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 الملخص 
الفيلسننوا اليوننناني طأن  نننون ،  –ملنننإل اإل نن    –إن مننن أم ننم الف  ننفة 

ولقننند دعنننندة  نلسنننفة أن  ننننون لتينننتع جوانننننا نلسننن ية متعنننندةة، أهت نننا ملننننإل 
امنا،، متفقننة اإل ن   نكنرة األلوةينة، ولقنند كانن  نكنرة األلوةينة مرنندم مت نو ة دت

حيث إن الف  فة منن  ني أكثر جوانب ا مع الفكر الديري لدى ملتاء األةيان،
 -دعننننالإل –  ننننون ةمنننناهللام وجننننوة   ولقنننند أ  ننننإل أن  بعنننندم يلقبوننننن، بنننناإلل ي،

بجتينننع صنننفا   -دعنننالإل –نا نننتدل ملنننإل وجنننوة   بعننندة أةلنننة ، ووصننن    
الكتال، هناا ودعند ن رينة التثنع مرند أن  نون القنواف الفلسنفي التني دقنوف ملين، 
ن ريت، ني الفلسفة اإلل ية والعقلية، نلقند نرنإل نلسنفت، ملي نا، و ين  ننين التثنع 

هنننو مثنننال الالينننر، و   –دعنننالإل  –ن نلسسنننفت، اإلل ينننة منننن  ريننن  أن   ويننني
ويقننننوف  يفعننننع اليننننر ملننننإل اإل نننن  ، وةلننننن دتننننث ، للعدالننننة والعرايننننة اإلل يننننة،

أن  ننون نتفصننيع دنناف لفكننرة اليننر منندانعا، مننن ويريننة اإللنن،، و ننوا أقننوف ننني 
 الترا ا. بالتحليع والرقد  ني نلسفة أن  ون  بعرض هام األنكا  ةلن البحث 

وقنند ادبعنن  ننني البحننث الترنناه  التاليننة: طا  ننتقراهللاي ، الوصننفي ، التحليلنني ، 
 الرقدي   

نني نلسنفت،، حينث الرياضنيا  مدى أهتينة ملنم  ودوصل  إلإل الرتاهللا  التالية: 
ملننننإل  -التتتثلننننة نننني الرياضننننيا   - سنننا ة والوضننننوبإضننننفاء  وب البيحننناول 

mailto:Alyazhary@gmail.com


 

1978 

ية عند أفالطون وعالقتها باملثل، دراسة حتليلية ملثال اخلريفكرة األلوه  

لتحاو   أن  ون األثنر البنالف نني ةمنم األةلنة ملنإل لقد كان  ،  نلسفت، العقلية
لفلسنفة أن  نون العقلينة   وجوة  ، ونست يع القول: بأن أكثر الفلسفا  مديرة

بصننفا  الكتننال، وكاننن   -دعننالإل –حنناول أن  ننون وصنن   ، وقنند ةواإلل ينن
لقننند كنننان لنننرأي ةلنننن الوقننن ، و ن ردننن، ل لننن، أ قنننإل منننن التصنننو  اليونننناني نننني 

ني التثع أثرا، بالغا، ني نلسفت، اإلل ية، حيث إن، نرإل نلسنفت، اإلل ينة   أن  ون 
، وأقترب التقا نة نين دراث أن  نون نني ني مثال الالير ملإل نكرد، ني التثع

ة اإلل ينننة ننننين أن  نننون العدالننناأللوةينننة وينننين الفلسنننفا  ال حقنننة لننن،، مثنننع : 
ن.الفلسننفة اإلل يننة نننين نكننرة اليننر نننين أن  ننون والقنندي  أو س ي والتعتزلننة، 

 أن  ون وانن  يرا.

-ا  تقراهللاي  - مثال الالير  -أن  ون    -األلوةية    نكرة:  الكلمات المفتاحية
 .الرقدي –التحليلي  -الوصفي 
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Abstract: 

One of the greatest philosophers of all time is the Greek 

philosopher Plato, and Plato's philosophy has varied to 

include many philosophical aspects, the most important of 

which is the idea of divinity, and his idea of divinity was 

well developed, in most respects in accordance with 

religious thought among religious scholars, since 

philosophers after him call him divine, and Plato laid the 

foundations of God's existence - Almighty - inferred the 

existence of God in several ways, and described God as 

all. The theory of plato's ideals is the philosophical 

strength on which his theory of divine and mental 

philosophy is based, he built his philosophy on it, and 

linked the saying with his divine philosophy by saying 

that God is the example of good, and does not do evil at 

all, representing justice and divine care, and Plato is fully 

detailing the idea of evil in defence of god's charity, and I 

will present these ideas in Plato's philosophy of analysis 

and appropriate criticism. 

The research has followed the following approaches: 

(inductive, descriptive, analytical, critical)  

I came to the following conclusions: how important 

mathematics is in his philosophy, where he tries to bring 

simplicity and clarity - represented by mathematics - to 



 

1980 

ية عند أفالطون وعالقتها باملثل، دراسة حتليلية ملثال اخلريفكرة األلوه  

his mental philosophy, Plato's attempts have had a great 

impact in supporting evidence of God's existence, and we 

can say that the most philosophy owes to the philosophy 

of AFL Plato tried to describe God as perfect, and his 

view of God was superior to the Greek perception at the 

time, and Plato's opinion of the saying had a profound 

impact on his divine philosophy, as he built his divine 

philosophy in an example. Goodness on his idea of ideals, 

and I suggest comparing Plato's legacy in divinity with his 

subsequent philosophies, such as: divine justice between 

Plato and the Retired, the idea of evil between Plato and 

St. Augustine. 

Keywords: The Idea of Divinity - Plato - Example of 

Good - Inductive - Descriptive - Analytical - Critical. 
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 المقدمة  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمددد ر را العددالميا، والوددالة والىددالر علددر أيددر  المرسددليا، 

 .ورحمة هللا للعالميا، سيدنا محمد وعلر آله وصحبه أجمعيا

 أما بعد

فلقدددد ميدددن هللا ابنىدددان بالعقدددل، فكدددان مدددا أع ددد  نعددد  هللا علدددر 
ابنىان، التي يتمين بها عدا ييدرم مدا الكاتندات، وطواسددته يددري الكليدات 

إلدر إدراههدا  ةإن ما أع   المىداتل التدي تىدعر العقدول جا ددوالجنتيات، و 
 ي مىاتل األلوهية، التي تىمو بالعقل البشدر،، وتجعلده ينتقدل مدا تفكيدر 

ه يشدعر بوجدودم ابنىداني، علدأقل إلر تفكير يهن أعماق العقل البشر،، وج
الدد ، نددان منشددل التفلىددل، فددسن الفكددر يىددمو مددا علددة إلددر أ ددر  إلددر أن 

موجدود مدلدم مىدتبا ب اتده عدا جميدل العلدل،  د ا الموجدود لده  ينتقل إلر
ما صفات الخير والكمال مدا لد  ي دا لموجدود سدوام، فكدل  يدر  دو منتهدام 

 وعلته.

ولقد يبلت مىللة أفعال ابلده ومدا يتعلدم بهدا مدا الخيدر أو الشدر  
هثيرًا ما الفالسفة، في يدتر العودور التدي مدر بهدا التفكيدر الفلىدفي، وإن 

الفيلىددو  اليوندداني  قضددايا األلوهيددة دد  الفالسددفة المدددافعيا عددا مددا أع
 –تعددالر  –)أفالطددونح حيدده إندده انتهددي فددي فلىددفته ابلهيددة إلددر أن هللا 

مودر للخير، ليس مودرًا للشر، وقد حاول طرح  د م القضدية عدا طر دم 
التوفيددم بدديا قولدده بالمثددل وفلىددفته ابلهيددة، فدداو عنددد أفالطددون  ددو مثددال 
الخيددر، الدد ،  ددو يايددة جميددل المثددل، ومددا  ددالل ذلدد  يددلتي مو ددو   دد ا 
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دراسددة  " األلوهيددة عنددد أفالطددون  وعالقتهددا بالمثددل،البحدده تحددت عنددوان:  
   و شتمل البحه علر مقدمة تتناول ما يلتي: ليلية  لمثال الخير "تح

   أوالً: إشكاليات البحث:  

عند أفالطون عدة إي اليات تتعلم بفلىفة   يدرح البحه في مثال الخير 
 أفالطون ابلهية:  

يولي أفالطون البحه فدي مىداتل األلوهيدة ا تمامدًا نبيدرًا، و درطا بينهدا   –1
ة  دد م المثددل،  ددو قمدد –تعددالر  –وطدديا رأيدده فددي المثددل، عددا طر ددم أن هللا 

الواقعية ، إال أن فكرة المثل تعد فكرة تجر دية، ينقوها ال ،  و مثال الخير
ته رواجدًا بديا والىؤال ال ، يم ا طرحه  نا،  ل القت فلىدف  ،إلر حد نبير

  األوساط الفلىفية؟ 

 د م  القدتيمثل   ا الىؤال إي ااًل يتمثدل فدي الفلىدفة األفالطونيدة 
لهدا ومعدار ، فية مدا بديا مؤ دد  قادًا يديدًا بديا األوسداط الفلىدانت  الن ر ة

 الرطا بينها وطيا مىاتل األلوهية.الفكرة و  بتو يح   ميقور البحه 

ابلهية فلىفة تفاؤلية إلر حد نبير، حيده   حأفالطون )لقد نانت فلىفة    -2
وأود  فيده أهمدل  الكدون، الد ،  ندسده  و مهندد  –تعالر –ن هللا أبينت  

ن ددار مم دددا، إال أن العدددال  الددد ،  لقددده هللا يحتددو، علدددر قددددر مدددا الخيدددر 
، فمدا موددر الشدر الموجدود فدي العدال  ؟  يمثدل  د  الىدؤال إيد الية والشر

يحدداول البحدده ابجابددة علددر ذلدد  مددا  ددالل  هبيددرة فددي فلىددفة )أفالطددونح،
 فلىفة أفالطون ابلهية. 

لقد قار أفالطون بو ل المباد،ء العقلية للمىداتل المتعلقدة بوجدود هللا   -3
 سددتفادوا مددا فلىدددفته،الفالسددفة مددا بعدددم قددد احيدده إن نثيددرًا  –تعددالر –
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إذا  متىدداتاًل: و قدارن بديا وجدود هللا وطديا صدفاته عدا طر دم  د م الفكدرة، 
وندل مدا  دو جميدل،   ،فسنه يجب أن ي ون  يرًا ومودرًا للخير  ،إله  ثمة  هان

وتمثددل  دد م المىددللة إيدد الية ابتدددأ ا )أفالطددونح وجدددد طرحهددا )القددديس 
 أويىدياح مىتفيدًا ما طرح )أفالطونح.

 :  يهدف البحث  إىل بيان ما يلي:  أهداف الدراسةثانيًا:  
فة )أفالطونح ابلهية بش ل عار والتعر  علر مثال الخير  فلى بيان  أوالً: 

 عندم بش ل  اص.

بيان رأ، )أفالطونح في المثل، ودرجاتها، انتهاًء بمثال الخير   ثانيًا:
 عندم.

الباتية في لقد نان )أفالطونح ما أ   الفالسفة المدافعيا عا العلل    
مقابل العلل المادية، و و إذ يفعل ذل  فسنه يقور بدفل فكرة وجدود هللا دفعدة 

 قو ة إلر ابمار، وما  نا يهد  البحه إلر بيان   م المىللة.

أقددور بعددر  أ ميددة دراسددة  دد ا المو ددو  فددي ثالثااًا : أهةيااة البحااث: 
 العناصر التالية:

حضدًا تىدد الدر دم أمدار فر دم نبيدر إن فكرة هللا تعالر بوصفه  يرًا م  
ما الش اي، ال يا ينكرون وجود هللا تعالر استنادًا إلر  الشر الموجود فدي 

 العال ، فسذا نان  ناي إله،  ل  و  ير أر يفعل الخير والشر؟

إن فكرة الش  قديمة حديثة تمثلت قديمًا في فلىدفة الىوفىدداتييا،   ثانيًا:
الشدد اي، وتمثددل  دد ا الفلىددفات واقعددًا عوددر ًا، حيدده إن وحددديثًا فددي فلىددفة 
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العوددر الدد ، نعيشدده عوددر يمددوت بالشدد ، وتددلتي  دد م الدراسددة لت ددل سدددًا 
 منيعًا في مقابل الش  المتمثل في إنكار وجود هللا تعالر.

قديمة قدر الفلىفة نفىدها، طرحدت الماديدة قدديما فدي  ح1)إن المادية   ثالثًا:
، وقد قار ح3)متمثلة في الفىلفة األيونية  ح2)بل سقراط الفكر الفلىفي فيما ق

)أفالطدونح بنقددد  دد م الفلىدفات جميعددًا، ثدد  تددورت الماديددة تدددورًا ملحو ددًا 
بما يناسب نل عور وال تدنال الفلىدفة الماديدة تدبدر علدر العدال  الخدارجي 
الدد ، نعيشدده، وقددد اسددتعان فالسددفة العوددر الحددديه بفلىددفة أفالطددون فددي 

علل الباتيدة مقابدل العلدة الماديدة، وال تدنال  د م الفلىدفة تددع  وجدود دع  ال
 هللا بش ل نبير.

 
التاةينة، وي لن  نني  " التاها الاي يفّسر كع شيء با  نبا التاها التاةي هو      - 1ط

هنني الجننوهر الح،يقنني، يقولننون ان التنناةة وحنندها ملننم مننا بعنند ال بيعننة ملننإل منناها النناين 
الاي بن، دفسنر جتينع هنواهر الحيناة، وجتينع احنوال النرف . والتناها التناةي ن ناا التعرنإل 
مقانع للتناها الروحني الناي يثبن  وجنوة جنوهر مسنتقع منن التناةة، وهنو النروب". التعجنم 

 –اليننركة العالتيننة للكتننا   ،1994 -هننن  1414،  309/ 2جتيننع صننليبا ،  ،  الفلسننفي
 نيرو .  

 د امنن، باإللحنناة ، هننو الفيلسننوا الكبيننر  ننقراب ، ولنند بأثيرننا وحدننم ملينن، باإلمننداف   - 2ط
، وقد ش ر الفكر الفلسفي اليوناني نصفين، مردما حنول ةوأثر  مر، الحدتة ني  ن مبدر 

  لننرف  ألجننع دقويت ننا  مرنندما قننرأالبحننث ننني ال بيعننة إلننإل البحننث ننني االفكننر الفلسننفي مننن 
 ننقراب مد  ننة، نننع كننان  عبننا ة: "  امننرا نفسننن نرفسننن " ملننإل معبنند ةلنن ، لننم يدننن لنندى

 ،  63ص دننا يا الفلسننفة اليونانيننة ، يو نن  كننرف،حولنن، أيرتننا حننع.  اجننع ،  يجتننع الرننا 
 ف ، م بعة لجرة التأليف والترجتة والرير، القاهرة ، مصر. 1936، 1ب
 من البحث. 11 اجع، ص  -  3ط
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اتبعت في البحه المنا ج  املنهج العلةي املتبع يف البحث:  رابعًا : 
 التالية:

في مىاتل   حأفالطون )المنهج التحليلي: عا طر م التعر  آلراء  -1
األلوهية، والدراسة المىتفيضة لمثال الخير عندم )هللا تعالرح ونيف أن 

)أفالطونح رطا بيا مىاتل األلوهية، ومثال الخير، ن ل  تتبل بعض  
 األفكار، التي عر ها )أفالطونح إلر الوصول إلر   م األفكار عندم. 

بما   بالتعقيب ،المنهج النقد، عا طر م الوقو  علر نل مىللة  -2
ىتلنمه طبيعة البحه، ن ل  أقارن بيا رأ، )أفالطونح والفالسفة ال يا ت

تحدثوا في المىللة محل الدراسة، نالمقارنة بيا مش لة الشر عند 
 )أفالطونح وطعض مفكر، ابسالر، وفالسفة العور الوسيا.

وثالثة   ، وتمهيد،تلتي  دة البحه في: مقدمة   خطة البحث: خامسًا:  
   فوول، و اتمة: 

 أما المقدمة فتشتمل علر ما يلي: 
 إي اليات البحه.  أواًل :
 أ دا  البحه. ثانيًا:

 ثالثًا: أ مية البحه.
 المنهج العلمي المتبل في البحه.  رابعًا:

  دة البحه.  امىًا:
 التمهيد ) التعريف بأفالطون (  

ويشتةل على     أفالطون :الفصل األول: وجود اإلله وصفاته في فلسفة 
 املباحث التالية:  
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 أ مية االستدالل علر وجود هللا عند أفالطون المبحه األول: 
 المبحه الثاني: أدلة وجود هللا عندم.
 المبحه الثاله: العناية ابلهية عندم. 

 . : صفات هللا تعالر عندمرابلال المبحه
 على املباحث التالية:    ويشتةل  الفصل الثاني: نظرية المثل: 

 المبحه األول: مفهور المثل.
 المبحه الثاني: توو ر أفالطون للمثل.
 المبحه الثاله:  واتص المثل عندم.  

ويشتةل على     الفصل الثالث:  مثال الخير في فلسفة أفالطون:  
 املباحث  التالية:  

 المبحه األول: العالقة بيا ابله ومثال الخير. 
 المبحه الثاني: عالقة الشر بلفعاله تعالر.  

   شتةل على:تو الخاتمة:  
 أ   ما توصل إليه البحه. –أ  

 أ   التوصيات.                -ا   
وصددل اللهدد  علددر سدديدنا محمددد وعلددر آلدده وصددحبه وسددل  والحمددد ر را 

 العالميا
  



 

1987 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 التمهيد 

 (  أفالطون  ) التعريف ب
ولدددد  ،رسدددتون، فيلىدددو  يونددداني نالسدددي يأرسدددتونليس بدددا أاسدددمه      

 ولددد م يمتددد إلددر أحددد ملددوي أثينددا،رسددتقراطية عر قددة، فددلبو أأفالطددون ألسددرة 
نددان ممارسددًا للر ا ددة، نمددا ،  ح1) ق.ر 427سددنة  أفالطددون علددر األرجددح 

الىياسدة، فقدد ندان بعدض ه تض أفدراد أسدر عدوقد مار  ب  ،للشعرهان محبًا  
 ح2)أفراد أسرته ما الدبقة الحاهمة في أثينا.

ا       العشر ا  حسقراط)التحم  سا  في  مجالىه    ،و و  يحضر  وأ   
سنة   وفاته  حتر  المعجبيا    ق.ر   399الفلىفية،  أيد  ما  نان  وقد   ،

ر ابىبب إعد  اسة؛يوتري الى  ،بىقراط، فقد نان ناقمًا علر ديموقراطية أثينا
اتول احسقراط)أستاذم   األرطعيا  في سا  وأنشل ح3)"الفيثايور يا"، و و   ،

 
، ، 155 اجننع ، الفلسننفة اليونانيننة ، دا يال ننا ومينند د ا، ة. أميننرة حلتنني م ننر، ص -  1ط
 ، ةا  قباء     للرير والتوزيع، القاهرة 1998،  1ب
 اجع، دا يا الفلسفة القديتة من الفكر اليرقي  إلإل الفلسنفة اليونانينة ، حريني عبنا    - 2ط

 ف، ةا  التعرنة الجامعية، األ درد ية، مصر.1999، 1، ،  ب354م يتو، ص
دناها التد  ننة الفيثا و يننة إلنإل الفيلسننوا الرياضنني الكبينر نيثننا و   وهننو نيلسننوا  - 3ط

 .ف وأ   نيثا و   مد  ت، التي مرن  بالتد  ة  570،   .ف  580يوناني ولد ما نين  
اإلي الية القديتنة، والتني كنان ل نا ةو  كبينر نني إ  ناء  ةمناهللام الفكنر الفلسنفي ال حن  ل نا 

 ني نلسفة أن  ون وأنلو ين.
، ةا  ال ليعنننننة ،  2006، 3، ب 480 اجنننننع ، معجنننننم الف  نننننفة، جنننننو    رانييننننني، ص

 لبران. –نيرو   



 

1988 

ية عند أفالطون وعالقتها باملثل، دراسة حتليلية ملثال اخلريفكرة األلوه  

، ال سيما في  لتعتبر أول معهد للتعلي  العالي القات  علر الجد  ح1)   أهاديمية
 ق.ر  388وق.ر   387الر ا يات ما بيا عامي 

واتودددل  ،عددديا يدددمسوقضدددر امندددًا ب ،إلدددر مودددر حأفالطدددون )ر سددداف     
 ،وقددرأ علددور الفلدد  وأصددول الح دد  واأل ددالق والتقاليددد ،بمدرسددتها الكنهوتيددة

ته الحدديه عدا مدد  اسدتفادوقد نانت مؤلفات أفالطدون تحمدل فدي طياتهدا  
تدوفي أفالطدون و ، ح 2)ق.ر  395ورحدل عدا مودر سدنة  ،ما علماء مور

 ح3)ق.ر. 348عار  

  

 
 نوى أنن، منن كنان يتنرةة ملنإل األكاةيتينة وبا  من أكاةيتية أن  نون لم دصلرا أي أ  - 1ط

كانن   ريقتن، نني  ،الصنغرى، وقند كنان نينر م بعنس الرسناءهم األثيرين، أهنع دراقين، وي نيا 
جلسننا  الحننوا  والتراقيننة  دوقنند كننان يتاللننع ة و  التعلننم بعنن ،األكاةيتيننة  ريقننة الحننوا 

بينننان والجننندل القإل و يياضنننيا  والفلنننن والتو نننالتدتوينننة، وقننند قننناف بعنننس العلتننناء بينننرب الر 
 والسيا ة والجغرافيا والتا يا، وي اا دكون األكاةيتية جامعة وم  التراث اليوناني.

ف، م بعنننة لجرنننة  1936، 1ب، 77 اجنننع، دنننا يا الفلسنننفة اليونانينننة ، أ. يو ننن  كنننرف ص
 التأليف والترجتة والرير، القاهرة ، مصر.

  نفس،، الصحيفة نفس ا. اجع، التصد   - 2ط

، ةا  العلننم  1991،  1، ب77 اجننع، دننا يا الفلسننفة اليونانيننة، ة. ماجنند نالننري، ص - 3ط
 لبران.-للت يين، نيرو 



 

1989 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

   : (1) حماورات أفالطون
وق  حأفالطون )لنان         المحاورات،  ما  نتب  نثير    ح أفالطون )د وصلت 

ناملة، نتب    إلينا  نانت  متخ اً   حأفالطون )وقد  محاورات،  ي ل  ما    علر 
محاورة   إال  لمحاوراته،  بداًل  اس   "النواميس" سقراط  ذنر  ما  تخلو  التي   ،

  اً سقراط، ولقد ا تار أفالطون أسلوا المحاورات، حيه تعد المحاورات جنء
در قة المثلر أن الحوار  و ال  حسقراط)الفلىفي، فلقد أ   عا    ما توورم

الفلىفية   بالقوة  محاوراته  مين  ال ،  األمر  الح يقة،  إلر  للوصول 
نونها سجالً  أهثر ما  فنية  قدعة  نانت محاوراته  فلقد   اً تار خي  والجمالية، 

نونها حافالً  ما  أهثر  فلىفية  محاورات  أنها  فيها  المالحظ  ما  نان   ،
يرًا ما بتنىيقها، فكث  مهتماً  حأفالطون )ا  بينه وطيا محاور ه، فل  ي    اياتح

دون  آل ر  مو ل  ما  يتح  ينتقل  لما  يمهد  يعر   عنه  ث  د أن  قد  ما 
 ح2)القار،ء للتشتت.

  

 
اَوَ ةُ  - 1ط اوَ م، طَو  الُتحنننَ ة، َوقننند  حنننَ ي الُتاَلاَ بنننَ َ ف نننن، ُة الرو نننال   والكنننَ َة و طُمَراَجعنننَ :" الُتَجاَوينننَ

اَوُ وَن"، والتحناو ة األن  ونينة ل نا }َدَحاَوُ وا:   وَن  وَيَتحنَ َرُ م  ، وهنم َيتَراَوحنُ َ َف َنينال َدَراَجُعوا الكنَ
  بام نننا الالننناص دقنننوف ملنننإل نرنننون ث ثنننة: الننند اما والتراقينننة والينننرب التر نننع، وأهنننم أةوا 
التحاو ا  األن  ونينة هنو  نقراب ، ود ندا التحناو ا  األن  ونينة إلنإل إه نا  الصنوا  

 نا، للسونس اهللاين.و 
دا  العنرو  منن جنواهر القنامو  ، مردانإل، الز ييندي دحقين  ، مجتومنة منن التحققنين،  

 . 82، و دا يا الفلسفة اليونانية ، أ. يو   كرف ، ص ،  ةا  ال داية 108/ 11
،  1988، 3، ب، 115 اجع، مع الفلسفة اليونانية ، محتد مبد النرحتن مرحبنا، ، ص- 2ط

 .با ي  –مويدا ، نيرو  مريو ا   



 

1990 

ية عند أفالطون وعالقتها باملثل، دراسة حتليلية ملثال اخلريفكرة األلوه  

 
 

 الفصل األول: 
 يف فلسفة أفالطون   وصفاته وعنايته وجود اإلله 

 ويشتةل على املباحث التالية: 
أهةية االستدالل   على وجود اهلل عند املبحث األول: 

 أفالطون. 
 عنده. وجود اهلل     املبحث الثاني : أدلة

 املبحث الثالث: عناية اهلل عنده. 
 : صفات اهلل تعاىل عنده. املبحث الرابع

  



 

1991 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 متهيد :  
الباية الع مر للفلىفة ونتاجهدا   إن البحه في قضايا األلوهية  و 

وجدود ابلده ونماالتده،  وإن ما أ   المىاتل التي تتعلم بابله  ي  ،األعلر
، التدار   ل الفكدر الفلىدفي مند  بددءحدد  يدوايإولقد نانت  د م ابيد الية  

التددورات ار  ىل ومبعده ثدورات الجددل والنقداس ومىدفلقد نانت منشل التفل
ية الع مر للبحه و دو الوجدود التي تعاقبت علر ال  ا ابنىاني، إنها البا

 ا الوجددود الدد ، فر دده العقددل ، إن  ددكددل موجددودالمدلددم والبايددة الع مددر ل
إلددر إقامددة  ر فددي بحثدده بل ددواء العقددل حتددر ا تددد ، ثدد  طفددم يىددتنيفر دداً 

 ددرورة ضددت تالدد ، اق ة علددر وجددودم  ددو ذاتدده القىدد  األعلددرالحجددج الحددر 
، ولقدد   ح1)البحه وجودم في الفلىفة الن ر ة أو البحه في ذات ابله تعالر

 بددلن أقددار اللبنددات األولددر فددي ،الددرد علددر منكددر، اآللهددة حأفالطددون )حدداول 
وأحاول أن أبيا أ مية ابستدالل علر وجدود هللا  -تعالر –وجود هللا   إثبات
ح فددي المبحدده األول: أ ميددة االسددتدالل علددر وجددود هللا عنددد أفالطددون )عنددد 

 أفالطون. 

ثدد  أقددار فلىددفة ن ر ددة مددا  اللهددا اسددتدا  أن يبددر ا علددر وجددود 
د منده مدا بعددم فدي عر ده  مىدتخدمًا أسدلوطًا حوار دًا، اسدتفا  -تعالر  -هللا

علر  حأفالطون )ألدلة وجود هللا ، وأقور ببيان ذل  في المبحه الثاني: أدلة 
 وجود هللا.

علددر العدالددة والعنايددة ابلهيددة مؤندددًا أن  حأفالطددون )داتمدًا مددا يؤنددد 
 –تشمل وت دل ندل موجدود مدا الموجدودات، وألن هللا  –تعالر    –عناية هللا  

 
ف  1947  -هن 1366، 1، ب 61 اجع ، ميدلة األلوةية ، ة. محتد     ، ص   - 1ط

 .، ةا  إحياء الكتا العريية



 

1992 

ية عند أفالطون وعالقتها باملثل، دراسة حتليلية ملثال اخلريفكرة األلوه  

ميدل الموجدودات، وأبديا ذلد  فسن عنايتده ال تفدارق ج  ، ير محض  –تعالر  
 .حأفالطون )حه الثاله: العناية ابلهية عند في المب

ابلهيدة تنن هيدة بمعندر الكلمدة، فهدو   حأفالطدون )ولقد نانت فلىفة  
يتوددل بالكمددال  –تعددالر  – حيدده يبدديا أن هللا -تعددالر –يثبددت نمددال هللا 

إندده القددوة  ،المدلددم، نمددا أندده يتنددنم عددا النقدداتص، و ددو أا لجميددل اآللهددة
ه الرابدل: والقدرة والوحددة المدلقدة، و د ا مدا أفودل الحدديه فيده فدي المبحد

 .حأفالطون )صفات هللا عند 

  



 

1993 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 :  أفالطون أهةية االستدالل على وجود اهلل عند   املبحث األول:
أمر ال يد  فيده، عبدر عدا ذلد    حأفالطون )إن وجود ابله في فكر  

علر  "ابلهي"في نثير ما محاوراته، حيه إن الفالسفة ما بعدم يلقبونه ا
وجدود  حأفالطدون )ما في آراته االعتقادية ما رقي وقوة وصدرامة، وقدد دعد  

ابله بالبرا يا واألدلة العقلية القو ة، التي استفاد منها أهثدر الفالسدفة مدا 
نددال البحدده فددي مىدداتل األلوهيددة م انددة عليددا فددي الفلىددفة ، وقددد ح1)بعدددم

محدورًا مهمدًا فدي فلىدفته ابلهيدة، فقدد جعدل البحده فدي ابلده  ،  األفالطونية
، وقدد ورد ابلده نثيدرًا ا إنكارممقررًا أن االستدالل علر وجود هللا أمر ال يم 

فتراة يىدميه " المبدد  "   في صورة ما الع مة والجمال  حأفالطون )في نتب  
وأ ددر  يدددعوم " أبددر الكددون" وثالثددة يىددميه " الشددمس المعنو ددة" ورابعددة " 

 ح2)ملي نا األعلر" و امىة " الحي بيا اآللهة" 

إنده القدوة   إن ابله  و مودر   ا الوجود ما حيه نونده موجدودًا،
التي بفضدلها و دعت األيدياء علدر نحدو نامدل نمدا  دي عليده اآلن، معدواًل 

: " أمددا القددوة التددي بفضددلها و ددعت حأفالطددون )علددر القدددرة ابلهيددة، يقددول 
األيددياء علددر أفضددل و ددل نمددا  ددي عليدده اآلن، فددسنه  ال يبحثددون عنهددا، 

 .ح3)" وال   معتقدون أنها ذات قدرة إلهية

 
 اجع، نكرة األلوةية مرند أن  نون وأثرهنا نني الفلسنفة اإل ن مية والعريينة، مصن فإل  -  1ط

 ف، مدتبة مدنولي، القاهرة.1988، 2، ب218حسن الريا ، ص
 .33 اجع ، ميدلة األلوةية، ة. محتد    ، ص - 2ط
، 3، ب 195نينندون ط ننني ولننوة النننرف   ، أن  ننون،  درجتننة، ة. مننز  قرنننني، ص - 3ط

 ، ةا  قباء للرير والتوزيع ، القاهرة.2001



 

1994 

ية عند أفالطون وعالقتها باملثل، دراسة حتليلية ملثال اخلريفكرة األلوه  

 و الد ، يددبر العدال  و ح مده، و دو فدوق إدراي العقدول، إنده   ابله
م هر للخير التدي تىدير ندل المثدل نحدوم علدر وجده يشدعر بالكمدال والخيدر 

، إنه العقل الد ، رتدب الكدل، إنده علدة جميدل الموجدودات، و د م   ح1)األقور
العلددة العاقلددة تلحددظ معلو ددا قبددل وقوعدده وترتددب الوسدداتل إليدده، فددسن الفعددل 

ي البد ما ترتب الوساتل إليه، فدسن الفعدل ال ي دون إال إذا اتىد  ببايدة ابله
 ح2)متمثلة في العقل.

وجددودم وذاتدده أسددمر وأيددر  مددا عددا موجددود  حأفالطددون )يتىدداءل 
الوجود والموجود البشر،، و ول إلر ذلد  الموجدود عدا طر دم أن ابنىدان 

أعلر وأير  ما وجودم يتشبه به ابنىان بقددر   اً يحاهي في حياته موجود
استداعته، مرتبته في الوجود أعلر وأير ،  و مثال للخير والعدل، جميل 

وابنىدان يشدبه  ،الكاتنات تىعر إلدر محاهاتده فدي الىدلوي والعمدل الودالح
علدة وجدود  -تعدالر –ابله بقددر مدا ي دون عملده فا داًل وصدالحًا، إنده هللا 

معرفتهددا، واألصددل الدد ، نهتددد، بدده فددي الىددلوي لنبدد   الموجددودات، وسددبب
وق إلددر معرفددة الخيددر األسددمر والعدددل، وإندده لحددر، بابنىددان أن يتددالخيددر 

 ح3)والبحه عا ح يقته.

ة اليونانيددة فيمددا قبددل أفالطددون وفددي عوددرم، والمتلمددل فددي الفلىددف
إلدر الحيداة العامدة، تهدت  بمىداتل األلوهيدة، فمننلدة ابلده انتقلدت   قد  يجد ا

 
، 1935،  2، ب 161 اجننننع، قصننننة الفلسننننفة اليونانيننننة، زكنننني نجيننننا محتننننوة،  ص - 1ط

 اهرة، مصر.م بعة ةا  الكتا التصرية، الق
 . 99 اجع، دا يا الفلسفة اليونانية ، يو   كرف، ص  - 2ط
،  ةا  التعنا ا ، 1991،  4، ب124 اجع، أن  ون، ة. احتد نؤاة األهواني، ص  - 3ط

 القاهرة ، مصر.



 

1995 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

القددرابيا إليهددا لكددي  ون ميقدددأصددبح العامددة و ددا الشددعراء، و ون مددت فددي دوا
تتبدل فلىدفة  حأفالطدون )، ولكننا علدر قناعدة تامدة بدلن فلىدفة عنه   تر ر

 فددي جانبهددا األيدددلوجي، إال أن سددقراط اتهدد  بابلحدداد، وأنكددر آلهددة حسددقراط)
اليونان، في الوقت ال ، يدافل فيه تلمي م عا  ير ة ابلده، الحدم إن قدول 

أيددد  حأفالطددون )فيمددا يعددد قددول  ،بوجددود ابلدده يعتر دده البمددو  حسددقراط)
، ح1)يمو ًا، حيده إنده يعبدر عدا ابلده مدرة بالوحددة المدلقدة ومدرة بدالكثرة 

 عا أ مية االستدالل علر وجود هللا في العناصر التالية: وأجمل الحديه 

مدددا أ ددد   حأفالطدددون )يعتبدددر الكتددداا العايدددر مدددا محددداورة القدددوانيا ل -1
إندده يحدداول فيهددا إثبددات وجددود هللا، و ددي  المحدداورات وأهثر ددا  دددورة، حيدده

إن ابلحداد المدته    ح2)في إقامة دعدات  الال دوت الدبيعدي  محاولة مب رة جداً 
دة في بدالد اليوندان علدر مدا و عدر اتبا  تعالي  األديان الىات   حسقراط)به  

ومدددا  ندددا تودددور  ،ح3)ةفيهدددا مدددا  رافدددات، مثدددل يير دددا مدددا الدددبالد القديمددد
وقددد أندده البددد مددا إقامددة دعددات  أ البيددة يلتددنر بهددا المجتمددل،  حأفالطددون )

حاولت الفلىفة المىيحية في العودر الوسديا والفلىدفة ابسدالمية معالجدة 
  .ذل  فيما بعد

 
 .126 اجع، التصد  نفس، ، ص - 1ط
اهللام وجوة   وإيجاة حدومة أو قية، منن ون ل الرجنول إلنإل منالم مالاي يقوف ملإل ة  – 2ط

التحنناو   ننني إثبننا   نننواكيرننني إثبننا  وجننوة   مننن   أن  ننون طال بيعننة، ودعنند محاولننة 
 وجوة   ومحاولة إقامة ةماىم وجوة   من  ري  أو قي. 

إلننإل اإلمننداف وونننا، مننن إنسنناة العقننول اليننابة،  مت تننا،    ننقرابطمننن أجننع ةلننن  نناقوا  - 3ط
منننا يعترقننن، العامنننة، الحننن  إن هننناا إلحننناة، نننني مقاننننع  ربتتا  نننة  قنننو  ةيرينننة جديننندة  يننن

اإللحاة، لقد كان  محاولة  قراب هام د  ير ألةيان اليونان من البندل والالراننا ، ولنو أن 
 رجإل نرفس،. قراب دحلإل باألناة ني ل جت، ني الدنال من نفس، ل
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إلددر  ىدداتدة فددي حيدداة اليونددان وقىددمهاإلددر األديددان ال حأفالطددون )ن ددر  -2
 ثالثة أقىار:

الددديا الندداتج مدا  يددال الشددعراء، و ددو ديددا  : ددووجي الدديا الميثولدد األول:
ان نددسدداطير، يىددر، عددا الجمهددور، ولكددا  دد ا الددديا مملددوء بالخرافددات واأل

ه األجيددال محددل انتقدداد يددديد لددد  أفالطددون، فهدداج  الشددعراء حتددر ال تتشددب
 ح1)الوفات الم مومة.علر قدر نبير ما التي تحتو،  ،آلهته بوفات 

يىددديدرون علدددر أرااق الندددا ، دان، الددد يا لديدددا أصدددحاا الىددد الثددداني:
و دد ا النددو   ددو الددديا و ىدديدر نهنددة المعبددد علددر  دد ا النددو  مددا العبددادة، 

االجتماعي، ال ، يتبعه عامة النا ، و ىديدر الكهندة علدر  د ا الندو  مدا 
 ح2)الناييء عا الضمير.االن ياد، و نقاد إليه  النا  تبعًا للخو  

 ح3)ديا الفالسفة و و الديا الوحيح واألحر  باالتبا .  الثاله:

تجر ددد، أندده ديددا األفالطددوني يدددري  فددي ديددا الفالسددفة والمتلمددل
و ددو يرسدد  طددون فالأبحددت، ال يوددلح للعددوار فددي واقعدده الفعلددي، نددان علددر 

عدوار الندا   يدديا بهدات  العقيدة اليونانية أن يهت  بعقيدة العامدة التدي دعا
، األمددر فددسن المجتمددل أيلبدده عددامي ال يددديا بددديا الفالسددفةبالشدد ل األهبددر 

، عا الواقل المحىو   بعيدة  -إلر حد نبير  -ال ، يجعل فلىفة أفالطون  
 مالتمة لحياة الفالسفة أهثر منها لحياة العامة.

 
 .127 اجع، أن  ون، أحتد نؤاة األهواني، ص - 1ط
للعريينة ، محتند  ،إلنإل اإلنجليزينة ة. ديلنو  ، درجتن ، اجع، القوانين، أن  ون ، درجت  - 2ط

 .ف، ال يئة التصرية العامة للكتا 1986، 1ب ،62حسن هاها، ص
 .127 اجع، أن  ون ، أحتد نؤاة األهواني ، ص - 3ط
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بعدددض الندددا  يىدددل  بوجدددود  القدددوانيا أن محددداورة يدددر  أفالطدددون فدددي -3
لددبعض ال يقددول بوجددود إلدده، إن أفالطددون يعتددر  بوجددود ن انمددا أ ،اآللهددة

، يىداعد جميدل و دعيةو ير ة ابله،  الم العال  بما فيه ما جمدال وبدي   
التددي تحدداول ب ددل جهددد أن تحدداهي ابلدده و قددور بو ددل بعددض الموجددودات 

 ابله:  ح1)و ير ة المباد،ء التي تندو، علر وجود

التدي  دي الىدبب  "النفس الكليدة"أن هللا تعالر موجود، و عبر عنه ا  أوهلا:
ما النفو  تن     ا الكون إال أن   اً نما أن  ناي عدد  ،في نل حرنة نونية

أعال ا وأقدر ا  ي الدنفس العليدا التدي تشدتمل علدر أقودر قددر مم دا مدا 
الكمدال والح مدة و دي الىدبب فدي ندل حرندة نونيدة، وتمثدل الترتيدب الددقيم 

يدر و دي هللا للوجود، وما ث  وجدب أن تكدون الدنفس العليدا نفىدًا ناملدة الخ
المتمثلددة فددي ن ددار  ال الح مددة ابلهيددةكمددلالفلدد  م هددرًا  تعددالر، الدد ، يعددد

 ح2)العال .

لهدد   ندده ال يتددري البشددر بدددون أن يدددبرفس ًا،ثانيهددا: إذا نددان ابلدده موجددود
تح   فدي قدوانيا الكدون، ولدو تدواان ابنىدان مدل معيشته ، بل إن ابلده يد

يتبداط الددات ، سدو  أن ة لشعر ابنىدان باال  م القوانيا التي تح   الدبيع
 ح3)ابنىان ال يبالي بما يحدث  حوله ما أحداث.

 
 .39مثال الالير، ص  الثالث:أقوف نتفصيع ةلن ني الفصع  - 1ط
للعرييننة ، محتنند  ،إلننإل اإلنجليزيننة ة. ديلننو ، درجتنن ، اجننع، القننوانين، أن  ننون، درجتنن - 2ط

 .64حسن هاها ص
 .221 اجع ، نكرة األلوةية مرد أن  ون ، مص فإل الريا ، ص - 3ط
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فاآللهة يير قابلة للفىاد، إن هللا   ،ح1)يقور علر نمال وعدالة ابله  ثالثها:
ما فسذا أد  نل فرد  ،تعالر ين   الكون بما يناسب طبيعة نل فرد علر حدة

يخودده مددا واجبددات، فددسن نددل فددرد سددو  يحوددل علددر مددا يىدداو، إنتاجدده، 
فدي العدالدة تقدور  حأفالطدون )، إن ن درة ح2)العمل الد ، يالتد  طبيعتدهو ؤد،  

علدددر ن ر تددده فدددي الشدددر عة األ البيدددة التدددي تدددن   عالقدددة الفدددرد بدددالموجود 
األعلددر، التددي بمقتضددا ا يقددور المجتمددل القددانوني، إندده يىددير نحددو مجتمددل 
أ القددي يقددور علددر وجددوا  لقددي، يتمثددل فددي أن ابنىددان عليدده أن يددؤد، 

معينة، في حيا أن العدالة  ي تلد  الدروح التدي تبعده فدي ابنىدان و يفة  
 ح3)قوة تجعله قادرًا علر أداء الواجب المتحت  عليه.

يفعددل إال  ح فسنده الابددل للفىدادييدر قإذا ندان ابلدده نامدل العدالدة ) رابعهاا:
ض الندا  يتناسدب بما يتناسب مل طبيعته، فدبع  األفضل لكل فرد علر حدة

واآل ددر يناسددبه العمددل فددي النراعددة، وعلددر الفددرد أن  ،، العمددل ابدار معهدد  
ذا و ددل ابنىددان قدراتدده ه و ىددتخدمها االسددتخدار األمثددل، وإيو ددل قدراتدد

أحىا نتاتجها المتمثلة و أفضل حقم الخدة ابلهية المتجهة نحو تفىو  ت
 ح4)في الىعادة.

  

 
 .55العدالة اإلل ية، ص مبحثني  ةلنأقوف نتفصيع  - 1ط
 . 202 اجع ، قصة الفلسفة اليونانية ، زكي نجيا محتوة ، ص - 2ط
 اجع، الر رية السيا ية مرد مفكري اليونان ، إ نس  با كر، درجتة، لوي  ا درد ،   - 3ط

 ، مؤ سة  جع العر  1966، 1، ب309ص 
 .222 اجع ، نكرة األلوةية مرد أن  ون، مص فإل الريا ، ص - 4ط
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 أن ابلحاد ينتج ما سببيا رتيىيا:  حأفالطون )يبيا  -4

، الد يا يفتر دون أن العدال  يم دا أن يىدير فدي ح1)مادية األيدونيا  أحدهما:
اء إلدر عقدل مددبر يددبر نتهن أن يىتند إلر علة ياتية، أو اال إطار آلي دو

 ال ال يعرفدون أن األرفدل بيمدة  دو مداذل  العدال ، إن الد يا يقددرون المدادة 
يعدددون لدده بيمددة، إن االعتددداد بعددال  العقددول الدد ، يعبددر عندده باآللهددة  ددو 
الشدديء األرفددل واألعلددر بيمددة، فددي الوقددت الدد ، يجدددون أنفىدده  منىدداقيا 

 ح2)لإليمان به ولكا في أوا ر حياته .

، والتدي تددعو ح3)"الىوفىدداتيون "الن ر ة النىدبية التدي تمىد  بهدا   اآلخر:
 إلر  در الن ار األ القي.

يا عدا طر دم إثبدات أن بولكننا يم ننا أن نقور بدحض  د يا الىدب 
ر  سدابقة لحرندة الدنفس، " وسدي ون الفد  حرنات الجى  تنشل عدا حرندات

 
التد  نننة األيونينننة هننني مد  نننة نلسننن ية يونانينننة، درجنننع إلنننإل ن  نننفة اليوننننان األواهللانننع،  - 1ط

وكاننن  مل يننا أ رننإل مننوانيء أيونيننا ننني القننرن السنناة  قبننع التنني ة، ومننن أشنن ر  واةهننا: 
 أنكستاند ي  ، أنيدستايري . ، الي 

 .25 اجع، الفلسفة اليونانية حتإل أن  ون، ة. مز  قرني ، ص 
 اجع ، نكرة األلوةية مرند أن  نون وأثرهنا نني الفلسنفة اإل ن مية والغريينة، مصن فإل   - 2ط

 .219حسن الريا ، ص
هم جتامة من معلتي اليونان، لي  لدي م شيء مينتر   نوى بعنس اء اء الفلسن ية   - 3ط

ي اهللا ننم ميننتتة ننني أنحنناء   د  ننة نلسنن ية يرجعننون إلي ننا، نننع كانننالتيننتتة، لننم دكننن لنندي م م
، ثنننم صنننا   منننن أجنننع راليوننننان، كانننن  نداينننة ه نننو هم  لبنننا، ل  نننتزاةة منننن العلنننم والترنننوي

الحصول ملإل التال، مستغلين ني ةلن دعلم التغلا ملإل الالصوف.  اجع ، دا يا االفلسفة 
  ، ةا 1984،  1، ب99عم مجاهند، صاليونانية ، ولتر  تي ، درجتة، مجاهد مبد التنر

 الثقانة للرير والتوزيع، القاهرة ، مصر
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المدا رة أصداًل لكدل مدا فدي الدبيعدة العاقل بالفعل في  د م الحالدة والودنعة 
والوددددفة، وسدددي ون مدددا المىدددتحيل أن نتمىددد  بدددلن المقدددوالت الع يمدددة 

العقليددة  ددي مجددرد و دد  ذاتددي لكاتنددات  ددي فددي نفىددها  الىياسددية لال ددالق
قاعددددة مهمدددة  حأفالطدددون )ومدددا  ندددا يبددديا  ح1)حوددديلة تددددور ييدددر موجددده"

ح  ددي مددا يجددب أن و النفددإن العقددول )" جددداً فددي  ددحد ابلحدداد حاصددلها: 
 .ح2) "نبدأ به وليس األجىار

أن أن يقور بالرد علر ملحد، عورم عا طر دم    حأفالطون )يحاول   
فكرة الحرنة أو ر ذل  بها ما عاقل، مىتداًل علجيهالدبيعة تىتلنر سلفًا تو 

 الىير، و قىمها إلر نوعيا:

قدادرة علدر تحر د  يير دا، لكنهدا ال تىدتديل أن تحدري نفىدها،   أحدهةا: 
درة علر اقادرة علر تحر   نفىها، نما أنها ق  األخرى:  .فهي حرنة منقولة

ل ة مدا ذاتهدا، و د م الحرندة التدي تنبدتحر   يير ا، و ي حرندة ذاتيدة نابعد
نفىددًا بهددا  امددا نفىددها، يم ددا أن تتىدد  بنددو  مددا الحيدداة، مددا يعنددي أن بهدد

تىتديل الحرنة و  م الحرنة سابقة للوجود، ما يعني أنهدا " مدنات ورابدات 
وتقدددديرات واعتقددددادات  الوددددة وأيددددرا  وذنر ددددات،  ددددي المنددددابل ال اتيددددة 

  ح3)ي ليس بينها حرنة واحدة ذاتية" تواألسباا لكل الحرنات اآللية، ال

 
القننوانين، أن  ننون، درجتننة إلننإل اإلنجليزيننة ة. ديلننو ، درجتننة للعرييننة، محتنند حسننن   - 1ط

 ف، ال يئة التصرية العامة للكتا .1986، 1، ب63هاها، ص
الننرف  مقانننع مننالم التنناةة، حيننث إن مننا ي نندا إلينن، أن  ننون هرننا هننو إه ننا  مننالم  - 2ط

ر أن  نون ننالن نني نزمنة  نقرا ية مبنالرزمنة التاةينة ملنإل الواقنع اليونناني، وقند     ي ر 
 ."امرا نفسن نرفسن"من قبع ني قول،:   با قر طإلي ا  أأوم
 التصد  نفس،، الصحيفة نفس ا. - 3ط



 

2001 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

في البحه عا النفس ابتدداًء بدداًل مدا  حأفالطون )ولقد نان لدعوة   
ار بسيثد  حأفالطون )وما بعدم    حسقراط)لىفة  الجىد أثرًا بالبًا، حيه اتىمت ف

ولقددد نانددت  البحده فددي الددنفس ابتددداًء بدداًل مددا البحدده فددي العدال  الدبيعددي،
فاستفاد منها فالسدفة   الفلىفية داعمة للفالسفة ما بعدم  حأفالطون )جهود  

 ردود   علر ماديي عور  .العور الحديه في 

إطدالق فلىدفي يعندي أن هللا   –تعدالر    –إن إطالق النفس علر هللا  
 ىددد فيدده مددا أ، ناحيددة، مددا يم نندداصددورة مدلقددة، ال د ددل للج -تعددالر –

فلىددفة تنن هيددة، ولكنهددا قددد تكددون مالتمددة  حأفالطددون )القددول: إن فلىددفة 
فدال إطدالق إال بتودر ح  اً لو ل ياا عا تقر رم الشر ، أمدا إن  نداي يدرع

 منه.

  



 

2002 

ية عند أفالطون وعالقتها باملثل، دراسة حتليلية ملثال اخلريفكرة األلوه  

 : أدلة وجود اهلل عنده املبحث الثاني: 
أدلته علر وجود هللا إلر ثالثدة أقىدار: األول: دلدل   حأفالطون )قى   

، مو ددحًا أن  دد ا العددال  منفعددل لمفعددول أبدعدده علدر وجددود هللا نعلددة فاعلددة
فالعدال  المحىدو  ال ينفد    علدة محرندة،ن، الثاني: دلل علر وجودم  وأوجدم

بل البد لها ما محدري أول، بده ناندت   ،عا الحرنة التي ال تنشل ما نفىها
، تنتهدي إليهدا جميدل الثاله: دلل علر وجودم نعلدة ياتيدة  جميل الحرنات،  

 ، وطيانها فيما يلي: ح1)الكاتنات

 :  برهان العلة الفاعلة:  الدليل األول
موجددود البددد لوجددودم مددا علددة موجدددة، إذ وذلدد  عددا طر ددم أن نددل 

و دد م العلددة البددد أن تكددون مشددتملة علددر قددوة  ،وجددودم مددا نفىدده مىددتحيل
عًا يجدب بالضدرورة  التلثير؛ وتكون سابقة علر معلولها، " وال ، ي دون مبددا

 ال أن ي ددون مبدددعاب بىددبب، لكددا هللا تقددد  وتعددالر صددانل  دد ا الكددون نلدده
  .ح2) "ي ون إيجادم منقضياً 

يدددلل  _المشددا د فددي الواقددلو ددو  _إن وجددود المعلددوالت مددا عللهددا 
العلدل مشدتملة علدر قدوة تىدتديل مدا  اللهدا أن توجدد مدا لد    أن تل   علر

وجددب أن ي ددون موجددودة ي ددا مددا قبددل موجددودًا، فددسذا ثبددت نددون  دد م القددوة 
ألن مددا يثبددت للمعلددول مددا قددو  موجددود  ؛المتوددل بهددا موجددودًا  ددرورة

 
 39 اجع، ميدلة األلوةية، ة.محتد    ، ص - 1ط
، ص  5 نننون، محننناو ة ،  يتنناو ، درجتنننة، شنننوقي ةواة دتنننراز،    محنناو ا  أن   - 2ط

 ف، األهلية للرير والتوزيع  نيرو ، لبران.1994،  1، ب 382
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و دد ا الموجددود  ،بالضددرورة فددي علتدده علددر  يفددة ي ددون فيهددا ندداماًل وراسددخاً 
 ح1)لر. رورة  و هللا تعا

الىددابم يدددري أندده ير ددد إرسدداء دعددات   حأفالطددون )والنددا ر فددي رأ،  
فسندده ال ينفوددل عددا علتدده، ندد ل   ،العلددة والمعلددول، فددسذا نددان ثمددة معلددول

وجود صفات نمال في المعلول البدد أن تكدون موجدودة بودفة أقدو  وأعلدر 
 في علته، إذ مبدأ   ا المعلول ومنتهام  و علته.

 : دليل احلركة : الدليل الثاني
يعدددد دليدددل الحرندددة مدددا أقددددر األدلدددة علدددر وجدددود هللا، و دددو دليدددل 

مختلفة بوي  فلىفية تبعدًا لتودور أفالطوني الوببة، تدور في العوور ال
إال أن الوببة االفالطونية تعد يا دة علر قوة ومتانة   ،ابله في نل عور

حرنددة، لاتدده إلددر دليددل افددي نثيددر مددا محاور  حأفالطددون )ذلدد  الدددليل، و شددير 
ة الدنفس  دي الىدبب فدي ندل حرندا: إحددا ما: أن ينتهي إلر مىلمتيحيه  
 ناي أهثر ما نفس، ومدا  دما النفدو  ، واأل ر : يجب أن تكون  هونية
  ح2)تمار الح مة و ي هللا تعالر.عليا تامة الخير، مشتملة علر  واحدة نفس

إن ال ، لديه القدرة علر تحر   ذاته بدون محدري  دارت عدا ذاتده 
ييدرم، فدسن حياتده البد أن ي ون  الدًا، في حيا أن ما يتحري وحرنته مدا 

، أمدا مدا يحدري نفىده بددون أن يعتمدد علدر ييدرم متوقفة علر حرندة ييدرم
فسنده المتحدري الد ، ال ي دل عدا الحرندة؛ ألنده ال يهمدل نفىده   ،في حرنتده

رنة، بدل إنده  دو مبددأ الحرندة فدي ندل حرندة، و د ا المبددأ ال ي دون عا الح

 
 .223 اجع، نكرة األلوةية مرد أن  ون، مص فإل الريا ، ص - 1ط
 .64 اجع، القوانين، أن  ون، ص - 2ط
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حادثاب؛ " ألن نل حادث يحدث بفضل مبدأ في حيا أن المبددأ ال يوددر عدا 
عددا يدديء فلددا ي ددون  دد ا الشدديء  صدددورميدديء سددابم عليدده إذ لددو جدداا 

فيترتددب علددر ذلدد  أال يتعددر  ، ولمددا نددان مبدددأ الوجددود ييددر حددادث مبدددأ
افتر ددنا فىددادم، فلددا يم ددا أن يوجددد ثانيددة، وال يودددر عندده للفىدداد، ولددو 

أن نددل مددا يوجددد إنمددا يوجددد بفضددل  تقتضددي الضددرورة تيدديء آ ددر مادامدد
 ح1)مبدأ".

فددسن  ،أندده إذا نددان ثمددة أول :يشددير فددي و ددوح حأفالطددون )و نددا 
تعتمد عليه ندل  ؛ إذ أن حرنته حرنة ذاتيةوجودم ل اته ال لشيء  ارت ذاته

وال يعتمدد  دو علدر حرندة إذ  دو مبددؤ ا ومنتها دا،  د م الحرندة   ،الحرنات
قدال  حأفالطدون )ولدو أن   ،األالية حرنة قديمدة وأثر دا مدا المتحرندات حادثدة

ولكدان دليدل الحرندة عنددم  ،ن  يرًا لهابقدر المحري األول، ال قدر الحرنة لك
 أيد تثبيتًا وتنن هًا.  

أن الحرنات سبل: حرنة داتر ة وحرنة ما اليمديا   حأفالطون )يقرر  
إلر اليىار، وحرنة ما اليىار إلر اليميا، وحرنة ما األمار إلدر الخلدل ، 
ومدا الخلددل إلدر األمددار، ومدا أعلددر إلددر أسدفل ، ومددا أسدفل إلددر أعلددر ، 
وحرنة العال  حرنة داتر ة بدر قة منت مدة، ال يىدتديل أن يقدور بهدا العدال  

 ح2)لتالي فهي معلولة لعلة عاقلة.ما ذاته، وطا

ن ندل موجدود أ:    ا الدليل علر النحدو التدالي  ونخلص إلر صياية 
د؛ ألن نددل موجددود يتوبددف فددي وجددودم علددر ييددرم، و دد ا ال بددد لدده مددا موجدد

 
درجتننة ودقننديم، ة. أميننرة حلتنني م ننر، محنناو ة ناينند و ، أن  ننون، أو مننن الجتننال،  - 1ط

 ف، ةا   ريا لل بامة والرير والتوزيع، القاهرة.2000، 1، ب61ص
 . 99 اجع، دا يا الفلسفة اليونانية، يو   كرف، ص - 2ط
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الضرورة يتوبف في وجودم علر ييرم، مدا ييدر أن نعدر  الموجدود الد ، ب
: إن الموجددودات نلهددا ناقوددة؛ ألن  دد ا وال يم ننددا أن نقددولوجددودم ل اتدده، 

إن مجمددو  الددنقص يعددد نمددااًل، وأن  :القددول يددؤد، بنددا إلددر نتيجددة حاصددلها
ذا ناندت الموجدودات سباطدل، فد  ندالر  متناهية و دو  مجمو  المتناهيات ليىت

  ح1)ر واجبة فالبد لها ما سبب يوجبها، و  ا الىبب  و هللا تعالر.يي

لقددد ف ،تدددورًا ملحو دداً  حأفالطددون )ا بعددد ولقددد تدددور  دد ا الدددليل مدد
واعتمدد عليده   واعتمدد عليده فدي إثبدات العلدة األولدر،  ح2)حأرسدو)  استخدمه

متكلمو وفالسفة المىلميا اعتمادًا نبيرًا، تدور عند   إلدر دليدل الحددوث، 
هدد ل  دليددل الواجددب والمم ددا عنددد فالسددفة المىددلميا، إال أن دليددل الحرنددة 

 –يعتمد في تقر رم علر العلة في الخلم، ما يعني أن العدال  صددر عدا هللا 
 -تعدالر–نافر مدل إرادة البدار،  ، األمر ال ، يتمنه  بدون إرادة حرة  –تعالر  

مددا يعددر   دد ا الدددليل للنقددد الشددديد مددا المتكلمدديا، ولدد ل  قددال المتكلمددون 

 
 اجننع، البننراهين العقليننة ملننإل وجننوة   والننرة ملننإل التنناةيين والتلحنندين ، مبنند التننرعم  - 1ط

 التدتبة اليرقية، القاهرة. ف ، 1990، 1، ب 59الحرفي ، ص
التعلنننم األول أ  نننن ا الي  ويقننننال أ  ننن و  ننننالي  نننننن نيقومننناو ، ومعرننننإل أ  نننن و - 2ط

ةمنام نلينا ليتنولإل دعلنيم   .ف 343ونني مناف   الفايلة و الي  التاف نالتعرإل داف الفايلة
كلفنن،   .ف 340منن متننرم. ونني مناف = =اإل ندرد ، وكنان وقتئنا   مننا، نني الثالثنة ميننر

منناة إلننإل   .ف  334نليننا باإلشننراا ملننإل إمنناةة نرنناء ا نن روو  ودعتيرهننا ، وننني منناف 
قبنع أثيرة، وانتنت  ني نا مد  نة لتعلنيم الب  نة والفلسنفة. دنوني  نرة ثن ث ودسنعين ومناهللاتين 

   لتي ةا
 نننننلم  اجننننع ، و   7/493قصننننة الحاننننا ة، ول ةيواننننن ، درجتننننة، زكننننني نجيننننا محتننننوة،  

وليفنننة، دحقيننن ،  محتنننوة مبننند القننناة  األ ننننا وب،  الوصننول إلنننإل  بقنننا  الفحنننول ، حننناجي
 . دركيا –، مدتبة إ  يدا، إ تانبول  ف 2010،  1، ب 1/280
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ية عند أفالطون وعالقتها باملثل، دراسة حتليلية ملثال اخلريفكرة األلوه  

فلقدددد  ،فالسدددفة العودددور الوسددددر اعتمدددد عليددده نددد ل   ."دليدددل الحددددوث"ا
ندد ل   ح2)الىددابقة  حأفالطددون )بوددياية  ح1)حتومددا ابهددو ني)صددايه القددديس 

الد ، ناندت لده   ح4)حليبنتدن)، وح3)حدي دارت)، ابتداًء افالسفة العور الحديه
 .مهارة عليا في عر    ا الدليل

  

 
ف ، والتحننن  بدلينننة الفرنننون جامعنننة 1225 الينننا  نننرة يالقننندي  دومنننا اإلكنننويري ولننند ب  –  1ط

نانولي ني  ن الرابعة ميرة، ودتلتا ملإل يد ألبر  األكبر ومتع ا تاةا، بالجامعة وهو ني 
 يا كل ا.و ف، وقد كان لوناد، صدى كبيرا، ني أو   1274 ن الحاةية والث ثين ، دوني  رة 

،  1، ب 141رف ، ص اجننع ، دننا يا الفلسننفة األو ييننة ننني العصننر الو نني  ، أ. يو نن  كنن
 ف ، مؤ سة هرداوي لل بامة والثقانة. 2014

،  درجتنننة مننن ال ديريننة للعريينننة، الال صننة ال هوديننة، للقننندي  دومننا اإلكننويري اجننع،  - 2ط
 ف ، الت بعة األةنية نيرو  1881، 1، ب23الالو ي نول  مواة، ص

 يرينن، ةيدننا  ، أحنند أم ننم ن  ننفة العصننر الحننديث، وأنننو الفلسننفة الحديثننة، ولنند ننني  –  3ط
ف، كننان والندم أحنند الرننب ء، يعند ةيدننا    اهللانند التنر   العقلنني، لنن، كثيننر  1596 هناي  ننرة 

من التؤلفا  مر ا: التأم  ، مباةيء الفلسفة ، حديث ال ريقة ، انفعا   الرف  ، العالم 
 . 298ف .  اجع، معجم الف  فة ، جو    رانييي، ص1650، ودوني  رة 

،  نرة الفيلسوا األلتاني الي ير جودفريد نيل لم ليبرتز، ولد ني مديرة ليبزيش بألتانيا  - 4ط
ف ، وصف، نردراند   ع بأن، " من أ قإل العقول ني كع زمان " وقد كنان أننوم ا نتاةا، 1646

ف ، 1666   منن جامعنة التند وا  نرة لفلسفة األو  ، حصنع ملنإل الندكتو ام نني األون
ل، كثير من التؤلفا  مر ا: التوناةولوجيا ، مقالة ني التيتانيزيقا، مباةيء ال بيعة والرعتة 

 ف.1716اإلل ية ، دوني  رة 
 اجنننع، دنننا يا الفلسنننفة الغريينننة، الفلسنننفة الحديثنننة، نردرانننند   نننع، درجتنننة، ة. محتننند نتحننني 

 ل يئة التصرية العامة للكتا ، مصر.ف ، ا1977،  1، ب 137اليري ي، ص
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 :: دليل العلة الغائية الثالثدليل ال
يايددة ينتهددي إليهددا، ن نددل فعددل ال بددد لدده مددا : إحاصددل  دد ا الدددليل

الكون ينتهدي مدا  اللده إلدر أنده نايديء مدا جمدال   وما ين ر في جمال  
إلهي وح مة إلهية متقنة، جعلت   ا الن ار أهمل وأح د  ن دار مم دا، فقدد 

 دو  –تعدالر  –، فداوح1)أوجد هللا العال  علر أت  صورة مدا الجمدال والكمدال
 ح.2)جود في الكون، أو  و مهند  الكون علة الن ار المو 

 ؛العال  علر  يفة داتر ة، ولقدد  لدم هللا  د ا الشد لولقد صنل هللا  
ألنه  و أجمل األي ال الهندسية، و لم العديا لنبودر بهدا جمدال الىدماء، 
ومنحنددا الىددمل لنودددبي بدده إلدددر أصددوات الكاتنددات المتنايمدددة، وجعددل لندددا 

  مىتديرة، لتشبه الكدرة األر دية فدي دورانهدا، لكونهدا أجمدل األيد ال و رؤ 
 الرأ ، التي  ي أير  جنء في الجى .لتتالءر مل 

 :(3) الدليل الرابع: دليل الصانع ) الدميورج(

 
 .39 اجع، ميدلة األلوةية، ة. محتد    ، ص - 1ط
 .131 اجع، أن  ون، أحتد نؤاة األهواني ، ص - 2ط
ننننناها   اوتلنننن  اليننننراب مرننننا القننننديم و  يزالننننون مالتلفننننين حننننول مصنننن ل  الننننديتو  : - 3ط

العتننع بهننو الاليننر األملننإل، وأننن، وننر  مننن مزلتنن،، لي  ننر نفسنن،  بعانن م إلننإل أن الننديتو  
والتغييننر، ونرينن  يوننر ملننإل أن الننديتو   هننو شالصننية أوننرى  يننر الاليننر األملننإل، وأن ننا 

ل، واوما، داما،، حتإل أن ا   دصرع شيئا، من التحسو ا  دبعنا،  وتيا هنا الحنر،   ةواضع
الننديتو   لنني  إ  دياليصننا،  أن لننإل، وةهننا الننبعس اءوننر إةنننع هنني مقينندة بأنعال ننا الحننر 

لعننالم التثننع ننني مننالم التحسو ننا ، وةهننا يوننرون إلننإل أننن، دصننوير لتننأثير الاليننر األملننإل 
 . 42- 40ني هاا العالم التحسو .  اجع، ميدلة األلوةية، ة. محتد     ، ص
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 و صانل   ا العدال    –تعالر    –هللا    تقور فكرة   ا الدليل علر: أن
ذلددد  فدددي أبدددارة أسددددور ة أسدددما ا )  حأفالطدددون )بمدددا فيددده، وقدددد صدددور 

ح التي  ي أيبه ما تكون بابله الخدالم األع د ، وأن العقدل الد ، الديمورت
ح ولقددد اً ات الخالددة  ددو إلهدي أو  الدد مدا يعنددي نونده )ديموندديددري الموجدو 

 ،ال ، صنل العال  واآللهة  هبيا ابل  "تيماو "  حاورة  مفي    حأفالطون )مين  
فدسن ابلده  ،فه  له  نفس الو يفة في العمل، والن ر إلر   ا نمبدأ فلىفي

، ح1)الدبيعدة الىدامية فدي عمليدة الخلدم   لم العال  والموجدودات العليدا ذات
ابلدده فتددارة يعبددر عندده بددالمفرد وتددارة يتددلرجح فددي وصددل  حأفالطددون )إال أن 
؛ ألنده يشددير فددي ، إال أندده يىددير فدي تعبيددرم مددا التوحيدد إلددر التعددددبدالجمل

 ح. 2)هثير ما نووصه إلر آلهة متعددة

رمددددن مجدددداا، أيددددبه مددددا ي ددددون  حأفالطددددون )إن الددددديمورت عنددددد  
، يعمدل مدا  لقدًا، سدو  أنده يرمدن إلدر عقدل مقددباألسدورة، ليس إلهدًا  ا

أجل يايات  يرة، ومثدل  د ا العقدل يىدير إلدر يايدة محدددة، ال يىدير وفدم 
يس إلهدًا حرنة عمياء، ال  د  لها، ولكا إذا نان الديمورت أو   ا العقل ل

توصل أفالطون إلر فكرة الدديمون ) الدديمورت ح أو   مىتقاًل فليا يوجد إذًا؟
 ح3)طبيعددة  دد ا الددديمورت ابلدده الوددانل الوسدديا، إال أن أفالطددون لدد  يحدددد

 ح4)الوسيا في  لم العال  أو صنل العال .

 
،  203 اجع، نلسفة الدين الي وةي ، نيلون السندرد ي ، ة. حتناةة أحتند ملني ، ص  - 1ط
 ف ، ةا  نيو نو  لل بامة والرير.2017، 1ب
 161قصة الفلسفة اليونانية، زكي نجيا محتوة،  ص - (2)

 . 108 اجع، دا يا الفلسفة اليونانية ، أ. يو   كرف ، ص - 3ط
 .204 اجع ، نلسفة الدين الي وةي ، نيلون السدرد ي ، ة. حتاةة أحتد ملي ، ص - 4ط
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ف  ب البعض إلر أنه  دو  ولقد ا تلل الشراح في ماهية الديمورت 
نفس الخير األعلر وأنه  رت مدا عنلتده ليعبدر عدا نفىده بالعمدل والتبيدر، 

بددلن أفالطددون نثيددرًا مددا يشددير إلددر  ير ددة الددديمورت وأن  ذلدد مؤندددًا علددر 
 ح1)الفضل في جمال العال  وتناسقه يرجل إلر  ير ة ابله.

  : براهني أخرى
 إن ميدل ابنىدان إلدر الخيدر حاصدله:  ،والن دار بر ان الع مة والجمال -أ  

وإن عددر وجود دا فدي والجمال يدلل علر أن   م المعداني موجدودة،    والحب
 –أيضدداً  –فددي محدداورة بارمنيددد :" أنددايقددول نمددا  هدداتا تقددور بدده مىددتحيل،

و  م المعاني   ح2)وجدت نفىي في أرذل العمر مدفوعًا قىرًا ألقل في الحب"  
الىامية يجب أن تكون في ناتا أقو  وأع د  وأهمدل مندا، مدا يجعلندا داتمدا 

 ح3)نميل إلر صفاته تعالر الكاملة.

وال يم ددا أن ي ددون  دد ا الن ددار  ،إن العددال  آيددة فنيددة فددي الجمددال 
ا عقدل إلهدي ة لعلل اتفابية، وإنما  و ناييء عالموجود بيا األيياء نتيج

 ح4)ورتب نل ييء عا قود وعناية ناملة. ،هامل قود في إنشاته الخير

أنده إذا ندان   حبارميندد )  محداورة  في  حأفالطون ): يبيا  دليل الوحدانية  -ا
ثمة واحد فسن الواحد ال يم ا أن ي ون نثيرًا، وإذا نان ن ل  فسنه لا ي دون 

 
 . 41األلوةية، ة.     ، ص اجع، ميدلة  - 1ط
ف ، 2002، 1، ب 36طأ  ، ص 137محناو ة با مرينند ، درجتنة، حبيننا اليننا وني،  - 2ط

 التجل  األملإل للثقانة.
 .40ميدلة األلوةية ة.    ، ص - 3ط
   .99دا يا الفلسفة اليونانية ، أ. يو   كرف، ص -  4ط
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وإذا نان الواحد موجدودًا، أيدًا ندان وجدودم فهدل يم دا أن  ح1)ما أجناء  اً م ون
أن الوجددود الفعلددي  ددو وجددود  حأفالطددون )يقددرر  ؟يشددارنه ييددرم فددي الوجددود

 ح2)الواحد، ال ، ال يشارنه في وجودم ييرم.

يعدددول علدددر الوحدانيدددة، فسنددده ال يعندددي صدددفة  حأفالطدددون )وإذا ندددان  
وإنما  دو يتحددث عدا صدفات  -تعالر –الوحدانية التي  ي ما صفات هللا 

ولكندده ال يوددرح بدد ل ، مددا  -تعددالر –أندده هللا الواحددد، الدد ، قددد يفهدد  مندده 
 يجعل   ا الدليل احتمالي.  

إن مجرد تفكيرنا في ابله يعني أنه موجود وجودًا ح ي يًا، ألن الدنفس   -ت
، ح3)يم ددا أن يتوددل الموجددود بددالالموجودمددا جانبهددا تدددري وجددود هللا، وال 

الوجود سو  أن الوجود المعبر عنه  نا  و الوجود ال  ني، وال يحدث ننه 
بالمدابقة إال إذا نان الوجود لده تحقدم فدي الخدارت وعليده ت دل فكدرة وجدود 

، و  ا الدليل يعد تمهيدًا للدليل   ا الدر م حبيىة الوجود ال  ني  ابله ما
 .حأفالطون )األندلوجي عند ما جاء بعد 

  

 
 .23دعالإل، صأدعرض لبيان صفا  الواحد ني صفا     - 1ط
 ، وما بعدها.38 اجع ، با مريد ، أن  ون، درجتة ، حبيا اليا ني، ص - 2ط
 .40ميدلة األلوةية، ة.    ، ص - 3ط
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 (1) العناية اإلهلية املبحث الثالث: 
بلن عناية هللا تتىل وتشمل نل ييء )الجنتيات   حأفالطون )يورح  

فهو نمهند  بار  يل   ب ل األسباا لكي تكدون صدناعته علدر   ،والكلياتح
أهمل وجه، نما أنده طبيدب يراعدي مودلحة الكدل قبدل الجدنء، فيودنل الجدنء 

 ح2)ألجل الكل، وليس الكل ألجل الجنء، ن ل  يفعل الونا  المهرة.

ر ليس إال ألنده يجهدل  يدرم الخداص، مدا إن ما يجعل األنىان يت م
يجعله يدري أن الخير  اص بده دون ييدرم، والحدم أن الخيدر متعلدم بالكدل 
علر وجه نليته، وقد  لم هللا الخير علر مقتضر الكل، فعليندا أن نعلد  أن 

 .ح3)هللا موجود وعنايته أمر ال ر ب فيه، وإنكار ذل  يعد جر مة ال تبتفر

ما يجعل جميل الندا    ،علر أحىا ن ار مم اإن هللا أبد  الكون  
مهما نانت قدوته  داتمدًا مدا ينداجون رطهد  إذا  داقت بهد   داتقة، أو عندد 
بداية أ، عمل، وداتما ما يناجي ابنىان موالم بلدا لكدي ييىدر لده أمدرم ، 

 .ح4)األمر ال ، يشعر ابنىان  بلن عناية هللا ترعام

 
 اني إن البحث ني العراية اإلل ية ييغع حيزا كبيرا، من نلسنفة أن  نون اإلل ينة منا ي  - 1ط

لبحنث، إة يجنا أن دفنرة تاني،  بيعنة اقالتقاف من التعرض لن، بالتفصنيع الن زف، منع منا ي
 العراية اإلل ية مرد أن  ون بالبحث والد ا ة.

 وقد أنرة أن  ون محاو ة  يتاو  ني العراية اإلل ية بالكون.
 . 101 اجع، دا يا الفلسفة اليونانية ، أ. يو   كرف ، ص- 2ط
  اجع، التصد  نفس،، الصحيفة نفس ا. - 3ط
تنناو ، أن  ننون، درجتننة، شننوقي ةاووة دتننراز،  اجننع، محنناو ا  أن  ننون، محنناو ة  ي- 4ط
 لبران. –، األهلية للرير والتوزيع، نيرو   1994، 1،  ب381، ص5 
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مدا  لدم يديء إال لىدبب، إذ وما ع دي  إبددا  هللا فدي الكدون أنده 
أن العقل ال يجوا وجود بدون سبب ح يقي لوجودم، ومدا ندان صدنعه بهد ا 
الش ل فسن صنعه ال ي ون إال جمياًل وتامًا؛ ألنه ينبل عا الح مة المالتمة 

علددر ذلدد  بوجددود العددال ،  ددل نددان العددال   حأفالطددون )للبددر ، و ىتشددهد 
إننددا جميعددًا ندددري وجددود العددال   ؟ةأر أن لوجددودم بدايدد ؟موجددودًا علددر الدددوار

عا  بالمشددا دة، مددا يعنددي أن هللا تعددالر أبدعدده، ومددا  ددو مبددد  ال ي ددون مبدددا
بدون سبب، والىؤال  نا:  ل نان لدد  هللا نموذجدًا مثاليدًا و دو يخلدم  د ا 

-العال ؟ إن النا ر في   ا العال  يجد جمااًل إلهيدًا مدا يجعلندا نددري أن هللا 
؛ ألندده هيددل العددال  فددي أحىددا ن ددار مم ددا وهيددل لدده  يددر محددض  -تعددالر

 ح1)أحىا األسباا المالتمة.

أبددد   دد ا الن ددار فددي أهمددل وأجمددل صددورة  -تعددالر –وإذا نددان هللا 
فلدديس ذلدد  إال لكوندده  يددرًا، وألجددل عنايددة هللا بددالكون، فسندده  لددم  ،مم نددة

جميددل األيددياء علددر مثالدده، ويدداء هللا أن تكددون جميددل األيددياء صددالحة ال 
سددوء فيهددا، فعندددما وجددد هللا الدددنيا المن ددورة نلهددا متحرنددة فددي نمددا يدداذ 

 –ومضدددرا أوجددد ن امددًا  ددارت الفو ددر، ومددا ع ددي  إبدددا  وجمددال هللا 
فجعدل  ،في الكون أنه عندما صاغ الكون و ل فيده العقدل والدروح  –تعالر  

العقل والروح تدبر الجى ، ما يجعل ابنىان يدري أن الخالم جل وعال أتدر 
ووهبدده العقددل والددروح مؤندددًا علددر صدددق العنايددة  ،بهدد ا العددال  إلددر الوجددود

ابلهيددة، الددد ، عدددنر علددر أن يجعدددل  ددد ا العددال  مثدددل الموجدددودات األجمدددل 
ألهثر جمااًل، ودبر له أحىا القوانيا المم نة بلن صنل العال  علدر يد ل وا

هددرة مىددتديرًا ناسددتدارة العجلددة، أطرافدده متىدداو ة البعددد مددا المرنددن فددي نددل 
 
 . 382 اجع ، التصد  نفس،، ص - 1ط
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اتجام، و ل الماء والهواء في الوسا بيا الندار والتدراا، ولديس  د ا وفقدا 
بلهيدة ب دل يىير في طر دم مدن   مىدتداًل علدر العنايدة ا حأفالطون )بل إن  

 ح1)ما في الكون ما جمال ون ار

هللا  و بمثابة األا له ا الكون، ال ، جعله في ابدة وسرور   إن   
بدددلن جعدددل  ددد م النىدددخة الكونيدددة أهثدددر يدددبهًا بالنىدددخة األصدددلية، و عبدددر 

ما حيه النمان  دو قولده ي دون؛ ألن  -تعالر  –أفالطون بلن المناسب ر  
هللا تعددالر ال يددنال مبدددعًا ح يمددًا مبايددرًا بعنايتدده وقدرتدده المالتمددة لموددلحة 

 ح2)العال .
  

 
 . 383 اجع ، التصد  نفس، ، ص - 1ط
 .386 اجع، التصد  نفس،، ص - 2ط
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 تعاىل  صفات اهلل: املبحث الرابع 
الكمددددال، وصددددفات بوددددفات  –تعددددالر –يوددددل هللا حأفالطددددون )إن 

، ثابدت روح، بىيا ما نل وجده  ،عادل،  ، جميلعقلتعالر    –الجمال، فاو  
تبعددًا  حأفالطددون )و م ددا الحددديه عددا صددفات ابلدده، نمددا يقرر ددا  ح1)ال يتبيددر

 للرؤ ة التالية:  

 حأفالطون )المثبتيا لوجود ابله، إال أن توور لقد نان )أفالطونح ما  -1
الشددعب اليوندداني، ولهدد ا اتهدد   لإللدده نددان أرقددر مددا التوددور الدد ، اعتددادم

بابلحداد؛ ألنده ينداد، بودفات وإلده ييدر مدا تعدار  عليده   حسقراط)وأستاذم  
يجدد صدعوطة بالبدة فدي   ، وإن الباحه فدي طبيعدة ابلده األفالطدونيح2)العامة

إلده  إن ندل يديء عندد أفالطدون  ح.أفالطدون ) ، يعنيده تحديد  و ة ابله الد
أا لكدددل يددديء، و دددر   -تعدددالر –هللا  حأفالطدددون )ولقدددد جعدددل  ح3)أو إلهدددي،

 
 .101دا يا الفلسفة اليونانية، أ. يو   كرف، ص - 1ط
كان  العباةة الساهللادة ني ن ة اليونان ني ةلن الوق  هي عباةة اإلل، ط زيو   وكثينر - 2ط

مننن الننديانا  األو وييننة ديننير إلننإل ةلننن اإل ننم، كننالن يتدننن أن يانناا إلننإل هننام اءل ننة ط 
أةوني   منن التصن ل  العبنري طأةونناي  والناي يعرني السنيد أو اإللن،، ثنم د نو   العبناةة 

ل، مبر العصو  التا يالية نعبدوها قبنع مني ة السنيد التسني  بتئنا  اليونانية ني صفا  اإل
السننننرين، نوصننننفوا اءل ننننة بصننننفا  الننننرقم زمتننننا، مننننر م أننننن، الكتننننال، ولقنننند كننننان  دصننننال 
الحاننا ة اليونانيننة بالحاننا ة التصننرية والننديانا  األ ننيوية التجنناو ة أثننرا، كبيننرا، ننني دصننو  

مرننننوا الت نننوير والتفكينننر، ووصنننفوا إل نننم بالرسنننوة اإللننن،، نعرننننوا النننروب، ودرا نننا األ واب، و 
 وشر  الالتر الاي يدل ملإل نزوة اليبا . 

 ، ةا  الكتا  العريي، نيرو ، لبران.127، ص 1 اجع،  ، عبا  محتوة العقاة،  
 .233 اجع، نكرة األلوةية مرد أن  ون، ة. مص فإل الريا ، ص- 3ط
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وأن العددال  علددر صددورة ابلدده،  ،أفالطددون بددلن هللا تعددالر أسددمر مددا العددال 
  ح1)فالعال  إلهي وليس إلهًا.

 –أندده  حأفالطدون )يم دا أن نىدتنتج صدفات ابلده مددا  دالل محداورات  -2
ي  دالم، مددر  مر دد، ،ا لجميدل اآللهدة،  يدرموجود دات  الوجدود، أ  -تعالر

، يع دس جميدل العدال ، إن هللا  دو الموجدود الكامدل،  دو بالعقل وحدم، نامل
 ح2)م يا  جميل األيياء ال ، يىتند الجميل في وجودم إليه.

فسنه لدا ي دون نثيدرًا،   ،بلنه إذا نان  ناي ثمة واحد  حأفالطون )يورح    -  3
 مورحًا بلن الواحد ما صفاته ما يلي: 

نداًل   وأندان البدار، تعدالر جدنءًا إن الواحد لديس نداًل وال جدنءًا، ألنده لدو   –أ  
 ترتب علر ذل  عدة محاالت: ل

ألن الجدنء  دو جدنء مدا ندل، وعليده  ؛يىتحيل أن ي ون البار، جدنءاً   أوهلا:
سو  ي ون البار، حاصاًل بالتبل في ذل  الكدل و دو يندافي مقدار األلوهيدة، 

 ح3)ما أجناء، و  ا محال. اً و  ون البار، تعالر م ون
ينقص منه جنء، وإذا  ألن الكل ماال ؛ ون البار، نالً يىتحيل أن ي  ثانيها: 

 ح4)ما أجناء. اً م ون -أيضًا  –هان ن ل  فسنه سو  ي ون 
فسندده لددا ي ددون لدده بدايددة وال  ،إذا لدد  ي ددا الواحددد مشددتماًل علددر أجددناء -ا

 نهاية وال وسا؛ ألنه يترتب علر ذل  عدة محاالت: 

 
 .121 اجع، أن  ون، أحتد نؤاة األهواني، ص - 1ط
 .132 اجع، التصد  نفس،، ص  - 2ط
 .173 اجع، الفلسفة اليونانية، ولتر  تي ، درجتة، مجاهد مبد الترعم مجاهد، ص - 3ط
 . 38 اجع ، محاو ة با مريد  ، أن  ون ، درجتة ، حبيا اليا وني، ص- 4ط
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 وقد افتر نا  الفه.  ،إن البداية والنهاية تجعل الواحد مشتماًل علر أجناء أوهلا:
والواحددد تعددالر ال حدددود  ،ً اإن افتددرا  ذلدد  يعنددي أن للواحددد حدددود ثانيهااا:

 له.
ي ددون فسندده لددا  ،إن البددار، تعددالر ال يدد ل لدده، وإذا نددان ال يدد ل لدده -ت

 تدير  دددو مددا ناندددت نهايتددده علدددر مىدددافةالمىددد مىددتديرًا وال مىدددت يمًا؛ ألن
ا نددان وسددده يحجددب نددال متىدداو ة مددا جميددل الجهددات، والمىددت ي   ددو مدد

الدددرفيا، و لددنر مددا أن  ي ددون البددار، يدد اًل أن ي ددون م ونددًا مددا أجددناء 
، وقدد أثبتندا أن الواحدد ال يتكدون مدا أجدناء ولديس نثيدرًا اً وسو  ي ون نثير 

 ح1) إذًا فليس الواحد ي الً 
إذا نان الواحد علر   ا النحو فهو لديس فدي م دان؛ ألنده ال يم دا أن   -5

ييرم وال في ذاته، و م ا تو يح ذل  بلنه لو نان في ييرم لكان ي ون في  
ن مدا  دو ما نقاط نثيرة، ولكا يم ا القول: بل  اً محاطًا داتر ًا، ولكان مماس

 ح2)ط نثيرة مل محيا الداترة.واحد ال يم ا أن يتما  في نقا
التىدو ة بديا  هيم نفي صفات الواحد   حأفالطون )لمل في قول  والمت

إن الواحد  نا يشدتمل علدر مجموعدة مدا الودفات حيه    ،الواحد وطيا ابله
نما أنده  ،إال أن أفالطون ال يورح بلن الواحد  و ابلهتجعله أهثر قدسية،  

فدي  حأفالطون )ال يورح أيضا بلن ابله واحد أر نثير وما  نا تبدو ن ر ة 
عقليدة فلىدفة    ألنها  ؛بهاجوانصفات ابله مضدرطة إلر حد نبير في بعض  

يدحات العقل، التي تجعلده يضدل بحتة بعيدة عا معيا الوحي الخالي ما  
  جوانبه.في نثير ما 

 
 .39 اجع، التصد  نفس،، ص- 1ط
  اجع، التصد  نفس،، الصحيفة نفس ا. - 2ط
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 الفصل الثاني: 
 (  املثل نظرية )

 ويشتةل على املباحث التالية: 
 املثل.  مفهوماملبحث األول: 
 ةثل.:  تصوير  أفالطون  للاملبحث الثاني
 .خصائص املثلاملبحث الثالث: 

 

  



 

2018 

ية عند أفالطون وعالقتها باملثل، دراسة حتليلية ملثال اخلريفكرة األلوه  

 ( مفهوم املثل)  املبحث األول:
 :   لكلةة مثل  أوالً : التعريف اإلشتقاقي 

صدورة الشديء التدي  :والتي  تعندي Ideaترجل نلمة مثل إلر نلمة 
، ولفدظ  ح1)تمثل مجمو  صفاته، والقالب والنموذت ال ، يقدرر علدر مثلده " 

إيدددو  يرجدددل فدددي اللبدددة اليونانيددة إلدددر نلمدددة "  يفدددة " أو " يددد ل " أو  " 
يىتخدمها بدنفس المعندر، حيده إن   حأفالطون )وما المرجح أن    ح2)طر قة "

ليدده تقددا  جميددل األيددياء المثددال  ددو الهيفددة أو الشدد ل الح يقددي، الدد ، ع
 المحىوسة والمعقولة.

 :    : التعريف اإلصطالحي ثانياً 
 ، " إنهددا ح3) ة المدلقددة "تعنددي الح يقدد حأفالطددون )ن المثددل عنددد إ" 

دثر، ال ندددد، ال تتبيددددر وال ت، وح يقددددة معقولددددة أاليددددة ثابتددددة صددددورة مجددددردة
 .ح4)تفىد"

نونهدا ال تفىدد وعلر ذل  فسن المثل  ي م هدر لللهدة، مدا حيده 
عدددال  الكدددون لوإنمدددا  دددي بابيدددة، مدددا يعندددي أنهدددا ليىدددت عر دددة  ،وال تنددددثر

والفىاد، ألن ما  و في حين الكون والفىداد إنمدا  دو عدال  الحدس، والمثدل 
 مثال له، يدمح في محاهاته. 

 
ف  1982،  1، نتصنرا كبيننر، ب335، ص  2التعجنم الفلسننفي ، جتينع صننليبا،   - 1ط

 ، ةا  الكتا  اللبراني ، نيرو  لبران.
 . 104 اجع، نكرة األلوةية ، مرد أن  ون ، مص فإل الريا  ، ص  - 2ط
  107أن  ون ، ة. أحتد األهواني ، ص - 3ط
 .335، ص2الفلسفي، جتيع صليبا،   التعجم - 4ط
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إن المثدددال بهددد ا المعندددر ينقدددل الددد  ا مدددا الشدددمولية والكليدددة إلدددر 
ولقد درت فالسدفة  ح1)ا مثال، المتعل  حينما يضر التجن فية، التي قد تىاعد 

ابسالر علر   م الترجمة، حيه يعد المثال  و النموذت الد ، يودنل علدر 
ولكدا الفيلىدو  يدبدل المثدال ،    ح2)منواله، نما يقدال اببدا علدر مثدال أبيده

، حيده إنده يضدفي حأفالطدون )بالدابل التجر د،، نما  و الواقل في فلىدفة  
وسددات القابلددة للكددون ىوالمعقوليددة واألاليددة، فددي مقابددل المح عليدده الكليددة

 والفىاد.

 ، حيده إنهداحأفالطدون )امتدادًا لفلىدفة    المثالية  مودح    كان  ولقد 
 إنهدا رجل الوجود نله إلدر الفكدر، نمدا أنهدا ترجدل الفكدر والىدلوي لمثدال، "ت

الفكددر علددر  ةنىددم يرفددل الفكددر فددوق الحددوا  والتجرطددة، بمددا يعنددي سدديدر 
 الواقل.

عقالندي،  حأفالطدون )ما  د ا المندلدم يم نندا القدول: بدلن مد  ب    
يرد المعرفدة إلدر الفكدر ابتدداًء، فدي مقابدل المعرفدة الحىدية، التدي   هحيه إن

ابتداًء وما  نا امتددت المعرفدة العقالنيدة  ح3)ترد مودر معارفنا إلر التجرطة
 ح4)نتهاء برواد الم  ب العقالني ما فالسفة العور الحديه.اما أفالطون 

 
، 1، ب18 اجع، الال ا  التثالي ني الفلسفة األلتانية، ة. حيرش بغداة محتد،  ص - 1ط

 لبران. –ف، ةا  الرواند الثقافية ، نيرو  2015
 . 107 اجع ، أن  ون ، ة. أحتد نؤاة األهواني، ص - 2ط
جون لو  ، ةيفيد هيوف ، جون   من أهم  واة التر   التجريبي ، نرنسي  نيدون ، - 3ط

 ا توا   مع . 
 من أهم  واة التر   العقلي: ةيدا   ، مالبرانش ،  بيروزا ، ليبرتز.  - 4ط
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ية عند أفالطون وعالقتها باملثل، دراسة حتليلية ملثال اخلريفكرة األلوه  

الطدون العقليدة، تعتبر امتددادًا لفلىدفة أف  ح1)هما أن المثالية الحديثة 
ما حيه رد الوجود بداية إلر الفكدر، فدي محاولدة الادوات عنودر، الوجدود 

ود أبعدد المتمثل فدي الفكدر والحدس، إال أن المثاليدة الحديثدة، تىدير إلدر وجد
مددا الوجددود العقلددي والحىددي، محاولددة فددي ذلدد  الوصددول إلددر فلىددفة تىددير 

 ح2) لل حدود العقل.

  

 
 .ا األلتاني كان  ، نالت، ، شيلر  ، ةيجعسو أهم  واة التاها التثالي الفيل  - 1ط
هو ك ايتر ، وما كوز ،   ة نرانكفو   : د  من أهم  واة التثالية التعاصرة  م - 2ط

 وهانرما .
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 أفالطون للةثل:   تصوير املبحث الثاني : 
لدد  ي ددا سددو  مجددرد قاعدددة للفكددر، وأن  حسددقراط)إن المفهددور عنددد 

ر الفكددر علددر الدددرا لهددا يبقددالتعر فددات تعددد بمثابددة القاعدددة التددي مددا  ال 
بينمددا  ،مجددرد تن ددي  للفكددر حسددقراط)الوددحيح، ولكددا نددان الفعددل بالنىددبة ل

ي، مددا  ددالل ن ر تدده فددي تحو لدده إلددر جددو ر ميتددافين ق حفالطددون أ)يحدداول 
، وتقدور فلىدفة أفالطدون علدر ح1)المثل التي  ي ن ر ة مو وأية للمفاهي 

أن المفاهي  ليىت مجرد قوالب في العقل، وإنما  و ييء له ح يقته، ولقد 
الوصدددول إلدددر الوجدددود الح يقدددي، وسدددلب ندددل مدددا دون  حأفالطدددون )حددداول 

 ح2)الح يقة.

رؤ ددة الح يقددة، وقولدده  نددا  :يعددر  الفلىددفة بلنهددا حأفالطددون )إن 
عد ما الح يقة، وما  و إال يبيشعر بلن ما نرام بلعيننا وندرنه بحواسنا، ال  

لجميددل  اً رتيىدد اً م هددر لهدد م الح يقددة، وقددد نددان البحدده عددا الح يقددة مدلبدد
ة، إن أفالطددون و ددو يبحدده عددا الح يقددة يدددري أن الوصددول إليهددا الفالسددف

صعب المنال، ولكنه في نهاية األمر يقرر أن الح يقة  ي عال  المثل، وأن 
هددر لهدد م يعددد عالمددًا ح ي يددًا، وإنمددا  ددو م العددال  ال ددا ر الدد ، نعيشدده ال 

  ح3)التي  ي عال  المثل. لح يقة الثابتة التي ال تتبيرا
وأسدا  وتعد ن ر ة المثل عوب الفلىفة األفالطونية، فهي جو ر  

إال مدا  دالل التعدر   حأفالطون )يم ا فه  فلىفة   ن ر ته في الوجود، وال
 
 اجننع، دننا يا الفلسننفة اليونانيننة، ولتننر  ننتي ، درجتننة ، مجاهنند مبنند التننرعم مجاهنند،  - 1ط

 .158ص
 . 127 اجع، مع الفلسفة اليونانية، ة. محتد مبد الرحتن مرحبا، ص - 2ط
 .107 اجع، أن  ون ، أحتد نؤاة األهواني، ص - 3ط
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، حيده إن جميدل ح2)التدي تدلتي اسدتجابة لرأيده فدي الجددل  ح1)لرأيه فدي المثدل
المحىوسات المتبيدرة تعدد تمدثالت لودور ثابتدة نليدة متمثلدة فدي األجندا  

فسندده البددد مددا  ،واألنددوا ، وعندددما يفكددر ابنىددان فددي  دد م الوددور الثابتددة
 توور بعض األمور: 

، فسنه البد لها ما دردة في التجرطةلكي تكون الماهيات المحىوسة م أوالً:
لندا ر فدي المحىوسدات ال يعددر فيهدا التبيدر، ييدر متبيدر، فدسن ا  مبدأ ثابت

ونل متبير حادث، وندل حدادث فاسدد بالضدرورة، وندل حدادث لده علدة ثابتدة 
وما  نا نانت المثل أهثر ح يقة وواقعية،  الفًا للجنتيات؛   ح3)يير متبيرة  

 ح4)فسن المثل أالية ال تتبير.
وسددات وما يتهددا، فددسن الماهيددة ناتنددة ىيوجددد فددرق نبيددر بدديا المح ثانياااً:

حىوسددات متبيددرة ودرجاتهددا موم تملددة فددي العقددل، ال يعتر هددا التبيددر، أمددا ال
 ح5)متفاوتة في الكمال، وال تبل  منتهر الكمال ما أ، وجه.

 
 199،  ص 2الفلسفة اليونانينة منن مر نو  شنرقي ، مصنفإل الرينا ،   اجع، دا يا    - 1ط

 ف ةا  قباء للرير والتوزيع القاهرة، مصر.2000،  1، ب
 ، ولنم يتالنا هنام ال ريقنة إ ضناء، لر بادن، نني التتثينع أو يثر أن  ون  ريقة الحنوا  -  (2)

القصم، ولكرن، امتتند ملنإل ةلنن كو نيلة مثلنإل نني النرة ملنإل السونسن اهللايين، نرقنع اللفن  
من معرام السلبي إلإل  معرإل التراقية التثترة== ==التي دولد العلم، ومرا الجندل بأنن، " 

عقول،   يستالدف شيئا، حسيا،، نع يرتقنع التر   الاي يردفع ب، العقع من التحسو  إلإل الت
 .89دا يا الفلسفة اليونانية، يو   كرف ، ص من معان إلإل معان نوا  ة معان".

 . 89، صالتصد  نفس، اجع،  - 3ط
دف لنن أن  ننون، ةينف  ويرسننون، جننوةي جروننز، درجتننة، إمناف مبنند الفتنناب قنن اجنع، أ - 4ط

 قانة.ف ، التجل  األملإل للث2001، 1، ب78إماف، ص
 .89 اجع، دا يا الفلسفة اليونانية، يو   كرف، ص - 5ط
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إن  د م الماهيدات التدي يددرنها العقدل،  دي معقدوالت صدرفة، ال د دل   ثالثاً:
ونمالهدا يجعلهددا  حيده نونهدا معقدوالت فسنهددا ناملدة يدر، ند ل  مددافيهدا للتب

أن  –بدل، حدال مدا األحدوال  -أواًل ويير الكامل يعد محاهداة لده، وال يم دا 
ي ون المعقول ) الثابتح حاصاًل في النفس بواسدة الحوا  المتبيرة، وإنما 
 دددي حاصدددلة فدددي الدددنفس بواسددددة ماهيدددات مجدددردة مدددا عالتدددم المدددادة، 

 ها، ما  اللها تؤما النفس بعال  معقول ح يقته أنه: تاوجنتي

 مثال للعال  المحىو  وأصل له. -أ 

 يدري بالعقل وحدم. -ا

 ها في العقل.يه الماهيات بال ات علر نحو تح يقتتحقم ف –ت 
 مفارق للمادة ما نل الوجوم. -د

 ح1)بر،ء ما الكون والفىاد. -ه

 مرحلتيا:  حأفالطون )اتخ ت ن ر ة المثل عند 

الح يقة التدي نبحده عنهدا  حيه إنها  :املثل باالعتبار السقراطي  األوىل:
وراء األيدددياء الجنتيدددة المحىوسدددة، و ددد ا التفكيدددر األفالطدددوني يرجدددل إلدددر 
المرحلددة الىددقراطية، التددي اتىددمت بالبحدده فددي األ ددالق واألمددور الجماليددة، 

 ح2)يول به ا المعنر إلر نتيجة.ولكا سقراط ل   

فدي ن ر تده   حأفالطدون )در  حيده يتقدالثانية: املثل فيةاا بعاد ساقرا :
، للمثل، حيه يعبدر عنهدا بعدال  الر ا ديات، إلدر جاندب األ دالق الىدقراطية

 
  اجع، التصد  نفس، ، الصحيفة نفس ا. - 1ط
 .110 اجع، أن  ون، ة. أحتد نؤاة األهواني ، ص - 2ط
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 حأفالطدون )فالمىاواة والكبر والوبر والجمدال والخيدر والعددل، يو دح منهدا 
  ح1)فكرته عا المثل باب افة إلر عال  ال ي  األ البية والحقاتم الر ا ية.

  

 
  اجع، التصد  نفس،، الصحيفة نفس ا. - 1ط
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 املثل:  خصائص املبحث الثالث: 
 لمثل بمجموعة من الخصائص: تتميز ا 

هدا للجنتيدات، مدد ل فيا ر بمعندر أنهدا حقداتم مدلقدة وال إنها جدو   :  األوىل
جميل األيياء في وجود ا عليها، وال تتوبف  ي في وجود دا علدر   تتوبف

أ، ييء؛ ألن الجو ر مدا ندان وجدودم مدا ذاتده، ال يفتقدر فدي وجدودم إلدر 
 ح1)ييرم.

إنهدددا نليدددات، ال مدددد ل فيهدددا للجنتيدددات، ولكدددا تقدددا  عليهدددا  :  الثانياااة
راا منهدا، محاهاتده أو االقتدح فدي دمالجنتيات، بمعنر أنها معيار للجنتي ت

 م  ددل مددا الجنتيددات فددي عددال  الح يقددة، ولكددا وعلددر ذلدد  فددسن المثددل أهمدد
صددحيحة إال إذا تددوفرت لإلنىددان  –معرفددة  –المعرفددة بالجنتيددات ال تكددون 
ماهية أو الفكدرة رة له م األمثلة الجنتية، وأن الالمعرفة بالفكرة العامة المفى

 ح2)ترنة معها في ابس .ة سابقة، علر وجود الجنتيات المشالعام

 قىميا:  يقى  المثل إلر :  الثالثة

مددا يم ددا التعبيددر  المثددل الخاصددة بالفضدداتل واأليددياء الجميلددة، : أحاادهةا
بعددال  ال ددي ، ندد ل  فددسن المثددل األ البيددة والمعنو ددة مثددل  الدددة ، ال  هدداعن

تتبير وال تتبدل علر الري  ما تدبيقاتها، وأمثلتها المشا دة في الواقل فسن 
  .للعدالة مثال ، وللخير مثال

 
ا  م يتنننو الفلسننفة القديتنننة مننن الفكنننر الينننرقي إلننإل الفلسنننفة اليونانينننة، ة. حرينني عبننن - 1ط

 .  370محتد، ص
 . 163 اجع، الفلسفة اليونانية، دا يال ا وميد د ا، ة. أميرة حلتي م ر، ص - 2ط
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... و م دا ، الواحددات ندالمرطل، والدداترةيالمثل الخاصة بالر ا د  :  ثانيهةا
 ح1)فردية ، النوت بال ات أو النوجيدة التعبير عنها بقوله: الفرد بال ات أو ال

فسندده يوجددد مثلدده  ،، وعلددر الددري  مددا تعدددد المثلثددات المشددا دة فددي الواقددل
 ح2)ورمن ر ا ي مثالي تتمثل فيه الخواتص الجو ر ة في ساتر الرموا.

إن المثدل ثابتدة، وليىدت عر دة للفنداء، إن ابنىدان نمثدال يعدد   :  الرابعة
 ثابتًا وليس فانيًا علر الري  ما فناء ابنىان.

ل األيياء، فسنندا إذا أردندا الوقدو  ماهيات لجمييعد عال  المثل  :  اخلامسة
سنندا سدو  نقدور بتعر فده علدر أنده الحيدوان النداطم، علر ماهية ابنىدان ف

 معنام التجر د،.ان في هتعر ف لإلنى

عال  المثل  ارت الم ان والنمان، ألنها لدو ناندت فدي امدان أو   :  السادسة
فددي تلدد   ألم ددا معاينتهدداو دودة بحدددود النمددان  والم ددان، حددم ددان لكانددت م

، وثباتهدا فسنها  الدة وثابتدة الحدود، ولما نانت المثل  ارت النمان والم ان
 ح3)التجرطة، بل إنه يرجل إلر الفكر. ال يرجل إلر

بواسدددة العقددل،  إن عددال  المثددل  ددو عددال  عقلددي يددت  معرفتدده  : السااابعة
نمددا  ددو عددال  عقالنددي لمعدداني إو  ،ل لدديس عالمددًا ماديدداً عنددر أن عددال  المثددمب

 ا بواسددددة دمجدددردة، علدددر أن أندددوا  الموجدددودات وصدددفاتها يم دددا تحديددد
مشارنتها فدي مثلهدا الداتمدة، و د م المشدارنة تتفداوت فدي القدوة والضدعل، 

 
 .111 اجع، أن  ون، ة. أحتد نؤاة األهواني ، ص - 1ط
 .164الفلسفة اليونانية دا يال ا وميد د ا، ة. أميرة حلتي م ر، ص - 2ط
 اجنننع، الفلسنننفة القديتنننة منننن الفكنننر الينننرقي إلنننإل الفلسنننفة اليونانينننة، ة. حريننني عبنننا  - 3ط

 .371م يتو، ص
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ولكنها ال تول إلر درجة الكمال، فسن الكمال المدلم  و لمثدال المثدل و دو 
أن  -فيمدا بعدد    –  حدي ارت)وقد بيا     ح1)الخير، ال ، يقود به ابله.مثال  

بالنىبة إلدر وجوديًا  مىتقلة استقالالً  فهي بيا الجوا ر العقلية  اً  ناي تماين 
بعضها البعض، ولكا ليس بالنىبة إلر الموجدود المدلدم الالمتندا ي، فدسن 

 ح2) نا بالنىبة للموجود ليس إال أمرًا نىبيًا.استقاللها 
 أسطورة الكهف: 

القمدة الفعليدة لمحداورة   حأفالطدون )الكهدل عندد    تعتبر فكرة أسدورة 
الجمهور ة، يبيا ما  اللها العالقة بيا العال  الحىي وعال  المثل، و مثل 

في حالدة مدا  حأفالطون )مثال الخير قمة الفلىفة األفالطونية، يتحدث عنه 
القداسددة، مشدديرًا إلددر أن العقددل ال يىددتديل إدراهدده إال بحدددود معينددة، و دد م 

أيدبه مدا تكدون بدالتبر رات الال وتيددة،  حون أفالطدد)اللهجدة التدي يتحددث بهدا 
و  العقددل، علددر مددا تلوددفات وأفعددال ابلدده التددي يوددفونها بلنهددا فددوق مىدد

وفاعليدددة إيجابيدددة تجدددام  مدددا فاعليدددة سدددلبية تجدددام الالمعقدددول ددد ا يمثلددده 
 3الالمعلور.
الدد ، يددديا فددي الخيددر بالشددمس، و شددبه العددال   حأفالطددون )يشددبه  

فدال تدر  إال  ء التدي تىدتقي  دوء ا مدا الشدمسباأليدياوجودم إلدر الخيدر  

 
 .372 اجع، التصد  نفس، ، ص - 1ط
، 2، ب98 اجننننع، ة ا ننننا  ننننني الفلسننننفة الحديثننننة، ة . محتننننوة حتنننندي زقننننزو ، ص - 2ط

 ف ، ةا  الفكر العريي ، القاهرة ، مصر. 1988
ام ال معلوف ناملية إيجانية، حيث إن، ي ت  ني إيجاة دصنو  دتثع ناملية العقع دج  - 3ط

مقلننني لتنننا   يد كننن،، أمنننا ناملينننة العقنننع دجنننام ال معقنننول ن ن نننا ناملينننة  نننلبية، حينننث إنننن، 
 ع العقع إة ا  كر ،.ي ستك، بأن، نو  مستوى العقول،   ياصإل ملإل إة  تعيوص  ما يس
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بدالعيا  حأفالطدون )بفضله، إن العقل  و سدبيلنا إلدر معرفدة الخيدر و شدبهه 
عا إدراي النور في ابنىان، و تددرت ابنىدان فدي المعرفدة التدي المىؤولة  

الخالددة والتدي يدلتي علدر   وتنتهدي بدسدراي المثدل  ،تبدأ بمعرفة  الل األيياء
 1ثال الخير.قمتها م

"  يعدر  ا  بتو ديح ذلد  عدا طر دم تشدبيه يدهير  حأفالطدون )قار   
الىجيا والكهل" ، حيه توور أن  نداي بعدض الىدجناء ببعدوا فدي سدجا 
مندد  طفددولته ، ومددا وراء  ددؤالء الىددجناء تضدديء نددار، و ندداي  ددالل علددر 

تىددير أمددار النددار، وطددافترا  أن أحدددًا مددا تمثددل فددي بعددض األيددياء تجدددار 
ناء استدا  تحر در نفىده مدا األيدالل وأتيحدت لده الفرصدة لين در مدا جالى

وله ما العال  الح يقي، فيدري الشمس بح يقتها، التي  ي موددر يجر، ح
للنور، وطعدد أن عدايا ذلد  عداد الىدجيا مدرة ثانيدة إلدر أقرانده لينبدفه  بمدا 

 ح2)حدث، فسن أحد ما الىجناء لا يودقه، إذا ح ر له  أيوار جولته.

 ندددا أن الموجدددودات أيدددبه مدددا ي وندددون  حأفالطدددون )إن مدددا يعنيددده  
بالىجناء في ن رته  إلر العال  الماد،، فسن ندل مدا يدرام ابنىدان لديس إال 

ح ي يدة التي تمثل عالمًا مضلاًل، فسن المعرفدة ال ،  رطًا ما ال الل والنى 
معرفددة  اأمددا المعرفددة التددي تددلتي مددا الباصددرة فسنهدد ،ال تددلتي إال مددا التفكيددر

 

،  403،  152 اجننع، جت و يننة أن  ننون ، ة ا ننة ودرجتننة ، ة. نننؤاة زكريننا،  ص –  1ط
  مصر. –ف ، ةا  الوناء لل بامة والرير، األ درد ية 2004،  1ب

جروننز، درجتنة، إمناف مبند الفتناب لن أن  ون، ةيف  ويرسون، جوةي راجع ، أقدم    -  (2)
 . 103 – 100إماف، من ص 
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أن المثددل الكاملددة ال تدددري إال بواسدددة  حأفالطددون  قددرر) مضددللة، ومددا  نددا
 ح1)وال ، يبضاء نورم بواسدة المثال األول، ال ،  و )مثال الخيرح. ،العقل

يعد تشبيهًا معقددًا، متعدددًا فدي ولكا تشبيه الكهل عند )أفالطونح   
وأقرطهدددا  ح2)، إال أن أولدددر التفىددديراتيحمدددل علدددر تفىددديرات متعدددددة جوانبددده

للوواا  و ما عبر عنه ) أفالطونح نفىه " أن صورة الشمس ترمن التدي 
ترمن إلر الخير األسدمر وصدورة الكهدل يعبدران عدا طبيعدة المعرفدة، وعدا 

، أو التقدددر أو وبددف ابنىددان مددا المعرفددة أو الجهددل، أو اليقدديا أو ال ددام
دق والح يقدة إلر الو عد فيه الروحالتل ر، إنهما يرسمان الدر م ال ، تو

 والنور، حتر تول إلر قمة المعرفة الحىية ونعني بده ) مثدال الخيدرح ....
مددا تعانيدده الددنفس و ددي تتددري الشددر إلددر  إن مددا يقودددم أفالطددون  ددو إبددراا
، وتكابدد ندل ألدوان العد اا، التدي تويد  الخير وتنتقل ما ال الر إلدر الندور

 3أن تنتهي بها إلر الهالي" 

ر الكهل األفالطونيدة إلدر سدهولة الرمدن الد ، و رجل انتشار أسدو  
استخدمه أفالطون فيها فكل مفىر يجد في   م األسدورة ببيته، مما جعل 

، الفلىفية ، الشعر ة ،  لكثير ما التفىيرات: الىياسية  م األسدورة محالً 
 ح4)الحضار ة ...

 
، وجت و ينننة أن  نننون، ة ا نننة ودرجتنننة، ة. ننننؤاة 102 اجنننع، التصننند  نفسننن، ، ص -  1ط

 وما بعدها.  403،  152زكريا، ص
 الدكتو  مبد الغفا  مداوي  حت،  .    جح،هاا  ما و  –  2ط
،   118، العدة  35نق ، من : مقالة ك   أن  ون ، ة. مبد الغفا  مداوي،  ص   - 3ط

 ف. 1966إصدا  أكتوير ، 
 .  155، 315جت و ية أن  ون، ة ا ة ودرجتة، ة. نؤاة زكريا، صراجع ،  -(4)
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 ترتيب عالم المثل:  

 دو عدال  المثدل،  حأفالطدون )عندد  حًا أن عال  الح يقةلقد بات وا 
، لكا   م الكثرة تندو، علدر عدال  عال  متكثر ن رًا لوجود مثل عديدةو و  

من مدًا،  دية منعنلة، بل تمثل عالمًا عضدو اً واحد، و  م الواحدية ليىت واح
 علر قمة مثل نثيرة - و أعال ا  –ثل في بناء  رمي، ي ون مثال واحديتم

لحمددرة والنرقددة تندددرت جميعهددا تحددت مثددال: يددتح   فيهددا ، فمددثال البيددا  وا
اللدون ، نمدا أن الحدالوة والمدرارة تنددرت تحدت مثدال الد وق، نمدا أن نليهمدا 

، وطهد م الدر قدة فدسن عدال  المثدل رجان تحت مثال أرقر  و مثال الكيدفيند
يتدرت في تدرت  رمي نحو الكمال، بحيه نول إلر قمة المثل و دو المثدال 

 ددو أسددا  جميددل المثددل،  ددو الوجددود الالمتنددا ي، األعلددر، الواحددد الدد ، 
،  ح1)بمثدال الخيدر    حأفالطدون )المدلم ل اته، الح يقي،   ا ال ، يعبر عنه  

،  والفيلىدو  بعد ذل  بلن ابله  و مثال الخيدر  حأفالطون )ال ، يعبر عنه  
الحم  و ال ، يتعلم بالخير بال ات والجمال، الد ،  دو لدد، اآللهدة جمدال 

 ح2)مدلم.و ير 
 :  تعقيب

  إن املتأمل آلراء أفالطون يف املثل يالحظ ما يلي: 
فددي  حأفالطددون )آلراء نتيجددة فيمددا بعددد الدبيعددة  حرسدددوأ)جدداءت آراء  – 1

مدا في المثل بمجموعدة   حأفالطون )علر رأ،    حأرسدو)  اعتر المثل، وقد  
 : االعترا ات

 
 .170دا يا الفلسفة اليونانية، ولتر  تي ، درجتة، مجاهد مبد الترعم مجاهد، ص- 1ط
ف، مدتبة ال  ل، نينرو ، 1988، 1، ب45 اجع، أن  ون، ة. مص فإل  الا، ص- 2ط

 لبران.
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فددي المثددل، ال يم نهددا أن تو ددح نيددف نشددل  حأفالطددون )إن ن ر ددة  أولهااا:
التي تهدت   العال ، مل أن مش لة وجود العال  ما أ   ابي اليات الفلىفية،

للبيا ، فسن الن ر ة   وعلر فر  أن  ناي مثاالً   هل الفلىفات بمعالجتها،  
ل  تبيا نيف نشلت عنه األيياء البيضاء، وما  نا ل  تتم ا الن ر ة مدا 

 ح1)يا المثل وأيياتها.تو يح العالقة ب

األيدياء وعالقتهدا   تو ديحعلدر افتدرا  أن ن ر دة المثدل اسدتداعت    ثانياً:
وإذا  ساهنة ال تتشد ل، ير  أن المثل ثابتة ال تتبير  حأفالطون )بمثالها، فسن  

فدسن صددور ا يجدب أن تكدون ند ل ، ولكدا العددال   ،هاندت المثدل ثابتدة سداهنة
أن ، فلدد  تتبيددر  دد م األيددياء مددل متحددري وييددر مىددتقر ،الدبيعددي متبيددر

 ح2)؟المثلح ثابتة ال تتبيرأصولها )

بليددياء متكثددرة، والىددؤال الدد ،  يؤنددد لنددا الواقددل أن الوجددود ممتلدديء ثالثاااً:
وددفة يجددب أن تجيددب عندده الفلىددفة بوددفة عامددة والفلىددفة األفالطونيددة ب

إال أن الفلىفة األفالطونية، ل  تجب إال   اصة ، نيف وجدت   م األيياء؟
بددلن  ندداي عالمددًا ييددر  دد ا العددال  يىددمر بعددال  المثددل، والواقددل أن إجابددة 

وإنمددا  دداعفت  ، الية التدي أمامهدداإيجدداد حددل لإليددمدا أفالطدون لدد  تددتم ا 
فدي  د ا   حأفالطدون )عا ذلد  بقولده:" إن مثدل    حأرسدو)المش لة، وقد عبر  

همثددل يددخص صددعب عليددده أن يعددد نميددة مدددا األيددياء فضدداأف عددددد ا 
 )3(ليىهل عليه عد ا".

 
 . 221الفلسفة، أحتد أمين، زكي نجيا محتوة، صصة ق اجع،  - 1ط
  اجع، التصد  نفس،، الصحيفة نفس ا.  - 2ط
 .  221نق ، من التصد  السان ، ص -  3ط
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إن المثددل األفالطونيددة تعبددر عددا ماهيددة األيددياء، وماهيددة األيددياء  رابعاااً:
جعددل المثددل عالمددًا  حأفالطددون ) ارجددة عنهددا، ولكددا يجددب أن تكددون فيهددا ال 

 1مىتقاًل عا األيياء، بلن جعل لكل مثال وجودًا مىتقاًل.

ل  ي تب لها الوصدول إلدر أنه  بمعنرالتلمل التجر د،،    إن المثل وليدة  -2
بنددر  أندده فلىددفة واقعيددة لهددا واقددل تجر ددد، نمددا أن لهددا وجددود واقعددي، نمددا

عنددم ا إن المثدل  مدا أً   ،العقالني علدر فدر  صددق ن ر تده فدي المثدل  هم هب
ابلهيدة والدبيعيدة سدو  تكدون افترا دية   عال  افترا ي فسن أيلب فلىفته

يثبدددت صددددق أفالطدددون فدددي عدددال  المثدددل، علدددر أن  إلدددر حدددد نبيدددر إلدددر أن
فدفدم  ،ون ل  يبفل عا أ مية الوعوطات التي تعتر، فلىفته المثاليةأفالط

 ،للمشددابهة :عليدده أن يضددل مددثالً يحددت  يعدددل فيهددا نثيددرًا مقددررًا أن المندددم 
ه، وأنده نثيدرًا مدا تدردد فدي و دل وما ياهل  ،والجمال والخير  ة،والواحد والكثر 

 ي ددون  ندداي مثدداالمثددال لإلنىددان والنددار والمدداء، ندد ل  إندده ألمددر ير ددب أن 
مددا األيددياء الحقيددرة، منتهيددًا بقددول ير ددب  للشددعر والوحددل والوسدد  ويير ددا

نل بلن  د م األسدفلة نايدفة عدا مخالددة العامدة التدي ال تتىد  عقدوله  تمق
 ح2).بالترنيب الفلىفي

ابلهيددة فلىددفة  ياليددة، بددل  حأفالطددون )ولكددا ذلدد  ال يعنددي أن فلىددفة  -3
إنها قاتمة علر أسس ومباد،ء عقلية ر ا ية، فلقد نان ال تمار أفالطون 
بالر ا يات أثرم الكبير علر فلىدفة أفالطدون ابلهيدة والدبيعيدة، حيده إنده 

بالبىدداطة والو ددوح، الدد ، تعبددر عندده ير ددد أن يؤسددس فكددر فلىددفي يتىدد  
 الر ا يات.

 
 . 223 اجع، التصد  نفس، ، ص - 1ط
 .  92 اجع، دا يا الفلسفة اليونانية ، أ. يو   كرف ، ص - 2ط
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المعقددول ح  –) المحىددو   اقددل فددي جنتيددهالمثددل علددر الو إن تدبيددم  -4
التدبيم، إذ نيف ي دون للعددر مثدال  ةيجعل   م الن ر ة فيما تبدو مىتحيل

يعبدر عنده أن يحت   به، في حديا أنده لد  ي تدب لده الوجدود بعدد، اللهد  إال 
بشيفية المعدور، ث  نيف لنا معرفدة العدال  المعقدول ومدا أيدا حودلنا علدر 

 أدراي المثل ؟

أفالطدددددون يشدددددير أن المثدددددل حاصدددددلة فدددددي العقدددددل قبدددددل إدراي إن 
المحىوسات، وذل  يعني أنها مفدورة في النفس، علر أن ابنىدان حينمدا 
تعر  له مش لة ي ون في حيرة تشعرم بالجهل و  ون مدفوعًا بالبحه عا 

لة أو معاوندة حل له م المش لة، وما  الل التفكير العميم في  د م المشد 
أسدفلة ومفداتح نامندة فدي عقولندا، ند ي ر فدي عقولندا تثيد ما لديه عل  بهدا

الدفددل الوددبير بسم اندده ابجابددة علددر بعددض األسددفلة التددي قددد ال نجددد لهددا 
أجوطة و و ل  يتعل  أصول العلدور قدا ، مدا يددفعنا إلدر القدول بدلن النفدو  

ة سدابقة علدر  د م الحيداة التدي نعيشدها، اقد اهتىبت عملها بالمثل في حيد
ابنىان أيباحًا ت نر ا بعملية عقلية تم نه ما الح د  علدر  د م فكلما رأ،  

 ح1)األيباح، ما يعني أن مرد المعرفة العقلية سابقة علر المعرفة الحىية.

فدي المثدل، تنددو، علدر   حأفالطدون )تعتدر، ن ر دة    نبيدرة   ناي صدعوطة  -5
علر مثال اآل ر،  ندا ت هدر جدليدة العالقدة بديا عالقة ابله بالمثل، أيهما  

عددا ذلدد  بترتيبدده  حأفالطددون )المثددل، حيدده يددلتي رد وطدديا  –تعددالر  –هللا 

 
،   1، ب 93،  92كو  ، ص اجع، ة و  ني الفلسفة ، يو   كرف ، إنراةيم مد - 1ط

 لبران. –ف ، مدتبة مالم األة  ، نيرو   2016
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م  ددو مثددال الخيددر الدد ،  ددو هللا معبددرًا أن أعلددر قمددة الهددرر فددي ن ددر للمثددل، 
 ح1)تعالر.

  

 
 أنرةم بالبحث ني الفصع القاةف، إن شاء  . - 1ط
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 : الثالث الفصل 

 (  يف فلسفة أفالطون  مثال اخلري )
 :   ويشتةل على املباحث التالية 

 اإلله ومثال اخلري  بني    املبحث األول: العالقة

 املبحث الثاني: عالقة الشر بأفعاله تعاىل 
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 املبحث األول: العالقة بني اإلله ومثال اخلري: 

 أن رأ  المثددل  ددو مثددال الخيددر، حيدده يعددد مثددال حأفالطددون )يبدديا 
تعدد فكدرة و   لىدفة أفالطدون ابلهيدة واأل البيدة،  نقدة محور دة بديا ف  الخير

أفالطون في ابله الفكرة األولر في األدا العالمي، بثبدات العدال  اال القدي 
 ح1)والفكرة المتعلقة بابله نخير محض

الدد ، يفددوق نددل المثددل، و ددو إن مثددال الخيددر  ددو المثددال األعلددر 
ح يقة الوجود المجدردة التدي وجددت بنفىدها، ثد  صددرت عنده بداقي المثدل، 

مدا ندان مثدال إنه أسا  نل مثال، وما عدام مؤسس عليه ومشتم منده، ول
أن تضداهيه، الخير المثال األعلر، فدسن جميدل المثدل تىدير نحدوم، وتحداول  

ر  دددا أن يعبدددر عنددده بودددو علدددر أن الخيدددر يم ، ح2)وتنشدددد الكمدددال )الخيدددرح
  ح3) ، بمقدددددار الكدددداتا نفىدددده، فدددديم ا أن يعبددددر عندددده فددددي مقولددددةمختلفددددة

 

 
 .61 اجع، القوانين ، أن  ون ، ص - 1ط
 . 161 اجع، قصة الفلسفة اليونانية، أحتد أمين، زكي نجيا محتوة، ص - 2ط
ة التقنننو  : " التفننناةيم  -  3ط األ ا نننّية نننني العاقلنننة التجنننر ةة التننني ديننندع القوالنننَا البدي ينننّ

 للتعرنة"
َهر واألمننننراض  وال َهر َوالالعننننرض والتقننننو   ميننننر الالجننننَ وال اء:  الالجننننَ ي مننننرا الالُحَكتننننَ التقولننننة: ننننن،

َعة.   َعة الالكننّم، والكيننف، وا يننن، والتتننإل، االتّ،سننال َهر  واألمننراض التّ،سننال وال ر: طالالجننَ لتقننو   الالعيننال
ع، وا نفعال. َضاَنة، َوالالتلن، والوضع، َوالالف،عال  َواإلال،

، 1، ب1873/ 3معجنننم اللغنننة العريينننة التعاصنننرة ، ة أحتنننند مالتنننا  مبننند الحتيننند متننننر، 
 .لبران –ف، مالم الكتا ، نيرو   2008 -هن  1429
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بلندده  ددو مجمددو   ح2)بلندده هللا والعقددل، و عبددر عندده بمقولددة الكيددف ح1)الجددو ر
عليدده   قددابلندده الم يددا  الدد ، ي ح3)الفضدداتل، و عبددر عندده فددي مقولددة الكدد 

مقولدة المتدر ، وطلة اب افة بلنه  و النافلمقو جميل األيياء، و عبر عنه ب
بلنه الو ل المنت  ، حينفد  نددري بدا دة أن   ح4)بلنه الفرصة، وطمقولة األيا

؛ ألنه إن نان ند ل  فسنده ال يوجدد فدي خير ليس مشترنًا، و و ليس واحداً ال

 
ُ و،مقولننة الجننوهر:  - 1ط و   َأ ، ننال ُة اأُلولننإل مننن َمقننُ ا ، وينن، دقننوُف األمننراُض و  الَتُقولننَ الَكيال ،يننّ

 .ويقانل، الَعَرُض 
 -هننن 1421،  1، ب 214/ 3ة ننتو  العلتنناء ، نكننري،  درجتننة ، حسننن هنناني نحننم ، 

 لبران ، نيرو . -ف ، ةا  الكتا العلتية 2000
التقولنننة الثالثنننة: الكينننف وهنننو كنننع شنننيء يقنننع دحننن  جنننوا  "كينننف" ودعرننني: هيئنننا   -  2ط

هللا  والتلتو ننننا  كننننالحرا ة واليبو ننننة والر ويننننة األشننننياء وأحوال ننننا واأللننننوان وال عنننناف والننننروا
واألو   ومنوا ض النرف  كنالفزل والالجنع ونحنو ةلنن. اجع مفنادي  العلنوف ، أننو مبند  ، 

 –،  ةا  الكتا  العريني، نينرو   2، ب168الالوا زمي ، دحقي  ، إنراةيم األنيا ي ، ص
  لبران.

َتة لااد،. ة تو    - 3ط التقولة الثانية: الكم نتيديد التيم وهو كون الالعرض قان ، الالق،سال
 .  214، 3العلتاء ، نكري ، 

هو " حصول الجسم ني التدنان أي نني الحينّز الناي يالصن، ويدنون متلنوءا بن، األين    - 4ط
ننننن، ويسنننّتإل هننناا أيرنننا ح،ي،ينننا. ومّرنننننوم أيانننا بأنننن، هيئنننة دحصننننع للجسنننم بالرسنننبة إلنننإل مدا

الح،يقننني، أمرننني أنننن، ال يئنننة التتردبنننة ملنننإل الحصنننول نننني الحينننز لكنننن نننني ثبنننو  أمنننر و اء 
الحصول درةةا. وقد يقال األين لحصول الجسم فيتا لي  مدانا ح،ي،يا ل، مثع الدا  والبلد 
واإلقليم ونحو ةلن مجازا، ن ّن كّع واحد مر ا يقع ني جوا  أين، والتتكلتون يسّتون األين 

  ."بالكون 
،  ة. ملنننني ةحننننرو  ،مو ننننومة كينننناا اصنننن  حا  الفرننننون والعلننننوف ، الت ننننانوي،  دحقينننن 

 نيرو .  –ف ، مدتبة لبران ناشرون 1996،  1، ب 1/303ة. مبد   الالالدي، ، درجت،
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وعلر   ا فسن الخيدر لديس واحددًا هل المقوالت، بل ي ون في مقولة واحدة،  
 ح1)مادار أنه موا  ومختلل في مقوالت متعددة.

، فسندده ال وإذا نددان الخيددر ال يم ددا أن يقددال عليدده بلندده لدديس واحددداً 
أنه نثير، وال يم ا أن يقال بلن  يرًا  و أهثر ما  ير يم ا أن يقال أيضًا  

 ر ياو يم  ب الخيدر عندد الفيثدا  أن  ، و بدوسنما دار بينهما اتحاد في الج
، حيدده إنهدد  يضددعون الوحدددة فددي الىلىددلة حأرسدددو)لقددي رواجددًا عنددد قددد 

   ح2)المرتبة التي يضعون فيها الخير.

 دددو مثدددال الخيدددر فدددسن الشدددمس التدددي  دددي  -تعدددالر –إذا ندددان هللا 
 ةبالضدوء و دي ابنديمددنا  الد ،   يقدي  موجودة فدي الىدماء  دي الىدبب الح

حىدو  بمدا لهدا مؤ ا علر مثاله، وأن العال  في عال  النش  للخير، أنشل ا مب 
ا ، فددسذح3) يدرمدا لدده مدا فضددل و بمدا فضدل و يددر نالعقدل فددي عدال  العقددول 

للندا  حيداته   يدرًا فمدا بداا أولدر  ضد هانت الشمس بما لها ما فضل ت
 .ح4) ال ،  و مودر الوجود  يرًا محضاً  أن ي ون هللا و و األا

ص صددراحة علددر التىددو ة بدديا نيددواقعدده لدد  فددي  حأفالطددون )ولكددا 
 لد  يجددوا بددًا مدا حأفالطدون )الشدراح لابله وطيا مثال الخير، ولكا مع د  

 
، أ  نن و  ننالي ، درجتننة مننن اليونانيننة إلننإل الفرنسننية، ملننم األونن   إلننإل نيقومنناوو  - 1ط

،  1، ب 182، ص1بنننا دتلي  نننانت لير، درجتنننة إلنننإل العريينننة أ. أحتننند ل فننني السنننيد ،   
 القاهرة. –ف ، م بعة ةا  الكتا التصرية 1924

 اجننع، ملنننم األوننن   إلنننإل نيقومننناوو  ، أ  نن و  نننالي ، درجتنننة منننن اليونانينننة إلنننإل  - 2ط
 .148، ص1ي  انت لير، درجتة إلإل العريية أ. أحتد ل في السيد،   الفرنسية، با دتل

  156محاو ة الجت و ية، أن  ون، درجتة وة ا ة، ة. نؤاة زكريا ، ص - 3ط
 . 126 اجع، أن  ون، ة. أحتد نؤاة األهواني، ص - 4ط
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 حبروتدار و )ل حسقراط)، و  ا يتضح لنا ما محاورة التىو ة بيا الدرفيا
الد ، يو دح فيهدا أن الخيدر  دو الد ، يرتدب ندل يديء سدواء   حفيليبو )و

عا ننهه وتشتاقه وتعتبرم   يأهان تامًا أر يير تار، وأن نل الموجودات تفش
بده، جانبها، وال تهت  جميل الموجدودات بوجدود أ، يديء لد  ي دا مودحوطًا 

:" بل نان الخير يديفًا مدا ثالثدًا مختلفدًا حسقراط)علر لىان  حأفالطون )يقول  
عنهما وأفضل ما نليهما، وإذا اسدتدا  الشديء الثالده أن يرندن فدي الحدال 

يددر سددينقدل عددا أن خفددسن اللدد ة ستخىددر االنتوددار؛ ألن ال ،وطشدد ل وا ددح
ون ها، وستتوبف أية حاجة لتميين أنوا  المل ات... ل ي عي ون متدابقًا م

ن ل  فال ؟ وطما أنه و ل ي ون نافياً  ؟تار أو يير تار  الخير ليرتب نل ييء
يىتديل أحد أن يفكر أن الموجودات التي تمل  فهمًا أو إدراهًا للخير تفتش 
عنه، وتكون مشتاقة ني تلتقده وتحىبه حولهدا، وال تهدت  بالحودول علدر 

 ح1)أ، ييء ال ي ون موحوطًا بالخير"

أن مثددال الخيددر يتمثددل لدد  يددنص صددراحة علددر  حأفالطددون )وإذا نددان 
فدددسن  نددداي مىدددللة تنددددو، علدددر مىدددللة األلوهيدددة فدددي  -تعدددالر -فدددي هللا 

بويبة المفدرد  -تعالر -الفلىفة األفالطونية، حيه إنه يعبر أحيانًا عا هللا
ة المفددردة إلددر األلوهيددة وأحيانددًا بودديبة الجمددل، فهددو يتوجدده مددا األلوهيدد

تشددير إلددر  حأفالطددون )رات وا ددحة فددي فلىددفة اأن  ندداي إيددالمتعددددة، إال 
 ح2)الوحدة المدلقة.

 
، 1، ب 261،  ص5محاو ا  أن  ون، محاو ة نيليبنو ، درجتنة، ةاووة دتنراز،     - 1ط

 ليران. -، األهلية للرير والتوزيع، نيرو 1994
 .22 اجع، صفا    مرد أن  ون، ص - 2ط
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ه ل  يو ح أنه يجب أن تكون  ناي أهثر ما نفدس، بدل يجدب أن 
كددون  ندداي نفددو  بقدددر مددا يحتددات الواقددل إلددر نفددو ؛ ألندده يوجددد ن ددار ت

فسنده  ،ا ذلد وترتيب بقدر ما يوجدد فو در وا ددراا، ولكدا علدر الدري  مد
واحدددة  ددي أصددلح النفددو  وأفضددلها وأهثر ددا  يجددب أن تكددون  ندداي نفىدداً 

ي تامة الخيدر التدي ح مة، و  م النفس  ي النفس العليا ) الكلية ح التي  
يدلددم الخيددر  حأفالطددون )، وطهدد ا يتضددح لنددا صددراحة أن ح1) ددي هللا تعددالر

 األسمر علر هللا تعالر.

لقددة فهددو أسددا  المثددل ولمددا نددان مثددال الخيددر  ددو الح يقددة المد
أن مثال الخير  و المثال األقور، ولكنده   األ ر ، مؤندًا بش ل قدعي علر

ل  يفعل أ، ييء ليرطده بب ية المثل، إال أنه يعد الح يقة الضدرور ة التدي 
وندل المثدل لهدا نمدال   ي نوعدهفكل مثال  دو نمدال فد"  تندو، علر م هبه،  

 ءالمثدددال الددد ، يتدددرأ  ندددل األيددديامشدددتري، ونمدددا أن الجمدددال الواحدددد  دددو 
فسن الكمال الواحد يجب أن ي دون المثدال األقودر الد ، يدرأ  ندل   ،الجميلة

المثددل الكاملددة، لهدد ا فددسن المثددال األقوددر يجددب أن ي ددون الكمددال ذاتدده أ، 
  ح2)الخير، وما جهة أ ر  ... فسن المثال األقور  و مثال الجو ر.مثال 

فددسن مدد  ب  ،يؤنددد داتمددًا علددر مثددال الخيددر حأفالطددون )ولمددا نددان 
عدا العلدل الباتيدة فدي مقابدل العلدل  حأفالطدون )ياتي، وقد دافدل   حأفالطون )

اللمحدة الباتيدة   يددري بدلدنر تلمدل  حأفالطدون )مدلل علر فلىفة  المادية، وال

 
القنننوانين، أن  نننون، درجتنننة إلنننإل اإلنجليزينننة ة. ديلنننو ، درجتنننة للعريينننة، محتننند حسنننن  - 1ط

 .64هاها، ص
نق ، منن دنا يا الفلسنفة اليونانينة ، ولتنر  نتي ، درجتنة، مجاهند مبند التنرعم مجاهند،   - 2ط

 . 172ص
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فددي الفلىددفة األفالطونيددة، وذلدد  يتضددح مددا  ددالل الن ددر فددي المثددل العليددا 
تفىددير األيددياء البيضدداء  ددو البيددا  الكامددل، وتفىددير فددسن  ؛والمثددل الدددنيا

فدي الفلىدفة   حأفالطدون )األيياء الجميلة  و الجمال المدلم، وتودل يايدة  
المثالية إلر مثال الخير، و و المثال النهاتي لكل األيياء في الكمدال نفىده 
مددا يعنددي أن الكدددون يودددر عددا تلددد  البايددة الكاملددة التدددي تتحددري نحو دددا 

 ح1) اً األيياء جميع

  

 
دنننننا يا الفلسنننننفة اليونانينننننة ، ولتنننننر  نننننتي ، درجتنننننة ، مجاهننننند مبننننند التنننننرعم مجاهننننند ،  - 1ط

 .173ص
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 : : عالقة الشر بأفعاله تعاىل الثاني  املبحث
 د:  مهيت

يعددد البحدده فددي قضددايا الخيددر والشددر مددا أ دد  القضددايا التددي أثددارت 
الفكر الفلىفي، فسن أحدًا ال يىتديل إنكار الشر الموجدود بالعدال ، وإذا ندان 

مددا الفالسددفة المدددافعيا عددا  حأفالطددون )إن ؟ الشددر موجددودًا فمددا مودددرم
ال يفعل إال الخيدر، أمدا   مفسن هللا تعالر ما وجهة ن ر   –تعالر    – ير ة هللا  

، و دددلتي  ددد ا المبحددده الشدددر فلنبحددده لددده عدددا فاعدددل آ دددر ييدددر هللا تعدددالر
 اللهددا التوفيددم  ، يحدداول مدداحأفالطددون )لمعالجددة  دد م القضددية فددي فلىددفة 

 لموجود في العال .ر الخيرة وطيا الشر ابيا أفعاله تعال
 : الخير عريفت

ْمعبهب  "بفتح الخاء وس ون الياء  د الشرلغة:    جا ، و دلم علر  ح1) " بيور وا
و ، و  أا، " ثااًل"  والعاْدل نالعاْقل الكبلُّ، ف يه   ياْرياب مااماْعرب ما

 ح2)

اب ل اته ولما يحّققده مدا لدّ ة أو نفدل  : علر  الخير  يدلم    اصطالحاً: ىا " الحا
 ح3)" علر نماالت ه   حوولب الّشْيء  أو سعادة" ، " 

 ح4)."الم روم والعيب" :  لغة تعريف الشر: 

 
، 1، ب226أنننننو ملنننني القننننالي، دحقينننن  ، هينننناف ال عنننننان، ص البننننا ل ننننني اللغننننة ،  - 1ط

 ةا  الحاا ة العريية نيرو . - ف ، مدتبة الر اة بغداة1975
 .238 /11مرداإل الز ييدي ، دا  العرو  من جواهر القامو  ،  - 2ط
هن  1408،  2، ب 127القامو  الفق ي لغة واص  حا ، ة. عدي أنو حبيا، ص  - 3ط

  و ية. –ف، ةا  الفكر. ةمي   1988= 
ف ، ةا    1959 -هن   1378،  1، ب 301/ 3أحتد  ضا ، معجم متن اللغة ،   - 4ط

 نيرو  -مدتبة الحياة 
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 الشر إلر قىميا: )أفالطونح يقى    :مفهوم الشر عند أفالطون

يودر عا فعل األيدرار، الد يا يتجدرؤون   و و ال ،   : الشر اخللقي: ً أوال
 أن ساعته  آتية. حأفالطون )وقد بيا  –تعالر  –علر قدرة هللا 

و ددو ندداتج عددا الددنقص الموجددود فددي الكددون،  : : الشاار الطبيعااي ثانياااً 
بلنه نقدص فدي الوجدود أو نقدص فدي الخيدر، ومدا  لقده   حأفالطون )و ورح  

ضدد تتمداين األيدياء، نمدا يتميدن هللا إال لي هر ما  الله ذل  الخيدر، إذ بال
الودددق لوجددود الكدد ا، ومددا  نددا فددسن العددال  لدديس نلدده  يددر محددض، لكددي 

 دد ا  تلا الخيددر بالشددر، ندد ل  نعتددر  بددلنخددليتميددن الخيددر عددا ييددرم، وإال 
العدال  لدديس إلهددًا، ولكندده ندداقص يشددتمل علددر الخيددر والشددر، إال أندده أحىددا 

وطه ا يم ننا القول: إن ن ر ة أفضدل العدوال  المم ندة ترجدل   ح1)عال  مم ا،
، ولكدي تتضدح لندا  ير دة ابلده فسنده ح2)حأفالطدون )في ثوطهدا األساسدي إلدر  

ينببددي علددر الجمهور ددة أن تتوددل وتتىدد  بالعدالددة، مؤندددًا علددر ذلدد  فددي 
  هثير ما محاوراته. 

 
 .101 اجع، دا يا الفلسفة اليونانية، يو   كرف ، ص  1ط
دلننن العننوالم الاهريننة والالياليننة والتجننرةة التنني يتصننو ها التبنندل العوولالم الككة وو:  وو    -(2)

أثراء الكتابة، ودجعلن، يسنب  نني يننا  ويالينة مترومنة، با نتقنال منن منالم إلنإل يونر، بسنرة 
ماشننن ا نعننن  نننني الواقنننع، أو يتدنننن أن  مجتومنننة منننن التجنننا   الاادينننة والتوضنننوعية التننني

دتحق  ني العوالم األورى، وي ناا يرتقنع التبندل منن العنالم النواقعي إلنإل منالم التالينع والفنن 
.  اجنننع، واإلنننندال ورقنننا وانزياحنننا ودجننناوزا، أي يتجننناوز التحاكننناة إلنننإل الاللننن  ودغيينننر العنننالم

 ،  /ب.ف2016، 1، ب10جتيع حتداوي ،ص  العوالم التتدرة نين الر رية والت بي ،
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 رأي أفالطون في عالقة الشر بأفعاله تعالى:  

أن يضل حاًل لفلىدفته العقليدة المتمثلدة فدي مثدال   حأفالطون )حاول  
الددد ،  دددو الخيدددر المدلدددم،   –تعدددالر –الخيدددر، الددد ، يقدددررم علدددر أنددده هللا 

والىددؤال الدد ، يدددرح نفىدده اآلن، إذا نددان هللا مثددااًل للخيددر فمددا أيددا يددلتي 
 الشر؟

القة له إذا عرفنا أن هللا  ير مدلقًا فسنه ال ع  أننا  حأفالطون )يبيا   
بالشر ولنبحه للشر عا فاعل آ ر، إال أنه ير  أن األيياء التدي لد  تكدبح 

 الحياة الشر رة ثالثة: 

ابلحدداد بدداو وإنكددار اآللهددة ببددض الن ددر عددا ما يتهددا، و دد ا القددول  – 1
يرجل إلر القول بلن مباد،ء األيياء بما فيهدا مدا عقدول مدا  دي إال نتدات 

 ها.النفس الداتمة التي ال ير  ل

المبددأ الدد ، يقددول بدلن  ندداي آلهددة، ولكدنه  يقفددون موقفددًا محايدددًا إااء  -2
سددلوي البشددر، و دد ا االعتقدداد نايدديء عددا ابيمددان بدداو، وعدددر التوددديم 

 بالوحي. 
المبدددأ الدد ، يقددول بددلن  ندداي آلهددة ولكنهددا ال تمددار  أ، سددلدة علددر  -3

فلدت مدا العقداا البشر، وعليده فدسن مدا يمدار  عمداًل يدر رًا يىدتديل أن ي
ابلهددي عددا طر ددم الوددلوات وتقدددي  القددرابيا لللهددة، إن  دد ا االعتقدداد فددي 
ابله حر، بلن يوجه إليده اللدور، فسنده يفضدل عددر االعتقداد فدي ابلده علدر 
أن ال ي ددون  ندداي إلدده، ولكندده ال يلبدده بمددا يدددور حولدده، و دد ا أمددر  ديددر 

 ح1)ما ناحية أ ر، يتعلم بعدالة ابله ما ناحية والجانب األ القي 

 
 .62 اجع، محاو ة القوانين، أن  ون، الترجتة العريية، ص- 1ط
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فددي حددد ذاتدده  يددر، و ددي الوددفة التددي يجددب أن  _تعددالر _إن هللا 
ي ون عليها، وأن ما  و  ير ال ي ون  ارًا بل، حال ما األحوال، وطالدبل 
فسن ما ليس بضار ال يضر، وال يجلب يرًا وما ال يجلدب يدرًا ال يم دا أن 
ي ون علة للشر، فسذا ندان الخيدر نافعدًا فسنده موددر للنفدل، وذلد  يعندي أن 

يياء الخيرة فقا، وما دار هللا  و مودرًا للخير فقدا فسنده هللا  و مودر األ
لديس علددة لكددل يدديء، نمددا يتددو   الددبعض، وإنمددا  ددو علددة لددبعض األيددياء 
فقا؛ ألنه ما المالحظ أن الشر في حياة ابنىان نثير والخيدر فيهدا قليدل، 
فالخير ليس له مودر سدو  هللا تعدالر، أمدا الشدر فلنبحده لده عدا موددر 

 ح1)آ ر.
ن االعتقددداد المدددوروث بدددلن ابلددده مدددنح الحيددداة مدددن ج مدددا الخيدددر إ 

والشر، وأن ما يعيش فدي األر  ابلهيدة و تجدر  مدرارة الجدو ، فسنمدا  دو 
هدداتا بر ددا ابلدده، وأن هللا يبددر  ابثدد  فددي نفددو  البشددر حينمددا ير ددد أن 
يدمر بيوته  ما أساسها، إن جميل  د م األقدوال و د م األسداطير لديس لهدا 

ما الفعل ابلهي؛ ألن هللا تعالر  ير وعدل، وإن نل ما حددث مدا   أ، واقل
 ح2)قواص مشرو  ما يرور اآلثميا.إال يرور فما  و 

أليىددت الىددماء  :اعترا ددًا و جيددب عندده حاصددله حأفالطددون )يددورد  
)هللاح  ي مودر ما يلحم بالم نب ما أذ ، و جيب عنه بلن   ا القول ال 
ينببي االعتقاد به، وإنما ما يجب االعتقاد به أن اآلثميا تعىاء؛ ألنه  في 

نفعًا له ، وعليه فدسن القدول  -تعالر –حاجة إلر عقاا، وأن في عقاا هللا 
ال ، ير  بلن هللا تعالر علة للشر فسنه قول ينببي محارطته، وسو  يدؤد، 

 
 . 239محاو ة الجت و ية، أن  ون، ة ا ة ودرجتة، ة. نؤاة زكريا، ص - 1ط
  .240 اجع، التصد  نفس،، ص- 2ط
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إلر فىاد الجمهور ة، ول ل  أول قانون ما القوانيا التي يجب سنها  و " 
  ح1)أن هللا تعالر ليس علة لكل ييء، وإنما  و علة للخير فقا.

إال سداحرًا ندل مدا يفعلده  دو نودب   إن البعض يتوور أن هللا لديس 
الفخاخ، متخ ا صدورًا مختلفدة ال ي هدر منهدا إال أيدباحًا وا مدة، ولكدا  د ا 

علر ما  و عر دة للكدون والفىداد، ولكدا بدالن ر إلدر   -في رأيه  –يندو،  
نامدل  –تعدالر  –فسنه  و الموجود الكامل نمدااًل مدلقدًا؛ وألن هللا  ،هللا تعالر

علدده يتىدد  بالكمددال المدلددم والشددر نقددص والددنقص فددي همددااًل مدلقددًا، فددسن ف
محال، و و أبعد ما ي ون أن يتخ  صورًا  ارجية ما يدلنها   -تعالر  -حقه

أن تنتقص ما مراتب الخيدر المدؤد، إلدر الجمدال والفضديلة، علدر أن أحددًا 
ما نان ال ير ر أن يضل ما قدرته وم انته ولما نان ند ل  فدسن ابلده لدا 

، بددل إندده فددي أجمددل وأهمددل صددورة مم نددة، وسددي ون ي ددون عر ددة للتبيددر
 ح2)محتف ًا به م الوورة إلر األبد.

قاعدتده األساسدية " يجدب عليندا أال نودور اآللهدة   حأفالطدون )يؤند   
علر أنها سحرة تبدل مل صور ا أو تخد  البشر علر أ، نحو؛ فاو بىيا 

د  أحدددًا ال بىدداطة تامددة، صددادق فددي أفعالدده وأقوالدده، ال يبدددل ذاتدده أو يخدد
باأليباح وال بالكالر وال باألمارات أو عالمات يبعثها في النا  فدي مندامه  

، و وددرح بخدددورة القددول الدد ، يقددول: بددلن اآللهددة ال يبددالون ح3)أو يق ددته "
بىلوننا وال بلفعالنا، و ؤند علر أن   ا القول نان عاماًل مهمًا في ابلحداد 

مودددر الشددر الح يقددي األمددر الدد ،  بابلدده، فددي حدديا أن ابنىددان ال يعددر 
 
 .241 اجع، التصد  نفس،، ص- 1ط
 .242 اجع، التصد  نفس،، ص- 2ط
 ،  نتصرا كبير. 244صالتصد  نفس،، - 3ط
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يويب ابنىان بودمة نبيرة، إن الالمباالة ابلهية فدي أفعدال البشدر ترجدل 
إلددر الكبر دداء ابلهددي، الدد ، يقضددي بددلن أفعددال البشددر الىدداذجة ال تىددتحم 
اال تمددار مددا ابلدده، ولكددا العجددن عددا تن ددي  حيدداة البشددر والبددرور ال يليددم 

 ح1)بنفس ناملة  يرة.

علينا جميعًا أن نعتر  بلن هللا ل  يخلم ابنىان لكي يجعله يتمرغ  
عليندا المدافعدة عدا  الوقت علر مويرم المشؤور، بدل في الوحل ينوح طوال

أن نددفل الندا  أال يودوروا اآللهدة  –أيضدًا   – ير اآللهة، و توجدب عليندا  
ء ... بقوله  :" وا أسفام يالتعاسدة ح دي: لقدد أنجبدت بدداًل مدا أجدل الشدقا

و ىدددتبدل بقولددده: يدددا للىدددماء  دددو ذا صدددديم عن دددن أرام بعيندددي يفدددر  دددالل 
 ح2)المدينة إن قلبي لينفدر حننا عليه"

في توو رم الىابم لإلله بتعاطفه مل رعايدام يودور   حأفالطون )إن   
ابله في صورة العاجن ال ، ال يىدتديل أن يددفل الشدرور عدا رعايدام، ندل 

ل الحيلدة، و دو مددا ام بدر قدة تشدعر بلندده قليدمدا يحداول فعلده  دو ثددراء رعايد
أن  حأفالطدون ): إن قلبي لينفدر حننًا عليه " نان علر إلده يعبر عنه بقوله

 يجد حاًل للمشاهل التي تعتر، رعايام بداًل ما النواح عليه .

ا لدو صددقوا بخير دة اآللهدة ولد  ن جميل النا  والشبامشيرًا إلر أ 
ال يعددر  مودددر ا ييددر  ، فىددو  ي ددون مددا مروا مددا أفعالهددا، التددي يتدد 

الوددعب جدددا التوددديم بهدد م األقددوال التددي ال تليددم بهدد ، إن األقددوال التددي 
تنىب   م األمور إلر اآللهة ال يليم أن ننىبها إلر وجهاء وع ماء القور 
فمددا بالنددا باآللهددة نفىددها، فددسن اآللهددة عندددما تودددر ح مددًا ال نعددر  البايددة 

 
 .66 اجع، محاو ة القوانين، أن  ون، درجتة ، محتد حسن هاها ، ص - 1ط
 .249محاو ة الجت و ية ، أن  ون ، درجتة ، نؤاة زكريا ، ص - 2ط
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إال نالدبيددب الدد ، يوددل الدددواء لإلنىددان العددامي الح ي يددة مندده، فليىددت 
الدد ، ال يعددر  الفاتدددة مندده، فددسذا لدد  يجددن لنددا أن نىددلل الدبيددب عددا سددبب 

عددا  ندده ال يجددوا لندا أن نىددلل اآللهددةفس ،صدرفه لدد ل  الدددواء دون مدا عدددام
 ح1)ح يقة فعلها التي داتمًا ما ي ون في صالح رعايا ا.

، مىتدليا علدر ال يعني بالعال  – تعالر –قد يتو   البعض أن هللا  
 ذل  بتفوق األيرار في الدنيا، وط ل  نجد أنفىنا أمار احتماليا:

أولها: إن هللا ال يعندر بالعدال ؛ ألن العدال  أحقدر يدلنًا مدا أن يل د  
جانبًا ما عناية هللا العلي، و  ا محال؛ ألن نل صانل يعلد  جيددًا صدناعته، 

تعددالر ال ي ددون أقددل علمددًا بمددا يحدددث  – ومددا يعتر هددا مددا تبيددر، فددسن هللا
 لرعيته، و   أولر الخلم بعنايته. 

يعجدر عدا  دبا مدا يقدل فدي العدال  مدا  –تعدالر  –ثانيها: إن هللا  
 ح2)أمور، و  ا محال؛ إذ أن العاجن ال ي ون إلهًا.

 دددو النمدددوذت الددد ، يجدددب أن  -تعدددالر -إن هللا  حأفالطدددون )يدددر  
ا يتشددبه بدده ابنىددان و حاهيدده فددي سددلونه الفددرد، أو االجتمدداعي، ومددا  ندد

، في أهثر ما محاورة منبهًا علدر عدالدة علر مبدأ العدالة  حأفالطون )يعول  
الفددرد وعدالددة الدولددة المتمثلددة فددي الحدداه  الدد ، لددا ي ددون فيلىددوفًا إال إذا 

 ح3)ال ،  و مثال الخير، ث  تشبه به في جميل أفعاله.عر  هللا 

 
 .250 اجع، التصد  نفس،، ص - 1ط
 .101 اجع ، دا يا الفلسفة اليونانية، يو   كرف ، ص - 2ط
 .  134 اجع ، أن  ون ، ة. احتد نؤاة األهواني ، ص - 3ط
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وقد جعدل الخيدر قمدة العمدل األ القدي بدلن رطدا بديا الخيدر بوصدفه  
، إن مددا المثددل فضدديلة مددا الفضدداتل ينببددي التحلددي بهددا وطدديا نوندده مثدداالً 

الخيددر بوصددفه فضدديلة مددا الفضدداتل يتجلددر فددي العدالددة بوصددفها النمددوذت 
في العدالة ننقدة بداية للبحده فدي   حأفالطون )رأ،  و م ا أن يتخ     ،األمثل

فدي محاوراتده   حأفالطدون )علر أن الخير الد ، ا دت  بده    ح1)منهجه األ القي
يتعددد  مفهددور الفضدديلة لي ددون العنوددر األساسددي فددي جميددل المثددل، بحيدده 
يعدي للمثدل ابم انيدة فدي المعرفدة، و منحهدا صدفة الوجدود، ومدا ثد  فسنده 

عال  ال ي  بالوجود، ول ا فسنه ليس مفهومًا يمثل عال  به ا الوصل يىمح ل
 ح2)المثل، بل إن الخير يمثل المفهور األعلر في الفلىفة األفالطونية.

إن العدالة الح ي ية تقتضدي أن يتفدوق الخيدر داتمدًا، فدالواقل ير ندا  
تفوق الخير في نل لح ة وطه ا تتحقم الىعادة، ولكا نيف يعديش سدعيدًا 

يخضددل أل، سددلدة سددواء أهانددت  دد م الىددلدة قانونددًا أر إنىددانًا، إال أن مددا 
العدالة والفضيلة والىدعادة  دي أن يتعهدد ابنىدان بنفىده أقدو  الشدهوات، 

، فدسن الح دي  بحدم  دو مدا  اتها مهمدا بلبدت مدا قدوةث  يىتخدر قوام بر 
 .ح3)حقم في نفىه االعتدال

لخير والشر مختلدل عندد يقرر أن معيار ا  حأفالطون )وما  نا فسن   
النا  فما أرام أنا  يرًا قد يرام البعض يدرًا، فالندا  متفداوتون فدي ن درته  

 لمعيار الخير، والحياة الديبة التي يدمح ابنىان أن يحيا ا.

 
 .121محاو ة الجت و ية، درجتة وة ا ة، ة. نؤاة زكريا، ص - 1ط
 .144نكرة األلوةية مرد أن  ون، مص فإل الريا ، ص - 2ط
 .66 اجع، أن  ون، ة. مص فإل  الا، ص - 3ط
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الفكر        يقور عليها  التي  المحاور  العدل ابلهي محورًا ما  وتمثل فكرة 
ارتكاا األفعال و   وأن هللا سبحانه وتعالر مننم عا الجور وال ل االعتنالي  

وأن والشر،  بال بح  توصل  أن   تعالر  هالتي  يم ا  ال  وأفعاله  ح ي  عادل، 
 تتوجه إلر ياية أو قود. 

 :تعقيب 

إلددر عهددد الفيلىددو  وإ ددافته إلددر هللا تعددالر مشدد لة الشددر  ترجددل 
 : متعددة مىللة الشر يتمثل في احتماالت في هورأي ح1)حأبيقور)اليوناني  

ن هللا إما أن ي ون راابًا في أن ين ل الشر، ولكنده ييدر أ  
 حتمال ي ون عاجنًا، و  ا محال. ر، وطالتالي فسن هللا علر   ا االقاد

علدر أن ين دل الشدر، ولكنده ال يريدب   اً أن ي دون هللا قدادر   
في إاالته ، وطالتدالي فدسن هللا تعدالر را  عدا الشدر،  و دو أحدد مودادرم ، 

 و لنر منه أن ي ون هللا تعالر حىودًا، ور المثل األعلر. 

أن ي ددون هللا تعددالر ييددر قددادر علددر إنهدداء مىددللة  حتةااال الثالااث:اال
 ا الفددر  يؤنددد أن هللا حىددودفددي إنهاتهددا، و دد  -أيضدداً –الشددر، وال يريددب 

 
يوناني قنديم، وصناحا مد  نة نلسن ية  نتي   نيلسوا  .ف هو 341- 270إنيقو   - 1ط

قناف بدتابنة حنوالي ث ثتاهللانة مرجنز لنم يصنلرا إ  بعنس األجنزاء والر ناهللاع،  اإلنيقو ينّة با نت،
ومع م ما وصنلرا منن الفلسنفة اإلنيقو ينة مسنتتد منن التنابعين ل نا ويعنس التنؤ وين، وهني 

نننني  نيتنننوكلي إلنننإل== ==نننني ال بيعينننا ، و  نننالة موج نننة  هينننروة    نننالة موج نننة إ،لنننإل
ننني األونن  ئ ومئننة وإ،حنندى وميننرون نكننرة  الة موج ننة إ،لننإل ميراقننايو اءثننا  العلويننة، و  نن
 اجننع، الفلسننفة اليونانيننة ، دا يال ننا ، ومينند د ا ، ة. أميننرة حلتنني  .هنني ملالننم التنناها

 .359، ص م ر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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فمدا  -تعدالر هللا عدا ذلد  علدوًا نبيدراً  -وعاجن، وال يىدتحم أن ي دون إلهداً 
 أيا يلتي الشر إذن.

بمحاولدددة عدددر  مشددد لة الشدددر، حيددده  ح1)حيدددل)ب و قدددور الفيلىدددو 
أنه ما المىدتحيل التوفيدم   مبيناً   م المش لة  عا    حأبيقور)حديه  ليعر   

بيا وجود الشر في العال  وطديا وجدود نداتا ال متندا ي الخيدر، وال متندا ي 
القدرة، فسما أن يحد ما  ير ته، إذا سمح بالشدر الد ، ندان فدي إم انده أن 

أن  حبيدل)هان علدر  ح2)ن يمنل الشرأيمنعه، وإما أن يحد ما قدرته إذا أراد 
صددرح بددلن  دد م المىددللة مددا وقددد  ،يختددار الحددل األمثددل الموافددم لعقيدتدده

 المىاتل الشاقة علر العقل، و و اآلن أمار  يار ا ال ثاله لهما: 
إمددا أن يىتىدددل  العقدددل، و  دددل عدداجنًا عدددا  ددد م المىدددللة،  :الخياااار األول

 وطالتالي يخضل للوحي في   م المش لة. 

بنىان لعقلده، وطالتدالي سدو  يضدله عقلده و و أن يخضل ا  :الخيار الثاني
 نا أن العقل قد ي دون عداجنًا عدا   حبيل)عا الحم وعا اتبا  الديا، يقرر  

 وطه ا يجب أن يخضل العقل للوحي. إدراي بعض األمور الفلىفية،

 
،  1706ف ، ودنوني  نرة 1647هو نيلسوا وناقد نرنسي شن ير ولند نني كنا    نرة   - 1ط

ل، مجتومة من التؤلفا  أهت ا نقد دا يا الكالفيرية لأل  مرنو ..  اجنع، معجنم الف  نفة ، 
 .152جو    رانييي ، ص

جعفننر حسننن ، ة.  قننراءة ننني نلسننفت، الديريننة ،  لرزمننة الينندية مرنند نييننر نيننعا اجننع ،  - 2ط
 العرا  ،  مؤ سة ا  تغرا  .  -ف، جامعة بانع  2016، 1، ب266اليدرجي، ص 
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 والشر:    معيار الخير

أن الحياة الديبدة  دي الحيداة التدي تخلدو   ح1)  (بروتاغوراس)يرى    
و حدداول أن يىددو، بدديا المتعددة وطدديا الخيددر علددر أن  ،مددا اآلالر واألحددنان

علدر   حأفالطدون )  ة والجميلدة، و حداولي ون االستمتا  فقا بداألمور الحىدن
متعددة قددد تكددون حىددنة بددلن اللدد ة أو ال :ابجابددة عددا ذلدد  حسددقراط) لىددان
 حأفالطدون )، وقد تكون سيفة ويرًا، والىدؤال الد ، يحداول أن يدرحده و يرة

 ح2)؟ ة  ي الخير في حد ذاتهال نا  ل ال

أن العامة تر  أن الل ة  ي الخير وتهرا ما   حبروتايورا )يشير   
قددد  المتعددة فددي ذاتهددا قددد تكددون يددرًا إذألندده يتمثددل فددي الشددر، ولكددا  ؛األلدد 
والشدر ما ل ات أو تلتي لنا بدالالر ، ولهد ا يتودور بدلن معيدار الخيدر   رتحر 

ة واأللد ، وعلدر ذلد  فسنده إذا ناندت اللد ة  دي ليس  و المتعة، بل  دو اللد 
واألل   دو الشدر فسنده يعدد تناقضدًا  أن نقدول بدلن رجداًل يعدر  الشدر   ،الخير

علر أنه يدر ولكنده علدر الدري  مدا ذلد  يفعلده، وأنده يعلد  الخيدر ولكنده ال 
بديا اللد ات   فر ىة لل اته، و د ا الودرا  تدواان يفعله وما   ا إال ألنه وقل  

نمدددا الضدددفيلة والع يمدددة، وأن الندددا  حينمدددا يىدددعون إلدددر تحقيدددم اللددد ة فس
حيداة ابنىدان معلقدة بديا   لد ات أهثدر واآلر أقدل، و  د ا تودبح  يىعون إلر

ا تيار األع   ما الل ات وتجنب اآلالر، و   ا يوبح م يا  الىعادة لد  
 
 .ف ، مننن أشنن ر  500هننو ملننم مننن أمنن ف السفسنن ة العتليننة، ولنند ننني أنننديرا  ننرة   - 1ط

أقوال، ني الح،يقة: اإلنسان م،يا  كع شيء ، التوجوة ما هو موجوة ، وال موجوة إن،   
 موجوة.
 .54ا يا الفلسفة اليونانية ، ة. ماجد نالري ، ص اجع، د

ني السفس اهللايين والتريية، محاو ة ، نروداجو ا ، أن  ون، درجتنة ، ة. منز  قرنني   - 2ط
 مصر. –لل بامة والرير، القاهرة  ءف، ةا  قبا2001، 1، ب56، ص
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 حأفالطدون   )ابنىان  و مقدار ما يجنيده مدا متعدة، و بعددم مدا ألد ، ولكدا
الدد ،  يعددول فددي ذلدد  و رجعدده إلددر العلدد  و ىددتبدل مودددلح الخضددو  للدد ات

يعول عليه العامة ب لمة )الجهلح ألن الوقدو  فدي  ددل الىدلوي ال يندتج إال 
  ح1)عا افتقار إلر العل ، ال ،  و م يا  الل ات واآلالر.

علدددر العقدددل والح مدددة، اللددد يا يجدددب أن ي رمدددا  حأفالطدددون ) عدددول و  
التكر   األمثل في مقابل الل ة، التي قد يعد ا الدبعض البايدة الح ي يدة لكدل 

ندات جميعدًا، علدر كدون موددرًا للكاتخلوقات الحية، و ي التي يجدب أن تالم
الدبيعدددة، إن الح مدددة  أن " الخيدددر والشدددر " يو دددحان نفدددس الشددد  ونفدددس

نها في الل ة، إن الخير في نل م ان وفي نل امان تتضح في الخير أهثر م
 ح2)داتما ما يتول بالكمال في مقابل الل ة.

ما المدافعيا عا العل  فدي مقابدل الجهدل أمدار  حأفالطون )لقد نان 
الوصددول إلددر الىددعادة مقابددل  الدد ، قددال بمدد  ب اللدد ة، فددي حبروتددايورا )

يوصدالن  وال اللد ة  مدا اللد ياتكون الح مدة ما المم ا أن ال  فسنه    الخير،
إلر الىعادة، بل من ج منهما، ألن الحياة المقتورة علر الح مة وحدد ا أو 

ثدل م، وإنمدا الىدعادة تتلها أ، معنر بالنىبة إلر ابنىان  الل ة وحد ا ليس
ونىدتديل تقىديمها إلدر   في التوسدا المخدتلا الد ، يمثدل الحيداة الودالحة،

 قىميا: 

 اة المتوسدة.أحد ما: مقومات الحي

 
 .58 اجع، التصد  نفس،، ص - 1ط
، 5، درجتنننة، شنننوقي ةاووة دتنننراز،   اجنننع، محننناو ا  أن  نننون ، محننناو ة نيليوينننو  - 2ط

275 . 
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 اآل ر: األي ال التي يمثلها الخير في تن ي    م الحياة.

ا أن تكدددون من جددًا مدددا أن الحيدداة الودددالحة يم دد حأفالطدددون )يددر  
 :في مقومات  ليا الحياة الوالحة، و تمثل بعض األيياء

 الح يقة. -ت  ا رة.الل ات ال  -ا المعار . –أ

 وأما عا أي ال الخير فسنها :

وتدددلتي الح يقدددة نعامدددل مدددندوت للحيددداة  -التناسدددب. ت -الجمدددال . ا –أ 
 ح1)الىعيدة وي اًل ما أي ال الخير.

 : تعقيب

تعد فكرة أفالطون في نىبة الخير إلر هللا تعالر، وعدر نىبة الشر 
 ح2)    حأويىدديا)بعددم، حيده تدلثر القدديس    إليه مودرًا لكثير ما الفالسدفة

وصدددار لهدددا صدددد  نبيدددرًا لدددد  فالسدددفة العودددور  ، ددد م حأفالطدددون )بفكدددرة 
 المىيحيح وفالسفة العور الحديه، تبعًا لما يلي:  –الوسدر ) ابسالمي 

 
،  1، ب 71 اجع،  أن  ون ، جان نرانسوا مادي ، درجتة ، حبينا نصنر   ، ص  - 1ط

 . نلبرا –ف ، مجد التؤ سة الجامعية للد ا ا  والرير والتوزيع ، نيرو   2012
ال هننوديين، كننان  لدينن، دننأثير متينن  ملننإل ،  واحنند مننن الف  ننفة  القنندي  أو سنن ين - 2ط

الت ننو  ال حنن  للفكننر والثقاننننة الغرييننة ، وأكثننر مننن أي شنننالم يوننر، شنندل  التواضنننيع 
من نين العديد من  والتياكع التحدةة التي ادسم ن ا التقليد الغريي من ال هو  التسيحي.

يحتنوي ملنإل مراصنر منن كتاباد، الك  يدية ، وأكثر مؤلفاد،  ش رة هي:  امتراناد،، الاي 
،  15 اجنع ، نلسنفة العصنو  الو ن إل، ة.مبند النرحتن نندوي ص التصنوا ، ومديرنة  .

 لبران. -ف ، ةا  القلم ، نيرو 1979،  3ب
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   : (1) : رأي المعتزلةأوالً  
  إلر قىميا:  يقى  المعتنلة الشر

وقد ا تلفت آراء المعتنلة   ،عويةعا المو نتج    الشر الخلقي:  :القسم األول
 علر رأييا: والمعاصي ورالشر   -تعالر   –إرادة هللا في 

الشر ال معنر له إال عدر وجود أو    : ذ بوا إلر أن  جمهور المعتنلة  األول:
وقد اتفقوا  ،  والعدر يد ل في القضاء بالعر  ال بال ات  ،عدر نمال وجود

ير د   ير محض    -تعالر  -أن هللا    علر والمعاصي،ال  وجود    الشر  وأن 
بل ال بد ما وجود الخير في الشر وأن الشر ليس   الشر المحض مىتحيل،
  ح2) ، بل ال بد له ما وجود الخيرمقوودًا في الوجود ل اته

 
التعتزلة،  ويستون أصحا  العندل والتوحيند، ويلقبنون من أهم الفر  اإل  مية نرقة   –   1ط

جت ننو هم ملننإل بعننس التسنناهللاع مر ننا: نفننوا الصننفا  القديتننة بالقد يننة، والعدليننة، وقنند ادفنن  
أص ، نقالوا: هو مالم نااد،، قاة  نااد،، حي نااد،ئ   بعلم وقد ة وحياة، وادفقوا ملإل أن 
كنن ف محنندث ماللنننو  ننني محنننع، وأن اإل اةة والسننتع والبصنننر ليسنن  معننناني قاهللاتننة ناادننن،، 

ا  القنننرا ، وادفقننوا ملننإل أن العبنند قننناة  وادفقننوا ملننإل نفنني   ينننة   دعننالإل باألبصننا  ننني ة
ونال  ألنعالن، ويرهنا وشنرها، مسنتح  ملنإل منا يفعلن، ثوابنا ومقابنا نني الندا  اءونرة، والنر  
دعالإل مرزم أن يااا إلي، شر وهلنم، ونعنع هنو كفنر ومعصنية، ألنن، لنو ولن  ال لنم كنان 

 هالتا، كتا لو ول  العدل كان ماة .
  ،  /  ، مؤ سة الحلبي. 45/  1تاني،  اجع،  التلع والرحع ، الي ر 

ن ايننة اإلقننداف ننني ملننم الكنن ف ، الي ر ننتاني ، دحقينن ، أحتنند نرينند التزينندي،  اجننع،  – 2ط
 نيرو .  –هن، ةا  الكتا العلتية  1425،  1، ب62ص
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وأن   ،ح1)   الكفر  حوبب    ابيمانا  حى  أن هللا    علر  -أيضاً   –وا  واتفق       
إلر هللا تعالر فعل وال ننىب    ح2)  يرًا،أر  نانت   يرًا    فعاله،أ  يوجدابنىان  

علر أن هللا تعالر أراد    ،ح3)أ رجوا الفعل إلر العبد وأسندوم إليهوإنما    ،الشر
كا النا ر  نا يجد إرادتان  ، ولح4)ما العبد ابيمان ولكا العبد أراد العويان

 :انمتناقضت

الرا،    إحدهما:         ف  :واألخرىإرداة  العبد،  إرداته لإرادة  تنف     يهما 
يمثلالعبد  أر  الرا الفكر ابعتنالي  ؟ إن   ا الىؤال  "    ،إي الية نبيرة في 

عن    -الشيدان يقدر علر الشر ال ، ال يقدر هللا أن  أليس المجو  أثبتوا  
الكفر، ف ...  عليه    -وجل يقدرون علر  الكافر ا  فسذا اعمت  أن  يقال له : 

فقد ادت  علر المجو  في قولك ؛ ألنك  تقولون    ،يقدر عليهوهللا تعالر ال  
 ح 5)."معه : إن الشيدان يقدر علر الشر، وهللا ال يقدر عليه 

 
محيننني الننندين مبننند  دحقيننن ، محتننند،  األشنننعري  اإلمننناف مقنننا   اإل ننن ميين ،  اجنننع، - 1ط

، م بعنننة الر انننة التصنننرية، القننناهرة ،  1950 -هنننن  1369،  1، ب 1/273الحتيننند،  
 مصر.

 ة نفس ا.ف اجع  التصد  نفس، ، الصحي - 2ط
،  1، ب 73  ننناهللاع اإلمننناف الغزالننني، حجنننة اإل ننن ف أننننو حامننند الغزالننني، ص جتومنننةم- 3ط

 نيرو . –ه ، ةا  الفكر 1461
التسامرة نني شنرب التسنايرة نني ملنم الكن ف ، أننو التعنالي كتنال الندين ننن أنني  اجع،  - 4ط

،  1، ب 114شريف التقد ي، ملنإل  التسنايرة نني ملنم الكن ف،  للكتنال ننن ال تناف ، ص
 مصر.  -الت بعة الكبرى ا ميرية نبو  ه ،  1317

اإلبانة من أصول الديانة ، إماف أهع السرة، أنو الحسن األشعري ، دحقي ، ة. نوقية  - 5ط
 القاهرة. –هن ، ةا  األنصا  1397،   1، ب196حسين محتوة، ص
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المعاصير د  ي  ال-سبحانه وتعالر  -ن هللاأ  ير    :الثاني وإذا وقعت  ،  وقو  
والمعاصي فسنهالشرور  ابلهية،  ابرادة  مجال  تقل  ارت  ير د  ،  ا  وماال 

فال   يوقوعه  أن  هللا  ل يجوا  ينهي  ال  وقوعه  ير د  وما  به،  تعالر  هللا  مر 
 ح 1)سبحانه وتعالر عنه.

الثاني ال  :القسم  الدبيعيالشر  الشر  و و  ينتج ،  األ    ،  واألوجا  عا    ل  
الدبيعية إال  والكوارث  يفعل  ال  تعالر  ير  أن هللا  المعتنلة  و ر  جمهور   ،

وإنما  ي    ،الخير الح يقة  علر  ليىت  بالعال   الموجودة  الشرور  و  م 
 ح2) مجاا ة 

 أهل السنة: رأي ثانياً : 

هللا تعالر ير د الخير، نما أنه ير د الشر، فكل    أن  :ير  أ ل الىنة       
جود ما  ير أو  فال يحدث ييء في   ا الو   -تعالر -ما ي ون  و مراد ر

سواء أهان    -تعالر  -فال يخرت ييء عا إرادته   -تعالر  –ير إال بمراد هللا 
وأن الشر ما حيه إنه موجود فقد ياري الخير في الوجود      ح3)    يرًا أر يراً 

متعلقة ب ل مم ا ناتا يير    -تعالر  –  ألن إرادتهوذل  "    ،ح4) موجودفهو  

 
  230 اجع، ميدلة الير مرد قدماء التعتزلة، ة. مبد الحديم يو   الالليفي، ص    - 1ط
 ف، حولية  كلية اليريعة ، جامعة ق ر.  1997، 
 اجع، التغري ني التوحيد والعدل اإلل ي ، القاضي أني الحسن مبد الجبا ،  دحقي  - 2ط

 ف، ةا  التراث، القاهرة.  2002،   1،  ب 293/ 13،  ، حسين ، إنراةيم مدكو ، 
، ةا   1997،    1، ب174/    4 اجع، شرب التواق ، دحقي ، ة.مبد الرحتن متيرة،    - 3ط

 نيرو  ، لبران.  –الجيع 
 . 144ن اية اإلقداف ني ملم الك ف ،  الي ر تاني، ص اجع، - 4ط
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لقوله عليه الوالة والىالر:)ما ياء هللا نان وما   ح1) متعلقة بما ليس ب اتا
 ح2) ل  يشل ل  ي اح

تجوا نىبة المعاصي إلر إرادته،  إلر أنه    حاأليعر، )ابمار    وذ ب       
إيهار،بشرط وجود   يقال  قر نة تدفل نل  ننلن  الكافر  الكفر ما  أراد  ىبًا  : 

عنه منهيًا  قبيحًا  يرًا  له،  يرًا  له،  نىبًا  المؤما  ما  ابيمان  أراد  نما   ،
 ح3) حىنًا ملمورًا به.

ذل          علر  الىنة  أ ل  استدل  تعالر  وقد  عبكبْ    ﴿  :بقوله  يانفا واالا 
ي دتُّ  نبْوح  أارا حا  أانْ  إ ْن  يبر  دب  لاكب ْ  أانوا ب  انا َّللا  نا واإ لاْيه     يبْبو  اكب ْ  أان إ ن  طُّكبْ   را  بوا 
عبونا  وإذا   ،بسجما  األمة علر أنه تعالر ير د الخير والشر:  ن ل   ح4).﴾  تبْرجا

والخلل الىلل  إجما   بعد   ثبت  ابجما   بمخالفة  عبرة  فال  ذل ،  علر 
 . ثبت أن جميل الكاتنات بخلقه، وإيجادم بدر م اال تياروقد  ،حووله

  : : رأي القديس أوغسطني ثالثاً 
القديس   الشر  حأويىديا)ير   مش لة  ابي اليات   أن  ما 

الىؤال ال ، قد يدرح    ولكا  ،الموجودة وال يىتديل أحد أن ينكر وجود ا

 
حاشية اننن األمينر ملنإل إدحناا التريند شنرب جنوهرة التوحيند، محتند ننن محتند  اجع،    - 1ط

َرباوي األزهنننري، التعنننروا بننناألمير ، ص ف ، ةا   2001-ه  1422،   1، ب 198السننن 
 لبران. –الكتا العلتية، نيرو  

منن  رين   114/ 5والبغنوي نني شنرب السنر،  9756ني الكبنرى  قنم  اورج، الرساهللاي   - 2ط
 انن وها، ب،. و ردم ضعيف.

 اجع، القول السديد ني ملم التوحيد ، محتوة أنو ةقيقنة، دحقين ، ة. مبند   حجنازي، - 3ط
 ف، م بعة األزهر اليريف ، القاهرة ، مصر. 2016، 1، ب28/ 2
 . 34 و ة هوة ، جزء من يية،   4ط
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بريد   يتمتعون في حيا أن األيرار    لماذا يقاسي األ يار يدة المحا،   نا
العيش علح1)؟ما  عاداًل،  هللا  ي ون  نيف  في ،  الشر  وجود  ما  الري   ر 

 التالية:له م القضية في العناصر  حأويىديا) يتمثل حل العال ؟

فكرة    حأويىديا)  يقرر  -1 الخيرفي    حأفالطون )أن  جو ر ة،    فكرة  مثال 
وإال   قديراً ولكا ال ، ين ر إلر   م القضية يعتقد ألول و لة بلن هللا ليس  

ليقبل برأ،  ل  ي ا    حأويىديا)، ولكا  يتم ا ما القضاء علر الشر  هفسن
القدرة، وطناء ما دار يؤما إيمانًا راسخًا بلن هللا نلي    -الىابم  -حأفالطون )

أن يقضي علر أ، ير موجود    -سبحانه وتعالر  -علر قدرته يىتديل هللا
 ح2)في العال .

بيا   -2 يوفم  أن  الجانبيا:  يحاول  وقدرته    األول:    يا  هللا،   ير ة 
 فكرة الشر. الثاني: .المدلقة

 عا فكرة الشر بعدة أجوطة:  حأويىديا)يجيب  -3

عا    إن  األول: ينشل  وإنما  وابرادة،  القدرة  نلي  عا  الم  ينشل  ال  الشر 
المادة التي نان ينببي علر   ا الخالم أن يىتعملها في  لم العال ، إال  
ولكنه   العدر،  ما  واألر   الىموات  قد  لم  بلن هللا  يىل   الرأ،  أن   ا 

ث   يقنل بابفترا  ال ، يقول: بلن هللا في البدء  لم الهيولي ما العدر،  
 ح3) ي ل العال  وصورم ما   ا الهيولي .

 
،  1، ب  169أيتن نؤاة زهري ، ص    ،، جا يث  .ماثيوز ، درجتةأو س ين  اجع،  - 1ط

 .ف ، التركز القومي للترجتة، مصر، ينا  للرير والتوزيع 2013
 .  172 اجع، التصد  نفس، ، ص - 2ط
 . 174، جا يث   ، ماثيوز ، درجتة : أيتن نؤاة زهري ، ص  اجع، أو س ين -  3ط
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يعتمد علر فكرة األفالطونية المحدثة، و  ا الرأ، يقول: بلن الشر   الثاني:
للخير وافتقار  ال ،    نقوان  الشر  ليسه  يبحوأن  أصله  عدمًا   عا   إال 

 ح1)جو رًا ".لل

ما الشيء ال ، يم ا أن يعد سببًا نافيًا في وجود الشر؟    يتىاءل  الثالث:
 : ًا ما عدة أمورفو جيب بلن ذل  قد ي ون ناي

ابرادةفي   -1 بحر ة  يىمر  اب فس  ،ما  ي ون  يرًا     نىانن  أن  يىتديل   ال 
التي   بعينها  ي  ليىت  الحرة  ابرادة  فسن   م  ذل   ومل  حرة،  إرادة  بدون 

 .الشر اينشل عنه
نىان ذو إرادة حرة ي ون إأنه ليس ثمة عال  مم ا فيه  ما المعقول    -2

 الوًا ما الشر، وأنه ليس ثمة وقو   ير أو ير بدون إرادة حرة، وقاعدة  
بلنه ليس وقو   ير أو ير يقل بدون سبب نا  يخرت   ا  العقل تح    

الخير أو   ا الشر ما حين العدر إلر حين الوجود، وأنه حتر الكاتا الكلي  
 ح2)القدرة والوالح قد ي ون لديه سبب نا  يىمح بوجود الخير والشر.

  

 
،    -  1ط أو س يرو   القدي   ،  امترانا   الحلو  يوحرا  الالو ي  العريية،  إلإل  درجتة 

 ف ، م رجان القراءة للجتيع، مدتبة األ رة .  2004، 127ص
 .   177 اجع ،  التصد  نفس، ، ص  - 2ط
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 اخلامتة 
فدي مثدال الخيدر   ابلهيدة  حأفالطون )فلىفة    عر   بعد االنتهاء ما

   لص إلر بعض النتاتج وطعض التوصيات:أ -علر مدار البحه  -

 يتضح لنا ما  الل البحه ما يلي:  أوالً: بعض النتائج: 

علر فلىفته تلثيرًا ملحو ًا، بعل  الر ا يات أثر  حأفالطون )تمار ن ا أ  –  1
ىاطة والو وح علر فلىفته العقليدة، ولكدا ال يم دا محاواًل إ فاء روح الب

إ دفاء اليقدديا الر ا ددي علددر جميددل جواندب الحيدداة التددي تمددوت فددي أيلبهددا 
 بالش  وعدر اليقيا. 

األثدر البدال  فدي دعد  األدلدة علدر وجدود  حأفالطدون )لقد نان لمحاوالت   -2
العقليدة  حأفالطدون )ديل القول: بلن أهثر الفلىفات مدينة لفلىدفة تهللا، ونى

 أثدر بدال  علدر الفالسدفة مدا بعددم، وابلهيدة، و د ا التقىدي  األفالطدوني لده
عوددرم محاولددة جددادة فددي يدد اي  فددي الددرد علددر حأفالطددون )وتعددد محاولددة 

 منا ضة ابلحاد تولح لكل العوور. 

ناندددت و  ودددفات الكمدددال،ب -تعدددالر –وصدددل هللا حأفالطدددون )لقدددد حددداول  -3
إللده ذل  الوقت، بل إن توورم لاليوناني في ن رته لإلله أرقر ما التوور 

 .يعد ما أرقر التوورات في الفكر ابنىاني علر ابطالق

بدديا رأيدده فددي ابلدده وطدديا ن ر تدده فددي المثددل، حيدده  حأفالطددون )يددرطا  -4
ابلهيددة،  حأفالطددون )تتوسددا ن ر تدده فددي المثددل واسدددة العقددد فددي فلىددفة 

فيرتبا رأيه في ابله وفي العال  الدبيعي برأيه في المثل، حيده تعدد فلىدفة 
الميتافين  يدة أسديرة فكرتده فدي المثدل، ومدا  دالل ن ر دة المثدل   حأفالطون )
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إلر نهاية المثل جميعًا معبرًا عنه بلنه مثال الخير، الد ،  حن أفالطو)توصل  
 تعالر. – و أسا  لجميل المثل، و دلم عليه هللا 

بنددر فلىددفته ابلهيددة فددي مثددال الخيددر علددر فكرتدده فددي المثددل، قددد و 
ديل القول: بلنه قد بنر ن ر ته في  ير ة ابله علر بنداء  دش، تولكا نى

يقددور مددا  اللهددا بدددع  األدلددة علددر  ير ددة  يحدداول أواًل أن يثبددت المثددل ثدد 
ابلدده، ولددو أندده اسددتدل علددر  ير ددة ابلدده عددا طر ددم الدد ات ابلهيددة لكفددر 

وح العقلي  ، ل  ي تب له الو نفىه مؤن نثيرة أولها إثبات عال  المثل، ال
ن ذل  يرجل إلدر قودور العقدل أل   ؛، وإذا نان في فلىفته بعض القووربعد

البشددر، البعيددد عددا معدديا الددوحي الوددافي، فلددو أندده استضدداء بنددور الددوحي 
 ألتي بن ر ة متكاملة.

إال الخيدر، أمدا الشدر فلنبحده لده   أن هللا تعالر ال يفعدل  حأفالطون )ير     -5
، ومقنعداً  جوابدًا من مداً لد  ي دا عا فكرة الشر    هجواب  عا فاعل آ ر، ولكا  

 حأويىددديا)حدداول فالسددفة العوددور الوسدددر وعلددر رأسدده  القددديس  وقددد
ونمدا أن   -مدا قبدل  -حأفالطون )بله، مىتفيدًا بما قاله  الدفا  عا  ير ة ا

فددسن الفكددر ابسددالمي  حأفالطددون )يتوافددم مددل رأ،  حأويىددديا)رأ، القددديس 
وني طدألفالالمتمثدل فدي فلىدفة المعتنلدة يتفدم مدل الفكدر ا  في بعض جوانبه

 ه. تعالر، في نثير ما جوانبرته عا هللافي فك

ال  فدددي فلىدددفة لقدددد ندددان لفكدددرة العدالدددة والعنايدددة ابلهيدددة األثدددر البددد -6
اسددتفادت مندده فلىددفة  وقددد مدددافعًا عنهددا فددي محاوراتدده، ،  ددلحأفالطددون )

 المعتنلة فيما بعدم، حيه تعد فكرة العدل ابلهي أصاًل ما أصول المعتنلة.

 ثانيًا: بعض التوصيات: 
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 ابلهية في وجود هللا تعالر. حأفالطون )االستفادة بما قدمته فلىفة  –1

 ،وصدددفاته –تعدددالر  –فدددي البحددده المتعلدددم بددد ات هللا التدددلني الشدددديد  -3
مددل دمجدده بمددا يقددررم الشدددر   حأفالطددون )التددراث العقلددي لواالسددتفادة مددا 

 الحنيف، ما يؤد، إلر الجمل بيا يقيا نبير ا.

دبيعة، وقد  المجال  األلوهية و ثر ة جدًا في مجال  حأفالطون )إن فلىفة    -2
الفلىفات ببعص    تحتات إلر ابفراد بالبحه في بعض جوانبها، مل مقارنتها

. العدالدة أ األ ر ، وما أ   البحوث التي يم ا أن تدرح في   ا المجال: 
 ابلهية بيا أفالطون والمعتنلة.

 يىديا.القديس أو ا. فكرة الشر بيا أفالطون و 
 ت. الفلىفة ابلهية بيا أفالطون وابا سينا.

   د. دور فلىفة أفالطون ابلهية في نقد المادية الحديثة.

وصددل اللهدد  علددر سدديدنا محمددد وعلددر آلدده وصددحبه وسددل  ، والحمددد ر را 
   .العالميا
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 الفهارس

 فهرس املراجع. •

 فهرس املوضوعات . •
  



 

2065 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 فهرس املراجع              
 مرتبة حسب الحروف األبجدية 

 ***** 

، حلمددي مدددرالفلىددفة اليونانيددة ، تار خهددا ومشدد التها ، د. أميددرة  •
 .للنشر والتوا ل، القا رة ، دار بباء1998،  1ط

اببانة عا أصول الديانة ، إمار أ ل الىدنة، أبدو الحىدا األيدعر،  •
 دددددد ، دار 1397،  1، تحقيدددددم، د. فوبيدددددة حىددددديا محمدددددود ، ط

 القا رة. –األنوار 

،  1أفالطون ، جان فرانىوا ماتي ، ترجمة ، حبيدب نودر هللا  ، ط •
مجد المؤسىة الجامعيدة للدراسدات والنشدر والتوا دل ، ر ،    2012
 .نلبنا –بيروت 

،  دار المعدار  ، 1991،    4حمدد فدؤاد األ دواني، طأأفالطون، د.   •
 القا رة ، مور.

ر، م تبددددة الهددددالل، 1988، 1أفالطددددون، د. مودددددفر يالددددب، ط •
 بيروت، لبنان.

در لدد  أفالطددون، ديددف روطنىددون، جددود، جروفددن، ترجمددة، إمددار قددأ •
 ر ، المجلس األعلر للثقافة.2001، 1عبد الفتاح إمار، ط

،  1، ترجمة : أيما فدؤاد ا در،، ط    ، جار ه ا.ماثيوا  أويىديا •
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 ر ، المرنن القومي للترجمة، مور ، آفاق للنشر والتوا ل 2013

البددرا يا العقليددة علددر وجددود هللا والددرد علددر المددادييا والملحددديا،  •
 ر ، الم تبة الشربية، القا رة. 1990، 1عبد المنع  الحنفي ، ط

تار   الفلىفة البرطية، الفلىدفة الحديثدة، برتراندد رسدل، ترجمدة، د.  •
ر ، الهيفددة الموددر ة العامددة 1977،  1محمددد فتحددي الشددنيدي، ط

 للكتاا، مور.

تار   الفلىفة القديمة ما الفكر الشدرقي  إلدر الفلىدفة اليونانيدة ،  •
ر، دار المعرفددددة الجامعيددددة، 1999، 1حرطددددي أبددددا  عديتددددو، ط
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