Патристика
Фалсафаи патристика ба таълимоти «падарони калиссо»
(«отцов церкви» аз калимаи лотинї pater- падар)-и насрония асос
дорад, ки ба онњо ходимони калиссо, ки аз тарафи калиссо ба
таври расмї эътироф шудаанд ва дорои «ќудсият» ва њаёти
ќадима мебошанд дохиланд.
Дар дохили худи патристика ду љараён вуљуд дорад
апологетика ( маънои луѓавї «њимоя», «ситоиш») (нимаи асри II
ва оѓози асри IV), ки хусусияти он њимоя ва асоснок кардани
таълимоти динии насрония бо ёрии далелу бурњони аќлї ва
патристикаи баркамол (асрњои IV-VI), ки ба такмили системаи
динї –аќлонї алоќа дорад.
Ба ќатори файласуфони нисбатан машњури давраи
апологетика инњо дохиланд: Тертуллиан, Арнобия, Лактантсия,
Климент ва Оригена. Дар байни намояндагони патристикаи
баркамол пеш аз њама номњои Иеронима, Амвросия ва Авриел
Августин (Августини Муќаддас) ва ѓайрањоро зикр мекунанд.
Авриел Августин (Августини Муќаддас) (354-430)
Яке аз машњуртарин намояндаи фалсафаи
динии асрњои миёна ба шумор меравад. Љањонбинии ў дар зери таъсири фалсафаи стоикњо, скептикњо, навафлотуния ва баъдан зери таъсири дини
насрония шакл мегирад. Дар соли 387 дини
насронияро ќабул намуда, то охири умр њамчун
хизматгори содиќи он мемонад.
Масъалањои асосї барои таълимоте, ки Августин эљод карда
буд, инњо масъалаи Худо ва олам, имон ва аќл, њаќиќат ва дониш,
хайру шар, озодии ихтиёр, абадият ва замон ва мазмуни таърих
мебошанд.
Таълимот оиди њастии Августин ба таълимоти навафлотуния
наздик мебошад. Ба аќидаи Августин бадї-љавњар набуда, балки
нуќс, вайронии љавњар, камбудї ва ноќисии сурат мебошад. Хайр
бошад баръакс бо њамаи љузъиёти худ љавњар ва сурат аст.
Худованд манбаи њастї аст, сурати комил, зебогии олї,
сарчашмаи хайр мебошад. Агар ќувваи эљодгарї Худованд поён
меёфт, олам дарњол ба нестї табдил меёфт.

Љон аз нигоњи Августин сифати соддаи љисм нест, балки
љавњари ѓайримоддї буда, аз љисм фарќ мекунад. Љон намиранда
аст. Дар масъалаи ба вуљуд омадани љони инсонї Августин байни
аќидаи додани љон ва љисм дар якљоягї аз тарафи волидайн ва
аќидаи креационистї - офариниши љони навзод аз тарафи
Худованд, мелангид. Августин ба таври ќатъї назарияи худро дар
муќобили назарияи пантеистї яъне ягонагии Худо ва табиат
мегузорад. Худо ба аќидаи ў фавќуттабиї аст. Олам, инсон ва
табиат њамчун натиљаи офариниши Худованд, аз офаридагори худ
вобаста мебошанд.
Аќл, аз рўи аќидаи Августин, чашми љон аст, ки бо он худ ба
худ бе воситаи љисм њаќиќатро мушоњида мекунад. Њаќиќат дар
љони мо њузур дорад, љони мо бошад намиранда аст. Инсон њаќ
надорад, ки аз маќсади ондунявии њаёти худ ѓофил монад.

