
 

 

  الديني الفكر -3فلسفة سقراط العقلية 

 
  اإلله وجودأدلة 

 أو العاقلة العلة فكرة أناكساجوراس من اقتبس سقراط أن فيبدو الديني، بالفكر يتعلق فيما
 أناكساجوراس ذهب مما أبعد إلى ذهب ولكنه نفسه، أناكسجوراس تعبير حد على  العقل
 مبدأ صاغ لقد. الحية الكائنات في توافق وجود وهى بعينها حقيقة من اإلله وجود على فبرهن
 عمل من يكون  أن البد نافع لغرض يوجد ما إن: "غائية حجة كل في رئيسية كمقدمة يعمل
 عقاًل، يملك اإلنسان كان إذا. الفاعلية العلة من للحجة آثاًرا نجد فإننا ذلك على وعالوة العقل
 ومع( نفسه الذكريات،) عقل على حاصالً  يكون  أن أيًضا البد الكون  عنه ينشأ الذي اإلله فإن
 في ينصح وكان العبادات، يرفض لم األقل وعلى له، المعاصرة الميثولوجيا سقراط يرفض لم ذلك
 .مدينته وتقاليد عادات مع يتفق بما فرد كل يمارس بأن الحالة هذه

 ها دالئل وظهرت اإلنسانية والحياة بالعالم وعنايتها اآللهة وجود في سقراط اعتقد لقد
 يوضح لم سقراط كان وإذا. اكسينوفون  مذكران وفي أفالطون  محاورات من كثير في االعتقاد

 تكوين في تدخلت عاقلة علة بوجود دائًما يقول كان أنه إال العالم خلق في نظريته تماًما
 ونظام بتدبير يحدث إنما اإلنسانية والحياة الكون  في يحدث ما أن يؤكد كان كما المخلوقات

 أخذ أنه من مذكراته في اكسينوفون  يذكره ما إلى نرجع أن ذلك لتوضيح وبكفي. إلهية وعناية
 إلى ينظر أن إلى ودعاه يقدسها، وال اآللهة، وجود في يعتقد يكن لم الذي" أريستوديموس"  يناقش

 أو البحتة المصادفة وليدة تكون  أن يمكن ال بأنها يقنعه لكي اإلحساس ذات الحية المخلوقات
 أن -سقراط نظر في -ويكفي. منظم مدبر عقل نتاج من أنها على تركيبها يدل وإنما المادة،
 على بوظائفها القيام لها تتيح بطريقة أعضاؤه نظمت كيف نرى  لكي البشري  الجسم إلى ننظر
 التي بالعين العناية لهذه مثالً  ويضرب. سامية إلهية عناية موضع أنها لنا يثبت مما وجه، خير

 وكيف النوم، عند تغلق ثم األبصار عند الجفون  هذه تفتح وكيف الجفون، تحميها بحيث خلقت
 فإن كذلك. الرأس من عليها يسيل أن من العرق  تمنع  لكي للعين ستر وكأنها األهداب ُخلقت
 ".عليهم فريضة وتقديسها عبادتها فإن ولذلك البشر حياة لتكأل أيًضا تمتد اآللهة عناية

 


