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 1الحديثة األفالطونية

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

  عبد الرحمن بالل ترجمة: 

 

 

 

 

  ، األفالطونية الحديثة حول 
جم للـد  ة؛ة، والمادوع  المطلق، والروح والطبيعوال ،التوجه التاريخ  . كريستان نص متر

غ،او    الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) يلدبتر
جمة ه  للنسخة المؤرشفة ف  (. ننوه بأن التر

 عن هذا الرابط
ا

  قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو  الدارجةالنسخة ، والتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د.  التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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يشري مصطلح األفالطونية احلديثة إيل مدرسة فلسفية فكرية ظهرت وازدهرت يف أواخر العصور القدمية يف العامل 
اليوانين الروماين،  تقريًبا منذ وقت األزمة اإلمرباطورية  الرومانية وحىت الفتح العريب، أي من منتصف القرن 

السابع. ونتيجة لتدهور الفكر املادي القدمي مثل املذاهب اإلبيقوراينية والرواقية، الثالث حىت منتصف القرن 
أصبحت األفالطونية احلديثة هي األيديولوجية الفلسفية السائدة يف تلك احلقبة إذ أهنا قدمت فهًما شاماًل 

فإن تسمية  للكون ومكان الفرد البشري فيه. وعلى النقيض من التسميات األخرى مثل رواقي ومشائي،
"أفالطونية حمدثة" تعد من التسميات احلديثة وإىل حد ما كانت هذه التسمية خاطئة.  مل يفكر الفالسفة 
القدماء واملتأخرين منهم  و املعدودين ضمن األفالطونيني احملدثني أبنفسهم على أهنم منخرطني يف نوع من 

ون. من املؤكد أهنم أطلقوا على أنفسهم اسم اجلهد على وجه التحديد إلحياء روح ورسالة حوارات أفالط
"االفالطونيني" ومتسكو بوجهات نظر أفالطون وفهموا أهنا نظام إجيايب من العقيدة الفلسفية، فهم أكنو هلا 
التعظيم عن معتقدات ما قبل سقراط وأرسطو أو أي مفكر الحق آخر. ومع ذلك وبصورة أهم، يصف املشروع 

رب أبنه أتليف كبري للرتاث الفكري الذي كان يف ذلك احلني ثراًي وعميًقا جًدا. الذي حيمل بصمتهم بدقة أك
يف الواقع لقد استوعبوا و خصصوا  ووافقوا بطريقة مبتكرة تقريًبا الرتاث اإلغريقي الكامل للفلسفة والدين وحىت 

غايل التابع للفلسلفة مع استثناءات ملذهب  األبيقوريون، اليت رفضوها دوًما واملذهب املادي امل -األدب 
الرواقية. كانت نتيجة هذا اجلهد هو نظام فكري قوي وُمقِنع جًدا والذي عكس ألفية من الثقافة الفكرية بل 
وجلب النظرايت العلمية واألخالقية ألفالطون وأرسطو وأخالق الرواقيني إىل حوار مثمر وذلك جبانب األدب 

احرتامهم املتأصل لكتاابت العديد من أسالفهم، قدم االفالطونيون  واألسطورة واملمارسات الدينية. ويف إطار
اجلدد مًعا نوًعا من اخلطاب الفكري والتفكري يف جمموع األفكار اليت مت إنتاجها على مدى قرون من التحقيق 

الفالطونيون املستمر التابعة للحالة اإلنسانية. وكنتيجة طبيعية إلصرارهم على عالقتهم املتناقصة ابملاضي، طور ا
شعارهم الفكري اخلاص ابلسؤال الفلسفي حيث جتنح احلقائق التجريبية أن تكون مبثابة  -وبصورة مميزة-اجلدد 

رسومات إيضاحية بداًل من كوهنا  نقاط انطالق جتريبية أو حاالت اختبار. اليوم قد يدفع نظام األفالطونية 
يهي وغري قابل للتصديق، ولكن استبعاده بعيًدا عن متناول احلديثة الشخص الظن أبنه نظاًما  متغطرس وغري بد

اليد هو أمر صعب، خاصة إذا كان الشخص مستعًدا للتعامل جبدية مع بعض االفرتاضات األساسية اليت هي 
 على األقل غري خاطئة بشكل واضح ورمبا تكون صحيحة. 
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ع أغلبية مفكري العامل القدمي، مبا يف ذلك إن أهم هذه االفرتاضات، اليت يتشارك فيها االفالطونيون اجلدد م
معظم املفكرين السقراطيني وكذلك سقراط وأفالطون وأرسطو وأتباعهم، هو الوعي العقالين )النوص، غالًبا ما 
يتم ترمجته ابلفكر أو الذكاء أو العقل( هو ابملعىن املهم أي يكون السابق من الناحية الوجودية العامل املادي 

ق للواقع املطلق )العقل فوق املادة(. كان هناك نزاع بني أفالطون وأرسطو حول ما إذا كانت عادة ما تعتن
كائنات الوعي املدركة)املفاهيم اجملردة، واألفالطونية أو غري ذلك واألعداد واخلصائص اهلندسية وما إىل ذلك( 

ربون هذه احلقيقة كمسألة غري منطقية هي أيًضا سابقة من الناحية الوجودية،  لكن األابطرة األفارقة كانوا يعت
التفاصيل. وهكذا، بعد اتباع تقليد العقل واالعتبار املوقر والراسخ، حتولت األفالطونية احلديثة حتًما إىل نوع 

 مثايل من الفلسفة.

رين االفرتاض الثاين الذي تشاركه االفالطونيون اجلدد مع الرواقيني و اهلرامسة )هم جمموعة مؤثرة من املفك
الدينيني املصريني الذين سبقت ظهور األفالطونية احلديثة(، كان يف الواقع يعتمد يف مجيع مظاهره املعرفية 
واجلسدية على مبدأ أعلى هو وحدوي وفردي. الفلسفة األفالطونية احلديثة هي شكل صارم من مبادئ 

إهلية، ويشار إليها بشكل عشوائي  األحادية اليت تسعى جاهدة لفهم كل شيء على أساس قضية واحدة تعتربها
". ومبا أنه من املعقول أن نفرتض   -وفًقا العتقاد االفالطونيون اجلدد -ابسم "األول" ، "الواحد" ، أو "اخلرير

أن العلة الفاعلية هي سابقة على أتثريها من الناحية الوجودية  وابلتايل أكثر واقعية، وهبذا فإن املبدأ األول يف 
مي للوجود، مهما كان، ال ميكن أن يكون أقل "حقيقية "من الظواهر اليت من املفرتض أن تفسرها. التسلسل اهلر 

ابلنظر إىل صحة االفرتاض األول )أفضلية الوجودية للذكاء والوعي(، فإنه يتبع على الفور أن املبدأ األول جيب 
االفالطونيني اجلدد للوفاء به  أن يكون مبدأ الوعي. نتيجة لذلك، كان التحدي األساسي الذي كافح مجيع

هو يف األساس ما يلي: كيف لنا أن نفهم ونصف ظهور الكون، بكل ظواهره املتنوعة، كأثر ملبدأ فردي للوعي؟ 
ويف هذا الصدد، تتشاطر األفالطونية احلديثة خماوف معينة مع علم الكونيات احلديث  -على وجه اخلصوص 

ي املادي من من مبدأ اأُلَحاِديرة غري مشابه  هلذا الكون بكل معىن كيف ميكن فهم ظهور الكون الفيزايئ  -
الكلمة؟ كانت إجابتهم على هذا السؤال جديدة متاًما وذهبت إىل أبعد من أي مسببات مسبقة كونية، مبا يف 

 ألفالطون يف األانقة والرقي.طيماوس ذلك كتاب 
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 لتوجه التارخيي: العصور القدمية. ا1

( عادة  على أنه مؤسس 270–5/  204شكل صائب أو خاطئ، يُنظر إىل أفلوطني املولود يف مصر )ب
األفالطونية احلديثة. كان أفلوطني تلميًذا للفيلسوف السكندري أمونيوس ساكاس )يف القرن الثالث( الذي مل 

، 245األكثر غموًضا من كل فالسفة العصور القدمية. يف حوايل عام يُنشرله أي شيًئا، وال يزال أحد الفالسفة 
وعن عمر يناهز األربعني، انتقل أفلوطني من اإلسكندرية إىل روما وأسس مدرسة للفلسفة هناك. يف البداية، 

ينوس، قام كان تعليمه أيًضا شفهًيا متاًما، حىت أقنعه أكثر طالبه موهبة فرفوريوس بكتابة ندواته. بعد وفاة أفلوت
بورفريي بتحرير ونشر هذه الكتاابت، حيث رتبها يف جمموعة من ستة كتب مكونة من تسعة مقاالت كل منها 
)ما يطلق عليه التاسوعات(. وابحلديث عن الرباعة الفكرية، يتوج أفالطون كواحد من عمالقة املفكرين القدامى 

حلديث ال زال يعرتيه الرتدد يف منحه تلك املكانة إذ أنه يضاهي أفالطون وأرسطو وكريسيبس رغم أن العصر ا
املرموقة. وكما هو احلال ابلنسبة ألسالفه الفالسفة املرموقني، فإن النظام الفلسفي ألفالطون جيمع بني طياته 
االبتكار والرتاث التقليدي. واملسألة اليت أاثرها أسالفه و أهلمته ال تزال ضبابية وحباجة ملزيد من البحث. وقد 
قدمت الفقرات املنتقاة بعناية من حماورات أفالطون وكتاب أرسطو ما وراء الطبيعة أفالطون على أهنا هي نقطة 
البداية يف مجيع تكهناته اخلاصة، فقد كانت األخالق الرواقية و آراء الفيلسوف  اإلسكندر األفروديسي )القرانن 

يف العموم من ما يسمى بـ األفالطونية الوسطى، ويف الثاين والثالث( جلية فيهم. وقد نبعت خلفيته الفكرية 
املقام األول من الفيلسوف نيومينوس أابميا)القرن الثاين(.  عالوة على ذلك، ليس مستحياًل أن الغنوصية )اليت 
عارضها أفالطون بشدة( وكذلك الكتاابت املنتشرة حتت اسم هريميس تريسمسقيس قد أكدت أو حىت أخربت 

فيزيقية. وأخريًا، رمبا كان أفلوطني يدرك متاًما صعود املسيحية، ولكن إذا كان األمر كذلك فإنه مل أحاديته امليتا
يف سياق اترخيها القدمي املتأخر  -يكن منزعًجا من ذلك مثل تلميذه بورفريي. وقد أثبتت األفالطونية احلديثة 

نظام املذهب الرواقي واليت كانت الفلسفة  أهنا قابلة للتكيف وتتسم ابلسالسة والدينامية  أكثر بكثري من -
السائدة خالل العصر اهللنسيت. ولذلك فهي قد انشدت الطبقة املثقفة الدنيوية بقدر ما انشدت  املتعصبني 
الدينيني، وانشدت املتعصبني الوثنيني بقدر ما انشدت املسيحية اليت احتاجت إىل خلفية فلسفية لتحليل 

يميز يف النهاية بني األرثوذكسي واملهرطق. من الشخصيات اهلامة يف أواخر العصر النقاط الالهوتية اليت ست
األفالطوين احلديث هم  التالميذ الذين سبق ذكرهم من أفلوطني و بورفريى وتلميذه إميبليخوس وبلواترخ أثينا 

وروس وسوراي بروكسوس وسيمبليسوسو داماسيوس و أمونيوس هريميو و جون فيلوبونوس و أوليميديو 
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ووستيفانوس ابإلسكندرية، وذلك على سبيل املثال ال احلصر. وقد ساهم كل منهم بطرق خمتلفة ورائعة يف 
 تطوير وتنويع داخلي للمذاهب يف املدرسة. )بعض هؤالء الفالسفة لديهم مداخل خاصة هبم يف هذه املوسوعة. 

 انظر قسم "املداخل  ذات الصلة" يف األسفل(.

ن االجتاه اجلديد الذي اختذه أفلوطني ومن قبله أمونيوس السقاص، قد أعطى للفلسفة األهم من ذلك، فإ
اليواننية جاذبية مكتسبة بني النخب اليواننية الرومانية. ومن سخرية القدر أنه هذا رمبا يكون قد ساهم يف 

رباطورية واملضطهدين حنو قبول املسيحية بني املتعلمني، وابلتايل رفع املشاعر الدينية لغري األسوايء يف اإلم
إيديولوجية حتمل نظام سياسي ذا تقديس إهلي. واالدلة كثرية على على أن األفالطونية احلديثة قد زادت من 
شأن املسيحية ومنها: إن الالهويت املسيحي أورجيينوس، الذي سبق وجود أفلوطني ألكثر من عشرين عاما قد 

ضى آابء كبادوكيون و غريغوريوس النزينزي شباهبم يف الدراسة يكون أيًضا تلميًذا من أمونيوس ساكاس. ق
الفلسفية يف أثينا يف القرن الرابع  حيث كانوا ابلتأكيد معرضني لألفالطونية احلديثة، يف حني كان 

( على دراية وثيقة بكتاابت أفلوطني وبورفريي. مل يكن من املمكن حىت أن تتم متابعة 430-354أوغسطني)
اجلدل )يف اإلفخارستيرا(، أو أقنوم الثالوث األقدس، أو طبيعة املسيح اإلهلية / اإلنسانية، دون  النقاشات حول

تدريب شامل يف اخلطاب الفلسفي اليوانين احلايل. وحبلول هناية القرن اخلامس، كان اجلمهور يف الفصول 
ديثة بشكل أو آبخر يف أثينا الفلسفية يف اإلسكندرية مسيحًيا بشكل كبري، واستمر تعليم األفالطونية احل

واإلسكندرية والقسطنطينية وبغداد وميسرتا وأماكن أخرى للتعلم حىت ظفرت ابنتعاشة يف عصر النهضة يف 
 إيطاليا.

 

 الواحد .2

ما الذي جعل من املثالية األفالطونية احلديثة جذابة بشكل جوهري؟ جتاهل يف هذا يف سياق النداء العاطفي 
الديين، لدى األفالطونية احلديثة جاذبيتها الفلسفية وأمهيتها اليت امتلكتها بدون شك ورمبا ال تزال متتلكها، و 
تكمن هذه اجلاذبية يف حقيقة أهنا توفر أقصى قدر من السلطة التفسريية على أساس مبدأ ميتافيزيقي واحد 

 فقط. 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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مكن االقرتاب منه من عدة زوااي، فقد يكون من األفضل على الرغم من أن النظام يرتابط بطريقة جتعل من امل
البدء يف قمة اهلرم األنطولوجي والعودة إىل السؤال املطروح سابقاً: كيف ميكن تفسري العامل؟ ظهور من مبدأ 

 إهلي واحد واٍع؟

 
عملية اخللق. وهذا قد يكون من املفيد أواًل أن نذكر أن الوثنيني من االفلوطنيني احملدثني ليسوا من املؤمنني ب

فإن هذا السرد لن يساء فهمه كإعادة سرد اخللق  -و أاًي كان احلساب الذي يعطونه عن أصل الكون -يعين 
يف الوقت أو يف بداية الوقت. وبداًل من ذلك، فقد تكهنوا أبن عملية ظهور الكون من املبدأ اإلهلي، كما 

األبد، متاًما كما تستمر يف هذه اللحظة وسوف تستمر تصوروا )كما هو موضح أدانه( أهنا قد استمرت إىل 
يف ذلك، أي عامل بال هناية. عندما مت تبين النظرة العامة لألفالطونية احلديثة وتكييفها من أجل صقل وتوضيح 

مل العقائد املسيحية واإلسالم واليهودية، فإن هذه امليزة اليت حتملها العقيدة، وعقيدة األبدية املرتابطة يف العا
 ستصبح قضية مثرية للجدل.

 
اثنًيا، على عكس الالهوتيني القدماء يف إسرائيل ومصر، مل يعتقد األفالطونيون احملدثني أن الكون ميكن أن 
ينبع من اإلله مباشرة وبطريقة تفوق كل الفهم، على سبيل املثال ميكن أن حيدث ذلك من خالل حتول فكرو 

هم األكثر دقة هو أن الواقع نشأ من "املبدأ األول" يف مراحل متماسكة، وكالم منطوق إىل وجود ما. وكان رأي
 حبيث تعمل إحدى املراحل كمبدأ مبدع للمرحلة التالية.

 
اليت تستند إىل حد ما يف املالحظة، لكنها ترتفع من  -يرتكز هذا النوع من علم الكون املنهجي على العقيدة 

نشاط يف العامل هو إىل حد ما أمر مزدوج من حيث كونه ميتلك أبن كل  -خالهلا إىل حالة مبدأ إرشادي 
جانًبا داخلًيا وخارجًيا. على سبيل املثال، النشاط الداخلي للشمس )االندماج النووي، كما نعرف اآلن( هو 
التأثري اخلارجي للحرارة والضوء وأنشطتهما كذلك. أو إذا نظران للنشاط الداخلي للشجرة اليت حيددها نوع 

جرة اليت هي )رمزها الوراثي، ميكننا اآلن أن نقول، إن األفالطونية احلديثة اليت حتدثت عن مبدأ تراتيب الش
متأصل، وهو اللوجوس( ينتج عنه خروج نوع معني من الفاكهة؛ ونقول مرة أخرى، تعرب األفكار واملشاعر 

 الداخلية للبشر عن نفسها يف الكالم واألفعال.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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ن التأثري اخلارجي هو الغرض من النشاط الداخلي أو هنايته؛ بداًل من ذلك هو ببساطة و يف كل حالة، ال يكو 
احلالة اليت خيرج أحدها عن اآلخر ويصاحبه. عالوة على ذلك، فإن هذه األنشطة اخلارجية سوف تكون مثمرة 

جودية: فالفواكه تعمل بشكل منوذجي لألنشطة اخلارجية األخرى اليت تكون أكثر بعًدا وانشقاقًا من الناحية الو 
سرية الشخص  -مبرور الوقت -كغذاء أو سم ألشكال احلياة الفردية األخرى، ويشكل كالم اإلنسان وعمله

أو اتريخ اجملتمع. من املهم أن نالحظ أنه يف مجيع احلاالت، لن يكون النشاط اخلارجي شأاًن عشوائًيا، بل هو 
وهو مبثابة تعبري عنه. بعبارة أخرى، فإن أي نشاط داخلي يقوم  شيء يرتبط ارتباطًا وثيًقا ابلنشاط الداخلي

بطريقة ما بتنبرأ شخصية وطبيعة أتثريه اخلارجي. وهكذا، أصر األفالطونيون اجلدد على أنه ال يوجد أي شيء 
ت على املستوايت األنطولوجية السفلية ضمن سالسل السببية اليت مل يتم التنبؤ هبا  بطريقة ما على املستواي

 األعلى املقابلة. بشكل عام، ال تظهر أي خاصية ما مل تكن ابلفعل موجودة مسبقة يف مسببها.
 

فيما يتعلق ابملبدأ األول للواقع، فقد مت تصوره ككيان بعيد عن الوجود، يتجاوز كل الواقع املادي، هناك القليل 
ف جتريبًيا أتثريه، فهو الكون برمته، وجيب جًدا ميكن أن يقال إال أنه هو الوحدة املطلقة. ومع ذلك، فإننا نعر 

علينا ابلتايل أن نفرتض أن الواحد هو الناقل أو ابألحرى متطابق مع  نوع غري حمدود من النشاط أو الطاقة 
الفردية. ومبا أنه من البديهي أن نفرتض أن الكون املادي قفز إىل شكله احلايل مباشرة من هذا الربيع اجليد 

ؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هو ابلضبط النشاط اخلارجي األول واألساسي اخلاص ابلنشاط للطاقة، فإن الس
 الداخلي للواحد؟

 

 الوعي املطلق .3

 
وفًقا للتعهد األفالطوين األرسطي ابلعقل على السؤال، كانت إجابة االفالطونيني اجلدد على هذا السؤال هي 

اًل عظيًما)النوص(، والنوص مفهوم صعب وغامض يرتجم أن النشاط اخلارجي لألثر األول جيب أن يكون عق
عادًة ابسم "الفكر". يبدو من األفضل ترمجة مصطلح النوص بطريقة أكثر واقعية وإمكانية للوصول على أهنا 
"وعي" خالص ومطلق. ووفًقا لنظرية األفالطونية احلديثة، فإن الوعي لن يكون نوًعا ما من املمتلكات الطارئة 

املادية املرتبة بطريقة معينة، بل هو ابألحرى يكون التأثري األول لنشاط للواحد، وهو الشكل األمسى للمكوانت 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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للواقع )مبا أن الواحد كان يفرتض أن يكون ما وراء الكينونة(، وهو نوع من قوة اإلدراك املتجسدة مسبًقا على 
قنوم" الثاين، وهو املصطلح الذي سيكون له هذا النحو. وقد أشار األفالطونيون اجلدد إىل الوعي على أنه "األ

اتريخ طويل ومعقد حيث اكتسب معان جديدة وذات صلة يف السياقات املسيحية. "األقنوم" هو اسم جتريدي 
مشتق من فعل يعين "وضع نفسه حتت أو يف االسفل"، مع عالقة تضمينية  "وقوف شخص على األرض". 

كائن أو حقيقة جوهرية مميزة لنوع معني وهو يف حالة الوعي، النشاط   وابلتايل، فإن كلمة "أقنوم" تعين وجود
اخلارجي املشتق للمبدأ األول. كما ميكن تطبيق املصطلح على "األول" ابعتباره "األقنوم األول"، ويف هذه 

 احلالة سيرتاجع داللة اخلضوع إىل اخللفية.

 
الوعي هي الفهم، والفهم ينطوي على إدراك األسباب. ما هو النشاط الداخلي للوعي إًذا؟ املهمة املتأصلة يف 

يف حماولة لفهم نفسه، ال ميكن للوعي أن يتحول إىل أصله، وابلتايل يفرتض أو ينظر إىل األول ابعتباره املبدأ 
 املتعايل لواقعه اخلاص. وكما يقول االفالطونيون اجلدد، بعد أن بزغ من املبدأ األول، "تقهقر" الوعي إىل الوراء
من أجل فهم الشرط املسبق لوجوده. وكوننا مدركني هلذا الكيان اآلخر، فإن الوحدة االصلية للوعي تتحول 
إىل ازدواجية ومعها تظهر فئات اهلوية والفرق األكرب واألصغر، حيث العدد والتغري والراحة. يف الواقع، بطريقة 

املثايل لألشكال واألفكار األفالطونية بال جهد يف  ال يتم شرحها ابلكامل، أو رمبا ميكن تفسريها، يربز العامل
 سياق جهد اإلدراك لفهم نفسه.

 
قبل االنتقال إىل مناقشة التأثري اخلارجي هلذا النشاط الداخلي للوعي، جيب علينا تصحيح التأكيد املشرتك 

بطريقة أو أبخرى من على أن ما نتعامل معه هنا هو عملية "انبثاق". من املؤكد أن الوعي )أو العقل( ينشأ 
نشاط املبدأ األول، لكن تسمية هذه العملية من االنبثاق، مع دالالته املادية الواضحة هي  تسمية مضللة. 

( واليت كما هي epistrophêو  prohodosاستخدم األفالطونيون اجلدد كلمات "االنبثاق والعودة" )
التشابه يف بعض األحيان يف هذا السياق هو تعد كلمات جمازية ليست أفضل بكثري. وعلى الرغم من أن 

تشبيه الضوء املنبعث من الشمس، فإن هذا أيًضا ال جيدي نفًعا يف مساعدتنا على فهم طبيعة النظرية األفالطونية 
احلديثة ابلنسبة للكيفية، ومبعىن آخر، حقيقة ما تبقى من الواقع الذي ينبع من السبب األول. يف اجلوهر، ال 

توليد أو إنتاج؛ ال شيء مادي أو مكاين حيدث. ال يوجد وكيل ميارس أتثريه على الزبون. على توجد عملية 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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الرغم من أن االفالطونيني اجلدد اتبعوا التقليد األفالطوين يف احلديث عن الدمييورغوس)حريف إهلي(، فإن علم 
شارة لذلك. احلرفيون يفكرون الكونيات ليس لديه شيء دميوغرايف حيال ذلك، كما فشل أفلوطني أيًضا يف اال

ويزورون وخيوضون عماًل ويرتبون و ينسقون جمموعة من العمليات الفنية املتنوعة حنو إنتاج بعض منتجات 
حرفتهم. خالفًا لشخصية أفالطون يف كتاب طيماوس أو مؤلفي سفر التكوين، ال يوجد جمال للميتافيزيقيا 

اخلام. يف ابب الوعي، النشاط واحد وميثل نفسه متعدًدا من خالل األفالطونية احلديثة ملثل هذه املقارانت 
تلك الوحدة. يف هوية نشاط الفكر جبانب أجسامه، أكدت األفالطونية احلديثة  أن العامل املثايل جلميع 
األشكال واألفكار أصبح مفهوًما. هنا مرة أخرى وبطريقة غري متعمدة وبال جهد، هذه احلياة الداخلية النشطة 

 .لوعي تنتج املزيد من التأثري اخلارجي، أال وهو الروحل

 
 الروح والطبيعة .4

 
وفًقا للقانون الثاين للديناميكا احلرارية، تتقارب التنوعات البنيوية والتنسيقية املوجودة يف العامل املادي الغري 

نزعة متزايدة إىل تنوع يف متحرك حنو االنرتوبيا والفوضى الالهنائية. ومع ذلك، نشهد يف الغالف احليوي 
األصناف واألنواع الطبيعية. من وجهة النظر األفالطونية احلديثة، فإن هذه احلقيقة األخرية ميكن تفسريها 
بسهولة من خالل االفرتاض غري الدارويين الكامل لألشكال األبدية لألنواع الطبيعية يف أقنوم الوعي الذي 

ملكان والزمان، يف نوع من العضوية التطورية. كما سبق اإلشارة إىل ذلك، يظهر تدرجيًيا يف العامل، مقيًدا اب
افرتض األفالطونيون اجلدد أنه من غري املنطقي أن أييت أي شيء إىل هنا دون أن ُيصنَّف بطريقة منوذجية يف 

 العامل املعقول.

ونية احلديثة، إال أهنا تتوافق معها على الرغم من أن املرء قد يعتقد أن ظاهرة التطور تتعارض مع نظرية األفالط
يف الواقع. إىل حد ما، هذا هو ابلضبط ما جيب أن نتوقعه نتيجة لالفرتاض التجرييب هلذه االفرتاضات 
امليتافيزيقية. عالوة على ذلك، وبوحود متيز لألشكال املوجودة يف األكادميية القدمية ألفالطون وخلفائه 

ية احلديثة  بعيدة كل البعد عن كوهنا جمرد خمطوطات  أو تعريفات أو خمططات املباشرين، فإن أشكال األفالطون
شبحية للعامل الطبيعي، إهنا كياانت تـَْفكريِيرة تعج ابحلياة الواعية. إهنا ترتابط بفاعلية وديناميكية بطريقة تشكِرل 

ار، وهي املسؤولة يف هناية املطاف تعد النشاط الواعي لألفك -وهي حبياهتا الداخلية الغنيرة -كواًن واعًيا حًيا 
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عن ظهور صور هلا يف املكان والزمان لتعويض الكون املادي وكل شيء فيه. لكن هذا ليس سهاًل على 
اإلطالق. كيف ميكن ابلضبط أن تصبح صور األشكال األبديرة وغري القابلة للتغيري اليت مت تغيريها مسبًقا يف 

 فيه وتتشكل يف العامل املادي؟ الوعي على هذا النحو، لتتجلى بذلك 

 

لفهم وشرح مدى دقة أن العقل واملادة تتفاعالن مع بعضهما البعض بشكل عام هي مشكلة فلسفية كبرية 
ودائمة. إن السبل اليت تبدأ من االفرتاضات املادية احلديثة مل تسفر عن إجاابت معقولة أكثر سهولة من منظور 

ى الرغم من أن االفالطونيني اجلدد قد قدموا العالج املكثف، إال أهنم مل يفسروا املثاليني األفالطونيني اجلدد. عل
األمر بشكل مرٍض. ابختصار، فإن اإلجابة اليت قدموها هلا عالقة بفهمهم األساسي جملال النفس. كافح 

أطلق عليه  أفلوطني على وجه اخلصوص يف أطروحات طويلة ومتعرجة لتوضيح األداء الدقيق للظاهرة العامة ملا
(، وهو أقنوم إضايف لكائن قد "ينبثق من " اجلهد الداخلي للوعي بسالسة وبشكل psychêالقدماء "الروح" )

مشابه للوعي الذي "انبثق من" املبدأ األول، وهو الرابط الذي يسهل إظهار الشكل يف املادة. إن تكهناهتم 
(  املبتكرة عن الروح، املفهومة يف عالقته مبسببها)الوعي الصايف( من انحية وأتثريه )ظهور الكون املادي احلير

من انحية أخرى، قابعة يف األفالطونية احلديثة. إن جاز التعبري نقول أن األفالطونية احلديثة ال متثل سوى 
 فلسفة الروح، أو "علم النفس" ابملعىن األصلي لتلك الكلمة.

 

هو جمرد نشاط نفسي واحد من بني آخرين. ميتد عامل  يف الكائنات احلية، والبشر على وجه اخلصوص، الوعي
نفساين يف سلسلة متصلة من العمليات العليا من املعرفة والذاكرة واخليال وصواًل إىل األشكال األكثر بدائية 

من وتعبريات احلياة اليت متيز احمليط احليوي يف العامل )العمليات الطبيعية للتمثيل الغذائي، النمو، إخل(. العديد 
اعتربوا الكون ككائن حي، ليس فقط يف أجزائه  -كال من الفالسفة والشعراء   -املفكرين القدماء املؤثرين 

ولكن أيًضا وبشكل خاص ككل. يف كتابه طيماوس، وصف أفالطون ابلتفصيل بنية ووظيفة الروح العاملية، 
وهي ملتصقة مع عامل املادة غري النظامية  وأخربان الطريقة اليت مت هبا وضعها من قبل حريف إهلي )الدمييورغوس(

اليت كانت تسيطر عليها وتفرض النظام. كان لدى أفلوطني وأتباعه وجهة نظر خمتلفة متاًما. ال يوجد ختطيط 
على حساب أي شخص، وال "بناء" كيان ميتافيزيقي واحد بواسطة كيان آخر؛ بدال من ذلك، فإن الروح 
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ة القادرة على حتريك املادة، هي فقط املظهر اخلارجي الظاهر للنشاط الداخلي واليت هي الظاهرة العامة للحيا
 للوعي.

 
الفكرة العامة هي أن الروح ابعتبارها النشاط اخلارجي للوعي، ينظر إىل مسببها من أجل فهم نفسها حىت 

لوعي، إذ أهنا تصبح يكون حًقا ما هو عليها. وبذلك يكون التحديق يف األشكال واألفكار احلالية حاضرًا يف ا
على علم هبا من قبل تلك األشكال واألفكار وتدفع قدًما عن طريقة تقتضيها الضرورة احلميدة بصور من 
األشكال األبدية إىل عامل أقل من الكينونة. وبوصفنا الكون أبكمله واحمليط احليوي على األرض هبذه الطريقة، 

والعقالين يكمن يف الروح، وليس العكس، أن الروح تكمن يف ميكن للمرء أن يقول إن جمموع العامل املادي 
 األجسام اليت تنعشها.

 
ووفًقا لنظرية األفالطونية احلديثة، فإن العامل كما نعرفه وخنتربه يف خصائصه الرمسية واهليكلية هو التأثري اخلارجي 

بواسطة كيان آخر ميتافيزيقي لنشاط وحياة الوعي، وهو النشاط الذي كان يعتقد أنه يتم التوسط "من فوق" 
متوسط الكيان، وهو الروح. ال تزال احلالة األنطولوجية الدقيقة للروح كأقنوم آخر يف حد ذاهتا غري حمددة 

فإن الروح هي عملية التعبري عن العامل الواضح يف شكل مشتق من  -ألنه إن جاز التعبري  -بعض الشيء 
 ياة اليت تعيشها.الكائنات احلية الطبيعية املعقولة واحل

 
( اليت ترقى إىل الفصل اهلرمي للوظائف phusisقام األفالطونيون اجلدد ابلتمييز بني "الروح" و "الطبيعة" )

النفسية األعلى واألدىن. ابلنسبة إىل األفالطونية احلديثة، تشري "الطبيعة" ليس فقط إىل جوهر أو طبيعة كل 
ته )الطبيعة ككل(، ولكن أيًضا، ويف املقام األول، إىل جانب أقل من كائن طبيعي أو كامل العامل الطبيعي برم

احلياة الواعية )أنشطة احلياة "الالإرادية" اليت ال يتم التحكم هبا عن وعي من خالل وعي احليوان الفردي( اليت 
أتمل صامت. اجلوانب ذات الصلة يف العامل املفهوم، وتدخلهم يف فعل  -يف نوع من الرؤية املتضائلة -تشاهد

وهكذا، فإن كل جانب من جوانب العامل الطبيعي، حىت أكثر أجزاء املادة الالعضوية وغري العضوية ظاهراًي له 
حلظة أبدية إهلية. على الرغم من كل ما يرتبط ابلفلسفة األفالطونية احلديثة من غيبيات، إال أن األمر حيتاج 
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نه كان هلذا السبب مكااًن جيًدا ومجياًل بشكل أساسي، وهو إىل التأكيد على أن العامل املادي الذي يسكنو 
 .نتاج جهد العناية الفائقة والقوة اإلهلية ويستحق اإلحرتام 

 

 املادة  .5

بدون ضوء، لن يكون من املنطقي التحدث عن الظالم. يف الواقع، لن يكون هناك شيء إمسه الظالم، حيث 
الطريقة اليت يكون فيها الظالم هو نتاج اثنوي للضوء، وهذا أمر أن الظالم هو غياب الضوء وعكسه. بنفس 

مهم، كما يقول االفالطونيون اجلدد، ليس سوى منتج اثنوي لإلنبثاق الديناميكي األول. يف الواقع، هذا هو 
احلد الذي تستنفد فيه الطاقة املنقولة يف سلسلة األنشطة الداخلية واخلارجية على خمتلف مستوايت الواقع 
نفسها وتنتهي. فكما أن الظالم ليس لديه القدرة على إظهار نفسه، وابلطريقة نفسها، مل يعد للمادة أي 
نشاط داخلي من شأنه أن يؤدي إىل نشاط خارجي إضايف. على هذا النحو، الضوء هو شئ سليب خالص، 

. ولكن األهم ابلنسبة إلينا هو  وبه تنتهي العملية األبدية لإلنتاج املتتابع ملستوايت أقل من الواقع ابلضرورة
اجملال الذي يصبح فيه نشاط الروح من الوعي مدهًشا ومدروًسا. قد يكون من اخلطأ القول أن املادة غري 
موجودة على اإلطالق، أو أهنا ليست شيًئا. وفًقا هلذه النظرية، وعلى أي حال، أن املادة هلا وجود، ولكن 

ظاهرة هامشية من  -بداًل من ذلك-لواحد مع آاثر خاصة به. وهو ليس كمبدأ وجودي منفصل متميز عن ا
حياة الروح، وهو منتج اثنوي من نشاط العوامل العليا من الكينونة. على هذا النحو، فإنه ال يوجد شيء، سوى 
كيان ال معىن له متاًما وبال شكل. كان من املقدر هلذه العقيدة اإلقطاعية إاثرة اجلدل يف وقت الحق بني 

 األفالطونيني اجلدد، عندما اقرتح أن تكون املادة على األقل ملًكا لثالثية األبعاد غري حمددة.

 
وقد كانت العقيدة األكثر إاثرة للجدل املرتبطة ابملادة هي تفسري الشر. حاول أفلوطني التمسك بوجهة النظر 

ظيمة من الكينونة القادمة من األعلى  مبا يتفق مع علم األنطولوجيا أبكمله، أنه يف أي وقت يف السلسلة الع
يظهر أي شيء ميكن اعتباره شرًا أو سبًبا للشر. ومع ذلك، من الواضح أن الشر وال سيما الشر األخالقي، 
هو جزء من جتربتنا للعامل، وجيب تقدمي تفسري حول املكان الذي نشأ منه. كانت إجابة بلوتينوس هي أن الشر 

بط ارتباطًا وثيًقا ابملادة. ومع ذلك، فاملادة ليست جوهر مستقل للشر يف أي ينشأ من حتت وليس فوق ويرت
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من املعاين يف الدايانت املانوية أو الغنوصية، ألنه ال ميلك قوة فاعلة من تلقاء نفسه. بداًل من ذلك، ينشأ 
أدانه، بداًل من العامل  الشر حيثما وأينما توجه الكائنات العليا، وال سيما البشر، اهتمامهم حنو العامل املادي

اجللي أعاله، وعندما يعرتيهم قلق شامل حياله. إن النظر إىل األسفل، كما كان، بداًل من األعلى فيما خيص 
الوعي واملاهية اإلهلية، هو ما يلوث النفس وجيعلها شريرة أخالقًيا. على الرغم من أنه من املفاجئ مقدار القوة 

األخالقي الذي توفره هذه النظرية، فقد ظل مثريًا للجدل حىت بني األفالطونيني التفسريية لطبيعة ووجود الشر 
اجلدد. كرس برقلس، يف القرن اخلامس ، أطروحة كاملة لتربئة أفلوطني على هذه النقطة. ختلى بروكلس عن 

قيقي للفساد مصرًا على االحتمال احل -وخالف أوغسطني قبله  -الفكرة املرحية عن اخلري اجلوهري لإلنسانية 
 األخالقي للروح البشرية.

 

 األخالق .6  

حنن البشر، مع وجود أجسادان نعترب جزء من العامل املادي. ولكن األهم من ذلك، حنن كائنات حية ميكن أن 
تضع أنفسنا يف مواجهة حاجات واهتمامات اجلسم ونفكر يف حالتنا اخلاصة. ليس هناك ما هو جمرد مادة 

، ذلك وفًقا لألفالطونية احلديثة، وابلتايل لدينا ما أطلق عليه القدماء "الروح". وعالوة قادرة على فعل ذلك
على ذلك، تعمل أرواحنا على مستوى من الوعي والذكاء الذي يفوق اإلدراك جلميع املخلوقات األخرى. 

االفالطونيون  أخريًا، متاًما مثل كل شيء آخر، حنن أشخاص نتحد ونتشارك، مرة أخرى، كما سيعربر عنها
 اجلدد، يف شكل االحتاد.

 
نظرًا لوجهة النظر هذه، فإن الوجود البشري يشكل متثياًل الفًتا للكون ككل، وهو صورة مصغرة يتم فيها دمج 
مجيع مستوايت الوجود )الوحدة والوعي والروح والطبيعة واملادة( يف فرد عضوي واحد. أخذ األفالطونيون اجلدد 

ننا، متاماً مثل الصرح الكوين أبكمله، "قد جاء من فوق". إن اإلنسان إذن ليس يف املقام هذا إشارة واضحة أب
األول كيااًن اجتماعًيا أو سياسًيا، بل كائًنا إهلًيا، ومل يُنظر إىل غرض احلياة كثريًا يف مترينات وبروفة من الفضائل 

كن يف السعي إىل "إعادة اإلله فينا حنواإلهلية ككل" التقليدية اليت تعطي املعىن واجلودة لتفاعلنا مع اآلخرين، ول
 (.2، كما شدد أفلوطني على أتباعه يف آخر حلظة عند موته )رخام البورفريي ، حياة أفلوطني 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  15

تعرتف األخالق األفالطونية ابألمهية االجتماعية والقيمة ملا يسمى ابلفضائل الكاردينالية )العدالة واحلكمة  
ة(  لكن الوظيفة الرئيسية للفضائل تكمن يف تنقية وإعدادان لعالقة فردية أكثر أمهية  وذلك واالعتدال والشجاع

املبدأ األول نفسه. لذلك، فإن املبادئ األخالقية لألفالطونيني  -اليت هي يف النهاية-جبانب  الوعي اإلهلي 
ممكن إنسانًيا، ولكن ليس أقل من اجلدد تعتين ابلفرد، فاهلدف ليس استيفاء احلياة اليومية ضمن حدود ما هو 

ابملعىن األكثر توسعية، أال وهو التأليه. من غري املستغرب أن يكون الطريق إىل اخلالص هو احلياة يوداميونيا 
الفلسفية، وهو جهد خملص وشاق للعقل للعودة إىل الوراء وإىل األبد إللغاء أي خماوف للجسم. وعلى هذا 

دد حيتجون بشدة على العقيدة املسيحية يف ذلك الوقت، وهو أن خالص األساس، كان األفالطونيون اجل
 اإلنسان قد حتقق ابلفعل من خالل حياة وموت رجل يقدس ابعتباره ابن هللا.

 

 التطورات يف وقت الحق من العصور القدمية .7

 
دة صياغة التزاماهتا يف الوقت الذي تعرضت فيه احلكمة املعتربة يف اليوانن وروما لضغوط متزايدة من أجل إعا

يف مواجهة موجات من احلركات الروائية اليت تدعي احلقيقة الومهية، سعى االفالطونيون إىل حتسني تعاليمهم 
مثل أفالطون  -ولرتسيم اهلندسة امليتافيزيقية للعامل كما رأوها. مل يعد يكفي أن نتمسك ابلقضااي الفلسفية

واستكشافية. ولكي يتم مساعها يف سوق األفكار التنافسية بشكل  بروح جادة -وشيشرون وإىل حد ما أفلوطني
متزايد واملليء ابلرجال املقدسني من كل نوع ومزاج، كان جيب وضع وجهات النظر بوضوح وبشكل منهجي. 
يف بعض مظاهره الالحقة، مثل الرواقية واألبيقورية قبلها، اجنرفت األفالطونية احلديثة حنو املدرسة  واشتهرت 

 بناء النظام العقائدي. يف

 
على طول الطريق، مت إدخال مجيع أنواع التنقيحات والتعديالت من التسميات. مت وضع التمييز داخل أقنوم 
الوعي والسلوك من أجل حماولة تغيري التحوالت من مستوى إىل آخر. نشأت صناعة كاملة من التدريس 

وء االلتزامات األساسية لألفالطونية احلديثة. مت رفع بعض والتعليق لتفسري ألفية من الفلسفة اهليلينية يف ض
أسالف الفالسفة السابقني إىل وضع السلطات شبه املعصومة، ومتت قراءة نصوص أفالطون وأرسطو بشكل 
شامل، وحتليلها جبدية ومواءمتها دون هوادة. وأخريًا، يف حماولة لوقف املد املتصاعد جلميع أنواع طوائف نشر 
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يت ملئت اإلمرباطورية الرومانية بعدئذ، مت جلب التقاليد الدينية القدمية لليواننيني وخاصة املصريني اخلالص ال
(،فإن 363إىل املذهب وأعطوا مغزى ومعنًىا جديًدا. ولكن بعد املوت املفاجئ لإلمرباطور جوليان )

 موجة املد واجلزر يف العامل املسيحي. االفالطونيون اجلدد مل يعد هلم أي من هذه اجلهود القادرة على الصمود أمام
 

مت حل اجملموعة األكثر نشاطًا من األفالطونيني اجلدد، الذين يعيشون يف أثينا وما زالوا ملتزمني ابلطقوس 
، واليت أسفرت عن إغالق األكادميية األفالطونية. 529القدمية يف أعقاب تشريعات اإلمرباطور جستنيان البالغة 

هليلينية واستمر تدريس التخصصات املصاحبة هلا يف اإلسكندرية والقسطنطينية حىت هناية استمرت الفلسفة ا
القرن السادس، ولكن تدريسها كان من قبل أانس اعتنقوا أو تعايشوا مع الدين اجلديد.وبنفس القدر،  طمس 

قيقي لألفالطونية احلديثة الغزو العريب يف القرن السابع مالمح االفالطونية احلديثة واستوىل، لكن اإلحياء احل
حدث عندما قدم مجاعة اإلنسانوية كنوز اليوانن العتيقة املتأخرة إىل متاحف عصر النهضة يف إيطاليا وفرنسا 

 وأملانيا.
 

 . التأثري8

 
ب إهنا حقيقة ال ميكن إنكارها، على الرغم من أنه اندرًا ما يُعرتف هبا يف أايمنا هذه، إال أن النظرة العامة واملذاه

األساسية لألفالطونيني اجلدد أثبتت أتثريًا كبريًا للغاية طوال اتريخ الفلسفة الغربية. من خالل أوغسطني 
( يف الغرب وآابء الكبادوكيني يف القرن الرابع )ابسل وغريغوريوس نيسيسا وغريغوريوس انزانز( 354-430)

وائل القرن السادس(، أثرت األفالطونية يف الشرق وكذلك الكتاابت الزائفة من ديونيسيوس األريوابجي )أ
احلديثة بعمق على ظهور التيار السائد وليس الالهوت املسيحي السائد )جون سكوت إريوجينا وتوماس 
األكويين ودونس سكوتس ومايسرت إيكهارت(. ابإلضافة إىل ذلك، ومن خالل أطروحة منحولة بعنوان الهوت 

الفلسفة والعلوم القدمية يف كل من دايانت اإلسالم )ال سيما من أرسطو، سهرل الفكر األفالطوينر تكامل 
 خالل الكندي والفارايب وابن سينا( واليهودية )موسى بن ميمون( .

 
خالل عصر النهضة، شهد التعليم اليوانين القدمي واألفالطونية احلديثة على وجه اخلصوص إحياء دراماتيكًيا 
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 ثويف الغرب يف أعقاب أعمال جيمستوس بلي
 (، وقبل كل شيء، مارسيليو فيسينو1472–1403(، بيسورين)1355-1452)
(، اليت أتثرت يف ترمجته وتفسريه ألفالطون وأفلوطني يف النصف الثاين من القرن اخلامس 1499- 1433)

عشر ليس فقط الفلسفة، ولكن أيًضا فن وأدب هذه الفرتة. قد يكون من الصحيح القول أنه حىت أكثر من 
أفالطون وأرسطو أنفسهم أفكار األفالطونية احلديثة استمرت يف التأثري على املفكرين الغربيني يف  كتاابت

اإلقناع املثايل، مثل الكامبليون األفالطونيني )الذين كانوا حًقا أفالطونيون جدد( مثل اليبنتز وهيجل وشيلينج 
 حلصر.وفيشت و برغسون واتيالرد دي كاردين وذلك على سبيل املثال ال ا

 
إن اتريخ األفالطونية احلديثة حىت يومنا هذا هو أكثر تنوًعا وتعقيًدا إىل حٍد ال ميكن حتقيقه يف مقالة متهيدية 
مثل هذا. على الرغم من انتشار أنصار هذا النموذج املطورر من األفالطونية يف مجيع الفرتات التارخيية للفلسفة 

كتسبت األفالطونية احلديثة اليوم مسعة كوهنا أتملية ومبهمة إىل حد اخلطأ. الغربية منذ العصور القدمية املتأخرة، ا 
مل تساعد االلتزامات الفلسفية احلديثة على التجريبية والوضعية املنطقية وحتليل اللغة كثريًا يف الوصول إىل تقييم 

القاعدية املعاصرة حيث متيل حكيم لتلك حلركة ونقاط قوهتا ونقاط ضعفها واالكتشافات العلمية املثرية للمادية 
لردع الطالب عن حىت حماولة إجياد طريقهم إىل عامل األفالطونية احلديثة. رمبا يكون هناك سبب آخر جيعل 
هذا النوع من التفكري يصدم عامة الناس ابعتباره تفكيد غامض وغريب قد يكون أن األداين اإلبراهيمية، حىت 

ر لكل الوجود، لكنها تصور هذا املبدأ على هيئة شخص وصانع. هذه لو فرضت مبدأًا إهلًيا واحًدا كمصد
 كبري  جبهد املاضيون الوثنيون املفكرونالبقااي من التجسيم ما قبل الفلسفي تتجاوز األسئلة الصعبة اليت كافحها 

ن أنه ليسوا يفرتضو  مادي غري مبدأ من واملعقد املتنوع املادي العامل وجود لتفسري سعوا عندما إجابة لتقدمي
 سوى مبدأ واحد.
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