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 انىقذ األدتً  انغزتً فً أَائم انعصُر انُسطى
 

 ذأنٍف: رفٍع حثٍة

 مذ محمذ انشالتً ذزجمح: د. أح

                                     و الترجمة اللغات و ،كليتي التربية
 

 انمهخص:

نثحس ئنى ذرثع انرفكٍز انىقذي فً أَائم انعصُر انُسطى انغزتٍح، َئنى اسرجالء انمإشزاخ انزئٍسٍح اا ذٌٍذف ٌ

 َانفكزي  ؛ان انمسٍحً انالٌُذًٌما انرأشٍز أشزا فً انىقذ فً ذهك انفرزج، ذٍارٌه رئٍسٍٍه ذفًٍ، فٍقف عى

مٍمح األدب  اؤل حُلسران ئنىفثانىسثح نهرٍار األَل ٌرضح فً اذجاي انىقذ  . انٍُواوً َ انزَماوً انكالسٍكً انقذٌم

ذ ذم انرزكٍز فً انرأنٍف عهى انثالغح قانصٍاغح انسهٍمح َ  هح نهُصُل ئنىٍَ َظٍفرً فً انعانم انمسٍحً َتأوً َس

 حذز ًأعمان فًف ،َ انقُاعذ َ انمذَواخ انهغٌُح. أما انرٍار انصاوً انذي اذضح َ ذثهُر مع انقذٌس أَغسطٍه

 ذقانٍذ فً غسطٍهأَ أشز ، آخز مسٍحً مفكز أي مه أكصزَ . َانمسٍحٍح انكالسٍكٍح نمفاٌٍمتٍه ا انعمٍق انرُنٍف

 انكرةما ٌحزر حقا ٌُ   أن ئنى مشًٍزا ،انمرحزرج انذراساخ َأدان معا عهى انسُاء َانثزَذسراورً انكاشُنٍكً انفكز

 َجٍاخ كاود أخالقٍح، ألسثاب انمسزحٍٍه َانكرّاب انشعزاء إلتعاد أفالطُن حجج مع ذعاطف َتٍىما. فقظ انمقذسح

  ذعزٌفً َراء َ مىٍج ٌقف أسهُبئنى أن َ اورٍى  . انشًء تعض مخرهفح تانحقٍقح انشعز عالقح حُل وظزي

 .نهثالغح  انجذٌذانمسٍحً 

 

 انكهماخ انزئٍسٍح: 

 ، ذارٌخ انىقذ.انعصُر انُسطى، وقذ أَغسطٍه، انىقذ انُسٍظ انىقذ األدتً انغزتً،

 

 مقدمة تاريخية: 

و مصطلح  فترة إظالم و جهالة و خرافات. عدت العصور الوسطى  ،حتى وقت قرٌب جدا    

(    Humanist Thinkersالمفكرون اإلنسانٌون)اجترحه  (medium aevumالعصور الوسطى )

إعادة اكتشاف المفكرٌن أي عصر النهضة  و اإلحٌاء و  –الذٌن أرادوا أن ٌمٌزوا عصرهم  اإلٌطالٌون
بما رفض إنسانًٌ عصر النهضة للفكر الوسٌط  عن العصر الذي سبقهم. و قد تعزز –الكالسٌكٌٌن 

 Kretzmann and)  لً ربط ذلك الفكر بالكاثولٌكٌة الرومانٌةإ  شاع من اإلصالح البروتستانتً
Stump, 1993:4-5).1 منذ سقوط اإلمبراطورٌة الرومانٌة على  ،صحٌح أن أوائل العصور الوسطى

للمٌالد، قد شهدت نكوصا إلى  2888حوالً سنة  ىأٌدي القبائل الجرمانٌة فً القرن الخامس و حت

و كثٌرا من فكر ثبتت  أن من البدائٌة فً الفكر و االقتصاد، غٌر أن األبحاث الحدٌثة قد أأنماط مختلفة 
قد تطور من العصر الوسٌط الذي لم ٌكن إطالقا جاهال بالتراثٌن الٌونانً  ثقافة عصر النهضة كان حقا

 .و الالتٌنً
مل عدٌدة أسهمت فً تكوٌن العصور الوسطى: منها تطور التراث المسٌحً؛ و األنماط هناك عوا   

ما بقً من النظام  االجتماعٌة و السٌاسٌة للقبائل الجرمانٌة التً اجتاحت اإلمبراطورٌة الرومانٌة ؛ و 
مٌة ) و هو اإلداري و القانونً الرومانً؛ و إرث العالم الكالسٌكً؛ و أٌضا االحتكاك بالحضارة اإلسال

غٌر أن المسٌحٌة هً التً كانت التأثٌر األعظم لتطور  موضوع ٌقع خارج نطاق هذه الدراسة(.

م كانت المسٌحٌة مقبولة و متقبلة، كما ٌتضح من 728و حتى قبل سقوط روما سنة  الحضارة الوسٌطة.

م 302؛ وبحلول سنة م فصاعدا323مبراطور قسطنطٌن منذ العام دٌد من القرارات التً استهلها اإلالع

    أصبحت المسٌحٌة الدٌن الرسمً لإلمبراطورٌة الرومانٌة.
مع تباٌن فً الممارسات  ، تحتوي على العدٌد من الطوائفلقد كانت المسٌحٌة المبكرة غٌر متجانسة    

و  ، مثال، رفضوا فكرة التثلٌث التً دافع عنها اإلثناسٌون.. فاآلرٌسٌون و النسطورٌونو العقائد

و  فكرة الخطٌئة األولى ٌالجٌانٌةالبأنكرت و فكرة صلب المسٌح،   زٌلٌدٌةلبارفضت الدوسٌتٌة و ا

                                                           
1
 1. Cambridge Companion to Aquinas, ed. Norman Kretzmann and Eleonore Stump 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1993), pp. 4–5. 
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اعتنقت فكرة إرادة اإلنسان الحرة. و لكً تتم تسوٌة هذه النزاعات عقدت الكنسٌة مجامع عالمٌة ابتداء 

تلك  هرطقات، و أسست بوصفها جمٌعا  م الذي أدان آراء معظم هذه الطوائف303من مجمع نٌقٌة سنة 

( Incarnationأما مبدأ التجسٌد ) العقٌدة اإلثناسٌة للتثلٌث على أنها مذهب المسٌحٌة الراشد.المجامع 

م.  و قد صاغ هذه السجاالت أفراد 732( سنة Chalcedonفلم ٌتم تبنٌه حتى انعقاد مجمع خلقٌدونٌا )

باسٌلٌوس القدٌس  ، وغرٌغورٌوس أسقف نٌصصم(، و كذلك 303-003) اإلسكندري أثناسٌوسمثل 

م(، و البطرٌرك 300-338 حوالًواالسقف غرٌغوري النزٌنزي ) (م300-338 حوالً) قٌصرٌة

، و كذلك القدٌس م(300-330م(، و القدٌس أمبروز )حوالً 300-338ٌوحنا فم الذهب )حوالً 

)حوالً القسٌس جٌروم  لعظام فً هذه الفترة كان اٌن لكن أحد أبرز المفكر م(.738-337) أوغسطٌن

 عرف بإصدار فولغاتا ، و)هً ما ٌم(، الذي ترجم اإلنجٌل من لغاته األصلٌة إلى الالتٌنٌة370-708

لترقٌة وحدة العقٌدة و الممارسة: منها تدشٌن الخطوات التالٌة فً المسٌحٌة  تبنً تم  (. وقد ]أي الشائع[

ونمو البابوٌة سلطة و مكانة بالتركٌز على الوالء و الطاعة. و  تدرٌب األساقفة،و ، المواعظ المعٌارٌة

و  أخذا بكل ما سبق فً االعتبار، ٌتبٌن أن المذهب المسٌحً لم ٌتبلور أبدا فً أوائل العصور الوسطى.

ة الحقة من الكنائس الشرقٌة  تبنت عقائد غٌر أرثوذكسٌة، و استلزم األمر عقد مجامع مسكونٌ أن العدٌد

 .بٌن كنائس روما و القسطنطٌنٌةالتً حدثت  معظم االنقسامات لرأب الصدع بٌن م  002حتى سنة

ظ على اد سقوط اإلمبراطورٌة ترك األمر للكنٌسة للحفع، فإنه بو بصرف النظر عن تلك الصعوبات    
 التً كانت تزداد تعقٌدالقد كانت الكنٌسة، بتركٌبتها  الوحدة و النظام و اإلرشاد فً العدٌد من المجاالت.

القٌم ، هً التً عملت على ترقٌة تحكم بهٌمنة متزاٌدة من قبل البابا فً روما نتو التً كا تدرٌجٌا
، و أرست التعلٌم الكالسٌكً. و قد ظلت اللغة الالتٌنٌة لغة ذت السلوك االجتماعً المالئمالمعنوٌة، و غ
مظهر مٌز المسٌحٌة هو الرهبانٌة، التً استمدت  غٌر أن أهم ون فً العصور الوسطى.للتعلٌم و للقان

و فً أسسها فً الشرق القدٌس باسٌلوس  كانت الرهبانٌة التً جذورها من التقشف النصرانً المبكر.
اتبعت الرهبنة نظاما صارما من الفقر و الطاعة و التواضع و العمل و قد  الغرب القدٌس بندٌكتوس 

 القدٌمة المخطوطات ونقل الكتب تألٌف فً معظمهم من الرهبان الذٌن تولوا كان المسؤولٌن لتفانً. ا
 الدٌن رجالطبقة  إلى الحق وقت فً الرهبان تطور المدارس و المكتبات و المستشفٌات.و وصٌانة

 فً عملوا الذٌن (secular) ٌنالدنٌوٌ الدٌن رجال عكس على ،قاعدة أو نظام صارم باتباع) ٌنمنتظمال

 "(.الزمن" أو" الدنٌا" عنًت (saeculumفكلمة )) الدنٌوي المجال

القبائل الجرمانٌة، أما القوة األخرى التً أثرت فً اإلمبراطورٌة الرومانٌة الغربٌة فقد كانت هً       
 األنكلوساكسونٌٌن.قبائل التً شملت اإلسكندٌنافٌٌن و القوط و الوندال و الفرانكس)اإلفرنج( و و هً ال
 من طوٌل وقت قبل اإلمبراطورٌة من مختلفة أجزاء فً بالفعلقد استقر   الشعوب هذه من العدٌدو كان 
 أالرٌك بقٌادة الغربٌون القوط نهبف ، الرومانً الحكم ضد تمردوا المطاف نهاٌة فً و .روما سقوط
 الحٌاة أسلوب كان. م 733 عام فً أخرى مرة المدٌنة على ندالوال استولى. المٌالد قبل 728 فً روما

ا ، الجرمانٌة للشعوب والسٌاسً واالقتصادي القانونً عرفال عن فضالا  ، ٌا . النواحً من كثٌر فً بدائ
 نظام إلى المطاف نهاٌة فً ، الرومانٌة لإلمبراطورٌة اإلداري اإلرث مع اندمج الذي ، البناء هذا تطور

 وااللتزامات ، والتوابع واللوردات ، والرعاٌا الحكام بٌن التعاقدٌة االلتزامات إلى أدى والذي ، إقطاعً
ا عنها التعبٌر ٌتم القٌم هذه نرى .والطاعة والحماٌة والوالء والشرف الجرأة مثل قٌم على القائمة  مرارا

ا ا ، 1(Beowulf)بٌاولف مثل قصائد فً وتكرارا  التواضع مثل المسٌحٌة القٌم مع تبادل قلق فً غالبا

 وأصبحت ، والصناعة التجارة تراجعت ، الوسطى العصور أوائل فًو  . اإللهٌة العناٌة فً والثقة
 و .األحٌان من كثٌر فً واألمراض المجاعة انتشار مع ، قلة أٌدي فً متزاٌد بشكل تتركز األرض
 القدٌمة الرومانٌة الثقافة أفسحت و قد  .المحلٌة التجارة على كبٌر حد إلى االقتصادي النظام اقتصر
 طرٌقة الكنٌسة أجازتكما  . واألدٌرة اإلقطاعٌة توالملكٌا القرىحٌاة   على تركزت حٌاة أمام الطرٌق
 مكانه شخص لكل ٌكون حٌث االجتماعً، النظام إلى ٌُنظر كانو . كبٌر حد إلى والثابتة الهرمٌة الحٌاة

 . إلهٌاا  والمؤسس األكبر الكونً النظام من كجزء ،
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معلى،  281,3ملحمة شعرٌة وطنٌة إنجلٌزٌة قدٌمة تمتاز بأسلوب المعلى. تتكون القصٌدة من ( Beowulf) تعد قصٌدة بٌوولف  

 معروف.وكاتبها فغٌر أما  (Old English Literature)  وهً أحد أهم أعمال األدب اإلنجلٌزي القدٌم
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 [:العوامل المؤثرة في األدب و النقد]

 المسٌحٌة و الكالسٌكٌة  :لتيارات الثيولوجية و الفكريةا -أوال

 الفكر تراث: رئٌسٌٌن بعاملٌن مدفوعة الوسطى العصور أوائل فً الفكرٌة التٌارات كانت    

 النقاد .  و كان من بٌن التراث لهذا المسٌحً الالهوت تطوٌر بٌن المتفاوتة والعالقة ، الكالسٌكً

 ماكروبٌوس مثل  :المؤثرة الشخصٌات بعض الرومانً العصر أواخر فً ن( ) الدنٌوٌٌ نالعلمانٌٌ

 هو سٌرفٌوس أن كما ، الجدٌدة األفالطونٌة ومعرفة  رجٌلف انتشار فً هماأس اللذان ، وسٌرفٌوس

 كتب الذي ، دوناتوس إٌلٌوس النحوي مثل  و كذلك  ؛ الفترة لهذه النحوٌة المعٌارٌة   القواعد مؤلف

 فً استخدمتو قد  ، Ars maior الكبرى الفنون و Ars Minor الصغرى  فنونال بعنوان مراجع

كتاب تـأسٌسات النحو  , Priscianus برٌكٌانوس كتب  كما ؛ الوسطى العصور أنحاء جمٌع

Institutio 

grammatica دٌومٌدٌس و قام  ؛ نطاقال الذي كان له أٌضا تأثٌر واسع Diomedes  سرد بتألٌف 

 وصالنص هً  Vergilرجٌلف ت نصوصكانوقد  . الشعرٌة واألنواع لنحوٌةاللمجازات  شامل

 كانو . البالغة تدرٌس فً متمٌزة مكانة Cicero شٌشرون احتل بٌنما ، القواعد مدارس فً ةاألساسٌ

 فً معروفااو كان  ، الخامس القرن أوائل فً الخطباء أحد  Martianus Capella كابٌال مارتٌانوس

 و كتب كل من   .السبعة الحرة لفنونافً  المرجعٌة موسوعته خالل من الوسطى العصور

 نقلوا حٌث الحقة مؤثرة موسوعات اإلشبٌلً Isidore وإٌزٌدور  Cassiodorus كاسٌودوروس

 .1 "القادمة األجٌال إلى المتأخرة القدٌمة المعارف مجموع"

 جامعات فً الحرة الفنون مناهج على المطاف نهاٌة فً الرسمً الطابع  الخالصات هذه أضفت 

 بالعصور خاص بشكل الصلة اوثٌق  اثنانهناك  كان ، التطورات هذه بٌن منو . الوسطى العصور

 المسٌحً والتقلٌد( الوسطى العصور قبل بدأت التً) الجدٌدة األفالطونٌة: وهما  المبكرة الوسطى

ا المرتبط  ، Augustine أوغسطٌنالقدٌس   عمل فً ٌتجسد كما  االستعاري بالتفسٌر وثٌقاا ارتباطا

   سنتناوله الحقا فً هذه الورقة. والذي 

 األدب مكانة إخضاع إلى" األخرى الدنٌوٌة" الكنٌسة شخصٌة ذهبت ، الوسطى العصور أوائل فً      

ا األكثر للقضاٌا والفنون  انتشار أدى عام، بشكل و .التالٌة للحٌاة واالستعداد بالخالص المتعلقة إلحاحا

 العلٌا المثل وتعزٌز الدٌنً الشعور تكثٌف إلى األمٌة انتشار و األمن فقدان و االستقرار الشعور بعدم

 إلى لالنتقال وسٌلة مجردبوصفها و القٌمة عدٌمة هابوصف األرضٌة الحٌاة وإدانة ، العالم من لالنسحاب

 منهجان ظهر للمسٌحٌة، الالهوتً المحتوى تطور مع و .والنعٌم األبدي الخالص إلى و ، التالٌة الحٌاة

 األصول من من ثم تبرمواو الوثنٌة عن المسٌحٌة إبعاد إلى هاأول سعى ،الكالسٌكً لألدب عرٌضان

  المسٌحً إضفاء التبنً مواصلة إلى اآلخر سعى بٌنما ، وروما الٌونان ثقافتً فً للفنون الوثنٌة

 عالمال من المستمد ، المسٌحً لفكرالمتسم با األول التٌاروقد شدد   .ٌنتالكالسٌكٌ والفلسفة بالغةلل

 مؤلف آخر حتى استمر الذي  م(003- 208 حوالً) الثالث القرن من( Tertullian) ترتلٌان ًالالهوت

قد   نقول: -  (م 378-087) (Gregory)األكبر غرٌغورٌوس الباباو هو   الكنٌسة آباءمن  بترسً 

 وسوغرٌغورٌ ترتلٌان من كل تخلىو قد   .العقل فوقبوصفهما   والوحً اإلٌمانمرجعٌة  على شدد

 التصرفات زادتو لقد   .ضئٌل القٌمة مسعى أنه على األدب إلى انظرو الدنٌوٌة  المعرفة كل عن

 وسانت جٌروم القدٌس ابتعد: الدنٌوي والفن بالجمال ٌتعلق فٌما المسٌحً القلق من النسكٌة الرهبانٌة

 األشٌاء فً التأمل عن إلهاءا  باعتباره الطبٌعة جمال عن فرنسٌس والقدٌس برنارد وسانت باسٌلٌوس

 عن تعبر الفنون أن من أفالطون قلق(  Boethius) بوثٌوس مثل مسٌحٌون مفكرون ردد كما .اإللهٌة

 الثامن القرنٌن فً أٌضا هناكثم كان  .الرشٌد مسارعن  ال خداع الناس  بإمكانها وأن تافهة مشاعر

                                                           
1
 Ernst Robert Curtius, European Literature and the Latin Middle Ages, trans. Willard R. Trask (London: 

Routledge and Kegan Paul, 1979), p. 23. 
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 تمثٌلهم أن المسٌحٌون اعتبر. الصور تجسٌد بخصوص" األٌقونات تحطٌم حول الجدل" والتاسع

 تعدى م حت 000  عام نٌقٌة جمعمانعقاد  ىو استغرق الوقت حت. الروحٌة عقائدهم ٌضعف للحواس

ا  التعبدٌة الصور ا مصدرا ٌا  .الدٌنً للتعلٌم شرع

( St. Paulبولس ) القدٌس رسائل فً بداٌاته منذ  -فقد أظهر المسٌحً للفكر الثانً التٌارأما      

 خاللن اإلسكندرٌٌْ ن ( و مع الالهوٌتٌٌْ Gospel of St. John)ٌوحنا  القدٌس وإنجٌل الطرطوسً

ا -  ( Origen) أورٌجانوس و (Clement)إكلٌمندس  و هما  المٌالدي الثالث القرن ا تركٌزا ٌا  عقالن

 ضروري العقل اعتقد إكلٌمندس أنفقد   .المسٌحٌة ومعتقدات القدٌم الٌونانً الفكر بٌن التوفٌق وحاول

 أورٌجانوسأما . هللا عن المسٌحً التصور توقعوا الٌونانٌٌن الفالسفة وأن ، المقدس الكتاب لفهم

 لالهوت ةمنهجٌ رواٌة  أول "األولى المبادئ فً" لكتاب الٌونانً المؤلف هوف( 037 - 203 حوالً)

ا ، األولى الكنٌسة فً شهرة المقدس الكتاب علماء أكثر ، أورٌجانوس صاغ، وقد المسٌحً  لهمام نظاما

ا ، المجازي لتفسٌرامن  كبٌر بشكل  تكوٌن مع تتوافق - والهوتً وأخالقً حرفً - مستوٌات لثالثة وفقا

 Gregory of)النزٌنزي غرٌغورٌوس عبر الفكري التٌار هذا استمر .وروح ونفس كجسد اإلنسان

Nazianzus،) ، صصنٌ وغرٌغورٌوس (Gregory of Nissa،)، ٌوسوأمبروز ،الذهب   فم وجون 

 .St) بونافٌنتورا والقدٌس ، أوغسطٌن القدٌس أعمال فً مسبوقة غٌر قمم إلى ووصل ،

Bonaventura)، األكوٌنً توما والقدٌس (Thomas Aquinas.) ًالشعركل من  نال حٌن و ف 

 التً المرئٌة للفنون وكذلك ، للدراما معارضة طوٌلة لفترة الكنٌسة بقٌت ، القبول بعض والتارٌخ

 مشاهد" أنها على المسرحٌةللعروض   أوغسطٌنو قد أشار القدٌس  .األصنام بعبادة عندها ارتبطت

 2" وهواء دخان 1 "كلماته كانت التً"  نجاسةلل

 أظهروا 303 فً نٌقٌة مجمع  قبل كتبوا الذٌن المسٌحٌٌن اآلباء أن مفٌد بشكل كٌنٌدي جورج ٌذهب    

 القراءةب معرفةال أن ٌكتسب المسٌحً ٌجب أنَّ و هً ،  : المبادئ العامة بعض على كبٌرا اتفاقاا

 تؤخذ أن ٌمكنو الشواهد  األمثلة أنَّ و  ؛ الكالسٌكٌة للنصوص القراءة بعض تطلبٌ وهو ما  ، والكتابة

 الكالسٌكٌة الفلسفة أنَّ  و ؛ المسٌحٌة التعالٌم مع لتتوافق مجازٌاا  تقرأ وأن،  الكالسٌكٌة األعمال من

 على صحٌح ، الموحى به من هللا المقدس الكتاب نوأَّ  ؛ معٌنة حقائق على بالفعل ٌحتوٌان واألدب

ا ولكنه ، الحرفً المستوى فً الواقع قد و    3. المعنى من والهوتٌة أخالقٌة مستوٌات على ٌحتوي أٌضا

 وكذلك الكالسٌكً، الفكر مواجهة إلى حاجة فً ٌمكن أن تكون المسٌحٌة الرمزٌة نٌذهب البعض إلى أ

 لكبت القٌام كٌفٌة دراسة اآلن ٌمكنناو . والجدٌد القدٌم العهدٌن بٌن التوفٌق ضرورةحاجة إلى  فً

 .كالسٌكٌةال أوغسطٌن صٌاغتها القدٌس التً قدم لتولٌفاذلك   نحو المحاوالت

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 3. St. Augustine, City of God, trans. Henry Bettenson (Harmondsworth: Penguin, 

1984), I.31. Hereafter cited as CG. 
2
4. The Confessions of St. Augustine, trans. Rex Warner (New York: Mentor, 1963), 

I.xvii.  
3
 5. George Kennedy, ed., The Cambridge History of Literary Criticism: Volume I: 

Classical Criticism (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), pp. 339–340. 
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 م(342-453غسطين )وأ القديس -ثانيا       

 التولٌف حدث( ودانتً األكوٌنً مثل الالحقٌن الكتاب أعمال إلى جانب) أوغسطٌن أعمال فً          

 تقالٌد فً غسطٌنأو أثر ، آخر مسٌحً مفكر أي من أكثرو . والمسٌحٌة الكالسٌكٌة لمفاهٌمبٌن ا العمٌق

 الكنٌسة آباء رئٌس و كان  إفرٌقٌا شمال فً ولد معا على السواء. والبروتستانتً الكاثولٌكً الفكر

 وصف. م303 عام  لعنابة أسقفاا أصبح ومٌالنو وروما قرطاج فً درس أن بعدو   ، الالتٌنٌة

 إلى لتحوله والشاقة الطوٌلة ةالرحل م( 788) (Confessions) اعترافات  كتابه فً أوغسطٌن

 مدٌنةكتابه  فً الهوته شرحو . الشكمذهب و ٌةوبالمان اإلٌمان تضمن الذي المسار وهو ، المسٌحٌة

 و .سار الربانً ملل كشف أنه على البشري التارٌخ إلى نظر حٌث ، م(720-700) (City of God) هللا

 اآللهة عن التخلً إلى روما سقوط اوعز الذٌن أولئك ضد المسٌحٌة عن أساسً بشكل ٌدافع كان هنا

او  . الوثنٌة فً  لكنه .فٌلسوف أعظم اعتبره الذي ، أفالطون آراء مع أوغسطٌن آراء تتوافق ما غالبا

 لألشٌاء أوضح فهم تعزٌز هً العقل مهمة أن على وأكد ، اإللهً للوحً الفلسفة أخضع الوقت نفسه 

 عن مسؤولة باعتبارها األصلٌة للخطٌئة القصوى األهمٌة على  أكدكما . اإلٌمان فً أصال المقبولة

 سبب أنٌن إلى قد ذهب أوغسطو .البشرٌة للطبٌعة المنحرفة الحالةعن و هللا عن اإلنسان ابتعاد 

 حٌث ،بنفسه االكتفاء فً ورغبته لذاته اإلنسان بحب اٌعادله البشرٌة التً الكبرٌاء هو األصلٌة الخطٌئة

" أرضٌة مدٌنة" إلى الروحٌة الحٌاة أوغسطٌن القدٌس قّسم  .الخاصنفِسه  نور هنفس   اإلنسانُ  عتبرا

 التً هللا محبة" على تقوم التً ،" السماوٌة المدٌنة" و" هللا ترك نقطة إلى تصل ذاتلل محبة" بـ تتمٌز

 .  1(CG,XIV.10–14) "الذات ازدراء حد إلى تصل

 هً المنحرفة  اإلنسان إرادة أن بما) الحرة ٌةإلنسانا اإلرادة ٌنكر ال أوغسطٌن أن من الرغم علىو 

ا فإنه ،( األصلٌة الخطٌئة إلى دتقا التً  الذٌن أولئك ألن و القدرٌة، بالحتمٌة ٌؤمن بأنه ٌوصف ما غالبا

 اختٌارهم ٌتم ال المختارونو . الخالص ٌنالون من فقط هم ، نالمختارٌ ، السماوٌة المدٌنة إلى ٌنتمون

  ، بولس القدٌس فً نشأت التً ، الحتمٌة العقٌدة هذه هً و  .معروفة غٌر ألسباب ولكن طٌبتهم بسبب

 الحالة استعادة على قادر وحده هللا أن أوغسطٌن ٌؤكدو . الحقاا قد أحٌاها (Calvin) كالفنكان و قد 

 من، التجسد هً الخطٌئة من اإلنسان خالص وسٌلة إنو . اإلنسان ٌهاعل ُخلق التً للخٌر الطبٌعٌة

 .النعمة إلى الوصول عندها اإلنسان ٌستطٌعف ،" والناس هللا بٌن الوسٌط" هو الذي ، فقط  المسٌح خالل

 الكالسٌكً األدب فً" حمقاأل" انغماسه على رجعً بأثر ندمه عن ، اعترافاته فً أوغسطٌن  أعرب و

(Confessions, I.xiii; III.ii)2 .ا ،المتحررة الدراسات وأدان  الكتبما ٌحرر حقا هو   أن إلى مشٌرا

 أخالقٌة، ألسباب المسرحٌٌن والكّتاب الشعراء إلبعاد أفالطون حجج مع تعاطف وبٌنما. فقط المقدسة

 اللوحات أن ذهب إلىفقد  .الشًء بعض مختلفة بالحقٌقة الشعر عالقة حول نظره وجهات كانت

 ولكن ،كذلك تكون أن جانب أي نٌة لها  من لٌس بالضرورة، خاطئة كانت والمسرحٌات والمنحوتات

 قصده مع اصادق كذلك ٌكون أن للفنان ٌمكن ال ، للمفارقة. تمثله ما تكون أن على القدرة عدم لمجرد

 الجمال بٌن التوفٌق هً الوسطى العصور جمالٌات مشكالت إحدى كانتلقد  . الباطل عٌشر   لم ما الفنً

 ألبرتوس مثل الوسطى القرون فالسفة من وغٌره ألوغسطٌن بالنسبة  .الروحٌة واالنشغاالت األرضً

(Albertus و ) ماغنوس (Magnus ) بونافٌنتورا و (St. Bonaventura)، ا الجمال ٌكن لم ٌا  معن

 أو مادٌةهذه   كانت سواء ، معروفة حدود بٌن نسجاممن اال عالقة تعنً إنها بل ؛ المادٌة باألشٌاء

 ، أنها على للجمال األساسٌة العناصر إلى أوغسطٌن نظر ، شٌشرون من بتأثٌرو . روحٌة أو فكرٌة

ا ، متناغم كمال ، أوالا  ٌا  ,Confessions) متسقة بنسب تنتظم   األجزاءفً   وحدةعلى أنها   ، وثان

IV.xiii).3 (ibid).  عالم روحً  ٌحتكم إلى معدل أفالطونً إطار على أوغسطٌن جمالٌات تعتمدو

على  ، حسٌة عناصر من المكون ، الفن وضع  تم ، النحو هذا على. المادي العالم له ٌخضع أعلى

                                                           
1

 ( " CG .0( 27 -28 ، عشر ،الرابع  

(Confessions, I.xiii; III.ii) (االعترافات ،  .)
2
  
3
 (Confessions, IV.xiii). 
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ا ، الروحٌة الحٌاة من واقعٌة  أقل درجة  النهائً والمعٌار ، للوجود النهائً المصدر ، هللا عن بعٌدا

 ، أفالطون تأثٌر  من جزئٌاا  تنحدر مٌتافٌزٌقٌةمثالٌة   تتبنى كانت ، إذن ، األولى الكنٌسة   للحقٌقة.

لنٌل  موثوقة طرقاا تكن لم العالم ةومالحظ الحسً اإلدراك وأن ، روحانٌة الحقٌقة أن علىمصرة 

 الخلق جالم ضمن قبوله تم ولكن واقعً غٌر باعتباره المادة عالم رفض ٌتم لم ذلك،كل  ومع . حقٌقةال

 عن تعبٌر أنه على األرضٌة األشٌاء جمال إلى ٌُنظر كان. بالطبع متواضع موقعل هاحتالل مع ، اإللهً

 عبرت لقد .هللا وحدانٌة تحاكى التً - التنوع فً وحدتها - وحدتها إلى ٌستندعلى أنه  و لهً،اإل أصلها

 هً النهاٌة فً هللا وحدة إنها: والمتعدد واحد لل الوسطى العصور فً المسٌحٌة الرؤٌة عن العالقة هذه

 من جمالها تعلن التً هللا قصٌدة هو لعالماو . العالم فً الهائل التنوع على واالنسجام الوحدة تضفً التً

 تكٌٌف فً أوغسطٌن إستراتٌجٌة عن التعبٌر تم .1.(CG, XI.18) الصحٌحٌن والتناسب التناغم خالل

 (المذهب المسٌحًالمعنون بـ )   المهم عمله فًو ذلك   المسٌحٌة األهداف مع واألدب الكالسٌكً الفكر

De Doctrina christiana  (300-700 )توجد  تأمالت معاصرة على نحو  العمل  هذا فً .م

ا هً عالمة كل: "واألشٌاء العالمات بٌن بداٌة أوغسطٌن ٌمٌز مدهش. و  كل لٌس ولكن. . . شًء أٌضا

و . بها للتمتع خرىاأل األشٌاء  بٌنما لالستخدام هً  األشٌاء بعض نإ ٌقول و  2"عالمة هو ٌضاأ شًء

 ,DDC) "للتغٌٌر القابلة وغٌر األبدٌة" األشٌاء وتلك  هللاوجه  هً الخالصةللتً  الوحٌدة األشٌاء

I.22). 3.    وجه ب التمتع إلى للوصول تعلة  مجردهً   ، لالستخدام ً هً تال األخرى األشٌاء جمٌعو

 والشكل  ، والغاٌة الوسائل بٌن الفروق والمتعة االستخدام بٌن التمٌٌز ٌشملو  4 (.DDC, I.22) هللا

 هذه تستندو  .المنشود والهدف والرحلة ، والروحً والجسدي ، والسرمدي والزمانً ، والموضوعٌة

 الالهوت فً مركزٌة كانت التً" األخرى الدنٌوٌة" و" الدنٌوٌة هذه" بٌن واسع تمٌٌز إلىأساسا  الفروق

 أن العالم جمالل حتىو ال ٌمكن    ؛ الوسٌلة منزلة فوق ٌرتفع أن العالم لهذا ٌمكن الف: لقرون المسٌحً

 أجزائه فً معناه ٌكمن الف: حرفً مغزى أي من العالم تجرٌد ٌتم وهكذا. ذاته حد فً غاٌة ٌكون

 ما إلى اإلشارة على قدرته فً ولكن ، أجزائه جمٌع بٌن ٌربط عالقات نظام فً حتى وال المعزولة

 أي العالم فً لكائن ٌكون أن ٌمكن ال. متسام هدف إلى ، آخر عالم فً إلٌه ٌشٌر ما إلى نفسه وراء

 األشٌاء وكل ،هو جلهأل فقط هللا ٌُحب أن ٌجب. هللا إلى ةشاراإل فً إال معنى أو أهمٌة أو مغزى

ب أن ٌجب األخرى ا ، ثم ومن 5.(  DDC, I. 127) هللا إلى إشارة فً ُتح   العالم فإن ، ألوغسطٌن وفقا

ا األساس فً لٌس المسٌحً هٌخبر كما  من سلسلة أو عالمة إلى ٌتحول ألنه األشٌاء من سلسلة أو شٌئا

 الطبٌعٌة العالمات بٌن  ، سوسور من قرون عدة قبل لقد مٌز أوغسطٌن 6 .(DDC, I.13) العالمات

( حرٌق نشوب إلى الدخان ٌشٌر عندما الحال هو كما) بشرٌة نٌة أي تجسد ال فاألولى ، والتقلٌدٌة

 الكتب فً هللا قدمها التً العالمات حتىو   7.(DDC, II.1–2) للتواصل البشر ابتكرها واألخٌرة

و    .الدراسة إلى تحتاجهً  و ، البشر خالل من ف بها تم التُعرٌقد   ، غسطٌنوأ ٌقول كما ، المقدسة

و . وغامضة معروفة غٌر عالمات ، مصدرٌن من كبٌر حد إلى تنبع المقدس الكتاب صعوبات أن ٌعتقد

 ٌعترفو  ؛( الٌونانٌة ، العبرٌة ، الالتٌنٌة) المقدس الكتاب لغات معرفة هو لذلك الرئٌسً العالج

ا أوغسطٌن ا الضوء ٌلقً ما بقدر مفٌد التفسٌرات تنوع بأن أٌضا  ,DDC) الغامضة المقاطع على غالبا

II.11, 12).8 ا كان لو حتى ، مكتوب هو ما كل أن نؤمن" أن ٌجب ذلك، ومع ٌا  أفضل فهو ، مخف

                                                           
1 (CG ، XI.18). 
2
 . Saint Augustine, De Doctrina Christiana (Calvin College: Christian Classics 

Ethereal Library, 2003), I.2. This translation, which I find to be particularly 

effective, is in the public domain and can be found in electronic format at: 

www.ccel.org/ccel/augustine/doctrine.iii.html. Hereafter cited as DDC. 
3
 (DDC, I 120.) 

4
 ( DDC, I.22.) 

5
 ( DDC, I. 127  ).  

6
 ( DDC, I.13 )  

7
 ( DDC, II.1–2 ) .  

8
 ( DDC, II.11, 12 
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 إلى ٌُنظرفإنه ٌجب أن   ،هنا ومن. 1(DDC, II.7) " بحكمتنا نبتكره أن ٌمكن شًء أي من وأصدق

 ٌكون أن ٌمكن ماأما . المسبقة المعرفةمعرفته  و الكلً هللا علم ٌحده ، مغلق نظام أنها على المعرفة

 مام ، بعدإلى ما   وتطلع ، جزئٌة محاكاة األبد إلى هوف البشرٌة للمعرفة التقلٌدٌة الطبٌعةمن   ذلكغٌر 

 كان إذا ما معرفة فً القارئ ستوجه التً القواعد بتوفٌر أوغسطٌن ٌهتم .هللا عند بالفعل معروف هو

ا المقدس الكتاب من معٌنة مقاطع تفسٌر ٌجب ٌا ا أو حرف ٌا  ٌجب أنه هًعنده   العامة القاعدة. مجاز

ا أخذه ٌتم مقطع أي اعتبار ٌا  مجازي أنه على" العقٌدة سالمة" أو" الحٌاة نقاء" مع متسق غٌر حرف

(DDC, III.10.)2 ا أخذا رمزي تعبٌر اتخاذ من أوغسطٌن ٌحذر ٌا  كما ،" للنفس بائسة عبودٌة" إنه. حرف

 بدنً هو ما فوق العقل عٌن رفع على قادر غٌر تكون وأن ، لألشٌاء رموزا تأخذ أن" ذلك  ، ٌقول كما

ا ضوءا  التعلٌقات هذه تلقً 3(.DDC, III.5")األبدي النور فً فذلك قد ٌعب ، ومخلوق  لالهتمام مثٌرا

ا األشٌاء ُتفهم" حٌث ، الحرفً المعنى. المسٌحٌة الرمزٌة أسس على  ,DDC" )عنها التعبٌر ٌتم كما تماما

III.37)4 ، التعبٌر ٌتم حٌث" ، ةمجازٌال التعبٌراتأما   . الجسدي واإلحساس المادٌة عالم مع ٌتوافق 

 المعنى إٌقاف ٌتمو  .وفكري روحً عالم نحو اإلدراك رفع تحاولف ،" آخر شًء فهم وٌتم شًء عن

 رموز مجرد أنها على وٌعاملها ، األشٌاء إلى المجازي المعنى ٌنظر حٌث" شٌاءاأل" عتامةل  الحرفً

 إلى عناصرهابكل   تشٌر علٌها رمزٌة داللة وإضفاء العالم شٌئٌة وإلغاء ، الحقٌقة من أعلى مستوٌاتل

 كلو . الداللة المجازٌة فً المعنى من مختلفة لمستوٌات األساس وضع تم وهكذا. اآلخرة الحٌاة

 للناس ٌمكنو   ؛ القدس الروح من المستوحاة ، المقدسة الكتب فً موجودة ةمهمال والحكمة المعرفة

 لكن. هللا كلمة فهم فً درجة معٌنة إلى  الدنٌوٌة المعرفة فروعمختلف  و البشرٌة العقل ملكة استخدام

ا ٌصعدوا أن الناس  على وٌجب ، البشرٌٌن والعقل اللغة فوق الكلمة هذه تقف النهاٌة، فً ٌا  من مجاز

. معنى له وٌعطً ٌشمله واسع مخطط فً صغٌر كجزء،  له رمزٌة نظرة إلى لعالمهم الحرفً الفهم

 ٌجب ، مفٌدة كانت إذا ، الوثنٌة المعرفة بأن أوغسطٌن و ٌرى .هللا كلمة أنه على العالم فهمٌ أن ٌجبف

 من تعلمهمما  اإلنسان ٌملكه ما كل"إن : قائال ٌحذر لكنه 5.(DDC, II.31) المسٌحً لالستخدام هاتكٌٌف

ا كان إذاأما   ؛  مؤذٌا كان إذا فهو مدان  المقدس، الكتاب غٌر أخرى مصادر  " فٌه متضمن فهو ، مفٌدا

(DDC, II.42).6  ً(المذهب المسٌحً)  من األخٌر الكتابو ف De Doctrina ، أنه أوغسطٌن ٌثبت 

 المسٌحً للواعظ مفٌدة البالغة أن حٌن فً ، ذلك ومع .البالغة فن استخدام المسٌحً للمعلم الجائز من

 بل بشرٌة حكمة لٌست عنها االستغناء ٌتم التً الحكمة وأن خاصة ، الحكمة من أهمٌة أقل أنها إال ،

 العلٌا الحكمة لهذه خادم إال هو ما ، إذن، المسٌحً الواعظو ". باأل من تنزل سماوٌة حكمة" هً

(DDC, IV.5.) 7  إن. عظٌمة خدمة تلك  كونفست ، وحكمة ةفصاحب ٌتكلم أن الواعظ استطاع إذاو 

المسٌحً   تعرٌفه وراء كمنالذي ٌهو  جٌدال سلوباأللب   اأنه أساس على للحقٌقة أوغسطٌن نظرة

 .8(DDC, IV.28) .للبالغة  الجدٌد

 

 

 

 

                                                           
1
 (DDC, II.7) 

2
 ) DDC, III.10). 

3
 ) DDC, III.5 (.  

4
 (DDC, III.37) 

5
 (DDC, II.31) 

6
 (DDC, II.42) 

7
)DDC, IV.5(. 

8
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