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הגיבור.היטבימבויםמחזהלמעשהביקורתיתשיחהלכאורה,האפלטוניהדיאלוג
רגע.הביקורתיהאידאלשלמזוקקתספרותיתהאנשה,כריזמטיתדמות.סוקרטסהוא

לאנושיותומתוודעאיננוהגיבור.טרגיולאהרואי,ההרואיהמוותהואהשיא
השאיפה.אנושיותועלשהתגברכךעל,ובדיבוריובמעשיו,מעידאלאכבטרגדיה

רטוריקהתוךאלנבלע(ההיבריס)הגאווהחטא,מבוקרתולאמוגשמתאללהיות

אתוסההופכת,ספרותיתאמןבידהנבנהמיתוס.יודעשאיננוהאיששלמצטנעת
.הביקורתיתהמחשבהמןכלילהחומקתהזדהותמעוררתלדמותמופשט
של?גופושל?פניושלהתיאורהיכן.האתונאיהדיןביתמולאלעומדהואהנה

?ילדיואיה?ובוכהמרירהאשתומתוארתלאמדוע?הקרהוזיעתוהרועדתידו

שםהעומדסוקרטסאנואףוהנה,ומהימןאמיןבתיאורשמדוברנראהזאתובכל
בוחנים,ומקשיםעוצריםאנולרגעאך.עיניולנגדהאמתכשרקמשיחותיושיחהכבכל
.אחריושביללכתמסרביםאנולרגע,דבריואת

אומרכךלא.אמתדוברישאינםכךעלמתנגדיושלחריפההשמצהדבריובפתח
לומריותרנכוןאוליאו.מיומןנואםהוא,לדבריובניגוד,סוקרטס.סוקרטסזאת

דמותהואאלאהאתונאיהדיןביתלפניכעתעומדאינוהאישסוקרטסשהרי,אפלטון
בכךויש,האפלטוניהדיאלוגקוראיאתאלאשופטיואתלשכנעצריךהואאין.במחזה
שלדמותובאמצעות,הקוראאתלשכנעמנסהשאפלטוןבכךההכרה.ניכרהבדל

רודפיומולאלסוקרטסעםשובעומדהקוראאין.חדשהלקריאהמובילה,סוקרטס
ליל.מייצגשהואהאתוסאתבקפידהבוחן,סוקרטסמולאלעומדאלא,האתונאים
תהליךמתחילכעת,נעלםהיסטורית-אלעובדהבבחינתסוקרטסועמותםהמסכות
.הביקורת
כלאתומכפיףוהמשפחתיותהאזרחיותחובותיוכלאתהזונחהאדםשלהאתוס
מפיואך,בכךשחטאמודהעצמוסוקרטס.למשפטעומדהפרטילשיפוטואמונותיו

כךעלמוסרילמבחןזהבשלבאותונעמידלא.נעלה4נשמעזהמפיו,שונהנשמעזה
הנרמזתההערצהתאוותעלזהבשלבנשאלולאמשפחתוכלפיחובותיואתשזנח
.מתפשרובלחיעליוןכערךהפרטיהשיפוטהעמדתעלורקאךנשאל,מעשיומתוך
?מופרכת5כההייתההדתיתבאמונהובפגיעההנוערבקלקולהאשמתוהאם

,1Wilson,אק.ן3% supra note,אחלהפוךהחליטטרם,מחזאיהיהשאפלטוןמלמד

.חייולפרויקטהפילוסופיה
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,אפלטון:"האלעבודתבגלללמכבירבעוניאנישרויאלא,שליבענייניולאהמדינהבענייני
.214'בע,2הערהלעיל
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עלהסיפוראתסוקרטסמספר,אפלטוןיריעלמתוארתשהיאכפי,המשפטבסצינת

לדלפיעלה,סוקרטסמספרכך,כירפון.לדלפימסעוועל)Chairephon(כירפוןידידו
מדגיש,מהימןעדהואכירפון?האישמסוקרטסחכםהיש:בפיואחתושאלה
.המשפטבזמןהחייםביןאיננוכירפון.כירפוןולאהמעידהואסוקרטסאך,סוקרטס

?מקרהזההאם

במיבחר,אפלטון,המחזאימדוע.היטבלבודקושישבסיפורחשובפרטזהו

?סוקרטסשלחכמתועלהאלוהיתלעדות-היחידכעדלהיחקריכולשאיננו

שדרך,הנביאהדבראתששמעכירפוןעלמספרסוקרטס.מיתולוגיותבוניםכך
הנביאהזוהאם?מיעלמעידמי.לחכמתואלוהיתגושפנקאלסוקרטסהעבירהכירפון

סוקרטסזההאם?הנביאהדבריעלהמעידכירפוןזההאם?האלדבריעלהמעידה
האלודברי,האלדבריבאמצעותמבוססיםסוקרטסדברי?כירפוןדבריעלהמעיד

?מעגליות6זוהאין.סוקרטסדבריבאמצעותמבוססים

ישמש,מעגליתכהצדקההבנוי,המובהקהמיתולוגיהגווןבעלזהסיפורודווקא
.מעגליותוהןמיתולוגיותהלהדוחה,מכולמפוכחתעצמההמציגהלחשיבהכהשראה
שאיןהשיבה,אפולוןנביאת,והפיתיה,מסוקרטסחכםישהאםבדלפישאלכירפון
כךעלשמעהוא.באדםהחכםשהואעצמועלמעידאינוסוקרטס.מסוקרטסחכם

מתווכתעדות.עצמוהאלדבריאתשמסרה,הנביאהדבריאתמסרשאך,מכירפון

לסיפורהסמכותמקור,כןאם,הואמי.הסוקרטיתלריטוריקהנדירהשאיננהומעגלית
?זה

מעריץתלמידאלאמרוחקהיסטוריוןבבחינתאיננוהמחזאיאך.המחזאיודאי
.אפלטון.אלוהישובללוותופרמיתוסשבונה
,סוקרטסשלמפלתומסתתרתבהיחבאובהההצטנעותשלהרטוריקהמגיעהומיד
גם,האללדברילהאמיןשהתקשהמספרסוקרטס.המחזאישלמפלתואףמסתתרת

,מספראפלטוןכך,מספרעצמוהואכך,סוקרטס.לשקרהאלשלמדרכושאיןידעאם
הייתההאלשלדבריואמיתותאתלבחוןדרכו,האלשלדבריואמיתותאתלבחוןיצא

התיגרקריאתהיאזויציאה.ממנוחכםאדםאחרלחפשיצאסוקרטס,לסותרםלנסות
האלשאולי,מכךגרוע,אוטעההאלשאוליהמחשבה.בדבריוסוקרטסמתכחשאליה

(1932,01601])The prosecutor demands the death penalty" . A.E. Taylor Socrates
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נתפסה,אפלטוןבכתבימופיעהשהיאכפי,"אפולוגיה"לשייחסוההיסטוויתשהאמיתותטוען
בההדרךאתקבעההאורקללדבריישייחסוושהאמת,האורקלשלהצהרתולאמיתותכערובה
שאת,טועןגומפרז,אחרותבמילים.אפלטוןבכתבימופיעהשהיאכפי,"אפולוגיה"להתייחסו
Chaerephon:כעובדהקיבלוהוכחהשדורש as 'TemoignageשOracle8יז"H .Gomperz
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סמכותוכהכפפתאלאלהתפרשיכוליםאינםדבריואמיתותאתלבחוןוהניסיון,שיקר

שללשיפוטומעלמוצבסוקרטסשלשיפוטו.הפרטיהאדםשללשיפוטוהאלשל
בכךמערעררקאיננוסוקרטסאך.כאמתהאלדבריאתלאשרשצריךאףוהואהאל
נבחניםשדבריואל.לקיומםמתכחש,למעשה,סוקרטס,האליםשלסמכותםאת

אתונהבחוצותהמסתובב,סוקרטס.אלאיננוכשקרייםלהתגלותיכוליםהםכאילו
שתלאהקפדןהמחזאי.מותועלמעשיובמומכריז,האלשלדבריואמיתותאתובוחן
חותר,האל7כשליחעצמועלהמעיד,סוקרטס.לדבריוהגיבורמעשיביןלסתירהלבו

דרךעוברתהאלשלדבריומשמעותאחרלחפשדרכו.האלשלקיומותחתבמעשיו

עלמעידאיננו,לפיכך,האלדבריאתלסתורהכישלון.נבואתואתלסתורניסיון
המחשבהבתולדותלראשונה.(סוקרטס)האדםשלשיפוטועלאלאהאלשלמעמדו

.האלולאהמיתוסבמרכוהאדםמוצבהמערבית
סמכויותערעורדרךגםנבנההוא,החדשהמיתוסנבנההאלחורבותעלרקלאאך
להראותהייתההאלדבריאתלבחוןדרכו.הנועראתמשחיתאכןסוקרטס;החברה
חכמיםאינםהם.כללחכמיםשאינם,לחכמים,בתחומםבקיאיםהנחשביםלאנשים

מדמהשאיננומפני,מהםחכםסוקרטס.יודעיםשאינםאתלדעתמדמיםשהםמפני
כלובעיקר,במבוכתםהחכמיםאתלראותשאוהבים,הצעירים.יודעשאיננואתלדעת
.מעשיו8אתוחיקובעקבותיוהצטופפו,אחריושביהלכו,יותרמכובדיםשהםכמה
וכךכאפשריאךההכרחיאתלהציג,כסברהידיעהלחשוףיכולתואתממנולמדוהם

זהבידעבקיאיםאינםאםאף,ידעבכלספקלהטיללימדםסוקרטס.מוודאותולרוקנו
.כריפוןשלהסיפורלכן,אלוהיציווישלמימושבמעשיולראותביקשסוקרטס.כלל
החברהדעתכאשר,במיוחדנוראיםהםכאשראלוהיתהצדקהלמעשיומבקשאדם

אתואףוהמדינההחברהענייניאתשמזניחמישלהצדקהזוהי.סובלתםאיננה
בוחרולכן,מעשיוחומרתעללהתווכחיכולאיננוסוקרטס.המשפחתיותחובותיו

אתלדחותמנתעלמספיקמפוכחיםהיואתונהאנשיאך.אלוהיתמשמעותלהםלצקת
להציגםאלאנותרלאהמעריץולמחזאי,מחסהסוקרטסביקשבההאלוהיתהאצטלה

אינוסוקרטס.מעונהגיבורשלכמיתוסיושלםהמיתוס.סוקרטסשלרעתוכמחפשי
אתעובדסוקרטס.מהיאלעבודתשידעאתונהבןכלהביןזאת,האלאתעובד

אתוהעדיףהאלבדבריפקפקסוקרטס.חדשאתוסדרכובונהואפלטון,סוקרטס

תוךהחברתיותבסמכויותפקפוקיצרסוקרטס.האלוהיתהאמתפניעלהאישישיפוטו

עצמוסוקרטסאך."יודעשאיננו"שלמיתממתארשתפרושהפניוכשעל,הגחכתן
.אתוסהואסוקרטס,ודםבשראישהואאין.סוקרטסאיננו

שבהםהאופניםובכלובחלומותבנבואות:האלידיעלכךעלשטוויתי,שאמרתיכפי,אניאר"7
.227,שם."שהואמעשהכלשיעשההזמניםמןכזמןאלוהיתבגזירהאדםעלנגזר

באופןנפגע,באתונההבולטיםהמדינאיםאחדשהיהמהקטגוריםאחד,שאניטוסטועןטילור8
,5Taylor,.באתונהבכיריםמדינאיםבשיחותיוסוקרטסהשפילשבהמהדרךאישי supra note
.קא.115
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הסוקרטיהאמתמחפששלהאתוס.ביקורתישאיננוומכאןערכימבנההואאתוס

,שהיא)מחויבותכלפניעל,סמכותכלפניעלהאישיהשיפוטהעדפתשלאתוסהוא
.עצמההאמתפניעל,בהמשךשאראהכפי,מכולוהמפתיע(סמכותשלצורה,למעשה
הואהאישיחיפושו.לחברהלבוזחייבאישיחיפושלמסעהיוצאהבודדהאדם

כשקריתנתפסתשהחברהפירושו,האמתאחרהחיפושבשםלחברהבוז.לחברההבוז
על,עצמהעללהגןתבקששלאמדוע?תיפגעלאשהחברהמדוע.זהמחפשמבחינת
מוצפנתהיכן?'יסודותיהתחתעיקשבאופןשחותרמימפני,מורשתהועלסמכותה
ומעלכללכלמעלהאישישיפוטואתשמציב,הסוקרטיתהאמתמחפששלצניעותו

?ההווהומעלההיסטוריהמעל,סמכותכל

שבהמראההיאהחברהבפניהסוקרטיהאמתמחפששמציבזועקומהמראה
מטאפורהכשלעצמההיאהמראהשלהמטאפורה.החברהולאמחשבותיומשתקפות

בתמונהשמדובראשליהליצורהמאפשרתמטאפורההיאהמראה.שקרית,מטעה
,ההווהאתרקמראהמראהאך.הניתוחמלאכתלשםשנתונה,תיווךללאויזואלית
המתבונןעומדובוויזואלי,הוויזואליאתרקמולהובניצב,מולההניצבאתרקובהווה
מפוכחשהואבמראההמתבונןהושבזאתלמרות.לעיניושבולטאתובוחןבמראה

הוא.הסתוםאתולדחותהגלויאתרקלקבלביקשסוקרטס.בהמביטשאינוממייותר

שלאאמונהכל,במיליםלנסחהניתןשלאמחשבהכלמשמעותכחסרתלראותדרש

עצמוסוקרטסאך.לאמתהמידהכקנהעצמוקבעסוקרטס.סיבתהבשםלנקובניתן
לדעתמתיימרושאיננודברללמדמתיימרשאיננו,דבריודעשאיננו,עצמועלמעיד
?יודעאיננואחרשאדםיודעשאיננואדםשופטכיצד.דבר

שזיהוהחברתיתלסכנהמתייחסים-)Bry(בייוהן)Taylor(טילורהן-המלומדים9
Xenophon)(כסנופוןשכתבדבריםמתרגםטילור.סוקרטסשלבהתנהגותואתונהפרנסי

-ב

Memorabilia

::

Socrates had done,0"The accuser said that two persons who had been familiars
the state than any one; Critias was the most rapacious and violent10more InJury

figure of the oligarchy and Alcibiades the most unprincipled and licentious of

:

the

."democracy,4ופאק.113 Taylor.
ואלקיביאדסקרטיאסאתשחנךבכךסוקרטסאתהאשימושהקטגוריםטוען,כןאם,כסנופון
אתלרעהניצלושהםבאומרוסוקרטסעללהגןמנסה,טילורמוסיף,כסנופון.בעירשבגדו

נזכוראם,ממשבהאיןזוהגנה.Taylor,544ןאקק.151-112.ממנושרכשוהדיבורמיומנות
משהייהשרכשוכמיומנותאלא,אתונהלצעיריסוקרטסשהנחילבדעותאיננהשהבעיה
.ייצגשהואובאתוסבמחיצתו

ביקרדמוקרטיהלתוךשהתחנךאףשעלמכיוון,באתונהסופולאריהיהלאשסוקרטסטועןברי
עצמואפלטוןשלגםאך,וקריטיאסאלקיביאדסשלהדוגמאות.עצמההדמוקרטיהאתאף

,בריטועןכך,סוקרטס.החברתיבסדרלפגיעהמובילהשנוכחותוהחששאתעוררו,וכסנופון
לו(פטריוטיזם-לוקאל)המקומיתלפטריוטיותבניגודשעמד,מובהקלאינדכידואליזםהסנה
הסדרשלהגנהכפעולתסוקרטסשלהדיןגזראתברימסבירלכךבהתאם.היווניותבעריםחינכו
,1Bury,אקק.223-222.האינדבידואליוםשלהצמיחהכנגדהישן supra note.
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של(להצדקהניתניםבלתי)השרירותייםביסודותלהכירהאחראתמובילהוא
אישמלמדכך.המבוקשאתשהניחמראההוא,בדבריוסתירותחושףהוא,ידיעותיו
שלהאמיתימעמדהלביןלידיעהאדםבנישמעניקיםהמעמרביןהפערעלהביקורת

לחכםאותוהופכתזועובדההאם.ידיעתו-לאימודע,לעומתם,הוא.אנושידיעת
?מהם

שהואלחושבמדמהשאינומי,באשליותשוגהשאינומיהוא,זהאתוסלפי,חכם

האמתפניעלעדיףאשליההיעדרשבואתוס,כןאם,זהו.יודעשאיננובעודיודע
אךבידושאמתאדםפניעלידיעתו-לאיהמודעאדם,זהאתוסמבחינת,עדיף.עצמה
לנסחהביכולתושאיןאמתכללדחותלאדםהקוראאתוס.עצמיתמודעותנעדר

אלאמנומקלהיותיכולשאיננוכמובן,אתוסככל,עצמוהאתוס.כאשליהולנמקה
שמקורהאמת.חברתיואנטידתיאנטיאתוסזהו.מעגליבאופןהיינו,לערכיובכפוף

סכנתבחובהשטומנתכמימראשנדחיתעצמוהפרטילסובייקטחיצוניותבסמכויות

מחשבתיתלמורשתפתחבכךופותחעצמוהאלדבריאתלבחוןיוצאסוקרטס.אשליה
התפתחותשלהסכנהאתהבינוואףהיטבזאתהבינואתונהאנשי.אליםנטולת

,לעצמולחשובהיכולתמןהמידהעליתרהוקסםסוקרטס.חברתםבתוךכברמורשתו
סוקרטסהנה.הפרטיתבחשיבהוודבקותלהובילעלולהלאןללמדיכולהוהתנהגותו

חיקויכמודלישמשזהשאישראויהאם,ולמשפחתולחברתוחובותיוכלאתשזנח

?אתונהלנערי

במחזהכללמופיעהאיננהאתונהפרנסישלבמחשבותיהםשניקרהזושאלה

שהעימות,סוקרטסשלנאומופתיחתפיעל,להביןניתן,כןעליתר.האפלטוני
יכולתלבין(סוקרטסמייצגאותה)באמתהדבקותביןהואהמשפטבביתהמתנהל
הבוכיהלאשתושובלחזורניתןכאן.(דמותואתבנהגינויהבסיסשעל)השכנוע
מןכלילשסולקההשופטבתודעתנתמקדהבה.מכךנימנעאך,התועיםולילדיו
:המחזה

נשתבשהשדעתואדםזההאם,בלואיםלבוש,זקןאישניצבמולי"
ידרדר,עליומספריםלפחותכך,וחכ6מבוגרשאדםייתכןכיצד?עליו
אך,כתפיועלארוכותנופלותוסמיכותשמנוניותשערותיו?כזהלמצב
הואהנה.וחכמותטובותעינייםמשתקפותהמזוהםמראהומתוך
עוצר.קולואתשומעיםובקושיצרודהוא.לדברלהתחילמבקש

דבר.מצחועלהמבצבצתהזיעהאתהמוכתמתבמטפחתוומוחה

.י""!דבר!סוקרטס-

,הםבמאמרנוספיםבמקומותוהןזהבמקוםהן,השופטלתודעתזהבמאמרשמיוחסיםהדברים10
כפי,סוקרטסשלדמותו,)Grote(גרוסגםשכותבכפי,זאתעםיחד.לחלוטיןבדויים,כמוכן

שלומתיאוריו,האיששלכמעריציו,מחד,וכסנופוןאפלטוןשלמכתביהםשמצטיירת
.בעצמוהמסתפקבלואיםלבוש,עניאדםשלהיא,עליושמלעיגכמי,מאידך,אריסטופנס

.חייםשמחתוחסרחיוורכאדםאריסטופנס,וחכםכצדיקאותומציגיםוכסנכרוןאפלטון



איוםזהבאישלראותלשופטיוקשה.רחמיםמעוררת,כןאם,סוקרטסשלדמותו
הוא.זוהכרהבסיסעלנאומואתבונהסוקרטס.קטגוריולטעוןשניסוכפי,אתונהעל

מעונה,כירפוןעלהסיפורבאמצעותקדוש.ונרדףמעונהקדושבהיותולשכנעינסה
שלהםכוחם.זרותכוונותידיעלשמונחיםכמיקטגוריוהצגתבאמצעותונרדף
נבוךהוא,המשפטביתבפניבהופעהמורגליםהם.באמתשלוכוחו,השכנועביכולת

פיעלאלאהמשכנעפיעללשפוטשלאסוקרטסידיעלנקראיםהשופטים.ומבולבל

?הצדקומהוהאמתמהיאדםקובעכיצד.והצודקהאמיתי

להכריזתפקידםמתוקףהםחייביםהרי,שופטיואתישכנעוקטגוריושלדבריואם

מציבמלכודאיזה.עמושהצדקהשתכנעוהרי,דבריואתיקבלואם.כאשםעליו
לביןהמשכנעביןלהבחיןמהםדורשהואכאשרהשופטיםשללפתחםסוקרטס

?האמיתי

הםהלא,המחזהלאורךשיחובניכלעםשנהגכפישופטיועםנוהגסוקרטס

כאילו,האמיתילביןהמשכנעביןלהבחיןמבקשםהוא.האפלטונייםהדיאלוגים
,השנייםביןלהבחיןשאיןיודעסוקרטס.ביניהםהבחנההאדםשלמבחינתוקיימת
כפילוסוףכוחו.זוהבחנהשלבקיומהנעוץכוחוכלאך,השכנועלביןהאמתבין

קטגוריושנטעוהביטחוןערעורעלבנויכנאשםממצבולהיחלץכוחו.כנאשםוכוחו
שלהביטחוןערעורדרךמושגלהיותאמורזהערעור.לאשמתוביחסבשופטיו

אףנהגכך."?האמתזואכןהאםאואותישכנעורקהאם":בשיפוטיוהשופט

דרךעברההאמינובהןבאמיתותשיחובנישלביטחונםאתלערערניסיונו.כפילוסוף
,כשכנועהצגתועצםידיעללערעורניתןשכנוע.האמתלביןהשכנועביןההנגדה
הידיעה,לכןקודםשציינתיכפי.האמתידיעתמולאלבלבדשכנוע.בלבדכשכנוע

היכולתפירושהידיעתה.ידיעתהאלאהמטרהאיננההאמת.האמתולאהחשובההיא
השכנועמכשלתאתמנטרלהנימוקכיצד?למילנמקהאך.כאמתלנמקההאישית
?שוללהמוליכהמחשבהבכל,סוקרטסכך,הטמונה

עלמרחםהוא,סוקרטסשלהמרגשיםדבריואתשומעהוא.השופטלתודעתנחזור
מעבראך,הטובותלכוונותיולהאמיןשלאמתקשההוא,למולוהעומדהזקןהאיש
הולכתיאםומה"-לשופטביותרהרגישהעצבעללשופטפורטסוקרטסזהלכל

זאתלואומראינוסוקרטס.לטעותמועדוככזהאדםשהואלומזכירסוקרטס"?שולל
,עצמועלמעידשהואבכךנאומואתפותההוא.זעמואתיגבירהדברשמא,ישירות
דבריהםאתחושבהיהואף,המוכשריםהקטגוריםידיעלשוכנעעצמוהואשגם

מועמדתאמתלביןשכנועביןההבחנהבעיית.בפיהםשקרשדברידעאילולאלאמת
עלסוקרטסשלהסיפורמןההשכלמוסראףכך.המרכזיתכסוגיהבפתיחהכבר

מיהוא,זהסיפורפיעל,חכם.האלנבואתשלאמיתותהאתלבחוןהיוצאסוקרטס

and Plato as Wihlesses" The Socratic Problem: The "isrory0לי(חסאקסתGrote.ם
1The,את.114 Solationt supra note-.
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בכךהכרההואסוקרטספיעלהדברפירוש.יודעשאיננואתלדעתמדמהשאיננו
עליהםמקשהובכךשופטיובלבספקנוטעסוקרטס.דברשווהאיננהאנוששחכמת
עוסקהוא,נכונהבצורהנוהגהואכנאשם.מעשיולשיפוטביחסהכרעהלקבל

היוקטגוריושדברימלמדשופטיובלבמעוררשהואזהספקהאםאך.בהפרכה
עצםעלולאמעשיואתלשפוטישבההדרךעלנסבהוויכוחאיןהאם?שקריים
?קיומם

בחקרו")ידיעהאחרלחיפושזמנוכלאתמקדיששהואלכךמתכחשאיננוסוקרטס
הנפסדתהטענהאתבהפכו")שיחובניהפרכתדרך("ובשמייםלאדמה-שמתחתאת

אחריםובלמדו")בעקבותיוהנוהיםרביםצעיריםאלובמעשיוומושך("לניצחת

אישייםטעמיםמתוךכךעלאותושתוקפיםלשכנעמבקשרקהוא,ח("כמותולעשות
הואזהובמקום,שבמעשיוהחברתיהנזקעלמתווכחאיננוסוקרטס.עניינייםובלחי
.מעשיואתלהכשירוכךנביאבולראותמבקשסוקרטס.דתיתמשמעותעליהםמאציל
המסרבתחברהידיעללמשפטמועמדהנביא.המיתוסבנייתאתמשליםאפלטון
הדוחהנביאואף,נבואהללאנביאשהואזהבנביאהמיוחד.האמתאתלראות
ולנורמותהחברהלסמכויותבזרקאינוזהנביא.הנבואהאפשרותאתבמעשיו
סוקרטס.הואאמתאםאף,ידיעהבגדרשאינומהכלמראשדוחהאלא,בההרווחות

קדושיםמותומתשחיהביקורתיתהמחשבהשללנביאההיסטוריתבתודעההופך

.הנצחתהעל
בסיוםסוקרטס."רק"במונחלהשתמשנכוןזהאיןשמאאו,הפתיחהרקזואך

הדבריםעלאףבהשסיפרמשום,גרסתואתלקבללשופטיםקוראאלהדבריו

לכךראיהלראותמבקשהואאלהדבריםעלשסיפרבכך.נגדוהשנאהאתהמעוררים
מתכחששאיננוסוקרטס.בחפותולשכנעמנתעלסיפרםלאכאילו,אמתדוברשהוא

בסיסעללזכותומבקש,מעשיולעצםלהתכחשיכולשאיננונאשםככל,למעשיו

אתלהציגלושמאפשרתהיאזומשמעות.בדבריולהםשיצקהקדושההמשמעות
.ולצדקלאמת,כמובן,שזרות,קטנוניותתאוותידיעלהמונחיםכאנשיםקטגוריו
.אפלטוןשלידיומעשה.אמןמעשההוא,זונקודהעדלפחות,סוקרטסשלנאומו

עלזהכהואמעיבהאיננהבמשפטהפסידשסוקרטס,והספרותיתההיסטורית,העובדה
ידיעלרקמוצלחלאכנאוםלהישפטיכולנאומוהיסטוריתמבחינה.הרטוריתהאיכות

אינםכךחושביםשאינםמי.להערכהראוייםסוקרטסשלשמעשיושחושביםמי
מבחינה.!משופטיםגדולחלקלשכנעסוקרטסשלמהצלחתולהתעלםיכולים

המיתוס.הקוראיםאלאםכיהמשפטלביתמופנהאיננושהנאוםלזכורישספרותית

לאדמה-שמתחתאתבחקרו,בתעלוליםועוסקעוולעושהסוקראטס":מהטקסטהרציףהציטוט11
לעיל,אפלטון."כמותולעשותאחריםובלמדו,לניצחתהנפסדתהטענהאתבהפכו,ובשמיים

.209'בע,2הערה
בהערת,ליבם.זכאילצאתמנתעלקולותשלושיםאךלושחסרוסוקרטסמצייןשלוהשניבנאום12

מאתיםומתוכםהכרעהזכותבעלידייניםמאותחמשישבושבדיןמציין,העברילתרגוםשוליים
.231'בע,2הערהלעיל,אפלטון.אשםסוקרטסאתמצאוואחדשמונים
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האנושיתבהזדהותהשיאנקודתזוהי.זהנאוםבזכותגםבהצלחהנבנהסוקרטסשל
החשיבהאתשינחההאתוסעלהקרבבמותומצווהוהאמתהצדקלוחם.סוקרטסעם

אתכעתבוחנת,דמותואחרנסחפתשאיננה,הפילוסופיתהקריאהאך.הפילוסופית
שלמורשתואםומה?קטגוריוצדקואםומה.בדמותושייצגהאתוספיעלסוקרטס
?שוללומוליכהמשלהעצמהסוקרטס

במידהתלויעליהוהמענה,משקלכבדתשאלההיאהאחרונהשהשאלהמכיוון
השאלהעלתחילהולהשיבלנסותהראוימן,הראשונהלשאלהבתשובהרבה

מליטוסעםסוקרטסשמפתחהדיאלוגאתמחדשלקרואכדאיכךלצורך.הראשונה
.הפתיחהגןלאחרמיד(מקטגוריואחד)

בחןלאשמליטוסלהראות,סוקרטסשלהצהרתופיעללפחות,הדיאלוגמטרת

ראוי.המשפטלביתההאשמהכתבאתהגישטרםלדיןסוקרטסשלהעמדתואתהיטב
עםישירותלהתמודדשלאיבקש,הצהרתופיעללפחות,שסוקרטסלבלשים

להצביעאלא-המדינהמאמינהבהםבאליםאמונה-ואיהנוערהשחתת-ההאשמה
זדונייםמניעיםעל,סוקרטסשללדידו,שמלמדתרשלנות.מיליטוסשלהרשלנותעל

אתמקלקלשהואלכךישירותמתכחשאיננוסוקרטסמדוע.האשמהכתבלהגשת

?באליםמאמיןשהואמידמצהיראיננומדוע?הנוער

שלשהרטוריקהלהראותסוקרטסמנסהמליטוסעםהדיאלוגשלהראשוןבחלק
השופטיםמהשמצתיימנעשמליטוסיודעסוקרטס.חנופהשלרטוריקההיאמיליטוס

עליהםהתקפתווהפנייתקטגוריובידודידיעלמכךנמנעעצמושסוקרטסכפי,והקהל
הצעיריםאתמשפריםהאתונאיםשכל,בכךלהודותמליטוסאתמושךהוא.בלבד
שאותה,וובטענהההיגיוןחוסרעלמצביעסוקרטס.אותםהמקלקלסוקרטסמלבד

דרךנעשיתזושבטענהההיגיוןחוסרהדגשת.הנסיבותמכורחממליטוסחילץכאמור
בעלי,מעטיםשרקלחשובשנהוגלהדגישמבקשסוקרטס.בסוסיםלטיפולאנלוגיה
,מיומניםשהבלחיבעודמטפליםהםבוהחיים-בעלאתלשפרשיכוליםהם,המקצוע

לא.גבוההרטוריתמיומנותסוקרטסמפגיןשוב.אותםמקלקליםבעיקר,הרובשהם
שהוארקלא,האישוםבכתבמופיעהשאיננההצהרהממליטוסמחלץשהוארק

במקוםמליטוסאתלשלולמצליחהוא,המיוחדותהנסיבותבתוקףרקלחלצהמצליח
adטיעוןרקשאיננוטיעוןזהו.נגדוהמופניתהטענהאתלשלול hominem(נגד

adטיעוןאלא,(הטוען persona(הטועןשלאישיותונגד).מליטוסאתתוקףסוקרטס
אלא,סתירהמכילותשהטענותמכיווןלאאך.הגיוניותלאטענותטועןשהואכךעל

מעניםשלרבמספרעללחשובניתן.הישרהשכלעםמתיישבותאינןשהןמכיוון

,סוקרטס.התביעהמאחוריהמניעהכוחהיהשאניטוסשנראהאףעל,הרשמיהתובעהיהמלטוס13
יחד.המשפטבביתהרשמיהתפקידאתשממלאשהואמפני,מלטוסעםדווקאמתפלמס,כןאם
שלהמהימנותעללהטותרביםלמוקריםגרמההתביעהעללהגןמלטוסשלהקושיזאתעם

Smith:זהלענייןראו.האפלטוניהטקסט "The Fonnal Charge.(].4אT .C . Brickhouse

~

, H .H . Benson0א~(-זסץ)Ihe .:

Philosophy

~

'

ofSocrates

"0Against Soct~tes" Essays

29-14(1992,.06.
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כהטעיהסוקרטסשלהמהלךהצגתכולםשבבסיס,סוקרטסשללמהלךאפשריים
הדבראין,זאתטעןאםאף.לומייחסשסוקרטסהטענהאתטעןלאמליטוס.רטורית
ניתןכןכמו.הפרקעלשעומדתהסוגיההריוזו,הנועראתקלקללאשסוקרטסמלמד

,למסקנהשנגיעייתכן,לחינוךסוסיםאילוףביןההשוואהעללהתווכחבהחלט
,סוקרטסאך.הצעיריםאתמחנכיםאכןהמבוגריםרוב,סוסימלאילוףשבניגוד
מלוטוסשלשטיעוניולהראותמנסההוא.לגמריאחרמהדברלהראותמנסה,כנראה
מהבדיוקזהאיןהאם,אך.לאמתנאמנותמתוךולאהקהלאתלרצותמנתעלבנויים
ובצדק,סוקרטסהאם?אירוניבאורוהצגתומליטוסבידודידיעלסוקרטסשעושה
,אפלטוןהאם?אליוהשופטיםשלאהדתםאתלהעבירמנסהאיננו,כנאשםמבחינתו

?מלאכתועלדיהקפידלא,המיתוסיוצר

נוהג-המדינהמאמינהבהםבאליםאמונה-אי-השנייהלהאשמהבנוגעאף
כללמאמיןאיננושסוקרטסלטעוןמליטוסאתמאלץהוא.הדרךבאותהסוקרטס
מתיישבתאיננהזוהודאה.המדינהמאמינהבהםבאליםמאמיןשאיננורקולאבאלים

להאמיןמלמדשסוקרטסמליטוסטען,סוקרטסלדברי,שם,האשמהבכתבהטענהעם
לסתורמליטוסאתמובילסוקרטס.הרווחתהאמונהפיעלהאליםבנישהם,בדמונים

אתשהביאוהזדונייםהמניעיםעל,סוקרטסשללדעתו,מעידהזועובדה.עצמואת
אתולאמליטוסאתשולל,שוב,סוקרטס.האישוםכתבאתבחפזהלנסחמליטוס

הקשר.דוברהואשבולהקשרמוצלחתאסטרטגיהנוקט,כןאם,סוקרטס.ההאשמה

.הטועניםשלעיניהםלנגדשעומדהואהשופטיםשלהשכנועאלאהאמתלאשבו
ונכון,השכנועשלהתכליתבהשגתרבמשקלהיריבשלסמכותולערעורזהבהקשר
כיצד,היאהפרקעלהעומדתהפילוסופיתהשאלהאך.זודרךשנוקטסוקרטסעושה

?אמתלביןשכנועשביןסוקרטיתהבחנהאותהבכךנשמרת

לפןסוקרטסחוזר,מליטוסאתלשלולסוקרטסניסהבו,זהקצרדיאלוגלאחר

,העםששנאתהואבוהמקנןשהחששמפורשותטועןסוקרטס.המשפטשלהציבורי
בוחרסוקרטס.הדיןאתשתכריעהיא,ואניטוס14מליטוסשלהאשמהכתבולא

עקרונותעלהנלחםאמיץכאישעצמוידיעלעצמוהצגתידיעלזובעיהעםלהתמודד
אינו,שוב,סוקרטס,אחרותבמילים.בחייולולעלותיכולהדבראםגם,הצדק

,אכילסעםאחתבשורהעצמומציבהוא.משמעותםעלנלחםאלאלמעשיומתכחש

יובילשהדבר,(תטיס)האלהאמושלההאזהרהלמרותעקרונותיועללהילחםשהלך
אתסוקרטסמזכיר,ממנויוצאכפועלוכאילו,אכילסשללאזכורבצמוד.למותו

האומץלביןבקרבהנדרשהאומץביןמשווההוא.בקרבותהאמיצההשתתפותו
?כעתסוקרטסנלחםעקרונותאילועל.עקרונותיועלולהגןזובמערכהלעמוד

בטקסטרקמופיעששמואףעל,הקטגוריםלרשימת([?חסס)ליקוןאתאףלהוסיףישכנראה14

.214'בע,2הערהלעיל,אפלטוןזהלענייןראו.האפלטוני
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אדםידמהלבלללמד,לדבריוהקדושהשליחותושהיא,זכותועלנלחםסוקרטס

שיחדלבתנאיישחררוהואםשאף,מוסיףהוא.יודעשאיננואתיודעשהוא
לצייתמאשרלאללצייתיעדיףתמידהוא.בתנאילעמודיסרב,החקרניתמהתנהגותו

,איבהומעוררתמשונהשהתנהגותובכךמלאבפהמודה,כןאם,סוקרטס.האדםלבני
אתלהציגהניסיון.ההמוןלבאלבכךפונהסוקרטס.דתיתהצדקהלהמבקשאך

דבריואף.סוקרטסשללשיטתולאבוודאי,פילוסופינימוקאיננוהאלכעבודתמעשיו
עומריםאינם,חברתיותטובותושארכסףלאדםמביאהטובהשסגולה,בהמשך
מהשקיוצאהמרצעאך.כפיתויאךלהיתפסויכולים,עצמושלוהמציאותבמבחן
.האליםשליח,כמשמעופשוטו,שהואלשכנעמנסהסוקרטסעת,בהמשךמעט

העדיפויותסדריאתלשנותמנסהובכךלדרכומטיףהואשאכןלהודותמוכןסוקרטס

,אליוהדוברהדמוניבכוחואף(וכבודכסףפניעלטובהסגולההעדפת)הנוערשל
סוקרטס.באשמהכופראךבעובדותמודהסוקרטס.האישוםכתבכברהזכיראותו

מעורריםשהםאףעל,לציבורונחוציםהשוביםומעשיוחשיבתושדרךלשכנעמנסה

איש.ציבוראישולאפרטיאישלהיותשבחרלכךהסיבהאףזאת.חמתואתתדיר
,מורהשאיננוטועןהוא.ובצדקבאמתורקאךלדבוקיכולאיננו,סוקרטסכך,ציבור

פתוח.עמומהמשוחחיםכסףדורששאינווחומרקל,דברללמדמתיימרשאיננומפני
ההנאהאתמביןסוקרטס.עשיראועני,צעיראוזקן,פרטיאישכלעםלשיחההוא

כוחושמקורכךעלעומדאך,חכמיםהנחשביםאנשיםבהפרכתצעיריםשמוצאים

.הצעיריםבחיבתולאבאלהוא
שביןהצרבפתחעצמולחלץסוקרטסמבקשכנאשם.ברורסוקרטסשלההגנהקו
מה.האמיתיתמשמעותםלביןהדבריםאתרואיםבההדרךבין,אמתלביןשכנוע

הואבאליםככפירהשנראהמה,הנוערשיפורבעצםהואהנוערכקלקולשנראה

הואפעםלא)העצמיתהקרבתובשםלזכותומבקשסוקרטס.אלוהיתשליחותלמעשה
מוצגת,הנאהטובתמעולםביקששלאהעובדה.(הדחוקהכלכלימצבואתמזכיר

היאאףלצידועומדים,תלמידיושאינם,שתלמידיוהעובדה.אמתשדבריולכךכנימוק
ניסהולאחתועלהתחנןשלאהעובדה.דבריולאמיתותכעדותסוקרטסידיעלמוצגת

איננו,כןאם,סוקרטס.בדבריוהיאאףמוזכרת,משפחתובאמצעותרחמיםלעורר
,הוא.חיוךלהעלותעשוייםהנאוםבסיוםדבריוולכןמסלעתעדותשוםעלמוותר
מהשופטיםומבקשהענייןשמןדבריםאלרקשהתייחסעצמועלמעיד,טובנואםככל

לוהמיוחסותההאשמותאתכללהכחיששלאהעובדה.הצדקמידתפיעלשישפטוהו
.עיניולנגדכללעומדתאיננה

:סוקרטסשלהופעתולנוכחהשופטשלמחשבותיואתשובלדמייןננסה

מודההוא.גדולהוזהאךחכםאיש.ילדיוומסכניםהאישמסכן"
?בדרכונערינוילכואםיהיהמה.אחתובעונהבעתבכלוכופרבכל

האזרחיותולחובותיהםהחברהלמוסדותיבוזואםיקרהמה
,כירפון?כירפוןעלשסיפרבסיפורממשישהאם?והמשפחתיות
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לחברההבזאדם.אחדדינוכאדם.אבותיואלנאסףכבר,עדןמנוחתו
החברהלמנהיגילבוז,תשלוםתמורתלאאםגם,נעריהאתומלמד
,למעמדואותהואעוניואם?נבואתומהי?נביא.אחדדינוומנהגיה

אתשומעאני.נביאמנכסיווירדחובותיושזנחאדםבכללראותישאזי
טובאיש,ידידיושלבעיניהםהעצבאתרואהאני,אשתושלבכיה
אישהשולחתעירתראהכיצד?רבכהנזקלגרוםיכולאינוואולי.הוא
."?דיבוריובגלללמוותועניזקן
שדרכוידעסוקרטס.היטבזאתוירעהאליםבקיוםוכפרהנועראתהשחיתסוקרטס
אנושיתאמתשכללהראותמלמדתשהיאמשום,אמיתותיועללאדםלבוזמלמדת
ומתרחקלחברהשבזאדםשלמודללנעריםהציגהוא.בידיעהולאבאמונהנטועה

אףהוא.דמותהעלאיוםבכךתראהשלאחברהאין.אזרחיתאומשפחתיתחובהמכל

עלצורךאין."יודעשאיננוהיודע"שלהאידיאלמנחהאותם,בורותשללחייםמטיף

טענה"להפוךכיצדללמודרקיש,ידיעה-איעלללמדמנתעלבידיעהזהאתוספי
נטלאתאךעצמהעלהלוקחת,זוחשיבהדרךאםשאף,כך."לנפסדתניצחת

מימדוע,השאלהבעינהנותרתעדיין,ונחוצהרצויהחשיבהכדרךנתפסת,ההפרכה

?אדםמכלחכםבהשמחזיק

בהתחשב,גדולהבהצלחהזכהשסוקרטסלומרניתן,המשפטיהסיפורלסיכום
קולותשלקטןפעררק;האליםשלבסמכותםופגעהנועראתהשתיתשאכןבעובדה
?הפילוסופיהסיפורעםמהאך.חובהלכףמשפטואתהכריע

אתמצדיקהרואימחזה.טרגדיהולאהרואימחזההואהאפלטוניהמחזה
הגיבורשלמעשיו,לטרגדיהבניגוד.מיתוסלבנותדיכוזו;הגיבורשלהתנהגותו

איננוהגיבור.המקובלותהחברתיותלציפיותבניגודעומדיםהםאםאף,מבישיםאינם
,להטעותנולמוותניתןאל.תיגרעליהקוראאלא,באנושיותוומכירגאוותועלנענש

אדםעלהרואיכסיפורנכתבהוא.ככזהנכתבולאטרגיסיפוראינוסוקרטסשלסיפורו
סיפורים.המוותמןלפחדאףשחדלאדם,כאדםמגבלותיועללהתגברשהצליח
שללהתנהגותובלבדהצדקהבבחינתשהםמשום,מסוכניםסיפוריםהםהרואיים
דרךלעולםנבנהמיתוס.המוותמפניולפחדהרגיליםהאנשיםלחיישבז,הגיבור
סיפור.עצמםמהחייםגבוהערךוקידושאנושיתכחולשההמוותמןהפחדהצגת

עלמתגבראדם.כאדםעצמועללהתגברמהאדםשמבקש,דתיסיפורהואהרואי
אתהיטבלקרואכדאי.הרצויאתרקשחושף,הרואיבסיפורורקאךכאדםעצמו

מצוקתואתלהסתירשנועדוהגסותההסוואותאתלראותמנתעל,"פידון"הדיאלוג
האדםעל-הנוכחיהאתוסאתנבחןהבהאך.הקרבםהמוותלנוכחסוקרטסשל

באמצעותלהורגהוצאתוטרםידידיועםסוקרטסשלהאחרונהשיחתומתוארת"פידון"בדיאלוג15

.הנפשבהשארותידידיואתלשכנעסוקרטסשלבניסיונומתמקדהדיאלוגעיקר.ממיתשיקוי
עצמוסוקרטסואף,מקריתאיננהלמותוסמוךזוטענהעלדווקאלהגןבוחרשסוקרטסהעובדה
:הדיאלוגאתמסכםכשהואכךעלעומד
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האפלטוניבמחזההצדקהישהאם?מדוע.מותובמחיראףאשליהבכללהילחם

?באפולוגיהסוקרטסשלהבדיוניהסיפורמלבד,זהלציווי

שלאושרולביןוהצדקהאמתשביןזהותבאמצעותנבנהזהמיתוסאף,מיתוסככל
,מיתוסבאמצעותהנבנהאתוסהואוכזה,אנושיסיפורבכלהאחרונהההצדקה.האדם
אחרלחיפושאנושינימוקחייבההצדקהמשדההאלאתשסילקמי.האושרהיא

סוקרטסאמנם.עצמיתהרמוניההואהאנושיהנימוק.הצדקלמעןולמלחמההאמת
בהחלטהואאך,הבטחותיועבורכסףדורשאיננוואףדברללמדמתיימראיננו

רגעים,סוקרטסשלהקשיםרגעיועלמספראיננוהארוךהמחזה,לכן.אושרמבטיח
עליזהכתבונהמופיעהואביותרהקשיםברגעיואף.חייובדרךאמונתונתערערהבהם

מביטסוקרטסאתרואיםאיננו.בזוהרהכללפוגמיםלאאנושומצוקותהזמןשפגעי
מופיעתמידהוא.חשוכהבשדרהלבדוצועדאותורואיםאיננו,ילדיובעיניכואב
מצמא,הגוףממכאוביסובלסוקרטסאתרואיםאיננו.ארוכהלשיחהבידוזמנו,מעבר
איננו,כןאם,האושר.ושאלהלחקירהמשתוקקתכנשמהמופיעהואתמיד.מרעבאו

אושרבקפידהשבוחניםלפניאך.סוקרטסשלדמותודרךמבוטאאלאבמיליםמובטח
?והאמתהצדקדרךאתבדרכוסוקרטסרואהמדוע.והצדקהאמתעלנשאל,זה

כדרךמוצגחיצוניתמסמכותערךאואמתכללקבלהפרטיהאדםשלהסירוב
כערךהשוללתהפרטיתהחשיבהשלהקידושזהו.הצדקעלוהגנההאמתלחיפוש

.אלוהיתאמתפניעלאנושטעותשעדיפהההכרהאתבתוכהמקפלתזובחירה.עליון
יוכלכךשרקבהנחה,מוסכמהכלעלולערעראמתכללבחוןנקראהפרטיהאדם

?לאדםחיצוניתסמכותבהיעדרולצדקלאמתהמדדומהו.ולצדקלאמתנאמןלהיות

עםשלםשהאדםפירושהעצמיתהרמוניה?עצמיתהרמוניהומהי.העצמיתההרמוניה
אלא,האושראתמבטיחיםוהצדקהאמתלא.היוצרותהתהפכוולמעשה.עצמו

?בפרוטאגורסאובסוקרטסמדוברהאם.והצודקהאמיתיאתשקובעהואהאושר

המידהקנההואשהאדםשטועןמיביןההבדלמהו?ביניהםההבדל,בעצם,מהו
סופיסטהואפרוטאגורס?יודעשהואלדמותלאדםשאלשטועןמילביןלדברים

?וסוקרטס,וספקן

מושגיעללוותרמסרבשהואמפני,פילוסוףהואסוקרטס.פילוסוףהואסוקרטס

כדיבכךאיןאך,סוקרטסאףחושב,לדבריםהמידהקנההואהאדם.והצדקהאמת

חייב,לכךאי.(פרוטאגורסלעשותשמבקשכפי)ואמתצדקלביןשכנועביןלזהות
צדקלביןשכנועשביןההבחנהלשמירתעיקשמאבקדרךעצמולהגדירסוקרטס
אישילשיפוטלאדםהקוראתמורשתוזוהי.(בסופיסטיםעיקשמאבקדרך)ואמת

ששכלולאדםלונאהלא-אותםשתיארתיכפיהםהאלהשהדבריםמלאבפהלהכטיתאמנם"
כישנתבררמאחר,לזאתבדומהאוזאתהיאומשכנותיהןנשמותינובדברשהאמתאולם.בראשו
פאררבתשכן,זובאמונהלהסתכןוכדאי,להאמיןנאה,דומני,בכך-,אלמוות-בתהיאהנשמה
אניגםמאריךלכן.כאלהדיבוריםשלבקסמםנפשואתכביכוללהקסיםאדםוחייב,הסכנה
.85-86(בכרך,מ"תש)אפלטוןכהביאפלטון."כךכלרבזמןזהבסיפור
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לא,היטבנבנההדבר,כמיתוס.אמתלביןשכנועשביןהפעראחרתדירהתר,מתחדש
.לחיקוימודלהצגתדרךאלא,אפלטוןחוסךלאבהגםכיאם,ישירההטפהדרך

לביןשכנועביןלזהותשלא,מאידך,ונלחםחיצוניתסמכותלכל,מחד,שסירבהאיש
כיצד,לשאלהברורהתשובהלתבועיש,המסכותהורדתבליל,כעת,אך.ואמתצדק
עםזהיםשאינםוצדקאמתעללדברזאתועםהמיתוסבמרכזהאדםאתלמקםניתן

?שכנוע

אף,הביקורתיתהחשיבהשלבמבחןלעמודמתקשהכמיתוסטובשהיהשמהנראה

טעות)במרכזהאדםאתבמקמוטעהשסוקרטסאו.ייצגעצמהשלההאתוסאתאם
וצדקאמתביןלהבחיןבבקשושטעהאו(ומוסריותאפיסטמולוגיותהשלכותבעלת
.פתרוןולאבעיהסוקרטסלנומותיראלהמאפשרויותאחתככל.שכנועלבין

עלולאדםשלהפרטישיפוטוהרי,במרכזהאדםאתבמקמוטעהסוקרטסאם
אכןהפילוסופיהתולדות)ומחייבכללישיפוטהואהפרטיששיפוטולחשובלהטעותו
מדמהשאיננומיהואבאדםשהחכםללמדביקשסוקרטס.(זהמסוגבטעויותרצופות
ביחסחפוזהמסקנההסיקאםומה?טעהסוקרטסאםומה,יודעשאיננואתלדעת
?הפרטיהשיפוטשלבערך(ביקורתיתבלתי)בדבקותשהאמיןמכיוון,לעצמו

בנוגעוהטעהטעהסוקרטסאזי,שכנועעםמזוהיםלהיותחייביםוצדקאמתאם
המאמיןהאדםמןנבחנותישויותאינןוהצדקהאמת.הצדקעלוההגנההאמתלחיפוש

בושמאמיניםמההואוהצודק,אמיתישהואבושמאמיניםמההואהאמיתי.בהן
צדקוכלליאוניברסליותאמיתותשלאפשרותםאתפוסלזהאין.צודקשהוא

האמת.בהםמלהאמיןלהימנעיכולאיננוואדםאדםשכלכמילהבינןישאך,מחייבים

,מחד,(אנושלחכמתשבז)סוקרטסשללמורשתובניגוד,להיתפסאזיחייבים,והצדק
כמושגים,מאידך,(המיתוסבמרכזהאדםאתשהעמידכמי)למורשתוכהשלמהאך

.אנושיים
שלבמקרהלאאך,הגוללעליהשנסתםנדמהכמיתוסמתגלעתכשפילוסופיה

גווניהאתשינתההפילוסופיה.עצמההפילוסופיהשלהמיתוסהואסוקרטס.סוקרטס
,התחלפוסגנונות,וקרסועלועולםהשקפות:הבחינותמכלכמעטההיסטוריהבמהלך
שקריםאףולעתיםכשקריםהוצגואמיתות,וגוועוהתעצמוויכוחים,השתנונושאים

המחשבה.לחיקויכמודל,חבויכציווילעולםנותרסוקרטסאך.כאמיתותהוצגו

שלההמיתוסאתלמבחןלהעמידיכולהאיננהאמתוכלערךכללמבחןשהעמידה
תוכללאהדהעיןלכן.העולםכלמולאלהבודדההושבהאדםשובזהתמיד.עצמה
למלאמנתעללדעתעצמםהמדמיםשאננותאחרהתר,ונרדףזקןבאישלהבחיןשלא
כלעלמאייםכצלשיחהובכלפילוסופיטקסטבכלהואמצוי.הקדושהשליחותואת

.המקווההתוצאהוזוהשליחותזו"יודעשאינךלדעת".חפוזהמסקנה
דיוןהואזהשדיוןמפני,המשפטילדיוןאףחיוניתסוקרטסשלדמותואך

אחרבדיאלוג.(בפועללאלעולםשיאמרוויש)בפועלתמידלאאםגםבכוחפילוסופי
חינוךשהתחנךמיביןההבדלעלסוקרטסעומד,"תאיטיטוס"הדיאלוג,אפלטוןשל
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לתוךלדברלומד,סוקרטסטוען,הראשון.פילוסופיחינוךשהתחנךמילביןמשפטי
למסגרתלאעצמולהגביללאלומדשהאחרוןבעוד,ובנושאבזמןמוגבלתסיטואציה

לדיוןבניגוד,הפילוסופיבדיון,אחרותבמילים.'נושא6שללמסגרתולאזמןשל

בדרך,הואמשפטידיון,לכן.הדיוןמסגרתאתמגבילאיננובהכרעההצורך,המשפטי
חשובהבסיסיהסוקרטיהמסר,ואתעםיחד.בפועללאאךבכוחפילוסופידיון,כלל
מיהוא,סוקרטסמלמד,החכם.הפילוסופילדיוןמאשרפחותלאהמשפטילדיון

אךהמקובלתהדעהאתלקבלמסרבהחכםלכן,יודעשאיננואתלדעתמדמהשאיננו

לחשיבהבסיסיאתוס;לשיפוטיוביחסחשדןנותרותמידמקובלתשהיאמפניורק
ביקורתיתכערכאהלשמששמתחייבתמשפטיתחשיבהכלללוותשחייב,פילוסופית

.הצדקעלולהגנההאמתלגילויאמינה

:תאודורוסשיחולכןסוקרטסזאתמסבירכך16

והם,פנאי-דהיינו,שאמרתזהדברתמידנמצאפילוסופיםחינוךהמחונכים]אלהבידיבאשר"
אחדמדיוןעתהזהעברנושאנחנווכשם;בידםוכששעתם,בשלווהרעהועםאישמשיחים
להםהמזדמנתכשהחדשה,לבעיהמבעיההללוגםעובריםכך,לשלישיהגענווככרלמיקנהו
שלקיצורםאוואורכם.לנושאירעהדברהואוהלא,בהדניםשהיומזויותרלכםאתתמשוך
הנואמיםמדבריםזאתלעומת.האמתאתלהשיגיוכלואךאם-,כלללהםאיכפתלאהדברים

מהםנבצרוגם-בהםמאיצהשבשעוןהמיםנזילתהלא-בחיפזוןתמיד[המשפטבבית]
כשבידו,להצטמצםומכריחםגבםעלעומדדינםבעלאלא,שירצוענייןבכל.דבריםלהשמיע
אפלטוןכתביאפלטון."הדיבוראתלהרחיבלהםאסורלגדרםשמחוץהסעיפיםרשימת

.119(גכרך,ה"תשל)
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