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 )الفمسفة األفالطونية( 9المحاضرة 

 -ولنتخذ من ىذه المدارس اليونانية نموذجين في دراستنا وىما:

 -ق.م.(:344-424فمسفة أفالطون ) -1

ق.م( ، كما تعّد أشير مدرسة في 383إذ تمثمت باألكاديمية األفالطونية التي تأسست في )
التاريخ القديم وأطوليا عمرًا ، فقد نشأت في أثينا في القرن الرابع ق.م ، وظمت بتدريس الفمسفة 
حتى النصف األول من القرن السادس بعد الميالد ، إذ كان أفالطون صاحب المدرسة ومالك 

 ض والبناء وىو الرئيس. األر 

 -حيث كان لُو العديد من األعمال الفمسفية ، منيا:

إبداعِو لنظرية المثل ، إذ أن المثل لديِو ىي )النماذج الثابتة األزلية التي ُيفسر بيا وجود  -1
 الموجودات ومعرفتيا(.

،  في السياسة فمُو كتاب الجميورية والذي تحدث فيو عن دولة فاضمة يرأسيا الفيمسوف -2
 ووضع فييا تصوراتِو لنوع نظام الحكم وصفات رئيس الدولة .

أن المنطمق األساسي لفمسفة أفالطون في الكميات ىي الفمسفة المثالية ، وذلك  )ألن الكمي  -3
ىو الوجود المطمق والنيائي ، والذي ىو أساس األشياء جميعًا ، وىو الذي أخرج العالم من ذاتِو( 

ىو وجود األشياء الفردية ، الجزئية ، وىو الوجود في  existenceفعمي الوجود ، حيث أن ال
  الزمان والمكان ، ألن كل األشياء الجزئية البُّد أن توجد عمى األقل في زمان معين . 

تكون " نظرية أفالطون في الوجود مماثمة لنظريتِو في المعرفة بمعنى أنيا تصعد من  -4
ذلك عن طريق النفس التي ترتقي حتى تصل إلى العقل ،  المحسوس إلى المعقول ، حيث يتم
)) الموجود الوحيد الكفء لمحصول عمى العقل ىو النفس((  -حيث يذكر أفالطون ذلك فيقول :

 وجية الحركة ووجية النظام. –، ومن ثم يبرىن أفالطون عمى وجود اهلل من الوجيتين المتقدمين 

، حركة دائرية ، وحركة من اليمين إلى اليسار ،  يقرر أن الحركات سبع الوجية األولىفمن 
ومن اليسار إلى اليمين ، ومن األمام إلى الخمف ، ومن الخمف إلى األمام ، ومن األعمى إلى 
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األسفل ، ومن األسفل إلى األعمى ، وحركة العالم دائرية منظمة ال يستطيعيا العالم بذاتِو ، فيي 
اهلل ، أعطى العالم حركة دائرية عمى نفسو وحرمو الحركات معمولة لعمة عاقمة ، وىذه العمة ىي 

 الست األخرى ) وىي طبيعية ( فمنعو من أن يجري بيا عمى غير ىدي . 

يقول أن العالم أية فنية غاية في الجمال ، وال يمكن أن يكون النظام البادي  الوجية الثانيةومن 
نيا بالتفصيل ، نتيجة عمل اتفاقية ، ولكنو فيما بين األشياء باألجمال ، وفيما بين أجزاء كل م

 طاليس أرسطو بعدهِ  من جاء ثم صنع عقل كامل توخي الخير ورّتب كل شيء عن قصد. ومن


