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األول الفصل

شيرشون أوغسطينوس: عقلية تشكيل
َواملسيح َوماينَوأفالطون

فنظًرا له. ذاتية سريٌة أيًضا تُعَرض أن أوغسطينوس فكر عن قصرية مقدمة يف يمكن ال
للرجل النفساني الجانب َجذَب وأثًرا، وقًعا وأكثرها القديمة الذاتية رَي السِّ أشهر َكتَب ألنه
عىل لها مثيل ال بقوة القدماء بني يتمتع كان شديًدا. اهتماًما الحال بطبيعة وشخصيته
ليس لعرصه. االجتماعي للتاريخ أساسيٍّا مصدًرا تُعدُّ أيًضا وكتاباته املشاعر. عن التعبري
عقليته. ِبتََشكُّل يُعنى لكنه شخصيته، من الجانَب ذاك يتناول أن الكتاب هذا وسع يف
َر وطوَّ النقاط، بعض بخصوص رأيه بدَّل إنه حيث طويلة؛ عملية التشكل هذا وكان
يتطور، وهو يكتب الذي «الرجل ب نفسه ووصف أخرى. نقاط بخصوص نظره وجهة
وثيقَة شهدها التي التحوالُت وكانت .(Epistulae (الرسائل يكتب» وهو يتطور والذي
للبيئة املرجعية اإلشارة فإن ولذا دوًرا؛ فيها لعب التي املتعاقبة الخالفات بضغوط الصلة

وأيامه». «حياته ب هنا معنيني لسنا ذلك، بخالف ولكننا، للفهم. محوريٌة التاريخية
حياته، عاشكلَّ وقد .٤٣٠ عام َ وتُويفِّ ميالديٍّا ٣٥٤ أوريليوسأوغسطينوسعام ُولد
خالل وكان الروماني، للحكم الخاضع أفريقيا شمال يف منها، أعوام خمسة خال فيما
والنشاط، بالحركة تضج بحرية ملدينة أسقًفا عمره من األخرية عاًما والثالثني األربعة
كانت هيبو، ميناء ويف بالجزائر. عنابة مدينة اآلن وتُمثلها هيبو، باسم آنذاك تُعرف كانت
فقد عالية، ثقافة ذات عائلته خلفية تكن ولم أوغسطينوس، القديس عىل ِحكًرا الكتب



أوغسطينوس

السادس. القرن ، جيصٌّ تصويٌر أوغسطينوس. للقديس صورة أقدم :1-1 شكل

منها ى تبقَّ ما يتجاوز التي كتاباته خالل ومن التعليم. طريق من الثقافَة تلك هو َل حصَّ
وخالل بل وحسب، معارصيه عىل ال واسًعا أثًرا يُمارس أمىس قديم، مؤلِّف أيُّ وضعه ما
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… شيرشون أوغسطينوس: عقلية تشكيل

رسد بواسطة األثر هذا مدى إيجاز ويمكن بأرسه. الغرب عىل أيًضا الالحقة السنوات
الرجل: إرث من جزءًا كانت التي النقاشات

الجامعات تلك وبُناة الوسطى العصور جامعات أساتذة وفلسفة الهوت كان (١)
جمع عندما والعقل. اإليمان بني العالقة عن األوغسطينية األفكار يف بجذورهما ضاربنَْي
نسبًة استقى الالهوت، لعلم أساسيٍّا مرجًعا ليقدم (١١٥٥) «الِحَكم» كتابه لومبارد بيرت
من بالعديد استَشهد جراتياُن معارصه وكذا أوغسطينوس. القديس من أفكاره من كبرية

الكنيس. للقانون األسايس املرجع ألََّف إذ أوغسطينوس؛ من النصوص
نظًرا كبري حدٍّ إىل وذلك أثره؛ من قطُّ الغربيني الصوفيني طموحات تتملَّص لم (٢)
الباحث الحب أن مفادها التي املفارقة أوًال رأى لقد تفكريه. يف الرب حب فكرة ملركزية
تحوُّل وألم الذات إنكار من بيشءٍ الحال، برضورة ضمنًا، يوحي الشخصية السعادة عن

الحقيقية. ذاته بخالف يشء إىل اإلنسان
الوسطى العصور يف الكاثوليكي ك التنسُّ نقد يف األساسية دعامته اإلصالح وجد (٣)
اإلصالح حركة وردَّت اإللهية. النعمة من أكثر بقدٍر البرشية الجهود إىل يستند باعتباره
اإلرادة حرية أيًضا ينكر أن دون هللا نعمة سيادة يؤكد أن يستطيع املرء بأن املضاد
بدرجة كالهما الجدل طرفا واْلتَجأ الحسن. للسلوك األخالقية «الجدارة») (أي والقيمة

أوغسطينوس. نصوص إىل كبرية
والذين اإلنسان كمال يؤكدون الذين بني شديًدا انقساًما عرش الثامن القرن شهد (٤)
عليه أطلق بما آخر وبتعبري الشخيصوالجمعي؛ الغرور بثقل مثقلة اإلنسان طبيعة يرون
يُعرقله لإلنسان الفعيل الكمال بأن التنوير رجاالت آمن األصلية». «الخطيئة أوغسطينوس
الفيلسوف وافق إذ واستاءوا كثريًا. أوغسطينوس لهم يَُرق ولم األصلية، بالخطيئة اإليمان
يجازف أن املرء عىل بأنه يقيض الذي التنويريَّ املبدأ شديدة بفصاحة أعلن الذي كانط
املتفيش. املتطرف الرشُّ يشوِّهها البرشية الطبيعة بأن القائل املبدأ عىل بنفسه بالتفكري

العقيدة ُصلب بني ما الرومانسية الحركة ساوت التنوير، حركة ضد فعل ردة يف (٥)
للفكر، معاديًا مطلًقا أوغسطينوس يكن لم الفكرية. الجداالت نتائج من بدًال واملشاعر
للمشاعر ا جدٍّ إيجابي لتقدير رائًدا كان أنه كما العليا، الكلمة له الفكر أن يظن لم لكنه

املعنى. بهذا «قلب» لكلمة باستعمالنا له ندين فنحن البرشية.
أجل من جهيًدا جهًدا وبذل حدًة، املسيحيني األفالطونيني أكثر أوغسطينوس كان (٦)
وأرسطو. أفالطون من النابع الكالسيكي والتوحيد املسيحية بني ما التآلف أسس إرساء
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للتقليد تنظيمه بفضل فيه عظيًما أثًرا امليالد بعد الثالث القرن يف أفلوطني ترك لقد
لهذا بصريًة جميًعا النقاد أكثر من واحًدا أيًضا أمىس أوغسطينوس لكن األفالطوني،

بالكثري. نفسه هو له دان الذي الفلسفي التقليد
بوقت بعده جاءوا َمن (وقبل سابقيه من بكثري أوضح بشكل أوغسطينوس رأى (٧)
الكلمات بني ما العالقة مشكلة تثريها القصوى األهمية ذات القضايا أن ا) جدٍّ طويل
غري للتواصل النقدية الدراسة يف رائًدا أوغسطينوس كان توصيفه. يحاولون الذي والواقع

اللفظي.

من مطلًقا جيوبهم تخلو ال (الذين َوبرتارك األكويني َوتوما أنسلم من كلٌّ وعاش
َوكريكجور َوباسكال َوبيالرمني َولوثر ،(«Confessiones «االعرتافات كتاب من نسخة
للفيلسوف املفضلة الكتب بني من كتاباته كانت الفضفاض. أوغسطينوس جلباب يف
من بأجزاء النفساني تحليله وتنبأ لنيتشه. الناس أبغض وكان فيتجنشتاين، النمساوي

«الالوعي». وجود استكشف من أول فهو فرويد؛ أعمال
الكاتب أن معه يشعر القارئ أن بمعنى حديث»؛ رجل «أول أوغسطينوس وكان
من متناسًقا نظاًما أمامه ويجد مسبوق، غري النفساني العمق من مستًوى عىل يخاطبه
الطريقة يف أثَّر ولقد واالحرتام. االهتمام بقوة تجذب برحت ما منه كبرية أجزاء الفكر،
أن ورغم «الرب». بكلمة نعنيه وما اإلنسان طبيعة يف بالتبعية الغرب بها تََفكََّر التي
الطبيعية، املادية بالبيئة كبري بقْدٍر معنيٍّا يكن لم أفالطون أتباع من كتابٍع أوغسطينوس
األخالقية، لالعتبارات احرتام دون العلمية األبحاث تُجرى أن يخىش وهو مؤلَّفاته وألََّف
يف الرفيعتان السمتان هما والعقالنية الريايض النظام بأن الحديث العاِلم فرضية فإن
يف كبريًا إسهاًما أسهم فقد ولذا، منه. أفضل املايض يف بليغ نصري من لها يكن لم العالم
أخرى، ناحية ومن ممكنًا. الحديث العلم نشأَة جعل الذي املخلوق النظام نحو التوجه
األمر؛ حقيقة يف عليه كان ما بخالِف عومل إذا بإنصاف أوغسطينوس قراءة يمكن ال
اليونان وفلسفة آداب بفعل بالكامل وثقافته عقليته تشكَّلت القديم العالم من رجًال أعني
يتعلق وفيما املايضالكالسيكي. مع رصاع يف ما بدرجٍة املسيحيَة اعتناُقه ووَضعه وروما،
والعاَلم الوسطى العصور لعاَلم والناقل الناقد موقف أوغسطينوس وقف املايض، بهذا

الحديث.
يف هومريوس ينافس لم أحًدا أن املنطق، من بيشء اليونانيون، افرتض وكما
لم فلسفة أو وثوسيديديس، هريودوت تُضارع بطريقة التاريَخ َكتََب أو الشعر، كتابة
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نسب َوإبيقور؛ َوالرواقيني َوأرسطو أفالطون لكتابات الحوايش من سلسلة محض تكن
والخطابة، للنثر شيرشون السابقني؛ لساداتهم الكالسيكي النموذج مكانة الرومانيون
يحفظون متعلمون رجال هناك كان أوغسطينوس، أيام عىل عر. للشِّ َوهوراس وفريجيل
الطباعة اخرتاع ألن ونظًرا قلب. ظهر عن فريجيل أعمال وكافَة لشيرشون كاملة ُخَطب
ذات غري تلك االستظهار قدرات بدت فقد املخطوطات، من نسبيٍّا تكلفة أقل الكتب جعل
ويف القديم العالم يف ولكن هذا، عرصنا يف إلينا بالنسبة مستحيلة تكون وتكاد جدوى،
يمكن سنٍّ يف باالستظهار التعليم إىل املدريس التعليم من الكثري استند الوسطى العصور
أوغسطينوس عقل عىل بشدة فريجيل وِشعر شيرشون نثر انطبع بسهولة. فيها التأثري
إليها ح يُلمِّ أو أعمالهما يسرتجع أن دون صفحات عدة يكتب أن يستطع لم أنه لدرجة
لسالوست املظلم الرومانية الجمهورية تاريَخ شديد بإعجاب أيًضا قرأ شبابه، ويف لفًظا.
م تنسَّ الذي األدبي الهواء من جزءًا أيًضا األعمال هذه وكانت لتريانس. الكوميدية واألعمال
ف ِبتََرصُّ وهناك هنا عبارات يورد ما كثريًا كان النثرية أعماله ويف الحال. بطبيعة نسائمه
إال الضمنية اإلشارات تلك عىل العثور يتم ولم الكالسيكي. الالتيني األدب من مستقاًة

عنه. اللثام إماطة بانتظار منها املزيد هناك أن املؤكد ومن نسبيٍّا، مؤخًرا
العالية؛ األدبية الثقافة لهذه امتالكه حيث من عرصه يف أوغسطينوسمتفرًدا يكن لم
الثرية املستعَمرة األقاليم ثقافة وتحديًدا رومانية، أفريقية خلفية كانت الثقافية فخلفيته
بالفسيفساء فيالتهم َزيَّنوا ا جدٍّ مثقفون أناس وقطنها والرخاء بالسالم تمتَّعت طاملا التي
الفتح منذ بتونس. باردو متحف يف يراها أن املرء يستطيع التي كتلك البديعة، والتماثيل
الشمايل الجانبان انتمى عام، ٢٠٠ من بأكثر أوغسطينوس وفاة بعد للمنطقة، اإلسالمي
وتكلَّم منفصلٍة، — تجاريًة تَُكْن لم إن — ثقافيٍة عوالم إىل املتوسط للبحر والجنوبي
العصور خالل نسبيٍّا القصرية الفرنسية الهيمنة فرتة خال فيما مختلفًة، لغاٍت أهلهما
وكتبا وتكلَّما واحد، عالم إىل والجنوب الشمال انتمى أوغسطينوس، عرص يف الحديثة.
إيطاليا أفريقيا شمال وأمدَّ مميزة. إقليمية بلكنة األفارقة بها تحدَّث فصيحة بالتينية
أو بوتسوويل إىل هيبو أو قرطاج من الصيفية الرحلة وكانت غاللها. من األغلب بالجزء
بإيطاليا االتصال وكان أسبوع، كل السفن من عدد بها يقوم قصريًة بحريًة جولًة أوستيا
حتى إيطاليا ثروات تتجاوز غالبًا الرومانية أفريقيا ثروات وكانت يسريًا. وسهًال متواتًرا
باستقاللها قوي إحساس األفريقية األقاليم لدى وكان الحال، امليسورة العائالت بني

بنفسها. قراراتها صنع يف وبرغبتها
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نثريٍّا مانيليوسدليًال كتب األول، القرن ففي مميزين: ُكتَّابًا الرومانية أفريقيا أفرزت
أوريليوس؛ ماركوس اإلمرباطور ُمعلِّم فرونتو نجم صعد الثاني القرن ويف الفلك؛ علم عن
(التحوالت) الذهبي» «الحمار لكتابه ال بيًعا، األكثر الكاتب مداوروش مدينة َوأبوليوسابن
املؤثرة امُلْسهبة لكتيباته أيًضا ولكن والجنس، والدين السحر من املميز بخليطه وحسب
مخترصنوًعا دليل وهو أتيكا»، «ليايل مؤلِّف َوأولوسجيليوس األفالطونية؛ الفلسفة حول
الكاتَب أوغسطينوس وعارص العشاء. حفالت أثناء بفعالية الحديث أطراف لتبادل ما
من السادس (الكتاب سيبيو» «حلم عىل تعليقاته أمست الذي ماكروبيوس، الالتيني
يف للغرب الجديدة األفالطونية بالفلسفة املتعلقة للمعلومات رئيًسا مصدًرا «الجمهورية»)
الذي باختياره الوثني كابيال مارتيانوس أيًضا أوغسطينوس وعارص الوسطى. العصور
اآللهة)» (رسول وعطارد اللغة فقه بني «الزواج كتاب أوغسطينوس، وفاة بعد ربما ألََّف،
إىل باإلنسان ترتقي أن لدراستها كيف وليبنيِّ السبعة، الحرة الفنون عنارص قراءه ليعلِّم

الفردوس.
كبريًا عدًدا أفريقيا شمال يف نَِشطة مسيحية إرسالية أقامت الثاني، القرن وخالل
امُلهتدين بني من كان أجلها. من الالتينية إىل اإلغريقي اإلنجيُل تُرجم التي األبرشيات من
مفردات مؤلِّف وهو الثاني، القرن نهاية يف نجمه ملع الذي ترتليان مثل رائعة شخصياٌت
املهرطقني أو الوثنيني اد النقَّ ضد ه املوجَّ الساخر الجدل يف وأستاذ الغربي الالهوت
وجيزة، بفرتة تعميده فور انتُخب الذي قرطاج أسقف قربيانوس وهناك الَخِطرين.
للكنيسة الطقسية بالطهارة التمسك عىل ا ُمِرصٍّ ٢٥٨ عام سنوات بعرش بعدها واستُشهد
بداية يف العظيم قسطنطني عرص ويف الرسويلِّ. للكهنوت القضائية والسلطة الكاثوليكية
ودان الفلسفيني؛ النقاد ضد عقيدتهما عن دفاعاٍت مسيحيَّان أفريقيَّان كتب الرابع، القرن
لهما. السابقني املسيحيني اليونانيني املؤلفني إىل بالفضل ما نوًعا َوالكتانتيوس أرنوبيوس
الفالحون كان املزارع، ففي ا؛ جدٍّ مختلطة الرومانية ألفريقيا السكانية الرتكيبة كانت
وهيبو، قرطاج مثل موانئ ويف البونيقية. يتكلمون الذين والفينيقيني الرببر من مزيًجا
إيطاليا، وجنوب بصقلية وثيقة عالقات وتربطهم اليونانية يتكلمون التجار من كثري كان
اليونانية أهلها يتحدث طويلة) لفرتة بعدها (ومن الحقبة تلك يف كان التي املناطق وهي
ثقافة وكانت واإلدارة، والجيش املتعلمني لغة كانت الالتينية لكن واسع. نطاق عىل
بربريٍّا. اسًما تحمل كانت مونيكا أمه أن ولو كليٍّا، التينية واملدرسية املنزلية أوغسطينوس
يميلون سكانها يكن ولم بارزة، تجارية مدينة القديمة الرومانية قرطاج مدينة كانت
نزعوا بل ج، امُلَدرَّ املرسح يف البرش من واملصارعني الحيوانات بني املصارعات إىل وحسب
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وكانت باملسارح. الراقية واملرسحيات الشعرية كاملسابقات دموية األقل األنشطة إىل كذلك
يولد لم «الرياضيني». باسم ُعرفوا بارعني لألدب ومعلمني وأطباء ِبُقضاة تتمتع املدينة
اإلقليمي الريف فتيان من فتًى كان بل املدني، العالم هذا يف يرتعرع ولم أوغسطينوس
مفرتَق تعترب التي نوميديا بإقليم «طاغست» باسم تُعرف داخلية جبلية بلدة يف ُولد حيث
باتريك والده كان وهنالك أهراس. سوق باسم الجزائر رشق يف اآلن تُعرف وسوًقا طرق،
باتريك تُويف اإلطالق. عىل ثريٍّا يكن لم لكنه أََمتنَْي، أو وأََمًة األرض من قليلة فدادين يمتلك
هناك ليس لكن وشقيقة، شقيق ألوغسطينوس وكان مراهقته. أوغسطينوس بلغ عندما
كما بطاغست، املحلية باملدرسة التعليم الثالث. أم الثاني أم األكرب االبن هو كان إن دليل
امُلعلِّم أوغسطينوس ووجد فقط. واحد ملعلم يُوَكل كان املثيلة، الصغرية البلدات كل يف
إىل انتقل ما ورسعان بدراساتهم. االهتماَم تالميذه بإلهام يتعلق فيما بعصاه فعالية أكثر
قرطاج إىل أوغسطينوس انتقل باتريك، وفاة وبعد الدانية. مداوروش بمنطقة آخر ُمعلِّم

رومانيانوس. الثري جاره من بتمويل
بائسة، تجربًة باعتبارها باملدرسة أمضاها التي األيام إىل أوغسطينوس نظر الحًقا،
صبيٍّا كان وملَّا الرشد. حياة أمل وخيبات ومظالم رصاعات عىل كتدريب إال لها قيمَة وال
باطالعه بنفسه نفَسه ف ثقَّ بأنه أوغسطينوس أحسَّ االطالع، واسع الحساسية شديد
يستحقونها، كانوا مهما األطفال، لها تحمَّ التي فالعقوبات العظماء. املؤلفني أعمال عىل
ساخًطا جيًال سواهم ممن وخلقت بها، لالنتفاع أساًسا نزَّاعني كانوا الذين إال تنفع لم
أيٍّ عن امتناٍن أو بإعجاب أوغسطينوس قطُّ يكتب لم قبل. من للمجتمع معاداة وأكثر

ُمعلِّميه. من
عناء َكِره أنه ورغم اليونانية. يتعلم باملدرسة، صبيٍّا كان بينما أوغسطينوس، بدأ
استدعت كلما باليونانية مكتوب كتاب استخدام استطاع ما رسعان فإنه واللغة، الدراسة
نصوص برتجمة له تسمح الكفاءة من درجة عىل أمىس نضج وعندما ذلك، الحاجة
اليوناني واألدب هومريوس أعمال يُتقن بأن قطُّ يحلم لم لكنه فنِّيَّاتها. يف موغلة فلسفية
عىل غريبًا يكن لم بشعور ح ورصَّ املتأخرين. الرومانيني األرستقراطيني من عدد فعل كما
لقد فكرية. بكربياء يتمتَّع أن اآلن به َحِريٌّ الغرب أن وهو أال العتيق؛ الالتيني الغرب
النادرة اليونانية األعمال مع بالتكيف وحسب يكتفي وال قدميه عىل يقف ألْن بحاجة كان
بطلهم بأن اإلقرار يريدون أو آنذاك يعرفون الناس يكن لم ثانويني. التينيني لخطباء
وما كانوا، اإلغريق بأن دراية عىل ذلك رغم كانوا لكنهم لهومريوس. بالكثري يدين فريجل
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يالئم بما و«رسائل» حوارات َوسينيكا شيرشون ألََّف فقد الكبار؛ الفلسفة أساتذَة برحوا،
لشيرشون الفلسفية الحوارات وكانت الرومانيني. لتعليم اليونانية الفلسفية النقاشات
ويف املختلفة، املدارس بني الدائرة النقاشات عن واضح بشكٍل منظَّمة ملعلومات منجًما

تامة. إحاطة بمحتواها اإلحاطة من أوغسطينوس تمكن عرشينياته
النسخة مع أريحية أكثر دوًما أوغسطينوس كان باليونانية، جاهًال يكن لم أنه رغم
بالالتينية، له متاحًة كانت التي أرسطو بمقوالت دراية عىل وكان ُوجدت. إن الالتينية
— املستقبلية» «العوارض — املعقدة املشكلة وكانت السليم. االستنباط قوانني وأبحاِث
له مألوفة «التفسري» عن أرسطو أطروحة من الشهري التاسع الفصل يف نقاشها الوارد
التي اللغة أوغسطينوس استخدم له، املعارصين الجدد األفالطونيني مع واتفاًقا أيًضا.
حيث أرسطو؛ ألتباع راق مما حتمية أكثر كانت والتي باملستقبل، املتعلقة الشكوك تكتنف
لتحدث تكن لم إنها (أي «عارضة» إلينا بالنسبة تكون التي األحداث إن يقول أن أراد
فاوست). عىل ا (ردٍّ الرب إىل بالنسبة فيها مشكوًكا ليست عليه) فرتتبت أمر حدث إذا إال
فإن رؤيته، لها يتسنى فال ا جدٍّ محدودة نملكها التي عقولنا أن رغم آخر، وبتعبري
باملنطق تحديًدا ا مهتمٍّ أوغسطينوس كان املايض. شأن شأنه تغيريه يستحيل املستقبل
توصيل اللغة تستطيع مًدى أي إىل بمسألة مفتونًا وكان األخالقية. والتأكيدات الرواقي
ة املحاجَّ يف الواردة للمشكالت دقيق تحليل إجراء عىل قادًرا وكان بالواقع. املتعلق املعنى
يف و«الصواب» «الخطأ» بال نعني بأننا والقائلة املتعة مذهب إىل املنسوبة األبيقورية

لالستياء». و«املثري «املمتع» األمر حقيقة
من أكثر بأفكاره أوغسطينوس أفكار بت ترشَّ الذي اإلغريقي املفكر أن املفارقة ومن
اليسري النذر سوى بالالتينية أعماله من متاًحا يكن لم الذي أفالطون، كان بكثري غريه
القرن يف كالسيديوس وألََّف «طيماوس»، محاورة نصف قرابة شيرشون ترجم ولقد ا. جدٍّ
علًما به يُِحْط لم (لكنه أوغسطينوس يعرفه أن املمكن من كان مدروًسا تعليًقا الرابع
الحوارات من يونانية نَُسًخا يجد أن إليه بالنسبة الصعب من يكن ولم األرجح). عىل
كان فقد الوقت؛ من لفرتة العلم ى تلقَّ حيث روما، يف أو قرطاج يف سواءٌ األفالطونية،
النص بدراسة يبادر لم أنه يبدو لكن اليونانية. اللغة يتحدثون املدينتني مواطني بعض

مبارشًة. دراسًة األصيل
الحادية بلغ (عندما املطاف نهاية يف عقله فتنت التي األفالطونية الفلسفة تمثَّلت
الجديدة األفالطونية حاليٍّا عليها نطلق التي «الحديثة»، األفالطونية يف عمره) من والثالثني
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ونشاط بهمة وقدَّمها وحسب، محددة لفئة (٢٠٥–٢٧٠) أفلوطني بقرن قبله درََّسها التي
الصوري فرفوريوس الذاتية سريته ومؤلِّف أعماله ومحرر الدءوب تلميذُه العامة إىل
فرفوريوس عاش بينما روما، يف تعاليمه ألقى أفلوطني أن ورغم .(٢٣٢–٣٠٥ (حوايل
األفكار تجريد ورغم حرصيٍّا. باليونانية ألَّفا االثنني فإن صقلية، يف حياته من جزءًا
اإلغريقي والرشق الالتيني الغرب يف هائل أثر وفرفوريوس ألفلوطني كان وتعقيدها،
أفلوطني يف وجد أنه لألفالطونية األول حماسه أَْوِج يف أوغسطينوس أعلن سواء. حدٍّ عىل
وهي ،(Contra Academicos األكاديميني عىل ا (ردٍّ مجدًدا» الحياة إىل يُبعث «أفالطون
أكثر أفالطون اعترب حيث نفسه؛ بها أفلوطني كلَّف التي األعماَل بدقٍة تعكس التي العبارة

مرجًعا. إليه بالنسبة كان بل مستقلة، فكرية ملكات ذي رجل مجرد من
األرسطيِّ املنطق من كبريًا وقسًما الرواقية، لألخالق األساسية املذاهَب وباستيعابها
املواقف كلِّ عىل بالكامل مهيمنًة الجديدة األفالطونية أمست فرفوريوس، يد عىل أيًضا
إىل وفرفوريوس أفلوطني أعمال ترجم القديمة. العصور أواخر يف األخرى الفلسفية
وأدهش روما، يف والفلسفة البالغَة درََّس الذي األفريقيُّ فيكتورينوس ماريوس الالتينية
أوغسطينوس فيها ُولد التي الفرتة قرب تقريبًا — نجمه فيها ملع التي الفرتة خالل
فيكتورينوس وترجم تعميده. طريق عن كبري حدٍّ إىل الوثنية األرستقراطية الطبقَة —
منطق «مقدمة» سيما وال وفرفوريوس، ألرسطو املنطق تتناول التي األعمال بعَض أيًضا
قياسيٍّا دليًال أمىس الكتاب إن حتى بالغنْي، ودقة بجالء فرفوريوس ألََّفها التي أرسطو

كاملة. أللفية

شيرشون

يختص فيما شبابه يف أوغسطينوس به اسرتشد اإلطالق عىل مبدئي أثر أقوى نبع
بها أحاط التي الكثرية األعمال بني ومن شيرشون. حوارات من الفلسفية باملسائل
رضورة تربر «هورتنسيوس»، تُسمى واحدة محاورة ثمة لشيرشون، علًما أوغسطينوس
بالحياة منشغل إنسان أي إىل بالنسبة حتى نقدي حكم أي إلصدار الفلسفي التفكري
أعماله ويف أوغسطينوس. عىل مسبوق غري تشجيعي أثر لها كان والسياسية، العامة
بينما مرة أول طالعه الذي الكتاب هذا من عباراٍت يقتبس أوغسطينوس يزل لم األخرية،
للعالم نصيحًة شيرشون أسدى وقد قرطاج. يف عمره من عرشة التاسعة يف طالبًا كان
وكان منه. أدنى هم َمن دون نفسه أرسطو وضعها التي الفلسفة بدراسة تفيد الروماني
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إليها يسعى التي السعادة، بأن َووَْعٍي الشخصية الذاتية الكفاية يف يتمثل شيرشون نموذج
والصداقات الذات احرتام ر تدمِّ التي الذاتية املتعة يف موغلة حياة يف لها وجود ال الجميع،
الغالبية بينما السعادة وراء يسعون الناس جميع أن مفارقة تَدبَّر وإذْ تماًما. ة الحقَّ
أن مفاده باملعاني ل ُمَحمَّ استنتاج إىل شيرشون َخَلَص البؤس، كلَّ بائسون منهم العظمى
عن تكفريًا كذلك تكون قد اآلن وحياتنا اإللهي، الُحكم من رضبًا كان ربما اإلنسان بؤس
«هورتنسيوس» محاورة أيًضا نت وتضمَّ التجسد. أشكال من سابق شكل يف ارتكبناها آثام
للعقل ُمشتِّت والجنس، واملرشب املأكل يف ممثلًة الحسية، املتع وراء السعي أن من تحذيًرا

سموٍّا. األكثر األشياء عن بحثه يف
الجنسية رغبته لكن املرشب، يف وال املأكل يف ال مرسًفا قطُّ أوغسطينوس يكن لم
ضاجع قرطاج، يف كان بينما عمره من عرشة والثامنة عرشة السابعة ففي جامحًة؛ كانت
ملغامرات نهايًة وضعت التي املنتظمة العالقة وهي متدنية، اجتماعية طبقة من له صديقة
بالكامل. لها مخلًصا معها أوغسطينوس عاش عاًما، ثالثني نحو مدار وعىل املراهقة. فرتة
بعد أحبَّاه لكن البداية، يف فيه يرغبان يكونا لم صبيٍّ عن عالقتهما أسفرت ما ورسعان
جوناثان. أو لثيودور املوازي االسم وهو هللا»، «هبة أو «أديوداتوس» اسم عليه أطلقا ذلك،

عمره. من عرشة السابعَة يف تويف لكنه ا، جدٍّ بارًعا الصبي صار
يف ِجديٍّا فكََّر أن أوغسطينوس عىل «هورتنسيوس» محاورة لقراءة الفوري األثر كان
كما وحسب. املوت فراش عىل وهو إال د يَُعمَّ ولم وثنيٍّا، أبوه كان ودينية. أخالقية قضايا
شعوره عىل عالمة أوغسطينوسبأي يَِيش وال لزوجته. الدوام عىل وليسمخلًصا نَِزًقا، كان
املسيحية العقيدة يف ومتبحرة تقيَّة كانت فقد أخرى، ناحية من أمه أما بأبيه. بالتعلق
تسرتشد وكانت املحلية، كنيستها يف يوميٍّا الصالة عىل حريصًة كانت طقوسها، وممارسة
وكمراهق طفولته. يف ا ً متنرصِّ منه أمه وجعلت تراودها. التي والرؤى باألحالم عادًة
نفسه وجد لكنه أمه، مع الكنيسة قدَّاس حضور عىل واآلخر الحني بني َدَرج شكَّاك،
ويف الكاتدرائية. من اآلخر الجانب عىل الجالسات الفتيات انتباه بلفت أساًسا منشغًال
التي األسئلة ِجديَّة أن أوغسطينوس اكتشف العمر، من عرشة التاسعة بلغ عندما قرطاج
إنجيل مطالعة عىل حثَّته السعادة، عن بالبحث يختص فيما سيما وال شيرشون، طرحها
ون ُمبرشِّ أنتجها التي البدائية للنسخة الرببري واألسلوب محتواه غموض َره ونفَّ التيني.
كانت (الذي القديم الالتيني اإلنجيل يكن لم امليالدي. الثاني القرن يف متعلمني أنصاُف
ُمَعبَّأ عقله رجًال ِليبهَر ا) جدٍّ حرجة عملية حداثيني علماء يد عىل ترميمه إعادة عملية

18



… شيرشون أوغسطينوس: عقلية تشكيل

باملرسحيات ويستمتع املميز، التعبريي فريجل وأسلوب املنمق األنيق شيرشون بأسلوب
آدم عن ساذجة أسطورة بدت ا عمَّ بازدراء بنفسه أوغسطينوس نأى باملسارح. الراقية
يف املسيح نَسب سالسل بني ما التنافر إن اإلرسائيليني. للبطاركة املريبة واألخالق وحواء،
إىل عودته آمال رت دمَّ التي األخرية القاضية الرضبة بمنزلة كان لوقا وإنجيل متَّى إنجيل

.(Sermones (العظات أمه مع الكنيسة
أنه بدا الذي الفلك ِبعلم افتُتن فقد آخر؛ مكان يف العون أوغسطينوس التمس لذا،
انجذب الفلك علم بعد ومن كالعقيدة، فيه مبالغ بشكل يظهر أن دون للحياة بدليل يمده

ميالديٍّا). ٢١٦–٢٧٧ (سنة مىض قرٍن من ماني يَُدرِّسها كان التي الثيوصوفية إىل

ماني

وأَْمَسِت املادي، العالم من النفور عن شعريٍّ بشكل املانوية أو ماني عقيدة َت عربَّ
من األدنى «النصَف املانوية أتباُع واعترب التقشف. يف موغلة ألخالق املنطقي األساَس
الجنس وكان الظالم. أمري هو الذي الشيطان أعمال من لالشمئزاز مثريًا عمًال الجسد»
الرش جوهر هو إليه بالنسبة الظالم وكان ماني؛ عقلية يف وثيقة بعالقة مرتبَطنْي والظالم
الجنس كان يافًعا شابٍّا ليستقطب يكن لم الدين هذا مثل أن املرء إىل يخيل وقد نفسه.
لقوى الدنيئة نزواته كل ينسب أن يستطيع املرء كان إذا إال (اللهم محوريٍّا إليه بالنسبة
طبقتني من املانوي املجتمع تألَّف ذلك، ورغم الشخصية). املسئولية من ويتربأ الظالم
األعىل املستوى أصحاب من إال مطلوبًا املطلق التبتُّل يكن ولم لإلخالص. مستويني أو
أوغسطينوس، إليهم انضم الذين املستمعون أما «الصفوة». باسم يُعرف الذي وحسب
اتخاذ بهم وأنيط الشهر، من «آمنة» فرتات يف الجنسية العالقات ممارسة لهم أجيز فقد
إلقصاء داعيًا ذلك يكن فلم ما، طفٌل ُولد إذا ولكن األطفال. إنجاب لتفادي محددة خطوات
حالة يف كما أو، لهم أزواٍج مع العيش للمستمعني ُسِمَح ولذا، املانوي؛ املجتمع من الوالد
شكل بأي الجنسانية يف للتفكري لهم باعث هناك يكن لم لكن محظيات، مع أوغسطينوس،

الشيطان. صنيعة فهي إيجابي؛
املادي النظام بخريية املتعلقة املسبَّقة بفرضيته القديم للعهد سلطة أي ماني أنكر
افَرتضت التي الجديد العهد يف املوجودة النصوص جميع وحذف وبصانعه، لألشياء
زياداٍت باعتبارها القديم العهد نصوِص وسلطَة وحَي وإما وخرييتَها املادة نظاَم إما
بسخاءٍ أقرَّ ولقد سليم. كتاب ى امُلنَقَّ الجديد عهده أن رأى فقد ذلك، وبخالف ُمقحمة.
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بشكل حرصيًة لكونها األُرثوذكسية الكاثوليكية املسيحية ونبذ العقائدية، األنظمة بكل
فقد ذلك، ومع للعبادة. العقائدية واألشكال األساطري من غريها تجاه وسلبيًة فيه مبالغ
مميزة». «ديانة ل س أَسَّ وحيه أن عىل يشدد وهو حتى مسيحيٍّا، اآلخرون يعتربه أن أراد
يعيد الذي الوقت يف املجتمع ضمن يبقى أن يودُّ إنسانًا كونه بمعنى «مهرطًقا»، كان
عليها ويرصُّ السائد، النظام يقبلها ال ِبُطرق األساسية ومعتقداته وثائقه تفسري فيه
وأجاز اإلنجيلية، واملفردات األفكار بعض وظَّف ولقد نفسه. يصحح أن إليه يُطلب عندما
كشخصية ال كلها البرشية ملحنة كرمز املسيح استوعب وحده فهو للمسيح، فدائيٍّا دوًرا
األمر واقع يف يكن لم املقدَّس شبُه فامُلنقذ ْلب. للصَّ وتعرَّضت األرض عىل تميش تاريخية
تكن لم َلب الصَّ وحادثة اإلسالمي)؛ باملذهب يبرشِّ الذي الرأي (وهو فعليٍّا ليُقتل أو ليولد

أجمعني. البرش حالَة تُعترب التي للمعاناة رمًزا بل الواقع من رضبًا
ذلك ويتجىل ووجودي؛ ازدواجي إطار يف املسيحية من اقتبسه يشء كل ماني َ فرسَّ لقد
املحورية املسألة كانت قالبها. يف مذهبه وضع التي ا جدٍّ َلة واملفصَّ املعقدة األسطورة يف
برح ما بدائي كوني رصاع منبعه أن اعتبار عىل الرش ففرس الرش؛ أصل إليه بالنسبة
واملادي. الرمزي الواقع إىل االصطالحان هذان أشار حيث والظالم؛ النور بني مستمرٍّا
أحدهما يتغلب أن يستطيع ال بحيث وقوة ضعف نقاط العالم يف والرش الخري ولُِقوى
صغرية شذرات أمسْت النور، بعالم الظالم ُقوى تُلحقه الذي للرضر وكنتيجة اآلخر. عىل
ذلك يف بما الحية، الكائنات كل يف كله العالم يف متناثرة — الروح أو — اإلله من
ولذا األلوهية؛ من كبريًا مكونًا يحويان والخيار البطيخ أن اْعتُِربَ والنباتات. الحيوانات
طبقة إىل بالنسبة الطعام قوانني وكانت املانوية، الصفوة لدى بارزة مكانة لهما كانت
ومبرشيها املانوية مُلعلِّمي طاب تماًما. محظوًرا الخمر وكان وُمفصلة، مدروسة الصفوة
املسيحيون تقبَّل إذ املانوية األفكار تسلل استشفاف ويمكن الكنيسة، أعضاء استقطاب
ِبَورق الكنيسة أعضاء إبهار يمكن نفسه. القربان كأس دون املقدس القربان يف امُلضيف
ملوسيقاها. الخاصة والقداسة املقدسة املانوية للكتب البديعة والخطوط األنيق الربشمان
التدريسية املكانة فإن للمسيح، أسطورته يف خاصة مكانًة كرََّس ماني أن ورغم
بماني بل القديمة اليهودية بالكتب وال باملسيح تختص لم ملجتمعه املعصومة العليا
ِليُظهر بعده من سيأتي أنه وأخرب املسيح به تنبَّأ الذي وامُلعزِّي الرب، رسول نفسه،
ماني لدى يكن ولم لها. متأهبني ا جدٍّ املخلصون اليهود التابعون يكن لم التي الحقائق
غريبة، وبحبكة اليهودي. القالب من الكنيسة َوِرثتها التي للخصوصية قط مكان أيُّ
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ومتماسكة عقالنية رواية أنها زاعًما ما، نوًعا واإليروتيكية الخصبة أسطورته ماني طرح
الذين األرثوذكسيني للمسيحيني البسيطة العقيدة مع قوي تعارض يف امُلنَزَّلة، للحقيقة
األخالق عىل للهجوم اهتمامها جلَّ املانوية الدعاية كرست لقد وحسب. بالسلطة يؤمنون
يهوديًة بََدت التي الجديد العهد من األجزاء وتلك التاريخية، ته وِدقَّ القديم العهد يف الواردة
الوحيدة اإلجابة يملكون أنهم املانويون زعم يشء، كل وفوق . املانويِّ للذوق الالزم من أكثر
العالم بنية يف راسخة الستئصالها سبيل ال قوة إليهم بالنسبة فهو الرش: إلشكالية امُلْرضيَة
املضطرب العالم لهذا املطلق الخالق بأن منطقي بشكل يزعم أن يمكن أحد من وما املادي.
تكون أن للحجة شئنا وإذا ا. جدٍّ ًا َخريِّ نفسه الوقت ويف قدير يشء كل عىل يكون أن يمكن
سلََّم ولقد املطلقة. بالخريية وإما املطلقة بالقدرة إما التضحية من بد فال متماسكة،
والتمحيص البحث أو اإلسهاب من املزيد دون يعلمون الناس كلَّ بأن املانوية ُمَعلِّمو

«رش». كلمة من املقصوَد
قرطاج يف أوًال تدريسية مناصب أوغسطينوس فيها توىل كاملة سنوات عرش خالل
وواعيًا الكاثوليكية لألرثوذكسية رشًسا ناقًدا كان وملَّا باملانويني. مرتبًطا ظل روما، يف ثم
وقصور تعليمهم لضحالة أساقفتها ازدرى التي الكنيسة أعضاء عىل الفكري بتفوقه
ولكن املانوية. املعتقدات إىل األصدقاء من كثري هداية من تمكن فقد النقدي، بحثهم
بل وحسب، البالغة وفنون الالتيني األدب يَُدرِّس يكن لم عمره، من العرشينيات خالل
الحال بطبيعة إليها أَْفَضت التي املنطقية واملعضالت الفلسفية القضايا أيًضا يتدبر كان
صواٍب عىل ماني أكان به. وتحيط كاهله تُثقل املتزايدة الشكوك وطفقت البالغة. دراسات
للمرء وكيف الظالم؟ مع رصاعها يف وعقيمة واهنة الخريية النور قوة أن أكَّد عندما
األسطورة منحت فقد ذلك، عىل عالوًة والذل؟ العجز قمة يف إلًها ينبغي كما يعبد أن
حاسًما موقًفا وتبنَّت والقمر، للشمس ين والخريِّ العظيمني للنوريْن كبريًا دوًرا املانوية
تلك أثناء يستخدمان والقمر الشمس أن وهو أال الشميس؛ الكسوف ظاهرة تفسري من
إذ أوغسطينوس وانزعج الكونية. للمعارك املفجع املشهد لحجب خاصة ستائر الظاهرة
يُزيل أن يجوز الفلك. علماء أبرز أقوال مع متعارضة كانت املانوية الرواية أن اكتشف
يشء ذلك مع له ويتبقى األرثوذكسية، باملسيحية يحيط الذي األسطوري اإلطاَر املرء
األسطورة كانت التي املانوية عىل ينطبق ال هذا أن أوغسطينوسشعر لكن األهمية، عظيم
ذروتها املانوية الطائفة يف أوغسطينوس أمل خيبة وبلغت واألساس. الجوهر هي فيها
فقد فاوست؛ يُدعى املانوية أتباع بني مرموقة مكانة ذي ُمعلِّم عىل شكوكه عرض عندما
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ذلك، عن عوًضا الفكرية. ة املحاجَّ عىل قدرته من أكرب البيان عىل فاوست قدرة أن اكتشف
املعصوم الكمال ألنفسهم منسوبوها زعم التي الصفوة لطبقة األخالقية الحياة أن اتضح

يفرتض. كان كما عذرية ليست
بني ما باملزج اهتماًما يبدي بدأ قد وكان للمانوية. بدائل عن يبحث أوغسطينوس بدأ
املتعلقة الجديدة الفيثاغورسية والرشواألفكار الخري بني ما التوازن عن املانوية املعتقدات
واحد (الواحد الخريِّ الفرد» و«الجوهر الكل، َجَمال عنارص من عنًرصا باعتبارها بالنسبة
منتصف يف الالمتناهية. التعددية ذي الرش مقابل يف اآلبدين) أبد هكذا وسيظل وحده
الحًقا احتقره املوضوع هذا حول كتابًا كذلك أوغسطينوس كتب عمره، من العرشينيات
والفهم االستيعاب عىل عيصٍّ محتًوى ذا منقوًصا عمًال باعتباره ذهنه عىل خطر عندما
بنظرية ا جدٍّ ا مهتمٍّ وأمىس الحكم. تعليق يف الشكوك أغرقته وتدريجيٍّا، (االعرتافات).
وكيف للشك؟ مجاًال يدع ال بما التأكد يمكننا وكيف يشء؟ أي نعرف أن لنا كيف املعرفة:
تُفهم أو مضللة تكون أن يحتمل الكلمات كانت إذا البعض مع بعضنا نتواصل أن يمكن
كثريًا والتي يوميٍّا، بها نتحاور التي اللغة هل املتكلم؟ يعنيه عما تماًما يختلف بمعنًى

الضالل؟ أم للنور مصدر املنطق، قواعد تتحدى ما ا جدٍّ
لفالسفة كتٍب مطالعة عىل ِبنََهٍم أوغسطينوس انكبَّ املرتددة، الذهنية الحالة هذه يف
واإلدراك املكتسبة األفكار كل حسم وعدم موثوقية عدم حيال عقائديٍّا وحاسمني متشككني

بالفعل. يعرفه ال مهم يشء أي عىل املرء تُطلع أن عىل الكلمات وقدرة الحيس
ميالديٍّا ٣٨٤ عام ميالنو إىل وصل عندما عقله يف تدور التي األفكار كانت هكذا
يف يرقى بأن يحدوه كان األمل لكن باملدينة، للبالغة جديًدا أستاذًا الجديد منصبه ليتسلَّم
مخارج من اإليطاليني ابتسامات رغم استطاع، وإذا إمربياليٍّا. مقرٍّا ميالنو كانت املناصب.
البالط، يف االنتباه يَلفت بحيث شديدة ببالغة يتحدث أن الطابع، األفريقية اللينة أحرفه
يطمح أن يجوز فربما والنفوذ، السطوة أصحاب املسئولني دعم يكسب أن له تسنَّى وإذا
معوقات هناك كانت الجميع، باعرتاف (االعرتافات). إقليم حاكم منصب إىل الرتقي يف
تدعمه وال له تشفع ال الوسطى الطبقة من قرويٍّا كان فقد أوغسطينوس؛ طموح أمام
ووالدة القرطاجية وفتاته العرفية» «زوجته برحت فما ذلك، عىل عالوة شخصية. ثروة
باملدينة البالغة يف أستاذ عن يصدر إذ التساؤالت يثري لن وما معه. تعيش أديوداتوس
ُمخلصة به لحقت التي األرملة مونيكا، أمه رأت ولقد الحاكم. بمقر مقبوًال يكون ال قد
رغبته أمام الطريق يف ُمهلكة َعَقبة مهجعه وخليلة الجاهلة ابنها رشيكة أن ميالنو، إىل
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الفراق وكان قرطاج، إىل عشيقته أُرسلت املطاف، نهاية ويف والرشف. التميز يف العلمانية
سيُيرسِّ شابَّة وريثًة خطب قد أوغسطينوس كان الفرتة، تلك يف إليهما. بالنسبة مؤمًلا

أوغسطينوس التفَت للزواج، القانونية السن إىل تصل وحتى وأحالمه. آماله تحقيق مهرها
وكانت إليه، بالنسبة كربى أهمية تمثل تكن لم فهي نفسه؛ بها ليعزَِّي مؤقتة رشيكة إىل

جامدة. مشاعره
ال بقدرات يتمتع مسيحي بمفكِّر حياته يف مرة ألول أوغسطينوس التقى ميالنو، يف
ويتمتع عاٍل تعليم عىل حاصل رجل وهو أمربوسيوس، األسقف الخاصة؛ قدراته عن تقل
بلطٍف أوغسطينوَس أمربوسيوس استقبل البالط. يف النفوذ بأصحاب قوية بعالقات
أسقًفا أمربوسيوس يميس أن قبل ككاهن. االحرتام كلَّ له وأََكنَّت مونيكا وأجلَّتْه وكياسة،
يف تعليَمه تلقيه وساعده إيطاليا، من الشمايل الجزء لذاك إقليميٍّا حاكًما كان ،٣٧٤ عام
وإلهامه أفكاره أمربوسيوس يستِق ولم اليونانية. إتقان عىل مسيحي أرستقراطي بيت
والالهوتي قيرصية مدينة باسيليوس أمثال يونانيني الهوت علماء من وحسب لعظاته
وعمل أفلوطني. من أيًضا استقاها ولكنه بولس، للقديس األكرب املعارص فيلو، اليهودي
الوثنية الفلسفة بشأن الحذر مع جنب إىل جنبًا ألفلوطني أمربوسيوس به دان الذي يْن الدَّ

للحقيقة. كدليل
يُدعى عجوز رجل وهو أوغسطينوس، يف أثًرا ترك ميالنو يف آخر مسيحي مفكر ثمة
عاليًا تعليًما املتعلمني العلمانيني من جماعة إىل خالله من انجذب الذي سيمبليسيان
أفلوطني أعمال قراءة أجل من أفرادها يجتمع وكانت مرموقة، اجتماعية مكانة واملحتلني
السنوات كرََّس الذي فيكتورينوس ماريوس بالقديس بشدة أعجبوا ولقد وفرفوريوس.
األرثوذكيس. الثالوثي املعتقد عن دفاًعا الجديد األفالطوني املنطق لنرش حياته من األخرية
لفيكتورينوس، الغامضة الالهوتية بالكتابات بشدة متأثًرا قطُّ أوغسطينوس يكن لم
هذا يبدو وقد أفكاره. ألهبت فيكتورينوس برتجمة وفرفوريوس ألفلوطني قراءاته لكن
لفئة هة وموجَّ معقدة الحديثة األفالطونية له تبدو أن يمكن الذي الحديث للقارئ مستغربًا
مختلفة بديهيات أو مسبَّقة فرضيات لها للوجود الحديثة األفالطونية الفلسفة إن خاصة.
ال العقل هي انطالقها فنقطة الحديث؛ العلمي باملنهج الخاصة تلك عن االختالف كل

املادة.
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وفرفوريوس أفلوطني

هذا بها يتمتَّع كان التي الهيبَة ألفلوطني فرفوريوس كتبها التي الذاتية السرية ر تصوِّ
السرية تلك فرفوريوس كتب الداخلية. تالميذه دائرة يف األقل عىل العظيم، الفيلسوف
الجميع يعرف أن ناحية من أراد ألنه وذلك أفلوطني؛ من نسخته ترافق بحيث الذاتية
بشدة أفلوطني أُعجب وكيف أطروحاته، نرش عىل استأمنه إذ حق عىل بطله كان كيف
سن يف أنه وكيف ُملَهمة، بهيجة أشعار تأليف عىل وقدرته لتلميذه النقدية بالعقلية
وهي اإلله، مع الصويف التوحد هانئة مناسبة يف نفسه لفرفوريوس تَأتَّى والستني الثامنة
املستنري أفلوطني إىل بالنسبة حتى الحياة، يف فقط مرات أربع املرء يعيشها التي التجربة
قوة الحارسة روحه تكن لم فريدة عبقرية ذي رجل هيئة عىل أفلوطني يتمثل إلهي. بنور

الفكر. ذُرى أسمى عىل الرتكيز من عقله يهدأ ولم دونية،
فة؛ متقشِّ حياًة أفلوطني عاش أوريجن، سنٍّا األكرب املسيحي معارصه شأن وشأنه
من َخِجًال دوًما بدا «فقد يستحم. ولم النباتات عىل واقتات قليًال، إال يَنَم ولم يأكل فلم
من كثري إىل بالنسبة أفلوطني أمىس ولقد ميالده. بعيد قطُّ يحتفل ولم املادي»، وجوده
وصغريها. كبريها الحياتية القرارات يف يستشريونه الذي لألب رمًزا وإناثًا، ذكوًرا تالميذه،
يُطلب كان املسيحيني األساقفة شأن وشأنه الكذب، كشف عىل عجيبة قدرة لديه وكانت

االنتحار. عن بالعدول فرفوريوس إقناع يف نجح ولقد النزاعات. يف التحكيم إليه
الكامل للبناء اللفظية الصور من نوًعا يرسم أفلوطني انطلق الفلسفي، نظامه يف
ولقد البرشي. الفكر وعملية الواقع بني ما حميًما تناظًرا هناك أن فرض عىل لألشياء
سيما وال و«السفسطائي»، «بارمينيدس» أفالطون محاورتَي جدلية عىل كبرية أهميًة علََّق
نفسه»، «اليشء هما و«ص» «س» إن قلنا إذا إنه أي واالختالف؛ للهوية أفالطون تحليل
لالهتمام. مثريًا الهوية عىل التأكيد يكون أن أردنا إذا بينهما تمايًزا ثمَة بأن نوحي فإننا
للهوية كامنًا رابًطا ثمة بأن يوحي مختلفان و«ص» «س» أن بيان فإن النقيض، وعىل
وحدة ثمة العالم، هذا يف واملشهودة املحسوسة واالختالفات التعددية وراء ولذا، بينهما.
وجود مسبًَّقا يفرتض التغري لكن التغري؛ دائم عالم امُلدَرَكة املظاهر فعالم وباملثل وأداء.

أبدية. دائمة تظل تحتية بنية
يف العقل يدركه الذي للوجود األسمى العالم إىل التبدل عدم صفَة أفالطون نَسب
نظرية فإن ولذا، الجسدية؛ الحواس تدركه الذي للتحول التغري الدائم التدفق مقابل
يف ما كان أيٍّا كالتايل: هي األبدية واملطلقات األفكار)، (أو باألشكال الخاصة أفالطون
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يستقي ما بقدِر الصفات بتلك يتسم فهو الحق أو الجمال أو بالخريية نَِصَفه العالم هذا
والساري الثابت املوضوعي الواقع هي واألشكال صفة. بكل الخاص املطلق من صفاته
بل الخمس، الجسمانية الحواس تدركها ال املسلمات هذه فإن ذلك، عىل عالوة عامليٍّا.
من خالية التجريدات تلك تبدو ما وبقدِر القح. الفكري للتجريد ببساطة رياضية عملية
فاملوجودات كبري؛ حد إىل سببية باعتبارها املسلمات تلك تستوعب األفالطونية فإن الحياة،
بالنسبة فامُلَسلَّم ولذا، لها؛ سابقة فئة من كأعضاء بل بمعزل، تفسريها يستحيل الفردية
أرسطو عارضه الذي املذهب وهو محددة، واقعة أي من واقًعا أكثر أفالطوني أي إىل
موجودات يف تتجسد عندما إال الواقع يف تتجسد ال ذهنية تصنيفات امُلسلمات كون منتقًدا
أفالطون بني ما باملصالحة الخاصة فكرته فرفوريوس تتبع «مقدمة»، عمله ويف محددة.
حكم إصدار عن بوعي وأعرض اآلخر بجانب منهما كالٍّ الرأيني هذين وضع إذ َوأرسطو؛

منهما. أيٍّ إىل به يميل
وطور املعروف. واليشء العارف فيه يتطابق الذي بالذات بالوعي معنيٍّا أرسطو كان
األفكار من الكثري بََدى الهوت علم فصاغ أبعد، ملستًوى بها وانطلق املالحظة هذه أفلوطني
ويُراد الواحد، هناك الوجود هرم قمة عىل ألوغسطينوس. البيان ذاتية ُمَسلََّمات فيه الواردة
الوجود أشكال من كشكل الروح تدركه ذلك ومع ملعرفته، سبيل ال الذي املطلق اإلله، به
أفلوطني حدَّده الذي الوجود تسلسل أو العظيمة السلسلة ويف املعرفة. كل يتجاوز الذي
تكلم مبارشة. كان أيٍّا دونه ما علة األعىل املستوى يعترب وِبنيتها، األشياء هيكل باعتباره
«انبثاق»، أنه عىل للوجود الهرمي البناء عىل الطارئ التطور أو التحول عن أفلوطني
يكون أثر كل ألن وذلك تدريجية؛ خسارة تَْحدث االنبثاق عملية ويف قوية، مادية وصورة
التغلب يمكن دونيته يف ل املتأصِّ الكمال عدم فإن ذلك، ورغم علَّته. من اليشء بعض أدنى
الرسمدي عطائها بفعل دوًما نقص يشوبها ال نفسها والعلة علته. إىل يرتد بينما عليه

األدنى. لألثر للوجود
للوجود الكربى السلسلة يف السببي االنبثاق يف التفكري من النوُع هذا َمكََّن لقد
كيف مشكلة حلَّ استطاع ناحية، فمن واحد؛ آٍن يف إنجازات عدة تحقيق من أفلوطنَي
يكون أن عن املطلق يكف أن دون بينهما تربط عالقة كلَّ والعالم اإلله فقدان دون يَُحول
من النوع هذا عربَّ ولقد كليٍّا. الوجود من منطقي بشكل العاَلُم يسقط أن ودون مطلًقا،
أخرى، ناحية ومن الوجود. مصدر إىل «التحول» طريق التعويضمن من نوع عن التفكري
أال األفالطونيني؛ لجميع مضنية ذهنية حرية يف تسبَّبت التي املشكلة وطأة من ف خفَّ فقد
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كان الذي الوقت يف األشياء تسلسل إىل الرش ولوج بكيفية املتعلق السؤال عن اإلجابة وهي
الساميتنَْي. والقوة الخريية من فائًضا تدفًقا التسلسل هذا فيه

(اإلله) الواحد مقدسة: موجودات ثالثة هناك الهرم قمة عىل أنه أفلوطني درََّس
األدنى املستويات جميع تكون أن يتعنيَّ ولذا حد، أقىص إىل َخريِّ الواحد والروح. والعقل
الخريية من أدنى تكون أْن أي الخريية؛ عن متمايزة أيًضا الواحد دون الهرمي للبناء
أما عظمته. حول الضالالت بعض يف ممثلة الدونية من يشء فيه العقل وحتى املثالية.
واملادة، املادة. إنتاج عىل بالقدرة فتتمتع الهرمي، البناء يف أكرب بقدر أدنى وهي الروح،
مطلًقا ا رشٍّ تعترب ، الخريِّ الواحد من الهرمي البناء يف تماًما النقيض الطرف عىل باعتبارها

له. هيئة ال وعدًما
أكثر املانوي شكلها ومقتوا قلبهم، كل من الثيوصوفية الجدد األفالطونيون كره
من بمجموعة الغنوصيني» «ضد أفلوطني أطروحة افتُتحت ولقد األخرى. أشكالها من
كسلسلة الكوَن أفلوطني رأى وإذ للمانوية. املناوئ الجدل يف الحديثة األفالطونية املقاالت
متأصل والخريية الوجود يف عيب إال هو ما الرش أن يعلن أن استطاع الوجود، من عظيمة
يف بارزين أيًضا كانا للرش آخران تفسريان ثمة ولكن، أدنى. مستًوى وجود حقيقة يف
امُلَساء الحر االختيار تبعات األوىل اإلجابة تناوَلت التفسريين، هذين بني ومن تفكريه.
إن املادة. يف فبحثت الثانية، اإلجابة أما الروح، ضعف احتمالية يف والراسخ استغالله
الكوني فالرش ولذا، ومادية؛ خارجية أشياء يف مستغرقًة جْعِلها إىل مال الروح يف الضعف
الروح. يف األخالقي للرش جذًرا يصبح املادة يف الراسخ الوجود عيب يف املمثَّل الالأخالقي
الروح يف املادة وجود إن (أفلوطني). قط» أخالقي رش يوجد أن يستحيل املادة، دون «من
عن يتحدَّث أن أفلوطني تمنَّى نفسه، الوقت ويف سقوطها. يف ويتسبب الضعف لها يجلب
يتعني التي وللخدمة املحتملة بقدراتها للوفاء رضوري كحدث وسقوطها الروح انبثاق
أفلوطني حتى أنه نستنتج أن املنصف ومن الدوني. الحواس لعالم تقديمها الروح عىل
سعى أوغسطينوس، شهده الذي التحول فبعد ومتسقة، واضحة مكانة تحقيق يف أخفق

أفلوطني. أخطاء تصحيح إىل
املدرسة ويف أفلوطني. سيده بمذاهب ا جدٍّ شبيهة فرفوريوس مذاهب كانت
أفلوطني شعر فقد األرباب؛ طائفة حيال شقاق هناك كان الحديثة األفالطونية
كتب األرواح. السرتضاء الهادفة التضحيات يف املشاركة تجاه ظ بالتحفُّ وفرفوريوس
أوغسطينوس قراءات إىل وبالنسبة الرب). إىل (أي الروح» «عودة عن أطروحًة فرفوريوس

26



… شيرشون أوغسطينوس: عقلية تشكيل

السديدة الفلسفة بأن سلََّم فقد وسًطا؛ موقًفا األطروحة هذه مثَّلت متعمق، بشكل املثرية
نَِبيَّاِته. عرب الشمس إله أبوللو بها ينطق التي املشاورات من املعابد يف استخالصها يمكن
تطهريها يمكن الروح أن افرتضوا الذين الوثنيني الرفاق عن ناقدة بعني كتب لكنه
وكانت خارجية. طقسية أنشطة ممارسة عرب أو باملعبد األضاحي يف املشاركة عرب مبارشة
األضحية بعد اللحم تناُول عادُة تكن لم ذلك، عىل عالوة دنيوية. أيًضا الحيوانية األضاحي
يتحقق أن يمكن الروح تطهري بأن فرفوريوس دفع ولذا، النباتية؛ املبادئ مع متوائمًة
املؤسفة. الحوادث من سلسلة بفعل به اتحدت الذي الجسد» من «الفرار ب وحسب
أصفادها من تدريجيٍّا الروح تحرير يمكن الجنيس، والنشاط اللحم عن فباإلعراض

البدنية.
األمر بطاعة عليها العثور يمكن التي الحكمة يف تكمن السعادة فرفوريوسأن ودرََّس
اإلنساَن الروح يف الكامن الرشُّ يجعل الجميع، باعرتاف نفسك». «اعرف لديلفي القديم
ولكن إليه. بالنسبة عابرة اللحظات فتُميستلك املستمر، الفكري التأمل ممارسة عن عاجًزا
املتناثرة الروحانية العنارص كلَّ الجسد من واجمع نفسك، إىل العودة عىل نفسك «مرِّن
تعززت كلما والعوز الفقر يف بالروح و«يُزج الصغرية.» القطع من كتلة يف واملختزلة
الحقيقية ذاتها باكتشاف ا حقٍّ خصبة الروح تصبح أن يمكن لكن، بالجسد. روابطها
يستحرضونه، الربَّ يعرفون «الذين الوجود.» ل تأمُّ تحقيق «غايتنا الفكر.» يف املمثلة
«االعرتافات» كتاب يعكس مكان.» كل يف املوجود الرب عن يغيبون يعرفونه ال والذين

اللغة. هذه ألوغسطينوس
موجود والواحد يشء. به يحيط وال األشياء، بكل يحيط الرب أن فرفوريوس وَدرََّس
ذاتية تكون أن يجب والخريية الرب. يف مصدره من املتدفق الوجود يف يشارك من لكلِّ
البناء ويف إليها. للعودة وتسعى العليا الوحدة عىل تعوِّل التعددية كل لكن االنتشار،
الوجود درجات وأن موجوًدا، املرءُ يكون أن الجيد من أنه البديهي من للوجود، الهرمي
له ما بقدِر خريِّ موجود هو ما «كل يقول: فرفوريوس كتب للخريية. درجات أيًضا هي
نفسه، اليشء أوغسطينوس (يقول الخاصان» ووحدته جماله له الجسد حتى وجود؛ من
والعوالم املادية األشياء بني الروح، تحتل .(«De vera religione الحق الدين «حول
التفسري، العيصعىل العنيف والتحدي وباإلهمال وسيطة. مكانة البائنة، للحقيقة األسمى
بضبط ولكن، الشهوانية. واألشياء والحسد الكربياء مستنقع يف الروح تغرق أن املمكن من
وهذا الحقيقي. كمالها إىل تسمو أن للروح يمكن االستبطاني، والتأمل املتقشف النفس

األخرية. العبارة هذه أوغسطينوس تبنَّى بالرب». «التمتع هو الكمال
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ال حيث — الوجود سلسلة قمة عند أنه مبدأ أفلوطني من فرفوريوس واستقى
والذكاء، والحياة الوجود قوامه مقدس ثالوث هناك — الوصول الخمس حواسنا تستطيع
الفارقة. العالمات يميز أن داخلها املرء يستطيع كوحدة ويُعرَّف كله، تباديل ثالوث وهو
إىل االحتمالية ومن للوجود، املطلق املبدأ من املتناغم االنطالق بنية يطابق األشياء وهيكل
يف تدنيًا أيًضا تعترب التي الغريية تلك إىل الهوية ومن امللموس، إىل املجرد ومن الواقع،
أصًال. رسمدية فاألرواح أتت؛ حيث من العودة األبدية األرواح مصري إن الوجود. مستوى
املعارف كلَّ إن أي الذكريات؛ الستعادة أفالطون مبدأ مغزى هو التحول أو العودة ومبدأ
استعاض ولقد نسيه. ولكن سابق) وجود (يف مرة ذات املرء عرفه ما اسرتجاُع إال هي ما
من ييضء الذي اإللهي التنوير بفكرة بعدهم، من وأوغسطينوس الجدد، األفالطونيون

كبري. حدٍّ إىل املذهب هذا عن مبارشة الروح داخل
مسيحيٍّا كان أنه املسيحيني الُكتَّاب بعض زعم (الذي فرفوريوس حياة نهاية ُقرب
والجدارة املسيحية املعتقدات عىل والذًعا مطوًال هجوًما ألََّف دينه)، عن ارتد ثم شبابه يف
إىل بالنسبة معروًفا املسيحية فيه هاجم الذي كتابه يكن لم لألناجيل. التاريخية
دينية فلسفًة تقدِّم بأنها بإنصاف فرفوريوس أعمال وصف يجوز ولكن، أوغسطينوس.

لها. وترياًقا للمسيحية منافًسا ر لتوفِّ عمد، دون من أو عمد عن سواء مصممة، بديلة
فيكتورينوس برتجمات الجديد البالغة يف أستاذهم ميالنو أفالطونيي مجموعة فتنت
األعمال تلك يف أوغسطينوس تعرضلها التي للُّغة كان وقد وفرفوريوس. أفلوطني ألعمال
كان عظيٌم. أثٌر السامي الالماديِّ للعالم الصوفية والتجربة الرش معضلة تتناول التي
والراسخة الفورية الذاتية املعرفة قوة لها الروح إن له يقولون الجدد األفالطونيون
إدراكات تنحية عند وحسب تتحقق أن يمكن القوة فهذه ذلك، عىل عالوة بداخلها.
الصور من ره تطهِّ الجدل، بفعل تطهري، عملية العقل فيشهد جانبًا، الخمس الحواس
بأن آمنوا ولقد أفالطون. عنها تحدَّث التي السعيدة املقدسة الرؤية إىل به وتسمو املادية
املقدسني. والحقيقَة النوَر تدريجيٍّا الروح تحتضن بينما تتحقق للروح طبيعية قوة هذه
يف حاول أنه كيف «االعرتافات» من السابع الكتاب يف الحًقا أوغسطينوس وصف
املفهوم من األفالطونية حررته فقد الجديد؛ األفالطونيَّ املنهج عميًقا تأمًال يتأمل أن ميالنو
وبممارسة الناس عن بمعزل وباالستبطان خفية. مضيئة مادًة باعتباره لإلله املانوي
والذهني، السامي إىل واملادي الدوني ومن الداخيل، إىل الخارجي من الجديل االرتداد طريقة
رسعة بسبب باإلحباط وأصيب املتبدل. غري والجمال الرسمدية للحقيقة عابرة رؤية نال
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وشبقه كربيائه يف مستغرًقا بعدها نفسه وجد أنه وحقيقة ا، جدٍّ العميقة التجربة تلك زوال
العابرة» املضيئة «اللحظة تلك يف أنه أوغسطينوس عرف ذلك، ومع السابق. يف كما
يتجاوز الذي الالمادي والواقع يتبدل، ال الذي الرسمدي للوجود مذهلة بلمحة حظي
الالحقة، كتاباته يف القرتاح تلميح يوجد وال (االعرتافات). دوًما املتغري ذهنه بالكامل
حال بأي حقيقية تكن لم هذه التحول قبل ما تجربَة بأن يفيد كمسيحي، كتبها التي
تقريبًا أوغسطينوس سيتبنى عرش) الحادي (الكتاب «االعرتافات» يف الحًقا األحوال. من
املنيع اآلخر تأمل عىل املرتتبة الهيبة تلك والهيبة، الحب بني الوحدة حول مطابقة لغة
وقريب ا جدٍّ مألوف هو الذي باآلخر الدراية من النابع والحب و«امُلغاير»، ا جدٍّ والبعيد
بكلمات عنه التعبري يروم الذي والحب واملجردة، السلبية للسمات املقابلة الهيبة ا؛ جدٍّ

شديدة. وبرصاحة شخصية
لديه القدرات املحدود املخلوَق بأن اإليماُن استقر وصفها التي التجربة قلب ويف
القدرة األمر حقيقة يف يتجاوز وفيما يتجاوزه، فيما وحسب املوجود لإلشباع نَِهم شوق

الوصف. أو التعبري عىل البرشية

مدرسة كاراباشيو، فيتوري بريشة جريوم للقديس أوغسطينوس القديس رؤية :2-1 شكل
البندقية. شيافوني، ديلجي جورجيو سان
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املادية والحواس الشهوات بكبت الناصحُة الحديثة األفالطونية العظاُت أعادت
للجالء خصبة أرًضا يمثل ال الجنيس االنغماس أن من شيرشون تحذير إىل أوغسطينوَس
«كما أنه الرصفة بالنباتات التغذي حول لفرفوريوس الدعائية الورقة يف وورد الذهني.
الطقسية الطهارة لهم تتحقق لكي الجماع عن اإلعراُض باملعابد القساوسة عىل يتعني
تنال كي نفسه بالقدر طاهرة تكون أن الفردية الروح عىل كذلك األضحية، تقديم ساعَة
يكن لم الشهوانية.» الحياة ثقل بفعل «منساق أنه أوغسطينوس أدرك الرب.» رؤية
ذات تجربًة ميالنو يف سيمبليسيان أمثال مسيحيني بواسطة اكتشف ذلك ورغم مسيحيٍّا،
مقابل يف الشخيص بزواله وعيًا وكذا كامًال تأكيًدا منحته حيث له؛ عظيمة نفسية أهمية
دعت التي التأملية الفلسفة بني ما رصاع يف ممزق أنه واكتشف للواحد. الرسمدي الوجود
مقيد، بأنه بسببها شعر التي الجنيس النشاط وعادِة الجسد، من أسمى أشياء إىل روحه
اآلمال يعقد وبدأ أيًضا. النفيس يكن لم إن الجسدي، لإلشباع مصدًرا فيها وجد طاملا والتي
يتحقق لم ذلك «لكن ذلك، أجل من وصىلَّ املطاف، نهاية يف ة والعفَّ الحصانة ينال أن عىل
نفسه الوقت يف الحافز بمنزلة له وكان باله أراح ومما الثامن). الكتاب (االعرتافات، بعد»
ال العليا، السعادة عن املحض «البحث أن فيها ورد لشيرشون هورتنسيوس محاورة أن

املادية.» متعتهم أو رشفهم أو البرش ثروات كلَّ يتجاوز كنٌز وحسب، الفعيلَّ نَيَْلها

الهداية باتجاه

كان عندما لشيرشون هورتنسيوس ملحاورة مفارقة عىل ينطوي الذي األثر كان إذا
أثر كان فقد املانوية، نحو استقطابه يف يتمثل عمره من عرشة التاسعة يف أوغسطينوس
يكره ما أكثر نحو االتجاه عىل حثَّته أن عمره من والثالثني الحادية يف األفالطونية قراءاته
مهتمة ميالنو يف الحديثة األفالطونية الجماعة كانت لقد الكنيسة. وهي أال فرفوريوس؛
القديس أسلوب أو يوحنا القديس إنجيل مقدمة مثل الجديد، العهد من بأجزاءٍ خصيىصَّ
قدمت التي ٣-٤ كورنثوس أهل إىل الثانية الرسالة يف أفالطونية بصبغة املصطبغ بولس
بتفسري معنيني الجماعة هذه يف املسيحيون وكان مسيحية. ألفالطونية إنجيليٍّا أساًسا
َ فرسَّ لقد املانوية. واالزدواجية الحتمية تفادت بطريقة رومية إىل بولس القديس رسالة
نفسه ومع بل القديم، العهد مع وحسب يتعارض ال الحواريَّ أن َكَمانويٍّ أوغسطينوس
املانويون اقتبسها رومية) (غالطية، والروح الجسد بني ما الرصاع عن بولس فلغة أيًضا؛
أفالطونِيُّو تبنَّى الرشور. كل أصل هي للجسد الجنسية النزعات بأن إليمانهم كميثاق
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بأن أوغسطينوس اقتنع ما ورسعان اليشء. بعض تشاؤًما أقل نظر وجهة الجدد ميالنو
وأن وبسيطة، قصرية خطوًة بالكاد تكن لم واملسيح أفالطون بني ما الفاصلة املسافة
مع للتعاطي ومجازية ُصَوريَّة وطريقة للجمهور»، «أفالطونية فعليٍّا كان الكنيسة تعليم
وبعد حياته، نهاية وحتى سلوكها. يف األقل عىل عقالنية لجعلها الفلسفية غري العقول
بفرتة وواضحة محددة األفالطوني التقليد يف بعينها عنارص بشأن تحفظاته أمست أن
لكتب به يَدين الذي يْن بالدَّ سخيٍّا إقراًرا اإلقرار يف ليقرصِّ أوغسطينوس يكن لم طويلة،
الذي الطويل الحصار أثناء هيبو يف املوت فراش عىل كان وبينما الحديثة. األفالطونية

أفلوطني. من اقتباًسا املؤرخة كلماته آخر كانت مدينته، عىل الواندال قبيلة رضبته
من والتحرر االستبطان عىل والتشديد الحديثة األفالطونية الروحانية النزعة إن
اتجاهني يف باالنسياق أوغسطينوس شعور شحذت الخارجي بالعالم التشتيت عوامل
بدأ بولس، القديس رسائل طالع وبينما القاع. إىل الجنسية نزعته ساقته حيث مختلفني؛
الداخيل. الرصاع من دوامة يف نفسه ووجد بالكامل، حالته استوعب الحواري أن يفكر
مروًرا ميالنو شوارع من شارع يف سائًرا كان بينما بشدة يوم ذات ببؤسه وعيه وزاد
الخامس). الكتاب (االعرتافات، للخمر املخدِّر التأثري تحت غامرة بسعادة يضحك بشحاذ
أن البالغة أستاذ واكتشف الحسد. بل الشفقة يكن لم الرجل ل تأمُّ عند شعوره أن وأدرك

إليه. بالنسبة مهمة أمست بولس القديس رسائل من نسخته
بصحبة يعيش كان حيث بميالنو البيت بستان ويف ،٣٨٦ عام يوليو شهر نهاية ويف
املعتقدات يفنِّد ٣٨٦ عام يف برح ما بارع محاٍم (وهو أليبيوس األسبق وتلميذه أمه
فيها بد ال مرحلة أخريًا أوغسطينوس بلغ طاغست)، لبلدة أسقًفا أصبح والحًقا املانوية،
ولم صوتُه. َوبَحَّ صدره، أصاب الذي الربو بسبب الصحية حالته تدهورت فقد قرار؛ من
أوغسطينوس قرر قراره. يف مساهمة علة أم لوعكته َعَرض هذا كان إن يحدد أن يستطع
وكانت علماني. عميل بمسار طموحاته عن معه يتخىلَّ وأن التعليمي، منصبه يرتك أن
من العيش عىل نفسه يحمل أن يستطيع هل بالكامل. الزواج يف ِنيَّتِه عن تََخىلَّ ملَّا الذروة
وجود عن البالط ديوانية يف يعمل له أفريقي صديق من أوغسطينوس علم امرأة؟ دون
عن املرصي الناسك أنطوني تنازل وعن ميالنو يف يعيشون الذين الزاهدين من مجتمع
إىل تُرجمت ما ورسعان أثناسيوس اإلسكندرية بابا كتبها التي الذاتية وسريته ثروته،
أن بد فال الشهوات، عن النفس كبت يحققوا أن استطاعوا إذا الغربيني. للقرَّاء الالتينية

الالزم؟ من أكثر واهنة إرادته إن أم أيًضا؛ باستطاعته ذلك
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املرحلة تلك بعد كتبها التي «االعرتافات» من الثامن الكتاب يف الوارد للرسد وفًقا
بشكل وفتحها بولس، القديس إنجيل من بنسخته أوغسطينوس أمسك عاًما، عرش بأربعة
أوغسطينوس اسرتشد املستقبل، يف لهم فريجل إرشاد اْلتَمسوا الذين غرار وعىل عشوائي،
رومية أهل إىل بولس لرسالة الختامية الكلمات وكانت عيناه، عليه وقعت نصٍّ بأول
املسيح.» يسوع الرب «اْلبَسوا أن إىل والدعوة الجنسية الشهوانية بني ما تقارن التي ١٣
مذهلة وعبارة بريسيوس، الشاعر أسلوب صدى تُردد رائعة أدبية بلغة قراره ووصف
إذا صوتًا، سمع كيف ورسد عدن. جنة من آدم سقوط إىل رمزي وتلميح أفلوطني، من
حول خالف ثمة واقرأ!» بالكتاب «أمسك أن عليه يُميل طفل بصوت أشبه التعبري، جاز
أن شك ال لكن بالغية، بزخارف أو أدبية بلغة املكتوب واملقدار نثًرا املكتوب الرسد مقدار
أوغسطينوس قرَّر ٣٨٦ يوليو بنهاية ميالنو يف أنه أيًضا املؤكد ومن أدبيٍّا. عامًال هناك
من واستقال التعميد. تجربة يخوض وأن العلماني، والطموح الزواج فكرة عن يتخىل أن

باملدينة. التدريس مهنة
هو شبَّه ولقد املوِجع. املخاض من عدة أشهر نتاج بل مفاجأة، هدايته تكن لم
أكثر أخالقي بتحول إيذانًا االختيار هذا وكان والوالدة. بالحمل الهداية عملية الحًقا نفسه
أوغسطينوس أن ُمسبًَّقا تفرتض «االعرتافات» يف الواردة والقصة املحتوى. يف فكري منه
املعنوية الحقيقة مع والتوحد روحه بني الوحيدة العقبة الجنيس الشغف اعترب ٣٨٦ عام
من نصٍّ بمساعدة وفعليٍّا ممكنًا اآلن أمىس وفرفوريوس أفلوطني إياه نه لقَّ وما الرسمدية.
الكتابة عىل أوغسطينوس سيعكف عاًما، عرش بخمسة وبعدها بولس. القديس نصوص
املمكن من الحياة هذه يف أنه ومفاده الحياة، هذه البعضيف فيه يعيش الذي «الوهم» عن
للحقيقة النقي «النور يستوعب كي املادي العالم عن نفسه يفصل أن البرشي للعقل
تلك يف ذلك، ومع .(De consensu evangelistarum األناجيل بني (االنسجام الثابتة»
مونيكا صلوات أجيبت العاصفة». الرحلة بعد املرفأ إىل «العودة أحاسيس راودته الفرتة

الغزيرة. الدموع ابن يهلك أن املستحيل من وتعميده. لهدايته
تكفَّ لم القديمة الرغبات أن رغم أنه أوغسطينوس أعلن قالئل بأشهر ذلك بعد
بمقٍت للِجماع ينظر اآلن أمىس حيث تقدًما؛ يُحِرز بدأ فقد أحالمه، يف مطاردته عن
العيش طموحات تجعل لم .(Soliloquiaالنفس (مناجاة ُمرَّة» «حالوة باعتباره وكراهية
شغفه إياهم مشارًكا عاديني أصدقاء بني العيش إىل يشتاق وكان ناسًكا، منه تقشف يف
مناقشات سيما (وال شيرشون أعمال من يشء مع بولس والقديس ألفالطون وحماسه
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بستان يف اتخذه الذي قراره بني ما أشهر ثمانية مرت واآلخر. الحني بني توسكولوم)
الرشعي غري ابنه َد ُعمِّ كما أمربوسيوس، يد عىل َد ُعمِّ عندما ٣٨٧ عام الفصح وعيد ميالنو
ومجموعة ومونيكا هو أُعطي األشهر، تلك وخالل املحامي. أليبيوس أديوداتوسوصديقه
عىل التالل عىل كاسيكاسيوم مدينة يف االستعارة سبيل عىل فيالَّ والتالميذ األصدقاء من

موقفه. يف وتفكر عافيته، استعاد وهناك كومو. مدينة من مقربة
بالفرار مدفوعًة كانت أنها اعتبار عىل آنذاك كتاباته يف أوغسطينوس هداية تظهر ال
للكنيسة، العقائدية بالسلطة االعتصام طريق عن الفلسفية للريبة األليمة الشكوك من
يف واضحًة السلطة مشكلة كانت ذلك، ومع داخله. يكمن رضاه وعدم بؤسه فمصدر
للمسيح أوغسطينوسبخضوعه وأقرَّ واملانويني، الكاثوليكيني بني ما نشبت التي الخالفات
(االعرتافات، الكربياء من رضبًا الحًقا يراه أمىس املصري بتقرير ادعاء وهو وملجتمعه،
كثرية تلميحات تحوي كتاباته أضحت فصاعًدا، ٣٨٦ عام خريف منذ العارش). الكتاب
السلطة عن أوغسطينوس كتب كاسيكاسيوم، مدينة ويف املسيحية. وللعقيدة لإلنجيل
والعقل املسيح يف ممثلة السلطة كانت حيث للحقيقة؛ موازيني سبيلني باعتبارهما والعقل
والسلطة بالتبعية. العقل يستوعبها توجيهات السلطة تعطي أن املمكن من أفالطون. يف
املسار اتباَع رفيًعا تعليًما املتعلمون ويفضل الواقع. ترتيب يف سابق والعقل زمنيٍّا، سابقة
كل لتوفري كافيًا العقل يكون أن يمكن ال الحالة هذه يف حتى ولكن للعقل، الفلسفي
ال السلطة عىل الحرصي التعويل أخرى، ناحية من الرضورة. تقتضيه الذي التوجيه
االدعاءات بني ما يميز أن عقل دون من للمرء فكيف عظيم؛ خطر به يحيق محالَة
األرواح وسلطة أصًال اإللهية السلطة بني ما يميز أن للمرء وكيف للسلطة؟ املتنافسة
بالعرافة باملستقبل التنبؤ عىل قدرتهم يزعمون الذين الوثنيون يوقرها التي منزلة األدنى
نفسه، الوقت يف منطق أسمى باعتبارها مثبتة للمسيح اإللهية السلطة لكن والكهانة؟
De السعيدة (الحياة أفلوطني لعقل األعىل الثالوث تطابق التي نفسها اإلله حكمة فهو

.(beata vita
َقِبلها التي واإلنسان الرب عن املحددة األفكار عن يتساءل أن املرء عىل وأخريًا،
عنارصها أكثر إىل باختزالها املسيحية. بالعقيدة واعرتافه لتعميده كنتيجة أوغسطينوس
التالية؛ بالتأكيدات الترصيح إىل أوغسطينوس املسيحية العقيدة دعت وهيكلية، بدائيًة
نعني وال األسمى، القوة أيًضا يُعترب الذي األسمى، الخري من ينبع املنتظم العالم أن أوًال:
تتخيل أن حتى عقولنا تستطيع ال كماًال بل وجود، لها يكون أن يصادف قوة أفضل
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١٦٤٥ أوغسطينوس، القديس تعميد أوغسطينوس: القديس حياة من مشاهد :3-1 شكل
جيمنيانو، قرية أوغسطينوس، القديس كنيسة ، َجيصِّ تصوير جوزويل. بينوزو بريشة

إيطاليا.

أن ينبغي وال والعبادة. الهيبة موضوع «هو» فإنه ولذا، منه. أسمى وجوٍد أليِّ فكرًة
النور (وكقوة كالبرش األعىل إىل األدنى من رصاع يف منخرط أنه اعتبار عىل الرب يف نفكر
بالكون يتعلق فيما متسقة وتخليصية إبداعية غاية يمتلك أنه اعتبار عىل بل املانوية)،
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هو الذي الحب، هو القيمة ُسلَّم عىل األسمى واملستوى خصوًصا. العقالني والخلق عموًما
عينها. الرب طبيعة

الخالق؛ نوايا مع االنسجام يف تخفق اآلن بها معرفتنا بحسب البرشية الطبيعة ثانيًا:
والفناءُ الجهُل اإلنساَن فيطارد والفردية، االجتماعية األنانية تُخلده البرشي فالبؤس
الحقيقي. للخري والعنيد املتعجرف اإلنكار وذاك هذا وقبل اإلرادة، وضعُف الحياة وِقَرصُ
البعث أو الخطايا وغفران الرسمدية الحياة عالج إىل بحاجة البرشية أن القول وخالصة

الرب. حب مظلة تحت
«يسمو» والذي فيه، نحيا الذي والتاريخ الوقت إطار يف َف تََرصَّ األسمى الرب أن ثالثًا:
اإلطالق) عىل هبة (أعظم والتواضع والقوة والحياة املعرفة لنا فيجلب ويتجاوزه، فوقه هو
املسيح، يف ذروتها البالغة ركيزته الفعل ولهذا أييشء. ليتعلَّم أحد يكن لم دونها من التي
لقد األسمى. «اآلب» بال الفريدة البنويَّة وعالقته الحكيمة وتعاليمه حياته يف البرشية قدوة
من هذه الرب حركة إىل والوصول وموته. انبعاثه بتواضع الرب حب هبة املسيح د جسَّ
وهو املسيح، أتباع مجتمع ولزوم اإليمان ارتقاء عرب يتسنى الساقط اإلنسان إنقاذ أجل
والخمر. والخبز املاء يف املمثلة املقدس العهد وعالمات اإلنجيل عىل يأتمنه هيكيل مجتمع
التي القادمة الحياة يف األمل وتمنح والرب، اإلنسان بني ما القداسة روح د توحِّ وبذلك
للفرد واألخالقية الشخصية الحياة يف تحوًال وتُْحِدث املطلق، عهدها املسيح انبعاث يعترب

الرب. حرضة يف القديسني ملجتمع أهًال يكون كي
قوي أخرويٍّ بأسلوب األفكار هذه خالل أوغسطينوسمن املسيحية التعاليم خاطبت
ما َجَمَع أْن بمكاٍن األهمية من وكان األفالطونية. وامليتافيزيقا باألخالقيات بقوة يرتبط
الرب عن اإلنجييل واملفهوم املطلق أو الواحد حيال املوضوعية السلبية أفلوطني لغة بني
الرب يُعرفرس أن للتوحيد املحوري ومن والغفران. والعدل والقوة للحب ممثًال باعتباره
عىل قياًسا أيًضا، الذات عن كشف طريق عن بل فحسب، وعظمتها الطبيعة هيبة يف ال
فصاعًدا، ٣٨٧ عام ومنذ بأنفسهم. اكتشافه يستطيعوا لم ما اآلخرين يُْعِلم الذي الشخص

أوىل. مبادئ باعتبارها األفكار تلك أوغسطينوس تناول
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أوغسطينوس يُبادر لم املسيحية، إىل هدايته يف كبري بقدر أسهمت األفالطونية ألن ربما
املنطق إىل ينظر لم فهو الالهوت؛ وعلم الفلسفة بني وحاسمة واضحة حدود بوضع قط
باستطاعته أن بافرتاض العقل إغراء مهمته خطري كداعر أو للعقيدة كوصيف الفلسفي
املوضوع أوغسطينوس عرََّف ورعايته. الرب مساعدة دون املطلقة غايته إىل الوصول
املرء يالحظ النفس). (مناجاة البرشية» والروح الرب «دراسة بأنه للفلسفة األسايس
أوغسطينوس وصف كما التفلسف، إىل بالناس أدى الذي فالدافع املادي؛ العالم استبعاد

السعادة. عن البحث ببساطٍة هو ، شيرشونيٍّ بأسلوب
يف وصفه الوارد األشياء وطبيعة الوجود مذهب أو األفالطوني، الوجود علم ينترش
األمر تفاصيلها؛ َل عدَّ التي الجوانب بعض فقط هناك كتاباته. شتى يف األخري، الفصل
نتائج إىل دوًما حوَّلها قد األفالطونية، الحجج َقِبَل ما بقدِر بأنه االنطباَع يعطينا الذي
االنفصال يف كافيًا منطًقا يجد لم إنه نقول أن األصح من كان وربما عقيدته. تُحددها
الكاثوليكية. العقيدة مقتضيات مع متوائًما يكن لم إذا إال األفالطوني التقليد عن
الرشَك قبولهم يف مخطئني الوثنيني األفالطونيني أوغسطينوس اعترب فقد الحال، بطبيعة
القديم االعتقاد كان ولقد األرواح. وتناسخ الخالدة، العالم ودورات اآللهة، وتعدد باهلل
باعتباره الرب مفهوم مع يتوافق لم أنه لدرجة فيه، مبالغ بقدر بالكامل قدريٍّا بالتناسخ
غايته إىل العقالني خلقها تجلب كي تخلييصٍّ بشكل العاملة املتفردة اإلبداعية القوة

الرب. رفقة يف املمثلة الحقيقية
نبذ أهمية ورغم حيثية. أقل ليست ولكنها جالءً أقل أخرى خالفية نقاط هناك كانت
للمادة رؤيته يف أفلوطني مع أوغسطينوس يتفق لم هدايته، سياق يف الجنسية املمارسات
(عىل أفلوطني من النقيض عىل أخرى، ومرة للرش. الرئيس األصل باعتبارهما واملادية
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ينبغي الرب بأن أوغسطينوس يَُقل لم امليالد)، قبل ٥٠٩ «الجمهورية» يف أفالطون ُخَطى
النقيضة األفالطونية األطروحة يقبل أن واستطاع للوجود»، «املتجاوز بالواحد يوصف أن
لكن للخلق، املتشعب والتنوع السامي الخالق بني ما للعالقة َكِرواية والعديد الواحد عن
الربَّ بأن الخروج سفر من ١٤ :٣ اآلية وطمأنَتْه قط، الوجود يتجاوز ال الواحد اإلله
مؤثرتان عظتان (أُلقيت فعًال. موجود هو ما كل فهو نفسه: الوجود وأنه وجود، نفسه
املميزة: الفكرة هذه وطورتا واملزارعني املوانئ ُعمال من َجمٍع عىل هيبو يف جياشتان
Tractatus in يوحنا إنجيل ومعاهدة Enarrationes in Psalmos املزامري (رشوحات

(.(Evangelium Johannis
يُشتق، ملا مميِّز وهو باالشتقاق. اللفظ هذا ويوحي الوجود. يف «مشاركة» الخلق إن
يشء الوجوُد املخلوقات، إىل بالنسبة كينونته. عن متمايًزا يكون حينئٍذ املرء يملكه وما
اإلنصاف يعني الرب إىل بالنسبة الوجود ولكن آخر. يشءٌ والحكمة باإلنصاف والتحيل
يتحىل أن دون موجوًدا يكون أن يمكن فاإلنسان نفسه؛ الوقت يف والحكمة والخريية
عن أفلوطني َ عربَّ يملك». من «هو فالرب فال؛ الرب أما الحكمة، أو الخريية أو باإلنصاف
يجوز ال امليتافيزيقي) الجوهر (أي اإللهية «املادة» يف قائًال: أرسطية بلغة نفسها النقطة
وحسب األوىل الفئة أن عىل وأوغسطينوس أفلوطني واتفق عوارض. أي هناك تكون أن

(االعرتافات). الرب وجود عىل تنطبق التي هي املادة، وهي أال العرش، الفئات من
الفالسفة أبهر الجديد العهد من جزء (وهي يوحنا إنجيل مقدمة أوغسطينوس وجد
الذي الرب ولنور األفالطونية، العاملية للصورة نبيًال ترصيًحا الحداثيني) األفالطونيني
تُعربِّ املسيحية وجد إذ ولكن، العليا. العوالم إىل املستوحش العالم ليعيد الظالم يف يشع
تقل لم إذ شديدة؛ خالفية نقطًة أوغسطينوس الحظ ا، جدٍّ أفالطوني بشكل الحقيقة عن
حياة سياق يف الفريد الوحي مبدأ كان لقد جسًدا. صارت الكلمة إن األفالطونيني» «كتب
أفالطونيٍّ إىل بالنسبة جذريٍّا. تبديًال تبديلها إىل ماني اضطر مسيحيًة فكرًة محددة
والرسيان اإللهي الثبات مع فاضح بشكل متوافقة غري الفكرة تلك خصوصية بدت ، وثنيٍّ
تعمل إلهية غاية وجود يف األفالطونيون يفكر لم ككل. الكون يف اإللهية للعناية الشمويل
خطيَّة؛ ال دورية كانت بالزمن الخاصة ومفاهيمهم وخاللها، التاريخ فوىض يف عملها
وحينئٍذ نفسه، املوضع إىل النجوم تكوين يرجع كبرية فاصلة زمنية فرتات يف آخر، بتعبري
الفريد التجسيد مفهوم إن املفرغة. الحلقة نفس يف املسري يف مجدًدا كلها األشياء تبدأ
لم األفالطونية أن يعني أبدية تبعات عليه ترتتب وجودي قرار التخاذ اإلنسان يدعو الذي
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هو شعر فقد أخرى، ناحية ومن تعديل. دون يرتكه أن أوغسطينوس يستطيع شيئًا تكن
محورية كخطوة الشمولية اإللهية العناية بلغة التجسيد تفسري الرضوري من أنه أيًضا

معناه. لفهم ومفتاح التاريخ غاية باتجاه
والثالثني الثالثة نحو يف أوغسطينوس كان للمسيحية، فيها اهتدى التي الفرتة خالل
سعى قد كان ولو البالغي. واألسلوب األدب يف مرموًقا أستاذًا أمىس قد وكان عمره، من
بخالف الكثريَ عنه الالحقة األجيال َعَرفِت َلَما بها، حلم التي العلمانية الوظيفة وراء
مثله بارع شاب به قام الذي االجتماعي للتحول مذهًال مثاًال باعتباره فقط ربما اسمه،
عمله يف كد والذي األمازيغية، نوميديا مملكة ريف من ُمعدمة إقليمية عائلة من متحدِّر
أوغسطينوس تخىل اآلن ملستقبله. املفيدة الرعاية من بيشء استمتع إذ الحظ وحالفه
مهمته وكانت امللحة. األسئلة عن الشافية اإلجابات يجد أن عليه وكان هذا، كل عن
من فرتة يف عليه فرضها التي والقَدر الرش عن شائكة أسئلة يف البحث األوىل األدبية
خالل كانوا، الذين املشككني املفكرين عىل يرد أن أيًضا عليه وكان املانويون. الفرتات

بشدة. ذهنه مع منسجمني حرجة، فرتة
املحاورات من أوغسطينوسسلسلًة ألََّف كاسيكاسيوم، يف أمضاها التي األشُهر خالل
يف معتزله يف كتبها التي شيرشون محاورات قالب اتخذت ما غالبًا التي الفلسفية،
لم كان بصعوبات الترصيح من املحاورة لشكل األدبي التقليد مكَّنه ولقد توسكولوم.
كانت التفكري. متعمقة نخبة مع يناقشها أن باستطاعته وأصبح يُكابدها، نفسه هو يزل
املناقشة أوغسطينوس استخدم حيث املحارضات؛ قاعة بأجواء أشبه املحاورات أجواء
التي املوضوعات وكانت الحلول. وملتمًسا املشكالت عارًضا للتلقني، كوسيلة الجدلية
املعرفة لنظرية ونقًدا السعيدة)، (الحياة السعادة طبيعة املطاف، بداية يف تناولها،
الشخيص القَدر أن عىل والتأكيد األكاديميني)، عىل ا (ردٍّ الحكم تعليق ومذهب املتشككة
الحكم (حول واملعلول العلة وسلسلة للكون، املتسق النظام سياق يف ممكن الخاص أو
عن دفاًعا أوغسطينوس أدرج املحاورات، تلك من األخرية املحاورة ويف .(De ordine
أن ينبغي أنها واقرتح سموٍّا، األكثر الحقائق لتلقي للعقل كإعداد الحرة الفنون دراسة
النظام عن لتكشف تحديًدا واملوسيقى الهندسة تأتي أن عىل تصاعدي، سلَّم عىل تَُرتَّب
واستخدم أفلوطني، من صورة أوغسطينوس واستعار الكون. وراء الكامن الحسابي
قطعة عىل املنكبَّة العني جماله ترى ال الذي الفسيفساء من املصنوع الرصيف صورة
تتوافق فقرة ويف ككل. للصورة تنظر أن فحسب تحاول التي العني بل واحدة، صغرية
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أن يجب الواحد، نرى «كي بأنه أوغسطينوس أعلن الجديدة، األفالطونية مع بشدة
الحسية. اإلدراكات وتعددية بل البرش، تعددية وحسب أعني وال التعددية؛ من ننسحب
الحكم). (حول تجانسه» عىل وتحافظ بقوة حولها ما تمسك دائرة مركز وكأنه ونلتمسه
هذه أوغسطينوس (استحدث النفس» «مناجاة أيًضا كتب كاسيكاسيوم، ويف
خاصة اليقني عن بحثًا — أوغسطينوس َسلََّم محاورة عن عبارة وهي التسمية)،
ذات أدبية تحفة أدَّت ولقد العقل. إمالءات إىل فيها نفَسه — الروح بخلود يتعلق فيما
صحيحة الحسابية الحقيقة أن تأكيد إىل به الجدل من تحديًدا حديث أفالطوني طابع
للتسلسل السمو هذا يف يشارك أيًضا الحقيقة هذه يعرف الذي العقَل وأن ، رسمديٍّ بشكل
حدٍّ إىل وطوره (مينو)، أفالطون أعمال يف استحياء عىل إليه امُلشار الرأي وهو ، الزمكانيِّ
«مناجاة تمزج شيرشون، من املستعارة العبارات من خصب مزيج ويف أفلوطني. كبري
إشارة ثمة الحديثة. األفالطونية الوجودية من قوي وخليط اإلنجيل لغة بني ما النفس»
فرفوريوس من املستخلصة األفكار ووجود وأفلوطني، أفالطون من لكلٍّ باالسم مؤكدة
ولكن الرب؛ رؤيَة املرء لينال وحيد سبيل من ما إنه هنا أوغسطينوس يقول ا. جدٍّ محتمل
سواء اإلشباع؛ عن بحثه ويُنحي مادي، يشء كل من يفرَّ أن املرء عىل يتعني األقل عىل
املال إشباع أو ومتواضعة»، متعلمة لزوجة املرء يكنُّه الذي «حتى الجنيس الحب إشباع
عملية بواسطة املرئية غري الوقائع عىل ذهنه تدريب عليه يتعني كما والشهرة، السمعة أو
يف بل املختلفة، األحجام ذات املربعات يف املرء يفكر ال بحيث الهنديس؛ بالتجريد شبيهة
فهم يف املرء يبدأ أن يجوز وبعدئٍذ، املربع. بشكلها املربعات تمتاز بموجبها التي املبادئ
والطريق الحقيقية. غايتها املطهرة الخالدة الروح فيه تجد الذي للرب الغامض السمو
سيثري كان ربما الذي الوحيد هو األخري االقرتاح إن باإليمان. يكون الداخيل التطهري إىل

فرفوريوس. حرية
للثقة وانعداًما قدريٍّا نظاًما ثمة بأن الثقة بني ما كاسيكاسيوم محاورات تمزج
بالَقَدر الثقة إىل ويُنظر الحاالت. كل يف النظام ذاك فهم عىل اإلنسان قدرة حيال بالنفس
الدعاء ويُحسن كريمة عيشة يعيش َمن لكلِّ الرؤية «ستُمنح فكريٍّا: لغًزا كونها من بأكثر
التنوعات هذه كل خضم يف أنه املقرتح من ولكن، الحكم). (حول دراسته» يف ويكد
النقائض يف يكمن وجمال مطلق، انسجام هناك يكون أن يمكن التجربة، وتوترات
املحتمل فمن وعليه، والداكن؛ الفاتح األلوان من تحوي مرسومة صورة يف كما والتباينات
بمناهجها البرشية للمعرفة املتعددة املوضوعات وراء فيما الحقيقة وحدة تكمن أن أيًضا

واالستقصاء. للبحث املختلفة
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الطبيعي من كان الحرة، الفنون لدراسة العظيمة املكانة هذه تخصيص ظل يف
الكتيبات من سلسلة وضع يف يرشع أن لتعميده، التالية األوىل األيام يف ألوغسطينوس،
تصمد لم الكتيبات، هذه بني من القديم. التعليمي للمنهج األساسية باملوضوعات املتعلقة
وُعرَضت اللغة، قواعد عن كتابه عىل وُعثر واملوسيقى. املنطق عن كتبه إال مساس دون
عظيمة فائدة ذا واعتُِربَ امليالدي، السادس القرن يف كاسيودوروس عائلة عىل منه نسخة
الوسطى العصور مخطوطاُت لنا وتَنقل ُرسقت. مكتبته يف التي نسخته أن لدرجة
باسم (ويُعرف أحدهما أن ا جدٍّ املحتمل ومن أوغسطينوس، باسم اللغة قواعد يف كتابني
املسيحية إىل الهداية أن وهي واضحة؛ والنتيجة «املفقود». النص هو (Ars breviata
وألقت أوغسطينوس. لدى واإلنسانية الرتبوية النزعة سحق من يتمكنا لم والتعميد
سيما (وال الحرة الفنون إىل النظر إىل الطريق عىل الحديثة األفالطونية التأثريات به
املؤهل التجريدي الفكر يف بشدة ُمحبذ ذهني كتدريب واملوسيقى) والهندسة الجدلية

األسمى. امليتافيزيقية لالستكشافات
طوال الخاص لعمله ضمريه عليه أماله نقًدا أوغسطينوس كتب حياته، نهاية يف
ترجمتها يجوز وال (استدراكات، نظر» «إعادات أو «املراجعات» وأسماه حياته،
هو ما بقدِر أفكاره عن دفاًعا أغلبه يف يكون يكاد الكتاب ألن وذلك «تراجعات»؛
إىل شبابه يف مال أنه أوغسطينوس شعر الكتاب، هذا يف الطائشة). أفعاله عن تراجع
يدرسوا لم الدين رجال من «كثري وأهميتها: الحرة الدراسات هذه مثل قيمة يف املغاالة
.(Retractationes (املراجعات دين» برجال ليسوا درسوها ممن وكثري قط، الفنون هذه
سيما وال نضجه، فرتة يف مختلًفا تجليًا أوغسطينوس لدى التعليمي االهتمام تجىلَّ
هذا كان عرش. الخامس القرن يف طبعت التي الكتب وأول أثًرا، األكثر كتبه من واحد يف
قرب إليه وأضاف الكتاب أوغسطينوس وراجع املسيحية»، الثقافة «حول بعنوان الكتاب
حياته، يف أوغسطينوس كتبها التي األوىل النسخة مخطوطة ُحِفَظت ولقد حياته. نهاية
املهارات يف التمحيص العمل هذا ويتناول بطرسربج. سانت مدينة يف اآلن موجودة وهي
«كتاب أوغسطينوس واستغل ُمْقِنع. وبشكل صحيًحا تفسريًا اإلنجيل لتفسري الرضورية
الذاتية، ستتفادى التي التأويل رشائع ليصوغ تكنيوس املنشق الالهوت لعالم القوانني»
املسترت. املعنى تحديد املجازي، حالة ويف مجازي، هو وما َحْريفٌّ هو ما تحديِد يف مثًال
صلة ذات غري كانت البرشية العلوم لكن الرب؛ حكمة عن ا حقٍّ اإلنجيل أفصح لقد
الخاص الداخيل بوحيهم الواثقون اإلنجيل فمفرسو وبيانها؛ الحكمة تلك باكتشاف تماًما
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مسيحيِّني ثمة أن الدهشة من بيشء أوغسطينوس ويسجل وفادحًة. كثريًة أخطاءً ارتكبوا
برتجمات إالَّ غالبًا يتحاورون وال اإلنجيل، بخالف شيئًا يقرءوا لم أفريقيا يف معاِرصين
كان الدينية. األصدقاء جمعية إلنجليزية استباًقا وذلك القديم، الالتيني لإلنجيل غريبة
معرفة إىل بحاجة باإلنجيل فالعاِلم توسًعا؛ أكثر دراسات إجراء رضورة من يقني عىل
(كيفية والبالغة واملنطق والرياضيات الطبيعية والعلوم والجغرافيا التاريخ من يشء
معرفة فيها تساعد أماكن هناك تكون وقد مالئم). وبشكل بوضوح والتحدث الكتابة
قيمة ذات كانت اليونانية باللغة بسيطة معرفًة أن شك وال . امُلَفرسِّ بالتكنولوجيا طفيفة

املختلفة. والقراءات الرتجمات من التحقق يف قصوى
التي القرطاجية الكلمات يفهم كان أنه رغم قط، العربية أوغسطينوس يدرس لم
هي واحد أصل من سامية لغة أنها املعرفة تمام يعرف وكان الفالحون، يتحدثها
وصديقه مكانة األرفع معارصه إتقاُن ما نوًعا العربية تعلم وجوَب عليه ووفر والعربية.
القديم للعهد اليونانية الرتجمة أن من يقني عىل كان ألنه وكذلك لها، جريوم باملراسلة
نفسها. العربية النسخة من إلهاًما أقل تكن لم (السبعونية) حربًا سبعون أنجزها التي
وجد كلما لإلنجيل) الالتينية (النسخة لجريوم الجديد الالتيني اإلنجيل أزعجه ولقد
ما دائًما الذي العلماني له يستاء أمر فهذا داٍع. بال ُمبدلة طويل زمن منذ مألوفة كلمات

الطقسية. التغيريات تجاه عدائيٍّا يكون
أوغسطينوس كان الذي الخاصَّ التوقري املسيحية بالثقافة املتعلق العمل عكس لقد
اإللهي للوحي الوحيد الوسيط يمثل املقدس الكتاب أن رصاحًة أَنكر فقد لإلنجيل. يكنُّه
إلهية بطريقة املسيحي لإليمان مركزيٍّا بدا الذي السلطة مبدأ َمثََّل لكنه (العظات)؛
عىل والكنيسة اإلنجيل سلطة اعتمدت لقد الضالة. الجاهلة للبرشية للخالص معينة
نصوص َخت رسَّ ولقد الرشيعة. قيود حدَّد الكنائس يف واستخداُمه املتبادل، الدعم

للكنيسة. التكوين املقدسة الطبيعة اإلنجيل
مغًزى وجود عىل يرصُّ أوغسطينوس املانوية نقاد ضد ه املوجَّ الجدل جعل لقد
العهد يف مسترتًا الجديد العهد من املغزى «يكمن القديم. للعهد سيما وال داخيل، روحاني
املتعلمني غري (تلقني الجديد» العهد خالل من القديم العهد مغزى ف ويتكشَّ القديم،
رسل طموحات املسيح مجيء أشبع فقد ذلك، وعىل .(De catechizandis rudibus
بها املعرتف الكتب بني ما الفاصل بالخط ا جدٍّ واعيًا املانويون جعله لقد القديم. العهد
غالبًا التي املزيفة واألعمال واألناجيل الكنيسة ِقبَل من الكنيسِّ للرشع مطابقًة باعتبارها
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القائلة النظر وجهة لدعم ُوِضَعت املزيفة األعمال هذه ألن خاصة ماني؛ يلتمسها كان ما
العهد نص أن مفادها التي املانوي، حجة إن للمؤمن. اإلعراب من له محل ال الزواج بأن
بني املختلفة القراءات بأهمية دراية عىل جعلته انتقاله، أثناء للتحريف تعرَّض الجديد
النص أن يستوعب لم فهو القديم. الالتيني اإلنجيل يف الواردة باألخطاء أو املخطوطات،
استخدم فقد األصيل. املؤلِّف آنذاك قصَده فقط واحًدا معنًى طياته يف يحمل اإلنجييل
محالة ال وتاريخيٍّ حريفٍّ معنًى عىل واإلرصار واملجاز. الرمَز كثريًا أنفُسهم األناجيل ُكتَّاُب

الكامنة. الرسالة َفْهم يف اإلخفاَق يعني
وجالئه. اإلنجيل وضوح عن بثقة يكتب أن أوغسطينوس استطاع قليلة، مواطن يف
وأنه غامضة، اإلنجيل نصوص بأن االعرتاف إىل فيها اضطر أخرى َمَواِطن هناك ولكن،
الكثري أن مالحظُة ذلك وتعزِّز عادي. قارئ أليِّ واضًحا للخالص رضوري يشء كل ليس
بارعون وألنهم ضده. متحيز أو لإلنجيل خاطئ تفسري من ينطلقون املهرطقني من
أن الكاثوليكية الطبيعة من «فجزء أنفسهم؛ تصحيح يف يرتددون تراهم ومغرورون،
للبيالجيني رسالتنْي عىل ا (ردٍّ الخطأ» يف وقع إذا التصحيح قبول يف رغبته عن املرء يُعرب

.(Contra duas epistulas Pelagianorum
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االختيار حرية

عمرها، سنوات آخر خالل روما يف مونيكا برفقة يعيش كان بينما ،٣٨٧ عام صيف يف
االختيار» وحرية الرش أصل «عن ومعقدة كبرية أطروحة كتابة يف أوغسطينوس بدأ
نقده به أفىض ولقد سبعة. أو أعوام بستة بعدها أتمه الذي العمل وهو الحرة)، (اإلرادة
لإلرادة أن عىل دلَّل ولقد اإلرادة. عىل بشدة التأكيد إىل املانويتني والحتمية لالزدواجية
العدل يف املمثلة األساسية الفضائل إىل باالستناد أخالقيٍّ فعل كلِّ يف محورية مكانًة
العقالنية؛ واالختيارات الحق عىل تعتمد والفضيلة والشجاعة. النفس وضبط والفطنة
والرش الرشيرة، اإلرادة نتاج البؤس املقابل، ويف اإلرادة. خريية حب يف السعادة تكمن ولذا
والحق والجمال الخريية قيم تجاهلت التي استخدامها امُلساء االختيار حرية من نبع

األبدية.
من بدًال الروح اضطراب يف الرش تأصيل يفضل كان أوغسطينوس أن رأينا لقد
كان لقد .(De civitate Dei هللا (مدينة أفلوطني مذهب وهو واملادة، الجسد يف توطينه
— الحال برضورة الكافية العلة تكن لم إن — املبارشة العلة إليه بالنسبة الروح ضعف
يشء؛ ال من تنشأ الروح أن حقيقة يف متأصًال للروح االضطراب هذا رأى لكنه للخطيئة.
ال تملكه أنها نجد خلوُدها وحتى مسارها. عن تحيد ألن وُعرضة «طارئة» فهي ثم ومن

وبإرادته. الخالق من بهبة بل املتأصلة، الخاصة بطبيعتها
يشء كل يف أنه مفادها نتيجة أوغسطينوس إىل بالنسبة العدم من الخلق عىل يرتتَّب
ال املطلقة املرحلة هذه أن رغم للعدم»، و«نزعة عدميٌّ عنرص ثمة الطريقة بهذه يُخلق
اإلنجييل املفهوم بني ما التوحيد إىل أوغسطينوس سعى اللغة، وبهذه قط. إليها ل يُتَوصَّ
عن سابقة مقالة يف الروح. خلود عىل األفالطوني والتأكيد وتبعيتها الروح ملخلوقية
فيها يحاكي التي الفقرات من العديد عىل يحتوي الذي العمل (وهي الروح» «خلود
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وكذلك باملوت، تفنى ال الجسد مادة حتى إنه يقول أوغسطينوس كتب فرفوريوس)،
نضجه، مرحلة يف اإللهيني. والشكل الصورة من بمسحة األبد إىل تحتفظ اآلثمة الروح
«وقادرة ،(De Trinitate (الثالوث للرب» صورًة تظلُّ الساقطة الروح «حتى أنه كتب
الخلود يف يفكرون الالدينيون» و«حتى الرب). تلقي عىل (القدرة الرب» معرفة عىل
سلوك حول املثال سبيل عىل تأكيدية أخالقية أحكاًما يُصدرون عندما وذلك باإليحاء،
أسوأ يف حتى ولذا، أنفسهم. هم الترصف يحسنون ال أنهم حقيقة متجاهلني اآلخرين،
الرب» «صورة مغزى تُعد التي والحرية العقالنية بعالمات الروح تحتفظ السيناريوهات،
العدم، من خلقت إذ الروح، فإن نفسه، الوقت ويف الخلق. بواسطة لإلنسان يهبها التي
الفعيل االختيار فإن ذلك، ومع بالخلق. تُمنح لذلك السقوط وإمكانية تتغري، ال ثابتة

تفسريه. ويتعذر له مربر ال الخري بتجاهل لإلرادة
دون املالئكة بعض سقط ِلَم أوغسطينوس تساءل طويًال. أرَّقته هنا واملعضلة
العشوائية املصادفة عن يتحدث أن املناسب غري من أنه له بدا نضجه، مرحلة يف بعض؟

والقدر. القضاء مبدأ إىل أوغسطينوس لجأ الصعوبة، هذه مع وللتعاطي والالعليَّة.
املادة، من ينبع الرش بأن القائل األفلوطيني الرأي عن انشقَّ أوغسطينوس أن رغم
مرتبطة أمست أنها هي للروح الخاطئ لالختيار الرئيسية التبعة أن عىل وافق فإنه
فبمقتىضحقيقة ذلك ورغم أخالقيٍّا؛ محايدة ذاتها بحد واملادة بالجسد. وسوايسٍّ بشكل
طياتها يف تحمل فهي الشكل، عديمة ذاتها هي كونها وبموجب العدم، من مخلوقة كونها
التي «الطبيعة» إن الحقيقي. املعرتك هي الروح ذلك، ومع عميقة. ميتافيزيقية دونية
نقية» «طبيعة انبعاثه يف وللمسيح السقوط قبل آلدم كان فقد َة؛ خريِّ للبرشية هللا وهبها
من سلسلة نشوء إىل الواهنة الخيارات فساد ويؤدي نَيْلها. اآلن البرشية لبقية يتأتى ال

«فاسدة». أو معيبة طبيعة وتميس متأصلة، وتصبح الشخصية تَُقيِّد العادات
أنه واألدهى صواب، هو بما جاهلون أننا عىل األخالقية بالقرارات الخربة تدلِّل
أوغسطينوس شعر لقد به. والعمل لزومه يف بالغة صعوبة نجد الصواب، نميز عندما
ملخلوقاته األولية الرب خطة من جزءًا والصعوبة» «الجهل كان إن سؤال حيال بالرتدد
مشكالتهم مع التعامل إجادَة تدريجيٍّا، النضح مرحلة إىل يصلون بينما يعلمهم، لكي
ملوقف وعقابية دائمة تبعة األخالقي الرصاع إن أم بأنفسهم، صلبة أرض عىل والوقوف
تلك يف أوغسطينوس تردد من ضري ال وحواء. آلدم عصيان أول منذ اإلنسان سقوط
االختيار. حرية حول أطروحته لحجة ما نوًعا نسبيٍّا ا مهمٍّ يكن لم األمر دام ما املرحلة
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كانت السابق، العمل يف ولكن العقابية. النظرة إىل ميًال أكثر أوغسطينوس أمىس الحًقا،
املخلوق العالم أن تُثبت البرشية الحياة رشور بأن املانوي الزعم دحض ببساطة غايته
عىل أوغسطينوس كان قوة. تجابهها ال التي والقوة السامية الخريية صنع من ليس

معلقة. األسئلة من عدًدا سيرتك بأنه دراية
وا تأسَّ الذين أوغسطينوس اد نقَّ بثناء الحرة اإلرادة أطروحة حظيت الحًقا
حقها؛ الحريَة يُعطي أن يف أخفق ر امُلتأخِّ أوغسطينوس بأن منهم إيمانًا ِببيالجيوس
األطروحة اقتباس للنقاد وطاب الفضيلة. أعمال من األخالقية القيمة انتزع ثم ومن
أن ويستطيع مؤلفها. حتى يدحضها لم الحرة لإلرادة حجًجا تحوي كونها من انطالًقا
أوغسطينوس مع منافسة يف الشاب أوغسطينوس وضع محاولة بأن سديد بمنطق يجيب
كان القليلة الُجَمل بعض هناك أن أوغسطينوس اعرتف األساس. واهية محاولٌة العجوز
بشكل الخطيئة تناول الكتاب بأن وأحس دقة، أكثر صياغة يصوغها أن املمكن من
إىل وعقوبته آدم إثم انتقال عىل إرصاًرا األطروحة حجة نت تضمَّ الفضيلة. من أفضل
تواضُع يقهر أن إىل والحاجة بإرادته، نفسه إنقاذ عن اآلثم اإلنسان عجز وعىل نسله،

للسقوط. الشيطانية السمات أكثر يُشكالن اللذين والحسَد الكربياءَ املنقذ
أدىل ترصيح أهمَّ الحرة» «اإلرادة ألطروحة الثالثية األجزاء من الثاني الجزء يحوي
أوغسطينوس تعاطى الرب. لوجود املؤيدة للحجة وثباتًا ديمومة أوغسطينوسوأكثرها به
إثبات عاتقه عىل يأخذ ولم املعرفة، نظرية يف محورية كقضية مميز بشكل املشكلة مع
املجموع بأن تفيد ال فحجته الحس؛ عالم يف ما يشءٍ وجود عىل يدلِّل وكأنه الرب وجود
بالعقل امُلدركة األشياءَ املجموُع هذا بها يتضمن التي بالطريقة الرب يشمل لألشياء الكيل
اإلنسان ألن وذلك واملكان؛ الزمان يتجاوز الرب أن يستوعب فهو الخمس؛ الحواس عرب
فإن وباملثل، املطلقنْي. الكمال أو السعادة اكتشاف واملكان الزمان سياق يف يستطيع ال
فاملنطق العقول؛ بني ما والتواصل باملسلمات املتعلق الفكر بكل ُمسبًَّقا ُمفرتَض الرب
(فاألشياء الحواس. نطاق خارج واقعيٍّا عامًلا هناك بأن يَُسلِّم واألخالقي الريايضوالجمايل
مستخلصة بلغة صياغتها يتعني ذلك ومع فال، املادية النظرية أما إدراكها، يمكن املادية
غريب يُعترب الفيزياء أسس حقيقة يُنكر الذي فالشخص املحسوسة؛ األشياء عالم من
اعرتاض كبري حدٍّ إىل متشابهة األسس بتلك الخاصة اللغة أن عىل واالعرتاض األطوار.

جاد.) غري
تهمس األشياء هذه فإن النبيلة، بأشيائها للطبيعة البديع النظام يف شككنا إذا ولذا،
والكتاب التاسع، الكتاب (االعرتافات، ُمقدَّسة» صنعتنا التي «اليد أن املنطق أذن يف
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إمكانية وحتى والجمال، والتصميم النظام لكن أفلوطني). من اقتباس عرش، الحادي
تصبح ليس«رضوريٍّا»؛ وجوده أن وحقيقة العالم، بها يتمتع التي نفسها والتدفق التبدل
بأن أوغسطينوس إيمان يف املادة جوهر ويظهر ة. للُحجَّ أكثر ال وداعمة ثانوية اعتبارات
كل ومصدر نفسه، الوجود فهو مصادفًة؛ موجوًدا ما شيئًا أو شخًصا ليس الرب
بواقع ُمعززة الحجة هذه أوغسطينوس يجد مخلٍص، كأفالطونيٍّ الفانية. الكائنات
القيمة، ميزان يف بسموٍّ تتجىل فهي والحق. والحكمة العدل يف املمثلة األخالقية املبادئ

يسمعها. أو يشمها أو يتذوقها أو يمسها أو أحد يرها لم وقائع فهي ذلك ومع
لكل محوري فدليلها الحواس؛ أهمية من سينتقص كان أوغسطينوس أن نعني وال
والشكل والحجم والليونة واللون بالتذوق املتعلقة واملسائل مجالها، يف تقع التي األشياء
من أدنى شكل الحواس إدراكات ولكنَّ بها. الصلة ذات بالحواس نقررها ذلك إىل وما
تكون أن يمكن الحواس أن من حقٍّ عن املتشككون الفالسفة حذَّر لقد الفهم. أشكال
الحواس من املستخلصة املعلومات إن منكًرسا. املاء يف املجداف يبدو كما تماًما اعة، خدَّ

وحكمه. العارف الواعي العقل لفحص تخضع
من بدوره األخري اقتبسها أفلوطني أعمال يف َوَجَدها بصيغة أوغسطينوس أُعجب
الروح فإن اإلحساس، الجسد ى يتلقَّ عندما أنه ومفادها ألفالطون، «فيليبوس» محاورة
التدفق بني فجوة هناك ولكن، ، ضمنيٌّ الروح ق تفوُّ إن الحقيقة. بهذه واعيًة» تكون «ال

واملسلمات. للرياضيات الرسمدية والحقائق الخمس الحواس عالم وتغري الرسمدي
األفالطونيني بحجة الرب بوجود املتعلقة الحجة تمتزج أوغسطينوس يدي بني
متعلقة حقائق أكانت سواء وثابتة، رسمدية حقائق باعتبارها املسلمات بواقع الخاصة
فعٍل َكْون عىل العقل يحكم ضوئها وعىل والحق، للعدل السامية بالقيم أم بالرياضيات
واقًعا َعاَلًما هناك أن يف الذروة تكمن إليه بالنسبة صحيًحا. أو منصًفا بعينه ُمقرتٍَح أو
يف طويًال يستمر ما ونادًرا متغري ذاته بحد وهو عليه، ويسمو البرشيَّ العقَل يتجاوز
املوصوفة الصوفية التجربة من املتولد االعتقاد بصمة مجدًدا نرى نحن وها واحدة. حالة
ما التناقض حالة واجهته التجربة تلك خالل ومن «االعرتافات»، من السابع الكتاب يف

املوجود. للرب الرسمدية والديمومة الخاصة مؤقتيَّتِه بني
الرسمدي الثابت املوجود فكرة يف استنباطاته من الغايَة أوغسطينوس وجد ثَم، ومن
من فما اإليمان؛ إياه منحها الغاية بأن تامة دراية عىل كان الحال، بطبيعة الرضوري.
الفهم ولكن عليها. العثور وكيفية مكانها عن قناعات دون من يبدأ الحقيقة وراء ساٍع
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ِسْفر نسخة (من االقتباس ألوغسطينوس وطاب فلسفي. واستنباط استدالل مسألة يظل
اإليمان بني العالقة كانت ولكن، تفهم!» كي تؤمن أن «عليك القديم): الالتيني إشعياء
العصور علماء إىل بالنسبة عليه أمست ما خالف عىل أوغسطينوس إىل بالنسبة واملنطق
غري مسائل تفسريها إىل الفهم يسعى التي الحقيقة فرضيات أن اتضح لقد الوسطى.
الوسطى العصور يف الالهوت علماء عليه يُطلق أن يمكن كان بما ولكن بالوحي، متعلقة
أي إىل نسبتها قبول دون الفلسفية بالحجة املثبتة املسائل (أي) الطبيعي»؛ «الالهوت
أنه إلثبات أوغسطينوس يسعى الحرة، اإلرادة عن أطروحته يف محدد. وحي أو كشف
القناعات وهي األخالقية؛ واملسئولية والحرية والخلود بالرب باإليمان القبول املنطقي من
يسرتشدون إنجيل لديهم يكون أن دون وأظهروها األفالطونيون الفالسفة عرفها التي

به.
إشاراٍت عمره من الرابع العقد يف أوغسطينوس كتبها التي األطروحات تحوي
األفالطونية الصبغة إضفاء عن ما نوًعا الغامضة املقالة ذلك ويف الخلود، ملسألة مرجعيًة
نفسه هو إليه يَنسب لم الذي العمل (وهو الروح» «خلود ب يختص فيما الجدلية عىل
حارضة املوت فكرة كانت حياته). من الحقة فرتة يف مجدًدا عليه اطلع إذ عالية مكانًة
حياة وصف لقد املرىض. الشباب أو األصدقاء أرواح حصد كلما وخاصة وعيه، يف غالبًا
بأنه «راضيًا يحياه يوم كلَّ يبدأ أال املرء وعىل هللا)؛ (مدينة املوت نحو سباق بأنها البرش
إىل ضاع األرض عىل له املخصصة الفرتة من آخر يوًما أن عىل بندٍم بل آخر، ليوم صمد
بل األفالطونية، الجدلية عىل يعتمد لم النهاية ليس املوت بأن إيمانه فإن وأخريًا، األبد.»

(الثالوث). القائم باملسيح اإليمان عىل

49





الرابع الفصل

فلسفي جمتمع

عاد أوستيا، يف مونيكا روح عىل أُقيم الذي القداس وبعد ،٣٨٨ عام خريف بحلول
مدينته يف واستقر ذلك)، بعد قط يُغادرها لم (التي أفريقيا موطنه إىل أوغسطينوس
من وغريه أليبيوس القديس مع التقشفي االعتزال عىل تجربة إجراء بغيَة طاغست األم
(ال املزامري. سفر ولتالوة اليومية الصالة ألداء بانتظام العلماني الجمع التقى األصدقاء.
أن ثبت فقد أوغسطينوس؛ لروحانية املزامري سفر أهمية عىل يكفي بما التأكيد يسعنا
كرسوا التي الساعات بني وفيما نفسها.) «االعرتافات» لبنية محورية الرتانيم اقتباسات
األفالطونية. واألفكار بولس والقديس شيرشون ناقشوا والعبادة، للتنسك فيها أنفسهم
أوغسطينوس عىل ومعتمًدا ما، نوًعا وأكاديميٍّا روحه، يف تأمليٍّا طمأنينة، األكثر الجمع كان
وتم النقاشات. يف تُثار التي األسئلة عن أجوبة يقدم الذي به املعرتف القائد باعتباره
مسألة ٨٣ «حول بعنوان شهري كتاب يف الحًقا وُجِمَعت كتابًة، األجوبة هذه تداول
ألفالطون األفكار نظرية عن ا مهمٍّ بيانًا واألربعون السادسة املسألة وتشمل مختلفة».
الجمع يكن لم الرب». عقل يف «أفكار هي املسلمات أن بزعمه اإلنجييل التوحيد يصون
وعاشوا املمتلكات عليه، أطلقوا كما األخوة»، «مجتمع وتقاسم َديًرا، يُسمى الطاغستي
قاعدة وال متطابقة، مالبس وال رسمية عهود لديهم تكن لم لكن مقتصدة، بسيطة عيشة
الالحقة الرهبان مجتمعات أغلب من ثقافة أكثر وكانوا للطاعة، معني رشط أو محددة

الالتينية. أفريقيا يف رهباني مجتمع أول فعليٍّا هذا كان لقد عليهم.
فرتة وكانت العام، ونصف عامني أوغسطينوس عاش العلماني، املجتمع هذا يف
االنخراط إىل الحرة العلوم تدريس من التدريجي التحوُل ميََّز ولقد لكتاباته. مثمرة
الستة الكتب من خمسة خصص وقد املوسيقى». «عن الستة ُكتُبَه الالهوت علم يف الجاد
دراساته يف يستمر أن الحًقا نيته وكانت واإليقاع. الشعري بالوزن املتعلق التقني للنقاش
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املجال هذا وتُرك قط، املناقشة هذه يكتب لم لكنه للنغم، النظرية الجوانب بمناقشة
للموسيقى العميل التأليف يكن (لم عاًما. ١٢٠ ب بعدها بوئثيوس للفيلسوف مفتوًحا
والنساء الرجال من للرعاع املهمة تلك تُركت فقد الِقدم؛ يف والنبيل للمفكر مناسبًا مسًعى

العشاء). بعد النبالء لتسلية بهم يُستعان الذين
التداول من بيشء يتمتع وكان مختلفة، طبيعة له املوسيقى عن السادس والكتاب
املبادئ بأن أفالطون إليمان أوغسطينوس صياغة إعادة الكتاب هذا كان املستقل.
وال . القدريِّ لنظامه األساسية الدالئل وأنها الكون، يف يشء كل وراء تكمن الرياضية
مرتبطة بنسب تتحدد نفسها الروح بنية أن أفالطون درََّس طيماوس، محاورة يف سيما
تقع الثُّمانية النغمة املثال، سبيل عىل املوسيقى؛ يف الزمنية الفواصل بنسب مبارشة
و٣، ٤ بني ما والرباعية و٢، ٣ بني ما الخماسية والنغمة و١، ٢ بني ما الفاصل يف
املسافات تحكم نفسها النَِّسب أن األمر وحقيقة و٨. ٩ بني ما تستقر الكاملة والنغمة

الكواكب. بني
ففي املوسيقى؛ بصوت التأثر رسيع كان أنه مرة من أكثر أوغسطينوس ويذكر
الخطابية باملهارة إعجابه ليبدي الكاتدرائية زيارة عىل األمر بداية يف اعتاد حيث ميالنو،
املزامري. بإنشاد كذلك بل النقاشات، بمحتوى وحسب منبهًرا نفسه يجد لم ألمربوسيوس،
كان عندما القلب. يف الكلمات معنى استحضار عىل قادرة املناسبة املوسيقى أن يعلم كان
وعندما للسلوان. كمصدر للحياة عنها غنى ال املوسيقى أوغسطينوس وجد يافًعا، شابٍّا
بأطروحة مقتنًعا ظلَّ لكنه حال، أي عىل لذلك الكايف الوقت لديه يكن لم رشده، بلغ
املوسيقى بني ما العارش) الكتاب (االعرتافات، خفيٍّا» «تناغًما ثمة بأن القائلة أفالطون
إىل ومحكوم الخمس، الحواس من أربًعا األقل عىل يَستبعد آخر فن من وما والروح.
تذكر عىل قدرته من إدهاًشا أكثر العقل يملكها قوة أي الرياضيات. بمبادئ الحد هذا
ألوغسطينوس املالحظة هذه بدت حقيقية؟ أصوات أية فعًال يسمع أن دون املوسيقى

الجسد. إىل بالنسبة الروح سمو عىل صارًخا دليًال
فقد عميًقا؛ أثًرا األول) (الجزء الجمال لطبيعة أفلوطني تحليل دراسة تركت لقد
بارزة فكرة هذه وكانت الكون، يف الريايض النظام تغلغل بفعل أوغسطينوس ذُِهَل
جماليٍّا مادته يف اإللهية العناية عن دفاعه كان وهنالك كاسيكاسيوم. محاورات يف
الجمال هذا لكن الكل. جمال يف يساهمان والظالم النور وعتمة جالء إن أي وأفلوطينيٍّا؛
العديمة البيئة يف ال دقة فهناك األرقام. يف راسخ هو بل ذاتيٍّا، شعوًرا وحسب ليس
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األجنة دراسة من واضح هو كما البرشية، الحياة عمليات يف كذلك بل وحسب، الحياة
فواصل عند النمو مراحل من متعاقبة مرحلة كل إىل الجنني يصل كيف تبنيِّ التي
عىل ما بنايٍة جمال يعتمد ذلك عىل عالوة أنه أوغسطينوس أضاف ودقيقة. ثابتة زمنية
أساس له فالجمال ولذا، القياسات؛ عىل النوافذ تركيب تناظر ويعتمد الرياضية. ِنَسِبها
جزئيٍّا سيوثقه ُحكًما هذا (كان العكس. وليس لجمالها، العنَي األشياءُ تَُمتِّع موضوعي.
تناظر يَُعد بينما أنه أوغسطينوس وأضاف للمرأة. الرجل حب عن يتحدث عندما وحسب
يبدو أن يجوز بشكل الرياضيات، بلغة فعليٍّا للقياس قابلني وتَناسبُه البرشي الجسد
جميلة؛ ألنها حواء يحبَّ لم آدم «فإن العادية، غري الرومانسية من رضبًا الحديث للقارئ

املزامري.) رشوحات جميلة»: جعلها الذي هو لها فحبه
مفادها التي العادية الحديثة األفالطونية النظر وجهة نصادف النصوص، بعض يف
كان والالهوت. امليتافيزيقا إىل املادي العالم من الرقي يف انتقالية محطة الرياضيات أن
دون من ميتافيزيقا هي البحتة الرياضيات أن يعني بأنه الظن من قرَّاءه يحذِّر أن عليه
لتناول تحديًدا غامضة طريقة الهندسة أن املرء يفرتض أن ينبغي وال قيد. أو رشط
حفنة أن املتوقع، غري عىل أوغسطينوس يالحظ حال، أي عىل النفس). (مناجاة الالهوت
ب بوصفهم فعًال الجديرون هم يعرفهم الذين البارعني الرياضيات علماء من أكثر ال

.(De libero arbitrio االختيار (حرية «الحكماء»
كيفية عن كذلك بل وحسب، العالم وجود علة عن يسأل أن أوغسطينوس يُِرد لم
هي التي الكلمات بواسطة أو الخمس الحواس طريق عن سواء لألشياء عقولنا معرفة
كان إذا أوًال تُطرح أن يتعني اللغة بوظيفة املتعلقة التحليلية األسئلة إن «عالمات».
االهتمام هذا إن وراءها. تكمن التي الوجودية األسئلة إىل منها ينطلق أن يعتزم املرء
قائم علماني الهوت كعاِلم املتنامي دوره فيه أثاره بالواقع وعالقتها واملعاني بالكلمات
حقيقة تجاه ا جدٍّ حساًسا كان لقد الرب». «كلمة عرب مقدس ذاتي خطاب تفسري عىل
املتأملني، غري يفرسه قد فما مبارش؛ غري أو مجازيٍّا كان الدينية اللغة من كبريًا قسًما أن
مزيًجا يكون ما غالبًا بسيط تقريري نثر أنه اعتبار عىل الكافرون، أو املؤمنون سواء
نتيجة تمثل أن من بدًال العميقني والبصرية الحدس تثري التي الخيالية االستعارات من
األقل عىل يمكن، الديني الطموح بأن دراية عىل أوغسطينوس كان مدروس. استنباط
الكاثوليكية الكنائس كانت حياته، وخالل باملوسيقى. وثيقة صلة ذا يكون أن لكثريين،
ر تصوِّ جداريات بتثبيت وتبادر ، َوِريِّ الصُّ الفن مع متزايد بقدر تتصالح أفريقيا شمال يف
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محتشم)، (بلباس وحواء وآدم القديم، العهد رسل وبولس، وبطرس والعذراء املسيح
بالتحفظ لديه األفالطوني بحس شعر جداريات. من ذلك وغري بإسحاق، والتضحية
كجرس دوًما تعمل أن من بدًال والرب الروح بني ما السبيل تعرتض علَّها الفن قوة تجاه
أرادوا الذين التطهرييني ضد الكنسية املوسيقى عن دافع لكنه الروح. إىل الحواس من
السمو ملشاعر طبيعي وسط املحتملة، خطورتها عىل بأنها، وأقر بالكامل، استبعادها

املهيب. والتواضع
وهما أال أثًرا؛ أعماله أكثر من اثنني طاغست يف كعلماني أيًضا أوغسطينوس كتب

الحق». الدين و«حول «امُلَعلِّم»
صيغت الذي أديوداتوس البارع الرشعي غري البنه تذكار بمنزلة «امُلَعلِّم» عمله كان
للبرش، الحقيقة توصيل بكيفية العمل هذا يختص معه. بالتحاور أوغسطينوس أفكار
اإلجابة هذه ولكن بالكلمات. للبرش الحقيقة ل نوصِّ أننا البسيطة باإلجابة املناقشة وتبدأ
أهميتها تستقي أصوات مجرد فالكلمات النقد؛ لنريان متزايد بشكل تتعرض الساذجة
محدودة. وبدرجة متناقضة بطريقة وحسب املعنى تنقل لكنها والتقليد، العادة من
يتحدد ما بقدِر اإليماءات أو السياق أو الصوت بنربة األقل عىل يتحدد اللفظ ومعنى
كان إذا به املحيطني أمام ستفضحه املتكلم وجه مالمح وتعبري املنطوقة. باملقاطع
الكلمات به تيش ملا معاكًسا معنًى تحمل أن يمكن االصطالحية العبارات وبعض ساخًرا.
هو هذا أن الحال برضورة يعني ال فقد نزيه محاٍم بأنه رجًال وصفت وإذا ظاهرها. يف
كذريعة استخدامها يمكن فالكلمات ذلك، عىل عالوة له. وصفك من بالضبط مقصدك
أصوات مجرد فالكلمات حال، أي وعىل مغلوطة. معلومات نقل بُغيَة للخداع أو للتسرت

أهمية. عليها يضفي الذي هو والعقل مادية،
البارع فاألستاذ مفيدة؛ الكلمات أن ينكر من آخر كان أوغسطينوس أن شك ال
يوظِّف ذلك، إىل إضافة دوًرا. تلعب ال أنها يفكر أن املستبعد من كان تطويعها يف ا جدٍّ
الكلمة أن وذلك فاوست)؛ عىل ا (ردٍّ مرئية» «كلمات الدينية والطقوس الكلمات، اإلنجيل
طقسيٍّا فعًال يكون أن يمكن كان ما عىل باطنيٍّا ومغًزى قوة تضفيان اللتان هما والروح
ذاتها بحد الكلمات أن ذلك يستتبع ال ولكن يوحنا). إنجيل (معاهدة وحسب خارجيٍّا
فالحقيقة الثَِّقل. العظيمة األمور يف بالكامل املعنى لنقل كافية أو اَلة فعَّ تكون أن يمكن
الوصف عىل وعصية مسموعة وغري محسوسة غري تجربة عرب املطاف نهاية يف تُنَْقل

العقل. إال يعرفه أن يمكن ال العقل ألن وذلك وآخر؛ عقل بني ما للتواصل
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األصدقاء فعقول الصالة؛ طبيعة يف أوغسطينوس تََفكََّر بأن األطروحة هذه أدت
دون حتى وربما شفة، ببنت ينبسوا أن دون بعض مع بعضها التواصل يمكنها املقربني
أن يمكن يشء أي من «استبطانًا» أكثر أيًضا هو السامي املبهم والرب واحدة. إيماءة
(مناجاة نستخدمها» التي الكلمات معنى نعرف نكاد ال عادة نصيل، «عندما عنه، نعرب
تنتمي وتقسيماتنا مصطلحاتنا أن حقيقة يف ما نوًعا متأصل القصور وهذا النفس).
الحقيقة تشوِّش فهي ولذا، هذا؛ والتتابع والزمان املكان عالم من مستخلص خطاب إىل
التي األمور كل عىل عالمة ما نوًعا القصور وهذا وتحرِّفها. وخالد ثابت هو بما املتعلقة
«التَّْوق») من ألوغسطينوس تمييًزا أكثر أمست كلمة من (ما عميق شعور عىل تنطوي
أن اإلنسان يستطيع «ال الكلمات. إليه تصل ال ا جدٍّ عميق مكان يف تستقر أنها لدرجة
يف صياغته عن يعجز بما يشعر أن يستطيع لكنه به، الشعور عن يعجز عما شيئًا يقول

املزامري). رشوحات (العظات، كلمات»
ل تعوِّ أوغسطينوس، معتقد بحسب األصدقاء، بني ما املتبادل للفهم املطلقة القوة إن
العاطفية السامية لغته مع املعتقد هذا انسجم ولقد العلوي. املنطق يف املشاركة عىل
امُلَعلِّم املسيح من املشع النور ومشاركة الصداقة. هبة لوصف يستخدمها التي أحيانًا
أوغسطينوس وتَحدَّث اآلخرين. لدى املطابق اإليمان إدراك من متمكنًا املرء يميس أن تعني
الغامض، بالحدس له تتسنَّى التي القدرة، يملك أنه اعتبار عىل الديني الجمع عن أحيانًا
لم الكاثوليكية» «اآلذان أن نفسه وحدََّث لإليمان. أصيلة وغري أصيلة أشكال إدراك عىل
ا (ردٍّ عقيدتها أسس عليها لتُميل الكنسية املجامع من رسمية قرارات إىل عادة بحاجة تكن
والتعقل بالرشد إحساس أو قوة إذن العقيل التنوير هذا إن ِلْلبيالجيني). رسالتنْي عىل
علََّم لقد للشخصية. عمًقا األكثر املستويات يف يتغلغل وهو الحقائق. عن معلومات وليس
تعرفه» أنك تدري ال شيئًا تعرف أن «يمكنك الالوعي: وجوَد أوغسطينوس االستبطاُن

(الثالوث).
عن أوغسطينوس فيها كتب النصوص من أخرى سلسلة هناك أن املعروف من
قلب» كل عىل مغلق قلب «كل اإلنسان. «هوة» وعن البرشي، للقلب السحيقة األعماق
بالنسبة ذلك خالف األمر لكن معلوم، دافع كل الرب إىل بالنسبة املزامري). (رشوحات
ال والفرد (االعرتافات)، العمق وشديد املحيطات، عمق عميق نفسه فاإلنسان اإلنسان؛ إىل

املزامري). (رشوحات وقلبه شخصيته يفهم أن حتى يستطيع
يعتربه فيما اهتمامه لكن املنطقية. بالتداخالت عادي اهتمام من أكثر لديه كان لقد
اللغوية الِحيَل يف متشكًكا يجعله أن عىل ساعد متعمًقا نفس علم الحديث القارئ

55



أوغسطينوس

التاسع الكتاب (االعرتافات، للعمق» «افتقر فمذهبهم الجدليون؛ يمارسها التي البارعة
نظره وجهة من املنطق عىل كتدريب عظيمة قيمة ذا الدين كان وإذ أخرى). مواضع ويف
من أعمق مستويات يمس كان فقد الالهوت)، علماء إىل بالنسبة عنه غنى ال (واعتربه
شمس «الرب من داخليٍّا تنويًرا باعتبارها الدينية الحقيقة عن تحدث ولقد الشخصية.
فهي بداخلها، كامنة أو الروح يف متأصلة الحقيقية األفكار أن قط يقرتح ولم األرواح».

الخالق. كهبة تبدو دوًما
اإلنسان، يف األسمى الالمادي العنرص يعني أوغسطينوس كان «الروح» وبلفظ
وكيفية «الروح» ماهية أوغسطينوس واعترب وظيفة. مجرَد فيه العقُل يمثل الذي والجزء
بتعميد يختص فيما مرة ذات علََّق وقد البرشية. املعرفة يتجاوز شيئًا لها الرب خلق
من كان لقد أنه (De Genesi ad litteram التكوين سفر عىل حريف (تعليق املواليد
لكن بالوراثة. األول أبيها من األجساد وكذلك األرواح آدم ذرية استقت لو التبسيط قبيل
يف يحمل بالوراثة تُكتسب األرواح بأن يقيض الذي بالوراثة) الروح (انتقال املذهب هذا
وربما معه. باالنسجام األفالطونيون يشعر مما األقل عىل أكثر مادية مضامني طياته
(تجاهل خلقه أثناء شخص لكل روًحا رصاحًة يخلق الرب بأن القول ل املفضَّ من كان
اعرتاًضا باعتباره له نهاية ال عناءً يتجشم أال يجب الخالق أن االعرتاضعىل أوغسطينوس
من الرب يف موجودة أفالطونية، األكثر النظر وجهة وهي األرواح، كل أن أو سخيًفا)
وكان األرض. عىل األجساد وتستوطن تأتي أن تختار وإما تُرَسل إما وهي البداية،
ولم الصحيحة، اإلجابة حول بينهم فيما مختلفني الحداثيون األفالطونيون الفالسفة
من أيٍّ استبعاد باإلمكان يكن لم أفالطون، ذهن يف به. يسرتشدون ما اإلنجيل يقدم
بعض ِمن شديًدا نقًدا عليه جلب محدد برأي الترصيح َوَرْفُضه نهائيٍّا. الخيارات تلك
لكن الحرية. ظلمات يف معلقة تُرتك أن يصح ال ببساطة املسألة هذه أن شعروا َمن

رأيه. عىل ظل أوغسطينوس
الالمحدود َفْهِم عىل املحدودة العقول بقدرة يتعلَّق فيما بالنفس الثقة عدم إن
معرفتنا. يتجاوز الذي الرب عن بقوة نسبية لغة استخدام إىل به أَْفَضْت والرسمدي
قادًرا كان إليه، أُوحي يوحنا «ألن أوغسطينوس: كتب يوحنا، إنجيل مقدمة عىل وتعليًقا
الوحي قبول وحتى شفة.» ببنت لينبس كان ملا إليه، يوَح لم ولو بيشء. ينطق أن عىل
للمتلقي املتواضعة للقدرة مالئم الوحي هذا بأن القول جعل اإلنجيل من بوساطة اإللهي
واحدة عبارة يف عرش). الثالث الكتاب (االعرتافات، مؤهل غري قوًال بالصور عنه وُمَعربَّ
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الرب إىل بالنسبة املقبول من أقل أنه بد ال املبدأ هذا أن أوغسطينوس أعلن رصيحة،
«من مفارقة، عىل ينطوي الذي األمر وهو أو، (العظات)، فهمه» باستطاعتك كان «إذا
واالستيعاب] الفهم عىل قدرتك يتجاوز أنه بإدراك [أْي تجده بأال الربَّ تجد أن األفضل
دائًما النعمة سببية إن األول). الكتاب (االعرتافات، تجده» أال عىل رأيك يستقر أن عن
فإن ذلك، ومع .(De spiritu et littera والَحْرف الروح (حول البرش فهم تتجاوز ما
أن يعلم أوغسطينوس وكان شكٍّا، وتستحيل ترتاجع لم املقوالت لهذه املهولة الالأدرية

الكفاية. النعدام درجاٍت هناك
من فرتة يف كان كرجل اليقني احتمالية يف املشككني األكاديميني أوغسطينوس واجه
ما جلُّ بل للحقيقة، يصل أن يستحيل املرء بأن القول لهم طاب منهم. واحًدا الفرتات
أوغسطينوس وظن بالحقيقة. أشبه يشء تقريب؛ أو احتمال محض يبلغه أن يستطيع
يحكم حقيقة هناك أن بد فال الحقيقة، يشبه ما مقرتًحا ثمة بأن القول استطاع إذا أنه
يكررها، كان ما غالبًا حجة عىل كثريًا أكدَّ ولقد يشبهها. املقرتح ذلك أن عليها بناءً املرء
أفكر، «أنا عرش: السابع القرن يف لديكارت كبرية أهمية ذات آخر، سياق يف وأمست،
يجب يشكك الذي الشخص إن موجود.» فأنا مخطئًا، كنت وإن حتى موجود؛ أنا إذن
له يسمح موقف يف كان ملا وإال الشخيص، بوجوده الثقة تمام واثًقا األقل عىل يكون أن

عقالنيٍّا. أو محكًما موقًفا ليس الحكم تعليق فإن ولذا، بالشك.
بأن يحتجَّ لم ديكارت، من العكس عىل أوغسطينوس، أن عابر بشكل نالحظ قد
شأن بحاجة، يكن لم فهو الشكاك؛ للعقل الذاتية الحالة يف حرصيٍّا موجود اليقني
الحقائق اعترب أنه صحيح لكن للمعرفة. الوحيد األساس تفكريه يجعل ألْن ديكارت،

الخمس. للحواس حسية إدراكات أي عن مؤكَّدة للرياضيات املحضة
إىل أملح إذ — أفالطوني اتجاه يف — أكرب بقدر حجته يف أوغسطينوس أسهب
األحاسيس سيل من بمراحل أهم بطريقة الحقائق ملعرفة العقل لدى قدرًة هناك أن
ثمة أن فالواقع للنقاش، قابل غريَ ما يشءٌ كان إذا ولذا، الجسد. من النابع واإلدراكات
للخداع يتعرض أن يتحمل أحد من وما للحقيقة، يصبو العقل معرفتها. يمكن حقائق
.(De doctrina christiana املسيحية العقيدة العظات؛ العارش؛ الكتاب (االعرتافات،
يستطيع ال لكنه بشدة الحقيقة يف يرغب كان إذا بالسعادة ينعم أن يمكن أحد من وما
ففي ديني؛ اعتبار ضغط تحت أوغسطينوس َله عدَّ األخري االقرتاح هذا لكن ينالها. أن
بالرب. تتنامى تفتأ ال عالقة لكنها للعارف، ثابتة ملكية املعرفة تمثل ال الدينية، الحقيقة
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بحد وهذا أزره، من يشد جواره إىل الرب لديه سيجد الحقيقة وراء يسعى شخص وكل
وراءها السعي الجاري للحقيقة الكامل الفهم دون من حتى السعادة ِلنَيْل يكفي ذاته
عدد يف (العظات). اإلنسان» منه يشبع ال «رًضا بالرب واالستمتاع السعيدة). الحياة (عن
لتطور درجات سبع عىل يشتمل عليه يرتقي ُسلًما أوغسطينوس يبني النصوص، من
De؛ quantitate animae النفوس كمية الحق؛ الدين (حول الفهم نضج يف الروح

املسيحية). العقيدة
فمن كبريًا. دوًرا العارف العقل فيها يلعب ال معرفة هناك أن أوغسطينوس يظن لم
يف الرغبة إىل به تنتقل للعقل داخلية رغبة هناك تكن لم ما يُْعَرف يشء من ما ناحية،
أن مسبًَّقا تفرتض البديهية هذه لكن يشء. عنه يُْعَرف ال ما نحب أن يسعنا وال الفهم.
عملية يف املهمة العنارص «من فضوله. يثري الذي املوضوع عن فكرة بالفعل لديه املرء
(مقدمة تكتشفه» أن تود بما دراية عىل تكون وأن الصحيح السؤال تطرح أن الكشف
أفالطونية لغة استخدم ولقد .(Quaestiones de Heptateucho التوراة» عن «أسئلة
بالفعل. موجودة — ما نوًعا َمْعرفة — لقدرة استدعاء فهي التعليمية؛ العملية عن تعبريًا
بالكامل متمايز املعروف اليشء أن لفكرة بُغضه يف أفلوطني أوغسطينوس شارك
مهم. شخيص عنرص يوجد ال املعرفة فعل يف أنه لدرجة عنها وخارج العارفة الذات عن
يجوز ال الشخصية والذات الخارجي، بالعالم بمعرفتنا بالذات الوعي عنرص يرتبط
اليشء؛ ذاك يعرف الذي أنت أنك أيًضا تعرف فأنت شيئًا، تعرف كنت فإذا استبعادها؛
علم مع الطريق هذا من تمتزج غايته يحقق كي حبٍّا يتطلب الفهم أن فكرة فإن ولذا،
يف والتقيص البحث كل التايل: النحو عىل الفكرة هذه عن أوغسطينوس َ عربَّ الالهوت.
(الثالوث). للحب؟» مفهومنا «ما التايل: السؤال يف تتلخص للرب معرفتنا كيفية مسألة
إىل نقرتب «إننا (الثالوث). وإرادتهم العاقلة املخلوقات عقل يف كامن الخالق حب إن
األخالقية. طبيعتنا بل إليه تُقرِّبنا التي هي أقدامنا «ليست بالحب.» بل باملسري ال الرب

(الرسائل). يحبه» بما بل اإلنسان يعرفه بما األخالقية الطبيعة تقييم يتم وال
ليس حًرصا سلبية بصفات الرب فكرة يحيط الذي السلبي فاملسار ذلك، وعىل
أكثر ماهيته من ليس ما الرب عن ننفي أن نستطيع أننا شك ال الوحيد. السبيل
ُمطَّلع جهل جهلُنا األقل عىل لكن، املزامري). (رشوحات ماهيته تحديد عىل قدرتنا من
مفارقًة أوغسطينوس نسب هنا واالستحياء. الثقة بني ما تتذبذب املؤمن ولغة (الرسائل).
«وهذه التفكري، تتجاوز تجربة الرب يف التدبر إن فرفوريوس. أعمال يف عليها عثر لنفسه
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املعرفة، عدم من النوع وبهذا لذا، املعرفة؛ عدم طريق من تُعرف ما بطريقة األشياء
عرش). الثاني الكتاب االعرتافات، هللا؛ (مدينة غموضها» يُدَرك

صاحب رومانيانوس، ألجل الحق» الدين «حول أطروحًة أوغسطينوس ألََّف
لتعليم األسايس التمويل مصدر كان أن سبق الذي طاغست بمدينة الثري العقارات
يهديه أن أوغسطينوس عىل وكان املانوية، إىل شبابه يف األخري وهداه أوغسطينوس،
لكنها للمانوية، معادية بنربة تتمتع األطروحة وكانت الكاثوليكية. إىل ويعيده مجدًدا
مسيحي إطار داخل حديثة أفالطونية أفكار عىل الحتوائها األول املقام يف مميزة كانت
التي تلك الكاثوليكية» «الكنيسة الواحدة، الكنيسة تفرُّد حجته وكانت بقوة. وكاثوليكي
مدينٍة يف الكاثوليكية الكنيسة أين («َسْلُهم بتفردها املنافسة الطوائف حتى وتعرتف تقر
ملكية وصكوك الخاصة»). الرسية اجتماعاتهم إىل دعوتك عىل يتجرءوا لن هم حتى ما؟
مثبتة ومذاهبها املقدس. الكتاب يف ُمسجل مقدس تاريخ يف تكمن الواحدة الكنيسة هذه

األفالطونية). مع (أي املنطق مع اتساقها بموجب
استُبْعَد إذا أنه حقيقة يف أوغسطينوس رآه واملنطق العقيدة بني ما االتساق إن
املسيحية، من ا جدٍّ قريبة الفلسفة تلك لكانت األفالطونية، من الرشكيَّة بالطقوس اإلقرار
(حول مسيحيني» األفالطونيني من كثري يميس واآلراء، الكلمات بعض «بتعديل أنه لدرجة
ودفاعهم الوجود هرمية عن الحداثيني األفالطونيني فكرة دمج املمكن من الحق). الدين
هي األفالطوني التقليد وغاية املسيحي، اإلطار يف نظامي بشكل اإللهية العناية عن
الداخيل واألمان بالسعادة، الخالص محتوى يُعرف ولذلك، املسيح. أتاحها التي نفسها
نحو وتسمو امللهيات، من والكثري والشغف الِكَرب عن الروح تحيد بينما يتأتى الذي
ظنَّ لقد املسيح. تواضع يف معه نتالقى الذي الرب وباتجاه املحض والعقل الواحد،
شخص يف واإلنسان الرب ألنه الخالص يجلب أن عىل قادر املسيَح أن أوغسطينوس
من االرتقاء من الربُّ بواسطته يَُمكِّننا الذي لَّم والسُّ السبيل هو والرب-اإلنسان واحد.
وبمعرفة يعقوب. ُسلَّم وهو نفسه، الوقت يف والغاية الدرب وهو الرسمدي. إىل املؤقت
نموذج وهو (الثالوث). الخالدة الرب لحكمة نفطن أن يجوز التاريخ، يف اإلنسان ابن
ولو له، حيِّز فرفوريوس لدى يكن لم الذي الوسيط وهو وكفارتنا؛ قدوتنا وهو َوِهبة،
يبدأ البداية، يف شأنًا. واألقل منزلة األدنى اآلخرين الوسطاء من كبريًا عدًدا استضاف أنه
إىل يَْرَفع املسيح لكن الروح»؛ «غذاء بمنزلة َكِلمتُه الذي اإلنسان املسيح بنموذج املؤمنون
يصف السابع). الكتاب (االعرتافات، فيه ثقته ويضع يطيعه َمن كلَّ الحقيقي مستواه
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أكثر مشرتكة كلمة وهي «التأليه»، ب الخالص بجرأة أوغسطينوس نصوص من الكثري
غالبًا اللغة لكن القدماء. الالتينيني الالهوتيني من اليونانيني الالهوت علماء لدى شيوًعا
وال هللا). (مدينة آخر» يشءٌ فيه تشارك وأن يشءٌ الربَّ تكون «فأن ُمَقيَّدة: تكون ما
مطابقني ونصبح الرب مادة إىل ل ونتحوَّ سنتغري األخرى الحياة «يف بأننا الجزم يمكننا
واملقصود .(De natura et gratia اإللهية والنعمة الطبيعة (حول البعض» يزعم كما له،
De املانويني وأخالق الكاثوليكية الكنيسة أخالق (حول بالحب» الرب مع «نتحد أننا

.(moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum
وراء القديمة باألرباب إيمانهم كلَّ فقدوا أوغسطينوسممن معارصي بعُض يسَع لم
األديان كل ينكرون بأنهم أوغسطينوس ووصفهم املسيحية. إىل بالتطلع لها بديل أي
وسيادته الفرد حرية عىل يشددوا أن وأرادوا آرسة، خرافات مجرد أنها اعتبار عىل
قاسيًا كان (الذي أوغسطينوس تعليق وكان اإليمان. بحر يف رحلته يف لروحه َكُربَّان
ينتِه لم لو إبهاًرا أكثر سيكون الرائع االستقالل عىل التأكيد أن صحيًحا) منه أكثر
يف أنفسهم يجدوا أن إىل األديان كل أصفاد من تخلصوا أنهم يزعمون بالذين املطاف
املحض الطموح أو الجسديتني، والراحة اإلمتاع يف األنانية عبوديتهم تتمثل وقد األَْرس.
املعرفة تلك وراء الالنهائي السعي — املثقفة النخبة حالة يف — أو والثروة، للسلطة
والتي نسبية، كونها مجرد من أكثر تكون أن عىل قطُّ اآلمال تنعقد ال التي الدنيوية
عىل كثريًا أوغسطينوس تشجع لم التي أيًضا األفالطونية (أثرت الفني. التذوق إىل تميل
وراء السعي يجوز بأنه القائلة أرسطو بفكرة واصطدمت فيه الطبيعية بالعلوم االهتمام
املنطق يف للفلسفة الرئيسية املهام تكمن أن البديهيات من أنه اعترب لقد ِلذَاتها. املعرفة
الدين (حول السعادة» له يجلب أن يأمل الذي لليشء أسريًا اإلنسان «يكون واألخالق.)
بداخله الربَّ اإلنساُن عندها يكتشف التي النقطة هي حقيقية لسعادة والتوق الحق).
عن تخرج «ال وفرفوريوس). هورتنسيوس محاورة بني ما االمتزاج هنا املرء (يالحظ
شخصيتك إىل ُعْد ولكن الريايض؛ بكماله الخارجي العالم إىل بالنظر حتى ولو ذاتك»،
ذاتَك» «تجاوْز ولذا، متقلب؛ لكنه املقدسة، الحقيقة تعكس مرآة العقل إن الخاصة.
هي الرب «خدمة أن ستكتشف وحينئٍذ كله، للوجود ورسمدي ثابت أساس وراء واْسَع

الحق). الدين (حول املثالية» الحرية
مختلفة فكرٌة املنطق ويف الطبيعة يف عموميٌّ هو ما إىل األطروحة نزوع مع ويتقاطع
النقائض يف الفكرة هذه وتُختزل التاريخ. يف املقدسة الغاية عىل التأكيد وهي أال كليٍّا؛
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«نوعان هناك والباطني. والخارجي والشاب، والعجوز والزَُّوان، الحنطة بني اإلنجليزية
وعلماني، مغرتب مجتمع يف الغامض، الوجود تتناول االزدواجية هذه إن الناس». من
والعقل الحس بني ما األفالطوني التباين أمىس الطريقة، وبهذه مسترتين. ربانيني ألناس
وهذه اإلنجييل. الرؤية ِسْفر من املطاف نهاية يف املستخلصة الرئيسية الفكرة مع مندمًجا
أقىص إىل أوغسطينوس عليها سيشدِّد لفكرة ِذْكر أول هي الحق) الدين (حول الفقرة
والقدس. بابل ومدينتني، «ُحبَّنْي» الناس نَْوَعا أمىس سنوات، عرش بعد الحًقا. ممكن حدٍّ
أعمال أعظم من لواحدة أساًسا املدينتني مذهب أمىس عاًما، عرشين من بأكثر وبعدها

هللا». «مدينة وهو أال أوغسطينوس؛
الفكرة تلك جعل الذي الحافز أو املصدر حول الباحثني بني خالف هناك كان
النور بني ما الكوني برصاعها املانوية االزدواجية بقايا أكانت ألوغسطينوس. مهمة
أال العلماء؛ ألغلب بكثري معقولية أكثر بدا بديل ثمة الظالم؟ وأمري الرب بني وما والظالم
عىل املحسوُب الالهوتيُّ تايكونيوُس أوغسطينوس عىل تركه الذي العميق االنطباع وهو
أن يجب الحقة الكنيسة بأن آمنوا إذ زمالئه عن وا انشقُّ الذين االنشقاقيني الدوناتيني
كنسيٍّا. ُحِرَم أنه لدرجة املكروهني الكاثوليكيني من ا جدٍّ أفكاره قربته ولقد عاملية. تكون
املثال، سبيل عىل نستنبطها؛ أن إال يمكن ال ألسباب الكاثوليكي املجتمع إىل ينضم ولم
«كتاب تايكونيوس ألََّف . املؤسيسَّ التقارب يعوق أن يمكن الفردي الوالء يف التحول أن
رؤيا عىل فيه يعلق مقاًال ألَّف كما املقدس، الكتاب لتفسري — باقيًا يزال ال — القواعد»
ا مهمٍّ كان والقدس بابل مدينتي بني ما التباين أن عىل منه املتبقية الشذرات تدلل يوحنا

إليه. بالنسبة
كان بل الدوناتيني، املنشقني عىل قاًرصا يكن لم يوحنا برؤيا الكبري االهتمام لكن

عموًما. األفارقة املسيحيني بني شائًعا
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ويف مشكالته. حلِّ عن عاجز أنه أوغسطينوس اكتشف طاغست، يف العلماني املجتمع يف
ففي قط؛ يحدث لم هذا لكن مهجور، معتزل إىل االنسحاب يف ِجديٍّا فكر ما، مرحلٍة
طاغست، من ميًال ٤٥ بُعد عىل ريجيوس هيبو مليناء زيارة وخالل ،٣٩١ عام أوائل
عىل محسوبني هيبو يف املسيحيني أغلب كان (وقتها كاثوليكية بأبرشية كاهنًا ُرِسَم
يرفض. أن يستطع لم لكنه غرة، حني عىل التأملية جهوده وانتهت الدوناتية). الطائفة
املزاج حيث من له مؤهل غري أنه شعر باطني لنداء نفسه ز ليجهِّ يده يف وإنجيله جلس
ومنزعًجا منشغًال مدنيٍّا ا َقسٍّ ال ناسًكا، يكون أن أراد لقد الصحية. والحالة والهوى
ففي وسط؛ بحلٍّ رسمه الذي العجوز القسيس له سمح عقالنيني. غري أشخاٍص بسبب
الدين رجال من قليل نفر جاء وهناك َديًْرا. لنفسه بنى هيبو، كنيسة جوار إىل بستان
علمانيني إخوان من املجتمع َن تََكوَّ األساس يف ولكن معه، ليعيشوا واملتقاعدين املسنني
عىل التجار لصالح َكَكتبة بالعمل وإما يدوية بأعمال باالضطالع إما البيت؛ بشئون قاموا
التي طاغست يف العلمانية الطائفة من ثقافًة أقل كانوا الذين هيبو، إخواُن أنشد الضفة.
األناشيد (كانت اإلنجيلية والرتانيم املزامري سفَر أوغسطينوس؛ رحيل َفْوَر عراها انحلَّت
الطقوس يف نََدر فيما إال استخدامها يُجاز ال املقدس الكتاب من ليست ألفاٍظ من املؤلَّفة
منهم يتطلَّب يكن لم األمر أن ورغم دوناتية). عادًة كانت فقد أفريقيا، يف الكاثوليكية
البيت؛ دخولهم فوَر للحاجة جميًعا استسلموا فقد بالفاقة، عهًدا أنفسهم عىل يقطعوا أن
عليه يحصلوا أن يمكن مما أعظم اقتصاديٍّا أمنًا تمثِّل كانت أغلبهم إىل بالنسبة فالفاقة
زائرون. جاء كلَّما يُقدَّم واللحم للمرىض، به مسموًحا الخمر كان الجدران. تلك خارج
تجعل قبعًة ويعتمرون العادة، هي كما رهبانيٍّا زيٍّا رسميٍّا يرتدون كانوا دخولهم وفور
تلك لحالهم؛ الجماهري رثاء عىل يعتادوا أن عليهم وكان الشارع. يف تمييزهم الصعب من
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أوغسطينوس أكَّد املدرج. املرسح من أو املوسيقى قاعدة من عائدًة كانت التي الجماهري
القيم ضوء يف إال أهمية ذات تكون أن يمكن ال حياتهم أن مالحظته يف املادة جوهر عىل
ألي املسيحية يعتنق والذي اآلخرة، الحياة يف يفكر ال الذي «إن (العظات). األخروية
أُقيم ما ورسعان (العظات). بعد» مسيحيٍّا ليس للرب املطلقة الوعود بخالف آخر سبب

األرملة. أوغسطينوس أخت عليه أرشفت للراهبات َدير أيًضا
التحقوا متى معهم القديمة مشكالتهم جلبوا الناس أن أوغسطينوس اكتشف
أو شخصياتهم، يف نقائض من يعانون الذين أن التجربة أثبتت ما ورسعان بالدَّير.
يرتكوا لم السلبية؛ الخصال من ذلك غري أو والجشع، للبخل ميل أو الخمر، أمام ضعف
الزهد اعتزام عن وإعالنهم املقدسة مهنتهم امتهان فور ظهورهم وراء النقائص تلك
كل ويف مهنة كل يف أنه املؤسفة املالحظة أوغسطينوس لدى ذلك استدعى والتقشف.
املسيح لجنود ُمعرتًكا َديْره يكون أن ينوي كان املزامري). (رشوحات مخادعون صنعة
هيبو دير لكن األساقفة. لخدمة بالفعل خرجوا رهبانه من وكثري املقدمة، يف املتمركزين

الحياة. ومصابي الصارخة السوية غري الحاالت لبعض مشًفى أيًضا كان
مميزتني؛ نسختني يف باقيًة برحت ما (الرسائل) ِلَديره قاعدة أوغسطينوس وضع
الرهبان. ِلَدير ذكورية نسخة والثانية الراهبات، َديْر يف لألخوات مخصصة نسخة األوىل
أوستن لطوائف كأساس الثانية بالنسخة استُعني عرش، الحادي القرن منتصف من بدايًة
والقاعدة اآلن. إىل مستمرة زالت ما التي الكهنوتية الدرجة وهي العادية، الرشائع أو
الدافع عىل التشديد من لخلوِّها نظًرا بالذكر جديرة وكذلك الفت، نحو عىل موجزة
بالتدبر املمزوج التأميل الهدوء يف يتمثل املسيح» «فقراء ل نموذجه وكان التكفريي.
عن تماًما وبعيًدا الطبيعية، املشاعر كل وكبت النفس كراهية دون ولكن النفس، وضبط

البدن. بصحة املخاطرة
عن فقط) واحدة (مرة سمعنا لقد عارض. بشكل تُْفَرض االنضباط قواعد تكن لم
أطراف يتبادل وهو ُضِبَط أن بعد الشباب الرهبان من بواحد نزلت جسمانية عقوبة
دام ما أنه أوغسطينوس رسالة كانت مالئمة». غري «ساعة يف الراهبات مع الحديث
كممارسته نموذجه، فإن ذلك، ورغم أمتعة. بال فلنسافر باقية، مدينة لدينا توجد ال
الذاتية سريته كاتب وهو عيان، شاهد من وصف لها لدينا (التي الخاصة الشخصية
التالية للمدينة أسقًفا يميس أن قبل هيبو يف معه عاش الذي بوسيديوس، له املعارص
باعتبارها الحواس يف مشكًِّكا الوقت طوال كان الشديد. التقشف ببصمة يتسم كاالما)،
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هيبو. بمدينة أوغسطينوس القديس كنيسة ألطالل جوية صورة :1-5 شكل

الوقت طوال َحِذًرا يكون أن يجب املؤمن أن وظن الرب، إىل الروح ارتقاء أمام عائًقا
حقيقة من القرَّاء تحذِّر أوغسطينوس أعمال يف الفقرات من وكثري الغادر. الرتاخي من
(الكتاب «االعرتافات» ويف بسيطة». «أشياء ب يبدأ األثيمة للعادة واملدمر املفسد األثر أن
احتساء عادَة شبابه يف مونيكا أمه بها اكتسبت التي الطريقة إىل كذلك أشار التاسع)،
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يمكن واحًدا إثًما فإن ذلك، عىل عالوة مدمنة. تميس كادت حتى العائلة قبو يف الخمر
بسيطة. هفوٍة عىل ليغطي الجسيمة الكذبة يكذب واملرء اآلثام. من غريه إىل يفيض أن
أراد إن أيًضا الشاهد يقتل أن عليه سيتعني آخر شخٌص جريمتَه يشهد الذي والقاتل
وزن وزنها يبلغ أن يمكن الصغرية الرمل وحبات املزامري). (رشوحات أمره يُفَضح أال

(العظات). الرَّصاص
تلك من واحدة من الرابع القرن يف التقشفية واملؤسسات الحركة انبثقت لقد
واملبدأ تفسريها. من بكثري أكثر وصفها يَْسُهل التي البرشي للطموح العميقة األشواق
ذلك، عىل عالوة كورنثوس). أهل إىل رسالة ١٢؛ :١٩ (َمتَّى املسيحية ِقَدم قديم التقشفي
الشهوات يف الذاتي االنغماس عن باإلجماع القديم العالم من جادُّون فالسفة تحدَّث
النظري امُلتَعيُّ الفيلسوف اإلطالق عىل حديثًا أبلغهم وكان للبؤس، مصدًرا باعتباره
واملقامات الثراء يف والرغبة االنفعاالت ِلَكبْت الحاجة عىل بشدة الرواقيون وحضَّ أبيقور.
التقليد يف مالكها. من اإلنسان عليها يستويل أن يمكن التي الزائلة السلع وكل الرفيعة
عاملنْي إىل ينتميان باعتبارهما والجسد الروح بني ما الشديد التباين ع شجَّ األفالطوني،
أقل بالكاد الوثنيون الجدد األفالطونيون كان الدنيوية. األشياء ازدراء عىل أصًال مختلفني
وهم خاصتهم، الدين رجال لديهم وكان املسيحيني، معارصيهم من التقشف إىل نزوًعا
املقتصدة نظرتهم ببساطة املدعومة األخالقي التمييز بقوى يتمتعون ملهمون أشخاص

الزواج. منظومَة وبنبذهم
املهن فضائل عن أكرب بإيجابية أوغسطينوس تكلم وفرفوريوس، بأفلوطني باملقارنة
القيام يستطيعون املسيحيني إن قال األناجيل» حول «أسئلة ويف العالم. يف العلمانية
تسخريها يمكن بطرق دائرة العاملية التجارة عجلة عىل «والحفاظ العلماني العالم بأمور
قاضيًا يصبح ألن الفرصة له سنحت الذي املسيحي أن عىل بقوة أكَّد ولقد الرب.» لخدمة

هللا). (مدينة ذلك يفعل أن واجبًا عليه كان
رهبانًا يصبحون الذين وكان اإلطالق. عىل التقشفي عزمه يخُب لم ذلك، ورغم
يمثلون الدَّير جدران خلف تنتظرهم التي الحياة يف طمًعا الدَّير يرتكون ثم وراهبات
باملرة مالئمني غري مرشحون األسبقني الرهبان أن وظن إليه. بالنسبة كبرية أمل خيبة
السقم من ابنتُها ُشفيت إن أنها أقسمت أرملة ثمة املقدسة. الكهنوتية الدرجات لجميع
األم سألت الرب، شفاها وعندما راهبة. وتميس الحجاب الفتاة فسرتتدي بها، أَلمَّ الذي
عىل أخذته الذي العهد كان وإن واجب، أي من الفتاة تتحلل أن املمكن من كان إن
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أوغسطينوس وظن بابنتها. الخاص العهد من بدًال يُقبل أن يمكن ل الرتمُّ بالتزام نفسها
ألنه وذلك راهبًة؛ تصبح بأن ابنتها تُقنع أن األم واجب إن أي بعهدها؛ تربَّ أن يجب أنه
يف ثوابها فإن السماء، مملكة عن بذلك نفسها تُقيص لن أنها ورغم الفتاة، تفعل لم إذا

سينقص. شك ال اآلخرة الحياة
األصيلة الروحانية للحياة املنتظم النمط من جزء القلب توبة أن أوغسطينوس اعترب
(لم الذاتي االنضباط أشكال من كشكل الشديد االقتصاد املؤمنون يقبل أن وينبغي كلها.
رجال ِقبل من مفروضة أنها اعتبار عىل تلك التقشف مظاهر عن أوغسطينوس يتكلم
كالزنا ا جدٍّ الجسيمة اآلثام حالة يف رضوريٍّا السلطة ِقبل من التدخل كان لقد الدين).
عىل شيوًعا األكثر املشكلَة الزنا كان اآلثام، تلك بني ومن املقدسات. وتدنيس والقتل
يف مقعده املذنب يحتل وأن املقدس القربان من يقتيضحرمانًا وكان مجتمعه، يف اإلطالق
عنها والتغايض الخطايا غفران وكان للتائبني. مخصص الكنيسة مبنى من خاص جزء
إىل أوكل الذي هو فاملسيح (الثالوث)؛ أوغسطينوس اعتقاد بحسب وحده، املسيح هبة
(العقيدة للمؤمنني يُغفر أن يمكن اإليمان، رشيطة بموجبها، التي املفاتيح سلطة كنيسته
املجتمعني، املؤمنني حرضة يف اآلالم جمعة يف بهيبة يُقبلون التائبون وكان املسيحية).
التعنيف وجلسات الرعويَّ اإلرشاَد أوغسطينوس ويذكر الفصح. عيد لقربان واستعداًدا
والغفران للكاهن الرسي لالعرتاف متواتر نظام أيَّ يذكر ال لكنه لآلثمني، الخاصة
باآلثمني الرتحيب عىل العرف وجرى أيامه. عىل رعوية ممارسًة يكن لم الذي الخاص
التائبني صف يكون وقد القساوسة، بأيدي رءوسهم عىل باملسح القداس يف لهم املغفور
االنتكاسات من خاصة حاالت كانت هذه لكن (العظات). ا» جدٍّ «طويًال اآلالم جمعة يف

الخطرية.
قداسًة وأكثرهم املؤمنني أفضل حتى أنه هللا) (مدينة مرة ذات أوغسطينوس أعلن
كمال يف منه أكثر الخطايا غفران يف يتمثَّل استقامتنا «قوام الحياة هذه يف أنه يعرف
الرسائل). املزامري؛ (رشوحات نفسه الوقت يف وآثم منصف د امُلَعمَّ واملؤمن الفضائل.»
إحساَسه والعفو للغفران املستمرة بحاجته املؤمن اعرتاف عزَّز أوغسطينوس، إىل بالنسبة
الراهب أسلوب عىل يتفوق أسلوٍب استخداُم وهنا هللا. سمو أمام املخلوق بعدمية القوي

لوثر. مارتن
من التجريبية الكنيسة لتطهري التقشفي تَْوُقه الروحاني النموذج هذا مع يتسق
ما ورسائله عظاته يف تحذيًرا أوغسطينوس به نطق ما أكثر بني من للعالم. تنازالتها
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الكنيسة، خزانة بحسابات تالعبوا الذين الضعفاء أو الجانحني الدين رجال إىل هه وجَّ
أو الخمر، أمام ُمْهِلك ضعف عن فيهم يكشف ضيافتهم واجب أن وجدوا الذين أو
عند ِبهنَّ عالقتهم تتوقف ولم مواسيًا عناًقا روحانيٍّا البائسات النساءَ يعانقون الذين
الداخليني. واإلنهاك األلم من الكثري يف والتقريع التعنيف واجب له تسبب لقد الحد. هذا
معهم يتساهل ألنه ما أسقٍف عىل بالثناء ينهالون الذين أن من يقني عىل كان لكنه
دليًال كان أفقك سعة عىل اآلخرين فاتفاق املزامري). (رشوحات خبثاء يكونوا أن يمكن
مجتمع داخل العلمانية عن مرتددة بنربة أوغسطينوس تكلَّم رسالتك. خيانة عىل دامًغا
الحياة هذه يف الكمال ينال مؤمن من ما بأنه خاطر طيب عن أقرَّ ناحية، فمن الكنيسة؛
عندما أخرى، ناحية ومن واإلخفاقات؛ الضعف بهم يحيق الناس من كثريًا وأن الدنيا،
يف ونعمته هللا ِلِمنَّة الباَب يفتحوا لم لكنهم دوا ُعمِّ ربما الذين اسًما» «املسيحيني عن تكلم
نخبة ضمن يُعتربوا أن ينبغي وال بحق، مؤمنني ليسوا إنهم أوغسطينوس قال حياتهم،
األداء، ومتوسطي دنيويني رجال عىل األسقف منصب اشتمل وباملثل، وصفوته. الرب
يُرتك الذي الزَُّوان عشب يشبهون لكنهم زائل، ورشف دنيوية ملكانة طموحات ولديهم

قيمة. ذي وغري مؤذيًا عشبًا باعتباره يُْحرق وحينها حصاده، لحني
نرش إىل اشتاق فقد التقشف، لحياة رشط وال قيد بال نفسه أوغسطينوس كرَّس وإذ
مع باملدينة الدين رجال يعيش أال أراد لقد األفريقية. الكنائس أرجاء شتى يف الحياة تلك
املسيحيني كل يتحول أن يتوقع لم الحال، وبطبيعة للعبادة. بيت يف مًعا بل عائالتهم،
انضباًطا منضبطة حياة يحيوا أن «عاديني» مسيحيني إىل طلب شك ال لكنه رهبان. إىل
التابعني، لكل رضوريًة ووصايا تعاليم املسيح ترك لقد الشديد. الزهد شيمتها شديًدا
للذين أُعطيت التي توصياتها أو األناجيل «مشورات» يف موجودة كانت أيًضا لكنها
يف وربما األفريقية، الكنائس يف املبرشون كان أسمى. ألشياءَ ويطمحون الكمال ينشدون
عبارة ويف اإلطالق. عىل حياتية ظروٍف أبسط يف يعيشون ُعزَّابًا متقشفني أخرى، أماكن
(االعرتافات، واملجد» القداسة «نريان ب إياهم واصًفا عنهم أوغسطينوس يتكلم مذهلة،
بهم تميل الراهبني لدى معارصة لنزعة بشدة معارًضا كان لكنه عرش). الثالث الكتاب
يلبون وكأنهم ككل، الكنيسة بخالف تماًما منفصًال آخر باطنيٍّا نداءً لديهم بأن للظن
أن قطُّ ينبغي ال أنهم بقوٍة شعر ولقد الدنيوي. العالم من ال الكنيسة من ليخرجوا نداءً
تريد الذي الدور هو هذا كان حيثما األبرشية قساوسة أو األساقفة خدمة دعوة يرفضوا
املرىض برعاية يختص فيما خاص اجتماعي دور للراهبات وكان يلعبوه. أن الكنيسة
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الصغريات له تتعرض شائًعا مصريًا األطفال عن التخيل كان الِقدم، يف اللقطاء. وإنقاذ
كان التي مدقًعا، فقًرا الفقرية العائالت من الكثري أيًضا هناك كان لكن، تحديًدا. ع الرضَّ
اقتصادية، كارثة بمنزلة األوائل الثالثة أو الطفلني بعد آخر طفل أي ميالد إليها بالنسبة
لتجار إطعامهم عن يعجزون الذين األطفال بيع عىل قدرتهم من يقني عىل يكونوا ولم
خدمة الكنيسة خزانة وكانت بالرعاية، واأليتام اللقطاء يتعهدون األساقفة كان الرقيق.
دائم أرٍق مصدر بذلك فكانت كافية، تكن لم أنها رغم لهم، املتاحة الوحيدة الرعاية
حيوي عميل دور ألخواته وكان تقدير. أقل عىل يشء ال من أفضل لكنها ألوغسطينوس،

يلعبْنَه.
رجال بأن الرابع القرن من الثاني النصف خالل املتنامية التوقعات عىل وتُدلِّل
كتابات يف عديدة نصوٌص زوجاتهم؛ مع يسكنوا لن األقل عىل أو يتزوجوا لن الدين
بالسلطة مرتبطة ما نوًعا كانت لكنها األساس، يف تقشفية الغاية كانت أوغسطينوس.

الذات. نكران من النوع هذا بمثل الِقدم يف ارتبطت التي العليا
الكاثوليكية املنظومة يف مؤسيس كمكوٍن الرهباني املجتمع حداثُة جعلت لقد
مسترتة، ملانوية ج يروِّ أنه يف يشكُّون كثريين أوغسطينوس مايض من والخوُف األفريقية
السنوات خالل أشكال. عدة يف حياته طوال أوغسطينوس واجهه الذي االتهام وهو
األساسية األدبية أعماله كانت هيبو، يف كاهنًا فيها عمل التي الست ربما أو الخمس
ومن التكوين، ِسْفر سلطة عن أوًال يدافع انطلق فقد للمانوية. املعارض للجدل مكرسة

الكنيسة. سلطة عن بالذبِّ بادر بعده
الزوجات تعدد مبدأ من اشتكوا فقد حساسة، أخالقية أسئلة أيًضا املانويون أثار
أزمنة يف بأنه أوغسطينوس سلََّم عليهم، ا وردٍّ اإلرسائيليني. للبطاركة االنتقامية واألخالق
ال األخالقية واملبادئ أخالقيٍّا. مالئم هو ما معياُر يختلف أن يمكن مختلفة وأمكنة
(ال الذهبية القاعدة كانت الناس. يفرتض كما مطلقة الحال برضورة تكون أن يجب
يف وتطبيقها املطلقَة، القاعدَة هي به) اآلخرون يعاملك أن تكره بما اآلخرين تعامل
عىل قيمة يضفي ما فإن ذلك، عىل عالوة متباينة. إجابات إىل يؤدي قد مختلفة ظروف
باعتباره الفعل إن للفعل. األخالقية والتبعات إليه، املستند الدافع هو األخالقي الفعل
بل وصحيح، رائع فعل فالجماع ذاته؛ بحد محايًدا يكون قد ورصيًحا خارجيٍّا حدثًا
سلََّم ذلك، ومع آخر. سياق يف َخِطيَّة نراه بينما معني، سياق يف ا حقٍّ إيجابي وواجب
كذلك فيها تغايل قد ا جدٍّ ونادرة استثنائية ظروًفا يتخيَّل أن يمكن بأنه أوغسطينوس
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املوت، من الحبيب زوجها إنقاذ بدافع بتهوفن، أوبرا يف فيديليو بشخصية شبيهة زوجٌة
اإلخالص عن ينمُّ فعٍل عىل أقدمت بذلك فتكون زوجها، يضطهد الذي الشخص فتضاجع
واإلنجيل العام والرأي الروماني القانون كان رساحه. إلطالق كوسيلة معه وتعاملت له،
ارتدائها عىل ليعرتض أحد يكن لم ولكن نسائية، ملالبس الرجال ارتداء فكرة ضد كلهم
فجأة أمست املناخية األحوال أن ملجرد أو العدو، خطوط من للمرور التخفي سبيل عىل
صحة عىل بالحكم املوقف هذا يرتبط متاحة. أخرى ألبسة من وما الذعة برودة باردة
قانونًا يضع أن يستطيع املرء أن أوغسطينوس يفرتض لم الحال، وبطبيعة األشياء.

تقليدي. وغري استثنائي أساس عىل عمليٍّا أخالقيٍّا
ما ينشأ فالظلم أساسية؛ أهمية ذو والغايات الوسائل بني ما التمايز أن له بدا لقد
أن واستطاع فاوست). عىل ا (ردٍّ صحيح والعكس غايات، أنها عىل الوسائل تُعاَمل إن
االرتقاء إىل به نسعى أن ينبغي كُسلَّم والتاريخ للزمان مفهومه عىل التمايز هذا يطبق
معاملُة حتى واألدهى بل الرسمدي، الخري وتجاهل الزائلة الخريات وراء والسعي للخلود.
قد اإلنسان رفقاء وحتى أخالقي. غري فعل الدنيوية، الغاية ِلنَيل كأداة الرسمدي الخري
«الحب يستحقون أنهم اعتبار عىل يُحرتموا لم إذا ِلذَاته لتطويره أدوات مجرد يصبحون
التمايز أوغسطينوس تَْرَجَم ثَم، ومن لألبد؛ بالرب التمتع املطلقة اإلنسان وغاية هللا». يف

ومنفعة». «متعة إىل والوسائل الغايات بني ما
محورية. وفكرًة مفهوًما اإلرادة كانت لديه النفس وعلم أوغسطينوس أخالقيات يف
توجيه عىل موافقتها أو اإلرادة قرار دون من ولكن ا. حقٍّ عملياتها تعليل الصعب ومن
معرفة أيَّ ل يَُحصِّ وال واستيعاٍب بفهٍم شيئًا يدرك أن املرء يستطيع ال بعينها، ملادة االنتباه
ما إىل وتتوجه الفرد. شخصية جوهر يف اإلرادة تكمن اإليمان. مرتبة إىل يصل وال علمية
كان أيٍّا إليه تجنح الذي املكان إىل الروح تجذب جذب بقوة أشبه والحب كان. أيٍّا تحبه
ولذلك، (العظات). واستمتاع بحث ماهيته، يف والحب عرش). الثالث الكتاب (االعرتافات،
ذات األشياء آخر، بتعبري أو، حبنا، بموضوع للبرشية ه املوجَّ األخالقي السؤال يتعلق
انتقادات أغلب وتتعلق املجتمع. إىل بالنسبة أو الفرد إىل بالنسبة سواء القصوى األهمية
األكثر بالترشيعات إما وحكومته الروماني املجتمع ضد هة املوجَّ األخالقية أوغسطينوس

أموالهم. الناس بها يُنفق التي بالطريقة وإما الجنائي للقانون عنًفا
الناظرين. أمام ما مجتمٍع حب» «موضوعات أو األخالقية القيم تتكشف وهنالك

اإلرادة فساد يف واحدة رش علة بالفعل أوغسطينوس قبل من أفلوطني رأى لقد
والدونية. الخارجية الخريات وتفضيل املادية) غري (أي «الداخلية» للخريات الرافضة
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عمله، عليه ينبغي ما يرى عندما أنه يف اإلنسان معضلة تكمن أوغسطينوس، إىل بالنسبة
مهيأة ا حقٍّ اإلرادة إن عمله. عليه ما تنفيذ عىل تحمله أن من أضعف إرادته أن يجد
هنا ومن كان؛ أيٍّا وممتع مريح هو ما كل إىل تميل املفضلة الخيارات لكن القرار، التخاذ
يف السعادة عن الدائم سعيها يف تمل وال تكل ال التي نفسها اإلنسان طبيعة مشكلة تنشأ
السبب هو بل وحسب، القلب سقيم ليس أنه يعلم وهو فيها، عليها العثور يتعذر أماكن

العارش). الكتاب (االعرتافات، سقمه يف الفعيل
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االعرتافات

كنيسة أي تستقطب أن من كاهنًا، أوغسطينوس رسم الذي العجوز، هيبو أسقف خيش
أوغسطينوس يرسم بأن نوميديا أساقفة رئيس أقنع ولذلك أسقفها؛ ليكون األخريَ أخرى
الرشيعة يف التقليدي (غري املنصب هذا يف بتعيينه أحاط ولقد هيبو. ألسقف مساعًدا
عىل ساعد الشديدة وبراعته املانويِّ أوغسطينوس مايض فمزيج كبري؛ جدل الكنسية)
إقليًما نوميديا تكن ولم الكتب، أهلها يطالع التي باملدينة ليست فهيبو فيه؛ االرتياب
األساقفة أن أوغسطينوس (ذكر عبقريٌّ فيها األسقف مقعَد يحتل أن أبرشياته تتوقع
وأثار املتعلمني»). غري «تلقني املتعلمني: ألنصاف املفضل السخرية محطَّ كانوا األميني
املناظرات يف خصومه تفنيد يف بهيبته معروًفا كان فقد املخاوف؛ أوغسطينوس وجود

ميالنو. يف هدايته بصدق شك يداخله ال إيمانًا البعض يؤمن ولم العامة.
األدبية تحفته أوغسطينوس ألََّف كأسقف، له األوىل الثالث السنوات خالل
وامُلَؤلَّف والتوبة). الثناء معنيني: طياتها يف تحمل التي الكلمة (وهي «االعرتافات»
عميًقا تعديًال ويعترب الرب، إىل رسالة هيئة عىل كتابًا عرش ثالثة يف يقع -نثريٌّ شعريٌّ
يف العقل مع أوغسطينوس فيها انخرط التي الحديثة األفالطونية النفس» «مناجاة ل
أوغسطينوس هه وجَّ فقد جدلية؛ غايًة طياته يف العمل هذا يحوي كان ما وبقدِر حوار.
ألوغسطينوس اإلنجييل للتفسري متشددين اد لنقَّ سوداوية تلميحات وهناك املانويني. ضد
االنشقاقيني للدوناتيني يكن ولم قط. يحددهم لم لكنه الكاثوليكية، الكنيسة إىل ينتمون

كلها. املرسحية يف ا جدٍّ ثانوي دور سوى
الفرتة إىل وصوًال ذاتية سرية هيئة عىل األوىل التسعة الكتب أوغسطينوس كتب
ما بقدِر بها عالقته ويتناول يتناولها تحديًدا التاسع والكتاب مونيكا. فيها ماتت التي
التي الحارضة بل املاضية، املخاوَف األخرية األربعة الكتب تصف وال عقله. تطور يتناول



أوغسطينوس

حداثية أفالطونية تحليالت من وتتألف املقدس، للكتاب ومفرسِّ كأسقف بباله خطرت
َ ُفرسِّ ،١ التكوين لِسْفر دقيق تفسري يف ممثَّل عظيم إنجاز وأخريًا والخلق، والزمن للذاكرة
الذاتية األقسام وتوضح املقدسة. واألرسار واإلنجيل الكنيسة طبيعة عن مجاز أنه عىل
أن وهي أال األخرية؛ األربعة الكتُب الهوتية أكثر قالب يف مجدًدا ذكرتْها أطروحًة الطابع
أن ووِهَم الخارجية األشياء َل فضَّ حيث بإهماله؛ الرب عن انرصف العقالني املخلوق
وتتفكك، مستواها دون ما إىل تهبط الروح فإن ولذا الجسدي؛ اإلشباع يف تكمن السعادة
هاوية أعمق يف لكن البهائم. روث عىل يقتات أن إىل األمر به انتهى الذي الضال كاالبن
ضمن ليس يشء أي إىل إشارًة أوغسطينوس يستخدمها التي الكلمة هي («الذاكرة» لألنا
يف ذلك ويتحقق والكمال. االندماج إلعادة اشتياًقا الروح تستبقي الفكر)، أولويات قائمة
والقلب ِلذَاته، الرب َخَلَقنا لقد الحب. ذاك عن ومعِلن كوسيط املسيح ونموذج الرب، حب

فيه. راحته يجد حتى أبًدا يهدأ ال
وقع الذي املشهد ويُحكى املسيحية، إىل أوغسطينوس هداية «االعرتافات» تقص
بمحاورات النقدية املقارنة وتُثبت األدبية. األصداء من َغِنيٍّ بتنوع ميالنو بستان يف
قصة تطرح «االعرتافات» ل الالحقة األحداث استعادة أن الحًقا ُكتبت التي كاسيكياكوم
بني ما تباينًا ثمة أن نجد وهلة وألول . شعريٍّ شبه بكساء مكسوة أنها رغم موثوقة،
كاسيكياكوم. ملحاورات الهادئ االستفساري واملناخ االنفعالية العاصفة «االعرتافات»
أنه مالحًظا االثنني، بني املزاج يف الفارق إىل أوًال االنتباَه نفُسه أوغسطينوس َلَفت ولقد
مبالغ بشكل روحها يف وأكاديمية علمانية كاسيكياكوم ملحاورات الحرضية النربة وجد
حيث «االعرتافات»؛ من أفالطونية أكثر كاسيكياكوم نصوص بأن القول العبث ومن فيه.
سنة عرشة ثالث لكنَّ واضح. بشكل وتفشيٍّا انتشاًرا يقل ال وفرفوريوس أفلوطني أَثَُر
الناس. إىل املقدسة واألرسار الكلمة نقل عن مسئوًال أوغسطينوس اآلن وأمىس مرت،

بولس. بالقديس أعمق انشغاًال «االعرتافات» وتبنيِّ
رومية أهل رسالة يف الوارد الداخيل األخالقيَّ الرصاع بأن مقتنًعا أوغسطينوس بات
وآالئه، الرب بعفو بعُد ينعم لم الذي لإلنسان ًدا مجسِّ تصويًرا فحسب يكن لم السابعة
أمىس لقد استثنائي. بشكل عقَله يشبه الذي املشتت بعقله لبولس ذاتيٍّا تصويًرا كان بل
عادية غريَ وقدراٍت ذكاءً الربُّ وهبه الذي واملخلوُق األرض، عىل الرب خلق أعظُم اإلنساُن،
عن اإلرادة وانحراف هللا)، (مدينة الداخيل الفساد بفعل اجتماعيٍّ غريَ االجتماعي؛ للتآزر
النظام درجات بأسمى يتَّسم َكْوٍن يف خبيثة. عادة أَْرس يف الالحق والوقوع الصواب جادة
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ذاك يف البرشي القلب اعتالُل ويتجىلَّ الشاذة. النغمَة وأنانيتُها اإلنسانيُة تبدو والجمال،
اإلنسان، أخيه بأَْزَمِة اإلنساُن يعرف عندما الفاضحة الرسية املتعة من الثانية من الجزء
الحقيقة وهي ُمَحرَّم، ألنه بل ذاته؛ حدِّ يف ممتع ألنه ال ُمَحرَّم يشء بإتيان الرغبة يف أو
ورسقته مراهقته يف الصواب جادة عن انحرافه بقصة أوغسطينوس عليها شدَّد التي
مخالفة مغامرة كانت إليه بالنسبة التجربة ألن بل يعشقها؛ كان ألنه ال للكمثرى،
قصَة ته قصَّ اعترب لقد وحواء. آدم اقتطفها التي الفاكهة لحبة تمثيل إعادة يف للقانون،

البرش. كل
تصل الذاتية السرية من كتب تسعة وبعد محريًا. «االعرتافات» هيكل يبدو وهلة ألول
الخبري؛ غريَ القارئَ العمُل هذا يربك وجنازتها، أمه لوفاة ا جدٍّ حساس وصف يف ذروتها
األربعة الكتب وتحمل والخلق. والزمن الذاكرة عن ليتكلم أوغسطينوس يستطرد إذ
الذاتية سريته أوغسطينوس استوعب فقد بأكمله؛ العمل مفتاح األمر حقيقة يف األخرية
الشكل، وعدمية الفوىض هوة يف والسقوط بأكملها، الخلق قصة عوالم من صغري كعالم
املوجعة. الوطن إىل الحنني آالم يعايش بينما الرب ُحبِّ إىل املخلوقات عالم و«هداية»
يكتسب الضال االبن لتجربة الشخيص استكشافه يف األوىل التسعة الكتب ره تصوِّ ما إن
كتمثيل الذاتية السرية أجزاء وترتبط بأكمله. للعمل الختامية األجزاء يف كونيٍّا بُْعًدا
يستخدمها التي العبارة (وهي التباين» «عالم يف اإلنسان لروح الهائم للترشد عارض
أشبه الشارد والرحالة .( الربَّانيِّ العالم عن تماًما املنفصل املادة عالم إىل إشارًة أفالطون
البعيدة محبوبته يرى ألن يَتُوُق عاشق أو فيها، ماء ال صحراء يف العطُش أنهَكه بمسافر

املزامري). (رشوحات
كمصدر ع الرُّضَّ سلوك بدراسة غريب بشكٍل ا مهتمٍّ أوغسطينوس كان حياته طوال
ال البرش أن يبنيِّ أوغسطينوس انطلق «االعرتافات»، ويف اإلنسانية. الطبيعة لفهم خاص
الراشدين. بيئة بفعل تُعتم التي املجد سحابة أثر يقتفي حيث برباءة؛ حياتهم يبدءون
كان «إذا مهده: يف الرضيع من أوغسطينوس، ظن بحسب أنانية، أكثر مخلوق من فما
الكتاب (االعرتافات، لإلرادة» ال للقوة يفتقرون ألنهم فذلك األذى؛ يُلحقون ال ع الرُّضَّ
املرء يحتاج صعبة، تجارية معاملة بشأن يتفاوضون وهم الراشدين سلوك َولَِفْهِم األول).
املدرسية؛ املرحلة بؤس يأتي ذلك وبعد يلعبون. وهم الصغار األطفال مراقبة إىل فقط
عىل ُحِكَم التي الشاقة األعمال عن بشاعًة يقل ال مجهد عمل الذهنية املهارات فاكتساب
ألن وذلك أسوأ؛ املفكر َكدَّ أن أوغسطينوس والحظ سقوطه. بسبب بها يقوم أن آدم

األقل. عىل العني قرير ينام اليدوي العامل
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الخامس للقرن ترجع مخطوطة من التباين» «عالم يف أوغسطينوس القديس :1-6 شكل
فلورنسا. لورينتيان، بمكتبة عرش

بالنسبة مونيكا كانت هللا). (مدينة قاٍس عالم يف الرب يمنحه سلوان والصداقة
ذلك كل للتملُّك وحبها وطموحها حبها أن أدرك فقد األصدقاء؛ أسمى أوغسطينوس إىل
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يف تعيش «كانت فإنها صهيون، مواطني من كانت أنها ورغم دنيوي. بعنرص اتَّسم
اللغة تشبه ما أحيانًا أمه تجاه االمتنان ملشاعر السامية اللغة لكن بابل». ضواحي
الكتاب يف «االعرتافات» ذروة وتأتي األم. الكنيسة إىل إشارًة يستخدمها أن يمكن التي
قرب أوستيا يف مونيكا مع عاشها صوفية تجربة أوغسطينوس وصف حيث التاسع
بجمالها الدنيوية األشياء كل زوال رسعة حول الحديث أطراف تبادال فقد أجلها؛ نهاية
أغرقهما حوارهما وكأن َشَعرا ِلَلحظة للرب. الرسمدية الحكمة من النقيض عىل ومجدها،
تكن لم كتابه يف لغًة يستخدم كان إنه رصاحًة أوغسطينوس وقال رسمدي. عالم يف
أتاح كيف ح وتوضِّ أفلوطني، من املستخلصة بالعبارات غنية والفقرة آنذاك. مستخَدمة

التاسع). الكتاب (االعرتافات، تجربته عن بها يتحدث لغًة الجدد األفالطونيون له
الكتاب يف الذاكرة معالجة يف «االعرتافات» يف عمًقا التحليالت أكثر بعض يظهر
النفس ُهويَّة تعترب وأفلوطني. أرسطو عن مستقلٌّ الكتاب هذا يف والنقاش العارش.
تعددية عىل وحدة يضفي العقل من مستًوى وهي الذاكرة، يف متجذِّرة واستمراريتها
واملشيئة، العلم من أعمق مستًوى يف الذاكرة تستقر الزمن. مجرى يف املنفصلة التجارب
الوعي. يف وحسب محتمل ومستودع العارش)، الكتاب (االعرتافات، العقل» «باطن فهي
من الذي الوسط أيًضا هي الذاكرة فإن السعادة، عن الشمويل البرشية بحث خالل ومن
لم العارش). الكتاب (االعرتافات، ونعمائه الرب آلالء االستجابة رسيع املرء يصبح خالله
يف الرب بالفعل لديه الرب، فضل عن بمعزل الطبيعي اإلنسان إن أوغسطينوس يقل
املرءِ وتذكُّر شخصيته. من الواعية باملستويات يتجاهله أو ينكره عندما حتى الالوعي،
يقني هو بل محدد، غري بشعور «ليس الرب وحب ذاته. بحدِّ وقرار إرادي فعٌل الربَّ

العارش). الكتاب (االعرتافات، بالوعي»
يف هاوية أعمق يف إال الرب عىل تعثر أن يمكن البرشية أن يعتقد لم ذلك، ومع
الطاعة عىل حياته لتنظيم استعداد لديه الذي الشخص لذهن يُستدعى حيث «الذاكرة»؛
«االعرتافات»: نصوص أشهر من واحًدا التأمل هذا يَستدعي العارش). الكتاب (االعرتافات،
الوقت.» ذات يف دوًما واملتجدد ا، جدٍّ القديم بجمالك أحبك، أمسيت املطاف، نهاية «يف

تريد.» بما وُمر به، تأمر ما فهب بالعفة، تأمر «إنك الترصيح: يأتي بعده ومن
أسقًفا، أمىس الذي أوغسطينوس، امتلك حدٍّ أي إىل بياَن العارش الكتاب ويتابع
الفقرة وتشبه الخمس. ه حواسُّ عقله عىل تعرضها التي املغريات مواجهة يف النفس ضبَط
تدركه فيما املشكلة تكمن ال «االعرتافات» يف فرفوريوس. نصوص من باقيًا ا نصٍّ بشدٍة
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شيفر. آري بريشة ،١٨٥٤ عام ومونيكا أوغسطينوس القديسان :2-6 شكل

(االعرتافات، الخاصة» مشكلتي أصبحت «لقد العقل، موافقة يف تكمن ما بقدر الحواس
املتسامح، هللا لنعمة النفس باستسالم باالعرتاف العارش الكتاب ويختتم العارش). الكتاب
إىل بنا يُفيض هذا لكن باملرة. أفالطونية غري فكرة وهي املقدس، القربان برس املرهون

الزمن. لطبيعة دقيق استقصاء
ويرجع الجدد، األفالطونيني الفالسفة عمل أجندة عىل أساسيٍّا موضوًعا الزمن كان
للمفارقات نظًرا الخلود؛ عن طيماوس محاورة يف أفالطون مالحظات إىل ما نوًعا ذلك
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لقد حقيقي. غري الزمن أن فيه أثبت الذي «الفيزياء»، أرسطو لعمل الرابع الكتاب يف
إىل الزمن ماهية «أعرف أوغسطينوس: وقال املسألة. بتعقيد قويٍّا وعيًا أرسطو ورَّث
إىل أفلوطني رأي هذا وكان عرش). الحادي الكتاب (االعرتافات، عنه» أحد يسألني أن
بأن يؤمن أنه يف أفلوطني أوغسطينوس خالف نفسها. بالحدة ليس أنه ولو كبري، حدٍّ
التعاقب. عملية يف البداية من تشارك وهي العدم. من تُخلق فالروح رسمدية؛ النفس
الزمن. إطار خارج نجاة يكون أن يمكن الخالص كان إن مسألة تُثار حينئٍذ ولكن
صمًدا ثابتًا يُعترب الذي الرب بأن يؤمن مسيحي الهوت لعاِلم ا جدٍّ شائك سؤال وهو
الواضح من البرشية. إنقاذ أجل من املناسب الوقت يف ترصف واملكان للزمان ومتجاوًزا
يَُعد لم املايض بأن حجته سيما وال أرسطو، بمفارقات دراية عىل كان أوغسطينوس أن
الزمني التمدد هذا من تخلو لحظة الحارض بينما بعد، يوجد لم واملستقبل وجود، له

يكتسبه. للزمن مفهومنا أن يبدو الذي
تزامن ملحاكاة تسعى للزمن كأشكال املايضوالحارضواملستقبل عن أفالطون تكلم
وعرََّف السماوية. األجرام بحركات ًدا ُمحدَّ الزمن عن األفالطونيني أغلب وتكلم الخلود.
إىل حياة حالة من حركتها يف الروح تجربة باعتباره نفسانيٍّا تعريًفا الزمن أفلوطني

أخرى. حياة حالة
والقمر؛ بالشمس الزمن نَُقدِّر ما عادًة بأننا دراية عىل بالطبع أوغسطينوس كان
سنوات» أربع كل يُضاف كبيًسا يوًما يتطلب اليوم وربع اليوم، وربع يوًما ٣٦٥ «فالعام
يف وارد الزمن تحليل أن نجد «االعرتافات»، يف لكن التكوين). ِسفر عىل حريف (تعليق
الزمن يُعرِّف أن يُرد لم فإنه وعليه ؛ أبديٌّ هو بما رسمديٍّا وعيًا باعتباره الصوفية سياق
تجربة ببساطٍة هما والتعدد التعاقب إن مادي. يشء ألي حركًة باعتباره وال الفلك، بلغة
رسعة فإن األفالطوني، البناء يف الدونية عىل عالمة التعدد وألن التاريخ. تدفق يف الروح
(االعرتافات، التغري الزمن يفرتض ما. نوًعا مؤمَلني يكونا أن بد ال وفنائها حالتنا زوال
الزمن لكن يوحنا). إنجيل (معاهدة املوت» من نوع «والتغري عرش)، الحادي الكتاب
الواقع، يف مخلوًقا. املرء بكون ترتبط نفسانية وحالة العقل، أبعاد من بُْعد بطبيعته
واألبدية. الزمن بني ما وسيٍط، ما مكاٍن يف يستقرون — أيًضا َخْلٌق وهم — املالئكة حتى
واملستقبل، باملايض عليم وهو . رسمديٌّ فهو ثَم ومن َصَمٌد الرب إن نقول أن يجب لكننا
أن الخطأ من ولذا، التتابع؛ من نفسانية تجربة مدار يف يدور نحن كعلمنا ليس ولكن
ولكن واملستقبل، باملايض علًما يحيط فالرب امُلسبَّقة؛ املعرفة اإللهية املعرفة عىل نطلق

األحداث. من سلسلة إىل استناًدا يتشكَّل الذي كعلمنا ليس
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َخلق؟ عندما الرب َخلق ملاذا التالية: األسئلة أوغسطينوس واجه األساس، هذا عىل
كانت الخلق؟ قرار يتخذ أن قبل يفعل كان وماذا أسبق؟ وقٍت يف الخلق يخلق لم ولَِم
قبل الرب أن مفادها التي الطريفة اإلجابة لعبثية أوغسطينوس وأسف جادة. املسألة
الصحيحة اإلجابة أن أوغسطينوس حسب للمشككني. الجحيم بإعداد منشغًال كان الخلق
الوقت يف ُوجدا والخلق الزمن وأن الخلق قبل زمن هناك يكون أن يستحيل أنه هي
بأنه والقول املسألة؛ من يغري ال السنوات من محدد بعدد سابًقا الخلق (فجْعل نفسه.

وغامضة.) ملغزة ألفاظ استخدام بمنزلة سابقة متناهية ال فرتة يف وقع ربما
التجسد يف أو الخلق يف سواء الرب، أن الفرتاضها املسيحية الوثنيون املفكرون هاجم
أنه واعتربوا جديد. فعل عىل يُْقدم أو رأيه يغري قد إليه، املتوسلني دعاء إجابة يف أو
عليها تتطفل أن يستحيل التي وحدها، الكونية للعملية األزلية الدورة أن البديهي من
هذا أوغسطينوس، رأي يف الرب. عقالنية وبني بينها التوفيق يمكن دقيقة، تفصيلة أي
تناهي، لالَّ مجاٌل الوثني الكون يف يكن لم ونهائي. محدود نظام يف العالم يحبس الوضع
شنَّ هللا»، «مدينة من عرش الثاني الكتاب يف فحسب. ونسبي محدود هو ما لكلِّ بل
مجال فيها يكن فلم األبدية؛ الكونية الدورة مذهب عىل شامًال هجوًما أوغسطينوس

اإللهية. النعمة ِلَالمحدوديِة وال والتفرد لإلبداع
وسيلة ليس الدعاء أن من أوغسطينوس عظات من الكثري حذَّرت أخرى، ناحية من
وإرادته؛ إرادتنا بني للتوفيق وسيلة هو بل رأيه، لتغيري إليه للتزلف وال الرب إلعالم
اإلنسان وال بل وحَده، الرب يستطيع فال «رسمديتان». وغايته الرب إرادة ألن وذلك
املدى عىل تناقض أي عليه يبدو أن ودون إرادته، تتغري أن دون تغيري إحداَث أيًضا،
دراية عىل أوغسطينوس كان ذلك، عىل عالوة األجل. الطويلة بخططه يختص فيما البعيد
املرء عىل يتعنيَّ التجارب، هذه مثل ويف التوسل. صالة يف األمل خيبة بأخطار عميقة
لكانت حينئٍذ، صلواتنا أجيبت لو وأنه الخاطئة، األشياء نحب ما عادًة أننا يف يتفكر أن
الرب من عقوبات األنانية الدعوات بعض إجابات تكون وقد الرب. لغضب تجليًا إجابتها
الوجود وعن فيه. املبالغ التجسيد خطورة املعرفة تمام يعرف كان املزامري). (رشوحات
من املخلوق النظاَم الخالُق «يستبقي بثقة: أوغسطينوس كتب عامله، يف للرب الثابت
الفالسفة يرها لم التي األشياء بني من (الثالوث). واألسمى» األعمق املفصلية العلة نقطة
الخفية الحكمة يف مهمة ٍل تحوُّ نقاط لهما التاريخية والعملية الزمن أن حقيقة الوثنيون

هللا). (مدينة للرب
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الخلق (أ) كان إن مسألِة إىل تتحول بعامله الرب عالقة مشكلة أن أوغسطينوس أدرك
(ب) أم تقريبًا، ومادي حتمي كنشوء التلقائي التدفق بفعل وحدها الرب خريية من ينبع
بأي — تحتاج ال التي بالكامل ذاتيٍّا املكتفية األوىل للعلة القديرة اإلرادة عن ينتج الخلق
مادية تشبيهات استخدام إىل األسبق النموذج يميل املخلوق. النظاَم — األشكال من شكٍل
املستبد للتعسف بتمجيد أشبه األخري النموذج ويبدو النباتات. نمو أو الضوء كانتشار
لإلرادة تفسريه يتعذر بقرار أم اإللهية الخريية بتدفق الخلق نشأ هل إلهية. كِسَمة
وتحمس اإلرادة. أو الطبيعة معضلة ليتفادى جهًدا أوغسطينوس يدخر لم اإللهية؟

ينفصمان. ال وإرادته الرب مادة أن مفاده أفلوطني أعمال يف وجده ملقرتح
اإللهية. للعناية ساٍم كتجلٍّ النظام أوغسطينوس اعترب إذن؟ املعجزات عن ماذا
البيئة فحسب يتضمنان ال وخطة نظام لديه يكون قد شك بال القدير الخالق لكنَّ
عادية غري أحداث تقع أن ويمكن الحر. العقالني لخلقه الخاصة الحالة بل الطبيعية،
ما وهذا الخطَّائني؛ للبرش والتلقني املوعظة تقديم يف املمثلة اإللهية الغاية من كجزء
معجزة من فما املادية؛ املعجزات عن يبحث ال الروحاني املسيحي لكن باملعجزة. نسميه
ينبغي الرسل، بعد ما عِرص أغلب طوال واإليمان. التوبة إىل الداخيل التحول من أعظم
الخطايا شمائل (عن وليدة كنيسة وأقمطة الجديد العهد معجزات نظري وراء السعي
(املعمودية املقدس والقربان املعمودية أرسار يف (De peccatorum meritis وغفرانها
عند تتم العالجات كانت املوقف. هذا أوغسطينوس َل عدَّ الِكَرب، يف .(De baptismo
يبيعها (التي القديمة اآلثاَر الشعبي التكريس َر وقدَّ األفارقة. الشهداء بعض مقامات
القديس مقام من املقدس والزيت املقدسة، األرض من به يؤتى الذي والثرى النصابون)،
نضًجا أكثر املؤمن كان كلما ذلك، ومع أفريقيا. قارة العظام بعض وصلت عندما ستيفن
ع يشجِّ لم وغفرانها). الخطايا شمائل (عن مشهودة عجائب عن بحثه قلَّ إيمانه، يف
كافية. املقدسة األرسار كانت فقد خاصة؛ أقدار وراء السعي عىل رعيَّته أوغسطينوس

رأي يف تغري عىل ينطويان املعجزة أو التوسل دعاء أن أوغسطينوس يَعترب لم
البدنية كالصحة — الرب من الحياة رضوريات طلب أن يَر ولم غايته، أو الرب
غري كتوسالت تُصنَّف لم لكنها الدعاء؛ أشكال أسمى — الزوجة أو الزوج وخصوبة
األدعية هذه تظل إِْرثَه. عليه الداعي يَِرُث بحيث باملوت قريب عىل كالدعاء جديرة،
املزامري). (رشوحات دونية وثنية آلهة من وليست الرب، من هبة الخريات كل بأن إقراًرا
الهدوء إىل بحاجة الدعاء كان املفاجئة، العاصف التشوف لحظات خال فيما ولكن

81



أوغسطينوس

De diversis quaestionibus بسيمبليسيان املتعلقة العديدة املشكالت (حول والعزلة
ينطوي التوسل دعاء بأن فرفوريوس أوغسطينوسحجة يتبع ولم .(ad Simplicianum
ليست ِطية َرشْ ومصادفات أحداثًا تظل اإللهية العناية بأن (األرسطي) االستنباط عىل
األدعية لكن واملعلوالت، العلَل الرب َر قدَّ أوغسطينوس، لفرضية استناًدا محتوًما. َقَدًرا
(حول إرادته ِليُنِْجَز الرب يستخدمها التي الثانوية العلل ضمن تعترب الرب يسمعها التي

الحكم).
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السابع الفصل

واالنقسام الوحدة

االنقسام بذوَر ميالديٍّا) ٣٠٣) ديوكلتيانوس حكم تحت العظيم االضطهاد تبعاُت نثرت
يستطيع ال أو املرء يستطيع التي املرحلة حول انقسمت فقد األفريقية؛ الكنائس بني
معتقدات يتبنَّون األفارقة املسيحيون كان العلمانية. السلطة مع تسوية إىل فيها الوصول
األرض إىل حرفيٍّا سيعود املسيح بأن يوحنا القديس وحي فرسوا فقد بقوة؛ تَنَبُّئيَّة
نفسه أوغسطينوس إياهم شاركه الذي املذهب وهو سنة، أللف قديسيه مع ويحكمها
كانت ما وعادًة الفردوس. عن رمزيٍّا تفسريًا األلفية يفرسِّ أمىس حتى األمر بداية يف
باعتبارها اإلمربيالية الحكومة تجاه ا جدٍّ سلبية نظر وجهة تصاحب التَّنَبُّئيَّة املعتقدات
األرايض ك ُمالَّ صغار بني بسهولة التشاؤمية اآلراء وانترشت الفضيلة، عوامل من عامًال
املسيحيني عىل تحرم التي الوثني اإلمرباطور ومراسيُم نوميديا. يف املستأجرين واملزارعني
املتحمسني املسيحيني دفعت املقدسة واألوعية الكتب بتسليم وتطالبهم للعبادة االجتماع
من أكثر منذ الرابع ألنطيوخوس الرشسة ومقاومتهم املكابيني بطولة قصة لدراسة
والحمائم؛ الصقور بني األخالقي الحكم بشأن حاد شقاق هناك كان لكن قرون. أربعة
حمائُم يُِرْد ولم العلمانية، السلطات مع التعاون ا تامٍّ رفًضا رفضوا املسيحيون فالصقور
بني من وكان هادئًة. وتواضع فضيلٍة حياَة يحيوا ألن سَعوا بل مواجهات، أيَّ املسيحية
يستحقون وال مستفزين املتعصبني اعترب الذي شمامسته ورئيس قرطاج أسقف الحمائم
بإيمانه يعرتف الذي لإلنسان القديم املسيحي االصطالح (وهو «ُمعِرتف» أو شهيد لقب
السامية). الشهادة هبة يُمنح ال ولكنه والحبس، التعذيب ويالت ويعاني الحاكم أمام
فيما أفريقيا مسيحيي بني حاد خالف هناك كان االضطهاد، حملة اندالع قبل وحتى
باعتبارها الوثنية املقامات بحق التخريب جرائم ارتكاب الجائز من كان بإن يتعلق



أوغسطينوس

الغضب مشاعر فحسب تؤجج األفعال تلك كانت إن أو الشيطاني، للفساد حصونًا
الوثنية. النوايا إخالص توقري يف وتفشل الوثنيني، الُعبَّاد بني الكنيسة من والسخط

بالترصف، الحمائم حزب وسارع مرصعه قرطاجة أسقف َلِقَي ،٣١١ عام يف
وشاع خلفه. ويميس محله ليحل الشمامسة رئيس عن بحثًا أساقفة ثالثة فجمعوا
ثماني منذ له سبق وأنه الثالثة، هؤالء من واحًدا كان الرئيس الكهنة َواِسم بأن االعتقاد
برئيس الصقور واستعان املصادرة. سلطات إىل املقدسة األوعية أو الكتب تسليم سنوات
منافًسا. أسقًفا وُوِسَم األساقفة، من ا جدٍّ كبري قطاع بتأييد تمتع الذي نوميديا أساقفة
اإلمرباطور وال املتوسط البحر شمال كنائس تعرتف لم املؤرقة، املفاوضات بعض وبعد
ألفريقيا اإلسالمي الفتح حتى الحني ذلك ومنذ . النوميديِّ باملرشح العظيم قسطنطني
تتلوان وكلتاهما بها، الخاصة أبرشيتها منهما لكلٍّ متنافستان، جماعتان توجد كانت
وأُقيم مماثلة. شعائرية وهياكل مطابقة مقدسة أشكال لهما وكلتاهما نفسها، العقيدة

اآلخر. قبالة مذبح وقرية مدينة كلِّ يف
الدوناتيون ورفض قرطاج. يف أسقفهم وهو دوناتس النوميدي الحزب قيادة وتوىلَّ
وازدروه الريف، يف أو املدينة يف سواء أقلية نوميديا يف كان الذي الكاثوليكي املجتمع
طويل سجل لوَّثها سياسية غايات لتحقيق وأداًة العلمانية، الحكومة يد يف دمية باعتباره
بصحة اإلقراَر الدوناتيون ورفض الدنيوية. باألمور يتعلق فيما الوسط الحلول من
علمانيٍّا أعينهم يف أوغسطينوس كان وبذلك نوعها، كان أيٍّا ونقائها الكاثوليكية الطقوس
وحرََّم راسخني. أمرين الجماعتني بني والضغائن الثقة انعدام وأمىس ومهرطًقا. ا منشقٍّ
للجماعة مناهضة كنسية ترشيعات منهما كلٌّ ع ورشَّ بينهما، املختلط الزواج الجماعتان
نفسه ألوغسطينوس كان وقد وتنشق، العائالت تنقسم أن ا جدٍّ الشائع من وكان املخالفة.

. دوناتيٌّ عم ابن
الطقيس والنقاء األصيلة القداسة حماة وحدهم بأنهم بحماسشديد الدوناتيون آمن
تَُقدَّم التي املقدسة باألرسار اإلقراَر رفضهم عن وللدفاع الكنيسة. يف املمثل الرب ملعبد
أعظم كتابات إىل محدد، لسبب االلتجاء، استطاعوا الطاهرة، الكنيسة حدود خارج
استُشهد الذي قرطاج أسقف سيربيان القديس الرومانية؛ أفريقيا يف املسيحيني األبطال
تماًما باطلًة للدوناتيني الصحيحة امللة بأنها الكاثوليكية الكنسية مزاعم وبدت .٢٥٨ عام
وكذلك الكاثوليكي، قرطاج أسقف كان فقد الكارثية؛ الردة خطيئة مع تسامحهم بفعل
فعًال)، الحال كان (وهكذا األفارقة الكاثوليكيني يدعم كان لو نفسه روما أسقف ا حقٍّ
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نفسه. الرب مالذ يف لهما يكون أن ينبغي ال مقعًدا يتقلدان الدجال للمسيح عميلني
رضبًا كونه من بدًال الكاثوليكي، القداس إن كذلك قالوا أن الدوناتيني ببعض األمر وبلغ
التجار يكن ولم له. اسم ال تجديف فيه يَُسنُّ فاسد احتفال الرباني، العشاء خدمة من

استطاعوا. ما الكاثوليكيني الدين رجال مع يتعاملون الدوناتيون
كنيسته تُختزل أن ليقصد يكن لم الرب بأن الخطري الزعم عىل الدوناتيون رد
التجسد، مبدأ نفسها هي الخصوصية بأن اإلمرباطورية من صغرية منطقة يف الكاثوليكية
اسًما الصامتة األغلبية تكون بينما حق، عىل األقليات تكون عامة األخالقية األمور يف وأنه
عىل َمة ُمَقدَّ الكنيسة قداسة أن كله ذلك من وأهم الشخصية، الضعاف للمساومني آخر
ُفْلَك أن عىل مًعا والكاثوليكيون الدوناتيون واتفق لهما. أساًسا وتعترب وتفردها وحدتها
الدوناتيني الرأي هذا ومنح الواحدة. املسيح كنيسة عرب االفتداء عىل ُمسبًَّقا َدلَّ نوح

أشخاص. ثمانية فحسب يحوي كان الُفْلَك أن يظنوا بأن الرضا
لخمسة بخنوع مستسلمتني الطائفتني وجد أسقًفا، أوغسطينوس أصبح عندما
من والضغائن األحقاد واستمرت التام. الثقة وانعدام املتبادل العداء من عاًما وثمانني
ورجال الكاثوليكية البنايات ضد مارسوها التي املخيفة العنف بأعمال الدوناتيني جانب
الوثنية املقامات عىل هجومهم شنُّوا أن سبق الذين املتحمسون ووجد الكاثوليكيني. الدين
عىل الخشبيَّ املذبح يهدمون كانوا حيث الكاثوليكية؛ الكاتدرائيات يف ممثًَّال جديًدا هدًفا
املكان. عن يرحل ولم الكايف بالقدر حكيًما يكن لم إذا املسكني الكاثوليكي األسقف رأس
أصيبوا أو أجسادهم ُشوِّهت الذين الكاثوليكيني الدين رجال قائمُة قصريًة تكن ولم
أوغسطينوس نجا ولقد مبارشة. حتَفهم َلُقوا أو ، والخلُّ الجري أعينهم يف ألقي إذ بالعمى
دليله ألن وذلك األبد؛ إىل إسكاته منه الغرض كان دوناتيٍّ فخٍّ من مرة ذات نفسه
ينظمها كان التي العنف أعماَل علنًا الدوناتيون األساقفة وشجب الخاطئ. الطريق سلك

الريفيون. الدين رجال أساًسا
من فعالة برتسانة الكاثوليكي املجتمع إمداد الرضوري من أنه أوغسطينوس رأى
الكنسية املجامع من سلسلة عقد عىل الكاثوليكيني األساقفَة وحثَّ الالهوتية. الحجج
أساقفة رئيس وكان مشرتكة. سياسية وصياغة موحدة جبهة تشكيل فيها يستطيعون
أهبة عىل عظاته، كتابة يف أوغسطينوس عىل كثريًا َل عوَّ متواضع رجل وهو قرطاج،
حججه أوغسطينوس واستقى بذلك. أوغسطينوس نصحه إذا الرَّْكَب يقود أن االستعداد
أفريقيا يف وليس كلها، األرض عىل الرب حكم بتمديد الخاصة اإلنجيلية النبوءات من
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حنطة من فيه بما الرب حقل أن (١٣ (متَّى اململكة أمثال لقنت ذلك، عىل عالوًة وحدها.
أساًسا تمثل أن يمكن فضيحة من فما ولذلك القيامة. حصاد حتى يُْرتَك أن يجب وُزَوان
املكوث عن ِغنى ال أنه عىل عالمة نوح ُفْلُك كان الكنيسة. ومغادرة شقاق إلحداث كافيًا
َرَمَز أوغسطينوس، إىل بالنسبة الطوفان. يف حتفه يلقى أن املرء يُِرِد لم إذا الكنيسة يف
التوجه ذوي للمؤمنني للكنيسة الداخيل الجوهر إىل الُفْلك متن عىل الثمانية األشخاُص
لوا فضَّ لكنهم عقالنيًة، األقل الصحبة عفَن ل تحمُّ إىل اضطروا الذين الروحاني، الذهني
أمىس املسيحي العالم بقية بأن الدوناتيني زعم إىل بالنسبة أما الغرق. عىل كثريًا ذلك
كله «فالعالم الوزر)؛ تحميل مغالطة باسم يُعرف مع (أو باملصاحبة بالكفر متهًما
بارمينيان رسالة عىل ا (ردٍّ العالم عىل نحكم أن السهل من قلق»: أدنى دون بذلك يحكم
لجميع املميزة العالمات «من أنه األمر وحقيقة .(Contra Epistulam Parmeniani

الناس.» من لغريهم عظيًما جالءً َجِيلٌّ هو ما رؤية عن َعجُزهم املهرطقني
بما الكنيسة، يحبَّ أن يجب أنه أوغسطينوس حدَّد الحق، املؤمن عالمات بني ومن
تنازالت األساقفة بعض قدَّم العظيم االضطهاد فرتة إبَّان أنه ينكر ولم عليها. وما لها
األخطاء لكن للرب. املتَّقد وحماسهم باملكابيني أيًضا هو أُعجب ولقد للحكومة. الئقة غري
تعوِّل ولم أسقًفا. تعاقب أو مجتمًعا تلوث أن تستطع لم بعينهم أساقفة فيها وقع التي
يستجيب كونه عىل بل وحيد، لكاهن الشخصية القداسة عىل فعاليتها يف اإللهية العناية
ألن وذلك املقدسة؛ ألفعاله تنفعل كلها الكنيسة بأن درايتَه يثبت وبذلك الرب؛ ألوامر
ملكية ليس فهو للمسيح، يُنَْسب املقدس والرس كاثوليكي. الكنيسة أفعال من فعٍل كلَّ
التعميد رس فإن ولذا، اإلنسان؛ ال الرب أفعال من وأبًدا دائًما والخالص للكاهن، شخصية
بأي يتكرر أال يجب الوقت، ذات يف واملنشق األرثوذكيس، القديس يمنحه الذي املقدس
بالضبط األبد، وإىل واحدة مرًة حاسم ِبَختٍْم الروَح التعميُد ختم لقد األحوال. من حال
أن يمكن ال الجميع، وباعرتاف البرشية. ليخلِّص األبد وإىل واحدة مرة املسيح مات كما
بالكامل اإللهية العناية ِلنَيْل وسيلًة الديني االنشقاق ظل يف يُمنح الذي التعميد يكون
محًضا إنكاًرا أوغسطينوس أنكر نفسها املبادئ وعىل الكنيسة. مع املتلقي يتصالح حتى
من الرتسيمات من سلسال نبع لو حتى لإلثم توريث هناك يكون أن املمكن من أنه

مهلكة. بخطيئة متهم أسقف
الحكومَة أخريًا نوميديا متعصبو بها قام التي الدوناتية الوحشية األعمال دفعِت لقد
أوغسطينوس لدى كان األمر بداية يف ني. املنشقِّ أقوىضد إكراٍه سياسة تبنِّي إىل اإلمربيالية
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األساقفة من كثريٌ شكوَكه وشاركه قواتها، الحكومة نرش حيال التحفظات أقوى
العنف أعمال قمع عىل اإلكراَه أن أوغسطينوس ينكر ولم أفريقيا. يف الكاثوليكيني
الكاثوليكية الكنيسة إىل لالنضمام الدوناتيني عىل الضغط ولكن رشعيٍّا، كان اإلجرامية
غري ألوغسطينوس بدا املمتلكات توريث حق من الحرمان أو غرامات بفرض بالتهديد
زيادة أو واملداهنة النفاق سبيل عىل هداية حاالت اإلجراء هذا عن وسينجم باملرة. مالئم
ويف الدوناتيني. بني انتحار حاالت حتى أو إيقافها يتعذر التي اإلرهابية األعمال يف مهولة
بأنفسهم نوميديا متعصبو يلقي أن عىل العادة جرت الشديدة، الحكومية الضغوط ظل
بها تعاطى التي الكراهية من انتحارهم حاالت وزادت الشاهقة، املنحدرات عىل من

كاملة. املسئولية َل ُحمِّ الذي الكاثوليكي املجتمع مع الدوناتيون
بقسوة تكلموا الذين الكاثوليكيني رفاقه بشدٍة وعنَّف العنَف، أوغسطينوس كره
أوغسطينوس نظرية نت تضمَّ اإلكراه. مع الجدل ينسجم ولم (الرسائل). الدوناتيني عن
للدوناتيني، املقدسة األرسار كل بأن معارصيه، من لكثري واملفاجئ القائل، املبدأ الالهوتية
أساسيٍّا حاجًزا سيزيل ذلك أن أوغسطينوس رأى صحيحة. كانت الرتسيم، ذلك ويف
املجتمع منها يعاني مشكلًة يحلُّ أيًضا نفسه الوقت يف وربما املؤسيس، الشمل َلمِّ أمام
يف يعملون الذين الدين رجال عدد يف شديًدا قصوًرا يعاني كان الذي الكاثوليكي
املخلصني املسيحيني من كثري الدوناتيني بني من كان فقد ذلك، عىل عالوًة األبرشيات.
اصطفاهم. ممن عدًدا بينهم أوجد الرب بأن أوغسطينوس شعر الذين القلوب األنقياء

الحقيقية. الرب لكنيسة فعًال أخلصوا إذا مصطفون ا حقٍّ أنهم وسيثبتون
بني سيما وال عمليٍّا، النظر منقطع نجاًحا الحكومية اإلكراه سياسة حققت لقد
الفالحني بني األمر بداية يف أقل أثر لذلك وكان املدن، يف والتجار األمالك أصحاب
أوغسطينوس إىل أُوكل وحينئٍذ الوقت، بمرور الَن منهم كثريًا لكنَّ قرطاج. بلغة املتحدثني
العلمانيني من كثري الريفية. لألسقفيات قرطاج لغة يجيدون عمن الشاقة البحث مهمة
للخالص. باملرة أهمية ذات غري مسألة بعينها ملة إىل انتماءهم رصاحًة اعتربوا أفريقيا يف
أُهبة عىل مادية لغايات املسيحية اعتنقوا ممن مسيحيون هناك كان الفالحني، بني ومن
جعل لقد غريها. من أفضل املادية مصالحهم تلبي طائفة أي إىل لالنحياز االستعداد
دوًرا نوميديا يف اإلرهاب ولعب القديمة. وثنيَّتهم إىل يرتدُّون كثريين وعذابه الشقاق بؤس
الكاثوليكية إىل الدوناتية عن يرتدُّون الذين وكان الدوناتي، الوالء عىل الحفاظ يف كبريًا

تحديًدا. والرسقة للنهب عرضًة
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مدار عىل وجهده أوغسطينوس وقت من ا جدٍّ كبريًا قسًما املصالحة عملية شغلت
واجه حيث ٤١١؛ عام قرطاج يف ُعِقَد ضخم مؤتمٌر الشمل ِبَلمِّ َل وَعجَّ طويلة. سنني
(كاثوليكي) إمرباطوري مفوِّض برئاسة بعًضا بعُضهم وكاثوليكيون دوناتيون أساقفة
أساسيٍّا رسميٍّا متحدثًا أوغسطينوس كان املتخاصمة. األحزاب بني التحكيم إليه ُوِكَل
عن اإلعالن يف املأل عىل بالبدء الكاثوليكيني األساقفة وأقنع الكاثوليكية، القضية باسم
حينئٍذ فسيدعون الوحدة، وقبلوا معهم الرباني العشاء بتناول الدوناتيون َقِبل إذا أنه
شيئًا. السخي العرض يكلِّف ولم أبرشية. كل رعاية يف للمشاركة الدوناتيني من أقرانهم

لقبوله. فرصة كل عىل َقَضْت بحيث العرض من أثًرا أعظم املتبادلة الضغائن كانت
ُمسبًَّقا حكمها أصدرت وقد املؤتمر، ذاك عقد إىل دعت إذ الحكومة نية كانت
الدوناتيني. عموم عىل املستمرة الضغوط من الحقة سياسة تربيَر الكاثوليكيني، لصالح
الطالع سوء من العميل؟ النجاح بخالف أسباب أي إىل استناًدا اإلكراه تربير يمكن هل
هيبو، مدينته ففي نجاح؛ من تحقق الحكومية الضغوط كانت كم رأى أوغسطينوس أن
مع يتالقى أن شأنه من نظريٍّا دفاًعا يطرح أن وقرَّر أغلبية. إىل كاثوليكية أقلية تحوَّلت
يجوز اجتماعية ضغوط أو قوة من ما بأنه شعروا الذين الكاثوليكيني األساقفة مخاوف
املنافقني من يكفي ما فيها الكنيسة وأن والكنيسة، إنسان أي بني للتأليف توظيفها
وغري امُلكَرهني األنصار من كبريًا عدًدا أحضانها إىل تدعو أن دون من بالفعل املداهنني
كان الدوناتيني امُلهتدين بني من أنه أوغسطينوس اكتشف ما ورسعان رصاحًة. املخلصني
أي عىل الهداية عملية كانت لقد بانضمامهم. سعد الذين األفاضل األتقياء من قلة هناك
وحتى وضحاها. ليلة بني تتم مسألة قطُّ تكن ولم كاملة، حياة تتطلب طويلة مسألة حال
إىل الساعية الضغوط أن املطاف نهاية يف شك بال سيكتشفون واملستوحشون الحاقدون
ويف الدنيا الحياة يف لخالصهم كانت أنها دام ما لصالحهم كانت بالكنيسة شملهم َلمِّ
طريق عن مائدته يملئوا أن حاشيته اإلنجيلية الُعرس وليمة قصة يف امللك أخرب اآلخرة.
رفيعة. ِحبَال من بسوط املعبد من ار التجَّ طرد املسيح لكن الحضور. عىل الناس إجبار
والجرَّاح واملحبون، الحكماء اآلباء به يقوم الذي بالفعل دوًما ليس العقاب من اإلعتاق إن

وإصالحية. شفائية غايته لكن أمًلا، يُلحق أن دون يعالج أن يستطيع ال
بعَض للدوناتيني املناوئة أوغسطينوس كتابات من مختارة اقتباسات َمكَّنَت لقد
اإلجراءات يربر كان وكأنه يبدو يجعلوه أن من الوسطى بالعصور الكنيس الرشع علماء
أوغسطينوس كان الالحقة. الوسطى العصور يف املهرطقني ضد اتُّخذت التي املتشددة
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بني وحسب يِشْع لم الذي املعتقد وبسبب املهرطقني، حرق بسبب بالذعر سيصاب
أيًضا بل الوسطى، العصور يف والكاثوليكيني عرش السادس القرن يف الربوتستانت
األفكار أن مفاده الذي املعتقد ذلك البيزنطية، لألرثوذكسية الوسطى العصور عالم يف
للحيلولة املتاحة الوحيدة الطريقة أن لدرجة ا، جدٍّ وشيطانية ماكرة طبيعة ذات الضاللية
ينظرون الناس بدأ املتأخرة، الوسطى العصور يف مروِّجيها. استئصال يف تتمثل دونها
القاتلني للخاطفني هذا عرصنا يف البعض بها ينظر التي نفسها بالطريقة للمهرطقني
ولقد قتلهم. دون من عمليٍّا تقويضهم يصعب الذين املفعول، القوية املخدرات ار تجَّ أو
املواطن وتجاهلوا القسوة، لتربير أوغسطينوس أعمال من مختارة نصوص إىل استندوا
يتجاوز تأديبي أسلوب أيَّ أو القصوى والعقوبة التعذيب كليٍّا فيها عارض التي العديدة
يف نانت مرسوم إبطال بعد وتحديًدا املذنب. ابنه مع بحقٍّ ُمِحب أب ينتهجه قد ما
وعندما أوغسطينوس. مساعدة الفرنسيني املسيحيني قمع عن املعتذرون اْلتَمس فرنسا،
مواطن ويف ،In epistulam Johannis يوحنا إىل رسالة (يف تشاء» ما وافعْل «أَِحبَّ كتب
تربيًرا تقدم أنها اعتبار عىل الساخرة املعادلة هذه إىل نظر أنه السياق أثبت أخرى)،

التأديب. هذا غرار عىل الشديد النفس لضبط ً مبدأ وكذلك املذنب، لتأديب
عىل دليًال تبُد لم ضدهم اإلمرباطورية الحكومة أفعال أن عىل الدوناتيون احتجَّ
يوفرها التي القوة الكاثوليكية الكنيسة تستغل أن مبدئيٍّا الخطأ من كان وأنه الحب،
الثقة يزعزع الواقع بحكم االضطهاد إىل يلجأ الذي الكيان وأن العلماني، ذراعها لها
هذه أن أوغسطينوس يعتقد ولم املسيح. كلمة تمثيل عىل قدرته حيث من ذاته يف
من طويلة قائمة عن مسئولة طائفة لسان عىل جاءت إذ بالكامل منطقية االحتجاجات
عىل « األبويَّ «التعنيف أن أيًضا يعتقد ولم أفريقيا. يف الكاثوليكيني ضد العنف أعمال

االضطهاد. ملرتبة يرقى اإلجرامية املعارضة
عىل اإلنسان يحمل الذي الفعل أن املطاف نهاية يف ألوغسطينوس بديهيٍّا بدا
حبٌّ هو اليشء، بعض مزعًجا الفعل ذاك كان لو حتى التوحيد، جماعة إىل االنضمام
تخضع أن يجب كان الغاية تلك لتحقيق املستخدمة الوسيلة بالطبع ولكن ذاته. بحد
كما — أو املمتلكات بأصحاب طفيفة إعاقات إلحاق تتجاوز أن يجب وال وثيقة، لرقابة

الخفيف. الجلد — الريفيني العمال حالة يف
الكنيسة كمال مذهب يف يكمن والدوناتيني أوغسطينوس بني جوهري اختالف ثمة
تشوبها «ال الكنيسة أن بولس القديس قول الدوناتيون اقتبس األرض. عىل هنا املجاهدة
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وا تلقَّ ممن أفراد هناك كان طائفتهم، أبناء بني حتى بأنه، سلَّموا ولقد عيب». أو شائبة
السابق. يف كما البالية بمعتقداتهم بعناد متمسكني ظلوا أنهم واتضح املقدسة األرسار
ولقد الكنيسة. كتلويث مطلًقا تكن لم والعامة الدين ورجال األفراد إخفاقات ولكن
املضمون القديسني ومجتمع القداسة، وموطن نفسه، املسيح جسد هي الكنيسة أن أكدوا

ألساقفتهم. اليقيني الرسويل التعاقب بموجب
الخارجيَّ الشكَل كان ألنه أيًضا؛ األفارقة للكاثوليكيني ا مهمٍّ الرسويل التعاقب كان
يكن لم لكنه املقدسة. واألرسار امُلقدس الرسويل التعليم تقليد صيانة عىل ساعد الذي
ة دَّ السُّ يف بطرس القديس إىل وصوًال التعاقب عن يتحدثون كانوا عندما إال عليه ُمشدًدا
عام (منذ به الدوناتيون يتمتع لم بينما الرباني بالعشاء فيها تمتعوا التي الرسولية
الكنيسة يمثلون أنهم يزعموا أن بوسعهم يكن لم الدوناتيني أن أوغسطينوس ظن .(٣١٣
مع «ال روحانيٍّا متوافقني غري فيه كانوا الذي الوقت يف الوحيدة الحقيقية الكاثوليكية
عليها بُنيت التي الصخرة كان شخصيٍّا بطرس أن يعتقد ولم القدس». مع وال روما
القديس يف الوارد النص حملوا املفرسين بعض أن ذكر حياته نهاية يف أنه رغم الكنيسة،
«الصخرة» كلمة أوغسطينوس َ فرسَّ ا. جدٍّ محتمل أمر هذا أن وأجازوا املعنى، هذا عىل متَّى
«املسيحيون ونحن الرب؛ ابن باملسيح باإليمان بطرس القديس اعرتاف أنها عىل عادة
القديَس أوغسطينوس يطرح هللا). (مدينة بطرس» به آمن بالذي بل ببطرس نؤمن ال
دَّة «السُّ عن يتحدث وعندما ووحدتها. الواحدة الكنيسة لعمومية كرمز كثريًا بطرس

املسيحية). (العقيدة الجمع صيغة يستخدم ما عادًة فهو الرسولية»،
الكاثوليكي، باملجتمع جميًعا األفارقة األساقفة من غريه شأن فشأنه ذلك، ومع
ذات األقاليم يف الكاثوليكية الوجود علة أن بحقيقة تامة دراية عىل أوغسطينوس كان
ولقد روما. مع االتفاق عىل تعتمد كانت نوميديا إقليم مثل كبري حدٍّ إىل الدوناتية الغالبية
كانت إذا إعفاء سلطة تُمارس أن املمكن من الرسولية ة دَّ السُّ بأن أوغسطينوس سلََّم
أوغسطينوس وافرتض شديد. إحراج يف تتسبب الصارمة املجمعيِّ الكنيس القانون عملية
حكًما يصدروا أن األفارقة لألساقفة يمكن األفريقية الكنيسة بشئون يتعلق فيما أنه
الرومانية السلطة تعزز عندما يسعدون كانوا لكنهم ؛ مستقالٍّ الكنيس باملجمع متعلًقا
قيض مناقشتها؛ الجاري املسألة يحسم كان أنه شك فال ذلك، حدث وحيثما حكمهم. من
استحياء عىل األفارقة األساقفة َكِره أخرى، ناحية من أخرى). مواضع ويف (العظات األمر
مسألة لهم يَُرْق ولم البابوي، الكريس إىل مبارشة أفريقيا يف املدرَّبني الدين رجال لجوءَ
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،٤١٨ عام يف النقاش. موضوع بالقضايا كامًال علًما أنفسهم الباباوات إحاطة عدم
حيث مؤقتًا أسقفه أوقفه أبياريوس يُدعى ُمَقرصِّ لكاهن السمعة سيئة حادثة وقعت
األفارقة األساقفة أن لدرجة ا، جدٍّ سخية استماع جلسة ونال (زوسيموس) للبابا لجأ
الكنيس القانون حول سديدة أسئلة وطرحوا باستقالليتهم، االستهتار من ا جدٍّ استاءوا
قانونًا أنفسهم هم سنُّوا وأخريًا، القرار. اتخاذ سلطة لنفسه البابا زعم بموجبه الذي

الرومانية.» الكنيسة إىل اللجوء عىل يجرؤ أحد من ما أنه عىل «ينص رسميٍّا
أبياريوس، بمسألة يتعلق فيما البابا رعونة عىل شديًدا أسًفا أوغسطينوس أِسَف
إخفاء أجل من جهده قصارى بذل لكنه املهرطقني؛ إىل لالستماع نفسه البابا واستعداد
إصدار خطأ يف سيقع روما أساقفة من أسقف من ما أنه من يقني عىل كان األمور. هذه

األساقفة. لهيئة الجمعي للعقل مناقض حكم
الكلمة وكانت غنائية، بلغة املسيح جسد باعتبارها الكنيسة عن أوغسطينوس تكلم
فالكنيسة ولذا، نفسها؛ وأدواته الخالص سبيل للكنيسة أَوكلت التي املقدسة واألرسار
الذي والجسد املؤمنني، كل ومجتمع األناشيد، ألنشودة املحبوبة العروس أو الحمامة هي
الرب هو الكامل» «املسيح إن حتى ، قطُّ عنه ينفصل ال الذي الرأس منه املسيح يمثل
ومريم مرثا وكانت روحه. القدس الروح يمثل الذي والجسد راسخ، بشكل مًعا وكنيسته
واملتأمل. النَِّشط رمزا وهما ،(١٠ (لوقا املنترصة والكنيسة املجاهدة الكنيسة إىل ترمزان
والزالت شائبة. التجريبي الكاثوليكي املجتمع تشوب أن من مفر ال الحياة، هذه يف ولكن

وجسيمة. كثرية واألخطاء
الكنيسة أن ترى التي املتشائمة نظره وجهة جريوم أوغسطينوسصديقه يشارك لم
ميالة أنها اعتبار عىل الرسل وشجبها القديم، العهد يف اإلرسائيليون بها تنبَّأ املعارصة
كانا والكيف الكمَّ أن يثبت له املعارصين الدين لرجال ُره وتَصوُّ للردة. فريًدا ميًال
بعض الناس عامة بني من أنه يعرف كان نادرة. أحداثًا تكن لم الفضائح وأن متدنيني،
املقدس العشاء حضور لهم يجوز ال إنه لهم قيل وبعدها قاتلة، ذنوبًا ارتكبوا امُلعمدين
والخطايا الرسقة. أو كالزنا جسيمة مسائل تشمل القاتلة الخطايا لكن منها. يَربءوا حتى

وبالزكاة. للرب اليومية ِبَصالته املرء منها يربأ البسيطة
ألرسارهم العليا الضمانة املرسومني الكهنوت برجال الخاصة الدوناتيني لغة بدت
كهنوتيٍّ بمفهوم مسبًَّقا االفرتاض عىل تحمله التي أوغسطينوس إىل بالنسبة املقدسة
أداؤها. عليهم ا جدٍّ رضورية خدمة الكهنوت رجال لدى كان للكنيسة. الالزم من أكثر
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العشاء رئاسة أن والجيلِّ الواضح من وكان القُدس. الروح من تقديًسا الرتسيم وكان
(إال أحد يحلم ولم العمل. هذا تويل الرتسيم بموجب لهم ل للمخوَّ تُمنح أن يجب الرباني
باعتبار قطُّ للكنيسة ينظر لم أوغسطينوس لكن علمانية. برئاسة املهرطقة) الطوائف يف
واستمرارية خدمة. ومجرد ثانوية، مكانة الكهانة كانت لقد الدين. رجال ِقوامها أن
عندما ولكن وعالمة، وسيلة الكهنوتي النظام يف لها كانت الرسولية العقيدة عىل الكنيسة
لحقيقة تأصيل عن ملاني، املزعوم األسايس» «الخطاب ل تفنيده يف أوغسطينوس، بحث
سلطة تكن لم لو اإلنجيَل ألصدق أكن «لم الكاثوليكية: الكنيسة عقيدة إىل تطلع اإلنجيل،
هذه نقيض لينكر أوغسطينوس يكن ولم ذلك.» أفعل بأن تُلزمني الكاثوليكية الكنيسة

العبارة.
وعرب اإللهية العناية عرب حرصيٍّا اإلنسان يخاطب الرب أن أوغسطينوسيظن يكن لم
إن الطبيعية. املحورية الوسائط بالتأكيد كانت السبل هذه لكن املقدسة، واألرسار اإلنجيل
كلها املقدس والقربان وخمره وخبزه التعميد املقدسوماء الكتاب يف الواردة البرش كلمات
والعناية الحقيقة تبثُّ وهي الخاصة، وسائله يجعلها الرب لكن واهنة. دنيوية عنارص
ومن نفًعا. الروَح املقدسة األرسار تُجدي ال اإليمان، دون ومن املؤمن. القلب يف اإللهية
الكونية واألرسار يوحنا). إنجيل (معاهدة أكلت» قد وستكون «آِمْن املقولة: جاءت هنا
(معاهدة إليه» املشار الواقَع باعتبارها الدالئل عن فيتكلم املقدس «الكتاب أما دالئل،
مع املنسجمة الرمزية اللغة من كالٍّ القربانية أوغسطينوس لغة توظِّف يوحنا). إنجيل
الواقعية واللغة املقدسة، العالمة ظاهرية من بالحرج للشعور يميل الذي األفالطوني
الرب مملكة بتحقيق الخاصة األخروية بالفكرة وثيًقا ارتباًطا واملرتبطة لإلنجيل املميزة
أي أوغسطينوس يعِن (لم والواقع املقدس الرس بني تمايًزا نجد فإننا وعليه واآلن؛ هنا
الجدال به أدى هللا). مدينة يوحنا؛ إنجيل (معاهدة املقدس الرس هذا ينقله مادي) يشء
املانيني وبني بينه الجدل منعه بينما للروح، الداخيل التلقي عىل التشديد إىل الدوناتيني مع

الرب. يستخدمها أن من دنيوية أكثر القرباني العشاء عنارص أن افرتاض من
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بالفعل، منرصًفا ذهنه كان «االعرتافات»، أوغسطينوس فيها أنهى التي الفرتة قرابة
َشَغال آخرين موضوعني إىل الدوناتية، بالشئون انشغاله بني ما الفاصلة الفرتات خالل
املوضوع كان بعدها. وما التالية عاًما عرش الخمسة مدار عىل املحدودة فراغه لحظات
وكان التثليث. مذهب والثاني التكوين، ِسفر من األوىل الثالثة الفصول تفسري األول
التكوين ِسْفر بدا منهما. السخرية إىل كثريًا الوثنيون املفكرون ينزع مسألتني املوضوعان
. لحظيٍّ وبشكل واحدة مرة حدث الخلق بأن يوحي أنه للعالم الربِّ لخلق كرواية األول
قصارى اإللهي الفنان فيها بَذََل عمليٌة الخلق أن بعضهم) األقل عىل (أو الفالسفة واعترب
ساذجة. أسطورة والحية وحواء آدم قصة وبدْت الشكل. العديمة باملادة مستعينًا جهده
واستخدم بالكون، الرب عالقة عن الحديث يف «الخلق» لغة األفالطونيني أغلب وتقبَّل
تعربِّ املجازية اللغة هذه أن ظنوا لكنهم «طيماوس». محاورة يف نفسها الكلمة أفالطون

نهاية. وال بداية له يكن ولم رسمديٍّا، كان الكوُن الواقع يف رسمدي؛ تعويل عن
«١١-١٢ «االعرتافات ذلك من التكوين، ِلِسْفر رشوحات خمسة أوغسطينوس ألََّف
املجاز لكن املانوية. لنقد تفنيًدا مجازيٍّا تعليًقا له رشح أول وكان .«١١ هللا و«مدينة
أوغسطينوس رشع امُلْحِرَجة. الصعوبات لتفادي سفسطائية أداًة كونه لتهمة عرضًة كان
ضخًما تعليًقا يخطُّ بدأ ،٤٠١ عام وقرابة . قطُّ يُْكِمله لم لكنه حريف، تعليق كتابة يف
االثني الكتب وتنطلق الرئيسية. أعماله ضمن يَُصنَّف الذي للكتاب الحريف املعنى عىل
ِسْفر يعاِمل هنا يكن لم إن بأنه االفرتاض من للخروج» الحريف املعنى «رشح ل عرش
فلم اإللهية، والنعمة والخطيئة املقدسة واألرسار الكنيسة عن كاستعارة ١–٣ الخروج
إذ محرًجا األمر كان الخلق». «علم من جزءًا التكوين ِسْفر افتتاحية يعتِرب أن له يكن
الَفلك علماء لعاَلم كمنافس للعاَلم بديًال تفسريًا يقدِّم اإلنجيل وكأنَّ املسيحيون تكلم
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عقيدتهم وجعل السذَّج بمظهر يَظهرون ذلك جعلهم ولقد الطبيعة. علماء من وغريهم
بشأنها. ليقولوه الكثري املسيحيني لدى التي ا حقٍّ املهمة األمور وطمس سخيفة، تبدو

تعليق وييش املسألة. هذه عىل أوغسطينوس تعليقات َرْحب بصدٍر جاليليو تقبَّل
يرفض نفسه الوقت يف لكنه علمية، أنها عىل نحن نصنِّفها بمسائل شديد باهتمام األخري
يَنظر كان املقدس النص أن إىل استناًدا فحسب الغامضة املسائل عىل قراًرا يفرض أن

الطبيعية. للعلوم كتيِّب أنه اعتبار عىل البعض إليه
روايًة يَُقصُّ كان املقدَّس املؤلِّف أن أوغسطينوس َفْهم بحسب «الحريف» يعني وال
ووجود البرشية وجود إن فعليٍّا. ُخِلَق العالم أن التكوين ِسفُر يَْعِن لم ذلك، ومع واقعية.
َفِهم «حريفٍّ»، كلمة ملعنى املنطلق هذا ومن وخرييته. الرب إرادة عىل يعوِّالن الكون
وسيلة أنه اعتبار عىل ال الحال، علينا يقص أنه اعتبار عىل التكوين ِسفر أوغسطينوس
وجود عن الكالم أن يفرتض ولم للروح. الفطري والخلود العالم رسمدية ملناقشة معقدة
وبينما الزمن. من متناهية فرتة بداية يف ُوِجَد الكون بأن للقول طريقة أوىل كعلة الرب
يبذل الذي الِحريف أو الفنان عىل قياًسا يُفهم أن ينبغي الخالق أن األفالطونيني أغلب ظنَّ
القرن يف املسيحيني الالهوت علماء أكَّد املستعصية، الطني مادة تطويع يف جهده قصارى
فرفوريوس تعليق وساعد عدم». «من والعالم املادة صنع أيًضا الخالق أن عىل الثاني
إنه تعليقه يف فرفوريوس قال فقد الجزئية؛ هذه يف ألفالطون «طيماوس» محاورة عىل
هناك تكن لم الخالق، إياه منحها الذي للشكل سابقة الخلق ترتيب يف املادة أن حني يف
وجعلها اللغة هذه أوغسطينوس تبنَّى محدد. شكل لها يكن لم الزمن مسار يف لحظة

رصامة. التوحيد متطلبات أكثر َلبَّت نفسه، فرفوريوس الحظ وكما الخاصة. لغته
ورأى للعادة. الخارقة الِحيَل من برضب للفالسفة اللحظي الخلق فعل فكرة أوحت
يف هكذا اآلن العالم يف يشء كل يُخلق فلم تطور، عملية خاض العالم أن أوغسطينوس
ذلك، بعد ُوِجَد يشء لكل ِعلِّيَّة أسبابًا أو أصيلة» «مبادئ خلق الربَّ أن وظن البداية.
األفالطونية اللغة له أتاحت ربما الحًقا. تظهر جديدة أنواع بتصور له سمحت اللغة وهذه
وربما مفردات، قائمة هنا الوجود هرمية يف للرُّتَب النشوئي التطور لوصف املستخدمة
من أنه األفالطونية البديهيات من «االنبثاق». عن تكلم إذ أفلوطني لغة فيه أثَّرت أيًضا
أو املصادفة أن أوغسطينوس يعتقد ولم ِعللها. يف متضمنة املعلوالت كل أن املحتمل
نستخدمها كلمة «املصادفة» للعالم. املذهل التصميم أو النظام يف دوًرا لعبت العشوائية
علٍة دون يحدث يشء من وما األكاديميني). عىل ا (ردٍّ العلة نعرف ال أننا يصادف عندما
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شذوذات إليه بالنسبة تمثِّل ولم الكون؛ بعقالنية واثًقا أوغسطينوس كان هللا). (مدينة ما
الحرة. االختيارات نزوات سوى واضحة

باقتباساٍت االعتقاد هذا دعم ويمكن اإلناث، يف الَقْدح أوغسطينوس عن يشيع
عارضأوغسطينوس فقد ا؛ جدٍّ إيجابية لسانه عىل جاءت التي بعضاأللفاظ لكنَّ انتقائية،
بحسبها التي كورنثوس) أهل إىل األوىل (الرسالة بولس القديس لكلمات الحايل البيان
وليس جسًدا يختلفون والنساء الرجال بأن وآمن صورته. عىل األنثى، ال الذكَر، الربُّ َخَلق
أن والثابت الواضح من أنه اعترب أخرى، ناحية من العقلية. امللكات حيث من أو روًحا
رفيٍق إىل بحاجة آدم كان «لو إذ األول؛ املقام يف بيولوجية للمرأة األساسية الوظيفة
منحه وإذ آخر؛ رجًال ا حقٍّ الرب َلَمنَحه طيبة، ورفقة بحق ذكي حوار يف رشيك بمعنى
التكوين). ِسفر عىل َحريف (تعليق البرشي» الجنس استمرار ضمان نيته كانت فقد حواء
شأنها وداعمة، خادمة تكون أن الزواج مؤسسة يف املرأة دور أن أوغسطينوس وافرتض
رشكاء إن روعه. من وهدَّأت املزاج املتقلب الخائن رفيقها لت تحمَّ التي مونيكا شأن
،(De bono conjugali الصالح الزواج (حول جنب» إىل جنبًا «يسريوا أن يجب الحياة
املعارص؛ عاملنا من مناطق يف متَّبعة زالت ما التي العادة عىل باألىس شاعًرا كان وربما
الزوج أن ورغم واألمتعة. األطفال تحمل خلفه من وزوجته املقدمة يف الزوج يميش حيث
الزوجية الحقوق يف متساوينْي كانا فقد العامة، الحياة يف متكافئنَْي يكونا لم والزوجة

التوراة). عن أسئلة فاوست؛ عىل ا (ردٍّ
التوجهات أن مفاده الذي االعتياديَّ األمر أوغسطينوس مقوالت من عدد ويبنيِّ
داَن الذي والرجل الجنسانية. نحو السائدة التوجهات تحددها ما كثريًا النساء عن العامة
له تلبِّي امرأة مع نفسه الوقت يف وعاش الصوفيني باملانويني الفرتات من فرتة يف بالوالء
للمسيحية اعتناقه أجربه لقد األقوال. متضارَب يكون أن ع املتوقَّ من الجنسية احتياجاته
الجنس نبذ أن حقيقة مع تعارض ربما للجسد إيجابيٍّا تقييًما يتبنَّى أن عىل الكاثوليكية
واملوسيقى الطبيعة بعجائب االستمتاع رشعية عن تُعلن ِعظة ثمة قراره. قلب يف استقرَّ
هللا» «مدينة ويف (العظات). األزواج» بني «والعناق الطعام وأطايب والروائح واألزهار
البعث د سيوحِّ اآلخرة يف أنه مفادها البعض، تبنَّاها فكرة بإنكار أوغسطينوس سارع
فيه سقط مؤسًفا ً خطأ كانت األنوثة وكأن ذكورية، أجساد يف والنساء الرجال أجساَد
بذاته) يتعلق فيما (وخاصة الجنسانية أوغسطينوس هاب أخرى، ناحية ومن الخالق.
الالئي األخوات وحتى بسهولة. لإلنسان العقالنية السيطرة عن تخرج كونها من انطالًقا
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وعيٍّ بال صوابَهم الرجاَل يُفِقدَن أن يمكُن النساء أن من ُحذِّرَن هيبو َدير يف يخدمَن كنَّ
(الرسائل). فحسب واحدة بنظرة منهنَّ قصد وال

التكوين» ِسفر عىل َحريف «تعليق باسم املعروف أوغسطينوس ُمَؤلَّف يحوي ال
تتعلق مشكالت حول النقاشات من العديد م يقدِّ العمل لكن الجدلية، الفقرات من الكثريَ
طوال واضح واإلنجيل األفالطونية بني ما القائم والتوتر اإلنسان. وطبيعة الخلق بفكرة
بأن أقوى وعيًا يميز أنه اعتبار عىل التعليق قراءة املمكن ومن املؤلَّف، ذلك يف الوقت
حياته إبَّان مرة ذات ظن مما أكرب بينهما مسافة يضع أن إىل اضطر أوغسطينوس
يستقر أساسيٍّا رمًزا النص، يف اسًما يُذكر لم الذي فرفوريوس، وكان كاسيكياكوم. يف
بطابعه يتسم فهو الجدل، من نسبيٍّا القليل يحوي الكتاب وألن التعليق. كواليس وراء
حياته أواخر يف كتبها التي «املراجعات» يف أوغسطينوس نظر عندما واملؤقت. التفسريي
كتابًا كونه دون يحول بما فيه مبالغ بشكل ومؤقت تَنَبُّئيٌّ بأنه شعر العمل، هذا عىل

السلبي. الحكم هذا الحديث القارئ يوافقه أن ا جدٍّ املستبعد ومن مفيًدا.
املواطن من العديد يف حتى جالءً أكثر باألفالطونية أوغسطينوس انشغال يبدو
يف أخريًا منه انتهى الذي العمل وهو «الثالوث»، باسم املعروفة عرش الخمسة بالكتب
يف بداية الكنيسة، تقليد مع األوىل السبعة الكتب تتعاطى عمره. من والستني الخامسة
حدٍّ إىل أبهره ولقد األرثوذكسيني. الالهوت وعلماء امُلعلقني لدى ثَم ومن املقدس الكتاب
كامل بجيل قبله بواتييه أسقف هيالري القدِّيس خطَّه الذي املتقن الرئييس العمُل كبري
وأوغسطينوس هيالري تناولها التي املحورية املسائل بني ومن نفسه. املوضوع حول
لقد الرابع. القرن أوائل يف باإلسكندرية بأبرشية قسيس بآريوس، تحديًدا تتعلَّق مسألة
أن يمكن املقدس الثالوث مذهب أن مفادها التي بأطروحته واسًعا جدًال آريوس أشعل
اآلب، حيال لالبن واألخالقية امليتافيزيقية بالدونية اإلقرار طريق عن التوحيد مع ينسجم
املعارضة املناقشات أن معني لسبب استناًدا أوغسطينوس وشعر ا. حقٍّ عليها باإلرصار أو
بالقرن اليونانيني الالهوت علماء أفاضل وفيهم األرثوذكسيني، الُكتَّاب خطَّها التي آلريوس
الالزم من أكثر مبدئية تنازالت هناك كانت فقد الالزم؛ من وقوة فعالية أقل كانت الرابع،
يف «الثالثة َفْهم إمكانية األخرية الثمانية الكتب تستكشف التفكري. يف آريوس ألسلوب
يناظر ولذا البرشي؛ النفس علم من املستخلصة القياسات من سلسلة بواسطة واحد»

والفهم. اإليمان عن املضادة أطروحتَه العمل نصفا
له املنافسة الفكرة أيًضا رفض بل وحسب، آريوس األرثوذكيس التقليد يرفض لم
واالبن اآلب أن ومفادها سابيليوس، يُدعى الثالث بالقرن مغمور بمهرطق واملرتبطة
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هذا رفض القول، وخالصة الواحد. للرب سماٍت عن تعرب صفات إال هي ما والروح
إىل بالنسبة كاملة. أسماء أو وحسب صفات مجرد والروح واالبن اآلب أن فكرة املذهب
يبدو األمَر املسألة هذه جعلت العرص، بذلك املسيحيني غري املتأملني الفلسفيني الباحثني
طريقة لكن ساٍم، رسٌّ «الرب» أن صحيح العقالني. الفهم يتحدى التثليث مذهب وكأن
ال شعائرية تعويذة إىل أقرب يكون وكاد مفهومة، غري بصيغة أشبه بََدت هذه الحديث

منها. الوثنيون املفكرون سخر املسألة، هذه ذُكرت وعندما املنطق. إليها ينفذ
واحد آٍن يف وثالثة واحًدا الرب كون مفهوم أن ويرس بسهولة أوغسطينوس أثبت
الشخصية طبيعة يف البسيط التأمل أن لدرجة َدة امُلَعقَّ الرطانة عن تماًما يكون ما أبعد
وهذه واإلرادة، واملعرفة الوجود بثالثية االستبطان ييش فوريٍّا. نموذًجا يقدم البرشية
هناك ببساطة مكافئة. أهمية وذات بالتبادل تداخليٍّا ارتباًطا مرتبطة الثالث العمليات
العاشق أو والحب، واملعرفة العقل أو واإلرادة، والذكاء الذاكرة مثل: أخرى؛ ثالثيات
ألوغسطينوس الثالثيات تلك من أيٌّ تتيح ال ولكن، بينهما. يربط الذي والحب واملعشوق
يف بل الجسد، يف اإلنسان لدى صورته توجد ال الذي الرب إىل به يرتقي بسيًطا سلًَّما
عن باكتساح التمثيلية القياسات أجابت لقد بالذات. والوعي واملنطق الحرية ويف العقل
وتعددية مرونتها لكن سخيف. هراء واحد» يف «الثالثة مفهوم أن ظنوا الذين النقاد أسئلة
إىل التوصل تم الرب. إىل املفاهيم هذه تنقل بأن لعقولنا تسمحا أن من أعظم معناها
التفكري وحدة يف وتحديًدا واألخري، عرش الخامس الكتاب يف وأفضله تمثييل قياس أقرب

والحب. املعرفة بني الوثيقة العالقة ويف واإلرادة والكالم
تماثًال يعني ومعارصيه، أوغسطينوس إىل بالنسبة التمثييل»، «القياس تعبري يكن لم
عن الحديث أن من تحذيرات أورد واحد موضع يف ورياضيٍّا. محدًدا شيئًا بل غامًضا،
تجسيًدا املطاف نهاية يف فيميس الالزم، من أدقَّ يكون أن يمكن للرب التمثييل القياس
أنه اعتبار عىل العقل عن يتكلم ولم وعملياته، العقل بوحدة سلََّم لقد (العظات). له
«آثار» عن بحثه ضغوط تحت ذلك، ومع تواصلية. غري أقساًما أو مستقلًة قدراٍت يمتلك
توحي أنها عىل أحيانًا لغته تفسري يمكن اإلنسان، روح يف املقدس الثالوث «بصمات» أو
أن يستطع لم فهو الالهوتية؛ بصعوبته الحقيقة هذه وشت للنفس. مستقلة شبه بأجزاء
ففي وجالء؛ بوضوح القدس والروح واالبن اآلب بني التمايز لتفسري اصطالحات يجد
الثاني، القرن نهاية يف ترتليان ومنذ منفصلني. غري نجدهم بالعالم يتعلق فيما أعمالهم
هذا يحمل (ولم واحدة» مادة يف الثالثة «الشخوص عن الالتيني الالهوت علم تحدث
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ألول «الشخوص» اصطالح استُخدم فقد الحال)؛ برضورة ماديٍّا مدلوًال األخري االصطالح
عىل فرسها فقرات عىل الثاني، املزمور يف مثًال القديم، العهد يف عثر ترتليان ألن مرة

مرسحية. شخوص بني حوار أنها اعتبار
امليتافيزيقي للوجود كاصطالح برشوط مقبولة «مادة» كلمة أوغسطينوس اعترب
مسألة لكن وحوادث. مادة الرب يف بأن تلميًحا طياتها يف تحمل ال دامت ما السامي،
ربما إحصاؤه. يمكن وال عدد، ألي متجاوز فالرب كثريًا؛ أرَّقته الثالثة» «الشخوص
كانت لطاملا ماذا؟» «ثالثة السؤال عن يجيب أن دون «ثالثة» يقول أن املرء يستطيع
يحرتم أوغسطينوس وكان الكنيسة، يف ًسا مقدَّ مجتمعيٍّا تقليًدا الثالثة» «الشخوص فكرة

الالهوت. وعلم الفلسفة من كلٍّ يف استخدامه
تعربان كلمتني واالبن اآلب اصطالَحي أرسطو، بلغة مستعينًا أوغسطينوس، وجد
هو فاآلب مادي؛ غري لكنه عالئقي، اصطالح الثالوث أن اقرتح وعليه ما؛ عالقٍة عن
الوحدة إىل بالنسبة داخلية باآلب عالقته إن (أي «مولود» واالبن الربوبية، مبدأ أو الينبوع
القدس والروح العارض). املخلوق النظام تعويل من يشبهها ما لها وليس املقدسة

يوحنا. القديس إنجيل من مستخلصة والكلمة منهما؛ «تنبثق»
بواتييه أسقف (هيالري ألوغسطينوس السابق للجيل الالتيني الالهوت علم تناول
واالبن. اآلب من ينبثق أنه اعتبار عىل القدس الروح بالفعل ميالنو) أسقف َوأمربوسيوس
«انبثق القدس الروح بأن قالت القسطنطينية مجلس يف بها معرتَف يونانية عقيدة ثمة
للغرب. مالئمة غري كنسية قرارات واتخذ غربي، تمثيل املجلس لذاك يكن ولم اآلب». من
أوغسطينوس؛ وفاة بعد سنة ٢٠ من ألكثر الغرب عن غائبة كانت عقيدًة أقرَّ أنه والحقيقة
عن تنبثق الروح أن عىل التأكيد يف للرتدد أوغسطينوس يدعو سبب هناك يكن لم ولذا،
من التثليث فكرة يحمي الطريقة بهذه املسألة تناول أن أوغسطينوس شعر واالبن. اآلب
الرب وحدة عىل بالكامل أكرب تشديًدا أَْضَفت ولقد متساٍو. غري متدرج كثالوث فهمها
العقيدة إىل أوغسطينوس صيغة تسلَّلت ا جدٍّ تدريجي بشكل اليونانية. بالصيغة مقارنة
ما الفجوَة ع توسِّ مشكلًة النقطة هذه أمست قرون، بأربعة وبعدها الغرب. يف الشعائرية
الوسطى للقرون املنتمي الغرب داَفع والغربي. الرشقي اليونانيني املسيحينْي العاملنْي بني
القرن يف وحتى البابوية. السلطة إىل استناًدا العقيدة يف «واالبن» عبارة إقحام عن
بصيغة الرباني العشاء تناول من استُبعدوا الذين املسيحيون احتفظ عرش، السادس
األديرة تبادر لم أخرى، ناحية ومن األصيل. عيِّ امُلَجمَّ النص مقابل يف أوغسطينوس

أوغسطينوس. إضافة بزيادة إيطاليا جنوبي الكاثوليكية

98



والثالوث الخلق

الرابع. القرن ميالنو، أمربوسيوس، للقديس معارصة فنية لوحة :1-8 شكل

الغربية املفاهيم عىل األثر عميق التثليث فكرة بيان يف أوغسطينوس لجهود كان
عاملية»؛ «روح يف تشرتك األرواح كلَّ أن فرفوريوس ظنَّ بالشخصية. املتعلقة الالحقة
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حياته بداية يف أوغسطينوس واستغل املادي. الكون يف والحيوية الطاقة لكل مصدر
وجود ال أنه قطُّ أوغسطينوس يزعم لم حياته أواخر يف ولكن، العاملية. الروح فكرة

أنه: بافرتاض شبابه يف ع ترسَّ أنه ظن لكنه كهذا، لكيان

فإذا ال؛ أم عاملية روح هناك أكانت سواء العالم، هذا ليس الرب إلينا بالنسبة
يكون أن فيستحيل هناك، تكن لم وإن خلقها؛ فالرب عاملية، روح هناك كانت
قوة فهناك عاملية، روح هناك تكن لم لو حتى ولكن أحد. أي ربَّ العالُم

(املراجعات). املالئكة خالل من وتعمل الرب تطيع حياتية

موضع تعيني إىل فرفوريوس لغة مالت الوحيدة. املشكلة ربٍّا العالم َجْعل يكن لم
متفردة روح كل أوغسطينوس إىل بالنسبة املادي. التمايز يف بل األرواح يف ال التفرد،
اإلنجييل املفهوم أن أوغسطينوس اعترب ذلك، عىل عالوة الرب. مراد الشخيصيف بمصريها
اإلبداعية الجوانب وعىل اإلرادة عىل للتشديد نظًرا األفالطوني؛ التقليد عن ينفصل للرب
الالمادي فحسب يعني ال وأمىس الشخصية معنى تطور ذلك وعىل واملتفردة. واألصلية
التعريف أفصح لقد مشرتك. وغري مميز هو ما كذلك بل لإلنسان، الداخلية والسمة
للكائن الفردية «املادة باعتباره بوئثيوس الفيلسوف قدَّمه الذي للشخص الكالسيكي

بالفعل. أوغسطينوس يضمره كان ا عمَّ تفصيًال العقالني»
التي بالفكرة الوجود هرمية قمة عىل املستقر السامي الثالوث مفهوم يكن لم
أصحاب يسقط أن دون طويلة لفرتة الجدد األفالطونيني عقول منها تسخر أن يمكن
النحو هذا عىل وفرفوريوس أفلوطني عمل ولقد منها. ميئوس تناقضات يف العقول تلك
اعتبار علة تفسري يف ذلك ويساعد العاملية. والروح والعقل بالواحد املتعلقة بغيبيتهما
يسهل حقيقًة الثالوث هو الرب أنَّ مذهَب الحق» الدين «حول مؤلَّفه يف أوغسطينوس
اإلله د تجسُّ فكرة فهم يمكن ال بينما الفلسفي، املنطق طريق عن بيرس إليها الوصول
بالفرضية الشديد أوغسطينوس تمسك النقطة هذه وتعكس اإليمان. تواضع يف إال
الكشف مراحل من مرحلة املنظم غري التاريخي التدفق أن مفادها التي املسبَّقة املسيحية
تاريخية حياة يف جوهرها، يف لإلنسان، امُلنقذة الرب كلمة دت تجسَّ اإللهية: الذات عن
كان أوغسطينوس أن ورغم وفيه. تاريخي مرئي مجتمع عرب مشهودة والكلمة شخصية،
إىل بحاجة كان ولذا، رسمدية؛ تجريدات يف يكمن الخالص أن يعتقد لم فإنه أفالطونيٍّا،
نفسه الوقت يف ر يوفِّ وتفسرٍي عنه، وتعرب املحوري الديني إيمانه من تنبع تاريخية نظرة
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استحالة ورغم التاريخية، التجربة كوارث كل رغم اإللهية بالعناية اإليمان عن دفاًعا
البرشية. للطبيعة الحايل للوضع كئيب تقدير سوى يشء أي تبنِّي

الحكمة عن تماًما متمايز وأنه الدنيوية املعرفة غاية التاريَخ أوغسطينوس واعترب
بتطبيق تجاوزه يمكن والعقل الحس عاَلَمي بني ما األفالطونيَّ االنفصاَل لكن العليا.
فريفع يستخدمه أن الرب يستطيع مقدس بسلُّم أشبه باعتباره للتاريخ املسيحي املفهوم
التاريخ يسوع عرب الرسمدي إىل الزائل ومن التأملية الحياة إىل النَِّشطة الحياة من الروح
الدرب عىل بواسطته نمر وإننا الثالوث). فاوست؛ عىل ا (ردٍّ اإليمان مسيح يصبح الذي

(العظات). الرسمدية األبدية رؤية إىل املؤدي
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(انظر األول القرن إىل واملسيحية القدماء الوثنيني املفكرين بني الجديل الرصاع يرجع
من امليالدي الثاني القرن يف الوثني سلزوس هجوم عىل الرد وجاء الرسل). أعمال
قسطنطني من وبدايًة أوريجن، ِبَدوره فرفوريوس هاجم الثالث. القرن يف أوريجن ِقبَل
باملسيحية. طويًال، يعش لم الذي املضطرب يوليان بخالف األباطرة، دان فصاعًدا
الذين الفالحني وكذلك األثرياء، األرايض وأصحاب األرستقراطية الطبقة أبناء أغلب لكن
املفكرين بأن نقول وال متعددة. آلهة بعبادة والتزموا متحفظني ظلُّوا أراضيهم، يف يعملون
محطَّ املعابد يف يعبدونهم الناس كان الذين األرباب كان فلطاملا القديمة؛ باألساطري آمنوا
لكن املحارضات. قاعات يف تهذيبًا أكثر نحو عىل وُقوِّضوا املسارح، خشبات عىل سخرية
شك ال املستحسنة. حالتها عىل املرئية غري القوى الستبقاء متلقاة طرًقا كانت الطقوس
تلك وهجران العسكرية. والهزيمة األوبئة وانتشار والجفاف املجاعة إىل أدى اإلهمال أن
إىل وبالنسبة عليا. طريقة التباع يدعوه داعيًا املرء لدى أن يُفرتض أنه يعني الطقوس
والصور التضحيات وكانت للروح، الداخيل التطهري يشء أي من أكثر املهم كان كثريين
تقدير. أحسن عىل رموز ومجرد تشتيت، محَض نوعها كان مهما الخارجية والطقوس
هاجمها إذ أهمية أكثر وأمست ة، مهمَّ القديمة الطقوس كانت آخرين، إىل وبالنسبة
كانوا امليالدي الرابع بالقرن الجدد األفالطونيني بأن القول املمكن ومن املسيحيون.
ظواهر تصاحبها كانت الحاالت بعض ويف الوسواسية، بالطقوس كبري بقدر ملتزمني
تماهي عىل تَُشدِّد وكأنها بدت بطريقة ترصفوا ولقد معتقداتهم. عن للدفاع إعجازية

والتنجيم. والسحر الشعوذة مع املسيحية النظر وجهة من الوثنية الطائفة
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نظٍر؛ ِوْجَهتَْي فرفوريوس كتب قبُل)، من رأينا (كما الطائفة بمسألة يتعلق وفيما
أنها شك وال السحيق، التقليد ثقل لها كان القديمة الطقوس بأن أقرَّ ناحية، فمن
الحيوانات. من القرابني فرفوريوس مقت أخرى، ناحية ومن رشيرة؛ أرواًحا اسرتضت

املرتد. يوليان اإلمرباطور :1-9 شكل

من سلسلًة اإلمرباطورية السياسة أقرَّت أوغسطينوس، فيها م ُرسِّ التي الفرتة وقرابة
الكراهية تولُّد ذلك عىل ترتَّب الوثنية. الذبائح وحظر املعابد بغلق تقيض التي املراسيم
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األرواح يف خسائر عن أسفر املسيحية ضد شغٍب حدِث من أكثر ووقع للكنيسة. الشديدة
قوطيي لتفادي خاصة قرابني وثنيني أرستقراطيني ٤١٠ قدََّم روما ويف واملمتلكات.
وبولس بطرس شفاعة يستجُدون املسيحيون الدين رجال كان بينما ألريك، القائد
أبَدوا جنوده لكن املدينة، ألريك نهب للمدينة. الراعني القديسني من وغريهم ولورانس
عدد وجود بسبب وقعت الكارثة أن املسيحيون وظن املسيحية. للكاتدرائيات احرتامهم
ِلَم وتساءلوا القدماء، لألرباب املسيحيني تجاهل الوثنيون والم الوثنيني. من ا جدٍّ كبري
الرابع يف الخالدة املدينة سقوط أثار ولقد عدًدا. أكثر املسيحية العصور يف الكوارث كانت
أهميتها من أعظم رمزية أهمية لها كانت التي وهي ،٤١٠ عام أغسطس من والعرشين
أن وشك عىل املسيحية كون عن وحواًرا التاريخ، يف اإللهية العناية عن نقاًشا السياسية،
أوغسطينوس رشع الجدل، هذا احتدام ظل ويف الرومانية. اإلمرباطورية انهيار إىل تفيض
بالفعل ظهرت أن سبق أفكاًرا فيه طرح هللا»، «مدينة اه سمَّ « وشاقٍّ ضخم «عمل كتابة يف
كانت الجديدة الطرح طريقة لكن علماني، وهو ألَّفه الذي الحق» الدين «حول كتابه يف

املنظور. حيث من أوسع
متعمًدا نقيًضا يمثل بحيث واختاره الزبور، من الكتاب عنوان أوغسطينوس استقى
معركة الكتاب ذلك من أجزاء وكانت وشيرشون. أفالطون من لكلٍّ «الجمهورية» لكتابَي
العمل هذا من فصًال ٢٢ تأليف استغرق أوغسطينوس. وبني بينهما الوطيس حامية
بلغ عندما وأنهاه العمر من والخمسني التاسعة يف وهو تأليفه بدأ فقد عاًما؛ عرش ثالثة

والسبعني. الثانية
أن ويرون متعددة آلهة يعبدون الذي املرشكني عىل األوىل الخمسة الفصول أجابت
رجاًال اآللهة تلك تكن أََلْم ولكن متفرد. بشكل الرومانية املصالح تحمي القديمة اآللهة
للعقيدة العتيقة الدراسَة عظيًما استغالًال أوغسطينوس استغل لقد فحسب؟ مؤلهني
تفاهة الجوانب بأكثر وشاملة واسعة بإحاطة واملثقلة فارو، الشهري للعالم الرومانية
ُوِضَع كتاب من للرشك وصفه أوغسطينوس جمع ِلَم املرء ويتساءل الوثنية. للطائفة
سابقة قليلة سنوات حتى أفريقيا يف الجارية األحداث وصف من بدًال قرون خمسة منذ
اهتماماٍت أنفسهم، عن دفاًعا ربما املعارصون، الوثنيون املفكرون اكتسب لقد وحسب.
للقديس سكيبيو» حلم عىل «تعليق يف ذلك املرء يرى أن ويمكن قديم، هو بما قويًة
ليست أنها للمسيحية املناوئة محاجتهم ومفاد الوثني». الشمس «عيد أو ماكروبيوس
أن كيف ببيان موثوقة، سلطة من انطالًقا أوغسطينوس، وبادر البدائي. األصيل التقليد

للحرج. ومثرية ملهمة غري كانت البدائية األصلية املسائل
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الخامس، القرن منتصف إىل وترجع اإلطالق، عىل مخطوطة أقدم هللا»، «مدينة :2-9 شكل
فريونا. بمدينة

يعيدون كانوا الذين الجدد األفالطونيني إىل العارش حتى السادس من الكتب َهت ُوجِّ
البرشية بني ما الوسطاء دور اآللهة تلعب حيث للتطهري؛ كدرب الرشكيَّ التقليد تفسري
من الكثريَ أبوليوس األفريقي لزميله األفالطونية الكتابات وأتاحت العوالم. وأسمى

للنقاش. النصوص
لألفالطونية نفسه الوقت يف والنقديَّ الودود نقاشه بأن دراية عىل أوغسطينوس كان
ال مقدسة سلطة باعتباره أفالطون مع تعاملوا الذين املعارصين املتحمسني سيصدم
حداثيٍّا فرفوريوس يف وجد أوغسطينوس ولكن أبًدا. كتاباته يف يشء أي تعديل ينبغي
باملسيحية صلة أقرب جعله الطريقة وبهذه ثورية، بطرق األفالطوني التقليد تفسري يعيد

فرفوريوس. يكرهها التي
الذات وتطهري الرواقية الذاتية والكفاية الرومانية اإلمربيالية أوغسطينوس رفض
باعتبارها به) يدين الذي الشخيص والدين الشديد إعجابه (رغم الجديد األفالطونيَّ
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ال للبرشية املطلق التوتر أن أوغسطينوس ورأى والغرور. الكرب عن لتعبريات تنويعة
أداتني نفسه بالقدر يكونا أن يمكن اللذيْن واملنطق العاطفة بني ما التوتر يف يكمن
عن أوغسطينوس يدافع هللا»، «مدينة كتاب من عرش الرابع الجزء ويف الذات. لتأكيد
وهاجم عمد، عن الخالق وضعها البرشية الطبيعة يف حميدة مكونات باعتبارها املشاعر
ومن أساسية؛ برشية نزعة فالحب كبتها؛ يجب املشاعر بأن الرواقية الفكرة أوغسطينوس
اإلنساني األعىل املثل كان والجريان. الرب نحو أي السليم؛ النحو عىل توجيهها ينبغي ثَم
هذه ولتحقيق إلهي. هو ما مع املساواة حد إىل اإلنسان بكرامة باالرتقاء يقيض القديم
جسماني. يشء كل عن بالنأي الروح» عودة «عن فرفريوس أطروحة أوصت الغاية
فقد أخرى، ناحية ومن الرشور. وأصل الجسد بني ما املماهاَة أوغسطينوس ورفض
الحياة، هذه يف يناله أن يمكن لإلنسان خري أسمى بأن االفرتاض الوهم من أنه اعتقد
أعظم ويكمن التكنولوجية. أو الثقافية أو االجتماعية إنجازاته يف عليه العثور ويجوز
الحياة، هذه ِلِقيَم نبذًا ذلك يقتيض وال وبمعيته. الرب يف األبدية الحياة يف لإلنسان خري

نسبيًة. يجعلها لكنه
الرومانية اإلمرباطورية عن تماًما بالتخيل هللا» «مدينة كتاب يف الفقرات بعض توحي
الخبيثة للهيمنة تسعى للسلطة نَهمة منظمات باعتبارها السياسية املؤسسات وكل
فيها تناول التي سالوست املؤرخ صفحات أن شك ال للضعيف. القوي واضطهاد
ويقتبس أوغسطينوس، يف أثَّرت الروماني الجمهوري التاريخ يف الطاحنة الرصاعات
بالثراء يتَّسم كان الروماني املجتمع إن قال إذ لسالوست الالذع املأثور القوَل مؤيًدا
أن الطاحنة) الرصاعات تلك ضحايا من (واحد شيرشون ورأى العام. والفساد الشخيص
املصلحة بروابط وشائجه وتتوثَّق قانون، نظام لديه يكون أن يجب منسجم مجتمع أي
يكون أن عن قطُّ الروماني التاريخ يتوقف لم ذلك، ومع املتبادل. والتعويل املشرتكة
فيه تسود مجتمًعا الرشكيُّ املجتمع يكون أن يمكن كيف العدوانية. بالغزوات قائمًة
واسع» نطاق عىل لصوصية مؤسسات الحكومات فستُْميس العدالة، انتُزعت «إذا العدالة؟

هللا). (مدينة
إمرباطور بمعرفة العدالة تحقيق اآلن أيمكن املسيحية. العصور اآلن حانت ولكن
من شبابه يف أوغسطينوس كتب املسيح؟ يف املتجيل الواحد للرب الحقة بالعبادة يُقرُّ
— تكون أن املمكن من كان أو — كانت السؤال هذا عن اإلجابة وكأن آلخر آن
إمكانية ويتيح املريض، امُلنَْهك املجتمع إحياء يعيد كان املسيحية اعتناق وكأن باإليجاب،
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للكنيسة الداعم اإلمربيايل بالترشيع وكأنه (الرسائل)، عادلة» «إمرباطورية تأسيس
الدوناتية، تبنَّته الذي ذلك مثل االنشقاقي والخالف الوثنية للطائفة واملناوئ الكاثوليكية
De املسيح وعناية األصلية (الخطيئة مسيحية» «إمرباطورية اإلمرباطورية ستصبح
الكتابات يف وحسب األخرية العبارة (تَِرُد .(gratia Christi et de peccato originali
يتحدث أن له وطاب املواضع، من العديد يف ضمنية الفكرة لكن ألوغسطينوس، الضخمة
عىل الحكومات جميع يف متأصلة ليست فإنها ذلك، صح وإن املسيحي».) «العالم عن
الكنيسة تدمري وتحاول والوالء، السلطة احتكار وراء تسعى تجعلها لدرجة النحو هذا
عرشة الثالثة (الرسالة بولس القديس َم قدَّ ذلك، عىل عالوًة لسيادتها. تهديًدا باعتبارها
لدن من تنظيمية أداة باعتبارها للحكومة إيجابي لتقييم رسميٍّا دعًما رومية) أهل إىل
تسد األقل عىل فهي الفردوس، دخول عىل املرء تساعد تكن لم وإن اإللهية، العناية

الجحيم. إىل الطريق
هذه مثل يستخدم هللا» «مدينة بيمينه خط الذي الناضج أوغسطينوس يعد لم
للمسيحية قسطنطني اعتناق القى فقد السياسية؛ الِبنى يصف إذ التفاؤلية الكلمات
الكتاب من عرش التاسع الجزء يحلِّل لأللفية. د يمهِّ لم لها اعتناقه لكن شديًدا، ترحابًا
فالعلمانية شك؛ بال قطًعا متمايزتان وهما واإللهية. األرضية املدينتني بني ما القيم تداخل
السلطة أجل من املنظَّمة الدنيوية فاملدينة القدس؛ عن تختلف وبابل القداسة، عن تختلف
وراء يسعى واإلنسان السماوية. املدينة عن املرشقني بُْعَد تبعد واملتعة والراحة والثروة
هذا إىل ،(١٣ (متَّى املطابقة الكنيسة بمعرفة الدنيا الحياة هذه يف حتى هللا مدينة ِقيَم
املدينتني فإن ا، حقٍّ رؤيويٍّ نطاق يف يكمن الفارق أن رغم ولكن الرب. ململكة الحد،
اليشء تقصدان ال أنهما رغم والسالم، العدل وهما أال فيهما؛ تشرتكان بشيئني معنيتَّان

الكلمتني. بهاتني بالضبط نفسه
أعىل أن أوغسطينوس والحظ للفقراء. متحيزًة هللا مدينة كانت بالعدالة، يتعلق فيما
تودد الذي القديم االجتماعي النظام عن مدافعني عموًما كانوا الوثنية عن صوتًا املدافعني
أدرك هللا). (مدينة عليهم يعوِّلون الذين تابعيهم األثرياء واستغلَّ األغنياء إىل الفقراء فيه
املعدمني الفقراء من بسجلها الكنيسة وخزانة الخاصة الزكاة كانت كم أوغسطينوس
أبعاد كانت فقد بالغرض؛ تفيان ال الفقراء مطعم من طعامهم يوميٍّا يتناولون الذين

هللا). (مدينة توزيعها امُلعاد بالرضيبة إال املعوزين حاجة سدِّ من بكثري أكرب الفقر
التنفيذ موضع توضع أن يستحيل الجبل عىل العظة بأن وثني مفكر حاجج عندما
بأن خجل دون أوغسطينوس أجابه اإلمرباطورية، عىل القضاء دون الواقع أرض عىل
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مبادئ فإن ولذا باملرة؛ سالم يف مجتمع أي يعيش لكي السبيل ليس للجروح القصاص
املورس فاملجتمع وطمأنينته؛ الدنيوي العالم بسعادة باملرة صلة ذات غري تكن لم املسيح
التي الشيطانية والحسد والِكْرب الخوف مشاعر من يعاني والسلطة بالثروة املهووس
من جيل غضون يف الغرب يف سيحدث ِلَما مشهودة ببصرية فاحًشا. ثراءً األثرياء تطارد
اإلمرباطورية خلف إذا سعادة أكثر مكانًا سيكون العالم أن إىل أوغسطينوس أشار وفاته،
القوطيني تََسُع الرب فمملكة هللا)؛ (مدينة حجًما األصغر الدول من عدٌد املتكربة العظيمة

سواء. حدٍّ عىل والرومان
بأن دراية عىل كان فقد الوطنيني؛ اإلمرباطوريني أوغسطينوس لغة أغضبت
الهالك، لها مكتوب الرومانية اإلمرباطورية أن يعتقد ولم وتضمحل. تقوم اإلمرباطوريات
الرومان. سقط إذا وحسب روما ستسقط له. املعارصين املتشائمني بعض زعم كما
يعتمد أمر سوءها أو العصور ِطيب «ولكنَّ فيها، يعيشون التي العصور الناس لعن
شخصيٍّا» بنا مرهون وهو االجتماعية، الحياة طيب ومدى للفرد األخالقي الجانب عىل
األزمان من غريه دون بَِشع زمانه أن يعتقد جيل كلَّ أن أوغسطينوس والحظ (العظات).
املدنية القيم تكن ولم جيله، يف تدنَّيَا كما قطُّ يتدنَّيَا لم والعقيدة األخالق وأن (العظات)،
الجربية، يهاجم أن واجبه أن أوغسطينوس وظن عرصه. يف كانت كما للخطر عرضة أكثر
فمن يرام؛ ما غري عىل األمور سارت إذا باملسئولية ليستشعروا الناس يستنهض وأن

املستقبل. يف سيحدث فيما رأي لهم يكون أن املمكن
حدٍّ عىل واإلمرباطورية الكنيسة إليه سعت الذي «السالم» أوغسطينوس يَُعرِّف لم
الرصاع يف عابر أو هشٍّ وسط لحلٍّ نتاًجا كان وكأنه فحسب مدنية أو سياسية ِبلُغة سواء
ضمان يمكنها فحسب القوية الحكومة بأن أوغسطينوس سلََّم السلطة. أجل من األبدي
مع وتَعاَمَل االجتماعية، االضطرابات من خوف دون العيش من وتمكينهم للناس السالم
غنى ال باعتباره شديد، باحرتام — كبري حدٍّ إىل به ا ُمِلمٍّ كان الذي — الروماني القانون
الناس عىل قاضيًا نفسه من يجعل أن مثًال املرء عىل ينبغي وال املجتمع. لتجانس عنه
نظًرا رضوريان؛ والحكومة القانون إن طريق. قاطع يواجه إذ يمينه ملك القانون وكأن
الوقت ويف البرشي. القلب يف املوجودة للمجتمع املناوئ والفساد والجشع التشوُّه لطباع
دون السلم من حالة فرض دون تَُحول لدرجة بشدة يتعمق الفساد هذا فإن نفسه،
الحقيقي والسلم ه. حقَّ حق ذي كلَّ تعطي عدالة السلم وأساس الشافية. اإللهية العناية
وينتميان إليه، سيئول الذي النحو وعىل حاله عىل العالم هذا يتجاوزان الحقة والعدالة
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ماكسينتيوس. كاتدرائية من العظيم قسطنطني اإلمرباطور لرأس ضخم تمثال :3-9 شكل
روما. األمناء، قرص

اإللهية العناية تمس الذين املواطنني عدد أن املعروف ومن الرب. لغاية أعىل مستًوى إىل
عظيمة. أهمية ذات تكون أن يمكن األقلية هذه لكن ا، جدٍّ قليلة أقلية يتجاوز ال حياتهم
الفضائل. عىل التشجيع من الرذائل قمع يف فعالية أكثر الحكومة أن وافيًا فهًما فهم لقد
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الفعلية والراحة العام والنظام األمن بتوفري تقيض جسيمة مسئولية الحكام لدى كان
تخلو تكن لم املسئوليات هذه لكن عنهم. والترسية الناس تسلية كذلك وربما والرخاء،
واجب فعليه مسيحيٍّا، القايض أو الحاكم كان وإذا املدنية. الفضيلة عن مسئولية من

بنرشهما. َمْعِنيٌّ هو الذي والحقَّ الخري يدعم بأن وعامٌّ ديني
يجب النظام بأن منه وعٍي دون السياسة املشكالت عن قطُّ أوغسطينوس يكتب لم
لم ما النظام واسعة اضطرابات إىل سيؤدي البرشي الجشع أن فرض عىل يرتسخ أن
وعامله الرب؛ إىل ينتمي العالم أن يعتقد كان فقد ذلك ومع وعقوبات. قيود هناك تكن
الرشيد والترشيع الحكومة عن يتكلم أن واستطاع هوبز، توماس كعالم وحشيٍّا يكن لم
ألساس امتالكهما إدراك وعىل بل وحسب، القوة عىل ال سلطتهما يف معتمديْن باعتبارهما
الحكومة كانت لقد أزيل». «قانون ول الحقة، للعدالة صورة أو ملسحة ثَم ومن أخالقي،
التدمريية القوى واملفروضعىل اإللهية بالعناية املرتبط النظام ملبدأ تجسيًدا إليه بالنسبة
هو ما كل النظام يُبطل ال قد السياق، هذا ويف آدم. سقوط بفعل العنان لها أُطلق التي
واملمتلكات الرق ذلك عىل ومثال مقصودة. غري ألغراضحميدة الرش ع يطوِّ ما بقدِر خطأ

الخاصة.
الرضرين؛ أهون الهيمنة هذه لكن آخر، عىل شخص هيمنة استغالل يُساء ربما
سنحت ومتى الرقيق، تجارة أوغسطينوس َكِره واالنعزالية. الفوىض هو البديل إن حيث
مرة، ذات اْألَْرس. من املضطهدين العبيد لتحرير الكنيسة خزانة يستغل كان الفرصة، له
واستخدمت هيبو، بميناء راسية سفينة من عبيد بتحرير وبادروا مباًرشا إجراءً أهلُه اتخذ
مدقًعا فقًرا الفقراء اآلباء منع الصعب من كان املترضرين. املالكني لتعويض الخزانة
ناقشه وعندما زوجته، باَع مستأجر من مرة ذات أوغسطينوس وحار أبنائهم. بَيْع من
ا رشٍّ العبودية تكن لم ذلك، ورغم زوجته. عىل املال ل يفضِّ أنه الرجل أعلن أوغسطينوس،
ويتناولون الثياب، أحسن ويرتدون رحبة، بيوت يف يعيشون العبيد كان متى محًضا
بالسخرة العاملون فيها يعيش التي تلك من أفضل بيوت إىل ويأوون الطعام، أطايب

العاملة. القوى غالبية يمثلون كانوا الذين
له — ظامًلا كان لو حتى — الرشعي اإلمرباطور أن لدرجة ا جدٍّ ا مهمٍّ النظام كان
. للربِّ وروَحه وعقَله القيِرص لخدمة جسَده يُْخِضع املسيح تابع وكان والطاعة. السمع
لته أهَّ إذا هللا)، (مدينة غريب» بلد يف «كمسافر السياسية الحياة يف يشارك قد أنه ورغم
املجتمع إن إيجابيٍّا. واجبًا بل سلبيٍّا إذعانًا املشاركة هذه تكون أن ينبغي فال لها، مواهبه
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أولئك التجارة؛ مجال يف وكذلك العامة، الخدمة يف بالنزاهة يتحلَّون أشخاص إىل بحاجة
واألثرياء. النفوذ أصحاب وتهديدات للرشوة باملرصاد ويقفون بالشجاعة يتمتعون الذين

نادرون. هؤالء أن أوغسطينوس مالحظات توضح
تمثالن العسكرية والخدمة الجنائية العدالة كانت املسيحي، الضمري إىل بالنسبة
تكون كادت التي النظر وجهَة أوغسطينوس شارك إشكاًال. األخالقية القرارات أكثر
يف مقبولني غري القصوى والعقوبة التعذيب أن مفادها والتي األوىل، للكنيسة عاملية
وجهة إن يقول أن املرء عىل ويجب لإلنسان. مسيحي تقييم إىل تستند مستقلة دولة
مسيحي قانون رجل يدعمه — رأي أيًضا هناك دام ما عاملية» تكون «كادت هذه النظر
لإلمرباطورية الجنائي القانون أن مفاده — الرابع القرن يف الهوية مجهول معتكف
حزًما أكثر يكون وأن القديم، بالعهد الخاص القصاص مبدأ د يجسِّ أن ينبغي املسيحية
عىل متداوًال الصغري كتابه أمىس الوسطى العصور يف التقليدي؛ الروماني القانون من
اعتياديٍّا أمًرا كان الذي للتعذيب بشدة معارًضا أوغسطينوس كان ا. جدٍّ واسع نطاق
يحمل التعذيب كان فقد العظمى؛ الخيانة محاكمات سيما وال الجنائية، اإلجراءات يف
وحكم املطاف. نهاية يف أجساَدهم ويشوِّه يقرتفوها لم بأفعال االعرتاف عىل األبرياء
ما أحيانًا ذلك، عىل وعالوة اإلصالح، نية مع تتوافق ال القصوى العقوبة أن أوغسطينوس
تشدًدا؛ أقل أوغسطينوس كان العسكرية، بالخدمة يتعلق فيما ولكن، األخطاء. تُرتكب
القوة تكون أن يمكن املرسوقة، للممتلكات استعادًة أو النفس عن دفاًعا بأنه سلََّم فقد
عن دفاًعا إال تَُشنَّ أن ينبغي ال الحروب بأن نفسه شيرشون يحاجج ألم مرشوعة.
لتسوية مناسبة وسيلًة الحرب تكن لم أوغسطينوس، إىل بالنسبة الرشف؟ أو النفس
أن أدرك لكنه املسيحية. العصور يف الحروب تقويض يتم بأن األمل وشارك النزاعات،
عظيًما إجالًال املسيحيون يُِجلُّها التي القيم ألجل مقاومته تعني الذي الغاشم العدوان
راسل الرومانية، املستوطنات عىل الغربية الصحراء قبائل رجال أغار فعندما سيستمر؛

دينيٍّا. واجبًا املغريين قمع يعترب بأن إيَّاه ناصًحا املسيحي العسكري القائد
العدائية باألعمال يتعلق فيما النفس ضبط تعظيم بأن أوغسطينوس آمن ذلك، ومع
صحيحة أيًضا كانت الدين يقتضيها التي اإلنسانية الطبيعة إن وسياسية. دينية رضورة
أن يجب فإنها أحيانًا، منها مفرٌّ هناك يكون ال قد الحروَب أن أساس وعىل سياسيٍّا.
بما واالمتعاض بالذل الشعور إىل بالخصم الحال ينتهي فال لإلنسانية، باحرتام تُشنَّ
كانت (كما األرسى قتل األحوال من حال بأي ينبغي وال الرصاع. ثقافة بذور يغرس
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تبدو حرب يف يشارك نفَسه ما جنديٌّ وجد إذا ولكن، القديمة). الحروب يف العادة
أكثر. ال األوامر يُطيع كان أنه لضمريه إراحًة فكفاه ، شكٍّ موضَع إليه بالنسبة عدالتها
عىل باملثل تنطبق كانت عادلة إلمرباطورية الداخيل الجنائي للقانون العامة املبادئ لكن

الدول. بني الرصاعات
السياسة مهنة أن َوأرسطو، أفالطون شأن ذلك يف شأنه أوغسطينوس، يَر لم
عىل قادر العلماني العالم أن يعتقد لم أنه رغم األخالقية، القضايا كافة عن منفصلة

. بحقٍّ عادل مجتمع إقامة
يف الدنيوي للمجتمع الرمزيَّ الرأس روما فيها تمثِّل أماكن هناك هللا» «مدينة يف
النقيض يُعطى هللا. بمدينة إرهاًصا األقل عىل الكنيسة تمثِّل بينما شيطانية، قوات يد
فرضية قبيل من «العلمانية» ل املسبقة الفرضيات يخلق وبذلك له، زخم أقىص التنبئي
بالسلطة األساس يف العالم انشغال إىل ِبصلة يمت ال االهتمام عوالم من عامًلا الدين كون
يف أهمية روما عىل فيها يُضفى نصوص أيًضا هناك ولكْن والجنس. والثروة والرشف
تفشل أنها اعتبار عىل التجريبية الكنيسة إىل يُنظر بينما العالم، هذا من الرب غاية
يقني عىل أوغسطينوس كان العلماني. للعالم لتنازالتها نظًرا إلهية؛ نوايا تحقيق يف
لكنه والسياسية االجتماعية املشكالت بعض ِحدَّة من ف سيخفِّ املسيحية اعتناق أن من
والدولة» «الكنيسة يََر لم أنه للدوناتية املناهضة كتاباته وتبنيِّ فورية. حلوًال يقدِّم لن
ويُشاع الكنيسة يدعم أن يجب املسيحي الحاكم بأن آمن أنه ورغم مستقلتني. كقوتني
القوانني واضعي من بشدة بالذهول يصاب أن املمكن من كان للرذائل، معارضته عنه
أن ينبغي اإلمرباطورية أن إىل ح يُلمِّ أنه وا فرسَّ الذين الوسطى العصور يف الكنسية
لكن الكنيسة، حب أوغسطينوس أُرشب لقد البابا. يرأسهم أن عىل األساقفة يديرها
لحظات يعيش جعلته — سواء حدٍّ عىل والعلمانيني الكهنوتيني — أعضائها إخفاقات

سوداوية. كئيبة
األخرية»: «األشياء ل املسيحي املذهب أوغسطينوس أورد هللا» «مدينة خاتمة يف
الفردوس. ويف الجحيم يف منهما بكلٍّ الخاص أَْوُجهما والسماوية الدنيوية للمدينتني
شك فال شكوًكا. واألسود األبيض بني الخيار لهذا املطلقة الحقيقة بداخله غرست ولقد
أنهما رغم املتفانيني، والخريية باإلخالص يتحلَّون أفراًدا األرض عىل ت ضمَّ الكنيسة أن
الكنيسة ت وضمَّ الدنيا. الحياة هذه يف املالئكية الحالة يدركون أفراًدا عادة؛ مبهمتان
حيث ا؛ جدٍّ دنيوي دافع األمر، بداية يف األقل عىل املسيحية، العتناقهم كان أناًسا كذلك
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امرأٍة ودَّ يخطبوا أن يريدون أو النفوذ، واسع مساند قديس غضب إثارة يخشون كانوا
البعض ودخل تجارتهم. يف وفريًا حظٍّا املسيحية لهم تجلب أن عىل اآلمال يعقدون أو ما،
هؤالء، شأن من يُقلِّل قطُّ أوغسطينوس يكن ولم البدنية، للصحة طلبًا املسيحية يف
كان أسمى. غايات له الدين أن يعلموهم أن ينبغي املسيحية الديانة معلمي أن رغم
وجد اإليمان، بأساس يتعلق وفيما عاديني». «أناًسا أوغسطينوس كنيسة أعضاء أغلب
الذهب إىل منه لالشتعال القابل والقش بالخشب أشبه كان لهؤالء األخالقي السجل أن
أهل إىل بولس (رسالة الرب لحكم التطهريية النار أمام الصمود عىل القادريْن الفضة أو
اآلخرة، يف آمالهم إىل وبالنسبة خطاياهم، لهم يغفر أن هللا يدعون كانوا كورنثوس).
املسيح لفداء املقدس القربان ذكرى يف يلتمسونها التي الرب رحمة عىل يعوِّلون فكانوا
املطالب بأن يوحي رجًال قطُّ أوغسطينوس يكن لم والسابقة. القائمة الكنيسة وشفاعة
الحياة يف املصري أن أو باملتشددة، توصف أن من أقل باملسيحيني املنوطة األخالقية
ويف اآلن الروح رحلة يف أنه يدرك لكنه الدنيا؛ الحياة يف البرش بأعمال يرتبط ال اآلخرة
الحياة هذه ويف الدرب. عىل عارًضا حادثًا إالَّ للجسد املادي الفناء يمثِّل ال الرب مملكة
مقتضيات «بحسب أضفنا، وإذا املسيح، سوى الخطايا من خاٍل أحد من ما الدنيا،
اإللهية)، والنعمة الطبيعة (حول فعليٍّا ذنبًا تقرتف لم العذراء مريم السيدة أن التقوى»،
يخلِّصها الذي هو ابنها وأن األوىل، الخطيئة من مربَّأة تولد لم أنها أوغسطينوس افرتض
(مدينة الجميع يلوِّث العالم هذا يف الحياة تدنيس فإن ذلك، وخالف املزامري). (رشوحات

هللا).
تقض الذين هناك سيكون املوت وبعد متواصلة. طويلة عملية التطهري كان ولذلك
ليس «الجحيم» أن أوغسطينوس ظن (العظات). اسرتاحة تمنحهم أحالم مضجعهم
من الوثنيون َسِخر الرب. عن واملغرتبة الَعِميَة للروح حالة هو ما بقدِر فعيل بمكان
األفالطونيني الفالسفة لكن املسيحية. اعتناق عىل وحملهم الناس لتخويف كفزَّاعة الفكرة
وتأديبًا. تصحيحيٍّا تقويًما هناك وأن عقاب، دون تمر ذنوب من ما أنه ظنوا أنفسهم

ينالونه. الذين لكلِّ تقويمي السماوي العقاب أن عىل أوغسطينوس ووافق
السياسية، النظرية عن بيان أنه اعتبار عىل هللا» «مدينة كتاب مع التعامل الخطأ من
مسار يف علوي سماوي نمٍط استبيان تستهدف تاريخية فلسفة يحوي أنه اعتبار عىل أو
بحيث مصممة الحجة أن نجد العمل هذا من مواضع عدة يف األمر، وحقيقة األحداث.
العالم، تاريخ يف ويخبو عظمى ُقًوى نجم يصعد النمط. هذا إدراك الصعب من كم تبنيِّ
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وبقرارات باملوت التنبؤ إمكانية وعدم والسقوط. الصعود هذا علة قطُّ لنا تتجىلَّ وال
أن فكرة املؤمن ويعتنق املؤكدة. غري األشياء من الكثري هناك أن يعني البرشية اإلرادة
البكاء، عىل اإلنسان الكوارث تَْحِمل وقد الرب. مع ينسجم اإلنسان عقل مع ينسجم ال ما
للفرد أكثر آماًال أوغسطينوس ويقدِّم (الرسائل). بالذهول تصيبه أن ينبغي ال لكنها
الجمعي. للغرور وسيلة تكون أن تحديًدا امُلعرََّضة البرشي املجتمع بمؤسسات مقارنًة
كونه من انطالًقا التاريخ يستشعر أن بسهولة يستطيع أفالطوني من ما حال، أي عىل
املتأصلة وأهدافها املنظورة ومعلوالتها عللها لها بنفسها ومستقلة ذاتيٍّا مكتفية عملية

السببية. حركة يف
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والحرية الكنيسة سلطة عىل — املانوية عىل ا ردٍّ — أوغسطينوس أكَّد ثالثينياته، يف
إلنقاذ هللا نعمة دون من أنه أعلن نراه الحرة، اإلرادة عن كتب عندما حتى ولكن الفردية.
اإلقرار هذا يكن ولم الرب. طريق عىل نفسه يجد أن للمرء يمكن ال الساقط، اإلنسان
يتساءل دوًما «هورتنسيوس» محاورة جعلته لقد والعقل. باملنطق استخفاًفا بالضعف
السادسة بلغ عندما وتحديًدا رشده، فرتة ويف السعادة. تعيني يف املنطق استخدام عن
علََّم الذي العنيد الالهوت لعاِلم عنيًفا توبيًخا أوغسطينوس كتب عمره، من والستني
قال إذ اإليمان عن منفصل العقل أن وظن بالكامل، إيمانيٍّا موقًفا وتبنَّى بنفسه نفسه
كان ذلك، ورغم بشدة»). العقَل «أحبِب (الرسائل عظيًما» احرتاًما العقَل «احرتِم له:
الخطيئة ألن وذلك اإلرادة؛ عزيمة وتُضعف الحكم، تشوِّه الخطيئة أن من يقني عىل أيًضا
ومن السامية؛ الوقائع تأمل عن به وتنأى الخارجية األشياء مع التعاطي عىل العقَل تُكره
ذلك بعد العقل ينميها التي اإليمان» «بذور لغرس السلطة وجود الحاجة تقتيض ثم

ويدعمها.
الرب لعناية املطلقة اإلنسان حاجة فكرة بلغت أسقًفا، أوغسطينوس أصبح أن بعد
اإلنسان أن مفاده معنًى جوهرها يف للمانوية املناوئة «االعرتافات» وتحوي ذروتها.
جزءًا أمست التي العادات أسريُ طفولته لحظات أوىل من األنانية زه تُعجِّ الذي املخطئ
ولذا الحقيقية؛ حريته لإلنسان تعيد أن هللا نعمة لغري يمكن وال وفطرته. طبيعته من
الكتاب (االعرتافات، لنا» هباته ج يتوِّ بذلك فإنه فضائلنا، عىل الرب يجازينا «فعندما
عام ترنت مجمُع ممتنٍّا واقتبسها الحًقا كثريًا العبارة هذه أوغسطينوس كرَّر التاسع.
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بسببها أوغسطينوس وحظي الفور، عىل بيًعا األكثر األعمال من «االعرتافات» أمست
املمتع العمل هذا والقى لنقده. األسباب من املزيد نقاده وأعطت األصدقاء، من بالكثري
ال األمر أن آنذاك يعتقدون بدءوا الذين روما يف األثرياء األرستقراطيني إعجاب البديع
أنه عىل أيًضا َ ُفرسِّ الكتاب ولكن املسيحية. ليعتنق روماني غري املرء يكون أن يقتيض
أعلن كما املرء، استطاع وإن تُغتفر. أن يمكن األخالقية التنازالت أن ُمسبًَّقا يفرتض
املرء يكون أن يمكن أفال الرب، من كهبة الزهد ينال أن وتكراًرا، مراًرا أوغسطينوس
التبعية هذه أن واكتشفوا بعُد اإليمان يف يدخلوا لم الذين مع متسامح بشكل متعاطًفا

ا؟ جدٍّ مكلفة املتقشفة
يُدعى األصل بريطاني روما يف الناس عامة من زاهد هناك كان ٤٠٠ عام بحلول
واألسفار الرحالت من العديد وبعد القوم. ِعلية بني روحاني كمستشار اشتهر بيالجيوس
تفادي بهدف بولس القديس رسائل عىل تعليًقا وكتب روما يف استقر بها قام التي
ساعد الذي الالهوتي الرشقي املسيحي التقليد كان لقد الرسائل. لتلك املانويني مناشدات
التقييم من البرشية بالطبيعة يتعلق فيما إيجابيًة أكثر بيالجيوس عقلية تشكيل عىل
ألوامر االمتثال عىل البرشية الطاقة تَْقَوى أال من القنوط يخىش كان فقد لها؛ األوغسطيني
وشعر التعميد. أو التوبة اشرتاط دون للخطايا الغفران من يخىش كان وكذلك الرب،
عىل اإلنسان رأي استقر وإذا املستحيل. البرش من الرب يطلب أن املعقول غري من بأنه
يكمن الزنا. تحرِّم التي الصعبة الوصية تلك حتى بالوصايا، يفي أن فباستطاعته ذلك،
أال الصوفية. املشاعر غرس يف اإلفراط يف ال األخالقي الفعل يف املسيحية العبادة جوهر
أن وبدا معيبة؟ طبيعة آدم من ورث إنسان كل بأن املرء اعتقاد جهود أي عضد يف يفتُّ
باعٌث بيالجيوس إىل بالنسبة التام شبه العجز لدرجة تضمحل إرادتهم إن للناس القول
عن مختاًرا يكن لم ما خطيئة يعترب أن يمكن فعل من فما ُمْهلك؛ نحٍو عىل الرتاخي عىل
آدم رضب أن بعد اجتماعية عادة نتيجة بأنها الخطيئة عاملية بيالجيوس َ وفرسَّ عمد.
يفعل، أن ينبغي ما كل ليفعل املذنب يكن لم الرب عناية دون أنه شك وال كارثيٍّا. مثًال
بالكامل؛ مهيمنة غري لكنها مساندة اإللهية العناية لكن املسيح. درب عىل السري وواجبه
والرشاع، الريح من عون دون وجهتهم إىل بمراكبهم يصلوا أن يستطيعون فاملالحون
عىل اإلنسان رأي فيها يستقر ما لحظًة هناك أن بد ال أيرس. املهمة يجعل األخري أن رغم
هبة يشء كلَّ أن ومذهب ا. حقٍّ إليه يُنسب فعل عىل فيه ويُْقدم حقيقيٍّا جهًدا ويبذل يشء
إىل ومحبًطا موهنًا بيالجيوس إىل بالنسبة بدا نفسها، اإلرادة ذلك ويف اإللهية، العناية من

الكارثة. حدِّ
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جدليٍة مواجهٍة يف وبيالجيوس أوغسطينوس أدخل الذي األحداث تسلسُل كان
عليها اختلفوا التي تلك من أكثر مسائل عىل االثنان اتفق فقد ا؛ جدٍّ تدريجيٍّا مفتوحٍة
بيالجيوس وأرصَّ مؤسسيٍّا. آثم اجتماعي تقليد حبيسة البرشية يرى كان كالهما بكثري.
باختياره منها يفر أن املرء يستطيع ثم ومن ماديٍّا؛ موروثة ليست الخطيئة أن عىل
الحرة واإلرادة للضمري بيالجيوس) قال (هكذا األخالقية القوانني الرب خلق ولقد الحر.
العناية أن كله ذلك من وأهم العزيمة، بناء إلعادة والتكفري بالتعميد الخطايا وغفران
اإلنسان درَب اإللهية العناية وتنري ا. حقٍّ قويمة بإرادة يتحىل دام ما اإلنسان تُِعني اإللهية
كان أخرى ناحية من أوغسطينوس أن ونجد إضافيٍّا. عونًا له وتكون الحق، فيعرف
مستقلة البرشية فيها كانت الفرار عملية يف مرحلة أي هناك كانت لو أنه من يقني عىل
والرش اإلثم كان بيالجيوس، إىل وبالنسبة استحكما. قد واالنحراف الغرور لكان بذاتها،
هو هذا يعد لم آدم سقوط منذ أنه أوغسطينوس واعتقد رضورية. وغري عرضية حقيقًة
االستمتاع يف وإخفاقها املحض الخري عن الطبيعية اإلرادة نكوص إىل وأشار بعُد، الحال

به.
املوت أن بيالجيوس اعتقد باملوت. تنتهي مأساة أنه عىل اإلنسان لوضع كالهما نظر
أو ا عامٍّ يكون أن يمكن ال املوت من الخوف أن أوغسطينوس وظنَّ بيولوجية. رضورة

ما. إثٍم عىل عقابًا كان إذا إال عميًقا
يف راسًخا مستحقة غري خسارة أو ألم من ما بأنه أوغسطينوس إيماُن كان لقد
البديهية، القاعدة هذه تنتهي أن ويجب اإللهية. العناية عن بالدفاع حياته طوال اهتمامه
وكأنه الرب جعل طريق عن وذلك بالكامل، فردانيٍّا تطبيًقا بيالجيوس مع ُطبقت إذا
أخرى، عيوب أي من يعانون أو مشوَّهون أناس يوجد فِلَم وإال ا؛ مستبدٍّ طاغية يبدو
االستنتاج؛ هذا يقبل أن قطُّ أوغسطينوس يستطع لم األحيان؟ من كثري يف ميالدهم منذ
آدم؛ نسل من يكون أن كفاه امللعونني»، «زمرة ضمن املرء يكون لكي قال) (هكذا ولذا
عىل الَعِيصِّ ولكن الرحيم، بالتدخل إال النعمة إىل الوصول من يُقصيه ذاته بحدِّ فهذا
باالمتنان يشعروا أن إال يسعهم ال الرب رحمة ينالون والذين اإللهية. للعناية التفسري
يكون لن الربِّ رحمَة ينالون ال والذين ليستحقوها. شيئًا يفعلوا لم التي اإللهية للعناية
هؤالء وحتى آدم. إىل نسبًة الجميع يستحقها التي العدالة من للشكاية أساس لديهم
قطُّ يُزعم لم أنه ورغم الدنيا. الحياة هذه يف الطبيعية املتع عىل الرب يحمدوا أن يمكنهم
عن نظره وجهة يميز أن إىل مياًال أوغسطينوس كان اللعن، لهم مقدَّر املصطَفني غري أن
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De املثابرة (هبة اإلنسان لدى والحرية الرب لدى الحرية عىل بالتأكيد املانوية االزدواجية
فعليٍّا. ذلك يفرض لم لكنه الفاسقني ضالل الرب أجاز فقد dono)؛ perseverantiae
تكون أن يستحيل الحايل بتكوينها البرشية الطبيعة أن الواضح من أنه ظن لقد
كان آدم، سقوط قبل أصًال. لها الخالق قصد كما تكون أن املمكن من يكن ولم طبيعية،
يَُحول إرادته َضعف يكن ولم الحرة، بإرادته الرذيلة تفادي عىل القدرة اإلنسان لدى
حتى ولكن األبد. إىل حواء مع لعاش أذنب، قد آدم يكن لم لو الخريات. فعل وبني بينه
ال ،(٢٧ عرش الرابع الجزء هللا، (مدينة اإللهية العناية إىل بحاجة آدم كان الفردوس يف
دحًضا الخروج لِسْفر املبكِّر عرضه يف عنها. غنى ال كوسيلة بل إلرادته مساعد كعامل
بأن فأوحى اإلنسان، خلق روايتَي عابر بشكل مرة ذات أوغسطينوس رشح للمانويني،
إىل خلقه مادة ترقى كي اإللهية النفحة ى تلقَّ ربما بالروح الرب حباه الذي اإلنسان
للبرشية إضافة كانت للطبيعة الخارقة اإللهية العناية بأن ذلك ويوحي األرواح. مصافِّ

السقوط. عند ُفِقَد ما هي اإلضافة هذه وأن الفردوس، يف حتى الطبيعية
يؤكِّد حيث الرواقية، شبه اإلنسانية النزعة ينارص بيالجيوس أن ألوغسطينوس بدا
ذلك، عىل عالوة البرشي. القلب لب إىل النفاذ يف كثريًا يُخِفق لكنه الرائعة امُلثل عىل
وكأنها أوغسطينوس إىل بالنسبة لغته بدت فقد ذلك، ينتوي يكن لم بيالجيوس أن رغم
املقدسة األرسار أن والواقع للخالص، كاٍف املسيح يف املمثَّل البرشي النموذج بأن توحي
سارعوا املسيحيني بأن أجاب أوغسطينوس لكن ا. حقٍّ رضورية تكون ال قد للكنيسة
دفاع أيَّ األطفال لتعميد العاملية املمارسة تقتِض لم الخطايا. لغفران أطفالهم بتعميد
االصطفائية اإللهية العناية لسيادة ساميًا مثاًال كانت فقد أوغسطينية؛ نظر وجهة من قطُّ
األحوال من حال بأي ليست بذلك وهي الفرد، إرادة جانب من تحرك ألي سلًفا للرب

الفضيل. الفعل أو الطموح عىل مكافأة
الرئيسية النقطَة الجدل من األخري الجزء هذا يف مناقشتها الجاري املسألة تُربز
كان لإلنسان األخالقي الوجود فساد بخصوص أوغسطينوس مذهب أن مفادها التي
من املقدمة اإللهية للعناية املوضوعية السبل ورضورة قوة عىل ُمَواِزنًا تأكيًدا يتطلب
الخطايا غفران يف ممثلة اإللهية النعمة ركيزة كانت للكنيسة. املقدسة األرسار خالل
وكانت املقدس. القربان يف الجديدة الحياة يف واملتجدد التعميد، عرب واملمنوح املرهون

مهولة. الكنيسة سلطة عىل ذلك انعكاسات
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األطفال أن ع توقَّ أسقًفا، يميس أن قبل الحرة اإلرادة عن أوغسطينوس كتب عندما
واتَّهم الجحيم. يف وال الفردوس يف مصريهم يجدوا لن تعميد دون يموتون الذين ع الرضَّ
الرب بأن وباإليمان الحكيم، االقرتاح هذا عن بالتخيل ِكَربه يف أوغسطينوس البيالجيون
جرن إىل إيصالهم يف آباؤهم أخفق إذا الجحيم إىل الرضع إرسال عىل قادر العادل الرحيم
أليمًة، كانت األحداث هذه مثل أن عىل أوغسطينوس وافق املناسب. الوقت يف املعمودية
املثابرة). (هبة الرب عالم يف كذلك يشء من ما ألنه مصادفًة؛ وال َقَدًرا تكن لم لكنها
عمد عن التعميد يرفض أحد من ما بأنه يقينًا أوغسطينوس شعر ،٣ يوحنا إىل استناًدا
إىل تُنسب لن إدانتهم فإن املعمدين، غري ع الرضَّ أدين وإذا الفردوس. يدخل أن يمكن
أثبتت جمعي. تغريب يف اشرتك آدم سلسال أن مؤداها سيكون بل شخيص، اختيار أي
الطبيعة يشوب الذي العيب وأثبت األصلية، الخطيئة للتعميد بها املعرتف الرضورة
بني ما مزجت أوغسطينوس رؤية أن الواضح من والتعميد. اإليمان إىل الحاجة البرشية
أنه اكتشف ما ورسعان لإلنسانية. الرشعية املسئولية وفكرة الوراثة عن بيولوجية أفكار

عاصفة. ِخَضمِّ يف أبحر
والحًقا، آنذاك اد، النقَّ َشَعَر مواقَف يتبنَّى أن إىل البيالجي الجديل الخالف دفعه لقد

مؤسفة. أنها
(الواقعة إكالنوم مدينة أسقف البيالجي جوليان برز أوغسطينوس اد نقَّ بني من
قريبة بمكانة يحظى أنه اعتبار عىل إيطاليا) جنوبي بينيفينتو مدينة من مقربة عىل
الطبيعي املناخ عن يعرب ال األفريقي التشاؤم أن شعر فقد أوغسطينوس؛ مكانة من
وبني بينه لحوارات حياته من األخرية السنوات أوغسطينوس كرَّس اإليطالية. للكنائس
انتقد فقد املشني؛ بالسباب املنصفة التعليقات فيها اختلطت الذكر السالف األسقف
اإلثم. صفة نقل يف الجنس َدور عىل تعليًقا أوغسطينوس استخدمها التي اللغة جوليان
أدركه مما أكرب ِبَقْدٍر متأثًرا تائب غري مانويٍّا جوليان إىل بالنسبة أوغسطينوس بدا لقد
الخالق، صنع وكارًها ماني، تعويذة تحت حياته من أوغسطينوس عاشه الذي بالعقد
تقف كي البرشية «حرَّر» قد فإنه حرة إرادًة اإلنسان منح إذ الرب أن حقيقة ومنكًرا

أقدامها. عىل
بها يتعاطى التي بالطريقة ُمَربَّأ أنه وأحس برشاسة. نفسه عن أوغسطينوس دافع
غريزة تعمل واملجتمعية. الشخصية للمشقة مصدًرا باعتباره الجنس مع جميًعا البرش
الغريزة هذه فإن البرش يف أما العام، من معينة مواسم يف فحسب الحيوانات لدى التزاوج
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إطار ففي عامة؛ ظاهرة الخزي فرانجيب). (العظات، املتاعب يف دوًما اإلنسان توقع
ذلك يتم ما عادًة شك، بال عفيًفا الجنيس االتصال يُعد حيث نفسها، الزوجية العالقة
إىل العام الرأي ثائرة الكلبيون الفالسفة أثار لقد الظالم. ويف تامة خصوصية يف االتصال
عرص قبل املمارسة هذه عن أعرضوا لكنهم الطريق، قارعة عىل تزاوجوا إذ الحدود أقىص
والقال. القيل الزواج إطار خارج الجنسية العالقات وأثارت طويلة. بفرتة أوغسطينوس
الكوميديا. من كثرٍي َمثاَر املوضوَع الحيوانية والشهوة الكرامة بني ما الفجوُة جعلت لقد
تقع بالبرشية؟ الخاص واالشمئزاز االنبهار مزيج عن للتعبري املحرمة األلفاُظ تُسكُّ ِلَم
بأن بديهي إحساس وهناك الرئييس. الشارع يف ال باملدن خاصة مناطق يف الدعارة بيوت

العليا. الطموحات مع تتعارض أن يمكن الجنسانية
فالتغريات الحديث؛ القارئ عىل غريبًا يبدو نقاًشا وتكراًرا أوغسطينوسمراًرا استغل
العقل فيها يتحكم ال للممارسة قابًال الجنيس االتصال من تجعل التي الفسيولوجية
لم متى األول يُستحث حيث والعقل؛ املنطق مع الجسد يتعارض ما وكثريًا اإلرادة. أو
تطغى الجنسية «النشوة ذلك، عىل عالوة العكس. أو يفعل أن له والعقل اإلرادة تُِرِد
Contra Julianum البيالجي جوليان عىل ا (ردٍّ العقالني التفكري فتطمس العقل» عىل
الجنيس للباعث والالإرادية الالعقالنية السمة هذه يف أوغسطينوس رأى .(Pelagianum
األفعال ردود عن شيئًا أوغسطينوس يفهم لم نظره. وجهة لحقيقة املطلق التجيلَ
(هذا السقوط قبل وحواء آلدم الجنسية للحياة تخيلية صورة شكَّل فقد ولذا املنعكسة؛
هادئًا كان ارتباطهما أن البد وجيزة). بفرتة حواء خلق بعد فعًال السقوط يحدث لم إذا
شئنا. متى وأقدامنا أيدينا نحرك أن نستطيع كما بالضبط اإلرادة، لسيطرة وخاضًعا
األفكار أوغسطينوس يقبل لم السامية». «املتعة ل مصدًرا الفردوس يف اقرتانهما وكان
مفادها والتي امليالدي، الثاني بالقرن الغنوصية الطوائف بني شائعة كانت التي العتيقة
جنسيٍّا اتَّصال ألنهما سقطا وحواء آدم أن أو لحواء، الحية بإغراء وقع آدم سقوط أن
الفرتات) من فرتة يف تبناها (التي النظر وجهة من رسيًعا وتربَّأ لهما. املحدد األوان قبل

الِجَماع. عىل أثَّر قد كان السقوط لكن للسقوط. نتيجٌة الِجماع أن مفادها التي
رصيحة وكانت الحشمة، من واضح بشكل تخلو للجنسانية العديدة نقاشاته إن
املوضوع لجدية ترقى ال التي العقول أصحاب عليها يطَّلع أن يخىش كان أنه لدرجة ا جدٍّ
مكتبته نت وتضمَّ العلم، أقسام من كقسم الطب عىل أوغسطينوس اطلع النقاش. قيد
أفضل درس إكالنوم، أسقف جوليان عىل ردوده وضع وبينما إكلينيكية، دراسيًة كتبًا
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بكونه يتهمه أن استطاع أحد من ما حال، أي عىل النسائية. األمراض لعلم دلييل كتاب
أوغسطينوس شعر لقد عنها. يتحدث التي الزواج أمور من شيئًا يعي ال عفيًفا عزبًا
املسيحيني عىل يميل أن — عليه وحق بل — عليه يجب بأنه ا َقسٍّ كونه من انطالًقا

فراشهم. يف به القيام لهم يجوز ال ما الكبري، الصوم عيد يف أو، يجوز ما املتزوجني
بني ما بالتذبذب يمتاز للجنسانية أوغسطينوس تقييم كان قبل، من رأينا كما
الخالُق منحه الذي البرشي الجسد لجمال إيجابي كاثوليكي وتقييم الشخيص تنازله
لم إيجابية األكثر التقييم لكن الثاني). الجزء املراجعات، املثال، سبيل (عىل للبرش
أن يمكن املتزوجني إىل بالنسبة حتى أنه مفادها التي التجربة حقيقة استبعاد يستطع
(ُمتَبَنِّيًا أوغسطينوس ورأى والعقَل، اإلرادَة الجسُد يعيص فقد مشكالته؛ للجنس تكون
شدَّد وعليه، اإللهي؛ للخري الروح ملقاومة كعقوبة الحقيقة هذه فرفوريوس) من فكرًة
عقب املعيبة البرشية الطبيعة توريث أداة كان الجسدي الفعل أن عىل أوغسطينوس
أدنى الزوجية الحياَة الجديد العهُد اعتَرب ملا الحال، هو ذلك يكن لم ولو السقوط.
أوغسطينوس فيها يشارك التي النظر وجهة وهي للعزوبية، األعظم الخري من درجة
شمائل (عن الشهوة» إثارة يف يكمن كلها الرذيلة أسَّ «فإن ولذا أيًضا؛ فرفوريوس

وغفرانها). الخطايا
عذراء من املسيح ميالد علَّة تفرسِّ الفرضية هذه أن بجرأة أوغسطينوس اقرتح
مريم ومن البعث). شأن شأنها الوثنيني انتقادات من الكثري أثارت التي املعجزة (وهي
جسًدا وليس بولس)، القديس عبارة (وهي الخطَّاء» الجسد «تشابه املسيح ورث العذراء
علم يف وقاتلة مؤثرة فكرة أوغسطينوس أقحم وبذلك األصلية. الخطيئة بفعل معيبًا
من مسحة دون به القيام يستحيل الجنيس الفعل أن وهي أال الوسطى؛ القرون الهوت
هذه، النظر وجهة يف الكامنة املسبَّقة الفرضيات تََعرَّت عرش الثاني القرن يف الرشاهة.

ميلون. أسقف وروبرت أبيالر بيرت ِقبل من شديد لنقد وتعرَّضت
التقشفي موقفه تحصني إىل بحاجة بأنه دراية عىل أوغسطينوس كان ذلك، ومع
جوليان يُدعى والتقشف للزهد ناقٌد ،٣٩٠ عام نحو أنكر، وعندما والغلو. املغاالة من
هجوم أمىس الزواج، من أخالقيٍّا أسمى املنطلق هذا من العذرية أن ناسك) نفسه (وهو
املانوية تبنِّي تهم إن حتى والزواج؛ الجنس ضد كراهية ترنيمة عليه الضاري جريوم
األكثر الطائشة األفعال تبعات لتفادي املألوف. غري عىل معقولة تدريجيٍّا تبدو أصبحت
كانت الصالح». الزواج «حول أطروحًة ٤٠١ عام أوغسطينوس كتب لجريوم، جسامة
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أسمى لحياة اختيارهن رغم أنه من إياهنَّ ومحذِّرة للراهبات موجهة األطروحة هذه
تصاحب التي الحسية املتعة إن املسيحي. الزواج منظومة ازدراء عليهن يتعني فال ا، حقٍّ
للنزعة خاطئًا تطبيًقا يمثِّل الذي الشبق عن تتمايز أن ينبغي الجنيس الفعَل محالة ال
املتبادل. االستمتاع ن يتضمَّ ال تعريًفا للزواج صالحة مكونات ثالثة عرََّف ولقد الجنسية.
قابلية عدم قاعدة أو املقدس» و«الرسَّ املتبادل واإلخالَص التناسَل املكونات تلك وكانت
أوغسطينوس شعر ولطاملا االنفصال). أو الطالق بعد مجدًدا الزواج حظر (أي االنفصال
٣٢ :٥ متى إنجيل ضوء يف االنفصال، قابلية بعدم املتعلق األخري املكون حيال بالرتدد
يف ومتشدًدا متزمتًا موقًفا تدريجيٍّا فتبنَّى ،١٠-١١ :٧ كورنثوس أهل إىل بولس ورسالة

. البيالجيِّ للخالف الالحقة املراحل
أساس عىل وليس الزوجني َقبول أساس عىل يقوم الزواج أن أوغسطينوس رأى
هو التناسل كان وبينما الروماني). القانون يف السائدة النظر وجهة (وَقِبَل الِجماع
يستمتع أن الجائز» «من أنه أوغسطينوس حكم األول، املقام يف الجنيس الفعل من الغايَة
والقديس أرسطو شأن وشأنه التناسل. نية لديهما تكون أن دون بالجماع الزوجان
قدر أكرب بتحري وأوىص الزوجني. بني املتبادلة الواجبات عىل أوغسطينوس شدَّد بولس،
أجمل يشء من ما أنه وظن النبالء، الجادين املسيحيني لألزواج النفس ضبط من ممكن
بأن خاطر طيب عن َسلََّم لكنه السن. كبار بني الجنيس االتصال من الخالية الصداقة من
واليشء ذلك. عىل وأرص بل جيًدا»، استغالًال «يُْستغل املسيحي الزواج يف الجنيس الوازع
أو أخالقيٍّا محايد ذاته بحدِّ يُْستَغلُّ ما أنَّ هو قوله عىل نفسه يحمل أن يستطع لم الذي
اإلنسان. يف الرب غرسها التي الحيوانية الطبيعة إىل بالنسبة حدٍّ أقىص إىل طبيعي فعل
تطمس كادت بطريقة اإلنسان جوهر تعريف إىل ينزع جعله األفالطوني التقليد لكن
لإلنسان ألرسطو املشهور بالتعريف يستشهد أن واستطاع املخلوق. لهذا املادية الطبيعة
متحدة كروح اإلنسان عن يتكلم أن بالتأكيد ل فضَّ لكنه عقالنيٍّا، فانيًا حيوانًا باعتباره

جسًدا. تستخدم روح أو جسد، مع
أكثر لغة توظيف عىل أوغسطينوس فيها الخالف أجرب أخرى محورية نقطة ثمة
شعر به. املتعلقة املثابرة ومسألة والقدر القضاء مبدأ وهي أال كثريون؛ وجدها مما قسوة
معها تعاطى قرون بسبعة بعدها ترنت مجمع أن لدرجة ا جدٍّ معقدة مسألة أنها الناس
(وبذلك فيها الشديدة اللبس مواطن إزالة عىل تساعد لم أحكاًما وأصدر شديدة، بعناية
بفساد القائل املذهب إىل «نسبًة الجنسيني للخالف مرصاعيه عىل الباب املجلس فتح
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تقتيض أنها اعتبار عىل اإللهية النعمة أولوية أوغسطينوس َفِهم البرشية»). الطبيعية
بالخروج املطاف نهاية يف لصفوته يسمح أن يستطع لم الرب أن الحتمية النتيجة
سيتم؛ املقصودة الوجهة إىل الوصول بأن والقدر القضاء يوحي أن بد ال نعمته. من
سببية. فهي املسبَّقة الرب معرفة أما سببية، ليست املسبَّقة البرشية املعرفة فإن ولذا،
قائمان والقدر القضاء أن مفادها التي بالفكرة يتقيد أن أوغسطينوس يستطع ولم
الالهوت علماء بني كبري حدٍّ إىل شائعة كانت التي الفكرة وهي متوقعة، فضائل عىل
املستقبل أو الحارض أو املايض يف سواءٌ اإلنسان يف يشء من وما له. املعارصين اليونانيني
يواجه أن أوغسطينوس اضطر الرب. الصطفاء املستأهلة أو الباعثة العلة يمثل أن يمكن
متعسًفا ا مستبدٍّ باعتباره الرب مع تتعامل الفكرة هذه أن يف املمثلة الشديدة الصعوبة
فضائلهم الخلق عىل ويضفي بل وحسب، ويَُقدِّر يقيض ال الرب إن املأثور بقوله ومبهًما
مع متَّحد املسيح أن فبما هذه. نظره وجهة عىل مثال أفضل هو املسيح أن ووجد أيًضا.
أن يجوز وال األحوال. من حال بأي مزعزعة أو عارضة تكون أن يستحيل فخرييته الرب،
من سنرقى أننا شك فال املصطَفني، ضمن كنا إذا ولكن نذنب. أن فيجوز نحن أما يُذنب،
ُمَقدَّر الكامل» وناسوته و«املسيح للرب. مسبًَّقا املحددة بالغاية للوفاء الذنوب اقرتاف

مسبًَّقا.
ا حقٍّ مصطفني كانوا إن أبًدا الجزم يستطيعون ال املصطَفني بأن أوغسطينوس سلََّم
فمن هذه. نظره وجهة عىل وأرص استثناءً، الخاص باالصطفاء ذلك يكن لم ما ال أم
رضوريٍّا االختبار هذا يكون وأن لالصطفاء، وحيد تجريبي اختبار هناك يكون أن املمكن
لكن النعمة. من حالة يف واملوت األخري النَفس حتى املثابرة وهو أال كافيًا؛ ليس لكنه
أيًضا وكذلك للنعمة، مستحقة غري هبة فاملثابرة أصفياؤه؛ هم من يعرف وحده الرب

وتوبًة. إيمانًا للرب اإلرادي االلتجاء
سيما وال أفريقيا شمال يف الرهبان بني نقًدا أوغسطينوس مذاهب أثارت ما رسعان
(عىل الفرنيس آكيتني إقليم من مؤزًرا دعًما وتلقى ولريان. مارسيليا يف الغال بالد جنوبي
أوغسطينوس مذهب حول والجدل الخالفات من ا جدٍّ كبرية نسبة أثريت قرون، عدة مدار

الفرنسية). األرايض عىل والقدر بالقضاء املتعلق
القضاء مذهب أن مفادها التي الواضحة الحقيقة إىل أوغسطينوس اد نقَّ استند
إىل واضطراره املقدس، الكتاب يف لنصوص الجزئي انتقائه إىل يحتكم خاصته والقدر
النص تفسري إىل الحاجة وَدَعت عنوًة. أطروحته تطابق لم التي األخرى النصوص تطويع
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أن يعني بحيث النجاة» للجميع يريد «الرب إن القائل الجديد العهد من املستخلص
اإللهية والنعمة التعنيف (حول البرشية أعراق من عرق كل ممثيل يتضمنون املصطفني
البشعة التهمة يف تقريبًا ضده النقاد حجة اختزال ويمكن .(De correptione et gratia
يستفرس أنه زعم حيث «الفضول»؛ عالم يف ضلَّ تضارب) فيه (بشكل أنه مفادها التي
ولكن، البرشية. املعرفة وتتجاوز عنها، اللثام الرب يميط التي بالرب متعلقة مسائل عن
المباالة األوغسطيني املذهب يولِّد أن من املنطقي الخوف هناك كان املخاوف وراء فيما
وجوليان، لبيالجيوس معارضته الغال بالد جنوبي اده نقَّ من كثري دعم ولقد أخالقية.

ساقها. التي الحجج من بالحرج شعروا لكنهم
واآلخر الحني بني باالصطفاء املتعلقة السامية األوغسطينية املذاهب البعُض نارص
القرن يف كالفني َوجون التاسع القرن يف جوتشالك دعمها حيث املسيحي؛ التاريخ يف
املعارضة عىل حرَّضهؤالء ما ودائًما عرش. السابع القرن يف َوجانسينيوس السادسعرش
واملسئولية اإلرادة حرية حفظت نفسه الوقت يف لكنها ، البيالجيِّ البديل لتفادي سعت التي
اإللهية بالنعمة املتعلق النقاش عىل الشخيصُّ أوغسطينوس حكُم يمثِّل وقد البرشية.
من للمشكلة موجًزا ميالنو؛ أسقِف سيمبليكيوس للقديس َخطَّه كتاٍب يف الحرة واإلرادة
محاولة «يف للمسألة: رؤيتهم وبحسب أنفسهم، لبيالجيوس املناوئني معارضيه، منظور
اإلرادة اختيار حرية عىل الحفاظ حساب عىل مضنية جهوًدا بذلُت املعضلة، هذه حل

(املراجعات). غلبتني» اإللهية النعمة لكن البرشية،
التي كتاباته نتيجة حياته خالل النطاق واسع بأثر يتمتع أوغسطينوس أمىس
مراسلون خاطبه أن العرف وجرى مقروءة. لغًة الالتينية كانت حيثما وشاعت انترشت
جهودهم يقبل أن عبثًا) (عادة آملني أو تواجههم التي األلغاز حلَّ إليه طالبني يعرفهم ال
رسالًة حياته من األخري العام يف إليه أرسل جريوم القديس حتى الخاصة. الالتينية
العقيدة قواعد إرساء فعليٍّا بكتبه «أعاد أنه فيها يخربه لحم بيت من وإطراء ثناء كلها
إنجازه عىل كاٍف دليل عليه املهرطقون شنَّها التي الحاقدة الهجمات وأن القديمة»،
من وحجًة» «مرجًعا بوصفه معاملته من دوًما محرًجا أوغسطينوس وكان (الرسائل).
وحيثما املقدس، فالكتاب يدعيه. ما عىل حجج تقديم منه يتوقع ال أحًدا أن منطلق
هذه مثل لهما كان فحسب املسكوني واإلجماع ملغًزا، كان أو يشء عن الكتاب هذا َسَكَت
مواصلة يف يتمثل إليه بالنسبة املثايل النموذج كان ذلك، عىل عالوة املؤمنني. لدى السلطة
عن يدافع رجًال عموًما أوغسطينوس يكن لم املمات. يوم إىل فهمه وتحسني تصحيح
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نقاده مع تعاطيه أسلوب كان فقد فحسب؛ قبل من تبنَّاه أن سبق أنه ملجرد موقٍف
موقفه متبنيًا يعيش أن يفضل أنه واقرتاح موقفهم يف الصعوبات بيان عىل ينطوي عادة
قوته موطن كان وربما لعقله، النقدي االستقالل تعكس دوًما أعماله وكانت الشخيص.
من فنيٍّا فيلسوًفا يكون أن ودون معقدة. مسألة لبِّ إىل الوصول عىل النادرة قدرته هو
الفكر ألصحاب كبرية أهمية ذات كتاباته وتظل ُمَجهًزا، عقله كان املهنية، النظر وجهة
دمه، يف أفلوطني أعمال من الكثري لت توغَّ ولقد األفالطوني. بالتقليد املعنيني الفلسفي
إىل الخطابة من تحوله ورغم اإلقناعية. الخطابة أساتذة من بارًزا أستاذًا استمر لكنه
موقف إىل أعاده أن سنوات بخمس بعدها عليه الرتسيم أثر كان ،٣٨٦ عام يف الفلسفة
نصريًا ليس بأنه جديد إيمان عليه سيطر وقد إليه، بالنسبة مهمة الخطابة فيه أَْمَسْت
افتتانه قطُّ يغادره ولم نفسها. الرب حقيقة عن ومدافع بل وحسب، ما برشية ملصلحة

بالكلمات.
كبري، حدٍّ إىل مستعارة «معرفته قائًال: أوغسطينوس عن بازدراء جيبون إدوارد كتب
االزدراء هذا يزيل أن شأنه من معارص باحث أي لكن به.» خاصة الظن أغلب وحججه
حدٍّ إىل بنفسه نفسه أوغسطينوس علَّم فقد عليه؛ جيبون أصدره الذي الحكم ويعكس
ذلك (ومن املسيحي واألدب الكالسيكية بالكتب تزخر كبرية مكتبة يديه بني وكانت كبري،
كيف يعرف وكان الكالسيكي، باألدب حافًال ذهنه وكان يونانيني)، الهوت لعلماء أعمال
من سيما وال األمر، حقيقة يف مستعار منها فكثري حججه، إىل بالنسبة أما كتبه. يستغل
تعِن ولم «هورتنسيوس». محاورته قطُّ ينىس أن يستطع لم الذي وشيرشون فرفوريوس

. نقديٍّ بتحليل ممتزًجا يكن لم ديْنَه أن الجدد األفالطونيني من استعارته
األوغسطينية السمة نحو ه املوجَّ العام العَداء ألوغسطينوس جيبون ازدراء أوضح لقد
فاملشاحنات العداء؛ لهذا أسباب هناك كانت عرش. الثامن القرن يف التنوير جانب من
طويلة حروب عن أسفرت التي له، املناوئ واملعسكر اإلصالح معسكر بني ما املريرة
ملذهب مختلفة تفاسري عىل خالفات عن عبارة األساس يف كانت جسيمة، أرضاًرا ألحقت
السادس القرن يف الجديل الخالف ودار اإللهية. والنعمة بالكنيسة املتعلق أوغسطينوس
بدا الذي الخالف (وهو وحده اإليمان برشط وحدها اإللهية بالنعمة التربير حول عرش
إطار يف عرش) الثامن القرن يف البارزة العقالنية بالشخصيات صلة ذي وغري ممالٍّ
النزاع يف جديًدا فصًال وكان طبيعته، يف الوسطى بالعصور ومتعلٍِّق أوغسطينيٍّ لألفكار
اْلتَجأ عرش، السادس القرن يف اإللهية. والنعمة الطبيعة بني ما العالقة حول الدائر
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خليًطا (١٥٤٧) بالتربير الخاص ترنت مجمع قرار وكان أوغسطينوس. إىل النزاع طرفا
لم الربوتستانتيني إن حتى بشدة، لبيالجيوس معاديًا وكان أوغسطينية، عبارات من
أن كله ذلك من وأهم وإخالصه. بصدقه اإليمان عىل أنفسهم يحملوا أن يستطيعوا
بني سيما وال ممثلون، له كان الكمال تحقيق عىل البرشية للقدرة األوغسطيني اإلنكار

وجودهم. ضد واضح فعل كرد التنوير حركة قامت والكالفينية، الينسينيَّة أتباع
اإلصالح حركة التمست فقد الصويف؛ للنموذج مثاًال أوغسطينوس يف نجد أخرى مرة
عارضه الذي الرهباني للنموذج السياسية بكراهيتها العامة من واسًعا دعًما الربوتستانتية
ملؤسساته. دعًما طائلة ثروات يستقطب أنه اعتبار عىل القساوسة لهيمنة املعارضون
التربير ومبدأ املجتمع يف التقشفي الصويف املذهب بني جوهري توتر هناك ليس أنه ورغم
مع تتعارض الرهبانية العهود بأن يحاجج أن لوثر حاول اإليمان، برشط اإللهية بالنعمة
املعتقد قبلت لكنها أيًضا، الكراهية هذه يف التنوير حركة شاركت الجديد. العهد مسيحية
كان الطبيعية للخريات التقشفي اإلنكار أن مفاده الذي لإلصالح، املعارض األوغسطيني
كداٍع املسيحية يف املتأصل التصوف هذا وجيبون فولتري ورأى الجديد. العهد يف يَُدرَّس
مكانًا العالم يجعل شيئًا يفعل لم والسالم اإللهية النعمة فإنجيل ونبذها: لرفضها وجيه

العسكرية. األبهة أحبط أنه واألدهى املادية، الناحية من ثراءً أكثر
تستقي فهي الطابع؛ أخرويَة األصلية املسيحية اعترب أوغسطينوس أن املؤكد من
كان أنه ورغم والتاريخ. الزمن عملية تتجاوز اعتبارات من ومعايريها مرجعيتها نقاط
تنتمي أن يمكن البرشية الحياة بأن يؤمن لم فإنه الرب، عالم هو العالم هذا بأن مقتنًعا
السلطة يف تتمثَّل أن يمكن الرئيسية القيم أن أو واملادي، العلماني للنظام بالكامل
فكرة ا تامٍّ ترسيًخا أوغسطينوس ذهن يف شيرشون خ رسَّ وقد والجنس. والثروة والكرامة

للمجتمع. أو للفرد سواء السعادة، إىل الطريق تكون أن يستحيل القيم هذه أن
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ساندرو بريشة امليالدي، الخامس القرن يف صومعته يف أوغسطينوس القديس :1-10 شكل
فلورنسا. أوفيزي، معرض بوتشيليل.
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