز ما تحت مراقبت
سزایی داشـت،   مادرم که قلب پاکش در ایجاد و پرورش ایمان راسخ من نسبت به تو سهم به. طلب کردم

خواست با تقرب جستن  زیرا که می. مضطرب و پریشان در آشنا کردن من به رموز مقدس، تعجیل داشت
ه تو و مسیح مقدس، براي تخفیف گناهانم پاالیش یابم تا این که ناگاه حال خود را رو گا و اعتراف به پیش
هاي دیگر  که گویی تداوم حیاتم مرا از دام تب چنان. پس، تعمید من با تأخیر انجام شد. به بهبودي یافتم

عمیـد، بـس   رهانید و آنان ظاهراً بر این گمان بودند که ابـتالي دوبـاره بـه معصـیت پـس از غسـل ت       نمی
  .تر است خطیرتر و خطرناك

                                                
شـی از آن مسـتفاد   هاي نمای ي کمدي به جاي بازي آمده است و در این صورت، مفهوم مجموع سبک ي آرنولد داندیلی، واژه در ترجمه 1

تأمـل پیرامـون نمـایش در کتـاب سـوم بسـط       . شده است ها اتالق می گردد و نه صرفاً مفهومی که از قرن هفدهم به این نوع نمایش می
ي مهمل این اوهام را که در بطالت فـرو   کند، آگوستین خصیصه تراژدي را محکوم می) کتاب دهم( جمهوربه تبع افالطون که در . ابد می
  .کند دمان، برمال میبر می

  این مناسک ـ ترسیم صلیب و مسح اندکی نمک ـ کنایه از ورود جماعت نوآیین است، در بدو آمادگی براي دریافت غسل تعمید 2
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پـدرم بـه رغـم    . ترتیب من و مادرم و سایر اعضاي خانواده، بـه جـز پـدرم، ایمـان آورده بـودیم      بدین
مـادرم  . کرد گردان نمی نمود و مرا از ایمان داشتن به مسیح روي ایمانی، تفوق مهر مادري را زایل نمی بی

شی واالتر از پدر خودم، از هیچ کوششی فروگذار نبـود و تـو او را   به قصد آن که تو، بارالها، برایم پدري با
کرد ـ پیشی گیرد و با آن که خود بیش از شوهر   یاري کردي که بر همسرش ـ کسی که از او تمکین می 

  .شایستگی داشت، فرمانبردار تو بود؛ تویی که مقرر فرمودي زنان مطیع شوهرانشان باشند
دانی، بگو از چه رو تعمیدم به تأخیر افتاد؟ آیا خیـر مـن در ایـن     روا میاگر . مرا ببخش! پروردگار من

ي افراد تعمیدنیافته به گوشم  درپی درباره که هنوز هم پی بود که لگام مرا براي گناه کردن بگسلند؟ چنان
  ».رهایش کنید، به خودش واگذارید، او هنوز تعمید نیافته است«: رسد می

حال که بهبـود نیافتـه،   «: گوییم صدد است سالمت خود را بازیابد، نمی حال آن که ما به کسی که در
بازیابم و  راسرعت سالمت خود  چقدر برایم مهم بود که به! آه» .تر خودش را مجروح کند بگذار کمی بیش

به مدد دوستان و سعی و تالش روح خود، صحتی را که تو حافظ آنی و بـه مـا ارزانـی داشـتی، بازیـابم؛      
هـایی از   کـرد کـه در دوران شـباب، چـه مـوج      بینـی مـی   اما مادرم پیش. هاست بهترین ارزشصحتی که 

اي را تصـور کنـد،    به جاي آن که رؤیاي مقدس فرزنـد تعمیدیافتـه  . اند ي نفس در کمینم نشسته وسوسه
  .اي را به حال خود رها کند تا بعدها شکل پذیرد نیافته داد سرشت شکل ترجیح می

12  
صالح او را در اجباري که اطرافیان به منظـور تحصـیل او بـه کـار      خداوند خیر و

  .بردند، نهاد می

تـر از ایـام نوجـوانی خطـر دارد، تحصـیل را دوسـت        پنداشتند برایم کم در این دوران کودکی، که می
صالح کردند؛ هرچند که این کار به  همه، مجبورم می با این. نداشت و از آن که بدان وادار شوم، بیزار بودم

عمل کردن بر خالف میل، شایسته نیست؛ حتّی اگر عمل  .آموختم شدم نمی من بود، چرا که تا ناچار نمی
شـد،   چه نصیبم می اما آن. کرند، عملشان شایسته نبود کسانی هم که مرا ناگزیر می. مزبور پسندیده باشد

فقط در نظـر داشـتند کـه بـه مـن       ساختند، آنانی که مبرا مجبور می. از جانب تو بود، اي خداوندگار من
اما تو که . مقدار و یا یک غرور ننگین را عرضه دارند ناپذیر یک ناي بی اسباب فرو نشاندن سوداهاي سیري

داشتند، به نفع من بـه کـار    هایی که مرا به تعلم وا می ي آن ، خطاي همه1از شمار موهاي سر من آگاهی
واستم تحصیل کنم، در جهت تنبیه من به کار بردي؛ تنبیهـی  خ گرفتی و اشتباه و خطاي مرا که نمی می

ا از    چنین این افراد به من بد می این. کار بزرگ بود که سزاوار این فرزند کوچک و این گناه کردند و تـو امـ

                                                
  30، بند 10متی، باب  1
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کـردم و تـو از تقصـیرم عوایـد نیکـو نصـیبم        و من گناه مـی . کشاندي رفتارشان براي من خیر بیرون می
هاي آشفته، عقوبت خـود را در درون خـود    اي که تمامی جان اي و مقرر کرده تو خواستهزیرا . ساختی می

  .بیابند

13  
  .داشت اي که او مشتاقانه دوست می در باب پوچی حکایات و تخیالت شاعرانه

اي را که در ایام کودکی به مـن   توانستم درس زبان یونانی حتّی امروز برایم روشن نیست که چرا نمی
چنان کـه معلمـان ابتـدایی آن را آمـوزش      ي زبان التین بودم، نه آن من شیفته .د، تحمل کنمآموختن می
ي زبان التین، یعنی قرائت، امال،  چرا که دروس پایه. دادند تعلیم می 1اي که نحویون بل به شیوه. دادند می

چی یـا زنـدگی، از کجـا    پس این تنفر، اگر نـه از گنـاه، پـو    .آور نبود تر از درس یونانی مالل و حساب، کم
؛ چرا که همین دروس ابتدایی بود که به »2گردد کند و بازنمی من آدم بودم ودمی که پرواز می«آمد؟  می

خـواهم   چه را که مـی  یابم بخوانم و هر آن چه را می دهد که هر آن داد و هنوز نیز امکان می من امکان می
ها مـرا وادار بـه از بـر نمـودن      هایی که طی آن د از درستر و کارآمدتر بو این دروس برایم ارزنده. بنویسم

نه«خطاهاي فالن  داشتم ـ و بـه گریسـتن بـر      کردند ـ در حالی که خطاهاي خود را از نظر دور می  می» ا
نـوا، بـا چشـمانی     ؛ در حالی که منِ بی3داشتند که به خاطر عشق انتحار کرده بود، وا می» دیدون«مرگ 

چـه  ! آوردم، اي خدایی که زندگانی مـن هسـتی   هاي پوچ را دور از تو تاب می خشک، مردن در این بازي
» دیـون «انگیز خود غافل است و بر مـرگ   روزي آن کسی است که از حال رقت اي باالتر از سیه شوربختی

نه«که حاصل عشق او به  ا بر مرگ خود که حاصل نقصان عشق به توست، نمـی  بود می» اگریـد  گرید، ام .
ب  ! کنی ي مرا بارور می اي روشنایی قلبم، اي آرامش جانم، اي نیرویی که فراست و اندیشه! خدایا من حـ

و به مجرد آن که این عمـل شـنیع را انجـام دادم، از     4ام ام و دور از نگاه تو زنا کرده تو را در جان نداشته
ي  تی این دنیا، خـود بـه مثابـه   زیرا دوس. انداز شد هایم طنین در گوش» زنده باد، زنده باد«همه سو بانگ 

                                                
آموخـت و هـم    یمـ ) احتماالً بـه زبـان التـین   (شد که به او هم خواندن و نوشتن  اي واگذار می حدود هفت سالگی، کودك به فرهیخته 1

کرد که به وي امکان مطالعه در آثـار نویسـندگان بـزرگ التـین و      سپس در حدود یازده سالگی دروس صرف و نحو را دنبال می. حساب
 .داد یونانی را می

 40، بند 78کتاب مزامیر، باب  2
شود که در خـالل آن رابطهـوي عاشـقانه،     می ي مشهور ویرژیل، سرود چهارم ، حماسهاید  انهکنایات آگوستین در این سطور، مربوط به  3

دیدون، دختر بلـوس، حـاکم ترویـان و    . ي ترویان بود زاده انه، شاه. شود بارشان حکایت می و فرجام محنت (Didon)و دیدون  (Énée)انه 
وي . ارتاژ را پی ریخـت ، به دست پیگمالیون به قتل رسید، اما دیدون گریخت و شهر ک»سیشه«بود که همسر وي، » پیگمالیون«خواهر 

  .را به حضور پذیرفت و به او دل باخت و چون دلبر دلیرش او را اجابت نکرد، دست به انتحار زد» انه«
  28، بند 73مزامیر، باب  4
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، مـا را از ایـن کـه بـه دیگـران      »زنده بـاد، زنـده بـاد   «و با ترغیب  1کند زنایی است که ما را از تو دور می
» دیـدون «گریستم و بر مـرگ   من بر ضعف و زبونی خود نمی! عجبا. کند مانیم به طعنه شرمگین می نمی

من، » .یوسانه، با خنجري در دست، به کام مرگ فرو رفتپس از تسلیم برابر عزمی مأ«. دادم مویه سر می
ترین مخلوقات تو ساختم؛ همچنان که خاك به سوي خاك کشیده  با رها کردن تو، خود را مسحور پست

چه را  گشتم که چرا نباید آن خاطر می شدم، آزرده گونه متون بازداشته می حال اگر از خواندن این. شود می
چه که  تر بود از فراگیري آن ها برایم نافع گونه قصه ي این عالوه مطالعه به. ت، بخوانمانگیز اس که برایم حزن

باشد که حقیقت تو اینک عمق جان مرا به فریـاد  ! اما خداوندا. آموختند طی خواندن و نوشتن به من می
زیرا مـن،  . رندت بی هیچ تردیدي، این تعلیمات اولی پسندیده» !چنین نیست این! چنین نیست این«: بگوید
. ام و تمـامی حکایـاتی از ایـن دسـت را از خـاطر زدوده     » انـه «هـاي   تر دروس مربوط به سرگشتگی بیش
دادنـد   جـا تعلـیم مـی    هاي آویخته بر سردرِ مکاتب نحویون، یش از آن که زیبایی اسرارري که در آن پرده

ل که آرزوهـاي جـانم را نـزد تـو     حا. کرد نمودند که خطاهایشان را کتمان می نشان دهند، ظلمتی را می
ام، باشـد تـا ا    هـایم نشسـته   هاي مستقیم تو به نکـوهش کژراهـه   داري صراط کنم و در دوست اعتراف می

گونه قیل و قال به راه نیاندازند کـه   کسانی که دیگر خوفی از ایشان بر دل ندارم و این سوداگران نحو این
النـاس خواهنـد گفـت کـه      البـد عـوام  . »اژ آمده صحت داردآیا قول این شاعر که گفته است انه به کارت«

را جویـا شـوم،   » انـه «اما اگر از ایشان امـالي نـام   . دانند و فرهیختگان خواهن گفت که صحت ندارد نمی
اند، پاسخی دقیق به من خواهند داد، درست مطابق مبانی و  ي کسانی که چنین چیزهایی را آموخته همه

 ساز است بپرسم، روشن است هـر کـس کـه هنـوز     چه در زندگی چاره ر از آنهمچنین اگ. قواعد موضوعه
دهد؛ فراموش کردن قرائـت و نگـارش چنـین حکایـات      کامالً عقلش زایل نشده است، مرا چه پاسخی می

هاي سودمند، یا به عبارت دیگر، با تنفر نسـبت بـه    من در کودکی با رجحان بطالت بر دانسته. اي شاعرانه
شـود دو، دو و دو   یـک و یـک مـی   «عبـارات  . کردم ودمند و دوست داشتنِ بطالت، گناه میهاي س دانسته
، به زعم من تکراري عبث و ناهنجار بود و در مقابل، تصاویر خیالی اسـب چـوبی مملـو از    »شود چهار می

  .4تر بود بخش لذت» 3کرئوس«ي  و در سایه» 2تروا«سوزي شهر  جنگاوران، در آتش

                                                
خواهد دوست دنیا باشـد، دشـمن    دانید که دوستی دنیا، دشمنی خداست؟ پس هر که می آیا نمی: 4، بند 4ملهم از کتاب یعقوب، باب  1

  .خدا گردد
2 Troie 
3 Créuse 
4 Enéide, II, 772 
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14  
  تن زبان یونانیانزجار از آموخ

بـا  » هـومر «چـرا کـه    کرد، اکراه داشـتم؟  به چه دلیل از ادبیات یونانی که این ماجراها را توصیف می
ي مـن   با وجود این، به کـام روح کودکانـه  . انگیزند بافد و اکاذیبش نیز دل ها را به هم می مهارت این قصه

براي » هومر«انی هم به همان تلخی بود که براي کودکان یون» ویرژیل«کنم خواندن  فکر می. آمد تلخ می
هـاي   اش، شیرینی قصـه  اي که تلخی آري، دشواري یادگیري کامل زبان بیگانه. بدون شک دشوار بود. من

فقـط بـیم از شـدت    . دانسـتم  من حتّی یک کلمه از زبان یونـانی نمـی  . داد الشعاع قرار می یونانی را تحت
من از همـان کـودکی نیـز چیـزي از الفـاظ      . داشت تن آن وا میتنبیهات و خوف از خشونت، مرا به آموخ

ها،  با وجود این، بی هیچ واهمه از خشونت، در میان نوازش دایگانم و مطایبات و تبسم. دانستم التین نمی
فقط . آموختم آري، آن لغات را بدون تنبیه و اجبار می. آموختم ها، با دقت آن الفاظ را می سرورها و ملعبه

پـس  . هایم را بروز دهم و بروز اندیشه، بی آموختن کلمات، میسر نبـود  انگیخت تا اندیشه ا برمیروحم مر
شنیدم و من نیز بـه سـهم خـود،     آموختم، نه به یاري معلمی، بلکه توسط افرادي که تکلم آنان را می می

آمـوختن،   در این صورت، واضح و مبـرهن اسـت کـه بـراي    . کردم هایشان واگو می احساساتم را در گوش
ن      . قیدوشرط، بسیار کارآمدتر است تا جبري تهدیدکننـده  کاوي بی کنج بـا ایـن حـال، اي خداونـد، توسـ
هاي معلمان گرفتـه تـا مصـائب     از ترکه. یابد کاوي در میان این قیود، لگامی را مطابق شریعت تو می کنج
آمیزند تا ما را به سوي تو هـدایت   هاي نیل به رستگاري را در هم گونه تلخی راه دانند چه ، همه می1شهدا

  .هاي متعفن مبرایمان دارند کنند و از عقوبت

15  
  نیایش

رهانـد،   ، باشد که روح من با اعتراف به رحمات تو که مرا از تبـاهی مـی  2دعایم را اجابت کن! خداوندا
الشـان روان  تهورش را تحت فرامین منظم تو از کف ندهد و لطافت تو بر تمامی اغواهایی که مـن بـه دنب  

شدم، پیشی گیرد و با تمام توانم دوستت بدارم و دستت را با تمـام قلـبم در آغـوش کشـم و مـرا از هـر       
  !اي تا پایان عمرم برهانی وسوسه

. هاي پرثمر ایام طفولیتم بهره گیـر  براي شوکتت از تمامی آموخته .تو مالک و ملک من هستی! بارالها
در زمـانی کـه آن خـزعبالت را     ،چـه . خن، کتابـت، قرائـت، و حسـاب   سـ : ها اسـتفاده کـن   از این دانسته

یـافتم، بـر مـن     اي ارزانی داشتی و لذت گناهی را که در ایـن چیزهـاي واهـی مـی     آموختم مرا قاعده می
                                                

1 depis les ferules maîtres juqu’aux souffrances des martyrs…  
  1، بند 61مزامیر، باب  2
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و . گرفتم شد آموخت، فرا می البته در آن الطالئات بسا سخنان نغزي را که در دروسِ جدي می. بخشودي
  .بایست کودکان را بدان فراخواند بود که می این همان راه مطمئنی

16  
  رو در روي حکایت غیر اخالقی

کیست که بتواند در برابر تو مقاومت کند؟ آیا هرگز خشکیده  .نفرین بر تو باد، اي گرداب شنیع رسوم
ي دریاي ژرف و مهیب خـود ـ کـه حتّـی آنـانی کـه بـر         نخواهی شد؟ تا کی اوالد حوا را به سوي گستره

داري؟ آیا تو نبودي کـه   کنند ـ گسیل می  اند نیز از آن به دشواري عبور می ي صلیب برکشیده شده چوبه
توانسـت در آنِ   و پرواضـح اسـت او نمـی    هم زنهاردهنده است و هم زناکار؟» 1ژوپیتر«در گوشم خواندي 

ظ دروغینیـر متصـور   اما براي آن که زانیِ واقعی به او تأسی کند، چنین غـی . واحد هم این باشد و هم آن
  .شدند

شنود کـه صـال درداده    سرتش را می است، بی آن که برآشوبد، صداي انسان هم 2رداپوشی آیا او معلم
ها حکایات هومر هستند، او رذیلت آدمیان را در خدایان به ودیعت نهاده اسـت، حـال آن کـه     این«: است

تري برخوردار اسـت تـا    قول از صحت بیش ؟ این»دادم فضیلت خدایان را به ما عرضه کند من ترجیح می
اما وقتی به آدمیـان سرشـار از رذالـت،    . ها را جعل کرده است این قصه» هومر«ي این که  شائبه گفتن بی

شوند و آنان که  دهد، مرادش این است که آنان خطا را به خاطر نفسِ خطا مرتکب می سرشتی خدایی می
  .کنند وانهاده، بل خدایان آسمان را پیروي می آدمیان اخالق آید که نه چنین رفتار کنند، به نظر می

آنان براي آموختن ایـن  . شوند هاي تودرتو درافکنده می اوالد آدم به آب با وجود این، اي شطّ دوزخی،
از آن جهت است که در میدان شهر، در مأل عام و تحت نظارت قانونی که مطـابق نظـر   . پردازند بها را می

کوبی  ها را در هم می تو با امواجت صخره .گیرد ي ویژه، تعلق می الزحمه جرتی عالوه بر حقمعلمان است، ا
جا فصاحت الزم بـراي   این. آموزند جا، سخنوري می این«: رسد و در میان هیاهوشان این صدا به گوش می

ادراك لغـات و  ي  حال آن که ما حتّـی از عهـده  . گیرند ها را فرا می متقاعد ساختن و شرح و بسط اندیشه
 3تعابیري چون باران طال، اغفال، گنبدهاي آسمان، و دیگر واژگانی از این دست که در فرازهایی از ترانس

اگر این شاعر، جوان عیـاش را کـه چنـان بـا حسـرت تقلیـد، غـرق تماشـاي          .آمدیم  شد، برنمی یافت می
                                                

1 Jupiter 
 les Tusculanes (1,96)اشاره به سیسرون در  2
3 Terance )190   ویــژه مــولیر در  هــا و بــه دها بــراي کالســیکســراي التــین کــه بعــ نــویس، و کمــدي شــاعر، نمایشــنامه): م ق159ـ

نویس التینی، یعنـی تـرانس نوشـته     اي است که به دست این نمایشنامه کمدي) خواجه(= l’Eujuqneدر . نویسی سرمشق شد نمایشنامه
  :ك.ن. هاي خدایان مشترکان نزد نخستین نویسندگان مسیحی رواج فراوان داشته است تهاجمات علیه مفسده. شده است

Térance, Ennuque, 585, 589 
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گذارد، چه کسی باران طـال   یش نمیران در نقاشی دیواري بود به مرض نما شهوت» ژوپیتر«ي  نمایشنامه
  بارند؟ اش فرو می بر سینه» 1دانائه«به قصد اغواي 
  .شود گونه به سوي هرزگی فراخوان داده می بینید که در دروس این آموزگار آسمانی چه پس می
ندرش پایه! عجبا: ـ او گفت   .آورد هاي آسمان را به لرزه در می ي رواق چه خدایی است که با غرش تُ

  .ام خشنود شدم نوا، چنان نکردم؟ آري، من نیز آن کردم و از کرده من، این انسان بیو 
شود، حـال آن کـه یقینـاً     فراگیري این قبیل کلمات میسر نمی .حاشا، حاشا از چنین کارهاي ننگینی

بـه   ها آن. کنم من این کلمات را محکوم نمی. شوند این کلمات خود به ارتکاب چنین معارفی راهبردار می
انـد و اگـر از آن    هـا برایمـان شـراب خطـا ریختـه      اند که معلمان مسـت در آن  بهایی ي ظروف گران مثابه
در ایـن حـال،   . زدند؛ بی آن که حق فراخواندن داوري هوشـیار را داشـته باشـیم    آشامیدیم، ما را می نمی

. دروس اکـراه نداشـتم   آورم، از این اضطراب این مطالب را به خاطر می خداي من، در حضور کسی که بی
  .شدم نوا بودم و از این رود کودکی با امیدهاي سترگ نامیده می من بی. آیند بودند ها برایم خوش آن

17  
شکوِه از حس طالتی که با سوق دادن وي به طرف افکار شعرا در قالب نثر و قرائت 

  شد  در مأل عام بر او عارض می

ها،  هایی که با آن این فراست که تو مرا بخشیدي و حماقت خداي من، رخصتم ده تا برگویم کالمی از
داد  ي ستایشی که اجرش می اي پیشنهاد کردند که براي قلبم با جذبه به من حرفه. فراستم را زایل نمودم

بایسـت   بر اساس ایـن پیشـنهاد، مـی   . کرد، منشأ آشوب شد و با هراس از شرم و ضرباتی که تنبیهش می
ایتـالی  ] عزیمـت بـه  [ا را از هـ »3ترویـان «توانست پادشـاه   نوا که نمی مگین و بیخش» 2ژونون«ي  خطابه

ا مـا را وا   . این سخنان هرگز از ژونون ادا نشده اسـت دانستم  خوب می .کردم منصرف کند، تصنیف می امـ
ه، به چه را که شاعر به نظم گفت هاي شاعرانه سرگردان کرده و آن داشتند تا خود را بر مسیر این افسانه می

  .نثر بیان کنیم
شد که منزلت شخصیت مزبور را حفظ کرده، بـا تمـام تـوش و     تر واقع می کالمی  مورد ستایش بیش

تر، مبین احـواالت جـان    توانست خشم و رنجش را منعکس کند و با کلماتی هر چه صحیح توان خود می
  .بوده باشد

                                                
1 Danaé :دختر آکریسیوس، پادشاه آرگوس و مادر پرسه که او را از زئوس داشت.  
  49ـ  34، ابیات 1، فصل اید انه: که به ن. ي ازدواج النوع ایتالیاي قدیم، همسر ژوپیتر، الهه ، ربJunonژونون  2

3 Destroyens  
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18  
  .مردم بیش از قوانین الهی تابع قوانین نحویون بودند

گذاشتم و دور از تـو، ذرات وجـود خـود را     اگر من چنین خود را به الطائالت وا می چه جاي شگفتی
نمودند که اگردر میان روایتشان از کرداري نیک، بـه   پراکندم؟ کسانی را به عنوان سرمشق به من می می
که از ستوده شدن  حال آن. شدند شد، آکنده از شرم می اي نادرست یا خطایی نحوي خرده گرفته می واژه

  .بالیدند هایشان به خود می غایت درست، از عیاشی براي وفور و زیبایی حکاایت، با زبانی ناب و به
اما آیا بـراي  » .1شکیبا و سرشار از رحمت و حقیقت« :دیدي و خاموش بودي ها را می خداوندا، تو این

  همیشه خاموش خواهی ماند؟
نـاك بیـرون خـواهی     ي هـول  ي مواهب توست، از این ورطـه  نهجویدت و تش اینک روحی که می از هم
» .2و باز هم خواهمش جسـت ! ام، روي تو را خداوندا من وجه تو را جسته«: گوید قلبی که تو را می. کشید

با پاي و در مکان نیست که از . بردند ، دور از وجه تو به سر می3چه، آنان در شب دیجور و ظلمانی شهوات
  .گردند و یا به سوي تو بازمیشوند  تو دور می

سرِف هاي  او با بال. هایی هایی، نه کشتی براي خود نه اسبانی مهیا کرده بود، نه ارابه ،4پسرت، کودك م
 مرئی پرواز نکرده بود و به قصد پی گرفتن حیاتی مسرفانه در دوردست و زایل نمودن مواهبی که به وقت

چرا که تو این مواهب را . شته بودي، زانوانش را به کار نگرفته بوداش دا عزیمت، تو اي پدر مهربان، ارزانی
  .تر پذیرایش شدي عطایش نموده بودي و به هنگام رجعت، در عین عسرت، بسا مهربان

هاي ظلمانی است و این، زیستنی است بـه   گسیخته، همانا زیستن در هوس زیستن در سوداهاي عنان
  .دور از وجه تو
ي آدم، قواعـد لغـات و    گونـه ذریـه   با همان شکیب معمولـت بنگـر کـه چـه    . مناي خداي ! پروردگارا

دارند، حال آن که در حفظ قوانین نامیرايِ رستگاري  وکاست پاس می کم هجاهاي موروثی نیاکانشان را بی
چـه کسـی ایـن     این امر چندان راستین است که چنان! ورزند اند، اهمال می جاوید که از تو دریافت کرده

هجـاي نخسـت را تلفـظ    » انسـان «ي  کهن اصوات را بشناسد، یا بیاموزد، اگرچه هنگام تلفظ کلمه قواعد
آید تا آن که خالف شرایع تو، او که خود نیز انسان است، در برابر انسانی دیگـر،   نکند، ناگوارتر به نظر می

                                                
 15، بند 86مزامیر، باب  1
  8، بند 27میر، باب اشاره به مزا 2
؛ روح کـه  6، بنـد  1، فصـل  (Ennéades) آد انـه افالطـون،  : ، از نوافالطونیان الهام گرفته شـده »شب دیجور و ظلمانیِ شهوات«مضمون  3

  .هاي درونی، به سوي خداوند بازگردد راه اش را کرده است، بایستی به کمک کوره جالي موطنِ آسمانی
  32تا  11، بندهاي 15به متی، باب . ك.ن. مسیحیِ کودك مسرف است مثُل افالطون یادآور تمثیل 4



  32  اعترافات آگوستین قدیس
 

http://www.seapurse.ir 

. شود انگیزانی، ملول می گویی از خباثت خصمی، بیش از نفرتی که تو علیه او برمی. ماالمال از نفرت شود
تـر از   شک در ما علـم کلمـاتی درونـی    بی. تر باشد نماید، مهیب گویی ضرباتی که در دل پاکش رسوخ می
  .پسندیم با ما کنند، در برابر دیگري بازدارد چه نمی وجدان وجود ندارد که ما را از انجام آن

کتـا کـه بـا قـانونی نسـتوه، کـوريِ       چقدر اسرارآمیزي، خدایا، اي عظمت ی !اي ساکن خاموش ملکوت
  .فرستی کاران فرو می جویی را بر سوداهاي گناه انتقام

وجوي توفیق بالغت است، پـیش روي کسـی در کسـوت داوري، در میـان      اینک انسانی که در جست
او با تمام وجود مراقب اسـت کـه از خطـا    . شود ور می خیل آدمیان، به خصمش با نفرتی ددمنشانه حمله

حال آن که در غم بروز نـدادن  ! »ها بر میان انسان«، بگوید »ها در میان انسان«اشد تا مبادا به جاي مبرا ب
  .نیست» ها از میان انسان«خشم خود براي حذف انسانی 

19  
  اختالل اخالقی کودکان در سنین باالتر

با آن که از . ی بودمنوا، مبارز چنین میدان بر آستان این عادات اخالقی غنوده بودم و من، آن کودك بی
کسانی کـه دستشـان بـدان آلـوده      توانستم در برابر بار خوفی به دل نداشتم، اما نمی انجام عملی خشونت
ها،  هایی که به موجب آن نوایی کنم؛ بی ها اعتراف می نوایی خداي من، نزد تو به این بی. نبود، غبطه نخورم

چرا که ژرفاي آزرمی . بالیدم ام بود، می مباهات زندگیي  به ستوده شدن توسط کساین که رضایتشان مایه
در نگاه تـو آیـا چیـزي منفـورتر از مـن وجـود       . دیدم ، نمی»رفتم دور از چشمان تو در آن فرو می«را که 

ها، مرا به سمت اکاذیـب و   ي پیروي از آن هاي بیهوده و دغدغه داشت؟ عشق به بازي و گرایش به نمایش
  .آیند بودم ها نیز در نظر مربیان و معلمان و والدین، ناخوش که حتّی به رغم آن داد هایی سوق می اغفال

بارگی و خـواه بـه    ـ خواه در اثر شکم  آلودم ي والدینم می حتّی خود را با دستبرد به سرداب و یا سفره
. بردنـد  گرچه آنان نیز بـه قـدر مـن بهـره مـی     . هاشان شدن منظور عرضه به سایر کودکان و شریک بازي

تافتم و در ایـن   اما با این حال، تقلب دیگران را برنمی. داشت ها، مرا به تقلب وا می اشتیاق به برد در بازي
دادم  شدم، تـرجیح مـی   شد و مورد مالمت واقع می اگر دست من رو می. کشاندم صورت، کار را به نزاع می

  .به جاي وانهادگی و شکست، به زد و خورد تن در دهم
مـرا بگـذار تـا    . معصومیت کوکانه وجـود نـدارد  ! ت معصومیت دوران کودکی؟ نه، پروردگاراآیا این اس

ها، و پرندگان پیوسته در حال تحول به رؤسـا و   وقتی مربیان، معلمان، گردوها، توپ! بگویم اي خداي من
ي  قتی ترکهگردند، و گزین می هاي دیگر جاي روند و سال ها می امیران و ممالک و اسرا هستند، وقتی سال

دهد ـ و با این حال همان است که بود ـ دیگر چـه چیـز بـر       ها می استاد جاي خود را به بدترین مجازات
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گـاه کـه    اي، آن ماند؟ و تو اي سرور ما، تنها تصور حقارت کودکی را در اندام خرد طفلی سـتوده  جاي می
  ».1ها از آن کسی است که به کودکان ماند ملکوت آسمان«: گفتی

20  
  اش کرد شکرگزاري بر آستان پروردگار به خاطر نعماتی که در طفولیت ارزانی

حتّی اگر مـرا  ! شکر تنها تو را سزد! اي قادر متعال !دار هستی اي خالق و خزانه! پروردگارابا این حال، 
کردم،  زیستم، احساس می چه، از همان دوران وجود داشتم، می. کردي جز همان دوران طفولیت عطا نمی

زیرا وجود من انعکاس وحدانیت رازآمیزي بود که مـن از آن  . دار محافظت از تمامیت وجودم بودم و عهده
هاي کوچک  حتّی در اندیشه. دار بودم ام صیانت کل حواسم را عهده به کمک حواس بیرونی. نشأت گرفتم

از . تم فریفته شـوم خواس نمی. ساخت کردند، حقیقت مجذوبم می مشغول خود می و امور جزئی که مرا دل
ها همـه نـزد    آیا این. از رنج، شرم، و جهل گریزان بودم. زبان گشوده بودم. ي خوبی برخوردار بودم حافظه

انگیز نبود؟ هرچه بود از خداوندم عطا شده بود و من به خـودي خـود،    کودکی چون من عجیب و شگفت
پس آن کس که بـرایم منشـأ   . همه، من بودم ها همه خیر بود و این این. همه را به دست نیاورده بودم آن

ي مواهبی کـه حتّـی بـه گـاه      براي همه راتنهایی خیر من بود و او  او خود به. خیر بود، نیز سراپا خیر بود
  .ستایم طفولیتم ارزانی داشته بود، می

 گناه من آن بود که لذت، عظمت، و حقیقـت را نـه در او، بلکـه در سـایر مخلوقـات، اعـم از خـودم و       
تو را سـپاس  . ساختم مرعوب دام رنج و آشوب و خطا می راچنین خود  کردم و این وجو می دیگران جست

گذارم که مرا چنـین مـواهبی    تو را سپاس می. ي التذاذ و افتخار و اطمینان من هستی گذارم که مایه می
بـا   ران مـن و مواهبـت   چنـی  چرا که تو این. ها برایم محافظت نمایی خواهم که از آن بخشودي و از تو می

  .نمایی و من با تو خواهم بود، چرا که هستی من از توست تکامل و فزونی، حفاظت می

                                                
 14، بند 19متی، باب  1
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  باب دوم

1  
  آغاز حکایت اختالالت اخالقی زمان شباب

هـا را   ام را به خاطر آورم؛ نـه بـه خـاطر آن کـه آن     هاي نفسانی هاي گذشته و آلودگی خواهم ننگ می
اي خداي من، و از عشق به حب توست که به انجام این کار . دوست داشتن تودارم، بلکه براي  دوست می
اي ! آه. کنم تا طعم شیرین رحمت تو را بچشم ام را مرور می هاي تباهی من به تلخی، راه. ورزم مبادرت می

ي سعادت و امنیت که مرا در خود پذیرا شدي و از شـرکی کـه    خدایی که مبرا از خطایی و اي سرچشمه
ي تبـاهی   راهـه  گردان شدم، در هزار بی در آن هنگام که از یکتایی تو روي. کرد، بیرون کشاندي لم میزای

مـن جسـورانه خـود را در    . سوختم ام می هاي دوزخی جوانی خام بودم و در آتش ارضاي هوس. گم گشتم
گام که سرمست کبر در آن هن» .ام فرو پژمرد پس زیبایی«. رنگ و ظلمانی، وانهاده بودم به هاي رنگ عشق

  .ي ننگ و تباهی نبودم گاه تو جز مایه خواستم در نظر مردم مقبول افتم، در پیش بودم و می

2  
  تب و تاب دوران بلوغ

توانست باشـد؟   ي خشنودي و سبب سعادت من چه می مایه جز دوست داشتن و دوست داشته شدن،
چه  آن. گزیدم راه روشن دوستی منزل نمی کورهمن بر . کردم اما من خود را در روابط روحانی محدود نمی

ي من متصاعد شده بود، از جوشش درون بلوغم بوروکراسـی آن هواهـاي نفسـانی     که از اهواء نفس آلوده
چنان که قلبم دیگر میان حالوت روشن عاطفـه و   ساختند، آن تنگم می فشردند و دل قلب مرا در خود می

آورد و جـوانیِ   اي از ابهام، یکی پس از دیگـري سـر بـر مـی     پس هالهدر  .ظالم شهوات، قادر به تمیز نبود
خشـم تـو مـرا    . رفت کرد، در گرداب شهوترانی فرو می ي پرتگاه هوا و هوس عبور می ناتوان من که از لبه

ام گوش مرا کر کرده بود و این  صداي گسستن زنجیرهاي فناپذیري. خبر بودم درگرفته بود و من از آن بی
قلب جوشـان  . دادي شدم و تو مرا اجازه می از تو دورتر می. اي براي روح متکبر من بود نصفانهچه کیفر م

اي شـادمانیِ  ! آه. شـد و تـو خـاموش بـودي     پاشید و تباه می آشفت و فرومی من در عیش و عشرت برمی
را کـه   ثمـر  شدم و بیش از پیش بذرهاي بی ماندي و من پیوسته از تو دور می دیررس من، تو خاموش می

  .پراکندم کاه، می باعث رنجم شده بود، با سفلگی مضاعف، و خستگی جان
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ي نویی در مـن ایجـاد    ي ناپایداري را که هر پدیده چه کسی جذبه نوایی مرا سامان داد؟ چه کسی بی
ها تمسک جستم، محـدود   هاي شهوت را که من بدان کرد، به تمتعی نیکو بدل ساخت؟ چه کسی پایه می

توانست به طریقی دیگر  گرفت و اگر نمی ج خروشان دوران بلوغ من در ساحل زناشویی آرام میکرد؟ اموا
این همان چیزي اسـت کـه شـریعت تـو آن را     ! بارالها. یافت آرام یابد، فرجام خود را در توالد و زایش می

خارهاي ناپیداي  بخشی و دست الطاف تو دارد؛ تویی که آهنگ رشد تبار فناپذیر ما را انتظام می مقرر می
زیرا که قدرت مطلق تو از ما دور نیست، حتّی آن هنگام که ما از . چیند فرونشسته در راه بهشتت را برمی

: دادیـم  آید، گـوش فـرا مـی    ي ابرها می نداي تو که از وراي توده بهدقت  بایست به پس می. تو دور هستیم
بـراي  «: و خاصه در جایی دیگـر » .دارم آن مصون میآنان از شداید شهوانی در تعبند، اما من شما را از «

اند، به امور ماورایی  آنان که همسري اختیار نکرده«: و یا این که» .مرد نیکوتر است که زنی را لمس نکند
هـاي   اند، بـه امـور دنیـوي و راه    اما آنان که به ازدواج تن داده. اندیشند هاي جلب رضایت خداوند می و راه

  ».1کنند انشان فکر میجلب رضایت همسر
کـردم و در راه   ي گـوش مـی   ها را آویـزه  تري داشتم، آن ها همان سخنانی است که اگر تأمل بیش این

  .یافتم النسل کرده، شادي وصل تو را درمی رسیدن به ملکوت اعلی، خود را مقطوع
م و یکسـره از  هایم سـپرده بـود   سوختم، تو را ترك گفته، خود را به دست کوالك هوس دریغا، من می

تواند از آن بگریـزد؟ تـو    اي می کدام فانی .اما از عقوبت تو پاي گریزم نبودم. شریعت تو روي برتافته بودم
هاي سرشار از مرارت و تلخـی را بـر    ي اندوه تو سایه. اي؛ قهار و در عین حال رحیم همواره در کنارم بوده

وجـوي لـذات    ین بدان جهت نبود که مرا به جستآیا ا. افکندي هاي ضد اخالقی من می تمامی سرخوشی
وجو کنم؟  توانستم جست ها را جز در تو ـ اي خداوند ـ کجا می   روایی عاري از تلخی برگماري؟ من آن کام

و . »ما را مبتال کردي تا شـفا بخشـی  «تویی که . »آموزي با محنت، ما را می«، تویی که 2به قول پیامبرت
  .»دور از تو نمیریمما را میراندي تا «تویی که 

ام کـه   در همـین شـانزدهمین سـال زنـدگی    . ي تو دور افتاده بودم من کجا بودم؟ چقدر از لذایذ خانه
کند، عنان خود را به دست حس  جنون شهوت، به رغم منع قوانین تو، آدمی را از فرط پلیدي گستاخ می

نزدیکـانم  . کـرد  یعت تـو مـنعش مـی   آور آدمی به آن حکم و شر ي شرم آمیزي داده بودم که غریزه جنون
آنـان فقـط بـه ایـن     . ي آن نداشتند که بـا فـراهم کـردن امکـان ازدواج، مـرا از سـقوط برهاننـد        دغدغه
  .اندیشیدند که من هنر خوب سخن گفتن و اقناع کردن با آن را بیاموزم می

                                                
  23و  2و  1، بندهاي 7ي اول به قرنتیان، باب  نامه 1
 39، بند 32منظور، موساي نبی است در سفر تثنیه، باب  2
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3  
  هاي مادر، تعالیم خطا عتاب

جـا تحصـیل    در همان. ، شهر مجاور فرستادند»1وراماد«مرا به  .آن سال، در تحصیالت من وقفه افتاد
، کار 2ام جهت به دست آوردن مایحتاج سفري بس دورتر به کارتاژ خانواده. ادبیات و فن بیان را آغاز کردم

  .طلبی تکیه داشت تا تمول تر بر جاه شهروندي متوسط بود، بیش» تاگاسته«پدرم که در . کردند می
یقین سخنان من براي تو نیست و مـن   کنم؟ خداوندا، به ه کسی نقل میاما من این حکایت را براي چ

ي  قطـاران دارم و همـه   کنم، روي سخن به هم در عین حالی که این ماجراها را براي تو نقل می درستی به
از نوشتن چه حاصل، جـز آن کـه خـواه مـن و     . هاي معدودي نخواهد افتاد کتاب من، جز به دست. مردم

جا فقط بایستی به درگاه تو اسـتغاثه کـرد،    اي را که از آن هنگام خواندنِ آن، عمق ورطه خواه دیگري، به
کار نادم، یـا یـک زنـدگی مقیـد بـه       تر است از اقرارهاي یک گنه هاي تو چه چیز نزدیک بر گوش. دریابیم

ي اقامت  ایمان؟ چه کسی به پدرم اجر خیر خواهد داد؟ او کسی بود که میراث پدري خود را صرف توشه
تـر از او،   این در حالی بود که بسـیاري از همشـهریان بـس متمـول    . کرد تحصیل پسرش در دوردست می

داشتند؛ هرچند که چنین پدري حتّی در قید آن نبود کـه   چنین فداکاري را در حق فرزندانشان روا نمی
همـین  . برخوردار است اي کند و از چه خصوصیات اخالقی گاه تو رشد می گونه در پیش بداند فرزندش چه

هـاي تـو، بهتـر بـود مـرا بیغولـه        حـال آن کـه بـه دور از مراقبـه    . کرد که بلیغ بار آیم، برایش کفایت می
  !3ي قلبم تنها باغبان خوب و حقیقی مزرعه! اي پروردگار من! انگاشت می

شـغل  بر این منوال بود که در شانزده سالگی، وضعیت متوسط خانوادگی مـرا بـه دسـت کشـیدن از     
در آن زمان، خارهاي هواي نفـس  . بردم واداشت و فارغ از تمام آمدوشدهاي مدرسی، با خانواده به سر می

درست بـرعکس، وقتـی پـدرم در    . ها نبود کن کردن آن تمام ذهنم را آکنده بود و هیچ دستی براي ریشه
. ا مـادرم در میـان گذاشـت   هاي مرا مشاهده کرد، با خرسندي مسأله را ب حمام، عالئم بلوغ و نیز اضطراب

آري، او سرمست این شادي بود و در دنیـاي  . گویی این امر در وي شور و شعفی کودکانه ایجاد کرده بود
سـتود؛ مسـت از شـراب نـامرئی      خود، تو را، خالقش را، فراموش کرده بود و مخلوق را بـه جـاي تـو مـی    

ساختن معبد خـود را در قلـب مـادرم آغـاز      تر کار اما تو، پیش. کرد خواهشی تباه که سوي ذلت میل می
. حال آن که پدرم نوآیین بود و ایمانش نوپـا . کردي کرده بودي و در آن معبد، حرم مقدست را تعبیه می

جا که هنـوز در   لرزید و از آن به همین دلیل فقط مادرم، با اضطرابی زاهدانه بر سرنوشت من، به خود می

                                                
1 Madaure 
2 Cathage 

  .ف.م. ظرافت ارتباط برقرار کرده است به معناي بیغوله، به desentusی بلیغ، و به معن disentusي  جا میان دو کلمه آگوستین در این 3
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اند و نه  پشت به تو کرده«ي کسانی نهم که  راهه م آن داشت که پا به بیي مؤمنان درنیامده بودم، بی زمره
  .»روي به جانب تو

 گونه به خود جرأت دهم که بگویم تو به رغم فُرقَت روزافزون من، لب به سکوت فروبسـتی؟  چه! دریغا
وفـادار تـو،   ي  آیا سکوت تو براي من بود؟ از سوي چه کسی جز تو این سخنان بر زبان مادرم، این خادمه

کدام از ایـن   هیچ! آوردي؟ هیهات هایم بانگ جرسی را به صدا درمی شد؟ آیا تو همواره در گوش جاري می
ي تو  کدام مرا براي تحقق اراده هیچ. نشست ي تو و خاوست مادرم، بر دلم نمی سخنان براي برآوردن اراده

کرد  از معصـیت   طی، در خفا به من توصه میبه یاد دارم که او با چه اضطراب مفر. کرد و مادرم قانع نمی
پنداشتم که در پس  اي می در آن زمان این سخنان را پندهاي زنانه. فسق و خاصه از فاسقان بر حذر باشم

. دانسـتم  دادي و مـن نمـی   در حالی که آن پندها را تو به من مـی . شدم گون می آن، پیوسته از شرم سرخ
هر خاموشی بر لب زده همواره با من این شائبه بود که تو گویـد  تنهایی با من سـخن مـی   اي و مادرم به م .

پسـر  (مـن، پسـرش   . انگاشـتم  گفتی و من تو را در او حقیر می حال آن که تو از دهان او با من سخن می
در ایـن کـوردلی شـایع در میـان     . بـردم  ي گمراهـی بـه سـر مـی     نـادان بـودم و در ورطـه   ) ي تـو  خادمه
از . آزرمانه فسق و فجور پیشه کنم، شرمگین بودم پاي آنان، بی توانستم پابه ین که نمیوساالنم، از ا سن هم

شدم  کردند و به فسق و فجورشان تفاخر، و من وسوسه می شان مباهات می شنیدم که به هرزگی آنان می
به این چه چیزي . پرستی، بلکه به خاطر تفنن هم که شده، به گناه مبادرت ورزم که نه فقط براي شهوت

اعتبـار نشـوم، بـیش از پـیش خـود را تبـاه        آبرویی همراه دارد؟ اما من براي این که بی اندازه رذالت و بی
چـه مرتکـب نشـده بـودم      تري مبادرت ورزم، تظاهر به آن توانستم به اعمال موهن ساختم و چون نمی می
  .تر تر تلقی شوم و عفیف ي هراسم این بود که معصوم کردم و همه می
غلتاندم؛ گویی  نوردیدم و در گل و الي آن خود را می ري؛ در معیت چه رفقایی میادین بابل را درمیبا

خصم نـامرئی بـراي اتصـال هرچـه     . دهم وشو می بها خود را شست جات گران که دارم در عطریات و ادویه
مادرم با آن که از . شدم آسانی فریفته می چرا که به. کرد مال و اغوایم می پاي تر من به این منجالب، محکم
کرد و با تمـام وجـود،    ي آن درنگ می چنانی گریخته بود، هنوز هم در حومه ها قبل، از قلب بابل آن مدت

او به رغم اعتماد همسرش، کـه وي را گرفتـار حصـار عواطـف زناشـویی      . خواند مرا به سوي عفاف فرا می
توانستند  چنین سوداهاي پلیدي که در آینده می کرد، و با توجه به قدرت شگرفی که در راندن من از می

ترسـید   او مـی . ها نبود اما نگران آن. گرفت هاي مرا در نظر می بازي آمیز باشند داشت، هوس برایم مخاطره
که ازدواج من امیدهاي او و دیگران را به یأس مبدل کند، یا به عبارت دیگر، ازدواج، مانع تحقق امیدهاي 

ي من در پرتو وجود تو داشت و دیگـران   امیدهایی که مادرم به آینده. ي من شود ندهدیگران نسبت به آی
طلبـی خـودش را    جا که در قید و بند تو نبود، در من صـرفاً جـاه   پدرم از آن. ي ادبی من داشتند به آینده
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دانست و در آن همـواره راهـی بـراي تقـرب      ضرر می جست و مادرم تحصیالت کالسیک و سنت را بی می
  .کرد وجو می تر به تو جست بیش

آنان از توقعات سـختگیرانه  . توانم از شخصیت والدینم به خاطر آورم ها مفروضاتی است که من می این
تمامی این اختالالت . کردند گرفتند و مرا به دست هزاران سودا رها می هایم را نادیده می دور بودند و کژي
ساخت و این بدان معنی بود که  ي من پنهان می تو را از دیده پراکند که فروغ ناب حقیقت ابر سیاهی می

  .1شد عدالت و ستم فربه می در من بی

4  
  در باب سرقتی که به همراه چند تن از رفقایش مرتکب گردید

ها حک شـده اسـت و    در قلب انسان کند؛ قانونی که یقین دارم قانون تو گناه را محکوم می! پروردگارا
کدام سارقی است که سرقت از خودش را بپذیرد؟ مکنت، عذر مسکنت . کند ا لغو نمیشان آن ر عدالتی بی
سـبب،  . دزدي کردم، بی آن که فقر مرا بدان کار وادار کرده باشد. خواستم دزدي کنم من می. پذیرد نمی

تـرین  چه را کـه از به  زیرا من آن. عدالتی کفایتی و احساس اضمحالل عدالت با ازدیاد بی هیچ نبود جز بی
  .از سرقت، جز هوس، و از گناه، جز لذت، قصدي نداشتم. نوعش به وفور داشتم، سرقت کردم

هایش هیچ جذابیتی نه از حیـث زیبـایی    در مجاورت تاکستانمان، درخت گالبی پرثمري بود که میوه
که تعدادي ما ) کشاند جا می طبق عادت ناپسندمان، بازي ما را بدان(در دل شب . داشت و نه از بابت طعم

ربـودیم و از آن   هـایش را مـی   تکانـدیم و میـوه   رفتیم، درخـت را مـی   جا می ي شرور بودیم، بدان پسربچه
خوردیم و باقی  نه آن که بخواهیم از خود پذیرایی کنیم، بلکه کمی از آن می. ساختیم غنیمتی بزرگ می
  .بود خوشیمان صرفاً ارتکاب عملی ممنوع انداختیم و دل را جلوي خوکان می

ي فنا بود و  اي ـ قلبی که در ورطه  ي گمراهی بدان رخ نموده قلب من ـ که در اعماق ورطه ! آه، خدایا
آه از آن شیطنت : گوید وجو کرده، به تو می براي بدي کردن جز خباثت ذاتی دلیلی نداشت، اینک جست

چـه   داشتم؛ نه آن ست میمن خسران خود را، من سقوط خود را دو. داشتم آور، من آن را دوست می شرم
هیهات از شفاعت نفس که حمایت  .داشتم آورد، بلکه نفس هبوط خود را دوست می که مرا از پاي در می

  .تو را در مقابل زوالش ترك گفته است و جز رسوایی خویش، طمعی ندارد
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5  
دهد مگر به طمع تمتع از مواهب دنیوي یا بیم از  معموالً معاصی و جنایات، رخ نمی

  ها دادن آن کف

هـا، انسـان را    لمـس کـردن آن   .اي خاص خود دارند ها، جذبه اشیاي زیبا، مانند سیم و زر و امثال آن
کند و احساس در اختیار داشتن هر یک از این اشیاي مادي نیز، احساسی  دار لذتی در خور موضوع می وام

. دن، هر کدام، اعتبار خود را دارنددنیاطلبی، امارت داشتن، و مقهور کر. است متناسب با ارزش کیفی آن
وري از تمـامی ایـن    مـا بارالهـا، بـراي بهـره    . ي میل به انتقام است ها خود هر کدام سرچشمه وانگهی این

ي خاص خود را داراست که  حتّی حیات دنیوي ما نیز جذبه. مواهب، نباید روي از تو و شریعت تو برتافت
اي خـاص و بـا نظمـی معـین، بـه تمـامی        اي کـه بـه گونـه    ذبهگیرد؛ ج هاي ویژه سرچشمه می از زیبایی
هاي متعدد را بـه   مند که روح محبت انسانی نیز همواره با تعلقات ارزش. جهانی تعلق دارد هاي این زیبایی

  .کند نیز شیرین است یک روح واحد بدل می
که حتّـی بـراي رفـع     شویم، تا جایی هاست که ما مرتکب گناه می براي تمامی این چیزها و نظایر این

و از آن بـاالتر، تـو را،   . افتـیم  نیازهاي جزئی خود، همچون خطاکاران فاقد اخالق، در دام ارتکاب گناه می
ي  جهانی زیبایند، اما نه بـه انـدازه   پس امور این. کنیم پروردگارمان را، یکتایی تو را، شریعت تو را، رها می

هـاي پـاك    او تجسم کامل عـدالت، واقعیـت، و محبـوب دل   «، چه. زیبایی خداوندگارم که جهان را آفرید
  .»است

یقین از این نکته پـرده بـرداریم    توانیم به ي ارتکاب گناهی هستیم، نمی کشف انگیزه ما وقتی در صدد
کار به طمع تصاحب یا بیم از دست دادن یکی از این مواهبی که به زعم ما پستند مرتکـب گنـاه    که گناه

بخش، چه ناچیز باشد و چـه   کار و در مقایسه با مواهب متعالی و سعادت اه در نظر گناهزیرا گن. شده است
این فرد قتلی مرتکب شده است؛ چرا چنین کرده است؟ در طلب زن یا . پست، زیبایی خاص خود را دارد

اهمـه  اش بوده؟ آیا براي امرار معاش دست به سرقت زده اسـت؟ آیـا او از ناسـزا و تـوهین و     اموال قربانی
توان گفت قتلی بدون انگیزه و فقط بـراي   جویی داشته است؟ آیا می داشته است؟ آیا میل مفرط به انتقام

  لذت صورت پذیرفته؟ کیست که باور کند؟
داشته بدون  تر می او دوست«: گویند در مورد کسی که جنون یا خیانت فراتر از حد و اندازه داشته، می

  .کند نظر متفاوتی ذکر می 1اي در این میان، نویسنده و» .گر باشد دلیل شرور و ستم
درسـتی او   اما چرا چنین اسـت؟ بـه  » .او بیم آن داشت که دست و یا روحش در سکون از کار بیافتد«
خواسته که با این عادت به گناه، بر روم چیره شـود و افتخـار و شـرف کسـب کنـد، قـدرت و مکنـت         می

                                                
 (Catilina, 16): نام دارد نبرد ژورگوتاو  ي کاتیلینا توطئهاش  ، مورخ رومی، اثر عمده)م ق 35ـ  Salluste )86سالوستیوس  1
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کـرد و بـر جنایـاتش واقـف      عی که او را دچار خسران در میراث پدري میبیاندوزد، و از بیم قوانین و موان
  .داشت گناه را نه براي نفس گناه، بلکه براي ارتکاب بدان دوست می» کاتیلینا«که  چنان. کرد، برهد می

6  
  .دهد میوضوح در معاصی و خاصه در گناه خود نشان  نافرمانی از خداوند را به

 داشـتم؟  ام، من در تو چه چیزي را دوست می ي شانزده سالگی شبانه هاي اي معصیت من، جنایت! آه
آیا براي آن که بتوانم تو را مورد خطاب قرار دهم، موجودیتی هم . تو به خاطر معصیت بودنت زیبا نبودي

ها آثار مخلوق تو بودنـد، اي خداونـد    چرا که آن. هایی بود که ما ربودیم چه که زیباتر بود، میوه داري؟ آن
ها زیبا بودند، اما این چیزي نبود کـه   البته آن میوه. چیز، اي نیکوي حقیقی من اال و زیبا، اي خالق همهو

هـا را فقـط بـه منظـور      آن. تر برخوردار بـودم  هاي مرغوب من از میوه. نواي من در حسرتش باشد قلب بی
انصافی خودم اطعام  فقط از بیانداختم و  ها را دور می زیرا به محض چیدن، آن. چیدم سرقت از شاخه می

گذاشـتم، ایـن    هـا را در دهـانم مـی    ولی اگر کمی از این میـوه . اش به کامم گواراتر بود زیرا مزه. کردم می
جویم که با این گنـاه   و اکنون بار پروردگارا، من آن چیزي را می. کرد خطاي من بود که به دهانم مزه می

گویم و نه از  من نه از زیبایی نهفته در عدل و تدبیر سخن می. بودآن گناه زیبا ن. توانست مجذوبم کند می
بـین کواکـب      چه که در روح، حافظه، مفاهیم، و حیات نباتی بشر نهفته است، و نه از آن آن چه کـه بـر ج
وران آن می اي که  بخشد، نه از زیبایی زمین و آسمان مشحون از موجودات زنده ها را زینت می درخشد و د

چه که در ظاهر این زیبایی وجـود دارد و بـا    دهند، و نه از آن ي تکوین را شکل می پیوسته هم ي به سلسله
ا تنهـا تـویی    . کنـد  چرا که دروغ از تطور روح تقلید مـی . هاي دروغین خود را مستور کرده است خدعه امـ

نیست و در این  طلبی چیزي جز طلب شرافت و افتخار جاه. خداي من که بر تمامی مخلوقات تفوق داري
انگیز است، اما جز تو چـه چیـز    هیبت قدرت وهم. بین، فقط تو از میان همه، شرافت و افتخار را سزاواري

اي از قدرت الیـزال تـو برگیـرد یـا      تواند ذره اي خداوند چه کسی می! تواند آدمی را به وهم اندازد؟ آه می
نوازي مورد مهـر   طلبان طالب آنند که با دل ذتبکاهد؟ کی، کجا، و چه کسی چنین مهارتی را داراست؟ ل

اي سودمندتر از دوست داشتن حقیقت تـو   بستگی نوازتر از عشق تو و هیچ دل چیز دل اما هیچ. قرار گیرند
ا تـو صـاحب    . افـروزد  کاوي، سوداي دانستن را برمی کنج .تر از هر چیز است نیست، که زیباتر و فروزان امـ
کنـد، حـال آن کـه     گنـاهی بـه تـن مـی     دلی و بی خردي رخت ساده حق بی. علمی جامع و کامل هستی

تر از توست، چرا که بدکاران دچار عقوبت  گناه چه کسی بی. تواند شد چیز یافت نمی تر از تو هیچ آالیش بی
توان مأمنی  اما درو از پروردگار کجا می. رخوت در ظاهر، میل به آسودن است. کردار بد خود خواهند شد

اسـراف،  . پایان نعمـاتی  اما این تویی که گنج بی. گیرد یافت؟ تجمل، نام تنعم و وفور را به عاریت می آرام
امسـاك، طالـب   . کنـی  اما این تویی که سخاوتمندانه تمامی مواهب را عطا می. نمایی از بخشندگی است
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نخسـت مجادلـه    ي رشک بـراي تصـاحب مرتبـه   . اما این تویی که مالک همه چیزي. تر است تملک بیش
اما چه کسی در گرفتن انتقام . تواند برتر از تو باشد؟ خشم، در صدد انتقام است اما چه کسی می. کند می

دارد، بـه هنگـامی کـه خطرهـاي نـامعمول و       مایه را پاس می از تو سزاوارتر است؟ خوف، که نفوس گران
عارف، و چه چیز غیر مترقبه است؟ چه کسی اما نزد تو چه چیز مت. آشوبد کند، برمی غیرمترقه تهدید می

توان مأمنی پایدار یافت؟ در از دست دادن  کند؟ جز نزد تو کجا می داري جدا می چه دوست می تو را از آن
دارد جز تو کسی تـوان   آید، زیرا دوست می مواهبی که موجب تسکین آزمندي ماست، اندوه از پاي درمی

  .ربودنش را نداشته باشد
جویـد، فاسـق    گرداند و مطلوب خود را بیرون از تو مـی  گاه که از تو روي می آن که نفس،چنین است 

آنـان از خـالل تمـامی    . اش را ناب و خالص نخواهد یافت، مگر با بازگشت به سوي تـو  کرده شود و گم می
اما حتّی . ندکن یابد نیز تو را پیروي می سازد و در جهت خالف تو امتداد می هایی که از تو دورشان می راه

دهند که تو خالق عالمی و از این رو، روي برتـافتن مطلـق از    کنند، نشان می در حالی که تو را پیروي می
من در این دزدي، چه چیزي را دوست داشتم و از این طریـق بـه چـه معنـا خـدایم را      . تو ممکن نیست

توانسـتم بـا قـدرت از قـوانین تـو       جـا کـه نمـی    کردم، مگر به روشی مجرمانه و خطا؟ آیا از آن تبعیت می
خواسـتم آزادي نـاقص خـود را از     ورزیدم؟ آیا منِ بنده، می سرپیچی کنم، با حیله به این کار مبادرت می

اي کـه از   بنـده «اینـک  ! قدرت مطلق تو، با ارتکاب به عملی ممنـوع، بـدون هـیچ کیفـري بجـویم؟ آري     
آیـا  ! ي فنـا  اي ورطـه ! اي زنـدگانی دهشـتناك   !اي تبـاهی . »کنـد  گریزد و تاریکی طلب می صاحبش می

  چه که نارواست فقط بدین دلیل که روا نیست، لذت نبرم؟ توانستم از آن می

7  
هـا   خداي را از بابت عفو گناهانی که مرتکب شده است و نیز گناهـانی کـه از آن  

  .گزارد بازداشته شده است، سپاس می

ینم را به خداوندگار شناسی حقبا کدام « چرا که چنین خاطراتی را در ذهـن دارم و   ،»1م ادا کنماي د
دوستت خوام داشت و شکرگزارت خـواهم بـود و از بـراي آن کـه     ! خدایا. جانم را از آن هیچ باکی نیست

من مدیون لطف و رحمت توام . ام را بر من ببخشایی، نامت را بر زبان خواهم آورد کردار شنیع و تبهکارانه
من که جنایت را بـراي  . یخ آب شدند و نیز از بابت گناهان ناکرده به زیر دین توام که با آن گناهانم چون

  ام؟ ها که نکرده ام، دیگر چه نفس جنایت دوست داشته
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اي را که بـه میـل خـود مرتکـب      کنم؛ هم آن معاصی من اعتراف می. اي تو تمام خطاهاي مرا بخشوده
ي  کنان دربـاره  آن کدام انسان است که اندیشه. ام نشده ام و هم آن گناهانی را که به لطف تو مرتکب شده
گناهی خود را به حساب قدرت خود بگذارد و این همـه را   دامنی و بی هاي خود جسارت کند و پاك ضعف

نیاز است؛ همان رحمتی کـه تـو را وا    تر مهر بورزد، گویی به رحمت تو بی با این مقصود کند که به تو کم
باشد که انسان مطیع دعوت تو، آن کس . اند، ببخشایی انی را که به دین تو درآمدهدارد که گناهان کس می

که از چنین خطاهایی گریخته است، با خواندن این خطاها و اعترافات، مرا که بـه دسـت طبیبـی مـداوا     
باشـد کـه بـه همـان انـدازه و حتّـی       . ام، استهزاء نکند؛ کسی که سالمتی خود را به او مدیون اسـت  شده
زیرا این امر به مدد آن کس بود که مرا از وخامت گناهانم رهانید و خودش . تر، دوستت داشته باشم ونفز

  .ایمن ماند

8  
  !جسته است که در این گناه لذت ارتکاب در مأل عام را می

بینم که گناه را جز به خاطر نفس گناه  آورم، و می امروز که با شرمساري اعمالم را به خاطر می! دریغا
آورم،  که به یاد می اما چنان! تنهایی چیزي نیست البته این به! شود؟ هیچ داشتم، چه عایدم می ست نمیدو

یقین در ارتکاب آن گناهان تنها نبودم و بنابراین همراهـی   به. کردم با تمامی احساسات آن زمانم گناه می
در این عمل، جز به گناه کردن،  در نتیجه این که. داشتم کسانی را که شریک جرمم بودند نیز دوست می

مند نبـودم   چیز دیگري عالقه به چیز دیگري عالقه نداشتم حقیقت ندارد؛ هرچند چنین بود و من به هیچ
افـروزد و از ظـالم    پس حقیقت چه بود؟ جز آن کس که قلب مـرا برمـی   .و مالزمم در واقع جز عدم نبود

وجـو از کجـا    ي جسـت  یرون آورد؟ در من این اندیشـه توانست مرا از ابهام ب رهاند، چه کسی می جهل می
تنهایی،  توانستم به ها لذت ببرم، حتّی می خواستم از آن هاي مسروقه باب طبعم بود و می آید؟ اگر میوه می

جا کـه   اما از آن. بی آن که نیازي به شریک جرم داشته باشم، براي به غلیان درآوردن دیگ طمع بکوشم
انگیخـت، فقـط از خطـاي خـود و از گنـاهی کـه در جمـع مرتکـب          ی در من برنمیها هیچ لذت این میوه

  .بردم شدم، لذت می می
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9  
  !جستن لذت جرم نه در طلب خواسته که در فعل حرام

ا  . واي بر من که خود را در آن خجلت رهانیـده بـودم  . آور بود یقین شرم به پس این احوال چه بود؟ امـ
اي بود کـه قلبمـان را فـرا     این تنها خنده» ؟1راي فهم آن گناهان بودچه کسی را یا«عاقبت آن چه بود؟ 

. شد گر بودند، بر شدت آن افزوده می کردند و قهراً پرخاش گرفت و با فکر فریفتن افرادي که شک نمی می
بـا  . تـوان خندیـد   آسانی نمی شک از آن رو که در تنهایی، به شدم؟ بی چرا از تنها عمل نکردن خرسند می

بسا در خلوت و جدا از دیگران و بی حضور کسی، موضوعی بسیار مضحک پـیش چشـم و    این، چهوجود 
در موردم خودم بایستی بگویم که اگر تنها بودم، این فعل ناپسند را . ي خنده سر گیرد فکرم آید و قهقهه

  .شدم به طور قطع مرتکب نمی
فقط باید بگویم کـه در  . دارم عرضه میگاه تو  ي جان من است که به پیش این خاطرات زنده! خداوندا

طلبیدم، بلکـه در فعـل سـرقت     چه که می شدم؛ جرمی که لذتش نه در آن خلوت این جرم را مرتکب نمی
ي اسـرارآمیز   آه از رفیـق بـدخواه، اغواکننـده   . یـافتم  اگر تنها بودم، در آن هیچ رضایتی نمی. جاي داشت

نوع بی آن که پاي منفعت شخصی و یا انتقـام در   آزردن هم و آزار، واجد لهو و لعب، نفس، سوداي ملتهب
اش شرمسـار   ، از رد خواسـته »!بـرو فـالن کـار را انجـام ده    «اما به محض آن که کسی بگوید . میان باشد

  .شویم می

10  
  انزجار از گناه و آرزوي آرمیدن در خداوند 

خواهم بـدان   نمی. ان بیاندیشمبد خواهم دیگر نمی! چه ننگی کیست که چنین گره کوري را بگشاید؟
خواهم، تویی اي عدالت معصوم، اي صاحب جمال و  انه را که می. خواهم آن را در نظر آورم نمی. بیاندیشم

نپـذیر اسـت و    نزد تـو صـلح زوال  . شود منور از روشنایی ناب و سرشار از تمتعی که کام از تو سیراب نمی
چنین کسی » ؟2کیست  در خشنودي پروردگارش راه دارد«. چه کسی در تو راه دارد. تشویش زندگی بی

لیکن من همچون آبی . از سعادتی تام و نعماتی تمام متمع خواهد شد] که او[را دیگر خوفی نخواهد بود؛ 
سـرگردان گشـتم و   . به هنگام شباب از حمایت تو اي خداونـد مـن، روي برتـافتم   . روان از تو دور گشتم

  .»3دمزاري بایر ش تبدیل به شوره«
                                                

  13، بند 19مزامیر، باب  1
  23، بند 25متی، باب  2
؛ 10به کتاب هفـتم، فصـل   . ك. ن. کند ها را به ذهن آگوستین متبادر می مضمون نوافالطونی) 15لوقا، (حکایت انجیلی کودك مسرف  3

  .سرگردان خواهد شد» دیار عسرت«جانی که یکسره تسلیم دنیاي فانی شود، در 
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  باب سوم

1  
  درافتادن به دام عشقی ناپاك هنگام رفتن به کارتاژ به منظور اتمام تحصیالت

من هنـوز کسـی را    .جوشید آور می هاي شرم به کارتاژ رفتم، جایی که پیرامونم دیگ جوشانی از هوس
و از این که  در گیر و دار میلی مکتوم به عشق بودم. دار مهر ورزیدن بودم فقط دوست. داشتم دوست نمی
جا کـه عاشـق دوسـت داشـتن بـودم،       اما از آن. زدم ها در کشمکش نیستم، بر خود نهیب می بیش از این

جـانم گرسـنه بـود،    . جستم و از آرامش نهفته در طریق بدون دام، واهمه داشتم چیزي در خور عشق می
مـن بـه غـذاي    . کـردم  س نمیاما این گرسنگی را احسا. محروم از غذاي روح، محروم از تو اي خداي من

مانـدم،   گونه غـذاها مـی   تر از این فسادناپذیر هیچ اشتهایی نداشتم؛ نه به دلیل سیري، بلکه هرچه محروم
از خـود بـه در   . هاي بدخیم شدند و از این رو، جانم بیمار بود و رنجور زخم ام می زدگی تر موجب دل بیش

در صـورتی کـه اگـر ایـن     . کـردم  زنان ـ نزدیـک مـی    شده با حاجتی حقیر، خود را به مخلوقات ضعیف ـ 
  .ورزید ها مهر نمی گمان کسی بدان ها روح نداشتند، بی ضعیفه

 .تر بود تا تمتـع جسـمانی از معشـوق    در آن زمان، دوست داشتن و دوست داشته شدن برایم مطلوب
خـی شـهوت مکـدر    ها را بـه ابرهـاي دوز   ي دوست داشتن را به شهوت گناه آلودم و پاکی آن پس چشمه

. 1کردم سوختم و تظاهر به مقبولت و اشرافیت می روي و منفور در آتش بطالت و هرزگی می سیه. ساختم
! رحمتت را با چه لطفی برایم آبیاري کـردي ] ي  مزرعه[کیست که از گناهان من درگذرد؟ تو ! خداي من

ام در  بختـی  رفتم و خوش شیطانی میهاي  من مورد مهر قرار گرفته بودم، لیکن در خفایاي ضمیرم به راه
ها، و مشاجرات،  ها، خشم ها، خوف ها، شک هاي سوزانِ رشک ها گمراه شده بود و با میله اي از آشوب رشته

   .گداخته شده بودم

                                                
ي آرنولـد دانـدیلی بـه     ترجمه شده و در نسخه l’élégant et le mondainي ترابوکو به  سخه، در نelegans et urbanusاصطالح التین  1

Agréoble et honnête homme تا قرن هفدهم . ترجمه شده“l’honnêteté” گر وجودي مطلـوب بـود و    به معنی عفاف و درستی نمایان
  .ي شئون حیات داشتن ر کردن، و تفوق در کلیههنر مقبول عموم واقع شدن، دیگران را متأث: در مرز اخالق و زیبایی
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2  
  1اسف بر ولعی که به انواع نمایش داشت

نــد و حــاوي هــایم بود هــا سرشــار از تصــاویر شــوربختی آن. تــأتر، بــرایم جالــب بودنــد هــاي نمــایش
خواهد رنج  چرا انسانی که خود نمی .دادند سوز سوق می هایی که مرا به سوي آن حریق خانمان مایه درون

انگیز، خود را غمـین کنـد؟ و در ایـن میـان،      بار و مالل هاي اندوه ي داستان بکشد، دوست دارد با مشاهده
ایـن جـز جنـون    . اندوه طیب خاطر یابـد خواهد با دیدن نمایش، احساس اندوه کند و از این  تماشاگر می

تـوانیم از دام ایـن    تر می کنیم، کم تر خود را اغوا می تواند باشد؟ چرا که ما هر قدر بیش انگیز چه می رقت
نهـیم و هنگـامی کـه بـا دیگـران       بریم، نام این رنج را شـوربختی مـی   تا وقتی که رنج می. سوداها برهیم
گردد؟ این  هاي صحنه به ما القا می ین چه رقتی است که از داستانا. نامیم کنیم، رقتش می تقسیمش می

ها را به میزانی که او را متأثر  انگیزد و مصنف، این قصه کمک به دیگري نیست، بلکه فقط تماشاگر را برمی
اي، تماشاگر را اندوهگین نسازد،  هاي عتیق و افسانه روزي اگر نمایش این تیره. دارد کرده است، دوست می

کند و اگر اندوهگین شود، خشنود و دقیـق،   گیري بدان، صحنه را ترك می با هجو نمودن نمایش و خرده
. بـار هسـتند   هـا و تألمـات غـم    داریم، اشـک  چه که ما دوست می پس آن. شود کوب می بر جاي خود میخ

خواهند  می ها اما آن. کس نیست شوربختی، مطلوب هیچ. وجوي بهجتند ها در جست شک تمامی انسان بی
تنهـایی دلیـل دوسـت     تواند بـه  شود، آیا این نمی رقت قلب را بیازمایند و چون شفقت بی رنج میسر نمی

ا ایـن   . کنند داشتن رنج باشد؟ سرمنشأ این حادثه در عطوفتی است که آدمیان میان خود احساس می امـ
جوشان و دهشتناك شهوات سیاه رود؟ تا کجا سیالن دارد؟ چرا در سیالب قیراندود و  احساس به کجا می

آیا از رقت . کند تابد و تنزل می یابد، و از آن پاکی ملکوتی روي برمی گردد؛ شهواتی که استحاله می فنا می
اما مرا اي روح من، تحت حمایـت  . گردد گاه دوست داشتن رنج مجاز می. گردد؟ هرگز نظر می قلب صرف

در طول تمامی اعصار پرستش و سـتایش شـود، از ناپـاکی در    بایست  خداوندگارم، خداوند پدرانم، که می
  .امان دار

                                                
آگوسـتین  . گیـرد  ترین مآخذي است که در خصوص مشروعیت تأتر در عالم مسیحیت مـورد بحـث قـرار مـی     این فصل، یکی از متدال 1

م انسـانیت باشـد،   انسانی که سزاوار نا: ، فصل دهم، در رد تراژدي، پرداخته استجمهورمطالب فوق را در پی اظهارات افالطون در کتاب 
هـایی   هـا و زاري  از سوي دیگر، ندبه. بایستی رودرروي مصائب و نظم واقع قرارگیرد و اوقاتش را در میان خفایاي ناپایدار اوهام تلف نکند

یح و هـاي روم وقـ   اکثـر نمـایش  . شـناختند  ها تأتر را نمی عبرانی. گرداند شود، جان را کاهل و سست می که توسط تراژدي برانگیخته می
هـاي   این تعارضات، حـدود سـال  . گردد هاي نامقدس، بیان می اعتمادي وافر مسیحیان در خصوص نمایش از این رو بی. بار بودند خشونت

هـاي مرجـع    گیري ها، خرده آگوستینی. کردند کورنی، راسین، مولیر، حالتی تدافعی در برابر هنر خود اتخاذ می. به اوج خود رسید 1660
اگر تمامی امـور  «: اش چنین نگاشته است ي خواندنی نیز یکی از دوستان آرنولد داندیلی، پیر نیکل متأله، در رساله. گرفتندخود را از سر 

ها جز تصاویر  بایست قرار دهیم؟ چه، آن اي می ها را که جز خفایاي مضاعف نیستند، در چه مرتبه فانی جز کنایات و خفایا نباشد، کمدي
  )10فصل (» .باً مجعول، نیستندباطل امور فانی و غال

Voir eh. Urbain et E.Levesque, l’Église et le théâtre, Bossuet, Grasset, 1930  
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کـردم، وقتـی آنـان     اما در تأتر با شادمانی عشاق احسـاس پیونـد مـی    .ام هنوز رقت را فراموش نکرده
هـاي نمایشـی    نمودند؛ هرچند که چیزي جز ماجراهاي تخیلـی و بـازي   شرمسارانه کام یکدیگر را روا می

شد، مرا نوعی رقـت قلـب از اندوهشـان فـرا      مدم، اما به مجردي که مفارقت حاصل میآ به وجد می. نبود
اش را در ننـگ   اکنون من براي آن کس که خشنودي. کرد گرفت و این حس مضاعف، مرا مشعوف می می
کشـد و از شـهوتی مضـر     بختـی، رنـج مـی    سوزانم تا آن کس که چون تیـره  تر دل می یابد، بسی بیش می
ا آن رنـج    یقین این شفقت حقیقی به. ده است و تنعمی حقیر را از کف داده استنصیب مان بی تر است، امـ

بود، چرا هنگـامی   اي در خور ستایش می بختان وظیفه زیرا اگر ترحم به حال تیره. منشأ خرسندي نیست
ند؟ بر فرض دهند احساس طرف مقابل را تجربه نکن ورزند، ترجیح می که مردم برادرانه به یکدیگر مهر می

راستی در خور ترحم، وجود شوربختان را بطلبـد تـا بـدان وسـیله بـراي       بسا کسی حقیقتاً و به محال، چه
توانـد خواسـتنی و    تواند تأیید شود، لیکن هرگـز نمـی   پس رنج گاه می. احساس شفقت خود دلیلی بیابد

براي نفوس، بیش از ما سرشار  تو! دار نفوسی تو اي پروردگار و خداوندگاري که دوست. مطلوب واقع شود
اما کیست که چنین «. اي چرا که تو به خدنگ هیچ رنجی آزرده نگردیده. ناپذیري از شفقتی ناب و خدشه

  »باشد؟
بازي بازیگران نظرم را . جستم هایی می ها داعیه داشتم و در آن افزا را دوست می من تأثرات رنج !هیهات
چه جاي . آورد گري، هرچند مجازي و نمایشی، اشک به چشمانم میبختی دی کرد و نمایش تیره جلب می

آیا من به جـذامی  . تاب حمایت توست ي تو دور افتاده و بی اي که از رمه چاره میش آواره تعجب است؟ بی
چرا که آزمـودن  . شد، نه رنجی عمیق پلشت آلوده نشده بودم؟ تمایل من به رنج از این احساس ناشی می

بلکه در حقیقت به رنجی تمایل داشتم کـه در  . داشتم، باب طبعم نبود دنش را دوست میچه را که دی آن
ي وجـودم   خلید و از بشره گویی این رنج به ناخن هیجان، جانم را می. کرد ها متأثرم می پس شنیدن قصه

  !اشتچنین بود زندگی من؛ اگر بتوان نام آن را زندگی گذ خداي من، این. کرد چرك و خونابه خارج می

3  
هاي پرنخـوت جوانـان    هایی که نسبت به دماغ ها و نفرت باز هم در حمایت عشق

  کارتاژ داشت

کاوي پلیـدي   چه کنج! ام ها که بر جانم روا نداشته چه ستم .گشود اما رحمت وفادار تو بر سرم بال می
شیاطینی که خطاهایم  ایمانی و اسارت شیاطین فریبکار گرفتارم آورد؛ مرا از تو دور کرد و در حضیض بی
کردم در خالل  حتّی جرأت می. نواخت جا مرا می ي تو همه اما تازیانه. را به عنوان قربانی، تقدیمشان کردم

ي  هـاي مـرگ را طلـب کـنم و طریقـه      مند تقدیس تو، در چهاردیواري کلیسـاي تـو، میـوه    مراسم شکوه
سنگ  هرچند که کیفرهاي تو هم. گران کردي هاي از این رو مرا مشمول مجازات. تحصیلشان را جویا شوم
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انتها، اي معبود من، تویی کـه مـرا در برابـر آفـات مخـوف و       اي رحمت بی! آه. ي من نبود گناهان عدیده
هـاي خـود را دنبـال     هاي تو، که راه شدم، نه راه پرنخوت گمراهی، پناه بودي و هر آینه که از تو دورتر می

  .جستم آزادي خود را می اي گریزان کردم و چون پرده می
من میل داشتم در این . برد ي وکالت راه می کردند، به حرفه ي افتخار قلمداد می آن دروسی را که مایه

راسـتی کـه   . یابی، شهرتی کسـب کـنم   تر توفیق می تر گزافه بگویی بیش اي که در آن هر چه بیش حرفه
  !آدمیان چقدر کورند و از کوري خود چه اندازه خشنود

بـا  . ي سخنوري، سرآمد بودم؛ سرشار از بهجتی متعالی و یکسره غرقه در غرور در مدرسه آن زمان در
تر از دیگران بودم و در جرایم افراطی کـه بـه دسـت افـراد      این حال، خداوندا، تو خود گواهی که من آرام

یرفت، هـیچ  پـذ  صـورت مـی  ) دادنـد  لقب نحسی که آنان به عنوان مدال افتخـار بـه خـود مـی    (گرد  هرزه
. مانسـتم  زیستم، چرا که هیچ بدانان نمـی  من در میان ابتدال آنان، با نوعی از آزرم می. مشارکتی نداشتم

هاي آنان  گشتم و در عین حال، از خیانت گاه از اجتماعشان محظوظ می کردم و گه پس با آنان زندگی می
  .منزجر بودم
هـیچ دلیلـی، بـا ارعـاب و دشـنام و هجـوم پاسـخ         واردان را بـی  توان به کسانی که حجب تازه آیا می

کردن و میان اعمالشان با اعمـال شـیاطین هـیچ     دادند، فقط بدان سبب که از شرارت خود ارتزاق می می
کـه در   گرد داد؟ اما آنان خودشان را با ارواح اغواگر تباه ساختند، چنان تر از هرزه تفاوتی نبود، نامی دقیق

آمدند، تا جایی کـه دوسـت    هاي تخطئه و تمسخر گرفتار می شدند و در دام یها مضحکه م خفا توسط آن
  .کنان و پوزخندزنان، کس دیگري را به دام خود بیاندازند داشتند مسخره می

4  
  که مولد عشقی پرسودا به حکمت در نوزده سالگی شد 1قرائت کتابی از سیسرون

وري را  هـاي سـخن   توان بودنـد، رسـاله  کـه تـا بـدان سـن رسـیده هنـوز نـا        در میان چنین مالزمانی
هـاي موقـت    کردم در مقاصد پلید و پوچش، که همانا چشیدن خرسـندي  آموختم؛ هنري که آرزو می می

                                                
ي وکالـت   هـا بـه حرفـه    وي مـدت . ي التینی، در آرپینوم متولد شد مرد سیاست و خطابه) م ق 43ـ   106مارکوس تولیوس (سیسرون  1

هـا   ي سرگرمی ها چشم بپوشد و از همه ي خوشی یابی در وکالت، فرد باید از همه براي کام« :گفت اش می مشغول بود و در خصوص حرفه
م،  ق 64در پایـان سـال   . Cicero, pro caelio, 16» .نشینی بـا دوسـتان را فـرو گـذارد     گذرانی و بازي و بزم و حتّی هم بپرهیزد و خوش

هـاي   داران بیمناك شـدند و ثـروت   سرمایه. اي سخت کرد در این راه مبارزه کاتیلینا براي انتخاب به مقام کنسولی، رقیب سیسرون شد و
، کـه وي  »نـوایی طبقـات   هـم «. دل به پشتیبانی سیسرون برخاسـتند  طبقات باالدست، همه یک. خویش را به خارج از مملکت فرستادند

نا چون از دیدگاه سیاسی هر دري را بـه روي خـود   کاتیلی. آمد خواستارش بود، یک سال دوام داشت و وي مبلغ تراز اول آن به شمار می
  )، ویل دورانت، قیصر و مسیحتاریخ تمدن. (بسته دید، آهنگ جنگ کرد
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بر شد که تقریباً غالـب   نظم متعارف دروس، مرا به کتاب فردي به نام سیسرون راه. آدمی است، بدرخشم
نـام داشـت و حـاوي     1هورتنیـوس کتـاب وي،  . دندمندان، زبانش را بیش از قلبش تحسین کرده بو دانش

  .داد سوق می  مطالبی بود که خواننده را به سوي فلسفه
نمازها و نذر و نیازهاي ! اي پروردگار. این متن احساسات مرا تغییر داد و به سمت تو متمایل گردانید

نم رنـگ باختنـد و   اساس در پیش چشـما  ناگاه تمامی آرزوهاي بی. من یکباره به چیزي دیگر بدل گشت
پس در آن هنگام براي رجعـت بـه سـوي تـو بـه پـا       . کردم خردي پایدار را با شوري باورنکردنی آرزو می

رسید پولی که از  به نظر می. نوزده ساله بودم و دو سالی بود که پدرم چشم از جهان فروبسته بود. خاستم
ي مـن از کتـاب    واقع اسـتفاده  اما به. شد وري صرف نخواهد کردم، جز در راه هنر سخن مادرم دریافت می

بلکه فقط به خاطر محتواي آن . ام نه به جهت بالغت زبانم بود و نه به جهت سبک مورد عالقه هورتنیوس
  .کتاب بود و بس
ا  ! سـوختم  چقدر در آرزوي پرواز از عالئق زمینـی بـه سـوي تـو مـی     ! سوختم چقدر می! خداي من امـ

و از . »چـرا کـه حکمـت از آن توسـت    «. عالئق را در من تخفیـف خـواهی داد  گونه آن  دانستم تو چه نمی
نامیده شده است و در اثر همین عشق بود که این   همین رو است که در زبان یونانی عشق به خرد، فلسفه

آنـان  . دادنـد  ي اغفال قـرار مـی   را وسیله  البته بودند افرادي که فلسفه. کشانید کتاب جان مرا به آتش می
سیسـرون در کتـابش تقریبـاً تمـامی     . دادند هایشان را با این نام بزرگ و پرطمطراق رنگ و لعاب میخطا

پـردازد و بـه    شان مـی  هاي فکري کند و به تشریح مقوله هاي عصر خود و نیز اسالفش را نقد می سوفیست
نهار، که کسی شما را ز«: رساند اي پارسا و متقی، به گوش می اي سودمند، این هشدار را با قلم بنده شیوه

. هاي دروغینش بفریبد و نه با پیروي از سنت آدمیان و اصول این دنیا و نه با مسـیح  و جاذبه  نه با فلسفه
  ».2زیرا در اوست که کمال الوهی سکنا گزیده است

چـه کـه    اما آن. دانستم تو گواهی که در آن زمان هنوز سخنان پولس رسول را نمی اي روشنایی قلبم،
وجو کردن و ظفرمندي، به تملـک، و   کرد، این بود که مرا به عزت، به جست در این ترغیب مفتون می مرا

ایـن خـود ماننـد آتشـی     . خوانـد  اي ـ فرا می  با تمامی قوا حکمت را پذیرفتن ـ نه پذیرش هر گونه عقیده 
اب مذکور، نامی از مسیح خواند، این بود که در کت یگانه موردي که مرا از اوج آن شور فرو می. گدازان بود

این نام که ریشه در رحمت تو داشت، نام منجی من، پسر تو که قلب حساس طفلی چون ! پروردگارا. نبود

                                                
1 l'Hortensiusسیسرون در این کتاب بـر  . پیش از میالد نوشته و بعد مفقود شد 45هاي سیسرون بود که در سال  ، عنوان یکی از رساله

اند، تنها بخت دست یازیدن بـه   بختی ي آدمیان در آرزوي نیک همه«: یار مورد توجه آگوستین واقع شدکند که بس اي تکیه می مایه درون
  ».است  بختی، همانا فلسفه نیک

  8، بند 2پولس رسول، نامه به کولیسیان، باب  2
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که بدون آن هیچ اثري، هرچند خوب : حقیقتاً نامی است مکید، من، نامش را عاشقانه همراه شیر مادر می
  .حفوظم کندتواند م و ماهرانه و راستین تحریر نیافته باشد، نمی

5  
  داشت پیرایگی آن بازمی ي بی در باب غروري که وي را از کتاب مقدس به بهانه

پس چیـزي   .ها را بشناسم مکتوبات مقدس تو معطوف کنم تا آن ا بهبنابراین مصمم شدم که روحم ر
داشـت کـه   آستانی کوتاه . دیدم که براي متکبران قابل حصول نبود و از دید کودکان نیز پنهان بود را می
تر  هنوز در حدي نبودم که بتوانم در آن نفوذ کنم و تاب پیش. زد شد و پرده را کنار می رفته بلند می رفته

ام بـا ایـن کتـاب در سـر      چـه کـه در زمـان آشـنایی     گـویم، بـا آن   چه که اکنون می آن. رفتن نیز نداشتم
غـرور مـن   . را نداشـت » سیسرون«ا این کتاب در نظرم شایستگی مقایسه ب. شباهت است پروراندم، بی می

بـا ایـن حـال، سـاخته شـده بـود کـه بـا         . کرد شمرد و نگاهم در ژرفاي آن نفوذ نمی سادگی را حقیر می
شمردم و سرشار از نخوتی بیهوده، خود را بـزرگ   لیکن من این خردي را حقیر می. ها بزرگ شود کوچک

  .پنداشتم می

6  
  گرفتاري در بند شک مانویان

آنان بـر روي لبانشـان    .گو افتادم غایت یاوه ه در میان آدمیان دیوانه از غرور و شهوت و بهچنین بود ک
ـ   1بخش دامی اهریمنی داشتند و صمغی که هجاهاي نام تو را به سرورمان عیسی مسیح ـ پاراکلت تسلی 

ي لسـان نبـود و    قهوقفه بر لب داشتند، حال آن که جز لقل ها را بی آنان این نام. چسباند القدس می و روح
در این خصـوص بـا مـن مباحثـاتی     . »حقیقت، حقیقت«گفتند  پیوسته می. قلبشان عاري از حقیقت بود

آنان نه فقط در مورد تو، که حقیقت راستینی، بلکه . روي در آنان نبود هیچ کردند و حقیقت به طوالنی می
گفتنـد   ز این نظر، همین که فالسفه مـی ا. در مورد سایر عناصر این جهان و کل کائنات تو در خطا بودند

بایست با عشق به تو، اي ساالري که نیکوتر و زیباتر از هر زیبایی هستی، از آراي آنان  ، من می»حقیقت«
  .گذشتم می

هاي این آدمیان  وقتی لب .ی است که از عمق وجودم نسبت به تو داشتمقحقیقت؛ حقیقت همان عش
خواندند، غالباً تا حـد تـوان، از اعمـاق وجـودم      هایم می ام تو را در گوشاز میان آثار کثیر و عظیم، فقط ن

هایی که آنان بر جان من ـ که جوع تو را در سر داشت   طعام. کشیدم براي نزدیک شدن به سوي تو آه می
                                                

1 Paraclet القدس دهنده، از القاب روح بخش و تسلی آرام  
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را زیـ . ترین آثـار تـو   کردند، همانا ماه، خورشید، و سایر آثار تو بود، نه خود تو و نه حتّی بدوي ـ عرضه می
ا  . درخشند قـرار دارد  اي باالتر از این اجسام نورانی که در سراسر آسمان می خلقت معنوي تو در مرتبه امـ

ي تو بودم، نه  بسا تشنه و گرسنه اي از آن، چه من، اي حقیقتی که در تو نه تغییر راه دارد و نه حتّی سایه
کردم و آنان مرا بـه ضـیافت    تو را طلب میآري، فقط . ترین و نیکوترین خالیق تو، که فقط تو طالب زبده

چـه، الاقـل نـزد چشـمانم     . بود که خورشـید را دوسـت بـدارم    براي من بهتر می. بردند اشباح فروزان می
ها  فریبد و بی آن که به آن ها عقل انسان را می هاي موهومی که توسط چشم نمود تا آن انگاره تر می واقعی

یافت و تو هیچ وجـه   ها طعم تو را نمی زیرا دهانم با آن. کردم جوع می نیازي داشته باشم، با خیال تو سد
  .فرسودند ـ نداشتی مشترکی با این توهمات پوچ ـ که مرا بیش از آن که تغذیه کنند می

حال آن که خفته، . مان داشت شباهت زیادي با غذاي بیداري دیدند، ها در عالم رؤیا می طعامی که آن
ها هیچ مشابهتی با تویی که اکنون با مـن در   اما این طعام. خورد است، غذا نمی از آن جهت که در خواب

ي پیکرهـاي آسـمانی و    تـر از سـایه   بسیار مجـازي . ي پیکرهاي دروغینند ها سایه آن. وگویی نداشت گفت
ریم و طبعاً نگ بینند، می که بهائم و طیور می ها را چنان ما آن. بینیم ها را با چشم ظاهر می زمینی که ما آن

تـر و   تري برخوردارند تا فرضیاتی که ما پیرامـون موجـودات جسـمانی بـس عظـیم      ها از واقعیت بیش آن
بـاري؛ بـا ایـن    . گونـه موجـودیتی برخـوردار نیسـتند     کنیم؛ موجـوداتی کـه از هـیچ    تر تصور می الیتناهی
شـدم تـا بـه     در تـو فنـا مـی    اما تو، اي عشق من ـ کـه  . شدم هاي موهوم بود که من تغذیه می بافی خیال

حتّـی بـه اجسـام    . بینـیم  ها را به چشـم مـی   ي اجسامی نیستی که ما آن چاالکی دست یازم ـ تو از گونه 
ي مخلوقاتی؛ هرچنـد کـه    چرا که تو خالق همه. مانی توان دید، نمی آسمانی و اجسامی که در زمین نمی
روي تحقـق عینـی    هـیچ  یالت جسمانی من که بـه تو چقدر از تخ. اي خود را در رأس مخلوقاتت قرار نداده

هـاي   ها صـورت  که این آنتر  واقع موجودند و واقعی ترینِ صور، اجسامی هستند که به واقعی. ندارد، دوري
هـا دمیـده    حـال آن کـه روحـی کـه در کالبـد آن     . همان اجسامی هستند که وجه اشتراکی با تو ندارنـد 

قائم بـه ذاتـی و تغییرناپـذیري، آه، اي    . ها ایی؛ حیات زندگانیه تو حیات جان. شود، همان روح توست می
  !بخش من زندگی

حتّـی محـروم از   . پس براي من چه بودي و چه اندازه از من دور؟ من نیز از دوري تو سرگردان بـودم 
ارزش نحویـون و خطیبـان در نظـرم از ایـن      هاي بـی  داستان. دادم ها را در آن غذا می خاشاکی که خوك

ه«شعر و شاعري و ! تر بود مایه خُرد، گران هاي دام د ـ کـه پـرواز کـرده بـود ـ از پـنج عنصـر تحـول،         » 1م
                                                

1 Médeé )برخی وي را سرپرست و حامی تمـام جـادوگران   . زاده خانم سرزمین کلشید دختر آئیتس بود هدر اساطیر یونان، نام شا )آ مده
. توانست بر پوست زرین دست یابـد  هاي وي نمی ژازون، بدون کمک. ها، وي هرگز نمرد، بلکه به آسمان پرواز کرد مطابق افسانه. دانند می

با ژازون توافـق  . اما از زندان گریخت. یگانگان بود، درافتاد و به زندان گرفتار شدآ عواطف انسانی داشت، با پدر که قاتل ب جا که مده از آن
الفور  آ متمایل به وصلت با ژازون بود، اما چون فی مده. گذارد، پوست زرین را بدو بدهد اي که ژازون در اختیارش می کرد که در برابر عده
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تمامی این تصورات، بی هیچ مبناي . ایستادند ي ظلمت واقعی می زیرا در برابر پنج دخمه. تر بودند باارزش
شعر و شاعري را به عنـوان  توانستم  من می. رساند ها باور داشت، به هالکت می واقعی، آن کس را که بدان

کردم،  را با آب و تاب فراوان قرائت می» مده«وانگهی به رغم آن که ماجراي پرواز . طعام نباتی تلقی کنم
به چه ! هیهات! هیهات. ها را پذیرفته بودم حال آن که سایر بالهت. به حقیقت ماجراجویی او باور نداشتم

گیر، حقیقت تو  در این عسرت پرزحمت و نفس! خداي من. دمي فساد و تباهی درافتاده بو عمقی از ورطه
تویی که یقیناً به روزگاري که هنوز بـه درگاهـت   . کنم گاه توست که اعتراف می به پیش. کردم را تمنا می
ي  ي تـو مرتبـه   این طلب نه با داوري عقل ـ که بر حسب اراه . کردم، رحیم و شفیق من بودي اعتراف نمی

تر از جانم  اما تو در درون من بسیار عمیق. برد ـ بلکه برآمده از حسی جسمانی بود  اتر میما را از بهائم فر
که سلیمان در مـورد وي بـه    2خردي من با زن جسور و بی .1هاي وجوي من بودي و فراتر از بلندترین قله

فیه لذیذ  نان«: گوید او در آستان درگاهش نشسته، می. تمثیل با ما سخن گفته بود، برخورد کردم هاي خُ
او چون مرا تحت تأثیر نگاه نفسم یافت، اغـوایم کـرد؛ مـرا کـه از درون،     » .3هاي دزدیده، گوارا است و آب

  .کردم چه را چشمانم بلعیده بود، نشخوار می آن

7  
  هاي مانویان از پس دریافتن سرشت الهی و تقواي پیران دیر رد خبط

شدم، نظر این طراران فریبکـار را   به نیشتري گَزیده می شناختم و چون واقع حقیقت دیگري را نمی به
آید، آیا خدا متجسد است، آیا مو و ناخن دارد،  پرسیدند شر از کجا می هنگامی که از من می .پذیرفتم می

رسـانند و   ها را بـه قتـل مـی    کنند و انسان توان کسانی را که در آنِ واحد زنان متعدد اختیار می و آیا می
گرفتم،  کار انگاشت، در ظالم جهالتم، با این سؤاالت تحت تأثیر قرار می کنند درست قربانی میحیوانات را 

دانستم که شر چیزي جـز   چه، نمی. ام ها رهسپار گشته پنداشتم به سوي آن شدم و می از حقیقت دور می
ی که چشمانم توانستمش ببینم؛ من گونه می من چه. شود فقدان خیر نیست؛ فقدانی که به پوچی ختم می

دانستم خـدا روح اسـت و در امتـداد     من نمی. توانست ببیند وراي اجسام و هوشم وراي اشباح، هیچ نمی
                                                                                                                                                                 

به روایتی، سرانجام ایـن دو بـه   . قطعه کرده در سر راه پدر ریخت جسد او را قطعه برادر را کشت و. آ مرتکب جنایاتی شد میسر نشد، مده
  .، تألیف پیر گریمال رجوع شودفرهنگ اساطیر یونان و رومتر، به  براي اطالعات بیش. مزاوجت یکدیگر درآمدند

(Ovide, Métamorphoses, VII, 350-353) 
  894و  893صص ، یونان باستان،2، جتاریخ تمدنبه . ك.همچنین ن

اي نغز براي تذکار به این که به رغم حضور خداوند در خفایاي ضمیر آدمیان، وجه مطلق و متعالی الهی از دسـترس درك   باز هم نکته 1
  .انسان خارج است

Tu autem eras intimor intimo meo et superior summomeo  
2 la Folie18، و 13، 9لیمان، فصول مغز است در کتاب امثال س ، کنایه از زنی سبک  
  17، بند 9کتاب امثال سلیمان، باب  3
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تر است تا در تمامیتش، و اگـر   جِرم ندارد، زیرا هر جِرمی در جزئی از آن کوچک. طول و عرض قرار ندارد
توانستم این قول تو  خویش بود و نمی تر از ابدیت بود در قسمتی معین از فضایی کوچک، کم نهایت می بی

  .، کامالً دریابم»اصل وجود ما تصویر خیالی خداوند است«را که در کتب مقدس آمده که 
کـرد،   من این عدالت باطنی و حقیقی را که نه بر حسـب عـرف، کـه بـر اسـاس قـانون قضـاوت مـی        

کنـد،   ها و روزگاران را تنظیم می یناین قانونِ سراسر عدالت خداوند قادري که شعائر سرزم .شناختم نمی
بازد، بلکه قانون  جا به یک منوال است، نه قانونی که در هر جا رنگ می شعائر و قوانینی که همواره و همه

ها هم به  اما آن. اند ابراهیم، اسحاق، یعقوب، موسی، داوود، و تمام مردانی که به کالم خداوند ستوده شده
اند؛ جاهالنی که مبناي قضاوتشان مشاهدات عـدالت بشـري اسـت و     ي شدهدست جاهالن، به ناحق داور

این مانند آن است که کسی، بی آن که بداند . کنند شعائر خاص را با شعائر نوع بشر مقایسه و ارزیابی می
بپوشـاند و   1هـا  شـود، بخواهـد سـر را بـا پوشـش ران      هر قسمت از زره به چه قسمت از بدن مربوط مـی 

 2و یا مثل این است که عصر. گاه شکوه کند که این زره با اندام او تناسب ندارد ه پا کند و آنکالهخود را ب
روزي که به عنوان عید اعالم شده، کسی به این بهانه که صبح آن روز حق فروش داشته، حال دیگر ایـن  

شیاي خاصی را اي که خدمتکارش حق دست زدن به ا حق را ندارد، خشمگین شود و یا مانند قوانین خانه
ندارد و یا به کاري که انجام آن در پشت اصطبل مجاز است و طبعاً در سـالن غـذاخوري ممنـوع اسـت،     

  ....جا کارکرد یکسان ندارد بنابراین قانون و حکم، همه. ماننده است
فهمند بعضی کارها در گذشته مجـاز بـوده ولـی اینـک مجـاز       به این ترتیب، برخی از اشخاص که می

اي امـري دیگـر، دالیلـی     اي امري کرده است و بر عده این که خداوند بر عده. شوند خشمگین مینیست، 
با این حـال،  . ي این احکام از یک عدالت سرچشمه گرفته است متناسب با زمان داشته است و البته همه

ر عضـو،  بینند نزد همان انسان، چیزي که در یک روز، در یک منزل مناسبِ یک عضو بـوده، بـر دیگـ    می
چه در این گوشـه   یا آن! اي دیگر مجاز نخواهد بود اي مجاز بوده، در لحظه افتد و اگر در لحظه ناپسند می

آیا این امر به سـبب  . ها، حرام و سزاوار عقوبت بوده است اي دیگر، و در مجاور آن مباح گردیده، در گوشه
ها و شـرایطند   وجود دارد؟ خیر؛ این زمانآن است که عدالت تغییرپذیر است؟ یا در آراي دادگر اختالف 

ها که عمرشان در این دنیا محدود است، قادر نیستند منطق این امور را بـا   انسان. که با هم اختالف دارند
هاي دیگر روي داده اسـت،   چه را که در قرون گذشته یا در سرزمین ي خود سازگار نمایند و یا آن اندیشه
ي این احوال، در یک جسم خـاص، در یـک روز و در یـک     با همه. هندي شخصی خود تطبیق د با تجربه
چه را براي آن عضو، در آن لحظه و در آن مکان و بـراي آن شـخص مناسـب     توانند آن آسانی می خانه، به

                                                
1 Grèvesپوش که بخشی از زره سلحشوران بوده است ، مفهومی باستانی است به معناي ساق.  

2 l'après-dinée, un peu pls bas, est notre après-midi.  
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از همین رو است که در موردي خاص به گنـاه افتنـد و در مـوردي دیگـر طاعـت      . است، تشخیص دهند
  .ورزند

ها همه در برابـر چشـمانم بـود و مـن      این .ها نداشتم ور نادان بودم و توجهی بدانمن نسبت به این ام
. خواه خود، هر جا هجایی قرار دهم خواندم، مجاز نبودم که به دل اگر ابیاتی را از بر می. دیدم ها را نمی آن

مکن بود در یک حال آن که م. کردم هجاها را بسته به طول هر بیت و متناسب با سایر هجاها استفاده می
کـه هنگـام خوانـدن شـعر از آن پیـروي      » عـروض «ها، هنـر   ي این با همه. بیت هیچ هجایی به کار نرود

دیدم کـه عـدالتی    کرد و من نمی بلکه تماماً از یک قانون کل پیروي می. کردم، تابع قواعد متغیر نبود می
اي از تمـام قـوانین    مجموعـه . باشد نهند، کلیتی واحد داشته هاي پاك و مقدس بدان گردن می که انسان

ها هیچ تغییري راه ندارد،  شوند، فرامینی که در آن فرما می مقرر که بسا برتر و واالتر بر جان آدمیان حکم
اي اسـت و مـن    هـر فرمـانی را مقـام ویـژه    . ها مقرر نشده است ي زمان ها براي همه هرچند که تمامی آن

بردنـد و بـر    را که فرامین خداوندشان را در زمان حال بـه کـار مـی   کورکورانه، شیوخ و پیران پرهیزکاري 
گـویی   نمود پـیش  چنان که پروردگارشان بر آنان الهام می کردند و آینده را نیز آن اساس وحی او عمل می

  .کردم کردند، نکوهش می می

8  
  تقبیح امور خالف طبع و تحسین امور خالف عرف

ي روح و از بن جان، و دوست داشـتن کسـی کـه     لب با همهبه خداوند از صمیم ق» عشق«کجا و کی 
  جنس خود است، نادرست بوده است؟ هم

جا منفـور و مـذموم    شدند، همه چه قوم لوط مرتکب می هاي نامتعارف، مانند آن گفت عیاشیتوان  می
جرم خوانـد  هرگاه آحاد مردم چنین اعمالی را به جا آورند، به همان میزان در برابر قانون خداوند م. است
بایست  زیرا سرشت اجتماعی را که می. چه، خداوند آدمی را براي چنین کردار موهنی نیافریده است. بود

جـا کـه سـنن متعـدد      از آن. ایـم  با آیین خداوند در آن زندگی کنیم، با تباهی فساد و شهوت آلوده کرده
با قرارداد مشترکی که بنا بـر سـنت یـا    عهد و پیمان . ها احتراز کرد هستند، باید از ارتکاب خطا علیه آن

بازي یک شـهروند و یـا حتّـی     تواند بر اثر عدم آگاهی و هوس قانون شهري یا ملتی بسته شده است، نمی
اي کـه خـود قسـمتی از آن اسـت      ایـن کـه عنصـري بـا مجموعـه     . یک غیر بومی، مورد تعدي قرار گیرد

امی که خداوند بر خالف سنت یا قراردادي حکـم  لکن هنگ. هماهنگی نداشته باشد، بسیار نامطلوب است
پذیر باشـد و اگـر فرامـوش شـده      کند، هرچند آن امر هرگز در این مکان واقع نشده باشد، بایستی تحقق
  .باشد، بایستی دوباره در همان جایگاه خودش برپا گردد و محقق شود
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کـس چنـین امـري صـادر      هـیچ  در قلمرو امارت خود فرمانی صادر کند که پیش از اوتواند  امیري می
تـر موجـب    چه که بـیش  پیروي از او بر خالف قوانین مصوب شهر نیست، حتّی باید گفت آن. نکرده است

فرمانبرداري از پادشاه، خود قراردادي . شود، همانا سرپیچی کردن از فرمان پادشاه است تباهی قوانین می
ي خلقـت سـیطره دارد،    اونـدي را کـه بـر همـه    به طریق اولی، فرامین خد. ي انسانی است در یک جامعه

تـر   هاي اجتماعی، قدرت برتر همانا بر قدرت پایین که در مورد قدرت درنگ بایستی اطاعت کرده، چنان بی
  .کس امارت دارد چیز و همه از همین رو است که خداوند بر همه. تفوق دارد و بایستی اطاعتش کرد

که به قصد گزند و یا صرفاً بـا هـدف هتـک و تعـدي صـورت      توانم بسیاري از جنایات را  همچنین می
چه  چه خصم پیش آورد و چه آن انگیزه در هر دو مورد، میل به انتقام است؛ چه آن. گرفته است، برشمارم

ور  بندد و بـه او حملـه   مانند آن راهزن که راه بر مسافر می. حرص و آز و طمع مفرط بر اموال سبب باشد
زنـد یـا از    قتل، یا از وحشـت سـر مـی   . اي براي مقابله با شر است وجوي چاره جستشود یا آن که در  می

بختی که بیم از تسـاوي دارد و   ورزد و یا آن خوش بختی حسد می نوایی که به خوش مانند آن بی. حسرت
این احوال روحی کسانی اسـت کـه از دیـدن نبـرد گالدیاتورهـا و یـا از        .برد یا از محنت دیگران لذت می

ها شقوق اصلی ظلم و ستم هستند و بر اثر سوداي  باري؛ این. برند یفتن و اغفال کردن دیگران لذت میفر
ي این موارد ناشی  سلطه، سوداي دیدن، سوداي احساس کردن، یا یکی از این سوداها و یا دو تا و یا همه

واقـع شکسـتن سـاز     چنین در گناه زندگی کردن و تن ندادن بـه چـن فرمـان الهـی، در    . 1از زمانه است
ا کـدام   . توسـت اي پروردگـار واالي لطیـف   » ده فرمان«مخدوش کردن . آهنگ خداوندي است خوش امـ

آیـد،   هایی بر تو فرود می پلیدي را یاراي آلودن تویی است که هیچ آلودگی در ذاتت راه ندارد؟ چه خیانت
ت است، همانـا جنایـاتی اسـت کـه     چه از سوي تو در خور عقوب در حالی که تو از هر خسران مبرایی؟ آن

ورزند، بر جان خـود   چه، حتّی آن هنگام که نسبت به تو گناه می. دارند ها نسبت به یکدیگر روا می انسان
گرداند و طبیعت آنان را  چه، این اعمال، آنان را تباه می. »اند بر نفس خویش ستم رانده«ظلم روا داشته، 
ي غیـر مجـاز از چیزهـاي مجـاز، و یـا       گناه اسـتفاده . کشاند فساد میاي، به  اي و نظام داده که تو سرشته

آنـان  . گروشِ آشکار به استفاده کردن از چیزهاي ممنوع، و به هر جهت ضدیت با طبیعت خویشتن است
در برابر مهر «حتّی آن هنگام که . کنند، نیز مجرمند در کالم و یا اندیشه با تو مقابله می حتّی هنگامی که

یا هنگامی که با در هم ریختن حصارهاي اجتماع، جسـورانه بـه تبـع تمـایالت یـا      » کنند ت میتو مقاوم
گونـه اسـت آن    ایـن . پردازند طلبی می بندي و آشوب هاي شخصی و گروهی به دسته ورزي ها و کینه بغض

. هـان ي حیات، یگانه خالق و سرور حقیقی ج تو، اي سرچشمه. آید هایی که با وانهان تو پیش می مصیبت
                                                

پرستی چشم و یـا   پرستی جسم است یا نفس دهر است، ناشی از نفسچه که در  تمامی آن«: 16، بند 2ي اول یوحناي رسول، باب  نامه 1
: العلل نقایص بشري را بـه سـه شـاخه نسـبت دادنـد      شماري، علت در پی یوحناي رسول و آگوستین قدیس، متفکران بی» .نخوت حیات

  ).تکبر(و نخوت ) »کاوي کنج«یا (شهوات، میل مفرط به دیدن و دانستن 
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همـه،  . داریم کـه گـویی کـل هسـتی اسـت      ما با غروري خودمحورانه، عنصري از کل را چنان دوست می
تو بر گناهـان کسـانی کـه بـه نـزد تـو       . پاالیی گردند و تو ما را از عادت شر می فروتنانه به سوي تو بازمی

تو ما را از زنجیرهایی . کنی میهاي ما زندانیان را که اسیر غل و زنجیریم، اجابت  تو ناله. معترفند، رحیمی
ي آزادي دروغـین بـا تـو     رهانی، مشروط بر آن کـه بـه بهانـه    ایم می که خود بر دست و پاي خود کوبیده

هایمان قرار  ي دارایی سرشاخ نشویم و در راه خیرمان که در توست، خود را در معرض از دست دادن همه
  .دهیم؛ تویی که برترین خیرات هستی

9  
  که در برابر خیر و شر داوري الهی با داوري آدمی متفاوت استتشریح آن 

گناهـانی هسـتند کـه در میـان نیکـی رشـد        ها، عدالتی ها، جنایات، و نیز سایر بی اما در میان پلشتی
هایی که از درون  لیکن چون میوه. کنند ها را تقبیح می دست، به نام قانون کمال، آن قضات چیره. یابند می

همچنـین  . کننـد  دهند، امیدوارانه تأییدشان مـی  هاي سبزي که نوید رو درو را می د و جوانهخواهند رسی
ي گناهـان بـه شـمار     ماند، حـال آن کـه در زمـره    اعمالی وجود دارد که به اعمال ننگین و یا جنایت می

که گاه  چنان«: زیرا آن اعمال نه به ساحت مقدس تو اي پروردگار ما تعرضی دارد و نه به جامعه. روند نمی
آید که معلوم نیسـت ایـن گـردآوري     براي زیستن و نیز مطابق با اوضاع، اسباب و لوازم مفیدي فراهم می

توان تمایـل وي   کند، نمی مداري که به منظور اصالح تنبیه می یا قدرت. همانا از روي آزمندي نبوده باشد
که نزد آدمیان مسـتوجب محکومیـت   چنین است که بسیاري اعمال وجود دارد . را جنایت محسوب کرد

این شاید به خاطر آن است که ظاهر هر عمل به نیت درونـی فـرد و   . داري ها را روا نمی است، لیک تو آن
اما هنگامی که تو بر عملی غیـر مترقبـه و خـالف انتظـار فرمـان      . گردد نیز شرایط پنهان آن عمل بازمی

ممنوع شده بود، و آن هنگام که خود، دالیل و منطق  رانی، عملی که حتّی در گذشته به دست خودت می
ي  نامه داشتی و حتّی آن زمان که فرمان تو بر خالف مقاوله ي بشر مخفی نگه می چنین فرمانی را از دیده

ي اطاعت از آن تردید کند؟ چرا که هـیچ اجتمـاع    تواند در وظیفه یک گروه اجتماعی است، چه کسی می
دانند تو به آنان فرمان  بخت آنان که می خوش. کند تماعی که از تو تبعیت میدرستی وجود ندارد، جز اج

ي خـود   بینـی بـراي آینـده    تمامی اعمال بندگان تو، سعی در رواسازي حاجات کنونی، یا پـیش . دهی می
  .است
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10  
  تخیالت مانویان جویاي کسب ثمرات خاکی

کـارم بـه    اعتنـا بـودم،   پیامبرانـت بـی   خبر و نسبت به خادمین مقدس تو و آن زمان که از حقایق بی
شد؟ جز مفتضح کردن خودم به نـزد تـو چـه     از استهزاي آنان چه عایدم می. گذشت ي ایشان می تخطئه
بـاور کـردم کـه    . هاي ابلهان ایمان آوردم کم، بی آن که خود متوجه شوم، به گفته بردم؟ پس کم سود می

ي  ولی اگر یک قدیس ـ به گفته . رنگ خواهد ریختچون انجیر را از درخت بچینم، درخت اشکی شیري 
اي را که شخصی دیگر به ستم چیده است تناول کند، آن را در احشاي خود ممزوج کرده،  مانویان ـ میوه 
هـایی از فرشـتگان و    سازد و با این کار خود، تکه اش متصاعد می هاي خویش و یا بازدم سینه از میان ناله

هـا و بطـن    چه به دندان هاي خداوند حاکم و حقیقی، چنان این تکه! گرداند اد میهایی از خداوند را آز تکه
گمان ! بخت اي تیره!! ماندند گشتند، همواره درون این میوه، اسیر باقی می آزاد می» قدیس برگزیده«این 

آیـد،   ها می بایست بر تولیدات و محصوالت زمین بیش از آدمیانی که محصول براي آن من این بود که می
طلبیـد و مـن بـه تـرحم وي را      چه اگر فردي گرسنه که مانوي نبود از من طعامی مـی  چنان. دل سوزاند

  .پنداشتم کاه می بایست خود را سزاوار عقوبتی جان دادم، می اي می لقمه

11  
  ي پارسا در جهت طلب هدایت رزند»مونیکا«ندبه و زاري 

و ایـن در   ن مرا از اعماق ظلمـت بیـرون کشـاندي   و تو دست خود را از ملکوت اعلی گستراندي و جا
گریند، براي  ي فرزندانشان می ي صدیق تو، بیش از آن که مادران بر جنازه حالی بود که مادرم، این خادمه

انگاشت و تـو، پروردگـارا، او را    در روشنایی ایمان و ذهنیتی که از تو داشت، مرا مرده می. گریست من می
  .کرد گاه او را آبیاري می هایی چون سیالب، عبادت را نادیده نیانگاشتی؛ اشکهایش  اشک. اجبات کردي

پـس از آن  . آري، تو دعاي او را پذیرفتی، چرا که خوابی دید کـه طـی آن، تـو او را تسـلی بخشـودي     
یعنی با من بر سر یک سفره بنشیند، حال آن که پیش از این به مخالفت . پذیرفت که با من زندگی کند

در خواب دیده بود که بر روي ] مادرم[او . زد هایم، از مجالست با من سر باز می از کفرها و ناسپاسیو تنفر 
ها  اي شاداب و نورانی، در حالی که بر غم اي چوبی ایستاده است و در مقابل، مردي جوان را با چهره ترکه

گـویی  . ه رنج و اندوه را سؤال کـرد هم او از مادرم دلیل این. آید زند و پیش می هاي او لبخند می و نگرانی
ولی بی آن که منتظر پاسخی از سوي وي باشد، . خواست چیزي را در این مورد به اطالع مردم برساند می

گریست، به او اطمینـان داد و از او خواسـت کـه بـه      در همان حال که مادرم براي از دست دادن من می
او نگاه کرد و مرا درست در کنـار  . ام ه است، من هم بودهجا که او ایستاد اطراف خویش بنگرد و ببیند آن
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راستی اگر تو ـ اي خداوند قاهري که بر احـوال هـر یـک از مـا       به. ي چوبی دید خویش، روي همان ترکه
کنـی   ها چونان مواظبت می ي انسان نمایی و از همه سان مراقبی که انگار همین یک تن را مراقبت می آن

هـاي دل او گـوش    کردي و بر ناله هاي خود را بر قلب او نزدیک نمی تنهایی ـ گوش  که گویی هر یک را به
  شد؟ گونه چنین رؤیایی بر او مستولی می سپردي، چه نمی

سعی کردم او را متقاعد سازم کـه آن را از جهتـی    هنگامی که او رؤیاي خویش را براي من نقل کرد،
! جا خواهد رسید ام ناامید باشد که روزي خود به آن ن بودهچه که م بایست از آن او نمی: دیگر تعبیر نماید
جـا کـه    گفتنـد آن . جا که او هست، تو هم خواهی بود نه، به من نگفتند آن«: درنگ گفت لیکن مادرم بی

آورم و همیشـه نیـز اظهـار     جا کـه بـه یـاد مـی     کنم تا آن خداوندا، من اقرار می» .تویی، او نیز خواهد بود
تر از این رؤیا تحت تأثیر قرار داد، پاسخی بود که تو از زبان مـادرم کـه همیشـه     مرا بیش چه ام، آن داشته

جانب من از خـوابش، نگرانـی و    به گاه او در مقابل تعبیر غلط و حق آن. گوش به زنگ و مراقبم بود، دادي
ن پـیش از ایـن   چـه را کـه مـ    دیـد، دیـد؛ آن   چه را که باید مـی  آشفتگی به خود راه نداد و با زیرکی، آن

هـایش را   آري، خداوندا، با این خواب، تو پیشاپیش بر این زن پرهیزکار هشدار دادي تا نگرانـی . دیدم نمی
  .خواست بدان دست یازد، بچشد اش را که سالیان بعد می تسلی بخشد و خشنودي

. زدم و پا می غلتیدم و در این ظالم جهل دست والي ژرف درمی زیرا نه سال آزگار من در میان این گل
دامـن،   حـال آن کـه ایـن زن پـاك    . تـر انجامیـد   چند بار سعی کردم که برخیزم، لیک به فرورفتنـی ژرف 

ورزیـد و بـراي مـن بـه      پیرایه و پرهیزکار، مراقب و امیدوار بود و از اشک و ناله به درگاه تو دریغ نمـی  بی
شد، اما تو همچنان مـرا وا   تو پذیرفته می به درگاه«دعاهاي او . گریست خواند و می گاه تو مرثیه می پیش
  .»نهادي تا در این جهل فروتر روم می

12  
  الوقوع فرزند بشارت کشیش به مونیکاي پارسا در خصوص هدایت قریب

براي مواجهه با کسانی که مرا به سـوي  چه، . آورم همچنین تو مرا پاسخی دیگر دادي که به خاطر می
آري، تو مرا . د، شرایط خوبی برایم فراهم شد که من آن را از دست دادمکردن گواه طلبیدن تو ترغیب می

به دست کشیش خود پاسخی دیگر دادي؛ همان اسقفی که در کلیسا پرورش یافته، یکسره خود را وقـف  
مادرم از او درخواست کرده بود تا همراه با من، براي تبرا جسـتن از گناهـانم،   . کتاب مقدس تو کرده بود

ز شر، و ترغیبم به سمت خیر، با او به مذاکره بپردازد و با آن که این همان کاري است کـه هـر   ممانعتم ا
داد، از آن سر بـاز   یافت انجام می کشیشی به محض آن که تابعین مستعدي را براي دریافت عقایدش می

رقـه در غـرور و   او اظهار داشت که من هنوز، در حالی کـه غ . زد و آخراالمر من خردمندانه آن را دریافتم
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عالوه بر این، آیا مادرم کشیش را آگاه نکرده بود که من از جانب . ام باشم، عاصی نخوت ناشی از بدعتم می
. او را به حال خود بگـذار «: او به مادرم گفت. هایم، بیش از سادگی روح، در عذابم ها و انگیزه ضعف نظریه

کشـیش در  » .هایش پـی خواهـد بـرد    طاها و کفراناو خود، در پی مطالعاتش، به خ. فقط برایش دعا کن
کند که خود وي هنگام کودکی بر اثـر تعلیمـات مـادرش کـه مفتـون اصـول        همان حال براي او نقل می

هایشان را خوانده بـود؛ حتّـی    او تقریباً تمامی کتاب. مانویان شده بود، به این اصول اعتقاد پیدا کرده بود
بایسـت از ایـن مسـلک     و استداللی دریافته بـود کـه مـی     هیچ مباحثه ها را بازنویسی کرده، سپس بی آن

خواست با استدالل و منطق در ایـن میـدان    مادرم که نمی. سان از آن آیین دست برداشت بگریزد و بدین
در آن حال، کشیش کـه متـأثر   . وارد شود، با خواهش و زاري تمام از وي خواسته بود تا با من بحث کند

هایی چون  تان سوگند، به روشنیِ اشک به حقیقت زندگی. دست از سرم بردارید«: گوید می شده بود، به او
  ».بینم که فرزندتان تلف نخواهد شد هاي شما، می اشک

نمـود کـه    اي مـی  کرد، براي او بـه گونـه   هایش نقل می این سخنان را که مادرم اغلب در میان صحبت
  .گویی از آسمان بر او نازل شده است
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  ارمباب چه

1  
  کرد فریفت و جز خبط و عبث دنبال نمی شد و می نُه سالی که فریفه می

دسـتخوش   وهشت سالگی بـه درازا کشـید،   ي نه ساله که از نوزده سالگی تا بیست در خالل این دوره
کردم، در مأل عام به تعلـیم   شدم و اغوا می فریفتم، اغوا می شدم و می فریفته می. هاي گوناگون بودم هوس
. دادم خواندند و در خفا، به ریـا، نـام مـذهب بـه آن مـی      می» علوم آزاد«ها را  پرداختم که آن می میعمو
از سویی خیـال  . جا دستخوش خرافه و در هر دو جا اسیر بطالت کردم و آن جا خود را قربانی غرور می این

هـاي   هـا، هـذل   ت شعر، ملعبـه هاي در تأتر گرفته تا مسابقا پروراندم ـ از کف زدن  اقبال عامه را در سر می
ها بودم و از این رو بود کـه   هاي مهمل ـ و از سوي دیگر مشتاق پالودن خود از پلشتی  نمایشی و بلهوسی

هـا،   بـردم تـا در کارگـاه بـن خـود از آن طعـام       خواندند، آذوقه می براي آنان که برگزیده و قدیسشان می
این اعمال و خیاالت موهـوم را دنبـال   . فراهم آورند فرشتگان و خدایانی سازند که موجبات رستگاري مرا

ي آن اعمـال   باختـه  کردم و به همراه دوستانی که به دست من و همچون من فریب خورده بودند، دل می
داشـت آنـان هرگـز فـرو      بگذار خودپسندان استهزایم کنند، که تو اي خداي من، براي گرامـی . شده بودم

  .افکنده و در هم شکسته نخواهی شد
از درگـاه تـو تمنـا دارم کـه     . هایم را به قصد تسبیح تو در حضورت اعتراف خواهم کرد من شرمساري

ام را از نظـر   اي قوي عطایم فرمایی کـه بتـوانم تمـامی انحرافـات خطـاي گذشـته       رخصتم دهی و حافظه
یستم؟ جز راهبـري  زیرا بدون تو، من به خودي خود ک. اي را قربانی کنم گاه تو شکرانه بگذرانم و به پیش
و در برابر، آن هنگام که جان من سالمت است، جز طفلی که شیر  کند؟ ها هدایت می که به سوي تاریکی

آورد، چیستم؟ و انسان وقتـی کـه انسـان اسـت،      مکد و خوراکی فسادناپذیر را از تو به دست می تو را می
ابان زر و زور بر ما بخندند، لیک ما ضعفا و خواهد باشد که مرتبتش بر او فزون آید؟ بگذار ارب دیگر چه می

  .فقرا، به اعترافاتمان ادامه خواهیم داد
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2  
گویی  زیستی با زنی خارج از چارچوب ازدواج، و تمسخر غیب تعلیم سخنوري، هم

  داد ي دریافت جایزه می که به او وعده

بودم و هنر مغلوب کردن بـا  هایم  یکسره مقهور هوس .دادم ها، علم معانی و بیان تعلیم می در آن سال
داشتم که شاگردانی خـوب داشـته    تر می خدایا، تو شاهدي که در این اثنا، دوست. فروختم پرگویی را می
آموختم؛  اي، به آنان هنر مکاري می من، بی هیچ حیله. گفتند می» شاگردان خوب«که به آنان  باشم؛ چنان

بلکه گاه از آن به نفع مجرمی اسـتفاده  . گناه بهره برند نه فقط براي آن که از آن در مقابل زندگی یک بی
هاي همان ایمانی را که  تو جرقه. راهی لغزان شاهد بودي کنند و تو، خداي من، از دور لغزیدن مرا بر کوره
دادم، دیـدي کـه در    کنندگان اعانه براي دروغ نشان می من در خالل تعالیمم به شیفتگان پوچی و جمع

کردم که بـا او ازدواج   نوع و برادر آنان، در آن زمان با زنی زندگی می هم! من. درخشید چه مه غلیظی می
جز او کسی نداشـتم و  . اي را بجویم  پروایی، حدت دغدغه قانونی نکرده بودم، اما مرا واداشته بود که با بی

پیمـان  . نـه نیسـت  اما تجربه به مـن آموختـه بـود کـه تعهـدات زناشـویی عاقال      . نسبت به او وفادار بودم
ي والدت، به رغـم تمایلتـان، شـما را بـه      آورید که از لحظه اي که بر اثر آن فرزندانی به وجود می عاشقانه

  .دارند دوست داشتن خود وا می
اي  خواسـتم در مسـابقه   ي شعر نمایشـی مـی   آورم وقتی که به قصد دریافت جایزه همچنین به یاد می

ا از  . چقدر حاضرم بـه او بپـردازم   از من پرسید که براي پیروزي 1شرکت کنم، فردي به نام آروسپیس امـ
جا که از چنین معامالت ننگینی ماالمال از نفرت و دهشت بودم، به او پاسخ دادم حتّـی اگـر پـاداش،     آن

ام به قیمت سـتاندن جـان مگسـی تمـام      دیهیم زراندود جاودانگی هم باشد، باز راضی نیستم که پیروزي
رساند و عقیده داشـت کـه از طریـق     این شخص جانوران را به عنوان قربانی، به هالکت می شود؛ چرا که

ا اي خداونـدگار قلـبم، بـه جهـت      . چنین نذري، پیروزي مرا با جلب نظر شیاطین ضمانت خواهد کرد امـ
هـاي جسـمانی    چه، آن هنگـام کـه جـز زیبـایی    . عشق به پاکی تو نبود که خود را به این جنایت نیالودم

  .کردم، از دوست داشتن تو نیز غافل بودم چیزي درك نمی
دور از تو، تن بـه آلـودگی نخواهـد داد؟ و    «کشد،  در پس چنین اکاذیبی آه حسرت می آیا روحی که

خواستم از سوي  گمان نمی رزق خویش را از باد نخواهد ستاند؟ بی» اعتماد خود را به خطا نخواهد سپرد؟
چرانیدن . کردم ها ذبح می ام روح خود را در پاي آن نی کنند، گرچه با خرافهگاه شیاطین قربا من به پیش

اي رضایتمند و سرخوش مبدل کردن، جز چرانیدن  این ارواح شیطانی و با خطاهایمان ایشان را به پدیده
  توانست باشد؟ باد چه می

                                                
1 Haruspice الی اهلکرد تا داللتی بر تفألش بیابد رم که در امعاء و احشاي قربانیان تجسس می، رم  
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3  
ف هاي طبیبی حاذق قادر به انصرا سرسپردگی به نجوم، به طوري که حتّی مالمت

  وي نبود

زیرا به نظرم  .بردار نبودم خواندند، دست من، همچنان از استفتاء نزد این طرارانی که خود را منجم می
گـویی آینـده    شان را نثار هیچ روحی جهت پـیش  اي نیستند و ادعیه آمد که آنان در طلب هیچ قربانی می
تین بود، ایـن اعمـال و ایـن الزامـات را     کنند و در این میان، پارساییِ مسیحی که همانا پارساییِ راس نمی
چه نیکوست نزد تو اعتـراف کـردن، اي خداونـد، و بـه درگـاه تـو       . کرد پذیرفت و آنان را محکوم می نمی

» .ام گاه تو مرتکب معصیت شده زیرا من در پیش. به من رحم کن، و روحم را درمان کن«: استغاثه نمودن
کـار تـا آن رحمـت مستمسـکی نشـود بـراي        و در حق گناهچه نیکوست سوء استفاده نکردن از رحمت ت

اي، زیـن پـس    اینک تو شفا یافتـه «مان را فرایاد بیاوریم که  اما سخن منجی. درافتادن مجدد به دام گناه
کوشیدند  منجمان می» .1تر بر سرت آید خود را به معصیت میاالي دیگر از بیم آن که مبادا چیزي مذموم

مسبب ایـن امـر زهـره و    «، و یا »بارد دلیل محتوم گناه از آسمان بر تو فرود می«با اداي این جمالت که 
بخش را منسوخ کنند و این مسلماً بدان خاطر است کـه انسـان،    ، فرامین عافیت»زحل و مریخ بوده است

و ي خالق  این قصور را به گردن نگیرد؛ انسانی که جز گوشت و خون و غرور پوچی نیست و بار را بر گُرده
تویی که هر «ي گواراي عدالت کیست؟  اما جز تو اي خداوند، سرچشمه. اندازد ناظم آسمان و اختران می

  ».شماري سنجی و قلب نادم و سرافکنده را حقیر نمی کس را به اعمال خودش می
او بـه عنـوان   . 2باري؛ در آن زمان، طبیب حاذق و مشهوري بود، بسیار حکـیم و داراي روحـی بـزرگ   

چـرا کـه   . آمـد  ي درمان آن برنمـی  ي مسابقات، تاج بر سر بیمار من نهاد؛ بیماري که طب از عهده جایزه
کنـی و بـه فرودسـتان     از نزول الطافـت بـه فرادسـتان امتنـاع مـی     «درمان آن در دست تو بود؛ تویی که 

   .»بخشایی می
جا پـیش رفتـه بـود کـه      آنبینی را آموخته بود و تا  خود او نیز در روزگار جوانی، اخترشناسی و طالع

توانست ایـن   را دریافته بود، می 3خواست براي امرار معاش، منجمی پیشه کند و از هنگامی که بقراط می
دلیـل  . همه، براي دنبال کردن علم طب، این مقوالت را رها کـرده بـود   با این. مکتوبات را بهتر درك کند

را دریافتـه بـود و ایـن کـه یـک انسـان جـدي        بینـی   ترك کردن آن نیز این بود که بطالن محض طـالع 
اما شما که براي گـذران زنـدگی بـر علـم     : او به من گفت. بازي امرار معاش کند خواهد از طریق دغل نمی

. اید، نه به حکم ضـرورت  معانی و بیان تسلط دارید، به این الطائالت آزادانه و به صرافت طبع وابسته شده

                                                
  14، بند 5انجیل یوحنا، باب  1
  .هاي سرشناس در طب، در زمان واالنتینیانوس اول است ، یکی از نام(Vindicien)منظور وندسیانوس  2
  ، طبیب یونانی)م ق 370ـ حد  460حد ( Hippocratesهیپوکراتس / بقراط  3
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قـدر در ایـن دروس    از این رو من که ایـن . آن که سخنانم را باور کنید و این خود دلیل دیگریا ست براي
پیشرفت کرده بودم و حتّی توجهم معطوف به امرار معاش از این راه شده بـود، بـر آن شـدم کـه تمـامی      

طـور شـد کـه بـا تکیـه بـر چنـین         بنابراین از او خواستم به مـن بگویـد چـه   . هایم را تعطیل کنم فعالیت
او به من در حد تـوانش پاسـخ داد و دلیـل آن را    . گویی حقیقت شدند صی قادر به پیشهایی، اشخا خبط

چه وقتی بدون قصد، در حال  دانست؛ چنان ي ارکان طبیعت منتشر شده است می قدرت اتفاق که در همه
اي دیگـر بیـان کـرده برخـورد      اي از شعر شاعري کـه موضـوعی متفـاوت را در اندیشـه     تحقیق به صفحه

جاي : وي افزود. یابید به نحو شگرفی با موضوعی که فکر شما را مشغول داشته قرابت دارد ، درمیکنید می
چـه کـه در او    هاي ماورایی روح انسانی در ناخودآگاهی نسبت به آن شگفتی نیست، زیرا در برخی قریحه

دفه و اتفاق سخنانی را که با اعمال می من هنري خاص، بلکه به مدد ص گـر   و رفتار پرسـش  گذرد، نه به ی
  .انطباق دارد، بر زبان براند

ي او به مـن آمـوختی و    که تو با این مرد و یا بهتر بگویم، به واسطه ها همان چیزهایی بود خدایا، این
معـزز،   1زیرا نه او، نه نبریدیوس. ام نقش کردي بایست خود، بسا دیرتر، بجویم، در اندیشه چه را که می آن

کرد ـ نتوانستند مرا متقاعد کنند   گویی را استهزا می و خردمند بزرگ ـ که هنر غیب  مقام جوانمرد و عالی
داد، نفوذ کاتبانی بود کـه در ایـن مـورد     تر تحت تأثیر قرار می چه که مرا بیش آن. که از آن چشم بپوشم

ان از سـر  بینـ  نوشتند و من هنوز دلیل روشنی را نیافته بودم تا معلومم گردد که سخنان درست طالع می
  .صدفه است یا ناشی از هنر ترصد ستارگان

4  
ترین دوستانش و تحمل  تدریس خطابه در تاگاست، از دست دادن یکی از صمیمی

  سوز در فراق او رنجی جان

نهایـت   زمانی که تدریس در شهر زادگاهم را آغاز کردم، با دوستی که ارتباط درسی با او در نظرم بـی 
با هم . از کودکی با من بزرگ شده بود. و نیز همچون من در عنفوان جوانی بودا. گرامی بود، مرتبط گشتم
اما در تمام آن ایام، هنوز دوست من نبود و اگر مراوداتـی بـا   . بازي بودیم با هم هم. به مدرسه رفته بودیم

را تو در چه اسباب آن  زیرا دوستی حقیقی جز آن. ي حقیقی دوستانه نبود هم داشتیم، ناشی از یک رابطه
القدس  پرستشی است که روح«این ارتباط ناشی از . میان افراد مرتبط با خودت فراهم آوري، وجود ندارد

آمد و با شـور بـه    نهایت شیرین می با این حال، این دوستی در نظرمان بی. »هاي ما به وجود آورد در قلب
اش منحرف کـردم؛ ایمـانی کـه در     حقیقیمن او را از ایمان . بخشید هاي یکسانمان دوباره گرما می ذائقه

جوانی نیز، حقیقتاً و عمیقاً، از آن برخوردار نبود تا بتواند خود را از این اوهام و خرافات و منحوساتی کـه  
                                                

1 Nebridius 
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ي او نیز همچون من سرگردان بود و روح  در آن زمان اندیشه. داشت، برهاند مادرم را به گریه بر من وا می
اي ! آه. این بود که با آنان که از تو گریزان بودند، حشر و نشر داشتم. نظر کند توانست از او صرف من نمی

پس او را از این زنـدگانی  . گردانی باشی و ما را به سوي خود بازمی ي رحمت می خداوند منتقم که چشمه
اي هـ  گذشت، برایم از تمام شیرینی تر نمی برکشیدي و به رغم آن که از شروع این دوستی یک سال بیش

هایـت را   گر باشد، هرچند که جز خوبی تواند تو را به حد کافی ستایش چه کسی می. تر بود زندگی شیرین
ها پیش، بی هیچ  او مدت. انتهاست ي داوري تو بی اي خداي من، چقدر ورطه چه کرده. به حساب نیاوریم

. جـاتش ناامیـد گشـته بودنـد    چنـدان کـه از ن  . آلود برد؛ بیمار و تب کاه به سر می شناختی، در رنجی جان
مرا از این بابت باکی نبود، چرا که یقـین داشـتم روح او   . شد بایست بدون اذن خودش تعمید داده می می

چـه کـه بـر کالبـد      تر از آن تأثیراتی را که من به او القا کرده بودم، در خود نگاه داشته بود؛ تأثیراتی بیش
او بهبود یافت و خطر را پشـت سـر   . اي دیگر گشت کار به گونهاما عاقبت . داشتند اختیارش اعمال می بی
جا که ما  زیر از آن. وشنود بنشینم به محض آن که قدرت تکلم خود را بازیافت، توانستم با او به گفت. نهاد

سعی کردم بـا وي از در مـزاح   .... توانستم او را ترك کنم اي تنگاتنگ داشتیم، نمی نسبت به هم وابستگی
. گیـرد  کردم او نیز مانند من، غسل تعمیدي را که دریافت کرده بود، به باد سخره مـی  یرا فکر میز. درآیم
گـاه بـا چنـان     آن. دانست که بدون اختیار و آگاهی خودش، غسل تعمید داده شـده اسـت   همه، می با این

مطلـع   انزجاري به من نگریست که گویی خصم من شده است و با لحنی ناگهـانی و بسـیار عجیـب، مـرا    
کوشیدم  مبهوت و پریشان، می. خواهم دوستش باقی بمانم، از این مطایبه دست بردارم ساخت که اگر می

تکلف  اش را بازیابد تا بعدها بتوانم با او بی خواستم بگذارم قوا و سالمتی ابتدا می. ضربان قلبم را مهار کنم
چنـد روز  . گاه تو تسلی یابـد  گذاشت تا در پیش هایم تنها اما او از من برید و مرا با آشفتگی. سخن بگویم

  .بعد، در غیاب من، باز هم دچار تب شد و چشم از دنیا فرو بست
. دیـدم  چیز نمـی  جز مرگ هیچ .برد کردم، قلبم را در تاریکی فرو می ماللی که از این بابت احساس می

تمـامی امـور مشـترك،    . وزي بودر ام محل غربت و سیه ي پدري وطنم براي من هیچ نبود جز آزار، و خانه
کجـا او را   و هـیچ  گشـتند  جا به دنبـال او مـی   همهچشمانم .... بدون او مبدل به عذابی سخت گردیده بود

چیـز   چیـز از او تهـی بـود و دیگـر هـیچ      زیرا همـه . انگیز شده بود چیز برایم کریه و نفرت همه. یافتند نمی
ا غایـب   » !آید ه پیش میاینک اوست ک«: توانست مرا به خود بخواند نمی مثل زمانی که در قید حیات، امـ
همه غمگین است و  پرسیدم چرا این از روحم می. ي بغرنج شده بودم براي خودم تبدیل به یک مسأله. بود

بـه خـدا   «گفتم  دانست چه پاسخی بگوید و اگر به او می اما او نمی. مرا چنین سخت به تعب افکنده است
زیـرا بـراي او دوسـت بسـیار     . کرد و براي این کار نیز دلیـل داشـت   من اطاعت نمی ، از»امید داشته باش

فقـط  . تر بود تا شبح موهومی که مـن بـدو امیـد بسـته بـودم      عزیزي که از دست داده بود، بهتر و واقعی
  .ام شده بودند خوشی ي دل ها برایم گوارا بودند و به جاي دوستم، یگانه مایه اشک



  64  اعترافات آگوستین قدیس
 

http://www.seapurse.ir 

5  
  پذیر است ه چرا اشک در حزن دلسؤال از خداوند ک

توانم گوش قلـبم   آیا می. چیز سپري شده و زمان، زخم مرا التیام بخشیده است و اکنون خداوندا، همه
هـا   را به دهان تو نزدیک کنم و از تو که نفس حقیقت هستی، بیاموزم کـه چـرا گریسـتن بـر شـوربختی     

هاي ما بیارامی؟ و در حالی که ما  ه دور از ناکامیتوانی ب جا حاضري، آیا می بخش است؟ حال که همه آرام
مان را به گوش تو برسـانیم،   غلتیم، در خود محصور بمانی؟ اگر نتوانیم صداي گریه به امواج حوادث درمی

آورد مرارت و تلخـی زنـدگی اسـت، و     پس شیرینی میوهاي که دست. ماند دیگر امیدي برایمان باقی نمی
کوِه اش از آن جهـت اسـت کـه     آیـد؟ آیـا شـیرینی    هاست، از کجا می ها، و مویه البهها،  ها، اشک حاصل ش

شنوي؟ این امر در مورد عباداتی که متضمن شوق رفـتن بـه سـوي تـو      امیدوار باشیم تو صداي ما را می
آورد؟ من امید نداشتم  اما آیا این شیرینی از رنج یا ماللی بود که مرا از پاي درمی. کند هستند، صدق می
چـون ملـول بـودم و    . کـردم  هایم طلب مـی  اي بیابد و این، آن چیزي نبود که با اشک که او حیات دوباره

هـاي تلـخ، از پـس ناکـامی      آیـا اشـک  . ام را گم کرده بودم نوا بودم و شادمانی زیرا بی. همین. گریستم می
  کرد؟ شده و آن کراهت سخت، کام مرا شیرین می هاي سپري یابی محسوس و کام

6  
  هایش در مرگ دوست یان رنجب

هنگام آن است کـه بـه   . اکنون وقت طرح این مسائل نیست اما چرا سخن از این مسائل پیش آوردم؟
فسی که اسیر پدیده من تیره. گاه تو اعتراف کنم پیش . بخـت اسـت   هاي فانی است، تیـره  بخت بودم و هر نَ

. کند نوایی خود را احساس می شود و سپس بی ها آزرده می چنین است که روح با از دست دادن آن پدیده
گریستم و  به تلخی می: گونه بودم در آن هنگام من این. ها، در تعب بود روحی که حتّی پیش از فقدان آن

بـار در نظـرم، از دوسـت     بنابراین همـین زنـدگی نکبـت   . آري من بدبخت بودم. بردم در مرارت به سر می
ا نمـی  خو شاید دلم می. آمد تر می گرامی تـرجیح  . خواسـتم آن را از دسـت بـدهم    است تغییرش دهم، امـ
چـه کـه از اُرسـت و     اطمینان نداشتم در پیـروي از آن . دادم دوستم را از دست بدهم تا این زندگی را می
خواستند با هـم بمیرنـد، یکـی بـه پـاي       ها می گفتند آن کنند، حاضر خواهم بود، که می روایت می 1پیالد

دانم کدام احساس در برابر  اما نمی .آیندتر بود ها مرگ از زندگی بدون یکدیگر خوش اي آندیگري، زیرا بر
کردم و در همان حال، از مرگ  بیزاري سنگینی را از زندگی احساس می. این قصه در من سر برداشته بود

گرفـت منزجـر    داشتم، از مرگی که او را از من مـی  به همان میزانی که دوستم را دوست می. هراسیدم می
                                                

رِست  پسرعمه Pyladeپیالد  1 رِست کوچک. بود Oresteي اُ اش، او را پنـاه داد و در   ترین اوالد آگاممنون بود که استروفیوس، شـوهرعمه  اُ
  .ها با هم پیمان دوستی و وفاداري منحصر به فردي منعقد کردند آن. اش، پیالد، پرورش یافت کنار پسرعمه
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هـا را نـابود    ناگاه تمـامی انسـان   که او را از بین برد، به خوار، همچنان بودم؛ مرگی که چونان دشمنی خون
  .آورم این اوضاع روحی من بود به یاد می. خواهد کرد

اي امید من، که مرا از ناپاکی چنین تـأثیراتی  ! جاست این است قلب من، اي خداوندگارم، عمقش این
پاهایم از این «گردند و  هایم به سوي تو برمی چشم. آورم بنگر خاطراتی را که به یاد می .ردانیگ تطهیر می

زیـرا آن کـس را کـم مـن     . ي زیستن سایر آدمیان فانی در شگفت بـودم  من از مشاهده. »رهند ها می دام
طـور او مـرده    بایست بمیرد و باز هم بیشر در شگفت بودم که چه گویی نمی. داشتم، مرده بود دوست می

شاعري با خشنودي، در حالی که از دوستش سخن . ي دیگري از او بودم زیرا من جلوه. ام است و من زنده
کردم که جان من او از هم جدا  من پیش خود احساس می. 1خواند ي جان خویش می گفت، او را نیمه می

ي خـود جـدا    د و چون از نیمـه پس زندگی، مرا به وحشت انداخته بو .نیست؛ یک جان در دو کالبد است
هراسیدم، بدان سبب بود  داند که اگر از مرگ نمی چه کسی می. خواستم زنده بمانم افتاده بودم، دیگر نمی

  !تمامی نمرده است داشتم، به همه دوست می پنداشتم شاید او  آن که می

7  
  .ناشکیبایی در اندوه، او را به نفی بلد و عزیمت به کارتاژ واداشت

آه اي انسان مجنونی که بـا چنـین حـدتی بـه     ! خبري اي جنونی که از عطوفت انسانیِ آدمیان بی! آه
  !شوي سهم ود از رنجِ انسانی آزرده می

کشـیدم،   آه مـی . مـن در تـب و تـاب بـودم    . این درست همان یزي است که من بـودم آري، مجنون، 
دار  حامـل روحـی جریحـه   . ه فضیلتیگریستم، دستخوش اضطراب بودم و براي من نه آرامشی بود و ن می

نه . دانستم این روح را کجا بر زمین نهم نمی. شود، باکی نبود بودم که دیگر او را از این که با من حمل می
هاي مجلل، نه لذایذ خلوت و بستر، و  ها، نه مالعبات، نه سرودها، نه مناظر بدیعه، نه ضیافت ي بیشه جذبه

آور بـود؛   چیز بـراي مـن نفـرت    همه. توانستند روحم را آرامش دهند ات، نمیها و نه ادبی سرانجام نه کتاب
هـا انـدکی آرامـش     هـا و اشـک   فقط با شـکوِه . آور بود چه که او نبود، در نظرم بد و مالل هر آن. حتّی نور

  .افکند شد، سنگینی بار مصیبت مرا از پاي درمی ها جدا می اما به محض آن که روحم از آن. یافتم می
این را . بایست طلب کرد بایست ارتقاء داد و درمانش را از تو می آن مصیبت را به سوي او می !داونداخ

. ي من باثبات و واقعی نبودي زیرا تو در اندیشه. اش را اش را داشتم و نه توانایی اما نه اراده. دانستم من می
خواستم روحم را با تکیه بر ایـن   ر میاگ. این تو نبودي، بلکه شبحی پوچ بود و خطاي من، خداي من بود

                                                
هاي هـوراس   در یکی از مشهورترین چکامه animae dimdidumاست که اصطالح  Virgileو ویرژیل  Horaceمنظور، دوستی هوراس  1

 vers8 1.3: شود یافت می
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براي خـود جایگـاه متروکـی را    . آمدم من دوباره از پا درمی. کرد شبح آرامش بخشم، او در خأل سقوط می
قلب من از دست خویش به کجـا  . توانستم در آن قرار گیرم و نه قادر به ترکش بودم مانستم که نه می می
شدم؟  توانستم گریخت؟ از دست خویش به کجا متواري می می توانست بگریزد؟ دور از خویش به کجا می

نگریسـت کـه بـه     وجوي او بود و بـه جاهـایی مـی    تر در جست چشمانم کم. با این حال، از وطنم گریختم
  .از تاگاست، رهسپار کارتاژ شدم. دیدنشان خو نگرفته بود

8  
هایش را  نجگذشت، ر گونه اوقاتی را که به مصاحبت دوستان می توصیف آن که چه

  داد  تخفیف می

زمـان کـه در روح مـا معجـزه      .کند ماند و بیهوده نیست که بر احساسات ما گذر می کار نمی زمان بی
گذشت و گذرش در من امیدها و خـاطرات   روز از پی روز می. رفت گرفت و می آفریند، بر ما پیشی می می

ام طعـم دوبـاره    هـاي گذشـته   این حال، به لذتکم مرا به خود آورد و در  کم. کرد دیگري را جایگزین می
چه که جانشین آن شد، اگر نگـویم دردهـاي دیگـر،     اما آن. گذاشتند هایی که تألم مرا وا می بخشید؛ لذت

من روح خـود را بـه اسـارت عشـق فـانی درآورده بـودم،       . کم باید بگویم بذرهاي دیگري از درد بود دست
سبب این درد به سهولت در اعماق روح من جـاي گرفتـه    و بدین. دمان که گویی همیشه برقرار می چندان
بخشید، همانا تسـالي سـایر دوسـتان     ام می داد و جان دوباره چه که به طور خاص مرا آرامش می آن. بود

ي عظـیم دهـر، همـان دروغ     ها شریک بودم، یعنـی افسـانه   بود؛ همان کسانی که در دوستیِ غیر تو با آن
  .کرد و جان در حسرت آن بود که تمامی آن را گوش سپارد اش روح ما را ملوث می بزرگ که با پلیدي

نزد آنان تفریحاتی از قبیـل گفـتن و خندیـدن    . مرد حتّی با مرگ یک دوست، این قصه براي من نمی
نیتی دوجانبه بود؛ قرائـت   ها، حاکی از حسن وشنودها و مالطفت آن گفت. کرد تر مجذوبم می بود که بیش

کـه انسـان بـا     ها، مطایبات، احترامات متقابل، و گاه اختالفاتی جزئی، چندان کتب نفیس، شوخیجمعی 
مرافعات نادري که مالحت یک دوستی معمول اسـت، بـه تنـاوب معلـم و شـاگرد      . خود نیز اختالف دارد

برخوردهـا و   آمد، تمامی این واردان به عمل می اي که از تازه شدن، تأثیر شگرف غایبین، استقبال شادمانه
کـه   ها که از قلب محبان و محبوبان دور بود، صورت و زبان و چشمان و سکنات ملیح آنان چنان نظایر آن

  .رسیدند ریزي شده که در آن، همه با هم به وحدت می هایشان پی گفتم، بود که گویی کانونی براي جان
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9  
بختی  قرین نیکدر باب عطوفت انسانی و این که این عطوفت جز در وجود خداوند 

  نیست

ورزد، وي را دوسـت   بـه او عشـق مـی   کـه  رود که گویی اگر کسی  آدمی چندان در عطوفت پیش می
چـه در میـان دوسـتان     ایـن اسـت آن   .نداشته باشد و محبتی را با محبت پاسخ نگوید، گناه کـرده اسـت  
م، این عذوبتی که به این ظالم آال. شویم پسندیده است و از همین روست که در مرگ دوست، سوگوار می

میرنـد و نیـز مـرگ     تلخی گراییده است، این قلب غرقه در اشک و حرمان براي زندگی کسـانی کـه مـی   
  .اند کسانی که زنده

فقـط  ! دارد و دوستش را در تو و خصمش را به سبب عشق به تو خوشا به حال آن که تو را دوست می
یابد که هرگـز از دسـت    مام عزیزانش را در وجودي میبرد که ت کسی فُرقت یاران و عزیزان خود رنج نمی

رود و آن وجود، جز خدایمان کیست؟ خدایی که زمین و آسمان را آفرید و آن را مشحون کـرد و بـا    نمی
س که از تو دست کشد، کجا برود، کجـا بگریـزد، جـز آن کـه از     آن ک. ها را خلق کرد مشحون کردن، آن

ي مکافات عمل از قانون تو در امـان باشـد؟    تواند در هنگامه گونه می درگاه امن تو به سوي خشم تو؟ چه
  »!قانون تو حقیقت است و حقیقت تویی«

10  
  .شود تمام مخلوقات در گذرند و جان در مخلوقات به آرامش نائل نمی

جان آدمی به  ».ما را هدایت فرما، روي خویش بر ما بنما، تا رستگار شویم! 1لشکریاناي خداوندگار «
ر سو که روي آورد، اگر به هر چیز جز تو نظر کند، جز رنج نصیبی نبرد، حتّی اگر بیرون از تو و بیـرون  ه

  .وجو کند از خویش زیبایی را جست
شـوند و   هـا متولـد مـی    جلوه. چه که از سوي تو آید ي زیبایی وجود ندارد، جز آن وانگهی، هیچ پدیده

کنند تا به کمال برسند و به محض کمال  و به عبارتی رشد می گردد میرند و با تولد، بودنشان آغاز می می
پس هنگامی که متولد . میرند رسند، اما همه می همه به سالخوردگی نمی. میرند یافتن، فرتوت شده و می

کننـد، هرچنـد    تـر بـراي بـودن رشـد مـی      کنند و با سرعتی هرچـه تمـام   شوند، براي بودن تالش می می

                                                
در قاموس لغت فرانسه، معنـاي   vertusترجمه شده است و  Dieu des vertusآمده و در متن فرانسه،  Deus virtutumدر متن التین،  1

ي فارسـی عهـد    است و طبق ترجمه 7، بند 80اما با توجه به آدرس آیه که کتاب مزامیر، باب . خالقی داردتقوا و پرهیزکاري و فضیلت ا
 Alliance Biblique Universelleي کتاب مقدس چـاپ   ي فرانسه شود، در نسخه عتیق از زبان یونانی به خداوند لشکرها هم ترجمه می

ي داریـوش   ، اثـر نیکولـو ماکیـاولی، ترجمـه    شهریارتر، به کتاب  براي اطالعات بیش .، خداوند لشکریان آمده استDieu des arméesهم 
  .مراجعه شود 10ي  ، چاپ دوم، پانوشت صفحه1375آشوري، نشر مرکز، 
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هایی  این است تمامی آن زیبایی. ها این است قانون آن. راي دیگر زنده نبودن استها ب ترین شتاب آن بیش
ا ایـن      هایی ها اجزاي پدیده زیرا این. کنند که از تو دریافت می اند که در آنِ واحد با هم وجـود ندارنـد، امـ

چنین  این. زندسا چه را که اجزایشان هستند، می ي آن ها در نابودي و در حال جایگزین شدن، همه پدیده
اش  اگر هر کلمه، پس از ایفاي نقشی که بر عهده. یابد است که گفتار با مساعدت عالئم مصوت خاتمه می

بـه  ] گفتار[ي بعدي خود را منسوخ نکند، این امر  گذاشته شده است، براي سپردن جاي خویش به کلمه
  .یابد طور کامل تحقق نمی

مبادا کـه او  . ستاید امی این چیزهاست که نفسِ من تو را میاي خداوند، اي خالق جهان، به خاطر تم
. گردند تا حیاتشان خاتمه یابد ها به مبدأ خود بازمی چرا که زیبایی! ي این عشق حساس وانهی را در جذبه

چه کـه دوسـت دارد    خواهد در آن می. خواهد باشد درند، زیرا روح، خود می آنان روح آمال طاعونی را می
تواند  اند، و چه کسی می زیرا همواره دستخوش تغییرند، جاري. ها آرامشی نیست ا در این زیباییام. بیارامد

توانـد بـه دستشـان     ها با حواس جسمانی رهسپار گردد؟ حتّی وقتی که حاضرند، چه کسی مـی  از پی آن
بـه   فقـط  جا که حواس جسمانی بطئی و کند هسـتند و بنـا بـر سرشتشـان محدودنـد،      آورد؟ چه، از آن
دار  اما کفایت فراتـر از ایـن را ندارنـد، لـذا عهـده     . اند پردازند که براي انجامش ساخته شده مسؤولیتی می

هـا را   ي توسـت کـه آن   اموري هستند که بدایتی مشخص و نهایتی معلوم داشـته باشـند، زیـرا بـا کلمـه     
  ».جا جا تا بدان از این«: شنوند اند، پس می آفریده

11  
  .رایند، فقط خداوند ماناستتمامی کائنات می

ي خـدا،   کلمـه : تو نیز بشـنو . ات گوش قلبت را کر کند مگذار هیاهوي پوچی .اي روح من، تهی مباش
مکان مأواي برین، جایی است که عشـق تـرکش نکـرده اسـت؛     . دهد خود نیز، تو را صالي بازگشت درمی

بی آن که جاي خود را به دیگري واگذارند، این است که این امور، . چه او نیز از خود جدا نشده است چنان
و من آیا از جـایی  «: گوید کالم الهی می. ریزند گذرند و با تمامی عناصرشان، این دنیاي دون را پی می می

  »گذرم؟ به جاي دیگر می
اکنون که از اکاذیب به . اي به او سپار چه را از او دریافت کرده در او مأوا گزین، اي روح من، تمامی آن

. چیزي را از دسـت نخـواهی داد  . اي به حقیقت واگذار چه که از حقیقت دریافته اي، تمامی آن ستوه آمده
چه که در تو تغییـر یافتـه،    آن .یابند هایت شفا می تمام ضعف. شوند اجزاي فاسد روحت دوباره شکوفا می

لغزاند،  بر سراشیبی نمیکامالً ملتزمت خواهد شد و دیگر تو را . مهذب خواهد شد و تجدید خواهد گشت
  .ي ثابت است بلکه با تو به شکلی پایدار منزل خواهد کرد؛ در برابر خداوندي که جاودانه
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باشد که ایـن از تـو پیـروي    . بازگرد کنی؟ ات پیروي می از چه رو با انحراف از قانون، از قواي جسمانی
از کلیتی هستی که ایـن اجـزا بـدان     کنی جز جزئیات نیست، و تو چه را که احساس می تمامی آن! نماید

اما اگر حواس جسـمانی، شایسـتگی   . خبري سازد، لکن تو از آن بی تعلق دارد؛ کلیتی که تو را خشنود می
ات به اجزایی از کل محدود نشده بودند، تـو   چه براي کیفر عادالنه ي چیزها را داشتند، چنان دریافت همه

تـر   اي گذرا بنگري تا از کـل، بـیش   مان حال وجود دارد، به گونهچه را که در ز طالب آن بودي تمامی آن
شـنوي و بـه هـیچ قیمتـی      آوریم، با همان حواس نفسانی مـی  سخنانی که ما بر زبان می. محظوظ گردي

شـان، کـه همـواره از     خواهی از پی هم درآیند و با هـم بشـنوي   خواهی هجاها متوقف شوند، بلکه می نمی
شد آن را نیز در همان کلیتش  چه می در امر کلی، چنان. گردد اي تصنیف می همین اجزاست که مجموعه

ا افضـل آن   . گذرنـد  تري نهفته است تا در اجزایی که یکایک از خالل هم می ي بیش ادراك کرد، جذبه امـ
او که پروردگار ماست و او آن موجـود دیرینـه اسـت کـه      هم! ي اوست کس است که تمامی امور بر عهده

  .چیز جایگزینش نخواهد شد د و آن برقرارماننده است که هیچسپري نشو

12  
تمامی نفوس را بایستی در خداوند دوست داشت؛ همان که یگانه مـأمن آرامـش   

  .خواند است، همان که عیسی مسیح با تجسدش ما را به او می

اي  .سـتایی  ا مـی ها جاي دارد و تو، او ر کنند، این خداوند است که در آن اگر اجسام تو را خرسند می
ها  اگر جان. داري او را نیازاري چه دوست می روح من، عشق خود را معطوف خالق کن تا دیگر به خاطر آن

زیرا آنان نیز دسـتخوش تغییرنـد و فقـط بـا قـرار      . پسند تو افتند، آنان را نیز در پروردگارت دوست بدار
پـس بـه اعتبـار    . رانجام مضمحل خواهند شـد عالوه همه در گذرند و س به. گردند گرفتن در او تثبیت می
: توانی، با خـودت بـه سـوي او روان کـن و آنـان را بگـو       هر کس را که می. داري اوست که دوستشان می

ها را نیافریـده تـا کـه     خداوند این» .هاست، و او دور نیست دوست بداریمش، اوست که خالق این پدیده«
او همان جایی است که حالوت حقیقـت  ! بنگر. ها در اویند و آنها از اوست  بلکه مبدأ پدیده. واگذاردشان
کاران به قلبتان بازگردید،  اي گناه. گشته است او در ژرفاي قلب است، اما قلب به دور از او گم. وجود دارد

در او . اتصال خود را با او استوار دارید و اسـتحکام بیابیـد  . به آن کس که شما را خلق کرده متصل شوید
روید؟ خیري کـه   هاي دشوار به کجا رهسپارید؟ کجا می راه در این کوره. امید و در آرامش به سر بریدبیار
سن این خیر نز در آن است که بـا خداونـدي کـه نیکوسـت و لطیـف،       طلبید از او نشأت می می گیرد و ح

آید، پس از وانهادن  چه از خداوند می این خیر به تلخی خواهد گرایید، زیرا دوست داشتن آن. مرتبط است
گذاریـد؟ آرامـش در    هاي دشوار و پرمشقت پا می پس چرا باز هم در راه. دوستی خود او، پسندیده نیست
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کنید، آن زنـدگانی   وجو می شما زندگی سعادتمند را در سرزمین فنا جست. جوییدش جا نیست که می آن
  زندگی سعادتمندانه هستید؟ گونه در جایی که زندگی وجود ندارد، در پی چه. جا نیست در آن

او از وال ما در رنج بـوده اسـت و زوال مـا را بـه     . جا فرود آمده است به این آن کس که حیات ماست،
خواند، بازگشت  با صدایی رعدآسا ما را به بازگشت به سوي خود فرامی. برکت حیاتش، معدوم کرده است

بطنـی بـاکره، آن زمـان کـه طبیعـت انسـانی بـا وي        او از کجا به سوي ما آمده بـود؟ از  . به مکانی نهانی
سان دامادي که از بستر زفاف به در آیـد،   او به«جا،  درآمیخت تا این جسم فانی دیگر زوال نپذیرد و از آن

در  ،1»جسـت  دود، برمـی  دارد که گویی می همچون پهلوانی که در مسیر خود چنان با شادمانی گام برمی
دادمان، ما را بـه   حیاتش، مماتش، نزولش به دوزخ و عروجش صال در می حالی که با سخنانش، اعمالش،

او از پیش دیدگانمان پنهان شدها ست تا این که به قلبمـان بـازگردیم و او را در   . خواند سوي خود فرامی
خواسته است مدتی مدید با  جاست؛ هرچند نمی او دور شده است و با این حال، هنوز هم این. جا بیابیم آن
او به مکانی دیگر رهسپار گشته است؛ جـایی کـه دیگـر    . اما هنوز هم ترکمان نکرده است. زندگی کند ما

او در این عالم بوده است و به «و » 2عالم به دست او خلق شده است«چه، . هرگز آن را ترك نخواهد کرد
نم و اوست که آن را شـفا  ک نزد اوست که روحم را اقرار می. »3کاران این دنیا آمده است، براي نجات گناه

  .زیرا روح من در حق او مرتکب گناه شده است. بخشد می
زندگی بـه سـوي شـما    » قلبی چنین سنگین خواهید داشت؟] در سینه[تا به کی ! زادگان اي آدمی«

خواهید فراز آیید و زندگی کنید؟ اما کجا فـراز آییـد، آن هنگـام کـه در      شما آیا نمی. نازل گردیده است
زیـرا شـما در   . براي فراز آمـدن بـه سـوي خـدا     کنید؟ فرود آیید ید و دهانتان را معطوف آسمان میباالی

  .اید فرازي علیه خداوند هبوط کرده ي گردن نتیجه
هـا را بـه همـراه     ها بگرینـد و از آن پـس آن   این سخنان را به آنان واگو تا در وادي اشک !اي روح من

اي روح من، اي کاش به هنگام . گردد ان از شعوري خدایی متصاعد میزیرا این سخن. خودت تا خدا باال بر
  .سوختی ایراد این سخنان، در لهیب آتش خیرخواهی می

                                                
  5، بند 19مزامیر، باب  1
 ».و عالم او را نشناخت«: در پایان این بند آمده است. 10، بند 1یوحنا، باب  2
  15، بند 1ؤس، باب ي اول به تیموتا نامه 3
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13  
  اي که در باب زیبایی و تناسب تحریر کرده بود منشأ عشق و وصف دو جلد رساله

هتر را دوست می من زیبایی. اطالع بودم که از این امور بی! هیهات ي فنا  و الجرم به ورطه داشتم هاي ک
تـوانیم داشـت؟ جـز     گونه آن را دوست مـی  اگر چیزي زیبا نباشد، ما چه«: گفتم به دوستانم می. درافتادم

کنـد؟ اگـر در    داریـم مـی   هایی که دوست می زیبایی چه چیزي وجود دارد؟ چه چیز ما را مجذوب پدیده
دیدم کـه   کردم، می و چون مشاهده می» .یمشد ها زیبایی و یا درخششی نبود، ما هرگز جذب آن نمی آن

گردد، مانند بخشـی   زیبایی اندام از نوعی هماهنگی کلی و در عین حال متناسب و قابل انطباق منتج می
این افکـار، در روح  . ي اندام تطابق دارد و یا کفشی که با پا تناسب دارد، و نظایر آن از بدن که با مجموعه

. ي تحریر درآوردم را به رشته 1زیبایی و تناسبي  گاه فوران کرد و من رسالهمن و از اعماق قلب من به نا
ام،  مـن فراموشـش کـرده   . دانی خدایا، تو خود آن را می. کنم این رساله شامل دو یا سه کتاب بود فکر می

  .گونه مفقود شد دانم چه نمی. زیرا دیگر این اثر را ندارم

14  
آوریم  ري که از اشخاص غایب به عمل میاش به خطیب رومی؛ تقدی پیشکش رساله
  شود؟ از کجا ناشی می

، خطیـب  2دانم چه کسی مرا بر آن داشت که هر دو جلد این رساله را به هیریـوس  نمی! بار پروردگارا
می . ام با آن که هرگز او را ندیده بودم، اما پیوسته مجذوب شخصیتش بوده .رومی تقدیم کنم زیرا وي عال
نشست؛ خاصه از آن جهت  شد، بر دلم می ود و نیز برخی از سخنانش که برایم روایت میدر خور ستایش ب

شگفت آن کـه یکـی از اهـالی    . کردند هاي فراوان می که مقبول طبع دیگران نیز بود و مردم از او ستایش
ده بود ي معلمی فن بیان یونانی را گذرانده بود و سپس خطیب قابل تحسینی در التین ش شام، ابتدا دوره

پس چـون مـدح انسـانی را    . و تسلط کامل بر چنین علمی و نیز بر مسائل مرتبط با علوم عقلی یافته بود
شود که این عشـق   آیا می. داریم؛ هرچند از ما دور باشد شویم و دوستش می مند می شنویم، بدو عالقه می

جهه با عشـق دیگـري اسـت کـه     از دهان ستاینده به قلب شنونده رسوخ کند؟ نه، بلکه عشقِ یکی در موا
پندارند ستایش از قلبـی   زیرا می .دارند مردم کسی را که ستایش شده است، دوست می. گردد ور می شعله
چنین بود که من آدمیـان را بـر اسـاس    . بخش آن بوده است ریا و صادق برخاسته است و محبت الهام بی

                                                
ا بـه رغـم ایـن     . که متأسفانه مفقود گشته است در دو یا سه جلد تحریر شده بود (De pulchro et apto) زیبایی و تناسبي  رساله 1 امـ

لـد  ي آرنو ي فرانسـه  به ترجمه. ك.ن. باشد هایی نغز در خصوص زیبایی در عهد عتیق می ها به وفور حاوي اندیشه فقدان، آثار آگوستینی
  1، بند 136، زیرنویس ص563داندیلی، ص

2 Hiérius 
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کـس خطـا    اوند مـن، کـه در مـورد هـیچ    داشتم، نه بر حسب قضاوت تو، اي خد قضاوت مردم دوست می
  .کنی نمی

گیري مشهور و یا صـیادي وجیـه بـه عمـل      چرا من او را چون ستایشی که مردم از معرکههمه،  با این
پس . خورم ي او را می که گویی غبطه کردم، چنان ستودم؟ بلکه او را ستایشی پرطمطراق می آورند، نمی می
ن دوسـتم بدارنـد و ستایشـم کننـد، هرچنـد کـه خـودم آنـان را         بازان و متملقـا  خواستم چون زبان نمی
نام بمانم تا از شهرت آنان محظوظ گـردم و از   داشتم گم تر می بلکه دوست. ستودم و دوستشان داشتم می

گونـه در یـک روح، تمـایالتی چنـین متلـون و متنـوع        چه. این که چون آنان محبوب باشم، منزجر بودم
داشـتم و اگـر از او متنفـر نبـودم، آن      اي را نزد دیگري دوست می بسا قریحه چهتواند در تعادل باشد؟  می

مردم، همگی اسب خوب را دوست دارند، بی . با این حال، ما همه انسانیم. راندم قریحه را نیز از خود نمی
ن گیري که داراي سرشـتی چـو   تواند در مورد معرکه اما انسان نمی. آن که خودشان بخواهند اسب باشند

دارم کـه در مـورد    الوصف، من چیزي را در دیگري دوست می مع. سرشت خود اوست، چنین قضاوت کند
تو از شمار موهاي او ! انسان عجب ژرفناي پرابهامی است! خودم از آن هراسانم، هرچند که من نیز انسانم

تـر   موهـاي او سـهل   شـمارش ! گویم چه می. یک از آنان از نظر تو، اي خداوند، مکتوم نیست هیچ! 1آگاهی
  .هاي قلبش ها و تپش است از شمارش هوس

م . داشتم مانند آنان باشم ي کسانی بود که من دوست می او در زمره !ي این معلم خطابه اما درباره جب ع
دانـم و   از کجـا مـی  . کردي اما تو مرا در خفا هدایت می. کرد و من روانه به دست بادها بودم مرا گمراه می

تـر بـه دلیـل عشـقی کـه بـه        توانم با اطمینان نزد تو اعتراف کنم که من ایـن مـرد را بـیش    میگونه  چه
اگر همان اشخاص به . هایی که سزاوارش بود ستودم، تا به خاطر شایستگی کرد می سرایان الهام می مدیحه

همه  کردند، ذهنم این یکردند و برایم روایات او را با تقبیح و تحقیر حکایت م دور از مداهنه از او انتقاد می
و در این میان، نه موارد برایم متفاوت بود و نه خود این فردگرا فقط احساسات . گردید براي او تهییج نمی

این است وضعیت روحی ضـعیف کـه هنـوز بـه حقیقـت الیـزال       . آمد راویان بود که در نظرم مختلف می
روي . بینـد  عقاید خود را دستخوش فریـب مـی  ها، مکنونات قلبی و  روحی که به حکم زبان. نپیوسته بود

یابد، هرچنـد کـه در مقابـل     دارد و حقیقت را درنمی فروغ خود را از او مستور می. گردد تابد و بازمی برمی
  .ماست

زیـرا اگـر او   . سیاق نگارش و نیز مکتوباتم به این مرد شهیر، اهمیتـی شـایان داشـت    برایم شناساندن
کـرد، قلـب پـوچ و     ها را تقبیح می گشت و اگر آن داد، شور من افزون می ر میمکتوبات مرا مورد تأیید قرا

با این حال، خشنودي من همانا اندیشـیدن  . شد دار می گاه محکم تو غافل بود، جریحه ام که از تکیه خالی
                                                

  30، بند 10انجیل متی، باب  1
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یـا   وسیله تحسین و بدین. ي زیبایی و تناسب، یعنی موضوع کتابی که به او اهدا کرده بودم، بود به مسأله
  .کردم تقبیح را با وي تقسیم می

15  
هاي جسمانی کـدر گشـته بـود، تـوان درك      جا که روحش با تصویر پدیده از آن
  .هاي روحانی را نداشت و بر آن باور بود که نفس، بخشی از خداست پدیده

در آن زمـان هنـوز محـور ایـن     . »که خالق منحصر به فرد آثار قابل تحسین هسـتی «اي قادر الیزال 
من زیبایی . پیمود روح من از خالل اشکال جسمانی راه می. دیدم سنگ را در هنر تو نمی هاي گران یدهپد
کردم و تناسب را به عنوان تطابق با چیزي دیگر  ، اطالق می»چه که به خودي خود مقبول است بر آن«را 

ورزیدم و سپس به  ، تأکید میآوردم هایی که از اجسام می کردم و بر این وجوه افتراقی، در نمونه تفسیر می
هاي معنوي، مرا به رؤیـت حقیقـت    ام بر سر پدیده اما خطاي فکري .ي طبیعت روح بازگشتم سوي مسأله
. افکند و با این حال، مـن از درك خـویش گریـزان بـودم     قدرت حقیقت بر من نظر می. شد راهبردار نمی

جا که واقعیات غیر جسمانی برایم وجود  از آن هاي مادي بودم و ها و عظمت یکسره مدهوش الوان و صبغه
کـردم کـه دیـدن     توانستم ببینم، فکر می جا که هیچ چیزي به مانند آن را در روحم نمی نداشتند و از آن
داشتم و در رذالت از پریشانی اکراه  جا که در پارسایی، آرامش را دوست می وانگهی، از آن. روحم را ناتوانم

رسـید کـه    به نظرم می. تم در یکی وحدت قابل مشاهده است و در دگري، تفرقهپنداش داشتم، چنین می
در مقابل، در این زنـدگی متفـرق   . این وحدت مبتنی بر روح خردمند، جوهر حقیقت، و خیر مطلق است

تنها اصـالت   دیدم که نه دانم کدامین جوهر، کدامین ذات شر مطلق را می نوا، نمی نابخردانه، منِ گمراه بی
گرفت، پس از چه کسـی ناشـی    ت، بلکه حیات حقیقی بود و آن، اگر از تو، اي خداي من، نشأت نمیداش
، که همانا خشـم در  »2دیاد«نامیدم، به عنوان روح فاقد جنس، و دیگري را » 1موناد«شد؟ من یکی را  می

. دانستم گفتم، نمی چه را که می اما من آن. رانی در اعمال منافی عفت جنایت است و تمایل وافر به شهوت
نیسـت و  ) جوهر ذات(وجه در خور نام اصالت  هیچ بردم و در نیافته بودم که شر، به خبري به سر می در بی

  .روح ما نه خیري مطلق است و نه خیري الیتغیر
گردد، او دچار افـراط و غضـب گشـته،     که وقتی احساسات فردي دچار غلیان شده و تباه می همچنان

گونه بـه سرشـتش ـ     داند چه افتیم، زمانی که روح نمی شود، نیز وقتی در دام فسق می مرتکب جنایت می
ي سوداهاي نفسانی است ـ سامان دهد، اگر روح معقول خود را ضایع نماید با خطاها  ي همه که سرچشمه

بتواند از  دانستم که روحم نیاز داشت تا به نوري دیگر تابناك شود تا نمی. آالید هایش، حیات را می و خبط
                                                

1 Monade )واحد، جوهر فرد(  
2 Dyade )جفت، دو اصلی(  
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چـراغ مـرا    کـه ایـن تـویی   «. تنهایی جوهر حقیقت نبوده و نیسـت  زیرا او خود به. مند گردد حقیقت بهره
ایـم،   مند گشـته  ي ما از کمال تو بهره همه. گردانی تو ظالم مرا پرتوافشان می! افروزي اي خداوند من برمی

در تو نه تغییر راه دارد . افروزي ان برمیي آدمیان را در جه زیرا تو همانا روشنایی حقیقی هستی که همه
  ».1و نه ظلمت و سیاهی

چـرا  «. فرضی از مرگ داشته باشـم  راندي تا پیش کوشیدم به تو تقرب جویم و تو را از خود می من می
و مگر نه آن که مضرترین شکل غـرور، ایـراد همـان ادعـاي     » .ایستی که تو در برابر متفرعنین سخت می

شد که جوهر من و  که من نیز همان ادعا را داشتم ـ که به موجب آن اظهار می چنانآمیزي است ـ  جنون
د نمی. من ناگزیر از تغییر بودم و این براي من محرز بود. تو یکی است کردم، مگر براي  چرا که آرزوي خرَ
ي مـن یکـی    وهرهات با جـ  داشتم تو را نیز تغییرپذیر بپندارم؛ تو را که جوهره تر می اما دوست. بهتر شدن

من صور جسمانی . کردي ي من، پایداري می پروایی بیهوده پذیرفتی و در برابر بی از این رو مرا نمی. نیست
هنوز به سوي تو بازنگشته بـودم و در  » روح آواره«کردم؛  من نفس را محکوم می. کردم؛ نفس را تصور می

وجود داشتند و نه در من و نه در میان اجسام و شدم؛ اشباحی که نه در تو  ام، میان اشباح گم می آوارگی
ولی . ي تصورات مجعول و باطل من در مورد اجسام بودند بلکه زاده. نه در هیچ کجاي آفرینش حقیقی تو

ترها، مؤنثات، همشهریانم ـ بی آن که بدانم دور از آنان تبعید شده بـودم ـ چـون پرگـویی       من به کوچک
چـرا  «: خواستم بر زبان آورم کـه  اما نمی» کند؟ ه مخلوق خداست، خطا میچرا روح، ک«: گفتم ناالیق، می

و من پیش از آن که جوهر متغیر خویش را جایزالخطا بدانم و اقرار نمایم که جوهر » کند؟ خدا اشتباه می
کردم که جوهر تغییرناپـذیر تـو نـاگزیر از     من، به خاطر خطاي خود به عقوبت گرفتار شده است، ادعا می

و در  2وهفت سال داشتم، وقتی که این جلد از کتابم را نگاشـتم  وشش یا بیست حدود بیست. باه استاشت
وران داشت هاي قلبم طنین می گرایانه که در گوش ام این تصورات ماده اندیشه هایی که  این گوش. افکند، د

زیبایی و «جودم معطوف ي و به طنین باطنی تو، اي حقیقت شیرین، متوجه گرداندمشان، و با آن که همه
بود، آرزو داشتم که در برابر تو قرار گیرم و صداي تو را بشنوم و چونـان عروسـی کـه از صـداي     » تناسب

لیک من قادر به شنیدن نبودم، چـرا کـه بـر اثـر صـداي      . شود، از آن خشنود گردم همسرش شادمان می
تـو بـه   «. شـدم  ه عمق ورطـه رانـده مـی   گناهانم به بیرون از خود کشیده شده بودم وبا سنگینی غرورم ب

آمدنـد، زیـرا بـه خضـوع نیافتـاده       هایم به وجد نمی بخشیدي، استخوان هاي من شادي و سرور نمی گوش
  ».بودند

                                                
  16و  9، بندهاي 1؛ و انجیل یوحنا، باب 29، بند 18مزامیر، باب  1
 Pulchro et apto: عنوان التین. است زیبایی و تناسبي  مقصود، رساله 2
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16  
  .مقوالت عشر ارسطو و نیز تمامی کتب مربوط به فنون آزاد را نزد خود خواند

اما بـه  . تنهایی خواندم و درك کردم به ام، ، اثر ارسطو را در حدود بیستمین سال زندگی1مقوالت عشر
از این که واعظ کارتاژ، استاد من و دیگر طالب بـا مفـاخرت، نـام مقولـه بـه ایـن مطالـب         چه کارم آمد؟

این فرصت را داشـتم  . که گویی در انتظار عظمت و ملکوتی ناشناخته باشم دادند، متحیر شدم؛ چندان می
کـه بـه رغـم تفسـیرهاي شـفاهی اسـاتید خبـره و تحریرهـا و          که در این مورد با افرادي صحبت نمـایم 

چه خـود   آنان نیز نتوانستند بیش از آن. اند را درك کرده آنزحمت  گفتند که به تفسیرهایی غبارآلود، می
  .کسب کرده بودم، چیزي بر من بیافزایند

چـه کـه    نسان و آنبه عنوان نمونه، ا .به نظر من، این کتاب مبادي را بسیار روشن مطرح ساخته است
ي قـد، وزن، و نیـز ایـن کـه خویشـاوندانش کیسـتند، بـرادرش کیسـت،          در اوست، از قبیل شکل، اندازه

زادگاهش کجاست، ایستاده اسـت، نشسـته اسـت، چـه پوششـی دارد، مضـطرب اسـت یـا آرام، و تمـام          
ه که براي خود مبدأ یـا ذات  چ ها را ذکر کردم و یا آن هایی از آن شمار این نه مورد که نمونه هاي بی رابطه

  .روشنی آورده شده بود آدمی وجود داشت، در این اثر به
از آن رو . توانم بگویم که این اطالعات برایم مضر هم بود حتّی می آمد؟ این اطالعات به چه کار من می

م تـو را  کوشید شد، می گانه از هر حیث ادراك می که در خالل آن مدتی که تمامی مطالب این مقوالت ده
که گویی تو فاعلی هستی که عظمت و  چنان. غایت بسیط و الیتغیري، ادراك نمایم اي خداوند من، که به
. که در یک فاعل و یا یک کالبـد  همچنان. کردم من آن صفات را در تو باور می. باشد زیبایی، صفات تو می

آن جهت که کالبد است، بزرگ  عکس، یک کالبد از به. حال آن که تو، خود نفس عظمت و زیبایی هستی
ایـن  . ي نادرستی در مورد تو داشـتم  چه عقیده. کالبد فاقد زیبایی و بزرگی نیز کالبد است. و زیبا نیست
 ي تو انجام پـذیرفت،  دهاخود خواسته بودي، با ار. بختی خود من بود و نه الزاماً سعادت ابدي تو توهم تیره

ارد و من، جز به مدد شخم زدن نتوانم نـان خـویش را بـه دسـت     که زمین به من خار و خاشاك ارزانی د
هـا   هاي مخصوص صنایعی که آن آورم؛ و نیز مرا چه حاصل که پیش خود به قرائت و ادراك تمامی کتاب

  هاي پلیدم بودم؟ ي هوس ي فرومایه نامیدند بپردازم؛ آن هم به هنگامی که برده می 2را صنایع فکري

                                                
1 Les Dix Catégories  ي دروس او در موضوع منطـق   ي سلسله ، عنوان کتابی کوچک از ارسطو استک نخستین حلقهگانه مقوالت دهیا

کـدام  (ي چـه   این ده مقوله، در پاسـخ سـؤال دربـاره   . گشاي منطق بوده است ها، راه گیري ي نقدها و خرده این کتاب، به رغم همه. است
شارحان نوافالطونی به شرح و بسط این مقوالت . شود گونه، چه مقدار، نسبت به چه، کجا، کی، اعالم می چه، )جوهر، کدام وجود یا شیء

  .بست جا در مورد خداوند به کار می مسلک بود، این مقوالت را نابه آگوستین که در این ایام هنوز مانوي. اند پرداخته
2 Les Arts Libéraux  برگردانده است» صنایع فکري«خود، به  فارسی فرهنگ فرانسه ـرا سعید نفیسی در.  
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هایی که در بر داشتند، از  دانستم حقایق و یقین اما نمی. داشتم را دوست می ها ي آن کتاب من مطالعه
هایی روي آورده بودم که فروغ خو را از آن  به روشنایی پشت کرده بودم و به پدیده. گرفت کجا نشأت می

  .دید، ولی قادر به رؤیت نور حقیقی نبود چشمان من انوار را می. گرفتند روشنایی وام می
هـاي اسـتاد، از هنـر سـخنوري و مجادلـه و قیـاس        ه الزم بود، بدون دشواري و بـدون درس چه ک آن

دانـی اي خداونـد مـن، چـرا کـه سـرعت        این را تو می. گرفتم استعارات گرفته تا موسیقی و ارقام، فرا می
تـو آوردم؟  اي بـراي   یک فدیه از کدام. دیدم اما من نمی. باشد ادراك و فهم و فراست روح، از مواهب تو می

من براي آن که هر . شدند ام منجر می تر به تباهی که این هنرها سودي به حال من نداشتند و بیش چندان
نیـرویم را نـزد تـو    «مند شوم، خود را به رنج بسـیار درافکنـدم و    ام بهره تر از سهم میراث پدري چه بیش

تـا ایـن کـه    . »سـت عزیمـت کـردم   تو را ترك کردم، و به سوي سرزمینی دورد«آري، . »محفوظ نداشتم
پس یک چنین مزیتی کـه از آن بـدین نحـو    . هاي زودگذرِ این فاسقان، زایل کردم نیرویم را در راه هوس
هـاي   آمد؟ چرا که توجه نداشتم که این علوم، حتّـی بـراي روح   کردم، به چه کار می نامطلوب استفاده می

کوشیدم برایشان توضیح دهم، و در آن صـورت   که میساعی و با قریحه نیز بسیار دشوار است، مگر وقتی 
  .بهترینشان هم در دنبال کردن توضیحات من کندذهن بودند

سان حجمی نـورانی و نامحـدود    آمد تو را اي خداوندگار من، اي حقیقت، به ها به چه کارم می اما این
جا  آري، من در آن! انگیز د شگفتآه، هیهات از آن فسا. اي از این جسم سان ذره کردم و خود را به تصور می
ي خویش اقرار کنم، شرمگین  گاه تو، اي خداي من، رحمتت را درباره بردم و از این که در پیش به سر می

وقتـی کـه مـن در    . هایم نسـبت بـه تـو، شـرمنده نبـودم      نیستم؛ منی که در حضور مردم از اظهار کفران
گشـایی از   ان بودم، این روح مسـتعد و ایـن قـدرت گـره    هاي پلید سرگرد و اندیشه ها، شرمی ها، بی زشتی

ي تـو، همانـا    نوایی بـراي بنـدگان فرومایـه    ترین بی آمد؟ بزرگ اي، به چه کارم می چنین مقوالت پیچیده
اي کاش از تو دور نشـوند و در همـان حـال کـه در حـرم امـن       . اي بطئی است برخورداري از هوشمندي
شان  هاي یکتاپرستی ن ـ که از ایمانی مقدس تغذیه شده ـ بجنبد تا بالاند، پرهاشا کلیساي تو جاي گرفته

  .رشد کند
این تویی که . ما را در بر گیر. ما را حمایت نما. هاي تو امیدواریم خداوندا، پروردگار ما، به مأمن بال! آه

بـا آن باشـی،   زیرا نیروي مـا، وقتـی کـه تـو     . ما را در بر خواهی داشت تا زمانی که موهایمان سفید شود
صـالح مـا، در   . کند که به خود متکی اسـت، حقیقتـاً ضـعف اسـت     اما وقتی ادعا می. حقیقتاً قدرت است

بار پروردگارا، از این پس به سـوي تـو   . ایم ایم، سرگردان گشته جا که ما از تو روي گردانیده توست و از آن
زیرا که خیر مـا،  . تو ما را وا نخواهی گذاشتصالح ما در توست و . گردیم براي آن  از پاي درنیاییم بازمی

  .همانا تویی
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چرا که سرمنزل حقیقی ما، جاودانگی تو، . ما به سبب گریز، هراسی از بازنیافتن مأمن بازگشت نداریم
  .ریزد در غیاب ما فرونمی
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  باب پنجم

1  
  گماردن نفس به تسبیح پروردگار

اي و بـه اقـرار نامـت     بـان مـن، کـه تـو آن را سـاخته     آن را از ز. ي اعترافات مرا بپـذیر  خداوندا، فدیه
  :گاه بگذار بگویندت ، آن1هاي مرا شفا بخش تمامی استخوان. اي، قبول کن برانگیزانده

چه  کند، هیچ از آن زیرا آن کس که به درگاه تو اعتراف می» ؟2کیست که به تو ماننده است خداوندا،«
لب فروبسته از چشمان تو فروپوشیده نیست و دسـت تـو بـا    ق. دهد که بر او گذشته است، به تو خبر نمی

زیرا تو در زیر تابش رحمت و التفات، هر وقت اراده کنی، خشونت آنـان  . رود ها واپس نمی خشونت انسان
بگـذار تـا روح مـن بـراي آن کـه      » .3کس را از لهیب آتش تو یاراي گریز نیسـت  هیچ«کنی و  را ذوب می

  .ار شفقات تو را براي ستودنت اقرار کنددوستت بدارد، بستایدت  بگذ
هـاي   آفریـده . گیرنـد  اي در ستایش تـو درنـگ نکـرده، خاموشـی نمـی      یک از مخلوقات تو لحظه هیچ
جان با دهـان   دار و بی کنند و مخلوقات جان ات تو را با دهانی که به سوي تو چرخیده ستایش می معنوي
کشاند و با تکیه بر آفرینش تو و با رسـیدن بـه    بیرون میچنین روح ما خود را از ضعف  این. گرشان نظاره

  .جا که قوت قلب و اقتدار حقیقی وجود دارد گیرد؛ بدان تو، اي خالق این آیات، اوج می

2  
  .شریران را از محضر الهی گریزي نیست و باشد که عنقریب به سوي او بازگردند

چنـین  . دري ي ظلمتشان را می نگري و پرده می تو بدانان! بگذار این آشفتگان و شریران از تو بگریزند
اند؟ از چه رو قلمرو تو  از چه رو تو را آزرده. فقط آنان کریهند. ماند چیز زیبا می است که به رغم آنان، همه

اند؟ با گریـز از محضـر تـو بـه کجـا       نهایت سالم و بکر مانده است، تباه گردانیده هایش تا بی را که آسمان

                                                
 3، بند 6مزامیر، باب  1
  10، بند 35مزامیر، باب  2
است که در محضر الهی سروده است و مضمن  139تمامی این فصل، شرحی غنایی بر یکی از زیباترین مزامیر داوود نبی، یعنی مزمور  3

 . هدد را تشکیل می اعترافات ي اصلی مایه این سرود، جان
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نگري  گریزند تا نبینند که تو ایشان را می ست که از نگاه تو پنهان مانده باشد؟ آنان میرهسپارند؟ و کجا
  .نهی هایت را به خودشان وا نمی یک از آفریده کنند، زیرا تو هیچ شان با تو تصادم می و در کوري

حالی که خود  آنان در .چشند راستی عقوبت آن را نیز می نمایند و به آري، این نابکاران با تو تصادم می
داننـد کـه تـو در     درسـتی نمـی   آنان بـه . گردند رو می گردانند، با عدالت تو روبه را از رحمت تو محروم می

برنـد   کند و تو حتّی در کسانی که دور از تو به سر می جا حضور داري و هیچ مکانی تو را محدود نمی همه
کنند، حـال   آنان خالق خود را رها می. جویند یتر تو را م تر از تو دور شوند، بیش هرچه بیش. نیز حاضري

گـردان شـوند، تـو را جوینـد و      چون از خود روي. سازي آن که تو، که خالقشان هستی، ایشان را رها نمی
هـاي   همـه راه  وجوي تو برآیند، هر آینه تو را در قلب خود بیابند؛ قلب آنان که پـس از آن  چون به جست

ي تـو   روند و سر بر سـینه  نمایند و در آغوش تو فرو می تو اعتراف می سخت پیموده شده، اینک به درگاه
تري هایشان را می گریند و تو، با مهربانی، اشک نهند و می می ا آنان از گریه  ها فزونی می اشک. سگیرند، ام

خالق  پروردگار تویی؛ تو که. شوند، چرا که پروردگار تویی، نه انسانی برآمده از گوشت و خون شادمان می
جستم، کجـا بـودم؟ تـو در     دهی و من، وقتی تو را می کنی و تسالیشان می شان می آنانی و بار دیگر زنده

  .یافتم تر از خود می بسا تو را کم یافتم و اي گشته بودم و خود را بازنمی برابرم بودي، اما من گم

3  
ناختشـان  اي کـه ش  ، اسقف مانوي، و نیز در باب کوري فالسفه1فاؤستوس در باب

  آمد درم ورد طبیعت به کار ستایش الهی نمی

در آن زمان، یک اسـقف  . ام سخن گویم ونهمین سال زندگی خواهم در حضور پروردگارم، از بیست می
و بسیار کسان تحت تـأثیر زبـان   » دام بزرگ شیطنت بود«او . مانوي به نام فاؤستوس، به کارتاژ آمده بود

یـافتم کـه    ها را حقایق عینی مـی  که یکسره غرق در سخنانش بودم، آن در حالی .2شیوایش قرار گرفتند
کرد؛ اصولی که  البته این ظرف کلمات نبود که مرا مجذوب می. همه شایق بودم نسبت به آموختنشان آن

چـرا  . ي من نهاده بود ي طعامی بر سر سفره فاؤستوس ـ که در بین نزدیکانم بسیار آوازه داشت ـ به مثابه 
ویژه در صنایع فکـري قلمـداد    ي علوم، به شد تا او را مردي بسیار چاالك در همه اشتهار باعث میکه این 
جا که از تعالیمشان به خاطر  من آراي تعداد کثیري از فالسفه را مورد مطالعه قرار داده بودم و تا آن. کنم

باهت بسـیاري میـان اصـول    کردم و شـ  دارم، بعضی از عقاید را با تصورات پرطمطراق مانویان مقایسه می
                                                

فاؤسـتوس  . گرایی و صاحب رساالت متعدد دینـی بـود   وي مخالف شدید آریان. (Milevis)، اسقف مانوي میلویس (Fauste)فاؤستوس  1
تـرین مبـارزین آگوسـتین بـه      ي پالگیوس، یکی از سخت در آغاز از مخالفان پالگیوس بود، ولی بعدها با انتشار رساالتی در تأیید فلسفه

  .رفت شمار می
دانست، از تأثیر و افسون کالم او غافـل   ي مرگ می هایش را سرچشمه وجود آن که آگوستین فاؤستوس را از فرزندان شیطان و گفته با 2

  .بافتی همه یاوه نمی کردي و این همه ژاژخایی نمی گوید کاش تو کر و گنگ بودي تا این و سرانجام نیز می. نبود
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هرچند که آنان . یافتم مند بودند، می ي کافی از فراست دریافت نظم جهان بهره عقاید کسانی که به اندازه
م نبرده بودند،  کنـی و   تو بـر خاضـعان نظـر مـی    . چرا که تو بزرگی، اي خداوند«هرگز  پی به صاحب عالَ

کاوي فضال  هرچند که کنج. شوي نزدیک نمی» نادم«لوب تو جز به ق. »یابی متفرعنان را جز از دور، درنمی
هاي کواکـب باشـد،    هاي ملکوتی و اکتشاف راه گیري ناله هاي ماسه و اندازه قادر به شمارش اختران و دانه

اي، به این تفحصات مبادرت ورزیده،  شان داشته با هوش و فراستی که تو ارزانی. قادر به دریافتن تو نیست
روز، . اند ي گرفتگی خورشید و ماه داده اند و از دیرباز اطالعاتی درباره ي مکاشفات برآمده هخوبی از عهد به

آنـان  . دهـد  انـد، رخ مـی   بینی کرده چه که پیش آن. اندازد به اشتباهشان نمی ي محاسبات ساعت، و درجه
شـود و بـه    بات خوانده مـی امروزه هنوز هم آن مکتو. اند ي تحریر درآورده اند، به رشته قوانینی را که یافته

بینی کنند در چه روزي از مـاه، در چـه سـاعتی از روز و یـا در چـه مقیاسـی،        توانند پیش ها می مدد آن
  .یابد شان نیز تحقق می بینی خسوف یا کسوف رخ خواهد داد و پیش

ر ملحدشـان  غرو. شوند آیند و غرّه می فضال به وجد می. خردان از این بابت بسیار متحیر و مبهوتند بی
ا   ي خورشید را پیش آنان کسوف آینده. سازد آنان را از روشنایی تواناي تو دور و محروم می بینی کرده، امـ

وجوي این که این نبـوغ از   از این رو پرهیزکارانه در جست. خبرند از محافی که خودشان را فروپوشیده بی
د و دریابند که تو خالق آن هستی، خود را به وجو کنن اگر ابزار آن را هم جست. کجا حاصل آمده، نیستند

کـه اگـر خـود، خویشـتن را سـاخته بودنـد،        گذارنـد تـا از مخلوقـت حراسـت کنـی؛ همچنـان       تو وا نمی
، نـه  »ماننـد طیـور  «کننـد،   شان را قربانی مـی  آنان نه غرور فزاینده. خواستند خود را قربانی تو کنند نمی
، و نه »همچون ماهیان«گردد،  هاي مخفی گرداب راهبردارشان می کهباری شان را که در خالل راه کاوي کنج

است و فعل تـو  » طریق«اما کسی که . 1ماند می» هاي درشت رمه«شان را که از آن رهگذر به  رانی شهوت
کنند و همچنین  شوند و نیز کسانی را که محاسبه می اي که محاسبه می هایی را آفریده را که با آن پدیده

  .شناسند گیرند، نمی آن را براي محاسبه به کار میهوشی که 
تنهایی، حکمت ما، حجت مـا، و تقـدیس    خود به«ي تو،  اما پسر یگانه ».خرد تو، برون از شمار است«
آنان این راه را که بر اثر آن . به سزار باج و خراج پرداخته است. او از میان ما برگزیده شده است. »2ماست

آنـان  . شناسـند  آنان این راه را نمی. شناسند روند، نمی اش تا او فرا می دند و به واسطهاز غرورشان فرود آم
قلب نابخردشان «اند و  پندارند و از این روست که در زمین درمانده خود را به واالیی و تابناکی اختران می

پارسایانه حقیقـت و  گویند، اما  هاي حقیقی آفرینش سخن می نیکی از پدیده آنان به. »تاریک گشته است
کـه   یابند و یا اگـر هـم بیابنـد، خداونـد را چنـدان      کنند و لذا آن را نمی وجو نمی صانع آفرینش را جست

چه که  خودشان را با انتساب به آن«غرقه در تفکرات خودند و . کنند ي خداوندي است تکریم نمی شایسته
                                                

  8، بند 8مزامیر، باب  1
  30، بند 1به قرنتیان، باب ي اول  نامه 2
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غلتند و اکاذیب و  بارشان، درمی کوريِ معصیت جاست که در و از آن» کنند از آنِ توست، فاضل قلمداد می
آنان، عظمت . دهند؛ تویی که حقیقت محض هستی چه را که از آنِ خودشان است به تو نسبت می هر آن

. 1کننـد  خداوند مانا را در قیاس با تصویر انسانِ میرا، پرندگان، چارپایان، خزندگان و ماران، مخدوش مـی 
جاز « 2کنند ستایند و تکریم می معارضه کرده، خلقت را بیش از خالق میآنان حقیقت تو را با م.«  

شناختم و دلیـل آن را   چه که آنان از جهان آفرینش آموخته بودند، می در این بین، حقیقتی وراي آن
با این قضایا در تعالیم مانی که در باب این . یافتم در حساب، نظم زمان، و تظاهرات قابل رؤیت اختران می

من نزد این مؤلف، توضیحات عقالنی و چیزي . آمیز نگاشته است، مواجه گشتم ت متعدد و جنونموضوعا
چه که در کتب فرزانگانِ ملحد یافته بودم، نیافتم؛ در خصوص انقالبیون و نه در باب اعتدالیین و نه  از آن

وافقتی بـا اسـتدالالت   داشتند، اما این ایمان نه فقـط هـیچ مـ    مرا به ایمان آوردن وا می. پیرامون کسوف
  .ها بسیار دور بود ریاضیات و مشاهدات عینی نداشت، بلکه از آن

4  
  .رساند فقط معرفت الهی ما را به سرمنزل سعادت می

چـاره   بی کند؟ ها کفایت می اي خداوندگار حقیقت، آیا براي تو لذت شناختن این پدیده! اي پروردگار
بخـت آن کـس کـه تـو را      و در برابر، خوش .بهره ناختن تو بیانسانی که جامع تمامی معارف است و از ش

شناسد و هم ایـن   و اما آن کس که هم تو را می! بهره باشد شناسد، حتّی اگر از شناختن آن معارف بی می
آري، . دانـد و بـس   داند، بلکه صرفاً آن را مرهون تو مـی  اش را حاصل این علوم نمی معارف را، خوشبختی

هـاي   پس شکر گزارده و دیگـر در دام اندیشـه  . ستایند سند، تو را به عنوان خداوندگار میاگر تو را بشنا«
  .»افتد پوچ نمی

گذارد ـ بی آن که بداند درختش چه  قدر آن کس که درختی دارد و تو را به خاطر ثمرات آن شکر می
گیري  قادر به اندازه تر است از آن کس که اندازه ارتفاع دارد و در چه مساحتی گسترده شده است ـ بیش  

هاي درخت مطلع است، بی آن که مالکش بوده و قادر به شناختن و دوست داشتن  است و از تعداد شاخه
همچنین است وفاداري که به دامان وصل تو درآویزد، با آن که هیچ حقـی بـه او تفـویض    . خالقش باشد

کسـی کـه   . ر آن است، از آن اوستهایی که د تمامی جهان و ثروت. چیز شده است نشده، او صاحب همه
خبر است، بسیار ابلهانه است اگر در این واقعیت تردید کند کـه قـدر او از    خودش از چرخش دب اکبر بی

                                                
جا در سایر رسایلش نیـز   ي مانویان خارج شد، در سیزده رساله، به نقد و رد آراي آنان پرداخت و جابه پس از آن که آگوستین از جرگه 1

  .شود مسلکان دیده می چالش با مانوي
  25ـ  21، بندهاي 1نامه به رومیان، باب  2
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لـیکن  . تر است داند، فزون داند، شمار ستارگان و توزین عناصر را می گیري آسمان را می آن کس که اندازه
  .ي کائنات را به نظم و میزان، حساب و توان بخشیدي و که همهانگاري کند؛ ت ي تو سهل کیست که درباره

5  
  .نمایاند هاي فکري فاقد باور می اکاذیب مانی در مورد اختران، او را در سایر زمینه

کـرد،   اما چه کسی مانی را بر آن داشت تا در مورد موضوعاتی که دانستنشان به فضیلت کمـک نمـی  
  ».1همانا تقوا، حکمت راستین است«: اي تهها گف بنویسد؟ چرا که تو به انسان

خبر بود، در معـارف دنیـوي تبحـر داشـته      توانست در عین حالی که کامالً از این فضیلت بی مانی می
. اما کوشش او در تعلیم آن معارف، بدون شناخت فضیلت مـذکور، از حـزم و احتیـاط بـه دور بـود      .باشد

ي یک معرفـت عرفـی، هرچنـد کـه حقیقـی باشـد،        شد؟ اشاعهتوانست پارسا بوده با گونه می وانگهی، چه
ي مـذکور سـرپیچید و    مـانی از قاعـده  . اما وقتی حاوي تکریم تو باشد، بهـره از فضـل دارد  . بیهوده است

جـا   از ایـن . پراکنی در این باب ادامه داد که علماي حقیقی به نادانی او اطمینـان یافتنـد   چندان به سخن
خواست منزلتی کـم بـرایش قائـل     او نمی. روشنی ارزیابی کرد تر، به در موارد مبهمتوان صالحیت او را  می

بخش وفاداران تـو ـ شخصـاً ـ و در      دهنده و زینت القدس، تسلی حتّی سعی داشت بباوراند که روح. باشند
اوج قدرتش در او ساکن است؛ حتّی زمانی که در خصوص آسمان، ستارگان، گردش ماه و خورشید ـ بی  

اي  هـایش جامـه   جسـارت . کـرد  که خیلی از این مسائل مرتبط با اصول مذهبی باشد ـ ادعاهـایی مـی    آن
کـرد و ژاژخـایی بـا غـروري      دانسـت، مـدون مـی    کردند، چرا که چیزهایی را که نمی آمیز به بر می اهانت
  .رفت وار به سوي ادعاي موهوم خدایی پیش می دیوانه

ام است ـ بشنوم که در سخنانش جهالتی نسـبت بـه ایـن      یمانیـ که برادر ا  زمانی که از یک مسیحی
کند، عقایدش را بـا شـکیبایی مـورد توجـه قـرار       مسائل وجود دارد، یا موردي را با مورد دیگر اشتباه می

هـا در سـر    ي ناشایستی در مورد تـو، پروردگـار و خـالق تمـامی پدیـده      همین که او هیچ عقیده. دهم می
البته اگـر بپنـدارد   . هاي آفرینش را نداند چه باك که اگر او جایگاه و طبیعت پدیده پروراند، دیگر مرا نمی

چه که بدان جهـل دارد سرسـختی بـورزد، در خـور      که اصول تقوا در گرو این مسائل است و در ثبات آن
مـنِ آن     با این حال، چنین ضعفی در مهد ایمان، به شفقتی مادرانه تکیه مـی . مذمت است کنـد تـا بـه ی 

هـاي اندیشـه    غایت قوي شود تا دیگر خود را دستخوش طوفـان  باال کشاند و به» بالغ«خود را تا » نوزاد«
  .2نگرداند

                                                
  28، بند 28کتاب ایوب، باب  1
  14، بند 4م از نامه به افسسیان، باب مله 2
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در باب این شخصیتی که جرأت کرد خود را حکیم، ناصح، راهنما، و راهبر معرفی کند و شاگردانی را 
مـد، کیسـت کـه بـه کـذب ایـن       که پیروش بودند متقاعد کند و خود را نه انسان، که روح قدسی تـو بنا 

  آمیز واقف شود و او را سزاوار تنفر و تحقیر نداند؟ ادعاهاي جنون
تـوان بـه مسـائلی همچـون بلنـدي و       هاي او می با وجود این، هنوز مطمئن نبودم که بر حسب آموزه

ایر آثـار  هـا در سـ   هایی که پیرامـون آن  ها، و سایر پدیده ها، توالی شب و روز، کسوف کوتاهی روزها و شب
با پذیرفتن این که ایـن توضـیح محتمـل اسـت، بـه تطـابق آن بـا        . مطالعه کرده بودم، توضیح کافی داد

واقعیات وثوق نداشتم و براي آن که باورش کنم، باز هم اقتدار مانی را به سبب ادعاي فضـیلتش تـرجیح   
  .دادم می

6  
  بالغت در گفتار، فراغت از معارف: فاؤستوس

ه سالی آمـدن   صـبري زایدالوصـفی   ي من بـه مانویـان توجـه داشـت، بـا بـی       که روح آواره در خالل نُ
انـداخت، از   سایر طرفداران، وقتی دست روزگـار مـرا بـه محضرشـان مـی     . کشیدم فاؤستوس را انتظار می

رف گفـت   آنان به من اطمینان می. گریختند ایرادات من می وگـو بـا او    دادند که به محض آمدن مانی، صـ
چـون فاؤسـتوس آمـد، مـن او را مـردي      . ا تمامی مشکالت را بسیار صریح و جدي حل کنـد ست ت کافی
پذیرتر از سایرمانویان، بـه   گفت و مضامین متداول را بسیار دل داشتنی یافتم که با جذبه سخن می دوست
سـت  توان اما این ساقیِ کارآزموده با آن ساغرهاي پرتکلف، براي رفع عطش من چـه مـی  . آموخت آنان می

زیرا فقـط  . یافتم دیگر مباحث او را نیکوترین مباحث نمی. هایم از این مباحث خسته شده بود کرد؟ گوش
من فقط . نمود ها حقیقت را در نظرم آشکار نمی گردید، شیوایی و طرز بیان آن گفته با زبانی بهتر بیان می

آنان که . وحی خردمند داشته باشدکردم وي ر گر او بود که باور نمی ي استدالل به خاطر فصاحت و چهره
گفتند، داوران خوبی نبودند و فقط بدان خاطر که فاؤستوس آنـان   ها می پیرامون او براي من الف و گزاف

  .نهادند کرد، او را به طور مشهود و معقول، حرمت می را مسحور سخنانش می
بود و حتّی اگر حقیقت بـا  ي دیگري از آدمیان را شناختم که برایشان حقیقت مجهول  همچنین گونه

ا مـرا اي خداونـدگار مـن،     . زدنـد  گشت، از قبول آن سر باز می زبانی دقیق و فاخر بر ایشان عرضه می امـ
زیرا . اي اي و من باور دارم که تو مرا آموخته انگیز و مکتومی تعلیم داده هاي شگفت ي راه تاکنون به واسطه

ر کجا که باشد و هر جا که عیان شود، آموزگاري جز تو براي این حقیقت، ه. این تعلیمات، عین حقیقتند
اي را فقط به این دلیل که فصـیح   پس، در آن هنگام به یاري تو دانستم که نباید اندیشه. شناسم آن نمی

است، حقیقت انگاشت؛ و نه از آن رو که زبانی غیر قابل ترجمـه دارد دروغ پنداشـت، و نـه آن را کـه بـه      
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هاي گوارا و ناگوار قابل قیاسند و  اما خرد و بالهت با خوراك. گردد، کذب دانست ن میشکلی درخشان بیا
  .توان تشبیه کرد ارزش می بها و یا بی سبک و سیاق بیان را به ظروف گران

کـه از شـور و شـعفی کـه در      تابانه در انتظار فاؤستوس به سر برده بودم، چندان من مدت مدیدي بی
. شـدم  تسلط کاملی که همیشه در زبانش براي جذب افکار داشـت، محظـوظ مـی    داد و مباحثه نشان می

. فسـرد  با این حال، چیزي مرا می. ستودم آري، از این خصوصیات خشنود بودم و او را بیش از سایرین می
شد که من نتوانم بـه او رجـوع کـنم و پیرامـون      کردند و این امر موجب می مستمعین گرد او ازدحام می

سـرانجام  . وشـنودي صـمیمانه بـا وي بنشـینم     ه خاطر مرا به خود مشغول داشته بود، در گفتمسائلی ک
آورد، به اتفـاق دوسـتانم بـه     ي عقاید مزاحمتی براي وي فراهم نمی زمانی که مبادله. فرصتی نصیبم شد
ت نظـري  البته او را در صناعا. من براي او چند مسأله که برایم مبهم بود، مطرح کردم. حضورش رسیدیم

دانست، و البتـه اطالعـاتش در آن زمینـه نیـز جـز شـناختی        فقط اندکی دستور زبان می. اطالع یافتم بی
  .سطحی نبود

نک خوانده بود و نیز چند شعر و برخی کتب هنرمندانه که با زبـان   1او مباحثی چند از سیسرون و س
اي  کـرد و عجبـا کـه چـه تجربـه      میاو همچنین هر روز تمرین سخنوري  .التین فاخري نگاشته شده بود

اش، دیگران را  هاي طبیعی بخش قریحه و نیز برخی جذبه به سبب کاربرد رضایت. داشت در سهولت گفتار
  .کرد بیش از پیش مفتون می

ي من  پروردگارا، اي خداوندگار من و اي قاضی ضمیرم، آیا خاطرات من صادقند؟ اینک قلب و حافظه
انگیز تقدیرت راهنماي من  هاي مخفی و شگفت گاه تویی که از آن زمان با راه یش؛ در پ2گاه تواند در پیش

  .ها در نگاهم کریه آید اي تا منظر آن آور مرا پیش چشمانم نهاده اي و همواره خطاهاي شرم بوده

7  
  ي مانویان، از پس وقوف بر جهالت فاؤستوس زدگی از فرقه دل

کم از ایـن کـه بتوانـد     من در آن کارآزموده بود پی بردم، کماي که به زعم  وقتی به جهل او در زمینه
  .شدم کرد حل و فصل کند، مأیوس می ام می مسائل را که آشفته
در . بـود  شد او را پارسایی راستین تلقی کرد؛ البته مشروط بر آن که مانوي نمـی  ها، می گذشته از این
. رامون آسمان، اختـران، و خورشـید و مـاه بـود    هاي مطولی پی ي آنان سرشار از افسانه واقع، کتب فالسفه

اي که خوانـده بـودم، دقیقـاً     آرزو داشتم فاؤستوس برایم این موارد را با ملحوظ داشتن استدالالت ریاضی
                                                

1 Lucius Anneaus Seneca معروف به ،Sénèqueي کوردو ، زاده)م ب 65م ـ  ق 4حد (نویس رومی  ، فیلسوف و نمایشنامه  
فر اعداد، باب  2 9، بند 10س 
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ي آنان از چـه شـأن و اعتبـاري     هاي مانویان در قیاس با کتب فالسفه توضیح دهد تا بدانم مضامین کتاب
ها در حدي باشند که مرا  دانستم مضامین آن کتاب کنند؟ اما بعید می ي میکم برابر برخوردارند و یا دست

  .به وجد آورند
اما با تواضعی حقیقی، چنین بار گرانی را . در این اثنا، مسائلم را در معرض تفکر و نقادي وي قرار دادم

. ن امر ابایی نداشتوي به عدم صالحیت خود در این زمینه واقف بود و از اعتراف بدی. گرفت بر دوش نمی
وجه بـه حسـاب    هیچ ها را به ي تعلیم این مسائل را داشتند و من آن ي پرگویانی نبود که داعیه او در زمره

او از عقلی سلیم برخوردار بود، گرچه عقلش به سوي تو میـل  . کردم آوردم و به زحمت تحملشان می نمی
بـه طـور کلـی، از جهـالتش غافـل نبـود و       . کـرد  لیکن الاقل در برابر نفس، از او محافظـت مـی  . کرد نمی
توانسـت از آن   نمـی آسـانی   روزن ـ که بـه   اي بی اي گستاخانه و در مخمصه خواست خود را با مباحثه نمی

ي  زیـرا روحیـه  . اش شـدم  بسته تر دل با این که مقرّ به ضعف خویش بود، بیش. خالصی یابد ـ گرفتار کند 
من در تمامی مسائل دشوار و ظریـف، او را  . ی است که مرا به غبطه اندازدریا، زیباتر از دانش متواضع و بی

  .گونه یافتم این
رفته از سایر متفکرانشان نیز به سبب  رفته. چنین بود که تعصب من نسبت به آیین مانوي فرو ریخت

  .دمآمدند، ناامید ش گویی به مسائل من برنمی ي پاسخ هایشان نیز از عهده آن که حتّی شهیرترین
من به معاشرت با فاؤستوس ادامه دادم، اما عشق وافر او به ادبیات موجـب شـد کـه مـن، بـه عنـوان       

ي  هـایی را کـه دربـاره    به اتفاق او، کتـاب . دم شوم ي جوانان کارتاژ است، با او هم دهنده خطیبی که تعلیم
کردیم کـه بـه نظـر     تورق می هایی را خواندیم و یا کتاب خواست بشناسد، می ها شنیده بود و اینک می آن

هایی که براي  جا بود که تمامی کوشش به هر حال، از آن! هاي عقلی و روحی او منطبق بود من، با ویژگی
البته این بدان معنا نبود که . پیشرفت در این آیین به انجام رسانده بودم، با شناختن این مرد پایان گرفت

چه، با توجه به آن کـه هنـوز موقعیـت برتـري از آن     . وده باشدي ارتباطاتم با مانویان گسسته شده ب همه
آویختم به دست نیاورده بودم، تصمیم گرفتم حزم و احتیاط پیشـه   زمان که کورکورانه به دامان آنان می

چنین فاؤستوس مشهوري که براي همگان  این. کرده، تا آن که روزي با یقین، به انتخابی بهتر دست یابم
گشایی از امور من کرد و این، بـدون خواسـت و یـا آگـاهی او      شد، شروع به گره می دامی مهلک محسوب

مـادرم  . این است که دستان تو، اي خداوند من، جان مرا در مشیت پنهان تو به خود وا ننهـاد . انجام شد
 کرد و تو به من معجزتـی عطـا   گریست و راز و نیاز می روز و شب براي سالمتی من به درگاه تو خون می

زیرا هدایت قدوم آدمیان و انتخاب راهی کـه  «. ها به دست تو بود، اي خداي من ي این آري؛ همه. کردي
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چه را سـاخته اسـت    آري، ما آگاهیم؛ اگر دستانی نبود که آن» .1آنان رهسپارش هستند، به دست توست
  رهانید؟ بازپرورد، چه کسی ما را می

8  
م، بر خالف میل مادر رفتن به ر  

م گردم، جز به لطف تو نبود متقاعد شدم به منظور ادامهپس، اگر  من از  .ي تحصیل از کارتاژ رهسپار ر
بایسـت   چرا که می. زنم اعتراف به این که چه کسی این عزم را به من الهام کرده است، نزد تو سر باز نمی

گـذارد،   ا بـه خـود وانمـی   گونه موارد را تصریح کرد و عمق ناپیداي تقدیر و کرامت تو را که هرگز ما ر این
  .تذکار داد و ستایش کرد

م شوم، نه بدان سبب بود که دوستانی که بدان کردند مرا از  جا دعوتم می اگر مصمم شدم که رهسپار ر
ا  . گمـان ایـن دالیـل بـر مـن مـؤثر بـود        بی. دادند گیر می بابت مال و موقعیت، وعده و وعیدهاي چشم امـ

م، دانشـجویان جـوان، بـه    ي اصلی و شاید منحصر ب انگیزه ه فرد تصمیم من این بود که شنیده بودم در ر
آنان در مکتب معلمی که خود در شمار شاگردانش نبودند، بـه  . تر بودند تر و عاقل سبب نظم موجود، آرام

  .شدند جا پذیرفته نمی جستند و جز به رخصت وي، در آن گستاخی راه نمی
هـا را   شرمی دوره آنان با بی .ضابطه بود به محصلین، ننگین و بی ، جواز قبولی دادنژبرعکس، در کارتا

ریختنـد و بـا    ي مرسوم را در جهت منافع خود بـه هـم مـی    آوري قاعده تصاحب کرده، با دسایس سرسام
خاسـت، قـانون    گردیدند و اگر سنت به حمایـت آنـان برنمـی    بالهتی شگرف، مرتکب هزاران خسارت می

وانگهی این سنت، تمام امور اسفناکی را که در زندگی این جوانان . آنان باشد گوي جرائم بایست پاسخ می
گردیدند و  چه را که هرگز در نظر قانون جاودان تو روا نبود، مرتکب می آنان آن. کرد مرسوم بود، برمال می

سابقه که  شان و رنجی بی حال آن که در آن هنگام، بر اثر کوردلی. عقوبت است پنداشتند رفتارشان بی می
اي بود که حتّی به وقت تحصیل بدان روي نکردم و  این همان رویه. شدند بردند، تنبیه می از اعمالشان می

  .کردم ها می گاه که معلم بودم، خود را ملزم به تحمل آن نیز آن
جـا صـورت    آیندم بود به شهري روم که به گواهی مطلعـین، چنـین رفتارهـایی در آن    از این رو خوش

باشـی، بـرایم چنـین مقـدر      ي من بر روي زمین زندگان می اما اي خداوند، تو که امید و بهره .رفتگ نمی
گاهم را براي سالم نگاه داشتن روحم، تغییر دهی و مرا در کارتاژ مهمیز زدي، بی آن که  کردي که اقامت

م مفتون کردي از آن محیط دورم نمایی؛ و در عوض قلب مرا به جذبه انی را که به زندگانی تو کس. هاي ر
ي مواهـب   برهاننـد و مـرا وعـده   ] دنیـا [جـا   آخرت تعلق داشتند، ابزاري دادي تا خود را از گمراهـی ایـن  
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تو براي ارشاد من، در نهان، از روي فساد من و آنان پرده برداشتی، زیـرا  . دهند] عقبی[جا  آمیز آن مبالغه
آورشان کور شده بـود؛ آنـانی کـه مـرا بـه       ثر غضب شرمآشفتند، دیدگانشان در ا آنانی که خواب مرا برمی
کردند، از خردي کامالً دنیوي برخوردار بودند و من که در کارتاژ بر اثـر هـول و    تغییر وضعیتم دعوت می

  .کردم وجو می اي مبهم را جست بختی جا نیک هراس به مصیبتی مسلم دچار گشته بودم، در آن
م رفتمدانی که م اما تو اي خداوند، می تو دلیل آن را نه بر من . ن از چه رو کارتاژ را ترك کردم و به ر

دسـتانش را بـه   . او از عزیمت من مضطرب و غمگین بود و مرا تا دریا مشایعت کرد. نمودي و نه بر مادرم
ها من خود را از دست او ر. کم به همراه من بیاید گردن من آویخت، تا بلکه مرا از رفتن بازدارد و یا دست

اي که  تا لحظه. خواستم حتّی یک دوست را ترك گویم کردم به این که نمی کردم، در حالی که تظاهر می
به مادرم ـ آن هـم چنـین مـادري ـ دروغ گفـتم و       . باد برخاست و هنگام سوار شدن به کشتی فرا رسید

حال آن که بـه شـکل   هاي دریا حمایت کردي،  تو مرا در میان آب. ین را نیز رحیمانه بخشودي. گریختم
تو مرا در میان امواج رحمتت همراهی کردي تـا تطهیـرم کنـی و سـیالب     . انگیزي دامانم آلوده بود نفرت
او نپذیرفت کـه تنهـا   . ریخت، خشک شود هایی که مادرم هر روز براي من در حضور تو بر زمین می اشک

آن شب . مان بگذراند مجاورت کشتی ، در1توانستم متقاعدش کنم تا شب را در کلیساي سیپرین. بازگردد
خواست، جـز آن کـه تـو     همه اشک چیزي نمی او ماند و به تضرع و دعا ایستاد و از این. من عزیمت کردم

اما تو در اعماق نگاهت، در حالی که بنیان آرزوي او را اجابـت کـرده بـودي، در    . مرا از سفر منصرف کنی
چـه را کـه او الینقطـع     ي مـن، آن  به خاطر آن بود که دربارهي درخواست وي نبودي و این صرفاً  اندیشه
  .خواست، انجام دهی می

وار  صبح روز بعد، سـاحلی کـه مـادرم در آن بـا دردي دیوانـه     . هاي ما برآمده بود وزید و بادبان باد می
. ان گشـت ها باکی نبود، از چشمانمان پنه کرد و تو را از آن هایش پی می هاي تو را از شکایت و ناله گوش

ف، حقیقتاً  ها خاتمه بخشی و تازیانه اي بود براي تو که به این هوس شور شیدایی من وسیله هاي درد و اَس
تر از دیگـران، دوسـت    ي مادران و بسا بیش چرا که او نیز مانند همه. تنبیهی بیش از حد توان مادرم بود

او . خبـر بـود   غیاب من مقرر کرده بودي، بیچه که تو برایش در  داشت مرا کنار خود داشته باشد و از آن
هایش خود گواهی بر میراث حق براي اوست کـه نـاالن    ها و شکنجه ها و تضرع دانست که دلیل اشک نمی

مکاري و  بههذا، پس از متهم کردن من  مع. وجوي فرزندي است که دردمندانه او را زاییده است در جست
م به سر مـی رحمی، باز هم از دعا کردن براي من  بی بـردم، او بـه    دست نکشید و در خالل مدتی که در ر

  .زندگانی متعارفش بازگشت

                                                
1 Cyprien  



  88  اعترافات آگوستین قدیس
 

http://www.seapurse.ir 

9  
من دعاهاي مادر ابتال به مرض صعب م و بهبودي به ی العالج در ر  

چیزي نمانده بود با آن بار معاصـی کـه    .ي بیماري بر جانم نواخته شد و در همین شهر بود که تازیانه
ي دوزخ شوم؛ گناهـان زیـاد و متعـددي کـه بـر       و دیگران روا داشته بودم، روانه در برابر تو بر نفس خود

گناهی که بـر اثـر آن، همگـی مـا در آدمِ ابوالبشـر مـرگ را سـر        «شدند؛  ي گناه اولیه افزوده می زنجیره
  .»1سپاریم می

ش مـرا از  هنـوز بـا صـلیب   » او« و 2یک از گناهانم را در مسـیح واننهـاده بـودي    خداوندا، تو هنوز هیچ
گونه با صـلیبی کـه اعتقـادات آن روزم     چه. ، آزاد نکرده بود3عنادهایی که با تو از سر معصیت کرده بودم

توانستم رهایی یابم؟ اما به همان اندازه که مرگ جسمانی او به  کرد، می برایم جز شبحی از آن تصویر نمی
به همـان انـدازه کـه مـرگ جسـمانی او      کرد و  آمد، مرگ روحانی خودم حقیقی جلوه می نظرم دروغ می

  .نمود جا باورش بود، کاذب می حقیقی بود، حیات روح من که بدان
حـال اگـر طبـق    . گویی در چنگـال مـرگ اسـیر بـودم    . در من تب رو به فزونی گذاشت در این حال،

هایم بـه   نهادم، جز در آتش عقوبت ستمگري اي، مرگ را گردن می حقیقت نظمی که تو آن را کار گذارده
اش از بیماري من، برایم دعا کرد،  اطالعی سپردم؟ باز هم این مادرم بود که با وجود دوري و بی کجا ره می

و تویی که بر محل زندگی وي اشراف داشتی و از اعماق دل وي آگاه بودي، اجابتش کردي و به حال من 
، همچنـان در چنگـال بیمـاري اسـیر     اما قلب پلیدم. شفقت آوردي و الجرم سالمت جسمانی را بازیافتم
بـا آن کـه پـیش از    . کـردم  اي، تعمید تو را طلب نمی ماند، چرا که با وجود گرفتار آمدن در چنین مهلکه

ي آن گفته  تر نیز درباره ها در ایام کودکی، به خاطر پارسایی مادرم به تعمید بسیار راغب بودم، و پیش این
رمساري، رشد یافته بودم و در بالهت خود، نصایح طبیب را به طعنه لیکن در کمال ش. و اقرار کرده بودم

اگـر بـر قلـب مـادرم     . و هوایی از مرگ رهانیدي اي خداوندي که مرا دوباره در چنین حال! آه. گرفتم می
چرا که زبان من از بیان عشق مفرطی که او نسـبت بـه   . یافت شد، هرگز التیام نمی چنین زخمی زده می

تر از دردهایی بود که وي بـراي   بسا سخت هاي وي براي زایش روحانی من ـ که چه  ن رنجمن داشت و بیا
  .زایش جسمانی من متحمل گشته بود ـ قاصر است

رسید، احساسات و عواطف مادرم  توانستم در نظر آورم که اگر مرگ من در این وضعیت فرا می نمی! نه
کشید؛ جز آن کـه   ه بر زبانش جاري بود، به کجا میهمه دعاهایی که پیوست گشت و آن گونه متأثر می چه
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اي  ي بیـوه  ي مهربان، قلـب نـادم و سـرافکنده    سر به کوي تو داشته باشد؟ اما آیا تو اي خداوند بخشاینده
پیرایه را در حالی که همواره به دادن صدقات عادت داشت، و مطیع و فرمانبردار مقدسـان   دامن و بی پاك

روز هم در بردن نذوراتش به محراب تو مسامحه نکرده بود و بدون هیچ استثثنایی، تو بود ـ که حتّی یک 
هاي پیرزنـان،   گویی ها و یاوه شتافت، نه براي شنیدن پرگویی روزانه دو بار، صبح و شام، به کلیساي تو می

هـاي   شمري؟ آیا تـو اشـک   بلکه براي استماع سخنان تو و رساندن دعاهاي خویش به سمع تو ـ خوار می 
چیز ناپایدار و فانی دیگري، بلکـه فقـط طالـب سـالمت      طلبد و نه هیچ مادري را که از تو نه را و سیم می

توانستی حقیـرش شـماري و مسـاعدت خـود را از وي دریـغ       شماري؟ آیا می جان پسرش بود، حقیر می
را کـه در آغـاز،   تو اموري . اش کردي و اجابتش نمودي داري؟ حاشا اي خداوند؛ درست برعکس، تو یاري

توانستی او را در چنین رؤیاها و پاسخی که پیش  گونه می اما چه. عزم انجامشان را داشت، تداوم بخشیدي
داشـت، و در دعاهـاي    هـایی کـه در قلـب وفـادارش نگـاه مـی       از این یادآور شدم، فریفته باشـی؟ پاسـخ  

حـدت   زیرا تو بـا بخشـایش بـی   . کرد یها را چون تعهداتی که نسبت به تو داشت، عیان م اش، آن درپی پی
  .ات مبنی بر اداي دینِ مقروضین، وام خود را به تو بسپاریم ي آنی که بنا بر وعده شایسته

10  
گرفـت، در نظـرش بـر     مسلکان فاصله می ي مانوي رفته از آموزه همچنان که رفته

  .گشت شمار خطاهاي ایشان افزوده می

ي خود را ابتدا جسماً شفا دادي تا بعدها بتوانی او را  ر خادمهپسپس سالمت را به من بازگردانیدي و 
م با آن مقدس. تر نجات دهی بهتر و مطمئن گویان ارتباط داشتم؛ نه  نماها و دروغ در آن زمان، باز هم در ر

 در منزل یکی از آنان بود که بیمار شدم و. شدند فقط با مستمعینشان، بلکه با آنان که برگزیده خوانده می
  .سالمتی خود را بازیافتم
اي در ما معصیت  پنداشتم سرشت بیگانه کنیم، و می کردم این ما نیستیم که گناه می هنوز هم فکر می

و هنگامی که مرتکب عملـی  . گردید کند و غرورم با این عقیده که من در گناه سهمی ندارم، ارضاء می می
. کـارم را طلـب کـنم    اسم و از تو شفاي جان گناهشدم، همین کافی بود که مسبب را بازنشن ناشایست می
نیسـت، معـذور   » مـن «است و » من«دانم کیست آن که در درون  داشتم با اظهار این که نمی دوست می

کـرد و ایـن    ام مرا در برابر خود منقسم مـی  اعتقادي بودم و تنها بی» من«ها  همه، تمامی این با این. گردم
داشـت   تر مـی  عدالتی منفور من دوست بی. انگاشتم که خود را عاصی نمیناپذیرتر بود  خود معصیتی عالج

، کـه فـاتح جـان منـی تـا مـرا       1که در من، تو را به هنگام خسران مغلوب ببیند، اي خداوندگار قادر مـن 
  .رستگاري بخشی
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داري تعبیـه نکـرده    ي خویشـتن  و پیرامون لبانم دریچـه  هنوز جلوي دهان من نگهبانی گمارده بودي
هـا   کـه انسـان   اي براي معاذیر گناهـان، همچنـان   در برابر سخنان مشئوم ـ به منظور بهانه «ي تا قلبم بود

از این رو ارتبـاط خـود را بـا برگزیدگانشـان محفـوظ      . »آورند ـ سر فرود نیاورد  عدالتی عذر می هنگام بی
هـا نیـز از    ندم که بهترینلذا به خودم قبوال. ي مجعول داشته باشم داشتم، بی آن که امیدي به این نظریه

حتّـی  . تر تر و حساسیت کم به معاصرت خود با آنان ادامه دادم، منتها با آزادي بیش. خطا مصون نیستند
تر بشمارم، زیرا اذعان داشتند به این که در  را از دیگران عاقل 1جا رسیدم که متفکران اهل آکادمی به این
کـردم   چه، در آن زمان من فکر می. به اصل حقیقت دست یابدتواند  چیز باید شک کرد و انسان نمی همه

از این که به ایمـان میزبـانم،    .ها پی نبرده بودم جوهر تفکر آنان چنین است و هنوز به منظور حقیقی آن
ي آراي مانویان بود خدشه وارد آورم، فروگذار نبودم؛ همان ایمانی که هنوز مانع ارتباط  که خود سرسپرده

. شد؛ همان ایمانی که شاید دیگر با آن حدت سابق در من حاضر نبود گذار آنان، نمی بدعت من با شرکاي
خصـوص از ایـن کـه اي     به. کاست وجوي چیز دیگر می اما صمیمیتم با آنان، از شدت تعصبم براي جست

داشتند، در  ، بتوانم حقیقتی را که مرا از آن بازمی3هاي مرئی و نامرئی ، خالق پدیده2مالک آسمان و زمین
آور بود که فکر کنم تو لباسی از جسم پوشیده باشی و خـود   براي من شرم. کلیساي تو بیابم، مأیوس بوم

خواسـتم خـدایم را تصـور کـنم، فقـط       هنگامی که مـی . را در حصار تنی چون تنِ آدمیان درآورده باشی
و یگانه . ماده نبود، وجود نداشتچه، در احساس من چیزي که . توانستم در نظر آورم اي مادي را می توده

شد که بـر جـوهر مـادي     ناپذیرم همین نکته بود و این باعث می ترین علت خطاي اجتناب دلیل و یا اصلی
اي زشت و وحشتناك، ایمان بیـاورم؛ چـه بـه صـورت ضـخیم و متـراکم کـه خـاکش          شر، به عنوان توده

ي روحـی   توانست به منزلـه  صورت اخیر می این. نامیدند و چه نازك و ظریف، چونان جسمی آسمانی می
داشت که بپنـدارم   بها، مرا بر آن می ام، هرچند کم جا که پارسایی گر شود و از آن شریر بر روي خاك جلوه

انتهـا   دادم و هـر دو را بـی   یک خدا هرگز سرشتی را بد نیافریده است، این دو توده را در برابر هم قرار می
به درجاتی فروتر و خیر را به درجاتی فراتـر و از ایـن قضـایاي مرگبـار، سـایر      را » شر«لیک . انگاشتم می

داشت که دوبـاره بـه اعتقـادات     زمانی که ذهنم خود را بر آن می. گشت تفکرات کفرآمیز برایم جاري می
. پنداشـتم، نبـود   ، آن طور که من می»ایمان کاتولیکی«شد، چرا که  کاتولیک بازگردد، به نحوي رانده می

اي خداي من، این تویی که بـه درگاهـت   . جا هست تري در آن رسید که فضیلت بیش رچند به نظرم میه
یافتم،  انتها می جا بی من، تو را در همه. اي، به یاد میآورم هایی را که براي من آورده کنم و رحمت اقرار می

مـوارد، آدمـی محـدود    ي  ، که در آن تو را بر حسـب شـکل بـدن آدمـی، در همـه     »شر«مگر در تقابل با 
اي،  رسید باید پذیرفت که تو هیچ شري را نیافریـده  به نظرم می. دیدم پنداشتم، بلکه از شر مصون می می

                                                
1 Les Académiciens 

فر تکوین، باب  2 3، بند 24س  
  16، بند 1نامه به غالطیان، باب  3
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در عـین نـادانی،   . فهمیدم، از تو منبعث شده باشـد  چنان که من می تا آن که بپذیریم که سرشت شر، آن
شـده   اي ظریف، در فضا منتشر می ن مادهکردم که در ذهن من، چونا را جوهري جسمانی تلقی می» شر«

  .است
ي جسم نورانی تو متصاعد گشته است تا مـا را   فرزند تو، خود از توده کردم که ناجی ما، من تصور می

گـر سـازد، بـاور     توانست برایم جلـوه  آمیزم می چه خیاالت جنون رستگاري بخشد و چیزي را از او، جز آن
» جسـم «توانسته از مریم پاك زاده شـود، مگـر آن کـه بـه      ی نمیکردم چنین سرشت فکر می. داشتم نمی

گونـه بـی هـیچ پلشـتی،      انگاشـتم، چـه   دانستم که وجودي را که چنین می لیک نمی. آمیخته شده باشد
براي همین بـود کـه از تجسـم او در قالـب آدمـی پرهیـز       . توانسته به جسم خاکی آمیخته شده باشد می

  .هاي جسم در نظر آورم وم او را آمیخته با پلشتیترسیدم مجبور ش چه، می. داشتم
همه،  با این. امروز اگر روحانیان تو اعترافات مرا بخوانند، البد از سر تفقد و مهر، خنده سر خواهند داد

  .ي من چنین بود گذشته

11  
هایشان  که مخالف دیدگاه عهد جدیدپاسخ سخیف مانویان به آن دسته از عبارات 

  بود

دادند، دفاع کـرد و   چه که در مکتوبات تو مورد نقادي قرار می کردم بتوان از آن ، فکر نمیعالوه بر این
تر در جریـان ادبیـات آنـان بـود و      هاي خاص، با کسی که بیش کردم که در برخی زمینه لذا، گاه آرزو می

  .اي داشته باشم شناخت، مباحثه تمایالتشان را نیز می
  گفت و مباحثه ، که علیه همین مانویان سخن می1ي به نام آلیپیوسدر آن زمان، در کارتاژ، نطق فرد

هـا   شـد بـدان   نمـی دشواري  کرد که جز به نویسی را روایت می او متون دست. کرد کرد، مرا متزلزل می می
هایشان را در مأل عام عرضه  هاي مانویان ضعیف بودند؛ خاصه که آنان پاسخ به نظر من، پاسخ .پاسخ گفت

بـه دسـت    عهد جدیدگفتند که  آنان می. کردند ها مطلع می بلکه ما را به طور خصوصی از آن. کردند نمی
وانگهی، آنان . خواسته است شریعت یهودیان را با ایمان مسیحی پیوند زند، قلب شده است کذابی که می

اسیر خود کـرده  چه که مرا  خصوص آن اما به. اي فاقد تقلب ارائه نمایند توانستند نسخه خودشان هم نمی
انـد،   بود و باعث شده بود که جز واقعیات مادي را درك نکنم و مانند کسی باشم که راه تنفسش را بسته

ها افتاده بودم و قادر نبودم در هواي پـاك و زالل تـو    زنان را زیر آن همانا فشار بارهاي گران بود که نفس
  .تنفس کنم

                                                
1 Alypius 
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12  
م از پرداخت حق یس اساتیدالتدر استنکاف محصالن ر  

م گسیل می با وجود این، مشتاقانه آن ي آموزگاري در  دار شدم و آن، حرفه داشت، عهده چه که مرا به ر
ا  . کم شناخته شوم، نزد خود گرد آوردم توانستم به یاري آنان کم ابتدا چند شاگرد که می. فن بیان بود امـ

م آمدم، با برخی سنت گویی به من اطمینان . در آفریقا ندیده بودم ها مواجه شدم که نظایرش را چون به ر
ا  . جا اثري نیست سروپاي آن شده به دست جوانانِ بی کارگرفته هاي به جا از خشونت دادند که در این می امـ

التدریس را که رقم کالنی بود، به معلـم   اند تا حق ناگهان به من خبر دادند که آن جوانان با هم عهد کرده
اعتنا نسبت به عـدالت و   بی هیچ حرمتی نسبت به عهد خود و بی. معلم دیگري بروند خود نپردازند و نزد

ا     چـه، نسـبت بـه ضـرري کـه      . »اي نـاقص  کینـه «صرفاً با عشق به پول، از آنان کینه بـه دل گـرفتم؛ امـ
 از. شـدند  ورزیدم تا گناهی که نسبت به همه مرتکب می تر کینه می توانستند به من وارد آوردند بیش می

ي دسـت   آنان با دل بستن به مواهـب زودگـذري کـه ملعبـه    . نمایند انگیز می این رو چنین مردمی نفرت
اش است ـ با در آغوش گرفتن دنیاي فرّار، با کوچک   کننده ي لجن، لودن دستان لمس زمانند ـ تنها فایده 

هنگـامی کـه از پـس    خـوانی و او را   گذري، تویی که روح آدمی را به خـود مـی   شمردن تو، تویی که نمی
  .»1کنند آنان به دور از تو، فسق و فجور می«بخشایی؛ آري،  گردد می هایش به سوي تو بازمی هرزگی

ا در عـین حـال دوستشـان دارم، از آن رو کـه      . هنوز هم از چنین مردمان فاسق و نابکاري مکدرم امـ
دهند و  کنند، به پول ترجیح می می خواهم این بود که ببینم آنان علمی را که دریافت دل. شوند اصالح می

اي سرشـار از اطمینـان و نیـز     کـه حقیقـت هسـتی و سرچشـمه    ! حتّی تو را به این علم، اي خـداي مـن  
  .ترین پاکی بخش آرامش

تر عزمم جزم آن بود که از شرارت در حـق خـودم رنجـه نگـردم، تـا آن کـه در        اما در آن روزها بیش
  .باشمي اصالح ایشان در راه تو  اندیشه

13  
، به قصد تعلم در فن خطابه در مـیالن و  2گسیل شدن آگوستین از سوي سیماك

  استقبال پرشور آمبروسیوس

م درخواستی مبنی بر اعزام یک معلم خطابه به این شهر نوشته شده  در این زمان، از میالن به حاکم ر
ن دوسـتانی کـه سرمسـت    ي همـا  من این مقـام را بـه واسـطه   . پذیرفت بود که به خرج دولت صورت می

جا  در واقع براي خاتمه دادن به ارتباطم با آنان بود که به آن. هاي مانویان بودند، درخواست کردم دیوانگی
                                                

  27، بند 72مزامیر، باب  1
2 Symmaque 
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سیماك ـ که در آن زمان حاکم شهر بـود ـ    . کدام بدین امر واقف نبودیم رفتم؛ ولی نه من و نه آنان، هیچ
  .ي آن برآمدم، او مرا به میالن فرستاد عهدهوقتی از . به من موضوعی امتحانی پیشنهاد کرد

به این شهر که رسیدم، به مالقات کشیش آمبروسیوس رفتم که به عنـوان روحـی برگزیـده و خـادم     
ي  آذوقه«رفت که در میان بندگان تو،  او در آن زمان سخنوري به شمار می .ي آفاق بود پارساي تو، شهره

پـس مـرا، بـی آن کـه     . کرد را تقسیم می» ي شراب تو پیرایه یمستی ب«، »شادمانی روغن تو«، »گندم تو
این مرد خدا، پدرانـه مـرا   . خود بدانم، به سوي او هدایت کردي تا او، آگاهانه، مرا به سوي تو هدایت کند

رفتـه بـه وي    رفتـه . ي رفتار یک کشیش بود، از مـن اسـتقبال کـرد    رویی، که شایسته پذیرفت و با خوش
چه، دیگر امیدوار نبـودم  (وجوي حقیقت است  و بدواً نه به عنوان معلمی که در جستشدم  مند می عالقه

، بلکه به عنوان فردي مشفق نسبت به خـودم، مـدام بـه سـخنان او     )که بتوانم آن را در کلیساي تو بیابم
بـر  دادم؛ نه آن که وي را را با ذهنیت خویش تطابق دهم، بلکه براي آن که  خطاب به مردم گوش فرا می

ي اشتهار او هست، یا این که بالغت وي فراتر و یا فروتر از این  من معلوم گردد که آیا بالغت وي شایسته
گفـت نگـران و حسـاس     چه مـی  آویختم، اما به آن من مشتاقانه خود را به سخنانش درمی. هاست ستایش
ا از    خردمندانه که نسبت به زبان فاؤستوس، من با طیب خاطر، مجذوب این زبانی بودم. نبودم تر بـود، امـ

اي، بـراي ایـن قبیـل امـور، قیـاس       چنین مقایسه. رسید بخشی و فریبندگی آن نمی نظر سیاق، به مسرت
تـرین اصـول رسـتگاري را تعلـیم      یکی در رؤیاهاي مانویان گم گشته بود، دیگري مقدس. الفارق است مع
کم  با وجود این، بی آن که بدانم، کم. یز چنان بودمکه من ن اما رستگاري از گناهان دور بود، چنان. داد می

  .شدم به او نزدیک می

14  
استماع مواعظ آمبروسیوس قدیس، به اعراض از مانویان و عزم استقرار به عنوان 

  نوآیین در کلیسا، مادام که به حقیقت دست یازد

هایم جز براي دریـافتن   گوش کرد داشته باشم، ي آموختن حقایقی را که او بیان می بی آن که دغدغه
  .گفت، حساس نبود هنري که با آن حقایق را می

فقط اشـتیاق پـوچ   . دیگر امید نداشتم که بر آدمی راهی گشوده شود و او را به سوي تو رهنمون شود
داشتم، چیزهایی که به طور خداداد به  با وجود این، کلماتی که دوست می. سخنوري برایم باقی مانده بود

توانسـتم   وجـه نمـی   هـیچ  به. اي براي تقرب روحم شده بود اهمیت بود، وسیله بودم و برایم بیدست آورده 
گشـودم، حقیقـت نیـز،     ي قلبم را روي به سـخنوري مـی   همچنان که دریچه. ها را از هم تفکیک کنم آن

  .شد هرچند با مراتب، بدان وارد می
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تقَن، مبنـی بـر اثبـات    توان دهد، می چه وي تعلیم می آمد که آن نخست به نظرم می د در برابر دالیل م
در مقابـل حمـالت مانویـان     پنداشتم با وجودي که ایـن دالیـل   باشد و می» قابل دفاع«ایمان کاتولیکی، 

  .وجه گستاخانه نبود هیچ شدند، به سالح می خلع
نـد؛  کن را شـرح مـی   عهد عتیقچه مرا هدایت کرد، این بود که شنیدم قطعاتی مبهم از  خصوص آن به

ي متونی مرده بود و با شنیدن چنین شروحی بر حسب معـانی   شرحی که براي من از نظر ادبی، به منزله
پنداشـتم ایسـتادگی در برابـر     شدم که می آزرده می معنوي انبوهی از نکات این کتب، چندان از یأس دل

بودم مذهب کاتولیـک  جا که معتقد  از آن. معترضین و تمسخرکنندگان شریعت و پیامبران، مقدور نیست
از علماي مدافعی برخوردار است که توان رد تشکیکات را به وفور دارند، نه خـود را مجبـور بـه پیمـودن     

هایی مساوي بودند و از ایـن رو، بـی آن    دفاع و حمله، سالح. دیدم و نه ملزم به ایمانم طریق کاتولیک می
  .آمد که فاتح جلوه کنم، ایمان کاتولیک در نظرم مغلوب نمی

توانست خطاي مانویان را برمال سـازد،   هاي روحم را براي یافتن چند برهان قاطع که می ي قدرت همه
ي اکاذیبشـان نـابود و از فکـر مـن دور      زودي همـه  توانستم ذات آنان را درك کنم، بـه  اگر می. برانگیختم

حواس جسمانی مـا را بـدان    هر گاه که به جهان خارج، بر حسب طبیعتی که. توانستم اما نمی. گردید می
ي احتماالت بوده  سنجیدم که عقاید اکثر فالسفه بر پایه اندیشیدم و نیز می تر می سازد، بیش رهنمون می

  .شد تر می است، ایمانم راسخ
هـا،   ـ آن طور که از آنان شناخت داریم ـ سرگردان میان آمـوزه    ي ارباب علم و ادب همچنین به شیوه

پس به این نتیجه رسیدم که از مانویان جدا شوم، بی آن که خود را در قیـد و  . دمکر چیز شک می بر همه
توانستم به این علمایی که با نام مقدس مسـیح بیگانـه    با این حال، نمی. بند ترجیح مرادي دیگر درافکنم

  .هاي روحم را در آنان بجویم بودند، یکسره دل سپارم و شفاي درماندگی
جـا واگـذارده    اگرد مبتدي کلیسا باقی بمانم که والدینم تربیت مرا بـدان پس بر آن شدم که همان ش

  .بودند، تا شاید کورسویی از چراغ معرفت، مسیر مرا برافروزد
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  باب ششم

1  
شود که وي دیگر در  یابد و چون مطلع می مونیکاي پارسا، فرزندش را در میالن می

سـرش را کاتولیـک   کند کـه عنقریـب پ   ي مانویان نیست، یقین حاصل می جرگه
  .خواهد یافت

کجا خود را نهان کرده بودي؟ آیا این تو نبودي که مـرا آفریـدي،    ،1آه تو اي امید من به هنگام شباب
سرشتی متفاوت با بهائم عطایم کردي و داناتر از طیور آسمانم خلق کردي؟ من طریق ظلمانی و لغزان را 

مید از ادر غرقاب گرفتار آمده بودم، نامطمئن و نا. یافتم جستم و نمی پیمودم و تو را خارج از خودم می می
  .یافتن حقیقت

وجوي من نهاد و بـه نیـروي تقـوایش، زمـین و دریـا را در پـی مـن         در این هنگام مادرم پا به جست
او در حـوادث سـفر دریـایی بـه     . کـرد  ها احساس آرامش مـی  جست و با توکل به تو، در تمامی مهلکه می

. بخشـند  وارد مشوش را امید می بخشید؛ آنان که خود بر حسب عادت، مسافران تازه میگرمی  مالحان دل
ي تو بود و تو خـود بـدو    کرد که به بندرگاه خوبی خواهند رسید، زیرا این تجلی اراده او به آنان وعده می
  .وعده داده بودي

قیقت نومید بـودم، بـا وجـود    در حالی که از نائل آمدن به ح. اي عظیم یافت سرانجام او مرا در مهلکه
این، وقتی او را از این که دیگر مانوي نیستم ـ بی آن که هنوز مسیحی کاتولیک باشم ـ مطلع کـردم، از    

آرامـی بـر    او فقـط بـه  . شنوي، از جـا برجهیـد   می را اي که وقتی خبر غیر مترقبه فرط خوشحالی، چندان
گریست که گویی مرگ مرا در ربوده بـود و در   من مینوایی من خیره شده بود و چندان بر  اي از بی نقطه

: حضور تو آورد؛ از براي آن که تو به پسر این بیوه نهیب زنـی  بهاي  این اندیشه بود که مرا سوار بر کجاوه
خـود مـرده، دوبـاره حیـات خـود را       تا این کسی که خودبه» !2کنم برخیزي اي مرد جوان، به تو امر می«

  !م کند و از جانب تو به مادرش بازگردانده شودبازیابد و شروع به تکل
حال آن که . ام، دلش از فرط شعف به تپش درنیفتاد گاه که دانست دچار چه تحول شگرفی شده و آن

من هنوز بـه حقیقـت دسـت نیافتـه      .کرد ي او بود که با اشک و البه درخواست می ي هرروزه این خواسته
عالوه تو لطف خود را شامل حـال او کـرده بـودي و او     به. ده بودمبودم؛ گرچه خود را از خطا بیرون کشان

                                                
  .اي و از طفولیتم اعتماد من بوده* اي خداوند یهوه، تو امید من هستی : آمده، 6و  5، بندهاي 71در کتاب مزامیر، باب  1
  15، بند 7لوقا، باب  2
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به این ایمان دارد که قبل از مـرگ، مـرا مسـیحی    : گفت بسیار آرام، با قلبی آکنده از ایمان به مسیح، می
ي  گـاه تـو، اي چشـمه    اما در پیش. گفت ي آن چیزي بود که او به من می پایبندي خواهد دید و این همه

افزود، تا ایـن کـه تـو در دسـتگیري از مـن بشـتابی و ظلمـات مـرا          هایش می ر دعاها و اشکرحمت، او ب
هاي آمبروسیوس  دوید که در آن، خود را به کتاب با شوري بیش از پیش به سوي کلیسایی می. برافروزانی

اي  شـته ي فر او را به مثابه. »جوشید اي بود که از آن آب حیات می سرچشمه«که گویی  آویخت، چنان می
خواند و  ها فرامی دانست که این آمبروسیوس بود که مرا بدین شک داشت، زیرا می از جانب خدا گرامی می

دهنـد ـ آن    ي خطرناك ـ که اطباء بـدان نـام بحـران مـی      از این رو مطمئن بود که من، پس از یک دوره
  .بیماري بس مهلک را پشت سر خواهم نهاد

2  
ن خوراك گوشت به مزار شهدا، تحت تـأثیر تعـالیم   امتناع مونیکاي پارسا از برد

  آمبروسیوس

، نان، و شراب مقدس به 1بر طبق عادت مألوفش در آفریقا، مقداري خوراك گوشت یک روز که مادرم،
وقتی فهمید این ممنوعیت از سـوي کشـیش   . برد، دید که دربان این عطایا را نپذیرفت مزار مقدسین می

قضاوتی در مورد تحریم آمبروسیوس کند، با چه تواضع و تمکینـی آن را   وضع شده است، پیش از آن که
زیرا قلب او اسـیر افـراط نبـود و    . سادگی عادت خود را محکوم کرد و مرا به ستایش واداشت پذیرفت و به

همچون برخی از رجال و نسوان کـه در  . سوداي شراب او را به سوي عداوت با حقیقت متمایل نکرده بود
خوارگان را برابر جام آب  گردند که می سرایان قناعتند، دستخوش تهوعی می که شنواي مدیحه همان حال

آورد، بـراي   اما او که زمانی سبدي مملو از طعام براي خیرات و مبرات به همراه مـی . شوند بدان دچار می
انعش ـ  آن که به دیگران تفهیم کند جز جامی کوچک از شـراب آمیختـه بـه آب ـ بـه خواسـت کـام قـ        

تر شـده   گرفت و اگر مزارهاي متبرك بسیاري موجود بود، باز همان جام کوچک شراب بسیار رقیق برنمی
زیـرا او در پـی فضـیلت بـود و نـه در      . کـرد  را به مدد قناعت، میان مستمندان و دیگر افراد تقسـیم مـی  

  .وجوي لذت جست
، این قبیل مرسومات را حتّی در مورد مادرم به محض آن که دریافت این واعظ شهیر و این معلم تقوا

اري داد و   اند ممنوع کرده است ـ براي آن که نمی  پیشه کسانی که قناعت بایست به مخموران فرصت خمـ

                                                
در التین آمده که خوراکی بود مرکب از آبِ گوشت و خمیـر کـه    Putesي  معادل کلمه Viandesي  ي آرنولد داندیلی، کلمه در ترجمه 1

کلیساي کاتولیک در بـادي  . کند جا، به رسمِ بردن غذا به مزار شهدا اشاره می ن در اینآگوستی. رفت در مراسم خیرات و مبرات به کار می
کرد؛ از قبیل پاشیدن قطراتی از شراب خالص بـر گـور و یـا در نظـر گـرفتن       امر، آداب و رسومی را که ریشه در شرك داشت، تحمل می

  .ها ایستاد و چنین رسوماتی را ممنوع کرد فراطاما سرانجام در برابراین قبیل ا! سهمی از غذاي نذري براي متوفی
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جا که این قبیل مراسم آباء و اجدادي به آداب خرافی ملحدان شباهت بسیار داشت ـ از آن با کمال   از آن
هاي زمینی بر مزار شهیدان بـرد، بایـد بـا     ه سبدي پر از مائدهمیل امساك ورزید و دانست به جاي آن ک

دسـتان را مـورد تفقـد قـرار دهـد و پروردگـاري را بسـتاید کـه          توانست، تهی جا که می قلبی منزه، تا آن
اي براي مصائب شهیدان، هنگام قربانی شدنشـان و هنگـام ظفرمنـدي عرضـه      جسمش را به عنوان نمونه

دهـد کـه اگـر ایـن      پروردگارا، خداي من، قلب من در حضور تو چنین گواهی می با این حال،. داشته بود
داشت، بطالن چنـین رسـومی را از    ممنوعیت از جانب آمبروسیوس نبود، مادرم که او را بسیار دوست می

مند بود و آمبروسـیوس نیـز بـه خـاطر      به خاطر رستگاري من، به او بسیار عالقه. پذیرفت جان و دل نمی
. گذاشـت  داد، به او احترام زیادي مـی  رهیزکارانه و همتی که براي رونق دادن کلیسا به خرج میزندگی پ

بایست به داشتن چنین مادري افتخار  دید، از تحسین کردن من و یادآوري این که می اغلب وقتی مرا می
چیـز   سی که بر همهگونه فرزندي در قالب من دارد؛ ک دانست که این مادر، چه او نمی. کنم، فروگذار نبود

  .داشت که بتوان راه زندگی را پیدا کرد کرد و باور نمی شک می

3  
هـاي   ها و مطالعات آمبروسیوس قدیس را از گذران اوقـات بـه مصـاحبت    مشغله
  .داشت خواه بازمی دل

. نسـتوه   وجو شایق بود و به مباحثه اما روحم به جست. کردم به زاري، مساعدتی طلب نمی هنوز از تو،
او را کـه قدرتمنـدان کـالن، تکـریمش     . دیـدم  بخـت مـی   آمبروسیوس را بر حسب دنیایش مردي خوش

پروراند، ستیري  توانستم امیدهایی را که در سر می نمی. آمد او در نظرم دشوار می» تجرد«فقط . کردند می
دمانی گوارایی را چشید، شا کرد، تسالهایی را که در مبارزه با نفس می هاي مقامش می را که علیه وسوسه

من در این مـوارد هـیچ   . یافت، تصور کنم که در تناول نان تو، با دهانی رازدار که در قلبش نهفته بود می
   .اي نداشتم تجربه

زیـرا  . رفـت، خبرنداشـت   اي کـه بـیم سـقوط مـن در آن مـی      او نیز چندان از اضـطراب مـن و ورطـه   
فوجی از سانی که گرفتار آمده بودند و او از آنان در . خواهمخواهم بود، از او ب چه را که دل توانستم آن نمی

لحظات کوتاهی هم که آنان گرداگـردش  . وشنود با وي بازداشتند گر بود، مرا از گفت هاشان یاري خواسته
  .کرد نبودند، با خوراك، نیاز جسمش را و با مطالعه، نیاز روحش را برطرف می

اما . کرد کرد و ذکاوتش معانی را موشکافی می را طی می چشمانش صفحات کرد، وقتی که مطالعه می
جا بودم ـ زیرا در سراي او بر احدي بسته نبود و معمول نبود   غالباً وقتی که آن. آرمیدند صدا و زبانش می

خواند و هرگز این کار را به نحوي  دیدمش که با صداي خیلی آرام می که کسی آمدنش را اعالم کند ـ می 
کـرد بـه عمـد، مصـدع اوقـاتش       چه کسی جرأت می(نشستم  مدتی مدید ساکت می. داد نمیدیگر انجام 
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کردم که در این لحظات کوتاه، وي براي رفع خستگی از بدن  شدم، تصور می پس از آن که دور می) شود؟
شـاید او بـدان   . خواهد به کاري مشـغول باشـد   کند و نمی وفتق امور استراحت می و جنجال ناشی از رتق

کرد که مبادا مستمعی دقیق و شیفته ـ در حالی که به بعضـی    ت از خواندن به صداي بلند امتناع میجه
بر سر نکات غامض گردانـد و گنـاه     ي توضیحات و مباحثه از عبارات مبهم برخورده ـ او را مجبور به ارائه 

آورد و این  یش را پایین میلذا صدا. هایی که براي خود برگزیده بود بیافتد این اتالف وقت به گردن کتاب
توانست براي  عالوه قصدش هرچه بود، می به. خود دلیل خوبی بود براي آن که با صداي پایین مطالعه کند

تـو کـه در قلـبش خانـه      قدر مسلم، فرصتی براي راز و نیاز با هاتف مقدس. کسی چون او پسندیده باشد
من در کمین یـک  . گردید ک دیدار کوتاه مطرح میداد، به جز وقتی که مسائل در ی کرده بود، دست نمی

هـا   در هر حال، یکشـنبه . یافتم اما هرگز آن فرصت را نمی. لحظه فراغت بودم تا راز دلم را برایش بازگویم
رفتم و ایمـان مـن، بـیش از پـیش ریشـه       اش می براي شنیدن مواعظش پیرامون حقیقت، پاي سخنرانی

هایی که فریبشان را خورده بودم و علیه کتب مقدس توطئه  راهاي کذابتوانست گره از افت دواند و می می
وقتی با ین قول که انسان بر صورت خداوند خلق گردیده اسـت پـی بـردم، پسـران     . کردند، بازگشاید می

از تـو   ي تولیت کلیساي کاتولیک، حیات دوباره بخشیده بودشـان،  روحانی تو، آنان که لطف تو به واسطه
توانسـت   چه کـه مـی   ور در کالبدي انسانی نداشتند؛ هرچند که تصویر ذهنی آنان از آنجز تصوري محص

همه سال نه علیه ایمان کاتولیـک، بلکـه علیـه     ذاتی معنوي باشد، مبهم بود و من از این که در طول این
طرفی کردم، از سویی خوشحال بودم و از  گرایانه، همچون سگی پارس می ي ادراکات ماده تصورات زاییده

اما تو، در . دادم، جسور و ملحد بودم ام تعلیم می من در نقاديِ اصولی که به مدد تفحصات اولیه. شرمگین
تـویی کـه عـاري از    . چنین به ما نزدیکی، چنان نهان و چنـین حاضـري   اي و این عین حال که بلندمرتبه

جـا حضـور کـاملی داشـته      هـیچ  جا حاضري، بی آن که در اعضاي خرد و کالنی، اما به طور کامل در همه
اي؛ انسـانی   ي خودت آفریـده  با این حال، انسان را بر گونه. باشی و حقیقتاً فاقد شکل جسمانی ما هستی

  .که سراپا در بند مکان است

4  
بستند در محضر آمبروسـیوس   تعلیم پاسخ به تشکیالتی که مانویان به کلیسا می

  قدیس

ي تصویر تو آفریده شده است دشوار بود، الجرم بایسـتی   انگاره درك این معنا که انسان بر چون برایم
را به جاي انکـار  » عقیده«گونه باید این  کردم تا دریابم چه کوفتم و تحقیق می وجو حلقه می بر در جست
خلید  هرچند حدت رنجی که براي به دست آوردن یقین و باوري که جانم را می. اش، فهم کرد گستاخانه

دادند، شـرمنده   ي یقین می تر از ملعبه شدن و اسارت در دام کسانی که به من وعده ، بیششد تر می بیش



  99  اعترافات آگوستین قدیس
 

http://www.seapurse.ir 

اما در همان هنگام هـم یقـین داشـتم کـه     . نادرستی این عقاید، بسی دیرتر بر من معلوم گشت. شدم می
ها  بدم، آن تر، وقتی با کلیساي کاتولیک تودرگیر مرافعات کورکورانه ها قطعیت ندارند؛ هرچند که پیش آن

توانسـت مـدرس حقیقـت     آن زمان هنوز بر من روشن نگشته بود که کلیسـا مـی  . کردم را یقین تلقی می
  .آموخت کردم، نمی شدت متهم می چه را من به باشد؛ هرچند که او آن

دیـدم در بـاور کلیسـاي     گرفت که می جا نشأت می ام، همه از آن خجلت، تحوالت اندیشه، و خرسندي
رود و در آن از زمان کودکی نام مسیح را به مـن   ات به شمار می ي کالبد پسر یگانه ه به منزلهیکتاي تو ک

وجه جایی براي این مطایبات وجود ندارد و جـز تـو، اي خـداي مـن، اي خـالق       هیچ تعلیم داده بودند، به
کـردي و   تـویی کـه در قالـب انسـانی تجلـی     . داد اش چیز دیگري تعلیم نمـی  چیز، در خلوص عقیده همه
  .اي که بتوانندت تصورکنند ي مکان گشتی، به حد و اندازه چنین از همه طرف محبوس محدوده این

همچنین خشنود بودم به این که دیگر مرا وادار به قرائت شریعت عتیق و زندگانی انبیاء ـ بـه همـان     
لـق نداشـت ایـراد    سیاق پوچی که سابق بر آن، وقتی که بر قدیسین تو به جهت عقایدي که بدیشـان تع 

  .کردند گرفتم ـ نمی می
اش، با  هاي مردمی شنیدم که اغلب در خطابه من از این خوشحال بودم که سخنان آمبروسیوس را می

بـرداري از   و زمـانی کـه بـا پـرده    » .1بخشد کند و روح حیات می کالم هالك می«: داد تمام وجود پند می
آمدند عیان  شدند و به نظر خطا می عنی ظاهري ادراك میاساطیر، مفهوم باطنی متونی را که بر اساس م

دانسـتم کـه آیـا از     آورد؛ هرچند کـه هنـوز نمـی    وجه چیزي که مرا برآشوبد بر زبان نمی هیچ نمود، به می
ي قلبم  اي درغلتم و یا در بالتکلیفی بمانم، دریچه من از ترس آن که مبادا به ورطه. گوید یا نه حقیقت می

خواستم به نادیدنی  چه، می. ي هالك بود اي بسته بودم و این خود براي من به منزله اندیشهرا به روي هر 
  .شود دانست حاصل هفت و سه، ده می نیز با همان قطع و یقینی بنگرم که می

ا بـه   . شـود  قدرها هم سفیه نبودم که بپندارم یک چنین حقیقتی بر اثر فراست ادراك نمـی  من آن امـ
هایی که براي حواسم قابل دسترس  درك سایر حقایق را نیز داشتم؛ خواه در باب پدیده موازات آن، ادعاي

  .ها جز درکی مادي نداشتم اي که از آن نبودند و خواه در باب وقایع معنوي
بخشـید و روحـم را از ظلمـت     آمد، مگر پس از آن که ایمان، جـانم را شـفا مـی    و این مرا حاصل نمی
رهانید، تا این که به طریق نگاهش را بر حقیقت الیزال و الیتغیر  گرفته بودند، میابرهایی که آن را در بر 

  .تو بدوزد
                                                

ا روح    حـرف مـی  «: آمبروسیوس به آگوستین سفارش کرده بود که کتاب مقدس را با توجه به این بیان پولس حواري بخواند 1 شـد، امـ کُ
ا روح    ان را به مرگ میشده انس زیرا شریعت نوشته: ...طبق ترجمه از یونانی. 6، بند 3ي دوم قرنتیان، باب  نامه» .کند زنده می کشـاند، امـ

  .بخشد خدا حیات می
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که اغلب آن کس که به دست طبیب ناکارآمدي افتاده، از اعتماد کردن بر طبیب کـارآزموده   اما چنان
از بیم خطا، شفا را توانست جز در ایمان، شفاي خود را بجوید،  نیز واهمه دارد، روح بیمار من نیز که نمی

اي که عالج ایمان را به وفور نصیبِ ! ورزید، اي خدایم من پذیرفت و در برابر دستان تو مقامت می نیز نمی
  .کند اي؛ عالجی که به ایمان قدرت تأثیري شگرف عطا می بیماران سراسر ارض کرده

5  
  مقدسچه هنوز ادراك نکرده بود، و شروع بازشناسی آمریت متون  فهم هر آن

از آن زمان، عقاید کاتولیک را ـ با تمام تعصبی که در واداشتن انسان بـه اعتقـاد دارد و بـاور داشـتن      
ایمانی مورد تأکید مانویان  چه که هنوز تبیین نشده است، چه براي کسی قابل اثبات باشد یا نه ـ بر بی آن

ند، و در عین حال انسـان را بـر بـاور    زیرا مانویان با گستاخی، ادعاي منطقی بودن داشت. دادم ترجیح می
هـا نـاتوان    هایی که خود در تبیین نتـایج و محتـواي آن   داشتند؛ افسانه ي پوچ و یاوه وا می مشتی افسانه

  .بودند
گر و مهربانت، قلب مرا نواختی و مهیا نمودي و من خود به تمـامی   کم با دست نوازش اما خداوندا، کم

از وقایع تاریخ مردم گرفته . ه بودم، بی آن که سرسختی ورزم، آگاهی یافتمبسته باور داشت چه که چشم آن
چه را الزم بود در مورد ایمان دوستان، حکمـا، و   تا امور مربوط به اماکن و بالدي که ندیده بودم و هر آن

. دهـم توانسـتم انجـام    دیگران بدانم باور داشتم؛ ایمانی که بدون آن مطلقاً هیچ کاري در این دنیـا نمـی  
پذیرفتم،  شنیدم نمی چه را که می اما اگر آن! سرانجام با چه ایمان استواري خود را فرزند والدینم دانستم

همچنین مرا متقاعد کردي آنان که به کتب مقـدس تـو ـ کـه     . گردید دانستن برایم کامالً غیر ممکن می
اما آنانی که بـه ایـن   . کاران نیستند ي گناه اي ـ ایمان دارند، در زمره  آنان را بر اقوام مقبول و نافذ ساخته

دانی که  از کجا می«گفتند  شنیدم که می بایست اقوال آدمیانی را می من نمی. کتب ایمان ندارند، مجرمند
ها به دست خداي واحد و راستین ـ که خود نفس حقیقت است ـ به نوع انسان فرسـتاده شـده      این کتاب

هـا   زیـرا در متـونی کـه در خـالل آن    . بایست باور کـنم  د که من میو این درست همان چیزي بو» است؟
یک از ایرادات افتراآمیز با تمام حدتشان،  دادم، هیچ منازعات فالسفه علیه یکدیگر را مورد مطالعه قرار می

کن کنند؛ هرچند که هنوز نـه بـه    توانستند ایمان به وجود تو را در من ریشه حتّی براي یک روز هم نمی
  .ها در میان دستان تو است، پی نبرده بودم ي امور انسان تو و نه به این که اداره ماهیت

گرایید، اما همواره به وجود تو و به مشیت تو باور  گرفت و گاه به سستی می گرچه گاه ایمانم قوت می
ردد گـ  بـه سـوي تـو راهبـر مـی      را داشتم؛ بی آن که بخواهم چیزي از سرشت تو بدانم و یا راهی کـه مـا  

ي عقـل محـض    دلیل مجاب شدنم این است که در ما عجزي نسبت به کشف حقیقت به واسطه .بشناسم
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خواسـتی بـه    کردم که اگر نمی کم باور می من کم. ما به مساعدت مکتوبات آسمانی نیازمندیم. وجود دارد
تمام عالم به آنان عطـا  چنین اقتدار شگرفی را در  ي این مکتوبات به تو پی برند و تو را جویند، این واسطه
شـنیدم و حتّـی نکـات     جا که در بسیاري مواقع، به نحو قابل قبـولی، توضـیحات را مـی    از آن. کردي نمی

گذاشـتم، اقتـدار    انگیز مـی  انداخت به حساب حاقّ حقیقتی شگفت مبهمی را که معموالً مرا به حیرت می
س، که از یک متن سهلِ قابل فهم براي همـه،  مند بود و سزاوار ایمانی مقد مکتوبات در نظرم چندان ارج

من صراحت و صمیمیت سیاقش، قادر اسـت کـه    .تفسیري نافذ از عظمت رازش بتراود کتاب مقدس، به ی
ایـن کتـا   . ي اهـل تفکـر را هـم تـأمین کنـد      تواند خواسته بر همگان مکشوف گردد و در همان حال، می

ولـی در عـین حـال، جـز شـماري معـدود را از       . ا شـود ها را در آغوش فراخش پذیر تواند تمامی جان می
شود و حتّی اگر در این درجه از تعالی و اقتدار نبود، بـاز هـم    هاي باریک به سوي تو راهبردار نمی راه کوره

من تقدس فروتنانه هاي  اندیشه. ي زبانش، تمامی اقوام روي زمین را به سوي خود جذب کند قادر بود به ی
مـتالطم  . دادي کشیدم و به من گوش فرا می آه حسرت برمی. ند و تو در کنارم بوديمن از این دست بود

  .نهادي گذشتم و مرا وا نمی راه اعصاب برمی از شاه. نمایاندي بودم و طریق هدایتم را می

6  
  1اي نزد امپراتور استخفاف جاه در نظرش به هنگام برخواندن خطابه

هـاي   این سوداها مرا به سبب مرارت. خندیدي و تو به من می کردم ، مکنت، و تأهل آرزو مینامی نیک
هاي خُرد از  وجوي حالوت داشتند و تو نسبت به من مساعدتر از آن بودي که مرا به جست بزرگ رنجه می

  .منشأیی جز خودت برگماري
و آورد و نـزد تـ   اي خداوند، نظري بر قلب من بیافکن که به خواست تو، ایـن خـاطرات را بـه یـاد مـی     

نـوا بـود    چه بی. بگذار این جانی که تو از چنگال مرگش رهانیدي، به وصال تو نائل گردد. کند اعتراف می
چیز بشوید و روي به جانب تو آورد تا شفا  و تو، چندان بر جراحتش نیشتر زدي تا دست از همه !روح من

و تـو بـراي   ! نوا بودم چقدر بیپس . چیز بدون تو موجود نخواهد بود یابد؛ تویی که وراي هر چیزي و هیچ
ر خوانـدن     ام را دریابم، چه نوایی آن که بی گونه دست به کار شدي؟ در همان روزي که خود را بـراي از بـ
کردم ـ این اکاذیـب بـه     اي براي امپراتور مهیا کردم ـ چرا که در آن نباید از اکاذیب فروگذاري می مدیحه

قلـب مـن در حـالی کـه     . انگیخـت  حقیقت برده بودنـد برمـی   هر صورت تصدیق مخاطبانی را که بویی از
همان روز، . شد بلعید، گداخته می هایی که آن را می تپید و از تب اندیشه دستخوش چنین رنجی بود، می

آهی کشـیدم و  . نمود و سرخوش نوایی را دیدم که مست می به هنگام عبور از خیابانی در میالن، فقیر بی

                                                
  .(Valentinien II)، منظور واالنتینین دوم است (P.Courcelle)ي کورسل  به عقیده 1
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. هایی کردم هایمان تمام شد، صحبت ، پیرامون خطاهایی که به قیمت دیوانگیدوستان همراهمخطاب به 
شدم، به آنان گفتم  اندوختم و به نیش سوداهاي سخت و روزافزون گزیده می اي دردناك می من که تجربه
خـواهیم؛ مسـرتی کـه در     ي سعی و تالشمان، چیزي جز نیل به چنین حال خوشی را نمی که ما، با همه

  .آن گدا بر ما پیشی گرفته بود و ما شاید هرگز بدان نائل نگشتیمتصاحبش، 
شده به دست آورده بود، یعنی شادمانی یک سـعادت دنیـوي،    چه که وي با اندکی پول خرد تکدي آن

  .آوردم فرسا به دست می هاي بسیار طاقت وخم من با پیچ
تري را  ام، منفعت مجعول طلبانه هاي جاهاما من نیز با سودا .شاید او از شادمانی حقیقی برخوردار نبود

اگـر از مـن   . او از آرامش برخوردار بود و من از اضـطراب . کم او مسرور بود و من پریشان دست. جستم می
ا اگـر   . دادم شـادي را  دارم، شـادي یـا انـدوه را، پاسـخ مـی      تر دوست می پرسیدند که کدام را بیش می امـ
همـه   دوست داري مانند این مرد باشی یا مانند خودت، با آن که آندهی،  پرسیدند کدام را ترجیح می می
  !اما چه انتخاب کوري. دادم بگویم خودم باشم ام ساخته بود، باز ترجیح می ها آزرده ها و هراس رنج

تر بودم، خـود   بایست صرفاً به دلیل آن که از آن فقیر عالم دهند؟ نمی گونه حق را به جانب من می چه
ي  کرد و برایم فقـط بـه منزلـه    زیرا دانش براي من مسرت چندانی ایجاد نمی .کردم ز او تلقی میرا فراتر ا
و ! بود براي جلب نظر دیگران؛ آن هم نه صرفاً بـراي تعلـیم آنـان، بلکـه بـراي خشـنود کردنشـان        ابزاري
  .»1هاي مرا در هم شکستی ي تنبیه، استخوان تو با ترکه«گونه بود که  این

ایـن مسـکین، روح   . ي شـادي اسـت   چه در خور اهمیت است، همانا سرچشـمه  آن«تند گف به من می
خداونـدا آن  » !ور کنـی  خواستی روح را در مجد غوطه کشید و تو می خودش را در مستی خویش فرو می

جـا کـه شـادي آن مـرد، شـادي       تواند برخوردار باشد؟ از آن کس که به تو توجه ندارد، از چه مجدي می
  .آشفت توانست باشد و این، ذهن مرا بیش از پیش برمی مجد من نیز مجدي حقیقی نمی حقیقی نبود،
اما من وقتی خفتم، با مستیِ خود از خواب برخاستم . گسار، همان شب، مستی از سرش پرید این می

  .دانی که چند روز بدین منوال گذشت تو بهتر می. و باز خفتم و باز برخاستم
دانم کـه شـاديِ امیـدهاي راسـتین از ایـن       می. انی است که اهمیت داردي شادم سرچشمهآري، این 

شـک او   بـی . همه، میان ما تفاوت دیگري نیز وجود داشـت  اما با این. ها دور است خوشیِ بیهوده، فرسنگ
مسرورتر بود، نه فقط از آن رو که او غرق در خوشی بود و من درافتاده به رنج؛ بلکه بـه خـاطر آن کـه او    

جـدي بیهـوده را تکـدي          بختی دیگران می را با دعا براي خوششرابش  خریـد، حـال کـه مـن بـا دروغ م
همچنین، اغلب . نکات بسیاري از این دست احوال را در خالل صحبتم با رفقاي شفیقم دریافتم. کردم می

                                                
  11، بند 42مزامیر، باب  1
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د مـرا  بـردم و ایـن خـود در    از آن رنج می. یافتم که حال خوشی ندارم سنجیدم و درمی احوال خود را می
اگرچه خوشی زودگذري به تسکینم آمد، لیکن میل نداشتم حتّی دستم را براي گرفتن . کرد دوچندان می
  .گریخت زیرا پیش از آن که حتّی قادر به انجام این کار باشم، می. پیش آورم

7  
  ي جهالت آلیپیوس و رهایی او از قعر ورطه

و  1خصـوص بـا آلیپیـوس    گذاردیم؛ بـه  در میان می درد، با هم هایی بود که ما دوستان هم ها گالیه این
آلیپیوس در همان شهري بـه دنیـا    .گفتم ، که من صمیمانه از احواالت خود با آنان سخن می2نبریدیوس

وقتـی کـه مـن    . تر بود او از من جوان. هاي شهر بود ي او یکی از بهترین خانواده خانواده. آمده بود که من
زیرا بـه  . داشت کردم، او شاگردم بود و مرا خیلی دوست می ارتاژ تدریس میابتدا در تاگاسه و سپس در ک

  .داشتم من نیز متقابالً او را دوست می. آمدم نظرش مقبول و دانا می
ي آداب و رسـوم   هذا، ورطـه  به خاطر گرایش شدیدي که به رغم سن و سال کمش به تقوا داشت، مع

گیـران    هـاي معرکـه   بازي بکسرانه شدید بود ـ او را در بالهت هاي س ها ـ که در آن میل به نمایش  کارتاژي
کردم و وي در هجویات  انگیز بود زمانی که من براي عموم فنّ بالغت تدریس می چقدر رقت. فرو برده بود

گیـري   اما او به دلیل اختالفی که میان من و پدرش بروز کـرده بـود، دیگـر دروس مـرا پـی     . غلتید درمی
شـناختم و از ایـن بابـت خشـمگین و مضـطرب       گیري می اي منحوس او را براي معرکهمن سود. کرد نمی
زودي تلـف خواهـد    رسید که اگر تا آن زمان از فرط خیاالت واهی تلف نشده اسـت، بـه   به نظرم می. بودم
پنداشتم او نیز نسبت بـه مـن همـان     جا که می خواند و از آن آینده، او را با جدیت به سمت عقل می. شد
توانستند وسایل هدایت او را  کدام نمی ساسی را دارد که پدرش، نه لطف دوستی و نه حق معلمی، هیچاح

سرانجام او با تخطی از خواست پدرش، حرمت نهادن به مرا از سـر گرفـت و از آن   . در اختیارم قرار دهند
بـا وجـود   . رفت میو  داد لختی به سخنانم گوش فرا می. آمد پس، دیگر در میان مستمعین من حاضر می

هـاي عبـث،    این، من دیگر در بند آن نبودم که وي را از اتالف وقت بر اثر سوداي کور و خطرنـاك بـازي  
  .بازدارم تا مبادا بدین طریق استعدادهایش را تباه کند

 3بایسـت راهـب   آیپیوس را که از میان فرزندان تو می. ران تمام آفرینشی اما تو، اي خداوندي که حکم
ي او به وصالِ حتمی تو بیانجامد، مـرا   قدس تو گردد، از یاد نبرده بودي و براي آن که رویشِ دوبارهراز م

  .به خدمت گرفتی تا ناخودآگاه و غیر مستقیم، به او تعلیم دهم
                                                

1 Alypius 
  ، رجوع کنید به باب چهارم اثر حاضر، فصل سومNebridiusدر مورد  2
3 Alypiusشیش تاگاست بودم، ک390ي  ، در حدود سنه.  
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ام نشسـته بـودم، او پـیش آمـد، سـالمم گفـت،        در حضور شاگردانم بر جایگاه همیشـگی  یک روز که
به نظرم مناسب آمد که . متنی در میان دستانم بود. کردم دقیق شد تشریح میاي که  نشست، و به مسأله
دار نسبت به بردگان این  گیران، آن هم با لحنی نیش هاي معرکه ي خود، از تشبیه بازي براي تشریح مسأله

وجه  هیچ هدانی که ب اي خداي من، تو می. تر بیان کنم پذیرتر و روشن ام را دل بالهت، بهره جویم تا اندیشه
. اي براي جنون خود بود اما او خود در صدد یافتن چاره. قصدم تشفی آلیپیوس از شر چنین طاعونی نبود

شاید اگر هر کس دیگري به جـاي او  . هاي مرا به خود گرفت و پنداشت که روي سخن من با اوست حرف
ف، موجب شد تا از خودش ملـول  حال آن که این امر براي این جوانمرد شری. شد آزرده می بود، از من دل

حکیم را شماتت کـن،  «تر گفته بودي و در فحواي مکتوباتت این کالم را گنجانیده بودي که  پیش. گردد
چیز ـ چه بدانند و چه ندانند ـ    اما تویی که از همه. کردم من او را مالمت نمی .»1او دوستت خواهد داشت

هـاي   مر راستین است ـ بهره گیري و از قلب و زبان ما هیمه شناسی ـ و این ا  بر اساس امري که آن را می
فقـط  . کند تا دیگر بار شفا یابد ـ بسوزانند  سازي تا این جان امیدوار را ـ که خود را تباه می  اي می سوزنده

مات تو را ـ که من از عمق قلبم بدان  ح انـد، از سـتایش تـو لـب فـرو       ها معتـرفم ـ درنیافتـه    کسانی که ر
  .بندند می

خورد، بیـرون   اي که با سرخوشی در آن غوطه می آلیپیوس به دنبال این سخنان، خود را از قعر ورطه
جـد و   کرد و در حـالی کـه بـه    انگیز ندیدن روشنایی را تجربه می اي که در آن لذت شگفت کشاند؛ ورطه

یگر بدان بازنگشت، از گیران را که د هاي معرکه تکاند و تمامی پلیدي کرد، روحش را می جهد بازآموزي می
هاي پـدرش بایسـتد و مـرا از نـو بـه معلمـی خـود         سپس موفق شد در برابر مقاومت. شست جانش برمی

آلیپیوس، در حالی کـه دوبـاره در   . سرانجام پدرش رضایت داد و در این امر، وي را مختار گذارد. برگزیند
وي سـختگیري مانویـان را   . رآمیخـت آمد، به همراه من با خرافـات مانویـان د   سلک مستمعان من درمی

هـاي   این در واقع حماقتی فریبنـده بـود؛ دامـی کـه جـان     . نهاد داشت و حقیقتاً بر آن ارج می دوست می
کرد؛ همان کسـانی کـه    اي را که هنوز شایستگی تفحص در عمق فضیلت را نداشتند، گرفتار می برگزیده

  .زدند پارسایی ریاکارانه را بر چهره میخوردند و نقاب دروغین  سادگی فریب ظواهر را می به

8  
  هاي مخوف گالدیاتورها آلیپیوس و درافتادن به دام تماشاي نمایش

م بـر    گنجید، اش نمی ي والدین در مخیله ي مورد عالقه در حالی که اعراض از پیشه براي عزیمت بـه ر
اورنکردنی و سودایی به همان هایی ب جا به موقعیت او آن. جا تحصیل حقوق کند من پیشی جست تا در آن

                                                
  8، بند 9کتاب امثال، باب  1
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هـا بیـزار    هرچند که ابتدا از این نمایش. اندازه غیر قابل تصور، براي دیدن نمایش گالدیاتورها دست یافت
گشـتند، بـه طـور     کالسانش از شـام بـازمی   بود و اکراه داشت، اما یک بار وقتی که به اتفاق دوستان و هم

تئـاتر بردنـد؛    میلش، وي را به زور و با خشونتی دوستانه، به آمفیاتفاقی او را در خیابان دیدند و به رغم 
به آنان  .آمدند هاي منحوس به معرض نمایش درمی هاي سفاکانه و بازي جایی که آن همان، همین نمایش

توانید روح و دیدگان مـرا   بنشانید، اما آیا می جا آنزور بکشانید و در  توانید بدن مرا به شما می«: گفت می
جا همچون غایبان هستم و به هنگام بیرون آمـدن،   ها ثابت نگاه دارید؟ من در آن ز به روي این نمایشنی

خواسـتند   شـاید مـی  . دوستانش این سخنان را باور نداشتند» .ها چیره خواهم شد هم بر شما و هم بر آن
کـه   ر رسـیدند و چنـدان  تئـات  سرانجام بـه آمفـی  . کند یا نه چه که گفته است عمل می ببینند آیا او به آن

آلیپیـوس،  . سـوخت  تـرین سـوداها مـی    فضاي تماشاخانه از سـموم وحشـیانه  . توانستند، جاي گرفتند می
خوشا به حال آسمان که او نیـز  . هایش را فروبست و روحش را از درآمیختن به این سفاکی بازداشت پلک
چنان فریاد و هیاهویی در  رخ داد و آن اي در آن مبارزه، حادثه. هایش را بر چنین نمایشی بسته بود گوش

پنداشـت   کاوي خـود شـد و در حـالی کـه مـی      مغلوب حس کنج. میان جمعیت افتاد که او از جاي پرید
درونـش در هـم شکسـت؛    . ي تحقیر و تسلط بر آن است، چشمانش را گشود نمایش هرچه باشد او آماده

  .کرد ماشایش میتر از شکست گالدیاتوري که با ولع، ت شکستی بس خطرناك
او فروافتاد و سقوطش از فروافتادن گالدیاتوري که به سبب آن فریادها در جماعت تماشاگر شده بود، 

گاه براي آن که روحش نیز در هم کوبیده شود،  آن. او آن فریادها را با گوش خود شنیده بود .تر بود سخت
قدر ضعیف بـود کـه بـه جـاي تکیـه       نچشمانش نیز گشوده شد و روحش که بیش از تهور گستاخ بود، آ

. را دید، وجودش ماالمال از حس خشونت شد» خون«او به محض آن که . کردن به تو، بر خود اتکا داشت
ناخودآگاه، در حالی که محو تماشـاي ایـن   . برعکس، نگاهش را بر آن دوخت. دیگر از نمایش رخ برنتافت

او دیگر آن کسی نبـود  . چشید طعم خشونت را می درگیري جنایتبار شده بود و مست از شهوتی خونین،
ي همان  بلکه فردي بود که با آن جماعت آمیخته شده بود و شایسته. جا آمده بود که به رغم میلش به آن

جا بود که  او تماشا کرد، فریاد کشید و مجذوب شد، و از این. دیگر چه بگویم. دوستانی که آورده بودندش
انگیخت؛ اما به عنوان سردسـته و مشـوق    جا برمی رد که او را به بازگشتن بدانآمیز پیدا ک هیجانی جنون

ندش و به او آموخت که نه به خود،  بر اثر همین جنون بود که دستان قادر و بخشاینده .دیگران ي تو، برکَ
  .ها بعد متحقق شد بلکه به تو اعتماد کند؛ هرچند این خواسته مدت



  106  اعترافات آگوستین قدیس
 

http://www.seapurse.ir 

9  
  طریق شناختابتالیی دیگر براي یافتن 

ساز  و البته خود زمینه. اش ذخیره شد ي درمانی براي آینده به منزله ترتیب این ماجرا در ذهن او، بدین
روزي در  کـرد، نـیم   زمانی که هنوز در کارتاژ محصل بـود و دروس مـرا دنبـال مـی    . ي دیگري شد حادثه
خداونـدا،  . اندیشـید  کردند، می بر میهایی که محصالن از  شهر، در اطراف یکی از همان خطابه 1گاه میدان
آري، . گاه، به عنوان سارق دستگیر شود جا بود که تو مقدر کردي که وي به دست نگهبانان میدان در این

اکنون بدانـد   خواستی فردي که روزي قرار است چنین بلندمرتبه گردد، از هم زیرا می. این خواست تو بود
لوحانه، دیگري  زم است و آدمی نباید با مسامحه و گستاخی سادهي ادراك بزرگی ال که براي شناخت، قوه

  .را محکوم کند
نمایی  جوانک محصل .زد ها و قلمش گشت می جا، تنها جلوي محکمه، با لوحه خبر از همه آلیپیوس بی

کرد و بی آن که آلیپیوس را متوجه خود کند، بـه   که سارق حقیقی بود، با خود پنهانی تبري را حمل می
ها کـرد و   اي که بر فراز خیابان صرافان تعبیه شده بود، حمله کرد و شروع به بریدن نرده رمی برجستهطا

با صداي تبر، صرافان از پایین سروصـدا کـرده، مـردم را تهیـیج نمودنـد تـا       . سرانجام هم نرده را شکشت
شود، سالحش را رهـا   سارق صدایشان را شنید و از ترس آن که مبادا دستگیر. خالفکار را دستگیر کنند
وي . گریزد بیند که مرد با چابکی می آلیپیوس که متوجه حضور او نشده بود، می. کرد و خود را نجات داد

جا را ترك کرده بود و تبـرش   خواست دلیل این کار را بداند، به محلی آمد که متواري آن در حالی که می
در این هنگام مـأموران  . د و مشغول وارسی تبر شدمات و مبهوت بر جاي خود ایستا. را باقی گذاشته بود

کشـان بردنـدش تـا در برابـر      کشـان  .سر رسیدند و او را در حالی که تبري در دستش بود، توقیف کردند
پس او را بردند تـا بـه   . اند گاه، فخر بفروشند که دزد را در حین ارتکاب جرم گرفته ازدحام مردم و میدان
! پس خداوندا. مقرر نبود چنین درسی چندان هم به دوردست احاله داده شوداما . دست عدالتش بسپارند

تک آن افراد ظنـین بـود کـه مبـادا سـارق اشـیاي        زیرا این مقام به تک. زودي مواجهه صورت پذیرفت به
معمـار مـذکور،   . توانست سارق حقیقی را بشناسد اما اکنون دیگر می. گاه بوده باشد مفقودشده در میدان

دستش را گرفت و  .ي سناتوري که شاهد حشرونشر مکرر وي با آلیپیوس بود، او را شناخت ر خانهاغلب د
نج دنجی دور از مردم می . کـرد  وچرا می ي ناگوار چون برد، پیرامون دلیل این حادثه در حالی که او را به کُ

ماتت و هشـدار خواسـت   کردند، با ش وقتی از کم و کیف ماجرا مطلع شد، از تمام حاضرینی که هیاهو می
غالمی جوان به کنار در . ي مرد جوانی رسیدند که مرتکب سرقت شده بود آنان به خانه. که از پی او بروند

                                                
1 Forumم قدیم، مردان براي رسیدگی به امور عمومی در آن تجمع میکردند ، جایی که در ر  
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پـس  . تر از آن بود که از به مخاطره انداختن موقعیت اربابش، خوفی بـه دل راه دهـد   وسال سن او کم. آمد
  .گاه تعقیب کرده بود خود ارباب را تا میداندر واقع، او . راحتی پرده از روي حقیقت برداشت به

معمار هم تبر را به پسرك نشان داد و از او پرسید کـه  . آلیپیوس او را شناخت و این را به معمار گفت
ي  بنابراین بازخواستش کردند و او نیـز بـه بقیـه   » .مال ماست«: متعلق به کیست، پسرك فوراً جواب داد

  .ماجرا اقرار کرد
ها متوجه آن خانه شد و سـرانجام آلیپیـوس پیـروز     ا مجاب شدن جماعت، سایر تجسسترتیب ب بدین
بایست ماجراهاي بسیاري را در کلیساي تو قضـاوت کنـد، از    خداوندا، مبلغ آتی سخنان تو که می. گشت

  .این ماجرا تجربه و حکمتی مضاعف به دست آورد

10  
  کارگزار عادل

م یافتم؛ همان او بـراي آن کـه از مـن     .تري پیدا کرد ه وي با من مؤانست بیشجا ک پس من او را در ر
ترتیب او بـیش از آن   بدین. اش را به کار بگیرد، همراه من به میالن آمد جدا نشود و نیز اطالعات حقوقی

تـا آن زمـان، سـه بـار، بـی هـیچ       . ي خود توجه کند، به خواسـت والـدینش گـردن نهـاد     که به خواسته
چـه   آن. زده کرده بود ي همکارانش را شگفت قاضی را ایفا کرد؛ چیزي که همهچشمداشتی، نقش معاون 

ساخت، این بود کـه معمـوالً در قضـاوت، زر را بـر درسـتکاري تـرجیح        که او را بیش از همه متعجب می
هاي حرص مـال، بلکـه بـه نـیش تـرس هـم مـورد آزمـون قـرار           شخصیت وي نه فقط با جذبه. دادند می
  .گرفت می

در این دوره، سـناتور زبردسـتی بـود کـه یـا بـا حسـن        . منصبی در ایتالیا شد م، معاون صاحباو در ر
او ماننـد متنفـذین همتـاي    . سلوکش یا به حکم ارعاب، بسیاري از مردم را به طرف خود جلب کرده بود

ي  سـناتور بـه او وعـده   . آلیپیوس با وي مخالفت کرد. خواست دست به کاري غیر قانونی بزند خودش، می
از تهدید مدد گرفتند، اما او تهدیدات را نیز زیر پا نهـاد و بـا    .وي خندید پیشنهادآلیپیوس به . رشوه داد

چـه، او نـه سـوداي دوسـتی بـا      . اش برانگیخـت  این کار، تحسین همگان را نسبت به قابلیت نفس نـادره 
ي خدمت یا خیانـت   رائهشخصیتی متنفذ را در سر داشت و نه از خصومت شخصیتی که وي را به خاطر ا

منصبی که آلیپیوس مشاورش بود، گرچه تمایل به تأیید عمل سـناتور   صاحب. شناخته بود، واهمه داشت
افکنـد و بـه او    ها را به دوش آلیپیوس مـی  وي تمام مسؤولیت. کرد نداشت، صراحتاً هم با او مخالفت نمی

همه، اگـر بـه آن    با این. گفت البته راست هم میخواه خود رفتار کند، و  دهد به دل گفت که اجازه نمی می
  .کرد ورزید، برکنارش می کار مبادرت می
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توانست با تجارت  او می .اش نسبت به ادبیات بود کرد، همانا عالقه یگانه چیزي که آلیپیوس را اغوا می
ا  . و سوداگري در امور قضاوت و حقوق، پول خوبی بابت مکتوباتش به دسـت آورد  ر عـدالت کـارگزا «امـ «

طلبانه رهانید و این رهایی، روي او را بـه سـوي    هاي منفعت بودن را ترجیح داد و لذا خویش را از وسوسه
کرد، بر قدرت نفـوذي کـه امکـان آن را     را که از فساد او جلوگیري می» انصاف«او . بهترین جهت گرداند

ی که در امور خُرد وفـادار اسـت، در   کس«این امر کوچکی بود، لیک . داد کرد، ترجیح می برایش فراهم می
بیـان شـده   » حقیقـت تـو  «اي نیست که از زبان  ها کلمات بیهوده و این» امور کالن نیز چنین خواهد بود

هاي حقیقی را بر شما  هاي مجازي درستکار نبوده باشید، کیست که ثروت اگر شما در مورد ثروت«: است
در دستان شماست امانت و صداقت نورزید، چه کسی مالی را عطا کند؟ و اگر در مورد مالی که از دیگران 

  »؟1که متعلق به خود شماست، بر شما خواهد بخشید
ي تنگاتنگ بـا مـن داشـت و در تردیـدهاي مـن در مـورد        دوستی که تا بدین حد رابطهگونه بود  این
  .کرد بایستی برگزینم، مشارکت می اي که می ي زندگانی نحوه

جا تردد داشـت ـ    ود ـ که در مجاورت کارتاژ بود و هم کارتاژي که مدام به آن نبریدیوس نیز موطن خ
اش روان  اش، و نیز مادري که مایل نبود در پی ي پدري، خانه او از امالك قابل مالحظه. را ترك کرده بود

  .شود، دست شست و به میالن عزیمت نکرد، مگر به قصد زندگی با من
رد،    او نیـز همچـو مـن بـه دنبـال زنـدگانی سـعادتمند آه حسـرت         در طلب عطشناك حقیقـت و خـ

  .آمد شد، و با فراستی وافر، به موشکافی مسائل دشوارتر برمی کشید، دچار تردید می برمی
دمیدند و هر سه گشوده به سویت در انتظار آن  جا سه دهان گرسنه بود که جوع خود را در هم می آن
به لطف تو، در تلخی زندگانی روزمـره، اگـر در صـدد    . شان داري یرا ارزان» رزق مقرر«اي بودند که  لحظه

گردانیـدیم و   پس با فغان و ناله روي برمی. خوردیم آمدیم، به ظلمات برمی هایمان برمی دانستن علت رنج
کـردیم و بـه رغـم     اغلب این سخن را تکرار می» تا به کی مغضوب درگاه تو بودن، تا به کی؟«: گفتیم می

زیرا در آن صورت هیچ اطمینان و ایقانی که بتـوانیم بـر آن   . کردیم اصد دنیوي را ترك نمیگفتن آن، مق
  .یافتیم تکیه کنیم، نمی

                                                
  12و  10، بندهاي 16انجیل لوقا، باب  1
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1  
  ها پیرامون معیشت تشریح تردیدها و خیل اندیشه

دورانـی کـه شـاهد    . دهـد  گذر ایام را طی این نوزده سال پیش رویم قرار می ام گیج و مبهوت، حافظه
ي عشقِ به خرد و دانایی در وجودم بود، و گواه بود که به رها کردن امیدهاي عبـث و   زبانه کشیدن شعله

در آن هنگام دیگر سی ساله شده بودم و . شد، چقدر مصمم بودم اي که در من برپا می هاي فریبنده جنون
شدم و در  رمید، از خود به در می ي سرور آن دمی که از کفم می هنوز هم در همان لجن فرومانده و غرقه

فردا خواهم یافت؛ حقیقت بر من عیان خواهد شد و دیگرش از کـف نخـواهم   «: گفتم آن حال به خود می
  ».چیز را برام تبیین خواهد کرد زودي فاؤستوس خواهد آمد و همه به. داد

ا نـه   .مان بـه دسـت آوریـم    توانیم هیچ یقینی براي هدایت زندگی ما نمی! مردان آکادمی اي بزرگ امـ !
تـر در   چه را که پیش از این رهگذر، آن. وجو کنیم و مأیوس نشویم تري جست ایید باز هم با توجه بیشبی

هـا را بـه    شـد آن  میان مکتوبات کلیسا برایم گنگ و نامفهوم بود، دیگر برایم چنین نبود و زین پـس مـی  
والدینم مـرا بـدان نهادنـد،     جا که هایم را بر موقعیت طفولیتم، آن گام. اي دیگر و بسیار دقیق فهمید گونه

وجو کـنم؟ تـا کـه     توانستم آن را جست اما کجا می. وضوح حقیقت معلومم گردد متوقف خواهم کرد تا به
هاي من نداشت و مـن نیـز فرصـتی     گشتم؟ آمبروسیوس فرصتی براي شنیدن حرف باید به دنبال آن می

کردم؟  گونه و در چه زمانی تهیه می ایم، چهها تفحص نم بایست در آن هایی را که می کتاب. براي خواندن
توانستم امانت بگیرم؟ بیاییم بـه خـاطر رسـتگاري روحمـان اوقاتمـان را تنظـیم کـرده،         از چه کسی می

چه را که بدان باور نداشتم،  ایمان کاتولیکی، آن: رجایی واثق به وجود آمده بود. ساعاتمان را تقسیم کنیم
اند، بر این گماننـد کـه    آنان که در این زمینه تعلیم دیده«: اساس بود م بیاما ادعاهاي من ه. آموخت نمی

ي جنایتی است و من به کوفتن این در مـرددم کـه    محدود کردن خداوند در قالبی انسانی، خود به مثابه
 ام در اختیـار شـاگردانم   گـاهی  ساعات صبح. مبادا دري که تا به حال بسته بود، ناگاه به رویم گشوده شود

برم؟ چرا آن اوقات را بـه ایـن تفحـص اختصـاص نـدهم؟       اي می اندیشیدم از سایر اوقات چه بهره می. بود
اي که همراهـی آنـان بـرایم ضـروري اسـت،       ي این دوستان برجسته گونه پس از انجام وظایفم درباره چه

اسـتراحت کـنم؟ کـی    کنند، کی آماده سازم؟ کی  اي را که شاگردانم برایم خریداري می آیم؟ آذوقه برمی
تمامی امور یاوه و  »شود آرامش دهم؟ ، خُرد می هاي دغدغه خواهم توانست به ذهن خود که زیر بار تنش

زنـدگی حقیـر اسـت و    . پوچ این دنیا را بگذاریم و بگذریم، و خود را یکسره وقف جستن حقیقـت کنـیم  
 برخواهم بست؟ اگر ناگهان دررسد، چون به ناگاه دررسد، در چه حالی از دنیا رخت. ساعت مرگ نامعلوم

چـه   در چه حالی از دنیا رخت برخواهم بست؟ اگر ناگهان دررسد، در چه حالی از دنیا خواهم رفت؟ و آن
انگاري کردم، کجا خواهم آموخت؟ آیـا جـزاي ایـن تسـاهل، درد و      را که در آموختنش در این دنیا سهل
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د،  ي دغدغه چیز کشد و همه بر همهرنجی سنگین نیست؟ و اگر مرگ دررسد، خط بطالن  ها را به پایان برَ
  .بایست مورد تحقیق قرار گیرد چه خواهد شد؟ خود این مطلب نیز می

م     دلیل نیست بی. از این فکر بگذریم که اقتدار ایمان مسیح چنین اوج گرفته اسـت و در سراسـر عـالَ
همـه   روح را مضمحل نماید، خداوند هرگز این را قرار بود که فردي با مرگ خود حیات. انتشار یافته است

مات بزرگ و شگفت ع وجـوي   اي در تَرك توقعات زمانه در راه جسـت  پس چرا لحظه. کرد انگیز خلق نمی نَ
ختی درنگ خداوند و زندگانی سعادت . اند داشتنی هاي این جهان نیز دوست زیبایی! مند، تردید کنیم؟ اما لَ

بـرد   هـا مـی   اگر در شکستن میلی که مرا به سوي این شـگفتی . اندك نیستها لطف خود را دارند که  آن
ي به دست  در آن زمان در آستانه. آور خواهد بود شتاب کنم، پس از این، دیگر بازگشت به این امیال شرم

توانم داشته باشم؟ رفقاي مقتدر متعددي دارم، بـی   بیش از این چه آرزویی می. آوردن چند منصب بودم
کم شرایط به دسـت آوردن یـک    تر کنم، دست زم باشد تالش براي به دست آوردن مواهب بیشآن که ال

اي هنگفت، خواهم توانست با اندك ثروتی، نی را به همسري  برایم مهیا است و بی صرف هزینه» ریاست«
ام و اي کـه بـه تمـ    چه بسـیار مـردان بلندمرتبـه   . بگیرم و امیال من با همین چند مورد ارضاء خواهد شد

  ....کمال، شایسته و نمونه بودند و پس از ازدواج، خود را وقف مطالعات عقلی کردند
زمـان  . رانـد  سو می سو به آن وزش بادهاي مخالف قلب مرا از این .در درون خود چنین نجوایی داشتم

با آن که . نبودماما از هر روز مردنِ خویش غافل . انداختم گذشت و هر آینه حیات با تو را به تعویق می می
کردم و با گریـز از آن   داشتم، از جایی که چنین سعادتی بود حذر می را دوست می  مندانه زندگی سعادت

. شـوم  روز مـی  پنداشتم که اگر خود را از آغوش زنی محـروم کـنم، بسـیار تیـره     می. جستمش بود که می
اي  ي آن تجربـه  زیرا دربـاره . دیشیدمان نهاد، لیک من بدان نمی رحمت تو مرهمی بر این عجز ما پیش می

اثر سعی و اهتمام خودمان است و من بر وجود چنـین نیرویـی در   » دامنی پاك«پنداشتم که  می. نداشتم
ي جهـل بمـانم؛ کالمـی کـه      قدر جنون در من بود که کالم تو برایم در پس پرده آن. خود آگاهی نداشتم

دامنی نیست، مگر آن که تو خود نیروي آن را  اراي پاكکه مقدر شده است، ی کس را چنان هیچ«: گفت می
کوِه! آري» .1بر او ببخشایی هاي روح خود را به گوش تو رسانده بودم و اگر با ایمانی راسخ، انـدوه   را من ش

  .بخشودي خود را در دامان خود آویخته بودم، تو چنین نیرویی را بر من می

                                                
  21، بند 8امثال، باب  1



  111  اعترافات آگوستین قدیس
 

http://www.seapurse.ir 

12  
  ن تأهل و تجرداظهارات متفاوت او و آلیپیوس، پیرامو

گفت که اگر من همسري اختیار  او پیوسته به من می .داشت آلیپیوس مرا از ازدواج کردن بر حذر می
دامـن بـود و    او خود کامالً پاك. توانیم اوقات خود را وقف دل دادن به حکمت کنیم وجه نمی هیچ کنم، به

ا دل    مینـه اي در ز آور بود که در نوجوانی، تجربه این امر از آن رو شگفت ي آن  بسـته  ي عشـق داشـت، امـ
از آن پـس در  . کـرد  او از این بابت سرخورده شده بود و نسبت به این امر احساس انزجار مـی . نمانده بود

گرفتم و برایش از افرادي که بـا وجـود ازدواج، حکمـت را     به او خرده می. برد دامنی کامل به سر می پاك
. آوردم مایه، نمونه مـی  ودند و نیز برخوردار از دوستان وفادار و گرانتلمذ کرده بودند، در خدمت خداوند ب

وهوس بـودم و بـا بـه دنبـال      اسیر و بیمار هوي. در حقیقت خود من از این اقتدار درونی بسیار دور بودم
خوف آن داشتم که روزي این زنجیر از هم بگسلد و . چشیدم کشیدن زنجیر اسارت خود، لذات فانی را می

زد، همچون مجروحی که دست تیماردارش را که بـر او مـرهم    اي را که بر من ضربه می اندرزگونهسخنان 
او . عالوه ابلیس براي اغواي آلیپیوس مرا به خدمت گرفته بـود  به. زند، از خود دور سازم گذارد پس می می

دامنی و  ا بر اثر آن، پاكافشاند ت هایی را می فریب من، بر سر راه آلیپیوس بذر دام با سخنان پرجذبه و دل
آلیپیوس از این که مردي چون من با یک چنین موقعیتی، در سوداي شهوت . آزادي روحش را زایل کند

گفتم کـه بـرایم    زده شده بود؛ در جایی که من هر بار در خالل مباحثاتمان به او می گرفتار آمده، شگفت
گفـتم کـه میـان     ن در برابر اعجـابش، بـه وي مـی   براي مقاومت کرد. امکان ندارد که در تجرد به سر برم

آورد و نیز تحقیر آن ـ که بـر    زحمت آن را به یاد می ي او، از لذتی که وي به زده ي زودگذر و شتاب تجربه
در خـور   او سهل و آسان بوده است ـ با گوارایی پیوند مورد نظر من تفاوت زیادي وجـود دارد و اگـر نـام    

شمردم به  بایست از این که من چنین پیوندي را حقیر نمی ه گردد، او دیگر نمیاحترام ازدواج بر آن اضاف
  .شگفت آید

گونه که برایش وصف کردم  نه آن که تسلیم هواي نفس، آن .سرانجام او نیز به ازدواج تمایل پیدا کرد
خواسـت   ، میگفت چه خود می او، چنان. کاوي در او پیدا  شد شده باشد، بلکه این تمایل بر اثر حس کنج

داشـت ـ بـرایم     بداند این چه خیري بوده است که زندگی من ـ که آن را چون زدنگی خـود دوسـت مـی    
زده شده  او هنگامی که این زنجیر را بر دست و پا نداشت، از اسارت من شگفت. آمد آور می بدون آن عذاب

فتی فراتـر گذاشـته و تجربـه    بایسـت پـا را از ایـن شـگ     ي من برسد، می بود و حال براي آن که به تجربه
چـه، او  . انـداخت، بلغـزد   جا بار دیگر بر دامان همان اسارتی کـه او را بـه حیـرت مـی     شاید از آن. بیاموزد

  .»دارد به دام آن خواهد افتاد کسی که مخاطره را دوست می«و » 1با مرگ پیمان ببندد«خواست  می

                                                
  15، بند 28اشعیاء، باب  1
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اداره کـردن یـک   . ر ازدواج زیبـا باشـد، نبـودیم   توانست در ام نه من و نه او، در بند آن چیزي که می
چه که بـیش از   آن. ها مد نظر ما نبود یک از این زندگی مشترك، بزرگ کردن کودکان و تربیت آنان، هیچ

ناپذیري بود  پرستی سیري ساخت، عادت به فرونشاندن نفس شدت متالطم می کرد و به همه مرا در بند می
  .کشانید را به وادي اسارت میاي بود که او  و براي او شگفتی

نـوایی مـا    کنی، بـر بـی   ما در این نقطه بودیم تا آن که، اي بلندمرتبه که سرشت خاکی ما را رها نمی
  .رحمت آوردي و از طرق مخفی و شگفت، به معاضدت ما شتافتی

13  
  عجز مادر در اخذ الهام الهی در عین حالی که با تمام وجود مهیاي این امر بود

پیش از آن، به خواسـتگاري دختـري رفتـه بـودم و      .داد به سوي همسر اختیار کردن سوق میاو مرا 
کـرد کـه    او فکـر مـی  . مادرم تمام دقتش را در این کار مصروف داشته بـود . هایی دریافت کرده بودم قول

تـر   نزدیـک تواند مرا تطهیر کند و از این که هر روز مرا به ایـن امـر    بخش تعمید، می ازدواج با آب عافیت
هـاي تـو را بـه چشـم      دید، خشنود بود و در ایمان من، به ثمررسیدن آرزوهاي خویش و تحقق وعـده  می
خاسـت، از تـو تمنـا     خواه خودش، هر روز با فریادي که از قلبش برمـی  به درخواست من و به دل. دید می
او را ایـن امـور واهـی،    . سـتی تـو هرگـز ایـن را نخوا   . ي ازدواج آتی من به او الهام کنی کرد که درباره می

آلود در  هاي هوس دید که ذهن آدمی هنگامی که مشغول و گرفتار است، با کشش خیاالت موهومی را می
گونـه الهامـات    کرد، اما دیگر از آن وثوقی که معموالً به این ها را براي من نقل می او آن. افتد ها فرو می آن

بینـد، تمـایز قائـل     هایی که مـی  نیست میان الهامات تو و خوابگفت که قادر  داشت، برخوردار نبود و می
دختر جوانی خواستگاري شده بود و دو سال مهلت الزم داشـت  . کرد با این حال، قضیه را دنبال می. شود

  .کردیم که به سن ازدواج برسد و چون اقتضاي مطلوب او چنین بود، ما نیز صبر می

14  
  چند تن از دوستانطرح پیشنهاد زندگانی اشتراکی با 

در اندیشه و ضمن . بندي به زندگی پرآشوب بشري اکراه داشتیم ما دوستان متعددي بودیم که از پاي
وگوهایمان، پس از مباحثات و مناظرات فراوان، تقریباً به این نتیجه رسـیدیم کـه اگـر بخـواهیم در      گفت

امـوالی  : ن حیات آرام را چنین ترتیب دادیمای. ي مردم جدا کنیم آرامش به سر بریم، باید خود را از عامه
هایمان، میراثی واحـد   جستیم و از تمامی میراث توانستیم از آنِ خود کنیم، مشترکاً از آن بهره می که می

من آن صمیمیت موجود، مال این و مال آن وجود نداشت. پدید آوردیم بلکه فقـط یـک   . در میان ما، به ی
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توانیم یک گروه ده نفري  پنداشتیم که می می. مند بودیم ه از آن دارایی بهرههم: دارایی متعلق به همه بود
، 1خصـوص رومانیـانوس   در میان مـا، افـراد متمـولی بودنـد، بـه     . را براي این منظور، گرد هم جمع کنیم

ن او از کودکی یـار غـار مـ    .جا رسانیده بود هایش با وجود موانع بسیار، او را به این وطن من، که تالش هم
زودي از حیث تـالش و اقتـدار، بـر مشـاورانش      جا که ثروت وي نسبت به سایرین افزون بود، به از آن. بود

  .پیشی گرفت
مصمم شدیم که هر سال دو نفر از میان ما، به عنوان مسؤول دخل و خرج، مایحتاج ضروري سایرین 

مـا برخـی متأهـل و برخـی در فکـر       با توجه به این که از میان. را تهیه کنند تا سایرین در آرامش باشند
. ي زندگی راضی شوند تأهل بودند، این مسأله برایمان مطرح شد که اي کاش همسران ما نیز به این شیوه

. ریزي شده بود، در میان دستانمان منهدم، مضمحل، و برکنار شـد  این قصد خیري که به این خوبی طرح
هـزاران  «را از سـر گـرفتیم، زیـرا    » 2وآمد زمانـه  و پررفت هاي فراخ در راه«روي  ما، با ناله و حسرت، پیش

هاي مـا   از بلنداي این خرد، تو بر اندیشه. »، اما خرد تو جاودانه پابرجا بود3اندیشه درقلبمان تموج داشت
در ارتـزاق مـا مصـمم بـودي و بـا دسـتی گشـاده،        . کردي خندیدي و عطایایت را میان ما تقسیم می می
  .4کردي ات می حون از رحمت واسعههاي ما را مش جان

15  
  زیست به آفریقا، و امساك وي از سایر مردان بازگشت زنی که با وي می

ام را ـ که همچون مانعی بر سر راه ازدواجم   شد و زمانی که معشوقه با این حال، بر گناهانم افزوده می
هـا بـاقی    پاره شد و جراحتش مـدت  هپنداشتند ـ از من گرفتند، قلبم که بدو وابسته بود، مجروح و پار  می
گشت، به تو سوگند یاد کرد که از آن پس، به هیچ مردي نظر نکند و  او در حالی که به آفریقا بازمی. ماند

  .مرا با پسر نامشروعی که برایم آورده بود، تنها گذاشت
وسـاله ـ بـه خـاطر     تـاب از انتظـار د   روز، بی آن که حتّی توان کاري زنانه را داشته باشم، بـی  من تیره

دختري که خواستگاري کرده بودم و والدینش تقاضا کرده بودند تا بـه سـن ازدواج برسـد ـ بـی آن کـه       
کـردم؛ زنـی    ي ازدواج باشم، خود را براي همسري دیگـر آمـاده مـی    باخته چندان از سر طوع، اسیر و دل

و مداوا کند، اما زخمی که در پس  براي آن که رنجوري روح مرا به انحاي مختلف، تغذیه، تیمار،! مشروع

                                                
1 Romanianus 

  13، بند 7متی، باب  2
  21، بند 19 امثال، باب 3
  16و  15، بندهاي 144مزامیر، باب  4
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کـاه،   جدا شدن از محبوب پیشینم در من ایجاد شده بود، التیام نیافت و پس از دردهـاي شـدید و جـان   
  .چرك کرد و گرچه از حدتش کاسته شد، از عالجش اما بیش از پیش مأیوس شدم

16  
 خوف از مرگ و هـراس از روز داوري بازپسـین و ایـن کـه سـعادت در شـهوات      

  جسمانی یافت نشود

تـر   شـدم و تـو خـود را بـه مـن نزدیـک       نواتر مـی  من بی .ي رحمت حمد و ثنا بر تو باد، اي سرچشمه
فقط خوف از مرگ و هراس از . والي بیرون کشید و تطهیرم داد این دست تو بود که مرا از گل. کردي می

ي افکـارم،   در خالل رشته. ی بازداشتروز داوريِ بازپسین مرا از هرچه فرو رفتن در منجالبِ شهوات جوان
  .این ترس هرگز از قلبم به در نشد

ایـن  . وشـنود داشـتیم   با دوستانم، آلیپیوس و نبریدیوس، پیرامون مسأله حاکمیت خیـر و شـر گفـت   
اگر به جاودانگی روح و عقوبت اعمالمان اعتقادي  .کاشت را می» نخل برنده«بود که در ذهن من  1اپیکور

اگر ما جاودان هستیم : پرسیدم از این رو می. ثر آن بود که اپیکور هرگز این امور را پذیرا نبودنداشتم، بر ا
وجوي چه هستیم؟ و من متوجه نبودم که بدبختی بزرگ مـا در   و برخوردار از لذت دائمی، یگر در جست
که سر در گریبان تصور روشنایی فضیلت و زیبایی زیبارویی . ایم عجز ماست که در خطا و کوري فرو رفته

  .توان به آن نظر کرد فقط از منظر اعمال روح می. خود فرو برده، با چشمان جسمانی قابل رؤیت نیست
چشیدم، از کـدام چشـمه نشـأت     میها  این حالوتی که از مصاحبت دوستانم و حتّی از آن شرمساري

جسمانی که به هر رو متعلق  بخت باشم؛ حتّی التذاذي توانست خوش گرفت؟ و چرا بدون دوستانم نمی می
گونه که من این دوسـتان   کردم همان خوبی احساس می به! چنان لذتی به من بود و آن هم در منتهاي آن

  .داشتم، آنان نیز به همان اندازه مرا دوست دارند قیدوشرط گرامی می را با مودتی بی
از طریق تو، امید آن داشـته باشـد    واي بر آن روح پریشانی که با بیرون آمدن! اندرخم هاي خم اي راه

غلتـد و تمـامی ایـن احـواالت در      اما گاه به پشت، گاه به پهلو، و گاه به شکم، می! که عاقبتی بهتر بجوید
لـیکن ایـن تـو هسـتی کـه مـا را از خطاهـاي        . زیـرا آرامـش او فقـط در توسـت    . آیـد  نظرش گـران مـی  

بشـتابید؛ مـن   «: دهی کـه  هایت تسلی می وري و با گفتهآ ما را به راه خودت می! رهانی انگیزمان می ترحم
  ».جا با من هستید شما را حمایت خواهم کرد، تا غایت راهنمایتان خواهم بود، و شما تا آن

                                                
1 Epicure )37  فیلسوف یونانی)م240ـ ،  
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  باب هفتم

1  
  در تالش ادراك ذات خداوندي

شـدم و هرچـه بـر سـن و      به دوران جوانی نزدیک می. پلید من به سر آمده بود 1دیگر دوران نوجوانی
زیرا من فقط قادر به درك ذاتـی بـودم کـه قابـل     . شد پرواتر می شد، سبکسري روحم بی الم افزوده میس

توانستم تو را اي خداي من،  به محض آن که اندکی به دروس حکمت توجه کردم، دیگر نمی. رؤیت باشد
ر ایمانیان، حتّـی  گریختم و از خطایابی د من همواره از این اعتقاد می. در قالب جسمی انسانی تصور کنم

توانسـتم از تـویی    اما چه درکـی مـی  . شدم مان و کلیساي کاتولیک تو، خرسند می در ایمان مادر روحانی
! من که انسانی بیش نبودم، آن هم چه انسـانی . دیدم؟ پس کوشیدم تو را درك کنم داشته باشم که نمی

» تغییرناپـذیر «و » ناپـذیر  نقـص «بم تـو را مـدام در اعمـاق قلـ    . تو، عظیم، یکتا و خدایی حقیقی هسـتی 
دیدم و مطمـئن   وضوح می اما به. دانم این یقین از چه وقت و از کجا در من راه یافته بود نمی. انگاشتم می

پذیر  الجرم آن کس را که خدشه. شود شدنی است، الیق آن کسی است که تباه نمی بودم آن کس که تباه
تر  پذیر بود و آن کس که اندیشناك تغییري نیست، در نظرم گرامی انگاشتم که خدشه نبود، فراتر از کسی

  .از کسی آمد که دستخوش تغییر بود
کوشیدم انبوه تصاویر منفوري را که پیرامـونم   داد و من می قلبم علیه تمامی اوهام غریوي بلند سر می

مح. سرعت از خود برانم دادند، به جوالن می آمدند و از نو بر من  ه گرد میاما هنوز پراکنده نشده، در یک لَ
با وجود ایـن، بـی آن کـه صـورتی     . ستاندند رفتند و بینایی آن را می شدند و در چشمانم فرو می وارد می

توانستم براي تو، چون شیء جسمانی که در فضا جاي گرفته است ـ خـواه    انسانی به تو عاریت دهم، نمی
گونه بود کـه مـن چنـین وجـود      این. ابدي تصور کنم در جهان باقی و خواه در جهان پیرامون ـ حضوري 

هـا و   پـذیر اسـت و در معـرض جراحـت     فسادناپذیر، مصون از تعرض و تغییرناپذیر را بر آن کس که تبـاه 
ا عـدمی     کرد، بـه نظـرم عـدم مـی     آن کس که هیچ فضایی را پر نمی. داشتم تغییرات، مقدم می آمـد، امـ

                                                
جـا بـه    کـه در ایـن   la juventus. گفتنـد  می adulescentiaرومیان به مقطعی از زندگی که از هفده سالگی تا سی سالگی امتداد دارد،  1

jeunesse )شـد و حـدوداً    طعی اطالق شود که طی آن، مردي قادر به حمل سالح میتوانست به تمامی مق ترجمه شده است، می) جوانی
وپـنج   به همان دوران سـی سـالگی تـا چهـل     la jeunesseولی به معناي دقیق، . انجامید وپنج سالگی به طول می از هفده سالگی تا چهل

ترین دوران حیـات قلمـداد    وخم ه آن را پرپیچدهد ک اش اختصاص می اي از زندگی آگوستین باب هفتم را به مرحله. شد سالگی اطالق می
  .کرد می

Jam mortua erat adulescentia mea mala et nefanda, et ibam in juventutem  
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داشتند، این مکان باز هم در  چه اگر جسمی را از مکانی برمی چنان .یافته و نه فقط یک فقدان ساده کمال
بـود، وجـود    همان حال که از هر جسمی، چه زمینی، چه دریایی، چه هوایی و چـه آسـمانی، خـالی مـی    

  .مکانی خالی، چیزي شبیه به عدمی فراخ است. داشت می
چه را که در  من تمامی آن. کرد بی آن که خود، آگاهی روشنی از خود داشته باشم، قلبم سنگینی می

آمـد، یـا دوبـاره عیـان      گردید، یا در جایی گرد نمـی  یافت، یا در جایی متفرق نمی فضایی خاص نشر نمی
از ایـن رو  . کردم ي عدمی کامل تلقی می توانست یکی از این حاالت بوده باشد، به منزله شد و یا نمی نمی

من این قوه را کـه از  . دادم ها در ذهنم مطابقت می صویري آني ت دیدم با نمونه اشکالی را که به چشم می
آري، چیزي که خودش فاقد . چه، طبیعتم فاقد آن بود. دیدم جستم، نمی آن براي تجسم اشکال بهره می

  .تواند سازنده باشد ارج است، نمی
ز همـه جوانـب بـه    کـردم کـه ا   ي ذاتی نامتناهی تصور می تو را به مثابه ام، ي زندگی تو را نیز اي مایه

چنان  حدوحصر در وسعی الیتناهی بوده، آن ي تام عالم نفوذ کرده است و بی ي فضاي نامحدود توده میانه
همـه در تـو خـود را     چیز تو را در بـر دارد و ایـن   که زمین تو را شامل است، آسمان حاوي تو است و همه

که قشر هوا ـ همین هوایی کـه بـر فـراز زمـین       طور  اما همان. انتهایی حال آن که تو بی. اند محدود کرده
است ـ عایق نور خورشید نیست و از عبور و نفوذ آن، بی آن که گزندي بدان رسد و یا گسسته شود، مانع 

ي آسمان، دریا، بلکه زمین نیـز بـه دسـت تـو در تمـامی       کردم نه فقط توده که فکر می گردد، چندان نمی
ي پنهان  جلب حضورت، قابل نفوذ است و به همان ترتیب، نفخههاي بزرگ و کوچکش، به منظور  قسمت

توانستم از آن  فرض من چنین بود، زیرا نمی. فرماست اي حکم چه که آفریده تو بر درون و برون تمامی آن
تـرین قسـمت    ي این گمـان، بـزرگ   با این حساب و در نتیجه. اما این فرض غلط بود. چیزي دیگر دریابم
. تـرین بخـش وجـود تـو     ترین بخش زمین، شامل کوچک ترین بخش تو بود و کوچک زمین، حاوي بزرگ

حـال  . کرد تري را اشغال می داشت، زیرا فیل جاي بیش جسم فیل بیش از جسم گنجشک تو را در بر می
تکـه شـده بـودي،     هاي عـالم تکـه   ي بخش چیز مملو از تو بود و تو در حالی که در میان همه آن که همه

هـاي   هاي کوچـک عـالم یـا بخـش     هاي بزرگ و در قسمت هاي بزرگ عالم یا بخش قسمت بایستی در می
  .گاه تو هنوز ظالم مرا برنیافروخته بودي اما آن. کوچک خودت حضور داشته باشی و هرگز چنین نبود

2  
  ي نبریدیوس در تعارض با مانویان ادله

ي تو بـر   چه، کلمه(ین پرگویان خاموش خداوندا، به نظر من براي اضمحالل این فریبندگان فریبنده، ا
کرد؛ همین دلیل که نبریـدیوس در کارتـاژ بـه مخالفـت بـا آنـان        ، همین کفایت می)زبانشان جاري نبود
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کرد و تو اگـر بـه    این چیزي بود که ما را متزلزل می. از آن ماجرا مدت مدیدي گذشته است. مشغول بود
اي  لمانی بود که پیروان مانی آن را در برابـر تـو همچـون تـوده    دانم کدامین تبار ظ مبارزه با آن ـ که نمی 

دادنـد کـه تـو     توانست بـا تـو بکنـد؟ اگـر پاسـخ مـی       ورزیدي، چه می دادند ـ مبادرت نمی  خصم قرار می
گفتنـد کـه ظلمـت     پذیري، در این صورت تو نه مصون از تعرض بودي و نه فسادناپذیر، و اگـر مـی   آسیب
اي  مبارزه! اي ساند، دیگر هیچ دلیلی براي مبارزه وجود نداشت؛ آن هم چه مبارزهتواند به تو گزندي ر نمی

که بخشی از خود تو، عضوي از اعضاي تو، حاصل ذات منزه تو، با نیروهاي متخاصم و طبایعی که مخلوق 
 رامـش نـوایی و نیـاز بـه آ    اش با بی ي خوشبختی شد و نیز در معاوضه آمیخت و تباه می اند، درمی تو نبوده

شد و ضایع میگشت و این قسـمت از تـو همـان نفسـی اسـت کـه        براي رها شدن و پاك گشتن تباه می
اش دهد؛ همـان کـه از آالیـش آزاد اسـت، از تبـاهی منـزه اسـت،         بایستی از بردگی رهایی ي تو می کلمه
و سرشته شده حال آن که از همان جوهر ت. نقص است، بی آن که خود این روح از تباهی در امان باشد بی

  .است؛ یعنی همان سرشتی که تو هستی
کردنـد،   چه را که مربوط به تو و ذات تو است، فسادناپذیر توصیف مـی  ي آن پس اگر پیروان مانی همه

نگریستند، حتّی  پذیر می اي تباه انگیز بود و اگر آنان تو را به عنوان پدیده ي این قضایا خطاهایی نفرت همه
  .نمود به طریق اولی، به طرز موهنی خالف واقع میاثبات آن، یکباره و 

اند به هر قیمتی شده روح مرا خـدمت کننـد، بـراي مـن دلیلـی       اي تصمیم گرفته آري؛ این که دسته
زیرا با وجود چنان احساسات و با وجود چنان سخنانی در مورد تو، آنـان دیگـر هرگـز هـیچ     . مکنی است

  .نداشتندمفرّي، جز قلب و زبانی کافر و منفور، 

3  
  خداوند و شر

نشـدنی   ناپـذیر و ضـایع   کردم و ایمان داشتم به این که تو تباهی گرچه با قوت و استحکام تصدیق می
اي خداوندگار راستینِ ما که نه فقط خالق جان ما، بلکه خـالق  ! هستی و هیچ تغییري در تو راه ندارد، آه

تمامی کائنات و اجسـامی، بـا وجـود ایـن، هنـوز      جسم مایی، و نه فقط خالق جسم و روح ما، بلکه خالق 
بایسـت آن را در مسـیري    اما این مبدأ هرچه که بود، می. ي مبدأ شر نداشتم تبیینی در مورد حل معضله

زیرا این امر، حاصل تحقیـق مـرا دگرگـون    . جستم که قادر نباشم تعبیرِ خدایی تغییرناپذیر را بپذیرم می
طر در میان برخی از اقوالِ ایشان ـ که با تمام وجود از آنان واهمه داشـتم ـ    از این رو با طیبِ خا. کرد می

ي شر، سرشار از خباثتنـد و بـیش از    دریافتم که آنان در تحقیق خود پیرامون ریشه. کردم وجو می جست
 کوشـیدم تـا   من می. آن که سرشت خود را پذیراي شر بدانند، مایلند ذات تو را درآمیخته با شر بپندارند
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جـا کـه مرتکـب عمـل شـر       این که ما از آن. هایم شنیده بودم، درك کنم این مبحثی که در خالل درس
شود، دسـت   چه موجب آزارمان می ي عدالت توست که به آن شویم، داراي اختیار هستیم و از محکمه می
ا روح خـود را از  من یکسـره در تـالش بـودم تـ    . روشنی آن را دریابم یافتم که به اما توفیق نمی. یازیم می

درنـگ   هـا نـام بـردم، بـی     اي که از آن افتادم و به رغم مساعی لیکن باز در آن می. گرداب فنا بیرون کشم
  .افتادم دوباره در آن گرداب فرو می

همان اندازه کـه زنـده بـودم، خواسـته     . معرفتم بود انگیخت، چیزي که مرا به سوي روشنایی تو برمی
دم یا نه، ولی کامالً مطمئن بودم که منشأ این خواستن یا نخواستن جـز در  کر داشتم، چیزي را طلب می

  .دادم که برهان گناه من در همان جاست روشنی تشخیص می کم به کم. من نیست
دیدم که من پیش از آن که خود آن را  خوبی می دادم، به چه که به رغم میلم انجام می ي آن اما درباره

ي عقـوبتی تلقـی    و من آن عمل را نه به عنوان یک گنـاه، بلکـه بـه منزلـه     شدم انجام دهم، مرتکبش می
رسـیدم، بـا خـود     جـا کـه مـی    لـیکن بـه ایـن   . کردم که به خاطر عدالت تو با من برخورد کرده اسـت  می
چه کسی مرا ساخته است؟ آیا این خداي من نیست که نه فقط خوب، بلکه عـین خـوبی   «: اندیشیدم می

گرفت؟ آیا ایـن نـه از آن    خواستم و خواهان خیر نبودم از کجا نشأت می ر را میاست؟ پس این که من ش
شته است؟ حـال آن کـه    رو بود که عقوبتی عادالنه را تحمل کنم؟ چه کسی در من این بذرهاي تلخ را ک

آید؟  اگر شیطان خالق من است، او خود از کجا می. غایت مهربان هستم ي خداوندگار به من یکسره آفریده
ي پلید خود از کجا آمـده اسـت کـه در     اي مقرب، یا عزمی پلید، شیطان گشته است، این اراده اگر فرشته

ي کامل به دست پروردگاري منزه، به وجود آمـده   زیرا او قبالً به صورت فرشته. شیطان حلول کرده است
ن گرداب خطا ـ که در آن  ام کرده بود؛ هرچند که هرگز مرا به سوي آ یک بار دیگر افکارم درمانده» بود؟

دهد تو را اسیر شر  جا که آدمی ترجیح می آن. گشاید ـ سوق نداد گاه تو لب به اعتراف نمی احدي در پیش
  .بپندارد تا آن که فکر کند خود، شرور است

4  
  .ناپذیر است خداوند تباهی

پـذیري   یش از تباهیناپذیري ب که دریافتم تباهی ترتیب در صدد کشف حقایقی دیگر بودم، چنان بدین
توانسته و  زیرا هرگز روح نمی. ناپذیر است ارزش دارد و الجرم معترف بودم که ذات تو، هرچه هست، زوال

کـه در کمـال وثـوق و اطمینـان،      چنـدان . نخواهد توانست چیزي را فراتر از تو که خیر مطلقـی، دریابـد  
توانسـت از   ي مـن مـی   ناپذیر نبودي، اندیشه زوالدهند و اگر تو  پذیري قرار می ناپذیري را وراي زوال زوال

پـذیري   ناپـذیري را بـر زوال   اي خداوندگار من، به محض آن که تفـوق زوال . چیزي برتر از تو تأثیر پذیرد
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تواند به ذات تو دست یابـد از کجـا    وجه نمی هیچ دیدم، از خود پرسیدم شر کجاست، یعنی فسادي که به
چیز، نه با اراده، نه از طریق ضرورت و یـا بـر اثـر یـک      تواند با هیچ ما نمی شود؟ زیرا خداوندگار ناشی می

خواهد خیر است و چون خود او خیر  چه که می اتفاق غیر مترقبه زوال بپذیرد، چرا که او خداوند است، آن
توانی به عملی بر خالف میل خـود ملـزم باشـی،     است، پس تحت زوال قرار گرفتن، خیر نیست و تو نمی

بـودي، و   بایست از خویش فراگیرتر می تر از قدرت تو نیست و اگر چنین بود، می را درخواست تو بزرگزی
. چیز واقفی، چه چیز غیر مترقبه است؟ موجودي نیست مگر آن که تو بدان آگاه باشی براي تو که بر همه

کـه   فتار نیاز است؟ چنـدان همه گ ناپذیر است، به این اما آیا براي توضیح دادن آن که ذات خداوندي زوال
  .بود بود، خدایی را سزاوار نمی اگر ذاتی چنین می

5  
  وجوي منشأ شر در جست

وجـو بسـنده نبـود و شـر را در تجسـس خـود مشـاهده         اما این جسـت . جستم ي شر را می من ریشه
. داشـت  توانسـتیم در آن ببینـیم، زیـر نظـر     چه را که می روح من تمامی آفرینش و تمامی آن. کردم نمی

ي ما پنهان بود، همچون  چه که از دیده داران فانی، و نیز تمامی آن زمین، دریا، هوا، اختران، درختان، جان
اما تصور من حتّی همین ارواح را در اماکن مختلفی قرار . ي ارواح ملکوتی ملکوت، تمامی فرشتگان و همه

اي واحد سـاخته   خیال خود، از آفرینش تودهمن در . ها نیز همچون اجسامند که گویی آن داد، چندان می
پنداشتم، منتشـر   بودم که در آن انواع اجسام، اعم از اجسام حقیقی و یا ارواحی که چونان جسمشان می

چنان که فراخور آن بـود، چـه ایـن امـري غیـر       کردم، نه آن ي نامتناهی را ادراك می من این توده. بودند
با وجود این، از هر طرف متناهی بود و تـو اي خـداي   . کرد راضی می که خاطرم را بلکه چندان. ممکن بود

ا خـود از هـر جهـت نامتنـاهی بـاقی         کردي و در آن نفوذ مـی  من، آن را از هر سو احاطه می کـردي، امـ
ي جوانب، دریاي  جا و همه کرانی که در وسعتی الیتناهی گسترده شد، از همه ماندي؛ مانند آن بحر بی می

یک . گیرد اي که تو بخواهی در بر می سان اسفنج آن را به اندازه سازد و خشکی محدودي به واحدي را می
چنین آفـرینش کامـل تـو را     این. ها مشحون از همان دریاي باعظمت پذیر و در تمام قسمت عظمت پایان
ر است و آن، حالیا این خداوندگا: گفتم کردم، در حالی که سرشار از وجود الیتناهی تو بودم و می تصور می

جا که نیکوست،  از آن. تر است هایش بس ارزنده خداوند نیکوست، او از آفریده. چه که وي آفریده است آن
طور احاطه و مشحونشان کـرده اسـت؟ شـر کجاسـت؟ از کجـا ناشـی        پس چه. هایش نیز نیکویند آفریده
ه کـه وجـود نـدارد    چـ  اش کـدام اسـت؟ بـذرش کـدام؟ چـرا از آن      شود؟ راه ورودش کجاست؟ ریشـه  می
کنیم؟ و اگر ترس ما عبث است، یقیناً نفس این ترس، خود شري اسـت   هراسیم؟ چرا از آن احتراز می می

  .دارد آورد و قلبمان را بیهوده معذب می که ما را به ستوه می
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ود بنابراین آیا شري که ما از آن در هراسـیم، وجـ   .ما بزرگ استدلیلِ  بیي ترسیدنِ  شر نیز به اندازه
آید؟ چـرا کـه خداونـدي کـه نیکوسـت،       دارد یا خود این هراس ماست که شر است؟ پس شر از کجا می

هاسـت، و آن سـلطنت خیـر     آن خیر کـه فرادسـت سـایر پدیـده    . ي خود نیکو آفریده چیز را بر گونه همه
س شر از کجـا  پ. گمان، مواهب خُردتر از خود آفریده است و بنابراین خالق و مخلوقات همگی نیکویند بی
اي که وي براي کارگزاري آفرینش به کار گرفته بد بوده است؟ آیا او با شکل بخشیدن و  آید؟ آیا ماده می

شده در آن نهاده است؟ چرا چنین اسـت؟ آیـا او کـه     ترتیب دادن بدان، چیزي را که با خیر معاوضه نمی
اي از شـر   اي که هیچ نشانه ل دهد، به گونهتوانسته آن را به طور کامل تغییر و تبدی قادر مطلق است، نمی

در آن بر جاي نماند؟ آخراالمر از چه رو سرِ آن داشته است که چیزي بسازد حاوي شر؟ و از بـراي چـه،   
ي اوست؟ یا اگر این  قدرت الیزالش را در جهت انهدام شر به کار نبسته است؟ آیا این قدرت در برابر اراده

ي نامتناهی، به حـال تعلیـق بـود؟ آیـا ایـن       مدتی مدید در گذشته) شر( قدرت ازلی است، چرا وجود آن
اش این عنصـر را حـذف نکـرده     تأخیر الزم بود؟ اگر او یکباره مصمم به این کار گشته، چرا قدرت مطلقه

است؟ از چه رو او که خیر مطلق و حقیقی است، سلطنت خیر است و خـوبی الیتنـاهی، فقـط بـه خیـر      
دهد و  هاي خیر را شکل می اگر او واقعاً موافق بوده که این وجود خیر است که پدیدهبسنده نکرده است؟ 

کند، بر وي آسان بود که این عنصر پلید را منهدم و زایل کند و به جاي آن، عنصـري نیـک بـر     ایجاد می
 توانست بدون مساعدت این عنصري که خودش خلـق نکـرده چیـزي را بیافرینـد،     زیرا اگر نمی. جاي نهد

  .داشت قدرت مطلق نمی
ترین مشقّات در اثر هراس از  پیچاند؛ قلبی که از گزنده نواي مرا درمی چنین بود افکاري که قلب بی این

با این حال، در این قلب بـا قـوت و اسـتحکام، ایمـان بـه      . وجوي عبث حقیقت سنگین بود مرگ و جست
ود؛ ایمانی که شاید هنوز هم با وجـود نکـات   کلیساي کاتولیک مسیح تو، سرور و منجی ما، جاي گرفته ب

پسندیده، با زشتی همراه بود و در بیرون از قواعد مذهبی شناور گشته بود، با این وجود، روح من رهایش 
  .آمیخت کرد و هر روز بیش از گذشته با آن درمی نمی

6  
  آگوستین و نجوم

بـه   .ي منجمـان را کنـار گذاشـتم    هاي ملحدانـه  هاي خطا و هذیان گویی در همین زمان بود که پیش
این تو هستی، فقط تویی کـه مـا را از   ! آري. کنم همین جهت نیز عطایاي تو را از اعماق قلبم اعتراف می

ردي کـه در    اي است که از مرگ بی مگر نه، این هستی. کشانی فناي در اثر خطا بیرون می خبر است و خـ
هـایی   افروزد و بر عالم، حتّی بر بـرگ  د، ادراکات را برمیمرارت، بی آن که خود هیچ فروغی را از کف بده
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این تویی که از لجاجت من در . کند این اوست که رهایمان نمی. راند لرزند، حکم می که روي درختان می
اولـی  . ، این پیرِ شوریده، نبریدیوس، این جوانمردي که روحی شگفت داشت، برآشفتی1برابر وندیسیانوس
وجه هنـري بـه نـام     هیچ تردید، هرگز از یادآوري این نکته به من فروگذار نبودند که بهبا قوت و دومی با 

تر متکی بر صدفه است و شاید خیلی از موارد را به  گویی آینده وجود ندارد و فرضیات آدمیان، بیش پیش
  .ها، کافی است خاموش نمانند کنند و براي متحقق شدن آن گویی می قدرت گفتار، پیش

شاید . داشت ودي که برایم دوستی تدارك دیدي که تشریک مساعی با منجمان را دوست میپس تو ب
طور که پیش از این متذکر شدم، نسبت به تشریک مساعی با  اما همان. خوبی واقف نبود ها به او بر علم آن
کرد، قرار  میوانگهی، او را جریان برخی از ماجراهایی که پدرش در این خصوص تعریف . کاو بود آنان کنج

ا در ایـن راه، مراقبـه   . گرفته بود و همین کافی بود تا بر باورش نسبت به این هنر خدشه وارد شـود  ي  امـ
  .کرد چندانی مصروف نمی

. این مرد که فیرمینوس نام داشت، در محیطی آزاد پرورش یافته و براي سخنوري سـاخته شـده بـود   
امیدهاي بزرگ خود را که نسبت به ماجراهایی چنـد   روزي. داشت محبت شدیدي نسبت به من ابراز می

  .پرسید 2ي صور فلکی در دنیایی جدید پیدا کرده بود، با من در میان گذاشت و نظر مرا درباره
ي  کردم و به نظر نبریدیوس، با این حال، از ارائـه  رفته داشتم نسبت به این رشته گرایش پیدا می رفته

لـیکن  . گفـتم  چه هنوز در ذهنم به تأیید نرسیده بود، به او مـی  زدم و آن فرضیات خودم به او سر باز نمی
سپس او . جا جز باورهاي مهمل و بیهوده چیزي وجود نداشته است ام؛ در این کردم که قانع شده اضافه می

کاو بوده است و دوستی داشته که با همـان   ها خیلی کنج برایم تعریف کرد که پدرش نسبت به این کتاب
ها بر جانشان  ي هیجان دانستن این یاوه در حالی که شعله. ها بوده است ر پی به دست آوردن آنحدت د

اي را بـراي   هاي خـود زمینـه   جا رسیده بودند که نظاره کنند و ببینند آیا جانوران در النه افتاده بود، بدان
د چیـزي بـر هنـر خـود     شـو  کنند، و آیا با ثبت موقعیت سـتارگان مـی   ي تولد نوزادشان فراهم می لحظه

  بیافزایند؟
گفت هنگامی که مادرش وي را باردار بود، خدمتکار یکی از دوسـتان   فیرمینوس به نقل از پدرش می

نعمت او پنهـان نبـود، زیـرا اربـاب بـا اشـتیاق و صـراحتی         این موضوع از دید ولی. پدرش نیز آبستن بود
با دقتی زایدالوصف، یکی براي همسرش و دیگري  ها هر دو آن. شد اش جویا می شگفت، از احواالت خادمه

آنان . زنان بر حسب اتفاق، هر دو در یک زمان وضع حمل کردند. کردند شماري می اش، لحظه براي خادمه
فقط یکی منتظر پسرش بود و دیگري منتظـر نـوزاد   : ترین امور، یک طالع داشتند حتّی هر دو، در جزئی

                                                
  به باب چهارم اثر حاضر، فصل سوم. ك.ن 1

2 les Contellations  
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هایشان  چه که در خانه زمان با هم در جریان آن ان گرفت، آنان هر دو هموقتی دو زن را درد زایم. اش برده
گاه آماده شدند تا گماشتگان خود را گسیل دارند تا یکی براي دیگـري خبـر    آن. داد قرار گرفتند روي می

فیرمینـوس نقـل   . سهولت هم توفیـق یافتنـد   ي تولد، ببرد و البته به تولد نوزاد را، درست در همان لحظه
کرد که فرستادگان آن دو مرد، چندان دقیق در مسافتی یکسان از آن دو خانه با هم تالقی کردند که  می
که سایر اجزاي زمان نیز  ترین تباینی را در وضعیت ستارگان مشاهده کرد؛ چندان شد کوچک زحمت می به

ـ  . قابل تمیز دادن نبود هـاي   زرگ بـود، جـاده  با این حال، فیرمینوس، به حکم آن که پسري از خانـدانی ب
هایش را به چشم دید، و نیز دید کـه روز از پـس روز بـر جـاه و      درخشانِ عصر را درنوردید و رشد مکنت

شناخت، دائم زیر یوغ  خوبی می حال آن که برده، به تصدیق آن کس که وي را به. گردد مقامش افزوده می
  .بود و همواره در خدمت اربابان

هـایم از بـین    که به دلیل تشخص راوي آن را باور کردم، تمامی مقاومـت پس از شنیدن این داستان، 
به وي گفتم که مـن بـراي داشـتن تلقـی     . کاوي بازدارم بالفاصله کوشیدم فیرمینوس را از این کنج. رفتم

اي باالتر از والدینش، در میان همشهریان،  اش او را در مرتبه بایست پس از بررسی صور فلکی حقیقی، می
جتماعی خاندانش، تولدش به عنوان انسانی آزاده، تحصیل متمایز و فرهنگی که وي دریافت کرده، منزل ا
در مقابل اگر این برده که وي نیز تجلی همان صور فلکی است و او نیـز بـا مـن تشـریک مسـاعی      . ببینم
ر پست و شرایط بایست براي آن که به او نیز حقیقت را گفته باشم، در میان همان عالئم، تبا کرد، می می

کردم و براي  فرومایگی او و بسیاري خطوط را که نسبت به عالئم نخستین متفاوت و دور بود، مشاهده می
زیرا اگر در . کردم هایی متفاوت را استخراج می ها، برداشت بایست با بررسی همان نشانه گفتن حقیقت، می

کردم، حتمـاً بـه راه خطـا     سازي می و شبیههاي نخستین قیاس  بینی همان صور فلکی را با برداشت طالع
بینـی راسـتین، بـر اثـر تصـادف و نـه        جا که با ایقانی کامل به این نتیجه رسیدم که طالع رفتم؛ از آن می

گویـد و نـه بـر اسـاس عـدم       بینی دروغین نیز بر اثر تصـادف دروغ مـی   گوید، و طالع شناخت، راست می
  .شناخت

ي ضـمیرم بـراي یـافتن پاسـخی در مقابـل       در محکمـه . 1رسیم کـرد این حکایت، راهی را در برابرم ت
کـردم و از آن   پرداختند ـ تعمق بسیار می  ي این دیوانگان ـ یا این افرادي که به مشاغلی مشابه می  نظریه

شـان را   خواستم با آنان برخوردي تهاجمی داشته باشم؛ ریشخندشـان کـرده و یـا نظریـه     پس بود که می
داده و یا خود به دست پدرش فریفته نشده است؟ سپس شـروع   رمینوس مرا فریب نمیآیا فی :ابطال کنم

تر اوقات، پس از بیرون آمدن از بطن مادر، یکدیگر را چنـان از   بیش. ي دوقلوها کردم به اندیشیدن درباره
اسـت و   ي ناچیز میان آنان، هرچند که در نظام اشیاء قابل توجه نمایند که این فاصله نزدیک مشاهده می

                                                
فر تکـوین،   » .کردحکایت این ماجرا به من روشنایی عظیمی عطا «: ي آرنولد داندیلی آمده در ترجمه 1 کمی بعد، آگوستین با تکیه بر سـ

  .کشد ، از ناهمگونی وجود دو برادر دوقلو، عیصو و یعقوب، استداللی بیرون می36تا  25هاي  باب
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بینـی   هایی که یک منجم براي طالع وجه با نشانه هیچ آید و به شود، ولی به چشم انسان نمی مهم تلقی می
زیرا با در نظر گرفتن عالئـم  . آید بینی او به حقیقت درنمی شود و طالع حقیقی باید در نظر آورد، ابراز نمی

بینـی کـرد و حـال آن کـه ایـن دو،       بایست سرنوشت یکسانی را براي عیصو و یعقـوب پـیش   یکسان، می
هاي او  بینی کند و یا اگر طالع هاي غلط می بینی بنابراین منجم پیش. هایی بس متفاوت داشتند سرگذشت

پس این تـأثیر  . ها متفاوت بوده است به حقیقت بپیوندد، بدین معنی است که با میزان مشاهدات و نشانه
  .ی او درست استبین یک هنر نیست، بلکه به طور تصادفی پیش

دهی، بی آن کـه آن منجمـان خـود     خداوندا، این تو هستی پروردگار عادلِ تمام عالم که رخصت می
کنند، با ابهامی اسرارآمیز، آن پاسخی را دریافت کننـد کـه بـه     بدانند، کسانی که با منجمان مشورت می
هاي پنهـان روحشـان ـ     شایستگی ي تو ـ بسته به  هاي منصفانه حال آنان مفیدتر است و از ژرفاي قضاوت

ایـن چیسـت؟ چـرا چنـین     «گونه که هرگـز نگویـد    گردد؛ آن ساز در برابرشان گشوده می راهی سرنوشت
  !آورد، زیرا که او یک انسان است نه؛ هرگز چنین سخنی بر زبان نمی» است؟

7  
  تأمالت نوین در منشأ شر

دي، اما من هنوز هم در پی یـافتن منشـأ شـر    ها رهانی مرا از این وابستگی ترتیب اي حامی من، بدین
در این میان، مرا در تموج افکارم درنیانداختی؛ افکاري که مرا از . وجوي مرا مفري نبود بودم و این جست

ایمان و ایقان به وجود تو و نیز این که ذات تو تغییرناپذیر است و این کـه تـو در غـم آدمیـان هسـتی و      
ساخت و نیز به اعتبار کتب آسمانی و به گواهی کلیساي کاتولیک،  ، دور نمیکنی اعمال آنان را داوري می

ي راه رستگاري در زندگانی پس از مرگ فراروي  مسیح همانا پسر توست و سرور ما، که تو وي را به منزله
با داشتن یقینی بدین پایه کامل و مستحکم و نیرومند در روحم، بـا حـدت، منشـأ شـر را     . انسان نهادي

! خـداي مـن  . کـرد  هایی را تحمـل مـی   ها و چه شکوه قلب من در حین این تالش، چه شکنجه. جستم می
هنگـامی کـه مـن در سـکوت، تحقیقـات      . شـنید  هاي قلب مـرا مـی   هاي تو، بی آن که بدانم، گالیه گوش

جز لیکن آن صدا . گرفت بردم، در همان حال اصواتی تا برج کبریاي تو اوج می پرشکیب خود را پیش می
هـا را   کـس از آدمیـان ایـن رنـج     شـناختی و هـیچ   هاي مرا می تو رنج. صداي گنگ درماندگی روحم نبود

خواند چـه بـود؟ آیـا     ترین دوستانم می چه که زبان من از بر به گوش نزدیک پس حقیقتاً آن. شناخت نمی
رسانم، وقت ضیق بود شنیدند؟ براي این که نداي جانم را به گوش ایشان  آنان تمامی غوغاي جان مرا می

کوه در این میان، کوچک! و زبان الکن آزرد، از تیررس نگـاه تـو پنهـان نبـود     هایی که قلب مرا می ترین ش .
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روشنایی در فضا بیگانه بود و زیرا آن » .1آرزوي من پیش روي تو بود و دیگر فروغ چشم مرا همراه نبود«
با این حال، برخورد . چشیدم جا طعم آسایش را نمی آندر . اندیشیدم چه که در فضا بود نمی من جز به آن

گذاشتند کـه   ها نمی اما این. »و دیگر مرا ماللی نیست! ست کافی«داشت که بگویم  با این امور، بر آنم نمی
ا، فروتـر     من از آن. به جایی که پیش از این در آن آرامش داشتم، بازگردم اگـر  . ها فراتر بـودم و از تـو، امـ

چـه در   این تـو بـودي کـه در انقیـادم نهـادي هـر آن      . ودم، تو یگانه شادمان حقیقی من بوديمطیع تو ب
اگـر رو بـه   . گشت ام رهنمون می اي که به مقصد رستگاري چنین بود طریق میانه. فرودستم آفریده بودي

غرورانـه  لیک در برابر تو م. توانستم ارباب جسم خویش باشم کردم، می جانب تو داشتم و به تو خدمت می
گاه این امور فرومایه از  افراشتم و آن داشتم و به سوي سرورم، با سرگرانی، همچون سپري قد می سر برمی

در . یـافتم  کجا مجال آرامش و تنفسـی نمـی   ساختند و در هیچ شدت متأثر می رفتند و مرا به من فراتر می
ام تصاویري از اجسامی کـه   در برابر اندیشه. کردند ها خود را از هر سو به صورت انبوه ارائه می نگاه من آن

ي  بـري، اي فرومایـه   ره بـه کجـا مـی   «: گفتنـد  گویی مـرا مـی  . کردند بستند، قد علم می راه را بر من می
تو آن مغرور را همچـون مجروحـی در   «زیرا . خاست هاي خود من برمی و این سخنان از زخم» ناشایست؟

سـاخت و آمـاس رخسـارم، دیـدگانم را بسـته نگـاه        ز تو جدا میقلب مملو از غرورم مرا ا. »2هم شکستی
  .داشت می

8  
  در باب تشویش مدام وي به دست خداوند تا دریافت حقیقت

زیرا تو بر گل و خاکستر . »غیظ تو جاودانه نیست«مانی، اما  بنابراین تو اي خداوندگار، تو جاودانه می
قدر به نیشتري مرموز به  تو آن. اه خویش اصالح کرديرحم آوردي و با لطفی سرشار، شرارت مرا تحت نگ

  .ي اطمینانم گردي ام کردي تا با نگاهی درونی تو را ببینم و خود تنها نقطه تشویشم انداختی و رنجه
خفت و نگاه مشوش و ظلمانی روح من به  آماس تکبرم به سرانگشتان پررمزوراز و شفابخش تو فرومی

  .یافت روز بهبودي می عافیت، روزبهمدد فریادهاي خروشان دردهاي 

                                                
  11و  9، بندهاي 38مزامیر، باب  1
  11، بند 89مزامیر، باب  2
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9  
  آگوستین و نوافالطونیان

و لطفـت را شـامل حـال     1ایستی تو در برابر متفرعنان می«گونه  چون بر آن بودي که نشانم دهی چه
ات تجسـم   کلمـه «نمایانی؛ تویی کـه   و با چه رحمتی، به آدمیان طریق فروتنی را می ؟»گردانی ضعفا می

پس در دستان انسانی متکبر بـه غـروري دهشـتناك، برخـی از     . »2ها جاي گرفت یافت و در میان انسان
جا، بـه رغـم آن کـه     آن. رسایل افالطونیان را که از زبان یونانی به زبان التین ترجمه شده بود، قرار دادي

ي عدیـده و گونـاگون بـه یقـین رهنمـون       ها مفاهیمی خاص نبودند و بلکه مفاهیمی بودند که با ادله آن
پس در ابتدا خـدا  . در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود«: گشتند، چنین خواندم که یم

چـه کـه بـه وجـود آمـده بـود، در او        هـر آن . چیز بـدون او نبـود   چیز به دست ا شده بود و هیچ بود، همه
همچنـین  » .درنیافـت  درخشـید و ظلمـات آن را   ها بود و نور در ظلمات می زیست و زندگی نور انسان می

تمامی گواهان نور است، خود، نور نیست و این اسـت   جان انسان، در همان حالی که به: گفتند رسایل می
افروزد و آن  ها را در بدو آمدن بدین دنیا برمی ي خداوند که خود نور حقیقی است و تمامی انسان که کلمه

او بـه  «: اما هرگز در ایـن آثـار نخوانـدم   . خته استدنیا، دنیاي مخلوق اوست؛ همان دنیایی که او را نشنا
اند، اما آنان که او را پذیرفتند، کسانی بودند که  جایگاه خود آمده است، لیکن خویشان او را پذیران نگشته

  ».خداوند نیروي فرزند او شدن را بر آنان عطا کرده بود، زیرا به نام او ایمان آورده بودند
ي  ي خدا، نه هرگز از جسم است و نه هرگز از خـون و نـه از اراده   که کلمه جا خواندم همچنین در آن
کلمه تجسد یافت و در میـان  «اما این قول را که . بلکه از خداوند است و بس. ي جسم انسان و نه از اراده
  .جا نخواندم ، هرگز در آن»ما سکنی گزید

جـوهر   پسـر، هـم  «: وت یافتم؛ این عبارت کههاي متفاوت و با اشکال متفا جا، به بیان این مطلب را آن
زیـرا ایـن منزلـت را در سرشـت و طبیعـت      . بودن، تضییع حق کرده باشد از خدا، گمان ندارد که با 3پدر

اي به هیچ برساند و خود را به شـکل   لیک این مطلب که او خویشتن را با اخذ صورت برده» .خویش دارد
قدر فرود آید تا جایی که مرگ را ـ مرگ بر صلیب خود   شمارند و آنها درآورد و ظاهراً او را انسان  انسان

ي  را ـ بپذیرد و در پس این مرگ، خداوند او را دوباره از میان مردگان برانگیزاند و او را نامی برتر از همـه  
ها ببخشد و سرانجام به نام مسیح، تمامی ساکنان آسمان و زمین و دوزخ، در برابرش کـرنش کننـد و    نام

                                                
. نیز آمـده اسـت   اعترافاتتراوید و در نخستین جمالت کتاب  یي آگوستین م این آیه اغلب از خامه. 5، بند 5ي دوم پطرس، فصل  نامه 1

گـاه پروردگـار اسـت و     شود که سنگ بناي وجود مسیحی، همانا فروتنی آدمی در پـیش  وي ضمن توضیح ایمان، متذکر به این نکته می
 .شویم فقط به یمن اوست که به شهود وجود رازآلودش نائل می

  14، بند 1یوحنا، باب  2
3 le fils consubtaniel au père 
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جد خداوندي«ها  مامی زبانت این همان مفهومی است کـه در هـیچ   . گواهی دهند» سروريِ مسیح را در م
  .گنجید متنی نمی

ها، فقط فرزند تو، بی هیچ دگرونی تا ابد زندگی کند و  ي زبان ، فراتر از همهاین که پیش از همه وقت
براي خردمند شدن، بـا اشـتراك در    دریافت کنند و» از کمال او«بخت شدن  ها براي خوش باشد که جان

لیکن این که به خاطر کـافران در  . تازه شوند، این مطلب در این متون ذکر شده است» خرد جاودانی او«
به خـاطر  «و » ات را براي خویش حفظ نکرده باشی تو فرزند یگانه«اي از این زمان بمیرد و این که  لحظه

تـو چنـین   «. شـود  هـا یافـت نمـی    مفهومی در ایـن کتـاب   ، چنین»خودمان مأوي را به ما بخشیده باشی
؛ باشد که دردمنـدان و بـه   »1هاي کوچک الهام نمودي مفاهیمی را از خردمندان پنهان کردي و بر انسان

اوست که «؛ »پیرایه دارد قلبی مهربان و بی«زیرا او . آمدگان روي به سویش کنند و از او نیرو بگیرند جان
هـاي رحمـت خـویش را     برد و به کسانی که قلبی مهربان و متواضع دارنـد، راه  می رئوفان را در عدالت ره

ا کسـانی   . »بخشایی هاي ما، تمامی گناهانمان را بر ما می ها و رنج آموزد و با در نظر گرفتن حقارت می امـ
یـد  گو گاه کـه مـی   ي نخوت و غرورند، قادر به شنیدن صداي او نیستند؛ آن که به موجب عقایدشان غرقه

اگـر آنـان   « :زیـرا . »2پیرایه دارم و شما در من به آرامش خواهید رسید بدانید که من قلبی مهربان و بی«
هـاي   آنان در اندیشـه . آورند کنند و شکر او را به جاي نمی خدا را بشناسند، او را چون خداوند تکریم نمی

خبطشان در تیرگی فرو می خود پراکنده می پندارند،  حالی که خود را خردمند میرود و در  شوند و قلب م
  ».3گردند به ابلهان بدل می

هـا،   ها و افسانه یافتم که در الهه را می» ناپذیر تو عظمت طبیعت تباهی«که  در این متون جا بود  از آن
چنین بود که آن طعام مصري سبب از دست . یافت به صورت انسان فانی، طیور، بهائم، و ماران تجلی می

ي تو، چارپایی را به جاي تو پرستش کرد و در همـان حـال    شد و قوم برگزیده 4ارشدیت عیصورفتن حق 
ي گـاوي   ، روحش را ـ همان روحی که تصویر تو بود ـ به سمت چهـره   »دلش به مصر گرایش داشت«که 

  .کرد اش را نشخوار می متمایل کرد که علوفه
زیـرا تـو، اي    .ها تناول نکردم رگز از این خوراكکه من در این متون یافتم، لیکن ه ها مطالبی بود این

داشتی که این رسوایی را از دامان یعقوب بزدایی و وي را از حقارت آن که فرمانبر  خداي من، دوست می
                                                

 25، بند 11انجیل متی، باب  1
کند و کنایه به از دست دادن حق ارشدیت عیصـو   را تفسیر می) باب نخست(ي به رومیان  آگوستین نامه. 29، بند 11انجیل متی، باب  2

  )34و  29، بندهاي 25سفر تکوین، باب (زند  می
  22و  21، بندهاي 1ي پولس به رومیان، باب  نامه 3
4 Esaüا بعدها، عیصو نخست. زاد یعقوب، رفقه، نخست عیصو را و سپس یعقوب را به دنیا آورد ، پسر اسحاق و رفقه، و برادر همزادگـی   ام

به سفر پیدایش، بـاب  . ك.ن. گونه، حق ارشدیت خود را که برخورداري از حقوق روحانی بود، خوار کرد خود را به یعقوب فروخت و بدین
25  
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و مـن آن زر و  . ام برادر مهتر باشد، برهانی و تو نیکان را وارث خود خواندي و من نیز از بین نیکان آمـده 
ي خودت، از مصر به هـر جـایی کـه سـکنی گزیدنـد،       م که این قوم، آن را با ارادهکرد را آرزو می 1سیمی
زیرا این طال از آن تو بود و تو بر اهالی آتن، به دست مبلغ خود، خطـاب کـردي کـه مـا زنـدگی،      . بردند

شماري از فیلسوفانشان نیز همین را گفتند و از جانـب همـین فالسـفه،    . 2حرکت، و وجود را در تو داریم
ي خـود را بـر روي الهگـان مصـریان      من اندیشه. مشغول خود کرده بود، به دستم رسید ثاري که مرا دلآ

ات را بـه پایشـان قربـانی     هایی که آدمیان با زر و سـیم تـو حقیقـت خداونـدي     النوع متوقف نساختم؛ رب
  .ساخته، دروغ را برگزیدند و پرستش و اطاعت خویش را به جاي خالق، نثار مخلوق کردند

10  
  کشف و شهود حقیقت الهی

ي وجدان و ضـمیرم،   در کنف هدایت تو و در محکمه با بصیرتی که از این متون به دست آورده بودم،
ف حمایت خود داشتی از آن«. رجعتی به خویشتن کردم نَ ، در آن حیطه وارد آمدم و با »3جا که مرا در کَ

یافتم که وراي چشم جـان و وراي فراسـتم، آن    چشم جان نگریستم؛ گرچه به میزان بسیار اندکی توفیق
البته این نه آن روشنایی معمول بود که به چشم سر بتوان مشاهده کرد و . روشنایی تغییرناپذیر را ببینم

هیهات، این روشنایی، . آکند نه نوري از این دست، بلکه چندان نیرومند و درخشان بود که تمام فضا را می
نـه همچـون   . پوشـاند  تفاوت بود؛ کامالً متفاوت که سطح فوقانی ذهن مرا نمـی نوري م. آن روشنایی نبود

زمین بر من تفوق داشت، . ایستد و نه چون آسمانی که بر فراز زمین است روغنی بود که بر سطح آب می
 شناسـد،  آن کس که حقیقت را می. زیرا مرا آفریده بود و من از او فروتر بودم، چه، از او آفریده شده بودم

شناسـد و ایـن اسـت همـان مـروت و       یابد، جاودانگی را می یابد و هر آن کس که آن را درمی آن را درمی
  !شناسد فتوتی که حقیقت را می

پس از تو، مـن  . تو خداوندگار من هستی! اي حقیقت جاودانه، اي خوبی حقیقی، اي ابدیت گرامی! آه
ز کردم، مرا به سوي خودت کمال بخشیدي تا همین که به شناختن تو آغا. کشم روز و شب آه حسرت می

به من بنمایانی که چیزي براي دیدن وجود دارد؛ هرچند من هنوز الیـق دیـدن آن نبـودم و تـو رخـوت      
در . ام هاي مرا با خشم پرتوافکنت خیره نمودي و من هر آینه از فرط عشق و دهشَت بر خـود لرزیـده   نگاه
من «: گفت شنوم که می پنداشتم که صداي تو را از فرادست می می .اي بیگانه خود را سرگشته یافتم خطه

                                                
 .نگاه کنید 2، بند 11، و باب 22، بند 3رد زر و سیم مصري، به سفر خروج، باب در مو 1
  28، بند 17اعمال رسوالن، باب  2
 10، بند 30مزامیر، باب  3
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ات، تغییر نخواهی  تو مرا همچون خوراك جسمانی! طعام نیرومندان هستم، قوي شو و از من توشه برگیر
  ».1این تویی که در من تغییر خواهی یافت. داد

جـان مـرا همچـون    «و » اي اش تنبیـه نمـوده   عـدالتی  انسـان را بـه جـرم بـی    «همچنان دریافتم کـه  
آیا بـه حکـم آن کـه در فضـایی متنـاهی و یـا الیتنـاهی جـاي         «: گویم و می» اي تارعنکبوتی خشکانیده

ا ایـن مـنم آن کـه      «: دهـی  و تو مرا دورادور صال درمی» گیرد، جز حقیقت چیزي نیست؟ نمی بـاري؛ امـ
گر دلیلی براي تردید نداشـتم و  ام و دی شنوند، آن را شنیده چه در دل صدایی را می و من چنان ».2هست

رد آدمـی      «آید تا تردید بر وجود حقیقی که  تر می بر من تشکیک بر حیاتم سهل داللـت آفـرینش بـر خـ
  .»دارد عرضه می

11  
  .همانا خداوند وجود مطلق است

. کـدام مطلـق نیسـتند    تر از تو قرار داشت، نگریستم و دیدم که هیچ چه در مرتبتی نازل پس بر هر آن
همـه   چـرا کـه ایـن   . چه که تو هستی نیستند ها که نیستند، آن اند و آن ها که هستند، از تو ناشی شده آن

خیر همانا در اتصال به خداوند است، زیـرا اگـردر وي   «. پاید و تغییرناپذیر است و مانا حقیقت است و می
چیـز   اي گرفته است و همهدر خودش ج«اما او » .جاي نگیرم، هرگز نخواهم توانست که در خود قرار یابم

  .»تو پروردگار من هستی، زیرا تو را نیازي به خیرات من نیست«و » آفریند را بازمی

12  
  .جا که مخلوق خداوندي است، نیکوست چه هست، از آن هر آن

غایـت خیـر بودنـد،     ها بـه  پس واثق شدم بر این که امور فانی هم براي خود خیري دارند؛ البته اگر آن
تـر فنـا شـوند     ها خیر نبودند، باز هم موردي براي آن که بیش تند فنا شوند و را در برخی زمینهتوانس نمی
وجـه در   هـیچ  اند، بـه  اي موارد خیر بوده شدند و اگر در پاره غایت خیر بودند، پایا می در نتیجه اگر به. نبود
چـه کـه خیـر     ه نتواند به آنچ زیرا فنا مضر است و چنان. ها چیزي که در خور فنا باشد وجود نداشت آن

چـه   ضرر است که این ممکن نیست، یا یقیناً آن بنابراین یا فنا بی. رساند است دست یازد، دیگر زیانی نمی
زیرا ابـرام  . چیزي که فاقد هر گونه خیر است، همانا عدم است. شود عاري از هر گونه خیر است که فنا می

داشت، زیرا در آن صورت پایا  بهتر بود اصالً هستی نمی. یستدر وجود و در عین حال گریز از فنا ممکن ن
                                                

 12، بند 39مزامیر، باب  1
 13، بند 39مزامیر، باب  2
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ي خیرها به کمال دست یابد؟ پـس   اي با از کف دادن همه تر از این که پدیده ماند و چه چیز منحوس می
تري داشـته   ها قدمت بیش همچنین هر اندازه که پدیده. فاقد هر گونه خیري بودن، خود عدم مطلق است

ي آن  وجـوي ریشـه   چه که هست، خیر است و شري که من در جسـت  بنابراین هر آن .ترند باشند، مقبول
یا اگر ذاتی پایا بود و در نتیجه خیري عظیم، یا . زیرا اگر یک ذات بود، خود خیر بود. بودم، یک ذات نبود

  .توانست تباهی بپذیرد چه خیر نبود، باز هم نمی اگر ذاتی فانی بود چنان
عـالوه از ذاتـی کـه     و برایم این حقیقت مسلم شد که تمامی آثار تو خیرند و بهچنین بود که دریافتم 

شأن نیافریدي، پس اشـیاء هـر    چیز را هم جا که تو همه آید و از آن مخلوق تو نیست، چیزي به وجود نمی
  .»1ها را بسیار نیکو آفریده است تمامی پدیده«چه، خداوندگار ما . تنهایی بس نیکویند یک به

13  
  .گوي خداوند هستند می کائنات تسبیحتما

زیـرا خـارج از آن   . بلکه بـراي کـل آفـرینش تـو     وجه وجود ندارد؛ نه فقط براي تو، هیچ براي تو شر به
اما در اجزاي برخی . اي در هم ریزد و تباه کند چیزي وجود ندارد که بتواند نظمی را که در آن جاي داده

در عـین حـال، همـین    . گـردد  ندارد و این خود شر محسوب میاز عناصر با برخی دیگر هماهنگی وجود 
میـان  . ها قائم به ذات هستند آن. گردند عناصر با سایر عناصر مطابقت دارند و از این رو خیر محسوب می

نامیم  ها عناصري که درونشان نظمی نیست، در بخش مادون دنیایی که ما آن را زمین و آسمانش می آن
  .گردند یابند و متناسب می بخشیده است، نظم می و ابر و باد بدان جان

هـا شـاید بـه نحـوي      با دیـدن انتزاعـی آن  . »بایست باشند ها نمی این پدیده«از من دور باد که بگویم 
هـا شـکر    ها در همین حالت نیز بایستی تـو را بـه بـودن آن    اما حتّی با دیدن آن. تر مرادشان کنم مطلوب
بـر روي ایـن زمـین، اژدهایـان و تمـامی      « .موزند که بایسـتی تـو را سـتود   آ ها می ي این چه، همه. گویم
هـا و تمـامی    کـوه . ي توانـد  ها، همه و همه ابزار کلمـه  ها، آتش، تگرگ، برف، یخ، و رنج نفر طوفان گرداب
ها، خزندگان و پرندگان، حاکمان زمین  ها، درختان بارآور، تمامی درختان سدر، حیوانات و تمامی رمه تپه
زادگان و تمامی داوران روي زمین، نوجوانان و دوشیزگان، سـالخوردگان و جوانـان،    تمامی آدمیان، شاهو 

آري، اي خداوندگار مـا،  . شوي می تو ستوده» ها از فراز آسمان«که  چندان» .2گوي نام تواند همگی تسبیح
                                                

  31، بند 1سفر تکوین، باب  1
ها، اي آتش و تگـرگ و بـرف و    را از زمین تسبیح بخوانید، اي نهنگان و جمیع لجهخداوند : 12تا  7، بندهاي 148ملهم از مزامیر، باب  2

اي وحـوش و جمیـع   * ي سـروهاي آزاد   دار و همـه  درختـان میـوه  * ها  ها و تمام تل آورید، اي کوه مه و تندباد که فرمان او را به جا می
اي جوانان و نیز دوشیزگان و * ي دالوران جهان  و سروران و همه ها اي پادشاهان زمین و جمیع امت* دار  بهائم و حشرات و مرغان بال

  .نام خداوند را تسبیح بخوانید* پیران و اطفال 



  130  اعترافات آگوستین قدیس
 

http://www.seapurse.ir 

ورشید و مـاه و تمـامی   تو، خ 1در ملکوت تمامی فرشتگان و تمامی نیروهاي«که  شوي، چندان ستوده می
زیـرا بـا احتسـاب    . ماند مرا دیگر بیش از این آرزویی نمی. »2ستایند ها نام تو را می اختران بر فراز آسمان

ترمرا  اما داوري سالم. آمدند تا عناصر مادونی تر می ها، بدون تردید عناصر ماورایی در نظرم گران تمامی این
  .انم تا فقط عناصر بهتر را بگزینم و هر یک را جداگانه ارج نهمانگیخت تا کل هستی را محترم بد برمی

14  
  گون در مورد خداوند  برگذشتن از خطاهاي گونه

که اگر آثار  ؛ چندان3از سالمت روح برخوردار نیستند آیدشان، آنان که بخشی از آفرینش تو ناپسند می
جا که روح من جسارت یافتن خـدایی   ز آنبهره بودم و ا افتاد، من از سالمت روح بی تو مقبول طبعم نمی

ایـن اسـت   . چه را که مطلوبش نبود، به عنوان آثار تو محسوب نکند نامطبوع را نداشت، سرِ آن داشت آن
جـا   جـا قـرار نگرفـت، زیـرا در آن     اما روح من در آن. کرد چه که روح مرا به ادراك دو ذات رهبري می آن

گشـت، خـدایی را برگزیـد کـه      لی که از این جنون ثنویت بازمیچیزي نبود جز سخنان عاریتی، و در حا
پس بدین امر یقین کرد که تویی آن خداوندگار، و بـر  . جا در تمامی فضاهاي الیتناهی حضور داشت همه

لوح جانش نام تو حک کرد و روح من دگربار معبدي براي تندیس خود گشـت؛ چیـزي شـنیع در برابـر     
سرم را میان دستانت گرفتی و براي آن که دیگر چشمانم امـور  «خبر  بی اما به محض آن که. چشمان تو

هایم تخفیف  وبیش، دیوانگی ، اندکی از خود دل برکندم و کم»ها را فرو بستی گر نباشند، آن هجو را نظاره
  .خاست در غیر این صورت، چنین الهامی از نفس برنمی. در تو چشم گشودم و تو را الیتناهی یافتم. یافت

15  
  چیز به دست خداوند و در خداوند  وجود همه

چیز در  که همه ها بودن خود را مدیون تواند؛ چندان سایر امور را سنجیدم و دریافتم که آن پس از آن،
. گیري، چونان در یـک دسـت   چیز را در حقیقت خود می گنجد؛ نه فقط در یک مکان، بلکه تو همه تو می
چه کـه مـا بـه غلـط موجودشـان       چیز بر خطا نیست، جز آن د و هیچان چه هستند، حقیقی چیز چنان همه
پنداریم و در واقع نیستند و من دریافتم که نه فقط هر چیز در مکان مناسب خود قـرار دارد، بلکـه از    می

اي و براي آفریدن، قرون متمادي  گیرد و این که تو یگانه حقیقت جاودانه زمان مناسب خود نیز نشأت می

                                                
  .اند را به نیروها ترجمه کرده Puissancesآمده که هم ترابوکو و هم داندیلی،  Virtutesدر متن اصلی،  1
  5و  1، بندهاي 148ملهم از مزامیر، باب  2
  8و  4، بندهاي 37یر، باب ملهم از مزام 3
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گذشـتند   ماندي، تمامی قرون، گذشته یا آینده، نمی کردي و نمی زیرا اگر تو عمل نمی. کشیديرا انتظار ن
  .آمدند و نمی

16  
  .همانا شر، روي برتافتن از خداوند است

آید، به مـذاق علیـل خـوش     جاي شگفتی نیست نانی که به کام شخص سالم مطلوب میدریافتم که 
چنین است که عدالت تـو  . یابد ن چشمان سالم را ناهنجار میسو، روشنایی، این افسو نیاید و چشمان کم

طریق اولی، آن افعی و آن کرم کوچک کـه تـو در تناسـب بـا      به. نماید در برابر چشمان خبیث ناگوار می
هاي فرودست آفرینشت نیکو آفریدي، جایی که موجودات خبیث به میزانی که با تو تفاوت دارند با  قسمت

مـن  . یابنـد  تر به تـو تمثـل مـی    که با مراتب عالی خلقت هماهنگ شوند بیش ندانسازند و چ یکدیگر می
اي است کـه از   لیک دریافتم که شر ذات نیست، بلکه تباهی اراده. شود، جستم چه را که شر نامیده می آن

گرداند تا آن که خود را بـر اشـیاي پسـت بیافکنـد و      از تو خداي من، روي می. گرداند ذات برتر روي می
  .ي خویش بدمد و در پوسته» اندرون خود را بیرون ریزد«

17  
  مرتبت تعالی در معرفت الهی

لیک در رضاي  .گونه پیش از این تو را دوست داشتم و نه شبحی را به جاي تو در شگفت بودم که چه
مم گاه ثقل جسـ  شدم و آن من به خاطر جمال تو به سویت کشانده می. گرفتم تمتع از خداوندم آرام نمی

ایـن سـنگینی،   . پـرداختم  هاي زمینـی مـی   کنان به ملعبه ساخت و من سراسیمه و مویه مرا از تو دور می
دیگـر تردیـدي نداشـتم کـه وجـودي       .زیست ي تو با من می اما خاطره. ام بود مربوط به شهوات جسمانی

جسـم،  «زیـرا  . دیدم بایست به او متصل شوم؛ حتّی اگر هنوز توان این وصال را در خود نمی هست که می
ي گلین ذهن را که در آن هزاران اندیشه پراکنـده   ساخت و خانه پذیر، روح را سنگین می این مورد تباهی

هاي ناپیـداي تـو در پـس آفـرینش جهـان و در خـالل        جلوه«کامالً یقین داشتم که . »ریخت بود، فرومی
در  .»1شود گر می ت ابدي و خدایی تو جلوهدارد و به همراه آن، قدر کارهاي تو، خود را بر آدمی عرضه می

وجوي آن بودم که از کجا مرا توان ارزیابی اجسام ـ چه اجرام سماوي و چه ابـدان زمینـی ـ پیـدا       جست
این «هاي متغیر داوري کنم و بگویم  ي این پدیده داد درباره شده است و این استعداد که به من اجازه می

در همان حال که مبـدأ توانـایی   . گرفت ، از کدام منشأ نشأت می»باشد باید چنان باشد و آن نباید چنین
                                                

  20ي اول به رومیان، باب اول، بند  نامه 1
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کردم، هنگامی که دسـت از قضـاوت شسـتم، بـه جـاودانگی تغییرناپـذیر و        وجو می این قضاوت را جست
  .درستی حقیقت پی بردم که فراتر از ذهن ناپایدار من بود

شیدم که ادراکـش بـر اثـر انـدام حسـی و      تدریج خود را از ابدان، به سوي روحی باال ک ترتیب به بدین
هاست؛ اعضایی که از اشیاي خارج اطالعات به دست آورده، حیوانـات نیـز از طریـق آن     توانایی درونی آن
ي بـاالتر رفتـه، بـه آن نیـروي تعقلـی کـه        جا نیز به مرتبـه  یابند و از آن هایی دست می حواس به دانسته

لیکن این نیرو که بـر مـن   . کند، دست یافتم حسی را تعبیر میهاي اندام  اتکایش به خود است و دریافت
ي مـرا   این روح، اندیشه. ي خودآگاهی رسید مکشوف شد، خود نیز دستخوش تغییراتی گردید و به مرتبه

گـرفتش،   ها برکند و خود را از زیر بار اشباح متناقض بیرون کشید تا نوري را که در بر مـی  از انقیاد عادت
چـه را کـه هرگـز تغییـر      بایـد آن «: درنگ، با تمام وجود، نـدا بـرآورد   هنگامی بود که بیکشف کند و آن 

کرد کـه   جا بود که به منشایی نظر می و از آن» .چه که دستخوش تغییر است، رجحان داد یابد، بر آن نمی
با اطمینان  داشت، هرگز داد؛ چرا که اگر ذهنیتی نسبت به آن نمی را به او می» تغییرناپذیر«شناخت این 
از ایـن رو در تـپشِ نگـاهی لـرزان بـود کـه بـه نفـس         . داد ثباتی و تغییرناپذیري ترجیح نمی آن را به بی

لیکن مـن  . ي من رخ نمود جا بود که کماالت ناپیداي تو، از خالل افعالت بر اندیشه آن. اش پی برد هستی
از این لحظه فقط . دوباره به عاداتم بازگشتم .ضعف، مرا به عقب راند«. ها بدوزم نتوانستم چشمانم را به آن

  ».کردم؛ همچون بوي غذایی که حسرت تناول آن را داشتم اي عاشقانه را حمل می با خود خاطره

18  
  غفلت از ذات عیسی مسیح 

میانجی میان خدا «یافتم، تا این که  براي تمتع از تو بودم و آن را نمی من در صدد کسب نیروي الزم
چیز بود و درود خداونـد در تمـامی    که بر فراز همه«را دریافتم » 1عیسی مسیح«نسانی به نام ، ا»و انسان

کـه بـا   . »راه منم، حقیقت و حیات نیـز مـنم  «: گفت خواند، در حالی که می او ما را می. »2اعصار بر او باد
ي ضعف من و به صورت اطعامی بس مقوي برا. »3کلمه تجسد یافت«جسم آمیخته شده بود؛ چندان که 

. چیـز را آفریـدي ـ شـیر ایـام طفـولیتم گردیـد        ي آن همـه  درآمده، تا جایی که خرد تو ـ که به واسـطه  
آموخـت، چیـزي    چـه کـه ضـعف وي مـی     توانستم از خداوند خاضع برخوردار باشم و از آن خضوع نمی بی
تو اشراف دارد و کسـانی   اي است که بر ارکان عالی آفرینش ي تو، حقیقت جاودانه زیرا کلمه. دانستم نمی

تکلـف   گـاهی بـی   بخشد و در مراتب فروتر، بـا جـدار خودمـان، برایمـان منـزل      را که خاضعند، رفعت می
                                                

 5، بند 2ي اول پولس رسول به تیموتاؤس، باب  ملهم از نامه 1
 5، بند 9ي پولس به رومیان، باب  نامه 2
  6، بند 14ملهم از انجیل یوحنا، باب  3
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تا فرمانبران و نیز کسانی را که از دست نخوت خالصی یافتند، تحقیـر کنـد و از خویشتنشـان     1برساخت
تیب نخوتشان چاره کند و آنان را سرشار تر برکند و به سوي خود کشاند و عشقشان را اطعام کند و بدین

) عیسی مسـیح (ي پاهاي خداونديِ  از عشقی قدسی گرداند تا با اعتماد به او دیگر گمراه نشوند و با نظاره
ها خشوع بیاموزند و سرانجام، خسته و کوفته، در برابر آن الوهیـت زانـو زده تـا بـا      ي ضعف آن و مشاهده

  .اندرستاخیزش، آنان را نیز برانگیز

19  
  شائبه در باب عیسی مسیح 

ردي واال کـه    من مسیح، سرورم را یگانه انسانی می .ها بسیار دور بودم اما از این اندیشه پنداشتم با خـ
آساي او از یک دوشـیزه، بـه مـا     کردم میالد معجزه ویژه گمان می به. کس را با او یاراي برابري نیست هیچ
رسـید کـه بـه     به نظرم مـی . هاي جاودان، کوچک شماریم بهاي ارزش هاي گذرا را به آموخت تا خوبی می

هـا را تعلـیم    ي آن، انسـان  داد تا به واسـطه  حکم مشیت خداوندي، عاقبت ما به او باالترین رخصت را می
کلمه تجسد « :گفت سخنی که می ؛توانستم رازي را که در این سخن بود، حدس بزنم اما هرگز نمی. دهد
آشـامیده،   خـورده، مـی   دانستم کـه وي غـذا مـی    چه در متون مکتوب آمده بود، می ا بر آنفقط بن .»یافت
کـرده اسـت و چنـین جسـمی      شـده، صـحبت مـی    کرده، غمگین می رفته، شادي می خوابیده، راه می می
کند و به  کس انکار نمی هیچ. ي روح و خردي انسانی، با تو پیوندي داشته باشد توانسته جز به واسطه نمی
ي تـو   دانسـت کـه کلمـه    دادم و او نیـز مـی   دانستم و هـیچ تردیـدي بـه خـود راه نمـی      ي توانم می اندازه

ي حرکت، سکون اعضا و جوارح، یا تحت تأثیر یک احسـاس قـرار گـرفتن و     لیکن اراده. تغییرناپذیر است
وش شدن، حاالتی است گاه خام اي را بیان کردن و آن هاي خردمندانه گاه متأثر نشدن از آن، یا اندیشه آن

اي که در این مکتوبات آمده است خطاست؟  دهد؟ آیا ادله که به روح یا خردي دستخوش تغییر دست می
هاي خود را کاذب فرض کنیم؛ در این صورت نوع انسان ایمان خود را نسبت به این  توانیم بدگمانی آیا می
ها راست است و من مسیح را به عنوان یک  نپس ای. داد ها که طریق رستگاري وي بود، از دست می کتاب

خرد، بلکه او را به عنوان یـک   شناختم؛ نه به عنوان جسم یک انسان یا جسم و روحی بی انسان کامل می
پنداشتم؛ نه چون یک حقیقت مجسم، بلکـه بـه دلیـل     هاي دیگر، می ي انسان انسان حقیقی، برتر از همه

  .اش با خرد ناب اش بود و بلکه به دلیل کمال و آمیختگی العادگی خاصی که در سرشت انسانی خارق
گونـه   ها با اعتقاد بر خدایی که لباس جسم بر تن دارد، این اما آلیپیوس بر این عقیده بود که کاتولیک

کـرد کـه    آلیپیـوس فکـر نمـی   . پنداشتند که در مسیح الوهیت و جسم حضور دارد، ولـی روح نیسـت   می

                                                
  ».ها براي آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید و خدا رخت«: فرماید جا که می ، آن21ملهم از سفر تکوین، باب سوم، بند  1
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جا که قانع شده بود اعمالی که منسوب به سنت  ردي انسانی قائل باشند و از آنها براي مسیح خ کاتولیک
تواند جز کار یک مخلوق زنده و داراي منطق باشد، در اعتقاد به آیین مسـیحی تسـامح    مسیح است نمی

نـام   1متوجه شد که چنین رأي خطایی از جانـب ملحـدانی اسـت کـه آپولیناریسـت      لیکن بعدها. ورزید
کنم که با تجسم خداوند بود  اما من اقرار می. از آن پس، با شادمانی آیین مسیحیت را پذیرفتداشتند و 

این محکومیت که ملحدان بـر سـر آن   . تفاوت دارد 2که بعدها دریافتم حقیقت مسیحیت با خطاي فوتن
ضـرورت  هاي الحادي  وجود اندیشه«. جنجال راه انداختن، احساسات کلیسا و مکتب مقدس را برانگیخت

  ».3هاي ضعیف آشکار کنند هاي خود را در میان عقل داشت تا هوشمندان اندیشه

20  
  بالیدن به خرد

آثار افالطونیان، از آنان آموختم که در پی حقیقـت نـامتعین باشـم و دیـدم      که با خواندن دجا بو این
ز تو، دریافتم حقیقتیـر کـه   گسسته ا. »4نمایاند فضائل ناپیداي تو از خالل آثارت خود را بر خرد من می«

اي  بـی آن کـه در گسـتره   . داشت از کـدام دسـت اسـت    هاي روحم مرا از فهم محتواي آن باز می تاریکی
تو حقیقتاً همانی کـه هسـتی؛   ! کران کران بگسترانمت، یقین داشتم که تو هستی و چه بی مند یا بی کران

رچیز جز تو با این یگانه منطـق نـاگفتنی، از تـو    که ه اي دگرگونی؛ چندان همواره یگانه با خویش، بی ذره
کردم و  پرگویی می. تر از آن بودم که متمتع شوم ها را باور داشتم، لیک ناتوان آري، من این. شود ناشی می

م گـردد   مان ـ طریقی را که به سـوي خداونـد رهنمـون مـی      حال آن که اگر در مسیح ـ منجی . نمایی عال
زیرا هواي آن به سـرم افتـاده بـود کـه     . بودم ا علم، بلکه با مرگ مواجه گشتهوجو نکرده بودم، نه ب جست

گریسـتم، بلکـه بـه     خود باعث عذاب خویش شدم و نه فقط بـر خطاهـایم نمـی   . خود را خردمند بپندارم
م هـا   ؟ آیـا ایـن کتـاب   5کجا بود ا رحمت مبتنی بر تواضع، یعنی عیسی مسیح. نمایی خویش غره بودم عال

ها در دستان من قرار گیرند، تا  ا داشتند که مرا بیاموزند؟ اما من معتقدم که تو خواستی که آنتوان آن ر
ي کالمت بیاندیشم، احساسی در ذهنم حک شود و از آن پس، در کتاب تو آرامـش   پیش از آن که درباره

م در میـان آن کسـان   توانست هایم با سرانگشتان شفابخش تو التیام یافت، یک بار که زخم. دل را بازیافتم
                                                

1 Apollinariste به پیروان ،Apollinaire کشیش الاودیسه ،)Laodicée ،300   او منکر وجود واقعـی انسـانی در   . شد اطالق می) م390ـ
  .رآمیختشخص مسیح بود و عقیده داشت که الوهیت کلمه، مستقیماً با مولود مریم مقدس د

2 Photin )895   نام کشیش سیرمیوم )م810ـ ،(Sirmium)  به زعم او، مسیح فقط انسانی . دانست وي مسیح را پسر خدا نمی. م343در
  .بود با اخالقی واال

  19، بند 11ي اول به قرنتیان، باب  نامه 3
  20، بند 1ي اول به رومیان، باب  ملهم از نامه 4
  11، بند 3قرنتیان، باب  ي اول به ملهم از نامه 5
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شناسـند، ولـی    که سرمنزل مقصود ـ سرمنزلی که نه صرفاً براي نظاره، بلکه براي زیستن اسـت ـ را مـی    
  .دانند از کدام راه به سوي سعادت رهسپار گردند، ادعا را از حقیقت بازشناسم نمی

شـدم،   اجـه مـی  چه هر گاه پیش از چشیدن حالوت آشناي متون مقدست با آثار افالطونیان مو چنان
گسست و در صورتی که در احساسات سـودمند بـه    هاي استوار رحمتت می بسا سخنانشان مرا از پایه چه

  .ها نیز به همان اندازه بهره جویم توانستم از کتب آن بردم، شاید می سر می

21  
  هاي پولس رسول آموختن تواضع و شفقت از مکتوبات مقدس، خاصه رقعه

ي  خصـوص رسـاله   اغ مکتوبات معززي که از روح تو الهام گردیده بود، رفتم؛ بهبه سر پس با ولع تمام،
رفتـه   ها رفته دیدم که این دشواري می. یکی از حواریون به نام پولس، مرا سخت مجذوب خود ساخته بود

د که آم یافتم و به نظرم می ها را در تناقض با یکدیگر می تر، آن حال آن که پیش. شود از میان برداشته می
هـاي آسـمانی بـر مـن      یکپارچگی این سـروش . خوانند سخنان پولس با اقوال انبیاء و احکام شریعت نمی

  . »1از وجد به خود لرزیدم«آموختم و . گر شد جلوه
هـا، تمـامی مــواردي کـه پیرامـون حقیقـت در رســایل       ایـن متـون را خوانـدم و دریــافتم کـه در آن    

شناسد، فخـر   ر رحمت تو ذکر گردیده، تا این که آن کس که تو را مینوافالطونیان خوانده بودم، با تکیه ب
و نه طریقی براي نیل بدان معرفت، که نه » 2اي معرفت را تو به او عطا نکرده«که گویی آن  بفروشد؛ چنان

اش تشفی یابد تا سزاوار برخورداري از تو گـردد و   فقط به معرفت تو برانگیخته شده باشد، بلکه از معاصی
تواند دید، طریـق هـدایت بـه سـوي تـو را نخواهـد        کس که هنوز از تو چندان دور است که تو را نمیآن 

  .پیمود، تا این که تو را بیند و از تو برخوردار گردد
یابد، با آن قانون دیگري که  اما انسانی که مطابق ذاتش خشنودي خود را در پیروي از قانون الهی می

ستیزد تا در انقیـاد قـانون معصـیت درآوردش چـه      و با قانون روحش می در اعضا و جوارحش وجود دارد
. »4ایم ایم و مرتکب ستم شده ما دامن به گناه آلوده! تو دادگري پروردگارا«از این روست که  ؟3خواهد کرد

کـار   جا بود که ما بـه دسـتان گنـاه    از آن. »کند دست تو بر سر ما سنگینی می« شرمانه عمل کردیم و بی
ي خـود   مـان را هماننـد اراده   زیرا او ما را بر آن داشته بود تـا اراده . الموت سپرده شدیم ، یعنی ملکعتیق

                                                
  11، بند 2کتاب مزامیر، باب  1
  7، بند 4قرنتیان اول، باب  2
  23و  22، بندهاي7رومیان، باب  3
  27، بند 3کتاب دانیال نبی، باب  4
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نوا چه خواهد کرد؟ و کیست که او  این انسان بی«. اي که او را از فراز حقیقت تو فروافکنده بود سازد؛ اراده
بخشد؛ مسیحی که تـو از   رهایی میرحمت تو ي فنا برهاند، جز سرورمان عیسی مسیح که به  را از پیکره

ا بـا   . الموت چیزي سزاوار مرگ در او نیافت ؛ کسی که ملک»هایت آفریده بودي ي راه ازل در آغاز همه امـ
مفاهیمی . چنین حکمی که ما مخالف آن بودیم، منسوخ گشت این حال، او را به دست مرگ سپرد و این

ایـن  «هـاي نـدامت،    این حال و هواي زاهدانه، این اشک. هتوانند در بر گیرند؛ ن چنین را این صفحات نمی
هاي معنوي، این قلب نادم و خاشع، ستایش مردمـان سـرزمین    داري، این مرارت اي که دوستش می فدیه

، که تو در این دنیا به ما بخشـودي، در حـالی کـه رحمتـت را شـامل حـال مـا        »القدس موعود، عهد روح
  .توانند گنجید یک در این صفحات نمی این جام بازخرید گناه ما هیچگردانیدي و این سرزمین موعود و 

آیا جان من در برابر پروردگارم سر تسلیم فرود نخواهـد آورد؟ چـرا   «: دهد نغمه سر نمی 1جا کسی آن
کسـی  » .2لـرزانم  بخشد، او خداوندگار من است و یاور من و دیگر بر او دل نمی ام می که اوست که رهایی

شمارند،  مردمان این تعالیم را حقیر می» .به سوي من آیید اي کسانی که در رنجید«: شنود نمیاین ندا را 
تو این مفاهیم بلنـد را از علمـا و فضـال پوشـاندي و     «زیرا . »پیرایه و لطیف خداوند را قلبی است بی«زیرا 
اي مشـجر، بـی    قلـه  است از فـراز  4ي سرزمین صلح دیگر مشاهده .»3ها را بر قلوب کوچک الهام کردي آن

هاي سربازان متوالی به  گشته در میان تهاجمات و چراگاه هاي گم راه اکتشاف راه و تالشی بیهوده در کوره
سرکردگی امرایشان که در آنِ واحد هم شیر را مانند و هم اژدها را، و دیگر پیش گرفتن مسیري است که 

شود و همـان راهـی کـه از دسـت      لک آسمان میي م سپرد؛ همان مسیري که مانع دغدغه جا ره می بدان
زیـرا کـه آنـان از آن مسـیر چونـان عقـوبتی احتـراز        . بانان ملکوت در امان باشد طراران، سربازان، و نگاه

  .کنند می
 5فشرند، آن هنگام که آثار خُردترین حواري این است تأمالتی که قلبم را به نحوي شگرف در خود می

  .ور ي صنع تو بودم و پیوسته در حیرت و تحسین تو غوطه ندیشهمن در ا. خواندم تو را می

                                                
مزامیـر تلقـی   آگوستین داوود را به عنوان مصـنف  . به عنوان پادشاه پیامبر تصریح شده است» داوود«ي آرنولد داندیلی، نام  در ترجمه 1

  .کرد می
  3و  2، بندهاي 62مزامیر، باب  2
  30و  25، بندهاي 11انجیل متی، باب  3
جا میان دو نـوع شـهر، تمـایز قائـل      در واقع در این. است و کنایه از وطن آسمانی است ”Cité de paix“اورشلیم، به معناي شهر صلح  4

  .ریزد ي تحریر درآورده است، پی می به رشته 327ـ  413هاي  خالل سالرا که در  شهر خداي کتاب  شود و این امر، شالوده می
 9، بند 15ي اول به قرنتیان، باب  ملهم از نامه 5
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  باب هشتم

1  
  ، پیر فرزانه، به منظور مشورت با او1عزم آگوستین براي یافتن سمپلیسیانوس

هاي خود را در حق مـن مرحمـت    کنم تا بخشش خواهم و به درگاهت اعتراف می از تو می! منخداي 
پروردگـارا، کیسـت کـه بـه تـو      «: هایم نفوذ کرده، تو را گویند وانبگذار عشق تو در اعماق استخ. فرمایی

» .ام گاه تو تقدیم داشته ها را به پیش اي از ستایش اي و من فدیه تو زنجیرهاي مرا گسسته» «ماننده است؟
گران تـو نیـز در برابـر     انگاري؟ من آن را حکایت خواهم کرد و تمامی ستایش ها را نادیده می گونه این چه
  »!2معظم و ستوده باد نام او! متبرك باد خداوند زمین و آسمان«: روایت چنین خواهند گفت این

گرچـه  . هاي قلبم تـو را احاطـه کـرده بودنـد     سخنان تو بر قلب من حک شده بودند و تمامی قسمت
ا بدان کردم، ام رؤیت نمی» 3اي به شکل معمایی از خالل آیینه«دیدم و آن را جز  حیات جاودان تو را نمی

دیگـر آرزو  . ناپذیر تو تردید بود و نه بـر هـیچ ذات برگرفتـه از آن    یدیگر مرا نه بر ذات تباه .یقین داشتم
تر باشم، اما طالب آن بودم که در تو استمرار یابم، هرچنـد کـه هنـوز هـم در حیـات       نداشتم که مطمئن

راه منجـی   .بیاالیـد  4ي کهن ا از خمیرمایهچیز در تغییر بود و قلبم را بایسته بود که خود ر ام همه دنیوي
  .مقبول طبعم بود، اما هنوزاز پیمودن این راه در صفوفی تنگ، مردد بودم

چنین بود که مرا الهام کردي و خود نیز باورم شد کـه نـزد سمپلیسـیانوس، کـه در نظـرم همچـون       
  .آمد و در او انوار تو تأللؤ داشت، بازگردم بندگان خاص تو می

اش را وقف تو کـرده   یافته بودم که ي از دوران شباب، به نحوي پارسایانه و زاهدانه، زندگانیچنین در
در این هنگام دیگر غبار کهولت بر وي نشسته بود و این عمر طوالنی با چنان همت واالیی در راه تو . بود

خاطر آن کـه وي   رسید بر میزان تجربه و دانشش افزوده گشته است و به صرف شده بود که به نظرم می

                                                
1 Simplicianus   در آن زمان شصت سالی از عمرش سپري شده بود و او در آنِ واحد هم آمریتی در الهیات داشت و هم معرفتـی وافـر ،

م، به یاري دوستش، ماریوس ویکتورینوس، که خطیبی مشهور بود و حـدود سـال   این شن. در مکتب نوافالطونیان م بـه  355اخت را در ر
  .م وفات یافت401م، کشیش رم شد و در سال 397وي پس از وفات آمبروسیوس در سال . مذهب کاتولیک گروید، اخذ کرد

؛ 16، بنـد  116؛ بـاب  10، بنـد  35؛ بـاب  13و  12، بندهاي 85ب با: این پاراگراف سرآغاز، چیدمانی است از آیات مزامیر، به این شرح 2
  2، بند 8؛ باب 19و  18، بندهاي 72باب 

 12، بند 13ي اول به قرنتیان، باب  نامه 3
  7، بند 5ي اول به قرنتیان، باب  نامه 4
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ي پیشرفت در راه تو را دهد، بر آن شـدم کـه    به من روشی عرضه دارد که به کسی در موقعیت من اجازه
  .هاي درونم را بر او بنمایانم آشوب

مـن کـه از   ! پیمـود  دیدم که در آن میان، هر کسی از ظن خود راه مـی  کلیسا را مملو از وفادارانی می
اي دست یافته بودم که آتش سوداهاي پیشین و نیز سوداي  م، دیگر به مرتبهام ملول بود زندگانی آن دوره

ي  این سـوداها بـراي مـن جذبـه    . اي چنین سنگین، بر من کارگر نبود فخر و پول، براي تحمل بار بردگی
از دسـت  » داشـتم  همه دوستش می که آن«ي تو  ي خانه کننده بخش و خیره خود را در برابر ارزش آرامش

رسـول نیـز مـرا از ازدواج منـع     ] پـولس [شاید . هاي زن گرفتار آمدم اما باز هم در بند سماجت. داده بود
پـس احـوالی   . خواهش نبود که از نظر شوقِ طلب، تمامی مردان نظیر وي باشند هرچند که دل. کرد نمی

دم و ایـن یگانـه   گزیـ  اي را برمی حل کاهالنه من که هنوز بسیار ضعیف بودم، راه. طلبید تر را می بس کامل
زیرا زندگی زناشویی . آورد کاهی بود که مرا از پاي درمی هاي جان ها، و رنج ها، کاهلی ها، توقف دلیلِ شائبه

دانسـتم ـ چـون نیرویـی مـرا بـه سـمت آن مصـائبی کـه           جا که خود را بدان مصمم و ملزم مـی  ـ از آن
  .داد خواستم بپذیرم، سوق می نمی

تصـاحب ملکـوت   «گذار وجود دارند که خود را براي  خواجگانی بدعت کهم تحقیق دریافت همچنین، به
  ».2پذیرد، هر آن که تواند می«: گفت رسول می] پولسِ[، اما باز هم »کنند می 1النسل ها مقطوع آسمان

نّی جایی نداشته باشد و در میان تمامی مواهبِ آشکار نتواند مسبب  د یقیناً هر آن کس که در او علم لَ
اما من دیگر در آن سطح نبودم و از آن مرحله برجسته بودم و به شهادت . 3ا دریابد، ورشکسته استآن ر

  .اي تو که پروردگار مایی و خالق تمامی ارکان آفرینش. تمامی ارکان آفرینش، تو را یافتم
ي ذات وي  کـه شایسـته   شناسند، اما چنان آنان خداوند را می«: باز هم نوع دیگري از الحاد وجود دارد

دست یمین تـو عمـود   «به دام این گناه نیز درافتادم، اما » !4گذارند ستایند و سپاسش نمی باشد او را نمی
. »5شد و مرا از آن گرداب بیرون کشانیدي و به جایی نهادي که بتوانم خود را وارهانم و سالمتم را بازیابم

آنان که «، زیرا »7ادعاي حکمت مکنید«: و نیز» .6همانا خشیت، فرزانگی است«: اي زیرا تو به انسان گفته
  . »8اند نهند سفیه گشته خود را خردمند نام می

                                                
  12، بند 19انجیل متی، باب  1
  پیشین 2
  1، بند 13ملهم از کتاب امثال سلیمان، باب  3
 21، بند 1ي اول به رومیان، باب  هنام 4
  35، بند 18مزامیر، باب  5
  28، بند 28کتاب ایوب، باب  6
  7، بند 3امثال، باب  7
  22، بند 1ي اول به رومیان، باب  نامه 8
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، لـیکن  1کـردم  اش می هایم خریداري اي را یافته بودم و باید به قیمت تمامی دارایی دیگر، گوهر ارزنده
  .هنوز هم مردد بودم

2  
م حکایت گرویدن ویکتورینوس، استاد شهیر خطابه، در ر  

ي پـدري غرقـه در    س رهسپار یافتن سمپلیسیانوس شدم که براي کشیش آمبروسـیوس، بـه مثابـه   پ
  .کرد ي پدري تکریم می رحمت بود و آمبروسیوس او را در حقیقت، به مثابه

زمانی که به وي گفـتم بعضـی از آثـار    . کردم هایم را ترسیم می من برایش گردیدن و واگردیدن خبط
م ـ که می افالطونیان را که به یار دانستم به آیـین مسـیحیت چشـم از     ي ویکتورینوس، خطیب پیشین ر

گري درنیافتاده بودم،  ي سرشار از تصنع ام، مرا از این که هرگز به دام فالسفه دنیا فرو بسته است ـ خوانده 
، آکنـده از نیرنـگ و فریـب بـود، حـال آن کـه       »بر حسب عناصر این جهان«تهنیت گفت؛ مکتوباتی که 

  .ي او داشتند طونیان از تمامی جهات رو به سوي خداوند و کلمهافال
باشد و بـر   اش از فضال نهان می مسیحی که چهره«گرم شوم،  سپس براي آن که به فروتنی مسیح دل

م، به داللـت دل  »2شود هاي کوچک هویدا می انسان گفت که وي ویکتورینوس را در دوران اقامتش در ر ،
زیـرا بـرایم   . گـذارم  کرد، مکتوم نمی را که سمپلیسیانوس از ویکتورینوس نقل می چه من آن. شناخته بود

این پیر فرزانـه، در تمـامی علـوم    . هاي بزرگ از رحمت تو در باب او، خود یک فریضه است اعالن ستایش
معلم اعیان و اشراف نزد این . کرد را با نگاهی نقادانه بررسی می  ، دست داشت و تمامی کتاب فلسفه3آزاد

ي افتخار دست یازیده  ترین درجه کردند و او در نزد مردمان و شهروندان این جهان، به رفیع پیر تلمذ می
م برپا کرده بودند الجرم تندیس او را در میدان. بود کسی که تا پیش از رسیدن به سراشـیب عمـر،   . گاه ر

سـایید و   م آن زمـان مرسـوم بـود، مـی    ها و سنن ناشایستی که نزد اشـرافیت ر   همواره سر بر آستان الهه
به  5و براي آنوبیس» ي اهریمنان و شروران همه«و  4بخش قلب مردم و تسلیم آنان در برابر اوزیریس الهام
رد  آتنـا، الهـه  (=  6کننده بود و شیاطین را در برابـر نپتـون، ونـوس، و مینـروا     ي سگی پارس مثابه ي خـ( ،
م پس از شکست اینان برمی ها که او بـا   ي این سال ، در خالل همه7کرد گزاري می از او سپاس افراشت و ر

                                                
  46، 45، 44، بندهاي 3متی، باب  1
  25، بند 11متی، باب  2

3 les sciences libéraux  
4 Osiris 
5 Anubis 
6 Neptune, Vénus, Minérve 

  700تا  698، بندهاي 8، اثر ویرژیل، کتاب اید انه 7
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هـاي   ي درگـاه مسـیح، فرزنـد آب    کـرد، از ایـن کـه سرسـپرده     بالغتی شگفت از این خـدایان دفـاع مـی   
ي حیات تو نوشـید و گـردن بـه زیـر یـوغ       ي تو شود، ابا نکرد و شرمسار نشد و از سرچشمه تطهیرکننده

  .سایید 1بر پاي صلیب بدسگال بندگی تو خم کرد و جبین
ي  فلـک کشـیده   اي، تو که سـتیغ سـر بـه    هایت آورده ها را به زیر گام تو که آسمان! خداوندا! خداوندا

گونـه در ایـن قلـب     اي، چه ي سوزان آتش را نهاده ها شعله اي و در دل آن ها را به سرانگشتانت نواخته کوه
خوانـد و در تمـامی آثـار     ویکتورینوس کتاب مقدس را می: گفت یابی؟ سمپلیسیانوس به من می نفوذ می

کرد و بـه سمپلیسـیانوس نـه در جلـوت، بلکـه در خلـوت و صـمیمانه         مسیحیان تدبر و تعمق بسیار می
حرفت را «: داد و سمپلیسیانوس پاسخ می» دانی که از این پس من یک مسیحی هستم؟ آیا می«: گفت می

کم از آن رو که تو را در کلیسـاي مسـیح    دست. پندارم مسیحیان نمیي  من تو را در جرگه. کنم باور نمی
او اغلـب تکـرار   » سـازند؟  پس دیوارها هستند که مسـیحی مـی  «: گفت خندید و می اما او می» .بینم نمی
داد و ویکتورینـوس بـا    کرد که دیگر مسیحی شده است و سمپلیسیانوس همان پاسـخ را بـه وي مـی    می

ي پرستندگان  او بیم آن داشت که نزد دوستانش، که خود در زمره. کرد ار میانک» هزل همیشگی«همان 
هـاي   ي مغرور بابل که به بلندي سرشـاخه  از قله: گفت به خود می. تراز اول شیاطین بودند، مقبول نیافتد

ا وقتـی کـه از رسـایل شگفتشـان نیـرو       . بـارد  درختان سدر در لبنان است، هول و کینه بر سرش مـی  امـ
از اعتـراف  «انکار شود، و اگر » گاه فرشتگان مقرب در پیش«رفت و بیمناك آن بود که توسط مسیح گ می

گشـت شـرمنده    ي تو خوار مـی  ها کلمه هایی که در آن هراسید، در حالی که از مسلک می» آن در مأل عام
خجلـت ناشـی از   او، ! شـگفتا . شـد  ها بود، شرمسار نمی بود، از پرسش دیواهاي بدسگالی که خود پیرو آن

یکباره و غیر مترقبه، بـه سمپلیسـیانوس   . گشت دروغ را فراموش کرده بود و در برابر حقیقت شرمنده می
» .خـواهم مسـیحی شـوم    مـی . بـه کلیسـا بـرویم   «: که خود این ماجرا را براي من نقل کرده است، گفـت 

ي  حـض آن کـه رمـوز اولیـه    بـه م . جا رفت شناخت، با وي بدان سمپلیسیانوس که از خوشی سر از پا نمی
ایمان را تعلیم گرفت، براي به جا آوردن غسل تعمید ثبت نام کرد؛ تعمیدي که موجب شعف کلیسا شـد  

م و حیرت ر.  
سـاییدند و الجـرم امیدهایشـان     هایشان را بر هم مـی  گرفتند و دندان مقامان خشم می از این رو عالی

هاي کذابان  ها و حماقت مید داشت و دیگر چشم دیدن تباهیي تو به تو  اما خداوندگارا، بنده. خکشید می
م، مرسوم بود کسانی که لطـف تـو شـامل حالشـان     . سرانجام زمان اعالن عقاید فرا رسید. را نداشت در ر

. شد، بر بلنـدایی در معـرض دیـد مـردم و مـؤمنین قـرار گیرنـد و کلمـات مربـوط را از بـر بخواننـد            می
کردند که این اعالن عقاید را در خفا  شیشان به ویکتورینوس پیشنهاد میک«: سمپلیسیانوس به من گفت

                                                
  .عالوه مصلوب گشتن مسیح بوده است از باب آن که به 1
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ا ویکتورینـوس   . کـرد  شان می این پیشنهاد در مورد کسانی کارآمد بود که خجلت، آشفته» .انجام دهد امـ
زیـرا  . گاه جماعت مقدس مؤمنان، با صداي بلند عرضه دارد ي نافعش را در پیش داد که عقیده ترجیح می
او که بی هیچ بیمی مباحثات خـود  . آموخت اش علناً می سر آن فالحی نبود که در مکتب خطابه بحث بر

ترین بیمـی از بـه زبـان آوردن سـخن تـو در       توانست کم خواند، آیا می ي مردم از بر می را در حضور عامه
ختند، نامش را شنا اش، مؤمنانی که همگی وي را می ي آرامت داشته باشد؟ هنگام ایراد خطابه حضور رمه
چه کسی بود که او را میان این جماعت نشناسد؟ در میـان  . گفتند آمیز به یکدیگر می اي مداهنه با زمزمه

به محض آن » !ویکتورینوس! ویکتورینوس«: گفتند آمیز می ها با آواهایی تملق شعف عمومی، تمامی دهان
او . مگی براي گوش سپردن به او، دم فروبستندزودي ه ها به مرز انفجار رسید و به که او را دیدند، هیجان

ایمان راستین خود را با اطمینانی در خور تحسین اعالن داشت و همگی عزم آن داشتند کـه کـالم او را   
شان همانا  عشق آنان و شادمانی. برد اما در واقع، موج جمعیت او را با خود می. بگیرند و به قلب خود ببرند

  .بردند بر فراز گرفته بودند و با خود میدستانی بودند که وي را 

3  
کاران به دسـت   در باب سروري که خدا، فرشتگان، و آدمیان در ایمان آوردن گناه

  آورند می

دمی  گذرد آن هنگام که جانش را ماللی افتد و ناامید گردد، اي خداوند نیکو، در وجود انسان چه می
اي پـدر  . ی کالن رهایی یابد و شادمانی رستگاري را بچشدگاه از خسران از پس ناامیدي امیدوار شود و آن

کار نادمی را که نیاز ندارد در برابر نود و نـه   گناه«یابی؛  ي مهربان، تو نیز شادمانی همه را درمی بخشاینده
شده را بـر روي   بخش شبانی که میشی گم ما نیز به هنگام شنیدن روایت شادي. »1شاهد عادل توبه کند

ي تـو   آورد و زنی که در رضایت عموم مجـاورانش درهمـی را کـه یافتـه بـود بـه خانـه        ازمیهایش ب شانه
مادام که از قول پسر نوجوانت که دیده از جهان فرو بسته و دیگر بار . یابیم گرداند، شادمانی وافر می بازمی

اشـک شـوق از    ي تـو،  خوانیم جـالل خانـه   ، می2زنده گشته، که گم گشته بود و دیگر بار پیدا شده است
زیرا . یابی تو با عشقی مقدس در ما و در فرشتگان مقربت، رضایت خود را بازمی. کند دیدگانمان جاري می

همواره در جایگاه خود قرار داري و هماره بر اموري که مـدام واجـد خواصـی یکسـان نیسـتند، معرفتـی       
  .3یکسان داري

                                                
  7، بند 15لوقا، باب  1
  32، بند 15لوقا، باب  2
سـت کـه وي خـود را در    این قسمت براي او از آن جهت حـائز اهمیـت ا  . است 15جا نیز آگوستین تحت تأثیر انجیل لوقا، باب  در این 3

  .شناسد حکایت کودك مسرف بازمی
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تـر   بسا شادي او بـیش  کند؟ چه وجو می جست گاه که مطلوب خود را گذرد، آن در نفسِ انسان چه می
چیز  همه. دهد چیز آن را گواهی می زمانی باشد که آن موهبت پیوسته در دسترسش بوده است، زیرا همه

او بدون مبـارزه،  . یابد امپراتور فاتح توفیق می» !چنین است این« :زند سرشار از شهودي است که بانگ می
تـر شـده    تر بوده، شعف ناشی از پیـروزي او بـیش   ي او خطر بیش رزهظفرمند نگشته است و هرچه در مبا

الوقـوع   همه از تصور مـرگ قریـب  . کند توفان، مالحان را منقلب کرده، به غرق شدن تهدیدشان می. است
ي شـدت ترسشـان    دهنـده  هـا گـواهی   گیرد، شدت خرمـی آن  وقتی آسمان و دریا آرام می. بازند رنگ می

تمامی کسانی که شفاي او را . گر بیماري اوست یمار است، وضعیت نبض وي بیانوجودي عزیز ب. باشد می
اما به محض آن که اندکی بهبود یافت، با حال نزار در طبیعت . کشند دردي با او رنج می خواهانند، به هم

شود که نظیرش را هرگـز بـه گـاه عافیـت، وقتـی کـه کـامالً         اي می کند، قرین چنان شادمانی گردش می
  .یافت کرد، نمی بال آمدوشد می ارغف

بلکه . آورد، نیست ها را به وجد می اي که انسان مساعدت اراده اما لذات زندگی انسانی، غیر مترقبه و بی
چه گزش تشـنگی و گرسـنگی    اگر چنان. خواه بوده است آگاهانه و دل هاي پیش این خود به بهاي دلتنگی

کنند  ها تناول می الخمران از برخی چاشنی دائم. گردد حس نمینباشد، هیچ لذتی در آشامیدن و خوردن 
. پذیر اسـت  نوشند و این خود چقدر دل آنان براي تسکین آن مالل می. ي خود التهاب دهند تا به حنجره

عاشق هرچه در راه . رسم بر این است که نامزدها پس از عقد پیمان، بالفاصله در دسترس هم قرار نگیرند
چـه انتظـار و    چنـان . افتد، انتظار کشیده باشد، رسیدن به معشوق برایش گـواراتر اسـت  وصال به زحمت 

  .نمود حسرت براي معشوق نبود، وصال معشوق بر او کوچک می
شـود، چـون لـذتی مجـاز و مشـروع در       که در ضمن اندوه و کراهت حاصـل مـی   چنین است مسرتی

آن کس که مرده و سپس دیگر بـار  «ر ماجراي چه که د ها همچون آن ترین دوستی آالیش ترین و بی پاك
اي  تـر، خرمـی   کـاه  جا را رنجی جـان  همه. بینیم می» زنده گشته است، گم گشته و سپس پیدا شده است

چرا چنین است بار پروردگارا، حال آن که تو هستی؛ آري، تـو بـه خـودي خـود     . سرشارتر پر کرده است
چـرا ایـن   . گیرنـد  شان را نیز از تو می اند، خشنودي ر بر گرفتهاي و مخلوقاتی که تو را د شادمان و جاودانه

م است و تو  م از توالی نقصان و کمال، همگونی و ناهمگونی برخوردار است؟ آیا این قانون عالَ قسمت از عالَ
 تر از این متنعم نمایی؟ وقتی که از فراز افالك تا اعماق خاك، از آغاز تـا پایـان   اي انسان را بیش نخواسته

اي و تمـام   اعصار، از آمدن فرشته تا کرم، از نخستین جنبش یا واپسین حرکت، نعماتت را نظم بخشـیده 
اي هر کدام را در جایگاه مناسب خود و هر یک را در زمان خویش قرار  خوبی آفریده چه را که به انواع و آن

گـردي و بـا وجـود     هرگز دور نمی! اه ها و چه عمیقی در ورطه تو چه فرازمندي بر قله! نوا منم اي، بی داده
  .این، براي بازگشتن به سوي تو چه تالشی باید کرد
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4  
  از چه رو ایمان آوردن ویکتورینوس با مسرت پذیرفته شد؟

برانگیز، فراخوانمان، برافروزمان، محفوظمان بدار، به آتشت بسوزانمان، تسکینمان . پیش آي! پروردگارا
  .تابیمده، و ما فقط دوست بداریم و بش
گردنـد و در   ي ویکتورینوس به تـو بـازمی   تر از مهلکه ي جهلی بس عمیق بسیارند کسانی که از مهلکه
یابنـد قادرنـد    آیا کسانی که آن نور را درمی. جویند گردند، به تو تقرب می حالی که به نور تو افروخته می

افرادند، حتّی اگـر آن افـراد، ایشـان را    تر موجب سرور  تران کم که در شمار فرزندان تو درآیند؟ اما گمنام
یابد و هر کـدام   مسرت در جمع نیرومندتر است، چرا که آن سرور از یکی به دیگري تسري می. بشناسند

آنان . شند ها، سبب رستگاري بسیاري افراد می ترتیب شهیرترین بدین. افروزد انگیزد و برمی دیگري را برمی
از این رو مسـرتی کـالن بـه    . گردند ل مقلدان در پی ایشان روانه مینهند و خی پیشاپیش دیگران گام می
  .تازان فقط در گرو پیروان نیست دارند؛ حال آن که مسرت پیش پیروان خود ارزانی می

در بارگاه تو کهتران زیر پاي مهتران و عوام زیـر پـاي نجبـا قـرار      از من این گمان دور باد که بپندارم
نمایـد،   گران برگزیدي و نیز هر آن کس را که حقیـر مـی   ز براي درآمیختن با توانتو فقرا را ا«چه، . دارند

  .»اند، فروپاشی اي تا کسانی را که بر خود غره برگزیده
گـاه کـه بـه سـالح      انداز نمودي، آن ات طنین حواري» خُردترین«با این حال، کالمت را بر زبان همین 

مسـیح  » یوغ سبک«و در همان حال، با گردن نهادن بر  ـ در هم شکست  1ایمان غرورش ـ غرور پلِ والی 
ترتیـب از   منصبی که فرمانـده زمـین بـود ـ و بـدین      تو، به رعیت پادشاه آسمان، بدل شد ـ همان صاحب 

اي تسـلط   به پل تغییر نام داد، تا بنمایاند که این ظفر، بر آن چیرگی که به مددش بتوان بر عـده  2سائول
تري از مبتکران مشمول این ظفر شوند، به تأللؤ نام آن ناموران  چه شمار بیشپس هر. یافت، رجحان دارد

  .گردند تري مجذوب می و به اعتبار اقتدارشان، شمار فزون
ي  هرچه فرزندان تو تصور پرمدعاتري از قلب ویکتورینوس ـ همان که قلبش بـه مثابـه   به این ترتیب، 

دنگ تیز و برّانی که بارها فرمان مرگ صادر کرده بود دژ تسخیرناپذیر و مستحکم شیطان بود و زبانش خ
  .بود داشتند، بایستی مدحشان از او سرشارتر می ـ می

                                                
1 les. Proconsul جا به مأموریت پولس رسـول در   این. دار بودند یا والیان، کسانی بودند که کنترل قدرت نظامی و قضایی نواحی را عهده

پـولس بـراي   : ، حکایتی مأنوس اسـت »ي دمشق واقعه«. 2و  1، بندهاي 9به اعمال رسوالن، باب . ك.ن. ي دمشق اشاره شده است ناحیه
پس از این واقعه، سه روز نابینـا بـود و سـپس از دعـاي یـک      . تعقیب و آزار مسیحیان  عازم دمشق بود که مسیح در راه، بر او ظاهر شد

، 1379مرکـز،  زاده،  ي رضـا علـی   از جیین کالرك، ترجمـه  اعترافات آگوستینبه . ك.ر. اش را بازیافت و پیرو مسیح شد مسیحی، بینایی
  106چاپ اول، زیرنویس ص

2 Saül 
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دیدند کـه ظـروف هـزیمتش اینـک تطهیـر       آنان می. »زنجیرهایش را به قدرت گسست«پس شاه ما، 
حب صـنعی  در اختیار معبودي قرار گرفتـه کـه صـا   «گشته است و به مجد و عظمت تو اختصاص یافته، 

  .»1نیکوست

5  
  واپسین ستیزها

تر در آتش تقلیـد از   که من پیشي تو، سمپلیسیانوس، حکایت گرویدن ویکتورینوس را  اما هنوز بنده
همـین  . سوختم، برایم نقل نکرده بود و به همین جهت، نظرم به حکایت سمپلیسیانوس جلب شـد  او می

که مسـیحیان را از تعلـیم ادبیـات و فـن خطابـه منـع       ، حاکمی بود 2که افزود در زمان امپراتوري ژولین
ا امـر تـو را       کرد، ویکتورینوس، این فرمان می رِ قانون، ترجیح داد که مکتب پرگوي خود را رهـا کنـد، امـب

بـا ایـن کـار، وي نـه     . »3دهی بدان زبان خردساالن را هم بالغت می«اي است که  زیرا امر تو کلمه. واننهد
. و باشهامت، بلکه سعادتمند آمد، زیرا توانسته بود خویش را بـراي تـو آزاد سـازد    فقط در نظر من متهور

ي غریـب، بلکـه بـه     بنديِ آهن بودم، نه بـه اراده . کشیدم میاي آه حسرت  پس من به هواي چنین آزادي
و مرا  او زنجیري تنیده بود ام بود و هم خصم، اربابِ اراده. ي شخص خود، که همانا از جنس آهن بود اراده

شود و از تزلزل در برابر عـادت اسـت کـه     از انقیاد در بند هوس است که عادت متولد می. اسیر کرده بود
ي زنجیر بود که مـرا مـدتی مدیـد در بنـد اسـارت       پیچیده هاي درهم جا حلقه در آن. آید نیاز به وجود می

گاه تو و خشنودي تـو بـود،    نمود، همانا براي خدمت در پیش کشید و طلب جدیدي که من در رخ می می
همچنین . اي دیرینه نیستم هنوز قادر به منکوب کردن خواسته. اي خداي من، اي تنها شادمانی مطمئن

هـر  . ها کهنه و قدیمی بود و دیگري تازه، یکی جسـمانی و دیگـري روحـانی    اي که یکی از آن دو خواسته
اي را  پس من تجربه. کرد ها، روح مرا تخریب می نکدام در برابر دیگري به پیکار برخاسته بود و اختالف آ

» .4زیرا خواهش جسم به خالف روح است و خواهش روح به خالف جسـم «: با خواندن این جمله دریافتم
تر نظرم معطوف به چیزي بود که در خـود   لیکن بیش. دیدم زمان در برابر هر دو مقوله می من خود را هم

  .چه که مذموم و ناپسند است ودم؛ نه به آننم کردم و آن را تصدیق می حس می
و در این میان، ایـن  . تر منفعل و ناگزیر بودم تا فعال و آزاد در نتیجه، در این واپسین جزء خود، بیش

ي خـود بـه جـایی رسـیدم کـه       که به اراده شد؛ چندان خوي لجاجتی که در برابر بود، از خودم ناشی می

                                                
  21، بند 2ي دوم به تیموتاؤس، باب  نامه 1

2 Julien  
  21، بند 10حکمت، باب  3
  17، بند 5ي پولس به غالطیان، باب  نامه 4
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ت به طریق مشروع خالف این را گوید؟ آیا اندوهی که در پس گناه توانس چه کسی می. برسم خواستم نمی
آید، دردي صادقانه نیست؟ من دیگر حتّی براي این باور عذري نداشتم که اگر هنوز زمانه را بـراي آن   می

چـه،  . شمردم، نه به خاطر آن بود که به حقیقت تـو اطمینـان نداشـتم    که به خدمت تو درآیم حقیر نمی
ي زمـین بـودم،    بسـته  جـا کـه دل   لـیکن از آن . شناختم و آن هم به ضَرسِ قاطع ت را میدیگر این حقیق

اي مواجـه   پذیرفتم که در نقش خادم تو درآیم و در گسسـتن زنجیرهـاي انقیـادم بـا همـان واهمـه        نمی
  .ها احساس کنم بایست از اسارت در آن شدم که می می

هایم چنـان در   آورد و خیزش اندیشه ی بر من فشار میآرام گویی در رؤیا، چنان به همچنین بار زمانه،
شـوند و   خواهند از خواب برخیزند، اما مغلـوب خـواب مـی    تالش ره سپردن به سوي تو بود که گویی می

ي  چـه، بـه عقیـده   . کس نیست که بخواهد همواره در خواب بـه سـر بـرد    هیچ. روند دوباره در آن فرو می
با وجود این، وقتی خمودي، بر اندام انسان مستولی شود، آدمی از . ن استدانایان، بیدار شدن بهتر از خفت

پنداشتم  چنین بود که می. زند اختیار به خواب می ماند و خود را حتّی در ساعات بیداري، به تحرك بازمی
بهتر است خویش را به عشق تو بسپارم تا آن که از سوداي خویش پیـروي کـنم، کـه نخسـتین بخـش،      

. کرد ام می نمود و سخت وابسته یافت و قسمت دیگر مفتونم می کرد و بر من تسلط می لب میتوجهم را ج
اي فروخفته برخیز، از میان مردگان «: گفتی من در برابر کلمات تو هیچ پاسخی نداشتم، وقتی که مرا می

ت حقیقت را بـه  جا، در خالل کلمات و آن هنگام که در همه» .1برخیز تا عیسی مسیح، روح تو را برافروزد
گردیـدم؛ در صـورتی کـه برخـی بـا       یافتم و در برابر این حقیقت مجاب می نمایاندي، پاسخی نمی من می

پایـان  » !السـاعه «اما ایـن  » !اي درنگ کن لحظه! همین اآلن! الساعه«: گفتند آلودگی می قیدي و خواب بی
را بـه مقتضـاي بـاطن انسـان دوسـت       این که من شریعت تو. کشید به درازا می» دم«پذیرفت و این  نمی
جنگیـد و   زیرا در اعضا و جوارح من شریعتی بـود کـه بـا شـریعت روح مـن مـی      «. داشتم، بیهوده بود می

اسیر این شریعت شدن، خود معصیتی بود که در اعضا و جـوارحم وجـود   . کرد همچنان مراه همراهی می
کشـاند؛ حتّـی    که روح را به جانب خود میي شدت عادات است  پس شریعت گناه، همانا نتیجه» .2داشت

لغـزد و جـذب گنـاه     ي خود می درستی به خاطر آن است که انسان به اراده و این به. به رغم میل خودش
توانسـت مـن    جز رحمت تو به یاري عیسی مسیح، اي سرور ما، چه کسـی مـی  «! چارگان اي بی. شود می
  »؟3نوا را از این سرشت فانی برهاند بی

                                                
  14، بند 5ي پولس به افسسیان، باب  نامه 1
  23و  22، بندهاي 7ي اول پولس به رومیان، باب  نامه 2
  25و  24، بندهاي 7اول پولس به رومیان، باب ي  نامه 3
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6  
  سیانوس پونتی روایت

و از بنـدگی حـوایج    که تنگ در آغوشم گرفته بـود، رهانیـدي؟   گونه مرا از بندوبست هواي نفسم، چه
ها را خواهم گفت و بـه درگـاه تـو، بـه جاللـت       ي آن گاه تو شرح همه جسمانی نجاتم دادي؟ من در پیش

  .گاه و منجی من اي پروردگار، اي تکیه. اعتراف خواهم کرد
ام، اما در تشویشی فزاینده، تمـامی روزهـا بـه درگـاه تـو راز و نیـاز        ام را پی گرفته مرهمن زندگی روز

کـردم؛   آمد، در کلیساي تو آمدوشـد مـی   ها فراهم می مشغولی کردم و در فراغتی که میان گیرودار دل می
او پسـا ز آن  . آلیپیوس در کنار من بـود . آورد آورد و به فغانم می هایی که سخت مرا به ستوه می گرفتاري

وي مترصـد  . که براي سومین بار معاون قاضی شده بود، اینک از کارهاي معاونت قضایی فراغت یافته بود
البتـه اگـر   . فـروختم  هایش مشتریانی بیابد، چونان خود من، که هنر بالغتم را می آن بود که براي رایزنی

را که ادیـب   1دوستان قدیم ما بود، وِرِکندوسنبریدیوس هم که از . توان این هنر را با تدریس انتقال داد
وِرِکنـدوس، شـوق بسـیار    . داد هاي خود شرکت می میالن بود و دوست و آشناي همه شده بود، در درس

چـه، او بـه چنـین    . داشت و به جهت دوستی، از ما خواسته بود کـه یکـی از مـا همکـار وفـادار او باشـد      
توانسـت بـا    خواسـت، مـی   حتّی اگر مـی . ، سودجو نبودشخص نبریدیوس. اي سخت نیازمند بود همکاري
ولی این دوست محبوب و مهربان ما، با نیت خیرخواهانه . اي سودمندتر بپردازد هاي خود به حرفه دانسته

او . کـرد، نخواسـت کـه از دعـوت مـا سـرپیچد       و با اشتیاقی که به انجام وظیفـه در خـود احسـاس مـی    
بسـیار  . ها برهاند ها و نگرانی گونه تشویش بفروشد و ذهن خود را از اینخواست که خو را به کبار دنیا  نمی

ي بشتر حول خرد،  خواست ذهنش را به منظور پرداختن به تحقیق و مطالعه زیرا می. اندیشید معقول می
  .فارغ و آزاد نگاه دارد
دیم کـه  مـن و آلیپیـوس فـردي را دیـ     دانم به چه دلیل نبریدیوس حضـور نداشـت،   یک روز که نمی

به یاد نـدارم  . وي اهل آفریقا بود و در دربار مأموریت مهمی را بر عهده داشت. نام داشت 2سیانوس پونتی
اي کـه   بر حسب تصادف، روي میز بـازي . وگو نشستیم خواست، ولی با یکدیگر به گفت که او از ما چه می

. هـاي پـولس رسـول را دیـد     آن رساله آن را برداشت، گشود، و در. در برابر ما بود، کتابی را مشاهده کرد
کرد این یکی از متونی است که مـن بـراي تفسـیر از آن اسـتفاده      گمان می. مطمئناً انتظار آن را نداشت

گیر شدن خود را از این که در  او نتوانست غافل. آمیز به من دوخت لبخندي زد و نگاهی تحسین. کنم می
او یک مسیحی وفادار بود کـه  . ن یک کتاب است، ابراز نکندبرابر دیدگان من این کتاب و بلکه فقط همی

. افتـاد  تر اوقات در کلیسا، در برابر تو، اي خداوند ما، با دعاهـایی بسـیار و طـوالنی، بـه سـجده مـی       بیش
                                                

1 Verecundus  
2 Ponticianus  
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اي میـان مـا    هنگامی که به او گفتم تحقیق در باب متون مقدس از مطالعات جـدي مـن اسـت، محـاوره    
اش نزد بندگان تو بلند است ولی تا آن زمـان   ، راهب مصري، که آوازه1نتونیوسوي براي ما از آ. درگرفت
ما بـا حیـرت بـه    . زده شد خبري ما نسبت به چنین مرد بزرگی شگفت او از بی. گفت شناختیم، می را نمی

تازگی و در عصر خود ما در بین مؤمنان حقیقی و در کلیسـاي کاتولیـک    حکایت معجزات عیان تو که به
ي او چیزي  فهمیدیم کسی که تا آن زمان درباره ي ما از این که می همه. دادیم داده بود، گوش فرا می رخ

  .نشنیده بودیم چنین کارهاي عظیمی را انجام داده است، سخت در شگفت شدیم
ي خوش تقوایی که رو به جانب تـو   چه که ما نسبت بدان جهل داشتیم، با رایحه آن ، در حین مباحثه

یر، به سوي خلوت داشت، در بیـرون دیوارهـاي شـهر مـیالن،     . یافـت  هاي بارآور تسـري مـی   از جماعت د
هرچنـد  . نهاد تحت نظارت آمبروسیوس حضـور داشـتند   اي بود که در آن بسیاري از برادران نیک صومعه

دم  گرفـت و مـا سـراپا گـوش بـودیم و      وگوهایش را پی می سیانوس، گفت پونتی. براي ما ناشناخته بودند
  .آوردیم برنمی

، در ساعاتی از بعـدازظهر کـه امپراتـور مشـغول     2در ترو دانم کی ـ   گفت که روزي ـ دقیقاً نمی  او می
هاي مجاور دیوارهاي شهر  تماشاي نمایش سیرك بود، در مالزمت سه نفر از رفقایش، به قصد تفرج به باغ

سیانوس و دو نفر دیگـر بـا هـم، بـه صـورت       ا پونتیرفتند، یکی ب جا که دو به دو می اتفاقاً از آن .رفته بود
اي وارد شدند کـه   هدف خود به کلبه رويِ بی اینان در پیاده .مجزا، هر کدام راهی را در پیش گرفته بودند

شـان    ملکـوت آسـمان  «نوایـانی کـه    کردند؛ از همان بـی  در آن تنی چند از بندگان تو زندگی می هـا از آن
در حـال  . یکی از آنان شروع به خواندن کرد. خطی از زندگی آنتونیوس یافتند اي جا نسخه در آن. »3باشد

خدمت زمانـه  . اي در پیش گیرد به این فکر افتاد که چنین زندگی. خواندن بود که از فرط حیرت سوخت
] لبا این حا. [شدند آنان از کسانی بودن که عمال امپراتور خوانده می. را ترك کرده، جز بندگی تو نپذیرد

رو به دوسـتش کـرد و   . بر خویشتن خشم گرفت. وي ناگهان سرشار از عشق مقدس و تقوایی پاك گشت
خواهیم برسیم؟ در  سازیم، به کجا می ي رنجی که بر خود هموار می استدعا دارم به من بگو با همه«: گفت
کـه در دربـار   تـوانیم امیـدوار باشـیم     کنیم؟ آیـا مـی   وجوي چه هستیم؟ با کدام بینش خدمت می جست

پذیر خواهیم بـود و چـه    امپراتور از مقربان و مالزمان او گردیم؟ و در چنین وضعیتی، تا چه اندازه آسیب
هاي بـزرگ دیگـر    ها گذشت تا به زیان هاي بزرگی که باید از آن زیان بزرگی خواهیم دید؟ آري؛ چه زیان

                                                
1 St.Anthony ) هـاي بسـیار،    او پـس از سـرگرمی  . ، مشهورترین عابد مصري، که قواعدي براي زندگی در انـزوا داشـت  )356ـ   251حد

م، نزدیک دریاي سرخ، جایگاه کوچکی براي خود درست کرد لزَ سال زیست و به هنگام وفات، شمار کثیـري   105وي  .سرانجام در کوه قُ
  .زیستند از هوادارانش پیرامون وي می

2 Trèvesاز شهرهاي رومی ،  
  3، بند 5انجیل متی، باب  3
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ر بخواهم دوست و مونس پروردگارم شـوم،  ها دست خواهیم یافت؟ لیکن اگ و تازه، چه هنگام بدان! رسید
  ».درنگ چنین خواهم شد بی

سپس نگاهش را روي کتاب انداخت و . اش سخن گفت از تولد دوباره چنین بود که مشوش و مشتاق،
. ي مـا آمـد   این تغییـر، بـه چشـم همـه    . ي وجودش رخ داد خواندن را پی گرفت و تحولی عمیق در همه

خوانـد و امـواج قلـبش،     در حالی که می. چه فوراً به چشممان آمد شد، چنان یي او از دنیا کنده م اندیشه
غلتید، او بهترین بخش آن را یافت و مصمم شد که بـا آغـوش بـاز آن را بپـذیرد و      لرزان در هم می لرزان
ام و دیگر بـر آنـم کـه در خـدمت      من از امیدهاي خود گسسته: به دوستش گفت. گاه در تو ذوب شود آن

پسندي، الاقل با  چه تو، متابعت مرا نمی چنان. اینک خود را وقف این کار خواهم کرد درآیم و از همخدایم 
دیگري پاسخ داد که با او خواهد ماند و او نیـز سـهم خـویش را از چنـین     . این تصمیم من مخالفت نکن

و گذاشته بودند و بـا  این دو تن، دیگر سر بر کوي ت. اي، براي خدمتی چنین زیبا، طلب کرد پاداش ارزنده
  .دادند ي خود، براي پیروي از تو شکل می اي از رستگاري را با هزینه چیز، دوره رها کردن همه

هـاي بـاغ در تفـرج بودنـد، در صـدد       کـه در سـایر قسـمت    سـیانوس و رفـیقش،   در این زمان، پونتی
آنـان  . شـد  کـم سـپري مـی    کـم  آنان را یافتند و به خانه فراخواندند، زیـرا روز . وجوي آنان برآمدند جست

پیرامون اراده، هدف، و چگونگی پیـدایش ایـن گـرایش در میـان خـود سـخن گفتنـد و از دوستانشـان         
دو رفیق دیگـر،  . کم راه را بر ایشان سد نکنند خواستند که اگر در پیوستن به اینان راضی نیستند، دست

اي کـه از رفقـاي خـود     هـاي مشـفقانه   بی آن که تبادلی با هم کنند، در خود گریستند و ضمن سـتایش 
هـاي   بسـتگی  سپس در حالی که دامن از دل. ي ایشان نیز دعا کنند کردند، از آنان خواستند تا درباره می

. یافتگان با قلبی آسمانی در کلبه بـاقی ماندنـد   آري؛ آن ره. کشیدند، به طرف کاخ بازگشتند زمینی برمی
  .شتند که با شنیدن این داستان، خود را وقف درگاه تو کردندآنان هر دو نامزدهایی منزه و باکره دا

7  
  سیانوس اش به هنگام استماع سخنان پونتی شرح تالطم روحی

گفـت،   و تو، پروردگار من، در زمانی که او سخن مـی  .سیانوس برایم نقل کرد چه که پونتی این بود آن
. خواستم روي در روي خویش قـرار گیـرم   میزیرا ن. گردان بودم من از خود روي. مرا به خود رجعت دادي

ي خودم نشاندي تا ببیـنم چـه انـدازه کریـه بـودم و       تو مرا از چنین وضعیتی رها کردي و در برابر چهره
شدم، ولی گریز از  دیدم و از خود بیزار می خود را می. ام هاي کهنه ها و زخم نوا، با آن لکه چقدر موهن و بی

ي خـود را   سیانوس قصـه  کوشیدم نگاهم را از خویش برگیرم، پونتی اگر می .خویشتن برایم غیرممکن بود
تـا مایملـک   «خودم گرفتی، هاي  تو مرا در زیر نگاه. دادي گرفت و باز تو مرا در برابر خودم قرار می پی می
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. شناختم، لیک خود را به دست خیال و فریـب سـپرده بـودم    من آن را می. »1خود ترك کند و تو را یابد
تـري   اما از آن پس، با حدت و گرمی بـیش . ام را از آن دور کرده بودم تا آن را فراموش کرده باشم دیشهان

آموختم تا پس از بهبودي، خـود   هاي شفابخشی را می داشتم و از آنان آموزه این جوانمردان را دوست می
ر شـده، از خویشـتن بیـزاري    تـر از خـود منزجـ    در این قیاس، بیش. را کمال داده، در اختیار تو قرار دهم

از آن زمـان کـه در نـوزده سـالگی،     . جستم، زیرا سالیان متمادي گذشـته بـود؛ نزدیـک دوازده سـال     می
تأنی و درنگ، براي آن  را در من دمید و بی اثر سیسرون، بیداري و عشق به خرد 2هورتنسیوسي  مطالعه

من، نه فقط یافتن آن . شمردم را کوچک میهاي زمین  بختی گیر این خیر خود باشم، خوش که یکسره پی
ها و فتوحات این دنیـا و لذایـذ جسـمانی آن بـه شـمار       وجویش را باالترین گنج خیر را، بلکه صرفاً جست

  .پنداشتم چه که در جریان بود، می اي کافی از تحقق آن آوردم و این لذت جسمانی را نشانه می
انگیز، پاك بودن را از تو خواسته بودم،  ي این نوجوانی رقت آري، در آستانه .انگیز بود نوجوانی من رقت

زیـرا  » !درنگ به من مـده  ها را بی پاکی و فضیلت را به من ارزانی دار، اما آن! پروردگارا«: لیک گفته بودم
گاه عطش عشق به نفسی  آن. پرستی بهبودي یابم سرعت از بیماري نفس ترسیدم زود اجابتم کنی و به می

داشتم، پیش از حذف کامل آن و قبل از آن که کـامالً از آن سـیراب شـوم، در مـن فـرو       می که دوستش
ها اعتقاد کامل  نه این که به آن. پرستی و اعتقادات پلید فرو رفته بودم هاي زشت خرافه من به راه. نشیند

ها  ا قلبی پاك از آنرسیدم، بلکه این عقاید خرافی را بر اصول دیگري که ب ها به آرامش می داشتم و در آن
  .دادم ها در ستیز، ترجیح می غافل بودم و خصمانه با آن

انداختم و باور کرده بودم که ایـن   تحقیر آمال دهر را در راه پیروي از تو، به تأخیر می من روز به روز،
ا آن روز فـرا رسـ   . دیرکرد براي آن است که هیچ کورسویی قادر به هدایت من در این مسیر نیست یده امـ

پـس زبانـت   «: گفت دیدم؛ وجدانی که به من می هاي وجدانم می بود که خویش را عریان در برابر سرزنش
بردي؟ به این دلیل از زمین گذاشـتن بـار    تو مدعی هستی که در عدم قطعیت به سر می! کجاست؟ چه؟

هایـت   هنوز بر شانهاي، آن بار  ولی اکنون که به یقین رسیده. کردي ی که به دوش داشتی امتناع میچپو
انـد، و متجـاوز از ده سـال     حال آن که کسانی که خود را در چنین تحقیقاتی نفرسـوده . کند سنگینی می

  ».اند ي خویش شده هاي آزاده هایی بر شانه اند، شاهد روییدن بال ي این مسائل نیاندیشیده درباره

                                                
  34ـ  28، بندهاي 14انجیل لوقا، باب 1
2 Hortensius  اثر مفقود مارکوس تولیوس سیسـرون ،)Cicéron ،106   ایـن  . اسـت ) خطیـب رومـی  م، فیلسـوف و سیاسـتمدار و    ق43ـ

هایی به جاي مانـده کـه بسـیاري از ایـن      قول سیسرون، فقط نقل هورتنیوساز . هاي درسی آگوستین در کارتاژ بود کتاب، یکی از کتاب
. ستبوده ا  ي فلسفه دانیم که قصد صریح این کتاب، ترغیب خوانندگان به مطالعه ما می. ها از طریق آگوستین به ما رسیده است قول نقل

از جیلـین کـالرك،    اعترافـات آگوسـتین  بـه  . ك.ر. سالگی خواند و در تمام طول زنـدگی بـه خـاطر سـپرد     19وي این کتاب را در سن 
  27و  26زاده، صص ي رضا علی ترجمه
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. کشـاند  مرا به کام خود فـرو مـی  شرمی شدید و دهشتناك  .خوردم چنین بود که از درون خود را می
وقتی صحبت خاتمه یافت، او اموري را که به خاطر انجامشان آمـده  . سیانوس از احوال من آگاه بود پونتی

ام بـا   علیه خویش چه بگویم؟ اندیشه. تافتم بود، ردیف کرد و بازگشت؛ در حالی که من از خود روي برمی
روح . ا ملزم به مماشات با من در تالش به سوي وصـال تـو کنـد   هایی بر روحم تازیانه زد تا او ر چه ضربه

فقـط و فقـط یـک    . شـد  حاصل شمرده مـی  ي دالیل، بی همه. کرد من، بی هیچ عذر و دلیلی مقاومت می
ها بازایستد  ي مرگ، ناگهان از جریان عادت ترسید که همچون لحظه او می. دلواپسی خاموش وجود داشت

  .پوسید گندید و می ها می ه او درون آنهایی ک و منحرف گردد؛ عادت

8  
  باغ میالن

هاي نیرومند درون، که من با روح خویش در این اتاق مرمـوز کـه قلـب ماسـت      باري؛ در میان چالش
مـا  «: اي که همچون ذهنم آشفته بود، بر دامـان آلیپیـوس انـداختم و فریـاد زدم     داشتم، خود را با چهره

اي جاهالن برخاستند و آسمان را با قدرت  شود؟ شنیده چه می منتظر چه هستیم؟ پس آن چیست؟ پس
آیـا بـه خـاطر    . وریـم  اهتمام خود در گوشت و خون خویش غوطـه  تصاحب کردند و ما هنوز با معرفت بی

تقریباً این همان چیزي بود که به او » سبقت آنان است که ما از متابعتشان شرم داریم، و یا از تمردشان؟
سخنانم آهنگ دیگـري  . نگریست او خاموش و متحیر، مرا می. در اوج تأثر، از او جدا شدمگاه،  گفتم و آن

ام، لحن صدا و  هایم، چشمانم، رنگ رخساره بیش از آن که زبان، کلمات را بیان کند، جبینم، گونه. داشت
  .کرد ها را بیان می حالت روحم، آن

. مان خیلی خشنود بودیم مچنین از محیط خانهاي بود که ما از وجود آن و ه در محل زندگی ما باغچه
جا بود که هیجانـات قلـبم مـرا بـه سـوي خـود        در این. کرد جا زندگی نمی زیرا میزبان ما، صاحبخانه، آن

اي  جا که تو مرا به روزنـه  توانست مانع مجادالت پرشور من با خودم شود، تا آن کس نمی کشید و هیچ می
لیکن من بـراي بازیـافتن دلیـلِ مـردن و دوبـاره      . بودم، رهنمون شديشناختی و من از آن غافل  که می

بنابراین . خبر ي خود بی من بر دنائت خود واقف بودم، ولی از آینده. دادم هاي دردناکی سر می زیستن، ناله
 توانست مرا گونه می او چه .کرد حضور او تنهایی مرا مخدوش نمی. آلیپیوس نیز از پی من آمد. به باغ رفتم

وخـروش   دستخوشِ خشم و نفرتـی پرجـوش  . اي دور از خانه نشستیم با چنین اندوهی رها کند؟ در نقطه
با این حال، بـا  . لرزیدم به خاطر ایستادگی در برابر مشیت و وصال تو، آه اي خداي من، بر خود می. بودم

ها  ایش تو را به آسمانهایی که ست سوختم؛ فریاد استخوان در این آتش می» هایم ي استخوان همه«فریاد 
ي این چن قدمی  حتّی به اندازه. اي نبود کرد و براي آمدن به سوي تو، نیازي به هیچ زورق و ارابه بلند می
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چیـز جـز    براي آمدن به سوي تو و رسیدن به وصال تو، هیچ. که از خانه دور شده بودیم، از تو فاصله نبود
اي ضعیف که خود را به هـر سـو    ام نیرو و به کمال، نه با ارادهطلب پاي نهادن در راه تو نبود؛ طلبی با تم

گردد و  ستیزد؛ با نیمی از خود سر فرود آورده و با نیم دیگر درمانده می گرد و می افکند و برآشفته می می
گرفتم؛  افکند که در آن، هزار هیأت و حالت بر خود می هایم مرا در آشوبی می ها و شک درنگ. ماند فرو می

گیرد، یا آن کـه دسـت و    نان حالتی که انسان زمانی که خواستی دارد و بر آن توانا نیست به خود میچو
ها را فلج کـرده   اند، یا بیماري و هر چیز دیگري آن پایی ندارد، یا دست و پایش را محکم بسته یا شکسته

نم را بـه انگشـتان   کـوفتم، اگـر زانـوا    کنـدم، اگـر بـر پیشـانی خـود مـی       اگر موهاي خـود را برمـی  . است
داشتم نه  ولی اگر فقط اراده می. دادم فشردم، این کارها را به میل خود انجام می ي خود می پیچیده درهم

زد کـه در   بنابراین بسیار کارها از من سر می. کردند قدرت عمل، در آن صورت اعضایم از من متابعت نمی
همتـا آرزو   تـر و بـی   چه را که بـا شـدتی بـیش    و آنآمیخت  ها خواستن و اراده کردن با یکدیگر درنمی آن
ي عمـل بـدان    توانسـتم جامـه   در حالی که به مجرد اراده کـردن بایسـتی مـی   . دادم کردم، انجام نمی می

اما به رغم اراده، ! چرا که خواستن، توانستن است. پیش از این، خواستن و توانستن یک چیز بود. بپوشانم
تـرین   تـرین اطاعـت را از پسـت    من بـا فرمـان دادن بـر انـدامم، بـیش      جسم. گرفت چیز صورت نمی هیچ

ي بـزرگش، کـه همـان متابعـت از      کرد که نفس، حتّی براي رسـیدن بـه خواسـته    هاي نفسم می خواست
  .کرد خویشتن بود، از خودش تبعیت نمی

9  
  اراده در ستیز با خود

. رحمت تـو در چشـمان مـن بدرخشـد    منشأ آن چیست؟ بگذار تا پرتو  زند؟ می سراین اعجاز از کجا 
هاي ظلمانی فرزنـدان   آمد و شوربختی اي که بر آدمیان وارد می هاي تیره اي کاش عقوبت. بگذار تا بپرسم

شود و چـرا؟ روح، فرامینـی را    این امر شگفت از کجا ناشی می! آري. توانستند پاسخ مرا بگویند آدمی، می
کند، مواجه با  ما همین روح، وقتی براي خود فرامینی صادر میا. شود درنگ اطاعت می دهد و بی به تن می

پـذیرد کـه    دهد و این عمل با چنان سهولتی انجام مـی  روح به دست فرمان حرکت می. شود مقاومت می
روح بر جـان  . با این حال، روح، جان است و دست، تن. آن را از فرمان مذکور تمیز داد توان میزحمت  به

به آن دلیل است . کند همه، بدان عمل نمی ولی با این. ها تمایزي نیست میان آن. دهد فرمانِ خواستن می
  .زند خواهد و چنین است که حکمی نمی که خواستن را به طور کامل نمی

. پوشـد  ي عمل نمـی  چه نخواهد، فرامینش جامه و چنان دهد ي خواستنش فرمان نمی او، جز به اندازه
. کند که جز خودش چیز دیگـري نیسـت   اي صادر می را براي اراده» بودن« زیرا این اراده است که فرمانِ
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زیـرا اگـر در   . مانـد  اثـر مـی   دهد و از این جاست که اوامرش بی براي همین است که به تمامی فرمان نمی
بنـابراین امـر شـگفتی    . داد نمـی » بـودن «داشت و پیش از آن بود، بر خود فرمان  تمامیت خود وجود می

ایـن روح بـه کمـک حقیقـت     . این بیماري روح است. خدي بخواهد و تا حدي دیگر نخواهد نیست که تا
پس . تواند بگذارد که او کامالً بر حقیقت واقف شود ي ناشی از سنگینی عادت نمی استعال یافته، ولی جذبه

  .ها داراست، دیگري فاقد است چه را که یکی از آن دو اراده وجود دارد و هر دو ناقص؛ آن

10  
  در برابر مانویان

ي دوگانگی  سرایان و اغواگران ذهن، با مشاهده بسا یاوه اي. از پیش رویت دور باد بیهودهافکار ! خداوندا
گیرند که ما دو روح و دو سرشت متفـاوت داریـم، یکـی     کنند و نتیجه می اراده، با یکدیگر تبادل نظر می

ي آنان پلید است و پاالیش نخواهد یافت، مگر آن  یشهاند. این آنان هستند که پلیدند. پاك و دیگري پلید
] پـولس [سـان   بین بپیوندنـد و بـدین   هاي نیک و حقیقت که در برابر حق سر تسلیم فرود آورده، با انسان

در گذشـته شـما تاریـک بودیـد و اینـک در پروردگارتـان روشـن        «: ي آنان بگویـد  تواند درباره رسول می
خواست به روشنایی دست یابنـد، ولـی نـه در پروردگارشـان، بلکـه در       ها می نین انساو اما ا» .1اید گشته

شـود و   کردند که سرشت روح با سرشت خداوندي یکـی مـی   جستند و تصور می خودشان روشنایی را می
زیـرا بـا ایـن کبـر و غـرور منفـور، راز هـم از تـو دورتـر          . غلتیدند تر در تاریکی فرومی چنین بود که بیش

گـذارد روشـنایی    هر انسانی را که پـا بـه ایـن دنیـا مـی     «تو که روشنایی راستینی، نوري که گردیدند؛ از 
بـه او  «از شـرم گداختـه شـوید،    . رانید مراقبت کنید ها، بر سخنانی که بر زبان می اي انسان. »2بخشد می

هنـام   آن. »3هاي شما دیگر از شرم سرخ نخواهد گشـت  نزدیک شوید، روشن و تابان خواهید شد و چهره
هـا پـیش فکـر     طور که از مدت اندیشیدم ـ همان  که براي خدمت به پروردگارم، خداوند بزرگ، با خود می

نـه  . هم این بود و هـم آن ] و در عین حال[خواستم،  او که نمی خواستم و هم کردم ـ همان بود که می  می
براي همین است که با خود . کردم خود را رد می ي ارادهتمامی  خواستم و نه آن که به تمامی می آن که به

هـا، حضـور روحـی بیگانـه را در مـن ابـراز        پـاره شـدن   این پـاره . شدم پاره می جنگیدم و از درون پاره می
این من نبودم که این رنج را بـر خـود   . شد بلکه صرفاً رنج عقوبتی بود که بر جان من وارد می. کردند نمی

ي  بـه کفـاره  . »ي بود که در من النه داشت و آن، گنـاه بـود  رنج من به دست چیز«کردم، بلکه  هموار می
اگر به همان اندازه کـه  . ي آدم زیرا من نیز فرزندي بودم از ذُریه. گناهی که به اختیار صورت پذیرفته بود

                                                
  8، بند 5ي پولس به افسسیان، باب  نامه 1
  9، بند 1انجیل یوحنا، باب  2
  6، بند 34مزامیر، باب  3
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گـاه   داشـت، آن  هاي متضاد در جدال با هم در ما حضور داشتند، طبایع متضادي نیز در ما وجود می اراده
کسی . ها گوناگون و متکثرند رفتیم که صرفاً سخن از دو سرشت در میان نیست، بلکه سرشتپذی باید می

این ناشی از طبـایع دوگانـه   «: گوید کند، با تعجب می ها اندیشه می که براي رفتن به اجتماعات یا نمایش
اگـر نـه   » .رانـد  جـا مـی   آورد و دیگري شر است که وي را بـدان  جا می یکی خیر است که او را بدین: است

» شـرّ «شود؟ و اما من هر دو را  هاي متقابل از کجا ناشی می چنین است، پس این تردید در برابر خواست
آنـان  . گـردد  بـر مـی   اي کـه بـه نمـایش راه    شود و هم اراده سو رهنمون می اي که بدان هم اراده: خوانم می
اگر یکی از ما در مواجهه ! طور چه. رندبرشما» خیر«شود  چه را به سوي خودشان رهنمون می توانند آن می

با دو اراده تأنی کند و در میان دو عزم مردد بماند که آیا به نمایش خواهد رفت و یا به کلیسـا، آیـا ایـن    
ي خیر است که  این به خاطر اراده: میلی نخواهند گفت فیلسوفان در پاسخ خود تأمل نخواهند کرد و با بی

را در یک فرد خواهند پذیرفت و از » شر«آن که حضور دو سرشت بد، دو روح آید؟ با  انسان به کلیسا می
یـا آن کـه بـه حقیقـت     » .یک سرشت خیر وجود دارد و یک سرشـت شـر  «: آن پس دیگر نخواهند گفت

هاي مختلف شک  کنند که وقتی انسان اندیشید، این نفس اوست که میان اراده رسند و دیگر انکار نمی می
  .کند می

ي  کنند، دیگر نبایستی از مبارزه هنگامی که جدال دو اراده را در وجود یک انسان مشاهده می بنابراین
دو روح متضاد، یکی خیر و یکی شر، سخن به میان آورند؛ دو روحی که از دو سرشت متضـاد و دو اصـل   

شـماري   طل میآنان را سرزنش کرده، آرایشان را با«زیرا تو اي خداوند حقیقت، . اند گوناگون ساخته شده
کند که با سـم   مردي تردید می: ي دو شرّ است هایی براي اراده موارد زیر نمونه. »کنی و آنان را مجاب می

به قتل برساند یا با خنجر، این سرزمین را به زور تصاحب ند و یا آن سرزمین دیگـر را، شـهوتی را بـه زر    
ماشاي سیرك برود یا به نمایش صحنه کـه هـر   خریداري کند یا آن که پولش را به خست نگاه دارد، به ت

آیا در همین زمـان  ) افزایم ها می من تردید سومی را هم به آن(آید، یا آن که  دو در یک روز به اجرا درمی
فـرض کنـیم   . در شرایط مساعدي به زناکاري مشغول شود) فرض چهارم( اي بپردازد یا به سرقت در خانه

هـا   جا که میزان اشـتیاق بـه آن   از آن. ره در یک زمان با هم تالقی کنندکه تمامی این احتماالت، به یکبا
ها در یک زمان غیر ممکن است، روح در کشمکش میان  ي آن یکسان است، و از طرفی دسترسی به همه

یـک از آنـان ادعـا     گرچـه هـیچ  . پاره خواهد شد این آرزوها، یا مابین چهار نوع اراده و یا بیش از این، پاره
  .هاي گوناگون وجود دارد ند که این اندازه سرشتکن نمی

ي  پرسم آیا خوب است کـه انسـان خـویش را بـه مطالعـه      من از ایشان می .نیز چنینند خیرهاي  اراده
هاي زبور لذت ببرد؟ خوب است که انسـان   خوش کند؟ آیا پسندیده است که از حکمت رسول دل] اقوالِ[

» .غایت پسندیده است البته، این امر به«: لی، آنان پاسخ خواهند دادانجیل را تفسیر کند؟ در برابر هر سؤا
هـاي متقابـل، قلـب     اي یکسان دارد و در یک زمان، این خواسته ها که جذبه پس چرا تمام این مشغولیت
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پرسد کدام را بر دیگـري رجحـان دهـد، چنـد پـاره نخواهـد کـرد؟ تمـامی ایـن           آدمی را که از خود می
جـا کـه انتخـابی     هاي گوناگونند که با هم در تنازعند؛ تـا آن  با این حال، این اراده. اند ها پسندیده خواسته

اي را کـه از درون   هـا ائتالفـی دهـد و آن اراده    ها را قبضه کند، میان آن صورت پذیرد و کسی یکی از آن
  .پراکنده بود، یگانه سازد

م علو همچنین هنگامی که حقیقت، جذبه کنـد، در حـالی کـه     ي بر ما نـازل مـی  هاي خویش را از عالَ
فلی ما را به خود می اي نـاقص،   کشد، این نفس ماست کـه بـا اراده   شهوت، این زیبایی زودگذر، از عالم س

. شـود  پـاره شـدن آغـاز مـی     کاه کشـمکش و پـاره   جا، دردهاي جان از آن. کند یکی یا دیگري را طلب می
  .کند د، اما عادت ما را از آن دیگري جدا نمیخوان حقیقت، ما را به رجحان یکی بر دیگري می

11  
  هاي نفس واپسین مقاومت

از خـود  . کـردم  شدت محکوم مـی  بیش از هر زمان دیگر خود را به .هاي من بودند ها و تعب ها رنج این
زدم تا این که آن را یکسره گسستم و خرد کردم، به طوري  تافتم و درون زنجیرم دست و پا می روي برمی

. همه، هنوز در بندش بودم ولی با این. توانست دست و پایم را در بند کند زحمت می یگر آن زنجیر بهکه د
ي تـو کـه ضـرباتی دوچنـدان      اما رحمـت واسـعه  . فشردي تو مرا در رمز و راز روحم می! اي پروردگار من

زنجیـر نـازك و سـبک    نواخت تا خود را دوبـاره رهـا نسـازم و     هاي هراس و شرم می داشت، مرا با تازیانه
ي وجدان  با خود در محکمه. تري در بند نیاورد خویش را بگسلم تا دوباره قوت نگیرد و مرا با نیروي بیش

. کشـاند  این کلمات، مرا به اخذ تصمیم مـی » !از تأخیر دست بدار! بر این کار بشتاب، آغاز کن«: گفتم می
باره فقط اندك راهی، آري، اندکی راه باقی بود تـا  با کوششی دو. کردم ي عمل بودم و عمل نمی در آستانه

تردیـد بـین مـرگ و    . رفـت  رسید، اما یکباره از دستم مـی  به مقصود رسم و دیگر سر انگشتانم به آن می
هرچه . دار بیش از خیري نامألوف بر من مستولی شده بود آن شرّ ریشه. داشت زندگی مرا از مقصود بازمی

گرفت و بـی آن کـه مـرا     تر شدت می شد، ضربات هراس بیش تر می من نزدیکاندازي  تر زمان پوست بیش
  .داشت عقب براند یا از راهم بازدارد، تنها و بالتکلیف، معلق نگاهم می

آنـان مـرا بـا    . ام بود هاي یاران دیرینه داشت، پوچی جزئیات و بیهودگی حرف چه مرا از راهم بازمی آن
رانی؟ از این لحظه به بعد ما دیگر بـا   تو ما را پس می«: کردند میکشیدند و چنین زمزمه  لباس جسم می

هـا و چـه    چـه پلشـتی  » !تو نخواهیم بود؟ از این پس تـو دیگـر چنـین یـا چنـان نخـواهی کـرد؟ هرگـز        
. نهـادم  کردند و مـن نـام چنـین و چنـان بـر آن مـی       چه را که آنان بر من القا می هایی بود آن شرمساري

عالوه  به. ي این تلقینات پست را از روح این خادم تو دور سازد ربانیِ فراگیرت اندیشهخداوندا، بگذار تا مه
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زیرا آنان مانند رقیبان قانونی، رودرروي من ظاهر . شنیدم من هنوز حتّی نیمی از پیشنهادات آنان را نمی
هـا دور   ز آنکـردم ا  گفتند و اگر سـعی مـی   لیک از پشت سر و با صدایی آرام با من سخن می. شدند نمی

زیرا در دل کندن از آنان . انداختند به هر حال، مرا به تأخیر می. خواندند تا بازگردم شوم، مرا پنهانی فرامی
» عادت«کردم و این  خواند، درنگ می تردید داشتم و در رهایی خود در پاسخ به ندایی که مرا به خود می

  »به زیستن ادامه دهی؟ کنی بتوانی بدون آنان فکر می«: گفت پلشت به من می
ي باوقار، از همان سمت و سـویی بـر مـن     چه، آن قداست پرهیزکارانه. اما دیگر لحن او گرمی نداشت

هـاي   با آرامـش، نشـاط، و همـاهنگی، مـرا بـا روش     . گردان بودم و هراسان گشت که از آن روي عیان می
ستان پاکش را براي استقبال و در آغوش د. کرد تا بدون تردید نزدیک شوم گر دعوت می صادقانه و نوازش

هاي سرشـار، از   کودکان، دختران جوان، جوانی. هاي نیک بود گشود؛ دستانی را که پر از نمونه گرفتنم می
دامنی  اند و در تمام این نفوس، پاك هاي محترم، دوشیزگان عفیفی که به پیري رسیده تمامی سنین، بیوه

ود بارور از شادمانی و خشنودي، و فرزندانی محصول تو اي پروردگار؛ مادري ب. امري سترون و عقیم نبود
ي تمسـخر آن امیـدواري و تشـویق     او به طعنه و شوخی و با لحنی که در پرده. تویی که همسرش بودي

چه این نوباوگـان   آیا تو بر آن«: گفت شنیدم که می گویی صدایش را می. زد نمایان بود، بر من پوزخند می
. توانستند، قادر نیستی؟ آنان هر کدام در خود این توانایی را یافتند و نه به کمک پروردگارشان و این زنان

گـاه   تکیـه  اي و چنـین بـی   چرا بر خـود تکیـه داده  . این پروردگارشان، خداوند بود که مرا بدیشان بخشید
ار نخواهد کشید و تو را به او خود را کن. بر او بیاویز، مهراس. خودت را به دامن او درآویزکنی؟  زندگی می

  ».بخشد یابد و شفا می او تو را درمی. بر او بی هیچ هراسی بیاویز. دست سقوط وانخواهد سپرد
 .داشـت  شنیدم، شرمسار بودم و درنگ، مرا در تعلیق نگه مـی  ي بیهودگی را می از این که هنوز زمزمه

ها  باش تا آن کرخالص جسمت در این دنیا بر تمناهاي نا«: گفت گویی می. آن صدا دوباره به گوش رسید
» .کند که ارزش شـریعت پروردگـارت را نـدارد    هایی را نقل می بر تو حکایت لذت) جسم(او . را خوار کنی

آلیپیـوس نزدیـک مـن، در    . جنگیـدم  این مدد او در قلب من جریان داشت و این من بودم که با خود می
  .کشید سکوت، خالصی مرا از این بحران انتظار می

12  
  سروش غیبی

نوایی مرا به  آزمونی عمیق و سخت از ضمیرم برآمد، تمامی بی هنگامی که از غرقاب اسرارآمیز روحم،
چـون خواسـت   . طوفانی عظیم از آن برخاست که فوران اشک را در پـی داشـت  . زیر نگاه قلبم جمع آورد
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پس، . آمد پذیرتر می ایی در نظرم دلبراي گریستن، تنه. جاري شود، برخاستم و از آلیپیوس دوري جستم
  .از او دور شدم تا از مالل حضور دیگري در امان باشم

. آلود، کلماتی را بر زبان آورده بودم زیرا به صدایی بغض. کرد او این را درك می .وضعیت من چنین بود
مـن در زیـر   . بـود جایی که نشسته بودیم، حیران و متحیـر بـاقی    او در همان. جا برخاسته بودم من از آن

هایم را نگرفتم و جویباران چشمانم سرازیر گشتند؛ ذبیحـی   دیگر جلوي اشک. درخت انجیر دراز کشیدم
تو پروردگار مـن،  «: با تو هزاران سخن گفتم، نه با این عبارت، بلکه با این مفهوم که. مطبوع براي قلب تو

زیـرا حـس   » .ي ما را به فراموشـی سـپار   ههاي گذشت گیري؟ ستم تا چه موقع، تا چه وقت بر ما خشم می
تا چه موقع و تا چـه وقـت   «: آوردم باري برمی فریادهاي رقت. اند ها هنوز هم مرا بازداشته کردم که آن می

خواهم گفت فردا و باز هم فردا؟ چرا اینک نه؟ چرا در این لحظه کارم را بـا ایـن خجلتـی کـه وجـودم را      
  »ماالمال کرده است، یکسره نکنم؟

در این لحظه، صداي . گریستم زدم و می فشرد و من همچنان حرف می ام را می طعم تلخ ندامت سینه
هـاتف بـه ایـن آواز    . دانـم  نمی. صداي پسر جوان و یا دختر جوانی بود. هاتفی از جوارمان به گوشم رسید

وجـوي   وع به جسـت زده شر شگفت» !برگیر و بخوان! برگیر و بخوان«: کرد گفت و چندین بار تکرار می می
ا هرچـه   . شد شاید این همان سرودي بود که در طفولیت شنیده می. منشأ این نداها در خاطراتم کردم امـ

ستم، به یاد نیاوردم در خاطره نظیر این صدا را هرگز نشنیده بودم. ي خود ج.  
به مـن فرمـان   ي خداوند  اراده: رسید فقط یک تعبیر به ذهنم می. و برخاستم هایم را فروخوردم اشک

تازگی شنیده بودم که آنتونیوس بر انجیل  به. داد که کتاب را باز کنم و نخستین فصلی که آمد بخوانم می
  : الي سطوري که پیش آمده، چنین هشداري را دریافته بود تفأل زده بود و در البه

در پی . ی داشتاي در آسمان خواه گاه گنجینه آن. برو هر چه داري بفروش و به مسکینان ببخشاي«
  .چنین بود که این هاتف، سبب گرویدن او شد و این» ...من بیا

زیرا هنگام برخاستن، کتاب پولس رسول . به محلی که آلیپیوس نشسته بود بازگشتم سپس به شتاب،
آن را برداشتم، گشودم، و نخسـتین فصـلی را کـه بـه چشـمم آمـد، در       . را در آن مکان جا گذاشته بودم

ي  زیسـتن در لذایـذ فاسـقانه   . زندگانی در مستی و شکمبارگی را رها کنیـد «: کوت خواندمخاموشی و س
ي سرورمان مسیح بپوشـانید و   خویش را به جامه. ها را کنار بگذارید ها و حسادت بستر و زندگی با جدال

  ».1هاي جسم را در نظر نیاورید پرستی نفس

                                                
  14و  13، بندهاي 13ومیان، باب ي پولس به ر نامه 1
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خواندن این عبارت را تمام نکرده بودم کـه روشـنایی   هنوز . نیازي نبود. تر بخوانم دیگر نخواستم بیش
  .هاي تردید و شک را پراکند بخشی فضاي قلبم را آکند و سایه اطمینان

اي بـر آن عبـارات، بسـتم و     کتاب را پـس از نهـادن نشـانه    اي که دیگر آرام گرفته بود، باري؛ با چهره
از  .بی حضور من بر او گذشته بود، بـرایم گفـت   چه او نیز از آن. چیز قرار دادم آلیپیوس را در جریان همه

من هم بدون مقاومت، به او نشـان دادم و او مطـالبی را کـه    . چه را خوانده بودم، ببیند من خواست تا آن
آن کسـی را کـه در   «: چنین گفـت  .دانستم ي آن مطلب را نمی ادامه. خوانده بودم، پی گرفت و ادامه داد

پـس بـا ایـن    . اظهار داشت که مطالب این متن را بر خـود گرفتـه اسـت    و» .ایمان ضعیف است، بپذیرید
تر گشت و در حالی که از نظـر خلـوص عمـل و اخـالق، چـه       بخش، در عزم مقدسش راسخ خطاب آگاهی

  .بی هیچ آشفتگی و تردیدي به من پیوست بسیار بر من پیشی جسته بود،
چگونگی آن حاالت را براي . او نیز خشنود شد. مچیز را براي او نقل کردی فوراً نزد مادرم رفتیم و همه

که قدرتت بـس  «او تو را شکرگزار بود؛ تویی . بسیار شادمان شد و احساس پیروزي کرد. او تعریف کردیم
چه  تر از آن ي من بسیار بیش دید که تو درباره زیرا می. »فهمیم کنیم و می چه ما طلب می فراتر است از آن

 تو چنان نیکو روي مـرا بـه سـوي خـود    . اي بارش تقاضضا کرده بود، عطا نموده اي غمه ها و ناله او با اشک
اعتنـا شـدم و    بـی  ي خـود  ي آرزوهاي زمانه گردانیدي که دیگر در فکر ازدواج هم نبودم و نسبت به همه

اندوه «ایستاده بودم و تو  ها پیش از آن بر من و مادرم نشان داده بودي، الجرم بر این اصول دین که سال
اي بـس   اي کـه هرگـز درخواسـت نکـرده بـود؛ شـادي       ؛ شـادي »1تري بدل کردي را به شادي بس فراوان

  .تر از تولد طفالن پاکی که آرزو داشت از جسم من باشند مایه گران

                                                
  11، بند 30ملهم از مزامیر، باب  1
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  باب نهم

1  
  نیایش

من . اي تو بندهاي مرا گشوده. ي تو و پسر کنیز تو هستم آري، من بنده. ي توام ، من بنده»پروردگارا«
بگـذار تـا قلـب و زبـانم تـو را بسـتایند و تمـامی         .1ها را به راه تو تقدیم خـواهم کـرد   اي از ستایش فدیه

خدایا، چه کسی تو را ماننده است؟ به تو بگویند و تو روح مرا پاسخ دهی که : هایم به تو بگویند استخوان
چه که بـه اختیـار و    ام و جز آن گفتهچه که  آري؛ من که بودم و چه بودم؟ جز آن. این منم، رستگاري تو
ام؟ کدامین کالم موهن است که بر زبـان   ام، کدامین معصیت است که انجام نداده عمل خویش انجام داده

ام؟ اما تو خداي من، بس لطیف و بس رحیم، عمق نابودي مرا دریافتی و با کمال خـویش، غرقـاب    نرانده
هـاي خـویش شسـتم و     تـرین خواسـته   که دست از کم جا آن، تا تمامی از ژرفاي قلبم بزدودي تباهی را به
  .چه را که تو خواستی تمنا کردم یکسر آن

گـاهی ژرف و مرمـوز،    از خلـوت . گویی عزم و اختیـار را از کـف داده بـودم    اما در طول این همه سال،
کنم و شانه به زیر دوست داشتی خم  چه که تو خواند تا گردن به زیر یوغ آن چیزي اختیار مرا به خود می

. به یکباره چه لطافت مرا در بر گرفت» ي من دهنده نجات پشتیبان و«اي مسیح، . بار سبک تو پایین آورم
تر، از دست دادنشـان مـرا    هایی که پیش واهی و پوچ دست شستم، جلوه هاي ي جلوه آن زمان که از همه

تاراندي؛ تو کـه   ها را از من می زیرا تو آن. ادد ها مرا نشاطی دست می آشفت، اینک از ترس آن بسیار برمی
تر از  نشاندي، بسیار لطیف ها می راندي و خود را به جاي آن ها را می تو آن. ترین حالوتی واالترین و راست

تر از هر راز و بلندتر از هر عزت، ولی  تر از هر فروغی، پنهان هر لذتی، اما نه از نوع لذایذ جسمانی، باشکوه
هـا،   هـا، سـوجویی   ي رقابـت  هـاي گزنـده   دیگـر قلـبم از تشـویش    .شدگان بر نفس خویش ن غرهنه همچو
آلود، رها شده بود و من با تـو آزادانـه در    هاي هوس کند و از گزش ها سیر می هایی که شخص در آن مزبله
  !2اي روشنایی من، مکنت من، رستگاري من، پروردگار من، خداي من. وگو بودم گفت

                                                
  19تا  16، بندهاي 116مزامیر، باب  1
هـاي سـترگ    هـا را بـه جـز از بـراي شـادمانی      ما شـادمانی «: نویسد می (Charlotte de Roannez)اي به شارلوت روانه  پاسکال در نامه 2

آدمی بـراي سـعادت آفریـده شـده اسـت، بـراي خشـنودي        . شود ر آگوستینی محسوب میاین فصل، یکی از محورهاي تفک» .نهیم وانمی
  .کند هاي واهی و گذرا می گزین جذبه خداوند و رحمت الهی، فیض سرشار موهبت حقیقی را که به انتها است و جاودان، جاي
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2  
  علیمعزم ترك ت

خواسـتم   دیگـر نمـی  . به این که مقام زبان را از بازار پرگویی بیرون بکشانم در حضور تو، مصمم شدم
شناختند و نه آرامش تو را در سر داشتند، بلکه سرشار از هیجانات کاذب  طفالنی که نه شریعت تو را می

  .ش حربه بسازندهاي معرکه بودند، از دهان من براي جنون خوی جویی وار و ستیزه و دیوانه
تصمیم گـرفتم تـا آن روز   . بختانه بیش از چند روزي به اتمام برداشت محصول باقی نمانده بود خوش

اي، و دیگـر از آن پـس خـود را بـه      صبر کنم و سپس طبق معمول بروم؛ اما در حالی که تو مرا بازخریده
ولی در میان کسان، فقط . ته بودمگاه تو طرح آن را ریخ در پیش. قصد من آن بود. معرض فروش نگذارم

بـا وجـود ایـن، در    . به آشنایان ابالغ کردیم و شایسته آن بود که این راز از میان ما به بیرون رسوخ نکند
هایی  تیرهایی برّان و گدازه«آمدیم، تو  ریزان از دره باال می دادیم و اشک سر می» 1ي گام نغمه«ساعتی که 

داند و از فـرط   چیز جز نقادي نمی ي پند، هیچ کار ـ که به بهانه  این زبان نابه نثار ما کردي تا بر» گر ویران
د، چنان دوست داشتن تو را می رچه با طعام نیز همان کند ـ فرود آید د.  

هـایی از   ما کالم تـو را بـر جـان خـود نشـانه بـودیم و نمونـه       . تو قلب ما را به خدنگ عشقت خلیدي
سوزاند، رخوتی که دیگر بـه مـا    هایش رخوت ما را می هاي سوزانی که زبانه هبندگانت، به سان تلّی از هیم

داد تا به سوي اعماق خم شویم، همان بندگانی که ظلمتشان را به نور بدل کردي و مرگشان را  اجازه نمی
کـار   سوختیم که حتّی دم نقّاد که از زبانی نابـه  ما با چنان حدتی می. نشسته بودند به حیات، در جانمان

  .گرداند تر می خاست، به جا خاموش کردن، آن را افروخته برمی
من تو بر سراسر عالم گسترده است، به کسانی برمی خورده است کـه   با وجود این، شکوه نامت که به ی

الوقـوع، بـه نظـر     تعطـیالت قریـب   پس ناشکیبایی من از براي فرارسـیدن . ستودند عزایم و نیات ما را می
ها متوجه رفتار من شوند و باب تفاسیر مختلـف در   ي نگاه شد که همه د و موجب آن میآم خودنمایی می

  .این زمینه باز شود
به چه . برداشت محصول پیشی گرفتم تا قدر و ارزش خود را باال برم الوقوع قریب 2بر تعطیالت عمد، به
. »ثواب خـویش را کفـران کـنم   «هاي گستاخانه و مرافعات گردانم و  آید که قلبم را چراگاه داوري کار می

هایم زخمی  فرساي آموزگاري تحلیل رفته و ریه ام در اثر کار طاقت عالوه در همین تابستان، قواي بدنی به
توانسـتم بـه    داد و دیگـر نمـی   ام مـی  کردم و دردهاي سینه خبر از بیماري می دشواري تنفس به. شده بود

، بایسـت بـار تـدریس را    ن فکر منقلب شده بودم که مینخست از ای. آهنگی پیراسته و واضح صحبت کنم
                                                

1 Cantique de Degréهاي گام سروده شده است اي که در وضع نسبی نت ، نغمه.  
  .اکتبر ادامه داشت 15شد و تا  اوت آغاز می 22طیالت از این تع 2
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گاه ایـن عـزم راسـخ در     اما آن. الاقل تا زمانی که بهبود یابم و دوباره قوایم را به دست آورم، زمین گذارم
تـو خـود، آگـاهی از     .»اوقاتم را مغتنم شمارم تا ببینم که تویی خداوندگار من«وجود من پاي گرفت که 

ي آنان  دغدغه. ها یافته بودم، تا چه اندازه خرسند بودم خانواده براي تعدیل نارضایتیاین که عذري موجه 
سرشارِ این سـرور، بـا شـکیبایی وافـر، مجـال      . براي اوالدشان، مانع از آن بود که به آزادي من رضا دهند

زیـرا  . بایسـت  یولی مرا امید و شوقی دیگر م. شد ـ به سر آوردم  مانده را ـ که شاید بیست روزي می  باقی
بخشـید؛   ام نمـی  کرد، استواري عشق به عوایدي که به طور معمول را در تحمل مشاغل سنگین کمک می

  .کرد، از پایم افکنده بود ام نمی اموري که اگر شکیبایی یاري
ام که با قلبـی ماالمـال از بنـدگی تـو،      گفت من گناه کرده و یکی از برادران من می یکی از بندگان تو

ولی تو اي پروردگـار  . در این مورد، دفاعی از خود ندارم. ام بیش منبر مواعظ کاذبم را اشغال کرده ساعتی
  اي؟ انگیز و مرگبار دیگر در آب مقدس نشوییده هاي وحشت رحیم، آیا این معصیت را با آن ضعف

3  
  آگوستین، ورکندوس، و نبریدیوس

بـه خـاطر بنـدهایی کـه     . وح شـده بـود  ي عذاب و سوهان ر خوشبختی ما براي ورکندوس، سرچشمه
او هنـوز مسـیحی نشـده    . دید ي ما می سخت گرفتارش کرده بودند، خود را ناگزیر به جدا شدن از جرگه

همسرش مسیحی بود، ولی با این حال، این زن بیش از همه مانعی شده بود براي پیمودن راهی کـه   .بود
مسیحی بودن را جز از طریقـی کـه بـرایش    «: گفت میاو خود . ي آن قرار داشت وي داوطلبانه در آستانه

با این حال، او این حسن ظن را داشت که ملک خویش را به ما بسپارد تـا مـدت   . فهمید ممنوع بود، نمی
چـه   چنـان  .تو به گاه رستاخیز پرهیزکاران، به او اجر خـواهی داد ! پروردگارا. زمان الزم را در آن بگذرانیم

هنگـامی کـه او سـخت بیمـار     . کاران رنوشتی را براي او رقم زدي که براي درستاینک نیز تو همان س هم
م به سر می او در زمان ضعف و بیماري، خود را به سـلک  . بردیم شد، ما بر بالینش حضور نداشتیم و در ر

به این ترتیب، تو نه فقط بـر او، کـه   . سپس رخت از جهان بربست! مسیحیان درآورد؛ یک مسیحی وفادار
 1ي زیرا براي ما تصور خصال نیکوي دوستمان و این که نتوانیم او را جزء رمـه  .ما نیز رحم آورده بوديبر 

ها  تشویش م ویما تو را شکرگزاریم و یکسر از آنِ توی .ناپذیر بود کاه و تحمل تو به شمار آوریم، رنجی جان
م «ي  مزرعه تو همچنان وفادار به عهدهایت، در عوضِ. هاي تو گواه آن است و تسلی همـان  ــ  » 2کاسـیاکُ

                                                
  .ي او هستند در اصطالح مسیحیان، خداوند شبان و بندگان، رمه 1
2 Cassiciacum  یاCassiciaque آگوستین به همراه گروهـی از  . اي ییالقی داشت جا ورکندوس خانه آن. اي بود در نزدیکی میالن مزرعه

آنان با آلیپیوس و دو تـن دانشـجو ارتبـاط داشـتند کـه      .... زیست می) جا در آن(ادر، پسر، و دو تن از پسرعموها ـ  افراد خانواده ـ مادر، بر
وگوهـاي فلسـفی دور از    پرداخـت و نتـایج گفـت    شد و به بحث فلسفی مـی  آگوستین پیش از شام با آنان به خواندن ویرژیل مشغول می
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جایی که ما در آن از مصائب دهر برآسودیم ـ به ورکندوس، زیبایی بهشت همیشه سبزت را عطا خواهی  
؛ کـوه تـو کـه همانـا کـوه وفـور       »سـتیغ کـوه جلیلـت وانهـد    «اش را بر  کرد، براي آن که گناهان زمینی

  .هاست نعمت
ي نبریدیوس نیز باید بگویم که او در شادي ما سهیم  درباره. اما با وجود این، او مشوش و پریشان بود

، ایـن  1ي تـو  در گودالی فرو رفته بود که از آن، پیکر فرزند یگانه. البته او نیز هنوز مسیحی نشده بود. بود
آمد و پیش از دریافت  کم از آن وضعیت بیرون می اما کم .نگریست حقیقت متجسد را همچون شبحی می

او اندکی پس از گرویدن ما و پس از آن که . یسا، خود مشتاقانه سر در پی حقیقت گذاشتهاي کل تقدیس
ي تو ـ که خود نیز کاتولیـک وفـاداري بـود ـ تولـد دوبـاره یافـت و در آفریقـا، در           به دست تعمیددهنده

ز اش نیـ  آالیش، در کمال پارسایی، در بین کسانش به خدمت تو مشغول شد و تمـام خـانواده   محیطی بی
  .اش رهانیدي پس تو او را از جسم خاکی. تحت تأثیر او، مسیحی شدند

.) 3خـواهی بکـن   از این عبـارت، هـر برداشـتی مـی    . (کند زندگی می» 2آغوش ابراهیم«و اکنون او در 
جـا   ي تو گشـته اسـت، در آن   اي که فرزندخوانده ي آزادشده نبریدیوس، عزیز من، دوست خوب من، بنده

براي چنین روحی چه مأمنی مناسب است؟ او در آن دیار . کند جاست که او زنگی می آن! خداوندا. زید می
او دیگـر گـوش   . کـرد  ي آن مکان سؤال می نواي نادان، درباره کند و بارها از من، این انسان بی زندگی می

در یک کند و غرقه  هاي تو نزدیک می او دهان باطنش را بر سرچشمه. گیرد خود را نزدیک دهان من نمی
کنم که در این  ولی فکر نمی. نوشد تواند، حریصانه از منبع حکمت تو می جا که می پایان، تا آن سعادت بی

  .هاي او بودي، مرا فراموش نکردي ي مستی تو که سرچشمه! زیرا تو اي خداوند. مدهوشی فراموشم کند
نگران و آزرده بود؛ بی آن که به اما ورکندوس، از گرویدن ما . شد باري؛ روزگار بدین منوال سپري می

کردیم تـا بـه زنـدگی خـویش و      تشویقش می ما وي را تسلی داده،. اي وارد شده باشد مان خدشه دوستی
جا که نبریدیوس نزدیک ما بود، در انتظارش ماندیم تا بـیش از   اما از آن. اش وفادار بماند همسر و خانواده

. او چون نزدیک ما بود، بـیش از پـیش مصـمم شـده بـود      .رددگاه از پی ما روانه گ پیش مصمم شده، آن
سان مدید و متعدد بـود، سـپري گشـتند و مـن چقـدر حسـرت آزادي و        سرانجام این ایامی که برایم آن

                                                                                                                                                                 
ي تحریر درآمده، روي سخنش نه با خـدا، بلکـه بـا عقـل      ، که مقارن همان ایام به رشتهها گویی تکدر . کرد جنجال خود را یادداشت می

  1379زاده، نشر مرکز،  ي رضا علی ، جیلین کالرك، ترجمهاعترافات آگوستین.... است
  .چرا که آدمیان ذاتاً بدنهادند. توانسته است سرشت جسمانی آدمیان را به بر کند به زعم مانویان، مسیح نمی 1
  .آمده 22، بند 16، در انجیل لوقا، باب »یحیی و دولتمند عیاش«، از تمثیل »آغوش ابراهیم« 2
  ي مترجم فرانسه افزوده 3
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ام و بـاز   وجو کـرده  من وجه تو را جست: قلبم تو را گفته است«: فراغت داشتم تا در اعماق وجودم بسرایم
  ».1جویم ه هنوزش میاین وجه توست، خداوندا، ک

4  
  ي ورکندوس در کاسیسیاکم در خانه

ام از آن خـالص شـده بـود ـ      ي معلمی ـ که پیش از این اندیشـه   سرانجام روزي فرا رسید که از حرفه
ها تهی کرده بـودي،   در عوض، تو زبان مرا از قیودي که قبالً قلبم را از آن. چه باید سرانجام شد آن. رستم

  .ي کسانم در این خانه مأوا گزیدم کردم و با همه شادمانی، تو را تقدیس می سرشار از. رهانیدي
فَس همچون سلحشوري که درنگ نمی ي خدمت به تو، جا در اندیشه این هاي تندي که هنوز  کند و با نَ

داد، امور ادبی را به انجـام رسـانیدم و مجـادالت خـود را بـا دوسـتانم و حتّـی         بوي نخوت مدرسه را می
ا مباحثاتمـان بـا    . 2هـایی گـرد آوردم   کردم، در کتـاب  اتی را که با خویش و تنها را حضور تو میمباحث امـ

  .هایمان مشهود است نبریدیوس، از آن جهت که حضور نداشت، در نامه
خصـوص دورانـی کـه مـدیون تـو بـودم،        آیا مجال کافی پیدا خواهم کرد تا به ذکر تمام توفیقاتم، بـه 

ام وضع آن روز مرا و این زیسـتن   حافظه. تر تعجیل دارم اي رسیدن به موضوعات مهمبپردازم؟ زیرا من بر
هـاي پنهـانی    براي من ذکر تسلیم و رضا در برابر تو، با آن خدنگ! پروردگارا. آورد نشین را به یادم می دل

هـایی کـه در    هـا و تپـه   این تو بودي که با زدودن کوه. ها راهنما بودي، بس سهل و گواراست که مرا با آن
درپیچ را بـرایم فـراخ گردانـدي و     هاي پیچ گونه راه چه. تفکراتم ساخته بودم، طریق ذهنم را هموار کردي

رور و نجـات   چه. هاي طریق را هموار نمودي سنگالخ عیسـی  «مـان،   دهنـده  گونه به نام یگانه فرزندت، سـ
ي درختان  جا رایحه او در آن. ر فرود آوردام آلیپیوس را هدایت کردي تا به درگاهت س ، برادر قلبی»مسیح

هـاي شـفابخش    داد تـا علـف   سـایید، تـرجیح مـی    سدر مدرسه را که یش از این سردرش برگ آن را مـی 
  .کرد کلیسایت که محل گزش ما را مداوا می

زیرا این سـرودهاي ایمـان،    .شدم خواندم، از تو در شگفت می خداي من، هنگامی که زبور داوود را می
مـن هنـوز طعـم عشـق حقیقـی تـو را       ! شـویند  اند که غرور را از ضمیر آدمی می هاي عاشقانه ن نیایشای

مادرم . کردم دوران فراغت خود را در مزرعه، با آلیپیوس که همچو من نوپا بود، قسمت می. نچشیده بودم

                                                
  8، بند 27مزامیر، باب  1
 Du Bonheur et de) از سـعادت و از نظـم  ؛ (Contre les Académiciens) هـا  علیـه آکادمیسـین  : نخستین آثار آگوستین عبارتنـد از  2

l’ordre)مباحثاتی که تنها و با خـویش و در حضـور   «هایی که در پی مباحثات وي با دوستانش تحریر شد و نیز به قول خودش  ؛ کتاب
  .شد Solidoques، منجر به نگارش کتاب »کردم تو می
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د و پیـري خـود را از   کـر  او با آن که زن بود، با شهامتی مردانه زنگانی را سپري مـی . گفت ما را ترك نمی
آري، از خوانـدن زبـور در   . او نیکویی یک مادر و پارسایی یـک مسـیحی را داشـت   . کرد نزدیک حس می

توانسـت بـراي زایـل     اگر خواندن زبور می. شگفت بودم و چه عشقی براي تو در وجودم افروخته شده بود
خواندم و خود  ي دنیا می خطاب به همهها را به صداي بلند،  کردن تکبر و نخوت نوع انسان مؤثر باشد، آن

ي دنیـا خوانـده    هـا در همـه   ي پدیـده  مگر این سرودها با زبـان خـاموشِ همـه   . گویم چه می! سوختم می
ها  چه نفرت دردناك و شدیدي نسبت به مانوي. »1کس را یاراي گریز از گرماي تو نیست هیچ«شود؟  نمی

بندنـد و   مـی  کردم و از این که چشم بر اصول فـرو  گالیه میشان  و آخر باز هم از نادانی! کردم احساس می
جـا بـه    داشتم کـه آنـان، در ایـن    دوست می. ها داشتم پذیرند، شکوه وجه درمان دردهایشان را نمی هیچ به

کردند و در  ام را به هنگام خواندن زبور چهارم نظاره می کنجی نزدیک من بودند و بی آن که بدانم، چهره
اي خـداي  «: کردنـد  ها را بر من درك می یافتند و تأثیر این سروده ی و اعجاب مرا درمیاین خلوت، شگفت

درستی و راستی، هنگامی که تو را به زاري طلب کردم، مرا اجابت کـردي و در عـین محنـت و سـختی،     
آري، چه خـوب بـود   » !بر من رحم کن، پروردگارا، و عبادت مرا بپذیر. روزن تنفسی از براي من گشودي

ها، بی آن که من بدانم یا بپندارند که به خاطر آنان است که کلماتی را آمیخته با کـالم داوود بـر    گر آنا
هـا را   شوم، دیگر با همـان لحـن آن   دانستم شنیده یا دیده می البته اگر می. یافتند رانم، مرا درمی زبان می

که با خود و براي خودم و در حضور تو و توانستند آن گفتارها را مانند وقتی  کردم و آنان نمی تالوت نمی
  .حال آن که کالم همان بود. خواندم، دریافت کنند در راز و نیاز با روح آشنایم می

اي که به عطوفت تو داشتم، سرشار بـودم   از خوف رعشه بر اندامم افتاده بود و از امید تازه! آه، اي پدر
گریزد  کنی، این احساسات از نگاه و صدایم می خطاب میو هنگامی که با مهربانی به سوي ما آمده و ما را 

سـتایید و دروغ را   اي فرزندان آدم، تا به کی قلوبتان صلب و سخت خواهد بـود؟ چـرا عبـث را مـی    «: که
ي  پروردگارا، تو برگزیده. داشتم و در پی دروغ بودم آري؛ حقیقتاً من نیز عبث را گرامی می »؟2جویید می

، باشد که رسول »3اي اي و در یمینت نشانده و او را از میان مردگان برانگیزانده«اي  خود را تقدیس نموده
تر او را گسیل داشته بود و من  را؛ همان که پیش» ، روح حق4دهنده تسلی«موعودش را بر ما فرو فرستد؛ 

  .دانستم نمی
میـان مردگـان، بـه سـوي     ، زیرا پیش از این تقدیس شده، با برانگیخته شدن از داو را فرو فرستاده بو
زیـرا مسـیح هنـوز تقـدیس     . القدس هنوز بر ما نازل نشـده بـود   پیش از آن، روح .آسمان عروج کرده بود

                                                
  .، متضمن تفسیري غنایی از این بخش کتاب مزامیر استاعترافاتتمامی این فصل از . 2، بند 4مزامیر، باب  1
  2، بند 4مزامیر، باب  2
  20، بند 1نامه به افسسیان، باب  3
4 Paracletالقدس از عناوین روح: آور دهنده، شفیع و راحت ، فارقلیط، تسلی  
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هاتان صلب و سخت خواهد بود؟ چرا تبـاهی را عزیـز    تا به کی قلب«: آورد نگشته بود و پیامبر فریاد برمی
و فریـاد  » .1اش را تقدیس نموده است د برگزیدهکنید؟ بدانید که خداون وجو می دارید و دروغ را جست می
و من مدتی چنین مدید در جهالت خود، یـاوه را  » !بشناسیدش«: آورد فریاد برمی» !تا به کی«: آورد برمی
آوردم  به خاطر می. سپردم از این رو به او با اندامی مرتعش گوش می! ام جسته ام و دروغ را بازمی ستوده می

هـا را حقیقـت    ابـاطیلی کـه آن  . هـا بودنـد، شـباهت داشـتم     ي ایـن کـالم   شایسـته  هایی که که به انسان
از آن الحان سنگین و نافذي کـه خـاطرات   ! آه. انگاشتم، تصاویري مبهم از تباهی و دروغ بیش نبودند می

اکنـون پـوچی را طالبنـد و در پـی باطـل روانـه        گونه آنانی کـه هـم   چه! کردند دردناکم را از من جدا می
آوردند و هنگامی که بـه   اند؟ شاید اگر نه چنین بود، خطاهاي خود را باال می ردند، این ندا را نشنیدهگ می

او به خاطر ما، مـرگ حقیقـی جسـمانی را    «: چرا که. سپردي دادند، به آنان گوش می سوي تو صال درمی
  ».تحمل کرد تا نزد تو ما را شفاعت کند

گذاشت، اي خداي من؛ منـی   چقدر این کالم بر من اثر می ».دبرآشوبید و گناه نکنی«: خواندم من می
هایم بر خود برآشوبم تا دیگر مرتکب گناه نشوم ـ و چـه    که پیش از این آموخته بودم که به دلیل گذشته

چه، آنـانی کـه بـدین    .... جایی ـ زیرا جز خودم سرشت ظلمانی دیگري نبود که در من گناه کند  خشم به
سازند تـا آن   اي از خشم را انباشته می در سر خود گنجینه«گیرند و  بر خود قهر نمیکنند،  شیوه فکر می

دیگر خیر من در بیـرون از وجـودم یـا در مقابـل     . »2روز که خشم و غضبِ قضا در بارگاه عدل تو فرارسد
زودي  بـه  خواهند نشاط را در بیرون بیابند، آنانی که می. چشمانم زیر نور آفتاب نبود که در پی آن بگردم

ور      شوند و خیال گرسـنه  هایی مرئی و موقت گم می خود را تباه کرده، در خیل پدیده ي آنـان جـز بـر صـ
چـه کسـی   «: کردنـد  آمدند و سـؤال مـی   کاش آنان از این فقدان به تنگ می! آه. 3کشد ظاهري زبان نمی

خداوندا، فروغ رويِ تو بر ما « :گفتیم شنیدند که می و کاش صداي ما را می» ؟4نمایاند موهبت را به ما می
بلکه بـه  . »ي وجود  آدمی را روشنایی بخشد که همه«، چه، ما خود آن نور نیستیم »5متجلی گشته است
! آه. 6هاي تاري که تیرگیِ محض بودیم، در تو به هیأت نـور درآیـیم   ایم تا از پسِ شب نور تو فروزان گشته

چه چشیده بودمش، در هراس آن بودم که نتوانم عیانش کنم، اي را که گر کاش این نور باطنی و جاودانه
آوردنـد، در   هاي چرخیده به برون، قلبشان را که مدهوش تو بود، برایم مـی  کاش در میان نگاه. دیدند می

جـا بـود کـه علیـه خـودم       چه، در همـان » دارد؟ چه کسی در حق ما خیر روا می«: گفت حالی که مرا می
                                                

  3، بند 4مزامیر، باب  1
  6و  5، بندهاي 4مزامیر، باب  2

3 Leur imagination affamé n’en lèche que les apparences.  
  6و  5هاي ، بند4مزامیر، باب  4
  9، بند 1انجیل یوحنا، باب  5
  8، بند 5نامه به افسسیان، باب  6
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کردند،  ترین اتاقِ جان، جایی که تیرهاي ندامت تا اعماق وجودم نفوذ می ر درونیجا، د آن. برخاسته بودم
کـردم و در خـود، خویشـتن     که در خود مرده بودم، با امید به تو، خود را براي حیاتی دوباره مهیا می من
 جا بود که منشأ عطوفـت و مالطفـت خـود را بـه مـن چشـاندي و       در آن. سالم را قربانی کرده بودم کهن
من آن همچنان. »1مسرت را به قلبم عطا کردي« ها حقیقـت را در کنـه وجـود     که این سخنانی را که به ی

خواستم با تفرقـه افکنـدن میـان مواهـب      کردم، دیگر نمی آزمودم، در بیرون از خود قرائت می خویش می
جـاودان، صـاحب   پیرایگـی   چـه، در بـی  . زمینی با دراندن زمان و درانده شدن به دست آن، زندگی کـنم 

: آیات بعدي از دلم فریـادي عمیـق بـرآورد   . دیگر شده بودم» روغنی«دیگر، و » شرابی«دیگر، » گندمی«
» .از خواب خشنود خواهم شد. خواهم خفت«گوید؟  لیکن چه می» !در نفسِ بودنش! آه! در آرامشش! آه«

. مرگ در ظفر نابود گشته بود«: دگرد کیست که در برابر ما پایداري کند، هنگامی که مکتوب برآورده می
در توست که . آرمیدن در توست. پذیري تویی که تغییر نمی. »نفسِ بودن«درستی که تو خیري و خود  به

دیگـرم بایسـته   . چیز دیگري با تو قابل قیاس نیسـت  چه، هیچ. هاشان را از خاطر بزدایند همگان خستگی
این تویی خداوندگارا، کـه مـرا در اطمینـان سـاکت     «. نیست خیال تصرف چیزي جز تو را در سر بپرورم

  ».2سازي می
دانستم با این کران و با این اموات چه کنم؟ من نیـز یکـی از    گداختم و نمی خواندم و می همچنان می

در حالی که به شـهدي  . شوریدم آنان بودم، آفت خویشتن، که کورکورانه و وحشیانه بر کتب مقدست می
اندیشیدم و آنـان   بودم و به نور تو روشن و همچنان که به خصمان مکتوبات تو میآسمانی شیرین گشته 

  .3داشتم را منفور می
ولـی  . گذشت، بـه خـاطر آورم   چه را که در آن ایام فراغت بر من می طور خواهم توانست تمامی آن چه
در بر گرفتی، به سکوت  گاه که با مهربانی شگفتت مرا ات را فراموش نخواهم کرد و آن ي تند تازیانه ضربه

  .نخواهم گزارد
بارهـا ایـن   . درد سختی مبتال کردي که حتّی توان صحبت کردن را از من ستانده بود تو مرا به دندان

فکر بر مغزم خطور کرد که از دوستان حاضر بخواهم تا به خاطر من، به تـو توسـل جوینـد؛ خـدایی کـه      
به زانو افتاده، . اي نوشتم و به آنان دادم تا بخوانند وحهتقاضاي خود را بر ل. ي هر سالمتی است سرچشمه

گونه ناپدیـد شـد؟    چه! عجب دردي. هنوز نیایش و دعاي تو را زمزمه نکرده بودیم که آن درد ناپدید شد
  .کنم که هرگز در زندگی، چنین احساسی نکرده بودم من اعتراف می! پروردگارا. زده بودم من وحشت

                                                
  6، بند 4مزامیر، باب  1
  8، بند 4مزامیر، باب  2
  21، بند 138مزامیر، باب  3
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ي تو را بازشناختم و با مسـرت حاصـل از ایمـان، نـام تـو را سـتایش        اي از اراده در اعماق قلبم، نشانه
ي مـن بـا    زیرا هنوز گناهـان گذشـته  . کاست هایم نمی این مسرت ناشی از ایمان از نگرانی دیگر. کردم می

  .غسل تعمید تطهیر نشده بود

5  
  اعالم عزم ترك تعلیم به اهالی میالن

جا که به درد سـینه و تنگـی نفـس     ولی از آن. عزم خدمت تو را کردموقتی تعطیالت به پایان رسید، 
بایسـت   به اهالی میالن اطـالع دادم کـه مـی   . شدم اي منع می مبتال شده بودم، از اشتغال به چنین حرفه

اي راز خـود را بـا کـاهن مقـدس تـو،       بـا نامـه  . دیگـري باشـند  » تـاجرِ سـخن  «براي طالب خود در فکر 
گذاشتم و نظر بـه خطاهـاي گذشـته و تصـمیم حاضـرم، از او خواسـتم کـه مـرا         آمبروسیوس، در میان 

هاي تو، کدام را بهتر است بخوانم تا براي دریافت چنین موهبت بزرگـی   راهنمایی کند که از میان نوشته
او از تردید بـراي آن کـه    بی. را به من توصیه کرد 1او مصرّانه، پیامبر یهود، اشعیاء. تر گردم تر و قابل آماده

لـیکن بـا اولـین دور    . تر از همه، بشارت انجیل و ارشاد نیکویان را داده بـود  ي پیامبران، روشن میان همه
ي کتـاب نیـز طرفـی نخـواهم بسـت،       کردم با خواندن بقیه جا که فکر می مطالعه چیزي درنیافتم و از آن

  .ر شود، موکول کنمتصمیم گرفتم خواندن آن را به زمانی که کالم پروردگارم برایم آشنات

6  
  تعمید

آلیپیـوس  . نام فرا رسید، ما مزرعـه را تـرك گفتـه و راه مـیالن را در پـیش گـرفتیم       وقتی زمان ثبت
اي ساده به بر داشت که براي  او جامه. اي پیدا کند خواست که همراه من به سوي تو آمده، حیات تازه می

ي ایتالیا، با شـجاعتی   زده هاي یخ ي برهنه، روي زمینقوي و منظم و با پاها: نمود شعائر بسیار مناسب می
  .نهاد ناشدنی گام می وصف

هنوز بیش از . تو به او مواهب بسیار عطا کرده بودي. فرزند نامشروعم، آدئوداتوس، به جمع ما پیوست
ایـن  . گرفـت  مند پیشـی مـی   پانزده سال نداشت که با ذکاوت خود، بر بسیاري از اشخاص سرآمد و دانش

چیز، تـو قـادري    پروردگارا، اي خداوند من، اي خالق همه. کنم ها اعتراف می ایاي توست که من به آنعط
اگر او . اي از من وجود نداشت، مگر گناه من زیرا در این فرزند، هیچ نشانه. هاي ما را راست گردانی که کژ

آري، ایـن  . ر الهـام گرفتـه بـودیم   کـس دیگـ   شک از تو و نه هـیچ  ایم، بی را با انضباط و قانون تو بار آورده
                                                

1 lasïe 
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مباحثات من و او  ،»1استاد«هایم به نام  در یکی از کتاب. ها اذعان دارم ي آن عطایاي توست و من به همه
هاي او  کردم، همانا اندیشه باري؛ تو گواهی که تمامی تفکراتی که از زبان مخاطبم بازگو می. موجود است

. انگیـز دیگـري نیـز پـی بـرده بـودم       ربه در او به خطـوط شـگفت  تج در شانزدهمین سال عمرش بود و به
هایی باشـد؟ تـو او را    به غیر از تو کیست که بتواند خالق هنرمند چنین شگفتی. هراساند ذکاوتش مرا می

اي از خردسـالی و نوجـوانی و دیگـر دوران     جایی که هیچ واهمـه  در این دنیا مفتون خود ساختی و از آن
ي رحمـت   بنابراین او را شریک خود ساختیم تا با ما در سایه. شد تر می خاطرم آسوده زندگانی او نداشتم،

ما همگی غسـل تعمیـد داده شـدیم و حرمـان زنـدگی گذشـته از       . تو قرار گیرد و با آیین تو بزرگ شود
بـردي،   در این روزها، عمق تدابیر تو را که براي رسـتگاري نـوع انسـان بـه کـار مـی      . پیرامون ما گریخت

  .شدم کردم، هرگز سیراب نمی کردم و از لطفی  با شگفتی احساس می مالحظه می
ها و تسبیحاتی را که با الحانی شیرین در  هنگامی که در تالطمی ژرف، سرودهاي مذهبی تو و نیایش

هـا   بخشید و من چه اشک شنیدم، حقیقت، درون قلبم را جال می انداخت می فضاي کلیساي تو طنین می
  .کردند و گریستن برایم مفید بود هایم سرریز می جوشش زهد در درونم برقرار بود و اشک .ریختم می

7  
  سرودخوانی در کلیسا

بخـش و قدسـی سـرودخوانی را درانداختـه بـود؛       تازگی کلیساي مـیالن طـرح تسـلی    به در آن زمان،
یـک سـال   . آمیخـت  رمیاي که به شوري زایدالوصف، الحان و قلوب تمامی برادران را به هم د سرودخوانی

را خـورده و کـاهن تـو،     4هـا  ، فریب آریـایی 3، مادر امپراتور جوان والنتینا2تر، ژوستین پیش یا کمی پیش
هـا را در   مؤمنـان، شـب  . کـرد  ي باطل آنان، آزار و شکنجه مـی  آمبروسیوس را در جهت خدمت به عقیده

. ي مؤمن تو، جان خود را فدا کنند ن بندهکردند و حاضر شده بودند تا در راه کشیش، ای کلیسا سپري می
هاي محزون سهیم بـود و بـا    ها و این شب ي تو ـ از نخستین کسانی بود که در این تشویش  مادرم ـ بنده 

تفاوت  ها خونسرد و بی حتّی ما که نسبت به فداکاري. گذراند ي لحظات خود را به دعا می این احوال، همه
از آن پس بود که همپاي شرق، . ر را فرا گرفته بود، برآشفته شده بودیمبودیم، از تالطم و حیرتی که شه

سنت سرودخوانی و آواي دعا و زبور برپا شد تا به مردمی که آنان را انـدوه و رنـج در هـم شکسـته بـود،      
 تر مجامع وفادار به اي تازه بخشد و تا امروز نیز این سنت باقی مانده است و از این پس نیز در بیش روحیه

  .تو، باقی خواهد ماند
                                                

1 Maître 
2 Jstine 
3 Valentinien 
4 Les Ariens 
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در همین زمان بود که تو با الهام در عالم رؤیا، به کشیش مذکور، مکانی را نشان دادي که پیکرهـاي  
ي  همه سال، در گنجینه ؛ شهدایی که در طول این1ها ژروه و پروته در آن مخفی شده بود دو شهید، به نام

مانی مناسب، خشم آن زن فرمانروا فرو نشـیند و  مستورت، مصون از تباهی نگاهشان داشته بودي تا در ز
  .گاه بیرون آورده شوند این پیکرها از مخفی

بـزرگ   هـا را بـه کلیسـاي    باري؛ پس از اکتشاف و نبش قبـر، هنگـامی کـه بـا تشـریفات رسـمی آن      
ي  انگیز گرفتار بودنـد، از سـلطه   کردند، اشباحی که در چنگال اذهان آلوده و نفرت آمبروسیوس حمل می
خوبی  در این میان، مردي که از سالیان پیش نابینا شده بود و مردم این شهر او را به. شیطان رها گشتند

وي برخاسـت و از  . بـه وي پاسـخ دادنـد   . ي این همهمه و هیـاهوي مردمـی پرسـید    شناختند، درباره می
رسید، اجازه یافـت  جا  چون به آن. راهنماي خود درخواست کرد که او را به این مکان مقدس هدایت کند

ي  پـس چـون پارچـه   . مند بـود، بـا دسـتمال مسـح کنـد      تا تابوت قدیسانی را که مرگشان در نظر تو ارج
ي ایـن   آوازه. ي خـود را بازیافـت   رفتـه  درنگ بینایی ازدست شده را به چشمان خود نزدیک کرد، بی مسح

باال گرفت و قلب این زن بدسگال، بی حادثه پیچید و از هر گوشه، نداي حمد و ثناي تو، با حرارت و شور 
  .کم از شدت آزار و شکنجه کاست آن که روزنی به سوي هدایت بیابد، دست

خاطرات مـرا از کجـا بـه کجـا کشـانیدي، تـا مـن در        . سپاس تو را اي پروردگار و اي خداوندگار من
ـ   گاه تو این حوادثی را که به رغم اهمیتشان فراموش کرده، از آن پیش بـا  . ام، اعتـراف کـنم   ودهها غافـل ب

بـه همـین سـبب    . ساخت، ما سـر در پـی تـو نداشـتیم     جا را آکنده می وجود این، زمانی که عطر تو همه
ها کرده بودم  تر نیز به درگاهت ناله پیش. گشت هایت، دوچندان می هاي من به هنگام خواندن نیایش اشک

ي محقري گردد، از هـواي عطرآگینـت تـنفس     کلبه ي روزنی که هوا بتواند از آن وارد و سرانجام به اندازه
  .کردم می

8  
  زندگی مونیکا

ودیـس . »دهی که جز یک روح ندارند، در یک خانه سکنی میکسانی را «تویی که  مـرد  2تو ما را با ا ،
نشین کردي؛ کسی که کارگزار امپراتوري بود، پـیش از مـا گرویـده غسـل تعمیـد       جوانی از شهرمان، هم

مـا همـواره بـا    . ي تـو سـالح برگیـرد    گاه قشون زمان خو را ترك گفته بود تا در جبهه آن دریافت کرد، و
                                                

م، که در کلیساي جامع شهر مـیالن، مـزار دو   386ي ژوئن سال  کند؛ یعنی نیمه در این فصل، آگوستین رجعتی مختصر به گذشته می 1
ي آمبروسیوس و نیز مناقب ایـن قـدیس شـهید،     را یافتند و سروصداي این کشف، آوازه) پروته( Protaisو ) ژروه( Geravisشهید، یعنی 

  .پیچید (Gaule)سرعت در رم و سراسر کشور گُل  به
2 Evodius  
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وجـوي مکـانی بـودیم تـا      در جسـت . یکدیگر بودیم و پیمان مقدسی بسته بودیم که با هم زندگی کنـیم 
، مادرم 2، نزدیک اُستی1ي تیبر گشتیم که در دهانه به اتفاق، به آفریقا بازمی. تر در خدمت تو باشیم آسوده

  .درگذشت
ا تـو اي   . زیرا بیم آن دارم که سخن به درازا بکشد. بندم اکنون، لب از بسیاري از توضیحات فرو می امـ

لیکن نسبت به . شمارت دریابت هاي بی هاي خاموشم را به خاطر نیکی خداوند من، اعترافات و شکرگزاري
مـرا از کـودکی بـا نـور موقـت جسـمش و       هاي این کنیز درگاهت لب فرو نخواهم بست؛ زنی کـه   اندیشه

. چه را که او به من داده اسـت، برشـمارم   خواهم آن من نمی .ي قلبش پرورده بوده است روشنایی جاودانه
چه، خویش را به خودي خـود سـاخته و   . چه را که تو به او ارزانی داشتی، بیان کنم لیکن دوست دارم آن

دانسـتند کـه    چه، آنان نمـی . که او را آفریدي، نه پدر و مادرشاین تو بودي . پرداخته و تربیت نکرده بود
. ي عیساي تو بود که او را در برابر تو خاشـع کـرد   این تازیانه. چه از نسل آنان آمده، چنان خواهد شد آن

  .آري، اطاعت از یکتا فرزند تو در مأمن ایمان، از او عضوي بسیار شایسته در کلیسایت ساخته بود
دانست کـه چـون    ي پیري می چه مدیون مادرش باشد، مرهون خادمه را بیش از آن او پرورش خویش

یـاد  . گرفت گرفتند، پدرش را در کودکی بر دوش می هاي کوچک را بر پشت می تر که بچه دختران بزرگ
ها و اصالت وي و همچنین رفتار سرآمدش در این آشیان مسیحی، توجه و احترام مربیانش را  این خاطره

ي او گذاشـته بودنـد و او بـا دقـت و      از این رو آنان مراقبت از دخترانشان را بر عهـده . کرد جلب میبه او 
پرداخت و هر وقت الزم بود، با توانایی و جدیتی تام، آنان را از اشتباه  تر، به این امر می ظرافت هرچه تمام

ه دختران براي صرف ناهار و شام جز ساعاتی ک. آموخت داشت و با تدبیر و متانت، به آنان درس می بازمی
ي نوشـیدن   شدند، به آنان حتّی اجـازه  ي والدینشان که بسیار ساده چیده شده بود حاضر می بر سر سفره

خواست که آنان پیشاپیش به  او به دنبال عبارتی پرمعنا بود و می. داد آب ـ هرچند که تشنه بودند ـ نمی  
ولـی  . طلبیـد  ر شما نیست، فقط آب را براي نوشـیدن مـی  اینک که شراب در اختیا«. سختی عادت کنند

تـري   هاي شراب گشتید، آب را کوچک شمرده، به نوشـیدنی قـوي   گاه که ازدواج کرده، صاحب سردابه آن
با این پند، و نفوذ و اقتداري که به وقـت رانـدن و منـع کـردن داشـت، لگـامی بـر        » .عادت خواهید کرد

خواسـت   چه را که نمی و شرافت، آن زد و با امساك و مالیم بود ـ می  هاي این سنین ـ که هنوز آرام  هوس
توانسـتند   سـاخت کـه حتّـی مـی     وي این دختران جوان را چنان می. کرد و شایسته نبود، از خود دور می
  .عطش خویش را به نظم درآورند

                                                
1 Tibreلیاي مرکزي، رودي واقع در ایتا  
2 Ostieشهري قدیمی در ایتالیا ،  
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شـراب را  ي تو براي من که فرزندش بـودم تعریـف کـرده بـود، طعـم       با این حال، آن طور که خادمه
ي برداشتن شـراب   اش چنان بود که والدینش به او اجازه پیرایگی دخترانه صفت قناعت و بی. چشیده بود
بـرد و کمـی از شـراب درون آن     ي باالیی قرابه فرو می او قدح را در دهانه. ي چوبی را داده بودند از خمره

این بود کـه از هـوس   . شد چار تهوع مید. توانست زیاده بنوشد نمی. ریخت؛ آن اندازه که قدح تر شود می
شوقی که . ورزید وي در پی شور و حرارت سرشاب شباب، به این کار مبادرت می. کرد مستی متابعت نمی

باري؛ با افـزودن  . توانست مهار شود ترها می کرد، فقط با اقتدارِ جزئی بزرگ در حرکات کودکانه تجلی می
هاي کوچک پر از شراب خالص را سر  عادت در او ایجاد شد که قدحرفته این  مقدار شراب در هر روز، رفته

پس کجا بود این » .کشاند ي سقوط می کم انسان را به ورطه کوچک شمردنِ اشتباهات اندك، کم«. بکشد
راستی اگر خیرهاي شفابخش مراقب ما نبود، چه درمانی  به. هاي جدي و قاطع پیر پراحساس، آن مخالفت

جـا بـودي؛ تـو کـه مـا را       کرد؟ در غیاب پدر، مادر و مربیان وي، تو آن نهانی ما را میهاي پ ي ضعف چاره
هـا،   خوانی؛ تو که افرادي را براي فراهم آوردن اسباب خیر و رستگاري جـان  اي و به سوي خود می آفریده

دي؟ گونه او را درمان کردي و شفا بخشـی  چه عشقی مقرر کردي اي خداي من؟ چه. دهی واسطه قرار می
آیا این نبود که گزندي سخت و نافذ از درون روح دیگري سر زند، تا همچون آهنی گداخته که از خزاین 

  اي این گندیدگی را از جاي برکند؟ اي، با ضربه غیبت بیرون کشیده
کرد، هنگامی که هـر دو روي در روي هـم قـرا     اي که معموالً او را تا سرداب همراهی می روزي ندیمه

ا خـانم جـوانش بـه مرافعـه پرداخـت و افـراط او را مـورد شـماتت قـرار داد و صـفت مضـموم            گرفتند، ب
خش کشید شراب دختر جوان که ضربه خورده بود، متوجـه زشـتی عـادت خـود شـد     . خوارگی او را به ر .
کند؛  گاه تملق دوستان، ما را تباه می. درنگ خود را مقصر دانست و از این عادت ناپسند دست برداشت بی

  .کند حال آن که غالباً مرافعات دشمنان اصالحمان می
هایی را  رسانی؟ لیک آن بدي ها خیري را به ثمر می ي آن این تو نیستی که به واسطه اي خداوند من،

ي  ایـن خادمـه  . سـازي  داري که آنان خود قصد انجام آن را داشتند و از آن بـدي، خیـري مـی    منظور می
همچنـین  . خواسـت او را در هـم شـکند    بلکـه مـی  . را عافیت بخشدخواست خانم جوانش  خشمگین نمی

شـاید  . داد، یا شاید اتفاقی در شرایطی و محلی، بی حضور دیگـري  بایست این کار را در خفا انجام می می
  .هم از این که قدري دیر پرده از راز برداشته است، واهمه داشت

ي تالطمش  ي جاري قرون را با همه اعماق رودخانه ها و زمین، تو که ران آسمان اما تو پروردگارا، حکم
اي را با روح دیگـري تشـفی بخشـیدي تـا      دهی، این بار، روح سرآسیمه به مشیت و تدبیر خود سمت می

کس نتواند با اندیشه در این موضوع خاص، اصالح افراد را به شایستگی و تأثیر کردار و گفتار خویش  هیچ
  .نسبت دهد
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9  
  انوادگیتدبیر در زندگی خ

آموخت بار آمـد و بـیش از آن کـه بـه      دامنی و امساك را به او می ترتیب او در محیطی که پاك بدین
هنگامی که به سن ازدواج رسید، او را بـه  . خاطر والدینش فرمانبردار تو باشد، به خاطر تو مطیع آنان بود

من . مراقبت از او همت گمارد این زن جوان، به. کرد به او خدمت می» مانند ارباب«شوهري دادند که  به ی
انگیخت، سعی در دعـوت او بـه سـوي تـو داشـت و       فضایلی چون وجاهت و وفاداري و احترامی که برمی

  .انگیخت ترتیب ستایش مردش را نیز برمی بدین
کرد و هرگز در این مورد نسبت به او کدورتی پیدا نکرد و  جفاهاي مرد را تحمل می او با گذشت تمام،

به . ظر بود تا عطوفت تو بر وجود او بال گسترد و به همراه ایمان، فضیلت را نیز براي او به ارمغان آوردمنت
بایست بـه هنگـام    زن پی برده بود نمی. غایت نیکو بود، گرچه بسیار تندخو بود زعم او، شوهرش مردي به

تواند  رسید با آرامش می به نظرش می .تندخویی همسرش، نه با رفتار و نه با گفتار، با او به مقابله برخیزد
بسیاري از زنان که همسرانشـان از  . شد وي را متوجه رفتار خویش کند؛ حتّی وقتی که ماالمال خشم می

وقتـی در میـان دوسـتان    ! تر بودند، کمابیش آثار ضرب و شتم ایشان بر سر و تن داشتند شوي او مهربان
کـرد و در قالـب    مادرم کالمشان را تقبیح مـی . کردند ت میشد، آنان رفتار شوهرانشان را مذم صحبت می

بایسـت ایـن    ي عقد ازدواجشان خوانـده شـد، مـی    اي که خطبه در لحظه: کرد شوخی با آنان یادآوري می
ي مدرکی قانونی تلقی کنند که آنـان را ملـزم بـه فرمـانبرداري کـرده اسـت و تـداعی         پیمان را به مثابه
دانستند مادرم  این زنان که می. ا از درشتی کردن با شوهرانشان بر حذر داردبایست آنان ر موقعیتشان می
هایی را از سوي شوهرش تحمل کرده است، در شگفت بودند از این کـه هرگـز    ها و تندخویی چه کژخلقی

نشنیدند و یا هیچ نشانی ندیدند که پاتریسیوس همسرش را مورد ضرب و شتم قرار دده باشد و یا آن که 
آنـان صـمیمانه دلیـل ایـن امـر را از او      . ات معمول، حتّی یک روز هم آنـان را درگیـر کـرده باشـد    مرافع
آنانی که با استفاده از این تجربـه موفـق   . آموخت پرسیدند و مادرم روش همیشگی خود را به آنان می می

متحمـل تحقیرهـا و   دیگران، به ناچـار،  . کردند شده بودند با همسرانشان به تفاهم برسند، از او تشکر می
  .شدند ها می بدرفتاري

ولـی مـادرم   . گرفت ي خدمتکاران علیه او قرار می هاي موذیانه مادرِ شویش، نخست تحت تأثیر زمزمه
ي زیاد و تساهل همیشگی، مراقب این وضع بـود   او با حوصله. خوبی توانست او از این احساس دور کند به

آشـفت و میـان مادرشـوهر و     افکنی که محـیط خانـه را برمـی    ي تفرقه و از طرف خود به شوهرش درباره
  .انداخت، هشدار داد و از او خواست تا خدمه را تأدیب کند عروس فتنه می
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. دلی میان خویشان خـود  پاتریسیوس، فرمانبردار مادرش بود و نگران انضباط خانوادگی و اتحاد و یک
برابر او تازیانه زنند و مادرش نیز به آنان گوشد  داد، در پس دستور داد تا کسانی را که مجرم تشخیص می

. بایست منتظر چنـین عقـوبتی باشـد    آیند وي بدگویی عروسش را بکند، می کرد که هر کس براي خوش
مـن ایـن هوشـیاري        آنان این حرف را آویزه ي گوش ساختند و طی سالیان متمادي، در کنـار هـم، بـه ی

  .گی کردنمشفقانه ـ که ارزش یادآوري داشت ـ زند
ي مؤمنی که مرا در بطن او آفریدي، با عنایت و لطف تو فضیلت بزرگ  این بنده !اي خداي مهربان من

بسـیاري  . کرد او در میان مناقشات و مرافعات، از هر فرصتی براي مصالحه استفاده می. دیگري نیز داشت
کوه غضی نشأت می اوقات از گوشه و کنار، ش شـنید کـه از شـدت گالیـه،      ، مـی گرفت هاي تلخی را که از ب

هاي ناگوار به جوشش افتاده،  هنگامی که در حضور دوستی کینه. کند سان آماسی بر قلب سنگینی می به
چـه بـه کـار وصـل آنـان       ریخت، او از یکی براي دیگري هیچ کالمی را مگر آن بر سر خصم غایبی فرو می

اي تلخ به من فهمانده بود که  تر دانستم که تجربه من قدر این فضیلت را وقتی بیش. کرد آمد، نقل نمی می
کردنـد،   هاي بداندیشان برآشفته و خشمگین را نه فقط تکرار می طور جماعتی کثیر از مردم، لغوگویی چه

بایست به خاطر مسائلی واهی، خصـومت   جوانمرد واقعی هرگز نمی. افزودند ها می بلکه چیزهایی نیز بدان
. هـا را خـاموش سـازد    هاي نیکو آن یا بسط دهد؛ و چه بهتر که عالوه بر آن، با کالم ها را برانگیزد و انسان
چنین بود سلوك مادرم و این تعلیمات تو بود؛ تعلیمات معلمی پنهان کـه بـه او در مکتـبِ قلـبش     ! آري

  .آموخته شده بود
دیگر بـر آن دردي  ش، همسرش را نیز به سوي تو کشاند و  سرانجام در واپسین روزهاي زندگانی فانی

چرا که اینـک در جـوار یـک مسـیحی     . خورد ي جفاکار تو متحمل شده بود، تأسف نمی که در کنار بنده
وفور حمـد و ثنـا    شناخت، تو را نیز به هر کس که او را می. »خادم بندگان تو بود«او همچنان  .زیست می
ات یک حیات پـاك و مقـدس بـه اثبـات     زیرا در قلب او حضور تو با ثمر. ستود گفت و تو را در وي می می
ي وظـایف خـود در برابـر والـدینش      از عهـده . »1همسر تنها یک مرد بود«او . شد رسید و احساس می می
اش  و گواه او، همانا اعمال شـرافتمندانه » کرد ي خویش را اداره می پرهیزکارانه خانه«: خوبی برآمده بود به
. »کـرد  از نو آنان را متولد می«شوند،  دید از تو دور می هر گاه که میاو پسران خود را بار آورده بود و . بود

نامیم، پیش از آن کـه ایـن زن در جـوار تـو      ي ما که خود را خادمان تو می در انتها، همه! و اما پروردگارا
ـ . البته با رخصتی که تو خود، ما را ارزانی داشته بودي. هاي او بودیم بیارامد، تحت مراقبت مـن  ما که ب ه ی

ي ما همچون فرزندان واقعی خـود خـدمت    او به همه. تعمید تو، در کنار یکدیگر زندگی مشترك داشتیم
  .ي ما بوده باشد که گویی او دختر همه کرد، چنان می

                                                
  10و  9، بندهاي 5ي اول به تیموتاؤس، باب  نامه 1
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10  
  آگوستین و مونیکا، در اُستیا

د باخبر بودي تو از این موع. شد بایست این زندگانی را وداع گوید، نزدیک می روزي که او می سرانجام
اي  هاي شگفت مشیت تو، به روزي انجامید که من و مادرم در کنار پنجره گویا راه. دانستیم و ما آن را نمی

سـنیا بـودیم، نزدیـک دهانـه    . مشرف به باغ داخلی محل سکونتمان تکیه داده بودیم ي تیبـر، دور از   در اُ
دیـدیم، برآسـوده    ي راه دریایی را می هیک سفر طوالنی، در جایی که منظر هاي پس از خستگی. جماعت
با فرامـوش کـردن گذشـته، آینـده را     «کردیم و با حالوتی بسیار،  در خلوت با یکدیگر صحبت می. بودیم

ي مقدسین  این زندگی جاودانه. کردیم وجو می با هم حضور حق را که تو بودي، جست. »سرسپرده بودیم
شمی ندیده، گوشی نشـنیده، و قلبـی آن را درك نکـرده    چ«اي است؟ حیاتی که تاکنون  گونه زندگی چه
ي حیـاتی کـه در توسـت،     ي تـو، چشـمه   دهان خود را بـا ولـع در برابـر امـواج ملکـوتی چشـمه      . »است
مان بچکد تا بتوانیم بـه قـدر جزئـی، عظمـت وقـایع را       اي چند به کام تشنه گذاشتیم تا شاید قطره بازمی
هاي احساس جسمانی ما، هرچند قوي بوده باشد و  جا رسید که لذت وگوي ما سرانجام بدان گفت. دریابیم

کند، هرچند درخشندگی داشته باشد، باز شایستگی تقرب به  ها را همراهی می اي که آن تأللوي جسمانی
پس از آن مراحل، ذهن . آید اي را نخواهد داشت و حتّی در برابر آن حساب نمی چنین حیات سعادتمندانه

ي  هاي مادي تا پهنه درپی از تمامی پدیده پی. باال بردیم» ذات هستی«لی پرشورتر به سوي خود را با تحو
تاباندند، گذر کردیم و ما بـاز هـم بـه     آسمان، جایی که خورشید، ماه، و اختران فروغ خود را بر زمین می

دادیم تا به  تقاء میاي، ترسیم و ستایش نموده، خود را ار چه را که در درون آدمی آفریده مدد اندیشه، آن
ناپـذیري در آن   سپس از آن هم گذشتیم تا به دیـاري رسـیدیم کـه مواهـب پایـان     . هایمان رسیدیم جان

جا که زندگی حکمت  کردي؛ آن موجود است و تو اسرائیل را از چراگاه حقیقت این دیار، همواره اطعام می
یابد، ولـی ذات هسـتی    چیز تکوین می صیرورتی است که از طریق آن عهد ماضی و روز آتی و همه. است
اي  وانگهـی، بـر آن نـه گذشـته    . طور که همیشه بوده و خواهـد بـود   زیرا هست، همان. ناپذیر است تکوین

ي  چـه الزمـه   اما وجـود داشـتن و آن  . او هست، فقط براي آن که جاوید است. اي مترتب است و نه آینده
گفتیم و آرزوي داشتن  نی که ما از این حکمت سخن میوجود است، دلیل بر جاوید بودن آن نیست و زما

گاه آهی کشیده و متحیر از  آن. شدیم رو می کردیم، با عطوفت سترگ نهفته در قلبمان با آن روبه آن را می
جب و نخوت بـود کـه از دهانمـان ـ آن    . گذشتیم آن می جـا کـه    زیرا نخستین محصول ذهن ما، ثمرات ع

اما چه شباهتی بین این کالم و فعل تـو وجـود دارد؟   . افتاد یافت ـ فرو می  می شد و پایان کالمی آغاز می
چیز را دوباره  پروردگار ما کسی است که به خودي خود همواره باقی است و بی آن که فرسوده گردد، همه

  .سازد می
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ین، هاي زمـ  هاي مادي، تپش بیا به آفرینشی اذعان کنیم که غوغاي جسم، جنجال«: گفتیم سپس می
بندد؛ خلقتی که روح نیز در آن خاموشی گزیند و دیگـر بـه    آب و هوا و افالك و همه، در آن لب فرو می

مات خیالی هر زبان و هر نشانی و تمامی امـور  . خود نیاندیشد لهاو خود فراتر رود و در آن حتّی رؤیاها، م
  .گذران، سکوت اختیار کنند

ها به  زیرا آن(» .بندند این چیزها در برابر آفرینش لب فرو می که تمامی بایستی بپذیریم«: به او گفتم
ما مصنوع دست خود نیستیم، خالق هستی ما، همان است که تا ابد زنده «: گویند مستمعان صدایش می

پـس اذعـان   . کننـد  هاي مبین، چون متوجه خالق خود شده، سکوت اختیار مـی  سپس این کالم) »!است
اذعـان  . گوید؛ اما نه فقط از طریق آثارش، بلکه به خودي خـود  ت که سخن میکنیم که این آفریدگار اس

شنویم؛ کالمی که نه با زبان جسمانی ادا شده است و نه با نداي مالئک،  کنیم به این که ما کالمش را می
در خـاللِ   او که ما. شود ي خود او بیان می وقال و نه با هیچ راز مشابهی؛ بلکه به واسطه نه با هیاهو و قیل

ي ما، اینک با  شنویم، به طوري که اندیشه ها، ندایش را می استعانت آن داریم و بی این چیزها دوستش می
فرض کنـیم  . شود چیز است ـ شکوفا می  کشف و شهودي سریع در این حکمت جاودانه ـ که فراتر از همه 

ده برداشته شود، به طوري که فقـط  هایی که فروترند، پر که این کشف و شهود دوام یابد و از سایر بینش
که زنگانی ابدي  گر را مدهوش ساخته، او را مجذوب کرده، در لذایذي مأنوس فرو برد؛ همچنان نگاه نظاره

ي ما به طور کلی در این زمان به چنین واقعیتی دست نیافت، در ایـن صـورت    اگر اندیشه. گونه باشد این
و این چـه هنگـام اسـت؟ آیـا     » .1خشنودي پروردگارت درآي به«: این عهد را چنین محقق خواهیم کرد
  ؟2تمامی تغییر پذیرفته باشیم شویم، بی آن که به زمانی نخواهد بود که ما دوباره زنده می

دانـی در آن   تـو مـی  ! پروردگـارا  .چرخیـد  کالم بر گرد این مسائل مـی . وگوي ما از این دست بود گفت
: گفت مادرم به من می. مقدار گشتند ایذش در پیش چشمان ما چه بیوگوها، دنیا و لذ روزگار با این گفت

توانم کـرد؟ و از چـه رو    زین پس در این دنیا چه می. فرزندم، در این دنیا دیگر دل به مهر چیزي ندارم«
یگانـه چیـزي کـه    . ي دهر، امیدهاي من به انتها رسیده اسـت  در این پهنه. دانم زیم؟ نمی هنوز در آن می

کند، این است که پیش از مرگم، تـو را مسـیحی و کاتولیـک     اندکی به زندگی کردن ترغیب می هنوز مرا
هاي دنیوي،  ها و سعادت مشغولی همه دل بینم با این خداوند لطف عظیمی در حق من کرده که می. ببینم

  ».جا کاري ندارم پس من دیگر این. اي تو عزم خدمت به او کرده

                                                
  21، بند 25انجیل متی، باب  1
  51، بند 15ي اول به قرنتیان، باب  ملهم از نامه 2
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11  
  وفات مونیکا

تر، در بستر  ولی حدود پنج روز بعد یا کمی بیش. ندارم که در پاسخ این کلمات چه گفتم هیچ به یاد
من و برادرم . اش را از دست داد در آن ایام، روزي براي چند لحظه حالش وخیم شد و هوشیاري. تب افتاد

نـار او  متوجـه مـن و بـرادرم کـه ک    . به سوي او دویدیم، ولی او خیلی زود حواس خود را بـه دسـت آورد  
و هنگـامی کـه   » من کجا بـودم؟ «: گشت، به ما گفت ایستاده بودیم، شد و مانند آن که در پیِ چیزي می

من که جلوي اشک ریختن خـود را  » .جا دفن خواهید کرد شما مادر خود را این«: حیرت ما را دید، افزود
کرد که اي کاش بخت یارمـان   می بافت و آرزو اما برادرم کلماتی را به هم می. گرفته بودم، خاموش ماندم

گویا مادر شنید و با حالتی مشوش، به خاطر داشتن چنین . باشد و مادر در غربت، به دور از وطن، نمیرد
بینـی چـه    مـی «: کـرد، گفـت   سپس در همان حال که مرا نگاه مـی . اي، نگاهی نافذ بر او انداخت اندیشه
بدنِ مرا هر کجا که برایتان مقدور بـود  «: اد و اضافه کردگاه هر دوي ما را مخاطب قرار د و آن» گوید؟ می

خواهم که مرا در محراب دعا، هر کجا که بودید،  فقط از شما می. به خاك بسپارید و نگران چیزي نباشید
درد . ي خود را بیان کنـد، خـاموش شـد    وقتی توانست با کلماتی که پیدا کرده بود اندیشه» .به یاد آورید
اندیشیدم کـه   هاي تو می کرد و من، اي خداوند، به بذر نعمت هاي او را مضاعف می و رنجگرفت  فزونی می

بـه یـاد   . گفـتم  خشنود بودم و تو را سـپاس مـی  . کاري تا محصوالت نیکو ثمر دهد در قلب وفادارانت می
  .آورم که ذهن مادرم، همیشه چقدر معطوف مراسم تدفینش بود می

خواست پس از وحدتی کـه   زیرا می. بینی و مهیا کرده بود شویش پیشپیکر  او حتّی جایی را در کنار
اش بیافزاید و در خاطر مردم این تصویر را بـه جـاي ذارد کـه     در دوران زندگانی با او داشت، بر بختیاري

پس از عبور از دریاها، امکان آن را یافته است تا خاکستر خویش را با همسرش، در همـان زمـین در هـم    
  .آمیزد

هنگامی که در پرتو کمال تو، این فکر بیهوده از ! توان است روح آدمی چقدر در امور معنوي کم! تاشگف
بـا ایـن   . گیرد کردم مرا شعفی آمیخته با اعجاب در بر می دلش بیرون رفت، بی آن که بدانم، احساس می

، روشن »چه کار دارم جا از این پس این«وگویمان کنار پنجره، هنگامی که به من گفته بود  حال، در گفت
سـتیا، روزي بـی   . بود که او دیگر آرزوي مردن در وطن خویش را ندارد در پی آن، مطلع شدم در همین اُ

بحی کـه ایـن    حضور من، او با اعتمادي مادرانه، با چند تن از دوستانم صحبت کرده بود و براي آنان از قُ
سنی که در مرگ می آنان که از وجود چنین شهامتی  .ن گفته بودجوید، سخ دنیا پیش چشم او دارد و ح

آیا از این : ـ همان شهامتی که تو به او عطا کرده بودي ـ در یک زن به حیرت افتاده بودند، از او پرسیدند 
. چیز براي خداوند دور نیست هیچ«: که پیکر خویش را بسیار دور از وطن رها کند، هراسی ندارد؟ او گفت
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شـر، کجـا مـرا دوبـاره زنـده         او خوب می. اش را بازنشناسد بندههراسی وجود ندارد که او  دانـد کـه در ح
  ».گرداند

وسه ساله بودم،  وشش سال داشت و من سی اش، هنگامی که پنجاه ترتیب در نهمین روز بیماري بدین
  .جا، پاك و پرهیزکار، از بند تن رهید آن

12  
  تألم آدئوداتوس

رفت تا بـا سـیالب اشـک     می فشرد، یم که قلبم را در هم میامواج اندوهی عظ. چشمانش را فروبستم
ي اشـک را   گشـت و چشـمه   ام مـی  بر قدرت الیزال اراده ولی در همان زمان، چشمانم، فرمان. طغیان کند

هنگامی که مادر واپسین نفس را برکشید، آدئوداتوسِ جـوان،  . این مبارزه چقدر دردناك بود. خشکاند می
اي  در مـن نیـز تـأثر کودکانـه    . ولی ما همگی او را مذمت کردیم و او ساکت شـد  .هق گریه را سر داد هق

رانـد و   اما این صداي جوان، آن را واپـس مـی  . وجود داشت که مایل بود خود را با بارش اشک بسط دهد
هـا، و   ها، ندبه چنین مجلسی را با مویه کردیم پسندیده نیست که فضاي این زیرا فکر می. کرد خاموش می

میرنـد و طالـب فنـا     انگیـز کسـانی کـه مـی     هایمان بیاالییم؛ اگرچه این رسوم در رثاي تقـدیرِ رقـت   اريز
تمـامی مـرگ را گـردن     انگیزي نداشت و او به چیز رقت شوند، عادت شده است، ولی مرگ مادرم، هیچ می
  .اش بود نهاد و براي ما گواه این مدعا، همانا خلوص زندگانی نمی

داد چه بود؟ روشن بود که زخم تازه و شکافی ناگهانی که در  مرا به تلخی رنج می ،چه از درون پس آن
وقت بودم  بسیار خوش. عادت مألوف و مین حیات مشترکمان دهان گشوده بود، بر من گران و دردآور بود

ابان مـرا  در حالی که به نوازش، پاسخ تیمار شت. اش، در کنار او بودیم از این که به هنگام واپسین بیماري
ي سـخت   داد، مرا فرزند خلف خود خواند و با لطافتی بسیار، یادآوري کرد که هرگز از دهان من کلمه می

  .یا سخیفی نشنیده است
همـه   ي ما، آن حرمتی که من نسبت به او گزارده بودم، بـا آن  با این حال، اي خداي من، اي آفریننده

گونه قابل قیاس است؟ محروم شدن از چنین تسالي  چهفداکاري و خدمتی که او در حق من روا داشت، 
ي حیـات مـرا بـه او     ام را کـه رشـته   خلید و انگار با این فقدان، تارهاي زندگی خاطري بود که جانم را می

  .گسست پیوست، از هم می می
ودیوس را آرام کردند،) آدئودا(هاي آن پسرك  وقتی زاري ـ  1ا دن کتاب زبور را برداشت و شروع به خوان

رحمت و انصاف تـو را، پروردگـار را   «: دادند تمام اهل خانه به او پاسخ می. سرودي از سرودهاي زبور کرد
                                                

1 Evodius 
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. پس از انتشار خبر، بسیاري از برادران ما و بسیاري از زنان پارسا بـه سـوي مـا آمدنـد    » .1اهم سراییدوخ
دادند، من به اتفاق  نازه را انجام میمادام که امور مربوط جریان داشت و آنان بنا به عرف، مراسم تشییع ج

داد، از جماعـت   دانستند، در جاهایی که آداب اجازه مـی  دوستانی که تنها نگذاشتن مرا بر خود فرض می
  .گرفتیم کناره می

دانستی ولـی   گفتم و با تسالي حقیقت، بر عذابی که تو می چه مناسب شرایط بود، می به دوستانم آن
ولی من . پنداشتند بال می دادند و مرا فارغ آنان با دقت به من گوش می. نهادم می فهمیدند، مرهم آنان نمی

من . کردم یک از آنان قادر به شنیدن نبود، در گوش تو از ضعف و ناتوانی دلم شکوه می در جایی که هیچ
ا   ایستاد و سپس با خیزش دوباره باال می اي می لحظه. موج اندوهم را با خود داشتم بـه فـوران    گرفـت، امـ

  .انجامید ام نمی اشک و بر هم خوردن خطوط چهره
آور بود که خـود را مـورد    و چقدر برایم رنج! کنم مال می دانستم چه چیز را در قلبم پاي من خوب می

کشـیدم و   درد خـود را مـی  . ي ضروري نظم امور و شرایط ما بود، ببینم هاي مردمان، که نتیجه التفاتی بی
  .برد اندك به پایان می شد و این غم مضاعف، نیرویم را اندك آمد و همراهم می پی میدرد دیگري نیز در 

حتّی آن زمان . من رفتم و بازگشتم، بی آن که اشکی بریزم. پس از آن، مراسم تشییع جنازه فرا رسید
شـده  گشت و حتّی وقتی جسد در کنار مزارش قرار داده  جا، خیراتمان نثار روحش می که بنا بر عرف آن

ي دلـم غمـی سـنگین را حمـل      خانـه  اما تمام روز، در نهـان . گریستم بود و روي به سوي تو آوردیم، نمی
اما تو مـرا اجابـت   . خواستم که دردم را چاره کنی حالی، با تمامی وجود از تو می کردم و در این آشفته می
فهمیـدم   با این درس نبـود کـه مـی   آیا صرفاً . ام جاودانه گردد کردي؛ شاید بدان سبب که در خاطره نمی

شـود، نیرومنـد    هاي عدت و وابستگی حتّی مکنون که از کالم حق و صفاي صدق تغذیه مـی  چقدر حلقه
اخـذ   βχγαυEioυي یونـانی   ، از کلمه2ي گرمابه شنیده بودم که کلمه. است؟ تصمیم گرفتم به گرمابه روم

ات، اي پـدر   ولـی مـن در برابـر مهربـانی    . ح استشده که به معناي دور ساختن گرفتگی و ناراحتی از رو
تلخی ایـن غـم از   . طور که وارد گرمابه شدم، به همان حال نیز بیرون آمدم کنم همان یتیمان، اعتراف می

به محض بیداري، دریافتم دردم به قـدر محسوسـی کـاهش یافتـه     . گاه به خواب رفتم آن. قلبم پاك نشد
چه، همانـا تـویی   . و سرشار از حقیقت آمبروسیوسِ تو را دریافتم] غزن[بود که ابیات  فقط در بستر. است
پوشـاند و   گر است، روز را به نور جلیل درمـی  چیز، که گردش اختران را هدایت آفریدگار و صانع همه«آن 

                                                
  1، بند 101مزامیر، باب  1
  زدودن اندوه: ballein anianاست با  ریشه گویند که هم می balaneïonدر زبان یونانی، به حمام  2
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بـار گردنـد و    هاي خسـته سـبک   و دل دهاي فرسوده از کار مألوف بیارامن تا اندام ؛شب را به لطافت خواب
  ».1ي آالم بگشایند ز دغدغهعقده ا

به فضیلت او به درگاه تو . گشتم ي تو داشتم، بازمی کم به احساساتی که در آغاز نسبت به خادمه و کم
حالوت گریه . تافت کرد و ناگاه روي برمی اش، به خدماتی که مصروف من می اندیشیدم؛ به لطف قدسی می

  .او، بر خودم، به خاطر خودم چشیدم؛ گریه بر او، به خاطر را در برابر تو می
خواهد  هایی را که پیش از این در خود نگاه داشته بودم، وانهادم تا جاري شود، تا هر طور که می اشک
چـه، فقـط گـوش تـو     . اي قلبم را در بر گرفت و قلبم در میان آن آرمیـد  ها چونان گهواره اشک. فرو ریزد

هاي مرا تعبیر و تفسـیر   خواه اشک بود که بخواهد به دلهایم بود و هیچ حضوري جز تو ن مأمنِ امن شکوه
  .کند

هر که خواهد بخواند و هـر گونـه   : کنم ها را اعتراف می و اینک پروردگارا، من در این کتاب تمامی این
اي چند به مادرم هدیه کـردم گنـاهی    ها که لحظه اي در میان این گریه خواهد تفسیر کند و اگر خواننده

ها براي آن که من به راه تو زندگی کنم زاري کرده بود و در برابر دیـدگان مـن    ي که سالبیند ـ مادر  می
چشم از دنیا فرو بست ـ استهزایم نکند و اگر احساس رقتی در او نسبت به گناهان من وجود دارد، خـود   

  !در برابر تو بگرید؛ تو که پدر تمام برادران مسیحی هستی

13  
  دعا براي مونیکاي راحل

حق مرا از تأثر شدید دنیایی و این زخم تازه تشفی داد، در محضـر توسـت اي خـدا     ، قلبم که بهاینک
هایی کـه عمیقـاً از روحـی آزرده منشـأ گرفتـه؛       ریزم؛ اشک ي تو، دیگر بار اشک می به خاطر خادمه! من

م به نحوي مادر .»2آدم ابوالبشر هالك شد] اثر معیصت[که در «هاي مهلک، روحی  روحی اندیشناك دام
زیست که نام تو را به احکام و شعائرش بلندآوازه سازد و شاید حتّی پیش از آن کـه از جسـم رهـایی     می

توانم به جرأت بگویم از وقتـی کـه تـو او را بـه تعمیـد       با این حال، می. یابد، در مسیح تو زنده گشته بود
این کالم حقی است از فرزند تو، . تمتحول ساختی، از دهان او کالمی بر خالف حکم تو خارج نگشته اس

واي بر حیات انسانی » .3اگر کسی برادر خویش را احمق گوید، مستوجب آتش دوزخ باشد«: گوید که می
اگر . مال گردانی آن را پاي] ات واسعه[گاه که تو بی رحمت  آمیزترینشان، آن حتّی ستایش) و از آن میان(

                                                
1 tu es enim, Deus creator ominium, Polique rector vestiens, Diem decoro Lumine, Noctem soporis gratia, Artus solutes 
ut quies Reddat laboris usui, Mentesque fessas allevat, Luctusque solvate anxios. J-P. Minge/Patrol. Lat. XVI/409. 

  22، بند 5ملهم از انجیل متی، باب  2
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. کـاوي  از آن روست که تـو خطاهـاي مـا را نمـی    . گیریم جاي می ما بر آن واثقیم که سرانجام در کنار تو
بـه شـمار   ) در آن میـان (هاي تو را  مندي هاي خویش را در برابر تو برشمارد، اگر توان کسی که شایستگی

کـاش آن  «. شـناختند  درستی مـی  ها مقام انسانی خویش را به اي کاش انسان! کند؟ دریغا نیاورد، چه می
  ».1بخشید گردد، جز در وجود خداوند، خویش را عزت نمی رّه میکس که بر خویشتن غ

اي خداوند قلبم، دمی اعمال نیکوي مادرم را که بدان سبب ! ي عزت و حیات من بنابراین تو، اي همه
خواهم که از گناهانش درگذري و مرا به نـام آن کـه    گویم، کنار گذاشته، از تو می با شادمانی سپاست می

است، اجابتم کنی؛ به نام آن کسی که بر صلیبی چوبین آویخته شد و اینک در یمـین  هاي م طبیبِ زخم
ي خـود   دانم که او همواره مهربانی و بخشـش را پیشـه   می .کند ، ما را نزد تو شفاعت می2تو جلوس کرده

ن بخشـود و دیونشـان را بـه آنـا     ساخته بود و از اعماق دل، تمامی کسانی را که به او مرهون بودنـد، مـی  
  .گرداند بازمی

با او وارد دادخواهی «خواهم  از تو می. بارالها، تو نیز دیون او را بازگردان و خطاهایش را بر او ببخشاي
چه، کالم تو، کالم حق است و تـو بـر   . »اش را بر عدل و داد الزم سازد مهتري«بگذار تا رحمت . »3نشوي

اي؛ تو کـه   د، تو خود این صفت را بر آنان بخشودهاگر آنان مشفق بودن. اي بخشندگان مواعید رحمت داده
  .»4بخشایی آوري و بر هر آن که خواهی می بر هر آن که خواهی رحم می«

لطفی کن، حرمت ایـن  «لیک . اي وي را آمرزیده من باور دارم که تو، پیش از آن که من از تو بخواهم،
نزدیک شد، هرگز رؤیاي تجمل در مراسـم   زیرا آن روزي که زمان رفتنش. »دعا را از دهان من پذیرا شو

اي را کـرد و   او حتّـی آرزوي مقبـره  . انـدود گـردد   تدفین را نداشت و هرگز نخواست تا پس از مرگش موم
فقط یک تقاضا داشت و آن ایـن کـه او را در   . چیز از ما نخواست او هیچ. نگران مزاري در وطن خود نبود

او . حتّـی یـک بـار خـدمات خـود را در آن تـرك نگفتـه بـود         محراب عبادت، به یاد آوریم؛ محرابی کـه 
اي که با  شود؛ فدیه ، پذیرفته می5ي محکومیت ماست ي پاکی، که کفاره جاست که فدیه دانست در آن می

شمرد و پیوسته در صدد گزندهایی علیه  ایم؛ خصمی که خطاهاي ما را برمی آن بر خصم خود پیروز شده
بهاي او را بپردازد؟ چه کسی بهایی را  کیست که خون. یدگار ما هیچ ابداعی نبودما بود و این ظفر نزد آفر

که او براي نجات ما پرداخته است، مسترد خواهد کرد، تا شیطان را از ما دور سازد؟ بر سر این سرّ نجات 
از مـا   چیـز حمایـت او را   بگـذار تـا هـیچ   . ي تو روح خود را با روح ایمان پیوند داده است است که خادمه

                                                
  17، بند 10ي دوم پولس به قرنتیان، باب  نامه 1
  34، بند 8نامه به رومیان، باب  2
  2، بند 143مزامیر، باب  3
  15، بند 9نامه به رومیان، باب  4
  14، بند 2ملهم از نامه به کولسیان، باب  5
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او در روز موعود، از بـیم  . بگذار تا میان تو و او، شیر یا اژدها، نه با قدرت حایل گردد و نه با مکر. بازنگیرد
ینی بـه گـردن   . گر، پاسخی نخواهد داد و هیچ نخواهد گفت متقاعد شدن توسط نابکاري مالمت چرا که د

ي  د و دیونش توسط کسی که به جاي همهان هایش بر او بخشیده شده ولی خواهد گفت که کاستی. ندارد
ین کرده، پرداخت شده است، بی آن که چیزي به ما مدیون بوده باشد ما اداي د.  

بگذار تا در آرامش قرار گیرد، در کنار همسرش، که قبـل و بعـد از او مـرد دیگـري را نشـناخت و بـا       
. او را نیز به سوي تو جذب کنـد شکیبایی عجیب به او خدمت کرد و حاصل صبرش را به تو هدیه کرد تا 

ي کسـانی کـه اثـر مـرا خواهنـد       بر بندگان خود، برادران من، فرزندانت، بر همـه ! خداوندا، اي خداي من
ي تو، و پاتریسیوس، همسرش را، که از جسم آنـان مـرا    خواند، الهام کن که در محراب تو، مونیکا، خادمه

اما آنانی که در این دنیـاي فـانی پـدر یـا مـادر مـن       . دانم نمیطور، من  چه. به دنیا آوردي، به یاد بیاورند
گـاه تـو کـه پـدر مـایی و در       باشد که برادرانم در پـیش . اند، پرهیزکارانه آنان را به یاد خواهند آورد بوده

جاوید که در زیـارتش، زائـران دعـا     1المقدس کلیساي کاتولیک که مادر ماست و نیز همشهریانم در بیت
باشد که با . کشند، براي مادرم نیز دعا کنند وآمدها آه دل خود را به سوي آن برمی ر این رفتکنند و د می

شود ـ به  مقدار من افزوده می شمار تو ـ که به دعاهاي بی ي او با دعاهاي بی این اعترافات، آخرین خواسته
  .ترین وجه برآورده گردد عالی

                                                
1 Jérusalem: pays de paix  
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  باب دهم

1  
  معرفت الهی

» .1ام بگذار تا بشناسمت، چندان که از تو شناسا شده« .ام شناسی ي آن که می، ا»بگذار تا بشناسمت«
» 2بـی هـیچ چـرك و چروکـی    «در آن نفوذ کن، تأدیبش گـردان تـا   ] حول قدرتت[اي فضیلت جانم، به 

و در ایـن  . چنین است مرادم از ایـن سـخنان  . ام چنین است امیدواري. دستگیرش شوي و مالکش گردي
اما در باب سایر حـوایج  . سالم است] مسرتی[ام  گاه که خشنودي یابم، آن ام را می ديامید است که خشنو

هـایش کاسـته    ها بگرید، به همـان نسـبت از ارزش اشـک    تر در طلب آن این زندگانی، آدمی هر قدر بیش
ا تـو،   . تـر بگرینـد   تر زاري بایسته آید، کـم  شود و هر گاه در طلبشان بیش می ب تـو بـه صـداقت راغـ    «امـ

پس من با اعتراف خـود  . »4هر آن کس که صداقت پیشه کند، به روشنایی واصل میشود«چه، . »3هستی
  .گاه تو و با اعتراف نزد گواهانی کثیر در کتابم، صداقت پیشه خواهم کرد در پیش

2  
  ثمر اعتراف به درگاه خداوند 

خواستم نزد تو بـدان اعتـراف    ه نمیگاه ک توانستم چیزي را از تو پنهان کرد، آن گونه می چه! پروردگارا
چیـز را عریـان و    جـا همـه   کنـد و در آن  ي ضمیر آدمی رسوخ می کنم؟ چرا که دیدگان تو، تا عمق ورطه

هـاي مـن    و اینک کـه نالـه  . کردم و نه خود را از تو تو را از خود پنهان می] یقیناً. [کند مکشوف نظاره می
کنم، تو اي روشنایی و شادمانی من، تو معشوق و مطلـوب   یاي هستند که از خود احساس م گواه بیزاري

خواهم جز به یاري تـو، مـورد    نمی. منی، تا جایی که از خود شرمنده شوم، از خود بگریزم تا تو را بگزینم
  .پسند و رضایت تو با خودم قرار گیرم

خـواهم   ري مـی اینک با اعتراف بـه درگـاه تـو، چـه ثمـ      .ام شناسی خداوندا، پس من هر چه باشم، می
این اعتراف را من نه با کلمات و الحان زمینی، بلکه با کلمات جـان و فریـاد   . ام برگیرم؟ پیش از این گفته

                                                
  13، بند 13ي اول به قرنتیان، باب  نامه 1
  27، بند 5نامه به افسسیان، باب  2
  6، بند 51مزامیر، باب  3
  21، بند 3انجیل یوحنا، باب  4
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گیرد، اعتراف به  هنگامی که قبح وجودم را فرا می. کنم اي که به گوش تو آشنا است، تقدیمت می اندیشه
شود، براي آن است کـه   سن در من آشکار میدرگاه تو، جز اظهار بیزاري از خودم نیست و هنگامی که ح

درسـتکار را برکـت خـواهی    «چه، این تو هستی خداوندا، تو کـه  . ام لیاقت و شایستگی خود را انکار کرده
و چنین است اي خداي من، که اقرارهـایم بـه   . »2کنی خطاکار را هدایت می«لیک در پیش از آن . »1داد

مـن هـیچ   . زنـد  دهان من خاموش است، اما قلبم فریاد مـی . ویادرگاه تو، گنگ هستند و در عین حال، گ
چیـز را از مـن    و تـو هـیچ  . گویم، مگر آن که تو قبالً آن را از من شنیده باشی حقیقتی را به مردم بازنمی

  .ها را به من آموخته باشی نخواهی شنید، مگر آن که خود پیش از این، آن

3  
  بندند؟ برمی خالیق از استماع اعتراف دیگري چه طرفی

هـاي   توانند کرد؟ چرا اعترافاتم را به گوششان برسانم؟ مگر آنان باید رخوت اما مردم براي من چه می
ا نسـبت بـه زنـدگی خـود        مرا چاره کنند؟ این جماعتی که در زنـدگی دیگـران کنکـاش مـی     کننـد، امـ

من تو خود را بشناسند، چه ح انگارند، آنان را که نمی سهل اجت کـه بداننـد مـن کیسـتم؟ و     خواهند به ی
کیست از آدمیان «گویم؟ چه،  گویم، از کجا بدانند که راست می شنوند من از خود سخن می گاه که می آن

گـویی،   ؟ اگر بشنود که تو از خود آنـان سـخن مـی   »3که امور انسان را بداند، جز روح انسان که در اوست
گویی، چنان نیست  کسی از تو بشنود که از وي سخن میآیا اگر . توانند به خداوند نسبت دروغ دهند نمی

جا کـه مـروت،    ؟ و از آن»این خطاست«تواند بگوید  شناسانی؟ چه کسی می که گویی داري خودش را می
هایی که با هم متحد  کم میان قلب ، دست»شناسد چیز را باور دارد، همچنان که خود را صادقانه می همه«

. کنم تا سایرین صدایم را بشنوند من نیز خداوندا، به درگاه تو اقرار می. داردو یکدلند، چنین باوري وجود 
  .کنند که مروت، گوششان را به سوي من بگشاید لیکن کسانی مرا باور می

اعتـراف بـر   . وضوح ببیـنم  تو اي طبیبِ جان من، چنان کن تا سودمندي این اقدام را به با وجود این،
را بر من عیان نمودي و مستور داشتی تا در تـو سـعادت خـود را بازیـابم و      ها ام که تو آن گناهان گذشته

من ایمان به تو و نیز اراده شـنوند،   خواننـد و مـی   ي تو تغییر دهم، قلـب کسـانی را کـه مـی     روحم را به ی
سازد و  رهانیده، به عشق عطوفت و رحمت تو بیدارشان می» عجز«آنان را از خواب حرمان و . انگیزد برمی

ا در بـاب   . یابـد  گردد و نسـبت بـه ضـعفش آگـاهی مـی      ه لطف رحمت توست که ضعیف، قوي میب و امـ
پـذیر   اند، دل درستکاران؛ براي آنان نیز شنیدن حکایات گناهان گذشته و کسانی که از آن گناهان رهیده
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. یگـر نیسـتند  اند و اکنون د بوده] زمانی[آیند است، این است که این معاصی،  چه برایشان خوش آن. است
تر، بر عفو تو و نه بر معصومیت خـود،   ولی چه سود؟ اي پروردگاري که همه روزه وجدانم، با وثوقی فزون

چـه   ام، بلکه بدان چه بوده گاه تو با این اثر، نه بدان این که در پیش: پرسم از تو می. آورد رو به سوي تو می
تر نیز به  شناسم و پیش عتراف به معصیت گذشته را میآید؟ ا هستم، نزد مردمان اقرار کنم، به چه کار می

خواهنـد بداننـد اکنـون     نویسم، خیلی از مردم می را می» اعترافات«ولی حال که این . ام ي آن گفته فایده
ا  . ي مـن  اند و یـا دربـاره   شناسندم و برخی دیگر نه؛ یا از من شنیده برخی می. کیستم تـا بـه حـال   [امـ [

بنابراین آنان خواهان استماع اعترافـات  . جا که چنانم که حقیقتاً هستم، نبوده است گوششان به قلبم، آن
نه چشـم بـه   ] براي دیدنش[باطن من جایی است که . گذرد هستند چه در باطنم می من در خصوص آن

مگر به طریق . خواهند به من گوش سپرند ایشان به قصد باور کردنم می. کارشان آید، نه گوش و نه ذهن
داردشان تا دریابند من در اعترافـاتم   توانستند مرا بشناسند؟ مروتی که از سر لطف، وا می ري هم میدیگ

  .کنند گویم؛ آري، آنان به یمن مروت باورم می ي خود دروغ نمی درباره

4  
  کمال رحمت و نقص گناه

بـه تـو نزدیـک    ي رحمتـت   گیرند؟ آیا هنگامی که دریافتند چقدر به واسطه اما چه ثمري از آن برمی
گونـه بـار سـنگین     خواهند به همراه من، تو را سپاس گویند؟ یا آن کـه وقتـی فهمیدنـد چـه     ام، می شده

چه، . خواهند برایم دعا کنند؟ از این رو خود را به آنان خواهم شناساند ام کرده است، می معصیت درمانده
شـود و   به درگاه تو به جاي آورده مـی » همه شکر و سپاسی که به خاطر من این«خداوندا، پروردگار من، 

پس باشد که فتـوت در  . ي من ملتمس درگاه تو هستند، خود نفع کمی نیست این که بسیاري به واسطه
چـه را کـه بـر     اي، دوست بـدارد و آن  چه را که بر حسب امر خود و مطابق قوانینت دوست داشته من، آن

  .هش کنداساس همان امر، مذموم عقل است و مکروه شرع، نکو
من جز در یک روح برادرانه توقع ندارم و نه نزد روحی غریـب؛ و البتـه نـه نـزد     ولی این احساسات را 

آري؛ . »1عدالتی آلوده است رانند و دست راستشان به ستم و بی اي که یاوه بر زبان می ي اجنبی این ذریه«
بـه  . اه مـذمتم کنـد، دوسـتم دارد   روحی برادرانه که هر گاه تأییدم کن، به خاطر من شاد یشود و هـر گـ  

هایشـان فـرو نشـیند و بـا      شناسانم تا با دریافت اعمال نیکم، دغدغـه  هاست که خود را می گونه انسان این
چه از بدي  کنم، کا تو و موهبت تو است و آن چه از نیکی پیشه می آن. دیدن قبایحم، آه حسرت سر دهند

 .گیـرد  هایـت قـرار مـی    رفته است و اسبابی براي داوريهاي خودم سرچشمه گ از نقصانشوم،  مرتکب می
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کوِه سر دهند فَس برآرند و بر قبایح ش هـایی از   باشد که تضـرع . بگذار تا این قلوب برادروار براي محاسن نَ
کوِه سوزند مجمرهایی که از براي تو می«هایی چنین، به سوي تو فرا روند؛  این دست و ش«.  

مـن نامـت      ي پراکنده در معبد مقدسـت را خـوش مـی    اگر رایحه! لیکن این خداوند داري، تـو را بـه ی
اي رها  چه را آغاز کرده و از آن رو که تو هرگز آن. »1بر حسب رحمت فراگیرت، به من رحم کن«سوگند، 

امید » اعترافات«اي است که از این  این بهره. چه در من کاستی و نقصان هست، کامل گردان کنی، آن نمی
خواهم  می. گونه که هستم توصیف خواهم کرد چنان که بودم، بلکه این این اقرارها، هخود را نه آندر . دارم

گاه تو با سروري مکتوم که با هراس درآمیخته، و با اندوهی مرموز که امیـد در آن مـوج    نه فقط در پیش
ي فناناپذیر مرا میـان   بهخواهم در برابر کسانی که باور من، سرور من، و مرت زند اعتراف کنم، بلکه می می

سفران من در این دنیاي فانی، در راه من  کنند، کسانی که همانند من اهل ملکوتند و هم خود قسمت می
اینـان  . شوند، اعترافـات خـود را بـر زبـان آورم     آیند، و یا همراهم می ام می گیرند، در پی بر من پیشی می

ا فرزندان تو شوند و مربیان من؛ و فرمانم دادي که اگر بندگان تو هستند و برادران من، که بر آن شدي ت
متجلـی  ] مسیح[ي تو که از طریق سخن او  با تو و در تو بخواهم زندگی کنم، در خدمتشان باشم و کلمه

در قالب کالم مرا ] فقط[نمود، امر تو  چه عمل او راه را بر من نمی شد، مرا به عهد تو ملزم ساخت و چنان
من کالم و عمل از او تبعیت کردمپس . بسنده نبود روانه شدم» هاي تو ي بال در سایه«از پی او . من به ی .

یافتی، خطر عظیمـی تهدیـدم    گرفت و اگر ضعف مرا درنمی مأوا نمی] کنف حمایت تو[چه، اگر جانم در 
ورده است و اوست که مرا به وجود آ. آري؛ من طفلی خردسالم، اما پدرم هماره حی است و قیوم. کرد می

. تو آن قادري که با منی پیش از آن که من با تو باشم  تو تمامی خیر نمی. کند در عین حال، حمایتم می
چنـان   ام، بلکه آن چنان که بوده شناسانم؛ نه آن اي می پس خود را به کسانی که مرا به خدمتشان گمارده

در چنـین  . »2کـنم  ر خود نیز حکـم نمـی  ب«لیکن . طور که اینک هستم که از این پس خواهم بود و همان
  .هایم شنیده شود خواهم حرف حال و هوایی است که می

5  
  .آدمی قادر به شناخت تام خویشتن نیست

انـدرونش کیسـت،   داند که در  هیچ کسی نمی«. کنی من قضاوت می] اعمالِ[این توي که بر  !خداوندا
. ها غاف است وري هست که حتّی روح او هم از آنهمه، در آدمی ام با این» .3مگر روح آدمی که در اوست

دانی و من با آن که در برابر تو خود  ي او می چیز را درباره اي، تو همه اما تو اي پروردگاري که او را آفریده
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دانـم کـه در    کنم، از تو چیزهایی مـی  غبار و خاکستر نظر می] ذرات[شمارم و به خود چونان  را ناچیز می
هـم از ایـن   » .1افکنیم و آنک نظري رودررو اي پوشیده در معما نظر می اینک در آینه«. رمخودم سراغ ندا

بـا  . پاي حضور خودم نداري گیرم، تو برایم حضوري هم ام را پی می گاه که دور از تو سفر خاکی روست آن
رم و برابر کدام وسوسه اما من برابر کدامین اغوا تاب مقاومت دا. تواند تو را بیاالید چیز نمی این حال، هیچ
وراي حـد  «و مـا را  » وفـاداري ] بـر عهـدت  [تـو  «امیدم آن اسـت کـه   . دانم ام نیست، نمی تاب ایستادگی

دهـی؛   ي خروج از آن را نیز در اختیارمـان قـرار مـی    ، که با هر ابتالیی وسیله»آزمایی هایمان نمی توانایی
دانم، اعتراف خواهم  چه را از خود نمی دانم و حتّی آن چه از خود می پس آن. که بتوانیم تابش آوریم چندان
من نور توست و آن چه می آن. کرد نـور  «دانم، تا هنگامی که رودرروي تـو، ظلمـاتم بـه     چه نمی دانم، به ی
  .، مکتوم خواهد ماند2بدل گردد» روز نیم

6  
  خداوند کیست؟

آن وثوق دارد، این است که تو را  چه که هیچ شکی در آن نیست و وجدان من نسبت به آن! پروردگارا
لیک، آسمان، زمین، و هر چه در . ام اي و من دوستت داشته تو با کالم خویش بر قلبم کوفته. دوست دارم

تـا  «خواننـد،   ها نیز می خوانندم که دوستت بدارم و این را هر زمان بر تمام انسان جا می هاست، از همه آن
] بـاز هـم  [تو بر کسی که پیش از این رحمت خود را بـر او نمایانـدي،    خدایا،. »عذري بر آنان باقی نماند

. 3کنـی  تر رحم خواهی آورد و غفرانت را بر کسی که تو را مهربان و بخشنده یافتـه اسـت، عطـا مـی     بیش
  .کردند وگرنه زمین و آسمان، مدایح تو را جز بر ناشنوایان عرضه نمی

هـا، نـه    گـذران آن  ي ها، نه جلوه دارم؟ نه زیبایی اندام اما با دوست داشتن تو چه چیزي را دوست می
هـا،   انگیـز گـل   ي دل گون، نـه رایحـه   گونه 4هاي نواست، نه نواي نغمه فروغ روز که مطلوب این دیدگان بی

گـاه کـه    آن. هـاي جسـمانی   وتاب عطرها، ریاحین، نه انگبین و نه عسل و نه اعضا و جوارح و نه لذایذ پیچ
  .ها را طالب نیستم کدام این دارم، هیچ یخدایم را دوست م

دارم، گویی نـوایی، عطـري، طعـامی، آغوشـی را دوسـت       با وجود این، هر آینه که خدام را دوست می
جا که جانم نوري  است که حاملش هستم؛ آن» انسانی درونی«دارم و آن، همانا نور، نوا، عطر، و آغوش  می
ایـام از میـان   ] بـا گـذر  [شـود کـه    جا که نواهایی ترنم می افروزد که محصور هیچ حصاري نیست، آن می
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کاهد  جا که خوان اطعمه، ولع خوردن را نمی کند، آن جا که باد، مومیاییِ عطریات را زایل نمی رود، آن نمی
شباعی گره از بند هم] دست[و  گیرد آغوشی برنمی هیچ ا.  

ایـن خـدا کیسـت؟ زمـین را خطـاب      پس . دارم این چیزي ست که در عشق به پروردگارم دوست می
دریا . در آن به هرچه برخوردم، به همین نکته اقرار کرد» .من خدا نیستم«: او پاسخ داد. کردم و پرسیدم

کنند، سؤال کردم و  اي که در آن حرکت می از موجودات زنده. هایش را را مورد خطاب قرار دادم و گرداب
بادهاي وزان را خطـاب کـردم و از هـوا و    » .فراتر از ما را بجوي .ما خداوند تو نیستیم«: ها پاسخ دادند آن

از آسـمان، خورشـید،   » .ما خدا نیستیم. در اشتباه است 1آناکسیمنس«: پاسخم داد. ساکنان آن پرسیدم
ي موجـوداتی را   و من همه» .جویی، ما نیستیم خدایی که تو می«: مرا گفتند. ماه، و ستارگان سؤال کردم

اگر شما او . آه، مرا از خدایم خبري دهید: کوفتند، مورد خطاب قرار دادم احساسات من می که حلقه بر در
همانـا اوسـت   «: با صدایی توفنده بر سـر مـن نفیـر کشـیدند    . نیستید، الاقل چیزي از او براي من بگویید

شـان   ، زیبـایی ها توانستیم و پاسخ آن ها کاري جز نظاره کردنشان نمی براي پرسش از آن» .ي ما آفریننده
  .بود

» !یک انسان«: و خود جواب دادم» اما تو کیستی؟«: از آن پس رو به سوي خود آوردم و با خود گفتم
به . پیکري دارم که به کارم آید و جانی؛ یکی متعلق به دنیاي بیرون است و دیگري متعلق به دنیاي درون

جویم؛ خدایی که پیش از این با پیکر خـویش از  ي خود باید رو کنم و خدایم را ب یک از این دو نیمه کدام
توانستم این رسـوالن، یعنـی پرتـو دیـدگانم را گسـیل دارم،       اي که می زمین تا آسمان، تا دورترین نقطه

ي یک سرور و یا  چه، رسوالن جسمم، به او به مثابه. ي درون من است جستمش؟ اما از آن بهتر، نیمه می
هـا اعـالم    آن. دادنـد  ها هست، بـازپس مـی   ن و زمان را و هرچه در آنهاي آسما یک قاضی، حساب پاسخ

انسـان درون بـه معرفـت انسـان     . »این اوست که ما را خلق کرده اسـت «و » ما خدا نیستیم«: کردند می
مـن از  . اند ام شناخته ها را با حواس جسمانی جسم و جان من این. شناسد بیرونی، این مسائل را خوب می

مـن هرگـز خداونـد نیسـتم، بلکـه مـن خلقـت        «: ي خداوند سؤال کردم و پاسخ شنیدم ارهجِرم عالم درب
  ».انگیز اویم شگفت

چرا این زیبایی با  شود؟ ي کسانی که از سالمت حواس برخوردارند، متجلی نمی آیا زیبایی عالم بر همه
توانند چیـزي   ولی نمی بینند، داران ریز و درشت آن را می گوید؟ این که جان همه به یک زبان سخن نمی

. کننـد  ها مانند یک قاضی، خردمندانه پیام حواس را گردآوري نمی از آن بپرسند، بدان سبب است که آن
کمـاالت ناپیـداي   «جا کـه   ها بدین امر قادرند، تا آن انسان. ها، دریافتن پیام احساسات است مسؤولیت آن

                                                
1 Anaximenes :هوا جوهر اصلی کائنات است«: گفت ه میفیلسوف یونانی قرن ششم قبل از میالد، ک.«  
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گـاه عشـقی کـه نسـبت بـه مخلوقـات احسـاس         و آن» 1خداوند از طریق آثارش بر خالیق عرضه میشود
الجرم مخلوقات جز به . کند کند و این انقیاد، توانایی قضاوت را از آنان سلب می کنند، آنان را اسیر می می

هـا زبـان خـود را تغییـر      آن. دهنـد  کننـد، پاسـخ نمـی    وجو می کسانی که از طریق داوري از ایشان پرس
کنـد،   ها محدود می وقتی یکی خود را فقط به دیدن آن. ام شنیده ها را جمال آن] اوصاف[من . دهند نمی

  .کند وجو می کند، از ایشان پرس شان می در حالی که دیگري در عین حالی که نظاره
لیکن در همان حال که از خود بیش . دهند هاي مختلفی از خود بروز نمی در نظر آنان، مخلوقات جلوه

ماننـد و بـراي دیگـري لـب      گذارند، براي یکـی خـاموش مـی    نمی از یک جلوه به معرض دید تماشاگران
شوند که صداي بیرون  ي رازدارانی درك می گشایند و یا شاید با همگان در سخنند، اما فقط به وسیله می
خداي تو، نـه آسـمان اسـت و نـه     «: گوید چه، حقیقت به من می. سنجند ها را با حقیقت درونشان می آن

بـراي کسـی کـه بصـیرت     . گویـد  ها نیز همین را مـی  سرشت آن. »ي مادي دیگري زمین و نه هیچ پدیده
این را . ها برتري، اي روح من ي این تر است از کلیت آن و تو از همه داشته باشد، جِرم، در اجزایش کوچک

دهـی و خـود بـا آن و بـا حیـات او       چه، این تویی که جِرم جسمانی را جـان و تـوان مـی   . گویم به تو می
ي  پس خداوند تو نیـز برایـت مایـه   . تواند ببخشد آمیزي؛ حیاتی که هیچ جسمی به جسم دیگر نمی درمی

  .حیات است

7  
  .خداوند موضوع معرفت حسی نیست

این وجودي که بر ستیغ بلند روح من احاطـه دارد،   دارم؟ با عشق به خدایم، چه چیزي را دوست می
از این نیرویی که مرا بـه جسـمم   . دهم به او ارتقاء می] لنی[کدام است؟ به مدد روحم است که خود را تا 

سازد، فراتر خواهم رفت؛ با این نیروي حیاتی نیسـت کـه    سازد و کالبدم را از حیات سرشار می متصل می
زیرا همـین  . توانستند او را بیابند نیز می» 2اسبان و قاطران نادان«یابم، که در این صورت  خداوندم را می
دهد، بلکه به جسم  نیروي دیگري وجود دارد که نه فقط حیات می. دارد ن را نیز زنده نگاه مینیرو بدن آنا

بخشد؛ جسمی که خدایی آن را پرورده است و به چشم امر کرده که نشنود و بـه گـوش    من احساس می
بسـتر و  فرموده که نبیند، لیکن یکی را فرمان دیدن و دیگري را فرمان شنیده داده، بر سایر حواس نیـز  

روح و جان من از این حواس، بر اثر انجام دادن اعمال گوناگون : ها را مقدر کرده است نقش مخصوص آن

                                                
  20، بند 1نامه به رومیان، باب  1
2   



  188  اعترافات آگوستین قدیس
 

http://www.seapurse.ir 

آیا از این نیرو نیز باید فراتر روم؟ چـه، بهـائم نیـز    . ماند برد و در عین حال، یگانه باقی می ها فایده می آن
  .مشان حس کنندتوانند همچون من، با چش آنان می. داراي چنین قدرتی هستند

8  
  قدرت حافظه

گام به سوي او که مرا آفریـده   به پس این بخش از فطرتم را نیز پشت سر خواهم گذاشت و خود را گام
شـمار   رسم؛ جـایی کـه خـزاین بـی     می» خاطره«ها و قصرهاي وسیعِ  اینک به دشت. کشانم است، باال می

هاي  در حالی که دریافت. هاي ما حاضرند اندیشهجا تمام  آن. تخیل، مهیاي انتقال هر گونه دریافتی است
چـه در انتهـاي ظـرف     اند و هر آن اند و یا به هر طریق پرداخته ها را فروکاسته اند، آن احساس ما را افزوده

ایم نگهداري کنیم ـ البته اگر نسیان و فراموشی آن را هنـوز از بـین     خاطره باقی مانده است و یا توانسته
  .شوند ها حفظ می ه باشد ـ در میان این گنجینهنبرده و نپوشاند

هـا خیلـی زود    برخـی از آن . کـنم  تمام خاطرات را با هم مقایسـه مـی   رسم، جا می هنگامی که به این
هایی بـس   گاه ها را از خلوت بایست آن تر، می وجویی طوالنی شوند و برخی دیگر، پس از جست گر می جلوه

آیند، در حالی که ما سر در پیِ  شتابند و پیش می ا به صورت انبوه میه شماري از آن. تاریک بیرون کشید
با دست خالی . »؟...آیا این ما نبودیم که«گویند  شوند و انگار می ناگاه عیان می گذاریم، به چیز دیگري می

از ژرفـاي  ي ابهام بدرد و  خواهم، پرده سازم تا آن که چیزي را که می ام دور می ي خاطره ها را از چهره آن
خاطراتی دیگر نیز هسـت کـه بـدون شـکل خاصـی حاضـر       . مکتومش، پیشاپیش دیدگان من ظاهر شود

کنند و خاطرات اویه پیش پاي  خوانمشان، به صفی منظم از پیش چشمم عبور می شوند و چون فرامی می
قیقاً همان چیـزي  این د. گردند تا زمانی که دیگر بار احضارشان کنم شوند و پنهان می ها زدوده می بعدي

  .افتد کنم، اتفاق می اي را نقل می است که وقتی خاطره
وضـوح ذومراتـب    شان حفظ شده، بـه  به فراخور مرتبه جاست که چون احساساتی بدان نفوذ کنند، آن
ي چشـم   نور، الـوان، اشـکال و اجسـام، بـه وسـیله     : شوند تا هر کدام بر حسب مدخل خود قرار گیرند می

هـا بـا دهـان، و سـرانجام حـس       ي مشام، مـزه  ها، بوها به وسیله ي گوش صوات به وسیلها. شود ذخیره می
منتشري که در کل بدن هست، سختی یا نرمی، گرمی یا سردي، لطافت یا خشونت، سنگینی یا سبکی، و 

اي هـ  خانه گزیند و در درون نهان ها را برمی تأثراتی که عللشان بیرون از بدن یا درون آن است، حافظه آن
. هـا را برگیـرد و بـه یـاد آورد     نشاند تا به حسب نیاز، آن میناپذیر،  هایی مرموز و وصف وسیعش، در شکن

ها نیسـتند   البته این خود پدیده. گیرند شوند و جاي می ي مخصوص خود وارد می ها هر یک از دریچه آن
ها را حس  اي که آن در اندیشهشان است که با ترتیبی خاص،  بلکه تصویر خیالی. شوند که وارد حافظه می
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توانست ایـن را بگویـد و    اند، چه کسی می گونه ساخته شده این تصاویر خیالی، چه. گیرد کند، قرار می می
توانسـتم در   گردند؟ منی کـه مـی   نگریمشان، با چه حسی در درون ما محبوس می همچنان که خوب می

به یاد آورم، سیاه را از سپید تشخیص دهم، و نیـز  خواه خود  توانم به دل ظلمت و سکوت بمانم، اینک می
سـازد؛   هـاي مجـازي مشـهودات را مخـدوش نمـی      هاي مجازي مسموعات، انگاره انگاره. ها را از هم صبغه

درنـگ سـر    هرچند که چون فرشی در پستویی متروك افتاده است، اگـر مایـل بـه قرائتشـان باشـم، بـی      
کـنم و هنگـامی کـه     گلویم خاموش، هر قدر بخـواهم تـرنم مـی   گاه که زبانم آرمیده است و  آن. رسند می

الي آن وارد  ها در البه هاي مجازيِ صبغه گیرم، انگاره آید به کار می ها می ي دیگري را که از گوش گنجینه
اند،  به همین شکل، تأثراتی که حواس دیگر در من ایجاد و انباشته کرده. گسلند ي آن را نمی نشده، رشته
هاي بنفشه، بی آن که حتّی گلی را بوییده  عطر گل سوسن را از بوي گل. آیند خواه، به خاطر می بنا به دل

توانم انگبین را بر شراب کهنه ترجیح دهم و سـطح صـیقلی را از سـطح نـاهموار      می. شناسم باشم، بازمی
هـا را   رات، آنفقط با تکیه بر تـداعی خـاط  . تمیز دهم، بدون آن که چیزي را چشیده یا لمس کرده باشم

  .کنم احساس می
جا که من آسمان، زمین، دریا،  ام، آن درون بارگاه باعظمت حافظه .پذیرد این حاالت در من صورت می

ام، تحـت فرمـان    چه که فراموش کرده نظر از آن توانستم داشته باشم، صرف ي احساساتی را که می و همه
ام و  آورم و نیز اموري را که انجـام داده  د را به یاد میشوم و خو جاست که با خود مواجه می خود دارم، آن

جاست که تمـامی خـاطرات مـن     آن. رفتم ها فرو می زمان و مکان امور و احوالی را که پس از انجام در آن
ها که ریشه در باورم نسـبت بـه دیگـري     اند و چه آن ام بنا شده هایی که بر مبناي تجربه حاضرند؛ چه آن

ام  ي شخصـی  کشـم کـه بـا تجربـه     هـایی را بیـرون مـی    ها و شباهت بقایاي خاطره، نسبتاز همین . دارند
ها  ها و آن این. آیند کنند به وجود می شود و یا از باورهایی که این تجربیات بر من تحمیل می پرداخت می

ها، امیـدها، و   اندیشم؛ اعمال، پدیده ي آینده می دهم و در فروغ این معارف، درباره را به گذشته اتصال می
این چیزي اسـت کـه   » ...به این کار یا آن کار مبادرت خواهم ورزید«. ها براي من حضور دارند تمامی این
گویم و چنین و چنان  هاي بس بزرگ است، با خود می هاي ذهنم، که پر از اشباح و هیبت وخم در این پیچ

  ».اي از ما این بدي یا آن کژي را برگیردکاش خد«، »!شد آه اگر چنین یا چنان می«: گیرم اي می نتیجه
اي از واقعیـات را بیـان    انگـاره  گـویم،  دارم و هنگامی که سخن مـی  آري؛ این زبان را در درون نگه می

چیـز   هـا مـن هـیچ    بـدون آن . ي خـاطره بیـرون آمـده اسـت     دهم که از همان گنجینه کنم و ارائه می می
حافظه، معبدي است ! اي خداي من. آسا گ است و معجزهاین قدرت حافظه بس ستر. توانستم بگویم نمی

چـه کـه    چه کسی عمق آن را لمس کرده است؟ با این حـال، آن . که بر فراخنایش انتهایی مترتب نیست
همه، هرگز نتوانستم به طور کامل درك  با این .ي سرشت من است، چیزي جز قدرت ذهن من نیست زاده

چـه را کـه از وجـود     پـس آن . فتن وجود آدمی بسیار ناچیز اسـت ذهن براي در بر گر. کنم که چه هستم
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گونـه اسـت    تواند باشد؟ پس چه لغزد؟ آیا در او نیست؟ آیا خارج از او می تواند درك کند، به کجا می نمی
  .ام زده کند و در برابرش حیرت یابد؟ این تصور مرا سرشار از شگفتی می که آن را درنمی

ي رودهـا و   جریان گسترده. کنند امواج بلند دریا را نظاره می. روند ها می آدمیان به تماشاي ستیغ کوه
ا روي از خـود برمـی   . کننـد  تحوالت اختران را تحسین می. نگرند ها را می سواحل اقیانوس زیـرا  . تابنـد  امـ

بـا وجـود   . انگیز نیسـت  کنم، در چشم آنان تحسین ها صحبت می هایی که من از آن یک از این پدیده هیچ
ام و آن اقیانوسی که بر حسب گواهی دیگران باور  ها، امواج، رودها، و اخترانی را که دیده این، اگر این کوه

دیـدم،   ام با چشم درون نمی یافت، درون حافظه واقع درمی ها را با ابعادي که نگاهم به دارم، اگر تمامی این
شان در من است  بلکه فقط تصویر مجازي. دالبته این چیزها خود در درون من نیستن. کردم ادراکشان نمی

  .ام یک از حواسم را به کار بسته دانم کدام و من می

9  
  گنجایش حافظه

چـه را از علـوم    جـا هـر آن   در این .گنجد ام می ها صرفاً مواردي نیست که در ظرفیت عظیم حافظه این
ر کنجی درونـی، مجـزا، نـزد خـود گـرد      ام، د چه را که هنوز فراموش نکرده ام، یا الاقل آن فرا گرفته 1آزاد
بلکه واقعیاتی . هایی ساده نیستند ها دیگر گمان این! کند ام که البته چندان جایی را هم اشغال نمی آورده

شود، ایـن کـه    چه مسائلی را شامل می 2این که ادبیات و جدل عقلی. کنم هستند که در ذهنم حمل می
دانم، مانند تصویري مشخص در ذهن مـن   ه هم در این باره میهرچ! دانم چند نوع سؤال وجود دارد، نمی

گذرد، به ندایی که در گـوش، رد آهنـگ خـود را بـه جـا       اندازد و می صوتی که طنین می. گیرد قرار نمی
و نیـز  . شـنویم، شـباهت نـدارد    اش آن را می کند که بپنداریم حتّی بعد از خاموشی گذارد و چنان می می

ده شده، مشام را آکنده، در ذهن اثر گذاشته است و به همراه آن وارد حافظه شده و بویی که در هوا پراکن
کنـد، و   دهد، ولی حافظه آن را به صورتی حفظ می ي خود را در معده از دست می طعامی که مسلماً مزه
ر کند، این قسم واقعیات خـود د  ي ما آن را تصور می اي دریافت شده و بعد حافظه جسمی که در مواجهه
شـود و بـه طریـق شـگفتی نیـز در       انگیز ثبت می ها با سرعتی شگفت فقط گمان آن. حافظه وجود ندارند

  .زند از آن سر می» خاطره«ي  گیرد؛ جایی که معجزه الي ضمیر جا می البه

                                                
1 les sciences Libèraux  
2 la dialectique  
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10  
  .در حافظه معرفتی هس که ریشه در حواس ندارد

یـزي وجـود دارد؟ سرشـت آن چیسـت؟     گویند سه نوع پرسش داریم، آیا چ که می شنوم اما وقتی می
دانم که این  گیرم و می سازند، برمی ي مجازي اصواتی که این کلمات را می صفت آن کدام است؟ من نگاره

لکن خود واقعیاتی که این اصوات . اند و اینک دیگر وجود ندارند اصوات، با ارتعاشات خود از هوا عبور کرده
ها را  جا آن ام و جز درون ذهنم هیچ را با هیچ حسی دریافت نکرده ها کنند، یعنی چه؟ من آن را معنی می

ها از کجا  آن. هاست ها، بلکه خود آن ام، نه گمان آن چه را که در خاطرم ذخیره کرده آن. ام مشاهده نکرده
نظـر  هاي جسـمم را بیهـوده از    من تمام روزنه. اند؟ بگذار تا خود اگر قادرند، بگویند به درون من راه یافته

اگـر  «: گوینـد  ها می چشم. ها توانسته باشند از آن راه داخل شوند یابم که آن هیچ راهی را نمی. گذرانم می
اگر طنینی دارند و صـدایی، از  «: گویند ها می گوش» .ایم رنگی دارند، این ما هستیم که پیامشان را آورده

و حـس  » .از من است که برگذشـته اسـت  اگر بویی دارند، «: گوید شامه می» .شوند ماست که پراکنده می
ها جسم  اگر آن«: دارد و المسه بیان می» .اي ندارند، از من چیزي مپرسید اگر مزه«: گوید چشایی نیز می
انـد؟   پس از کجا و از چه راهی در خاطر من وارد شده» .ام ها را لمس نکرده و فاش نساخته ندارند، من آن

بلکه بـا ذهـن خـودم بازشـان     . ام ا با عنایت به عقل دیگري نیاموختهمن آن ذخایر خاطر ر. دانم هیچ نمی
ها را به رسم امانت به ذهن سـپردم تـا در خـاطرم     من آن. شان کردم ي واقعیت تلقی شناختم و به منزله
هـا را   پـس حتّـی قبـل از آن کـه آن    . جا، هر گاه که خواستم، بتوانم استخراجشان کـنم  بنشینند و از آن

کجـا بودنـد و   . ي مـن وارد نشـده بودنـد    در حالی که هنوز در حافظـه . شدند جا یافت می آنبیاموزم، در 
: کـردم  شناختم و عیانشان مـی  ها را بازمی گفتند؛ آیا من آن ها برایم سخن می گونه، هنگامی که از آن چه
اقعیـات،  ایـن و «هیچ دلیل عقلی دیگري جز این نـدارم کـه   » .ام یک حقیقت است چه که انجام داده آن«

قدر دور از دسترس و پنهان بوده که ممکن نبود بدون ایـن   پیش از این در خاطر من بوده است، لکن آن
  ».ها را درك کنم دهنده است، بتوانم آن تعلیماتی که نجات

11  
  ماهیت تفکر

دون گیریم، بلکه ب ها را از حواس نمی یابیم که نیل به چنین شناختی که ما صور آن درمیترتیب  بدین
یابیم، چیزي نیست جز این که عناصر پراکنده و  طور که هستند در خود می ها را همان استعانت، صور آن

هاي خوبی را که بـه صـورت    دانسته» مراقبت«نامنظم محبوس حافظه را در اندیشه گرد آوریم و به یمن 
بـا نـداي تالشـی آشـنا      اند، در دسترس قرار دهیم؛ به طوري کـه  هاي رهاشده در حافظه پنهان شده تکه
اند  ي منند؟ معارفی که پیش از این عیان شده چه میزان از این معارف، مالزم حافظه. آسانی جاري شود به
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» یـادگیري و دانسـتن  «این همـان چیـزي اسـت کـه مـا نـامش را       . ها را قابل دسترس خواندم و من آن
هـاي   گـاه  شـوند و در مخفـی   ر پراکنده مـی ها اندکی درنگ کنم، بار دیگ اگر من در تداعی آن. گذاریم می

ها را از نقاطی پنهان  هاي نوظهور، آن خواهد تا همچون پدیده اندیشه نیرویی می. روند مرموز خود فرو می
، تـا بتواننـد هـدف یـک     Cogenda”1“ .گاه دیگري ندارند ـ و دیگر بار گردشـان آورد   ها زیست بچوید ـ آن 

. شان کرد آوري ها را از حالت پراکنده بیرونشان آورد و جمع ایستی آنقرار گیرند، یعنی آن که ب» دانش«
یا  ”ago“طور برخی دیگر از اصطالحات، مانند  همین. معناي تفکر از همین ریشه است ”Cogitare“عبارت 
“agito”  به معناي به حرکت درآوردم و یا“facio”  و“factito”آورم، یا  ، به معناي به اجرا درمی“cogito”  به

یعنـی مـن   . کند ، تفکر را تداعی می”cogito“ي  با وجود این، کلمه. کنم نیز چنین است معنی من فکر می
هـا را در   کنم را به عنوان نقش اصلی خود گرفته است و چه زیباست این عملیاتی کـه آدمـی آن   فکر می

  .داده است ”Cogitare“» اندیشیدن«بندي کرده، به آن نام  ذهن و نه در جاي دیگر گردآوري و طبقه

12  
  حافظه و سایر مفاهیم

یک از این معانی با حواس  هیچ. شمار اعداد را در بر دارد ها و قواعد بی رابطه و نسبت همچنن حافظه،
ها  هنگامی که از آن. ها فاقد رنگ، صت، بو، مزه، و قابلیت لمس کردن هستند چه، آن. اند بدن تعبیه نشده

شنوم، لیکن صداي کلمات یک چیز است، و مفهومی که بـر آن   لمات را میشود، من صداي ک صحبت می
کلمات بسته به آن که به زبان یونانی یا التین ادا شوند، اصوات گوناگونی تولید . کند چیز دیگر داللت می

 ام به نـازکی  من خطوطی را دیده. اند و نه التین و نه مختص هیچ زبان دیگري معانی، نه یونانی. کنند می
یک تار عنکبوت که با دست هنرمندانی نقش بسته بود؛ حتّی خطوط هندسی هرگز تصویر آن خطـوطی  

ها، هیچ نیازي نست که به جسم خاصی  براي شناخت آن. هایم به من نشان داده بودند، نیستند که چشم
شده  شمارشام اعداد  من به کمک حواس جسمانی. شناسیم ها را بازمی در ذهنمان است که آن. فکر کنیم

ایـن  . هاي نخسـتین نیسـتند   ها گمان این. ها تفاوت بسیار دارند لیکن اعداد شمارنده با این. شناسم را می
هـا را در ذهـن ادراك    گونـه شـماره   شـاید کسـی کـه ایـن    . دهد ها را توضیح می وجود مطلق است که آن

کوه دارمکند، به خاطر این سخنان بیهوده مرا استهزا کند و من از نیشخند  نمی او ش.  

                                                
  .ي فرانسه نیز آمده است کلمات داخل گیومه التین است و عیناً در ترجمه 1
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13  
  تداعی خاطرات

ایـرادات  . آورم ها را به همان شکل به خاطر مـی  آندارم و  ام نگاه می من تمام این معارف را در حافظه
تردیـد   بـی . دارم هـا را هـم در حافظـه نگـاه مـی      اساسی را که ممکن است بر این حقایق وارد شود، آن بی

قـدرت تمیـزي را هـم کـه     . ام به خاطر آورم، مرتکب خطا نشدهها را  ها نادرستند، ولی اگر آن گیري خرده
: منتها این دو امر متفاوتند. شود هاست قائل بودم، تداعی می میان این حقایق و خطاهایی که در مقابل آن

آورم  بنابراین بـه یـاد مـی   . آورم چه که با تعمق بسیار به یاد می بینم و آن چه که اکنون می تمیز میان آن
خـوبی   چـه را کـه امـروز بـه     ام نظم بخشیدم تا آن ام، من به حافظه تر اوقات درك کرده که بیش چه را آن

ام به یاد آورده است و اگر بعـدها   چه را که هستی آورم آن پس به یاد می. ام، بعدها نیز به یاد آورم دریافته
ین وضعیت، ایـن نیـروي حافظـه    در ا. ام آن را به خاطر سپارم به یاد آورم، از آن روست که امروز توانسته

  .شود است که موجب تنبه مجدد من می

14  
  تداعی احساسات

چنان که به محض احساس کردنشان در جانِ  گیرد؛ نه آن حافظه، احواالت عاطفی روح را نیز در بر می
  .کند طور که نیروي حافظه آن را طلب می اي دیگر؛ همان زنند، بلکه به گونه آدمی موج می

یابم، بدون آن  ام را درمی اندوه گذشته. بدون آن که اینک دوباره شاد باشم دارم که شاد بودم،به خاطر 
یاد خواهشی . ام، بی آن که هنوز بترسم آورم که یک بار ترسیده به یاد می. که اینک دیگر بار غمگین شوم

انـدوهی دیـرین، بـا     یعنـی یـاد  . شـود  گاه معکوس هم مـی . در گذشته، الزاماً با آن خواهش همراه نیست
  .آمیزد شود و یاد شادمانی با غم درمی شادمانی همراه می

اگر بـه  . ي متفاوتند زیرا روح و جسم، دو مقوله. آور نبود اگر پاي تأثرات جسمانی در میان بود، تعجب
وقتـی  . ي مـن اسـت   لیکن ذهن خـود، حافظـه  . یاد دردي در گذشته خشنود باشم، جاي شگفتی نیست

: کنیم گذاریم، براي آن که آن را به دست فراموشی نسپارد، به او سفارش می ر دوش کسی میاي ب وظیفه
حضـور ذهـن   «: گـوییم  شویم، مـی  و هنگامی که دستخوش فراموشی می» .این را خوب به ذهنت بسپار«

در  شود گونه می اگر چنین است، چه. بنابراین ذهن، همان حافظه است. »از ذهنم پریده بود«یا » نداشتم
آورم، در ذهن من شادي باشد و در خـاطرم انـدوه؟    اي را به یاد می اي که با شادمانی، اندوه گذشته لحظه
ا که در او هست خشنود گردد، لیکن خاطرم از آن غمی که در او هسـت   شود که ذهنم از شادمانی آیا می

  که بتواند چنین ادعایی کند؟ تواند با ذهن بیگانه باشد؟ کیست غمگین و محزون نباشد؟ آیا خاطر من می
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ي غذاهاي تلخ و شیرین، هنگـامی   ي روح است و غم و شادي، به مثابه حافظه چون معده بدون شک،
که این احساسات بـه دسـت حافظـه سـپرده شـدند، پـس از آن مـدتی را بـه هـر شـکل در ایـن معـده             

ي این مسائل بـا   مکن است مقایسهم. جا محبوس شوند؛ لیکن بدون طعم و مزه توانند آن اند، می گذرانیده
  .شباهت به هم نیستند ولی با این حال، بی. هم مضحک به نظر رسد

میـل، شـادمانی،   : کـنم  بینید، از درون حافظه است که تشخیص میان چهار حس را استخراج مـی  می
پیرامـون   هر یک از ایـن احساسـات    بندي نیز هر نوع استداللی را که بتوانم ضمن تقسیم. هراس، و اندوه

  .ها معتبر و قابل تفسیر بدانم انواع آن
ایـن  . کـنم  دارد، حس نمی ها را ابراز می ام آن یک از این تأثرات را هنگامی که حافظه با این حال، هیچ

به همین دلیل . اند جا حضور داشته تأثرات حتّی پیش از آن که به یادشان بیاورم یا طرحشان کنم، در آن
  .ها را بیرون بیاورم دد حافظه آناست که توانستم به م

پس . گرداند که نشخوار، غذاها را از معده برمی شاید به یاد آوردن، احساسات حافظه را برگرداند؛ چنان
کند، در کام  آورد ـ استثنا می ها را به یاد می در این صورت، چرا کسی که به عواطفش ـ در مواقعی که آن

کند؟ آیا تفاوت اموري که در کل قابل تشـبیه نیسـتند،    را حس نمیاندیشه، عذوبت شادي و تلخی اندوه 
ي احساساتش سبقت بجوید  کند؟ در واقع چه کسی است که از سخن گفتن درباره در این نقطه تجلی می

ي این احـوال،   با همه. برد، خود را در معرض شکار این تأثرات قرار دهد و هر بار که نام غم یا ترس را می
هـا در   رسانند و گمانی کـه بـر اثـر مفـاهیم آن     ي خود، به جز اصواتی که این کلمات را می هاگر در حافظ

ایـن  . کـردیم  ها صحبت نمـی  یافتیم، هرگز از آن وجودمان نقش بسته است، مفهوم این احساسات را نمی
تـأثرات  ي  این خود روح است کـه بـا تجربـه   . ایم اي جسمانی دریافت نکرده ي دریچه مفاهیم را به واسطه

یا این حافظه است که از خودش، . ها را به خاطر سپرده است ها آگاهی یافته، آن اش، نسبت به آن شخصی
  .ها را اخذ کرده است بدون آن که چیزي بدو سپرده شود، آن

15  
  ي حافظه کیفیت تداعی خاطرات به وسیله

مـن سـنگ را نـام    . نیسـت پذیرد؟ گفتنش آسـان   ي تخیالت صورت می به واسطه ها آیا تداعی خاطره
تردیـد   بـی . ها در برابر حواس من حاضـر نیسـتند   برم، در حالی که این پدیده برم، از خورشید اسم می می

. کشم برم، با آن که رنج نمی از دردي جسمانی نام می. ها را در محضر خود، در حافظه دارم تصویر یالی آن
بـود، مـن هرگـز     ي من نمـی  ر خیال آن در حافظهبا این حال، اگ. پس آن درد در وجود من حاضر نیست

در عین سالمتی، . توانستم آن را از لذت تمیز دهم گویم و با منطق هم نمی توانستم دریابم که چه می نمی
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با وجود این، اگر گمان آن را در . جا این امر براي من کامالً حاضر است این. دهم نام سالمتی را ترجیح می
شنوند از سـالمتی سـخن    بیماران وقتی که می. آوردم اصوات زبانی، هیچ به یاد نمیخاطر نداشتم، از این 

توانستند درك  کند، نمی شود، بدون نیروي حافظه، که گمان، آن را در غیابش برایشان آشکار می گفته می
  .رود کنند که از چه سخن می
ها در خـاطرم   ها، بلکه خود آن آنبرم و بالفاصله نه فقط تصویر مجازي  گر را نام می من اعداد شمارش

این صـورت  . سازد ام آشکار می برم و او خودش را در حافظه من از صورت خورشید نام می. شوند حاضر می
این نقـش اسـت کـه وقتـی آن را     . بلکه خودش نقش است. کنم از تصاویر خیالی نیست که من حس می

اگـر در  . شناسـم  خوانم، بازمی چه را می آورم و آن من نام حافظه را بر زبان می. کند خواهم، تمکین می می
توانم آن را بازشناسی کنم؟ آیا این نقشی است که در حافظه ظاهر شده و  خود حافظه نباشد، در کجا می

  حضوري واقعی ندارد؟

16  
  تداعی نسیان

سـم، اگـر   شنا بـرم بـازمی   چه را نام می کنم و در عین حال، آن میهنگامی که از فراموشی یاد ! شگفتا
بلکـه  . توانستم بازشناسمش؟ منظور من صرفاً اداي این کلمه نیسـت  گونه می اي از آن نداشتم، چه خاطره

. اگر آن را فراموش کرده بـودم، قـادر نبـودم کـه معنـاي ایـن صـدا را درك کـنم        . معنی واقعی آن است
  .بندد هنم نقش میآورم، به یاري خود اوست که یاد آن در ذ همچنین وقتی خاطره را به یاد می

، آن جایگاه است که »یاد«. کنم، یاد و نسیان هر دو با هم حاضرند یاد می» نسیان«اما هنگامی که از 
لیکن نسیان اگر خطاي حافظـه نیسـت، چـه    . است» یاد«گیرم و نسیان، موضوع این  خاطره را از آن می

م بـاقی بمانـد، در حـالی کـه وجـودش      تواند در خاطر گونه می تواند باشد؟ پس موضوع حاضر چه چیز می
چـه مـا    آوریم حفـظ کنـد، چنـان    چه را به یاد می ي ما آن موجب فراموشی است؟ با این حال، اگر حافظه

شنویم، حافظه براي آن که  وقتی که آن را می دهد، ي فراموشی چه معنی می مطلقاً نتوانیم دریابیم کلمه
ولی در . کردیم جاست، در غیر این صورت فراموشش می او آن. کند اش می به یادش بیاورد، در خود ذخیره

فـس نسـیان را بـه خـاطر مـی      نماید آن چنین می. آوریمش همان حال به یاد نمی آوریـم، بـه    گاه که ما نَ
چـه، اگـر نسـیان خـود     . ي تصورش حاضر است ي خودش در حافظه حضور ندارد، بلکه به واسطه واسطه

سرانجام چه کسی پرده از این راز برخواهد کشید؟ و چه . کرد، نه یاد را وجود داشت، نسیان را ایجاب می
  کسی خواهد فهمید موضوع از چه قرار است؟
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جـا کـه از تحقیـق بـر شـخص خـود عـاجز         فرسایم، تـا آن  بر سر این تفحص میمن خود را ! خداوندا
چـه، در  . فرسـا  الت طاقتمشکالت و معض] سنگالخ[ام انباشته از  براي خود بدل به زمینی شده. گردم می
ي فواصل اختـران و نـه در    جا ما نه در صدد مکاشفه در فضاهاي سماوي هستیم و نه در پی محاسبه این

جـاي شـگفتی   . آورم و مـن، یعنـی ذهـن مـن     این منم که به خاطر می. وجوي وضع تعادلی زمین جست
تر اسـت؟ و   خویشتن خویشم نزدیک اما چه چیز از من به. هرچه از من عاري است، از من دور باد. نیست

اي کـه بـدون آن هرگـز     ام نـاممکن اسـت؛ حافظـه    بینم که برایم دست یافتن بـه کنـه حافظـه    اینک می
. آورم چه خواهم گفت؟ بدیهی است که من فراموشی را به خاطر می. توانستم نام خود را بر زبان آورم نمی

گویم فراموشی در خاطر من است،  ام نیست؟ یا می ظهآورم، در حاف چه به خاطر می آیا خواهم گفت که آن
  .براي آن که از یادش نبرم؟ هر دوي این موارد مامعقول است

ي  توان ادعا کرد که هنگام به یـاد آوردن، حافظـه   گونه می چه توانم راه سومی را متصور گردم؟ آیا می
هر چه هست، در حافظه حک وقتی صورت یک واقعیت . کند من صورت نسیان و نه خود آن را ضبط می

بایست خود این واقعیت حاضر باشد تا صورت آن بتواند براي حک شدن در حافظهاز  شود، نخست می می
. ام هـا بـوده   هیـاي را کـه در آن   ي مکـان  آورم و نیز همـه  چنین است وقتی کارتاژ را به یاد می. آن برتابد

طور سالمت و یـا آالم   اند، همین سم به من شناساندهچه حوا ام و تمامی آن هایی را که دیده ي انسان چهره
ها را گرفته است تا در ذهن حاضر داشته  هاي آن ام صورت جا بودند، حافظه هنگامی که این اعیان آن. تن

پـس اگـر فقـط صـورت     . باشد، تا در غیاب واقعیات آشکارشان کرده و مرورشان کند و از خاطر بگذرانـد 
شود، ضرورت دارد خود نسیان نیـز موجـود باشـد تـا      در حافظه ضبط می نسیان است نه خود نسیان که

توانست صورت خود را در حافظه ترسیم کند؟  گونه می اما اگر نسیان موجود بود، چه. صورت آن اخذ شود
با این که براي من مسلم است که بعضـی  . شد تر زایل می کرد، نسیان بیش تر ضبط می چون هر قدر بیش

ي خـاطرات   همه نسیانم را کـه لغوکننـده   ها نامفهوم و غیر قابل توضیح است، با این ي پدیدهاز سازوکارها
  .آورم آید و به خاطر می است، یادم می

17  
  .معرفت الهی صرفاً به مدد حافظه میسر نیست

دانـم چـه چیـز     انتهایش، آه، خداي من، نمـی  در آن هزارتوي ژرف بی !نیروي حافظه بس عظیم است
پـس مـن کیسـتم؟ سرشـتم     ! خداونـدا ! گویی آن ذهن است و من همان هستم. ي نهفته استانگیز رعب

  .دهد هاي بزرگ را در خود جاي می چیست؟ زندگی متغیر است، به هزاران شکل شگفتی
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شـمار کـه آکنـده از چیزهـاي      هـا، غارهـاي بـی    مزارع، دخمه: بینید چه چیزها در خاطر من است می
کنند، همچون تمامی اجسام، برخی نیز همچون معارف، به صـورت   تجلی میبعضی به تصویر . شمارند بی

هـا حـاالت عـاطفی روح     ایـن . واقعی در آن حاضرند و برخی دیگر به شکل نماد و یا تصوري حضور دارند
چـه در حافظـه    باشد کـه هـر آن  . کند ها را حس کند، ذخیره می است که حافظه، بدون آن که دوباره آن

  .موجود باشداست در روح نیز 
بـه دورتـرین نقـاط    . آیم چیز به پرواز درمی بر فراز همه. گیرم عالم درون را از تمامی ابعاد زیر نظر می

ي محکوم به مرگ، قدرت زندگی به  نزد آدمی، این زنده. کشم، بی آن که به مانعی برخورم ممکن سر می
  .ي قدرت حافظه سترگ است اندازه

ماند، برخواهم گذشت تا به سوي تو،  اي می از این نیرو که حافظه !ناي زندگانی حقیقی م! خداي من
کشم؛ تو  گویی؟ اینک به برکت روحم خود را تا تو باال می تو مرا چه می. اي روشنایی لطیف، رهسپار شوم

خواهم به تـو، از آن   چه، می. نامندش برخواهم گذشت من از نیرویی که حافظه می. که بر فراز من هستی
  .ه وصالت مقدور است، دست یازمجهتی ک

یک  یافتند و نه هیچ در غیر این صورت، نه مأمن و آشیان خود را بازمی. بهائم و طیور نیز حافظه دارند
پـس مـن از   . توانستند بدون حافظه، عاداتی را کسب کننـد  ها می آن. اند چه را که بدان عادت کرده از آن

کس که مرا از حیوانات متمایز گردانـده اسـت و از پرنـدگان     بر آن«مرزهاي حافظه فراتر خواهم رفت تا 
لیـک تـو را کجـا بیـابم؟ اي     . از حافظه هم خواهم گذشت! آري. ، دست یابم»ترم کرده است آسمان عاقل
از حافظه بگذرم تا تو را کجا بیابم؟ اگر تو را بیرون از حافظه ! آالیش اي حالوت بی! غایت خوب خداوند به

  گونه تو را خواهم یافت اگر به یادت نیاورم؟ لیکن چه. آورم ت که گویی تو را به خاطر نمیبیابم، چنان اس

18  
  شده به مدد تداعی بازیافتن گم

توانست آن را  نمی آورد، اگر آن را به یاد نمی. 1جست زنی درهمی را گم کرده بود و با چراغی آن را می
وانست بی آن که آن را به خاطر بیاورد، بداند که این همان ت گونه می یافت، چه اگر هم آن را می. پیدا کند

وجو،  دانم که در حین جست می. ام ي بسیاري را با تجسس پیدا کرده شده است؟ به یاد دارم که اشیاي گم
چه  ، تا وقتی آن»خیر«: دادم ، پاسخ می»تواند باشد؟ شاید این باشد؟ آیا آن نمی«پرسیدند  وقتی از من می

                                                
دقت تفحـص ننمایـد    وخته، خانه را جاروب نکند و بهکدام زن است که ده درهم داشته باشد و هر گاه یک درهم کم شود، چراغی افر« 1

» .ام شـده را پیـدا کـرده    با من شادي کنید، زیرا درهمِ گـم : و چون یافت، دوستان و همسایگان خود را جمع کرده بگوید* تا آن را بیابد 
  10و  9و  8، بندهاي 15انجیل لوقا، باب 
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شده را حفظ نکرده بـودم، ممکـن    ي آن شیء گم اگر من خاطره. دادند اش بودم به من نشان می را که پی
همیشه بر همین منوال است اگـر چیـزي ـ    . دهند، بشناسمش چه به من نشان می بود نتوانم در میان آن

و شـود،  بی آن که از برابر حافظه محـ . هر شیء مادي و مرئی که دوست دارید ـ از دیدگان ما پنهان شود 
یافتـه کـه   . جوییم تا آن که در برابر نگاه ما حاضـر شـود   داریم و آن را می ما در خود، صورتش را نگاه می

گـوییم آن را   شود و ما اگر چیزي را بازنشناسیم، هرگز نمی شد، از طریق این تصویر درونی بازشناخته می
بـدون شـک، او فقـط از برابـر     . ا بازشناسیمتوانیم آن ر ایم و ما بدون به خاطر آوردن آن، هرگز نمی یافته

  .داشت ي ما آن را نگاه می دیدگان ما پنهان شده بود و حافظه

19  
  .نسیان مطلق محال است

چه هنگام تالش براي یادآوري مـوارد   مانند آن دهد تا یادي بگریزد، حال که حافظه اجازه می! بگذریم
توان جست؟ اگر چیزي را  ر نه در خود حافظه، در کجا میدارد، سرانجام آن یاد را، اگ شده روا می فراموش

جـوییم رخ بنمایـد و    چـه را مـی   جـا کـه آن   کنیم تـا آن  به جاي چیز دیگر به ما ارائه کنند، آن را رد می
گفتیم و اگر آن را به  شناختیم، این را نمی اگر آن را بازنمی. »همان است«هنگامی که ظاهر شود، بگوییم 

. گمان آن را فراموش نکرده بـودیم  با وجود این، بی. توانستیم آن را بازشناسیم هرگز نمی آوردیم، یاد نمی
آیا پیش نیامده است که موضوعی تماماً از خاطر ما رخت بربسـته باشـد و مـا آن را در قسـمتی ذخیـره      

  کرده، جاي دیگري را کاویده باشیم؟
اي را باز کنـد، ناتمـام و    تواند کل خاطره نمی جا که در این فرضیه، حافظه با وقوف بر عجز خود، از آن

  .آید شده برمی ي گم ي قطعه گشاید و به مطالبه ناقص می
اندیشیم، بی آن که نامش از  کنیم و یا به او می که آشنایی را مالقات می افتد این ماجرا وقتی اتفاق می
نـداریم کـه در آنِ واحـد هـم بـه       گردد، زیرا ما عادت ي آن فرد جمع نمی خاطرمان خطور کند، با انگاره

اما این نام اگر . رانیم تا به تصویر واقعی برسیم بنابراین نام را از خود می. شخص بیاندیشیم و هم به نام او
آورد و مـا بـازش    آیـد؟ نیـز هنگـامی کـه کسـی آن را بـه یـاد مـا مـی          از حافظه نیست، پس از کجا می

کنیم، بلکه بـه یـاد    زیرا به عنوان معرفتی تازه تأییدش نمی. ایم شناسیم، در واقع آن را به خاطر آورده می
اگـر بـه طـور کامـل در ضـمیر      . گوینـد  کنیم که این همان است که بـه مـا مـی    آوریمش و اذعان می می

چه را که فراموش نمودنش را به یاد داریم، بـه   پس آن. ناخودآگاه ما ابطال شده بود، تداعی ما بیهوده بود
شـده   توانستیم یاد گم اگر این فراموشی مطلق بود، ما هرگز نمی. هن ما رخت برنبسته استطور کلی از ذ

  .را بجوییم
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20  
  .طلب سعادت، مستلزم تداعی سعادت است

وجـوي   جویمـت، در جسـت   هنگـامی کـه مـی    وجـو کـنم؟   توانم تـو را جسـت   گونه می چه! خداي من
گونـه مـن    پس چه! نم به جانم زنده است و جانم به توچه، ت. ام و در پی تو روانم تا جانم بپاید بختی نیک

. آورم ، آن را به دسـت نمـی  »جاست کافی است، او آن«جویم؟ زیرا تا زمانی که توانم بگویم  سعادت را می
جویم؟ آیا این جوششی است که خاطره ایجاد کرده است، مثل آن کس که فراموشـش   گونه آن را می چه
م رفته است؟ آیا طلب شناخت، حسی ناشناخته است کـه هرگـز بـدان واقـف     دانم که از یاد ام و می کرده
ام، یا آن که یکسره آن را از یاد برده بودم و دیگر به نسیان خود آگاه نیسـتم؟ آیـا سـعادت همـان      نبوده

اند  شمارد؟ کجا آن را شناخته کس آن را کوچک نمی کنند و هیچ نیست که همگان در فضایش تنفس می
یقـین در درونِ خـود    اند تا دوستش بدارنـد؟ خوشـبختی بـه    آن را بخواهند؟ کجا آن را دیده گونه که این
همچـون  . نوعی خوشبختی وجود دارد که مبتنی بر تملک عینی سعادت است. دانم نمی ؟گونه چه. ماست

و آنان از همـان حیـاتی برخوردارنـد کـه مـن از آن در       کسانی هستند که جز در امل سعادتمند نیستند
همـه، اینـان در وضـعیت     بـا ایـن  . بختند، سخن گفتم اي فروتر نسبت به کسانی که در عمل خوش مرتبه

با این حال، ایشان نیز اگر کـامالً  . بختند و نه در عمل برند تا کسانی که نه در امل خوش بهتري به سر می
گونـه   دانم چه جد، نمی د و بهخواهن اما آن را می. کردند بختی بیگانه بودند، آن را چنین طلب نمی با خوش
  .شناسند و یا چه شناختی از آن دارند آن را می
چـه، اگـر چنـین باشـد،      آشوبد، این است که آیا منشأ این شناخت در حافظه اسـت؟  چه مرا برمی آن

بخـت   آیا مـا بـه صـورتی انتزاعـی خـوش     . ایم بخت بوده معنایش این است که در روزگاران گذشته خوش
کـه اول بـار خـود را در    ] ابوالبشـر [بختی از آنِ نوع بشر بود، یعنی در همـین آدم   این خوشایم؟ یا  بوده
ایـم؟   نوایـان از وي زاده شـده   ي ما بـی  ي تقصیر و گناه درافکند و ما همه در او فنا شدیم و نیز همه ورطه

ظـه سـکنی   بختـی درون حاف  جویم این است که آیا خـوش  چیزي که می. اکنون من سر در پی آن ندارم
چه اگر نامش را از زبانی بشـنویم، اذعـان    چنان. داشتیم شناختیم، دوستش نمی دارد؟ چه، اگر آن را نمی

هنگامی که یک . آیند است فقط آهنگ کلمه نیست که ما را خوش. داریم که این همان مطلوب ماست می
لـیکن مـا   . یابد عناي آن را درنمیزیرا م. شود شنود، هیچ لذتی عایدش نمی یونانی آن را به زبان التین می

در عمل، آن . شود شنود، مفتون و خشنود می که او وقتی به زبان یونانی آن را می چنان. شویم محظوظ می
هـایی   ي انسـان  ها، و همه ها، التینی جوهره نه یونانی است و نه التین، و این همان چیزي است که یونانی

هـا   بنـابراین نـزد تمـام انسـان     .دارنـد رزوي برخـورداري از آن را  گویند، آ هاي دیگر سخن می که به زبان
، »بخت باشید؟ خواهید خوش آیا می«شناخته شده است و اگر ممکن بود از آنان فقط این سؤال شدو که 
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شد، هرگز  در حالی که اگر براي آنان مفهوم این کلمه تداعی نمی» .آري«: دادند همگی بالدرنگ پاسخ می
  .دادند چنین پاسخی نمی

21  
  تداعی سعادت متضمن چیست؟

شـود، چـون    سعادت با چشم دیده نمی. خیر ي دیدن شهر کارتاژ یکی است؟ آیا این خاطره، با خاطره
شناسد، در صدد به  زیرا کسی که اعداد را می. ي اعداد قابل مقایسه است؟ خیر آیا با خاطره. جسم نیست

کنـد کـه    ي که از سعادت داریم، به ما ایـن معنـا را القـا مـی    ا در مقابل، انگاره. ها نیست دست آوردن آن
» بالغـت «ي  اي که از کلمه آیا با خاطره. مند بودن، بخواهیم به آن برسیم دوستش بداریم و براي سعادت

گوینـد، واقعیـت    با شنیدن این کلمه، کسانی هم که هنوز فصیحانه سخن نمی. داریم، شباهت دارد؟ خیر
گر  خواهند بلیغ سخن بگویند معدود باشد، بیان آورند؛ هرچند شمار افرادي که می د میمعنایی آن را به یا
هاي حسـی اسـت    با وجود این، با اندام. در ذهن آنان وجود دارد» بالغت«اي روشن از  آن است که انگاره

خـود  کند کـه روزي   شود و تمایل پیدا می دیگران وقوف یافته، از آن محظوظ می» بالغت«که شخص به 
شـد، از   نبود، کسی از آن محظوظ نمی» بالغت«راستی اگر پیش از آن تصویري از  به. خطیبی خبره شود

لیکن سعادت با هیچ انـدام حسـی   . شود» خطیبی بلیغ«توانست آرزو کند روزي  برد، و نمی آن لذت نمی
  .یابد تسري نمی

کـنم؛   هنگام حزن، سرورم را احساس میآیا این خاطره با یاد سرور شباهت دارد؟ شاید؛ زیرا حتّی در 
  .آورم چه در موقع شقاوت، سعادت را به یاد می چنان

لـیکن آن را در  . ام را من هرگز ندیده، نشنیده، نبوییده، نچشـیده، و لمـس نکـرده    وانگهی، این سرور
مشـعوف  هـا   ام و بسته به نوع مواردي که از آن ام و شناخته جانم، هنگام خشنودي و شعف احساس کرده

بسا سرشار  آوري که چه اکنون به کارهاي شرم. آورم ام، گاه با اکراه و گاه با رغبت، آن را به خاطر می گشته
هـا   ولـی آن . نگـرم  کنم و گاه به امور نیکو و پسندیده بـا حسـرت مـی    اند، با خوف فکر می از سرورم کرده

  .آورم یاد می ام را به هاي گذشته اند و از همین رو با اندوه، مسرت گذشته
ام تا آن را به یاد آورده، دوست داشته، و آرزو کنم؟ و این یگانه  اما کجا و کی سعادت را احساس کرده

بدون معرفتی وثیق، هرگز طلب مـا  . بلکه همگی سعادت را طالبیم. مطلوب من و یا چند تن دیگر نیست
ر بپرسیم که آیا مایلند با خود سالح حمل این به چه معناست؟ اگر از دو نف. یافت چنین استحکام نمی این

بخت  اما اگر از آنان بپرسیم آیا مایلند خوش. کنند، شاید یکی از آنان پاسخ دهد آري و دیگري بگوید خیر
یقین، هر دو پاسخ خواهند داد که در آرزویش هستند و البته یکی با تمایل به حمل  گمان و به باشند، بی
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یکی این پسندد . سپارند بختی سر می پاي هم به خوش به این کار، و هر دو پابهسالح و یکی با عدم تمایل 
که اگر در مورد سرور از ایشان سؤال  چنان. اند عقیده بختی هم و دیگري آن، اما آنان هر دو در طلب خوش
سـوي   هرچند رو بـه  .دانند بختی می آنان شادمانی را نیز خوش. کنند، به همین منوال پاسخ خواهند داد

کـس   هاي گوناگون آورند، بر هدفی واحد اتکا خواهند کرد و آن، شادمانی است و شـادمانی را هـیچ   روش
شنویم، آن شادمانی را در  بختی را می هنگامی که آهنگ کالم خوش. تواند مدعی شود بدون آزمودن نمی
  .شناسیم یابیم و می خاطر خود بازمی

22  
  .یابیم نمی کجا سعادت را جز در خداوند، در هیچ

اي که نـزد تـو ـ اي خداونـد ـ       اي از قلب من، از قلب بنده از هر نوع شادمانی ي یافتن سعادت اندیشه
شود، بلکـه بـه کسـانی تفـویض      زیرا مسرتی وجود دارد که به ملحدان داده نمی! کند، دور باد اعتراف می

. که سرمنشأ ایـن مسـرت هسـتی   وانگهی، این تویی . شود که بدون چشمداشت، خدمتگزار تو هستند می
کسـانی  . از تو، براي تو، و به خاطر تو خرسند شدن، همین است و جز این نیسـت ! بختی این است خوش
با ایـن حـال،   . کنند بختی دیگري وجود دارد، خود را به شادمانی مجازي متصل می پندارند خوش که می

  .گرداند اطنی آنان از آن روي نمیي ب همواره تصویري از شعف و خرسندي وجود دارد که خواسته

23  
  سعادت و تصرف حقیقت، الزم و ملزوم یکدیگرند

تـوان گفـت کـه     شان را در تو که عین سعادتی بجویند، آیا مـی  شادمانی خواهند حال کسانی که نمی
وجـوي سـعادت    شود چنین استنتاج کرد که جسـت  بختی ندارند؟ و بنابراین می حقیقتاً سر در پی خوش

جسم بـر خـالف روح   «اي که خواهان تمام آنند، ولی چون  ها امري قطعی نیست؟ عده ي انسان مهبراي ه
چه  ي آن در ورطه. آورند خواهند به دست نمی چه را که می ، آن»1کند و روح مخالف جسم است طمع می
ست که بـا نیـروي   توانند، به سبب آن ا چه را نمی دهند، زیرا آن افتند و بدان رضا می توانند فرو می که می

  .کنند کافی طلبش نمی
درنـگ   دهند شعف را در حقیقت بیابند یا در خطا؟ آنان بی آیا ترجیح می: پرسم ي آنان می من از همه

که بدون تردید، میـل خـود را بـه سـعادت ابـراز       همچنان» .دهیم البته حقیقت را ترجیح می«: گویند می
وف به حقیقت مستقر است و ایـن شـادي و خشـنودي،    این است که سعادت، درون شعف معط. دارند می

                                                
  17، بند 5نامه به غالطیان، باب  1
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! گیرد؛ تو که عین حقیقتـی اي خداونـد، روشـنایی و رسـتگاري مـن      اي است که از تو منشأ می شادمانی
با بسـیاري از افـراد مواجـه    . آري، این یگانه سعادت را همگان خواهانند. اند بختی همگان طالب این خوش

آنان جز در جایی کـه  . کس خطا نکرد ولیکن هیچ. به خطایشان وادارم ام تا در این مورد شده، سعی کرده
پرهیزند، حقیقت را نیز  جا که از خطا می توانستند سعادت را دریابند؟ از آن حقیقت را شناختند، کجا می

یقـین   بختی را که همانا شعف برآمده از حقیقت اسـت دوسـت بدارنـد، بـه     دارند و چون خوش دوست می
شـان نقشـی از آن در خـود نیاندوختـه بـود،       چـه حافظـه   ز دوست خواهند داشـت و چنـان  حقیقت را نی

  .توانستند دوستش بدارند نمی
که  هاي دیگر دارند، چندان مشغولی یابند؟ شاید از آن رو که دل که شادمانی را نمی پس از چه روست
کورسـوي انـدکی نـزد     تـا «. دهـد  بختی، حتّی فرصت یادي چنین اندك را هم نمی دیگر سعادت و خوش

هـاي ظلمـت    مبـادا سـایه  «بگذار تا به راه رفتن ادامه دهند، ! آه. 1، بگذار راه بروند»زند آدمیان سوسو می
  !»2غافلگیرشان سازند

چرا آدمی کسـی را کـه بـه نـام تـو      » شود؟ از بطن حقیقت، نفرت زاییده می«شود که  گونه می اما چه
بختی را که چیزي جز شـادمانی   ها خوش د؟ حال آن که تمام انساننگر حقیقت را ابالغ کند، خصمانه می

قدر محبوب است که هرچـه   به همین دلیلِ مشخص، حقیقت آن! دارند ي حقیقت نیست، دوست می زاده
همچنـین  . خواهنـد فریفتـه شـوند    در حـالی کـه نمـی   . خواهند که حقیقت باشد دارند، می را دوست می

انـد، از   ترتیب با عشق به چیزي که آن را به جاي حقیقـت گرفتـه   بدین. دخواهند با خطا متقاعد شون نمی
مندنـد و هنگـامی کـه     درخشـد عالقـه   جا که مـی  آنان به تابش آفتاب، تا آن. »جویند حقیقت تبري می«

حقیقت . دهند پذیراي فریب نیستند، با آن که خودشان فریب می. شوند کند، از آن متنفر می ذوبشان می
این . گیرند گاه که افشایشان کند، از او کینه می دهد و آن جا دوست دارند که خبر از خود می نرا فقط تا آ

ها، کاسته  خواهند در آفتاب حقیقت برمال شوند، از پرتو آن بر اثر برمال شدن آن است جزاي آنان که نمی
  .سازد شود و خود را براي آنان هویدا نمی نمی

خـت و کاهـل و      لب انسان ساخته شد، میدرست همان زمان که ق سان، بدین خواسـت کورکورانـه و لَ
او . دلیل مخفی بودنش نیز همـین اسـت  . خواست کیفر ببیند نمی. گاه خویش پنهان بماند کریه، در منزل

بـا ایـن حـال، بـا تمـام      . نمایانـد  پرده بـه او مـی   زیرا حقیقت، خود را بی. شد در برابر حقیقت، آشکار نمی
بخـت   در این صورت خـوش . دهد طعم شادمانی را در حقیقت بچشد تا در بطالت یح میاش، ترج نوایی بی

  .آساید اي که مبدأ ناب هر حقی است، به دور از هر تشویشی می زیرا در حقیقت یگانه. واهد بود

                                                
  35، بند 12اب انجیل یوحنا، ب 1
  ـ پیشین. رود داند به کجا می رود، نمی و کسی که در تاریکی راه می 2
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24  
  حضور خداوند در حافظه

م و تو را بیـرون از  ا وجوي تو درنوردیده گونه مزرع خاطراتم را به جست بینی که چه می !اي خداي من
اي از زمان شناختن تو نباشد و از آن زمان که  ام که در آن خاطره ام؛ زیرا من چیزي از تو نیافته آن نیافته

جا که حقیقـت را یـافتم، خـدایم را نیـز ـ کـه خـود عـین          در همان. ام شناختمت، هرگز فراموشت نکرده
لذا از زمانی . قت را آموختم، دیگرش از یاد نبردمحقیقت است ـ بازیافتم و از آن هنگام که شناختن حقی 

یابمـت و   افتم، می جاست که هر وقت به یادت می این. اي شناسم، درون خاطرم سکنی گزیده که تو را می
نـوایی مـرا دیـدي، بـر مـن       گاه کـه بـی   هاي پاکی است که تو آن ها خواسته این. بختم چقدر در تو خوش

  .بخشودي

25  
  در کجاي حافظه؟

گـاهی جهـت    اي؟ کجاي آن ساکنی؟ چـه اقامـت   ي من سکنی گزیده تو در کجاي حافظه! ا خداونداام
ي من افتخـار دادي کـه    اي؟ تو به حافظه اي؟ کدامین معبد را از براي خود بنا کرده بودن خود برپا داشته
مشـغول   اما در کدام قسمت آن مقیم هستی؟ این چیزي اسـت کـه مـرا بـه خـود     . در آن اقامت بگزینی

کردم، از این قسمت حافظه که جـانوران را نیـز در بـر     وجو می هنگامی که تو را در خاطر جست. دارد می
اي آمـدم کـه    جا بـه ناحیـه   از آن. من تو را در میان تصاویر اشیاي مادي پیدا نکردم. گیرد، فراتر رفتم می

ام  ي مأوایی کـه ذهـن در حافظـه    آستانه از. اما باز هم نیافتمت. حاالت عاطفی روحم را بدان سپرده بودم
این بدین معنی است کـه  . جا هم نبودي ولی تو آن. گذشتم) آورد چه، ذهن نیز خود را به یاد می(داشت 

اي در موجودي زنده چون شادمانی، اندوه، طلب، هراس، یـاد،   تو نه تصویر شیئی مادي هستی، نه عاطفه
. زیرا تـو پروردگـار و خداونـد ذهـن هسـتی     . ذهن هم نیستی همچنین تو نفسِ. ها فراموشی، و نظایر آن

ها هستی و از آن زمان که شناختمت، خاطرم  ي این ها متغیرند، اما تو اي الیتغیر، بر فراز همه ي این همه
اي؟ مگر  ام خانه کرده اي از حافظه چرا بپرسم در چه ناحیه. ي آن دانستی که در آن مأوا گزینی را شایسته
زیـرا از  . کنـی  هایی وجود دارد؟ چیزي که قطعی است، آن است که تو در آن زندگی می ه، محلدر حافظ

  .یابمت اندیشم، می گاه که به تو می آورمت و آن وقتی تو را شناختم، به یاد می
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26  
  گونه خداوند را بیابیم؟ چه

پـس مـن، پـیش از    . پیش از آن که تو را بشناسم، هنوز در خاطر من نبـودي  ام؟ پس تو را کجا یافته
خواه . یقین فضایی نیست جا به توانستمت یافت؟ آن شناختنت، اگر نه در خودت، که فراتر از منی، کجا می

جا کسانی  تو در همه! اي حقیقت. گونه فضایی وجود ندارد از تو دور شویم خواه به تو نزدیک گردیم، هیچ
گون پاسـخ   هاي گونه ن حال، به تمامی این پرسشپذیري و در عی آورند، به حضور می را که به تو روي می

خواهند به  چه که می ي آن درباره. شنوند روشنی نمی دهی، لیکن همگان به روشنی پاسخ می تو به. دهی می
بهترین خدمتگزار تو، کسـی  . شنوند خواهند نمی هایی را که می آورند، ولی همیشه آن پاسخ توي روي می

  .اندیشد گویی می چه تو می بلکه به طلب آن. خواهد، نیست که از تو می است که در فکر دریافت پاسخی

27  
  .خداوند در درون ماست

چه، تـو در  ! ام جمالی چنین دیرپا و چنین تازه را چه دیر دوست داشته !ام چه دیر تو را دوست داشته
د را بـر روي هـر   زشتی مـن خـو  . جستم جا بود که تو را می آن! درون من بودي و من خود بیرون از خود

داشـت،   چه که دور از توام نگاه می آن. تو با من بودي و من با تو نبودم. افند چه زیبا ساخته بودي، می آن
م خواندي، فریاد کشیدي و به عمـق ناشـنوایی  . توانست باشد چیزهایی بود که اگر در تو نبود، نمی ام  فرای

عطرت را پراکندي و من آن را استشمام کردم و . اندام را تار درخششی نمودي و شکوهت، نابینایی. آمدي
تو لمسم کردي و اکنون . ي توام ام، اینک تشنه و گرسنه تو را چشیده! کشم اینک در پی تو، آه حسرت می

  .سوزم در آرزوي آرام تو می

28  
  حیات آدمی ابتالیی مداوم

ا، دردي و رنجی براي من نخواهد ج دیگر در هیچ شوم، آن زمان که با تمام وجود به وصال تو نائل می
کسی را کـه تـو سرشـارش    . حیاتم ـ که تماماً مشحون توست ـ از آن پس حیات حقیقی خواهد بود  . بود
. ام، بـاري هسـتم بـر دوش خـویش     شود و مـن چـون هنـوز از تـو آکنـده نگشـته       بال می کنی، سبک می

ها خشنود شوم، بـه مبـارزه    بایست از آن میهایی که  بایست زاري مرا درآورند، با غم هایم که می شادمانی
  .دانم پیروزي در کدام سو است خیزند و من نمی برمی
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دانـم   ستیزند و من نمـی  اندوه شر با شادمانیِ مقدس در وجودم می! به من رحم کن! خداوندا! هیهات
هـا را   آن. هـاي مـن   این است زخم! افسوس! به من رحم کن! افسوس، خداوندا. پیروزي در کدام سو است

آیا زندگی انسان بر روي زمین یک ! نوایم اي و من بی تو بخشنده. تو حکیمی و من بیمارم. کنم پنهان نمی
ها را تحمل کنم، نـه ایـن    ها و آالم را آرزو کند؟ تو فرمان دادي آن توانست رنج ابتال نیست؟ چه کسی می

دارد؛ هرچند شـکیبایی را دوسـت    میکند، دوست ن کس چیزي را که تحمل می هیچ. که دوستشان بدارم
در . دهد چیزي براي تحمل کردن وجود نداشـته باشـد   گردد، اما ترجیح می دارد، از شکیبایی خشنود می
ي  آیا در دو سوي چنین مواضـعی، نقطـه  . کنم و در سعادت، بیمِ شقاوت دارم شقاوت، آرزوي سعادت می

چـه آن  . هـاي زنـدگی اسـت    ها، در کامیابی د؟ ناکامیتعادلی وجود دارد که زندگی مردم در آن تباه نشو
هایی که شخص  جوست، باز هم بدا به شقاوت کسی که بیم از ناکامی دارد و چه آن که در خوشی مفسده

آیا زندگی انسان در زمین، ! اي است و این چه آزمون دشوار و صبرشکننده. کند بختی می در آرزوي خوش
  ابتالیی مداوم نیست؟

29  
  یگانه اتکاي ما: خداوند

چه  کنی، بر من عطا کن و آن چه امر می آن. ي مهربانی تو قرار دارد فقط در گستره ام ي امیدواري همه
کس  دانم که هیچ من می«: کسی گفته است. دهی دامنی فرمانمان می تو بر پاك. مشیت توست، فرمانم ده

زاهد باشد و این خود حق مسلم توست که بدانی  دامن و تواند پاك ـ اگر خداوند به او توانایی ندهد ـ نمی 
دامنی، عناصر شخصیت ما را که به خـاطر تفـرق در میـان     عفت و پاك» .1این عطا از آنِ چه کسی است

کسی که با تو چیز دیگري . بخشد انبوه موجودات و اشیاء، گم کرده بودیمشان، آورده و به آن وحدت می
سـوزانی و هرگـز خـاموش     که همواره می! اي عشق. فایت دوست نداردرا نیز دوست بدارد، تو را به قدر ک

دهـی، بـر    چه را فرمان مـی  آن. خوانی دامنی می تو مرا به پاك! شوي، رحم کن خداي من، مرا برافروز نمی
  .دانی، فرمانم ده چه را که مشیت خود می من عطا کن و آن

                                                
  21، بند 8حکمت، باب  1
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30  
  پرستی شهوت و نفس

تـو  . 1کنـی  سفارش می» طلبی دهر ها و جاه تی جسم، شهوت چشمپرس نفس«تردید بر ترك  تو مرا بی
پیوندهاي نامشروع را حرام کردي و در مورد ازدواج ـ هرچند مجـازش خوانـدي ـ آمـوختی کـه حـالتی        

ي تو، حتّی پیش از آن که عطابخش تقـدیس تـو گـردم، ایـن      و به شکرانه 2هست که بر آن رجحان دارد
  .حال را انتخاب کردم

. ها تصاویر ایـن سـوداها را بـر آن عرضـه کـرده بـودم       چه، مدت. اند در خاطر من زنده هنوزلیک آنان 
بیداري خـود را بـر مـنِ نـاتوان      ها در حالت نیمه آن. اند ها را بر لوح ضمیرم حک کرده عادات گذشته، آن

م شـهوت را  کنند، بلکه قبول لذت و توه تحمیل می دارند، ولی در خواب نه فقط لذت را بر من عرضه می
این تخیالت، هرچند باطل است، ولی چنان اقتدار بر روح و جسم من دارد و بر . کنند نیز در من ایجاد می

پس آیا مـن،  . تواند مرا بدان بگمارد کند که خود واقعیات در هنگام بیداري نمی روح من چیزي را القا می
اي کـه از   ورم، تـا لحظـه   بیداري به خـواب مـی  از زمانی که از ! خداي من! ام؟ پروردگارا دیگر خودم نبوده

پس کجاسـت آن درایتـی کـه    ! گردم، تفاوتی شگرف میان من و خودم وجود دارد خواب به بیداري بازمی
داند و خود را حتّی در حضور واقعیـات دسـتخوش    هنگام بیداري، استقامت در برابر چنین القائاتی را می

ا   بندد یا همراه با حس به خـواب مـی   ها می را همراه چشمآیا خود . سازد ناك نمی هاي هول تزلزل رود؟ امـ
آوریم و عفیفانه به آن  شده را به یاد می هاي جزم کنیم؛ عزم شود که گاه در خواب هم مقاومت می چه می
اي است که برعکس در  دهیم؟ با وجود این، تفاوت به گونه ها رضا نمی گونه فریب مانیم و به این بند می پاي
دهـد   آوریم و عدم شباهت این دو حالت به ما نشان می گام بیداري، دوباره طیبِ خاطر را به دست میهن

  .خوریم گذرد افسوس می چه در ما می که این ما نیستیم که بر آن
هـاي روح مـرا چـاره کنـد و از      تواند تمام پلیـدي  که بر هر کار توانایی، آیا دست تو نمی اي خداوندي

تـو در برابـر مـن بـر محاسـنت      ! پروردگارا یجانات شهوانی را از اعماق خوابم برکند؟کثرت این رحمت، ه
پرستی برهد و مرا به تو نزدیک کنـد تـا در برابـر نفـس خـویش       افزایی تا آن که روح من از بند نفس می

دهـد؛   هایی نشود که آدمی را تا سطح حیوانیت تنـزل مـی   طغیان نکند و به هنگام خواب، تسلیم شناعت
اي محظوظ نشوم و  کننده که نه در حیات فعلی و نه در حیات آتی، هرگز از چنین احساسات غافل ندانچ

تـرین تحرکـات    قدر ناچیز باشد که حتّی بر کم وقتی انسان با پیراستگی به خواب رفته، این احساسات آن
تدار تو بر ما، بیش از نیاز اي که اق«این براي تو چندان دشوار نیست، اي قادر الیزال؛ . احاطه داشته باشد

                                                
  16، بند 2ي اول به یوحنا، باب  ملهم از نامه 1
  38، بند 7ي دوم به قرنتیان، باب  ملهم از نامه 2
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اي گرفتار  نوایی گونه در دام چنین بی ام که چه نیکویم را گفته این که پروردگار. »1ي ماست ي فاهمه و قوه
چه هنوز در مـن ناتمـام    اي و ناالن از آن ام داشته خشنودم و لرزان از عطایایی که تاکنون ارزانی«ام،  آمده

رحمتت را در من به کمال رسانی تا زمانی که درون و برون من، در تو از  امید دارم که. 2باقی مانده است
  .»3مند گردد و ظفر، با ولع مرگ را ببلعد آرامش کامل بهره

31  
  افراط

اي کاش آسمان به لطف خود، بـه همـین بسـنده    . دیگري هم هست» نوایی بی«براي من حامل روز، 
تـو غـذا و معـده، هـر دو را     «کنیم تا آن زمان که  ترمیم می ي تن را با اطعام و شراب ما زوال روزانه! کند

ابـدي  » فناناپـذیري «ي  انگیزي از بین ببري و این فانی را با جامه و نیاز مرا با سیري شگفت» 4نابود کنی
کنم تا به خود واگـذار   اینک این ضرورت بر من خوش آید و من در برابر این لطف مقائومت می !5بپوشانی

. شوند یابی دور می با وجود این، آالم من با کام. کنم ي مداوم که با صیام و انقیاد تن، آغاز مینگردم؛ پیکار
اگـر اطعمـه و اشـربه بـه درمـان آن      . سـوزانند  چه، جوع و عطش، هر کدام دردي هستند و مانند تب می

بخـش تـو کـه     آرام ي عطایـاي  ها، به شکرانه جا که این چاره لیکن از آن. آید نشتابند، شخص از پاي درمی
هـا،   نوایی دهد، همیشه در دسترس ماست، این بی هاي ما قرار می زمین، آب، و آسمان را در خدمت ضعف

اي که از اطعمه، فقط به عنوان درمـان   تو مرا آموخته. ي نام مواهب و لذایذ شده است در نظر ما، شایسته
پرسـتی در   عبور کرده به مرز آسایش رسم، نفس فرسا اما هنگامی که از فضاي این نیاز جان. استفاده کنم
زیرا این راه خود یک لذت است و راه دیگري براي نیل به مقصدي که ضرورت، ما را . گسترد راهم دام می

جـوییِ   لیـک کـام  . صحت، ناشی از آشامیدن و خوردن اسـت . کند، وجود ندارد وادار به رسیدن به آن می
اعمال است و به طور معمول، سعی دارد تا پیشاپیش در حرکت  دهشتناك، همچون زرخریدي مالزم این

  .دهم ام در نظر دارم، به خاطر او انجام می گویم و براي سالمتی چه می که هر آن باشد؛ چنان
چیزي کـه بـراي سـالمتی    . اي دیگر تفاوت دارد با قدر و منزلت پدیده باري؛ قدر و منزلت یک پدیده،

دریافت که آیا این یک نیاز جسمانی  توان میدشواري  کافی نیست و معموالً بهکند، براي التذاذ  کفایت می
خواهد ارضاء شود و یا لذاتی شهوانی است که براي به خـدمت خـود درآوردن، مـا را فریـب      است که می

                                                
  20، بند 3ملهم از نامه به افسسیان، باب  1
  .خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز شادي نمایید: 11، بند 2مزامیر، باب  2
  55، بند 15ي اول به قرنتیان، باب  نامه 3
  13، بند 6ي اول به قرنتیان، باب  نامه 4
  53، بند 15ي اول به قرنتیان، باب  نامه 5
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 اي را تواند دفاعی یا بهانه بخت است که می او خوش. سازد این عدم اطمینان، روح ما را متحیر می. دهد می
ي صـحت و   بیند و خود را پس پرده چه را براي تعادل سالمت کافی است، خوب نمی زیرا آن. ترتیب دهد

کوشم در برابر اغواهاي نفس مقاومت کـنم و بـه دسـت تـو توسـل       من پیوسته می. کند منافع مستور می
  .ز مردد و حیرانمچه، در این نقطه هنو. گذارم هاي خود را به تو وامی جویم تا خود را بازدارم؛ خستگی

هایتـان در زیـر بـار افـراط و      مگذاریـد قلـب  «: کند که مرا سفارش می شنوم صداي خداوندگارم را می
امیدوارم که مهر تو نگذارد که خماري به من نزدیـک  . مستی از من دور است» .1گساري سنگین شود می
شفقت تـو آن را از مـن دور خواهـد    . لغزاند ي تو را می آید که شکمبارگی، حتّی بنده لیک پیش می. شود
تـو وفـور نعماتـت را در پاسـخ بـه      . روي پیش گیرد تواند بدون عطایی از تو، میانه کس نمی زیرا هیچ! کرد

. ایم، به تو مدیونیم چه را از درگاه خیر تو دریافت رده فرستی و حتّی پیش از دعا، هر آن دعاهاي ما فرومی
چنین اسـت  . شناسم که تو آنان را اعتدال بخشودي ا بدمستانی را میام. ام من خود هرگز بدمستی نکرده

اند نرفتند و برخی نیز به چیزي کـه قـبالً    که به خاطر تو، برخی به سوي چیزي که هرگز گرایش نداشته
دانند کـه   گرایش داشتند، دیگر تمایل ندارند و آخراالمر به سبب وجود توست که اینان و آنان، هر دو می

  .را به تو مدیونند این مقام
» .2ات روي برتـاب  هاي نفست را متابعت مکـن و از خواسـته   خواهش«: ام کالم دیگري نیز از تو شنیده

تـر   اگـر بخـوریم چیـزي بـیش    «: ام مهر تو بر من کالم دیگري را نیز نیوشاند که بسـیار دوسـتش داشـته   
یکـی مـرا غنـی    «ه عبـارت دیگـر،   ب» .3تر نخواهیم داشت نخواهیم داشت و اگر امساك ورزیم، چیزي کم
ام کـه بـه    مـن آموختـه  «: ام و باز کالم دیگري نیز شـنیده . »4نخواهد ساخت و دیگري فقیرم نخواهد کرد

چیز را از  همه. دانم و رنج از نداشتن و عسرت را زندگی کردن در وفور نعمات را می. چه دارم قانع باشم آن
چیز بـه خـاکی کـه مـا هسـتیم،       هیچ. جاست ض ملکوت همینپاسدار ار» .آموزم دهد، می او که قوتم می

و از همان خاك است که تو انسان را . »ما از خاك هستیم«آوري که  تو به یادمان می! پروردگارا. ماند نمی
آن کس که فقط از همـین خـاك   . ایم گونه خویش را بازیافته ایم و چه گونه خود را گم کرده چه. اي آفریده

ي تو الهام گرفتـه   آن کس که کلماتش را که از نفخه. چیز را از خود نیاورده است یچساخته شده است، ه
به من نیـرو  » .گیرم چیز را از درون کسی که به من نیرو بخشید می همه«: داشتم است، بسیار دوست می

پـولس  . خـواهی  چه را کـه مـی   کنی، بده و فرمان بده آن چه را که امر می به من آن. مند باشم بده تا توان
بالد، بالیـدنش نیـز بـه     چیز را از تو به دست آورده است و چون بر خود می کند که همه رسول اعتراف می

                                                
  34، بند 21انجیل لوقا، باب  1

2 Eccls / 18, 30 
  8ند ، ب8ي اول به قرنتیان، باب  نامه 3
  11، بند 4نامه به فیلیپیان، باب  4
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ها را  شکمبارگی«: طلبد ام که رحمت تو را می از او کالم دیگري نیز شنیده. 1ي وجود خداوند است واسطه
اي،  چه را که بدان ملزممـان کـرده   ناین تویی که به ما قدرت انجام آ! اي خداوند مقدس» از من دور نما

  .بخشی می
چـه   غایت خاص است و چه بـد اسـت انسـان بـا آن     چیز به اي که همه تو به من آموخته !اي پدر خوب

چیز از آن نعمتی که با لطف و مرحمت  اي خوب است و هیچ هر چه تو ساخته. خورد فساد به بار آورد می
اطعمـه، قـدر و منزلـت مـا را نـزد خداونـد تعیـین        «و این که خدا به دست آمده، نباید دور ریخته شود 

: و بـاز آمـوختی  . »کس نباید پیرامون خوردن و آشامیدن کسـی قضـاوت کنـد    هیچ«و این که » کند نمی
خورد، ناید بر  آن کس که نمی«: و این که» .خورد، حقیر شمارد خورد نباید کسی را که نمی کسی که می«

سپاس و . گویم تو را به خاطر تمامی این دروسی که مرا آموختی، شکر می ».خورد قضاوت کند آن که می
مرا . افروزي کنی و قلبم را می ستایش من از آنِ توست، اي خداوند، اي پروردگار من که به من گوشزد می

» طبـع «بلکـه از ناخالصـی   . کنـد  این ناخالصیِ طعام نیست کـه نگـرانم مـی   . از وساوس نفسانی دور کن
قـواي از   3اجازه یافت تا از هر گونه غذاي گوشتی تناول کند و این که الیاس 2دانم که نوح می. هراسم می

، ایـن زاهـد   4ي خویش را بـا خـوردن گوشـت تـرمیم کـرد و ایـن کـه یحیـاي تعمیددهنـده          دست رفته
این را . نشدکرد، آلوده  ها تغذیه می هایی که از آن اثر خوردن گوشت حیوانات و نیز ملخ برانگیز، بر تحسین
آمیزي که براي خوردن خوراك عدس داشت،  ، به خاطر هوس جنون5دانم که برعکس آنان، عیصو هم می

دانم که داوود خودش را به خاطر آبی که طلبیده بود سرزنش کرد و نیز پادشاه مـا   فریب خورد و نیز می
سرائیل نیز در بیابان و صحرا، نه ا درستی که قوم بنی به. خود را نه در طمع گوشت، که در طلب نان افکند

به خاطر طلب خوراك گوشت، بلکه به خاطر آن که این طلب باعـث شـده بـود تـا بـر خـالف پروردگـار        
  .ساز کنند، نکوهش شدند نغمه

ام، هر روز در برابر آشامیدن و خـوردن بـا هـواي     هجوم این امیال مفرط قرار گرفته من که در معرض
ین امري نیست که یکباره در موردش تصمیم گرفته شـود و بـراي همیشـه از    چه، ا. کنم نفس مقابله می

چنان که من در مورد زن توانسته بودم چنین  میان برداشته شود و در آینده دیگر با آن برخورد نشود؛ آن
کـدامین  ! آه، پروردگـارا . این لگامی است که باید بر کام نهاد تا گاه آن را بکشد و گاه رهـایش کنـد  . کنم
بگذار نام تو را . گذارد او را کمی فراتر از ضرورت بکشانند؟ اگر یکی هست، بزرگ است فس است که نمین

سـتایم و او مـرا بـه خـاطر      همه، من نیز نام تو را می با این. کارم چه، یک گناه. و اما من او نیستم! بستاید

                                                
  31ـ  27، بندهاي 1ي اول به قرنتیان، باب  نامه 1

2 Noé 
3 Hélie 
4 Jean Baptiste  

  باب هفتم، بند نهم: ، در اثر حاضر»عیصو«نگاه کنید به پاورقی مربوط به  5
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اعضاي عاجز و علیل «، او مرا »تکسی که روزگار را مغلوب خود کرده اس«: کند گناهم نزد تو شفاعت می
چیز در لـوح محفـوظ تـو     هاي جسمانی او را دیده و همه آورد، زیرا چشمان تو ضعف بدنش به حساب می

  .»1ثبت است

32  
ی لذّات شام  

گردم و اگر باشند، از  وجوشان نمی اگر نباشند، در جست .اندازد هوسِ عطرهاي خوش مرا به تعب نمی
یگانه چیـزي کـه بـه نظـرم     . چه که دارم درگذرم ن همیشه مهیاي آنم تا از آنلک. پوشم ها چشم نمی آن
ام را  هاست کـه قـواي ذهنـی    چه، در وجودم بسیار تیرگی. کنم شاید هم اشتباه می. رسد، همین است می

دانـد کـه    پرسد، خـوب مـی   هایش از خود می ي توانایی اي که وقتی ذهن من درباره مستور کرده، به گونه
درون از قواي ذهن پنهان اسـت، مگـر آن کـه تجربـه آن را     ] عالم[زیرا معموالً . ر خود اعتماد کندنباید ب

. خاطر باشد نام گرفته، آسوده» ي همیشگی وسوسه«اي که  کس نباید در زندگی همچنین هیچ. آشکار کند
میـدواري، یـک   گـردد؟ فقـط یـک ا    داند که اگر از بد به خوب بدل شود، دوباره به بد برنمی چه کسی می

  .ي محکم وجود دارد و آن، مهربانی و رحمت توست اعتماد، و یک وعده

33  
  لذات سمعی

لکن تو زنجیرهـاي اسـارت را از دسـت و    . سختی مرا در بر گرفته و مفتون ساخته بود لذایذ سمعی به
اجـرا   آینـد  کنم که سـرودهایی کـه بـا الحـانی خـوش      اکنون اعتراف می. پاي من گشودي و مرا رهانیدي

هـا   آید؛ هرچند که خـود را یکسـره در اختیـار آن    بخشند، مرا خوش می شوند و کلمات تو را جان می می
این آواها در پیِ مسندي مناسب در قلب . ام ننهاده و همواره اختیار آن را که به میل خود برخیزم، داشته

توانم چنین جایگاهی از برایشان پیـدا   ولی من به دشواري می. افزا درآمیزند گردند تا با تأملی روح من می
رسـم کـه ایـن     جـا مـی   نهم و به ایـن  ها ارج می چه سزاوار است، بر آن گاه گمان دارم که بیش از آن. کنم
هاي مقدس ـ که با نغماتی همراهند ـ بیش از زمانی که با نوایی همراه نیست، مرا با تأثیري مذهبی    کالم

گونشـان در   هـاي گونـه   ست که تمام تأثرات روح ما، بسته بـه ویژگـی  این ا. سازند و سوزاننده مشتعل می
ا  . آورد ها و آواها، طرز بیانی خاص دارد که با قرابت ناشناخته و سحرآمیزي، روح را به هیجان می بانگ امـ

. دهنـد  بایست گذاشت تا اعصاب جان را بفرسایند، فریبم می اغلب اوقات، لذایذ حسی، به رغم آن که نمی
                                                

  16، بند 139مزامیر، باب  1
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ي عنـاوینش بسـتگی    بلکه او که همه. داند ، خود را در قید پیروزي خاضعانه از عقل و منطق نمیاحساس
جاست که ناخودآگاه بـه دامـان    این. وجوي تفوق و هدایت کردن آن است به پذیرش عقل دارد، در جست

  .شوم غلتم و پس از آن فرصت از دست رفته بیدار می گناه درمی
؛ تا جـایی کـه در ایـن هنگـام     جد از آن گریزانم نهایت بدبینی را دارم و بهدیري است که بر این دام، 

بـراي  . انگیـز مزامیـر داود را دور سـازم    هایم و حتّی از فضاي کلیسـا، نـواي دل   خواستم کامالً از گوش می
بـه یـاد دارم کـه     .، کشـیش اسـکندریه، را قبـول دارم   1تري کـار آتانـازیوس   همین با اطمینان قلب بیش

تـر بـه خطابـه     آورده اسـت کـه بـیش    تند او این مزامیر را با تنوع اندکی در الحان بـه اجـرا درمـی   گف می
یابم  افتم، درمی هاي نخستین روزهاي گرایشم می با این حال، هنگامی که به یاد اشک. مانست تا سرود می

ی موزون و خـاص خوانـده   که درواقع تأثر من نه از سرودها، بلکه از کلماتی بود که با اصواتی ناب و الحان
  !کنم ها را بار دیگر اذعان می شد و نیز مفید بودن آن می

ام؛ و یـا آن کـه خـود را از     چنین است که میان خطر این لذت و درك تأثیرات خوشِ آن، معلق مانده
آورم،  براي تأیید سنت سرودخوانی در کلیسا سر فرود مـی . دارم ناپذیر بازمی اي محتوم و ابطال ابراز عقیده

ي مسموعات، روحی که هنوز بسیار ضعیف اسـت، خـویش را تـا احسـاس خلـوص بـاال        باشد که با جذبه
کـنم کـه گنـاهم     شده متأثر شوم، اعتراف می چه از یک سرود بیش از کلمات قرائت وانگهی، چنان. بکشد

  .دهم سرودها را نشنوم پس به همین دلیل ترجیح می. سزد توبه و استغفار را می
با من بگریید، بر من بگریید، اي شـمایی کـه در خـویش امیـال پـاك را      . ست وضعیتی که دارماین ا

شناسید، دچـار وسوسـه    ها را نمی چه، شما که این جذبه. هاي آثار خوش کنید، اي سرچشمه احساس می
ي  بـر مـن بـه دیـده    «. »دعاهاي مرا اجابت کن و نگاهی بر من افکـن «اما تو اي خداي بزرگ، . شوید نمی

این دقیقاً همان درد . ام اینک من در برابر دیدگان تو، براي خود معضلی شده. »رحمت بنگر و شفاعتم کن
  .من است

34  
  لذات بصري

هاي امین معبد تـو، اعترافـی را    اي کاش گوش .ماند، لذت این چشمان جسمانی است چه باقی می آن
ي جسمم را کـه بـه    همواره امیال هواپرستانهاز این روست که من . شنید خواهم بنمایم، خوب می که می
  .سازد، اقرار خواهم کرد ها، سست و متزلزلم می ها و شوق مأوا جستن در آسمان رغم ناله

                                                
م، چشم از جهان 373که به دلیل مبارزه علیه الحاد آریاییان پنج بار تبعید شد و به سال  (Athanas d’Alexandrie)آتاناز اسکندرانی  1

  .فروبست
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اما این قبیل تصـاویر،  . گون را دوست دارد پذیر و گونه چشمان من، تصاویر زیبا و الوان درخشان و دل
هـاي بلندمرتبـه را    ي هستی من خدایی است که ایـن پدیـده   چه، یگانه سرمایه. گیرد روحم را در بر نمی
تمام روز، در حالی کـه بیـدارم، خـود را بـر مـن      . ها ي هستی من و نه آن اوست سرمایه. خلق کرده است

چه را که در هنگـام سـکوت    این فراغت، نواهاي موزون و آن. گذارند کنند و فراغتی برایم نمی تحمیل می
چـه را کـه    گر فروغ درآمیخته با آن ها، خود دست نوازش ي رنگ ملکه. گذارد میفرماست، برایم باقی  حکم
حتّی وقتی کـه مشـغول کـار دیگـري هسـتیم و      . گشاید بینیم ـ هر کجا که هستیم ـ به سوي ما می   می

آن . خواهیم کند که اگر ناگهان از ما دور شود، آن را می مراقب او نیستیم، چنان ماهرانه خود را عرضه می
  .گردد جوییم و اگر غیبتش طوالنی شود، روح ما ملول می ا میر

دید و هنگامی که چشمانش در اثر پیري فرسـود و در تـاریکی    نابینا تو را می 1طوبیاساي فروغی که 
اي نوري که یعقـوب نیـز تـو را    ! فرورفت، توانایی آن را یافت تا فرزندانش را پس از دعاي خیر، بازشناسد

اش  هـاي فـردا را کـه از ذریـه     ه در کهولت نابینا شده بود، با فروغ قلب روشنش، نسـل دید، هنگامی ک می
افروخت و دستانش را که عارفانه بر هم نهاده بود، بر سر نوادگانش، یعنی فرزندان یوسف نهاد؛  بودند، می

اهر آنـان را  او با چشم ظ. خواست دستان خود را بر سر فرزندان گذارد می] شان آسمانی[از آن رو که پدر 
تـر   این است نور حقیقـی و آن، یکـی بـیش   ! یافت دید و یعقوب با بصیرت درونی خویش ایشان را می می

  .شود بینندش و دوستش دارند، یگانه می نیست و با تمام کسانی که می
اي فریبنده  گفتم، براي عاشقان کور دنیا، چون وسیله ي آن سخن می که درباره و اما این نور محسوس

دانند، با آن، تو را، خداي خالق عـالم را، ثنـا    ولی آنان که می. هاي زندگی است خطرناك، یکی از زینت و
یابند، و در غفلت و خواب، روح  گفته، تأللوي آن را از پس سرودهاي مذهبی و تسبیح عظمت شأن تو می

هـا   بـر فریبنـدگی چشـم   در برا. خـواهم باشـم   چنین است که مـی . گذارند هاي آن وا نمی خود را به جذبه
هاي پنهانم را به سوي تو  چشم. دارند، سست شوند کنم تا مبادا پاهایم که در راهت گام برمی مقاومت می

ها بسیار  چه، آن. ها از بند غافل نشوي اي از رها کردن آن و لحظه» تا پاهایم را از بند برهانی«گردانم  برمی
جـا   هایی که همه رهانیدن من غافل نیستی و من دم به دم در داماي از  اند و تو لحظه در بند گرفتار آمده

چـه  » .2بانی گیرد؛ تو که اسرائیل را نگاه زیرا تو را هرگز خواب و غفلت درنمی«. شوم اند، گرفتار می نشانده
در تنوع هنرهایشان، در ساخت : اند هاي خود افزوده شماري که آدمیان بر فریبندگی دیدنی هاي بی جاذبه
ها که بسیار فراتر از ضرورت  افزار و ظروف، در صناعاتشان از هر دست، در نقوش و سایر جلوه سه و پايالب

چه را  دانند و آن آنان در بیرون، خود را به ماحصل هنرهاشان وابسته می. و اعتدال و احوال پارسایانه است
چه را کـه در درونشـان سـاخته و     آنان آن. گذارند که مسبب بروز این هنرها شده، در درون خود باقی می

                                                
1 Tobie :یسی.آخر عمر نابینا شد و پسرش با راهنمایی رافائل، او را شفا داد. ي نفتاي و به پارسایی مشهور بود مردي از قبلیه  
  4، بند 121مزامیر، باب  2
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اي براي تسبیح تو و نثار حمد  جا نیز مایه و اما من، اي خداي من، آن. کنند پرداخته شده است، ویران می
هایی هسـتند کـه از روح    زیرا زیبایی. یابم ات را بر من نثار کرده است، می و سپاس بر کسی که این جلوه
ي برتـر،   شود و صاحبان حرَف یا شایقانِ زیبایی، از این جلوه میمندش جاري  یک هنرمند بر دستان توان

آید، بی آن که در فکر آن باشـند کـه قـانونی     کنند که در امر داوري به کارشان می اي استخراج می قاعده
به دیگرسـو   دیدند، اگر او را می. بینند با این حال، او هست، ولی آنان او را نمی. کارآتر از آن بیرون کشند

  .پراکندند کننده نمی و آن را به لذایذ گوناگون و گیج» 1اندوختند نیروي خود را براي تو می«. رفتند نمی
اما تو مـرا از  . ها گرفتار آید گذارم که پاهایم در بند این زیبایی می بینم، من خود که این حقایق را می

مـن بـا   . »2نی تو در برابر چشـمان مـن اسـت   مهربا«رهانی، زیرا  پروردگارا، تو مرا می. رهانی ها می دام آن
. رهانی، بی آن که چیزي برایم محسـوس باشـد   کنم و تو مهربانانه مرا می نوایی، خود را در دام رها می بی
کردم، با تحمیل رنـج و   گاه که سقوطم چندان دهشتناك نبود، به محض آن که شروع به گسستن می آن

  .کردي تعب مرا آگاه می

35  
  کاوي کنج

عالوه بر هواپرسـتی  . شود که موجب مضرات عدیده است جا نوعی دیگر از هواي نفس افاده می این در
ي کسـانی را کـه از تـو دور     هـا، همـه   ي حواس اسـت و بنـدگی آن   جسم ـ که شامل لذات سودایی همه 

سازد ـ طمع دیگري نیز بر جان آدمی مستولی است کـه بـر مبنـاي همـین حـواس        شوند، گمراه می می
ي ارضاي جسم باشد، در صدد کسـب تجـارتی بـه     ولی پیش از آن که در اندیشه. کند مانی عمل میجس

جـایی کـه از    مورد را تحت لواي ادراك و آگاهی، از آن هاتف غیب خداوندي تجسس بی. یاري جسم است
اك تـرین ابـزار ادر   ها در بین حواس، اصـیل  جا که چشم جنس میل به شناختن ساخته شده است و از آن

  .3هستند، شهوت دیدگان نامیده است
ما از این کلمه، حتّی در مورد حواس دیگـر نیـز،    لیکن. معلول و متعلق خاص دیدگان است» دیدن«

گونـه   گـوش کـن، چـه   «گوییم  ما نمی. کنیم بریم، استفاده می ها را براي ادراك به کار می هنگامی که آن
حتّی . گوییم می» دیدن«ي این چیزها،  ما براي همه» !ردبو کن، چه تأللویی دا«گوییم  نمی» !درخشد می

تواننـد چنـین    ها هستند که مـی  زیرا فقط چشم» !ببین چه نوري«کنیم که بگوییم  بدان هم بسنده نمی

                                                
  9، بند 59مزامیر، باب  1
  3، بند 26مزامیر، باب  2
  16، بند 2ي اول یوحناي رسول، باب  ملهم از نامه 3
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اي  ببـین چـه مـزه   ! ببین چه بـویی ! ببین چه صدایی«: گوییم ولی عالوه بر آن، می. حسی را به ما بدهند
  »!محکم استببین چقدر ستبر و ! دارد

» هـا  هواپرستی چشم«طور که گفتم ـ   اي که امري حسی است ـ همان  براي همین است که هر تجربه
عمل دیدن مختص چشمان است و حواس دیگر، هنگامی که در صدد شناختن چیزي : نامیده شده است

ي را در عملکـرد  کـاو  جـویی و تـأثیر کـنج    توان نقش کام بنابراین می. گیرند هستند، آن را به استعاره می
چه که زیبا، آهنگین، شـیرین، لذیـذ، نـرم، و لطیـف اسـت را       جویی آن کام. تر تشخیص داد حواس، واضح

کاوي نیز در صدد آزمون تأثیرات مخالف است براي پاسخ به رنج و تعبی، بلکه بـه خـاطر    جوید و کنج می
دارد؟ بـا وجـود ایـن، هـر گـاه       ي یک جسد متالشیِ مهوع، چه لـذتی  مشاهده. میل به تجربه و شناخت

ترسند که آن  حتّی می! دوند اي در جایی بر زمین افتاده است، همه براي تألم و تأثر به سوي آن می جنازه
ي آن واداشته است و یا چون یادآوري شیء زیبایی، مـا را   را به کابوس ببینند؛ گویی کسی ما را به نظاره

  .کشاند به دیدن آن می
ایـن همـان بیمـاري    . ي کـالم اسـت   هـا موجـب اطالـه    ي آن و ذکر همه نین استحواس دیگر نیز چ

همان است که ما را به کـاوش  . هاست ها در نمایش است که موجب نشان دادن محیرالعقول» کاوي کنج«
شود و آدمیـان جـز بـراي     خورد، رهنمون می در اسرار طبیعت خارجی که شناختنش به هیچ دردي نمی

گیـري   این همان معرفت تباهی است که به دنبال همان سرنوشت، پـی . ن نیستندلذت در پی شناختن آ
باز همان حس است که در مذهب، ما را به خداباوري ـ هنگامی کـه از او   . بخشد هنر جادویی را الهام می

دارد؛ آن هم نه براي صحت روح، بلکه بـراي ارضـاي    کنیم ـ وا می  نشانهوهایی یا معجزاتی درخواست می
  .ي فاهمه قوه

. ام ام و از قلب خـویش گسسـته   در این جنگل انبوه پر از دام و بال، بنگر که چه چیزها را از خود بریده
با این حال، در میان این غوغاي روزمـره کـه هـزاران    . »1اي خداوند رستگاري من«تو مرا توان بخشیدي 

طور جرأت خواهم کرد که  وم و چهتوانم مدعی ش کند، کی می میل مفرط، به هر شکل حیاتم را احاطه می
ها توجه مرا به خود جلب نکـرده و نگـاه مـن بـر آن خیـره نمانـده اسـت و         چیز از میان این هیچ«بگویم 
بختانه دیگـر نمـایش و    ؟ خوش»کاوي مرا بیهوده برنیانگیخته و مرا اسیر خود نساخته است یک کنج هیچ

روح . گر نگران احوال و جریان گردش ستارگان نیستمدی. ي خود را در من از دست داده است تئاتر جذبه
حرمتـی بـه    چه بـه کـار بـی    من از هر آن. ها محو و پنهان است، سؤال ننموده چه در سایه من هرگز از آن
به چه منظوري در من درخواست معجزه از تو را القا » خصم«دانم  لکن نمی. آید، نفرت دارم مقدسات می

من ! ي یک بنده را به تو مدیونم هاي ساده و حقیرانه ها و موشکافی ن، که دقتپروردگارا، خداي م. کند می
                                                

  47، بند 18مزامیر، باب  1
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طلـبم   دهم و به تضرع از تو مـی  المقدس، قسم می تو را به پادشاهان و به سرزمین مقدس و پاکمان، بیت
  !کاوي را ـ که از من دور است ـ هر روز دورتر و دورتر سازي که فکر ارضاي کنج
کـنم، عـاقبتی را کـه بـراي خـود در نظـر        ي صحت روحی، به درگاه تو دعا مـی که برا لیک آن زمانی

آوري و فـراهم خـواهی کـرد کـه بـا کمـال میـل،         اي را فراهم می تو زمینه. آورم، کامالً متفاوت است می
  .هاي تو را دنبال کنم خواسته

هاي  تواند لغزش میچه کسی ! آزماید کاوي ما را می اما چه جزئیات حقیر و خُردي همه روز حس کنج
کننـد، ابتـدا بـراي     اي را براي ما تعریف مـی  هاي یاوه بسا بارها، هنگامی که داستان ما را شماره کند؟ چه

کم با لذت و توجه خـاص   کنیم و پس از آن، کم دردي می توهین نکردن به رنج و ضعف دیگري، با آن هم
دود  م تا سـگی را کـه دنبـال خرگوشـی مـی     رو من دیگر به سیرك نمی! کنیم کاوي می نسبت به آن کنج

اي در برابر دیدگانم قرار گیـرد،   ولی اگر اتفاقاً از مزرعهواي عبور کردم که در آن چنین صحنه. تماشا کنم
این جلب توجه کردن، به آن معنا نیست که راه خود را تغییر . نگري بیاندازد شاید مرا هم به صرافت ژرف

ام،  ست که قلبم بدان سمت کشیده شده است و اگر تو به دلیل عجز و نـاتوانی بلکه به معناي آن ا. ام داده
ها را  ي آن به هشدار من اهتمام نورزي و نتوانم نمایش را وانهم و به تذکاري به سوي تو برخیزم و باز همه

و گول،  جا، گیج راستی اگر تو در پی هشدار به من نباشی، همان به خود واگذارم و راه خویش بازگیرم، به
ها  ام، مارمولکی مگس ام نشسته گویم؟ در حالی که در خانه چه می. ثمرم باقی خواهم ماند کاوي بی از کنج
معموالً براي جلب توجه من . بندد قاپد و یا عنکبوتی دست و پاي جانوري را که در تارش افتاده، می را می

انـد؟   باشند، همیشه به ایـن صـورت نبـوده   این جانوران، هرچند کوچک . ها نیاز نیست به این دست مثال
ولی در بدو امر، ایـن  . برانگیز، اي ناظم عالم اي خالق تحسین. گردم جاست که به مدح و ثناي تو برمی این

زندگانی مـن  . ریخت شد و چیزي فرو می دم چیزي بنا می به دم. افکار نبود که توجه مرا به خود جلب کرد
قلب ما، محل تجمع چنین  .انتهاي توست و یگانه امید من، بخشندگی بیها است  گونه سقوط مملو از این

هایی که تـا شکسـتن و    کند؛ بالغت او شمار زیاد از حماقتها را با خود حمل می. هایی گشته است نوایی بی
هـاي تـو    رود و در زمانی که در حضور تو صداي قلبمان را بـه سـوي گـوش    آشفتن نمازهاي ما پیش می

همل و بی دانم از کجا، این اندیشه زیم، نمیسا رهسپار می افکنند ارزش خود را بر ما می هاي م.  

36  
  نخوت

اگر بخشندگی قطعی پروردگار مهربان نباشـد، کیسـت کـه     توان مسامحه کرد؟ ها می آیا بر این ضعف
تـو  . اي غییرم دادهدانی تا چه اندازه ت تو خود می. اي این امیدها را به من بدهد؟ زیرا تو منشأ تول من بوده
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قمت و کینه تـوزي بهبـود بخشـیدي، از بـراي آن کـه تمـامی جـرایمم را         که پیش از این مرا از بیماري نَ
، تـو بـا   »رذایلم را شفا دهی، حیاتم را از تباهی برهانی و امیالم را قـرین رحمـت سـازي   «دادرسی کنی، 

ختی و گـردنم را زیـر بـار یوغـت خـم      خشیتی که بر من الهام کردي، کبر و غرور را در من خاموش سـا 
کنم؛ چونان که به من وعده کرده بود  کشم و لطف آن را احساس می اینک من آن را به گردن می. کردي

  .تر، بر این لطف کامالً واقف نبودم و از آن واهمه داشتم آري، من پیش. و بر فرار خود ماندي
زیرا تو یگانه اربـاب حقیقـی هسـتی و فقـط     . دانی یاما پروردگارا، فقط تویی که امارت بدون کبر را م

شود آزاد بود؟ آیا از بند ایـن سـومین نـوع هـواي      آیا در این زندگانی می. اي تویی که خود اربابی نداشته
آینـد فـردي ـ     هاست ـ آن هـم بـراي خـوش     نفس که تمناي محبوب بودن و جذبه داشتن در بین انسان

  توان رهید و آزاد گشت؟ می
آن که از دوست داشتن و خشوع زاهدانه در برابر تو روي  !چه بیهودگی ناشایستی !نوایی د بیچه وجو

تـو  » .1گردانی ایستی و فیض خود را شامل حال فروتنان می تو همچنان در برابر متفرعنان می«. تابد برمی
جا که براي  از آن. »2لرزد ها از این غریو می دهی و بنیان کوه میهاي عصر، غریو خشم سر  طلبی قدرت«بر 

نمایـد، دشـمنِ سـعادت     انجام برخی وظایف، محبوب بودن و جذبه داشتن در بین خالیـق ضـروري مـی   
گستراند تا آن کـه مـا کـه     هایش را می دام! مرحبا! جا با فریاد مرحبا فشارد و همه حقیقی، گلوي ما را می

هـدف او ایـن اسـت کـه مـا      . ها رها کنیم نحزم در دام آ ها هستیم، خود را بی حریص دریافتن این تملق
یعنـی از محبـوب بـودن و    . خشنودي خود را از ذات حقیقت بازگیریم و آن را به اباطیل آدمیان بیاالییم

جا کـه از ایـن راه خـود را بـا او هماننـد       تا بدان. جذبه داشتن سرخوش شویم؛ نه براي تو، که به جاي تو
این وحدت باشد، لیک براي آن که عقوبت خویش را با ما قسـمت  سازیم؛ نه این که به خیرخواهی طالب 

تـا از مـا، در سـرما و در    » 3ي خود را در مسیر تندباد شـمال بنـا کنـد    خانه«: چه، او خواسته است. کند
  .مقدار در مقابل قدرت تو بسازد ظلمت، غالمانی هرز و مقلدانی بی

هایمان را بگستران تا  بال. شبانمان باش. »تیمي کوچک تو هس رمه«ما را بنگر که  لیک اي پروردگار،
ي کالم تو باشد کـه   بگذار تا ما را به خاطر تو دوست بدارند و به خاطر جذبه. عزت ما باش. پناهمان باشد
کنـی؟ در آن   گاه که تو او را سرزنش مـی  خواهد ممدوح آدمیان قرار گیرد، آن چه کسی می. از ما بگسلند

خواهی کرد، ایـن بنـدگان تـو نیسـتند کـه از او دفـاع خواهنـد کـرد و چیـزي از          روز که تو بر او داوري 
کاري هست که در آرزوهـاي   حتّی آن هنگام که نه گناه. ي تو کاسته نخواهد شد محکومیتش در محکمه

اما کسـی هسـت کـه بـه     . ور نادرستی هست که تقدیس شده باشد روحش ستایش شده باشد و نه پیشه
                                                

  6، بند 5ي اول پطروس، باب  نامه 1
  7، بند 18مزامیر، باب  2
  13، بند 14ملهم از اشعیاي نبی، باب  3
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اگر خود به این تحمیل پیش از آن نعمت شادان گردد، با . شود اي ستوده می و کردهخاطر عطایی که به ا
سـتاید،   کنی و آن کس که او را می دارد، نکوهشش می هایی که از جوانب دیگر دریافت می ي سپاس همه

چه به کام یکی خـوش آمـده، عطـاي خداونـد اسـت و آن       زیرا آن. شود برتر است از کسی که ستوده می
  .، کسی است که عطاي آدمیان را بر عطاي خداوند رجحان داده استدیگري

37  
  هاي نخوت وسوسه

اي است که  این کوره .وقفه مورد ابتالییم هاي نفس در کمین ماست و بی دام هوس هروز خداوندا، همه
رمـانروا  دهی که بر خـود مسـلط و ف   تو ما را فرمان می. آزماییم هر روز در آن به لسان آدمیان، خود را می

کوه. خواهی فرمان بده چه می دهی، عطایمان کن و آن چه را که به ما فرمان می آن. باشیم هاي قلـب   تو ش
و نیز مـوج اشـکی را کـه از چشـمانم     . شناسی شود، اینک می مرا که در این خصوص به سوي تو بلند می

هاي پنهانم  وغش ام و از غَل ك شدهبینم که تا چه میزان از این طاعون پا خوبی نمی من به. شود سرازیر می
من براي انواع دیگر  .خبر است ها بی شناسند و چشمان من از آن چه، چشمان تو نیک می. بسیار بیمناکم

تا کدامین نقطه در . براي این مهم اما تقریباً هیچ ندارم. ، فاقد لوازم خودشناسی نیستم]نفسانی[وساوس 
ي خود و یا  ام؟ هنگامی که به دلیل اراده ر، بر جان خویش تسلط یافتهثم هاي بی کاوي برابر شهوات و کنج

وبیش  مند نشدن از این غرور، کم آیا بهره: پرسم مانم، از خود می نصیب می در غیاب مردم از مدایح آنان بی
هش داند، آیا ثروتی را که براي ارضاي هر یک از این سه خوا آیند نیست؟ و اما وقتی که روح نمی ناخوش

شمارد یا نه؟ ایـن فقـط خـود روح     گاه حقیر و کوچکش می آورد و آن کند، به دست می نفسانی طمع می
اما براي گریز از ستوده شدن و آزمـودن توانـایی خـود و    . است که باید خویش را براي محنت آماده سازد

کس ما را  جا که هیچ م، تا آننیز برگذشتن از آن، آیا باید زندگانی بد و مذموم و منفور را براي خود بسازی
بدون احساس نفرت در نظر نیاورد؟ تا بگویند و ببینند که مجنونم؟ اگر ستایش، مالزم یک زندگی خوب 
فـسِ زنـدگی، حفظـش       و عادي است، نباید پیرامون خود را از همراهی آن خالی کنیم و بایـد همچـون نَ

آور  تفـاوت یـا رنـج    بودن از یک خیر، برایم بـی  دهم آیا محروم درستی تشخیص نمی با این حال، به. کنیم
  !است، یا اساساً غیاب این خیر

یک از انواع این هواها نزد تو اعتراف کنم؟ این که بسیار طعـم سـتایش را    به کدام پروردگارا چه کنم؟
اگر مـرا در بـین ایـن دو انتخـاب مخیـر      . کنم ها درك می ي حقیقت را بیش از این چشم؟ اما من مزه می
ها ستوده شـوم، و یـا همگـان مـرا بـه       ي زمینه ام و یا خطاهایم در همه کردند که یا به خاطر دیوانگی می

دانم کـه انتخـاب مـن چـه      خاطر ایمان محکم و یقینِ مطلق نسبت به حقیقت مذمت و تقبیح کنند، می
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از عملی نـاچیز در   خواستم که تمجید از دهانی غریبه، خرسندیاي را که با این حال، من نمی. خواهد بود
کـنم،   اما نه فقط این احساس افزوده شده است و من بـه آن اعتـراف مـی   . کنم، بیافزاید خود احساس می

  .دهد بلکه نکوهش دیگران نیز این شادمانی را کاهش می
دانی که مرا در  تو می! پروردگارا. آید عذري به خاطرم می گردم، نوایی آشفته می هنگامی که از این بی

دارد، فرمـان   تو فقط بر زهدي که ما را از دوست داشتن برخـی چیزهـا بـازمی   . اندازند ک و تردید میرش
اي  و تو هرگز نخواسـته . اي تواند هدف عشق و دوستی ما باشد، امر کرده بلکه بر صداقتی که می. اي نداده

نوعمان نیز  نوعمان نیز به هم ي ما به هم بلکه مقرر فرمودي که عالقه. که ما جز تو را دوست نداشته باشیم
کنـد، امیـدهاي    اندیشم وقتی ستایشی خودخواهانه مـرا ارضـاء مـی    براي همین است که می .تسري یابد

دهد و برعکس، هنگامی که نسبت بـه عملـی    نوع به من دست می ي هم بخشی براي پیشبرد آینده مسرت
فـس پلیـد آن اسـت کـه ملـولم       خیر و یا عملی که از چشم آنان پنهان مانده است سرزنشی نمی شنوم، نَ

  .سازد می
شوم؛ همچون وقتی که در  آید، دلگیر می که از من به عمل می هاي زایدي اي اوقات نیز از ستایش پاره

ا بـاز از خـود    . کننـد  اي نـاچیز را بـرگ مـی    ستایند و یا وقتـی بهـره   من ضعفی را که از آن بیزارم، می امـ
ندوه، ناشی از بیزاري من نسبت به ستایش دیگران و نیز تباین این سـتایش  گونه بدانم این ا چه: پرسم می

کنم ستایش دیگران از یک  اي است که احساس می با اندیشه و عمل من است، یا به خاطر بهجت فزاینده
دارم ـ در من ایجاد شده است؟ به هر رو، هنگـامی کـه سـتایش بـا       صفت نیک ـ که من نیز دوستش می 

آینـد   چه تمجید بر صفتی باشد که برایم ناخوش. کنم تناقض دارد، احساس کرامت نمی قاوت درونی من
  از این رو آیا براي خود معمایی هستم؟. آید تر پسند می است و چه اغراق بر ارزشی که مرا کم

شود، حساس باشم؛ نه به  بینم که باید نسبت به تکریمهایی که از من می اکنون در تو می! اي حقیقت
تـر   ام، خـویش را کـم   از این بابت من که تـو را خـوب نشـناخته   . نوع خویش، بلکه فقط براي نفع همسود 
گاه برادرانم اعتراف کنم و  از تو تمنا دارم، خداي من، پرده از وجودم برگیري تا بتوانم در پیش. شناسم می

تري خود را زیر سؤال  ه بیشچنان کن که با توج. ام، دعا کنند هایی که درون خویش یافته آنان براي زخم
چرا در نکوهش سـتمی   نوع در من باشد، کنند، فکر سعادت هم اگر در واقع هنگامی که تمجیدم می. برم

شوم؟ چرا گَزشِ یک تهمـت، بـیش از    گاه که خود مورد ستم واقع می ترم تا آن که به دیگران مرود، کاهل
آیـا مـن خـود را    . دانـم  رنجاند؟ ایـن را نیـز نمـی    ا میزنند، مر زخم ناروایی که در برابر من بر دیگري می

  کند؟ گاه تو حقیقت را انکار می ام و قلب و زبان من در پیش دستخوش اوهام کرده
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ي روغنـی معطـر    کلمات براي من بـه مثابـه  «بیم آن دارم که . این جنون را از من دور کن! پروردگارا
   .»1سازد کار سرش را به آن عطرآگین می باشد که گناه

38  
  مباهات به تحقیر، فخري عبث

هـاي پنهـانم از خـود     هـا و زمزمـه   هیچ بهایی ندارم مگر آن هنگام که با نالـه . »من مسکین و فقیرم«
هایم جبران شود و با تو کامل گردم و طعـم   جویم؛ تا آن روز که ضعف طلبم و رحمت تو را می بیزاري می

لیک قول و فعلمان که بر همگان معلوم گشته است، ا ! چشمبیند، ب آرامشی را که چشم متکبر آن را نمی
ي دخترکی است کـه بـراي    پرستی، به مثابه این مدیحه. دهد را در معرض خواستی بس خطرناك قرار می

. دارد کند و تصدیقشان را دریافت می آن که ما را در انظار ارزشمند نشان دهد، رأي مردم را دریوزگی می
چه کـه مـورد نقـد مـن قـرار گرفتـه،        گیرم، با آن آن زمان که بر خویش خرده میاین تعلق خاطر، حتّی 

آید که نسبت به تحقیر این فخـر بیهـوده    شویم، پیش می اغلب زمانی که از پوچی لبریز می. آزماییدم می
  !ایم زیرا وقتی که به تحقیر آن مباهات کنیم، دیگر آن را ناچیز و کوچک نیانگاشته. کنیم افتخار می

39  
  انحراف دیگر نخوت

آن منشأ تباهی کسانی است که : هواي نفسی از همان نوع وجود دارد باز هم در ما، آري در وجود ما،
یا آن که مورد نفرت هسـتند و هرگـز   . باشند آیند دیگران نمی از خود خشنود هستند، در حالی که خوش

اشته باشند، مورد بیزاري و نفـرت تـو   آنان هرچند از خود رضایت د. گردند گرد خشنود ساختن آنان نمی
گاه که بـر خیـري منبعـث از تـو، بـه       بالند، بلکه آن چه خیر نیست می هستند؛ نه فقط براي آن که به آن

ها را به رحمت تـو   دهند و یا آن هاي خود نسبت می نگرن، کار تو را به شایستگی ي خیر خویش می مثابه
د دهند، بی آن که دیگران را در ش نسبت می ادي خود سهیم کنند و بخیالنه، آن احساس رضایت را در ی
بینی و من خـوب   هاي قلب مرا می ها و بالهایی از این دست، لرزش در میان خسران! خدایا. گیرند خو می

  .داري ها مصون نمی هایم را یکباره شفا دهی، مرا از آن کنم که حتّی اگر زخم حس می

                                                
  5، بند 141اشاره به مزامیر، باب  1
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40  
  وجوي خداوند  پله در جست پله

ات را از من دریغ کردي، آیا بدان سبب بـود کـه بـه     ام همراهی گاه که در تفرج زمینی آن !اي حقیقت
را تـا حـد ممکـن در انقیـاد تـو      ] قدرم و بی[من پرهیز و طلب بایسته بیاموزي تا هنگامی که نگاه پست 

  درآورم و از تو رهنمود بخواهم؟
زندگی جسمانی و نیز حواسم . ام برون را سعی کرده ام، به کمک حواسم جهان جا که توانسته من تا آن

انگیـز سرشـار از    سپس در خفایاي ضمیرم، در این دیاران متکثري که چنـین اعجـاب   .ام را مشاهده کرده
چیـز را   مـدد تـو هـیچ    بـی . ها را ملحوظ داشتم و مبهـوت شـدم   آن. شمار بودند، وارد شدم هاي بی مکتب
  .نبودي» تو«ها،  یک از این خوبی دریافته بودم که هیچ لیک به. توانستم تشخیص دهم نمی

تمام سعی خود را کردم تا هر یک را تشخیص داده، به بهاي درسـت   .ي این امور را بررسی کردم همه
دادم و  یافتم و مـورد سـؤال قـرار مـی     در حالی که برخی را به شهادت حواس درمی. خودش ارزیابی کنم

. آزمودم ها بودند، می حامالن این پیام کهیخته بود، با تجزیه کردن حواسی تمامی با من آم برخی را که به
زدم و شماري  کنم و خاطراتی را دور می وجو می کردم که دارم در مخازن وسیع حافظه جست احساس می

لیکن این من نبودم که چنین دریافتی را به دست . دادم را در تاریکی و برخی را در روشنایی روز قرار می
تو فـروغ   زیرا. دادم وجود تو نبود آورد و در این کندوکاو، نیرویی که با آن، این تحقیقات را صورت می یم

پس چه بودنـد و چـه   . کردم تا بدانم که وجود دارند همه با تو مشورت می ي این اي که من درباره جاودانه
مسـرت  . کـنم  همین کار را می اکنون نیز معموالً. سپردم ارزشی داشتند؟ دروس و فرامین تو را گوش می

من از این بابت است و تا جایی که قید و بند اشتغال فراغتی به من دهد، خود را در پناه لذتی چنین قرار 
ي امنـی   کنم و در این حال، جز در تو هیچ نقطـه  ها، با تو مشورت می در تمام این سیر و سلوك. دهم می

آیند؛ جایی که چیزي از تیـررس تـو    ات متشتت من گرد میجا که احساس یابم؛ همان در تمام روحم نمی
  .ماند دور نمی

شناسانی که طعم لطافتی اسرارآمیز  اي را در زندگانی درونی به من می العاده کمال فوق بسیاري اوقات،
. گشت یافت، براي این زندگی غریب می ي کمال خود را می کنم؛ لطافتی که اگر همه را در آن احساس می

م، فـرو افتـاده   باز هم در این دنیاي سفله که سنگینی آن از پاي درمیاما  ردام و صـید عـادات گذشـته     آو
چقـدر  . کنند هایم، رهایم نمی اند و با وجود تمامی اشک خود گرفته] ي چنبره[ام؛ عاداتی که مرا در  گشته

خـواهم   چه که می و به آن توانم خواهم فقط آن جایی باشم که می من نمی! سنگین است» عادت«این بارِ 
  !نوایی از همه سو هجوم بی: دست نیابم
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41  
  .توان هم حق و هم باطل را صاحب شد در آنِ واحد نمی

ام و  ي هواي نفس مرتکب شده گناهانی که در سه زمینه: هاي خویش را در نظر آوردم از این رو ضعف
دلی شکسته، عظمت و شکوه تو را دیـدم   چه، با. براي شفاي خود به درگاهت تضرع و التماس کرده بودم

جا برسد؟ من از تیررس نگـاه   تواند تا بدین چه کسی می«: شدت واپس رانده شدم، گفتم و هنگامی که به
خواسـتم از   چیز ناظر است و من با بخل فـراوان، مـی   تو حقیقتی هستی که بر همه» .1تو دور افتاده بودم

کس دوست  چنین است که هیچ این! اشم؛ هم تو را و هم دروغ راخواستم هر دو را داشته ب می. کفت ندهم
زیـرا تـو هرگـز    . ام این است که تو را گم کـرده . چنان دروغ بگوید که خود نداند حقیقت چیست ندارد آن

  .»با دروغ تصاحب کنند«پذیري که تو را  نمی

32  
  .برد شده به دست نوافالطونیان، ره به خداوند نمی طریق ارائه

آوردم؟ بـا   توانست مرا با تو آشتی دهد؟ آیا بایستی رو به سوي فرشتگان مـی  چه کسی می! اراپروردگ
خواستند به سوي تو بازگردند، ولـی بـه روش    شناسم که می چه دعایی و از چه راهی؟ بسیار کسان را می

هـاي غریـب،    یـنش کاوي و ب ي کنج ناچار راهی را آزمودند که در ورطه. خود قادر به انجام این کار نبودند
  .گرفتار عقوبت اوهام باطل شدند

کردند، حاالن که دلشان بی هیچ بیم و هراسـی، آکنـده از معلومـات     وجو می خودخواهان تو را جست
را به سوي خود جلـب کردنـد؛    2هاي آسمان آنان با تشبه به احساسات خودشان، قدرت. بارشان بود نخوت
در . ها را خوردنـد  آنان فریب نیروي سحرآمیز آن قدرت .آمدند میهایی که انبازي فرادست به شمار  قدرت

خـود را بـه   «شیطان بود که . اي در کار نبود هیچ میانجی. اي نشستند تا خلوصشان بخشد کمین میانجی
و فقط از آن رو که پیکري جسمانی نداشت، مکر بزرگـی شـد بـراي    » ي روشنایی بدل ساخته بود فرشته

حال آن که تو اي خداوندي که ایشان در صدد مصالحه با . فانیان و عاصیان بودند آنان. جسم مغرور آنان
بایسـت از یـک سـو     اما براي یک میـانجی بـین خـدا و انسـان، مـی     . گناهی او بودند، همانا فناناپذیر و بی

ن چه، اگـر فقـط بـه انسـا    . هایی با انسان وجود داشته باشد هایی با خد و از سوي دیگر همانندي شباهت
گشت و در هر  مانست، از انسان بسیار دور می شبیه بود، از خدا بسیار فاصله داشت و اگر فقط به خدا می

ي تو جواز فریب غـرور را   ي دروغین که با نظر محرمانه اما این واسطه. اي نبود دو صورت، دیگري میانجی

                                                
  23، بند 30مزامیر، باب  1
  2، بند 2امه به افسسیان، باب ن 2
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خواست خطوط مشترکی  د، او میبی هیچ تردی. هیچ وجه اشتراکی جز معصیت با انسان ندارد یافته است،
چـرا کـه از جسـمی فـانی پوشـیده      . کند این است که خود را فناناپذیر قلمداد می. با خداوند داشته باشد

ها مشترك اسـت کـه وي را چـون آنـان بـه       و او در چیزي با انسان» 1مرگ مزد گناه است«لیک . نیست
  .کند محکوم می

43  
  شفاعت عیسی مسیح

ها فرستادي و به او وحی کـردي کـه نمونـه     پررمزورازت، میانجی حقیقی را براي انسان تو با مهربانی
عیسـی  «: ها، یک انسان اسـت  این شفیعِ بین خدا و انسان. ها به پیروي از او، خضوع آموزند باشد تا انسان

و همچـون  هـا، فـانی    او همچون انسـان . او در میان عاصیان فانی و عادلِ باقی ظهور کرده است .»2مسیح
جا که پاداشِ درستکاري، زندگی و آرامش است، به عدالتی که او را  خداوند، عادل و درستکار است و از آن

در روزگـاران  . کرد، حجت مرگ را نزد مرتدان نسخ کرده، او خواست چون آنان بمیرد با خداوند یگانه می
چه ما با عشـق   ه محبت او بیابند؛ چنانگذشته، او بر مردم ظهور کرد تا سالمت و رستگاري را در ایمان ب

لیـک در عمـل، او واسـطه    . قدر که انسان است، شفیع نیـز هسـت   او همان. شویم ي او رستگار می گذشته
توانـد   گونـه مـی   او در عین وحدت با خدا، چـه . چه، با خداوند وحدت یافته است؛ خدایی نزد خدا. نیست

  شفیع باشد؟
کاران بخشـیدي و او را از رسـالت    تو یگانه فرزندت را بر ما گناه. اريتو ما را دوست د! اي پدر مهربان

» مان را باور نداشـت  هرگز تجاوزگري«چقدر بر ما مهر ورزیدي؛ بر ما مردمی که این فرزند ! معاف نکردي
تنها او در میان مردگان آزاد است و توان آن . ي مرگ، بر صلیب به آنان خدمت کرد و نافرجام، تا هنگامه

و چـون  . در برابر تو، او براي ما، هم فاتح بود و هم قربـانی . »برگیرد«و یا » بگذارد«ا دارد که حیاتش را ر
او خـود قربـانی شـد،    . کننده بود و هم قربانی گاه تو، او براي ما هم قربانی در پیش. قربانی شد، ظفر یافت

فرزند تـو در  . ي ما کرد ود را نیز اسیر و بردهاو که از تو به وجود آمده بود، خ. کننده هم او بود ولی قربانی
دلیل نیست که برتو رجاي واثق دارم که رذایل مرا بـه دسـت او بهبـود     بی. حقیقت از ما بندگانی ساخت

اگر این نبود، من تمام امیـدهایم  . کند نشیند و ما را نزد تو شفاعت می خواهی بخشید؛ او در یمین تو می
لیکن تدبیري که تو . آري؛ سترگ و فزون از شمار. شمار و عظیمند ذایل من بیزیرا ر. دادم را از دست می

اگر او پوششـی جسـمانی نیافتـه بـود، و در میـان مـا       . تر است تر و عالی کنی، قوي ها می ي آن براي چاره

                                                
  23، بند 6نامه به رومیان، باب  1
  5، بند 2ي اول به تیموتاؤس، باب  نامه 2
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د، بسیار بعید است و نسب زندگی نکرده بود، می ت به پنداشتیم که امر تو براي آن که با انسان  پیوند خور
  .گشتیم خود ناامید و مأیوس می

من که بر اثر گناهان و سنگینی فقرم بر زمین افتـاده بـودم، گمـان گریـز از کـنج تنهـایی را در سـر        
مسیح، مرگ را به خاطر همگان برگزیـد  «: بخشت در برابرم ایستادي اما تو با کلمات ایمنی. پرورانده بودم
. »که براي او زندگی کنند؛ اویی کـه بـه خـاطر آنـان کشـته شـد      زیند دیگر نه براي خود،  تا آنان که می

زنم تا زندگانی کنم  هایم را بر هم می کنم و گمان هاي خاطرم را در تو تمام می بنگر که دغدغه! پروردگارا
فرزندت که «. مرا بیاموز و شفا ده. تو بر جهل و ناتوانی من آگاهی. هاي مشیت تو را در نظر آورم و زیبایی

هـا   بگـذار تـا آسـمان   . ، با خون خود مرا خریده است»ي خزاین مکتوم خرد و دانش نزد اوست همه کلید
اي  این منجـی . زیرا من براي آن منجی ذبیح، خود بهایی خواهم پرداخت. دیگر مرا مورد افترا قرار ندهند

خواهم  احساس فقر میکنم و با  آشامامم، توزیعش می کنم، می یابمش، تناول می را که با تمام وجود درمی
کننـد و اشـباع    که همراه با دیگران در سیر شدن و پر گشتن از او شریک شـوم؛ آنـان کـه تنـاولش مـی     

  .»1گر پروردگار خواهند بود جویندش، جملگی ستایش آنانی که می«شوند و  می

                                                
اي از  در این نوع عبادت، سـفره «: مقرر گردید» پولس حواري«اشاره به مراسم عشاء ربانی، یکی از مناسک مسیحیت است که از زمان  1

ي آخـرین طعـام عیسـی مسـیح یـاد       یعنـی از سـفره  . شـد  اي انجام مـی  طعام، تشریفات سادهگستردند و در اثناي صرف  براي طعام می
گرفتند و چون این تشریفات به صورت عبادت شـکرانه   کردند و از تغذیه و قربانی مسیح، به جسد و خون او از نان و شراب رمزي می می

مـرور ایـام    همـین کـه بـه   . است» شکرگزاري«زبان یونانی، به معنی  نامیدند که به می) افخارستیا(شد، آن را آیین قربانی مقدس  ادا می
پـس،   آني عـام بـراي همـه تـدریجاً غیـرممکن شـد و از        عدد مسیحیان افزایش یافت و جوامع عیسویان وسعت گرفت، گشودن سفره

تسـوینگلی بـر حسـب    . فـا گردیـد  ي مراسم عبادت عمومی، فقط در روزهاي یکشـنبه اکت  رفته به مراسم عشاي ربانی، بعد از خاتمه رفته
ر و تماثیل و صلیب و ها را از کلیساها بردارند و سرودها را بدون ارغنون بسرایند و  مبادي تند خود، مردم زوریخ را دعوت کرد که تمام ص

نـان و شـراب،    براي این که آداب مراسم دینی را در کلیسا موقوف سازند، اظهار کرد که وقتی عیسی در هنگام عشاي ربانی گفـت ایـن  
خواست بگوید کـه آن هـر دو عالمـت وجـود او      اي از جسم اوست، بلکه می خون و گوشت بدن است، مقصودش آن نبود که حقیقتاً پاره

هـا هـزار    از این رو بر خالف عقل است که تصور شود بدن و خون عیسی، در آن واحد، هم در آسـمان باشـد و هـم در روي ده   . باشد می
به زعم او، نان و شراب را امري رمزي باید دانسـت کـه در حقیقـت، یادگـار مقدسـی از      ). که لوتر معتقد بود چنان(ین محراب بر روي زم

پس راه صحیح براي انجام مراسم عشاي ربانی، آن است کـه هـر عیسـوي    . صلیب آویختن عیسی و فداکاري او در راه نجات بشري است
، جان تاریخ جامع ادیان» .ر خود را مطابق مسیحیان صدر اول قرار دهد و از تشریفات بکاهداالمکان کردار و گفتا معتقد، سعی کند حتّی

  673و  672، 622اصغر حکمت، صص ي علی بی ناس، ترجمه
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  باب یازدهم

1  
  خداوند بدایت و نهایت این اعترافات

چـه را بـه تـو     گونـه ممکـن اسـت آن    ا که ابدیت سهم توست، چـه ج پروردگارا از آن گویم؟ چه می! آه
خبر باشی؟ اما از چـه رو بایـد حکـایتی چنـین      گذرد، بی چه در زمان می گویم، ندانسته باشی و از آن می

ي این احوال برایت بپردازم؟ بدون تردید، این کار نه به منظور آگاه ساختن تو، بلکه براي  مبسوط از همه
: خواننـد، عشـق تـو را زنـده کنـد و تـا همـه بگـوییم         ي کسانی که اثر مرا می من و همه آن است که در

من براي عشق بـه  «: ام، باز هم خواهم گفت پیش از این گفته» !1غایت ممدوح پروردگار بزرگ است و به«
 بـه مـا  ] محـض [کنیم، حقیقت  زیرا هنگامی که ما دعا می. کنم ي این کارها را می محبت توست که همه

» .2حتّی پیش از آن که شـما از پـدر درخواسـتی کـرده باشـید، او از نیـاز شـما بـاخبر اسـت         «: گوید می
پایانت نسـبت بـه خودمـان،     هاي بی هاي خود و اذعان به مهربانی نوایی چنین است که با اعتراف به بی این

ي، یکسره ببخشـایی و مـا   ا چه را به عطا کردن آغاز کرده باشد که آن. گشاییم قلب خود را به سوي تو می
زیـرا تـو مـا را بـه     . بختی را در تـو بچشـیم   هایمان نپوسیم تا طعم خوش نیک دیگر در خود و شوربختی

خویی، پشیمانی در گناه، عطش عدالت، مهربانی با قلبی سرشار از خلـوص و   احساس فقر در اندیشه، نرم
  .3آرامش دعوت کردي

زیرا این تو بـودي کـه   . زاران حکایت از خویش برایت بازگفتمي خود، ه من در حد توان و ارادهباري؛ 
  !4پایان است خداي من، خوبی و رحمت تو چه بی! پروردگارا. در آغاز از من خواستی تا نزد تو اعتراف کنم

4  
  طلب معرفت الهی از نصوص مقدس

ها  مکاشفاتی که با آن ها، و ها، تسلی ها، وحشت تنهایی براي نقل تمامی تشویش ي من به و اما آیا خامه
کند؟ حتّی اگـر   مرا به موعظه کردن کالمت و توصیف اصولِ مقدست براي مردم قادر ساختی، کفایت می

                                                
  3، بند 145مزامیر، باب  1
  8، بند 6انجیل متی، باب  2
  9تا  3، بندهاي 5ملهم از انجیل متی، باب  3
  1، بند 86مزامیر، باب  4
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هاست کـه بـا    مدت. چیز کفایت کند، زمان براي انجام چنین کاري ضیق است این خامه براي روایت همه
آن و نیز نخسـتین انـواري کـه بـر مـن       سوزم و به رغم وقوف نسبت به اندیشه در قانون و مشیت تو، می

ي ابهام است؛ مگر آن که تو با قدرت خویش، ضعف مرا از بـین   اي امور نزد من در پس پرده تاباندي، پاره
  .برده باشی
هاي ضروري از بدن، کار  مراقبت] صرف[توانم خارج از امور روزمره  خواهم اوقات فراغتی را که می نمی

دهـم، بـراي خـود     خواه انجام مـی  چه را به دل بایست انجام دهم، و آن م میفکري، خدماتی که براي مرد
  .هاي گوناگون دیگر بپراکنم و تلف کنم تنظیم کنم و به دغدغه

بگذار تا شفقتت تمناي مرا برآورده سازد؛ آتش تمنا  .1اي خدا من، به دعاي من گوش سپار! پروردگارا
بینـی کـه در    تو نیک می«. خواهد برادرانم را نیز منتفع کند کشد، بلکه می نه فقط به جانب من زبانه می

ها خادمان تو گردند و  ، تا آن2به من رخصت ده تا اندیشه و زبانم را وقف تو کنم. گذرد قلب من چنین می
در حـالی کـه تـو بـه     » .3زیرا من فقیر و محرومم. چه را که بایستی به تو بازپس دهم، به من عطا کن آن

بـراي    شود، غنی هستی و بـی هـیچ دغدغـه    هایی که به درگاهت می ها و التماس ی استغاثهي تمام اندازه
. جا و دروغ و ناروا بپاالي لبان مرا، از برون و از درون، از هرگونه جسارت بی. خویش، فقط نگران ما هستی

دان نشـوم و  هـا سـرگر   تـا در میـان آن   ها محظوظ گـردم  پاکی درك کنم و از آن بگذار تا نصوص تو را به
اي ! پروردگـارا . به من گوش سپار و بر من رحم کـن ! پروردگارا. ها گمراه ننمایم کس را نسبت به آن هیچ

بینـان و اعتبـار و    ي نابینایان و توان ناتوانان، تـو همچنـین فـروغ قلـب روشـن      اي فروغ دیده! خداي من
چـه، اگـر   . »4آیـد، بشـنو   ورطـه مـی  فریادش را که از قعـر  «بر روح من توجه کن و . شهامت اقویا هستی

هاي تو در ژرفناي مهلکه نیز حضور نداشته باشد، به کجا خواهیم رفت؟ و فریادمان را به گوش چه  گوش
  کسی خواهیم رسانید؟

. کننـد  فقط اشـارتی بنمـایی، لحظـات پـرواز مـی     چه  چنان» .5روز، متعلق به توست و شب، از آن تو«
ي رازهاي مشیت تو الزم است، برایم فراهم کن و بگذار تا ابـواب آن بـر    مجالی را که براي شنیدن درباره

همـه صـفحات،    اي کـه ایـن   شک، بیهوده نیست تو خواسته بی. رویی کسانی که در میکوبند، بسته نباشد
وآمـد و   ایـن مراتـع نیـز آهـوانی دارنـد کـه در آن بـه رفـت        . بدین پایه ژرف و پر راز و رمز نگاشته شـود 

                                                
  1، بند 61ر، باب مزامی 1
  15، بند 65مزامیر، باب  2
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تعلـیم  ! پروردگـارا . 1پردازند ها می آرامند، و به نشخوار علف کنند، در آن می غولند، چرا میوگذار مش گشت
. سـازد  این است که کالم تو خشنودم مـی . مرا به کمال رسان و معانی این صفحات را بر من مکشوف دار

رم، بر من عطـا  دا چه را که دوست می آن. کند تر مرا محظوظ می ها بیش ي لذایذ و خوشی کالم تو از همه
هـا و   بخشـش . زیرا دوستش دارم و این تو هستی که نعمت دوست داشتنش را به من ارزانی داشتی. کن

هـایم   توانم در کتاب کاري کن که هرچه را که می. ي خود را دریاب شاخسار تشنه. عطایایت را ترك مکن
بگذار تا . ي تو بنوشم گذار تا از سرچشمهب. بگذار تا صالي مدایح تو را بنیوشم«. بیابم و نزد تو اعتراف کنم

هاي آسـمان و زمـین را کـه تـو از آغـاز تـا انجـام         ي زیبایی همه» .هاي مشیت تو را در نظر آورم شگفتی
  .ات منتفع گردم ي فاضله پرداختی، در نظر آورم؛ تا آن زمان که از رستاخیز تو و مدینه

ي زمینـی   دانم که آرزوي من بر هـیچ پدیـده   می .»2بر من رحم کن و حاجت مرا روا ساز«! پروردگارا
ي فاخر، نه مفاخر و مشاغل مهم، نه سوداهاي  گیرد؛ نه طال، نه نقره، نه احجار کریمه، نه البسه تعلق نمی

چه که خیر  کند و هر آن همراهی می» حیات«جسم، و نه اطفاي نیازهاي جسمانی که ما را در مسیر این 
ها را افزون و دوچنـدان   تو را بجویم و عدالت تو را پی جویم، تمام این زیبایی اگر سلطنت«. ماند باقی می

متکبـران، لذایـذ   «. سـازد  چه را که آرزوي مـن بیـدار مـی    خداي من، بنگر آن» .3بر ما ارزانی خواهد کرد
دهـد، هـیچ شـباهتی     چه مشیت تـو بـه انسـان مـی     خویش را بر من عرضه داشتند، لیک این لذایذ با آن

لطفـی  . بنگر اي پدر، نگاه کن، ببین و تأیید نما. سازد این مشیت توست که آرزوي مرا بیدار می ».4دندار
هاي مهربان تو، مشمول نجات و رحمت تو گردم و آن که بـاغِ پنهـان کـالم تـو را      کن و بگذار تا زیر نگاه

ح، فرزندت ـ کسی کـه   تو را به سرورمان، عیسی مسی. گشاید، ذهن من است که بر در آن کوفته است می
ي او را پی ما  اي ـ به کسی که به واسطه اي که بین ما و خودت قرار داده اي؛ میانجی در یمین خود نشانده

ات  به نام کلمه! در پی ما گشتی تا ما نیز تو را بجوییم! کردیم وجو نمی گشتی، در حالی که ما تو را جست
میان دیگران؛ به نام یکتا فرزندت که با او تمامی مؤمنان را ـ چیز را خلق کردي و مرا نیز در  که بدان همه

تو را به آن کسی که در یمین تو نشسته و «که من نیز در میان آنانم ـ به پذیرفتن حقیقت دعوت کردي، 
او کسی است ! دهم ، سوگند می»5کند و نزد او تمامی خزاین حکمت و معرفت نهان است ما را شفاعت می
او خـود، در انجیـل   «: ي او نوشـته اسـت   جویمش؛ کسی که موسـی دربـاره   تو می هاي است که در کتاب

فسِ حقیقت است درباره   ».6ي خود خواهد گفت و او نَ
                                                

  9و  8، بندهاي 29مزامیر، باب  1
  7، بند 26مزامیر، باب  2
  34، بند 6انجیل متی، باب  3
  86و  85، بندهاي 118مزامیر، باب  4
  4، بند 2نامه به کولسیان، باب  5
  46، بند 5انجیل یوحنا، باب  6
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3  
  1طلب کشف معانی حقیقی آیات تکوین خلقت

این . را آفریدي» در اصل، آسمان و زمین«طور  استماع و ادراك آن را ارزانی فرما که چهبه من امکان 
جا که تو با او سخن گفته بودي، رخت بربست  از این. او این را نوشت و ناپدید شد. اشته استرا موسی نگ

. شـدم  جا بـود، دسـت بـه دامـانش مـی      اگر این. تا نزدیک تو جاي گیرد و اینک دیگر در برابر من نیست
گـوش بـه   کردم که معناي این متن را بر مـن روشـن سـازد و     پرسیدمش و به نام تو از او استدعا می می

گفـت، صـدایش را بـه عبـث بـر       اگر او به عبري سخن می. سپردم شد، می کالمی که از دهانش خارج می
گفت، کالمـش را   اما اگر به التین سخن می. توانست بر ذهن من اثر کند کوفت و هرگز نمی گوش من می

، دانستم از او بود؟ نه؛ فهمیدم گوید؟ آیا هنگامی که می دانستم که راست می لیک از کجا می. فهمیدم می
حقیقت، نه عبري، نه یونانی، نه . فهمیدم ي درون بود که می از بخش متراکمی از اندیشه. از درون من بود

او راسـت  « : فهمیـدم  مساعدت دهان و زبان و بی صداي هجا هـم مـی   بی. التین، و نه به زبان بربرهاست
ا  » !تو حقیقت را گفتی«: گفتم ه، از خدا به انسان میو من با اطمینان و اعتقاد به این عقید» .گوید می امـ

گفـت،   خواهم که ذهن کسی را که زمـانی سـخن حـق مـی     اینک، بی هیچ پرسشی از تو اي حقیقت، می
تو چنان کردي ! کنم، گناهان مرا ببخشایی خواهم، خداي من، و به درگاهت دعا می از تو می. آکنده سازي

  .ها را نیز دریابم پس چنان کن که آن. گویدي تو این چیزها را ب که بنده

4  
  صداي آسمان و زمین در حقانیت خالق

کننـد و   زیـرا تغییـر مـی   . زنند کـه مخلوقنـد   ها فریاد می آن .این است که آسمان و زمین وجود دارند
قبالً چیز نیست که  اما آن چیزي که خلق نشده و با این حال وجود دارد، حاوي هیچ. پذیرند گونی می گونه

زیرا آفریده ! ما هستیم«: اند زنند که به خوديِ خود آفریده نشده ها باز هم فریاد می آن. آن را نداشته است
گویـد، عـین    و این صدایی که با ما سـخن مـی  » .ما قبل از وجود نبودیم تا بتوانیم موجود شویم. ایم شده

  .یقین است
تـو کـه خـوبی،    ! ها زیبایند چه، آن. اي؛ تو که زیبایی ها را آفریده پس این تو هستی، پروردگارا، که آن

سن، و کمال وجودشان به ماننـده . ها هستند تو که هستی، زیرا آن. ها خوبند زیرا آن ي تـو   لیک جمال، ح
دانـیم و از تـو    مـا ایـن را مـی   . ي با تو، نه زیبایند و نه خوب و نه صاحب هستی نیست و حتّی در مقایسه
  .پایان تو، جهلی بیش نیست علم ما در برابر دانش بی. کنیم طلب لطف و مرحمت می

                                                
فر تکوین، باب  1 ي تحریر درآورده است او در باب تکوین، سه اثر به رشته. کند وگو می ، گفت1، بند 1از این پس با تکیه بر س.  
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5  
  .خلقت حاصل کالم الهی است

گونه آسمان و زمین را خلق کردي، و چـه افـزاري را بـراي کـاري چنـین شـگرف بـه خـدمت          اما چه
دهد،  گري که جسمی را با کمک جسمی دیگر شکل می گمان، تو مانند یک هنرمند یا صنعت گرفتی؟ بی

بینـد،   اي که با چشم درون مـی  چه، او به صرافت ذهن خود قادر است اجسام را به گونه. کردي میعمل ن
گشـت؟   گونـه بـه ذهـن متبـادر مـی      اگر تو ذهن را نیافریده بودي، این قدرت چـه . نمود خارجی ببخشد
ه پیش از این اي ک نهد؛ ماده خود را می] تصور ذهنی[اي که پیش از این وجود داشته،  وانگهی، او بر ماده

اما اگر تـو  .... وجود داشته و سپس تغییر شکل یافته، همچون خاك، سنگ، چوب، طال، و هر جنس دیگر
یافتند؟ این تو بودي کـه تـن و جـان هنرمنـد را آفریـدي و       ها را خلق نکرده بودي، از کجا هستی می آن

سـازد، نبـوغی کـه بـا آن در درون      یاي را که از آن چیزي م راند، ماده روحی را که بر اعضایش فرمان می
کند  بیند و اعضا و جوارح و حواسی که آن را تفسیر می خود طرحی را که بعدها به اجرا درخواهد آمد می

چه بـه اجـرا درآورده    و پس از آن ذهن را از هر آن 1ها اهداف روحش را به ماده انتقال میدهد و بر اثر آن
این قاضی درونی ـ مشورت کند تا بداند آیـا کـاري نیکـو صـورت       سازد تا او با حقیقت ـ  است، مطلع می
  پذیرفته است؟

کنـی؟   ها را خلـق مـی   گونه آن اما تو چه. ستایند چیز می ي همه به عنوان آفریننده ها تو را، ي این همه
و  یقین تو آسمان و زمین را نه در آسمان آفریدي اي؟ به گونه آسمان و زمین را خلق کرده خداي من، چه

جهانی نبـود کـه تـو جهـان را     . ها و نیز بستگی زمین و آسمان نه در هوا بود و نه در زیر آب. نه بر زمین
زیرا فضاي آفرینش، پـیش از آن کـه بـراي هسـتی     . فضایی نبود که تو در آن جهان را بیافرینی. آفریدي

چه که تـو   آن. را خلق کنیاي در دست نداشتی تا از آن زمین و آسمان  تو ماده. خلق شود، وجود نداشت
اي، از کجا به تو خواهد رسید تا از آن چیزي بسازي؟ اگر تو علت هستی نبودي، چه چیزي وجود  نساخته

  .بر استواري کالم تو بود که هستی جان گرفت. »و عالم هست شد! باش«: گاه تو گفتی داشت؟ پس آن می

6  
  .درك کالم خالق، طبق قانون زمان، محال است

ایـن  «مانند آن صدایی است که از میان ابرهـا رسـید و گفـت    ] کالم تو[گونه سخن گفتی؟ آیا  هاما چ
. آغازي داشـت و انجـامی  . این کالم شنیده شد و سپس دیگر به گوش نرسید ؟»2فرزند محبوب من است

                                                
  9، بند 33مزامیر، باب  1
  6، بند 17؛ و نیز باب 17، بند 3انجیل متی، باب  2
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ن سـان تـا واپسـی    هجاها به ارتعاش درآمدند و گذشتند؛ یکی در پی دیگري، سومی در پی دومی، و بدین
شود که این کالم، بر اثر عضـوي متحـرك و زودگـذر ادا     جا آشکار می از این. از آن پس سکوت بود. کالم
گوشِ ظاهر کلماتی را که در . چه که تو اراده خواهی کرد زبان، مخلوقی است براي خدمت به آن. شود می

ي  زنـد و بـه حکـم اراده    زمان خاص بیان شده، با خرد و عقل ـ که در واقع گوش درون است ـ پیوند می  
اند، با کالم  اما عقل، این کلمات را که در زمان خاموشی و سکوت به ارتعاش درآمده. شنود سرمدي تو می
این کلمـات در فضـاي مـادون مـن     . این متفاوت است؛ بسیار متفاوت«: گوید سنجد و می سرمدي تو می

اما کالم خداوند فراتـر از مـن   . گذرند گریزند و می زیرا می. نمایند، نیستند چه را که می جریان دارند و آن
  ».چرا که کالم او سرمدي است. است

هـا را   چـه آن  ، اگـر چنـان  »آسمان و زمـین باشـند  «اي که  پس اگر با کلماتی مصوت و زودگذر، گفته
اي، مفهومش این است که یش از آن، یعنی قبل از وجود آسمان و زمـین، یـک خلقـت جسـمانی      آفریده
در . د داشته که از آن نوسانی سابقاً سر زده که این صدا را هم در همان لحظه به لرزش درآورده استوجو

تردید تو آن را بی کمک صدایی با  حالی که پیش از آسمان و زمین، جسمی نبوده است و یا اگر بوده، بی
ی بـه وجـود آیـد کـه     درپـ  باشد که دقیقاً امکان خلق صدایی با کلمات پـی . هجاي متناوب آفریده بودي

زیرا بنا بر شرط وجودي چنین صدایی، یک جسم، هر چه باشـد،  » !اي آسمان و زمین، باشید«: گوید می
پس خداوندا، براي خلقت این جسم که بر . توانست موجود باشد اگر تو به آن هستی نبخشیده بودي، نمی

  اي؟ به خدمت گرفتهآمد، کدامین کالم را  را آن امکان صدور چنین کلماتی به دست می

7  
  .اش آفرید خداوند، عالم را با کلمه

خوانی؛ کالمی کـه مفهـومش ایـن     چنین است که تو ما را به درك کالم و دستگاه وجود خلقت فرامی
چیزي که تا ابد به طور مستمر بیـان  » .خداوند نزد توست؛ تویی که خود نیز به یک تعبیر خدایی«: است
این تناوب کلمات نیسـت کـه یکـی بـه پایـان رسـیده و       . گردد اوم بیان میچیز در آن مد شود و همه می

لیک تمـامی آن در دم و تـا   . چیز بتواند گفته شده باشد دیگري در پی آن آید، به طوري که در انتها همه
نه سرمدیتی حقیقـی در کـار بـود و نـه حقیقتـاً      . اگر غیر از این بود، زمان بود و تغییر. شود ابد بیان می

  .دیتیسرم
کـنم   دانم و نزد تو اقرار می من این را می! پروردگارا. گویم دانم خداي من، و تو را سپاس می این را می

عقیـده اسـت و تـو را تقـدیس      ناشناس نباشد و حق یقین را انکار نکند، با مـن هـم   و هر آن کس که حق
د داشتن و هستی در زمـانی کـه   دانیم که نیست شدن پس از وجو دانیم، پروردگارا، ما می ما می. کند می
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لیکن در کالم تو که در حقیقت فناناپذیر و ابدي است، گـذر و تـوالی   . ایم، یعنی مردن و زنده شدن نبوده
شود و هر چه  اي، جاري می چه را گفته همچنین بر اثر کالم ازلی توست که به طور مداوم آن. وجود ندارد
ي  همـه، همـه   با این. که هرچه از توست با کالمت آفریديشود و جز این نیست  گویی هست می را که می

  .ها در همان زمان اتفاق نیافتاده است ها از روز ازل نبوده و هستیِ آن آن

8  
  افروزد فروغ حقیقی که تمام آدمیان را برمی

دانـم   لـیکن نمـی  . کـنم  در یک معنـی آن را درك مـی  . اي خداي من! خواهم، پروردگارا چرا از تو می
چه بدایتی دارد، نهایتی نیز بر آن مترتب است، وقتی شروع و  آیا باید گفت که هر آن. ه بیانش کنمگون چه

پایـان  «و » آغـاز شـدن  «پذیرد که عقل سرمدي ـ که در آن هیچ آغاز و انجامی نیسـت ـ بایـد      پایان می
ایـن چیـزي   . گویـد  است و با ما سخن مـی » اصل«آن را بازشناسد؟ این عقل، کالم توست که » پذیرفتن

است که در انجیل مقدس با زبان جسم بر ما سروده است و ایـن کـالم، بـر گـوش ظـاهري مردمـان بـه        
وجو کنند، و آن را در حقیقتی آبـی   باشد که آن را باور کنند، در خویش آن را جست. ارتعاش آمده است

  .آموزد را درس می ي مریدان خویش ي عالم، همه بیابند که در آن مرشد و نیکو و آموزگار یگانه
این همان است که در واقع با ما سـخن  : گوید شنوم پروردگارا؛ صدایی که می جا صداي تو را می در آن

دهد، کالمی نیست کـه   آموزد و آن کالمی که به رغم بیان الفاظ درسی نمی زیرا به ما درس می. گوید می
آمـوزد؟ زیـرا دروس مخلوقـات     ا درس مـی اما چه کسی جز حقیقت تغییرناپـذیر، مـا ر  . در ما جاري شود

غیرثابت و گذرا، فقط ارزش آن را دارند که ما را به جانب حق هدایت کنند؛ حقیقتی که خود داراي ثبات 
  .است

سپاریم، بـا اسـتماع    هنگامی که ایستاده بر کالم او گوش می. آموزیم حقیقت درس می در اوست که به
براي ایـن اسـت کـه او    . 1خوریم ایم پیوند می کس که از او آمده شویم و با آن خشنود می» داماد«صداي 

هایمـان   ي موجودات نداشـت، در هنگـام سـرگردانی    زیرا که اگر او موجودیتی فراتر از همه. است» اصل«
کنـیم و هـم از آن    گردیم، خودانگیختـه توبـه مـی    هر گاه از خطایی بازمی. دانستیم به کجا بازگردیم نمی

اسـت و کـالم او،   » اصـل «زیـرا او  . شـویم  کند، واقـف مـی   امان که او به ما گوشزد میروست که بر خطاه
  .»2خطاب به ماست«

                                                
  29، بند 3انجیل یوحنا، باب  1
  25، بند 8انجیل یوحنا، باب  2
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9  
  تنها در انتظار مواعید الهی

که تو آسمان و زمین را آفریدي و در آن، کالم تو، فرزند تو، فضـیلت   در همین اصل است» !خداوندا«
چه کسی این را خواهد . برانگیز خواهد بود ن تحسینتو، حکمت تو، حقیقت تو، قول تو، و فعل تو، همچنا

بخشد  فهمید؟ چه کسی آن را روایت خواهد کرد؟ این کداین نور است که قلب مرا به تناوب، روشنایی می
لرزم، زیرا از برخی جهات با آن  می. سوزم لرزم و می کوبد؟ من از عشق می و بی هیچ زخم زدن، بر آن می

ایـن خـود   ] آري[خرد، . هاي دیگر به آن شباهت دارم سوزم، زیرا از جنبه عشق میتفاوت بسیار دارم و از 
هایم ضعیف و فرسوده  نوایی اگر من در ظلمات و سنگینی بار بی. سازد دم مرا روشن می به خرد است که دم

قـوتم  «، زیرا بـه هنگـام محرومیـت   . گسالند پوشانندم، از هم می شوم، او ابرهاي روحم را که دوباره درمی
که ! پروردگارا«جا که تو،  تا آن. که حتّی قادر نیستم که بار خیرم را بر دوش کشم» 1قدر فرسوده شده آن

تـو  . کنی هایم را چاره می ، باز هم تمامی ضعف»2اي ها و جورها نشان داده خودت را منجی من از دام ظلم
ی به کمال خـواهی رسـاند و امیـال مـرا بـا      مرا در رحمت و مهربان. واخواهی ستاند» ندگی مرا از تباهی«

به مدد امید، «. »عهد شبابم مانند پرهاي عقاب دوباره سر خواهد زد«زیرا  .محاسنت سیراب خواهی کرد
تواند صداي باطنی تو را بشنود؟  چه کسی می» .3هایت هستیم ایم و صبورانه منتظر اداي وعده نجات یافته

. چقدر کارهاي تو شـگفت و فراواننـد  «: سروش پنهان تو فریاد برآورمخواهم در  من، سرشار از ایمان، می
در همین اصل است که تو آسـمان و زمـین را   «؛ »؟4اي چیز را آفریده تو با حکمت خودت همه! پروردگارا
  ».اي خلق کرده

10  
  خلق جدید با ازلیت الهی

، هنوز در خطـاي  »ه استکرد خداوند پیش از خلقت آسمان و زمین چه می«گویند  آیا کسانی که می
زده پـس چـرا پیوسـته از     کار بوده است و اگر هیچ کاري از او سر نمی برند؟ اگر او بی به سر نمی 5کهولت

کار پرهیز ننموده است تا آتیه نیز مانند عهد ماضی بگذرد؟ اگر حرکتی جدیـد در خداونـد ایجـاد شـده     
تـوان از ازلیـت    گونـه مـی   نشده قرار گرفته، چهتر خلق  اي جدید بر خلقت چیزي که پیش است، اگر اراده

                                                
1   
2   
3   
4   
5   
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. ي خداوند یک مخلوق نیست اي نوظهور تکوین یافته است؟ زیرا اراده حقیقی صحبت کرد، جایی که اراده
ي خالق بر وجود آن تعلق نگرفته  هیچ مخلوقی نیست که اراده. مشیتی است که بر هر خلقتی تفوق دارد

نماید، چرا که اگر در ذات خداوندي چیزهایی پدید آیند که  او تبلور می ي خداوند در ذات پس اراده. باشد
اگر خداونـد از ازل بـر وجـود آفـرینش اراده     . توان آن را ازلی نامید مسبوق نباشند، در حقیقت دیگر نمی

  کرده بود، چرا آفرینش نیز، خود ازلی نیست؟

11  
  .سرمدیت الهی بیرون از زمان است

اي روشنایی خردها، آنـان هنـوز   . کنند گویند، تو را درك نمی که چنین می کسانی !اي حکمت ربانی
آنان در آرزوي چشیدن . گونه آفریده شده است چه  دست تو و در تو به وجود آمده، چه یابند که آن درنمی

  .»کند ذهنشان سرشار از بیهودگی بر فراز امواج گذشته و آینده پرواز می«ها هستند، اما  طعم جاودانگی
چه کسی مانع این ادراك خواهد شد؟ چه کسی آن را براي داشتن اندك ثباتی مهار خواهد کرد؟ چه 

ناپذیر را گمانه خواهد زد؟ چـه کسـی آن را بـا زمـان همـواره       کسی سرور و شکوه حقیقت جاوید و خلل
طول زمـان جـز بـا    توانست ببیند که  ثبات قیاس خواهد کرد تا هر گونه شباهتی را محال بیابد؟ او می بی

تواند سپري شود و  شمار به وجود نیامده است؛ لحظاتی که صرفاً یکی پس از دیگري می توالی لحظات بی
چیز حاضر بوده است و زمان هرگـز   چیز در پی چیز دیگر نبوده، همه در مقابل، نزد حقیقت سرمدي هیچ

در تعقیب آینده است و فرداها در پیـر  ي گذشته  توانست ببیند که همه او می. توقف و توالی نداشته است
ي آینـده، وجـود خـود و جریـان خـویش را از حقیقـت موجـود         ي گذشته و همه آیند و همه دیروزها می

گونـه، حقیقـت    ي انسان را جلودار خواهد بود تا بایسـتد و ببینـد چـه    چه کسی خرد و اندیشه. گیرند می
کند؟ آیـا دسـت مـن چنـین      ه و آینده را تبیین میسرمدي که نه در گذشته است و نه در آینده، گذشت

ي دستی، توان مبادرت ورزیدن به چنین کـاري را خواهـد    قدرتی را خواهد داشت؟ آیا کالم من به مثابه
  داشت؟

12  
  خداوند پیش از خلقت

شخصی » کرده است؟ خداوند پیش از خلقت آسمان و زمین چه می« :و اینک پاسخ من به این پرسش
بـراي کسـانی کـه چنـین رازهـایی را      «: گفـت  از سختی این پرسش، به صـرافت طبـع، مـی    براي احتراز

قاب مهیا می وجو می جست ماند،  ها که به مزاح می گونه پاسخ من قصد ندارم از این» .گردد کنند، عذاب و ع
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اهـد  نه؛ این پاسخ مـن نخو . بینی چیزي است و استهزا و مطایبه چیزي دیگر روشن. سخنی به میان آورم
توانم بین تجاهل و تمسخر کسی که چنین پرسش ژرفی در ذهن پرورانده و با تحسـین   عالوه نمی به. بود

  .ي ناتوان این پرسش، تمیزي قائل شوم دهنده پاسخ
این تو هستی که خالق جمیع مخلوقاتی، و اگر آسمان و زمین خـود ترجمـان   ! گویم خداوندا لیک می

. کرده اسـت  خداوند پیش از آن که آسمان و زمین را بپردازد، هیچ نمی :توانم گفت خلقتند، به جرأت می
توانست مبادرت ورزد؟ خداوندا، لطفی بنما تا من با همان روشنی که  زیرا خداوند جز خلق به چه کار می

  .چه را که میل دارم بدانم، فراگیرم دانم هیچ مخلوقی پیش از آفرینش خلق نشده است، تمام آن می

13  
  .بر وجود عالم، متصور نیست 1مقدمزمانی 

شگفت آید که چـرا تـو ـ اي خـداي      بهي گذشته  هاي ازمنه زنان در میان انگاره پرسه مغزي اگر سبک
هـا و زمینـی ـ در طـی      اي، تو که کارگزار اصلی آسـمان  چیز را آفریده و برقرار داشته قادر و توانا که همه

اي، به او بگو بیدار شو و بر  اجتناب کرده] خلقت[از این امر قرون متمادي و تا واپسین روز خلق آفرینش 
  .خطاي خود هوشیار باش که چنین درك محدودي، اسباب شگفتی است

ها را  گونه ممکن است قرونی متمادي سپري شوند، بی آن که تو، اي خالق و صانع قرون، هنوز آن چه
گونه جاري شده است،  ي، زمانی قابل تصور بود؟ چهبه فعل درآورده باشی؟ آیا اگر تو زمان را نیافریده بود

  در صورتی که هرگز نبوده است؟
چه پیش از خلقت آسمان و زمین به دست تو، زمـانی   ها شدي ـ چنان  پس چون تو صانع جمیع زمان

نـد  ا توانسـته  هـا نمـی   اي و زمان زیرا زمان را تو آفریده اي؟ گویند که تو فارغ بوده ایجاد شد ـ از چه رو می 
طرف، اگر هیچ زمانی قبل از آسمان  و از آن. ها را به فعل درآورده باشی جاري شوند، پیش از آن که تو آن

کردي؟ هرگز جـایی کـه زمـان     چه می» در آن هنگام«شود که تو  و زمین وجود نداشت، چرا پرسیده می
پیشـی  » زمـان «و از نیست کـه تـ  » زمان«این در متن . هم موجود نبوده است» آن وقت«وجود نداشته، 

لیـک تـو از بلنـداي حقیقـت     . بـودي  تـر نمـی   هـا بـیش   ي زمـان  اگر غیر از این بود، تو از همـه . گیري می
چه، آینده آینـده اسـت و   . تر بودي و بر تمامی آینده اشراف داري ها بیش حاضرت، از تمام گذشته همیشه

 .»2شـود  هاي تـو تمـام نمـی    تی و سالهمان هس«در حالی که تو . هنوز نرسیده تا به گذشته تبدیل شود
سـنوات تـو   . آیند تا همه به پیش بروند روند و می لیکن سنوات ما می. آیند روند و نه می سنوات تو نه می

                                                
1 un temps antérieur  

  28و  27، بندهاي 102مزامیر، باب  2
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زیرا . شوند رسند، رانده نمی شوند و با سنواتی که می ها سپري نمی آن. زیرا که حاضرند. همه با هم هستند
دهد و واپسین  چرا که امروز تو جاي خود را به روز واپسین نمی. است» جاودانه«یک امروز . گذرا نیستند

ي انباز در ابـدیت   از همین رو فرزندي را به مثابه. امروز تو جاودانه است. شود روز تو، جانشین دیروز نمی
تـو  . توانـد  ي ي ازمنه پرداختـه  همه» .1ام تو را امروز به این دنیا آورده«: اي اي و به او گفته به وجود آورده

  .پیش از جمیع ازمنه هستی و هرگز زمانی پیش از آن که زمانی باشد، نتواند بود

14  
  معضل زمان

زیرا تو خود خالقِ زمانی و هیچ زمانی در جاودانگی با تـو  . اي در هیچ زمانی تو فارغ از انجام کار نبوده
پس در واقـع  . بود بود، دیگر زمان نمی اگر زمان نیز چنین. زیرا تو ثابت و بدون تغییر هستی. انباز نیست

توانـد حتّـی در    زمان چیست؟ چه کسی قادر است به اختصار و سادگی آن را توضیح دهد؟ چه کسی می
گاه بتواند با کلمات آن را بیان کند؟ با این حال، آیا تصوري آشـناتر و   ذهن، طرحی از آن تصور کند تا آن

گوییم،  ان از آن استفاده کنیم؟ هنگامی که از آن سخن میتر وجود دارد که ما در حین صحبتم مشخص
  .کنیم گوید، باز درك می کس دیگري از آن سخن می فهمیم و اگر بشنویم گوییم، می چه می البد هر آن

وجو  ي آن از من پرس لیک اگر درباره. دانم اگر کسی از من نپرسد، پاسخش را می پس زمان چیست؟
دانـم کـه    می: کنم با این حال، با جسارت ادعا می. دانم دهم، دیگر آن را نمیشود و بخواهم آن را توضیح 

توانسـت   رسید، زمان آینده نیـز نمـی   اي نبود و اگر چیزي فرا نمی گذشت، زمان گذشته چیز نمی اگر هیچ
  .داشت بود، زمان حاضر نیز وجود نمی چیز نمی باشد و اگر هیچ

ه، وجود دارد، در حالی که گذشته دیگر نیست و آینده هنوز گونه این دو زمان، گذشته و آیند پس چه
شد، دیگر نه از جنس  نیامده است؟ و اما در مورد حال، اگر همیشه حاضر بود و اگر به گذشته ملحق نمی

بنابراین اگر اکنون، براي این که زمانی باشد، ناچار متصـل بـه گذشـته    . زمان، بلکه از جنس حقیقت بود
توانیم ادعا کنیم که زمان همچنان هست، در حالی که بـودن خـویش را بـا نبـودن در      گونه می است، چه

  .دهد گذشته خبر می

                                                
  8، بند 2مزامیر، باب  1
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15  
  توانیم زمان را بسنجیم؟ گونه می چه

، و این عبارت را فقط در مورد گذشته و آینده بـه  »زمانی دراز، زمانی کوتاه«گوییم  با این حال، ما می
خـوانیم و صـد    را که از زمان صحبت ما گذشته است، زمانی طویل میبراي مثال، صد سالی  .بریم کار می

ي کوتاه براي ما ـ به گمان مـن ـ     گذشته. نهیم اي طویل نام می سالی را که پس از این خواهد آمد، آینده
اما چگونه چیزي که . ي کوتاه، شامل ده روزي است که در پیش است همین ده روز گذشته است و آینده

براي . تواند بلند یا کوتاه باشد؟ گذشته دیگر نیست و آینده نیز هنوز به وجود نیامده است می وجود ندارد،
» مدتی که مدیـد بـود  «لیکن از گذشته با عبارت . »گذشته طویل است«گوییم  همین است که دیگر نمی

  .گوییم ، سخن می»زمانی که طویل خواهد بود«ي  ي آینده با جمله کنیم و درباره یاد می
آیـد؟   جا، حقیقت تو را از پندارهاي آدمی خنده نمـی  تو که روشنایی وجود منی، آیا در این! روردگاراپ

زیرا این پرسش وجود دارد که آیا زمان گذشته، آن وقت است که از آن مدتی مدید گذشته است، یـا آن  
توانسـت طویـل    داشت، مـی  زمان که هنوز حاضر است؟ آن زمانی که چیزي براي طوالنی بودن وجود می

که شود  جا ناشی می این امر از آن. حال آن که وقتی زمان گذشت، دیگر گذشته است و وجود ندارد. باشد
  .توانسته طوالنی باشد، زیرا اصالً وجود نداشته است زمان گذشته نمی
. یمیاب زیرا در آن چیزي را که در خور دوام باشد، نمی. »زمان گذشته طوالنی بوده است« پس نگوییم

، آیا یشود؟ »زمان حاضر طوالنی بوده است«لیک اگر بگوییم . اي که گذشته است، دیگر وجود ندارد لحظه
توانسته طوالنی باشد که حاضر بوده است، یعنی هنوز نگذشته و بودن خـویش را بـه    زیرا فقط زمانی می

وقفه، دیگـر طـوالنی    تن بیلکن پس از گذش. بوده است» طوالنی«پایان نبرده است و در این حال، بسیار 
تواند طـوالنی باشـد؟    آیا زمان حاضر می. اي روح انسانی، اینک بنگر. گویی دیگر وجود ندارد. نخواهد بود

و اندازه بگیري، به من چه پاسخی خـواهی داد؟ آیـا صـد سـال      ها را داشته باشی اگر فرصت درك لحظه
ر باشد؟ اگر این اولین سالی باشد که در جریان تواند حاض مدتی مدید است؟ نخست بنگر آیا صد سال می

. لیکن نود و نه سال دیگر آن متعلق به آینده است و بنابراین هنوز وجود نـدارد . است، امسال حاضر است
اما اگر سال دومی در جریان باشد، یکی که وجود داشته، دیگر گذشته است و دومی حاضر است و سـایر  

هایی کـه پـیش از آن    ي آن ي صد ساله، هر سالی که جاري شود، همه ن دورهاز ای. اند سنوات، همه آینده
پس صد سال، توأمـاً در یـک   . آیند، آینده خواهند بود ها که در پی می ي آن اند، گذشته است و همه آمده

  .زمان حاضر نتواند بود
گـذرد،   ه مـی سالی که جریان دارد، آیا خود حاضر است؟ اگر این نخسـتین مـاه باشـد کـ    . اینک بنگر

. انـد  ها هنوز نیامده آیا این دومین ماه است؟ پس نخستین ماه طی شد و دیگر ماه. اند هاي دیگر آینده ماه
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ترتیب سالی هم که در جریان است، تماماً در یک زمان حاضر نیست و چون کـامالً حاضـر نیسـت،     بدین
هر ماه را که در نظـر  . ماه است زیرا یک سال دوازده. پس گفتن این که سالی حاضر است، درست نیست

حتّی ماه جاري نیز در خود حاضـر  . ها حاضر نخواهند بود آوري، اگر آن ماه جاري و حاضر باشد، سایر ماه
اگر نخستین روز ماه است، سایر روزها آینده هستند و اگـر  . فقط یک روز آن است که حضور دارد. نیست

ر روزِ میانی ماه است، در میان روزهاي گذشته و آینده قـرار  اند و اگ آخرین روز است، دیگر روزها گذشته
  .دارد

طویـل نامیـده    این تنها جایی است که توانسـتیم عنـوانی را بـراي   . پس اینک، این زمان حاضر است
اما اگر ایـن روز واحـد را بیازمـاییم، آن هـم تمامـاً حاضـر       . شدن، محدود به فضاي کوتاه یک روز، بیابیم

بـه نسـبت   . پردازنـدش  وچهار ساعت تشکیل شده است که روز و شب می ر کل از بیستآن روز د. نیست
هـر سـاعت در   . اند اند و به نسبت آخرین ساعت، ساعات دیگر گذشته نخستین ساعت، سایر ساعات آینده

  .پس ساعات گذشته و پیش از ساعات آینده است
پدیدار شده، گذشته و هر چه باقی مانـده،   چه از آن هر آن. این ساعت نیز با فواصلی فرّار جریان دارد

تـرین واحـد لحظـات     اي از زمان در نظر آوریم ـ به طوري که بتوان آن را به کوچک  اگر نقطه. آینده است
اطالق کنیم و البته این نقطـه چنـان بـا سـرعت از     » حاضر«ي  توانیم به آن، کلمه تقسیم کرد ـ فقط می 
اي وجـود   زیـرا اگـر گسـتره   . کنـد  اي از زمان را اشغال نمـی  ه گسترهگون گردد  هیچ آینده به گذشته برمی

  .اي ندارد شود و حال آن که زمان حاضر هیچ گستره داشته باشد، میان گذشته و آینده تقسیم می
که بتوانیم آن را طویل بنامیم، کجاست؟ آیا آینده است؟ اما از آینده هنوز چیـزي بـه    پس این زمانی
اما آیا چه زمانی ایـن  . »طوالنی خواهد بود«توانیم بگوییم  اند طوالنی باشد؟ لیک میوجود نیامده که بتو

گونـه بدانـد؟ و    صفت بر آن مترتب خواهد شد؟ اگر اکنون، این زمان در آینده است، طوالنی بودن را چـه 
بیـرون آیـد ـ     اي که هنوز نیامـده  تواند طوالنی باشد و اگر این زمان از آینده چون هنوز وجود ندارد، نمی

تواند مطول شده، شروع به بودن کرده و حاضر شود، به طوري که به واقعیتی مبدل شود کـه شـایان    می
م فریـاد برمـی   با همه» زمان حاضر«بلندمدت بودن باشد ـ و با این حال،   توانـد   آورد کـه نمـی   ي قوا در د

  .طوالنی باشد

16  
  .فقط زمان حاضر سنجیدنی است

. سـنجیم  هـا را نسـبت بـه یکـدیگر مـی      آن. آگاهی داریم ما نسبت به فواصل! روردگاراو با این حال، پ
حتّی ما مدتی را که یکی از دیگـري بلنـدتر اسـت، انـدازه     . ترند گوییم که برخی بلندتر و بعضی کوتاه می
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دهیم که این یکی، دو چندان یا سه چندان است، آن مدت اندك است و یـا آن کـه    پاسخ می. گیریم می
کنیم،  اش می گیري ایم و اندازه اما این زمانی که بدان وقوف یافته. یک زمان فقط با زمانی دیگر برابر است

توانـد   اي را که هنوز نیامده است، چه کسی مـی  اي که دیگر نیست و آینده در حالی که گذشته. گذراست
گذرد،  ترتیب هنگامی که زمان می ینبد! گیري است قابل اندازه» عدم«اندازه بگیرد؟ مگر آن که ادعا کنیم 

زیرا دیگر . لیک هنگامی که گذشت، دیگر قابل سنجش نیست. تواند با معرفت دریافت و سنجیده شود می
  .وجود ندارد

17  
  وچود گذشته و آینده به اعتبار ادراك

بر خالف کند  چه کسی جرأت می. هدایتم نما. ام کن خداي من، یاري .یابم جویم و نمی آه پدر، من می
ایم ـ که زمان شامل گذشته و حال و آینده است و فقط زمان حال وجود دارد و  چه در کودکی آموخته آن

آیا ممکن است هـر سـه تکـه در    ! زمانِ سه تکه شده، از هم جدا نیست: آن دو زمان دیگر نیست ـ بگوید 
شـود و   شود و آینده حال مـی  گاه که زمان حال از مکانی مرموز خارج می اي وجود داشته باشد؟ آن لحظه

گـویی   شود؟ آیـا آنـانی کـه آینـده را پـیش      رود و حال، گذشته می یا گذشته در جایی اسرارآمیز کنار می
اند؟ آینده، اگر هنوز وجود ندارد، دیدنش ناممکن است و آنان کـه گذشـته را    کنند، جایی آن را دیده می

اگـر  . بینی کننـد  ي ذهن، حوادث را پیش باشند به دیدهبافند؛ مگر آن که قادر  کنند، مهمل می روایت می
در نتیجه، آینده و گذشته به . کلی ناممکن بود روي وجود خارجی نداشت، دیدن آن به هیچ این گذشته به

  .نسبت مساوي وجود دارد

18  
  .گذشته و آینده به اعتبار تصویر ذهنی در ما حاضرند

تر بگسترانم؛ اي تو که امید من هستی،  تم را هر آینه بیشي تحقیقا مرا رخصت ده تا دامنه! پروردگارا
اگر . خواهم بدانم کجا هستند اگر آینده و گذشته وجود دارند، می. چنان کن که سعی من مخدوش نگردد

اند، نه در  ي آینده دانم که هر کجا باشند، نه در حیطه هنوز قادر به درك این نکته نیستم، الاقل این را می
ي آینده بود، هنوز نیامده بود و اگر گذشته در حصار گذشـته بـود،    ؛ که اگر آینده در حیطهحصار گذشته

هنگـامی کـه از   . ي حاضـر هسـتند   پس هر کجا و هر چه باشند، فقط در محدوده. داشت دیگر وجود نمی
را دیگر زی. گذرد، خود آن چیزها نیستند چه از خاطر ما می پردازیم، آن هاي حقیقی می ها داستان گذشته

اند؛ صوري که از احساس ما عبور  اند که بر اثر صورت ذهنی آن اشیاء طرح شده لیک الفاظی. وجود ندارند
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بـرده   اي به سر می در گذشته. اند؛ مانند کودکیِ من که دیگر نیست کرده، نقوشی را بر ذهن ما حک کرده
کـنم، زمـانِ حاضـر اسـت کـه       عریف میگاه که آن را حس کرده و ت اما آن. که خود نیز ناپدید شده است

  .زیرا صورت آن هنوز در خاطر من است. بینم تصویر آن را می
انـد،   گیرد؟ آیا حوادث آینده که هنوز پیش نیامده گویی آینده نیز به همین منوال صورت می آیا پیش

کنم، خداي من،  ر میاند؟ من اقرا پیشاپیش در ذهن ما بر اثر تصاویري که قبالً به وجود آمده، ارائه گشته
ي عملکردهـاي   دانم، این است که ما بر حسب عادت، درباره تنها چیزي که می. که بر این امر آگاه نیستم

حال آن کـه عملـی کـه تصـور آن رفتـه      . دارد» حال«ي خود، تصوراتی داریم و این تصور، تعلق به  آینده
آن را درخواهیم یافت و شروع بـه احقـاق   هنگامی که . است، هنوز نیست و در آینده وجود خواهد داشت

زیرا در آن زمـان، دیگـر   . گاه آن فعل، محقق خواهد شد کنیم، آن چه که قبالً در فکر ما بوده است می آن
  .بلکه هرچه هست، زمان حاضر است. آینده نخواهد بود
چـه   دید، مگر آن توان چیز نمی بینی اسرارآمیز از آینده، به هر شکلی که ایجاد شود، هیچ در این پیش

هنگامی که انسان مدعی دیدن آینـده  . است» حال«بلکه . چه اکنون هست، آینده نیست باري؛ آن. هست
. بلکه حوادثی است که به عبارتی در آینـده اسـت  . بیند حوادثی نیست که وجود دارد چه می شود، آن می
. ها آینده نیستند آن. ها اکنون وجود دارند دهد و این دالیل و نشانه ها از دالیل و شواهد آینده خبر می این

ایـن  . گـردد  گـویی مـی   هاست که آینده در ذهـن طراحـی و پـیش    بلکه بر ناظران حاضرند و به خاطر آن
کنند، ایـن تصـاویر را در خـود حاضـر      گویی می ادراکات، در حال وجود دارند و کسانی که آینده را پیش

  .بینند می
هاي بسیار، مثالی را برگیرم تا بـدان کالمـم را فصـاحت و روشـنی      دیدهخواهم از میان پ جا می در این

چه به چشم  آن. دهم الوقوع خورشید خبر می گاه از طلوع قریب کنم، آن دم را تماشا می من سپیده. بخشم
اکنـون وجـود    ي خورشید که هـم  لیکن نه درباره. دهم، آینده چه از آن خبر می بینم، حاضر است و آن می

با این حال، اگـر از همـین طلـوع تصـویري     . ي طلوعش که هنوز به وقوع نپیوسته است لکه دربارهدارد، ب
اش بـرایم غیـرممکن    گـویی  داشتم، پیش کنم نمی اش صحبت می اکنون درباره چه که هم معنوي مانند آن

آري؛ . درآمد آن است پیش. کنم، طلوع خورشید نیست دم که در آسمان مشاهده می لیک این سپیده. بود
هـا   فقـط و فقـط هـر دوي آن   . در حال حاضر طلوع بیش از آن تصویري که در ذهن دارم، چیزي نیسـت 

پـس آینـده هنـوز    . چه را خواهد آمد، حدس بزنم توانم آن چنین می بینم و این ها را می حاضرند و من آن
توانـد رؤیـت    هرگز نمـی  چه وجود نداشته باشد، وجود ندارد و اگر هنوز نیامده است، وجود ندارد و چنان

  .بینی کرد شود، پیش اکنون وجود دارد و رؤیت می هاي حاضر که هم توان آن را بر اثر نشانه لیک می. شود
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19  
  دعا به درگاه خداوند 

باید پیش آید، بر روح آدمیان تعلـیم   راچه  گونه آن کنی، چه روایی می ي خلقت حکم اما تو که بر پهنه
چـه خواهـد آمـد،     ي آن گونه دربـاره  چه. اي ها را بر پیامبرانت آموخته گویی ین پیشدهی؟ زیرا که تو ا می

هـاي حاضـر،    گونه با نشـانه  درسم یوناندهی، در حالی که براي تو چیزي آینده نیست و یا بهتر بگویم، چه
ی کـه تـو بـدان    آن روال. تواند تعلیم داده شود چه وجود ندارد، یقیناً نمی دهی؟ زیرا آن آینده را تعلیم می
توانم بـدان واصـل    تنهایی نمی از نیروي من فراتر است و من به. آموزي، بر من مکتوم است بندگانت را می

گاه که این راه را بر مـن همـوار سـازي، درخـواهم یافـت؛ اي فـروغ لطیـف         لیک با مساعدت تو، آن. شوم
  !دیدگان جانم

20  
  نخستین نتایج تفحص

کـدام   شود، این است که نه آینده و نه گذشـته، هـیچ   قین بر من ظاهر میروشنی ی چه که به اینک آن
. گیري از اسامی خاص نیست شماریم، بهره این که سه زمانِ گذشته، حال، و آینده را برمی .موجود نیستند
زیرا کـه  » .حضور گذشته، حضور حال، و حضور آینده: سه زمان وجود دارد«: تر است بگوییم شاید صحیح

حضـور گذشـته، همـان    . یـابم  هـا را نمـی   زمان در ذهن ما وجود دارند و من در جاهاي دیگـر آن این سه 
اگـر رخصـت   . »3انتظـار «، و حضور آینده، همان »2واسطه شهود بی«است؛ حضور حال، همان » 1حافظه«

  .آري؛ سه زمان وجود دارد. کنم که سه زمان هست بینم و اقرار می چنین توضیحی را داشته باشم، می
چه به غلط باب گردیده  ، مانند آن»گذشته، حال، و آینده وجود دارد: سه زمان«بگذار بر این قول که 

کنم و نه ایـن   هایم و نه خالف آن را ادعا می من نه نگران این گفته. بگذار تا بگویند. است، پافشاري کنند
جـا   گویند و از این گفته بـدان  یباشد که الاقل خود بدانند که چه م. کنم برداشت را سرزنش و تقبیح می

اش  زبـانی کـه سـاخت عبـارات و اسـامی     . نرند که بپندارند آینده، اینک وجود دارد و گذشته هنوز هست
لیک همگـان منظـور   . اغلب اوقات سخن گفتن ما فاقد معنایی خاص است: خاص باشد، زبان نادري است

  .یابند ي ما را درمی گفته

                                                
1 la mémoire  
2 l'intuition directe 
3 l'attente  
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2  
  تر شدن معضل پیچیده

توانیم ادعا کنیم کـه   سنجیم؛ به طوري که می زمانی را که در حال گذر است، می تر گفتم یشکمی پ
نظـر از سـایر    هاي دیگر را، صـرف  ي زمانی دیگر است و برهه ي زمانی دو برابر یا مساوي با برهه یک برهه

  .توان از همین رهگذر سنجید ها، می رابطه
اگـر از مـن   . گیـریم  گذرد، انـدازه مـی   ا در آن هنگام که میگفتم، ما زمان ر طور که می بنابراین همان

گیریم و امکان  دانم، زیرا که ما آن را اندازه می می«: دادم ، پاسخ می»دانی؟ از کجا آن را می«شد  سؤال می
ي  و اما دربـاره » .حال آن که گذشته و آینده وجود ندارد. گیري کرد ندارد چیزي را که وجود ندارد، اندازه

تـوان آن را   ي زمانی است؟ بنـابراین نمـی   گیریم، در حالی که فاقد گستره گونه آن را اندازه می ون، چهاکن
هنگامی که زمان گذشت، دیگر امکان ندارد، زیرا دیگر چیـزي بـراي   . گیري کرد، مگر در حین گذر اندازه
  .گیري وجود ندارد اندازه

رود؟ اگر منبعـث از   کند، به کجا می ید، از کجا عبور میآ گیریم، از کجا می اما وقتی زمان را اندازه می
کند؟ و اگر به سوي گذشته نرود، به  آینده نباشد، از کجاست؟ و اگر از زمان حال نگذرد، از کجا عبور می

گذرد، و به سـوي   اي ندارد، می چه گستره از میان آن. آید جا که دیگر نیست، می رود؟ باري؛ از آن کجا می
  .رود وز نیست میجا که هن آن

گیـریم؟ هنگـامی کـه     اي معین تصور نشود، ما چه چیز را اندازه مـی  با وجود این، اگر زمان در  فاصله
گوییم بسیط است، دو برابر است، سه برابر است، یا مساوي است و یا ارتباطاتی را از این  ي زمان می درباره

پس هنگـامی کـه وقـت    . ایم از زمان انجام ندادهگیري فواصلی  دهیم، کاري غیر از اندازه دست ترتیب می
آیـد؟   اي نیست که براي گذشتن مـی  گیریم؟ آیا در آینده اي آن را اندازه می شود، در چه فاصله سپري می
گـذرد و مـا    آیا در زمان حال است که دارد می. گیري هم نیست چه هنوز وجود ندارد، قابل اندازه لیک آن

زیـرا  . اي ندارد، اندازه گرفـت  توان چیزي را که گستره کنیم؟ اما باز هم نمی یگیري م در حال آن را اندازه
  .گیري دور است چه که نیست، از اندازه آن

22  
  دعا به درگاه الهی و تمناي رؤیت واضح او در این ظلمات

خداي مـن، پـدر   ! پروردگارا. سوزد ي معمایی چنین پیچیده، می ذهنم از عطش دانستن کالمی درباره
. دهم که راه نزدیک شدن به این مسائلِ تاریک ولی آشنا را بر من مبنـد  وبم، تو را به مسیح سوگند میخ

. بر این تمایل رخصتم ده تا بدان رسوخ کنم و چنان کن که این معماها، به نور مهربانی تو روشـن شـوند  
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ام را اقرار کنم؟ چه کسـی   گاه چه کسی نادانی ها از چه کسی سؤال کنم؟ در پیش ي آن درباره! پروردگارا
دارم و  زیرا دوست مـی . خواهم عطایم کن چه می نگرد؟ آن بهتر از تو به لهیب سوزان مکتوباتت در من می

این عطا را بر من روا دار اي پـدر؛ تـو کـه حقیقتـاً     . را به من بخشیدي» دوست داشتن«این تو بودي که 
مـن  «چـرا کـه   . این عطا را بر من روا دار. »1ت نبخشاییگونه غیر از خیر و نیکی به فرزندان چه«دانی  می

. »2کاه است ام و تا تو درهاي حکمت را بر من نگشایی، این تالش سخت و جان براي فهمیدن، تفکر کرده
مـن  «. ، مگذار تا چیزي مرا برآشوبد3ترین قدیسان ي مسیح، از تو تمنا دارم، به نام این پاك من به واسطه
ي  زیـم، نظـاره   اي که بدان سـبب مـی   امید و انگیزه» .4از همین روست که سخن میگویمام و  ایمان آورده

گذرند، بـی آن کـه بـدانم     ها می آن. 6اي ترتیب از دیرباز ایامِ مرا ضیق آفریده بدین. 5جمال پروردگار است
  .گونه چه

» صـحبت کـرده اسـت؟   چه مدت این مرد «. زمان و ازمنه و ازمنه، بر افواه نداریمزمان و ] نام[ما جز 
طول ایـن هجـا   » !ام دیرزمانی است که چنین چیزي را ندیده» «این کار براي او چقدر زمان برده است؟«

دیگران ما . شنویم گوییم و می این است چیزهایی که می. دو برابر آن دیگري است که مصوتی کوتاه است
و معمولی است و در عین حـال، سراسـر    ها سخنانی روشن این. فهمیم کنند و ما ایشان را می را درك می

  .گردد ها، گویی خود اکتشافی محسوب می تاریک است و غامض و درك راستین آن

23  
  .زمان، حرکت نیست

. گفت زمان، به طور خاص، حرکت خورشید و ماه و ستارگان اسـت  اي شنیدم که می از قول فرهیخته
، حرکت تمامی اجسام نیست؟ اگر ستارگان آسمان از با این حساب، از چه رو زمان. من بر این باور نیستم

داد، آیـا دیگـر زمـانی بـراي      گـر همچنـان بـه چـرخش ادامـه مـی       ایستادند، اما چرخ کوزه حرکت بازمی
گردد و یا این که گـاه   بود تا نشانمان دهد که آیا چرخ با فواصلی مساوي می گیري دورهاي آن نمی اندازه

گردد؟ و با ایراد این سخنان، آیا در  تر می تر و دیگري با دور کم با دور بیش شود و یکی کند و گاه تند می
بود که برخی بلنـدتر و برخـی    زدیم؟ آیا در آن صورت، کالم ما شامل الفاظی نمی زمان نبود که حرف می

  تر بوده است؟ ها کم تر و در سایر زمان اي مواقع بیش ها در پاره تر بودند، زیرا تواتر آن کوتاه
                                                

  11، بند 7ملهم از انجیل متی، باب  1
  17و  16، بندهاي 73مزامیر، باب  2

3 Par ce nom du saint des saints 
  10، بند 116مزامیر، باب  4
  5، بند 27مزامیر، باب  5
  5، بند 39مزامیر، باب  6
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چـه کـه در میـان     یابند، بـه آن  اهمیت می چه کم چنان کن تا آدمیان، با تمثیلی از آن! اي خداي من
راهنمـا و  «هـایی آسـمانی هسـتند کـه      ستارگان مشـعل  .اشیاي خرد و کالن مشترك است، دست یازند

. قتـی اسـت  این خود، حقی. »1گذارند گردند که فصول و ایام و سنوات را نشانه می هایی محسوب می نشانه
منـدي کـه    لیک آن دانش. توانستم به وجود آمدن روز را از چرخش این چرخ چوبین اثبات کنم من نمی
  .تواند مدعی شود که گردش چرخ از زمان نیست ي وي را پیش از این بازگو کردم نیز، نمی من عقیده

آید و ما را بـر آن   چه را که براي سنجش حرکات به کار ما می آرزویم این است که سرشت زمان و آن
چه را کـه روز   آن. انجامد، بشناسم دارد که براي مثال بگوییم حرکتی دو برابر حرك دیگر به طول می می
کنـد،   چه روز را از شب جدا می نامیم، صرفاً زمانی نیست که خورشید، بر بلنداي آسمان پیداست و آن می

دارد  سپارد و این مـا را وا مـی   ا شرق ره میاست که در آن خورشید از شرق ت] در مسیري[حرکت کامل 
جـا کـه    بنابراین از آن. ایم ها را هم در آن منظور کرده ، که البته شب»چند روز گذشته است«که بگوییم 

پیمایـد، از خـود    روز بر اثر نوسان خورشید و مداري بوده است که همواره خورشید از مشرق تا مشرق می
شود و یا آن که زمانی که ایـن حرکـت بـه طـول      ت که روز را شامل میپرسم آیا این خود حرکت اس می
  .شوند دهد و یا آن که هر دو به موازات هم سبب به وجود آمدن روز می انجامد، روز را تشکیل می می

مبناي روز قرار گرفته، حتّی اگر خورشید در یک حرکت یک ساعته به  در فرضی که حرکت خورشید
در فرض دوم، اگر از طلوع خورشید تا طلوع دیگر، آن . داریم» روز«ز هم ما یک انتهاي مسیرش برسد، با

وچهـار بـار    بایسـت بیسـت   خورشـید مـی  . حرکت کوتاه یک ساعته جاري نشود، دیگر روزي وجود نـدارد 
خواهیم گفت که این حرکـت خورشـید و زمـانِ بـه طـول      . مسیرش آشکار شود تا یک روز به انجام رسد

ي یک ساعت  طرف، اگر خورشید سیر خویش را در فاصله اما از آن! سازد که روز را می انجامیدن آن است
چـه مـداري را کـه خورشـید طـی       سخن بگویم و چنان» روز«تواند از یک  هم به انجام رساند، کسی نمی

امـداد  یابد، یعنی از یک ب کلی خاتمه می کند، از زمانی که الزم است طلوع کند تا وقتی که این سیر به می
  .توان یک روز نامید دیگر را هم نمی

بلکـه  . شـود  مـی  چه روز نام گرفته است، شامل چـه  همچنین دیگر را پی آن نخواهم بود که بدانم آن
به استناد این میزان، اگر . آید گیري مدار خورشید می کنم که به کار اندازه وجو می ماهیت زمانی را جست

وران خـویش را   ود را به پایان برده بود، میخورشید در طول دوازده ساعت مسیر خ توانستیم بگوییم که د
ي این دو مدت، حتّی هنگامی کـه   تر از نصف مدت معمول به دست آورده است و با مقایسه در مدتی کم

توانستیم ادعا کنـیم کـه    داد، می خورشید دو برابر زمان مربوط را براي گردش از مشرق تا مشرق قرار می
دو برابر آن دیگري است و اما اگر به من بگویند که این تحرکات اجسام سماوي است که زمان این زمان، 

                                                
  14، بند 1سفر تکوین، باب  1



  243  اعترافات آگوستین قدیس
 

http://www.seapurse.ir 

، یک 1گاه که خورشید بر اثر دعاي یک انسان توقف کرد آن. دهد، باز هم باور نخواهم داشت را تشکیل می
  .خود رسیدزیرا نبرد به فرجامِ . کرد خورشید ساکن بود، اما زمان حرکت می. پیروزي صورت گرفت

بینم است یا آن که چیـزي   چه من می لیک آیا زمان، آن. بنابراین در نگاه من، زمان نوعی فاصله است
  .آموزي، اي روشنایی، اي حقیقت است که تصور دیدن آن را دارم؟ این تو هستی که به من می

24  
  .زمان، حد حرکت است

گفـت زمـان منشـأ     ي کسـی را کـه مـی    من گفته ي تو بر این قرار گرفته است که آیا اراده! پروردگارا
حق این است که هیچ جسمی در زمان بدون . خواهی حرکت یک جسم است، باور کنم؟ نه، تو این را نمی

ام این که آیا حرکت یک جسم همان زمان است، مقبول نیسـت و بـه   . ي توست این گفته. حرکت نیست
گیري مدت حرکـت آن، از   آید، زمان براي اندازه میهنگامی که جسمی به حرکت در. ماند ي تو نمی گفته

اگر آغاز آن را به چشم ببینم و آن شیء به حرکت خویش ادامه دهد، بـی آن  . آید ابتدا تا انتها به کار می
اي  آیا از آن لحظـه . اي براي سنجش نخواهم داشت ي حرکتش را نیز مشاهده کنم، دیگر وسیله که لحظه

آیـد؟ اگـر مـدتی     بینم، به حساب مـی  اي که دیگر آن را نمی کنم، تا لحظه یکه من شروع به دیدن آن م
اما این که چه اندازه است، . توانم گفت که مدت حرکت آن مدید است مدید آن را مشاهده کنم، فقط می

ایـن بـه   «: گـوییم  مثالً مـی . کنیم زیرا که ما ارزش کمی یک برهه را صرفاً با مقایسه تعیین می. دانم نمی
اگـر مـا   . هایی از این دسـت  ، و گزاره»این مدت دو برابر آن دیگري است«، ».ي آن به طول انجامید اندازه
ي رسیدنش را مشخص کنیم،  و نیز نقطه زند، اي از فضا را که جسم یا اجزایش دور می توانستیم نقطه می
ي دیگـر، چقـدر بـه طـول      هتوانستیم بگوییم حرکت این جسم یا اجزایش، از این نقطه تا نقطـ  گاه می آن

  .انجامیده است
داند بر  کسی چه می. ي متفاوت است چنین است که حرکت یک جسم و طول مدت آن، دو مقوله این
نهاد؟ یک جسم، گاه با سرعتی کم و گاه با سرعتی زیاد به حرکت » زمان«توان نام  یک از این دو می کدام
ري؛ این زمان است که امکان سنجش نه فقط حرکت جسـم،  با. ایستد آید و گاه نیز از حرکت بازمی درمی

زمـان توقـف ایـن جسـم، بـه      «توانیم بگـوییم   آورد و می بلکه زمان استراحت آن را نیز براي ما فراهم می
، یا آن که آن شیء دو یا سه برابر زمان حرکتش، توقف داشته است یا هر »ي زمان حرکت آن است اندازه

  .پس زمان، حرکت اجسام نیست. خواه دقیق و خواه تقریبیتعبیر دیگري از این دست؛ 

                                                
  13، بند 10کتاب یوشع بن نون، باب  1



  244  اعترافات آگوستین قدیس
 

http://www.seapurse.ir 

25  
  پناه بردن دوباره به درگاه الهی

کـنم   گاهت اعتراف مـی  و نیز در پیش. ام کنم که هنوز پی به ماهیت زمان نبرده اعتراف می! پروردگارا
زمـان سـپري   گـویم و اگـر    دیري است که از زمان سخن مـی . رانم که این سخنان را در زمان بر زبان می

گونه  دانم ماهیت زمان چیست، چه پس من که نمی. داشت شد، این مدت مدید نیز هویت خود را نمی نمی
چـه   دانـم آن  حتّـی نمـی  ! هیهـات . هایم را نداشته باشم مدید بودن آن را دریابم؟ شاید توان بیان دانسته

گـویم و از   بینی که دروغ نمـی  تو می. ام گاه تو قرار گرفته و اینک من، خداوندا، در پیش! دانم چیست نمی
هـاي   تو بر مشعل خاموش من شعله خواهی زد پروردگارا، خداي من، و تیرگی. گویم صمیم دل سخن می
  .1مرا برخواهی افروخت

26  
  ي زمان معیار محاسبه

گیري زمـان هسـتم، آیـا روح مـن در اعتـراف خـود صـادق         کنم قادر به اندازه هنگامی که اعتراف می
من . سنجم، چیست چه را می دانم آن اما نمی. کنم گیري می من آن را اندازه! چنین است پروردگارا نیست؟

گیـري کـنم؟ اگـر     تـوانم انـدازه   آیـا خـود زمـان را نمـی    . گیـرم  حرکت اجسام را به مدد زمان اندازه مـی 
نسـتم حرکـت یـک    توا گیري کنم، آیا مـی  پذیرد اندازه توانستم زمانی را که حرکت در آن صورت می نمی

شـود، بـه سـنجش     جسم، مدت حرکت آن، و یا زمانی را که براي رفتن از جایی به جاي دیگر سپري می
  درآورم؟

گیرند، زمـان   آیا با ذراعی که تیر سقفی را اندازه می توان زمان را اندازه گرفت؟ اي می اما به چه وسیله
ین، پیداست که زمان اداي یک لفط بلند را بر مبناي کنیم؟ همچن گیري می ترو زمان بلندتر را اندازه کوتاه

به همین صورت، حجم اشعار . گوییم یکی دو برابر دیگري است سنجیم و می تر می زمان اداي لفظی کوتاه
ها را بر اساس شمار هجاها  ها و طول بخش را بر مبناي تعداد ابیات و طول ابیات را بر مبناي تعداد بخش

اگر هم . این محاسبات، در کتب نیست. سنجیم لند را بر مبناي هجاهاي کوتاه میو زمان اداي هجاهاي ب
این شعر بلند است، زیرا از این «: گوییم در جریان اداي کلمات، می. گیري مکانی بود، نه زمانی بود، اندازه

هجاهـا  ایـن  . ها بلند است، زیرا بر هجاهایی چند گسترده اسـت  این مصراع. تعداد بیت تشکیل شده است
توانیم از زمان، معیاري دقیق بـه دسـت    ترتیب نمی بدین. بلند است، چرا که دو برابر هجاهاي کوتاه است

تر ادا گردد، از بیتی بلندتر که تنـد خوانـده    چه آرام تر از یک شعر، چنان امکان دارد که بیتی کوتاه. آوریم
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کالم، و یا یک لفظ نیـز ممکـن اسـت     طور یک شعر کامل، یک همین. تر به گوش برسد شود، طوالنی می
ا  . رسم که زمان هیچ نیسـت، مگـر یـک فاصـله     اما من به این نتیجه می. تر یا بلندتر شنیده شود کوتاه امـ
ایـن  «گـوییم   گاه که به ابهام مـی  زیرا آن. اي در خود روح ي میان چه چیز؟ احتماالً فاصله دانم فاصله نمی

این مدت دو برابر دیگـري  «گوییم  تر می و یا حتّی هنگامی که دقیق ،»تر از آن دیگري است مدت طوالنی
مـن زمـان را   . سنجیم؟ اي خـداي مـن، رحمتـی کـن و حقیقـت را بـه مـن بنمـا         ، چه چیز را می»است
و . سنجم اي ندارد، نمی سنجم و حال را که گستره اي را که هنوز وجود ندارد، نمی سنجم، لیکن آینده می

سـنجم؟ آیـا بـر خـالف      پس این چیست که من می. گیرم گر وجود ندارد، اندازه نمیگذشته را نیز که دی
چه که هست، زمانی است در  چه گفتم، زمانی که گذشته است، دیگر براي سنجیدن وجود ندارد و آن آن

  حال طی شدن؟

27  
  ي گذشته به دست یاد محاسبه

اوست که ما را آفریده است و ما بر «. 1خداوند پناه ماست. باز هم بیاندیش و تصدیق کن! اي روح من
دم حقیقـت خـود را    توجه خویش را معطوف بـه سـمتی کـن کـه سـپیده     » .2خلقت خویش قادر نبودیم

. ایسـتند  کنند و پس از چندي از تـواتر بـازمی   جا که امواج اصوات شروع به تواتر می مثالً در آن. نماید می
پیش از آن کـه شـنیده شـود،    . دیگر صوتی وجود ندارداین صدا گذشته است و . سکوت برقرار شده است

گیـري شـود،    تواند انـدازه  و اینک نیز نمی. زیرا هنوز وجود نداشت. توانست محاسبه شود آینده بود و نمی
گیـري   زیرا در آن هنگام، قابل اندازه. شد آن را سنجید آن زمانی که مرتعش بود، می. زیرا که دیگر نیست

و آیا این همان دلیل بهتر سنجیده شدن . گذشت آمد و می می. مان، برقرار و ثابت نبوداما حتّی آن ز. بود
گستراند که آن را سنجیدنی  اي از زمان می گذشت، خود را در فاصله نیست؟ چرا که در عین حالی که می

  .اي ندارد ي حاضر، هیچ گستره حال آن که لحظه. کرد می
کم  کنم که کم حال صداي دیگري را فرض می. ن ممکن بوده استگیري آ پذیرم که اندازه بنابراین می
آن را هنگامی که مرتعش اسـت،  . اي است رسد؛ لرزش آن به صورت مداوم و بدون هیچ وقفه به گوش می

پـس  . اندازه بگیریم، زیرا هنگامی که از لرزش بازایستد، گذشته خواهد بود و دیگر قابل سنجیدن نیسـت 
اش از  گیـري  اما لرزش آن هنوز ادامـه دارد و انـدازه  . طول مدت آن را ارزیابی کنیم آن را اندازه بگیریم و

پـذیر   کند تا زمانی که از لرزش بازایستد ـ امکان  ي شروع پدیده ـ از هنگامی که شروع به لرزش می  نقطه
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چنـین اسـت    نایـ . یک فرجـام  اي است میان یک آغاز و گیریم، فاصله چه را اندازه می زیرا دقیقاً آن. است
توان گفت چقدر به طول  نمی. آید صدایی که هنوز ارتعاش خود را به پایان نبرده است، به سنجش درنمی

آیا مساوي با دیگري است، بسیط و یا مضاعف اسـت، و یـا آن کـه بـا     . انجامد یا چه اندازه کوتاه است می
گونـه   گاه چه آن. ر وجود نخواهد داشتگاه که از ارتعاش بازایستد، دیگ ولی آن. وجود، نسبت دیگري دارد

سنجیم؛ ولی نه آن زمانی که هنوز نیامده و نـه   توانیم آن را اندازه بگیریم؟ با این حال، ما زمان را می می
پس نه . اي و مدتی ندارد و نه آنی که محدوده و مرزي ندارد آنی که دیگر نیست و نه آن زمانی که گستره

با وجود ایـن، مـا زمـان را    . گیریم است و نه زمان گذرایی که ما اندازه می آینده است نه گذشته، نه حال
  .گیریم اندازه می

“Deus creator ominium.” 1 ها را به زبـان   من آن. این عبارت، در حدود هشت هجاي کوتاه و بلند دارد
] یعنـی [ین گـواهی،  به تأیید حواس، من نیز این موضوع بدیهی را به استناد هم. کنم آورم و تأیید می می

لیـک هجاهـا   . بینم که یکی دو برابر دیگـري اسـت   سنجم و می یک هجاي بلند را با یک هجاي کوتاه می
گونـه لفـظ    تر اول بیاید و لفظ بلندتر در پیِ آن، چه شوند و اگر لفظ کوتاه یکی پس از دیگري شنیده می
نم تا بفهمم که آن حاوي دو هجاي کوتـاه اسـت؟   گیري لفظ بلند استفاده ک کوتاه را برگیرم و براي اندازه

و هجاي بلنـد،  . کند که آن دیگري ز لرزش بازایستاده است زیرا هنگامی هجاي بلند شروع به ارتعاش می
گیري است، در حالی که حاضر است؟ ولی من فقط هنگامی که تواتر آن به پایان  گونه قابل اندازه خود چه

  .ي نابودي است و براي او، تمام شدن تواتر، به منزله رسیده، امکان سنجیدنش را دارم
هجاهاي کوتاه کجاست که میزانِ من است؟ هجاهاي بلندي کـه   گیرم؟ پس من چه چیز را اندازه می

و . انـد و دیگـر نیسـتند    ها به طنین درآمده، در فضا پیچیده، و گذشـته  سنجم، کجاست؟ هر دوي آن می
که  توان بالید، چندان که به حسی آزموده می دهد، چندان پاسخ می سنجمشان و با اطمینان اینک من می

من این پاسخ را فقط هنگامی که . انجامد بدیهی است یکی ساده است و دیگري دور برابر اولی به طول می
زیـرا دیگـر   . هـا نیسـتند   گیرم، آن چه را اندازه می بنابراین آن. توانم بدهم اند می ها گذشته و تمام شده آن
بلکه آن چیزي را که در درون ذهنم حک شـده و هنـوز وجـود دارد، مـورد سـنجش قـرار       . ود ندارندوج
  .دهم می

خیـزابِ  . ایـن هـم خـود، کـاري اسـت     . سرزنشم مکـن . سنجم در توست که زمان را می! اي ذهن من
تـأثیري کـه   . گیرم گفتم که در توست که زمان را اندازه می. ي تأثراتت را بر من خرده مگیر گسیخته لگام

این همان چیـزي اسـت کـه مـن انـدازه      . ماند کنند، حتّی پس از عبور باقی می امور گذرا در تو ایجاد می
ایـن همـان   . شـوند  آورند و سـپري مـی   گیرم؛ همان که حاضر است و نه اموري که آن را به وجود می می
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یـا چیـزي کـه مـن آن را     پس زمان یا همین است و . سنجم گیري زمان می چیزي است که من در اندازه
  .یابم درنمی

گوییم که این سکوت معادل آن کالم به طول انجامیده  سنجیم و می ها را می و اما هنگامی که سکوت
شـد، بـر ذهـن خـود فشـار       گیري این کالم، مانند آن موقـع کـه هنـوز شـنیده مـی      است، آیا براي اندازه

آوریم؟ در حقیقت، بی کمک صورت و بی یـاري   آوردیم تا در طی آن مدت فواصل سکوت را در نظر نمی
هـا را   هـا را و مـدت آن   ي جاري شـدن آن  خوانیم و گستره بندها و متونی را از بر می لبان، اشعار و ترجیع

اگـر شخصـی   . گیـریم  ها را با آهنگ بلند بخـوانیم، انـدازه مـی    نسبت به یکدیگر، درست مانند آن که آن
ان آورد و از پیش، طول آن را در ذهنش تعیین کرده است، مـدت زمـان   خواهد نوایی طوالنی را بر زب می

گیرد و با به خاطر سپردن آن، آن صورت را که تا رسـیدن وقـت معـین خـود      آن را در سکوت اندازه می
  .سازد اندازد، بر زبان جاري می طنین می
اختـه و طنـین خواهـد    ها طنین اند پیش از این] تردید بی[اندازد؟  گویم؟ آن صورت طنین می چه می
چه باقی مانده نیز بعدها  چه از این صورت جاري شده، قال به طنین درآمده است و آن زیرا هر آن. انداخت

چـه کـه از    شـود و گذشـته، از آن   ي چنین توجهی، آینده به گذشته ملحق می اندازد و در سایه طنین می
  .ماند چیز در گذشته باقی می شدن آینده، همه جا که با فرسوده شود تا آن آینده به دست آورده، غنی می

28  
  ي آینده به کمک انتظار محاسبه

اي که  گونه گذشته تواند کاستی و فرسودگی بپذیرد؟ چه اي که هنوز وجود ندارد، می گونه آینده اما چه
تواند گسترش یافته، غنی شود؟ اگر نیست، بدان سـبب اسـت کـه در ذهـن خـالق ایـن        دیگر نیست، می

. آورد کند، و به خاطر مـی  کشد، به زمان حال توجه می ذهن انتظار می: پذیرد دیالت سه کار صورت میتب
تواند منکـر   پس چه کسی می. شود غایت توقع ذهن به سبب توجهش سپري گشته و منجر به خاطره می

ی معتـرض  اکنون در ذهن است و چه کسـ  شود که آینده هنوز وجود ندارد؟ حال آن که انتظار آینده هم
سرانجام . ي گذشته هنوز در ذهن نقش بسته است است که گذشته دیگر وجود ندارد؟ حال آن که خاطره

ا    اي ندارد، زیرا نقطه گستره» حال«این که آیا کسی هست منکر شود که  اي محوشونده بیش نیسـت؟ امـ
ن و دیگـر وجـود نداشـتن    چه در پیش رویش قرار دارد به سمت دیگر نبود که بر اثر آن، آن» انتظار«آن 
. او هنـوز وجـود نـدارد   . باشد چه طوالنی است، آینده نمی همچنین، آن. انجامد رود، مدتی به طول می می

چـه طـوالنی اسـت، گذشـته هـم       آن. طوالنی بـراي آینـده اسـت   » انتظار«ي دور، در حقیقت یک  آینده
  .ي طوالنی در گذشته طرهي طوالنی، یعنی خا گذشته. تواند باشد که دیگر وجود ندارد نمی
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من بر کلمات و آهنگ این » انتظار« پیش از آغاز،. بخوانم] از بر[شناسم،  خواهم سرودي را که می می
چـه از آن را در گذشـته رهـا     هنگامی که شروع به خواندن کردم، هر آن. گرد سرود، در کلیت آن قرار می

ام نسـبت بـه    ي من به دو بخـش، خـاطره   اندیشهفعالیت . گیرد درنگ در خاطر من جا می کرده بودم، بی
بـا ایـن حـال، اقـدام حاضـر مـن،       . شود چه خواهم گفت، تقسیم می ام و انتظارم نسبت به آن چه گفته آن

هـر چـه ایـن کـار     . چه را که در آینده بوده است، به سوي زمان گذشته جاري سـازم  مراقبتی است تا آن
کلی فرسـوده   اي که انتظار به یابد؛ تا آن لحظه و خاطره وسعت می تر شده تر انجام شود، انتظار کوتاه بیش

  .تمامی در خاطره جاري گردد گشته، کار به پایان رسیده و به
هاي آن، یا هر یک از هجاهاي آن،  افتد، براي هر یک از قسمت ي سرود اتفاق می هرچه براي مجموعه

ي  درباره. افتد کوچکی از آن است، اتفاق میتري که این آهنگ فقط قسمت  و همچنین براي کار گسترده
هاي انسانی که هر  دوري کامل حیات انسان که هر بخش از آن شامل اعمال متعددي است و امتداد نسل

  .افتد اند، همین امر اتفاق می هایی کدام شامل دوران

29  
  تأملی بر جاودانگی خداوند 

این است که زندگی من جز به غفلت نگذشت  .»1ي محاسن حیات رجحان دارد رحمت تو بر همه«اما 
اي و مـا کـه    سرور مـن، فرزنـد انسـان، شـفیع بـین تـو کـه یگانـه        . »دست راست تو مرا در بر گرفت«و 
ق گوناگون و بی کننده شماریم، شفاعت بی بـه  ] مسیح[توسط او «شمار، تا این که  ي بسیار چیزها و به طُرُ

تـا رهاشـده از روزهـاي    . »2به من متصل گشته اسـت ] مسیح[اش،  ام که به واسطه آن کسی واصل گشته
این غافل از گذشته، بی آن که خویش را در امور . ات سامان دهم ، وجود خویش را در پی یگانگی3پیشین

ي نیروهـایم   این نه در پراکندگی، کـه در وحـدت همـه   . آینده و گذران بپراکند، فقط متوجه حاضر است
جا آواي حمد تو را خـواهم شـنید و خشـنودي تـو را      آن«. جویم را می» 4نخل هدایت آسمانی«است که 

  .گذرد آید و درنمی ؛ که نمی»5نظاره خواهم کرد
کوه«اینک  تو ابدي هستی، . ، و تو تسالي منی، اي پروردگار، پدر من»گذرد هایی می سنوات من در ش

هـاي   ي مـتالطم نـاهمواري   سلسله .دانستم لیک من در آن زمان متشتت گشتم، چرا که فرمان تو را نمی
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کند تا روزي که در تـو جـاري شـوم و در آتـش      شرحه می هاي درونی، روحم را شرحه ها و پیچش اندیشه
  .عشق تو، گداخته و ناب گردم

30  
  !باشد که خداوند چراغ عقل آدمی را برافروزد

. یـابم  شکل خـود را بـازمی   بخشم و در حقیقت تو، و استحکام می بنابراین خود را در تو آرام بخشیده
خداوند «گویند  خواهند بیش از ظرفیت خود بیاشامند و می آلود می دیگر مانند آن افراد که با عجزي گناه

گونه او که هرگز پیش از  چه«، و یا آن که »پیش از آفرینش آسمان و زمین به چه کار مشغول بوده است
گونه مسـائل   ، به طرح این»ء را به ذهن راه داده استي خلقت اشیا آن چیزي را خلق نکرده است، اندیشه

  .پرداخت نخواهم
تـوان در جـایی کـه زمـان      دریابند که نمی. گویند، بیاندیشند ي انه می چنان کن که درباره! پروردگارا

کـاري را انجـام   » هرگـز «گوییم که  ي شخصی می گاه که درباره آن. سخن به میان آورد» هیچ«نیست، از 
انجام نداده باشد، چه خواهیم گفت؟ بگذار تا ببینند کـه در  » هیچ زمانی«اگر هیچ کار را در  نداده است،

بگذار تا آنان نیز . تواند موجود باشد و از بیان چنین سخنان پوچی دست بردارند غیاب خلقت، زمانی نمی
ي ازمنـه،   همـه  بگذار تـا درك کننـد کـه تـو پـیش از     . قرار دارد 1منتظر آن چیزي باشند که فرارویشان

ها هستی و هیچ زمانی در ابدیت با تو برابر نیست و هیچ مخلـوقی فراتـر از    ي زمان ي ابدي همه آفریننده
  .تواند موجود باشد زمان نمی

31  
  استنتاج

ها دور ساخته  ي خطاهایم مرا از آن طور نتیجه چه! چه ژرفایی در اسرار تو هست! خداي من! پروردگارا
نّی می بی! بگذار تا با نور تو شادمان شوم. شفا دهدیدگانم را  !است د بود که  تردید اگر ذهن، مزین به علم لَ

شناسیم ـ ما را از تحسـین    چه از سرودي مشهور می داش ـ مثل آن  کفایت شناخت گذشته و آینده را می
  .ساخت رفت، سرشار می العاده و بهت و حیرتی که تا سرحد دهشت می فوق

دانـم و   ام می چیز را که از آغاز آن خوانده خوانم و همه وقت که این سرود را می آن در آن صورت، مثل
ي آن بـاقی   چیز اسرارآمیز در گذشته و آینـده  شناسم، در حقیقت هیچ چه از آن تا انتها باقی مانده می آن
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  250  اعترافات آگوستین قدیس
 

http://www.seapurse.ir 

تـو از   ي جهان، خالق ذهنیات و اجسام، توقـع نیـل بـه چنـین معرفتـی کـه       لیک اي آفریننده. ماند نمی
  .از آینده و از گذشته داري، بسیار بعید است چیز، همه

خواند، یا  می] سرودي را[زیرا آن کس که . برانگیزتر و بسیار اسرارآمیزتر است معرفت تو بسیار تحسین
هـاي   ي نـت  آینـد و خـاطره   هایی که مـی  سپارد، میان انتظار نت آن کس که به سرودي مشهور گوش می

اما براي تو که بی هیچ تغییـري  . گردد گون حواسش می ی شده، درگیر تأثرات گونهگذشته، دچار دوگانگ
چه در اصل،  چنان. تویی که خالق ابدي ذهنیات هستی. آید ابدي هستی، هیچ چیزي مانند این پیش نمی

همچنین در اصل آسمان و زمـین را  . اي آسمان و زمین را بی آن که به یاد آوري، با علم خویش شناخته
فهمـد،   باشد که آن کسی که می. اي، بدون آن که عمل تو از مراحل جداگانه و مشخصی گذر کند فریدهآ

هـاي   چقدر بزرگی که نـزد قلـب  تو ! آه. گر تو باشد فهمد نیز ستایش تو را ستایش کند و آن کس که نمی
و کسانی را که با  »1کنی گیري می اند دست کسانی را که فروافتاده«زیرا ! گزینی کوچک و ساده سکنی می

  .افکنی اند، فرو نمی رحمت تو ایستاده
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  باب دوازدهم

1  
  .تواند ما را توان فهم کتاب مقدس عطا کند تنها خداوند می

قلب من، در عین فقر و مسکنت حیاتم، در مواجهـه بـا کـالم کتـاب مقـدس تـو برآشـفته        ! پروردگارا
تحقیق بـیش از کشـف، نیـاز بـه     . صان خرد استاز همین روست که اغلب کثرت گفتار، گواه نق. شود می

کوبـد، یـبش از دسـت پـذیرا      دستی که بـر در مـی  . تر است ي جستن از یافتن گسترده پهنه. کلمات دارد
اگر خداوند بـا  «چه کسی آن را نقض خواهد کرد؟ . ي تو را در اختیار داریم لیک ما وعده. شود خسته می

. بجویید، پیدا خواهیـد کـرد  . تا درخواست شما اجابت شود بخواهید» «؟1ماست، پس چه کسی بر ماست
هـر کـه   . گیـرد  زیرا هر آن کس که سؤال کند، جـواب مـی  . در را بکوبید، به روي شما گشوده خواهد شد

وقتـی  . چنـین اسـت   هاي تـو ایـن   وعده» .2اي، گشوده خواهد شد یابد و در، به روي هر کوبنده بجوید، می
  ه بتواند اندیشناك فریب خوردن باشد؟دهد، کیست ک حقیقت وعده می

2  
  ملکوت آسمان

اي؛ آسـمانی کـه    کند که تو آسمان و زمـین را آفریـده   گاه کبریائیت اقرار می زبان خاضع من در پیش
آري، ایـن تـویی کـه    . اي نهم؛ همان زمینی که گل مـرا از آن سرشـته   بینم و زمینی که بر آن گام می می

  .هایی ي این خالق همه
ملکوت آسـمان از آن  «از آن سخن گفته است؟ » صاحب زبور«کجاست آن آسمانی که ! روردگارااما پ

کجاسـت آن آسـمانی کـه مـا رؤیـت      » .3لیکن زمین را بر فرزندان آدمیان بخشیده اسـت . پروردگار است
ن شود؟ سراسر این جهان مادي که زمـی  بینیم زمین خوانده می چه می کنیم و در قیاس با آن، هر آن نمی

جا در کمال زیبایی بنا شده باشد، باز هم تا آخرین عنصرش از  ما در قعر آن جاي دارد، حتّی اگر در همه
لکن با این ملکوت آسمان، آسمان زمـین مـا نیـز خـود، زمـین محسـوب       . پذیر بنا شده است ظاهري دل
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رارآمیز ـ کـه از آن   ي جسیم را در مقایسه با آن آسـمان اسـ   چنین است که اگر این هر دو توده. شود می
  .پروردگار است و تعلق به فرزندان آدمیان ندارد ـ زمین بنامیم، چندان عجیب نیست

3  
  ظلمات بر  فراز ورطه

اي بـوده اسـت ژرف، کـه هـیچ      ورطه. »1شکل بوده است ناپیدا و بی«جاي تردید نیست که این زمین 
جاست که سخنانی را کـه   از آن. نداشتزیرا هیچ شکل معینی . کورسویی بر سطح آن تموج نداشته است

اما تاریکی چیست؟ مگر نـه فقـدان   » .تاریکی، سطح ورطه را فرا گرفته بود«: کنم اي، درك می الهام کرده
نوردیـده و بـر آن نـور     روشنایی؟ چرا که روشنایی، هر کجا بوده باشد، زمین را در صـورت وجـود، درمـی   

توانسـت   ایی هنوز به وجود نیامده بود، حضور ظلمات چه مـی لکن به دلیل آن که روشن. پاشیده است می
فرمـا   طور که وقتی صدایی وجود ندارد سـکوت حکـم   باشد؟ مگر نه همین غیاب روشنایی؟ بنابراین همان

ا  . کـرد  روایی نمـی  جا فرمان زیرا روشنایی در آن. گستراند ي خود را بر ورطه می شود، ظلمات سلطه می امـ
  دهد؟ جز آن که صدایی نیست؟ چه معنی می» سکوت«فرمایی  حکم

کند، این حقیقت را آموختی؟ آیـا   گاه تو اعتراف می که به روحی که در پیش پروردگارا، آیا تو نیستی
چیز وجود نداشت؛ نه رنگ،  شکل، هیچ ي بی بخشی به این ماده تو نیستی که به من فهماندي پیش از نظام
لیک چیزي وجود داشـته اسـت؛ بـی    . عدم، حقیقتی نبوده است نه صورت، نه جسم، و نه روح؟ نیستی و

  .هیچ شکل و صورتی

4  
  شکل ي بی ماده

توان بدون استفاده از عبارتی متداول، بر خرد کاهل  گونه می شود؟ چه به این پدیده، چه نامی داده می
در عدم کامل تواند تشخیص دهد دنیایی که صورت آن  آدمیان چنین مفهومی را القا کرد؟ چه کسی می

تـرین مقـام آفـرینش،     ها، نشسته بر پست تري داشته باشد؟ زیرا خاك است، با خاك و گودال قرابت بیش
لذا در . درخشند، برخوردار نیستند کننده می هرگز از زیبایی آن اجسام روشن که در فرازها با نوري خیره

اي تا با آن دنیایی  تو بی هیچ زیبایی آفریدهکه  شکلی ي بی ام که براي آدمیان، مفهوم این ماده این اندیشه
  .تر قابل انتقال است راحت» سامان خاك نامرئی و بی«مشحون از زیبایی را بیافرینی، با عباراتی همچون 
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5  
  ماهیت این ماده

گویـد،   چه از آن قابل درك است سخن می ي این ماده و آن باري؛ هنگامی که اندیشه با خودش درباره
اي کـه   مـاده . زیرا ماده است. این، شکلی قابل درك مانند زندگی یا عدالت نیست«: رسد که جا می به این

چیز مرئی یـا دریـافتنی در    زیرا هیچ. گیري یک شکل محسوس هم نیست اندازه اجسام از آن ساخته شده
کنـد،   ي آدمی این زبـان را اخـذ مـی    هنگامی که اندیشه» .شکل است، وجود ندارد چه که نامرئی و بی آن

  .راهی ندارد جز آن که آن ماده را در عین جهالت بشناسد یا نسبت به آن جاهل بماند، در عین شناخت

6  
  چه شکلی ندارد، فاقد وجود است؟ آیا هر آن

اي، نـزد تـو اعتـراف     ي این ماده به من آموخته چه را که درباره اگر قرار است زبان و قلم آن! پروردگارا
شنیدم که آنان نیز درکی از آن نداشتند، بی  تر، نام این ماده را از کسانی می پیشکند، به تو خواهم گفت 

کوشیدم مفهوم آن را تحت اشـکالی متعـدد و گونـاگون     پس می. آن که خود نیز چیزي از آن درك کنم
هـا   آن. پیچید ذهنم در آشفتگی مفرط اشکل کریه و دهشتناك می. شد لیکن توفیقی حاصل نمی. دریابم
نامیدم، بلکه وقتی بر من ظاهر  شکل می ها را نه به سبب فقدان شکل بی ر رو، اشکالی بودند و من آنبه ه

هاي بشري مرا در گرداب  کشاند و ضعف راهه می یمشدند، حالت غیر معمول و عجیبشان حواس مرا به بی
  .برد توهم فرو می

ست که هیچ شـکلی نـدارد، بلکـه در    شکل است، نه از آن رو چه بی کردم آن که فکر می چنین بود این
  .شکل است تر و زیباتر، بی قیاس با اشکال مشخص

داشـت کـه از    شکل تصور کنم، حقیقت مـرا بـر آن وا مـی    خواستم چیزي را مطلقاً بی هنگامی که می
کردم کـه هـر چیـز فاقـد      طور تصور می با این حال، این! توانستم ها عریانش کنم و من نمی تمامی پوشش

انند این است که وجود ندارد و خویش را در محیطی پنداشتم میـان بـودن و نبـودن؛ بـی هـیچ      شکل، م
  .که گویی نیست صورت، چنان نه آن که نیست، بلکه وجودي بی. صورتی

از استفهام مداوم تصوراتم که پر از تصاویر و اشکال محسوس و پیوسته در حـال   ام باري؛ دیگر اندیشه
. مستقیماً ذهن را معطوف اجسام کردم. خوردند، بازایستاد ه با یکدیگر پیوند میخوا تغییري بود که به دل

بودهـا  . شوند کردم؛ تغییري که طی آن، اجسام دگرگون می تر می پیرامون این تغییرناپذیري تفحص بیش
ـ  گمان بردم که این تحول از شکلی بـه شـکل دیگـر و از مرحلـه    . گردند نابود شده و نابودها بود می ه اي ب

  .یابد؛ نه این که عدم مطلق باشد ي دیگر تغییر می مرحله
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را ] غامضـی [و اگر زبان و قلم من حل این معضل  خواستم بدانم می. لیکن تنها گمان مرا بسنده نبود
یک از خوانندگان من تاب درك افکار مرا داشت؟ جان من از  کرد، کدام اي اذعان می که به من الهام کرده

چـه   زیرا براي بیان آن. تو و ترنم سرودي سرشار از ستایش تو باز نخواهد ایستاد] درگاهبه [اظهار بندگی 
  .یابم به من الهام کردي، کالمی نمی

پذیر است که شایان پذیرفتن شکل است؛ شـکلی کـه اجسـام     این قابلیت تغییرپذیري اجسام انعطاف
شـود   ح است؟ آیـا جسـم اسـت؟ آیـا مـی     این قابلیت، از چه سرشتی است؟ آیا رو. آید متغیر به آن درمی

؟ مـن آن را چنـین   »چیزي که هست و چیزي که نیست«؟ یا »عدمِ چیزي که هست«ي آن گفت  درباره
با وجود این، براي پی بردن به این اشکال نمایان و منظمی که تو آفریـدي، چـه راهـی وجـود     . نام نهادم

  دارد؟

7  
  .خداوند ماده را از عدم بیافرید

چنـان کـه هسـتند، بیـرون      ي چیزها جز از تـو، از چـه کسـی وجـود خـود را، آن      همه، و به هر حال
مقصود، دوري در ابعاد (تر شباهت داشته باشد، از تو دورتر است  کشند؟ لیک هر قدر جسمی به تو کم می

بلکـه  . پـذیري  پس پروردگار، این تویی که بر حسب شرایط، طبیعت و طرق بودن تغییر نمی). فضا نیست
 1پروردگار] اي[قدوس، و ] اي[قدیس، ] اي[آري؛ همان، . »همان«جا گفتم که  مانی ـ و چه به  ن میهما

چـه را از   گیـرد و آن  چه را که از توست و از حکمت تو سرچشـمه مـی   قادر، این تویی که در اصل، هر آن
اي، اما نه با ذات  ریدهتو آسمان و زمین را آف .اي آید، همه را از هیچ ساخته و پرداخته سرشت تو پدید می

شد و از عدالت به دور  ات و الجرم با خودت برابر می آفرینش تو با پسر یگانه] در آن صورت[چه، . خودت
لیکن بیرون از وجود تو، هیچ نبود که تو بتوانی از . چه از تو ناشی نشده است، با تو برابر باشد است که آن

از همین روست که تو آسـمان و زمـین، ایـن    . گانه و اي واحد سه اي تثلیث یگانه. آن، کائنات را بپردازي
تـوانی جـز چیزهـاي نیکـو      چه، تو قادري و نیکو، و نمـی . مقدار را از هیچ آفریدي کران و این ناچیز بی بی

تـو از ایـن هـیچ،    . تو بودي و جز تـو هـیچ نبـود   . پس آسمان عظیم و زمین کوچک را آفریدي. بیافرینی
یکی . آفریدي؛ دو دستاورد خلقت را، یکی را در جوار خودت، و دیگري را در جوار عدمآسمان و زمین را 

  .جا که کسی جز تو نیست، و دیگري را مادون آن، که جز عدم نبود را آن

                                                
  9و  8، بندهاي 4ي یوحنا، باب  مکاشفه 1
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8  
  .ي فاقد شکل بیرون کشید خداوند، عالم را از این ماده

بخشیدي، در آغاز به فرزندان آدم حال آن که زمینی را که تو  .این آسمان متعلق به توست! پروردگارا
شکل بـوده اسـت؛    ناپیدا و بی. کنیم، مرئی و ملموس نبوه است بینیم و لمس می چون امروز که آن را می

یعنـی از  » .ي گـودال منتشـر شـده بـود     ظلمات بر گستره«. تابید اي که هیچ فروغی بر فراز آن نمی ورطه
بینیم، نـوري اسـت    هایی که اکنون می عماق این گودال، آبزیرا در ا. نمود تر می ظلمات گودال هم تاریک

  .خزند جا می محسوس براي ماهیان و جانورانی که در آن
  .پذیري بودند لیکن همگی مستعد براي شکل. شکل ها کمابیش عدم بود و کامالً بی ي این اما همه

بهشکل آفریدي و ای اي بی پس پروردگارا، این تو هستی که جهان را با ماده عدم را از هیچ فـراهم   ن ش
هـا   ي تحسـین در آن  آوردي تا از آن اجسام عظیمی را بیرون بیاوري که مـا فرزنـدان آدمیـان بـه دیـده     

این فلک را آفریدي تـا آب را از آب جـدا   . برانگیز است زیرا این آسمان جسیم، حقیقتاً تحسین. نگریم می
تو ایـن  . پس چنین شد» !که این باشد« :اي و گفتی ه؛ آبی که در دومین روز پس از روشنایی آفرید1کند

فلک را آسمان نام نهادي؛ آسمانِ زمین و این دریا را کـه در سـومین روز آفریـدي و در آفـرینش آن بـر      
هـا تـو آسـمان را     شکلی که پیش از این آفریده بودي، شکلی نمایان بخشیدي و پـیش از ایـن   ي بی ماده

و اما این زمـین  . اي زیرا در اصل تو آسمان و زمین را آفریده. آسمان بود آفریده بودي که آن، آسمانِ این
شکل نبـود؛ ناپیـدا و مـبهم و ظلمـات بـر گـودال        اي بی ي توست، پیش از این چیزي جز ماده که ساخته

شکل، از ایـن نیسـتی تقریبـی بـود کـه       ي بی از همین خاك ناپیداي نامعلوم و از این توده. فرما بود حکم
شونده وجود دارد، بپردازي؛ دنیـایی کـه    چه زیستنی و نازیستنی در این دنیاي دگرگون یست هر آنبا می

زیرا زمان از تغییراي که . سازد دهنده است و سنجش زمان را مقدور می میدان تغییر است، آن که آگاهی
ي این اجسام و  ماده ها ساخته شده است و تطورات و تبدالت ظاهري پدیده] از[آید،  درون اشیاء پدید می

  .ي آن سخن گفتم این ظواهر، همین زمین است که پیش از این درباره

9  
  خلقت آسمان و زمین بدون ذکر زمان

در اصل تـو آسـمان و   «فرماید  ي تو را تعلیم داده است، هنگامی که می القدسی که بنده از این رو روح
. کنـد  لـب زده و پیرامـون ایـام، سـکوت اختیـار مـی      ي ازمنه مهر خاموشی بر  ، درباره»اي زمین را آفریده

                                                
  8، بند 1سفر تکوین، باب  1
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مندانه؛ بی آن که در ازلیت با تو شریک  االفالکی که تو در آغاز آفریدي، خلقتی است هوش خداوندا، فلک
  .ماند با وجود این، اي تثلیث یگانه، با تو جاودانه می. بوده باشد

که  کشاند؛ چندان و هر تحرکی را به بند می ستاند اي را می ات تاب هر بیننده پذیر، نظاره اي لطافت دل
ي  حتّی ایـن تـوده  . گریزد بی هیچ عجزي، با اتصال به تو از آغاز خلقتش، از فراز و نشیب گذران زمان می

جـایی کـه نـه     آن. ي ایام نکردي شکل، این زمین ناپیدا و این هیوالي سردرگم را نیز مشمول محاسبه بی
یابد و در نتیجه، نه روزي هست و  چیز جریان نمی هیچ. آید چیز نمی چشکلی و نه نظمی موجود است، هی

  .نه فراز و نشیبی در تطور آن

10  
  دعا به درگاه خداوند حقیقت

مـن خـود را بـه دسـت ایـن      . انـد، بـرفکن   اي حقیقت، اي فروغ قلب من، ظلماتی که مرا در بر گرفته
ز عمق این ورطه، آري این ورطه، تو را صـمیمانه  لیکن ا. فروغ گشته است ام و دیدگانم بی ظلمات سپرده

دوست داشتم و با تمام سرگردانی و حیرتم، از تو یاد کردم و از قفا صداي تو را شنیدم که مرا به رجعـت  
زنـان بـه    و اینک، ملتهـب و نفـس  . داد ولی تالطم احساساتم به من یاراي خوب شنیدن نمی. کرد امر می

از آن خـواهم نوشـید و زنـدگی خـواهم     . کس مانعم نشود بگذار تا هیچ. گردم ي حیات تو بازمی سرچشمه
من سـبب  . من به خطاي خویش زیستم! باشد که دیگر به پاي خویش به زندگانی پیشینم بازنگردم. کرد

من نصوص تـو را بـاور   . مرا بیاموز. با من سخن بگو. جویم اینک منشأ حیات را در تو می. مرگ خود بودم
  .راز شگرف هستی است کالم تو. دارم

11  
  حقایق روشن؛ عطایاي الهی

پـیش از ایـن در گـوش جـانم صـال دردادي کـه ابـدي هسـتی و تنهـا تـویی کـه از خلـود             ! خداوندا
ي تو نیز به موجـب لحظـات تغیـر     کنی و اراده زیرا تو نه در شکل و نه در حرکت تغییر نمی .1برخورداري

تواند باشد ـ این حقیقت در حضور تو براي مـن روشـن     اپذیر نمیي متغیر، فنان پذیرد ـ که یک اراده  نمی
هـاي تـو، بخردانـه در ایـن      چنان کن که بیش از پیش پرده از حقیقت برداشته شود تا در پناه بال .است

  .یقین استوار بمانم
                                                

ست که نزدیک آن نتوان شد و احدي از انسـان او را ندیـده    ر نوريکه تنها الیموت و ساکن د: 16، بند 6ي اول به تیموتاؤس، باب  نامه 1
  .او را تا ابداالباد اکرام و قدرت باد. تواند دید و نمی
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هایی که از جنس تو  تو با ندایی محکم بر گوش جان من خواندي که تمام طبایع و سرشت! پروردگارا
شود و  است که از تو ساطع نمی» نیستی«فقط . اي ها را آفریده یستند نیز وجود دارند و این تویی که آنن

گردد تا به سوي موجودات پسـت تنـزل    ناشی می» وجود متعالی«اي منبعث از تو، اي  نیز حرکت از اراده
در هـم ریخـتن مـنظم    و هیچ معصیتی را یاراي ! چنین حرکتی خود خطایی است و گناهی چه، این. یابد

تمنـا  . این حقیقت در حضور تـو بـر مـن روشـن اسـت     . ي تو، چه در اوج و چه در حضیض، نیست سلطه
هاي تو، خردمندانه در این  کنم چنان کن که بیش از پیش پرده از حقیقت برداشته شود تا در پناه بال می

  .یقین استوار بمانم
هم در جاودانگی تو را انباز نیست، صال دردادي که تو همچنین تو در گوش جان من، که او ! پروردگارا

او که در وحدتی مهذب و دشوار، بی آن که خیانتی از او سر زند، و نـه در برابـر سـرعت    . تنها التذاذ اویی
متغیر خود سر فرود آورد؛ او که بر حضور ابدي تو چنگ انداخته و در حالی که با تمـام عشـقش بـه تـو     

اي را براي خاطره ندارد و هرگز قبض و بسـطی   اي را براي انتظار و هیچ گذشته دهواصل گردیده، هیچ آین
  .در زمان ندارد
مند است چنین مخلوقی که اگر هست، هستی او همواره آکنده از برکت وجود توست و از  چه سعادت

الك متعلـق  االفـ  فلک«من براي عبارت  .این که جاودانه در تو بزید و از حضورت پرتو گیرد، خشنود است
ات نـاظر بـر کمـاالت     گـاه خداونـدي   جاي: یابم که بگویم تر از آن نمی ، معنایی مناسب»1به خداوند است

اي از آرامش باطن به ارواح مقدس  و این روح خالص، با حلقه. توست، بی آن که هیچ کژي آن را بفرساید
اش از تـو مهجـور    که در راه سفر زمینیبگذار تا جانی . یابد ساکن عرش تو، بر فراز این آسمان، اتصال می

خـداي تـو   «: هایش است و همـه روزه بپرسـندش   گشته است، دریابد که عطش تو دارد و خوراکش اشک
که حیات او جز تو چه توانـد بـود؟ و   (ي تو را طلب کند  بگذار در تمام ایامش اقامت در خانه» ؟2کجاست

جا که تو همواره همـانی کـه    گذرند، از آن هاي تو نمی لاام و سنوات تو جز خلود تو چه تواند بود؟ که سا
ناپذیري، زمان با تو در  و با آن که منزل تو از تو دور نیست و گرچه به حکم توالی و تناوب و زوال) 3بودي

کـنم   تمنا می. این حقیقت، در حضور تو بر من روشن است. وحدت است، لیکن در خلود با تو انباز نیست
هاي تو، خردمندانـه در ایـن    از پیش پرده از این حقیقت برداشته شود تا در پناه بال چنان کنی که بیش
  .یقین استوار بمانم

ا جـز   . شکلی در دگرگون کردن این اجسام پست و فرومایـه بـوده اسـت    بیي  واضح است که ماده امـ
ي آن داشـته   اعیهکند، کیست براي من د اي که روح سرگردانش در میان اوهام و اشباح گردش می دیوانه

                                                
  16، بند 115مزامیر، باب  1
  3و  2، بندهاي 42ملهم از مزامیر، باب  2
  28و  27، بندهاي 102مزامیر، باب  3
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شـکل بـاقی مانـده باشـد،      ي بی باشد که اگر تمامی اشکال محذوف گردند و منسوخ، و اگر فقط این ماده
زیـرا بـدون   . آینـد  گونه ادوار زمان پدیـد مـی   یابند و چه گونه اجسام از شکلی به شکل دیگر تغییر می چه

  .ی و تغییري نیستتطور، حرکات زمان وجود ندارد و جایی که صورتی نیست، دگرگون

12  
  کند چه از قانون زمان متابعت نمی آن

همه  من این .ات را عطا کردي و آن را بر من گشودي تو به من توفیق حلقه کوفتن بر دروازه! پروردگارا
یـک چـون تـو     را در نظر آوردم و با کوفتن درِ آستان تو، دو مخلوق تو را مشاهده کردم که با آن که هیچ

اي آفریـدي   یکی از آن دو را به گونـه . ها را مستقل از زمان خلق کردي یستند، لیکن تو آنازلی و ابدي ن
ي تو بازایستد، از هر تغییـري مبراسـت و    اي از نظاره که بی هیچ تغییري در تالش خود، بی آن که لحظه

دیگـري  . شـود  منـد مـی   که در سرشت خود تغییرپذیر است، از ابدیت و تغییرناپـذیري تـو بهـره    همچنان
. شکل است و بر او ناممکن است که از شکلی به شکلی دیگر درآید؛ چـه در حرکـت و چـه در سـکون     بی

زیرا تو پـیش از  . شکل رها نکردي ولیکن تو آن را به همین صورت بی. بنابراین پیرو قانون زمان ما نیست
لـیکن  . ز آن سخن گفتمآوردي که ا ؛ این دو دست»در اصل آسمان و زمین را خلق کردي«ي روزها،  همه
اي  ي پدیـده  این کلمات کتاب مقـدس، انگـاره  . »فرما بود زمین ناپیدا بود و محو و ظلمات بر ورطه حکم«
توانند دریابند که فقدان مطلق شکل به  رفته افکاري را که نمی کند تا رفته شکل را بر اذهان متبادر می بی

  .معنی عدم نیست، بر او منطبق شود
بایست آسـمانی دیگـر و زمینـی مرئـی و مـنظم، طـراوت آب، و        شکل بود که می ي بی از همین ماده
چه در آفرینش این جهان بر طبق روایت کتاب مقدس و روزهاي معین آموخته شـده   سرانجام تمامی آن
  .شد بود، آفریده می

یـت  اي است که تغییـرات مـنظم و حرکـات و عناصـرش، از تطـورات زمـان تبع       و این خلقت، به گونه
  .کند می

13  
  کرد چه از آسمان و زمینِ سفر تکوین استماع می آن

خداوند در اصل، آسمان «گفت  هنگامی که کالم کتاب مقدس تو را شنیدم که مرا می اي خداي من،
، و هنگامی که ذکري »ي ورطه گسترده بود و زمین را آفرید، زمین ناپیدا، مبهم، و تاریک بود که بر پهنه

ها را آفریدي نیافتم، از این سکوت چنین نتیجه گرفتم که منظور از آسمان، ملکـوت   و ایناز آن روز که ت
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رد بخشـیده    است؛ ملکوت شناسا که در آن انـد، نـه معرفتـی جزئـی، نـه       جا قدرت شناخت کلی را بـر خـ
، بـی هـیچ   1مبهم، نه چون تصویري در آیینه؛ بلکه آگاهی مطلـق، در عـین روشـنایی، رودررو   ] معرفتی[
همچنین نتیجه گرفتم که . گاه، بلکه همه در یک وقت و بی هیچ تطور زمانی اسطه، معرفتی نه گاه و بیو

نظمی که با تسلسل و تناوب زمان، که گـاه چنـین و گـاه     منظور، زمین ناپیدا هم هست؛ زمین محو و بی
وجود داشته » چنانی«ا ی» چنین«تواند  جا که شکلی وجود ندارد، نمی زیرا آن. شود، بیگانه است چنان می

  .باشد
یکی با شـکلی  : گوید اي بر روزي معین، سخن می ي این دو است که کتاب تو بی اشاره بنابراین درباره

آسمان، یعنی ملکوت و زمین، یعنی زمین ناپیدا . شکل بود که از آغاز تمام بود و دیگري آن که مطلقاً بی
کند که کدام زمین مقصود بوده است  سپس اضافه می» .یددر اصل، خداوند آسمان و زمین را آفر«: و محو

فهمانـد کـدام    بـه مـا مـی    و با تأکید بر دومین روز به عنوان تاریخ آفرینش افالك، که آسمان نام گرفت،
  .گفته است آسمان است که پیش از این بی ذکر روزي خاص، از آن سخن می

14  
  ژرفاي نصوص مقدس

بخشید؛ همچنان  داد و در زیر سطوح ظاهري خود، به ما امید می یژرفاي شگفتی را نشان م کتاب تو،
اي  تـوانیم بـه رعشـه    نمـی ! برانگیـز  آري؛ ژرفایی عجیب و تحسین. کنند که طفالن خردسال را نوازش می

. چقدر از دشمنان کتاب تو نفرت دارم. اي از احترام، اعجاب، و عشق مقدس بر پیکرمان بیاندیشی؛ رعشه
مِ خویش، نابودشان سازي تا آن که کتاب تو دیگر هیچ خصمی نداشـته  توا کاش می! آه نستی به تبعِ دود

  .مردند تا براي تو زندگی کنند داشتم که آنان در خود می دوست می! باشد
آنـان  . کننـد  گیرند، لیکن کتاب تکوین آفرینش را تصـدیق مـی   اما افراد دیگري هستند که خرده نمی

گویی، چیزي نیسـت   چه تو می ندي نیست که بر موسی الهام شده است، نه، آناین کالم خداو: گویند می
اي سـرور  . »تر مقرون به آن است اقوال ما بیش«خواهد به ما بفهماند، بلکه جیز دیگري است و  که او می

  ».خدایا، تو خود داور ما باش«: دهم همگان، من به آنان پاسخ می

                                                
  12، بند 13ي اول به قرنتیان، باب  نامه 1
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15  
  جدل با حریفان

پنداریـد؟ نـدایی کـه     اوند حقیقت ابدي در گوش جـانم خوانـده اسـت، خطـا مـی     چه را که خد آیا آن
ي او با سرشـتش یگانـه اسـت از     یابد و این که اراده فهماند سرشت پروردگار در طول زمان تغییر نمی می
خواهـد، یـک بـار بـراي      چـه را مـی   خواهد، بلکه آن شود که او گاه چنین و گاه چنان نمی جا ناشی می آن

آید، گـاه مقصـدي و گـاه     اي که به دست اعازم متوالی به اجرا درنمی اراده. خواهد براي همه می همیشه و
چـه قـبالً    کنـد و از طلـب آن   خواسته، اراده نمی چه را پیش از این نمی هرگز آن. کند هدفی پیشنهاد نمی

چـه   گیـرد و هـر آن   ر میاي الجرم مورد تغییر و تبدیل قرا زیرا چنین اراده. ورزد خواسته است امتناع نمی
  .تواند بود و خداوند ما ازلی و ابدي است مورد تبدیل قرار گیرد، ابدي نمی

پنداریـد؟ کالمـی کـه     آیا باز هم کالمی را که حقیقت در گوش جانم زمزمـه کـرده اسـت، خطـا مـی     
گردد، خود یک شـناخت حسـی اسـت و همـین شـناخت،       گوید انتظار آینده، هنگامی که پدیدار می می

کند، مورد قبول قرار  گوید هر فکري که تغییر می شود و نیز می گذرد، تبدیل به خاطره می هنگامی که می
من این حقایق . تواند ابدي بوده باشد، پس خداوند ما ابدي است چیز متغیر و متبدلی نمی گیرد و هیچ می

ي  اوند مـن، همـان خـداي یگانـه    یابم که خد دهم و درمی ها را به هم ارتباط می کنم، آن آوري می را جمع
  .تابد الساعه نیافریده است؛ که علم او هیچ امر موقتی را برنمی اي خلق جاودان، جهان را با اراده

  دهید؟ آیا این خبط است؟ ي این مطالب چه نظر می ـ پس اي حریفان من، درباره
  .خیر: آنان گفتند

دارد و یـا هـر طبعـی کـه مسـتعد       ـ پس چه؟ آیا این خطاست که بگوییم هـر سرشـتی کـه شـکلی    
  گیري است، وجودش را از کسی گرفته که سلطان نکویی و فرمانرواي هستی است؟ شکل

  .کنیم ـ او را انکار نمی
کنید که متصل به خداوند حقیقی و  آیا خلقتی بلندمرتبه را انکار می کنید؟ ـ پس چه چیز را نفی می

ست که بی آن که چون او ازلی باشد، نه از او کنده شـده و  ابدي است و با چنان عشقی پاك به او بسته ا
بخش او، فقـط او   شود تا تغییرات و تطورات زمان جاري شود؛ بلکه برعکس، در منظر اطمینان نه جدا می

ورزد، اي خداوند، تـو خـود را بـر او     جا که هر قدر او را بخوانی به تو عشق می گیرد و از آن آرام و قرار می
گاه خداوند  این همان منزل. نگرد گرداند و به خود نمی او هرگز از تو روي نمی. اي و او را بسندهنمایی، ت می

. گاهی غیر مادي که تا ابدیت با تو شـریک اسـت   هاي مادي بیگانه است؛ منزل است که با زمین و آسمان
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با این حال، او چن » .1دپذیر تو قانونی وضع کردي که هرگز نقصان نمی. اي تو آن را براي قرون بنا کرده«
  .تو ازلی نیست و چون آفریده شده، پس آغازي دارد

عقل مقـدم بـر تمـامی آفـرینش تـو      «زیرا . یابیم این درست است که ما پیش از این عقل، زمانی نمی
البته اي خداوند ما، خردي که تو پدرش هستی و با تو کامالً برابر است و شریک در جاودانگی و با . »2بود
اسـت کـه در آن آسـمان و زمـین را     » اصلی«بلکه صحبت بر سر . چیز آفریده شده است، نیست همهآن 

ي در روشـنایی تـو،    همان خردي که خود از این سرشت عقالنی آفریده شده است و بـا نظـاره  . اي آفریده
با نوري کـه   افروزند، اما هر چقدر نوري که برمی. خود نور گشته است و چون آفریده شده، عقلش نامیدند

تاباند متفاوت است، میان عقل مخلوق و حکمت خالق و نیز میان داد دادگر با داد حاصـل عـدالت،    بازمی
مگر نه آن اسـت  «: ایم؟ چرا که یکی از بندگانت گفته است آیا ما عدل تو نامیده نشده. تفاوت وجود دارد

، وجود »چیز آفریده شده است ش از همهعقلی که پی«بنابراین » ؟3هستیم] مسیح[که ما عدل الهی در او 
ـ اورشلیم مـادر مـا،     4ي ذهنی منطقی و بافراست، در شهر مقدس تو دارد و همین عقل است که به مثابه

زید؟ جـز   این عقل در کدامین فلک می. که در ملکوت اعلی، آزاد و جاودانه جاي دارد ـ آفریده شده است 
که متعلق به پروردگار است؟ بـار  » االفالکی همین فلک«ت و سراي توس که مدیحه» االفالکی فلک«همین 

که این عقل در بـادي   یابیم؛ چندان این عقل نمی] پیدایش[کنم که هیچ زمانی پیش از  دیگر تصدیق می
اما پیش از آن نیز ازلیت خالقش که عقل، . امر آفریده شده است و بر آفرینش زمان ما پیشی گرفته است

ي  ر آن یافته است، و نه در زمان که هنوز زمـانی متصـور نبـود و آفرینشـش الزمـه     ي وجودش را د ریشه
  .موجودیتش بوده، وجود داشته است

شاید . چنین بود که عقل از تو نشأت گرفت؛ با آن که سرشتش کامالً غیر از تو است این اي خداوند ما،
او قادر است که همواره بر منظـر تـو چشـم     چرا که. نتوانیم زمانی را نه فقط پیش از او، بلکه در او بیابیم

گریزد، حـال آن کـه    دوزد، بی آن که هرگز از آن روي برتابد و از این روست که از تغییرات و تطورات می
قسم تغییرپذیري وجود دارد که به مدد تو قادر است آن را بی عشقی که به تواَش واصـل گردانـد، اسـیر    

  .کند روزي جاودانه را تمنا می فروغ و گرماي نیم گرچه از رحمت تو. ظلمات و سرما کند
؛ »5ام من زیبایی تو را به افتخـار اقامـت پروردگـارم، دوسـت داشـته     «! گاه درخشان و نورانی اي منزل

ام به سوي تو، آه حسرت برکشم؟ از  توانم هنگام تفرج زمینی آیا می. پروردگاري که بانی تو و مالک توست
مـن  «: ي اویـم  خواهم که مرا نیز در تو تصاحب کند، زیرا که من نیـز آفریـده   میآن کس که تو را آفرید، 

                                                
  6، بند 148زامیر، باب م 1

2 Eccles, 1,4 
  21، بند 5ي دوم به قرنتیان، باب  ملهم از نامه 3

4 Jérusalem  
  8، بند 26مزامیر، باب  5
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هاي شبانم، آن معمار تو، بـه   لیکن امید دارم که بر شانه. »1شده در زمین سرگردان بودم چون میشی گم
  .سوي تو بازگردانده شوم

ي پارسـاي   ا بنـده ي این موضوعات چه پاسخی دارید؟ شما که موسـی ر  حال اي مخالفان من، درباره
ف او را گفته خداوند می ح گـاه خداونـد    منزل] شهر مقدس[آیا این ! خوانید القدس می هاي روح دانید و ص

بلکـه بـه قـدر وجـودش جاودانـه در      . اش تواند بود گویم که در الوهیت شریک جاودانگی نیست؟ من نمی
زمانی نداریـد؟ چـه، محـال اسـت در     و شما آیا در آن به عبث سر در پی تطورات  2هاست ملکوت آسمان

ي زمانی فراتر رفت، از تناوب گریخته، و اکنون تنهـا فضـیلت او،    زیرا او از هر گستره. جا تطوري بیابید آن
  .وصال تنگاتنگ خداوند است

  !بلی: گویند آنان می
هـا   شمجـد و عظمـت او را بـه گـو    «کشد، و  آیا در میان کلماتی که قلبم به سوي خداوند فریاد میـ 
یابید؟ آیا من جز آن که گفتم در جایی که نه شکلی هسـت و نـه نظمـی،     ، کژي و خطایی می»رساند می

ي عـدمی   تواند بود، ادعاي دیگري کردم؟ با این حال، این عدم تقریبی ـ که بـه منزلـه    تسلسل زمان نمی
موجود است، بـه هـر   شد و هرچه در این جهان  مطلق نبود ـ از جایی که هرچه هست از اوست، ناشی می 

 .شود میزانی که هست، از او ساطع می

  .کنیم ما این نکته را هم نفی نمی: در این باره نیز آنان گفتند

16  
   شرط مباحثه

دم تفهیم کرده  ام که آن حاضر به مباحثه من فقط با کسانی چه را حقیقت ذات تو در درن من و بر خرَ
قـدر همچـون سـگان پـارس      کنند، آن این حقایق را انکار می لیکن بگذار کسانی که. است، راست پندارند

  .کنند تا دیگر خود نیز صداي خویش را نشنوند
خواهند  اگر نمی. هایشان را با کالم تو بگشایند کوشم آرامشان کنم تا قدري آرام گیرند و طریق دل می

بـا صـداقت درون   . »3وري نمانه سکوت کن و نه از من د«: دهم رانند، خداوندا، سوگندت می و اگر مرا می
گذارم که آنان، غافـل از حقیقـت بـر غبـار      گویی و من می تنها تویی که چنین سخن می. قلبم سخن بگو

بگذار تا به سوي تو صالي بلند عشق . بگذار تا من خویش را برهانم. بدمند و چشمانشان را از آن پر کنند
                                                

  176، بند 119مزامیر، باب  1
  1، بند 5ي دوم به قرنتیان، باب  نامه 2
  1، بند 28مزامیر، باب  3



  263  اعترافات آگوستین قدیس
 

http://www.seapurse.ir 

المقدس و قلبـی کـه بـه سـوي آن رهسـپار اسـت،        بیتصدا ناله کنم؛ بر روي زمین و به یاد  برکشم و بی
بخشـی، تـو کـه پـدر      المقدس را و تو را که بر آن فرمانروایی و بر آن روشنی مـی  زیارت کنم؛ مادرم، بیت

اویی، پشتیبان اویی، همسر او و التذاذ پاك و فراوان و مسرت سرشار او هسـتی و جمیـع تمـام محاسـن     
دیگـر هرگـز از تـو روي    . تو فرمـانرواي خـوبی و نیکـی حقیقـی هسـتی     باشی، زیرا که  ناپذیر او می وصف

دهنـد و   جا نخستین ثمرات ذهـنم بـار مـی    برنخواهم تافت تا آن که در آرامش این مام معزّز ـ که در آن 
جا جمع کنی تـا ایـن نفـس از     گیرند ـ تمامی عناصر شخصیتم را یک  جا نشأت می هایم از آن اولین یقین

ونی رهایی یابد، تا آن کـه اصـالحم گردانـی و خـود تصـدیقم کنـی اي خداونـد، اي        تشتت و کراهت کن
ي کسی که بدون انکار کردن این حقایق و با احترام به کتاب مقدسـت کـه    ي من، و اما درباره بخشاینده

نند و ک ترین قدرت را باور دارند و از او پیروي می موساي پارسا آورده است، به کسانی که مانند ما متعالی
خـواهم کـه تـو خـود      من از تو که خداوند مایی، می«: در عین حال، با من تعارضاتی دارند، خواهم گفت

  ».میان اعترافات من و ایرادات آن قضاوت کنی

17  
  »زمین«و » آسمان«تعابیري چند از کلمات 

ام گرفته است، القدس اله شاید این اقوال درست باشد، لیکن موسی هنگامی که از روح: گویند آنان می
نه؛ با این » خداوند در اصل آسمان و زمین را خلق کرد«: با این تفکر چنین کلماتی را بر زبان نرانده است

گر جمال خداوندي است،  را که همواره نظاره 1، او مفهوم این آفرینش روحانی و عقالنی»آسمان«ي  کلمه
  .شکلی نبوده است ي بی ادهي زمین، منظور او چنین م در نظر نداشته است و با کلمه

  ـ پس او از این کلمات چه منظوري داشته است؟
خواست بیـان کنـد، بـا     چه را می گوییم، این است که موسی آن چه ما خود می آن: دارند آنان ابراز می

  .همین کلمات گفته است
  خواسته بیان کند؟ ـ اما چه چیز را می

خواست به طور کلی و مجمل، تمامی این جهان مرئـی   می ي اول با کلمات آسمان و زمین، او در وهله
القدس بـه تعبیـري کلـی     اي را که روح را نشان دهد، تا سپس با شمارش روزها و باب به باب، این مجموه

پرست نیز چندان ظرافت دید و لطافت روح نداشتند  نزاکت و نفس مردم بی. بیان کرده است، توضیح دهد
ا دربـاره  . ی ملموس خداوند چیزي را دریابنـد هاي مرئ که جز آن پرداخته زمـین مغشـوش و   «ي ایـن   امـ

ـ که با آن در طول مدت شش روز تمامی اشیاء و اجسام مرئی کـه همـه   » ي ظلمات ورطه«، این »درهم
                                                

1 Interlectuelle 
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جـا   درپی و به دنبال هم آفریده و نظـام داده شـدند ـ بـا مـن تـوافقی داشـتند کـه از آن         شناسند پی می
  .شکلی را که از آن صحبت کردم، دریابند ي بی طا، این مادهتوانند بدن خ می

هاي زمین و آسمان به  شکل و مبهم، قبل از هر چیز، توسط نام ي بی تصویر این ماده: گوید دیگري می
شود، جهـانی   زیرا از همین ماده است که این دنیاي پیدا با تمام وقایعی که کشف می. ما الهام شده است
  .ایم، آفریده شده و به سوي کمال خود رهسپار گشته است ه نام زمین و آسمان خواندهکه بارها آن را ب
شاید واقعیت ناپیدا و پیدا، به دلیلی خاص و شایسته به نام آسمان و زمین خوانـده  : گوید دیگري می

 آفریده است، این» اصل«، یعنی در »حکمت«شده است، آن هم به این علت که جهانی را که خداوند در 
ي مخلوقـات   جایی که همه یابد؛ ولی از آن شود و تحت عنوان این دو اسم نمود می دو عبارت را شامل می

ها اصلی از تغییـر وجـود دارد،    ي آن جا که در همه اند و از آن نه از سرشت خداوند، بلکه از عدم خلق شده
ان دستخوش تغییر و تبـدیل  چه در مالزمت ابدي با خداوند زندگی کرده، یا چون جان و جسم انس چنان

اي اسـت   اي که بین تمام این چیزهاي مرئی یا نامرئی مشترك است، ماده است، به خاطر این دالیل، ماده
بایست آسمان و  شکل بوده، لیکن قابلیت و استعداد پذیرفتن حالتی را داشته است و از آن می که ابتدا بی

ظلمـات  «و یا » زمین ناپیدا و مبهم«پذیرفت، با عبارات  ها، وقتی که شکلی زمین بیرون آید و یکی از آن
ي جسمانی پـیش از هـر    ، مفهوم ماده»زمین ناپیدا و مبهم«با عبارت . تعبیر شده است» حاکم بر گودال

اي  ، قبـل از هـر چیـز، مـاده    »ظلمات بر فراز ورطه«گردد و از عبارت  پذیري به ذهن متبادر می نوع شکل
انتهاي آن توقف کرده و خرد آن را روشنایی بخشـیده   پیش از آن که جریان بی شود، روحانی مستفاد می

کنـد،   چـه کلمـات آسـمان و زمـین را معنـی مـی       آن: توانست چنین اظهار نظر کند دیگري نیز می. باشد
خداوند در اصل آسمان و زمـین را خلـق   «خوانیم  جایی که ما می آن. گرفته و تمام نیستند واقعیات شکل

پذیري و مهیاي آفـرینش را منظـور داشـته     اي مستعد شکل حالت، ماده اي از اجسام بی رح اولیه، ط»کرد
زیرا درون آن، بی آن که حاالت و صفات آن به چشم بیاید، این خالیق، با ترتیب و نظمی که امروز . است
ن خوانـده  ایـن دو، آسـمان و زمـی   . اند؛ یکی روحانی و دیگري جسـمانی  ها هویداست، عجین شده در آن
  .ند شده

18  
  سعی در فهم حقیقی کتاب مقدس

این کار جز . خواهم بر سر الفاظ بحث کنم لیک نمیسنجم،  ها را می شنوم، آن تمامی این عقاید را می
شریعت وقتی نیکوست که کسی آن را بر جسـب  «برعکس، . 1از دست دادن مستمعین، هیچ ثمري ندارد

                                                
  14، بند 2ي دوم به تیموتاؤس، باب  نامه 1
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ریا برآمده  رحمتی است که از قلبی خاص و وجدانی آگاه و ایمانی بیزیرا غایت آن . »1شریعت به کار برد
. ، کدامنـد 2ها تعلق دارند داند که آن دو حکم که هم شریعت و هم پیامبران بدان سرور ما، خود می. است

شود  کنم ـ چه می اي خداي من، اي فروغ چشمانم در ظلمت، مرا ـ که این سخنان را شورمندانه اقرار می
شود اگر فـرد دیگـري    ن براي این کلمات، که به هر حال راستند، معانی دیگري بیابند؟ مرا چه میاگر آنا

شـویم   خوانیم، مصمم می ي ما هنگامی که آن را می همه! اي غیر از من درك کند کتاب موسی را به گونه
ت پذیرش این گفتـه  جا که بر صدق این سخنان اعتقاد داریم، جسار که منظور نگارنده را دریابیم و از آن

  .پنداریم دانیم و می چیزي را گفته که ما خطایش را می] کتاب[دهیم که آن  را به خود راه نمی
چه باك . کند ي حقیقی کاتب کتاب مقدس می اي که هر کس براي ادراك اندیشه چنین است مساعی

سازي باور کند؛ هرچند که  میاگر خواننده، آن معنی را که تو ـ اي روشنایی عقول راستین ـ بر او آشکار   
. ایـم داشـته اسـت    چه که ما پنداشته هرچه هست، او فکري جز آن. ي واقعی نویسنده نبوده باشد اندیشه

  .اي غیر از حقیقت نبوده است لکن هیچ اندیشه

18  
  اي نیست چه که در آن شائبه آن

حکمـت  » اصل«این است که حقیقت . اي حقیقت این است که تو آسمان و زمین را آفریده! پروردگارا
حقیقت این است که این جهان، آشکارا از دو بخـش آسـمان و    .اي چیز را خلق کرده توست که از آن همه

. یافته اسـت  شده و شکل ي واقعیات آفریده زمین تشکیل گردیده است و این دو عبارت، مفهوم موجز همه
پذیري را بـه ذهـن    کل و مستعد شکلش شود، تصور یک شیء بی چه دستخوش تغییر می همچنین هر آن

این درست است که اگر وجودي با حالتی تغییرناپذیر عجین باشد ـ . آورد که قابل تغییر و تبدیل است می
این . کند یابد و بنابراین از زمان تبعیت نمی هرچند که استعداد تبدیل یافتن در او باشد ـ لکن تغییر نمی 

درست اسـت کـه   . ها را دریابد تواند تناوب زمان اً عدم است ـ نمی درست است که فقدان شکل ـ که تقریب
تواند در صورت و در بیـان، نـام ایـن شـیء را بگیـرد و       اي که یک شیء از آن ساخته شده است، می ماده

شکل که این دو با آن ساخته و پرداخته شده، نهـاده   ي بی چنین است که نام آسمان و زمین بر این توده
تر قرین  اند، زمین و ورطه از همه بیش ي این اجسامی که شکل گرفته است که از همه درست .شده است

توانست ساخته شـود و شـکل گیـرد     چه که می ي هر آن گیري درست است که تو پردازنده اندازه شکلی بی

                                                
  8، بند 1ي اول به تیموتاؤس، باب  نامه 1
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شکل متصاعد گشته اسـت، نخسـت    ي بی درست است که هر چه از این ماده. چیزي تو خالق همه. هستی
  .ل بوده و بعد شکل پیدا کرده استشک بی

20  
  »خداوند در اصل آسمان و زمین را آفرید«تعابیر گوناگون از عبارت 

ات ـ موسـی ـ را بـاور کننـد،       از میان کسانی که به آنان چشم بصیرت بخشیدي تا کالم راستین بنده
  : گوید یک نفر تعبیر خاصی را در نظر گرفته، می

خداوند در تکوین جهـان از ازل،   دهد که ، چنین معنی می»ن را آفریدخداوند در اصل آسمان و زمی«
شـخص دیگـري   . به عبارتی دیگر، دنیاي روحانی و دنیاي جسمانی. دنیاي ذهنی و عینی را آفریده است

ي  ، یعنی آن که خداوند در تکوین جهان از ازل، توده»خداوند در اصل آسمان و زمین را آفرید«گوید  می
سـومین  . گیرد ـ خلق کـرده اسـت    چه آشکار و شناخته شده، در بر می اي عینی را ـ هر آن کامل این دنی

، یعنی آن کـه خداونـد در تکـوین ازلـی جهـان،      »خداوند در اصل آسمان و زمین را آفرید«گوید  فرد می
و  خداوند در اصل آسـمان «گوید  چهارمین نفر می. حالت مخلوقات روحانی و جسمانی را آفرید ي بی ماده

حالـت مخلوقـات    ي بـی  رساند که خداوند در تکوین ازلی جهـان، مـاده   ، این مفهوم را می»زمین را آفرید
ي جهان اشکال مشـخص و   جسمانی را خلق کرد که در آن، زمین و آسمان عجین بودند و اینک در توده

، »زمـین را آفریـد  خداوند در اصل آسمان و «گوید  و سرانجام شخص دیگري می. یابیم ها را می معین آن
اي کـه بـه    شکل را آفرید؛ ماده ي بی یعنی آن که خداوند به محض آن که به فعل و تکوین آغاز کرد، ماده

چه  طور ضمنی، آسمان و زمین بالقوه در آن حضور داشتند و بعدها شکل گرفت و اینک خود را با هر آن
  .سازد درخشد، آشکار می که در آن می

21  
  ...بود و زمین ناپیدا و مبهم

در میان این تفاسیر که تمامی حقیقـت   .آید، مختلف است همچنین مطالبی که در پی این تعابیر می
زمین ناپیدا و مبهم بود و ظلمات بـر  «گوید  یکی می. ستاید چه را خود تعبیر کرده، می است، هر کس آن
ي اجسـام و   ساخته، مـاده  ي جسمانی که خداوند در این توده: دهد ، چنین معنی می»ورطه گسترده بود

زمین «گوید عبارت  آن دیگري می. اشیاء پیدا بود، لیکن هنوز شکل و نظمی نداشت و فروغی در آن نبود
اي که آسـمان و زمـین    ، یعنی آن که این مجموعه»ناپیدا و مبهم بود و ظلمات بر فراز ورطه گسترده بود

ی نداشت و ظلمات آن را فراگرفته بود و قرار بـود  اي بوده است که هنوز شکل نام گرفته است، همان ماده
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شکل و  ي بی یابد، از همین ماده ها می چه حواس جسمانی ما در آن که آسمان و زمین جسمانی، با هر آن
زمـین ناپیـدا و مـبهم بـود و     «ي  دارد کـه جملـه   فردي دیگر اظهار می. ظلمات فراگیر آن به وجود بیاید
ي بدون  ایم، همان ماده اي که آسمان و زمین نام نهاده ، یعنی این مجموعه»ظلمات بر فراز ورطه گسترده

االفالك خوانده  ـ که در جاي دیگر با عبارت فلک  1بایست آسمان معقول شکل و تاریک بوده است که می
شود ـ از آن ساخته شود و زمین، یعنی تمام واقعیت جسمانی که شامل این آسـمان پیـدا و خالصـه      می

بایسـت سـاته    شکل و تاریک آغازین مـی  ي بی شود نیز ز همان ماده هر مخلوق پیدا و ناپیدا میي  خمیره
  .شد می

، »زمین ناپیدا و مبهم بود و ظلمات بر فراز ورطه گسـترده بـود  «گوید مقصود از  باز هم کس دیگر می
مان و زمـین را  وجود داشته است، نام آسـ ] از ازل[شکل که  بی 2آن است که کتاب مقدس بر آن هیوالي

ي ظلمانی نامیده  هیوال همان است که کتاب مقدس آن را زمین ناپیدا، مبهم، و ورطه. اطالق نکرده است
این است که خداوند بر طبق نص کتاب مقدس، آسمان و زمین را آفرید؛ یعنـی خلقـت روحـانی و    . است

، »لمات بـر فـراز ورطـه گسـترده    زمین ناپیدا و مبهم بود و ظ«گوید  باز کس دیگر می. خلقت جسمانی را
گوید خداوند آسمان و زمین را  شکل وجود داشته است که کتاب می اي بی یعنی آن که پیش از این، ماده

یکی در فراز و : ي جسمانی عالم، به دو بخش بزرگ تقسیم شده است گویی تمام توده. در آن آفریده است
  .د و براي ما آشناستي مخلوقاتش که در بر دار دیگري در فرود، با همه

22  
  اشکاالت و فرضیات

خواهیـد کـه الفـاظ     اگر نمی«: تواند چنین ایرادي را وارد سازد کسی می و اما نسبت به دو تعبیر آخر،
شکل بشد، پس باید قبول کرد پیش از آن چیزي وجود داشته است کـه   ي بی آسمان و زمین مبین ماده

چه، در کتاب مقدس نیامده . یست آسمان و زمین را پرداخته باشدبا خداوند آن را خلق نکرده و از آن می
مگر آن که همین چیزي باشد که آسمان و زمـین نامیـده   . اي را آفریده است است که خداوند چنان ماده

زمین ناپیـدا  «و در پی آن، » خداوند در اصل آسمان و زمین را آفرید«هنگامی که گفته شد  ».شده است
ولی ما از ایـن عبـارت، فقـط    . شکل کند ي بی اي بر آن ماده توانست اشاره موسی می ،»و مبهم بوده است
ي اخیر و یـا   طرفداران دو عقیده. یابیم اي را به که دست خداوند خلق شده است، درمی همان مفهوم ماده

ی کـار  شـکل  ي بی کنیم که چنین ماده ما انکار نمی«: گویند دهند و می یک گروه از آنان، چنین پاسخ می
چه را که خلق شده و کامل و شـکیل گشـته اسـت،     ولی آن. آید زیرا که هر خیري از او می. خداوند باشد

                                                
1 Ciel intelligible 
2 Chaos 
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چه مستعد خلق شدن و شکل گـرفتن اسـت نیـز، هرچنـد      ولی قبول داریم که آن. گیریم خیري برتر می
ـ   ي بـی  کتاب مقدس، از خلقت این ماده. چیزي فروتر، اما به هر حال خیر است ه دسـت خداونـد   شـکل ب

مـثالً خلقـت   . که در مورد بسیاري چیزهاي دیگر نیز سکوت اختیار کـرده اسـت   چنان. سخن نگفته است
ها را چونان موجوداتی  ها که پولس رسول آن ها، قلمروها و قدرت ، سریرها و سلطه2و اسرافیلیان 1کروبیان

خداوند آسمان «گوید  این کالم که میاگر . 3ها آفریده است تحقیق خداوند آن کند که به متعین فرض می
ها که مولود روح خداوندند، چه خواهیم  ي آب پس درباره. شود چیز می ، شامل همه»4کرد و زمین را خلق

ي  گونـه از چنـین اسـمی، مـاده     همه اسـت، پـس چـه    گفت؟ در صورتی که بپذیریم نام زمین گویاي این
بینیم؟ و اگر چنین بیاندیشـیم، پـس    ها را به چشم می شکلی را تصور کنیم؛ حال آن که ما زیبایی آن بی

شکل، فلک ـ که آسمان نامیده شده است ـ خلق شده است،    ي بی چرا نوشته شده است که از همین ماده
این . شکل هستند و نه ناپیدا ها نه بی ها به میان نیامده است؟ زیرا این آب در حالی که سخن از خلقت آب

ها زیبایی خـود را   کنیم و اگر آن ها را نظاره می نگ و شگفتی جاري هستند و ما آنها، با زیبایی هماه آب
، بـه طـوري کـه    »5هایی که تحت افالك هستند، گرد آورده شـوند  آب«اند که خداوند فرمود  گاه یافته آن

ند، چه هایی که باالي افالك قرار دار ي آب ها شکل بخشیده است، پس درباره شان به آن انگار با گردآوري
گیـري   ي شکل یابد و کتاب مقدس درباره شکل باشد، چنین جایگاه رفیعی نمی توان گفت؟ اگر آب بی می
  .ها سخنی به میان نیاورده است آن

در تکوین برخی اشیاء به دست خداوند، سکوت بوده است، با این حال، براي همچنین به دلیل آن که 
ي آن کـه بـه    تواند به بهانه منطقی نمی ندارد و هیچ علم یک ایمان سالم یا خردي محکم، تردیدي وجود

زیرا ما به روشنایی حقیقـت  . اي نشده است، آب را چون خداوند، ازلی فرض کند ها اشاره زمان خلقت آن
شکل، خود نیز همچنان که کتاب مقدس آن را زمین ناپیدا و  ي بی توانستیم درك کنیم که این ماده نمی

نامد، به دست خداوند از هیچ ساخته شده است و با خداوند ازلی نبوده است؛  ی میي ظلمان مبهم و ورطه
  .هرچند که موعد آفرینش آن در کتاب مقدس ذکر نشده باشد

                                                
  .شدند در عهد عتیق، فرشتگانی که داراي بال هستند، اما صورت انسانی یا حیوانی دارند و بر عرش الهی حاضرند، کرّوبی خوانده می 1
2 Séraphin )عبري :Seraphim(، ي فرشتگان در انجیل، عهد عتیق، و در الهیات مسیحی روح آسمانی نخستین سلسله  
  16، بند 1نامه به کولسیان، باب  3
  2، بند 1سفر تکوین، باب  4
  9، بند 1سفر تکوین، باب  5
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23  
  تشکیکات دوگانه در شرح کتاب مقدس 

سنجم تا نـزد تـو، اي خداونـد بصـیر،      ها را می شنوم و با بضاعت ناچیز خود آن میمن این نظریات را 
در میان نظریاتی که بر اساس شهادت مفسران صدیق نقل شده، دو چیز متفاوت به چشمم . اف کنماعتر
. کنـد  یکی مربوط به حقیقت امور اسـت و دیگـري مربـوط بـه کسـی کـه آن حقـایق را بیـان مـی         . آمد

مقـام تـو ـ بـا      چه موسی ـ این بنده عالی  وجوي آن وجوي حقیقت در آفرینش، امري است و جست جست
در باب مطلب اول، پروردگارا، مرا از خطاهایی کـه بـه   . ش به شنونده یا خواننده بفهماند، امري دیگرکالم

پندارند موسـی   ي کسانی که می و در باب موضوع دوم، را از همه. شود بر حذر دار عنوان حقایق فرض می
عظمت عشق تو و بـا حقیقـت    توانم به همراه آنان که در پروردگارا، آیا می. خطا گفته است، دور نگه دارد

ي ما به کتاب مقدس تو روي آوریم و از  تو مشغولند، با تو یگانه شوم و در تو خشنود گردم؟ بگذار تا همه
  .فحواي آن، مقصود تو را بجوییم

24  
  ایهام و صراحت کتاب مقدس 

ون از کـالم تـو   همه حقایق ممکنی که به محققان، با تفسیرهاي گوناگ اما چه کسی از ما در میان این
ي  این است اندیشه«: عرضه شده است، خواهد توانست آن نیات را کشف کرده و با وثوق کامل اذعان دارد

  ».گونه بشنوند موسی که بر آن بود تا روایتش را این
کنـد،   ي اعترافاتش را به درگاه تـو تقـدیم مـی    ي تو، که در این اثر فدیه من بنده. بنگر اي خداي من،

ها  ي پدیده کنم که تو همه من با یقینی کامل، تأکید می. 1بگذار تا حاجتم روا شود. طلبد ا میرحمت تو ر
توانم بـا همـین قاطعیـت     لیکن آیا می. اي ي تغییرناپذیرت خلق کرده به کلمه اي؛ پیدا و نهان را را آفریده

نگاشـته، همـین    ا مـی ر» خداوند در اصل آسمان و زمین را آفریـد «بگویم که موسی، هنگامی که عبارت 
در حـالی کـه   . اندیشه را مطمح نظر داشته است؟ خیر؛ چرا که نخستین تأکید بـراي مـن قطعـی اسـت    

  .توانستم نسبت به تفکر موسی هنگام نگارش کلکماتش چنین وثوقی داشته باشم نمی
و » آسـمان «بـا عبـارت   . توانست آغـاز آفـرینش را در نظـر داشـته باشـد      ، او می»در اصل«با عبارت 

دوي و هنوز فاقد  ، می»زمین« توانست به جاي طبیعت معنوي که شکل یافته و کامل گشته است، طرح ب
لیـک موسـی بـه    . توانـد پـذیرفتنی باشـد    بینیم که هر دو جهت، می می. شکل آن را در نظر داشته باشد

اما او . انی تشخیص دهمآس توانم به اندیشیده؟ این را نمی یک از این مفاهیم هنگام نوشتن کلمات می کدام
                                                

  25، بند 22ملهم از مزامیر، باب  1
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توانم در این که چنین مرد بزرگی حقیقـت را یافتـه و    هر یک از این وجوه را که منظور داشته باشد، نمی
  .به بهترین صورت آن را پرداخته است، تردیدي به خود راه دهم

25  
  لزوم فروتنی در مجادله

کنی نیست، بلکـه چنـان    تو ادعا می چنان که ي موسی آن اندیشه«گویند  دیگر از کوردلی آنان که می
دانی کـه موسـی همـان     از کجا می«کردند که  اگر فقط ابراز می .ام ، به تنگ آمده»فهمم است که من می

احتماالً . رنجیدم ، من دیگر از آنان نمی»دهی در نظر داشته است معنی را که تو به این کلمات نسبت می
در میدادم؛ حتّ تري به آنان می هاي روشن پاسخ ي  اندیشـه «گویند  ولی هنگامی که می. بود ی اگر حریف قَ

، در چنـین احـوالی کـه    »کـنم  گویی، بلکه همان است که من ادعـا مـی   چنان نیست که تو می موسی آن
ي مستمندان، اي خداي من، تـو کـه    دهنده حقیقت نه این برداشت و نه آن عقیده است، از تو، اي روزي

خواهم که بر قلب من آرامش بخشی تا تـاب تحمـل چنـین     گیرد، می ر بر نمیات هیچ تناقضی را د سینه
ي تـو   ي بنـده  اند و در اندیشـه  زیرا اینان، نه به دلیل آن که از خداوند الهام گرفته. کسانی را داشته باشم

ي  شهاینان نسبت به اندی. دهند اند، بلکه به دلیل آن که خودخواهند مرا رنج می جهان مفهومی را خوانده
نه براي آن که حق است، بلکه به خـاطر آن کـه   . ي خویش را دوست دارند اند و فقط عقیده موسی بیگانه

ي دیگـران نیـز وقتـی آن را     بایست نسبت به اندیشه اگر غیر از این بود، می. عقیده و رأي خودشان است
ي آنان را دوست  یند، گفتهگو طور که من وقتی آنان حقیقت را می همان. ورزیدند دیدند، عشق می حق می

اي حـق   اي کـه عقیـده   از آن لحظـه . آید، بلکه چون حقیقت اسـت  دارم؛ نه براي آن که از جانب آنان می
زیـرا آن  . شـود  ي من نیز محسوب می بلکه به موازات آن، عقیده. ي آنان نیست شود، دیگر فقط عقیده می

ي موسـی   اندیشه] معناي[کنند  که ادعا می لیک هنگامی. تفکر متعلق به تمامی شیفتگان حقیقت است
کنم و از آن منزجـر   گاه فکرشان را رد می اند، آن در سخن من نیست و فقط آنان معنی کالم او را فهمیده

زیرا حتّی اگر منطق آنان صحیح هم باشد، شهامت آنان نه ناشی از معرفت و بصیرت، بلکه ناشی . شوم می
  .اي درست نیست اشفهاز گستاخی و نخوت است و این مک

بلکه متعلق . زیرا حقیقت تو از آن کسی نیست. هاي تو، لرزه بر جان ما اندازد بایستی داوري پروردگارا،
دهـی کـه مبـادا آن را ماننـد مـایملکی       خوانی و هشدار می به همگان است و تو ما را به تقسیم آن فرامی

هـر آن کـس کـه سـبب خشـنودي      . شویم م میخصوصی در نظر آوریم؛ که اگر چنین کنیم، از آن محرو
همگان را از آن خود پندارد و به ناحق ادعاي تملک خیري را که از آنِ همه است بکند، در واقع خود را از 

زیرا «. رسد یعنی از صدق به کذب می. راند یک ملک مشترك و جمعی، نه ملکی شخصی و خصوصی، می



  271  اعترافات آگوستین قدیس
 

http://www.seapurse.ir 

گـوش کـن اي داور متعـالی، تـو اي     » .1گویـد  ات خود مـی هر کس که کالمی به کذب بر زبان راند، از ذ
گـویم و در   من در حضور تو سخن مـی . دهم گوش کن هایی که به این معاند می حقیقت محض، به پاسخ

گـوش  . و به سوي رحمتت رهسـپارند  2بندند حضور برادرانم که شریعت تو را بر حسب شریعت به کار می
  .مگوی گونه به او پاسخ می کن و ببین چه

اگر ما هر دو بـر سـر ایـن نکتـه     » .گیرم گاه تو به کار می و آرامی است که در پیش این زبان برادرانه«
کنم مرا بگو کـه   گویم حقیقت است، تمنا می چه من می گویی و نیز آن چه تو می القول باشیم که آن متفق

هر یک از مـا آن را در حقیقـت   . اش بینی بینمش و تو نیز در من نمی مسلماً من در تو نمی. کجا ببینمش
مان توافق داریم، پـس چـرا بـر سـر      حال که بر سر فروغ ربانی. بینیم که فراتر از هوش ماست الیزالی می

کـه حقیقـت الیتغیـر را مشـاهده      توانیم آن حقیقت را چندان نوعمان مجادله کنیم؟ ما نمی ي هم اندیشه
ایـن اسـت   «فردي بر ما متجلی شود و به مـا بگویـد    حتّی آن زمان که موسی در قالب. کنیم، ببینیم می

  .، ما باز هم این اندیشه را نخواهیم دید و ما فقط به او ایمان خواهیم آورد»ي من اندیشه
پروردگارمان را دوست «؛ »3با سرگرانی علیه دیگري پیرامون کتب آسمانی مجادله نکنیم«بیا تا دیگر 

یداي «، »بداریم ونوعـان را چـون    جانمان و با تمام وجودمـان دوسـت بـداریم و هـم    از صمیم قلب و از س
چـه را اندیشـیده، در آثـارش     شده، آن با این دو فرمان رحیمانه است که موسی کامالً حساب. »4خودمان

زیـرا بـه   . ها باور نداشته باشیم، مانند آن است که به پروردگار نسبت دروغ بـدهیم  اگر به آن. آورده است
ا بنگـر  . ایـم  چه او فرمان داده اسـت، نسـبت داده   اي غیر از آن و اندیشهبنده او احساس  هنگـامی کـه   ! امـ

خبط است که جسورانه ادعا کنیم   هاي بسیار و نیز حقایقی را از دل کلمات بیرون کشید، توان اندیشه می
نبارمـان، بـر   اي دیگر مطمح نظر داشته است و با مجـادالت زیا  موسی این و آن اندیشه را بیش از اندیشه

وجـوي توضـیح آن بـودیم و او نگاشـته      رحمتی که او در مکتوباتش آورده است و کالمی که ما در جست
  .است، زخم بزنیم

26  
  ...اگر او کاتب سفر تکوین بود

شنوي،  می رانشانی، اعترافاتم  ام را فرومی بخشی، خستگی خداي من، هنگام فترت عزتم میهمه،  با این
نوعم را چون خویش دوست بدارم، نتوانستم  دهی که هم جا که فرمانم می از آن. گذري یو از گناهانم درم

                                                
  24، بند 8انجیل یوحنا، باب  1
  8د ، بن1ي اول به تیموتاؤس، باب  نامه 2
  6، بند 4ي اول به قرنتیان، باب  نامه 3
  39و  38و  37، بندهاي 22انجیل متی، باب  4
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طلبیـدم و آرزوي آن را داشـتم،    تر از مواهبی که من می ي بسیار وفادارت ـ کم  باور کنم که موسی ـ بنده 
ي خـدمتگزار   هعطایایی که من، اگر در زمان او متولد شده بودم و تو مرا به جـاي او بنـد  . بهره برده باشد

با زبان و با تمام وجودم، طالب بودم کـه ایـن مکتوبـات را کـه تـا      . کردم خویش قرار داده بودي، آرزو می
هـاي   چـه کـه آیـین    شود، منتشر سازم تا در تمام دنیـا، بـر آن   ها می هاي مدید راهنماي خوب امت مدت

اگر من به جاي موسی بـودم ـ زیـرا    : گفتم آري؛ داشتم می. کنند، مسلط شود پرنخوت و دروغین ادعا می
ــ و تـو بـه مـن     » 2و انسان، اگر تو او را به یاد نداشته باشـی، چیـزي نیسـت    1ایم ما همه از یک خمیره«

داشتم من چنان بیانی را  وقت دوست می مأموریت تقریر داستان پیدایش و تکوین جهان را داده بودي، آن
یافتم که با نگارش آن، حتّی اذهانی که قادر بـه درك راز   یآموختم و چنین سیاق بدیعی را درم از تو می

تـري دارنـد ـ در کلمـات نـادر       خلقت نیستند، نتوانند کالمم را رها کنند و آنانی کـه قـدرت درك بـیش   
چـه   هـا بیـاموزد، کشـف کننـد و چنـان      تواند بـدان  ي آنان می خدمتگزار تو ـ تمامی حقایق را که اندیشه 

یابنـد، بتواننـد درون همـین کلمـات آن      رتو نور حقیقت تو، معنی دیگري را درمیهاي دیگر در پ خواننده
  .مفهوم را بیابند

27  
  غناي قول الهی، خطاي تفاسیر

شـود و   جوشد  از آن جویبارهایی جاري می اي تنگ و فشرده می درون برکه گونه که آب چشمه همان
بایست به کار مفسران گوناگون بیاید ـ با طبع   میکند، کالم کلیم تو نیز ـ که   هایی را آبیاري می سرزمین

هـاي عمـل    آن را در طول پیچ و خم. آورد ي خود، شطی از حقیقت زالل به جوشش می پیرایه و ساده بی
  .سازد، تا هر کس به صرافت طبع، از آن کام بگیرد و رفع عطش کند روان می

کنند و یا ماننـد   ا چون انسانی تصور میخداوند ر کسانی هستند که با خواندن یا شنیدن این کلمات،
توانـد   اي مادي که مستعد نیروي عظیم است؛ کسی که خارج از خود را با تصمیمی نو و ناگهانی، می توده

صورت، یکی در باال و  ي بزرگ را بدین متولد سازد و یا قسمی از فاصله، آسمان و زمین را ـ این دو پدیده 
شـنوند   اینـان هنگـامی کـه مـی    . بخشـد  ز را در بر گیرد ـ هسـتی مـی   چی دیگري در ایین، جایی که همه

گردند و خاتمه  ها کلماتی هستند که آغاز می کنند که این ، تصور می»شود گوید بشو، پس می خداوند می«
چه را کـه نـدا داده بـود کـه      گذرند و همین که گذشتند، آن اندازند و می یابند و یا در زمان طنین می می

  .شود می باشد، ظاهر

                                                
  22، بند 9گر و برساختن ظرف نیک و ظرف بد از یک خمیره؛ نامه به رومیان، باب  اشاره به تمثیل کوزه 1
  4، بند 8مزامیر، باب  2
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 .گیـرد  ي عینیت و جسـمانیت نشـأت مـی    ي تعابیر دیگرشان نیز از آن عادت تفکر مألوف بر پایه همه
اي چون آغوش مادر، ضـعف و   زبان ساده. اند اینان هنوز خردساالنی هستند که حیات روحانی پیدا نکرده

دهد که خداونـد   اطمینان را می رستگاري آنان در ایمان است که به ایشان این. پوشاند ناتوانی آنان را می
ولی کس دیگر ـ کـه سـادگی    . خیزد انگیزي برمی هایی است که از آن حقایق شگفت ي واقعیت خالق همه

کرد،  اي که او را محافظت می شمارد ـ در ضعف غرورآمیز خویش، خود را از آشیانه  کلمات تو را حقیر می
مگـذار کـه   ! پروردگارا، خداونـدا، بـر او رحـم نمـا    . افتاد نوا فرو خواهد افسوس که آن بی. اندازد بیرون می

ملک مقرب آستانت را به نجات او فرست تا بار دیگر او . وپر را زیر پا له کنند بال ي بی رهگذران، این پرنده
  !را در آشیانش جاي دهد؛ تا آن زمان که قادر باشد به پرواز درآمده و در آشیان خود زندگی از سر گیرد

28  
  مختلفشروح 

ي آن،  بلکه باغی مشجر اسـت کـه در سـایه   . ها صرفاً یک آشیانه نیست این سخنان براي برخی پرنده
  .کنند کنان ترنم می زنند، و پروازکنان و شادي ها منقار می کنند، بر آن هاي پنهان را پیدا می میوه

و، اي خداوند بر تمـامی  شنوند که جاودانگی و سرمدیت ت خوانند یا می وقتی آنان کلمات موسی را می
ي تـو   اي نیست که سـاخته و پرداختـه   ي ماضی و آتی اشراف دارد، و با این حال، هیچ مخلوق فانی ازمنه

چیز را خلق کـرده، بـی    اي که همه بینند؛ اراده ي تو را که در هستی مستحیل است، می نباشد، پس اراده
بینند کـه   می. یجاد گردد که پیش از آن نبوده باشداي ا آن که خود تغییر یابد و بی آن که در او خواسته

زیـرا تصـویر هـر    . اي، بی آن که تصویري از خود، از ذات خویش بیرون کشـیده باشـی   تو جهان را آفریده
اي فاقد شکل، بی آن که هیچ شباهتی با تو داشته باشد،  ولیکن با ایجاد ماده. واقعیتی، به شکل آن است

میزان این شباهت، نظر به سرشت هر واقعیت، از پیش . به صورت تو شکل گیردتوانست در تو ببالد و  می
چه در قرب تو و چـه در  : ي آثار خلقت، متعالی است بینند که همه همچنین آنان می. مقرر گردیده است

. زمان و مکان دور از تو قرار گرفته باشد؛ آثاري که به طرزي باشکوه، شامل یا فاقد تطورات جهـان اسـت  
توانند، در پرتو حقیقت تو از  ي نیروهاي ضعیف خود، به قدري که می بینند و با همه ن این چیزها را میآنا

  .گردند این آیات خشنود می
ي اصـل،   ، در کلمـه »...در اصل خداونـد آسـمان و زمـین را آفریـد    «دیگري با سنجش این عبارت که 

کـس دیگـري کـه ایـن کلمـات را در نظـر       » .گویـد  زیرا که خود او با ما سخن می«. یابد را می» حکمت«
، به معنی »خداوند در اصل آفرید«کند و در نظر او،  ، آغاز آفرینش را درك می»اصل«ي  گیرد، از کلمه می
  .است» نخست خداوند آفرید«
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خداوند در حکمت خویش آسمان و زمـین را  «فهمند که  این را می» اصل«ي  در بین آنان که از کلمه
اي است که ایـن دو از آن   جا به معناي ماده اندیشد که آسمان و زمین در این ست که می، کسی ه»آفرید

ي واقعیاتی است که قبالً شکل گرفته و متمـایز   کند که این عبارت درباره دیگري فکر می. اند آفریده شده
است و زمین، یافته  فردي دیگر بر این باور است که نام آسمان به معناي طبیعت ذهنی و شکل. اند گشته

ي  گویند آسمان و زمـین بـه مفهـوم مـاده     اما اینان با کسانی که می. شکل به معناي طبیعتی مادي و بی
فهمد کـه ایـن    یکی چنین می. شکلی است که بایست زمین و آسمان از آن پدید آیند، موافق نیستند بی

ي  ي توده د مانند سرچشمهگوی ي مشترك مخلوقات عینی و ذهنی است و دومی می ماده مانند سرچشمه
ي خود، تمـام واقعیـات عیـان را کـه بـر حـواس مـا عرضـه          عینی و جسمانی است که در دامان گسترده

در میان کسانی هم که معتقدند در این نص، آسمان و زمین به معناي مخلوقاتی هسـتند  . گردد، دارد می
ـ   که پیش از این شکل یافته و در جایگاه خود قرار گرفتـه  یکـی  . یش از ایـن تـوافقی وجـود نـدارد    انـد، ب

کند که موضـوع، همـین عـالم پیداسـت؛      دیگري فکر می. اندیشد که موضوع، عالم نهان و عیان است می
  .بینیم چه که ما در این آسمان نورانی و این زمین ظلمانی می آن

29  
  معضالتی که برخی از مفسرین به بار آوردند

اگـر   کنـد،  درك می» ...نخست خداوند آفرید«را همانند » ...فریددر اصل خداوند آ«اما کسی که کالم 
ي  ي آسـمان و زمـین، یعنـی مـاده     بخواهد دور از حقیقت نماند، باید منظورش از آسمان و زمـین، مـاده  

بایست از او سـؤال   وقت می شده باشد، آن یافته و ساخته زیرا اگر منظور عالم شکل. ي عالم بوده باشد اولیه
پـس از  » ها خلق کرده اسـت؟  ها را آفریده است، پس چه چیز را پس از آن خداوند نخست ایناگر «: کرد

: ماند و خواه ناخواه به او گفتـه خواهـد شـد    چیز را آفرید، دیگر چیزي براي آفریدن باقی نمی آن که همه
  »است؟ ها را آفریده، اگرچه پس از آن هیچ نیافریده توان گفت که خداوند نخست این گونه می چه«

راهی  ي بی شکل آفرید سپس به آن شکل داد، نظریه ي بی اگر نظر او این باشد که خداوند در آغاز ماده
. البته به شرط آن که بتواند تقدم آن را در ازلیت، در زمان، در انتخاب، و در مبدأ تشخیص دهـد  .نیست

ن، مانند آن که گـل پـیش از میـوه    تقدم در زما. چیز بوده است ازلیت، یعنی این که خداوند بیش از همه
تر از گل است؛ و تقدم در مبدأ، مثل آن که صدا منشأ  تقدم در انتخاب، مانند آن که میوه مرغوب. آید می

حال آن کـه دو نـوع دیگـر، آسـان     . شود از این چهار نوع تقدم، اولی و آخري مشکل درك می. آواز است
کرد که وجود ابدي تو، در حالی که خـود تغییرناپـذیر    توان درك سختی می همچنین به. شود فهمیده می

خردي تیزبین باید تا انسان بفهمد و درك کند که . ها را خلق کند ي آن و پیشینه است، اجسام تغییرپذیر
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چـرا کـه آواز صـوتی مـنظم اسـت و یـک چیـز خـوب         . گونه بی هیچ کوششی صدا پیش از آواز است چه
. توانـد سـامان یابـد    شته باشد، لیکن چیزي کـه موجـود نباشـد، نمـی    تواند بدون نظم یافتن وجود دا می

نـه آن کـه بـه    . نه آن که فاعل باشد، بلکه موضوع عمـل اسـت  . همچنین ماده نسبت به عمل مقدم است
کنیم تا در زمانی بعـد   نیافته و فاقد آواز ایجاد نمی تناوب پیش آید، زیرا ما در یک زمان، صداهایی سامان

دهنـد و یـا نقـره را     اي شکل می که چوب را براي ساختن گنجه ورت آواز شکل دهیم؛ چنانها را به ص آن
ها صورت  در واقع این مواد، در زمان، نسبت به کاري که در ساختن آن .کنند براي ساختن جامی مهیا می

بـه گـوش    خوانند، صـداي آواز  هنگامی که آواز می. ولی در مورد آواز، چنین نیست. گیرد، تقدم دارند می
اي که بعد به صورت آواز درخواهد آمد،  نیافته هرگز صداهایی به عنوان نخستین صداهاي سازمان. رسد می

چیز باقی  رود و از خود هیچ می. شود به محض آن که صدایی طنین انداخت، صدا نابود می. در بین نیست
. آواز از صدا سـاخته شـده اسـت    چنین است که. گذارد که بتوان آن را گرفت و هنرمندانه شکل داد نمی

براي همین است که صدا جلـوتر  . پذیرد ي آن است و براي آن که به آواز تبدیل شود، شکل می صدا ماده
صدا، خالق . این تقدم از آنِ یک نیروي آفریننده نیست. گیرد ي آن است ـ قرار می گرفته از آواز ـ که شکل

همچنین . ح یک خنیاگر قرار گرفته تا از آن آوازي شنیده شوداي، در برابر رو فقط چون ماده. آواز نیست
بنابراین تقدم در انتخاب . صدا همان زمانی تولید شده است که طنین آن. این تقدم، تقدمی زمانی نیست

تنها تقدمی که وجود . زیرا آواز همان صداست، با صفت زیبایی. ارزش صدا بیش از آواز نیست. هم نیست
بلکه صداست کـه بـراي آواز   . یابد چرا که آواز براي آن که صدا بشود، نظم نمی. نشأ استدارد، تقدم در م
  .یابد شدن، سامان می

آسـمان و زمـین از آن   «ي اشیاء خلق شده و سپس  شود که نخست ماده استنباط میآیا از این مثال 
شـود کـه    وقتی آغاز می زیرا زمان. ؟ آن ماده، به لحاظ زمانی نخست به وجود نیامده است»سر زده است

شکل بوده است و خود را در زمـان نشـان نـداده،     در حالی که آن ماده بی. ها آغاز شود گیري پدیده شکل
توان صحبت کرد که گویی تقدم زمانی داشته  با این حال، طوري از آن ماده می. مگر به همراه خود زمان

روشن اسـت کـه   (ها قرار دارد  آخر میزان ارزشي  از لحاظ تقدم ارزشی هم باید گفت که در مرتبه. است
ازلیت آفریننده نیز از هر لحـاظ بـر آن تقـدم    ). باشد چه فاقد شکل است می چه شکل دارد، برتر از آن آن

  .چیز بیاید بایست به کار ساختن همه زیرا از هیچ، چیزي را ساخته است که می. داشته است
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30  
ت بار دیگر روح مود  

ها هماهنگی دهاد و خداوند بر ما رحمـت   و رنگارنگ ـ که حقیقت خود به آن گون  در میان آراي گونه
آوراد، تا به عمل خیر که هدف اصلی تعالیم اوست، پیرو قانونِ شریعت گردیم ـ اگر کسی از مـن بپرسـد    

اعتراف گاه تو  لکن در پیش. گفتم که در این میان، نظر موسی کدام است، با زبان اعترافاتم به او پاسخ نمی
  !دانم کنم که نمی می

هـا، پـیش از    ي آن غیر از تفاسیر جسمانی که دربـاره  .دانم که آن عقاید، بر حقند ولی با این حال، می
تـر کودکـانی    کردند، بـیش  هایی که چنین تفاسیري را تأیید می گفتم، آن اندیشیدم می چه می این، هر آن

ي  دادند؛ کلماتی که با ظـاهر سـاده   ب تو به دل راه نمیخوش بودند که ترسی از کلمات کتا امیدوار و دل
ي ما که ادعاي دیدن حقیقت را درون این کلمات داریم،  ولی آیا همه. خود بسیار عمق و بسیار موجز بود

طور دوست بداریم؛ تو را که خداوند ما هستی؛  توانیم تو را نیز همان داریم؟ و آیا می یکدیگر را دوست می
کنـی؟ بـر    ي حقیقتی و تشنگان را نه از بیهـودگی، کـه از حقیقـت نـاب سـیراب مـی       مهتو را که سرچش

گذاریم و او را تجلیـل   ي کتاب تو، کسی که سرشار از حکمت توست، احترام می خدمتگزار تو، بر فرستاده
او همواره  .چه را که بر او وحی کردي، تماماً حقایق تابناك و ثمراتی نافع بوده کنیم و باور داریم که آن می

  .اندیشیده است به واالترین الهامات می

31  
  .موسی تمام غناي اقوال الهی را دریافته است

، و آن دیگـري،  »ي مـن اسـت   ي موسی همان عقیده اندیشه«گوید  ترتیب وقتی کسی به من می بدین
یقـت دارد،  چرا مذهب هر دو دیـدگاه را، اگـر حق  «: گویم ، با خود می»اندیشیده است او همچون من می«

و اگر در این کلمات نظر سومی را هم پیدا کنیم یا معنی چهارم و یا معانی دیگر، مشروط بر آن » نپذیرد؟
ي این معانی را دریافته است؟ زیـرا خداونـد یکتـا، نصـوص      که حق باشد، چرا باور نکنیم که موسی همه

  .دهند، بر موسی وحی کرده است میمقدسی را که علما، معانی مختلف اما جمیع حقایق را به آن نسبت 
اگر از طرف واالترین فرمانرواي هستی مـأمور بـودم   «: گویم من، بی هیچ تردیدي و از صمیم قلب، می

داشتم مطالب را چنان بنگارم که هر کس، با برخورد با آن، حقیقت را ببینـد،   چیزي بنویسم، دوست می
هاي قطعی  معانی را کنار بزند؛ شواهدي که بر لغزش نه آن که مفهومی واحد و روشن را قصد کند و دیگر

  ».من داللت دارد
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قدر گستاخ باشم که باور کنم تو چنین اجابتی را از ایـن مـرد    خواهم آن همچنین اي خداي من، نمی
ها  توانستیم آن ي حقایقی که ما می ي همه موسی در تحریر این موضوعات، درباره. بزرگ دریغ کرده باشی

  .توانستیم بیابیم، اندیشیده است حتّی آن حقایقی که ما نیافتیم ولی می را بیابیم،

32  
  دعا

سرانجام، پروردگارا، تو که خدایی و مخلوقی از گوشت و خون نیستی؛ حتّی اگر آدمی قادر به دیـدن  
را  توانست یکی از مطالبی ، آیا می»1که باید مرا به راه راست هدایت کند«چیز نباشد، روح مقدس تو  همه

خواستی با این کلمات بر اخالف الهام نمایی، انکار کند؛ در حالی که کلـیم تـو فقـط یکـی از ایـن       که می
تـر   تواند داشته باشد؟ اگر چنین است، آن معنی که او بدان اندیشیده، از بقیـه عـالی   معانی حقیقی را می

که دوست داري به ما بیاموز، باشد کـه  آن معنی حقیقی را . این معنی را به ما بیاموز! اما پروردگارا. است
آن معانی که بر مرد خدا الهام کردي، بر ما مکشوف گردد و معانی دیگري را نیز با همین کلمـات بـر مـا    

پروردگـارا،  . ي خطا گیریم، حفظ کـن  چه ملعبه ما را از آن. تو خود ذهن مرا سیراب کن. مکشوف گردانی
همـه نیـرو و    ایـن ! شـماري  چه صفحات بی. لمات سیاه کردمچه صفحاتی که من بر سر این ک! خداي من

  کند؟ هاي تو کفایت می زمان که به پاي آن نهادم، آیا براي تفسیر کتاب
ي این کلمات خالصه کنم و در بین تفسیرهاي فراوانی که خود را بر  بنابراین بگذار اعترافاتم را درباره

اي؛  برداشتی که تو حقیقت آن را بـه مـن تفهـیم کـرده    نمایانند، فقط یک برداشت را اتخاذ کنم؛  من می
ي مفسر کالم تو وفادار باشد و مقصود او را به  باشد که اعتراف من به بیان اندیشه. غایت نیکو برداشتی به
چه موفق نشوم، آن را  دانم که در آن کوشش کنم و چنان زیرا من این را بر خود وظیفه می. کمال برساند
گونه که به موسی  اي با این کلمات به من بگویی، بیان کنم؛ آن چه را که تو خواسته آن الاقل. توصیف کنم

  .خواستی چه را که می الهام نمودي، آن

                                                
  10، بند 43مزامیر، باب  1
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  باب سیزدهم

1  
  استعانت از خداوند

اي و آن کس را که فراموشـت کـرده    اي که مرا آفریده! ي من خوانم اي خداوندگار بخشاینده تو را می
. خوانم، که تو براي آشیان کردن، آن را آموختی تا خواهان تو باشـد  تو را در جانم می. يا بود از یاد نبرده

گاه حتّی پیش از آن که کالمی را بر زبـان رانـم، تـو سـخنم را     . خواند، به خود وامگذار کسی که تو را می
بـه جانـب تـو     بسا نواهاي دوردست از جانب تو، که مرا بر آن داشت به تو گوش سپارم و روي. اي شنیده

  .خواند آورم و بخوانم آن کس که مرا می
عیب باشد؛ تـا   ام ـ بی  شکنی این تویی که تمام خطاهاي مرا زدودي تا دستانم ـ این ابزار پیمان  بارالها،

چه دستان تـو انجـام داده بـود، مـرا      گر ساختی تا به آن تو در عوض، کارهاي نیکم را جلوه .جزایی نبینم
ي عدم داشتم، تو بودي  اند و آن هنگام که من سر در پرده ستان توست که مرا آفریدهچه، د. پاداش دهی

. چه که از وجود عطایم کردي، هستم و من سزاوار وجود تو نبودم و اینک من نیازمند موهبت و تمامی آن
اعت مـن  ط! اي پروردگار من. ي تو باشد، نداشتم زیرا من چیزي را که زیبنده. توانستی فراموشم کنی می

چنان خدمتی بود که بتواند چیزي از قدرت تو بکاهد، و نـه ایـن    نه آن. آور براي تو نبود جز فعلی کسالت
ستایش تو بـر مـن تکلیـف    ! نه. حاصل شود توانست بی کشت من خشک و بی خیز تو می که زمین حاصل

  .ام بخشیدي زیرا سعادتم در گرو توست که هستی. است

2  
  .ض خداوندندآسمان و زمین حاصل فی

وجـه   هیچ مصرف است و به زیرا هر خیري براي تو کامالً بی. دوام آفرینش، مرهون فیض سرشار توست
تـوانی از آن   چه، تو می. فقط بر اثر متصاعد گشتن از تو است که از وجود خالی نیست. شأن تو نیست هم

  .اش داري ي وجود ارزانی سرچشمه
اي بدین پایـه را از تـو    ها را آفریدي، شایستگی آن» در اصل«سبب چیست که آسمان و زمینی که تو 

طبیعت معنوي و . هایی را که در نظر تو دارند، بر زبان آورند ها خود شایستگی به دست آوردند؟ بگذار آن
چـه   آن. شکل و ناتمام و پراکنده است، بر آن حکمـت بیـاویزد   تا هر چه بی» مصنوع حکمت تواند«مادي 
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شکل نیـز   جسم بی. ـ بر آن شیئی که شکل یافته است، برتري داردشکل   ـ حتّی بی  سرشت معنوي دارد
که بی اتصال به  ماندند؛ چندان شکل باقی می ها بی باري؛ بدون کالم تو، تمام این پدیده. بر عدم تفوق دارد

فتی کـه  هـا یـا   کـدامین شایسـتگی را در آن  . توانستند شکل پذیرند ي جمال و کمال تو، نمی منشأ یگانه
از چه رو جسم، لیاقت یا . شکلی هم نبودند حال آن که بی تو، حتّی در خور این بی. شان بخشیدي هستی

زیرا همین اندازه از وجـود را هـم   . شایستگی بودن را، هرچند در حالتی نادیدنی و نامشخص، یافته است
آن هنگـام کـه   . یسته نیز نداشتکردي، فاقد بود و آن هنگام که هنوز نبود، عنوان شا اگر تو عطایش نمی

توانست داشته باشد؟ آري؛ جان بـدون فعـل تـو،     هنوز آفرینش معنوي طرحی بیش نبود، چه عنوانی می
گـون ـ کـه شـباهتی بـا تـو نداشـت ـ          حتّی براي تبدیل شدن به چیـزي سـرگردان، ظلمـانی و گـرداب    

اي روشن گشته و خود به نوري، اگر نه  کننده چه رسد به آن که از نور خیره. توانست هستی پیدا کند نمی
  .شأن تو، لیک مشابه تصویر تو، افروخته گردد هم

. چه، بودن و زیبا بودن براي ماده یکـی نیسـت  . اي دیگر است موضوع به گونه و اما در خصوص جسم،
 همچنین براي جان، زیستن و زیستن خردمندانـه یکـی  . توانست زشت باشد اگر نه چنین بود، هرگز نمی

اما براي او بهتر آن بود که همواره بـه تـو   «. ماند وگرنه روح در خرد خویش ثابت و پایدار باقی می. نیست
تا این که به دور از تو سرگشته شود و آن فروغی را که در اثر قرب تو به دست آورده بـود،  » 1تقرب جوید

  .گون فرو رود از دست بدهد و در حیاتی گرداب
ي  ي جانمان از خلقتی معنـوي برخـورداریم، از تـو روي برتـافتیم، اي سرچشـمه      ما نیز که به واسطه

و از بقایاي آن ظلمت هنـوز در   2بردیم ما که روزگاري به خاطر غفلت از تو در ظلمت به سر می! روشنایی
و به رحمت تو، در یگانه پسرت، همچـون قلـل خداونـدي برافراشـته     » در روز رستاخیز«تعبیم، باشد که 

تباهی گرفتار خـواهیم  » ي اعماق همان ورطه«بسنجی، به » به عدالت خود«چه ما را  ورنه، چنان. 3شویم
  .آمد

3  
  چه بایستی از روشنایی خلق شده، استماع کرد آن

ایـن نـدا را بـی    . »4که روشنایی بشود و روشنایی شد« :اي چه در آغاز آفرینش گفته و اما راجع به آن
همان که دیگر از چنان حیاتی برخوردار بود که دریافت نور تو . ي تو شنیدماي، از مخلوق معنو هیچ شبهه

                                                
  28، بند 73مزامیر، باب  1
  8، بند 5مه به افسسیان، باب نا 2
  6، بند 36مزامیر، باب  3
  3، بند 1سفر تکوین، باب  4
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جا که آفرینش هنوز شایستگی چنین دریافت نوري را از تو نیافته بود، الجرم  اما از آن. نمود را سزاوار می
ده افروخت بدل نش به محض آفریده شدن از سوي تو، رخصت فروزش نیافت و اگر به نوري که آن را برمی

مـن لطـف تـو، حیـات و      بدین. شکلی مطلوب تو نبود بی آمیخت، بود و با آن درنمی ترتیب هستی جز به ی
سعادت نیافت و فقط با تحولی سودمند روي به جانب کسی آورد که نه به سـمت بـدي و نـه بـه جهـت      

میـان حیـات و   تویی کـه برایـت   . تنها وجود تو بسیط است. چه، تنها تویی. کند خوبی میل به تغییر نمی
  .سعادت، مفارقتی نیست و سعادت ازلی عین ذات توست

4  
  فیض خالق

ي عـدم   توانست همچنـان سـر در پـرده    پس این خیر چه کم داشت؟ آن که با هستی درآمیخته، می
ها را نـه از روي نیـاز، کـه بـه سـبب سرشـاري        لیکن این تو بودي که آن. شکل باشد داشته باشد و یا بی

نهایـت تـو    اي برآفرینش عرضه داشت، بی آن که بر قدر بی همین فیض تو بود که شاکله. فیضت آفریدي
بخشـیدي تـا    ها را کمـال مـی   آن! تافتی ها را برنمی نظر به کمالی که تو داري، نقصان آن. چیزي بیافزاید
تو بر  روح قدسی. چندان کامل بودي که براي کمال خود به تکمیل آفرینش نیازت نبود. مقبول تو افتند

» .گیـرد  القدس آرام مـی  روح«: گویند که می گرفت، چنان ها آرام می ها قرار داشت، نه آن که با آن فراز آب
خلل و خودبسنده، بر حیات مستولی بود؛  ي تو، پایدار و بی اراده. هاي عالم به دست اوست بلکه آرامش آب

چـرا  . زیستن و خوب زیستن یکی نیستو حیات همان است که برایش . اش بودي حیاتی که تو آفریننده
فقط با رویکرد به جانب خالق . ور است، باز هم جاري است که حیات، حتّی آن هنگام که در ظلمات غوطه

  .شود نماید و کمال و سعادت حاصل می ي حیات است که روشنایی رخ می و زیستن در جوار سرچشمه

5  
  تثلیث

زیـرا تـو اي پـدر، زمـین و     . نمایـد  معما بر من رخ می] داير[پوشیده در » تثلیث« اما اینک خداوندا،
مـن بـه   . پاي تو و سـرمدي اسـت   آسمان را به حکمت آفریدي؛ حکمت متجلی در فرزندت که زاده و هم

ي تـاریکی یـاد    ، به عنوان ورطه»زمین«، به عنوان حقیقتی ناپیدا و مبهم، و از »ملکوت آسمان«کرّات از 
رویکرد به سوي تـو، از سرگشـتگی    ام که ساري و جاري بود و بی وي یاد کردهمن از سرشتی معن. ام کرده

ي این فروغ، سرشت معنـوي،   باشد که به واسطه. تویی که تمامی حیات ناشی از توست. یافت رهایی نمی
  . ها پدیدار گردند حیات و زیبایی یابد و ملکوت آسمان و اعماق آب
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هـا بـود و پسـر را جـوهر هسـتی       ي تمـامی ایـن پدیـده    ینندهتر نام خداوند براي من یادآور آفر پیش
جستم و در این کلمات،  دانستم و چون به تثلیث خداوند ایمان داشتم، آن را در کلمات مقدس تو می می

پـدر، پسـر، و   : و اکنـون ایـن تثلیـث توسـت    » هـا قـرار دارد   روح تـو بـر فـراز آب   «: بدین جمله برخوردم
  !ر آفرینشي سراس القدس؛ آفریننده روح

6  
  توان به آن که در رأس قرار گرفته، نگریست؟ گونه می چه

تو . ظلمات را زایل کن تا مرا در دام بطالن نیافکنی !آید، اي فروغ راستین اما حس قرب تو از کجا می
را به ساحت مقدس مادرمان و به رحمتت سوگند که مرا بگویی، تو که آسمان و زمینِ نادیدنی و مبهم را 

شد روح تو را از این منظر  صوص مقدست نام نهادي، پس از چه رو بر روح خود نامی ننهادي؟ آیا میدر ن
گونه امکان داشت، در حالی کـه هنـوز چیـزي     ، و این چه»در رأس چیزي قرار گرفته است«نگریست که 

ر فراز پدر و پسـر  توانست ب ملموس که روح تو بتواند بر فراز آن قرار گیرد تعیین نشده بود؟ این روح نمی
پـس نخسـت بایـد    . چیز قرار نداشت، اذعان به قرار داشتن آن ناصواب بـود  قرار گرفته باشد و اگر بر هیچ

شد، چـرا کـه سـخن گفـتن از آن میسـر نبـود، مگـر         این عرش بر دوش کدامین مخلوق حمل می: گفت
، »در رأس قـرار گرفتـه  «ن کـه  تـوان بـر آ   گونه می جز از این منظر چه. هنگامی که حامالنی داشته باشد

  نگریست؟

7  
  ها  مفهوم نمادین آب

رحمتی که تو بانیِ آنی، در قلـب مـا   «: گوید هنگامی که می] پولس مقدس[باري؛ بشنویم از شارع تو 
غایت  آموزد، طریق به هاي معنوي را به ما می او وقتی پدیده» .1ات گسترده شده است به یاري روح قدسی
غایـت عـالیِ رحمـت     تا از علم به 3آورد گاه تو به زانو درمی ما را در پیش. 2نمایاند ما میعالیِ رحمت را به 
  .قرار گرفته بود» ها بر روي آب«و از همین روست که روح بلندمرتبه، از آاز  4مسیح بیاموزیم

 افکننـد سـخن   گونه از سنگینی بار شهواتی که ما را در سراشیب غرقـابِ تبـاهی مـی    با که گویم؟ چه
، بـا  »شود ها قرار داشت دستگیرمان می که بر روي آب«ات  بگویم؟ و از آن رحمتی که به مدد روح قدسی

                                                
  5، بند 5نامه به رومیان، باب  1
  31، بند 12ي اول به قرنتیان، باب  نامه 2
  14، بند 3نامه به افسسیان، باب  3
  19، بند 3نامه به افسسیان، باب  4
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اما این فـرو رفـتن و سـر بـرون آوردن، در     . آوریم رویم و سر بیرون می گونه بگویم؟ فرو می که گویم؟ چه
این تـأثرات روحـی ماسـت؛    ! چقدر این استعاره روشن است و به همان اندازه مبهم. غرقابی زمینی نیست

و . کشـاند  شماریم، فـرو مـی   هایی که عزیزشان می سوداها و ناخالصی روح ماست که ما را زیر بار تشویش
هامان بـه   بخشد؛ تا جایی که دل گیرد و آرامشمان می این روح قدسی توست که به عشق، دستمان را می

، تا هنگامی که جانمان »ها قرار گرفته است ببر روي آ«آورد؛ به همان جایی که روح تو  سوي تو روي می
  .ها را درنوردد و ما به آرامش برین دست یابیم این آب

8  
  »!رویم ي دوست می ما به خانه«

، »!که روشنایی بشود«اگر تو در آغاز نگفته بودي . جان آدمی نزول کرده است .فرشته فرود آمده است
گرفت ـ  گشت و بر عرش تو قرار نمی و منقاد تو نمی مطیعشد و تمامی شعور ملکوت،  و اگر روشنایی نمی

شود ـ معلوم نبـود کـه مخلوقـات معنـوي در چـه        بدیل که بر دوش مخلوقات ناپایدار حمل می عرش بی
ها هـم چیـزي نبـود، جـز      اگر چنین نبود، حتّی ملکوت آسمان. افتادند اي فرو می غرقاب عمیق و ظلمانی

  .»1فروغ ربانی است«اینک ملکوت آسمان، حال آن که . غرقابی از ظلمات
انـد، فقـط قادرنـد ظلمـات خـود را       بار، ارواح پستی که از رداي نور تو جدا شده ي رقت در این دغدغه

زیـرا بـراي نیـل بـه سـعادت و      . شـود  جا عظمت این آفرینش معقول بر تو عیان مـی  در این. هویدا سازند
زیرا این تو هستی . شود آفرینش خودبسنده نیست که معلوم میجاست  از این. آرامش، سراپا نیازمند تواند

داري و  این تو هستی که رداي نور را بر ما ارزانی می. »2افروزي ظلمات ما را بر می«اي خداوندگار ما، که 
  .»3شود روزي، درخشنده می شام تاریک ما چونان آفتاب نیم«

اگر عشق من به کمال نیسـت،  . زیرا دوستت دارم. خود را به من عطا کن. خود را به من بنماي! خدایا
پس کدامین میان، ایـن کاسـتی را بـه مـن     . توانم نقصان این عشق را دریابم من خود نمی. آن را بیافزاي

نمایاند تا بدانم براي آن که حیاتم در آغوش تو فکنده شود و هرگز از آن جدا نشـود، بـه چـه میـزان      می
. ، میان ما مفارقتی نیافتـد »خطوط مرموز سیماي تو گم شود«جانم در عشق نیازمندم تا پیش از آن که 

نور،  ام؛ نه فقط در بیرون از خود، بلکه در درون نیز چنینم و بی دانم که بی تو بسی آشفته فقط این را می
  .نوایی نیست ي مواهب براي من جز بی وفور همه

                                                
  8، بند 5نامه به افسسیان، باب  1
  28، بند 18، باب مزامیر 2
  10، بند 58اشعیاء، باب  3
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9  
  عشق الهی

نگرفته بودند؟ اگر اینان را چون اجسـامی در فضـا تصـور     ها قرار ، دوشادوش بر فراز آبآیا پدر و پسر
شد ـ و اگـر از ایـن معنـی کمـال پایـدار        القدس نیز متحقق نمی کردیم ـ چنین امري حتّی براي روح  می

توانسـتیم   گاه می ، آن»گیرد بر سر هرچه پایدار است قرار می«یافتیم، همان کمالی که  خداوندي را درمی
  ».ها قرار دارند القدس، بر روي آب روح پدر، پسر، و«: بگوییم

اما از چه رو در این نص، فقط سخن از روح تو رفته است؟ از چه رو به هنگام سخن گفتن از او، فقـط  
شود، حال آن که مکانی نیست؟ و فقط از اوست که به عنوان موهبت الهـی   از مکان حضور وي سؤال می

مکان مـا   آري؛. شویم مند می و در اوست که از بهجت بهره آرمیم رود؛ موهبتی که ما در آن می سخن می
بـرد و   ، آدمی را تا کجـا بـاال مـی   »عشق«بنگر که . یابیم همان جایی است که در آن به آرامش دست می

هـاي هالکـت و مـرگ     آورد و از کنـار دروازه  گونه بـه جوشـش درمـی    ترین را چه روح قدسی تو این کم«
اجسام با وزنشان بـه سـوي مکـانی کـه خـاص      . ماند رامش براي ما باقی میدر این مشیت، آ. »1رهاند می
. لیک سبب آن نیست که یک جسم وزین حتماً به سوي پایین کشیده شود. شوند هاست کشانیده می آن

هـا فرمـان    وزنشان بـه آن . افتد رود و سنگ پایین می آتش باال می .رود که بدان تعلق دارد جا می بلکه آن
. آیـد  روغنی که در آب منتشر شده است، به روي آب می. به مکان مخصوص خود واصل شوندراند که  می

چه  هر آن. شوند ها بر اثر وزنشان، به سمت جایگاه خود کشیده می آن. رود آب آمیخته با روغن، به زیر می
ن مـن عشـق مـن    وز. آرامد می گاه که جاي خود را یافت، اما آن. در جایگاه خود قرار ندارد، در تکاپوست

سـوزیم و   مـی . افـرازد  افروزد و برمی موهبت تو ما را برمی. کند ام می به کجا که روم، اوست که روانه. است
بـه سـوي آرامـش بـاال     . کنـیم  ما مراتب دل را صعود کرده و مزامیر صـعود را زمزمـه مـی   . رویم پیش می

ي  ما به خانـه «: ها خشنود گشتم ممن در شنیدن این کال. رویم؛ به سوي آرامش شهر قدس، اورشلیم می
ما دیگـر آرزویـی جـز خلـود در آن     . دهد جاست که نیت خیرمان، ما را جاي می در آن» !رویم دوست می

  .نداریم» ي قدسی خانه«

10  
  مخلوقات روحانی

حالی که بر تمامی ارکان متغیر طبیعت احاطـه   !مخلوقی که حال دیگري به خود ندید خوشا به حال
گفـت   همان عنفوان خلقت، او را با نداي یـک آمـر، بـه سـوي کمـال خـوان؛ امـري کـه مـی         داشت و در 

                                                
  14، بند 9مزامیر، باب  1
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اگرآفرینش به این ندا لبیک نگفته و از آن ساغر ننوشیده بـود،  . و آنک روشنایی برآمد» روشنایی بشود«
بـردیم و آن هنگـام کـه در     ي ما زمانی کـه در ظلمـت بـه سـر مـی      در دیده. دید آن حال را بر خود نمی

  .شود وشنایی و نور غرقه بودیم، دو زمان متمایز میر
. باشد گوییم چون به دست خداوند افروخته گشته است، می فقط می] نور[اما در خصوص این مخلوق 

باشد که با این گمان، پرده از راز دگرگون شـدنش بـرداریم و   . تر جز ظلمت نبوده است گویی از آن پیش
اپذیر رهسپارش کرد، بشناسیم و الجرم امري که جهـان را غـرق در نـور    ن علتی را که به سوي نوري زوال

  .کرد، بر ما نیز رخ بنماید
چـه گوئیـا مـن     از تو طلب فهم کند؛ چنان] هر کس نتواند[باشد که هر آن کس بتواند فهمش کند و 

  ؟1کیست که آدمی را به محض ورود به این عالم، برافروزد. ام بدان نور افروخته گشته

11  
  ي تثلیث دمی، انگارهآ

همه، هر گاه سـخن از آن بـه میـان     تمامی دریابد؟ با این تثلیث آن قادر متعال را بهکیست که بتواند 
آنـان مجادلـه و منازعـه    ! چه نادره روحی که حقیقتاً بتواند بـه آن پـی ببـرد   ! آید، مدعی بسیار است می
بر آن بودم که آدمیـان بـر   . ي این معنا نیست کس بدون آرامش درون، قادر به نظاره کنند، لیکن هیچ می

اي بس  هر کدام از این سه، در تثلیث جلوه. توانند در درون خویشتن تفحص و اندیشه کنند سه مقوله می
باشد تا با این تمرین و ممارست در فکرشان، دریابند تا چه حد از این راز دورند و اینک آن . متفاوت دارد
فهمـد و   مـن همـانم کـه مـی    . خـواهم  فهمم، و می من هستم، می. و خواستنبودن، فهمیدن، : سه مقوله

هستی در این سه اُقنوم تا چه اندازه . خواهم باشم و بفهمم می! خواهم فهمم که هستم و می می. خواهد می
د،   : دهد ناپذیر را شکل می کلیتی تفکیک رَ تفکیـک  . یکتـایی در جـوهر  یکتایی در زیستن، یکتـایی در خـ

چـه   آن. گونه ممکن است؟ تـا چـه برداشـت شـود     چنین منسجم و در عین حال متمایز، چه ینعناصري ا
سرانجام . بگذار تا بیازماید، ببیند، و پاسخم گوید. مسلم است، این است که انسان خود گواه خویش است

گـردد کـه از تمـامی     با یافتن و درك کردن معناي چنین قیاسی، وجودي مستمر بـر ذهـن متبـادر مـی    
لقه، . خواهد فهمد، و می او که همواره هست، می. آید هایش برتر می لقهعمگر نه آن است که این هر سه ع

ها  و یا آن که این. تثلیث: گانه دارد اي سه خود متعلق به خداوند است و از همین روست که خداوند جلوه
تر مقرون به حقیقت  یک بیش امکد. گانه سه به هر سالکی تعلق دارد؛ هر کسی که یکتاست و در عین حال

آسایی بسیط است و در عین حال مرکب، و یا تثلیثی که به خود مختـوم   تثلیثی که به طور معجزه: است
                                                

  9، بند 1انجیل یوحنا، باب  1
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. کنـد  فهمد، و خـود را کفایـت مـی    اش همواره هست؛ می کران یکتایی گردد و از این رو در عظمت بی می
بتوانـد بـر زبـان آوردش؟ کیسـت کـه       کـه ت آسانی دست یابد؟ کیسـ  کیست که به چنین راز شگفتی به
  گونه که هست، بنمایدش؟ شهامت آن را داشته باشد که همان

12  
  مفهوم عرفانی خلقت

قـدوس، قـدوس، و   «: به پروردگارت بگو! ي اعترافات خود را بیش از این بگستران دامنه !اي ایمان من
زیرا در میان ما خداوند . القدس پسر، و روح پدر،: با نام تو تعمید یافتیم» !خداي من، پروردگار من! قدوس

و زمـین مـا پـیش از    . ي فرزندش، فرازي آفرید و فرودي؛ و به تعبیري دیگر، ملکوتی و زمینـی  به واسطه
تـو انسـان را بـه جـرم     «چه، . بود و ما پوشیده در رداي ظلمانی جهل بودیم» گونه ناپیدا و شبح«تکوین، 

روح تو «جا که  اما از آن. »2مانست اي ژرف می عقوبت تو به ورطه«و » 1کنی ها تأدیب می جفایش به عتاب
توبه «، »3که روشنایی بشود«تو گفته بودي . ، رحمتت ما را در عسرت رها نکرد»ها قرار داشت بر فراز آب

ي هـا  جا که روح ما آشفته بود، خداوندا، تو را در کرانـه  از آن. »4ها نزدیک است کنید، زیرا ملکوت آسمان
اي که قامت بلندش را بر ما خم کرده بود، ما از ظلمات خود دل کندیم و  بر فراز قله. رود اردن یاد کردیم
پس روشنایی دامن گسترد و ما که پیش از این تاریک بودیم، از آن پس در نـور  «. رو به سوي تو آوردیم
  ».5تو افروخته گشتیم

13  
  ؟»ایم در خداوند افروخته گشته«از چه 

سـبب رسـتگاري مـا امیـد     «زیرا ! ایم، نه به مدد شهود ما فقط بر اثر ایمان افروخته گشتههمه،  نبا ای
؛ هرچنـد در  »ورطه، هنـوز همـان ورطـه اسـت    «. کند، دیگر امید نیست اما امیدي که دیدار می. »6است

تی روحـانی  ي مخلوقـا  من قادر نیستم با شما بـه مثابـه  «گوید  آن که می. 7طنین صداي آبشاران تو باشد

                                                
  11، بند 39مزامیر، باب  1
  6، بند 36مزامیر، باب  2
  3، بند 1سفر تکوین باب  3
  2، بند 3انجیل متی، باب  4
  9، بند 5نامه به افسسیان، باب  5
  21، بند 8نامه به رومیان، باب  6
  .دهد از آواز آبشاران تو لجه به لجه ندا می: 7، بند 42ملهم از مزامیر، باب  7
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اندیشـد کـه بـه هـدف      ، نمـی »1زنم سخن گویم، پس با شما همچون مخلوقاتی با غرایز نفسانی حرف می
از بار گرانی کـه بـه سـتوهش    « .2نهد رسیده و در حالی که دیده بر پسِ پشت فرو بسته، گام فراپیش می

ي پروردگار است و  تشنهجانش به سان آهویی که عطش آب گواراي چشمه را دارد،  ».3آورده، ناالن است
چه، او که در آرزوي مأمن و مـأوایش در آسـمان   » ؟4رسد پس موعد رسیدن من کی فرا می«: گوید و می
» .6رنگ این جهان مشوید، خود را بازسازید و دلتان را تازه کنید هم«: گوید ، خطاب به قعر ورطه می5است
باشـید، بـه شـیطنت کودکانـه      براي کمال یافتن در هوشمندي، بی آن که در عقـل کـودك  «: و» .6کنید

ا ایـن   » ؟8اي غالطیان نابخرد، چه کسی شما را مفتون کرده است«: و دیگر این که» ...7مبادرت ورزید امـ
ي  زیرا تو روح خود را از اوج آسمان، به واسطه. این بانگ توست. دهد صداي او نیست که چنین صال درمی

و انهار رحمتش را گشود تا سیالب سرور، قلمرو تو را ا. »آن کس که به آسمان عروج کرد فرو فرستادي«
  .9درنوردید

القـدس   ي روح کشد؛ او که از ثمرات نوبرانـه  آه می» 10یارِ داماد«اقلیم توست که ] نیل به[در حسرت 
خویشـاوند  «زیـرا او دیگـر   . 11کشد تـا او را بپـذیري و خریـدار نفـس او گـردي      آه می. نصیبی برده است

از بـراي  . چه، یار غار داماد است. از براي آن عروس، سرشار از حمیت است] نیز[و ا. شده است» 12مسیح
و نه از براي خودش، و نه به بانگ مخوفی، که به گردابی دیگر که مقصود حمیـت و وهمـش   ] عروس[او، 

اش  همچون مار که حوا را به خدعـه «او خوف آن دارد که . چنین سرشار از حمیت است. خواند است، می
اي کـه در دامـاد    پیرایگی ؛ بی»13پیرایگی تباه گردد و فاسد شود بنیاد شما نیز از بی یفت، خواطر سستفر

او را چنان که هسـت  «اي کاش که این فروغ بیافروزندمان؛ هنگام که . ي تو، موجود است ما، فرزند یگانه

                                                
  1، بند 3ي اول به قرنتیان، باب  نامه 1
  13، بند 3نامه به فیلیپیان، باب  2
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  پولس رسول 10
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] حریفـان [کـه   دند؛ چنـان اند رخت بربن هایی که قوت روزان و شبانم شده و دیگر این اشک» رؤیت کنیم
  »؟1خداي تو کجاست«: دست از این سؤال هرروزه بردارند که

14  
  ایمان و امید

جانم در اندرونم فریدي از «هنگامی که » کجایی اي پروردگار من؟ پس تو کجایی؟«: گویم من نیز می
ما جـان مـن بـاز هـم     ا. 3آورم ، در تو نفسی برمی»2شاوق و ستایش، فریادي از شور راستینِ سور برافشاند

اي گشته است بس هولناك؛ و شاید جان من هنوز خود را  زیرا هبوط کرده و خود ورطه. انددوهگین است
  .بیند در ورطه می

از ! اي جـان مـن  «: گوید ، می4ایمانی که تو آن را برافروختی تا در شبان تار پیش پایم را روشن سازد
. ي او همانا چراغی اسـت فـراراه تـو    کلمه. روردگار امید بندسازي؟ به پ چه بیمناکی و چرا مرا مشوش می

ـ سپري گردد؛ تا غضب پروردگار فرو نشیند؛ همـان    5الخبائث بکوش تا ظلمت شب ـ این ام . امیدوار باش
؛ با بقایاي این تنی کـه منکـوب گنـاه    6غضبی که از عهد شباب همچنان غرق در ظلمت، فرزندش بودیم

به «: ها پراکنده گردید ز ظلمات بیرون کشاندیم تا نسیم روز وزیدن گرفت و سایه، خود را به سختی ا7بود
اش خواهم کرد و دست از اعتـراف   سحرگاهان در برابر او قرار خواهم گرفت و نظاره» «.8به خدا امید بند«

ي  نـه ام را در آیی سحرگاهان در برابر او قرار خواهم گرفت و سالمت چهـره » .9به درگاه او برنخواهم داشت
  .10تابناك پروردگارم خواهم دید که اجسام فانی با روح او حیاتی دوباره پیدا خواهند کرد

                                                
  4، بند 41مزامیر، باب  1
  5، بند 42مزامیر، باب  2
  20، بند 32کتاب ایوب، باب  3
  105، بند 118ملهم از مزامیر، باب  4

5 Mère des méchants 
  4، بند 2نامه به افسسیان، باب  6
  10، بند 8نامه به رومیان، باب  7
  5، بند 42مزامیر، باب  8
  3، بند 5مزامیر، باب  9

  11، بند 8نامه به رومیان، باب  10
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هاي ظلمانی جان ما بال گسترده و در این سفر خاکی با ما میثـاق نـور    روحی که رحیمانه بر فراز آب
شـنایی و روز  و ما را با امید، نجات دادند تا مـا ـ ایـن زادگـان شـب و ظلمـت ـ فرزنـدان رو         1بسته است

  .2گردیم
زیرا تو دل . توانی تمیز دهی این سرگشتگی خاکی و دانش ناتمام آدمی، فقط این تویی که میدر دل 

افشـانی و هنگـام ظلمـات را     و پیاپی در آن بذر بیم و امید می! 3دهی ما را در معرض تندباد ابتال قرار می
چـه هسـت از سـوي     تواند تمیـز دهـد؟ آن   می جز تو چه کسی! 4خوانی شب، و هنگام روشنایی را روز می

مـان   تو جام شرف ما را از همان گلی سرشتی که جام ننگ و رسـوایی . چه، ما همه مخلوق توییم. توست
  .5را

15  
  هاي مادون عرش عرش و آب: نمادهایی چند

من نصوص مقدس، عرش کبریائیت را بر فراز سر ما برپا کـرده اسـ  ! پروردگارا تچه کسی جز تو به ی .
اکنـون   و هـم » 7فلک همچون طوماري به هـم پیچیـده خواهـد شـد    «]: 6در کتاب مقدس مکتوب است[

و از هنگامی که مرگ فانیان را به ما عرضه داشتی، رفعت آمریـت  . 8وار بر فراز سر ما گسترده است پوسته
شـانی،  چـه سـان آدمیـان را بـه جدارشـان درپو     ! دانی اي خداونـد  ات فزون گشت و تو می نصوص قدسی

مـن    9که سپهر کتاب و عتاب چندان. هنگامی که معصیت، ایشان را فانی ساخت هماره سازمندت را بـه ی
ي مماتشـان،   ي جداري بر فراز سرمان گستراندي؛ تا جایی که حتّی به واسطه مقام آدمیان فانی، به مثابه

بسا  است ـ تنزل نکرده و اي چه در مادون جاي گرفته منتشر شده  آمریت کالم تو ـ که هیبتش بر هر آن 
از ایـن رو تـا آسـمان را چونـان جـداري برنگشـوده بـودي، شـکوه         . نماید مندتر از دم حیاتشان می شکوه

  .جا نگسترانیده بودي مرگشان را در همه
                                                

چه کسی ببیند چـرا   زیرا که به امید نجات یافتیم، لکن چون امید دیده شده دیگر امید نیست، زیرا آن: 24، بند 8نامه به رومیان، باب  1
  .کشیم بینیم، با صبر انتظار آن را می اما اگر امید چیزي را داریم که نمی* دیگر در امید آن باشد 

  5، بند 5ي اول به تسالونیکیان، باب  هنام 2
  5، بند 2نامه به تسالونیکیان، باب  3
  5، بند 1سفر تکوین، باب  4
  گر اختیار تام ندارد که از یک خمیره ظرفی عزیز و ظرفی ذلیل بسازد؟ آیا کوزه: 21، بند 9ي رومیان، باب  ملهم از نامه 5
ي منقول به صورت آینده در گذشته آمده اسـت و در فارسـی معـادل دقیقـی      فعل جمله جا که در متن، این جمله نیامده است و از آن 6

  .ـ م. براي این زمان موجود نیست، این جمله اضافه شده است تا زمان منظور را به ذهن متبادر کند
  14، بند 2ي یوحنا، باب  مکاشفه 7
  2، بند 104مزامیر، باب  8
  .ـ م. که به جهت رعایت سجع کالم، عتاب آورده شد به معنی اقوال آمده Parolesدر متن،  9
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از برابـر  ! 1ي سرانگشتانت را، ببینیم ها، این ساخته و پرداخته چنان کن که ما بتوانیم آسمان !خداوندا
» .2داري داللت تو که به کودکان خردسال، خرد ارزانـی مـی  «جاست  آن! ي ابرها را بزداي ن پردهدیدگانما
ف دیگري را نمی! کامل گردان» 3در دهان شیرخواران«ثنایت را ! خداوندا ح شناسیم که تا بدین  چه، ما ص

جب«بدین پایه  نه؛ چنین کتـابی  . دگونه مهار کن ناپذیر تو را این را زایل کند و خصم، این یاغی آشتی» ع
گـردنم را بـه    ؛شناسم که مرا به اعتراف بگمـارد  پروردگارا، کلمات دیگري بدین پایه ناب نمی. سراغ ندارم

  .زیر یوغ تو خم کند و این جان فسرده را به خدمتت درآورد
ن زیرا تـو ایـ  . به رحمت خود مرا در بندگی اطاعت مطلق بخش! مرا فراستی عطا فرما !اي پدر بزرگوار
هایی دیگر وجود دارد؛  به گمان من، بر فراز این عرش نیز آب. هاي خاشع فروفرستادي کلمات را براي دل

بگذار فوج مالئک ! بگذار آنان نیز ثناي تو گویند. هایی فناناپذیر که فساد زمینی را در آن راهی نیست آب
زیـرا هرگـز آنـان از    ! ت افـالك نیسـت  تو بستایندت که آنان را، براي فهم کالمت، نیازي به نظارت و قرائ

ي  و این است اراده! خوانندت مانند و بی آن که هجاها را در زمان جاري سازند، می تماشاي وجه تو بازنمی
و چنین است که ! آنان هماره در ذکرند! دارند خواهندت، و عزیزت می خوانندت، می آنان می. ناپذیر تو خلل
شان همواره گشـوده   صحیفه. آورند در برابر تقدیر محتوم تو سر فرود میدارند و  گزینند و دوست می برمی

زیرا تو مالئک را بر . ي آنانی و تا ابد چنین خواهی بود چه، تو خودت صحیفه. خورد است و هرگز ورق نمی
هاي فرودستان برافراشتی تا آنان به باالدست نظاره کننـد   بال عرش نشاندي؛ عرشی که آن را وراي ضعف

آري «! گردد، اي تو که خـالق زمـانی   حمت تو را دریابند؛ رحمتی که در طول زمان شامل حالشان میو ر
گذرند، اما آسمان بر جاي  ابرها می» .4ساید رحمت تو در آسمان است و حقیقت تو سر بر آستان ابرها می

ي  اما صحیفه. شانندک کنند، از حیاتی به حیات دیگر دامن می آنان که کالم تو را موعظه می. ماند جاي می
خاك و افالك در گذرند، اما سخنان تو هرگز «. گستر است تو همچنان بر سر آدمیان تا پایان اعصار سایه

رویـد، همچـون    گیاهی کـه از پـس خـاك مـی    «. شود خوش آژنگ و شکن می پوست، دست» .5گذرد نمی
ي ابرهـا و   ینک کالم تو از پس پردها. »6ماند کالم تو پیوسته بر جاي می«اما » .فسرد درخشش شباب می

چه، براي ما نیز . چنان که در واقعیت هست نماید و نه آن بر ما رخ می 7همچون نمایی معماگونه در آیینه
 او خود را از پس حجـاب . به تو دارد، آسان نیست] آسمان[چه هستیم، به رغم عشقی که فرزند  تمیز آن

                                                
  4، بند 8مزامیر، باب  1
  8، بند 18مزامیر، باب  2
  2، بند 8مزامیر، باب  3
  5، بند 36مزامیر، باب  4
  35، بند 24انجیل متی، باب  5
  8، بند 40کتاب اشعیاء، باب  6
  12، بند 13ي اول به قرنتیان، باب  نامه 7
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اگر بار دیگر «اما . »ما از پس عطرش روانه شدیم«شق گداختمان، و تن به ما نمایاند، نوازشمان کرد، به ع
چنان  دیدار او ـ آن . »1چرا که به واقعیت وجود او پی خواهیم برد. متجلی گردد، به او ماننده خواهیم شد

  .که هست ـ بر ما میمون و مبارك خواهد افتاد؛ هرچند که هنوز آن موعد فرا نرسیده است

16  
  .شناسد شناسد، نمی که او خود را می چندان احدي خداوند را

وجـود تـو مـداوم، معرفتـت مسـتدام، و      . تمامی و به همان اندازه صاحب معرفت تـام  تو مالک هستیِ
و . خواهـد و هسـت   معرفتـت پیوسـته مـی   . خواهـد  فهمد و مـی  ذات تو همواره می. است 2ات مستمر اراده
ي وجـود متغیـر ـ     سزاوار نیست که فروغ الیتغیر به واسـطه در نگاه تو، . فهمد ات همواره هست و می اراده

از این روسـت  . کند خود ادراك می که گویی آن وجود متغیر، خودبه چنان. فروزان به آن نور ـ ادراك شود 
او را نه توان تابانـدن پرتـوي از خـود اسـت و نـه      » .3ي تو است مانند زمینی خشک، تشنه«که روح من، 

ي آب حیـات و بـا نـور توسـت کـه       زیرا در توست سرچشـمه . از آبشخور خویشاي  قدرت نوشیدن جرعه
  .4روشنایی را رؤیت خواهیم کرد

17  
  هاي تلخ و زمین خشک آب

ها بـه   ي آن هایی که سرانجام، همه آب هاي تلخ را در دریایی واحد گرد آورده است؟ چه کسی این آب
فرماست و  هاي این امواج حکم جوش و خروش سعادتی موقت و دنیوي بر تمامی: شوند یک جا سرریز می

بنابراین جز تو کیست، پروردگارا، کـه  . بر است ها را تا فرجام راه شمارشان، آن هاي بی به رغم خیز و خواب
؟ در حالی که عطش تو را دارد؟ چرا »5ها را فرا خواند تا در یک جا گرد آیند تا خشکی نمایان گردد آب«

دریا، نه بـه سـبب   «. »6دستان توست که دریا را ساخت و خشکی را پرداخت دریا صنع توست و این«که 

                                                
  3و  2، بندهاي 3باب نامه به یوحنا،  1
  .ـ م. آمده که به جهت شیوایی نثر فارسی، براي آن سه مترادف به کار گرفته شد Immuableدر متن، براي هر سه موصوف، صفت  2
  6، بند 143مزامیر، باب  3
  9، بند 36مزامیر، باب  4
  9، بند 1سفر تکوین، باب  5
  5، بند 95مزامیر، باب  6
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هاي بسیار است که بدین نـام خوانـده    دریا شده است، بلکه بر اثر تجمع آب] آدمی[شوري و تلخی اراده 
  .1شد

جا کـه مجـاز بـه     ها را تا آن ؛ سوداهاي پلید روح آدمی را تو در وجود او گنجانیدي و قلمرو آنوانگهی
ها با امواج خودشان در هم بشکنند و چنین است که دریـا را آفریـدي و    اند، تعیین کردي، تا آن یشرويپ

  .2چیز مستولی است آن را مقهور نظم خود کردي، که قدرت تو بر همه
هـا سـر بـه     زیرا کـه آن . هایی که عطش تو را داشتند، در مأمن نگاهت، از امواج سوداها برگرفتی جان

ها را به گواراي آبی شگفت و شیرین سیراب کردي، تا جـایی کـه خـاك نیـز بـه       آن. تندکویی دیگر داش
  .ي خود ثمرشان داد نوبه

متناسب با قدر ظرفیتش از باران رحمت تو برگرفت و جوانه «روح ما منکوب نظم تو شد و ! پروردگارا
خـاك، بـراي    .»3ش رسـاند ا ي خود را دوست داشت و براي برآوردن نیازهاي خاکی، یاري خاك، زاده. زد
و همین عجز است که ما را به ! هاي رحمت به بار آورد، زیرا خود تشنه بود کاشته] آدمی[سرشت خود  هم
نـوایی، فریادرسـی را    چه خود نیز به هنگام بی چنان. شان کنیم گمارد تا یاري مان می دلی با شوربختی هم

گـاهی اسـت    لفی سست را در بر گیرد، بلکـه تکیـه  آرزومندیم و خاك نه چونان است که بذرکی خُرد و ع
نمادي از محاسـن، تـا هـم    . هاي پاك بار داده است دوانده، که میوه استوار؛ همچون درختی تناور و ریشه
  .گستر عدالتی راستین مأمن قربانی ستم گردد و هم سایه

18  
  تأمالت

] جنـین [چنان کن که  بخشایی ـ   میآفرینی و نشاط و نیرو  که می خواهم ـ چنان  از تو می! پروردگارا
در ملکـوت  «و » 4خورشید عدالت از آن سوي آسمان بر ما نظر کند«حقیقت از بطن خاك متولد گردد و 

                                                
اند، بنابراین نویسنده با اسـتفاده   به معناي شوري و تلخی، هر دو از یک ریشه amaritudoه معناي دریا و صفت ب Mareدر زبان التین،  1

  : ي داندیلی آمده است در ترجمه. از یک ظرافت ادبی، جمالت فوق را پرداخته است
Qui est celui qui a rassemblé en un meme Lieu, et comme uni en un meme corps toutes les eaux amères qui sont les 
enfants de ce siècle? 

  .ف.ـ م. گر برداشت مترجم است تا برگردان متن تر بیان ي ترابوکوست و بیش که فاقد ایهام ترجمه
جا بیـا و   اینبندها و درها تعیین نمودم و گفتم تا به  و حدي براي آن قرار دادم و پشت: 11و  10، بندهاي 38ملهم از کتاب ایوب، باب  2

  .جا امواج سرکش تو بازداشته شود تجاوز منما و در این
  13و  12، بندهاي 1سفر تکوین، باب  3
  12، بند 85مزامیر، باب  4
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مان پناه  آشیان را در کاشانه بیا نانمان را با گرسنه تقسیم کنیم، مسکینِ بی. »1هایی برافروخته باشد شعله
هنگامی که چنین ثمراتـی از  . 2سرشت ما هستند، تحقیر نکنیم هم دهیم، برهنه را بپوشانیم و آنان را که

پروردگـارا، بـه لطـف ایـن     . »آن خیر و برکت اسـت «شان کنید و بگویید که  آورند، نظاره خاك سر بر می
انگیـز جـوهر    هاي پربرکت، روشنایی را در ما بیافروز؛ نوري که ما را به میعاد برد و به تماشـاي دل  خوشه

از . 3ي مقـدس تـو بیـاویزیم    هایی بر عـرش صـحیفه   تا ما افروخته گردیم و همچون مشعلحیات بنشاند 
و تمایز قائـل شـدن میـان وقـایع معقـول و وقـایع محسـوس را         4جاست که به ما توان محاجه کردن آن
 تو دیگر. 5آموزانی تا بتوانیم شیفتگان عقل را از اسیران احساس بازشناسیم؛ همچنان که روز را از شب می

کس در تمیز روشـنایی از   که پیش از آفرینشِ ملکوت، هیچ در بصیرت پررمزوراز خود تنها نیستی؛ چندان
  .رکاب تو نبود ظلمت، هم

اند و نورافشان بر فـراز   اینک که دنیا مظهر رحمت تو گشته است، کروبیان نیز در ملکوت صف کشیده
امـور کهنـه   «زیـرا  . گذارنـد  زمان را نشانه مـی هاي مختلف  شناسانند و بخش آسمان، روز را از شب بازمی

تـر از آن   اینک رستگاري در چند قدمی ماسـت؛ نزدیـک  «. »6چیز نو گشته است اند و حالیا همه برگذشته
سش، روز به میدان » «.7هاي ایمان تازه در ما سر برآورده بود زمان که جوانه شب، گام فرا پیش نهاد و از پ

کارگزارانـت را در کشـتگاه آدمیـان بـه کـار      » «.8یهـیم برکـت نهـادي   تو بر سر سالیان، د» «.میدان آمد
چنین است کـه دعـاي   » .9اي تا محصولشان برکت گیرد و این برکت تا انتهاي قرون استمرار یابد گمارده

یکتـا و  (مـانی   همـواره همـان مـی   . بخشـی  کنی و عمرشان را برکـت مـی   مخلصان درگاهت را اجابت می
تو به . اندوزي ي عالم می ـ گذر سالیان را در خزانه  10گذرد که هرگز بر تو نمی ، و در طول زمان ـ )یکسان

آهنگی ابدي در اوقات معین، بذر خیر را از آسمان بر زمین افشاندي و بـه مـدد روحـت، کسـی را کـالم      
بسی از آن شعله«حکمت آموختی و  وجـوي   بخشیدي؛ کسی که لـذت خـویش را در جسـت   » ي عظیم قَ
اي  شـعله «کسی دیگر را کالم علـم آمـوختی کـه    . جست خشانی چون پرتو صبحدم میحقیقت ناب و در

به . دیگري را ایمان بخشیدي و آن یکی را نیروي شفابخش و وان دگر را موهبت اعجاز. »تر رنگ است کم
                                                

  14، بند 1سفر تکوین، باب  1
  7، بند 58کتاب اشعیاء، باب  2
  16، بند 2نامه به فیلیپیان، باب  3
  18، بند 1کتاب اشعیاء، باب  4
  14، بند 1باب سفر تکوین،  5
  17، بند 5ي دوم به قرنتیان، باب  نامه 6
  12و  11، بندهاي 13نامه به رومیان، باب  7
  11، بند 65مزامیر، باب  8
  38، بند 4؛ و نیز انجیل یوحنا، باب 38، بند 9انجیل متی، باب  9

  28، بند 102مزامیر، باب  10
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ي این مواهب  همه. 1یکی رحمت نبوت و بصیرت معنوي بخشیدي و دیگري را موهبت تکلم به لسان قوم
در «و اختران را » کنند خیر را به مصلحت میان بندگان تقسیم می«ثار روحی واحدند که مواهب اختران آ

  .سازد ، تابناك و نمایان می»جهت خیري همگانی
جا که تمام مفاهیم رمزگونه را در بر دارد، مفاهیمی کـه چـون مـاه و سـتارگان و      از آن اما کالم علم،

ي علم از مفهوم درخشان خرد چـه بسـیار    ن اساس، مقولهسایر مواهب همه در گردش و تغییرند، و بر ای
یـک  «بـا ایـن حـال، علـم     . شفق که از روشنایی روز دور اسـت ] گرگ و میش[گیرد؛ همچون  فاصله می

، بـا  2ي خدمتگزار محتاط که در میان کامالن، حکمت را تعلیم و اشاعه میدهـد  این بنده. »ضرورت است
  .»3هایی خاکی و نیازمندند بلکه انسان نه روحانی،«کسانی سروکار دارد که 

که تا وقتی نتوانسته غذاي کامل تناول کنـد،  » همانند کودکی است«بشر خاکی،  گاه مسیح، در پیش
کند و به نـور   ي آفتاب را به قدر رهایی از تاریکی شب تحمل می نوشد و مردمک چشمانش اشعه شیر می

ین همان درسی است که تو، اي خداوندگار دانا و اي کمال ا. سازد لطیف ماه و ستارگان، خود را راضی می
نمایـانی تـا مـا کـه مقهـور قـانون        ي عرش، راه را به ما می داري و با صحیفه مطلق، ما را از آن ارزانی می

  .4هاي توییم، آیات نهفته در زمان و سالیان و ایام را به حیرت بنگریم و بازشناسیم نشانه

19  
  تعدیل زمین خشک

خـالص شـوید و پلیـدي را از دل خـود و از     . قبل از هر چیز خود را تطهیر کنیـد « :فرماید می خداوند
بـه یتیمـان   . به امر خیر بشتابید. زمین خالی، رخ بنماید] ي دلتان به مثابه[پیش دیدگان من بزدایید تا 

به [ن بارآور گردند و و چراگاه و درختا 5زنان حمایت نمایید تا این زمین بارور شود عطوفت کتید و از بیوه
تا در آسمان مشعل ستارگان افروخته گردد و بر  6گاه برگردید و با او محاجه کنید ، آن]ي خدا به فرموده[

  .فراز زمین بدرخشد

                                                
  14تا  11، بندهاي 12ي اول به قرنتیان، باب  نامه 1
  6، بند 2ي اول به قرنتیان، باب  نامه 2
  2و  1، بندهاي 3ي اول به قرنتیان، باب  نامه 3
  14، بند 1ملهم از سفر تکوین، باب  4
  18تا  16، بندهاي 1کتاب اشعیاء، باب  5
  18، بند 1کتاب اشعیاء، باب  6
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راه و رسم نیل به حیات جاودان ] مسیح[روزگاري دولتمندي از استاد نیکویش : در انجیل آمده است
اش از خداوند بود  سرشتی دید و نیک او را به هیأت انسانی نیکو می و استاد نیکو ـ که مرد 1را طلب میکرد

ي  خواهد، بایستی مطیع و منقاد گردد و قبالی ژنـده  آن کس که حیات جاودان می«: ـ برایش توضیح داد
بدسگالی و تباهی را از تن به در کند و از قتـل نفـس و سـرقت و زنـا دسـت بـردارد و از شـهادت دروغ        

» .نی خشک رخ بنماید و با حرمت گزاردن به پدران و مادران و عشق به آینده، بارآور شودبپرهیزد تا زمی
است و بارآور، پـس ایـن    اگر زمین خرم» .من این اعال را تمام و کمال به انجام رسانیدم«: دولتمند گفت

سنت را معامله محا. ي خار بخل را از جان خود به در آور برو این توده: خارها از کجاست؟ پاسخ شنید که
اگر کمـال  . گاه گنجی در عرش نصیب تو خواهد شد آن. کن و با انفاق به محرومان، ثروت خود را بیافزاي

طلبی، پروردگارت را پیروي کن و جلیس جویندگان حکمت شو؛ آنان که همواره راه و رسم بخشیدن  می
، فروزنـده واهنـد   »اختران آسمان«چونان  گیري تو نیز آنان را درخواهی یافت که برایت اندازه را فرا گرفته

  .بود
ارباب . »اي از ایشان وانخواهی ستاند اگر چشم دل نگشایی و این گنج را نیابی، هیچ بهره«همه،  با این

و . »بار را پوشـاندند  ي خارها این کالم حکمت توده«حاصل غمگین شد و  اما زمین بی: 2گوید تو چنین می
ي تنعمات گذشتید، او را پیروي  که در راه خدا از همه» اي محرومان جهان«، »اي قوم برگزیده«اما شما 
اش کنید و بر افالك بدرخشید، تـا   گرتان پیروي هاي روشن با گام. و بساط اقویا را زیر و زبر نمایید 3کنید

ي انـد ـ بـرا    ي مالئـک نرسـیده   یافتگـان ـ کـه هنـوز بـه مرتبـه       ي نور کمـال  جایی که آسمان با مشاهده
بر روي زمـین بدرخشـید تـا    ! 4اند ـ شکوه را حکایت کند  هاي اندك ـ که هنوز امیدشان را نباخته  تاریکی

  !5روز با درخشش خورشید، کالم حکمت گوید و شب با نور مهتاب، حدیث معرفت
هـا شـب را بـه قـدر      زیـرا آن . سـازد  درخشند و شب نورشان را خاموش نمی در شب می ماه و اختران

اي  گـاه نفخـه   ها در افـالك نمایـان شـوند، آن    شعله«: گویی خداوند امر کرده است. افروزند رمیقابلیتش ب
و » هـا را فـرا گرفـت    هـاي آتـش دامـن گسـترد و یکایـک آن      چونان تندباد در آسمان دمیده شد و زبانه

  .»ي حیات بود، پدیدار شدند ي طیبه ها در آسمان که حاصل کلمه مشعل«

                                                
  17، بند 19انجیل متی، باب  1
  24ي  همان منبع، آیه. مند در ملکوت خدا تر است از ورود شخص دولت وزن آسانگذشتن شتر از سوراخ س: گوید جا می در این 2
ي برگزیده و کهانت ملوکانه و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید تا فضـائل او   لکن شما قبیله: 9، بند 2ي اول به پطرس، باب  نامه 3

  .را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است، اعالم کنید
  1، بند 19مزامیر، باب  4
  3، بند 19مزامیر، باب  5
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زبانه بگستر که فروغ عالم از توست و ایـن فـروغ، بـر کسـی پوشـیده      ! شگفت اي نور! اي نار مقدس«
بشـتاب و خـود را بـر    . ي وصل، به جوشش آمده و تو را نیز به خروش درآورده اسـت  آن چشمه. »نیست
  .ي اقوام، متجلی نما همه

20  
  خزندگان و طیور

چه، . 1خزندگانی با روح زنده متولد کنندها  باشد که آب. آثار تو را بزایدباشد که دریا نیز بارور گردد و 
جـا   ؛ آن2ایـد  عالوه دهان پروردگار شده ، شما بدل به»فرومایه] هاي سنگریزه[با تفکیک احجار کریمه از «
خزندگانی با روح زنده را و «تنها روح زنده را، دختر زمین را، بلکه  نه» ...ها زاینده شوید اي آب«: گوید می

من آثار مقدست در میان امواج وسوسه 3شعائر بارالها،. »کنند زمین پرواز میطیوري که بر فراز  ي  تو، به ی
  .اند تا خالیق را در تعمید تو، از اسم اعظمت بیاگاهانند عصر، مانند خزندگان خزیده

کلمات پیامبرانت بر فـراز  . 4الجثه در دریاها پدید آمد چنین بود که معجزاتی همانند نهنگان عظیم این
رونـد، پروازشـان را    بایست تا هر کجا که می مین و فروتر از لوح محفوظ به پرواز درآمد؛ تقدیري که میز

بلکه نداي آن در سراسر زمـین  . وحی یک زبان یا یک خطابه نیست که ناشنوده باقی ماند«. حامی باشند
  .ن افزوديو تو، با برکت خود، بر شمار آ» 5و کالم آن تا پایان دنیا منتشر گردیده است

هـاي   ها از هم نیستم؟ آیـا جلـوه   آمیزم و قادر به تمیز آن را در هم می] معانی[و یا  پس آیا برخطایم؟
رساند؟ نـه؛   گیرد، یک معنا را می روشن آسمان و فعل و انفعاالت مادي که در دریاي پرتالطم صورت می

  .چنین نیست
یابنـد؛   هـاي متمـادي رشـد نمـی     طی نسـل  ها تمام و کمال است و مفاهیمی وجود دارند که طرح آن

شـمار قـرار    هـا در معـرض فعـل و انفعـاالت مـاديِ گونـاگون و بـی        ولی این. همچون نور، معرفت، و خرد
هایی را که احساس ما  ها و نقصان سان ضعف بدین. شوند کنند، و به برکت تو تکثیر می گیرند، رشد می می

هـاي   به حقیقتی واحـد، قـدرت نمـود بخشـیدي کـه بـه جلـوه       تو . ها رویگردان بود، جبران کردي از آن
  .ملموس رخ بنماید هاي متعدد و گون و کنش گونه

                                                
  20، بند 1ملهم از سفر تکوین، باب  1
گاه تـو مثـل    و اگر نفایس را از رذایل بیرون کنی، آن: ... ي فارسی کتاب مقدس آمده در ترجمه. 19، بند 15ملهم از کتاب ارمیاء، باب  2

  .دهان من خواهی بود
3 Sacrementسیحي م گانه ، شعائر هفت  
  21، بند 1ملهم از سفر تکوین، باب  4
  4و  3، بندهاي 19مزامیر، باب  5
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بـه  . ها همه ساطع از نیاز خالیق به حقیقـت ابـدي تـو اسـت     اما به امر تو، این. ها این است مولود آب
گر آن است که  کدشان نمایانجهد و تلخی را چیز برمی ها همه هایند که از آن همانا این آب« روایت انجیل،
  .»ها استخراج کرده است همه را از آن کالم تو، این

اگـر  . اي تویی که هر چه هست، آفریـده . آید آثار تو، همه زیباست؛ هرچند که زیبایی تو در وصف نمی
، کـاوي عمیـق   با هبوطش از تو نگسسته بود، این اقیانوس تلخ نوع آدمی، با تمام آن کـنج ] ابوالبشر[آدم 

کرد، رسوالن کالم تو در میـان   اگر آدم هبوط نمی. زد ثبات از صلب او سر نمی نخوت، طغیان، و تموج بی
  .کرانه، ناگزیر نبودند که با نمادهاي صوري، کلمات عرفانی تو را تصویر کنند آن بحر بی

رده و به آب ولی آدمیان که به رموز این نمادها پی ب. حدیث طیور و خزندگان نیز از همین سنخ است
اند، اگر رو به سوي کمال نبرند، هرگز از کالم بدوي و مدار شـعائر دنیـوي    ي معرفت آغشته گشته چشمه

  .که تابع آن بودند، گامی فراتر نخواهند گذارد و به معرفتی بیش دست نخواهند یافت

21  
  روح زنده

من کلمه و این ا چنین، به ی ز امواج تلخ است که نه فقـط مولـد   ي تو، نه اعماق دریا، بلکه زمین منفک
همچنـان کـه   (هست و ایـن روح  ] نیز[هاي زنده و طیور است، بلکه واجد روح زنده  خزندگانِ حامل جان

  .ها بود و از همین رو به تعمید نیاز نداشت غرقه در آب) پرستان بت
ا ایـن   ا. ها راه یابد توانست به ملکوت آسمان به امر تو، هیچ موجودي بدون تطهیر نمی روح زنـده «مـ «

. ي نمادها و آیات، تـو را بـاور کـرد    مشاهده براي قوت ایمانش، نیاز به هیچ معجزه و شگفتی نداشت و بی
هاي این دریایی که جفاکاري تلخش نموده، منفک گشته است و  جا که زمین وفادار است، از آب زیرا از آن

ي تو، زمینـی کـه    پس به یمن کلمه. »1براي جفاکاراناي هستند نه براي وفاداران، که  ها نیز نشانه زبان«
ي رسـوالنت بـر زمـین     پس کالمت را بـه واسـطه  . ها نیاز ندارد ، به طیور مولود آب2ها نهادي فرادست آب

کنیم، بدانیم که تـو هسـتی کـه در ایـن امـواج       ها را حکایت می عرضه دار تا ما نیز همچنان که این پیام
چـه،  . گشـت » روح زنـده «پس زمـین، مولـد آن   . دهی ان روح هستی را قرار میوحی، نیروي مولد یا هم
همچنـان کـه دریـان نیـز سـبب تولـد       . را در آن بپرورنـد » روح زنده«آوران تو،  زمین بستري شد تا پیام

اما زمین، حاجتمنـد  . برخوردار بودند و طیور تحت عرش را پدید آورد» ارواح زنده«خزندگانی شد که از 

                                                
  22، بند 14ي اول به قرنتیان، باب  نامه 1
  6، بند 136مزامیر، باب  2
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ودات نبود؛ هرچند که بر خوانی که پیش روي مؤمنـان گسـترده بـودي، ماهیـان صـید شـده از       این موج
  .حاصل، اطعام شود شد تا زمین خشک و بی اعماق دریا نهاده می

نخسـتین  . هـا باشـند   توانسـتند از نسـل آب   مـی  شـوند،  پرندگان نیز با آن کـه در زمـین تکثیـر مـی    
ولـی در ایـن آیـات همـواره مریـدان و      . ان آدمیان آمده اسـت ي جفا و نسی هاي انجیل، درباره گویی پیش

  .گردد شوند و برکت و دعاي خیر نثارشان می مؤمنان بشارت داده می
زیرا فقـط مؤمنـان هسـتند کـه     . کشاند ي خود را از زمین بیرون می ، او ریشه»روح زنده«اما در باب 

هـاي فـانی ـ در عـین      نان که در سوداها و هوسیابند؛ تا این که روح آ توفیق اعراض از دنیادوستی را می
ي قلبی پاك  تنها تو لذایذ حقیقی و جاودانه! پروردگارا. 1زندگی مرده و فسرده بود ـ از براي تو حیات یابد

شـدند، پیشـه    هاي جفاکاري مرتکب مـی  چه در آب اي جز آن بگذار تا بندگانت بر زمین، رویه. و پارسایی
هـاي اسـرارآمیز و معجـزات شـگفت      ها و اشـاره  ک به عبارت عرفانی، از افسونآن زمان که با تمس. کنند

ها ـ از بیم کنایات غامض، توجه انسان را معطوف به   ها و بهت گفتند، تا جهل ـ این مادر حیرت  سخن می
  .سو کند آن

پنهـان  کنند و خـود را از نگـاه تـو     ي آدم، پس از ایمان آوردن به تو، فراموشت می این است که ذریه
ها ورطـه جـدا    باشد که رسوالنت بر آن زمین خشکی که از گرداب. گردند بدل می» ورطه«کنند و به  می

ي  زیند و در خدمتشان هسـتند، بـه مثابـه    شده است، راه بگشایند و براي کسانی که تحت نظارتشان می
  .اي باشند اسوه

خداوند را «: ید پاي به میدان عمل نهیمبلکه با. کند و اما فقط گوش فرا دادن به سخن تو کفایت نمی
هاي عصري  خود را با جذبه«. و زمین مولد یک جان زنده خواهد شد» .2بجویید و جانتان زنده خواهد شد

چـرا کـه بـا اجتنـاب از     . از خودتان در برابر آن محافظت کنید» .3کنید، وفق ندهید که در آن زندگی می
ي غـرور، ابتـذال لذایـذ شـهوت، و از تمـامی       از اغراض سبعانه. دمان ي هوس است که روح، زنده می قتاله
، تا وحوش رام و اهلی گردند و مارهـا و  4چه که به دروغ نام حکمت را به عاریت گرفته، بر حذر باشید آن

شـکوه و  . کننـد  چه، این جانوران به شکل مجازي، تحرکات روح آدمی را تصویر می. آزار شوند ها بی افعی
ي روح محتضـر و   کاوي و تجسس، تحرکات مذبوحانـه  انگیز، زهر کنج ر، لذت احساسات شوقي غرو دبدبه
زیـرا وقتـی بـا    . قدر تن به مرگ نسپرده که از تمامی تحرکات رها شده باشد اند؛ روحی که هنوز آن مرده
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ده شود که خـود را بـا آن وفـق دا    اي سپرده می ي حیات بمیرد، به دست سیالب زمانه دوري از سرچشمه
  .بود

از . »دستخوش تغییر نیسـت «و آن » ي حیات جاودانه است چشمه«همانا  !اما کالم تو، اي خداي من
نذارمان می همین روست که این کالم، ما را به خودش می کـه   دهـد تـا از او دور نشـویم؛ چنـان     خواند و ا

باشـد کـه زمـینِ    » .م، نسـپارید بری اي که در آن به سر می هاي زمانه خود را به جذبه! اي مردم«: گوید می
جوشد، روح هستی را بزاید؛ روحی که بتواند قدرت غلبه بـر   هاي حیات در آن می بارآوري که بس چشمه

از این رهگذر است که باید . خویشتن را از خالل کلمات انجیلت و با تأسی از پیروان مسیح تو ابالغ نماید
خواه خود از دوست پیروي  زیرا دوست به دل. ا دهیمگوش فر» 1هر کس را طبق نوعِ خودش«اصطالح  به
بدین قـرار دیگـر   » .2مانند من باشید که من نیز همانند شمایم«: گوید می] پولس رسول[کند و شارع  می

تو آنـان را فرمـان    .کنند، نخواهد بود خویی رفتار می آزار که به نرم جز جانورانی بی» جان زنده«در درون 
حیوانات اهلی نیز مطیع و منقاد . با مهر و عطوفت بیامیزید تا محبوب همگان گردید رفتار خود را«: دادي
افتند و اگر نیابند، به رنج و تعـب دچـار نخواهنـد     ها اگر طعامی بیابند، به دام افراط درنمی آن. گردند می

ود را فقـط بـراي   بلکه قدرت خـ . ترتیب مارهاي بهبودیافته نیز دیگر قادر به آزار نخواهند بود بدین. گشت
  .کنند دفاع از خود حفظ می

ي ابـدیت از خـالل کائنـات، بـه شـناخت جهـان مـادون         اینان جز به حد نیازشان براي فهم و نظـاره 
هـاي طبیعـت، در    ي عظمت و ابدیت تو، مخلوقات را از خالل جلـوه  اینان براي درك و نظاره. پردازند نمی

ران، تـابع شـعور و منطقنـد و بـه مجـردي کـه از طریـق        این جانو. کنند وجو می طی اوقات معین جست
  .گردند زیند و نیکو می گسلند، می فنیشان می

22  
  مفهوم عرفانی خلقت آدمی

چنین است وقتی از تعلقات دنیوي ـ که مار در عـین حیـات،     اي خداوندگار و اي پروردگار ما،! بارالها
شند ـ دل می  می سـر  ] پولس رسول[پس به کالم شارعت . شود یبریم، جانمان با خوب زیستن مألوف م کُ
و آنـک فرمـانی   » !کنید، مسپارید هاي عصري که در آن زندگی می خویش را به جذبه«: نهیم که گفت می

هـر کـس طبـق نـوع     «: اي نگفتـه » .3خود را با نوسازي دلتـان، بازسـازید  «: که تو به آن افزودي و گفتی
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هـاي انسـانی برتـر از     فمان یا حیاتی بر حسـب سرمشـق  در این صورت، گویی بایستی به اسال. »1خودش
انسـانی  «: اي بلکـه گفتـه  » .باشد که انسان به فراخور خود عمل نماید«: اي نگفته. خودمان، تأسی نماییم

  .ي تو را بازشناسیم تا بتوانیم اراده» .2ي خودمان آفرینیم به صورت خودمان و بر انگاره می
سـان   خواسـت پیوسـته بـه    کـه نمـی   3یـل فرزنـدانی بـه وجـود آورد    براي انج ي تو، پس مبلغ اندیشه

خـود را بـا   «: ایشان را گفـت  .وار، به آنان گرماي آغوشش را ارزانی دارد شیرخواران، شیرشان دهد و دایه
بنـابراین  » .4پذیر و متکامـل  ي خداوندي را بازشناسید که نیکوست و دل نوسازي دلتان، بازسازید تا اراده

: ، بلکـه »طبقِ نوع خـودش «: نه آن که» .انسان را آفریدیم«: بلکه گفتی» .نسان آفریده شودکه ا«: نگفتی
چه، آن که دلش تازه گشته است و حقیقـت تـو را درك کـرده و    . »به صورت خودمان و شبیه خودمان«

بـه   با پیروي از تعالیم توست که به خودي خود،. دیگر نیاز به پیروي از کس دیگري ندارد شناخته است،
دهی و با دیدن  تو او را تعلیم می. »پذیر و متکامل نیک است و دل«اي که  آورد؛ اراده ي تو ایمان می اراده

از این روسـت کـه پـس از ایـن     . تثلیث واحد و وحدت تثلیث، ذهن او قادر است که تعلیمات تو را دریابد
پس از این » .5و خدا انسان را آفرید« :گوید ي مفرد می اي در صبغه ، جمله»انسان را آفریدیم«کالم جمعِ 

براي شناخت «چنین انسان  این» به صورت خدا«: ي مفرد ، این صبغه»به صورت خودمان«ي جمعِ  صبغه
چیـز را داوري   در حالی که به معنویـت گـرایش یافتـه، همـه    «و » گردد خداوند به صورت خالقش، تو می

  .»شود او توسط کسی داوري نمی«و چه را که بایستی داوري کرد  ي آن ؛ همه»کند می

23  
  شایستگی روحانی

او بر ماهیان دریا، بر پرندگان آسمان، بر «، به این معناست که »کند چیز را داوري می او همه«این که 
نوردند، سـلطه   مال سطح خاك را درمی جانوران اهلی و وحشی، بر کل زمین و بر تمام خزندگان که سینه

سـازد و ایـن خـرد، انسـان را الیـق       و با خردش، امر خود را محقق می] قات استاو اشرف مخلو[» .6دارد
لیکن انسان که به چنین افتخاري نائل شده است، شایسـتگی  «. 7میکند» روح خداوند«دریافت و ادراك 
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که در ! چنین است اي خداي من» .1ها گشت خرد زیست و شبیه آن خود را درنیافت و مانند حیوانات بی
، »2هاي تو ي دستان تو هستیم و در شمار نیکوترین آفریده ما ساخته و پرداخته«جا که  از آن و،کلیساي ت

نه فقط در میان کسانی که بر اساس موازین معنوي بر دیگران آمریت دارند، بلکه در میان کسانی که بـر  
برند،  نند و فرمان میرا کنند، بین تمامی آنان که با معنویت فرمان می همان اساس از دیگران متابعت می

چنین در مرحمت روحانی خود ـ که در آن نه مرد و نه زن بر حسب جنسیت وجـود    چه، تو این. هستیم
ـ به خلقت بشـر، اعـم از مـذکر و      3کدام مطرح نیست دارد و نه یهودي، نه یونانی، نه برده و نه آزاد، هیچ

گ تـابعین، بـر حسـب مـوازین معنـوي داوري      سن بنابراین نزد معنویون، مراجع نیز هم. 4مؤنث پرداختی
درخشند و نیز پیرامون کتاب مقدس تو و  عرش می] تارك[اي را که بر  البته آنان حقایق روحانی. کنند می

منـد   چرا که نباید پیرامون آمریتی بـدین پایـه رفیـع و شـکوه    . کنند حتّی عبارات غامض آن قضاوت نمی
  .وگو کرد گفت

چه از نگاه ما پنهان مانده اسـت،   سپاریم و یقین داریم که حتّی آن ه آن میبما عقل و خرد خویش را 
اش را بـر   فاهمـه «کالمی راستین و حقیقی است و انسان، حتّی آن که دیگر به سلک معنویون گراییده و 

  .، بایستی ناظر بر شریعت الهی باشد و نه داوري خویشتن»5اساس تصویر خالق خود بازسازي کرده
فقط دیدگان تو قادر به . شوند تقسیم نمی» جسمانی«و » روحانی«ها به دو گروه  انسان الک،در باور س
شود، مگر آن که ما  گر نمی حال آن که هیچ عملی در دیدگان ما جلوه! هاست اي خداي من تمیز میان آن

انـد   علوم بودهاما پیش از آفرینش عرش، آن اعمال بر تو م. شناسایی کنیم» بر حسب ثمراتشان«اعمال را 
اش، آدمـی   ها، و به رغم سـلوك معنـوي   ي این و به رغم همه. ات و متمایز و فراخوانده در رازناکی اندیشه

چرا باد آدمی در مورد کسـانی  «ي پولس رسول،  به گفته. هاي زمانه نیست قادر به داوري در انبوه شرارت
در میان آنان چه کسی بایـد روزي حـالوت    داند او که نمی» «؟6هستند قضاوت کند] از کلیسا[که خارج 

  ».کامی ابدي کفر به سر خواهد برد رحمت تو را بچشد و چه کسی از میان آنان، در تلخ
هاي آسمان چیره گشت و نـه   اي، نه بر مشعله آفریده» به صورت خودت«آدمی که تو  چنین، پس این

ش از خلقت آسمان فراخوانشان دادي، نه بـر  انگیز؛ نه بر این روز و شبی که تو پی بر خود آن طارم شگفت
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اما بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان، بر تمامی جـانوران، بـر سراسـر    . که دریا نام دارد» ها تجمع آب«این 
  .نوردند، سلطه یافت مال سطح خاك را درمی ارض و بر تمامی خزندگانی که سینه

چه در اجراي شعائر، . یابد، مذمت چه را بد می و آنچه را نیکو یافته منقبت گوید  آن: کند او داوري می
رود؛ چـه در ضـیافتی کـه مـاهی      ها به دنبالش می یابد که حتّی در میان آب جایی که رحمت تو را درمی

وگوهـایی   گیرد؛ چه در کلمات و گفـت  شود و از زمین پاك بهره می اش می صید شده از اعماق دریا ارزانی
تفاسـیر،  . آیـد  سان مرغان به زیر عرش بـه پـرواز درمـی    ته شده، اوست که بهکه از آمریت کتاب تو برگرف

کنـد تـا جماعـت را بـه گفـتن       شروح، مباحثات، مجادالت، ادعیه، و تضرعاتی که از دهان او فـوران مـی  
سزاوار است که تمامی این اقوال با عمل جوارح بیان گردنـد تـا در ایـن گـرداب زمانـه و      . وادرد» !آمین«

چنین اسـت   این. انداز شوند ها طنین انی و عجز اندیشه در رؤیت معنا، اصولی چنین در گوشکوري جسم
سالک با تصـدیق  . کشند ها بیرون می هایشان را از آب اند که ریشه که شاید بر زمین پرندگانی تجمع کرده

» هاي زمینی ائدهم«هایشان که به  ها و انفاق محاسن و تکذیب معایب در آداب و رسوم وفاداران، در صدقه
وم و ورع جسـت  » روح زندگی«وي . کند مانند، حکم می می وجـو   را در احساسات پاك و پرهیزکارانه، صـ
آري؛ او در . کنـد  و در اموري که با احساسات جسمانی قابل درك و دسترسی است، قضاوت مـی  1کند می

  .راند چه بتواند اصالح کند، قضاوت کرده، حکم می هر آن

24  
  »!د و تکثیر شویدبیایی«

بارور «تو آدمیان را برکت دادي و فرمودي تا ! پروردگارا اما این چه سرّي است که مغفول مانده است؟
خواهی این  آیا جز این است که پیامی در این را نهفته است و می. »2و کثیر شوند و زمین را آکنده سازند

ا کـه روزش نامیـدي، مشـمول رحمـت قـرار      ر»روشـنایی «پیام به گوش ما برسد؟ چرا به همین ترتیـب  
گفتم اي خداي ما، که  هاي آسمانی را و اختران را و زمین را و دریا را؟ می ندادي؟ و نیز عرش را، و مشعله
ات را در میـان آدمیـان    ات بر این قرار گرفته که برکات خاصه اراده] گویا[ما را به صورت خودت آفریدي، 
داران دریا نیز مقرر فرمـودي تـا رشـد یابنـد و در      و براي ماهیان و جانتقسیم کنی و چون دانستم که ت

هاي دریا زادوولد کنند، نیز این برکت را بر اشجار، گیاهان و جانوران زمین دیدم، بـاز گـتم کـه ایـن      آب
تقدیسـی مخصـوص   . شـوند  شود که بر اثر ازدیاد نسـل، تکثیـر مـی    دارانی هم می برکت شامل حال جان

زیرا این برکت را در درختـان، گیاهـان، و   . کنند است که خود، نسل در نسل، تولید مثل می زندگان بوده

                                                
  5، بند 6ي دوم به قرنتیان، باب  نامه 1
  28، بند 1سفر تکوین، باب  2
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و . »ببالید و کثیر شوید«دیدم؛ اما نه گیاهان، نه اشجار، و نه به خزندگان، گفته نشد  داران زمین می جان
آدمیان، نوع خـویش را   کنند و چونان ماهیان، پرندگان، و همه، تمامی این مخلوقات تکثیر نسل می با این

اي حقیقت؟ آیا بـر ایـن کلمـات معنـایی مترتـب      ! پس چه بگویم اي روشنایی من. بخشند دوام و بقا می
ي تو، کـه چنـین اندیشـه     ي کلمه زنهار از من، این بنده. وجه اي پدر پارسایی هیچ نیست؟ عبث است؟ به

م، باشد کسانی بهتر از من، با ذکاوتی افزون و اگر هم معناي این جمله را درنیاب. را تصدیق کنم] موهنی[
  .بر من، بر حسب خردي که تو، اي خداي من، به هر کدام عنایت کردي، این معنا را بهتر درك کنند

من یقین دارم که هرگـز سـخنی عبـث و بیهـوده     . گاهت اعتراف کنم بگذار در پیش! اما پروردگار من
هـا حقیقتنـد و    ایـن . کـنم  انگیزد، خاموش نمی متن در من برمیمن تأمالتی را که خواندن این . اي نگفته

دانم که نمادهاي مادي، منظوري را که  می. دارد نصوص تو بازنمی» مجازي«چیزي مرا از شنیدن مفاهیم 
توانـد منظـور ابرازشـده یـا      کنند؛ همچنان که ذهن مـی  شود، به صور مختلف بیان می به ذهن متبادر می

نده  اي را به صور گوناگون تفسیر کند؛ همچون نظریه تصویر ملموس و یگانه ي عشق به خداوند و امید به آ
هـا و الحـان گونـاگون، بیـان      شمار، و در هر لسان در قالب لهجه ي بی که در قالب نمادهاي عدیده، السنه

  .شوند کنند و تکثیر می چنین است که آبزیان رشد می. شود می
  :ز به این نکته توجه کنیدو شما اي خوانندگان من، شما نی

در «: دارد ، تحت شکل و صورتی واحد بـر مـا عرضـه مـی    »کتاب مقدس«اي است که آن را  این جمله
اي دیگر شـنیده شـود ـ از فـرض      تواند به گونه و این جمله نمی» .آغاز، خداوند آسمان و زمین را بیافرید

] بـاز [که از این موضوع داشته باشیم، ] هم[تی مانیم ـ لذا هر نوع تفسیر و برداش  خطا و فریب به دور می
  !شوند اخالف آدمی رشد کرده و تکثیر می

، بـراي تمـام   »ببـال و تکثیـر شـو   «کـالم   اگر حتّی سرشت امور را به دور از کنایات در نظـر گیـریم،  
کـه   لـیکن اگـر آن را اسـتعاري بفهمـیم، چنـان     . کنـد  موجوداتی که داراي یک منشأ هستند، صدق مـی 

دارم نظر مکتوب تو چنین است، این برکت را نه فقط در وجـود ماهیـان و آدمیـان، کـه در فزونـی      پن می
کـه در نـور و    هـاي عـادل و ظـالم، چنـان     که در آسمان و زمین، در جان مخلوقات معنوي و مادي، چنان

یـان  که فلک را حائلی م ها شریعت به ما عرضه گشته است، چنان ظلمت، در عوامل مقدسی که توسط آن
هـاي زاهـد، چنانـه در     که در تلخی دریا، در همت جان ، در اجتماع تلخ مردم، چنان1آب و آب قرار دادي

انـد، و در   که در گیاهانی کـه از بـذري زاده شـده    ي تو در حیات ما، چنان زمین خشک، در رحمت واسعه

                                                
هـاي بـاالي    هاي زیـر فلـک را از آب   و خدا فلک را بساخت و آب* ها جدا کند  ها را از آب ها و آب و خدا گفت فلکی باشد در میان آب 1

  7، بند 1ر پیدایش، باب ـ سف. فلک جدا کرد و چنین شد
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هاي فروزان آسمان  مشعل که در اند، چنان هاي معنوي که به نفع ما منتشر شده درختان میوه، در موهبت
  .وجو کرد توان جست جا برکت و وفور را می ، همه»روح حیات«که در  و در تأثرات از زمان، چنان

ا ایـن رشـد و فزونـی،     . توان فزونی، باروري، رشد، و برکت را مشاهده کرد می ي این موارد، در همه امـ
بیـان کـرد و هـر یـک از ایـن عبـارات،        ي واحد را در چارچوب عبارات بسـیار  شود که اندیشه موجب می

تواند از طرق متعددي ادراك شود و ما این فزونی را فقط در عالئمـی ملمـوس و حقـایق قابـل درك      می
بیند، به نسل برآمده  ها هیچ نمی پندارم این عالئم ملموس که چشم نابیناي سرمان بدون آن می. یابیم می

  .شود بل درك، در هوش سرشار ما ایجاد میدر حالی که حقایق قا. ها مرتبط است از آب
ببالید و تکثیـر  «: ها و آدمیان فرمودي کنم از همین روست که تو خطاب به آب من فکر می! پروردگارا

اي واحـد،   در این دعاي خیر و برکت، تو در ما توانـایی و قـدرت آن را قـرار دادي کـه از اندیشـه     » .شوید
چنـین  . ي واحد ولی غامض، معانی بسیاري را اسـتنباط کنـیم   دیشهشمار بسازیم و از همان ان عبارات بی
ها  توان آن شوند و امواجشان تفسیرها و تعبیرهاي گوناگونی هستند که می هاي دریا جمع می است که آب

  .را از کلمات استخراج کرد
ر شـور و  حاصلی و عطش، خـود را د  بی. شود و باز هم چنین است که زمین از تبار آدمیان انباشته می

  .نهد یابد و به فرمان عقل گردن می شوق حقیقت می

25  
  هاي زمینی مائده

گیـري کتـاب مقـدس تـو در مـن       چـه کـه پـی    خـواهم در خصـوص آن   می !اي خداي من! پروردگارا
چرا که حقیقـت را خـواهم گفـت    . اي بیان خواهم کرد من آن را بی هیچ واهمه. انگیزد، سخن گویم برمی

کنم اگر تو به من  کنی؟ گمان نمی خواهی بگویم به من الهام می چه را که می ه هر آنمگر تو نیستی آن ک
هر آن «، بنابراین 1و آدمیان همه کذّاب» حقی«جا که تو عین  از آن. الهام نکنی، بتوانم صداقت پیشه کنم

گویی فقط  قلیکن من براي ح. »2گوید چه در ذات خویش دارد سخن می راند، از آن که دروغی بر زبان می
پوشـانند، و   داري کـه زمـین را مـی    تو تمـام گیاهـان دانـه   «براي اطعام ما، . موافق تو سخن خواهم گفت

و این فقط ما نیستیم که در . »3هاي فراوانند، در اختیار ما قرار دادي اشجاري که مستعد جوانه زدن میوه

                                                
  4، بند 3؛ و رومیان، باب 6، بند 14یوحنا، باب  1
  44، بند 8یوحنا، باب  2
  29، بند 1سفر تکوین، باب  3



  304  اعترافات آگوستین قدیس
 

http://www.seapurse.ir 

و خزنـدگان نیـز از ایـن موهبـت      داران زمـین،  ي مرغـان هـوا، جـان    بلکـه همـه  . خود چنین رزقی داریم
  .برخوردارند و اما ماهیان و نهنگان دریا از آن محرومند

براي حوایج این زندگی تولید » زمین بارآور«کنایه از آثار رحمتند که  هاي زمینی، گفتیم که مائده می
سیفورس چنین زمینی با خانه این. کند می ن ز زنجیرهـاي  پارسا ـ جلیس پولس رسول ـ بـی آن کـه ا     1ي اُ

بـرادران  . 2اي که همواره پـذیرا خیـر و برکـات تـو بـود      اسارت او شرمگین شود، قابل مقایسه است؛ خانه
اما پولس رسول که از . مند گشتند آوردند، از وفور محصول بهره مقدونی هم که مایحتاج وي را فراهم می

در اولـین  «: نویسـد  بار نیاوردنـد، مـی   جا که برایش ثمري بایسته به گیر بود، از آن برخی درختان بس دل
  ».خدا این عمل را به حسابشان نگذارد. همه ترکم گفتند. کس جانب مرا نگرفت ي من، هیچ محاکمه

اي  مان را مدیون آن کسانی هستیم که ما را با تفهیم اسرار الهـی، آمـوزه   مگر نه آن که ثمرات زندگی
ین انسان مانخردمندانه عطا کردند؟ ما بدانان مدیونیم؛ ه هاي  این ثمره. گردن داریمها را نیز به  طور که د

. بخشد اي از خصایل نیکو بر ما می نیکو را مدیون آنانیم، چونان روح و جان هستی؛ روح و جانی که نمونه
زیرا چتر برکاتشان بر سر خاکیان گسترده . ما مرهون آنانیم؛ همچنان که مرهون پرندگان آسمان هستیم

  .3رسد نمشان از سراسر زمین به گوش میاست و تر

26  
  موهبت و ثمره

حـال آن کـه   . کننـد  یابنـد، از آن تنـاول مـی    مسرت خـویش را در ایـن اطعمـه مـی    فقط کسانی که 
ها، ثمره نه آن موهبتی است که  براي صاحبان این میوه. یابند مسرتی را در این غذا نمی» 4پرستان شکم«
  .کند ست که بخشش را بدانان الهام میاي ا بخشند، بلکه آن اندیشه می

ي مسـرت او   من سرچشمه. »ي شکم نشد خدمت خدایش را کرد و برده«همچنین است آن کس که 
تـازگی هـدایایی را کـه فیلیپیـان بـه       او بـه . شـوم  بینم و مشتاقانه در این سرور سهیم مـی  میوضوح  را به

فرودیت واسطه پاو از این . یابم خوبی درمی من سبب سرور او را به. دبرایش فرستاده بودند، دریافت کر 5ي ا

                                                
1 Onésiphore 

  16، بند 4ي دوم به تیموتاؤس، باب  نامه 2
  5، بند 18مزامیر، باب  3
  19، بند 3فیلیپیان، باب  4

5 Épaphrodite  
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گاه که دیدم امیالِ  ام، آن ام را در خدا یافته من خرسندي«: گوید جست، زیرا صادقانه می شادمانی بهره می
  ».1نمود، از براي من بار دیگر جوانه زده است آیند می دیرینِ شما که برایتان ناخوش

بـه سسـتی و ضـعف    اي طـوالنی،   زدگی و دل یمیل انی خشکیده از بیباري؛ فیلیپیان، چونان شاخسار
شود، بدان  آوردند و اگر پولس رسول شادمان می اي از کارهاي نیکو به بار نمی گراییده بودند و دیگر ثمره

ي آنان در او، دوباره جوانه زده و در شدت فقر و مسـکنت بـه    شده هاي فراموش چرا که جاذبه. سبب است
ام کـه   مـن آموختـه  . گویم، به دلیل حوایجم نیست اگر چنین می«: گوید سپس می. ده استکمک وي آم

گونه از  دانم چه ها بسازم و نیک می ها و تنگدستی نوایی توانم با بی می. چه دارم راضی و خشنود باشم بدان
با تنعم مأنوس . ام جا، خود را به سیري و گرسنگی عادت داده چیز و همه در همه. ها بهره گیرم وفور نعمت

  ».2بخشد جویم؛ او که مرا نیرو می چیز را در او می من همه. ام گشته
کنـی؟ اي آن کـه    آید؟ از چه ارتزاق مـی  اي پولس معظم، مسرت تو از کجاست؟ مسرت تو از کجا می

ا اي که چنین تسلطی ر جان زنده! براي معرفت کردگارت خود را بر مبناي تصویر خالقت بازساخته بودي
هایی را بایسته  یقین، این اطعمه چنین جان به! آموزي زبان پر و بال داري که رازها می! از خود نشان دادي

ا شـما مرحمـت کردیـد و     «: دهیم ي قولش گوش می به ادامه! چیست این طعام مغذّي؟ مسرت. است امـ
از آن تغذیـه   ایـن اسـت چیـزي کـه او    . ي شادمانی او چنین است سرچشمه» .هایم شدید شریک محنت

نوایی، بلکه به سبب خیري است که بـه سـوي او    و این نه به سبب رهایی و آسودگی از رنج و بی. شود می
گونه به وقـت   داند چه زیرا او می» .3تو در میان رنج و محنت، قلب مرا گشودي«: گوید می. شود جاري می

دانید اي فیلیپیان، شما نیز  شما می«: گوید او می. تنعم و عسرت، در تو که پشتیبانش هستی زندگی کند
ي  گفتم، وقتی که مقدونیه را ترك کردم، دروازه در آن روزها که براي نخستین بار مواعظم را از انجیل می

یر شما یري به روي من گشوده نشد، مگر د فقط شما بودید که مرا براي برآوردن حوایجم، دوبـاره  . هیچ د
انـد، او خشـنود اسـت و     ک که ایشان پرداختن به امور خیر را از سر گرفتهاین» .5فرستادید 4به تسالونیک

  .6بالد ي آنان به خود می همچون مزرعی که دوباره بارآور گشته است، از به گل نشستن دوباره
چه را که حاجـات مـرا بـرآورد،     تو هر آن«دارد تا بگوید  آیا اندیشیدن به منافعش است که او را وا می

من در «: گوید از کجا بدانیم؟ چه، او در ادامه می. ؟ آیا این سبب شادمانی اوست؟ هرگز»اي هبرایم فرستاد

                                                
  10بند  ،4فیلیپیان، باب  1
  12و  11، بند 4فیلیپیان، باب  2
  .ي آرنولد داندیلی، نام داوود ذکر شده است در نسخه. 2و  1، بند 4مزامیر، باب  3

4 Thessalonique 
  15، بند 4فیلیپیان، باب  5
  17، بند 4فیلیپیان، باب  6
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من از تو آمـوختم کـه موهبـت را از ثمـره     ! خداوندا. جویم بلکه ثمره را می. نیستم 1وجوي موهبت جست
م، موهبـت، مقـداري پـول، طعـا    . چیزي است که کسی بدان رفع حاجت ما کنـد موهبت، آن . بازشناسم

زیـرا  . ثمره، خیر است؛ نیت راستین بخشـنده . هایی از این دست است نوشیدنی، لباس، مأمن، و مساعدت
بـه  «: افزایـد  بلکه مـی » .هر کس که پیامبري را بپذیرد«: کند پروردگار خوب ما به این عبارت بسنده نمی

یر منزله ر را   و بدین منوال، یکی از آنان اجر یک پیامبر را خواهد داشت » ي خَ و . و دیگري اجـر یـک خیـ
به خاطر «افزاید  می» ...ترین بندگان من بدهد کسی که جام آب خنکی به کم«خداوند نه فقط بر عبارت 

  ».2اجر نخواهد ماند وجه بی هیچ به«: دهد ، بلکه ادامه می»آن که پیرو من است
یر و عرضه ثمره . م آبی خنک به یک پیروي جا موهبت، یعنی پذیرایی از یک پیامبر؛ پذیرایی از یک خَ

آن . اش را در نظر داشته باشی نیز یعنی انجام این کار، هنگامی که منزلت پیامبرانه، نیکوکارانه، و مریدانه
دانسـت کـه طعـم خـوراك را بـه کـام مـرد پارسـا          او می. را با چنین ثمراتی اطعام کرد 3بیوه زن، الیاس

آورد، صـرفاً   داد و اما آن غذایی را که کالغ بـراي وي مـی   می چشاند و براي همین بود که وي را طعام می
کرد، بلکه الیاس ظاهر بود کـه   توانست باشد و این الیاس درونی نبود که طعام دریافت می یک مهبت می

  .آمد کرد؛ همان طعامی که اگر نبود، از پاي درمی چنین طعامی را دریافت می

27  
  4ها ماهیان و وال

ایمانان به  جا که سفیهان و بی از آن. کنم گاه تو ادا می نین است که حقیقت را در پیشچ این! پروردگارا
، از نظـر مـن   5آموختن و ایمان آوردن به این شعائر تشرف و این معجـزات شـگفت و مجـازي نیازمندنـد    

ان کـه  شوند و آن زم فرزندان تو از ماهیان و نهنگان براي بازسازي جسمشان و یا رفع نیازشان اطعام می
دارد ـ بی آن که بدانند از چه رو به رفـع ایـن احتیـاج      حوایج حیات دنیوي، کسانی را به مدد آنان وا می

کنند و در برابر نابخردان نیز طعامی حقیقی  مجبورند و بی آن که بدانند چه باید کرد ـ خیري را عطا نمی
کننـد و مخاطبـان آنـان نیـز از      تـار نمـی  زیرا امدادگران، با نیتی متبرك و راستین رف. کنند دریافت نمی

شـود و چنـین    سازد، سیراب مـی  چه او را خشنود می باري؛ روح فقط به آن. شوند مواهبشان خشنود نمی

                                                
1 le don :بخشش، هبه، داد و دهش  
  42و  41، بندهاي 10انجیل متی، باب  2
3 Hélie  یاElijah ،»17کتاب پادشاهان، باب . اسرائیل، قهرمان چند داستان عهد قدیم ، پیغمبر بنی»الیاس«یا » ایلیا  

4 les Cétacés 
  23، بند 14ي اول به قرنتیان، باب  نامه 5
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شوند و از طعامی که  اند، خالص نمی ها تا هنگامی که از شوري امواج دریا رها نشده است که ماهیان و وال
  .کنند زمین برایشان تدارك دیده، تناول نمی

28  
  کمال خلقت

ما نیز در . 1پس صنع تو در نظرت نیکو آمد. اي نظر افکندي چه که آفریده تو بر هر آن !اي خداوند من
تو در هر گروه از آثارت که نظر افکندي و اراده فرمودي . یابیم ها را عالی و کامل می نگریم و آن آثار تو می

مکتوب گشت که تو هفت بـار در صـنع خـود    . نیکو یافتی ها را ها نگریستی و آن در آن. ، شد»بشود«که 
نگریستی و نیکویی یافتی و براي هشتمین بار، در سراسر خلقت نظر کردي و فرمودي که نه فقط نیکـو،  

این قضاوت، شامل زیبـایی اجسـام نیـز    . اند آثار تو، چه در کل و چه در جزء، عالی. که عالی و کامل است
تر است؛ اعضایی که  ی زیبا تشکیل یافته است، از یکایک اعضایش بس مقبولجسمی که از اعضای. شود می

  .دهد که هر یک به تنهایی نیز زیبایی خاصی دارند اي را تشکیل می ها، مجموعه ارکان هماهنگ آن

29  
  .خداوند در زمان نیکویی صنع خود را ننگریست

صنع خود نگریستی و آن را نیکو یافتی،  دقت در قول تو نظر کردم تا بدانم اگر هفت یا هشت بار در به
کند چند نوبت در خلقت خود نگریستی ـ سـنخیت    گونه این عمل با قانون زمان ـ که بر من عیان می  چه
حقیقتـاً ملهـم از تـو، اي صـداقت و حقیقـت نـاب،        مگـر مکتـوب تـو،   ! پروردگارا«: یابد؟ سپس گفتم می

ها با زمان بیگانه است، حال آن کـه از مکتوبـات تـو     دیدهات بر پ گویی نظاره پس از چه مرا می» ؟2نیست
  .کردم نگریستی و من این ایام را شماره می آید که هر روز بر نیکویی آثارت می چنین برمی

تو . ي خود خواندي و پاسخم دادي تو به آوایی مطمئن در گوش درون بنده. تو خداوندگار من هستی
ولی او در زمـان  . ي من است گوید، گفته چه مکتوب من می سان، آنهال اي ان«: از ناشنوایی من برآشفتی

برد و همچون من  زیرا با من به سر می. ي زمان بیرون است گوید، حال آن که کالم من از دایره سخن می
چه به  نگرم و هر آن بینید، همانا منم که می ي روح من می چه که به واسطه همچنین هر آن. جاودان است

نگریـد، مـن در    ها را در زمان می اما هنگامی که این. گویم گویید، همانا منم که می ح من میي رو واسطه

                                                
  31، بند 1سفر تکوین، باب  1
  6، بند 14؛ باب 33، بند 3انجیل یوحنا، باب  2
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هـا را در زمـان ادا    گوییـد و مـن، ایـن    که شما این سخنان را در زمـان مـی   نگرم؛ چنان ها نمی زمان بدان
  ».کنم نمی

30  
  خطاي مانوي

دریـافتم  . از حقانیت تـو را در دل گـرفتم  اي شیرین  ندایت را به گوش جان نیوشیدم و قطره! خداوندا
بسـا آثـاري کـه بـه قیـد ضـرورت عینیـت         انـد چـه   آنان مـدعی . تابند هستند کسانی که آثار تو را برنمی

ي  ها که بـه مثابـه   بلکه آن. اي اي، همچون ساختار افالك و نظام اختران، از ذات خویش نیافریده بخشیده
ایی وجود داشتند، متعین نمودي و گرد آوردي و وحدت و نظام هاي آفریده شده پیش از این در ج پدیده

ها برج و باروي عالم را برپا داشتی تا دشـمنان شکسـت خـورده، گـردن نهـاده و از       بخشیدي که تو با آن
. اي و نه هیچ موجودي همجون موجودات خاکی گویند که تو نه آفریننده. مقاومت در برابر تو عاجز شوند

انـد کـه روحـی     آنان مدعی. اي اند، سامان بخشیده چه را در زمین ریشه دوانیده می آنجانوران خرد و تما
ي تو نیست  ها را به وجود آورده و سامان داده است؛ روحی که آفریده متضاد، از سرشتی دیگر است که آن
را بـر اثـر   گویند، زیرا آنـان آفـرینش    این غافالن سفیه، چنین می. کند و در حضیض دنیا با تو مقابله می

  .1شناسند یابند و تو را به مخوقات دنیوي بازنمی درنمی» روح تو«

31  
  .دهیم اش را تمیز می افروزد، هنگامی که حسن صنعی خداست که ما را برمی

ي خـود   افکنند، همانا تویی که در آنان با دیـده  هنگامی که کسانی به مدد روح تو بر صنع تو نظر می
» نیـک «یابند، این تو هستی که آنـان را   و آن هنگام که صنع تو را نیکو می. یافکن نظر می] به آن منظر[

چه  کنی و آن پسندند، این تو هستی که بر ایشان خوش جلوه می چه به خاطر تو می در تمامی آن. یابی می
 کیست که بهتـر از روح آدمـی بـه   «. آید، در ما مقبول طبع تو است ي روح تو ما را خوش می که به بهانه

و اما بنا بر اظهارات » .2کس جز روح خداوند، عارف بر ذات خداوندي نیست که هیچ باطن او راه برد؟ چنان
ایم تا این کـه مـواهبی کـه از     ، صرفاً به مدد روح الهی، قاموس این جهان را دریافته]پولس رسول[شارع 

  .خدا بر ما نازل گشته است، بشناسیم

                                                
  .یان نگاشته شده استاین فصل، در پاسخ به مانو 1
  12ـ  10، بندهاي 2ي دوم به قرنتیان، باب  نامه 2
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پـس  » .جز روح خداوندي از ذات او باخبر نیسـت  کس هیچحقیق، ت به«: توان گفت چنین است که می
پاسخی کـه دریافـت کـردم،     ؟»مواهبی را که خداوند بر ما عطا کرده، دریابیم«گونه قادر خواهیم بود  چه

کنـیم،   شناسـیم و ادراك مـی   ي روح او مـی  چه را کا به واسـطه  کس جز روح او، تمامی آن هیچ«: این بود
رو خطاب بر کسانی که با الهام از روح خداوندي سخنانی بر زبان آوردند، نـدا درداده   از همین» .داند نمی

انـد،   و بر آنان که علم خویش را با الهام از روح او یافتـه » .1گویید این شما نیستید که سخن می«: شد که
  ».فهمید این نه شما هستید که می«: گفته شد که

دیدند، پیام داده شـد   ي روح خداوندي می کسانی که به واسطه ي به همه تر، و با دالیلی نه چندان کم
بینـیم، ایـن مـا     چه را که ما با الهام از روح او زیبا می ي آن آري؛ همه» .بینید این نه شمایید که می«: که

است، یک » پسندیده«چه که  ي آن درباره» ناپسند«پس قضاوت . نگریم؛ بلکه خداوند است نیستیم که می
اي  چه نیکوست، مقولـه  تر از آنان سخن گفتم و نیکو دیدن آن ؛ همانند اعمال کسانی که پیشمقوله است

آنان حظّ از این خیر را . دارند اش دوست می که بسیاري از مردم آفرینش تو را به جهت نیکی دیگر؛ چندان
مخلوق را نظاره  مورد سومی نیز وجود دارد؛ انسانی جمال. دهند بر خشنودي و شادمانی از تو ترجیح می

کند، اما مسبب این زیبابینی خداوند است و در نهایـت هـم اوسـت کـه در آفـرینش دوسـت داشـته         می
عشق خداوند، «زیرا . آفرینش بی مدد روحی که خداوند به ما داده است، نشانی از زیبایی نداشت .شود می

چـه   ین روح قدسـی اسـت کـه هـر آن    و به مدد ا» 2القدس در قلوب ما انتشار یافته است ي روح به واسطه
  .3نماید گیرد، نیکو می هست، در حالی که هستی خود را از او که همواره هست می

32  
  ي خلقت خالصه

یعنی فراز و فرود دنیاي دون و یـا  . نگریم ما خاك و افالك را می. سپاس عالمیان تو را سزد! پروردگارا
ي دنیا  هاي خلقت، که تمام توده ه بخشیدن به این پارهبراي جلو. کنیم خلقت معنوي و مادي را نظاره می
ما فلک آسـمان را  . آفریده شد و از ظلمات منفک گردید» نور«گیرد،  و یا کل جهان آفرینش را در بر می

هـاي دنـی قـرار دارد، و نیـز نخسـتین       هاي بـرین و آب  نگریم که شامل چیزهایی است که مابین آب می
در میـان  . انـد  هاي مشحون از هوا که آسمان نـام دارد و طیـور کـه پراکنـده    مخلوق دنیوي و یا تمام فضا

ها که در زمین  گردند، و آن آب هنگام به شبنم بدل می شوند و شب هایی که به شکل بخار متصاعد می آب
نگریم و بر زمین خشک کـه گـاه عریـان و     ي دریاها می یابند، ما بر زیبایی آب انباشته در پهنه جریان می

                                                
  20، بند 10انجیل متی، باب  1
  5، بند 5رومیان، باب  2
فر خروج، باب  3 14، بند 3ملهم از س  
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هاي آسمان که بر فـراز   بر مشعل. بخش گیاهان و درختان شده است ه به شکلی نمایان و منظم، حیاتگا
کنیم؛ خورشید که روز را بسـنده اسـت و مـاه و سـتارگان کـه شـب را تسـلی         درخشند، نظاره می ما می
وب جهـان،  در عنصـر مرطـ  . گر زمانند گر و نمایان هاي فروزان آسمانی که بیان بخشند و تمامی مشعل می

زیرا فشار هـواي کـه   . دار بودیم الجثه، و حیوانات بال هاي عظیم شاهد تکثیر و تولید ماهیان، جانوران، وال
ما بر سطح . 1گیرد میها شکل  دهد، از تبخیر آب پرنده به هنگام پرواز در وضعیت خاصی به بدن خود می

به صورت تو و با شباهت تو پرداخته شده  شود و انسان که نگریم که به حیوانات خاکی مزین می زمین می
ي تو شرف عقل و خرد  گردد؛ به همان دلیل که بر صورت تو و بر انگاره خرد می است، اشرف مخلوقات بی

  .را یافته است
راند و قسمتی دیگر که سر فرود  بخشی نهاده شده که به اندیشه فرمان می جا که در جان آدمی، از آن

تردیـد او نیـز روح و خـردي     بـی . زن نیز از حیث جسمانی براي مرد آفریـده شـد   برد، آورده و فرمان می
و » طلـب «سـان،   بـدین . کنـد  با این حال، جنسیت، وي را وابسته به مـرد مـی  . عقالنی دارد، همانند مرد

آورد تا هنر خوب کار کردن و زیبا خلق نمودن به  که اساس عمل است، در برابر عقل سر فرود می» میل«
هـا در   نگریم و هر یک از این مقوالت در جاي خود زیبایند و تمـامی آن  چه را می این است آن. آیدوجود 

  .کلیت خود بس زیباترند

33  
  ماده و شکل عالم

ات عطـا کـن تـا     ما را توفیق دوسـتی . ستایند تا ما را به دوستی تو برگمارند تمامی مخلوقات تو را می
نقاط آغاز و انجام خود را در زمان دارنـد؛ طلـوع و غروبشـان، فـراز و     ها  آن! تمامی مخلوقات تو را ستایند

یابند؛ برخی  ها پیاپی صبح و شام خود را می پس آن. فرودشان، و جمال و نقصانشان، در زمان جاري است
  .گرانه و آشکار، و برخی مبهم و اسرارآمیز روشن

ه از هیچ سرشت دیگري که پـیش از تـو   از عدم به دست تو پرداخته شدند؛ نه از سرشت تو و ن اینان،
شـکل،   ي بـی  وقفـه بـر مـاده    زیرا بی. زمان به دست تو آفریده شده است اي که هم بوده است، بلکه از ماده

. اي دیگـر  ها مقوله تردید سرشت آسمان و زمین یک مقوله است و صورت و شکل آن بی. صورت بخشیدي
با این حال، تو این هر دو . شکل بیرون کشیدي ي بی رون مادهاي و صورت را از د ماده را تو از عدم آفریده
  .اي وجود نداشت ترین وقفه گیري آن، کم زیرا میان ماده و شکل. اي را در آنِ واحد آفریده

                                                
  .ها است شود، به دلیل بخار آب کرد فشار هوایی که موجب پرواز پرندگان می آگوستین تصور می 1
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34  
  تمثیل خلقت

ي آن خلقت را به انجام رسانیدي و نظمی کـه   ي ما، در میان معناي مجازي نظامی که بر پایه اندیشه
مـا گـواه بـودیم کـه یکایـک آثـارت       . آیـد  کند، به پرواز درمـی  این حکایت را دنبال می در مکتوب قدس

ات، در یگانه فرزندت، صبح و شـامی وجـود داشـته     در اراده. تنهایی خوب و زیبایند؛ در کلیتشان عالی به
خود در » زمان فراتر از«ي  اي که به اجراي عزم و اراده گاه در لحظه آن. داد است، عبادت و دیر را معنا می

ها سامان گیـرد، کـافران را بـه راه     نظمی جا که خفا آشکار گردد و بی طول همان زمان آغاز کردي، تا آن
زیرا معاصی، ما را فرا گرفته بود و مـا دور از تـو، در قعـر ظلمـات گـم بـودیم و روح تـو،        . (راست آوردي

تـو نفـوذ   . توانـان را از گنـاه پـالودي   .) ن کنـد ما رحیمانه بر فراز ما بال افشاند تا در فرصتی مناسب یاري
ي خـدمتگزار تـو بودنـد، و زمینیـان، کـه گـروه نخسـتین را گـردن          را میان کروبیان، که بنـده » کتاب«
ي جفاکاران که جانی واحد داشتند، همه یک تن شـدند؛ باشـد کـه     گویی همه. نهادند، بر پاي داشتی می

ترتیب  شوند تا مواهب زمین را میان محرومان تقسیم کنند و بدینوفاداران به اعمالی کریمانه برانگیخته 
اینان مقدسانی بودنـد حامـل   . هایی را برافروختی بنابراین تو در افالك، مشعل. آسمان را از آن خود کنند

سپس بـراي هـدایت جفاکـاران، بـا     . درخشیدند شان می کالم حیات، که با نفوذي ناشی از مواهب معنوي
الحانی از کتاب مقدس، همراه کتاب تو از عرش نـازل شـد تـا    . عجزاتی مرئی پدید آورديي خاك، م ماده

به دنبال این امر، با نظم بخشیدن به احساساتی هماهنگ، جانی زنـده بـراي   . وفاپیشگان را متبرك سازد
رمان تو گاه این روح که فقط ف آن. ي زهد و پارسایی در آنان دمیدي ي وفاداران پدید آوردي و تحفه همه

از او محتاج نبود، بـه دم مسـیحایی تـو جـانی تـازه       نهاد و بر هیچ قدرت انسانی براي تقلید را گردن می
را تحـت نفـوذ برتـري    » فعل عقالنـی «گرفت و همانند تو گردید؛ چونان زن که به فرمان مردش راندي، 

نت در ایـن زنـدگانی الزم بـود،    جا که حضور رسوالنت براي رشد و تعالی وفادارا فراست قرار دادي و از آن
شان فـراهم آورنـد تـا ثمـرات آن را خـود       آنان را بر آن داشتی تا آثار خیر را براي برآوردن حوائج روزمره

  .هنگام از آن بهره جویند برچینند و به
ینی؛ ب ها را در ما چنین می زیرا تو آن. یابیم ها را بسیار زیبا می نگریم و آن ي این مواهب را می ما همه

ها براي مـا ممکـن    تویی که روح را بر ما بخشیدي تا با آن دیدن و دوست داشتن تو از طریق این زیبایی
  .شود
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  واپسین دعا

؛ آرامش 1چیز را بر ما بخشیدي، آرامش فراغت را بر ما ارزانی دار اي خداي من، تو که همه! پروردگارا
بت را گـاه کـه زمـانش     العـاده، آن  زیرا این نظم شگرف و فوق .؛ آرامش روزي را که شامی در پی ندارد2س

  .گاه غروبی خواهد داشت؛ همچنان که پیش از این سحرگاهی داشت دررسد، خواهد گذشت و آن

36  
  آسایش هفتمین روز

تو بـا  . اي زیرا آن را براي ابد برپا داشته. غروبی نخواهد داشت. باري؛ هفتمین روز را شامی نخواهد بود
. تی که خود در هفتمین روز، پس از اتمام آفرینش مخلوقات علوي خـود یـافتی، سـخن گفتـی    ما از فراغ

کتاب تو پیغاممان داد که ما نیز پـس از انجـام   . اي ها را آفریده اگرچه تو، بی آن که از فراغت بازمانی، آن
تـو، قـرار و فراغـت     در. ایـم  ها را، هرچند ناقص، از جانب تو یافتـه  اموري که توفیق سر و سامان دادن آن

بت ابدي خواهیم غنود خواهیم یافت و در س.  

37  
  خداوند و روح انسانی

آیـی و   وقت تو نیز دوباره در ما قرار خواهی گرفت؛ همچنان که امروز در ما به کار و جنبش درمـی  آن
لـیکن  . گونـه کـه اعمـال و آثـار مـا از آن توسـت       فراغتی که خواهیم چشید از آن تو خواهد بـود؛ همـان  

آیـی و در   در زمان به جنبش درنمـی . نگري تو در زمان نمی! تو پیوسته در کاري و هماره فارغ! پروردگارا
ایـن  . با این حال، ما را بر آن داشتی که در زمان بنگـریم . یابی ایستی و فراغت نمی زمان از حرکت بازنمی

  .تو هستی که خود زمان و آرامش پس از آن را پرداختی

                                                
  16، بند 3تسالونیکیان، باب ي دوم به  نامه 1
2 Sabbatهر هفته بعد از شش روز کار، روز هفتم را مقدس دانسته، مخصـوص اسـتراحت و عبـادت خداونـد قـرار      . ، روز شنبه نزد یهود

: اسـت اي به عبرانیان، فصل چهارم، آمـده   در نامه. 498، ص1370اصغر حکمت،  ي علی ، جان ناس، ترجمهتاریخ جامع ادیانـ . دادند می
زیرا هر کس به آرامش الهی وارد شود، مثـل خـود خـدا از    . بنابراین استراحت دیگري مثل استراحت روز سبت در انتظار قوم خداست... 

  .کشد کار خویش دست می
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  در خداوند آسودن 

گاه که بیـرون   پس آن. هست» نگاه تو«زیرا هستی به دلیل . نگریم اي می چه تو پرداخته اینک ما بدان
لـیکن تـو،   . یابیم که زیباینـد  ها درمی بینیم و با تأمل در آن ها را می نگریم، موجودیت آن از خویش را می

که هست، بـه قصـد خلـق کـردن در نظـر       چه را ي آن ، همه]قبل از آن که چیزي پدید آید[پیش از این 
  .آوردي

گیرمان شده است و این شوق از همان دم کـه دل، خیـر را از    اکنون نیز اشتیاق انجام فعل نیک دامن
ا  . تر میل به شرّ در سر داشتیم، چرا که رهایت کرده بـودیم  پیش. روح تو وام ستاند، در ما جاي گرفت امـ

به رحمت تـو، برخـی از کارهـاي مـا در نظـر نیـک       . بازنایستادي» خیر«هرگز از ! تو، اي خداوندگار یکتا
ایـم کـه سـرانجام طعـم      همه، ما دل به این سـپرده  با این. آید؛ اگرچه این نیکی دوامی نخواهد داشت می

نیاز از هر خیـري، طعـم آرامـش ابـدي را      و اما تو که بی. گاه متبرك تو خواهیم چشید آرامش را در پیش
کیست که بتواند این حقیقت را درك کند؟ کدامین ملک بـر مالئـک   . اي تو در خود غنوده زیرا. چشی می

دیگر چنین درکی را ارزانی خواهد کرد؟ یا کدامین فرشته بر آدم؟ پس، از تو باید خواست و در تـو بایـد   
  .1جست و فقط حلقه بر آستان تو باید کوفت؛ آستانی که خواهیم یافت و بر ما گشوده خواهد شد

  آمین

                                                
  8، بند 7انجیل متی، باب  1
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  1390 اردیبهشتپازند، تهیه شده در کتابخانه فرهنگی 

  .دولتی، و یا رسمی وابسته نیست دولتی، شبه ي ، به هیچ نهاد و مؤسسه)با نام سابق گرداب(پازند کتابخانه مجازي 
  .اگر مایل به همکاري در خطایابی امالیی این کتاب هستید، ما را در جریان گذارید

  

  :بجویید پازنددر 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

  
  ي دیگر شده چین ها عنوان کتاب گل و ده... 
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