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Abstract 

Angels play a central role for Augustine in the Bible and, consequently, 
in the doctrine of salvation. In his works, he seeks to design a structure 
to explain the ontological position of angels in order to introduce them 
as important elements of the theology of salvation. Belief in angels as 
the helpers of Christ, and Christ himself as the agent of salvation, raises 
a fundamental question in Augustine's thought: how can the functional 
role of angels in the process of salvation be considered in the context 
of the Bible in view of Christ as the Savior of mankind. The authors 
believe that Augustine interprets the Bible in three stages to solve this 
dilemma: first, he offers a new interpretation of the theology of the 
Bible in order to give a different color to the incarnation, and to 
maintain Christ's superiority over the angels; Second, it describes the 
role of angels in mediating salvation in view of Christ's saving dignity, 
and third, it outlines a system of spiritual battle. However, studies show 
that he did not succeed in this goal. In this study, we aim to consider 
the basics of the theology of salvation according to the role of angels 
in Augustine's thought and how it is combined with the place of 
Christ's salvation, relying on works such as Genesis and commentaries 
on the Holy Trinity, Psalms and the City of God and his other works. 
Examine with interpretive-analytical method. 
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Introduction 

One of the most important questions in Christian theology is the question 

of the salvation of human beings. Augustine is also one of the theologians 

who has tried to answer this question. He turns to the Bible to answer this 

question, but realizes that two factors have been identified for salvation: 

the angels and Jesus Christ. He tries to somehow combine these two 

factors. In this article, we try to explain and criticize his theological system 

of salvation. 

Founders of the City of God 

The rift created by Satan and his angels in the class of angels caused a class 

of those who had complete love for God to direct their will to the will of 

God and to create the city of God. On the other hand, Satan and his angels 

created a class of creatures called demons and formed the earthly city 

(O’Daly. 1999: 326-328). According to Augustine, if the angels adhere to 

the love that God has placed in them, they will certainly belong to the 

angelic group, and if they turn away from this love, they will fall into the 

abyss of evil (Augustine, 1890: 326). These demons have three 

characteristics to consider: arrogance, deception, jealousy; and among 

these three attributes, what caused them to fall was arrogance: "They 

exchanged that high position of eternity with arrogance, and they 

exchanged that very certain truth with false cunning, and that loving unity 

with seditionist schism". According to Augustine's approach, it can be said 

that if the angels did not build the city of God against the evil angels, surely 

the happiness that Christ intended to bring to mankind by ransom would 

never come to fruition; because the existence of the city of God is a 

precondition for the invitation and salvation of humanity. Thus, the city 

of God is the main and key factor of Augustine's theology for ultimate 

salvation, and its agents are angels, not Christ. 

Christ's saving position 

The first point to note is that the whole of Augustine's theological system 

is a system of salvation based on grace(McGrath, 1391: 677-688), which is 

initiated by the Bible. Augustine believes that original sin has been 

transmitted to all the sons of Adam and Eve(Augustine, 1890: xiii, 14) and 
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has weakened their will, so that human beings alone cannot be saved by 

their own will. Augustine believes that only by the grace of Christ man can 

be freed from the ominous consequences of original sin. And Christ is 

that Grace. In the Homilies on the Gospels of John he states that God took the 

body and placed it among men to heal the human body with His body, 

and with His death.  

Conclusion 

Augustine faces two components in the design of the system of salvation: 

a- Christ b- Angels. According to the verses of the Bible, he tries to show 

that angels are creatures who serve Christ, and Christ has no need to serve 

them, and their service only raises their own rank; In other words, Christ 

bears the burden of saving mankind. However, Augustine's system of 

salvation is shaken by the oneness of Christ in light of the following:  

1- The position of angels as the founders of the city of God: Because if it 

were not for the angels who build the city of God and the devil builds an 

earthly city in front of them, there would never have been a ground for 

salvation. 

2- From the beginning of creation until the advent of Christ, the angels 

acted as messengers and transmitters of the grace of Christ to mankind, 

and if they were not, the seed of salvation would certainly not have been 

transmitted. 

3- Angels help believers in the spiritual battle to resist the devil; In other 

words, angels, like believers, are pilgrims who travel together on this 

worldly journey to the city of God. 

Therefore, according to these components, it cannot be said that Christ is 

the main and sufficient factor for salvation, but it is the necessary factor 

for salvation, because without angels, the doctrine of salvation can never 

be meaningful and realized, and this can only be achieved by the equal 

presence of Christ and angels. 
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 چکیده

کنند. او ایفا می نجات، نقشی محوری برای آگوستین فرشتگان در کتاب مقدس و به تبع آن در آموزه
هم م در آثارش در پی طراحی بنایی برای تبیین جایگاه وجودشناختی فرشتگان است تا آنها را عناصر

مسیح، و شخص مسیح به عنوان عامل الهیات نجات معرفی کند. باور به فرشتگان به عنوان یاوران ِ
توان نقش گیری سوالی اساسی در اندیشه آگوستین شده است که چگونه مینجات، باعث شکل

اجی نکارکردی فرشتگان در فرآیند نجات را در بستر کتاب مقدس با توجه به جایگاه مسیح به عنوان 
بشریت جمع و تفسیر کرد. نویسندگان معتقدند که آگوستین برای حل این معضل در سه مرحله به 

دهد تا هم مقدس ارائه میاوالً تفسیری نوین از خدانمودهای کتاب: پردازدتفسیر کتاب مقدس می
قش ن تجسد را رنگی دیگر دهد، و هم جایگاه برتر مسیح نسبت به فرشتگان را حفظ کند؛ ثانیاً

دهد و ثالثاً به طرح میمیانجیگری فرشتگان برای نجات را با توجه به شأنِ نجات بخشیِ مسیح شرح 
شود او در این پذیرفته معلوم میهای انجامپردازد. با این حال بر اساس بررسینظام نبرد معنوی می

را با توجه به نقش آورد. در این پژوهش برآنیم تا مبانی الهیات نجات هدف توفیقی بدست نمی
مسیح، با تکیه بر آثاری فرشتگان دراندیشه آگوستین و چگونگی جمع شدن آن با جایگاه نجات بخشیِ

ر آثار و دیگ شهر خدا، درباره تثلیث مقدس، شروح بر مزامیر و پیدایش همچون شروح و تفاسیر سفر
 تحلیلی مورد بررسی قرار دهیم. -او با روش تفسیری 

 .آگوستین، فرشتگان، کتاب مقدس، مسیح، نجات: هاواژهکلید

 پژوهشینوع مقاله:  

 11/9/5011: تاریخ پذیرش      51/1/5011: تاریخ دریافت
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 مقدمه

هایی که در آن کتاب مقدس در کلیسا تاریخی پیچیده و طوالنی دارد و به تبع آن مفاهیم و آموزه

شرایط و ازمنه گوناگون، تفاسیر و تأویالت پیچیده و گوناگونی را اند نیز بنا به به کار برده شده

های کلیدی که در کتاب مقدس بسیار به کار رفته است اند. در این بین از جمله آموزهپذیرفته

اما آنچه در کتاب مقدس خودنمایی  ؛اند که کارکردهای متفاوتی برای آنها ذکر شده استفرشتگان

ات بخشی فرشتگان در کتاب مقدس است. در عهد جدید با حضور کند مسأله جایگاه نجمی

فرشتگان در کنار مسیح مواجه هستیم، بدین معنا که عهد جدید مسیح را منجی بشریت معرفی 

کند اما در عین حال از حضور فرشتگان نیز در کنار مسیح برای انجام اعمالی که نجات وابسته می

شود که پرسشی بنیادی و دوئالیستیک می گیرید باعث شکلکند. این رویکربه آنها است یاد می

شود یا فرشتگان؟ همین حضور فراگیرِ فرشتگان در متنِ کتابِ آیا نجات بدست مسیح حاصل می

دانان و مفسرین کتاب مقدس به این عنصر مهم در طی قرون مقدس باعث روی آوردن الهی

ا ن، به عنوان مفسری بزرگ دور بماند؛ تا آنجمتمادی گشته است و نیز نتوانسته از چشم آگوستی

های وی که باعث شده است موضوعِ عمده فرشتگان در همه آثار الهیاتیِ اصلیِ آگوستین و خطبه

و آموزه آفرینش. چه اینکه آگوستین  پیدایش حضور داشته باشند؛ از جمله در بحث از متن سفر

اند، و نیز نقش مهمی در تاریخ اجتماع مخلوقات ، و لذاشهر خدامعتقد است فرشتگان بنیانگذاران ِ

نجات و داستانِ مبارزات فردی مسیحیان در برابر وسوسه دارند. لذا تمامی توان خویش را صرف 

 کند. تفسیر هماهنگ جایگاه فرشتگان با مسیح می

آگوستین برای رفع مشکل نجات از طریق مسیح و از طریق فرشتگان در سه ساحت به تفسیر 

در ساحت اول به تفسیر خدانمودها یا انکشاف خداوند از : زنددی از کتاب مقدس دست میجدی

 کند. در ساحت دومپردازد و نیز ارتباط فرشتگان با عشای ربانی را بررسی میطریق فرشتگان می

دهد و در ساحت نقش میانجیگری فرشتگان برای نجات را به طور کامل در آموزه تجسد سامان می

پردازد. از آنجا نقش فرشتگان در یاری رساندن به مسیحیان در نظام نبرد معنوی مسیح می سوم به

بخشی مسیح دارد، لذا پژوهش که چنین موضوع مهمی نقشی اساسی در نگرش به جایگاه نجات

حاضر صورت گرفت تا خالء این موضوع تا حدی پاسخ داده شود. مبنای پژوهش حاضر بر آثار 
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س، شروح پیدایش، درباره تثلیث مقد شروح و تفاسیر سفر: باشد که عبارتند ازمی اصیل آگوستین

 خدا، درباره آموزه مسیحی و اعترافات.  بر مزامیر، شهر

درباره پیشینه پژوهش طبق جستجوی نگارندگان، درباره فرشتگان در سنت مسیحیت 

 حاضر نیست؛ به طورهایی تألیف شده است که هیچکدام بر اساس نگرش موضوع مقاله مقاله

 : خالصه موضوع آنها در باب مسایل زیر است

ای صرفاً ماهیت فرشتگان در ادیان به صورت کلی مورد بحث قرار گرفته در مقاله -الف

  .1است و کارکرد خاصی از آنها مورد واکاوی قرار نگرفته است

له مراتب کتاب سلسای دیگر نگاه دیونوسیوس مجعول به فرشتگان با توجه به در مقاله -ب

 .2گونه اجمالی و آن هم در بستر سنت عرفانی مورد بررسی قرار گرفته استآسمانی به

جه به با تو شهر خداگیری مفهوم در مقاله سوم رویکرد آگوستین به چگونگی شکل -ج

  .3نقش فرشتگان و شیاطین مورد واکاوی قرار گرفته است

حوزه تألیف شده است که به بررسی کلی و تاریخی عالوه بر موارد فوق کتابی نیز در این 

. از همین روی مقاله حاضر به بررسی 4پردازدمی دانان مسیحی در طول تاریخفرشتگان نزد الهی

 پردازد.موضوع جدیدی در الهیات مسیحی می

 معناشناسی لغوی و اصطالحیِ فرشته

رسد به لحاظ روند منطقی بحث شایسته است ابتدا به معناشناسی واژه فرشته پرداخته و به نظر می

به معنی فرشته، از ریشه یونانی واژه  Angelusسپس وارد مطالب دیگر شویم. واژه التینیِ 

Αγγελοσ ِاست گرفته شده است. آگوستین معتقد است نام فرشته  «آورپیام»معناییِ  که حاوی بار

 : شانکند بر آنان نهاده شده است، نه به لحاظ ماهیتای که ایفا میوظیفهواسطه به

اند دیگر فرشته نیستند. اما وقتی اند، و هنگامی که صرفاً ارواحفرشتگان ارواح»

نام یک عملکرد و وظیفه است،  «فرشته»شوند زیرا شوند فرشته میفرستاده می

فهمید که آنان اتی سؤال کنید مینه یک ماهیت. اگر شما از ماهیت چنین موجود

که آنان فرشته  است شان چیست، پاسخ ایناند و اگر بپرسید وظیفهارواح

 (. Augustine, 2000: 103, 1)«هستند
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 «نسانا»زند بدین مضمون که ماهیتی به نام می او در ادامه برای تبیین این سخنش مثالی

بودن، که این وظیفه غیر از ماهیتی است که دارد.  «سرباز»ای بر عهده دارد به نام داریم که وظیفه

ده نامی «فرشته»هستند و از حیث عملی  «روح»اند؛ یعنی از حیث چیستی فرشتگان نیز اینگونه

 Ibid & See: Muehlberger, Ellen. Angels in Late Ancientشوند)می

Christianity. Oxford: Oxford University Press, 2013این سخن  (. بر اساس

 : دو رویکرد دارد «فرشته»توان گفت آگوستین نسبت به می

 است.  «روح»همان  «فرشته»شناسانه که براساس آن رویکردِ ماهیت -الف

عهده  ای که بربا توجه به وظیفه «فرشته» گرایانه که براساس آن عنوانرویکرد عمل -ب

 شود. دارد بر او اطالق می

برداری صحیح دهی و بهره ست از عدم ارجاعا حائز اهمیت است عبارت ای که در اینجااما نکته

دهد. به با توجه به دو رویکردی که ارائه می «فرشته»آگوستین از کتاب مقدس درباره معناشناسی 

ن باعث شده است که آگوستی «فرشته»رسد که خالء کتاب مقدس درباره معناشناسی واژه نظر می

و یا حتی اعتقادات بومی و محلی برای این معناشناسی بهره ببرد که البته های پیشینِ خود از سنت

های شفاهی که ریشه در اعتقادات و بینیم در شهر خدا در ده کتاب ابتدایی، بسیار از این سنتمی

در ادامه الزم است سیر آفرینش فرشتگان در  کند.های تاریخی و محلی است استفاده میروایت

 را بررسی نماییم.اندیشه آگوستین 

 آفرینشِ فرشتگان

ست ا از دیدگاه آگوستین فرشتگان داستانی مجزا از روایت آفرینش ندارند. هدف او از این طرح آن

تا نشان دهد که در روایت پیدایش نباید هیچ شکافی وجود داشته باشد تا اسطوره یا کیهان شناسیِ 

های ست که تمام قد در برابر انگارها مقطع اینهدف او در این  جایگزینی بتواند در آن جای گیرد.

فشارد تا هرگونه ادعای اساطیری را درباره می مانویان بایستد و بر آفرینش فرشتگان از عدم پای

آنان به چالش بکشد. به زعم وی مسأله آفرینش فرشتگان به اندازه مسأله زمان مبهم است اما به

در آغاز خداوند آسمان و زمین »: ان تا حدی به آن پی بردتومی پیدایش وسیله آیات ابتداییِ سفر

(، آگوستین معتقد است که آفرینش فرشتگان در واژه آسمان نهفته 1: 1پیدایش  )سفر«را آفرید

 اند و یا حداقل به آنها اشاره دارد؛است، زیرا آسمان حاوی همه موجوداتی است که در آن ساکن
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 )سفر«نور موجود شود»: فرمایدشود آنجا که خداوند میتکمیل میاین بحث در ادامه با آیه سوم 

((. به اعتقاد آگوستین این آیه اشاره مستقیم به آفرینش فرشتگان دارد، Fiat Lux) 3: 1پیدایش 

ای کوتاه است اما با این حال بهترین گزینه محسوب میپذیرد که این اشارهمی البته او

بسیار انتزاعی و برای حدس و گمان »زیرا مسأله فرشتگان  ؛(Augustine, 2002: i, 21شود)

(. او در این نکته در حال تأیید و تأکید بر آن چیزی است Ibid: i, 7)«انسان غیر قابل درک است

 «همه چیزهای دیدنی و نادیدنی»که در اعتقادنامه نیقیه بیان شده است، به این معنا که این آیه 

 Catechism of theگیرد و منظور از آن همه موجودات و تمام آفرینش است) را در بر می

Catholic Church, 2004: 126پیدایش علیه مانویان نیز می (. وی در رساله درباره سفر

( به معنای کل موجودات قابل رؤیت است و آیه 1: 1پیدایش  )سفر«آسمان و زمین»آیه : گوید

 (.104: 1311 نامرئی است)آگوستین، معنی موجودات به «شیای سبز و خوراکی زمینا»

 فرشتگان و نقش آنها در آفرینش

به زعم آگوستین، فرشتگان در آفرینش نقشی کلیدی دارند. وی بخش مهمی از کتابِ هشتم معنای 

( را صرف بحث در مورد چگونگی Augustine, 2002: vii17-18, 21)پیدایش لفظی سفر

کند؛ اگرچه با مراجعه به متن این اثر، به وار با خداوند در آفرینش میفرشتههمکاری اراده انسانی و 

شود با این دهند مشخص نمیطور دقیق نقش خاص و عملی که فرشتگان در آفرینش انجام می

کنند، اما مستقالً توانایی آفرینش حال به اعتقاد آگوستین فرشتگان یقیناً در آفرینش شرکت می

 : ندهیچ چیزی را ندار

اکنون فرشتگان قادر به آفرینش هیچ طبیعتی نیستند، تنها و یگانه خالق هر »

 (. Ibid: ix.26)«طبیعتی که شما دوست دارید، بزرگ و کوچک، فقط خداوند است

رساله اول به  7 از فصل 3وسیله سخن پولس در آیه او همکاری فرشتگان با خداوند را به

کند. پولس ( طرح میIbid, 1991: 3.3-13در درباره تثلیث)کرنتیان در قالب تمثیل کشاورزی 

کارد و نه آبیاری کننده، بلکه فقط خدا که رویاننده است آن را می نه کارنده کسی است»: گویدمی

توان گفت عقیده محکمی درباره آنچه می . همانطور که گفته شد آگوستین اظهار«کندو آبیاری می

در رساله الف( : کندکند. وی این سکوت را در دو جا چنین توجیه مینمیاند، فرشتگان انجام داده
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کند همانطور که ما از چگونگیِ پیوند یافتن دو گیاه از درباره معنای لفظی سفر پیدایش بیان می

از نحوه خدمتِ فرشتگان به خداوند در فعل آفرینش »گونه اطالعیم، همینیکدیگر بی

 : گویدخدا می از شهر 12در کتاب ب(  .(Ibid, 2002: ix.29)«خبریمبی

اند، برای آفرینش دانم فرشتگان که خودشان در ابتدا آفریده شدهاز این رو من نمی»

توانم چیزی را که از توان اند. من نمیسایر چیزها چه نوع کمکی به آفریدگار کرده

لی با ا انکار کنم. وآنها بیرون است به آنها نسبت دهم و نباید توانایی موجودشان ر

دهم اجازه خود آنان، عمل آفرینش و ابداع همه مخلوقات را به خدایی نسبت می

دهند. ما باغبانان را که خود آنان وجودشان را با سپاسگزاری به او نسبت می

 (.Ibid, 1890: xii.25)«نامیمهایشان نمیآفریدگار میوه

غیرواقعی درباره توانایی فرشتگان طرح کند، لذا تنها آگوستین تمایل ندارد هیچ مطلب خطا و 

کنند. عالوه بر این کنند، بلکه به نوعی کمک میکند که آنان خلق نمیاین نکته یقینی را بیان می

دهد تا مبادا ارواحِ فرشتگان به پیدایش دقت زیادی به خرج می در رساله درباره معنای لفظی سفر

رسد او این (. به نظر میIbid, 2002: viii, 34)انی پنداشته شوندعنوان مبدأ برای ارواحِ انس

گوید در مقابل افالطونیان طرح کرده است، زیرا بنا بر خدا می موضع را بنا بر آنچه که در شهر

گزارش آگوستین، افالطونیان تمایل دارند آفرینش بدن یا بخش فانی آفرینش را به گردن خدایان 

توان گفت در نتیجه می (Ibid, 1890: xii.26اند)بوسیله دمیورژ هستی یافتهفروتری بیندازند که 

کند، آگوستین شاهدی از کتاب مقدس برای کمک فرشتگان به خداوند در امر آفرینش نقل نمی

رسد چنین نقشی برای فرشتگان در اندیشه نویسندگان باستان امری بدیهی بوده بلکه به نظر می

 (.86: 1311 ندارد)کالین،است و نیازی به گواه 

 فرشتگان و تاریخ نجات

 فرشتگان در عهد عتیق

نقش فرشتگان در نجات را باید ابتدا در عهد عتیق پی گرفت. در عهد عتیق فرشتگان در مقام 

کنند. در آثار آگوستین در تجلیِ خداوند یا خدانمود ظاهر شده و از این طریق نجات را طراحی می

 The Oak)های مامرهداستان سه مرد از بلوطستان (الف: بیان شده استاین خصوص دو مورد 
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of Mamre)(Augustine, 1991: ii.21) ور)حکایت موسی و بوته شعله (ب؛Augustine, 

 : کندآگوستین در توضیح این دو مورد بر سه نکته تأکید می. (38 :2009

م این فرشتگان بودند که بر ابراهیتمام این خدانمودها بوسیله فرشتگان اجرا شده و : الف 

(. Kari, 2011: 171-175ظاهر شدند و نیز آنکس که با موسی سخن گفت، فرشته بود)

شود و گاه فرشته، امر عجیبی نیست؛ زیرا کتاب این واقعیت که گاه گوینده، خدا نامیده می

ای از آن مونههای فراوانی دارد که نمقدس به سخن گفتن خداوند از زبان پیامبران اشاره

اگر »: کندشود. آگوستین این مطلب را در قالب سخن گفتن اشعیای نبی بیان میذکر می

ای که وقتی پیامبر او ]خداوند[ آماده زیستن و سخن گفتن در یک انسان گشت، به گونه

، چه مقدار بیشتر از طریق فرشته است؟ و وقتی «خداوند فرمود»گوید که این سخن را می

، اشعیا چه بود؟ آیا او انسانی نبود که مانند همه ما «خداوند از طریق اشعیا گفت»: گویدمی

گوید و به گوشتی به تن داشت، از پدر و مادری مانند همه ما متولد گشت؟ و سخن می

. پس اگر او اشعیا بود، چگونه «پس خدا گفت»گوییم؟ هنگام خواندن سخنان او چه می

نکه خدا از طریق اشعیا باشد؟ لذا در اینجا هنگامی که فرشته توانست خدا باشد، جز ایمی

د خداون گوید. چگونه است اگر نه به این دلیل کهخدا سخن می شودگوید گفته میسخن می

 (.Augustine, 2005: 6, 3)«گوید-از طریق فرشته سخن می

در  است. ویرسد استناد او برای این تحلیل، فصل اول رساله به عبرانیان به نظر می

از طریق فرشتگان بود که »: گوید-رود که میبر رساله به غالطیان تا آنجا پیش می شرح

(. البته همانطور که آگوستین درباره Ibid, 2003: 24.159)«تمام عهد عتیق اجرا گشت

شوند نیز مطلبی کند، درباره اینکه چگونه فرشتگان خدانمود میابدان فرشتگان سکوت می

 ,Ibidبر ابدانشان تسلط دارند) توان گفت فرشتگان از آنجا کهدهد؛ اما مینمیرا ارائه 

1991: iii, 5اعتراف می پیدایش توانند به هر شکلی درآیند. او در معنای لفظی سفر( می

کند از آنجا که با فرشتگان تماس مستقیمی نداشته است، لذا تالش برای پاسخ به اینکه 

 ,Ibidپنداردمی کند را غیرممکنای معین تجلی میگونه چرا و چگونه یک فرشته به

2002: xii, 48).) 

توان بر این مسأله که در این که بنابر سخنان آگوستین، می است نکته دوم این -ب 

حکایات از فرشتگان با عنوان خدا یا خداوندگار یاد شده است، محملی صحیح در نظر 
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یعنی در شخص خدا. او تبیین  "in persona Dei" گرفت. این محمل عبارت است از

رسد منظور او آن است که از آنجا که دهد؛ اما به نظر میدقیقی از این عبارت ارائه نمی

توان دهند، پس میای را که بر عهده خداوند است از سوی او انجام میفرشتگان وظیفه

هد عتیق خدا اطالق شده است. گفت فعلی خداگونه انجام داده اند و لذا مجازاً به آنها در ع

خدا »: گویدشاهد بر این تحلیل، سخنی است که آگوستین در وصف فرشتگان سدوم می

 (.Ibid, 1991: iii, 48) «خواست در پیامبران باشددر آنها بود، همانگونه که می

 ها اصالً از سوی مسیح نیستند؛ زیرا عهد جدید بوسیله او نازل شده استاین خدانمود -ج 

صورت مسیح اعتبار باشد در این عتیق در قالب فرشتگان تجلی کرده و اگر مسیح در عهد

زیرا اوالً از مقام خود به مقام فرشتگان  ؛(Ibid, ii: 12, ii: 20داد) خود را از دست خواهد

 :کند در حالی که بر اساس کتاب مقدس فرشتگان خادمین او محسوب شده)رکتنزل می

کنند؛ و ثانیاً فرشتگان مأمور به پرستش ( و از او فرمانبرداری می6: 1عبرانیان رساله به 

 ای ظاهر نشده است. (. در نتیجه مسیح در قالب هیچ فرشته5: 2مسیح هستند)همان 

اکنون الزم است در ادامه به بررسی مأموریت فرشتگان در پیوند با مسأله نجات در اندیشه 

 آگوستین بپردازیم.

 های فرشتگان در پیوند با مسأله نجاتکارکرد

 شاهدان و گواهان

رسد به دو جهت فرشتگان در مرحله اول به عنوان شاهدانی برای آفرینش در نظر گرفته به نظر می

 این شهادت را برای بشر در قالب کتابو  -ب ؛تا بدانند که مخلوق هستند و نه خالق -الف: اندشده

 مقدس شرح و گواهی دهند.

یابند که برپاییِ زعم آگوستین فرشتگان با شاهد بودنِ خود به این نکته کلیدی دست میبه 

این نظام تنها بوسیله خداوند صورت گرفته است و آنها چیزی جز موجوداتِ مخلوق خدا نیستند؛ 

توان در پرستش و ستایش دید؛ زیرا فرشتگان شاهد شکوه و جالل خداوند ثمره این مسأله را می

یابد؛ ست که پیوندی عمیق و اساسی با سقوط برخی از فرشتگان میا ایاین همان نکته هستند.

زیرا برخی از فرشتگان بنابر تمایل و محبت درونی خود، از قبول جایگاه خود در نظام آفرینش سرباز 

ق شان به سوی ارادهِ خداوند، آن را به سوی محبت و اراده خود سوجای جهت دادن ِارادهزده و به
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گیری شهر دادند و بدین ترتیب شکافی بزرگ را در بین فرشتگان بوجود آوردند که منجر به شکل

(. ثمره این رویگردانی برای آنان عبارت است از Ibid, 1890: xiii.326خدا و شهر زمینی شد)

اند، اما آفرینش «شاهدان عینیِ»عدم مشاهده امر آفرینش در ادامه. عالوه بر این، اگرچه فرشتگان 

ست که اهمیت فرشتگان ا ایهنوز هم شاهد آفرینشی هستند که در حال ظهور است و این نکته

 دهدرا برای انتقال وقایع آفرینش به موسی و پس از او یعنی عیسی نشان می

(Bauckham,2007: 93-113بوخهام معتقد است شهادت شاهدان عینی، مشخصه تاریخ .)

و لذا جالب است که آگوستین برای معنابخشیِ کامالً تاریخی  (Ibid: 19-20نگاری باستان است)

ست ا شود. دیدگاه آگوستین حاکی از آنو ظاهری به سفر پیدایش، به ایده فرشتگان متوسل می

ای دقیق در متن کتاب مقدس بوده است. در واقع حتی اینطور که از همان ابتدا، شهادتِ شاهد نکته

ست که ا ایامر آفرینش شاهد باشند، بلکه ساختار آفرینش به گونه نیست که فرشتگان تنها در

ای عمل تواند به این معنی باشد که خداوند همواره به گونهفرشتگان شاهد آن هستند. این نکته می

کند که بوسیله مخلوقات مورد شهود قرار گیرد؛ نیز شاهد بودن فرشتگان در آفرینش ضامن می

پیدایش است و همچنین نشانگر مفهوم  ت به موسی در فصل اول سفرصحت و انتقال آن مشهودا

سنت]انتقال مشهودات[ در انکشاف خداوند در کتاب مقدس؛ زیرا این شاهدان عینی هستند که 

 (.Ibidاند)وقایع آفرینش و تاریخی را در اختیار داشته و به صاحبان عهدین انتقال داده

 بنیانگذاران شهر خدا

ای از آنان که به و فرشتگانش در طبقه فرشتگان پدید آوردند، سبب شد طبقهشکافی که شیطان 

خدا را بوجود  خداوند محبت کامل داشتند، ارادهِ خود را به سوی ارادهِ خداوند جهت داده و شهر

ای از موجودات به نام آورند. از سوی دیگر شیطان و فرشتگانش نیز باعث به وجود آمدن طبقه

(. بنا به اعتقاد آگوستین O’Daly. 1999: 326-328شهر زمینی را رقم زدند) اهریمنان شده و 

نیک  اگر فرشتگان به محبتی که خداوند در درونشان نهاده، پایبند باشند یقیناً در گروه فرشتگان

 کنندگیرند و اگر از این محبت رویگردان شوند در پرتگاه شرارت سقوط میجای می

(Augustine, 1890: 326.) تکبر، فریبکاری، : این اهریمنان سه ویژگی قابل تأمل دارند

 : حسادت؛ و در بین این سه صفت، آنچه سبب سقوط آنان گردید، تکبر بود
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آن مقام رفیع ازلیت را با تکبر شدید و آن حقیقت بسیار مسلم را با مکر باطل و »

 .(.Ibid)«گرا معاوضه کردندآن وحدت محبت آفرین را با شقاق فتنه

 شرور، شهر نیک در مقابل فرشتگان توان گفت اگر فرشتگانبنابر این رویکرد آگوستین، می

نهادند، یقیناً سعادتی را که مسیح قصد داشت با فدیه برای بشر به ارمغان آورد، هیچخدا را بنا نمی

عامل  خدا شرطِ دعوت و نجات بشریت است. پس شهرخدا پیش خورد؛ زیرا وجود شهرگاه رقم نمی

اصلی و کلیدیِ الهیات آگوستین برای نجات نهایی است و عاملین آن فرشتگان هستند نه 

دا خ (. به نظر نویسندگان این نکته که فرشتگان بنیانگذارانِ شهر1316 مسیح)مرادی و سالم،

 : هستند باید به دقت در فرآیندِ نجات در نظر گرفته شود زیرا

داند و مسیحیان را زائرانی میخدا می الً معطوف به شهرآگوستین نظامِ نجات را کام -الف

 .(Augustine, 1890: xii, 329-339داند که باید به سوی آن حرکت کنند)

خدا و شهر زمینی قرار گرفت،  از سوی دیگر اولین شکافِ در اراده که مبنایِ شهر -ب

 (. Ibid: 333عبارت از شکاف در اراده فرشتگان بود)

ک فرشتگان نی :گیری دو طبقه متفاوت در فرشتگان گردیداراده باعث شکلشکافِ در  -ج

و فرشتگان شرور. آنچه باعث انحراف در اراده و سقوط در گناه برای انسان شد عبارت از 

پیروی از دعوت شیطان برای نزدیک شدن به درخت ممنوعه بود. و این گناه نسل در نسل 

ه عنوان فدیه برای رفع این نفرین به صلیب کشیده به همه انسان ها سرایت کرد و مسیح ب

 (.122: 1311 شد)آگوستین،

شهر داد امری به نام توان گفت اگر شکافی در اراده فرشتگان رخ نمیطبق این مقدمات می

شد و گرفت و در ادامه نیز انحرافِ اراده شیطان باعث انحرافِ اراده آدم و حوا نمیشکل نمی خدا

یافت. یافت. در نتیجه نیازی به فدیه نبود و نجات دیگر معنا نمینیز انتقال نمیگناه به سایرین 

کنند؛ به این ترتیب که آنها بنیان ِنجات پس فرشتگان در کنار مسیح نقش عامالن نجات را ایفا می

سازد. پس میفرآیندِ نجات را محقق می ،کنند، و مسیح نیز با تصلیبِ خودبنا می شهر خدارا با 

 وان فرآیند نجات را حاصل همکاریِ فرشتگان و مسیح با یکدیگر دانست.ت
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 بشارت به مسیح

ای ای دارند؛ زیرا آنان در حالت خلسهبه باور آگوستین، فرشتگان در بشارت به مسیح نقش عمده 

(، مسیح و مجدش را به او نشان 23-22: 2شد)پیدایش -که به آدم دست داد و طی آن حوا آفریده

تا آنکه به قدس خدا »: سرایداست که اینگونه می 73: 17دادند. گواه او برای این اعتقاد مزمور 

داند، زیرا همانطور که . او اشاره این آیه را به آدم می«داخل شدم؛ آنگاه سرانجام ایشان را دریافتم

ه اموری بر وی نهاد، حاکی از آن است که در این خلس «زن»آدم از خلسه خارج شد و نام حوا را 

از جمله تجسد یافتن خداوند مکشوف گشته و انجمن فرشتگان در ملکوت، این امور را بر وی 

 : اندمکشوف کرده

بذرِ وعده داده شده توسط فرشتگان در دست ایشان سامان یافت، و این امر در »

 آسایی انجام گرفت تا اعالمی باشد برای ظهور آن بذرعالم طبیعت به گونه معجزه

 (. Augustine, 2002: ix, 3)«واراز سوی انجمن فرشته

اند، مبشرینِ به مسیح نیز محسوب به زعم آگوستین، فرشتگان از آنجا که شاهدان آفرینش بوده

شوند؛ زیرا بذر به آنان واگذار شد تا آن را به سرانجام رسانده و مقدمات حضور وی را مهیا سازند. می

بذری »: گویدمی 3: 11وامدار پولس است، آنجا که در رساله به غالطیان آگوستین مفهوم بذر را 

: گویدبا توجه به همین آیه می شهر خدا. آگوستین نیز در «واسطه فرشتگان مقرر گشتکه به

شان شریعتی به فرشتگانی که خدمتگزاری»وسیله فرشتگان مقرر گردید؛ بذری که به «...این است»

 :Ibid, 1890)«دادکرد و وعده آمدن واسطه را میرستش خدای یگانه امر میرا به ما داد که به پ

x, 24.) توان گفت فرشتگان اولین مبشرین به مسیح و نیز مهیا کنندگان ظهور از همین روی می

 اند.وی بوده

آگوستین همچنین رویایِ یعقوب نبی را که در آن نردبانی دید که فرشتگان از آن باال و پایین 

، هنگامی که یعقوب 10: 26 پیدایش کند. بر اساس سفرروند به بشارت به مسیح تفسیر میمی

: گونه دیدرهسپار حرّان شد در بین راه به مکانی رسید و شب را در آنجا سپری کرد و در رؤیا این

و  رسید، و فرشتگان خدا از آن باالاینک نردبانی بر زمین برپا گشته بود که سر آن به آسمان می»

 (.13-10: 26)پیدایش «رفتند!پایین می

 : گویدمی« contra faustum»آگوستین در رساله مفصل علیه فاوستوس
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کنند تا عالی روند، صعود میآنان ]فرشتگان[ هنگامی که از عالم آفرینش باال می»

ترین عظمت ذات الهی مسیح را توصیف کنند که در آغاز خدا با خدا است و همه 

کنند تا از خلقِ او از یک زن، و ساخته شده است. آنان نزول اجالل میچیز توسط ا

تحت شریعت سخن گویند. مسیح نردبانی است از زمین به آسمان یا از امور ناسوتی 

 (.Augustine, 2007: 12, 26)«به روحانی

-خداوندگار» بنابراین تفسیرِ آگوستین، باید گفت این مسیح است که هم خدا است و هم انسان

Dominus»نیک از آن آورد تا فرشتگانمی ، به عبارتی او خداوندگاری است که نردبانی بوجود

ها و خداوند گونه است که فرشتگان بوسیله مسیح واسطه ارتباط بین انسانباال و پایین روند و این

ن اعتقاد بر ای وحنارساالتی درباره انجیل یست که آگوستین در کتاب ا شوند. شاهد این امر آنمی

 کنندورزد که فرشتگان مأموریت خود را از مسیح دریافت میمی اصرار

(Augustine,2009:24,7 بنابراین رفت و آمد فرشتگان حکایت از بشارت به مسیح و جالل .)

آورد تا فرشتگان بشارت وی را به او داشته و در عین حال این مسیح است که نردبان را بوجود می

 نشان دهند.یعقوب 

 فرشتگان و نبرد معنوی

از نظر آگوستین، فرشتگان در نبرد معنوی که عبارت است از نبرد مسیحیان و مؤمنین با وساوس 

)یا در 15کنند. او در شرح بر مزمور روزانهِ ناشی از ابلیس و فرشتگانش، نقشی بسیار مهم ایفا می

نجات از دست دشمنانش درخواست کمک  ( که صاحب مزمور از خداوند برای14برخی نسخ مزامیر،

شیطان و فرشتگانش هستند که پیوسته روزانه علیه ما قیام کرده »: گوید این دشمنانکند، میمی

. برای بررسی این بخش به «کنند ما را در ضعف و شکنندگیِ خودمان فریب دهند...و سعی می

 اد که آگوستین به ندرت از نبرد مستقیمکنیم. این نکته را باید تذکر دشروح بر مزامیر مراجعه می

اندازی از گوید؛ بلکه به زعم او فرشتگان برای ما چشمفرشتگان با شیطان و یارانش سخن می

 کنند تا چگونگی پیروزی را برای ما آشکار سازندوضعیت میدان نبرد معنوی فراهم می

توان در دو مورد اینرا می( این آشکارسازیِ نجات در پرتو فرشتگان 116-118: 1311)کالین،

 : گونه طرح کرد
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 الف. غلبه برشیطان از طریق پرستش خداوند

ات پروردگارا! کیست که در خیمه»: گرددباز می 1: 15مورد اول به تفسیر آگوستین از دو مزمور 

شده باشد، باید آن را « tabernaculum»«خیمه»به زعم وی هر جا اشاره به واژه « ساکن شود

اشاره به صاحب خیمه دارد و صاحب خیمه  «خیمه»اشاره به نبرد با شیطان دانست. او معتقد است 

و یا کسانی که در حالت نبرد هستند، و مراد همان مسیحیان « contubernales»یعنی سربازان

مان یعنی جایی که ما ایاست. نیز کارایی خیمه عبارت است از محلی برای استراحت و تجدید قوا؛ 

کنیم تر کرده و بازیابی میخود را علیه دشمن ـ ابلیس و فرشتگانش ـ قوی

(Augustine,2000:14, 1.) رسد آگوستین این نگاه را از پولس کسب کرده باشد، به نظر می

: 8سیان افس: )رک «نبرد ما علیه گوشت و خون نیست بلکه علیه شیطان است»: گویدآنجا که می

 . البته ترجمه آیه براساس نقل آگوستین است و اندک تفاوتی با متن کتاب مقدس دارد)12

(Ibid,2009: 55, 4؛ نیز مزمور)ای یهوه! مرا از آزار دهندگانم ]دشمنان[ در امان دار و »: 140

ه ک. این دو برای آگوستین حکایت از آن دارد «بِرهان. مبادا او هرگز مانند شیر روح مرا چاک کند

یک فرد مسیحی دائماً در حال نبرد معنوی با شیطان است، شیطانی که دائما در پی اوست و در 

 (ibid:7,2رباید)صورتی که در خیمه خدا ساکن نشود و ایمان خود را قوی نکند، شیطان او را می

شود. آگوستین معتقد است این نبرد به طور ( اسیر میIbid: 9, 8)«چنگال دشمن خویش»و در 

 ویژه در برابر غرور و اعمال فاسد است. 

از نظر آگوستین شیطان از طریق وسوسه عمل کرده و در ذهن مؤمنین امیال خاصی را القا و 

مار هرگز از نجوای وساوسش برای اغوای »: کند تا آنان را از مسیر صحیح منحرف کندپردازش می

طریق وساوس مسموم تا آنجا که ما از »( و Ibid.93,20«)شودشما به سوی رذیلت ملول نمی

کند. آگوستین اغلب از وساوسی همچون ( فعالیت میIbid.3,10)«امیدمان را از دست دهیم

 (Ibid.40,3-4کند)هایی از القائات مدام شیطان استفاده میحرص، طمع و امنیت به عنوان نمونه

تان شما را گامی که بگذارید میلهن»: داردو ما را از اینکه از این وساوس پیروی کنیم برحذر می

بینیم که او اصرار دارد می (.Ibid. 139, 12)«ایداش را دادهرهبری کند، به شیطان برگ برنده

آلود، ناشی همه وساوس را تابع غرور قرار دهد؛ به عبارتی تمایل ما به حرص یا هرگونه رفتارِ گناه

 تعلق دارند.که فقط به خدا  از تمایل به داشتن چیزهایی است
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آگوستین معتقد است یگانه راه مقابله با این تکبر، توکل برخداوند است؛ به این معنا که سپردن 

خویش به رحمت خداوند و تأسیِ به مسیح، نیازمند فروتنی است که خود، درمان تکبر است. کسانی 

یازشان به قدرت ( یعنی از تکبرشان رها شده و ن12: 71)مزمور «فقیر شدن هستند»که مشتاق به 

 برند.خداوند را تأیید کنند، اینان کسانی هستند که از پیروزی مسیح بر شیطان سود می

اکنون سوال آن است نقش فرشتگان در این بین چیست؟ آنچه از منظومه فکری آگوستین 

رور پرستند و از شیطان و میلش به غآید آن است که از آنجا که فرشتگان صرفاً خداوند را میبرمی

دهند تنها راه نجات از شّر شیطان، روی آوردن به ها پیام میاند، با این عمل به انسانگردانروی

پرستش خداوند به طور مطلق است؛ به این معنا که با قلب و عمل خود به طور کامل خداوند را 

صورت در اینپرستش کرده و هرگز ارادهِ خداوند را کنار نگذاشته و به سوی اراده خود نرویم که 

صورت پیرو شیطان شده و در شهر زمینیِ او شویم؛ در غیر اینمی شهر خدارستگار گشته و ساکن 

 شویم.ساکن می

ای است که فرشتگان با الهام و یا ترین سالح، دعا و اعمال دینیبه اعتقاد آگوستین قوی

(. دعا عبارت است از Wiebe, 2015: 4اند)تجسم، به قلب نویسندگان کتاب مقدس الهام کرده

مان. به عبارتی اعتماد ما به خداوند برای مقاومت علیه وسوسه و ایستادگی در محبت دشمنان

شود که هدایت داند زیرا به زعم او باعث میآگوستین دعا را عاملی برای دوست داشتن دشمنان می

ویژه دعا کنیم تا آزاردهندگان بهتوانیم خداوند را با دعا خشنود سازیم و توجه کنیم چگونه می»: شوند

(؛ نتیجه آنکه برای Augustine, 2000: 34, 2-3) «ما، به سالمت معنوی و عدالت بازگردند...

غلبه بر شیطان باید از تکبر دست برداشته و به پرستش خداوند روی آوریم و برای این امر دعا 

 اند.آموختهشود که فرشتگان آن را به ما بهترین وسیله محسوب می

رسد علت تأکید آگوستین بر دعا به عنوان کلید پرستش خداوند، تأکید بر این نکته به نظر می 

ها و گمراه کردن آنان از اوراد، ادعیه و نمادهای خاصی بهره است که شیاطین برای ارتباط با انسان

باور است که سِحر (؛ وی بر این Ibid, 1890: x.19)گذاردگیرند که نام آنها را سحر میمی

( و Ibid, xxi: 22( بوده و توسط آنان اختراع شده است)Ibid, x: 12)«سرگرمی شیاطین»

توان به عنوان تمسخری نسبت به نظام پرستش خداوند در قالب دعا به حساب همین نکته را می

یجلوه مارزش آورد، یعنی شیاطین با وضع نظام سحر، نظامِ دعایِ مومنین را مسخره کرده و بی

دهند. به زعم آگوستین، شیاطین میل شدیدی برای پرستیده شدن توسط انسان دارند و این میل 
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همان تکبر آنان نسبت به خداوند است. در این راستا آنان با دانشِ فاقد تقوایِ خود سعی در ترتیب 

ی ظاهر ساخته ها هستند تا بتوانند کارهای شگفتو آموزش نظامی از نمادها و کلمات برای انسان

(. آگوستین تمایل پیدا کردن و جلب شدن Ibid: 6گونه آنان را به پرستش خود مایل سازند)و این

های هوشمندانه قبل از هر چیز آنان را با مهارت»: کندگونه یاد میها به شیاطین را اینانسان

که خود را دوست د یا اینآالینها را با زهری میدهند؛ به این شیوه که دل انسانخودشان فریب می

(؛ در Ibid)«دهند تا اندکی از آنان را شاگرد خود سازند و آغاز سحر از اینجاست...آنان نشان می

وسیله کلمه تر؛ زیرا آن را بهمقابل، فرشتگان نیز دانشی درباره امور مادی و گذرا دارند و البته ایمن

ها و نه کنند و از آن نه برای ترساندن انسانظ میدانند، اما آنان این منبع را حف]یعنی مسیح[ می

 د.خواننکنند، بلکه فقط ما را به سوی خداوند فرا میبرای جلب آنان به پرستش خودشان استفاده می

 ب( حفظ ما از شیطان و ریشخند کردن شیطان 

واضح اشاره کرده ها به طور آگوستین تنها یک بار در شروح بر مزامیر به حمایت فرشتگان از انسان

تند فرشتگانی هس»گوید ما در حال تبدیل شدن به فرشتگان خداوند هستیم، اما تا آن زمان و می

 «توانند اژدها را دور کرده و از صدمه زدن به شما جلوگیری کنندکه می

(Augustine,2000:103, 4-6 وی معتقد است فرشتگان با تمسخر شیطان به نوعی ما را از .)

رسد او این اعتقاد را کنند اما معلوم نیست این محافظت چگونه است! به نظر میت میاو محافظ

 : اقتباس کرده باشد که به ترتیب عبارتند از 24: 41و 14: 40ازکتاب ایوب و فصول 

این آغاز آفرینش خداوند است ]یعنی آفرینش شیطان[ که سرگرمی برای »الف(  

 .«فرشتگانش باشد

 . «نیست بر زمین که باعث ریشخند فرشتگانم شود چیزی شبیه او»ب(  

شود فرشتگان مأمورند تا در زمان حاضر شیطان را ریشخند بنابراین آیات، آگوستین متوجه می 

(. او این تمسخر را به شکست Ibid: 9, 4کنند و خداوند این مأموریت را بر عهده آنان نهاده است)

به عبارتی هنگامی که حمالت او در ما مؤثر نبوده و  کند،های خود تفسیر میشیطان در برنامه

آید و در این بین فرشتگان سعی باعث نابودی ما نشود، همین امر ریشخند شیطان به حساب می

 (.Ibid, 2002: xi, 29گونه زمینه نجات ما را مهیا سازند)-در دفع وساوس او از ما کرده و بدین
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فرشتگان که در حال نبرد با شیطان و فرشتگانش باشند عالوه بر این، او هیچ تصویر نظامی از 

« On the Spirit and the Letter»دهد. با این حال در کتاب درباره لفظ و معنیارائه نمی

]همچنین  53: 28گوید فرشتگان قادر به نبردند، اما در نبرد مسیح علیه شیطان، مطابق متی می

یح بجنگند و او را از رنج نجات دهند[ مجاز به دخالت توانند برای مسدوازده فوج از فرشتگان می

روش دیگر فرشتگان برای کمک به  117او در شرح بر مزمور  (.Augustine, 1997: iنیستند)

ها را محبت اعالم کرده و معتقد است خداوند این محبت را در آنان به ودیعت نهاده تا به ما انسان

ه خدایی که آنان را نیک آفرید، از طریق وساطت آنان به باشیم کباید بخاطر داشته»: کمک کنند

 (.Ibid, 2002: 117, 5)«کند-ما کمک می

 جایگاه نجات بخشیِ مسیح

شایسته است در این مرحله به نگاهِ آگوستین به مسیح به عنوان ناجی بپردازیم. نکته اولی که باید 

نظامی با هدف نجات بر محور فیض به آن توجه کرد آن است که سراسر نظام الهیاتیِ آگوستین، 

(. آگوستین 132: 1365( که آغازگر آن کتاب مقدس است)همو، 866-877: 1311 گراث،است)مک

( و Augustine, 1890: xiii, 14معتقد است گناه اولیه به همه ابناء آدم و حوا منتقل شده)

و با صرفِ اراده خود قادر به ها به تنهایی باعث ضعف ارادهِ آنان شده است، به گونه ای که انسان

ها پدید آمد که ای از نکبتبدین گونه بر اثر سوء استفاده از اختیار، سلسله»: نجات یافتن نیستند

رسد تکیه و تأکید (. به نظر میIbid)«نژاد انسان را از اصل تباه کرد و از ریشه فاسد ساخت

: 5)یوحنا«کاری نیستیددر به انجام هیچشما بدون من قا»: آگوستین بر فیض به خاطر این آیه است

 «و کالم، انسان خاکی شد و در میان ما مسکن گزید»: او با توجه به این آیه از یوحنا (. همچنین15

کند که خداوند با پذیرش پیکر در میان بشر ( در رساالتی درباره انجیل یوحنا بیان می14: 1)همان 

(. Augustine,2009:3مرگش، مرگِ بشر را درمان کند)جای گرفت تا با پیکرش، پیکر بشر، و با 

  :آید که گناه اولیه پیامدهای شومی برای انسان به بار آورد که عبارتند ازاز سخنان آگوستین برمی

(؛ آگوستین از مرگ با عنوان شرّ اعلی که در برابر 2،27باب: 1365مرگ )آگوستین، -الف 

وسیله گناه از ای که بهعبارت است از زندگی ابدیکند که آن آن خیر اعلی است یاد می

 (.1314مرادی و سفیدخوش،؛ Augustine, 1890: xi, 12دست رفت)
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کم شدن ظهور قدیسان؛ کسانی که باالترین سعادت را حتی نسبت به فرشتگان  -ب 

 (.Ibid: xiv, 10دارند)

دا سوی خ به رونقصان یافتن مرتبه وجودی؛ از نظر آگوستین هنگامی که انسان  -ج 

داشت، مرتبه وجودی باالیی داشت، و اما با دوری از اعتماد به خدا و روی آوردن به نفس 

 (.Ibid: 13خود، دچار تنزل شد)

تواند از پیامدهای می وسیله فیضِ مسیح، بشربدین ترتیب آگوستین معتقد است که تنها به 

 : شومِ گناه اولیه رها شود

تواند از این جهنم روی زمین رهایی یابد، مگر با فیض منجی و و کسی نمی» 

است، این  «منجی»که به معنای  «عیسی»خداوند و خدای ما مسیح، و همین نام 

 (. Ibid: xxi, 22)«کندحقیقت را اثبات می

 (.Ibidشویم)کند اگر نجات توسط فیض صورت نگیرد، وارد شر ابدی میاو صراحتاً بیان می

وی در رساله درباره طبیعت و : خوردرسد تناقضی در سخنان او به چشم میبا این حال به نظر می

 و به همه تعلق 5گویند که رایگان استفیض بر این نظر است که فیض را بدین دلیل فیض می

یض[ فتوانند نجات یابند. و ]این این فیض مسیح، بدون آن، نه کودکان و نه بزرگان نمی»: گیردمی

« نه به خاطر ارزش است، بلکه رایگان است و از این روی فیض نامیده شده است

(Agostino,1950: 499 ؛ اما در)شهر خدا(Augustine, 1890: xiv, 13 فیض را به )

رسد این مسأله با فیض بودنِ فیض در تناقض باشد. به دهد که به نظر میقدیسین اختصاص می

ای قطعی نمیتوان از آن گرفت و تنها درباره فیض ابهام داشته و نتیجههر روی، سخنان آگوستین 

 نتیجه قطعی آن است که نجات بدون مسیح ممکن نیست.

 نقش فرشتگان در پیوند با تجسد و جایگاهِ مسیح 1.5

همچنین باید گفت فرشتگان رسالت خود را از طریق مسیح دریافت کرده و از همان ابتدا به تجسد 

ه بودند. به زعم آگوستین، چیزی وجود ندارد که فرشتگان آن را در ظهور عهد عتیق فرمان یافت

انجام دهند و آن امر در آماده سازی مستقیم برای تکمیل نقشه نجات خداوند در مسیح وجود 

کنند تا آنکه مسیح بیاید و کلِ وحی را با خود نداشته باشد؛ در واقع آنها صرفاً زمانی را سپری نمی
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توان گفت این امر برای آگوستین روشن و مسلم است که فرشتگان رسماً د. به طور کلی میبیاور

(؛ برای مثال Wiebe, 2015: 189کنند)ظهور مسیح را که رسالت خاص آنهاست اعالم می

وسیله فرشتگان اعالم گشت، اما به»اسرائیل شریعت را دریافت کردند این امر هنگامی که بنی

عیسی مسیح با استفاده از آن مهیا و پیشگویی شد، و او به عنوان کلمه خدا به آمدن خداوند ما 

شکلی شگفت انگیز و غیرقابل توصیف در فرشتگان بوسیله همان اعالم شریعتی که داده شده 

 بذری» (. در همین راستا آگوستین این سخن پولسAugustine, 1991: iii, 26)«حضور داشت

 : گوید( را به تجسد آینده مسیح تفسیر کرده و می3: 11)غالطیان«گشتکه بواسطه فرشتگان مقرر 

ما انسان بودیم ولی عادل نبودیم، در حالی که در تجسد او طبیعت انسانی وجود » 

ش را به ـاطتی که دست کمکـاه بود. این است وسـگنادل و بیـداشت، ولی ع

طه ـری که بواسبذ»کند. این است ادگان دراز میـتادگان و از پا افتـسوی اف

ی را نیز به ما ـشان شریعتگزاریـ؛ به فرشتگانی که خدمت«تـگان مقرر گشـفرشت

 «داده را میـکرد و وعده آمدن واسطه امر میـش خدای یگانـداد که به پرست

(Augustine,1890:x,24 .) 

 چینیِ فرشتگانتوان گفت تجسد یافتن مسیح با اعالم و زمینهگفته میبا توجه به مطالب پیش

در عهد عتیق مهیا شده و فرشتگان از همان ابتدای آفرینش شاهد مسیح و جالل وی در ملکوت 

  :بندی نمودگونه جمع اینرا  بررسی شده گیری مطالبتوان قبل از نتیجهاند. اکنون میبوده

داند گرایانه میگرایانه و عملرا عنوانی با بارِمعناییِ وظیفه «فرشته»آگوستین واژه  -الف

شناسانه. به زعم نویسندگان این تحلیلی که آگوستین با توجه به دو رویکرد نه ماهیت

شناسیِ اصیلی دهد توجیه و ریشهارائه می «فرشته»گرایانه از واژه شناسانه و وظیفهماهیت

به  داند.می «روح»در کتاب مقدس ندارد. زیرا معلوم نیست که چرا او ماهیت فرشتگان را 

رسد ضعفِ او در دستیابی به ماهیت فرشتگان سبب شده است تا وی ماهیت آنان نظر می

 در نظر بگیرد. «روح»را 

مورد اشاره  «هاآسمان»آفرینش فرشتگان در سفر پیدایش در ضمن آیه یکم با واژه  -ب

ام تفسیر دقیق نیست، زیرا او درمق «هاآسمان»گرفته است. این تفسیر آگوستین از واژه  قرار
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معنا کند نه اینکه با رویکرد  «آسمان»ظاهری آیه ابتدا باید آن را به معنای جمع واژه 

 در نظر گیرد. «هاآسمان»تأویلی فرشتگان را داخل در معنای 

اند اما ما از کیفیت این فرشتگان در آفرینش موجودات پس از خود شرکت کرده -ج

 مشارکت اطالعی در دست نداریم. 

اند و از آنان با عنوان خدا یاد گان بنا بر گزارش عهد عتیق بر پیامبران تجلی کردهفرشت -د

 شده است.

مسیح هیچ گاه در قالب فرشته بر پیامبران یا مردم تجلی نکرده است زیرا این انگاره با  -ه

 کتاب مقدس سازگار نیست.

گذاران ن آفرینش، بنیانشاهدا: کارکردهای فرشتگان در پیوند با مسأله نجات عبارتند از -و

 شهر خدا، بشارت به مسیح و شرکت در نبرد معنوی و کمک به مومنین علیه شیطان.

 شوند.مسیح و فرشتگان دوعامل فرآیند نجات محسوب می -ز

  نتیجه

فرشتگان. او با توجه به  -ب مسیح -الف: آگوستین در طرح نظامِ نجات با دو مؤلفه مواجه است

دارد نشان دهد که فرشتگان مخلوقاتی هستند که به مسیح خدمت می آیات کتاب مقدس سعی

کنند و مسیح هیچ نیازی به خدمت آنان نداشته و خدمات آنان صرفاً باعث باالرفتن رتبه خود آنان 

با این همه، نظامِ نجات   کشد.گردد؛ به عبارتی مسیح یک تنه بار نجات بشر را به دوش میمی

 : شودانگاریِ مسیح با توجه به نکات زیر متزلزل میآگوستین بر محور یگانه

هر شزیرا اگر فرشتگان نبودند که : شهر خداجایگاه فرشتگان به عنوان بنیانگذاران الف( 

را بنا نهند و در مقابلشان ابلیس شهر زمینی را بنا نهد، هیچ گاه زمینه ای برای نجات  خدا

 شد. طرح نمی

رسانان و انتقال دهندگان فیضِ فرشتگان از ابتدای آفرینش تا ظهور مسیح نقش پیام ب(

 شد.بودند یقینا بذر نجات نیز منتقل نمیاند و اگر نمیمسیح را به بشر بر عهده داشته

برابر شیطان مقاومت  کنند تا درفرشتگان در نبرد معنویِ مؤمنین به آنان کمک میج( 

تگان نیز چون مؤمنین زائرانی هستند که با همدیگر این سفر دنیوی کنند؛ به عبارتی فرش

 کنند.را به سوی شهر خدا طی می
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توان گفت که مسیح عامل اصلی و کافی برای نجات است، بلکه عاملِ ها نمیطبق این مولفه

امر یابد و این گاه آموزه نجات معنا و تحقق نمیالزم برای نجات است، زیرا بدون فرشتگان هیچ

 یابد.تنها با حضور برابر مسیح و فرشتگان در کنار یکدیگر معنا می

 هانوشتپی

یشه اندپژوهشی -فصلنامه علمی«. بررسی ماهیت فرشتگان از دیدگاه ادیان الهی» (1367خزعلی، مرضیه ) .1

 .138-105: 12، سال چهارم، شماره نوین دینی
ی پژوهش -دو فصلنامه علمی«. سلب گرایی و استعالء: عرفان دیونوسیوس( »1310کبیری طامه، معصومه ) .2

 .86-51: 10، سال پنجم، شماره ادیان
گیری مفهوم شهر خدا در اندیشه نقش مالئکه و شیاطین در شکل( »1316علی؛ سالم، مریم ) مرادی، .3

 . 235-213: 28 ە، سال سیزدهم، شمارپژوهشی پژوهشنامه ادیان -دو فصلنامه علمی، «آگوستین
 .1318مولی، : ، تهرانفرشتگان در دیانت مسیحی جایگاه و کارکرد (1318) زهرا محسنی، .4

 (xxi: 1890 ,Augustine, 12«)مگر اینکه رحمت و فیض رایگانی وی )انسان( را آزاد کند » .5
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