
 د. عبير عبد القوي سجري                           بين الدين والفلسفة        القدر اإللهي عند سكوت إريجينا 
 

 والتربوية اإلنسانية واالجتماعيةمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث 

 

195 

 القدر اإلهلى عند سكوت إرجيينا 
 بني الدين والفلسفة

Scotus Eriugena's Divine Predestination  

Between Religion and Philosophy 

 1عبري عبد القوى سجرى. د
 امللخص باللغة العربية:

تكمن إشكالية هذه الدراسة فى محاولة التعرف على ماهية موقف إريجينا من 
، ومدى أصالة هذا الموقف وذلك على غرار ما قدمه من آراء مشكلة القدر اإللهي

 تخص الالهوت والطبيعة.
ولقد عولنا على المنهج التحليلى النقدى المقارن للتعاطى مع موضوع هذه 

  الدراسة.
 ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج منها:

من التناول من لم تحظى مشكلة القدر اإللهى عند إريجينا بالقدر الكافى  -
 .الباحثين المنشغلين بالفكر الوسيط

للحديث عن  لم يفرد اريجينا مساحة كافية، فى رسالته حول القدر اإللهى، -
 الحرية اإلنسانية.

فلقد عول إريجينا على الفلسفة والجدل بشكل مبالغ فيه ازاء معالجته لمسألة  -
 ونصوص الكتاب المقدس.القدر اإللهى وذلك على النقيض من استخدامه  للدين 

 
Abstract in English: 

The problem of this study lies in trying to identify 

Eriugena'strue  position from Divine predestination,As well as the 

degree of authenticity of this position, along the lines of his own 

views in the  theology and the nature. 

                                                 
 -مدرس فلسفة العصوور الوسوطى المسويحية، قسوم الدراسوات الفلسو ية: د. عبير عبد القوى سجرى  1

  جامعة عين شمس. -كلية اآلداب



 مجلة علمية محكمة   –البحوث اإلنسانية واالجتماعية مجلة وادي النيل للدراسات و
 

(ISSN : 2536 - 9555)  

 

196 

We have relied on comparative analytical method to deal with 

the subject of this study. 

And We have reached several results as: 

- The problem  ofEriugena'sDivine predestination was not 

sufficiently addressed by researchers interested in medieval 

thought. 

- Eriugena did not apply enough space in hisTreatise On Divine 

Predestination to talk about human freedom. 

- Eriugena's Treatment inTheproblem  ofDivine predestination 

relied heavily on Philosophy and Dialictic and that on the 

contraryof the use of Religion and The texts of the Bible. 

 
 املقدمة

أسوواتذا القوور   * أبوورزJohn Scottus Eriugenaيعوود يوحنووا سووكوت إريجينووا 
. والشوووك إ  فلسوووفة إريجينوووا 2التاسوووب، بووول إنوووه يصووونف بوصوووفه أول فيلسووووف مدرسوووي

 ى،وتبرز كذلك نصورته للعقول البشور  تبصرنا بمدى ما مر به من مواقف بارزا وعتيقة،
تمثوول كوول العناصوور ال وورورية للفلسووفة  Menوأ  قوووا الحوووار ووحوودا رول كوول الرجووال 

  اإليرلندية الحقيقية.
ويمكوووون القووووول إ  إريجينووووا قوووود قلووووو المفوووواهيم المألوفووووة والمميوووو ا لفتوووورا العصووووور 

وكوووذا  وافتقوووار الصوووالة، إذ كانوووص تصووونف بوصوووفها زمن وووا للتووودر  السووولطوى، الوسوووطى،
يمكوون القووول إ  عموول إريجينووا يقتوورب موون المفوواهيم المتعووارف عليهووا  الخرافووات العامووة،

                                                 

وهوووذا يت وووال مووون اوووالل مخطو وووات القووور   * يشوووير معاصووورى إريجينوووا لوووه بوسوووم جووووان  سوووكوتوس،
وا وقبووال  ولكن ال ولقد تعددت أشكال كتابة اسمه، العاشر والقر  الالحق عليه. قد  والكثور رواج 
  وتعنى موا ن من ايرلندا. Erigenaوتم تغييره إلى  ،Eriugenaمن الناحية اللغوية هو 

 See: William Turnner, John Scotus Eriugena, Catholic Encyclopedia, 
Edited by Kevin Knight, New Advent,2012,p1. 

الفلسووفة الور يووة فووى العصوور الوسوويط،  فووى العصوور الوسوويط،توواريا الفلسووفة الور يووة  يوسووف كوور ، -2
 .70ص .2014 القاهرا، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،
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 موون حيووث التأكيوود علووى الحريووة والتخيوول وحيويووة الفكوور، فووى عصوور النه ووة اإليطاليووة،
 .3وهذا ما يجعل إريجينا ليس مجرد فيلسوف من العصور المظلمة

مجوووورد مصوووونف وجووووامب  المتقوووودمين عليووووه، والحقيقووووة أ  إريجينووووا لووووم يكوووون كسووووا ر
بوول كووا  يملووك موون قوووا الفكوور واالسووتقاللية القوودر الكووافى السووتخدا  مصووادره  تخبووات،من

  .4دو  أ  تستعبده
أسوهمص إلوى  ويثمن بعض الباحثين ما لفلسفة إريجينا من  بيعة ااصة ومنفردا،

حد بعيد فى تعديل العديد من المفاهيم والمقوالت الواردا فى كتابات السابقين عليه فى 
  .5العصور الوسطى

العلمانيووة  ولقوود كشووفص يبقريووة إريجينووا موون اووالل إتقانووه للعديوود موون المرج يووات،
وهذا إنجاز يمكن م اهاته بموا لتوموا اإلكووينى مون موهبوة  والمسيحية على حد سواء،

 .6واليهودية والعر ية من حيث معرفته الواسعة باليونانية والالتينية، مماثلة،
مووون أولوووى المشوووكالت التوووى وجووود  Predestinationوتعووود مشوووكلة القووودر اإللهوووى 

وتتبلووور هووذه المشووكلة فووى تأكيوود وجووود القوودر  إريجينووا نفسووه مطالب ووا أ  يجوود حووال  لهووا،
بحرية اإلرادا اإلنسانية. بدأت هوذه المشوكلة موب  –فى الوقص نفسه -اإللهى مب اإلقرار

                                                 
2- see: Dermot Moran,Wandering from the pass:Navigatio in the 

philosophy of John Scottus Eriugena,The crane Bag, The other Ireland 
(1976), Published by: Richard Kearney,Jastor, 2017, Vol 2, No 112, 
pp96-102.  

 دار الطليعوووة للطباعوووة والنشووور، ،3   تووواريا الفلسوووفة، العصووور الوسووويط والنه وووة، اميووول برهييوووه، -4
  .151ص ،1988 لبنا ،

ترجمووة إمووا  عبوود  ،1قسووم  ،2)موون أوغسووطين إلووى دانوو  سووكوت ،    توواريا الفلسووفة، كو لسووتو ، -5
 ،2010 القاهرا، المرك  القومى للترجمة، مراجعة وتقديم إما  عبد الفتال، ق عبيد،الفتال وإسحا

 .160ص
6- Deirdre Carabine, John Scottus Eriugena, Great Medieval Thinker, 

Oxfore uni; press, New york, 2000, p20.  
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ة و ووين كبيوور السوواقف  Gottschalkالخووالف الووذى نشووو بووين راهووو يوودعى جوتشووالك
بينمووووا ر وووويس  فلقوووود أاووووذ الراهووووو بمبوووودأ الجبوووور، .Himcmar آنووووذاد ويوووودعى هنكمووووار

وتصوواعدت المشوكلة فووى الكنيسووة مووب مووا قوود   ،7السواقفة كووا  يقووول بمبوودأ حريووة اإلرادا
ا كتابات أوغسطين المناه ة للبالجيوسية جوتشالك من آراء مستخدم 

8.* 
ووووا لوجهوووووة نظوووور جوتشوووووالك فثمووووة نوعوووووا  موووون القووووودر ا قووووودر  أولهموووووا: إللهووووى:ووفق 

 قوودر الشوورار اآلثمووين الووذين لهووم العقوواب البوودى. واآلاوور: المختووارين للحيوواا اآلبديووة.
ا موقووف جوتشووالك: فووو  الجوونس البشووري ينقسووم إلووى الخيوور  "... ويقووول إريجينووا مو ووح 

بينموووا بالنسوووبة للخيووور تكوووو  الحيووواا  ونهايوووة الشووورير هوووى العقووواب البووودى، والشووورير...
 إذ  من البين أ  جوتشالك يقر بمذهو القدر اإللهى الم دو . .9البدية"
 Theological غوووووورو أ  جوتشووووووالك بهووووووذا يقوووووور بالحتميووووووة الالهوتيووووووة وال

Determinisووجهووة  و التووالى ينكوور الحريووة وموون ثووم المسووةولية الاال يووة ل نسووا ، ؛

                                                 
 ترجمووة زكووى نجيووو محمووود، يووة،الفلسووفة الكاثوليك الكتوواب الثووانى، راسوول، توواريا الفلسووفة الغر يووة، -7

 .154ص ،2010 الهيةة المصرية العامة للكتاب،
8- See: Wayne Hankey and Lloyd D P.Gerson, John Scottus Eriugena, 

The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity, vol ii, 
Cambridge university press,2010, p831. 

رفووض فكوورا الخطيةووة الولووى ورأى أ  اإلنسووا   إقلوويم ويلوو  فووى انجلتوورا، * بالجيوووس رجوول ديوون موون
تصدى أوغسطين  كما بومكانه أ  يختار أ  يحيا حياا فا لة. بومكانه بلوغ الخالص بمجهوده،

 لراء البالجيوسية حتى أعلن كونها هر قة.
 ،1983 ،62دعووود الكويوووص، عوووالم المعرفوووة، ترجموووة فوووؤاد زكريوووا، ،2  راسووول حكموووة الغووورب، انظووور:
 . 200ص

9- John Scottus Eriugena, Treatise On Divine Predestination,trans; by 
Mary Brennan,Notre Dame Texts in medieval culturs,vol 5,John Van 
Engen editor,the medieval institute,university of notre dame 
press,Indiana,2002,p10.   
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وتشالك ق ويته ولقد قد  ج ،10نظره هذه تجعل هللا مسةوال  عن الشر الموجود فى العالم
و وووال شوووك هوووى تقووود   كموووا قووودمها بشوووجاعة وقووووا. بأسووولوب نحووووي دقيوووق فوووى الالهووووت،

 .11تفسير ا عقالني ا قابال  للتطبيق لموقف أوغسطين
أ  استقامة المعتقد وصوالل الفعوال  والنتيجة المترتبة على موقف جوتشالك هذا،

ف جوتشووالك، فووتم تحوورد آبوواء الكنيسووة راف ووين موقوو وسوورعا  مووا .12ال جوودوى منهمووا
وتمووص إدانتووه وحكووم  ،13تكليووإ إريجينووا لوودحض مووا ذهووو إليووه هووذا الراهووو الساكسووونى

 *.14وع ل فى أحد الديرا حتى ال تنتشر آراؤه الخطيرا عليه بال ندقة،
 اإلشكالية:

تكموون إشووكالية هووذه الدراسووة فووى محاولووة التعوورف علووى ماهيووة موقووف إريجينووا موون 
صووالة هووذا الموقووف وذلووك علووى غوورار مووا قدمووه موون آراء وموودى أ مشووكلة القوودر اإللهووى،

                                                 
10-see: Agnieszka Kijewska,Eriugena s De praedestinatione: The project 

of rationalization of faith and its critics,Roczniki Filozoficzne, Tom LXV, 
number 3,2017, P73.  

11- Dermot Moran, The Philosophy of John Scottus Eriugena, (Astudy of 
idealism in the Middle ages) Cambridge university press, 1990, P30.  

 .30ص ،سبق ذكره اميل برهييه، انظر: -12
13- Dermot Moran, Eriugena, Johannes Scottus, in E.Craig(ed), Routledge 

Encyclopedia of philosophy,London,2012,p1.  
14-Agnieszka Kijewska, op.cit, p72. 

جوتشالك هو بدعوة تتوسوط الطريوق بوين هر قوة بيالجيووس يشير إريجينا إلى كو  ما ذهو إليه  -*
وموون عجيووو  والبدعووة المعار ووة تلووك التووى تنكوور الحريووة اإلنسووانية. والتووى توورفض قوووا النعمووة،

والبالجيوسوووية مووون قبووول المووودافب عووون  Origenismالفارقوووات أ  إريجينوووا أتهوووم بووودوره بالصوووولية 
 .Prudentius of Troy المطرا  "برودينتيوس أوف تروى" جوتشالك،

See: Dermot Moran, John Scottus Eriugena, Standford Encyclopedia of 
Philosophy, Standford univ; Copyrights by Metaphysics Research lab, 
2016,P5.  
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وسوووف نحوواول إما ووة اللثووا  عوون موقفووه موون ق ووية القوودر  تخووص الالهوووت والطبيعووة.
 اإللهى من االل محاولة اإلجابة عن التساؤالت التالية:

: كيوووإ تنووواول إريجينوووا مشوووكلة القووودر اإللهوووى، - هووول عوووول علوووى العقيووودا والكتووواب  أوال 
أ  ركووون إلوووى الفلسوووفة والجووودل إيمان وووا منوووه بقوتهموووا  ة نظووورا المقووودس لعووور  وجهووو

 وكفايتهما للداللة على موقفه 
 هل استطاع إريجينا التوفيق بين القول بالقدر اإللهى والحرية اإلنسانية  ثاني ا: -
أ  جواءت  هل اتسم موقف إريجينا من مشكلة القدر اإللهى بالجودا والصوالة  ثالث ا: -

 ا  وتكرار ا لموقف سابقيه معالجته لها إعاد
 هذا ما سنحاول الكشف عنه فيما يلى.

ولعل أكثر المناهج مالءمة لمعالجة مو وع الدراسة هو المنهج التحليلى  املنهج:
  النقدى المقار .

 وسوف نتناول موضوع الدراسة من خالل العناصر التالية:
:  تصور إريجينا للذات اإللهية: أوًلا
 لهي.معرفة الجوهر اإل -1
 أنماط الوجود والالوجود. -2
 أقسا  الطبيعة. -3
 مكانة الفلسفة والجدل عند إريجينا. ثانياا:
 أهمية الفلسفة. -1
 فن الجدل. -2
 مشكلة القدر اإللهى: ثالثاا:
 اإلاتيار الحر ل رادا الفردية مصدر الخطيةة. -1
 تعريإ القدر اإللهى. -2
 عد  ازدواجية القدر اإللهى.اعتماد إريجينا على الفلسفة والجدل إلثبات  -3
 القدر اإللهى والعلم اإللهى المسبق. -4
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ولكننن لبننش الشننروع  ننى ًلتنند مننن التعننرف علننى المالمنني العامننة لمكانننة إريجينننا 
  ما هى؟ الفكرية  ى عصره،

باسوتثناء الفتورا التوى إلتحوق  ال غرو أ  حياا إريجينا لم يعورف عنهوا سووى القليول،
ول  المعلوموات  .Charles The Bald15 ارل الصولبفيها ببالط الملوك الفرنسوى شو
ولكووون  فلقووود ااتلفوووص الراء حوووول تووواريا مووويالده وكوووذا وفاتوووه، المتعلقوووة ببداياتوووه  ووونينة،

وتشوووير كووول  .16 877  حتوووى 800 أغلبهوووا أجمعوووص علوووى كونوووه عوووا  موووا بوووين أعووووا 
مون ثم قد  إلى فرنسوا وحظوى بر وا اواص  إلى كو  أيرلندا هى مسقط رأسه*، الدلة

ا لمدرسة القصر شارل الصلب، وعينه ر يس 
17. 

إذ بعووود توووولى شوووارلما   ولقووود عرفوووص هوووذه الفتووورا بعصووور النه وووة الكارولنجيوووة**،
و ووم العديوود موون موون اآلرا ووى  الحكووم وتحطيمووه لمملكووة اللومبووارد فووى شوومال إيطاليووا،

لوويم بصووفة اهووتم برفووب المسووتوى الثقووافى لرعايوواه فووى مجووال التر يووة والتع المتاامووة لملكووه؛
ولوووم يكووون هوووؤالء  فوجووود نفسوووه فوووى حاجوووة إلوووى ل يوووإ مووون العلمووواء والمووور ين، ااصوووة.

 .18فاستقدمهم من مختلف بلدا  أور ا متوفرين فى مملكة الفرنجة،

                                                 
  .219ص حكمة الغرب، سبق ذكره، راسل، -15
 .28ص سبق ذكره، اميل برهييه، -16

ا:  .154ص سبق ذكره، فلسفة الغر ية،اريا الت راسل، -انظر أي  
 .219ص سبق ذكره، حكمة الغرب، راسل، -
انتقووال رجووال  أبرزهووا: وثمووة عوودا أمووور أدت إلووى ذلووك، تميوو  المنوواث الثقووافى اليرلنوودى آنووذاد بالحيويووة، -*

كانوص ولقود  إلى ايرلندا حيث الما  واإلسوتقرار، -عانوه من غ وات قتالية من قبل البرابرا بعد ما –العلم
لووذا لووم يهووتم السوواقفة بالنقووا  حووول مسووألة العقا وود  ايرلنوودا بعيوودا عوون ممارسووة اإلشووراف موون قبوول رومووا،

 وانعكس على إريجينا.  مما وفر لهم مناث التحرر، الجامدا،
 .219ص حكمة الغرب، سبق ذكره، راسل، انظر:

William Turnner,Op.cit,p1. -17 
موب  751كارولنجيو  وهوم أسورا مون الفرنجوة الفوص الميوروفنجيين عوا  النه ة الكارولنجية نسبة إلى ال -**

و قيووص لهووا  و عثووص امبرا وريووة الغوورب ي عامووة الايوور، بيووا  القصووير ابوون شووارل مارتوول ووالوود شووارلما .
 .987وفى جرمانيا حتى عا   ،911السيادا فى فرنسا حتى عا  
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والوذى كوا  يمثول  ومن بين المواد التى كانص يهتم بتدريسها فى هذه الفترا الجدل،
نطقيووة الثالثووة: المقوووالت وال بووارا وكووا  مقصووور ا آنووذاد علووى كتووو آرسووطو الم الفلسووفة،

 على أ  مسوا ل فلسو ية كثيورا كانوص تعوالج فوى مناقشوات الهوتيوة، .والتحليالت الولى
 .19وكانوا يعولو  على آباء الكنيسة و الاص أوغسطين

و رغم ذلك يذهو كو لستو  إلى كو  القر  التاسب قد شهد نشا  ا تعليمي وا متودنى 
ا فكري وا أصويال  بكول موا فوى الكلموة مون معنوى،وهذا النشاط لم يبورز إبودا  وهوذا أمور ال  ع 

 إذ اتسوم العصور بمجادلوة الحفواى علوى موا هوو قوا م وتطوويره قودر اإلمكوا . غرابة فيه،
وأ  المنظومووة التووى قوودمها إريجينووا موون أهووم عالمووات القوور  التاسووب الموويالدى فووى أور ووا 

 . 20نفهى بمن لة صخرا شامخة وسط سهل عريض ساك الغر ية،
 أما مؤلفاته فيمكن تصنيفها إلى:

 Predestinationوتتمثووول فوووى رسوووالته حوووول القووودر اإللهوووى*  :كتابنننات ًلهوتينننة -1
قوال  وهى أول مصنفاته وجاءت بنواء علوى  لوو أسوقفين للورد علوى أحود الرهبوا ،

 . 21فيها بمبدأ الجبر اإللهى فطلبا من إريجينا الرد عليه
 ،22نتيجة لمعرفة إريجينوا الجيودا باللغوة اليونانيوة وجاءت :الترجمات والتعليقات -2

 مثووول "السوووماء اإللهيوووة"، ،Pseudo-Dionysiولقووود تووورجم أعموووال ديونسووويوس 

                                                                                                                       

 .7هامش ص سبق ذكره، انظر: اميل برهييه،
 .151ص سبق ذكره، كو لستو ، -18
 .69 سبق ذكره، يوسف كر ، -19
 .159ص سبق ذكره، كو لستو ، -20
بل والمترجمة عن اللغوة اإلنجلي يوة قود تعاملوص  تجدر بنا اإلشارا إلى أ  أغلو المؤلفات العر ية، -*

و وووالرجوع إلوووى كووول مووون  موووب إشوووكالية إريجينوووا موووب القووودر اإللهوووى تحوووص مسووومى "الجبووور اإللهوووى"،
 وكوووذلك إلوووى نصووووص إريجينوووا، فوووى القوووواميس، Predestination يوووة للمصوووطلال الترجموووة العر 

 يعنى القدر اإللهوى؛ Predestinationوجدنا أ  مصطلال  والمترجمة باإلنجلي ية عن الالتينية،
 لذا وجو التنويه.

 .70ص سبق ذكره، يوسف كر ، -21
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، كموووا تووورجم وعلوووق علوووى أعموووال 23"والالهووووت الصووووفى" و"التسلسووول الهرموووى"،
ولقوود منحتووه هووذه الترجمووات  Maximus Confessorماكسوويموس المعتوورف 
. كموووا تووورجم كتووواب القوووديس 24آبووواء الكنيسوووة الشووورقيينمعرفوووة أكثووور قر  وووا بفكووور 
وعلووق  وعنوانووه "الووق البشوور".Gregory of Nyssa  جريجووورى أوف نيسووا

و"الموودال فووى الالهوووت"  علووى إنجيوول يوحنووا وكووذا علووى كتووابى "عوو اء الفلسووفة"
 .Boethius25لبؤثيوس

ها اآلاور كتو بع ها بالالتينية و ع  وإلريجينا العديد من القصا د، :القصائد -3
 .26باليونانية

أهوم إ وافة فكريوة  Periphseonيعد مؤلوف "أقسوا  الطبيعوة"  :كتابات  لسفية -4
وهوذا المؤلوف  ،27 866-862وتم و وب هوذا الكتواب موا بوين أعووا  ) إلريجينا،

بوصوفه  بمن لة نموذٍ  للتفسير المبسط لكي ية النظر إلى العالم الموادى اإللهوى،
وهو يبارا عن حوار بين أستاذ  ،28ات الطبي ية اإللهيةمكان ا يملؤه مفهو  الطاق

بينمووا فووى  يتحود  فووى الكتوواب الول عوون هللا، ،29وتلميوذه ويقووب فووى امسووة كتووو

                                                                                                                       

 22- William Turnner,Op.cit,,p1.  
23- Dermot Moran,Eriugena,John Scottus,Medieval Science, Technology And 

Medicine,An Encycolopedia,Thomas Glick,Steven. J.Livesey, Faith 
Wallis,Editors Research Gate,2005,P162.  

24- Ibid,P162.   
 .161ص سبق ذكره، كو لستو ، -25

William Turnner,Op.cit,p1. -26 
 .162ص سبق ذكره، كو لستو ، -27

28- See: Iise.A.schweitzer, Strange, Beauty: Ecocritical Approaches to early 
medieval landscape, by Alfred.K.Siewers, Review,oxford uni; Jastor, 2017, 
P237.  

29- Dermot Moran, John Scottus Eriugena, Standford Encyclopedia of 
Philosophy,P10. 
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أمووا الكتووابين  الكتووابين الثووانى والثالووث؛ يتنوواول القسوومين الثووانى والثالووث للطبيعووة،
 . 30الرابب والخامس فيدورا  حول عودا الخلق إلى مصدره اإللهى

 
 تصور إرجيينا للذات اإلهلية :أوًل 

فكوورا  "رسووالة حووول القوودر اإللهووى" فووى الحقيقووة لووم نجوود فووى  يووات كتوواب إريجينووا
حيوث صواغ هوذه الفكورا بالتفصويل  متكاملة عن تصوور إريجينوا لطبيعوة الوذات اإللهيوة.

ويمكن الج   ب رورا عر  تصووره عون هللا كموا  فيما بعد فى كتابه "أقسا  الطبيعة".
كتوواب "أقسووا  الطبيعووة"، للوقوووف علووى الكي يووة التووى فهووم بهووا إريجينووا الجوووهر  جوواء فووى
 وذلك الستيعاب منهجه فى التعامل مب مشكلة القدر اإللهى. اإللهى،

 معرفة اجلوهر اإلهلى: -1
وال يعلوووم  ،31يالحووور إريجينوووا أ  الجووووهر أبعووود مووون أ  يعووورف وأنوووه وجوووود متعوووالٍ 

 –بول إ  ماهيوة هوذا الجووهر اإللهوى هللا الحقيقوى، الناس وال المال كوة شوية ا عون جووهر
يمكن تعريفوه مون قبول نفسوه وال مون قبول  ، بل إ  هللا ال32مجهولة هلل نفسه -بمعنى ما
، والشووووك أ  تركيوووو  إريجينووووا كووووا  منصووووب ا حووووول اإلشووووكالية التووووى سووووبقه إليهووووا 33غيووووره

ي يوة التوى تتمحوور حوول الك ،Dionysius The Areopagiteديونسويوس المنحوول 

                                                 

30- Darren Hibbs,Eriugena,Berkeley,and Hegel:The variety of idealism in 
The western philosophical tradition,PH.D,univ; of Arkansas, 2001, 
p107.  

31- David C.Puxly, Soul as self and mediator from Plotinus to Eriugena, 
M.A, Dalhoosie Univ Canada, 2005, P115. 

 .157ص سبق ذكره، سفة الغر ية،تاريا الفل راسل، -32
33- see: Iohannis Scotti Erivgenae, Periphyseon edited by I.P.Sheldon-

William,The Dublin Institute for Advanced Studies, Dublin, 1972, B2, 
28, p139.  
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والتعبيور عنوه  التى يمكن من االلها إدراد الجوهر اإللهى غير المفهوو  فوى حود ذاتوه،
 .34من االل تجلياته فى الخلق

ولقود أاووذ إريجينووا عوون الفال ونيووة المحدثووة كووو  هللا هووو المبوودأ الووذى انبثقووص منووه 
ل يقوووو  كموووا أنوووه هوووو الغايوووة التوووى تعوووود إليهوووا كووول الشوووياء مووورا أاووورى. جميوووب الشوووياء،

كما أنه النهاية التوى تبحوث عنهوا جميوب  "...هو مبدأ كل الشياء التى القها، إريجينا:
 .Immutable"35 والثابتة eternalإذ ر ما تجد فيه راحتها البدية  الشياء،

الحووووس  ويو ووووال إريجينووووا أ  هنوووواد ثووووال  قوووودرات معرفيووووة للوووونفس اإلنسووووانية وهووووى:
ومون ثوم فوو  معرفوة هللا  Intellectلفكور وا ،Reason والعقول ،Inner sense الوداالى
 أولها: معرفة هللا من االل اإليما  البسيط به وذلوك مون اوالل الكتواب المقودس. ثالثية.

معرفوة هللا  ثالثهوا: ثانيها: معرفة هللا بواسطة العقل عن  ريق تجلياته فوى العوالم الموادى.
وصول إريجينوا  ل كبير،و عد جدا .36أى من االل ما يستقر فى الوجد من االل الفكر،
والعقول اإلنسوانى لويس فوى  فالوذات اإللهيوة ال تسوتطيب معرفوة نفسوها، إلى  ريوق مسودود،

ا، مقدرتووووه معرفووووة شووووىء عوووون هللا، واليسووووتطيب معرفووووة ماهيووووة هللا  باسووووتثناء كونووووه موجووووود 
 .37بوصفه الجوهر المكو  لألشياء فى الخلق

 Negativeالالهووت السولبى  وهكذا وجد إريجينا الحل فى السلو، أى باستخدا 
Theology .بمعنى آار، اسوتخدا  تصوريحات سولبية لتو ويال مكانوة  للتعبير عن هللا

فالالهوت السلبى بهذا يكوو  محاولوة وصوف وتأمول للطبيعوة  هللا المتعالية فوق الخلق؛

                                                 

34- Deirdre Carabine,The unknown God,Negative Theology in Platonic 
Tradition: Plato to Eriugena,Peeiers press,Louvain,1995,P306.  

35- Iohannis Scotti Erivgenae, Periphyseon, op.cit, B2,2,p9.  
36- See: Julio Burunat, Faith and Reason in The thought of John scottus 

Eriugena, PHD Fordham university, NewYork, 1984, P89.  
 ne,The unknown God,op.cit,P317.  Deirdre Carabi -37 
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ووا ل 38اإللهيووة موون اووالل إنكووار كوول الصووفات اإللهيووة التقليديووة فلقوود مثوول  ،otten. ووفق 
 وت السوولبى أداا مفيوودا إلريجينووا مكنتووه موون توسوويب نطوواق إدراد العقوول اإلنسووانى،الالهوو

حتوى لوو لوم  أو ما يتجواوز الطبيعوة، والنظر فى وجود هللا من الداال بدال  من الخار ،
 .39يتم التوصل لنظرا كاملة لمفهو  اللوهية

  Affirmative Theologyوقوود يبوودو أ  ثمووة تعوور  بووين الالهوووت االيجووابى
تعووووار  بووووين كوووول موووون نوووووعى الالهوووووت  ولكوووون إريجينووووا يقرأنووووه ال الالهوووووت السوووولبى،و 

"...عنودما  يقوول إريجينوا: اإليجابى والسلبى، وذلك عنود تطبيقهموا علوى الوذات اإللهيوة.
سوووف نوورى بو ووول كووافى أ  هووذين االثنووين، قوود  نصوول لوجهووة نظوور موون التعقوول التووا ،
وذلوووك حوووين  ت ووواد بينهموووا بالتبوووادل،لووويس ثموووة  يبووودوا  مت وووادين كووول منهموووا ل اووور،

وا وذلوك بكول  يطبقو  على الطبيعة اإللهية، ولكن نجدهما منسجمين مب بع هما بع  
  .40السبل وفى كل نقطة فيهما"

حيوووث  فوووى الهوتوووه السووولبى، ولقووود مووو   إريجينوووا بوووين مختلوووف العناصووور الفلسووو ية،
إال أ  هووووووذه  ونانيوووووة.والمسوووووويحية الالتينيوووووة وكووووووذا الي اسوووووتعا  بالفال ونيووووووة المحدثوووووة،

ا، ا واحود  وا لتشوكل نسويج  مموا أحود   العناصر المم وجوة كانوص ال تتووءا  و ع وها بع  
وووا موووا مووون االرتبووواد، مثووول الوووذى حووود  نتيجوووة تقابووول موقوووف كووول مووون ديونسووويوس  نوع 

                                                 

38- See: Willemien Otten, The Anthropology of Johannes Scottus 
Eriugena, E.J.Brill, Leiden, NewYork, 1991,P48.  

39- Willemien Otten, Nature Religious Force in Eriugena, Emerson, 
Fordham uni; press, NewYork, 2008, P357. 

 نقال  عن:
Margaret P.Twomey, Towards enhanced divine– human-earth relation: 

Achristian- Buddhist contribution, PHD, university college cork, Ireland, 
2014, P92.  

40- Iohannis Scotti Erivgenae,Periphyseon,edited by I.P.Sheldon-
William,The Dublin Institute for Advanced Studies,Dublin,1968, B1,P81. 
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. والشووك أ  التووأثير الكبوور لتمييوو  إريجينووا بووين نوووعى 41وأوغسووطين إزاء تلووك المسووألة
 –فوووو  الالهووووت السووولبى عنووود إريجينوووا كوووا  لديونسووويوس، لسووولبى،الالهووووت اإليجوووابى وا

ا لنطواق حودود علوم الالهووت السولبى  -والموجود فى كتابه "أقسا  الطبيعة" يشكل توسع 
 "...لقود ذكرنوا أنوه ثموة فورعين أسومى لالهووت، هو إريجينا يقوول: . وها42الديونسيوسى

والوذى جو    ديونسويوس المنحوول،بول بالمرج يوة إلوى القوديس  وأ  هذا لم نقلوه بأنفسونا،
ترى موا هوى أهوم مالموال  والسؤال اآل ، 43بجالء كو  علم الالهوت ينقسم إلى ج ءين"

 الالهوت السلبى عند ديونسيوس  
وا لونهج آبواء  بداية لقد كا  نهج ديونسيوس فوى التعامول موب مسوألة الالهووت مخالف 

دأو  بووالالهوت السوولبى لتأكيوود بوورغم أ  أبوواء الكنيسووة كووانوا يبوو الكنيسووة السووا د آنووذاد.
ا لمعرفوة هللا عون  الالهوت اإليجابى، نجد ديونسيوس يرى فى الالهوت اإليجابى تمهيد 

إذ إ  إيجووواب الصوووفات للمخلوقوووات يووودل علوووى عووود  لياقتهوووا   ريوووق الالهووووت السووولبى،
 و التالى فالمعرفة السلبية أصدق تعبيور ا، وجو سلبها عنها؛ لذا لوصف الذات اإللهية؛
 .44وال قة بالذات اإللهية

ويرى ديونسيوس أنه من الواجو علينا إثبات كل صفات الشياء الموجودا للذات 
لنوه يعلوو  ولكون الكثور مالءموة أ  ننفوى جميوب هوذه الصوفات عنوه، اإللهية وتأكيودها،
وأكووود ديونسووويوس علوووى  ووورورا أال نعووود السووولو فوووى تعوووار  موووب  علوووى كووول الشوووياء.

 .45ر أبعد من ذلكإذ إ  الم اإلثبات،
                                                 

40- See: Deirdre Carabine, The unknow God,Op.cit,P302. 
41- Ibid, P321.  
43- Iohannis Scotti Erivgenae, Periphyseon, op.cit, B1,P81.  

 .57ص سبق ذكره، يوسف كر ، -44
45-See:Dionysius The Areopagite, Dionysius The Areopagite Works 

(1897), Mystic Theology, Caput 1, section 2, Trans by John Parker, 
Grand Rapids, Mi:Christian Classics Ethereal Library, London, 1897, 
Date Created: 2005, p68.  
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كووأ  نقووول  إذ  يوورى ديونسوويوس أ  ثمووة الهوت ووا إيجابي ووا يعبوور عوون الووذات اإللهيووة،
أ  هللا هو الحق والخير والجوهر وغيرها من الصفات التى ال يمكون إ القهوا إال علوى 

غير أ  مثل هذه اللفواى التوى تعبور عون الصوفات اإليجابيوة هلل ال تعود  الذات اإللهية،
كوووو  هوووذه الصوووفات أو  ولعووول مرجوووب ذلوووك، ذا فهموووص فوووى إ وووار الرم يوووة؛صوووا بة إال إ

 .46والذات اإللهية ال  د لها المحموالت لها أ داد،
ولقووود اتبوووب إريجينوووا موووا ذهوووو إليوووه ديونسووويوس مووون كوووو  الحفووواى علوووى الووودالالت 

يجووو أ  تووتم موون اووالل التسووليم بووأ  قوودرا اإلنسووا  علووى تصووور الووذات  المتعلقووة بووا ،
و التووالى يجووو أ  يكووو   عجوو  عوون أى حموول علووى الووذات المتعاليووة المطلقووة؛اإللهيووة ت

ولكن يظل ثموة فوارق حيووى  47superlative ذلك من االل االستعارات المغالى فيها
فالهووووت إريجينوووا  ومووودهش بوووين الالهووووت السووولبى عنووود كووول مووون ديونسووويوس وإريجينوووا،

لوصوول إلوى الوحودا موب الوذات يكافال بال هوادا لتطهير نفسه وتصوراته عن هللا بغيوة ا
 .48اإللهية

بدايووة البوود موون التأكيوود  أمووا فيمووا يتعلووق بمعرفووة هللا موون اووالل تجلياتووه ومخلوقاتووه،
علوووى أ  إريجينوووا هنوووا ينظووور إلوووى الوووذات اإللهيوووة بوصوووفها دااووول نظوووا  الطبيعوووة ولووويس 

 ولوووذا جووواء تعريوووإ إريجينوووا للطبيعوووة واسوووب النطووواق لتشووومل كووول شوووىء، فهوووى اارجهوووا،
 Non beingوغيور الموجوود Beingموع كل الشياء" بما فوى ذلوك الموجوود منهوا "مج

 كوم ذكرنوا، "إذ  الطبيعوة هوى اسوم عوا ، ، يقوول إريجينوا:49هللا والخلوق على حود سوواء،
 .50تلك الموجودا والتي ال وجود لها" لكل الشياء،

                                                 
 .157ص سبق ذكره، تاريا الفلسفة الغر ية، راسل، -46

David C.Puxly, op.cit,P115. -47 
arabine,The unknow God,P321.Deirdre C -48 

49- Dermot Moran, Eriugena,John Scottus,Medieval Science, Technology 
And Medicine,op.cit,P162.  

50- Iohannis Scotti Erivgenae, Periphyseon,op.cit,B1,P37.  
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ة وغينر إذن لقد رأى إريجينا أن خير سنبيش للتعبينر عنن النذات اإللهينة المتعالين
 المعرو ة حتى لذاتها ،يكون من خالل الالهوت السلبى وحده.

 أمناط الوجود والالوجود: -2
لقد ناقش إريجينا مسألة أنمواط الوجوود والالوجوود الخمسوة فوى صوفحات قليلوة مون 

لكوووى يركووو  علوووى فكووورا أ  عووود  معرفوووة الحقيقوووة هوووو فوووى ذاتوووه  كتابوووه "أقسوووا  الطبيعوووة"
 .52لم تكن شاملة إال أ  جميعها تنطبق على الطبيعة وهذه النماط وإ  .51معرفة

يقسوووم الوجوووود إلوووى   نننى الننننم  ا ولويتنووواول هوووذه النمووواط علوووى النحوووو التوووالى: 
. فووى هووذا الوونمط يوورى إريجينووا أ  الشووىء الووذى يقنعنووا بووه العقوول أنووه 53أعوورا  وجووواهر

هووذا  إذ  يتمحووور ؛54فهووذا الشووىء يكووو  موجووود فووى الحقيقووة وكووذا الحووواس، موجووود،
الشوو   .55الوونمط علووى قوودرا اإلنسووا  علووى إدراد الشووياء موون اووالل الحووواس أو العقوول

ومووا يخوور  عوون نطوواق  الووذى يمكوون إدراكووه عوون  ريووق الحووواس أو العقوول فهووو موجووود،
وفووق هووذا الوونمط يووتم تحديوود الوجووود وفووق  بمعنووى آاوور، .56الحووس والعقوول فووال وجووود لووه

 .57المعايير المعرفية
هنووا إريجينووا للموجووود والالموجووود موون اووالل توودر  والطبووا ب  ينظوور :النننم  الثننانى

المخلوقة وااتالفها والتى تبدأ من الطبا ب العقلية والموجودا فى أعلوى السلسولة بوالقرب 
ا، ، 58وهوى المخلوقوات العاقلوة وغيور العاقلوة من هللا وتنحدر إلى المخلوقات الكثر بعد 

                                                 

Deirdre Carabine,The unknow God,op.cit,P316.  See:-51 
John Scottus Eriugena,op.cit ,p38.Deirdre Carabine,-52 

 ،3ط دار القلوم لبنوا ، وكالة المطبوعوات الكويوص، فلسفة العصور الوسطى، عبد الرحمن بدوى، -53
 .51، ص1979

54-see: Iohannis Scotti Erivgenae,Periphyseon,op.cit ,B1,P39  
Darren Hibbs, Eriugena,Berkeley,and Hegel,op.cit, P107.-55 

rdre Carabine,John Scottus Eriugena,op.cit ,p38.Dei-56 
57- Dermot Moran, The philosophy of John Scottus Eriugena, op.cit, P219. 
58- Iohannis Scotti Erivgenae, Periphyseon,op.cit, B1,4,P41. 
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وهنووا  .59للكا نووات فووى الكووو  اإلريجينووىفهووذا الوونمط يرتكوو  علووى فكوورا التوودر  الهرمووى 
أى وفووووق  بيعووووة النظوووور إلووووى  يقسووووم الموجووووودات حسووووو ترتيبهووووا تصوووواعدي ا أو تنازلي ووووا،

أموا إذا نظور إليوه مون  فهوو موجوود. فوذا نظر إليه من جهة ما هوو أعلوى منوه، الشىء،
 .  60فهو غير موجود جهة ما هو أدنى منه،
فوووى  التوووى صووونب منهوووا العوووالم، الووووفيرا، ، يتعلوووق بالشوووياء المر يوووةالننننم  الثالننن 
؛ 62وتلك المحتملة الوجوود . حيث يمي  بين الشياء الموجودا بالفعل،61عالقتها بعللها
ا فى المادا والصورا والمكا  وال موا ؛ بمعنى آار،  يمي  بين الشىء إذا أصبال وا ح 

و ووين شووىٍء  .visibleأى إذا كووا  كيان ووا متطووور ا ج  ي ووا كووا  أو كلي ووا فووى العووالم المر ووى 
  .63أى كياٍ  محتمٍل لم يثبص نفسه بعد فى العالم آار يفتقر إلى الوجود،

إذ تسوووتمد وجودهوووا  يخوووص هوووذا الووونمط الشوووياء المتأملوووة بالعقووول، ،الننننم  الرابنننع
يتسووم هووذا الوونمط بكونووه أكثوور أفال ونيووة موون  .64الحقيقووى موون اووالل تأموول العقوول لهووا

وحوودها هووى الموجووودا  Intelligibleاء العقليووة إذ يوورى أ  الشووي ،formحيووث الشووكل 
ور مووا ال يمكوون الوصووول  فووى حووين أ  تلووك التووى تنطوووى علووى التغيوور والطفوورا، بالفعوول.

 Bodyويترتووو علووى ذلووك أ  أى جسوود  ليسووص موجووودا؛ إليهووا إال موون اووالل الحووواس،
ليس لوه  والتغير والعالم ال منى، بهذا المعنى، Generationمشارد فى عملية التوالد 

 .65وجود

                                                 

Darren Hibbs, Eriugena,Berkeley,and Hegel,op.cit P107. -59 
 .52ص سبق ذكره، دوى،عبد الرحمن ب -60

61- Iohannis Scotti Erivgenae,Periphyseon,op.cit ,B1,5,P43  
62- Dermot Moran,The philosophy of John Scottus Eriugena ,op.cit, P223. 

Darren Hibbs, Eriugena,Berkeley,and Hegel,op.cit, P108. -63 
64- Iohannis Scotti Erivgenae,Periphyseon,op.cit ,B1,6,P45.  
65- Dermot Moran,The philosophy of John Scottus Eriugena, op.cit, P224. 
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فقوودت  ، فمنووذ سووقو ها موون الجنووة،66يتعلووق بالطبيعووة اإلنسووانية ،النننم  المننام 
 نقووول إنهووا غيوور موجووودا، –بمعنووى مووا –و التووالى وجوهرهووا الحقيقووى؛ صووورتها اإللهيووة،

تعوووود لطبيعتهوووا  وعنووودما تسوووتعد الطبيعوووة اإلنسوووانية نفسوووها مووون اوووالل النعموووة اإللهيوووة،
 .67وتصبال موجودا
لتصنيإ السابق لنماط الطبيعة حصر إريجينا كول الشوياء الموجوودا من االل ا

 وغير الموجودا فى الكو  كما إرتآه.
 أقسام الطبيعة: -3

والعوووودا  Processionيجسووود تقسووويم الطبيعوووة الر ووواعى إلريجينوووا مسوووألتى النشوووأا 
Return ولقوود جوواء تقسوويم إريجينووا 68إلووى الواحوود وهووو مو وووع الفال ونيووة المحدثووة .

  بيعووة تخلووق وال تخلووق.)هللا ، و بيعووة ال تخلووق وتخلووق -لطبيعووة علووى النحووو التووالى:ل
و بيعوووة ال تخلوووق وال  و بيعوووة تخلوووق وال تخلوووق )الكا نوووات ال منيوووة ، )العلووول الولوووى ،

 .69)هللا  تخلق
 وثمة عدا مالحظات على هذا التقسيم يمكن إجمالها فى التالى:

فالجودل ال يتعلوق  نوه اسوتخد  الجودل،يت ال من قسمة إريجينا للطبيعوة كيوإ أ -
بووول اسوووتخدمه إريحينوووا لوصوووف بنيوووة الواقب.ويشوووير  بالكلموووات أو الفكوووار فقوووط،

القسما  الول والرابب إلى هللا بوصفه البداية والنهاية لكل الشياء، حيوث إنهوا 
 .70بأكملها تصدر عنه وتعود إليه

                                                 
66- Iohannis Scotti Erivgenae,Periphyseon,op.cit ,B1,7,P45.  
67- Deirdre Carabine,John Scottus Eriugena,opcit,p40.  

Darren Hibbs, Eriugena,Berkeley,and Hegel,op.cit ,P106. -68 
 .157ص تاريا الفلسفة الغر ية، سبق ذكره، راسل، انظر: -69

See also: Iohannis Scotti Erivgenae,PeriphyseonB1,Opcit ,P37 
70- Julio Burunat,op,cit,P113.  
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 .71السبو والنتيجة القسما  الثانى والثالث فيعبرا  عن وحدا العالقة بين -
محاولة للكشف عن ماهيوة الطبيعوة التوى  هذا التقسيم فى مجمله من قبل إريحينا،

 .72هى يبارا عن جدلية العالقة بين الوجود والالوجود
ا:
ً
 مكانة الفلسفة واجلدل عند إرجيينا ثاني

 أهمية الفلسفة: -1
ذ أ  كليهموا صوادر إ تجدر اإلشارا إلى كو  إريجينا لم يفرق بين الودين والفلسوفة،

وكالهمووا مكموول ل اوور ول  معووانى الكتوواب  فووال تعووار  بينهمووا، عوون الحكمووة اإللهيووة،
 ااتيوار المعنوى الكثور مالءموة، –من االل استخدا  العقول –فيمكننا المقدس متعددا،

. بول نجود إريجينوا 73بل يتعدى المور ذلوك فبومكاننوا تأويول موا ورد فوى الكتواب المقودس
وهوذا يت وال مون نوص كوال   ين والفلسفة بوصفهما وجهين لعملوة واحودا،يتعامل مب الد

 "...يترتوووو علوووى ذلوووك أ  الفلسوووفة الحقيقيوووة هوووى العقيووودا الحقيقيوووة، إريجينوووا إذ يقوووول:
  .74العقيدا الحقيقية هى الفلسفة الحقيقية" والعكس،

إ  فكوووورا إريجينووووا عوووون اإلنسووووا  بوصووووفه صووووورا هلل أدت مباشوووورا إلووووى تأييوووود القوووووا 
  .75مطلقة للعقل اإلنسانىال

ومووون الغريوووو أ  إريجينوووا قووود أدرد أ  رحلتوووه فوووى العقووول سوووتؤدى بوووه إلوووى المنفوووى 
ولكون إريجينوا آثور الثوراء  وأ  رحلته هذه سووف تحيود عون المسوار النمووذجى، الكنسى،

                                                 
71- Dermot Moran, John Scottus Eriugena, Standford Encyclopedia of 

Philosophy,Op.cit,p10  
72-see: Deirdre Carabine, John Scottus Eriugena,op.cit,p30. 

 .71ص سبق ذكره، انظر يوسف كر ، -73
74- John Scottus Eriugena, Treatise On Divine Predestination,op.cit,p7  

Dermot Moran,Wandering from the pass,op.cit,P98. -75 
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ومون الممكون أ  هوذه الشوياء مثلوص حواف  ا للفيلسووف  والقوا والحقيقة فى هوذه التجر وة،
 .76للطعن على الواقب القا ماليرلندى 

وأ  الفلسوووفة أو  ولقوود زعوووم إريجينوووا أنوووه ال يمكووون لحوود داوووول الجنوووة إال بالفلسوووفة،
ووا للوودين؛ الفلسووفة هووى  -كمووا سووبق وذكرنووا -وذلووك لنووه السووعى وراء الحكمووة لوويس مخالف 

كموا أنوه لوم يفورق بوين  الودين الصوحيال هوو الفلسوفة الحقيقيوة. والعكوس، الدين الحقيقى،
لنهمووا قا مووا  علووى  سووفة والالهوووت فيمووا يتعلووق بووالفكر والر ووا المسووتمدين منهمووا،الفل

بموووا فوووى ذلوووك الكتووواب المقووودس والدب المسووويحى  كووول مصوووادر الحقيقوووة المتاحوووة لوووه،
 .77المبكر
 فن اجلدل: -2

 لقد كا  التعليم فى القر  التاسب الميالدى فى ثال  درجات:
وووا للمرشووو - وووا للمووودنيين.تعلووويم الدرجوووة الولوووى كوووا  إزام  وأهوووم  حين للكهنووووت ومفتوح 

 مواده القراءا والكتابة ومبادئ الالتينية الدراجة وشرل الكتو الدينية.
 وتكو  على مجموعتين: تعليم الدرجة الثانية وهو تعليم الفنو  الحرا السبعة، -

 مجموعة ثالثية: تتكو  من الجراما يقا والخطابة والجدل )وكا  يمثل الفلسفة .
 تتكو  من العلو  السابقة باإل افة إلى الطو. ر ايية: ومجموعة

وسووميص علووو  المجموعووة الر اييووة  سووميص علووو  المجموعووة الثالثيووة بووالعلو  العقليووة،
 بالعلو  الوجودية حيث تناولص حقا ق مستقلة عن العقل.

 ولقد جاء ترتيبها متأار ا، تعليم الدرجة الثالثة وهو يختص بتعليم الكتو المقدسة، -
 .78ل رورا الدرجتين السابقتين لفهم النصوص لغوي ا وتاريخي ا وعلمي ا

                                                 
76- Ibid, P99.  
77- James Mcevoy, Happiness in the intellectual life, The Cambridge 

companion to Medieval philosophy,edited by A.S.McGrande,P266. 
 .68ص سبق ذكره، يوسف كر ، -78



 مجلة علمية محكمة   –البحوث اإلنسانية واالجتماعية مجلة وادي النيل للدراسات و
 

(ISSN : 2536 - 9555)  

 

214 

 وكما سبق وآشرنا فلقد كا  إريجينا مهتم ا بوصالل المعايير التعليمية فى عصوره،
أو بشووكل أكثوور دقووة، مفهووو  محوودد عوون  وذلووك موون اووالل تقووديم مفهووو  محوودد للمعرفووة،

ا أساسووي ا موون هووذا اإلصووال الفلسووفة. هووو إعووادا التأكيوود علووى مووا تل بووه  ل،ولقوود كووا  جوو ء 
ومووون ثوووم اتبوووب إريجينوووا منهجيوووة بؤثيووووس فوووى كتابوووه  الفنوووو  الحووورا* مووون دور أساسوووى.

وفوى الحقيقوة  . ولم ينكر إريجينا أهمية الفنوو  الحورا للفلسوفة،De trinitate79 الثالو 
بوول  لووم ي ووب كاتووو فووى زمنووه مثوول هووذا التأكيوود الها وول علووى دور هووذه الفنووو  للفلسووفة،

 .80وللحياا اإلنسانية بصفة عامة
موووب  ولقووود حووواول إريجينوووا الجموووب بوووين المفهوووو  التقليووودى الغر وووى الالتينوووى للجووودل،

الووديالكتيك السوولبى اليونووانى الفال ووونى، إليجوواد فهووم جديوود للجوودل الووذى يشووبه أسوولوب 
ثول الوذى ينبوب مون شيشورو  و ؤثيووس، يم المثاليين المتأارين. والفهم الالتينوى للجودل،

ا منظموة تتصوارع فيموا بينهوا. تفسير ا لجدل أرسطو، وجودل  الذى كا  يراه بوصفه حجج 
بوصوووفه مقابووول  ،Believableأو المعتقوود   Probableأرسووطو يتعامووول مووب الممكووون

ا مستمدا من المبادئ الثابتة، .Certainلليقين  أما  والجدل بهذه الصورا ال يقد  حجج 
هوووو الحفووواى علوووى عووود  إمكانيوووة إ وووافة أى جديووود  فقووود كوووا  اتجووواههم الكوووارولينجيين،

التووى تمثوول فووى ذاتهووا نموواذ  كاملووة  حيووث إنهووا تحتوووى علووى الفنووو  مكتملووة، للفلسووفة،
ولقود اتبوب الكوارولينجيين  وهى ثابتة وال يمكن تغييرها بأى شكل من الشكال. للمعرفة،

ا ال أ  مثووول هوووذه إ .81أوغسوووطين فوووى االعتقووواد بوووأ  الفنوووو  نمووواذ  ثابتوووة ال تتغيووور أبووود 
                                                 

أشار إريجينا إلى الاطاء التوى وقوب فيهوا جوتشوالك إزاء مشوكلة القودر اإللهوى جواءت نبعوص مون  -*
 افتقاره لتعلم الفنو  الحرا.

 انظر:
-Jhon Chistian Macinnis, The Harmony of all things: Music, Sool, and 

Cosmos in The writing of, Florida state univ; PHD, 2014, P19. 
79-See: Agnieszka Kiewska,Eriugena s De praedestinatione,op.cit, P83. 
80- Dermot Moran, The Philosophy of John Scottus Eriugena,op.cit, P130. 

Ibid,P123:129   -81 



 د. عبير عبد القوي سجري                           بين الدين والفلسفة        القدر اإللهي عند سكوت إريجينا 
 

 والتربوية اإلنسانية واالجتماعيةمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث 

 

215 

حتووى تووم  التصوونيفات التقليديووة للفلسووفة حوودت بشوودا موون إمكانيووة تطوووير علووو  جديوودا،
 .82وأاير ا حطم هذا اإل ار الجامد إحياء أرسطو،

فوووو  إلموووا  إريجينوووا بالثقافوووة المسووويحية البي نطيوووة قووواده نحوووو تطووووير مفهوووو  جديووود 
ا سووولبي ا،ومووون اوووالل اليونوووانيين عووودل فهموووه للجووودل ل لطبيعوووة الفلسوووفة، توووم  يشووومل بعووود 

للتطبيووق علووى  -حيووث يطبووق علووى هللا موون امتووداد السوولوب الشوورقى السوولبى، -تطووويره
الطبيعووووة البشوووورية والعووووالم. بوووول إ  مفهووووو  إريجينووووا للجوووودل كووووا  ينطوووووى علووووى إمكانيووووة 

فوووو  عمليوووات العقووول موووا هوووى سووووى عمليوووات  تو ووويال النشووواط الطبيعوووى للعقووول ذاتوووه،
 . 83جدلية

تعد الفنوو  نمواذ  أزليوة  لكتاب الكارولينجيين ولوغسطين و ؤثيوس،إذ  بالنسبة ل
 ولقد جعل إريجينا من أوغسطين مرج ية لوه، -تتجاوز النشاط المتغير للعقل للمعرفة،

فلقووود جعووول مووون  ولكنوووه قووود  منظوموووة مختلفوووة عووون المعرفوووة لوووم تطوووور مووون قبووول الفا وووه.
تمثووووول فوووووى الاوووووالق والفي يووووواء التصووووونيإ الثالثوووووى للفنوووووو  الحووووورا أو الفلسوووووفة والوووووذى ي

ا ر وووواعى، والمنطووووق، وذلووووك موووون اووووالل دمووووج علووووم الالهوووووت فووووى نظووووا   جعلووووه تقسوووويم 
منحي وا  من البين تتبب إريجينا منهج أوغسطين فى تبنيه للجدل الفال وونى، .84الفلسفة

 ترى ما هى أهم مالمال هذا الجدل الفال ونى  الجدل الرسطى جانب ا.
المونهج الموؤدى إلوى المعرفوة العقليوة الموجوودا فوى عوالم الجدل عنود أفال وو  هوو 

وعوورف أفال ووو  الجوودل فووى محوواورا الجمهوريووة بأنووه الموونهج الووذى يرتفووب موون  المثوول،
دونمووا الحاجووة  المحسوووس إلووى المعقووول عبوور االنتقووال موون فكوورا لاوورى بواسووطة فكوورا،

أشومل ولكوى نوتفحص أى تصوور البود أ  نورده إلوى تصوور آاور  لى شىء محسووس.
حتووى نصوول إلووى التصووور أو  وهووذا الايوور إلووى تصووور ثالووث أعووم موون الجميووب، منووه،

                                                 

Ibid,P131. -82 
83- Ibid, P123-124.  
84- Ibid, P 130.  
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. ولقود لعوو الجودل 85صواعد وهوابط وللجودل  وريقين: المثال العلى وهو مثال الخير.
ووووا فووووى نظريووووة العلووووم الفال ونيووووة، إذ كووووا  موووون أهووووم المبووووادئ التووووى و ووووعها  دور ا مهم 
والتوى تمثول العوالم  ل التى يسوعى إليهوا العلوم،أفال و  ليتم بواستطها الوصول إلى المث

 .86الثابص الواحد لكل العوالم المتغيرا
اسووتخدمه فووى  وإيمان ووا موون إريجينووا بومكانيووات العقوول وقدراتووه وكووذا الجوودل وأهميتووه،

 فمسووألة االنبثوواق والعووودا واللووذا  يحوودثا  علووى المسووتوى الميتووافي يقى، نطوواق الطبيعووة،
ولعل هذا يشرل الكي ية التى ينظور بهوا إريجينوا إلوى مكانوة  نى،المجرد من التاريا ال م

وهكذا تكوو  العقالنيوة ليسوص مجورد  الذى يل به فى عالم الطبيعة بأكمله. العقل والدور
وهوى  وانفتوال علوى التجر وة. بقدر ما هى مي ا إلهية، إحدى الهبات الموروثة ل نسا ،

 .87ريوهاتها الخاصةوالتى تكتو سينا فى الحقيقة مجهولة لذاتها،
معبوورا عوون حيوواا  فووو  الفلسووفة بالنسووبة إلريجينووا تصووبال أداا ووسوويلة العقوول نفسووه،

وتتكشوووف وتتطوووابق فوووى  العقووول اإلنسوووانى فوووى حركاتوووه الجدليوووة أثنووواء االنبثووواق والعوووودا،
فووو  إريجينووا يوورى أ  عموول  عووالوا علووى ذلووك، انسووجا  تووا  مووب حركووات الكووو  نفسووه.

وو ووا بنشوواط العووودا إلووى هللا،الفلسووفة يوورتبط ارتبا   فووالرول تعووود إلووى هللا موون اووالل  ا وثيق 
 .88الفلسفة

إ  موووونهج إريجينووووا الجوووودلى الووووذى يطوووووره فووووى مسووووألة الطبيعووووة موووون اووووالل فكرتووووى 
االنبثووووواق والعوووووودا علوووووى المسوووووتويين المعرفوووووى )أى الطريقوووووة التوووووى يعمووووول بهوووووا العقووووول 

                                                 
دار  بووواء للطباعوووة والنشووور  الفلسوووفة اليونانيوووة تاريخهوووا ومشوووكالتها، أميووورا حلموووى مطووور، انظووور: -85

 .179-178ص ،1998 القاهرا، والتوزيب،
دار  د أرسووطو،دراسووة فووى منطووق المعرفووة العلميووة عنوو نظريووة العلووم الرسووطية، مصووطفى النشووار، -86

 .49-48ص ،1995 القاهرا، ،2ط المعارف،
87- Dermot Moran,Wandering from the pass,opcit,P100.   
88- Dermot Moran, The Philosophy of John Scottus Eriugena ,op.cit, 

P124. 



 د. عبير عبد القوي سجري                           بين الدين والفلسفة        القدر اإللهي عند سكوت إريجينا 
 

 والتربوية اإلنسانية واالجتماعيةمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث 

 

217 

الحقيقووة ثمووة عالقووة تووداال فووى فووى  أو النطولوووجى ) ريقووة بنيووة الواقووب . اإلنسووانى ،
 .89فكر إريجينا بين الواقب من جهة وماهيات البنيات الواق ية للعقل اإلنسانى

يحوورر العقوول اإلنسووانى موون سووجن المكووا  وال مووا   فنظووا  الطبيعووة عنوود إريجينووا ال
وهى أ  الطبيعة فى ذاتها تخ ب إلعوادا إعموار  إنما يطور فكرا قديمة، الثابتين فقط،

Reconstruction وإصاللReformation  .وتتمثول إعوادا  من قبل العقل اإلنسانى
يسومال إريجينوا  ب بوارا أاورى، اإلعمار فى االستخدا  اإلنسانى للجدل السولبى المفوارق.

و التووووالى البوووود موووون  للعقوووول بوعووووادا تصوووونيإ الكا نووووات الموجووووودا فووووى نظووووا  الطبيعووووة،
 .90ا وعها لألنظمة الفكرية والعقلية

معبوورا عوون حيوواا  بالنسووبة إلريجينووا تصووبال أداا ووسوويلة العقوول نفسووه، فووو  الفلسووفة
وتتكشوووف وتتطوووابق فوووى  العقووول اإلنسوووانى فوووى حركاتوووه الجدليوووة أثنووواء االنبثووواق والعوووودا،

إريجينووا يوورى أ  عموول  فووو  عووالوا علووى ذلووك، انسووجا  تووا  مووب حركووات الكووو  نفسووه.
ووا بنشوواط العووودا إلووى هللا ووا وثيق  فووالرول تعووود إلووى هللا موون اووالل  ،الفلسووفة يوورتبط ارتبا  

 .91الفلسفة
نا إلنى جنن   يتضي مما سبق مكانة الفلسفة البارزة عند إريجينا، إذ يضعها جنبا

ممننا يمكننن أن ينننعك  علننى كيفيننة تو يفننه للعقننش والجنندل  ننى ممتلنن   مننع العقينندة،
  المسائش التى تعن له.

 
ا:
ً
 مشكلة القدر اإلهلى* ثاني

                                                 

See:Deirdre Carabine,John Scottus Eriugena,op.cit,P29.-89 
90- Dermot Moran, Nature and Mind in the philosophy of John Scottus 

Eriugena: Astudy in Medieval Idealism,PH.D,Yale university,1986 
,P19-20.   

91- Dermot Moran,The Philosophy of John Scottus Eriugena ,op.cit, 
P124. 
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قووودر اإللهوووى المسوووبق إلوووى أوغسوووطين فوووى رده علوووى يعوووود الحوووديث عووون مسوووألة ال
البالجيوسية، حيث مال إلى المبالغة فى التأكيود علوى االعتمواد اإلنسوانى الكامول علوى 

. 92و التوالى فونحن مجبورين مون قبول هللا ولسونا أحورار ا  God' s Graceالنعمة اإللهيوة
 ه فيقووول:وعكووف علووى البحووث عوون مصوودر  ولووم ينكوور أوغسووطين وجووود الشوور فووى العووالم،

ا فووى اإلرادا التووى تنحوورف عوون  "...فتشووص عوون أصوول الشوور فلووم أجووده جوووهر ا بوول فسوواد 
 .93إلى ما هو دنِى" –عنك يا إلهى –الذات السامية

ويسووواوى أوغسوووطين بوووين الشووور والخطيةوووة وينجلوووى ذلوووك مووون اوووالل تعريفوووه لهوووا إذ 
بديووووة عنوووود والشووووريعة ال يعرفهووووا بأنهووووا "عموووول وقووووول وميوووول مخووووالف للشووووريعة البديووووة"

أوغسووطين تتمثوول فووى العقوول اإللهووى واإلرادا اإللهيووة اللووذين يحثووا  الجميووب إلووى تقوودير 
ويعوووود  تجوووواوزه. كمووووا ينهيووووا  عوووون نبووووذه أو واحتوووورا  قووووانو  ونظووووا  الشووووياء الطبي يووووة،

والخطيةوة تجعول اإلنسوا  يحيود  أوغسطين الخطيةوة شور ا فوى اإلنسوا  وفو وى حقيقيوة.
 . 94حو الكا نات الدنيويةعن الخالق السمى ويتجه ن

فالخير هو السير بمقت ى القانو  الطبيعى أو اإللهى أما الشر فهوو مخالفوة هوذا 
الخيور شوىء إيجوابى  أما الشر فهوو سولو محوض. القانو  لذا فالوجود الحقيقى للخير،

 . 95أما الشر فهو نقصا 

                                                 

 ة حوول القودر اإللهوى"لقد تناول إريجينا أ روحته عن القدر اإللهى وصاغها فوى كتابوه "رسوال -*
.  من االل تسعة عشر فصال 

92- Ibid, p29. 
نقلوووه للعر يوووة الخوووورى أسوووقف يوحنوووا  الكتووواب السوووابب، ، اإلعترافوووات،أوغسوووطينوس أسوووقف هيبوووو   -93

 ،1ط بيوووروت، التووورا  الروحوووى، دار المشووورق، قووود  وراجوووب الب جوزيوووإ كميووول جبووواره، الحلوووو،
 .192ص ،16، الفصل 2012

نقلهوا للعر يوة الخوورى  وا ر فيلسوف فوى الحيواا الروحيوة للقوديس أوغسوطينوس،ا أوغسطينوس، -94
 .141ص ،2004 بيروت، الترا  الروحى، دار المشرق، ،7ط  يوحنا الحلو،

 .37ص سبق ذكره، عبد الرحمن بدوى، -95
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 :يقوووول وتوصووول أوغسوووطين إلوووى أ  الفاعووول الحقيقوووى للشووور هوووو النووواس الشووورار.
لكووون إذا سوووألص عووون ماهيوووة هوووذا  يمكووون أ  يحووود  بووودو  موجووود. "بوووالطبب إ  الشووور ال

بووالحرى إ  البشوور  إذ لوويس هنوواد موجوود واحوود فقووط، يمكوون منحووك إجابووة، ال الموجوود،
  .96الشرار هم من يقومن بأفعالهم الشريرا"

ذلووك الموقووف الووذى فووتال بوواب  هووذا مجموول موقووف أوغسووطين موون الشوور والخطيةووة،
وا علوى تنواول تلوك  حول مسألة القدر اإللهى،التساؤل  حيث وجد أوغسطين نفسوه مرغم 

المسألة ااصة وأ  التساؤل حوول مشوكلة القودر اإللهوى المسوبق انبثوق بصوورا  بي يوة 
 عن النقا  حول مو وع الشر والخطيةة الموجودين فى العالم.

 الختيار احلر لإلرادة الفردية مصدر اخلطيئة: -1
ويريوود إنقوواذ  فووى رسووالته فووى القوودر اإللهووى كيووإ أ  هللا ايوور تووا ،ينوواقش إريجينووا 

بول علوى العكووس البشور يلعنوو  أنفسووهم  جميوب البشور وال يجبوور النفووس علوى الخطيةووة،
يؤكد إريجينا أنه ليس هناد مصدر أو سوبو للخطيةوة وال  .97من االل اياراتهم الحرا

 .98االاتيار الحر للشر سوى اإلرادا الفردية ل نسا  الذى يس  استعمال
فوو  النواس يبواركو  أو  ال يستطيب هللا أ  يقدر مسبق ا ش  على اإلرادا اإلنسانية،

فتحوووود   ول  هووووذه اإلرادا يمكوووون إسوووواءا اسووووتخدامها، يلعنووووو  بسووووبو إرادتهووووم الحوووورا،

                                                 
96- Augustine, On the free choise of the will,on the grace and free choise,and 

other writings,Edited and trans;by Peter King,university of Toronto,Cambridge 
text in the history of philosophy, Cambridge press,2010, Book1,1.1.1.3,p3.  

97-See: Dermot Moran, John Scottus Eriugena, Standford Encyclopedia of 
Philosophy, Op.cit, P5. 

See also: Dermot Moran, john scottus eriugena, Encyclopedia of medieval 
philosophy, Springer,Verlag,Ireland, 2010, p2.  

98- John Scottus Eriugena, Treatise On Divine Predestination,op.cit,p 41. 
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ا: .99الاطاء الفردية فهوى أف ول  "...بالنسبة لكل إرادا تخلوو مون الفسواد، ويقول أي  
هووى أ  كوول فرصووة لفعوول الشوور وكوول عقوواب  النتيجووة: تووى ال تخلووو منووه.موون الاوورى ال

. إذ  لويس بومكوا  هللا أ  يقودر مسوبق ا علوى 100عليها يكو  فى إرادا اإلنسا  الخاصوة
إ  اإلنسووووا  هووووو موووون يخلووووق جحيمووووه  بووووالحرى، ، Damnationأى نفووووس اللعنووووة

بودال  مون أ   ه،يرى إريجينا أ  الخطيةة نشأت لما اتجه اإلنسا  إلوى نفسو .101الخاص
 .102يتجه نحو هللا

: ويقر إريجينا بلجو ه الستخدا  الجودل وآليوة المقارنوة والتشوبيه إلي وال ذلوك:  أوال 
السوويما أنهووا  موون الحماقووة االعتقوواد بووأ  لوويس هنوواد مووا هووو أعلووى موون اإلرادا اإلنسووانية،

الطبيعوووة  يتبوووب ذلوووك أ  لوووو كانوووص الطبيعوووة العاقلوووة تعلوووو غيووور العاقلوووة، ثاني وووا: متغيووورا.
لكوون أعظووم موون تلووك غيوور العاقلووة  المتغيوورا العاقلووة أدنووى موون الطبيعووة العاقلووة الثابتووة،

ال يمكوون أ   العلووى موون الكوول، إذ  البوود موون اإليمووا  بكووو  اإلرادا اإللهيووة، والمتغيوورا.
ولعلله اللتس  معلل   لل   .103أو تجبرهووا علووى الخطيةووة تحووث اإلرادا العاقلووة المخلوقووة،

سإلله ل  سل معال ل  سلملل الهلا ف لر  هلل   مشعله سلكلر  وتلل   مصور أر ج نا للتست
 ألن سلكر علب للوجود.

شوووك أ  وجهوووة نظووور إريجينوووا حوووول اإلرادا الفرديوووة بوصوووفها مصووودر ا للخطيةوووة  وال
فلقووود أو وووال أوغسوووطين تصووووره  مشوووبعة بموووا ذهوووو إليوووه أوغسوووطين إزاء هوووذه المسوووألة.

                                                 
99- Andrea Elizabeth,Eriugena On Predestination and Dialectics,Fild under 

dialectics or east v west ,John Scotus Eriugena, Philosophy, 
Predestination,St Maximus,2009,p1. 

100- John Scottus Eriugena, Treatise On Divine Predestination, Op.cit, 
p43. 

101-Andrea Elizabeth, Op.cit, p1. 
 .158ص سبق ذكره، تاريا الفلسفة الغر ية، راسل، -102

103- John Scottus Eriugena, Treatise On Divine Predestination, Op.cit 
,p41-42 
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 ر" موون اووالل ثووال  أ روحووات: أولهووا:الساسووى لوو رادا فووى كتابووه "فووى االاتيووار الحوو
أ   ثانيهووا: يوورى أننووا مسووةولو  فقووط عوون الفعووال التووى تووتم موون اووالل اإلاتيووار الحوور.

وووا، بمعنوووى أنوووه ال وجوووود لعلوووة أو إرادا مسوووبقة تحووودد لووو رادا  اإلرادا ذاتيوووة التحديووود تمام 
 دا ايووورا،نحووون مسوووةولو  عووون عووود  امتالكنوووا إلرا ثالثهوووا: اإلنسوووانية إاتياراتهوووا الحووورا.

 *. 104وحصولنا على إرادا حرا يقب تحص نطاق قدرتنا
وكوا  بومكانوه االمتنواع عون  يؤكد أوغسوطين اموتالد آد  إلرادا حورا قبول السوقوط،

دالهموووا الفسووواد  ولكووون بارتكووواب آد  وحوووواء اطيةوووة أكووول التفاحوووة، اقتوووراف أى اطيةوووة،
تنواع عون الخطيةوة بقوتوه ولوم يعود بومكوا  أحود االم الذى انتقل منهما إلوى الفهموا كلوه،

و وراثوة  و التالى فال سبيل أما  الناس إلى حيواا الف ويلة إال برحموة مون هللا، الخاصة؛
ا اللعنة اآلبدية   **.105اطيةة آد  حقص علينا جميع 

                                                 
104-See: Augustine, On the free choise of the will,on the grace and free 

choise,and other writings,op.cit,Pxix. 
 "أ  موقوووف أوغسوووطين مووون اإلرادا اإلنسوووانية متووودر  عبووور مراحووول حياتوووه، يووورى "جوووو  كووواو ور   -*

أ  ال وجوود  المرحلة الولى يذكر أوغسطين فى كتابوه اإلرادا الحورا، صها فى ثالثة مراحل:ولخ
إذا ااتووار  علووى سووبيل المثووال: لشوو  يجبوور اإلرادا اإلنسووانية علووى اإلاتيووار بطريقووة أو بووأارى.

حيوث  ،391بودأت موب تعينوه كواهن فوى عوا   المرحلة الثانية: فهذا ااتياره الحر. اإلنسا  الشر،
ولكون نتيجوة ارتبا وه  أ  البشر فوى بوداياتهم كوانوا قوادرين علوى اإلاتيوار بوين الخيور والشور،قال 

بعود  المرحلوة الثالثوة: باللذا ال ا فة يصبال مدمن عليها وعندها ال يكو  قادر على ااتيار الخير.
وفيهووا نفووى قوودرا البشوور علووى  واسووتمرت  وووال حياتووه، 395أ  أصووبال أوغسووطين أسووقف ا فووى عووا  

 الخير أو الشر.فعل 
See: john cowburn,free will,predestination and Determinism,Marquette 

univ;press,2008,P90. 
 .95ص تاريا الفلسفة الغر ية، سبق ذكره، راسل، -105
إذا كووا  النوواس قوود ورثوووا  يصووطد  أوغسووطين بمشووكلة عقليووة إزاء مسووألة الخطيةووة الولووى وهووى: -**

فالبوود أ  تكووو  الوورول مثوول الجسوود وليوودا  د  كمووا ورد فووى تعوواليم بووولس،الخطيةووة الولووى عوون آ
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هووو ال وويش  ويوورى أوغسووطين أ  السووبو الووذى موون أجلووه موونال اإلنسووا  إرادا حوورا،
ولوووويس الرتكوووواب اإلثووووم  ى واإللهووووى،بشووووكل صووووحيال أى وفووووق مووووا يووووراه القووووانو  الطبيعوووو

وا، والمعاصى. فلمواذا يعوو  هللا  وإذا كا  الهدف من اإلرادا فعول اآلثوا  والوذنوب أي  
كيإ يعو ه عن استخدامه إلرادته من أجل الهدف الذى أعطيوص مون  اإلنسا  عنها،

أجلووه. يقووول أوغسووطين: "...إذا كووا  ايوور ا أو يمكنووه التصوورف علووى نحووو صووحيال فقووط 
بووودونها ال يسوووتطيب التصووورف بشوووكل  فيجوووو أ  تكوووو  لديوووه إرادا حووورا، أراد ذلوووك،لنوووه 
 لويس فقوط لل ويش بشوكل سوليم، سيفتقر المر للعدالة إذا منحوص اإلرادا الحورا، سليم...

ووا إلرتكوواب اإلثووم. ووا مووا أفوواد موون إرادتووه وفووق  ولكوون أي   كيووإ يعووو  هللا تعووالى شخص 
 .106الغر  الذى أعطيص له "

ل  عنود  ن إلى العدالة اإللهية تتطلو وجود إرادا حرا ل نسوا *،ويشير أوغسطي
"حوووين يفتقووور البشووور إلوووى  يقوووول: انتفووواء ذلوووك ينتفوووى وجوووود أى عقووواب أو مكافوووأا إلهيوووة.

فكيإ يكو  ثمة وجود للخير الذى بموجبه تتم اإلشادا بالعدالة  االاتيار الحر ل رادا،
و التوووالى فوووو  العقووواب والمكافوووأا  سوووليمة نفسوووها فوووى إدانوووة الخطايوووا وتكوووريم الفعوووال ال
 .107ستكو  غير عادلة إذا لم يكن للبشر إرادا حرا"

                                                                                                                       

لكوون أوغسووطين رأى أ  هووذه المسووألة  ذلووك ل  الخطيةووة اطيةووة رول ال اطيةووة جسوود. البوووين،
 دا  الكتاب المقدس سكص عنها. ويستحيل الوصول إلى رأى سديد ما تحوى مشكالت عسيرا،

 .96ص المرجب السابق، انظر:
106- Augustine, On the free choise of the will,on the grace and free choise, 

and other writings,op.cit, Book2,2.1.3.5,2.1.3.6,P31,32. 
 حاول الفرار من اإلجابة عن هذا السوؤال، عندما حاول أوغسطين التوفيق بين الغاية اإللهية والحرية، -*

بل بوعتبارها حرا ونالحر أ  هذا الحل لويس حوال  بوالمعنى فيقول أ  الفعال الحرا كانص صورا من ق
 بل هروب فحسو. الصحيال،

 .37ص سبق ذكره، عبد الرحمن بدوى، انظر:
107-: Augustine, On the free choise of the will, on the grace and free 

choise,and other writings,op.cit,Book2,2.1.3.7,P32.  
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وأقر أوغسطين بقدرا اإلرادا اإلنسانية علوى االاتيوار بوين موا هوو أعلوى أو موا هوو 
فونهووا تميوول  ،Fallen Natureو سووبو  ووعف الطبيعووة السوواقطة  و وورغم ذلووك، أدنووى،

 . يقوول أوغسوطين:108التوى تتمثول فوى ملوذات الجسودو  بشكل عا  إلوى الشوياء الدنوى،
ا الوورأى القا وول إ  حريووة االاتيووار فووى إرادتنووا  ووا صووحيح  "وسووعيص جهوودى لكووى أتفهووم تفهم 

ولمووا تيقنووص  وأ  اإلنصوواف المرعووى فووى أحكامووك هووو سووبو آالمنووا. هووى علووة شوورورنا،
ريود شوية ا وال فحوين كنوص أ وعليه، بأ  حياتى وإرادتى سواسية وارتفعص قليال  إلى نورد،

ومنذ ووذ أدركووص أ  أصوول  ال شووخص آاوور. أريووده كنووص أثووق بووأنى أنووا أريوود وأنووا ال أريوود،
  .109الشر كامن فى"

لقود اجموب كول مون أوغسوطين وإريجينوا علوى العامول الر يسوى لوقووع  مجمل القوول،
 وهو اإلاتيار الحر ل رادا الفردية. اإلنسا  فى الخطيةة،

 تعريف القدر اإلهلى: -2
هو اإلعتقاد بوأ  النواس لويس  -كما جاء فى القواميس -Predestination رالقد

وذلووووك ل  مثوووول هووووذه الشووووياء توووودار موووون قبوووول هللا أو  لووووديهم سوووويطرا علووووى الحوووودا ،
 Determinismالهوتيووووة للحتميووووة  كمووووا يعوووورف القوووودر بأنووووه رؤيووووة دينيووووة أو 110القوووودر
 .111دا أو فعل هللارؤية يكو  فيها العامل الحاسم والنها ى هو إرا الكلية،

                                                 
108- See:- Dermot Moran,The philosophy of John Scottus Eriugena, op.cit, 

p30. 
 .173ص الكتاب السابب، الفصل الثالث، سبق ذكره، اإلعترافات، أوغسطينوس أسقف هيبو ، -109

110-The editors of Cambridge Dictionary, Predestination, Cambridge 
Advanced Learner’s and Thesaurus Dictionary, Cambridge univ; press, 
2019.  

111- Mavrodes, George I, Predestination, Routledge Encyclopedia of 
Philosophy, London and New york, 2000, P706.  
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 .112ويرصد إريجينا تطور موقف أوغسطين مون القودر اإللهوى عبور مراحول حياتوه
فلقوود موونال أوغسووطين عوودا تعريفووات للقوودر  ويعوور  إريجينووا لتعريفووات أوغسووطين للقوودر.

ومنها كو  القدر هو تصورف هللا الوحود فوى الحودا  حسوو معرفتوه  اإللهى المسبق،
ا: ،113المسبقة علوى ذلوك أحيان وا نفوس القودر توتم اإلشوارا إليوه تحوص  نواء  "...ب يقول أي  

 .114اسم المعرفة اإللهية المسبقة"
، إذ يرى أنه ال يوجود سووى فورق Graesوير ط أوغسطين بين القدر و ين النعمة 

فووى حووين أ  النعمووة  للنعمووة، وهووو أ  القوودر بمن لووة تح ووير واحوود بووين النعمووة والقوودر،
سوووطين النعموووة اإللهيوووة بوصوووفها وسووويلة لمسووواعدا . حيوووث قووود  أوغ115هوووى الهبوووة نفسوووها

ومب ذلك انتقل تودريجي ا إلوى موقوف أكثور تطرف وا وهوو  اإلرادا الحرا على ااتيار الخير.
وعلووى هووذا النحووو  أ  البشوور يعتموودو  كلي ووا علووى النعمووة اإللهيووة فووى كوول فعوول وقوورار.

لهوم  اآلار مقدر و ع هم سيكو  بعض الناس مقدر لهم بورادا هللا أ  يكونوا منقذين،
 .116ل   بيعته معيبة فى الساس إلنقاذ نفسه، Individualفال سبيل للفرد  اللعنة.

وووا  انطلوووق إريجينوووا مووون التعريفوووات التوووى قووودمها أوغسوووطين لمصوووطلال "القووودر" مقتبس 
وااصة التعريإ الذى يو ال مون  العديد من االقتباسات من كتابات أوغسطين نفسه،

اإلنسووا  ال يووتم بواسووطة اإلرادا اإللهيووة بوول موون اووالل موون االلووه أ  اطووأ المووالد أو 
                                                 

112- See: John Scottus Eriugena, Treatise On Divine Predestination, op.cit, 
p74. 

113- See: St Augustine,on the predestination of the saints and on the gift of 
perseverance, trans; by The Rev.Ernest wallis, Revised by Benjamen 
B.Warfield, Taken from "The early church fathers and otherwork", Scotland 
Beginning, 1867, book2, ch41, p53.   

114- St .Augustine, on the predestination of the saints and on the gift of 
perseverance, Op.cit, Book2, ch47, p57.  

115- St .Augustine, on the predestination of the saints and on the gift of 
perseverance, Op.cit, Book1, ch19, p14.  

116- Dermot Moran, The philosophy of John Scottus Eriugena,op.cit,p30 
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أراد الفعووول. ويعتووورف إريجينوووا بوووأ  سوووماع القوووول بوووأ  المقووودرين للنوووار البديوووة معووودو  
قود  لغ و هللا ومقدرين للموت البدى ومقدرين للدمار وغيرها من الكلموات المشوابهة،

تووردد بنوووعين موون  وموون يسوومب مثوول هووذه الكلمووات سوويعترف دو   تووؤدى إلووى ال ووالل.
 Theمخطوووط ل ثموووين ثانيهموووا: ،The holyمخطوووط لألتقيووواء  أولهموووا: القووودار:
unholy. قوود يقووول أ  ثموووة قوودر إلهوووى واحوود لألتقيووواء ول ثمووين فوووى الوقووص نفسوووه. أو 

 .117وهذا ما يرف ه العقل
الووذى يوور ط فيووه بووين القوودر والمعرفووة  ثووم يعوور  إريجينووا تعريووإ أوغسووطين للقوودر،

وفحواها كيوإ أ  تعريوإ مون هوذا النووع يوأتى  ويدو  مالحظته عليه، لمسبقة.اإللهية ا
 .118من االل التميي  بين نوعين من الجناس

 شك أ  إريجينا بهذا قد وجد مون اوالل كتابوات أوغسوطين، أ  أوغسوطين يقور وال
بكوووو  هللا يقووودر مسوووبق ا للشووورير الجحووويم أو العقووواب وقووود يختلوووف النووواس حوووول فهوووم هوووذه 

ولكووووى يقووووف إريجينووووا علووووى حقيقووووة موقووووف أوغسووووطين أكوووود إريجينووووا  وووورورا  .الكلمووووات
فووو   االستشووهاد بكلمووات أوغسووطين نفسووه والتووى قوود يبوودو منهووا أنووه متنوواقض مووب نفسووه.

القارئ الفطن وحده يمكنه االنتباه إلى أى نوع من اللغة يسوتخد  أوغسوطين حوين يقوول 
 عمووة للمختووارين والعدالووة الن إ  القوودر اإللهووى المسووبق اصووص لكوول فةووات البشوور،

Justice.لوغسوطين -من االل كل هذا حكم إريجينا أ  الكلموات نفسوها للمنبوذين- 
 . 119تستخد  بشكل س  من قبل ال نديق لكى يؤيد أفكاره الخا ةة

هننذا هننى تعليقننات إريجينننا علننى مننا لدمننه أوغسننمين مننن تعريفننات لمصننملي 
 "القدر". كيف جاء تعريفه للقدر ؟

                                                 
117- see: John Scottus Eriugena, Treatise On Divine Predestination, Op.cit, 

p75. 
118- Ibid, p76.   
119- Ibid, p74.  
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ينوووا تعريفوووه للقووودر بووواإلقرار بوووأ  االاوووتالف بوووين القووودر المسوووبق والمعرفوووة يبووودأ إريج
 ولويس كول معرفوة مسوبقة تكوو  قودر. يعنى أ  كول قودر يكوو  معرفوة مسوبقة، المسبقة،

ا مووا سوووف يفعلووه هووو نفسووه  ولكوون المعرفووة المسووبقة، والتووى يعوورف هللا موون االلهووا مقوودم 
التوى يعورف  بينموا المعرفوة المسوبقة، تكو  حقيقية، ويطلق عليها بشكل محودد "القودر".

ا الشووياء التووى لووم يفعلهووا والتووى تتمثوول فووى الخطايووا وعقو تهووا فهووى ليسووص  بهووا هللا مقوودم 
وا بمعنوى اِيور. قدر، فالمعرفة المسبقة وحدها التى يطلوق عليهوا قودر  هوى موا تفهوم دا م 

 يفعلهوووا ولكووون المعرفوووة المسوووبقة وحووودها بووودو  القووودر تخوووص الشوووياء الشوووريرا التوووى ال
وهذا يتماشى مع  صوع ا ااينا عا اتعذال اةاباعف ا اعمبا اامتع ت ااتعى ص ت ع  . 120هللا

ع ععج يماعع  اءشععااايواالايف ااتععى صوععت  ألاابععا  ععن اءشععااا إععى اا بايععف إ ا  أل     

ي عع   م مفةإععف م ععتشف ااءشععااا االاععةك و ععذاة صتععة اادععةيةك ااتععى  ععت    يااتععى 

 ى يش اها وصتة ااتى   يش اها يمفتبا وااتى   يمفتباياات
 لتو ووويال تعريوووإ القووودر، Conversionويسوووتخد  إريجينوووا نظريوووة قلوووو المعنوووى 

والتووى ال يمكوون أ   وتووتلخص فووى أنووه مثلنووا تكووو  معرفووة شووخص مووا المسووبقة لفعالووه،
وا  إذ يرتو هذا الشخص ويونظم أفعالوه المسوتقبلية، قابلة للتتغير، تكو  اا ةه أو وقطع 
كمووا أ  مووا قوودره لوون يكووو  سوووى مووا  هووو مووا يقوودر ال شووىء آاوور. ونظمووه، فووو  مووا رتبووه

ووا لوون تكووو  اا ةووة أو تتغيوور فيمووا يتعلووق بأعمالووه  كووا  فووى معرفتووه المسووبقة التووى حتم 
فوذا كانوص كول معرفوة مسوبقة  يطبق إريجينا هذه الفكرا على الذات اإللهية، المستقبلية.
عندها كل القدر والذى من االله يقورر  أعماله المستقبلية تكو  قدر  إلهي ا،والتى تقرر 

ويتبب ذلك أ  قدر هللا لويس لوه وجوود إال  يكو  معرفة إلهية مسبقة؛ أعماله المستقبلية،
 .121فى أعماله

حيث إ  أوغسوطين قود سوبقه إليوه  والحقيقة أ  تعريإ إريجينا هذا لم يكن مبتكر ا،
ووا، بينمووا  كووذلك إلووى أ  القوودر المسووبق ال يوجوود بوودو  علووم مسووبق،حيووث ذهووو هووو  أي  

ل  هللا علم مقدم ا من االل القدر تلوك  المعرفة المسبقة قد توجد بدو  القدر المسبق،
                                                 

120- Ibid, p76.  
121- Ibid, p77.  
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وا بمقودوره أ  يعورف مسوبق ا تلوك  الشياء التى كا  علوى وشوك القيوا  بهوا. كموا أنوه أي  
القودر اإللهوى المسوبق للخيور هوو  اآلثوا .الشياء التى ال يفعلها هو نفسه أى الخطايوا و 

إذ  ممون الممكوون وجوود علووم  .122حيوث تكووو  النعموة أثوور ا لهوذا القوودر تح وير للنعمووة،
  وجود للقدر فى غياب العلم اإللهى المسبق. بينما ال إلهى مسبق بدو  قدر،

 اعتماد إرجيينا على الفلسفة واجلدل إلثبات عدم ازدواجية القدر اإلهلى: -3
 رل إريجينوووا وجهوووة نظوووره الخاصوووة وهوووى اسوووتحالة وجوووود نووووعين مووون القووودر،لقووود شووو

ولقود  .123وجادل بوأ  أاطواء جوتشوالك الجسويمة ونابعوة مون افتقواره لوتعلم الفنوو  الحورا
كموا  عول على الفلسوفة والجودل للبرهنوة علوى انتفواء وجوود ازدواجيوة فوى القودر اإللهوى.

 استخد  حجة ال رورا إلثبات ذلك.
يجينوا للخوورو  مون هووذا الموقوف الصووعو تقوو  علووى فكورا الفال ونيووة إ   ريقوة إر 

إ   124لوووذا فهوووو نقووويض الالوجوووود. أ  هللا بوصوووفه ايووور ا فهوووو وجوووود بسووويط، المحدثوووة،
إ  بسوا ة الوذات اإللهيوة تجعول القودر  إزدواجية القودر ال تتفوق موب ايريوة هللا ووحدتوه،

 .125واحد
والخيووور البووودى للتأكيووود علوووى عووود  يستح ووور إريجينوووا الوحووودا اإللهيوووة والمفارقوووة 

 .126قودره  predestinationفطبيعة هللا واحدا وكذلك إمكانية وجود نوعين من القدر،
"...ويتبوووووب ذلوووووك لوووووو أ  كووووول الشوووووياء التوووووى تحمووووول علوووووى هللا تكوووووو   ويقوووووول إريجينوووووا:

                                                 
122- St .Augustine, on the predestination of the saints and on the gift of 

perseverance, op.cit, Book1, ch19, p14,15.  
123- John Christian Macinnis, The Harmony of all things: music, sool, and 

cosmos in the writings of John Scottus Eriugena, florida state uni; 
PH.D, 2014, p19.  

124- Andrea Elizabeth, Op.cit, p1. 
125- Wayne Hankey and Lloyd D P.Gerson, Op.cit, p832. 
126- Dermot Moran, John Scottus Eriugena, Encyclopedia of medieval 

philosophy, op.cit, p2.  
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ولقوود سووبق . 127لووذا فهووو واحوود" وال شووىء يحموول علووى هللا أكثوور موون القوودر، واحوودا،....
حيوث ذهوو إلوى  إريجينا هذا اإلفترا  الميتافي يقى عند تناوله لمسوألة الشور،واستخد  

فوو  نظريوة القودر  لويس بوه أى أثور للثنا يوة، "Una Substaniaأ  هللا جووهر واحود "
 .128الم دو  هى فى الساس اطأ حول  بيعة هللا

 قولوه:منهوا  يقد  إريجينا حجج عقلية على استحالة القول بوزدواجية القدر اإللهى.
: إ  العقل الحقيقى يوصى بكو  اإلرادا اإللهية هى المبدأ العلوى والعلوة الوحيودا  "أوال 

وأ  هوذه اإلرادا نفسوها بكول السوبل  لكل الشياء التى صونعها الب مون اوالل حقيقتوه،
 ولكن تكوو  هوى نفسوها  ورورتها، والتى إما تجبرها أو ت يقها، االية من أى  رورا،

 .129دا كلية"و التالى فهى إرا
ا على موقفه بحجة أارى توصف "مؤثرات العلة"  Effects toويدلل إريجينا أي  

Cause .ومجموول هووذه الحجووة فووى  ويثبووص موون االلهووا أ  ثنا يووة القوودر ليسووص موون هللا
يجو بال ورورا أ  تكوو  عللهوا  ،Mutuallyالق ية القا لة "الشياء المتقابلة بالتبادل 

هووذه الشووياء  ونقوويض الحيوواا الفنوواء. الوجووود هووو الالوجووود، فنقوويض متقابلووة بالتبووادل".
ا متعار وة بالتبوادل، بالتوالى لوو أ  هنواد نووعين  المتعار ة بالتبادل عللها تكو  أي  

أ  أ  هناد علة أاورى فوى  بيعوة  من القدر اإللهى يصدرا  من علة واحدا وهى هللا،
ه الخيوورا الجوووهر اإللهووى واحوود إ  هللا يصوونب مووا يصوونعه موون اووالل إرادتوو هللا تصووارعه.

مقسووم إلووى جوو  ين. فووو  العقوول  يمكوون أ  يكووو  القوودر غيوور مقسووم لجوو اء وموون ثووم فووال
 .130لهما تأثيرات مختلفة علتين من النوع  نفسه، يمنب أ  تكو  هناد علة واحد أو

                                                 
127- John Scottus Eriugena, Treatise On Divine Predestination, Op.cit, 

p18. 
128- Dermot Moran, Nature and Mind in The philosophy of john scottus 

Eriugen, op.cit, p302. 
129- John Scottus Eriugena, Treatise On Divine Predestination, Op.cit, p17. 
130- Ibid,p21  
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وينطلووق موون مبوودأ عوود  وجووود  وورورا فووى الووذات  كمووا يسووتخد  إريجينووا حجووة ال وورورا،
عنى أ  هللا يفعل ما يفعله بورادته الحرا ليس ثمة شىء يدفعه بال رورا للقيا  بما بم اإللهية،

عنووودها سووويكو  أحسووون وأف ووول منوووه وسووويكو  هوووذا  يفعلوووه؛ إذ لوووو كوووا  هنووواد موووا يجبووور هللا،
 .131الشيء أجدر بال بادا بوصفه إله ا وعلة أسمى لكل الشياء

ر اإللهى الوذى يؤكود عليهموا "...أين يمكن أ  نجد نوعين من القد ويقول إريجينا:
وذلوك بسوبو قووا  ال يسومال بوجودهموا فوى هللا ... Trueإ  العقول الحقيقوى  جوتشالك 
تحتوا  إلوى وجووب  التى أرادها هللا... و الرغم حق ا من أ  كل الشياء ... ال رورا...
أو تعوقووه عوون  ال  وورورا توودفب إرادتووه نحووو فعوول أى شووىء، بووالرغم موون ذلووك، وجودهووا،
 . 132أى شىء"فعل 

يبدأ فى تو ويال مودى جور  القوول بوزدواجيوة  و عد أ  دحض هذه المسألة بالعقل،
 twin"...ال يجرأ أحود مون الوفيواء أ  يطلوق علوى هللا أنوه مو دو   يقول القدر اإللهى.

ووا أنووه لموور موون قبيوول  أو ينقسووم إلووى جوو  ين أو  ووعفين، ل  ذلووك أموور أثوويم، لووذا أي  
اإللهيوة البويوة يكونووا مو دوجين   charity  القودر والمحبوةتودنيس المقدسوات إعوال  أ

وووا  أو ي وووعفونها أو يقسووومونها إلوووى قسووومين... فمووون يوووؤمن بوووا  يحتوووا  ل  يوووؤمن أي  
 . 133بقدره ومحبته"

و التوالى ال  وهللا لوه معرفوة واحودا فقوط، إ  إريجينا يرى أ  وجوود هللا هوو حكمتوه،
ومون جهوة أاورى فوو  الطبيعوة  predestination يمكن أ  ننسو إليوه القودر المو دو 

إذ  الطبيعووة البشوورية  تتطلووو الحريووة، rationalityوالعقالنيووة  البشوورية القووص عاقلووة،
 .134حرا

                                                 
131- Ibid,p11  
132- Ibid,p15  
133- Ibid,p21  
134- see: Dermot Moran, John Scottus Eriugena, Standford Encyclopedia 

of Philosophy, Op.cit, p5.  
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من الجلى أ  إريجينا وإ  اعتمد على العقول فوى البرهنوة علوى عود  امكانيوة القوول 
الوووذات فوووال يمكووون إغفوووال كوووو  ذلوووك توووم فوووى  ووووء تصووووره  بنووووعين مووون القووودر اإللهوووى؛

هوووذا التصوووور المشوووبب  اإللهيوووة مووون جهوووة أنهوووا تتصوووف بالبسوووا ة والوحدانيوووة والخيريوووة،
 بالمؤثرات الدينية والمدشن على قواعد عقلية فلس ية.

 القدر والعلم اإلهلى املسبق: -4
تعنى  ال بداي ة يؤكد إريجينا على أ  وجود القدر اإللهى والمعرفة اإللهية المسبقة،

وهووذا يت ووال موون عنونتووه للفصوول  لووى فعوول الخيوور أو فعوول الشوور.أ  اإلنسووا  مجبوور ع
لمعرفووة المسووبقة والقوودر اإللهووى ال يعنيووا  االخووامس موون رسووالته حووول مسووألة القوودرب "

بأنهوووا  ويعووورف إريجينوووا المعرفوووة المسوووبقة هلل، 135إجبوووار أحووود علوووى فعووول الخيووور أوالشووور"
ومعرفتوه هوذا ال تعنوى أنوه  ،تعنى التنبؤ بما يمكن ل نسا  القيوا  بوه مون آثوا  مسوتقبلية

  .136هو من يقو  بهذه اآلثا 
وهوووذه المعرفوووة ال تجبووور  فوووو  معرفتوووه المسوووبقة يمكووون أ  تكوووو  ايووورا فوووى ذاتهوووا،

Predestine ويعول إريجينوا علوى أوغسوطين فوى . 137اإلرادا اإلنسانية على اإل الق
ل بوأ  فوال يمكون القوو  نحوو الشور.Predestination  تو ويال كيوإ أنوه ال يوجود قودر
وأكوود أ  كوول موون الشوور والخطيةووة سوولو ال وجووود . 138هللا يعوورف الشوور علووى اإل ووالق

 .139لذا ال يمكن أ  يكونا بسبو هللا حقيقى لهما،
ويرى إريجينا المعرفة اإللهية المسبقة والقدر اإللهى ال يحدا  من حرية اإلنسوا . 

لك ال يجبر أحد علوى فونه كذ تجبر أحد على ارتكاب الشر، فو  معرفة هللا المسبقة ال
                                                 

135- see: John Scottus Eriugena, Treatise On Divine Predestination, op.cit, p30. 
136- Ibid, p33  
137- Dermot Moran, The philosophy of John Scottus Eriugena,op.cit,p31 
See also: Dermot Moran, Nature and Mind in The philosophy of john scottus 

eriugena, Op.cit, p302.  
138- Dermot Moran, The philosophy of John Scottus Eriugena,op.cit,p31  
139- Andrea Elizabeth, Op.cit, p1.  
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"...فى هوذه الثنواء البود  يقول: ل  ذلك يتنافى مب حرية اإلرادا اإلنسانية. االستقامة،
يجبووور أحووود  ال مووون اوووالل المعرفوووة المسوووبقة والقووودر المسوووبق، أ  نعتبر....كموووا أ  هللا،

وفوى هوذه المسوألة البود أ   بالمثل ال يجبر أحود علوى ال ويش باسوتقامة. على الخطيةة،
 لوووو أ  بعوووض العلووول تفووور  بووووكراه... هوووم أنوووه لووويس هنووواد حريوووة حقيقيوووة لى إرادا،يف

ولهذا لو أ  بعض العلول تسوبق إرادا اإلنسوا  التوى بوالقوا تجبرهوا ...ال يتبوب ذلوك فقوط 
 . "140أنها ليسص حرا ...ولكن ليسص حرا على اإل الق

تنواقض حيث أكد أوغسطين على أنوه لويس ثموة  هذا ما سبق وج   به أوغسطين،
وأعطوووى مثووواال  بوووورادا اإلنسوووا  فوووى  بوووين وجوووود علوووم إلهوووى مسوووبق وإرادا حووورا ل نسوووا .

فعلووم هللا المسووبق بووورادا  .Blameworthyأو اسووتحقاق اللووو   Happeness السووعادا
ال يقووف حجوور عسوور بوووين اإلنسووا  و ووين تحقووق هوووذه  اإلنسووا  نحووو السووعادا أو اللوووو ،

فوال  غم مون كوو  هللا يعلوم مسوبق ا إرادتنوا المسوتقبلية،"...على الور  وها هو يقول: اإلرادا.
و وورغم ذلووك أؤكوود لووك أنووه حووين تكوووو   يتبووب ذلووك أننووا لوون نفعوول شووية ا بموولء إرادتنوووا...

ا، إ  معرفووة هللا المسووبقة  فهووذا لوون يكووو   وود إرادتووك ولكوون عوون  يووو اووا ر... سووعيد 
بورادتك فى السعادا فى ال يعصف  بالسعادا المستقبلية )وهو المر المؤكد حتى اليو  

و المثل فورادا استحقاق اللو  ...لن تكوو  بغيور إرادتوك  الوقص الذى تبدأ فيه بالسعادا.
  .141ل  هللا عرف مسبق ا أنه سوف يكو "

علوى القوول بنووع واحود  -أسوا بما ذهوو إليوه أوغسوطين -وهكذا بعد تأكيد إريجينا
كانيوة وجووود حريوة إنسووانية فوى  وول نجوده يجوو   بوم مون القودر اإللهووى يخوص القديسووين،

 وكيووإ ال، ااصووة إذا فهووم القوودر بمعنووى العلووم اإللهووى المسووبق، وجووود القوودر اإللهووى،
 و التالى فهم العلم اإللهى المسبق بمعنى المعرفة المستقبلية لما يفعل اإلنسا .

 

                                                 
140- John Scottus Eriugena, Treatise On Divine Predestination, Op.cit, p35.  
141- Augustine, On the free choise of the will,on the grace and free choise,and 

other writings,op.cit,Book3,3.3.7.27:3.3.7.29,P78.  
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 اخلامتة
 لهوى.لقد حاولنا فيموا سوبق الوقووف علوى ماهيوة معالجوة إريجينوا لمشوكلة القودر اإل

 وثمة عدا مالحظات على هذه المعالجة نجملها فى التالى:
لووم تحظووى مشووكلة القوودر اإللهووى عنوود إريجينووا بالقوودر الكووافى موون التنوواول أو  :أوًلا 

إذ كوا  جول اهتموامهم  المعالجة من قبل المفكرين والباحثين المنشغلين بالفكر الوسيط،
 بما قدمه إريجينا من آراء تتعلق بالطبيعة. 

لقد أثر تصور إريجينا للوذات اإللهيوة علوى موقفوه مون القودر اإللهى،فالوذات  :يااثان
بيوور عنهووا موون اإللهيووة المتعاليووة التووى هووى مبوودأ وغايووة جميووب الشووياء والتووى يجووو التع

ال تقوودر سوووى الخيوور وال يمكوون أ  تقوودر  ، هووى ايوور محووض،اووالل الصووفات السوولبية
 حد من حرية اإلنسا .كما أنها ال يمكن أ  ت الشر على اإلنسا ،

 يرى البعض أ  غر  إريجينا من هوذه المعالجوة هوو الحفواى علوى أمورين: :الثا ثا
ولكن مون . 142والحرية اإلنسانية من ناحية أارى  القدر اإللهى والنعمة هذا من ناحية،

اوووالل الوووتفحص الووودقيق لتنووواول إريجينوووا لمشوووكلة القووودر اإللهوووى لوووم نجوووده يفووورد مسووواحة 
للحووديث عوون الحريووة اإلنسووانية ومووا يمكوون أ   حووول القوودر اإللهووى، كافيووة، فووى رسووالته

 يمسها عند اإلقرار بالقدر اإللهى المسبق.
لم يظهر إريجينا نفسه فى معالجته لق وية القودر اإللهوى كوديالكتيكى مواهر  :رابعاا
بول كوا   فلقد سار على اطواه وحوذى حوذوه؛ .143ولكن كمفسر ماهر لوغسطين فقط،

فيعوووور  فووووى البدايووووة رأى  نقوووواط التووووى انطلووووق منهووووا أوغسووووطين،ينطلووووق موووون نفووووس ال
وا  أوغسطين ثم يشرع فى إبداء موقفه من هذه النقواط. وكيوإ ال فلقود كوا  إريجينوا مولع 

تنيوور غياهيووو  لمووات  فجعوول منووه سوولطة مرج يووة كبوورى لووه، بووأراء أوغسووطين ومواقفووه،
دل علووى ذلووك موون ولوويس أ العديوود موون المو وووعات الشووا كة التووى كووا  يتعووا ى معهووا؛

وا أكثور الموؤلفين  وصفه لوغسطين بال بارات التيوة: "يعود الب الروحوى أوغسوطين حق 
                                                 

142- See: Lloyd.P.Gerson(ed), op.cit, p831. 
143- Dermot Moran, The philosophy of John Scottus Eriugena, op.cit, p32.  
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أكثر باحث لديوه مهوارا البحوث عون الحقيقوة، كموا  وهو اصو ة فى البالغة المسيحية،
 . 144أنه شارل نبيل مو وعى يتسم باإلستخدا  المتنوع للغة من أجل رقى قرا ه"

ا ا مون فكور  لقد وصف البعض :خامسا فلسوفة إريجينوا بكونهوا تمثول اسوتثناء  صوارا 
ولوم يقودر أحود مون الالحقوين عليوه أ   أصيل ومبتكر لم يصل إليه أحد من معاصوريه،

. 145بل أ  إريجينا قد انتج أعظوم منظوموة فكريوة فوى العصوور الوسوطى كلهوا يواصله؛
 طبيعوة وأقسوامها،ولعل هذا ينطبق علوى موا قدموه إريجينوا مون آراء تتعلوق بوالالهوت وال

ال يمكوون إ ووالق مثوول هووذا الوورأى إزاء تناولووه لمسووألة القوودر -بنوواء  علووى مووا سووبق –ولكوون
 فال أثر لألصالة أو اإلبتكار فى هذا التناول.  اإللهى،

ا إ  أ روحة إريجينا فى كتابه "رسالة حوول القودر اإللهوى" قود ذهبوص أبعود  :سادسا
إريجينوا مون االلهوا آراء جوتشوالك كموا فلقود حوارب  من الهدف الذى دشنص مون أجلوه،

ا و حسوم علوى سويادا العقول أراد هنكمار، . كموا أنوه و وف 146وتطرف فوى موقفوه مؤكود 
الحجوووة الجدليوووة بووودال  مووون االستشوووهاد بنصووووص مووون الكتووواب المقووودس لووودحض القوووول 

فلقووود عوووول إريجينوووا علوووى الفلسوووفة والجووودل بشوووكل مبوووالغ فيوووه ازاء . 147بوزدواجيوووة القووودر
مسووألة القوودر اإللهووى وذلووك علووى حسوواب اسووتخدامه الوودين ونصوووص الكتوواب معالجتووه ل

المقدس والتى كا  يستعين بها على نحوو  وةيل، وذلوك مقارنوة بتو يفوه للفلسوفة وآليوة 
 الجدل للتدليل على وجهة نظره الخاصة. 

فهوو مون جهوة:  يت ال من كل ما سبق كيإ عالج إريجينا إشكالية القدر اإللهى،
لووووم يكوووون بمقوووودوره غووووض الطوووورف عوووون مووووا ورد بكتوووواب المقوووودس  ،رجوووول ديوووون مسوووويحي

                                                 
144- John Scottus Eriugena ,Treatise On Divine Predestination, Op.cit, p 73. 

 .159ص سبق ذكره، كو لستو ، -145
146- See: John Lord,Beacon lights of history,Vol.V,(In 15 volumes),The Middle 

Ages,Originally published in 1883, Cosimoclassics, Newyork, cover 
copyright 2009, P202.  

147- Dermot Moran, john scottus eriugena,Encyclopedia of medieval 
philosophy, op.cit, p2.  
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كموا  بخصوص هذه المسألة. ومن جهة أارى: مفتو  بالفلسفة فأفسال المجوال أمامهوا،
والغريووو فووى الموور  بصووورا أغ ووبص رجووال الوودين آنووذاد. أ لووق العنووا  للعقوول وقدراتووه،

لعقول والفلسوفة لوم يهودف إلوى تو يوإ كول مون ا –فى مشكلة القدر اإللهوى –أ  إريجينا
فهووو  بوول علووى العكووس، –كمووا فعوول الكثيوور موون فالسووفة العصوور الوسوويط -لخدمووة الوودين

اهتم بتأويل ما ورد فى الكتاب المقدس من نصوص تتعلق بالقدر اإللهى لكى تتماهى 
 -كموووا عكوووف علوووى الوقووووف علوووى آراء أوغسوووطين موووب موووا يؤكوووده العقووول وكوووذا الفلسوووفة،

وااتيووار مووا يتوافووق منهووا مووب  ص مسووألة القوودر اإللهووى،التووى تخوو -المتآرجحووة والمتغيوورا
وذلوك دو  المسواس بثوابوص  وجهة نظره الخاصة والتى يرجحها العقل وتؤيدها الفلسفة،

 العقيدا.
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