
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 كلية اآلداب –الجامعة المستنصرية 

 قسم الفلسفة                      
 

الزهن عند أوغسطني وأصوله 
 اليونانية

 

 الطالةرسالة تقدم تها 
 

 هشام هطشر صاحل اجلبوري
 

 الى

 الجامعة المستنصرية  –مجلس كلية اآلداب 
 

 وهي جزء
 يف الفلسفة آداب  هاجستريدرجة نيل  هن هتطلبات

 بإشراف 
 أ.م.د حمود حسني عبد علي النجن

 

 
 

 هـ0341                                                                              م5102
 
 



 المستخلص
هوهودراسػنا هذػ   هأو سػط فرؤ ػلهه حثػؿاةحاػورهاووؿه:هحػفهحاػور فهننػلةؼهذػ هحا وةػلهةسػغره ػورهذػ اهاةحو ػـو

ةػ هإ رحػ هاةغاػثه.هوهعػدح  هحػفهرؤ نػ هذػ  هعسػ ثػرهاةوسسػولهاة وا ا ػلهأغ ػ فهغه،هاح هاةحاورهاةث ا هف نحثؿهاةزحفهحو وـة
وردتهةػد هاةنػ هواةاظر ػ تههغ ألفكػ ر،هحػ هغ ػ فهصػسن  هوعهقن ػ ههوصػ س نهعسػ هااػوف هفسسون ههوكرةغرازهق حلهذ  هاةإ

س سػ هنحثػؿهاةحرنكػزهاألهأو سػط فاةػزحفهعاػدههفكػرةذح ػلهذػ  هاةدراسػلهحػفهافهأونػلن هه.شػررا هاة واػ فهوفهسػون ـهكغ ر
وهاةرق ئػػدهاوس سػػ لهفػػ هااةوجػػودههفكػػرةوهاة  ػػلهاةػػ مهحػػفه هةػػ ه حكػػفهف ػػـهحرظػػـهفسسػػون ه،هسػػوا هاظرنػػ هاةػػ هاةػػ اتهاإ

فهفكػرهأو سػط فه حثػؿه روةهفكػرهحراسػلهآغػ  هاةكا سػػلهفػله، ػػرآاةد  اػلهاةحسػ ا له...اةػذهذػ اهحػفهج اػبه،هوحػفهج اػبه
فهإفهوحفهثـ ح فهقغؿهافه كوفهفكراهفسسو  ه،ه،هحح ه را هافهفكرهاةرجؿهذوهفكرهد ا هحؤسسهعس هاةرق دةهواإاووائؿه

،هوسػ ح هافهاةوسسػولهاة وا ا ػلهأوهاارػداح  هاةزحا ػلهأو سػط ففكػرةههفػ ثرهاة واػ ا هدهاألوجوهحشكسلهاةغاثهننحاورهاوؿه
هق ئحلهعس هحغ دئهعقس لهصرفلهة سهةحغ دئهاةد فهعس   هحفهسسط ف.

كثػػرهغاسػػبهحطسػػبهكػػؿهفصػػؿه،هوقػػدهأوهأفهرغرػػلهفصػػوؿهوكػػؿهفصػػؿه اػػومهحغاثػػ أحػػفهوجػػ  تهاةرسػػ ةلهحكواػػله
هحدةهطو سلهوناومهعس ذ ههةحدةاةزحفهف هاةاض رةهاة وا ا له،هكوفهذ  هاهفكرة صصهاةوصهفهاووؿهواةث ا هةغاثه

هعاػدهفه صصػ هةدراسػلهذػ اهس فهاو  ػر ف ها فهافهاةوصػهوهفهسولهواظر  تهح نسول.هعدةهحدارس هأو سػط فاةحو ػـو
هاةػزحفههثػرهاة واػ ا هفػ غ  فهاألغهاةحنحثسلهتهواةناغ   تهاة  صلهغواو هاةرس ةلانوائ ح هعس هاوش رافضههعفهأ حو ػـو

هاةػزحفهفػ هاةح ثوةوج ػ هاة وا ا ػلهاةوصؿهاووؿهحغاث فه،هاةحغاػثهاألهو اومهعادهذ اهاةحوكر. ةػد هوؿهنا وةاػ هغػ هحو ػـو
هاةزحفهعادهاةوهسولهقغؿهذوحرهوذز ودهواةااسلهاألورف له،هاح هاةحغاثهاةث ا هفقدهنا وؿهحو  اةوصؿهاةث ا هوهه.افهطوفـو

هاةػػزحفهعاػػده:هكػػوفهحػػفهحغاثػػ فهن هحو ػػوـرسػػطوه،هوجػػ  هفػػ هاةحغاػػثهاةثػػ ا هأهفهطػػوفهوأاةحغاػػثهاووؿهناػػ وؿهحو ػػـو
واةحنكواػلهحػفهاةرواق ػلهواوغ قور ػلهوهاوفهطوا ػلهاةحادثػلهواةحنحثسػلههاة ساسػن هاةرصرهف هاةرئ س لهاةحدارسهةد هاةزحف

هفكػػرهأفسػػوط فهوهفػػ ثػػرهاةغػػ ة هفكػػ رهاةنػػ هقػػدح  هف سػػوفهاوسػػكادرمهواةنػػ هكػػ فهة ػػ هاألغػػرزهاألأهفضػػههعػػفغػػلفسوط فه،ه
وجػػ  هفػػ هثهثػػلههاةػػزحفهعاػػدهأو سػػط فهواةحوػػ ذ ـهاةحندا سػػلهحرػػ ه،هفكػػرةأو سػػط ف.هفػػ هاػػ فهافهاةوصػػؿهاةث ةػػثهناػػ وؿه

اةسو ػػوسههفكػػرة ةزحفه،هوقحاػػ هفػػ هاةحغاػػثهاةثػػ ا هغدراسػػلهغػػهوعهقن ػػ حغ اػػثهناػػ وؿهاةحغاػػثهاووؿهحشػػكسله سػػؽهاةرػػ ةـه
ه.ف هجوذرهاةزحفهوح ذ ن هاة  صلهوق  س همهأو سط فأ صصا هاةحغاثهاةث ةثهةحررفلهرهوهوارنغ ط  هغ ةزحفه،ه

هاأل  ػػ ه،هوقػػدهنكػػوفهذػػ اهاةوصػػؿهحػػفهوهاةحوػػ ذ ـهاةحرنغطػػلهغعاػػدهأو سػػط فهغد ػػلهوفػػ هاةوصػػؿهاةراغػػ هنا وةاػػ هحو ػػـو
غد ػلهحػفهج ػلهواةػ اتهاوة  ػله/هاةثػ ةوثهحػفهج ػلها ػر ه،هفػ هاػ فهناػ وؿهغرازهاةرهقلهغ فهاألغلهعا اووؿهه:فهحغاث 

غطػرؽههأو سػط فهاثغػ تهذػ اهاةاػوعههعاػدهب"اةا ػ ةهاو ػر "ه،هوكػ فهغد ػلهنحثسػت رهحفهااواعهاألآه  هاةحغاثهاةث ا هاوع
فهذا ةؾهإغدمهإثغ تهاةزحفهاةحسنق ـه..اةذ.هثـهاة وا ا لهف هاةرودهاألاةوكرةهوهاو هعدةهحا  :هعهقلهاة ط ئلهغ ةزحفه،ه

ه،هوهزحفه سؽهاةر ةـهحػفهج ػلها ػر ه،هوذػوهزحػفهاةحهئكػله،هزة لهاهللهحفهج لأاواعهاةزحفه نلرجحهف ح هغ فهأحفهه  هاوع
هنسح له"هزحفهاةهاظ ـ".ه،هوقدهاطسؽهعس  هاةغ اثههفرتهةا هحفهاصوصهألو سط فاغح هنوهغراز هإواة مها وةا ه

،هوح ػػدا هةسرسػػ ةلهغ ةغاػػثهفػػ هاةحراػػ هاةس ػػومههاةحػػا اهاةناس سػػ هاةحقػػ رفهفػػ هإجػػرا هذػػ اهاةغاػػثهواعنحػػدهاةغ اػػث
هاةػػزحفهحػػفهج ػػله،هوهغ ػػ فهاغػػرزهاةحاطػػ تهاةوكر ػػلهواةن ر   ػػلهةسحوػػ ذ هواوصػػطها  ـهاةنػػ هسػػ كوفهة ػػ هاةػػدورهةحو ػػـو

هو نحػتوذ ه ان  هاةحون حهةو ـهاوثػرهاة واػ ا هاةحاشػودهفػ هذػ  هاةرسػ ةل.ههأو سط فاةرئ س هف هغسورةهفكرةهاةزحفهعاده



غػرزهاوفكػ رهاةنػ هوردتهعاػدهذػ اهاةحوكػرهوعهقن ػ هغ ةوسسػولهأحا قشػله،هفضػههعػفهنوصؿهاة  ػ هاةغ اػثهاةرس ةلهغان ئاه
 اة وا ا ل.

غردهذ  هاةراسلهاةطو سلهغ فهاروقلهاةرصورهاةح نسوله،هواةن هاغندأا ذ هغ ةح ثوةوج  هاة وا ا لهواا  ا ذ هغلو سط فه
عػدةةهاةػرؤ هغاقػ طهه ػنهؼواحػواطفهنشػ غ ههغشػلفاؤشرهح هنوصسا هاة  هحفهانػ ئاهفهأح دهدراسنا هوحاورذ ه،ه حكفهذا هع

هغ فهفكرهأو سط فهوفكرهاةوهسولهاة وا فه:
  ػره هعػفهاةطر ػؽهاةحغ شػرهاوهاةطر ػؽهةقدهنلكدهةاػ هافهأو سػط فهاسػنق هحرظػـهافكػ ر هحػفهاةوسسػولهاة وا ا ػلهسػواه-1ه
عهقػػلهاةػػزحفهغػػ ة سؽهوهاةاظر ػػلهحػػفهحثػػؿهه–.ه ةػػؾهافهاةاظر ػػ تهاةنػػ هطرا ػػ هشػػرا هاة  حػػ هفػػ هاةنح  ػػدأه فحغ شػػرهاةسػػ اة

عسػ هغسػ طهذػ هاظر ػ تههه-وغد ػله..اةػذهسهوهاةرػودةهاةػ هاةا ػ ةهااةغ ر لهوهاةسو وسهواةث ةوثهوهاة ط ئػلهو سػودهاةػاو
اةنػ هنؤكػدهه،فهاظر نػ هاةنػ هاحنػ زهغ ػ أغػ  هاةسػ غق فهعس ػ ه،هغػؿهانػ هوهفػ هفكػرهاآأسوا هفػ هاةوسسػولهاة وا ا ػلههاةغاث

،هاوهافهذػػػ اهوه راػػػ هاوانقػػػ صهحػػػفهفكػػػرههحػػػفهغر ػػػدهغ ةوسسػػػولهاة وا ا ػػػلهعسػػػ ه ان ػػػلهاةػػػزحفهة ػػػ هجػػػ ورهحػػػفهقر ػػػبهاو
ه.فك رهاةح نسولهاظر لهحنح سكلافه صوغهحفهكؿهذ  هاةاظر  تهواألهأو سط فهاةث قبهف وهقدهاسنط عهغ ك  

عسػػ هطػػوؿهاة ػػطههحطرواػػلةلهل سػػط فهةػػـهنػػلتهحػػفهفػػراغه،هغػػؿهذػػ هحسػػأوههغاث ػػ ثا ئ ػػلهاةػػزحفهواوغد ػػلهاةنػػ هفهإ -2
وحػػ هغرػػد ه،هفقػػدهرا اػػ هافهكرواػػوسه حثػػؿههافهطػػوفهحػػ هقغػػؿهوكرهاةوسسػػو ح ثوةوج ػػ هوحػػروراهغػػ ةغ ةه  هاةوكػػرمهاة واػػ ا هاغنػػدا

ه)هاةػػزحفهاةاركػػ  اةرصػػرهاةػػ ذغ ه"هعصػػرهاوغد ػػله"هاةسػػ غؽهةسػػزحفهاةحػػرنغطهغ ةاركػػلهواةن  ػػرهواةػػ مهاغنػػدأهذػػ اهاو  ػػر
عسػ هاج ػ ؿهحردا ػل.هغ احػ هعصػرههغ انص رهز وسهعس هاغ  هكرواوسهو سؽهاةجاسهاةغشرمهاةػ مهجرسػ هذز ػودهحؤسسػ  ه

اكثػرههحاطؽغه–انوقواهفقدهاةح ثوةوج  هاوؿهذ  هاةثا ئ له،ههاكثرهوضوا هحفقدهاعط هنصورههافهطوفاةوهسولهح هقغؿه
عس هافهاةزحفهحقنرفهغ ةاركػله،هوذػ هاشػ رةهح حػلهاةػ هظ ػورهاةناػوؿهحػفه)هاةد حوحػله هاوهه-وضوا هحفهاةح ثوةوج  ه

اةػػ مه ر شػػ هاوصػػؿهاةحونػػرضهحػػفهاةو سسػػوؼه،هاةػػ هاةػػزحفهاةا ػػ ئ هاةحن  ػػرهواةحاػػددهاةػػ مهنرػػ شهفػػ هاةػػزحفهاةها ػػ ئ ه
كاوػػ هاةك ئاػػ ت.هونجسػػتهذػػ  هاةثا ئ ػػلهغصػػورن  هاةا  ئ ػػلهحػػ هافهطػػوفهوارسػػطوهوأفسػػوط فها ػػثهفػػرؽهذػػؤو هغػػ فهاوغد ػػله

عسػ هه–عاػدهارسػطوه وقدهوجػدا ه، ةاركلهواةن  رواةزحفهوجرسواهاوغد لهحقروالهغ ةوادةهواةسكوفهاح هاةزحفهف وهحرنغطهغ
اػػػوع فهحػػػفهاةزحػػػ فهاةاػػػوعهاووؿهذػػػوهاةاػػػوعهاةحطسػػػؽهاةحنرسػػػؽهغ ألغد ػػػل،هوذػػػوهزحػػػ فهاةحوجػػػوداتهاة  ةػػػدةهه-سػػػغ ؿهاةحثػػػ ؿه

هه.ك ةحارؾهاووؿهواةرقوؿهاةحو رقله.هاح هاةاوعهاةث ا هف وهاةزح فهاةكوا هاة مه رنغطهغ ةاركلهواةن  ره
ػػػسلهاةحوجػػػوداتهاةح سوقػػػلهحػػػفهقغػػػؿهاهلله،هغ احػػػ ههرغػػػطوغ ةحق غػػػؿه أو سػػػط فهاةزحػػػ فهغ ةاركػػػلهواةن  ػػػر،هوذػػػ هحاصة

:هف ػػوهاثاػػ  هاةػػاقصهواةن  ػػر.هفغ ةاسػػغلهة غد ػػلاوغد ػػلهحرنغطػػلهغ ةػػ اتهاوة  ػػلهاةنػػ هوهنسػػرمهعس  ػػ هاةاركػػله،هووه شػػوغ  ه
غاث هعفهح ذ لهاةزحفه،هاجد ه اشدهاوغد لهغوقوؼهاةوكرهةغرذل هف هاةا ضر،هكح هساقراهف هاةػاصهاةقػ دـه،هوذػ اهافهدؿه

هاوغد لهعادهاةوهسولهاة وا فه،هوغ رحا دسهعس هوج هاة صوصه. احػ ههعس هش  هفإاح ه دؿهعس هف ـهأو سط فهةحو ـو
مهف سسػػوؼه،هااةػػ مهحػػفهاةصػػربهنجػػ وز هحػػفههاةحو ػػوـ،ههكحػػ هقساػػ ه اةاركػػل)بهغطػػ رهزحفهاةطغ رػػ ه:هفػػاهاظههغ ةاسػػغلهةسػػ

كلرسطو.هوهح ه دؿهعس هذ  هاةثا ئ لهذوهغدا لهاةوصؿهاةا دمهعشرهحػفهاوعنرافػ ته،ها ػثه ؤكػدههان هافهك فهعغقر   ه
:ه)هحػفه اه قػدرهافه ضػغطه،ه قػوؿهأو سػط فهافهاةزحفه  صهغ ةر ةـه،هاح هاوغد لهف  هاةصولهاةطغ ر لهةسػ اتهاوة  ػله

ذ  هاةوكرةهو جحدذ هفنقؼهقس ههوندرؾهقس ههغ  هاوزة لهاةث غنله،هاوغد له،هو ق رفهغ ا  هوغ فهاركلهاةزحفهاةدائحله،هف جده
افهوهوج هةسشغ هغ ا ح ه،هوافهاةزحفهح ح هط ؿهفطوة هحاػوطهغننػ غ هاةاركػ تهاةنػ هوهنسػنط  هافهننوسػ هحرػ  ه،هغ ػدهافه



واقػرأهكػ ةؾهفػ هاوعنرافػ تهاػد ثهه 1)ه نضحفهاةغن هنن غر  ه،هغؿهكؿهش  هف  ها ضرهغنفهواادهغركػسهاةوقػته اوزؿهو
)هه: ؤكػػدهعسػػ هافهاةزحػػ فهحػػرنغطهغ ةاركػػله،ه ةػػؾهاػػ فه ػػنكسـهأو سػػط فهعػػفهاةوضػػ هاةقػػ ئـهغرػػده سػػؽهاةسػػح  هواورضه

ارك تهاوش   ه،هحفهنقسغ تهاةظواذرهونطوران  هاةق ئحػلهف ةنقسبه ر ا هاةوقتهو جرسا هاق س ه،ه ةؾهافهاةوقته نركبهحفه
افهاةػػزحفه ػػ صهغ ألاػػداثهاةنػػ هنجػػرمه ػػهؿهننػػ غ هاةساظػػ ته،ه)كػػ ةؾه قػػوؿه:هه 2) عسػػ هذػػ  هاةحػػ دةهاورضػػ لهاةهحرئ ػػل

ه. 3)  هف هة غد لهاةن هذ هحاؿهاةحرقووتهاةهاس ل
هاةسو ػػوسه-3 واةنػػ هاشػػرا ههغػػدواألهاةػػزحفهغوكػػرةهارنغػػ طهحػػفه احػػؿهغحػػ اة واػػ ا هاصػػغحهعاػػدهأو سػػط فههوجػػدا هافهحو ػػـو

عػػفهطر ػػؽهااج ػػؿه وااػػ هورسػػ ئؿهغػػوةسهاةرسػػوؿهواةسػػ افهغػػدورذح هك اػػ هحنػػلثرافه -ها هحنجسػػداة  ػػ هفػػ هاةوصػػوؿهاةسػػ غقله
حػػلهواةواسػػطلهفػػ ه سػػؽهاةرػػ ةـه،هفػػ هاةحسػػ حهاغػػفهحػػر ـه،هف ػػوهاغػػفهاهلله/اةكسه- غ ةوسسػػولهاة وا ا ػػلهكحػػ هاشػػرا هفػػ ها اػػ 

هاةسو ػػوسهعاػػدهأو سػػط فهحػػ هحو وحػػ هسػػوا هفػػ ه فغػػ وغفهوعػػفهاوغػػفهوفػػ هاوغػػفهظ ػػرهكػػؿهشػػ  ه،هو كػػ ده نوػػؽهحو ػػـو
هاةث ا هواة مهذوهاةحس حه. ههاةوسسولهاة وا ا لهاوهح هف سوفه،ها اهاسنثا ا هافهأو سط فه را هغ ةكسحلهاوقاـو

ةقػػدهاسػػنو دهأو سػػط فهحػػفهاةاظر ػػلهاةغ ر ػػلهاةنػػ هطرا ػػ هاةوكػػرهاة واػػ ا .ه ةػػؾهفػػ هنلو سػػ هةرحس ػػلهاة سػػؽهاةحسػػنحرةه،هه-4
هورف هاةرحؿهاةزحا هعفهاة اتهاوة  ل.

نػػلثرهأو سػػط فهغحػػا اهاةنلو ػػؿهاةرحػػزمهةسكنػػ بهاةحقػػدسهاةػػ مهاسػػن دح هف سػػوفهحػػفهقغػػؿهةنوسػػ رهاةنػػوراةه،هوقػػدهدحػػاهه-5
وأفسوط فهف ه سػؽهاةزحػ فهحػ هاةرػ ةـهحػ هنلو ػؿهف سػوفهة  ػ ـهاةسػنلهاةػواردةهفػ هسػورهاةنكػو فه،هفػ عنغرهاظر لهافهطوفه

اةزحفهةػ هغدا ػله،هوغدا نػ هذػ هغدا ػله سػؽهاةكػوفهنح حػ هكحػ هقػ ؿهافهطػوفه،هاوهافهاو ػنهؼهف حػ هغ ا حػ هكػ فهفػ هقػدـه
 اةح دةهكح هحر.
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