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 أفلوطين في فلسفة   ر   والش   الل   ه  
 *د. ثائر علي الحلاق                                       

 فاتحة البحث:
الصوري في مقدمة  فرفوريوس :إلا ما كتبه تلميذه أفلوطينلم يبق لنا من سيرة 

غموض هذا الفيلسوف ل عليها جميع من ترجم له، وزاد في ، لذا عو  (1)التاسوعة الأولى
يوس-وكان لا يبوح بأموره الشخصية،  اأنه كان كتوم   يخجل من  -كما يرى فرفور

عن أسلافه  افسية كانت تمنعه من أن يذكر شيئ  وهذه الحالة الن ،وجوده في جسد
 صنع له تمثال.يرسمه أحد، أو أن ي   أنرفض كما ، (2)ووطنه

( ا)أسيوط حالي   في صعيد مصر -تينوقيل بعدها بسنة أو سن-م( 302) :لد عامو
وبداية أخرى  ؛كان يمثل انتهاء حضارة قديمة ،من أبوين رومانيين في عصر مضطرب

للفلسفة إلا في الثامنة والعشرين من عمره بعد يلتفت طافحة بثقافات شرقية متنوعة، لم 
ية الذين عاصروه، ل كنهم اتصل بمعظم معلمي ا ثم ، أمونيوستعرفه على  كما -لإسكندر

الذي كان سائدا  آنذاك، وله تنوع الثقافي من ال ام ينالوا رضاه، وقد استفاد كثير  ل -يبدو
 فرفوريوسوتلميذه  أمونيوسبالدعوات النصرانية؛ فقد كان أستاذه  -اأيض  -صلة 

مركبا  والناظر في تاسوعاته يشعر بأنه يقرأ مزيجا   .الأفلاطونيةتحولهما إلى نصرانيين قبل 
ية، كما أن التحاقه بجيش الإمبراطور )غورد يانوس( الزاحف نحو بلاد  لعدة تيارات فكر

أن نغفل الفرس والهنود أيضا ، ولا ينبغي  تيفارس قد مكنه من الوقوف على ثقاف
 .أفلاطونتأثره ال كبير بو ،يةلفلسفة اليونانلاستيعابه 
قصد روما وصرف همته إلى التعليم كما فعل أرسطو وأفلاطون من قبل، فالتف  

يوس، وكان يحبه ويجيب عأبرز ،حوله ثلة من الشباب -أسئلته التي اتخذها  نهم فرفور
لتلميذ يهتم على نحو جعلت ا مادة للجدل والبحث، ثم توطدت العلاقة بينهما -بعد ذلك

                                                 

يعة، جامعة دمشق *  thaeralhallak@yahoo.com   .محاضر بكلية الش ر
يوس" ونظمها ونشرها، ولقد سر بالعدد ستة 1) ( "التاسوعات" مذكرات تركها أفلوطين بخط رديء، فجمعها تلميذه"فرفر

مها بحسب الموضوعات، فيكون  والعدد تسعة فجمعها في ستة تاسوعات، ولم يَسر في ترتيبها على أساس زماني، وإنما قس َّ
مسين بحثا ، أكثرها اتخذ صورة شرح لفلسفة أفلاطون وأرسطو، وفكرته العامة في هذه التاسوعات مجموع بحوثها أربعة وخ

  هي وصف مسيرة النفس في صعودها إلى العالم العلوي وهبوطها إلى الأرضي. 
بها عن اليونانية: فريد جبر، مكتبة لبنان ناشرون، ط (2)  .1م، ص1991/ 1انظر: تاسوعات أفلوطين، عر 
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 الخمسين، وكان يملي على عجل تارك  لم يشرع في الكتابة إلا بعد ابآثار المعلم وسيرته، 
يوس( مراجعة أوراق ووزعها رها بترجمة له صد  وتهذيبها، وبعد وفاة أستاذه  هل )فرفور

يين بمزايا الأعداد،  امتأثر   ،في كل قسم تسع رسائل ،على ستة أقسام باعتقاد الفيثاغور
والرابعة  ،والثانية والثالثة بالعالم المحسوس ،ولى خاصة بالإنسانفسميت التاسوعات، فالأ  

 .(1)والخامسة بالعقل، والأخيرة بالوجود ،بالنفس
احتقار أفلوطين لجسده جعله يتهاون في تنظيفه ومداواته من الأمراض التي  إن  

تقرح جسدي، فوافاه الأجل في دار  -في السادسة والستين من عمره-ه ه، فأصابألم ت ب
يوس غائبا  في صقلية.         صديق له عندما كان تلميذه فرفور

 :صلة الأفلاطونية المحدثة بالفلسفات والأديان الأخرى ـ اأول  
 

ل كنه لد من أبوين نصرانيين، و   ،(سكاس أمونيوسمؤسس الأفلاطونية المحدثة )
المعلمين الإسكندرانيين الذين عد من أوائل ي  الدين اليوناني القديم، و فيما بعد اعتنق 

م(، ول كن أكبر مؤيدي 343) :مات سنة ،حاولوا التوفيق بين تعاليم أرسطو وأفلاطون
م قد   حيث، (2)الحقيقي هو مؤسسه د  حتى ع   أفلوطينهذا المذهب والمتحمسين له هو 
لم يسبق إليه، إذ استطاع أن ينظم الوسائط بصورة  نحو  مذهبا  متكاملا  في الوجود على 

َ  ،محكمة بين الأول البريء من النقص من دارسي  نظر كثير  وبين المادة منبع الشر، وي
انية وامتداد طبيعي لها، الفلسفة إلى الأفلاطونية على أنها طور من أطوار الفلسفة اليون

َ  التشابه بينهما، فإن هناك فارقا  يمس مع وجودو تصل بالنزعة الدينية، ي ،كل منهما جوهر
وإنما مزيج من فلسفات شتى  ،بعينهاتنتمي هذه الفلسفة إلى حضارة  ما يرجح ألاوهو 
بأي - المذاهب لا يعني بهذهالمباشر  هالمذاهب الهندية والفارسية، وعدم اتصالحتى 
ميع المناطق في ج -إلى حد بعيد- كانت منتشرة  أفكارها عدم تأثره بها؛ لأن  -حال

بل إن الاهتمام بالفكر الشرقي كان إحدى خصائص مدرسة وخصوصا  مصر،  ،الشرقية
ية التي ورثها الأفلاطونيون عنها ول كن حدث ما يسمى بظاهرة "التشكل ، (3)الإسكندر

                                                 

 .233يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية ص :انظر (1)
ية،  :انظر (2)  .  213، صم1923أحمد أمين، زكي نجيب محمود: قصة الفلسفة اليونانية، دار ال كتب المصر
 . 43أوليري: مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب، ت: تمام حسان، ص :انظر (3)
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حيث ضغطت الحضارة اليونانية القديمة على الحضارة الناشئة؛ فصبتها في  ،الكاذب"
 قوالب يونانية رومانية.

تصل بالصلة بين المسيحية ت -اوهي أكثر أهمية وتعقيد  -أخرى والمسألة ال
ه، فبعض الباحثين يرى أن "الأولى" من وأفاد ،أثر في الآخرالذي الأفلاطونية، وأيهما و

طة كل الاختلاط بالمسيحية، أثرها، ذلك أن الأفلاطونية كانت مختلهي التي تركت 
ا فإن عدد ا ، ومنهم من رأى بأن الأحوال (1)الأفلاطونية كانوا نصارى أعلاممن  وأيض 

الممالك الرومانية بعد أن فمع نشأة الأفلاطونية،  نشأت بها المسيحية متشابهة تمام االتي 
ية أيض  فقدت استقلالها، فقد الناس معها  فأصابهم اليأس من  ،والأمانا شعورهم بالحر

وأصبحوا ينشدون الخلاص بأي ثمن، ومن هنا برزت أهمية المذاهب التي  ،كل شيء
سيما إذا تنبهنا لبعض الفروق  ولا ،، ومن ثم فلا تأثير لأحدهما في الآخريهتدعو إل

ية بينهما، فالمسيحية وإن كانت قد نشدت الفناء في حقيقة   ؛عليا كالأفلاطونيةالجوهر
إلا أنها ربطت هذا الحقيقة بأحداث تاريخية محددة وأشخاص معينين، أما الأفلاطونية 

ية عقلية صر  .فة، فلا تتعلق بفرد أو حادث محددالمحدثة فقد نظرت إلى المسألة من زاو
ثوب الإنسانية عندما ألبسته وكذا فالمسيحية نزلت بالل   ه إلى مستوى أدنى 

أما تلك الفلسفة فقد رفعت الإنسان إلى مقام الألوهية، فالسبيل صاعد فيها ، (2)الفاني
يفترقان أيضا في نظرتهما للعالم، فهو شر وخطيئة عند المسي حية، هابط في المسيحية، و

لأنه صورة للخالق، ومرآة للعالم المعقول، كما يختلفان في  ؛وعند الأخرى لا يخلو من خير 
يقة تفسيرهما لحدوث الع ، وربما من أجل هذا الاختلاف ال كبير بذل بعض (3)المطر

الأفلاطونيين جهدا  في الرد على المسيحية التي نعتتهم ب  "الشرك"، فضلا  عن أن بعض 
فهو تشابه  ،المسيحيين تركوا ديانتهم وانقلبوا إليها، والتشابه الذي مثلوا له بقضية التثليث

هي هي الل   ه، وإنما هي منفصلة يم الثلاثة نلأقالأن أفلوطين لا يقول: إن ا ؛في اللفظ فقط
ية، وهي ليست كذلك عند  عنه، ومن ناحية أخرى فالأقانيم عند معظم النصارى متساو

   .(4) أفلوطين
                                                 

  . 404أميرة مطر: الفلسفة اليونانية)تاريخها ومشكلاتها(، ص :( انظر1)
 . 11ميرفت بالي: النزعة الصوفية في فلسفة أفلوطين، ص :انظر( 2)
 .404الفلسفة اليونانية)تاريخها ومشكلاتها(، ص :( انظر3)
 . 11ميرفت بالي: النزعة الصوفية في فلسفة أفلوطين، ص :انظر( 4)
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 اتأثير   -الثاني والثالث :سادت في القرنينالتي -بعض المؤرخين أن للغنوصية ويرى 
 :في المسائل الآتية خاصة  بكبيرا  في نشأة الأفلاطونية المحدثة و 

 ولا يمكن نعته بأي صفة. ،الواحد مفارق :أولا  
وإنما  ،مسألة الصدور، إلا أن الغنوصيين لا يوضحون كيفية هذا الصدور :ثانيا  

ية غير واضحةون ؤيلج يقة أسطور  .اوضحها تمام  فقد أفلوطين أما  .إلى طر
 مسألة الهيولى / المادة بوصفها مشتقة من الواحد.     :اثالث  

ولا نستطيع أن نقطع باطلاع أفلوطين على مذهب هؤلاء، وربما كان المؤثر في كلا 
يين.  المذهبين واحد، كفيلون أو الفيثاغور

وقد أخذ أفلوطين بالتفرقة الأفلاطونية بين العالم العقلي والعالم الحسي، وأن 
وجود والقيم العليا، كما تأثر بالفكرة الرواقية القائلة بأن منزلة الشيء أولهما هو مصدر ال

 .(1)في الوجود متوقفة على مدى تماسكه ووحدة أجزائه
وطين هو امتداد لتاريخ الفلسفة اليونانية القديمة، وتكملة للتيار الممتد وهكذا فإن أفل

جهة أخرى يعكس معالم  ، ول كنه منهامن أفلاطون إلى الرواقيين، فهو يعد آخر رواد
يكشف   كذلك   عن تأثر واضح بالشرق الديني، كما أنه  ية و ية في الإسكندر الحياة الفكر

  .اليصنع بناء تلفيقي   وانتقى منها جميعا ،تأثر   أيضا   بكل المذاهب اليونانية
يذان  و لدين في بانتهاء عهد الفلسفة اليونانية وبداية تغلغل ا اهكذا فإن فلسفته تلك كانت إ

 واستمر ذلك الحال إلى بداية عصر النهضة الأوربية. ،عليها محاولة القضاءالفلسفة و
يمكن الوقوف على حجم التأثير الذي تركه أفلوطين  ما بالنسبة للفكر الإسلامي فلاأ

يقة لا  ،(2)على ذلك الفكر باتجاهاته المتعددة ين المسلمين بطر إذ تغلغل في ضمائر المفكر
ية شع من ذلك المذهب المنطقي الجاف الظاهري الذي  اكانت أعمق نفوذا وأقوى أثر  ور

                                                 

  . 403، 409)تاريخها ومشكلاتها(، ص لفلسفة اليونانيةأميرة مطر: ا :( انظر1)
 .1، 6غسان خالد: أفلوطين رائد الوحدانية، ص :انظر( 2)
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 ،(2)، بسبب قربه من فكرة التوحيد والخلق في الدين السماوي(1)كان لأرسطوطاليس
  .(3)"الشيخ اليوناني": وإنما أطلقوا عليه لقب ،ولم يعرفه الفلاسفة المسلمون باسمه الحقيقي

 أ ـ فلاسفة المسلمين:
وهؤلاء ميالون إلى  ،لى نوعين: أتباع أفلوطينإتصنيف هؤلاء الفلاسفة  يمكن

التصوف الذي اصطبغ بال كشف والإشراق، وأتباع أرسطو من ذوي النزعة العقلية 
ية الفيض(4)الخالصة وابن  ،(6)التي قال بها الفارابي (5)، وقد ظهر أثر أفلوطين في نظر

وحدة المعقولات في العقل والنفس التي نجد ، وكذا (8)هروردي المقتولوالس   ،(7)سينا
ا وحدة الصور المفارقة أو د  اللذين ع   ،لها مكانا  في فلسفة الفارابي وتلميذه ابن سينا

الكليات في العقل العاشر الفعال حجة لاستمراره)واحد صادر عن واحد( ولتجرده من 
قية الني نادى بها الفارابي ، كما كان له أثر لا ينكر في المعرفة الإشرا(9)ال كثرة الحسية

، ولأفلوطين أثر واضح في تصوره للزمان على  (10)والسهروردي والغزالي وابن طفيل
"الجمع بين رأيي  :حتى إن الفارابي قد وضع كتابه ،(11)إخوان الصفا والشيرازي

                                                 

 .3بدوي: أفلوطين عند العرب ص :انظر( 1)
 . 106حسام الدين الألوسي: بواكير نشأة الفكر الكلامي الإسلامي، ص :انظر( 2)
السجستاني في صوان الحكمة والشهرستاني في الملل  -اأيض  -، و ذكره بذلك 2الفارابي: رسالة زينون ال كبير ص :( انظر3)

يه في"جاويدانخرد" انظر أفلوطين عند العرب ص   .1والنحل ومسكو
 .324/ 2 ،أحمد أمين: ظهر الإسلام :انظر( 4)
ية عند فلاسفة المسلمين5) وإنما طوروا فيها وعدلوا  ،يجد أنهم لم يقتنعوا بما أخذوه من أفلوطين ،( إن المتأمل في هذه النظر

ية بطليموس جعلت العقول المفارقة عشرة، والنفوس الفل كية  بحسب تقدم بعض العلوم الفل كية في عصرهم، فنظر
ية ن صدور إ إذ ؛تسعة، كما أن فكرة الواجب والممكن التي شاعت في فلسفة الفارابي قد دخلت في بناء تلك النظر

العقول والنفوس يتم على أساسها، كما لا يخفى أثر الدين الإسلامي  في ذلك، فالفارابي وابن سينا من بعده   على خلاف 
أفلوطين والإسماعيلية مثلا    قد خففا من المبالغة والغلو فيما يطلق على العقل والنفس من صفات وألقاب، وما يسند 

يضاف وتزعم  ،إلى ذلك تأثر المشائية الإسلامية بصابئة حران التي تؤله الشمس والنجوم إليهما من أدوار ووظائف، و
العناية الإلهية ومشكلة الشر عند ابن  :انظر .بين جسم الفلك ونفسه  -من جانب آخر-تسلسل أحدهما عن الآخر، وتفرق 

 .391سينا وابن ميمون وتوماس الأكويني، ص 
 .232، 1/233التعليقات،  :( انظر6)
 .2/214 ،النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية :انظر (7)
 .93ص حكمة الإشراق، :( انظر8)
 .4ص ،ابن سينا: رسالة في إثبات المفارقات :( انظر9)
 .22عبد القادر محمود: الفلسفة الصوفية في الإسلام، ص :انظر( 10)
 .139، 131حسام الدين الآلوسي: الزمان في الفكر الديني والفلسفي، ص  :انظر (11)
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ك النصوص المجتزأة من التاسوعات التي نسبت أفلاطون وأرسطو" لأجل تل :الحكيمين
 .(1)سطولأر -خطأ–

 ب ـ التصوف الفلسفي:
المسلمين كابن عربي وابن الفارض  الصوفيةة الوجود التي اعتنقها بعض وحد إن  

والإنسان  ،(2)لا نعدم لها أصلا  في "تاسوعات" أفلوطين، كما أن نظريتي التجلي الإلهي
رعية إلى ذلك "الشيخ اليوناني"، عند ابن عربي والجيلي ترجع أبوتهما الش( 3)الكامل

لتعود نقية  ؛يضاف إلى ذلك الكلام عن تصفية النفس وتطهيرها من الأدران والشوائب
إلى الكل الذي انبثقت منه، وفي التاسوعات كثير من المصطلحات التي تخص الصوفية 
يكثرون من ذكرها في تراثهم كالفرح الأقصى، والغبطة، والسكر، والعجز عن وصف  و

يةم ، وبهذا تكون الأفلاطونية المحدثة أهم منابع التصوف (4)ا جرى لحظة الرؤ
 الفلسفي. (5)الإسلامي
 ـ علم الكلام: ج

لقد استمدت بعض الفرق الكلامية بعض أفكارها من فلسفة أفلوطين، فالمعتزلة 
يقة أخذت عنه   بالإضافة إلى مؤثرات أخرى أرسطية وكتابية   فك رة معرفة الل   ه بالطر

الفرق الباطنية  ، كما أن بعض(6)التي تم بمقتضاها التوحيد بين الذات والصفاتالسلبية 
، فأزلية (7)قد طبقت بعض المبادئ الأفلاطونية المحدثة على معتقدها -كالإسماعيلية-

 .  (8)محمد وأهل بيته مشابهة لأزلية الجواهر الكلية في العقل ال كوني عند أفلوطين
 من خلال المبحثين الآتيين:  (والشر الل   ه)وبعد هذا التمهيد نفصل القول في مسألتي  

  :الل   هثانيا  ـ 
                                                 

   .202ثائر الحلاق: العناية الإلهية ومشكلة الشر في العالم عند ابن سينا وابن ميمون والأكويني، ص  :انظر( 1)
 . 1/33 ،عبد ال كريم الجيلي: الإنسان الكامل :انظر( 2)
 .1/24 ،الإنسان الكامل :انظر (3)
ية الفلسفية، ص (4)  .133انظر مصطفى النشار: مدرسة الإسكندر
 .191انظر محمد جواد مغنية: معالم الفلسفة الإسلامية، ص (5)
، ودي بور: تاريخ الفلسفة في 62، زهدي جار الل   ه: المعتزلة، ص1/190هاري ولفسون: فلسفة المتكلمين،  :انظر (6)

 .43، والغرابي: أبو الهذيل العلاف ص49الإسلام ص
 .313أحمد أمين: فجر الإسلام ص :انظر (7)
 .336عبد الرحمن بدوي: التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ص :انظر (8)
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إذا كانت الفلسفة اليونانية قد اتجهت بعد أرسطو في بناء نسقها الفلسفي  -اأول   
فإن هذا الأمر قد بلغ ذروته حقا  في فلسفة  ،التلفيق والانتقاءإلى 

قبل  -قدر طاقته-وكأنه أراد أن ينظم هذا الفكر  م(؛470م ـ 402)Plotinusأفلوطين
يوس ،ة في عصرها الوسيطأن يورثه للفلسف وجامع " :م(203   323)يقول تلميذه فرفور
ن التعاليم الرواقية والمشائية ممزوجة أ: "-وهو على حق فيما ذهب إليه-بها تاسوعاته ومهذ

يقا أرسطو توجد فيها ملخصة مزجا  مستترا  في مؤلفات أفلوطين،  ]بينما[ ميتافيز
 .(1)بكاملها"

وجودا  ذاتيا  لل   ه بلا علة، وشنع على من  يثبت أفلوطينفإن  ،وبطبيعة الحال
من انحطاط لمقام  هأثبت وجوده بالبخت والمصادفة، بل عد ذلك محالا  عقلا  لما يلزم عن

يؤدي  ضا  إلى انتفاء صفة الخ ير عنه أيذلك الواحد واستواء مع من جاء متأخرا  عنه، و
فإن المصادفة توجد في  م  ، ومن ثَ (2)علو الدرجة والمرتبة -مفي هذا المقا-التي تعني 

، ووجودها يبطل النظام العقلي (3)الأشياء التابعة لا المتبوعة، وفي المتكثر لا الواحد
من حيث إنها لا تكون في  ،لتتابع الأحداث في الوجود، ويدلل على استحالة المصادفة

، وإذا امتنع (4)عن دائرة حكمها ا  وبذا يكون الواحد أو)العقل( خارجقط، الأزليات 
بداع ذاته؛ لتنزهه عن مشابهة المخلوقات،  :ذلك في حقه؛ فينبغي أن لا يقال إنه تولى إ

 .(5)ومن حال إلى أخرى وذلك في النشأة والتحول من وضع إلى وضع،
                                                 

 .21، صدوهيم: مصادر الفلسفة العربية ربيا (1)
بل لأنه  ،لا لأنه يكون أحط مقاما  حينئذ ،يقول أفلوطين: "إنه من المستحيل أن يقع أصل الأشياء كلها صدفة واتفاقا   (2)

 تاسوعات أفلوطين،" اا من مقام أدنى مثل  قصد به خير  على أن يؤخذ الخ ير هنا بمعنى آخر، كأن ي الا يكون خير  
 ثم نذكر الفصل ثم الفقرة ثم الصفحة على التتابع(. ،)ملاحظة بعد هذا الموضع سنرمز للتاسوعات بحرف)تاء( .613ص

، فالصدفة والاتفاق إنما يكونان في المتأخر اإنه استوى صدفة واتفاق   :: "فلم يكن من الصواب أن يقال في الخ يرايقول أيض   (3)
 .614، ص6،3،1وال كثرة" ت:

حد، وكيف يكون من الاتفاق قيام هذا الأصل في اذلك: "كيف يرد إلى المصادفة أصل كل عقل ونظام و يقول في (4)
بداع الروح والعقل والنظام خارج عن حكمها،  ذاته؟ لا شك في أن المصادفة هي الغالبة في كثير من الأشياء، ول كن إ

لم تكن المصادفة لتبدع الروح، لم تكن لتبدع  ولعمري كيف تبدع المصادفة العقل ونحن نجدها في طرفي النقيض، وإن
 ،كما ليس لها قط مقام في الأزليات ،وكان من الروح أشرف فليس لديها ما تنطلق منه لتبدع ،ما استوى قبل الروح

، 10، 3 ،6وقفنا عند هذا الحد لا محالة" ت: ؛هو الأول اعلى الخ ير محضا  وكان الخ ير محض  وإذا لم يكن شيء ليقدم 
 .      611ص

 .614، ص3 ،1، 6 ( انظر: ت:5)
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ينزه أفلوطين ا لا ينشأ ولا يفنى، " لذات الإلهية عن كل صفة حسية، فهوو
وليس له ناحية يحل فيها، ولا مكان، ولا كرسي يستوي عليه، فلا يخرج من جانب 

ليس منزه عن التغير والحركة، فهو: " ،(1)إنه باق في ذاته مع ذاته" ...ليدخل في آخر 
ليس محدودا  أو  ،(2)"اا أو متحرك  أنه ليس لديه ما يكون فيه ساكن   متحركا  ولا ساكنا ، كما

م لا شكل له ولا ، لا يتجزأ ولا يحصره عدد، ومن ثَ (3)متناهيا  أو محتاجا  إلى شيء
 .(4)صورة، فلا ينطوي   إذن   على أجزاء ولا أبعاض ولا هيئة

ما " ذلك يبطلوقد نعى أفلوطين على من لا يؤمن إلا بالموجود المحسوس؛ لأن 
الوجود الذي يبدأ منه ذلك ، والل   ه علة الأشياء في (5)هو أحق الأشياء كلها بالوجود"

قادر ال، وهو عنده بسيط لا كثرة فيه، مبدأ الكائنات ومبدعها و(6)كل شيء وإليه يعود
، ومن ثم ليس له مقدار؛ لأن المقدار يتنافى مع اللامتناهي، وأي مقدار لا (7)عليها

ول كنه قبلي  ،يتصور غير متناه في نفسه، ولا يكون له شيء ممتد قابل للانقسام يمكن أن
دون أي كثرة، أو تعدد، أو انقسام، فلا يوجد من  -إذن–سابق على الموجودات، فالل   ه 
لأن القول بأن  ؛ومن ثم لا يوصف بأي صفات إيجابية ،فيه ثنائية الجوهر والعرض

وجد، يؤدي إلى تحديده وتشخيصه؛ بل وجعله الواحد يوجد على هذا النحو أو لا ي
: حقيقة جزئية؛ والل   ه وراء الأشياء التي تخضع للتحديد والوصف، فلا نقول عنه إنه

(، ولا نصفه بأنه )خير( بمعنى أن الخ ير الأنه لا يحتاج إلى أن )يكون حق   ؛(اكان حق  )
يف)الخ ير( أي ما كان عليه في  أنه هو والخ ير على :حاصل فيه، بل نحليه بلام التعر

                                                 

 .6،3،3 ( ت:1)
 السابق. (2)
إلى شيء ... لن  ايؤنس احتياج   يقول أفلوطين: "إنه الأول، وما هو بالمحدود، وما عسى أن يكون حده ... وهو الذي لا (3)

 .10 ،3 ،3 حال" ت: إلىيتحول يوما  من حال 
 .469، ص11، 3،3 :ت :انظر (4)
 .469، ص11، 3،3 ت: (5)
، 1، 2،2" ت:اا وحتم  ت كلها إلى شيء واحد طبع  يقول أفلوطين: "انبعثت الأشياء كلها من شيء واحد، عاد (6)

 .313ص
لأنها منه تنبعث،  ،"هو الحقائق كلها :. وفي نص آخر421، ص1، 3، 1:ت يقول: "إنه الطاقة على صنع الأشياء كلها" (7)

بداع الأشياء كلها، فما ع قدر له"  ؟ إنه بلا نهاية، وإن كان بلا نهاية كان لاسى أن يكون قدرهوما دام قادرا  على إ
 .633، ص23، 1 ،6ت:
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بغيره؛ لأن كل ما حل في غيره كان  الي مكتف بذاته ليس قائم  ، وهو بسيط أو (1)ذاته
 .، وهو منزه عن كل مثال(2)منه

 :)أي اا معين  ا؛ لأن الذات يجب أن تكون شيئ  وما دام كذلك فهو ليس ذات  
مما  وهو لا يكون كذلك، ويجب أن لا ينسب إليه )وهو الخ ير المحض( شيء   ،(امحدود  

لا أن  ،بل يجب أن يحل فوق هذه الأمور كلها، وأن يكون سببها، (3)بعده أو دونه
ا نفي لوحدة الوجود(، يكون هو في ذاتها ... وحقيقته ليست هي الأشياء كلها)وهذ

، وليس روحا  أو اا أو كيف  كم  ليس  -إذن–فالواحد  ؛من الأشياء اا شيئ  وليست أيض  
يه زمان لأن حقيقته لو كانت  ؛نفسا ، لا يتحرك، ولا يسكن، ولا يقيم في مكان، ولا يحو

 .(4)كذلك لأصبحت مع الأشياء خاضعة لحكم واحد
ولعل أفلوطين أدرك صعوبة النظر إلى هذا الواحد أو تصوره؛ لذا اشترط أن 

، بل (5)عن عقل لأنها تصدر عن إحساس لا ؛والتخيلاتله بعيدا  عن التصورات نتأم
يقة عرفانية وجدانية خارج دائرة الخ بر والتعبير الكلامي، وإذا  يرشدنا إلى إدراكه بطر

يقة سلبية على نحو" ليس هو"، وقد اعترف  أفلوطي ن ألجئنا إلى ذلك فإننا نتحدث عنه بطر
سلفه ن قد استعارها م -الل   ه عجز الكلام في التعبير عن :أعني–بأن هذه الفكرة 

في محاورة" برمنيدس" بأنه ليس هناك حتى اسم للإشارة  احيث أكد مرار  ، (6)أفلاطون
يفه، أو إدراكه، أو الإحساس به، أو الحكم عليه أن الل   ه مع و .(7)إليه، فلا نستطيع تعر

د أو الخ ير نه غامض إلى حد ما، فتارة يسميه الواحفإالأشياء جميعا   عنده يقوم على قمة

                                                 

 .662، ص 23، 1، 6ت:  (1)
 .166، ص 1، 9، 3( انظر: ت: 2)
 .463، ص6، 3،3ه إلا أنه فوقها ووراءها" ت:( يقول أفلوطين: ليس هو شيئا  من هذه الأشياء، فلا يقال في3)
 .693، ص2، 9، 6، وانظر أيضا : ت: 12، 3 ،3ت: (4)
فيشاهد  ،. يقول: " إن من يريد أن يرى الحقيقة الروحانية يتخلى عن كل تصور للمحسوس463، ص6، 3 ،3ت:  :انظر (5)

 ".اما وراء الروحاني أيض   أن يشاهدلك الأمر في من يريد ذ، وكما يكون وراء الحسيات  اك ذآن  
 .692، ص4، 9، 6ت:  .يدل عليه بالقول أو الكتابة" إنه لا :يقول أفلاطونيقول أفلوطين: " (6)
 .63-23، من صرمنيدسامحاورة ب :انظريدور كلام أفلاطون حول ذلك.  (7)
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المسيحي دلول ل كن ليس بالم ،، وأخرى يسميه )الآب((1)أفلاطون في ذلك امتابع  
 للكلمة.

ذ إن جميع الأشياء قد إ ،ذا الإله عناية في ال كون، فهو مصدر وجودههول
وإنما نتيجة فعل الضرورة الطبيعية النابعة من  ،صدرت عنه من غير قهر ولا بالمصادفة

ية( فالعالم يحاكي الأول في  ؛كما يصدر النور عن الشمس ،ذاته)دون تفكير منه أو رو
إن الخ ير هو ما به يتعلق كل ياء محتاجة إليه، يقول في ذلك: "وجميع الأش ،(2)الأزلية

وفكرة  ،(3)أنها في حاجة إليه"شيء، وإليه تهدف الأشياء كلها على أنها تجد فيه أصلها، و
إن التسليم بأن حقيقة ا بحال، يقول أفلوطين عن ذلك: "الاتفاق والحظ لا يمكن قبوله

هذا العالم وبنيته تعودان إلى الاتفاق والحظ، هذيان وقول ممن لا عقل عنده ولا 
بسطت  إدراك، وهذا أمر واضح قبل إثباته بالبرهان، بل ما أكثر البراهين المقنعة التي

ناية التي تتعلق بالشيء الجزئي، أما الع .وكلامه ينصرف إلى العناية بالكل ،(4)للدلالة عليه
يا  قبل العمل، كيف يجب أن يتم؟ أو كيف يجب أن لا و فسرها بأنها التي تكون ترو

قد أو لا يكون؟ أقول: هذا النوع من العناية  ،يتم؟ ... أو كيف يكون هذا الشيء لنا
 نه.ضرب صفحا  ع
 لعالم الكلي عنده أن يكون هذا العالم على ما تقتضيه الروحباالعناية تعني  في حين

الإله(، وأن تكون الروح قبله، لا بمعنى التقدم بالزمن، بل بمعنى أن الروح هو الأول )
القول بالعناية يلزم من النص  لكمقتضى ذوب" (5)بالطبع وهو سبب العالم ومثاله ونموذجه

، وأن الل   ه هو علة أن يكون الإله متقدما  على العالم تقدما  بالذات أو بالطبع للعالم الكلي
القول بأن العالم حدث في لحظة ما من الزمن، بعد عدم سابق  على حينال كون وسببه، 

                                                 

ينطوي عليه، بل إنه شيء قائم في وأنه ليس في الخ ير شيء غريب  ... ( يقول أفلوطين: "الخ ير في حقيقته بسيط وأولي1)
فينبغي علينا عندما نذكر الواحد، أو عندما نذكر الخ ير أن نتصور  الوحدانية لا يختلف في حقيقته عما نسميه الواحد....

 . وانظر:166، ص1، 9، 3الحقيقة ذاتها، ونقول: إنها واحدة" ت: 
 Luce, J.V., An Introduction to Greek Philosophy, London1992.P157.  

 .431، ص1، 3، 3 ت: :انظر (2)
 . 91، ص3، 3، 1( ت: 3)
 .199، ص1، 3، 2انظر ت:  (4)
 .199، ص1، 3، 2انظر: ت (5)
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كما  فهذا يدخل عنده تحت العناية بالجزئيات التي آثر عدم الحديث عنها والخوض فيها
 .(1)أسلفنا

قوامه لأثر لل   ه، ومستمد  في أنهفعناية الل   ه تعالى بالعالم تتمثل  ؛ومهما يكن من أمر
تجزؤ ن الإحتى  ،ووجوده منه على نحو لا ينقطع، والعالم عنده يشكل وحدة متكاملة

هذا العالم لا يخرج حدته تلك، وبعبارة أفلوطين إن: "والتقسيم الذي فيه لا يؤثر على و
وليس فيه نقصان، ولا يتحول إلى أجزاء ما دام  ،من ذاته ليمتد كما ، ولا يضعفه تقسيم

و الروح كله، ... تجعل الجزء فيه لا يميز عن الكل، بل إن حياته هي الحياة كلها، وه
على  اهذا ولا ذاك، ولا يصبح هذا تميز  ، والكل حبيب ذاته، فلا فصل بين االجزء كل  

ء إلى شيء حتى ولو كان "، ومن ثم لا يسيء شي(2)عما سواه ابحيث يكون غريب   ،حياله
 ضدا  له.

ا فإ ل بالاتفاق والمصادفة؛ لأنه من عل َّ ن الاختلاف بين الحوادث لا ي  وأيض 
لأن لكل عالم طبيعته  ؛وأحوال متشابهة المستحيل أن نخضع جميع الأفراد إلى ظروف  

لأنها ليست قوة  ؛من يدعي: "أن الطبيعة الجامدة شر ومجاله، فمثل من يسوي بينهما مثل 
فالعالم واحد  :وبناء على ذلك، (3)لأنه ليس العقل" ؛اس شر وأن الإحس ،حسية

ترابط الأجزاء بعضها ولا تبدل، م هذه من كل وجه، وكامل لا نقص فيهووحدته 
وإنما ذلك يشمل العالم الكلي،  ؛ببعض على نحو محكم، وليس هذا في الفرد الواحد فحسب

الخاصة به في الفرد الواحد وفي العالم الكلي أيضا ، كما أن كل  ومن ثم لكل جزء وظيفته
يعاضده لأن سياسة  ؛وعلى هذا فليس في ال كون شيء يعاب، (4)جزء يساند الآخر و

هذا ال كون تدل على عظمة الحقائق الروحانية، وكل ما فيه يمنح "حياة مسترسلة واضحة 
، وهذا الكل يحاكي الملأ (5)"الخطوط والمعالم....مسفرة عن حكمة لا يدرك غورها

                                                 

 .199، ص2، 3، 1 تانظر:  (1)
 .199، ص2، 3، 1 ت انظر: (2)
 . 119، ص13، 9، 3( ت: 3)
 . 120، ص1، 2 ،3 ( انظر ت:4)
 .112ص ،9، 3، 3( ت: 5)
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يكون في أحسن رسم  ،الأعلى محاكاة صادقة؛ لأنه لم "يهمل فيه شيء مما يمكن أن يتم و
 .(1)أحسنت الطبيعة صنعه"

وإذا كان المقام ليس مقام محبة فقط، فلا يسع أفلوطين أن ينكر أو يتجاهل 
يفسر سبب وجوده بأنه: " الطرف المقابل وهو الأجزاء في حاجة ما دامت البغض، و

لبعضها الآخر، فإن الجزء لا يكفيه ما لديه، وإذا  اا عدو  ها حتم  ونقصان، فقد أصبح بعض  
ن هذا العالم وجد ضمن لذاته الحفظ بغيره غدا عدوا  لذلك الذي يكفل به حفظه، ثم إ

لا لأنه فكر أن يوجد، وإذا كان ذلك كذلك، فهنا يأتي دور الروح  ؛بمقتضى الضرورة
إنه يمد الهيولى بشيء من ذاته، وهو العقل حيث يكون في سريان دائم ما دام حيث 

الروح ثابتا  في عالم الحق، فتتحقق الأشياء كلها، مع بقاء الروح دون اضطراب أو 
ويحدث فيه  ،االم الكلي، فيمتد كم  ينشأ هذا الع -إذن– تحرك، فمن هذا الروح الواحد

 هابعضلى ر وتتعادى، فيحصل من بعضها ضرر عأجزاء تتجاذب وتتآلف، وأخرى تتناف
 عن فسادها فئة أخرى. نتج، وإذا فسدت فئة اا أحيان  قسر  و ،اا حين  الآخر، طوع  

شكل فإنها ت -التنافر والتضاد بينهامع وجود –في غمرة هذا التفاعل والانفعال و
لأن العقل الذي  ؛(2)في أنشودة يكون لكل منها صوته الخاص"" اا واحد  ا بينها توافق  فيم

لم الكلي ليس كالملأ العاذلك ، ومع أن اه جميع  يتخلل أجزاء العالم ينشر التناسق والنظام في
 .(3)، ل كنه يشاركه في ذلكاا وعقل  الأعلى روح  

لأن الطبيعة الفائقة  ؛يوجد بالمصادفة، وإنما بالضرورة فإن العالم لمكما أسلفنا و 
، وبينه (4)صنع الكل في غاية الحسن"لأنه  ؛يخجل مما فعل"لا ، والصانع "يشبههاتوجد ما 

توافق تام، وينبه أفلوطين على أنه ينبغي أن لا نعيب  -العظيم منها والحقير-وبين أجزائه 
يه أحيانا  من تصارع وتضاد، ولو تم ذلك لكان سفاهة،  ؛الكل، بسبب الأجزاء لما تحو

لأنها تكون معه في حالة  ؛تها بالكلول كن يجب أن ينظر إلى الأجزاء من خلال علاق
-في ذاته بصرف النظر عن أجزائه التي تكاد تكون  دجام وتوافق، وأما الكل فيعانس

                                                 

 . 112ص ،( السابق1)
 300، ص3، 3، 2( انظر ت: 2)
 .301، ص3، 3، 2( انظر : ت 3)
 .301، ص2، 3، 2( انظر : ت 4)
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ينظر إلى العالم ككل من خلال  يحكم على منعديمة القيمة والشأن، و  -بالنسبة إلى ذاتها
بهاعلى أجزائه فقط، كمن يقصر نظره من الحي كله على شعرة في جسده أو  م أصبعه، إ

ويهمل الإنسان في صورته الكاملة، أو كمن يقف من عالم الحيوان على أحقر ما فيه، 
يعرض عما سواه  .(1)و

 امحمل   القد صنعني إله، فمنه أتيت كامل  در لهذا العالم أن يتكلم لقال: "ولو ق
لأن  ؛ذاتي مع ذاتي، غير مفتقر إلى شيءبالأحياء كلها، كفؤا  لما أنا عليه، مكتفيا  ب

عليها ترغب بالخ ير؛ فيدرك منها كل ما في  ىاء التي أنطوكل الأشي... الأشياء كلها في
وسعه منها أن يدرك، فإن السماء كلها معلقة بذلك الإله، ... والأحياء كلها والنبات 
بما فيه ... وكل ذلك: منه ما قسم له الوجود فقط.. ومنه ما أمده بالحياة، ومنه ما أقيم 

ما تمت له  انه ما حصل على العقل، ومنه أخير  فضل، فكان له الإدراك، ومفيما هو أ
ية، فليس للإصبع أن  ية أمورا  متساو الحياة كلها، فلا يطلب من هذه الأشياء غير المتساو

 .(2)يرى، بل هذا من شأن العين، وللإصبع شأن آخر
عنه أو  الل   ه يعني لدى أفلوطين تخليلا  فإن صدور العالم عن الل   ه ،حال وعلى أي

مهما يكن من أمر فقد للعناية والحفظ، يقول في ذلك : " ابل يبقى مستحق   ،انفصاله
منزلا  جميلا  متعدد الجوانب لم ينفصل عن صانعه، كما أن صانعه لم يشركه …أصبح العالم 

فع للعالم ففي هذه الغاية ن ،على أنه جدير بالعناية ،بل نظر إليه من كل جانب ،في ذاته
يونوإذا كان ، (3)"ه ...حيث كيانه وحسنمن  قد استعظموا أن تتدخل الآلهة  الأبيقور

على سعادتها وراحتها الكاملة لما يلحقها من  في ذلك قضاء  وجدوا في شؤون العالم؛ لأنهم 
أو  ،فعناية الل   ه بالعالم لا تسبب له أي عناء ،، فإن أفلوطين على خلافهممشقةتعب و

ا ل عمل  كمن يعم ،له ايتصور ذلك في حق من لا يكون أهل   تلحق به أي ضرر، وإنما
فلا يحتاج إلى شيء في صنعه إلا  ،أما السيد الأوحد)الل   ه( .عنه أو فوق طاقته اغريب  

 .(4)لحكمته، وحكمته جزء منه

                                                 

 301، ص2، 3، 2: ( انظر: ت1)
 .301، ص2، 3، 2( ت: 2)
 . 213ص ، 9، 2، 4: ت :( انظر3)
 .244ص ، 13، 4، 4: ت :( انظر4)
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بين الكائنات الحية، ل كن تقع ولا ينكر أفلوطين الخصومات والعداوات التي 
كه، العناية، فإذا "عادى بعض الحيوانات بعضه الآخر وأهل يفهمها على نحو يتفق وفكرة 

ظلم بعض الآدميين لبعض قد يكون سببه رغبتهم في فذلك أمر تقتضيه الطبيعة" و"
قانون الوحدة يحكم الأشياء  افإذ   "،(1)الخ ير، فيعجزون عن إدراكه، فيكونون في ضلال

إلى شيء  فإنها ستعود بالضرورة، ولما كانت كل الأشياء تنبعث من شيء واحد، اجميع  
  .اا وحتم  واحد طبع  

بسبب -المتناقضة تولدا  أن تدفع معا  ومن هنا فإن شأن الأمور المختلفة فطرة و
 إلى تحقيق نظام واحد، كالجياد مثلا  فإنها تتصارع وتتعاض   -تكونها من شيء واحد

، وكذلك الحال (2)اوينشب بينها التهارش والغيرة، وهي مع ذلك تشكل جنسا  واحد  
إذ إنها تساعد على  ؛في غيرها احيث أثبت لها أفلوطين تأثير   ،بالنسبة لل كواكب والنجوم

، كما أنها تنبئ بأحوال الأمور (3)وتعين على الدلالة في العالم الحسي ،حفظ الكل في بهائه
 اأو متفقه   ،اأو جاهل   ،اتحت تأثير النجوم قد يصبح حكيم   من قبل أن تحدث؛ فالإنسان

، ومن ال كواكب ما هو معتدل النار كالمشتري والزهرة، وأما زحل اأو خطيب   ،في اللغة
تتعاون لصالح  ... هذا: "فإن ال كواكب كلها ومعبعده، بسبب خلاف ذلك على ف

، على مثل ما تشاهد الكل، بحيث يكون بعضها مع بعض بحسب ما يقتضيه خير الكل
 .(4)في الحيوان الواحد" اا جزء  الأجزاء جزء  

من المبالغة ذاته الوقت  يحذر في ل كنهلل كواكب،  اأن أفلوطين يثبت تأثير   معو
في تصريف الأمور، وإشرافا  على كل  افأنكر على من أعطى لها سلطان   ،في هذا الأمر

، وهكذا في منطق (5)"كأن ليس ثم رب واحد به تم ضبط العالم الكلي وقوامه" شيء
هناك نظام فالنظام من الفوضى، كما أن الحق لا ينشأ من الباطل، لا ينشأ أفلوطين 

حيث الروح هي القائد الأعظم الذي  ،(6)في العالمترتيب مفروض يقتضي وجود 
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تخضع له الأشياء كلها، فلا يوجد شيء لا يأتي عليه النظام أو يكون هو خارجا  عن 
ألا بتقضي وظيفتها تستدرك الأشياء كلها، و -اإذ  –فالعناية الإلهية  ،(1)التناسق المحكم

 -أي بالعالم-حيث يرى أنها تهتم به  ،، ويسند للنفوس مهمة جليلة(2)اأبد   اتهمل شيئ  
"سواء أكان ذلك بأن تستوي مشرفة على العالم، أو بأن تمده بشيء  ،وتكفل وجوده

يق "، وتنظيم النفوس وتدبيرها (3)منها، أو بأن تهبط إليه هي ذاتها إنما يتم عن طر
 .(5)، وعلى نحو ما يقتضيه العقل(4)مشاهدتها لما هو قبلها ثم تأمله
فلا  ،فإن العناية الإلهية عنده شاملة لكل أجزاء الوجود ،ومهما يكن من أمر  

عن عالمنا الحسي، وإن كان  ا ر، فالعالم الروحاني ليس منفصل  تخص جانبا  دون آخ
إذ يشع على من هو دونه، وتلك هي العناية بكمالها، ومن ثم فإن العقل  ؛أفضل منه

يات بعالم الحوادث، فالعقل الأول: آخرعقلان، عقل صانع، و العناية في  هو يربط العلو
من حيث إنه متعلق بالعقل  ،ن العنايةمالعقل الثاني مشتق  في حينالعالم الأعلى، 

التي تمتد (6)الكلي، وتلك هي العناية الكلية الشاملة الأول، فمن الطرفين تكون لحمة العالم
 -كالنبات والحيوان-لتشملها بنفوذها، وكذا فإن لبعض كائنات الأرض  ؛إلى الأرض

ها من العقل والنفس، ومن ثم فقد أنكر على من قيد من سيادتها على الأرض، حظ  
ومن  ،الطبيعة حيث شبه رأيه هذا بمن قال بأن الرأس والوجه في الإنسان هما من

العقل السائد فيها، أما سائر الأعضاء، فيرجع في أصله إلى أسباب أخرى، كالحظ أو 
 .(7)الحتمية، وعنهما أو عن عجز الطبيعة يحدث ما في الجسم من عورات

وتتوزع بتساو نسبي لا شبه  ،منذ البداية حتى النهاية تنحدر من عل -اإذ  -فالعناية 
منه لازمته  ، فلكل جزءيبقى منتهاه منسجما  مع مبتدئه ثحي ،كما في الحيوان يعدد

ا  فعله أيض ،للجزء الأشرف الوجه الأشرف من الفعل، وللجزء الذي دونهالخاصة، 
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نظرا  إلى ذاته، وإلى انتظامه  ،من الانفعالات اللازمة له وانفعاله، بالقدر الذي يوافقه
وظيفتها الخاصة التي لا تشاركها  -اإذ  –، فلكل جارحة من الجوارح (1)بالنسبة إلى غيره

من مجموع ذلك  هذا الاختلاف فإن معدام مباين لعمل العين، وفيها غيرها، فعمل الأق
لذا فإنه لا وجود إلا لعناية واحدة، إذا نظر إليها ابتداء من العالم  ؛يتألف شيء ذو وحدة

يلزم من الاعتراف  ، ولا(2)وأما في الملأ الأعلى فهي عناية فقط .الأسفل فهي قضاء
أن وجود العناية ينفي وجود غيرها،  :بالعناية أن تكون الموجودات كالعدم، أي

فالإنسان مثلا  تكفل له العناية أن يكون إنسانا  حقا ، وغاية ما في الأمر أن الإنسان 
يعمل بمقتضاها وبما ترشد إليه، فقوانينها تدل عل ،ينبغي أن يقيد حياته بقوانين العناية ى و

دنيا والآخرة، وللأشرار أن الذين يعملون الصالحات سيكون لهم حياة خيرة، في ال
مع إهمال  ،وأما الادعاء بأن أصحاب السيئات سينالون نجاتهم من غيرهم .نقيض ذلك

 .(3)أنفسهم فذلك مما لا يجوز
على أي حال، فإن الإنسان له حظ كبير من العناية الإلهية؛ فهو أشرف ما في 

يقبع في منزلة بين عالم الأرباب وعالم  ،ولا شيء يفوقه عقلا  وحكمة ،الكليالعالم  و
بما يملك و  ،الحيوان، والإنسان يقترب من هذا العالم أو ذلك بحسب صلاحه أو عدمه

ية واختيارمن   .(4)حر
لأنه جعل الغاية في اللذة، وأنكر العناية، يقول  ؛Apicurusوقد هاجم أفلوطين أبيقور    

يذم رب العناية  ،على جانب أشد من الوقاحة -Apicurusأي مذهب -"فهو  في ذلك
يلقي الشتائم على كل السنن المرعية في هذا العالم" ،والعناية نفسها ا انتقد المدرسة كم ،(5)و
ية عموما   ية سيادة على -الذر التي أخضعت ال كون لحتمية طبيعية، ومنحت الآلية الذر

لأنها تستبعد فكرة العناية الإلهية من  ؛-لمبدأ الذريبحيث أرجعت كل شيء لال كون، 
نسقها الفلسفي، ولأنها أوقعت نفسها في محال عقلي عندما ردت جميع الأشياء إلى 
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المادة، وكذا عندما جعلت حركة الذرات القائمة على الفوضى مبدأ يتولد منه النظام، 
رة فلا يسلم أفلوطين والعقل، والنفس المدبرة، وعلى فرض صحة هذه الدعوى الأخي

عن أن  ا، فضل  (1)بقانونهم الحتمي الذي يسير الأشياء على نحو قسري وإلى قدر محتوم
 ،مجردة من الحياة ايعتنا البشرية؛ إذ يجعلنا أجسام  هذا المذهب المادي يبطل أعمالنا وطب

 .(2)المادةإلا تحركنا لا 
ية، وإنما امتد إلى  الذين قالوا  Stoicismالرواقيةولم يقف نقده عند الأبيقور

َ  امية لاهوتية تجعل من القدر حاكم  بحت أفلوطين  د  لجميع ما في ال كون ومهيمنا  عليه، فقد ع
ما يختص عن أنه يبطل نفسه بنفسه؛ إذ " افي تأكيد الحتمية، فضل  منهم  اذلك إفراط  

أن التحرك يتم بأعضائنا إذا تحركت وفقا  لصاحب الأمر فيها، فمن الهذيان أن ندعي 
شاملة لا وجود أن هذا المذهب يؤدي إلى وحدة  :، فمراده من ذلك(3)بقدر محتوم"

يرى أن القدر يسير نفسه الوقت  تحرك، أو بين علة ومعلول، وفيفرق فيها بين محرك وم
العالم وهو متحرك، فلو كان كل لك الفصل بين القدر المحرك، وكل شيء، فيلزم من ذ

، ولو كان كذلك فلن نكون اا ومتحرك  ف يكون كل شيء واحد  يحدث بعلة سوشيء 
 .(4)نحن أنفسنا، وليست أفعالنا هي أفعالنا، وهذا خلاف الحقيقة والواقع

إمكانية  اادعائهما؛ لمفقد هاجمه ،اا عنده أيض  ولم يلق التنجيم وال كهانة قبول  
فيغدو البشر  ،والانفعالا ما هو خاص بشخصنا كالإرادة موتنسب إليه ،التنبؤ بالغيب

هذا من رغم بالنا من كل شيء، ل كنه انا تحرممفي حين أنه ،أشبه بالحجارة المتحركة
 .(5)ا بعض التأثيرمينسب إليه

شاملة وعامة، حيث تضفي على  -اكما ذكرنا آنف  -فالعناية الإلهية عند أفلوطين 
وبين المسيحية في هذا  الحديثةلأفلاطونية عن الصلة بين ا الوجود الانتظام والوحدة. أما

للعناية الإلهية، غير أن فيما يتصل بالجانب الروحي  -بلا ريب-ابه تشفهناك ، المقام
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 اا كلي  تعارض  رض يتعاو  ،الوصفيسمو عن  امطلق   اوجود  مبوصفه الل   ه الأولى عن  مفهوم
كما هو الحال في العناية الإلهية  ،مع مفهوم العلاقة القائمة والحية بين الل   ه والعالم

ية  .(1)الأبو
  

                                                 

  (1)  Encyclopedia of Religion and Ethics, X, p415. 
أن الأفلاطونية المحدثة هي جزء من البناء الحيوي للاهوت المسيحي، ومن ثم  -ينقله عن )إنج(-يرى رسل فيما             

با "من المسيحية  منالمحدثة  فإن هناك استحالة مطلقة لاستئصال الأفلاطونية  با  أر يق المسيحية إر تاريخ  :انظر .دون تمز
في المسيحية عندما مال إلى أن مذهب  يأفلوطينالتأثير القلل أرمسترونج من شأن  في حين، 1/413، الفلسفة الغربية

 انظر: .ينتمي إلى نوع آخر من التفكير الديني -منه كأوغسطينقد استفاد فلاسفة النصارى بعض  مع أن– أفلوطين
       _ See Armstrong, A.H : Plotinus P24. 
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 :الشر ثانيا  ـ
الحرمان من كل ": إذ هو ؛ماهيةعديم الإلى الشر على أنه  أفلوطيننظر 

فيكون بهذا نقيض الخ ير؛ لأنه  ،(2)أنه حرمان مطلق ليس له وجود :، بمعنى(1)"خير
وإذا كانت الأضداد تدرك بعلم ، (3)اك أيضا  ش را  يقابلهفإن هن ،ما دام في العالم خير

، وهنا يقترب أفلوطين بأفكاره هذه (4)فإن "العلم بالخ ير هو بالذات علم بالشر" ،واحد
 حين أكدوا تلازم المتضادات في الوجود. ،من هيرقليطس والرواقيين

أن مصدر الخ ير والشر واحد، ويسفه  فإن أفلوطين يؤكد ،ومهما يكن من أمر  
يف الشر إلا (5)مبدأين مختلفين الذين يرجعونهما إلى ، وعلى هذا فإننا لا نستطيع تعر

فلا يكتفي بذاته،  ،لأنه لا شكل له ولا هيئة، وهو دائما  في حالة عوز ؛على نحو سلبي
 . (6)"الفقر بالذات" افلا يستقر على حال، فهو إذ   ،وفي حالة فوضى
ولا يكون مقصودا   ،إن وجود الشر ضروري في النظام ال كونيف ومن ثم

في العالم بالرغم من  ه، ولقد تساءل أفلوطين ذات مرة عن سبب وجود(7)بالذات
يا   ده الذي ارتضاه: أن ذلك الشر يعرعاية الل   ه له وعنايته به، وكان جواب عنصرا  ضرور

لا يحط من قدر  -قبحه وسوئه مع-، فوجود الجلاد (8)يشارك في الانسجام ال كوني
-"حتى يتحقق  حكمت سياستها، بل إن الحسن يقتضي وجوده في مقامهالمدينة التي أ

فالذين يزعمون استئصال الشر من "ومن ثم ، (9)"الأمن والنظام -بعقابه للمستحقين

                                                 

 .91، ص1، 3، ف1( ت:1)
 .100، ص3، 3، 1: ( ت2)
طالما لم يكن بد، من أمر مما  -لا محالة ثابت-" إن الشر  :(101، ص6، 3، 1 يقول في )ت: .334، ص1، 2 ،2: ( ت3)

 يقابل الخ ير".
 .91، 1، 1،3ت: (4)
"وإنه لعمري السفه بالذات، أن نفترض نفوسا  يأتين بالحسنات، ونفوسا  أخرى يأتين بالسيئات، فإننا بذلك ننفي عن  (5)

 311، ص13، 3، 2:ت .عمل الشر"أن ننفي عنه  بقصدنا ،الكلي عمل الخ ير العقل 
 .93 ص ، 3، 2، 1ت: (6)
 .333ص، 3، 2، 2( انظر ت:7)
 .304، ص6، 3، 2:انظر ت (8)
 .316، ص11، 3، 2 :( ت9)
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الشرور خير لمن تصيبه،  لأن في بعض ؛(1)العالم الكلي، إنما يستأصلون العناية ذاتها"
التي - ثم إن لهذه الأشياء ،(2)من ضرورات الطبيعة في ذوي الأجسام"فالمرض "
فيما يتعلق بنظام الكل واكتماله، فإن العالم الكلي يسخرها لحاجاته  ا  نفع -نسميها شرا  

ما دامت موجودة، ولولا وجودها لكان الكل ناقصا ، فالشر قد يكون لبعض الناس 
د العقل إذا فسد شيء عمحيث إنه " ،لمجموع العالم لا يكون إلا خيرا  ول كنه في ا ،شرا  

 .(3)واتخذه أداة لتوليد شيء آخر" ،الكلي إلى ما فسد
إنما يرجع أساسا  إلى غفلتنا  -كما يرى أفلوطين-إن عدم إدراكنا لمنفعة الشر  

 مع ، وكذا فإن الرذيلة(4)كما هو الحال في الحيوانات السامة ،عن تبصر ذلك
من نفع وخير بالنظر لضرورة   -في حقيقة الأمر-فإنها لا تخلو  ،استقباحها ظاهرا  

في تنبه تمثيلا  للعقاب، وتجعلنا أيضا  "ونظام العالم الكلي من حيث كونها  ،الطبيعة
ية  ،دائم، وتوقظ عندنا الروح والذهن في مقاومتها لطرق الرداءة كما أنها تمكننا من رؤ

 الفضيلة وتحثنا على القيام بها".
ضت أن اقت -ى إلههيطلقها أفلوطين عل وهي إحدى التسميات التي-فحكمة العقل 

إذ لا يريد أن يكون كل شيء خيرا ، كحال الفنان الذي يرسم  ؛يحدث ما نسميه شرا  
حيوانا  لا يجعل كل أجزائه عيونا ، وكذا فإن من يعيب على الفنان عدم انتشار الألوان 

 ،(5)يلائمهفي حين أنه جعل لكل ناحية منها لونا   ،الزاهية في كل موضع من لوحته
ا في وهلا يمكن أن يتساوى مواطن -أيضا  –عديم الخ برة والمعرفة، والمدن  فهو جاهل

الدرجة والرتبة حتى ولو شيدت على نظم لا عيب فيها، وإلا لأصبح عيبا  في 

                                                 

 .334.ص1، 2، 2( ت: 1)
 302،  ص3، 3، 2وأن فيهما الخ ير لأهل الشر" ت:  ،فإنهما لا شيء عند أهل الخ ير ؛( "أما الفقر والمرض2)
 الموضع نفسه.السابق، ( 3)
 .123ص ،13، 2، 3: ( ت4)
ير وجود الشر، يقول ديفيد ستيوارت (5) : "في الرسم  David Stewart لا يزال بعض المعاصرين يضربون هذا المثل لتبر

يتي هناك مناطق مظلمة وأخرى ناصعة، فلو نظرنا إلى الأولى فقط لظهرت اللوحة قبيحة باهتة، أما رؤيتها في سياق  الز
 جميعها؛ فإن تلك المساحات المظلمة تسهم في تحقيق انسجام الصورة وكمالها. انظر كتابه:الصورة 

 Exploring The Philosophy of Religion, Charles Scribner,s Sons, 1970, p250.  
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إذا جردت من الأدوار  ،أن رونقها يزول المسرحية ألا يكون الجميع فيها أبطالا ، مع
 .  (1)الوضيعة 
منا أفلوطين ألا نقف عند الجزئيات، بل نكون نظرة كلية شاملة، يطلب و 

تحقيق إلى ه ومقوماته التي يسعى من خلالها وأن ندرك أن لكل عنصر خصائص
نجد في العالم أن كل فرد قد أسند إليه حال يليق   -مثلا  –فإننا  ؛في ال كون وظيفته

يوافق طبيعتهما، كما أن الشاعر  به، فالفاضل والسيئ يسعيان للمحل الذي يناسبهما و
يوزع أدوار "الممثلين" بما يناسبهم دون أن يخلق ممثل الدور الأفضل أو غيره، وإنما 
يقوم كل منهم بالدور الذي يلائمه، فيكون بذلك قد عين لكل منهم الرتبة التي يجب 

 .(2)أن ينتظم فيها
ود الخ ير ليس بوج ،وعلى هذا؛ فالحكمة والحسن يتحققان في العالم الكلي 

في المقام الذي ينبغي له  ءوإنما يتم ذلك بانتظام كل جز ،المحض أو بتساوي جزئياته
إذ فيه صوت ضعيف وآخر قوي،  ؛ويناسبه، كما أنه ليس في الناي صوت واحد

ول كن لكل منهما حظه ونصيبه في جملة الأنغام المتوافقة التي تنبعث منه، كذلك 
ية مع بعضهاالحال في العقل الكلي، حيث تنتظ إذ بينها  ؛م النفوس مع أنها غير متساو

 .(3)وافق الكل في طبيعته"تومع هذا فإن طبائعها  ،واختلاف   تناف
ب أن لا نعيبه من خير في ذاته، وإذا كان ذلك كذلك فيج -اإذ  -فهذا الكل 
"فإن استهجان الكل  :لما فيها من شر، وبعبارة أفلوطين ؛وأفراده أجل بعض أجزائه

اقتها لأنه يجب أن ينظر إلى تلك الأجزاء من خلال عل ؛بسبب الأجزاء سفاهة"
لأنها تتجاذب وتتآلف تارة، وتتعادى وتتنافر تارة  ؛بالكل، وليس من خلالها فقط

أخرى، فيحصل من بعضها ضرر على بعضها الآخر طوعا  أو قسرا ، إلا أنها تتفاعل 
ألا نحكم على العالم الكلي ونعيبه من  -اإذ  –، فيجب (4)ا  واحدا  لتشكل كل ،فيما بينها

وقد عزلت عنه، ومثل من يفعل ذلك كمن يقصر نظره من  ،أجل بعض أجزائه
                                                 

 .11، 3، 2انظر ت:  (1)
 .313، ص11، 3، 2 :( ت2)
 .316ن ص11، 3، 2: ( ت3)
 .301. ص2، 3، 2انظر ت: (4)
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بهام أصبعه، ويهمل الإنسان في صورته الكاملة، أو  الكائن الحي على شعرة رأسه أو إ
يعرض عما سوا   .(1)هكمن يقف من عالم الحيوان عند أحقر ما فيه و

 ؛لقد نظر أفلوطين إلى المادة على أنها عنصر مهم وضروري في نظام ال كون
لذا فإن الشر  ؛فليس بعدها إلا اللاوجود المطلق ،حيث جعلها آخر سلسلة الفيض

لأن المادة التي تجسد  ؛، ومع هذا ليس له وجود ذاتي عندهضروري لارتباطه بالمادة
يقتصر وجود هذا الشر على عالم "ا(2)الشر غير موجودة في ذاتها أو متعينة  لليسات"، و

فهو حسن لا شر  -الروحانيات–أما في عالم "الأيسات"  -وهو العالم المحسوس-
إلى شر  -في آخر الأمر-وانتهى  ،قد بدأ بخ ير محض -اإذ  – ، فالفيض الإلهي(3)فيه

 محض.
ما فيه من شر، مرغم بالعلى أي حال؛ فإن أفلوطين ينظر إلى العالم على أنه جميل  

ية من رة بقدر خي   -فهي أنها منبع الشرمن رغم بال-العالم العقلي، فالمادة  إلا أنه أقل خير
لأن الوجود لا يكون إلا خيرا ، وبهذا يكون أفلوطين قد جمع بين  ؛ما لها من وجود
ع لاحتوائه على المادة منب ؛حيث كانت نظرتها إلى العالم نظرة تشاؤمية ،مذهب الأورفية

 من جهة أخرى. ن الوجود والخ يرمذهب أفلاطون الذي وحد بي، ومن جهة الشر
لقد سعى أفلوطين جاهدا كي يجعل في بناء العالم مكانا للنقص، وفي الوقت نفسه 

لم يوفق على  -على ما يبدو-نه صورة العالم المعقول، ول كنه وأ ،يتمسك بخ يريته وكماله
وقد وقع في  ؟لمادة وهي منبع الشر من إله خيراكيف تشتق  :الإجابة التساؤل القائل

تناقض آخر يتعلق بمفهوم المادة، ففي الوقت الذي يؤكد فيها أنها سلب يرى أنها قوة 
 .(4)شريرة ذات قدرة على مقاومة النظام

                                                 

 .301، ص2، 3، 2 ت: :انظر (1)
، 1، 3، 1"ول كن متى يكون الشر حتما  متى كان الخ ير ؟ ألعل ذلك لأن الهيولى لا بد منها في ال كون الكلي؟ " ت:  (2)

 وقارن: ،103ص
  _ The Cambridge Companion to Plotinus, by Lioyd p. Gerson, Cambridge ,1996,p171.172. 
        _ Plotinus An Introduction to the Enneads , by D. J.O,meara, Oxford, 1993, p81.  

، 1ت: .في عالمنا هذا " ،فهو أبدا  يحوم في عالم الفساد ؛وإنه لا محالة ثابت، وإن لم يكن في عالم الآلهة ،( "إن الشر لن يزول3)
 .101، ص6، 3

ية في الفلسفة اليونانية، ص :انظر( 4)  . 363محمود مراد: الحر
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قية لأفكار أفلوطين هذه، إذا كنا لا نستطيع الوقوف على القيمة الحقي :وأخيرا  
لن نبذل جهدا كبيرا  كي نقف على الأثر العميق الذي تركه في  -بكل تأكيد-فإننا 

  .(1)إلى الفكر الحديثبقي ممتدا  فلسفة العصور الوسطى باتجاهاتها المتعددة و 
         

 :ثبت المصادر والمراجع
 

  ،أحمد أمين، زكي نجيب محمود: قصة الفلسفة اليونانية، دار ال كتب المصرية
 .م1923

  :م.1933الرسائل، نشرة الزركلي، إخوان الصفا 
 :ت: حبيب الشاروني، المجلس الأعلى للثقافة،رمنيدسامحاورة ب أفلاطون ، 

 م.3003
  :تاسوعات أفلوطين، نقلها إلى العربية عن الأصل اليوناني فريد جبر، أفلوطين

 م.1991/ 1وراجعها جيرار جهامي، وسميح دغيم، مكتبة لبنان ناشرون، ط
  :تاريخها ومشكلاتها(، دار قباء)القاهرة(، طبعة  الفلسفة اليونانيةأميرة مطر(

 م. 1993
    أوليري: مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب، ت: تمام حسان، الهيئة العامة

  للكتاب، د/ت.
  يتين جيلسن: روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، ت: إمام عبد الفتاح إ

 م.3/1914ط إمام، دار الثقافة )القاهرة(،
 دوهيم: مصادر الفلسفة العربية، تع: المرزوقي، المؤسسة الوطنية للترجمة  بيار

 .م1939والتحقيق والدراسات، بيت الحكمة، 
  ثائر علي الحلاق: العناية الإلهية ومشكلة الشر عند ابن سينا وابن ميمون وتوماس

 م.3003)جامعة القاهرة(،  الأكويني، أطروحة دكتوراه، دار العلوم
 :حسام الدين الألوسي 

                                                 

 قمت بتناول هذه القضية في دارسة خاصة لا تزال قيد النشر.  ( 1)
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)ضمن دراسات في الفكر  بواكير نشأة الفكر الكلامي الإسلامي            
 م.1993الفلسفي الإسلامي(، دار الشؤون الثقافية العامة، 

الزمان في الفكر الديني والفلسفي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،              
 ه . 1400/ 1ط

 سفة في الإسلام، ت: محمد عبد الهادي أبو ريدة، لجنة دي بور: تاريخ الفل
 م. 1931/ 4ط التأليف والترجمة والنشر )القاهرة(،

  َم.1913ة، ترجمة: زكي نجيب محمود، القاهرة،سل: تاريخ الفلسفة الغربير 
  :ية للتراث، زهدي جار الل   ه  .م3003المعتزلة، المكتبة الأزهر
  ضمن مجموعة السهروردي  إيبشالسهروردي: حكمة الإشراق، ت: يوسف(

 .م1/1993المقتول(، دار الحمراء للطباعة والنشر، ط
 (: النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية، ه 433 )أبو علي ت ابن سينا

 ه .1403/ 1قدم له: ماجد فخري، منشورات دار الآفاق الجديدة)بيروت(، ط
 ه (:231ت:)أبو الحسن، محمد بن يوسف،  العامري 

راته الفلسفية(، الإبصار والمبصر )ضمن رسائل أبي الحسن العامري وشذ -     
 .م1933. منشورات الجامعة الأردنية )عمان( ت: سحبان خليفات
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