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 ومماته ة سقراطمحاكم

 إذا كان منهجه قد حشد حوله جماهير األثينيين وأفاده شهرة واسعة؛ فقد جلب( أ)
 عليه سخط هؤالء الشعراء والخطباء والسياسيين الذين كانوا يقعون فريسة بين يديه
 يعبث بهم في الجدل، ويظهر الناس على فراغ رءوسهم وبطالن دعاواهم، وأقدم طعن

فان يصوره فيها ذائع الصيت عظيم  ألرسطو« بح  الس  »نعلم رواية وجه إليه فيما 
صاحب مدرسة يعيش فيها  -وكان سقراط حينذاك في السابعة واألربعين  - النفوذ

عيشة مشتركة في فقر وقذارة، ويدرسون عليه الهندسة والطبيعة والفلك  التالميذ
 والبيان والنحو والعروض،وأعماق األرض والكائنات الحية  ةوالجفرافي واآلثار العلوية
إن الهواء مبدأ األشياء : في الفضاء يرصد السماء ويعزو إليه القول ويمثله مرفوعا

كفر بآلهة المدينة وبتعليم التالميذ تغليب الباطل على الحق، بال ومبدأ الفكر، ويتهمه
 العادل إحراق المدرسة وقتل صاحبها والتالميذ جميعا، فأرسطو ويعلن أن القصاص

سقراط خصائص الطبيعيين والسوفسطائيين، وقد يكون خدع  ان جمع في شخصف
الجماعة المتفلسفة المبتدعة؛ لما كان من مشابهة ظاهرة  في ذلك لما أراد أن يهجو
السوفسطائيين يجادل مثلهم ويخوض مسائلهم، بحيث لم  بين أسلوب سقراط وأسلوب
ليه الواقفين على آرائه، فاختاره بطال منهم إال للمقربين إ يكن من الميسور تمييزه

وغرابة هيئته، ورآه أدعى المتفلسفين لتكوين شخص  لروايته؛ لشهرته عند األثينيين
سقاط الجماعة الذين يمثلهم، وقد يكون سقراط امتحنه فيمن امتحن  رواية هزلية وا 

الخصم أن ينتقم لنفسه ولزمالئه، وأن يوقع بهذا  وأفحمه أمام الجمهور، فأراد هو



روايته لم تصادف إقباال ولم تلحق أي أذى  فإن العنيد، ومهما يكن من الباعث له
  .بسقراط

 أخذ ثالثة على أنفسهم أن يبعثوا اتهامه( ۹۳۳)وبعد ذلك بثالث وعشرين سنة ( ب)
 أنه ينكر آلهة المدينة ويقول»وأن يؤيدوه أمام القضاء، فتقدموا بعريضة يدعون فيها 

 أحد أنيتوس: ويطلبون اإلعدام عقابا له، هؤالء الثالثة هم« بغيرهم ويفسد الشباب
خطيب  وليقونشاعر شاب خامل،  ومالتوسالصناعة وزعماء الديمقراطية،  رءوس
وانضم إليه ووقع على عريضته االثنان اآلخران،  مالتوسبه، أقام الدعوی  ال بأس

بالمال واستغل حفيظتهما فإنه كان  ، أغري صاحبيهأنيتوساألصلي  ولكن المحرك
التأثير في سير الدعوى، فأسباب االتهام شخصية وسياسية؛ ألن  أقدر منهما على

 الشعراء والخطباء كثيرا ما كان يحمل على النظام سقراط عالوة على تسفيه
مساواة مسرفة وقوة العدد وانتخاب بالقرعة، أما  الديمقراطي، وينتقد ما يقوم عليه من

 : انه فهيأرك

أكبر الكبائر عند األثينيين؛ ألن كل مدينة كانت تعتبر  وكانإنكار آلهة أثينا، : أوال 
المقدسة، وترجع إليهم الفضل في نشوئها وحمايتها  آلهتها جزءا ال يتجزأ من تقاليدها

واستنزال لغضبهم على المدينة وأهلها، ولكن  ها، فالكفر بهم نكران للجميلوترقي
يشترك في الشعائر الدينية فيلوح أن متهميه  سقراط كان يعتقد باآللهة وعنايتهم، وكان
كان الفالسفة متهمين في عقيدتهم، ثم إنهم  كانوا يتخذون حجة أنه فيلسوف، وقديما

 . اآللهة فيثيروا العامة عليه ح رأيه فيكانوا يرمون إلى أن يستدرجوه لشر 

المقصود به ذلك  والركن الثاني من أركان االتهام قوله بآلهة جدد، ويظهر أن
من أفعال  إنه يسمعه في نفسه ينهاه عما اعتزمه: الصوت الذي كان سقراط يقول

  .ضارة به وهو ال يدري، وكان يسميه بالروح اإللهي وال ينسبه إلله معين



 لثالث إفساد الشباب؛ يقيمونه على أن سقراط يحدث تالميذه ومستمعيه بآرائهوالركن ا
في اآللهة، فينفرهم من الديانة الموروثة ويحضهم على التفكير الشخصي دون استناد 

 .النقل والتقليد، فيضعف من طاعتهم لوالديهم ومن إخالصهم للدولة إلى

 ا بالقرعة فيمن كانت سنهم تزيدأما المحكمة فكانت مؤلفة من محلفين اختيرو ( ج)
 على الثالثين، ويظن أن عددهم كان خمسمائة واثنين فكانت المحكمة إذن جمعا  

من النوتية والتجار، يتأثرون بالنزعات الشعبية، والتيارات الفجائية، وال  حاشدا  
نا للنظر فيما ندبوا له، ودافع سقراط عن نفسه وال نعلم ماذا قال، ولك يصلحون بحال
الدفاع الذي كتبه أفالطون وأجرى فيه الكالم على لسان أستاذه ألفيناه  إذا رجعنا إلى
من الكالم بال تحضير وال تنميق، ثم يذكر خصومه المتقدمين  يبدأ باالعتذار

الشعراء الهزليين وباألخص على أرسطوفان فينكر أنه  والمتأخرين فيرد أوال على
ض لآللهة بسوء، ويعلل التحامل عليه بامتحانه عر  اشتغل بالعلوم الطبيعية وأنه

رغبته في التحقق من مراد أبولون، وينتقل إلى  المشهور، ويلتمس عذرا لهذا االمتحان
ويربکه، ولكنه ال يبسط معتقده الديني وال  مالتوس فيهزأ منه ويلقي عليه األسئلة

في هذا التهرب إشفاقه على مثل  السبب يدحض التهمة دحضا قاطعا، وربما كان
وتحاشيه إهاجة الجمهور على غير  هذه المسائل أن تثار أمام مثل هذه المحكمة،

ثهم أوحت إليه أن يعظ مواطنيه ويح إن إرادة إلهية: طائل، ويعود إلى رسالته ويقول
ه نورهم وهدايتهم والمحسن إليهم بتعاليم يحفزهم فهو زا  على الصالح وبعثته فيهم مهما

عرضا من أعراض الدنيا، ويعلن إليهم  ونصائحه يبذلها لهم؛ ليؤدي واجبا، وال يبغي
شيئا، وكيف يغير وهو ال يخشى  أنه إذا صرف بريء الساحة فلن يغير من سيرته

يفوض لهم األمر بعد أن  الموت، بل يؤثره على الحياة مع خيانة الواجب، وأخيرا
من ضروب  زل إلى ما يتنزل إليه غيرهيذكر أنه يأبى أن يستعطفهم وأن يتن

  واألبناء االسترحام المألوفة في المحاكم الشعبية كالبكاء واالستبكاء في حضرة اآلباء
فإذا  ولم يكن هذا الشمم وهذا التحدي ليعجبا القضاة، ويقترع هؤالء وتعلن النتيجة



 مناقشة العقوبةبالغالبية على أن سقراط مذنب، وكان القانون يخول المتهم حق 
 المطلوبة وتعيين العقوبة التي يرتضيها، فيستأنف سقراط الكالم ويصرح أنه ال يدهش
 للقرار، بل يدهش؛ ألنه صدر بغالبية ضئيلة؛ إذ كان يكفي أن ينحاز ثالثون صوتا

 على تقدير أن ۱۱۲واألقلية  ۱۸۲فكأن الغالبية كانت  -منها لألقلية حتى تتساويا 
 كانت إقرار يا  فض كل عقوبة؛ ألن الرضا بواحدة أوير  -كما ذكرنا  عدد القضاة كان

بالذنب وهو بريء محسن يجب أن يثاب على إحسانه، والثواب الالئق به أن يعيش 
مجلس الشيوخ على نفقة الدولة، غير أن تالميذه يلحون عليه فينتهي بأن يقبل  في

ولكن القضاة كانوا قد غرامة، ويتقدم أفالطون وبعض األصدقاء بكفالته،  تأدية
إنه : فيقترعون فتحكم عليه باإلعدام أغلبية أعظم، فيعاود الكالم ويقول غضبوا عليه

شيء؛ ألنه لم يفعل ولم يقل إال ما بدا له أنه حق، ويختم بكلمة طيبة  ال يأسف على
 شرا  في جانبه مؤكدا لهم أنه مغتبط بالموت، وأنه ال يعتبر الموت  إلى الذين اقترعوا

 .الخير، سواء افترضناه سباتا أبدا، أم بعثا لحياة جديدة يرى فيه الخير كل بل


