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 مدرسة اإلسكندرية ونشأة األفالطونية اجلديدة

 

 د. مصطفى دمحم قصيبات                                                         
 جامعة مصراتة -اآلداب كلية    

 :مقدمة
يطلق اسم مدرسة اإلسكندرية على ذلك التيار الفلسفي الذي ارتبطت نشأتو دبدينة 

 Ammonius ـ(424-571) والذي كانت أىم األمساء فيو أمونيوس ساكاس ،اإلسكندرية

saccas ـ( 470-401)وأفلوطٌن Plotinus ـ(281-250) وأبروقلس Proclus حيث ،
بينهما التقاء فكري خرج منو ما ديكن تسميتو  التقى العامل اإلغريقي ابلعامل الشرقي وحدث

()ابلفلسفة اذللنستية
Hellenistic Philosoph  من يهودية، وفيثاغورية زلدثة، كما مت إحياء

 .(1)نزعة الشك ) النزعة الشكية ( ابإلضافة إىل األفبلطونية اجلديدة أو مدرسة اإلسكندرية
: أوالً مظهرين من مظاىر اخللطإىل  -اإلسكندريةمدرسة -دت ىذه التسمية أوقد 

واسم األفبلطونية اجلديدة، فهل األصح أف يرتبط ىذا  ،اخللط بٌن اسم مدرسة اإلسكندرية
ادلذىب الفلسفي ابسم ادلدينة اليت وجد هبا؟ وىل ذلذه التسمية مربراهتا العقلية والتارخيية كما 
تفرتض تلك ادلؤلفات اليت تشًن كلها إىل مدرسة اإلسكندرية، حيث تتحدث عن األفبلطونية 

أـ أف األصح   J. Simon, matter,Saint Hilire, Barthemy, Vacherotاجلديدة مثل: 
أو األفبلطونية  New platunismف نلجأ إىل األصل الفلسفي اليوانين فنسميها النيوببلتونيـز أ

                                              
 - علػػػى العػػػامل  يبلحػػػن أف ىنػػػاؾ فرتتػػػٌن للعػػػامل اليػػػوانين: فػػػرتة ىلينيػػػة، وأخػػػرا ىلينسػػػتية، وتطلػػػق الفػػػرتة اذللينيػػػة

 333اليوانين وحضارتو منػذ الزػزو الػدوري حػس اإلسػكندر األكػرب، أي اعتبػاراً مػن القػرف التاسػن ؽ.ـ حػس سػنة 
ما ما بعد اإلسػكندر األكػرب فيطلػق عليػو العػامل اذللينسػيت الػذي يشػمل بػبلد اليػوانف وادلمالػك الشػرقية بعػد أؽ.ـ، 

 فتح اإلسكندر ذلا.
 :انظر

Toynbee, A., Hellensm: The history of civilization, London , 1959. 

1- E. Zeller, Outliues of the history of Greek philosophy, London, 1931,p. 290. 
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 اجلديدة؟
أما اخللط الثاين الذي ترتب على ىذه التسمية، ىو عدـ التفرقة بٌن مدرسة 

كندرية أو معهدىا، ومل يفرؽ بٌن اإلسكندرية ابعتبارىا مدرسة فلسفية، وبٌن متحف اإلس
اإلثنٌن حيث جعل من ادلدرسة الفلسفية يف اإلسكندرية فرعًا من فروع الدراسات اليت ظهرت 

 .(1)ابدلتحف بل أقل ىذه الفروع أمهية
  وصفوة القوؿ أف ليس ىناؾ خطأ يف تسمية ادلدرسة اليت تركزت حوؿ أفلوطٌن ابسم

طٌن نشأ يف اإلسكندرية اليت صبعت ثقافة الشرؽ والزرب، " وذلك ألف أفلو "مدرسة اإلسكندرية
 .(2)فكاف إذف من الضروري الربط بٌن الفيلسوؼ وبٌن البيئة العقلية اليت نشأ فيها

يف ىذه الدراسة سوؼ نسلط الضوء على مدرسة اإلسكندرية ونشأة األفبلطونية 
 اجلديدة من خبلؿ النقاط اآلتية:

 رسة اإلسكندرية وأىم العوامل اليت أدت إىل ظهور فلسفتها.احلركة الفكرية يف مد أواًل:
 مدرسة اإلسكندرية، مساهتا ومنهجها. اثنياُ:
 الفلسفة يف مدرسة اإلسكندرية.اثلثاً: 
 أبرز الشخصيات الفكرية يف مدرسة اإلسكندرية. رابعاً:

 األفبلطونية اجلديدة ومراحل تطورىا.وخصائص نشأة خامساً: 
 األفبلطونية اجلديدة وأتثرىا ابلطابن الشرقي.سادساً: 

نقطة االتصاؿ  وأتيت أمهية البحث يف الوصوؿ إلبراز مدرسة اإلسكندرية حيث كانت
حضارات العصر القدمي، وحضارة مصر، وحضارة الشرؽ عامة، وحضارة دلختلف احلضارات )

 ضفاؼ البحر ادلتوسط.اليوانف( حيث تواعدت أو اتفقت ىذه احلضارات معاً على اللقاء على 
ويف ىذه الدراسة اعتمدان على ادلنهج التارخيي التحليلي النقدي، وال شك أنو يستقيم 

                                              
1- M. Matter, Histoir del’ ecole  Alex, vol. 1,2 eme de paris, 1840, p. 160. 

، مراجعػػػة ل سػػػليم سػػػامل، اذليئػػػة ادلصػػػرية العامػػػة للكتػػػاب، فػػػؤاد زكػػػرس، التسػػػاعية الرابعػػػة ألفلػػػوطٌن يف الػػػنفس -2
 .34، ص5970
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 من ىذه الدراسة لنصل إىل خاسبة توضح أىم النقاط اليت ديكن استخبلصها من الدراسة.
احلركة الفكرية يف مدرسة اإلسكندرية وأهم العوامل اليت أدت إىل ظهور أواًل: 

 ا:فلسفته
صلد يف اإلسكندرية يف القرف األوؿ ادلسيحي فلسفة دينية يهودية حيمل علمها فيلوف 
اليهودي ادلعاصر للمسيح، والذي حاوؿ ادلزج بٌن الفلسفة اليواننية والدسنة اليهودية، ذاىبًا إىل 

ة دينية يف القرف الثاين فلسف كما صلدأف فبلسفة اليوانف ما ىم إال متتلمذوف على موسى والتوراة،
مسيحية ضبل لواءىا فبلسفة من اتباع مذىب أفبلطوف، اعتنقوا ادلسيحية احلديثة العهد، وكانت 
مضطهدة من حكاـ العامل الوطين الروماين فحاولوا الدفاع عنها، وتلقبوا ابحملامٌن عن ادلسيحية، 

وديثلوف احملاوالت وكاف يعاصر ضباة ادلسيحية صباعة الزنوصية أو العارفٌن وىم أسبلؼ ادلتوصفة، 
الفارسي يف القرف  ()وىل للمزج بٌن األفبلطونية وادلسيحية الناشئة. مث ظهر مذىب مايناأل

إلو اخلًن وإلو الشر. ويف  ،الثالث وىو ديزج الزنوصية وادلسيحية ابلعقيدة الزرادشتية القائلة إبذلٌن
نتشار السرين فلسفة دينية القرف نفسو ظهر يف اإلسكندرية حيث كانت ادلسيحية آخذة يف اال

ريٌن، وقد مزجا بٌن ادلسيحية وفلسفة دمسيحية ضبل علمها أكليماف وتلميذه أورجيٌن اإلسكن
ية متأثرة بتعاليم فيلوف فأفبلطوف. وكاف إىل جانبها يف اإلسكندرية فلسفة دينية وثنية صو 

لوطٌن ادلصري الذي اليهودي، نشر مبادئها الفيلسوؼ ادلصري أمونيوس سكاس، مث تلميذه أف
 .(1)سيكوف لو أثر كبًن يف الفلسفة ادلسيحية

 :لسفة اإلسكندرية تتمثل يف اآلتيةدت إىل ظهور فأإف أىم العوامل اليت 

                                              
 -   ـ، كػػػاف متنسػػػكاً متصػػػوفاً  متشػػػائماً ال يػػػؤمن 451مػػػاين بػػػن فاتػػػك الطقشػػػوين الػػػذي ولػػػد يف اببػػػل حػػػوا

األوىل وادلسػيحية قبػل وضػن الكنيسػة، وقػػد  اخلػًن علػى الشػر البتػػة، وقػد أتثػر مذىبػو ابلزرادشػية وابلربامهيػػة رابنتصػا
 .  ـ471قتلو  أحد ملوؾ الفرس سنة 

حػػػػػرس عبػػػػػاس عطيتػػػػػو، خصائصػػػػػالفكر الفلسػػػػػفي يف حضػػػػػارات الشػػػػػرؽ القػػػػػدمي، دار ادلعرفػػػػػة اجلامعيػػػػػة، انظػػػػػر: 
 .503، ص"د.ط"اإلسكندرية، 

 .1، 2، ص5939ة، عبده فراج، معامل الفكر الفلسفي يف العصور الوسطى، مكتبة األصللو ادلصري -1
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 :ادلؤلفات اذلرميسية -أ 
إلو احلكمة والفنوف يف مصر القددية، وقيل ()تنسب ادلؤلفات اذلرميسية إىل ىرمس طوط

ليس ىناؾ ما يدؿ حقيقة ولكن  ادلصرية القددية إىل اللزة اليواننية.أهنا قددية ترصبت من اللزة 
بل  ،على وجود أتليف ابللزة ادلصرية القددية نسب يف عهد الفراعنة إىل اإللو ىرمس طوط ىذا

إنو ليس ىناؾ ما يدؿ على أف ىذه ادلؤلفات كانت موجودة يف العصر البطلمي، إال إذا استثنينا 
. واحملتوا الفكري ذلذه ادلؤلفات اذلرميسية مستمد (1)لتنجيم والكيمياءبعض أجزائها اخلاصة اب

من أصوؿ يواننية ومن مث ينتهي ادلؤرخوف إىل أف مؤلفي ىذه الكتب إما مصريوف عرفوا لزة 
اليوانف واتصلوا بثقافتهم اتصاالً عميقاً وثيقاً، وإما يوانف سبصروا أو تعلموا صياغة آرائهم يف قالب 

 .(2)وىذا ىو أرجح األقواؿ ،مصري شرقي
دائمًا إىل البدء  أويف لزة ىذه ادلؤلفات تشابو واضح بينها وبٌن لزة التساعيات اليت تلج

بقوؿ ألرسطو أو أفبلطوف مث أتخذ يف التعليق عليو وكانت تقوؿ دلعرفة صوفية ورؤا روحية أشبو 
سقوط اإلنساف وخطيئتو فتقرتب شلا  دبا انتهى إليو أفلوطٌن، وتتفق من التيار األفبلطوين يف فكرة

 .(3)ورد يف زلاورات اجلمهورية وفيدوف وفيدروس
من ادلفكرين  سبلمي وأثرت يف كثًنلقد انتشرت ىذه ادلؤلفات اذلرميسية يف العامل اإل

وأبساؿ البن سينا وحي بن يقضاف البن طفيل، والزربة الزربية ()اإلسبلميٌن، أثرت يف سبلماف
                                              

 -  اسم إلو من آذلة اليوانف، ويعرؼ عند الروماف ابسػمMercurius  وىػو عطػارد عنػد العػرب، ويػزعم ادلصػريوف
وينسبوف إليو اخرتاع كل علم، ويطلق عليو أيضاً إدريس، وأخنوخ، وىػرمس اذلرامسػة،  Thotأنو نفس اإللو ربوت 

، 39وص 58، ويف طبقػػات االمػػم ص83هرسػػت البػػن النػػدمي صوىػػرمس ادلثلػػث ابلنعمػػة ) انظػػر: ترصبتػػو يف الف
ويػػػذكر أف ىػػػرمس يلقػػػب ابليواننيػػػة )طريسػػػميجيطس( أي ثبلثػػػي  .ويػػػذكره ابسػػػم إدريػػػس( 7-5ويف األخبػػػار ص

 واحلياة. بثبلثة صفات ذاتية: الوجود واحلكمة ءالتعليم ألنو يصف الباري
 .97، ص5934صليب بلدي، سبهيد بتاريخ مدرسة اإلسكندرية وفلسفتها، دار ادلعارؼ،  -1
 .98-97ادلرجن نفسو، ص -2
 .303، ص5931أمًنة حلمي مطر، الفلسفة عند اليوانف، دار مطابن الشعب،  -3
 - ف.سبلماف عند ابن سينا مثل للنفس الناطقة، وأبساؿ مثل للعقل النظري وىو درجتها يف العرفا 
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، وكذلك يف كتب الكثًنين من متصوفة اإلسبلـ ادلتفلسفة. ولقد أثبتت األحباث للسهروردي
العلمية احلديثة أف ىذه الكتاابت اذلرميسية من وضن أمونيوس ساكاس أوؿ فبلسفة ادلذىب 

 .(1)احلديث لسكندريا
 :فيلون السكندري -ب

اذللينيستية يعترب فيلوف السكندري أىم الشخصيات الفلسفية اليت ظهرت يف الفلسفة 
ـ يف الوقت الذي كاف سفًناً ليهود اإلسكندرية يف عهد 20ؽ.ـ وتويف 41دية، ولد حوا  اليهو 

 .(2)اإلمرباطور جايوس
سبثل فلسفتو أىم زلاولة للتوفيق بٌن الدين اليهودي والفلسفة اليواننية، وجلأ إىل التأويل 

الدين والفلسفة ولكنو يتخذ الدين الرمزي يف فلسفتو. أي أف فيلوف ال يفصل يف فلسفتو بٌن 
 .(3)أصبًل ويشرحو ابلفلسفة

ويفسر فيلوف العامل موفقاً بٌن التوراة والفلسفة اليواننية، إذ خلق هللا عقبًل خالصاً يف عامل 
و عقبًل أقرب إىل األرض ىو )آدـ( وأعطاه احلس على مثال خلقادلثل ىو اإلنساف ادلعقوؿ مث 

لو، فطاوع العقل احلس وانقاد للذة ادلتمثلة يف احلية اليت وسوست ( معونة ضرورية وىي)حواء
، وانتفى منها اخلًن وىو ( وصبين الشرورس يف ذاهتا الكربسء وىو )قابيلحلواء، فولدت النف

 اً.( وماتت مواتً خلقي  )ىابيل
ويؤؿ عبور البحر األضبر أبنو رمز خلروج النفس من احلياة احلسية أو البدنية، وسبعة 

غصاف الشمعداف، أبهنا رمز للسيارات السبن، واحلجرين الكرديٌن اللذين حيملهما الكاىن أ
 اآلابء الذين يعود إليهم إبراىيمو لنصفي الكرة األرضية، و أاألكرب أبهنما رمز للشمس والقمر 

                                              
علػػػػي سػػػػامي البنشػػػػار، نشػػػػأة الفكػػػػر الفلسػػػػفي يف اإلسػػػػبلـ، اجلػػػػزء األوؿ، دار ادلعػػػػارؼ، الطبعػػػػة اخلامسػػػػة،  -1

 442، ص5975
2- F.Copleston, S. J . , A history of philosoph, vol. Greece and Rome , New – york , 

1962,  pp.219-220. 

، اتريخ الفلسفة اليواننية، ص -3  .428يوسف كـر
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ز أبهنم رمز للكواكب أو للعناصر األربعة أو للمثل، وشجرة احلياة يف الفردوس األرضي، أبهنا رم
 .(1)ألعم الفضائل وىي الطيبة، واقرتاف إبراىيم بسارة، أبنو رمز الرباد اإلنساف الصاحل ابلفضيلة

 مدرسة اإلسكندرية، مساهتا ومنهجها:اثنياً: 
 ـ دبدارسها يف عصر بطليموس األوؿ.اشتهرت اإلسكندرية يف القرف الثالث ؽ

" اليت MUSEUMادلوزمي ىذه ادلدارس ىي "ادلتحف" أو " ، ولعل أعظمم(ق483-قم337)
أسسها بطليموس األوؿ وصارت أشهر مدرسة يف الشرؽ. جبانب ىذه ادلدرسة وجدت مدرسة 

". وكاف ذلذه ادلدارس SEBASTION" وأيضًا مدرسة سيباستيوف "SERAPEUM" السرابيـو
مائيت ألف ونصف مليوف الثبلث مكتباهتا الضخمة وضمت مكتبة ادلتحف وحدىا مابٌن 

يهودية تنشر الثقافة اليهودية يف بقاع  سلطوطًا وكتاابً. جبانب ىذه ادلدارس انتشرت أيضًا مدارس
" صارت مدينة اإلسكندرية عادلية، وفيها LATORETTE". وقد وصفها التوريت (2)الببلد

 "الرومانية "اليواننيةلسفات ت آخر أشكاؿ الفأتبلقت الفلسفات اليواننية من الشرقية، وفيها نش
"GRECO – ROMAN"  غًن ادلسيحية، أي األفبلطونية احلديثة. وفيها عاش فيلوف اليهودي

وذلا شهرهتا يف " وجد ما يعادؿ اجلامعة، ة يواننية. ويف ادلتحف "ادلوزميوفسر إديانو الوراثي بطريق
ادلتاحف قبل ذلك يف ببلد  لقد وجدت :. ويقوؿ جورج سارتوف(3)الروماين كلو - العامل اليوانين

والتاريخ، والفلك، ولكن  ،ت الشعراباإلغريق فلم يكن ادلتحف إال معبدًا يوىب لآلذلات أي ر 
ف تزلزل امسو يف كثًن من لزات متحف اإلسكندرية كاف معهدًا من نوع جديد، بلغ أمهيتو أب

متحفًا للبحث العلمي ن كل ادلتاحف فكاف عالعامل، وكاف متحف اإلسكندرية منوذجًا سلتلفًا 
 .(4)اىتم بعد ذلك ابلفلسفة وغًنىا من العلـو

وإف كاف ال يوجد ابلتفصيل صورة عن مسات ادلدرسة وبرارلها ومنهجها ومواد الدراسة 

                                              
1- G . Bigg, Christian platonists of  Alexandria, Oxford , 1913, p 26 

2- H . M. Gwaktin , Early church History , London. 1909 Vol 2, p155. 

3- K . S . Latourette, A history of Christianity, London 1953, p 146
 .  

 .35، ص5930احلديثة، ترصبة عبداحلميد صربه، مكتبة النهضة ادلصرية ، جورج سارتوف، العامل القدمي وادلدينة  -4
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فيها، لكننا نستطين أف نتكشف اخلطوط العريضة من الذين كتبوا عنها ومن تراثهم الكتاس ومن 
ال يوجد نظامًا للتعليم الفلسفي أفضل شلا كاف  : قيل عنهاشواىد ادلؤرخٌن. ىذه اخلطوط اليت

قائمًا يف مدرسة اإلسكندرية، وقد فتحت ادلدرسة أبواهبا أماـ اجلمين، يلحق هبا الناس من 
دسانت سلتلفة وثقافات متباينة، وذو مراكز اجتماعية سلتلفة وأعمار متفاوتة، وكاف التعليم هبا 

 .(1) الطبقاتجامعياً وموحداً ال دييز بٌن
أماـ ىذا االنفتاح مل يكن شلكناً أف تقتصر ادلدرسة يف دراستها على البلىوت وحده بل  
، وكاف برانرلها منذ القرف الثاين مامل يكن منذ بدء  كانوا يدرسوف الفلسفة واآلداب والعلـو

اً  خاص  وكاف منهجًا تقليدس ً  Ency – clopedicانطبلقها يقـو على أساس موسوعي 
إلسكندرية، وجد يف مدارسها الوثنية واليهودية أيضاً، فكانت ىذه ادلدرسة مركزًا للتعليم اب

. وقد وصفت ىذه ادلدرسة يف برارلها القوية أبف التعليم (2)الفلسفي والعلمي كما للتعليم البلىويت
 .(3)يف مسوه قد بلغ اذباىاً وشكبلً يقارب جداً نظاـ جامعاتنا احلديثة

سة اإلسكندرية بنظاـ التدرج. فزالباً ما تبدأ الدراسة بسلسلة من العلـو وقد أخذت مدر 
ويقيم األفكار الفلسفية والعلمية مث أييت بعد ذلك  ،غًن الدينية من خبلذلا يكسب ادلعلم

والسلوكيات، مث يدرس البلىوت ادلسيحي مث الفلسفة يف شكل تعليقات وشروح.  ،األخبلقيات
ثة الرئيسية اليت وضعها القديس "أكليماف لو الثبلث من الكتب الثبلويظهر ىذا ادلزج يف مراح

" مقدمًا منهجًا من خبللو يتم التعرؼ على أساسيات ادلسيحية دوف الدخوؿ يف السكندري
حرب من الفلسفة. كما امتازت ىذه ادلدرسة بعدـ الفصل بٌن الدراسة واحلياة اإلديانية، فكانت 

 .(4)وت والدينالعلـو والفلسفة جبانب البلى

                                              
1- Rev . Markary EL- Souriany , Ancienty and contemporary Christian Education in the   

coptic church , Princeton , 1955, p 78. 

2-Carls . Meyer, The church  from pentecast to the present, Chicage    1970, p 39 

3- W J. Cauhe, Didymus the blind , an aducatorat the forth century , Washington 1954, 

p36 

4- Lebreton History of prinitive church, vol 3 , London 1946, p7323 



 مدرسة اإلسكندرية ونشأة األفالطونية اجلديدة      د  اخلامس                 العد -رللة كلية  اآلداب 
 _______________________________________________ 

455 

 الفلسفة يف مدرسة اإلسكندرية:اثلثاً: 
لقد تكلمنا عن مدرسة اإلسكندرية وعن منهجها ومساهتا، واآلف من األمهية دبكاف أف 

" الذي أنشأ صبلة كراسي درسة، وديكن أف نؤكد أف "ادلتحفنعرؼ مكانة الفلسفة يف ىذه ادل
يف البداية على األقل، كرسيًا واحدًا للفلسفة. ولكن ىذا ال يعين أف  ،ألساتذة، مل ينشيء

واألغلب أنو قد قامت بعد  .الفلسفة مل تكن موجودة ابدلرة، ولو أف السبق فيها كاف لعلـو أخرا
افتتاح ادلتحف يف القرف الثالث قبل ادليبلد مدارس خاصة للفلسفة، ومعلموف خصوصيوف ذلا. 

ألفبلطونية والبعض اآلخر ادلشائية، والبعض الثالث الرواقية. وديكن أف نؤكد بعضهم ديثل النزعة ا
أنو منذ هناية العصر القدمي وقبل ظهور ادلسيحية قامت لليهود مدارس قريبة من رلتمعاهتم 
الدينية، تدرس فيها مباديء الفلسفة من مباديء الدين والعلـو األخرا، وشاىدان على ذلك ىو 

ونؤكد أف الفلسفة اليواننية يف ىذا العصر الذي تشعبت فيو ادلدارس الفلسفية فيلوف السكندري، 
وتطاحنت، كانت مرتبطة بفنوف اجلدؿ واخلطابة وأف ىذه الفنوف كانت تدرس ابدلدارس 

 .(1)الفلسفية كجزء من الفلسفة ذاهتا
روؼ على وجو علقد أنشيء كرسي للفلسفة يف متحف اإلسكندرية، أو عدة كراسي وادل

األفبلطونية  الث كانت شلثلة دبدارسها األربن:الدقة أف الفلسفة يف آخر القرف ادليبلدي الث
وادلشائية والرواقية واألبيقورية، وأف فيلسوفًا مسيحيًا أصبح فيما بعد أسقفًا كاف ديثل الفلسفة 
األرسطية يف ادلتحف. ولكن ىذه الفلسفات اليت كانت تعلم ابدلتحف على كرسي رمسي 

مي مل تكن بذات أمهية، إذا قورنت ابلفلسفة اليت كانت تعلم بكنائس اليهود وابدلدارس حكو 
اخلصوصية اليت زاد انتشارىا بعد قياـ ادلسيحية. وال عجب أف يكوف التعليم بتلك ادلدارس أكثر 
خطرًا من التعليم الفلسفي ابدلتحف الذي كاف يلتـز حبرفية ادلذاىب ادلمثلة واليت كاف متصبلً 

" ذات صبزة أخرا. صبزة شخصية تقـو على طابة. فقد كانت فلسفة "ادلدارسابجلدؿ واخل
عبلقة وثيقة بٌن ادلعلم والتلميذ، وكانت متصلة ابلدين والنزعة الدينية أكثر شلا كانت متصلة 
ابخلطابة واجلدؿ، ففلسفة اإلسكندرية ابدلعىن الدقيق مل تكن أصيلة كل األصالة، ومل تكن مبتكرة 

                                              
 .15صليب بلدي، مرجن سابق، ص -1
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 .(1)ف جديدة أو دلذاىب متكاملةاعدل
ويدؿ ىذا االسم  ."سم "األفبلطونية احلديثةيطلق يف العادة على فلسفة اإلسكندرية ا

عامل فلسفي أفبلطوين أصيل، مث عامل أو عوامل أخرا،  : فيهاٌنعلى قياـ عاملٌن أساسي
فلسفة بعضها فلسفي وبعضها غًن فلسفي أحدث يف الزمن من العامل األفبلطوين. ف

اإلسكندرية كما ستتمثل بوضوح عظيم عند أفلوطٌن ذبمن جبانب فلسفة أفبلطوف معاف من عند 
أرسطو، ومعاف أخرا من عند الرواقيٌن بعضها قدمي يرجن إىل وقت أتسيس الرواقية من القرف 
هي الثالث قبل ادليبلد. وفلسفة اإلسكندرية ىي يف هناية ىذا اخلط، الذي ديتد من أفبلطوف وينت

عند ربوؿ الرواقية مارًا أبرسطو وابلرواقية يف نشأهتا. لذلك لفهم قياـ فلسفة اإلسكندرية جيب 
فبلطوف "اإلذلي" ألمتابعة ىذا اخلط الطويل ذاتو. ولكن العامل األفبلطوين سابق يف الزمن، 

دينية ادلنزلة األوىل يف نشأة فلسفة اإلسكندرية، فقد كانت ىذه الفلسفة قبل كل شيء فلسفة 
إذلية ترجن إىل أفبلطوف اإلذلي، وبنوع خاص إىل فلسفتو اإلذلية الدينية، تلك اليت عمل على 

 .(2)""طيماوس" وتو وابألخص "فيدوفبياهنا يف بعض زلاورا
لقد قامت ابإلسكندرية مدارس تعلم الفلسفة األفبلطونية، وربث الشباب على 

معلم  ()"س بلغ أمسى مرتبة عند "أمونيوسحاالىتماـ هبذه الفلسفة، واستمر ىذا اإلحياء 
أفلوطٌن. وأدا ىذا اإلحياء منذ بدايتو تقريبًا إىل نشأة مفكرين ردبا مل يكونوا فبلسفة ابدلعىن 
الدقيق، وإف كانت ذلم أصالة واضحة يف تفكًنىم ويف إفادهتم من فلسفة أفبلطوف اليت تعلموىا 

قصد هبذا شلثلٌن ذلذا نأغراض مل تكن كلها فلسفية، و ابدلدرسة، ويف توجيههم تلك الفلسفة إىل 
الفكر السكندري الذي قاـ بٌن هناية العصر القدمي وهناية القرف ادليبلدي الثاين، والذي مهد من 

                                              
 .15راجن ادلرجن نفسو، ص -1
 .31ادلرجن نفسو، ص -2
 -  ـ، لقػػػب سػػػاكاس أي احلمػػػاؿ ألنػػػو 424ـ وتػػػويف عػػػاـ  571سػػػاكاس ولػػػد يف اإلسػػػكندرية ضلػػػو أمونيػػػوس

عمػػػل أوالً ضبػػػاالً مث علػػػم نفسػػػو بنفسػػػو وصػػػار معلمػػػاً ألروجػػػٌن وأفلػػػوطٌن يف الفلسػػػفة.. انظػػػر: معجػػػم الفبلسػػػفة، 
 .88، ص5987، 5جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بًنوت، ط
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 تعليم أمونيوس، لقياـ فلسفة أفبلطونية يف القرف الثالث.
 ات الفكرية يف مدرسة اإلسكندرية:أبرز الشخصيرابعاً: 

 :أثيناغوراس
الفيلسوؼ أثيناغوراس رئيس مدرسة اإلسكندرية ىو أحد أبرز ادلدافعٌن عن الفلسفة 
ادلسيحية، فقد ربدث عن: الفلسفات بكوهنا اعتمدت على العقل البشري وحده، فحملت 
جانب من احلق، لكن ليس كل احلق، كما امتزج ىذا اجلزء من احلق أبخطاء كثًنة، أما الفلسفة 

فبل وجو للمقارنة بٌن ادلسيحية  -حسب رأيو-بلؿ هللا. فلهذا ق خادلسيحية فقدمت احل
 .(1)والفلسفة اليواننية، فاألوىل إذلية والثانية بشرية

لقد ربدث عن ادلسيحية وكأهنا على قدـ ادلساواة من الفلسفة، وطالب الدولة 
 .(2)ابلسماحة من ادلسيحيٌن

فصبًل، ويعترب أوؿ  41عن قياـ ادلوتى يف مقاؿ حيوي  ربدث الفيلسوؼ أثيناغوراس
زلاولة يقـو هبا كاتب مسيحي ليؤكد عقيدة القيامة برباىٌن فلسفية وليس بدالئل من الوحي 

الفيلسوؼ  عطيوحده، ويعترب من أفضل ما كتب يف ىذا الشأف يف الكتاابت ادلسيحية األوىل. وي
 دالئل على القيامة:

 ساف الذي خلقو هللا كائناً عاقبًل ليعيش إىل األبد.القيامة ضرورية لئلن -أ 

يتكوف اإلنساف من اجلسد والنفس. وىذه الوحدة حيطمها ادلوت لتعيدىا  -ب 
 القيامة من جديد فيحيا إىل األبد.

ينبزي أف يشرتؾ اجلسد من النفس يف ادلكافأة يف العامل اآليت كما اشرتكا معاً  -ج 
 يف التصرفات ىنا.

السعادة األبدية اليت ال تتحقق بوجوده ىنا على  خلق اإلنساف من أجل -د 

                                              
1-Quasten, Patrology , vol 1, Oxtord Dict of the Christian church , p229. 

2- Hanz  Lietzmann , A history of the Early church , London 1974,    vol 2, p186. 
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 .(1)األرض وإمنا يف احلياة األخرا
أما عن فلسفة أثيناغوراس فكاف فيلسوفًا ينتسب إىل األفبلطونية احلديثة لكنو مل خيضن 
ذلا سباماً، خاصة بعد ربولو لئلدياف ادلسيحي، إمنا كاف يتخًن أفضل ما يف ادلذاىب الفلسفية 

س قيل عنو أنو أوؿ القائلٌن دبذىب التخًن وأتليف ادلذاىب، ىذا ادلذىب يف جوىره صبيعها، ح
ينادي أبف كل مذىب حيمل نصيبًا من احلقيقة ىو خًن ما يف ادلذىب، ذلذا ال يليق ابإلنساف 
أف يطلب احلقيقة كاملة ابختياره ىذه األجزاء وتوحيدىا معاً، غًن أف أثيناغوراس اندا بعجز 

 .(2)عن الوصوؿ إىل احلق كامبلً، لذا وجدت ضرورة ملحة ذلبوط الوحي على األنبياءالفبلسفة 
 القديس بنتينوس:

ولد بنتينوس يف أوائل القرف الثاين ادليبلدي، وليس معروفًا على وجو الدقة اتريخ ميبلده 
ـ وانؿ شهرة فائقة 585مدرسة اإلسكندرية حوا  عاـ  توىل الفيلسوؼ بنتينوس رائسةووفاتو، 

حس اعترب أوؿ رئيس للمدرسة وكاف بنتينوس رواقيًا مشهوراً. والرواقيوف أخبلقيوف من الدرجة 
األوىل حيسبوف اخلًن األعظم يف الفضيلة، يؤمنوف بناموس الطبيعة أو انموس الضمًن أو الواجب. 

 .(3)وبقي زلفوظاً  يروف يف هللا الطاقة ادلتزلزلة يف كل شيء، هبا خلق العامل الطبيعي
ـ وإليو ينسب إدخاؿ الفلسفة والعلـو إىل ادلدرسة 585اعتنق بنتينوس ادلسيحية عاـ 

لكسب اذلراطقة والوثنيٌن ادلثقفٌن. كاف بنتينوس دائم القراءة يف الفلسفة ومن ىذا مل حيتج عليو 
األجبدية القبطية،  أىل عصره وال اهتموه ابالضلراؼ عن اإلدياف. أدخل القديس بنتينوس

قية القددية. وهبذا أمكن ترصبة يمستخدماً اليواننية، مضيفاً إليها سبعة حروؼ من اللهجة الدديوط
يعاونو يف ىذا العمل تلميذاه أكليماف وأورجٌن، كما و الكتاب ادلقدس إىل القبطية ربت إشرافو 

ذه اللزة بكوهنا آخر شكل ترجم القديس بنتينوس الكثًن من الفلسفة واألدب ادلسيحي إىل ى

                                              
1- S. Danie Lou , The Theology of Jewish Christianity , London 1964 , p 47 . 

2- Schaff , History of Christian church , 1970, vol 2 , p732. 

3- Coptic orth , Patriar chate , St Mark , cairo 1968, p 67. 
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 .(1)من تطور اللزة ادلصرية القددية، وبدأ الكتاب يستخدموهنا عوض اليواننية
 :(702-051) كلمنت اإلسكندري

ًا ينتمي إىل مدرسة ًا مسيحي  يعترب كلمنت من أىم ادلدافعٌن عن ادلسيحية وكاف الىوتي  
 كاف أمههم الفيلسوؼ بنتينوس اإلسكندرية، وولد من أبوين وثنيٌن، ودرس على عدة معلمٌن

 . (2)رئيساً للمدرسة -كما سبق أف أشران-الذي ربوؿ إىل مذىب الرواقيٌن وكاف 
" قصد منو ىداية الوثنيٌن إىل اإلدياف "ادلدخل أو اذلاديمن أىم مؤلفاتو الرئيسية كتاب 

ئيسيٌن مها: عبلقة " عاجل موضوعٌن ر . أما يف كتابو "ادلتفرقات(3)ابدلسيحية وإرشادىم إىل احلق
وأجاب القديس كلمنت يف  ،(قة اإلدياف ابدلعرفة )الزنوصيةوعبل ،ادلسيحية ابلفلسفة اليواننية

ادلسيحيٌن  أكثر من موضوع بشيء من التفصيل على السؤاؿ الذي كاف يشزل أذىاف ادلفكرين
؟ ىل سبثل خطراً على (ية للفلسفة اليواننية )اذليلنية: ما ىي النظرة ادلسيحيف ذلك الوقت، أال ىو

 اإلدياف ادلسيحي أـ ىي معٌن لو؟
لقد كاف كلمنت اإلسكندري يؤمن أبف دستور الكنيسة والكتب الدينية ال يتعارض من 
الفلسفة وأنو ال عداوة بٌن ادلسيحية والفلسفة بل الفلسفة ىي خادمة للدين، كما تكوف الفنوف 

 .(4)احلرة األخرا خادمة للفلسفة
ة آرائو: فكاف يرا أف هللا ىو خالق العامل واألساس ادلطلق لكل وجود، أما عن خبلص

 .(5)مصدر النور واحلياة، ال بداية لو وال هناية. وال خيضن للزمن، وأنو واحد وبسيط ال ينقسم

                                              
1- I bid , p 68. 

مػػػاىر عبػػػد القػػػادر ل وحػػػرس عبػػػاس عطيتػػػو، اذباىػػػات التفكػػػًن الفلسػػػفي يف العصػػػور الوسػػػطى، أورينتػػػاؿ،  -2
 .405، ص4003اإلسكندرية، 

 .ادلرجن نفسو والصفحة -3
 .493، ص5931انظر: أمًنة حلمي مطر، الفلسفة عند اليوانيٌن، دار مطابن الشعب،  -4

5- Armstrong , A. H . , An Introduction to Ancient philosophy, london 1957, p 170. 
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بعيد  حد أما النفس اإلنسانية عنده فكاف يظن أهنا مادية ولكنو جيعلها لطيفة إىل
 .(1)دلا سبتاز بو من فكر وإرادة يؤىبلهنا إلدراؾ هللا وزلبتو ويضعها فوؽ ادلادست صبيعاً 

لقد اىتم كلمنت اإلسكندري ابحلياة األخبلقية اخلًنة والنقاء الروحي والصعود إىل هللا، 
وأتثر يف آرائو األخبلقية ببعض مذاىب اليوانف، فعن أفبلطوف أتثر ابلرأي القائل العلم فضيلة 

الفضيلة أتيت من النظاـ واتباع طريق اخلًن وأما الرذيلة فإهنا أتيت من  واجلهل رذيلة، وأكد على أف
اإلخبلؿ ابلنظاـ واتباع طريق الشر، كما أتثر بتعريف أرسطو للفضيلة أبهنا ملكة اختيار الوسط 
العدؿ بٌن إفراط وتفريط كبلمها رذيلة، فضبًل عن أتثره ابدلدرسة الرواقية وخباصة الرواقية ادلتأخرة، 

 .(2)ذ عنها ربليلها الدقيق للفضائل والرذائلفأخ
 :م( 752-م085)أورجيني اإلسكندري

من والدين فاضلٌن، وكاف والده عادلًا فزرس يف  ـ581ولد يف اإلسكندرية ضلو سنة 
نفس ولده حب العلم ولقنو شيئًا كثًناً منو خصوصًا مباديء الدين ادلسيحي. ومن أف أورجيٌن مل 

وثنيٌن  بمن الطبل ة عشر من عمره فقد اجتذب علمو وببلغتو كثًنيكن قد ذباوز الثامن
ومسيحيٌن على السواء وطبقت شهرتو صبين أضلاء العامل ادلسيحي، وقد خلف أستاذه كلمنت 

 .(3)على رائسة ادلدرسة
     نية ففسر ما جاء يف سفر التكوينالفلسفة يف تفسًن العقائد الدي ورجيٌنأاستخدـ 

ألف هللا ال  ؛أبهنا ال تعين أنو خلقها يف الزماف بل األزؿ ،يف البدء خلق السموات واألرض ))
ورجيٌن آراء كثًنة . وقد كاف أل(4)(( ينبزي أف يبقى ببل رعية أو أف يتحوؿ من البلخلق إىل اخللق

                                              
، اتريخ الفلسفة اليواننية، دار ادلعارؼ، ط -1  .473، ص 3يوسف كـر

2- Armstrong , A, H . Op cit, p 171. 

    انظػػػر: وؿ ديورانػػػت، قصػػػة احلضػػػارة، ) قيصػػػر وادلسػػػيح ( ترصبػػػة ل بػػػدراف، مطبعػػػة جلنػػػة التػػػأليف والرتصبػػػة، -3
 .309، ص"ط"د. 

، وكذلك انظر:: مػاىر عبػد القػادر ل وحػرس عبػاس عطيتػو، مرجػن 41صرجن سابق، انظر: عبده فراج، م -4
 .401سابق، ص
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وأخرا يف اخللق وادلعاد وغًنىا. ويهتم أورجيٌن بتحديد  ، والعامل واإلنساف(وجود هللايف األلوىية )
فكرتنا عن هللا أكثر من اىتمامو ابلربىنة على وجود هللا، وهللا عنده روح زلض ال يشبو يف ذلك 
سللوؽ وأنو روح عاقل حر غًن منظور وىو فوؽ صبين مقوالتنا من حقيقة وحكمة ونور وحياة 

ولقد قاؿ أورجيٌن بقدـ ادلادة وحدوث العامل، ويف ذلك توفيق بٌن الكتب ادلقدسة وجوىر وعقل، 
ليس شرًا على اإلطبلؽ، وأنو قد خلق  . ولقد ذىب إىل أف العامل ادلادي(1)والتصور اليوانين

 .(2)بواسطة هللا ال عن طريق قوا شريرة
وىي تنتقل بعد  النفس عنده تنتقل يف مراحل وذبسدات متتالية قبل أف تدخل اجلسم

ين األنفس حس أطهرىا تتعذب زمناً صبادلوت يف مراحل متتالية مثلها قبل أف تصل إىل هللا وأف 
يف ادلطهر ولكنها كلها تنجو آخر األمر، وسيكوف بعد اللهب األخًن عامل آخر ذو اتريخ طويل 

ادلتتالية ستتحقق حبسب وىذه العوامل الكثًنة  ،مث عامل اثلث ورابن، كل واحد منها خًن من سابقو
. كما يرسم أورجيٌن مسًنة النفس يف طريقها إىل أتمل هللا حيث تتخلص (3)اخلطة اليت رمسها هللا

أواًل من ادلادة شيئًا فشيئاً، وذبتاز السموات مساًء بعد أخرا فتعرؼ الكواكب مث ترقى إىل معرفة 
 .(4)مل هللاغًن ادلنظورات وترقى حس تصل إىل ادلرحلة األخًنة وىي أت

 :األفالطونية اجلديدة ومراحل تطورهاوخصائص  نشأةخامساً: 
 النشأة واخلصائص: -أ 

من أىم االذباىات الفلسفية اليت ظهرت ابإلسكندرية ىو مذىب األفبلطونية اجلديدة، 
 .(5)واألفبلطونية اجلديدة ىي عبارة عن فلسفة دينية أو دين مفلسف

وتركزت عنايتها يف زلاولة إنتاج مذىب فلسفي ديكن أف يليب مطامح اإلنساف الروحية 

                                              
، مرجن سابق، ص -1  .479يوسف كـر

2- Armstrong . A . H . Op. cit, p 174. 

 .407 – 403عبد القادر ل وحرس عباس عطيتو، مرجن سابق ص رماى -3
، مرجن سابق، ص -4  .483يوسف كـر
 .481ادلرجن نفسو ص -5
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عقلية ودينية وأخبلقية بتقدمي صورة شاملة ومتسقة منطقيًا للكوف وكيفية استعادة توازنو  ،صبيعاً 
 .(1)وحالتو األصلية ادلفقودة

ألفبلطونية ولقد قاـ ىذا ادلذىب على أصوؿ أفبلطونية ومن ىنا جاءت تسميتو اب
، ويدؿ ىذا اإلسم على قياـ عاملٌن أساسيٌن فيها: عامل فلسفي أفبلطوين أصيل، مث (2)اجلديدة

بعضها فلسفي أحدث يف الزمن من العامل األفبلطوين، وىذه الفلسفة   ،عامل أو عوامل أخرا
عند أرسطو،   ذبمن جبانب فلسفة أفبلطوف معاف  كما ستتمثل بوضوح عظيم عند أفلوطٌن

أخرا من عند الرواقيٌن بعضها قدمي يرجن إىل وقت أتسيس الرواقية يف القرف الثالث قبل  ومعاف  
. ومن ىنا فإف (3)ادليبلد، وبعضها أقل قدمًا يرجن إىل تطور الرواقية أثناء القرف الثاين قبل ادليبلد

ينية يواننية وشرقية دبا يف ذلك األفبلطونية اجلديدة سبثل عناصر من صبين ادلذاىب الفلسفية والد
 .(4)السحر والتنجيم والعرافة

وادلؤسس الشهًن ذلذا ادلذىب ىو أمانيوس ساكاس لكننا ديكن أف نتجاوزه ونصل إىل 
تلميذه أفلوطٌن الذي كاف أوؿ من طور األفبلطونية اجلديدة وربويلها إىل مذىب ولقد كاف 

بعد  401قيقي لو. ولقد ولد أفلوطٌن عاـ أعظم عارض للمذىب بل وردبا يعد ادلؤسس احل
وأسس مدرسة ىناؾ وظل على  421ادليبلد يف ليقوبوليس بصعيد مصر وذىب إىل روما عاـ 

470رأسها حس وفاتو عاـ 
(5). 

ولقد اختلفت وجهات نظر ادلؤرخٌن بصدد األفبلطونية اجلديدة، فالبعض ينكر كوهنا 
مستندين يف ذلك إىل بعد الزمن بٌن العهدين وألف مؤسسها ىو أفلوطٌن الذي  ،يواننيةفلسفة 

                                              
 .70ماىر عبد القادر ل وحرس عباس عطيتو، مرجن سابق، ص -1
، مرجن سابق، ص -2  .481يوسف كـر
 14صليب بلدي، مرجن سابق، ص -3
، مرجن سابق، ص -4  .481يوسف كـر
وولػػرت سػػتيس، اتريػػخ الفلسػػفة اليواننيػػة، ترصبػػة رلاىػػد عبػػد ادلػػنعم رلاىػػد، دار الثقافػػة للنشػػر والتوزيػػن، القػػاىرة،  -5

 .303، ص5982
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ـ، فهذه الفلسفة إذف وليدة ادلسيحية، فضبًل عن أف طابن ىذه الفلسفة ليس 401ولد عاـ 
إغريقيًا حبثًا وإمنا ىو مصبوغ بصبزة اإلذلاـ الشرقي، كما أف مركزىا كاف يف اإلسكندرية ال يف 

إلسكندرية كما سبقت اإلشارة مدينة عادلية يتقابل فيها الناس من كل جنس اليوانف، وكانت ا
 ويلتقي فيها الشرؽ ابلزرب.

األخًنة  ألف والبعض اآلخر يرا أف األفبلطونية اجلديدة ال تنتسب إىل العصور الوسطى
قد نشأت يف أحضاف النصرانية وأف فلسفة األفبلطونية اجلديدة ليست مسيحية بل ىي عدوة 

 .(1)سيحية، وعلى ذلك فمن األوىل أف تعد فلسفة يواننيةللم
ومل تكن فلسفة اإلسكندرية أو األفبلطونية اجلديدة أصيلة كل األصالة دبعىن أهنا مل تكن 

اىب متكاملة، وإمنا قد سبيزت دبظاىر أخرا ذلا طرافتها وذلك ألف ذمبتكرة دلعاف جديدة أو دل
اين الفلسفية من جهة، والقيم الدينية من جهة أخرا، وىذا اإلسكندرية كانت مركزاً النتشار ادلع

 .(2)ما يسمى ابلتوفيق والتلفيق
ادلذىب أف يتشكل يف سورس وروما وأثينا بعض التشكل من احلفاظ على  ذاولقد قدر ذل

 الطابن الصويف ادلميز لو يف كل مكاف.
شكبًل  ()الصوري" فورفوريوسبلطونية اجلديدة على يد زعيمها "ففي روما ازبذت األف

زادت حدة  فقد قل فيو االعتماد على التصوؼ وامتاز ابلوضوح ألنو كاف منطقياً. أما يف سورس

                                              
، القػػػػاىرة،  4ط  أضبػػػد أمػػػٌن، وزكػػػي صليػػػب زلمػػػود، قصػػػػة الفلسػػػفة اليواننيػػػة، مطبعػػػة دار الكتػػػب اليواننيػػػة، -1

 .433، ص5970
 .34صليب بلدي، مرجن سابق، ص -2
 -  ينتمػػي فورفوريػػوس إىل أسػػرة وثنيػػة ويػػدعى ملخػػوسMalchus  ومعناىػػا ابلسػػرسنية ادللػػك أو  أو مػػالكوس

ـ، كػػػاف ملمػػػاً ابلعربانيػػػة واليواننيػػػة واذلًنوغليفيػػػة إىل جانػػػب معرفتػػػو ابللزػػػة  433األمػػػًن، ولػػػد دبدينػػػة صػػػور حػػػوا  
السػػرسنية وىػػي لزػػة أىػػل الػػببلد، درس الفلسػػفة يف أثينػػا. أمػػا عػػن اتريػػخ وفاتػػو فهنػػاؾ خػػبلؼ كبػػًن بػػٌن ادلػػؤرخٌن. 

مػػاىر عبػػد القػػادر ل وحػػرس عبػػاس  :ـ ، للمزيػػد انظػػر: 301أنػػو تػػويف يف رومػػا حػػوا   ولكػػن تكػػاد ذبمػػن اآلراء
 .532-535عطيتو، مرجن سابق، ص
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أبروقلس" "أما  ()"النزعة الدينية يف األفبلطونية اجلديدة وازدادت غموضًا على يد "سمبليخوس
األفبلطونية اجلديدة وادلسيحية فيعترب شلثل لؤلفبلطونية اجلديدة يف أثينا حيث اشتد العداء بٌن 

 .(1)واشتدت ضباستها للموسوية والوثنية
ولعل أىم ميزة تتسم هبا األفبلطونية اجلديدة ىي الذاتية ادلطلقة، تلك ادليزة اليت تستطين 

فضبًل عن أف ىذه الفلسفة أتثرت منذ البداية  .سبييزىا سبييزاً واضحاً عن الفلسفة اليواننية احلقيقية
وىذا الطابن اجلديد ال نكاد صلده يف الفلسفة اليواننية  ،ة الدينية وخباصة التجربة الصوفيةابلتجرب
     .(2)احلقيقية

 :ب. مراحل تطورها
لقد أشران إىل أف األفبلطونية اجلديدة ىي زلاولة لوضن فلسفة دينية، أو دين مفلسف 
وقد صلحت يف إدماج الفكر الفلسفي ادلبكر وخاصة أرسطو والرواقية والفيثاغورية من استبعاد 
فكر األبيقورية، صلحت يف إدماج كل ما تقدـ من فلسفات ابألفبلطونية. كما أف األفبلطونية 

ثلت كثًنًا من ادلعتقدات الدينية واألساطًن والطقوس والعلـو القددية كالكيمياء اجلديدة سب
واألعماؿ السحرية اليت تقـو يف أغلب األحياف على الصبلت بٌن الكواكب وادلعادف. ويذكر 

أف األفبلطونية اجلديدة زلاولة فلسفية إلجياد زليط عاـ يدخل فيو  Fr. Uerwegادلؤرخ األدلاين 
ن اآلراء الفلسفية والدينية اإلغريقية أو الشرقية األصل، وكانت عنايتها ابجلانب اإلذلي ما نقل م

 .(3)كثر من غًنهأمن ىذه الثقافات ادلختلفة 
وقد مرت يف تطورىا أبدوار ثبلثة  (4)واألفبلطونية اجلديدة ىي إسكندرية وسورية وأثينية

 وىي:
                                              

 - سنأيت على ذكره عند احلديث عن الدور الثاين من أدوار تطور األفبلطونية اجلديدة. 
1- Copleston , op. cit , pp 216 , 217 

 .551 ،552، ص5970،  2اليوانين، مكتبة النهضة ادلصرية، ط عبد الرضبن بدوي، خريف الفكر  -2
3- Fr. Ueberweg , Outline of  philosophy  Since the beginning of Sixth Century, 

translated by Heineze, p. 599. 

، مرجن سابق، ص -4  . 481يوسف كـر
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 الدور األول:
يذه فورفوريوس والزاية منو إحداث التوازف بٌن ـ( وتلم470-401وديثلو أفلوطٌن )

مثبًل سنجد أهنا تدور حوؿ مشكلتٌن أساسيتٌن  فلو أتملنا فلسفة أفلوطٌن، (1)الدين والفلسفة
مها مشكلة دينية تتعلق دبصًن النفس وطريق إعادهتا إىل طهارهتا األوىل، ومشكلة أخرا فلسفية 
تتعلق برتكيب الكوف وتفسًنه تفسًناً عقلياً، وىااتف ادلشكلتاف متصلتاف اتصااًل وثيقاً حبيث تتمم 

وضعت كل ادلسائل الرئيسية اليت قالت هبا األفبلطونية . ويف ىذا الدور (2)الواحدة األخرا
اجلديدة، كما ظهرت كل ادلباديء ادليتافيزيقية اليت تقـو عليها وربددت الصبلت ادلتعددة اليت 

 .(3)توجد بٌن الفلسفة وبٌن بقية أجزاء العلم
ا  فالصلة بٌن الدين والفلسفة إذف مل تكن طزياف من جانب الدين على الفلسفة، وإمن

 حس إف الدين كاف ال يشزل كل الفلسفة يف ذلك العصر. ،كانت صلة توازف
 الدور الثاين:

 ن على الفلسفة.ي( ويف ىذا الدور يسيطر الدـ 330-470وديثلو سمبليخوس )
أما عن سمبليخوس فهو تلميذ فورفوريوس، ولد دبدينة خلقيس بسورس، وكاف جيمن بٌن 

فبلطوف وأرسطو ويربطهما بفيثاغورس مث يتجو إىل تفسًن ىذا ادلزيج الدين والفلسفة كما كاف يقرأ أل
والرسضة  تفسًناً يتفق من أدسف الشرؽ وتصوفو والرتاث السحري للعامل القدمي، وقد كتب يف الفلسفة

: اإلذليات اخللقية الكاملة، ورسالة يف احلياة الفيثاغورية، ورسالة يف احلض والدين ومن أىم أعمالو
فلسفة وكتاب العلم الرسضي ابإلصباؿ، وادلدخل لكتاب نيقوماخوس يف احلساب، وكتاب على ال

 .(4)صبلة آراء فيثاغورس، وكتاب أسرار ادلصريٌن أي معتقداهتم الدينية
                                              

1- Fr. Uberweg , op. cet. P.599. 

، 5917، 5حنػا الفػاخوري وخليػل اجلػر، اتريػخ الفلسػفة العربيػة، اجلػزء األوؿ، دار ادلعػارؼ دبصػر، ط انظر: -2
 .509ص

 .98انظر: عبد الرضبن بدوي، مرجن سابق، ص -3
4- John . E. Erdmann , A history of  ph: Losophy, vol 1, Translated by W. T. , 

Hough.1899.p297. 
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ولعل ىذا  ،ويتضح لنا شلا تقدـ أف سمبليخوس كاف ديزج بٌن الدين والفلسفة والرسضة
وغرض سمبليخوس من تعاليمو الوصوؿ ابلنفس إىل (1)هادلزج كاف من ذي قبل مألوفًا يف عصر 

ومن مث كاف الكهنة  ،كيف نبلغ ىذا ادلقاـي يعلمنا  ىو الذاالرباد التاـ ابهلل، والوحي اإلذلي 
وىم أيضًا الذين يعلموف اإلنساف   ،أعلى مرتبة من الفبلسفة ابعتبارىم حاملي الوحي اإلذلي

و  مستخدمًا أسلوب التطهًن بنفسو لتخليص النفس كيف يرتفن بنفسو إىل مستوا الوجود األ
 .(2)من اجلسد وعبلئقو الدنيئة

 الدور الثالث:
( وىو أحد فبلسفة األفبلطونية ـ281-250رز مفكري ىذا الدور أبروقلس )أب

ـ استقر 281ابلقسطنطينية، وتويف عاـ  250اجلديدة وأىم شلثليها يف األكادديية، ولد عاـ 
عشرين من عمره وتزعم رائسة ىذه ادلدرسة، وقد ترؾ عددًا من ادلصنفات أمهها أبثينا وىو يف ال

س الرسضي، ويعترب كتاب عناصر دشروح على زلاورات أفبلطوف وشرح على مباديء أقلي
الدور األخًن من مراحل تطور األفبلطونية  وديثل أبروقلس(3)أىم مؤلفاتو صبيعاً  ()الثيولوجيا

اجلديدة، ويف ىذا الدور أتثرت اذباىات تلك ادلدرسة ابلفلسفة ادلشائية فكاف من نتائج ىذا 
التأثًن أف أصبحت أكثر تنظيمًا وأدؽ تعبًناً، وىكذا يكوف قد طرأ على األفبلطونية اجلديدة 

 .(4)تطور جديد حٌن امتزجت بفلسفة أرسطو

                                              
 .498ق، صيوسف كـر ، مرجن ساب -1
 .499، ص: ادلرجن نفسوانظر -2
 -  عػػػرؼ ذلػػػػذا الكتػػػاب ملخػػػػص  ابسػػػم "إيضػػػػاح اإليضػػػاح يف اخلػػػػًن احملػػػض" ترصبػػػػو مػػػن السػػػػرسنية إىل العربيػػػػة

إسػػحاؽ بػػن حنػػٌن ونقلػػو جػػًنار الكرديػػوين إىل البلتينيػػة يف القػػرف الثػػاين عشػػر، انظػػر:: أمػػًنة حلمػػي مطػػر، مرجػػن 
 .351سابق، ص

3- F. Copleston, op.cit. , p 221. 

 .303: يوسف كـر ، مرجن سابق، صانظر -4
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 :األفالطونية اجلديدة وأتثرها ابلطابع الشرقي ساً:ادس
و الطابن الشرقي، فهذه مسألة أأما عن مدا أتثر األفبلطونية اجلديدة ابلروح الشرقية 

تتنازعها اآلراء وزبتلف حوذلا وجهات النظر، حيث ينكر فريق من ادلؤرخٌن أثر ادلؤثرات الشرقية 
مهية ادلؤثرات أ، أما الذين يؤكدوف على Zellerيف تلك الفلسفة ومن ىؤالء ادلؤرخٌن تسلر 

فكرة  Emanationالشرقية يف األفبلطونية اجلديدة يذىبوف إىل أف فكرة الفيض أو الصدور 
شرقية مأخوذة أساسًا عن ادلذاىب الفارسية واذلندية وإف كانت تبدو بصورة أكثر وضوحًا يف 

لتق أبي من األفكار الشرقية ومل يمل يسافر إىل اذلند، ومل  بعض ادلذاىب اذلندية رغم أف أفلوطٌن
خيتلط أساسًا ابلبيئات الشرقية احلقيقية، إال أف ىذا ال ينهض دليبًل ضد أتثره ابلروح الشرقية، 
فقد وجدت ىذه العناصر الشرقية يف القروف الثبلثة األوىل للميبلد على وجو اخلصوص وانتشرت 

ادلتوسطية بٌن الشرؽ القريب، والشرؽ اليوانين، أي يف مصر  يف صبين األوساط الشرقية
 .(1)خصوصاً، فكاف ىذا كافياً النتشار ىذه األفكار وادلذاىب الشرقية يف تلك األوساط

ثر األفبلطونية اجلديدة ابألفكار الشرقية. ولعل من أكثر األفكار فبل سبيل إذف إىل إنكار أت
ومعناىا  gnosisو الزنوصية، والزنوصية مشتقة من الكلمة اليواننية أتثًناً على األفبلطونية اجلديدة ى

العرفاف أو ادلعرفة، إال أهنا قد تطورت وازبذت بعد ذلك معىن اصطبلحيًا آخر وأصبحت تعرب عن 
 .(2)تذوؽ ادلعارؼ تذوقاً مباشراً أو التوصل بنوع من الكشف إىل ادلعارؼ العليا

، وازدىرت يف القرف الثاين، وانتشرت يف أغلب ظهرت الزنوصية أوؿ األمر يف سورس
 ببلد الشرؽ األوسط وخباصة يف مصر وامتد أثرىا إىل اليهودية واإلسبلـ.

أو ادلعرفة الصوفية الذوقية اإلذلامية اليت  gnosisفكرة اجلنوسيس  ىويقـو مذىبهم عل
من األفبلطونية اجلديدة يف هتدؼ إىل اخلبلص من العامل احلسي واالرباد ابهلل. وتتشابو الزنوصية 
 .(3)عدة مسائل إال أف طريقة تناوؿ ىذه ادلسائل سلتلفة عند كل منهم

                                              
 .553-551عبد الرضبن بدوي، مرجن سابق، ص -1

2- The Encyclopaedia of philosophy , art  vol . 3,4, New York , 1972, p336. 

 .98-93: عبد الرضبن بدوي، مرجن سابق، صانظر -3
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 ــــ ادلسألة األوىل:
من الصفات )اإلجيابية أو إمكاف وصف هللا أبية صفة  وف" ينكر الزنوصي"مسألة الواحد

 ( وىذا قريب الشبو أبفلوطٌن.السلبية
 ــــ ادلسألة الثانية:

وا يف حديثهم إىل عن الصدور أو الفيض إال أهنم جلؤ  وف" تكلم الزنوصيالصدور"فكرة 
أساليب رمزية أسطورية غامضة، كما أهنم عمدوا إىل تصورات غًن دقيقة شلا تعذر عليهم توضيح  

 كيفية ىذا الصدور.
لكن أفلوطٌن وإف كاف قد ربدث عن الفيض اإلذلي إال أنو قد تفوؽ عليهم تفوقًا كبًناً 

لكلية مث النفوس اجلزئية ستطاع أف يكوف نسقاً، يبدأ من الواحد مارًا ابلعقل الكلي مث النفس اوا
 وأخًناً نفوس البشر. واذليوىل

 ــــ ادلسألة الثالثة واألخرية:
أو ادلادة شيئًا مشتقًا من  اذليوىل وف" فلقد جعل الزنوصيتتعلق بفكرة اذليوىل فهي"

النهائية اليت ينزؿ إليها الواحد، وجلأوا إىل اللزة الرمزية األسطورية الواحد على أساس أهنا الدرجة 
 شلا استحاؿ معو أيضاً توضيح كيفية الصلة بٌن ادلادة وبٌن هللا.

وديكن القوؿ أف ادلصادر كانت واحدة ابلنسبة لؤلفبلطونية اجلديدة وادلذاىب الزنوصية، 
ر ىو العلة يف التشابو يف النتائج خصوصاً فليس شبت مانن إذف من أف يكوف االتفاؽ يف ادلصاد

 .(1)البيئة كانت واحدة كذلكو وأف العصر كاف واحداً 
ونلخص من ذلك إىل أف الزنوصية كاف ذلا أتثًن كبًن على الفلسفة وأف األفبلطونية 

وىو أف أفلوطٌن وتبلمذتو فبلسفة  ،اجلديدة آخذة عنها يف غًن ما موضوع من ىذا الفارؽ
 .(2)واضعوا أساطًن جيروف من اخلياؿ يوفاالستدالؿ، والزنوص يعولوف على

  
                                              

 .559، صادلرجن نفسو -1
، مرجن سابق، ص -2  .430يوسف كـر
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 :خامتة
بعد ىذا العرض التارخيي النقدي دلدرسة اإلسكندرية وفلسفتها الذي أوضحنا فيو احلركة 

وما ىي مسات ىذه  ،وأىم العوامل اليت أدت إىل ظهور فلسفتها ،الفكرية يف مدرسة اإلسكندرية
وما مدا اىتماـ ادلدرسة ابلفلسفة وقيمتها بٌن العلـو األخرا اليت كانت  ،ادلدرسة ومنهجها

وانتهينا إىل  ،سائدة يف ذلك الوقت، كما بينا أبرز الشخصيات الفكرية يف مدرسة اإلسكندرية
أال وىو األفبلطونية  ،احلديث عن نشأة وخصائص أبرز تيار فلسفي يعرب عن فلسفة ادلدرسة

لعرض ديكننا أف نذكر أبرز اىذا التيار الفكري ابلطابن الشرقي، فبعد ىذا اجلديدة وما مدا أتثر 
 النتائج اليت توصلنا إليها جراء تلك الدراسة وذلك على النحو اآليت:

يطلق اسم مدرسة اإلسكندرية على ذلك التيار الفلسفي الذي ارتبطت نشأتو  أواًل:
 دبدينة اإلسكندرية.

وحدث بينهما  ،لعامل اإلغريقي أو اليوانين ابلعامل الشرقييف اإلسكندرية التقى ا اثنياً:
التقاء فكري خرج منو ما ديكن تسميتو ابلفلسفة اذللينستية من يهودية وفيثاغورية زلدثة، كما مت 

 ( ابإلضافة إىل األفبلطونية اجلديدة أو مدرسة اإلسكندرية.إحياء نزعة الشك )النزعة الشكية
اإلسكندرية يف مقدمة ادلراكز اليت ازدىرت وغصت ابلعلماء من تعترب مدينة  اثلثاً:

وساميٌن ويوانف، وروماف، فنافست أثينا وكانت حلقة اتصاؿ بٌن الشرؽ والزرب،  ،مصريٌن
 دبية.وازدىرت احلركة العلمية إىل جوار احلركة األ

سة أىم ما سبيزت بو اإلسكندرية ىو احلركة الفلسفية اليت عرفت هبا مدر  رابعاً:
ألهنا مل تشتهر  ؛وذلك ألف االذباه الفلسفي كاف جديدًا على اإلسكندرية ،اإلسكندرية

 ابلدراسات الفلسفية يف العصر البطليمي.
أي أهنا  ،مل تكن فلسفة اإلسكندرية أو األفبلطونية اجلديدة أصيلة كل األصالة خامساً:

زت ابجلمن بٌن ادلعاين الفلسفية من وإمنا امتا ،مل تكن مبتكرة دلعاف جديدة أو دلذاىب متكاملة
 انحية، وادلعاين والقيم الدينية من انحية أخرا وىذا ما يسمى ابلتوفيق.

أخذت فلسفة اإلسكندرية أو األفبلطونية اجلديدة كما تتمثل عند أفلوطٌن من  سادساً:



 مدرسة اإلسكندرية ونشأة األفالطونية اجلديدة      د  اخلامس                 العد -رللة كلية  اآلداب 
 _______________________________________________ 

443 

سكندرية فلسفة أفبلطوف ومعاين من عند أرسطو وأخرا عند الرواقيٌن، وابلتا  فإف فلسفة اإل
وينتهي عند ربوؿ الرواقية مارًا أبرسطو وابلرواقية يف  ،ىي هناية اخلط الذي ديتد من أفبلطوف

 نشأهتا.
بلطونية اجلديدة ىي الذاتية ادلطلقة متأثرة ابلتجربة الدينية فأىم ميزة سبيزت هبا األ :سابعاً 

 وخباصة التجربة الصوفية.
بلطونية اجلديدة تعبًنًا عن روح العصر الذي جاءت فلسفة اإلسكندرية أو األف اثمناً:

ومن مث مل يكن قصد  ،سادت فيو االضطراابت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية
مفكري ادلدرسة تعليم التبلميذ حقائق بقدر ما كاف قصدىم إعدادىم حلياة سعيدة بعيدة عن 

 الشهوات وادللذات.
فبلطونية اجلديدة ابألفكار الشرقية وخاصة األ أتثرت فلسفة اإلسكندرية أو اتسعاً:
 الفكر الزنوصي.
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 ادلراجع العربية واألجنبيةادلصادر و 
 :أواًل: العربية وادلرتمجة إليها

أضبد أمٌن وزكي صليب زلمود، قصة الفلسفة اليواننية، مطبعة دار الكتب اليواننية،  -5
 .5970القاىرة،  ،4 :ط

 .5931اليوانف، دار مطابن الشعب، أمًنة حلمي مطر، الفلسفة عند  -4

جورج سارتوف، العامل القدمي وادلدينة احلديثة، ترصبة عبد احلميد صربه، مكتبة النهضة  -3
 .5930ادلصرية، 

القدمي، دار  حرس عباس عطيتو، خصائص الفكر الفلسفي يف حضارات الشرؽ -2
 ، اإلسكندرية. ادلعرفة اجلامعية، "د. ط"

  ، اتريخ الفلسفة العربية، اجلزء األوؿ، دار ادلعارؼ دبصر،حنا الفاخوري، وخليل اجلر -1
 .5917، 5: ط

 .5970، 2: مكتبة النهضة ادلصرية، ط ،عبد الرضبن بدوي، خريف الفكر اليوانين -3

 .5939عبده فراج، معامل الفكر الفلسفي يف العصور الوسطى، مكتبة االصللو ادلصرية،  -7

:  اإلسبلـ، اجلزء األوؿ، دار ادلعارؼ، طة الفكر الفلسفي يفأعلي سامي النشار، نش -8
1 ،5975. 

فؤاد زكرس، التساعية الرابعة ألفلوطٌن يف النفس، مراجعة ل سليم سامل، اذليئة ادلصرية  -9
 .5970العامة للكتاب، 

ماىر عبد القادر ل وحرس عباس عطيتو، اذباىات التفكًن الفلسفي يف العصور  -50
 .4003ة، الوسطى، أورينتاؿ، اإلسكندري

 .5934صليب بلدي، سبهيد لتاريخ مدرسة اإلسكندرية وفلسفتها، دار ادلعارؼ،  -55
وؿ ديورانت، قصة احلضارة، ) قيصر وادلسيح( ترصبة ل بدراف، مطبعة جلنة التأليف  -54

 ."د. ط" ،والرتصبة
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ترصبة رلاىد عبد ادلنعم رلاىد، دار الثقافة  ،وولرت ستيس، اتريخ الفلسفة اليواننية -53
 .5982للنشر والتوزين، القاىرة، 
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 العربية ادلعاجماثلثاً: 
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