
 

 

 ثالًثا: فلسفة سقراط العقليةالفصل الثاني: 
 

 يمكن أن نقسم فلسفة سقراط العقلية على النحو اآلتي:
 
 .فلسفة الماهية 
 .فلسفة النفس 
 الفكر الديني. 
 
 فلسفة الماهيات -1

أصبح من عادة سقراط أن يصحو مبكًرا، ويذهب إلى السوق العامة، أو ساحات األلعاب أو 
مدارسها أو إلى حوانيت الصناع، ويأخذ في مجادلة أي إنسان يتوسم فيه الذكاء الحافز أو الغباء 

فإنك ماهو؟ ماذا تعني تمامًا بما تقول؟ حدد عباراتك،  to tiالمسلي. كان كلما حادث أحًدا سأله: 
تتحدث بغير حساب عن موضوعات: كالعدالة والشرف والحق والشجاعة والخير والوطنية 
والصداقة والمحبة. فما الذي يدور بخلدك بالضبط عندما تلفظ هذه الكلمات؟ َأْفِصح عن نفسك، 

 ولكي تفعل ذلك، حاول أن تعرف نفسك.
 
، إذ كان يحفز الناس على يةالذبابة الالذعة في صورة بشر على نفسه اسم  سقراط قد أطلقل

التفكير حفًزا، ولقد كان شباب أثينا هو الذي تجمع حول سقراط الذي كان بالنسبة لهم مركًزا 
للنشاط الثقافي وينبوًعا لإللهام، فأحبه الشباب، ألنه كان يحثهم بينما كرهه الشيوخ، ألنه كان 

ولم يعودوا يحتملون ما يؤرق يحرجهم، ويجلب سخطهم عليه. فهؤالء قوم قد جمدت أفكارهم، 
جنوبهم. وبالرغم من ذلك، فلم يكن في وسع أحد أن يبعد عن مخيلته هذه الشخصية، أبهى 

 وأجدر شخصية بالتصوير في أثينا.
 

 الشباب من رائعة حلقة حوله جمع أفضل، معرفة على الناس حض في رسالته يتم ولكي
 وثوار وأرستقراطيين وفوضويين واشتراكيين وساخرين ومتشككين ومتشائمين متفائلين من -المفكر
 األخالق مثل: كذلك الدائمة العامة والمشاكل الساعة مشاكل في يتحاورون  وكانوا -وأحرار

 كان وإنما أسئلة، إجابة إلى يهدف يكن لم أنه سقراط أوضح وقد. الوطنية والمسئولية الشخصية
 .وأبعد أعمق تفكير لىإ السواء على وتالميذه هو تقوده أسئلة يوجه

 
 توضيح محاولة ذلك في ووسيلته مدينتهم، إلنقاذ مواطنيه يعد أن سقراط علي كان لقد



 

 

 المختلفة، للمعاني الحقيقية الماهية إلى للوصول لها، دقيقة تعريفات وضع طريق عن األفكار،
 الشيء؛ هذا حقيقة تعرف ال إذن فأنت التنوع، يقبل ال تعريًفا الشيء تعرف أن تستطع لم فإذا
 أو (،) Doxa دوكسا يسميه سقراط فإن النهائي أو المطلق التعريف إلى يفتقر شيء فأي

 () Episteme إبستيمي سماها التي الصحيحة المعرفة عن له تمييًزا رأي مجرد
 -اليوم العلم معنى من نعرفه الذي بالمعنى -علًما ليست سقراط عند والمعرفة علمية، معرفة أي
 واعتبر التعريف مسألة افتتح أنه على سقراط أرسطو امتدح وقد خالص، بسيط تعريف هى بل

 .للفلسفة سقراط قدمه كبيًرا إسهاًما ذلك
 

 شيئين إن: "الصدد هذا في أرسطو ويقول تعريف، عنها ينتج استقرائية عملية -إذن -إنها
 بالغة العمليتين هاتين تقديم أهمية إن". والتعريف االستقراء وهما سقراط إلى بحق نسبهما يمكن

 في األشياء بمعرفة سقراط يستبدلها المتغيرة ماهياتها حيث من األشياء معرفة ألن القيمة،
 .تغييًرا تقبل ال التي جواهرها أو الثابتة طبائعها
 

 وراء العقل يكشفها التي حقيقته هى ماهية أو طبيعة شيء لكل أن يرى  سقراط فكان
 معان تكوين: "أي الماهيات، إدراك العلم غاية وأن بالحد؛ عنها ويعبر ، المحسوسة األغراض

 ويرد بينهما، المشتركة الماهية إلى الجزئيات من ويتدرج باالستقراء، يستعين فكان". الحد تامة
 وما الحكمة وما الظلم، وما العدل وما الشر، وما الخير ما: فيسأل والماهية الحد  إلى جدل كل

 األلفاظ حد في يجتهد فكان. وهكذا اإللحاد وما التقوى  ما الجبن، وما الشجاعة ما الجنون،
 في بينها، الخلط ليمتنع ،"أنواع"و" أجناس" في األشياء ويصنف مانًعا، جامًعا حًدا والمعاني

 الحد من ويتهربون  المعاني، وإيهام األلفاظ اشتراك من يستفيدون  السفسطائيون  كان حين
  .المغالطة يكشف الذي

 
 هي معرفة كل: "أن علم أنه بالقول تلخيصها يمكن المعرفة في سقراط نظرية فإن وبإيجاز

 جزئي، شيء أي بوجود مباشرة واعين نكون  عندما المفهوم؟ هو فما". المفاهيم خالل من معرفة
 فإننا أعيننا نغلق وعندما. حسًيا إدراًكا يسمى الوعي هذا فإن نجًما أو بيًتا أو شجرة أو إنساًنا
 الصورة وهذه. تمثالً  أو خيالية صورة يسمى الوعي وهذا الشيء هذا لمثل ذهنية صورة نكون 

 هذه بجانب ولكن. الجزئية الفردية األشياء أفكار دائًما هى -الحسية اإلدراكات مثل -الذهنية
 طريق عن سواء الفردية، لألشياء األفكار هذه بجانب ولكن. الجزئية الفردية لألشياء األفكار
 الفئات أفكار بل جزئي، شيء أي أفكار ال أي عامة، أفكار لدينا التخيل، أو الحسي اإلدراك
 ،"فان اإلنسان: "قلت إذا ولكن سقراط، الفرد في أفكر فأنني" فان سقراط" قلت فإن. لألشياء القليلة



 

 

 فكرة تسمى الفكرة هذه مثل. عامة بصفة الناس فئة في بل مفرد، إنسان أي في أفكر ال فإني
 الحصان، الحيوان، النهر، البيت، الشجرة، اإلنسان،: مثل األسماء فئات وكل مفهوًما؛ أو عامة
 .المفاهيم تمثل األشياء من عديد بل واحد شيء مقام تقوم ال والتي
 
 النظريات بحر وسط البشر عليها يقف أن يستطيع صلبة صخرة يقدم أن يمكن التعريف إن
 ومن أخرى، إلى مدينة من تتغير النسبية، لألخالق وفًقا مثاًل، فالعدالة، السفسطائية؛ النسبية
 هذا مثل وأن وكذا، كذا هي العدالة إن أبًدا نقول أن استطاعتنا في فليس مجتمع؛ إلى مجتمع

 كذا، هي أثينا مدينة في العدالة إن فحسب أبًدا نقول أن يمكن لكنا. المدن لجميع يصلح التعريف
 عن يعبر للعدالة كلي تعريف إلى مرة ذات وصلنا ما إذا أننا إال كيت، هي" تراقية" مدينة وفي

 عليه، نبني مؤكد شيء لدينا يكون  سوف عندئذ البشر، لجميع ويصلح للعدالة، الداخلية الطبيعة
 المختلفة، للدول األخالقية القواعد على أيًضا بل الفردية، األفعال على فقط ال نحكم أن ونستطيع

 .عنه نبتعد أو للعدالة الكلي التعريف نجد ما بمقدار
 


