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سر السؤال السقراطى 

 محمد ممدوح على عبد املجيد.د

 :  ثمهيد

 للدؿاؤالث 
ً
 ختى الُىم، ال ًؼاٌ مثحرا

ً
 مدحرا

ً
ال ًؼاٌ ؾلغاؽ لؼؼا

 ألازؿاء آلازُيُت، ال 
ً
لت التي وان ٌعالج بها مىهجُا والضهشت بىــ الؿٍغ

ًؼاٌ ًبعث في الىـىؽ الُىم الخحرة والضهشت ، بظاث اللضع الظي بعثهما في 

هـىؽ مىاؾىُه، ال ًؼاٌ ًديي في الىــ كُم البدث عً الخلُلت 

والجىهغ، بىــ ؤلاخُاء الظي جغهه في هـىؽ الطـىة مً كىمه، ال ًؼاٌ 

األمل الذي ًبعث في الىــ ألامل في الىضىٌ ئلي الخلُلت اإلاؿللت، بظاث 
ت،تركه في  ال ًؼاٌ ... هــ أؿالؾىن في ئمياهُت ججاوػ البشغ إلاغخلت البشٍغ

ًبعث في الىــ ألامل في الخؼُحر ، بىــ اللضع الظي جغهه في هـىؽ ضؼاع 

ال جؼاٌ ؿلؿـخت جثحر اإلاخاعب وجؿغق أبىاب ألاؾغوخاث ... الؿلغاؾُحن،

. الجضًضة، بظاث اللضع الظي أزاعجه في خُاة ضاخبها 

ؿهل ًمىىىا اللىٌ أهىا بداحت الُىم ئلي ؿهم ؾلغاؽ؟ أو بمعني أصق، 

هل ًمىىىا الىضىٌ ئلي مباصب عامت وأؾغ واضختاإلاعالم لىـهم الجىهغ 

الخلُلي والؿغ اليامً وعاء الؿإاٌ الؿلغاؾي؟ 

، بداحت ئلي اؾخلهام مباصب ؾلغاؽ 
ً
ئهىا بداحت ئلي طلً كؿعا

اإلااغُت لىبنى علحها مؿخلبل ألاحُاٌ اللاصمت، بش يء مً الشـاؿُت، وبش يء 

 ،
ً
 وشمىال

ً
مً اإلاطضاكُت، خُث أهه ولما واهذ الىظغة ئلي اإلااض ي أهثر عملا

ُضث كىاعض اإلاؿخلبل 
ُ

، وولما ش
ً
. ولما وان ؿهم الخاغغ أشض عملا

ئن بعث هظا الدؿاٌؤ خىٌ ؾغ الؿإاٌ الؿلغاؾي مً حضًض، لهى 

ض الىكىؾ على ماصة البىاء، العلي شيل   ًٍغ
ً
بعث للجىهغ صون العغع، بعثا
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أو خضوص اإلابني، لعلىا وؿخؿُع بعث عؿاة جلً اإلاباصب مً حضًض، ولعلىا 

 ًجلب لىا ئخترام الجمُع
ً
 واعضا

ً
. وؿخؿُع الخأؾِـ علحها بلىة مؿخلبال

مت وعظُمت في بىاء   هٍغ
ً
ض أن وؿخـُض مً اإلااض ي وهػعه أحجاعا هٍغ

ش هى " اإلاؿخلبل ، ًلىٌ هُجل  ئن الضعؽ الىخُض الظي وؿخـُضه  مً الخاٍع

ش  لم ًخعلم مً الخاٍع
ً
 .(1)" أن أخضا

ً
ؿهل ًمىىىا أن هخسؿى هظا اللىٌ ػمىُا

 في هظا اللىٌ، لىثبذ له أن 
ً
، هل ًمىىىا أن ٌهسؿئ هُجل مىهجُا

ً
وعملُا

ت  كىله ًلخطغ ؿلـ علي ػماهه، هل ًمىىىا ؤلاؾخـاصة مً ؿلؿـت وعٍؤ

ؾلغاؽ، وبعثها في زُاب حضًضة جدترم الىم الالمخىاهي مً اإلاضهُت 

. والخػاعة التي جىضل ئلحها ؤلاوؿان 

في ؤلاحابت علي جلً ألاؾئلت جىمً أهمُت هظا البدث، خُث ًداٌو 

الخأضُل إلاـاهُم زابخت ال جخؼحر بخؼحر الؼمان واإلايان، وخُث ًداٌو بعث 

اإلاـهىم ألاضُل الظي وان ًبعثه ؾلغاؽ غمً مداوالث الخأؾِـ لـلؿـت 

ولعل هظه الضعاؾت جثحر العضًض مً ؤلاشيالُاث التي هداٌو ؤلاحابت .واكعُت

:-  علحها مً كبُل

 .إلااطا ًإعر بؿلغاؽ، ما كبل، وما بعض ؟ – 1

هل ًمىً أن هيؿب ئلي ؾلغاؽ بؿىلت لم ًـعلها؟ وئهما ؿلـ وان  – 2

 علحها؟
ً
 .شاهضا

هُف ًىاٌ ؾلغاؽ ول هظه الشهغة في ػمً زؿباء مـىهحن  – 3

؟
ً
 .والؿىؿؿاةُحن ألِـ هظا لؼؼا

ما هى حىهغ الخالؾ بحن ؾلغاؽ والؿـؿؿاةُحن؟  – 4

 .ما مضي الطلت بحن العلل والىلل؟ ، أو بمعني آزغ بحن الـىغ والىحي؟ – 5

 ئشيالُت ؿلؿـُت؟ – 6
ً
عض ؾلغاؽ ئحماال ٌُ  .هل 
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وؾىؾ ًداٌو الباخث ؤلاحابت علي هظه ألاؾئلت مً زالٌ الخعغع 

للـلؿـت الؿابلت علي ؾلغاؽ، ومضي جأزحرها علي ؾلغاؽ، زم مداولت 

الخأضُل إلاىهج الؿإاٌ الؿلغاؾي وحىهغه، زم بُان الـىاعق بحن الجضٌ 

. الؿلغاؾي والجضٌ الؿىؿؿؿاتي

أما عً اإلاىهج اإلاؿخسضم ؿهى اإلاىهج الخدلُلي اإلالاعن، خُث ًدىاؾب 

. مع ؾبُعت هظه الضعاؾت

 
ً
ـ من امليتافيزيقا إلي الحقيقة :أوال

 ئن جلضم الشعىب مغهىن بمضي وعي مىاؾىحها، ولعل الدؿاٌؤ 

 
ً
 وهُـا

ً
الظي أزاعه العضًض مً الباخثحن خىٌ الطبؼت الُىهاهُت للـلؿـت هما

خي   علي مغخلت الىعي ؤلاوؿاوي، ئط أن البدث الخاٍع
ً
 هبحرا

ُ
كض أزاع ظلما

خي وههضؾ في خض طاجه، ولىىه  للـلؿـت ال يهضؾ ئلي ئزباث طاجه هبدث جاٍع

يهضؾ ئلي جلضًم خلىٌ للمشىالث اإلاخعللت بماض ي الخـىحر الـلؿـي 

 .(2)ومداولت جىظُمها في أؾغ عامت وواضخت 

خماًؼون  وألن الـىغ عامل مشترن بحن حمُع أبىاء بني البشغ، ٍو

ؿُما بُجهم في هظا العامل بامخُاػاث ؾـُـت بدىم ؤلاهدؿاب ال الـؿغة، 

غ، بدُث جخدغع  ؿان ألاؿياع حؿلم هـؿها ئلى بني البشغ للخىاضل والخؿٍى

ت ولها، جـُض مجها أوى حشاء،   للبشٍغ
ً
 عاما

ً
الـىغة مً عبلت ضاخبها وحؼضو مليا

وئطا واهذ ألاؿياع هي العىاضغ التي معها "ومتي حشاء، ًلىٌ ئًـاحُلىؽ 

حعِش ؿلؿـت ما صازل هظام ؿلؿـي مؿخلبلي، ختى وئن واهذ الثاهُت 

 عً ألاولي، ؿؿُيىن مً اإلامىً وجدذ شغوؽ مدضصة أن 
ً
مسخلـت جماما

جظل ول ؿلؿـت خُت بؿبب ؿهم الخم لها وؿهم أزغ الخم علحها، وهىظا، 

 علي مؿغح الاهخماماث الـلؿـُت 
ً
 .(3)"أمغ جيىن معه جلً الـلؿـت صاةما

وئطا أعصها الضكت في مىؿللاث الـلؿـت الؿلغاؾُت، ؿال بض وأن 

وعغج على ؾببحن أعاهما شىال ولى بعؼ الش ئ ؿىغ ؾلغاؽ، وجغوا علُه 
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ت، وهما جلً ألاؾاؾحر التي ؾبلذ عطغ الـلؿـت، زم طلً  بطمت كٍى

، طان هى 
ً
ؤلاجطاٌ الظي جم عبر الؼمان بحن مياهحن مسخلـحن عغغا وحىهغا

. ؤلاجطاٌ بحن الُىهان والشغق 

ـ واهذ اإلاغخلت ألاؾؿىعٍت عىض الُىهان بمثابت :ألاساطير اليىنانية – 1

ئط أن الىضىٌ ئلي ؿىغة معُىت أٌؿغ بىثحر مً  (4)اإلاساع العؿحر للـلؿـت 

ل مؿاع ؿىغ ؾابم لُخؿابم واججاه معحن، ؾىاء وان بغاحماجُا أو  جدٍى

 
ً
لُا ل مؿاع .مُخاؿحًي وبظهىع ألاؾاؾحر عىض الُىهان، ظهغث مغخلت جدٍى

( . 5)الخـىحر بعض طلً علي ًض ؾلغاؽ 

وعلي الغػم مً اإلاشلاث التي جغهها الخـىحر ألاؾؿىعي علي مغاخل 

ت إلاُالص ؿىغ ًدؿم  الـىغ البشغي، ئال أن جلً اإلاغخلت واهذ غغوٍع

 العُىب التي جغهتها ألاؾؿىعة، 
ً
بالعلالهُت، وعػم طلً، ؿاهه ال ًىـي أبضا

خُث أنها ألؼذ اإلاىهج العلمي الؿلُم،وخُث أن الخـىحر ألاؾؿىعي هضم 

اهه مع الخـىحر "ًلىٌ مىحؿىبىلىؽ ،حمُع الـىاعق بحن الظاث واإلاىغىع 

ألاؾؿىعي أضبذ مً اإلامىً جضمحر العالكاث  اللاةمت بحن الظاث 

بل والعالكت بحن الؼمان واإلايان أضبذ مً اإلامىً ئعاصة جىظُمها ،واإلاىغىع

هىظا أضبذ ما ًبضو مشابها لش ئ أزغ لِـ بالػغوعة مشابها ،وئعاصة بىائها

وول ما ًبضو مسخلـا مع ش ئ أزغ لِـ بالػغوعة مسخلـا ،له في الخلُلت

العالكت بحن ألاشُاء بعػها وبعؼ أو بحن ألاشُاء وؤلاصعان أو بحن ،معه

( 6)"مدضصهىواضخت (في العللُت ألاؾؿىعٍت)ئصعان وئصعان أزغ لِؿذ

وألاؾاؾحر التي ،أغف ئلى طلً أن هىان ؿاعق هبحر بحن ألاؾاؾحر البضاةُت

خُث أن اإلاجخمعاث البضاةُت مخبلىعة بؿبب ،ًبخىغها زُاٌ ألاؾـاٌ

وبـػلها جيىن جلً ،صًالىخًُ ما ًخسظه مً ألاؾؿىعة هغهحية لها

أما أؾاؾحر ألاؾـاٌ  ؿتهضؾ ئلى عبـ مإكذ إلاجخمع ، اإلاجخمعاث كاةمت وزابخت

طلً اإلاجخمع الظي ًمىىه أن ٌؼحر مجها مً أحل أن حؼحر مً ، ألاؾـاٌ 

( 7)هـؿها وجداٌو أن جخالءم مع البىاء الجضًض للمجخمع 
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ما عالكت ؾلغاؽ باإلاغخلت ألاؾؿىعٍت عىض ، لىً الؿإاٌ آلان

لي، الُىهان؟؟وؤلاحابت جخجه في شلحن ، وألازغ واكعي، أخضهما مُخاؿحًي

أو بعث أؿياع ، أما ألاٌو ؿهى أن ألاؾاؾحر واهذ جبرػ كُمت اللىي الخـُت

وهى ما جغن أزغه ، حضًضة جساؾب الػمحر بشأن  ؤلاله وألابؿاٌ اللضامى

خه في ألالىهُت   .(8)على ؾلغاؽ في هظٍغ

ؿهى أن جلً ألاؾاؾحر  أمضث ؾلغاؽ باللضعة  ، وأما الشم ألازغ 

( 9)أو مً الخُاٌ ئلى الىاكعُت ، الظاجُت على الاهخلاٌ مً الىلل ئلى العلل

ت :بين اليىنان والشرق -2 لعل اعجباؽ الـلؿـت الُىهاهُت باإلالضماث الـىٍغ

الشغكُت ال ًؼاٌ مثاع الجضٌ ختى الُىم، ؿال جؼاٌ جلً اللػُت مدل زالؾ 

ً العظام  ض بغبذ ألازغ الشغقي اإلاباشغ على ، بحن اإلاـىٍغ ؿـى خحن ًٍإ

ًىـى الضهخىع عبض الغخمً بضوي هظا الخأزحر هـُا ، الـلؿـت الُىهاهُت 

ىعص علُه الضالةل وآلازاع   (10)باجا في طاث  الخحن ًإهضه الضهخىع اليشاع ٍو

ولعل اإلاىدشـاث ، التي جغهتها الـلؿـت الشغكُت على الـلؿـت الُىهاهُت 

ت جبرهً على طلً  ومً زالٌ هظه اإلاىدشـاث " ًلىٌ الضهخىع اليشاع ، ألازٍغ

ت وجغحمتها ئلى اللؼاث الخضًثت  ت وؿً عمىػها اللؼٍى بضأث جدبلىع ، ألازٍغ

وبضأ ، مىظ اللغن اإلااض ي ضىع واضخت اإلاعالم لـلؿـاث الشغق اللضًم 

أو بُجها وبحن الـلؿـت الُىهاهُت ، اهدشاؾ حىاهب العالكت بُجها وبحن بعػها 

التي لم جظهغ ئال في اللغن الؿاصؽ كبل اإلاُالص مخأزغة بالؿبع بالـلؿـاث 

ت بحن شعىب العالم  الشغكُت اللضًمت مً زالٌ وؾاةل الالخلاء الخػاٍع

ؾىاء واهذ الغخالث وألاؾـاع التي وان ًلىم بها ألاؿغاص ومجهم ، اللضًم 

ت والاكخطاصًت ، الـالؾـت أهـؿهم  أو مً ، أو مً زالٌ العالكاث الخجاٍع

زالٌ الازخالؽ الاحخماعي والهجغاث التي واهذ بحن الُىهان وبحن بالص الشغق 

ؿاإلاعغوؾ أن مؿخعمغاث ًىهاهُت كض زططذ باليامل مً كبل ، اللضًم 

ومً ، اإلالً أبؿماجًُ اإلاطغي للجالُاث الُىهاهُت في مطغ اللضًمت 

اإلاعغوؾ هظلً أن الـغؽ كض ػؼوا مطغ وبالص الُىهان كبُل وبعض ظهىع 
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ت وزُلت واهذ ، الـلؿـت عىض الُىهان   أن عالكاث ججاٍع
ً
ومً اإلاعغوؾ أًػا

( . 11)" وبحن هاجحن ومطغ وؿاعؽ ، جغبـ بالص الُىهان ببابل ولُضًا 

 في مطغ وبالص 
ً
وهدُجت لهظا ؤلاجطاٌ بحن الُىهان وبالص الشغق ممثال

ؿلض جغهذ جلً ألاؿياع هؼعت ضىؿُت جأزغ بها ؾلغاؽ في مأوله ، الغاؿضًً 

 بحن البشغ 
ً
ؿلض ، أو ئن صح الخعبحر ، وملبؿه لضعحت حعلخه ٌعِش مالوا

ه خىاةج البشغ   ال حعتًر
ً
( . 12)وان بشغا

 
ً
 :- التحىل الفلسفي: ثانيا

هل ًمىىىا أن هترن لخُالىا العىان لىـىغ مع ؿُلؿىؾ الثىعة 

...... ماطا لى لم ًىً ؾلغاؽ؟ ، العظُم عوؾى

حؿغي ؿحها الغوح الشغكُت ، واهذ الـلؿـت عباعة عً أؾاؾحر

وإلاا أعاص الُىهاهُىن أن ًغجلىا زؿىة في مداولت ، وجغجضي الثُاب الُىهاهُت 

، خاولىا البدث في ألاضىٌ ألاولى لليىن  (13)الىضىٌ ئلى العلل اإلاؿلم 

ولىً ول جلً الـلؿـاث جغهذ ، ؿُما ُعغؾ باؾم ؿالؾـت الؿبُعت ألاواةل 

 على ؾلغاؽ لُدىٌ مجغي الخـىحر الـلؿـي 
ً
ولُلىص زىعة غض ، أزغا

علي بظلً كُمت ؤلاوؿان ، (14)وغض البدث في الؿبُعت ، ألاؾاؾحر  ُُ وأهه ، ل

ألحل ضُاػت خاغغه ، اإلاىحىص الىخُض الظي ٌؿخدم الخـىحر ألحله 

للض " جلىٌ الضهخىعة هضي الخىلي ،وضىاعت مؿخلبله واؾدشغاؾ مطحره 

جدىلذ الـلؿـت مع ؾلغاؽ مً البدث في الؿبُعت ئلى البدث في ؤلاوؿان 

أو عبما هما وضـه ، أو ئن شئذ مً اليىن الىبحر ئلى اليىن الطؼحر ، 

 حضًضة أمام ، البعؼ أهٌؼ الـلؿـت مً الؿماء ئلى ألاعع 
ً
لُـخذ آؿاكا

ت الـىغ وؤلاعالء مً مياهت ؤلاوؿان صازل هظا اليىن اإلالؼؼ  ؿان وان ، خٍغ

ؿلض حاء معلم أؿالؾىن  ، هم الـالؾـت مً كبله أن ًـؿغوا اليىن 

وهى الظي ، لحرشضها ئلى خلُلت أن ؤلاوؿان هى مً ًملً مـاجُذ اليىن 

( . 15)" وهى الظي ًلضم الخلىٌ لـً ؾالؾمه ، ًلؼؼه 
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اإلاجهىص الطخم الظي كام به ؾلغاؽ في اؾخلاء عىاضغ ، أغف ئلى طلً 

وهُـُت ئعاصة ضُاػت الـىغ البشغي ، الجىصة مً ألاؿياع الؿابلت علُه 

وان ؾلغاؽ وهى الظي خىٌ جلً الاججاهاث " ًلىٌ الضهخىع اليشاع ، بأؾغه 

ت اإلاخىازغة ئلى ؿلؿـت مدضصة اإلاعالم  وئلُه ًغحع الـػل في ول ، الـىٍغ

ؿلض أزغث شخطِخه الىـاطة ، الخؿىعاث التي جمسػذ عجها هظه الـلؿـت 

 في ؾباعهم وأزالكهم 
ً
ومً آعاةه اشخلذ ، في أكىام أزظ ما ًيىهىن جباًىا

، أؿياع واؾُخسلطذ هخاةج حض مخعاعغت ؿُما بُجها مً الىاخُت اإلاىؿلُت 

 مؿخمضة مً شخطُت ؾلغاؽ 
ً
( . 16)" ومً الىاضح أنها حمُعا

 للـلؿـت 
ً
 حضًضا

ً
خُث عضٌ ، للض ضاغ ؾلغاؽ مجغًي مالخُا

البض مً ، وليي هلف على ؾغ هظا الؿإاٌ الؿلغاؾي ، مؿاعها ئلى ألابض 

:- الىكىؾ على عضة مداوع والخالي 

. بين الحكمة والخرافة - ب.منهج السؤال - أ

. اللغز املحير - د.بين الجدل السقراطي والجدل السفسطائي - ج

:- وجـطُل طلً ؿُما ًلي 

مً أًً "للض وان الؿإاٌ كبل ؾلغاؽ ٌؿحر على همؿُت :منهج السؤال- أ

 الؿإاٌ ، (17)"ما هي الـػُلت" وحاء ؾلغاؽ لُدؿاءٌ ، " جأحي الـػُلت
ً
ئطا

 
ً
، هظلً ًظهغ ؾخىن أًػا

ً
 ما وان ًلاٌ لؿلغاؽ ، ازخلف هُـا

ً
" أهه هثحرا

وأن حؿبب ، أهذ ال جـعل ش يء ؾىي أن ججض في ول ميان ضعىباث 

 ً ( . 18)" ضعىباث لآلزٍغ

 ، خحر ؾلغاؽ العلل في ؿهم مىهج ؾإاله ، في البضء 
ً
وألن أبُه وان هداجا

 ؿُما ًبضو علُه ، وأمه واهذ كابلت لليؿاء 
ً
 واضخا

ً
مً ، ؿلض جغوا أزغا

جلىٌ الضهخىعة ،  (19)الىاخُت اإلاىؿلُت ولِـ مً الىاخُت البراحماجُت 
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 على " هضي الخىلي 
ً
 هبحرا

ً
بضو أن مهىت والضّي ؾلغاؽ وان لها أزغا ٍو

ش الـلؿـت هىداث للعلىٌ وهمىلض ، الـُلؿىؾ  والظي ًظهغ في جاٍع

وُضبؽ ؾلغاؽ بالطبؼت اإلاىؿلُت لهاجحن  . (20)" للمعغؿت في طاث الىكذ 

ولعل طلً ، ؿيان ٌعخمض في ؾإاله على مجهجي التهىم والخىلُض ، اإلاهىخحن 

(  21)ًغحع ئلى زالزت أؾباب 

ض الىضىٌ ئلى خلاةم وحىاهغ ألاشُاء اإلاؿئىٌ عجها:- ألاٌو  . أهه عبما وان ًٍغ

ت :- الثاوي  ً بدىم علُضجه بـؿٍغ أهه عبما أعاص جىلُض اإلاعغؿت لضي آلازٍغ

. اإلاعغؿت وعضم ئمياهُت حعلمها

أهه ال جىحض " أهه عبما أعاص أن ًطل ئلى خلُلت واخضة مإصاها  :- الثالث

" . خلُلت 

 على اإلاؿئىٌ 
ً
ووؿم هظه ألاؾغ الثالزت ؾاع الؿإاٌ الؿلغاؾى وباال

علم أهه ال ًمخلً معغؿت ، ألهه وان ٌعلم ملضما أهه ال مدالت مهؼوم (22) َو

شبع نهم ؾلغاؽ ئلى اإلاعغؿت
ُ
وألن ألاؾئله الؿلغاؾُه لم .خلُلُت ًمىً أن ح

ه واخضه  بمعنى أن هىان مً ًـؿغ ألاؾلىب ، جىً طاث صالالث جـؿحًر

الؿلغاؾى بأهه تهىم صاةم ال حض ؿُه؛وهىان مً ًـؿغ ألاؾلىب بأهه  حض ال 

تهىم ؿُه؛ وهىان مً ًـؿغه بالخىمت اإلاؿللت لطاخبها؟ ومً ًـؿغه 

لم ًُدظ أي جـؿحر مً ، وفى الخلُلت.(23)بالعغاؿت والىهاهت ومـ الجً؛

وهى ما ًضعىها ئلى البدث عً هىت ، جلً الخـؿحراث على الصخت اإلاؿللت 

 .طان الؿإاٌ بحن الخىمت والخغاؿت 

أن ألالهه جيبأث بأن ؾلغاؽ هى ، كُل مً كبل  :-بين الحكمة والخرافه- ب

الخىُم ألاوخض في اإلاضًىت؛ؿهل أزظ ؾلغاؽ جلً الىبإه على مدمل الـساع 

وهى لها مالها في ، واؾدىض الى أؾؿها  الغاسخت وىنها زغحذ مً آلالهت ، 

ئهه وان ًىـُه أن ٌعِش خُاة عػضه اعجياػا على  (24)كلىب الُىهاهُحن 

 ، كىاعض جلً الىبإه؛ ولىً جلً الىبإه لم جؼصه ئال بدثا عً الخىمت 
ً
وئضغاعا
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زم أعاص زاهُا أن ، على ؾغق أبىاب اإلاعغؿت؛؛ ؿأعاص أوال أن ًثبذ ضضق ألالهه 

؛ ....ًىضح هىه جلً الىبإه

، وأزظ ٌؿأٌ أصعُاء الخىمت ، للض أزظ ؾلغاؽ الىبإه على عاجله 

ولِـ طلً ألحل ، الظًً اشُتهغوا بعظاةم الطـاث ، وأصعُاء العلم 

ولىىه ، (25)ؿلم ًغص بباٌ ؾلغاؽ هظا ألامغ في باصةت الىبإه ، امخدانهم 

ؿيان ًمخدً ، ؿلـ أعاص أن ًخدلم مً ضضق الىبإه ومضي شـاؿُتها 

ؿُأزظه ، هإالء ألاصعُاء ألحل أن ًطل ئلى ًىابُع الخىمت في أخضهم 

ظهب ئلى الالهه لُلىٌ لهم  ها أهخم خىمخم بأهه ال ًىحض مً هى أخىم "ٍو

( 26)"ؿها هى طا أخىم منى ، ولىً الخلُلت أزبدذ عىـ ما جلىلىن ، منى 

ألن العىـ جماما هى ما جدلم  ، لم ًدلم أمله ، ولىىه لم ًطل ئلى بؼُخه 

وحضهم ال ٌعغؿىن مً ألاشُاء  ، للض وحض في هإالء ألاصعُاء حهال مؿبلا . 

وال ٌعغؿىن مً ألامىع ، وال ٌعغؿىن شِئا عً مىاهج العلم ، ؾىي مؿمُاتها 

ؾىي كشىعها ؛؛ 

ـاث مدضصه لجىاهغ ألامىع  ض حعٍغ ض ئعؾاء ، وألن ؾلغاؽ وان ًٍغ وان ًٍغ

ضا بظلً  ئعؾاء  (27)ؿللض اؾخسضم مىهج الاؾخلغاء،  مـاهُم عامت  مٍغ

. اإلاباصب ألاولى للعلم الصخُذ

وبالـعل ال ًىحض مً هى أخىم ، لىً ئطا واهذ هبإه آلالهه ضاصكه 

الخىماء هم الظًً " ؿما هى حىهغ جلً الخىمت؛ًلىٌ ؾحرون ، مً ؾلغاؽ

وؾلغاؽ في خىمخه حمع بحن زالر ، امخليىا ػمام العلم واللؿـ والخىاغع 

ولىً ألكىٌ ئهه ، لضعحه ججعلني  ال أكىٌ أن ؾلغاؽ وان خىُما ، ضـاث 

للض جمثلذ خىمت ؾلغاؽ هما ًجملها هى طاجه في (28)"وان أخىم الخىماء

في خحن أن ، وأعلم أهني ال أعلم ، أها ال أعلم "حملت واخضة عاتعت ًلىٌ ؿحها 

جهل  أهه  ال ٌعلم، ػحري  ال ٌعلم  طان ؿلـ هى الـغق بحن ما (29)" ٍو

وال شً أن هظا اإلالً هبحر ، وما ًمخلىه ػحره مً ألاصعُاء ، ًمخلىه ؾلغاؽ 

ولعل ؾلغاؽ وان ؿؿىا لظلً ئلى خض ، ألن بضاًت اإلاعغؿت هى ؤلاكغاع بالجهل 
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 أشض ؤلاًمان ومىكىا أشض الُلحن أن ول خغؾ 
ً
بعُض لضعحه ججعلني مإمىا

. ولِـ للخغاؿت ؿُه أصوى هطِب، وان ًىؿله  وان ًىم عً خىمت بالؼت

ئن الباخث ؿُما هخب  :- بين الجدل السقراطى والجدل السىفسطائى-د

ولِـ ، عً ؾلغاؽ ًجض أن العضًض مً اإلاإعزحن ًطـىهه بأهه وان مجاصال 

بل ئن البعؼ ًطىـه ، هىان أصوى ؿغق بِىه وبحن الؿىؿؿؿاةحن 

ؾىؿؿؿاةُا؛ في خحن أن البعؼ ألازغ ًطىـه العضو اللضوص للؿىؿؿؿاةحن، 

لا آزغ ًدىاٌو ؾلغاؽ مً العغع ال ًظهب ئلى ، مً اللشغة ، زم هجض ؿٍغ

هي ، مما أوكع العضًض مً أولئً في أزؿاء ، وال ًؿغق باب اللباب ، الجىهغ 

.... على ألاكل مىؿلُه وئن واهذ جبضو ؾلُمت مً الىاخُت اإلاىهجُت

هل ًمىً لعلل أن ًطضق أن ؾلغاؽ لم ًىً ؾىي مجاصال مثله مثل 

(. 30)الؿؿىؿؿؿاةحن ؟

هل جطضق الطىعة التي أبضعها الخُاٌ البضٌع ألعؾخىؿاهِـ وهى 

ئهه بمىهجه أعاص البىاء ، ئن أكل ما ًلاٌ عً ؾلغاؽ ....ألض زطىم ؾلغاؽ

الخلُلي والخأؾِـ الشامش للعلم الجىهغي ، للض أعاص أن ًػع ألامىع في 

ومـاهُم واضخت ؛؛ أعاص أن ، طاث ملاًِـ مدضصة ، هطاب خلُلي وعام 

 على ؾغق أبىاب اإلاعغؿت 
ً
 مً الشباب كاصعا

ً
ًمخلً الهضؾ مً ، ًبنى حُال

ولم ًىً هىان هضؾ عىض ؾلغاؽ ، ؾعُه وآلُت الىضىٌ ئلى طلً الهضؾ 

(. 31)أؾمى مً ؾغق أبىاب اإلاعغؿت الخلُلُت ؛؛

ولىىه ، لم ًىً الؿإاٌ الؿلغاؾى يهضؾ ئلى الجضٌ لظاث الجضٌ

وان ًخسظ الجضٌ وؾُلت للىضىٌ ئلى ػاًت العلم الخلُلي واإلاـاهُم 

 مً أوؾُـغون أو (32)اإلادضصة 
ً
لم ًىً ؾلغاؽ هما ًطىعه البعؼ ؾازغا

الزِـ أو ػحرهم ممً ؾألهم عً اإلاعاوي الخلُلُت لؤلشُاء؛ولىىه وان 

. مىلضا للخىمت واإلاعغؿت ؛
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 .ؿما هى هضؾ الؿىؿؿؿاةحن؟؟ ..طان وان هضؾ ؾلغاؽ

لعل ؤلاهطاؾ ًلخض ى أال وؿلب عً الؿىؿؿؿاةحن ول معاوي البىاء 

ألنهم بىحه أو أزغ أزغوا الخُاة الـلؿـُت ، وهيؿب ئلحهم ول معاٌو الهضم 

وشاعوىا مع ؾلغاؽ في حعضًل مؿاع الـلؿـه ئلى ألابض وئن واهذ ، الُىهاهُت 

( 33)ئال أهه ال ًمىً هـحها عجهم بىحه مً الىحىه ؛، جلً اإلاشاعهت بالؿلب 

لىجهم على أي خاٌ واهىا ًلطضون في أػلب ألاخُان الغبذ اإلااصي ؿياهىا 

وهى ال ، ٌعلمىن الىاؽ هُف ًثبخىن صخت اللػُت وعىؿها في طاث الىكذ 

ؿترهبىن الىـىؽ ،أو ؿعل ، شً ؿعل السخغة  الظًً ٌسخغون ألاعحن َو

.... الؿىؿؿؿاةُىن الباععىن في الجضاٌ صون هضؾ وصون بىاء؛

وكؿعا أعاصوا ، كؿعا للؿىؿؿؿاةحن هطِب هبحر مً صخت هظه التهمت 

غ ، الشهغة باإلجُان بؼغاةب ألامىع  وعلى الغػم مً مداولت بغوجاحىعاؽ  جبًر

ض أخض أن ًدخلمظ على ؿاهه ًضؿع الثمً ئطا أعاص " حشعهم بلىله  ، خُىما ًٍغ

أزظ على هـؿه ، وال ئحباع في طلً  وئطا لم ًغص ؿعلُه أن ًظهب ئلى اإلاعبض ٍو

 بخلضًغ كُمت الخعالُم وال ًضؿع أهثر مما ٌعلً أهه كُمتها 
ً
ؿلض بغع .(34)عهضا

غ مىؿلُا لىىه لِـ له أصوى كُمت مً الىاخُت العملُت . هظا الخبًر

ئطن الجضٌ الؿلغاؾى وان يهضؾ ئلى ئعؾاء صعاةم خلُلُت للعلم 

 عً للمه العِش ، اإلاىغىعي
ً
في خحن وان الجضٌ الؿىؿؿؿاتى بدثا

عض البعض بحن اإلاىهجحن (35) ٌُ  ، ؿهل 
ً
 مدحرا

ً
والـاعق بحن الؼاًخحن لؼؼا

 على الـهم؟
ً
، ؤلاحابت على هظا الؿإاٌ جلخض ى الدؿاٌؤ أًػا:ومؿخعطُا

أو بمعنى آزغ هل وان ، أم في اإلاؿلم ، هل وان ؾلغاؽ ًبدث في اإلادضص 

يهخم باغـاء حىهغ الـىغ على الـىغة ؟ أم يهخم بمػمىن الش ئ عً 

...  ظاهغه

وهل ٌؿخؿُع ، هل ًمىىيىا الىضىٌ الى ئحاباث شاؿُت لخلً ألاؾئلت 

ئهه بالغػم مً الطعىبت البالؼت في "أخض هضم جغار ؾلغاؽ، ًلىٌ ووعهغ 

ىىؿىن ئلى مً هى ؾلغاؽ في الىاكع  ئال ، الىضىٌ مً بُاهاث أؿالؾىن واهٍؼ
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أهه ًخطح لىا أهىا أمام شخطُت مسخلـت جماما والازخالؾ عً أي شخطُه 

ظهغث كبله ؿهى ػحر عاصي مً زالٌ وىهه عاصًا وطاتع الطِذ مً زالٌ 

ومخضًً مً زالٌ مىهج الشً وخىُم مً زالٌ جظاهغه ، وىهه ازُيُا 

هى ، ومع طلً ال هجض في شخطِخه وؾلىهه وآعةه أي مخىاكػاث ، بالجهل 

 شخطُت مإزغة بل ئن اإلاغء ، في مجمىعه ول مخجاوـ 
ً
شخطِخه صاةما

 مثل أؿالؾىن أعاص آن ٌشىهها إلاا أمىىه طلً 
ً
 عظُما

ً
، ٌشعغ لى أن ؿىاها

هما لم جـغغه ، واهذ شخطِخه شخطُه ؿغغذ هـؿها على مً زلـىه 

ئن مداوالث ؾلغاؽ اإلاؿخمُخت ألحل (36)شخطُه أي ؿُلؿىؾ ػحره 

عض ؾابلت للؼمان ، الىضىٌ ئلى خلاةم وحىاهغ ألامىع 
ُ
 ح

ً
هي مداوالث مىهجُا

وؾلغاؽ هى بؿل طلً اإلاىهج الظي أعلى ، ومخسؿُت لخضوص الـىغ البشغي 

ؿؿلغاؽ " مً شأن العلل واللُم وعبـ بُجهما في عباؽ واخض، ًلىٌ وولف 

ً وئلى طاجه  ، هى ول وأؾلىب كبل أي ش ي هظغة معُىت ئلى ألاشُاء وئلى آلازٍغ

هُئت ، ئهه وكاع مبدؿم ومع طلً ؿُه عكت ملخاخت وجىاغع وازم مً هـؿه 

( 37)ال ًبضو علحها الاهخمام وجطل صاةما ئلى ما هى صخُذ

ئن أكل ما ًلاٌ عً طلً ألاؾلىب الؿلغاؾى أهه أكام زىعة لِؿذ في 

، حعضًل مؿاع الـلؿـه ؿلـ وئهما في آلُه البدث عً حىاهغ ألاشُاء 

ئهه ، أغف ئلى طلً اإلاىهج الظي اؾخسضمه ألحل  جدلُم جلً الؼاًاث 

علمه،ولِـ  ٌُ  واهه لِـ لضًه ما 
ً
 بأهه ال ٌعغؾ شِئا

ً
 ما وان ًطُذ كاةال

ً
صاةما

( 38)عىضه أي ؿىغة فى عأؾه، وهى ٌؿخجىب هىظا ببراءة وبضون عأي مؿبم 

ولعل طلً اإلاىهج هى ما أزاع الدؿاؤالث خىٌ ؾلغاؽ وخىٌ ػاًخه وخىٌ 

أئلى التهىم ؟ –مطحره اإلادخم ؿالي أًً ؾُلىص اإلاىهج ؾلغاؽ 

 لؿلغاؽ؟؛ 
ً
 هضؿا

ً
ولىً التهىم لظاث التهىم لم ًىً أبضا

 صون الـىغ الضاةغي يهىي ئػعاج الػماةغ وئؿؼاع 
ً
عض خاةال ٌُ ألِـ طلً اإلاىهج 

 ؟ هل ًمىىىا ازتياٌ ؾلغاؽ وله
ً
خه الـظة  في ، الغؤوؽ اإلامخلئت جماما بعبلٍغ

هظه الدؿاؤالث؛ زم إلااطا ول هظه الطجت خىٌ ؾإاٌ ؾلغاؽ عً معنى 

الش ئ ؟؛ عبما ًلاٌ ئهىا لى أعصها الضكت ؿعلُىا بالغحىع ئلى اللامىؽ لُعؿُىا 
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اإلاعنى الصخُذ؛ولىً لِـ اإلالطىص هى اإلاعنى اللؼىي البدذ الظي ٌعؿُىا 

ولِـ اإلاؿلب هىؽ شـهي هدىي؛لم ًغص طلً بباٌ ؾلغاؽ ، اللامىؽ ئًاه 

ولىً ول ما أعاصه هى البدث عً الجىهغ الخلُلي للش ئ مً أحل خؿً 

م ًجهؼ مً أؾـ عللُه ، الخىحه والعمل  مً أحل جأؾِـ مؿلً كٍى

 للش ئ ، لظلً 
ً
، ألن معظم ؤلاحاباث التي وان ًخللاها ؾلغاؽ واهذ جىغُدا

ولِؿذ اؾخلطاء خىٌ حىهغه ؿان ؾلغاؽ لم ًىً ًغض ى عجها، بل وان 

 
ً
( 39)ًسبر الجمُع أن هال الؿغؿحن ًجهالن اإلااهُت حهال عمُلا

 ؾإاٌ ؾلغاؽ عً ماهُت الصجاعت 
ً
ؿُجُب ال زِـ ، ًضلىا على طلً مثال

"... عىضما ًظل الجىضي شجاع "بلىله 

في خلُلت ألامغ ال ًىحض مً ًىىغ هظا الخىضُف، لىىه لؤلؾف 

ال ًلبث أن ًظوب وؾـ العضًض مً الخىضُـاث  اإلاشابهت ، جىضُف كشغي 

ًدؿاءٌ عً الجىهغ، عً اإلاػمىن، ال ، ولىً ؾلغاؽ ًبدث عً اإلااهُت ، 

ض ئحابه جلىٌ له ، عً الشيل  الصجاعت هي الثباث على اإلابضأ "وهأهه ًٍغ

ؿاطا ما كُل مثل هظا الخعٍغف ؿاهه ًساؾب العلل "  مهما حؼحرث اإلاىاكف 

لىط بالعغع  لىط بالجىهغ مباشغة ال أن ًساؾب العاؾـت اإلاخللبت ٍو (  40)ٍو

وال ، ئن الخلُلت التي ال مغاء ؿحها أن ؾلغاؽ ال ًإمً باإلاـاهُم الؿؿدُت 

 في ؾغح الؿإاٌ ونهاًت 
ً
 واضخا

ً
 ججض حشابها

ً
ض أهطاؾ الخلىٌ وجالُا ًٍغ

ؿعله مع زاعمُضؽ خىٌ ، الخىاع ؿما ؿعله مع ال زِـ خىٌ الصجاعت 

وؿعله مع ػحرهم خىٌ مـاهُم ، الخىمت وؿعله مع أوؾُـغون خىٌ الخلىي 

أال اخض ٌعغؾ " واهتهذ به هظه الخىاعاث ئلى هدُجت واخضة مإصاها ، أزغي 

 عً خلُلت أو حىاهغ ألاشُاء
ً
( 41)".. شِئا

واإلاباصب العامت ، للض أعاص ؾلغاؽ البدث عً الخؿىؽ الغةِؿُت

 ٌ ختى ٌعلم الجمُع خلُلت هظا ، والجىاهغ ألاضُلت للش ئ مىغع الدؿاؤ

 أو 
ً
 ئًجابا

ً
 مً علىلهم، ؿاطا ما خاصوا عجها كلُال

ً
ػعىا لها ملُاؾا الش ئ ٍو

 ؿانهم ال ًؼالىن في مدغاب اإلاػمىن 
ً
ؿا  أو جـٍغ

ً
،  ئؿغاؾا

ً
ولم ًىـيىا ، ؾلبا
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 ؿهم في خاحت ئلى اإلاغوهت والخىحُه ؾاإلاا أنهم لم ًـلضوا 
ً
عىه ، وجالُا

م، ئهه ًمىىىا اللىٌ   هثحرة أمام ، الؿٍغ
ً
أن الؿإاٌ الؿلغاؾى ؿخذ أبىابا

لعل طلً هى ما ، العلل اإلاجغص عً الشهىة والىــ والهىي ، العلل اإلاؿلم 

 ئلى الُىم 
ً
 بامخُاػ،فى ول ػمان ، حعل ؾلغاؽ خُا

ً
لُيىن خىُما

ئن ؾلغاؽ هى الخىُم باإلمخُاػ الظي ًىُف خُاجه مع "وميان،ًلىٌ وولف 

، الـػاةل الىيؿُت ولها ، مثل  أعلى علالوي وجدلم ؿُه هما اإلاعجؼة 

والاؾخلامت والاهػباؽ والجياهت واخخلاع ، الخدىم بالظاث  والاعخضاٌ 

 مً أن هيىن مثالُحن
ً
( 42)"...اللُم اإلااصًت وكض هخعب مً حعضاصها زىؿا

ما ؿاةضة البدث في ، لىً الؿإاٌ آلان  ما حضوي ؾلغاؽ ؟؟ أو بمعنى أصق 

هل ًمىىىا ئعاصة اهدشاؾ ؾلغاؽ مً حضًض ، ، ؾغ الؿإاٌ الؿلغاؾى؟ 

 على ضىث العلل ًىاصيها 
ً
ت ًىما اوشغوا بنى البشغ "هل جصخىا البشٍغ

هل جخجه ، " الخلاةم لظاتها، وابدثىا في اإلاػمىن والخمؿىا الجىهغ

الـلؿـت هدى واكعُت صًالىخُىُه حضًضة ًمىجها بعث اإلااض ي والىـش ؿُه 

..... مً عوح الخاغغ واهخظاع اإلاىلىص الؿعُض لهظا الجهض الىبحر  في اإلاؿخلبل 

 لؤلخالم
ً
ولعل الجمُع ًضعن الُىم حضوي ، لعل طلً لِـ مىاؾا

واججاه الـلؿـه ئلى مشىالث "ًلىٌ الضهخىع عبض الؼـاع مياوي ، ؾلغاؽ 

وهظا ًدخم علحها  أن ، الىاكع ًـغع علحها أزحرا أن جخجه ئلى الغأي العام 

 عً لؼتها الخللُضًت لخخيلم بلؼت مـهىمه جـُض الخىاع اإلاشترن 
ً
جدىاٌػ كلُال

هما جـُضها في جىغُذ أؿياعها وؤلاكىاع "الجاخضًً "بُجها وبحن أبىائها 

 ، ئن الىغىح ال ًدىافى مع العمم ، بحججها 
ً
واللؼت البؿُؿت لِؿذ صوما

ومً أعاص أن ًخجه ئلى الشاعع والؿىق ؿالبض أن جيىن لضًه ، صون اإلاؿخىي 

ئن شعىعه باإلاؿئىلُت ًضؿعه ئلى هظا، ، اللضعة على مساؾبت الشعب

 وبال 
ً
 ئلُه ،وان ؾلغاؽ  مخىاغعا

ً
وجىاغعه ًجعله ًخعـف عً اعخباعه هؼوال

لت ؾلغاؽ مؿخدُل بؼحر الخسلي عً  ػغوع،والخـلؿف على ؾٍغ

هل مً بعث حضًض ال لىمؿُت ، ؿهل وؿمع جلً الغؾالت، (43)"الؼغوع

طلً الجىهغ الظي ، الؿإاٌ الؿلغاؾى  ولىً لجىهغ الؼاًت الؿلغاؾُت 
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دؿم بدؿً الخلم ،، ًخمخع بالبؿاؾت  ؿحر بشغاع ، ٍو غهب مغهب العلم َو ٍو

اح الخىاغع لبنى البشغ ، ئن ؾلغاؽ الظي ؿهمىاه .الـػُلت  وجضؿعه ٍع

ؿهل ، ًمخلً العضًض والعضًض مً الخلىٌ ألػماث البشغ  الالمخىاهُت 

.. وؿخؿُع بعث حىهغ ؿلؿـخه مً حضًض 

:-  خاثمه 

ولم ، هىان العضًض مً الـلؿـاث التي ُصعؾذ كشىعها ؿلـ 

ىلب أخض في أخشائها  ولعل ؿلؿـت ؾلغاؽ مً طان الىىع الظي ال ًؼاٌ ، ًُ

في خاحت ماؾت ئلى البدث والاؾخلطاء إلؾخىشاؾ حىاهب حضًضة في خُاة 

 للبدث في 
ً
 مىهجُا

ً
ت والعملُت ولعلىا هيىن وغعىا ئؾاعا ؾلغاؽ الىظٍغ

وجالُا ًمىىىا اللىٌ ئهىا  زلطىا ئلى الىخاةج ، ماهُت الؿإاٌ الؿلغاؾى 

: الخالُه 

جغهذ الجيعت الطىؿُت في الـلؿـت الشغكُت أزغها الىاضح على ؾلغاؽ - 1

ت ؾبلذ في خُاجه العملُت ، في خُاجه العملُت  .. لضعحه أن ؿلؿـخه  الىظٍغ

وان لؿلغاؽ الـػل الىبحر في حعضًل مجغي الخـىحر الـلؿـي مً - 2

زم ؿلؿـه الؿبُعت لخىحُه ألاهظاع ئلى البدث في ، الؼىص في ألاؾاؾحر

.. ؤلاوؿان 

3 -  
ً
 ومىهجا

ً
 وهُـا

ً
مثلذ الـلؿـت الؿلغاؾُت الجاهب ؤلاًجابي للخدىٌ هما

 
ً
،  وطلً بعىـ الضوع الؿلبي الظي جغهه ، واضؿالخا

ً
 و عغغا

ً
حىهغا

. الؿىؿؿؿاةُىن 

 ًطلح للعضًض مً - 4
ً
 عاما

ً
عض مىهج الؿإاٌ الؿلغاؾى في خض طاجه ئؾاعا ٌُ

، أو جلً التي ، الـلؿـاث
ً
ىً له اختراما

ُ
ؾىاء جلً التي حعترؾ بؿلغاؽ وج

. جدغؾ في ضىعجه وخلُلخه 
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ؿاعق هبحر بحن الطىعة واإلاػمىن ، بحن الجىهغ والعغع، بحن اللشغة - 5

..  والجضٌ الؿىؿؿؿاتى، هى عُىه الـاعق بحن الجضٌ الؿلغاؾى ، واللباب 

 بعض ًىم حىاهب - 6
ً
ؾُظل الباخثىن على مضاع الخُاة ًىدشـىن ًىما

... اؾمه ؾلغاؽ ، مسخلـت مً خُاة عحل عظُم 

أؾخاط بجامعت اللاهغة 
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