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 أفالطون -0

 :حياته

 سنة –أهم مدن الجزيرة المسماة بهذا االسم  -ولد أفالطون في أثينا أو في أجينا 
م في أسرة عريقة الحسب كان لبعض أفرادها المقام األول في الحزب .ق ٧٢٤

تثقف كأحسن ما يتثقف أبناء طبقته،  وشأن كبير في السياسة األثينية، األرستقراطي
س، ونظم الشعر التمثيلي وأقبل بعد ذلك اليونان وعلى الخصوص هوميرو  وقرأ شعراء

سقراط فلزمه، بوأظهر ميله خاصا للرياضيات، ولكن أفالطون أعجب  على العلوم،
وقد اغتصبوا  -كاد يبلغ الثالثة والعشرين حتى أراد نفر من أهله وأصدقائه  وما

أن يقلدوه أعماال تناسبه فآثر االنتظار، وطغى  –بمساعدة اسبرطة  الحكم
وبغوا وأمعنوا في خصومهم نفيا وتقتيال وصادروا ممتلكاتهم، ثم  رستقراطيوناأل

فملئوا المدينة فسادا وملئوا قلبه غما، ولما هزمهم الشعب وقامت  انقسموا على أنفسهم
بعض الشيء فأحس رغبة في السياسة يبغي المعاونة على تأييد  الديمقراطية أنصفت

أعدمت سقراط، فيئس أفالطون من  الديمقراطيةولكن  العدالة وتوفير السعادة،
نما يجب التمهيد لها بالتربية  السياسة وأيقن أن الحكومة العادلة ال ترتجل ارتجاال، وا 
في السياسة ويمهد لها بالفلسفة، ولم تكن له قط مشاركة  والتعليم، فقضى حياته يفكر

فعه إلى مغادرة من الحزن والسخط لممات معلمه ما د ممتلئ وداخله .عملية فيها
إلى ميغاري حيث كان بعض إخوانه قد سبقوه والتفوا حول إقليدس  أثينا، فقصد

وهو يذكرها في  -هناك نحو ثالث سنين ثم سافر إلى مصر  أكبرهم سنا، مکث
من عرفها معرفة  ذكر« القوانين»و« الجمهورية»وال سيما  موضع من كتبهغير 

ورينا لزيارة عالمها الرياضي تيودوروس فذهب إلى ق وانتهز الفرصة -شخصية 
زمنا في عين شمس واتصل بمدرستها الكهنوتية،  ومدرسته، وعاد إلى مصر فقضى
أن يكون قد استفاد أيضا بمالحظة الديانة والحكم  وأخذ بنصيب من علم الفلك، وال بد



الشواهد العديدة على ذلك، ونشبت بين اسبرطة  واألخالق والتقاليد فإن في مؤلفاته
وحالف نفريتس ملك مصر السفلى  593سنة  وأثينا الحرب المعروفة بحرب قورنتية

وأقام في بلده طول الحرب أي إلى سنة  اسبرطة، فاضطر أفالطون لمغادرة مصر،
هت أثار إعجاب األثينيين، ولما انت متوفرا على الدرس ناشرا من المحاورات ما ۸۳۳

الوقوف على المذهب  الحرب رحل إلى جنوبي إيطاليا يقصد في األرجح إلى
جمهوريتها القائد  الفيثاغوري في منبته؛ وكان قد شغف به، فنزل ترنتا وزار رئيس
وفيما هو هناك  أرخيتاس، وكان فيثاغورنيا مذكورا وتوثقت بينهما روابط الصداقة

والقصص التمثيلية  ا ينظم القصائدسمع بذکره دنيسوس ملك سراقوصة، وكان مثقف
فقابله الملك  فاستقدمه إليه، فعبر أفالطون البحر إلى صقلية ودخل سراقوصة،

يطمئن إلى أحد، وقد  فقد كان الملك البالحفاوة ولكنه لم يلبث أن غضب عليه، 
ئه اإلصالحية، وأنكر الفساد المتفشي في عن بعض آرا يكون الفيلسوف أفصح

في سفينة اسبرطية أقلع ربانها إلى جزيرة أجينا،  البالط فأمر به الملك فاعتقل ووضع
أثينا، فعرض في سوق الرقيق فافتداه رجل من  وكانت حينذاك حليفة السبرطة ضد
  .قورينا كان قد عرفه في تلك المدينة

 سة على أبواب المدينة في أبنية تطل علىمدر  ۸۳۳ورجع إلى أثينا وأنشأ سنة 
بستان أكاديموس فسميت لذلك باألكاديمية، أنشأها جمعية دينية علمية وكرسها 

الشعر وأقام فيها معبدا، ونزل لها عن األبنية ومحتوياتها، وظل يعلم فيها  آللهات
سنة سنة ما خال فترتين قصيرتين سافر فيهما إلى سراقوصة الواحدة  ويكتب أربعين

أخبار مفصلة عن األكاديمية، ولكنا نعلم أن  ، ولم تصلنا 563سنة واالخرى  56٤
الجزر، وتراقية وآسيا الصغرى، بينهم  مستمعيه كانوا خليطا من األثينيين، ويونان
العلمية كانت شديدة، وأن دروس المعلم  بضع نساء، ونستطيع أن نقول إن الحركة
متوالية تتعارض فيها اآلراء وتتمحص على  كان يتخللها ويعقبها مناقشات في جلسات

وكان التعليم يتناول جميع فروع المعرفة،  النحو الذي نشاهده في المحاورات المكتوبة،
دة، من العلماء كل منهم مختص بما وكان إلى جانب أفالطون وتحت رياسته عدد
والجدل واألخالق والسياسة والجغرافيا  يشرحون الرياضيات والفلك والموسيقى والبيان



وعت تراث اليونان العقلي من  والتاريخ والطب والتنجيم، فكانت المدرسة جامعة
أثناء حرب فيلبوس  هوميروس إلى سقراط، وتوفي أفالطون وقد بلغ الثمانين في

  .له من بعده قائمة أصاب وطنه من انحطاط لم تقمالمقدوني على أثينا، فلم يشهد ما 

 :مصنفاته

 لم يحدث لكتب أفالطون مثل ما حدث لكتب الفالسفة القدماء وأقرانه تالميذ سقراط؛
 فإن كتبه حفظت لنا كلها، بل وصل إلينا كتب عدة نسبت له من عهد بعيد مع شيء

ض من الشك، فقطع النقد الحديث بأنها منحولة وضعها بعض أصحابه أو بع
ا تعليميا، ولكنها محاورات كما قلنا عوليست كتبه مؤرخة وال موضوعة وض مقلديه،

فيها آراءه كلما عرضت، فرتبها األقدمون على حسب شكل الحوار أو  كان يقيد
بين ما كتب في أزمان مختلفة، وباعدوا بين ما وضع في دور  موضوعه، فقاربوا

اورات ومنها رسائل قسموها إلى تسعة تأليفا، منها مح نسبوا له ستة وثالثين: واحد
كل قسم على أربعة مصنفات، أما المحدثون فقد  أقسام سميت رابوعات؛ الحتواء

ليمكن تتبع فكر الفيلسوف في تطوره، فاستعملوا  آثروا أن يرتبوها بحسب صدورها
في خصائص كل مؤلف من حيث اللغة  وأمعنوا النظر« النقد الباطن»طرائق 

والفلسفي فقسموها إلى طوائف ثالث  كيبها، ومن حيث األسلوب األدبيمفرداتها وترا
بعضها من بعض بالقياس إلى  تبعا لتقاربها في هذه الخصائص، ثم عينوا مكانها

فوضعوا  أفالطونما كتب  ؟ لما هو معلوم من أن هذا الكتاب آخر«القوانين»أسلوب 
في دور الشيخوخة المحاورات التي تشابهه في دور الشباب المحاورات المعدومة فيها 

صائص الطائفتين فكان ها خيات التي تلتقي فوفي دور الكهولة المحاور  المشابهةهذه 
 .موضع اخذ ورد  والتأخيرلهم ترتيب راجح فقط وال يزال التقديم 


