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 سقراط ةفلسف

 انتهج سقراط منهجا جديدا في البحث والفلسفة، أما في البحث فكان له مرحلتان( أ)
 ففي األولى كان يتصنع الجهل ويتظاهر بتسليم أقوال محدثيه، ثم: «التهكم والتوليد»

يلقي األسئلة ويعرض الشكوك شأن من يطلب العلم واالستفادة بحيث ينتقل من أقوالهم 
إلى أقوال الزمة منها، ولكنهم ال يسلمونها؛ فيوقعهم في التناقض، ويحملهم على 
اإلقرار بالجهل، وهذا ما يسمى بالتهكم السقراطي أي السؤال مع تصنع الجهله أو 

 –أي الزائف  - السفسطائيلعقول من العلم تجاهل العالم، وغرضه منه تخليص ا
عدادها القبول الحق، وينتقل إلى المرحلة الثانية فيساعد محدثيه باألسئلة  وا 
واالعتراضات مرتبة ترتيبا منطقيا على الوصول إلى الحقيقة التي أقروا أنهم يجهلونها 

 -هو التوليد فيصلون إليها وهم ال يشعرون ويحسبون أنهم استكشفوها بأنفسهم، وهذا 
إنه يحترف : وكان سقراط يقول في هذا المعنى -أي استخراج الحق من النفس 

إال أنه يولد نفوس الرجال، واألمثلة كثيرة في محاورات  -وكانت قابلة  -صناعة أمه 
 .أفالطون

 وأما في الفلسفة فكان يرى أن لكل شيء طبيعة أو ماهية هي حقيقته يكشفها( ب)
رض المحسوسة ويعبر عنها بالحد، وأن غاية العلم إدراك الماهيات العقل وراء العوا

أي تكوين معان تامة الحد، فكان يستعين باالستقراء، ويتدرج من الجزئيات إلى 
ما الخير وما الشر، : الماهية المشتركة بينها، ويرد كل جدل إلى الحد والماهية، فيسأل

ما الشجاعة وما الجبن، ما التقوى وما  ما العدالة وما الظلم، ما الحكمة وما الجنون،



اإللحاد؟ وهكذا، فكان يجتهد في حد األلفاظ والمعانی حدا جاما مانا، ويصنف األشياء 
في أجناس وأنواع؛ ليمتنع الخلط بينها، في حين كان السفسطائيون يستفيدون من 

بهام المعاني، ويتهربون من الحد الذي يكشف المغالطة، أول »فهو  اشتراك األلفاظ، وا 
نما يقوم العلم على هاتين  من طلب الحد الكلي طلبا مطردا وتوسل إليه باالستقراء، وا 
الدعامتين، يكتسب الحد باالستقراء، ويركب القياس بالحد، فالفضل راجع إليه في 

ولقد كان الكتشافه الحد والماهية أكبر األثر في مصير الفلسفة؛ فقد  «.هذين األمرين
ائية بين موضوع العقل وموضوع الحس، وغير روح العلم تغييرا تاما؛ ميز بصفة انه

ألنه إذ جعل الحد شرطا له قضى عليه أن يكون مجموعة ماهيات، ونقله من مقولة 
فلسفة »إلى مقولة الكيفية، فهو موجد  والفيثاغوريونالكمية؛ حيث استبقاه الطبيعيون 

أرسطو والتي ترى في الوجود مجموعة أو الماهيات المتجلية عند أفالطون و « المعاني
 .أشياء عقلية ومعقولة

بإزاء  سبقت اإلشارة إلى أنه لم يحفل بالطبيعيات والرياضيات، ولم يكن موقفه( ج)
النظريات العلمية ليختلف كثيرا عن موقف السفسطائيين، فآثر النظر في  اإلنسان 

ما يهم اإلنسان، وهذا معنی وانحصرت الفلسفة عنده في دائرة األخالق باعتبارها أهم 
إن سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى األرض؛ أي إنه حول النظر : قول شيشرون

من الفلك والعناصر إلى النفس، وتدور األخالق على ماهية اإلنسان، وكان 
 وضعها القوانين وأن وهوى، شهوة اإلنسانية الطبيعة أن إلى يذهبون السفسطائيون
 واجبة غير نسبية فهي والظروف العرف بتغير متغيرة وأنها الطبيعة، لقهر المشرعون
 أو بالدهاء أو بالبأس أو بالمال أو بالعصبية القوي الرجل حق ومن لذاتها، االحترام
 روح اإلنسان بل: سقراط فقال الطبيعة، مع ويجري ينسخها أو بها يستخف أن بالجدل
 للطبيعة ومطابقة العقل عن صادرة العادلة والقوانين ويدبره، الحس على يسيطر وعقل
 يحترم فمن البشر، قلوب في اآللهة رسمها مكتوبة غير قوانين من صورة وهي الحقة

 ال بحيث مخالفتها في البعض يحتال وقد اإللهي، والنظام العقل يحترم العادلة القوانين
 المقبلة، الحياة في محالة ال العدل بالقصاص مأخوذ ولكنه الدنيا هذه في أذى يناله



 خيره وعرف ماهيته تبين فمن بالضرورة، الشر من ويهرب دائما الخير يريد واإلنسان
 يرتكب أنه يعقل وال وخيره، نفسه جهل فرجل الشهوانی أما حتما، أراده إنسان هو بما

 سقراط عن مشهور قول وهذا جهل، والرذيلة علو فالفضيلة ذلك وعلى عمدا، الشر
ن للخير، وحبه بالعقل إيمانه مبلغ على يدل  إسراف من أجمله فما إسراف فيه كان وا 

 بسطه ما وأن الفيثاغورية، في المندمجة باألرفية متأثرا كان سقراط أن شك وال( د)
 فيها نقرأ ونحن لمعلمه، يرجع الدين في رأي من «أوطيفرون» محاورته في أفالطون

ال وخصوماتهم اآللهة شهوات عن يروى ما يصدق أن يأبى سقراط أن  الدين انهار وا 
 إن وال يروق، ال وأيها اآللهة أعين في يروق األعمال أي نعلم نعد ولم أساسه، من
 تكريم بأنه الدين ويحد غيره، عند مرذوال يعد ال أحدهم عند الحسن العمل كان

 النفس تلطخ مع الصلوات وتالوة القرابين تقديم ال اإللهية اللعدالة النقي الضمير
 الدنيا، هذه في مهمة منا لكل عينوا وأنهم يرعوننا اآللهة أن يعتقد كان كذلك باإلثم،
 تخلص بل بفساده تفسد فال البدن من متمايزة النفس أن ويعتقد بالخلود يؤمن وكان

 شروحه على نقف أن كثيرا يهمنا وليس طبيعتها، صفاء إلى وتعود سجنها من بالموت
 سقراط على غضاضة من وليس عليها، وزاد ريب بال أفالطون اصطنعها فقد وأدلته؛

 وجهتها وموجهها الفلسفة باعث أنه فحسبه أفالطون، مجهود في مجهوده يفنى أن
 .األمين وشهيدها الروحية

 


