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 1طارقس

 

 سلين اربيد •

 يناولحلا رصانترجمة: 
 
 
 
 

جم لد.  (. موسوعة ستانفورد للفلسفة، والمنشور عىل )هتفسلفو  طار قس ةايح، حول سلين ا ت  يدمقدمة: هذا نص متر

ي الموسوعة عىل 
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ي هذا الرابطننوه بأن التر

 عن ، والتر
ا

 النسخة الدارجةقد تختلف قليًل

ا،  جمة. وختاما ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة والنشر نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د  . إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 عىل مجلة حكمة. 

 

 

                                                           
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/>. 

https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/socrates/
https://plato.stanford.edu/entries/socrates/
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على الرغم و ، احمي و لغزا، ، [i]ق.م( 399 – 469) حياته يف، مثلما كان األمر يظل الفيلسوف سقراط    

أحد الفالسفة القالئل الذين أثَّروا، إىل األبد، يف  تغيي النظرة إىل الفلسفة يُعد  فإنه من أنه مل يرتك ترااث مكتواب،

على يد  ،وبرغم ذلك، تظل حماكمته وموته، يشتد عليه اخلالفمنقولة، ومعظمها  كلها  ذاهتا. معلوماتنا عنه

 يف كلو الفلسفة ذاهتا،  جتاوزالدميوقراطية األثينية، أسطورة أتسيسية للنظام الرتبوي الفلسفي، بل إن أتثيه قد 

مثاال منوذجيا للحياة الفلسفية، وبنحو أعم، مثاال ملا ، بنحو شائع، اعتربتوبسبب من أن حياته، العصور. 

يكون عادة  وهذا، قلده كثيونسقراط الكثي من اإلعجاب و انل فقد أن تكون عليه حياة أي شخص،  ينبغي

شخص كان يسعى ل ابلنسبةغريبا  صبحياألمر يسوع أو بوذا ـ لكن مثل الدينية ـ  ذاهبمن نصيب مؤسسي امل

. من املؤكد أثينا هلةآب الكفرإىل جعل اآلخرين ميارسون تفكيهم اخلاص، أو لشخص أُدين وأُعدم بتهمة  بقوة

غريبا ابلنسبة إىل تقاليد  ا فيه شخصاط إعجاب الكثي، إىل درجة دفعتهم إىل الكتابة عنه، وكلهم رأو أنه كان حم

 القرن اخلامس قبل امليالد يف أثينا: يف مظهره، وشخصيته، وسلوكه، وكذلك يف آرائه وأساليبه.

كتبوا عنه، عالوة   منيف نصوص املوجود األمر الشائك، هو صعوبة متييز سقراط التارخيي عن سقراط 

تلك ويشار إىل يف تفسيات العشرات من املفسرين املتأخرين،  تعددةاملذلك، عن شخصيات سقراط  على

نتج سقراطه . فكل عصر، وكل حتول ثقايف يُ املشكلة السقراطية :اليت يدور حوهلا اخلالف، ابسم ،املسألة

: فكل ما لدينا هو جمموعة من "احلقيقي"أننا ال نعرف سقراط  ؛اخلاص به. وما ال يقل صحة عن ذلك

. يف الواقع، (28-1955كورنليا دي فوجل )  تعبيحبسب  "نظراي اممكن"صور سقراطا التفسيات، وكل منها تُ 

منوذجا قياسيا؛  يصبحأن  على وشك ،منوذج حتليلي جديد لتفسي سقراطبينما كان كانت دي فوجل تكتب 

املسألة من هو سقراط ابلفعل. تلك هي منوذج جرجيوري فالستوس، الذي سيهيمن حىت منتصف التسعينيات. 

ن ـ كما هو احلال ابلنسبة ألي تفسي ـ أل األساسية ابلنسبة لتفسي فالستوس حملاورات أفالطون الفلسفية
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 الشخصية املهيمنة يف معظم حماورات أفالطون. يسقراط هصية شخ

 

 قراطغرابة س. 1 •
 املشكلة السقراطية: من هو سقراط احلقيقي؟. 2 •

o 2.1 ثالثة مصادر رئيسية: أريستوفانيس، وزينوفون،وأفالطون 
o 2.2 اسرتاتيجيات تفسري معاصرة 
o 2.3 آاثر فلسفة سقراط 

التسلسل الزمين لسقراط التارخيي يف سياق التاريخ األثيين والتواريخ الدرامية يف حماورات . 3 •
 أفالطون

 الرتاث السقراطي وجتاوزه جملال الفلسفة. 4 •
 واملصادر املراجع •

o  عامةنظرات مراجع و  
o الفلسفة التحليلية لسقراط 
o تفسريات قارية 
o قضااي أتويلية 
o دراسات متخصصة 

 أدوات أكادميية •

 مصادر أخرى على الشبكة •

 مدخالت ذات صلة •
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 غرابة سقراط .1

حبسب مقاييس  ،ببساطة ،ختتلف مقاييس اجلمال من مكان آلخر، ويف عصر سقراط كان اجلمال يُقاس

مة، ومتناسقة األعضاء، تزين األكروبول األثيين منذ بلغ سقراط الثالثني من افخذات  آهلةعلى متاثيل  تتجلى

حيث كان سياسية،  طموحاتعمره. كان املظهر األنيق، واحلركة الوقورة، من األمور املهمة ابلنسبة لرجل ذي 

القبح، يشبه كائنا  وتتفق املصادر املتوفرة على أن سقراط كان ابلغاجلمال واخلي مرتابطان يف املخيلة الشعبية. 

يف العصور الحقا  أُكتشفتتلك التماثيل، اليت أسطوراي أكثر منه إنساان، وال يشبه، حبال من األحوال، 

وتزخرف اآلن مواقع اإلنرتنت، وأغلفة الكتب. فقد كانت لديه عينان جاحظتان، انتئتان يف جانيب القدمية، 

وأنف أفطس،  ،ما على جانبيه مبثل ما يرى ما يدور أمامهوجهه، جعلتاه، مثل سرطان البحر، قادر على رؤية 

أثناء اندالع احلرب )حىت  واسع املنخرين، وشفتان غليظتان. وكان شعره طويال منسدال، على الطراز األسربطي

مل يكن يبدل ثيابه، وإمنا يرتدي  وكان ميشي حافيا، وال يغتسل، حامال عصاة، ابدي الِكرب.، (بني أثينا وأسربطة

تثي وصفها البعض أبهنا مشية متعجرفة، اليت يف النهار ما كان يتغطى به ليال، كما كان غريبا يف مشيته أيضا؛ 

غي أن ذلك جعله موضع شك ، مما يبقي جنود األعداء بعيدا عنه. وكان حمصنا من آاثر اخلمر والربد، اخلوف

)حيث مل  الطول ميكننا، أبرحيية، افرتاض أنه كان معتدلو . يف احلملة العسكرية من جانب قرانئه من اجلنود

خالف على . و احييياهاليت كان  يذكر أحد شيئا عن ذلك(، وذا بنية قوية، نظرا إىل احلياة املفعمة ابلنشاط

" الطيورأريستوفانيس "ه أبهنم جوعى )ؤ الرتاث األيقوين عن بطنه الكبي، فقد ُوصف سقراط ورفقا كلذ

1280-83 .) 

 "املأدبة"ألفالطون، و، "املأدبة"وحماورة  ،"ثياتيتوس"حول السمات الشخصية لسقراط، أنظر: حماورة 

. متثال سقراط، من خشب البلوط، للنحات برانكوزي، ويصور مظهر " ألريستوفانيسالسحب"ألكسينوفان، و
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، فلن تكون ومن ذلك؛ إذا نظرت إىل عينه الثانية سقراط وغرابته، حبيث يبدو خمتلفا من كل زاوية عن األخرى،

، واليت بتمثال سقراط لربانكوزيك )ارجع إىل: متحف الفنون احلديثة، الصفحة اخلاصة األوىل يف جمال نظر 

عليه سقراط من قبح، ولكنها غي متوفرة، وهي  تقدم زوااي رؤية إضافية(. وهناك مصادر أخرى لبيان ما كان

 رسومات للفنان السويسري املعاصر هانز إرين.

من دواعي أن هبا، بدرجة أو أبخرى،  ل امليالد، كان من األمور املسلمعند هناية القرن اخلامس قب

والسلطة السياسية، على حياة العمل. رغم أن كثيا من  الشهرة والثروة والشرف إيثار، ي رجل أثييناالحرتام أل

، وكان املتوقع منهم أن ، يف عدد كبي من الوظائف املتنوعةاملواطنني كانوا يعتمدون يف معاشهم على العمل

لمدينة. ل ملصاحل العامةلإلنشغال اب ـ أصالأوقات راحة إن كان لديهم  ـ يتخلوا عن الكثي من أوقات راحتهم

يهيئون أنفسهم إمنا ذلك  القادرون على، و حماكم املدينةجملس احلكم، ويف عادة ما كان الرجال يشاركون يف 

ن و هر تشيو  يثرونوالسوفسطائيني األجانب، الذين  ،من اخلطباء ابلتعلم على يد البلغاءللنجاح يف احلياة العامة، 

صاحلهم. ومن أشكال التعليم الراقي، اليت ُعرفت تحقيق ملشباب أثينا كيفية استخدام الكلمات لتعليمهم من 

وما يبدو غريبا ابلنسبة ، وعلوم اللغة. الرايضيات، والفلك، واهلندسة، واملوسيقى، والتاريخ القدمييف أثينا: 

الفقر،  لزمشئون الدولة، بل إدارة يف  يتطوع ابملشاركةيرتزق منه ملعاشه، كما مل  عمال ميلكمل يكن  هط أنلسقرا

ليس وتقليده، وكان سقراط يصر بشدة على أنه وعلى الرغم من ذلك، فقدحرص شباب املدينة على مرافقته، 

وال حياته، أن يتقاضى أجرا مقابل ما يفعله. ومما خيفف ط، ورفض، (33a-b "الدفاع" :أفالطون) معلما

أابريق، تسكب حمتواها يف كاملعلمني   تصوراملعلمني والطالب آنذاك صورة من حدة غرابة هذا السلوك، أن 

بنحو سليب، فقد  اآلخرون هاايتلقلكؤوس فارغة، متثل الطالب. وألن سقراط مل يكن جمرد انقل معلومات 

، وإمنا هو يساعد اآلخرين على أن يعرفوا أبنفسهم، ما هو حقيقي، وصاحل، ه ابملعلمنيتشبيهاعرتض على 

https://www.moma.org/collection/works/81093
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 كان  ، مثي للشبهات.من مثمنهج تعليمي جديد، و وذلك  ("ثياتيتوس"، و"مينونأفالطون: حماوريت "وخي )

اليت بغيضة، ال تجربةخالل تلك الا يسببه من إرابك، وصدمة، وحية، لشركائه يف احلوار، مبمعروفا  سقراط

 .حملها الفضول العقلي األصيلحيل احلالة اليت، أحياان، وهي ، خالهلا جهلهم تكشف هلمي

"الرجال رفاقه، فقد حتدث عن رقي من آراء معظم أ ،يف النساءرأي سقراط كان ل  أن أمهيةمل يكن أمرا ذا 

ورد يف كالمه أمساء نساء أجنبيات كن معلمات له: فقد ذكر أنه تعلم "، كما الرهبان والراهبات"ووالنساء"، 

، كما تعلم أفانني ("مينيكسينوسأفالطون: حماورة "من ميليتوس، عشيقة بيكليس )البالغة على يد أسبازاي 

كان من لقد كان سقراط غي تقليدي هبذا األعتبار.   ("املأدبةأفالطون: "احلب من الراهبة ديوتيما من مانتينيا )

النساء أما ، عمرالمن الثالثني  بلوغهمقبل  اال يتزوجو أأثينا من الذكور، من أهل الطبقات العليا،  مواطينعادة 

التنشئة فإن وابلتايل،  وحينها يزوجهن أابؤهن.معزوالت حىت يبلغن، ويبقني األثينيات، فلم يكن متعلمات، 

عالقات من النوع الذي تدل عليه كلمة تتضمن اخنراطا يف اليت غالبا ما كانت  ـ ، وتربية الذكوراالجتماعية

، يصي فيها الشباب الذين قاربوا االحنرافتنشئة يشوهبا كانت  ـ  ُتستخدم(كانت   )غالبا ما "لواط الغلمان"

وحتت رعاية هؤالء مخسة عشر أو سبعة عشر عاما، مثل العشيقات للعشاق من الذكور األكرب سنا، البلوغ، 

ونفوذهم، يقومون بتنشئتهم وإرشادهم. كان أمرا سائدا بني األثينيني أن يرى البالغني من الذكور يف الشباب 

على أن مثل هذه العالقة ، سواء من جهة األسرة أو األصدقاء، وصار ُعرفاضوعا للجاذبية اجلنسية، مو الصغار 

فإن هذه  "رمسيا": مثل هذه العالقات حيوطكان   نوعا من املداراة )اإلنكار(غي ان . ذات فائدة للطرفني

متعة فإنه ليس من حق املعشوق أن ينال االتفاق ال يتضمن إنشاء عالقة جنسية بني العاشقني، وإذا حدث، 

، غي أن الشواهد القدمية )كاملسرحيات الكوميدية، والرسومات على املزهرايت، إخل( تدل على أنه جراء ذلك

أنه مل  رغم . ما كان غريبا خبصوص سقراط؛ (Dover 1989,204)غالبا ما يتم خرق هذه الشروط، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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" خارميسأفالطون: حماورات "يف صغار الشباب موضوعا للجاذبية )من تلك القاعدة، اليت ترى  يكن استثناء

((155d"برواتجوراس، و"(309a-d)" :إال أنه رفض (28-4.27)"املأدبة، إكسينوفان ،)  تلك التزلفات

إىل إصالح أرواحهم،  اهتمامهووجه جل  ((219b-d")املأدبة"أفالطون: اجلسدية، حىت جتاه املفضلني لديه )

وهي املهمة اليت ذكر أنه ُكلِ ف هبا بوحي من أبوللو، يف ((30a-b)الدفاعأفالطون: ) وأرواح سائر األثينيني

، (20e-23b الدفاعأفالطون: ) إذا فسران ما نقله عن ذلك، صديقه كريفون، بنحو صحيحمعبد دلفي، 

وقد أظهر سقراط ظواهر شخصية أكثر غرابة، مثل ذلك الصوت مواطنوه مناف للعقل. وهو إدعاء اعتربه 

وغالبا ما ال ، ذات أمهيةبعض األمور املعينة، قليلة األمهية، أو مينعه من فعل الذي  daimoniomالباطين 

، غي أن (الضمي اخللط بني ذلك وبني فكرة األان العليا أوينبغي  يكون هلا عالقة مبسائل الصواب واخلطأ )ال

هذا التلميح الضمين أبن شيئا ما يقوم إبرشاده، وأنه يتصف بكونه إهليا أو شبه إهلي، كان مثار شك لدى 

 األثينيني.

يتناقش مع كافة أنواع الناس ـ صغار يف السوق، ويف األماكن العامة األخرى، يُرى سقراط  كانعادة ما  

يف تقصي وكبار، رجال ونساء، عبيد وأحرار، أغنياء وفقراء ـ وفعليا، مع كل من ميكن أن يغريه على مشاركته 

تفحص واختبار حياة الناس؛  هو كان شغف سقراط يف حياتهاجلواب.  األمور املهمة، من خالل السؤال و 

كما قال   "حلياة اليت ال مُتتحن ابلتحدايت، هي حياة ال تستحق أن تُعاشا"حياته وحياة اآلخرين، وذلك ألن 

الناس عن أكثر وقد واصل سقراط مهمته إبخالص وصدق، يسأل (. 38a الدفاعأفالطون: أثناء حماكمته )

كان يفعل   وعن حال نفوسهم بشكل عام.، االعتدال: الشجاعة، أم احلب، أم املهابة، أم األمور أمهية، مثل

، وقد حاكى الشباب ذلك أم الاملشاركة يف ذلك، بغض النظر عما إذا كان الشخص الذي يسأله يرغب يف 

وكان مشهورا ابلتهكم، بعض أكابر األثينيني.  انزعاجاألثيين سقراط يف أسلوبه االستفهامي، مما كان سببا يف 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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على األقل، فإن هتكم سقراط يقوم على قوله أنه ال  ،للجدل واخلالف اوإن كان املعىن الدقيق هلذا التهكم مثي 

أحد مظاهر ، وإن بقي هو املهيمن واملوجه لكل نقاش. يعرف شيئا ذا أمهية، وأنه يرغب يف مساع اآلخرين

سياسيا  راطاالخنإبحلاح عن  انصرافهوجيب ذكره، هو ، ، واليت تكرر احلديث عنهالغرابة األخرى يف سقراط

كما أنه مع ذلك، فقد كان له أصدقاء وأعداء بني الطرفني،  األوليجارشية أو الدميوقراطية،  إىل ابالنضمامسواء 

 أفعاال لكال اجلانبني.أيد وعارض 

 

 ؟احلقيقياملشكلة السقراطية: من هو سقراط  .2

عن سقراط  كتبواالكثي ممن اليت تنشأ من حقيقة أن متاهة من التعقيدات،  إن املشكلة السقراطية مبثابة

 دقيقجد، هو التصوير ال، اتركني لنا حية التساؤل، أيها، إن وُ أعماهلم يف جوانب ابلغة األمهية تتباين نتائج

، قال جوثري "ذلك أمر ال ميكن جتنبه"توجد، وستظل دوما، مشكلة سقراطية، لسقراط التارخيي. 

 تفصيلله الصحافة ابعرضتوالذي ة، واملعاصر  ةالقدمي األزمان بني التاريخ املتالطم عائدا بنظره إىل، (1969,6)

 ا يلي.يملكن مت تناوهلا إبجياز ف (1996)

قبل أن يتم إنشاء أسس معيارية  كانواعرفوا سقراط وكتبوا عنه  من تتزايد الصعوابت بسبب أن  

فكل مؤلف يقدم للتصنيفات احلديثة، أو حساسيات، فيما خيص أتسيس الدقة التارخيية، أو الضرورة الشعرية. 

وحياة شخصياته، سواء كان يقصد ذلك أم ال، وسواء كان ما يؤلفه رواية، أو سية  تفسيه اخلاص لشخصية

إنشاء معايي  ان من الضروري. لذا، ك(يف حال كان املوضوع الفلسفي يتضمن شخصياتذاتية، أو فلسفة )

إن نظرة إىل كما كان ابلفعل.   ،ير: أي من تلك التصورات املتنازعة هي عن سقراطأخرى، نتمكن هبا من تقر 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أنظر أساسا لتقدير مدى اختالف التفسيات املعاصرة )املصادر الثالثة األساسية القدمية، سوف توفر لنا 

 (.2.3أنظر التفسيات )كما ستوضح لنا أمهية تلك   (2.2

أنه حىت بني من عرفوه يف حياته، هناك خالف عميق حول ما أمر واحد مؤكد حول سقراط التارخيي: 

وفيما عدا تلك املصادر األساسية، اليت سنتكلم عنها الحقا، كان هناك كانت عليه تصوراته وأساليبه الفعلية. 

وسبب التسمية ال يعود إىل قيمة أعماهلم، وإمنا ألن القليل جدا من  "صغار السقراطيني"طلق عليهم: من يُ 

حول تصوراهتم عن سقراط، واليت، من من أعمال البعض اآلخر، هو ما بقي  ألشيءأعمال بعضهم، أو 

 ,1999) ، أصبح تراث املسألة أكثر تباينا، كما ذكر نيهاماس. بعد موت سقراط[ii]احملتمل، أال نعرفها أبدا

تثناء املدرسة األبيقورية، فقد رأت كل مدرسة فلسفية قدمية، على اختالف توجهاهتا الفلسفية، يف ابس": (99

 ."سقراط، مؤسسا فعليا هلا، أو منطا للشخصية اليت يستلهمها أنصارها

 ثالثة: أريستوفانيس، وزينوفون، وأفالطونمصادر رئيسية   2.1

  (ق.م.  386±ق.م.  450±) أريستوفانيس

وهو املصدر الوحيد الذي ميكنه إدعاء أنه عرف سقراط يف  ـ من املصادر الباقية مازالت مصدران األول،

 423، اليت ُعرضت عام "السحب"يف ملهاته املسرحية  ،هو الكاتب املسرحي أريستوفانيسأعوامه األوىل ـ 

ه املسرحية نرى سقراط كان كاتبا املصدرين اآلخرين: زينوفون، وأفالطون، ما زاال أطفااًل. يف هذ  حينما.م.، ق

اسة أساليب من احلشرات إىل النجوم، ولدر ملدرسة التفكر، اليت يراتدها الشباب لدراسة العامل الطبيعي، رئيسا 

حيث يقوم املمثل، الذي يرتدي قناع سقراط، ابلتهكم  ؛اقة األثينيةيدون مراعاة ألصول الل اجلدال املراوغ أيضا،

حياكيها بطل املسرحية،الحقا،  ليت، (24-423، 367، 48-247سطور على اآلهلة التقليدية ألثينا )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-227ور سطوهو يقدم تفسيات طبيعية للظواهر اليت يعتقد األثينيون  أهنا من تدبي اآلهلة )، بنحو هزيل

؛ أنه األسوأ (.a96 – a100، فيدون e152، c-d153  ،e173 – a174 ، أنظر: ثياتيتوس33

كما يشجع   (1302 -1214سطور شريفة، لتجنب تسديد ما عليهم من ديون )يعلم الشباب طرقا غي 

 (.46 -1408)سطور  أنفسهم الشباب على ضرب آابئهم برضا آابئهم

يس كمصدر، فقد كان زينوفون وأفالطون أصغر من سقراط حبوايل مخس وأربعني سنة، أريستوفانحبسب 

املرء شك معقول يف  عندقد يتولد و . أعوامه األخية علىصورة قوعلى ذلك، فإن معرفتهم بسقراط ستكون م

، سقراط من تصوير أفالطون لشخصيةحياة وشخصية سقراط كانت من متام االتساق، حبيث أن ما كان أن 

يف اخلمسينيات والستينيات من عمره، كرجل ال يستقيم منه أن يفعل ما كان من سخرية وهجاء، مثلما كان 

األعوام بني  أنإىل ذلك، إضافة  ، وآخرين من الشعراء اهلزليني.السحبمسرحية يفعل وهو شاب، كما صورته 

، لذا، فأن ما كان يتفاخرب به واضطراب، كانت أعوام حرب ، وبني حماكمة سقراطالسحبعرض مسرحية 

قد آتكلت متاما عند هنايتها (، 39-2.37ثيوسيديدس بركليس، من حرية الفكر األثينية، عند بداية احلرب )

هزليا قبل ربع قرن، حيث نرى سقراط معلقا يف سلة على املسرح، كان أمرا هكذا، فإن ما بدا (. 3)أنظر 

 منذرا ابلشر عندئذ.

غي أن هناك سبب قوي ألن نظن أن خادع عن أي شخص، معلومات بطبيعتها مصدر  إن امللهاة

تدمج يف  السحبوذلك أن وإمنا تضليل منهجي؛ ـ يف السحب ـ مل يكن جمرد مبالغة هزلية، تصوير سقراط 

 آلخرين من مثقفيابلنسبة  من نوعها، ، مالمح قد تبدو اآلن فريدةشخصية واحدة، هي شخصية سقراط

ليمثل املثقف  ، فرمبا أختار أريستوفانيس سقراط(Dover 1968, xxxii-lviiالقرن اخلامس قبل امليالد )

كان أريستوفانيس معارضا أصيال، ملا رآه يف ذاته.   هزيلبدين غريب، املألوف، ألن سقراط كان ذا مظهر 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الدراسة، على يد خطباء بلغاء، يف حرية من ما كان يتمتع به الشباب األثيين  من جراء ،اجتماعي كاضطراب

بحثون يف الكون يكانوا ممن  الفالسفة السابقني على سقراط، مثل ، ينيوفالسفة طبيع(، 1وسوفسطائيني )أنظر 

والطبيعة. إن امتناع سقراط عن تلقي أي أجر لقاء الفلسفة، مل يكن ابألمر الدال ابلنسبة ملسرحية هزلية. ترجع 

أن  (18a-b ,19c الدفاعأمهية تصوير أريستوفانيس لسقراط، إىل أن سقراط أفالطون يقول أثناء حماكمته )

معظم احمللفني قد نشأوا على اعتقاد صحة تلك االفرتاءات اليت أشاعتها املسرحية عنه. وينظر سقراط إىل 

ويربر ذلك أبن ق.م.،  399، عام أريستوفانيس أبعتباره أشد خطرا من أولئك الثالثة الذين وجهوا إليه االهتام

يف عام  توقف أريستوفانيس عن إهتام سقراطومل يأريستوفانيس قد مسم عقول الرجال وهم بعد شباب صغار. 

جاء فيها وصف سقراط يف املركز الثالث، بعد مسرحية أخرى  السحبق.م.، عندما حلت مسرحية  423

مراجعة املسرحية، لينشرها بعد ذلك، ولكنها مل تُعرض أبدا. وإمنا، سرعان ما شرع يف حايف القدمني، رجل ك

ق.م.، لكنه واصل هجومه على سقراط  416عام  السحبويبدو أن أريستوفانيس ختلى عن إحياء مسرحية 

حيث يشكو ، الضفادعق.م.، يف مسرحية  405وعام ، الطيورق.م.، يف مسرحية  414مرة أخرى، عام 

 .[iii]شباب املدينة، ومن بني اهتاماته: استخفاف سقراط ابلشعراءالتأثي الضار لسقراط على 

 ق.م. ( 386±ق.م.  425±) زينوفون

صراحة واضحة، عن يف مصدر آخر لسقراط التارخيي، هو اجلندي املؤرخ زينوفون. يقول زينوفون، 

 ميمورابيليا) "رفاقهمل ألقى من قبل شخصا يهتم بتلك الدرجة الكبية، ابكتشاف ما يعرفه كل فرد من "سقراط: 

ويعزز أفالطون عبارة زينوفون، يف حماوراته، اليت نرى فيها سقراط وهو يعدِ ل يف مستوى ومنط األسئلة،  (4.7.1

بسط حواره ابملستوى . فإذا كان صحيحا أن سقراط قد جنح يف لتتالئم مع خصوصية الشخصية اليت حياورها

املالئم لكل فرد من رفاقه، فإن ما يفسر تلك االختالفات البارزة بني سقراط زينوفون، وسقراط أفالطون، بنحو 
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فزينون كان رجال عمليا، ذا قدرات حمدودة يف تناول املسائل الفلسفية، كبي، هو االختالفات بني شخصيتهما. 

ألن ذلك هو اجلانب الذي شهده ملي، يقدم نصائح مفيدة، فكان من املنطقي أن يصور سقراط كشخص ع

، زينوفون نفسه مارسهايقدم املشورة يف موضوعات زينوفون من سقراط. إضافة إىل ذلك، فإن سقراط زينوفون 

(، أوكونيميكوس : زينوفون)، أو إدارة العقارات ( 2.7 ميمورابيليا :زينوفونبينما سقراط مل ميارس: مجع املال )

كما حدد أرسطو نوعها األديب يف كتابه "فن كتابة حوارات سقراط )مما يدل على أن زينوفون قد شرع يف  

ومن أعماله األخرى، اليت وتصوراته هو.  آرائه(، جاعال من شخصية سقراط انطقا بلسان 1447bالشعر" 

، واملأدبة Hellenica، وهلينيكا Apology، والدفاع Anabasisتذكر سقراط، أو تصوره: أانابسيس 

Symposium. 

فكتابه هلينيكا مما دعم إدعاء زينوفون الوجيه، ابعتباره أحد مصادر حياة سقراط؛ هو عمله كمؤرخ، 

ق.م.، وأييت يف األمهية بعد  362 و ق.م. 411( هو أحد املصادر املهمة للفرتة الزمنية بني اتريخ اليوانن)

ورغم ميل زينوفون اتريخ ثيوسيديدس، الذي توقف يف سرده التارخيي عند منتصف احلروب البلوبونيزية. 

وضعها ثيوسيديدس، فيظل هناك من  ، اليت سائدةال عراف لأللألسلوب الوعظي، وعدم اتباعه، يف أترخيه، 

 قدمهالسقراط مما صورة أدق أنه قدم  احتمالو إليها، يرى، ابعتبار أن ليس لديه توجهات فلسفية يدع

( أن سقراط الذي تصوره أعمال زينوفون كثي التجوال 1)أفالطون. لكن مث اعتباران أضعفا هذا اإلدعاء:  

ب معه تصور كونه ملهما ألكثر من مخسة عشر شخصا، لكتابة حوارات سقراطية، صعُ مما ي   اوهذعلى قدميه، 

عدة ساعات مع سقراط، أو مع يثق يف معرفته ل التواجدمل يكن يف مقدور زينوفون ( 2التالية ملوته. )يف الفرتة 

كيلومرتا، عرب جبال هيميتوس، عن املناطق احلضرية،   15اجليدة به؛ فقد كان يعيش يف إرتشيا، اليت تبعد حوايل 

ستغرق جل وقته. يشغفه ابخليل والفروسية )اليت ألف عنها كتااب قيما(  وكانيف أثينا، اليت يرتدد عليها سقراط، 
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ق.م. يف بعثة إىل فارس، وألسباب عدة )كجندي مرتزق لدى الرتاخيني  401كما أنه رحل عن أثينا عام 

ائبا تبني أنه ليس ص( 3الثالث: ) واالعتبارإلبعاد( مل يعد لإلقامة يف أثينا مرة أخرى. تعرضه لواإلسربطيني، و 

  [iv]زينوفون سوف يطبق معايي الدقة ذاهتا على حوارات سقراط مبثل ما يفعل مع أعماله التارخيية.افرتاض أن 

، ال تتوافق إن املعلومات التارخيية، وتلك املتعلقة ابلسية الشخصية، اليت ينشرها زينوفون يف مذكراته عن سقراط

وسجالت احملاكم، والتاريخ،  ،آلاثرأخرى، مثل علم امع ما حنصل عليه من معلومات من مصادر إضافية 

ولقد كان االستخدام الواسع للكمبيوتر يف جمال الدراسات الكالسيكية، وإمكانية إجراء مقارنة بني  واألدب.

هو ما منح هذه شخصيات من الزمن القدمي، والقدرة على مجع معلومات عن كل منهم، من مصادر خمتلفة، 

مذكرات زينوفون جمرد آاثر أدبية، حتوي العديد من  مصداقيتها؛ إنزينوفون السقراطية  املالحظات عن أعمال

 األمور اليت مل حتدث مبثل ما مت تصويرها.

 ق.م. ( 347ـق.م.  3/424) أفالطون

اعتاد الفالسفة متييز ما قدمه زميلهم الفيلسوف أفالطون عن سقراط. كان أفالطون يف حوايل اخلامسة 

، فقد ، عندما حوكم سقراط وأُعدم، وحيتمل أنه قد عرف سقراط الكهل يف معظم حياتهعمره والعشرين من

، ويقيم يف املقاطعة اليت تعترب املركز السياسي االجتماعيةكان من الصعب لفىت ينتمي إىل طبقة أفالطون 

أال يلقى سقراط. وتتفق املصادر الباقية على أن سقراط كان )دميي( يف كوليتوس، داخل حدود املدينة املسوَّرة، 

إضافة إىل ذلك، فقد أتكد توافق تصوير أفالطون يتواجد، غالبا، حيث يقضي شباب املدينة أوقاهتم. 

؛ يف استخدامه لألمساء واألماكن، الشواهد اآلاثرية واألدبيةلألشخاص األثينيني، بشكل ملحوظ، مع 

اليت ميثل و يف معظم احملاورات املوثقة، وروابط الصداقة، وحىت يف أترخيه التقرييب لألحداث، العائلية، والعالقات 

وحيث أننا نعرف أكثر عن  ،تقع يف حملها، دراميةاحملاورات تواريخ تتضمن  سقراط الشخصية الرئيسية فيها.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  14

 

إن  [v]بواقعية أكثر مما يُظن هبا.شخصياهتا، وبرغم املفارقات التارخيية العارضة، يتضح أن احملاورات تتسم 

، للمأدبةاإلطار العام و ، طيفرونو وأ، وثيلتيتوس، ومينيكسينوس، ومينون، وأيوثيدميوس، يسز يوال، أيون ات:حماور 

عدام سقراط(، واإلطار العام إل)رغم ما يقول أفالطون من أنه مل يكن حاضرا  وفيدون، وكريتون، والدفاع

 فيها أفالطون أكرب تواصل مع من صورهم من األثينيني.، هي اليت حقق لبارمنيدس

أي أحد أن )أو  وأساليب سقراط آراء قد عكسية حال، أن أفالطون أوال يرتتب على ذلك، على 

هناك عدد من التحذيرات واحملاذير،  ما ذكرها، وبدرجة أقل، مبثل ما تكلم هبا سقراط فعال.ك  (فعل ذلك غيه

شخصية سقراط )أو شخصيات أخرى( خلدمة  لق( من احملتمل أن أفالطون قام خبi)اليت جيب ذكرها ابتداءا: 

احملاورات اليت تصور سقراط كشاب، ورجل، جتري ( iiأغراضه، سواء الفلسفية، أو األدبية، أو كلتيهما. )

املرء على ( iiiأحداثها، إن كانت جرت ابلفعل، يف فرتة تسبق مولد أفالطون، أو حينما كان طفال صغيا. )

الشخصيات  إىل استنادا؛ ألهنا حمددة (3انظرأن يكون حذرا خبصوص التواريخ الدرامية حملاورات أفالطون )

ينبغي التعامل مع التواريخ احملددة بقدر ( iv) غيها. مصادرالذين نتعرف عليهم من خالل احملاورات، ومن 

من خطأ خبصوص الدقة الرقمية. حىت إذا تعلق األمر ابحتفال معني، أو أية  امن الشك، ملا قد يعرض هل

، أو مولد إحدى الشخصيات، فعلى املرء أن إشارات أخرى حتدد املوسم أو الشهر الذي تدور فيه احملاورة

و "تقريبا"، أعلى الرغم من أنه صار مكروها استخدام تعبيات مثل: و يضع احتماال لوقوع خطأ ولو ضئيل. 

يف كل حني، فلم يكن القدماء يف حاجة أو رغبة يف تلك الدقة املعاصرة، فيما خيص تلك  "أقل أو أكثر"

(، 207b) يسز يالاملولودون يف ذات العام، يكون هلم اتريخ امليالد ذاته، ففي حماور األمور؛ فكل األطفال 

وقد تعارف أيهما أكرب من اآلخر. ان يتجادالن، وهو أمر غريب حبسب املعايي املعاصرة، حول تي  جند ف  

املذكور  سقراطجدال أن سقراط أفالطون هو  وافرتضواالفالسفة على التغاضي عن مجيع املشكالت التارخيية، 
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  مشكلة سقراطية جديدة.، كما سنرى الحقا، ستؤدي إىل نشوء يةاالسرتاتيجتلك و احملتمل.  لفلسفةا مساريف 

مل يكتب و ، مات عن فيلسوف آخر ماتما الذي حيفزان، يف هناية األمر، إىل قراءة كلمات فيلسوف 

قد جييب البعض أبن دراستنا ملاذا اتريخ الفلسفة؟ الذي ال يقدم لنا إجاابت حامسة. يف حياته كلمة واحدة؟ 

؛ عندما نتفكر يف كلمات من مات من الفلسفية واالستنارةلرتاثنا الفلسفي أمر ذو قيمة يف ذاته، حيقق الرضا 

ممن ال ميكننا التواصل املباشر معه، فإننا بذلك نسعى، ليس إىل جمرد فهم الفالسفة ـ كلمات أفالطون مثال ـ 

افرتاضاته، ما إذا كانت تتصف ابلصحة. وأحياان، يتطلب  نطوي عليهأيضا إىل فهم ما تما قاله أو افرتضه، بل 

حكام تعلم اللغة اليت كتب هبا الفيلسوف أعماله، وأن نعرف املزيد عن أسالفه منَّا إصدار مثل هذه األ

رين على أن يكونوا رفاق حوار فلسفي، ومشاركني يظلوا قادومعاصريه، فالفالسفة الكبار، وأفالطون أحدهم، 

وبذلك تعاظم فهمنا لتلك وألنه طرح مسائل أصولية عاملية خالدة، بفطنة وبصية انفذة،  لنا يف اجلدال.

ترجع أمهيته جملرد  هلاملسائل. هذا يفسر أفالطون، قد يقول املرء ذلك، ولكن، أين سقراط يف هذه الصورة؟ 

وأساليب سقراط  آراءولكن البعض اآلخر قد يقول: إن رمبا جييب البعض: نعم. كونه أحد أسالف أفالطون؟ 

، وأن سقراط هو األفضل كمرشد وأساليب أفالطون آراءية، وليست هي ما حتدد البداية احلقيقية للفلسفة الغرب

لكن، كيف يتم ذلك؟  (2.2أنظرما هو أفالطوين )جديل، وأنه جيب متييز ما هو سقراطي يف احملاورات ع

 تلك، أيضا، مشكلة سقراطية.

 

 معاصرةاسرتاتيجيات تفسري  2.2

على سقراط أفالطون، فسوف تعاود املشكلة السقراطية الظهور،  فقطاالقتصار إذا كان إبمكان املرء 
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يف حماورة  مغايراجنده يتخذ موقفا مث عن رأي ما يف إحدى احملاورات، يدافع أن سقراط نفسه  نرىوسرعان ما 

تبدو  ويطيح هبا يف حماورات أخرى. تلك التضارابت بني احملاوراتيف حماورات،  أساليبيستخدم كما   أخرى.

. أكثر (Shorey 1903يف حاجة إىل تفسي، وإن مل يكن كل الفالسفة يرون األمر على هذا النحو )

ُثل يف حماورة ذلك:  األمثلة شهرة على
ُ
، بينما يتوسع يف عرض  ابرمنيدساهلجوم على نظرايت خمتلفة يف امل

ُثل ويدافع عنها يف حماورات 
ُ
، على سبيل الخيسويف بعض احملاورات ) .نوفيدو ، واملأدبة، اجلمهوريةنظرية امل

ببيان التضارابت واملعتقدات الزائفة، بينما املثال( يقتصر سقراط على اقتالع األعشاب الضارة من احلديقة؛ 

كما يقرتح فلسفية منظمة،   آراءا، على سبيل املثال( زارعا أيضا،  يقدم فايدروسنراه يف حماورات أخرى )

سقراط ملذهب  معارضةمنها مثال:  ،من تلك . وهناك اختالفات أقل أمهيةاآلراءأساليب جديدة الختبار تلك 

وختتلف تفاصيل العالقة بني احلب اجلسدي ، برواتجوراسيؤيده يف حماورة  مث،  جورجياسحماورة اللذة يف 

تقدير العالقة بني تلف خي،  اجلمهوريةويف حماورة  .املأدبةعنها يف حماورة  فايدروسواحلياة الصاحلة يف حماورة 

ورغم التزام سقراط ابلقانون األثيين، كما ورد يف حماورة  .مينوناملعرفة واملوضوعات املعرفية، عنها يف حماورة 

ومث مشكلة  احمللفني إذا ما أمرته ابالمتناع عن التفلسف. هيئةعلى خمالفة  الدفاعقسم يف حماورة يُ جنده ، كريتون

تربز مواقف مألوفة يف تراث فلسفي آخر )مثال ذلك: مواقف حيث تبدو بعض احملاورات وكأهنا ترتبط بذلك؛ 

ثالثة قرون من اجلهود املبذولة (. فيدون، ومواقف املذهب الفيثاغوري، يف حماورة ثياتيتوسهيقليطيس، يف حماورة 

 ثيقة امللحقة، على الرابط التايل:يف حل املشكلة السقراطية، جتدوهنا موجزة يف الو 

  احملاوالت األوىل حلل املشكلة السقراطية

ابلنسبة للجهود املعاصرة، فإهنا تعيد إنتاج كل صغية وكبية ـ حىت الفاشلة منها ـ من تلك احملاوالت     

 األوىل.

http://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9/
http://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9/


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القرن العشرين

إىل  اتمملا ميكن عزوه بنحو  ،حىت وقت قريب نسبيا يف العصر احلديث، كان مثة أمل أبن متييزا مؤكدا

)الذي ال  أفالطونإىل جمموعة متماسكة من املذاهب، اليت ميكن عزوها  ، يف املقابل،سقراط، قد يضع أمامنا

سفة، مستلهمني عامل القرن التاسع عشر إدوارد زيللر، . توقع كثي من الفاليظهر أبدا كمتحدث يف احملاورات(

وعلى ، وهذا غي متحقق يف حالة سقراط، أن الفالسفة الكبار يؤسسون مشروعات ضخمة وعصية على الفهم

ويف النصف األخي من  نسب إىل أفالطون كل املذاهب املؤكدة، اليت ميكن استخالصها من احملاورات.يُ ذلك، 

مشكلة سقراطية ، والنتيجة؛ وأساليبه اخلاصة آراءهوما هي ، سقراطألهتمام مبن هو جتدد االقرن العشرين، 

تفسي آراء سقراط مساران ل ، يف القرن العشرين،حمدودة، ولكن ال تقل إاثرة للجدل. لقد هيمن

(Griswold 2001; Klagge and Smith 1992 وعلى الرغم ،) بعض التالقح  حصولمن

إال أهنما اختذا موقفا عدائيا جتاه بعضهما البعض منذ منتصف التسعينيات،  بني املسارين بشكل صحيوالنمو 

منقسمة إىل ، ينسار ابملالكتاابت عن سقراط، ومن ضمنها الرتمجات اخلاصة جممل وظلت لفرتة طويلة، 

دراسة ال تستخدمال يكاد أحدمها يقرأ لآلخر: معسكر التحليل األديب، ومعسكر السياق األديب. معسكرين، 

تفسي يف  ـ أدوات النقد األديبلسقراط، وشكلها األعم هو علم أتويل النصوص، اهلرمنيوطيقا،  ةاألدبي يةالسياق

هيدجر، ومن قبله: إىل نيشة ، وترجع أصوله األوربية إىل ابعتبارها كل قائم بذاتهذاهتا يقتصر على احملاورة 

يف  الرباهنياليت تغذيها و ة لسقراط، وشكلها األعم الفلسفة التحليلية، وكيكيجارد. والدراسة التحليلية األدبي

، ربهان واحد، أو جمموعة من الرباهني، سواء يف نص مفرد أو يف جممل النصوصوتعىن بنصوص احملاورات ـ 

( هو عميد 2002-1900جورج جادامي ) هانزكان وقد  وترجع أصوله إىل الرتاث الفلسفي األجنلوأمريكان. 

 ( هو عميد املسار التحليلي.1991-1907املسار اهلرمنيوطيقي، وجرجيوري فالستوس )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 األديب املذهب السياقي

وأساليب سقراط، خالل احملاورات،  آراءمذهب السياق األديب، فإن التضارب يف  ألصحابابلنسبة 

أدبية فائقة، وابلتايل، فإن جوانب ذو مهارة إىل أفالطون ابعتباره فنان  ونينظر  مال يعترب مشكلة سقراطية، ألهن

. ابلتايل، يالفلسف البحثيف موضوعات  الغموض يف حماوراته هي جمرد تصوير مقصود جلوانب الغموض الفعلية

جيب معاجلة اصطالحات مثل: براهني، وشخصيات، وسائر االصطالحات األخرى يف احملاورات، يف سياقها 

وقد مت اقرارها يف تلك املمارسة ابستخدام أفالطون دراسة احملاورات،  إىلأدوات النقد األديب  جلبمع األديب. 

-2.376c واجلمهورية ،339a-347a برواتجوراس)ممارسة النقد السياقي دوات و تلك األنفسه ل

3.412b  ،262 وفايدروس ،وأيونc-264e)  يبحثون يف كل حماورة عما تتضمنه وحدهتا فمعظم السياقيني

وال تشتمل تقريبا على أية إحاالت مرجعية. ، يشيون بذلك إىل أن احملاورات ذاهتا تتمتع ابالستقاللية، اجلمالية

ومن مث نشدوا صورة متسقة ا رأوه كوحدة مجالية جململ األعمال األفالطونية، مب اعتنواوينصح السياقيون، الذين 

أهنا ستساعد ألعراف واألدوات األدبية، اليت قيل وروجوا لعدد من ابقراءة متأنية وعميقة للمحاورات، لسقراط، 

وابلنسبة لكال التوجهني للمذهب السياقي فإن احملاورات  .سقراطالفعلية ل يةشخصاليف الكشف عن 

 هتمام خاص.ااألفالطونية تشبه جمموعة جنمية ساطعة، تستحق كل جنمة منها 

 الكبي تنوعالمن الدالئل على نضج الرتاث السياقي األديب، يف مستهل القرن احلادي والعشرين، ذلك 

 يف النص. تعمقان يكون نقدا أكثر أل تهاألحباث، ابإلضافة إىل حماوليف 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 [vi] املذهب التطوري التحليلي

توفر يف جمموعها إطار عمل  ، اقرتح فالستوس جمموعة من الفرضيات املرتابطة،يف مطلع اخلمسينيات

وعلى عن الفلسفة األفالطونية.  منفصلسعى  أهنا ابعتبار معقول، يف الرتاث التحليلي للفلسفة السقراطية

)أنظر الوثيقة امللحقة  الرغم مما لتلك الفرضيات من جذور عميقة يف احملاوالت األوىل حلل املشكلة السقراطية

 الفرضية األوىل انقطاعا مع عنيِ  . تُ خصوبتها يتبدى يففالستوس لمجال الرتكيبة اخلاصة فإن يف الرابط السابق( 

 يطرح افرتاضات أولية، مث يقوم مبراجعتها مرارا، وإمنا:اليت ترى يف أفالطون فيلسوفا جدليا،  ؛النظرة التقليدية

 أفالطون مذاهبا فلسفية. طرحـ 1

 تها.ـ تطورت مذاهب أفالطون خالل مراحل كتاب2

ت تلك التضارابت ضع  )وُ  بشكل خاص ما بني احملاوراتفي ،لتفسي العديد من التضارابت والتناقضات

كافرتاض نظري، ليس يقينا، أو "يقص فالستوس قصة  لتهكم السقراطي(ا هو مفهوم معقداملتواصلة حتت 

ابلصدق "يكتب حماوراته األوىل، وكله يقني وهو أفالطون الشاب، يف عبارات جزلة،  يصف فيها، "واقعا

. الحقا، يتطور أفالطون إىل فيلسوف استداليل، معربا عن "سقراط، وسداد منهجهاجلوهري يف تعاليم 

. )ال صلة لبقية قصة فالستوس بسقراط( "أبيه الروحي"ه، نفسه،ولكنه ال يرى حاجة يف قطع روابطه بسقراط

، ليحدد هبا الفرتة اليت بدأ فيها "احملاورات اإلنتقالية"ويضع فالستوس جمموعة صغية من احملاورات حتت عنوان 

 سقراط. أما فرضية فالستوس الثالثة: آراءيف عدم الرضا عن أفالطون 

 أفالطون. آراء، ووضع خمطط لتطور احملاوراتمن املمكن إجراء حتديد دقيق للرتتيب الزمين لكتابة  ـ 3

لنمط األسلويب إحصائية لدراسة وتتنوع أدلة فالستوس إلثبات هذا االدعاء، ولكنها من أمناط عدة: 

واالختالفات بني املذاهب ، واإلحاالت املرجعية، واألحداث الواقعية الوارد ذكرها، stylometricيف الكتابة 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املعروضة، ابإلضافة إىل شهادة قدمية أخرى )وبشكل خاص شهادة أرسطو(. يُطلق على حماورات واألساليب 

، ويرجع ذلك ألسلوب سقراط املفضل يف السؤال، "احملاورات الداحضة"أفالطون يف املرحلة السقراطية اسم 

، وبراتجوراس، خيسوال، وأيون، األصغر وهيبياس، وجورجياس، وأوطيفرون، وكريتون، وخارميدس، الدفاعوهي: 

من احملتمل أن تكون إن احملاورات األفالطونية، عند أتباع املذهب التطوري،   .اجلمهوريةوالكتاب األول من 

إستنادا إىل الفرتات سقراط عن أفالطون،  ومتييز فصلبرتتيب جيعل احمللل قادرا على ذات تسلسل منفصل، 

 األخية:الفرضية . املختلفة للتطور الفكري ألفالطون

 يف وقت كتابته لكل حماورة.ـ يضع أفالطون على لسان سقراط ما يعتقده أفالطون نفسه، 4

 "مع ما يعرتض أفالطون من تغيات، كانت شخصية سقراط الفلسفية تتغي"يقول فالستوس: 

(Vlastos 1991-53 ـ و )الفيلسوف وألن . "نظرية الناطق بلسان احلال"رأي ُيشار إليه أحياان بعبارة لك ذ

، فعادة ما يكون تركيزه (أو أُختربت خالهلاملذاهب )وبشكل خاص كنتائج للمجادالت، اب التحليلي مهتم

كثي اهتمام ابلسياق، أو النظر   وال يويلحماورة واحدة، أو عرب احملاورات،  يفمنصبا على موقف فلسفي معني، 

، تعترب أقوى أتكيدا الشواهد املستخرجة من احملاورات املتقاربة زمنيا يرجح أنو إىل احملاورات كوحدة متكاملة،  

حمصلة تلك الفرضيات جتسدت يف قائمة متماسكة )عورضت من احملاورات املنتمية إىل فرتات تطورية أخرى. 

ختص سقراط، ال يتوافق أيها مع األطروحات العشرة احملكمة،  ابلطبع من جانب آخرين( من عشرة أطروحات

 .(49-47 ,1991ختص أفالطون )يت ال

املتقدمني ابلتنقيب عن الذهب الذي اكتشفه يف هناية القرن العشرين، قام العديد من فالسفة التحليل 

جهدهم االستداليل اخلاص  ،يف املسار التطوري يف بداايتهممن متيزوا خبصب أعماهلم  ،فالستوس، وواصل كثي

 (قائمة املراجعأنظر: هبم. )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  21

 

 فلسفة سقراط آاثر 2.3

ولكن من السمات املميزة ملوسوعة أمر حمفوف ابملخاطر؛ أن نتحدث اآلن عن مكانة الفلسفة القدمية، 

، مبا يعكس ستانفورد للفلسفة، السماح للمشاركني فيها، بل تشجيعهم، على حتديث مدخالهتم يف املوسوعة

لكثي من فالسفة التحليل، فإن جون كوبر ابلنسبة جد من معارف، وتغيات هائلة ختص موضوعاهتم. ستما ي

(1997, xiv)  التمييز بني الفرتة املبكرة والوسطى للمحاوراتوصف بشر بنهاية احلقبة التطورية، عندما قد 

التصريح مسبقا بنتائج ذلك يعين  علُ وفِ أي شخص قراءة هذه األعمال. به  ستهلليأساس غي مالئم "أبنه 

 "للمؤلفاتالرتتيب املوضوعي املفرتض حبجة وأن متنح هذا التفسي نوعا من القداسة، ، تفسي حمدد للمحاورات

خبسارة القارئ غي الواعي لقراءة فردية  ةاطر خم تلكف، وابلتايل، مثل هذا الرتتيب ، موضوعيا،يُعرفبينما ال  ـ 

يف الرتاتب الزمين إىل مرتبة من األفضل تنحية التفكي "وحينما أضاف قائال:  ."طازجة، تتطلبها هذه األعمال

أقل، تناسبه، والرتكيز على احملتوى األديب والفلسفي لألعمال، والتعامل معها يف ذاهتا، وعالقتها ابألعمال 

كان يقدم اقرتاحا إبقرار سالم بني معسكري السياق األديب والتطور التحليلي، وكما هو احلال يف ،  "األخرى

بعض الوقت، حىت يقبل املقاتلون مجيعا فكرة انتهاء الصراع ـ وهذا حيث حنن فإنه يستغرق لسالم، ل اتفاقكل 

 اآلن.

ابختصار، فإن املرء اآلن يتمتع حبرية أكرب يف اإلجابة على سؤال: من هو سقراط الفعلي؟ فهناك الطرق 

الربهنة  جادةإ املتنوعة اليت ُأجيب هبا على السؤال يف املاضي، كما ميكن للمرء أن جييب بطريقته اخلاصة مع

عليها، وابإلمكان جتنب السؤال، واإلنشغال ابلتفلسف حول مسائل حماورات أفالطون، بال خوف من خمالب 

 أي تراث تفسيي معني. 

املصادر رؤيته معزوا إليه يف وأساليب سقراط األفالطوين، من منظور ما يرتجح  آراءملن يسعون إىل معرفة 
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 Plato's shorterميكنهم الرجوع إىل املوضوع ذي الصلة، يف الرابط التايل:  (2.2نظر أالثانوية )

ethical works 

 التسلسل الزمين لسقراط التارخيي يف سياق التاريخ األثيين والتواريخ الدرامية يف حماورات أفالطون.3

تتخللها السية الذاتية، من مصادر قدمية، معلومات بعض يقدم  يساريلي، العمود األكرب إىل ال فيما

، تواريخ األحداث منيالتواريخ الدرامية حملاورات أفالطون. يف العمود األصغر،جهة الي)خبط مسيك( 

التواريخ حبسب وقائعها، فإن والشخصيات املهمة، من التاريخ األثيين يف القرن اخلامس قبل امليالد. وبرغم دقة 

 .(Nails 2002) بعضها تقرييب، أو خمتلف عليه

تراجيدايت  469

أيسخيلوس. أشعار بندار 

 العظيم.

اإلصالح القانوين  462

 .الدميوقراطي يف أريوابجوس

البدء يف بناء أسوار  459

أثينا املمتدة حىت ميناء 

 .بيوس

أثينا توسع  450

أمرباطوريتها، وجتري 

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

أقليم  أتسسبالاتاي، ومت تشكيل حلف ديلي، الذي سينمو يف ظل اإلمرباطورية األثينية، و

بغض وأتلف من القبائل العشرة املعروفة،  ،(ةمنطقة سياسية )مقاطع 139أتيكا من 

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

 إدارته من األثينيني.

ب الشرقي و يف جهة اجلن، ومقاطعته هي ألوبيس )يسخينتمي سقراط إىل قبيلة أنتيو 

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

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

ومنحه امسا يف اليوم العاشر، مث قدمه إىل عشيته )مجاعة تقليدية حملية( رمسية إىل العائلة، 

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

https://plato.stanford.edu/entries/plato-ethics-shorter/
https://plato.stanford.edu/entries/plato-ethics-shorter/


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  23

 

 إصالحات دميوقراطية

)السماح بشغل وظيفة 

القاضي ملواطين الطبقة الثالثة، 

 تشريع دفع أجر للمحلفني(.

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر بركليس  450-430

بناء األكروبول  الذهيب.

األثيين، إبشراف فيدايس 

وبوليكليتوس. هيمنة 

ترايدايت سوفوكليس 

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

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

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

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

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

 (.98b فيدون، لنكون أكثر دقة

حيث يتم  املقاطعة،من عمره، قدمه أبوه سوفرونيسكوس إىل  ةعندما بلغ الثامنة عشر  

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

أو القرتاع، اباالختيار فيها يتم  اليتالطبقية ـ ألداء العديد من املهام اخلاصة ابحلكومة، 

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

مما جعل سقراط وصيا جليش األثيين. بعد فرتة وجيزة مات سوفرونيسكوس، ااإلجباري مع 

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

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

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

. ، من سائر األحناء املطلة على البحر املتوسطإليهاابانثينا، الذي جيذب الكثي من الزوار 

 450ا، مثل األلعاب األوليمبية، كل أربع سنوات، يف احتفال فائق الروعة. ]نقام البانثييُ 

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

الطبيعية، واخلطابة، 

والسفسطة، يف مناخ من 

 .والثراء النسبينياحلرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغزو األسربطي.  448

، اياهلزمية يف كورن  446

وخسارة بيوتيا، والغزو 

 األسربطي. 

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

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

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

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

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

اإلدارات، املشاركة يف ل تلك املسئوليات، و الثالثني من عمره، كان قد صار مؤهال ملث

كعضو تنفيذي يف اجلمعية كهيئة احمللفني، والقيادة العسكرية، وجملس احلكم )

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

سب حسب إنتمائهم الطبقي، يف نظام الطبقات األربعة األثيين الصارم، وحـ  العشر

، أو يف اكتساب مهارات يقضون تلك الفرتة، يف تعلم التجارةو مدى ثرائهم، ومولدهم ـ 

جملس مواطين أثينا، ويف مصاحلهم يف  مبا يساعدهم على حتقيقاخلطابة واإلقناع، 

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

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

، من وراء تعليم أكثر ةاقتناص فرصة مرحب( على برواتجوراس، وبروديوس، وهيبياس)

 شباب املدينة ثراءا وشهرة.

اليوانن كلها  انغمرتانت أثينا تنزلق إىل حرب ضروس مع إسربطة، كيف ذاك الوقت،  

طوال فرتة احلرب، كتب أفالطون، ابستفاضة،  يف أتوهنا، على مدى ثالثة عقود اتلية.
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توقيع معاهدة   446/445

سالم، لثالثني عاما، مع 

 إسربطة.

مشاركة األعمال   442

 الكوميدية يف مهرجان لينيان.

 برواتجوراس يف أثينا.  433

 

 

 

 

 الثورة يف بوتيدااي.  432

 بدء احلرب البلوبونيزية. 431

 تفشي الطاعون.  430

 بيكليس.  429

 جورجياس يف أثينا.  427

السالم  عرضرفض  425

 .األسربطي

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

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

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

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

تكبد فيها خسائر قرب سبارتولوس، يف معركةاجليش يف طريق عودته، اخنرط  .(2.70.1

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

وحينما عاد اجليش إىل  ( 220d-e املأدبةأفالطون: ) ودرعه اجلريح حياة ألكيبيادس

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

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

تكرر مرتني يأبنه يعاون يوريبيدس يف كتابة مسرحياته الرتاجيدية، وهو االهتام الذي س

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

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

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

 وخارميدس( حول فكرة اإلعتدال. 

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

يواجه قوة ضاربة من الفرسان، بينما كان جوم حيث فوجئ هبالثانية للجيش األثيين، 

ف البطويل لسقراط، الذي مدحه كان التصر أثناء اإلنسحاب،  و هجوما من جنود بيوتيا، 
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 معركة دليوم.  424

 مولد أفالطون.  3/424

هدنة مع إسربطة ملدة  423

 السحبعام. مسرحية 

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

ويظهر سقراط يف حماورة   [الخيس 424] (.221a املأدبة)أفالطون: ألكيبيادس

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

أن سقراط هو املفضل لشباب املدينة، بينما ال يعرفه معظم  الذي يشي إىلنيقياس، 

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

من  نتناولت اثنتا ق.م. حني 423يف ربيع عام يف املهرجان الديونيسي السنوي، 

إحداها بعنوان: كونوس، وهو اسم معلم سقراط : املسرحيات الكوميدية شخصية سقراط

 .(2.1نظر أ، ألريستوفانيس )والثانية: السحبللموسيقى، 

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

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

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

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

، أو حرق احملاصيل، اإلسربطي غزوفعَّل بنحو اتم ـ يتم ضمان عدم تعرض أقليم أتيكا للتُ 

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

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

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

ابحلب كذلك اهتمت حماورة املأدبة ألفالطون   ق.م. 427عام منذ زايرة جورجياس  أثينا،
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 معركة أمفيبوليس. 422

معاهدة "إعالن  421

 ."نيقياس للسالم

 إخضاع مدينة ميلوس. 416

 

 

 

 

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

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

طب يف اخل تبادلوا إلقاءو وطبيب، وأحد اخلطباء، وأحد أتباع سقراط، وعشيق أجاثون ـ 

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

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

انتهاك حلرمة ن يف أعمال و حيتفلون بفوز أجاثون يف مسابقة لألعمال الرتاجيدية، متورط

عرضون سيتبذلك يف احملاورة، وقيل أهنم ابهتامهم النذير  ووردتدنيس األسرار ـ املقدسات ـ 

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

 فرتة طويلة.

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

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

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

 اجمللس، رغم اعرتاضات نيقياس املستندة إىل خرافاتأثناء ذلك، أقنع ألكيبيادس   

ومت انتخاب نيقياس غزو صقلية، القيام بثينا أ، أبن على (14-6.9 ثيوسيديدس)

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

 هرمسواليت يطلقون عليها اسم: ل العالمات احلدودية، وجتهزت لإلحبار، اكتشفوا أن جُ 

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

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


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

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

 ترضاليت يتم اكتشافها، وعُ (، asebeia كفرإبهانة اآلهلة ) ةتعلقاملرائم اجليف كل 

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

، ونفي، (ةصوريخالل حماكمات أحكام إعدام )بعضها ُوجِ هت اهتامات أدت إىل 

ت، بعضهم من املقربني إىل سقراط )ألكيبيادس، وفايدروس، طالت املئاوتعذيب، وسجن، 

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

احلدودية هم ُعصبة من املخمورين. وقد اعرتف بعض املدعني، يف هناية األمر، أبهنم 

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

 من األبرايء.

 يف قيادة وحده على صقلية، أرسل نيقياس، وقد صار العسكريةق احلملة اأخف مع

خيربهم مبا كان من برسالة إىل األثينييني، يعاين من مرض عضال يف الكبد، و حلملة، ا

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

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

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

 الربيع، واجه سقراط ههجوما جديدا من جانب أريستوفانيس ومع حلولمنكرة. 

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



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االستعداد لغزو  415

تشويه العالمات  صقلية.

أتهب األسطول. احلدودية. 

جلنة التحقيق تتوصل إىل 

 أدلة.

إعادة استدعاء  414

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

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

 أجانب ملساعدهتا يف احلرب.

 للتقلصاألمرباطورية  تتعرض إذ، ابلفوضى العارمة يف أثينااألعوام التالية  اتصفت

، وأصبحت  اجلزية املفروضةاإلاتوات /بفعل الثورات، ورفض احللفاء السابقني دفع 

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

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

أقنعوا ألكيبيادس فما تبقى من اجليش مواليا للدميوقراطية، كان   و. "اخلمسة آالف"

بدأت أثينا يف استعادة انتصاراهتا،  حتت قيادته،و  .مرة أخرى ابلعودة إىل قيادة اجليش

ورُفض، جمددا، العرض مت استعادة حكم الدميوقراطية، و وارتفعت الروح املعنوية. 

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

أصبحت قاعة املناقشات العامة، اليت أُفتتحت مؤخرا، مقر سقراط لبحث طبيعة 

 أشقائهممن يف عمر أفالطون، و  [اليزيس 409املراهقني ]مع جمموعة من الصداقة، 

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

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

 .[يوثيدميوس

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



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، ألكيبيادس للمحاكمة

حصار ه إىل إسربطة. ءوجلو 

 سياقوسة. موت الماخوس.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

وصول التعزيزات إىل  413

سحق اجليش األثيين، صقلية. 

وأُخذ بعضه كعبيد. موت 

 نيقياس. 

 

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

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

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

جلمع ونقل املصابني، لكن هبوب العاصفة   من القباطنةنيسطول، مت إرسال اثنوتدمي األ

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

يف إنقاذ اجلرحى، وجلب جثث  خفاقاإل بسبباملعركة، ُفجع األثينيون، واستعر الغضب 

ان منهم )واثنان حماصران القادة العشرة، فهرب اثن هيئةمت توجيه االهتام إىل دفنهم. لاملوتى 

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

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

( حينما بدأت 1.7.15 هلينيكا، اكسينوفان، 32b الدفاعأفالطون: دور قبيلته، )

 أمام اجلمعية برمتها.، بل لفنياحملهيئة ليس أمام احملاكمة، 

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

-37a الدفاعفالطون: ـ وهو خلل يف النظام القانوين األثيين، سينتقده سقراط الحقا )أ

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

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

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

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



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثورة احللفاء املوالني   412

 ضد أثينا. 

ثورة األوليجارشية.   411

عودة ألكيبيادس إىل قيادة 

 اجليش.

ستعادة الدميوقراطية. ا 410

رفض عرض السالم 

اإلسربطي. بدء اإلصالح 

 القانوين.

 

 

 

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

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

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

حلق القادة  أتييداصرة للقانون، والذي غادر احملاكمة نُ اجمللس التنفيذي،  جلنة رائسة

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

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

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

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

ن وما لبث أمتت إدانتهم مجيعا، و التصويت، كان لتقرير مصي حياة القادة العسكريني. 

 من قادهتم العسكريني. استنكر األثينيون إعدام من تبقى

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

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

 (.99-1491، سطور الضفادع

اإلسربطي ألثينا. حرية بنحو كارثي، واتبعها احلصار بانتهت معركة إجياسبواتمي ال

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

، فأمروا هبدم األسوار فتح اإلسربطيون أثيناو  .احلصار، لكن شيئا من ذلك مل حيدث

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



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معركة أرجينوسا  406

البحرية. حماكمة وإعدام 

القادة العسكريني. موت 

 .فوكليسيوربيدوس وسو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احلكومة، اليت مت انتخاهبا، رمبا  سطوةسالفهم؛ ملنع جتاوزات اجلمعية الدميوقراطية. كانت أ

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

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

ال ينكر أي من املصادر املعاصرة لتلك الفرتة، بغض النظر و  (.32c-e الدفاعأفالطون: )

أن جلنة الثالثني ـ سقراط، واليزيس، وأفالطون، واكسينوفان ـ  قرارمعاداته لعن مدى 

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

، أنه يلزم أحياان، ملناهضة مثل هذه كن ألحد أن ينكرستخدامها، فال ميوأساءت ا

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

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

لدعم ا فأرسلت يف طلبحتركت جلنة الثالثني بسرعة، بعد انتخاهبا، لتوطيد سلطاهتا 

وكثي ممن مت واألجانب املقيمني،  صادرة ممتلكات أغنياء األثينيني قامت مب، و اإلسربطي

كل من   س، ونيسياتوس، ابن نيقياس ـ و من بينهم: شقيق ليسياس: بوليمارخإعدامهم )

س، هتديد سقراط يكريتياس وخاريكلاثنان من قادة الثالثني،  . حاول ( هلم عالقة بسقراط

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

ام اإلعدام، من جانب كملا اتسع نطاق أح (Memorabilia 1.2.35 املذكرات

القيام تسجيل قائمة الثالثة آالف مواطن، و  انتهىاحلكومة، لتشمل حىت من ينتقدوهنا، و 

، فوجد نفسه مقبوضا ثيامينيس عمليات القتل الغامشةتجريد اجلميع من السالح، عارض ب
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، بتحريض من كريتياس، وقيل أن سقراط، بصحبة شابني آخرين، حاولوا االشتباك، عليه

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

(. بعد تلقة، واألرجح أهنا قصة خمDiodorus Siculus 14.5.1-3عن ذلك ) 

جتمع بعضهم يف املقاطعات و إعدام ثيامينيس هجر العديد من املواطنني املدينة املسورة، 

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

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

  األقل قمعا من الثالثني أنفسهم.و من جلنة الثالثني،  ةخارميدس(، املختار  )بينهم

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

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

، ديودورس سيسولوس 10-2.9.8 هلينيكااكسينوفان: بتهمة أتييد الدميوقراطية )

(. وبقي سقراط يف املدينة. حاول الثالثون الزج به يف قائمة اإلعدام، فأمروه 14.32.5

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

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

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

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

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

 الهواستبدالثالثني،  جملسالثالثة آالف عزل نهم، قرر جملس ومع تصاعد االرتياب فيما بي
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معركة إجياسبواتمي.  405

 حصار أثينا.

 

 

إمتام اإلصالح   404

. 410القانوين الذي بدأ عام 

اهليئة املعينة تقر قوانينا جديدة 

مبشاركة جملس الشيوخ. موت 

ألكيبيادس. دخول 

اإلسربطيني املدينة بقيادة 

ليساندر. هتدم األسوار 

انتخاب جلنة الدفاعية. 

الثالثني. مصادرات وأحكام 

بدأ . (2.4.23 هلينيكااكسينوفان: الذي يضم فردا من كل قبيلة )العشرة،  جلسمب

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

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

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

ها لسقراط ومعاد له، يوسيس. كان أنيتوس أحد املنفيني، وكان كار حكما ذاتيا يف إل

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

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

 401/0شتاء عام لمرتزقة ]يعرفوهنم بتجنيدهم لبقي من مؤيدي األوليجارشية، 

 .[مينيكسينوس

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

متحيص حتتل مسألة  (142c-143a ثياتيتوس، 173b املأدبةيف حماورات أفالطون )

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

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

عدم أي  : (asebeia كفر) عدم توقي اآلهلةعقوبتها اإلعدام، وهي  جبرميةسقراط 

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

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

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



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  35

 

قائمة أمساء جلنة إعدام. 

. موت "الثالثة آالف"

يامينوس. فرار الدميوقراطية ث

  إىل فيلي.

 

معركة موخنيا. هيئة  403

العشرة تتوىل املسئولية، وترسل 

 يف طلب الدعم اإلسربطي.

سربطيني. بدء إلوصول ا

مفاوضات الصلح. عودة 

 املنفيني.

إعالن عهد قانوين  2/403

جديد. تبين تقومي ديين 

جديد. إسربطة حتث على 

املصاحلة بني الطوائف 

 األثينية.  

حرب إسربطة  402-400

ابعتباره مواطنا، فإن من و ثياتيتوس، كان سقراط متوجها إىل جلسة االستماع األولية. 

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

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

(، لكن سقراط مل يلجأ إىل أي من االختيارين، وقرر تقدمي 52c كريتونحماورة كريتون )

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

 حول الرايضيات واملعرفة.

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

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

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

يعترب الدين يف أثينا ، من األمور العامة، مبوجب و صياغتها لطبيعة اإلهتام.  بواسطةحكم 

واردها يف صيانة ملاملدينة  واستعانةالقانون الذي ينظمه يف تقومي لالحتفاالت الدينية، 

آلهلة أدى املعابد واملزارات املقدسة. ويف عريضته، يدعي ميليتوس أن عدم توقي سقراط ل

. وكانت األدلة على عدم توقي سقراط (3c-d أوطيفروناملدينة ) إىل إفساد شباب

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

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

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

. سلَّم ميليتوس (ِجينِ  يتحدث إليه منذ طفولته مث ألوهيات مغايرة )وابلفعل، يؤكد على أن
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 مع إليس.

القضاء على من بقي  401

من األوليجارشيني. زينوفون 

 يغادر أثينا.

إنتقال الصراع إىل  400

 احملاكم.

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

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

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

إلجراء حتقيق ما قبل احملاكمة.  ار موعدلذلك مت إعالن االهتام يف ساحة األجورا، وتقر 

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

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

، كان قد وعد هبما يف يف حماورتني طويلتني اليوم التايل ستغرقأفالطون، ي كما يصوره

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

 

 من قضاايبسبب اعتبار موضوع ميليتوس أية رسوم قضائية،  يسددالتحقيق الذي يسبق احملاكمة، مل يف 

اإلساءة إىل املقدسات. وكان القانون األثيين، رغبة يف احلد من الدعاوى الكيدية، خيتص مبنع إذ عام، الشأن ال

كما سيشي سقراط ، على األقل،  املدعي الذي ال حيصل على مُخس أصوات احمللفنييفرض غرامة كبية على 

وعلى خالف حماكمات هيئة احمللفني احملددة املوعد، فإنه ُيسمح يف . (36a-b الدفاعإىل ذلك الحقا )

لتكون املسائل القانونية أكثر دقة. التحقيق السابق على احملاكمة بتبادل األسئلة بني املدعي واملدعى عليه، 

حمللفني وقد أصبح ذلك إجراءا أساسيا؛ بسبب قابلية احمللفني لتلقي رشاوي، وحتريف القضية، حيث متثل هيئة ا

، فقراءمتطوعني عاملا مصغرا لكتلة املواطنني، وقد شغلها يف عصر سقراط كبار السن، وأصحاب العاهات، و 

 ممن يف حاجة إىل األجر الزهيد، الذي ال يتجاوز ثالثة أوبوالت.
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[، بعد الدفاع  399مايو ويونية، يف شهر اثرجليون، وهو الشهر احلادي عشر يف التقومي اليوانين ]

يف اليوم  .ابملثول أمام احملكمة، بدأت حماكمة سقراط بتدائي لسقراطأو اثنني من إعالن ميليتوس اال شهر

ديلوس؛ تكرميا لإلله أبوللو، وإحياءا لذكرى النصر سفينة إىل ب، كان األثينيون قد أرسلوا للمحاكمة السابق

(، 25a الدفاعاحتشد اجلمهور واحمللفني ). ويف احملاكمة، (58a-b فيدوناألسطوري لثيوس على امليناطور )

ملتابعة احملاكمة اليت قد تستمر إىل هناية اليوم، ومت منح كال من املدعي واملدعى عليه وقتا حمددا، يقاس ابلساعة 

وليكون، اللذين انضما إىل ميليتوس  يف حماورته، مرافعة ميليتوس، أو مرافعيت أنيتوس ،مل يذكر أفالطون. املائية

. مل يكتب (شهودا، وفيها أن ميليتوس مل يستدع 34aالدفاع كما مل يذكر أمساء أي من شهودهم )يف القضية،  

مبثل ما يكون من ، ومعناه: الدفاع ـ 'apologia'ـ وأصلها اليوانين    Apology الدفاعأفالطون حماورة 

( 38bو  35dيف  ومن ذلك، مل تكن هناك أية إشارات يف النص اليوانين )مرافعات اخلطباء يف احملكمة، 

عاءه من الشهود، دملن قد مت است( 34bو  21aيف  إىل إجراء تصويتني، وأنه مل تكن هناك أوقات راحة )

ورمبا مل يكن أنصاره موجودون، وإن كانوا موجودين، فلم يذكر كذلك ال جند ذكرا لكلمات أنصار سقراط، 

 أفالطون أمساءهم.

 "السحب"يذكر سقراط، يف مرافعته الدفاعية، ما انله من أذى، من جانب أريستوفانيس، يف مسرحية  

طالعه املعريف إال أن اما حتت األرض، و (، ورغم نفي سقراط القاطع لقيامه ببحث أمور السماء 2.1نظر ا)

الطبيعية، جعل عدم اقتناع هيئة احمللفني متوقعا. ومع على أحباث الفالسفة الطبيعيني، إىل جانب تفسياته 

 الدقيقة مشاهدة هيئة احمللفني لسقراط وهو حياجج ميليتوس ويتفوق عليه، فاألغلب أهنم مل يتمكنوا من التفرقة

 قد مؤكدا أنه، إن كانلقد تصدى سقراط، ثالث مرات، لتهمة إفساد الشباب، بني الفلسفة والسفسطة. 

 لدفاعا) ، فإنه مل يتعمد ذلك، وابلتايل فهو حيتاج إىل إرشاده وتوجيهه ال إىل إعدامهتسبب يف ذلك فعال
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25e-26a .وحبسب ما قاله يف ذلك، فإن سقراط ال يلوم هيئة (، وانتهت هيئة احمللفني إىل أنه مذنب

(، وابلتايل فإهنا يف حاجة 177d-e ثياتيتوسفني؛ ألهنا خمطئة يف حتديد ما هي مصاحل املدينة الفعلية )احملل

 إىل توجيه. 

إذا كان لدينا من القوانني مثل ما هو يف "عندما بلغت احملاكمة مرحلة النطق ابحلكم، قال سقراط: 

أماكن أخرى، حيث تستغرق احملاكمات اخلاصة بقضااي اإلعدام أايما، وليس يوما واحدا، لكنت قد أقنعتكم، 

-37a الدفاع) "من االفرتاءاتاهلائل لكن واحلال هكذا، فليس لدي من الوقت ما يكفي لتفنيد هذا الكم 

b) .مل يكن ضحية ظلمنا، ملنفردة يف مقابل ما جاء على لسان القوانني، من أن سقراط تقف هذه الشكوى ا"

ق.م. ، يعترب جرمية، من جانب أي  2/403. ومنذ العام (54c أقريطون) حنن القوانني، بل ضحية الرجال"

ا من السخرية ، لذلك كان نوعيقوم ولو ابقرتاح قانون أو مرسوم يتعارض مع القوانني اليت مت إقرارها أن شخص،

(. ويف استسالم 51b-c أقريطونأن تطلب شخصية القوانني من سقراط إقناع احملكمة، أو االنصياع هلا )

شبكته يقرتح سقراط السماح هلم بدفع غرامة تعادل ستة أضعاف قيمة ي أصدقائه، أالدقيقة األخية لر 

ولكن هيئة احمللفني رفضت، ، minae، أي: ثالثون مينًا (Oeconomicus 2.3.4-5اكسينوفان )

فهو إما نوم بال أحالم، أو فرصة  طق احلكم إبعدامه، كان رد فعل سقراط أن ذلك قد يكون خيا؛وعندما نُ 

  للتحاور يف عامل ما حتت األرض.

كان التقليد املتبع، أال تُنفَّذ أحكام إعدام يف املدينة، خالل فرتة إحبار السفينة املقدسة إىل ديلوس، رغم 

.م.، واحد ق 399استغرقت، عام  ويذكر زينوفون أهنا ،اإلحبار ظروف حبسبباين أمد الرحلة السنوية، ت

ثالثني يوما بعد حماكمته واحلكم  ط، وإذا ثبت صحة ذلك؛ فقد عاش سقرا(4.8.2 ميمورابيلياوثالثني يوما )

تنفيذ احلكم، حاول وقبل يوم أو يومني من  .شهر سكيوفوريون، الثاين عشر يف التقومي اليوانين نكاو  ،إبعدامه
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ال تستمع "[، وكان رد سقراط: أقريطون 399يونيو، يوليو أقريطون، صديق طفولته، اقناع سقراط ابهلرب ]

ال يكون صوااب  ،شر ابلشرالعلى رد ال، و فعل الشر"وقال:  "لشيئ .... إال حلجة تبدو جيدة عند التفكي هبا

راجع: ) حىت وإن كنت مهددا ابملوت (،46b، 49d أقريطون) "أبدا، وال حىت أن جترح من أصابك جبرح

يفوق الضرر الذي  اسقراط ضرر  يرىال . (54b أقريطون)أفراد األسرة  أحدمن أجل  ، وال حىت(32a الدفاع

قد يصيب به املدينة، إذا ما خرج من السجن بشكل غي قانوين، فيما كان مبقدوره اخلروج قبل ذلك بشكل 

، هذا خرق للقانون، يؤيد ما ذهب إليه احمللفون من حكم أبنه كان مفسدا للشباب (52c أقريطونقانوين )

 قائه.(، مما قد جيلب العار ألسرته وأصد53b-c أقريطونفعال )

ظهر ابدي السعادة يف سلوكه وكلماته، حيث قضى "أحداث يوم سقراط األخي، عندما  روى فيدون

 منع أو شهور يعدة أساب بعد ،يف فيلوس لمجتمع الفيثاغوريل(، 58e فيدون) "حنبه بنبالة ودون خوف

قام األحد عشر، إداريو السجن، الذين يتم اختيارهم ابالقرتاع، بلقاء [ فيدون  399يونيوـ يوليو ]إعدامه. 

ما وصل أصدقاء سقراط، كانت زوجته د. وعن(59e-60e فيدونعند الفجر، ليعلموه مبا سيحدث )سقراط 

وكانت زانثييب تواسي زوجها أبنه على وشك االستمتاع زانثييب، وطفلهما الصغي مينيكسينوس، ال يزاال معه، 

حبواره األخي مع رفاقه، مث شرعت يف اللطم والعويل املتوقع منها كأمرأة، فطلب سقراط إعادهتا إىل املنزل. 

وتنبيه رفاقه إىل عدم التحفظ حني النقاش، أمضى سقراط يومه يف حوار فلسفي، مدافعا عن فكرة خلود الروح، 

فإذا رايتم ما أقول حقا، فوافقوين، وإن كان غي ال تنشغلوا كثيا بسقراط بل ابحلقيقة، خذوا بنصيحيت، "قائال: 

(، ومن جهة أخرى، فقد شدد عليهم أن يكبحوا مجاح 91b-c فيدون) "ذلك، فال توفروا جهدا يف معارضيت

 (.117c فيدون) "اهدأوا، واملكوا أنفسكم"مشاعرهم عنده، 

مل ينشغل سقراط مبا إن كانت جثته سُتحرق أو سُتدفن، وإمنا ذهب ليستحم يف حوض السجن، لذا 
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صحبة مث عاد إىل لن تكون هناك حاجة ألن تغسل نساء بيته جثته. وبعد الظهية كان لقاؤه الثاين مع أسرته، 

 "األنبل، واأللطف، واألفضل" أبنه واصفا إايهع خادم األحد عشر، وهو عبد مملوك للدولة، سقراط . ودَّ رفاقه

(. مث جاء حامل السم، ووصف له ما سيكون من أتثي سم الشوكران على جسده، 116c فيدونمن الرجال )

(، عندئذ، تناول سقراط الكأس وجترع السم Bloch 2001وهو السم املستخدم يف إعدام املواطنني )

األفضل ... ": واصفا سقراط األحد عشر، فقالمبتهجا. انفعل فيدون، وهو عبد سابق، بكلمات خادم 

 (.118a فيدون)  "األكثر حكمة، واألكثر صالحا

 

 الرتاث السقراطي وجتاوزه جملال الفلسفة.4

ما إن يبدأ املرء يف القراءة عن سقراط، يف حماورات أفالطون، حىت يدرك أن هذا الفيلسوف القدمي قد 

ما مالئما لكل احلاالت املختلفة عل  مؤسسات شىت، وكان امسه م  أهلم كما صار أيقونة يف الثقافة العامة،  

دمية من القماش أنتجتها نقابة سقراط: األغراض، ومن ذلك: سقراط: فوهة بركان على سطح القمر، و 

احلركة اخلامسة يف سرينادا سقراط: و  برانمج تدرييب وتعليمي يف االحتاد األورويب،سقراط: و  الفالسفة العاطلني،

 ركسرتا الوترايت، واهلارب، وآالت اإليقاع. وبعد حماورة املأدبة ألفالطون:و دو برنشتاين، للكمان املنفرد، وأليوانر 

مشروع جتاري. أما اإلشارات الضمنية : eSocratesمتحف مفتوح يف أحد متنزهات نيويورك، و سقراط: 

ما كان موضوعا لألعمال الفنية منذ ية، كإىل سقراط، فتذخر هبا األعمال األدبية والتارخيية، والنشرات السياس

موت ، يف الفاتيكان، ولوحة دافيد مدرسة أثيناالعصور القدمية. من بني أشهر اللوحات الفنية: لوحة رافاييل 

، يف متحف املرتوبوليتان يف نيويورك. كما كان لسقراط أتثي خاص على مؤسسي الوالايت املتحدة سقراط

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sanzio_01.jpg
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436105
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436105
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 األمريكية، كما يبدو يف اجملموعة التالية من املقتطفات: 

 ."جمموعة من الغوغاءلظل كل جملس حكم أثيين لو أن كل مواطن أثيين كان سقراط؛ "  

 51جيمس ماديسون، مؤسس فيدرايل، رقم 

شنطن اسم زوجة ا، خالل احلرب الفرنسية اهلندية، اختارت و 1756يف السادس من يوليو، عام "  

 ."كتوقيع تصديق يف معركة فورت كمربالند  "زانثييب"سقراط: 

  The Founders and the Classicsكارل ج. ريتشارد، املؤسسون والقدماء 

عندما وضع أفالطون، على لسان سقراط، تلك املغالطات، واملراوغات اللفظية، والسفسطات اليت "  

نستنتج أهنا كانت نزوات عقل أفالطون املشوش، وننزه سقراط عن تلك قد خيجل منها تلميذ صغي، 

 ."السخافات، اليت ال تتفق مع شخصيته

 خطاب إىل ويليام شورتتوماس جيفرسون، 

 ."الورع: حماكاة املسيح وسقراط"  

 بنيامني فرانكلني، سية ذاتية

لوب األكثر أمنا يل، واألكثر احراجا ملن استخدمته معهم، سلقد وجدت يف املنهج السقراطي األ"  

ومن مث، فقد ابتهجت به، وواصلت ممارسته، حىت صرت داهية، وخبيا يف فهم شخصيات الناس، حىت ذوي 

الثقافة الرفيعة، ومن امتيازاته: النتائج اليت ال يتنبأون هبا، فأضعهم يف شرك من الصعوابت املتشابكة، اليت ال 

 ."ون حترير أنفسهم منها، وبذلك أحرز نصرا، ال أستحقه أان أو حججي أبدا يستطيع

 بنيامني فرانكلني، أوراق
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وعلى غرار بنيامني فرانكلني، اختذ شعراء العصر الرومانسي اإلجنليزي سقراط منوذجا للسلوك األخالقي، 

)سطر  "مسيح اليوانن"راط أبنه أجنز الشاعر بيسي بيش شيللي، الذي وصف سقوأكثروا من مقارنته ابملسيح. 

(. وكتب O'conner 2002(، ترمجة رائعة حملاورة املادبة ألفالطون )"إبيسيكيدون"، شذرات من 33

مل يسبق هلم أن مسعوا عمن حاز قلبا زاهدا خالصا، ال شك عندي يف أن اآلالف ": 1818جون كيتس عام 

 The  املسخ". وأعطى اللورد بيون دورا اثنواي لشبح سقراط يف مسرحية "واملسيح أذكر اثنني ال غي: سقراط

Deformed Transformed": 

 أرنولد:  

 ماذا! ذلك الضئيل، ذو األنف القصي الداكن، وعينا ساتي،

 ذو املنخارين الواسعني، ومالمح سيلينوس،

 ذو القدمني املفلطحتني، قصي القامة، أفضل يل أن 

 عليه. أبقى على ما أان

 الغريب:

 مع ذلك، فقد كان

 حائزا للكمال األرضي يف مجال العقل،

 وجمسدا لكل الفضائل.

موضع استشهاد واستلهام، ففي عام يف احلياة السياسية املعاصرة، وعلى الصعيد الدويل، كان سقراط 

األكادميية واقعا إىل حد ما، أصبحت احلرية ": "رسالة من سجن بيمنجهام"يكتب مارتن لوثر كينج  1963

ـ الذي قضى السياسي اجلنوب أفريقي نيلسون مانديلال  يتكلم. و "اليوم، بعدما قام سقراط ابلعصيان املدين
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جهود املسجونني يف تعليم عن أحد عشر عاما من أعوام سجنه السبع عشر يف أعمال شاقة يف احملاجر ـ 

 "كان أسلوب التعليم سقراطيا يف طبيعته"ئال: اجر، قاأنفسهم، بواسطة تكوين جمموعات دراسية، يف احمل

(، حيث يطرح املعلمون أسئلة على جمموعاهتم الدراسية. ومن النماذج املعاصرة أيضا، وإن الطريق إىل احلرية)

 (:قسم الرتمجة القانونية، احلذف يف األصل) كتيب تدريب القاعدةكان ذا موقف ازدرائي من سقراط؛ مقدمة  

" 
ُ
ل ثُ إن املواجهة، اليت ننادي هبا، مع األنظمة املرتدة والكافرة، ال تعرف املناقشات السقراطية ...، وامل

األفالطونية...، أو الدبلوماسية األرسطية، وإمنا تعرف حوار الطلقات، وُمُثل االغتياالت، والتفجي، والتدمي، 

 "ة املدافع والبنادق اآلليةودبلوماسي

الفلسفة، الذين يرغبون يف مزيد معرفة ابلنظرة إىل سقراط، خارج جمال  ،للفالسفة وطلبة الفلسفة
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 الحواشي
[i]  هي قبل الميالد حياتهعن  معاصرة لهتتعلق بسقراط، والمصادر الكل التواريخ القديمة، على سبيل المثال: التي ،

 )ق.م.(، وكل تواريخ المصادر الحديثة والمعاصرة فهي ميالدية )م.(.
[ii]  ،هما: ألكسامينوس )هناك اثنان نسب إليهما الفضل في بدء الحوار السقراطي، كنوع أدبيAristotle, fr. 72 

Rose ap. Athenaeus 11.505c) ،وشكك الكثير في صحة ذلك؛ لعدم وجود أعمال أو شذرات تربطه بسقراط ,
هناك  .إعدام سقراطمن حضروا في ، في محاورة أفالطون: فيدون، والثاني: أنتيثينيس األثيني، الذي ورد ذكره

، لكن الشيئ تركه أيسخينيس من سفيتوس، وكان أيضا ممن حضروا إعدام سقراطبعض الشذرات المنسوبة إلى 
ـ إال إذا أخذنا بما جاء في  إعدام سقراط، وحضر كذلك ثياتيتوسإقليدس من ميجارا، أحد المتحدثين في محاورة 

قام فقد ه. والذي يعني أن إقليدس هو مؤلف الحوار، وهو اقتراح يصعب تصديقحرفيا، 143b-c ثياتيتوسمحاورة 
، التي في حوزتهم، مفترضين أنها مكتوبة من القائمون على المكتبات قديما بأرشفة عناوين المحاورات السقراطية

أقريطون من ألوبيس وسيبيس من طيبة، وفي المحاورات ـ أريستوبوس من سيرين،  قبل آخرين، ممن ورد ذكرهم
األثيني سيمون  وكذلك من قبلوجلوكون من كوليتوس )أثينا(، وفيدون من أليس، وسيمياس من طيبة ـ )أثينا(، 

علماء اآلثار في بداية كان متجره على تخوم سوق أثينا، وتم اكتشافه من جانب ، )صانع منتوجات جلدية
تبات ـ بريسون وبوليانوس، ، ويظل هناك العديد ممن أُعتبروا كتابا، من قبل القائمين على المك(الخمسينيات

ـ لكن في الوق الذي بدأت فيه األرشفة، كان ثمة نسخ مزورة متداولة، إلى جانب عدد من المحاورات  توبوليكسينوس 
فعلى سبيل المثال، كان من تقاليد أكاديمية لذا يجب النظر إلى هذا األمر بتفحص وحرص شديدين. ة المؤلف، جهولم

بقيت شذرات بعض المحاورات أثناء وجوده هناك،  كتب أرسطومحاورات )في صورة أفالطون، إنجاز التدريبات 
الحقا ، على سبيل الخطأ، من مؤلفات  ، بعض هذه المحاورات أصبحت جزءا من وثائق األكاديمية، أعتبرت(منها

بهذا القصد، ولكنها من أعمال بعض أعضاء األكاديمية المتأخرين. لم تكتب  ا. وهي ال تعد مزورة، ألنهأفالطون
، كان من األمور المربحة جهة أخرى، فهناك أعمال مزورة: في العصر الهلينيستي )بعد موت إسكندر األعظم(من 

فإن اب مشهورين من العصور القديمة. على أية حال، ، ودراسات على أنها من تأليف كت  تأليف وبيع محاورات
 نسخ المكتبات القديمة ليست موجودة أصال، وإنما عناوينها فقط ـ وليست جميعها حتى ـ هي المسجلة.

[iii]   الذين ذكروا سقراط في أعمالهم: كالياس )وهو أسبق من يناب المسرحيات الهزلية المعروفمن بين كت  ،
يدس ، وكالهما أوعز 429أريستوفانيس، حوالي  بأن سقراط قد ساعد يوريبيدس في   ق.م. أو قبل ذلك(، وتليكالا

أميبسياس، ، والسحبنسخته األولى لمسرحية  إحدى فقراتكتابة أعماله التراجيدية ـ مثلما فعل أريستوفانيس في 
، "القدمين "حافياسما لمسرحيته، وفيها يطلق على سقراط:   Connus: اسم معلم سقراط للموسيقى جعلالذي 

 وسرقة مغرفة النبيذ.األمور،  توافهالذي اتهم سقراط بالجدال حول ويوبوليس، 
[iv]  (، وهو المؤيد الرئيسي ألهمية 2.2بارز، ووريث التراث األلماني )انظر القسم ليو شتراوس، منظر سياسي

والذي ينبغي االعتماد . المؤرخ الوحيد، بين معاصري سقراط، "أفالطون ليس مؤرخا" يقول:زينوفون كمصدر،
، وهو الذي برهن على أصالة ، فهو من أتم تاريخ ثيوسيديدسهو زينوفون في سبيل معرفة سقراطعلى كتاباته، 

-cf. 1964, 56 ;4 ,1966) "سمعته، ذات مرة، يقول"بتقدمتها بتعبيرات مثل: بعض المحاورات السقراطية، 

 ثاجيس اتانجذب إلى سقراط في محاور. عندما اتجه شتراوس إلى أفالطون لدعم سقراط زينوفون، (57
(، بأكثر من سقراط في محاورات أفالطون 75-1968,74) وهيباركوس(، 75-65 ,1968) ومينون، (1968,55)

 (.C.E 36~أفالطون )إن اصراره على أن األعمال المذكورة في تقسيم ثراسيلوس الرباعي لمحاورات األصيلة. 
في صحبة رجال من علية القوم فقط (، وأن أفالطون قام بتصوير سقراط 1964,55هي أعمال أفالطون نفسه )

وليس إيجابيا اآلن أن نفترض أن شتراوس يصعب البرهنة عليه أو الدفاع عنه، ما  ، ببساطة،( هو57 ,1964)
كان سيظل على تمسكه بهذه األفكار في ضوء ما استجد من دراسات معاصرة. الحقيقة أنه لم يكن قد حقق موقفا 

كنتيجة لمعرفة  (377 ,1974وهو ما فسره تلميذه المقرب آالن بلوم )ثابتا من سقراط حتى وقت متأخر من عمره، 
، وهو ما لم يتمكن شتراوس من "إعدام سقراط بحجة تجديفه، هو عتبة عالم أفالطون"بأن شتراوس المتأخرة 

، ويدرك الصراع المعضل بين العقل والوحي. الكتابات الخاصة للفارابي، وابن ميمونمالحظته قبل أن يكتشف 
النموذج أحس، أخيرا، بحريته في محاولة فهم أسلوب سقراط، في كتاباته األخيرة، ": (382 ,1974بحسب بلوم )

  ."اإلطاحة بتعاليمهاألصلي للفيلسوف، الذي حاول نيتشة وهيدجر 
[v] ( 431-404المحاورتان الذاخرتان بالتواريخ الدرامية، خالل الحروب البلوبونيزية)  :والجمهورية جورجياسهما .

دقيق، وأن أفالطون زينوفون مؤرخ عتقاد بأن التاسع عشر والعشرين، باال وثم تقليد علمي ألماني قوي، في القرنين
قد تالعب بالتواريخ، واخترع شخصيات أثينية األسماء، مؤلف أدبي، وهو ما تسبب في ظهور اإلدعاء بأن أفالطون 
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تدل على حقائق مضمرة عن حامليها، ، وأن للشخصيات التي ابتدعها أسماء ذات مغزى تناسب أغراضه األدبية
وأن أفالطون ما كان لييجعل أشخاصا أثينيين حقيقيين شخوصا في محاوراته )وهذا إدعاء مستحيل؛ حيث أن قبر 

ى بلغ ت، وتأكد أن اليزيس عاش ح1974خندق أحد األبنية، شمال شرق بيراوس عام اليزيس قد تم اكتشافه في 
  .(اتالستين من عمره، وكان جدا حين م

[vi]  حول محاورات أفالطون، عن تلك األبحاث لتمييز البحث المهم لفالستوس استُخدم  "المذهب التطوري"مصطلح
من الفالسفة التحليليين، الذين اهتموا بالمشكلة السقراطية، وغيرها من المسائل المتعلقة بمحاورات  الخاصة بغيره

أن فالستوس هو من ثب ت ونشر أول برنامج رغم بأفالطون، في فترة عنفوان المذهب التطوري. يجب االنتباه ـ 
في ذلك )مثل: دافيد روس، وريتشارد هناك عدد من الفالسفة اآلخرين يشاركونه الفضل إلى أن تطوري كامل ـ 

أفالطون تطورت. ولكن فالستوس هو من أهتم أكثر  آراءالذين برهنوا على أن  روبنسون، و ج. ي. ل. أوين(
  بسقراط.


