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تراجيدايت    469

بندار  أشعار  أيسخيلوس. 

 العظيم.

القانوين اإل  462 صالح 

 الدميوقراطي يف أريوابجوس. 

أسوار    459 بناء  يف  البدء 

ميناء  حىت  املمتدة  أثينا 

 بريوس. 

توسع   450 أثينا 

وجتري  أمرباطوريتها، 

دميوقراطية  إصالحات 

وظيفة  بشغل  )السماح 

القاضي ملواطين الطبقة الثالثة، 

 تشريع دفع أجر للمحلفني(. 

 

 

 

ق.م. كان قد مت التصدي احلاسم للغزو الفارسي يف   469عندما ولد سقراط عام      

اإلمرباطورية األثينية، وأتسس أقليم بالاتاي، ومت تشكيل حلف ديلي، الذي سينمو يف ظل  

املعروفة، بغض   139أتيكا من   العشرة  القبائل  منطقة سياسية )مقاطعة(، وأتلف من 

النظر عن بعد أو قرب املقاطعة من املركز احلضري احملاط ابألسوار، وكان مجيع أعضاء 

 إدارته من األثينيني.

بيس )يف جهة اجلنوب الشرقي ينتمي سقراط إىل قبيلة أنتيوخيس، ومقاطعته هي ألو 

من أسوار املدينة(. وابفرتاض أن أبيه سوفرونيسكوس قد حافظ على التقاليد، فقد محل 

طفله، وطاف به حول الكانون، مث قام، بعد مخسة أايم من مولده، بتقدميه يف طقوس 

دية حملية( رمسية إىل العائلة، ومنحه امسا يف اليوم العاشر، مث قدمه إىل عشريته )مجاعة تقلي

متعهدا مبسئوليته عن تنشئته حبسب القوانني اخلاصة ابلذكور من األثينيني. منذ حوايل 

ق.م. أخذت املعرفة ابلقراءة والكتابة يف االنتشار بني الذكور،  وأصبح هناك   520عام 

 مدارس ابتدائية، لتعليم األوالد الكتابة والقراءة، إىل جانب األلعاب الرايضية التقليدية، 

(، لذا، ميكن أن تتشكل Harris 1989,55ق.م. )  480واملوسيقى، حوايل عام  

لدينا قناعة أبن سقراط قد تلقى تعليما رمسيا، وبذلك، مل يكن أفالطون مبالغا، عندما 

وصف سقراط الشاب أبنه كان هنما يف احلصول على كتب أانكساجوراس )أو لفائف، 

 (.98b فيدون لنكون أكثر دقة،  

غ الثامنة عشرة من عمره، قدمه أبوه سوفرونيسكوس إىل املقاطعة، حيث يتم  عندما بل   
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بركليس   450-430 عصر 

األكروبول  بناء  الذهيب. 

فيدايس  إبشراف  األثيين، 

هيمنة  وبوليكليتوس. 

سوفوكليس  ترايدايت 

الفلسفة  ازدهار  ويوربيدوس. 

واخلطابة،   الطبيعية، 

من  مناخ  يف  والسفسطة، 

 احلرية والثراء النسبيني. 

 

 

 

اختباره، وضمه إىل سجل املواطنني، ليصبح بذلك مؤهال ـ حبسب العمر أو احملددات 

الطبقية ـ ألداء العديد من املهام اخلاصة ابحلكومة، اليت يتم االختيار فيها ابالقرتاع، أو 

على الواجبة  األمور  من  التدريب   تكون  من  بعامني  ذلك  استهل  وقد  املواطنني،  كل 

اإلجباري مع اجليش األثيين. بعد فرتة وجيزة مات سوفرونيسكوس، مما جعل سقراط وصيا 

)أفالطون:  ابتروكليس  اثنيا؛  ابنا  وأجنبت  الحقا،  تزوجت  اليت  فاانريت،  أمه،  على 

 (. 149a  اتيتوسثي(، مث عملت، بعد ذلك، كقابلة. )أفالطون:  297e   أيوثيميدس

احتفال  ومنها  واالحتفاالت،  واملسابقات،  ابملهراجاانت،  مدينة حافلة  أثينا  كانت 

ابانثينا، الذي جيذب الكثري من الزوار إليها، من سائر األحناء املطلة على البحر املتوسط. 

 450يُقام البانثينا، مثل األلعاب األوليمبية، كل أربع سنوات، يف احتفال فائق الروعة. ]

[. يصور أفالطون سقراط، وهو يف الثامنة عشرة من عمره، متحاورا مع كبار ابرمنيدس

الفالسفة القادمني من إيليا: ابرمنيدس، وزينون، يف واحد من أعظم احتفاالت الباانثينا، 

 ق.م.   450يف هناية يولية، أو مستهل أغسطس، عام 

املفرتض إرسال سقراط، مع بعدما أهنى عامني من التدريب العسكري، كان من  

اجليش، إىل ما وراء حدود إقليم أتيكا، لكنها كانت أعوام سالم نسيب، لذلك، كان 

املرجح أن يشرع يف ممارسة التجارة، على األقل، حىت يزوج أمه من خاريدميوس. يف 

الثالثني من عمره، كان قد صار مؤهال ملثل تلك املسئوليات، واملشاركة يف اإلدارات، 

اجلمعية كهي يف  تنفيذي  )كعضو  احلكم  وجملس  العسكرية،  والقيادة  احمللفني،  ئة 
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 الغزو األسربطي.    448

كورنيا،    446 يف  اهلزمية 

بيوتيا،   والغزو وخسارة 

 األسربطي. 

توقيع معاهدة    446/445

مع  عاما،  لثالثني  سالم، 

 إسربطة. 

األعمال    442 مشاركة 

 الكوميدية يف مهرجان لينيان. 

 برواتجوراس يف أثينا.   433

 

السنوات   تلك  طوال  آابئهم  مع  يعيشون  األثينيون  الرجال  هلذا، كان  التأسيسية(. 

ـ حسب إنتمائهم الطبقي، يف نظام الطبقات األربعة األثيين الصارم، وحسب  العشر

يف تعلم التجارة، أو يف اكتساب مهارات مدى ثرائهم، ومولدهمـ  ويقضون تلك الفرتة،  

أثينا، ويف  مواطين  على حتقيق مصاحلهم يف جملس  يساعدهم  مبا  واإلقناع،  اخلطابة 

[ املرة التالية، اليت يكتب فيها أفالطون عن سقراط، برواتجوراس  433/2احملاكم.]

الع  يتنافس أشهر معلمو  اليوم املفتوح، يف منزل كالياس، حيث  صر نراه حاضرا يف 

)برواتجوراس، وبروديوس، وهيبياس( على اقتناص فرصة مرحبة، من وراء تعليم أكثر 

 شباب املدينة ثراءا وشهرة. 

يف ذاك الوقت، كانت أثينا تنزلق إىل حرب ضروس مع إسربطة، انغمرت اليوانن كلها 

يف أتوهنا، على مدى ثالثة عقود اتلية. طوال فرتة احلرب، كتب أفالطون، ابستفاضة، 

 432[ ويف صيف عام  وجورجياس،  اجلمهورية  404-431ثنتني من أطول حماوراته ]  ا

وكان سقراط  الثورة،  إمخاد  للمشاركة يف  بوتيداي،  إىل  وألكيبيادس  أُرسل سقراط  ق.م. 

(. وبعد معركة أوىل، مت فرض حصار طويل، نتج عنه جماعة، hopliteجندي مشاة ) 

  ثيوسيديس البشر، قبل أن يعلنوا استسالمهم )  اضطرت بعض مواطين بوتيداي إىل أكل حلوم

(. يف طريق عودته، اخنرط اجليش يف معركةقرب سبارتولوس، تكبد فيها خسائر 2.70.1

(. يف تلك املعركة، أبلى سقراط بالءا حسنا؛ إذ أنقذ 7-2.79.1  ثيوسيديسجسيمة )

( وحينما عاد اجليش إىل   220d-e  املأدبةحياة ألكيبيادس اجلريح ودرعه )أفالطون:  
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 الثورة يف بوتيدااي.   432

 بدء احلرب البلوبونيزية.   431

 تفشي الطاعون.    430

 بريكليس.   429

 جورجياس يف أثينا.    427

السالم   425 عرض  رفض 

 األسربطي. 

 

 

 

 

 

 

 

ق.م. كان قد مر ما يقرب من ثالث سنوات على خروجه.   429أثينا، يف مايو عام  

بعد عودة سقراط بقرتة وجيزة، واجه اهتاما، من جانب كاتب للمسرحيات الكوميدية، 

مرتني  سيتكرر  الذي  االهتام  وهو  الرتاجيدية،  يوريبيدس يف كتابة مسرحياته  يعاون  أبنه 

، على األقل، من جانب كتَّاب كوميداي آخرين، على املسرح األثيين. يف حماورة أخريني

]خارميدس التحاور  مواصلة  إىل  وعودته  سقراط،  رجوع  أفالطون  يصور   ،429 

أفالطون: كريتياس خارميدس أقارب  بينهم  )ومن  فيها  املشاركون  يتناقش  اليت   ،]

 وخارميدس( حول فكرة اإلعتدال.  

ط العسكرية يف معركة دليوم، حتت قيادة الخيس، وكانت اهلزمية استمرت خدمة سقرا  

يواجه  بينما كان  الفرسان،  قوة ضاربة من  فوجئ هبجوم  األثيين، حيث  للجيش  الثانية 

هجوما من جنود بيوتيا، وأثناء اإلنسحاب، كان التصرف البطويل لسقراط، الذي مدحه 

 ( به  وأشاد  التايل،  181b  الخيسالخيس  الشتاء  يف  قبل (  من  والحقا 

]221a  املأدبةألكيبيادس)أفالطون:   حماورة الخيس  424(.  يف  سقراط  ويظهر    ]

الشهري  األثيين  العسكري  للقائد  الشجاعة، كصديق  طبيعة  تدور حول  اليت   ، الخيس 

معظم  يعرفه  بينما ال  املدينة،  لشباب  املفضل  أن سقراط هو  إىل  يشري  الذي  نيقياس، 

الناس، كان يُرضي سقراط، ولكن مل يطل متتعه به، حيث انتهى    املواطنني. وهذا تغافل من

عام   ربيع  يف  السنوي،  الديونيسي  املهرجان  من   423يف  اثنتان  تناولت  حني  ق.م. 

املسرحيات الكوميدية شخصية سقراط: إحداها بعنوان: كونوس، وهو اسم معلم سقراط 
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 معركة دليوم.    424

 مولد أفالطون.    3/424

هدنة مع إسربطة ملدة   423

مسرحية    السحب عام. 

 ألريستوفانيس.

 

 

 

 

 

 

 (. 2.1، ألريستوفانيس )أنظر  والثانية: السحبللموسيقى،  

عد مرور عام، شارك سقراط يف احلرب يف أمفيبوليس، وكانت كارثة جديدة ألثينا، ب

  422عقب هجوم مفاجئ آخر. وكتب أفالطون حماورة حول علم أصول الكلمات ]

مرة كراتيلوس [ تدور عقب عودة سقراط. وحسب علمنا، مل يعد سقراط إىل احلرب 

اهدة نيقياس، ومبقتضاها ـ وإن مل أخرى؛ إذ أبرمت أثينا معاهدة مع إسربطة، ومسيت مع

تُفعَّل بنحو اتم ـ يتم ضمان عدم تعرض أقليم أتيكا للغزو اإلسربطي، أو حرق احملاصيل، 

لعدة سنوات. خالل فرتة حلول السالم، يتم تصوير سقراط مواصال حواراته اجلدلية مع 

 [ اجلسدي  احلب  بطبيعة  خاص  بشكل  مهتما  [، فايدروس   416-418األثينيني، 

وخصوصا يف عالقته ابلتعليم يف حقل اخلطابة، الذي حاز على اهتمام شعيب خاص يف 

ق.م. كذلك اهتمت حماورة املأدبة ألفالطون ابحلب   427أثينا، منذ زايرة جورجياس عام  

عام   فرباير  معا، يف  جيتمع  وفيها  ـ سقراط،   416اجلسدي،  األثينيني  مشاهري  ق.م.، 

وأريستوفانيس كاتب الكوميداي، والقائد العسكري ألكيبيادس، وأجاثون كاتب الرتاجيداي،  

وطبيب، وأحد اخلطباء، وأحد أتباع سقراط، وعشيق أجاثون ـ وتبادلوا إلقاء اخلطب يف 

[. ومرة أخرى يكون التعليم هو املوضوع احملوري، وكذلك: املائدة  416مدح احلب ]

نصف احلاضرين، على األقل، ممن   الدميوقراطية، وعقيدة أسرار إليوسيس. واحلقيقة، أن 

حيتفلون بفوز أجاثون يف مسابقة لألعمال الرتاجيدية، متورطون يف أعمال انتهاك حلرمة 

املقدسات ـ تدنيس األسرار ـ وورد النذير ابهتامهم بذلك يف احملاورة، وقيل أهنم سيتعرضون 
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 معركة أمفيبوليس.   422

"معاهدة   421 إعالن 

 نيقياس للسالم". 

 إخضاع مدينة ميلوس.   416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السلطات ابألمر إال بعد   للمساءلة خالل األشهر التالية للقاء املأدبة، ولكن مل يتم إبالغ

 فرتة طويلة. 

يف ذلك الوقت تقريبا، تزوج سقراط زانثييب، ومبا أهنم أطلقوا اسم المربوكليس على 

ابنهم األول، فنتوقع أن اسم أبيها هو: المربوكليس، وأن صداقها كان كافيا لتوفري 

 احتياجاهتا. سيكون اسم ابنهما الثاين: سوفرونيكوس، كاسم أيب سقراط. 

أثناء ذلك، أقنع ألكيبيادس اجمللس، رغم اعرتاضات نيقياس املستندة إىل خرافات   

نيقياس 14-6.9)ثيوسيديدس   انتخاب  ومت  صقلية،  بغزو  القيام  أثينا  على  أبن   ،)

والعتاد،  ابملؤن  السفن  تزويد  مت  وبعدما  للقيادة.  الماخوس،  جانب  إىل  وألكيبيادس، 

 هرمسلعالمات احلدودية، واليت يطلقون عليها اسم:  وجتهزت لإلحبار، اكتشفوا أن ُجل ا

herms   ـ وهي ُنُصٍب متثل وجه اإلله هرمس، وعضوه الذكري ـ قد مت تشويهها خالل

السفر، لذا خشيت املدينة من وقوع مؤامرة ضد الدميوقراطية.   ليلة واحدة، وهرمس هو إله 

مت تشكيل جلنة حتقيق، ال ختتص ابلتحقيق يف هتشيم عالمات احلدود فحسب، بل وأيضا، 

)كفر   اآلهلة  إبهانة  املتعلقة  اجلرائم  وُعرضت asebeiaيف كل  اكتشافها،  يتم  اليت   ،)

شبه هيستريي، دام لثالثة أشهر،   مكافآت ملن يديل مبعلومات خبصوص ذلك. ويف مناخ 

ونفي،  صورية(،  حماكمات  خالل  )بعضها  إعدام  أحكام  إىل  أدت  اهتامات  هت  ُوج ِّ

وتعذيب، وسجن، طالت املئات، بعضهم من املقربني إىل سقراط )ألكيبيادس، وفايدروس، 

وخارميدس، وكريتياس، وأركسيماخوس، وآخرون(، مث تبني أن من فعل ذلك ابلعالمات 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hermes_ithyphallicus_Herm_520_BC,_NAMA_3728_102564.jpg


ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
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األمر، أبهنم احلد  هناية  املدعني، يف  بعض  اعرتف  وقد  املخمورين.  من  ُعصبة  هم  ودية 

كذبوا. ورغم إلغاء أحكام اإلعدام الغيابية، فما كان شيئ بقادر على استعادة من مات 

 من األبرايء. 

على صقلية، أرسل نيقياس، وقد صار وحده يف قيادة   مع أخفاق احلملة العسكرية

ض عضال يف الكبد، برسالة إىل األثينييني، خيربهم مبا كان من احلملة، ويعاين من مر 

حماصرة اجليش، وبضرورة إصدار األمر بعودته، أو تزويده ابلعتاد، كما طلب إعفاءه 

)ثيوسيديدس   القيادة  تزويده ابلعتاد 15-7.11من  وومت  إعفاؤه،  يتم  مل  (، ولكن 

انتهت احلرب يف صقلية هبزمية واألسلحة، ولكن القليل منها فقط، وبعد فوات األوان.  

أريستوفانيس   واجه سقراط ههجوما جديدا من جانب  الربيع،  ومع حلول  منكرة. 

تدور 5-1553، 3-1280، سطور  الطيور)مسرحية   (. وكتب أفالطون حماورة 

 413بني سقراط واثنني من الشعراء امللحميني، قبل وصول أخبار اهلزمية إىل أثينا ]

بينما كانت املدينة، اليت تفتقد قادهتا العسكريني، حتاول جذب قادة [،  أيونق.م.  

 أجانب ملساعدهتا يف احلرب. 

اتصفت األعوام التالية ابلفوضى العارمة يف أثينا، إذ تتعرض األمرباطورية للتقلص 

بفعل الثورات، ورفض احللفاء السابقني دفع اإلاتوات /اجلزية املفروضة ، وأصبحت 

اوية، واهنارت الروح املعنوية للمواطنني. ُهزمت الدميوقراطية إثر ثورة خزانة الدولة خ

األوليجارشية، اليت أحلت حكومة "األربعمائة"، اليت مل تدم طويال،  مث أتبعتها حكومة 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
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لغزو   415 االستعداد 

العالمات  تشويه  صقلية. 

األسطول.  أتهب  احلدودية. 

إىل  تتوصل  التحقيق  جلنة 

 أدلة. 

استدعاء   414 إعادة 

للمحاكمة،  ألكيبيادس 

حصار  إسربطة.  إىل  وجلوءه 

 سرياقوسة. موت الماخوس. 

 

 

 

 

"اخلمسة آالف". و كان ما تبقى من اجليش مواليا للدميوقراطية، فأقنعوا ألكيبيادس 

رى. وحتت قيادته، بدأت أثينا يف استعادة انتصاراهتا، ابلعودة إىل قيادة اجليش مرة أخ

العرض  جمددا،  ورُفض،  الدميوقراطية،  حكم  استعادة  ومت  املعنوية.  الروح  وارتفعت 

 اإلسربطي ابلسالم، وأسست أثينا جلنة ملراجعة وإعادة صياغة كل القوانني القائمة. 

قراط لبحث طبيعة أصبحت قاعة املناقشات العامة، اليت أُفتتحت مؤخرا، مقر س

[ ممن يف عمر أفالطون، وأشقائه اليزيس  409الصداقة، مع جمموعة من املراهقني ]

: كتيسيبوس، بعد عامني، اليزيسالكبار. سيتكرر حضور إحدى شخصيات حماورة  

[ سابقون(  عسكريون  )قادة  السفسطائيني  من  اثنني  بني  استعراض   407يف 

 [. يوثيدميوس 

تواصل حرهبا مع إسربطة حبرا، وأنتصرت اثينا يف معركة يف غضون ذلك، كانت أثينا  

أرجينوسا البحرية، ولكن ذلك كلفها أهنا لن تتعاىف أبدا: إبجياز شديد، ذلك ما حدث. 

األثينية، حتت  العسكرية  القيادة  جملس  يشكلون  الذين  العشرة،  القادة  من  اثنان  كان 

ة اجليش يف املعركة، وبعد موت اآلالف، احلصار يف ميتيلني، لذا توىل الثمانية اآلخرون قياد

وتدمري األسطول، مت إرسال اثنني من القباطنة جلمع ونقل املصابني، لكن هبوب العاصفة 

أخبار  عندما وصلت  ميتيليين.  إغاثة  إىل  القادة  بينما سارع  مهمتهم،  إمتام  من  منعهم 

جلرحى، وجلب جثث املعركة، ُفجع األثينيون، واستعر الغضب بسبب اإلخفاق يف إنقاذ ا

املوتى لدفنهم. مت توجيه االهتام إىل هيئة القادة العشرة، فهرب اثنان منهم )واثنان حماصران 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
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إىل   413 التعزيزات  وصول 

صقلية. سحق اجليش األثيين، 

موت  كعبيد.  بعضه  وأُخذ 

 نيقياس. 

 

 

 

 

 

 

املوالني    412 احللفاء  ثورة 

 ضد أثينا. 

 406يف ميتيلني(، هلذا عاد ستة من القادة إىل أثينا للمثول أمام احملكمة. يف أكتوبر، عام  

(، بضربة حظ، كان سقراط ضمن رائسة جملس البويل، حبسب Lang 1990ق.م. ) 

)أفالطون:   قبيلته،  بدأت 1.7.15  هلينيكا ،  اكسينوفان ،  32b  الدفاع دور  حينما   )

 احملاكمة، ليس أمام هيئة احمللفني، بل أمام اجلمعية برمتها. 

متت حماكمة مجيع القادة العسكريني على جرمية عقوبتها اإلعدام، معا ويف يوم واحد 

-37a الدفاعاط الحقا )أفالطون: ـ وهو خلل يف النظام القانوين األثيين، سينتقده سقر 

b األسوأ من ذلك؛ ضمهم معا يف حماكمة واحدة، يف انتهاك صارخ لقانون كانوانس .)

Cannonus   عقوبتها جرمية  يف  عليه،  مدعى  حق كل  على  ينص  الذي  األثيين، 

اإلعدام، يف حماكمة منفصلة. وقد عارض بعض من يف اجمللس ذلك لعدم شرعيته، لكن 

االعرتاض قوبل بغضب شديد من جانب األغلبية، اليت وافقت، نتيجة لذلك، على اقرتاح 

صري القادة العسكريني، عند مضاد، يقضي إبدراج االعرتاض يف التصويت نفسه على م 

ذلك، رفض عدد من جلنة اخلمسني التنفيذية، االستجابة هلذا االقرتاح، فقام من وجهوا 

االهتامات إىل القادة إباثرة اجلمهور، ليحتد غضبه. وكان سقراط الوحيد، من بني أعضاء 

وأتييدا   للقانون،  ُنصرة  احملاكمة  غادر  الذي  التنفيذي،  اجمللس  رائسة  القادة جلنة  حلق 

بليغة وأخرية، بني  له رفضه للتصويت املقرتح فرصة إلقاء خطبة  العسكريني، وقد أاتح 

اجلمهور، اقرتح خالهلا تصويتا أوليا القرار أن يصدر احلكم على اجلميع معا، أو أن يكون 

(. وافق اجمللس على 33-1.7.16  هلينيكا،  اكسينوفان لكل منهم حماكمة منفصلة )



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
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األوليجارشية.    411 ثورة 

قيادة  إىل  ألكيبيادس  عودة 

 اجليش.

الدميوقراطية.   410 استعادة 

السالم  عرض  رفض 

اإلصالح  بدء  اإلسربطي. 

 القانوين. 

 

 

 

 

 

 

 

أرجينوسا   406 معركة 

وإعدام  حماكمة  البحرية. 

موت  العسكريني.  القادة 

حماكمات  اجمللس   إجراء  أعاد  عندما  التصويت.  أبطلت  برملانية  مناورة  لكن  منفصلة، 

التصويت، كان لتقرير مصري حياة القادة العسكريني. ومتت إدانتهم مجيعا، وما لبث أن 

 استنكر األثينيون إعدام من تبقى من قادهتم العسكريني. 

املرة، أنه مل يعد   يف الربيع التايل، عاود أريستوفانيس اهلجوم على سقراط، معلنا، هذه

الئقا خمالطة سقراط، الذي يتجاهل "بثرثرته املفر ِّقة" مهارة الكتاب الرتاجيديني )مسرحية 

 (.99-1491، سطور  الضفادع

ألثينا.  اإلسربطي  احلصار  واتبعها  بنحو كارثي،  البحرية  إجياسبواتمي  معركة  انتهت 

عوا أن يتم ذحبهم مبجرد أن ينتهي  عندها تذكر األثينيون كيف تعاملوا مع امليلوسيني، فتوق

األسوار  هبدم  فأمروا  أثينا،  اإلسربطيون  وفتح  مل حيدث.  ذلك  من  شيئا  لكن  احلصار، 

الذي وضعه  املدينة  تقوم إبعادة كتابة دستور  االثينيون حكومة  ينتخب  الدفاعية، وأن 

انتخاهبا، رمبا   احلكومة، اليت مت  سطوة أسالفهم؛ ملنع جتاوزات اجلمعية الدميوقراطية. كانت  

ثالثة من كل قبيلة، من القبائل العشرة ـ "جلنة الثالثني" ـ هي اليت تقف وراء كل نقاش 

حول ما إذا كان سقراط قد ارتكب ما يُطلق عليه اآلن عصياان مدنيا، مبخالفته ألوامرهم 

ظر (. وال ينكر أي من املصادر املعاصرة لتلك الفرتة، بغض الن32c-e  الدفاع )أفالطون:  

ـ أن  ـ سقراط، واليزيس، وأفالطون، واكسينوفان  الثالثني  عن مدى معاداته لقرار جلنة 

جتاوزت سلطاهتا،  قد شكلوا حكومة  أهنم  مبا  ولكن  قانوين.  بشكل  منتخبون  الثالثني 

هذه  مثل  ملناهضة  أحياان،  يلزم  أنه  ينكر،  أن  ميكن ألحد  فال  استخدامها،  وأساءت 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
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 يوربيدوس وسوفوكليس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بع القيام  مباشرة  إيذاء رجل احلكومة،  برفض  فاسدة  تقويض حكومة  إن  مدين.  صيان 

 صاحل، قد يكون أمرا غري قانوين، ولكنه أمر يتصف ابلعدل. 

حتركت جلنة الثالثني بسرعة، بعد انتخاهبا، لتوطيد سلطاهتا فأرسلت يف طلب الدعم 

مت اإلسربطي، وقامت مبصادرة ممتلكات أغنياء األثينيني  واألجانب املقيمني، وكثري ممن  

إعدامهم )من بينهم: شقيق ليسياس: بوليمارخوس، ونيسرياتوس، ابن نيقياس ـ  كل من 

هلم عالقة بسقراط (. حاول اثنان من قادة الثالثني، كريتياس وخاريكليس، هتديد سقراط  

حبرمانه من التحدث إىل من هم أقل من ثالثني عاما، لكن ذلك مل يفلح )اكسينوفان: 

( ملا اتسع نطاق أحكام اإلعدام، من جانب Memorabilia  1.2.35  املذكرات

احلكومة، لتشمل حىت من ينتقدوهنا، وانتهى تسجيل قائمة الثالثة آالف مواطن، والقيام 

بتجريد اجلميع من السالح، عارض ثريامينيس عمليات القتل الغامشة، فوجد نفسه مقبوضا 

آخرين، حاولوا االشتباك، عليه، بتحريض من كريتياس، وقيل أن سقراط، بصحبة شابني  

بدون سالح، مع احلراس السكوثيني، ومل يوقفهم إال توسل ثريامينيس نفسه هلم ابلكف 

، واألرجح أهنا قصة خمتلقة(. بعد Diodorus Siculus 14.5.1-3عن ذلك )  

إعدام ثريامينيس هجر العديد من املواطنني املدينة املسورة، وجتمع بعضهم يف املقاطعات 

البعيدة يف فيلي، وأخذوا خيططون إلطاحة حبكومة الثالثني )من بينهم خاريفون،   اجلبلية

صديق طفولة سقراط(، وذهب البعض اآلخر إىل قرب برياوس، حيث حتكم "جلنة العشرة" 

 )بينهم خارميدس(، املختارة من جلنة الثالثني، واألقل قمعا من الثالثني أنفسهم. 
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إجياسبواتمي.   405 معركة 

 حصار أثينا. 

 

يُنظر إليها كمجموعة من الطغاة، هي أيضا، خططا وضعت جلنة الثالثني، واليت ابت  

للحاالت الطارئة، فقاموا إبرسال قوات لتأمني إليوسيس ألنفسهم، وذلك بقتل سكاهنا، 

)اكسينوفان:   الدميوقراطية  أتييد  سيسولوس 10-2.9.8  هلينيكابتهمة  ديودورس   ،

ة اإلعدام، فأمروه (. وبقي سقراط يف املدينة. حاول الثالثون الزج به يف قائم14.32.5

ابالنضمام إىل الذاهبني إىل ساالميس إلحضار القائد العسكري الدميوقراطي السابق ليون. 

وكان رفض سقراط هلذا األمر، هو ما ادعوا، بنحو مثري للجدل، أنه من أعمال العصيان 

ن املدين. وكان من حسن حظ سقراط، قدوم الدميوقراطيني من فيلي، قبل أن حُيكم الثالثو 

خطتهم، واقتحموا املدينة، عرب برياوس، والقوا قوات الثالثني يف معركة قُتل فيها كريتياس 

وخارميدس. عاد من بقي من قوات الثالثني إىل املدينة، لينظروا يف اخليارات املتاحة هلم. 

ومع تصاعد االرتياب فيما بينهم، قرر جملس الثالثة آالف عزل جملس الثالثني، واستبداله 

)اكسينوفان:  مبج قبيلة  فردا من كل  يضم  الذي  العشرة،  بدأ 2.4.23  هلينيكالس   .)

الثالثون يف ترك املدينة، وتوجهوا إىل إليوسيس، بعدما طلب اجمللس مساعدة اإلسربطيني. 

على  بوسانياس  وعمل  بوسانياس،  ملكيها:  وأحد  ليساندر،  بقيادة  اإلسربطيون  وصل 

الطوائف   املصاحلة بني مجيع  األوليجارشيني تفعيل  املنفيني، ومنح  بعودة  وأذن  األثينية، 

له،  ومعاد  لسقراط  وكان كارها  املنفيني،  أحد  أنيتوس  إليوسيس. كان  يف  ذاتيا  حكما 

اآلهلة ] ينضم إىل متهمي سقراط ابإلساءة إىل  إن مينون402 وسنراه، الحقا،  [. ما 

الدميوقراطيون على إليوسيس، وقضوا على من استدار اإلسربطيون عائدون، حىت أغار  

[ للمرتزقة  بتجنيدهم  يعرفوهنم  األوليجارشية،  مؤيدي  من  عام  بقي    401/0شتاء 
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اإلصالح     404 إمتام 

. 410القانوين الذي بدأ عام  

اهليئة املعينة تقر قوانينا جديدة 

مبشاركة جملس الشيوخ. موت 

دخول  ألكيبيادس. 

بقيادة  املدينة  اإلسربطيني 

األسوار  هتدم  ليساندر. 

جلنة  انتخاب  الدفاعية. 

وأحكام  مصادرات  الثالثني. 

جلنة  أمساء  قائمة  إعدام. 

موت  آالف".  "الثالثة 

الدميوقراطية ث فرار  ريامينوس. 

 إىل فيلي. 

 

هيئة   403 موخنيا.  معركة 

العشرة تتوىل املسئولية، وترسل 

 [. مينيكسينوس 

ق.م. ، إىل حماكمة سقراط وإعدامه. وملرتني،   399أيخذان ذلك إىل ربيع وصيف عام  

مسألة متحيص   ( حتتل142c-143a  ثياتيتوس،  173b  املأدبةيف حماورات أفالطون )

]ربيع  الوقائع مع سقراط موضعا، حيث يسعى أصدقاؤه إىل تدوين حواراته، قبل إعدامه  

يتهم فيها  ثياتيتوس  399 ثياتيتوس، يكتب شاعر شاب عريضة  [. يف مستهل حماورة 

اآلهلة )كفر   توقري  اإلعدام، وهي عدم  (: أي  عدم asebeiaسقراط جبرمية عقوبتها 

إظهار ما جيب من تقوى وإجالل جتاه آهلة أثينا. وقام بتسليمها إىل سقراط، يف حضور 

شهود، آمرا سقراط ابملثول أمام القاضي خالل أربعة أايم، من أجل جلسة استماع أولية 

)سيرتأس القاضي نفسه، الحقا، حتقيق ما قبل احملاكمة، واحملاكمة (، وعند هناية حماورة 

وس، كان سقراط متوجها إىل جلسة االستماع األولية. وابعتباره مواطنا، فإن من ثياتيت

حقه االمتناع عن حضور جلسة االستماع تلك، مما يسمح للقضية أن أتخذ جمراها دون 

منازعة، وكذلك، فإن من حقه أن ينفي نفسه طوعا، كما ذكَّرته شخصية القوانني يف 

قراط مل يلجأ إىل أي من االختيارين، وقرر تقدمي (، لكن س52c  كريتون حماورة كريتون ) 

مرافعة دفاعية، ويف طريقه يتوقف يف إحدى الساحات العامة، للتحدث مع بعض الشباب 

 حول الرايضيات واملعرفة. 

عندما وصل إىل رواق امللك، اهنمك سقراط يف حوار حول التبجيل، مع عرَّاف 

مضى بعد ذلك للرد على اهتام ميليتوس. [، مث  أوطيفرون  399يعرفه، هو أوطيفرون ]
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اإلسربطي.  الدعم  طلب  يف 

بدء  اإلسربطيني.  وصول 

عودة  الصلح.  مفاوضات 

 املنفيني.

إعالن عهد قانوين   2/403

ديين  تقومي  تبين  جديد. 

على  حتث  إسربطة  جديد. 

الطوائف  بني  املصاحلة 

 ثينية.   األ

حرب إسربطة   402-400

 مع إليس. 

القضاء على من بقي   401

زينوفون  األوليجارشيني.  من 

 يغادر أثينا.

إىل   400 الصراع  إنتقال 

 احملاكم.

تعينت جلسة االستماع تلك كاستالم رمسي للقضية، ومت التخطيط ألن تؤدي إىل أقصى 

حكم بواسطة صياغتها لطبيعة اإلهتام. ويعترب الدين يف أثينا ، من األمور العامة، مبوجب 

املدي الدينية، واستعانة  تقومي لالحتفاالت  ينظمه يف  الذي  نة ملواردها يف صيانة القانون 

املعابد واملزارات املقدسة. ويف عريضته، يدعي ميليتوس أن عدم توقري سقراط لآلهلة أدى 

( املدينة  شباب  إفساد  توقري سقراط 3c-d  أوطيفرون إىل  على عدم  األدلة  وكانت   .)

 للمقدسات تنقسم إىل نوعني: فسقراط مل يكن يؤمن ابآلهلة اليت يؤمن هبا األثينيون )إذ

قال ابلفعل يف كثري من املناسبات أن اآلهلة ال تكذب، وال يصدر عنها شر، بينما آهلة 

انتقامي(، ويدعو سقراط إىل  العراك، وذات طبع  األوليمب، هتوى  الشعراء واملدينة يف 

ين ِّ يتحدث إليه منذ طفولته(. سلَّم ميليتوس  ألوهيات مغايرة )وابلفعل، يؤكد على أن مث جِّ

سقراط يف تقدمي دفوعه. وكان مبقدور القاضي إما رفض قضية ميليتوس؛ شكواه، وشرع  

إستنادا إىل أسباب إجرائية، وحتويل الشكوى إىل قاضي حتكيم، وإما قبوهلا، وقد قبلها. 

وكان لسقراط احلق يف الطعن يف قبول الدعوى، إستنادا إىل القانون اجلاري، لكنه مل يفعل، 

ة األجورا، وتقرر موعدا إلجراء حتقيق ما قبل احملاكمة. لذلك مت إعالن االهتام يف ساح

بدءا من هذه اللحظة، انتشر املوعد بسرعة، ولعل مرجع ذلك تزايد االهتمام ابحلوارات 

[. لكن سقراط، مازال، املأدبة   399(. ]172a-173b  املأدبةالسقراطية املدونة )

طويلتني، كان قد وعد هبما يف كما يصوره أفالطون، يستغرق اليوم التايل يف حماورتني  

 [.والسياسي،  السوفسطائي   399(. ] 210d)  ثياتيتوسحماورة  

 


