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ة آباء الكنيسة إىل حول مدخل  المكونات الرئيسية لـ فلسفة العصور الوسىط منذ توافر النصوص اليونانية وفتر

ي عشر وظهور الجامعات؛
جم للـد.  منتصف القرن الثان  سوعة مو ) والمنشور عىل بول فينسيت سبيد،نص متر

ي الموسوعة عىل ستانفورد للفلسفة
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ي قهذا الرابط(. ننوه بأن التر

 ، والتر
ا

د تختلف قليًل

ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة  النسخة الدارجةعن  للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونه ، مهذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للتر

 

 

 

 

                                                           
1 Spade, Paul Vincent, "Medieval Philosophy", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2018 
Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/medieval-
philosophy/>. 
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افة يُنظر إىل فلسفة القرون الوسطى تقليداي على أهنا فلسفة أورواب الغربية، يف الفرتة ما بني اضمحالل الثق
ل يف مقال وموضوع مبثل هذا االتساع ال ميكن تغطيته ابلتفصي عصر النهضة.الوثنية الكالسيكية وبني 

ظ، ليست هناك حاجة للقيام بذلك، ألن مدخالت أخرى، يف هذه املوسوعة، تقدم واحد، وحلسن احل
الفالسفة واملوضوعات الفردية يف العصور الوسطى. ستقتصر مقاليت هذه على توضيح بعض املالمح 

فلسفة القرون الوسطى. على القارئ الرجوع إىل العناصر املدرجة ضمن املدخالت ذات الصلة، ـ العامة ل
 الحقا، للحصول على معلومات أكثر تفصيال حول موضوعات حمددة.املذكورة 
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https://www.britannica.com/event/Renaissance
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 أدوات أكادميية 
 مصادو أخرى على اإلنرتنت 
 مدخالت ذات صلة 
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 فلسفة القرون الوسطىـ احلدود اجلغرافية و الزمنية ل .1

القرون الوسطى"، أو ما "تشري  عبارة "فلسفة القرون الوسطى" إىل الفلسفة يف أورواب الغربية خالل فرتة 
يسمى بـ "العصور الوسطى". مت طرح مفهوم "العصر الوسيط" )أو اجلمع "العصور الوسطى"(، يف القرن 
اخلامس عشر، للداللة على الفرتة ما بني اضمحالل الثقافة الوثنية الكالسيكية يف أورواب الغربية، وما مت 

 :استخدام موثق معروف للتعبري )مصاغا يف تعبرياعتباره إعادة اكتشافها خالل عصر النهضة. أول 
("media tempestas"  1469، يعود إىل عام (Robinson [1984], p. 748.)[1] 

كان منشئو فكرة العصور الوسطى يفكرون، يف املقام األول، يف ما يسمى بـ "الغرب الالتيين"، منطقة 
يا عن طقة، كانت إىل حد ما، وحدة منفصلة ثقافالكاثوليكية الرومانية تقريبا. وبرغم صحة أن هذه املن

جرياهنا، فمن الصحيح أيضا أن فلسفة العصور الوسطى أتثرت قطعا أبفكار من الشرق اليوانين، ومن 
. إذا اعترب املرء أن فلسفة القرون الوسطى تشمل حقبة آابء ومن اإلسالم، الرتاث الفلسفي اليهودي

ل اعتبارها كذلك، فال بد من توسيع اجملال لتشمل، على األقل خالالكنيسة، كما يفضل املؤلف املعاصر 
 القرون األوىل، أورواب الشرقية الناطقة ابليواننية، وكذلك مشال إفريقيا، وأجزاء من آسيا الصغرى.

فلسفة  ـفلسفة القرون الوسطى غري دقيقة. فالكثري من أعمال التأريخ لـ وابملثل، فإن احلدود الزمنية ل
-354) ابلقديس أوغسطنيطى )مثل العديد من املناهج الدراسية حول هذا املوضوع( تبدأ القرون الوس

 Marenbon(، رغم أن بعضها يشمل مفكرين مسيحيني من القرنني الثاين والثالث )انظر: 430
[2007], p. 1[( بينما يتحدث روبرت ابسناو ،]عن "إمجاع حديث حول مىت 1[، ص 2010 )

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A/
https://hekmah.org/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8/
https://hekmah.org/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/
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 سفة القرون الوسطى، واليت تُفهم على أهنا مشروع حبث فلسفي مستقل: بدأتوأين تتحدد بداايت فل
يف بغداد، يف منتصف القرن الثامن، ويف فرنسا، يف بالط شارملان املتجول، يف الربع األخري من القرن 

[، ص 1984الثامن". يف الطرف اآلخر لتلك الفرتة، األمور أقل دقة بدرجة أكرب. يلخص روبنسون )]
 [2]( املوقف بطريقة مسلية:750 - 749

لقد أيَّد العلماء كثريا من املصطلحات املختلفة لعصران، ويبدو أن هناك اتفاقا ضئيال، وأساسا 
ضئيال ابلفعل، للحجة املنطقية املتعلقة هبذه املسألة. بدأت العصور الوسطى، كما قيل لنا، 

انية يف اإلمرباطورية الرومانية، ، أو مع استقرار القبائل اجلرم395مع موت ثيودوسيوس عام 
، أو مع سقوط اإلمرباطورية الرومانية الغربية )الذي يؤرخ له عادة 410أو مع هنب روما عام 

(، أو حىت متأخرا، يف زمن احتالل املسلمني للبحر األبيض املتوسط. وتنتهي ... 476بعام 
ة ف أمريكا، أو مع بدايعند سقوط القسطنطينية، أو عند اخرتاع الطباعة، أو حني اكتشا

(، أو عند انتخاب تشارلز 1517(، أو مع اإلصالح اللوثري )1494احلروب اإليطالية )
(. تؤكد العديد من املراجع، اليت اعتمدُت عليها، ببساطة، أن العصور 1519اخلامس )

، ومن احملتمل أن ذلك حدث ليلة رأس السنة. هناك هناية أخرى، 1500الوسطى انتهت عام 
لبا ما تُعطى للعصور الوسطى، وهي ما يطلق عليها "إحياء التعلم"، تلك احلقبة الرائعة؛ غا

عندما "اكتشف" العلماء اإلنسانيون النصوص الكالسيكية وأعادوها إىل اجلنس البشري، بعد 
ليل قوطي طويل. على متخصصي القرون الوسطى أن يبتسموا قليال هلذه "االكتشافات"؛ 

كتشف متخصصو العلوم اإلنسانية تلك النصوص الكالسيكية ـ أعين: يف ألننا نعرف أين ا 
خمطوطات العصور الوسطى، حيث كان كتبة العصور الوسطى حيفظوهنا بعناية، للبشرية على 
مر القرون. ... على ضوء كل هذا اخلالف، حول فرتة العصور الوسطى، رمبا ينبغي أن نُرضي 

ة. وإذا  من هناية الفرتة الكالسيكية، إىل بداية عصر النهضأنفسنا ابلقول إن تلك الفرتة متتد 
كان دارسو الفرتة الكالسيكية، وابحثو عصر النهضة ال يعرفون مىت بدأت الفرتة موضع 

 حبثهم، ومىت تنتهي، إذن، فتلك مشكلتهم.
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حلدود ا ويظل مع ذلك، أنه قد يكون مفيدا للغاية، عدم النظر إىل فلسفة القرون الوسطى حسبما عينتها
الزمنية للفرتات الفلسفية املتامخة هلا، ولكن على أهنا تبدأ حني شرع املفكرون، ألول مرة، يف معايرة 
تصوراهتم الفلسفية حبسب متطلبات العقيدة املسيحية، وأهنا تنتهي عندما مل تعد تلك هي املمارسة 

خالل  تأخرة واملبكرة، ابلتشابكتسمح هذا الوجهة من النظر لفلسفة العصور الوسطى، امل [3]السائدة.
( منتميا إىل الفلسفة القدمية، رغم أنه متأخر عن 85–411) بركليسفرتة آابء الكنيسة. وهكذا يكون 

(. مرة أخرى، تستوعب وجهة النظر هذه حقيقة أن الفلسفة املدرسية 430-354القديس أوغسطني )
(، 1617-1548) فرانسيسكو سواريزان املتأخرة استمرت وازدهرت، حىت يف عصر النهضة. وهكذا ك

 يس بيكونفرانسـ الذي ميكن اعتباره الفصل األخري يف اتريخ فلسفة العصور الوسطى، معاصرا ل
، على أبعد تقدير، ظهرت بوضوح طرق ثورية 1450(. ومع ذلك ففي حوايل عام 1561-1626)

 جديدة ملمارسة الفلسفة.

األقل منذ  زمين لفلسفة العصور الوسطى، إىل أهنا استمرت علىرمبا يشري هذا التفسري الوافر للرتاتب ال
)منتصف القرن الثاين( حىت القرن  Justin Martyrعصر املؤلف اليوانين اآلابئي جاستني الشهيد 

اخلامس عشر  متاما ـ أكثر من نصف اتريخ الفلسفة أبكمله بشكل عام. من الواضح أن هناك الكثري 
 مما حيتاج إىل املناقشة.

 

 

إليكم وصفة إلنتاج فلسفة عصور وسطى: اخلط فلسفة وثنية كالسيكية، خاصة اليواننية، ولكن يف 
نسختها الرومانية، مع الداينة املسيحية اجلديدة. تُتبَّل اخللطة مبجموعة متنوعة من النكهات الرتاثية 

 عام أو أكثر، حىت تنضج. 1300وُترتك على انر هادئة ملدة للفكر اليهودي واإلسالمي. تُقلَّب 

تنتج هذه الوصفة مشرواب قواي وسريع التبخر. ألن العديد من مالمح املسيحية، يف الواقع، ال تتناسب 
بشكل جيد مع اآلراء الفلسفية الكالسيكية. إن مفهوم التجسد، وعقيدة الثالوث، مثاالن واضحان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://hekmah.org/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86/
https://www.christianitytoday.com/history/people/evangelistsandapologists/justin-martyr.html
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أن تكتمل صياغة تلك العقائد، كانت هناك عقبات، حبيث كان أمرا مضنيا على ذلك. ولكن حىت قبل 
على املسيحي املثقف، يف القرون األوىل، أن يعرف كيف ميوضع اآلراء الدينية يف إطار الرتاث الفلسفي 

 والوحيد املتاح. لنأخذ مثاال واحدا فقط، أتمل يف النظرايت الفلسفية الوثنية للروح. للوهلة األوىل، يبد
سيكون أكثر جاذبية ملسيحي من القرون األوىل. واحلقيقة أنه كان كذلك. يف  [4]األفالطوينأن اإلرث 

املقام األول، ألن التقليد األفالطوين كان مهتما جدا ابلتطور األخالقي للروح. مرة أخرى، رأى هذا 
احد، مثال اخلري، أو الو ، أو االحتاد مع الصويفالتقليد أن اهلدف األمسى لإلنسان، كنوع من النظر 

وسيكون من السهل تفسري ذلك على أنه لقاء "وجها لوجه" مع اإلله يف احلياة األخرى، اليت يصفها 
. واألهم من ذلك كله، ذهبت 13-12القديس بولس يف الرسالة األوىل إىل أهل كورنثوس، إصحاح 

ن مثريا وت. من الواضح أن هذا سيكو األفالطونية إىل أنه ميكن للروح أن توجد مبعزل عن اجلسد بعد امل
 الهتمام املسيحيني، الذين يؤمنون ابحلياة اآلخرة.

من انحية أخرى، كان هناك جانب آخر، ابلغ األمهية، للمسيحية؛ مل يكن له أي معىن ألي أفالطوين، 
، ابلنسبة كوهو عقيدة قيامة األموات بعد هناية العامل. مسحت األفالطونية ابلتناسخ، لذلك مل تكن هنا

لألفالطونيني، مشكلة نظرية خاصة حول عودة الروح إىل اجلسد. لكن ابلنسبة للمسيحي، كانت القيامة 
من املوت أمرا يتطلع إليه؛ فقد كان شيئا جيدا ابلنسبة له. قد يكون ذلك غري مفهوم من وجهة النظر 

ف ميوت" الفيلسوف هي "تعلم كي األفالطونية، إذ ابلنسبة هلا "اجلسد هو سجن الروح"، وترى أن مهمة
ليتحرر من أتثريات اجلسد املشِتَتة واملفسدة. ال، فمن األفضل ابلنسبة لألفالطوين أال تكون الروح يف 

 [5]اجلسد.

لذلك سيجد املسيحي صعوبة يف أن يكون أفالطونيا ملتزما، فيما يتعلق مبسألة الروح. لكن أيضا ال 
زما. من املعروف أن آراء أرسطو حول خلود الروح غامضة للغاية، ميكن للمسيحي أن يكون أرسطيا ملت

وغالبا ما مت تفسري أعماله على أنه ينفيها صراحة. األمر األصعب، إذن، هو فهم وجهة النظر القائلة 
 [6]أبن قيامة املوتى، بعد هناية العامل، أمر يتم توقعه بفرح.

ى. من لوصفة" املذكورة أعاله، لفلسفة قرون وسطتوضح هذه املشكلة نوع الصعوابت اليت تنشأ عن "ا

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
https://hekmah.org/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9/
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الواضح أنه سيكون لدى املثقفني املسيحيني األوائل، الذين يسعون جاهدين للتوفيق بني دينهم وبني 
اإلرث الفلسفي الوحيد الذي عرفوه، الكثري من العمل للقيام به. ميكن اعتبار مثل هذه التوترات مبثابة 

 ري من الفلسفة خالل هذه الفرتة. وكاستجابة هلا، مت تطوير مفاهيم جديدة،"احملركات" اليت قادت الكث
ونظرايت جديدة، ومتيزات جديدة. وبطبيعة احلال، مبجرد تطويرها، بقيت هذه األدوات، وما تزال متاحة 
ابلفعل، الستخدامها يف سياقات ال عالقة هلا ابلعقيدة املسيحية. سيجد قراء فلسفة العصور الوسطى، 

ذين استمروا يف دراسة جون لوك، على سبيل املثال، صعوبة يف ختيل كيف كان من املمكن كتابة ال
مناقشته الشهرية حول "اهلوية الشخصية"، يف مقال حول الفهم اإلنساين، إن مل تكن بسبب جناح متييز 

 العصور الوسطى بني مفهومي "شخص" و "طبيعة" يف التعامل مع عقيديت التجسد والثالوث.

 

 

يف حني أن أتثري الفلسفة الوثنية الكالسيكية كان ابلغ األمهية يف تطور فلسفة العصور الوسطى، فقد  
كان من املهم أيضا، أنه حىت القرنني الثاين عشر والثالث عشر، كانت كل النصوص اليواننية األصلية 

قدت" ليس أتثريها بشكل غري مباشر فقط. و"فُ  تقريبا، يف الغرب الالتيين، قد فُقدت ، لذلك مارست
مبعىن أن النصوص كانت غري متوفرة، ولكن مبعىن أن القليل فقط من الناس من كانوا يستطيعون قراءهتا؛ 

ة.  ألهنا ُكتبت بلغة خمتلفة. فمع التفكك التدرجيي لإلمرباطورية الرومانية الغربية، اختفت املعارف اليوانني
( ما يزال يتحدث اليواننية بطالقة، لكنه أدرك احلاجة إىل 526/545 -480) بوئثسيوسكان 

الرتمجات حىت يف عصره. بعده كانت اليواننية، ابلفعل، لغة ميتة يف الغرب. وإن كانت ما تزال هناك 
بعض اجليوب امللمة ابليواننية، خاصة حول شخصيات مثل إيزيدور اإلشبيلي، والقديس بيدا املبجل، 

ل أفكار التعلم القدمي، ولكن مل يكن هلا أتثري يذكر على الفكر الفلسفي يف العصور حتفظ، وتتناق
 الوسطى.

يف حالة أفالطون، مل يكن يتوفر للعصور الوسطى، وألغراض عملية خالصة، سوى اجلزء األول من حماورة 

https://hekmah.org/%d8%a8%d9%88%d8%a6%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d9%88%d8%b3/
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و أم(، وهو ابلكاد حوار أفالطوين منوذجي، يف ترمجة وتعليق كالسيديوس )53طيماوس )حىت 
 تشتمل حماورة طيماوس على علم كونيات أفالطون، آراؤه حول أصل الكون. [7]خالكيديوس(.

كانت هناك أيضا ترمجات حملاوريت مينون وفيدون، يف القرن الثاين عشر، بواسطة هنري أريستيبوس من  
ثري هلا من أت، ولكن يبدو أن أحدا مل يقرأها. كما يبدو أن تداوهلا كان متواضعا، ومل يكن [8]كااتنيا

 [9]يذكر، ميكن احلديث عنه.

كانت هناك بعض الرتمجات الالتينية األخرى، اليت مت إجنازها قبل ذلك بكثري، لكنها اختفت عن 
التداول قبل تقدم العصور الوسطى كثريا. قام شيشرون نفسه برتمجة حماورة برواتجوراس، وجزء صغريا من 

رن م أبوليوس حماورة فيدون، لكن هذه الرتمجات اختفت بعد القحماورة طيماوس، ويف القرن الثاين، ترج
(. كما Klibansky [1982], pp. 21–22السادس، ومل يكن هلا أتثري يذكر على أي شخص )

يشري القديس جريوم، يف أواخر القرن الرابع، أو أوائل القرن اخلامس، يف تعليقه على رسالة بولس الرسول 
ن يعرفون كتب أفالطون، أو امسه؟ ابلكاد يتذكره الرجال الكهول اخلاملون إىل أهل غالطية: "كم عدد م

 (Migne .1844–64], vol. 26, col. 401B) يف الزوااي" 

( برتمجة األعمال 1499-1433استمرت هذه احلالة حىت عصر النهضة، عندما قام مارسيليو فيتشينو )
إن النصف األول تقريبا من حماورة طيماوس، فالكاملة ألفالطون والتعليق عليها. وهكذا، ابستثناء 
 العصور الوسطى مل تعرف النصوص الفعلية ألفالطون.

أما ابلنسبة ألفلوطني، فقد كانت األمور أسوأ حاال. مل تكن اتسوعاته )جمموعة كتاابته( متوافرة على 
ت إىل الالتينية، اسوعااإلطالق. يُقال إن ماريوس فيكتورينوس قد ترجم ، يف القرن الرابع، بعضا من الت

 [10]ولكن يبدو أن ترمجته، إذا كانت متت ابلفعل، قد ضاعت بعد ذلك بوقت قصري.

برتمجة  ماريوس فيكتورينوس، كانت العصور الوسطى يف حال أفضل إىل حد ما. قام ألرسطوابلنسبة 
ام، ابستثناء بشكل ع "املقوالت"، و"العبارة". وبعد أكثر من قرن بقليل، متت ترمجة األعمال املنطقية

، ولكن ترمجاته للمقوالت والعبارة 512–510، حوايل عامي بوثيوس"، بواسطة التحليالت الثانيةرمبا "

https://hekmah.org/%d8%a3%d8%b1%d8%b3%d8%b7%d9%88/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3
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مل تدخل حيز التداول العام قبل القرن الثاين عشر. تُرمجت ابقي أعمال أرسطو، يف النهاية، إىل الالتينية، 
املنطقية،  قرن الثاين عشر. أوال، تُرمجت بقية األعمالولكن بعد ذلك بفرتة كبرية، يف حوايل منتصف ال

 مث الطبيعة، مث امليتافيزيقا، وهلم جرا. ومتت ترمجة مجيع األعمال حبلول منتصف القرن الثالث عشر
(Dod [1982]).  كان "انتعاش" أرسطو، يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر، حداث ابلغ األمهية

 سطى.يف اتريخ فلسفة القرون الو 

ومع ذلك، مع أمهية التأكيد على هذا الغياب للنصوص األساسية للفلسفة اليواننية، يف العصور الوسطى 
الالتينية، فمن املهم أيضا إدراك أن القرون الوسطى عرفت الكثري عن الفلسفة اليواننية. وقد حصلوا 

، الذين كتبوا يوسبوث، وأمربوز، و ( بعض املؤلفني الالتني اآلابئيني، مثل ترتليان1على معلوماهتم من: )
قبل اختفاء املعارف اليواننية فعليا يف الغرب، والذين كثريا ما انقشوا املذاهب اليواننية الكالسيكية بشيء 

( بعض املؤلفني الوثنيني الالتينيني، مثل: شيشرون، وسينيكا، الذين قدموا لنا )وقدموا 2من التفصيل، و)
 ا من املعلومات حول الفلسفة اليواننية.للقرون الوسطى( قدرا كبري 

، على ةاألفالطونية احملدثخالل اجلزء األول من العصور الوسطى، سيطرت التأثريات األفالطونية، و 
التفكري الفلسفي. "أفالطون نفسه ال يظهر على اإلطالق، لكن األفالطونية موجودة يف كل مكان"،  

( ساد هذا الوضع حىت انتعاش أرسطو يف [11].144[، ص 1955كما يقول جيلسون. )جيلسون ]
القرنني الثاين عشر والثالث عشر. ومن مث، على الرغم من أنه ما يزال حيدث يف بعض األحيان، فمن 

بة اخلطأ متاما التفكري يف فلسفة القرون الوسطى ابعتبارها تنحصر يف مسألة التعليقات على أرسطو. ابلنس
ه اآلن، كان ألرسطو أمهية اثنوية ابلتأكيد. هذا ابلطبع ال ينفي أن ملعظم فرتات العصور الوسطى، إىل

 عندما سيطر أرسطو، كانت سيطرته كبرية ابلفعل، وكان أتثريه هائال.

 

 

( patres" هو دراسة ما يسمى "آابء )patristics" أو "Patrology"ِعلُم آابء الكنيسة 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9/
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كنيسة". يف هذا املعىن، فإن لفظة "اآلابء" ال تعين الكهنة، على الرغم من أن العديد من املؤلفني ال
اآلابئيني كانوا كهنة ابلطبع. كما أهنا ال تعين "اآلابء" مبعىن "اآلابء املؤسسني"، على الرغم من أن العديد 

ذا املعىن: ك. وإمنا تعين "اآلابء" هبمن املؤلفني اآلابئيني، كانوا ابملثل، مؤسسني لكل ما جاء بعد ذل
علمني". انظر، على سبيل املثال، القديس بولس: "ألنه قد يكون لديك آالف املرشدين يف املسيح، 

ُ
"امل

إال أنه ليس لك آابء كثريون. حقا، يف املسيح يسوع صرت أابك من خالل اإلجنيل ")الرسالة األوىل إىل 
اجلديدة املنقحة[(. يف االستخدام املسيحي املبكر، اسُتعمل  ]النسخة األساسية 15:4أهل كورنثوس 

مصطلح "األب" بشكل أساسي لألسقف، الذي كان يتمتع بسلطة تعليمية ابرزة داخل الكنيسة. لكن 
استخدام الكلمة توسع تدرجييا إىل أن أصبحت، بعد ذلك بكثري، تشمل مجيع الكتَّاب املسيحيني 

(. Quasten [1950–86], I, p. 9 للرتاث األصيل للكنيسة )األوائل، الذين اعتربوا ممثلني
وبشكل عام تعترب فرتة آابء الكنيسة ممتدة من مؤلفي ما بعد الرسولية مباشرة، وتنتهي إما إىل جرجيوري 

ويف )ت يوحنا الدمشقي( يف الغرب الالتيين، وإىل ٦٣٦( أو إيزيدور اإلشبيلي )تويف ٦٠٤العظيم )تويف 
 (.Quasten [1950–86]،1،1اليوانين ) ( يف الشرق٧٤٩

 

ال يتمتع مجيع املؤلفني اآلابئيني، حبال من األحوال، ابلتميز الفلسفي، لكن العديد منهم كذلك ابلتأكيد. 
( )انظر مدخل: القديس 430-354وإىل اآلن، فإن أعظمهم أمهية هو القديس أوغسطني )

أهم فالسفة العصور الوسطى، وأكثرهم أتثريا، ومن أكثر  أوغسطني(. من املؤكد أن أوغسطني هو
 [12]الفالسفة أتثريا يف أي وقت:

لقد تبدت سلطته على نطاق أوسع، ولفرتة أطول بكثري من سلطة أرسطو، الذي كان دوره ضئيال نسبيا 
ة طويلة، رت يف العصور الوسطى، إىل فرتة متأخرة. ابلنسبة ألفالطون، كان الكثري من أتثريه حمسوسا، لف

بشكل رئيسي، من خالل كتاابت أوغسطني. وألكثر من ألف عام، بعد وفاته، كان أوغسطني هو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
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السلطة اليت كان البد من تبنيها. لقد شكل فكر القرون الوسطى كما مل يفعل أحد. عالوة على ذلك، 
سلطة أوغسطني ات لفإن أتثريه مل ينته مع هناية العصور الوسطى. طوال فرتة اإلصالح، كانت املناشد

ويف "النور الطبيعي" عند ديكارت.  شائعة من كافة اجلوانب. وعاشت نظريته يف التنوير لدى مالربانش،
ما تزال مقارابته ملشكلة الشر، وإرادة اإلنسان احلرة، سائدة على نطاق واسع اليوم. كانت قوته، وما 

الفكر الالهوت، والدين الشعيب، و  تزال، حمسوسة، ليس يف جمال الفلسفة فحسب، ولكن أيضا يف
 ((Spade [1994], pp. 57–58السياسي، على سبيل املثال: يف نظرية احلرب العادلة. 

ومع ذلك، على الرغم من تفوقه الفلسفي، مل يكن أوغسطني، ومل يفكر يف نفسه ابعتبار أنه فيلسوف، 
قد كان ، ومن جهة االحرتاف املهين، فال ابلتوجه وال ابالحرتاف املهين. من انحية التوجه كان خطيبا

يف البداية خطيبا ومعلما للخطابة، مث الحقا أصبح أسقف هيبو )عنابة احلديثة، أو بون ابلفرنسية، اليت 
تقع اآلن يف مشال شرق اجلزائر(، حيث كانت اهتماماته رعوية والهوتية. نتيجة لذلك، تتضمن بعض  

ما نكتشفه، بدال من ذلك، يف أوغسطني، هو  [13]حبتة. كتاابته على ما نظن أنه مناقشات فلسفية
رجل "فيلسوف" ابملعىن األصلي واالشتقاقي، "عاشق للحكمة"، شخص يبحث عن احلكمة، أبكثر 

 منه شخص يكتب كما لو كان قد وجدها، ويعرضها لنا اآلن، يف شكل منهجي، وجديل.

 

( )انظر 525/  524-480السجل الفلسفي )حوايل عام أول مفكر يف  بوثيوسبعد أوغسطني، كان 
تابه "عزاء يشتهر اليوم بـك بوثيوس(. ال شك يف أن بوثيوسأنيكيوس مانليوس سيويرينوس مدخل: 

هر له يف و "السيدة فلسفة"، وهي شخصية رمزية، تظ بوثيوسالفلسفة"، وهو حوار يف مخسة كتب بني 
انة عالية يف اجملتمع مك بوثيوسا عليه ابإلعدام، بتهمة اخليانة. شغل رؤاي، أثناء بقائه يف السجن حمكوم

واحلكومة. ُوِلد يف عائلة ذات أصول رومانية قدمية راقية، وارتقى إىل موقع قوة وأتثري هائلني، يف مملكة 
القوط الشرقيني، حتت حكم ثيودوريك. على الرغم من أنه كان انجحا، بشكل واضح، لفرتة من الزمن، 

https://hekmah.org/%d8%a8%d9%88%d8%a6%d9%8a%d8%aa%d9%8a%d9%88%d8%b3/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  12

ال أنه سقط، يف هناية املطاف، يف موقف االزدراء، واهُتم ابلتآمر على خيانة اإلمرباطور جوستني يف إ
يف كتابه "عزاء  [14]أنه بريء(، ومت القبض عليه، وانتهى األمر إبعدامه. بوثيوسالقسطنطينية )يدعي 

ملحة بشكل خاص  قضيةوهي  -والسيدة فلسفة مشكلة الشر، وتقلُّب احلظ  بوثيوسالفلسفة"، يناقش 
 ، نظرا للظروف اليت متت كتابة العمل فيها.بوثيوسل

ولكن على الرغم من أن "عزاء الفلسفة" مشهور حقا، سواء يف أايمنا هذه أو يف العصور الوسطى، فمن 
 جيد  وثيوسب، اليت استمرت طويال، تقوم على نشاطه يف الرتمجة والتعليق. كان بوثيوساحملتمل أن أمهية 

التثقيف، وكان من األشخاص الذين يندر أشباههم يف الغرب، ممن يعرفون اليواننية جيدا، ليس اللغة 
 فقط، بل والثقافة الفكرية. لقد خطر له اهلدف النبيل برتمجة أفالطون وأرسطو إىل اللغة الالتينية، وكتابة

ساسي، وأرسطو قاال، بشكل أ التعليقات على هذه املادة كلها، مث كتابة عمل آخر لبيان أن أفالطون
 نفس الشيء:

إذا أنعم عليَّ اإلله مبزيد قوة، فسيكون هديف الراسخ: على الرغم من أن هؤالء الناس كانوا 
ذي مواهب عظيمة للغاية، وتُرمجت أعماهلم ودراساهتم إىل اللغة الالتينية، مما نتعامل معها  

ب يف ترتيب يبلغ املستوى املناسكثريا اآلن، إال أهنا مل تصدر يف أي شكل منظم أو 
فر ]أو[ أاي ما تو  -للتخصصات ]العلمية[. ]ومن مثَّ، أقرتح[ أن أنقل كل أعمال أرسطو 

]منها[ لديَّ ـ إىل األسلوب الالتيين، وأن أكتب تعليقات ابللغة الالتينية عليها كلها، 
ة أمهية املعرفوهكذا، فإذا كان هناك شيء من دقة الفن املنطقي كتبه أرسطو، أو من 

األخالقية، ومهارة حقيقة األمور املادية، سوف أترمجه، بل وأسلط الضوء عليه، بنوع من 
"نور" التعليق. ]مث،[ أقوم برتمجة كل حماورات أفالطون، أو حىت التعليق ]عليها[، سأقوم 
بوضعهما يف صيغة التينية. وما أن أنتهي من كل هذا، لن أتواىن عن اجلمع بني وجهات 
نظر أرسطو وأفالطون معا، يف نوع من االنسجام وإظهار أهنما، على غري ما يعتقد معظم 
الناس، ال خيتلفان حول كل شيء، بل يتفقان على معظم األشياء، خاصة يف الفلسفة. 

 ]ترمجيت[( 80.6-9. 79[، ص 1880] بوثيوس)
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 بوثيوسام يف تنفيذ حكم اإلعدال شك أن هذه اخلطة كانت ستثبت أهنا صعبة التحقق، حىت لو مل يتم 
وهو يف منتصف األربعينيات من عمره. بشكل خاص، ألنه بينما يُظهر "عزاء الفلسفة"، ابلتأكيد معرفة 

قد ترجم أاي من أعمال أفالطون على اإلطالق، على الرغم من  بوثيوسمبحاورة طيماوس، فال يبدو أن 
ضافة إىل كتاب "، ابإلالعبارة" و"املقوالتكتايب أرسطو "نواايه القيام بذلك. ومع ذلك، فقد قام برتمجة  

يبدو أيضا أنه قد ترجم  [15]"، وهو أشبه "مبقدمة" ملقوالت أرسطو.إيساغوجيفورفوريوس الصوري: "
ا بعض الشك(، "، اليت يوجد حوهلالتحليالت الثانيةأرسطو )رمبا ابستثناء " أورجانوناألعمال األخرى يف 

 Dodات غامض، إذ مل يتم تداوهلا على نطاق واسع إال بعد ذلك بوقت طويل )لكن مصري هذه الرتمج
[1982], pp. 53–54.) 

 عددا من األطروحات املنطقية اخلاصة به. وهي، قبل كل شيء، بوثيوسابإلضافة إىل ترمجاته، كتب 
الثانية" أم ال،  تالتحليالتعليق على كتاب "اجلدل" ألرسطو، واليت مل تعد موجودة. وسواء قام برتمجة "

فرمبا كان هناك تعليق عليها، ولكن إذا كان األمر كذلك، فإنه مل ينجو، ومل يكن له أتثري يُذكر 
(Ebbesen [1973" على )ليالت التح[(. ينطبق األمر نفسه على تعليق حمتمل )غري مكتمل

لسلة من (. األكثر أمهية مما سبق، كان سObertello [1974] ،I ،pp.230–32" )الثانية
 "إيساغوجي"، واآلخر على "الربهان"، واثنان؛ أحدمها على "املقوالتالتعليقات )واحد على "

medieval theories of شيشرو( )انظر مدخل:  طوبيقافورفوريوس، وتعليق على 
categoriesلقياس املنطقي احلملي واالفرتاضي(، ابإلضافة إىل العديد من األعمال األخرى حول ا، 

 ,Chadwick [1981]نقسام" املنطقي، وحول االختالفات بني مقوالت أرسطو وشيشرو )و"اال
Gibson [1981], Obertello [1974 تشكل  كل هذه الكتاابت املنطقية معا، سواء .)

(. بعض هذه األعمال  logica vetus" )= املنطق القدميالرتمجات أو غريها، ما أصبح الحقا يسمى "
غريها. لكن بنحو أساسي، فإن كل ما بلغته العصور الوسطى  من معارف عن كانت أكثر أتثريا من 

أحد  وثيوسباملنطق، حىت منتصف القرن الثاين عشر، كان متضمنا يف هذه الكتب. نتيجة لذلك، يعد 
املصادر الرئيسية لنقل الفلسفة اليواننية القدمية إىل الغرب الالتيين، خالل النصف األول من العصور 

 .الوسطى

https://plato.stanford.edu/entries/medieval-categories/
https://plato.stanford.edu/entries/medieval-categories/
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تكمن أيضا يف تقدميه "مشكلة الكليات" الشهرية، ابلشكل الذي نوقشت فيه، بشكل  بوثيوسوأمهية 
 (.medieval problem of universalsأساسي، طوال العصور الوسطى )انظر مدخل: 

نة يف مأيضا أنه كان مؤثرا يف القرن الثاين عشر وما بعده، بفعل اآلراء امليتافيزيقية املتض بوثيوسوأثبت 
 سلسلة من الدراسات القصرية، املعروفة جمتمعة ابسم الرسائل الالهوتية.

 

بعد بوثيوس، مع تنامي العامل اليوانين الروماين الكالسيكي إىل درجة كبرية، مرَّت الفلسفة ـ وإىل حد ما 
ميالدي. كان هناك نقطة  1000د عام الثقافة بشكل عام ـ بفرتة من الركود النسيب، استمرت إىل ما بع

( 814-768واحدة مضيئة، وقصرية العمر، يف بالط شارملان، أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع )
وخلفائه، أو ما ُيسمى ابلفرتة "الكارولينجية". كانت الشخصية الفلسفية الرئيسية يف هذه الفرتة هي 

ـ تويف حوايل  800)ولد حوايل  iugenaJohn Scottus Er [16]جون سكوتوس اإلريوجيين 
John )انظر مدخل:  850(، وهو راهب ايرلندي، عاش يف بالط تشارلز األصلع، حوايل عام 877

Scottus Eriugena من الغريب أن املعرفة ابليواننية مل تكن قد ماتت متاما يف إيرلندا، حىت يف .)
رجم عرفة ابللغة اليواننية. ويف البالط الكارولينجي، تهذا التاريخ املتأخر، وقد جلب إريوجينا معه م

إريوجينا العديد من األعمال اليواننية إىل الالتينية، مبا يف ذلك الكتاابت املهمة جدا لديونيسيوس الزائف 
)املزيد عنه جتده الحقا(، وأحد أعمال  Dionysius the Areopagite-Pseudoاألرجيوابيت 

(، وعمال 662-580ف أيضا ابسم ماكسيموس القسطنطيين، حوايل مكسيموس املعرتف )املعرو 
 وصنَّف .( = De hominis opificio) ( يف خلق اإلنسان385جلرجيوريوس النيصي )تويف عام 

 إريوجينا أيضا العديد من األعمال األخرى اخلاصة به.

ثريا )انظر ر أمهية وأتمن املؤكد أن كتاابت ديونيسيوس الزائف، من بني أعماله وترمجاته، هي األكث
 إن اهلوية احلقيقية للرجل الذي نطلق عليه اسم Dionysius the Areopagite.)[17]مدخل: 

https://plato.stanford.edu/entries/universals-medieval/
https://plato.stanford.edu/entries/scottus-eriugena/
https://plato.stanford.edu/entries/scottus-eriugena/
https://plato.stanford.edu/entries/scottus-eriugena/
https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-dionysius-areopagite/
https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-dionysius-areopagite/
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غري معروفة، لكن، من املرجح، أنه عاش يف أواخر القرن اخلامس، يف مكان ما، يف " ديونيسيوس الزائف
ثة. أاي من كان، نتمي إىل األفالطونية احملدالشرق األدىن، الناطق ابليواننية، وكان متأثرا جدا بربكليس، امل

فقد ادعى أنه ديونيسيوس، الذي قيل أنه من زمرة فالسفة أريوابجوس يف أثينا، عندما ذهب إليها 
(. ضحك معظم اجلمهور، يف تلك املناسبة، على 34-19: 17القديس بولس للتبشري )أعمال الرسل 

 بولس وعقائده غري املألوفة.

إليه وأصبح مؤمنا، ومن بينهم ديونيسيوس األريوابجي، وامرأة تدعى داماريس، لكن بعضهم انضم 
 (. 17:34وآخرون معهم. )أعمال الرسل 

ه ديونيسيوس أبن يتظاهراختفى داماريس و "اآلخرون" دون أن يرتكوا أثرا، لكن كاتبنا اجملهول األخري 
 املذكور يف هذا املقطع.

من أربع أطروحات، وسلسلة من عشرة رسائل. أمهها من الناحية  تتكون الكتاابت الديونيسية الزائفة
التيين . من خالهلما، تعرَّف الغرب الالالهوت الصويف، وعن عن األمساء اإلهليةالفلسفية: أطروحتان 

على ما يسمى أحياان "تصوف الظالم"، وهو تقليد تراثي يفسر التجربة الصوفية لكن ليس من منظور 
قصة أفالطون اجملازية عن الكهف، حيث يوصف مثال اخلري أبنه الشمس املبهرة(،  "رؤية فكرية" )قارن

ولكن من حيث اإلرادة ال العقل، والظلمة ال النور. )قارن التعابري الصوفية الالحقة مثل: "الليلة املظلمة 
 للروح"، و"سحابة اجلهل"(.

نظر،  ور الوسطى على وجهةمن خالل تلكما الرسالتني أيضا، وبشكل أساسي، حصلت فلسفة العص
املألوفة ما زالت، مفادها: أن هناك ثالث طرق للتحدث عن هللا، من خالل حماولة قول ما هو عليه 

ليس (، أو، بدال من ذلك، بذكر  ما هو the via affirmativa)بواسطة العبارات اإلجيابية عنه 
معة"؛ تتحدث عن هللا بتصرحيات (، أو بطريقة "جمvia negativaبواسطة العبارات النافية  (عليه

 إجيابية، ولكن مع اإلشارة إىل االمتياز الفائق )بواسطة بيان الرفعة، "هللا أكثر من خري، أكثر من حكيم"(.

 De=) يف تقسيم الطبيعةمن بني كتاابت األريوجيين اخلاصة، فمن املؤكد أن أهم كتابني مها: 
Divisione naturae  ،أو، حتت عنوان يوانينPeriphyseon :يف القضاء والقدر( واآلخر 
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=(De praedestinatione وأتثر العملني شديد بنصوص األفالطونية احملدثة، اليت كان .)
اإلريوجيين يرتمجها. مت إدانة كال العملني، أدين كتابه "عن القدر" بعد وقت قصري من كتابته. أما كتابه 

ونية حمدثة بعة كتب، يقدم رؤية للواقع، يف عبارات أفالطعن تقسيم الطبيعة، فهو عمل منظم كبري يف أر 
قوية. إن عدم اإلملام هبذا النوع من التفكري يف العامل املسيحي الغريب، والذي أتثر بشدة أبوغسطني، 

 ساهم بال شك يف وصمه الحقا بكونه مهرطقا.

 

رب من ، اضمحل التعليم والثقافة مرة أخرى، ملا يقالكارولينجيةبعد "هنضتهما" القصرية خالل الفرتة 
عام أخرى. مث، بعد فرتة وجيزة من مطلع األلفية، بدأت األمور يف استعادة ازدهارها. كانت  200

القبائل اجلرمانية "الرببرية"، اليت أزعجت اإلمرباطورية الرومانية املتأخرة، قد استقرت منذ فرتة طويلة، 
لالحقون، يف هذا الوقت، "نورمان" مهذبني. بدأت التجارة يف االنتعاش، وأصبح وأصبح غزاة الفايكنج ا

السفر آمنا نسبيا مرة أخرى، على األقل مقارنة مبا كان عليه، ونشأت مدن جديدة، ومعها بدأت 
ترتيبات اجتماعية جديدة يف التبلور. كان التعليم جزءا من هذا االزدهار العام، ومعه كانت الفلسفة. 

، أقل من مخسة )اعتمادا على مدى 1000كان عدد فالسفة القرون الوسطى من الرواد، قبل عام   رمبا
، ازدادت أعدادهم أضعافا مضاعفة. مل يعد 1000سخاء املرء يف فهم كلمة "رائد"(. ولكن بعد عام 

. مع امن املمكن التعامل معهم بشكل فردي حسب الرتتيب الزمين، يف الواقع، من الصعب تتبعهم مجيع
 مرور الوقت، تزداد التعقيدات واألرقام.

-1033يف الوقت نفسه، تصبح الفلسفة تقنية و"أكادميية" بشكل متزايد. ميثل أنسيلم من كانرتبري )
(. مل تكن كتاابته مثقلة ابلتقنيات Saint Anselm( شخصية انتقالية رئيسية )انظر مدخل: 1109

بل غري ى، يف مرحلتها املتأخرة، عصية على االستيعاب، من قوالرطانة اليت جتعل فلسفة العصور الوسط
املتخصصني. ومع ذلك، فإن كتاابته "جدلية" من الوجهة الفلسفية، بطريقة مل تكن عليها فلسفة العصور 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://plato.stanford.edu/entries/anselm/
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 الوسطى يف مرحلتها األوىل، وهذا مما جيعلها مألوفة بشكل أكرب لقراء اليوم.

لكنه   [18]شئ "الربهان األنطولوجي" الشهري على وجود هللا.ال شك يف أن أنسيلم قد اشتهر بكونه من
كتب الكثري من األعمال إىل جانب ذلك، يف الكثري من املوضوعات الفلسفية والالهوتية. تذخر كتاابته 
ابلتفكري الدقيق واملتمرس. يف الواقع، إهنا توضح الدور املتزايد "للدايلكتيك" يف الفلسفة والالهوت. 

م، بدأ علم الالهوت يف التطور إىل نظام جديل، وليس على سبيل احلصر مسألة "دراسات على يد أنسيل
الكتاب املقدس" والروحانية، وبشكل متزايد مسألة االستكشاف والتقدمي املنهجي للعقيدة. ويزداد هذا 

 التطور يف النمو، بشكل واضح وقوي، بعد أنسيلم.

 

 ن الثاين عشر، كان إحياء التعليم، الذي بدأ بعد األلفية بفرتة وجيزة، على أشده.مع استهالل أوائل القر 
-1079) بيرت أبيالرد خالل النصف األول من القرن، كان الفيلسوف األكثر أمهية على اإلطالق هو 

(. كان أيضا أحد أكثر الشخصيات حيوية يف اتريخ Peter Abelard( )انظر مدخل: 1142
، وما ترتتب على ذلك من إخصائه، هي مادة Héloise عالقته العاطفية مع إيلواز  الفلسفة أبكمله.

(، مُسعته، 1153-1090األكثر تقليدية بكثري ) حكاية خرافية، كما عزز جدله مع برانرد دي كلرييفو،
 =) صة مآسيَّ قبني من رأوه )مع فرط تبسيط(، كبطل للعقل املنتصر على السلطة. وسريته الذاتية 

Historia calamitatum)  وهي موضوع "جيد للقراءة " حىت يف عصران، وهي واحدة من أكثر
 [19]الواثئق الشخصية قوة يف العصور الوسطى.

، فلسفة العصور الوسطى املبكرة"، مباشرة قبل أن حتّول الرتمجات اجلديدة"ـلميثل أبيالرد كمال االزدهار 
اليت   ندرك أنه، ابستثناء أعمال ديونيسيوس الزائف،ألعمال أرسطو وآخرين، كل شيء. من املهم أن 

ال يبدو أن هلا دورا مهما يف فكر أبيالرد، فإنه مل يصل إىل أي مصدر من مصادر فلسفة أصيلة يف العامل 
فته أصيلة . ومع ذلك، فإن فلسبوثيوسالقدمي، أبكثر مما وصل إليه أي شخص آخر يف أورواب، منذ زمن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://plato.stanford.edu/entries/abelard/
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ع، اؤه يف املنطق، وما نطلق عليه: فلسفة اللغة، رفيعة املستوى وجديدة. يف الواقبشكل الفت للنظر. آر 
هو منافس حقيقي على لقب أعظم منطقي يف فرتة القرون الوسطى أبكملها، املبكرة أو املتأخرة. إنه 

، ومن املؤكد أنه األهم من بينهم. أكدت كتاابته عن األخالق، nominalistsأحد أوائل اإلمسيني 
العامل، عوضا عن األفعال اخلارجية. كما كتب أيضا عن  نيةكل جديد وقوي للغاية، على دور بش

 مواضيع الهوتية، مثل الثالوث.

تعمل كتاابت أبيالرد على تضخيم امليل، الذي سبق مشاهدته لدى أنسيلم، على زايدة استخدام التفكري 
ة إىل هذا ف االنتباه عن االنتقادات املوجهواحُلجج، يف علم الالهوت. ولكن بينما جنح أنسيلم يف صر 

النهج اجلديد يف الالهوت، فإن شخصية أبيالرد، املولعة ابجلدل، قد أزعجت أولئك الذين كانوا أكثر 
ارتياحا لألسلوب القدمي. لقد تعرض لالستهجان من جانب الكنسية خالل حياته، وهي واقعة سامهت 

 ه يف العصور الوسطى املتأخرة. ومع ذلك، ال ميكن إنكار أنبال شك يف قلة االستشهادات الصرحية عن
 أتثريه كان واسعا.

 

خالل هذه الفرتة املبكرة من العصور الوسطى، جند العديد من الكتاب، عادة ذوي قناعة "أفالطونية"  
طحي، ي، ولكنها بعيدة عن التعامل السكبرية، يتعاملون مع املوضوعات الفلسفية بنحو غري منهج

الذي ال مييز الفلسفة عن الالهوت، أو عن "أدب احلكمة" عموما. وغالبا ما يقومون بتقدمي وجهات 
نظرهم بواسطة احلجج، اليت تبلغ حد املناشدة من أجل "رؤية" الكيفية اليت تسري هبا األمور )"انظر، أال 

وإن مل تكن كلية، خبصوص هؤالء املؤلفني، وال ينبغي اعتبارها  هذه ببساطة مالحظة عامة، [20]ترى؟"(.
قيدا، أو عيبا فلسفيا. يف النهاية، مت تقدمي بعض من أهم الفلسفات يف العامل، هبذه الطريقة "الرؤيوية". 
ضع يف اعتبارك دور "احلدس" يف ظاهراتية القرن العشرين، على سبيل املثال، انهيك عن قصيدة 

ث يتم تقدمي الفلسفة بواسطة إالهات( وقسم كبري من فلسفة أفالطون، مبا يف ذلك جماز ابرمينيدس )حي
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 الكهف.

ال، فلسفية حبتة، وهي املنطقية، على سبيل املث بوثيوسهناك استثناءات كثرية يف هذا التعميم. فتعليقات 
رين فهمها. عاصيف معظمها جدلية بنحو أصيل، حىت إن ساد معظمها الغموض، ويصعب على القراء امل

ه. ويف عصر "رؤيوي"، إال أنه منهجي متاما يف بنيت يف تقسيم الطبيعةعلى الرغم من أن كتاب إيريوجينا 
 أنسيلم، بدأ دور اجلدل املنطقي يف النمو. ابلتأكيد،، فإن التعميم ال ينطبق إطالقا على أبيالرد.

ر الوسطى مل تكن الفلسفة يف العصو  ومع ذلك، هناك تغيري كبري على وشك أن حيدث. قبل أبيالرد،
شأان أكادمييا صرفا. فقد كانت موجهة، يف الغالب، إىل القارئ جيد الثقافة، واملهتم ابملواضيع اليت تتم 

 أو "، على سبيل املثال، أو تقريبا، أي من كتاابت أوغسطنيعزاء الفلسفة" بوثيوسمناقشتها. كتاب 
، أي شخص متعلم. لكن سرعان ما تغري كل هذا. أصبحت أنسيلم، ميكن أن يقرأها، ويفيد منها

الفلسفة جماال متخصصا بشكل متزايد، يرومه، وموجَّه إىل الذين يعيشون على العمل يف املؤسسات 
التعليمية. متيزت الفلسفة عن الالهوت بشكل أكثر وضوحا، وصار كالمها أكثر منهجية، وصرامة، 

ها لحات التقنية، مما جعل فلسفة القرون الوسطى، يف مرحلتودقة. صاحب هذه الفضائل تنامي للمصط
املتأخرة، مرعبة وعصية على القراء غري املتخصصني. على نفس املنوال، تضاءل بسبب هذه التقنية 

أوغسطني  افاتاعرت املتزايدة، اإلحساس العام ابإلحلاح األخالقي، الذي جيده املرء على سبيل املثال يف 
 .بوثيوس عزاءأو 

ما هو احلال مع التعميم السابق، ال ينبغي اعتبار هذا خطأ فلسفيا للمؤلفني الالحقني، إهنا ببساطة، ك
طريقة خمتلفة ملمارسة الفلسفة. كما فهم ديفيد هيوم، هناك منطان للفلسفة، لكل منهما مزاايه اخلاصة 

الوسطى إىل العصور الوسطى (. ما نراه يف املرور من أوائل العصور 1، الفقرة مبحث يف الفهم البشري)
 املتأخرة، هو انتقال من احدها إىل اآلخر.
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كجزء من اإلحياء الثقايف املوصوف آنفا، ومن أواخر القرن احلادي عشر وما بعده، كان هناك اهتمام 
ية أبية سابقا، وإن مل تكن كلها فلسف جديد ومتزايد ابحلصول على ترمجات لنصوص مل تكن متوفرة

حال. ال شك أن هذا االهتمام اجلديد كان مدفوعا، جزئيا، بتعرض أورواب الغربية للعاملني اليوانين 
(. ولكن، لسبب من األسباب، 1095واإلسالمي، خالل احلملة الصليبية األوىل )اليت بدأت عام 

 سرعان ما بدأت الرتمجات اجلديدة يف الظهور من:

 اليت كانت يف ذلك الوقت بوتقة ينصهر فيها الالتني، واليوانن، واليهود، واملسلمون. صقلية ،
 فتمت ترمجة إقليدس وبطليموس هناك، ابإلضافة إىل أعمال رايضية وطبية أخرى.

 ارحتل بعض العلماء الغربيني إىل القسطنطينية، وأبرزهم: جيمس الفينيسيالقسطنطينية . ،
القرن احلادي عشر تقريبا، وهو مرتجم مهم لكتاابت أرسطو املنطقية  يف أواخر عشرينيات

وغريها. لكن التوترات السياسية بني الغرب والقسطنطينية، يف ذلك الوقت، كفلت عدم 
 (.Byzantine philosophyتوسع مثل هذا االتصال )انظر  مدخل 

 س األساقفة شراف رئي. ظهرت مدرسة ابلغة األمهية للمرتمجني يف طليطلة، حتت إإسبانيا
 :، وإن بقيت املدرسة مستمرة(. ومشلت، من بني آخرين1151رميوند )املتويف 

 جون اإلسباين (Johannes Hispanus الذي ترجم، من بني أعمال )
ـ  980، للفيلسوف املسلم البارز األمهية ابن سينا )املنطقأخرى، كتاب 

 (، من اللغة العربية إىل الالتينية.1037

 أو  ك جونديسالينوسدوميني( Gundisalvصياغة لفظية قدمية من ، 
"Gonzales" يزيقياامليتاف، أواخر القرن الثاين عشر(. ترجم جونديسالينوس 

، وبعض أعماله األخرى، ابإلضافة إىل  الطبيعةوجزء من أعماله يف  ،البن سينا
( والغزايل 950-870كتاابت للفالسفة املسلمني: الفارايب )حوايل 

(. قام جونديسالينوس مبشاركة جون اإلسباين برتمجة كتاب 1058-1111)
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)=  نبع احلياة( 1058/1070 - 1022سليمان ابن جابريول )حوايل 
Fons vitae ،(. كان ابن جابريول )ابلالتينيةAvicebron ،
Avencebrol" بع ن، وما إىل ذلك( مؤلفا يهوداي أيبرياي، الذي ألَّف كتابه

العربية. يقدم وجهة نظر أفالطونية حمدثة ومنهجية للكون. " ابللغة احلياة
أيضا مؤلفا لبعض األعمال  ابإلضافة إىل هذه الرتمجات، كان جونديسالينوس

 الفلسفية األصيلة اخلاصة به.

 1134(. بدأ جريارد العمل يف طليطلة عام 1187)تويف  جرياود كرميوان .
نبا إىل جنب مع تعليقات " ألرسطو، جالتحليالت الثانيةوقام برتمجة "

"، ساديف الكون والف"، و"يف السماءألرسطو، و" والطبيعةثيمستيوس عليها، 
"، ورسالة الفيلسوف املسلم الكندي )ت الظواهر اجلويةوأجزاء من كتابه: "

" لعللا"، وأعماله األخرى. ترجم جريارد أيضا كتاب "يف العقل( املهم، "873
(، املنسوب خطأ إىل أرسطو، على Liber de reasonisاملهم جدا )= 

الرغم من أن العمل، يف الواقع، يستند إىل أطروحات بعينها، مستمدة من  
 ". عناصر الالهوتكتاب بركليس: "

واننية . يف حالة أرسطو، استخدموا الرتمجات العربية عن اليعمل املرتمجون اإلسبان على النصوص العربية
رايين سابق بينهما. بعد هذا املسار امللتوي، فمما يثري الدهشة، أن ألرسطو، وأحياان مع وجود وسيط س

يكون األوروبيون الالتني قادرين على فهم أي شيء من هذه األعمال األرسطية، اليت توفرت هلم حديثا. 
، Averroesيف النهاية، فقد تُرمجت التعليقات الشاملة واملتعمقة لألندلسي ابن رشد )ابلالتينية، 

( عن اللغة العربية أيضا. كانت هذه التعليقات مهمة للغاية يف تشكيل فهم القرون 1126-1198
الوسطى املتأخر ألرسطو، على الرغم من أن بعض اآلراء الواردة فيها أصبحت مثرية للجدل إىل حد  

 كبري.

ىل الالتينية، إ حبلول هناية القرن الثاين عشر، كانت أعمال أرسطو املتاحة اليوم، تقريبا، قد متت ترمجتها 
وبدأت تداوهلا ابلتدريج، جنبا إىل جنب مع التعليقات، والنصوص األخرى املرتمجة حديثا. حبلول 

https://hekmah.org/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8/
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منتصف القرن الثالث عشر، كانت معروفة على نطاق واسع. كانت أول ما انتشر ومت تداوله هي 
لى نطاق واسع من ابلفعل عأرسطو، غري تلك اليت كانت معروفة  ألورجانونالكتاابت املنطقية املتبقية 

 "ملنطق القدميا، قبل حوايل ستمائة عام. تلك الكتاابت املنطقية اجلديدة، املتميزة عن "بوثيوسترمجات 
(Logica vetus =)  املنطق اجلديد، أصبحت تُعرف جمتمعة ابسم "بوثيوساليت قام هبا" (Logica 

nova =)  طية معروفة ، وغريها من الكتاابت األرسافيزيقاوامليت، الطبيعةبعدهم، أصبحت املؤلفات عن
 تدرجييا.

كان هذا الضخ املفاجئ نسبيا، للكثري من املواد اجلديدة وغري املألوفة يف أورواب الغربية، مبثابة صدمة 
مذهلة، تشبه صدمة ثورية. مل يعد من املمكن للفالسفة والالهوتيني أن يعتربوا مهمتهم على أهنا، 

 تعميق وتطوير اآلراء التقليدية، اليت نشأت بشكل رئيسي عن آابء الكنيسة، ببساطة، تنحصر يف
والسلطات املعروفة واملعتمدة األخرى. لقد أصبح األمر اآلن متعلقا ابلتعامل مع إطار عمل غري مألوف 
 متاما، أبفكار جديدة، مصحوبة برباهني قوية عليها، كان من الواضح أن بعض هذه األفكار غري مقبولة

ول خلود العامل ل عناية إهلية، وآرائه حميثّ  شيئابلنسبة للمسيحي ـ على سبيل املثال: إنكار أرسطو ألي 
 (.William of Auvergne)انظر مدخل: 

 

 

كجزء من النهضة اليت بدأت مع مطلع األلفية، بدأت أشكال جديدة من التعليم يف الظهور، يف أورواب 
 [22]، ميكننا متييز أربعة أنواع رئيسية من النظم التعليمية يف العصور الوسطى: الغربية. بشكل عام

 وهي مدارس ارتبطت ابنتظام ابألديرة، منذ القرن السادس. مت كتابة مداوس وهبانية .
، الذي Proslogionالكثري من أهم أعمال أنسيلم، على سبيل املثال، مبا يف ذلك 

يف مدرسة بيك الرهبانية، يف نورماندي. ويصف حيتوي على "حجته األنطولوجية"، 
يام "، على األقل وفقا لرواية أبيالرد، كيف طُرد معلمه ويلقصة مآسيَّ أبيالرد يف كتابه "

https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/william-auvergne/
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( من ابريس، بسبب مهارات أبيالرد اجلدلية الفائقة، 1121-1070شامبو )حوايل 
صبح تنظيم( ما أوتقاعده يف دير القديس فيكتور، حيث "أسس" )أو على األقل أعاد 

يعرف ابسم مدرسة القديس فيكتور. كانت تلك واحدة أخرى من املدارس الرهبانية. 
وقد أصبح أساتذة هذه املدرسة معروفني جيدا، يف حد ذاهتم، يف أواخر القرن الثاين 

 :عشر. وكانوا يُعرفون معا ابسم "الفيكتوريني". من أمههم

 ديداسكاليكونلف كتاب (، مؤ 1141-1096)حوايل  هيو سانت فيكتوو 
Didascalicon  حول خمتلف الفنون احلرة. كان هيو الهوتيا أيضا، ومنظرا

 للتصوف.

 (، الذي خلف هيو كرئيس 1173-1123) ويتشاود سانت فيكتوو
للمدرسة. مثل هيو، كان ريتشارد ُمنظِّرا للتصوف. كما كتب أطروحة مهمة 

أول بديل جاد لنهج أوغسطني يف عقيدة األخري حول  عن عقيدة الثالوث،
الثالوث. على عكس هيو، كان ريتشارد أكثر استعدادا، بنحو إجيايب، 
لالستخدام اجلديد للجدل، أو املنطق، يف علم الالهوت. يقال إنه كتب 

 أطروحة خاصة به عن املنطق، ولكن ال يبدو أهنا بقيت.

 "القرن احلادي عشر، كان العلماء األفراد ينشئون، . ابتداء من منتصف فرديون "معلمون
يف بعض األحيان، "مدرسة" خاصة هبم، وجيمعون الطالب حوهلم. كانت هذه املدارس، 
يف بعض األحيان، متجولة، وتعتمد كليا على جاذبية "املعلم" الذي يقوم ابلتدريس. رمبا 

غالبا يف  ثة، اليت جيدها املرءيكون أقرب نظري هلذا النظام هو مدارس "فنون القتال" احلدي
. توىل أبيالرد "مدرسة"  1150املدن املعاصرة. اضمحل هذا النظام بعد حوايل عام 

كهذه، يف مولن يف أوائل القرن احلادي عشر، ويبدو أنه قد التحق يف وقت سابق بـ 
(، وهو شخصية مثرية 1120 - 1045"مدرسة" مماثلة، يديرها روسيلني )حوايل 

تمي للمذهب اإلمسي، فُقدت معظم كتاابته، و اهتمه أنسيلم، يف الواقع، بقوله للجدل، ين
 آبهلة ثالثة يف عقيدة الثالوث.

 كانت هذه مدارس مرتبطة ابلكنيسة الرمسية لألسقف، ولعبت دورا مداوس الكاتدوائية .
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يضا، أمشاهبا لدور املدارس الرهبانية يف األديرة: فقد دربت رجال الدين الشباب، وآخرين 
يف بعض األحيان. قبل أن يغادر ويليام شامبو ابريس، بسبب االنتقادات  اليت وجهها 
أبيالرد إىل آرائه، كان يقوم ابلتدريس يف مدرسة الكاتدرائية يف ابريس )انظر مدخل: 

William of Champeaux رمبا كانت املدرسة املسماة "مدرسة شارتر" أيضا .)
 طيماوسالعلماء هناك مهتمني بشكل خاص مبحاورة كان   [23]مدرسة كاتدرائّية.

ألفالطون، اليت كانت متداولة يف ترمجة كالسيديوس )انظر أعاله(، وابآلاثر امليتافيزيقية 
الالهوتية. من بني الشخصيات املهمة املرتبطة مبدرسة شارتر: برانرد  بوثيوسلرسائل 

(، 1150من شارتر )تويف عام (، وتيريي )= ثيودوريك( 1130شارتر )تويف حوايل عام 
 ,Gilbert de la Porrée, Gilbertus Porretaوجيلربت من بواتييه )=
c. 1085–1154) ويعد كتاب ،Metalogicon   جلون من ساليسربي )حوايل

( مصدرا ال يقدر بثمن للمعلومات حول كل هؤالء، والعديد من 1180 -1115
ن من ساليسربي شر)جو ن الثاين عاملفكرين اآلخرين، يف النصف األول من القر 

ازدهرت مدارس الكاتدرائية حوايل  Salisburyohn of J( [24] ع[، راج1955]
1050- 1150. 

 ميكن القول إن الربملان و "اجلامعة" مها أكرب مؤسستني يف العصور الوسطى اجلامعات .
لثهما اثبقيتا على حاهلما، بشكل أو آبخر، حىت يومنا هذا. )ميكن اعتبار الكنيسة 

الواضح، اعتمادا على وجهات نظر املرء حول اإلصالح، واإلصالح املضاد(. يف كثري 
من األحيان، نشأت اجلامعات عن مدارس الكاتدرائية. وهكذا، تطورت مدرسة 
الكاتدرائية يف ابريس، يف أوائل القرن الثالث عشر، إىل جامعة ابريس. جذبت إحدى 

ب من مجيع أحناء أورواب. أصبحت هذه املدرسة معروفة مدارس الكاتدرائية املهمة الطال
 املدارس العامة. متكنت بعض هذه studium generaleمدرسة التعليم العام ابسم 

من البقاء، وأصبحت تُعرف ابسم "اجلامعات". يف البداية، أشار مصطلح 
"universitasيس ر " ببساطة إىل "كلية" أو "عاملية" العلماء، من أعضاء هيئة التد

والطالب، امللتحقني ابملدرسة. ومع االستخدام التدرجيي للمصطلح، أصبحت "اجلامعة" 
واحدة من هذه املدارس الدولية الكربى، اليت متيزت عن غريها ابمتالكها امتيازا رمسيا 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/william-champeaux/
https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/john-salisbury/
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)ممنوحا من قبل سلطة ملكية أو كنسية(، وجمموعة من التشريعات، وشكل من أشكال 
 احلكم الذايت.

معة ابريس هي اجلامعة األوىل يف أورواب، يف القرن الثالث عشر. متت املوافقة على قانوهنا كانت جا
. وعادة ما يتم حتديد زمن 1215األساسي رمسيا من قبل املندوب البابوي روبرت دي كورسون يف عام 

قائمة قبل  تالتأسيس الرمسي للجامعة يف هذا التاريخ، برغم أنه من الواضح أن القوانني األساسية كان
ذلك. يعود اتريخ جامعيت أكسفورد وكامربيدج، أيضا، إىل أوائل القرن الثالث عشر، على الرغم من أن 
فرتة ذروة نشاطهما، يف العصور الوسطى، كانت يف أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر. 

امعة ساالمانكا مبوجب ، مبوجب املرسوم البابوي. وأتسست ج1229أتسست جامعة تولوز عام 
. كانت هناك أيضا جامعات يف إيطاليا، والواقع أن بولونيا كانت أول 1200املرسوم امللكي، عام 

 جامعة يف أورواب تتميز بكوهنا جامعة يديرها الطالب.

مت تقسيم اجلامعات إىل "كليات". كانت الكليات األربعة األكثر شيوعا هي: اآلداب، والقانون، 
الهوت. كانت معظم اجلامعات تضم كليات للفنون، ابإلضافة إىل كلية واحدة أو أكثر، والطب، وال

من الكليات األخرى. كانت كلية اآلداب خمصصة للتدريب األساسي للطالب، قبل أن ينتقلوا إىل 
بة سإحدى الكليات "العليا". يف الواقع، كانت كلية اآلداب معادلة لربانمج البكالوريوس احلديث. أما ابلن

للكليات "العليا"، فقد كانت بولونيا يف األساس جامعة لدراسة القانون. اشتهرت بعض اجلامعات 
األخرى ابلطب. كانت جامعة ابريس تضم الكليات األربع، وإن كانت كلية الالهوت تعترب األعلى من 

 بينهم.

داب. عندما ت اآليف جامعات العصور الوسطى، كانت الفلسفة توضع أوال، وقبل كل شيء، يف كليا
ظهرت أعمال أرسطو، املرتمجة حديثا، ألول مرة يف جامعة ابريس، على سبيل املثال، كان ذلك يف كلية 
اآلداب. كان من الواضح أن أعمال أرسطو مل تكن قانوان أو طب. )قد يتوسع بعضها فيدخل يف ابب 

يدة املقدسة"، ملعىن التقليدي لـ "العقالطب، لكن تلك مل تكن ذات التأثري األول(. كما مل تكن الهوات، اب
على الرغم من أن بعض كتاابت أرسطو كانت هلا آاثر مهمة على الالهوت. كان يُعتقد أن بعض هذه 

، قرر جممع سينودس 1210اآلاثر تشكل خطورة على العقيدة املسيحية، وكانت كذلك ابلفعل. يف عام 
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يس. لالهوت الطبيعي" ألرسطو، يف كلية اآلداب يف ابر اإلقليمي، يف ابريس، منع "قراءة" كتاب "علم ا
"القراءة"، يف هذا السياق، تعين "إلقاء حماضرة حوله". وال يعين أن الطالب واألساتذة ال يستطيعون 

، عندما وافق روبرت دي كورسون 1215دراسة هذه األعمال ومناقشتها يف لقاءات خاصة. يف عام 
عة ابريس، كان أحد تلك القوانني مينع أساتذة كليات اآلدب من إلقاء على قوانني النظام األساسي جلام

، أمر البااب جرجيوري التاسع بعدم 1231حماضرات حول امليتافيزيقيا والعلوم الطبيعية األرسطيني. يف عام 
، حىت يتم فحصها من قبل جلنة الهوتية، حلذف أية 1210التعامل مع األعمال اليت مت حظرها عام 

، إىل جامعة 1215و  1210، وسَّع البااب إنوسنت الرابع احملظورات، يف عامي 1245يف عام أخطاء. 
تولوز. وعلى الرغم من هذا احلظر، فإن دراسة ومناقشة أعمال أرسطو مل تتوقف. حبلول مخسينيات القرن 

 الثالث عشر، كان الناس حياضرون علنا يف كل ما لديهم من أعمال أرسطو.

احملظورات؟ من انحية، ألهنا كانت بعيدة عن االهتمام احلقيقي بنقاء اإلميان. كان ملاذا صدرت هذه 
يُعتقد، وحبق، أن األرسطية مشكوك فيها الهوتيا. إىل جانب ذلك، كان األكادمييون األوروبيون ابلكاد 

متاما مما  نيتعرفون على معظم أعمال أرسطو، ويف هذه املرحلة املبكرة من تعرفهم هبا، مل يكونوا متأكدي
تعنيه، وما الذي تتضمنه. مل يكن هنج "التقدم ببطء" مسار عمل غري معقول على اإلطالق لتبنِّيه. من 
انحية أخرى، ال ميكن إنكار أن بعض األسس اليت قام عليها احلظر، كانت فقط من أجل مقاومة 

 األفكار اجلديدة.

 

 

بني أساتذة وطالب من مجيع أحناء أورواب، وقاربت بينهم بشكل كبري. من بطبيعتها، مجعت اجلامعات 
غري املستغرب أن يؤدي ذلك إىل "ازدهار" يف الدراسة األكادميية، ومن بني ذلك يف جمال الفلسفة. 
وحبلول القرن الثاين عشر، وابلتأكيد يف أوائل القرن الثالث عشر، أصبح مما ال طائل معه حماولة القيام 

شيء كسرد متسلسل لتاريخ فلسفة القرون الوسطى. بدال من ذلك، سيذكر اجلزء املتبقي من هذه  أبي
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املقالة عددا قليال فقط من الشخصيات الرئيسية، ويصف بعض املوضوعات الرئيسية اليت مت حبثها طوال 
ب التاريخ تفرتة العصور الوسطى. من أجل صورة أكثر اكتماال، جيب على القراء الرجوع إىل أي من ك

العامة، يف قائمة املراجع أدانه، وللحصول على تفاصيل حول املؤلفني واملوضوعات الفردية، فلرياجع 
 املدخالت ذات الصلة يف هذه املوسوعة، املدرجة أدانه.

(، 1274 –25/  1224غالبا ما تتعامل كتب اتريخ فلسفة العصور الوسطى مع توماس األكويين )
( ابعتبارهم 1347 –1287(، وويليام األوكامي )1308 -1265يل وجون دونز سكوت )حوا

-1221الشخصيات "الثالثة الكبار" يف فرتة العصور الوسطى املتأخرة، أضاف البعض بوانفنتورا )
( ابعتباره رابعهم. على الرغم من وجود مربر كاٍف إليالء اهتمام خاص هبؤالء املؤلفني، إال أنه 1274

ملرء إمكانية احلصول على صورة شاملة وصحيحة منهم وحدهم. ومع ذلك، فإن سيكون مضلال اعتقاد ا
 .القائمة إرشادية، وتوضح العديد من األشياء

ابدئ ذي بدء، مل يكن أحد هؤالء املؤلفني الثالثة، أو األربعة، فرنسيا. كان األكويين وبوانفنتورا إيطاليني، 
أوكام إجنليزاي. قضى اجلميع، ما عدا أوكام، على اسكتلنداي، وكان  -كما يوحي امسه   -وكان سكوت 

األقل جزءا من حياهتم املهنية يف جامعة ابريس. يبني ذلك تفوق جامعة ابريس، يف القرن الثالث عشر، 
والتدويل املتزايد للتعليم يف العصور الوسطى املتأخرة، بشكل عام. لكنه يوضح، يف الوقت ذاته، حقيقة 

ة، حىت سيب للفرنسيني، كالعبني رئيسيني يف املشهد الفلسفي، خالل تلك الفرت غريبة أخرى: الغياب الن
يف اجلامعة األوىل يف فرنسا. من املؤكد أن هناك استثناءات ملحوظة هلذه املالحظة، اليت قد تكون مثرية 

 و ,John Buridan و ,Peter Auriol للجدل )انظر على سبيل املثال املدخالت اخلاصة بـ
 of FontainesGodfrey ,و Nicholas of ,Autrecourt  و Peter John,   
 Oliviو ,Philip the Chancellor وWilliam of Auvergne  ولكن مع استثناء ،)

، القابل للنقاش، فمن املؤكد أن ال أحد منهم يرقى إىل منزلة األربعة املذكورين Buridanبوريدان 
 أعاله.

به، عموما، يف نفس مرتبة "العظماء" األربعة، على الرغم من أنه حقيقة أن بوريدان مل يتم االعرتاف 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/auriol/
https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/buridan/
https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/godfrey/
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https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/olivi/
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https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/philip-chancellor/
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سفة القرون الوسطى فلـ ابلتأكيد منافس ال ُيستهان به، يشري إىل مسة مهمة يف أتريخ القرن العشرين ل
املتأخرة. كان بوريدان يتصف مبا يُعرف بـ "املعلم العلماين". أي أنه، برغم كونه كاهنا، إال أنه مل يكن 

ومع استهالل القرن الثالث عشر، مت أتسيس عدة نظم دينية  [25]إىل أي من "املراتب" الدينية. ينتمي
(، وكالمها أصبح ابرزا جدا، يف 1216(، والدومينيكان )1209جديدة، ال سيما الفرنسيسكان )

كوتوس سجامعات العصور الوسطى املتأخرة. انتمى األكويين إىل الدومينيكان، يف حني كان بوانفنتورا و 
 وأوكام فرنسيسكاان.

متيل النظم الدينية إىل االحتفاظ بسجالت جيدة، مبا يف ذلك كتاابت أعضائها، وبذلك، فعادة ما يتوفر 
لدى مؤرخي فلسفة القرون الوسطى مواد أكثر عن املؤلفني املنتمني إىل خمتلف النظم الدينية، أكثر مما 

ن. إىل جانب ذلك، عند تساوي األشياء األخرى، لديهم عن الشخصيات "العلمانية"، مثل بوريدا
تفضل النظم الدينية، بنحو مفهوم، أن "تناصر أتباعها"، يف األمور األكادميية كما يف األمور األخرى، 
وعندما أييت النصري األكادميي مبكرا نسبيا يف اتريخ نظامه، ميكن اعتبار أنه ميثل "موقفا" أصيال لذلك 

وهبذه الطريقة، سرعان ما أصبح األكويين  [26]ر يف آراء أعضاء النظام الالحقني.النظام، وابلتايل، يؤث
، يف الرسالة 1879الفيلسوف والالهويت شبه "الرمسي" للدومينيكان، وهو الوضع الذي مت تعزيزه عام 

، واليت وصفت توماس األكويين Aeterni Patrisالعامة للبااب ليو الثالث عشر، عن األب األبدي 
ه: "رئيس وأستاذ مجيع احلكماء السكوالئيني"، وحثت على إعطاء األفضلية للعقيدة التوماوية، يف أبن

(. نتيجة لذلك، متتع األكويين Saint Thomas Aquinasاملدارس الكاثوليكية )انظر مدخل: 
ن يتمتع ابسلطة هائلة يف أواخر القرن التاسع عشر، والنصف األول من القرن العشرين، رمبا أبكثر مما ك

به يف العصور الوسطى. إىل حد ما، مت اعتبار بوانفنتورا، أيضا، أنه ميثل وجهات النظر الفرنسيسكانية 
(، والحقا حظي سكوت ابحرتام كبري، وغالبا Saint Bonaventureالنموذجية )انظر مدخل: 

هو حالة (. أما أوكام، فJohn Duns Scotusما يكون مفضال بني الفرنسيسكان )انظر مدخل: 
خاصة. كان شخصية مثرية للجدل، ويرجع ذلك أساسا إىل اخلالفات السياسية مع البااب، واليت تورط 

(. ومع ذلك، ابعتباره واحدا منهم،  William of Ockhamفيها يف هناية حياته )انظر مدخل: 
 كان الفرنسيسكان دائما ما يهتمون به وبكتاابته.

https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/aquinas/
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القرون الوسطى املتأخرين، مثل بوريدان، ممن ال ينتمون إىل نظام وحمصلة ذلك كله؛ أن معظم فالسفة 
ل، حىت فلسفة القرون الوسطى، على األقـ ديين، قد عانوا، غالبا، من اإلمهال يف الكتاابت التارخيية ل

،  Henry of Ghentوقت قريب. عاىن معلم علماين آخر من اإلمهال، هو هنري أوف جينت 
أواخر القرن الثالث عشر، والذي تبني أمهيته لفهم الكثري عن دونس وهو شخصية مهمة للغاية من 

سكوت، أما وجهات نظره فلم يُهتم بدراستها بنحو جاد إال يف العقود القليلة املاضية )انظر مدخل: 
Henry of Ghent.) 

ظم الدينية، نيف هذا الصدد، فحىت العديد من فالسفة القرون الوسطى املهمني واملؤثرين، ممن ينتمون إىل ال
ما زالوا جمهولني فعليا، أو على األقل، مل تتم دراستهم، لألسف، اليوم، على الرغم من جهود أجيال من 
الباحثني. فإن أعماهلم مل ُتطبع مطلقا، وال توجد إال يف خمطوطات مكتوبة خبط اليد، يف نظام كتابة 

رتة أخرى، يف ا ميكننا القول إنه ما من فاختزايل شيطاين وغامض، يتطلب تدريبا خاصا لفك شفرهتا. رمب
 اتريخ الفلسفة األوروبية، ما تزال لديها هذا القدر من العمل األساسي، الذي جيب القيام به.

 

 

مع ذلك، و  تضمنت فلسفة العصور الوسطى مجيع اجملاالت الرئيسية، اليت نراها كجزء من الفلسفة اليوم.
تربز بعض املوضوعات، ملا تستحقه من ذكر بشكل خاص. ابدئ ذي بدء، ليس من ابب املبالغة القول 
إن فلسفة القرون الوسطى اخرتعت فلسفة الدين. لتكن موقنا، فقد حتدث الفالسفة الوثنيني القدماء، 

ـ ألول مرة يف  ، قد اختذتأحياان، عن طبيعة اآلهلة. لكن جممل املشكالت التقليدية، يف فلسفة الدين
 :العصور الوسطى ـ األشكال اليت ما زلنا نناقشها كثريا حىت اليوم

 مشكلة توافق الصفات اإلهلية. 
  ،مشكلة الشر. تفكرت الفلسفة القدمية يف مسألة الشر، لكن الشكل امللحف بشكل ابرز

شيء، والكلي  بكلالذي تتخذه املشكلة يف املسيحية، ومقتضاه أن هللا، الذي حييط علمه 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/henry-ghent/
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، الذي خلق، حبرية، كل ما هو دونه، ظهر ألول مرة يف العصور الوسطى.  القدرة، واخلريِّ
  مشكلة توافق املعرفة اإلهلية املسبقة مع اإلرادة احلرة للبشر. مال العديد من مؤلفي العصور

ملهم، ا الوسطى إىل اإلرادة احلرة لإلنسان، يف استجاابهتم ملشكلة الشر، لذلك كان من
بشكل خاص، إجياد طريقة للتوفيق بني إرادتنا احلرة واملعرفة اإلهلية املسبقة )انظر مدخل: 

medieval theories of future contingents.) 
  I. M. Bocheńskiابلنسبة للمنطق، الحظ املؤرخ العظيم للمنطق جوزيف ماراي بوتشنسكي 

جنبا إىل جنب مع الفرتة  -املتأخرة كانت ( أن العصور الوسطى 18-10، الصفحات [1961])
إحدى  -قبل امليالد تقريبا، والفرتة احلديثة من جورج بول و جيوسييب بيانو  200 -350القدمية من 

الفرتات الثالث الكربى األصيلة يف اتريخ املنطق. على الرغم من أننا علمنا الكثري عن اتريخ املنطق، 
 من إمكانية العثور على شخصيات فردية ابرزة يف املنطق، تقع منذ أن كتب بوتشنسكي، وعلى الرغم

خارج أي من فرتاته الثالث العظيمة، إال أن مالحظته تظل صحيحة إىل حد كبري. منذ عصر أبيالرد، 
وحىت منتصف القرن الرابع عشر، على األقل، إن مل يكن ما يليه، مت، بنحو مميز، تطوير وصقل مسامهات 

اصة ابملنطق، إىل درجة عالية جدا. مل يعد األمر يتعلق بتفسري أرسطو، أو التعليق القرون الوسطى، اخل
على األعمال اخلاصة "ابملنطق القدمي"، أو "املنطق اجلديد"، حيث انبثقت أنواع جديدة متاما من الكتابة 

 املنطقية، ومت تطوير مفاهيم منطقية وداللية جديدة متاما. 

ية يف العصور الوسطى، راجع املدخالت:  املفارقات غري القابلة للحل للمزيد عن التطورات املنطق
Insolubles األشكال األدبية لفلسفة القرون الوسطى ،literary forms of medieval 

philosophy  نظرايت املقوالت يف العصور الوسطى ،medieval theories of 
categories السيميائية يف العصور الوسطى ،medieval semiotics نظرايت التشبيه يف ،

، نظرايت الربهنة يف العصور الوسطى medieval theories of analogyالعصور الوسطى 
medieval theories of demonstration نظرايت الشرطية يف العصور ،

 اللتزامات، نظرايت العصور الوسطى يف اmedieval theories of modalityالوسطى
medieval theories of Obligationes نظرايت العصور الوسطى: خصائص ،

https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/medieval-futcont/
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، نظرايت العصور الوسطى medieval theories: properties of termsاملصطلحات 
، نظرايت القياس املنطقي medieval theories of singular termsللمصطلحات الفردية 

ات ، والسوفيسماmedieval theories of the syllogismيف العصور الوسطى 
Sophismata . 

للحصول على معلومات حول بعض املسامهني يف منطق القرون الوسطى، راجع مدخالت:  ألربت 
 Anicius Manlius بوثيوس، أنيسيوس مانليوس سيفرينوس Albert of Saxonyساكسوين 

Severinus Boethius جون بوريدان ،John Buridan جون ويكليف ،John 
Wyclif يوهانس شارب ،Johannes Sharpe بول الفينيسي ،Paul of Venice بيرت ،

 Richard، ريتشارد كيلفينجتون Peter of Spain، بيرت اإلسباين Peter Abelardأبيالرد 
Kilvington ريتشارد صاحب األلغاز املنطقية ،Richard the Sophister روجر بيكون ،

Roger Bacon توماس من إرفورت ،Thomas of Erfurtبوريل  ، والرتWalter 
Burley وليم هيتسربي ،William Heytesbury وويليام األوكامي ،William of 

Ockham. 

يف جمال امليتافيزيقيا، متتعت العصور الوسطى بسمعة طيبة عن جدارة؛ لتميزها الفلسفي. كانت مشكلة 
درجة عالية من قت، بالكليات، على سبيل املثال، واحدة من املوضوعات اليت متت مناقشتها يف هذا الو 

الدقة والصرامة، سيكون من الصعب العثور على ما مياثلها من قبل أو بعد ذلك. لكنها مل تكن، أبي 
 حال من األحوال، املسألة الوحيدة من هذا القبيل. 

لالطالع على بعض املوضوعات الرئيسية يف امليتافيزيقا، اليت شحذ فالسفة القرون الوسطى ذكاءهم حبثا 
، والوجود binarium famosissimumراجع املدخالت: الثنائيات األكثر شهرة  فيها،

Existenceيف العصور الوسطى  علم عالقات األجزاء ، وmedieval mereology ومشكلة ،
، ونظرايت السببية  the medieval problem of universalsالكليات يف القرون الوسطى 

، ونظرايت القرون الوسطى يف فرادة medieval theories of causalityيف العصور الوسطى 
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، ونظرايت القرون الوسطى يف العالقات medieval theories of haecceityالشيء 
medieval theories of relations . 

ابلنسبة لبعض املسامهني املهمني يف جمال امليتافيزيقيا، يف العصور الوسطى، راجع املدخالت: جون 
، جون ويكليف John Duns Scotus، جون دونز سكوت John Buridanبوريدان 

John Wyclif القديس أوغسطني، سانت توماس األكويين ،Saint Thomas Aquinas ،
 .William of Ockhamوويليام األوكامي 

ولكن  -يف الفلسفة الطبيعية وفلسفة العلم، كانت فلسفة القرون الوسطى، بال شك، متأثرة بشكل كبري 
أبرسطو. انظر، على سبيل املثال، مدخالت: نظرايت السببية يف العصور الوسطى  -صراي ليس ح

medieval theories of causality و القديس توما األكويين ،Saint Thomas 
Aquinas بداية من القرن الرابع عشر ،على وجه اخلصوص، سيكون من شأن االستخدام املتزايد .

وقت الحق.  الطبيعية، أن ميهد الطريق، يف النهاية، لظهور العلم احلديث يف للتفكري الرايضي يف الفلسفة
، William Heytesburyمن الشخصيات املهمة املسامهة يف هذا التطور: ويليام هيتسربي 

وويليام األوكامي. من بني املسامهني املهمني اآلخرين يف الفلسفة الطبيعية، يف العصور الوسطى، ألربت 
، وجون Dietrich of Freiberg، وديرتيش أوف فرايربغ Albert of Saxonyساكسونيا 

، Nicholas of Autrecourt، ونيكوالس أوف أوتريكورت  John Buridanبوريدان 
، وويليام  Robert Grosseteste، وروبرت جروسيتيست Nicole Oresmeونيكول أوريسم 

 .William Crathornكراثورن 

ة العصور الوسطى، مع بعض االستثناءات اجلديرة ابملالحظة، قلقة بشأن مشكل مل تكن نظرية املعرفة يف
medieval كانت لدينا معرفة حقيقية )انظر مدخل: الشكية يف العصور الوسطى ما إذا الشك، و

skepticism دث حي كيف(. كان امليل هو أنه أمر مفروغ منه أهنا لدينا، وبدال من ذلك، نسأل عن
اإلدراك، وتشكيل املفهوم، وما إىل ذلك، وابلتايل، فإن نظرية املعرفة يف العصور  ذلك: ما هي آليات

الوسطى، عادة ما تتداخل مع ما نسميه، يف الوقت احلاضر، علم النفس الفلسفي، أو فلسفة العقل، 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/skepticism-medieval/
https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/skepticism-medieval/
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 ، مت اعتبارها فرعا من فروع فلسفة الطبيعة. On the Soulيف الروح وبعد استعادة أطروحة أرسطو 

طالع على بعض املوضوعات املهمة، اليت نوقشت يف جمال نظرية املعرفة يف القرون الوسطى، راجع لال
، ونظرايت الربهنة يف العصور الوسطى divine illuminationمدخالت: التنوير اإلهلي 

theories of demonstration والتمثيل العقلي يف فلسفة القرون الوسطى ،mental 
representation in medieval philosophy . 

 Johnابلنسبة لبعض مؤلفي العصور الوسطى املهمني يف هذا اجملال، راجع املدخالت: جون بوريدان
Buridan  وجون دونز سكوت John Duns Scotus  ونيكوالس أوف أوتريكورت 

Nicholas of Autrecourt والقديس أوغسطني Saint Augustine والقديس توماس 
Saint Thomas وولرت شاتون Walter Chatton  وويليام األوكامي William of 

Ockham. 

للحصول على تفاصيل حول بعض التطورات املهمة يف أخالقيات القرون الوسطى، راجع مدخالت: 
، ونظرايت القرون medieval theories of conscienceنظرايت القرون الوسطى للضمري 

، وتراث القانون medieval theories of practical reasonالوسطى للعقل العملي 
 . the natural law tradition in ethicsالطبيعي يف األخالق 

ابلنسبة لبعض املسامهني الرئيسيني يف أخالقيات العصور الوسطى، راجع مدخالت: جون دونس 
توماس  سسكوت، وبيرت أبيالرد، وبيرت من إسبانيا، والقديس أنسيلم، والقديس أوغسطني، والقدي

 األكويين، وويليام األوكامي، يف مكان آخر من هذه املوسوعة. 

لالطالع على بعض الشخصيات املهمة يف النظرية السياسية يف العصور الوسطى، راجع مدخالت: 
، والفلسفة السياسية جلون John Wyclif، وجون ويكليف Dante Alighieriدانيت أليجريي 

 ويكليف وويليام األوكامي.

اعتبار قوائم املوضوعات والشخصيات املهمة، املذكورة أعاله، على أهنا متثيلية فقط، وليست  جيب

https://hekmah.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%8a/
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 تفصيلية شاملة.
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تتضمن هذه الببليوغرافيا العناصر املذكورة يف منت املقال فقط، ابإلضافة إىل املوارد العامة ذات الصلة 
ع العثور على ببليوغرافيات أكثر ختصصا ذات صلة مبواضي بدراسة فلسفة العصور الوسطى. ميكن

 وشخصيات معينة يف مقاالت أخرى يف هذه املوسوعة. انظر قائمة املدخالت ذات الصلة أدانه.
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