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 1ةيطارقسلا ةلكشملا لحل ىلوألا تالواحملا

 

 سلين اربيد •

 يناولحلا رصانترجمة: 
 
 
 
 

جم ل  ةلاقمل قحلم و هو  ،ةيطار قسلا ةلكشملا لحل ىلوألا ت ل و احملا، حول سلين ا ت  يد . د لمقدمة: هذا نص متر

ي موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) ،طار قس نع ةلو طم
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  (. ننوه بأن التر

ي هذا الرابطالموسوعة عىل 
 عن ، والتر

ا
ة بعض  النسخة الدارجةقد تختلف قليًل للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد،  جمة. وختاما التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة. وعىل رأسهم د   . إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 

 

                                                           
1 Nails, Debra, "Socrates", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/socrates/>. 
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يف حماورات ملا كانت احللول املقرتحة حلل املشكلة السقراطية، واليت كان إبمكاهنا تقدمي تفسريات معقولة      

. ُوجَدت بقااي احللول (Thesleff 2009، يف متناول اليد، منذ القرن الثامن عشر )من تضارابت أفالطون

ن أيضا. وكما حللول املقرتحة يف القرن العشريافرتاضات ااألربعة، اليت نعر ِّف هبا هنا، مع بعض التنويعات، يف 

 قدميا. قائمة مبثل ماكان األمر تظل  كل منهامشكالت  هو األمر دوما، فإن 

 صفاته معسينوفانيس وزينوفون، كصفاته عند ا  توافقت الذي سقراط احلقيقي؛ هو الشخص .1

 عند أفالطون.

ويف إطار االفرتاض ر الثالثة قليلة للغاية. الحقا، بني املصاد التداخالتقد ال يثمر هذا الرأي كثريا؛ إذ أن 

 ُتظهراليت  اآلراءمن خالل حتديد للعثور على سقراط احلقيقي، املماثلة  التارخيي نفسه، ظهرت بعض احملاوالت

هريقليطس، وابرمنيدس، والفيثاغوريني، واكسينوفان،  آراء، مثل: ما قبل سقراط فرتة آراءا كانت عليه مل اتطور 

 كساجوراس.نوا

الفهم، نشدان استخدام مهارته يف ذهب إىل أن احلكمة ليست سوى  منسقراط احلقيقي؛ هو  .2

ة، أي: حمري ِّ  aporia) نتيجة حامسةإىل من مت تصويره يف احملاورات اليت ال تنتهي  فهوبذلك، 

، أو وليةاإلجابة عن األسئلة األكيفية   إىلإشارة واضحة ختلو من أية و ، (واردوحرفيا: بدون م

 حىت عما جيب أن تكون عليه املرحلة التالية يف النقاش. 

، والخيس، خارميدسسقراط احلقيقي قد مت وصفه يف حماورات، مثل: بداية، يبدو ذلك مبشرا أبن  

، مجيع احملاورات اليت بدت يف واضحة مذاهب عينيمت ت، الزمنعلى أية حال، فمع مرور . وأوطيفرون، واليزيس

ة يف أول األمر، مت استبعاد . كذلك، كان من اإلشكاليات، أن مفتوحةرغم أهنا ذات هناايت ، aporetic حُمري ِّ
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، مبقتضى مقبولة اترخييا ،ابلنسبة لبعض الباحثني ،بدت، على األقلاليت ، والدفاع، كريتونمثل: ابرزة، حماورات 

 السياسيحماوريت كدليل مرشد يف ، اليت ُيستشهد هبا غالبا  ثياتيتوسأن حماورة واألعجب من ذلك،  ذلك املعيار.

 . ذات هناية مفتوحة، غري قاطعةاملتأخرتني،  والسوفسطائي

 سقراط احلقيقي؛ هو من يظهر يف حماورات أفالطون املبكرة. .3

اجلزء الوثيق من املعلومات حول لتقرير أي احملاورات ُكتبت أوال.  ةفكانت الصعوبة هي إجياد طريق غري ملت

، القواننيُكتبت قبل حماورة   اجلمهوريةحماورة  أن ، والذي يعود إىل العصور القدمية، هوترتيب حماورات أفالطون

مع خاصة احملاورات، مجيع اتما لتواريخ أتليف  زمنياتراتبا لتدعم بنحو كاف  مؤكدةمعلومات  ليست اوأهن

 مالئم كانت هناك حماولتان مهمتان لتقدمي معيار  .اجلمهوريةأتليفها قبل مت  قدأن كثريا من احملاورات افرتاض 

 الالواعيالكتابة الواعي و أسلوب )قياس مالمح  القياس اإلحصائي لألسلوب( املعيار األولمت اتباعهما. )

 أي احملاورات كانت أوال. أظهرتيف إجياد املئات من املقاالت اليت تدعي أهنا  الذي ساهم (ألفالطون

يب تفكل تر املشكلة: الدور يف جتاوز  منالقياس اإلحصائي لألسلوب على اية حال، مل يتمكن أنصار 

 .أتكيد مستقل إجيادإمكانية  عدمل مثالهو ، اجلمهوريةأي: ما قبل  ،االفرتاض األولعلى  يعتمدزمين مقرتح، 

إمكان  يوتر يفب، صار ممكنا، فقط، بعدما ساهم الكم(Ledger 1989) احلقيقة، أن أول جهد مباشر

 عززت، ومع ذلك، فإن النتائج مل من اخلصائص األسلوبية هائللعدد وإجياد روابط متبادلة إجراء قياسات، 

الصياغات قرتاح الذي مؤداه أن ابالجهد آخر، إلتزم حرفيا أتليف احملاورات. توقعات الباحثني خبصوص ترتيب 

أشري وهو ما) املباشر، احلواري، خطاب، جيب أن تفسح اجملال لل"وافق"و"، قلت"مثل:  ، الدرامية،التعبريية

. مبقتضى هذا املعيار، فكل حماورة تعتمد اخلطاب املباشر، تعترب الحقة حملاورة (143b3 ثياتيتوسيف  إليه
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ستكون، حبسب ، مثال، الخيس: فمحاورة هذا املعيار، بفضل االستثناءات اهنار. على أية حال، فقد ثياتيتوس

أما حماورة  فالطون.املبكرة ألاورات احملمن ، بينما تعترب، حبسب كافة املعايري األخرى، ثياتيتوسهذا املعيار، بعد 

 .ياتيتوسثالسابقة على اليت تبدو من احملاورات املتأخرة، فسُيعاد تصنيفها ابعتبارها من حماورات  طيماوس

التطور  (املعيار الثاين)األسلوبني الدرامي واحلواري.  لعديد من احملاورات قد امتزج فيهافاولتزداد األمور تعقيدا؛ 

يف مسائل فلسفية معينة، وأنه  ،تطورت عرب الزمنقد أفالطون  آراءيثبت أن الذي يُفرتض أنه س املوضوعي،

  يف الكتابة. السابقةاألقل تطورا هي أن ابعتبار ترتيب احملاورات حبسب زمن كتابتها، ابإلمكان 

يستند بشكل اتم، إىل كثر تطورا، األ عتبارهإب رأي عينيتأن ( i)تنشأ هنا مشكلتان عصيتان على احلل: 

حينما تتضمن احملاورات الطويلة أكثر من ( ii) و .التحقيقات أجروا تلكلباحثني الذين دى الاملفضلة  اآلراء

أحد املوضوعات متطور أن  بنيوغالبا ما يت (املائدةو اجلمهوريةعلى سبيل املثال: قارن بينهما )موضوع، يُ 

اضحة لبيان أيهما قبل للغاية، واآلخر متهيدي، بينما ينعكس األمر يف حماورة أخرى، فال تعد هناك وسيلة و 

 اآلخر.

احلقيقي؛ هو من ترك االهتمام ما قبل السقراطي ابلطبيعة، إىل االهتمام ابألخالق،  سقراط  .4

 (. 987b1-6 امليتافيزيقايستند هذه احلل إىل أرسطو، وليس لديه نظرية عن ُمُثل مفارِّقة )

ُثل تبدوهنا من الصعوبة  نشأت
ُ
 ، حبسب معايري أخرى،حىت يف احملاورات اليت تعترب ا،ضمني موجودة أن امل

ابإلضافة إىل ذلك، فحينما يتم الحقا تعريف مسألة . (Allen 1971، راجع: أوطيفرونمثل: ) مبكرة

اعتبارها مت اليت  آلراءفيما يتعلق اباخلاصة بـ)املعيار الثاين( تعاود الظهور  ، فإن الصعوابت القدميةمعينةأخالقية 

 يفكر يف كان بعض الباحثني مرتددا يف االقرار أبن سقراط كان سقراط.  خاصة ب اآراء
ُ
وحىت ل وهو شاب، ثُ امل
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ُثل أمرا جديدا، وإمنا خطوة ماهرة اختذها أكثر من فيلسوف؛ للتغلب على معضلة ابرمنيدس 
ُ
حينذاك، مل تكن امل

 .(130b ابرمنيدساملتعلقة ابحلركة والتغري )


