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 أفالطونتكملة مصنفات 

 واحتجاج سقراط عن دفاع هو ما منها ألن بالسقراطية؛ فتسمى الشباب مصنفات أما
 األولى الناحية فمن السقراطي؛ للمنهج مثال هو ما ومنها آلرائه، وبيان إعدامه على
 عرضه ما فيها يذكر «أقريطون»و المحكمة، أمام دفاعه أو «سقراط احتجاج» نجد
 موقف فيها يصف «أوطيفرون» ثم سقراط، جواب من كان وما الفرار من التلميذ هذا

 الناحية ومن الجمهور، الرأي الممثل المشهور المتنبي هذا بإزاء الدين من سقراط
 الذي هل هوفي بالعمل، العلم عالقة في بحث وهي «األصغر هيبياس» نجد الثانية
 فكرتان وفيها «ألفبيادس»و عمد؟ غير عن يأتيه الذي من أو أحسن عمدا الشر يأتي

 والمنفعة، العدالة بين تنافي فال نافع، فهو عدل هو ما أن إحداهما  :أساسيتان
 اإلنسانية والنفس النفس، معرفة بل الجسم معرفة ليست الذات معرفة أن واألخرى

 األكبر أن ونظن هو؟ ما الجمال؛ في األكبر هيبياس»و العقل، هو إلهي جزء فيها
 حدود؛ ثالثة ولها الفضيلة في «خرميدس»و واألقصر، األطول على يدالن واألصغر

 هو بما باإلنسان خاص هو ما عمل أنها: والثاني  العمل، في االعتدال أنها: األول
 «ليسيز»و الشجاعة، تعريف في «الخيس»و والشر، الخير علم أنها والثالث إنسان،

 وهل تعليمه، من الفائدة وما هو؟ ما ؛السفسطائي في «بروثاغوراس»و الصداقة، في
 الخير يعلم من أن وفي كثرة، أم واحدة الفضيلة وهل والفضيلة، السياسة تعليم يمكن
 في «إيون»و لنفسه، الشر يريد أحد من ما إذ الشر؛ يفعل فال عواقبهما يعلم والشر
 خطر الفن أن وفي ،السفسطائيين بيان نقد في «غورغياس»و اإللياذة، وشرح الشعر

 األخالق، أصول وفي والشر الخير في البحث دون للشهوة الحجج يقدم إنه حيث من
 أن ويصح طبيعية؟ أم وضعية هي هل العدالة؛ في «الجمهورية» من األولى والمقالة
 Res Publica: قال شيشرون ولكن بالدستور، - «بوليتيا» الكتاب عنوان يترجم



 فال المدنية، السياسة: وقالوا الجمهورية،: اإلسالميون وقال بعده، من اللفظ هذا فشاع
 الحوار يدور الكتب هذه وكل اآلن، عندنا مفهومه على األول اللفظ يؤخذ أن ينبغي
 آراء تذكر نقدية وهي الخصوص، على فضيلة حول أو باإلجمال الفضيلة حول فيها

 منها لتستخلص الجزئيات من عددا تستعرض واستقرائية وتعارضها، السفسطائيين
 الشك إلى بعضها ينتهي بل حاسمة نتيجة إلى ينتهي ال منها وكثير كليا، معنى
 عهد من قريبة الصفات هذه بكل فهي مؤقت؛ قلق حل إلى اآلخر البعض وينتهي
 .سقراط

 الجنوبية إيطاليا إلى األولى سفرته من أوبته بعد كتبها فقد الكهولة محاورات وأما
نشائه : طائفتين إلى تنقسم وهي فيها، بادية الفيثاغورية األفكار فإن األكاديمية؛ وا 
 في رأيه ويبسط البيانيين من موقفه فيها يعين «منكسينوس»: األولى الطائفة تشمل
 أن فيها يحاول «مينون»و فيه، السفسطائيين رأي «غورغياس» في نقد أن بعد البيان
 حياة في مكتسبة معارف ذكر العلم أن المشهورة نظريته فيعرض الفضيلة يحد

 السفسطائية على فيها يحمل «أوتيديموس»و األرضية، الحياة على سابقة سماوية
 فيها يفحص «أقراطيلوس»و برهانية، معرفة غير من الفضيلة تعليم يمتنع أنه ويبين
 وأفعالها، األشياء محاكاة من أم االصطالح محض من نشأت هل اللغة أصل عن
 وفي الفلسفي، الحب في مذهبه ويشرح الحب يدرس -اوسمبوسيون - «المأدبة» وفي
 موت ويقص النفس، خلود على ويدلل للفيلسوف، األعلى المثل يصور «فيدون»

 فيها يراجع - مقاالت تسع - «الجمهورية» من الباقي الثانية الطائفة وتشمل سقراط،
 في كتبت المقاالت هذه أن والراجح المثلى، المدينة ويرسم ويتعمق المكتسبة اآلراء
 إلى فيها يعود «فيدروس»و وأهميتها، لطولها سنين؛ بضع على متباعدة أوقات

 أن ويشبه ويهذبها آراءه يمحص والجمهورية وفيدون وغورغياس المأدبة موضوع
 فيها يراجع «بارمنيدس»و لها، وبرنامجا األكاديمية عن إعالنا المحاورة هذه تكون

 فيها يحد «تيتياتوس»و دقيقا، طويال نقدا اإليلي المذهب ينقد ثم «ثلم  ال» في نظريته
 مهتم الفترة هذه في وهو والكذب، الصدق حالتي في الحكم ويشرح الخطأ ويعلل العلم



 التي إلى بالقياس جافة ومصنفاته والميتافيزيقا، المنطق بمسائل خاصا   اهتماما
   .سبقتها

 «السفسطائي ففي الدقيق، والجدل بالجفاف كذلك الشيخوخة محاورات وتمتاز     
 وتقسيمه، الفن في يتكلم ثم العجيب، المخلوق لهذا حا يجد أن يحاول سوفسطس

 ويحلل والحكم، الخطأ مسألة إلى ويعود وأجناس، أنواع إلى المعاني تصنيف وفي
 إلى ويعود هو ما يسأل - بوليطيقوس - «السياسي وفي والالوجود، الوجود معنى

 في ينظر «فيالبوس» وفي األحوال، ومراعاة االعتدال من شيء مع «الجمهورية»
 «ثيماوس» وفي واألخالق، اللذة وفي وشرائطه، الفن وفي العلمي البحث منهج
 «أقريتياس» وفي وتفصيال، إجماال والطبيعة الصانع فيذكر العالم تكوين يصور
 أثينا عليه كانت ما بوصف البشرية للجماعات األعلى المثل يصور أن إلى يقصد
 .جدا متقدم زمن في

ما يتمه، أن قبل عاجلته المنية ألن إما ناقصا، الحوار يترك لكنه       تحول ألنه وا 
 ديني تشريع «القوانين» وفي إليه، الرجوع له يتيسر فلم القوانين،» تأليف إلى عنه

 شخص من خال الذي الوحيد هو المؤلف وهذا مقالة، عشرة اثنتي في وجنائي ومدني
 الذي «التقسيمات» كتاب أما خاصة، رسائل ذلك عدا ما له جمعت وقد سقراط،
 «الفيلسوف» حوارا وأما مدرسيا، فهرشا كان أنه والراجح إلينا، يصل فلم أرسطو يذكره

 .عنهما أعلن أن بعد يكتبهما لم أفالطون أن كذلك فالراجح «هرموقراطس»و


