مسألة الش ّر عند أفالطون

دحض الضرورة بوصفها عقبة أمام حركة العقل
ّ
محمد فريوزكوهي

[*]

[[[

]**[

علي أكرب أحمدي أفرمجاين

رش عند أفالطون وبيان الدور الذي تلعبه
تهدف هذه املقالة إىل تسليط الضوء عىل مسألة ال ّ

الش يف مقابل تظهري عنارص الخري وخالق الكون املادّي
إىل جانب توضيح معامل مختلف أنواع ّ ّ

(الدمييورغوس) ومعرفة النسبة بني هذين األمرين.

الش عن إله الخري ،لك ّنه أخفق ووقع
تشري الدراسة إىل أنّ أفالطون رغم جهوده الحثيثة يف نفي ّ ّ

الشك التي تتبلور بوضوحٍ يف مختلف آرائه الفلسف ّية .وهذه اإلشكال ّية هي التي ستشكل
يف شبهة ّ

محوراً أساسياً ي عمل هذه الدراسة.

الشك ،اإلله الخالق للكون املادّي (الدمييورغوس)
الشّ ،
كلامت مفتاح ّية :أفالطون ،الرضورة ،مسألة ّ ّ

املحرر

الش هو أحد املواضيع الها ّمة يف تأريخ البرشيّة ،ومن هذا املنطلق استقطب أنظار الكثري من
ّّ
الفالسفة وعلامء الكالم نحوه ،لذا فالفالسفة املؤيّدون لنظريّات أفالطون ،الذين تتمحور رؤيتهم
حول الخري يف الحياة ،ويعتقدون بوجود إله هو املصدر األسايس له ،اعتربوا أنفسهم مكلّفني بذكر
ٍ
للشور املوجودة يف العامل؛ يك ال تتناقض مع ذات اإلله وصفاته املتعالية مثل
تربيرات عقل ّي ٍة ّ
الخري والقدرة والحكمة.

هذا املوضوع منذ القدم بات متعارفًا يف املباحث الفلسف ّية ،وارتبط بها بصفته مبحثًا تقليديًّا
* .حائز عىل شهادة دكتوراه يف فلسفة الدين من جامعة آزاد اإلسالمية  -فرع العلوم والدراسات – إيران.

** .أستاذ مشارك يف قسم الفلسفة بجامعة العالمة الطباطبايئ  /الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  -طهران.
ـ نرشت هذه املقالة يف مجلة «فلسفه دين  /نامه حكمت»  -العدد  / 31سنة 2018م.
ـ ترجمة :أسعد مندي الكعبي.
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يتوارثه الفالسفة عىل م ّر العصور ،وقد طُرح بشكلٍ
أسايس ضمن املباحث الفلسفيّة ذات الطابع
ٍّ
اللهوت ،وأفالطون هو أحد الفالسفة الذين سلّطوا
الالهويت واملباحث التي لها ارتباط بعلم ّ
الضوء عليه ضمن تراثه الفلسفي.
ٍ
بحت[[[ ،فقد
واجتامعي
سيايس
الصبغة العا ّمة لرسائل أفالطون هي تب ّنيه رؤي ًة ذات طابع
ّ
ّ
كانت لديه هواجس جا ّدة بالنسبة إىل مجتمع مدينة أثينا؛ إذ كان يعتقد بأ ّن الدميقراطية الهزيلة
واملنحرفة ذات الطابع الفوضوي أسفرت عن زوال القيم األخالق ّية واملـثُل اإلنسان ّية ال ُعليا ،وال
حكم باإلعدام من قبل السلطات الحاكمة آنذاك بتهمة
سيّام بعد وفاة أستاذه املق ّرب سقراط الذي ُ
إفساد الشباب بعد أن حاول إيقاظ ضامئر الحمقى الغارقني يف األفكار املا ّدية البحتة وإحياء
مدينة أثينا من سباتها املطبق.
يبق فيه أثر لألخالق والعقالنيّة
إذًا ،واجه أفالطون مجتم ًعا منكوبًا أخالقيًّا تسوده الفوىض ،ومل َ
والفضيلة ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الفكر السوفسطايئ كان له تأثري ملحوظ يف هذه األوضاع
الشك الوثن ّيةـ اليونان ّية ( )paganicكانت
جهات فكريّة نسب ّية؛ فعقيدة ّ
املزرية التي طغت عليها تو ّ
زاخر ًة باآللهة[[[ التي تص ّور الناس آنذاك أنّها تتحكّم بالقيم االجتامع ّية وتضمن دوامها ،إال أ ّن هذا
مجسامت برشية ( )anthropomorphicهي
العدد الكبري من اآللهة التي كانت عىل هيئة برش
ّ
ٍ
ٍ
بانحرافات أخالق ّي ٍة وسلوك ّي ٍة قلّلت من قيمة املجتمع اليوناين
ضعف كبري ٍة تس ّببت
يف الواقع نقطة
جهات أبنائه.
وأسقطته يف الحضيض؛ حيث كانت لها انعكاسات سلب ّية عليه بعد أن تبلورت يف تو ّ

السعي
هذه األوضاع االجتامع ّية العصيبة استحوذت عىل أفكار أفالطون ،بحيث مل يجد ب ًّدا من ّ
الحل يف تغيري مسار
ّ
لتشذيب الواقع األخالقي يف املجتمع اليوناين ،ويف هذا السياق ارتأى
عم
مم طالها من شوائب ،لذلك أكّد عىل أ ّن الحقائق القدس ّية تختلف ّ
املعتقدات الدين ّية وتنقيتها ّ
ي ّدعيه هومريوس[[[ وهسيود[[[؛ وذلك بهدف تنزيه اإلله الحقيقي من الصفات اإلنسانيّة والحيوانيّة.
وعىل هذا األساس صاغ منظومته الفلسف ّية بغية استئصال االنحرافات االجتامع ّية األخالق ّية
املجسمة عىل هيئة
والسياس ّية يف بالد اإلغريق ،فتمحورت جهوده حول ال ّنهوض بواقع اآللهة
ّ

[1]. Cleary, John J. 2013. Studies on Plato, Aristotle and Proclus, Brill, p. 233.
[[[ .وليام ديورانت ـ أريل ديورانت :تاريخ متدن (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية أمري حسني آريان بور وآخرون ،الجزء الثاين
(اليونان القدمية) ،إيران ،طهران ،منشورات العلم والثقافة1997 ،م ،ص .199
[[[ .أفالطون ،دوره آثار أفالطون (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية حسن لطفي ،إيران ،طهران ،منشورات خوارزمي1978 ،م،
ج  ،4ص .950
[[[ .م.ن ،ص .942
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برش وال ّرقي بشأنها إىل مستوى الكائنات املج ّردة ،لذا ميكن تشبيه وجهته الفكريّة الدينيّة هذه مبا
كان يتب ّناه أقرانه اليونانيون من أفكا ٍر دين ّي ٍة قوامها أ ّن كبري اآللهة زيوس عىل رأس هرم جميع اآللهة
أخالقي يف حياة البرش تندرج تحت
األخرى؛ حيث جعل الخري يف ق ّمة هذا الهرم باعتباره أعال مبدأ
ٍّ
مظلّته جميع املبادئ األخالق ّية.
بكل تأكيد؛ أل ّن مواضيع علم الالهوت
اللهويت ّ
جه الفكري يع ّد رضبًا من الفكر ّ
هذا التو ّ
بكل ما
تتمحور حول الله تعاىل وصفاته ،لذلك ميكن اعتبار فلسفة أفالطون ذات صبغة الهوت ّية ّ
للكلمة من معنى ،وال ّ
بالشك.
شك يف أنّه دفع مثن هذا الفكر الفلسفي ّ
اللهويت بآراء مشوبة ّ

الجدير بالذكر هنا أ ّن الديانة الوثن ّية اليونان ّية عىل ضوء تع ّدد آلهتها مل تواجه محذو ًرا يف مجال
الش والصدفة ،ومل تتعارض معهام عىل اإلطالق؛ لكون هذا التع ّدد والتضا ّد السلويك بني اآللهة
ّّ
جهات الدينية املشوبة
يؤ ّدي بطبيعة الحال إىل الخروج عن املبادئ األخالقيّة األصيلة[[[ ،فهذه التو ّ
الشور واألمور غري املقصودة ،إال أ ّن
برشك رصيح كانت مصد ًرا أساس ًّيا لحدوث الكثري من ّ
حل
الش يف الحياة وحاول وضع ّ
أفالطون سار يف الت ّيار املعاكس ملؤيديها ،لذلك راوده هاجس ّ ّ
تحل
الشك إذا مل ّ
له ،ويف هذا املضامر أدرك أ ّن املعتقدات املتعالية غري املا ّدية واملن ّزهة من ّ
محل اآللهة البرشيّة وإذا مل يصبح الخري بديالً لإلله زيوس الحاقد الحسود املعروف بعدم استقرار
ّ
ٍ
حينئذ من السعي لبيان ما ييل:
جهاته األخالق ّية واملتذبذب يف اتّخاذ قراراته ،فال ب ّد
تو ّ
الشور الطبيعية واألخالقية املتن ّوعة natural
أ ّوالً :وجه ارتباط إله الخري واملعتقدات املتعالية مع ّ
بكل وضوح يف جميع أكناف املجتمع اليوناين.
 and moral evilوالتي هي يف الواقع مشهودة ّ

ثان ًيا :لو مل تكن عقيدة الخري وسائر املبادئ املتعالية موجودة يف ق ّمة هرم عامل الوجود ،فكيف
ميكنها يف هذه الحالة أن تؤث ّر عىل ما يجري فيه أو أن تدبّر شؤونه وتنظّم ما فيه دون أن تتك ّدر بلوثه
بالشور واالنحرافات؟
وأحداثه
املتغية الزاخرة ّ
ّ

عم ذكر يف رحاب مفهومني أساسيني هام :اإلله الخالق للكون
حاول أفالطون اإلجابة ّ
املا ّد ي (الدمييورغوس)  ،demiurgeوالرضورة ()necessity ananke؛ حيث اعترب املفهوم
املتغي ؛
األ ّول مبثابة واسطة يف مضامر األفعال ضمن العاملني الكامل الثابت والناقص
ّ
حيث يساهم يف تقليص املسافة ويق ّرب بينهام ،يف حني أ ّن املفهوم الثاين طرحه كعاملٍ
مؤث ّ ٍر يف موازاة مختلف عنارص عامل الوجود وا ّدعى أنّه قادر عىل إيجاد نظم يف العامل.
[[[ .مح ّمد ضمريان :گذار از جهان اسطوره به فلسفه (باللغة الفارسية) ،إيران ،طهران ،منشورات هرمس2000 ،م ،ص .147
AL-ISTIGHRAB
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تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن اإلله الخالق للكون املا ّدي هو املرشف عىل العامل والكائنات ،يف
الشور يف هذا العامل.
حني أ ّن الرضورة ذات ارتباط بحدوث ّ
ٍ
يل:
فيام ييل نتط ّرق إىل بيان تفاصيل املوضوع ضمن
بحث تحلي ٍّ

ً
ّأول :الضرورة والديميورغوس (اإلله اخلالق)

ري دائم ومن ّزه
أفالطون ضمن الفصل  30من كتاب طياموس (أسطورة الخلق) أكّد عىل أ ّن الله خ ٌ
من الحسد ،وقد أراد من خلقه أن يسريوا عىل نهجه والتش ّبه به قدر استطاعتهم[[[؛ وهذه العبارة
أقل تقدير مالحظتني واضحتني ودقيقتني ال ب ّد من تسليط الضوء عليهام بدقّة
القصرية تتض ّمن عىل ّ
وإمعان ،وميكن بيانهام كام ييل:
املالحظة األوىل :الله خري وال يصدر منه سوى الحسن والفضيلة ،بحيث ليس يف ذاته أيّة
كل ما يريده هو خري محض ومطلق.
صفات مشوب ٍة بالحسد أو اإلساءة إىل الخلق ،بل ّ
رش يف ذات هذا اإلله الخالق؛ أل ّن ذلك
نستنتج من هذا الرأي عدم إمكانية وجود نقص أو ّ
يتناقض مع صفاته الثابتة.
املالحظة الثانية :فحوى هذه املالحظة تكمن يف عبارة (قدر استطاعتهم)؛ حيث ّ
تدل عىل
وجود نوع من املحدوديّة يف قدرة اإلله الخالق لعامل املا ّدة (الدمييورغوس).

اإلله الذي افرتضه أفالطون يدعو إىل الخري بشكلٍ مطلقٍ  ،لك ّن قدرته حسب الظاهر من العبارة
املشار إليها ال تع ّد كافي ًة لتحقيق ما يدعو عباده إليه ،ومن هذا املنطلق ال حيلة لنا سوى افرتاض
ٍ
كائنات أخرى لها صالح ّية التدخّل يف شؤون الكون والكائنات.

يستحق البحث والتحليل؛ حيث قال« :الله
ألفالطون عبارة ضمن كتاب الجمهوريّة فيها مدلول
ّ
كل ما نواجه يف حياتنا كام يتص ّور عا ّمة الناس ،بل القليل من ذلك يكون من
ليس هو السبب يف ّ
ناحيته»[[[ .بعد ذلك قال مح ّذ ًرا برصيح العبارة« :ليس من الحري بنا اعتبار أ ّن الله هو السبب يف
الش واملعاناة ،أل ّن ذاته خري محض»[[[.
ّّ

ويف كتاب طياموس (أسطورة الخلق) ضمن حديثه عن مسألة نظم الكون وخلقته الجميلة

[[[ .أفالطون ،دوره آثار أفالطون (باللغة الفارسية) ،م.س ،ج  ،6ص .1839
[[[ .م.ن ،ج  ،4ص .944
[[[ .م.ن ،ص .945
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وتنزيهه من الفوىض ،طرح فكرة خالق الكون املا ّدي (الدمييورغوس)؛ حيث حاول تقليص
الفواصل بينه وبني خلقه ،وحسب تعبريه فقد مأل هذا اإلله فجو ًة كبري ًة يف حياة البرشيّة آنذاك
ومم قاله يف هذا السياق« :هناك فجوة عميقة بني عامل األفكار
بصفته خالقًا ُمري ًدا للخري والصالحّ ،
والعامل املا ّدي»[[[.
فلسفي؛ حيث يستعرض
أسطوري
نص هذا الكتاب
بأسا يف التنويه هنا إىل أ ّن طابع ّ
ّ
ال نرى ً
ّ
طبيعة رؤية أفالطون حول خلقة الكون ،الذي انتقل من مرحل ٍة فوضوي ٍة إىل مرحل ٍة محكوم ٍة بانتظام
وتناسق ،كذلك فيه مفاهيم وعبارات دقيقة حرية بالبحث والتحليل من قبل الباحثني ،ويف هذا
السياق أكّد أحد الباحثني برصيح العبارة عىل أ ّن الطابع العام للكتاب يُشابه أسلوب املونولوج أكرث
من شبهه بالحوار ،وهدفه هو بيان كيف ّية نشأة الكون وبنيته األساسية[[[.

يف الفصل  48من الكتاب تط ّرق أفالطون إىل الحديث عن الرضورة ،لذا ينبغي للباحث أن
فسها بشكلٍ ال تتناقض مع األفكار املعهودة عنه ضمن مختلف نظرياته وآرائه وال س ّيام اعتقاده
يُ ّ
والش .كام أشار إىل فكرة خالق الكون املا ّدي (الدمييورغوس)
بأ ّن الكون مضام ٌر للرصاع بني الخري ّ ّ
السامويّة ،بل عبارة عن
وهو يف الحقيقة ليس خالقًا بحسب املفهوم الديني املتعارف يف األديان ّ
ومم ذكره يف هذا الصعيد أ ّن الدمييورغوس سخّر العنارص
ناظم يُدبّر شؤون الكون والكائناتّ ،
األربعة األساس ّية يف الكون (املاء والنار والهواء والرتاب) للسيطرة عىل الفوىض الكونية والتنسيق
بني أجزاء عامل الوجود ،وقد صور الكون عىل هيئة سامء تدور فيها العديد من األفالك[[[.

هذه الرؤية الكوزمولوج ّية التي تب ّناها أفالطون تؤكّد عىل أ ّن الدمييورغوس ليس وحده من نظم
يل وفق قواعد
الكون وأفالكه ،بل خلق أجزاءه بشكلٍ يجعل معظمها مستع ًّدا ألن ينتظم بشكلٍ عق ٍّ
قسم العلل ضمن نوعني ،هام علل إله ّية
هندس ّية ،وهنا أقحم مفهوم الرضورة إلثبات رأيه[[[ ،لذلك ّ
وعلل رضوريّة نشأت تب ًعا للرضورة التي اقتضت وجودها عىل أرض الواقع؛ حيث استعان اإلله بها
لتحقيق مقاصده ،لك ّنها ذات تأثري فرعي ،أي أ ّن دورها ثانوي وليس أساس ًيا.
استنا ًدا إىل ما ذُكر ينبغي لنا اعتبار العلل الكونيّة عىل نوعني :إلهية ورضورية ،ومن ث ّم ال ب ّد من

[[[ .تيودور جومربس :متفكران يوناين (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مح ّمد حسن لطفي ،الجزء الثاين ،إيران ،طهران ،منشورات
خوارزمي ،ص .949
[2]. Hankinson, R. J. 1998. Cause and Explanation in Ancient Greek thought, Clarendon press, p. 108.
[[[ .أفالطون ،دوره آثار أفالطون (باللغة الفارسية) ،م.س ،ج  ،6ص .1855 - 1841
[[[ .م.ن ،ص .1861
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اإلذعان إىل أ ّن الدمييورغوس ليس مبسوط اليد يف الخلقة ،بل أحيانًا يواجه عقبات تفرضها عليه
الرضورة ،بحيث ال يبقى له خيار يف ات ّخاذ القرار الذي يريده ،ومثال ذلك ما ذكر يف الفصل 75
يخي بني أن يصبح كائ ًنا سيئًا
الذي أشار فيه إىل أ ّن اإلنسان خالل خلقته يواجه مفرتق طرق لكونه ّ
طويل العمر أو كائ ًنا محس ًنا لكن بعمر قصري .اآللهة عندما تتداول هذا املوضوع فيام بينها فهي
تؤيّد الخيار الثاين ،لكن كام ذكرنا فااللدمييورغوس ليس هو فقط صاحب القرار الحتمي يف هذا
الكون ،بل هناك رضورة تساهم يف اتّخاذ القرار.
الرضورة اقتحمت ذهن أفالطون ،بحيث أناطها إىل وظائف كونيّة ها ّمة بعد أن استحوذت عىل
ربا بقصد أو دون قصد ،وقد طرحها للبحث والتحليل كام ييل« :اآلن حان
منظومته الفكريةّ ،
بالشح والتحليل عىل اآلثار الناجمة عن الرضورة الحتمية .نشأة الكون
الوقت ألن نسلّط الضوء ّ ّ
عبارة عن امتزاج بني ذينك اإلثنني؛ إذ ال ب ّد من تأثري العقل والرضورة يف هذا املجال ،لكن مع ذلك
حاكم عليها بحيث أرغمها عىل أن تخلق معظم أجزاء الكون بأفضل شكل؛ لذا بعد أن
فالعقل كان
ً
هزمت من قبله تبلور الكون عىل هذه الهيئة.

إذًا ،من يريد بيان كيف ّية نشأة الكون عىل حقيقتها ال محيص له من اإلذعان إىل وجود علّة
عشوائيّة غري هادفة فوضوية أث ّرت يف هذا املضامر»[[[.

هذا العنرص الذي راود هاجس أفالطون مل يكن اعتباط ًّيا ،بل له أه ّميته وتأثريه يف منظومته
ومم ذكر يف حوار بروتاغوراس:
الفكريّة ،وهذا ما تشهد عليه جميع الفصول التي ذكر فيهاّ ،
مم تفرضه الرضورة عليها»[[[ .وذكر يف حوار القوانني« :حتّى
«حتّى اآللهة ال ميكنها التح ّرر ّ
الله ال ميكنه الوقوف بوجه الرضورة»[[[ ،وضمن هذه الفقرة تط ّرق إىل بيان املقصود من
رب» و«لو
ريا إىل نوعني منها ،ث ّم ذكر عقيدته يف هذا املضامر قائالً« :الطبيعة لها ّ
الرضورة مش ً
أ ّن اآللهة وأشباهها مل تدرك الرضورات ،فهي تعجز عن إدارة شؤون البرش»[[[.
الجدير بالذكر هنا لدينا مفهوم آخر إىل جانب أو يف موازاة الصورة ذات الطابع السلبي للرضورة
املذكورة يف كتاب طياموس (أسطورة الخلق) ،وهذا املفهوم منبثق من استنتاج ذي طابع إيجايب.
كذلك ذكر يف حوارات كتاب الجمهورية« :هناك نقطة مرشقة تتالحم فيها األشعة املتألألة
[[[ .أفالطون ،دوره آثار أفالطون (باللغة الفارسية) ،م.س ،دوره ،ص .1861
[[[ .م.ن ،ج  ،1ص .112
[[[ .م.ن ،ج  ،7ص .2263
[[[ .م.ن.2264 ،
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نستشف من هذا
مع بعضها ،وأسطوانة الرضورة معلّقة فيها بحيث تدير شؤون جميع األفالك»[[[.
ّ
الكالم أ ّن الرضورة وفق مفهومها يف كتاب طياموس (أسطورة الخلق) تع ّد سب ًبا لزعزعة النظام
الحاكم عىل الكون ،حيث باتت عقب ًة أمام الدمييورغوس اإلله الذي خلق العامل املا ّدي وجعلته
عاج ًزا عن تحقيق رغباته ،لك ّنها حسب املفهوم الذي أشري إليه يف كتاب الجمهورية ذات طابع
إيجايب لدرجة أنّها قريبة ج ًدا من الخري[[[.
كام أ ّن العقل له دور يف خلقة الكون كذلك الرضورة ساهمت يف ذلك برأي أفالطون [[[،واألهم
لكل نظريّة تُطرح عىل صعيد بيان خلقة الكون ويف بيان
من ذلك تأكيده عىل أنّها املرتكز األسايس ّ
علّة الفوىض املوجودة فيه ،حيث استند إليها كعنرص مستقل يف موازاة العقل؛ لذا حينام نحلّل
عباراته التي تط ّرق فيها إىل الحديث عن هذا املوضوع نجد الرضورة برأيه محفوفة بتناقضات،
بحيث تصبح أحيانًا يف موازاة العقل وتشاركه ضمن عمل ّية الخلقة ،ويف أحيان أخرى تكون عقب ًة
أمامه وأمام خالق الكون املا ّدي (الدمييورغوس) فتعرقله وتجعله يخفق يف مقاصده ،لذلك يبذل
حا.
قصارى جهده يك يجعل ّ
ريا وصال ً
كل يشء خ ً
حل لهذا التناقض ذكر تربيرين خالصتهام ما ييل:
الباحث يوهانسن ضمن مساعيه الرامية إىل وضع ّ

 )1الرضورة التي يعتمد عليها العقل باعتبارها علّة تشاركه يف تحقيق مقاصده.
 )2الرضورة التي ال تتناسب مع حكم العقل باعتبارها عقب ًة تحول دون تحقيق أهدافه.
بنا ًء عىل ذلك لدينا نوعان من الرضورة تتبلوران ضمن نوعني من العلل ،هام رضورة مبثابة علّة
فوضويّة ( )necessity as wandering causeورضورة مبثابة علّة مشاركة مع العقل (necessity as
 )contributory causeوهذه األخرية عبارة عن وصف للرضورة يف الحقيقة حيث يسخّرها العقل
لتحقيق الخري يف عامل الوجود ،بينام العلّة الفوضويّة عبارة عن وصف للرضورة التي ال تكرتث
لعواقب ما يحدث بسببها؛[[[ إال أ ّن أفالطون يف كتاب الجمهورية ص ّورها بنحو آخر ضمن الفصل
 558الذي تح ّدث فيه عن الرغبات الرضورية وغري الرضورية[[[.
أسايس ومؤث ّ ٍر وليست مج ّرد وسيلة
رص
ّ
مم ذكر أ ّن الرضورة برأي أفالطون عبارة عن عن ٍ
نستشف ّ
ٍّ
[[[ .أفالطون ،دوره آثار أفالطون (باللغة الفارسية) ،م.س ،ج  ،4ص .1280
[2]. Chlup, Radek. 1997. Two Kinds of Necessity in Plato`s, dialogues, folia philological, 120 (3 / 4), p. 208.
[[[ .أفالطون ،دوره آثار أفالطون (باللغة الفارسية) ،م.س ،ج  ،6ص .1861
[4]. Johansen, Thomas kjeller. 2008. Plato s Natural Philosophy. Cambridge University press, p. 93.
[[[ .أفالطون ،دوره آثار أفالطون (باللغة الفارسية) ،ج  ،4ص .1195
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لتربير ما يحدث يف الكون ،لذا إن اعتربناها يف هذا السياق مج ّرد تربير محض نكون قد قلّصنا
نطاق تأثريها وقلّلنا من قدرتها الحقيق ّية.

بالشك والتي أقحمها يف مباحثه اإلبستيمولوجية واألنطولوجية
رؤية هذا الفيلسوف املشوبة ّ
تتجل بوضوح ضمن مسألة الرضورة التي ا ّدعاها ،حيث طرحها كعلّ ٍة أساسيّ ٍة برصيح العبارة عندما
ّ
تط ّرق إىل بيان العلل الكون ّية رغم أنّه اعتربها علّ ًة ألمو ٍر فرع ّي ٍة ثانويّة وليست أساس ّيةً؛ أل ّن عباراته
ٍ
ّ
واحد باعتبار أ ّن العقل
ب
ح عىل اعتقاده بامتزاج خلقة الكون وعدم ارتكازها عىل مس ّب ٍ
تدل بوضو ٍ
والرضورة كالهام رشيكان يف ذلك ،حيث أناطها دو ًرا مصرييًّا.

عم ذُكر فقد اعتربها عىل الصعيد اإلبستيمولوجي مصد ًرا ها ًّما للمعرفة؛ إذ قال« :دون
فضالً ّ
هذا التفسري نعجز عن معرفة العلل األوىل التي هي املوضوع األسايس لدراساتنا وبحوثنا الدين ّية،
كذلك نبقى عاجزين لو مل نعتمد عليه بنح ٍو ما»[[[.
هذه اإلشكال ّية يسهل حلّها إىل ح ّد ما لو تت ّبعنا اآلراء والفرضيات املوجزة والهامة التي تب ّناها
الكثري من الباحثني املختصني بنظريات أفالطون ،حيث أكّدوا عىل أنّه ال ي ّدعي كون الخلقة بجميع
أشكالها ناشئة من العدم ،فاإلله الخالق للكون املا ّدي (الدمييورغوس) يواجه أحيانًا أشياء موجودة
مسبقًا عىل ضوء وجود العنارص األربعة النار واملاء والرتاب والهواء والتي هي البنية األساس ّية لعامل
الوجود.
يف الفصلني  53و  56من حوارات كتاب الطياموس (أسطورة الخلق) نجد عبارات ّ
تدل برصاحة
عىل عدم مساهمة اإلله الخالق يف مسألة التكوين وحدوث أشياء خارجة عن نطاق العقل؛ أل ّن
الوجود السابق للكون ( )pre – cosmosال وجود للعقل فيه عىل اإلطالق [[[،وعىل هذا األساس
اقتضت الظّروف الحاكمة حدوث الفوىض يف عامل الخلقة ،وهذا التربير يف الحقيقة جعله قاد ًرا
عىل تنزيه العقل والتأكيد عىل أنّه وازع للخري املحض قدر املستطاع ،لذلك قال« :ليس من الحري
[[[
للش واالنحراف».
بنا بتات ًا ا ّدعاء يشء غري الخري يف الذات اإللهية وتصور أنّها مصدر ّ ّ

إذًا ،ينبغي لنا وفق هذه الرؤية بيان طبيعة املوقف الذي ات ّخذه هذا الفيلسوف اإلغريقي تجاه
الش ومعرفة املصدر الذي يوعزه إليه ،حيث سنوضّ ح ذلك ضمن املبحث التايل.
مسألة ّ ّ

[[[ .أفالطون ،دوره آثار أفالطون (باللغة الفارسية) ،م.س ،ص .1891
[2]. Jelinek, Elizabeth. 2011. Pre-cosmic Necessity in Plato s Timaeus. Apeiron, 44, p. 289.
[[[ .أفالطون ،دوره آثار أفالطون (باللغة الفارسية) ،م.س ،ج  ،4ص .945
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ّ
ً
ثاني�ا :الش ّر
الش يف عامل الوجود،
من خالل تت ّبع آراء أفالطون نالحظ أنّه مل يسع مطلقًا إىل إنكار وجود ّ ّ
كل ما بوسعه لطرح فرض ّية عقل ّية لتربيره ،وكام أرشنا يف حديثنا عن املـثُل ومسألة الخري
بل بذل ّ
الشور وبعض النواقص يف عاملنا والتي هي بطبيعة الحال ال
فقد أكّد برصيح العبارة عىل وجود ّ
تتناسق مع الخري والتعايل والكامل واالستقرار ،لذلك طرح تساؤالً مضمونه :لو أ ّن الخالق قصد
تحقيق هذه املبادئ السامية ،فام السبب إذن يف وجود نقص ورشور يف عامل الخلقة؟ وعىل هذا
والش،
األساس قال برصيح العبارة« :نالحظ يف الكون الكثري من األشياء التي ترتاوح بني الخري
ّّ
وبالرغم من أ ّن ال ّنوع األ ّول أكرث من الثاين ،لكن ال ب ّد لنا من اإلذعان بوجود رصاع دائم بينهام»[[[.

تتجل ضمن ثالثة مجاالت هي اإلنسان والحكومة
ّ
الشور
بنا ًء عىل هذا االستنتاج ا ّدعى أ ّن ّ
[[[
ّ
واستدل عىل ذلك بكون املعاناة واملرض
التجل إ ّما أن يكون ظاهريًا أو باطن ًيا؛
ّ
والكون ،وهذا
تتجل يف الكون.
ّ
تتجل يف الحكومات ،والزالزل والرباكني
ّ
يتجلّيان يف نطاق اإلنسان ،والحروب
الش يتبلور يف ذات املجاالت التي تع ّد مضام ًرا للخري أيضً ا.
نستنتج من هذا الكالم أ ّن ّ ّ

مفصلة
الش يف مختلف آثاره لكن مل يطرحه كنظريّة
ّ
الجدير بالذكر هنا أنّه تط ّرق إىل مسألة ّ ّ
أي من مؤلّفاته [[[،وضمن األمثلة التي سنذكرها يتّضح لنا أنّه
حد يف ّ
ومستقلّة ضمن مبحث مو ّ
الش تتبلور يف انحرافات اإلنسان األخالقيّة ،ففي كتاب الجمهورية ضمن الفصل
اعترب أسوأ أنواع ّ ّ
 613تط ّرق إىل الحديث عن املعايص التي ارتكبها الناس يف حياتهم السابقة وقال إنّها أصبحت
أي دور لآللهة يف
سب ًبا لعقابهم ومعاناتهم [[[،ويف الفصل  379أكّد برصيح العبارة عىل عدم وجود ّ
جه نق ًدا الذ ًعا ألشعار هومريوس التي ا ّدعى
حدوث ّ
الشور واملآيس يف عامل الوجود لدرجة أنّه و ّ
الش للبرش ،حيث قال« :ال ب ّد أن نوضّ ح املوضوع بشكل آخر ،وذلك
فيها تع ّمد اآللهة بإيجاد ّ ّ
حل بهم من مآيس ،فقد كانوا مستحقّني
للش كانوا منحرفني بحيث تس ّببوا مبا ّ
بأ ّن الذين تع ّرضوا ّ
للعقاب الذي يخلّصهم من معاناتهم»[[[.
ويف الفصل  900من حوار القوانني اعترب العقالنيّة واملعرفة والصرب والفضيلة رشوطًا كامليّ ًة
[[[ .أفالطون ،دوره آثار أفالطون (باللغة الفارسية) ،م.س ،ج  ،7ص .2372
[2]. Bury, R. G. 1952. Plato and the problem of Evil, proceedings of the Cambridge philological
society, 1, p. 32.
[3]. Chilcott, C. M. 1923. The Platonic Theory of Evil. The classical quarterly, 17 (1), p. 27.
[[[ .أفالطون ،دوره آثار أفالطون (باللغة الفارسية) ،م.س ،ج  ،4ص .1276
[[[ .تيودور جومربس ،متفكران يوناين (باللغة الفارسية) ،م.س ،ص .945
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تتّصف اآللهة بأرقى صورها ،يف حني أ ّن الصفات الذميمة قرصها عىل البرش لكونها ال ترسي إىل
[[[
شور الطبيعية أيضً ا؛ إذ أشار
عامل اآللهة عىل اإلطالق؛ ويف هذا السياق تط ّرق إىل الحديث عن ال ّ
يف الفصل  546من كتاب الجمهورية إىل أ ّن الحوادث املد ّمرة ترجع إىل إحدى الحقب الزمن ّية
باعتبارها نو ًعا من الحتم ّية التأريخ ّية[[[.

الشور والنقص يف الكون ال ميكن تربيرهام مبا ذكر بطبيعة الحال ،بل ال ب ّد من طرح أدلّة
ّ
جهة يستحسنها العقل ،ويف هذا السياق أرشنا إىل الدمييورغوس ضمن بيان تفاصيل الرضورة
مو ّ
التي قصدها أفالطون وال سيام يف حوارات الطياموس (أسطورة الخلق) ،حيث اعتربه إل ًها خالقًا
نظم وتناسقًا يُشابه انتظام املسائل الرياضية يف كون فوضوي وجوده سابق،
أفاض عىل الكون ً
منتظم وجميالً.
صيه كونًا ()cosmos
ً
وهذا ال ّنظم طبقه وفق أمنوذج ثابت ودائم ،ومن هذا املنطلق ّ
مواضيع الطياموس ميكن تلخيصها ضمن ثالثة محاور أساسية هي كالتايل:

املحور األ ّول :ما ذكره ضمن الفصول  29إىل  47من إنجازات حقّقها العقل.
املحور الثاين :ما ذكره ضمن الفصول  47إىل  69بخصوص الرضورة ومدى تأثريها يف عامل
الخلقة.
املحور الثالث :ما ذكره ضمن الفصول  69إىل  92حول اشرتاك العقل والرضورة يف عملية الخلق.
الجدير بالذكر هنا أ ّن مصطلح الدمييورغوس ( )Demiurgeمل يقترص ذكره عىل الفصل الثامن
والعرشين من حوارات الطياموس ،بل نجده يف آثار أفالطون األخرى ضمن مباحث مختلف ٍة أشار

فيها إىل وظائف متن ّوعة يقوم بها هذا اإلله الخالق وقد ع ّرفها بأساليب عديدة ضمن تعاريف ع ّدة،
ومن جملة ذلك ما ييل :حوارات غورغياس الفصل  ،455حوارات الندوة الفصل  ،4188حوارات
الجمهورية الجزء السادس ،الفصل  507وقد تض ّمن هذا الفصل فكر ًة فحواها ارتباط الدمييورغوس
(اإلله الخالق للكون املا ّدي) مبسألة الخلقة ومساهمته يف تزيني السامء ،لك ّنه يف حوارات رجل
ال ّدولة أكّد عىل أنّه لعب دو ًرا يف إيجاد نظم للحركة غري املنتظمة ،وهذا املدلول يقارب بنح ٍو
ما املعنى الذي قصده لهذا اإلله ضمن حوارات الطياموس؛ ففي هذه الحوارات وضمن الفصل
 273بالتحديد أشار إىل عامل ذكره الدمييورغوس واإلله الوالد ،لك ّنه ضمن حوارات الطياموس
ذكر تفاصيل أكرث حول طبيعة الدمييورغوس ،لذا لو دقّقنا يف املواضيع املذكورة ضمن الفصول
[[[ .أفالطون ،دوره آثار أفالطون (باللغة الفارسية) ،م.س ،ج  ،7ص .2364
[[[ .م.ن ،ج  ،4ص .1175 - 1174

االستغراب 21

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 2 1

24

االستغراب
الملف

 27إىل  40من هذه الحوارات فإنّنا نستنتج منها معلومات تفيدنا بأوصاف أكرث شموليّ ًة له ونعرف
مدلول مفهومه بوضوح أكرث ضمن عبارات ذات مضاممني ملفتة للنظر.
ميكن اعتبار الفصول  27إىل  29من هذه الحوارات بأنّها مق ّدمة ومتهيد للبحث لكونها تتض ّمن
مفاهيم ما ورائيّة أساسيّة وارتكازيّة مثل الوجود والخلقة واالفتقار إىل العلّة وحدوث الكون وعدم
إمكان ّية وصف الخالق.

الفصول  29إىل  31ذكرت فيها أصول ومبادئ حاكمة عىل الكون بأرسه ومن جملتها أ ّن الكون
خلق بأفضل وأت ّم شكل نظ ًرا لكامل اإلله الذي خلقه.

الفصول  31إىل  34تط ّرق فيها إىل األصول واملبادئ الطبيعية الفيزيائية الحاكمة عىل الكون،
أي بنيته املا ّدية ،فضالً عن ذلك فالفصل  34بالتحديد أكّد فيه عىل وجود روح كامنة يف هذا الكون
اعتربها مظه ًرا وتجلّ ًيا لإلله.

الفصل  42تض ّمن حوا ًرا تح ّدث فيه الدمييورغوس مع اآللهة الشابّة التي تص ّنف يف املرتبة
الثانية بعبارات واضحة وجذّابة؛ حيث اعترب نفسه فيها وال ًدا لها ومرشفًا عليها وأخربها بأنّه هو الذي
خلّدها يف عامل الوجود ،وحينام منعن ال ّنظر بهذا الحوار نالحظ أ ّن االزدواج ّية الفكريّة األفالطون ّية
تتبلور بهيئ ٍة الهوتيّ ٍة منطقيّ ٍة ،فقد أشار إىل السبُل الكفيلة التي ميكن االعتامد عليها لتجاوز بعض
املسائل الهامة ذات املداليل املزدوجة مثل الخلود والفناء.
ال ّ
شك يف أ ّن الدور الفاعل للخالق والذي يتبلور ضمن االعتقاد بوجود تدخل مؤث ّر وإرشاف
عىل مجريات األحداث يف عامل الوجود ،ليس منبثقًا من اإلميان بتعاليه واستقراره وكامله بصفته
حاكم عىل دول ٍة كون ّي ٍة قوامها الخري والصالح ،فقد أكّد أفالطون يف هذا السياق عىل رضورة
ً
وجود عنرص مقتدر يتمثّل بالدمييورغوس الذي له القابل ّية عىل بسط نفوذه يف عامل املا ّدة
واإلرشاف التا ّم عىل مجريات األحداث التي شهدها أسالفنا ونشهدها نحن أيضً ا فيه.
تتجسد ضمن أفعاله لكونه
إذًا ،هو إله خالق قادر عىل إيجاد نظم يف عامل الوجود ،وهذه امليزة
ّ
كل يشء بنحو يشابه أفعاله
ريا محضً ا من ّز ًها من جميع أشكال الحسد ويرغب يف أن يحدث ّ
خ ً
وينسجم مع مقاصده[[[.

ومن جملة استنتاجات أفالطون حتميّة وجود رشور ونواقص يف عامل الوجود ،حيث أكّد عىل
[[[ .أفالطون ،دوره آثار أفالطون (باللغة الفارسية) ،م.س ،ج  ،6ص .1839
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عدم إمكانيّة إنكار هذه الحقيقة الواضحة ،لك ّنه يف الحني ذاته ن ّزه الله منها ورفض م ّدعى من
يسندها إليه .ال ّ
ألي فيلسوف تجاهله؛ إذ ال ب ّد من
شك يف أ ّن هذا الرأي يف غاية األهم ّية وال ميكن ّ
وجود شخص أو يشء يتس ّبب بحدوث رشور أو طروء نواقص يف هذا الكون؛ ومن هذا املنطلق
محيصا من اللّجوء إىل فكرة الرضورة ،فقد أناط األمر إليها مؤكّ ًدا عىل أنّها هي
مل يجد أفالطون
ً
التي اقتضت ما تواجهه املخلوقات من رشور وما تعانيه من نواقص.

ً
ثالثا :هللا والضرورة يف فكر أفالطون (شرك جلي)

ميكن تشبيه فكر أفالطون ببحر تتالطم فيه أمواج أفكار ورؤى فلسفيّة متن ّوعة؛ حيث نلمس فيها
انعكاسات آلراء ونظريات جميع الفالسفة اإلغريق الذين سبقوه [[[،لك ّنه رغم ذلك يعترب الوريث
األ ّول ألهم تيارين فكريني فلسفيني متعارضني بنح ٍو ما ،وقد جمع بينهام لكونه عجز عن تفنيد
أحدهام إلثبات اآلخر؛ حيث يرى الباحثون أنّه وجد نفسه أمام نظريات هرياقليطس التي أكّدت
عىل أ ّن عامل الوجود قوامة الحركة والتغيري بشهادة حواسنا ،لذلك نلمس هذه الرؤية يف آثاره إىل
جانب سائر آراء هذا الفيلسوف اإلغريقي الشهري؛[[[ ومن ناحية أخرى حفّزته نزعته العقل ّية عىل
تب ّني نظريات الفيلسوف بارمينيدس؛ إذ تركت تداعياتها بوضوح يف كافّة آثاره الفكرية ومبا يف ذلك
حوار الثئیتتس الذي تح ّدث فيه سقراط عن هذا الفيلسوف باحرتام وتقدير.
نلمس يف مختلف آثار أفالطون الفلسفية مساعي للتلفيق بني آراء هرياقليطس التي اعترب فيها
عامل الظواهر مبثابة مضامر ألحداث متنوعة ،وآراء بارمينيدس الذي تب ّنى فكرة كون الحقيقة واحدة
ال يطرأ عليها أدىن تغيري؛[[[ وقد وضّ ح الباحث هربرت هذا األمر بعبارة مقتضبة كام ييل« :لو قمنا
[[[
بتطبيق صريورة هرياقليطس ضمن أنطولوجيا بارمينيدس نستنتج منها رؤى أفالطونية».
نستنتج من جملة ما ذكر أ ّن رؤية أفالطون تتّسم بازدواجية من أساسها ،وقد سعى يف الكثري من

نشاطاته الفكرية إىل التغطية عىل التداخل املوجود بني الحس والعقل املحض؛ وهذه االزدواج ّية
والش،
ملحوظة للعيان ضمن مختلف آرائه ويف شتّى آثاره وال سيام عىل صعيد مباحث الخري
ّّ
والوحدة والتع ّدديّة يف عاملي العقل واملا ّدة ،وما إىل ذلك من مفاهيم متعارضة الداللة.

[1]. Findlay, J. N. 2007. Notes on Plato’s Timaeus. The Philosophical forum, 38 (2). p. 162.
[[[ .أفالطون ،دوره آثار أفالطون (باللغة الفارسية) ،م.س ،ج  ،6ص .1852
[3]. Hare, R. M. 1996. Plato. Oxford University Press. p. 12.
[[[ .أفالطون ،دوره آثار أفالطون (باللغة الفارسية) ،ص .941
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الهدف الذي رام أفالطون تحقيقة من وراء تب ّني رؤية الهوتيّة مزدوجة هو التأكيد يف إحداهام

الش والنقص فيه،
عىل الثبوت واالستقرار يف عامل الخلقة ،واالعتامد عىل األخرى لتربير وجود ّ ّ

أي أنّه سعى إىل بيان حقيقة الخلل املوجود يف عاملنا عىل ضوء مبادئ وأصول فكريّة دينيّة،

رصح بهذه الرؤية ضمن أحد حواراته الها ّمة ضمن أسطورة الخلق (الطياموس) ،إذ أشار فيها
وقد ّ

[[[
شان واضحان لألمر
ّ
بكل رصاحة إىل أهمية الخلود والفناء يف عامل الخلقة مؤكّ ًدا عىل أنّهام مؤ ّ

اإللهي وغري اإللهي.

يجسد الخري املحض يف
الش افرتض من جهة وجود إله ّ
وضمن تسليطه الضوء عىل مسألة ّ ّ

عامل الوجود ،بحيث ال وجود يف ذاته سوى اإلحسان والرأفة عىل مخلوقاته ،ومن جهة أخرى
بكل وضوح؛ وعىل هذا األساس مل يجد ب ًّدا من تب ّني رؤي ًة
الش ّ
افرتض وجود عامل يطغى عليه ّ ّ

قوامها ازدواجيّة عامل الخلقة طرفها األ ّول هو الله الخالق الذي يتمثّل عىل هيئة خري متعا ٍل ضمن
«كل
ومم قاله يف هذا السياقّ :
ما وصفه بالدمييورغوس ،وطرفه اآلخر هو الرضورة التي ا ّدعاهاّ ،
الش ضمن مصدر آخر غريه».
خري مصدره الله فقط ،لذا ال ب ّد أن نبحث عن السبب يف حدوث ّ ّ

[[[

إىل جانب تب ّني هذا الفيلسوف اإلغريقي آراء معرف ّية تتق ّوم عىل ازدواج ّية يف داللة املفاهيم

املطروحة فيها ضمن مباحثه اإلبستيمولوج ّية ،هناك ازدواج ّية مفهوم ّية يف مباحثه األنطولوج ّية

أيضً ا هدفها التنسيق بني حقائق عاملي املعقوالت واملا ّديات [[[،ناهيك عن وجود هذه الرؤية يف

توجهاته الالهوت ّية وال سيام عىل صعيد الخري واملـثُل واإلله ،حيث اعترب هذه املفاهيم مصد ًرا

الش
أساس ًيا للخري والجامل فحسب معت ً
ربا إ يّاها يف مقابل الرضورة التي تع ّد واز ًعا يف حدوث ّ ّ
وكل ما فيه من مصائب ومشاكل ج ّمة.
ّ

يتجل فيها
ّ
هناك مالحظة جديرة بالذكر يف هذا املضامر ،وهي أ ّن حوارات الطياموس التي
بكل وضوح وتفصيل تع ّد من آخر اآلثار التي د ّونها يف مرحلة
كل من الدمييورغوس والرضورة ّ
ّ
شيخوخته [[[،كذلك د ّون حوارات القوانني خالل هذه املرحلة من حياته ،وهذا يعني أنّه د ّونهام

يف فرتة نضوجه العقيل حينام أصبح صاحب فكر يتّسم بواقع ّية أكرث ويف الحني ذاته تشاؤم أكرث

[[[ .أفالطون ،دوره آثار أفالطون (باللغة الفارسية) ،م.س ،ج  ،6ص .1852
[[[ .م.ن ،ج  ،4ص .944
[[[ .فردريك كوبلستون ،تاريخ فلسفه (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية س ّيد جالل الدين مجتبوي ،الجزء األ ّول (بالد اإلغريق وبالد
الرومان) ،إيران ،طهران ،منشورات العلم والثقافة ،منشورات رسوش1989 ،م ،ص .181
[4]. Sienkewicz, Thomas J., and Monmouth College IL. 2007. Ancient Greece, salem press. p. 670 - 871.
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الشور والنقص يف عامل الخلقة ومن ث ّم مل يجد ب ًّدا من
لكونه أكّد ّ
بكل ما أويت من ق ّوة عىل وجود ّ
اللجوء إىل طرح مفاهيم مزدوجة املدلول.
الش وال ّنقص ضمن عامل
نستنتج ّ
مم ذكر أ ّن أفالطون اعتقد بوجود إله من ّزه من جميع أشكال ّ ّ
زاخر بهام ،بحيث ال ميكن ألحد إنكار هذه الحقيقة عىل اإلطالق ،وامللفت للنظر هنا أنّه رفض
الش عقابًا من
نسبتها إىل إله الخري املتعايل ّ
بأي نحو كان ،ومن هذا املنطلق قال إ ّما أن يكون ّ ّ
جانب اآللهة بغية إنقاذ املذنبني من املعاناة املطبقة عىل حياتهم؛[[[ أو أنّه نتيجة ملا اقرتفوا من
ِ
كل
ش؛ ألنّه ال يستويف ّ
معايص يف حياتهم السابقة [[[،لك ّنه مع ذلك مل
يكتف بهذا التربير ملسألة ال ّ ّ
جوانب املوضوع من حيث الكم وال ّنوع ،فهو متن ّوع ال ميكن حرصه مبا ذكر ،لذلك طرح مفهوم
رصا مستقالً ومؤث ّ ًرا يف عامل الخلقة؛ إذ لوال ميزته هذه ملا استطاع الصمود أمام
الرضورة باعتباره عن ً
العقل والخري وملا كانت له القابل ّية عىل بلورة أمور تتعارض مع إرادة الخري األعال ،وهذا األمر
ربا أ ّن
دعاه ألن يعترب بعض ّ
الشور رضوريّة وال محيص منها؛ أي أنّه ب ّررها يف رحاب الرضورة معت ً
أي سوء وخلل
ريا محضً ا ال يشوبه ّ
اللّجوء إىل هذا التربير يع ّد واز ًعا لرسوخ االعتقاد بكون اإلله خ ً
مهام كان شكله.
وكل نقص وخلل يف عامل الوجود من
الش ّ
الواضح يف آراء أفالطون أنّه حاول تربير وجود ّ ّ
خالل طرح فكرة الرضورة ،لك ّنه ّ
الشك الذي مل يكن يف منأى
زل يف هذا املضامر ووقع يف ف ّ
خ ّ
عنه يف بادئ مسريته الفكريّة؛ إذ ميكن اعتباره بني ًة أساس ّي ًة يف منظومته الفكريّة لدرجة أنّه بقي معه
وتبلور ضمن آرائه بأساليب متن ّوعة.

[[[ .أفالطون ،دوره آثار أفالطون (باللغة الفارسية) ،م.س ،ج  ،4ص .945
[[[ .م.ن ،ص .1276
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