Схоластика
Схоластика аз вожаи лотинии scholastica гирифта шуда,
маънояш «мактабї», «таълимї» мебошад. Схоластика њамчун
шакли фалсафаи динї дорои чунин хусусият аст, ки таълимоти
дини насронияро дар асоси далелњои аќлї бо истифода аз
аќидањои фалсафаи атиќа асоснок мекард. Барои бештари
намояндагони фалсафаи схоластикї усули асосї чунин буд: «Аќл
барои имон нест, балки имон барои аќл аст». Масъалањои хоси
фалсафаи схоластикї инњо ба шумор мерафтанд: далоили аќлї
барои њастии Худо; муносибати имон ва аќл; хилќати олам;
озодии ихтиёр ва њамчунин мубориза бо њаргуна бидъат.
Фомаи Аквинї
Кўшиши нисбатан бењтари исботи мављудияти
Худованд ин системаи далоили аќлонии Фомаи
Аквинї мебошад.
 Далел аз њаракат: њар як њаракат ниёз ба
муњаррики аввал дорад, ки Худованд аст;
 Далел аз њосили сабабњо: дар олам тартиби
сабабњо вуљуд дорад, ки оѓози он аз сабаби аввал –
Худо ибтидо мегирад;
 Далел аз зарурат ва тасодуф: њамаи зуњурот тасодуфиянд,
барои њамин нињоят доранд. Пас њатман замоне мерасад, ки онњо
ѓоиб мешаванд. Агар чунин бошад, набояд фарз кард, ки онњо худ
ба худ пайдо шудаанд. Пас мављудияти сабабе лозим аст, ки
онњоро ба вуљуд меоварад;
 Далели дигар: њама чиз дар олам дорои маќсад буда, бо
низоми муайян, оќилона гузошта шудааст. Пас мављуди боаќле
вуљуд дорад, ки маќсади бавуљудоварии њама марбут ба ўст.
Фалсафаи асрњои миёна асосан аз ду љараён иборат буд:
реализм ва номинализм.
Реализм – таълимоти фалсафиест, ки дар асоси он њаќиќати
воќеї танњо ба мафњумњои кулл ё универсалї хос аст, аммо на ба
ашёи љузъї, ки дар олами мањсус ќарор доранд. Дар ин муносибат
реализми асрњои миёна ба таълимоти Афлотун оиди идеяњо (олам
аввал дар идея ба вуљуд меояд) наздик мебошад.

Мувофиќи реализм универсалњо пеш аз ашё вуљуд доранд
њамчун фикр ва идея дар аќли худовандї, аммо инсон шабењи
худованд аст, танњо ба шарофати ин аќли инсонї тавони фањми
моњияти ашёро дорад. Зеро ин моњият чизи дигаре ба ѓайр аз
универсалњои куллї нест. Аз ин љо бар меояд, ки маърифат танњо
ба воситаи аќл имкон дорад, зеро танњо аќл ќудрати фањми кулро
дорад. Номинализм – љараёни фалсафиест, ки намояндагони он бар
чунин аќидаеанд, ки ихтиёр бар аќл афзалият дорад. Бо кўшиши
ихтиёр инсон метавонад, ки оламро дарк кунад. Мафњумњои
куллї танњо номњо мебошанд. Онњо ягон мустаќилият надоранд.
Тамоми маќсад ва мазмун дар аљзои љузъї мебошад.
Хусусияти хоси асрњои миёна ин Худомарказї буд.
Худомарказї- ваќте ки њаќиќати муайянкунандаи моњият на
табиат, балки Худост. Дар асоси ин таълимот ду усули њамбастаи
њам: аќидаи хилќат ва вањй меистад.



Агар таълимоти фалсафии асрњои миёнаро бо таълимоти фалсафии
донишмандони исломї муќоиса намоем тафовути љиддие ба назар мерасад. Ин
тафовут асосан дар масъалаи маърифат зоњир мегардад. Файласуфони Шарќи
исломї махсусан Њаким Носири Хусрав ва Мавлоно Љалолуддини Румї бо такя
бар њадиси Пайѓамбар (с) «Андар Офаридагор андеша макунед, андар офариниш
андеша кунед», зинаи маърифатро аз офариниш ба сўи Офаридагор мењисобанд.
Дар Фалсафаи асрњои миёнаи Ѓарб бошад баръакс, маърифат аз боло, аз
Офаридагор ба сўи офариниш оѓоз меёбад.

