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 5«ة، إذا تغيرت في االتحاد لن تبقى هناك حياةالروح هي الحيا»

  أمونيوس ساكاس

 :تقديم عام

ا لددددداور هاالنبادددددار والده ددددد  وا  ندددددا  كدددددامن داخدددددل كدددددل من ددددد»لقدددددد ألدددددسل عأدددددى ا ن دددددان أمدددددر ، كيددددد  ال وفدددددي 
، فدددددب  راهددددد  إذن أن يإدددددوم هفسدددددر  إلدددددى عدددددالم 2«هوجدددددود سدددددر أو لغدددددن ين دددددان مدددددن السدددددون وي حدددددد  ا ن دددددان

األمددددر الدددده  يواكبددددس تو ددددي   ،ممددددا ينيددددد مددددن  ددددرورة ا جاهدددد  عناددددا ؛عنددددس هةسدددداأ  ال منددددا  لددددس منادددداواسددددب يابددددر 
 .حوم حقيق  السون وي حدد لس مناج الحياة

ا مددددن تإارهددددس فددددي الحيدددداة، ت ددددراء  مددددن خددددبم ن دددداه ا ن ددددان الددددههني والماطيددددات ال ددددي تسوندددد  لديددددس انطب  دددد
دراك الطبياددددددي لحقددددددا م كبددددددر ، كاندددددد  مددددددن  ددددددميم لددددددس مإموعدددددد  مددددددن الومنددددددات يمسددددددن أن نابددددددر عناددددددا هددددددا 

 . الوجود ا ن اني ولسأ  محور ال فسير الفأ في

هدددده  الحقددددا م السبددددر  الم رجمدددد  فددددي لددددسل ت ددددا الت تدددددور حددددوم  بيادددد  األلوهيدددد   ن  إيمسددددن القددددوم  ؛لددددهل 
يقدددد  الحيدددداة حددددوم حقيقدددد  السدددون وم ددددار ، كمدددا ال نن ددددى أن نددددهكر أنادددا تدددددور حدددوم حقأين دددا وحقيق ادددا، وتدددددور 
 .ومصير ا ن ان فياا

تددددددور أهحدددددا  الفبسدددددف ،  - ا تدددددناممدددددو  -حولادددددا كانددددد  »أن ا كدددددل هددددده  ا لدددددساالت يمسدددددن أن نفدددددر  جنم ددددد
ا مددددن هحفاددددا فددددي ماهيدددد  األلددددياء وهال ددددالي أخددددهت الفأ ددددف  و يف اددددا انطب  دددد ؛4«ومددددن ينبوعاددددا ت فإددددر مددددهاهبام

وتو ددددددي  الاب دددددد  ال ددددددي تإمااددددددا ها ن ددددددان ومددددددد  ا محاولدددددد  تف ددددددير وتف ددددددير عب دددددد  هاندددددداا الددددددبا ، وأين دددددد
 .1 يم  حنورها في الوجود ا ن اني، إناا عأم يبحث في حقا م األلياء وعأأاا و اي اا وعب اتاا

                                                           
1. Vacherot, Étienne, Histoire critique de l'école d'Alexandrie, ouvrage couronné par l’institut 
académie des sciences morales et politiques, tome 1, paris, librairie philosophique de ladrange, 1846, 
page 354. 

  62.6، الصفحة 8811باريس،  -الفلسفة اليونانية، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريوت مرحبا، حممد عبد الرمحن، مع . 
   . 62، الصفحة 8811باريس،  -مرحبا، حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة اليونانية، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريوت . 
   .62، الصفحة 8811باريس،  -الثالثة، منشورات عويدات، بريوت مرحبا، حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة اليونانية، الطبعة . 
 .8، الصفحة 8881، الطبعة األوىل   صاحل، سعد الدين السيد، قضايا فلسفية يف ميزان العقيدة اإلسالمية، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة .   
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ال ابيددددر الددددواعي المددددنيم عددددن المفدددداهيم األساسددددي  ال ددددي ت ددددند إلياددددا المارفدددد  وعددددن القدددديم »الفأ ددددف  هددددي  ؛إذن
 يم ادددددا ت حددددددد  أجمدددددب الفبسدددددف  والحسمددددداء و يدددددرهم عأدددددى أن   الغدددددر  ، لادددددها «األ ددددديأ  لأوجدددددود ا ن ددددداني

، فددددب 7«ت ددددمو هنددددا فددددوق ذواتنددددا وتابنددددا ال دددداور هددددالوجود الاميددددم وتو ددددل هنددددا فددددي حقددددا م األلددددياء»فددددي كوناددددا 
لدددددددهة فسريددددددد  ت دددددددراوح هدددددددين ا ح ددددددداس وال ددددددداور، وهدددددددين ال يدددددددام فدددددددي عإدددددددأ أن ت دددددددةرج  ذات الفيأ دددددددو  

  ولاددددها كاندددد ؛والددددهوق، إنادددا لددددهة ر بدددد  المارفدددد  مدددن أجددددل المارفدددد  وال لدددديء  يدددر ذلدددد والمدددناو، وهددددين الاقددددل 
فددددي اردهددددار وتطدددددور ال فسيددددر الفأ ددددفي لدددددد  ا  ريددددم، حيددددث كدددددان سددددبيل الفأ ددددف  هدددددو  اوكبيدددددر   ا أساسددددي  عددددامب  

سددددددبيل ال دددددداور هالددددددهات ومانددددددى الوجددددددود، فير ددددددى ا ن ددددددان عندددددددهم ه فسيددددددر  المإددددددرد ونيددددددر  الاقأددددددي وسددددددبر 
 . اراأل و 

  

                                                           

  62.2، الصفحة 8811باريس،  -لثالثة، منشورات عويدات، بريوت مرحبا، حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة اليونانية، الطبعة ا. 
  2.2 ، الصفحة 8811باريس،  -مرحبا، حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة اليونانية، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريوت . 
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 لر ي  األفب وني  المحدث  في مقاهل أنماه تفسير   - 5

يا بددر فبسددف  اليونددان أعيددم رواد الفسددر ا ن دداني وأسدداتهتس، فقددد انبندد  حنددارات عأددى أمإدداد فسددرهم  
 ؛ال ينفصل عن حيداتام اليوميد  افسري   اعأومام وممارس اا ن ا    الفأ في وريادتام الاقأي ، حيث كان  الفأ ف  أم  

ي ددمو هددس ا ن ددان وي قدددم هددس نحددو  اا جديددد  فسددان ال نددافن هيددنام فددي ألددد  حددوم مددن سددي دم مإ ماددس ويولددد فسددر  
 .حقيق  الحياة وأ ل السون

وكدددي نفادددم هدددها الفسدددر، وه دددسل خدددا  مدددب األفب ونيددد  المحدثددد  ح دددى ت  دددنى لندددا الفر ددد  وت ددداح لقدددراءة جدددوهر 
ارتةينا أن نق  عأى مإموعد  مدن ال صدورات تادود  ؛"نيوس ساكاسأمو "ال صو  عند أحد أهرر ماالم هه  المدرس  

وهال الي سنحاوم ر د ه سل مبالدر  ؛لحنارات تةثرت هاا الحنارة ا  ريقي  عام ، واألفب وني  المحدث  خا  
خدد ب  والإدددة الدده  هأغ ددس المدرسدد  ا؟ ومددا وجددس االدعدداء  ددحيح  أو  يددر مبالددر إلددى أ  مددد   ددد يسددون هددها اال

 مب فسر أمونيوس ساكاس؟  ا وأننا سننا ش هه  الامأي  في  وء مقارنخصو    ،ي  هاه  الدراس المان

تميددنت هددس، يا ريددس نددو  مددن المددنو هددين  اس كاندد  هندداك حنددارات هندد  لنف دداا  اها ددممددا ال لدد  فيددس، أن دد 
ا وحددها ينصدر  اسدم ولسن الحسم  ال ي اخ ص هاا اليونان كان  فريددة فدي نوعادا وإلياد»الحسم  والفن والفسر 
هاد  الحندارات ال داهق  هأغد  هفسرهدا إلدى حدد  دعاء اله  يقدوم هدةن  ، ور م  ح  اال «الفأ ف  هماناها الد يم

هددها الفسددر لددم يرتددم إلددى م دد و  البحددث النيددر  المددنيم والنيددر السأددي وال محدديص  إال أن   ؛مارفدد  حقددا م كفيددرة
نقد  عنددها إلدى  ارلندامالاقأي كما كان مب ا  ريم الهين و داوا أسدن الفأ دف  وحدددوا اتإاهاتادا الر ي د  وال دي 

 .يومنا هها

حأوم المناسب  لاا هقددر مدا فنل اليونان عأى  يرهم من األمم وال اون لين في و ب الم اكل وال»ومنس يسون 
هدددو فدددي  ددددح الننددداد وإ دددبق ال دددرارة األولدددى لأ ف دددير الاقأدددي وال فسيدددر المناإدددي وال اأيدددل المبندددي عأدددى المنطدددم 

، 0«وهال ددالي البايدد عددن كدل سدأط   يددر سدأط  الاقددل ؛واالسد دالم، والبايدد عددن الادو  واألسددطورة وال قاليدد الدينيد 
ل صددو  نقدددم لددواهد وأمفأدد  حددوم أهددم أفسددار األمددم ال ددر ي  القديمدد ، ال ددي ولسددي ت و دد  الفسددرة أكفددر هاددها ا

ا رالد  هاد  تإأياتادا م د مرة ماندا فدي هدها مدال اريخ القديم وال دي في ساهم  في ترسيخ تقاليد عقأي  لاا لةناا 
 .الاصر

                                                           

  1. 8 ، الصفحة 8811باريس،  -ت مرحبا، حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة اليونانية، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريو . 
  8.8 ، الصفحة 8811باريس،  -مرحبا، حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة اليونانية، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريوت . 
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 :في خصا ص الاقأي  ال ر ي  المصري  –أ 

  وهال دالي  أ د ؛الموت أكفدر مدن االن دغام هالبحدث النيدر  والاقأدياه موا همو و  تطاير النفن والحياة ما هاد 
 .تااليمام في حدود ال دين مف قرة ههل  إلى ماايير عقأي  ينبطاا المنطم

ا ل االيم ه اح حوتدأ، وهنداك نصدو  أخب ي  حيث إناا تدعو إلى ال أوك الم  قيم  بق   او د  م  ديان ام  يم  
وهال دددالي ارتبطددد  مفددداهيمام األخب يددد   ؛لدددنفن والصدددبر والحسمددد  وا ح دددانتم ددددح فندددا ل كال وا دددب و دددب  ا

ومنس كان   وة ا يمان هالحياة هاد المدوت هدي . 59اله  ياني ا يمان هيوم الح ان" ا لس الاييم"هاع قادهم في 
 .د ال ي دعم  الديان  المصري  وساعدت عأى أن تح فظ هصداها الم ةخر ح ى حدود القرن ال ادس الميب

 :في خصا ص الاقأي  الفارسي  –ن 

نددداك، آع قادهددا ال ددا د اثنددين هح ددأ ا غددى عأياددا ال فسيددر فددي مدددهر الاددالم، وتو فدد  فددي الحقيقدد  عأددى  
ل الصدرا  هدين لدس   ؛وعأيدس. إلدس ال در (Ahriman)وأهريمدان  ،إلدس ال يدر (Ahura Mazda)أهدورا مدندا : هما

الدده  »الوجددود جددوهر ال فسيددر الاقا ددد  لددد  الفددرس، ولددأ المددههأ الددديني ال يددر وال ددر وكددل مددا يمفبنددس فددي 
ور دم أنادا دياند  تم دار هدال وارن . 52«(Zend Avesta) 55النندد أف د ا: يار س الس دان المقددس لدد  ا يدرانيين

والس د  هايددة   مننويد  عأدى أسداس مدن الدهوق  أ د ه هنيد ام المارفيد  هد إال أن   ؛الاقأي اله  ي ود فيدس ال فسيدر
 .عن ما هو عقأي ومنطقي

 :في خصا ص الاقأي  الاندي  –و 

لادوا  درة عإيب  عأى النير الفأ في، لسن أعقأ هه  الم اهدة عإن  ريأ تإأى في عددم إمسدانام  
دد ؛عأددى حددل القنددايا ال ددي أثارهددا نيددرهم الفأ ددفي ا هالبحددث عددن ال ددب  ل حقيددم فقددد تميددن سددايام الاقأددي دا م 

 .ال سين 

                                                           
،  82جفري بارندر، العدد : يرعبد الغفار مكاوي، مشرف التحر : إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة: عامل الفكر، املعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترمجة.   8

 .2  -   الصفحة 
إمام عبد الفتاح : عامل الفكر، املعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترمجة: وهو الكتاب املقدس عند الزرادشتية، انظر(( املنت))أو (( األصل))تعين هذه الكلمة .  88

 .66 ، الصفحة  82 جفري بارندر، العدد: عبد الغفار مكاوي، مشرف التحرير: إمام، مراجعة
  28.86، الصفحة 8811باريس،  -مرحبا، حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة اليونانية، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريوت . 
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اه م  هه  الاقأي  هما ي  حم أن ن ميس الحياة الروحي  هام يار، وفي مقاهل هدها االه مدام  امد  ه امديش  ؛لهل 
فالحيدداة الروحيد  ال دي ين ددها حسمداء الانددد »لمدا يصددر عنددس مدن تصدورات  يمد  كبدر  تدهكر،  دور الاقدل ولدم تدوم  

إددرد عددن الر بدد  وتددرك كددل حددظ لأددنفن وسددسون ال ددال  اددا هددو ال أكبددر هم   إن  ]...[ إناددا المقصددد والغايدد  ]...[ 
 هسنس الام  عأى ال ةمل ال الي من كل مندمون، ح دى يفندى عدن نف دس وتغيدأ عدن ذكدر  وفسدر  جميدب مقبب  ]...[ 

إلدى  يدر ذلد  ممدا ال يفامدس الحدديث وال ت درحس الابدارة وينديم ... الصور والرسوم وي بلى في مبد دس وي حدد هدس 
 . 5«وال يس   المقام فيس  ير ال يامعنس نطاق الاقل 

ا مدا نارفدس عدن وذلد  ألنادا ت دبس تمام د ؛هه  الحسم  الانديد  يمسدن أن نابدر عنادا فدي سدأساا هالطريقد  الصدوفي  إن  
 ؛وهددهل »الصددوفي  والم صددوف  فددي مإ مانددا الماا ددر، حيددث ي ميددنون دون السفيددرين هفسددرة الإمددب هددين األ ددداد، 

فاده  األخيدرة ح دى وهدي ت د  . ا عن  ريق  ال فسير فدي المدهاهأ الغرهيد ا تام  الحسم  الاندي  ت  أ  اخ بف   فإن  
ا مددا هددي تددددعي إنسددار ، وهددي إذ تفادددل ذلدد  إنمددا ت دددس  فددي مارفدد  الوجدددود أكفددر ممددا تقدددوم وتنفددي، تفبدد  أين ددد

ا عددن  يددر  وال مفيددل ا ن دداني م  أدد  تمام دد هددها المقيدداس مددن ال فسيددر يصدد  أن نا بددر أن   ؛وهال ددالي. 54«هددالبوجود
إذ ال ت مفددل فيدس الرمددور  ؛س تةمدل ال تاددر  ماهي دسس ندو  مددن ال ةمدل الدده  ال ينادام هددالموجود أو البموجدود، إن ددلدس، إن دد

فددب لدديء موجددود، والسددل يصددير، وه ابيددر »وإن كددان كددل لدديء هددو تإ دديد لفسددرة مددا وكددل فسددرة تإ ددد ل دديء مددا، 
 .51«كما يقوم هوذا  ((فسل ليء فارغ، والسل ال جوهر لس))ل هو  يرورة هغير جوهر الس أدق، إن  

 Rama)الفأ ف  الفيداني  كما يار اا اليوم راما كري نا  إن  »: ويني  عأى هها محمد عبد الرحمن مرحبا  ا ب  
Krishna) دددددد ا تقددددددوم عأددددددى تحأيددددددل الحأددددددم الدددددده  ال ي ددددددرو فددددددي مإموعددددددس ومح وياتددددددس عددددددن أن يسددددددون اناساس 

(projection)  الاقدل  ا من هها المانى يههأ حسمداء الاندود إلدى أن  وانطب   . لأاقل في النمان والمسان والاأي
ادالم ال إريبدي مدا جميدب هدها ال ي أم كل ليء، سدواء فدي ذلد  مو دوعات الحأدم أو مو دوعات اليقيد ، ح دى إن  

عقولندا، ومدا السدون  وهسها فسل لديء إنمدا هدو ن داو. هو إال حأم كوني عييم، وال  يم  لس تنيد عأى سا ر أحبمنا
 . 5«هةسر  إال سران في سران

كمدا  دنفاما الساتدأ محمدد عبدد  -فدي تإرهد  اليقيد  والحأدم والندوم الاميدم  المبحظ مدن هدها القدوم ال داهم أن  
ت س   لنا حقيق  مطأق ، إناا ر يا روحي  سرمدي  هح أ اع قادهم، ور دم ال ندا   الده  يبددو  - الرحمن مرحبا

                                                           

   8.  2، الصفحة 8811باريس،  -مرحبا، حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة اليونانية، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريوت . 
   8. 2، الصفحة 8811باريس،  -حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة اليونانية، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريوت مرحبا، . 
   8. 2، الصفحة 8811باريس،  -مرحبا، حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة اليونانية، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريوت . 
  22.82، الصفحة 8811باريس، -اليونانية، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريوتمرحبا، حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة . 
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ل حقيددم د؛ إال أناددا تإرهدد  تفدد   عأددى إمسددان االنا دداق وال حددرر واالتحددا ؛أ ددحان النيددر الاقأدديى لددإهنددا هالن ددب  
  س ا لددس الاأ ددإن  دد  ال ابيدر، إن دد تصددام هالدده  هدو  ددورة الاددالم والدروح المطأددمال داادة القصددو  هاددد أن تحقدم اال

 .كما تحد  عنس الفاراهي والمحرك األوم هأغ  اهن هاج   57الفاعأ  لسل ليء

لاأنا اآلن نر  إلارات جأي  ل ةثير الحنارة الانديد  ونمد  تفسيرهدا فدي الاقدل اليونداني وا سدبمي إلدى حدد سدواء، 
ال فسيددر الانددد  أد  فددي مراحددل  ألن   ؛الاقأددي خصددا ص م فددردةور ددم هددها تبقددى لأفأ ددف  اليونانيدد  و بيادد  تسويناددا 

لمددا يددمد  مددن دور ي نسددر هددس عأددى   5«تاطيددل المبمدد  الر ي دد  لأ فسيددر الفأ ددفي كمددا هددرر عنددد اليونددان»هامدد  إلددى 
 دي الوجود والوا ب والهات ا ن اني  ال ي عإن عن ال ابير عناا مما يروم إلى عإن في ال ابير عن فسر الحندارة ال

س تفسيددر عإددن عأددى عسددن اليونددان أن يإمددب هددين الحقيقدد  يمفأاددا، وذلدد  فددي لددسل م  ددم ت ددسنس روح النيددام، إن دد
 .والحياة ليواكأ هه  الامأي  تطور وتقدم نحو األفنل

فأطالما كان األمر كهل ، أجل؛ لطالما كان  األفسدار هدي مدا تبندي الحندارات كمدا كدان يمسدن لفسدرة أن تاددماا،  
 .50«!ال فسير الاند   د حطم ا ن ان وهو يدعي تةليس ا ن ان  ، إن  وال ب »

 :في خصا ص الاقأي  الصيني  –د 

...( الأيددل والناددار، ال يددر وال ددر، الحددم والبا ددل)يدددور جددوهر تفسيددرهم عأددى تقاهددل اليددواهر والمفدداهيم  
ددد  هددس  ع قدداد أن  واال وليددد ال صددورات الطبيايدد   الددهل  يمسددن اع بددار  لحددد مددا تفسيددر   ؛كددل  ددر  مسمددل لُخددر ومهوج 

ال ديء الده  يسفدل مادس ديمومد   ،القديم ، حيث يف ر هح باا سير الحياة وتدهير ا لدس فيادا، ويدره  هدين األلدياء
 .نياماا في حقم منس االن إام واالس قرار وال بم المطأون لد  هها المإ مب

يامل ا ن ان ح أ هها الرأ  عأى أن يوجس سأوكس وأفاالس وفم هها النيام ا لاي لي حدد هدالسون ويصدير  ؛لهل 
دهدو منطقدي، فيإادل الحسمد  أمدر  مدا كما ت مين عقأي  ا ن ان الصيني هنا هطاهب ي درو عندا . منس اجنء   ا عدن ا خارج 

ال يمسدن الو دوم »ا لحندارة الصديني  أمدر  ى الدإن دب  ، ففي الناايد  تا بدر الحقيقد  هال29دا رة المنطم وهارو البرهان

                                                           
، الصفحة 8881، الطبعة األوىل   صاحل، سعد الدين السيد، قضايا فلسفية يف ميزان العقيدة اإلسالمية، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة .  82
8 . 
  28.81، الصفحة 8811باريس،  -اليونانية، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريوت مرحبا، حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة . 
  28.88، الصفحة  8811باريس،  -مرحبا، حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة اليونانية، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريوت . 
   26.6، الصفحة 8811باريس،  -منشورات عويدات، بريوت مرحبا، حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة اليونانية، الطبعة الثالثة، . 



 

 
 

8 
 

هدددل هددالاأم الأدددني والس دد  الصددوفي، إناددا ال تاددر  هفدددن  ؛إلياددا هالبب دد  والمنطددم، ح ددى وال هالمارفدد  ال حأيأيدد 
 .25«الابارة والمقام، ولسناا تنام هالهوق والحام

( أو الصدناع )الاندد ، فدإذا كدان المنطدم اآللد  ا عدن  بياد  الاقدل الاقدل الصديني ال ي  أد  كفيدر   نفادم أن   ،مب هدها
ين الحنددارتين يا بددر ال مانددى لددس فددي مركنيدد  اتهددى لددإال ددي تا بددر أهددم مقومددات الاقددل وال فسيددر اليوندداني، فبالن ددب  

 . تفسيرهم النير  والاقأي

ا ف دداا مددههب  فاددي لددم ت د طب أن تبنددي لن ؛لددم ت ددرو الحسمدد  الصديني  عددن المددةلو  لددد  هدا ي الحنددارات ،إجمداال  
ألناددا كاندد  تف قددر إلددى ال ددوارن الاقأددي، ويمسددن أن نأ ددص أهددم أفسددار هدده   ؛ت دداهم هددس فددي تطددور ور ددي ا ن دداني 

 : ا من تيارينالحنارة انطب   

اله  يولي أهمي  كبر  لأ داا ر الدينيد  ومدا ي صدل هادا مدن حقدا م، حيدث  (Confusius)تيار كنفوليوس  :األوم
هدددو يركددن كددل الحسمددد  فددي ا ن ددان الددده  هددو هالن ددب  إليدددس »لددهل   ؛ج مدداعييإاأاددا أسدداس النيددام السدددوني واال

 تإدا  هدةن يد م ال ركيدن فقد  عأدى األخدبقإذ  ندى اه مدام هدها اال. ا عدن كدل  دور الاقدلهايدد   22«مو و  المارفد 
نقيدداد هددروح القددانون وإهددداء الددوالء لُهدداء وأهدددافاا القصددو  ال ددي تصددأ فددي تحقيددم ال يددر لأدولدد  وا ن ددان واال

 .واتبا  تقاليدهم والحفاظ عأياا  2(hsiaoه ياو )

 وجس نير  إلدى الموسديقى الروحيد  ومدا ت أفدس فدي فل يار الفاني الم مى همههأ الطاوي  الفأ في، ى الإأما هالن ب  
لدهل  سدمي   ؛س ما  إلياا هاموم الحياة وال يايش مفقل الساهلفب يابة الفرد هاد اال ،ن في تحقيم ال سين النف

فالطاويد  ألامد  دياند  ال صدو ، وأ دولاا أ درن إلدى الدياند  »فأ ف  هها المههأ هفأ ف  ال سين  أو الطمةنيند ، 
ريدم  يبوهد  ال دامان أكفدر ممدا يفاأدون ذلد  عدن ال ابي  عند القددماء فادم ي داون إلدى دخدوم عدالم المارفد  عدن  

ال يددار األوم كددان دياندد  الددببه وسددادة القددوم فددي حددين  نفاددم أن   ؛وهال ددالي. 24« ريددم سددإبت القدددماء ووثددا قام
ورها ال ابي  م ا ب  الاوا   فيام وداعيد  إلدى الندنو  هعأى ج" الو ت و"في  الطاوي  ال ي تةس   عأى يد اح

 .فيإلى ال ةمل الصو 
                                                           

  26.68، الصفحة 8811باريس،  -مرحبا، حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة اليونانية، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريوت . 
  66. 2، الصفحة 8811س، باري -مرحبا، حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة اليونانية، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريوت . 

،  82جفري بارندر، العدد : عبد الغفار مكاوي، مشرف التحرير: إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة: عامل الفكر، املعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترمجة.   6
 .6 6الصفحة 

،  82جفري بارندر، العدد : عبد الغفار مكاوي، مشرف التحرير: إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة: عامل الفكر، املعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترمجة.   6
 .  6الصفحة 
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 :لاقبني  ا  ريقي ى الإهالن ب   –و 

، وكددان 21(أو ال غيدر)الاأيد  وال طدور : تةسدن هدها الدوعي ال داري ي عنددد فبسدف  اليوندان عأدى مقدومين أساسدديين همدا
هها ن يإ  ل ةمأام الد ون والإاد في الادالم الطبيادي ممدا اسد فن فدي أذهدانام ال  دا م عدن أ دأس، و بياد  عب  دس 

  انطأقد  مدن ال داريخ ل دراهن  دكما  احأ هها ال ةمدل الاميدم ت دا الت حدوم  ندايا إن داني  هح. وا لسها ن ان 
األمدر  - أ  الحندارات ال دي سدبق س -هس عأى الحا ر ف إني ثمار الحنارات، هاه  الطريق  اس فاد اليونان منادا 

ْرف   افسري   اا إن اني  اله  خولس أن يمسن لنف س مههب   هده  ال دةمبت، وتأد  ال  دا الت همدا تم ند  عندس  إن  »، ا  
س ال يصدد  ال فسيددر مددن إجاهددات  ددد تولددد عناددا وت ددسل عبرهددا هادد  المقومددات األساسددي  ال ددي ا  نددب اليونددانيون أن دد

دونادددا وأنادددا تمفدددل المقددددمات الندددروري  لأبحدددث الفأ دددفي فدددي الطبياددد  أو فدددي ال ددداريخ عأدددى حدددد مدددن ا ن ددداني 
ال  ن  إحيدث " الاأيد "حد أهرر مقومات الوعي ال اري ي عندد اليوندان كمدا رأيندا عأدى مفادوم أتأ ص  ؛إذن.  2«سواء

ا  يمدان الفبسدف  اليوندانيين فدي أن كدل لديء فدي نيدر  " ال غيدر"ا مدن ذاتدس إال لغايد  مدا، ومفادوم ليء يحد  انطب  د
 الإميددب أدركددوا أن  » ن  إي ي حيددث ل طددور ال ددار ى الددإلددهل  ذهبددوا فددي هحددفام عددن القددانون األساسددي  ؛حركد  م دد مرة

 .27«أحدا  ال اريخ الب ر  ت طور من خبم ال غير اله  يطرأ عأى كل ليء

 ا داا، منبلاأنا اآلن  د اس ن إنا مد  فاالي  الاقل اليوناني من حيث  رحس ألساأ  الحيداة والوجدود هدروح أكفدر إهدداع  
 دأ  لأمفداهيم وخأفد  أهدرر أي سد أياا، إنادا حندارة ههل  لوالدة حندارة س  دسن كدل األجيدام والحندارات ال د

لندا  واالفبسف  والمفسرين في تاريخ ا ن اني ، إنام ا  ريم الهين انطأقوا هالنير في الوجود هسل ممسناتس، ليحدد
، القانون الاام لأللياء واليواهر وياروا لنا روح السون هال ف ير وال رح في سياق تن يم خيو س ك دبس  الانسبدوت
 ؛وعأددى عسددن لددبس  الانسبددوت؛ فددإذا كددان لاددا أجددل، فةجددل هدده  الفأ ددف  كددان أن تبقددى وت دد مر إلددى  ايدد  اآلن

وهال دددالي أت ددداءم عدددن أ  عقدددل إن ددداني فدددي  ايددد  الإمدددام وا تقدددان فدددي حبسددد  هدددها الددده  سدددسن ال ددداريخ وسدددسن 
 الحا ر؟   

مددن حنددارات هددالمنطم والمددناج والاقددل هدددم  ، الدده  اهدد م عأددى عسددن مددا سددبقو (اليوندداني)س الاقددل ا  ريقددي إن دد
ما ي ال  الاقل فاو  ير موجود ولو لاد الحددس هوجدود ، »حيث ذهأ هام الرأ  إلى اع بار  ؛الحدس والهوق

ومن هنا تفر  ام هين عالم الحقيقد  والمفدل، وعدالم اليدن . وما يوافقس فاو وحد  الموجود ولو لم يصل إليس الحدس

                                                           
 .  القاهرة، الصفحة -قراءة يف الفكر التارخيي عند اليونان، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.. النشار، مصطفى، من التاريخ إىل فلسفة التاريخ.   6
 .   –   القاهرة، الصفحة -قراءة يف الفكر التارخيي عند اليونان، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. .النشار، مصطفى، من التاريخ إىل فلسفة التاريخ.  62
 .26القاهرة، الصفحة -قراءة يف الفكر التارخيي عند اليونان، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.. النشار، مصطفى، من التاريخ إىل فلسفة التاريخ.  62
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؟ وأ  مدناج مندوه هال ةمدل وال فسيدر هدو هدها؟ فدر م أنادا حندارة عرفد  فدي ه   عقأيد  هدفة.  2«والوهم وال يام
ا فدي مإدام الطبيايدات والريا ديات  مرمو  د وسسن اا ال راف ، لسناا عرف  فيما هاد ان قاال  هداي اا ال اذج  تنأيب  

 .والاندس ، وهي عأوم أوم ما هحف  فيس هو أ ل الاالم

ان قأددوا مددن محاولدد  تف ددير الطبياد  والسددون والو ددو  عأددى أسددرارهما إلدى تاميددم النيددر والس دد  عددن درر  ؛وهال دالي
س ان قددام مأحددوظ تحقددم مددب سددقراه الددروح الفأ ددفي  ال الصدد  ورمددن إن دد ،ناددم .المادداني حددوم أسددرار الحيدداة والوجددود

نفددراد، حيددث سيدر الفأ ددفي خا دي  االال ندحي  فددي سدبيل الفندديأ ، سدقراه الدده  خأدم لأفأ ددف   داهب ال ميددن وال ف
عمددل عأددى المفدداهيم ه ددد يم وحددر  لددديدين، و ددو  فددي عمددم المادداني والدددالالت ل  ولددد ماددس جددواهر ال فسيددر 

 .الفأ في ال ي انبن  عأياا  يمس و يم من خأفو 

دة الدينيد  عسدن وال يفوتنا أن نرد عوامل هها ال ميدن الاقأدي والنيدر  لدد  ا  ريدم إلدى تحدررهم مدن سدأطان الاقيد
ثددم إلددى تحددررهم مددن حسددم المأددوك الإددا ر وسددطوة . وهيمندد ام هددا ي الحنددارات ال ددي لددادت نفددوذ رجددام الدددين

وهها األمر كان مدن الدبرم أن يواكبدس  20الحسام، فقد كان الحاكم إهان عصرهم في ت اور دا م مب مإأن ال يوخ
ا عأددى المصدأح  الاامدد  كدان المإ مددب حريص د  هالدد ؛فدرد إح داس هالم ددمولي  ووعدي هقيمدد  الو يفد  ال ددي ين حأادا كددل
انف حددد   ؛وكن يإددد  لاددده  ال ياسددد  الماقأنددد  والرالددددة. لأ ددداأ والاأيدددا لأدولددد  أكفدددر مدددن مصدددأح  الفدددرد الإ دددا 

الحريددات تمارسدداا سددأط    فةعدددا أعددداء الفسددر النددغ  وكبدد»األذهددان وتحددرر الفسددر مددن  يددود الغو دداء والبامدداء، 
 .   9 «مني   وم ديني  أو ر 

الحنددارة اليونانيدد  ناأدد  مددن الحنددارة الفارسددي  والانديدد  والصدديني  والمصددري   خب دد  القددوم؛ يمسددن أن نإددنم أن  
نادا حر د  عأدى تأقدي  أفسارهدا وال فاعدل ماادا ليحدد  تطدور فيادا، إعأوماا واس فادت مناا أيما اس فادة، حيدث 

ال ددي  ه أ  عبقريدد  هدد. إلددى البحددث فددي األ ددل والاأددل ف  ددرو هن ددم فسددر  م ميددن  يددر م ددبوق لددس، يأفدد  النيددر
الاأدددوم وأر دددى درجدددات الفسدددر  ل  أدددم لنف ددداا ولندددا فأ دددف  اع بدددرت أم   ن اسددد فادت مدددن عأدددم وفدددن ثبثددد  آال  سددد

 .  ا ن اني

  

                                                           

  61. 2، الصفحة 8811باريس،  -لرمحن، مع الفلسفة اليونانية، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريوت مرحبا، حممد عبد ا. 
  68. 1، الصفحة 8811باريس،  -مرحبا، حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة اليونانية، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريوت . 
    . 1، الصفحة 8811باريس،  -الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريوت  مرحبا، حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة اليونانية،. 
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 األساس الفسر  والفأ في لمدرس  ا سسندري   - 2

ي مين عمدا سدبقس مدن تيدارات فدي الفأ دف  اليونانيد ، هدها ال يدار ا يساد ا جديد  الفسر اليوناني  د لاد  نو   وهاد، فإن  
هأد  أوجدس عندد ل صدي  فأ دفي  تادد مدن الطدرار األوم هدين الفبسدف  الدهين عدرف ام »: هح أ عبدد الدرحمن هددو 

أفأدو ين هدو أوم  و دد هندى الباحدث تصدور  هدها عأدى أسداس أن  . 5 «ا ن اني  جمااء، وناني هاا ل صي  أفأو ين
ففصل هين األوم المبد  وهدين هدا ي  ؛ها ي الم أو اتى لإ  هس األمر إلى القوم هوجود المبد  األوم هالن ب  من هأ

س الوحيددد الدده  اسدد طا  أن ي ددرح ه ددسل مددنيم كيفيدد  نددنوم ا ن ددان هال دددريج مددن الماقددوالت، وعأددى أسدداس أن دد
، وهددو ذكددر هددها األمددر مقارندد  مددب آراء (أ  توسدد  األلددياء)الواحددد ح ددى المددادة ف ددرح عأددى إثددر  عب دد  ال وسدد  

حنددور أمونيددوس سدداكاس داخددل إن اجددس الفسددر  مددد  سددسندراني األمددر الدده  دفانددا إلددى ال  ددا م عددن ا  فيأددون
: ؟ ولماذا اع بر عبد الرحمن هدو  أفأدو ين أوم ممسدن لألفب ونيد  المحدثد  حيدث يقدوم"خري  الفسر اليوناني"
، ومدا مدد  2 «هه  المدرس  هي أفأو ين اله  ولد همصر فدي مديند  ليقوهدولينوال  صي  األولى ال ي أس   »

ف ددرا ؟ مددا هددي سددمات أمونيددوس سدداكاس الفأ ددفي  وأهمي ددس داخددل المدرسدد ؟ كيدد  يمسددن أن نا بددر   ددح  هددها اال
 دفي  وعمودها الفاأي؟ وإلى أ  درج  هأ  من النبوغ فدي فسدر  لنف در  إمسدان تبندي المدرسد  ألفسدار  الفأ ااأساس

فسدر  ا يمسدن أن نا بدر أن  ا لاا ل مد  في األخير هالمدرس  إلى تةسين مههباا؟ وهل حق دوالديني  هل وجاأاا منطأق  
ن عنامدا هدرأ  م دال  لامدا؟  س تمي دن دإأمونيوس الفأ في والدديني  دل رهدين ال وفيدم هدين أفب دون وأرسدطو فقد ، أم 

 كي  يمسن أن نف ر ذل ؟

 :محدث خل فأ ف  األفب وني  الأمونيوس ساكاس مد –أ 

لددادت مدرسدد  ا سددسندري  خصددا ص كددان يطبددب حنددارتاا وفسرهددا أثددر ام ددناو الفسددر اليوندداني هال ددر ي، مددن هدده  
ال صا ص كان حنور فسر أفب دون القدو  والانايد  هدس ألدد عنايد ، ثدم محاولد  توفيدم آرا دس الم اار د  مدب أرسدطو 

 اا كبيددر  عددر  المإ مددب إهددان ذاك الاصددر ت ددبا   ،إلددى جانددأ هددها األمددر.   فددي حدددود مددا ي فددم مددب الس ددأ المقدسدد 
لس هأي  األثر في تطدور الفسدر الفأ دفي، ممدا رافقدس ان  دار ألفسدار الصدوفي  واالع قداد   ب هاألفسار الديني  حيث أ

 .4 في الغيبيات وال وارق إلى جانأ  اور ال حر وال نإيم ه سل  و  وهارر

                                                           
 . 8 8القاهرة، الصفحة  -، مكتبة النهضة املصرية 8828بدوي، عبد الرمحن، خريف الفكر اليوناين، خالصة الفكر األورويب، الطبعة اخلامسة، . 8 
 . 86القاهرة، الصفحة  -، مكتبة النهضة املصرية 8828ورويب، الطبعة اخلامسة، بدوي، عبد الرمحن، خريف الفكر اليوناين، خالصة الفكر األ.  6 
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السيميدداء وعأددم الفأدد  وعأددم »: لفصددل هددين الاأددوم والفأ ددف  حيددث  ددارت الاأددوم الحقدد  كدددلدداد نددو  مددن ا ،اوأخيددر  
مدن هندا كاند  انطب د  األفب ونيدد  . 1 «ا ال ي إدنأ مناداتنفصدل عدن دوحد  الفأ دف  هاددما كاند  جدنء  ]...[ الطدأ 
مطدام  ا ن دان ، مدن هده  الحركدات وال قأبدات ال دي سدادت فدي المإ مدب، فةتد  كمدههأ يأبدي ون دةتاا المحدث 

 .في حاج س الاقأي  والديني  واألخب ي 

ا لألفب ونيدد  المحدثدد ، ومددا لبفدد  أن ان  ددرت فأ ددف اا فددي هددا ي أرجدداء ا مبرا وريدد  لقددد كاندد  ا سددسندري  ماددد  
 Ammoniusالمدهاهأ الفأ دفي  لسدل مدن أمونيدوس سداكاس  لهل  يإأ أن نةخه هاين االع بار أن   ؛الروماني 
saccas  وأفأددو ينPlotin  وفورفوريددوسPorphyre  ويددامبأيسوسIamblique  وهيددر أيطنHiéroclès 
مددهاهأ ت حددد وت دداهم فددي هندداء وت ددسيل فسددر أفب ددوني  ،Olympiodoreوألمبيددودورس  Proclusوهددر أن 

 .  إسسندري -محد  أكفر مما هي فأ ف 

هحيدث لدم تددم عأدى حيويد  أو إلدارة عأدى حينما هرر أمونيوس ساكاس سقط  مددارس الم حد  فدي دا درة الاإدن، 
لددهل  اع بددر أمونيددوس الممسددن الحقيقددي لألفب ونيدد  المحدثدد  و ددد اتفقدد  كددل  ؛ال حددوم تابددر عددن فأ ددف  جديدددة

 . 7 الروايات ال اري ي  عأى هه  الفسرة

 وهمدا أن   فقد كبر داخل أسرة م حي ، لسنس ت أدى عأدى هده  الدياند  ال دي ترعدر  وسدطاا مدن أجدل الفأ دف  الحقد ،
ا عأدى هاد  مبداد  أمونيدوس سداكاس هقدي حريص د الفأ ف  ا  ريقي  كان  فياا فسرة تاددد اآللاد  فمدن المدرج  أن  

                                                           

    .688، الصفحة 8811باريس،  -مرحبا، حممد عبد الرمحن، مع الفلسفة اليونانية، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريوت . 
36. Vacherot, Étienne, Histoire critique de l'école d'Alexandrie, ouvrage couronné par l’institut 
académie des sciences morales et politiques, tome 1, paris, librairie philosophique de ladrange, 1846, 
page 341. 
37 . «Quand Ammonius parut, les écoles du Musée étaient tombées dans la plus triste impuissance; nul 
signe de vie, nul symptôme de transformation n'y annonçait une philosophie nouvelle. L'impulsion 
vint du dehors. Ce fut le spectacle des grandes écoles religieuses de l'Orient en face des misères de la 
philosophie grecque; ce fut surtout l'inspiration d'un esprit nouveau qui suscita le Néoplatonisme 
alexandrin. Loin d'en être l'origine et le principe, c'est à peine si on peut dire que le Musée en fut le 
berceau. 
Ammonuis est le vrai fondateur du néoplatonisme : tous les témoignages des historiens de cette 
époque s'accordent à le reconnaitre», Vacherot, Étienne, Histoire critique de l'école d'Alexandrie, 
ouvrage couronné par l’institut académie des sciences morales et politiques, tome 1, paris, librairie 
philosophique de ladrange, 1846, page  341 - 342. 
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الده  تحدد  عدن  Porphyreا هبا  أفسارهدا، ونقدوم هدها األمدر ن يإد  لسدبم فورفوريدوس الم يحي  هل وما رف  
 .هو هير أيطن نف س دروس أمونيوس في الم يحي  فسان أحد الهين تأقوها منس

أمونيوس ساكاس هقدي  أن   Saint Jéromeوالقدين جيروم  Eusébeاس ن ج أوريأ  ،ا من هه  ال اادةانطب   
نامدا خأطدا هدين  حيدث  ؛اسد ن اجاما هدها مغأدوه ويادار  مدا هدو م ادار  عأيدس ف س المني ،  ير أن  اا ح ى و م يحي  

ال وافدم "الده  لدس مإموعد  مدن المملفدات فدي الم ديحي  مدن هينادا ) -   أمونيوس ساكاس وأمونيوس اهن هيرميداس
أمونيدوس سداكاس  فدي حدين أن   .نف اا وعاش في الحقب نف س سم ا لسونس يحمل االنير   ؛-0 "(هين موسى وعي ى
تااليمددس  ممسددن األفب ونيد  المحدثدد  لدم يس ددأ  د  وأن   Porphyreوفورفوريدوس  Longingح دأ لدداادتي 
أسدأون األفب ونيد  المحدثد  وأهددافاا تددم  وهغ  النير عدن هداتين ال داادتين، فدإن  . 49م مريديستواترت عن  ري
 .ا عن أ  ما قد دينيهه  المدرس  ذات أ وم يوناني  عريق ، وم  قأ  تمام    لأ   أن  هما ال يد  مإاال  

إلددى نفددي هددها األخيددر أ  م دديحي  أمونيددوس سدداكاس واح فا ددس هددبا  ال ادداليم الم دديحي ، حيددث  ويددههأ رأ  ثددان  
يإادددل سدددبأ القدددوم هدددس يادددود إلدددى ت ددداهس األحدددوام واليدددرو  ال دددي ن دددةت فيادددا كدددل مدددن الم ددديحي  واألفب ونيددد  

ذهدأ عبدد الدرحمن  ،مدن ثدم  . األخدر  فيهما احدإإذ ال يإأ أن يفيد هها ال  اهس  رورة اف را  تةثير  ؛المحدث 
فالم يحي  وإن كان  ن دت، كاألفب وني  سواء ه واء؛ الفنداء فدي حقيقد  »: هدو  إلى ك   هها ال أ  فيقوم

عأيددا يإددأ عأددى ا ن ددان أن يا مددد عأياددا، هددل ويفنددى فياددا، فإناددا فامدد  هدده  الحقيقدد  الاأيددا عأددى أسدداس عينددي 
فقدد نيدرت إلدى  ؛أمدا األفب ونيد  المحدثد .   وأل ا  مايندينتاري ي، فرهط  هه  الحقيق  هةحدا  تاري ي  ماين

مددن الحريدد  ال ددي ال ت اأددم هفددرد أو  الم ددةل  مددن الناحيدد  الاقأيدد  الصددرف ، وأ امدد  مددن أجددل هددها مددههباا فددي جددو  
األولدى تنددنم  ن  إحيدث  ؛فة دام لادها السدبم دليدل ال ادار  الدده  هدين الم ديحي  واألفب ونيد  المحدثد . 45«حداد 

                                                           
ماء الرياضيني الذين حظوا مبكانة جليلة الشأن، فقد اعُترب حميي املدرسة اإلسكندرية العلمية أوائل القرن السادس، يعترب أمونيوس بن هرمياس أحد كبار العل.  1 

ويف هذه الفرتة شهدت العلوم هنضة قوية شاملة الحتكاكها باحلضارة . األرمثاطيقي، واهلندسة، والفلك، واملوسيقى: فقسم الرياضيات إىل أربعة فروع رئيسة وهي
أبو قحف، حممد حممود، مدرسة : انظر. ابلية واملصرية واإلغريقية، ويف مقابل هذه النهضة مت تراجع كبري باالهتمام بالالهوت والتصورات الدينية والصوفيةالب

اعة والنشر، اإلسكندرية، الصفحة ، دار الوفاء لدنيا الطب   6، الطبعة األوىل "التاريخ احلضاري واحلوار الفكري بني الفلسفة والدين"اإلسكندرية الفلسفية 
  . 

39. Vacherot, Étienne, Histoire critique de l'école d'Alexandrie, ouvrage couronné par l’institut 
académie des sciences morales et politiques, tome 1, paris, librairie philosophique de ladrange, 1846, 
page 342. 
40 .Vacherot, Étienne, Histoire critique de l'école d'Alexandrie, ouvrage couronné par l’institut 
académie des sciences morales et politiques, tome 1, paris, librairie philosophique de ladrange, 1846, 
page 343. 
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 لاي إلددى م دد و  ا ن دداني، فددي حددين نددر  الاسددن مددب األفب ونيدد  المحدثدد  حيددث إناددا تبدددأ مددن ا ن دداني كددي هددا
إذ نإدد  عندد أمونيدوس سداكاس، و دد كدان  ؛ا منده الأحيد  األولدىا لنإدد هدها  داهر  وإن د». ترتقي هس إلى مقام ا لاي

ويسدداد . ألفب ونيدد  المحدثدد  وهال ددالي إلددى ال ددركا، فيمددا يقددام، أوم األمددر، ثددم ان قددل مددن الم دديحي  إلددى ام دديحي  
ا إلدى الددفا  عدن ا فيمدا ورد لندا عدن فورفوريدوس، م إا ديسون المإاود اله  ههلس األفب ونيون المحددثون خصو  د

األفب ونيد  المحدثد   دد كوند  أ دوم مدههباا كن يإد  لردهدا  س لديمسن أن يقدام إن  ال رك  دد الم ديحي ، ح دى إن د
 . 42«ي عأى الم يح

إذ سديسون هدها األمدر همفاهد   ؛ا من ك اهدات أفأدو ينلن ي ةتى لنا الو وم إلى جوهر تااليم أمونيوس ساكاس انطب   
ا مدا هدالرجو  إلدى اس نباه تااليم سقراه من ك اهدات أفب دون، ور دم ذلد  يمسنندا الو دوم إلدى أفسدار وا دح  نوع د

فورفوريدددوس أوثدددم وأنفدددن مصددددر ه صدددو  أمونيدددوس، حيدددث يقدددوم ويا بدددر . ال ددداادات ال اري يددد  حدددوم أمونيدددوس
لقددد أ اددر فورفوريددوس فددي تةمبتددس عبقريدد  فددهة وم دد قأ  ت  حنددر روح أمونيددوس، فقددد كددان ي  حنددر »: أفأددو ين

 . 4«أ وام أمونيوس ويف رها في كأمات مادودة

يمسننددددا اع بددددار  ؛فأددددو ينتاددددنر فأ ددددف  أ" روح أمونيددددوس"دالمأقددددأ هدددد Porphyreلدددداادات فورفوريددددوس  وهمددددا أن  
 ددد  Plotinأفأددو ين  مددن المصددادر ال ددي اع مدددها أفأددو ين ه صددو  أمونيددوس سدداكاس، وأن   افورفوريددوس مصدددر  

 .44ال مين واس قبلي  الفسرة ثم  وة وعمم ال ةمل: اس أام مباد  ال فسير من فورفوريوس هما فياا

هددده  الطريقددد  فدددي »: ادددل هيدددر أيطن حينمدددا  دددامال يمسدددن تاريددد  أسددداس تاددداليم أمونيدددوس سددداكاس أو ددد  ممدددا ف
ددم ا لددس لقددد كددان األوم الدده  . ال فأ دد  هقيدد  فددي المدددارس الفأ ددفي  إلددى حددين  اددور أمونيددوس ا سددسندري ، مأا 

                                                           
 . 881 – 882القاهرة، الصفحة  -، مكتبة النهضة املصرية 8828بدوي، عبد الرمحن، خريف الفكر اليوناين، خالصة الفكر األورويب، الطبعة اخلامسة، . 6 

43. Vacherot, Étienne, Histoire critique de l'école d'Alexandrie, ouvrage couronné par l’institut 
académie des sciences morales et politiques, tome 1, paris, librairie philosophique de ladrange, 1846, 
pages  343 – 344. 
44. Vacherot, Étienne, Histoire critique de l'école d'Alexandrie, ouvrage couronné par l’institut 
académie des sciences morales et politiques, tome 1, paris, librairie philosophique de ladrange, 1846, 
page 344. 
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ددم  جيددد  . تم دد  وهسددل حمدداس هالفأ ددف  الحقدد   يددر مس ددر  هدداآلراء ال ددي تا بددر الفأ ددف  مو ددو  اردراء ا مبدداد  ف ا 
 . 41«هيناما في ناج واحد أو أس ه بم إلى تبميه  أفب ون وأرسطو وجمب

عقأ ال ناد هين المههبين المهكورين، البا  تبنى أفسار ال صام وا  صاء في حدين »: ويني  هير أيطن  ا ب  
هسها كان حام مايدم الفبسدف  ح دى سدطب نإدم الحسمد  الاأيدا . اس  أم البا  اآلخر لألفسار الم بق  والإال

ددم اآللاد ألمونيدوس والده لقددد كدان هددو الده   اددر آراء الفبسدف  القدددماء وسدد الفغددرات مدن هنددا .   نارفددس هاسدم مأا 
ا عأددددددى مددددددا هددددددو أساسددددددي وجددددددوهر  هددددددين مددددددههبي أفب ددددددون وأرسددددددطو ما مددددددد   اا هددددددهل  توافق ددددددوهندددددداك، محدددددددث  

عمودياددا  نفاددم أهميدد  و يمدد  الدددور الدده  لابددس أمونيددوس سدداكاس حددين جمددب الفأ ددف  عأددى ؛وهال ددالي . 4«فيامددا
ومناإادددا القدددا م عأدددى وجوهرهدددا همدددا أفب دددون وأرسدددطو، وفدددي هدددها ال دددةن ن ددد وعأ هدددد  فأ دددف س و  ييناألساسددد

 . كما هو م اار  عأيس اليوم  47البحث ال اري ي والمو وعي

فقد اع مد عأى تناوم تاريخ الفأ ف  مما مسنس من ال ار  عأدى جواندأ األ دال  وا هددا  وجواندأ ال قأيدد وال دةثر 
ج ماعيد  المدمثرة فدي ل صدي  ال ادر  عأدى اليدرو  الفقافيد  واالعأدى هالغير، هها وساعد  مناج البحدث ال داري ي 

فددي  ىتإأددفقددد ذلدد  ناج البحددث المو ددوعي الفيأ ددو  الدده  كددان مو ددو  دراسدد س أو تااليمددس، وفيمددا ي ددص مدد
 ،المدهاهأ والمددارسهدين س يقددم لندا  ندي س ال ا د  فدي مو دو  ال وفيدم ل صي  أمونيوس ساكاس عأدى اع بدار أن د

 .وفي هه  الامأي  ال ي رو عن ماالإ   نايا فأ في  ترتب  هالوجود والقيم والمارف 

أفسددار مددن خأفددو  فددي مدرسدد س ه ددسل كبيدددر،  فدديا مثر حق ددأمونيددوس سدداكاس فيأ ددو  مدد ن  إن دد طيب القددوم  ؛إذن
هغاي دس مندس، وهده    ألدم  ، فقد عمدل عمدب  ...وال اهد عأى هها أفأو ين تأميه  وفورفوريوس المأقأ هروح أمونيوس 

ولاددها نإدد  مددههأ األفب ونيدد  المحدثدد  فددي ترسدديخ أعمدتددس ولدداد  ؛الغايدد  توافقدد  مددب المبدداد  السامأدد  لأحيدداة
ا رالد  م د مرة ماندا إلدى مدا ألفسار  هأغ  حد ال ةثير فدي الفأ دف  ا سدبمي  والاقدل ا سدبمي وال دي واسا   اان  ار  

 .  اليوم تدرس وتنا ش
                                                           

45. Vacherot, Étienne, Histoire critique de l'école d'Alexandrie, ouvrage couronné par l’institut 
académie des sciences morales et politiques, tome 1, paris, librairie philosophique de ladrange, 1846, 
pages 344 – 345. 
46. Vacherot, Étienne, Histoire critique de l'école d'Alexandrie, ouvrage couronné par l’institut 
académie des sciences morales et politiques, tome 1, paris, librairie philosophique de ladrange, 1846, 
page 445. 

، الصفحة 8881، الطبعة األوىل   صاحل، سعد الدين السيد، قضايا فلسفية يف ميزان العقيدة اإلسالمية، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة .  2 
68. 
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 م ةل  ال صو  عند أمونيوس ساكاس –  

هدددو  theosophyال صدددو  لدددين ديانددد ، هدددل هدددو عأدددم إلادددي أو مارفددد  إلايددد ، الماندددى الحقيقدددي لادددها المصدددطأ  
هدي رمدن  لدس لدد   theogoniaهماندى حسمد  اآللاد ، وكأمد   theosophiaالحسم  ا لاي ، وهي م د ق  مدن 

ولدهل  لي د   ه ؛ا  ريم وهو أحد اآللا  األولى، هال ةكيد لين ا لس اله  يرتب  هإدراكنا لأمصطأ  في أيامنا ه
 .إلاي، هه  الابارة تاود هنا إلى آال  ال نين م بكاك" الحسم  ا لاي "ك رجم  أل  كان، لسن " حسم  ا لس"

وهددي كأمدد   thilaletheiansمحبددي الحقيقدد  : دأتدد  مددن الفبسددف  ا سددسندريين وسددموا هدد theosophistكأمدد  
 نقد هدأ مب أمونيدوس سداكاس وأتباعدس الدهيف theosophyأما اسم . aletheiaوالحقيق   philم  ق  من حأ 

 .اتأقا ي   اا  وفي  نيام    واهد

أعيددددم الحقددددا م  كددددان هددددد  هددددها النيددددام فددددي البدايدددد  عأددددى ا  ددددبق الطبددددب فددددي الددددههن ه ددددسل ممكددددد عأددددى أن  
ولادددددها ال دددددبأ تبندددددى المإ مدددددب الصدددددوفي لددددداار  ؛تاهاددددد ، وكدددددل هدددددمالء الدددددهين كدددددانوا محبدددددي الحقيقددددد  مدددددن هندددددا

 .  4«لي   هناك ديان  أعأى من الحقيق »

 :إلى ثبث  ر وس اال صو  ال أقا ي كان مورع  

مطأددددددم واحددددددد،  يددددددر مفاددددددوم وهددددددو إلددددددس أسددددددمى، أو جددددددوهر ال ناددددددا ي، أ ددددددل كددددددل / االع قدددددداد فددددددي كمددددددام - 5
ا لدددددس هدددددو مركدددددن السدددددون وهدددددو م دددددبأ األلدددددياء وأ دددددل  ن  إالطبياددددد  ولسدددددل مدددددا هدددددو  ددددداهر أو  يدددددر مر دددددي، أ  

 .لوجودها

وجدددددود إلددددداا  لدددددروح الادددددالمي، هدددددو جدددددوهر ، ه دددددبأ اسدددددرمدي   ا بياي ددددد افدددددي ا ن دددددان جدددددوهر   االع قددددداد أن   - 2
 .ن ان هي روح م  رك  وفيس جنء من الروح المطأق  المطاهق  لااروح ا  مطاهم لاا، همانى أن  

  - theurgy   همانى عمل إلاي أو إن داو عمدل إلادي، هده  السأمد  م د ق  مدن آلادtheoi  والامدلergein ،
 خا   هالما قد الصوفي واأللد ا  الروحدانيين، ومفداد هدها أن   هه  الابارات لي   لا ا  االس امام، لقد كان 

إمدا  اس ه دببام يصدب  مدن حدين إلدى آخدر مر ي دإلايد ، ور دم أن د االمرء يمسن أن يحدرك اآللاد  ليندفي إلدى نف دس ألغدار  
أقدددد كانددد  ت إددداور وجدددس مدددا ن دددميس الروحانيددد ، أ  االع قددداد فعا فيددد ،  -ه دددسل مو دددوعي أو مدددن ناحيددد  ل صدددي 

                                                           
48. H.P.Blavatsky, the key to theosophy, being a clear exposition, in the form of question and answer 
of the ethics, science, and philosophy, page 1. 
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ا ن ددان فيددس لدديء إلاددي وعبددر ال طددور هددةداء مإموعدد  مددن الطقددوس يصددب  هددها  ن  إإمسانيدد  االتصددام هدداألرواح، أ  ه
 .قوم مقام اآللا يا ن ان 

 و دد ،Porphyreوفورفوريدوس  Plotinأفأدو ين (: theodidaktosمأادم ا لدس )من أتبا  أمونيوس ساكاس، 
د مندده  فول ددس مددن فقددد كددان أمونيددوس مددن أهددوين م دديحيين والدده   هدد .هالدرجدد  األولددى" الامددل ا لاددي"رفنددا فسددرة 

 األحدبم الحسمد  ا لايد  تيادر لدس فدي ن  إإذ يقدوم  ؛أ ب  هو األفب وني المحدد و را س، آل بل م يحي م اصأ 
 عأددىو  ،، لاددها ال ددبأ سددمي هاسددم مأاددم ا لددس، فاددو يحددله ليصددال  كددل نيددام دينددي هبرهددانام40أو عأددى لددسل ر  

 .19يمسن عقيدة كوني  ت ةسن هدورها عأى عأم األخبقنف س األ ل 

الاددددد  الددددر ين مددددن إيإدددداد مدرسدددد  ال صددددو  كددددان ماالإدددد  كددددل األديددددان والطوا دددد  واألمددددم تحدددد  نيددددام  ؛إذن
هددددل مددددن الممسددددن أن ت دددد قر  : هنددددا يطددددرح سددددمام. م دددد رك لمبدددداد  عأددددم األخددددبق ي دددد قر عأددددى حقددددا م خالدددددة

 ؟نف ااقيق  كل الديانات عأى الواحد وعأى الح

كدددددل الابدددددادات   ن  إ: كانددددد  واحددددددة فدددددي الاادددددد القدددددديم، ويقولدددددون" الددددددين-الحسمددددد " يإيدددددأ الم صدددددوف  هدددددةن  
القديمددددد  تددددددم عأدددددى وجدددددود  دددددوفي وحيدددددد سددددداهم عأيادددددا، سدددددبيل تحقيدددددم هدددددها األمدددددر أن ينفددددد   الواحدددددد عأدددددى 

 .السل، ومن ناحي  أخر   د ال يسون ال بيل الصحي 

 :سياس  المإ مب الصوفي -أ 

فدددددي عادددددد أمونيدددددوس سددددداكاس كدددددان هنددددداك تاددددددد وتندددددو  لأدددددديانات القديمددددد ، وكدددددان هنددددداك السفيدددددر مدددددن الطوا ددددد  
ا فددددي مصددددر وفأ ددددطين، ال وفيددددم هددددين الددددديانات هددددو الامددددل الدددده  كاندددد  األفب ونيدددد  المحدثدددد  تفاأددددس خصو  دددد

 .وتامل عأيس، ذل  أناا كان  تن مي لم  أ  الفأ فات الديني 

                                                           
49. H.P.Blavatsky, »Ammonuis Saccas, how was called theodidaktos, god-taught… is said to have had 
divine wisdom revealed to him in dreams and visions». the key to theosophy, being a clear exposition, 
in the form of question and answer of the ethics, science, and philosophy, page 3. 
50. H.P.Blavatsky, the key to theosophy, being a clear exposition, in the form of question and answer 
of the ethics, science, and philosophy, page 2. 



 

 
 

08 
 

س تددددم حدددددو  هادددد  ر  ال طددددوه أل ددددل أو سددددبل  كددددل دياندددد  م دددديحي ، فمددددا و ددددب أن ددددن دددد طيب أن ندددد ؛وهال ددددالي
أال نف ددددس  ددددور نمدددد  عأددددى فددددرو  أكبددددر، هدددده  الصددددور أو الفددددرو  نبادددد  مددددن الإدددده  -ال اددددديبت فددددي أ صددددان

 .15"الدين-الحسم "وهو 

دعدددددددداءات سدددددددد مال  الددددددددوثنيين والم دددددددديحيين والياددددددددود والم ددددددددركين لو ددددددددب كددددددددل االكددددددددان أمونيددددددددوس ي دددددددداى ال
تحدددد  م  أدددد  األثددددوان، وأناددددم  نف دددداا ا يم أسددددون الحقيقدددد  ا، وال ددددهكير هددددةنام كددددانوا جميا ددددالصددددراعات جانب ددددو 

 .ألم م  رك أنف ام كانوا كأام األ فام 

لدددددهل  ذهدددددأ خطدددددوة ه طدددددوة مدددددب الفأ دددددف  ومدددددب م دددددارك اا مصدددددير  ؛أدرك أمونيدددددوس سددددداكاس تادديددددد  الددددددين
ولددددهل  يإددددأ أن تاددددود إلددددى  ؛الوجددددود، هدددددرجات وحدددددود تسدددد  وتحإددددأ أوهددددام ا ن ددددان وخرافاتددددس وأكاذيبددددس

الم ددددي  كددددان  نقا اددددا األ دددديل ه طايرهددددا مددددن ال فاهددددات ولددددرحاا عأددددى  ددددرار المبدددداد  الفأ ددددفي ، فاددددو يددددر  أن  
ا   القديمدددددد  الب دددددديط  والم دددددد قيم ، لأحددددددد مددددددن الحدددددددود ال ددددددا دة عالمي ددددددفددددددي  ددددددوء إعددددددادة واسدددددد اادة الحسمدددددد

 دددددأط  وسددددديادة ال رافدددددات، فدددددي جدددددنء لأ صدددددحي  وفدددددي جدددددنء آخدددددر  هدددددادة م  أددددد  األخطددددداء ال دددددي وجددددددها ل
 .لم  أ  الديانات ال ابي  سبيب  

وراس ال ددددددي كددددددان أفب ددددددون وفي ددددددا  hermesعأددددددم هالركددددددا ن القديمدددددد  لددددددد إرميدددددداس عأددددددى هسددددددها هددددددو أمونيددددددوس 
وهال دددددالي كدددددان البحدددددث عدددددن األ دددددل هدددددو هحدددددث عدددددن . 12 وال دددددي مدددددن خبلادددددا ت دددددسأ  فأ دددددف اميارفونادددددا  دددددبب  

االسدددددد قام  والنناهدددددد  فددددددي مددددددههأ الحسمدددددد  القديمدددددد ، وهال ددددددالي حددددددديث الس ددددددان المقدددددددس وحسايددددددات اآللادددددد  
 .اي خرافات مرفو  فا تو يحي  لأحقيق  وإال اع برها رمور  

                                                           
51. H.P.Blavatsky, »We can show the line of descent of every Chritian religion, as of every, even the 
smallest, sect. The latter are the minor twigs or shoots grown on the larger brancher, but shoots and 
branches spring from the same trunk- the WISDOM-RELIGION».  the key to theosophy, being a 
clear exposition, in the form of question and answer of the ethics, science, and philosophy, page 3. 
52. H.P.Blavatsky, »He had but to propound his instructions according to the ancient pillars of 
Hermes, which plato and pythagoras knew befor, and from them constitude their philosophy«.  the 
key to theosophy, being a clear exposition, in the form of question and answer of the ethics, science, 
and philosophy, page 4. 
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 :حسم  الدين البا ني  في كل عصر -ن 

مدددددن ال اددددداليم لدددددم تقددددددم كمطبدددددو  ليددددد م تدارسدددددس وي دددددال تنددددداوم أفسدددددار مملددددد   اكفيدددددر    مدددددن الم ادددددار  عأيدددددس، أن  
أدددددم يحدددددل إلدددددى أ  لددددديء مس دددددون، ممدددددا فأمونيدددددوس سددددداكاس ى لدددددإكدددددهل  األمدددددر هالن دددددب  . الس دددددان أو الماأدددددم

دددددد: يطددددددرح أمامنددددددا ت ددددددا ال   س اك فددددددى هالمحا ددددددرة ن ددددددإا لنصددددددو  مس وهدددددد  أم هددددددل كددددددان أمونيددددددوس سدددددداكاس ممس  
 ال فاهي ؟

 Apostolic اا رسددددولي  ا كمددددا هددددو ال ددددةن مددددب ل صدددديات تاري يدددد  م دددداورة كوندددد  لنف دددداا  دددديغ  و اها ددددتمام دددد
ولددددددرحوا  treatisesك بددددددوا مفاو دددددداتس الددددددهين  أمونيددددددوس سدددددداكاس ( مريددددددد )فددددددي ك اهاتاددددددا عأددددددى  ددددددرار تدددددداهاي 

، كدددددددل هدددددددمالء تركدددددددوا إلدددددددارات م ادددددددددة الن مدددددددا ام إلدددددددى نيدددددددام المدرسددددددد  ethicsنيرياتدددددددس حدددددددوم األخدددددددبق 
لحددددددد اآلن، وفددددددي كددددددل الحدددددداالت، كمددددددا أناددددددم يإدددددداهرون هإيمددددددانام   Philaletheianاألفب ونيدددددد  المحدثدددددد  

، ومدددددا هدددددو سدددددر  (مدددددةلو )ا ال اددددداليم هالمدرسددددد  مق دددددم  إلدددددى مددددا هدددددو لدددددا ب وه دددددي  كانددددد  أين دددددو كمددددا ناأدددددم، 
  .esotericها ني 

ا منددددده كيددددد  هأغددددد  هددددده  الما قددددددات عصدددددرنا الحدددددديث، خصو  ددددد: ا مركني دددددنندددددب نصدددددأ أعينندددددا ت دددددا ال  وهاددددد، 
؟ اا ها ني دددددكاندددد  أمددددر  ال ددددي   ،الدددددين-حسمدددد ال: فسددددرةهأن تددددم اح نددددان مددددا يمسددددن أن ن ددددميس عأددددى نحددددو مب ددددم 

هدددددبغ هدددددها الاأدددددم أو المارفددددد  كانددددد  ها نيددددد ؟ ومدددددا سدددددبأ هددددده  ال دددددري  فدددددي ال اأددددديم وإ ومدددددا الددددددليل عأدددددى أن  
 المارف ؟

فقددددد كاندددد  تمفددددل كددددل فددددرد، وكاندددد  السأمدددد  األخيددددرة لأمارفدددد  ا ن دددداني   ؛تا بددددر حسمدددد  الدددددين م ددددةل  حيويدددد 
 يالمح مأدددد ، كاندددد  هندددداك  دددديان  أو حمايدددد  فا قدددد  الانايدددد  هاددددا، وكاندددد  هو دددد   ويددددل محميدددد  مددددن  بددددل م صددددوف

ثددددددد  وال دددددددي حفيددددددد  كدددددددل ، ال دددددددي هأغددددددد  الحداAlexandrian theosophistsالمدرسددددددد  ا سدددددددسندري   
ا مددددددن الحددددددر  ال ددددددديد مددددددن  ددددددر  مإ ماددددددات كددددددالمإ مب وهال ددددددالي لددددددادت نوع دددددد . 1دياندددددد  وفأ ددددددف  أخددددددر 

ةنادددددا مإ مادددددات كدددددان لادددددا حيادددددا فدددددي اه مامادددددا هالبحدددددث هالاندددددد  واآلسددددديو  والفارسدددددي وال دددددي يمسدددددن الإدددددنم 
 .عن الحقيق 

                                                           
53 . H.P.Blavatsky, the key to theosophy, being a clear exposition, in the form of question and answer 
of the ethics, science, and philosophy, page 5. 
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لسدددددل  اددددو مبندددددي عأددددى أسددددداس فسددددرة أن  ف، 14كمدددددا هددددو مابددددر عندددددس( ها ني اددددا)أمددددا فيمددددا ي اأدددددم هإثباتنددددا ل دددددري اا 
عصددددر تصددددور  الددددديني وفأ ددددف س، لددددس  ا فدددد  دينيدددد  تصددددر عأددددى سددددري  تااليماددددا،  ا فدددد  لاددددا اه ماماتاددددا ال ا دددد  

الطقددددوس الدينيدددد  ال ددددري  لددددد  القدددددماء  عددددبوة عأددددى هددددها، إناددددا حقيقدددد  م دددداورة هددددةن  . ناومقددددام وسدددديادة مةلوفدددد
 (.عام)لما هو " األدنى"و( سر )ما هو ى لإهالن ب  " الاييم"ت ةل  من انطبا  

مارفدددددددددد  األلددددددددددياء همددددددددددا هددددددددددي »: هدددددددددد" Gnosis"المارفدددددددددد  الصددددددددددوفي   Pythagorasيادددددددددر  هروتددددددددددا وراس 
مددددن أجددددل هددددمالء الددددهين ي دددد طياون اسدددد ياان أ  »: ، وحفددددظ هدددده  المارفدددد  هددددو ل ااددددد مريديددددس فقدددد 11«عأيددددس

أمونيدددددوس سددددداكاس ح دددددأ  دددددوم .  دددددري ، وي ااددددددهم هالس مدددددان وال 1«ذو دددددي وي دددددارون هالر دددددا/ دددددهاء روحدددددي
هدددددةداء   دددددم هاددددددم البدددددوح وإف ددددداء  pupils( أو مريديدددددس)ا يأدددددنم تبميدددده  مدددددوني سددددديرتس ال  صدددددي ، كدددددان أين ددددد

لمدددددن لدددددم يددددددرس المرحأددددد  ( أ  تأددددد  ال دددددي فدددددي  ايددددد  ال دددددري  ودرجددددد   صدددددو  مدددددن ال طدددددورة)تااليمدددددس السبدددددر  
 . ال مايدي  لأمارف 

س ال يمسددددن تاريدددد  مددددا هددددو المحدددددود همددددا هددددو محدددددود، هابددددارة ن أن ددددو حدددددثا الميددددر  الم صددددوف  القدددددماء وأين دددد
" الحسمدددددد  ال ددددددري "لددددددهل  كددددددان تحديددددددد ماهيدددددد  هدددددده   ؛ال يمسددددددن أن ناددددددر  المطأددددددم همددددددا هددددددو م نددددددا    :أخددددددر 

ا ألفأددددو ين لددددبا  يادددود هنددددا إلدددى تاريدددد   دددديم جددددد  ى الددددإا يصددداأ عأددددى السفيدددرين، لسددددن هالن دددب  وتف ددديرها أمددددر  
Plotinus ا إنادددددا تحريدددددر الاقدددددل مدددددن إدراكدددددس المحددددددود، حيدددددث يصدددددب   واحدددددد  »: الددددده  حدددددددها فدددددي  ولدددددس

 . ، وهه  هي أ صى حال 17«مب البمحدود اوم طاهق  

                                                           
54 . H.P.Blavatsky, the key to theosophy, being a clear exposition, in the form of question and answer 
of the ethics, science, and philosophy, page  5. 
55 . H.P.Blavatsky, «the knowledge of things that are», the key to theosophy, being a clear exposition, 
in the form of question and answer of the ethics, science, and philosophy, page 5. 
56 . H.P.Blavatsky, the key to theosophy, being a clear exposition, in the form of question and answer 
of the ethics, science, and philosophy, page 5. 
57 . H.P.Blavatsky, «the liberation of mind from its finite consciousness, becoming one and identified 
with the infinite», the key to theosophy, being a clear exposition, in the form of question and answer 
of the ethics, science, and philosophy, page 6. 
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الادددددودة الم وهإددددد  لأدددددروح إلدددددى مدددددا هدددددو »ر عندددددس أفب دددددون ال ةمدددددل هدددددو سدددددسون وعبدددددادة اسددددد فنا ي ، أو كمدددددا عب ددددد
مددددن  ؛، هددددل ألجددددل ال يددددر ذاتددددس(ب المانددددى لددددد  الابددددادكمددددا هددددو لددددا )إلاددددي، ال ل  ددددةم أ  خيددددر ماددددين، /مقدددددس

 .امن السون، وخارو الإوهر اله  ينبفم لدينا جميا   ا، لسوننا جنء   1«أجل ال ير المطأم

ا، إلدددددى أن يرفدددددب الحإدددددان عدددددن يبقدددددى ال دددددسون فدددددي الحندددددور ا لادددددي واحدددددد  »هنددددداء  عأيدددددس، يندددددي  أفب دددددون 
لددددد ، ولسدددددن مدددددا هدددددو خيدددددر  مدددددنام، لدددددين كمدددددا يبددددددو ك يدددددر   نبفدددددماعينيددددد  ويهم س ن ددددد   مدددددن الر يددددد  هدددددالنور الددددده  

 .instrinsically good»10فاأي  -جوهر 

ا مددددن اس  ددددفا  هددددها النددددو  مددددن ال ددددري  فددددي ال ادددداليم الدينيدددد ، ممددددا يطددددرح ماددددس السفيددددر هاخ صددددار، هادددددما تمسن دددد
عأددددى هادددد  مددددن  بيددددل الددددهين تو فنددددا  -مددددن ال  ددددا الت فددددي األذهددددان، يمسددددن أن نرجددددب أسددددبان تسدددد م فبسددددف  

لدددددددهل  عأدددددددى  H.P.Blavatskyثندددددددين هح دددددددأ تو دددددددي  هبفات دددددددسي اإلدددددددى سدددددددببين  - أ دددددددوالام وآرا ادددددددم
 :ل ان أحد الم صوف 

نحدددددددرا  والف ددددددداد الددددددده  أ دددددددان الطبياددددددد  ا ن ددددددداني  الما دلددددددد  وأناني ادددددددا، حيدددددددث يدددددددرد  إلدددددددى اال :فددددددداألوم -
وأفددددراد الا دددديرة، وأمفددددام هددددمالء أ ددددبح  تميددددل إلددددى إلددددبا  ر باتاددددا ال  صددددي  فددددي أذيدددد  اآلخددددرين كاأل ددددارن 

 .األل ا  ال يمتمنون عأى أسرار ال االيم الديني 

ن عأدددددى ا هقددددداء واح دددددرام  دسدددددي  المارفددددد  وتااليمادددددا مدددددن و وال هدددددم ممهأددددد فألنادددددم  يدددددر  دددددادرين :أمدددددا الفددددداني -
 .ال دنين

ثددددم هال دددددريج تددددم  ،الااددددد الددددهين  ددددادوا إلددددى تحريدددد  أكفددددر الحقددددا م والرمددددور إجددددبال   وإناددددم البحقددددون، حددددديف
، (مابددددرة عددددن الاددددالم)تحويددددل لدددديء روحدددداني إلددددى مإ ددددم مأمددددوس، واأل ددددنام وال ماثيددددل الرخيصدددد  إلددددى كأمددددات 

 . 9 ليصل األمر هاد  من تقنيم وإعا   لفسرة ا لس إلى وثني  وحأ أعمى

                                                           
58 . H.P.Blavatsky, the key to theosophy, being a clear exposition, in the form of question and answer 
of the ethics, science, and philosophy, page 6. 
59 . H.P.Blavatsky, the key to theosophy, being a clear exposition, in the form of question and answer 
of the ethics, science, and philosophy, page 6. 
60 . H.P.Blavatsky, the key to theosophy, being a clear exposition, in the form of question and answer 
of the ethics, science, and philosophy, page 7. 
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ال اأددددديم س كدددددان يدددددمثر ا، أن دددددر دددددم  أددددد  الماأومدددددات عدددددن ل صدددددي  أمونيدددددوس سددددداكاس الع بدددددار، كمدددددا رأيندددددا سددددداهق  
وم ال وفيدددددم هدددددين احددددد سالم دددددواتر عندددددس أن ددددد إال أن   ؛ال دددددفاهي عأدددددى الس اهددددد  وحدددددر  عأدددددى أن تبقدددددى تااليمدددددس سدددددري 

وهدددددي ا لدددددس والدددددنفن  ،أهدددددم المو دددددوعات الفأ دددددفي  حيويددددد »آراء أفب دددددون وأرسدددددطو ولرهمدددددا ينيدددددد عأددددديام فدددددي 
ومدددددات القأيأددددد  والاامددددد  ال دددددي ، لسدددددن هدددددها ال يمندددددب مدددددن االلددددد غام عأدددددى أمونيدددددوس سددددداكاس هالماأ5 «والادددددالم

هأغ نددددا لمددددن يريددددد أن يدددددخل أهددددوان األفب ونيدددد  المحدثدددد  ويإدددددها مف وحدددد  عأددددى مصددددراعياا، وعأددددى إثددددر هددددها 
ا لددددددس  ددددددد  ددددددنب الاددددددالم دون أن  أن  »: األمددددددر، هندددددداك  ددددددوم ين ددددددأ إلددددددى أمونيددددددوس ممسددددددن المدرسدددددد  مفدددددداد 

 مدددددن أفب دددددون وأرسدددددطو ولدددددم ي دددددةثر ب  ، وهدددددو هقولدددددس هدددددها يسدددددون  دددددد خدددددال  كددددد2 «ي ددددد  رجس مدددددن مدددددادة سددددداهق 
ا مدددن إرادة خأدددم الادددالم كدددان انطب  ددد وهال دددالي نفادددم مدددن  ولدددس هدددها أن   ؛هدددنفن الماندددى ال ددداهم الددده  كندددا نفامدددس

، ومددددن خددددبم كبمددددس ال دددداهم، لددددن يسددددون حديفددددس فددددي الددددنفن اهلل دون تدددددخل عنصددددر مددددن عنا ددددر الطبيادددد  أوال  
جدددددددوهر روحددددددداني  دددددددا م ههاتدددددددس، وال ت غيدددددددر  بيا ادددددددا هاتصدددددددالاا »ادددددددا هدددددددد ر عنا عدددددددن تااليمدددددددس، حيدددددددث عب دددددددهايدددددددد  

يماثدددددل هدددددس خأدددددم ا لدددددس، فدددددإن كدددددان الإدددددوهر  اومدددددن خدددددبم كبمدددددس هدددددها ن   ددددد  مغدددددن  عميق ددددد ،  «هالإ دددددم
، كاندددد  هدددده  المددددادة "مددددادة"إلددددى  ه ا مددددن إرادتددددس ف ص دددديد ر  إرادتددددس هددددخأددددم الاددددالم انطب  دددد" اهلل"المطأددددم الدددده  هددددو 

هدددددل إنمدددددا ت إ دددددد فيادددددا عيمددددد  و دددددوة ا لدددددس خالقادددددا، لدددددهل   دددددام  ؛لدددددروح ا لايددددد  وال تاار دددددااا اال تايدددددم أهدددددد  
، وهال دددددالي سدددددرت الدددددنفن ا ن ددددداني  فدددددي 4 «ت غيدددددر  بيا ادددددا هاتصدددددالاا هالإ دددددم»الدددددنفن  ن  إأمونيدددددوس سددددداكاس 

كمالاددددا الدددده  مددددن المف ددددر  أن يسددددون وسدددديأ  لأابددددور وال ددددمو إلددددى ا لاددددي، أ  إلددددى  و  ،هددددها الإ ددددد وسددددسن س
 الإ ددددم ح ددددى تفاددددل فاددددب   وس عبددددارة عددددن ميددددل مددددن الددددنفن نحددددتصددددام هةن دددديف ددددر هددددها اال»فاددددو  ؛الرهدددداني فياددددا

ا هفاددددددل ا لددددددس فددددددي الاددددددالم وهددددددو فددددددي هددددددها الددددددرأ  أ ددددددرن إلددددددى الارم ددددددي  منددددددس إلددددددى أفب ددددددون أو إلددددددى لددددددبيا  
 . 1 «أرسطو

ن الو ددددوح ه دددددهير ا لددددس الحسدددديم ا م فدددداوت الدددددرجات مددددلأموجددددودات لدددداور   ومنددددس اع بددددر أمونيددددوس سدددداكاس أن  
 .  «همفاه  اناساس النيام ا لاي عأى عقوم م فاوت  النوراني »لأاالم، وهها ال اور يمسن أن نا بر  

 :عأى سبيل ال  ام
                                                           

 .22 ، دار الثقافة العربية، الصفحة 2  6النشار، مصطفى، فلسفة أرسطو واملدارس املتأخرة، .  28
 .22 ، دار الثقافة العربية، الصفحة 2  6النشار، مصطفى، فلسفة أرسطو واملدارس املتأخرة، .  26
 .22 افة العربية، الصفحة ، دار الثق2  6النشار، مصطفى، فلسفة أرسطو واملدارس املتأخرة، .   2
 .22 ، دار الثقافة العربية، الصفحة 2  6النشار، مصطفى، فلسفة أرسطو واملدارس املتأخرة، .   2
 .22 ، دار الثقافة العربية، الصفحة 2  6النشار، مصطفى، فلسفة أرسطو واملدارس املتأخرة، .   2
 .22 ، دار الثقافة العربية، الصفحة 2  6النشار، مصطفى، فلسفة أرسطو واملدارس املتأخرة، .  22
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السفيدرين اع بدروا  لقد عمل أمونيوس ساكاس ه ركين لديد عأى أال ي رو عن الغاي  األسمى من الفأ دف ، فدر م أن  
س أمدر ال ي و د  عندد هدها الحدد إال أن د ؛ اي س في ال فأ   كان  م و ف  عأى ال وفيم هدين المدهاهأ وال صدورات أن  

هده  المحاولد  مدن ال وفيدم كاند  وسديأ  ين اإادا فيأ دوفنا  من الفام فق ، فمن أمادن النيدر فدي أفسدار  سديإد أن  
 د يسون هها الرفب إال لمحاول  إيإاد سدبيل ل داادة  أمونيوس لحقيق  أكبر من أناا ت  نم في رفب ال اار ، ولما
سديق  عأدى ومندات وإلدارات إلايد  تدلدس عأدى سدبيل  ا ن ان، فالنا ر في تصوراتس الفأ في  والديني  ه مان وتدةن  

 .هأوغ ال اادة الحق 

نيدوس سداكاس ا هدو مغأدوه فدي هده  الفسدرة، أمو مدفالفأ ف  والدين لدين مدن لدةناما أن يدحندا فسدرة ا يمدان إال 
أكفر من كونس مإدرد تصدورات دينيد  سدسن اا روح ال صدو ، ومدا  اا ديني  تفرد هس، وخ  لنا مههب   افأ في   ىسأ  منح

ال صدو  إال إح داس هالأدهة الحقيقيد  وراء فسدرة ا يمدان، وأ   يمد  لاده  الفسدرة إذا خرجد  عدن ا يمدان همطأددم 
أ ف س نفحد  مدن هده  النفحدات ال دي تددعو إلدى إعمدام الاقدل واحد هو الحم والحقيق ، فب عإأ أن ت ود روح ف

تصددام هادددما رام عددن عددين الغ دديم سددأطان ر باتددس وننواتددس عأيددس، فاقأاددا وهددههاا ل سددون لي حقددم اال ؛وتاميددم النيددر
دون أدندى لد  الحيداة، وأعأدى مراتدأ الحيداة هدي  داود الدروح إلدى مدن ا لس، ف حيا الروح ال ي تإ د وسيأ  ومابر  

الس د  هدو الوسديأ  »هدمالء يا بدرون  نير وتمادن كيد  أن  ا، فدEros 7لد ياق الم دمى هالحدأ عن  ريم اال اهلل
فالبصديرة فدوق الاقدل، وهادها انف د  الطريدم لأننعد  الصدوفي  ال دي حاولد  الد  أص مدن  دبم ال دد   ؛إلدى المارفد 

إلدى الحقيقد  وأد  ها ن دان إلدى حيدرة ا من الدهر، فإن كان الاقل  د عإدن عدن الو دوم اله  ساد في الناس حين  
 .  «اال   فيأإة هها ا ن ان إلى ك   البصيرة لاأاا تسون لس هدي  

كمددا يمسددن أن نا بددر الإاددد الدده  ههلددس أمونيددوس سدداكاس فددي محاولدد  الإمددب هددين المدددارس الفأ ددفي ، ومنجددس هددين 
بددب تدداريخ المدرسدد  ا سددسندري ، حيددث لاددأ   اال يددارات واألفسددار الفأ ددفي  وهددين الانا ددر الدينيدد  ال ددر ي  جاددد  

 . 0 في هه  الامأي  يال ةويل الدور األساس

، هدي لدم تسدن  79ففأ ف  ا سسندري  لم تسن فأ ف  أ يأ ، ولم تسدن مولددة لماداني جديددة وال لمدهاهأ م سامأد 
وعأيدس؛ فقدد تميدنت  .ا لبن  دار وان قدام الماداني الفأ دفي  وتحولادا فدي لد ى الميدادينكهل  هقدر ما لسأ  مركن  

                                                           
، ماي  82جفري بارندر، العدد : عبد الغفار مكاوي، مشرف التحرير: إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة: عامل الفكر، املعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترمجة. 22

 .22، الصفحة  888
 . 8 القاهرة، الصفحة  -، مطبعة دار الكتب املصرية   88بعة الثانية، ، قصة الفلسفة اليونانية، الط(زكي جنيب)، حممود (أمحد)أمني .  21
، دار الوفاء لدنيا    6، الطبعة األوىل "التاريخ احلضاري واحلوار الفكري بني الفلسفة والدين"أبو قحف، حممد حممود، مدرسة اإلسكندرية الفلسفية . 28

 . 62الطباعة والنشر، اإلسكندرية، الصفحة 
 .  القاهرة، الصفحة  -، دار املعارف  888النشار، مصطفى، مدرسة اإلسكندرية الفلسفية، بني الرتاث الشرقي والفلسفة اليونانية، الطبعة األوىل، .   2
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لدهل   ؛ا هال وفيم وال أفيم فيما هدين المدهاهأ الفأ دفي  والماداني والقديم الدينيد  كمدا أ دل لادا فبسدف  اليوندانأين  
 :كمددا ت مفددل عنددد فبسددف  ا سددسندري " األفب ونيدد  المحدثدد "عرفدد  فأ ددف  ا سددسندري  مددن ناحيدد  أخددر  هاسددم »

 .75«أمونيوس ساكاس وتأميه  أفأو ين

لقددد كاندد  ا سددسندري  منددار الاأددوم والماددار ، ووجادد  كددل هاحددث يطأددأ الاأددم والمارفدد  الحقدد ، ح ددى ي  ددنى لددس  
اأدوم فدب يندنو  فدي دا درة الإادل، الال بيل لمارف  األلياء هحقا قاا ويغو  في عالم الدالالت والمااني ويندب  

 الدد ار أ أيدددس فددي الريا دديات ن، فمددفب  لقددد الدد ارت فددي مديندد  ا سددسندري  ل صدديات عديدددة فددي لدد ى الميددادي
وأرخميددددس عدددر  كادددالم الح دددان والميسانيسدددا، وفدددي الفأددد  كانددد  ال دددارة مدددن حدددظ أري ددد ارخوس ال اموسدددي 

 .72وهالإغرافيا أراتوس ين

امدا الفدهة، ولداد ي يال ار كل من هيروفيأوس ال السيدسي وأراري  راتوس اليولي ي هابقر فأما في مإام ال  ري  
 ها سسندري  عأى يد كل مدن أهأدودورس ا سدسندر  وفيأيندوس القو دي وأنددرياس تأميده ا لامب  تإديد   عأم الطأ
، وهسددها فقددد  ددم  ا سددسندري  عأمدداء فددي ميددادين عديدددة وناإدد  لنف دداا المددناج األفب ددوني  7هيروفيأددوس
واليونانيد ، وهدين الم ديحي  حيث حر   عأى ال وفيم هين الدين والفأ ف ، وهين األديان ال ر ي  نف س؛ المحد  

تقدددددوم هددددددور الوسدددددطي  ال ددددداعي  إلدددددى ال وفيدددددم هدددددين  أنادددددا يسفياددددداف ،والفأ دددددف  وهدددددين الياوديددددد  والفأ دددددف  اليونانيددددد 
 . 74الم نا نات

تقاهددل ال ددرق والغددرن فددي لددوارعاا، وفددي  اعددات الدددرس هاددا وفددي مااهدددها، وفياددا »ففددي مديندد  ا سددسندري  فقدد  
، إلددى جانددأ ر دددها وتبنددي أفسددار مدددارس كبددر   71«ا هالصددبغ  اليونانيدد ثددم الم دديحي  ثاني دد ا ددطبغ  الياوديدد  أوال  

ا وريددد  الحديفددد  واألفب ونيددد  المحدثددد  والغنو دددي  الارفانيددد  هسدددل روافددددها فكالروا يددد  واألهيقوريددد  وال دددساك والفي
 .  7وتياراتاا الم  أف  والمم نج 

                                                           
، دار الوفاء لدنيا    6، الطبعة األوىل "التاريخ احلضاري واحلوار الفكري بني الفلسفة والدين"أبو قحف، حممد حممود، مدرسة اإلسكندرية الفلسفية . 28

 .  الصفحة الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 
 .  القاهرة، الصفحة  -، دار املعارف  888النشار، مصطفى، مدرسة اإلسكندرية الفلسفية، بني الرتاث الشرقي والفلسفة اليونانية، الطبعة األوىل، .  26
 .  القاهرة، الصفحة  -، دار املعارف  888الشرقي والفلسفة اليونانية، الطبعة األوىل، النشار، مصطفى، مدرسة اإلسكندرية الفلسفية، بني الرتاث .   2
 – 2 القاهرة، الصفحة  -، دار املعارف  888النشار، مصطفى، مدرسة اإلسكندرية الفلسفية، بني الرتاث الشرقي والفلسفة اليونانية، الطبعة األوىل، .   2
 2. 
   2 . 8 القاهرة، الصفحة  -، مطبعة دار الكتب املصرية   88، قصة الفلسفة اليونانية، الطبعة الثانية، (زكي جنيب)، حممود (أمحد)أمني  .

، دار الوفاء لدنيا    6، الطبعة األوىل "التاريخ احلضاري واحلوار الفكري بني الفلسفة والدين"أبو قحف، حممد حممود، مدرسة اإلسكندرية الفلسفية . 22
 .62، الصفحة سكندريةالطباعة والنشر، اإل
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 دددي سدداهم  فددي ن ددةة واردهدددار ا سددسندري  الحنددار  والفقدددافي  مددن الاوامددل األساسددي  الوهددها مددا لددسل عدددامب   
اع بدرت ا سدسندري  مصددر إلداا   ؛لدهل . والاأمي في عصرياا الايأيني وا  ريقدي اليونداني والاأين د ي الرومداني

ا فدي الفقافد  ا سدبمي  فدي الاصدور الوسدطى ومدا ا مدمثر  حنار  وروحي عبرت عن عصر ثقافي م مين كما كان  رمن  
 .ادهاه

لقد تمينت روح أمونيوس ساكاس الفأ في  هوعياا ال اري ي وو وح الغاي  من فاأاا وممارسد اا الفأ دفي  والدينيد ، 
لسفيدرين م نا ندين أو م ندادين هح دأ وجاد  النيدر، لقدد حدر  عندد اول حقيم هه  الغاي  جمب هين أمرين اع بدرا 

  السامأدد  لأحيدداة ح ددى ي دداس تحقيددم سدداادة ا ن دداني  ال ددي خدد ب  وتوفيددم  اي ددس المفأددى مددب المبددادعأددى تدددهير اال
دون  ايد ، وهده  الغايد  مدن ال تفال أ  فال »: س هاخ صار عمل هنصيح  أوريأيوس عندما  ام هةنفياا خب اا، إن  

ا ، لقددد و ددب أمونيددوس لاددد  ال اأدديم الددديني والفأ ددفي مقصددد  77«ينبغددي أن ت وافددم مددب المبدداد  السامأدد  لأحيدداة
ا كان هو هأوغ الحقيق  المطأق  ال ي في مسامناا ساادة ا ن ان وخب دس الروحدي والبددني وفدي ال دبيل إليادا ي  سام

 . لهة المارف 

 :المراجب ال ح 

- H.P.Blavatsky, the key to theosophy, being a clear exposition, in the 
form of question and answer of the ethics, science, and philosophy, for 
the study of which the theosophical society has been founded, theosophy 
trust Easy-Read, format by theosophy trust, 2006. 

- Vacherot, Étienne, Histoire critique de l'école d'Alexandrie, ouvrage 
couronné par l’institut académie des sciences morales et politiques, tome 
1, paris, librairie philosophique de ladrange, 1846. 

ال دداريخ الحنددار  والحددوار الفسددر  هددين الفأ دددف  "أهددو  حدد ، محمددد محمددود، مدرسدد  ا سددسندري  الفأ ددفي   -
 .2994ا سسندري ،  - ، الطبا  األولى، دار الوفاء لدنيا الطباع  والن ر"والدين

                                                           
 .8 8القاهرة، الصفحة  -النشار، مصطفى، من التاريخ إىل فلسفة التاريخ قراءة يف الفكر التارخيي عند اليونان، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع .  22
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 - ،  صدد  الفأ ددف  اليونانيدد ، الطبادد  الفانيدد ، مطبادد  دار الس ددأ المصددري (ركددي نإيددأ)، محمددود (أحمددد)أمددين  -
 .1 50القاهرة، 

هدو ، عبد الرحمن، خري  الفسر اليوناني، خب   الفسر األوروهدي، الطباد  ال ام د ، مس بد  الناند  المصدري   -
 .5070القاهرة،  -

يا فأ ددفي  فددي ميددنان الاقيدددة ا سدددبمي ، مطبوعددات جامادد  ا مددارات الارهيددد   ددال ، سدداد الدددين ال دديد،  ندددا -
 . 500، الطبا  األولى 41الم حدة 

عبددد الغفددار مسدداو ،  :إمددام عبددد الف دداح إمددام، مراجادد  :عددالم الفسددر، الما قدددات الدينيدد  لددد  ال دداون، ترجمدد  -
 . 500ما  .  57جفر  هارندر، الادد  :م ر  ال حرير

هدددارين،  - محمدددد عبدددد الدددرحمن، مدددب الفأ دددف  اليونانيددد ، الطباددد  الفالفددد ، من دددورات عويددددات، هيدددروت مرحبدددا، -
50  . 

 . 299الن ار، مصطفى، فأ ف  أرسطو والمدارس الم ةخرة، دار الفقاف  الارهي ،  -

األولددى، دار  الن ددار، مصددطفى، مدرسدد  ا سددسندري  الفأ ددفي ، هددين ال ددرا  ال ددر ي والفأ ددف  اليونانيدد ، الطبادد  -
 .5001القاهرة،  - الماار 

 ددراءة فددي الفسددر ال دداري ي عنددد اليونددان، دار  بدداء لأطباعدد   ..الن ددار، مصددطفى، مددن ال دداريخ إلددى فأ ددف  ال دداريخ -
 .القاهرة - والن ر وال وريب

----------------------- 

 (هاحث في فأ ف  الدين و ناياها)* 


