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 حسن حنفي، الفكر الديين يف عصر اآلباء، املسيحية األفالطونية، الغنوصية.الكلمات المفتاحية: 
ر النهضة وانتقل إىل مرحلة ثانية يف العصر الوسيط حىت بدايات عص ،منذ ظهور املسيحية يف القرن األول امليالدي، تطور الفكر الديين

بني اآلباء  –لديين ارتباط اإلنسان ا وواكب هذا التطور زوال املدن املستقلة اليونانية وبداية عصر اإلمرباطوريات. قل   ،والعصور احلديثة
أنه  الصوفية على الفكر الديين يف مرحلته اجلديدة لدرجة . واستمر أثر الديانات الشرقية والنحلاأصبح الدين شخصي  و  –واألجداد 

 والدين املسيحي. ،والدين اليوناين ،تصعب التفرقة بني الدين الشرقي
عرفة. غايتها الوصول أي امل "غنوسيس"من الكلمة اليونانية  –مسيحية يف آن واحد  ،يونانية ،شرقية ،حنلة صوفية فالغنوصية مثال  

وبكل ما يف النفس من حدس وعاطفة وخيال. وبدايتها على ما يقول دعاهتا وحي أنزله اهلل وتناقله  ،إىل اهلل عن طريق اإلشراق الباطين
 عن اإلدرا  احلسي ىل، وقادرة على كشف األسرار اإلهلية وحتقيق جناة البشر. يف قمة الكون يوجد اهلل املفارق الذي يتعاااملريديون سر  

فاع إىل مقام رتاال متعدت عن املصدر األول. أراد أحدهلوهيتها كلما ابأوأنثى، وتقل  ا، ذكر  ازوج   اوتصدر عنه األرواح، زوج   ،والعقلي
األجسام. و  ومن هذه اخلطيئة صدرت أرواح شريرة كما صدر العامل احملسوس، عامل الشر والنقص واملادة ،اهلل فطرد من العامل املعقول

النفس حبيسة فيه وقادرة على اخلالص منه بتأثري النجوم، والناجون قليلون وهم الروحيون من أصل إهلي. الغنوصيون صفوة البشر يف 
 م اخلالص من اجلسم،والسقوط. وقد يترتفاع مقابل املاديني الذين تعوقهم املادة عن الصعود إىل العامل الروحي واحليوانيني القابلني لال

ن ألنه متميز عن جوهر الروح. وواضح أثر الثنائية الفارسية القائلة بإهلني إله اخلري وإله الشر م اوقد يطلق له العنان يفعل ما يشاء نظر  
ليت ا "األيونات"ن وصفوا بني املبدأيالنفس. وملا كانت املسافة بعيدة أجل تنزيه اهلل عن دنس املادة، وأثر أفالطون وثنائيته بني البدن و 

 كوسطاء بني اهلل والعامل. وهي تشبه ألوهية الكواكب عند أفالطون.  اتصدر عن اهلل تدرجيي  
 امزي  ر  ،اصوفي   ،اروحي   م(، الذي أو ل اليهودية والتوراة تأويال  50-م.ق 30وقد امتدت الغنوصية إىل الفكر اليهودي عند فيلون )

مث النفس ذات  ،مث احلس وهي حواء ،على حنو أفالطوين. فالعامل املخلوق يف سفر التكوين هو عامل املثل. مث صنع منه األرض وهو آدم
خل. كما عمد إىل إأنه خروج النفس من أسر البدن... . ويفسر عبور البحر األمحر علىقابيلمث النفس الشريرة وهو  هابيل،الكربياء وهو 

فارق العامل، خالق إخل. ومع ذلك فاهلل منقسام الواحد إىل اخلري والشر...واإلثنان ا ،فالواحد هو العلة األوىل ،ددي الفيثاغوريالتفسري الع
ه وموضوع للعقل. وكل ما ورد يف التوراة من وصف له، إمنا هو تشبي اله، ومعىن به، ال ميكن وصفه ألنه ال يقع حتت احلس وليس موضوع  

 وليس إله بين إبراهيم وإسحق ويعقوب أي إله العلم والطبيعة والزهد، وهي املصادر الثالثة ملعرفة اهلل، واهلل اله الناس مجيع  للتأويل. وهو إ
أو الشمس املعقولة للشمس احملسوسة كما هو احلال عند أفالطون. صنع اهلل العامل مبحض خرييته. جيمع بني  ،مشس الشموس اهو أيض  

 والرمحة تسبق العدل كما هو احلال عند األشاعرة. ،اواستحقاق   اوجود   اخيلص الناس كرم   الرمحة والعدالة حىت
إلنسان. العلية األوىل لوجود قوانني الطبيعة وحرية ا العلية نسبية نظر   العلية مطلقة وهو معين بالكون طبق   ااهلل صانع للعامل طبق  

. وقد مساهم اليونان آهلة اوبني اهلل والعامل يوجد وسطاء حىت يستطيع اإلنسان الصعود إىل اهلل تدرجيي   .والعلية الثانية غري مباشرة ،مباشرة
أو الكلمة، والثاين احلكمة، والثالث آدم، والرابع املالئكة،  "logosاللوجوس "والوسيط األول  ؛ومساهم موسى مالئكة ورسال   وأبطاال  

احلال لدى   حتاد به كما هووغاية النفس الوصول إىل اهلل واال ،اء جمرد آثار هلل أو أحوال للنفسواخلامس اجلن. وقد يكون هؤالء الوسط
 كل النحل الصوفية. ويتم ذلك على أربعة درجات يف املعرفة.



 ناقصة بالنظر يف مصنوعات اهلل وهي معرفة األكثرية. األولى:
 : معرفة عن طريق الوسطاء.الثانية

 لوجوس كوسيط أعظم.معرفة تدر  ال الثالثة:
 إدرا  اهلل ذاته وهي خاصة بأهل الكمال مثل موسى. الرابعة:

م املستقبل ويصنع واهلل وحده يعل ،والنبوة من عند اهلل يف حني أن العرافة قدرة إنسانية ،وترقى النفس بالزهد والتقوى الباطنة
 ون.إلهلي بل تعين حدوث شيء ال يتوقعه اإلنسان أسري الظنوال تعين املعجزة أبطال قوانني الطبيعة اليت هي العقل ا ،املعجزات

السامرة مث يف  يف وامتدت الغنوصية إىل الفكر املسيحي يف القرون األربعة األوىل، خاصة يف سوريا وروما، حيث ظهرت أوال  
ه. ويف القرن ى أن اإلله ظهر فيويوحنا، وادع ،وبطرس ،اإلسكندرية، ففي السامرة ظهر مسعان الغنوصي، الذي مسع احلواريني فيليوس

الثاين ظهر مسيحيون غنوصيون مثل باسيليدس، وفالنتني باإلسكندرية، ومرقيون بآسيا الصغرى، يعتمدون على قوة العاطفة الدينية، 
ثنائية  نوا أول مذهب فلسفي مسيحي يقوم علىوينادون بضرورة ختليص النفوس من األهواء، وأن املسيحية خري طريق إىل ذلك. وكو  

ليثبت باحلجج  األضداد َف مرقيون كتابفاإلله يف التوراة منتقم جبار، بينما يف اإلجنيل رحيم حليم. وأل   ،متعارضة بني التوراة واإلجنيل
و ه النقلية تغاير اإلهلني والشريعتني. إله التوراة صانع العامل احملسوس، عىن باليهود وحدهم، وقهر أعداءهم يف حني أن إله العهد اجلديد

شريعة املسيحية لاإلله األعلى احلق، خالق العامل املعقول، اإلله الواحد. الشريعة اليهودية قائمة على أن العني بالعني، والسن بالسن. وا
فاعطه معطفني. لذلك رفض الغنوصيون التوراة،  اقائمة على أن من لطمك على خد  األيسر فأدر له األمين، وأن من طلب معطف  

ووجدوا يف األناجيل ما يشبع تطلعاهتم الروحية خاصة يف املوعظة على اجلبل وبصدور العامل عن اهلل عن طريق املتوسطات. وهي مثانية 
شخصية عند باسيليدس مثل احلكمة والعدالة والسالم. ومن احلكمة صدرت املالئكة، ومن املالئكة صدرت السماء األوىل، ومن جمردة 

فلما أرادت  ،اال فرد   االسماء األوىل صدرت الثانية حىت ثالمثائة ومخسني مساء، عدد أيام السنة. وعند فالنتني صدرت احلياة اإلهلية زوج  
مل يتأمل  نزل املسيح لتخليصه من الشرور. وعند بعض الغنوصيني امشوش   االتشبه باإلله غري املخلوق صدر عنها كائن  احلكمة املخلوفة 

فاء من شرور اجلسم، ورأى البعض إباحة كل أفعال اجلسم وإع ااملسيح ومل ميت بل كان الشيطان مكانه. قرر البعض منهم الرهبنة خالص  
هلل، وأن  امغاير   ادأ احملامون عن املسيحية رفض الغنوصية وختليص املسيحية منها، وتفنيد أن للعامل صانع  النفس من ُكلِّ مسؤولية. مث ب

ص ، وأن املادة رديئة بالذات، وأن األجسام ال تبعث. ومع ذلك مل تتخلاللنفس حياة سابقة على البدن، وأن اخلطيئة قد ارتكبت سلف  
 من آثار الغنوصية. ااملسيحية متام  
م(. الذي مجع بني  272  -215 القرن الثالث ظهرت فرقة مسيحية أخرى هي املانوية نسبة إىل مؤسسها ماين بن فاتك )ويف

لمة، ولكن وأعدم خلروجه على الزردشتية. قال بأن للعامل مبدأين: النور والظ ،الدين الثنوي الفارس القدمي وبني الغنوصية وبني املسيحية
التأليف بني الكتب الدينية السابقة. وجعل األنبياء أربعة: بوذا، وزردشت، واملسيح، وماين نفسه. وميتاز ماين سم دين جديد يقوم على اب

كتفاء باملوعظة، فهو أعظمهم، يتلوه املسيح، وهو الفارقليط الذي أعلن املسيح قدومه من بعده. لكي يكمل عليهم بالكتابة دون اال 
ديقون لناس لديه طوائف ثالث: الصلب املسيح، ويثبت أن الشيطان قد صلب مكانه. واكان يسخر من ص  ،وحيه، وخيتتم رسالته

انية . الطائفة األوىل رهبان ناجون، والثوعمال   االعمل، واملخطئون علم   دون ا، واملستمعون علم  وعمال   ااملختارون وهم املانويون علم  
مثل  امعلم   سها اإلمام ومقره بابل. ويليه إثنا عشرأتظم املانويون يف كنيسة ير يتزوجون إمرأة واحدة دون إجناب، والثالثة هالكون. وقد ان

ربان. مث مجاعة الكهنة وخدام املعبد. وكان هلم سران مينحان للصديقني املعمودية والق ااحلواريني اإلثين عشر. يليهم إثنان وسبعون أسقف  
ص مؤرخو كتبها إىل السريانية، ونقل عبد اهلل بن املقفع كتب ماين، وخل  وكانت هلم أعياد وطقوس وظلت حىت القرن الثالث عشر ترمجت

 .الملل والنحلوالشهرستاين يف  الفهرستبن الندمي يف االفرق املسلمون أقواهلم مثل 



ودعا احلواريون إىل الدين اجلديد وسط املذاهب والفرق اليونانية. وكان أشهرها أربعة:  ،انتشرت املسيحية يف بيئة يونانية
ر الدين اجلديد. إلمكانية استعماهلا كأدوات لنش اعند احلواريني نظر   األفالطونية، والرواقية، واألرسطية، واألبيقورية. والقت مجيعها حظوة  

قدم  املثل املفارق، وعلى تطهري النفس من أدران البدن بالرغم اما فيها من تعدد للآهلة، و فاألفالطونية نزعة روحية تقوم على إثبات عامل
 املادة، وإنكار اخللق، والتناسخ، وإلغاء األسرة، وحتديد النسل، وإعدام املعوقني. 

لتسليم بأحكام القدر احلياة الروحية واأما الرواقية فإهنا مدرسة تقوم على إثبات الفضائل والدعوة إىل حمبة اهلل والتأكيد على أمهية 
فناء و يف مواجهة غوائل اإلمرباطورية الرومانية وشرورها. وبالرغم من قوهلا بوحدة الوجود، وباملادية املطلقة، والضرورة اليت ال مفر منها، 

به إىل حد  اجلديد يف مسيحية رواقية تشنتحار إال أهنا كانت مادة للمفكرين املسيحيني األوائل لنشر الدين اإلنسان باملوت، وجواز اال
فة لكبري املسيحية األفالطونية. أما األرسطية فلم تكن شائعة يف القرون األربعة األوىل، إال داخل جدران املدارس. وكانت آراؤها تبدو خما

كل فلك وبالتايل وجودات، ومثل احملر  لللدين اجلديد، مثل احملر  األول الذي ال يتحر  الذي مل خيلق العامل وال يعتىن به، وال يعلم امل
تتعدد اآلهلة ومثل النفس صورة للبدن وليست متميزة عنه وبالتايل فناؤها بفنائه، ومثل نقده ألفالطون ومثال املثل وبالتايل غاب أساس 

مثل  احسن   بوال  ورية فلم تلق قاألخالقية. هذا باإلضافة إىل ميل املدرسة إىل العلم الطبيعي فشاع أن أرسطو طبيعي ملحد. أما األيبق
ل وإنكارها اخللود، وقصر احلياة اإلنسانية على طلب اللذة. مث بدأ املفكرون املسيحيون األوائ ،ملاديتها الشاملة هلل والنفس ااألرسطية نظر  

ذى عن كاهل املعتنقني لرفع الظلم واأليف الدفاع عن الدين اجلديد يف هذه البيئة اليونانية عن طريق رسائل يوجهوهنا إىل األباطرة الرومان 
 للدين اجلديد الذين حتولوا من الوثنية إىل املسيحية.

انية أعلنت احلقائق تفاق بينها وبني الدين اجلديد. فالفلسفة اليونوظهر فريقان: األول يعتمد على الفلسفة اليونانية ويبني مدى اال
الف بينها وبني الدين اجلديد. ختانية. والثاين يرفض الفلسفة اليونانية ويبني مدى االاملسيحية، واملسيحية تأكيد حلقائق الفلسفة اليون

ل ثالفلسفة اليونانية بدعة وثنية يف حني أن العقائد املسيحية حقائق إهلية. واستمر هذان التياران عرب كل مراحل الفكر الديين الغريب، م
قد دارت موضوعات ني، واثناجوراس، ومثل الفريق الثاين املعادي للفلسفة اليونانية تايتان. و الفريق األول املتصاحل مع الفلسفة اليونانية جوست

 الفريقني حول نقد الوثنية، وشرح اإلميان املسيحي، واإلشادة باألخالق والفضائل املسيحية.
لشيوخ ولديه ومجلس ااحتجاج مرفوع إلى االمبراطور أنطونان و األول  ؛دو ن جوستني ثالثة كتب للدفاع عن املسيحية

ه لنفس الغرض بعد والثاين كتب ،لتحميل الرومان تبعة قتل املسيحيني دون جرم ارتكبوه إال إمياهنم بالدين اجلديد والشعب الروماني
تفاق أوجه االني فيه حيكي فيه سريته الذاتية وحتوله من الوثنية إىل املسيحية ب حوار مع تريفون والثالث ،استشهاد فريق آخر من املسيحيني

ختالف بينهما يف موضوعات بني املسيحية والفلسفة اليونانية مثل إثبات العامل املعقول، وخلود النفس، وحياة الفضيلة. كما بني أوجه اال
هو اهلل،  قاأللوهية واحلرية والثواب والعقاب. فإذا كانت الفلسفة هي العلم باملوجود احلق والغاية منها حتقيق السعادة فإن املوجود احل

 وتتحقق السعادة مبعاينة اهلل كما هو احلال عند أفالطون. وهنا  ثالثة مراتب ملعرفة اهلل: 
 داه.موجود علة ما ع ااملعرفة الطبيعية العقلية اليونانية اليت يتوصل منها اإلنسان إىل معرفة أن هنا  إهل   األولى:
 يكن يقوم منها حتبه وحيبها، وهو علم يعطي معرفة اله بذاته وأن مل اقريب   اعلم الوحي ألن النفس تواقة إىل أن تعلم إهل   الثانية:

 على أسلوب برهاين.
 .استنارة النفس الباطنية بالروح القدس وهي املعرفة الكاملة اليت أتت هبا املسيحية إضافة على معرفة اليونان ومعرفة الشرق الثالثة:

ويرجع التشابه بني الفلسفة اليونانية والدين املسيحي إىل أن الفالسفة قد أخذوا علومهم عن التوراة بطريق مباشر أو غري مباشر. 
فاستمد أفالطون تصوره لصنع اهلل العامل من مادة غري معينة من سفر التكوين، واستمد الرواقيون نظريتهم يف االحرتاق من نار موسى، 

 من الكتب املقدسة. االسفة والشعراء عن النفس واملعاد مأخوذ أيض  وما قاله الف



ى يعترب تاتيان أن أخر  افالسفة اليونان هم الذين يقولون كالم األنبياء وليس األنبياء هم الذين يقولون كالم الفالسفة، وأحيان  
لى العقل ع اوا رأيهم فأصابوا وأخطأوا، اعتماد  مذاهب اليونان مستمدة من هذا النور العقلي السابق الذي جسده املسيح. هم اجتهد

الطبيعي يف حني أن املسيح قد أعطى مرة واحدة من اهلل، ال خطأ فيه وال اجتهاد كل ما قيل قبل املسيح، مثل وجود اهلل، وخلود النفس، 
 مثل سقراط وهرقليطس. اوحياة الفضيلة ومن عاش كذلك قبل املسيح يكون مسيحي  

التماس من الفيلسوف المسيحي اثيناجوراس األثيني ألجل المسيحيين إلى يف نفس التيار، وكتب وسار أثيناجوراس 
د ظلم، فقد بني جوستني ضطهااملصاحلة مع اإلمرباطورية، فالصراع ال يفيد واال ايف القرن الثاين مطالب   اإلمبراطور مارقوس أورليوس وابنه

   يقل بأخذ اليونان عن التوراة بل بقدرة العقل وحده على الوصول إىل احلقائق اإلميان.على أفالطون مل ااتفاق الفلسفة والدين اعتماد  
كما فطن شعراء اليونان إىل إميان املسيحيني بإله واحد خالق بالرغم من اضطراهبم يف طبيعة اهلل يف حني أن الوحي املسيحي أكمل 

العامل، مث إثبات  على وجود النظام يف ات وجود اهلل بالعقل الطبيعي اعتماد  ، كما حاول إثباوصفاٍت وأفعاال   االتصور، وأثبت اهلل ذات  
 .اواحد   اوعلى أن املخلوق ال يكون له إال خالق   اعلى أن البسيط ال يكون إال واحد   اوحدانيته اعتماد  

 مدارس حرة، كان م( يف 217 -150وازدهر هذا اللون من الدفاع عن املسيحية يف اإلسكندرية عند كليمان السكندري )
نفاته بناء على على الدين مث إجياد الرباهني عليه بالفلسفة، ووضع مص األساتذة يتقبلون الطالب فيها بال أجر، وقد اقتصر التعليم أوال  

نفوس حني يعاجل ال "املؤدب" وهو ،حني يدعو الناس إىل النجاة "اهلادي"هو  ،ى أن املرشد السماوي، اللجوسمشروع فكري يقوم عل
يف  "املؤدب"ف وأل   ،للدفاع عن الدين عند الوثنيني وليهديهم إىل اإلميان "اهلادي"فكتب  ،حني يلقنها الوحي "املعلم"وهو  ،ويهذهبا

واألخالق ية الذي مل ينته من تدوينه أراد تعليم املسيحيني احلقيقة الكل "املعلم"شخصه وتعليمه. وهو املسيح املثل األعلى ويف كتاب 
الكاملة. دافع عن الفلسفة ضد منتقديها وعن ثقافته اخلاصة ضد إميان العامة، فالفلسفة خري وسيلة لدرأ خماطر األساطري واخلرافات، 

 ىهذه املعارف اليت كانت ضرورية لليونان ملمارسة العدالة وهي ضرورية للمسيحيني ملمارسة التقوى، وضرورية ملن حياول إجياد الرباهني عل
 صدق اإلميان. اهلل مصدر كل حقيقة أولية مثل الوحي وثانوية مثل الفلسفة، الفلسفة دين اليونان، واملسيحية فلسفة املسيحيني فالدين ال

يقل عن الفلسفة والفلسفة ال تزيد عن الدين. واجب املسيحي املثقف هو التفقه يف الدين، وال يتم ذلك إال بالفلسفة، واألفالطونية خري 
ستدالل على فة، وأفالطون هو صديق احلقيقة، امللهم من اهلل كل عقل فاضل مستقيم يؤمن باهلل، وكل مؤمن باهلل قادر على االفلس

فيه ا مل وجوده والربهنة على كماله، نظام العامل دليل على وجود اهلل والقوى الفاعلة فيه دليل على العلة األوىل، والنفس اإلنسانية مرآة اهلل
هو املوجود الكامل فإن من صفاته الوحدانية وال ميكن تعريف ماهية اهلل، ألن اهلل ال جنس له وال نوع فهو  إرادة وملا كان اهللمن عقل و 

لق عليه إال أمساء وال يط ،وال هيئة له ،وال شكل ،ال امتداد ،الكل الشامل، ال تركيب فيه وال يقبل القسمة أو حىت الوصف بالالمتناهي
األذهان مثل الواحد واخلري والروح والكائن واخلالق والرب، أما النفس اإلنسانية فمادية على طريقة الرواقيني ولكنها جنس للتقريب إىل 

على املشاركة يف الكلمة  الطيف لدرجة الالجسمية ملا هبا من فكر وإرادة يؤهالهنا ملعرفة اهلل وحمبته، ويف كل إنسان قوة طبيعية جتعله قادر  
 على تأسيس األخالق فتبدأ احلياة الفاضلة باتباع سننها، حىت استعمال العقل واإلرادة. ابالتايل قادر  اإلهلية؛ و 

ىل جلوستني وبعد استشهاد أستاذه غادر روما إىل الشرق وانتهى إ امث حدث رد فعل مضاد عند تاتيان بالرغم من أنه كان تلميذ  
قبل ارتداده عن املسيحية يهاجم الفلسفة اليونانية ملا فيها من وثنية على عكس بساطة الكتب  خطاب إلى اليونانالغنوصية كتب 

ال يف الفلسفة بل ذا قيمة، ال يف الفن، وال يف األدب، و  ااملقدسة ووضوحها وانبائها باملستقبل وتوحيدها وأخالقها، مل يبتكر اليونان شيئ  
! اطو متملق  ، وأرسا، كان أفالطون هنم  ا، واألخالق فساد  ، والفن دعارة  ا، والطب سحر  اقض  قلدوا غريهم، وأخذوا عن موسى الفلسفة تنا

 على الرغم من دفاع تاتيان عن التوحيد وتفنيده الشر  واحللول ونقده التنجيم والسحر واألسرار الوثنية، فإنه يستعري من الرواقيني بعض
 األفكار لتأييد املسيحية.



م( تلميذ كليمان وحبث مثل استاذه الصلة بني العقل 254 -185سيحية عند أورجيني السكندري )واستمر الدفاع عن امل
ي عرض فيه مذهبه ، الذئالمبادم كتبه بأفلوطني عن طريق أستاذه أمنيوس ساكاس. أه اوالوحي، وانشغل مبوضوع البعث، وأبدى تأثر  

يف هجومه على  لسسالرد على  ابدايات األشياء وأصوهلا. وله أيض   اوأيض   ،يةواحلقائق األساس ئعلى العقل وحده، ويعين باملباد ااعتماد  
 اليهودية واملسيحية، وافرتاءه على موسى واألنبياء واملسيح، وسوء فهم للكتاب املقدس، وإدخال األساطري الغنوصية يف العقائد املسيحية

اهلل  فالعقيدة واضحة وصرحية وال داعي إلدخال الفلسفة، أما حني تكون العقيدة متشاهبة حينئذ تتدخل الفلسفة للفهم والتأويل. فمثال  
اب قيف العهدين القدمي واجلديد واضح ال لبس فيه، أما طبيعته وماهيته فتحتاج إىل العقل والربهان كما أن احلرية واملسؤولية والثواب والع

ية اموضوعات ثابتة، أما أصل النفس فتحتاج إىل أعمال العقل. املالئكة والشياطني واضحة ولكن طبيعتهم متشاهبة. العامل خملوق، له بد
وله هناية، ولكن ما قبل العامل وما بعده يف حاجة إىل تأمل، وكذلك نفوس الكواكب مهمة الفالسفة الروحيني أو الغنوصيني هذا التأويل 

أو   ريموالنظر والتأمل للعثور على املعاين الباطنة وأحكام املتشاهبات وميكن إدرا  وجود اهلل بطريقتني: األول العامل اخلارجي، والثاين الض
وهو روح حمض، ليس كمثله شيء وصفاته يف  1{وفي أنفسكم أفال تبصرون * وفي األرض آيات للموقنينكما يقول القرآن: }

 لالكتاب املقدس قياس للغائب على الشاهد، وميكن أن تفهم باملعىن الرمزي وليس باملعىن احلريف، واهلل خالق بالرغم من قدم املادة من أج
املسيحية والفلسفة اليونانية خاصة أرسطو الذي يقول بقدم املادة واحلركة وهو خلق ضروري ال حرية فيه ويعين قدم  التوفيق بني العقيدة

لفكر وهي هلل فيها والنفس مستقلة عن البدن. ال مادية باعتبارها موطن ا . وبالتايل يظل اخللق فعال  املادة أهنا خملوقة من عدم دون ابتداء  
ادة الوجدان، وال تناقض بني حرية اإلنسان وسبق علم اهلل باحلوادث واألفعال ألن اجلرب غري معقول والعقل جامع صاحبة أفعال حرة بشه

حلرية  بني علم اهلل بالشيء وإرادته له. وعلمه باملستقبل ال يعين إرادته ومن مث يرت  اجملال امشرت  بني اهلل واإلنسان. كما أن هنا  فرق  
اهبها يف اجلوهر مع لتش اانية للثواب والعقاب بناء على استحقاق اجلزاء. وإذا كانت النفوس حرة فإهنا خالدة نظر  اإلنسان يف الفعل وإمك

اهلل، وما دام هنا  خلود فهنا  بعث لألجسام، فاألجسام ليست رديئة يف ذاهتا. وإذا كانت النفس متصلة باجلسم يف الدنيا فليس ببعيد 
لعدل خلود اجلسم مع النفس فقد كان أداؤها يف اخلري والشر، والسعادة القصوى يف معاينة اهلل كما يقول بعثه يف اآلخرة، بل أنه من ا

الصوفية وقد تراجع عن بعض اآلراء الغنوصية يف شرحه على اجنيل يوحنا مثل اعتبار أن احلياة األرضية عقاب وبأن النفس سابقة على 
 بليس.إبأن اخلالص كلي وشامل مبا يف ذلك البدن، وبأن احلرية باقية إىل ما هناية، و 

قدسة وكتب استعملها األفارقة مث أهل الروم، وترمجت الكتب امل ،مث حلت اللغة الالتينية حمل اليونانية يف منتصف القرن الثالث
سفة الرومانية وسنيكا قد نقلوا الفلسفة اليونانية إىل الفل ،ولوركريس ،الوعظ والدفاع إىل اللغة الالتينية. وكان الرومان من أمثال شيشرون

م( وهو حمام من قرطاجة حتول 220-165وتبعية دون أصالة وابتكار. فظهر حمامون عن الدين يكتبون بالالتينية مثل ترتيليان ) اتقليد  
ة، عارض الفلسفة العقائد الوثني األمميف كتابه إىل املسيحية، وترهب ودافع عن الدين اجلديد، وبني عدم مشروعية االضطهاد. كما نقد 

. وال ةبالدين والدين بالفلسفة. فال عالقة ألثينا بأورشليم، وال ألورشليم بأثينا، وال عالقة لألكادميية بالكنيسة، وال للكنيسة باألكادميي
ها نشأت البدع الفلسفة مستمدة من التوراة، ومن أو جدلية فاملسيح ليس حباجة إىل الفلسفة، ،أو رواقية ،ميكن إنشاء مسيحية أفالطونية

ا حنو الدين، وتظهر وسرب أغوارها، فالنفس تنزع بطبيعته ،املسيحية، واجلدل إله للهدم وليس للبناء، ومنهج املسيحية هو استنطاق النفس
لق اهلل نفس اإلنسان ة به، وخالدة باهلل، خالعواطف الدينية اليت فطرها اهلل عليها، ومع ذلك الروح جسم لطيف، والنفس مادة لطيفة، فاني

 والد فالنفس يف ذاهتا ذكر وأنثى!األول مث تكاثرت بالت
م( نشأ من أب وثين وأم مسيحية وتعلم 430 -354هو القديس أوغسطني ) الكن الذي بز الفالسفة املسيحيني الالتني مجيع  

إحدى رسائل  اوية مث حتول إىل املسيحية بعد مساعه القديس أمربواز يف روما شارح  إىل املان نضم أوال  ا، وقرأ شيشرون. االالتينية لغة وأدب  
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بولس، اضطرب قبل ذلك حلجج الشكا  اليونان دون أن يتطرق الشك إىل عناية اهلل باملخلوقات، فعاد ووجد األدلة على أن الكنيسة 
نوازل  لكمال الروحي، وجتري املعجزات، وهي باقية بالرغم منات العهد القدمي، ويتمثل اوءتستمد وجودها من اهلل، ففيها تتحقق نب

 ، إنه جسم نري عظيم، والنفس جزء من ذلك اجلسم، عشق األفالطونية باعتبارهااعتقاد املانوي القدمي يف اهلل قائم  األيام، ولكن ظل اال
نموذج األبدي اآلن وهو املسيحية األفالطونية يف مقابل الحىت  اللفكر املسيحي ما زال قائم   اللحياة الروحية حىت لقد أسس منوذج   امنوذج  

عد ذلك نظرية الفيض أو وإن عارض ب اكويين. قرأ أفلوطني وتشبع به باعتباره أفالطوني  إل االثاين وهو املسيحية األرسطية كما مثلها توما 
يف النهاية بأنه  يطلب منه أن يأخذ ويقرأ فقرأ بولس وشعر اباطني   امسع هاتف   االصدور األفالطونية ودافع عن نظرية اخللق الدينية، وأخري  

في سفر التكوين ، د النفسخلو ، واحلياة السعيدة الرد على األكاديميينوجد طريق اإلميان وهو يف الثالثة والثالثني. مصنفاته كثرية منها 
 .االستدراكات، مدينة اهلل، شرح سفر التكوين، الثالثوث، عترافاتاال، في الحرية، على المانويين ارد  

ارتبطت فلسفته حبياته مثل معظم الفالسفة الوجوديني، فالفلسفة وسيلة السعادة وهي مطلب كل إنسان، ولكي تؤدي غايتها 
كن لوهو اخلري األعظم أي اهلل، ألنه وحده الثابت الكامل، طلب السعادة إذن يف طلب اهلل، و  ،وكامال   اودائم   افإن موضوعها يكون ثابت  

هل تستطيع الفلسفة وحدها الوصول إىل هذه الغاية؟ هنا يتدخل الدين للعون، فاملسيحية تعرض احلكمة كاملة عن اهلل والنفس، وتوفر 
تصال باهلل، واإلميان باملسيحية ليس جمرد إميان غامض، ولكنه قبول عقلي حلقائقه، مؤيدة بشهادات الصديقني واألنبياء الوسائل لال
عالمات خارقة هي املعجزات، فالعقل سابق على اإلميان مبعىن البحث عن العالمات والشهادات، وهو تال لإلميان من أجل والشهداء وب

مثل وجود اهلل  . ومن املوضوعات اإلميانية ما يقبل برهان العقل"تؤمن كي تعقل"مث  "تعقل كي تؤمن:إجياد الرباهني العقلية على حقائقه. 
للغائب على الشاهد،  ا، قياس  اروحانيتها، ومنها ما يتجاوز العقل مثل التثليث الذي ال ميكن إدراكه إال تشبيه  وصفاته، وخلود النفس و 

 جتماعية، هنا  إذن حقائق يقينية ميكن الوصول إليها.عن صوره يف احلياة اإلنسانية الفردية واال اوحبث  
اخلياالت على احلقائق العقلية املوضوعية املستقلة مثل احلقائق الشك إذن موقف متناقض ألنه يطبق أخطاء احلواس وأوهام 

 الرياضية، ويقيس عليها وجود اهلل وخلود النفس.
كان اهلل حمور فلسفة أوغسطني حىت قبل حتوله إىل اإلميان. فهو فكرة واضحة حىت بدون استدالل عليه. ومع ذلك يستطيع 

ذي يقوم على إدرا  النظام والتآلف يف الكون وأنه ال يكون حمض مصادقة، وبرهان احلرية العقل إجياد األدلة عليه مثل برهان النظام ال
ختيار احلر املستمد من حرية اهلل وفضله، وبرهان املعلم الداخلي الذي يشرق يف قلب كل الباطنية حيث يدر  اإلنسان أنه قادر على اال

على وحدانيته، وما  اللكثرة فيه، وحرص   افس تشعر به، ذاته عني صفاته منع  إنسان، وهو اهلل، واهلل بسيط، جوهر مفارق وإن كانت الن
 نطلقه عليه من صفات مثل العلم والقدرة واإلرادة إمنا هو قياس للغائب على الشاهد وتقريب لألفهام.

لروحانية والوجدانية والبساطة، اواحملور الثاين يف فلسفته هي النفس حاملة الفكر، وهي صورة اهلل يف اإلنسان تشاركه يف صفاته مثل 
 ال كم وال مركز هلا، بل هي كيف خالص العقل واإلرادة والذاكرة مظاهرها الثالثة، صورة الثالوث فيها. قال املانويون أن أصلها من اهلل

قبل هبوطها إىل األرض  سفقد صدرت عنه اما يتطلب ثباهتا مثل اهلل أو تغري اهلل مثل النفس. وقال األفالطونيون بالتناسخ، قدم النف
خلق  ستحقاق بأن اهلل خلق النفس وتنفي فرديتها وتقضي على شخصيتها. وتقول املسيحية بأن اهللوعودهتا إليها. وهي أسطورة متحو اال

در  ذاهتا، ومن تلتمايزها عن البدن. والدليل على ذلك أهنا حمل احلقائق، واحلقائق ال تفسد وال تفىن، كما أهنا  االنفس وهو األعقل نظر  
دة، يف جعل النفس والبدن وحدة واح ايدر  ذاته يكون أبقى وأخلد امن يدركه غريه. ومع ذلك يقرتب أوغسطني من أرسطو أحيان  

ارقة، ففالنفس هو اإلنسان الباطن والبدن هو اإلنسان الظاهر، وتستطيع النفس الباطنة إدرا  األمور املعنوية مثل اهلل واملالئكة واحلقائق امل
ما أنه ضروري ختيار احلر، يشهد بذلك الوجدان، كعلى اال اوتستقبل النور الباطين من اهلل، املعلم الداخلي وهي اليت جتعل اإلنسان قادر  

هلل اللثواب والعقاب ولإلرادة احلرة قانوهنا اخلاص، إخضاع احلواس للعقل مث إخضاع العقل هلل حىت تتجه بكليتها حنو اهلل، وال ينفي علم 



املسبق حرية االختيار وال يعارض الفضل اإلهلي اإلرادة احلرة فكالمها ضرورتان متحدتان، بل أن الفضل اإلهلي أحد مكونات الفعل احلر 
 على عكس ما قرره بالجيوس بتأكيده على الفعل احلر دون ما حاجة إىل أي عون خارجي.

لنفس، كما تدور فلسفة توما األكويين على حموري اهلل والعامل إال أن حول حموري اهلل وا اساس  أوإن كانت األوغسطينية تدور 
يف فلسفة أوغسطني ولو بدرجة أقل، فليس العامل صورة اهلل كالنفس ألنه شتان مابني الروح اإلهلي ومادة الكون  اكان حاضر    االعامل أيض  

كان وسيلة   جلمال؛ لذلك أصبح العامل وسيلة للتعرف على اهلل وإنولكنه يتلقى التجليات اإلهلية مثل الوحدة واحلقيقة واخلري والعدل وا
زأ الذات كما هو احلال عند أفلوطني، فذلك يقتضي جت  اأزلي   اضروري   اأقل فاعلية من استيطان النفس، وال يصدر العامل عن اهلل صدور  

لوق فان وليس  له أول يف الزمان وله هناية فيه، فهو خمواهلل بسيط ال يتبعض، إمنا خلق العامل من عدم بفعل إهلي حر، فالعامل ،اإلهلية
ة وال يعين خلق اهلل العامل يف ستة أيام املعىن احلريف للآية، بل يعين تفصيل حلظة اخللق ومراحله. واملخلوقات على أنواع ثابت اأزلي   اقدمي  

ن جسمه يتبع اإلثنني، ولكن روحه خالدة، وإذا كان العامل مودائمة مثل املالئكة وفاسدة فانية مثل النبات واحليوان، أما اإلنسان فإن 
خلق اهلل فإنه خري بالذات خال من الشر، فاخلري ال يفعل إال اخلري، الشر يف العامل نقص ووهم وخطأ يف اإلدرا  وليس له وجود موضوعي 

 فعلي يف العامل.
ضيلة سة. فاإلنسان يف حاجة إىل مدد إهلي ملمارسة الفوتظهر مركزية اهلل يف فلسفة أوغسطني عندما يتعرض لألخالق والسيا

 ةبني املسيحية والرواقية ضد األفلوطونية واألبيقورية حيث ال يعلم اهلل العامل وال متارس إال احلياة املادية، حياة الفضيلة هي احليا امزواج  
تدوم وهي  ياسية حياتان: حياة الرذيلة والقوة والغلبة اليت الجتماعية والساإلهلية وجزاؤها معاينة اهلل والنعيم بقربه. وكذلك احلياة اال

ء وال ااالمرباطورية الرومانية، وحياة الفضيلة والتسامح واحملبة الدائمة وهي حياة مدينة اهلل، مدينة األنبياء والقديسني والشهداء، وال لق
 مصاحلة بني املدينتني مدينة األرض ومدينة السماء.

ظل   امسيحي   االطوني  أف اوغسطيين ولكن باستقالل عنه كون ديونيسيوس األريوباحي يف القرن اخلامس مذهب  ويف نفس اإلطار األ
حىت عصر النهضة، وهو مؤلف جمهول يقول أنه تلميذ بولس مع أن مصنفاته تشابه إىل حد كبري آراء أبرقلس  اكاألوغسطينية منوذج  

ويعين باألمساء  ،المراتب الكنسية، الالهوت الصوفي، المراتب السماوية أو المالئكة، يةاألسماء اإللهواألفالطونية اجلديدة، وأمهها: 
يين يف األمور الروحانية ألن احملسوسات ال تؤدي إىل علم يق ااإلهلية الصفات اليت تضيفها الكتب املقدسة هلل، وهي أساس معرفتنا باهلل نظر  

اليت  هاملفارقة، اهلل وحده عامل بذاته، وأوحى إلينا علمه عن طريق األنبياء على قدر الطبيعة اإلنسانية احملدودة، ندركه يف الدنيا من آثار 
جد إسم ها هي عليه. فأمساء املخلوقات دالالت عليه، وال يو تشار  يف األلوهية مشاركة غري جوهرية عن طريق إشراق اهلل عليها وداللت

 واحد مطابق له، وبالتايل ميكن إثباهتا أو نفيها، إجياهبا أو سلبها. يف اإلجياب تكون البداية بأمسى الصفات، ويف السلب تكون البداية
سة اخلريية قة. وأهم هذه الصفات اإلهلية يف الكتب املقدبأدناها، وكلما صعدنا إىل أعلى زادت املطابقة وكلما نزلنا إىل أسفل قلت املطاب

 فيه، فالشر عدم وجود وال وجود، وال يصدر عن اهلل وال يف وهي مبدأ األشياء وأصلها، ويشمل النور واجلمال واحملبة، وال وجود للشر
سكون والعظمة بلغة احلركة وال اس اهلل جماز  . كما يصف الكتاب املقدااملخلوقات، بل أن الشياطني استحقت العقاب دون أن تكون أشرار  

، اجماز   اواملقدار والنفاذ والقرب والبعد أو بلغة أقل حرفية مثل السالم والقديسة وامللكوت، أما املالئكة فتتحدث عنها الكتب املقدسة أيض  
لكل منهم  رفة، خلقوا قبل العامل احلسي،لكماهلا وقرهبا من اهلل. وهي موجودات عاقلة بسيطة، أرواح ص اوهي على ثالثة مراتب طبق  

و أفضل من اإلجياب، على حن اوظيفة يستمدون علمهم من اهلل ويوحي كل منهم العلم إىل املرتبة التالية، وملا كانت معرفة اهلل تتم سلب  
. ومىت خلصت النفس اذب  هلل إليه جفإن املعرفة احلقة تكون هي املعرفة الصوفية عن طريق الذوق حىت يتحد اإلنسان باهلل بعد أن جيذبه ا

 من قيود البدن وأدران املادة استطاعت أن تصفو وتدخل يف عامل النور ومقام العرفان، ومع األنبياء والقديسني والشهداء.



 


