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 :فالسفتها واهم أدوارهاالفلسفة اليونانية 

 .دور النشوء ودور النضوج ودور الذبول :مرت الفلسفة اليونانية بثالثة أدوار

الوقت المسمى بما قبل سقراط، وهو يمتاز باتحاد وثيق : فيه وقتان والدور األول 
وسقراط يمتاز بتوجه الفكر إلى  السفسطائيينالعلم الطبيعي والفلسفة، ووقت  بين

 .المعرفة واألخالق مسائل

 يملؤه أفالطون وأرسطو، اشتغل أفالطون بالمسائل الفلسفية كلها، والدور الثاني
 وجهد نفسه في تمحيصها، ولكنه مزج الحقيقة بالخيال، والبرهان بالقصة، حتى إذا ما

 .جاء أرسطو عالجها بالعقل الصرف، ووفق إلى وضعها الوضع النهائي

 يد المذاهب القديمة وبالعود إلى األخالق والتأثر بالشرق،يمتاز بتجد والدور الثالث 
  .والميل إلى التصوف مع العناية بالعلوم الواقعية

 راطـــــــــــــــــــسق

 حياته

نه أثار من او  م فيها واتهم باإللحاد وحكم عليه باإلعدام،سقراط في أثينا وعل  ولد ( أ)
أثره كان من  الممتازين، وأناإلعجاب والعداوة في آن واحد ما ال يتفق إال للرجال 

فإذا أردنا  ما قبله، وما بعده،: القوة بحيث إن اسمه يشطر الفلسفة اليونانية شطرين
تضارب  اعترضنا –وهو لم يغن بالكتابة قط  -أن نصور شخصيته وأن نقيد آراءه 

 الروايات وتباين المدارس اآلخذة عنه، وأشهر الروايات ثالث صادرة عن ثالثة



أرسطوفان وأفالطون وأكسانوفون، أما األول فشاعر هزلي يقوم فنه : هممعاصرين 
 الهزؤ والهجو، فليس من الحكمة أن نعول على كالمه، وسنعود إليه  على

اء سقراط حكم عليه بالنفي ثالثين سنة صأخوأما أكسانوفون فلم يكن من  .بعد قليل
، «السقراطية»مؤلفاته  محاكمة سقراط بسنتين، ولما عاد كان أفالطون قد نشر قبل

 واضعا األحاديث متأثرا بناحية خاصة من نواحي« مذكرات سقراط»هو يكتب  فشرع
هي هذه البساطة المعروفة عنه، فغال في تصويرها وأبلغها حد التبذل،  الفيلسوف

تافهة ال تفسر ما كان لسقراط من خطر، فال يبقى سوى أفالطون  فأخرج لنا صورة
سقراط وهو تلميذه األمين لزمه طوال السنين العشر األخيرة، ل نلتمس عنده ترجمة

وشهد المحاكمة واختلف إليه في سجنه وحفظ له أجمل  وعرف التالميذ القدماء
محاورات يتوارى فيها وراء شخص سقراط، يستخدمه  الذكرى، ولكن كتب أفالطون
السبيل إلى ما يفعل مؤلف القصص التمثيلي، فكيف  ألغراضه وينطقه بأفكاره على

بين ما ألفالطون وما لسقراط من آراء؟ المسألة  تبين الحقيقة من الخيال والتمييز
هنا المؤلفات األولى فهي قريبة العهد بسقراط،  دقيقة، ونعتقد أن المراجع المأمونة

وبعض « فيدون»الصفحات التاريخية في  وغرضها الرواية والمحاكاة يضاف إليها
نصوصا قليلة، ولكنها صريحة تعين  خرى، ثم إن ألرسطومواضع من المؤلفات األ

  .على تصوير المذهب

ألنه  اشتد بسقراط الميل للحكمة في سن مبكرة فأخذ يغذي عقله ويهذب نفسه؛( ب)
 فهم الحكمة على أنها كمال العلم لكمال العمل، فمن الناحية العقلية أفاد من مناهج

 الطبيعيات والرياضيات، ولم يطل النظر؛السفسطائيين ولم يأخذ بشكوكهم ونظر في 
 البعدها عن العمل فضال عن تناقض الطبيعيين فيما بينهم، واقتنع بأن العلم إنما هو

 اعرف»العلم بالنفس ألجل تقويمها، واتخذ شعارا له كلمة قرأها في معبد دلف هي 
 .«نفسك بنفسك

ليروضه  القوي؛ سمهومن الناحية الخلقية كان يغالب مزاجه الحاد ويقسو على ج
معهم  على طاعة العقل، فلما تم له بعض ما كان يبتغي طلع على األثينيين يخوض



يقبلون  من مسائل أدبية وخلقية واجتماعية، واألثينيون السفسطائيونفيما كان يثيره 
مراسه  عليه رغم دمامة خلقته معجبين بحديثه البسيط البليغ معا وبقوة عارضته وشدة

 كان يجتمع بالناس أينما اتفق، لم يكن له مدرسة بمعنى الكلمة بلفي الجدل، و 
 والمريدين اإلخوان من حلقة ذلك مع له وكانت الشعراء، يشرح أو يخطب أو فيجادل

 إليه، ويستمع ليراه حين؛ إلى حين من أثينا إلى يختلف الغريب ومنهم األثيني منهم
 يؤثر وكان أخرى، لمدرسة بانتمائه المعروف ومنهم بالفلسفة، العهد حديث منهم

 والخير؛ بالحق ويبصرهم أمرهم من السفسطائيون أفسد ما يصلح الشباب إلى التحدث
  .أيديهم على طيبا مستقبال للبلد ليهيئ

 أحكم رجل يوجد هل»: أبولون بوحي الناطقة دلف كاهنة مريديه أحد سأل أن وحدث
 شيئا نفسه في يرى يكن ولم سقراط، له فعجب بالسلب، الجواب فكان «سقراط؟ من
 والفنانين والخطباء الشعراء يمتحن فطفق اإلله غرض يستبين أن وأراد الحكمة، من

 في يسألهم كان حكمته، ماهية عن ويكشف منهم أحكم كان إن ققليتح والسياسيين؛
 يبين وأن يتبين أن يلبث فال فنهم من وهقحذ فيما الناس أشتات تضم واسعة حلقات

 إلهي إلهام عن أو ظن مجرد عن يصدرون إنما وأنهم شيئا، يعلمون ال أنهم الهم
 حكمته أن هو اإلله مراد بأن الطويل االمتحان هذا من وخرج للعلم، مباين وكالهما

 الحكمة يبذل مهمته في فمضى العلم، يدعي جاهل غيره بينا بجهله، علمه في قائمة
 عموما مؤدبا أقامه اهلل وأن سماوية، أمانة عنقه في يحمل أنه يعتقد وهو ثمن بال

 إلى وكان اإللهية، الرسالة هذه ليؤدي الدنيا؛ متاع عن ويرغب الفقر يرتضي مجانا
 في واشترك المشاة ضمن الجيش في خدم ،باسالا  وجندا صادقا وطنا هذا جانب
 422 سنة الثانية ووقعت ،429سنة إلى 432 سنة من األولى دامت حربين

 وصبر وشجاعة جأش رباطة على فرصة كل في فدل ،424 سنة موقعة وتوسطتهما
 في وأكسانوفون المعارك إحدى في الفبيادس الموت من ونجي الجندية، مكاره على

 سنة الدائمة لجنته في عضوا وكان الشيوخ، مجلس فدخل القرعة وأصابته أخرى،
 له وكانت واألرستقراطيين، الديموقراطيين بين الرأي واستقالل بالنزاهة فعرف 406

 .للهياج صامدا للخطر مستهدفا والعدل بالحق فيها جهر مشهودة مواقف



 أن إلى واإلرشاد البحث من أمره سابق إلى عاد حتى انتخابه مدة انقضت أن وما 
 .السبعين بلغ


