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 أبيالرد بيتر 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 منال محمد خليفترجمة: 
 
 
 
 

موسوعة  منشور على )، و جأندرو أرلينوج  بيتر كين.  نص مترجم لد  ؛دبيتر أبيالر حول  فلسفي شامل  مدخل  

للفلسفة الموسوعة،  ستانفورد  في  المؤرشفة  للنسخة  هي  الترجمة  بأن  ننوه  عليها(.  يطرأ  قد    والتي 

بالشكر محرري موسوعة ستانفورد الترجمة. وختاًما، نخّص  على تعاونهم    التعديل من منذ تتمة هذه 

 واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة. 
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( ]"أبيالرد" أو "أبيالرد"  1142  نيسان  1079 -21)  Peter Abelard  بيرت أبيالردكان  
ألبناء جيله  معلم  هو  و يف القرن الثاين عشر.    ا  ابرز   ا  والهوتي  ا  [ فيلسوفما إىل غري ذلكأو "هاابالرز" و 

  مكانة  التقليد الالتيين األصلي يف الفلسفة إىل  وله الفضل يف إيصال    ،وموسيقي  كشاعر    وُعرف أيضا  
يف    ي ه أعظم منطقإن    : ميكن القولو   ،قدمهما    يف كل    تهعبقري  وبرزت .  أرسطو  فلسفة ـ  ل   ئهحياإب  مرموقة 

استخدام العقل يف  دافع عن  حيث  كأول فيلسوف امسي عظيم.    ذاته  لقدر  اب   وُعرف  ، العصور الوسطى
؛  ا  املنهجي للعقائد الدينية رائع  كان حتليلهمسائل اإلميان )أول من استخدم "الالهوت" مبعناه احلديث(، و 

 يف  ييتح الحد أن يباريهمل  و   ،حلياةاب  مفعما  ملعاصريه  ابلنسبة    بداو جلرأته.  و   ،الفلسفي ودقته  لتعمقه  نظرا  
قال له املؤيدون واملنتقدون على  و  ،وذاكرته املثالية وغطرسته اليت ال حدود ته حافصو  نباهتهنظرا  ل النقاش

 وحولته.  ارتبط بهمن    واضح على كل    قوة شخصيته بشكل  رت  أث  و   ،جدال  أي    خيسره مل  إن    :سواء  حد  
الغرامية مع   ا  بطال  وكان  مأساوية،  رومانسية    شخصية  إىل    Héloïse  إلوازعالقته  لتنوير  من أبطال 

وكانت  لعقل والدين.  اب  فيما يتعلق  Bernard of Clairvaux  برانرد من كلريفولـ  نتيجة معارضته
 .مفعمة ابحليويةكلها كانت   تهحياو  شهرته  أساس هي إجنازاته الفلسفية

 

 ه وأعمال ته. حيا 1 •
o 1.1  احلياة 
o 2.1  األعمال 

 . امليتافيزيقيا 2 •
 . املنطق 3 •
 . فلسفة اللغة 4 •
 . فلسفة العقل5 •
 . األخالق 6 •
 . الالهوت 7 •

https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
https://plato.stanford.edu/entries/abelard/#LifWor
https://plato.stanford.edu/entries/abelard/#Lif
https://plato.stanford.edu/entries/abelard/#Wor
https://plato.stanford.edu/entries/abelard/#Met
https://plato.stanford.edu/entries/abelard/#Log
https://plato.stanford.edu/entries/abelard/#Lan
https://plato.stanford.edu/entries/abelard/#Min
https://plato.stanford.edu/entries/abelard/#Eth
https://plato.stanford.edu/entries/abelard/#The
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 راجعامل •
 النصوص األساسية يف الالتينية ▪
 النصوص األساسية يف الرتمجة اإلجنليزية  ▪
 مؤلفات اثنوية خمتارة ابللغة اإلجنليزية ▪

 أدوات أكادميية  •
 مصادر أخرى على اإلنرتنت •
 ذات صلة  مداخل •

 

 

 هوأعمال تهحيا 

 احلياة  1-1
  ا يف السجل العام هل  خر  األحداث اليت أُ   ما تكشفه   ابإلضافة إىل  ،إىل حد  مامعروفة    أبيالردحياة  

الذاتية عن   سريته  رسالة  يف  الداخلية  ويف  امل حن  اتريخ  ]" Historia calamitatum حياته   ]"
 .إلواز مراسالته الشهرية مع

صغرية يف بريتاين    ، وهي بلدة  "هلياب"يف    1079حوايل عام    يف طبقة النبالء األقل شأن    أبيالرد   ولد  
تدريبا  و ابلقرب من ننت.   احلروف،    مبكرة   سن  يف    تلقى  نفسهعلى  ظهر كتاابته تُ و .  ةدراسلل  وكرس 

على الالحقة     أوفيد و  Juvenal  جوفينالو  Horace  هوراسو  ، Cicero  شيشرون   اطالعه 
Ovid  ،لوكانو  Lucan،  سينيكا و  Seneca،  فريجيلو  Vergil  . يف هناية  ختلى    أبيالردلكن  و

  ه ذلك من خالل سفر   كان له املطاف عن مرياثه، مبا يف ذلك الفروسية املصاحبة له، ملتابعة الفلسفة. و 
 William  ويليام شامبوو   Roscelin  نروساللدراسة مع فالسفة معروفني، أبرزهم  جل اأمن  

Champeaux.of . 
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ابلثقة الكافية لتعيني نفسه كمحاضر،    أبيالرداألول من القرن الثاين عشر، شعر    العقد  ويف غضون
الطالب    من حيث)ابريس(    شامبو  ويليامرئيسي مع    ، وتنافس بشكل  كوربيل مث يف    ميلونيف    أوال  

 إىل بريتاين لعدة سنوات. وعاد   ته صح ، فتدهورتأكثر من الالزموبذل جهدا  والسمعة. 

.  جيدة وذو طموح عال    وهو بصحة    1113و   1108إىل ابريس فيما بني عامي    أبيالرد عاد  و 
لتقرير    وفقا  و .  الكلياتحول مشكلة    ويلياممع    مناظرةيف    نفسه  وأقحم  ،  ويليام شامبوحضر حماضرات  و 

يف العديد من    ودر س،  ذائع الصيت، واكتسب مسعته كجديل  ناظرة، فقد تفوق على معلمه يف املأبيالرد
حبث عن املعلم األبرز لعلم الالهوت يف عصره،  و   ،قرر دراسة الالهوت  1113حوايل عام  و املدارس.  

)ال ينبغي اخللط بينه وبني أنسلم كانرتبري(، وأصبح تلميذه.    Anselm of Laon  من الون   أنسلم
األخذ والرد، عاد إىل  قليل من  ، وبعد  لهالتقليدية تروق    أنسلم  مناهجمل تكن  إذ    ؛جيدا    مل يكن خيارا  و 

 شخص.  أي   على يدفيها يتتلمذ ستكون هذه هي املرة األخرية اليت و . ليتابع الدراسة لوحدهابريس 

يف نوتردام، وهو املنصب الذي شغله حىت    مقيما    ابحثا    أبيالرد عند عودته إىل ابريس، أصبح  و 
  إلواز  تودخل   على إثرها دير القديس دينيس،إىل إخصائه، ودخل    إلوازمع    ة الرومانسي  عالقته  قادت 

يف املقام األول عن الالهوت وخاصة عن  و قريب،    ، استأنف التدريس يف دير  تعافيهبعد  و دير أرجنتويل.  
يف سواسون    اجمللسقد  األكثر تقليدية، وعُ   للطرق مباشر    ه يف التحليل الفلسفي حتد  منهج  واعتب  الثالوث.  

بعد ذلك  و ، وهي جتربة وجدها مهينة. هعن إميان  املأل  ىفصح علأن ي  ه، وأداهنا وطلب منهلدراسة كتاابت
 س نفسه للتأمل.كر  يغري مأهول، ل مكاناالستقرار يف  تيح لهأُ  ة قصري  بفرتة

يكن  األمر  إن     :أبيالرديقول  و  حيث كذلك  مل  التدريس.  أجبه    ؛  استئناف  على    م نظ  و الفقر 
  أو الروح القدس   املعزي أو الشفيع)  ابسم   نثري    خطااب    هائلة  طالب الذين توافدوا عليه أبعداد  مبساعدة ال

Paraclete)  ، ة ي لحماملقصصية  ال قصيدة  هذه ال   منانتهى  و استمر يف الكتابة والتدريس والبحث.  و  
(idyll)    يلداس دي رويس يف بريتاين.  غدعوة ليصبح رئيس دير القديس    لىبحينما  ،  1126حوايل عام
ذلك  و  النثري  م  سل    ةقصري   فرتة  ببعد  اللوايت    إلوازإىل  اخلطاب  األخريت،    ديرهن   تعرض والراهبات 

ويدعي    -  وجسورينبل    - ومعيقني    معقدذو مزاج    يلداسغرهبان القديس  أن     أبيالردوجد  و .  للمصادرة
 .إلوازوتراسل مع  "حن  امل  اتريخ "خالل هذه الفرتة  كتب و عدة حماوالت الغتياله أثناء إقامته.  وجود
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اإلذن ابلعودة إىل ابريس )مع االحتفاظ برتبته    أبيالردنح  مُ   1130  الثالثينيات  حبلول منتصف و 
أطروحاته    ت خالل هذا الوقت، لفتو كرئيس للدير( والتدريس يف املدارس يف مونت سانت جينيفيف.  

استنتاجاتكلريفو  برانردانتباه  الالهوتية   بعض  على  اعرتض  الذي  مسائل   ه،  يف  على هنجه  وكذلك 
من رئيس أساقفة سينس ترتيب    أبيالردغري حامسة حلل خالفاهتما، طلب  عديدة  بعد حماوالت  و اإلميان.  
الدعوة يف البداية    برانردرفض  و ، لتسوية خالفاهتما.  1140  حزيران  3يف  برانرد بينه وبني    ةعلني  مناقشة

  أبيالرد   دون معرفةمن  ب  رت  و   ،ان، لكنه قبلها بعد ذلكمسائل اإلميملرء  ايناقش  أال  ه ينبغي  أن    من ابب
  بل   مناظرة   مل تكن   اأهن    أبيالرد عندما اكتشف  و رطقة.  اهل  بتهمة    ه لعقد جلنة حتقيق أخرى ملراجعة أعمال

انسحب من  و عن نيته يف االستئناف إىل البااب مباشرة.    ، رفض املشاركة، معلنا  صورية وغري عادلةحمكمة  
ه وجدها يف أعماله وأرجأها.  ادعى أن    قضية إىل روما. وأدان اجمللس تسعة عشر    الرحال   وشد  اإلجراءات  

وصلت  و من فرنسا.    أبيالردنجحة لتقدمي التماس إىل احملكمة البابوية قبل أن خيرج    محلة    برانرد أطلق  و 
البااب  من  إىل  رسالة  قرار جملس سواسون  تؤيد  وجوده يف كلوين  أبيالرد   من  ،أثناء  الصمت.  ه  وطُلب 

أن  العتبارات كثرية،  و  الفور، حىت  اجتماعا  ه  امتثل على  كتب  و .  لتسوية اخلالف  برانرد مع    ودي    عقد 
الذي    أبيالردعن  عقوبة  الهذه األمور، ورفع البااب    عنرئيس دير كلوين، إىل البااب  وهو  ،  املبجل  بطرس

تويف  و   ،تدهورت صحته تدرجييا    حىت،  لمارسي  القديسكلوين، مث  يف    أوال    املبجل  بطرس بقي حتت محاية  
( يف مقبة بري الشيز يف  إلوازاليوم )مع  هو  ، و عند الروح القدس  ووري  الثرى.  1142  نيسان  21يف  

 ابريس. 

طني كملوك وفالسفة وشعراء وسياسيني والهوتيني ورهبان. ومن بينهم  ينش  أبيالرد  تالمذةكان  و 
العصور    هناية  يف  أبيالردتفكري    علىالصرحية    الدالالتكانت  و ثالثة ابابوات والعديد من رؤساء الدول.  

الواضح  حكم جملس سواسون، ولكن من   عليه ي ألقاهذال التعتيمعلى األرجح بسبب  و الوسطى قليلة، 
 .أساسي على فلسفة القرن الثاين عشر ورمبا على تكهنات القرن الرابع عشر الالحقة أيضا   له أتثري   أن  

 

 األعمال  -1-2 
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بني العلماء.    جدل    ومثار   ، كبري  غامضة إىل حد    أبيالرد ال تزال تواريخ التأليف وحىت عدد كتاابت  
كتابته، حبيث ميكن تداول عدة نسخ متميزة من    ةعاد إابستمرار و   أبيالرد  مراجعةأسباب ذلك هو    ومن

العديد من كتاابته قد متثل "مالحظات تعليمية" تتطور ابستمرار    خر هو أن  اآلسبب  وال  ،عمل معني 
عند تطبيقه   " مفهوم حمدد جيدا  التأليف"اتريخ    والندوات. وابلتايل ليس من الواضح أن    الدروس  أثناء

  ، واليت ميكن أترخيها بدقة نسبية، فإن  هبصرف النظر عن مراسالتو الذي منتلكه اآلن.    هعلى منت عمل
 احلايل ينقسم إىل ثالث فئات.  هعمل

املنطق وفلسفة اللغة    الكتب   تناولت   – أو اجلدل  الديلكتيك عن  هتتكون الفئة األوىل من أعمال 
 :اروائعه مهو وامليتافيزيقيا وفلسفة العقل. 

 من الكلمات "ألولئك الذين يبدأون ..."(.  )بدءا   ""املنطقمكونت املنطق  -
 ".اجلدل " -

"املنطق القدمي" املوروث من العصور القدمية:  أو  ،  القدمي منط املنطقكتاب  هذين العملني    يعقبو 
القياس    يف مقدمة  "و.  "العبارة"و   "املقوالت" أرسطو   وكتايب  ."إيساغوجي" ،"مقدمة بورفريي ألرسطو"

،  الفرضية"  األقيسة املنطقية"و ،"الفئوية  األقيسة املنطقية"، و"Boethius  بوثيوس املنطقي الفئوي عند  
، على الرغم  "املنطق القدمي"املواد املقدمة يف    هأعمال  توتتناول  ."القسمةعن  "و ،"عو املوض اختالف و"

 بطرق خمتلفة. تناولتها ا من أهن  

على املنطق    ا  حمكم  ا  نصي  ا  " تعليقLogica Compinibus" "احلدود املنطقية"    كتابه  وكان 
من   الرغم  على  على  بعضا    إحياءالقدمي،  التعليقات  أي  فقط،  ، "املقوالت"و ،"إيساغوجي " منه 

ذاهتا  املادة    تتناول  اجلدل مستقلة عن    أطروحة    " اجلدل"كتابه  ميثل  و   ."ت املوضعية"الفروقاو ،"العبارة"و
على  ( وال  املقوالت وبدايةإيساغوجي   ـحتيط بعلى البداية )اليت    عدم احلفاظ، على الرغم من  موضوعيا  

  أتيت يف املرتبة الثانية من حيث والتعريف(. ابإلضافة إىل ذلك، هناك أربعة أعمال   القسمةالنهاية )على  
 : كتاب اجلدل  بعد مهية األ

 املنطق. ات مقدم •
 من الكلمات "بناء على طلب أصدقائنا ..."(.  "املنطق" )بدءا   •

https://hekmah.org/%D8%A8%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%B3/


15/10/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 7

 

 رسالة يف التفامهات  •
 آراء السيد بيرت  •

  هباظ  افتحاال   عدمسلسلة من التعليقات األولية على املنطق القدمي )على الرغم من  ب  أوال    وتبدأ
العلماء  قد اعتقد(؛ و مرة اثنية  ابلكامل   أبيالرد   كتاابت  تعود إىل  االبسيط أبهن    امستواه  نتيجة   بعض 

الكلمات "بناء على  "املنطق" )بدءا من  : ميثل  اثنيا  و .  كتبهإىل    ابملطلقالبعض اآلخر    ومل ينسبها،  األوىل
ويناقش    أبيالردـل " السابقاملكونت"  نطقامل  يفرتض معرفة، و من عمل قيد التنفيذ  ا  جزء  (طلب أصدقائنا

مل   اليت  املتقدمة  أيضا  فيهتناوهلا  يالنقاط  ولكنه  عن،  عبارة  مباشر      تعليق  أو  مباشرة  صياغة  إعادة 
السياق  ،لبورفريي إيساغوجي على   ، األخرى  أبيالردبعض أعمال    ويشبه يف بعض جوانبه من حيث 

  كما "، من وجهة نظر املنطق ) التفامهاتيتناول العمل الثالث املفاهيم، أو "و ابلالهوت.    ما  ظهر معرفة  يُ و 
قد ال  و من وجهة نظر فلسفة )كوسائل للمحتوى العقلي(.  العقل  ( و تقريبا    معاين املصطلحات  يقدم

يهتم ابأللغاز املنطقية وامليتافيزيقية  حيث  ،  أبيالردلبعض حماضرات    ا  يكون العمل األخري أكثر من تقرير 
 لكل واألجزاء. اب املتعلقة 

 األخالق:  يف  أبيالردتتكون الفئة الثانية من أعمال و 

 األخالق، أو إعرف نفسك.علم  -
 " حوار بني فيلسوف ويهودي ومسيحي  ، "احملاورات" املعروف أيضا  ابسم: "املقتطفات -

  ويتطور.  همأو لوم   وأفعاهلم  لفاعلني على اللقيمة األخالقية ودرجة الثناء    حتليال   األخالق علم   قدموي
(  احللم)بني الشخصيات اليت تظهر ألبيالرد يف    جدل بني اثنني  اتور احملاومتثل   يف بداية الكتاب الثاين.

اليهودي،    أوال    وحياورفقط،    فطرة بع اله يت  عي أن  الفيلسوف الذي يد  و   ،حول طبيعة السعادة واخلري األمسى
مث الفيلسوف املسيحي الذي يدافع عن األخالق املسيحية من وجهة نظر    ،بع الشريعة القدميةالذي يت  

 ن النصائح العملية البنه:ع بسيطا   كتااب    أيضا    أبيالردكتب و فلسفية. 

 . عن االسطرالبقصيدة  •
دت النصائححيث    .األشعار املوزونة يف هذه السلسلة من البناءة األخالقية واملشاعر  وج 
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س أعماله الرئيسية الثالثة للتحليل  تكر  و يف الالهوت الفلسفي.    هالثالثة من أعمالتتكون الفئة  و 
يف األرثوذكسية )أعيد    وجتاربهل املراحل املتعاقبة من فكره  الفلسفي للثالوث، واإلصدارات العديدة اليت متث  

 منها عدة مرات(: كتابة كل  

 مسى..."(. )الذي يبدأ بعبارة "اخلري األ "اخلري األمسى" الالهوت  •
 الالهوت املسيحي.  •
 "، )الذي يبدأ ابلكلمات "يف املدارس ..."(. املدرسي" الالهوت  •

سواسون، وآخر عمل    جملسدين يف  النسخة األوىل من الالهوت كانت العمل الذي أُ   يبدو أن  و 
  ت تناول ابإلضافة إىل هذه األعمال الثالثة اليت  العديد من التعليقات    كتب أيضا  و أدين يف جملس سينس،  

 :، وهيالفلسفي بشكل موضوعي الالهوت  تمشكال

 حتليل الصالة الرابنية. -
 .احلواريحتليل عقيدة  -
 حتليل اإلميان يف العقيدة األثناسية -
 . 25: 2- 1  تعليق على سفر التكوين "هيكسامريون" -
 انيني رومالشروح على رسالة بولس الرسول إىل  -

مناقشات  وكانت   لكن  موجزة،  األوىل  الثالثة  من  أبيالردالتعليقات  األوىل  سفر   لآليت 
بنظرية أبيالرد األخالقية(.    مستفيضة ومفصلة )األخرية ذات صلة أيضا  كانت  ورسالة بولس   التكوين

 :صغري كتاب اإلميان والعقل يف   عن أسئلة   تناول أيضا  و 

 " املناجاة" -

" يتحدث بيرتجعل "إىل  ،  أوغسطينوس املناجاة عند  القصري، على غرار  الباطينهذا احلوار  وأدى  
أسئلة الهوتية ذات طبيعة عملية أكثر يف سلسلة من األسئلة    إلوازأاثرت  و   ".أبيالردعن األمور مع "

 :الروح القدس أو الشفيعاليت طرحتها نيابة عنه ونيابة عن راهبات 

 حلول أبيالرد( ".و ) إلواز ت قائمة مشكال" -
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أل  . وأخريا  أيضا    القضاي العملية و   (بكاءه)  ومرثياتهوترانيمه    أبيالردخطب  تناول  وت   أبيالرد ف  ، 
 تكهنات نظرية على اإلطالق: للغاية ال حيتوي على أي   الهوتيا مؤثرا    عمال  

 "مع وضد". -
من    أبيالردجيمع  حيث   ابقتباسات    كل  و ،  سؤاال    158سلسلة  مزود  الكنيسة، منها  آابء    من 

  املتعلقة آبابء الكنيسة السؤال وغريها من االستشهادات    عن (  هو كذلكتنطوي على إجابة إجيابية )و 
التوفيق بني هذه املالحظات غري املتناسقة،  ال حياول    هيبدو أن  و (.  ليس كذلكعلى إجابة سلبية )  ة نطويامل

يف مقدمته قواعد للتحقيق التأويلي املناسب: احبث عن الغموض، وحتقق من السياق احمليط، يضع  لكنه  
 ذات الصلة، وما شابه ذلك. رسم الفروق او 

هذه املادة مل    العديد من وجهات نظره، على الرغم من أن    وتالميذه أيضا    أبيالردطالب    نودو  
 ،بالغة"ال"و  "القواعد"،  : نذكرهاأخرى مل  كتب  املوجودة إىل    ههناك إشارات يف أعمالو بعد.    بدقةشف  تكتُ 
من املمكن العثور على بعض  و يف بداية دراسته يف الالهوت وغريها.    املكتوب ذو الكفل  تعليق علىو 

 هذه األعمال. 

 

 امليتافيزيقيا  -2

يف حني أن وجهة نظره  و أول مثال عظيم على االمسية يف التقاليد الغربية.    أبيالردميتافيزيقا  متثل  
  ؛ الالواقعيةأن نقول  أو األفضل    -االمسية    فإن    ،( تبر التسميةأمساءجمرد كلمات )  الكليات  ن  إالقائلة  

، ولكن  لكلياتاب  فيما يتعلقليس فقط    واقعيغري  كان  و أبكملها.    أبيالردهي السمة املميزة مليتافيزيقيا  و 
والكل،    واألزمنة واألحداث    القضايحول    أيضا   والعالقات،  الطبيعية،  واألنواع  األخرى غري احلاضر، 

ثرائه    الفرد امللموس، بكل    أن    أبيالرديرى  إذ  ، وما شابه ذلك.  اتمة الشكلاملطلق، واملركبات    واملكان
  وبذل جهدا  ذلك.  هاملختزلة والذرية واملادية كلما أمكن  الشروحاتل فض  و العامل.  يرث أوىل أبنوتنوعه، 

 التجاوزات امليتافيزيقية ألسالفه ومعاصريه.  لكي يتالىف ا  كبري 
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  ن  إ  :ليست سوى كلمات من خالل القول  الكليات  ن  اليت تفيد أعن أطروحته    أبيالرد يدافع  و 
ه ال ميكن أن يكون هناك  أدق، أن    بشكل  يرى  . و منطقيةت غري  وننيلكاب  املتعلقة الواقعية األنطولوجية  

من   يف كثري  ل يشك  وجود ككل املشيء أن  ال، أي للكلي  بوثيوسكائن حقيقي يف العامل يفي مبعايري   أي  
  الكالنية   إىل أن    أبيالرد ما هو عليه(. ومن مث، خيلص    على  املوجود  جعل الفرد  ،األحيان جوهره )أي

 داللية. لغوية   مسة   بلليست مسة أنطولوجية للعامل 

يف    متاما    موجودا    وذاتهالعامل، حبيث يكون العنصر الواحد    موضوعات  متثل  الكليات  لنفرتض أن  
  إىل أن    أبيالرديشري  و ابلكامل.    منهما حيوان    ، مما جيعل كل  ذاتهواحلمار يف الوقت    سقراطمن    كل  

( وغري عقالين )بسبب  البشري )بسبب دوره يف تكوين النوع ، سيكون عقالنيا  احليوانأي  ه،ذاتالشيء 
يف    ككل  ذاته  التناقضات يف الشيءرغم ذلك  . ولكن توجد  ذاته  اآلن يف    (محارالنوع    دوره يف تشكيل

 مستحيل. ، وهو أمر  اآلن ذاته

التعقيب أبن    وردا   والالعقالنية    على  الشيء  غريالعقالنية  الواقع يف  يقدم  ذاته  موجودتني يف   ،
نوع يف    كل    عن  يُبلغ و .  حمتمل  حنو  فقط على    ةموجود   ايرفض االدعاء أبهن    :. أوال  ذو شقني   ردا    أبيالرد

من خالل  يف الواقع    يُبلغ عنهمنها ككل؛ وابلتايل    الواقع بعكس ذلك، واجلنس موجود ابلفعل يف كل  
يف الواقع    يُبلغ عنهامنها،    ومتشاهبة يف كل    ا واحدة متاما  يف اآلخر؛ ومبا أهن    واحد واآلخر  يف نوع    األضداد

ستكون موجودة    األضداد   إبثبات أن    أبيالرد ، يتعهد  تناقض. اثنيا  من  ينتج  ما  ، و األضداد  خاللمن  
احلمار.    برونيلوس(، وكذلك  حيوان)  سقراط  ألن    ؛ذاته  الفرد  عندليس فقط يف اجلنس ولكن حىت  

،  برونيلوس هو    سقراط  فإن    -وابلكامل  متاما    حيوان اممنه   كل    مبا أن    -  اللزوم والتعديولكن من خالل  
وغري عقالين.   فهو عقالين  أخرى، كل  و وابلتايل  ذلك  حيوان  منها    بعبارة  على  األساس، وعالوة  يف 

 أساسي.  عقالين وغري عقالين بشكل  

األفراد فريدون حبكم ميزاهتم غري األساسية،    املنطق األخري، على أساس أن  إذا اعرتضنا على هذا  و 
األشياء   أن   يفيداالعرتاض   أن   اجلوهر". أي   سابقة على  األعراضهذا الرأي "جيعل   يرد أبن   أبيالرد فإن  

 األشياء وميزاهتا.، مما خيلط بني على حنو  مشروطفردية حبكم امليزات اليت متيزها تكون الفردية 
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إذا    االحتماالتولكن   للواقعية  األشياء.  مب  بلواحد    بشيء    الكلي   دد  مل حيُ أفضل  جموعة من 
اجملموعة بني   ال تشرتك، وعالوة على ذلك، أتيت بعد )بعدية( أجزائهااجملموعات    إىل أن    أبيالرديشري  و 

ي  ل حماولة حتديد الك  يف   يفيد ه ال  كثريين. كما أن    مشرتك بني   الكلي   إن    :أجزائها ابلطريقة اليت يقال هبا
اجلزئي  ما،    مع  هو  مثال  و بطريقة  ذلك  أبن  على  على   إنسانبوصفه   سقراط  االدعاء  يؤخذ 

لنتيجة املتمثلة يف  اب  مرتبطون نا  ، فإن  حقا    اجلزءي هو  له إذا كان الكن  : إأبيالرد  ويقول .  الكلي اإلنسان هأن  
  ا منهم  كل  و ،  اجلزئياتات مثل  ليهناك العديد من الك  أو أن    بني الكثري   ة مشرتك  سقراطمثل    جزئيات  أن  

 .ال معىن له

أدق، يرى    بتعبري  و لغوية، وليست مسة من مسات العامل. مسة  جمرد  الكالنية إىل أن   أبيالردوخيلص 
)مثل "احليوان"(، واألفعال، واألمساء السلبية )مثل "ليس سقراط"( ميكن التنبؤ هبا    املشرتكة األمساء    أن  

هذه املصطلحات عامة من  تكون  و .  كلياتصحيح من بني العديد من األمساء، وابلتايل تعتب    بشكل  
ما.    عاما    سمي ابلتايل شيئا  معناها ينطبق على أكثر من شيء واحد، لكنها ال تُ   أن  مبا  الناحية الداللية،  

ومثال على  فرد من األفراد الذين ينطبق عليهم املصطلح.    توزيعي إىل كل    بشكل  و من ذلك،    بدال  وتشري  
له معىن "احليوانمصطلح "  ذلك  بطبيعته، ويشري إىل كل    جوهر "  على  حيوان مفرد    حي"، وهو عام 
حي. ولكن    جوهرمنها وضع كونه    لكل    ألن  :  أبيالردكما يقول    -حي    جوهر  منهم  كل    ألن    ؛ةحد

 . 4القسم  يف اللغة يف  أبيالردلدالالت. انظر مناقشة فلسفة بسبب الميتافيزيقيا ل  يفسح يف اجملالهذا 

أو مادة أو مركب من    صورةإما    يكونيف العامل ابستثناء هللا واملالئكة    ما  كل    أن    أبيالرد يؤكد  و 
يف املنتج النهائي )مثل الطوب يف    كانت قائمةصنع منها، سواء  يُ   ماالشيء هي    ومادةواملادة.    الصورة

من العناصر  يف هناية املطاف  تتكون مجيع الكائنات املادية  و فيه )كدقيق يف اخلبز(.    مستغرقةاملنزل( أو  
كائن  الشكل  و .  املركبات األولية يف معظم    بصورهاواهلواء والنار واملاء، لكنها ال حتتفظ    الرتاب   :األربعة

بدقة ما أييت من تكوين األجزاء".    الصورة أجزائه املادية: "حنن نسمي  من  بشكل  عام    ن مكو  ادي  امل
منحىن األنف، وحجم    -ادته  مل  تنظيما    سوى  يسشكله الذي ل  يوهالتمثال،    صورةومثال على ذلك  

. وهذا  لمادة، وليس هلا مكانة أنطولوجية مستقلة عنهال  اتبعة الصور   العينني، وما إىل ذلك. وابلتايل فإن  
هذا    مادة  وضوع معني، أي أن  مل  الصورة  بتالزمعنيه  نمعني ملا    شرح  بل تقدمي    الصورال يعين إنكار وجود  

البونز.   تنسيقيف التمثال هي طريقة  الصورة تالزمعلى ذلك  مثالو معينة.   بطريقة   تاملوضوع قد تكون

https://plato.stanford.edu/entries/abelard/#Lan
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  صورهم تكون  البشر الذين    م ه  ابستثناء واحد   - منه    ُتصنع األشياء املادية متطابقة مع ما    وابلتايل فإن  
  ابستقالل   ميكن أن توجد النفوس البشرية    ابملعىن الدقيق للكلمة، مبا أن  و غري مادية )وخالدة(.    أنفسهم

ا مرتبطة  جوهرية طاملا أهن    كأشكال    تفيدا  ، على الرغم من أهن  حال  على كل    صورا  عن اجلسد، فهي ليست  
 ابجلسد. 

متكامل يتكون من أجزائه املادية    واملادة، ابستثناء البشر، كل    من الصورة املركبات املادية  ن  وتكو  
كثرية من اجملموعات املتكاملة: اجملموعات،   أنواعا    أبيالردؤيد  يبطريقة معينة. و   تاملنفصلة كما تكون

طبيعي )مثل سقراط    ركبة، سواء كانت موحدة بشكل  امل   واد وامل،  ائهابغض النظر عن كيفية اختيار أعض
اليت هي    املتصلة مصطنع )مثل جدران املنزل وأرضيته وسقفه(؛ الكميات    وأطرافه( أو موحدة بشكل  

هندسية، مثل اخلطوط،  موضوعات  و ، مثل املاء أو الذهب؛  اخلام  متجانسة، أي املواد مادية  "  جواهر"
ألجزائهاحمددة   النسيب  تشكله.  ةالزمني  يات الكلو   ،ابملوضع  اليت  والساعات  اليوم  مثل  هذو ،    ه معظم 

هلا    املواد املركبة يعتمد ما إذا كانت  و من الناحية األنطولوجية.    أجزائها املادية   يتجاوزال شيء    ياتالكل
 ظمة.نامل صورهاأنطولوجية مستقلة على حالة    مكانة   أي  

  ه يرى أن  ألن    ؛جمرد علم قياس ابملعىن احلديث  جوهري    التامة  ياتعن الكل  أبيالرد نظرية    ومل تكن 
قريبة، كذلك  ال  هإىل أنواع  بل نوع    كل  ليس فقط إىل    متاما  هناك تقسيمات متميزة: فكما ينقسم اجلنس  

 ا  طبيعي  ا  تقسيم  ،حدسي   بشكل    الكليات بعض    متتلك و جيب أن يكون تقسيم الكل إىل أجزائه الرئيسية.  
اجلملة على سبيل املثال، مقسمة إىل كلمات ومقاطع وحروف، هبذا الرتتيب  ف.  غريهله األسبقية على  

اقرتان  ،  أبيالردـل   وفقا  و ابلضبط.   الرئيسية  يؤدي  الكل  اباألجزاء  الفور إىل  أن  التاملكل على    ه . ويبدو 
يتكون  حيث  أجزائه الرئيسية.    توضح أيضا    التام)إن وجد( الذي حيدد الكل    املركب طبيعة    أن    يقصد

رئيسي    جزء    ا إذا كان كل  عم    متاحسؤال  والطريقة صحيحة.  جممعة باملنزل من أرضية وجدران وسقف  
لبنة(. فاألجزاء الرئيسية من اجملموعة على سبيل    وجود مجيع أجزائه الفرعية )كل    يفرتض)مثل اجلدار(  

عضو    مهما كان احلال مع األجزاء الفرعية ألي  عضو من أعضاء اجملموعة،    املثال، ليست سوى كل  
 البعض.  اابلقرب من بعضه ةاألجزاء الرئيسية من التجميع األعضاء املوجود ل حيث متث  معني؛ 

طبيعية حمددة. لكن طبيعة الفرد ليست    حبكم طبيعتهم إىل أنواع  ينتمون  األفراد طبائع، و إذ ميتلك  
  أن   يعتب  ولكنه  ، هذا مستحيل  للواقعية أن    أبيالردمع أفراد آخرين. وأظهر دحض    حقا    مشرتكا    شيئا  
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ما هي  على  علها  جي   أي ما ،  ذاهتامن األشياء اليت هلا امليزات    جمموعة حمددة جيدا    ميثل طبيعي  النوع  ال
على هذا    حدوثها  طريقةبمن غريها    شيء معني على بعض امليزات بدال  احتواء    ويُفسر سببعليه.  
من هذا  إىل امتالكه للميزات اليت يتمتع هبا، أي كونه    أوجدتهالعمليات الطبيعية اليت  تؤدي    -   النحو

األنواع الطبيعية    أن    هذه القراءة،  وتوضحعمليات مماثلة إىل نتائج مماثلة.  تؤدي  و نوع الذي هو عليه.  ال
هو التشابه، مما يعكس    امبدأ عضويتهو   ، ةمنفصل  اتمة   يات كل  سوىليس هلا وضع خاص. فهي ليست  

عالقات    تشابه. وعالوة على ذلك، فإن  نفصلة املمن األشياء املالعامل مقسم إىل فئات    فقط حقيقة أن  
ن التقسيم  األشياء املتشاهبة. ومن املفرتض أن يكو    مبنأى عنذاهتا    التشابه احلقيقية هذه ليست يف حد  

  على خالف ذلك، األمور  حيث كان من املمكن أن تكون  إىل أنواع طبيعية "حقيقة ضحلة" عن العامل:  
قد تكون النار ابردة، واألجسام الثقيلة تسقط إىل أعلى، والضفادع  و خمتلفة.    هللا بطريقة    رتبهاأن    ال لو 

، أو رمبا مل  ه القوى السببية خمتلفة، فقد تكون األنواع الطبيعية خمتلفة أيضا  إذا كانت هذو .  ذات عقل
  ع تقط  األنواع الطبيعية    ، فإن  عليه   هي  على ماابلنظر إىل األمور  و كما هي اآلن.    دقيق  تكن متباينة بشكل  

 .اختارها هللا  تلك األخريةالعامل، لكن أوصال  

 

 املنطق  -3

،  البحت  الصدقدالة    – القضاي    ابتكر منطق  ؛ حيثالعصور القدمية  يف   يأعظم منطق  أبيالردكان  
أو    ن للتضم  نظرية كاملة    قدم ، و Frege  هفرجيجوتلوب  ـالذي نربطه ب واحملتوى القوة  التمييز بني   مدركا  

املنطقي   نسقه وانتقد احلجة )واليت نعتبها اآلن نظرية النتيجة املنطقية(. إضافة للدوال يف اللزوم املنطقي 
 .ه، ولكن هذا ال مينع اعرتافنا إبجنازاتضوعياالستدالل املو  يتناول كونه

يُعب    ؛ إذبقوة خمتلفة يف سياقات خمتلفة  ذاته  القضيةه ميكن التعبري عن حمتوى  أن    أبيالردالحظ  و 
سؤال "هل سقراط يف  اليف و "؛ سقراط يف املنزليف املنزل يف أتكيد " سقراطاحملتوى الذي يوجد فيه  عن 

أن مييز على وجه  من  كن  متمنية "لو كان سقراط فقط يف املنزل!" وهلم جرا. ومن هنا  األيف  و املنزل؟"؛  
  املركبة اجلمل    يسمح له ابإلشارة إىل أن    ، وهو متييز  الفرضياخلصوص القوة احلازمة للجملة عن حمتواها  

"إذا    - عند أتكيدها    تتضمنهالذي    ذاته  احملتوى  ا حتمل، على الرغم من أهن  غري مؤكدة  ة شرطي  عبارةيف  
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ال    ه يف املنزل،سقراط موجود يف املطبخ أو أن    ؤكد أن  تسقراط يف املنزل" ال    كان سقراط يف املطبخ، فإن  
ستخدم خارج نطاق الشرط لتقدمي  ميكن أن يُ ذاته شكل الكلمات   على الرغم من أن  وال التايل،  املقدم

والصدق  ،  القضيةبتعريف النفي، وغريه من روابط    أبيالرد ـمثل هذه التأكيدات. وابملثل، يسمح التمييز ل
  ليست  تعامل مع النفي على سبيل املثال، على النحو التايل: نالبحت من حيث احملتوى، حبيث  الداليل 

p  ت وفقط إذا كانكانت  إذا    ةصادق  / كاذبة p كاذبة/   صادقة . 

 ؛"نتضم  ه "ل تقدميه على أن  فض  يُ الذي    االستدالل يف  قائم    نظرية احلجة  أساسأن     أبيالرد  يرىو 
مبعىن    املفرتضاالستنتاج    املعنية ضرورية وذات صلة. أي أن    القضايأن تكون العالقة بني    يفرتض  ه  ألن  

ما    غالبا  و ال ميكن أن يكون خالف ذلك.  العبارة األخريمعىن    دق أ   وبشكل   )العبارات( السابقة  العبارة
)العبارات( السابقة، بقدر ما نتحدث    العبارةمبعىن    ةاألخري   العبارةعن معىن "احتواء"    أبيالرديتحدث  

  ة املنطقي  الصورةحبكم   قائما   ( عندما يكوناتما  )  ن كامال  يكون التضم  و عن االستنتاج الوارد يف املقدمات.  
استبدال موحد    أي    على نطبق  ي  التضم ن   ه يقصد بذلك أن  أن    أبيالردخيبن  و املعنية.    للقضاي(  املركب)

األربعة    واألمناط  األشكال  ن  كما أ.  Bolzano  ببولزانو، وهو املعيار املرتبط اآلن  من حيث حدوده
املنطقي التقليدية   وعقيدة  أرسطومن    ةمستمد  للقياس  ها  ، كل  بوثيوس  من  املستمد  الفرضي   القياس ، 

 . "االستدالل الصحيح" نسميه:، أو كما ينبغي أن التام  اللزومحاالت من 

ها االستنتاجات ضرورية وذات صلة مبقدماهتا، ولكنها ال  فيهناك طريقة أخرى ميكن أن تكون  و 
بني    والعالقة،  القضايالضروري بني    نالتضم  قد يكون  و (.  اتما    لزوما  كون  ي ال )  صوري    صحيحةتكون  
  على ذلك،   مثالو املوجودة يف مجيع العوامل املمكنة.    الصوريةعلى احلقائق امليتافيزيقية غري    داللة ،  معانيها

سقراط حيوان" حتمل  إذن  النتيجة "إذا كان سقراط إنسان،    ، وابلتايل فإن  "البشر نوع من احليوانت"
ستبدال  االمبوجب    صوري    صحيحة ، لكنها ليست  االستنتاجلك  ذ يفرض  الذي    نالتضم    ومعىن ضرورة  

  اعلى أهن  لنظرية املوضوعات )  لالحتفاظ هبا وفقا  هذه    التامغري    نحاالت التضم    أبيالرد أيخذ  ووحد.  امل
يُ   أشكاال   ا   وتكونعي(.  و سمى االستدالل املوضملا  من خالل    مؤيدة  أعاله  البسيطستدالل  الصحة 

 عن أحدها يف القاعدة "أي كان النوع  عب  يُ   اليتموضوع "األنواع"، وهي جمموعة من العالقات امليتافيزيقية  
  بوثيوس لـ  خالفا    أبيالردأكد  و .  للتابعلقوة االستداللية  ا  يكو نيه، فكذلك اجلنس" الذي  عل  حُيملالذي  
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يف أتكيد  على وجه اخلصوص  تكون غري ضرورية  ، و التامغري    نللتضم  فقط    ضرورية القواعد املوضوعية    أن  
 املذكور يف الفقرة السابقة. واالفرتاضاملتعلق ابملقوالت  من القياس التقليدية   األمناطصحة 

عي، وخاصة  و نظرية االستدالل املوض  تراكيب من اجلهد الستكشاف    كبريا    قدرا    أبيالرد  ويبذل
ما يلي من املقدمات    اجلمل الشرطية واحلجج وما يسميه "اجلدل" )تقريبا  رسم العالقات الدقيقة بني  

احلجة    بني نظرية االستنباط، مؤكدا أن    روابطوجود  ل  هر انكإهي    لبحثه  املذهلةمن النتائج  و (.  املقبولة
  ختالف أن تتوافق مع مجلة شرطية مقبولة، وال على العكس من ذلك، ال  يس من الضروري الصحيحة ل

 . واجلمل الشرطيةات املتعلقة ابحلجج  املتطلب

  من الواضح   ، وأصبحةحلاص  غري عي  و الستدالل املوضعن ا  أبيالردمبادئ    يف النهاية، يبدو أن  و 
أشار إليها    تؤدي إىل نتائج غري متسقة، وهي نتيجة    همبادئأن     فيما يتعلق مبوضوع "األضداد"يف احلقيقة  

يف نظرية االستدالل يف القرن الثاين    أدى ذلك إىل أزمة  و .   ParisAlberic of  من ابريس  ألبرييك
هذه املناقشات قد    يبدو أن  و .  دون جدوىاملعضلة ولكن  تهرب من  أن ي  أبيالرد عشر، حيث حاول  

،  برانردمع    الدخول يف صدام، حيث كان على وشك  1130  الثالثينات  حدثت يف اجلزء األخري من
 آخر. موضوع  يف   انشغللكنه و 

 

 فلسفة اللغة  - 4 

الدالالت  تعبري معني أو فئة معينة من    طريقةيف اللغة لتحليل    أبيالردمن فلسفة    كبري    جزء    خُيصص
النفي، وما شابه ذلك، حبيث    ومن ضمنهاكميات،  للالكلمات    وسبب حتديد   ،منطقي  بشكل    التعبريية

ينظر  الذي    أرسطومن    ةاملستمد  ة التقليدي  القسمةيعتمد على    لذلك و أعاله.    الذي وصفناه املنطق    يطبق
 . اجلملة ودجمها يف فعلالو  سماالك اللغوية الرئيسية املقوالت إىل

الواضح  من  و   .زمن  ال تعود إىل،  اصطالحيةاألمساء كلمات بسيطة ذات أمهية    أن    أبيالرد  ويعتب
الضمائر  و   ،الصفات والظروفو   ،والشائعة  املالئمةأن هناك جمموعة واسعة من األمساء: األمساء    جدا  

أو   ابمللكيةسواء كانت شخصية  منعكسأو    تتعلق  نسيب؛    فعل  التعجبأو  مثل    املألوفة   وعالمات 
ددة(، إىل  حروف العطف وحروف اجلر )على الرغم من افتقارها إىل داللة حم  إن    :"اخلري!"؛ وميكن القول
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عامل  األمساء املركبة مثل "  يتناول   أبيالرد  وغالبا  ما كان(.  زمن)اليت هلا    واجلمل الفعلية  النعوت جانب  
.  الدالليةعامة مبا يكفي لفهرسة مجيع التعبريات    مل تكنقائمته    . ومع ذلك، فإن  مقتضب  " بشكل  النظافة

األمساء الشائعة.   ؛ أيلدالالت األمساء إىل حالة معينة ترمز إىل البقية  تهمن مناقش قسم كبريتحول ي  إذ
 خاصة للدالالت.  صعوابت    وما خيلقه من، الكلياتمشكلة  جوهر وه اهذو 

يات "ليست  لالك  أن    مبعىن ليست سوى ظاهرة لغوية،   الكالنية  ادعاءه أبن    أبيالرد عندما يطرح  و 
ا ستكون  مل تكن األمساء الشائعة هي أمساء العناصر املشرتكة، فإهن  ه ما  على أن    عرتض كلمات"، ي  سوى

  أن    ىي رأذ)ال  نروسال وجهة نظره ليست أفضل من وجهة نظر معلمه    عىن، وابلتايل فإن  امل  خالية من
:  اخلاصةيسميهما    خاصيتني دالليتني   بوضوح بني   أبيالردمييز  ويف رده عليه  (.  جتشأيات كانت جمرد  لالك

الذهن،    يف  احلد مساع    حيدثها  أي مب  ؛ املعىنداللة  و ؛  احلد(، وهي مسألة تتعلق مبا ينطبق عليه  تعيني ال)  داللة 
بعض املالحظات حول  و الكلمة، وهو مفهوم سبيب.  تعنيه  للمفهوم الذي    املعريف أدق احملتوى    أو بشكل  

 .ابلرتتيبمنها  كل  

األمساءو  األشياء بشكل  شائعة  أو  ة  الئم م  سواء كانت  تشري  أو    إىل    .منفصل  على حنو  فردي 
معني أو نوع من األشياء،    كما لو كان هناك شخص ابتكر االسم لتسمية شيء    آبخريرتبط االسم  و 

(، 19:  2 تكوين " )على غرار تسمية آدم للحيوانت يفالوجوب أو الفرض  "وهي عملية تُعرف ابسم  
الشخص الذي يفرض االسم    ى كون لدت  الأ للداللة  هذا البناء العقالين  يفرتض  ال  و من املعمودية.    بدال  

 . نية غري حمددة الختيار الشيء أو نوع الشيء، مهما كانت طبيعته "، أي  املودع"

لبعض الطبائع أو اخلصائص املميزة لألشياء، حىت لو    فرضها وفقا  أن ي خمرتع ]األمساء[    يقصدو 
 صحيح يف طبيعة الشيء أو خاصيته املميزة. كان هو نفسه ال يعرف كيف يفكر بشكل  

بعبارة حديثة، حيمل  و طبيعة فرضه، حىت لو كنا ال نعرف ما هو".    من حيث  ا  االسم "تعريفوميتلك  
احملتوى    متاما    جنهل ما    غالبا  و على معناه.    داال    احلد ، حيث ال يكون امتداد  ة املباشر   الداللة  نظرية   أبيالرد

 .ضو فر امل ابحلد جيدا  املفاهيمي املناسب الذي جيب أن يرتبط 

  (، واختيار حامله كتميز  الشيء هذاعلى فرد ملموس ) -أويل  جلوهراسم   -  املالئماالسم يدل و 
مفردة،  ذات داللة    مرجعية تعبريات    عبارة عن  املالئمة األمساء    لذلك، فإن  و شيء آخر.    شخصي عن أي  
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ارتباطا  و  املفردة )أو    مرتبطة  التوضيحية واألوصاف  على  و الوصفية(.    احلدود وثيقا ابلفهارس والعروض 
"داللة اجلمع".    أبيالردمع التعبريات اليت هلا ما يسميه    دالليا    األمساء الشائعة تتحد    النقيض من ذلك 

  يفيد مفرد حنوي ولكنه    هو   " رجلاالسم الشائع "ف  ،أوىل  من نحية   األمساء الشائعة أمساء اجلمعتشبه  و 
مصطلح اجلمع يدل    رجل، على الرغم من أن    منها إىل كل    يشري كل    ؛ حيثمصطلح اجلمع "رجال"ك

  تشبه األمساء الشائعة و فرد.    كل    ينطبق علىاالسم الشائع    على األفراد كجزء من جمموعة، يف حني أن  
من األفراد،    حمددا    ا ختتار عددا  من حيث أهن    ،" أو "الزوج"املثلثمصطلحات مثل "  من نحية أخرى،

 امتدادها متغري. ألن   ؛االستخدام ما يناسبولكن فقط في

  اختيار  بل    ،أفرادبوصفهم   أفراد ملموسني، ولكن ليس هلم   ينطبق علىاالسم الشائع    وابلتايل فإن  
واحد منهم    كل    ، حبكم أن  أفالطون" إىل سقراط و بشر"  ؛ حيث تشري كلمةعدة أفراد لديهم طبيعة معينة 

هو، أي اإلنسان، وابملثل أفالطون هو هو،  سقراط هو  فنوع.    ي  أبهذه ليست ميزة مشرتكة  و .  ا  بشر ميثل  
 املنطق"مكونت  كتابه " بوضوح يف االرتدادي موقفه  أبيالرديذكر و . أي اإلنسان أيضا  

نا جيب أن  كما لو أن    -  عدم ملا هو    عن قبول االتفاق بني األشياء وفقا  اآلن  أن نبتعد    وينبغي
املرء يتفقان يف الوضع   وذلك هذا ]اإلنسان[  إن   :أي عندما نقول  -موجود اآلن!  مع أشياء غري  نتحد

امسحوا يل أن    -ن يف هذا الصدد  ابشر وال خيتلف  ا مما بشر. لكننا نعين ابلضبط أهن  البشري، أي يف أهن  
 [.الشرح ]يف هذا  شيء أي   حنتكم إىل نا ال ، على الرغم من أن  ا  بشر  امن[ من حيث أهن  اأكرر: ]ال خيتلف

  أي    ابللجوء إىل، لكن ال ينبغي تفسريه  أيضا    متعني   ااتفاقهمو   واقعيان،  أفالطونو  سقراطويكون  
. ذاهتا  من وجهة نظر ميتافيزيقية مكانة البشر  وميتلكانإنسان.   امنهم  كل    أن  يف  فقط    ويتفقان -شيء 

هذا  و على اإلطالق.    يف الواقع أي مكون  يراعي  مكون ميتافيزيقي مشرتك، أو    هذا ال ينطوي على أي  و 
 مشرتك. هو املعىن الذي يوجد به "سبب مشرتك" لفرض اسم  

داللة املصطلح    أن    أبيالرديرى  و .  األمساء هلا داللة أيضا    ، فإن  مصدرلل   ةداللة الحق  كل  ونظرا  ألن   
األمساء   أن   ومباالطبيعي.  جمرى األحداثيف و للمفهوم املرتبط ابملصطلح عند مساعه،  املعريف توى احمل هي

على التكييف النفسي    ما  إىل حد  املفهوم املرتبط ابسم معني يعتمد    تقليدي فقط، فإن    مهمة بشكل  
ة ومعيارية:  ا فكرة سببيمع الداللة على أهن    مبوجبه  أن يتعامل  أبيالريستطيع  ملستخدمي اللغة، والذي  

هنا  و .  األرنب عند مساعهل   تصورا  الناطقني األصليني ابللغة اإلجنليزية    عندكلمة "أرنب"    ختلقجيب أن  

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86/
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جمرد ارتباطات نفسية،    -الداللة مسألة تتعلق ابحملتوى املعلومايت الذي حيمله املفهوم    أن    أبيالرد  يؤكد
من الناحية    املفهوم   وف يتطابق سو الكلمة.   تعنيه مما  حىت الصور الذهنية املميزة ملفهوم معني، ليست جزءا  

فان"  عاقل  "حيوان    طبيعة الشيء، والطريقة اليت يعتقد هبا أن    يستحوذ علىمع تعريف حقيقي    املثالية
  النظر عن امليزات األخرى املرتبطة به )امليزات الضرورية   "اإلنسان"، بغض  كلمة    ـ التعريف احلقيقي ل  يه

صورة ذهنية لإلنسان ستكون لشخص    أي    )ألن    السعيدة ( أو الصور  القدرة على الضحكمثل    أيضا  
  ابلطبع، ويتطلب فهما    مضن    عمال  حتقيق مثل هذا الوضوح يف مفاهيمنا  وميثل  ددة(.  لديه ميزات حم 

  توضيح (. ومع ذلك، ينبغي  5القسم   نظر مناقشة فلسفة أبيالرد للعقل يفأه )حبد ذاتلكيفية عمل الفهم  
متثل  للمصطلحات الطبيعية،    املطابقةدالالت بعض األمساء، مثل تلك    ن  أال وهي أ  ،املثاليف  نقطة  

إليها املصطلح. ومع ذلك، فهي ال  ا تتضمن فقط ميزات معينة لألشياء اليت يشري  "جتريدات" مبعىن أهن  
قل"  ا: "حيوان فان عالتعيني إجيايب مجيع امليزات األخرى، وقادرة على حتديد املزيد من    تستبعد بشكل  

طويل القامة أو    - كما يدل حمتوى مفهوم "اإلنسان" على مجيع البشر، مهما كانت ميزاهتم األخرى  
 إىل ذلك.  قصري القامة، مسني أو حنيف، ذكر أو أنثى، وما

امليزة اليت متيز األفعال  و األفعال.  من    الكثري  على  يف الغالب ما ينطبق على دالالت األمساء ينطبق  و 
قوة  )  الربط األفعال هلا قوة    ، هي أن  حنوي  التعبري عن الشخص  أو    الفعل  زمنعن األمساء، أكثر من  

مساء  ألابربطها    إال عند  هبا  البت  قابلة لالختزال اليت ال ميكن  الوغري    األوليةاألفعال  ميزة    يهو (.  اجلمع
تتكون اجلمل من أمساء وأفعال  و .  فرجيةعند  ع" املفاهيم  "عدم تشب    ـ رن بذك  ، مما يُ حنوي    مالئمة بطريقة  
هي يف األساس    أبيالرد دالالت    على معىن أجزائها. أي أن    جتعل معىن اجلملة أبكملها داال    بطريقة  

بطبيعتها.   معقدةتكون  و تركيبية  التكوين  مع    تعاملي  كونه ،  تفاصيل كيفية عمل    املعتادةلغة  المباشرة 
، ال تزال لغة اثنية أصلية. وابلتايل هناك العديد من الظواهر  تكلفها  )التينية( اليت على الرغم من كل  

  .صوريةببساطة يف إطار أكثر  ال يُسمح هباو   ،إىل حتليلها أبيالرد اللغوية اليت يضطر 

بطريقتني، أي   كمحموالت   تظهرمعظم األفعال ميكن أن    أن    على سبيل املثال  أبيالرد يالحظ  و 
سقراط" أو  جيري  "  :مساعد، حبيث ميكننا أن نقول  برابطكشكل لفظي حمدود أو كشكل امسي مقرتن  

الشيء  جاري"سقراط   وينطبق  على  ذات"؛  املتعديه  "احملمول  املثال  سبيل  على  مع  أفالطون  يتفق  ، 

https://plato.stanford.edu/entries/abelard/#Min
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  بشكل    للمحمولاللفظية اخلالصة    الصيغة  ن  إ  :أبيالرد  ويقول  (1) ".متفق سقراط  " و"أفالطونسقراط
هذا األخري ضروري للغاية فقط عند  و .  الطويلة  الصيغة ويوضح    يشرح عام هي الشكل األساسي الذي  

)الفعل املوضوعي "هو"  ل  االفتقار  البسيطة.  اللفظية    يقررمعاملة خاصة.( ومن هنا    يفرتض ألشكال 
: معا    نبطاتر يجوهري    فئتني لغويتني خمتلفتني اختالفا    أبن    ،أبيالرد  برأي  احلملية  للعبارةالتحليل األساسي  

 V(n.) النحوية  يف اجلملة   ، جمتمعة( )Vوالدالة اللفظية البسيطة   nاالسم 

. األساسيني   ( على أكثر من جمرد فهم االسم والفعلالقضاياجلمل )جيب أن تدل    :أبيالرد  ويقول
حنن نتحدث عن  و اجلري، وليس فهم أي شخص.  و   سقراط  تتناول "  جيريهناك مجلة مثل "سقراط    :أوال  

 ،"حيوان  ، فهوما إنسان    مجل مثل "إذا كان شيء    : تكونالعامل، وليس فقط فهم شخص ما للعامل. اثنيا  
إذا  كاذب تُ ة  التفامهات  عب  كانت  أن  ال  لكون  ؛عن  ميكن  أن   اإلنسان مفهوم  يقبلشخص    يقبل دون 

وابلتايل  احليوان مفهوم اثلثا    املتقدم  سيتحقق،  ذلك.  على  يرتتب  ما  تفاصيل    متثل:  دون  التفامهات 
، وال ميكن  على األقل  ضروريةتكون    الناجتةلكن بعض اجلمل  و جمرد رموز عقلية للمفاهيم.  و ،  مضمحلة

لذلك جيب أن تدل اجلمل على  و أن تستند الضرورة إىل أشياء عابرة، وابلتايل ال تستند إىل التفامهات.  
ميكن أن يفعل ما ال تستطيع جمرد التفامهات القيام به.   شيء آخر ابإلضافة إىل التفامهات، وهو شيء  

القول املأثور  ) منطوقها ما تقوله اجلملة  ه يدل على ما تقوله اجلملة، ويطلق علىهذا أبن    أبيالرديصف  و 
 (.العام

حاملة  كيانت جمردة  و ،  قضايا  وكأهن    الفلسفي احلديث  املستمع  يف نظر  أبيالرد إمالءات قد تبدو و 
الكيانت.    أبي  له  عالقة    ال  أبيالردلكن  و .  يناخلالد  الكذبو   للصدق   وتكرارا    يعلن مرارا  و من هذه 
ليس   املنطوق  عنها وخمتلفة عنها، فإن  ن اجلمل اليت تعب  زائدة ع  االرغم من كوهنه على  قاطع أن    وبشكل  

ا "ليست أشياء حقيقية  إهن    :فقرة واحدة  صغري من  جزء  يف  يقول  و له أي مكانة أنطولوجية على اإلطالق.  
  اجلمل، لكنها ليست أشياء    ضمنتت  وهيا "ال شيء على اإلطالق".  على اإلطالق" ويصفها مرتني أبهن  

الوظيفة الداللية  ومتثل  ه ال يوجد ما تقوله.  ما، إال أن    اجلملة تقول شيئا    ه على الرغم من أن  ألن    ؛حقيقية
من    بدال    وهي.  يهأو اإلشارة إل  شيء  ، والذي ال ينبغي اخللط بينه وبني تسمية"شيء ما قول"للجمل  

حقيقة اجلمل   ذلك قراءة واقعية. وابملثل، فإن   ىعط يُ كيف تسري األمور، شريطة أال   افرتاضذلك مسألة 
 

نحوي ويخالف من حيث قواعد اللغة، وهي تختلف من اللغة الالتينية والفرنسية وكذلك اإلنكليزية من حيث ترتيب الفرق بين العبارتين  - 1

 . )المترجم(الكالم وزمن الفعل
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تقوله اجلملة  و ،  ةخالد  لكينونة  الزمةم   خاصيةليست    الصادقة ما  أكثر من أتكيد  أن    -ليست    أي 
ما    تقف حجر عثرة أمام إذا كانت األشياء    صادقةتكون اجلملة  و .  للصدق  ارتدادي    تفسريا  يتبىن    أبيالرد

اجلمل(، وال    ختب بههي عليه )وكذلك حبكم ما    ماحبكم   كاذبةأو    صادقةاألشياء اجلمل جتعل  ، و يُقال
من  ما ميكن قوله أو    ، وهو كل  جيريسقراط    ألن    صادقة؛سقراط "    جيريمجلة "  وتكونآخر.    يلزم شيء  
 قوله.   الضروري

 

 العقلفلسفة   -5

ما من    نا نفكر يف كائن  نظرية املطابقة أن  ترى  إذ  تقدم الفلسفة األرسطية للعقل حتليلني للقصدية:  
ذهنية يف العقل تشبه الكائن   نظرية التشابه من خالل وجود صورة  نقدم  ه يف العقل، و صورتخالل وجود  

من ذلك نظرية ظرفية للفكر، مما يدل على   من هذه النظريت ويقرتح بدال    كل    أبيالرديرفض و . ابلطبع
الصور الذهنية أو احملتويت العقلية مستقلة من الناحية األنطولوجية عن العقل.    أن    ه ال يلزم اعتبارأن  
 . للفهم بدأ الرتكييبامل لغوي للتمثل العقلي، معتمدا    تفسري ستند إىلي ية سياقيا للقصد شرحا  يقدم و 

فهم،  يُ الشيء الذي    لصورة اكتساب العقل    عبارة عنالفهم  أن   التحليل األرسطي األول    ويعتب
  ة القط   صورة  تنطبعهو أن    على سبيل املثال،، ولتكن قطة  شيء مالأن يكون الفهم  فدون مادته.  من  

من نوع معني، حبيث    املادة شيئا  عل  جياملادة  و   الصورةالقائم بني  تالزم  والالفكرية.    النفسيف العقل أو  
يف   ة لقطصورة ال  )غري املادي(  التالزم   يف املادة قطة فعلية، يف حني أن     ة القط تالزم صورة  ينتج عن  
" الفهم  لمتث  "  ألن    نظرا  و مع موضوعه.  (  صوري  )  يصبح العقل متطابق إذ  لقطة:  ال العقل إىل فهم  يالعقل حت

أن  حيُ  على  هوية    مشوله  لل  النهج   للصورة أو  هذا  نسمي  فقد  املفهوم،  والشيء  الفهم    نظرية  يف 
أو أبخرى أو يتضمن    بطريقة    يستلزمالفهم    ن  إ  : احلدس القائلعلى  هذه النظرية    وتستحوذلفهم.  ا  مطابقة

  والصورة يف العقل    صورة قصدية الفهم إىل اهلوية املوضوعية لل   اختزالمن خالل    ، وذلكفهميُ خصائص ما  
 يف العامل. 

طبع، ابل، أو يشبه  بطبعه  مماثل   لتصور امتالك العقل  ميثل  الفهم    أن  التحليل األرسطي الثاين    يعتبو 
، هو أن يكون هناك مفهوم غامض  ةما مثل القط شيء  بالفهم  يتعلقأن و . له  الذي هو مفهوم املوضوع 
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التشابه بني الفهم  يكون  ضمن أن  يه "طبيعي"  الدافع لوصف الشبه أبن  و يف العقل يشبه القط الطبيعي.  
من املفاهيم.  ذاته  لى املخزون  ع  احلصول   منمجيع األشخاص    يتمكن  ، وأنا  وما هو مفهوم موضوعي

عملية    من خالليف األشياء و   للصور)تقوم نظرية املطابقة بذلك عن طريق افرتاض الوجود املوضوعي  
األشخاص   مجيع  يف  اكتساهب  ماستيعاهب  يفمماثلة  النهج و .(  لصورل   مأو  هذا  نسمي  أن  نظرية   ميكننا 

 . املفهومةملتميزين لديها مع األشياء  لدرجة ونوع التشابه ا   صنف األفعال العقلية وفقا  يف الفهم: تُ  التماثل

من الواضح  و .  التماثلتوضيح حمتوى التشابه أو    من حيث معروفة    تمشكال   التماثل تواجه نظرية  و 
مادي.    موضوع   عن أي    جذري    على هذا النحو اختالفا  خيتلف  ادي،  املاملفهوم غري    أن  على سبيل املثال  

ه يشبه أي إن    :الفعل عقلي ميكن القول بفضله  صورية ه ال توجد خاصية  وعالوة على ذلك، يبدو أن  
فالسفة العصور الوسطى مثل التجريبيني البيطانيني بعد    جلأللتغلب على هذه الصعوابت،  و شيء آخر.  

  بصري    هشبهت  احبكم أهن    متثله صورة سقراط  ف التصويري.    التماثل، وهو  التماثلمعني من    نوع    إىل   قرون
  تتمحور ذهنية    ا  حول موضوعاهتا، كذلك هناك صور   تتمحور تصويرية    هناك صورا    . وكما أن  مناسبة  بطرق  
ضمنة يف املفاهيم، الطريقة اليت  تهذه الصور الذهنية، سواء كانت مفاهيم أو متشرح  و .  املوضوعاتحول  

أو حتتوي    أن يكون الفهم حول قطة هو أن تكون صورة ذهنية لقطة ف.  ضوعاملو يكون هبا املفهوم "حول"  
تزل يف  ختُ التصويري، واليت  لللتمث   " العقلي من خالل احلالة األكثر شيوعا  التمث لظاهرة "وُتشرح . يهاعل

 حقيقية.  متاثلحد ذاهتا إىل عالقة  

. على الرغم من تراثهما األرسطي املشرتك  ليستا متكافئتني   التماثلنظرية املطابقة ونظرية    غري أن  
. وابملثل،  للتصورامتالك العقل    ابلضرورة هذاتما هو  صورة  تالزم حتول العقل من خالل  حيث ال يكون 

على    الصورية ال جيب أن تنطوي اهلوية  و .  للصورةه هوية  أو التشابه الطبيعي على أن    التماثلال يلزم فهم  
 . الصورةتجسد فيها تحقيقي، بسبب املوضوعات املختلفة اليت  تشابه  

امتالك العقل ملفهوم ما    تعتبهي أن    التماثلللتوفيق بني نظرية املطابقة ونظرية    املعياريةالطريقة  و 
، ةطبيعيا شبه  على أهن    الصورية، وتفسري اهلوية  الصورة   مالزمةقدرته على حتويل نفسه من خالل    أن هعلى  
العقل مطابق  صورةوجود    إذ أن     للموضوع املفهوم هو حصول صورة ذهنية هلذا    املوضوع  لصورة   ةيف 

 ابلذات.
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طول وعمق    ذومادي    موضوع  وهو يعب عنيف برج،    أنظر    :يما يلاملطابقة    عن  أبيالرد  ويقول
  وفقا  و ه.  صورتشكل التمثال هو    كما أن    ، متاما  صورهل  أن هذه امليزات تشك    افرتض  و   ،وارتفاع معني 

، على سبيل  الصورة  هيتميز هبذ   عل املوضوع شيئا  جييف موضوع    الصورة  تالزم  للميتافيزيقا األرسطية، فإن  
البج جتعل من تلك اليت توجد فيها    ةصور   . وابملثل، فإن  ا  أبيض  سقراط جيعله شيئا  لالبياض  تالزم  املثال  

موجودة هنا يف العقل، فيجب    الصور إذا كانت هذه  و .  ماديةها خصائص  وكل    -طويلة وواسعة وضخمة  
  من حيث   ميتد، وهو استنتاج سخيف: العقل "ال يستطيع أن  وضخما    وواسعا    أن جتعل العقل طويال  

  ا ذاهت  الصورةالعقل لديه    ن  إ  :لنظرية املطابقة  األطروحة األساسية  تقولالطول أو العرض". ومع ذلك،  
.  ة ابلطبعالطول )على سبيل املثال( مادي  صورة  اخلارجي، البج، على الرغم من أن    املوضوع   ا ميتلكهيتال

 . متسقةاملطابقة غري  إىل أن    أبيالردوهكذا، خيلص 

أي   مثل   غري واضحة  تكونالذهنية   الصور  هو أن    التماثلالرئيسي على نظرية    أبيالرد اعرتاض  و 
ه ليس من  على الرغم من أن    داليل  دور  ب  يضطلع ميكن أن  و   ،موضوعجمرد    والرمز .  تتطلب تفسريا  و   رمز،

التمييز ينطبق على    يالحظ أن  و .  كذلك  الضروري أن يكون العقلية   الرموزهذا  :  على حد  سواء  غري 
  غري واضحة الصور الذهنية  و .  اههشبيه  كتلة من البونز أو على أن  ه  ميكننا التعامل مع التمثال على أن  

أو وجوده.    حضوره أكثر من جمرد    ما هو إىل  حنتاج  ،  ةيداللال  تهوظيفابلتايل    الرمز  يؤدي لكي  و   ،أيضا  
ا صورة، وابلتايل حتدد عن  ال تعرتف ابحلاجة إىل تفسري الصورة الذهنية على أهن    التماثللكن نظرية  و 

  الصور الذهنية هلا دور    إىل أن    أبيالرد خيلص  و طريق اخلطأ الفهم مبجرد وجود صورة ذهنية يف العقل.  
فقط   واصفا    عندأساسي  "إيها أبهن    التفكري،  )  ا  رموز ا  لألشياء"  (.  intersigna rerumوسيطة 

يف حقيقة    دليال  ووجد  من فعل االنتباه املوجه إىل الصورة الذهنية.    ابألحرى   ة مستمد  يةالقصدتكون  و 
ميكن استخدام    ، إذ ه ميكننا "تغيري الفهم" ببساطة من خالل االهتمام ابلسمات املختلفة للصورة الذهنيةأن  

الت  كصورةالصورة نفسها   عام، أو   للتفكري يف شجرة التني هذه، أو األشجار بشكل  مثال ،  ني  شجرة 
ال توجد مسة جوهرية  و شيء على اإلطالق.   ، أو أي  احتتهأجلسين   الذي اهلائم فؤادي احلياة النباتية، أو  

أن حندد    جاز التعبريإذا   أن نا نستطيع  أبيالرديرى و شيء معني.  أبي  بفضلها للصورة الذهنية اليت تتعلق 
قصدية    تشرحلكننا ال نستطيع. وابلتايل، ال ميكن للصور الذهنية أن    -  الرمز  وما ه  دراسةمن خالل  

 .ية القصد تشرحلكنها ال  ،اوال ميكننا جتنبه هباحنن نفكر و دورها جمرد أداة.    ألن    ؛الفهم
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  املرافقة وغري قابلة الختزال أفعالنا    للعقل  مسة بدائية  ية القصد  استنتاج مفاده أن    أبيالرديستخلص  و 
عليه   يما ه  هي علىو   ،عن بعضها البعض  جوهري   ختتلف أعمال االهتمام املختلفة اختالفا  و ألشياء.  ل

 . الفكر الظرفية نظرية نسميه اليوميتبىن ما  لذلك. و يرافقهاحبكم نوع االهتمام الذي 

يدمج أعمال االنتباه  ف  ؛سياقيا للمحتوى العقلي  هنجا    أبيالرد، يتبىن  أولية   ية القصد  ابلنظر إىل أن  و 
  وتكون ساعد التعبري عنها على حتديد طبيعة العناصر املكونة هلا.  يغري القابلة لالختزال هذه يف بنية  

 عن  الكلمات تعب    إن    :قالكما ميكن أن يُ و   ،ألفعال العقلية ل   ا  منطقو لغوية،    أبيالردالبنية اليت يقدمها  
  ما   أبيالرد  يقدمابختصار،  و نظرية الفهم.    املنطوقة لتقدميغة  لل انطق  ماألفكار، كذلك ميكننا استخدام  

،  يةهلذه الغاية، يتبىن مبدأ الرتكيب  لغوي للتمثيل العقلي أو القصدية. وحتقيقا    تفسري كبري    يشبه إىل حد  
  املركب وحدة فهم   وتدلوظيفة ملا تدور حوله التفامهات املكونة له.    ميثلما يدور حوله الفهم   أن    معتبا  

واسع  املنطقي    املؤثر" )الوحيد  السائد"اقرتان    أبيالردعلى بساطته املنطقية، واليت تتميز بوجود ما يسميه  
  يف الفكر   وجممع  ت املتميزة،  من التفامها  مركبه  (. ومن مث ميكن التعامل مع فهم املركب على أن  املدى
لعمليات املنطقية األخرى اليت حتكم التفامهات  ل  وفقا  ن "االقرتان السائد"  ع  النامجة بنيته )املنطقية(  و ،  ذاته

 عنه، وابلتايل تعطي  ظهر أعمال االهتمام اليت قام هبا البنية املنطقية للفهم الذي تعب  املكونة له. وهكذا تُ 
اليت تفيد  لتفاصيل  اب  واجلدلاملنطق    عن  هالكثري من كتاابت  تزودنو ة أو املنطوقة.  دالالت اللغة املكتوب

 لشرح احملتوى العقلي. كمخطط  

 

 األخالق  -6

إىل    ، استنادا  أساسي  بشكل   قصدي  اجلوهر العقالين لألخالق املسيحية التقليدية  أن     أبيالرد   يعتب
نية   التايل:  للفعل.    الفاعل املبدأ  األخالقية  القيمة  الرئيسية  تتحول  و وحدها حتدد    العالقة   على حجته 

لنفرتض  ومثال على ذلك:  "احلظ األخالقي".    يه الفالسفة املعاصرين ابلـاألخالقية للعواقب إىل ما يسم
  رجلني لديهما املال والنية إلنشاء مالجئ للفقراء، ولكن أحدمها يتعرض للسرقة قبل أن يتمكن من   أن  

بينهما   ةأخالقي  هناك فرقا   االعتقاد أبن   ، فإن  أبيالردـل وفقا  و تنفيذ نيته.  منالثاين  مكن يتالتصرف بينما 
األخالق  وأن   هذه هي ذروة اجلنون!"  و ...  حالفضل  أب  أصبحوا  "الرجال األكثر ثراء    هو االعتقاد أبن  
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يكون عليه احلال. وابملثل، ال ميكن   قدما  ع الرشوةاحلديث عن نوع من  اليت تركز على الفعل تفقد أي  
اجلهل    معظم الناس يعرتفون أبن    ، على الرغم من أن  للفاعلالوضع املعريف    للنظر يف أساس     أي  ميقدت

،  املتماثل  هذه النقطة ابملثال التايل: ختيل حالة التوائم  أبيالرد . ويوضح  أخالقيا    الفاعل ميكن أن يبئ  
التقيا عند  اتم حىت بوجود اآلخر؛ و  يف جهل   امنهم واألخت، الذين انفصال عند الوالدة وظل كل   األخ

سفاح    العمليةمن الناحية    يُسمىهذا  و اجلنس.    اومارس  قانونيا    اتزوجو ،  بعضهما  يف حب  اقعو و البلوغ  
 .امعليه  إلقاء اللوم عيبيال  أبيالرد القرىب، لكن 

للتقييم األخالقي    املالئماملوضوع  و .  أخالقيا    حمايدةذاهتا    األفعال يف حد    إىل أن    أبيالردوخيلص  
أداء الفعل أو عدم أدائه ميكن أن يؤثر على    عرتض على أن  . وقد يُ أو نوايها  من خالل نوايه  الفاعلهو  

أخالقية )على    ذات عالقةألفعال ابلتايل  اكون  ت، مما قد يؤثر بدوره على نوايه، حبيث  الفاعلمشاعر  
 ذلك: أبيالرد  ويرفضغري مباشر(.  األقل بشكل  

  فسيشعر   ،ابلسالسل بني امرأتني   على االستلقاء مقيدا    على سبيل املثال، إذا أجب شخص ما راهبا  
املتعة )اب نعومة السرير وملسة النساء جبانبه، فمن الذي قد يفرتض أن يطلق    بسبب  (مرضيةغري    مع أهن 

 ؟ ، خطأ  ةضروري يعةها الطبتعلى هذه املتعة اليت جعل

اجلماع اجلنسي، ك  ،ال مفر منه يف مواقف معينة  ابملتعة أمر    نشعور   حبيث أصبح   ترعرن كذا  هف
ا  ذاهت  حبد  املتعة    ، فإن  معيبةإذا مل تكن املتعة اجلنسية يف الزواج  و وتناول الطعام اللذيذ، وما شابه ذلك.  

إىل استنتاج مفاده    ناوإذا توصل  –لزواج  ا  ملا قدسها،  خطيئة  تكان  فلو؛  خطيئة، ليست  من دونهزواج أو  ب
القيام هبا    عدم القدرة علىيعلن    أبيالرد  ون متعة، فإن  ابلكامل د   أتديتهامثل هذه األعمال جيب    أن  

 ها.فعلال ميكن    )هللا( بطريقة   وال يُعقل أن يبيحها،  ابملطلق

فليس  يف تقييم القيمة األخالقية،    ا  رئيس  ا  ما مل تكن النواي عنصر   :ةإجيابيمن نحية    أبيالرديقول  و 
؛ إرادته،  خارج عن   املرء على فعل شيء    ، واجبارالفاعل  تبأة  وجوب ملاذا ينبغي    أن نفهم   من السهل 

إمهال ابملعىن الدقيق    بل املفهوم األخالقي املهم ليس جمرد جهل    إىل أن    إشارتهرغم  ،وابملثل ابلنسبة للجهل
  هم صلب  عند  ليب املسيح مل يكونوا أشرارا  اص  جيادل أبن  و متطرفة لتوضيح وجهة نظره.    أيخذ حالة  وللكلمة.  

(. وال خيفى السبب على أحدهذا املثال وغريه من األمثلة املماثلة، أبيالرد مع السلطات،    ور ط يسوع. ) ل
على معتقداهتم    م مل يتصرفوا بناء  . كما أهن  جهلهم بطبيعة املسيح اإلهلية يف حد ذاته أشرارا  مل جيعلهم  و 
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   : أبيالرد  يقول يف الواقع،  و عن أفعاهلم.    اللوم   الواضحجهلهم    يبعد و واخلاطئة(، يف صلب املسيح.    الزائفة )
  ه ضمري ب   التزام املرء  ن  عدمإذ أ  ؛ني طئ؛ لكانوا خميصلبوا املسيح ومل صلب املسيح كان مطلواب    لو اعتقدوا أن  

 . بغض النظر عن وقائع القضية، ابللوم جديرا   الفاعل جيعل األخالقي   الفعل يف 

 : كيف ميكن ارتكاب الشر طواعية؟ اثنيا    :. أوال  أبيالرد  قصديةهناك اعرتاضان واضحان على  و 
حكام  األإصدار    استحالة على    أبيالرد، أال تنطوي وجهة نظر  الفاعل  سوى  ال ميتلكها النواي    مبا أن  

 خالقية؟ األ

نا غالبا ما  من الواضح أن    :أوال    ،فيما يتعلق ابالعرتاض األول، إجابة ذات شقني   أبيالرد لدى  و 
اجلنس مع امرأة،    يرغب مبمارسةالرجل  ف.  اآلن ذاتهيف    العقوبة   نتكبدداء الفعل وال نريد أن  أب  نرغب

ليس   تكونيفضل  و   ،لزنل  هرتكابابولكن  اثنيا    أن  متزوجة.  أن    :غري  الواضح  األحيان  من  نا يف بعض 
ورغبة مستقلة عن إرادتنا.    مبتعة  أجسادن    تنغمس  ؛ حيثحال من األحوال"  أبي    فعلها ال نريد  مب  نرغب"
مل يكن طواعية.    ، وإن  أبيالرد" اإلرادة، كما يسميه  بـعملنا يتم "  على هذه الرغبات، فإن    إذا تصرفنا بناء  و 
على الرغبة، وهذا يتوافق مع    : ال يوجد سوى الشر يف التصرف بناء  شريرعلى شيء    الرغبة  حتتويال  و 

 وجود رغبات معاكسة. 

،  الفاعلالبشر اآلخرين ال يستطيعون معرفة نواي    أن    أبيالرد  يؤكدفيما يتعلق ابالعرتاض الثاين،  و 
  قضاء  ، وابلتايل ميكن أن يكون هناك  الباطنيةهللا ابلطبع، إمكانية الوصول إىل احلاالت العقلية  وميتلك  

احلق يف إصدار    من ميتلك  ه هللا وحدوشكلة.  امللطرح    أخالقيا    حكما    أبيالردخذ  تال يهنائي. ومع ذلك،  
العدالة اإلنسانية، كما    ألن    ؛هذه احلقيقة من فرض شرائع العدالة اإلنسانيةال متنعنا  األحكام. ومع ذلك  

املق  متتلك،  أبيالرديرى   مثالية ورادعة.  يف  أن    يقول:لذلك  ام األول وظيفة  كون جمرد معاقبة  ت ميكن 
ختنق امرأة طفلها    :أوال  ،كن لديه نية شريرة. ويستشهد حبالتني ته مل  أن    راسخا    نعتقد اعتقادا  الذي    فاعللل

نا جيب أن نعاقبها  ؤكد أن  ويتغلب عليها احلزن.  وييف الليل،    عن طريق اخلطأ أثناء حماولتها إبقائه دافئا  
عقاهبا عبة   اعتب   ليكون  أكثر حرصا  ملن  األخريت  الفقريات  األمهات  فقد جيعل  على عدم خنق    : 

)ولكنه    ا  ممتاز   قد يكون لدى القاضي دليال    :اثنيا  و عن طريق اخلطأ أثناء حماولة إبقائهم دافئني.    أطفاهلن  
،  فعل ذلك الشاهد    ه ال يستطيع إثبات أن  ه؛ ومبا أن  قسمالشاهد حينث ب  ( على أن  غري مسموح به قانون  

ه بريء، مذنب. وقد  تقد أن  املتهم الذي يع  يضطر القاضي إىل احلكم على أساس شهادة الشاهد أبن  
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املفاهيم األخالقية ليست    هناك عدالة إهلية، فإن    النية. ومبا أن    ةسائلتتجاهل العدالة اإلنسانية بباعة مُ 
الوسيلة اليت حندد    لكوهنا  ؛للعدالة البشرية  أبيالردعلى فهم  بناء   وال ينبغي أن تكون كذلك،    –  ساكنة

 . همأو من أجل ردع آلخرين ل  كعبهبا النواي اليت جيب تعزيزها أو تثبيطها عندما نعاقب الناس  

ضمري املرء، ما مل    مبا خيالفهي التصرف    القابلة للتصديقاخلطيئة الوحيدة    ن  وابلتايل يفيد املعىن أ
ظر إىل القيمة اجلوهرية لألفعال أو عواقبها،  . ومع ذلك، إذا مل نتمكن من النأخالقيا    جاهليكن املرء  

به، يبدو   تذىحيُ   ما مل يكن لدى الضمري دليال  و فكيف ميكننا حتديد األفعال املسموح هبا أو اإللزامية؟  
 يفتح األبواب على مصراعيها أمام الذاتية ذات النواي احلسنة.  أبيالرد موقف  أن  

مطابقة ملعيار    الفاعللكون مسألة نية  ؛  رادة هللاإل  اإلمتثالاملشكلة من خالل    حيل  أبيالردلكن  و 
السمة املميزة  وتكون    ،"(كما حتب أن يعاملونكآلخرين  ا   عاملحبت، وهو القاعدة الذهبية )"  صوري

ميكن اكتشاف هذا املعيار عن  و .  على القانون الطبيعي  ، يف حد ذاهتا مثاال  الصحيح أخالقيا  للسلوك  
. لكن  الفاعلنية    حسن لضمان    خاص أو معتقد ديين، وهو كاف    وحي    طريق العقل وحده، دون أي  

الفور إىل مشكلة    حل   لو منحنا  و أخرى.    هذه املشكلة يؤدي على  الطبيع  أبيالرد حىت  ية،  أخالقياته 
  أبيالرد ابختصار، حىت لو كان  و إذا كانت نوايه تتوافق مع القاعدة الذهبية؟    الفاعل  أن يهتم فلماذا جيب  

 ؟ بشأن األخالق، فلماذا تكون أخالقيا   حمقا  

  املعتاد   مرتبطة ابلفضيلة، أي ابلسلوك  –   يتجاهلها أحداليت ال    –سعادتنا    ن  أب  أبيالرد   وجييب
األخالق    عدم كفاية ت  اثبا  ه العقل ميكن  ن  إ  :هو القول ات طفاملق يف  ههدفو . يف الواقع،  الصحيح أخالقيا  

مبادئ اإلميان املسيحي التقليدي، مبا يف ذلك    مرتبطة ابلضرورة بقبول    الفاعلسعادة    الطبيعية فقط، وأن  
ا  حالة جيب أن نطمح إليها، وأهن    متثل احلياة اآلخرة    ن  إ  ويقول ابلتحديد:اإلميان ابهلل واحلياة اآلخرة.  

الفاحلأخالقي حىت يف    تطوير العاملل ضاياة  الرغبة يف فعل    وأن    ،ة يف هذا  االعرتاف بذلك هو أساس 
لنعمة  اب  التعلقشيء )  أي  أن حيقق  للقاعدة الذهبية اليت تضمن بقدر ما    أي العيش وفقا    ؛هللا  مشيئة

 .املوتبعد  غبطتنا إىل مااإلهلية( 

اليهودي الذي يتبىن نظرية "االلتزام الصارم" األخالقية، أي طاعة نموس    جيادل الفيلسوف أوال  و 
ن  عمعروفة  على ما يبدو    رؤيةأقدم  وهي  من احلجج اليت يقدمها اليهودي هي رهان العبد )و سى.  مو 

  ال يعرف ما إذا كان يثق يف أن  و   ،يف صباح أحد األيم  شخص  أخبه  عبدا    رهان ابسكال(. ختيل أن  
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ما جيب القيام به يف    ختصاليوم، قد ترك تعليمات    وليس األمر كذلك  ،وصعب املراسقوي  السيده  
ه إذا ترك السيد التعليمات ابلفعل،  يفسر أن  و .  ميكنه ذلك  ال  و ميكن للعبد اتباع التعليمات أو غيابه.  حال  

إذا مل يرتك السيد التعليمات فلن يعاقب على   ولكن ،  لعدم اتباعه هلا سيعاقب بشدةو ابتباعها    سيُثابف
لعدم اتباعها. )يتوافق هذا مع مصفوفة العائد    ال أبس به   ه قد يعاقب عقااب  اتباعها، على الرغم من أن  

ابلطاعة    أمرهللا قد    هذا هو املوقف الذي جيد اليهودي نفسه فيه: يبدو أن  و لرهان ابسكال.(    املعياري
  ميتلك اليهودي قد    جيادل الفيلسوف أبن  و التعليمات اليت تركها وراءه.  و موسى،  غري املشروطة لناموس  

األخالق ليست مسألة عمل    عقالنية للتفكري يف أن    دواع  حال، هناك    خيارات أخرى للعمل، وعلى أي  
 ، كما رأينا أعاله.الفاعلمسألة نواي  بل للقانون   وفقا  

الفضيلة تنطوي على السعادة، وابلتايل ليس    البداية أن  يؤكد يف  و   ،مث جيادل الفيلسوف املسيحي
. ومع  ا  أو حي  سواء كان ميتا    ذاهتا  الشخص الفاضل يبقى يف احلالة  ألن    ؛لحياة اآلخرة ل  من داع  هناك  
اليت مينحها العيش الفاضل، مل   املنافع ه ابإلضافة إىل ألن    ؛احلياة اآلخرة أفضل ن  أباملسيحي يفسر  ذلك، 

للجسد، على سبيل املثال،    يف احلياة اآلخرة   مل نعد خاضعني و .  الفاعلإرادة    أمام  عقبة    ظروفال  تعد
وابلتايل لسنا ملزمني ابلضروريت اجلسدية مثل الطعام واملأوى وامللبس وما شابه ذلك. وابلتايل ميكن أن  

ظروف خارجية    أي    عدم أتثري  يف حالللفضيلة،    كما تسمح به احلياة وفقا    متاما    مسرورا    الفاعليكون  
  حتسني    عبارة عناحلياة اآلخرة املفهومة على هذا النحو    الفيلسوف أبن    مويسل  .  الفاعلعلى تصرفات  

حتديد طبيعة الفضائل  يف    مشاركا  إيهحلياة الفاضلة يف هذا العامل، وينضم إىل املسيحي  على ا  أيضا  واضح  
أنفسنا ابلفضيلة إىل    أن نثيب ا اخلاص، ويف اآلخرة ال شيء مينعنا من  ثواهبالفضيلة  أن   و واخلري األمسى.  

 ممكن.  ى حد   أقص

 

 الالهوت  -7

  دخل   منحه هذا الدور كونه  لو حمدود يف مسائل اإلميان.    دور  ب  يضطلعُ   االستدالل   أن    أبيالرد رأى  
الدير    صراع    يف رئيس  زميله  مبا يف ذلك  للديلكتيكيني"،  "املناهضني  اآلن  نسميهم  الذين  أولئك  مع 

 .ن روسال السابق  همع أولئك الذين أمساهم "اجلدلية الزائفة"، مبا يف ذلك معلمو ، برانرد
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إىل    ةواضح  اإلميان  قضيةمعىن    أن    على ما يبدووغريه من املناهضني للديلكتيك    برانرد  واعتقد
من الواضح  ميكننا فهمه على اإلطالق، و   ماعن هذا املعىن الواضح، ال يوجد    . وبعيدا  اميكن فهمه  درجة 

ملعىن  اب  فيما يتعلق واقعيني دالليني  كانوا  للجدلاملناهضني    . أي أن  العقل ليس مفيدا    يف هذه احلالة أن  
  على  ليس فقط   الذي بدا عازما    أبيالرد )البسيط( للجمل )الدينية(. ومن هنا جاء نفاد صبهم مع  

عن  الواضح    التغاضي  سيئ    لقضاياملعىن  أمر  وهو  ا   بل ،  للغايةاإلميان،  طريق  عن  عن  بذلك  لقيام 
وضوح املعىن البسيط يتكون من فهمه    الذي ال مكان له سواء يف فهم املعىن البسيط )ألن    االستدالل

 طالق(.إبلنا  واضحأعمق )ألن املعىن العادي فقط   هم  ( أو يف الوصول إىل فاستداللعلى الفور دون 

على الواقعية الداللية اليت تكمن وراء املوقف املتطور املناهض للجدلية.    ا  صب   أبيالرد  يطقومل  
من تعليقاته على الكتاب املقدس والعقيدة إىل  و من أن جيادل ضدها صراحة، حاول تقويضها.    وبدال  

وقبل كل شيء إبظهار كيف ميكن فهم االدعاءات الدينية، وكيف    التأملي، يهتم أوال  أعماله يف الالهوت  
عالوة على  يرفض  . و ويبينها  اإلميان  قضايأن يوضح    على وجه اخلصوص  تطبيق األساليب اجلدليةلميكن  

،  "وضدمع  "كتاب  يف مقدمة    نهجهعند إيضاحه ملو ينبغي فهمه.    هناك معىن واضحا    ذلك، االدعاء أبن  
لكهنة أن يكونوا عازبني، اب  يفرتض ما إذا كان  ع ، على سبيل املثال  يف البداية سؤاال    يطرح كيف  يصف  

  السؤال مباشرة    نا جتيب عاليت يبدو على األقل أهن    والباابوية   اإلجنيلية مث يرتب استشهادات من السلطات  
املشورة يف   أبيالرد  إجيابية وسلبية. )يقدم  إجاابت  السلطات    املقدمة حلل  يف  بني  الظاهرة  التناقضات 

كال    يفذاته  املعىن    يفستخدم  ما إذا كانت الكلمات تُ   اعرف  ابستخدام جمموعة متنوعة من التقنيات:  
املؤلف    من أن    أتكد  و  ،انظر إىل سياق االقتباسو   ،الفروق ذات الصلة حلل املشكلة  بني   ميز  و   ،اجلانبني 

اآلن يبدو  و آخر أو إعادة صياغته؛ وهلم جرا.(  بالغ عن موقف شخص  جمرد اإل وليسيتحدث بصوته 
سؤال معني أو    نودون لبس عن إجابة إجيابية ع   تتحدث بوضوح    أبيالردكل سلطة يستشهد هبا    أن  

  عند السلطات    يف  على ما يبدو  وجدهاو إذا كانت هناك حاالت ذات معىن واضح،  و   ة.سلبيإجابة  
املثرية للجدل.   املعارضني للقضاي  القولترقى  و اجلانبني  اجلمل اليت تبدو    ن  إ  :نصيحته يف املقدمة إىل 

ال  هذا    مناذج مثالية للمعىن الواضح يف الواقع جيب فحصها بعناية ملعرفة ما هو معناها. ومع ذلك، فإن  
وهكذا عقل للكشف عن معناها.  علينا أن نستخدم الو واضح على اإلطالق.    اها غريمعن  يعين سوى أن

 قضية.   للجدلاملناهضني  ال ميتلك
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أو  هتديد  لالستخدام    خطر هناك  يعتقد    املالئمبكثري  كما  الدين،  يف    أبيالردللعقل 
(Theologia christiana 3.20)  يؤدي  عادة ما    جدليني م  عون أهن  أولئك الذين يد    ، وهو أن

عالية    بدرجة    ايفرتضو ل  م ميتلكون ما يكفي من املبراتبسهولة أكب إىل ]اهلرطقة[ كلما اعتبوا أهن    جدهلم 
  غطرستهم كبرية لدرجة  وتكون  و .  عنه  يدافعونأو    موقف  يهامجون أي  و   ،كانوا أكثر حريةم  أهن  ثقة  المن  

يتفاخرون  و .  االستداللصغرية اتفهة من    سلسلةمن خالل    وشرحهال ميكن فهمه  ما  د  و وج   بعدم  اعتقادهم
م ال يؤمنون سوى أبنفسهمميع السلطات،  ارهم جلحتقاب أولئك الذين يقبلون فقط ما يقنعهم    ألن    –  أبهن 

 . خفيةعيون  ميتلكون واابلتأكيد على أنفسهم وحدهم، كما لو كانجييبون به عقلهم، 

م النهائي يف مجيع االدعاءات، مبا يف ذلك  احلك  هو  العقل أن  مثل هؤالء اجلدليني الزائفني ويعتب 
شيء ابلعقل    كل  شرح  ميكن  )أ(    إن    :ابلقول  يتهمهم  أبيالرد  لكن سائل اإلميان. و مب  املتعلقةاالدعاءات  

  البشري؛ )ب( ينبغي أال نقبل إال ما يقنعنا به العقل؛ )ج( النداءات املوجهة إىل السلطة ليس هلا قوة 
له    أبن    االعرتافو )ج(،    -احلقيقيني يرفضون )أ(    اجلدليني   مقنعة. ويؤكد أن    عقالنية البشري  العقل 

تعتمد  و ليس خارج نطاق االعتقاد.  و بعض احلقائق املهمة قد تكمن خارج تلك احلدود    حدود، وأن  
املعرفية   املوثوقية  على  نقبلها  أن  جيب  اليت  اإلميان  مبسائل  املتعلقة  )السلطات(  مباالدعاءات  صادرها 

 .منهوتوافقها مع العقل إىل احلد الذي ميكن التحقق 

العقل ميكن    ن  ابلنسبة لالدعاء أب  يقدم  و ورة ودقيقة.  )ج( متط  -لرفض )أ(    أبيالردحجج  وتكون  
س  يكر  و معني من اإلميان، دراسة حالة خاصة يف كتاابته اخلاصة.    بند  يف    ال فع    االحتكام إليه بشكل  

القضاي   لتناوليضع نظرية أصلية للهوية و اجلديل يف الثالوث.  لبحثهيف الالهوت  كتابهاجلزء األكب من  
اإلميان    أن  يف    أحباثه  وتتلخصوسع يف امليتافيزيقيا.  و معلى حنتطبيق  لا  تقبلاحمليطة ابلثالوث، وهي نظرية  
على    -العقيدة منطقية    لعقل جند أن  أن نستغرق يف ا ه بقدر ما ميكن  ألن    ؛ابلثالوث له ما يبره عقالنيا  

 صحيح.  بشكل   اجلدلاألقل، مبجرد استخدام أدوات 

للهوية،    التفسرييرى  و  من  و التقليدي  أن  بوثيوساملستمد  تكون   األمور  ،  أو    ابلعموم ا  ذاهت  قد 
  لتناول مسألة   يكفيلكنه جيده غري دقيق مبا    التفسري  اهذ  أبيالرديقبل  و .  أو خمتلفة  كميا  أو    ابلتحديد
، من أربعة أمناط  الالهوت املسيحي ضح يف كتابهايتكون جوهر نظريته يف اهلوية، كما هو و و الثالوث.  

( للهوية:  )1إضافية  األساسيني.  واالختالف  التماثل  واالختالف  2(  التماثل  يربطه    الكمي(  الذي 
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(  3؛ ) بوثيوسمتييز    ن وثيق ابلتماثل واالختالف األساسيني، مما يسمح بتمييز أدق م  على حنو    أبيالرد
. ومن الناحية التقريبية،  اخلاصة  من حيث واالختالف    املاثل (  4التعريف؛ )  من حيثواالختالف    التماثل
ي يقدمه  ذألشياء يف العامل الاهوية    شروطإىل حتسني   كميلتماثل األساسي والا  أبيالرد وصف  يهدف 
  ويتيح للتماثل يف التعريف إىل توفري شروط اهلوية لسمات األشياء؛    تفسريهويهدف    ،التقليدي  التفسري
هوية خمتلفة لشيء واحد له العديد من امليزات    شروطإمكانية وجود    اخلاصة  من حيث لتماثل  ل  هتفسري 

 املميزة.

امللموس  يكونن    املاهية  من حيث شيئني تشابه    أن    أبيالرديرى  و  (، )جوهري    كميا  الشيء ذاته 
على سبيل    اذاهتاملساء    ةيف األساس جنم   يالصباح ه  ةنجم فخبالف ذلك.   جوهري   وخيتلفان اختالفا  

  اليت تشكل شيئا    الصورية العناصر    ن  إونقول مرة أخرى:  كوكب الزهرة.    ذاتهمنهما هو    كل    ألن    ؛املثال
  ، الصورية مكونته    تشكلي  ذال  الشيء امللموس   أساس كذلك  و يف األساس بعضها البعض    متاثلملموسا  

األطروحة العامة  ال تنطبق  ما هو عليه سقراط(. ومع ذلك،    علىيكون  )سقراط  ماهيته  ميثل    سقراطو
منه،    الذي هو جزء    التامعن الكل    جوهري    اجلزء خيتلف اختالفا    أن    أبيالرديؤكد  و جزاء.  األعلى    املطابقة 

من    أقل من الكل  يكون،  ابلكامل  إىل جانب أجزاء أخرى  يف الكل  متضمن   ء  جز   أي    ذلك أبن    معلال  
 . حيث الكم

أحد    إىل  الكميفشل التماثل    يعودقد  و .  بدقة  الفرق األساسي  حيددال    الكمياالختالف  لكن  و 
حدها جزء ال ميتلكه اآلخر، ويف  أل   كان  مىت  من حيث الكما  ذاهتليست هي    الكينونت  :السببني. أوال  
  عندما ال يكون ألي    يا  كم  الكينونتختتلف    :اثنيا  .  أساسي أيضا    بشكل    تتفاوت الكينونتهذه احلالة  

فإن   وابلتايل  اآلخر.  إىل  ينتمي  جزء  التماثل    الكمي االختالف    منهما  فشل  ليس  و ،  الكمييستلزم 
  ء  شيخيتلف  عن كله. وابلتايل    يا  كمككل، لكنه ال خيتلف    كميا    ذاتهاجلزء ليس هو    ؛ إذ أن  العكس

اختالفا   اآلخر    جوهري    واحد  يكونن  ا  مشرتك  ا  منهما جزء  ألي    مل يكن  مىتعن  احلالة ال  ، ويف هذه 
.  من حيث الكمن  اتشاهبي  وال يف هذه احلالة    خيتلفان أجزاء مشرتكة، و   ا. أو ليس لديهميا  كمن  امتشاهب
كما    الصورة "كم عدد األشياء املوجودة؟" غري مكتمل : السؤال ن  يبدو أ، األمر على هذا النحو  ومبا أن  

 يف مناقشته للثالوث. أبيالردحقيقة يستغلها  وتلك ، من ذلك يكون أدق من أن جيب، والبد  
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ممتدة    صور    وهي  ،على األشياء يف العامل  ي مباشرة  كمالتماثل واالختالف األساسي والينطبق  و 
النقيض من ذلك، فإن  ع مع   التعريف يتشاهبان تقريبا    من حيثالتشابه واالختالف    ن اهلوية. وعلى 

اخلصائص.   هلوية  احلديثة  التعريفذاهت تكوناألشياء    أن    أبيالرد يرى  و النظريت  يف    يفرتض عندما   ا 
 التعريف.   من حيثا ختتلف  وإال فإهن   ،اآلخر، وعلى العكس من ذلك أحدمها وجود

بعضها.  عن    هااليت متيز   السماتعندما حتدد   اخلاصية  حيثمن  ا  ذاهت ، تكون األشياء هيأخريا  
ما هو  ف من البياض والصالبة.    من الرخام جيسد كل    مكعب    :لتوضيح هذه الفكرة  مثاال    أبيالرديقدم  و 

، أي مكعب الرخام؛ ومع ذلك،  كميا    ذاتها الشيء امللموس  ألهن    ؛ قاس  ا هو  مليف األساس    مماثل أبيض  
ولكن على الرغم من    -التعريف    من حيثالبياض والصالبة يف مكعب الرخام خيتلفان بوضوح    فإن  

ما هو  يتميز  (، وعلى العكس من ذلك،  قاس  ما هو أبيض يتميز ابلصالبة )الشيء األبيض   ذلك، فإن  
غم  ه على الر ألن    ؛خصائص البياض والصالبة "خمتلطة"وتكون  أبيض(.    القاسيابلبياض )الشيء    قاس  

)أي مكعب الرخام( على    ذاتهمنها على الشيء امللموس    التعريف، ينطبق كل    من حيث من اختالفها  
 كما يتميز به اآلخر.  هذا النحو وأيضا  

متاما    مهمة احلالة  وتكون   "تظل غري خمتلطة  ما خصائص  لشيء  يكون  تكون    ،"عندما  حبيث 
املادة  فإن   املادة املركبة فيما يتعلق مبادهتا.    لصورة  ونظرا  .  اخلصائص  من حيث خمتلفة   العناصر اليت متيزها

منها هو مركب املادة    كل    ألن    ذاهتا؛يف األساس املادة املركبة  هي    الصورة   -اليت يتكون منها مركب املادة  
ليست مركبة،    فاملادةا متطابقني.  ت. ومع ذلك، وعلى الرغم من تشاهبهما األساسي، ليساأبكمله  اذاهت

من ذاهتا.    تنتجال    املادةن املادة، لكن  ع  ينتجاملركب    ألن    ؛ليست مركبة  واملادة وال العكس من ذلك.  
  سابق عليه من نفسه أو    مكون    ا  من األشكال جزء  شكل    ه "ال شيء أبي  ألن    املادة؛املركب ليس هو  و 

فيما يتعلق ابملركب، يف    خاصية قبلية  هلا  ألن    ؛سابقة للمركب  املادةمن ذلك، تكون    ". وبدال  ابلطبع
ا  ذاهتعلى الرغم من كوهنا هي  و فيما يتعلق مبادته.  البعدية اخلاصية  له ألن   ؛املركب الحق ملادته حني أن  

، على  ه قبليأبن  ، وال يتميز املركب  بعديةا  أبهن  ال تتميز  على عكس املركب    املادة   يف األساس، إال أن  
فإن  املادةعكس   وابلتايل  خمتلفان    .  واملركب  حيث املادة  ختتلط   . اخلاصية  من    اخلصائص  وال 

 اخلصائص.  من حيثختتلف و  ،والبعدية القبلية
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الثالوث على    أبيالرد  يوس ع  ،اآلن   الفائدةللحصول على  و  الضوء على  نظريته يف اهلوية إللقاء 
)أي    ذاته  ها الشيء امللموسا كل  ألهن    ؛بعضها البعضليف األساس    مماثلة األقانيم الثالثة    :النحو التايل

ه االبن أو الروح القدس.  ذاتب ليس هو  األ  ألن    ؛التعريف  من حيثختتلف عن بعضها البعض  و هللا(.  
عن    يا  كما لن تكون ثالثة، لكنها ال ختتلف  عن بعضها البعض، وإال فإهن    يا  كماألقانيم الثالثة خمتلفة  ف

خصائص    أقنوم  عالوة على ذلك، لكل  و .  هللا: لو كانت كذلك لكان هناك ثالثة آهلة، وليس واحدا  
ابإلضافة إىل    – إىل الروح القدس   وينتقل ،مولودف  البن ا  أما   غري مولود   بألا  –فريد    تنطبق عليه بشكل  
هل مميزة  مثلاخصائص  القدس.   واخلري ،لالبن واحلكمة  ب،لأل القوة ،  غري  و للروح  الفريدة  اخلصائص 

ال  الفريدة، و   اخصائصه  من حيثالبعض    ا تلف عن بعضهخت  األقانيم   ألن    ؛أبيالرد ـخمتلطة ابملعىن التقين ل
  هللا يتميز بكل    اخلصائص املميزة خمتلطة من حيث أن    اخلصائص على هللا. ومع ذلك، فإن  هذه  تنطبق  

العقل البشري ال    أن    أبعد من ذلك   أبيالرديرى  و (.  اخلريهو اإلله  و منها )اإلله القوي هو اإلله احلكيم  
(  القياس " أو  التماثلالتحليل )ابملعىن الدقيق للكلمة فقط "  يتحقق من صحة  هأن  ، إال  يستمرميكن أن  

 . االستمرار هبقدر ما ميكن
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