
 

 

 أدلة وجود اإلله عند أفالطون نقد اإللحاد و  -3-أفالطون 
 لحاد وغقمة الدلة على وجود اإلله: مقد افسنتناول في هذه المحاضرة محورين

 أواًل نقد اإللحاد
اإللحاَد  الجبار هاجم بقوة عقله الفلسفي ؛حرًبا على اإللحاد والملحدينكان أفالطون 

والمالحدَة من فالسفة عصره. فبعد أن صار الفكر اإللحادي ظاهرًة في عصره قرر أفالطون أن 
 . والدليل العقلي.بالحجة   االجتماعية يواجه هذه الظاهرة الفكرية

في الوقت ذاته ُيعد أفالطون مصلًحا دينيًا؛ هاجم بشدة المخازي التي ُترتكب باسم الدين، وأقام  
وجود اإلله، وصلته بالعالم وعنايته به على أسس فلسفية، وأوجب وجود الدين في الدولة، وأمر 

. وهو البداية والوسط والنهايةته د كان اإلله في فلسف. ولقباتباع تعاليمه وإقامة الشعائر واحترامها
هو مقياس  -بروتاجوراسوليس اإلنسان كما قال الفيلسوف السوفسطائي  -اإللهقد نادى بأن "

 ."اإلله يمسك بيديه أول ونهاية ووسط كل الكائنات. وأن "" جميًعا األشياء
(، تستعمل كثيرًا كمصطلحات ُيساء godless" )كافرو" (atheist" )ملحد"مازالت كلمات 

 .عند أفالطون ، ولذلك علينا أواًل أن نحدد مفهوم اإللحاد استخدامها
" القوانيننجده في المقالة العاشرة من كتاب " عند اإلغريق القدماء أول تحليل لمعنى اإللحادإن 

 لإللحاد: أنماطحيث يذكر ثالثة  ،وهو من آخر ما ألف أفالطون وُتُوف َِّي دون أن يتمه، ألفالطون 
 أنماط اإللحاد الثالثة:  

 إنكار أن يكون هناك آلهة من أي نوع،أي  اآللهة، وجود األول عدم االعتقاد في -1

بان هناك آلهة  والثاني االعتقاد بوجود اآللهة مع إنكار العناية اإللهية بشئون البشر، -2
ينكرون العناية ولكنهم يقفون موقف الحياد الكلي إزاء سلوك البشر، أي هؤالء الذين 

  اإللهية.

  .االعتقاد بأن اآللهة يمكن الفوز بعطفها بما يقدم لها من َمَلق الصلوات والقرابين -3

 المبدأ القائل بوجود آلهة، وأنهم يمارسون حكًما على أفعال العباد، وأن غير التائبين
بمجرد رشوته من غالظ القلوب، يستطيعون اإلفالت من القضاء اإللهي  والمذنبين

 كما قال الشاعر العربي القديم "صلى وصام ألمر كان يطلبه! لصلوات وتقديم القرابين.با
 وهذا النوع الثالث هو أسوأ أنواع اإللحاد بنظر أفالطون.

 أدلة وجود اإلله أو اآللهةثانًيا: 



 

 

منكري اآللهة، من السوفسطائية وغيرهم، هي التي أدت إلي ظهور  أفكارَ  من الواضح أن  
 . فلم يبرهن الفالسفةُ عند أفالطون  عند سقراط ثم بشكل أكثر تركيزًا ودقةً  براهين وجود األلوهية

ضرورًيا إال في  لم يصبح   ألن هذا البرهانَ أو اآللهة في العصور المبكرة على وجود اإلله، 
 .صراحةً  فيها ذلك الوجودُ  نكرَ أُ  التي اللحظةِّ 

ألفالطون أول محاولة متكاملة إلثبات وجود اآللهة بالطرق العقلية.  القوانين"ُتعد محاورة "
 وفي ذلك يقرر أفالطون بيقين رجل شديد اإليمان:

 " إن اآللهة ليست وهًما، بل هي أكثر الحقائق تأكيًدا. ووجودهم فوق أبعد ظالل الشك"
مسألة التفكير في اآللهة، هي  -وإن كنت تظنها تافهة جًدا -و" أعظم هذه المسائل 

 .  "تبًعا لذلك التفكير حسنةً  والعيش عيشةً 
الفلسفة " :في محاورتي الجمهورية وثياتيتوس الفلسفة عند أفالطون  يتعريفأحد بل إن هذا هو 

". ويمكن أن معرفة المثل"هي  للفلسفة والتعريف الثاني ."التشبه باإلله قدر الطاقة اإلنسانيةهي: 
ا واحدًا فمعرفة المثل تنتهي بنا إلى معرفة "مثال المثل: مثال الخير شمس العالم المعقول نعدهما تعريفً 

فكما يقول فيرنر ييجر أول ما يستحق اسم اإلله هو مثال  الذي تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة.
  الخير. مع أن أفالطون لم ينص على التوحيد بين مثال الخير واإلله.

أجابه  ".آلهة في الحقيقةإلهًا أو "أقنعونا بالبرهان الكافي أن هناك  وإذا ما تساءل أحٌد:
ومن هذه األدلة التي أقامها أفالطون على . العقلية على وجود اإلله األدلةالطون بالعديد من أف

 :اآلتية األدلة الخمسةوجود اإلله نذكر 
  :دليل النظامالدليل األول 

ل ة  ل ة، واإلله هو عِّ إن العالم يمتاز بالنظام، وبخاصة عالم السماء، وال بد لهذا النظام من عِّ
ألن اإلله لما أراد أن تكون جميع األشياء جيدة، وأال "الم، أو هو مهندس الكون: النظام في الع

يكون شيء منها خبيًثا، تناول بعد هذا التصميم كل ما كان مرئًيا غير هادئ، ال بل مضطرًبا 
ومصطخًبا ومشوًشا، ونقله من الفوضى إلي النظام، معتقًدا أن حالة النظام أفضل على كل وجه 

"علينا أن نفكر في األرض، والشمس،  فوضى". ويقول أفالطون موضًحا هذا الدليل:من حالة ال
والكواكب، وفي كل شيء، بل والنظام المدهش والجميل، وبما يحمل من فروق بين الشهور 

 والسنين". فكل هذا النظام ما هو إال دليل قوي على وجود اإلله.
  :دليل الحركةالدليل الثاني 

سبق أفالطون أرسطو بهذا البرهان للتدليل على وجود اإلله بإثبات الحركات وأنواعها وأنواع 
عشر: الدائرية، والمستقيمة، والمتدحرجة، واالنضمام، واالنفصال، ثم  -عند أفالطون  -الحركات



 

 

يولد ثالث حركات رياضية يسميها تدفًقا أو سيالًنا، تدفق النقطة فيتولد الخط، تدفق السطح الذي 
الجسم، ثم الحركة التي تحرك غيرها من األشياء، والعاشرة الحركة التلقائية التي تحرك ذاتها وهي 
النفس. وكل ما يتحرك بذاته فهو ذو نفس، وكل ذي نفس فهو حي، كالنبات والحيوان. ولما 

كة كانت األجرام السماوية تتحرك بذاتها، ففيها نفس، وهي حية، وهناك النفس األولى المحر 
، والنفس هنا بمعنى العقل، ألن العقل هو اإللهي الحي بالذاتللسماء، والتي يسميها أفالطون 

الشريف؛ والعقل هو الذي يبث النظام في حركات السماء. وهذا العقل هو الذي يجب أن يعتقد 
 كل إنسان أنه إله. 

  :فاِعلةالِعلَّة البرهان الدليل الثالث 

ل ة. وعند أفالطون نوعان من العلل: إن كل ما يوجد بعد أن لم يك ن ال بد لوجوده من عِّ
النوع الضروري والنوع اإللهي:" يجب أن نميز بين نوعين من العلل، النوع الضروري والنوع 
اإللهي، كما وجب أن نستقصي النوع اإللهي في األمور كافة، القتناء حياة سعيدة بمقدار ما 

"إن  ويقول أفالطون: النوع الضروري فيفرض البحث عنه". تستطيع طبيعتنا إلي ذلك سبياًل. أما
ل ة" ويقول:  ل ة، ألن من المستحيل أن شيًئا أيا كان ينشأ بدون عِّ كل ما ينشأ، ينشأ ضرورة بفعل عِّ

ل ة( هو سابق بطبيعته على ما يُ " إن ما ينتِّ  نتج )أي المعلول(. ويقول أيًضا: "وإًذا توجد ج )أي العِّ
ل ما لم يكن سابًقا". ومعنى هذا كله أن نشوء المعلوالت عن العلل يبرهن على قادرة على فعقوة ٌ 

ما لم يكن موجوًدا، فإذا ثبتت هذه القوة  دَ على قوة في إمكانها أن توجِّ  أن تلك العلل مشتملةً 
 . .االيجابية وجب أن يكون هناك كائن متصف بهذه القوة الموجدة وهذا الكائن هو اإلله

  :ن اإلجماعبرهاالدليل الرابع 

على وجود  -من يونانيين وغير يونانيين -يرى أفالطون في إجماع األمم السابقة والحالية
"إن كل الجنس البشري، من اليونانيين، وغير  اإلله دلياًل حاسًما وبرهاًنا مؤكًدا على وجوده:

، إذ أنه الطبيعيبالبرهان وهذا البرهان يسمى أحياًنا  اليونانيين بالمثل يعتقد في وجود اآللهة".
مأخوذ من فطرة الناس وإيمانهم العام الذي ال يتزعزع بوجود قوة عظمى تسيطر على هذا الكون، 
وتسيره طبًقا لما تريد وكيفما تشاء. وقد أخذ الفالسفة من هذا اإلجماع لدى الناس هذا اإليمان 

، حينما قال: إن واقعة الفطري. وقد قال أفالطون بهذا البرهان في الكتاب العاشر من القوانين
 في وجود اآللهة من البراهين المؤكدة على وجودهم بالفعل. وغير اليونانيين اليونانييناعتقاد كل 
 :برهان "نظرية الُمُثل الدليل الخامس 

لدى غير  -الدكتور مصطفي حسن النشاركما يقول بحق  -وثمة برهان آخر ال نجده
وهذا هو المردود  من فلسفته وهو نظرية الُمُثل.أفالطون من الفالسفة، إذ أنه مرتبط بجزء مهم 



 

 

وس مشيًرا إلي هذا يويقول أفالطون في تيما العملي لنظرية المثل وهو المردود الالهوتي.
قد صنع  العالمِّ  "ومن جديد ال بد أن يبحث أيًضا بشأن العالم هذا األمر التالي: مهندُس  البرهان:

يا ترى بالنظر إلي أي من المثالين، أبالنظر إلي المثال الثابت غير  (الديمورجوس) العالم
ل واضح لكل عاق  ؟(العالم كما هو عليه) بالنظر إلي المحدث، أم (مثال العالم في ذاته)المتحول

 . كان ينظر إلي المثال األزلي" الصانع الديمورجوس أو مهندس العالم  أن
ويستمر أفالطون في بيان برهانه مؤكًدا أن منشئ العالم أو صانعه قد أنشأه محاواًل أن  

الثابت الكامل، وذلك المثال هو الكائن الذي ال يشوبه نقص في حين أن  يكون شبيًها بهذا المثال
 .كائنات األخرى ناقصة بالنظر إليهجميع ال

نع بواسطة الصانع شبيًها بالنموذج فالعالم المرئي إًذا لدى أفالطون عالم حي، وقد ُص 
  خالق بين الُمُثل.المثال الحي ال الذي هو هالخالد

هكذا انتقد أفالطون اإللحاد وأقام األدلة على وجود اإلله. ولم يكتف باألدلة العقلية وحدها 
 يبدؤون ؛ كثيًرا ما تتكرر لدى المفكرين الذين (نفسية) سيكولوجية لقد ألمح أفالطون إلي ناحية بل

حياتهم كملحدين منكرين لوجود أي إله ومع تقدمهم في العمر، واقترابهم من الموت، يتراجعون 
من إلحادهم، أو على األقل يؤمنون بقوة  ويتبرؤون عن أفكار شبابهم الثورية ويعلنون خطأهم 

ولو لم يكن هذا الوجود اإللهي متطابًقا مع تصور األديان ما، حتى  إلهية ووجود إلهي من نوع  
جان  الفيلسوف الفرنسي هو الحديثالتي نشأ عليها أقوامهم. والمثال األكثر بروًزا في عصرنا 

وهو مجرد مثال لهذه الناحية الذي رجع عن إلحاده آخر عمره كما قيل وروى عنه. ، بول سارتر
 من الزمان. قرًنا وعشرينَ  خمسة  ذ ها أفالطون منالسيكلوجية التي لمحَ 

ويمكن أن نقول إن أفالطون نجح إلى حد كبير في مواجهة هذه الظاهرة؛ مستكماًل مسيرة 
ووجود العالم االخر؛ وممهدًا الطريق أمام  النفس،، الذي دلل على خلود سقراطأستاذه العظيم 

  ليضع التأسيس األخير للثيولوجيا الفلسفية اليونانية. أرسطوتلميذه 
 
 
 

 


