ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻘﺮاط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻋﻤﻞ او

اھداف آﻣوزﺷﻲ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ ٔ ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻘﺮاط
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻘﺮاط
ذﮐﺮ ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﺗﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺳﻘﺮاط و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺮگ او
ﻃﺮاح :ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي
دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1399 - 1400 :
1

5

زندگی براساس اندیشه

آن روزها ،شهر آتن حال و هوای دیگری داشت .در هر کوی و برزن ،به ویژه در میدان شهر،
سخن از مردی بود که می گفتند به زودی محاکمه می شود .مردی که همه او را می شناختند.
دیرزمانی بود که سخنان شیرین و پرمعنای او بر سر زبان ها بود .سخنان به ظاهر ساده و گاه
خنده آورش ژرفای خاصی داشت .لباس های ساده می پوشید .اخالق و منش جذابی داشت.
رفتار متواضعانه و همراه با احترام او موجب شده بود جوانان زیادی مجذوبش شوند.
او هر روز در شهر به راه می افتاد و نزد بازاریان ،مردم عامی و اعیان و اشراف می رفت و با
آنان حرف می زد و پیوسته دربارۀ مسائل روزمرۀ زندگی می اندیشید و با مردم سخن می گفت.

نمایی از شهر باستانی آتن
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 .1برگرفته از رسالۀ آپولوژی (دفاعیه) افالطون و کتاب «مرگ سقراط» اثر رومانوگواردینی و با استفاده از کتاب فلسفۀ سال یازدهم
چاپ  ،1395تألیف آقای دکتر طالب زاده و کتاب سرگذشت فلسفه اثر براین مگی (صص  20تا )23
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 -1ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺗﻦ در زﻣﺎن ﺳﻘﺮاط ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد؟

 -2ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﺋﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ؟
 -3ﺳﻘﺮاط ﺑﺮاي ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﻗﯿﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد؟

این مرد کسی جز سقراط نبود .زمزمۀ محاکمۀ چنین شخصیتی ،با آن محبوبیت
و احترام ،چیزی نبود که به سادگی بتوان آن را باور کرد .این محاکمۀ عجیب در
میان دوستداران سقراط غوغایی به پا کرده بود .همه می پرسیدند :جرم سقراط
چیست؟ چرا میخواهند او را محاکمه کنند؟

بیشتر بدانیم

ا ّماسرانجام این اتفاق افتاد .سقراط در هفتاد سالگی زندانی شد و در دادگاهی
که شاید تاریخ تاکنون نظیرش را ندیده باشد ،به اعدام محکوم گردید و زندگی
سرشار از فضیلتش با نوشیدن جام شوکران به پایان رسید.
سقراط چهرۀ برجستۀ تاریخ فلسفه است.

  

) 1جامعۀ آتن در زمان سقراط متأثر از اندیشه های سوفسطائیان بود .آنان معتقد
بودند که جهان را نمی توان شناخت و آنچه را که ما علم و دانش می نامیم ،تنها
1
ساخته و پرداختۀ ذهن ماست و تطابقی با واقعیت ها ندارد)(.آنان2با کمک اقسام
مغالطه ها و جدل و فن سخنوری به نشر اندیشۀ خود می پرداختند و بر شیوۀ
زندگی مردم تأثیر می گذاشتند .تحت تأثیر چنین اندیشه هایی ،اخالق و فضیلت
میان مردم کم رنگ شده بود و بسیاری از مردم به دنبال حق جلوه دادن باطل
2
بودند .در چنین شرایطی که جامعۀ آتن از حقیقت و فضیلت فاصله می گرفت و
حق طلبی در سایۀ جدل و سخنوری ماهرانه کم رنگ می شد ،قهرمانی به نام
« سقراط» پرچم علم و فضیلت را برافراخت .او3برای احیای تفکر عقالنی و
استواری فضیلت قیام کرده و شالودۀ تفکر فلسفی اصیل را استوار ساخت3 .

(

  

)

(

سقراط هیچ کتابی ننوشت ،اما سراسر حیاتش را با فلسفه سپری کرد .زندگی
وی حکایت واقعی فلسفه است .ما از مطالعه و تأمل در زندگی او میتوانیم دفتر
اندیشههای فلسفیاش را ورق بزنیم و به نقش حقیقی فلسفه در زندگی انسان،
4
بیشتر پی ببریم .افالطون ،شاگرد برجستۀ وی این زندگی را حکایت کرده و
4
مبارزۀ سقراط با مغالطهگران و سوفیستها را در آثار خود به تصویر کشیده است(.

)

(

 -5اﻓﻼﻃﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻘﺮاط ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﭼﻪ اﻣﻮري ﮐﺮده اﺳﺖ؟
 -6روش ﺳﻘﺮاط در ﺑﺤﺚ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ،آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

 -4ﭼﻪ ﮐﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻘﺮاط را
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و در آﺛﺎرش ﭼﻪ
ﭼﯿﺰي را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه
اﺳﺖ؟

 .1مجموعۀ جنگ هایی است که در طی
سال های  431تا  404پیش از میالد
میان آتن و اسپارت رخ داد و در نهایت به
تخریب آتن و انحطاط تمدن آن منتهی
گردید.


) 5افالطون نشان می دهد که سقراط عمر خود را مصروف اصالح جامعه و
شناساندن افکار مغالطه آمیز سوفیست ها کرد .با هر کس که به او گوش می داد،
5
مسائل اساسی خداشناسی ،اخالق ،سیاست و اجتماع را در میان می گذاشت.
بحث های او به دل می نشست و به هر کجا که می رفت ،مردم ،به ویژه جوانان
6
مشتاق گرد او حلقه می زدند ).سقراط ،روش بحث ثابتی داشت .مفهومی از

سقراط در اواخر سال  470یا اوایل
سال  469پیش از میالد در شهر آتن به
دنیا آمد .پدرش سنگ تراش و مادرش
ماما بود .در آغاز جوانی حرفۀ پدری را
دنبال کرد ولی زود از آن دست کشید.
در زندگی قناعت پیشه کرد و در پی
تحصیل معرفت حقیقی برآمد .او نزد
استاد خاصی درس نیاموخت ،بلکه بیشتر
از راه مطالعه در آثار گذشتگان و تفکر و
تأمل و رفتار صحیح در زندگی ،مراتب
خردمندی را پیمود .سقراط شهر آتن را
به قصد شرکت در جنگ های معروف به
پِلوپونْزی 1ترک گفت و در این جنگ ها
از خود رشادت های فراوان نشان داد.
او شاگردان و طرفداران زیادی داشت،
ا ّما بزرگ ترین شاگرد وی افالطون بود
که در تاریخ فلسفه تأثیری بسزا داشته
است .سقراط سرانجام در سال 399
پیش از میالد از طرف برخی منتقدان
آتنی محاکمه و به مرگ محکوم گردید.

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال  2اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ
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 -1ﭼﺮا ﺳﻘﺮاط ﺑﻪ ﭼﻬﺮه اي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ؟
 -2ﺳﻘﺮاط از ﮔﺸﺖ وﮔﺬار در ﺷﻬﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺼﻮدي داﺷﺖ؟

مفاهیم را که در زندگی ما اهمیت حیاتی دارد ،برمی گزید و درباره اش پرسش می کرد .مث ً
ال
میپرسید «دوستی چیست؟» یا «شجاعت چیست؟» وقتی کسی داوطلب پاسخ می شد ،با
توجه به پاسخ او ،سؤال دیگری طرح می کرد به طوری که مخاطب و پاسخ دهنده را به حقیقت
می رساند و آنچه را که حق بود ،از زبان پاسخ دهنده به دست می آورد .این روش گفت وگو و
6
پرسش و پاسخ که سقراط به کار می گرفت ،به تدریج به «روش سقراطی» شهرت
یافت(1.

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال  2اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ

 ) 1او به مردم می آموخت که هر چیزی را مورد سؤال قرار دهند .او جهالت افراد قدرتمند و
سفسطه گر را به ُرخشان می کشید .از این رو او به چهره ای بسیار بحث برانگیز تبدیل شد .بسیاری
از مردم او را دوست می داشتند و گروهی نیز از او بیزار بودند1 .
(
سقراط ،خطاب به مردم آتن می گفت:

 «) 2از گشت و گذار در شهر جز این مقصودی ندارم که شما جوانان و بزرگساالن را متقاعد سازم
که نباید جسم و مال و ثروت را بر کمال نفس خود ترجیح دهید و به شما یادآوری کنم که ثروت،
فضیلت نمی آورد ،بلکه از فضیلت است که ثروت و هرچه که برای فرد و جامعه سودمند است،
به دست می آید2 .»...

(

او همچنین می گفت:
«) 3من هیچ گاه از بیدار ساختن ،پند دادن و حتی سرزنش کردن یکایک شما بازنمی ایستم و شما
همه جا مرا در کنار خود می یابید . ...من کسی نیستم که برای پول سخن بگویم یا به خاطر آن،
لب از گفتار فرو بندم .من هم با تهی دستان و هم با توانگران همنشینی می کنم تا از من بپرسند و
به سخنان من گوش فرا دهند ...این رسالتی است که خداوند با نداهای غیبی و در رؤیاها برعهدۀ
3
من نهاده است» -3 .ﺳﻘﺮاط ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ رﺳﺎﻟﺘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه او ﻧﻬﺎده اﺳﺖ؟

(



 .1سقراط می گفت من همچون یک ماما عمل می کنم .همان طور که ماما به خانم باردار کمک می کند تا فرزندش را به دنیا آورد ،من نیز در
گفت وگو با دیگران کمک می کنم که خودشان حقیقت را بیان کنند.
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اندیشه

در رفتار و گفتار سقراط بیندیشید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:


 1چرا سقراط وظیفۀ خود می دانست که دربارۀ مسائل اساسی زندگی با مردم صحبت کند؟
آیا مردم از او چنین درخواستی کرده بودند؟

ﺧﯿﺮ ،ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﺳﻘﺮاط ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻘﺮاط ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺘﯽ
.......................................................................................................
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺪاﻫﺎي ﻏﯿﺒﯽ و در روﯾﺎﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻦ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ
........................................................................................................


 2سقراط ،این وظیفۀ خود را با چه روشی انجام می داد؟

.......................................................................................................
ﺟﻮاب در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
........................................................................................................


 3مخالفان اصلی سقراط چه کسانی بودند؟

.......................................................................................................
ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻮﻓﯿﺴﺖ ﻫﺎ
........................................................................................................


 4با توجه به آنچه تا اینجا دربارۀ سقراط بیان شد ،آیا می توان برخی از اصول فکری سقراط
را به دست آورد؟ دربارۀ فضیلت و ثروت ،عقل و جهل و ...؟

.......................................................................................................
،ﺳﻘﺮاط ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺴﻢ و ﻣﺎل و ﺛﺮوت را ﺑﺮ ﮐﻤﺎل ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوري ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺛﺮوت
،ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻧﻤﯽ آورد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوت و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
........................................................................................................

ﺳﻘﺮاط ،ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﺋﯿﺎن را در زﻣﺮه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﻬﻞ ﻣﺮﮐﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺟﻬﻞ ،اﻧﺴﺎن اﻣﻮري را
ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﺎدان اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺳﻘﺮاط ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ در ﭘﯽ
داﻧﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ

1

سقراط در برابر دادگاه

 -1ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﻘﺮاط را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ؟
 -2از ﻧﻈﺮ ﻣﻠﺘﻮس ﺟﺮم ﺳﻘﺮاط ﭼﻪ ﺑﻮد؟

) سرانجام مقامات حکومتی سقراط را به اتهام فاسد کردن جوانان و بیایمانی به خدایان بازداشت
کردند و او را محاکمه 1
نمودند(.جلسۀ دادگاه تشکیل شد و حاضران آمادۀ برگزاری محاکمه شدند.
2
ِملِتوس 1به نمایندگی از متهم کنندگان در دادگاه گفت« :جرم سقراط این است که خدایانی را
که همه به آنها اعتقاد دارند ،انکار می کند و از خدایی جدید سخن می گوید! با افکار خود جوانان
2
گرداند»...
را گمراه می سازد و آنها را از دین و آیین پدرانشان برمی
ِملِتوس برای ادعای خود شواهدی ذکر کرد و در پایان از دادگاه برای سقراط درخواست
مجازات مرگ نمود .دادگاه از سقراط دعوت کرد تا از خود دفاع کند .سقراط با چهره ای آرام و
گام هایی استوار به سوی جایگاه حرکت کرد و با لحنی مطمئن به اتهامات ملتوس پاسخ داد.

)

(

 .1ملتوس ،یکی از سوفسطائیان و از مخالفان سرسخت سقراط بود.
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 -1دﻓﺎﻋﯿﻪ ﺳﻘﺮاط ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟

 -2اﻓﺘﺮاﯾﯽ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﻘﺮاط ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻠﺘﻮس ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟

 -3ﮐﺎوش و ﺟﺴﺖ وﺟﻮي ﺳﻘﺮاط ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎي داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﻨﺪ ،ﺳﺒﺐ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺷﺪ؟
بیشتر بدانیم

) 1دفاعیۀ سقراط بیانیهای فلسفی بود که همۀ اصول زندگی وی را در بر میگرفت(.

مخالفان سقراط به ظاهر سه تن بودند:
س توانگر و صاحب
س شاعر ،انوتو ِ
ِملِتو ِ
نفوذ ،لوکو ِن سیاستمدار و نماینده
روشنفکران؛ ا ّما در حقیقت ،این سه
تن نمایندۀ همۀ کسانی بودند که مر ّوج
سفسطه بودند و پایه های اخالقی شهر
را ویران می ساختند و کسب ثروت را از
هر راهی مجاز می شمردندِ .ملِتوس به
نمایندگی دو نفر دیگر و از جانب خود
ادعانامه را در دادگاه قرائت کرد .سقراط
در این دادگاه سه بار از خود دفاع کرد؛
این دفاعیات به خطابه های ا ّول و دوم
و سوم مشهور شده است .خطابۀ سوم
بعد از اینکه هیئت منصفه رأی به قتل
سقراط داد ،ایراد شده است.
سقراط زندگی ساده ای داشت و به دور از
تجمل روزگار می گذرانید .او می گفت:
بالش من سنگ ،لحافم آسمان و
زیراندازم زمین است.
سقراط فقط یک فیلسوف نبود ،او4
جنگجویی بزرگ و شجاع بود که برای
وطنش می جنگید و در سخت ترین
معرکه ها حاضر می شد .خودش به
مردم آتن می گوید :در جنگ ها هر جا
که فرماندهان مرا مأمور می کردند،
می ایستادم و مرگ را حقیر می شمردم.

1

لذا قسمت هایی از دفاعیۀ او را در اینجا می آوریم تا با اندیشه های وی بیشتر آشنا
شویم .سقراط در قسمتی از دفاعیۀ خود می گوید:
« آتنیان! بگذارید افترایی را که از دیرباز به من نسبت داده اند و ملتوس هم
همان را تکرار کرد ،یادآوری کنم .آنان میگویند2 :
سقراط رفتاری خالف دین ما
آتنیان در پیش گرفته و در پی آن است که به اسرار آسمان و زمین دست یابد.
باطل را حق جلوه دهد و این کار را به دیگران هم می آموزد2 ».

)

(

سقراط پس از اینکه با توضیحات دقیق به این اتهام پاسخ داد ،گفت:
3
« آری! کاوش و جست وجوی من برای شناخت کسانی که ادعای دانشمند
بودن می کنند و جدا کردن آنها از کسانی که دانشمند حقیقی هستند ،سبب شده
که گروه بزرگی به غلط مرا «دانا» بنامند؛ در حالی که من دانا نیستم .فقط شاید
به این دلیل که وقتی نادانیِ کسی را آشکار می کنم ،کسانی که آنجا حاضرند،
گمان می کنند که آنچه را آنها نمی دانند ،من می دانم؛ حال آنکه دانای حقیقی
فقط 3
خداست .راز سروش معبد دلفی 1که در الهامی به دوستم کرفون گفته بود
«داناترین مردم سقراط است» ،همین بود که به ما بنمایاند که تا چه پایه نادانیم و
اگر از من به عنوان «دانا» یاد کرد ،فقط به این خاطر بود که بگوید :داناترین شما
آدمیان ،کسی است که چون سقراط بداند که هیچ نمیداند4 2».

)

(

)

(

به تدریج گفت وگوی سقراط با ملتوس باال گرفت و به مناظره ای طوالنی
تبدیل شد .سقراط ،با اندکی مکث ،به ملتوس رو کرد و گفت:
   

« از تو سؤال دیگری می کنم .آیا تو معتقدی که من خداپرست نیستم؟»
ملتوس فریاد برآورد که:
  

« بلی تو منکر خدایان هستی».

 -4راز ﺳﺮوش ﻣﻌﺒﺪ دﻟﻔﯽ ﮐﻪ در اﻟﻬﺎﻣﯽ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺳﻘﺮاط،ﮐﺮﻓﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟


   

 .1دلفی شهر کوچکی در یونان بود که معبد دلفی ،مشهورترین معبد یونان در آنجا قرار داشت .از نظر یونانیان این معبد به
ایزد بلندمرتبه ،آپولون تعلق داشت؛ مردم سراسر یونان برای دیدن کاهن این معبد ،به آنجا میرفتند.
 .2سقراط ،با این جمالت تواضع و فروتنی خود را در برابر علم نشان میدهد .باید بدانیم که نادانی و جهل بر دو نوع است:
الف) جهل ساده :انسان اموری را نمیداند ا ّما نسبت به نادانی خود آگاه است و بنابراین از دیگران سؤال میکند تا بداند.
ب) جهل مرکب :انسان اموری را نمی داند و نسبت به نادانی خویش نیز نادان است؛ بنابراین نمی داند که نمی داند.
چنین کسی در پی کسب دانایی هم نیست .البته بسیاری از دانشمندان چیزهای فراوانی می دانند ،ا ّما از آنجا که
عظمت جهان را درک کرده اند و دانش خود را ناچیز می شمارند ،تواضع می کنند و خود را در دستۀ دانایان قرار
نمی دهند .سقراط از این دسته بود و به همین دلیل با اینکه سروش معبد دلفی او را دانا خوانده بود ،تواضع می کرد و
میگفت سروش بدان جهت مرا دانا خواند که به نادانی خود اقرار می کنم.


معبد دلفی
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 -1از ﻧﻈﺮ ﻣﻠﺘﻮس ،ﺳﻘﺮاط ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه را ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ؟
 -2ﺳﻘﺮاط وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﻠﺘﻮس اﺛﺒﺎت ﮐﺮد؟

 -3ﺳﻘﺮاط ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺗﺮس ﻣﺮگ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺧﻄﺮ دﯾﮕﺮي از ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻬﯽ ﺳﺮﺑﺘﺎﺑﺪ ،ﺳﺰاوار ﭼﯿﺴﺖ؟

سقراط بار دیگر پرسید:
  

« منظورت این است که من خورشید و ماه را به خدایی نمی پذیرم؟»

ملتوس گفت« :آری ،نمیپذیری؛ ای آتنیان بدانید که) 1
سقراط خورشید را سنگ می داند و ماه
خاکی1 ».
را کرهای (
   

سقراط با متانت گفت:
2
« ا ّما این افترا ،که من منکر خدا باشم ،وارد نیست .از تو می پرسم :آیا ممکن است که کسی
صفات و امور مربوط به انسان را بپذیرد ،ا ّما منکر وجود انسان باشد؟ آیا کسی پیدا می شود که علم
و قدرت و عدالت فوق بشری را قبول داشته باشد ولی وجود خداوند را منکر شود؟ »2 1

)

  

ملتوس گفت « :نه ،چنین کسی پیدا نمی شود».

(

  

سقراط گفت « :سپاسگزارم»...
سقراط در ادامۀ دفاعیاتش از کسانی یاد کرد که دشمن او هستند و به هر ترتیب که شده حکم
مرگ وی را از دادگاه خواهند گرفت .بنابراین خطاب به حاضران گفت:
  

« ای مردم! کسی که راه درست را یافت و آن را در پیش گرفت ،هرگز نباید از خطر هراسی به
دل راه دهد .اکنون که خداوند مرا مأمور کرده تا در جست وجوی دانش بکوشم و آن را به دیگران
بیاموزم ،آیا پسندیده است که از ترس مرگ یا هر خطر دیگری از فرمان الهی سربتابم؟ بلی! اگر 3
چنین گناهی از من سر زند ،سزاوار است که دادگاهی تشکیل دهند و بگویند سقراط به خدا اعتقاد
ندارد .ارتکاب آن گناه دلیل بر سرپیچی از امر خداست؛ در آن صورت مدعی داشتن دانشی شده ام
که در حقیقت فاقد آن هستم3 ».
 -4ﺳﻘﺮاط ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺰ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰي دﺷﻮار اﺳﺖ و ﭼﺮا؟

)

(

سقراط ،در پایان ،خطاب به حاضران گفت:
« ای آتنیان! 4
گریز از مرگ دشوار نیست ،ا ّما گریز از بدی دشوار است؛ زیرا بدی تندتر از مرگ
من پیر و ناتوان به دام مرگ افتادم؛ ولی مخالفان من ،با همۀ ُچستی و چاالکی ،در چنگال
می دودِ .
بدی گرفتار آمدند4 .
 -5دﻟﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺮگ از ﻧﻈﺮ ﺳﻘﺮاط ﭼﻪ ﺑﻮد؟
باری ،اگر5مرگ انتقال به جهانی دیگر است و اگر این سخن راست است که همۀ در گذشتگان
  

)

)

(

در آنجا گرد آمده اند ،پس چه نعمتی باالتر از اینکه آدمی از این م ّدعیان که عنوان قاضی برخود
نهاده اند ،رهایی یابد و با داوران دادگر آن جهان روبه رو شود و با نیکان و بلند مرتبگان همنشین
گردد! اگر مرگ این است ،حاضرم بارها به کام مرگ روانه شوم5 (.
اکنون وقت رفتن فرا رسیده است؛ من به سوی مرگ می روم و شما به سوی زندگی .نصیب

 .1سقراط با این سخن ،در حال اثبات خدا از طریق صفات و آثار او بود.
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کدام یک از ما بهتر است؟ جز خدا کسی نمی داند».
پس از ختم دادرسی ،سقراط را به زندان منتقل کردند تا روزهای واپسین عمر خود را در آنجا
سپری کند و در موعد مقرر جام شوکران 1را بنوشد.
اندیشه



سقراط الگویی از یک فیلسوف است که براساس فلسفه اش زندگی کرده و در راه پایبندی به
آن جان خود را فدا نموده است .در این قسمت می خواهیم در گفتار و رفتار این فیلسوف بزرگ
تأمل کرده و آن اصول فلسفی را که وی با آنها زندگی کرده ،استخراج نماییم:
 1چرا شاکیان ،سقراط را متهم به بی دینی و انکار خدا می کردند؟ آیا واقع ًا او اعتقادی به خدا
نداشت؟

ﺳﻘﺮاط ﺣﻘﯿﻘﺘًﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
.......................................................................................................ﻐﺎﻟﻄﻪ و ﻓﺮﯾﺐ
ﺳﺮوش ﻣﻌﺒﺪ دﻟﻔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاي او ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد .او ﺑﻪ ﻣ
و زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ارزﺷﻬﺎي اﺧﻼﻗﯽ اﻋﺘﺮاض داﺷﺖ و از ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
........................................................................................................
ﻣﯿﺪاﻧﺪ ،اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ را زﻧﺪه ﮐﻨﻨﺪ


 2آیا می توان با تأمل در سخنان وی در دادگاه ،برخی دیگر از اندیشه های سقراط را به دست
آورد؟ مث ً
ال دربارۀ خدا ،مرگ و...؟

.......................................................................................................
ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﺮاط ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ داراي ﻋﻠﻢ ،ﻗﺪرت و ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻮق ﺑﺸﺮي اﺳﺖ ،وي
ﻣﺮگ را اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي ﺑﺎﺷﺪ
........................................................................................................
ﺷﯿﺮﯾﻦ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﻬﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻠﺦ و زﯾﺎن آور اﺳﺖ


 3چرا سقراط دانایی را در اقرار به نادانی می دانست؟ آیا میان « چیزی نمی دانم» سقراط با
« چیزی نمی دانیم» سوفسطائیان تفاوتی هست؟ از ﻧﻈﺮ ﺳﻘﺮاط و ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪي

ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ و ﺟﻬﻞ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،او ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻋﺎﺷﻖ داﻧﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
.......................................................................................................
ﮐﺎر ﺳﻘﺮاط ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮد ،او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻮﻓﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﺮدم را در
........................................................................................................
ﻧﺎداﻧﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ ،ﺳﻘﺮاط ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯿﺎن داﻧﺶ
ﻣﯽ داﻧﺴﺖ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از داﻧﺶ واﻗﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ


  

 4وقتی به زندگی سقراط و رفتار او در مقابل دیگران نگاه می کنیم ،کدام اصول اخالقی را در
رفتار وی می توانیم مشاهده کنیم؟

.......................................................................................................
ﺑﺮﺗﺮي ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺮ ﺛﺮوت ،ﻓﺪاﮐﺎري در راه ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم
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ﻧﺘﺮﺳﯿﺪن از ﻣﺮگ ،اﺣﺴﺎس ﺗﻮاﺿﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻠﻢ

سیسرون ،فیلسوف و خطیب بزرگ رومی (متولد  106پیش از میالد) دربارۀ سقراط میگوید :او
فلسفه را از آسمان به زمین آورد و آن را به خانه ها و شهرها برد .او فلسفه را وادار کرد تا به زندگی،
اخالقیات و خیر و شر بپردازد.
 .1نام یک گیاه دارویی است که نوعی از آن مواد س ّمی دارد.
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