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نسق أفالطون في الفلسفة اليونانية 

 *بن دنيا سعدية . د

جابؼ ؤقالػىن معاس ظهشاغ في ؤلاغالء مً ؼإن الػهل وحاءها بالػهل الجذلي 

الزي ٌػني الػهل الخالص الزي بىاظؼخه ًخمًٌ ؤلاوعان مً الىصُى بلى 

، وخلص بلى ؤهه ظٍُىن حال مشطُا إلاعإلت الػلُت ؤن ههُى بن الػهل iالحذط

هى غلت ًل ش يء، لهذ سؤي ؤهه باإلمٍان الهُى بن الػهل ًظؼ ًل ش يء في 

صكها في هظام يعو بحن ألاؼُاء ٍو . iiمىطػه ٍو

ًان الػهل هى ؤًظا غلت خلُؽ  ألاطذاد اإلاىحىدة في الحُاة،    وبرا 

 الخحر، قالكظاثل والخحراث جصذس غً الخحر، وجصذس  قةهه يزلَ ًشادف مػنى

هه مثل قظاثل الػلم، : يزلَ غً الػهل، يما ؤن ايدعاب الكظاثل ًخم غً ػٍش

قإظمى اإلالزاث وؤيثرها دواما قظُلت الػهل ؤي الحٌمت "الخ، ...الحٌمت، الحو

. iii"وقحها ًٍىن خحر ؤلاوعان وظػادجه

         والػهل غىذه هى يزلَ نىة حذظُت جٌؽل غً صمُم ألاؼُاء، ؤما  

، ivالكهم لذًه قهى نىة اظخذاللُت جٌخكي بتريُب ما ًحصل غلُه مً الخجاسب

مً هاحُت ؤخشي ًشي ؤقالػىن ؤن الػهل هى الجضء ؤلالهي في ؤلاوعان بل هى 

ٌعًٌ ًل بوعان، وبما ؤهه ؤي الػهل بلهي قمً  (dèmon)(سوح خكي)داًمىن 

، ومً ؤظمى ؾاًاجه الخحر، يما ؤن الحٌمت قظُلخه، يزلَ vصكاجه الخلىد

. بالػهل هذسى قٌشة وحىد هللا وحماُ خلو هللا ونذسجه

: نظرية املعرفة- 1

بن الػهل غىذ ؤقالػىن هى ألاداة التي وعخػحن بها في الىصُى بلى 

ًاهذ ؼؿله الؽاؾل، قهى ٌػخبر ؤُو قُلعىف بحث معإلت اإلاػشقت viاإلاػشقت  والتي 

هي التي حػذ باليعبت بلُه ؤحو اإلاػاسف - بالظبؽ– واإلاػشقت الػهلُت . viiلزاتها

وؤسناها وهزه اإلاػشقت ؾحر مخؿحرة ؤو وعبُت بل مؼلهت، لِعذ حضثُت وبهما ًلُت، 

لِعذ مشثُت ؤو محعىظت بل غهلُت، وهزا اهؼالنا مً هظشجه بلى غالم 
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، viiiغلى ؤهه الحهُهت ألاظاظُت والجهاثُت لٍل مػشقت (الػالم الػهلي)اإلاثل

. ومىطىغه اإلاىحىداث واإلااهُاث الثابخت واإلاثل التي ال جمذ بصلت للمحعىظاث

 ؤن الػالم الحس ي ال ًمٌىه ؤن ًٍىن، بإي حاُ مً *         ًشي ؤقالػىن 

ألاحىاُ، غاإلاا حهُهُا ورلَ إلاا ٌؽىبه مً حؿحر وحشيت، قال مٍان قُه البخت إلاا هى 

ًهُني وزابذ، وبزلَ ًخىحب غلُىا مػشقت الػالم الكىم حس ي الزي ًمىج 

بالحهاثو اإلاؼلهت ألهه الػالم الثابذ ألاصلي، اإلاٍان ؤلالهي الزي ال ًىاله الؽش 

وهٌزا قةن ما هشاه وهحعبه حهُهت في غالم اإلاادًاث ما هى بال ظالُ . ixؤبذا

الحغ بهما ًىهل لىا الصحروسة " وؤؼباح حهُهت ألن مصذسها ببعاػت الحغ و

 x"الذاثمت والخؿحر اإلاعخمش، بهه بهما ًهذم لىا قُظا مً الخؿحراث الكشدًت اإلاانخت

والحهاثو الجضثُت اإلابػثرة اإلاػشطت غلى الذوام للصحروسة والكعاد، يما ؤهه 

ًكط ي داثما بلى اليعبُت الىاججت غً الػالنت الهاثمت بحن الزاث الػاسقت 

واإلاىطىع اإلاػشوف، ألن هزه الزاث ًخالجها اإلاُل والشؾبت ويالهما ههص ًحُل 

بلى ؤقٍاس راجُت  هؽت، وال ًمٌىه ؤبذا ؤن ًشقى بلى بدساى اإلاػشقت الػهلُت 

. اإلاىطىغُت في مظهشها ألاقالػىوي

اإلااهُت الحهُهُت لؤلؼُاء الحعُت "       وغلى الىهُع مً رلَ جماما قةن 

ئت مً اإلاادة، ال محعىظت، جذسى بالػهل قهؽ ٌعمحها  وغلتها، صىس مكاسنت، بٍش

ًان ػلب الحهاثو اإلاؼلهت ًمش قُما وساء . xi"الكُلعىف ألاقٍاس ؤو اإلاثل ومً زمت 

هزا الػالم، في الكٌش اإلاثالي، غبر دحع الصحروسة والحعُاث والعمى باإلاثالُت 

. والػهالهُت

        وألن اإلاثل مبادت ًلُت مكاسنت جخجاوص ظىاهش ألاؼُاء وغىاسطها حشص 

ًاهذ جشد داثما للخػبحر غً  ؤقالػىن غلى وظمها بالػهالهُت، قلكظت اإلاثل بهما 

ًان ؾالبا ما ًظُل بلحها صكت  ، رلَ ؤهه  الٌلي  "naetaاإلاػنى الٌلي للمػهُى

 ُ ت "الالحعماوي" ؤي sametaؤو " اإلاػهى ، وحشصه هزا بهما ٌػىد بلى ؤصُى لؿٍى

 حػني في الاؼخهام اللؿىي الُىهاوي Idea ؤو Idiosاؼخهانُت مكادها ؤن ًلمت اإلاثل 

، بمػنى Ideim، وهزان اللكظان مؽخهان بذوسهما مً الكػل "ؼٍل"ؤو " هُئت"

، وبزا xiiًىظش ؤو ًشي، وهزا ٌػني ؤن ؤصل اإلاػنى حس ي ًحُل بلى سئٍت ألاحعام
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ًان ؤقالػىن ًظُل بلى اإلاثل صكت الػهالهُت جالقُا ألن ًكهم مػىاها وقها 

. لذاللتها الحشقُت، ؤي غلى ؤنها حعُت

          قاإلاثل غهالهُت، مؼلهت، زابخت، خالذة، ال ًىالها الخؿحر والكىاء ؤبذا، 

مخحشسة داثما مً جحذًذاث اإلاادة وؼُئُتها، وهزه اإلاثل هي غلت اإلاحعىظاث 

، حُث ؤن ألاؼُاء xiiiوالىمىرج ؤو الهالب الزي صىػذ غلُه ظاثش اإلاىحىداث

اإلاىحىدة في الػالم الحس ي ال حػذو ؤن جٍىن ظىي صىسا إلاا هى مىحىد في الػالم 

الػهلي اإلاكاسم العابو غلحها في الىحىد، وهي في حشيت وحؿحر داثمحن حشاء 

. الصحروسة التي ًحكل بها الػالم الحس ي

           رلَ ؤن ألاحعام بجمُؼ ؤؼٍالها وؤهىاغها بهما ًخمظهش ًل مجها في هزا 

قُدؽبه به " يمثُل إلاا هى ؤصلي وحىهشي في الػالم الػهلي،  (غالم الحغ)الػالم

عمى باظمه، قاإلاثاُ هى الص يء بالزاث والجعم  حصل غلى ش يء مً يماله َو ٍو

ؼبح للمثاُ، واإلاثاُ همىرج الجعم ؤو مثله ألاغلى مخحههت قُه يماالث الىىع بلى 

ؤنص ى حذ، بِىما هي ال جخحهو في ألاحعام بال مخكاوجت، بحُث برا ؤسدها الٌالم 

بذنت لم وعم الىاس اإلاحعىظت هاسا، بل نلىا بنها ش يء ؼبُه بالىاس بالزاث، وبن 

، قٍل ما هى مىحىد في الػالم xiv"اإلااء اإلاحعىط ش يء ؼبُه باإلااء بالزاث وهٌزا

الحس ي له مثاله الزي ًهابله في غالم اإلاثل، وهزه اإلاثل هي ألاصل واإلاصذس وما 

. دونها ظالُ وؤؼباح

          باإلطاقت بلى اإلاػشقت الػهلُت ؤولى ؤقالػىن اهخماما يبحرا باإلاػشقت 

اطُت، بر ٌػخبرها مهذمت وواظؼت للػلم الػهلي الزي ٌػذه غلما ًهُيُا بػُذا  الٍش

هت xvغً اإلاادة مً ًل وحه ًخذسب قحها الػهل غلى ججاوص غالم ألاؼُاء " ، وػٍش

صبح حاهضا لخإمل اإلاػهىالث ، بل بن الاسجهاء مً الػالم اإلاحعىط بلى غالم xvi"ٍو

ت ؤي غالم اإلاثل ال ًخحهو وال حعهل معالٌه بال بخىظؽ ألاقٍاس  الحهاثو الجىهٍش

اطُت . الٍش

هها الػهل غلى  ًان ؤقالػىن ًهصش اإلاػشقت الُهُيُت الحهت وػٍش           وبرا 

اض ي جخمت لها، قةهه ال ًلغي اإلاػاسف التي جإحي غً  هشس الػلم الٍش مػشقت اإلاثل ٍو

و الحىاط، بُذ ؤهه ًظػها في ناغذة العلم التراجبي للمػشقت، رلَ ؤن  ػٍش
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اإلاػشقت مً اإلاىظىس ألاقالػىوي مشاجب ودسحاث ؤدهاها اإلاػاسف التي جخإحى غً 

محزها الخؿحر الذاثم، بر جىهل غىاسض ألاؼُاء وحضثُاتها جلحها  و الحىاط ٍو ػٍش

اإلاػشقت التي جٌدعب بالظً ؤو الشؤي، وهي ألاخشي جخخز مً الحىاط ؤداة لها وبزا 

ًاهذ ؤسقى مً الظً ألن - جظل مػشقت هانصت، قاإلاػشقت الاظخذاللُت والتي وبن 

جبهى ؤنل مً اإلاػشقت الػهلُت التي هي ؤظمى دسحاث اإلاػشقت - مىطىغها ؾحر حس ي

. xviiوؤسناها غلى ؤلاػالم

          وؤقالػىن بهما ًمحز هزا الخمُحز الذنُو بحن دسحاث اإلاػشقت حتى ًىضح 

الاخخالقاث الكاسنت بحن اإلاػشقت الُهُيُت اإلاىطىغُت وؾحرها مً اإلاػاسف التي 

(-Doxa)جخخز الحغ ظبُال لها، وؤهمها الخماًض في دسحت الُهحن، قاإلاػشقت الظىُت

ومصذسها الحىاط جظل ناصشة ومحذودة ألن مجالها ًىحصش في بدساى - مثال

ًاهذ دنتها ووطىحها ألن  " اإلاادًاث اإلاحعىظت وهي مػشقت ؾحر ًهُيُت مهما 

الظً مً ػبُػخه ؤن ًٍىن داثما وؤبذا مذحىطا بظً آخش مظاد له، قال ًٍىن 

بُت ، وبن حاءث approximativeألاُو هى الحهُهي والثاوي، قمػشقت الظً جهٍش

ًاهذ ؤسقى مً اإلاػشقت اإلاحعىظت xviii"صادنت قزلَ مً باب الصذقت ، وهي وبن 

بت ويالهما ال  جبهى مػشقت محذودة ومخؿحرة، ورلَ ألنها ناثمت غلى الخخمحن والٍش

. ًكُذ الثباث، بر ًظل مخإسجحا بحن الخؼإ والصىاب وقها لظىىن وآساء صاحبه

ًان ؤقالػىن مىانظا لىمؽ اإلاػشقت العكعؼاجي الزي ًشجٌض            وهٌزا 

ًاهىا ًجزغىن داثما  باألظاط غلى وعبُت اإلاػاسف وسٍبُت الهُم،قالعكعؼاثُىن 

ػخمذون ؤلاحعاط ظبُال للىصُى بلى حهاثو ألامىس وألاؼُاء،  بلى اليعبُت َو

بُت التي ؤراغذ الؽَ في مخخلل ؤنعام اإلاػشقت  هاهَُ غً هضغتهم الٍش

وؤصىاقها، ونذ نادهم مىنكهم هزا اإلاؿالي واإلابالـ قُه بلى الجضم بيعبُت ًل 

اإلاػاسف والهُم لذسحت ؤنهم ؼٌٍىا حتى في وحىد آلالهت، وفي هزا الصذد ًهُى 

ًان آلالهت مىحىدًً ؤم ؾحر مىحىدًً، " بشوجاؾىساط  ال ؤظخؼُؼ ؤن ؤغلم بن 

قةن ؤمىسا يثحرة جحُى بُني وبحن هزا الػلم، ؤخصها ؾمىض اإلاعإلت ونصش 

، قالجزغت الىهذًت ومبذؤ اليعبُت والؽَ لم ًهخصشا غلى اإلاػشقت وبهما xix"الحُاة

ًاقت الخصىساث واإلاكاهُم، بل ػاال ؤًظا ظاثش اإلاػخهذاث والخصىساث  ؼمال 

. الذًيُت
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 . ولًٌ ما العبُل بلى بلىؽ اإلاثل وبدسايها ومهشها الػالم الػهلي؟

: املنهج الجدلي- 2

ًان لضاما غلى ؤقالػىن البحث  ت مكاسنت  ًاهذ اإلاثل ألاقالػىهُت حىهٍش       إلاا 

غً حل للشبؽ بحن الػالم اإلاػهُى اإلاكاسم وغالم الحغ اإلاخؿحر، بر ال ٌػهل ؤن 

لِعذ "هجذ للمثل جحهها غُيُا في غاإلاىا اإلاػشض للصحروسة والكعاد، قهي 

مخحههت في ججشبدىا الحعُت وال ًمًٌ ايدعابها بالحىاط، ومً زم وحب وحىد 

نىة سوحُت جكٌش قحها بػذ ؤن غهلتها في الػالم العماوي وهزه الهىة هي 

، وهي بهزا اإلاػنى مبذؤ الحُاة وغلت الىحىد، بنها الىاظؼت بحن هزًً xx"الىكغ

. الػاإلاحن اإلاخىانظحن

          بن الىكغ حىهش سوحاوي مكاسم مىحىد نبل البذن، وهي بهما جذسى اإلاثل 

ًشجكؼ بلى اإلابذؤ ألاُو " وجىاُ ؼشف الاسجهاء بلى الػالم الػلىي اإلاجزه بالجذُ الزي

راجه، بػذ ؤن ًيبز الكشوض واحذا بػذ آلاخش، يما ًظمً ظالمت هخاثجه وهى 

وحذه الهادس بحو غلى ؤن ًخلص غحن الىكغ مً وهذة الجهل الكادح التي جشدث 

شقػها بلى ؤغلى  ًدُح لها الخذسج في Dialectic، قىحذه اإلاىهج الجذلي xxi"قحها ٍو

الاهخهاُ مً اإلاػشقت اإلاحعىظت بلى اإلاػشقت الػهلُت دون ؤن جهؼ في ؼاثباث اإلاادة 

. ومؼباث الحغ

و واحذ قهى مىهج  ًجخاص حمُؼ مشاجب الىحىد "            هزا ولِغ للجذُ ػٍش

  باالسجهاء مً قٌشة بلى قٌشة دون ؤن ٌعخخذم xxii"مً ؤظكل بلى ؤغلى وبالػٌغ

في رلَ ؤي ش يء حس ي، وهٌزا دوالَُ بلى جذسى الىكغ الكٌشة التي هي ؤغم مً 

، رلَ ؤنها بصذد حشيت xxiiiألاقٍاس ألاخشي حمُػها، ؤي بلى مثاُ اإلاثاُ ألاغلى

اسجهاثُت جصػذ بها مً ؤدوى دسحاث اإلاػشقت بلى ما هى ؤغم مجها وؤيثر ؼمىلُت 

وؤسقى مشجبت، وهزا الىىع مً الجذُ ٌعمى الجذُ الصاغذ لؼاإلاا ؤن الاسجذاد 

ًهابله هىع آخش مً الجذُ ٌعمى الجذُ الهابؽ، وهى حشيت غٌعُت جشجذ وجخذسج 

. مً غالم اإلاثل بلى غالم اإلاحعىط

 جخػالى غً الٌثرة  ثصاعدية:         ًشجٌض اإلاىهج  الجذلي برن غلى حشيخحن ألاولى

والخػذد وحعمى بالخكٌحر سوٍذا سوٍذا بلى الثباث والىحذة، بلى الػالم الػهلي 
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الضاخش باإلاػاوي الٍلُت والحهاثو اإلاؼلهت بلى ؤن جصل في آخش دسحاث اسجهائها بلى 

اإلاػشقت الٍاملت، قكي هزا اإلاهام ظٍُىن للىكغ بلىؽ ؤنص ى دسحاث الخػهل، 

ورلَ ألنها بصذد بدساى اإلابذؤ ألاُو مصذس ًل ش يء والزي ٌعمُه ؤقالػىن 

 ًحٌمها حذُ هابؽ ًشحؼ بالػهل ثنازليةوالثاهُت . مثاُ اإلاثل ؤو مثاُ الخحر

ػىد بالىكغ مشة ؤخشي بلى الهبىغ بلى حُاة  مجذدا بلى الػالم الحس ي الىانعي َو

. الٌثرة الحعُت

         بن مػشقت اإلاثل لِعذ مجشد بدساى للحهُهت الٍاملت وقهؽ، بل هي اسجهاء 

وظمى بالىكغ ًخم مً خالله بدساى اإلاثاُ ألاغلى ألامش الزي ًجػل مً اإلاط ي 

" غبر هزا اإلاعاس طشوسة ملحت لئلمعاى بالحهُهت ؤلالهُت في ؤسقى صىسها، 

هى ؤداة لالسجهاء مً مػشقخىا بالػالم اإلاحعىط وهي  (ؤي ؤقالػىن  )قالجذُ غىذه

مػشقت ظىُت يما نلىا بلى اإلاػشقت الُهُيُت باإلاثاُ وهي حىهش الص يء 

، وبزا قةن الاهخهاُ مً ألاقٍاس الحعُت الىانصت بلى اإلاػشقت الػهلُت xxiv"وحهُهخه

ها لالهخهاُ مً الػالم اإلاحعىط بلى غالم اإلاثل  الٍاملت ٌػذ في الىنذ راجه ػٍش

ت ؤقالػىن في اإلاػشقت جخهاػؼ وجخذاخل في يثحر مً . بالجذُ وهىا هلحظ ؤن هظٍش

خه في الىحىد، بل بن جشجِبه لذسحاث اإلاػشقت هى مخشج  الىىاحي مؼ هظٍش

اظتراجُجي آلساثه في الخمُحز بحن غالم الحغ وغالم اإلاثل اإلاكاسم له، ألامش الزي 

ًاهذ آساء ؤقالػىن في معإلت   ت حذ مخمحزة في اإلاػشقت، وهٌزا  ؤدي بلى مُالد هظٍش

.  اإلاػشقت، بحو، ببذاغا غهلُا حهُهُا

:        مشكلة النفس- 3

 وؤوالها * قظال غً الىحىد واإلاػشقت بحث ؤقالػىن ؤًظا مؽٍلت الىكغ

ت حؽٍل غىذ الُىهان مبذؤ  ًاهذ الىكغ معإلت حىهٍش ؤهمُت نصىي، قلهذ 

الحُاة، بل وجٍىن دساظتها في هظشهم دساظت الحُاة وظىاهشها، غلى اغخباس ؤنها 

،  وهٌزا الحاُ غىذ xxv"ألاظاط الجذًش إلحُاء اإلاادة بمػنى ؤن ٌػؼحها الحُاة"

، **ؤقالػىن الزي خصها بكُع مً الذساظت وؤلاظهاب في الػذًذ مً محاوساجه

حُث ؤن مكهىم الػهل غىذه ٌعخذعي مكهىما آخش ال ًهل ؤهمُت هى الىكغ 

ظهش رلَ حلُا مً خالُ نىله في محاوسة زُماوط  بن اإلاىحىد الىحُذ الٌلء "ٍو
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، قهي جٍاد جٍىن بمثابت اإلاذخل الظشوسي xxvi"للحصُى غلى الػهل هى الىكغ

. إلؼٍالُت الػهل

           ومً الجذًش بالزيش في هزا العُام ؤن لِغ هىاى اهكصام بحن مػالجت 

ت اإلاثل، بل زمت بُجهما جىاؾم واحعام،  ؤقالػىن إلاعإلت الىكغ وبحن غشطه لىظٍش

ًاهذ حله للشبؽ بحن غالم اإلاثل الػهلي اإلاكاسم وغالم - يما سؤًىا ظابها- قالىكغ

ًاهذ في غالم اإلاثل  الحغ الػُني اإلاؽاهذ، قهي مهش اإلاثل ومصذس اإلاػشقت، غىذما 

، ولًٌ هزا xxviiاػلػذ غلى ًل ش يء، لٌجها غىذ حلىلها في البذن وعِذ مػاسقها

ال ٌػني ؤنها ظدبهى لصُهت بالجعذ بلى ألابذ، بنها حىهش مكاسم مىحىد نبل 

. البذن، وما وحىدها مػه بال وحىدا آهُا

 ًمحز ؤقالػىن يإظخاره ظهشاغ بحن الىكغ والجعذ، قالىكغ في هظشه 

بنها حىهش غهلي مخحشى مً راجه غلى غذد ري "حىهش مخمحز غً الجعم 

 ورلَ ماداه ؤنها ناثمت بىكعها ظابهت غلى وحىد البذن، قهي xxviii"جإلُل

مؽابهت حذا للجىهش ؤلالهي الزي ال ًمىث وال ًىحل، واإلاػهُى الىاحذ الثابذ "

 ُ كت، والخلىد صكت مً صكاتهاxxix"غلى ألاو .  وهزا ٌػني ؤنها بلهُت ؼٍش

ش بإظلىب            ونذ صىس ؤقالػىن الػالنت بحن نىي الىكغ ؤحعً جصٍى

سمضي اظخػاسي ؾاًت في الذنت في محاوسجه قاًذسوط التي ًىسد قحها ؤظؼىسة 

جشها  الػشبت، ؤًً ٌؽبه الىكغ بػشبت مجىحت ًهىدها ظاثو هى سمض الػهل، ٍو

حىادان ؤحذهما ؤبُع هادت ًخمحز بالؼاغت وهى سمض لالهكػاالث الىبُلت ؤي 

ؤلاسادة، ؤما الثاوي قإظىد اللىن حامح مجىىن وهى سمض لالهكػاالث العكلى ؤي 

. الؽهىة

مً مهامه ؤن ًهىد غشبخه بؽٍل مخىاصن ؤي ؤن ًشد - الػهل-          والعاثو

و العىي  يبغي ؤن وؽحر بلى ؤن العاثو. xxxالؽهىة بلى الؼٍش ال ًجذ - الػهل- ٍو

، بِىما ٌػاوي في نُادجه للجىاد (الىكغ الؿظبُت)صػىبت في نُادة الجىاد ألاُو 

، قهزا الجىاد ألاخحر هى العبب في حػل نُادة xxxi(الىكغ الؽهىاهُت )الثاوي

. ؤمشا صػبا- ؤي الخحٌم في الىكغ–الػشبت 
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ت ؤقالػىن وآسائه في الىكغ هي مذخل حهُهي وههؼت            والىانؼ ؤن هظٍش

بذاًت خاصت وممحزة آلساثه التي اهؼلو مجها في محىس ألاخالم، رلَ ؤهه وبىاء غلى 

- في جصىساجه غً اإلاذًىت الكاطلت– ؤحضاء الىكغ التي ريشهاها آهكا، هجذه 

الكئت التي حعُؼش غلحها الػاػكت هي قئت الجىىد، : ًهعم الىاط بلى زالر قئاث

والكئت التي حعُؼش غلحها الشؾبت هي قئت جإخزها الحُاة اإلاادًت وحعلبها سؾبت 

الخملَ، ؤما الكئت التي ٌعُؼش غلحها الػهل قهي قئت الكالظكت والحٌماء التي 

. جلجإ بلى اإلاػشقت باحثت غً الحهُهت

        وبرا ما جصشقذ نىي الىكغ هزه وقها لكظُلتها التي ًيبغي ؤن جخصشف 

ػبها لها، قخظػذ الهىة الؽهىاهُت للؿظبُت والؿظبُت للػهل، احخمؼ لذي 

الىكغ الخحر والصالح، وجحهو لها الىظام والخىاظب وهي الحالت التي ٌعمحها 

ًلما اظخؼاع الػهل ؤن ًخحٌم في نىحي " ، بمػنى ؤهه xxxiiؤقالػىن بالػذالت

الؽهىة والؿظب غاػ ؤلاوعان حُاة ؤخالنُت ظامُت واظخؼاغذ الىكغ ؤن 

، بر ؤن جحٌم الػهل xxxiii"جٍىن قػال ناثذا للجعم وجىحهه الخىحُه العلُم

جلب لها الخحر والعػادة، يما ًىهلها  وظُادجه ًحهو للىكغ الاجضان والهذوء ٍو

. ههلت هىغُت وسؼُذة مً حُاة اإلاىكػت والشرًلت بلى حُاة الخحر والكظُلت

        بُذ ؤن ؤقٍاس ؤقالػىن هاجه لِعذ في وانؼ ألامش ببذاغا ؤقالػىهُا خالصا، 

قلهذ ظبهه ظهشاغ بلى الهُى بإن الىكغ ظابهت غلى اإلاادة وؤنها حىهش سوحاوي 

مكاسم له وحىد معخهل غىذ البذن، ؾحر ؤن هزا الؼشح العهشاػي لم ٌػشف 

حت بحن مكهىمي الشوح والىكغ، رلَ ؤن ؤوعام الكلعكت الُىهاهُت  جكشنت صٍش

و الخام بحن الشوح - حتى ؤقالػىن  بما قحها قلعكت ظهشاغ لم حػشف الخكٍش

والىكغ ووظكذ مكهىم الشوح بذُ الىكغ، ومً زمت ؤغؼذ للكلعكت الؼابؼ 

. الشوحي

         ولًٌ يُل ظُحل ؤقالػىن معإلت خلىد الىكغ وقىاءها غلى حذ ظىاء 

غلى اغخباس ؤنها مشجبؼت بالجعذ؟ 

ا غً  ًاهذ الىكغ حىهشا المادًا باألصل معخهل اظخهالال حىهٍش         برا 

الجعذ، قةن هزا الجعذ غلى خالقها واسجباػها به بهما ٌػىد بلى هبىػها بلى هزا 
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 ُ " وغً رلَ ًهُى ؤقالػىن .الػالم الزي ظدىكصل غىه وحػىد بلى غاإلاها ألاو

قةرا احخمػا ؤمشث الؼبُػت البذن ؤن ًخذم والىكغ ؤن جشؤط، قةرا اقترنا 

رهبذ الىكغ بلى ؾحر مٍان الجعذ وظػذث بما ٌؽبهها واظتراحذ مً الخححز 

ًاهذ ههُت والجعذ باؾظت، وؤما برا اهخجعذ ... والحمو والجضع ورلَ برا 

بمىاقهت الجعذ وخذمخه وغؽهه حتى حسخش الجعذ مجها بالؽهىاث واللزاث، 

قالىكغ برن مكاسنت . xxxiv"قةنها ال جشي  ؼِئا ؤحو مً الىىع الجعمي ومالمعخه

ؤصلُت لٌجها غىذما جخصل بالجعذ جصحر مثله حعذًت الصىسة ومً زمت جكهذ 

ههاءها وجبخػذ غً الجىهش ؤلالهي الىهي الىاحذ، الزي ال حعخػُذ ؼشف الهشب 

ًاهذ له باؾظت . مىه والٌُىىهت مػه بال برا جخلصذ مً بشازً الجعذ و

تها، ٌؽؿلها ؤًظا غً  علبها حىهٍش           والجعذ قظال غً ؤهه ًإظش الىكغ َو

جػلها غشطت لآلالم  قػل الخإمل الخالص الزي ال حعخٌحن حُاتها بال به ٍو

ًالسجً ؤو الهبر الزي حععى بلى الخالص مً  ًان باليعبت لها  واإلاؽهت، وهٌزا 

. نبظخه

ًاهذ الىكغ ههؼت اجصاُ بحن غاإلاُحن غالم اإلاثل والخلىد الزي :           وهٌزا 

هبؼذ مىه وحععى بلى الشحىع بلُه، وغالم الحغ الزي جيبزه وجحاُو الخالص 

مىه، وهي قٌش خالص وغهل محع، لٌجها غىذما جخصل بالبذن جدؽبه باألؼُاء 

اإلاخحىلت قُصُبها الاطؼشاب ويإن بها دواسا، لًٌ بمجشد خالصها مً غالم 

، وهزا ما ًايذ ؤن اإلاىث ال ًذسيها، بر ال جكنى xxxvالحغ حػىد بلى ػبُػتها ألاولى

. وال جمىث بمىث البذن، بل جبهى خالذة ؤبذًت بػذه

لًٌ هل جكعش صلت الىكغ بالػالم ؤلالهي الػلىي حتى آلان خلىدها؟  

      بن الىكغ  حىهش سوحي في ؤلاوعان، لهذ ؤؾذم ؤلاله غلحها مً ؼشقه ووهبها 

: ، وهي جىهعم بلى نعمحنxxxviالخلىد صكت بلهُت، بر خلهها مً بهاًا هكغ الػالم

ألاُو حضء غلىي ًىحذ به الػهل، ًهىم بةدساى اإلاثل، صكخه ؤهه بعُؽ ؾحر 

. مشيب وال ًهبل الخجضثت وهى خالذ وهى ما ًكعش خلىدها

كنى زم         ؤما الجضء الثاوي قهى الهعم الالغهلي وهى غٌغ الجضء ألاُو ٍو

ًىهعم بذوسه بلى حضثحن، حضء ؼٍشل وآخش وطُؼ، ؤما الؽٍشل قُحخىي غلى 
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خصل بهعم الػهل، ؤما الىطُؼ قخىحذ به الؽهىاث ، xxxviiالػىاػل الىبُلت ٍو

والػهل مشيضه الشؤط، بِىما الجضء الؽٍشل مً الهعم الالغهلي مٍاهه الهلب، 

. قمحله البؼً (ؤي الؽهىة )ؤما الجضء الىطُؼ

          وهزه الىكغ غىذما جصبح في مىنؼ وظؽ بحن غالم اإلاثل وغالم الحغ 

ًجب ؤن جىهعم بلى زالر هكىط هي الىكغ الػانلت والؽهىاهُت والؿظبُت، ألاولى 

وظُلت بلى الاجصاُ بػالم الػهل والثاهُت لالجصاُ بػالم الحعً ؤما الثالثت 

وهزه ألاهكغ ؤو الهىي الثالر في صشاع . xxxviiiقىظُؽ ؤو سابؽ بحن هزًً الػاإلاحن

داثم، بر ًخجه الػهل داثما هحى جشظُخ نُم الخحر والحو وجهل له الهىة 

ت، في ححن جلػب  ٍض الؽهىاهُت غلى هحى مظاد في اإلاُل بلى ألامىس اإلاادًت والؿٍش

الهىة الؿظبُت دوس الىظُؽ بحن الهىجحن العابهخحن، بر جمُل إلحذاهما غلى 

حعاب ألاخشي، قخاسة جىحاص بلى الػهل وجاسة ؤخشي بلى الؽهىة، بُذ ؤنها ؾالبا ما 

. جيخصش للحو

: الحب إلالهي- 4

           لًٌ حتى ولى هالذ الىكغ ؼشف الظكش بالكظاثل والخحراث وجحههذ 

قةهه لً - والتي هي ؤغلى الكظاثل ألاخالنُت وؤهمها غىذ ؤقالػىن - لها  الػذالت

ًثبذ لها معخهش وال يهذؤ لها باُ حتى جحصل العػادة الهصىي، قخمط ي باحثت 

اث الضاثكت، ؤي بلى  غً الحهُهت ألاصلُت التي ال جكنى وال جضوُ بضواُ الذهٍُى

الٌماُ ألابذي الذاثم الزي مً ؼإهه ؤن ًىدؽلها مً حُاة الٍضل والىهص 

ًاهذ جؼشحها في  جُبها غً ظلعلت اللماراث الٌبري اإلاخٌثرة التي  والاليماُ ٍو

. خظم بحثها غً الحهُهت اإلاؼلهت

          جحشى الىكغ في سحلتها هزه نىة غظمى هي الحب الزي جصػذ مً خالله 

. ؼِئا قؽِئا هحى الحهُهت ؤلالهُت الػظمى، والتي جشهى ًل الىكىط بلى بدسايها

خجه هزا الحب ؤُو ما ًخجه بلى حماُ ألاحعام وألاؼٍاُ، وهى الجماُ الزي  ٍو

ٌعخهؼب اهخمام الػذًذ مً الىكىط التي جهل غىذه مؽذوهت، بُذ ؤن الىكغ 

وجمذ بعجابها ومحبتها " ، قخخجاوصه xxxixالحٌُمت حعدؽػش ؤهه حماُ وهمي صاثل

بلى الجماُ الحس ي ؤًىما جإلو لػُجها، زم جذسى ؤن ما ًحب في ألاحعام بهما هي 
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صكاتها، وؤن هزه الصكاث قاثظت غلحها مً الىكغ مصذس حُاتها، قترجكؼ مً 

ًان ؾالقها دمُما لػلمها ؤن الىكغ  اإلاػلُى بلى الػلت، وجىكز بلى الىكغ مهما 

حمُلت في راتها، قخخػلو بها زم حػلم ؤن الىكىط مؽتريت في حماُ واحذ هى 

الجماُ اإلاػىىي، قخصػذ مً حماُ الىكىط بلى حماُ الكىىن، قةلى حماُ 

ت، وال جضاُ جصػذ مً غلم بلى غلم حتى جبلـ بلى الجماُ ًله،  الػلىم الىظٍش

قخهل مخإملت وجتهُإ بهزا الخإمل إلاؽاهذة الجماُ اإلاؼلو ؾحر اإلاخلىم الكاوي، 

ذ وال ًىهص وال ًخؿحر بحاُ، لجماُ بالزاث الزي ًحب لزاجه  ؤي بلى xl"الزي ال ًٍض

.  الخحر اإلاؼلو الزي هى غلت ألاؼُاء حمُػها

ا ٌعاغذ الىكغ  ًان الحب بهزا اإلاػنى وظُؼا مػىٍى غبر هزه –            وهٌزا 

غلى الاسجهاء بلى الػالم الػلىي، وهى بزلَ ًخلصها مً - ألاؼىاغ التي نؼػتها

الذوغ والؽهاء الزي لحها بها هدُجت اوؿماظها في الحعُاث، يما ًادي بها بلى 

مػشقت الحهُهت ؤلالهُت الخامت اإلاٌخملت التي جخالش ى غىذ حذودها اإلاادًاث 

. اإلاخٌثرة اإلالئى باإلاظاهش والخجلُاث، وهزا الصػىد اإلاخذسج بهما هى حذُ الىكغ

و الىحُذ الزي ًادي بلى مػشقت الحهُهت، قثمت           ؾحر ؤن الحب لِغ الؼٍش

" معلَ آخش ًادي بذوسه بلى هزه اإلاػشقت وهى الدؽبه باهلل، قإقالػىن ًايذ غلى 

وحىب ؤن ههخذي باهلل ؤو باألحشي ؤن هدؽبه به ألهه مثاُ الخحر الزي ال ًصذس 

، وهى ؤمش ال ًخحهو بال للكُلعىف الزي بةمٍاهه قصل الىكغ غً xli"غىه ؼش

الجعذ، ؤي ببػادها غً الجعذ نذس ؤلامٍان مً ؤحل حػلم اإلاىث ومماسظت 

، وهي kathasisxliiوالكلعكت بهزا اإلاػنى هي بمثابت غملُت جؼهحر. الخكٌحر بذنت

بالشؾبت غً اللزة والخجشد غً "غملُت صػبت ومػهذة ال جخإحى بذوسها ظىي 

، بر ًيبغي غلى الزي ًؼلب العػادة الهصىي ؤال xliii"الجعم واإلاشان غلى اإلاىث

اتها اإلاادًت، وغىذ  ًذخش حهذا في الػضوف غً حُاة الحغ وؤلاغشاض غً مؿٍش

. راى قهؽ ًحو له ؤن يهخذي بلى جإمل اإلابذؤ ألاُو مبذع ألاؼُاء حمُػها

ىا ؤن ؤلاله هى الػلت ألاولى والكاغل الحهُهي          وؤقالػىن بهزا الؼشح بهما ًٍش

ًشد غلى الهاثلحن بإن الؼبُػت حاصلت في راتها  غلى غلت وحىدها، "ألاُو و 

وبالخالي قةهه ال مذبش لها وال غهل ًحل قحها وبن ًل ما ًحذر في الؼبُػت بهما هى 

ًاث الػىاصش اإلاادًت بذون جذخل الػهل ؤو الصاوؼ  مً ؤزش الصذقت البحخت وحش
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، قهى ٌػاسض ًل مً ًضغم ؤن ما ًجشي في الٍىن بهما هى قػل البخذ xliv"ؤلالهي

ايذ ؤن هللا ؤصل اإلاىحىداث ًلها، وهى الصاوؼ اإلاذبش الزي ؤبذع  والاجكام، ٍو

يما ًخالل الشؤي العىقعؼاجي الزي ٌػخبر ؤلاوعان مهُاط . الػالم وما قُه

حل محله ػشحا حذًذا مؿاًشا، مكاده ؤن هللا مهُاط ألاؼُاء  ألاؼُاء حمُػها ٍو

ًلها، والزي ًيبغي ؤن ًٍىن الؿاًت واإلاهصذ الزي جيؽذه ًل الىكىط وجخىم 

. بلُه

ت ؤقالػىن وآسائه في الىكغ هي مذخل          وهٌزا هلحظ مما جهذم ؤن هظٍش

حهُهي وههؼت بذاًت خاصت آلساثه التي اهؼلو مجها في محىس ألاخالم،  وهزا ٌػني 

و ؤو بأخش ت جحُل بلى ؤخشي بؼٍش وهزا الخٍامل ال ًىؼبو قهؽ .        ؤن ًل هظٍش

غلى هزه الجىاهب مً الكلعكت ألاقالػىهُت قلهذ ظبو وؤن ظهش لىا ؤًظا ؤن 

خه في اإلاثل، يما الحظىا مً حهت ؤخشي  مػالجت ؤقالػىن للىكغ هي امخذاد لىظٍش

ؤهه سبؽ بحن وحىد الىكغ ووحىد الكٌش قالػهل مً الىكغ ًهىم بها وقحها، وهى 

. ًؼلب الحٌمت والػلم وظاثش ؤهىاع الكظاثل والخحراث

شي في اإلااهُاث  ًان ؤقالػىن ًبحث في مجاالث الؼبُػت ًلها ٍو   لهذ 

ًاهذ اإلاىؼلو xlvاإلاػهىلت اإلاىطىع الجىهشي الحهُهي للػلم ت اإلاثل  ، قىظٍش

وألاظاط الكٌشي الزي ؼُذ مً خالله وعهه الكلعكي، رلَ ؤن الهُى بىحىد 

و بلى الحهُهت  و لخحصُل اإلاثل الػهالهُت، وهى هكعه ػٍش غالم مكاسم هى ػٍش

ت ألاخالم  تي الىحىد واإلاػشقت قحعب بل بلى هظٍش اإلاؼلهت ال باليعبت بلى هظٍش

وهزا دلُل ناػؼ غلى الخىاظو الٌبحر بحن حمُؼ غىاصش الكٌش التي اهصهشث . ؤًظا

 .وجكاغلذ داخل البىاء الكلعكي ألاقالػىوي

  ؤظخارة محاطشة ، ؼػبت الكلعكت ، حامػت معخؿاهم 
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