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 إكليمنضس اإلسكندري
 Clement of Alexandria /Clément d’Alexandrie  

 ( :215/216حنو - 140/150حنو )
 حياتو، مؤلفاتو، فكره

 حياتو- أوال
م يف أثينة أو اإلسكندرية، بعد 140/150 ولد إكليمنُضس اإلسكندري من أبوين وثنيني حوايل

دخولو ادلسيحية تتلمذ يف الفلسفة على يد أشهر ادلعّلمني يف اليوانن وجنويب إيطالية وسورية وفلسطني 
 استقّر يف اإلسكندرية حيث تتلمذ للمعلم ابنتيُنس، مث فتح ىو 180/190حوايل سنة . واإلسكندرية

نفسو مدرسة فلسفة يقصدىا ادلثقفون من وثنيني ومسيحيني، وتكّرس لتأليف كتبو، وال يعرف ىل رسم 
 .كاىنا

 حصل اضطهاد سبتيُمس ساويرس، فاضطر إكليمنضس إىل مغادرة اإلسكندرية 202/203يف سنة 
وىناك تويف . عند صديقو ألكسندرس، الذي أصبح أسقف أورشليم (أو كباذوكية؟)والذىاب إىل فلسطني 

 . كما يتبنّي من رسالة وجهها ألكسندرس إىل أورجيانس216/ 215قبل سنة 
كان إكليمنضس مدافعا عن الدين ادلسيحي وفيلسوفا وشارحا للكتاب ادلقدس والىوتيا عقائداي، 

[ 380اتريخ الفكر ادلسيحي عند آابء الكنيسة، ص ].كما كان أيضا واعظا والىوتيا أخالقيا
لكن البااب بندكتوس الرابع عشر حذف امسو من ثبت القديسني . وصفو ادلؤلفون القدماء ابلقديس

. الرومانيني، وُعّلل ذلك أبنو حىت القرن احلادي عشر، مل ينلو تكرمي قط من السلطات الكنسية احمللية
[ 2/358فلسفة الفكر الديين ]

 مؤلفاتو- اثنيا
 الثالثية- أ

 اإلرشاد لليواننيني- 1
 فصال حيّث فيها ادلؤلف اليواننيني على الدخول يف ادلسيحية، ففي الفصل األول 12حيتوي الكتاب 

مث من الفصل . يرسم لوحة شاملة للمسيح ولتدبري اخلالص والفداء، كشهادة دلا يعنيو كلمة هللا لإلنسان
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ومن الفصل الثامن إىل الثاين عشر حيّرض على قبول . الثاين حىت السابع ينتقد اعتقادات الوثنيني وطقوسهم
إىل االرتداد إىل الكلمة ادلتجّسد والتألّو معو، فهو ادلعّلم الذي يفوق - حسبو–نداء اإللو الذي يدعوىم 

 .مجيع ادلعّلمني والفالسفة اليواننيني
 اارريّب - 2

يف - حسبو-، موجو إىل معّمدين، فاهلل (كتاب اإلرشاد)ىذا الكتاب تتمة منطقية للكتاب السابق 
عنايتو ابلناس أرسل إليهم ادلسيح، مربيهم ومعّلمهم األخالقي، الباب األول يشيد ابلطفولة الروحية وابجلدة 

. ادلسيحية، والباابن الالحقان ينطواين على رسوم مفّصلة توّجو سلوك من أراد أن يكون مسيحيا حقيقيا
 .وينتهي الكتاب ابلنشيد الشهري للمسيح ادلخلص

 ااتفرقات- 3
 . مجع يف ىذه ادلتفرقات كل أفكاره عن ادلعرفة ادلسيحية

 يف حياة ادلسيحي، منذ تبنيو  logosعمل كلمة هللا  (اإلرشاد وادلريب وادلتفرقات)وتصف ثالثيتو 
 .إمنا يؤلّو اإلنسان والعامل- حسبو–للمسيحية حىت ادلعرفة أو احلياة الكاملة، فالكلمة 

 مؤلفات  أقل أمهية- ب
" من ىو الغين الذي سيخلص؟": عظة بعنوان- 

، ومها كتاابن "اخلالصات النبوية"، وىو غنوصي من أتباع فالنتيانس، و"مقتطفات من ثيوذوتس"- 
 .حيتواين على مقتطفات من كتب الغنوصيني وعلى تعليق عليها

يذكر يوسابيوس أن إكليمنضس كتب تفسريا للكتاب ادلقدس بعهديو يف مثانية : كتب مفقودة- 
، ومقالني عن الصوم والنعمة، "إرشاد للمعمدين حديثا": رللدات، وكتااب عن الفصح، وكتااب آخر بعنوان

 [ وما بعدىا380اتريخ الفكر ادلسيحي عند آابء الكنيسة، ص ].وكل ىذه ادلؤلفات قد فقدت

 فكره- اثلثا
يعّد إكليمنضس أول مفكر مسيحي اشتّد وأسهب يف حتبيب الفلسفة، وكان إحلاحو ردا على حركة 
قوية قامت ضدىا يف أحناء الكنيسة، رأت يف الفلسفة بدعة أثيمة ابتدعها الشيطان لتسميم حياة البشر، 
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ودعت إىل اإلميان الساذج، وكان اخلالف بني اخلاصة والعامة على أشده ابإلسكندرية، وقد عمد 
 خوفو من "إيرينايوس"إكليمنضس إىل االستعانة ابلفلسفة حلماية اإلميان وتوطيد دعائمو، ومع أنو شاطر 

هتلني ادلسيحية فإنو مل يكتف مبوقف سليب من الغنوصية كما فعل معاصره بل اختذ موقفا إجيابيا منها، 
 بل تلمس آتلفا بينهما  gnosisفحاول الربىنة أن الغنوصية احلقيقية ال جتد أي تناقض بني اإلميان وادلعرفة 

يؤدي إىل مسيحية كاملة وغنوصية حقيقية، فاإلميان ىو أساس الفلسفة وبدايتها والفلسفة تعني ادلسيحي 
 .على تفهم إميانو تفهما معقوال كامال

إهنا ليست كل ما قال فالسفة اليوانن، ولكنها كل ما ": ما الفلسفة؟ أجاب: وإذا سئل إكليمنضس
صديق احلقيقة ادللهم من "واألفالطونية عنده خري ادلذاىب، وأفالطون . "قيل من حق يف أي مذىب كان
 يقصد أفالطون صاحب اآلراء ادلتفقة مع ادلسيحية واليت يصطنعها ىو "هللا، أو الذي يكاد يكون ملهما

ابلفعل، وىو ينقل عنو نصوصا مطولة، ومصدره األكرب كتب فيلون، مث ىو يفيد مما وجد عند الرواقيني من 
 .حتليل دقيق للفضائل والرذائل، ويلّطف من شدهتم، وينبذ سائر آرائهم

أما أرسطو، فلم يعرفو إال بواسطة سيئة نقلت إليو أن أرسطو طبيعي جيعل من هللا نفس العامل، ويقصر 
العناية اإلذلية على العامل العلوي حىت فلك القمر، فرأى تناقضا بني ىذين القولني؛ ألنو إذا كان هللا نفس 

أما أبيقور فهو أمري ادلادية  واإلحلاد، مؤلو اللذة، ال يستحق غري . العامل، فيلزم أن العناية شاملة للعامل أمجع
وىكذا مل يعد إدلام . وكذلك ادلذاىب الطبيعية اليت سبقت سقراط، فإهنا فلسفية مشوىة فاسدة. اإلزدراء

لكل ما قيل من حق يف أي "إكليمنضس ابلفلسفة اليواننية ما كان متداوال يف أايمو، فكام رلال ختريّه 
 . مقصورا يف الواقع على األفالطونية والرواقية"مذىب كان

وخبصوص آرائو ادلتعلقة ابإللو، يرى أن كل عقل مستقيم يف نفس فاضلة يؤمن بوجود هللا، اإلميان ابهلل 
أما يف العامل فإن النظام يدلنا على ضرورة ادلنظِّم، . نتيجة استدالل واضح سريع آباثر هللا يف العامل ويف النفس

وأما النفس اإلنسانية، فهي مرآة هللا . كذلك تدلنا القوى الفعالة يف ادلوجودات على ضرورة علة فاعلية أوىل
ويلّح يف إثبات وحدانية هللا ضد الثنائية الغنوصية، ويرجع دليلو إىل أن هللا . مبا اختصت بو من عقل وإرادة

أما ماىية هللا، فيمتنع علينا تعريفها، وال . ىو ادلوجود الكامل، وأن كمال الوجود ال يكون إال يف واحد
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يوسف كرم، اتريخ الفلسفة  ]... كالرواقيني، بل جيب القول إنو أبو عموم األشياء"ابلكل"ينبغي تسميتو 
   [ وما بعدىا112أسد رستم، آابء الكنيسة، ص.  وما بعدىا299اليواننية، ص

 :للتوسع

ادلطران كريلس سليم بسًتس واألب حّنا الفاخوري واألب جوزيف العبسي البولسي، اتريخ الفكر 
 2001، 1ادلسيحي عند آابء الكنيسة، منشورات ادلكتبة البولسية، بريوت، ط

ط، .ىال رشيد أمون، دار القلم، بريوت، د: يوسف كرم، اتريخ الفلسفة اليواننية، راجعتو ونّقحتو
 ت.د

  1990، 2 آابء الكنيسة، منشورات ادلكتبة البولسية، بريوت، طأسد رستم،

الشيخ : لويس جارديو وجورج قَنوايت، فلسفة الفكر الديين بني ادلسيحية واإلسالم، نقلو إىل العربية
 1967ط، .صبحي الصاحل واألب فريد َجرب، دار العلم للماليني، بريوت، د

 4، ج1981القس حنا جرجس اخلضري، اتريخ الفكر ادلسيحي، دار الثقافة، القاىرة، 

العصر ادلدرسي ادلبكر يف القرون اخلمسة األوىل، دار : عصمت نصار، فلسفة الالىوت ادلسيحي
 2008، 1اذلداية، ط


