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على  غلب ،وا من آسيا أو هنديون أوروبيونؤ من الشعوب اآلسيوية. فهم آريون جا ان اليونان األقدمون جزء  ك

 األسطوري. وقد ظهر ذلك عند الشعراء مثل هومريوس يف القرن ل عصر الفلسفة نفس الطابع الديينفكرهم قب
س يعيش اآلهلة فوق إىل هومريو  يسة املنسوبة عادة  وذاألو  ،وهزيود يف القرن الثامن قبل امليالد. ففي األلياذة ،التاسع

 .عاالتزيوس يف صورة بشرية تنتاهبم األهواء واالنف كبري اآلهلة  جبل األوملب ويؤلفون حكومة ملكية على رأسها
 عروقهم حيبون ويكرهون. أقوى من األبطال وجيري يف ،حياربون ويساملون ،يتزوجون ويتناسلون ويأكلون ويشربون

طيف والنفس هواء ل ،يتحلل اجلسد بعد املوت ،سائل يهبهم اخللود! أما اإلنسان فإنه مركب من نفس وجسد
كر وال استحقاق. وقد تطور الف ،وال قانون ،وال عقاب ،وال ثواب ،وال حياة أخروية ،فال خلود ،ذهب مع اجلسدي

 ،الفضيلة وزيوس إله عدل يرعى ،لآلهلة ايسة أكثر احرتام  ذفاألو  ؛يسةذالديين يف هذا العصر من اإللياذة إىل األو 
ن اخلري بل يسخر م ،يميع دون استحقاق على األفعالويقدر اإلنسان احلكيم الشجاع. ومع ذلك فالقدر يعم اجل

 من عقاهبا. اوف  وخ ،للعون منها اطلب   ،جبيميلها اوالفضيلة والصالح. ويف مقابل ذلك يقدس الناس اآلهلة عرفان  
يتكلم عن  األعمال واأليام أما هزيود فإنه كان أكثر أخالقية من هومريوس يف تصوره الديين. ففي ديوان

النسبة إىل البشر. وأن اإلنسانية فوق احليوانية ب ،ويبني أن احلق فوق القوة بالنسبة لآلهلة ،العدالة بني اآلهلة والبشر
وهو  ،قوى الطبيعيةمن الاآلهلة املنسوب إليه يعرض لتسلسل األشياء واآلهلة حيث تتوالد  أنساب اآللهةيف ديوان 

 اإلهليات الطبيعيات يف أقسام الفلسفة. ليما سيحدث فييما بعد عندما ت
. اوطني   اا واجب  وكانوا يعتربون بناهتا ومحاهتا. وكان تكرميه ،وقد ارتبطت اآلهلة باملدن، فكان لكل مدينة آهلتها

إىل دين  اسادة وعبيد   اوكان اإلحلاد خيانة للوطن. وقد ظهرت حنل سرية لتجاوز حدود املدن ودعوة الناس مجيع  
 اإلهلية. وقد أثرتأجل مشاركة اإلنسان يف السعادة  روحي أمسى، ولتجاوز شقاء اإلنسان وسعادة اآلهلة، ومن

يوس. وأشهر هذه النحل حنلة الوسيس، وحنلة أورف ،ديانات الشرق يف هذه النحل السرية سواء ديانات فارس أو اهلند
طريقة ند هومريوس فصارت آهلة العيمل، وحتولت إىل ديانة صوفية و عبدت حنلة الوسيس اآلهلة دميثري، آهلة احلرب ع

تنتهي إىل اجلذب واإلحتاد باإلله وعبدت أورفيوس اإلله ديونيزيوس، إله الرتف عند هومريوس، فصار إله التضحية. 
هو و وتقوم على أسطورة قدمية تفيد تركيب اإلنسان من عنصرين عنصر طيطاين وهو مبدأ الشر، وعنصر ديونيزي 

نفس وكالمها يف صراع دائم. لذلك وجب تطهري ال ،نت النفسن اجلسد، ومن الثاين تكو  مبدأ اخلري. من األول تكو  
ستحيمام والصلوات كيما ورد البعض منها ديانات املصريني. واألرض للبشر كاحلظرية لليماشية من شرور البدن باال

قاب عن وعن الثواب والع ،متحاننتحار كفر وعدول عن االال هترب منها بل تنتظر األجل احملدد من اآلهلة، فاال



طريق توالد النفوس على ما هو احلال يف ديانات اهلند وفارس. وسيأيت يوم تنجو فيه النفس من هذا التعاقب يف 
فية على األور  فاحلياة مقدسة يف النبات واحليوان واإلنسان. تركز ،الوالدة، وتستعيد طبيعتها اإلهلية، وحتيا إىل األبد

ه النحلة ذكتفاء بالطقوس والشعائر اخلارجية. وقد كانت هالعدالة اإلهلية والعلم الروحاين والطهارة الباطنية دون اال 
فيثاغورث  كيما متثلته الطبقة املتوسطة. وظهرت يف فلسفات  ،والدين الفلسفة ،األسطوري حلقة متوسطة بني الدين

 توسطة بني الفكر الشرقي والفكر اليوناين.كيما أهنا متثل حلقة م  ،وسقراط وأفالطون
مث تطوير الفكر الديين اليوناين من الشعر األسطوري والنحل السرية إىل الفكر الطبيعي عن أيونيني. فعند 

( .ق.م 547 - 1600( العامل حافل باآلهلة أي بالنفوس. ومسى اكسيمندريس ).ق.م 546 – 624طاليس )
( اهلواء أقرب إىل الالمتناهي من املادة. .ق.م 524 -588انكسييمانس تليميذه ) املادة األوىل الالمتناهي، وجعل

( فالعامل لديه مل يصنعه أحد من اآلهلة أو البشر ولكنه عامل أبدي، نار حامية .ق.م 475 - 540أما هرقليطس )
، قبس من النار يية للحتستعر وتنطفىء مبقدار. هذه النار هي اهلل، وهبا اضداد، والنفس خبار حار، واحلرارة ضرور 

اإلهلية تدبر اجلسم كيما تدبر النار العامل، والدين واحلق مطابقة حياة النفس حلياة الكون. وهو قول أقرب إىل وحدة 
 الوجود.

( فلم تصل نصوص صرحية من عقيدهتم يف .ق.م 497 - 572ما الفيثاغوريون أنصار فيثاغورث )أ
 ار تنزيه  وبالتايل أصبح تصور اهلل أكث ،ااألعداد واملوجودات ومصدرها مجيع   ال أن الواحد لديهم فوق كلإاأللوهية. 

فالنفس  ،علم األعدادمبا يتفق و  اجمازي   عن اخليال الشعيب. بل أهنم أولوا األساطري تأويال   ابفضل الرياضيات بعيد  
عود إىل األرض تطهر بالعذاب مث تواألرواح تناغم بالرغم من إمياهنم بتناسخ األرواح. هتبط إىل اجلحيم كي ت ،نغم

 لتحديد اآلهلة لألدوار املتعاقبة. امن جديد طبق  
- 560عند اكسانوفان )ف ،يليني نشأ التفكري فييما وراء الطبيعة ضد التشبيه والتجسيم والتأليهومع اإل    

يض اآلهلة وعند الب ،( اخرتع الناس آهلته وأسقطوا عليها عواطفهم وصورهم. فعند الزنوج اآلهلة سود.ق.م 480
 ،يءلتصورات الناس وختيالهتم. واحلقيقة أنه ال يوجد إال إله واحد ليس كيمثله ش ابيض. وتصور الشعراء اآلهلة طبق  

اء كلها أرسطو ذلك بأن أكسانوفان وحد األشيويعلل  ،ثابت ال يتحرك ،يسيمع ويبصر ،يتعاىل عيما يصف البشر
اهلل. فكان أقرب إىل احللول والتصور الواحدي للكون. وهو بذلك مؤسس يف عامل واحد مث جعل هذا الواحد هو 

 العلم اإلهلي عند القدماء، وأول من وضع التقابل بني التنزيه والتشبيه، بني الفكر الفلسفي والفكر األسطوري.
د، وجعل آمن مثله بوحدة الوجو  ،الكسانوفان ايف القرن السادس قبل امليالد تليميذ   اوكان بارمنيدس أيض  

. والوجود والواحد متكافئان، مالء ال االوجود أساس الالوجود. فالوجود موجود وال ميكن إال أن يكون موجود  
 االكثرة، مؤيد   االوحدة منكر   ا( مثبت  .ق.م430 -490خالء، ثابت ال حركة فيه. مث أيده تليميذه زينون اإليلي )

 ذلك حجٌج مشهورة يف تاريخ الفلسفة. الثبات ضد احلركة. وله يف
ق.م( عندما تصور تكون 430 -490مث عاد الفكر الديين الطبيعي من جديد على يد أنبادوقليس )

ها والنار مث أضاف عليها الرتاب. فهي أمزجة يغلب علي ،واهلواء ،النفوس واآلهلة من مزيج العناصر األربعة: املاء



ويضيف عليها مبدأي احملبة والكراهية. والنفوس البشرية آهلة كذلك وقعت  ،أرقلذلك كانت ألطف و  ،اهلواء والنار
فالنفس مادية مؤلفة من  ،ق.م( يف الفكر املادي 361 - 470يف مبدأي احملبة والكراهية. واستيمر دميوقريطس )

 وهي مبدأ احلركة يف األجسام احلية. ،جواهر لطيفة وسريعة
والفكر الفلسفي  ،يعيوالفكر الطب ،التقابل بني الفكر األسطوري ا متجاوز  مث نشأ تيار جديد يف الفكر الديين

قراطي الذي يثبت والفكر الس ،إىل تقابل جديد بني الفكر السوفسطائي الذي ينكر مبدأ الثبات واملاهيات اجملردة
املغالطة يف إقناع و  هذا املبدأ الثابت واملعاين املستقلة. كان السوفسطائيون معليمني، يستعيملون أساليب اجلدل

م ال أستطيع أن أعلم أن كان اآلهلة موجودين أ"وقد انعكس ذلك يف فكرهم الديين. فقال بروتاجوراس  ،اخلصوم
. فأنكر وجود "كثرية حتول بيين وبني هذا العلم، أخصها غيموض املسألة وقصر احلياة  اغري موجودين. فإن أمور  

 وقصر العيمر. لصعوبة املسائل ااملعارف اليقينية نظر  
مث استعيمل سقراط نفس املناهج اجلدلية إلثبات احلقائق اليقينية. كان سقراط يشعر بأنه حييمل أمانة إهلية 

والقوانني العادلة  ،إلثبات هذه احلقائق وتعليميها للناس. فاإلنسان روح وعقل، يسيطر على احلس ويصحح أخطاءه
صادرة عن العقل، ومطابقة للطبيعة، صورة لقوانني كتبتها اآلهلة يف قلوب البشر. فاحرتام القانون جزء من احرتام 

ويرفض  ،العقل والشريعة اإلهلية. وكل من حيتال عليها يعاقب يف احلياة األخرى إن أفلت من العقاب يف الدنيا
ات والداخلة يف اخلصومات وإال اهنار الدين لغياب قانون تقاس به األفعال، سقراط تصور اآلهلة اخلاضعة للشهو 

ومعيار تقوم على أساسه التفرقة بني اخلطأ والصواب. فالدين ينبع من نقاء الضيمري وصفاء النفس واإلميان الصادق 
قوم اآلهلة برعاية ن صادق؟ وتبالعدالة اإلهلية. وما الفائدة من ممارسة الشعائر والطقوس بنفس غري صافية وال عن إميا

املؤمنني وصالح البشر. وملا كانت النفس متيميزة عن البدن فإهنا خالدة. وختلص باملوت من سجنها يف البدن، 
وتعود إىل صفاهتا. ومع ذلك إهتم سقراط بأنه ينكر آهلة املدينة، ويقول بآهلة جديدة، ويفسد أخالق الشباب! فقد 

يسيميه  يلهيمه احلق ويهديه إىل الصواب، اباطني   اأساطريهم. وإدعى أن لديه هاتف  سخر سقراط من قصص اآلهلة و 
الروح اإلهلي، نسبه إىل إله معني. ونفر الناس من اآلهلة املوروثة لينشأ الشباب على العصيان للوالدين وللدولة! وكيما 

باملوت فآثر  اعلى سقراط أيض   وغرق أثناء هربه، حكم احكم على بروتاجوراس السوفسطائي باإلعدام فهرب حبر  
الطاعة ألن طاعة القانون من طاعة اهلل وحىت خيلص من هذا العامل الفاين إىل العامل الباقي. فشرب الكأس وهو 
حياور تالميذه يف خلود النفس. وقد قام تالميذه بعده باستئناف رسالته مثل اقليدس امليغاري الذي كان يسيمي 

  والعناية والعقل.اخلري بأمساء كثرية مثل اهلل
( فقد أنشأ األكادميية وهي مجعية دينية عليمية آلهلات الشعر، وأقام فيها .ق.م347 -427أما أفالطون )

د ومجع فيها التالميذ واملريدين. وظل يعلم ويكتب فيها أربعني سنة. ويظهر اهلل يف فكره يف نظرية الوجود بع امعبد  
قل، فالطون إىل إثبات العامل املعقول وهو عامل إهلي إلشرتاكه يف الروحية والعنظرية املعرفة اليت يصل من خالهلا أ

ويكون اهلل يف قيمته ويربهن أفالطون على وجود اهلل بربهاين احلركة والنظام. فاحلركة سبعة أنواع. ستة منها طبيعية 
 لف، ومن اخللف إىل األمام، ومنوهي احلركة من الييمني إىل اليسار، ومن اليسار إىل الييمني، ومن األمام إىل اخل



أعلى إىل أسفل، ومن أسفل إىل أعلى. والسابعة دائرية ال يستطيعها العامل بذاته بل هي معلولة لعلة عاقلة وهذه 
العلة هو اهلل. أما برهان النظام فإنه يقوم على رصد آيات الفن واجليمال يف العامل وإثبات استحالة أن يكون هذا 

ن نظرية املثل م امستيمد   اثالث   ابل من صنع عقل كامل خري وهو اهلل. ويعطي أفالطون برهان  النظام حمض اتفاق 
تشارك احملسوسات يف صفاهتا على مراتب بني احملسوس واملعقول حىت نصل إىل املثل اليت ال تشارك احملسوسات يف 

ملقصد األمسى ل املتفرق يف األشياء، والثاين اشيء، املثل اخلالصة املوجودة بذاهتا مثل اجليمال واخلري، األول علة اجليما
 لإلدارة يف نزوعها حنو املطلق. واخلري هو مثال املثل، رباط كل شيء وأساسه، وهو اهلل.

واهلل عند أفالطون روح عاقل، حمرك منظم، مجيل وخري، عادل وكامل. وهو بسيط ال تركيب فيه، وواحد 
 يزول. وهو منوذج الصدق والعدل ال كيما تصوره الشعراء. ال أول له وال هنايةال كثرة فيه. ثابت ال يتغري، أبدي ال 

له، سرمدي الزمين ألن الزمان ال جيوز إال على األشياء احلسية. وهو عامل حكيم على عكس ما يدعيه 
مستحيل و  السوفسطائيون من جناح األشرار وانتصار الظاملني. فاهلل يعين بالعامل. وعجزه عن ذلك مستحيل يف ذاته

. وال يوجد شر يف اوللظاملني عقاب   اأعد للعادلني ثواب   ،بغريه ألن احلياة اإلنسانية قييمة يرعاها اهلل وحيرص عليها
العامل، فالعامل خري من صنع اخلري. إمنا هو نقص يف الوجود، غياب للخري، خري حمدود يف مقابل اخلري األقصى. إن 

كله حق وخري. وعناية اهلل تشيمل الكليات واجلزئيات. وجود اهلل وكيماله وعنايته   هذا العامل أفضل العوامل امليمكنة،
حقائق يقينية ال شك فيها، وإنكارها جرمية ضد الدولة يعاقب عليها القانون، ألن هذا اإلنكار يؤدي إىل فساد 

ه وينكر كيماله به وبعنايت األخالق واإلخالل بالنظام اإلجتيماعي. قد ينكر اإلنسان اهلل ويؤمن بعنايته، وقد يؤمن
وعدالته فيتوهم أنه يستطيع شراء رضاه بالقرابني والطقوس والشعائر دون  النية الصادقة، فإذا كان إنكار اهلل بدعة 

كري وجود . وإذا أمكن احلوار مع منافإن إنكار عنايته بدعة أشنع، وإنكار أشنع من السابقة ألهنا تصور اهلل مرتشي  
 ه ال ميكن احلوار مع منكري كيماله.اهلل وعنايته فإن

ومل خيل أفالطون من آثار الفكر الديين األسطوري والطبيعي املقابل للفكر الديين الفلسفي. إذ تقوم اآلهلة 
بتلطيف أثر احلرارة واهلواء يف اإلنسان، وأوجدوا األحياء بنفس غذائية دون نفس عاقلة. حتس اللذة واألمل والشهوة، 

علة. ويكون السؤال: هل اهلل عند أفالطون واحد أم أكثر؟ إله أم آهلة؟ هل الصانع ذات مستقلة منفعلة وليست فا
أم قوة يف الطبيعة أم قوة يف املثل؟ واحلقيقة أن كل شيء عند أفالطون إهلي، املثل ومثال املثل والصانع والنفس 

وهو متيمايز  لبشر. فاهلل لغة يعين مبدأ التدبري.الناطقة وآهلة الكواكب وآهلة األوملب واجلن. وهم وسط بني اآلهلة وا
عن املادة. وأينيما وجد التدبري والنظام وجد العقل والروحية واأللوهية على درجات متفاوتة. وتستيمد آهلة الكواكب 
والنفوس الكلية من الصانع خلودها. أما الصانع واخلري واجليمال والنيموذج احلي فهي على قدم املساواة من حيث 

 كلها نوع لألنواع. ويوصف بعضها ببعض على التبادل. فالصانع خري ومجال ومنوذج حي.أن  
وقد صنعت اآلهلة النفس الغضبية والنفس الشهوية للحياة األرضية، والنفس العاقلة للحياة اآلهلية. والنفس 

ية وهي عقيدة جيال البشر العاقلة خالدة. ويعطي أفالطون ثالثة أدلة على خلود النفس. األول التناسخ وتعاقب األ
األورفية والفيثاغورية. والثاين تعقل املثل، والبسيط ال يعقله إال البسيط مثله، والبسيط خالد ال يتحلل إىل أبسط 



منه. والثالث مشاركة النفس احلية يف احلياة بالذات ومنافاهتا لليموت بالطباع. واملاهية ال تقبل احتواءها وبالتايل 
 ملوت.فالنفس ال تقبل ا

ويرتبط الفكر الديين عند أفالطون بالفكر األخالقي والسياسي. فالفيلسوف احلق هو الذي يعيش يف هذه 
احلياة الدنيا عيشة التجرد والزهد، ويتعجل باآلخرة حىت ميارس احلياة الروحية ويشارك يف حياة املثل. فالفلسفة هبذا 

بط بالسياسة. هي يف التشبه باهلل، وكيما يرتبط الدين باألخالق يرت املعىن هي املران على املوت ألن السعادة احلقيقية
 أصلح الناس لتطبيق النظام اإلهلي على األرض. والفيلسوف هو  امللك ألنه يتشبه باهلل وحيقق افالفالسفة أيض  

بيعي إىل طالعدل. وعلى هذا النحو يكون أفالطون قد نقل الدين إىل الفلسفة. وساهم يف نقل الفكر األسطوري ال
 الفكر الفلسفي اخلالص الذي بلغ ذروة التجرد عند أرسطو.

لتصنيف   العلم مستقل مساه الفلسفة األوىل أو العلم اإلهلي أو ما بعد الطبيعة طبق   اجعل أرسطو اله موضوع  
لعلة األوىل اكتب أرسطو خاصة يف املقالة الثانية عشرة من الكتاب. وهو العلم الذي يبحث يف اهلل املوجود األول و 

 واحملرك األول والصورة املفارقة. فاهلل هو الوجود الدائم ومن مث فهو أقرب إىل مبعث الوجود من حيث هو كذلك.
ويرهن أرسطو على وجود احملرك األول يف املقالة الثامنة يف السيماع الطبيعي مث يعود إليه يف ما بعد الطبيعة 

حرك. قدم العامل. فيموضوع علم ما بعد الطبيعة هو اجلوهر الدائم غري املتيف معرض احلديث عن قدم احلركة وبالتايل 
وملا كانت احلركة الدائرية والزمان أزليان أبديان فكذلك اجلوهر األول دائم بدوام احلركة والزمان. وملا كان لكل 

الطوين بل هو قوة مثال أف متحرك فإن حلركة العامل علة أوىل ثابتة غري متحركة وهو اهلل. فاجلوهر األول ليس جمرد
أن يتحرك مثل  ، حيرك دونابالفعل. وهبذا املعىن تكون الكواكب آهلة ألن حركاهتا دائرية. واحملرك األول ليس جسيم  

املعشوق واملعقول. وهو علة غائية للعامل، يتحرك العامل حنوه بالعشق. اهلل فعل حمض، عقل وعاقل ومعقول، عشق 
  يعلم العامل وال يعتين به. يعليمه فقط يف ماهيته ال يف وجوده. وال يعتين به ألن اهللوعاشق ومعشوق. ولكنه ال 

كيمال ال يعتين إال بالكيماالت وعظيمته وتنزهه عن مالبسات املادة. تعقله النفس الناطقة. وهو منوذج احلياة 
 -341) طو. فعند أبيقورسالفاضلة، والسياسة احلكييمة. واستيمر الفكر الديين عند املدارس األخالقية بعد أرس

ق.م( تعود اآلهلة للظهور. والدليل على ذلك وجود أفكار شائعة عندهم لدى كل الشعوب. فالفكرة تتكون  270
بناء على اإلحساس، كل إحساس صادق. كيما تأيت الفكرة من اخلياالت اليت ترتاءى يف النوم واليقظة واليت قد تنتج 

موجود دائم وخري هو األساس النظري لوجود اآلهلة. وملا كان لكل شيء ضد من اآلهلة أنفسهم. وأن وجود فكرة 
فإن الوجود املطلق الدائم ضد الوجود النسيب الفاين، واخلري ضد الشر. ويتصور الشر اآلهلة كأحسن ما فيها. فهي 

فردها غري معتنية بشقاء مب بني العامل وغري مماسة له. وبالتايل فهي ختلد وال تنفى. سعيدة اأجسام لطيفة، متحركة أبد  
العامل وآالم الناس. وبالتايل يكون تقدمي القرابني خرافة. وعلى اإلنسان أن يتخلص من اخلوف منها أو من رضاها 

 عنه. أراد أبيقورس أن حيرر اليونان من اآلهلة اليت تتدخل يف حياة الناس وتعبث بأقدارهم.
ق.م( أكريسيبوس  232 -331ق.م( أفالينتوس ) 264 -336أما عند الرواقيني من أمثال زينون )

 ق.م(. فاهلل هو العقل املنبث  209 -282)



يف العامل والذي يرتتب عليه وجود الغائية والضرورة املطلقة. فاهلل، على عكس األبيقورية، داخل يف العامل ومن مث  
عقل وقانون  هي العلة الوحيدة مبا فيها منكانت احلكيمة طبيعية وإنسانية وإهلية يف آن واحد. فالعامل إهلي بالنار و 

 وضرورة وقدر. وهي أمساء خمتلفة تدل على نفس الشيء، العقل احلال يف األشياء الذي يقتضي الغائية.
فالعامل اإلهلي معقول وغائي، وميكن التوجه إىل اهلل بالصالة، وهو النار وقانوهنا أي العقل أو اللوجوس 

الطبيعة، مبدأ  اث املاضية، وتقع كل احلوادث احلاضرة واملستقبلية. واللوجوس هو أيض  الذي وقعت مبوجبه كل احلواد
ة مث يف ذكر اآلهلة بأمسائها األسطورية جماراة للديانة الشعبي ااحلركة والسكون يف الوجود. وال يرى الرواقيون حرج  

ة اإلهلية هي تلك ى طريقة الفيثاغوريني. والعنايعل اجمازي   لألحداث الكونية والعناصر والكواكب تأويال   ايؤولوهنا طبق  
الضرورة العاقلة اليت تنظم الكليات واجلزئيات واخلالية من الشرور. فالشر ضد اخلري، واهلل ال يفعل إال اخلري، أما 

 الشر األخالقي فهو ناتج عن حرية اإلنسان يف نطاق الضرورة العامة.
دد اآلهلة. جلديدة حماولة ختليص الفكر اليوناين التقليدي من تعويف العصر اهللنيسيت ظهرت األفالطونية ا

 ورابطة بني الدين واألخالق. فاتبع نومنيوس )القرن الثاين امليالدي( طريق التأويل لليهودية واملسيحية لصاحل الفلسفة
 اليونانية.

زئيات احلادثة. الشر ومن  العلم باجل. وبرأ اهلل من فعل ايوناني   اباليونانية واملسيح أخالقي   اوعد موسى ناطق  
مث ارتد إىل اليونانية. فاهلل لديه صانع للعامل دون أن خيلقه من  ام( مسيحي   250 -175وكان أمونيوس ساكاس )

مادة سابقة. واألجسام يف العامل خاضعة لألرواح، ويف مراتب متفاوتة من األلوهية. والعناية اإلهلية هي ما للخالق 
من سلطان . والقدر نظام العدالة الكون. والنفس جوهر روحي قائم بذاته. ولكن الذي أكيمل الرؤية على املخلوق 
، نسبة إىل قسيمة أفكاره إىل تسعة رسائل مث وضعها كلها «التاسوعات»م( صاحب  270 – 205هو أفلوطني)

يض املادة. أو العامل العلوي. تفيف ستة أقسام خاصة باإلنسان، والعامل احملسوس، والنفس، والعقل، والوجود الدئم 
م(،  305 -233اهلل هو اخلري احملض، وهو الواحد وسار على أثره باقي األفالطونيني احملدثني مثل فورفويوس )

م( الذي جعل املعقوالت ثالثة: العقل والصانع والقدرة اإلهلية وتسيطر على العامل  230 -270يامبليخوس )
م( 485 -410كيما أكد وجود صلة مباشرة بني اإلنسان واهلل. وعند أبروقلوس )  قوى املالئكة واجلن واألبطال.

عامل مباشرة وهو ليس صانع الشر يف ال«. مبادىء اإلهليات»اهلل هو العلة األوىل أو اخلري احملض كيما عرض لذلك يف 
 أو من خالل املادة ويتجلى يف النفس، ويف النوم واليقظة.

 


