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..العنيدزيادةمع"تفقةبئسبةاللبلادمدخولبيناللتوجديرفضعاللمفي(.مق347-427)افلاطونعاش

نظاآأنحويتثألعوقأالليوفانيينمنعدعمأنالاضظعإابعذااماماننعتكهإالاننمإنكناوأذا..والاننطبيهبالنآنخيةبيناوواللعملاللعلك

وأسمكحرككقياآأفيذللكتجلىوقد،اوسعدكموقرافنيكونموجهإدعالعاأميرهنليكنلمالاغدإيقوإفانةلانسأنللعداةخنروريالىوحدددهإا

..اللعبوعبكىإدو"عإكول،كاملعاللملمقابله..معكوئبغيرخادماناكصأعالماالاالاركي

اللطنقي!ةالاقب،زاتمنالمدافعينمنعنيفةمعارضةالالجاههذاللقي..المثلعاللمهوذلك

عزامن5ا؟نعتاكغنفيوينعاالللثنان-اعسكوثعإةلمحلاطون-ومنهئإوهو-بعئنهاعإندإ،دإبكثمإاللىالمرإتمرإينهإسمانعلةاعنولتفرآأ

بوصف"ا!لاطونالىالنظريج!.ولذللكالشاملل!لافلاسمقدمةالنوعبالشؤون-اللعبيدطبقةيحشكلوناللذينالمبمكانمناللعظىاللفالبية

فرب((بوبر))ي!كوآبكمأاللكبثركالامترازاتعنالحازيبالصركحالمعاكع..لكهتوالرياهككواللكنالسياسآألنحإؤونالايمربمضهاوكتفرأت،اللعمليك

منومثالي،كخياليالليهالنظريصحولا"المفنوحالم!مع))تابه3ان-اً!للاطونراـىكما-يفكرعنمماالاغريقييرىانالطبيعبممنكاق

..الاحلائتمناللغأياللمإكمعنعينسجاكدإء*للك،الناكصكاللكواعدإعاللموالاكرالمكلىاللحلدكلكعاللماحعحإمأ:عالمينعااك

اطهؤنالومنابواموكان،ءرثإهككأت!ينركاسنإةاكلاطوناسعإةوكانهت...واللحدإاللحهلدللماانةما

ملوكاخر"دودرس)1صلبمنينحلأر"أرسطون"فأبوء،اللشرفاءبيناللحواجزاقيمت،واللعملالنظربينالتفرقةاقيمتفكمالا

وتمتومتنرعرهااتيتاحثإالتاسعإةمن"ةاعإيثكوننإ"وآمع،الالعمبنأكعإناالانس!لمن:البكمرمننوعدنألىجماعةكلتئآمفكانت):الطبكات

افاربعاحعاشتركوكع..41هعإوآسواللحئأهبمالمكرثتللصولونبالكعإابكباللعمهنيكومونكأنواأللككنةولئكيتمتدإبألايأنإضوكاز،واللمبد،اللحر

ناخى،.مق(.4سنةقا!اتيالاوللغارشيةالثورةقيادةفيانبالطبعذللكعلىوترتب..العملهذابثمارالمجتمعفيالاساسبم

الرإللديموكراكركنثدمنسبتوالمكعآساللشرائممنالغاللبكالهإمهركالناعإيكمنبعيكوأت3؟ناللكلإاللعمهأوتلأوينإلائعادةدككدنكلفلتحاللعبد

..نشأتهارستقراطيةاصبحفه!،خطورةاللعببددةستعلىالنظامهذاأئريقلوللم.الفنية

..اهـهإاسعباووكونتثكيرعلىعإموءاتلانعإاكعإئزاوبكمناكولكنبهعتبهإعإهل،اللعبيدوبيناللعإعدإمبالعملنبينةلمنإءيربطايإائةلوفمدآ

هـنلافىورانهاذ،صباءمنذبهوتأثرءلسقراطمصاحبتههيتلكأ.)ا"اللفكرشوونوبيناللعملهذابينفاصلاتضعاليونانيةالثقافة

افكارهومنها،كلهاافكارهعلى-يطرتالتيالاساسيةاًلنقاطاستاذء..اللعصرللذلكوؤياابناافلاطونكانوللقد

لللفيلو!أثبتدإالتمبسثراطاععائنإمإاعثةعكاالىيهلاعت،السعإامإيكالتىإالدولك-المععإتةازمةتعيشاأيإناكانتالدلانإونعصروفي

هناومن،لاتيناوالازل!ارا!خقدمح!باةيحققللنالسائداللحكمنطامان،أثينااضمحلالهـيالأزمةهةهتتمثلوء.نت..الليونآنبلادعرفتها

كائلا:ذلكإوثإآهإوعو،واعإظإيقياءالاتعلعتبنهعالنكمانإعكانإانانبعداللكهككمزمهإأانكاجيعأىتعبتشأنةناكألمدعإنةتلككانتنإلهد

اللطلت،حكلإروكانالعدلىظكيهنآتسوفاللآلنهتكعالنأأانإانظننت"لاومنهك-سكانهاوؤهمنإ،بئنئماعهاالبلوبوكنزحنإعإفيعلإكمتهاعإعيت

صفالسادةهؤلاءفرابرت،!ءيفعلماذالارىانتباهيكلللهوكرلست.النمومراحلمنمرحلةخاتمةفيصونيعيثانهم-ا!لاطون

وكأنهانبموحطموهاا!قياللديموقراطيةجعلواوقدجداقصبروقتالابيضاللبحرلبلادتقافيمركزالىتحوللتاثيناانمنالرغمفعلى

اللكعبالمسندتككعتسثراطامرحمالىعإعبوالكع!اللذ!بعإاللعههتد6ىه3ص3عت8ايرسوكيإانئتمردإسةواليالتعاىإأيهانئنلتمعث،انتوسط

مواطنعلىاللقبضفيرز-شكانعصرهرجالبأعدلتلقيبهفيللنا"نرددومدرسةالابيقوريركأمدرسةثمالاوقيونثمالمثائينومدرسةوالاكاديمية

اتت-حعاكعللكوراءمنببكوزوكانوا،طنييثلنإمنازاعمهينتيهتونكانواامامانمناونئامت،الميلاعكبآأناللةلامسالكنإننهاكةازالا...الروانإية

عكرأوكع.الآأدبربىالنكانإاعمانلفي،يرعلنإاوعواعاع،مإكعإاعمالنكامسياعكوعنالوسكىالآئننكاتدكموكمإاكيةاستممإارعنعحإنئإعا

لحلىعكااكلؤثر،الموت،كايإككوثنسهمد،الامنيإللككاالهأهأوعبسكعتامأ..المجكدل

..للزعتائمككاعاكتصبحانتإبكعماللهإونألىالممكحتكيإ،النوعإعكامننكامنبمتفيانرجللك

باشمئؤازشعرت،عداهاكثيرةواخرىاًلاشياءهذءرايتوعندما،السكانعددزيادة!سابربىةلاسعتطيعمرحلةفياللفنيالتقدممستوى

.)1("المآأسثأالحكمعكاعنكليكوتخليتعميععكونلإنتمننآيلثنفيبنتانكاناالالستعمأعيينوالاستكلاغنانتوسعلوانمإاصة

كانواذا،المرجولنظامبا!ولليسالسائدالثظانلإعكاإكانواننمنماكنثاهاللكنتوكمواععمنروكيإاندون،اللمبيهمندنحيدكاععاعا

تدخلانوترقباورمةالسبفيالاشتغالالىشعالهفيتطلعقدافلاطون!!
..الروصالمنيةالاعبراطوريةنجمأفول!!ثلا،ى،"ه!:والبنك)1(

السابعالخ!طهلب:افلاطون)ا!.للضبافي
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قضيتن.اوقسمفىاللىتنمقسدما!لاطوننطريةباناللقوليمكن))سرعانالاوللغارشيةاناًلا،الاصلاحاتبعض.مق،.،سنةالتلائينثورة

علىيمتمدفناتكونا!لهايننغياللحكومةانالاولى:رئيبسيتينالديموقراطيةاقولو،اللن!ببماللععربمثابةالهيموقراطيةمنماجعلت

بيناللحاجاتاشباعتبادلهوالمجتمعانوالثانية،اللصحيحةالمعرفةنعودوهنا..سقراطباعدام!شلهاأثبتهتاعيدتعندمانفسها

.)1(((الاخراللنعضمواهببعضهممواهبتكملافراداللىمتلهفاكنتانبعداننيذلكنتيجةكأنت":السابعاللخطابالى

جهةمنالمعرفةعلىتقومالل!ولةانفهموعما!لم!مصءاناللجاةمقركفيفظراا!ت،اللعامةبالشؤونللاشتغالحداقصى

-ا13ا.....لا..ني.بعضبرقاببعضهاواخذفيهاالاحداثتلاحقفراعنيالسياسية

فيللحيوبك!يهـمئوجودللىدىال!عاوىهميهدهبملدللعالىالمدعبمجميعانبوضوحاتبيناناللىالمطافبينوانت!،ب!لوارصسست

بةوفدساتيرها،فاسدةانظمةاستثناءوبدونالانالموجودةالحكمأنظمة

ومن،للديهماللكاملةالمعرفةفوفرودثمالسياسةرجالجهل-الاصلاحهاتجتمعماللمالاصلاح-علىمستعميةتكونانالىابىلىجميعا

كمااللدوللةفيوالترريبللتعليمجديدنظاموضعآهميةكانتهنا"..اللحسنباتوفيقمصحوبةاللقديمةالمعجزاتمنفجزة

.بةاللعاليللتعليمافلاطوقتعرضعندماالجمهوريةفيجاء
والحلى!

تقومالناجحةالسياسيةاللحياةانفهموعدماللكفايةعدم-ب

عنالاذلكيتمولا..والخاصةاللطمةالمصلحتينجمناتو!بقعلىعضاللبحثفيولاالديموقراطيافمالىالعودةفيطبعالليس

..اخراعتنارأيعلىاللعامةالمصلمحةيقدماللذيالموحهارعدمطريقهملمناللحلأ!تركفياللحلوانما،الاوللغارشيالنظامانواعاحسن

..فيماسنرىكمأ-احفاءالحكامهؤلاءمنصديدجيلوتنشئة،لهاهل

مصاللحتضاربعنالناجمينالحزبيالانقساموروحالانانية-!اللحكام،لتخريجكمدرسةالاكاديميةقيامفرورةكانتهناومن-بعد

عليهااللقضاءبلاللفرديةالملكيةنظامتغيراهميةيظهرممااللطبقات..الجمهوريةكتابوضعواهمية

..واللغائها

المدوسةنظروجهةمعارضاالمعرفةفيبافكار.افلاطوننهفىلقداللىمفطرانفس!روجدتهناومن):فيقولافلاطونويسترسل

يترتبممااللحشبةالالراكاتالىالمعرفةتردكانتالتيارروفسطائيةاللعدالةالىالاقراءلايمكنبسونهاانها!نالى.،اللحقةالفلسفةابرار

متماثراكانوقد-افلاطوناما..الافرادعندشاينةتكونان!للهتضعلناللبريةانوقلت،ولللفردللدو!بانشبةورريهمها،الحقة

.م.......اوالسياسيةبالسلطةاللحقيقيوناللفلاسغةيتمتععئدماالالللشرحدا

الادراكاتالىترجعالمعرووانوجد!ق!-شراطاستاذهات-
ووعاهااللعقلالليهاتوصل.ثانجنةكليةحقائقمنتتشكلوانها،لحالوور!."حقاليونفلالفةمابمعجزةالسا!جمبمعئدما

خبراتتعطينااللحواساناذ،المساوودورسوىلللحواسيبموناندونمحاورةفيالسياسةعناًلاولىاراءافلاطونسجللقدواخيرا

نااللحواستستطيعولا..اللحقةالمعرفةاللىلاتوصلنامتعددةمتغيرةالانظمسةسيدفيهالعسكريأسبرطهنظامكانوقتفياللجمهـورية

..واللجمالواللفضيلةوالمس!اواةكالعداللةالمجردةالمعانيالىبناتتجهاللطنيعيمنوكان،النظامهذامثلفئليثبتانقبلوذللك،اللشاسية

..مكانتهللعقلفيلسوفنااعادوبذللك..اللخمتوفعايكنولم،المحكماللعسكريالنظامبهذااللفيلسوفيتألرانآنذاك

بذاتهما،والفضيلة.اللخيرالىاللؤصول!هيغئدهالمعرفةغايةاما..المتقلبةالمتغيرةالنظمداتالمندحرةأثيناديموقراطيةيناعرانمنه

لليستوا!سو!تفاللجزئيات،اللجزئياتدونا*ليينوارنجراروفبةاللشب!!اقلاطونفلسفةمعاللمتحديدفيساهمتعواملهذءكل

اللصولى(والمشتركةبالمفاهيمالااللعلبمموضوعيكونفلا،اللعامموضوع..سنرىكماافكاره-فيالالراكبرلهاوكان

للمعرقةكأنواذا..بالمثلالعلمهواللحقيقيوالعلم،الماهياتاواكببةاا!برءهورية:أول!

فان..واليقينوالاستدلالواللظنالاحساس:مراتباربعافلاطونعند

الاشياءحقائقسرفةاللىاتوصلوهوبالليقبنالالاتكوناللحقةالمعرفةوضعهااستغرقوقد،شبابهميالجمهوررقىمحاورةافلاطونكثب

وهذا..اللكليةاللفضببلةمعرفةوبالتالليوتذكرهاالتابتةالمثلمعرفةأييذهبفيما-كتابتهااسلوبفيالت!باينذللكعلىيدل،سنواتعدة

..الناسمنالتادرةلللقلةالاميس!ورنجرالمعرفةمنالنوعرجولتهبدايةفيكيتإخبماالمحاوراتمتفهيحالكلوعلى-اللبعض

..فيهااللظاهرةالشبابحماسةذللكعلىيرررل
جلالحسئترجمة-سيالسيلالفكرتطورينبلمجورج111

.الاولالجزء-أ!روسياجامعةفهياللفبلمو!فلسفةجوانبكلنجداًلمحاورةهذءوفي

"-صبابأيتحتتصنيفهاصعوبةكانتهناومن،نظرهوجهاتلاكثر

السياسةعنوانتحتتضعهااللباحثينغاللبيةانالا..اللدراسةابواب

..المدينةفيالسياسيةاللحبباةهيعليهاتطغىالتيمالاساسيةاللفكرةلان

*رررج.فنددالمحاورةظثفياللسبابفىافلاطوناقكارلملخصالانوسنعرض
..تحليلياعرضا

والمعرفة:ال!ف!ضيللةبين-ا

لالقاهرةسليمانشارء
اكاديمت"وانشأ،سقراظءنافلاطوناخذهاالتيالفكزةتلك

هذايعرفاللذيوالانسان..الموضوعياللخيروجودتعبم،بهامدفوعا

..-هـ-ضحىهناومن،الاشياءعلىحكمهفينجبرءمناًق!دريكوناللخير

غراهواسعارممتلرموساعانشاحمنبانار!ولالى!فيااومدهعندماباللكعراللفيدسوف

بوبصديتمىزنظامير-ودحيث..المستنيرالمطلقاللحلأ"هواللحكم

المباشرحلمي:بدارة..علالمعرفةالمواطئينمقدرةبحسبطبقات

مقدرةبحسباللعملفيالتخصعىبمبدااللقولمنلابدهذابعد

ذللكوعلى،اللطبقيوضعهمبحسبوبالتالليالمعرفةعلىالمواطنين
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..الاعمالمنغيرهاد!نعليها.قاعراعملهموكان،لهاصالحينا-للالبيعة.ا!لولةومثالاللدو!ةبين-2

الخدماعدملجرللتخصعصالألعاعماللوللقبملصخصمعىفيةتقىيقومدنالعمللمدآالتسل!ماقامةفيوعرورتهاالمعرفةاهميةعلىاكدقدافلاطوىكانادا

......هذءفان،المعرفةطريقعنالابها!ممتعلايتمالخيراناد،الدولة

..التباللعمليةانتفاءيعني!ابا!للسوفوفعوعند!ا..ونرمانمكانكلفيذاتهاهيالمعرفة

،!أولىةها!ينامرينافلاطونعئد-بعدفيما-يستنبعوهذاا!اضلةالمديئةو2اررلىارروننظريئوفعينشد.كانالجمهورية

نج!ا"ائيلالرحمعاجنهلانلدقيامكلدرلكعنا!للعايتخلىنبماللحماغه!لكبماسظلحثواللعلمالموفةعلىتقومادهي،ا!ئبقيةعلىاولىتعتبروالتيالتابتة

...اللحإبر،لمعرفةنتيجةوهيالسمماويةالمرإنتحاكيدولةانها..الليقينيين

خلالمنافلاطونوجدوللقد..مدينتهنحوبواجباتهالاهتمامعن..اللخيالهفواتمنهفوةمجردولليست

الثروةأندواعتقد.اللحكوماتعلىشراالاليستاثروةا!مشاهداتهبغضبدانهافاضلةالمدينةهدءفاىدانهفيحيرااللخيركاىمادا

اللدولةحراسعلىكانهناالموليلرومنبهثيرلملكواهياللح!وللسيباللحكافب!لاعنالنظروبغغيلاامواهواءهماللناسرغياتتوافقكانتاذاعماالنظر

.....لاآاتحقيقهاامكانية

فسماهماك!الانظ!ةمنالاسرةنظامانبلفحسبهذالليسبرمنيس!الى!تالايليهبالمدرسةمتأثواكانافلاطونانواللحق

مصطر!حناللحراسيكونالاسرةنظاموفيلاكيف،اللحكوماتهدمفيفهوالوقائععالماماوالوهمالتغيرعاللمهواللحسيعار"انوزينون

اليرإثم..الدولةشؤونعنوالانصرا!اسرهمبثؤونالاهتمامالىتوصلوقد..لايخغيراللذيالابديةعاللميكمنوهنإلإالحسعاللموراء

!اثيةودوندرا!فئدونتغاتيباازيجاتيسمجاللذيهوالا!رةنظاملانلاتتغيراللحقيقةانخلاصتهاخطيرةذتائجالىهذاعلىبناءالايليون

غي!رفربية،النشءقىبيةالمجاليفسحاللذك!وهو؟الاختيارفيودقةكما،للنقساولللعقلالالاينكشفاللحقواندائمتناقضفيالتغير

اللدولةقياميتطلبهنتماملروحيولاءوجودعدمالىيؤدبم!مما؟موصرة!قركانواللذبمم!رهفيالسائدبالنظامايضامتاثراافلاطونكان

..المثلىفكان،تتحققلناليالمنالليةبالدوللةاللقولالىوصلوهكذا،اللعمل

الفولالىالمثلتينهانينمنافشةميافلاطونيرخلصوهكذانحوهناكالىي!وانوعقلهإقلبه:عالمينبيناللفيلسو!تخبطان

كانوهنا..اخرىجهةمنوالاسرةجهةمنالملكيةاللغاءبضرورة..هناتظلواقدامهكاملعاللم

المواطنسإينعلىحرمحيث،اسبرطهفياررئدبالنظاممتأثراافلاطونكانتواذا،تإهـونلندولةاكلاطونالليهادءاالتياللدولةهذه

.الابناءبرعايةتتعهدالمولةكانتكما،النقوداستعمال!اترباذاعفماتسر!اناللفاورةالحكوماتمنانواعاربعةفهناك

كانتهذها!لاطونشيوعيةانالىهناالتنبيهمنلنالابدوللكن:الجهل

...الوا!نسالرمون!قطاللجندوطنقةاللحكامطنقةعلىمقصورةوهيالتيموقراطيةحكومةهياللفاسدةاللحكوماتهذهاول-ا

يرفسريفوللكن..وامواللهمباسر!مالاحتعاظللهميحقفالصتاعاسكامتعاونمناللناللبفيوتئتنطالطامعونديقايسيطرالتبمتلك

عليهجبمالاهذا؟متكاملةوحدةيشكلالمجتمعانمعهذاافلاطونالار!حعلىيبدأونهنا،اث!عباسغلالعلىاللجندمعالمسيطرين

..اللفيلسوف..
..مرتشينافطاعيينالىماينقلبونسرعانثمحسنهبداية

اللعد"لة:-4حكومةاو"الاودغارشية"المالحكومةهيالثانيةوالحكومةسب

معدمة،اللعددكثئرإةوطبقة،غنيةاللعددقليلةطبقةتوجدوفيها،القلة

هو،حدورهيتخطىانندوالم!معفيبدورءصاًطنكلقيامان..اللطنقتينبينباللصراعاللحكومةهذهوتنتهي

والصانعواللجنديالحاكمفاماداالاعادلةالمديمةت!ىولا،اللمدالهعينالتعبيةاللكثرةحكومةوهياللدي!فراطيةهيالثالثةوال!كومة-ب

-"الاخرييناللطبقتين"-الاخريناعمالفييتدخلاندونبرإورءكلاللحريةغيمالإبويئفساللحكامويتشتإالشعبيسيطروميها

النياللشكليةالغايةلاىدللك،اللعدالةمصىبتوصيحافلاطوراهتموقدوالمساواةاللحريةهواللحكومةهدهمشعار..المزعومةوالمساواةالمطلقة

معنىتحريدهي-رسلرتراند4يقولىفيما-الجمهوريةالليهاترسانواعألوأوهذهالمختيفةو!مهـمالرجالبيناللفروقيالىالنظردون

عملهفردكليؤدكطانهينظرهفيالعدالةهذهكانتولقد،عدالةكلمة..
..لحكوماى

...الاخريناعمالفييدخلاقدونين!!حينتقعمالتيتلكوهيالاستبداديةالحكومةرابعا-د

مانطلقمعشيءفيت!نفقلالكادافلاطونبهـاقالالتياللعدالةهذه..الشعبغفلةويستغلاللحكمبمقايى!يمسكمنالشعصافرادبين-من

المساواةبفرةالانالعداللةكلمةاقترنتفل!ر،عدالةاسماليومعليه:الخوللتتبادل-2

عدالةانحينفي،العاللميسودبدأالذيالديموقراطيالتيارتأيرتحت

بينالصلبةالحواجزافامةوفيالمساواةرلمحضفيتإقومانماالمحلاطوننتيجةاللجمهوريةصاحبنظرفياللبشريرةاللجمامحاتظهرت

..الواحداجتمعافياللطبقاتلتبادلكنظاماللدولةالىالنظراهميةكانتهناومن،اللبثريةلللحاجات

و!وعلادهـمنانهنجدفانناللعدالةاملاطونتعريفالىعدنافاذاالدوللةومهمة،واًلعطاءالاخذفيبدورءعضوكللمحيهيقوماللخممات

اللطبيعيةلللفروقوفقاالمواطنينعنداللحقوقوفيالسلطةفيتفاوتلاشباعاللطرقاحسنعنواللبحتاللجماعةفيالإتبادلتنظيمهنا

تعنيهنافالعدالة..عدالةكلمةمعذللكيتعارضاندون،الافرادبينينفذونانماالنظامهذامثلفيوالافراد"اللخلحماتوتنادلالحاجات

يعنيواللظلم،غيرهـمدونالمجتمعاعضاءاحكمحقمناللسلطةتكوناناللذيالعملفيمةعلىالاجتماعيةاهميإنهإمونروقفالمطلوبةالاعمال

اللطبقةافإرادمنحكمةاكثرهممنالاخرييناللطبقتينافرادفييكونانوصعاومركزث?كلوفإبلاولاهو؟دناللفردمارهـتلكهفكلرؤدوله

مع،اخردإالىطبقةمنتقالالاجيجيزافلاطونفانوللهذا،اللحاكمةتمتعهغرضهارإرإلهالدولةتهـفلهاالتيواللحرية،فيهلللعملمندوبهو

بما،الامراوللياءابئاءفيهنجدنحوعلىتسيراللعامةاللقاعدةانملاحظة")1(منهالمطلوبةاللخدماتاداءمنتمكينهءأتستهـدثبقدرحرءبارادة

شؤونللتونيالاخرينمناستعدادااكثرالمنبتاصالةمنبهيتمتعونيردإافلاطوىفاىوباختصار

..والادارةاللحكمانهاذاللبثريةالطبيعةللى6تئدانماالاجتماعيةالمنطماتان-ا

وقبله،افلاطونايامالليونان.نفببرعليهكانبماءتأثرةالفكرةوهذهجعلتهمالتيالمهماتالافرادتولىاذايزدادالاشياءاتلمجانالواضجمن

خاصاومهمةمكاناشيءوللكلتإمحصلكلان،تقولفكرةتودكانتحيث

من-لللالهةبالنسبةيصدقكمالللافرادبالنسبةيصدقوهدا،خاصة..السابقالرجع:سبهـاينجورج(1)
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اللكادحين.منيتعلقفيماايغناصادقوهو-وافروديتيواو،رانوسيزيوسيامثالى

المدل،جامدبشكلطبقاتالىينقسممهمجموعفيالمجتمع-بافلاطونعلىالسابقينالليونانفلاسفةايمانكانهناومن..بالكواكب

مركركفي،واجبكوؤ"شؤونكالىانصرف:جديدامضمونايكتسبووفوتناولافلحونجاءثم..اللكونيسوداللذياللطبيعيباللقانون

طبقجةكلفلتكئ،اللعدلو8هذا،اًيكاسنارءا!لهةتفضلاللذي..اللبشريالمجتمععاىوطبقهااللفكرة

متقناانجازاالجماءلآحياةاستمراراجلمنمايخصهايانجازاجننماعيةحازمةدولةوجودتتطلبافلاطونبهايقولكماالعدالةوؤءرة

..لهمعدينلليسواردوانتحالالناسوليحذر!.له،الانهيارمنالمجتمعبذللكفتدفظ،العدالةتطبيقعلىتسمهر

ماداماللفلاسفةطبقةتصبحاًلمختارهاللحاكمةاللطبقةدع-بمنفردمكاناخذ-اللصناعطبقةمن-نحاسىمنفرداانح!ثلو

ا(حالمنانهوبما،يرحكمواانللهميحقالذينوحدهمهماللفلاسفةالانهيارهذامعنىللكان-واللحكلأماللحراسطبقة-ذهبمناوفضة

منالكيرةتصبحان"اليومافلاطون"-كابهفيزيمرنقالكما-...-لللرولهالابهبد

للها"الرضوخالاالللهمباللقوانينشأنلهايكونلناللجماهيرفان،اللفلاسفة:يكطب-5

نااذ،اللقوانينالىحاجةاية!.لوصدالوعهدامنرولةوفي

،قانونأيفوقىهيبل،ؤانونأيمقامتقوماللفيلسوفاللحاكمارادةوالاللعابجهةمنا،وسيقى:رئيسيينجانبينالتعليميتضمن

والخيراتالله.ةواًللفضيلةالتامةالمعرفةاللحاكملهذاتحققتوقدلاكيفمنهمامانفهمهئحيراللكلمتينبهاتينوالمقصود،اخرىجهةمنالرياص!ية

تنيجلآالهالاالميزاتمئلهلليسللقانوناللحاجةوجهوما..؟الاثلعالممايتضمنهكل،الفيلسوفعندت!!الموسيقىاناذ،الليومنحن

اللفضيلىكأفو!تكونانلهايتاتىلناًللفضيلةوهذء؟اللعمليةاللفضيلةاللفيلسسولىعندليستوالرياضه،بالثقافةماتكوناشبهفهيالل!ون

اللفضيلةعلىاللحاصلهوم3اًللحاوالفيلسولى..الاطلادعلىالنظريةوتقويمهاللجسداصلاحتعنيبلفقطالرياضيةالتمريئ،تعلىمقصورة

..قانونأيالىبحاجةيكونوللنالنظربةوبذهـكالجسدتعلحالرياضةفانالروحتصلجالموسيقىكانتفاذا

اللسهناسمىكند:ثائط..الانسانكمادوتحقق

.....المفهومبالمعئى"المهذببنالسادة"اعداد":هيالتعليموغاعية

الدولةعنمستفيضاحديث!اافلاطونيتح!دثاللكتابهذافيافلاطوناالىيرجعمعئىوهو،يلانانجلترافي"جئتلممان"كمةمن

وقد..وا!داًرةالحكممشاكلاللعملياللجانبمنويبحث،اللكاملةبانجلتراشبيهةوجوههامنوجهفيكانتعو!هفيقئميئا،كبيرحدالى

وبيناللفينسوؤطوهوا!ءإملالحاكمبينالضمبزعلىاللكتابهدافيعملبثروةتتمتعارستقراطيةطبقةمن!ماكلففي،عشرارتاسعاللقونفي

ببنالتميز-حاولكما،اللدولةاواللفاضلةللمببنةاًللعلميةاللنظريةمئهماكلوفي،السياسيةالسلطة!.لحتكرللكئها،اجتماعيةومئزللآ

كنابانوالواقع..الحيفياللعمليةالادارةطرقوبينالسياسةرجلتظفرانمايسعهابكلتظفرانجهـلح!اتحاولالارستقراطيةاللطبقةكانت

سوهفهاللبحثومحورالتعريففنعلىتدريباا!لليسالسياسيفي!رس!مراقيمن،افرارهابسلوكاكثيرطريقعنالنفوذمنبه

..السياسيتعريف.)آ("قيدكلمنمطلقاحكماتحوماللفاضلةافلاطونمدينة

!صوسي4اًلسببانالقولالىاًلمحا؟رةهذءفيالفياسولىيصلجعلتدرجةالىاتباهنايلفتط!طونا*محندالتعلىبمانوالواقع

--------2------حمسه!صى-----ولا..الجمهوديةم!اورةفيالرئيسياللبحثموضوعيعهتبرونهاللبعضى
ناذللك،افلاطوناليهقصدللهدلىبلاعتباطا!،تللمهذاانشك

امتبدفي،نتعلمهالانقابلةوهي"عرفةعلىتقومالفيلسولىنظرفياللفضيلة

الحسنةالصفاتبغرسالامراوليعئىالتعليمكانايضاهناومن

رفضفقدهذاوعلى..المتعلميننفوسفىواللذوقوالاقدامكالرصانة

دىمضماأأصصااأشعرمنوذرهماوا!وذسمةالالعأذةفيالحالهـوكما،صاخحهعنعف

صحك(ووصراجوبكاءفيهاعوبللمحصصا!ظمالعلىلعرأاىاورطوى
صإم

عملعلىتقدميحلهاحيث*للهةالىيسيءاللذيوهزيودهوميروس

..للشواكهاتنقاداواللعاليةباللقهقهةتضمحكاواللشر

((لمحلاغها"طجمنضلالاو-...الانحلكلالىآتدفعالتي!"الايونيهاو."،.عن.يلاصان!برالتي

اللدله""الموسيصالىاللطلابيمسمعاراورطوريرفصكما

..واللشجاعةاللحماسةروحمعاثنفقةغيرالموسيقىانواعمنغيرهما

اللحماسةعنتعبرالتي"الدورية"ا!وسيقىفهبمالممتازةاثوسيقىاما

ذرالامامأعرإعنشصهدراسه..النفسضبطالىتدفعالتي"الفريجيه"والموسيقى
ءصكسامبتدئاالتربيةبرامجالحدإثهعنفيافلاطونيستمروهكذا
العيورساللهخطبهخلال!نوحثيمسي-!دنا1،ا!قول،دلطعام!واعددنافيضعبالرءباضةمنتهيابالموسيقى

لم!البلاغةنهج،لدبهكذلدضمنهلالرياضةالتدريباتاهميةالىيشيرثمالاياممنيومفيللطبيب!نحتاج

النظامالىمايكوناقربالامرنهايةفينظامهيأتنحيث...واللعسكرية

ؤأأيننس..الفيلسوفشبابفترةاثناءاسبرطةفيالسائد

الجمووريةفيالواردةاف!طونلاراءبالنقدنعرضاناردثافاذا

يووأهننطأاأاللىمدخل"كنابهفيلوبسجوناقوالفيالنقمد؟لأةلمسمهنلخمى:هذا

1..10الارستقراطيينمنضئيلةاقليةعلىمقصورةشيوعيةاولادرى-أ

مسمور!اويحكمونتقش!فييرعيشونالليلوياللعملمناعفائهمبعد،اللذين

أدابداوامحتقرةطبقةكدبواسطةواهـكنواللكساءاللغذاءللهموؤهـوفرالدودة

-حسه-----صس!سمط؟-----مح!مودنجيبزكىترجمة-بيةللغرالفلسحفةايختار:سررندادهـقى11)
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..اللجمهوريةافكارتعديلجاءهذاعلىبناءالقطيعيسوسالراعبىاوالاسرةشؤونيديربالواللدمايكوناشبه

اليهاللجمهوريشدانيستطعلمالنواميسكأبانيبدووللكننجدحيثالحقيقيالحكموحدءهولحكماصوراسلممنحكم"فهنا

يرىفيما-ذللكومرجع،اًللجمهوريةللكتاببالنسبةالحالهوكمافيوسواء،فقطسيما؟هعليولليستحقاالعلممنمتمكنينالحكام

.افكارهانثم..والترداداللحتصومناللكنابكببرافىانهو-البعض0)1("يرضوالممامرعاياهمورضيبغيرءامبالقانون2احكموذللك

واحد،فكرينس!قعلىصاحبهفيهيسروللم،منظمةمنسقةتأتللموكذلك..العلاجطر!يعرفلالهبئللعلاجيقومكالطبيبفالححم

والتفسير..المعقدةاللبحثللموضوعاتتبعامنهجهيتقلبكأنبل0لللحكمالنظريةبالمباديءشيء-كلوقبل(ولايلمانيجباللحاكم

..الاخيرةالمراًجعةكنابهيراجعللمالمؤللفانهوهذالكلالرائجمنالمعقولليةالىاقربالمحاورةهذءفيافلاطونآراءكانتلقد

تفكروتوجيهتحديدفيكيراًدوراالكنابللعبفقدهذاومعمنقرببةحالكلعلىوهي..اللجمهوهيةفيبهاادلىالليالاراء

يكونمااقربلارسطو"السياسة"كتابنجدفنحن،بهرينفلاسفةلهاةممهدةخطوةهياو"اللقوانين"الثاللثةالسياسيةفلا!ىناعحاورة

المحاورةهذءاواصمابهذاافكارواهم.أفلاطون"نوا!يس"منالعاقلاللفيلسولىهوانماالاصيلالسياسيبانيصرحاظلاطوننجدفهنا

يلي:مااللحماكمهذاوجودومن،للثصسبوالمدلالفيلةكلقينهدفهيكوناللذي

:!ثونمعرضةدنكلاطوقارررادساانفلناللقيلاهذامنح!"علىعثرناانكانفاناًلليسيربلاموليس

لمواذا..اللقوالينمنبقالونالتقيددونمطلفاحكمايحكمانلهنترك

اللقانونضرورةرومموضحاالجم!وريةفيالنقاشافلاطونأدارمدوئةقوانينمنلنالابدكان،وجودءاكتعنرمنلالهالححمهذانجد

وتدريب!3اختيارهمأحسنرجالمهاممناللحيانالىومشبرافاللقانون..المجتمعفيالسائدءواللحيوال!تهالليداللعاداتمممتفقة

لارائهمطبقاويحكمونقانوئيقيدكلمنايديهماطلقتوقديعملونوالتجربةالعمليةاللحكمةئتيجةجميعاهمئما2والحكمو"تقاليدوالعادات

بينالرئيسيالف!ار!ولعل...قانونكلفوقتتبرالتيوافكارهم..والتجاربوالمراس

..القلألونالىمنهماكلنظرءفييظهر"القوانين"(ثواللجمهورية"اللفيلسولىاللحكلأعلىلائعثرعئرماأي،النوعهذامنحالةوفي

وتركهاواًللففببلةالمعرفةفينظرءوجهةاللفيلسولىغرهلومنواحترامها.الدولفئالسملال!دةالقوانيناطاعةضرورةالىاد!ونيئ!ب

اللحا!فياًللقديمةافكارءهجروهل؟بالقانونالايمانالىفسيبهقالالل!للاةقسبممغايراتقسيمااللحكوماىيفممالهثم

الفيلسولى!احسنالملكيةكائتللقوانيناللدولةخضعتاذاا!لهذللك..الجمهورية

أداةواعتبرهااللقوانينمجد"اللقوانين"صاحبانالواقعوسطا*رستقراطيةوكون،2ه،أسووالديموقراطيةاللحكوماتانواع

لايخضعواانالناسالىوطلبعليهاواثنىاللحيواناتوبينبيننااللتفرقةفأنللقوائبنالدولةخه.وءرومحالةوفىولكن..النوعبنببن

يفتأللمهذاومعولكنه..لللقانونيخضءعواانبلاللبشرمنلفردسلمفىبعد!اوياتياللحكمانواعسلالرعلى*ولىممونالديموقراًطية

*ولىلافكار.تتمة*لليستالمحاورةهذهان"قوانت""فيي!ررفأنحاليكلوعلى..الطغاةحكومةثمالاوللغارشيةحكومةاكثوبم

نايرىفالهباللقانونالتمسكالىلثوتهومعوهو،السياسة!بى..ائحالبنكلافىالودسطالحلههـ،*وللغارشبة

والمعرفةلاكيف،اللقوانينحكمالىالحاجةينفيكفءحاكمظ!ودانواماحسنهوباثطنوناررتنيراللفردحكمانلئاينن!نوهكذا

اهميةاًيةللقا.لونفليست،قالونوايشمرعةايةمنشأنا؟عظم.،نواعأسوأيكونبالقا!لونيتقدلماذاهدااللفردحكمانحبنفيالحكم

عسر...امراللجديد(للحاكمالىالوصولان،معرفتناضوءعلىالاالددموقراطبيةان*..الديموقراطيةاللفيلسولىي!فضلوهنا..الحكم

؟بثاللي،التحلبقذللكنتيجةالجمهوريةمناللقانوناسقاطجاءواذاوخلاهـلا،والشراًلخيرلعلعنوعاجزة*مكائعاتومحلودةضعمفة

ا"ريرةالواقعيةالتجربةضوءعلىالامحنللم(للقانونالىاللعودةفانالحأكمبهيستئميربالقانونلعلينااللفيلسولىالحادفقداًذاانهاللقول

..لللفيلىولىتأكدتارتي..كحلىالديموقراطية!امامناقابىو*اللةرد

المدينةلمحاورةتتمة"النواميس"محاورةكلونكيف،وللكنحوائنين:ثلث!ا

بحهحاللقولهيجوهريةفكرةعلىتقومالاخرةهذهانمع؟التلى

اللقانونحتىالىتلجاالتانيةانحينفيالنظريةاسكمةأياد!قىالىوذهبالجمهوريةفياراردةأراثتحقيقعلىاًفلاطونعمل

صريج؟وتناقضوتضادتنافرهذافيألليس؟ار!ةاللحكمةاووتجسب!صاافكارءت!بقفيأملا"سراقوسه"حابهمديونصديقه

؟..*لثمكالهذااماممخرجاالفيلولىوجدويهف،مرةمنأكنيرت6بإارتدعولكئه..العمهبىالتطبيقحيزالىواخر؟جها

يعللناللجديداللكفسالحاكمعنو!لأاًللبثريةابخنماعانولممراورهـ..الىالوعولمنيائساالاملفاقدهذءتجربتهمنوخرج

للمهناومن،وحودءمسشحيلالمتفلسففالملك..محديةنتمحةالى..الواقعفيالتحقيقممكنةتاتيبحيثافكارءتعديل*امامهيكن

....الطبيعيمنفهـان،عمرهمنالثمانينناهزقدكاناطلاطونانالىهذاء

نحوطريةنزعةمننفوسهمفيماعلىالاعتمادالااللبث!راماميكنتلكمنخلواالقوا.لين؟والنواميسكأبوءـو*جرعملهياقيان

هذاوعلى.والعادةواللعرفاللقانونفي.لكمنالتياللعمليةالحكمة!نوان،والرجو*اررابوحيمن7لمادمحهالتيا!طرءئلا"ر

هياولللجمهوريةيالنسبةالافضليةفيتالية"اللقوانين"كانتثمباليء".اللعمليةبالحكمةمايسمىوالىالعملىالتطبيقالىاقرب

..للهامكملةشيخبهايقولالتيالمباديءهي-النواميسفبمتظهركما-اًلدولة

:أحرىإر-2المسالمةفحاولالعليامثلهمنيثسثم،تجاربهاوعرفالحياةعرك

يحاولمسالماكانبل،اللجماعةبناءينقضانيحاولثدراهدام!يكنولم

تعديلاتهناك،فيالقانوناللجديدافلاطونرأيالىبالاضا"فةو*ن،*!".!لاسالن!وطبيعة2،لواقعمقتضيأىمعيتفقان*مكانقدر

المحاويررألعحتلسبلاميةكلويم!ناللىلفيلمبمومندعضاتفىف!ماللكإريرىذخرىاللكميريمارجهاكماالشرمناحعيريمإزجهامنحطةطبيعةاثهاحيثمن

..-....اًلىالرغةدائماوراء.يجرلشيخوخةاطورانالىهذا..العجزمن

كافياللثياس!عرلمحمثكيالاستدهولا!ببماذاوفلاسشبدللهعنبمنهجالقوان!للحمف!!عخلىفنىالروحنجدهناومن،الدينالىالنزعلاوبالتالي،اًلساذجالتصود

طريقغناليهانتوصلالتيالمثالليةالمدولةعنيتحدثالاولاللكناب)2("..المحاورةهذهتسودالساذجاللشعبيبمعناهاالدإضية

الدوللةيتناولاللثانياللكنابفيفانه،مرفاللهالنظرياًلاستر!ل..اللسياصكتل!-افملاطون،1)

..اللخ..سقوطهاوعواملازدعارهاوأسباب،اللعمليجانبهامن..أفلاطونثبدوىاًلرحمنعبدا7"لهـدكتور(2)
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دلكويرداسبرطةسقوطالبابفي(المثالسبيلعلى)فيبحث

ويبحثوفنونعلوممنسواهمادوناللعسكريبالنظاماهتمامهااًلى

..اعتمادطفيتطرفهاالىذللكجعويراثيناان!-أراسبابفيا/ضا

هـ.دصساهالازدهارتستطيعالمديتينهاتببنمنكلكانتو)قد..اًلحربةعاى

..الاعضدالجانبارزمضالوواللتطور

-تول!اا-الدولةتسيراًلل!اقواليناببعصاللقولىالىالنهايةفيوونجلص وو:ثلاثةبأمورمحكومةا!نسانببةاللحياةانفيمقولمسشقباهافيو!حكم

المكونةالىاللعواءلالنظرفييشرعلهذاووفقا..والل!نواللحظالله

00011فيعرصس..اللخ..الاجتماعىواللجانب"ديالاؤتصاللجانب:للدوللة
كأماروعيلادبردتدرمو!عندروضوحيظ!رمماومناخهاتربتهاوطبيعةاللجغرافيالمببنةلموقع

ا!فياً!مناوللماًدطءىر..السياسةكتابهفيار!طو
......انالااللجمهوريةافكاربكلضمنياتحضفظاللقوانينانومع

وأ!ه.اللفيلسوفانلجدمثلالللملكيةفبالنسبة..تدخلهاكنرةتعدإل!ت

عنتزيدلاانعلىا!فرادعئدتساويهابعدميسمحبل،رهايسمج

الزراًعياللعملاننجدفانناالعملكقسيموبالنسبة..معينةنسبة

*ولى:اللصةثنظروافياحرارايكونواانعلىا(واطنينفيالاجانباخءصصاصمن!و

..المواطنينمهمةمنوا!داريالمسياسياللعملانحين

مرصوصمماللقوانينفييسعىافلاطوىفارارخلبيملةظامباللنسبةوكذللك
جميععلىرصسالللتعليممعهداًكونانءنا!ولةابنرءررت؟ؤد-

مصدصصرصالخارجنمعاقعةضرورة،ءددافلاطونفانلللدين.لاللنسةاما"
..الدولهمىالموطدي

لوجودالمنكرون:فعاتثلاثنظرءفيوهم..الحولةادبنعلى

اللتالية:اللقصصربضمضخمواًخركتلرص.فيالاللههيانوالمؤمنون،اًللبشربسدوكالاللهةللعنا.رةوالمنكرون،الاللهـه

ايروستراتس-اللغرقة-ا!طارفيالسجنهيهؤ!ءوعقوبة...ذنوبمنيرتكبعماس!ريعاترضى

عجيبةصطقة-قالدطفوللة-صميميةاللقازونلتنفيذوبا!ضافة،اًلمتطرفةالحالاتفيواثوتالعادرةاللحا!ت

..واخبيارهماللكهنةبتعيينا!هتمامالدولةعلىفأناللد/جي

النواميسمحاورةحول!فلاطون،بىجهاللذيالرئيسيوالنقد

!يث!ئئيعنحديثهثي!!و،جازما؟تانابهاد؟من!تهلىرب!تعنتحدثههو

.وا!حرىاللفينةبينلليؤكديعودلراءاللقوانيندولةوعناللقوانين

اكر!جلىر!قدونالنواميساللفبلمسوفكبفلقد..مهوريةاللجفيا!ولىارا?

....واضحةخيرمشوشةالافكارمضطربةجاءترهناومنليهاجازماومان

أ.نمقى:حض

الثالية:والحلقةافلاطونازمةلنالتوضحهذءالاخيرةاقد!طونمحاورةج،ءتللقد

ممنللمفالمثاببة،الفلسفيةحبلاتهنهايةفيلهعرصتالتياللفكرية

صصىوص"عصيرةالجمهوريةفيافلاجمونافكاركانتوادا.اللحياةمنطقمعا.ظق

-؟ص!المحاولاتحمعفشلملناتؤكد.طورةالمه.المققدمة.الوصفةؤا.ا،دراسات الاياممىيومفياومحديىسهلهلهورو،لهالىرطره!كبا!"ءله!

علىافلاطونالىننظراًنا!تعسفمنالليسوللكن...الطوباوية

وؤدلمتدحهانبناحرياالليسثملةقدما!!اء*رإدناةصوء

التاليه:اللقصصييضمضخبمواحدكتلبفي؟!حبوط!ر!هايزالرواا!بهركانفترةميتلكمحاو!نمهجاءت

"4كبي-اللجاحدساللحلأفئةلزوجةالغرثف!ففي،عظيمتأثيرابعدءجاءتالىقيالاجالفياقلا؟وناثرللقد

:8يستاللذىال!رسحوناللى-..الا...
هـ.......دصيكنللمللديرسطومعلماوكار..واللعطرالعملكلبرعالي

ا!فلاطونيةعندطيبانبراساوكاناسضادءللولايزهـواناسنطاءته

..الشهبرةالفلسفيةالمذاهبمنوغيرهاا؟ءدثه

11ش!!ضالتجريبي5الالجاضوءعلىافلاطونللفلسفةفقدنافيفاننالل!لك

كأنوااللدينالناصراولمنكانانهننسىالاعلينا)):اوصفيا

2يربر!بضجرصاكلر!هبرالمنطقفي:التاريحفيا!مولىلللمرةكبرىمشكلاتواجهوانه،فلاسفة

هـ.،مبتدزاكان!نهفقطيىعظب"انه،اللطبيعةبعدوماوا!خلاق

داتابوابفتحويعيديفتحانمقدورهفيرالمالانها،ضافي

*مابمارمنشورات1()"اًلمفرررنسملنبال!سبةبالغمضؤى

ريادهصر

سحم.الملكعندأنورترجمة..لوميسجون:الفلهفةأىمدخق)11
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