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 ملخص البحث
مسلطني الضوء ، سنتناول يف هذا البحث حماسن التأويل عند الفالسفة افالطون امنوذجًا     

على اجلانب احلسن من فلسفة افالطون للوقوف على مدى االنسجام والتوافق بني افكاره 
متناولني بعض سريته ومؤلفاته وحماسن ، وما جاء به االسالم من تعاليم، الفلسفية احلسنة

 باب العقائد واالخالق واخلري .  تأويله يف
Abstract 

We will discuss in this paper the pros interpretation when 

philosophers Plato a model، highlighting the Hassan side of the 

philosophy of Plato to determine the extent of harmony and 

compatibility between his ideas philosophical good، and came 

with Islam's teachings ، partakers some of his biography and 

writings and the pros interpreted in the door of faith and morality 

and goodness 
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 حماسن التأويل عند الفالسفة افالطون أمنوذجا

 حمسن، واحدها: بعضهم قال: "سيده ابن قال البدن، من احلسنة املواضع وهي احملاسن،    
 ال مجع اللغويني ومجهور النحويني، عند احملاسن إّنما املعروف، بذلك وال بالقوي هذا وليس
 إليه لرّده واحد له كان فلو حماسيّن،: قلت حماسن إلي نسبت إذا: سيبويه قال ولذلك له، واحد

 . (1)"املساحمة على َحَسٌن: واحده إّن: يقال وإمنا النسب، يف
 وآِخره َمصرُيُه أي?" األمر هذا مآل شيء أي إىل: "يقال. وعاقبته األمر فآِخُر، التَّْأويلوأما    

 وامُلَدَد اآلجال يعلم ال: أي  (اللَِّه ِإلَّا َتْأِويَلُه َيْعَلُم َوَما): ثناؤه جّل قوله يف قالوا وكذا. وعقباه
 ال وعقباه األمر مآل أن فُأعلموا قالوه، ما امللة هذه مّدة يف قالوا القوم ألن ثناؤه، جّل اهلل إالَّ

 :الطبيب بن َعْبَدُة قال واملصري، العاقبة وهو" املآل" من الكلمة واشتقاق، ثناؤه جل اهلل إال يعمله
 تأويُل البني يوم قبل وِللّنوى...  َتَذكَُّرها أيام وِلأَلِحبَّة

 األعشى: وقال
 فَأْصَحَبا السِّقاب ِرِبِعيِّ َتّأوَُّل...  ُحبِّها َتَأوُُّل كاَنْت أنًّها على

 كالسَّقب فصار أْصَحَب، حتى َيْنُبت يزل ومل الِعَظم إىل فآَل قلبه يف صغريًا كان حّبها إن: يقول
 .(2)َصِحَبها أّمه استصحَبْته إذا أنه يعين أصحب، حتى َيِشبُّ يزل مل الذي

فلسَف يفلسف، َفْلَسفًة، ؛  (3)احِلْكمة، َأعجمي، َوُهَو الَفْيلسوف َوَقْد َتَفْلَسَف: الَفْلَسَفة   
فلسف الشيَء: فسَّره تفسرًيا فلسفيًّا، أي عرَّفه بِعلله وأسبابه  ،فهو ُمَفْلِسف، واملفعول ُمَفْلَسف

يٌَّة، َأْي: ُمِحبُّ اْلِحْكَمِة، والَفْيَلُسوُف: كلمٌة ُيوَناِن، (4)اعتماًدا على العقل "أخذ يفلسف األمور"
 يونانية كلمة فيلسوف كلمة، (5)ُسوَفا، َفْياَل: ُهَو اْلُمِحبُّ، وُسوَفا: َوُهَو اْلِحْكَمِة -َأْصُلُه َفْياَل 

 من كبري عدد مع العربية الكلمة دخلت احلكمة، حمب: األول ومعناها ،Philosoph مركبة
 (6)اإلسالمية احلضارة عصر يف العربية وعرفتها اليونانية، والثقافة احلضارة ألفاظ

 منزلة افالطون يف عصره :

وكان ذو تأثري واضح ، احتل مذهب افالطون الفلسفي الصدارة يف تاريخ الفكر االنساني   
وارهق من جاء بعده من املفكرين ، املعامل على خمتلف التيارات الفلسفية فيما تاله من عصور

وشرح آلرائه ومنهجه سواء يف السياسة ، ولعدة قرون يف التعليق على نتاجه الفكري الفلسفي
 . (7)ويرجع ذلك خلصوبة فكره وعمق آراؤه ، ام األدب ام االخالق
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ده ايضًا واىل جانب النزعة املنطقية الرياضية اليت متيز بها اسلوب افالطون الفكري جند عن   
مضيفًا للمنهج املنطقي الرياضي ، اجتاهًا اىل التصوف وممارسة احلياة الروحية يف اعال مراتبها

سواء اكان منهم املسيحيني ، وكان لذلك اثرًا كبريًا على املتصوفة فيما بعد، اجتاهًا صوفيًا عميقًا
وذلك باديًا يف كتاباته اليت ، ويعود ذلك اىل طفولته اليت امتازت بالتدين العميق، او املسلمني

 .(8)اثارت العاطفة الدينية امللتهبة ونشوء احلب واالميان باألسرار العميقة اليت ترمز لوحي اآلهلة
ومن ابرز خصائص افالطون )اجلدال املتسق( اي طريقة البحث اليت كان يتتبعها يف معاجلة     

 . (9)عند افالطون منطقا بعد  اال ان هذه الطريقة مل تكن قد اصبحت، املواضيع
 ق.م( :347-428حياة افالطون ) 

يعد وتلميذه ارسطو اشهر فالسفة العامل على امتداد تاريخ الفكر ، هو فيلسوف يوناني   
 ،واباه يدعى )آر ستون(، وكان من اسرة اثينية عريقة، ق.م(428ولد يف اثينا عام ) ، االنساني

كانت اخت ) خرميدس( عضو حكومة االقلية اليت حكمت اثينا عام ) ، وامه ) فريقتيونة (
 . (10)ق.م(404

ثم ُأطلق عليه اسم )فالطن( بسبب سعة ، كان االسم االصلي ألفالطون هو ) آرستوقلس(    
ونشأ يف بيت زوج امه تنشئة عالية تتناسب والثقافة الرفيعة اليت ، (11)جبهته وعظيم بسطته 

 . (12)حفلت بها أثينة يف عهد بكرليس ازهى العصور الفكرية يف تاريخ اليونان القدماء
؛ وبعد  (13)(408تتلمذ افالطون على يد معلمه سقراط عندما كان يف عمر العشرين عام )    

وبعد ، ومل حيتمل حضور شنقه، ذلك شاء اهلل ان حيضر افالطون حماكمة معلمه واستاذه سقراط
كما ويذكر انه ذهب يف عام ) ، ق.م(395ذلك سافر اىل ايطاليا ومنها اىل مصر حوالي عام )

رتح الذي باعه الحقًا يف سوق العبيد كونه مل يس، ليعيش يف بالط طاغية سرقسطة، ق.م(388
مما عرض افالطون لفقد حياته لوال أن فداه رجل يدعى ) أنيقريس( من العبودية ، ألفالطون

(14) . 
ق.م( عاد افالطون اىل اثينة وانشأ األكادميية بالقرب من ضريح البطل 388يف حوالي عام )    

اوربا  وكانت اول جامعة علمية يف، والذي اختذت االكادميية التسميه منه، ) أكادميوس (
اشتملت على مجيع فروع العلم واملعرفة من فلسفة ورياضيات وفلك وفيزياء وغري ذلك من 

 . (15)العلوم 
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وهو ما ميزها عن املدارس ، قصد تلك االكادميية شبان من كافة احناء اليونان وخارجها    
كونها كانت  ويسجل طالبه مذكراته اليت مل تنشر، وكان افالطون يلقي دروسه فيها، االخرى

على عكس ، ورمبا اراد حصر ذلك العلم للذين يفهمونه ويقدرون اهميته، موجهة للطالب
لتصل الينا كل تلك ، فقد نشرها واذاعها بينهم، احملاورات اليت كانت موجهة لعامة الناس

ر ويعد ارسطاطاليس اشه، احملاورات خال حماضراته ودروسه لطالبه اليت مل يصلنا منها شيء
وقام افالطون برحلة ثانية ، (16)ق.م( 367والذي التحق باألكادميية عام ) ، تالمذة افالطون

ليعود عام ، ق.م( اىل صقلية ايضا361ورحلة ثالثة عام )، ق.م( اىل صقلية367عام )
 (17) .ق.م(347ق.م( مواصال عمله يف االكادميية حتى وفاته عام )360)

 مؤلفات افالطون :

اما حماضراته ودروسه لطالبه ال ، اكدت كل املصادر على وصول حماورات افالطون كلها   
 .(18).ووصلت بعض االشارات من مذكراته عند تلميذه ارسطو، نعرف عنها شيئا

ويشري ابو زيد حنني بن اسحاق ، وما وصل من تلك االشارات يشوبها الغموض  
م ( اىل سبب عدم كتابة دروس وحماضرات افالطون هو اعرتاض افالطون 873هـ/260)ت

نفسه وطلبه من تالميذه وطالبه بعدم الكتابة والسماع شفاهًا كي يكونوا اكثر تركيزا وحفظا 
افالطن احلكيم نظر اىل بعض تالميذه وهو يكتب ما يسمع يف  فيقول" وقد بلغنا ان، وانتباها

صحيفة معه فأمره ان خيرقها وقال : احفظ بقلبك ما تسمعه ُأُذناك من احلكمة وال تتكل على 
ومن ، فكل علم ال يدخل مع صاحبه اىل احلّمام فليس بعلم، كتبها يف صحيفة فتعجزك طلبًا

 ادّون ما امسع من احلكمة ? فقال : ما اوثقك جبلود ذلك قول طماوس لسقراط : مَل ال تدعين
البهائم امليتة واكثر اتهامك للخواطر احلية كيف رجوت العلم من موضع اجلهل ويئست منه 

هل ، من عنصر العقل ? ويف اجلملة ِهب أن انسانًا لقيك يف طريق فسألك عن شيء من العلم
والنظر يف ُكتبك ?! فإن كان ال حتسن فالزم كان ُيحسن بك ان حتيله على الرجوع اىل منزلك 

ومن هذا نفهم أنه كانت جمالس الفلسفة خالية من الكتابة طلبًا للحفظ ولشحذ ، (19)احلفظ" 
 .(20)القرائح واالذهان واتباعًا لسنن سقراط وافالطون

احملاورات ويبلغ عدد تلك  ،ان ما وصلنا من حماورات افالطون ايضًا يشوب الشك نسبتها اليه
 :مخس وثالثون حماورة ميكن تقسيمها من خالل دقة نسبتها اىل افالطون على النحو االتي
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( مينوس، كليتوفون، ثياجس، احملاورات اليت مل ُيقر بصحتها بوجه عام وهي ) هريخس -1
 . (21)واليت ُيعتقد انها كانت ملؤلفني صغار يف القرن الرابع قبل امليالد 

، -آيون -  ، احملاورات اليت اختلف الباحثون حول صحتها وهي ) القيباوس االوىل  -2
 . (22)املراسالت (، ابينوس، هيباس االكرب، منكساسانس

يقبل الشك وهي اربع وعشرون حماورة على احملاورات املؤكد نسبتها ألفالطون بشكل ال  -3
الدفاع عن ، بروتوغوراس او السوفسطائية، هيباس األصغر او الزائف :( النحو اآلتي

الخس او يف ، خرميدس او يف احلكمة االخالقية، أفريطون او يف الواجب، ُسقراط
، يف اخلطابةجورجباس او ، بوتفرون او يف التقوى، لوسيس او يف الصداقة، الشجاعة

املأدبة ، اقراطلوس او يف استقامة امللوك، بوثيدميني او يف اجملادل، مينوس او يف الفضيلة
السياسة او يف العدل وتتألف من عشر مقاالت : ، فيدون او يف النفس، او يف احلب

، النواميس، ثائيتانوس، السوفسطائي، السياسي، فدرس، فيالبوس، برمنيذس، قريطيانس
 . (23) طيماوس (

 حماسن تأويل افالطون :

رغم عدم معرفة افالطون بوجود اهلل اال ان البادي على فكره هو  يف باب العقائد :  -1
فقد اثبت وجود اهلل جل جالله ، ادراكه بأن هلذا الكون راٍع يرعاه ويدبر شؤونه واموره

وذلك باديًا من خالل الزام افالطون باحرتام الدين يف مدينته ، وصلته بالعامل وعنايته به
َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ق قول اهلل تعاىل ))وهذا يواف، (24)الفاضلة 

  .(25) ((َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر َلَيُقوُلنَّ اللَُّه َفَأنَّى ُيْؤَفُكوَن
على عكس من سبقه من الفالسفة الذين بثوا اهلل ، كما أننا جند ان افالطون نبذ تعدد اآلهلة   

واملتطلع على كتابات ونصوص ، شيء كما قال طاليس :" ان كل شيء مملوء باآلهلة " يف كل
وانفرد عنهم افالطون اذ جعل اهلل امسا من ، هرقليطس جيده يقول : ان اهلل تعاىل اب كل شئ

وهذا ال خيالف  ، (26)فالعامل عنده اهلي ولكنه ليس اهلًا ، العامل وجعل العامل على صورة اآلهلة
( َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا 3( َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد )2( اللَُّه الصََّمُد )1ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد )قوله تعاىل ))

 . (28) ((َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصرُيوقوله تعاىل )) (27)((َأَحٌد
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 ،(29)لقول بوجود صانع اهلي حاصل يف ذاته على العلم والتأملكما اكد افالطون بضرورة ا    
وهذا يتوافق مع ، (30) وذهب اىل أن العلة يف خلق الكواكب من أجل أن تكون حاسبة للزمان

َهاِر ُمْبِصَرًة ِلَتْبَتُغوا َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنََّهاَر َآَيَتْيِن َفَمَحْوَنا َآَيَة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا َآَيَة النَّقول اهلل تعاىل ))
 . (31)((َفْضًلا ِمْن َربُِّكْم َوِلَتْعَلُموا َعَدَد السِِّننَي َواْلِحَساَب َوُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه َتْفِصيًلا

أما نظام الكون ، نظام الكون وحركته، استدل افالطون على إثبات وجود اهلل بدليلني     
والبد من منظم عظيم نظم هذا الكون ، فعنده أن هذا العامل ميتاز بنظام دقيق يف سّيره وهندسته

َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس وهذا يتوافق مع قول اهلل تعاىل ))، (32)العجيب وهو اهلل
 .( 33)(( ِه ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَآَياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَنَواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخََّراٌت ِبَأْمِر

؛ ما يتوافق مع قول اهلل  (34)اما حركة الكون ونظام هذه احلركة املعقدة اليت البد من مدبر هلا 
َواْلَأْمُر َتَباَرَك اللَُّه َربُّ َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخََّراٍت ِبَأْمِرِه َأَلا َلُه اْلَخْلُق تعاىل))

  .(35)((اْلَعاَلِمنَي
كونه حمسوس ُيدرك بواسطة ، وذهب افالطون اىل أن العامل ُمحَدث وليس سرمديًا    

فيعد اهلل هو اخلري وأنه هو ، وجند يف حماورة افالطون لطيماوس نزعة دينية واضحة، (36)احلس
، (37)وعن هذا اجلود ينشأ العامل، واخلري يقتضي الفيض واجلود، من يصدر عنه الوجود ألنه خري

 . (38)وأن اهلل هو الواحد فجمع بني الوحدانية واأللوهية
يعتقد افالطون أن الشعب ال ميكن أن يكون قويًا ما مل يؤمن باهلل وهو اله حي يستطيع أن  

وحيملها على االعتدال ، حيرك اخلوف يف القلوب اليت استولت عليها األثرة واألنانية الفردية
وفوق ذلك اذا اضيف اإلميان باهلل اإلميان ، يف نهمها وشرهها وبعض السيطرة على عواطفها

بوجود حياة ابدية يف اآلخرة ألن اإلميان باحلياة اأُلخرى ميدنا بالشجاعة يف مواجهة املوت 
 . (39)وحتمل موت احبائنا ويضاعف تسلحنا إذا كنا حنارب بأميان

وانكارها مجلة وفرادى جرمية ضد ، ان وجود اهلل وكماله عند افالطون حقائق ال ريب فيها    
 . (40)الدولة جيب أن يعاقب عليها القضاء

وذهب اىل فناء اجلسد ألنه ، واكد على خلودها، اهتم افالطون بالنفس  يف باب النفس :  -2
وقد اهتم ابن القيم اجلوزية مبوضوع ، (41واملركب يتالشى، يراه ذو طبيعة مركبة يف تكوينه

، فيذهب اىل أن الروح وحدها هي اليت خلدت، وتوافق رأيه مع رأي افالطون، النفس



 

 عشر الثامنالعدد  | 380

 حماسن التأويل عند الفالسفة )أفالطون إمنوذجًا(
 

:" حدثنا حممد بن احلسني حدثين  اما األجساد فقد بليت يف الرتاب ودليله يف ذلك قوله
حييا بن بسطام حدثين مسمع حدثين رجل من أل عاصم اجلحدري قال رأيت عاصم 
اجلحدري يف منامي بعد موته بسنتني فقلت : اليس قد مت قال : بلى  قلت: فأين انت 

انا ونفر من اصحابي جنتمع كل ليلة مجعة ، ? قال : انا واهلل يف روضة من رياض اجلنة
قال:  ،قلت: اجسادكم ام ارواحكم، صبيحتها اىل بكر بن عبداهلل املزني فنتلقى اخباركمو

 .( 42) هيهات بليت األجسام وأمنا تتالقى األرواح"
واملوت يقع على اجلسد ، ويعد افالطون أن املوت هو ختلص النفس وانفصاهلا عن اجلسد    

( اْرِجِعي ِإَلى 27َيا َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة ) : ((وهذا يتوافق مع قوله تعاىل، (43)دون النفس 
وهو ما ذهب ، (44)(((30( َواْدُخِلي َجنَِّتي )29( َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي )28َربِّكِ َراِضَيًة َمْرِضيَّةً )

وخروجها منها فإن ُأريد مبوتها  اليه مجهور املسلمني بأن موت النفوس هو مفارقتها ألجسادها
هذا القدر فهي ذائقة املوت وإن ُأريد انها ُتعدم وتضمحل وتصري عدمًا فهي ال متوت بهذا 

َوَلا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن واستلوا بقوله تعاىل ))، (45)احلال بل هي باقية بعد خلقها يف نعيم او عذاب
ويصل افالطون اىل القول :" فينا ، (46)((ْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَنُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواًتا َب

واجلسد يشبه العامل املنظور بينما النفس تشبه الشيء ، احدهما اجلسد واآلخر النفس، شيئني
الغري منظور ... ثم يرتفع مبستوى النفس اىل احلد الذي يستحيل معه رؤيتها وأنها تستخدم 

فاجلسم هو آلة ، كأداة لبحث مسألة ما بواسطة البصر او السمع او اية حاسة اخرىاجلسم 
 . (47)حينما يكون البحث بواسطة احلواس " 

 ،ويشبهه بالدخان، يؤمن افالطون اميانًا قاطعًا بأن اجلسد بعد موته مصريه االحنالل والتبدد   
، أما النفس فال تفنى فبعد مفارقتها اجلسد تذهب اىل عاملها األصلي حيث الصفاء واحلقيقة

م بأن لكن افالطون ال يسل، وتسكن جبوار اله آخر حكيم، العامل غري املنظور النبيل الطاهر
مصري النفوس مجيعًا هو واحد بل يفرق بينها على أساس ما فعلته عندما كانت يف سجنها 

 .  (48)اجلسد 
والقوة ، والقوة الغضبية، القوة الشهوية، كما يقسم افالطون النفس اىل ثالث اقسام او قوى   

 النُُّفوُس َفَكاَنْت . "( 49)ي باملعنى الظاهر، وهذا التقسيم ال يتعارض مع الدين االسالمي، العاقلة
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 َوُأْخَرى َشَجاَعٍة َذاَت َوَنْفًسا َطيَِّبًة، َوُأْخَرى َخِبيَثًة َنْفًسا َوَجْدَناَها َوَكَذِلَك َكِثرَيًة، َتَعاَلى َنصَّ َكَما
 .(50)َغْيِرِه " َنْفِس َغْيَر َنْفًسا َحيٍّ ِلُكلِّ َأنَّ َيِقيًنا َفَصحَّ َجاِهَلًة، َوُأْخَرى َعاِلَمًة َوُأْخَرى ُجْبٍن، َذاَت

ويرى افالطون أن الفضيلة هي سيطرة اجلانب العقلي من النفس على جانيب الشهوة    
والغضب ، فالعدل هو حتقيق فضيلة العقل واحلكمة هي ضبط الشهوة بالعفة، والغضب
( َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها 7َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها )وذلك يتوافق مع قول اهلل تعاىل ))، (51)بالشجاعة
 .  ( 52)((( َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها9( َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّاَها )8َوَتْقَواَها )

 : تأويله يف باب احملبة واألخالق واخلري -1
يعتقد افالطون أن النفس هي اليت متيل وتتوق وتنحرف وتنفر فهي احملركة  تأويله يف احملبة : 

 َفَما جمندة، جنوٌد اْلَأْرَواح" . وهذا يتوافق مع قول النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم : (53)للجسد 
وليس ويرى ابن حزم أن علة احلب هي الروح ، (54)" اْختلف ِمْنَها تناكر َوَما ائتلف، ِمْنَها تعارف
 .(55)اجلسد

، مر معنا قبل قليل تقسيمات افالطون للنفس االنسانية ) العاقلة  تأويله يف األخالق :   
وهذا يتطابق مع تقسيم ابن حزم لفضائل النفس وهي العدل والفهم والنجدة  ،والشهوانية(، والغضبية
فالفهم فضيلة القوة العقلية والنجدة فضيلة القوة الغضبية واجلودة فضيلة القوة الشهوانية ، واجلودة

(56) . 
جه باألشياء إن افالطون قد اثنى على اخلري بقوله :" باعتباره العلم األمسى وامتزا  تأويله يف اخلري:

ويقصد بأن اخلري هو العلة الكلية لكل ما ، (57)العادلة وسائر االجسام املخلوقة جيعلها نافعة ومفيدة"
وهو ايضًا املاهية ذاتها وعلة الوجود وعلة الواقع ، هنالك من امور حسنة وأنه العلم وعلة احلقيقة

اذ يرى أن اخلري هو ، وهنا جند أن اخلري يف فلسفة افالطون هو عني ما ذهب اليه معلمه ُسقراط، (58)
 . (59)والغاية من كل عمل اخالقي هي حتقيق السعادة، ألنه حيقق النفع لإلنسان، السعادة

اجملاهدة كذلك جند أن افالطون حيارب الشهوة اإلنسانية ويرى ضرورة حماربتها واماتتها عن طريق    
وهذا اتباعًا لقول معلمه ُسقراط ، وفعل ذلك حيقق اخلري عنده، والرياضة وتتبع حياة الزهد يف احلياة

 . (60):" إن املوت ملهم الفالسفة ونقطة البدء وغاية الفلسفة "
وهي صورة الزهد يف احلياة ، ومن ذلك تتضح لنا الصورة االوىل للخري األعلى عند افالطون   

بال على املوت وهذا يعين إماتة كل العالئق املتصلة بالوجود احلسي من أجل خلوص النفس واالق
ويذهب افالطون اىل أن فعل اخلري وعدم ارتكاب الظلم مهما جرى على ، (61)اىل حياة الصورة 
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، ومن أجل هذا فخري لإلنسان أن يتحمل الظلم من أن يرتكب الظلم، االنسان من أمل هو اخلري الدائم
 .( 62)ويرى بوجوب أن يكون احلكام فالسفة يعملون اخلري ويزيدونه ارادة صادقة 

جند أن افالطون يف حديثه عن الدولة الفاضلة يوجب اختيار الذرية   تأويله يف اختيار الذرية :
، ويرى ضرورة أن يكون األوالد يف دولته صاحلني من ابوين صاحلني، وغاىل يف ذلك كثريًا، الصاحلة

واذا وجد اطفال فاسدين يرى بوجوب التخلص ، ويرى حرمان األب الفاسد من االجناب والتناسل
 . (63)وهذا جيعل املدينة فاضلة ، منهم

قد رفض زواج ف، حدد افالطون نوع الزواج الذي جيب أن يسود دولته ويكون فاضال كفضوهلا   
وأن هذا الزواج جيب أن يقوم باستشارة وموافقة الدولة ، وأكد على الزواج احلقيقي املفرد، الشيوع

ويرى بزواج افضل ، ومنع افالطون تزاوج األقارب يف دولته كونه يؤدي اىل إضعاف النسل، (64)
وهذا ما تعرفت عليه العرب ، وهذا ما يتوافق مع شريعة االسالم، (65)الرجال من أفضل النساء 

 َبَناُت: اْلَعَرِب ُحَكَماِء ِمْن َرُجٌل َقاَل: َقاَل اأَلْصَمِعيُّ؛ نا: َقاَل َعِليٍّ؛ ْبُن َأْحَمُد نا: احلكماء كما ورد "َقاَل
 َوال اْغَتِرُبوا: َتُقوُل َواْلَعَرُب. َأْعَجِميٍَّة َكاْبِن اأَلْبَطاِل رؤوس ضرب َوَما َأْنَجُب، َواْلَغَراِئُب َأْصَبُر اْلَعمِّ

وكذلك اكد النيب عليه الصالة ، (66)اأَلْوالَد" َيْضِويَن اْلَقَراِئَب َفِإنَّ ؛( اْلَغَراِئِب ِفي اْنِكُحوا: َأْي) َتْضُووا
 . (67)َوالصَّاِلَحاِت" اِلِحنَيالصَّ فقال : "َأْنِكُحوا ،والسالم بزواج الصاحلني من الصاحلات

مجعنا بعضًا من مقوالت افالطون األدبية ذات املسحة الدينية    التأويل يف مقوالته األدبية :
فنراه يقول :" سوء اخللق يفسد العمل ، والرتبوية واألخالقية واليت ال تتعارض ومنهج الدين االسالمي

 ُسوَء وهذا يتوافق مع قول النيب عليه الصالة والسالم يف احلديث " ِإنَّ، (68)كما يفسد الصرب العسل "
 . (69)اْلَعَسَل"  اْلَخلُّ ُيْفِسُد َكَما اْلَعَمَل ُيْفِسُد اْلُخُلِق

ويف موضع آخر يقول :" أن العلم ال يفنيه االقتباس ولكن ُبعد اجلاهلني له سبب عطبه فإياك والبخل  
َن اْلَبيَِّناِت َواْلُهَدى ِمْن َبْعِد ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلَنا ِموهذا يتوافق مع قوله تعاىل )، (70)مبا تعلمه " 

وعلى ذلك حث رسول اهلل ، (71)( َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب ُأوَلِئَك َيْلَعُنُهُم اللَُّه َوَيْلَعُنُهُم اللَّاِعُنوَن
 َكَذَب َوَمْن َحَرَج، َوَلا ِإْسَراِئيَل َبِني َعْن َوَحدُِّثوا آَيًة، َوَلْو َعنِّي َبلُِّغوا عليه الصالة والسالم بقوله :"

 . (72)النَّاِر "  ِمَن َمْقَعَدُه َفْلَيَتَبوَّْأ ُمَتَعمًِّدا، َعَليَّ
وإمنا اإلحسان أن ، يقول افالطون :" ليس اإلحسان أن حتسن اىل من أحسن اليك فإمنا ذلك مكافأة   

َوَلا َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوَلا السَّيَِّئُة اْدَفْع وهذا يتوافق مع قول اهلل تعاىل : )، (73)حتسن اىل من أساء اليك " 
اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي وقوله تعاىل : )، (74)(ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم

 . (75)( ُن َأْعَلُم ِبَما َيِصُفوَنَأْحَسُن السَّيَِّئَة َنْح
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وهذه مقوالت اخرى ألفالطون مل جندها ختالف الشريعة االسالمية وهي : " ما معي من فضيلة    
اْلِعْلِم "  ِنْصُف َأْدِري وعن هذا يعرب االمام الشعيب بقوله :" َلا، (76)العلم ااّل علمي بأني لست بعامل "

وعن ذلك قال رسول اهلل عليه ، (78)وقوله " اذا ابصرت العني الشهوة غين القلب عن االخبار" ،(77)
 ُيَصدُِّق َواْلَفْرُج التََّمنِّي، اْلَقْلِب َوِزَنا النََّظُر، اْلَعْيِن َفِزَنا َيْزِني، َواْلَقْلُب َتْزِني، الصالة والسالم :" اْلَعْيُن

 . (79) " ُيَكذُِّبُه َأْو ُهَناِلَك َما
ومما ورد عن افالطون أنه شاهد رجل يكثر الكالم ويقل السماع فقال له :" يا هذا انصف ُأذنيك    

وعن كثرة الكالم ، (80)فأن اهلل امنا جعل لنا اذنني ولسان واحدًا لنسمع ضعف ما نتكلم"، من فيك
 .(81)اْلَأْكِل "  َوَكْثَرُة اْلَكَلاِم َكْثَرُة اْلَقْلَب ُتَقسَِّياِن َخْصَلَتاِن يقول بشر بن احلارث:"

ووردت ، (82)وقال افالطون عن املواساة واهلم :" من مل يواس اإلخوان عند دولته خذلوه عند فاقته"   
ومنها انه وصف شهر رمضان بشهر املواساة والعيش ، احاديث كثرية عن النيب عليه الصالة والسالم

 َفَرَض َشْهٍر َأْلِف ِمْن َخْيٌر َلْيَلٌة ِفيِه ُمَباَرٌك َشْهٌر َعِظيٌم َشْهٌر َأَظلَُّكْم وهمومهم فقال :" َقْدحياة الفقراء 
 ِفيَما َفِريَضًة َأدَّى َكَمْن َكاَن اْلَخْيِر ِمَن ِبِخْصَلٍة ِفيِه َتَطوََّع َفَمْن، َتَطوًُّعا َلْيِلِه ِقَياَم َوَجَعَل ِصَياَمُه اللَُّه

، اْلَجنَُّة َثَواُبُه َوالصَّْبُر، الصَّْبِر َشْهُر َوُهَو، َفِريَضًة َسْبِعنَي َأدَّى َكَمْن َكاَن َفِريَضًة ِفيِه َأدَّى َوَمْن، ِسَواُه
 َوَمْغِفَرٌة َرَقَبٍة ِعْتُق َلُه َكاَن َصاِئًما َفطََّر َمْن، ِفيِه اْلُمْؤِمِن ِرْزُق ُيَزاُد َشْهٌر َوُهَو، اْلُمَواَساِة َشْهُر َوُهَو

 َفطََّر َمْن الثََّواَب َهَذا اللَُّه ُيْعِطي: »َقاَل الصَّاِئَم ُيَفطُِّر َما َيِجُد ُكلَُّنا َلْيَس اللَِّه َرُسوَل َيا: ِقيَل، «ِلُذُنوِبِه
 ِمْن اللَُّه َوَسَقاُه ِلُذُنوِبِه َمْغِفَرٌة َلُه َكاَن َصاِئًما َأْشَبَع َوَمْن َماٍء َشْرَبِة َأْو َتْمَرٍة َأْو َلَبٍن َمْذَقِة َعَلى َصاِئًما

 َوُهَو، َشْيًئا َأْجِرِه ِمْن َيْنُقَص َأْن َغْيِر ِمْن َأْجِرِه ِمْثُل َلُه َوَكاَن اْلَجنََّة َيْدُخَل َحتَّى َيْظَمُأ َلا َشْرَبًة َحْوِضي
النَّاِر  ِمَن اللَُّه َأْعَتَقُه ِفيِه َمْمُلوِكِه َعْن َخفََّف َوَمْن، النَّاِر ِمَن ِعْتٌق َوآِخُرُه َمْغِفَرٌة َوَأْوَسُطُه َرْحَمٌة َأوَُّلُه َشْهٌر

"(83) . 
كذلك قال افالطون لرجل رآه مهمومًا ملصيبة املت به وغمته :" لو أخطرت ببالك ما فيه الناس من    

ويف مرض النيب عليه الصالة والسالم قبل موته وقف يهون على الناس ، (84)انواع املصائب قل غمك" 
 النَّاُس َأيَُّها َيا :" فقال، مصائبهم ويذكرهم أن اعظم مصيبة ستصيبهم هي وفاته عليه الصالة والسالم

 ُتِصيُبُه الَِّتي اْلُمِصيَبِة َعِن ِبي ِبُمِصيَبِتِه َفْلَيَتَعزَّ ِبُمِصيَبٍة، ُأِصيَب اْلُمْؤِمِننَي ِمَن َأْو النَّاِس، ِمَن َأَحٍد َأيَُّما
 . (85)ُمِصيَبِتي" ِمْن َعَلْيِه َأَشدَّ َبْعِدي ِبُمِصيَبٍة ُيَصاَب َلْن ُأمَِّتي ِمْن َأَحًدا َفِإنَّ ِبَغْيِري،

ينصحهم بعدم اجبار االبناء على آداب اآلباء كون ، وذهب افالطون خياطب اآلباء وتربية االبناء   
، (86)الزمان خيتلف  اذ يقول :" ال تقصروا اوالدكم على آدابكم فإنهم خملوقون لزمان غري زمانكم "
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 َوَيسُِّروا َعلُِّموا، فقال عليه الصالة والسالم :"، وليس األبناء فقط وهذا منهج االسالم مع كل اجملتمع
 .(87)"َفْلَيْسُكْت َأَحُدُكْم َغِضَب َوِإَذا، ُتَنفُِّروا َوَلا َوَبشُِّروا، ُتَعسُِّروا َوَلا
بقدر ، وهنا يف ختام هذا البحث ال يعتقد القارئ أننا من املدافعني او املتأثرين بشخصية افالطون  

دون مساوئ ، اتباع املنهج العلمي املنصف الذي تناول جانبًا من الفلسفة اال وهو حماسن تأويلها
واحلمد ، وللقارئ أن يتتبع مساوئ التأويل لدى افالطون كونها كثرية ويطول املقام لذكرها، تأويلها

ونستغفر اهلل العظيم ، هلل والصالة والسالم على نبينا حممد خري خلق اهلل وعلى اله وصحبه ومن وااله
 ونتوب اليه. 

 

 اخلامتة

 وقد تبني لنا: ، أمنوذجا استعرضنا موضوع حماسن التأويل عند الفالسفة افالطون   
 واالحداث السياسية.، ان حياة افالطون كانت مليئة باملغامرات واجملازفات  -
وما وصلنا من نتاجاته فقط حماوراته مع اجملتمع دون نتاجه العلمي وما درسه لطالبه   -

 ، يف األكادميية
افالطون كان صاحب فكر ديين فلسفي يتطلع يف خلق هذا الكون ليدرك  كما تبني ان -

 ، ان له خالق ينظمه
وكان ذو شخصية متدينة ومتصوفة وتؤكد على اجلانب الرتبوي واألخالقي يف بناء  -

 اجملتمع 
، وحول الزواج وتكوين االسرة، وله كالم مجيل يف الروح واجلسد والعالقة بينهما -

وأخر دعوانا نسأل اهلل أن نكون من ، ارئ تتبعها يف ثنايا البحثوللق، وحول اخلري
 املنصفني .
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