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  گلي اماميي   ـ ترجمهيوستين گوردر

  1377تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، 
  

  

  تهيه شده در كتابخانه مجازي گرداب
  ).دولتي، و يا رسمي وابسته نيست  دولتي، شبهي كتابخانه مجازي گرداب، به هيچ نهاد و مؤسسه(



 2  زندگي كوتاه است
 

http://www.seapurse.ir 

  ي الكترونيكي توضيحاتي پيرامون اين نسخه

 : اين كتاب تهيه شده استششمچاپ اين نسخه، از روي  .1

  )1377 ،فرزانتهران، ( گلي اماميي  ، ترجمهيوستين گوردر، اي به قديس آگوستين زندگي كوتاه است، نامه
ها را با     آن  ي الكترونيك،    راحتي مطالعه اند كه براي     ي چاپي درج شده    هاي مؤلف بر كتاب، همگي در انتهاي نسخه        پانوشت .2

 .ايم ها، به پايين هر صفحه منتقل نموده همان شماره

ي الكترونيـك مـشاهده      هـاي كتـاب درج شـده بودنـد، را در ايـن نـسخه               هاي طوالني التين، كـه در پانوشـت        برخي متن  .3
 .اند گذاري شده شده، عالمت موارد حذف. فرماييد نمي

كلمـات  ي چاپي و نگارش اماليـي        ش نسخه ي الكترونيكي، تغييراتي در سياق نگار      ي نسخه   جلوه تر ساختن  گاهي براي به   .4
 .شوند وجه، شامل متن كتاب نمي هيچ اين تصرفات، جز در مواردي كه ذكر شد، به . گرفته استصورت

 به اين كتاب، برايـشان      رسي آسان  دوستاني فراهم شده كه به هر دليل، دست        ي الكترونيكي، براي آن دسته از كتاب       نسخه .5
ي كتـاب خواهـد      مندان، سبب حمايت از ناشر فرهيختـه       ي چاپي كتاب از سوي ساير عالقه       خريداري نسخه . فراهم نيست 

  .شد
ي  كنيم كه با گزارش خطاهاي اماليي اين نـسخه          كر مي  تش مريم ابراهيمي ها فروغ آفاق و      عزيز، خانم در پايان، از دوستان      .6

  .د كيفيت آن ما را ياري كردندالكترونيكي، در بهبو
  ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه

ir.seapurse.www://http  
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آيرس رفته بـودم، دوسـتان اصـرار          كه براي شركت در نمايشگاه كتاب به بوئنوس        1995 در بهار سال      
پـس از چنـد    . كنـار بگـذارم    San Telmoتلمـو    بازار معروف سـن    معهكردند كه يك روز صبح را براي ديدار از ج         

فروشـي كـوچكي كـه     هـاي خيابـان و بـازار، سـرانجام بـه كتـاب       وگذار در دكه ساعتي پرسه زدن و گشت   
ي  ي قديمي، چشمم بـه جعبـه       نوشته در ميان چند تايي دست    . فروخت، پناه جستم    هاي قديمي مي    كتاب

البد چيزي تـوجهم را     . داشت» ي فلوريا   نسخه«يا  » Codex Floriaeدكس فلوريا   كو«قرمزرنگي افتاد كه برچسب     
شـك نبـود كـه      . نوشته چـشم دوخـتم     اي اوراق دست   جلب كرده بود كه جعبه را آرام گشودم و به دسته          

  .و از آن گذشته، زود متوجه شدم كه متن به التين است. قديمي بودند؛ بسيار قديمي
 بـه   Floria Aemiliaبا درود از فلوريا آمليـا       «: و با حروف درشت نوشته شده بود      سالم سرآغاز آن در يك خط       
راسـتي   آيـا بـه  . پـس بايـد يـك نامـه باشـد     » ...Aurelius Augestine, Bishop of Hippo اورليوس آوگوستين، اسقف هيپـو 

تـر    به بعد، بيش  ي قرن چهارم      توانست خطاب به آن متأله و پدر كليسا باشد؛ همان متألهي كه از نيمه               مي
  ناميد؟ اش را در آفريقاي شمالي گذرانده بود؟ و از طرف كسي كه خود را فلوريا مي ايام زندگي

ي ديگـري بـه ايـن         چهـره  هيچ تك . خوبي آشنا بودم    ي آوگوستين به    نامه من همان زمان هم با زندگي     
 كهن يوناني ـ رومي را به  روشني، آن دگرگوني شگرف فرهنگي را نشان نداده است؛ يعني گذار از فرهنگ

و البته بهترين منبع زنـدگي      . فرهنگ جهاني مسيحيت، كه انگ خود را بر اروپا تا زمان امروز ما زده است              
 ميالدي نوشـته شـده      400آوگوستين، خود آوگوستين است؛ آن هم از طريق كتاب اعترافاتش كه حدود             

ايي از قرن پرآشوب چهارم به طور كلي، و هـم           همت  وي در آن، نگرش بي    . (Confessiones, c.400AD)است  
ترين كس    بسا آوگوستين نزديك    چه. كند  هاي روحي خودش در ارتباط با ايمان و شك عرضه مي           درگيري

  .به ما در ميان مردمان پيش از رنسانس است
وي اي به اين بلندي به او بنويسد، كه بود؟ چون هفتاد هـشتاد بـرگ تـ                 اين زني كه توانسته است نامه     

  .ي چنين مدركي چيزي نشنيده بودم من هرگز درباره. جعبه بود
. طـور خطـاب كـنم       راستي عجيـب اسـت كـه تـو را ايـن             به«. ي ديگري را ترجمه كنم      كوشيدم جمله 

ام چنـدان    از ترجمه » .به اورل كوچولوي شوخ و شنگم     : نوشتم روزگاري خيلي خيلي پيش از اين فقط مي       
  . كه نامه لحني بسيار بسيار خصوصي دارداما شك نداشتم. مطمئن نبودم
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ي سـاليان   ي قرمز، از طرف معشوقه ي درون جعبه نكند نامه . گاه ناگهان چيزي به ذهنم خطور كرد        آن
ي خودش، ناچار شد طردش كنـد، زيـرا           دراز آوگوستين باشد؟ يعني از طرف زني كه آوگوستين، به گفته          

هايم را   اي ستون مهره   هاي جنسي بگذارند؟ رعشه    ز تمام لذت  تصميم گرفته بود باقي عمرش را به پرهيز ا        
هـاي زيـادي      ي اين زن بدبخت يا سال       خوبي آگاه بودم كه پيروان آوگوستين چيزي درباره         چون به . لرزاند

  .دانستند دهد، نمي مي» اعترافات«تر از آن شرحي كه خود او در  كه با آوگوستين زندگي كرده بود، بيش
مـن همچنـان    . به اوراق درون جعبه اشـاره كـرد       . صاحب دكه در كنارم حاضر شد     چيزي نگذشت كه    
  .اش بودم اي بودم كه در حال ارزيابي نوشته مسحور اهميت دست

  »خوب چيزي است، نه؟«: گفت
  »...بله، به گمانم«

 هايي در باب نمايشگاه كتاب كرده بودند و صاحب مغازه حـاال             در تلويزيون و مطبوعات با من مصاحبه      
  : مرا شناخته بود

  »دنياي سوفي؟«
ــان دادم  ــري تك ــتوني از     . س ــم آن را روي س ــا نظ ــست و ب ــد، درش را ب ــم ش ــه خ ــد روي جعب بع

شـايد  . خواست تأكيد كند كه براي فروش آن اصرار زيادي ندارد           هاي ديگر قرار داد؛ گويي مي      نوشته دست
  .مدانست من كه هست چون حاال ديگر مي. تر شده بود هم كمي دودل

  »اي به قديس آوگوستين؟ نامه«: پرسيدم
  .به نظرم آمد كه لبخند ناراحتي زد

  »كنيد اصيل باشد؟ فكر مي«
دانـستم كـه      البته اگر درست مـي    . تر نيست كه به دستم رسيده       چرا كه نه؟ چند ساعتي بيش     «: گفت

  ».جا نبود ست، جايش اين ست كه مدعي اين سند همان چيزي
  »ه؟چگونه به دست شما رسيد«

  ».آوردم همه در اين كار دوام نمي داشتم، اين اگر هواي مشتريانم را نمي«: خنديد و گفت
  :پرسيدم. افتم كردم دارم توي تله مي احساس مي

  »ايد؟ چه قيمتي رويش گذاشته«
  ».پانزده هزار پزو«
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ـ   بروبرگرد مـي    اي كه بي   نوشته براي دست . پانزده هزار پزو، مثل مشتي در پهلو بود        ست چنـد صـد     توان
شـد    دست بـاال مـي    . ي آوگوستين  ست از معشوقه   اي  گفت كه نامه    سال قدمت داشته باشد، اما خودش مي      

نـويس   بـسا رونويـسي از يـك دسـت          ست به پدر كليسا كه تاكنون ناشناخته مانده، يا چه          اي گفت كه نامه  
هـاي آمريكـاي جنـوبي        صـومعه  هاي هفدهم يا هيجدهم در يكـي از        بله؛ البته بسا آن را در سده      . تر كهنه

اما به گوشم رسيده بود كه در ميـان         . شد به اروپا برد     اي بود كه مي    اما همين هم تحفه   . نوشته بوده باشند  
هاي جعلي به قديسي كاتوليك يا از او نوشته شـده            نامه گاه از اين دست    هاي مذهبي، گه   چند تايي از فرقه   

  .است
  .اش بود كه من كارت اعتباري ويزايم را به او دادم  دكهفروش مشغول بستن در و پيكر كتاب
  ».دوازده هزار پزو«: گفتم

ام  امـا كنجكـاوي  . وجه عتيقـه نبـود    هيچ  بسا به    براي چيزي كه چه    Kronerمبلغي در حدود صد هزار كرن       
هـا    لسـا . پردازد  اش بهاي گزافي مي    تحريك شده بود و البته نخستين فردي هم نبودم كه بابت كنجكاوي           

خواندم، كوشيده بودم خـودم را جـاي ايـن            پيش، همان وقتي كه براي نخستين بار كتاب اعترافات را مي          
) در دنيـاي مـسيحي    (ي عشق ميان زن و مرد پشت سر خـود             م و ديدگاه آوگوستين درباره    معشوقه بگذار 

  .هاي بسيار روشني بر جاي گذاشته است نشانه
به گمانم اگر اسم اين معاملـه را نـشر ـ خطـر بگـذاريم از      «: تفروش پيشنهادم را پذيرفت و گف كتاب

  ».همه بهتر باشد
از دو حـال خـارج      «: سـپس توضـيح داد    . چون منظورش را از اين حرف نفهميـدم       . سرم را تكان دادم   

  ».كنم يا شما العاده خوبي مي ي فوق يا من دارم معامله. نيست
حتّي فرصت نكردم خـودم مـتن       «: آلود گفت  ي حزن ام را نوشت و بعد با لحن       مشخصات كارت اعتباري  

شد يا جعبه را تـوي سـبد آن           در عرض چند روز ديگر يا قيمتش چند برابر مي         . نويس را بخوانم   اين دست 
  ».انداختم كنار مي

روي برچـسبي كـه بـه       . هاي جيبي كهنه بود     پر از كتاب  . به سبدي كه اشاره كرده بود، نظري انداختم       
  .نوشته بود» دو پزو«بودند، كنار سبد چسبانده 

، تـاريخ پايـان قـرن شـانزدهم         »كـودكس فلوريـا   «. تر سود برده بـودم      اين من بودم كه از معامله بيش      
سؤال اصلي اما ايـن بـود كـه آيـا           . شد گفت كه در آرژانتين نوشته شده است         ميالدي داشت و اي بسا مي     

  .راستي وجود داشته يا نه اند، به را از روي آن نوشته» كودكس فلوريا«اي كه  نوشته پوست
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ي سـاليان   يا اين كه در حقيقت مال همان معـشوقه        . حاال ديگر من هيچ ترديدي در اصالت نامه ندارم        
شود كه كسي در آرژانتين، در اواخر قرن شانزدهم، آن را             وجه تصور نمي    هيچ  به گمانم به  . آوگوستين است 
راسـتي از زمـان       تر آن است كه بپذيريم اصل آن بـه         لي، راحت بنابراين با وجود هر احتما    . جعل كرده باشد  

ي تـاريخ باسـتان بيـرون     هم نحو و هم واژگان مـتن، درسـت از دل آخـرين دوره       . آوگوستين به جا مانده   
  .ي احساسات فلوريا با احساس درماندگي مذهبي كه روي آن تافته است آيد؛ همچنان كه آن آميزه مي

. تـري از آن بـشود      ي واتيكان بردم تا تحليل دقيق       را با خودم به كتابخانه     نوشته  دست ،1995در پاييز   
كـودكس  «برعكس، در واتيكان مصرانه مدعي شدند كه هرگز چيزي به نام            . اما چندان كمكي به من نشد     

تـوانم بپـذيرم كـه        هرچند سردستي هم نمي   . از اين هيچ حيرت نكردم    . به دستشان نرسيده است   » فلوريا
  .وريا مال كليساي كاتوليك استي فل نامه

، كوشيدم قبـايي نـروژي      1996نوشته تهيه كردم و در بهار        البته احتياط كردم و يك فتوكپي از دست       
ي عالي    اما هر جا كه در نامه از متن اعترافات آوگوستين چيزي نقل شده، به سراغ ترجمه               . به برش بدوزم  
  .ام رفته» اعترافات « از ده كتاب نخستOddmund Hjeldeادموند هيلده 

ترين مشكل آن، شماره نداشـتن        كم. هاي لگويي بسيار دشوار بود     كار ترجمه، مثل كنار هم چيدن تكه      
در عين حال، فرصت بسيار خوبي بود تا زبان التينم را كه روزگاري در آن خيلي روان بودم،                  . ها بود  صفحه

 ـ  1968(ي كليـساي جـامع اسـلو آموختـه بـودم       ها پيش در مدرسه از نو صيقل بدهم ـ اين زبان را سال
  . به نيكي ياد كنمOskar Fjeldبايد از معلم التين قديمم، اسكار فيلد  و هزار بار مي). 71

بـا  . شـوند   كوب مـي   ي انسان ميخ   هاي كهن در حافظه     ها و اسم   انگيز است كه چگونه صرف فعل       شگفت
در . آمد   كار در نمي   ازبود، اين ترجمه هرگز        نمي Ovinid Andersenي اوينيد آندرسن     همه، اگر ياري بزرگوارانه     اين
، Egil Kraggerud، اگيـل كراگـرود      Trond Berg Eriksenهاي مفيد تروند برگ اريكسن       ها و راهنمايي   جا بايد از تشويق     اين

  .گزاري كنم  سپاسKari Vogt، و كاري وگت Oyvind Nordevalاويويند نوردنوال 
تـري    ، شوق بـيش   »كودكس فلوريا «كند كه به پاداش اين نشر از           اندازه خوشحال نمي   چيز مرا آن    هيچ

  .به آموختن زبان التين و فرهنگ باستاني در كل پيدا شود
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  دفتر اول 

  .با سالمي از فلوريا آمليا به اورليوس آوگوستين، اسقف هيپو
 خيلي پيش از اين، به سادگي       روزگاري، خيلي . كنم  طور خطاب مي    راستي عجيب است كه تو را اين        به
كردي،   هايت را دورم حلقه مي     اما اكنون از زماني كه دست     » .به اورل كوچولوي شوخ و شنگم     «: نوشتم  مي

  .ده سال گذشته است و بسياري چيزها عوض شده است
  .نويسم، زيرا كشيش قرطاجنه به من اجازه داده است تا اعترافات تو را بخوانم اين را مي
هاست كه من، خـواهي       سال. راه كند  تواند زني مثل مرا سربه      هاي تو مي    كند خواندن كتاب    مياو خيال   

اما اورل، هرگز اجـازه     . ام ي مسيحي شده    ام و شاگرد مدرسه    جا پيوسته    اين 1نخواهي، به جماعت كليسايي   
يـل، امـا تـن بـه        اگرچه نه عيساي ناصري سر راهم ايستاده و نه چهار انج          . نخواهم داد كه تعميدم بدهند    

  .تعميد نخواهم داد
از مـن   . كـردم، اجـازه ندادنـد در كنـارم بمانـد            به زني كه با او زندگي مـي       «: اي در كتاب ششم نوشته   

دلم كه سخت به او بسته بود، پاره شـد و زخمـي           . جدايش كردند، چرا كه مانعي بر سر راه ازدواج من بود          
 3او پسرمان.  قول داد كه هرگز با مرد ديگري زندگي نكند      2 تو و به . او به آفريقا بازگشت   . ريز برداشت  خون

  ».را پيش من گذاشت
داني   تو مي . بينم هنوز به ياد داري كه هر دو نفر تا چه قدر به هم وابسته بوديم                 چه خوب است كه مي    

ما بيش  . تري داشت   اني بيش  زن و مرد پيش از ازدواج مرد، مع        هاي مرسوم  آشياني كه يگانگي ما از اين هم     
بسا كساني كـه بـه مـا بـر           اي. ايم و خداوند به ما فرزندي داد       از دوازده سال با وفاداري با هم زندگي كرده        

ي غـرور تـو       كنم ايـن مايـه      و اورل، خيال مي   . كردند كه زن و شوهر شرعي هستيم        خوردند، گمان مي    مي
ي آرنـو يـادت      ، روي پـل رودخانـه     روي آن پيـاده  . هاشان شـرم دارنـد      تر مردان از زن     چرا كه بيش  . شد  مي

  ام گذاشتي و مرا ايستاندي و چيزي به من گفتي؟ يادت هست؟ هست؟ كه ناگهان دستي روي شانه
بايـد مـرا    . اي اي، بسياري چيزها را فرامـوش كـرده        اي كه بسياري چيزها را نگفته گذاشته       بارها نوشته 

  .آورم ي مهم را به يادت مي ببخشي كه يكي دو نكته

 
1 Catechumenي التيني  فلوريا واژه. آزاد  به معني مستمعauditorبرد  را به كار مي.  
  .وشته است را آوگوستين به صورت اعترافات به خداوند ناعترافاتكتاب . منظور خداوند است 2
  15، جلد چهارم، صاعترافات 3
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مگـر تـو   . ام اما اين قول را بـه خـدا كـه نـداده      . رست كه من قول دادم با مرد ديگري آشنا نشوم         اين د 
چـون ايـن تنهـا      . نبودي كه التماس كردي به تو اين قول را بدهم؟ در ايـن مـورد هـيچ ترديـدي نـدارم                    

ي مـن  آخـر هنـوز ـ خردكـي ـ دلـت بـرا      .  به وطنم سفر كردم4گرمي من بود زماني كه تنها از ميالن دل
هايمان را به دور هـم   توانستيم دست بسا ما دوباره مي  چه. كرد   نظرش را عوض مي    5بسا مونيكا   چه. تپيد  مي

چنـد جملـه    . كند  زيرا انسان از كسي كه با خشم و نفرت از خودش رانده، وفاداري طلب نمي              . حلقه كنيم 
كـردم خـورده بـود،        با او زندگي مـي    ام با زني كه      زخمي كه دلم پس از بريدن رابطه      «: نويسي  تر مي  پايين

تـر حـس    سـپس چـركين شـد و درد آن را كـم          . ريز و سخت دردنـاك بـود       نخست خون . يافت  بهبود نمي 
  .بله؛ باشد، باز به اين حساسيت و درد و چرك كردن باز خواهم گشت» .6كردم مي

 تو يافته بـود، از تـو        دانيم كه مرا، تنها به سبب اين كه مونيكا دختر مناسبي براي             هر دومان خوب مي   
يـا كمـي هـم بـه مـن حـسادت       . كرد ي خانواده فكر مي   او به آينده  . البته عذر مونيكا اين بود    . دور نكردند 

هرگز آن فصل بهار را كه او مثل گردبـاد وارد           . ام قبول نداري؟ چه بسيار به اين موضوع فكر كرده        . كرد  مي
  .كنم موش نميميالن شد و خود را ميان من و تو قرار داد، فرا

. ات نبـود   شـده  ريـزي   اما شما هر دو بوديد كه مرا روانه كرديد و دليل اصلي آن، براي تو ازدواج برنامـه                 
البتـه،  . انـدازه دوسـتت دارم      كنم كه بي    گفتي كه تو را براي آن از خودم جدا مي         . دليل ديگري هم داشت   

اما تو درست خـالف     .  و از او حمايت كند     حالت طبيعي قضيه آن است كه آدم در كنار يار محبوبش بماند           
. دليلش اين بود كه خوار شمردن عشق شورانگيز ميان مرد و زن، در تو سـر زده بـود                  . اين را عمل كردي   

و الجرم آرام و قرار نداشتي تا خود را وقـف رسـتگاري      . برم  كردي كه من تو را به جهان حسي مي          فكر مي 
  .روحت كني

اي خداونـد بـاالتر از همـه خواهـان           نوشـته . يشنهادي هم چيزي حاصل نشد    در نتيجه، از آن ازدواج پ     
  .چه سخت است باور به چنين خدايي. ي بنده است زندگاني پارسايانه

. اي را به گردن گرفتـي      زماني كه مرا از خود دور كردي، گناه چه خيانت واالمنشانه          . وفا  اورل، آه اي بي   
اگـر گفـتن ايـن حـرف دردي را دوا           . چكيد  د كه از آن خون مي     دلت با من بود و چنان زخمي برداشته بو        

زيرا ما دو روح بوديم كه از هم جدايمان كـرده           . كند، بايد بگويم كه البته دل من نيز همان زخم را داشت           
زخم تو خوب نشد، سوزان بود و سخت . يا اگر دلت بخواهد، دو تن، يا در واقع، دو روح در يك بدن        . بودند

 
  .برد  را به كار ميMediolanumفلوريا نام التيني  4
  مادر آوگوستين 5
  5، جلد چهارم، صاعترافات 6
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اما چرا؟ زيرا تو رستگاري روحـت       . تر حس كردي    جا كه سرانجام چرك كرد و تو درد را كم           ندردناك، تا آ  
  .7مند، عجب رفتاري چه روزگاري اسقف ارج. داشتي تر دوست مي را از من بيش

اما خيانتي  . آيد   تو كه چنين چيزي برنمي     اعترافاتجا كشيد؟ از     آيا هرگز فكر نكردي چگونه كار بدين      
اش را به خاطر نجات روحش تـرك كنـد؟ آيـا بـراي زن تحمـل ايـن                    تر هست كه آدم معشوقه    از اين باال  

  تر است يا اين كه مردش به خاطر ازدواج او را ترك كند، يا زن ديگري را بر او ترجيح دهد؟ آسان
روح . داشـتي   تو فقط روح خود را بيش از مـن دوسـت مـي            . تاما زن ديگري در زندگي تو وجود نداش       

خواستي نجاتش بدهي؛ همان روحي كه زماني در آغـوش مـن              ، اورل، اين آن چيزي بود كه مي       خودت را 
گفتـي ايـن ازدواج       تا زماني كه مرا داشتي، هرگز تمايل خاصي به ازدواج نداشتي و مـي             . آرامش يافته بود  

  .نيا نبودهمسرت اهل اين د. گاه ازدواج نكردي و تو هيچ. ي فرزندي است و بس تنها نوعي انجام وظيفه
 بودم كـه  Adeotadus و خداوند شاهد است كه من همان اندازه مادر آدئوتادوس .و پسرمان نيز در ميان بود 

ام شـير دادم، چـون       من بودم كه او را از سـينه       . اين من بودم كه او را حمل كردم       . اش بودي  تو پدر واقعي  
هـيچ مـادري ايـن كـار را بـه           . گذاشتم و رفتم  نويسي كه من او را به تو وا         و تو مي  . ي شيرده نداشتيم   دايه
امـا بـا نبـودن تـو در         . كنـد   ها، ترك نمي   ترين رنج  كند و تنها پسرش را بدون تحمل دردناك         خواه نمي  دل

مگـر بـه همـين دليـل نبـود كـه مونيكـا              . چون مـال و منـالي نداشـتم       . بايست چيزي نخواهم    كنارم، مي 
كنم اين حرف از يك يوناني است         روتمند ازدواج كني؟ تصور مي    ي ث   خواست تا تو با دختري از خانواده        مي

  ».8توان آورد عدالت را جز در ميان برابران در كار نمي«: كه گفته است
اي كه اعترافات تو را بپذيرد و از جمله هـزار چيـز ديگـر را                 در كتاب نهم، دست به دامن خداوند شده       

بسا اين كار را      اي، اين آخرين ديدار ماست و چه       لم انداخته يكي از اين چيزهايي كه از ق      . اي نگفته گذاشته 
چه يك سال تمام در رم پيش از بازگشت به آفريقا كردي،              ي آن   چرا يك كلمه هم درباره    . اي به عمد كرده  

ي   طور با جديت خاطرات بنويـسد، ايـن كـار چنـدان مايـه               خواهد اين    براي كسي كه مي    زني؟  حرفي نمي 
  .سربلندي نيست

كني؟ اورل، اين چه باليي بـود كـه بـر سـرمان آمـد؟                 چه در رم گذشت، چه فكر مي        ي آن   دربارهحاال  
مطمئنم كه شنيده   . وجوي معنوي تو به دنبال روحت شايد از آن اتاقك مفلوك در آونتين آغاز شد                جست

ي سفر يافتم     لهجا به سرعت وسي     در آن . ام  رسيده Ostiaبودي كه من به هر ترتيبي بود، به سالمت به اوستيا            
اين بار  . ترينش اين بود كه من با قرطانجه برگشتم         و با در نظر گرفتن اوضاع، سفر به خوبي طي شد و كم            

 
7 O tempora, O mores! :هاي مكرر فلوريا بـه   شايد اشاره. برد هايش بارها اين اصطالح را به كار مي سيسرون در خطابه

  .اي است آموخته اي باشد در تأكيد اين كه اكنون او زن دانش ان رومي، نشانهها و فيلسوف نويسنده
  .كند ي يوناني اشاره مي من نتوانستم كشف كنم فلوريا به كدام نويسنده 8
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اين دومـين بـار بـود كـه بـه آفريقـا برگردانـده               . وريس كرده بودي   نيز اين تو بودي كه كار سفر را راست        
  .اند ها به هم آمده ته و زخماز آن زمان، خيلي گذش. شدم؛ درست مثل يك كاالي تجارتي مي

يا بهتر اسـت    . ام ام تاكنون، هميشه پا در جاي پاي تو گذاشته         از پانزده سال پيش كه از ميالن برگشته       
ي فلسفه بـه چـنگم        نخست هرچه در زمينه   . ام ما را در قرطانجه باز پيموده      بگويم همان مسيرهاي قديمي   

تواند يك زوج عاشـق       فلسفه چه خاصيتي نهفته است كه مي      يافتم در    چون بايد درمي  . خواندم  آمد، مي   مي
اما رقيب مـن زنـي      . خواست ببينمش   بسا دلم مي    اگر عاشق زن ديگري شده بودي، چه      . را از هم جدا كند    

هايي  بايست يكي از همان راه فهميدم، مي  پس براي اين كه تو را بهتر مي       . يك اصل فلسفي بود   . ديگر نبود 
  .خواندم بايست فلسفه مي مي. كردم  در همان مسير طي ميرا كه تو رفته بودي،

تـو  . 9ي مرگ عشق بـود  شناس او همانا فرشته    ستاره او رقيب هر زني   . نبود» من«رقيب من تنها رقيب     
گاه فرصت آن را يافتم تا پارسايي را  آن«: اي اورل، در كتاب هشتم نوشته. گذاري اسمش را پرهيزگاري مي

ربايش مـرا    خويي دل  با دوست . اش م، آرام و سرخوش، بي هيچ سبكسري در شادماني        در زيبايي نابش بياب   
  ».10اش را از هم گشود تا مرا در آغوش گيرد گاه دستان پارسايانه آن. درنگ به سويش روم فرمود كه تا بي

كني پنهان كنـي كـه چگونـه بـه خـودت          حتّي تالش هم نمي   . 11اي ها كه نزده   با چند كلمه چه حرف    
توانم انكار كنم كه درست هنگام خواندن اين بخش، دلم از رشـك بـه                 نمي. اي كه اغوايت كنند     داده اجازه

گونه خود را به مـن       كشيد، كم و بيش همين      مگر در زماني كه شور جواني در ما شعله مي         . پيچيد  خود مي 
كنم   ؟ احساس مي  نكوشيدم كه در آغوشت بگيرم    » ربا خويي دل  دوست«وانگذاشته بودي؟ آيا من با همان       

خواهنـد خطـا نكننـد، دقيقـاً خالفـش را              مي ها وقتي احمق :  بگويم Horaceصدا با هوراس     خواهد هم   دلم مي 
  .12كنند مي

چـه در     آن«: نويـسي   ي او مـي     تـو در كتـاب سـوم دربـاره        . 13من هم مثل تو با سيسرون شروع كـردم        
داشت تا اين يا آن جهت را          مرا بر آن نمي    داشتم، اين بود كه     ويژه بسيار دوست مي     اندرزهاي سيسرون، به  

  »...14بلكه حقيقت را دوست بدارم و بجويم و بيابم. در فلسفه پي گيرم

 
9 Obitus verisبه معناي نابودي عشق است ،.  

  11، جلد هشتم، صاعترافات 10
11 Multa pausic  
12 Dum vitant stulti vitia in contraria currunt  

ي   مرد، خطيب، و فيلسوف، كه سـهم فراوانـي در گـسترش فلـسفه              ، دولت ) پيش از ميالد   43 تا   106از  (سيسرون   13
توان التقـاطي بـودن او خوانـد؛ يعنـي      ترين ويژگي او را در مقام يك فيلسوف، مي     شاخص. يوناني در روم داشته است    

كتـابي  . ي واحدي بسازد    گيرد، در هم ادغام كند، و از آن فلسفه        هاي فلسفي را ب     هاي نظام  كوشد بهترين   كسي كه مي  
  . است كه متن آن اكنون مفقود شده استHortensiusدهد،  كه آوگوستين در اعترافاتش به آن ارجاع مي
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هاي  انجيل. و حقيقت، اورل، آن چيزي بود كه مرا بر خواندن آثار فيلسوفان و شاعران بزرگ برانگيخت    
ام ـ    كـرده 15 تمام وقتم را وقـف حقيقـت  از زماني كه از يكديگر جدا شديم، من. ام چهارگانه را هم خوانده

هنوز هم براي مـن عزيـزي؛ هرچنـد بايـد           . گونه كه تو كمر بستي كه خود را وقف پرهيزگاري كني            همان
دانند اهل دانش، كه درس       اكنون در قرطانجه، مرا زني مي     . 16بيافزايم كه امروز حقيقت برايم عزيزتر است      

 فكر كني كه اكنون اين منم كه استاد فن بالغـتم؟ نكنـد              برايت جالب نيست باري، كه    . دهد  خصوصي مي 
اورل، وقتي . خورد طبعي به چشم نمي  كه چيزي از شوخاعترافاتدر . اي ات را هم از دست داده      طبعي شوخ

بـسا    امـروز چـه   . ي صبح تا سـر شـب بگـوييم و بخنـديم            توانستيم از كله    مي. با هم بوديم اما، چنين نبود     
  .است» پروري تن«يا » شهوات جسماني«ي  يت از مقولهطبعي و طنز برا شوخ

 ديگري به اين خوبي به من كمـك         17هيچ كتاب . هايت تشكر كنم    همه، بايد از تو به خاطر كتاب        با اين 
خواستي دندان روي جگر بگـذاري تـا دختـرك     زيرا مي. نكرد تا بفهمم چرا اول خواستي از من جدا شوي 

 ايـزدي را كـه نـامش را         پس تصميم گرفتي تا مـاده     .  كه با تو ازدواج كند     اي به سن بلوغ برسد     يازده ساله 
ات  ايـن كـه حافظـه     . نويسي   سپاسگزارم كه چنين صميمانه و رك مي       .اي، بپرستي  گذاشته» پرهيزگاري«

بـه  . نويسم نيز همين است     و يكي از داليل اين كه من دارم مي        . كند، امري است جداگانه     گاه ياري نمي   گه
 .18ي مردان  ي زنان است و ياد كردن آن، شايسته        ، شايسته ، غم خوردن در مصيبت    Tacitusاكيتوس  ي ت   گفته

  .آوري، اورل اما تو حتّي به ياد هم نمي
ها را بالفاصـله پـس از آن كـه سـرانجام از ازدواج كـردن پـشيمان                    آن  يكي از   . سه نامه در برابرم دارم    

. ي از زماني نگذشته بود كه من مجبور به جدايي شده بودم           شدي، از ميالن برايم نوشتي و هنوز چند ماه        
  .ي تو از اوستيا، پس از مرگ مونيكا رسيد سپس نامه

يكـي دو   .  هم در كنارش پيام كوچكي به مادرش بنويـسد         آدئوتادوسچه لطفي كردي كه اجازه دادي       
آيا كسي اشكت را    . وديچاره را از دست داده ب       پس از آن كه آن پسرك بي      . ي ديگري رسيد    سال بعد نامه  

كنم كه باور داشته باشي كه پسرك به اين دليل بيمار شـد و مـرد كـه                    در آن زمان ديده بود؟ گمان نمي      
پرسـم كـه در كتـاب     آيا غير از اين است؟ اين را به خاطر آن چيزي مـي   . اش در گناه بسته شده بود      نطفه

قـادر  «اي كه خداوند     البته افزوده . اي خود دانسته » ي گناه  ميوه« را   آدئوتادوسجا    اي و آن   نهم خود نوشته  
 

  4، ج سوم، صاعترافات 14
  (Vitam impendere vero). كند  گرفته، بازي ميJuvenalهاي يوناليوس  فلوريا با اصطالحي كه از هجونامه 15
 Amicus Plato, sed magis amica vertias: اي كه بنا به روايات كهن از ارسـطو نقـل شـده    اي است لفظي با گفته بازي 16
  .)افالطون براي من عزيز است، اما حقيقت برايم عزيزتر است(

  .جا فلوريا اشاره به آثار نويسندگان ديگر دارد به نظر من در اين 17
18 Feminis lugere honestunm est, viris meminisse 
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رو شدن با مـرا       شرمسار بودي كه شهامت روبه          
ندا

ن اگر حـسابي    
  .ياد آن پسر قرين آرامش باد. ماند گريه نكنيم، آن غم همچون باري سنگين بر دلمان مي

                                               

اي كه سهم تو از پسرك همان گنـاه بـود و             نوشته. »19است كارهاي زشت ما را به چيزهاي زيبا بدل كند         
البد بـاور نـداري كـه خداونـد         . 20 را براي او برگزيدي    آدئوتادوستويي كه خود نام     . شرمت باد، اورل  . بس

هـاي خـام تـو را هـم      باشد كه خداوند خيال.  كار كشيشي و اسقفي باز گذاردپسر را برد تا دست تو را در    
  .خشد

آمدي تا قدري بـا هـم گريـه           به گمان من حق آن بود كه پيش من مي         . اورل، يك فرزندي مرده است    
 تنهـا   آدئوتـادوس تو هنوز در كليسا مقامي نداشتي و هنوز پيمان نامزدي نبسته بـودي و               . كنيم؛ تو و من   

چه در رم گذشته بود، چنان   اما شايد تو از آن    .  ما بود  فرزند
  ترسيدي كه مبادا همان اتفاق باز رخ بدهد؟ شتي؟ يا مي

كنـي    راستي گمـان مـي      آيا به . كتاب نهم، اورل  . دانم چرا گريه كردن برايت تا اين حد دشوار است           نمي
قدر جسماني است؟ تو حتّي به پسرت اجازه ندادي كه هنگام وداع با مادر                مري اين كه نشان دادن سوگ ا    

چو. تر است »جسماني«كنم كه خودداري از اشك ريختن         من گمان مي  . بزرگ اشك بريزد  

 
  6، ج نهم، صاعترافات 19
  به معني خداداد 20
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  دفتر دوم

مرا بـبخش كـه     .  تو را در قرطانجه از كشيش امانت بگيرم        اعترافات توانستم    كه اشاره كردم،   طور  همان
ي آن   اميدوارم حوصـله  . ها ارجاع بدهم    آن  خواهم بعداً به      چون مي . كنم  جا نقل مي   نبرخي عبارات آن را اي    

ت مرا؟ چـون ايـن نامـه        يا اگر دلت بخواهد، اعترافا    . را داشته باشي كه نظريات مرا با ذهني روشن بخواني         
از . اي است به اسـقف هيپورگيـوس       زمان نامه  اين هم . تهنيت شخصي به توست   براي من چيزي وراي يك      

ها گذشته است و اتفاقات بسياري رخ         كرديم، سال   هايمان را به دور هم حلقه مي        وقتي كه ما دو نفر دست     
ام كليساي مسيحي باشد، چرا كه امـروز تـو در   اي خطاب به تم تواند نامه از اين رو در عين حال، مي      . داده

  .موقعيت پرنفوذي قرار داري
خواهم كه مـردان كليـسا    اما از خداوند مي. لرزاند كنم تصور اين نكته بند دلم را مي  هرچند اعتراف مي  

رمـانوم   آيا چيزي را كه آن صبح در حال گذر از فـوروم           . هم تاب تحمل شنيدن صداي يك زن را بياورند        
Forum Romanum      ي نازك برفـي كـه پـاالتين           آوري، وقتي كه اليه      به تو گفتم، به ياد ميPalatine      ،را پوشـانده بـود 

در آن نمـايش    .  كه اخيراً خوانده بودم، حـرف زدم       Senecaي سنكا    ، نوشته Medeaديديم؟ من از تراژدي مدئا      
  .21شود كه حرف طرف مقابل را هم بايد شنيد، و آن من بودم گفته مي

جا كه تو علـم و عظمـت خداونـد را سـتايش               شود؛ آن   گفتار نويدبخشي آغاز مي    پيشكتاب نخست، با    
بعـد از دوران خردسـالي      » .22چيز از توست، از طريق توست، و در وجود توسـت            همه«: اي نوشته. كني  مي

ـ  آدئوتـادوس هاي    گويي، هرچند به گمان من بسياري مشاهدات خودت را از نخستين سال             خود مي  ه وام   ب
رنـگ در تمـام كتـاب        باري كه همچون نخـي سـرخ       آور و كسالت   اما از همين ابتدا زيرلحن مالل     . اي گرفته

كس در مقابل تو از گناه بري نيست؛ حتّي نوزادي كه فقـط يـك روز                  هيچ«. شود، آشكار است    كشيده مي 
» .، امـا روح او نيـست   گنـاه باشـد     ي نـوزاد بـي     اراده  ممكن است دست و پـاي بـي       ... در جهان زيسته است   

بـه  » باخته از خشم و با حالتي پر انزجار    رنگ«اي كه    راستي چرا نه؟ خوب چون پسرك كوچكي را ديده          به

 
اي  ي فلوريا اين عبارت بـه گونـه         ي طرف مقابل هم گوش داد، در نامه         گويد بايد به گفته      مي (Seneca)اگرچه سنكا    21

ي دقيقـاً عـين كلمـات       بندي شـده كـه گـوي       اي جمع  جا اين اصل ديالكتيكي به گونه       در اين . متفاوت بيان شده است   
احتماالً فلوريا با اين . audiatur et altera parsنقل شده است ) 391سال  (De duabus animabusآوگوستين از متن كتاب 

دهم اين امكان را كه شخص آوگوستين است كه در اين كتاب نظر خود را                 من شخصاً ترجيح مي   . اثر آشنا بوده است   
  .كند، مورد تأمل قرار دهم بيان مي) 388 در زمستان سال Forum Romanumدر (از زبان فلوريا 

  36ي  ي پولس به روميان، باب دوم، آيه نك به كتاب مقدس، نامه: 2، ج اول، صاعترافات 22
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چـون نـوزاد    . چـاره   آه، اورل بـي   . ي مـادرش شـير بخـورد       خواسته از سينه    برادرش نگريسته كه او نيز مي     
بدن انـسان را از     «نويسي كه خداوند      مي. يستدلي ن  ي مادر بياويزد كه معني آن سنگ       خواهد به سينه    مي

ها تمام غرايزي     آن  ها را به زيباترين شكل درآورده، و در           آن  ها و عضوها برخوردار كرده است،        موهبت حس 
اما اين مقوله را چيزي زيبا و خوب تلقي         . »23كند  دارد و از آن دفاع مي       را نهاده كه حيات را سرپا نگاه مي       

كني كـه در عـين ظلـم بـوده و ايـن كـه مـادرت                   ي تولدت ابراز نگراني مي      ابتدا درباره از همان   . كني  نمي
خداونـد  . شـود   ي فرزند با عـشق بـسته مـي         يا با عشق، اسقف معظم، نطفه     . ات را در گناه بسته است      نطفه

  .متعال كه جهان را به اين زيبايي و خرد آفريد، اجازه نداد به خودي خود رشد كند
هـاي   زيرا لكه«. بيني  تري مي   كه مونيكا تو را در نوزادي غسل تعميد نداد، معني عميق           تو حتّي در اين   

تـر و     نـشيند، بـه احتمـال قـوي بـا خـود معـصيت بـزرگ                 گناهي كه پس از غسل تعميد بر تـن آدم مـي           
گناه، معصيت اورل؟ چرا؟ چون خداوند ما را زن و مرد آفريد، زنـان و               » .24آورد  تري را در پي مي     خطرناك

اورل، مـن كـه     . كنند؟ و يا اگر بخواهي، با غرايز، يا اميال نفساني           مرداني با نيازها و احساساتي كه بروز مي       
تو حتّي شيفتگي خـود را بـراي        . بستر سرخوش من بودي    توانم اين را به تو بگويم؛ تويي كه زماني هم           مي

  .آوري ار مي بخشي از فهرست گناهانت به شمDido & Aeneasداستان ديدو و آينياس 
آيـا  . نويـسي   مـي » آلوده هاي گناه  هوس«و  » اميال نفساني «ي    در سراسر كتابت مدام بدين روال درباره      

بيني؟ به گمانم كـه انزجـار تـو از            هاي الهي را زشت مي     اي كه اين تو هستي كه موهبت       هرگز تصور كرده  
  .از شخص خود عيساي ناصري و افالطونيان است تا 25تر متأثر از آثار مانويان عالم حواس، بيش

هـا   تنها از عالم حواس و الجرم آفرينش الهي تأكيد دارد، بلكه از خود حس               در كتاب دهم، انزجارت نه    
ي حس بويايي اصالً مـرا خـوش    وسوسه«: ها نيز آفرينش خداوند هستند آن نيز منزجري ـ كه به نظر من  

چـه وجـود داشـته باشـد، آن را طـرد              انچنـ . وجـويش نيـستم     كنم، در جست    وقتي حسش نمي  . آيد  نمي
آيـد كـه خـوراك بخـوري، چـون            گويا حتّي شرمت مي   » .26توانم تا ابد بدون آن سر كنم        اما مي . كنم  نمي

گونه مصرف كنم كه انسان دارو        غذا را همان  «اما حاال خداوند به تو آموخته كه        . ممكن است خوشت بيايد   

 
  7، ج اول، صاعترافات 23
  11، ج اول، صاعترافات 24
ز اصول آن مـذهبي و نيمـي ديگـر          نيمي ا . مانويت، جنبشي مذهبي بود كه در زمان آوگوستين نفوذ بسيار داشت           25

ي خيـر     طبق اين نظريه، جهان به دو نيمه      . ي دوگانگي بنا شده بود      ي نظريه  فلسفي بود و در آن رستگاري بر شالوده       
از اين رو انسان قادر اسـت بـه كمـك روح، از جهـان مـادي      . شود و شر، روشنايي و تاريكي، و روح و ماده تقسيم مي         

  .بنياد رستگاري روح را پي افكندسان،  فراتر برود و بدين
  32، ج دهم، صاعترافات 26



 15  زندگي كوتاه است
 

http://www.seapurse.ir 

                                               

حتّـي  «: اي نوشـته . زنـد    حتّي تصورش هم حال مرا به هم مـي         هرچند. 27مباركت باشد . »برد  را به كار مي   
در نتيجـه،   » .خوريم، احساس خطرناكي از رفاه را در پـي داريـم            زماني كه براي حفظ سالمت خوراك مي      

ي زندگي الزم است، يا لذتي پنهاني است كـه آن را از               هميشه دانستن اين كه بدانيم اين غذا براي ادامه        «
زمان هم براي خوردن و هم براي        نه، اي واي من، اسقف، اگر چيزي هم       . »28ن نيست كند، آسا   ما طلب مي  

كـنم و ايـن كـار را بـا      ي هوراس ارجاع مـي  سالمت جسم مفيد باشد چه؟ من شخصاً به اين كلمات ساده    
  ».29گاه خود را رها كنيم بخش است كه گه چه آرام«: دهم ترين وجدان انجام مي آسوده

وشوي بدن را كـه تـرك         شست. ورد و مجاز است كه از غذا خوردن خود لذت ببرد          اورل، انسان بايد بخ   
 حتّـي اگـر     ؛بسا دلت بخواهـد بـروي و آن را ببـويي            افتد، چه   اي؟ زماني كه چشمت به گلي زيبا مي        نكرده

هـيچ كـالم مهملـي      «اما به قول سيسرون،     . آور است  حقيقتاً شرم . بنامي» نياز جسماني «امروز اين كار را     
هاي كليسا هـم قابـل اطـالق          راحتي به طلبه    اين جمله، به  . »30يست كه فيلسوفي آن را بيان نكرده باشد       ن

  آوري؟ زدي، به ياد مي ي آرنو قدم مي روزي را كه با هم روي پل رودخانه. است
اورل، چـرا دلـت خواسـت       . در حين راه، ناگهان تو ايستادي، چون دلت خواست كه موهاي مرا ببـويي             

. كـنم  بود كه بار ديگر خودش را آشكار كرده بود؟ چنين گمان نمي» نياز جسماني«؟ آيا نداي    چنين كني 
  .اي اما متأسفانه آن را از ياد برده. شناختي خير، من باور دارم كه زماني تو مفهوم واقعي عشق را مي

روحت به نيازهاي   «كه  اي؛ زماني     نوشته Tagasteات در تاگاسته     هاي نوجواني   ي سال   در كتاب دوم، درباره   
  .»31جسماني آلوده بود

ولي ... داد، دوست داشتن و دوست داشته شدن بود         ترين لذت را به من مي       چيزي كه بيش  «: اي نوشته
آلودي برخواست و چنـان      هاي جواني بخارهاي مه    ي هوس  هاي جسماني و از سرچشمه     از گنداب جذابيت  

توانستم ميان عشق نـاب و هـوس ناپـاك تفـاوتي قائـل                ميگرفتگي فرو برد كه ن     قلب مرا در سياهي و مه     
ي ناپايـدار     بچـه  آميخت، و مرا، يك الف      وشيد، با اغتشاش در هم مي     رخ  هر دو احساس در درونم مي     . بشوم

  ».32انداخت كشيد و الجرم به گردابي هائل از صفات ناپسند مي را، به درون چاه ويل شر و شورها مي
ي خود را  حتماً تو هم مانند هر پسر جواني تخيالت سرزنده     . كني  گويي مي   قدري گزافه   به گمانم  اورل،
. وپـايي بـود   دسـت  تجربـه و بـي    بستر من جـوان بـي      ها بعد كه من تو را مالقات كردم، هم          اما سال . داشتي

 
27 Plaudite!به معني مبارك باشد .  
  31، ج دهم، صاعترافات 28

29 Dulce est desipere in loco  
30 Nihil tam absurdum dici potest ut non dicatur a philosopho 

 1، ج دوم، صاعترافات 31
  2، ج دوم، صاعترافات 32
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ار كردند تجربه دارند، تجربه نداشتي، شرمـس        اي كه رفقايت ادعا مي     افزايي از اين كه به اندازه       همچنين مي 
كردنـد، سـپس تـو هـم چنـين            شان تعريف مـي   »هاي ناپسند  صفت«ها با سربلندي از       آن  اي   نوشته. بودي
آورترين چيزها ايـن اسـت كـه         آور؟ شايد شرم   قبول ندارم؟ اما شرم   . آري، اين كارها كودكانه است    . كردي

هاي انـساني    حالتيك اسقف كه نبايد. مشغول اين افكار كودكانه است اسقف هيپو رگيوس همچنان ذهن    
وحشتناكي كـه   » جنايت«حتّي از يادآوري    . تا بوده همين بوده   . ها، پسرند ديگر   پسربچه. 33را عجيب بيابد  

؛ چنـد گالبـي از      كنـي   ي ديگر انجام دادي شرم نمي      در شانزدهمين سال عمر خود به همراه چند پسربچه        
  .34يك درخت دزديديد

كنـي     اشاره مـي   St.Paulهاي پولس حواري     ابتدا به گفته  . شوي  سپس بالفاصله، خيلي جدي و عبوس مي      
راستي اورل عزيز، چرا تنها همـين يـك جملـه را نقـل              . »35بهتر آن است كه مرد زني را لمس نكند        «كه  
آيـا در كـالس علـم بيـان بـه تـو             . اي كني؟ به گمانم علتش چيزهايي اسـت كـه از مانويـان آموختـه               مي

 از سياق آن چقدر خطرناك است؟ درست است كه پولس نوشته براي             اي اند كه جدا كردن جمله     نياموخته
افزايد كه براي پرهيز از ولنگاري، هر مرد بايـد            اما او در ادامه مي    . مرد بهتر آن است كه زني را لمس نكند        

كند كه زن و شوهر بايد مثل         كمي بعدتر نيز تأييد مي    . همسر خود را داشته باشد و هر زني شوهر خود را          
ن باشند و مدام بـا هـم دربياميزنـد تـا مبـادا بـه خيانـت بيانديـشند، زيـرا نخواهنـد توانـست در                           يك بد 

  .36پرهيزگاري به سر برند
را سركوب » هاي ناپسند صفت«آيا شايسته است كه با پرهيزگاري      : شود اين است    سؤالي كه مطرح مي   

وسـال   سـن  كه تـو از مـردان هـم       حقيقت اين است    . كنم  كنيم؟ اگر از من بپرسي، خالف آن را توصيه مي         
با وجود آن كه از زماني كه خـود را در آغـوش مـادر          . گونه افكار هستي    تر درگير اين    مراتب بيش   خودت به 

هـوراس  . اوه، البته شكـست بزرگـي را هـم تحمـل كـردي            . گذرد  اي، پانزده سالي مي    پرهيزگاري انداخته 
 

مـن   (Homo sum; nihil humanum a me alienum puto: (Terence)زادي است از نقل قول معروفي را ترنس ي آ استفاده 33
  .)چيز انساني براي من بيگانه نيست انسانم و هيچ

  6، ج دوم، صاعترافات 34
  2، ج دوم، صاعترافات 35
ي اول پـولس      نـك نامـه   . تخشم فلوريا نسبت به كاربرد خارج از سياق اين آيه توسط آوگوستين قابـل درك اسـ                 36

چه شما از من استفسار نموديد، شايسته است مرد را كـه   ي آن و درباره«. 7 ـ  1ي  حواري به قرنتيان، باب هفتم، آيه
و . ليكن به سبب رفع زنا سزاوار است كه هر مرد زن خود را داشته باشد و هـر زن شـوهر خـود را              . با زن مس ننمايد   

زن مختـار بـدن خـود       . ع مناسبت مرحمت نمايد و زن نيز با شوهر خود به همـين وضـع              بايد شوهر را كه زن به وض      
از يكديگر جدايي نگزينيد جز به رضـاي        . نيست، بلكه شوهر است و شوهر نيز مختار بدن خود نيست، بلكه زن است             

ه شـيطان بـه سـبب    طرفين تا مدتي به جهت فرصت نمودن به جهت روزه و نماز، و باز با يكديگر بپيونديد، مبادا كـ                 
  ».گويم، نه به طريق حكم ها را به طريق جواز مي و اين. مباالتي شما، شما را در امتحان اندازد بي
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؛ مگر آن كه با آن برخورد قـاطع و عاجـل            37گردد  ميكش هم برانيد، باز بر     نويسد اگر طبيعت را با شن       مي
در آن  » .38كـردم   بهتر بود كه در جواني در راه ملكوت اعلي خود را اخته مـي             «: اي نوشته. بفرماييد. بكنيد

چـاره، چقـدر از       اورل بي . نشستي  تر در انتظار پيوستن به ملكوت اعلي مي        بسا با خاطري آسوده     صورت چه 
با وجود اين، حاال ـ و اين ساليان سال پـس از آن   . يي كه اسب كوچك من بوديتو. اي مرد بودن شرمنده

اي ـ دل خـود را پـيش خداونـد      است كه كف نفس و پرهيزگاري را به عنوان عروس خود انتخـاب كـرده  
اما «: اي اسقف، در كتاب دهم، نوشته    . گويي دلت براي زني در كنارت تنگ شده است          كني و مي    خالي مي 
هاي گذشته، تصويرهايي  شان صحبت كردم، از عادت ام، هنوز از چيزهايي كه تا اين اندازه درباره      در خاطره 

گرچه واقعيت آن است كه در بيداري       . كنند  ها خود را بر من تحميل مي        آن  . ثبت شده بر جاي مانده است     
بلكـه بـراي پـذيرفتن و    تنها براي لذت بـردن،   كنند؛ نه وضوح چنداني ندارند، اما در خواب مرا وسوسه مي      

  ».39عمل كردن
بسا گاهي دلت هواي      چه. اي كنم كه هنوز خود را اخته نكرده        از فحواي اين سخنان چنين برداشت مي      

زيـرا  . آيد گذشته است كه در رؤيا به سراغ تو مي» هاي عادت«هاي من و برخي   بسا خاطره   چه. كند  مرا مي 
آيا بهتر نبود كه خود را نابينـا        . تويي كه شريك بستر من بودي     . يا كار را انجام نداده   » آن«اورل، تو قطعاً    

هاي  دانم كه دلت براي بوسه      توانستي زبانت را ببري؟ خوب مي       چرا نمي . 40كه اوديپ كرد    كردي؟ چنان   مي
  .من تنگ شده

مگر . ها كه بگذريم، جنسيت براي تو همانند يكي از اعضاي حسي بود            ي اين حرف    كنم از همه    فكر مي 
چـه در     نويسي، حال آن كـه آن       مي» اميال نفساني «ي    ه اورل؟ به هر حال، اين تو هستي كه مدام درباره          ن

تـر از     هـاي تـو بـيش      هـا و گـوش      شايد هم باورت شده كه چـشم      . هاي عشق است   سر داري در واقع لذت    
بعضي ديگـر  كني بعضي از اعضاي بدن انسان از        جنسيت، از آفرينش الهي برخوردار است؟ راستي فكر مي        

  تر شامل مواهب الهي هستند؟ كم
 

37 Naturam expellas furca, tamen usque recurret 
ي متـي، تنـي چنـد از مؤمنـان      ايـن آيـه  . 12ي  ، آيـه 19كتاب مقدس، انجيل متي، بـاب   . 2، ج دوم، ص   اعترافات 38

از آبـاء   ) 245 تـا    185، از   Origenes(ي اينان، اوريگـنس       از جمله . كنند) اخته(را برانگيخت تا خود را خصي       مسيحي  
  :ي التيني انجيلي كه در اختيار آوگوستين بود، آيه به اين صورت ترجمه شده در ترجمه. كليسا بود

تند كه به دسـت ديگـران خـصي         اند و خصي چند هس     زيرا كه خصي چند هستند كه از شكم مادر چنان تولد شده           «
پس هر كس كه قابليت آن را دارد،        . اند اند و خصي چند هستند كه خود را به جهت ملكوت آسمان خصي نموده              شده

  ».آن را قبول نمايد
  30، ج دهم، صاعترافات 39
شته است و   را ك ) اليوس(ديپ متوجه شد كه پدرش      وسرانجام وقتي ا  . »ديپ شاه وا«از تراژدي سوفوكلس با عنوان       40

 .ازدواج كرده، با سنجاق زينتي يوكاستا هر دو چشم خود را از كاسه بيرون آورد) يوكاستا(با مادرش 
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  دفتر سوم

  .اي كه در مقام يك دانشجوي جوان به قرطانجه آمدي  از زماني نوشتهدر كتاب سوم،
. همانند ديگ جوشان يـك سـاحره      . حال و هواي شهواني خطرناكي از تمام جهات مرا فرا گرفته بود           «

هايم را پنهـان كـردم و از خـودم عـصباني             هوس. مسوخت  اما در اشتياق عشق مي    . هنوز عاشق نشده بودم   
وجوي چيزي برآمدم كه بتوانم بر آن عاشـق           از شدت نياز به عشق، در جست      . چون شوقم اندك بود   . بودم
  ».41بشوم
مـن  . تر نگذشته بود كه يكديگر را مالقـات كـرديم           از اقامتت در شهر يك سال بيش      . گاه مرا يافتي    آن

آيد كه با دو سه دانشجو زير درخت انجيري نشـسته             يادم مي . نوزده ساله بوديم  هر دو   . جا بودم   متولد اين 
مـن در حـالي كـه تشعـشع آفتـاب در      . ها آشنا بودي و به سوي مـا آمـدي     آن  تو از پيش با يكي از       . بودم

بسا ايـن عمـل را بـه نحـوي            چه. چشمانم افتاده بود و اخم كرده بودم، سرم را باال كردم و به تو نگريستم              
گاه با بالتكليفـي يكـي دو بـار بـه             آن. چون نگاهت را در نگاهم دوختي     . انجام دادم كه تو را مجذوب كرد      

تقريباً حس كرديم كه گويي هر دومـان  . وجو كردي زمين خيره شدي و سپس بار ديگر چشمانم را جست  
ـ         دانستم كه مي    من در جا مي   . ايم يك عمر با هم زيسته     بـا  . ه تـو عـشق بـورزم      توانم با تمام قلب و روحم ب

بسا اگر    چه. ديدم كه اين اتفاق همان شب رخ بدهد         وجود اين، نه وحشتي داشتم و نه حتّي خوابش را مي          
  .زدم، به هر دو كار قادر بودم درست حدس مي

اما تو با شگفتي متوجه شدي كه من هم         . خود عجيب نبود   اين كه من با گروهي دانشجو بودم، خودبه       
كنم و به محض آن كه دو نفرمـان تنهـا شـديم، يكـي از      ها شركت مي ها در بحث   آن   از   درست مانند يكي  

 بحث كرديم   Vergilي ويرژيل     با دانشجويان ابتدا درباره   . اش حرف زديم، همين بود     چيزهايي كه با هم درباره    
كـه چـه    آورم با اندكي شگفتي، توجه كـردي          به خاطر مي  . و سپس در مورد عشق و زندگي، به طور كلي         

پرسيدي كه آيـا واقعـاً زنـي          گويي با چشمانت از من مي     . 42ي عشق دفاع كردم     راحت از عمل ديدو درباره    
  چنان بر مردي عاشق شود كه در صورت خيانت آن مرد، خود را به هالكت برساند؟ تواند آن مي

 
  1، ج سوم، صاعترافات 41
اي بـا ديـدو،    ي عاشـقانه  آينياس پس از به گل نشستن كشتي خود در قرطانجـه، رابطـه  . ويرژيل» ايد انه«از كتاب    42

آينياس خود را از دام عـشق       . اما سرنوشت چيز بسيار متفاوتي براي او رقم زده است         . كند  ي قرطانجه برقرار مي    ملكه
او بـدون نـشان     . كنـد   جا سلطنت قدرتمندي برقرار مـي       شود و در آن     مي) بعدها رم (كند، رهسپار ايتاليا      ديدو رها مي  
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يدي آيا تاكنون   كرديم بود كه تو ناگهان از من پرس         ي ديدو و آينياس صحبت مي       دانم چون درباره    نمي
زيرا ما دو نفر كـه      . به هر حال، به نظر من پرسش عجيبي بود؛ بسيار عجيب          . ام، يا چيزي ديگر    به رم رفته  

فكـر  . ام يـا خيـر     خواستي بداني آيا من تـاكنون بـه رم رفتـه            با وجود اين، تو مي    . شناختيم  يكديگر را نمي  
چون بالفاصله گفتي كـه خـود       . ا من باز كني   خواستي سر صحبت را ب      كنم برداشت من اين بود كه مي        مي

ي ديـدو     تر داشتيم دربـاره    اي پيش  و چون لحظه  . اي، اما قصد داري روزي بروي      تو هم تاكنون به رم نرفته     
جـا    ي قرطانجه تبـديل كـردي كـه آن         زديم، چنان بود كه گويي با اين پرسش مرا به خود ملكه             حرف مي 

خواستي القا كني كه اگـر        اي با حرارت دفاع كرده بودم، گويي مي        نهي افسا  نشسته و چون من از اين ملكه      
گذاشـتي سرنوشـت    رفتـيم، هرگـز نمـي    به رم برويم و اگـر مـي  خواست با هم  من از آن تو بودم، دلت مي      

ها بعد، ما دو نفر واقعـاً بـا هـم بـه رم                دانستم كه سال    آن زمان نمي  . دردناكي را كه او داشت، داشته باشم      
. چيز بـود    ي آغاز همه    اما چنان بود كه انگار رخت سفر بستن آينياس از قرطانجه، نقطه           . يم كرد سفر خواه 

همانند آينياس، تو نيز رسالتي داشتي      . چيز نيز به پايان رسيد      جا بود كه همه     شايد بايد بيافزايم كه همين    
  .تر بود كه از عشق در قرطانجه مهم

جـا،    كنم همان دم و همـان       فكر مي . خت انجير نشسته بوديم   دست آخر من و تو بوديم كه تنها زير در         
تـو  . ي ما دو نفر به وجود آمده بود كه به نحوي ديگران را ترساند؛ چيـزي محكـم و نزديـك      چيزي درباره 

جـا بـه سـر     گاه با من به اتاق كـوچكم آمـدي و شـب را آن            آن. گراني پنهاني بوديم   گويي ما دو نفر توطئه    
، خداوند پسري به ما داد و ما جدانشدني بوديم تا آن كه مونيا يا پرهيزگاري، مـا را                   هيجده ماه بعد  . بردي

  .ريز، بر جاي گذاشت هايي خون از هم جدا كرد و هر دوي ما را با زخم
 زيرا هـر دو ونـوس را دوسـت          .از همان آغاز، زندگي ما دو نفر به شدت بر احساسات عميق استوار بود             

خوانم، احساس اندوهي    اما اكنون وقتي خاطرات تو را مي      .  يكسان مشتاق بوديم   داشتيم و گاه هر دو به       مي
خواني، تنها چيزي بود كه ما دو نفر را           مي» هواي نفس «چه را تو در آن        بينم آن   چون مي . گيرد  مرا فرا مي  

 از حـد،  ات رخ داده، بـا تعـصبي بـيش    چه در جواني آيد كه براي آن    چنين به نظر مي   . داد  به هم پيوند مي   
راستي اين    آيا به . پشيمان و نادم هستي و نيز براي تمام روزهاي پيش از وقف كامل خودت به پرهيزگاري               

  هاي خودت؟ ترس از خداوند متعال است يا تالش براي نجات از ترديدها و ندامت
كـه از  مردان زيادي هستند    . چنين شرمنده كرده است     بسا دقيقاً دوستي عميق ماست كه تو را اين          چه

در . اي خـصوصي بـا او   شان به داشتن رابطه آيد تا سرسپردگي تر ننگشان مي    ايجاد دوستي با يك زن بيش     
ي خصوصي با او مانعي بوده براي         توانند به اين عذر متوسل بشوند كه داشتن رابطه          آن صورت هميشه مي   

 

و و اندوه ناشـي از عـشق        ي ديد  قلب شكسته . كند  انگيزش چنين مي   ترين ترحمي براي ديدو و سرنوشت غم        دادن كم 
  .شود تا او اقدام به خودكشي كند ناكام، سبب مي



 20  زندگي كوتاه است
 

http://www.seapurse.ir 

                                               

شـوند، ايـن واقعيـت        مـي تر به دانش فلـسفه آراسـته          متأسفانه هرچه بيش  . برقراري يك دوستي صميمي   
بـه گمـانم پـس از       . كـنم   من بخش اعظم اين را به مانويان و افالطونيان منـسوب مـي            . شود  تر مي  ملموس
 هم به قضيه كمـك زيـادي   44، نگاه تو به من شكل ديگري يافت و خواندن فرفوريوس43ي فايدون  مطالعه
قتي كه مرا با نـام حـوا مـورد خطـاب قـرار              من اما تا و   . 45همه ديدگاه   همه مشاور و اين     آه اورل، اين  . نكرد

زماني بـود كـه هرچـه از        . نداده بودي، متوجه دردسر نشدم و اين اتفاق تا به ميالن نرفته بوديم، رخ نداد              
  . بپيوندي46ي اطرافيان امبروسيوس كردي تا به سلك حلقه آمد مي دستت برمي

ر پوشـيده از آبلـه، خـود را بـه دسـت             سراس«. اي كه در آن زمان، روحت استوار و سرحال نبود          نوشته
. ها نيز كـامالً بـدون روح نبودنـد      اما اين . فالكت سپرد و براي فروكش خارشش به لذات جسماني پناه برد          

كـردم دوسـت داشـتن و دوسـت داشـته             حس مـي  . شدم  ها عاشق نمي    آن  چون در غير اين صورت من بر        
و چنـين بـود كـه       .  معـشوق را جـسماً مالـك شـوم         توانـستم   گاه كه مـي     ويژه آن   شدن، چه لذتي دارد؛ به    

هـاي   آلوده كردم و درخشش شـفاف آن بـا وسوسـه           هاي شهواني گل   هاي عميق دوستي را با هوس      چشمه
  ».47دوزخي تيره شد

اورل، هـم او كـه شخـصاً پـل      . كني اكنون چه اندازه و با چه شدتي از ونوس متنفـري             پس پنهان نمي  
حاال ديگر از هرچه لـذت      . شود  جا ختم نمي    كار به همين  . ي ما بود   زده هاي تنها و وحشت    جواهرنشان روح 

. ها هـم متنفـري     كني كه از خود حس      در ادامه ادعا مي   . تر، فراتر   از آن هم بيش   . جسماني است، منزجري  
  .اي حقيقتاً كه محجوب شده

يـا  » شـهواني هـاي     هـوس «تواني اسرار ما را بـه سـادگي، بـا برچـسب                چگونه مي  كنم  واقعاً درك نمي  
فهميدم تا آن كه در كتاب دهم خوانـدم كـه             كم نمي   خوب، دست . به يك سو براني   » هاي جسماني  لذت«

امـا  . كند هم نفـرت داري      چه ميوه و شراب به روح ما عرضه مي          ها، كه از هر آن     تنها از تمام حس     اكنون نه 
اي چه حد از      بفروشي كه متوجه شده    كني به خداوند فخر     جا شروع مي    از اين . هنوز اين تمام ماجرا نيست    

  .اي را ديده» نوري«گويي به اين دليل كه با چشم جانت  بعد مي. هاي او متنفري تمام آفريده

 
  .كند ناپذيري روح و جاودانگي نفس را عنوان مي ، مكالمات افالطون كه سقراط در آن بحث تباهPhaedoفايدون  43
  .، فيلسوف نوافالطوني، و شاگرد فلوطين)304 تا Porphyrius) 232فرفوريوس  44
 Quot capita, tot sensus: ي هوراس به نقل از گفته 45
پيش از آن كه به مقام اسقفي ميالن منصوب شود، مشاغل دولتي بـااليي  ) 397 ـ  Amberosius) 339آمبروسيوس  46

  .داشت
  1، ج سوم، صاعترافات 47
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بينم كـه راه      مي. ي قدرتمند تو را فراموش كنم      وپنجه ها و دست    حاضرجوابي توانم  به هر حال، من نمي    
چگونـه زيردسـتان    . بـاري  ي فالكـت   چـه حرفـه   . اي خود را در ميان دانشجويان الهيات مسيحي گم كرده        

تواند استاد را تعريف كند؟ واقعـاً اثـر چگونـه خـود رأسـاً                 توانند بر بزرگان رياست كنند؟ چطور اثر مي         مي
  شود كه كاركرد اثر از بين برود؟ باعث مي

اش  تهسيـسرون در نوشـ  . ايـم  و به صـورت زن و مـرد هـم خلـق شـده     . ايم اورل، ما انسان آفريده شده 
كه حاضر نيست جواني را با تمام نيرو و تـوان شـير و   ) نقل به معني(گويد  ي سن و سال چيزي مي     درباره

چون در آن صورت آيا خدا را بـه         . ما نبايد بكوشيم آن چيزي را كه نيستيم زندگي كنيم         . فيل عوض كند  
تـوانيم    گـاه مـي     گـاه، بلـه آن     ما بايد نخـست زنـدگي كنـيم، پـس آن          . ايم؟ ما انسانيم، اورل    سخره نگرفته 

  .48بافي كنيم فلسفه
چگونـه  . داني كـه ايـن واقعيـت نـدارد         آيا من جز بدن يك زن براي تو چيز ديگري نبودم؟ خودت مي            

تواني ميان جسم و روح تفاوت قائـل شـوي؟ آيـا ايـن دخالـت در كـار آفـرينش آفريـدگار محـسوب                           مي
ي تو بود، روح مـرا نيـز    گاه كه جسم من در پنجه  ي من، آن  وفا  پلنگ بي . شود  شود؟ اوه، بله، حتماً مي      نمي
  .كاويدي مي

البته منظور دوستي ميان مرداني     . كني  تر در كتاب چهارمت وصف مي      دوستي را به زيبايي هرچه تمام     
هـاي    گاه كتاب . خنديديم و همه در خدمت يكديگر بوديم        گفتيم و مي    با هم مي  «. است كه در ذهن داري    

بـه نـدرت بـا هـم        . شـديم   وگو مي   گاه درگير بحث و گفت    . كرديم  گاه با هم شوخي مي    . مخواندي  خوب مي 
تر مانند زماني بود كه فرد با خودش  بلكه بيش. گرفتيم اما بر هم خشم نمي    . كرديم  اختالف عقيده پيدا مي   
د كه معموالً بـر  ها تنها در مقام چاشني توافق آرايي بو اين نوع اختالف عقيده  . كند  اختالف عقيده پيدا مي   

هـر گـاه كـسي از مـا غايـب بـود،             . گـرفتيم   آمـوختيم و از هـم يـاد مـي           به يكديگر مـي   . جمع حاكم بود  
با اين رفتار و با     . كرديم  انتظارش بوديم؛ گاه با دلي دردمند، و بازگشتش را با سرخوشي استقبال مي             چشم

 منقل شود؛ از طريـق حركـات صـورت،          تواند از قلبي به قلب ديگر       عالئمي مشابه، عشق ميان دوستان مي     
كشيد و كثرت را به       هايي روح ما را به آتش مي       كه مانند جرقه  . ي ديگر  كالم، نگاه، و هزاران رفتار دوستانه     

  ».49كرد وحدت تبديل مي
زمـان بلعيـده     يا بهتر است بگويم هم    . ام هنگامي كه اين عبارات را خواندم، حس كردم كه بلعيده شده          

اي يكسان به دوستي ما دو نفر كاربردار نبـود؟           آيا اين كلمات به گونه    . حال، نشخوار شدم  شدم و در عين     
اين مـا بـوديم     . خنديديم و هر دو ياور يكديگر بوديم؛ از طلوع تا غروب آفتاب             گفتيم و مي    ما نيز با هم مي    

 
48 Primum esse, tum philosophari 

  8، ج چهارم، صاعترافات 49
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هاي  ، كلمات، نگاه  از قلبي به قلب ديگر، از طريق حركات صورت        «فرستاديم    كه براي هم عالئم پنهاني مي     
ماند كه گويي بهترين چيزهاي زنـدگي تـوأم مـا را              حاال بدان مي  . »ي ديگر  دزدانه و هزاران رفتار دوستانه    

زمـاني  . اي؛ آن نيز به شكل منزوي دوستي ميـان مـردان           اي و با جرأت آن را در حافظه حفظ كرده          گرفته
ترديد در آن زمان هم دوستان  بي. گر نبودي پاولچنين چ رو شديم، اين كه زير آن درخت انجير با هم روبه  

به همـين   . اما عشقي كه بين ما جريان داشت، از نوع ديگري بود          . اي استثنايي زياد   بسيار داشتي؛ به گونه   
تنها روحمان    اي برخاست كه نه    ميان ما جرقه  . كردم  دليل من هرگز به دوستان مرد تو احساس رشك نمي         

  .ان را نيز سوزاندرا به آتش كشيد، كه جسمم
بـري   هرچند حتّي از يـاد مـي    . كني؛ چنين باد    در اظهار ندامت از عشق جسماني ما، هيچ كوتاهي نمي         

ي دوستانه بـا يـك زن در اعمـاق          گويي از برقراري رابطه   . كه من در عين حال بهترين دوست تو نيز بودم         
 تو اين نبود كه جسم      51ترين جرم   زرگپس ب . 50آخر من كه تنها گوشت و خون نبودم       . اي لجنزار فرو رفته  

 نابخشودني تو ايـن بـود   52گناه. چون بدين روال، نه از ديگران بهتر بودي و نه بدتر. زني را دوست داشتي   
  .كه بر روح حوا نيز دل بسته بودي

شدي كه قلبت را بكاود، لزومي نداشـت كـه            اگر خود تو با چنين جديت به درگاه خداوند متوسل نمي          
چه، از آن زمان كه ما دستانمان را بـه دور هـم حلقـه               . شده را به يادت بياورم      مسائل فراموش  من بخواهم 

اي تا واقعيت، همچون جانوري وحشي،       ماند كه گذاشته    اما بدان مي  . كرديم، مدت زيادي گذشته است      مي
جـا آرامـش      در ايـن  . دبگذار بتازد اورل، بگذار تا سرمنزل مقصود و بر من بتـاز           . در ميان اعترافات تو بتازد    

  .داند چون من تنها كسي هستم كه واقعيت را مي. يابد مي
اگر چنين است، ترديد ندارم تمام احساني را كه در حـق هـم              . شناسد  حتماً خدايي هست كه ما را مي      

زاد قـديمي مـن، در       و زبانم الل، اگر وجود نداشته باشد، اي روح هم         . ايم، جايي محفوظ داشته است     كرده
گونه جسم  چه، تو همان. كسي در كل جهان نيست كه بهتر از من و تو همديگر را بشناسد          صورت هيچ آن  

هر جا تو حضور داشـتي، مـن هـم          . و روح خود را به من بخشيدي كه من روح و جسمم را وقف تو كردم               
يـدا  سپس نخست مادري ميـان مـا پ  . 53جا حضور داشته باشي خواستي كه آن بودم و هر جا من بودم، مي    

و . شد، و سپس مانويان و افالطونيان، و سرانجام تو الهيات مسيحي و پرهيزگاري را حايل ميانمان كـردي          
چه آينياس از ديدو پيموده بود، براي جدايي از مـن             تر از آن   مراتب طوالني   سان بود كه تو مسافتي به      بدين

  .باشد كه خداوند الطافش را شامل خطاهايت كند. درنورديدي

 
50 Scortumا اين واژه.  به معني پوست استدهد  در عين حال، روسپي نيز معني ميام.  

51 Delictum  
52 Peccatum 

  .دهد ي كهن ازدواج در روم مي جا فلوريا تأويلي از قاعده در اين 53
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گونه كه پلي دو طرف رودخانه        ي جسمي نبوديم كه به هم متصل شده بود، همان            و تو دو نيمه    آيا من 
خيزد ـ يا اصلي انتزاعـي از    كند؟ بعد، ايزدي مقتدر از ميان رودخانه برمي را به يك جسم واحد تبديل مي

خير، مـن بـه چنـين    . رسد حكم رابط ميان يك بر رودخانه را با بر ديگر دارد پرهيزگاري ـ كه به نظر مي 
اي است كه مـن بـه تفـصيل بـا كـشيش در قرطانجـه بـه بحـث                     اين نكته . جناب خدايي باور ندارم، عالي   

بنابراين . داند كه آن مرد تو هستي       اما نمي . ام كرده  داند كه زماني من با مردي زندگي مي         او مي . ام گذاشته
نمود؟ نكند    اي از يك تراژدي نمي      آمد، به صحنه    تو به ديدن من    اعترافاتگاه كه او صبحي با كتاب         آيا آن 

  خود تو به او سفارش كرده بودي؟
كردي؟ چگونه از چيـدن مـن         ها را پيش از آن كه بشكفند، نوازش مي         آوري چگونه غنچه    آيا به ياد مي   

كـردي؟ بعـد تـركم        نيوشيدي؟ و از وجود من تغذيه مي        بردي؟ چگونه عطر مرا به مشام جان مي         لذت مي 
نه، من بـه    . چه گناهي، اورل عزيز   . وفايي  شگفتا از اين بي   .  و مرا به بهاي رستگاري روحت فروختي       كردي

دهد تا روح مردي  من به خدايي كه زندگي زني را به باد مي. خواهد باور ندارم خدايي كه از آدم قرباني مي     
  .را رستگار كند، ايمان ندارم



 24  زندگي كوتاه است
 

http://www.seapurse.ir 

                                               

  دفتر چهارم

جـا كـه بـه     و ساله بود، به تاگاسته زادگاه تـو سـفر كـرديم؛ همـان          چندي بعد با پسر كوچكمان، كه د      
هـايي را    جـا مـن بخـش       دست بر قضا، در اين    «: اي در اواخر كتاب سوم نوشته    . آموزش علم بيان پرداختي   

در عين . تر است برسم كنم، زيرا شتاب دارم كه هرچه زودتر به نكاتي كه براي اعتراف به تو مهم           حذف مي 
  ».54ام يادي را فراموش كردهحال، چيزهاي ز

 كوچولو و مـن در      آدئوتادوساي براي مونيكا چقدر دشوار بود كه تو به همراه            اما حتماً فراموش نكرده   
ي تـو و مونيكـا را بنـدهايي وراي            همان زمان بود كه مـن احـساس كـردم رابطـه           . ي او زندگي كني     خانه

هاي خود را    ني، من در مورد رؤياهاي مونيكا برداشت      دا  مي. دهد  هاي مادر و پسر به هم پيوند مي        وابستگي
آيـد، مـردي      ي درختي ايستاده است و مرد جواني به سوي او مي           وي شاخه ر«: خواب ديده بود كه   . داشتم

. جا ايستاده است    زند، حال آن كه مونيكا غرق در اندوه آن          كه سرشار از شور و شوق است، به او لبخند مي          
اي كـه در     مرد چنين كرد، به گونـه     . ريزد   چرا اندوهگين است و هر روز اشك مي        پرسد  مرد جوان از او مي    

دهد   مونيكا پاسخ مي  . خواست كه چيزي را نشان بدهد       بلكه مي . قصد پرسش نداشت  . افتد  رؤياها اتفاق مي  
بعد مرد جوان از او خواست نگران نباشد و به دور و بـرش بنگـرد،                . چون پسرش گم شده اندوهگين است     

سپس مونيكا به باال نگريست و ديد كـه  . 55گاه متوجه خواهد شد هر جا كه او هست پسرش نيز هست            آن
  ».56ام من نيز در باالي آن شاخه ايستاده

هر جا  «: تري دارد   كني كه گويي قضيه در ذهن خود تو وضوح بيش           اورل تو اين رؤيا را چنان بازگو مي       
شايد . ايد  ايستاده ي درخت  مادر و پسر بر روي يك شاخه      پس تو و مونيكا،     » .57كه تو هستي، او نيز هست     

تري را    رسد كه چيزهاي بيش     هرچند حاال به نظر مي    . اي به مذهب وجود دارد     جا تلويحاً اشاره    در اصل اين  
آيا قاعده بر اين نيست كه مرد پدر و مادرش را ترك كند، زني اختيار كند، و دو نفـر بـه                      . بيني  در آن مي  

ي اين   تن تبديل بشوند؟ اما او خودش را حايل ميان ما كرد و هم او بود كه سرانجام برنده                 يك روح در دو     
  .هاي بسيار براي خودش و پسرش طلبي بدون ترديد او زن قدرتمندي بود؛ با جاه. جدال دونفره شد

 
  12، ج سوم، صاعترافات 54
  .منظور، آوگوستين است 55
  2، ج سوم، صاعترافات 56
عـصر او بـه      ، براي بـسياري افـراد هـم       »هر كجا كه تو بودي، من نيز بودم       «؛ اين بيان آوگوستين،     53پانوشت  . نك 57

  .ي مرد و زن در پيوند زناشويي بود معني رابطه
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اوسـتيا  ات، زماني كـه مونيكـا در         جا از سوگواري    آن. اما بگذار قدري به جلوتر جهش كنيم؛ كتاب نهم        
چون زندگي من و او به يك ذات يگانه تبـديل           . ام شرحه شرحه شد    تو گويي تمام زندگي   «: اي مرد، نوشته 

  ».58شده بود
؟ خب، او خـود را      59اي كلي از ياد برده     آيد؟ اوديپ و يوكاستا را به       از خودت شرمت نمي   ! اورل، واقعاً كه  

جنون . رسند  بسا هر دو به يك نتيجه مي        چه. كنيتوانستي خود را اخته        داشتي مي  كور كرد و تو هم آرزو     
  .61گاه بد نيست كه آدم واقعيت را با اندكي طنز بيان كند گه!  اورل60آني شاعرانه

آمد ـ خأليي در زندگي خود حس كردي و به دنبال مـن    با وجود اين، در آن زمان ـ چنين به نظر مي 
رسيد پس از رفتن او،       به نظر مي  . ن مادر خود كني   زمان زيادي نيانجاميد كه خداوند را جايگزي      . فرستادي

زيرا از ابتدا مونيكا به جاي خداوند بـا         . خداوند تنها چيزي بود كه براي تو باقي مانده بود؛ يك مادر جديد            
 اين او بود كه خود را ميان ما قرار          اول. را به جاي او با خود داري      رسيد كه خدا      تو بود و اكنون به نظر مي      

  .داً خداي عيساي ناصري بود كه اين جايگاه را پر كردداد و بع
ام آيا واقعاً اين مادر خود تو نبود كه قدرت دوست داشـتن زنـي را از تـو                  بارها و بارها از خودم پرسيده     

ربود؟ آيا به اين دليل نبود كه چون مرا دوست داشتي مونيكا از ابتدا از زندگي در يك خانه و غذا خوردن                      
و نيز به همين خاطر نبود كه او سراسيمه به مـيالن      .  با تو اكراه داشت؟ كتاب سوم، اورل       بر سر يك سفره   

و آيـا دقيقـاً بـه همـين سـبب نبـود كـه وقتـي از ايـن ازدواج                     . رفت تـا تـو را زن بدهـد؟ كتـاب شـشم            
  اي حاصل نشد، سرانجام پرهيزگاري را برگزيدي؟ شده نتيجه ريزي برنامه

ام، مـرا از رفـتن بازداشـتي و خـواهش            ي آرنو، با دستي مهربان بـر شـانه         پس از عبور از روي رودخانه     
اورل، چرا اين حـرف را بـر زبـان          » .62زندگي بس كوتاه است   «: گفتي. كردي اجازه بدهم موهايم را ببويي     

  خواستي چه عهدي ببندي؟ آوردي؟ و چرا خواستي موي مرا ببويي؟ مي
ها زني داشتم كه با مـن زنـدگي    در آن سال«: اي نوشته. نيك اي نمي تا آغاز كتاب چهارم، به من اشاره   

ي احــساسات نامتعــادل و  او طعمــه. گوينــد چــه بــه آن ازدواج قــانوني مــي كــرد، امــا نــه بنــا بــر آن مــي
  ».63اما فقط هم او بود و همچون يك همسر قانوني به او وفادار ماندم. ي من شد گسيخته لجام

 
  12، ج نهم، صاعترافات 58
  . شود كند و از او صاحب چهار فرزند مي ي خود، با مادر خويش ازدواج مي ديپ، ناآگاه از كردهو؛ ا40پانوشت . نك 59
60 Furor poeticusبه معني جنون شاعرانه ،  
61 Ridendo dicere verumهاي هوراس ، برگرفته از هجونامه  
62 Vita brevis  
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. قاه خنديدم  اختيار قاه   ي تو خواندم، بي    گسيخته ات نامتعادل و لجام   ي احساس   وقتي اين بخش را درباره    
عـالوه متـداوم هـم        به. گويم  اين را صميمانه مي   . چون احساسات تو به زعم من، هم متعادل بود و هم رام           

. نبـودم » طعمـه «از آن گذشـته، مـن قطعـاً         . شـد   تـر مـي     اش از مواقع ديگر كم     هرچند گاه درخشش  . بود
كرديم ـ با يك تفاوت اساسي و   ه خود تو اشاره كردي، ما همچون يك زوج قانوني زندگي ميگونه ك همان

داشتي، بدون ترديد     اگر مرا دوست نمي   . آن اين بود كه ما بدون دخالت پدر و مادرمان با هم پيوند بستيم             
ي نبـوديم و اگـر      ما زوجـي قـانون    . زدي  چناني سر مي    هاي آن  گزيدي يا به مكان     حتماً زنان ديگري را برمي    

اما تنها چيزي كه ميان مـا حايـل بـود،           . گرفتي، براي همه قابل درك بود       معشوق ديگري به جاي من مي     
زد كه پيونـد عـشق مـا را چنـان محكـم       مونيكا بود ـ و پس از آن، وجدان ناآرامي كه مدام به تو هي مي 

  .اي كه ممكن است مانعي در راه رستگاري روحت باشد بسته
 بودم و هر روحي با عـشق بـه كـسي وابـسته           بدبخت«. اي كه از تب مرد      نوشته 64كالوديوسسپس از   

باري از زندگي بيزار بودم و در عين حال، از مرگ هـم              به نحو فالكت  ... باشد كه هالك شود، بدبخت است     
يي اما جا . كردم  ريز را حمل مي    با خود روحي در هم شكسته و خون       «: افزايي سپس مي » .65وحشت داشتم 

هـا، نـه    خواني، نه در بوييدن شميم گل   هاي باصفا، نه در بازي و ترانه       نه در باغ  . يافتم  براي آسايش آن نمي   
  ».66هاي جسماني، و نه حتّي در كتاب و شعر هاي باشكوه، نه در لذت در ميهماني

در تمـام ايـن     با وجود اين،    . يك از ما آسان نبود      چون براي هيچ  . آورم  من اين زمان را خوب به ياد مي       
و بـر   . ات بـودم   ي تـسلي    مدت ما همديگر را داشتيم و اكنون كه دوست تو از بين رفته بود، من تنها مايه                

وجوي جدي حقيقت پرداختي؛ حقيقتي كه بتوانـد روحـت را از              اين باورم از همان زمان بود كه به جست        
تاه است و اطمينـاني نيـست كـه         زندگي بس كو  . نزديك من بمان  : به تو گفتم  . چيزهاي فاني نجات بدهد   

اورل، تو هرگز بـه     . بسا اين تنها زندگي ما باشد       چه. ي ما ابديتي وجود داشته باشد      هاي شكننده  براي روح 

 
بـاليني بـا او توانـستم شخـصاً تفـاوت            در هم «: يابد  ، ادامه مي  2، ج چهارم، ص   اعترافاتسان در    اين نقل قول، بدين    63

اي كه    عاشقانه ي  موجود ميان ازدواجي كه به منظور پيدا كردن فرزند بنياد گرفته را تجربه كنم و فرق آن را با رابطه                   
آينـد،   كه الجرم فرزنداني كه به اين ترتيـب بـه وجـود مـي        . منحصراً براي اغناي اميال نفساني به وجود آمده، دريابم        

ظاهراً فلوريا چنان نسبت به ايـن       » .ها را دوست بدارد     آن  اند؛ هرچند فرد ملزم است وقتي كه به دنيا آمدند،            ناخواسته
ي  تأكيد او بـر تجربـه  . فاوتي كرده كه حتّي زحمت اشاره به آن را نيز به خود نداده استت  احساس بي  اعترافاتبند از   

  .زيستند خالف آن است؛ اين كه آن دو همچون زن و شوهر با همديگر مي
64 Claudius :گويد آوگوستين نام اين دوست را نمي.  
  6، ج چهارم، صاعترافات 65
  7، ج چهارم، صاعترافات 66
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رسـتگاري روحـت از     . كاويدي تا بتواند براي روحت ابديتي بيابـد         ذهنت را مي  . چنين چيزي باور نياوردي   
  . داشتتري دوزخ، از نجات روح من برايت اهميت بيش

زيرا . گنجيدم  من از شادي در پوست نمي     . ترتيب تاگاسته را ترك كرديم و به قرطانجه بازگشتيم          بدين
روزها آمدند و سپري شـدند و هـر روزي          «: اي نوشته. خانه بودن با مونيكا براي ما زندگي مناسبي نبود         هم

هـاي   يـب، بـه لطـف همـان لـذت         و به ايـن ترت    . داد  گذشت اميد تازه و عقايد جديدتري به من مي          كه مي 
اما تخمي كاشته شده بود و شوق و حرارتي جديـد بـر تـو غالـب                 » .67رفته خودم را بازيافتم     پيشين، رفته 

  .شده بود
هـاي   همان لذت «جا كه به      هرچند آن . نويسي  تري نمي    چيز بيش  آدئوتادوسي    عجيب است كه درباره   

  .رياي به او دا بسا اشاره كني، چه اشاره مي» پيشين

 
  8رم، ص، ج چهااعترافات 67
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  دفتر پنجم

مادرم از رفتنم بسيار افسرده شد و مـرا تـا   «. اي ي سفر از قرطانجه به رم نوشته در كتاب پنجم، درباره   
تقاضايش اين بود كه يا همراه او به زادگاهم         .  كوشيد تا مرا از رفتن باز دارد       تسخ. ساحل دريا دنبال كرد   

اي به او زديـم؟ او را بـه كليـساي سـيپريان               چه حقه  آيد  اورل، يادت مي  » .68بروم يا او را همراه خود ببرم      
Cyprian آدئوتـادوس ي شـب لنگـر برداشـتيم، مـن و تـو و       گاه در دل تيره آن. جا بگذراند  بردي تا شب را آن 

ي  سـرم گذاشـتي و گفتـي كـه ملكـه           آورم كه سـربه     د مي ايبه  . اين زمان او يازده سال داشت     در  . كوچولو
راسـتي احـساس يـك ديـدوي          و زماني كه از قرطانجـه دور شـديم، بـه          . رود  ميقرطانجه با آينياس به رم      

آيا تا بـه    : به ياد آن پرسش عجيبي كه نزديك به ده سال پيش از من كردي افتادم              . يافته را داشتم   رهايي
اي  اگر قرار بود با هم آينده     . دهيم درست است    اي؟ چقدر مطمئن بودم كاري كه انجام مي        حال به رم رفته   

  .گسستيم اي خود را از مونيكا مي بايست به گونه شته باشيم، ميدا
آورم كـه تـا چـه حـد از مـرگ              به ياد مـي   . اما من تيمارت كردم و برايت دعا كردم       . گاه تب كردي    آن

هنـوز بـراي رسـتگاري      » ام؟ آيا كارم تمام است؟ آيا از دست رفته       «: پرسيدي  درپي مي  پي. وحشت داشتي 
واقعـاً  . اي نداشـتم   تب باال رفت و من با مرگ و از هالكت فاصـله           «: اي نوشته.  بودي روح خود راهي نيافته   

رفتم؟ آري، به قعر دوزخ و عذابي كـه اعمـالم           كردم، كجا مي    آفرين تسليم مي   اگر همان زمان جان به جان     
  ».69بر حسب فرمان برحق تو مستحق آن بود

پـردازي؟ تـويي كـه چنـان بـه جـد             ف و افـسانه   ها چيست جز تحري      آخر اين  .برم اورل   پناه به خدا مي   
گرفتي، همچنان به خداوند خشمگيني باور داري كـه اعمـال             اي را به سخره مي     هاي ايزدان افسانه    داستان

وقتي است وقتـي در      كند؟ جاي بسي خوش     دهد و به عذاب اليم گرفتار مي        هايش را تا ابديت جزا مي      بنده
نهايت خوف داشتي مبادا روحت بـه عـذاب           فقط بي .  به او باور نداشتي    آن اتاقك در رم بيدار افتاده بودي،      

ي    و اين من بـودم كـه بايـد وحـشت تـو را تـسكين ميـدادم و بـا جمالتـي از فلـسفه                          70ابدي دچار شود  

 
  8، ج پنجم، صاعترافات 68
  8، ج پنجم، صاعترافات 69
اي در   در سراسر جهان باستان، نظريه    . جا نبايد لعنت ابدي روح را با مفهوم مسيحي داوري الهي اشتباه كرد              در اين  70

 شوند، حال آن كـه بعـضي ديگـر لياقـت            ها به لعنت ابدي دچار مي       هاي فلسفي رايج بود كه برخي روح       ميان جنبش 
  .يابند زندگي ابدي را مي
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يك از مـا      ليكن هيچ . ها و اميد مسيحيت صحبت كرديم      ما همچنين از نصراني   . كردم   آرامت مي  71رواقيون
تـر از آن     ما فرهيخته . هاي سوختن در آتش و عذاب اليم ابدي هم نزديك نشديم           وزشحتّي به باور اين آم    

كند؟ باور دارد كه تا چند سال ديگر اسـقف            آيا اين روزها استاد سلطنتي علم بيان چنين عمل مي         . بوديم
يابد، در حـالي كـه فلوريـا آمليـا چـون هنـوز                هيپو رگيوس در فردوس پرسعادت خدايش مقامي امن مي        

شـود؟    سوزد و به عذاب اليم گرفتار مي        ايت نداده تا غسل تعميد بيابد، براي هميشه در آتش دوزخ مي           رض
در غير اين صورت، مـن حتّـي        . شما بايد به سرعت اين روش آموزش را توجيه بفرماييد         . جناب خير، عالي 

ي از فساد سياسي كه     خوب  ما هر دو به   . تر مردم و رشد كليساي جهاني نيستم        اندكي هم نگران تعميد بيش    
ها و باورها نيز دچـار       زده بشويم كه عادت     پس البد نبايد شگفت   . ي ما اخيراً گرفتارش شده، آگاهيم       جامعه

  .فساد مشابهي بشوند
. ي بعـد سـرپا بـودي       ام چگونه تب به ناگاه قطع شد و چند لحظه          فراموش نكرده . زودي بهبود يافتي    به

پس از آن چند ماهي به تدريس علـم بيـان پرداختـي و              . يم؛ من و تو   بعد براي گردشي با هم به شهر رفت       
هايي كه به اعضاي آكادمي افالطون معروف بودنـد،           وگو با آن فيلسوف     زمان، با شركت در بحث و گفت       هم

خـصوص زمـاني كـه قـصد          من هميشه اجازه داشتم تو را همراهي كـنم؛ بـه          . 72كردي  ي روحي مي   تغذيه
فروختي، مغرور همچون يك فاتح، كه مرا در كنار خـود داشـتي؛               فخر مي . ا داشتي مالقات با افراد جديد ر    

  .تر به سبب آن كه من تو را برگزيده بودم نه به علت آن كه مرا انتخاب كرده بودي، بلكه بيش
سـفر بـه   . پس از اين زمان بود كه به مقام مدرس سلطنتي فن معاني و بيان در ميالن منسوب شـدي   

آيـا  . ترين ساعاتي كه با همديگر گذرانديم بدانيم بسا بتوانيم آن را غني  نظيري بود و چه      بي ي  جا، تجربه   آن
، آدئوتادوسانگيز پاييز را به ياد داري كه با هم براي گردش به خيابان كاسيا رفتيم ـ تو، من و   آن روز دل

  .وهي بوديمشناختيم، جمع انب تر نمي و گروهي از دوستانمان، اورل، و آن گروهي كه پيش
. ي آرنو بود، رسـيديم      كه پادگاني نظامي داشت و در ساحل رودخانه        73گاه به شهر قديمي فلورنتينا      آن

الي درختان پيدا شده بود، اشـاره         اي كه از البه    پوشيده هاي برف  آوري چگونه ايستاديم و به كوه       به ياد مي  
هاي واقعي را هم به      كم برخي از تجربه     اني دست تو  نمي. آوري  ها را به ياد مي     كرديم؟ اورل، تو فقط ديدگاه    

هنوز روي پل بوديم كه از پشت سر به سوي مـن            . خاطر بياوري؟ چند لحظه بعد، از رودخانه عبور كرديم        
 

. ي جهـان تأكيـد داشـتند       دهنده رواقيون، جنبشي فلسفي بود كه بر تعادل معنويت و سازگاري آن با ذكاوت نظام              71
ناپـذير طبيعـت را    آنان معتقد بودند كه تمام فرآيندهاي طبيعي ـ به عنوان مثال بيماري و مرگ ـ قـوانين شكـست    

  .بايد بياموزد خود را به سرنوشت خويش تسليم كنداز اين رو انسان . كنند دنبال مي
هـا معتقدنـد كـه بايـد در           آن  «: كنـد   ها را با اين كلمات تشريح مي        آن  خود آوگوستين   . آوران، شكاكيون  يعني شك  72

  ».گونه حقيقتي را دريابد چيز شك كرد و اعالم كردند كه انسان قادر نيست هيچ مورد همه
  فلورانس 73
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دسـتت را روي    . وگو بودي كه ناگهان به كنـار مـن رسـيدي            با چند نفر از مردها گرم بحث و گفت        . آمدي
فلوريـا، زنـدگي    «:  به سوي خود كشيدي و در گوشم زمزمه كردي         سپس به نرمي مرا   . ام حس كردم   شانه

  ».بسيار كوتاه است
گـويي در آن حـال مـصمم بـودي كـه هرگـز              . بعد مچم را در چنگ گرفتي و آن را به شدت فشردي           

. كـه بوييـدي   . تواني موهاي مرا ببـويي      جا بود كه پرسيدي مي      همان. خواهي اين لحظه را از ياد ببري        نمي
انگـار  .  موهاي بلندم را گـشودي تـا عطـر آن را ببـويي، نفـست را روي گـردنم حـس كـردم                      اي كه  لحظه
چنـين  . خواستي تمام وجود مرا به درون خود استشمام كني؛ گويي كه جاي من درون وجود تـو بـود                    مي

هايمان در هم آميختـه      خواستي به من حالي كني براي هميشه از آن تو خواهم بود، چون روح               بود كه مي  
ي ازدواج، و پيش از  كننده هاي خسته  اين پيش از آن بود كه مونيكا به ميالن بيايد؛ پيش از آن برنامه             . بود

  .آن كه متألهين مسيحي را مالقات كني
يـا  » اميال نفـساني  «ي    ي آرنو رخ داد، نتيجه     چه بر روي پل رودخانه      اسقف گرامي، پس نيا بگو كه آن      

نگريستند و احتماالً همين ويژگي خاص است كه           بسياري به ما مي    آن روز افراد  . شدن بود » تسليم نفس «
دانـستي    جا بر روي آن پل، ناگهان كاري كردي كه مي           آن. سبب شده من آن را چنين واضح به ياد بياورم         

به گمان من، اين حركت، بيان عميق پذيرش اين واقعيـت بـود كـه مـن زن                  . براي من ارزش زيادي دارد    
توانـست بيـان      در عين حال، من معتقـدم كـه مـي         . ند بنا بر قانون همسر تو نبودم      زندگي تو هستم؛ هرچ   

راحتي در سرزميني حركت كنـيم كـه بـسيار از             زيرا سرانجام ما موفق شده بوديم به      . اي رهايي باشد   گونه
  آيا هر يك از ما به نحوي يك فراري نبوديم؟. مونيكا دور بود

ايم گذشته و حوادث زيادي در ايـن          با هم در ايتاليا زندگي كرده      هاي بسيار از زماني كه ما دو نفر         سال
اي كه با هم عازم گردشـي در     اما آيا اين واقعيت كه نبودن شميم موي من در لحظه          . فاصله رخ داده است   

شود كه خداوند تو را، آري تو را مورد غضب قرار دهد؟ آيـا   داد، سبب مي ييالق بوديم به من و تو لذت مي      
كوب شود؟ من و تـو هـم         بران گناهاني از اين دست بود كه اجازه داد تنها فرزندش به صليب ميخ             براي ج 

كرد ـ اما مصلوب شـدن بـه خـاطر      وخيز مي در آن سفر فرزندي داشتيم كه دور و بر پدر و مادرش جست
ا كـه   كنم اي كاش خداوند تو هم قابليت طنـزي ر           عشق؟ به خاطر رستگاري روح خود توست كه آرزو مي         

. تـر باشـد    نز او هم بايد از تـو تلـخ        طدر اين صورت    . پيش از مالقات با متألهين داشتي، كسب كرده باشد        
ي آرنو با من، چنان فاسـد شـده          وگرنه ممكن است تصور كند كه روح تو پس از آن گردش روي رودخانه             
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تـر باشـد، عـشق محـل      ش، هر جا عقل و خرد بـي     جناب، بنا بر قاعده    عالي. باشد كه قابل رستگاري نيست    
  .74تري از اعراب دارد كم

هـا ايـستادم تـا بـه          آن  من كنار يكي از     . فروش گذشتيم  در سوي ديگر رودخانه، از كنار تعدادي دست       
تو آن را برايم خريدي و اكنون، در اين لحظـه، بـا آن در دسـتم                 . 75ي زيبايي بنگرم   شده كاري نگين كنده 

باشد كه خداوند مرا بـراي در دسـت نگـاه داشـتن چيـزي               . فشارم  يسختي آن را در مشت م      به. ام نشسته
در . ام ي جـان نديـده     هنوز نوري را با ديده    . چه كنم؟ اين تنها چيزي است كه دارم       . ببخشايد» جسماني«

اي  از ايـن رو مـن هنـوز زن سـاده          . ام ام و نه صداهايي شنيده     همين مقال، نه چيزي ماوراي طبيعت ديده      
اما زندگي بـسيار كوتـاه اسـت و        . 76ز موفقيت در رستگاري روحت، آرزوي ديگري ندارم       براي تو ج  . هستم

بيا فرض كنيم اين زندگي تنها چيـزي        . آمديم و بهشتي باالي سر ما نبود اورل       . دانم  من چه بسيار كم مي    
و در پرواز   ي آرن  هاي ما تا ابد بر باالي رودخانه        در آن صورت اي كاش روح     . ايم است كه برايش آفريده شده    

 و آيا در شعاع غروب آفتاب بر فراز آرنو نبـود كـه   77آخر مگر در فلورنتينا نبود كه فلوريا شكوفا شد     . بماند
  ؟78پيشاني اورل با نور طاليي درخشيد

 
تـر باشـد،    هر جا خرد بـيش  (.Ubi mens plurima, ibi minima fortuna: ه معني است از اين مثل معروفاحتماالً نقل ب 74

  .)تر است مكنت كم
خصوص در اين عصر بـسيار        هنري كه به  . كردند  كاري مي  سنگي قيمتي، صدفي يا چيزي مشابه، كه روي آن كنده          75

  .رايج بوده است
76 Nil nisi beneالمثل  ضربجا فلوريا با   در اينDe mortuis nil nisi beneاگر ). خيزد از مرده بخاري برنمي(كند   بازي مي

اي ترجمه كرد، بدين معني كـه روح اورل ديگـر روحـي              توان به كنايه    چنين باشد، در اين صورت مفهوم جمله را مي        
  .زنده نيست

77 In Florentia Floria floruit  
78 Auro ،»هاي با كلمات در ترجمه از دست رفته است زيمفهوم برخي از با. »مثل طال.  
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  دفتر ششم

در چـشم  «اي كه به تـصور تـو،    نوشته. و بعد، سرانجام، اسقف آمبروسيوس را در ميالن مالقات كردي   
تنها عزب بودن . »79بختي بود، زيرا مردان قدرتمندي براي او احترام وافر قائل بودند خوشجهانيان او مرد    

تر معتقـد شـده       تر و بيش    چون بيش . كرد  هايي را بايد تحمل مي      آه، روح تو چه رنج    . كرد  او تو را نگران مي    
  .بودي كه براي رستگاري روحت بايد خود عشق را نفي كني

خودش را رو به تـو و       . اي او تو را در زمين و دريا دنبال كرده بود           نوشته. رسيداواخر بهار، مونيكا از راه      
او به دو هدف آمده بود؛ نخست آن        . دانست ما دو نفر يك واحديم       پشت به من جا داد، با وجود آن كه مي         

صد بـه نظـرم قـ     . اي محترم برايت اختيار كند     كه تو را غسل تعميد بدهد، ديگر آن كه همسري از خانواده           
امـا  . چيـز دچـار شـك و ترديـد شـده بـودي            ي همه   خود تو درباره  . تري برخوردار بود    دوم از اهميت بيش   

بنا بر پيشنهاد اوليائم در حال حاضر، به جماعت كليـساي كاتوليـك بپيونـدم تـا آن كـه         «تصميم گرفتي   
در كتاب ششم، اعالم    . »80يابمنوري فرا راهم قرار بگيرد و به بركت آن و با اعتماد به نفس بتوانم راهم را ب                 

آيا امكان ندارد ما يقيني بيابيم تا زنـدگي         . آه، اي خردمندان، شمايي كه مردان بزرگي هستيد       «: داري  مي
  »؟81خود را بر پي آن بنا كنيم

اما علتش ايـن اسـت كـه در چنـد           . كنم  مرا ببخش كه بخش نسبتاً مفصلي از كتاب تو را رونويس مي           
اگـر فـرا    «: اي تا حواست را به هـم آوري        دهي با چه تالشي خواسته      عبارات نشان مي  ي اين    مورد پراكنده 

شود پايان دهد، چه خواهد شـد؟         رسيدن مرگ با گسستن هوشياري، به زجرهايي كه روح ما متحمل مي           
. و بـسي بـه دور از واقعيـت اسـت          . تواند چنين باشد    اما نمي . حقيقتاً كه موضوع مناسبي براي بحث است      

هـر  . چنين گسترش يافته و در سراسر جهان مورد اقبال عموم است            ليل نيست كه ايمان مسيحي اين     د  بي
آينه مرگ جسم به معني پايان يافتن زندگي روح بود، امكان نداشت خداوند چنين كارهاي بزرگ و قابل                  

 بركنيم و خـود را      كنيم كه از اميدهاي فاني دل       چرا ما هنوز گاه ترديد مي     . اي براي ما انجام دهد     مالحظه
از هرچـه   . بختي ازلـي در زنـدگاني بكنـيم؟ امـا درنـگ نكنيـد               وجوي خداوند و خوش     سراسر وقف جست  

هاي خاص خود را دارد كـه        هايي وجود دارد كه هر يك جذابيت       بگذريم، در همين جهان نيز هنوز خوشي      
زيرا بازگـشت بـه     . ب كنيم ما نبايد براي سركوب كردن تمايالتمان به آن جهت شتا         . موهبت كمي نيست  

 
  3، ج ششم، صاعترافات 79
  14، ج پنجم، صاعترافات 80
  72پانوشت . نك. 11، ج ششم، صاعترافات 81
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آيا اين دستاورد اندكي است كه به مقامي باال برسيم؟ چه           . نمايد  اي ناممكن مي   ها، بعدها به گونه    اين لذت 
اگر نخـواهم تـوقعم را      . توانيم توقع داشته باشيم؟ من دوستان متنفذ بسيار دارم          چيزي را بيش از اين مي     

توانم همسري با مال      سپس مي . ومتي محلي را درخواست كنم    توانم حك   كم مي   بيش از حد باال ببرم، دست     
 مسير درستي براي رسـيدن بـه        .تري را بر دوش من بگذارد      فراوان اختيار كنم تا نخواهد بار مالي سنگين       

توانند سرمشق هم باشند، با وجود داشتن همسر زندگي خـود را              مردان بزرگ بسياري كه مي    . هدف است 
وگوهايي بود كه با خود داشتم و با تغيير مسير باد، قلبم              ها گفت   اين. اند  كرده ي دانش و خرد    وقف مطالعه 

تعالي را بـه تـأخير       گذشت و رفتن به سوي باري       در عين حال، زمان مي    . شد  سو كشيده مي    سو و آن    به اين 
ر خودم به تأخير    ي مرگ را ب    اما تأثير روزانه  . كردم  زندگي در تو را امروز به روز بعد موكول مي         . انداختم  مي
  ».82انداختم نمي

كنـي؛    نامي و تو هستي كـه چنـين مـي           جا تو زندگي را مرگ مي       منظور زندگي است؛ اگرچه واقعاً اين     
سـپس  . ي آرنو خم شدي تا عطر موي مـرا ببـويي   ن در روي پل رودخانهدتويي كه زماني به هنگام قدم ز 

ها هراس    آن  وجو در پي      داشتم، ولي از جست     هاي حقيقي زندگي را دوست مي      من خوشي «: دهي  ادامه مي 
دانستم اگر بـدون وجـود زنـي ادامـه            آخر مي . گريختم  جستم، از آن مي     زمان وقتي آن را مي     و هم . داشتم

  ».83بودم دادم، بس ناخشنود مي مي
ي ايـن موضـوع    توانستي بي آن سر كني و ما دو نفر چه بسيار دربـاره  اورل، اين وجود من بود كه نمي  

آدم بايد در نام بـردن از افـراد،         . شود كرد   توانستي به آن اشاره كني؟ آه، چه مي         آيا نمي . ث كرده بوديم  بح
  .84جانب احتياط را رعايت بكند

يك از ما خصوصاً به آن چيزي         هيچ«. 85نشستي  وگو مي   پيوس به گفت    مدام با آلي   در مورد اين مسائل،   
اي مناسـب و     ي دشوار به وجـود آوردن كاشـانه         نا وظيفه كرد، كششي نداشت؛ هما     كه ازدواج را جذاب مي    

ناپذيرم را ارضـاء     ي اصلي اين بود كه من عادت داشتم اميال نفساني سيري            نكته. پرورش فرزنداني چند را   
  ».86خليد محابا اسير خود كرده بود و درونم را مي كنم، كه مرا بي

 
  11، ج ششم، ص اعترافات 82
  پيشين 83
84 Nomina sunt odiosa ي سيسرون به روسكيوس  احتماالً از خطابه. »اند ها نكوهيده اسم«، به معني(Roscius) برگرفته 

  .شده
پيوس، پيش از آوگوستين براي تحصيل علم        آلي. دوست و بعدها شاگرد آوگوستين، كه اهل زادگاه او، تاگاسته بود           85

  )10 ـ 7، ج ششم، صصاعترافات. (آن دو سپس با هم به ميالن سفر كردند. حقوق به روم رفت
  12، ج ششم، صاعترافات 86
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 ـ كه من بـه سـبب فقـدان مـال دنيـا بـرايش        خليد، اورل، ازدواجي بود چه در واقع درون تو را مي آن
اد ز هـاي هـم   آخـر مگـر مـا روح   . كرد نامناسب تشخيص داده شده بودم ـ و خيانت تو را به من تثبيت مي 

نبوديم اورل، و آيا چنان در جسم و روح به هم نزديك نشده بوديم كه جدا كردنمان از هم نياز بـه جـراح       
اش   را نداشـتيم كـه دربـاره       آدئوتـادوس اهر شد؟ و آيا ما      ظار  داشت و نه مادري كه در نقش يك خواستگ        
  .87بيانديشيم؟ او در آن زمان دوازده ساله بود

مـادرم بـا    . خواستگاري كردم و پذيرفته شـدم     . به من مصرانه پيشنهاد شد كه ازدواج كنم       «: اي نوشته
كـنم و سـپس در آب       خواست كه مـن نخـست ازدواج          مادرم مي . شوقي وافر سرگرم مقدمات اين كار بود      

  ».88بخش تعميد، غسل يابم نجات
هرگز حضور ناگهاني مونيكا را در اتاقم، در حالي كه مـشغول            . وجوي من برآمد    به جست  گاه  آنمادرت  

. مانـدي   جا مي   ي علم بيان رفته بودي و تمام روز آن         تو تازه به دانشكده   . كنم  استحمام بودم، فراموش نمي   
چيز براي سفرم به آفريقا آمـاده شـده           همه. ام را ببندم و گورم را گم كنم        دگيبه من گفته شد كه زار و زن       

چون تو از دختري خواستگاري كرده بودي و جواب مثبت گرفته           . گروهي همان بعدازظهر عازم بودند    . بود
  .اولياي دختر شرطي قائل شده بودند؛ اين كه من در اسرع وقت از زندگي تو ناپديد شوم. بودي

 
 اعترافـات اش، رنج روحي بسيار متحمل شده است؛ هرچنـد در             شريك زندگي  احتماالً آوگوستين پس از جدايي از      87

ا در   . كنـد   اي به جراحاتي كه بر فلوريا وارد كرد، نمـي          ترين اشاره   جا حتّي كوچك    در آن . پردازد  به اين موضوع نمي    امـ
ي فلوريـا   ز دريافـت نامـه  ، كه قاعدتاً بايـد زمـاني پـس ا   )401در باب فوايد ازدواج،  (De bono coniugaliمتن كتابش،  

كند، مجـرم بـه خيانـت     دهد مردي كه معشوق باوفايي را به قصد ازدواج با زني ترك مي     نگاشته شده باشد، تذكر مي    
تا اواسط قـرون ميانـه، عمومـاً ايـن مـردي كـه پـيش از ازدواج        . اين نظريه، مورد پذيرش تمام مسيحيان نبود     . است
زيـست، گفتـه      ي قرن پـنجم مـي      به عنوان مثال، اسقف لئون رومي، كه در ميانه        . دباليني داشته باشد، پذيرفته بو     هم

اين مقوله را به عنـوان طـالق و يـا چندهمـسري     . بالينش را ترك كند تواند پيش از ازدواج هم  است مرد مسيحي مي   
بـه زعـم   . ا رد كرده بودآوگوستين اما اين نظريه ر . دانستند  برعكس، آن را نوعي پيشبرد اخالقي مي      . كردند  تلقي نمي 

  .بايست او را رها كند و با زن ديگري عهد زناشويي ببندد شد، نمي بالين مي او، مردي كه با زني هم
ي فلوريا را دريافت نكرده بود ـ بالفاصله پـس از نوشـتن     به نظر من، قابل توجه است كه بپرسيم اگر آوگوستين نامه

بـسا   بالين دفاع كند؟ از اين رو سـرانجام چـه   يا حقوق هم» ازدواج«كه از مقام رسيد   ـ آيا به اين اعتقاد مي اعترافات
  .اي بود به تمام كليساي مسيحي ي او به اورل در حقيقت نامه حق با فلوريا باشد كه گفته است نامه

آن كه آگـاه  ، نقل قول آورده است، بي »در باب فوايد ازدواج«، پاپ از متن آوگوستين      1930تا همين اواخر، در سال      
اگرچه من بـه داليـل شخـصي، معتقـدم كـه هـم او و هـم                  . ي فلوريا بوده    اي تحت تأثير نامه    باشد كه كتاب به گونه    

  .اند مطلع بوده» كودكس فلوريا«هاي پيش از او، از متن  پاپ
  13، ج ششم، صاعترافات 88
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گونـه    شب كذايي او را در قرطانجه تـرك كـرده بـوديم، ايـن               چون در آن نيمه     بودم مونيكا،  من معتقد 
اما . تر هستيم  كرديم ببينيم كدام ورزيده     به نظر من رسيد كه اكنون بايد زورآزمايي مي        . فترانتقامش را گ  

در به انجام اين    اي ترتيب دست به سر كردن مرا بدهد، چون خودت شخصاً قا            به من گفت تو از او خواسته      
من حرف او را باور كردم و ايـن         . ي خودش نيست   مانند آن چوپاني كه شخصاً قادر به ذبح بره        . كار نبودي 

انگيـز   هـاي غـم     گونه زن   حتماً تو هم متوجه شده بودي كه من از آن         . 89ام بود  انگيزترين خطاي زندگي   غم
ي عشق ملكوتي، به     ريك زندگي من، به بهانه    ش. 90هستم كه گويي از زير قباي اوريپيد سر در آورده بودم          

  .91من خيانت كرد
ي توست كه من به قرطانجه، مكاني كه زمـاني يكـديگر را              انديشيده ي پيش  باور كردم كه اين خواسته    

تا اين كه تو را در رم ديدم و سوگند خوردي كه مـرا              . در زير درخت انجيري مالقات كرده بوديم، برگردم       
  .ي سفر كرده بودند ات روانه هبدون اطالع و خواست

اي قول بدهم هرگـز بـا مـرد ديگـري            اش به من يادآور شد كه خواسته       مونيكا همچنين در نقش دالله    
بسا ما بار ديگر به  اي و چه ي آن گرفتم كه هنوز صددرصد تصميم نگرفته     من اين را به نشانه    . زندگي نكنم 

چـون  . رار است كه چرا مونيكا از من چنين قولي گرفـت          اين تا امروز براي من جزو اس      . سوي هم باز آييم   
آيا به دليـل ايـن بـود كـه          . خواست، اين بود كه من از سر راه دور بشوم           ترديد ندارم تنها چيزي كه او مي      

تر كند؟ يا شايد تصور كرده بود اگر نتوانم مـرد ديگـري را بيـابم، پـذيرفتن                   رفتن را براي من قدري سهل     
اما چيـزي نگذشـت كـه آن نامـه را از تـو دريافـت كـردم و در آن        . تر خواهد بود  نغسل تعميد برايم آسا   

بـري از ايـن       حتّي نوشتي كه گمـان نمـي      . مجدانه از من تقاضا كرده بودي خود را به ديگري تسليم نكنم           
ت بـه   اي را كه از ميالن برايم نوشتي، با اين جمـال           تر، نامه   اما از همه مهم   . ازدواج چيز زيادي حاصل شود    

  ».فلوريا، فلوريا، دلم برايت تنگ است، دلم برايت تنگ است«: پايان برده بودي

 
89 Peccatum  ي يوناني     واژه. نك.  خطا، تقسيرhamartia   ي كه سـرانجام منجـر بـه سـقوط قهرمـان            ، معادلي براي خطاي

  .گيرد و دقيقاً همين است كه تراژدي است نيت كامل صورت مي گونه خطا، معموالً با حسن اين. شود تراژدي مي
با وجود ايـن، فلوريـا از   . ها بود ، كه نام التيني لباس ملي رومي togaبرند و نه       را به كار مي    himationي    ها واژه  يوناني 90

  .كند وگا استفاده ميي ت كلمه
91 Sic, Aureli! Sic! 
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 را با خود به دانشكده برده بودي و به اين ترتيب، حتّي پـيش از آن كـه وسـايلم را          آدئوتادوسآن روز   
سان بـود كـه      و بدين . ببندم و از مردم و فرزندم جدا شوم، نتوانستم براي آخرين بار او را در آغوش بگيرم                

  .92چيز را با خود بردم همه
زير درخت انجير، بيش از حد توانم قول        بسا آن روز كذايي       پس چه . كاري را كه ديدو كرده بود، نكردم      

بـردم، كـاري را كـه مـدئا كـرده بـود نيـز          را هم بـا خـودم مـي      آدئوتادوساز طرفي ديگر، اگر     . داده بودم 
  .اما من رفتم. 93كردم نمي

 
، كه خود آن را به فيلـسوف يونـاني، بيـاس    Omnia mea mecum portoاي تلويحي باشد به كالم سيسرون،  بايد اشاره 92

(Bias)  ا در حقيقت او هر آن          دهد كه مجبور شد دست       نسبت ميتـرين ارزش را      چه بيش   خالي از دشمنانش بگريزد، ام
  .اش را د برد؛ همانا خرد و تجربهداشت، با خو

در اين تراژدي، مدئا به دليل آن كه همسرش ياسـون           . (Euripides)، اثر اوريپيدس    »مدئا«اي است به تراژدي      اشاره 93
(Jason)       تر از عشقش بـه فرزنـداني        كه به اين ترتيب، نفرت مدئا از همسرش قوي        .  او را فريب داد، فرزندانش را كشت

  .برانداز مدئا و ديدو هيچ شباهتي به هم ندارد در مقام مقايسه، عشق بنيان. شتبود كه از او دا
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  دفتر هفتم

دختري كه از او خواستگاري كرده      «.  با چه شوقي تالش كرد تا به ازدواج تن در دهي           اي مونيكا  نوشته
جا كه او را دوست داشتم، حاضر به تحمل زمان انتظار  اما از آن. تر از سن ازدواج بود م، دو سال كوچكبود

  .آيد فرمودي كه تو اصوالً از صبر كردن خوشت مي كنم حقش بود مرقوم مي خب، فكر مي» .94شدم
درت و اين كـه     ي ما   نويسي تا نظرت را درباره      شخصاً به شدت نااميد شدم كه حتّي يكي دو جمله نمي          

 بيـرون بوديـد مـرا بـه سـفر           آدئوتادوسي امور را شخصاً در دست گرفت و در حالي كه تو و                چگونه اداره 
سفرت بودم  جا هم و من ـ مني كه تمام راه از آفريقا تا آن . اي خالي برگشتي تو به خانه. فرستاد، ابراز كني

. ي آرنو قدم زده بـودي، مـن ديگـر نبـودم            ودخانهمن اورل، هماني كه با او روي پل ر        . ـ ناپديد شده بودم   
  :اي فقط نوشته

از من جدايش كردند، چرا كه مانعي بر        . كردم، اجازه ندادند در كنارم بماند       به زني كه با او زندگي مي      «
او بـه آفريقـا     . ريـز برداشـت    دلم كه سخت به او بسته بود، پاره شد و زخمي خـون            . سر راه ازدواج من بود    

امـا مـن،   . او پسرمان را پيش من گذاشـت . به تو قول داد كه هرگز با مرد ديگري زندگي نكند         و  . بازگشت
 تا با دختري كه     موقتي فكر كردم هنوز دو سال بايد صبر كن        . زده، نتوانستم از او سرمشق بگيرم      مردي غم 

نـسبت بـه    زيرا با وجـود آن كـه نظـر خوشـي            . خواستگاري كرده بودم ازدواج كنم، طاقت تحمل نداشتم       
. از ايـن رو زن ديگـري را برگزيـدم؛ امـا نـه در مقـام همـسر                  . هـايم بـودم    ي هـوس   ازدواج نداشتم، بـرده   

ام، در حالي كـه در       هاي قديمي  ي عادت  در حقيقت، به پشتوانه   . ام بهبود نيافت   ترتيب بيماري روحي    بدين
  ».95انتظار ازدواج بودم، بدتر هم شد
چه اندازه بايد شرمسار شده     . دانستم  ده بودم، از اين زن ديگر چيزي نمي       تا زماني كه اعترافات را نخوان     

زيـرا در   . تـر بـدانيم     بد نيست در اين باره بـيش      . زيرا بنا نبود كه من خود را به مرد ديگري بسپارم          . باشي
نبـود  آيا بهتر   . جا دور شدم    كني كه به دليل ازدواج كردنت نبود كه من از آن            جا به روشني اعتراف مي      اين

كـردي، پـيش تـو        چـاره صـبر مـي       كه من هم، تا زماني كه بايد در انتظار به رشد رسـيدن دختـرك بـي                
 روح خود را از تبـاهي ابـدي نجـات           يخواست  ماندم؟ اما تو كه هرگز به ازدواج تمايل نداشتي، فقط مي            مي

ين قبيـل چيزهـا، پـيش       كردي و البته ا   » اميال نفساني «دهي، اما از طرف ديگر گردشي كامالً طبيعي به          
 

توانيم گمان كنيم كه دختـرك   از اين رو مي.  بود13 ـ  12؛ سن رايج براي ازدواج، بين 13، ج ششم، صاعترافات  94
  .تر نوشته است طور كه فلوريا پيش تر نداشته، آن يازده سال بيش

  15ص، ج ششم، اعترافات  95
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كـنم؛ فقـط      رفته نياز عميق تو را براي نوعي اعتراف به گناهان درك مـي              چاره، حاال رفته    اورل بي . آيند  مي
  .ها دلخور هستم آن ي گزينش  قدري از نحوه
ي ساليان تو را با زنـي         موفق شد رابطه  او  . ي جديد تو رو ترش كرد      كنم كه مونيكا به طعمه      تصور نمي 

بنابراين تا همـسر بعـدي برسـد، حتمـاً بـراي ارضـاي              . يم قلب و روح دوست داشتي، محو كند       كه از صم  
جناب، مادر تو بانوي پرتحملي بوده و پشت سر مرده           عالي. جايگزين خوبي بوده  » اميال نفساني «جسماني  

ذايي كـه مـا از   چه آن شب ك    ي خود را براي آن     در نهايت، او انتقام ظالمانه    . هم نبايد جز به نيكي ياد كرد      
  .آفريقا بادبان بركشيديم رخ داد، گرفت

كردم خـورده بـود، بهبـود         ام با زني كه با او زندگي مي        زخمي كه دلم پس از بريدن رابطه       «: اي نوشته
امـا  . كردم  تر حس مي    سپس چركين شد و درد آن را كم       . ريز و سخت دردناك بود     نخست خون . يافت  نمي

تنها چيزي كه مـرا از درافتـادن        «: دهي  سپس ادامه مي  » .96شد  مي اميدكنندهتر نا   تر و بيش    وضعيت بيش 
هـايم،   كرد، با وجود تمام كوششم بـراي ديگرگـوني ديـدگاه            تر از اميال نفساني حفظ مي      در گردابي عميق  

در باطن اگر باور نداشتم كه روح       ... همانا خوف از مرگ بود و روز داوري تو، كه هرگز قلب مرا ترك نكرد،              
دهيم وجود نـدارد، حاضـر        دهد و جزايي براي اعمالي كه انجام مي         انسان پس از مرگ به زندگي ادامه مي       

ناپذير بود و    اگر وجود ما تباهي   : پرسيدم  مي. ليكن اپيكور اين را باور نداشت     . 97بودم به اپيكور جايزه بدهم    
توانـستيم هميـشه شـادمان        يقادر بود در لذت ابدي جسماني بزيد، بي خوف از دست دادن آن، چـرا نمـ                

  »؟98وجوي چيز ديگر بوديم باشيم؟ و چرا در جست
وجوي چيز ديگر باشيم؟ منظورم اين است كه چرا در پي چيزي بگرديم كه                راستي چرا ما در جست      به

ي طـال بـرده      اندازي كه در قماري سكه      اي مي  ممكن است وجود نداشته باشد؟ كمي مرا به ياد آن يوناني          
  .99اش را از دست داد ترش برآمد، تمام سرمايه چون در طلب بيشبود و بعد 

 
  پيشين 96
بـاوري دموكريتـوس     اپيكـور بـا اتـم     . فيلسوف يونـاني و سـاكن آتـن       .  پيش از ميالد   270 تا   341 (Epicure)اپيكور   97

(Democritus) تواند وحشت انسان را از مرگ و جزاي خدايان از بين             ي مادي مي    عقيده بود و باور داشت كه فلسفه        هم
و زماني كه مـرگ     . جا نيست   زيرا تا زماني كه زنده هستيم، مرگ اين       . داردمرگ ارتباطي به ما ن    «: او گفته است  . ببرد

ناميـد،    مـي » گـر  چهـار داروي درمـان    «چـه     بخش خـود را بـا آن       ي رهايي   او فلسفه » .فرا برسد، ما ديگر زنده نيستيم     
 تحمـل فجـايع     .آيـد   نيكي آسان به دسـت مـي      . نبايد نگران مرگ بود   . از خدايان نبايد ترسيد   «: بندي كرده بود   جمع

  ».آسان است
  16، ج ششم، صاعترافات  98
  .كند، كشف كنم جا به او اشاره مي اي كه فلوريا در اين من نتوانستم يوناني 99
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 در اين   .اي را مجسم كن با افراد و جانوران، گياهان و كودكان، شراب و عسل              العاده  اورل، دورنماي فوق  
حاال يك اسقف پارسا، تويي كه زماني شريك سرخوش و محبوب        . دورنما، هزارتوي مخوفي نيز وجود دارد     

 را پيـدا    100ي آريادنـه    تواني رشـته    نمي. اي انتها گم شده     مجسم كن در اين هزارتوي بي      زندگي من بودي،  
هاي اين هزارتو راهنمايي كند و به سالمت، به بهـشتي            تواند تو را از ميان پيچ و خم         اي كه مي   كني؛ رشته 

روايـي   ارتـو حكـم  اما تمام متألهين مسيحي و افالطونيان در اعماق اين هز. زيستي به در برد    كه در آن مي   
زيرا هر يك از آنان بـه اشـتباه         . شود  شود، بر تعداد آنان افزوده مي       جا وارد مي   هر مردي كه بدان   . كنند  مي

چيـزي  . اكنون نوبت توست كه گمراه شوي     . ي شيطان است   باور دارد كه هر چيزي بيرون هزارتو، ساخته       
. اي  به گروه آن متألهين مـسيحي پيوسـته        چون تو هم  . گذرد كه هرچه را بيرون هزارتوست، نخواهي        نمي

يـا شـايد    . 101اي كه در دل تاريكي آن هزارتو هستند        خواراني تبديل شده   حال تو هم به يكي از آن انسان       
اما خدا را سپاسگزاري . كني ؟ تو زني را كه دوست داشتي، فراموش نمي102گفتم شكارچيان انسان بايد مي 

تـصوير  «تنهـا در رؤياهـاي تـو اسـت كـه         . ات كند   ندارد تا وسوسه   چون ديگر وجود  . اي كه از او جدا شده    
  .»103دهند چيزهايي كه با عادات قديمي ثبت شده بودند، به زندگي ادامه مي

پايد كه چگونه به تمام آفرينش او اهانـت           بسا او در جايي تو را مي        چه. باشد كه خداوند بر تو ببخشايد     
. جا غايـب بـود      اي كه در اوان زندگي، جايي بودي كه خداوند آن          تهبارها و بارها در اعترافات نوش     . كني  مي

اوديپ هم زماني كه از دلفـي بـه تـبس سـفر     . اي اما فرض كنيم تازه حاال است كه در مسير اشتباه افتاده  
 Corinthهـر آينـه بـه كورينـت         . انگيز او بود   آن هم اشتباه غم   . كرد، بر اين باور بود كه در مسير درست است         

اورل، از آن بهتر اين بود كه تو هم راه          . شد  مراتب بهتر مي    چيز به   رفت، همه   اش مي  پدر و مادرخوانده  پيش  
هـا و گياهـان ـ و در     توانيم عشق خداونـد را در گـل   جا ما هنوز مي در اين. يافتي راست را به قرطانجه مي

  .ونوس ببينيم

 
 شود و مينوتور هيوال را، كـه هـر          (Crete)ي كرت     قصد دارد وارد هزارتوي واقع در جزيره       (Theseus)وقتي تسئوس    100

ي نخي بـه او    گلوله(Ariadne)كرد، بكشد، آريادنه  پسر و هفت دختر جوان مي  نه سال يك بار از آتن درخواست هفت         
  .ي آن نخ، تسئوس موفق شد راه خود را از درون هزارتو بيابد با كمك رشته. داد
  .پانوشت پيشين. نك 101
102 Picator hominumل مـرقس، بـاب   انجيـ . ي التيني انجيل، كه به احتمال زياد فلوريا از آن استفاده كرده ، از ترجمه

» .گير خواهم گردانيد   گفت كه به عقب من آييد كه من شما را مردم          ) گيران را  ماهي(ها را     عيسي آن «: 17ي    اول، آيه 
  19ي  به انجيل متي، باب چهارم، آيه. نك

اي  بنـدي آگاهانـه   جا، تالشي بوده براي جمع   زنم كه تشبيه فلوريا در اين       من حدس مي  . 30، ج دهم، ص   اعترافات  103
  .شناخته در تقابل با تشبيه غار افالطون، كه حتماً آن را مي
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كند،  به ياد داشته باش هر روز كه طلوع مي      هميشه  «: مايلم كلماتي را از هوراس به تو خاطرنشان كنم        
امـا  . البته مشخص نيست كه امروز آخرين روز زندگي تـو باشـد           » .104تواند آخرين روز زندگي تو باشد       مي

خطيـب  . شود فكر كرد كه بـراي روح مـا هـم پـس از ايـن حيـاتي نيـست                     با اين تعبير، مي   . آمديم و بود  
خواهم كه اين امكان را يك بار ديگر در نظر بگيـري؛ ايـن                تو مي تواند چنين باشد و حاال از         سال، مي  كهن

  .كه اسقف هيپو هم ممكن است مرتكب اشتباهي بشود
جـا و     كنيم، و فقط ايـن      جا و در حال است كه ما زندگي مي          بسا اين   چه. زندگي كوتاه است؛ بسي كوتاه    

اي ـ و   درخشند، پـشت نكـرده   وز ميچيز هن رغم همه اگر چنين باشد، آيا به آن روزهايي كه علي. در حال
رسد تا تو     اي؛ جايي كه ديگر دستم به تو نمي        مسيرت را در هزارتوي تيره و تار عقايد و نظريات گم نكرده           

  را راهنمايي كنم؟
اين بدان معني نيست كه نبايد از روزهايي كه در اختيارمـان هـست              . كنيم  اورل، ما تا ابد زندگي نمي     

  .استفاده كنيم
بـه  «: اي تر دوست داري ـ در اواخر كتاب ششم نوشـته   ي روحت ـ كه از هر چيز آن را بيش  ربارهاما د

آرامـش تنهـا در كنـار تـو وجـود      . جا سـخت بـود      هر طرف چرخيد، به پشت، به پهلو، به روي شكم، همه          
  ».105دارد

 در كنار هم آرامـش      ما. افتم  هايي كه با هم در قرطانجه گذرانديم مي         بار ديگر به ياد تمام روزها و شب       
اما بـه ايـن وعـده وفـا         » .مايلم هر جا تو باشي، من هم باشم       «: همان زمان بود كه گفتي    . عميقي داشتيم 

همچون يك سارق خود را از من جدا كردي و در پيچ و خم الهيات مسيحي درانـداختي، بـي آن                     . نكردي
  .»106مرا در دست داشته باشيكه بند راهنماي 

ام به پايان رسـيده      آلوده و بدكاره   اكنون دوران جواني گناه   «: كني  ن كلمات آغاز مي   كتاب هفتم را با اي    
تـر    ثمري خـود بـيش      شد، از بي    تر بر سنم افزوده مي      اما هرچه بيش  . هاي مردي رسيده بودم     بود و به سال   
 تمـام   هـا   ثمـري؟ آيـا ايـن       آلوده چيست؟ بدكاره كدام است؟ يا بي       جناب، گناه  عالي» .107شدم  شرمنده مي 

  كنند؟ تعالي جدا مي چيزهايي نيستند كه ما را از خداوند باري

 
104 Omnem crede diem tibi diluxisse supermum 

  ، يعني با خداوند »با تو«؛ 16، ج ششم، صاعترافات  105
  100پانوشت . نك 106
  1، ج هفتم، صاعترافات  107
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ديـدم، متـصور      چـه را بـا چـشمان خـود مـي            برايم تصور واقعيت ديگري جـز آن      «: افزايي  در ادامه مي  
. اي در آن صورت، در جهت روشنايي نچرخيده      . حال مجسم كن كه واقعيت ديگري وجود ندارد       » .108نبود

  .يا بلكه از آن دور شده
تـواني ببينـي كـه دنيـايي در اطرافـت             ؟ آيا هنوز مي   109بيني، اورل   ها را بر درختان نمي      آخر مگر برگ  

هرچند به  . تواني خود را نابينا كني      دهد، مي   بيني به تو لذتي نمي      چه را با چشمانت مي      وجود دارد؟ اگر آن   
  .زعم من، اين خود كفر است

چـه    پذير است، از هـر آن      چه تباهي   آن«و وضوح دانستي    نويسي كه تدريجاً به روشني        قدري جلوتر مي  
. كنم كه اين حرفي معقول، متين، و قابل پـذيرش اسـت             اعتراف مي » .110تر است  ناپذير است، پست   تباهي

ي جوانـب، آيـا چيـزي بـه عنـوان             بـا در نظـر گـرفتن همـه        : آيد اين اسـت     هرچند پرسشي كه پيش مي    
ي مـن     ه آن متوسل بشود؟ و اگر وجود نداشـته باشـد، بـه عقيـده              وجود دارد كه روح ما ب     » ناپذير تباهي«

زنـم كـه      خب، حدس مـي   . پذيرهاست تر از گشتن به دنبال تباهي      معني  ناپذيرها بي  وجو براي تباهي    جست
چشمان تو هنوز از كاسه بيرون آورده نشده و در همين روال، اسقف هيپو هنوز در راه ملكوت اعلي، خود                    

   مرا ببخش اورل، ولي اين جز شور و شوق شاعرانه چيز ديگري نيست؟.را اخته نكرده است
چـه كالبـدي نـدارد مرقـوم          اي و عشقت را بـراي آن       چه را با چشم جان ديده       و باز در همين مقال، آن     

كسي را مجسم كن كه تنها به دليـل آن كـه آواز زيبـاتري را بـا گـوش جـان         . پشتم لرزيد اورل  . كني  مي
هـا و     يا فرد ديگري را در نظر بگير كه قادر است تمـام گـل             . از پرندگان را خاموش كند    تواند آو   شنيده، مي 

و بـاز كـسي را      . تري از عطر طبيعت را با مشام جانش بوييـده          درختان را بخشكاند، چرا كه شميم مطبوع      
 در  تصور كن كه قدرت دارد هر خانه و هر اثر هنري را در سراسر جهان منهدم كند، چون تمام عشقش را                    

  .گذاري كرده است چيزهاي غير جسماني سرمايه
كـس    و هيچ . كسي موي مرا نبوييد   . ها به رنگارنگي پيش نبودند      گل. براي من، پرندگان خاموش شدند    

امـا هرگـز    . به اين ترتيب، از هرچه بگذريم، من نيز در سرنوشت ديدو سهيم شـدم             . مرا در آغوش نگرفت   
  .نهم ارم، از دست نميات را كه در مشت د كاري نگين كنده

 
  پيشين 108
109 Frondem in sivis non cernis?بيني؟ از كثرت درخت جنگل را نمي«: شود ، ميي آزادي از آن ، كه ترجمه«  
  1، ج هفتم، صاعترافات  110
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  دفتر هشتم

آخر از هرچه بگذريم به آرامش دست       . پردازي  در دفتر هشتم، به شرح ايمان آوردن خود در ميالن مي          
در اين هنگام به زندگاني ابدي در تو اعتقـاد يافتـه بـودم؛ هرچنـد آن را از وراي                    «: اي نوشته. يافته بودي 

ناپذير رها شده بـودم؛   ي موجوديت وجودي تباهي ها درباره شكاما از تمام   . 111نگريستم  اي تيره مي   شيشه
  ».112يابند همان كه تمام موجودات از او هستي مي

ناپذير، كه تمام جهـان و هرچـه در او هـست را               احتمال دارد آن وجود تباهي     بسيار خوب، اورل عزيز،   
اي اسـت    گيري  كند، نتيجه   ده مي ز  چه مرا شگفت    آن. آفريده، از جمله زنان و كودكان را، وجود داشته باشد         

  .كني كه از باور خود مي
اي سنگين مرا به حـضيض       ام ناراضي بودم، مانند وزنه     از خودم به سبب زندگي دنياپرستانه     «: اي نوشته

من همچنان شديداً به «: دهي كه منظورت از زندگي دنياپرستانه چيست گاه توضيح مي   آن» .113كشاند  مي
اما او مرا به چيزي فراتـر از آن ترغيـب           . پولس رسول مرا از ازدواج منع نكرده بود       . عشق زنان پايبند بودم   

جـا كـه مـن موجـودي          لـيكن از آن   . داد تمـام مـردان از او تقليـد كننـد            مراتب تـرجيح مـي      كرد و به    مي
همان به تنهايي سبب ايـن شـد        . تري برايم داشت    النفس بودم، موضعي را برگزيدم كه راحت بيش        ضعيف
  ».114خليد فرسايي جانم را مي هاي جان بيمار شدم و نگراني. قرار به اين بر و آن بر رو بياورم يكه ب

به اين ترتيب، دو خواسته در وجودم به تقابل برخاسته بود؛ نيـازي قـديمي و                «: افزايي  كمي بعدتر مي  
  ».115ه بودو اين درگيري ذهنم را به دو پاره كرد. ديگري نوين؛ نيازي جسماني و نيازي روحاني

 
  :ي التيني آن ترجمه. 12ي  ، آيه13ي اول پولس حواري به قرنتيان، باب  نك به نامه 111
  .]ي الكترونيك حذف شده است متن التين در اين نسخه[
وقت خواهم يافت به نوعي  فهمم و آن ل جزئي را ميرو حا وقت روبه   بينم و آن    كه الحال به وساطت آيينه منعكساً مي      «

  ».ام كه يافته شده
  1، ج هشتم، صاعترافات 112
  پيشين 113
، اشاره به اين است كه مرد بهتر است خود را اخته كنـد تـا    »داد تمام مردان از او تقليد كنند        ترجيح مي «. پيشين 114

  .ـ م. در گناه نيافتد
  5، ج هشتم، صاعترافات 115
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مـان   تنگـي خـود را از دوري       اي به من نوشتي و در آن به روشني دل          حتماً در همين زمان بود كه نامه      
  .آن را به كشيش نشان نخواهم داد. اما لزومي ندارد كه از بابت اين نامه نگران باشي. هم بيان كردي

گيـر   هاي ايـن جهـان زمـين        با رنج پذيري   گونه به نحو دل    بدين«: كند  اعترافات تو چنين ادامه پيدا مي     
ام با افكار تو شبيه تالش كسي بـود كـه بخواهـد از               و درگيري . شده بودم؛ شبيه كسي كه در خواب است       

طبيعي است كـه    . رود  اش به حدي است كه دوباره به خواب فرو مي          خواب بيدار شود، ولي شدت خستگي     
 وقتي اعضاي بدنمان دچار رخوت و سـنگيني         با وجود اين،  . كس مايل نيست هميشه در خواب بماند        هيچ

دهيم در خواب بمانيم؛ هرچنـد از آن   اندازيم و ترجيح مي هستند، اغلب اين زدودن رخوت را به تأخير مي        
به همين نسبت، مطمئن بودم كـه بهتـر         . بريم، با وجود آن كه زمان بيدار شدن فرا رسيده است            لذت نمي 

  ».116ام را بخورم ال نفسانياست تسليم عشق تو بشوم تا فريب امي
جا جـز تكـرار مكـررات كـار      خواهي اين را تكرار كني؟ به نظر من در اين        آيا باز هم مي   ! اورل، واقعاً كه  

اش  عادت داري چيزي را بگيري و مدام درباره       . كني، كه در واقع در مورد تو غير عادي نيست           ديگري نمي 
از زماني كـه در نـوزده سـالگي         «: كني  رف را تكرار مي   يك بند همان ح   . طور  جا هم همين    اين. حرف بزني 

گـذرد؛ زمـاني    هاي بسيار دور ـ در حدود دوازده سال ـ مي    سيسرون را خواندم، سالHortensiusهورتنسيوس 
هـاي زمينـي و وقـف خـود را بـه              لـيكن پرهيـز از لـذت      . وجوي خرد در من زنـده شـد         كه ميل به جست   

وجوي آن بـه يـافتن        تنها يافتن آن كه واقعيت روند جست        نه. داختموجوي لذت واقعي، به تعويق ان       جست
ها دور و بـر آدم شـناور           حتّي اگر اين لذت    هاي جسماني ارجح است،     ها، پادشاهي جهان، و لذت     جتمام گن 

  ».117رسباشند و در دست
 من طهارت   خداوندا به «: دعا كردي . اي چگونه خداوند تو را از بند هواي نفس رها كرد           در ادامه نوشته  

زيرا خوفم از آن است كه دعايم را اجابت كني و بالفاصله مـرا              . و پرهيزگاري را عنايت فرما، اما نه در حال        
دادم اين اميال سيراب شـوند تـا آن كـه بـه ناگـاه پايـان                   من ترجيح مي  . از بيماري اميال نفساني برهاني    

  ».118 هم نبودمميل با تمام وجود مايل نبودم، با وجود اين بي... بگيرند
  .»119اش سبكسرانه نبود زيبا و سرخوش، اما شادي«و سرانجام عروس جديد آمد و تو را در بر گرفت؛ 

چون به تعبيـري در واقـع تـو ازدواج    . خواهم به تو تبريك بگويم      ام كه مي   چنان تحت تأثير قرار گرفته    
، او همان كسي بود كه به او تمايـل          اما از هرچه بگذريم   . كردي؛ حقيقت اين است كه با شهبانويي نامريي       

 
   پيشين116
  7، ج هشتم، صترافاتاع 117
  10 و 7، ج هشتم، صاعترافات 118
  11، ج هشتم، صاعترافات 119
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ي   توانستي ازوداج كني، بي آن كه مجبور شوي زن جديدي را به خانه              به اين ترتيب، مي   . پيدا كرده بودي  
براي پنهان كردن اين واقعيت كوششي      . چقدر بايد خوشحال شده باشد    . پس او پيروز شد   . مادرت بياوري 

  .و هم تو را غسل تعميد دادزمان هم براي تو زن گرفت  او هم. كني نمي
گاه  آن«: نوشتم از ازدواجت نويسي ـ داشتم مي  از غليان شديد احساسات خود پس از ايمان آوردن مي

راحتـي    براي آن كه مجال بـدهم اشـكم بـه         . طوفان شديدي درگرفت و به همراه خود سيلي از اشك آورد          
. دادم در تنهايي چنين كنم      ود بگريم، ترجيح مي   اگر قرار ب  . پيوس دور شدم   سرازير شود، برخاستم و از آلي     

در آن لحظه چنين احساسي     . توانستم از او فاصله گرفتم تا از حضورش احساس شرم نكنم            جا كه مي    تا آن 
گويا چيزي گفته بودم كه سبب شده بود صدايم بروز بدهد در مرز اشـك      . داشتم و او نيز متوجه شده بود      

حركـت مانـد؛ غـرق در بهـت و            جايي كه بـود، بـي      پيوس همان  آلي. تماين است كه برخاس   . ريختن هستم 
. كنم، خود را به زير درخت انجيري كـشاندم و مهـار اشـك را رهـا كـردم                    بي آن كه بدانم چه مي     . حيرت

  ».120باريد؛ تو گويي قرباني محبوبي براي او است همچون باران بهاري از چشمم مي
. يري پناه جستي و به عبـارتي ايـن دايـره را تكميـل كـردي               طور، پس بار ديگر زير درخت انج        كه اين 

» ايـد؟  تا حال به رم رفته    «: از من پرسيدي  . جا در قرطانجه انديشيده باشي      قاعدتاً بايد به درخت انجير اين     
چـه پـس از آن رخ داد كمـابيش            چون در روشنايي اعترافات، آن    . لرزد  كنم، پشتم مي    وقتي به آن فكر مي    

آيا امكان دارد از سيل اشكي كه از چشمانت جاري شد، قطراتي هم براي من بـوده                 . مايدن  گويانه مي  پيش
  باشد؟

اكنون كامل شـده    . تا زماني كه در زير درخت انجير از پاي درآمدي، آينياس سرزمين موعود را نيافت              
  .121چيز بر عشق پيروز شده بود همه: بود

زيرا تو  ... آوخ كه چقدر شاد شد    .  چه اتفاقي رخ داد    گوييم  به او مي  . سپس نزد مادرم رفتيم   «: اي نوشته
اكنون ديگر نه ميل به همسر داشتم و نه چيز ديگري كه در اين جهان به آن                 . مرا به خودت خوانده بودي    

هاي پيش او مـرا در   ي آن درخت ايماني ايستاده بودم كه سال   زيرا من اكنون بر شاخه    . ايمان داشته باشم  
چـه تـصورش را       مراتـب فراتـر از آن        اندوه او را به شعف تبديل كرده بودي؛ شعفي بـه           تو. رؤيايي ديده بود  

 
  12، ج هشتم، صاعترافات 120
121 Omnia vicerant amorem .را » چيز فـاتح خواهـد شـد    عشق بر همه«ي ويرژيل،  جا فلوريا جمله به گمان من در اين

الزم بـه يـادآوري اسـت كـه     . Omnia vincit amor: چون در متن ويرژيل و نيز نظم كلمات چنين آمده. معكوس كرده
  .بود) ونوس(آينياس، پسر آفروديت، ايزدبانوي عشق 
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اي از پشت من به دسـت    داشت از طريق نوهعتر از چيزي كه زماني توق  تر و باارزش   و نيز بس ناب   . كرد  مي
  ».122آورد

كردي؟ تـو كـه      از اين دايره، قدري شتاب       آدئوتادوسي   كني براي حذف بالقوه     خودمانيم؛ آيا فكر نمي   
چاره هم در اين سن پرهيزگاري        نكند پسرك بي  . دانستي  بار او چيزي نمي    در اين مقطع از سرنوشت اندوه     

زاده بـود و     دانستي؟ خب، البته او حرام      را پيشه كرده بود؟ يا از آن فراتر، نكند كه اصالً او را پسر خود نمي               
  .ايم ي آخر تراژدي نرسيده ما هنوز به پرده

، آدئوتادوس«: اي ، در كتاب نهم نوشته    Vercondusي سفر بازگشت از ملك بيرون شهر به وركوندوس           درباره
حـدود  . خداوندا، تو لطافت را در حق او تمام كرده بـودي          . ي گناهم، را به همراه برديم      ام، ثمره  پسر واقعي 

تعالي، تو را به     باري. رفت اما ذكاوتش از بسياري مردان خردمند فراتر مي       . گذشت  پانزده سال از سنش مي    
هاي ما را به چيزهـاي زيبـا         ي كل كائنات هستي و قادري كه گناه        گزارم، تو آفريننده   سبب الطافت سپاس  

و تربيتي كه از آغاز كودكي به او داديـم،          . زيرا سهم من در آن پسر، جز گناه چيز ديگري نبود          . بديل كني 
  ».123ا شكرگذارممن تو ر. تنها و تنها خواست و مرحمت تو بود

وگويي است ميان مـن و   و اين گفت. آموزگارام با عنوان   كتابي نوشته «: دهي  سپس به نوشتن ادامه مي    
 آدئوتـادوس هايي است كه      راستي انديشه   كند، به   داني تمام افكاري كه مخاطب من بيان مي         تو بهتر مي  . او

واقعيت اين است   . تر هم بودند   كه باارزش تري نيز شنيدم      يزهاي بيش چ من از او     .در شانزده سالگي داشت   
و چه كسي جز تو قادر است چنين اعجابي بيافريند؟ تو او            . لرزم  كه از شدت هوش و ذكاوت او بر خود مي         

توانم بدون دغدغه و بـا خيـال راحـت بـه دوران كـودكي،               پس مي . را از اين زندگي زميني بس زود بردي       
  ».124شباب، و تمام زندگي او بيانديشم

لرزم؛ امـا بـه       من نيز بر خود مي    . توانم پنهان كنم كه خواندن اين سطور چقدر دلم را به درد آورد              ينم
در ايـن مـورد   .  را از زندگي محروم كرد يا كـس ديگـر  آدئوتادوسدانم كه آيا خداوند       من نمي . دليل ديگر 

 آدئوتـادوس جنـاب،    عـالي . دانم كه اين تو بودي كه او را از مادرش جدا كردي             قدر مي   همين. نظري ندارم 
مرگ نشد و هـر دوي مـا را          مگر زماني كه تحت مراقبت تو بود از دست نرفت و جوان           . تنها فرزند من بود   

  تنها نگذاشت؟
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بازي بـه    ي زن هوس     نيز به وسيله   آدئوتادوساكنون بايد چه سرخوش باشي و فارغ از نگراني كه مبادا            
تـر نگـران آن بـودم كـه مبـادا روزي او نيـز در مقابـل          بيشمن شخصاً. زير درخت انجيري كشانده بشود   

  .125ذليل پرهيزگاري به زانو درآيد؛ همچون برده و شوهري زن

 
وجو كردم، كاربرد ايـن       اما من هرچه جست   . ، از عهد باستان در زبان نروژي وجود داشته است         »ذليل زن«اصطالح   125

كنـد كـه     اسـتفاده مـي    crepundiaي    جـا فلوريـا از واژه       در ايـن  . هاي باستان نيافتم   هاي زبان يا متن     هنگواژه را در فر   
ي   از واژه » زيمبـو  زلم«و  » دولنگ النگ«بازي كودكان است، ترجمه كرد، يا        توان آن را به جغجغه، كه نوعي اسباب         مي

crepo   ا  . تق جرينگ يا تق   تلق، جرينگ   به معني تلقامcrepida             همچنين در يوناني به معني كفش دمپـايي نيـز هـست 
اي دقيق از جمله بكنيم، فلوريا پرهيزگاري اورل را بـه            پس اگر بخواهيم ترجمه   . كه از همان فعل برگرفته شده است      

  .ام  استفاده كرده”hen pecked“ي  ي متن او، از واژه من در ترجمه. كند نگ او تشبيه ميدول النگ
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  دفتر نهم

هاي اصلي كه مد  تر به نكته گذرم تا سريع كنم و از نقل بسياري مسائل درمي     جا از تو پيروي مي      در اين 
تـر بـرايم      ام و چند ورق بيش     رف خريد كاغذپوست كرده   ام را ص   عالوه نيمي از سرمايه     به. نظرم است برسد  

  .نده استنما
» وگوي جـذابي    گفت«جا تو و مونيكا       آن. در راه بازگشت به آفريقا، به اوستيا در كنار رود تيبر رسيدي           

، كـشف   »شوند  ذات زندگي جاويدي را كه قديسان در آن سهيم مي         «داشتيد كه طي آن، تالش كردي تا        
هـاي جـسماني، در بـاالترين        ترين لذتي كه حس     د كه بيش  اين نتيجه رساني  « تو را به     وگو  تاين گف . كني

گنجيـد؛ چـه      آورند، حتّي در مقام مقايسه با زندگي جاويد هم نمـي            شان به وجود مي    اوج درخشان زميني  
  .»126رسد به اين كه مطرح شوند

الجـرم بـا كمـال      .  هـستم  اي كرده  ولي من اكنون زن تحصيل    . جناب گستاخي مرا بر من ببخش، عالي     
اي را به عرضت برسانم و آن اين است كه افاضات تو بـه سـحر و                  كنم الزم است نكته     فروتني، احساس مي  

باشـي؟   سـاز بـه خطـا رفتـه        خصوص و سرنوشت    ي آخر به    آمديم و در مورد نكته    . تر شبيه است    جادو بيش 
من شخصاً بر اين باورم كه اگر به خـود  . دهي زماني كه هنوز با هم بوديم، گفتي كه جايزه را به اپيكور مي      

ي ديگـري نداشـتي و       چـون در آن صـورت چـاره       . گشتي   به قرطانجه برمي   آدئوتادوستو بود، بالفاصله با     
گاه عـشق زمينـي       كنم آن   جا زندگي كني و تصور مي       مجبور بودي كه مانند يك انسان كامل، اكنون و اين         

  . تقسيم كنيداشتي كه با من و ديگران تري مي بيش
. كننـده صـادر كنـيم      هاي محكوم  ي عشق داوري    زندگي به قدري كوتاه است كه ما وقت نداريم درباره         

  .بافي كنند گاه فلسفه ها بايد ابتدا بزيند، آن اورل، انسان
چون در اوستيا بود كه با تب بستري شد و تـو  . البته تحت هيچ شرايطي نبايد مونيكا را فراموش كنيم   

اي، از  با اعتماد به نفـس مادرانـه  «ي او با برخي از دوستانت شنيده بودي كه     گريخته اي جسته ه از صحبت 
  .»127چه خوب است مردن«سخن گفته بود و اين كه » نفرت از اين زندگي

منظورم اين است البد چون توانسته بود از اين زندگي متنفر باشد، پارسا شده              . او شخص پارسايي بود   
زيـرا مـا كـه    . ماند كـه تـو از آفـرينش پروردگـار متنفـر باشـي        ناچارم بيافزايم بدان مي   با وجود اين،    . بود
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هـايم را تكـرار      متوجه هستم كـه دارم حـرف      . دانيم خداوند جهان ديگري را براي ما خلق كرده است           نمي
 خود را   ، به همين اندازه بكرات    اعترافاتجناب، شايد اين به علت آن باشد كه تو هم در             ولي عالي . كنم  مي

من معتقدم كه طرد اين زندگي، نوعي تفرعن انساني است ـ آن هم به نفع هستي ديگـري   . كني تكرار مي
  .اي ي جهاني آرماني فراموش نكرده هايي درباره حتماً نقد ارسطو را از ديدگاه. كه بسا انتزاعي بيش نباشد

اما حـق نـداريم بـا       . يز دل ببنديم  ما مخيريم كه به زندگي پس از اين ن        . اورل، زندگي بس كوتاه است    
يابي به جهـاني كـه چيـزي از آن           اي براي دست   خودمان و ديگران بدرفتاري كنيم؛ كمابيش مانند وسيله       

در . كنـي   هايت عنايتي به آن نمـي       يك از كتاب    عالوه امكان ديگري وجود دارد كه تو در هيچ          به. دانيم  نمي
هـاي فـردي بررسـي        كان وجود زنـدگي جاويـد را بـراي روح         كم ام   مقام، حق بود دست    مقام خطيبي عالي  

پنداري ممكن است تفاوت      هاي داوري با آن چيزهايي كه تو فرض مسلم مي          كردي و نيز اين كه زمينه       مي
ي عاشقانه با زن در زندگي يك لرد، لزومـاً از جـدا               به عنوان مثال، به نظر من داشتن رابطه       . داشته باشند 

برم كه خداوندي كه  من شخصاً از اين تصور لذت مي. تري نيست   رزندش گناه بزرگ  كردن مادري از تنها ف    
زمـاني كـه بـاردار بـودم را بـه يـاد             . زمين و آسمان را آفريده، همان خدايي است كه ونوس را خلق كـرد             

 حتّي آن زمان هم مرا بر هر زن ديگـري تـرجيح           . دادم  آوري؟ يا هنگامي كه نوزاد را با پستانم شير مي           مي
  .دادي مي

  آيا در آن زمان، از هميشه از خداوند دورتر بودي؟
حتّـي زبـانم الل،     . دانم  حرف من اين است كه نمي     . دانم  يك از اين چيزها را مي       گويم كه هيچ    من نمي 

گويم كه ممكن است به ارزيابي پشت كـردن بـه تمـام               فقط مي . گويم كه به داوري الهي ايمان ندارم        نمي
و ايـن   . ها توسط اسقف هيپو رگيوس، هم باور داشته باشم         ها و نوازش   نكار تمام گرمي  هاي جهان، و ا    لذت

  .است اعترافات فلوريا
وسـه سـاله     اش، همان روزي كه مـن سـي        وپنج سالگي و در نهمين روز بيماري       سپس مونيكا در پنجاه   

اش   از جـسم خـاكي     اين روح پرهيزگـار و مـؤمن      «گاه    پس آن . آفرين تسليم كرد، اورل    شدم، جان به جان   
 پـسرم، بـا صـداي بلنـد بـه زاري            آدئوتـادوس زماني كه نفـس آخـر را كـشيد،          «: اي نوشته» .128جدا شد 
زيرا هرچند ممكن است    . آن اشك و زاري براي سوگ مرده برازنده نبود        «اما تو احساس كردي     » .پرداخت

مرگ آنـان بـه ظـاهر نـوعي         چنين كاري براي مردگان به خاطر سرنوشت محتومشان، يا به دليل اين كه              
  .»129در حقيقت، مرگ نبود. نابودي كامل است مناسب به نظر برسد، ليكن مرگ براي مادر بدبختي نبود
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كني كـه خـود تـو هـم احـساس درد              پنهان نمي . خداوند روحش را قرين آمرزش فرمايد، اسقف عزيز       
.  رهـا كـردي تـا سـرازير شـود          و به محض آن كه تنها شدي، مهار اشك را         . كردي؛ دردي تلخ و گزنده      مي

آخر ممكن بـود آن     . كردي  واقعيت اين است كه از اشك ريختن براي مرگ مادرت كمي احساس شرم مي             
  .هاي زميني بدانند بستگي تو به حس اي از دل را نشانه

جـا نباشـد      كنم بي   ؟ فكر مي  130كرديم  آيد يك بار با هم از نخوت قهرمانان يوناني صحبت مي            يادت مي 
. 132خواهي صبر مـرا بيازمـايي اورل        آخر تا كي مي   . 131جا يادآوري كنم كه تو هم فقط يك انساني         در اين 

 مانـده   تالبته اگر حسي در وجود    . برخورداري» هاي زميني  جسم«وتاب بخوري، تو هم از       هر قدر هم پيچ   
  خصوصي كه اكنون داري چه نام دارند؟ هاي به راستي آن حس. باشد

  ...رل خودم دريافت كردمي دوم را از او بعد نامه
 به رم رفتي و نزديـك بـه   آدئوتادوس به خاك سپرده شد، به همراه 133پس از آن كه مونيكا در اوستيا 

چـرا؟ آيـا    . نويـسي   جناب، از اين يك سال چيزي در اعترافات خود نمـي           ولي عالي . جا ماندي   يك سال آن  
  حتّي نياز تو به اعتراف هم محدوديت دارد؟

تـرين     اما تو به بزرگ    .134ت اعتراف دارويي است براي كسي كه منحرف شده باشد         سيسرون نوشته اس  
تـوان از     ي تراژدي قلم بكـشي؟ چگونـه مـي         تواني بر آخرين پرده     آخر چطور مي  . كني  خطايت اعتراف نمي  

  را حذف كنيم؟» آن«تراژدي چيزي آموخت، اگر 
اكنـون  .  و ترديد و تهي بودن شده باشيپس از مرگ مونيكا، ظاهراً بايد ناگهان دچار موقعيتي از شك          

اورل، دلت بـراي مـن تنـگ    . مونيكا رفته بود و دلت براي من تنگ شده بود      . تنها مانده بودي؛ با يك پسر     
اما بنا نبـود كـه او هرگـز مـرا           . گذشت  دو سال از جدايي ما مي     . تنگ بود   هم براي من دل    آدئوتادوس. بود

  .يدمگاه او را ند و من نيز هيچ. ببيند
خـاطرت   جا با نقل قول تمام نامه آزرده        من قصد ندارم در اين    . ات نوشتي كه مونيكا مرده است      در نامه 

هـاي مديـدي اسـت كـه بـه هـم خـورده و                 ات مـدت   اما مشتاق بودي به من خبر بدهي كه نامزدي        . كنم
 

ي التينـي   جـا از واژه  فلوريا در ايـن . گرفت  قرار ميnemesis ـ كه در مقابل خشم خدايان  hybrisي يوناني  نك واژه 130
superbiaكند  استفاده مي.  

131 Te hominem esse memento .كـه سـرداري فـاتح، طـي مراسـمي وارد روم      رسم بر اين بود كه اين كلمات را زماني 
  .كردند شد، در گوش او زمزمه مي مي

  »كني؟ كاتيلينا، تا چند از صبوري من سوء استفاده مي«: (Catilina)ي سيسرون به كاتيلينا  نك به خطابه 132
ا اورا را بـراي     روي كليساي سـانت     ، مزار مونيكا در اوستيا، توسط دو پسربچه كه زمين روبه          1945در تابستان سال     133

  .كردند، كشف شد كار گذاشتن تير بسكتبال گودبرداري مي
134 Fit erranti medicina confessio 
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: اي نوشـته . دت بيـاورم  ي نهـايي نامـه را بـه يـا           اما الزم است جملـه    . وجه خيال نداري ازدواج كني      هيچ  به
مايلم تـو را ببيـنم،      . توانستي در اين لحظه نزد ما باشي        اي كاش مي  . فلوريا، چقدر دلم برايت تنگ است     «

توانم، اما    و نمي . توانم  خواهم، اما نمي    مي. خواهد  خواهد تو را ببينم و هم در عين حال دلم نمي            هم دلم مي  
  ».مايلم

گـاه ايـن تـصميم      ر است كه تصميم بگيرد و آيا عجيب است كه گـه           در اين صورت گاه براي آدم دشوا      
دهـم كـه      اما كاري را انجام مي    . دانم چه چيز براي من بهتر است        مي«:  نوشته است  Ovidاشتباه باشد؟ اويد    

  ».135برايم ضرر دارد
اورل، چقـدر لطـف     . اي براي مـادرش بنويـسد       هم چند كلمه   آدئوتادوساي   جاست كه گذاشته    در اين 

  . همه سال دوري، از نوشتن به من لذت برده بود چون حتماً پس از اين. ردي و چه با مالحظهك
ايـن بـود كـه    . فقدان متقابلي بود و من از فحواي كالم نامه چنين برداشت كردم كه مايلي مرا ببينـي   

  .يار بودم و ظرف دو سه روز اسباب سفرم مهيا شد بخت. عازم رم شدم
» ايد؟ تا به حال به رم رفته     «: شد  اي مدام در گوشم تكرار مي      وارد رم شدم، جمله   وقتي براي دومين بار     

اما فقط پس از چنـد روز بـار     . گرفتم  وتنها بودم و براي يافتن مسيرم، بايد از مردم نشاني مي           و اين بار تك   
  .مهايمان را به دور هم حلقه كني ديگر در آونيتن همديگر را مالقات كرديم و توانستيم دست

توانستيم   جا كه مي    نگاهمان سخت و در هم گره خورده بود و تا آن          . مدتي مديد در همان حال مانديم     
تـر نيـستيم كـه بـه          رسيد كه ما يك روح بـيش        آيا در آن ساعت به نظر نمي      . كاويديم  ژرفاي نگاهم را مي   

گفتي از ايـن  . اي وش نكردهاي خود را در خود بازتاب داده بود؟ اورل، بعد چيزي گفتي كه حتماً فرام     گونه
  . پس بايد هميشه نزد من بماني

. نكـردي » سـقوط «ي كوتاه، زندگي مشترك پيشين ما را از سر گرفتي، تـو              وقتي كه براي چند هفته    
ي تاريـك الهيـات مـسيحي، رسـتاخيز جديـدي يافتـه              منظورم اين است كه پس از مدتي زندگي در دره         

فقـط  . ، چيزي نيست كه بتوان به خداونـد يـا انـسان اعتـراف كـرد     چه در آن چند هفته رخ داد      آن. بودي
  .نويسي ي اين روزها در كتابت نمي اميدوارم به علت حوادثي كه بعداً رخ داد، چيزي درباره

هاي سـلطنتي تماشـا كـرديم؟        آيد زماني را كه از فوروم پايين رفتيم و ريزش برف را بر كاخ               يادت مي 
هايـت   بعد چنان مرا به خود فشردي كه توانستم گرماي خون را در رگ            . متوجه شدي كه من سردم است     

 
135 Video meliora proboque, deteriora sequor19ي  ي پولس حاري به اهل روم، باب هفتم، آيه  نك به نامه:  
  .]ي الكترونيك حذف شده است متن التين در اين نسخه[
  ».كنم خواهم مي آورم، بلكه بدي را كه نمي خواهم به جا مي ويي را مينه آن نيك«
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. خواست كه به تو نزديك باشم       اما دلم مي  . كني  آيد كه برگشتم و به تو گفتم حيا نمي          يادم مي . حس كنم 
  .ما دو فرد بوديم با يك نياز

ـ       كم آن   زيرا دست . توانستيم زير يك سقف با هم زندگي كنيم         نمي خواسـت    ت نمـي  طور كه گفتـي، دل
اما فكر كـردي    .  من از شدت اشتياق ديدن او به مرگ نزديك بودم          . مرا در ابتداي ورودم ببيند     آدئوتادوس

اين بود كه اتاقكي را در      . شود  كه اگر اتفاقي بيافتد كه اين گردهمايي بزرگ را مانع شود، بسيار نااميد مي             
  .جا ببينيم توانستيم همديگر را آن باالي آونتين اجاره كردي؛ مكاني كه فقط من و تو مي

توانيم آن زمستان را فراموش كنـيم؟ بـاري ديگـر در دربـار ونـوس بـوديم و آزادانـه                       اورل، چگونه مي  
اي  كنـي بـه درخـت پژمـرده         آيا اين تو نبودي كه گفتـي حـس مـي          . توانستيم در بازوان او بازي كنيم       مي
  ي، از باران پاييز سرحال آمده باشد؟ماني كه ناگهان پس از يك تابستان خشك و طوالن مي

 بعد از ظهـري، پـس      .كنم  به خاطر حفظ آبروي تو نيست كه شرح اين وقايع را موجز و كوتاه مرور مي               
آوري چگونـه مـرا       به خـاطر مـي    . سپس مرا زدي  . ي ونوس، با خشم به سوي من برگشتي        از تقسيم هديه  

 معاني و بيان بودي، چنان مـرا زدي كـه بـه مـرز                استاد محترم علم   يكتك زدي؟ تو اورل، تويي كه زمان      
بايـست بـه      و اين من بودم كه مي     . ات كند  چون اجازه داده بودي كه نرمش من وسوسه       . هوشي رسيدم   بي

بـا خوشـحالي دوبـاره چنـين        . ام تر، از هـوراس نقـل قـول آورده         پيش. بازي تو سرزنش بشوم    سبب هوس 
  ».دهند ز اشتباه بپرهيزند، معموالً خالف آن را انجام ميخواهند ا هاي احمق مي وقتي آدم«: كنم مي

كشيدي، اسقف، چون اكنون بار ديگر خطـري بـراي رسـتگاري روح تـو شـده                   زدي و فرياد مي     مرا مي 
. گمان كردم قصد داري به حد مرگ مـرا بزنـي          . سپس چوبي برداشتي و بار ديگر سخت مرا كوفتي        . بودم

نگـران جـان   . آوردي گرفتي كه از اخته كردن خود به دست مـي   مي اي را  چون در آن صورت همان نتيجه     
آورم در حال     ريخته و نااميد و شرمسار از اورل خود شده بودم كه دقيقاً به ياد مي               چنان درهم . خود نبودم 

  .آرزو كردم اي كاش يك بار براي هميشه جانم را بگيري و خالصم كني
ي  مـن آن بـره    . براي رستگاري روحت به من پشت كنـي       توانستي    به يكباره چيزي شده بودم كه نمي      

  .آمد ريز قرباني بودم كه براي گشوده شدن درهاي بهشت الزم مي خون
ولـي چنـد جراحـت      . از زدن من دست برداشـتي     . اين را هرگز فراموش نخواهم كرد     . بعد زار گريستي  

توضـيح دادي اكنـون     . رديمرا دلداري دادي و از من تقاضاي بخـشايش كـ          . و تو گريستي  . خونين داشتم 
  .جا نيست چيز متفاوت است، مونيكا ديگر اين همه
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كردي؛ گاه به من و گـاه بـه خـداي     فشردي و براي بخشوده شدن التماس مي     هايت را به هم مي      دست
سردم بود، چون هنوز    . من احساس سرما و وحشت داشتم     . هاي مرا بستي   اي بافتي و جراحت    پارچه. يگانه
  .ترين تصوري از آن نداشتم زده بودم، زيرا خشونتي را ديده بودم كه كم وحشت. مريزي داشت خون

عصر قديم، زماني به پايان رسيده بود كه مـا          . تو گويي چيزي كامالً نوين آغاز شده بود؛ عصري جديد         
سپس چند سال شك و ترديد و اغتـشاش در پـي            . ي آرنو گذشته بوديم    دو نفر با هم از روي پل رودخانه       

من اما فقط بـه يـك       . گاه عصر جديد آغاز شد؛ زماني كه تو ناگهان بر من حمله آوردي              و آن .  آمده بود  آن
  ».تو، اورل، به تو«: انديشيدم چيز مي

 آدئوتـادوس ديگر از تو خبـري نداشـتم تـا آن كـه دو سـال بعـد،                  . بعد مرا به قرطانجه پس فرستادي     
  .مرگ شد جوان
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  دفتر دهم

اجـرا  » 136خـدايان جنگلـي    نيم«ي پاياني     اكنون فقط بايد پرده    . به پايان رسيد   انگيز اسقف، نمايش غم  
  .ام هايي هم از كتاب دهم تو برگزيده قول زيرا من نقل. شود

ام كه چگونه در حال نيايش خداوند با حس از پس حس و شور از پس شـور                   تر، بارها اشاره كرده    پيش
هرچند كه بـراي تـو سـخت اسـت          . در وجودت نداري  گونه حس زميني      كني، چون ديگر هيچ     برخورد مي 

ايـن  . تـر   ات را چنان تنظيم كني كه تنها براي بقاي سالمتي تو كافي باشد و نه بـيش                 مصرف غذاي روزانه  
: اي نوشـته . »جسمت را مهار كني   «اي تا    برگزيده» داري صورت روزه «اي روزانه را اغلب به       است كه مبارزه  

وانستم يكباره و براي هميشه تصميم بـه اجـرايش بگيـرم و هرگـز بـه آن                  ت  چون اين چيزي بود كه نمي     «
  ».137بازنگردم، آن سان كه توانستم با اميال نفساني بكنم

خداونـدا، و   «: اي نوشته. چون اين جايي بود كه قصد داشتم به آن برسم         . جا رسيديم   بار ديگر به همان   
اي كه بـه چيـز       واج را مجاز كني، ما را تشويق كرده       ي خارج از ازدواج را حرام كردي و حتّي اگر ازد            رابطه

جا كه پرهيزگاري را به من ارزاني كردي، اين، حتّي پيش از آن كـه كـشيش                   و از آن  . بهتري روي بياوريم  
ام، هنـوز تـصاوير      ي من، كـه از آن بـسيار سـخن گفتـه            اما در خاطره  . شعاير مذهبي تو بشوم، اتفاق افتاد     

كنند؛   ها خود را به من تحميل مي        آن  . اند هاي كهن اخذ شده    دهند كه از عادت     مياعمالي به زندگي ادامه     
خـواهي، بلكـه بـه       تنهـا بـه لـذت       نـه . كنند  اما در خواب مرا وسوسه مي     . نه چنان با قوت، زماني كه بيدارم      

را تـصور   چه    اي بر روح و جسم من دارند كه آن         انگيز چنان غلبه   اين تصاوير وسوسه  . پذيرش و انجام عمل   
چيزي را كه در      اي كه هيچ   كند تا تسليم اعمال آن بشوم، به گونه         ام، مرا ترغيب مي    كنم در خواب ديده     مي

بـارالهي، خداونـدا، پـس مـن خـودم          . بينم، قادر نيست مرا به چنان تـسليمي وادارد          واقعيت و بيداري مي   
  »؟138هستم. نيستم

 
بـه نمـايش    ) سـاتير (خدايان جنگلي    اصطالح نيم  هاي به  هاي يوناني، نمايش   در عهد باستان، در پي اجراي تراژدي       136

ان نيمي بز و    ش خدايي بودند كه ويژگي ظاهري     وجوش و نيم   خدايان جنگلي، موجودات سرزنده، پرجنب     نيم. آمد درمي
من در كاربرد اين جمله از طرف فلوريا، در تشبيه كتاب دهم آوگوسـتين بـه نمـايش سـاتير، طنـز             . نيمي انسان بود  

روحاني كه از دست نيازهاي جنـسي و غرائـزش تـا روز              ي آن به اسقفي نيم     خصوص به دليل اشاره     بينم؛ به   زيادي مي 
  .كند مرگ ناله و زاري مي

  31، ص، ج دهماعترافات  137
  30، ج دهم، صاعترافات 138
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ي فقيـري در زمـين خـاكي          شايد بهتر بود كـه بـرده      . اي از خودت باشي    بسا تو فقط سايه     نه اورل، چه  
  .139مقام در آن هزارتوهاي تيره و تار الهيات مسيحي بودي تا كشيشي عالي مي

: هايي از اين دسـت يـاري كنـد          شوي تا تو را براي پاسخ به پرسش         يك بار ديگر به خدايت متوسل مي      
كند، نـابود     ي در خواب هم مرا رها نمي      آيا رحمت تو بدان حد نيست كه اين شر و شور ناپاكي را كه حتّ              «

كني، تا روح من ـ كـه    تر شامل من مي تر و بيش كني؟ خداوندا، ترديد ندارم كه رحمت الهي خود را بيش
در آن صـورت ديگـر بـا خويـشتن در جـدال      . بر شـود  ها آزاد شده ـ بتواند مرا به سوي تو راه  از دام هوس

كنـد تـا    يز، جسم را در خواب وادار به آن خفت و شرمـساري نمـي  انگ نخواهد بود و به سبب تصاوير هوس      
ي آن را واداري بـه ايـن چيزهـا ميـل     رفقط تـو قـاد  . مجالي به گناه دهد؛ نه، حتّي آن را نخواهد خواست      

  »...140نكند
تو ديگر نزديك   » 141آورد  تر به دست مي     خواهد، كم   تر مي   آن كه بيش  : نويسد  چاره، هوراس مي    اورل بي 

بـالم كـه چنـين        عالوه بر خـود مـي       به. ام بايد اعتراف كنم كه تحت تأثير قرار گرفته       . گي هستي پنجاه سال 
در آن روز بهاري در قرطانجه، وقتي كـه آمـدي و كنـار مـن در زيـر                   . ام تأثيري محوناشدني بر تو گذاشته    

ميـال  ا«لـيكن   . چنـين آتـشين از آب درآيـد         كردم عـشق مـا ايـن        درخت انجير نشستي، هرگز تصور نمي     
چون . رسد اكنون ديگر در اين حد شعورم مي. توان منكوب كرد را با پرهيزگاري و كف نفس نمي   » نفساني

: يا به قول زنـون    . 142تواند طبيعتش را عوض كند      جناب، او نمي   عالي. دهد  گرگ فقط پوستش را تغيير مي     
  »؟143چنين دشوار باشد ي خود اين چرا بايد فرار از سايه«

هـا كنـاره      آن  بريم، بايـد بيـاموزيم كـه چگونـه از              اگر از طعم غذا و عشق لذت مي        پس به اين ترتيب،   
. ي حـس بويـايي خـود را خـالص كنـي      اي براي هميـشه از وسوسـه   اي كه آماده  همچنين نوشته . بگيريم
جـا در روي      منظـورم ايـن   . پرسم كه سرانجام براي ما چه چيزي باقي خواهد ماند           جناب، از خودم مي    عالي

 
: كنـد   وار سرزمين مردگان بـازي مـي       ي زندگي سايه   در زمينه ) آشيل(جا با كلمات آخيلوس       احتماالً فلوريا در اين    139
و . اوديسه، اثـر هـومر  » .اي در درون زمين باشم تا پادشاهي در عالم مردگان نواي زجركشيده دهم بي  من ترجيح مي  «

كند ـ در قلمرو مردگان كليسا ـ چه خـود او بارهـا و      اي تشبيه مي ي زنده  آوگوستين را به مردهبه اين ترتيب، فلوريا
  .كند را به مرگ تشبيه مي» شور نيازهاي جنسي«بارها زندگي توأم با 

  30، ج دهم، صاعترافات 140
141 Multa petentibus desunt multa 

  ”.Lupus pilum mutat, non mentem“: المثل است بازي كالمي با اين ضرب 142
تغييرناپـذير  » وجود«قد بود فقط ت پيش از ميالد، كه مع460، فيلسوف يوناني حوالي (Zenon of Elea)زنون الئايي  143

حقيقت دارد و براي اثبات اين نظر به ابطال نظر مخـالف، يعنـي حقيقـت داشـتن تكثـر و تغييـر پرداخـت و در آن                            
كنـد    جا به نقل قولي اشاره مي       اما بازي با كلماتي كه فلوريا در اين       . رح كرد پشت را مط   ارتباط، پارادكس آشيل و الك    

  .ي فلوريا است كه به خطا رفته يك از منابع موجود ثبت نشده است، به احتمال زياد حافظه كه در هيچ
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لـذتي كـه از     «: اي نوشـته . هاي خطرناك خـود را دارد      داني، حس شنوايي هم وسوسه      آخر مي . استزمين  
. آزادم سـاختي  . اما تو مرا رهـا كـردي      . بريم هم وادارم كرده بود تا زير يوغ آن گردن خم كنم             شنيدن مي 
شد و بـا صـدايي      بخ  شنوم كه كالم تو به آن روح و زندگي مي           هنوز وقتي آهنگي را مي    كنم كه     اعتراف مي 

كنم، بـدون آن كـه        به اين ترتيب، گناه مي    ... كنم  شود، احساس رضايت مي     خوش و هنرمندانه خوانده مي    
كنـي اي كـاش نواهـاي         اي گـاه آرزو مـي      نوشته» .144كنم كه گناه است     اما بعد احساس مي   . متوجه بشوم 

هاي تو، بلكـه از تمـام    ه فقط از گوششدند؛ ن كنند، حذف مي اي كه مزامير داوود را همراهي مي  العاده  فوق
 اهل اسكندريه، بنا Bishop Athanasiusكنم اسقف آتاناسيوس  و از اين روست كه فكر مي  «: دهي  و ادامه مي  . كليسا

ي كليسا را وا داشته بود كه        او خواننده : ام، روشي بس پسنديده در پيش گرفته بود        بر چيزهايي كه شنيده   
  ».145تر شبيه سخنراني بشود تا آواز جا كه بيش رير ممكن بخواند، تا آنترين تح مزامير را با كم

آيا بنا نيست كه هنر يك عبادت الهي باشد؟ و آيـا عبـادت              . جناب بدا به حال جماعت آن كليسا، عالي      
  الهي هنر نيست؟

ها، و    گونه كه ديگر از غذا خوردن، بوييدن گل         همان. اي اورل، تو خود را از دوست داشتن محروم كرده        
بـازي ديـدگانم     اكنون بايـد بـار ديگـر از هـوس         «: اي بعد نوشته . بري  شنيدن نواي مزامير داوود لذت نمي     

. هـاي متنـوع، و درخـشان هـستند          هاي گوناگون، رنـگ    ها عاشق چيزهاي زيبا، شكل      چشم... صحبت كنم 
چيز را    يتي است كه او همه    اين واقع . اين امتيازي است براي خداوند    . ليكن اين نبايد بر روح من غلبه كند       

سپس چنان اسـت    » .ي او  اما براي من آفريننده مطرح است و نه آفريده        . در حد اعالي خوبي آفريده است     
اي دارد و جـذابيت      نور مادي، شيريني خطرناك و اغواكننده     «: گويي  كشي و مي    كه آه عميقي از دل برمي     

و با ايـن جمـالت ادامـه        » .كند  ورزند، افزون مي    شق مي ها كه كوركورانه به اين جهان ع        آن  زندگي را براي    
اند تا از طريق انواع هنر و صنعت،         شماري تالش بسيار به كار برده       از همين رو است كه افراد بي      «: دهي  مي

. ي چشم بيافزايند كفش و لباس، ليوان و گلدان از هر قبيل، با نقاشي و ساير هنرهاي گوناگون، بر وسوسه  
كند و ارج مـذهبي دارد، پـيش          چه نيازهاي ضروري و منطقي ايجاب مي        ، بسيار فراتر از آن    و در اين مقال   

كنند و در باطن، آن كـسي را كـه خـالق آنـان      اند دنبال مي  چه را آفريده    در حقيقت، به ظاهر آن    . روند  مي
» .146برنـد   سان قابليت منحصر بـه فـرد مخلـوق بـودن خـود را از بـين مـي                   گويند و بدين    است، ترك مي  

 
  33، ج دهم، صاعترافات 144
   پيشين145
  34، ج دهم، صاعترافات 146
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جناب، بگذار ببينم، آيا اين دقيقاً همان قابليت مخلوق بودن ما نيست كه از آفـرينش خداونـد لـذت                     عالي
  .147خواهم بار ديگر به يادت بياورم سرمشق قرار دادن اوديپ شاه، هرگز دير نيست ببريم؟ مي

انساني اسـت، بـه   اي كه ناشي از كنجكاوي     رسد كه سر و ته قضيه را با هشدار عليه وسوسه            به نظر مي  
بلكه قصد آن دارد كه با كمك كالبد مـادي،          . خواهد لذت را جسماً دريابد      نمي) كنجكاوي(«: آوري  هم مي 

به همين سبب است كه عناويني چون فهم و دانـش           . هاي جسماني، تجربه بياموزد    و از طريق همان حس    
رل، اين عين جمالت توست؛ تويي كـه        او» ...148ي دانش است   اين خواسته، انگيزاننده  . گذارد  را بر خود مي   

كم اگر مهر سكوت را بر لبانت         دست. زماني به شغل واالي خطيب سلطنتي در ميالن برگزيده شده بودي          
  .149توانستي خود را فيلسوف معرفي كني بسا مي زدي، چه مي

دهي كه مبادا ذهن مجـذوب سـير و گـشت سـتارگان شـود ـ يـا مجـذوب           هشدار ميگذشته از آن،
كنـي گـويي      اي منجز برخورد مي    و با اين مسأله به گونه     . گذارد  اي كه به دنبال خرگوشي وحشي مي       تازي
: اي نوشـته . بينـد، امـري طبيعـي اسـت         چه چشم مي    ي انحراف از آن    خواهي توضيح بدهي كه وسوسه      مي

، يا عنكبوتي   كنم  كند تماشا مي    ام، با اشتياق مارمولكي را كه مگس شكار مي         اغلب وقتي در خانه نشسته    «
. اهميتـي هـستند     بديهي است اينان موجودات بي    . تند  كه پس از گرفتن حشرات تارهايش را دور آنان مي         

افـتم؛ كـه      ولي آيا حاصل كار يكي نيست؟ از طريق اين عاليم است كه من در مقابل تـو بـه سـجده مـي                      
نظر مرا به خـود معطـوف    آنته از ليكن اين نك  . اي اي و نظم داده    ي چيزها را به نحوي متعالي آفريده        همه
  ».150 اوج گرفتن چيزي است و سقوط نكردن چيزي ديگرتبه سرع. نكرد

 
  40نك پانوشت  147
  35، ج دهم، صاعترافات 148
149 Si tacuisses, philosophus mansisses) بـه  .) شد همچنان پـذيرفت كـه خردمنـدي    ماندي، مي اگر همانا خاموش مي

  .بندي فلوريا است ترين جمع اعتقاد من، اين استثنايي
، در حدود صد سـال      )م524 تا   480( آمده   (Boethius)ي بوئتيوس     نوشته» تسليات فلسفه «اين اصطالح كه در كتاب      

براي من شاهد محكمي است بر اين مدعا كه بوئتيوس بايـد ـ مـستقيم يـا غيـر مـستقيم ـ بـا          ،ي فلوريا  نامهپس از
پـس  . شـناخت   هاي آوگوستين را به خـوبي مـي        بوئتيوس نوشته . كم با بخشي از آن      بوده؛ دست   ي فلوريا آشنا مي     نامه

حـداقل  برخـي از عبـارات نامـه، بـه او      . سـت هم آشنا بـوده ا    » كودكس فلوريا «غير ممكن نيست كه گمان ببريم با        
  .رسيده بوده است

  35، ج دهم، صاعترافات 150
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علـتش  . او هم ابتدا به سرعت اوج گرفت، ولي با سر سقوط كرد           . انديشم   مي 151من شخصاً به ايكاروس   
 بر سر مـردم بابـل   چه را توانم آن  خواهي، مي   اگر تشابه بهتر مي   . اين بود كه فراموش كرده بود انسان است       

  .رفت آمد، مثال بزنم؛ زماني كه برجي ساختند كه تا اوج آسمان باال مي
بـه  . 152شـود  نويسم و نامه از شرم سرخ نمي   نويسي، مي   جناب، من نيز با همان صداقتي كه تو مي         عالي

خودت نيز اين   . اي واقعاً تحليل رفته  . اي نظر من، تو از اتفاقاتي كه برايت رخ داده، بيش از حد خسته شده             
توانستي ساعاتي چند از عمر زميني خود را به مـن ـ    اي كاش در اين زمان مي. كني واقعيت را پنهان نمي

. بيـرون بـرو و زيـر درخـت انجيـري لـم بـده       . اورل، از خانه بـرون شـو  . و الجرم به جهان مادي ـ بدهي 
 من اورل، و به خاطر تمام آن چيزهايي         به خاطر . هايت را آزاد بگذار؛ اگر شده براي همين آخرين بار          حس

به آواز پرندگان گوش بسپار و بـه ايـن گنبـد مينـا              . نفس عميقي بكش  . كه زماني به همديگر داده بوديم     
اورل، ايـن اسـت آن چيـزي كـه جهـانش            .  و مشام جان خود را بـا مـشام طبيعـت سرشـار كـن               153بنگر
امـا ديگـر    . اي تألهين مسيحي و افالطونيان را پيموده     تو هزارتوي م  . جا  اكنون، اين . خوانند و وجود دارد     مي

اي؛ به جايگا اكنون بار ديگر به جهان برگشته. كافي است
يـادت  . و زندگي بس كوتاه است    . دانيم  ي آن كم مي     جهان چه اندازه وسيع است و ما چه اندازه درباره         

  .تي همين چيزها را بگوييتوانس خواندي، خود تو هم مي آيد وقتي كه سيسرون مي مي
چه، شـايد او خـداي مهربـان و رحيمـي باشـد؛             . بسا خداوند قصد معامله با روح ما را نداشته باشد           چه

اوه، اورل، اي كـاش در دامـن طبيعـت و زيـر     . پروردگاري كه ما را آفريده تا در اين جهان زنـدگي كنـيم         
اي ـ در آن صـورت    را در دسـت گرفتـه  كنم كه انجيـري   كردي ـ مجسم مي  درخت انجيري استراحت مي

ي ترسـناك و      بايـد سـخت بكوشـم تـا آن واژه         . زدم  ي تو بوسـه مـي      آمدم و بر پيشاني گرفته      ترديد مي   بي
زيرا هنوز، آري هنوز اين واژه همچون بـاري سـنگين بـر ذهـن تـو      . را فرو بدهم  » پرهيزگاري«ي   فرسوده

آخـر چـرا   . از قيد آن آزاد كند، همانـا آغـوش مـن بـود    توانست تو را  تنها چيزي كه مي . كند  سنگيني مي 
  چنين از هيپو رگيوس دور باشد؟ قرطانجه بايد اين

 
هايي ساخت تا به همراه پسرش ايكـاروس          از پر پرندگان و موم، بال      (Dedalus)ددالوس  «: برگرفته از اساطير يونان    151

(Icarus)      دار داد كـه زيـاد اوج نگيـرد و بـه            ددالوس به ايكـاروس هـش     . ي كرت بگريزند    بتوانند پرواز كنند و از جزيره
سر، هـشدار پـدر را ناديـده گرفـت و            اما ايكاروس خيره  . ها خواهد شد   خورشيد نزديك نشود، كه باعث آب شدن موم       

  .چنان به خورشيد نزديك شد كه تمام پرهايش سوخت و به داخل دريا سرنگون شد
152 Epistula non erubescitسيسرون ،  
از ايـن رو بـه عنـوان        . هـا   به عبارت ديگر، به خداوند آسمان     » .بنگر) ژوپيتر(ه باال و مشتري     ب«: فلوريا نوشته است   153

  .باشد) تحت خداوند (sub loveتواند معادل  مي) تحت آسمان(مثال، در هوراس 
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امـا واقعـاً    . كنم آن را بخوان     پس تمنا مي  . كنم هر طوري كه هست، اين نامه را دريافت كني           سعي مي 
  .154هايم به هدر رفت تالشي روغنم را شكستم و  به ناچار، كوزه. ديگر اميد ندارم كه كلماتم به تو برسد

چه مردان كليسا زماني بر سر زناني چـون مـن خواهنـد آورد،                از آن . اورل، سخت وحشتم گرفته است    
بلكه به سبب آن كه شما را كه مرد         . نه به اين دليل كه زن هستيم، خداوند ما را زن آفريده           . وحشت دارم 

كنـي كـه خداونـد        آيـا تـصور مـي     . مرد آفريده گونه كه خداوند نيز شما را         كنيم؛ همان   هستيد وسوسه مي  
دهد؟ در آن صورت هشدار كـه         بندند ترجيح مي    ها را بر مرداني كه دل به زني مي         متعال خواجگان و اخته   

  .كني، زيرا خداوند مرد را نيافريد تا خود را اخته كند كار آفرينش خداوند را چگونه نيايش مي
زيرا آن روز   . انديشم  و ديگر به خودم نيز نمي     . تاد، فراموش كنم  هرگز قادر نيستم اتفاقي را كه در رم اف        

جناب، آن زن حوا بود؛ مظهر تمـام         عالي. اين من نبودم كه تو با تازيانه، خشم خود را بر سرم فرود آوردي             
  .155و آن كس كه بر يك نفر ظلم كند، تهديدي است براي بسيار. زنان

وزي فرا برسد كه زناني چون من، توسط مـردان كليـساي            ترسم ر   چرا كه مي  . لرزم  از ترس بر خود مي    
كنند كه روح     جناب؟ چون به شما يادآوري مي      كنند عالي   داني چرا نابودشان مي     و مي . جهاني از بين بروند   

ي شما، آسماني باالي سر شـما         و براي چه؟ براي خدايي كه به قول همه        . ايد و استعداد خود را انكار كرده     
  .آورند  زير پايتان كه در حقيقت ساكنيني از زنان دارد كه شما را به دنيا ميآفريد و زميني در

بسا روزي هم تو را به دليل آن كه به تمام         چه. اگر خدايي وجود دارد، باشد كه از سر گناهان تو بگذرد          
انكـار  امـا   . شايد بشود آن را بخشيد    . كني  تو عشق را انكار مي    . هاي زندگي پشت كردي، داوري كنند      لذت

  عشق به نام خداوند؟
 به من   اعترافاتاما اگر تو دستور داده بودي كه        . دانيم  زندگي بس كوتاه است و ما بس اندك از آن مي          

جناب، من اجازه نخواهم داد مـرا غـسل          عالي. جا در قرطانجه بخوانم، پاسخم منفي است        داده شود، تا اين   
. كنم  اكنون با خدايم زندگي مي     كنم كه هم    حس مي . ارماين خداوند نيست كه از او خوف د       . تعميد بدهند 

ي او نيستم؟ عيساي ناصري هم نيست كه مرا از انجـام ايـن كـار                 و آيا، مگر از هر چه بگذريم، من آفريده        
 .ترسم  آيا با زنان مهربان نبود؟ از متألهين مسيحي است كه مي          . بسا او حقيقتاً مرد خدا بود       چه. دارد بازمي

  .اي، ببخشايد ي عيساي ناصري، تو را براي تمام عشق و محبتي كه نفي كردهباشد كه خدا

 
نم را و ي روغـ  مـن كـوزه   (Oleum et operam perdidi: كند  بازي مي(Plautus)جا با كلماتي از پالوتوس  فلوريا در اين 154

  .اي است به دختري كه بيهوده تالش كرد تا با جنس مخالف به موفقيت برسد اشاره). ام هايم را شكسته تالش
  ”Multis minatur, qui uni facit iniuriam“: نك سيسروس 155



 59  زندگي كوتاه است
 

http://www.seapurse.ir 

                                               

مـن در   . 157جناب، وقت آن است كه جامي بنوشيم       و حاال عالي  . 156حرفم را زدم و روحم را آزاد كردم       
امـا  . 158براي سومين بار، امسال غرق در شـكوفه شـده اسـت           . ام زير درخت انجيرمان در قرطانجه نشسته     

  .159ردريغ از يك ثم
  !160بدرود

 
156 Dixi et salvavi animam meam 

157 Nunc est bibendumهوراس ،  
158 Floret)    از فعلfloreo    جا هم فلوريا با مفهوم نام خـودش بـازي            كنم در اين    فكر مي ).  گل است  ، به معني شكفتن و
  .ها ، ايزدبانوي گلFloraنك . گرفته شده باشد) گل (floris ،flosبه اين ترتيب، نام فلوريا بايد از مصدر . كند مي

اين صومعه،  ). ستينوآوگو سن(ي آوگوستيني برجا مانده      هاي يك صومعه   در حدود دو كيلومتري بيرون اوستيا، ويرانه      
من معتقدم كه ايـن     . ريزد   ساخته شده است؛ در جايي كه رود به دريا مي          (Floria)در قرون ميانه در ساحل رود فيورا        

  .اي است كه سنت فلوريا از زمان قرون ميانه موجود بوده است ترديد نشانه بي
159 Fructum, av fructusا فلوريـا چهـار انجيـل را خوانـده     . باشد» بهره«ا ي» پاداش«، »كاربرد«تواند به معني   كه ميام

  .تواند به مثل درخت انجير متوسل شده باشد پس مي. بوده است
و بامـدادان، چـون بـه شـهر مراجعـت      «. 9 ـ  6هـاي   ، آيـه 3؛ و لوقا، باب 22 ـ  18هاي  ، آيه21نك انجيل متي باب 

شاهده فرموده، نزد آن آمده، بـه جـز بـرگ بـر آن هـيچ                كه در اثناي راه درخت انجيري را م       . نمود، گرسنه گشته    مي
  ».بعد هيچ ميوه بر تو نمو نكناد كه درخت انجير در ساعت خشك گرديد پس به او گفت كه من. نيافت

و اين مثل را فرمود كه شخصي را درخت انجيري بود كـه در تاكـستانش غـرس نمـوده بودنـد و آمـده ثمـر آن را                             «
آيم و ثمـر ايـن نهـال انجيـر را جـسته،               نشان را گفت كه حال سه سال است كه مي          كتا. يافت  وجو كرده نمي    جست
در جواب گفت اي آقا، امسال ديگر آن را گذار كه اطراف آن را بكـنم                . آن را ببر، چرا كه بار اين زمين باشد        . يابم  نمي

  ».آن هنگام اگر ثمر آورد هوالمطلوب، و االّ آن را بعداً ببر. و گود اندازم
160 Vale! :ها ي رسمي خداحافظي در نامه نحوه.  
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  كالم آخر

ي نهايي كـه   بسا لحظه اش را به اورل فرستاد؟ چه آيا فلوريا نامه.  رو در رويمهاي بسياري من با پرسش  
نويـسد از باليـي كـه روزي     مـي . اي به اين نكته در نامه هست       رسيد، جرأت نكرد آن را ارسال كند؟ اشاره       

  .ترسد مردان كليسا بر سر زناني چون او خواهند آورد، مي
آيد، من كمابيش مطمئنم كـه نامـه بـه اسـقف هيپـو رگيـوس                 ها برمي  به طوري كه از برخي پانوشت     

. ممكن است كه اين نامه در تمام طول تاريخ كليساي كاتوليك مخفي نگاه داشته شده باشد. فرستاده شد
افراد زيادي آن را    هاي متعددي نوشته شد و دست به دست گشت، لزوماً نبايد             حتّي اگر از روي آن نسخه     

ي پوستي هم ـ حال به عمد يا غير عمد ـ تا قرن شـانزدهم مـيالدي كـه       و طبيعتاً اصل نامه. ديده باشند
  ليكن پس از آن چه اتفاقي رخ داده؟. ناگهان آشكار شد، پنهان نگاه داشته شده بود

تا اين كه اخيراً پيدا شده و       اي پنهان بوده     ي صومعه  ، در كتابخانه  »ي فلوريا   نامه«ي من از       نسخه دشاي
فـروش   كتـاب . آيـرس فروختـه شـده اسـت     هاي قديمي در بوئنوس فروشي محقر كتاب سپس به آن كتاب   

حتّـي يـك كـشيش ـ يـا      . هايش را داشته باشـد  چيزي به اين مضمون گفت كه قصد دارد هواي مشتري
  .تواند خود را در شرايط نياز شديد مالي بيابد فردي ديگر ـ هم مي

گيريم كه آوگوستين نامه را از فلوريا       . كنم  ي نامه، من امكان ديگري را مجسم مي         اما در مورد عرضه    و
ها، زماني كه در قرن هفتم آفريقاي        ي پوستي كهنه را عرب      احتماالً نامه . دريافت كرده باشد يا نكرده باشد     

د به اسپانيا بـرده باشـند؛ جـايي كـه           بسا آن را با خو      سپس چه . يابند  شمالي را مورد حمله قرار دادند، مي      
  .ها آن را حفظ كردند و بعد توسط فاتحان اسپانيايي به آمريكاي جنوبي برده شده است قرن

  ي پوستي كهنه هنوز وجود دارد؟ آيا اصل نامه
اين كـه واكـنش آوگوسـتين پـس از دريافـت نامـه از               : براي من اما پرسش ديگري حائز اهميت است       

  ش چه بوده است؟ با آن چه كرد؟ با فلوريا چه كرد؟ا ي قديمي معشوقه
هرچنـد همـين اواخـر،    . ي فلوريا را دريافت كرد يا نـه      ما هرگز نخواهيم دانست كه آيا آوگوستين نامه       

، انتشارات دانـشگاه    كالبد و جامعه  پيتر براون،   (اي از آوگوستين پيدا شد       ي ناشناخته   چند سال پيش، نامه   
  ).ص397، 1988كلمبيا، نيويورك، 

  .ي واتيكان درخواست رسيدي نكردم كم از كتابخانه حقيقتاً حماقت كردم كه دست
  1996اسلو، هشتم اوت  ـ يوستين گوردر
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  1388 ماه بهمن  فرهنگي گرداب ـ كتابخانهتهيه شده در 

  )1389نوروز (، مريم ابراهيمي فروغ آفاق: خطايابي اماليي
  .دولتي، و يا رسمي وابسته نيست ي دولتي، شبه  نهاد و مؤسسهكتابخانه مجازي گرداب، به هيچ

  

  :در گرداب بجوييد
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