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 فس اإلنسانية وفكرة اخلري األقصىأخالق الفرد عند أفالطون من خالل فضائل الن
                                                    

 أبو شحمةمفتاح سليمان حممد  د.
 جامعة مصراتة -كلية اآلداب 

 :مقدمة
خالؽ الدوؿ " باحلديث عن أأفالطوف قد بدأ زلاورتو الكربى "اجلمهوريةبالرغم من أف 

وىي الوصوؿ باألخالؽ نده مل تكن إال وسيلة لغاية أىم، ودساتَتىا ادلتنوعة إال أف السياسة ع
كرة وذلك من خالؿ معرفة مفهـو فضائل النفس اإلنسانية وف ،ما يريد ذلا من كماؿ الفردية إىل

           .اخلَت األقصى
النفس اإلنسانية قوى  إف ىذا عند أفالطوف يتضح من خالؿ الوقوؼ على حقيقة

" الذي بو يدرؾ الناس جوىر ومعٌت السلوؾ منها، وذلك عن طريق وجود "العقل وفضيلة كل
تتحقق عندىم خصاؿ االنسجاـ والنظاـ الذي بو تتبلور فكرة اخلَت ، و العقالين للقيم األخالقية

والسعي وراء  ،الذي ىو غاية الفعل األخالقي ادلتمثلة يف الزىد وإماتة الشهوات، األقصى
   .حياة ادلثل عن طريق التأمل الفلسفي الذي ىو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك إىلخلوص النفس 

من خالؿ إيضاح ، على ىذا النحو تشكل التصور األفالطوين ألخالؽ الفرد، إذف
وىذا ما سنقـو بدراستو يف ىذا ، مفهـو فضائل النفس اإلنسانية وعالقتها بفكرة اخلَت األقصى

بحث وفق فرضية تداخل أقساـ النفس اإلنسانية وفضائلها الواردة يف نظرية الوجود عند ال
وما مدى عالقتها بفكرة اخلَت األقصى ادلتمثلة يف البناء الفلسفي األفالطوين ككل ، أفالطوف

  .والسيما نظرية األخالؽ
ر الًتابط ىو زلاولة إلظها؛ عإف ما دفعنا الختيار دراسة ىذا ادلوضو ، وعلى أي حاؿ

الوجود والقيم : )أعٍت، يف ُجل مباحث الفلسفة العالئقي الذي يتسم بو الفكر األفالطوين
فمن ىنا تكمن أعلية دراسة ىذا ادلوضوع الذي اعتمدنا يف دراستو وحبثو على  .(دلعرفةوا

دي وادلنهج التحليلي النق، السردي التارؼلي يف العرض :تقـو على ادلنهج، معرفية اسًتاتيجية
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اصة خبو ، معتمدين فيها على أىم ادلصادر وادلراجع ادلتعلقة دبوضوع البحث، ادلقارف يف ادلعاجلة
  :وذلك كلو مت يف إطار مبحثُت رئيسيُت علا ،زلاورات أفالطوف ذات العالقة

 ىل" ونتطرؽ فيو إمن خالؿ فضائل النفس اإلنسانية أخالؽ الفرد" :املبحث األول
  .وفضيلة كل منها وعالقتها ببعضها أقساـ النفس اإلنسانية

" فإنو يقـو على دراسة الفرد من خالؿ فكرة اخلَت األقصىأخالؽ " :بحث الثاينامل
  .وكيفية ربقيقها، وتتبع فكرة اخلَت األقصى وعالقتها بفضائل النفس اإلنسانية

تخالصها من أخالؽ ويف هناية ىذا البحث نضع خاسبة فيها أىم النقاط اليت مت اس
وكذا أخالؽ الفرد من خالؿ فكرة اخلَت ، مفهـو فضائل النفس اإلنسانيةالفرد من خالؿ 

   .ارتباط كل منهما ىوما مد، األقصى
 :أخالؽ الفرد من خالؿ مفهـو فضائل النفس اإلنسانية :أوًل 
، يف أخالؽ الفرد من خالؿ فضائل النفس اإلنسانية ،(1)قوؿ أفالطوف إىلظرنا إذا ن

وذلك ، وبُت الفضيلة والرذيلة من جهة أخرى، على التمييز بُت اللذة واألمل من جهة اصلده قائمً 
                                                                                     

ستوف(، ولقب باسم أفالطوف بسب عرض جبهتو وعظيم بسطتو، ولد يف أفالطوف ىو )أرستقليس بن أر  1-
ؽ ـ( ونشأ نشأة عالية تناسب الثقافة الرفيعة اليت حفلت هبا أثينا يف ذلك الوقت،  348/  428) أثينا عاـ:

حيث تتلمذ على "قراطيلوس" الذي ىو من أتباع "ىَتقليطس" وأيًضا "سقراط" الذي: يُعد صاحب الفضل 
يف بلورة أفكاره الفلسفية فيما بعد. لقد كتب أفالطوف العديد من احملاورات والرسائل، زعم البعض بأهنا احلقيقي 

بلغت ستة وثالثُت مصنًفا، تناوؿ فيها أفالطوف آراَءُه الفلسفية ادلتمثلة يف: نظرية ادلعرفة، وماذلا من جانب سليب 
ة عن توحيد ادلعرفة باإلدراؾ احلسي والربىاف االستداليل، خصصو لتفنيد وىدـ األفكار والنظريات الزائفة، الناذب

وذلك لكي ؽُلهد الطريق أماـ اجلانب اإلغلايب لنظريتو يف ادلعرفة، ذاؾ الذي بو يتحدد ىدؼ فلسفتو كلها 
الثابتة وادلتمثل يف نظريتو "للمثل" اليت تعٍت عنده العلم بصورتو اليقينية احلقة، ادلتمثلة يف معرفة ادلبادئ الكلية 

وادلفارقة لألشياء والواقع احملسوس، وذلك لكوف ادلثل مل تُعد رلرد أفكار أو مفاىيم أو تصورات عقلية تنظم 
الفكر، بل تطورت لتشمل الوجود احلقيقي الواقعي، الذي تقاس واقعيتو بادلبادي الكلية ادلفارقة لألشياء اليت ىي 

ريق اجلدؿ )صاعد وىابط( الذي بو ينحدر مصدراف للتجربة ادلثل نفسها، وذلك كلو يتم عند أفالطوف عن ط
اإلنسانية، يتمثل األوؿ: يف اإلدراؾ احلسي، الذي ال ؽلتلك وجوًدا إال بقدر ما تكوف ادلثل فيو، ومن مت فهو 
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من واقع نظرىم للقانوف اخللقي الذي ىو ، عند زلاربتو للسوفسطائيُت وأتباعهم القائلُت باللذة
ع الطبيعة اليت ىي تعارضو لكونو من وضعهم ىم ال من وض ؛عندىم غلب أف ؼلشاه الناس

 . (1)وتأباه
واألخسر ربمل ، إف ىؤالء يقولوف: إنو وحبسب الطبيعة فإف األمر األقبح ىو األخسر

 الظلم، وحبسب القانوف اخللقي فإف ارتكاب الظلم ىو األخسر واألقبح.  
لقد نشأ ىذا التباين عند ىؤالء السوفسطائيُت من خالؿ اعتقادىم أف القانوف اخللقي 

زبويف األقوياء وصدىم عن التفوؽ عليهم، غَت  ىلإ سنة الضعفاء وعامة الناس، الذين قصدوا
بأف يتفوؽ األحسن  يأف الطبيعة حبسب قوذلم تقدـ الدليل على أف العدالة الصحيحة تقض

واألقدر، وذلك على أساس أف عالمة العدالة تتمثل يف سيادة القوي على الضعيف، ومن مث 
    .على ىذا الضعيف أف يذعن ذلذه السيادة

والفضيلة والسعادة حبسب الطبيعة عندىم، توجب على اإلنساف أف يتعهد  إف العدالة
كاءه وشجاعتو إلرضائها مهما تبلغ من قوة، مع ذ يف نفسو أقوى الشهوات، مث يستخدـ 

 ؛التظاىر بالصالح إلسكات العامة واالنتفاع حبسن الصيت، وال يتسٌت ىذا لغَت الرجل القوي

                                           
 

إدراؾ ادلثل.  رلرد ظالؿ للمثل صيغت على ظلطها. أما ادلصدر الثاين: فهو يتمثل يف العقل، الذي بو نصل إىل
موقفو من  ا فيما ؼلص قوؿ أفالطوف يف مصدري التجربة اإلنسانية، الناذبة عن نظرية ادلثل: أما إذا نظرنا إىلىذ

نظرية الوجود فإننا نقف على قولو بوجود نفس للعامل، وأف ىذه النفس تتوسط بُت عامل ادلثل وعامل احلس، 
س يف أهنا تشغل حيزًا من ادلكاف. واحلاؿ أيًضا يف وىي تشبو ادلثل يف أهنا غَت مادية وخالدة، كما تشبو عامل احل

وجود النفس اإلنسانية اليت ىي عند أفالطوف شلاثلة يف النوع لنفس العامل، فهي علة حركة اجلسم وفيما يستقر 
العقل، وذلا وشائج بعامل ادلثل وعامل احلس مًعا. انظر: زكي صليب زلمود، أمحد أمُت: "قصة الفلسفة اليونانية"، 

. وكذلك: البَت ريغو: "الفلسفة اليونانية"، ترمجة: أبوبكر زكي، 031، ب ت، ص 8كتبة النهضة ادلصرية، طم
"الفلسفة اليونانية فبل أرسطو"، مكتبة سعيد  . وكذلك: عزت قرين:212دار العروبة، القاىرة، ب ت، ص 

 . 002رأفت، القاىرة، ب ت، ص 
: "تاريخ الفلسفة اليونانية"، 1-       . 63، ب ت، ص 5مكتبة النهضة العربية، القاىرة، ط  يوسف كـر
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عن رلاراهتم لتخفي هبذا التعنيف ضعفها وخجلها من ىذا لذا ترى العامة تعنف الذين تعجز 
الضعف، وتعلن أف اإلسراؼ يف ىذا عيب وخطأ، زلاولة بذلك أف تستبعد ميزتو الطبيعية من 

بالعفة لقصورىا عن إرضاء شهواهتا اإلرضاء التاـ، وكذلك  دىؤالء الرجاؿ األقوياء، ومن مث ُتشي
ائم األمور، ولو صح ما تقوؿ من أف السعادة يف اخللو من ُتشيد بالعدالة جلبنها وقعودىا عن عظ

 .  (1)واألحجار سعداء تاحلاجات والرغبات، لوجب أف ندعو األموا
وىكذا تكوف أفكارؾ عن العادؿ والظامل يف ضالؿ مطبق، فإنك ال تعرؼ إف )) 

س واخلادـ، وإف العدؿ والعادؿ علا خَت اآلخر يف احلقيقة وكما يقاؿ فائدة األقوى، وليس ادلرؤو 
 هسو و الظلم ضد ذلك؛ ألف الظامل وىو السيد فوؽ العادؿ السيد احلقيقي: إنو األقوى يفعل مرؤ 

د، واعترب ما ىو لفائدتو، وما يؤدي إلسعاده، وال يعود بالنفع عليهم ال من قريب وال من بعي
  الظامل يف كل رنة معاخلاسر بادلقا افالعادؿ دائمً  -الكثَت الغباء-أبعد من ذلك ياسقراط 

 .(2)(( اجملاالت
ىكذا ىي دعاوى السوفسطائيُت يف قوذلم باللذة من واقع نظرهتم للقانوف اخللقي، 

، وأف الباطل ىو ما االذي بو يتحدد موقفهم األخالقي، على أساس أف احلق ىو ما يبدو يل حق  
ومن مث تصبح الفضيلة ، فاخلَت عندىم ىو ما أريد، وأف الشر ىو ما ال أريد، يبدو يل باطاًل 

متمثلة يف لذة الفرد، وأنو ال يوجد شيء خَت يف ذاتو، وإظلا األشياء ال تكوف خَّته إال بالنسبة يل 
واحدا فقط، وذلك على أساس أف اخلَت  اأنا، أو بالنسبة لك أنت، وهبذا تكوف اللذة واخلَت شيئً 

خَت، والعمل الذي  لذة عمليطلب من أجل اللذة ال العكس، فالعمل الذي يعود علينا بال
عمل شرير، وبالتايل يكوف اخلَت ىو ما يُسبب لذة لنا، تلك اليت ىي ليست لذة  ايُسبب لنا أدل

                                                                                     
 إىل، من طاليس 0ج "، لسفة اليونانية مدارسها وأعالمها: "الفجيهاف شريف - زلمد فتحي عبد هللا 1-

 .307صـ،  2113أفالطوف، دار ادللكة لنشر وتوزيع الكتب اجلامعية، القاىرة، 

ترمجة ودراسة: فؤاد زكريا، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة،  "،0أفالطوف: "زلاورة اجلمهورية"، ؾ " 2-
 .66ـ، ص 0974
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اآلخرين، فمن مث إنو عندما نقرر أنو غلب علينا أف نقـو دبا ىو صواب ال من أجل أنو صواب 
 .بل من أجل اللذة فقط

وادلزاعم السوفسطائية، وذلك على  لقد حارب أفالطوف وانتقد كل ىذه التصورات
عنده تكوف مفهومة على  اأساس أنو ال تعارض بُت القانوف اخللقي والطبيعة اليت ىي دائمً 

ادلنفعة، وأف ػلكم على  إىلحقيقتها، تلك احلقيقية اليت ربتم على اإلنساف أف يعدؿ عن اللذة 
ذي إذا اختل فقد الشيء قيمتو األوىل بالثانية، وذلك على أساس قانوف النظاـ والتناسب ال

ػلسوف اللذة واألمل على السواء، فليس األخيار باللذة بل  اوفضيلتو، فالذين نسميهم أخيارً 
وكما إف الكيفية اليت ربدث يف اجلسم عن النظاـ ، باخلَت، وليس األشرار أشرار باألمل بل بالشر

  .(1)فس يسمياف القانوف والفضيلة النوالتناسب تدعي الصحة والقوة، فإف النظاـ والتناسب يف
إف ىذا القانوف وىذه الفضيلة عند أفالطوف غلب أف يتأسسا على حقيقة ثابتة ومعيار 

للخَّتية، وذلك على اعتبار أف غاية النشاط األخالقي غلب أف تقع داخل الفعل  موضوعي
يمة خارجية، ومن مث األخالقي ال خارجو، فاألخالقيات غلب أف تكوف ذلا قيمة باطنية ال رلرد ق

 . (2)خالقية ما ىي إال غاية يف ذاهتاال غلب أف نقـو دبا ىو صواب؛ ألنو صواب، فالفضيلة األ
عندما تتكلم عن األشياء اجلميلة، كاألجساـ، واأللواف واألشكاؿ، واألصوات، )) 

أال تسميها  :؟ خد األجساـ أواًل يلة يف داللة دائمة على مقياس ماوطرؽ احلياة، أال تسميها مج
مجيلة إما ألغراض استعماذلا اليت زبتص هبا، أو اللذة اليت هتز مشاعر ادلتفرج عندما يراىا؟ ىل 

 .(3)(( بإمكانك أف تُعطي أي حساب آخر للجماؿ الشخصي؟

                                                                                     
-1 " :  .95، 94"، صتاريخ الفلسفة اليونانيةيوسف كـر

ـ، 0984، 0اسات والنشر، القاىرة، ط، ادلؤسسة العربية للدر 0: "موسوعة الفلسفة"، جعبد الرمحن بدوي 2-
 .060ص

للنشر والتوزيع، زلاورة جور جياس"، ترمجة: شوقي داود سبراز، األىلية  ،ملةأفالطوف: "احملاورات الكا 3-
 .351ـ، ص0994، 0لبناف، ط –بَتوت
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إف الفضيلة اليت ينشدىا أفالطوف ىي ادلتمثلة يف الفعل احلق، ادلنطلق من فهم عقالين 
األخالؽ غلب أف تكوف معرفة موضوعية وكلية جامعة، تتجاوز حدود للقيم األخالقية فمعرفة 

بل ىو  ؛للوعي واإلدراؾ األخالقي فحسب ااإلنساف الفرد، فالشيء اجلامع العاـ ليس ضروري  
ادلتأسس على ، السلوؾ الواعي األخالقي قود إىللكونو ي ؛ضروري لكل معرفة حقيقية اأيضً 

  ." الذي يدرؾ جوىر ومعٌت ىذا السلوؾو "العقلًتؾ بُت مجيع الناس؛ إنشيء عاـ مش
يف  ابالتأكيد كي ينظر ربتي   اعلى الوجود احلقيقي ال ؽللك وقتً  امن يكوف عقلو مركزً )) 

اؿ، إف عيونو مصوبة يف مضادة الرج ابادلكر واحلسد متباريً  امشاكل األرض، أو أف يكوف شلتلئً 
اليت يراىا ال تؤذي اآلخرين، ولكن الكل متحرؾ  ضلو األشياء الثابتة وغَت القابلة للتغَتات

 .(1)(( للعقل ابانتظاـ طبقً 
"، االعتياديةالفلسفية و فضائل: "إنو العقل الذي يفّرؽ بو أفالطوف بُت نوعُت من ال

 االذي على أساسو تسلك؛ لكوهنا فعال زلكومً  إفاألوىل عنده تتأسس على العقل وتفهم ادلبد
 لفضيلة االعتيادية فهي الفعل احلق ادلنطلق من أي أسس أخرى كالعادة،العقلية، أما ا ئبادلباد

. فالناس يف ىذا النوع من الفضائل ..وادلألوؼ والتقاليد والدوافع اخلَّتة وادلشاعر والغريزة
ىم يفعلونو دوف أف ألنو شيء معتاد، و  ؛االعتيادية يفعلوف الصواب جملرد أف اآلخرين يفعلونو

 .(2)يفهموا أسبابو
 ؛إف أفالطوف يعترب ىذا النوع من الفضائل االعتيادية وسيلة ضلو بلوغ الفضيلة الفلسفية

"، صاؼ الفضيلة العقالنية "الفلسفةم  يستطيع أف يرتقي دفعة واحدة إىلألف ىذا الفرد ال
الفضيلة من الفضائل ادلعتادة ادلألوفة " أف ؽلر من خالؿ مرحلة سبهيدية وبالتايل فهو زلتاج إىل

                                                                                     
 .229، ص6ؾ  أفالطوف: "احملاورات الكاملة، زلاورة اجلمهورية"، 1-
، التوزيعىد، دار الثقافة للنشر و ستيس: "تاريخ الفلسفة اليونانية"، ترمجة: رلاىد عبد ادلنعم رلاوولًت  2-

 .351ـ، ص0984القاىرة، 
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لذا غلب بث العادات والصفات  ؛"، وذلك على أساس أنو مل يستيقظ فيو العقل بعدالعتياديةا
    .االطيبة فيو عن طريق تبنيو للفضائل االعتيادية، واليت هبا غلد العقل األساس معد  

إف أفالطوف يؤكد بأف األخالؽ ال ُتكتسب من دراسة أمثلة جزئية للسلوؾ األخالقي، 
تتحدد من ، لفضائل كما سبارس؛ بل يرى أنو ينبغي أف تكوف ىناؾ غاية ُعلياأو من استقراء ل

خالذلا قيمة السلوؾ الفاضل؛ حبيث تكوف نقطة البداية يف دراسة األخالؽ ىي ربديد ىذه 
 الغاية القصوى. 

صحيح أف عامة الناس يكتفوف يف سلوكهم بالرأي الشائع وادلألوؼ عما ىو خَت 
 إادلبد ىلعلى رؤية األمثلة اجلزئية للفضيلة، وال ؽلتدوف بأبصارىم إ أهنم يقتصروف :وشر، أي

بل  ؛الكامن وراءىا، لكن الفيلسوؼ ال يستطيع أف يفهم اخلَت من خالؿ ما يفعلو الناس بالفعل
 .  (1)سباب اليت ذبعلو على ما ىو عليويف كل شيء عن علتو، وعن األ يبحث

ض أنو سيخص بو ادللذات األخرى يف مقارنة الفيلسوؼ، فأية قيمة سنفًت  اوأخَتً )) 
عن  امع معرفة احلقيقة أو مواصلة العادة اليت ىي لذة من النظاـ عينو، ألن يعتقدىا بعيدة حق  

ا فإنو لن اللذة احلقيقية؟ ألن يسمى ادللذات األخرى ضرورية حبجة أنو إذا كانت ال ضرورة ذل
 .(2)(( ؽلتلكها على األصح؟

ثالث فضائل،  ىلأوضح أفالطوف مفهـو الفضيلة اليت تنقسم عنده إ إذف، هبذا التصور
القوة ثالث قوى ىي: " سم كما عرفنا إىلاليت تنق، وذلك حبسب أقساـ النفس اإلنسانية

لكوهنا علة حركتو، وذلك  ؛وىي موزعة على اجلسد ،"ة، القوة الغضبية، القوة العاقلةالشهواني
لة ومكانو يف ى أو األرقى وبو القوى العاقلة أو النفس العاقعلى أساس أهنا قسمُت: القسم األعل

حيث يوجد العقل الذي ىو بسيط غَت مركب وال يقبل التجزئة، وؽلتاز  ،"أعلى اجلسد "الرأس
 باألبدية وعدـ الفناء.

                                                                                     
 .207ـ، ص0964، 4عبد الرمحن بدوي: "أفالطوف"، مكتبة النهضة العربية، القاىرة، ط 1-

 .200، ص447، ؼ 4 ؾ"، أفالطوف: "زلاورة اجلمهورية 2-
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 ىلأما القسم الثاين فهو: القسم الالعاقل، وىو يتّجزأ ويفٌت، وىذا القسم ينقسم إ
" ولو الغضبية ومكانو يف الصدر "القلبف، وبو القوى الغضبية أو النفس ين: اجلزء الشريأجز 

اتصاؿ بالعقل رغم اختالفو عنو؛ إذ أنو غريزي ال يصدر منو شئ عن تفكَت، واجلزء الوضيع، 
  ."نو يف البطن "ربت احلجاب احلاجزوبو القوى الشهوانية أو النفس الشهوانية ومكا

منهما ؼلتلف عن اآلخر  بدآف اثناف إذف، وأف كال  ؽلكننا أف نفرض بعدؿ أهنما م)) 
خر الذي بو ػلب اإلنساف فالذي يتعقل بو اإلنساف يسمى ادلبدأ العقالين يف الروح، أما ادلبدأ اآل

ويعطش، ويشعر هبياج أية رغبة أخرى، فيمكن تسميتو ادلبدأ الالعقالين يف الروح أو  وغلوع
    .(1)(( وعةليف للذات والًتضيات ادلتنالشهواين ح

وبواسطة ىذه القوى أو األنفس يتحدد مفهـو الفضيلة عند أفالطوف، وذلك وفق 
ربقيق الطبيعة اليت تعٌت تعيُت احلدود لكل فضيلة من فضائل النفس مرتبة حبسب ما وضعت 

" اليت هبا لة أو النفس العاقلة متمثلة يف "احلكمةعليو، وذلك كأف تكوف فضيلة القوة العاق
أف سبيز بُت أنواع اخلَت، وربديد النفع على أساس الطبيعة، وتليها فضيلة القوة الغضبية  تستطيع

" اليت هبا تليب األوامر اليت تصدر عن القوى العاقلة و النفس الغضبية و ادلتجسدة يف "الشجاعةأ
" لعفةية أو النفس الشهوانية اليت ىي "افضيلة القوى الشهوان احىت وإف كرىت ذلك، وتأيت أخَتً 
 وذلك باستعانتها بالقوة، وتكوف يف خدمة القوى العاقلة، واليت هبا غلب أف تضبط نفسها

 الغضبية.
البد ذلا من فضيلة ، ولكن ىذه القوى أو األنفس ادلختلفة بفضائلها النوعية احملددة ذلا

 ومهاـ؟!  لكي يتحقق االنسجاـ التاـ بُت ما تؤديو من أعماؿ ؛اأخرى ذبمعها وتعلو عليها مجيعً 

                                                                                     
 .200ادلصدر السابق، نفس احملاورة، نفس الكتاب، ص 1-
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" اليت هبا تتحقق الوحدة واالنسجاـ يف "العدالة إف ىذه الفضيلة عند أفالطوف تتمثل
أف مهمتها تتمثل يف ادلوازنة بُت مقتضيات  أساسوذلك على ، التاـ بُت مجيع الفضائل األخرى

     .وواجبات كل قوة أو نفس من ىذه القوى أو األنفس
وىذا التعدد واالختالؼ يف ىذه ، ومتعددة فالفرد يف حياتو يؤدي وظائف سلتلفة

فالشيء الواحد كما ، الوظائف ال ؽلكن أف يتم عن طريق قوة أو عنصر واحد فقط يف الفرد
أو يكوف يف حالتُت ، يقوؿ أفالطوف ال يستطيع أف يتصرؼ ويفعل يف اذباىُت متضادين

أو العناصر يدؿ على أف فوجود أفعاؿ أو أحواؿ متناقضة بُت القوى ، متضادتُت يف وقت واحد
 .(1)ىناؾ أكثر من قوة أو عنصر مشًتؾ يف ىذه األفعاؿ واألحواؿ اليت زبص ذاؾ الفرد

الرجل العادؿ لن يسمح للعناصر ادلتعددة يف داخلو أف تتدخل الواحدة منها مع ))  
 ويكوف سيد، وىو يدخل النظاـ حلياتو الداخلية، أو أف يعمل أي منها عمل اآلخر، األخرى

 . (2)(( ويف سالـ مع نفسو، نفسو وقوانينو
لعديد من الوظائف ادلتعددة انتيجة تأديتو ، إف ىذا الصراع الذي ػلدث للفرد  

ما تكوف  اما ىو إال سر يُفسر بو أفالطوف ارتباط النفس باجلسد، إذ أف النفس دائمً ، وادلختلفة
ىذه  ىلب أجزاء ىذا اجلسد إواحدة يف ماىيتها وجوىرىا، لكن بدخوذلا اجلسد تنقسم حبس

نتيجة أف كل واحدة  ؛لتؤدي وظائفها الثالث، وبالتايل ػلدث الصراع ؛القوى أو األنفس الثالث
من ىذه القوى أو األنفس تُريد أف تؤدي وظيفتها باستقالؿ عن القوتُت أو النفسُت األخريُت، 

بد أف تتدخل لتنظيم عمل ولكن دلا كانت القوة أو النفس العاقلة أحد ىذه القوى فإهنا ال
 ". أو النفسُت األخريُت "الغضبية والشهوانيةالقوتُت 

ألن تسمح للوفاؽ واخلالؼ، للقبوؿ واالمتناع، واجلذب والدرء، يف أف تكوف كلها  ))
 .(1)اعتربناىا فاعلة أو مفعوؿ هبا ((متضادات، سواء 

                                                                                     
1-A.Zeller, Out  Lut  Lincs Of The  History Of Greek philosophy. Tran Slated 

L.R.palmer,Cambridye University. New  York, 1931, P 181.  by         
 .211ص، 447 ، ؼ4ة"، ؾ : "احملاورات الكاملة، زلاورة اجلمهوريأفالطوف  2-
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ادلختلفة، وما ينتج عنها على وجود الوظائف ادلتعددة و  ىكذا ىو التأكيد األفالطوين
من أشياء وأقواؿ متقابلة ومتعارضة، وذلك كما ىو واضح يف ادلوافقة والرفض، اجلاذبية والتنافر، 

شيء معُت تسعى  ىللكوف أف النفس اإلنسانية اليت سبيل إ ؛السعي وراء الشيء واالبتعاد عنو
ـ توفر الرغبة وانعداـ ادليوؿ مع وراءه وتأمل احلصوؿ عليو فًتغبو وتتقبلو، ويف ادلقابل صلد عد

  .(2)فعل الرفض كراىية كلها تنتمي إىلال
إف الشهوات تكوف طبقة واحدة، أقواىا اجلوع الذي ىو الرغبة يف الطعاـ، والعطش 
الذي ىو الرغبة يف الشراب، واللذاف هبما تشعر النفس باجلوع أو العطش، ومن مث تسعى وراء 

ال هتتم بشيء سوى أهنا  أساس أهناحيث الكيف والكم، على  الطعاـ وادلاء بدوف سبييز من
تأكل وتشرب فقط، ومع ىذا فإنو إذا وجدت قوة أخرى يف النفس تدفعها ضلو االذباه ادلضاد 

ب أف تكوف ىذه القوة سلتلفة أي: عدـ السماح ذلا باألكل والشرب إال بقدر، فالشك أنو غل
 .(3)عنها

ليت تدرؾ وتفكر، وزبتلف وتعلو عن القوة أو النفس اليت إهنا القوة أو النفس العاقلة ا
ذبوع وتعطش، فهي اليت يعيش هبا الفرد يف سعادة دائمة، وذلك عند ىيمنتها وسيطرهتا على 
القوة أو النفس الشهوانية، بواسطة القوة أو النفس الغضبية، تلك اليت ذبعل من الفرد يشعر 

 ؛كوف يف تعارض مستمر مع القوة أو النفس الشهوانيةما ت ابالغضب واذليجاف، واليت ىي غالبً 
حالة غضب ربدث لو عندما يشعر أف شهوتو ، لكوف الفرد قد يكوف يف حالة نفسية مضطربة

ما، ال يتماشى مع مقتضيات عقلو، الذي غلعل القوة أو النفس  يءاجلازلة وادلفرطة ذبرّه لفعل ش
ويض مجاح وإفراط القوة الشهوانية، وجعلها راع مستمر، ينتهي بكبح وتق صالغضبية تعيش يف

  .ربت سيطرة القوة أو النفس العاقلة

                                           
 

 .217ص ،3 احملاورة، ؾادلصدر السابق، نفس  1-
2-  Plato: Gorgias , P461 . 
3- F.M.Corn Ford, From Relgion To philosophy, Princeton  University, New York, 1991, 

P  11456.   
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ليونثوش بن "! ىناؾ قصة أتذكر أنٍت مسعتها وأنا أوليها ثقيت، القصة ىي أف احسنً )) 
حظ األجساـ ادليتة ربت احلائط ، ال"البَتيوس"ذات يـو من  اوبينما كاف صاعدً  "،أكاليوه

ة على األرض يف مكاف إعدامها شعر بالرغبة لرؤيتها، تصارع مع نفسو الشمايل وخارجو متمدد
منها، لكن تغلبت عليو مع الوقت ىذه الرغبة،  اورعبً  اخوفً  البعض الوقت وغطى عينيو أيضً 

   : انظر أيها الشقي أمتلي من ىذا ادلنظرففتح عينيو بقوة وركض ضلو األجساـ ادليتة قائاًل 
 .(1)(( اجلميل

" عند الفرد، لنفس الغضبية بفضيلتها اليت ىي "الشجاعةر ىي القوة أو اهبذا التصو 
فس العاقلة، حبسب فضيلة واليت غلب أف تعمل على إطاعة وتنفيذ أوامر وتوجهات القوة أو الن

على التوازف النفسي والتوازف األخالقي،  "، وذلك من أجل أف يكوف الفرد حاصاًل "احلكمة
، وبالتايل يكوف قد حاز كل الفضائل عن طريق استشعاره للتبصر واالنسجاـ والصحة والسعادة
والذي بو يعلم بطبيعتو كل طائفة  "نفسو "القوة أو النفس العاقلةبسبب ىذا اجلزء الصغَت يف 

    .(2)دبفردىا من االستعدادات الثالثة وما ينبغي للكل كوحدة
، ادر الغضب يتبع دائمً "، إذ أف جزء النفس الذي عنو يصكما إنو يستشعر "الشجاعة

 ما ؼلشي وما ذلادية إىلسواء أساءت األمور أـ سرت، أوامر وتوجهات القوة أو النفس العاقلة ا
القوة أو النفس " ال ؼلشي، ويستشعر االتزاف بواسطة ىذا االنسجاـ السائد بُت اجلزء اآلخر وىو

ما داما قد أسلما لو القيادة ومل "، اضعُت وعلا "الغضبية والشهوانية": وبُت اجلزأين اخلالعاقلة
 .ينازعاه السلطة

                                                                                     
 .200ص، 2"، ؾ أفالطوف: "احملاورات الكاملة، زلاورة اجلمهورية 1-
أبوبكر زكري، دار الكتب  -أندرية كرسوف: "ادلشكلة األخالقية والفالسفة"، ترمجة: عبد احلكيم زلمود  2-

 .56"، ب ت، ص2، ط "احلديثة، القاىرة
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ة بُت القوى أو للعدؿ، الذي يعٌت العدال االفرد ؽلتلك كل ىذا؛ ألف شؤونو تسَت تبعً 
"، فكل نفس أو قوة تقـو دبا ىي أىل لو، ومن مت الغضبية، الشهوانية، العاقلةاألنفس الثالث: "

  .(1)ة عن االنسجاـ الطبيعيادة الناذبتتحقق الصحة اليت ىي اخلَت والسع
الصحة تنشأ عن وجود االنسجاـ الطبيعي بُت العناصر ادلختلفة ادلؤلفة للبنية )) 

أما ادلرض فإنو ينشأ من اغتصاب أي  ،ذلك االنسجاـ الذي ؼلضع بعضها لبعض ،اإلنسانية
ب الذي وينشأ العدؿ من الًتتي -نعم-طرة والسيادة بدوف حق طبيعي لو عنصر من عناصر السي

وينشأ الظلم من إعطاء عنصر فيها سيادة ليست لو بالطبيعة، ، وضعتو الطبيعة بُت تلك العناصر
وليست السعادة  ،فالعدؿ يف النفس ليس إال ىذا االنسجاـ وىذا االتزاف اللذين يصَتاهنا سليمة

 .   (2)(( ذلا ونتيجة منطقية لو اطبيعيً  اإال أثرً 
" للنفس الفضائل الثالث: "احلكمة، الشجاعة، العفةفإذا ما ربققت وعلى أي حاؿ، 

وأذعنت الغضبية للعاقلة، ربققت يف النفس ، اإلنسانية، حبيث خضعت الشهوانية للغضبية
خصاؿ االنسجاـ والنظاـ، ومن مت عاش الفرد يف صحة وخَت وسعادة، وذلك على أساس أف 

ل حسب تلك النصائح واألوامر، فالفرد العقل يعطي ادلشورة والرأي السديد، والقوة الغضبية تقات
إذف، يُقاؿ عنو شجاع بفضل ذلك اجلزء الغضيب يف طبيعتو، وذلك عندما يتمسك بأوامر 
وتوجهات العقل، رغم معاناتو لألمل أو غياب اللذة حوؿ ما ينبغي أو ماال ينبغي أف ؼلشاه، 

ريق ادلعرفة الكاملة خلَت  عن ط، وكذلك يقاؿ عنو حكيم بفضل تلك القوة اليت ػلكم ويشرع هبا
يقاؿ عنو معتدؿ بسب وحدة  اوسعادة الكل بوصفها وحدة واحدة، وأيضً ، كل جزء يف النفس

القوى الثالث، وتتحقق العدالة عندما ال يكوف ىناؾ نزاع أو خصاـ داخلي بُت القوة ادلدبرة 
د، فاإلنساف العادؿ ىو وبُت القوتُت األخريُت، وهبذا تكوف العدالة ىي القوة اليت تنتج األفرا

                                                                                     
Tran  Siated  b L.R.Palmer ,P 185.  1- A.Zeller, Out   Lines  Of   The Historg   Of   Greek  

philosophy  
  .56أندرية كرسوف: "ادلشكلة األخالقية والفالسفة"، ص 2-
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غَتىا، ذاؾ اإلنساف  إىلالذي ال يسمح لألجزاء ادلتعددة فيو أف تتجاوز نطاؽ وظائفها الطبيعية 
     .الذي يلتـز بضبط النفس، ومن مت يصبح يف سالـ مع نفسو

  :أخالؽ الفرد من خالؿ فكرة اخلَت األقصى :اثانيً 
نية ادلشار إليها يف ادلبحث السابق، إف أخالؽ الفرد من خالؿ فضائل النفس اإلنسا

ما تكوف يف حاجة  ا، وذلك لكوهنا دائمً امتميزً  اكليً   اقد ال تكوف عند أفالطوف واضحة وضوحً 
الدقة العالية والواقعية الصحيحة، ومن مث فهي عنده غلب أف تعتمد يف وجودىا على قيم  إىل

، العظيم الذي غلب أف نتعلموأخرى أعظم منها، تلك اليت غلب أف تتجلى يف ذاؾ الشيء 
الذي عن طريقو تكوف األشياء عادلة واألشياء األخرى نافعة  وادلتمثل يف "فكرة اخلَت األقصى"

 .(1)فتو ال نستفيد من أية معرفة أخرىوإغلابية، والذي بدوف معر 
إف مجيع ادلوجودات عند أفالطوف ربقق مثلها بالقياس إال أهنا ربقق غايتها أو خَتىا 

اليت ، إال بقدر اتصاذلا بغاية اجملموع احقيقيً  اي ىيئت لو، غَت أف ىذه الغاية ال تكوف خَتً الذ
أو يكوف لو  اال يسعو أف يصيب خَتً ، "، فاإلنساف كالصورة مصغرة للكوفىي "اخلَت األقصى

من خَت العامل ووجوده الذي ىو وجود ادلثل، ذاؾ الذي بو  اإال إذا كاف مستمدً  ؛وجود حقيقي
  .تحقق السعادة اليت ىي غاية كل فعل أخالقيت

إذف، فماىية اخلَت األقصى اليت ىي السعادة، ال تتحقق إال من خالؿ معرفة وإدراؾ 
عامل ادلثل األفالطوين الذي ؽلثل الوجود احلقيقي والوحيد، فكل ما يتصل بو ىو وحده احلقيقة، 

 .(2)بادلعٍت الصحيح اكوف خَتً خبالؼ عامل ادلادة الذي ىو الوجود احملسوس الذي لن ي
ذلذه التفرقة، وذلك من خالؿ  اعلى ىذا األساس ؽليز أفالطوف بُت أنواع اخلَت تبعً 

بروزه يف أربع صور، تكمن الصورة األوىل يف اخلَت ادلناظر للمثل، كما توجد يف ذاهتا، وتكمن 
ق االنسجاـ الذي يعٌت تأمل الصورة الثانية يف ربقيق ىذه ادلثل يف ادلوجودات اخلارجية، عن طري

ادلثل، كما تكشف عن نفسها يف عامل احلس، مع زلبة وتقدير لكل ما ىو مجيل ومرتب 

                                                                                     
  1- A.Zeller, Out  Lines Of Greek philosophy, Tran Slated b L.R.Palmer. P 185.        

 .25: "فلسفة األخالؽ"، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاىرة، ب ت، صتوفيق الطويل 2-
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ومتناغم، وتتمثل الصورة الثالثة يف ربقيق ىذه ادلثل عن طريق العلم الصحيح، وذلك بإقامة 
الذي ىو اللذة اخلالية من العلـو ادلختلفة والفنوف اخلاصة، وتأتى الصورة الرابعة واألخَتة يف اخلَت 

 .(1)ة للحواساألمل، تلك اللذة الربيئة اخلالص
تلك أنواع صور اخلَت اليت من خالذلا يقدـ لنا أفالطوف صورتُت متعارضتُت لو، تتعلق 
األوىل بالوجود احلقيقي الذي ىو وجود ادلثل، وبالتايل يكوف كل ما يتصل هبذه ادلثل ىو احلقيقة 

َت الذي ىو كما عرفنا متمثل يف السعادة، أما الصورة الثانية فتتعلق بكل ما ادلتمثلة يف ىذا اخل
 .(2)يتعارض مع وجود ادلثل، وذلك عن طريق عامل احلس الذي ىو الشر كلو لكونو غَت حقيقي

إف ادلادة عند أفالطوف ىي ما يعًتض النشاط احلر للمثل، على اعتبارىا ربجب ادلثل 
لدرجة أكرب من  اعن ادلادة كاف زلققً  اا كاف اإلنساف أكثر ابتعادً عن أنظارنا وعلى ىذا فكلم

اجلسد والعامل احلسي، اخلَت، أي دبعٌت: أف خَت اإلنساف وسعادتو ال تتم إال بالتحرر من قيود 
عامل ادلثل احلقيقي، وذلك عن طريق التأمل الفلسفي الذي ىو الطريق الوحيد الذي  والعودة إىل

در االستطاعة للتشبو باآلذلة اليت ىي دبثابة ادلثل عند أفالطوف، كما ىو بو يرتقى اإلنساف ق
 .(3)واضح يف زلاورة "ثياتيتوس"

؛ إذ غلب أف يبقي ىناؾ شيء معاٍد وسلاصم اال ؽلكن أف تضمحل الشرور أبدً )) 
وؽ للخَت على الدواـ، دبا أف الشرور ليس ذلا زلل بُت اآلذلة يف السماء، فإهنا ربـو حوؿ ادلخل

الفاين بالضرورة وعلى ىذه الكرة األرضية، يف حُت أنو غلب علينا أف هنرب بسرعة من األرض 

                                                                                     
 .043، ص"قصة الفلسفة اليونانية": زكي صليب زلمود، أمحد أمُت1- 

2- A. Zeller, Out  Lines Of The Historg Of Greek philosophy Tran  Slated  b L.R.Palmer, 

P186. 

3- Plato: Gorgias, Transl. Into  Eng. By: W.R.M. Lamb, The Locb   Classical Library, 

William   Heinemann, London, 1953, P 459.  
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، االسماء بقدر ما نستطيع، ولكي هنرب يعٌت أف نصبح مثل هللا، بقدر ما يكوف ىذا شلكنً  إىل
                       .                             (1)(( ولنصبح مثل هللا يعٍت أف نصَت تقاة، عادلُت وحكماء

ويزيد أفالطوف على ذلك إذ يقوؿ يف زلاورة "فيدوف"، إف النفس سجينة يف اجلسد 
والبد ذلا من أف تتحرر منو عن طريق استئصاؿ الشهوات ووأد الرغبات باجملاىدة والرياضة والزىد 

 .(2)يف احلياة، وهبذا يتم ذلا ربقيق السعادة القصوى اليت ىي اخلَت األقصى
"، إذ نراه اتيتوسكذلك احلاؿ صلد أنفسنا مرة أخرى أماـ قوؿ أفالطوف يف زلاورة "ثي

إف حياة الفيلسوؼ "الذي أحرز مجيع الفضائل" تكوف حياة موجهة ضلو ادلوت،  :ىذه ادلرة يقوؿ
أف الواجب على  :شلارسة ادلوت، أي –على حد تعبَت سقراط-وبالتايل فإف حياة اإلنساف عنده 

 ىذه احلياة أف يتخلص من البدف قدر االستطاعة، وأف يكوف ىذا يف أقرب وقت اإلنساف يف
 .(3)شلكن، وال يتم ىذا إال عن طريق ادلوت 

يف احلقيقة )ياسيمياس(، إف الفيلسوؼ احلقيقي ينهمك على الدواـ يف شلارسة )) 
ة ىكذا: إذا كاف ادلسأل أقل رىبة من كل الرجاؿ، انظر إىل ادلوت؛ وذلذا السبب يكوف ادلوت لو

الفالسفة مبعدين عن اجلسد بكل وسيلة، وإذا رغبوا وأرادوا أف يكونوا وحيدين مع الروح، فكم 
، بدؿ أف سيكونوف متناقضُت مع أنفسهم إذا ما ارتعدوا وتذمروا عندما تليب ذلم ىذه الرغبة

لك الذي رغبوه ذلك ادلكاف، حيث يأملوف عندما يصلوف أف يكسبوا ذ يبتهجوا يف مغادرهتم إىل
 .(4)(( وأف يتخلصوا من صحبة عدوىم اجلسد -خالؿ حياهتم وكانت رغبتهم يف احلكمة 

                                                                                     
 .092ص ـ،0986 ، ترمجة وتقدمي: أمَتة حلمي مطر، دار ادلعارؼ، القاىرة،"أفالطوف: "زلاورة ثياتيتوس1- 
  .304، ص"رة فيدوفاحملاورات الكاملة، زلاو "أفالطوف: 2- 
، حياة اليوناف، ترمجة: زلمد بدراف، مكتبة األسرة، 8 ،7، ج 4، مج "قصة احلضارة"وؿ ديورانت:  3-

 .453ـ، ص2110
  .378، 377، ص"زلاورة ثياتيتوس"أفالطوف:  4-
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يتكرر عند أفالطوف يف زلاورة "اجلمهورية"، وذلك عند حديثو عن  اواحلاؿ أيضً 
أسطورة الكهف اليت رواىا يف مستهل الكتاب السابع من ىذه احملاورة، وذلك بُغية توضيح 

 ثل حيث صلده يقوؿ: نظريتو يف ادل
أي مدى تكوف طبيعتنا متنورة أو مظلمة انظر: كائنات بشرية  إىلدعٍت اآلف أبُت )) 

أسكنت يف كهف ربت األرض لو شلر طويل مفتوح باذباه النور وبإتساع داخلية الكهف، لقد 
ما ىو  وجدوا ىنا منذ طفولتهم، وقيدت سيقاهنم وأعناقهم، وال ؽلكنهم أف يتحركوا أو يروا إال

ألف السالسل منعتهم من إدارة رؤوسهم، ىناؾ فوقهم وخلفهم نار متأججة من  ؛أمامهم فقط
على  امنخفضً  ا، إذا نظرت، حائطً ىوىناؾ بُت النار والسجناء طريق مرتفع ولسوؼ تر ، مسافة

طوؿ الطريق، كالشريط ادلنخلي الذي يوضع أماـ العيب الدمى ادلتحركة، الذين يعرضوف الدمى 
ػلملوف كل أنواع األوعية والتماثيل وأشكاؿ ، مارين على طوؿ احلائط قو، وىناؾ رجااًل فو 

احليوانات ادلصنوعة من اخلشب واحلجر، وادلواد ادلتنوعة اليت تظهر فوؽ احلائط؟ وبينما ىم 
 .(1)(( ػلملوف أعباءىم، فإف بعضهم، كما تتوقع يتكلم واآلخر يلتـز الصمت

م األفالطوين ىذا، أشبو ما نكوف يف حياتنا األرضية هبؤالء إننا ضلن ىنا حبسب الزع
فليس طريق الوصوؿ  -حقيقة ادلثل اليت ىي اخلَت األقصى-األشخاص احملجوبُت عن احلقيقة 

، إذ أننا مقيدوف بسالسل يصعب علينا التخلص منها، إهنا شهواتنا ادلتمثلة يف ُحبنا إليها سهاًل 
الشديد ذلذا العامل الفاين، إذ ال يستطيع التخلص من ىذه السالسل إال اإلنساف القادر على 

 .(2) التغلب على شهواتو بكبح وترويض مجاح نفسو
بُت عامل ادلثل احلقيقي، وذلك بُغية هبذا التصور مّيز أفالطوف بُت عامل احلس الظاىر و 

العامل إقامة عالقة وثيقة تربط األخالؽ دبا بعد الطبيعة، فالتباين القائم بُت العامل احملسوس و 

                                                                                     
  .309، ص"7"، ؾ"احملاورات الكاملة، زلاورة اجلمهورية"أفالطوف:  1-

2- L.R.Palmer, P186.A.Zeller, Out Lines Of The Historg Of  Greek  Philosohy Tran 

Slated b L.R.Palmer, P 186. 
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تقابل يف القيم، الشيء الذي أضحت معو ادلادة أو اجلسد مبدأ كل  ادلعقوؿ، قد ربوؿ عنده إىل
 .شر خبالؼ العقل الذي ىو أساس ومبدأ كل خَت

ن مع ىذا التصور الذي قدمو أفالطوف حوؿ فكرة اخلَت األقصى، وادلتمثلة عنده يف لك
حلسي، وذلك من أجل الزىد واإلقباؿ على ادلوت؛ بإماتة الشهوات والعالئق ادلتصلة بالوجود ا

الذي يُعّد السبيل الوحيد لتحقيق فكرة ، حياة ادلثل عن طريق التأمل الفلسفي خلوص النفس إىل
الواقع؛ وذلك عند تقدؽلو لنا صورة ثانيو لفكرتو  يرجع إىل -أفالطوف-قصى، نراه أي اخلَت األ
، تلك اليت تتمثل عنده يف الوجود اخلارجي الذي تتحقق فيو ادلثل لكونو ىو اآلخر (1)عن اخلَت
من اخلَت، ومن مث ال  إنو ىذه ادلرة ػلتوى على شيء، كلو كما ىو يف الصورة األوىل  اليس شرً 

، وإظلا غلب أف نتأملو على اعتبار أنو السبيل الوحيد اكليً   اعلينا أف ننصرؼ عنو انصرافً  ينبغي
 لتكشف وظهور ادلثل.

ىكذا ىي صورة الوجود اخلارجي "العامل احلس" اليت قدمها لنا أفالطوف يف حوار 
أف وجد أف  بعد ا"ادلائدة"، وذلك أثناء دعوتو لنا باإلقباؿ على ادللذات واألخذ باحلياة، خصوصً 

 .(2)احلياة ومباىجها ٌت احلب رمزي يتجسد يف الدافع إىلمع

                                                                                     
الصورة الثانية لفكرة أفالطوف عن اخلَت، تأيت على أساس أف أفالطوف ظل أمينا للمثاؿ اليوناين األعلى يف  1-

النفعية احلسية كما ىو احلاؿ  إىل، ومل ؼلتص بالدعوة احلياة اإلنسانية. فهو مل يقل باالعتداؿ من أجل التفلسف
عند الفالسفة احملدثُت من أمثاؿ: بنتاـ، وجوف ستيورات مل، الذين جعلوا الفضيلة ىي لذة اجملموع، بكوف 
الفعل احلق عندىم ىو الذي يفضي إىل أكرب قدر من السعادة ألكثر عدد من الناس، إف السعادة اليت يقصدىا 

األقصى وال شأف ذلا باللذة. فإذا استطعت أف تتصور إنسانًا عاداًل أفالطوف ىي رلرد اسم آخر للخَت 
ومستقيًما ومع ىذا مثقل بكل تعاسة وبؤس شلكن، وحيث ال توجد أية لذة يف حياتو فإف مثل ىذا اإلنساف ال 
يزاؿ سعيًدا باألخالؽ، بعكس ما ىو عند السوفسطائية، ومن كاف على هنجهم من الفالسفة احملدثُت. انظر: 

. وكذلك: وولًت سيتس: "تاريخ الفلسفة اليونانية"، 205 - 204"، صأفالطوفعبد الرمحن بدوى: "
     .089-088ص

    .071،077أفالطوف: "احملاورات الكاملة، زلاورة ادلائدة"، ص 2-



 أخالق الفرد عند أفالطون                                                                      العدد الثالث             - جملة كلية  اآلداب

 

341 

أبعد من ذلك أثناء  " الذي نرى فيو أفالطوف يذىب إىلوكذلك يف حوار "فيليبوس
؛ ألهنا إف خلت من األمل  احبثو يف اللذة وصلتها بالوجود واخلَت، واليت ىي عنده مل تكن شرً 

أراد هبذه اللذة االغتباط باحلكمة،  -أفالطوف-جح إنو أي وإف كاف على األر  ،(1) اكانت خَتً 
وليس اللذة اجلسدية اليت جاىد يف إبطاذلا، وبالتايل ال يكوف بُت الصورتُت تعارض ؽلكن أف 

 .(2)يوصف بالتناقض كما تصور البعض
قاؿ فيليبوس إف ادلتعة واللذة والبهجة ونوع اإلحساس اجملانس ذلا، قاؿ إهنا جيدة )) 

حُت أؤكد أنا أهنا عكس ما يطرحو، بل أثبت أف ىذه كلها ىي أفضل  سللوؽ حي، يفلكل 
األشياء، ومرغوبة أكثر من اللذة لكل القادرين على أف يشاركوا فيها وأقوؿ: إف اقتناءىا من قبل  

يف  ا، أقوؿ إف اقتناءىم ذلا ىو الشيء األكثر نفعً اكل ىؤالء الذين يكونوف أو سيكونوف أبدً 
  .(3)(( العامل

إذف، هبذا التصور تكوف احلياة ادلفضلة عند أفالطوف، اليت ىي ليست احلياة اخلالية من 
احلكمة، وال حياة احلكمة اخلالية من اللذة، وإظلا ىي خليط من "اللذة واحلكمة"، وذلك على 
 اعتبار أف اإلنساف الذي يقضي حياتو يف حبر من ادللذات، كيف يشعر إذا كاف يعيش يف حبور

 اصحيحً  اوال رأيً  اوال ذاكرة، وال علمً  وسرور أـ ال، كيف يكوف لو ىذا وىو ال ؽلتلك عقاًل 
  .على اإلدراؾ؟ ا، مبنيً اصادقً 

                                                                                     
1- F.M.Corn Forn University, From Reliyion To philosophy ,Princeton, New York, 1991, 

P 116.           
: أف ىاتُت الصورتُت ادلتضادتُت بينهما  322يرى وولًت ستيس يف كتابو: "تاريخ الفلسفة اليونانية"، ص 2-

يف رأيو  صراع يهدؼ كل منهما أف يسود اآلخر، كذلك يقوؿ: "سد جويك" أيًضا، إف أفالطوف أخذ يتذبذب
اورات "البارمنيدس، فيدوف، اجلمهورية"، ليست تعاليم ىذه احمل الصورتُت، وأيًضا يزعم "برنت"، بأف بُت ىاتُت

    ىي من تعاليم أفالطوف، وإظلا ىي من تعاليم أستاذه سقراط، وما دور أفالطوف فيها إال دور الناقد ذلا.   

       .279أفالطوف: "احملاورات الكاملة، زلاورة فيليبوس"، ص 3-
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فإنك يف ادلقاـ  اصحيحً  ا، وال ذاكرة، وال معرفة، وال رأيً لكن إذا مل سبتلك عقاًل ))  
من الفهم  اكوف خاليً ألنك ست ؛أو عكس ذلك اما إذا كنت مسرورً  ااألوؿ ستجهل مطلقً 

 . (1)(( بشكل كامل
عن اللذة أو األمل،  اواحلاؿ نفسو يف اإلنساف الذي ؽلتلك العقل واحلكمة وادلعرفة بعيدً 

ويكوف غَت متأثر هبذه ادللذات واألمل، كيف يعيش بدوف أحاسيس ومشاعر، كيف يشعر بشرور 
 . (2)العامل احلسي ومباىجو ادلادية

نساف اللذة بدوف احلكمة، وإنساف احلكمة بدوف اللذة، علا إف ىذين النوعُت من إ
عند أفالطوف اختارا ىذه احلياة، ولكن ليس بإرادهتما اخلاصة، بل بواسطة اجلهل أو ربت ضغط 

  .ما، فكلتا احلياتُت "حياة اللذة بدوف حكمة، وحياة احلكمة بدوف اللذة" ال سبتلكاف اخلَت
 ؟ وماذا ؼلتار أف يفعل؟ ولكن أين يذىب اإلنساف؟ كيف يعيش

وىنا غُليب أفالطوف باندماج كلتا احلياتُت يف حياة واحدة، يعيش فيها اإلنساف ليس 
  .من أجل اللذة وحدىا، وإظلا مع العقل الذي يتغلب على اللذة

يدة اإف العنصر الذي غلعل ىذه احلياة ادلختلفة مرغوبً ))  إف ىذا العصر ىو ، فيها وجِّ
 . (3)(( اثلة للعقل منو للذةأكثر رلانسة وشل

والذي ذكره  ،ذاؾ العقل الذي ؼلتلف عن اللذة يف تصنيف أجناس ادلوجودات األربعة
  .أفالطوف عند ربديده دلاىية احلياة ادلختلطة ومكاف اللذة والعقل فيها

وأمسى الثاين ادلتناىي أو ، إذف، فإين أمسى الصنف األوؿ الالمتناىي أو غَت احملدود)) 
       الوجود دبزج ىذه  بعدئذ، إنو الكائن الذي يأيت إىل الصنف الثالث مث يلي، دوداحمل

 .  (4)(( العناصر

                                                                                     
       .279ادلصدر السابق، نفس احملاورة، ص 1-
   .284"، ص0د الرمحن بدوي: "موسوعة الفلسفة"، ج"عب 2-

   .298أفالطوف: "احملاورات الكاملة، زلاورة فيليبوس"، ص 3-

   .316ادلصدر السابق نفسو، احملاورة نفسها، ص 4-
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إف ماىية احلياة ادلختلطة اليت يقصدىا أفالطوف تكمن يف النوع الثالث "نوع ادلزيج"، 
 صنف األمور القابلة لألكثر واألقل، الشيء الذي جعلها يف مي إىلفاللذة يف ىذا النوع تنت

الذي ال يستطيع أف يكوف ذلك العنصر الذي يفضى عليها درجة من درجات  ؛الالمتناىي
اخلَت، على اعتبار أف األمل دبا ػلملو من شرور متضمن يف ىذا التصنيف، بينما العقل الذي 

ىو ادلسؤوؿ  -وادلتناىي  الصنف الرابع الناتج من سبب ادلزج والنشوء بُت الالمتناىيي إىل ينتم
 .ن ادلنافع الكربى بُت أبناء اجلنس البشريع

إنو العقل الذي ىو خبالؼ اللذة واألمل اللذاف يتولداف من طبيعتهما يف اجلنس البشري 
للطبيعة، فاإلنساف يتأمل إذا اضلل االنسجاـ فيو،  اوفقً  االناشئ عن الالمتناىي واحلد، والصائر حيً 

ادلألوفة، كما ىو واضح يف حالة اجلوع اليت ىي طبيعتو  إىلويلتذ عندما يعود ىذا االنسجاـ 
ضرب من االضلالؿ واألمل، وحالة األكل اليت ىي ضرب من اللذة، فاللذات واآلالـ انفعاالت 

ػلدث يف النفس دوف اجلسد، ويدين بوالدتو ، وىناؾ ضرب من اللذة واألمل االنفس واجلسد معً 
ي فتالمسو بالذاكرة وتستمتع بذكره، وىي يف للذاكرة فقط، كما ىو يف النفس عندما ترجو التمل

  .نفس الوقت تتأمل مع ذلك؛ ألهنا فارغة شلا تتوؽ إليو فهي تتأمل وذبادؿ يف آف واحد
؟ أال يكوف ىو اأوال ؽلتلك ىو لذة الذاكرة عندما يأمل باالمتالء وبرغم أنو يكوف فارغً ))      

   .(1)(( يف أمل يف الوقت عينو
كل من   ال يكوناف يف صدؽ دائم، فقد ؼلطئ بأف اللذة واألمل ايضً ويؤكد أفالطوف أ

 . (2)اللذة واألمل ىدفو الذي بو يتأمل أو الذي بو يتنعم
بدأ أنو ليبتهج قط ومل يبتهج برغم ذلك، أو بدأ أنو يشعر باألمل  اىل تقوؿ أف أحدً )) 

 .  (1)(( ومل يشعر بو مع ذلك

                                                                                     
   .322أفالطوف: "احملاورات الكاملة، زلاورة فيليبوس"، ص 1-

، ترمجة: وجورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر،  "0"، ج "تاريخ الفلسفة اليونانيةإميل برىييو: " 2-
   .036ـ، ص 0987، 0لبناف، ط –بَتوت 
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على أثر ظن كاذب واألمل كذلك، وكما أف الظن  اارً تتولد اللذة فينا مر  اكما أنو أيضً 
، كذلك ادللذات ال تكوف شريرة إال إذا كانت كاذبة، اعندما يغدو كاذبً  وفاشاًل  ايسمى شريرً 

وعلى اجلملة فالتحوالت العظيمة يف العناصر زبلق فينا اآلالـ وادللذات، أما التقلبات ادلعتدلة 
 . (2) أدلا والضئيلة فال زبلق البتة ال لذة وال

أنواع من احلياة، واحػدة قوامها اللذة وىي  التصور يفًتض أفالطػوف وجود ثالثةهبذا و 
 ئسارة، وأخرى أساسها األمل وىي مؤدلة وموجعة، وحياة ثالثة حيادية ال مؤدلة وال سارة، وؼلط

 . سلتلفتُتأولئك الذين يؤكدوف أف غياب األمل لذة؛ ألف انتفاء األمل ووجود اللذة من طبيعتُت
تلك اليت توصف بأهنا  عن الطبيعة احلقيقية للملذات إىل ويذىب أفالطوف عند حبثو

 . (3)ال ادللذات األكثر خفة اليت ربدث يف ادلرض وليس يف الصحة اواألكثر اتقادً  ااألكثر تطرفً 
أو لسنا زلقُت إذف، عندما نقوؿ: إنو إذا رغب شخص يف أف يرى ادللذات ))  
 . (4)(( ينبغي أف يذىب وأف يبحث يف حالة الصحة بل يف حالة ادلرض األعظم فال

؛ لكوهنا تظهر يف اخلالعة والفسق اإف ملذات ادلرض عند أفالطوف ىي األكثر عنفً 
أكثر منها يف االعتداؿ الذي توصف بو الصحة، ويكبح من خاللو ادلعتدلُت مجاح شهواهتم 

  .ورغباهتم
على  ات سبتلك ظاىر الواقع فقط، وال سبتلك وجودً كذلك يقوؿ أفالطوف بوجود ملذا

 
ً
وبدوف وعي،  ااإلطالؽ، وأخرى تكوف شلتزجة باآلالـ، وثالثة حقيقية يكوف الطلب عليها مؤدل

تلك اليت ؽلتلكها احلس مباشرة لكوهنا سارة وغَت مصحوبة بأمل، فهي ملذات األلواف اجلميلة 
 .واألشكاؿ احلسنة والروائح واألنغاـ

                                           
 

   .323أفالطوف: "احملاورات الكاملة، زلاورة فيليبوس"، ص 1-

  .325نفس ادلصدر السابق، ص 2-
3- Plato: Gorgias, P 463. 

   .339زلاورة فيليبوس"، ص ،أفالطوف: "احملاورات الكاملة 4-
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ىناؾ ملذات ادلعرفة اليت ىي عند أفالطوف غَت شلتزجة باألمل، وال ؽلتلكها إال  اضً وأي  
من الناس، فهي صنف ادللذات ادلتوازف الصايف، الذي ؼلتلف كل االختالؼ عن  االقالئل جدً 

صنف ادللذات ادلختلفة اليت ىي تتوّلد على الدواـ، وبالتايل فهي ليس ذلا وجود حقيقي على 
أجل سللوؽ ما، تتجدد بالتولد، ومن مث ال تكوف يف صف اخلَت، وإظلا ىي يف  أساس أهنا من

عن طريق  ؛صف اآلالـ والشرور الناتج عن ذلك الشخص الذي جعل من التوالد غايتو األمسى
  .على أساس أهنما ضّد لبعضهما ااختياره للتوالد والدمار معً 

مار بدؿ اختياره النوع الثالث من إف من ؼلتار ذلك إذف، فإنو سيختار التولد والد))  
  .(1)(( أنواع احلياة الذي ليس فيو ال لذة وال أمل، كما قلنا بل فيو األفكار األنقى ادلمكنة

عن ، اليت يتكشف لنا من خالذلا اخلَت، ىكذا ىي إذف ملذات ادلعرفة عند أفالطوف
غَت النقي، فالبد أف نشًتؾ يف طريق العقل الذي ظليز بو العلـو والفنوف عند التقاء النقي منو ب

، ومن مث طللطو بغَته من الفنوف الراسخة، لتصبح توليفة متجانسة من العلـو ىذا ادلزيج أواًل 
، والفنوف غَت الصافية اليت تتخذ مواضيعها من العلم الطبيعي االراسخة والعلـو األقل رسوخً 

 .لضرورهتا يف احلياة البشرية انظرً  ؛ادلرئي
لصادر من احلكمة والعقل، وبالتايل فال وجود فيو للملذات العظمى واألكثر إنو ادلزيج ا

اخلَت والوجود، بل ىي مزيج ادللذات احلقيقية والنقية  إىلاليت يتعذر معها كما قلنا الوصوؿ  ااتقادً 
 .(2)وغَت ادلشوبة باألمل، مزيج ادللذات اليت تصاحب الصحة واالعتداؿ ومن مث فهي مثل اآلذلة

ادللذات  لرفاقكما باإلضافة إىل ال ترغباف امتالؾ ادللذات األعظم واألكثر اتقادً ى))  
كيف نستطيع أف نفعل ذلك؟ آخذين بعُت االعتبار أهنا  احلقيقية؟ سيقوالف: دلاذا يا سقراط؟

                                                                                     
   .391زلاورة فيليبوس"، ص ،أفالطوف: "احملاورات الكاملة 1-

2- A.Zeller, Out Lines Of The Historg Of Greek Philosopy Tran  Slated b L.R.Palmer, 

P187.         
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اخلَت؛ إهنا ترىن أرواح الرجاؿ  إىلأصل عشرات اآلالؼ من ادلعوقات اليت سبنعنا من الوصوؿ 
وىي الدمار لألطفاؿ الذين ، الوجود إىلليت ىي مسكن لنا، إهنا تعوقنا من الوصوؿ جبنوهنا وا

يولدوف لنا بشكل عاـ، مسببة ذلم النسياف والالمباالة، لكن ادللذات احلقيقية النقية، اليت تتكلم 
تلك ادللذات اليت تصاحب الصحة واالعتداؿ،  افيمكنك أف تعتربىا من فصيلتنا، وأيضً  ، عنها
أمزج ىذه  -تذىب وكبها كل فضيلة كي تتبعها حيثما  تكوف مثل اآلذلة ولديها يف مواليت

سيكوف ىناؾ حاجة ماّسة لإلدراؾ يف أي شخص يرغب يف أف يرى ، ادللذات وال سبزج األخرى
  .(1)(( ادلزيج العادؿ اجلميل والتناسق التاـ، وليجد فيو ما ىو اخلَت األمسى يف اإلنساف ويف العامل

التصور تتألف احلياة األفالطونية، من العقل واحلكمة وما ؽلتزج معها من علـو  هبذا
 اوفنوف، ولذات حقيقية نقية وصادقة، ولكن مع ىذا فإّف أفالطوف مازاؿ يرى يف ىذا ادلزيج شيئً 

 ؟.  وف زلبوبا ومرغوبا من قبل اجلميعغلعلو أكثر قيمة، وبالتايل يك
اللذة؛ لكونو احلقيقة  إىلانسة للعقل منو إنو ذلك الشيء الذي يكوف أكثر رل

واالعتداؿ والتناسق واجلميل، اليت بدوهنا يكوف ىذا ادلزيج بال قيمة على اإلطالؽ أو ىو خليط 
 .(2)مشوش ومضطرب غللب الفوضى والدمار على مقتنية

من اللذة كعنصر من عناصر  اأكدت أنا أف العقل كاف أفضل بكثَت وأكثر امتيازً ))  
 .(3)(( اةاحلي

إف ىذه العناصر اليت يقصدىا أفالطوف، يكوف أوذلا االعتداؿ والتناسق، وثانيها 
ادلتناسق واجلميل والكامل، والعقل واحلكمة ىو ثالثها، والصنف الرابع يتشكل من اخلَتات اليت 
رأينا أهنا زبتص بالروح بشكل خاص، كما ىو يف العلـو والفنوف واآلراء الصحيحة األكثر 

                                                                                     
   .     369،371أفالطوف: "احملاورات الكاملة، زلاورة فيليبوس"، ص 1-
     .205أرسطو"، ص عزت قرين: "الفلسفة اليونانية قبل 2-

     .375"، صزلاورة فيليبوسأفالطوف: "احملاورات الكاملة،  3-
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ملذات الروح النقية، اليت  -اللذة، واخلامس ؼلص ادللذات غَت ادلؤدلة  إىلنسة للخَت منها رلا
، ويصطحب بعضها اآلخر احلواس   .يصطحب بعضها العلـو

إذف، على ىذا األساس تصور أفالطوف ملذات ادلعرفة، واليت تظهر لذة اخلَت األقصى 
مت يف تأمل ىذه ادلثل وىي تكشف عن  -لسفةوىذه ىي الف-يف معرفة ادلثل يف ذاهتا  عنده أواًل 

نفسها يف عامل احلس، مع حب وتقدير لكل ما ىو مجيل ومتسق، مث يف التزود بالعلـو والفنوف، 
  .يف التمتع بلذات احلس الربيئة والنقية، مع استبعاد كل ما ىو دنئ وخسيس منها اوأخَتً 

  :اخلامتة
 .رتماسك احللقات كٌل مرتبط باآلخالبناء األبستمولوجي لفلسفة أفالطوف م -0
إف غاية النشاط األخالقي عند أفالطوف غلب أف تقع داخل الفعل األخالقي ال  -2

ألنو صواب، فالفضيلة األخالقية ما ىي إال غاية  ؛نقـو دبا ىو صواب خارجو، ومن مث غلب أف
 .يف ذاهتا

نطلق من فهم عقالين إف الفضيلة اليت ينشدىا أفالطوف متمثلة يف الفعل احلق ادل -3
للقيم األخالقية، فمعرفة األخالؽ عنده غلب أف تكوف معرفة موضوعية وكلية جامعة تتجاوز 

 .حدود اإلنساف الفرد
الفضائل االعتيادية عند أفالطوف ما ىي إال وسيلة ضلو بلوغ الفرد للفضائل  -4

 .مصاؼ الفضائل الفلسفية  يستطيع أف يرتقى دفعة واحدة إىلالفلسفية، لكوف أف ىذا الفرد ال
األخالؽ عند أفالطوف ال ُتكتسب من خالؿ  أمثلة جزئية للسلوؾ األخالقي،  -5

أو من استقراء للفضائل كما سبارس، بل غلب أف تكوف ىناؾ غاية ُعليا تتحدد من خالذلا قيمة 
 .السلوؾ الفاضل واليت ىي )اخلَت األقصى(

ثالث فضائل، وذلك حبسب النفس  إىلمفهـو الفضيلة ينقسم عند أفالطوف  -6
 الشهوانية، الغضبية، العاقلة".ثالثة قوى: " إىلاإلنسانية اليت تنقسم ىي األخرى 

فضيلة القوة العاقلة تتمثل يف "احلكمة"، وفضيلة القوة الغضبية تتمثل يف  -7
 ة الشهوانية تتمثل يف "العفة"."الشجاعة"، وفضيلة القو 
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الطوف ىي اليت ذبمع كل فضائل النفس اإلنسانية يف فضيلة "العدالة" عند أف -8
 .وحدة واحدة، وذلك حىت يتحقق االنسجاـ التاـ فيما بينها

إذا ما ربققت الفضائل الثالث: "احلكمة، الشجاعة، العفة" للنفس اإلنسانية،  -9
حبيث خضعت الشهوانية للغضبية وأذعنت الغضبية للعاقلة، ربققت يف النفس خصاؿ االنسجاـ 

 .والنظاـ
ماىية اخلَت األقصى اليت ىي السعادة عند أفالطوف ال تتحقق إال من خالؿ  -01

 .معرفة وإدراؾ عامل ادلثل الذي ؽلثل الوجود احلقيقي
اخلَت عند أفالطوف يربز يف أربع صور: تكمن الصورة األوىل: يف اخلَت ادلناظر  -00

أما الصورة الثالثة فهي: ربقيق ىذه ادلثل  ،داتللمثل، والصورة الثانية: يف ربقيق ادلثل يف ادلوجو 
عن طريق العلم الصحيح، والصورة الرابعة: تندرج يف اخلَت الذي ىو اللذة اخلالية من األمل، ومن 
 خالؿ ىذه الصور األربع للخَت عند أفالطوف، تظهر صورتاف متعارضتاف لو، تتعلق األوىل

 لق بكل ما يتعارض مع وجود ادلثل.رة الثانية تتعبالوجود احلقيقي الذي ىو وجود ادلثل، والصو 
 

 
 
 

 املصادر واملراجع
 :املصادر :أوًل 

 -زلاورة ثياتيتوس  - زلاورة جور جياس"أفالطوف: )احملاورات الكاملة(، زلاورة اجلمهورية  -0
شوقي داود سبراز، األىلية للنشر  :، ترمجة"زلاورة فيليبوس -زلاورة ادلائدة  -زلاورة فيدوف 

  .ـ0994، 0: لبناف، ط -بَتوت ، لتوزيعوا
مطر، دار ادلعارؼ، القاىرة، أفالطوف: )زلاورة ثياتيتوس(، ترمجة وتقدمي: أمَتة حلمي  -2

  .ـ0986
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زلاورة اجلمهورية(، ترمجة ودراسة: فؤاد زكريا، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، أفالطوف: ) -3
 .ـ0974القاىرة، 

العربية: األب فؤاد جرجي  إىلة وتقدمي: ألبَت ريغو، نقلها أفالطوف: )زلاورة طيماوس(، ترمج -4
   .ـ0968افة واإلرشاد القومي، دمشق، بربارة، منشورات وزارة الثق

 :املراجع :اثانيً 
 :العربية واملرتمجة إليها-أ

دار ، أبوبكر زكي –عبداحلليم زلمود  :ترمجة، "ادلشكلة األخالقية والفالسفة" :أندريو كرسوف-0
  ."ب ت"، 2: ط ،القاىرة ،احلديثةالكتب 

والنشر، إميل برىييو: )تاريخ الفلسفة اليونانية(، ترمجة: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة  -2
  .ـ0987، 0: لبناف، ط -بَتوت 

(، ترمجة: عبد احلليم زلمود، أبوبكر زكي، لسفة اليونانية أصوذلا وتطوراهتاألبَت ريغو: )الف -3
 . "ب ت"، القاىرة، مكتبة العروبة

  ."ب ت"توفيق الطويل: )فلسفة األخالؽ(، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاىرة،  -4
، 8: زكي صليب زلمود، أمحد أمُت: )قصة الفلسفة اليونانية(، مكتبة النهضة ادلصرية، ط -5
  ."ب ت"
  .ـ0964، 4: ، طنهضة العربية، القاىرةعبد الرمحن بدوي: )أفالطوف(، مكتبة ال -6
، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، القاىرة، 0ج( عبد الرمحن بدوي: )موسوعة الفلسفة -7
 .ـ0984، 0: ط
ب "عزت قرين: )الفلسفة اليونانية قبل أرسطو(، مكتبة سعيد رأفت، جامعة عُت الشمس،  -8
  ."ت
، من 0سها وأعالمها(، جزلمد فتحي عبد هللا، جيهاف شريف: )الفلسفة اليونانية مدار  -9

  .ـ2113الكتب اجلامعية، القاىرة،  أفالطوف، دار ادللكة لنشر وتوزيع إىلطاليس 
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للنشر )تاريخ الفلسفة اليونانية(، ترمجة: رلاىد عبد ادلنعم رلاىد، دار الثقافة  وولًت ستيس: -01
 .ـ0984والتوزيع، القاىرة، 

 ، زلمد بدراف :ترمجة، حياة اليوناف ،8-7ج، 4مج ،"قصة احلضارة" :وؿ ديورانت -00
 ـ. 2110، مكتبة األسرة

: )تاريخ الفلسفة اليونانية(، مكتبة النهضة العربية، القاىرة، ط -02    ."ب ت"، 5: يوسف كـر
 :األجنبية -ب
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