
أعزائي الطلبة ما أمجل أن نتعرف على الفالسفة ؛ هم أصحاب املواقف 
و احلجج املدعمة للنصوصنا ومقاالتنا ، ال ميكن بأي حال من األحوال 

، اقتحام الدرس الفلسفي وخاصة إذا تعلق األمر بالتطبيق

ال أطيل عليكم الشرح نطلق اليوم فئة من فالسفة اليونان من وحىت
أباطرة التفكري اإلنساين عرب التاريخ ومن دون منازع



فيلسوف ومعلم يوناين جعلت منه ). م.ق399ـ 469(سقراط 



حياته وآراؤه وطريقة موته الشجاعة، أحد أشهر الشخصيات اليت نالت 
صرف سقراط حياته متاما للبحث عن احلقيقة . ريخاإلعجاب يف التا

مل يعرف لسقراط أية مؤلفات، وقد عرِفت معظم املعلومات عن . واخلري
حياته وتعاليمه من تلميذيه املؤرخ زينفون والفيلسوف أفالطون، باإلضافة 

. ولد سقراط وعاش يف أثينا. إىل ما كتبه عنه أريسطو فانيس وأرسطو
وتزوج من . وعرف عنه تواضعه يف املأكل واملشرب. اوكان ملبسه بسيطً

زانثب اليت عرف عنها حسب الروايات أا كانت حادة الطبع ويصعب 
وقد أجنبت له طفلني على األقل. العيش معها .

مولده

SOCRATES ولد سقراط ). م.ق469(يف أثينا حوايل العام
يعرف عن حياته األوىل سوى أنه ملا بلغ وال. وكان أبوه حناتا وأمه قابلة

منتصف العمر أصبح شخصا مرموقا يف املدينة، إذ جعلت منه أفكاره 
وكان سقراط قبيح املنظر . اجلديدة وشخصيته الفريدة رجال مشهورا

جاحظ العينني، أفطس األنف، ولكن كان ميلك قدرات خارقة للعادة من 
.حيث ضبط النفس والصرب

سقراط الفيلسوف

إن الفلسفة قبل ! ي أي نوع من املوضوعات كان يتحدث سقراط ف



ولقد . سقراط كانت ختتص أساسا مبسائل تتعلق بوجود العامل وماهيته
اقتنع سقراط بأنه من املستحيل اإلجابة عن هذه التساؤالت، وان دراسة 
هذه املسائل لن تلقي على أية حال ضوء على السبيل الصحيح للحياة، 

. بيل الذي كان بالنسبة له هو املوضوع الوحيد ذو األمهية الفعليةهذا الس
وهكذا فان هدفه كان جعل الناس يفكرون بوضوح يف الطبيعة اردة 
لألخالقيات كالعدل و الشجاعة مثال، وذلك بدال من جمرد املضي يف 

وهو مل يطالب بتدريس أية . حيام خلف العقائد اليت جرى العرف عليها
اكتفاء بالتساؤالت اليت تعني الناس على انتزاع احلقيقة من داخل تعاليم،

.أنفسهم بالتفكري

لقد آمن سقراط بأن اآلثام كلها وليدة اجلهل، وان الناس لو عرفوا فقط 
ما هو احلق، إذن ملا وجدوا صعوبة يف إتباعه

وكان أسلوب . كان سقراط يعلم الناس يف الشوارع واألسواق واملالعب
ه يعتمد على توجيه أسئلة إىل مستمعيه، مث يبني هلم مدى عدم تدريس

قُدم سقراط للمحاكمة ووجهت إليه مة إفساد الشباب . كفاية أجوبتهم
وكان سقراط يلمح إىل أن احلكام جيب أن . واإلساءة إىل التقاليد الدينية

يكونوا من أولئك الرجال الذين يعرفون كيف حيكمون، وليس بالضرورة
وقد قضت هيئة احمللَّفني بثبوت التهمة على . أولئك الذين يتم انتخام

ونفذ احلكم بكلِّ هدوء متناوالً . سقراط وأصدرت حكمها عليه باإلعدام
.كوبا من سم الشوكران



وكان سقراط يؤمن بأن األسلوب السليم الكتشاف اخلصائص العامة هو 
ي مناقشة احلقائق اخلاصة للوصول الطريقة االستقرائية املسماة باجلدلية؛ أ

وقد أخذت هذه العملية شكل احلوار اجلديل الذي عرف . إىل فكرة عامة
.فيما بعد باسم الطريقة السقراطية





-م .ق427عاش بني (پالَتونْ Πλάτων : باليونانية'أفالطون

وأحد أعظم الفالسفة الغربيني، حىت , يوناين قدميفيلسوف) م.ق347

عرف من . أن الفلسفة الغربية اعتربت أا ما هي إال حواشي ألفالطون

كانت كتاباته . خالل خمطوطاته اليت مجعت بني الفلسفة والشعر والفن

ابيغرام قصيدة قصرية حمكمة : على شكل حوارات ورسائل و إبيغرامات

عرف أرسطو الفلسفة مبصطلحات اجلواهر ، منتهية حبكمه وسخريه ي

يف حني حيدد . فيعرفها قائال أا علم اجلوهر الكلي لكل ما هو واقعي 

أفالطون الفلسفة بأا عامل األفكار قاصدا بالفكرة األساس الالشرطي 

بالرغم من هذا االختالف فإن كال من املعلم و التلميذ يدرسان . للظاهرة 

ث عالقتها بالكلي ، فأرسطو جيد الكلي يف مواضيع الفلسفة من حي

األشياء الواقعية املوجودة يف حني جيد أفالطون الكلي مستقال بعيدا عن 

األشياء املادية ، و عالقة الكلي بالظواهر و األشياء املادية هي عالقة املثال 

الطريقة الفلسفية عند أرسطو كانت تعين الصعود . و التطبيق ) املثل ( 

الظواهر الطبيعية وصوال إىل حتديد الكلي و تعريفه ، أما عند من دراسة 

أفالطون فكانت تبدأ من األفكار و املثل لترتل بعد ذلك إىل متثالت 

[COLOR/][COLOR/].األفكار و تطبيقاا على أرض الواقع
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سمه، أفالطون هو أرسطوقليس، امللقَّب بأفالطون بسبب ضخامة ج



. ولد يف أثينا يف عائلة أرسطوقراطية. وأشهر فالسفة اليونان على اإلطالق

يقال إنه يف بداياته تتلمذ على ". أفالطون "أطلق عليه بعض شارحيه لقب 

السفسطائيني وعلى كراتيلس ، تلميذ هراقليطس ، قبل أن يرتبط مبعلّمه 

ا فيما بعد باحلُكم وقد تأثر أفالطون كثري. سقراط يف العشرين من عمره

اجلائر الذي صدر حبقِّ سقراط وأدى إىل موته؛ األمر الذي جعله يعي أن 

الدول حمكومة بشكل سيئ، وأنه من أجل استتباب النظام والعدالة ينبغي 

أن تصبح الفلسفة أساسا للسياسة ، سافر إىل جنوب إيطاليا ، اليت كانت 

. وهناك التقى بـالفيثاغوريني. دميةتعتبر آنذاك جزًءا من بالد اليونان الق

مث انتقل من هناك إىل صقلية حيث قابل ديونيسوس ، ملك سرياكوسا 

لكنها . املستبد، على أمل أن جيعل من هذه املدينة دولة حتكمها الفلسفة

كانت جتربة فاشلة، سرعان ما دفعته إىل العودة إىل أثينا ، حيث أسّس، 

. ليت باتت تعرف بـأكادميية أفالطونيف حدائق أكادميوس ، مدرسته ا

لكن هذا مل مينعه من معاودة الكرة مرات أخرى لتأسيس مدينته يف 

سرياكوسا يف ظلِّ حكم مليكها اجلديد ديونيسوس الشاب، ففشل أيضا 

يف حماوالته؛ األمر الذي أقنعه باالستقرار ائيّا يف أثينا حيث أى حياته 

.حماطًا بتالميذه

فلسفته



أفالطون يف مدرسة أثينا نشاهد خالهلا إميائيات أفالطون إىل السماء متثيال 

.لنظرية األشكال اليت كان يؤمن ا اللوحة للفنان ليوناردو دافينشي

أوجد أفالطون ما عرِف من بعد بطريقة احلوار، اليت كانت عبارة عن 

ق شخصية دراما فلسفية حقيقية، عبّر من خالهلا عن أفكاره عن طري

سقراط ، الذي متثَّله إىل حدّ بات من الصعب جدّا، من بعد، التمييز بني 

هذا . عقيدة التلميذ وعقيدة أستاذه الذي مل خيلّف لنا أيّ شيء مكتوب

وقد ترك أفالطون كتابةً مثانية وعشرين حوارا، تتألق فيها، بدًءا من 

األخرية، حيث شاخ ، وصوالً إىل "السقراطية"احلوارات األوىل، أو 

ونضج، صورة سقراط اليت تتخذ طابعا مثاليّا؛ كما تتضح من خالهلا 

.نظريته يف املُثُل، ويتم فيها التطرق ملسائل عيانية هامة

العامل األول، أو العامل احملسوس، هو : متيِّز امليتافيزياء األفالطونية بني عاملني

يقع هذا العامل بني الوجود و و. عامل التعددية، عامل الصريورة والفساد

ألن حقيقته ) معىن استعارة الكهف(الالوجود، ويعتبر منبعا لألوهام 

مستفادة من غريه، من حيث كونه ال جيد مبدأ وجوده إال يف العامل 

احلقيقي للـمثُل املعقولة، اليت هي مناذج مثالية تتمثل فيها األشياء 

شياء ال توجد إالَّ عرب احملاكاة ذلك ألن األ. احملسوسة بصورة مشوّهة

واملشاركة، وألن كينونتها هي نتيجة وحمصلّة لعملية يؤديها الفيض ، 



كـصانع إهلي، أعطى شكالً للمادة اليت هي، يف حدّ ذاا، أزلية وغري 

. خملوقة تيميوس

) كالدائرة، واملثلث(هذا ويتألف عامل احملسوسات من أفكار ميتافيزيائية 

، تلك اليت )كاحلذر، والعدالة، واجلمال، إخل" (غري افتراضية"ر ومن أفكا

تشكّل فيما بينها نظاما متناغما، ألنه معماري البنيان ومتسلسل بسبب 

منبع الكائن وجوهر املُثُل "وعن طريق مبدأ املثال السامي املوحّد الذي هو 

.، أي مثال اخلري"األخرى

املُثُل والتوصل إىل املعرفة؟ يف كتابه لكن كيف ميكننا االستغراق يف عامل

فيدروس، يشرح أفالطون عملية سقوط النفس البشرية اليت هوت إىل 

من خالل احتادها -بعد أن عاشت يف العامل العلوي –عامل احملسوسات 

لكن هذه النفس، وعن طريق تلمّسها لذلك احملسوس، تصبح . مع اجلسم

تكتشف، كالذاكرة املنسية، املاهية اجللية قادرة على دخول أعماق ذاا ل

وهذه هي نظرية التذكُّر، اليت يعبِّر : اليت سبق أن تأمّلتها يف حياا املاضية

عنها بشكل رئيسي يف كتابه مينون ، من خالل استجواب العبد الشاب 

ألن جيد يف نفس ذلك العبد مبدأً " توصل"ومالحظات سقراط الذي 

.هذا األخري يف حياتههندسيّا مل يتعلَّمه

إن فنّ احلوار واجلدل، أو لنقل الديالكتيكا ، هو ما يسمح للنفس بأن 



ألنه . تترفَّع عن عامل األشياء املتعددة واملتحولة إىل العامل العياين لألفكار

عن طريق هذه الديالكتيكا املتصاعدة حنو األصول، يتعرّف الفكر إىل 

ي هو املعرفة العامية املتشكّلة من اخلياالت العلم انطالقًا من الرأي الذ

هنا تصبح الرياضيات ، ذلك العلم . واالعتقادات وخلط الصحيح باخلطأ

ألنه عندما . الفيثاغوري املتعلق باألعداد واألشكال، جمرد دراسة متهيدية

من أجل املعرفة، وليس من أجل العمليات "نتعلَّم هذه الرياضيات 

للتأمل [...] تفتيح النفس "ا عن طريقها يصبح بوسعن" التجارية

ألن الدرجة العليا من املعرفة، اليت تأيت نتيجة التصعيد ". وللحقيقة

الديالكتيكي، هي تلك املعرفة الكشفية اليت نتعرّف عن طريقها إىل 

.األشياء اجللية

أن يتحرر من –الذي ينتمي إىل عاملني -لذلك فإنه جيب على اإلنسان 

ليعيش وفق متطلبات الروح ذات الطبيعة اخلالدة، كما ) ادةامل(اجلسم 

من أجل . توحي بذلك نظرية التذكُّر وحتاول الربهنة عليه حجج فيدون

فمعرفة اخلري هي . هذا جيب على اإلنسان أن يعيش على أفضل وجه ممكن

فإن الفضيلة، " ليس أحد شريرا بإرادته"وألنه . اليت متنعه من ارتكاب الشر

تقود إىل السعادة احلقيقية، تتحقق، بشكل أساسي، عن طريق اليت

العدالة، اليت هي التناغم النفسي الناجم عن خضوع احلساسية للقلب 



وبالتايل، فإن هدف الدولة يصبح، على الصعيد . اخلاضع حلكمة العقل

.العام، حكم املدينة املبنية حبيث يتّجه مجيع مواطنيها حنو الفضيلة

مت مشاعية أفالطون العديد من النظريات االجتماعية هذا وقد أهل

والفلسفية، بدًءا من يوطوبيات توماس مور و كامبانيال، وصوالً إىل تلك 

. النظريات االشتراكية احلديثة اخلاضعة لتأثريه، إىل هذا احلدّ أو ذاك

وبشكل عام فإن فكر أفالطون قد أثَّر يف العمق على جممل الفكر الغريب، 

أو يف جمال ) اليهودي واملسلم واملسيحي(يف جمال علم الالهوت سواء 

.الفلسفة العلمانية اليت يشكّل هذا الفكر منوذجها األول

مؤلَّفاته

384يبيِّن هذا احلوار ، الذي جرى تأليفه يف العام ": يف احلب"املأدبة أو 
ليس ق م، كيف أن ولوج احلقيقة ميكن أن يتم بطرق أخرى غري العقل، و

ألن هناك أيضا وظيفة للـقلب، تسمح باالنتقال من : فقط عن طريقه

.مفهوم اجلمال احلسِّي إىل مفهوم اجلمال الكامل للمثال اجللي

والقصة هي قصة الشاعر أغاثون الذي أقام يف مرتله مأدبة لالحتفال 



ويف هذه املأدبة طُلب من كلِّ املدعوين، . بنجاح أول عمل مسرحي له

وخاصة –بينهم سقراط ، أن يلقوا كلمة متجِّد إله احلب ومن 

ويقوم سقراط ، انطالقًا . أريستوفانيس الذي طوّر أسطورة اخلنثى البدائية

من تقريظ اجلمال، مبحاولة لتحديد طبيعة احلب، متجنبا الوقوع يف شرك 

فيستعيد كلمات ديوتيما، كاهنة . اجلدال ، متمسِّكًا فقط باحلقيقة

وسيط بني البشر " شيطان"، للتأكيد على أن احلب هو عبارة عن مانتيين

بسبب كونه رغبة –) أو احلاجة(وبني اآلهلة؛ ألنه يف آن معا كابن للفقر 

شجاعا، مصمما، مضطرما، "بسبب كونه –وابن للثروة –ملا ينقصه 

ناءة حياول دائما امتالك اخلري واهل) أبا احلب(فإنه –" واسع احليلة... و

مبختلف الطرق، بدًءا من الفعل اجلنسي اجلسدي وصوالً إىل النشاط 

فـالديالكتيكا املترقّية ترفعنا من حبِّ اجلسد إىل حبِّ . الروحي األمسى

ألنه، وبسبب كونه رغبةً . النفوس اجلميلة، لتصل بنا أخريا إىل حبِّ العلم

ّا إىل اجلمال يف ذاته، يقودنا احلباألرضي إىل احلبِّ يف اخللود وتطلع

وهذا هو معىن ما مسّي فيما بعد بـاحلب األفالطوين، الذي . السماوي

–إن أمهية هذا احلوار . هو احلب احلقيقي، كما يوصلنا إليه منطق املأدبة

: مل تتدنَّ خالل تاريخ الفلسفة كلّه–الذي هو أحد أمجل احلوارات 

حية للقديس أوغسطينوس ، الذي حيث جند صداه، مثالً، يف العقيدة املسي

."كلَّ فعل حمبة هو، يف النهاية، حب لإلله"كان يعتقد بأن 



يدور هذا احلوار يف احلجرة اليت كان سقراط ": يف الروح"فيدون أو 

ألن احلضور، وانطالقًا مما كان يدّعيه بأن الفيلسوف . ينتظر املوت فيها

. يربهن على خلود النفساحلقيقي ال خيشى املوت، يدعو املعلّم لكي

:وهنا، جيري بسط أربع حجج أساسية

احلجة األوىل، اليت تستند إىل وجود املفارقات، تقول إنه، انطالقًا من 

دون ) النوم مثالً(الصريورة املستمرة لألشياء، ليس يف وسعنا فهم شيء ما 

ل من وألن املوت يبيِّن االنتقا). اليقظة ليس حصرا(االستناد إىل نقيضه 

" الوالدة من جديد"احلياة الدنيا إىل اآلخرة، فإنه من املنطقي االعتقاد بأن 

وبالتايل، إذا كانت النفس تولد من جديد، . تعين االنتقال منه إىل احلياة

.فإن هذا يعين أن التقمص حقيقة واقعة

. أما احلجة الثانية، فهي تستند إىل تلك األفكار اليت ندعوها بـالذكريات

ما نواجهه يف العامل احلسِّي إمنا هو أشياء مجيلة، لكنها ليست هي ألن

لذلك ترانا حناول تلمس هذا األخري من خالل تلك األشياء، . اجلمال

اليت، باستحضارها، تعيدنا حتما إىل حلظات من احلياة فوق األرضية 

.كانت روحنا فيها على متاس مباشر مع الطهارة



ميكن شملُ كلِّ ما يف الوجود ضمن مقولتني وتقول احلجة الثالثة إنه

أي ) وبالتايل ممكن التفكك(املقولة األوىل تضم كلَّ ما هو مركَّب : اثنتني

، )أي ال ميكن تفكيكه(املادة؛ واملقولة األخرى اليت تشمل ما هو بسيط 

.كجزء مما هو مدرك، أي الروح

إمكانية انتقال وعندما يالحظ كيبيوس بأن سقراط ، الذي برهن على 

الروح من جسم إىل آخر، مل يربهن على خلود هذه األخرية يف حدّ ذاا، 

جييبه سقراط من خالل عرض مسهب، يتطرق فيه إىل نظرية املُثُل، حيث 

يبيِّن يف ايته أن الروح ال تتوافق مع املوت ألا من تلك العناصر اليت 

.ليس بوسعها تغيري طبيعتها

بعرض طويل ملفهومي العامل العلوي واملصري الذي ميكن أن وينتهي احلوار

حيث ترتفع النفوس األكمل حنو عامل علوي، بينما : تواجهه النفس

وتكون كلمات سقراط . ترسب النفوس املذنبة يف األعماق السفلى

إله الطب (األخرية هي اليت مفادها بأنه مدين يف علمه ألسكليبيوس 

ا رمزيّا بأنه جيب علينا شكر اإلله الذي من أجل تذكرين–) والشفاء

.حرّره من مرض املوت

يشكل هذا احلوار، اموع يف عشر كتيبات ": يف العدالة"اجلمهورية أو 



، العمل )ق م369و389ما بني أعوام (متت خالل عدة سنوات 

.الرئيسي ألفالطون املتعلّق بـالفلسفة السياسية

لعدالة استنادا إىل ما قاله عنها سيمونيدس، يبدأ سقراط مبحاولة تعريف ا

هذا التعريف مشكوك يف ". قول احلقيقة وإعطاء كلِّ شخص حقه"أي 

مالءمته، ألنه جيعلنا نلحق الضرر بأعدائنا، مما يعين جعلهم، بالتايل، أسوأ 

كذلك أيضا يستبعد تعريف السفسطائي ثراسيماخوس الذي قال . وأظلم

.فع األقوىهو ما ين" العدل"بأن 

تلك اليت تعين –ونصل مع أفالطون إىل التمعّن يف مفهوم الدولة العادلة 

القائمة على مشاعية األمالك والنساء، اللوايت ال –" اإلنسان مكبّرا"

يكون التزاوج معهن انطالقًا من الرغبات الشخصية، إمنا استنادا 

التقشف الصحي، أي تلك املشاعية اخلاضعة ملفهوم –العتبارات النسل 

املعادي للبذخ؛ تلك الدولة القائمة على التناغم واملستندة إىل فصل صارم 

طبقة الفالسفة أو القادة، وطبقة : بني طبقاا األساسية الثالث اليت هي

واليت هي على صورة التوازن القائم بني –اجلنود، وطبقة الصنّاع 

ا، من خالل العرض، أن ونالحظ هن. املكونات الثالث للنفس الفردية

ال ختضع ملتطلَّبات امللكية اجلماعية ألا ) أو طبقة الصنّاع(الطبقة الدنيا 

.لن تفهمها انطالقًا من مستوى إدراكها



من . ويفترض سقراط أنه على رأس هذه الدولة جيب وضع أفضل البشر

ذي هنا تأيت ضرورة تأهيلهم الطويل للوصول إىل الفهم الفلسفي للخري ال

استعارة (يعكس نور احلقيقة وينري النفس، كما تنري الشمس أشياء عاملنا 

.(الكهف

ذلك ألن الظلم يشوِّه، بشكل أو بآخر، كافة األشكال األخرى من 

اليت يسود (الدولة التيموقراطية : الدول، اليت يعدّدها أفالطون كما يلي

ع الدائم واشتهاء حيث الطم(، الدولة األوليغارخية )فيها الظلم والعنف

حيث تنفلت الغرائز وتسود (، الدولة الدميقراطية )الثروات املادية

، وأخريا، دولة االستبداد، حيث يكون الطاغية بنفسه )ديكتاتورية العوام

.عبدا لغرائزه، وبالتايل غري عادل

وأخريا فإن هذا املفهوم نسيب ألن العدالة لن تتحقق بالكامل، كما تصف 

حيث النفوس، وقد : ورة إر، إال يف حياة مستقبلية أخرىذلك أسط

حازت على ما تستحقه من ثواب أو عقاب، تعود لتتجسد من جديد، 

.ناسية ذكرى حياا املاضية

قائمة باحملاورات األفالطونية األخرى



هيبياس الكبري-

هيبياس الصغري-

إيون-

بروتاغوراس-

دفاع سقراط-

كريتون-

ألكيبيادس-

خارميدس-

مينيكسينِس-

مينون-



أفتيدميوس-

كراتيلس-

فيدروس-

ثيئيتيتس-

بارمنيدس-

السفسطائي-

السياسة-

كريتياس-

فيليبوس-

القوانني-



فعن اإلجنليزية نقل فؤاد . ترمجت بعض حماورات أفالطون إىل العربية

و عن اليونانية القدمية، نقل عزت ). لسياسةأو ا(زكريا حماورة اجلمهورية

: قرين، مع مقدمات و هوامش و مالحظات حتليلية، عدة حماورات هي

.، أقریطون، أوطیفرون، الدفاع، السفسطائي، و ثیاتیتوسفيدون، مينون، بروتاغوراس


