


نقد الحضارة الغربّية )7(
)تاريخ اإلغريق بني القرنني اخلامس واألّول ق.م(



ّ
اإلخراج الفن

سيد علي مير حسين

الناشر

العتب�ة  العباسّية المقّدسة/ المركز اإلساليم للدراسات اإلستراتيجّية 

 الطبعة: األولی 2022م/ 1443هـ 

مة من قبل لجنة علمّية(
ّ
 جميع األبحاث الواردة في هذا الكتاب محك

ّ
)إن

  
/  ق.م ولواال خامسبين المرنين ال: تاريخ االغريك  الجزء السابعنمد الحضارة الغربية.     

المركز  العتبة العباسية الممدسة، : العراق، النجف-األولى.الطبعة -.مجموعة باحثين تأليف
 .2022هـ. =  1443، اإلسالمي للدراسات االستراتيجية

 (المشروع التأسيسي لعلم االستغراب)-.سم 24 ؛ : ايضاحيات مجلد    
 .يتضمن إرجاعات ببليوجرافية    
 9789922625560ردمن :     

 أ. العنوان. .لبل الميالد 1-5المرن --تاريخ--االغريك. 1
 

                              2022 .N37 DF221.2  LCC : 
DDC : 938 

 ودار مخطوطات العتبة العباسية الممدسةمركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة      
 فهرسة اثناء النشر

   
                                 

                                                                                                                                                                                         
                                                       

                              
 



نقد الحضارة الغربّية )7(
)تاريخ اإلغريق بني القرنني اخلامس واألّول ق.م(

مجموعة باحثين



       نقد الحضارة الغربية )7(  

)تاريخ اإلغريق بي�ن القرني�ن الخامس واألّول ق.م(

إشراف

د هاشم الميالني السيِّ

رئيس التحرير

الشيخ حسن الهادي

مدير التحرير العليم

د. محمد مرتىض

الهيئ�ة العلمّية
* أ.د. طالب عمران )سوريا(

* أ.د. إسماعيل مهنانا)الجزائر(

* أ.د. يوسف طباجة)لبن�ان(

هوّية الكتاب

* غيضان السيد علي

* عبد القادر بوعرفة

* محمد فيروزكوهي

* علي أكبر أحمدي أفرمجاني

* ياسر كمال مراد

* منذر حسن شباني

* جوزيف معلوف

* نبي�ل علي صالح

* فاطمة علي عّبود
* وائل سعيد

* محمد مرتىض
* نوال طيب

* منال إسماعيل مرعي
* حمدان العكله

* هىن محمد الجزر
* ديفيد ساكس

*  مروه محمد نبي�ل جريده

المشاركون في هذا الجزء

* أ.د. عادل الوشاني)تونس(

* أ.م.د. الشيخ حميد بارساني�ا )إيران(

* أ.د. رشيد العلوي)المغرب(



فهرس املحتويات

مة ................................................................................................................ 9 ـ مقدِّ

11 .............................................................................................................. ـ مدخل 

ـ  نقد فكرة األلوهّية يف العصر الّذهيب للفلسفة اليونانّي�ة؛ )سقراط ـ أفالطون ـ أرسطو(

23  ................................................................................................... غيضان السيد عيل 

ن�اص �ة التَّ لّقي وإمكانيَّ يبُّ موىس؛ بني سؤال التَّ ـ  أفالطون والنَّ

47  ................................................................................................... عبد القادر بوعرفة 

ـ  مسألة الشّر عند أفالطون؛  دحض الضرورة بوصفها عقبة أمام حركة العقل

71  ...................................................... محمد فريوزكوهي، عيل أكرب أحمدي أفرمجاين

غة واألسماء عند أفالطون ـ  فلسفة اللُّ

89  ....................................................................................................... يارس كامل مراد

ـ  النظرّية االجتماعّية يف فكر أفالطون؛ )قراءة نقدّية(

منذر حسن شباين.................................................................................................... 109 

ـ  العشق واجلمال يف فكر أفالطون

 125 .................................................................................................... جوزيف معلوف  

ٌة يف فلسفة اجلمال والفّن عند أفالطون ـ  قراءٌة نقديَّ

141  ...................................................................................................... فاطمة عيل عبُّود

عادة عند أفالطون ـ  الفضيلة والسَّ

وائل سعيد ..............................................................................................................   155

ـ  أفالطون: من الُمُثل إىل املعرفة

183  ........................................................................................................ محمد مرتىض 

فهرس المحتويات

* فاطمة علي عّبود
* وائل سعيد

* محمد مرتىض
* نوال طيب

* منال إسماعيل مرعي
* حمدان العكله

* هىن محمد الجزر
* ديفيد ساكس

*  مروه محمد نبي�ل جريده

* أ.د. عادل الوشاني)تونس(

* أ.م.د. الشيخ حميد بارساني�ا )إيران(

* أ.د. رشيد العلوي)المغرب(



ص من تأثري  األسطورة والدين؛ يف فلسفة أفالطون ة التخلُّ ـ  إشكاليَّ

نوال طيب................................................................................................................  217

ة عند أفالطون؛ )رؤية نقدّية( ـ  الصفات اإللهيَّ

233  ................................................................................................... غيضان السيد عيل

ة يف فلسفة أفالطون؛ )رؤية نقدّية( ـ  ثالوث الُمُثل الرئيسيَّ

منال إسامعيل مرعي ...............................................................................................  255

ـ  مقاربٌة نقدّيٌة ملفهوم الوجود وماهّيت�ه عند أفالطون

283  ........................................................................................................ حمدان العكله 

ة النّص السماوّي واالنفراد األفالطويّن �ة وخطيئتها األوىل؛ بني جزميَّ ـ النفس اإلنسانيَّ

301  ................................................................................................... هنى محمد الجزر 

ـ مغالطة يف جمهورّية أفالطون

 321 .......................................................................................................... ديفيد ساكس 

ياسة وفلسفة بن�اء الّدولة يف الفكر "األفالطويّن"؛ )مقاربة نقدّية للجمهورّية املثالّية( ـ  السِّ

337  ...................................................................................................... نبيل عيل صالح 

ـ  العدالة عند أفالطون 

منال إسامعيل مرعي................................................................................................. 385 

ـ  التعليم والرتبي�ة عند أفالطون؛ )دراسة نقدّية(

415  ...........................................................................................  مروه محمد نبيل جريده 

فهرس المحتوياتفهرس املحتويات





مة مقدِّ



للقّراء األعزّاء، أهداف هذا املرشوع واملعيار يف تقسيمه إىل  لقد بات واضحاً 

مراحل؛ إذ بدأنا من املرحلة األوىل التي غطّت اإلغريق قبل القرن التاسع قبل امليالد 

)صدرت يف جزأين؛ 1 و2(، ثم أتبعناها باملرحلة الثانية التي عملنا فيها عىل اإلغريق 

نقّدم  اليوم  قبل امليالد )األجزاء 3، 4، 5(، وها نحن  الثامن والخامس  القرنني  بني 

املرحلة الثالثة، والتي تغطّي معظم ما ُعرف الحًقا بأوروبا بني القرنني الخامس واألّول 

قبل امليالد )يف أجزاء أربعة: 6، 7، 8، 9(. 

باإلغريق، ثم أمتمنا هذا  ترتبط  السادس ملباحث تكميلّية  الجزء  ولقد خّصصنا 

وسقراط،  سقراطّية،  املاقبل  كالفلسفة  املتفرّقة؛  الفلسفّية  املباحث  ببعض  الجزء 

والفلسفات الرواقّية واألبيقوريّة، إضافة إىل ما ُعرف باملدارس السقراطّية الصغرى؛ 

بأرسطو،  الثامن  الجزء  اختّص  فيام  بأفالطون،  ا  خاصًّ جزءاً  السابع  الجزء  وجعلنا 

لنختم املرحلة بالجزء التاسع الذي سلّطنا فيه الضوء عىل صعود روما يف عرصيها، 

املليك والجمهوري؛ وأضفنا إليها بعض األبحاث املرتبطة بالشعوب التي احتكّت 

معها روما؛ كالقبائل الجرمانّية، وشعب »الكلت«.

والحقيقة، أنّنا فكّرنا مليًّا يف تحديد الفرتة الزمنّية التي ينبغي أن تغطّيها هذه املرحلة 

الثالثة؛ ولنئ كّنا غري مرتّددين يف جعل بدايتها القرن الخامس قبل امليالد، انطالًقا من 

حيث انتهينا يف املرحلة الثانية، إاّل أّن تحديد نهايتها كان موضع نقاش؛ لكن الرأي 

عام 27ق.م، كون  قبل امليالد، وتحديداً  األّول  القرن  النهاية هي  استقّر عىل جعل 

هذا التاريخ مّثل انطالق مرحلٍة جديدٍة يف طبيعة الحكم الروماين الذي سيهيمن عىل 

الغرب لفرتاٍت طويلٍة، ونعني به تحّول روما إىل إمرباطورية.

مة مقدِّ
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مدخل

يبقى أن نشري إىل قضّية فنّية، وهي ترتبط بضم أبحاث فلسفّية إىل الجزء السادس، والذي 

يتعلّق بإكامل بعض املباحث املرتبطة بتاريخ اإلغريق. والواقع أّن السبب يف ذلك يتعلّق 

فآثرنا  أفالطون وأرسطو يف جزأين مستقلّني،  بكلٍّ من  املتعلّقة  األبحاث  برغبتنا يف جعل 

هذه  أّن  باعتبار  التاسع،  الجزء  بدل  السادس  الجزء  يف  املتبّقية  الفلسفّية  األبحاث  جعل 

األبحاث وموضوعاتها أكرث التصاًقا بالفكر اإلغريقي منه بالفكر الروماين.

هذه  إنجاز  يف  ساهموا  الذين  الباحثني  لكّل  الّشكر  جزيل  نقّدم  أن  ننىس  ال  وأخرياً، 

يف  وطّيباً  واسعاً  صًدى  تلقى  والتي  النور،  السلسلة  هذه  أبرصت  ملا  لوالهم  إذ  املرحلة، 

األوساط العلمّية. والشكر األول واألخري لله سبحانه وتعاىل الذي يرعى هذا املرشوع بعينه 

التي ال تنام. والحمد لله رب العاملني.

املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجّية



مدخل

متثّل املرحلة الثالثة من هذا املرشوع، مرحلة التغّيات الكربى يف املشهد العام للعامل 

االنهاممات  يف  ثم  أواًل،  والعسكري  السيايس  القرار  مركز  يف  التحوالت  حيث  الغريب، 

الفكريّة تالياً.

وما مييّز هذه املرحلة أنّها شهدت صعود اإلمرباطوريّة املقدونيّة بعد الغزوات الواسعة 

التي شّنها اإلسكندر األكرب، والتي ما لبثت أن تفّككت بعد موته، وتقاسم قادة جيشه للرتكة 

الكبية التي خلّفها وراءه؛ ثم بعد ذلك يف صعود روما وتوّسعها.

أبحاث هذه املرحلة ستُظهر كم كان »ليفي سرتاوس« مصيباً يف  فإّن  أّي حال،  وعىل 

مارسها  التي  اإلقصاء  كون مامرسات  والتاريخ«، يف  »العرق  كتابه  التي عرضها يف  فكرته 

الغرب، ترتقي إىل زمن بعيد يف الثقافة الغربيّة، عندما كانت العصور القدمية تخلط كّل ما ال 

يشرتك مع الثقافة اليونانيّة )ومن بعد الثقافة اليونانيّة الرومانيّة( تحت اسم الرببري، لتستعمل 

»الحضارة الغربية«، فيام بعد، تعبي متوّحش يف املعنى ذاته.

 * * *

ُحكمت مقدونية من قبل الساللة األرغية، التي يرقى أقدم تاريخ موثّق لحكمها لنحو عام 

540ق.م، واستمرت بشكل فعيّل حتى وفاة اإلسكندر الثالث، وقد بلغت ذروة قّوتها يف 

عهدي فيليب الثاين واإلسكندر الثالث، حيث استطاع األّول فرض السيادة املقدونيّة عىل 

بالد اليونان، ومّهد من خالل حملٍة استطالعيٍّة لغزو الرشق، ولكّنه تويف قبل تحقيق ذلك، 

وخلفه اإلسكندر الثالث، الذي قام بدوره بتعزيز السيادة املقدونيّة عىل بالد اليونان قبل أن 

يتوّجه لغزو الرشق ويُهيمن عليه.

ترتبط  العسكريّة،  وغزواته  اإلسكندر  حياة  يف  الباحث  تعرتي  مهّمة  أسئلة  مثة  لكن 

جميع  تشمل  السيادة  تلك  كانت  وهل  السيادة.  تلك  فرض  عىل  ساعدت  التي  بالعوامل 

إنّها كانت سياسيّة وعسكريّة واقتصاديّة؟ وملاذا مل يستطع املقدونيون عرب  أم  الجوانب؟ 
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تاريخهم إنتاج ثقافٍة متّكنهم من فرض سيادٍة ثقافيٍّة عىل مناطق سيطرتهم؟ إذ بقيت الثقافة 

اإلغريقيّة هي املهيمنة عىل مقدونية حتى يف أوج قّوتها. 

وماذا عن الدين؟ فهل كان له دوٌر بارٌز يف مجريات األحداث، ال سيام وأّن املكتشفات 

األثريّة تُشي إىل تغلغل الديانات الرسيّة اليونانيّة يف مقدونية؟! أضف إىل ذلك، أّن سلوك 

اإلسكندر كان مثيًا لالستغراب، فقد كان يتقرّب آللهة البلدان التي يحتلّها، كام حصل يف 

مرص، بل ويف بابل أيضاً، ما يفرض السؤال التايل: هل كان تقّربه من آلهة هؤالء سعيًا من 

اإلسكندر لكسب موّدة شعوب تلك املناطق؟ أم كان يعترب أّن تلك التامثيل هي آلهة بالفعل 

إنّه كان يسعى لرتسيخ  أم  اإلغريق واملقدونيني؟  بأخرى- آللهة  أو  امتداًدا -بصورة  ومتثّل 

فكرة أنّه من ساللة اآللهة إلضفاء طابع األلوهيّة عىل نفسه تشبّهاً بهرقل مثاله األعىل؟ 

عندما  جيشه  قادة  يوبّخ  كان  اإلسكندر  أّن  من  املصادر  بعض  إليه  أشارت  عاّم  وماذا 

بابل نظرة استعالء واحتقار، وأنّه حمل عليهم وعىل أرسطو يف وصف  ينظرون إىل  كانوا 

هؤالء بالربابرة، فيام أنّهم ميلكون حضارًة تفوق حضارة اإلغريق وتسبقهم يف التقّدم بقرون 

التاريخ؟  تلك حقيقيّة يف  اإلسكندر  توبيخات  كانت  التايل: هل  السؤال  يثي  ما  عديدة؟! 

ترصيحاٍت  مجرّد  هي  أم  عنده،  راسخة  قناعة  من  تنطلق  كانت  هل  صّحتها  فرض  وعىل 

إعالميٍّة يُراد منها عدم استفزاز تلك الشعوب من خالل احتقارها واحتقار تاريخها؟ وعىل 

فرض صّحتها وقناعة اإلسكندر بها، فهل وقع اإلسكندر تحت تأثي الهيمنة الفكريّة واملعنويّة 

لتلك الحضارات، فبات املُحتّل أسياً؟

فرض  استطاعوا  وإن  املقدونيني  أّن  يُظهر  املعّمق  البحث  فإّن  أمر،  من  يكن  ومهام 

سيادتهم عىل بالد اليونان، ولكن تلك السيادة كانت سيادًة عسكريًّة وسياسيًّة واقتصاديًّة، يف 

مقابل بقاء الهيمنة الثقافيّة اإلغريقيّة عىل مقدونية. 

 * * *

لقد غلب عىل العرص الهللينستي الفوىض واالضطرابات السياسيّة واالجتامعيّة، وسيادة 

يبحثون  الناس  أخذ  حيث  والتوتّر،  بالقلق  النفوس  مألت  التي  الهّدامة  املنحرفة  األفكار 

عن الطأمنينة والهدوء. لكن املفارقة كانت يف التوّجه بهذه املهّمة نحو مذاهب من أمثال 

األبيقوريّة من خالل مذهبها األخالقي، والتي رأت أّن السعادة اإليجابيّة فوق قدرة البرش، 
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وقالت بطأمنينة نفسيّة سلبيّة تتمثّل يف الخلّو من اآلالم واملتاعب والتحّرر من املخاوف 

وحاالت القلق والهم، والتمتّع بكافة اللذات املمكنة. ومن ثمَّ جعل األبيقوريون من اللذة 

باّدعاء  الدين والعلم  للقيم. لقد رفض هؤالء  الخي األسمى وغايًة للحياة ومعياراً  الحسيّة 

أنّهام يجلبان الهّم والغّم والخوف والقلق والتوتّر، وذلك عىل خالف الرؤى، وعىل خالف 

الفطرة السليمة، التي تسود قدميًا وحديثًا وترى يف الدين مصدر عزاء وخالص، ويف العلم 

سببًا للتقّدم والرفاهيّة. لقد وقع األبيقوريون يف مقتل عندما حرصوا اهتاممهم مبا هو باطنّي 

انسحابًا  الحياتيّة  األنشطة  كافة  من  ينسحبون  جعلهم  ما  الخارجيّة،  بالظروف  واستخّفوا 

ت األخالق  يقيض عىل طموح اإلنسان ويسلبه الحيويّة التي ال تستقيم بغيها حياة. كام عربَّ

ا للنفع والفائدة  األبيقوريّة عن نزعٍة نفعيٍّة واضحٍة، فلم تنشد األبيقوريّة الفضيلة لذاتها، وإنَّ

التي تعود من ورائها، فأباحت الظّلم وعصيان القوانني متى حّقق هذا األمر منفعًة، وتم قرص 

األخالقيّة عىل الفائدة الدنيويّة وعدم ربطها بثواب أخروي، فال حياة أخرويّة وال معاد فيها.

 * * *

التفكي  كان  حيث  تحّول،  نقطة  السقراطّي  السفسطايّئ  الجدل  مرحلة  تعّد  فلسفياً، 

ورغم  ومآله.  وطبيعته  العامل  أصل  حول  خصوًصا  الطبيعة،  نطاق  حول  متمركزًا  الفلسفّي 

أّن اإلنسان كان دامئًا هو األصل يف كّل مراحل الحراك والنشاط النبوي، فقد كان اإلنسان 

مهّمًشا مع الفالسفة الطبيعيني؛ لكن التحّول الذي حصل بدأ مع الحركة السفسطائيّة، التي 

حّولت اإلنسان إىل مصدر القول أو الخطاب، ومعياريّة الحقيقة إن ُوجدت، فجاء مرشوع 

سقراط الفلسفي مهتامًّ هو اآلخر باإلنسان. لكن يختلفان يف مسألة الحقيقة، فالسفسطائيّة 

أعطت مركزيًّة للعبارة أي للدال، ما يعني أّن الحقيقة مهّمشٌة وتابعٌة، يف حني سقراط أعطى 

املركزيّة للحقيقة بوصفها كيانًا كليًّا موجوًدا يف الخارج، وكذلك داخل فطرة اإلنسان.

يف  دامئًا  املشكلة  لكن  اإلنسان،  إىل  املركزيّة  حّوال  قد  مًعا  فهام  اختالفهام،  ورغم 

الفلسفات املتمركزة حول اإلنسان تتمثّل يف مصدر هذه املركزيّة، ما من شأنه أن يقع فكر 

التمركز حول اإلنسان يف مفارقة املركز وتفكيكه يف اآلن نفسه، فعندما نتمركز حول الذات 

سنتساءل عن منح اإلنسان املركز؟ وهنا قد نجد إجابتني، هام: إّما اإلله، أو الطبيعة. وهكذا 

سنتحّول إىل مركزيّة اإلله أو الطبيعة، ما سيجعل هيومانيّة سقراط والسفسطائيّة محّل نقد.



نقد الحضارة الغربّية )7( )تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م(14

السؤال عند  بـ»منهج  ما مُيكن وسمه  فلسفة سقراط، هو  مقاربته يف  ما ميكن  أهّم  إّن 

ومريديه  تالمذته  منقوالت  من  السقراطيّة  الفلسفة  عن  إلينا  وصل  ما  ضوء  يف  سقراط« 

املؤيّدين، ال سياّم أفالطون وأنتستينس، وعن خصومه ونّقاده سيّام شاعر الكوميديا الساخرة 

أرستوفانس. 

إّن مقاربة سقراط، تستهدف مقابلة أسلوب تفلسفه ومقارنته مع من يوصفون بأنّهم خصومه 

املفرتقني عنه من الفالسفة السفسطائيني، إلظهار حدود هذا االفرتاق وأسبابه ومحصوله، 

وذلك يف سبيل مقاربة ورسم صورة مختلفة عن تلك الشائعة عن سقراط ومنهجه، مقاربة 

تكون أقرب إىل الواقعيّة واملوضوعية منها إىل املديح والتكرار، فنتساءل حقيقة عاّم استقّر 

يف األذهان عن صورة لسقراط خطّها ذراع أفالطون وأسطرها ُحسن بيانه وشيوع فلسفته. 

من هنا، نجد مرشوعيّة السؤال حول الحّد الذي يسمح لنا بوصف سقراط بأنّه كان فيلسوفاً 

ا رجل الحقيقة واملُنافح  لالختالف عن دارج أفكار زمانه وثقافة مدينته؟ وملاذا؟ وهل كان حقًّ

عنها يف زمن تسفيهها وتحويلها سبيالً للعيش والرتزّق؟ وهل لدى سقراط، ما يستحّق أن يوصف 

بـ»منهج يف السؤال«، وما درج عليه الباحثون من توصيف منهجه وأنّه يعتمد عىل التهّكم والتوليد؟ 

أم كان الّسؤال إجراًء ووسيلًة لغاية اقتضتها رضورات وشقاقات السياسة بني املواطنني والفالسفة 

والخطباء يف أثينا؟ وأخياً: هل حّقق سقراط، بأسلوب تفلسفه، مقصود منهجه يف بلوغ ثبات 

املفاهيم وبراء الحقيقة؟ أم إنّه أخفق يف بلوغ الهدف الذي جعله مراَم فلسفته؟  

 * * *

التّأمل واملراجعة  ويستدعي  الفكرّي،  الَجدل  يثُي  أفالطون  زاَل  ما  نفسه،  السياق  ويف 

النقديّة فيام أعطاه من أفكاٍر وطروحات فلسفيّة وسياسيّة، حوَل كثيٍ من القضايا واملفاهيم 

التي متسُّ أصل الوجود البرشي عىل هذه البسيطة.

لقد سعت أبحاث هذه املرحلة اىل إعطاء صورٍة إجامليٍّة، بنظرٍة نقديٍّة، حول ما قّدمه لنا 

أفالطون يف مجال نظريّة املعرفة، واإللهيات، والسياسة، وفلسفة بناء الدولة. وقد كان للفلسفة 

السياسية يف فكر أفالطون حّصٌة ال بأس بها؛ ألنّها كانت الهاجس الرئيس ألفالطون، رغم كّل 

حضوره الفلسفّي يف مجاالت أخرى، تأثّراً مبا وقع عىل أستاذه، سقراط، من ظلم، اعترب أّن 

سببه األساس هو النظام السيايس القائم. بل إنّنا ال نبتعد عّمن قال إّن السياسة كانت السبب 
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الرئيس، أو أحد أسباب دخول أفالطون لعامل الفلسفة. عىل أّن تناول الفلسفة السياسيّة عند 

أفالطون ال يستقيم دون مقاربة مفهوم العدالة واألخالق، وأنواع الحكومات وأنظمة الحكم، 

يتقّوم  قوي وضخم،  كهيكل  والشعب  املجتمع  قضايا  مقاربة  وكذلك  الدولة،  قيام  وأُسس 

بالفرد-املواطن، ورضورة تربيته عىل األخالِق والعدالة ليكون صورًة مصّغرًة عن الدولة املثاليّة 

املنشودة، وهذا يحتم البحث يف الطبقات االجتامعيّة، وتأثيها عىل الّسياسة.

األخالقيّة  مرجعيّته  عىل  تستند  أفالطون  عند  السيايس  التفكي  فلسفة  أّن  الواضح  من 

املثاليّة )نظرية املثل واالستذكار( والتي شّكلت خلفيّة ذهنيّة وعمليّة محرِّكة عنده، بقيت 

حارضًة يف تفكيه وسلوكه ونتاجاته وأعامله حتى آخر لحظة يف حياته االجتامعيّة والسياسيّة،  

فأّي نقٍد أو مراجعة فكريّة ألفالطون، ينبغي أن تأخذ بعني االعتبار املعطى املعريّف السابق 

الذي كان جوهَر فكره ومحور رؤيته الفلسفيّة والوجوديّة، رغم كّل الهنات والعرثات التي 

لنا  يقّدم  قابلٍة لإلثبات، أو عىل األقل، مل  أنّها كانت غي  اعرتت نظريّته يف املثل، أهّمها 

أفالطون األدلّة عليها.

بناء منظومٍة سياسيٍّة متكاملٍة،  أفالطون كانت جاّدًة يف  أّن محاوالت  اإلنكار  ال ميكن 

الفاضلة  واملدينة  املثايل  باملجتمع  تنتهي  مثاليّة،  سياسيّة  لدولة  معياريٍّة  صورٍة  وتقديم 

أنّه  إاّل  السياسيّة-  -التي اعتربها أهم املداخل ومتثُل رؤيته  العدالة واألخالق  القامئة عىل 

ميكن مالحظة التناقض واملغاالة يف بعض آرائه وطروحاته السياسيّة واألخالقيّة، ال سيام 

ما يتعلّق منها ببناء الفرد وتربيته عىل معايي تربويّة وأخالقيّة وعمليّة، وهي تتناقض مع فطرة 

والقوى  الشهوات  بقمع  وطالَب  املاّدة  أفالطون  رفَض  جهٍة،  فمن  وجوده؛  وجوهر  الفرد 

الغرائزيّة والغضبيّة، واعتربها مصدراً لكّل رش، ومانعاً لوصول هذا الفرد إىل املعرفة الكاملة، 

متجاهالً أّن اإلنسان ال يكون فاعالً ومنتجاً إال بتوازن املادة والروح فيه، ومن جهة أخرى 

نجده يصطّف مع الداعني إىل إباحة االتّصال الجنيّس واملثليّة الجنسيّة أو طقوس الزواج 

املنصوص عليها أساساً يف أخالقيّة الدولة األفالطونيّة والقامئة عىل زواج الشيوع أو زواج 

املشاركة، والتي يبدو أنّه عدل عنها يف أواخر حياته.!!.

مهام يكن من أمر، فإّن القارئ ألفالطون يلحظ جيّداً القواعد الصارمة واملمنهجة التي 

يتّبعها لتحقيق الغاية التي يرجوها منها، والتي تعّد مخالفة للقواعد التي يرسمها يف الوقت 

نفسه، وهو ما قد يصيب القارئ بخيبة أمل. 
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بالرتبية  يتعلّق  ما  سيام  وال  أفالطون،  فلسفة  أغلب  يغلّف  التناقض  من  الّنمط  هذا  إّن 

والتعليم، بوساطة املراحل التي يقرتحها لكّل فئة من فئات املجتمع عىل حده، وبوسائل 

للتعليم التي ميكننا أن نقف عليها يف محاوراته، واألهداف املثاليّة التي يرجوها منهام. وهو 

ما أثَر سلباً عىل الصعيد الفردي، واالجتامعي، وأّدى إىل رشخ واضح يف نظامه الرتبوي 

بني النظريّة والتطبيق، وجعل منه شخصاً انتقائياً وديكتاتورياً تقوم أفكاره عىل مبادئ تحسني 

النسل، وعىل إعالء الفعل العقيّل عىل الفعل العميل، وعىل أهميّة اتّباع القوانني والتمّسك 

باملجتمعات أكرث من االهتامم بإعداد الفرد من أجل الوصول إىل مثال اإلنسان، ومن ثم من 

أجل تنظيم املدينة واإلنسانيّة.

يف مباحث اإللهيات، اهتم أفالطون مببحث األلوهيّة اهتامًما فائًقا، وأفرد له مساحات 

الّديانة  يف  سائًدا  كان  عاّم  نزهته  بصفات  اإلله  وصف  عىل  وحرص  محاوراته،  يف  كبية 

الشعبيّة اليونانيّة من تجسيد وتشبيه، حيث أصبح صورًة خالصًة من املادة أو من عامل الظن، 

وكان هذا نتيجة تأثّر أفالطون مبا وصلت إليه األمم املتحّضة املحيطة ببالد اليونان حينذاك 

فيام يخص مبحث األلوهيّة، واستفادته من الصفات اإللهيّة التي وصف بها حكامء الرّشق 

القديم آلهتهم، فقال باإلله املوجود الكامل الخّي املعتني بالكون، فهو جميل، وحكيم، 

من  ورثه  مام  التخلّص  يستطع  مل  ذلك  مع  أفالطون  لكنَّ  املحامد.  لكّل  وجامع  وعامل، 

أساطي كانت سائدًة يف الّديانة الشعبيّة اليونانيّة، فقال باإلله الصانع ال الخالق، وذهب إىل 

القول بتعّدد اآللهة وليس اإلله الواحد، وأنَّ اإلله ال يصدر عنه الرّش وال يستطيع أن مينعه 

بشكل تام فهو فوق مقدرته، وقال بعجز اإلله التام أمام فكريت القدر والضورة. 

لغويّة،  مباحث  إرهاصات  بسهولة  نجد  فإنّنا  باللغة،  االهتامم  عن  أفالطون  يبتعد  ومل 

تحّولت يف العرص الحديث، إىل مذاهب شتّى يف اللسانيات وفلسفة اللغة. من هنا، فإّن 

هذه األبحاث مل تغفل عن مقاربة مسألة اللغة عند أفالطون، وتبيان رأيه يف نشأتها وقدرتها 

عىل تأدية وظائفها بوصفها وسيلًة للتواصل واملعرفة. ورغم أّن إحدى السامت األساسيّة 

يستبعد اإلجامع واالتّفاق عىل عمليّة وضع  أّن أفالطون  إاّل  لغوّي،  أنَّه كائن  لإلنسان هي 

الطبيعة  تحايك  واألسامء  األحرف  أّن  ترى  التي  املحاكاة  نظريّة  إىل  ويُرجعها  األسامء، 

األّولية  األْصل-األسامء  إىل  )الثانوية(  الَفرعيّة  الكلامت  كّل  يرّد  لذلك  لألشياء،  الجوهريّة 

وهنا  االشتقاق،  عمليّة  عليه  تعتمد  الذي  اللُّغوي(  )األْصل  الجذر  أو  الثابت  تُشّكل  التي 

ياُلحظ التاّمهي بني نظريّة أفالطون اللغوية ونظريّته يف الوجود واملعرفة، من حيث التمييز 
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بني الثابت واملتغّي ورّد الوجود إىل مبادئ أّوليّة ثابتة. وال يغفل أفالطون عن العالقة التي 

تربط بني االسم واليشء عىل اعتبار أّن اليشء ميتلك أسبقيّة أنطولوجيّة عىل االسم، كام 

أّن االسم يُشّكل انعكاساً لغوياً لليشء، إاّل أّن معرفة االسامء ال تعني عن معرفة األشياء؛ لذا 

يتوّجب عىل املرء التوّجه إىل األشياء ذاتها من أجل معرفتها، وهذا يطرح من جانب آخر 

الكلمة-االسم  للحقيقة، وهناك مسافة بني  انعكاساً  اللغة  تَُعدُّ  بالحقيقة، حيث  اللغة  عالقة 

واليشء ال ميكن عبورها.

من املؤكَّد أنَّ اليونانيني كانوا أوَّل َمْن أثار االهتامم بالظَّاهرة الجامليَّة، وهم أيضاً أوَّل َمْن 

بدأ بوضع أسٍس حقيقيٍَّة ملعرفة ماهيَّة الجامل، وسواٌء أكان الجميل هو النَّافع أو املنسجم 

أو املثي للعواطف واللَّذات الجامليَّة، فإنَّ كلَّ تلك النَّظريات تلتقي يف نقطٍة واحدٍة وهي 

أنَّ الجامل يرتبط باإلنسان بوصفه ذاتاً جامليًَّة يتذوَّق الفنَّ ويتأثَّر به.

من هنا، كان ال بّد من مقاربة الجامل عند أفالطون، مقاربًة نقديًّة، وربطاً به كان ال بدَّ من 

مقاربة موضوعي الفنِّ والحبِّ أيضاً. أوالً؛ ألنَّ الفنَّ هو املعربِّ األفضل عن الجامل، وثانياً؛ 

نحايك  أن  نستطيع  أفالطون،  وفق   ، بالفنِّ ألنَّنا  وثالثاً؛  ومبلورها،  الجامل  قيمة  ألنَّه حامل 

إذ كلَّام اقرتب  ابتكره أفالطون؛  الذي  ات يف عامل املُثُل  بالذَّ أو الجامل  الجامل األسمى 

الفضيلة  نحو  يرشدنا  الذي  املثايلِّ  الجامل  من  اقرتب  كلَّام  الحقيقة  من  الواقعيُّ  الجامل 

والخي واألخالق الفاضلة.

فبالحبِّ  املُثُل،  املاديِّ إىل عامل  العامل  انتقاله من  الفنَّان يف  معراج  فهو   ، الحبُّ ا  أمَّ  

الرُّوحيِّ  والجامل  الواقع  يف  الجامل  بني  الحقيقيَّة  النَّقلة  يحقِّق  أن  الفنَّان  يستطيع  وحده 

به نحو الجامل  الجميل، ويستطيع أن يسمو  يعاين  الفنَّان فقط، بل كلُّ من  املثايلِّ، ليس 

الكيلِّ املطلق؛ ألنَّ الحبَّ حاجٌة دامئٌة لالكتامل، فهو عاطفٌة تبحث بشوٍق أبديٍّ عامَّ يحقِّق 

الكامل املنسجم املتعايل عن الواقع.

 * * *

يدفعنا إىل  والعرقي،  الثقايف  التفّوق  استندت إىل  التي  الفلسفة األرسطيّة  الّنظر يف  إّن 

مراجعة خلفيّة العالقة اليونانيّة مع بالد فارس، والتي متيّزت بخوفها الّشديد من أن يُستعبد 

اليونانيون يف ظلّهم رغم أّن  فارس كانت إمرباطوريًّة عظيمًة يف العامل القديم، فقد انترص 

ببناء  وقاموا  الوقت،  ذلك  يف  دولة  أكرب  وهي  ضّدها،  عديدة  معارك  يف  القدماء  اإلغريق 
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مجموعة من األساطي الوطنيّة عىل أساس تلك االنتصارات، كانت يف حّد ذاتها رضوريّة 

وممكنة، ملحو إمكانيّة الهزمية وتوطيد قيم السيطرة والتفّوق اليوناين، وقد ساندتها الفلسفة 

األرسطيّة باختالقها وعيًا آخر، ميّجد االستعباد والرّق والعنرصيّة، ويوصف بالعقالنيّة، وإن 

اتّسمت هذه »العقالنيّة« بأنّها تصف كّل األجانب عىل أنّهم برابرة.  

يف الواقع، إّن الحديث عن أرسطو والعبوديّة الطبيعيّة يُظهر الرؤية األيديولوجيّة ألرسطو 

وصف  يف  النظر  إعادة  يقتيض  عاديّة،  ليست  حالة  دراسة  كونه  من  الرق،  دراسة  ضمن 

بأّن  أنّه أيديولوجّي يف طبيعته، فعلينا أن نظهر اعتقاده  الطبيعيّة بدقّة عىل  أرسطو للعبودية 

غي اليونانيني كانوا طبيعيني. وتبيني ما إذا كان العرص األرسطي فيه عبوديّة، وأّن أرسطو يف 

حّد ذاته عاش يف مجتمع ُعبودّي، وهل كانت العبوديّة طوعيّة عىل حّد تعبي ايتيان البويتي 

)Etienne de la Boétie(  أمرًا مقبواًل؟ 

وما يؤخذ عىل أرسطو يف قضيّة العبوديّة واالستعالء اإلغريقّي، يُؤخذ عليه أيًضا يف قضايا 

تُصّنف اليوم ضمن حقوق اإلنسان: كموقفه من املرأة، وأرسى الحروب، وما إىل ذلك.

وليس بعيداً عن ذلك، حاولنا إلقاء الّضوء عىل فلسفة أخالق الفرد عند أرسطو، ال سيام 

فيام يتعلّق مبفهومها واألسس التي بُنيت عليها، وعالقتها مبفهوم السعادة ونظريّة الفضيلة 

سبيل  يف  رذيلتني"  بني  وسط  "الفضيلة  األرسطيّة  املعادلة  عىل  والوقوف  جهة،  من  عنده 

استعراض اإلشكاليات والصعوبات التي واجهتها من جهة أخرى، وصوالً إىل اإلشكاليات 

التي تعرّضت لها فلسفة أرسطو األخالقيّة ككل، ليغدو التّساؤل بعد ذلك عن إمكانيّة وجود 

إنسان فاضل عند أرسطو.

ومل تكن اإللهيات األرسطيّة أفضل حااًل، فقد ظهر اإلله األرسطي يف نظريّة املحرّك 

األّول الذي ال يتحرّك، إلهاً خاليًا من الصفات الكامليّة.

ويف نظريّة املعرفة، فقد كانت نظريّة املثل والنقد األرسطي لها، من اإلشكاليات التي 

األستاذ  ما بني  بدايتها؛ ألنّها موضوع خالٍف جوهريٍّ  منذ  اليونانيّة  الفلسفة  تاريخ  شغلت 

والتلميذ الذي حاول بنقده الثورة عىل أفكار أفالطون، وتأسيس فلسفٍة مغايرٍة لفلسفته يف 

املنهج واألسلوب، وهذا ما تؤكّده الغالبيّة العظمى من مؤلّفات تاريخ الفلسفة، دون التطرّق 

إالّ فيام ندر إىل األسباب الحقيقيّة الكامنة خلف هذا الّنقد الرشس للمثل.

التزامه  مدى  وإبراز  والتحليل،  للنقد  املثل  لنظريّة  أرسطو  نقد  إخضاع  هنا  حاولنا  لقد 
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باملوضوعيّة وقواعد الصّحة والبطالن أثناء نقده، هذا الّنقد الذي أوقعه يف التناقض والكثي 

من املشكالت الفلسفيّة أثناء رحلة بناء فلسفته، وأهّمها إشكاليّة العالقة بني الكيّل والجزيئ 

التي بدأ فيها فيلسوف اسطاغي برهانياً كرجل منطق وانتهى مثالياً يف تأكيده أولويّة املوجود 

امليتافيزيقي املطلق، كام يكشف منهجه يف البحث، إذ انتقل برتاتب هرمّي من املحسوس 

)ال وجود إالّ للجزيئ( إىل املعقول )ال علم إالّ بالكيل( ليصل يف نهاية املطاف إىل املفارق 

)املحرك األول الالمتحرك( الذي عّده موضوع العلم وغايته الحقيقيّة؛ فيعود هنا أفالطونياً.

وعىل أّي حال، فإنّنا ال نجايف الحقيقة إن قلنا إّن أرسطو كان أّول من زرع بذور املنهج 

املادّي بطريقة أو بأخرى، يف الفكر الفلسفي. وهكذا وقع الفكر الفلسفي، لقرون الحقة، 

بني سندان مثاليّة مفرطة عند افالطون، ومطرقة أرسطو املادية.

ويف الفلسفة الطبيعيّة، تتقّوم فلسفة الطبيعة عند أرسطو وتأّمالته يف فيزيائها، وما تستتبعه 

هذه التأّمالت، التي يبدأها أرسطو من مقّدمات استقرائيّة، من قوٍل بخصوص كوزمولوجيا 

الكون الذي يشّكل للطبيعة علّتها أو ما وراءها، من سلسلة من الحوامل املقصود الفصل 

بخصوصها، والتي أخّصها وأعرسها عىل القطع الواثق، هي مقولتا الزمان واملكان.

الطبيعة، ضمن حدوده املتاحة، عن اآلثار املا قبل أرسطيّة  البحث يف فلسفة  يتقىص 

يف تفكي وإرث أرسطو املختّص مبشكلة ثنائيّة املكان والزمان، سيّام تلك اآلثار والرتاث 

الذي حفظه لنا تاريخ الفلسفة اليونانيّة عن شيوخ املدرسة األيلية.

وقد استخلصنا معنى املكان والزمان الكوزمولوجيني يف طبيعيات أرسطو انطالقاً مام 

الثنائيّة  معنى  تفسي  محاولة  مع  الالمطلقني،  أو  الواقعيني  والزمان  املكان  دعوته  مُيكن 

الزمكانيّة عند أرسطو.

التي  النتائج  وتضادات  املنهجيّة  بالتناقضات  دعوته  ما مُيكن  اختزال  إىل  وقد خلصنا 

تظهر يف فيزياء السامع الطبيعي عند أرسطو بخصوص إشكاليّة املكان والزمان، وثنائيّتيهام.

 * * *

ما تقّدم، ميثل مضمون األجزاء الثالثة من هذه املرحلة )8،7،6(، أّما الجزء الرابع )9(، 

فقد تّم تخصيصه للمرحلة الرومانيّة.

ومن الطبيعي، يف معالجة املرحلة الرومانيّة يف عهديها املليك والجمهوري، أن نقارب 

مفهوم القانون الروماين من حيث ماهيّته، ال سيام وأنّه يُعّد، إىل اليوم، مفخرة الغرب، وما 
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زال يُدرس حتى يومنا هذا، يف الجامعات. وقد تركّز النقد لهذا القانون عىل تبيان مواضع 

القسوة  مواضع  بيان  كذلك  العام،  الروماين  القانون  فروع  والالعدل يف  والّضعف  القسوة 

والضعف والالعدل يف فروع القانون الروماين الخاص.

 * * *

ومن جهة ثانية، تعّد دراسة الحياة الدينيّة ألّي شعب من الشعوب من الّدراسات املهّمة، 

والتي ميكن من خاللها التعرّف عىل مستوى تفكيهم، ومدى تطّورهم الحضاري والروحي، 

فالدين مركز اهتامم اإلنسان ومحور تفكيه وتنظيم مجتمعه.

احتّل املكانة  الرومان  كافّة، وعند  القدمية  الشعوب  مهّمًة عند  الدين مكانًة  احتّل  لقد 

األسمى الرتباطه بحياتهم اليومية، فكانت اآللهة هي املسؤولة عن كّل يشء، فهي الراعية 

والحامية واملانحة واملدّمرة واملسبّبة لألعاصي واملرسلة للرياح القويّة، وكان عىل الشعب 

الشدائد،  عند  إليها  واللجوء  املعابد  وبناء  لها،  الدينيّة  الشعائر  وإقامة  تامًة،  طاعًة  طاعتها 

واألجداد،  واألباطرة،  واألبطال  العظامء،  قّدس  كام  الطبيعة،  قوى  عبد  القديم  فالروماين 

وقّدم لهم النذور والقرابني، وبهذا مل يخرج الرومان عاّم كان سائداً يف بالد اإلغريق، من 

تصوير لاللهة، وتزاوجهم، وغضبهم ورضاهم، وزرع الشقاق والحروب بني بني البرش، تبًعا 

الختالف اآللهة بني بعضهم البعض.

 * * *

لقد اتّسمت الحياة الرومانيّة بالقسوة، وهذا أمٌر طبيعيٌّ يف مجتمع مترّس عىل الحروب، 

العميل،  العقل  إىل  الروماين  الفكر  يتّجه  أن  يف  غرابة  فال  النفعيّة.  عقليّته  عىل  وهيمنت 

الوجود  مبباحث  يرتبط  وما  األنطولوجيّة  املباحث  عن  االبتعاد  اإلمكان  قدر  محاواًل 

واملعرفة، والعلوم العقليّة املجرّدة؛ إذ مل يكن العقل الروماين يألف التجريد، مضافًا إىل 

ذلك، محاوالت الرومان بناء ثقافٍة خاصٍة بهم تبتعد عن هيمنة الفكر والفلسفة اإلغريقيني، 

وهي السمة الرئيس للمرحلة الهللينستيّة، وهم يعلمون أنّهم لن يستطيعوا مضاهاة اإلغريق 

يف هذه الفنون.

 * * *

عىل أّن عقدة النقص هذه من اإلغريق، مل تقترص عىل العقل الفلسفي، فقد امتّدت اىل 

األدب أيًضا، ورمبا حاول الرومان الرتكيز عىل اآلداب والفنون يف محاولة تعويضيّة، إاّل أّن 



21 مدخل

الّنظر إىل اإلغريق، ومحاوالت مضاهاتهم مل يسلم منها األدب أيًضا، ولعّل أوضح تعبي 

عن هذا األمر، هو كتاب االنياده التي دّونها فرجيل، إذ إّن رسديات أسباب كتابتها مل تخرج 

عن منطق: فليكن لنا ملحمة كام لهم ملحمة، يف إشارة إىل االلياذة التي كتبها هوميوس.

 * * *

والقادة  والساسة،  الحّكام،  بني  سواء  حّد  عىل  فهي  الرومانية،  السياسيّة  الحياة  أما 

العسكريني، بل وزوجاتهم أيًضا، فهي حياة مليئة بالخداع، والتآمر، واالغتياالت، والخيانة. 

ولعّل النموذج الصارخ يف هذا األمر هو عقلهم املفّكر، واملنظّر األعظم يف الفكر السيايس 

الروماين، وأعني به شيرشون، تلك الشخصيّة املليئة بالتناقضات، لناحية الرشخ الهائل بني 

النظريّة والتطبيق، بني الحرص عىل التنظي األخالقي، واملامرسة السياسيّة املليئة بالخداع 

واملؤامرات.

 * * *

العالقات يف  تلك  وأثر  أفراده  بني  تربط  التي  العالقات  معرفة  املجتمع  تتطلّب وحدة 

وثقافات  منوَّعة،  ورشائع  وأمم  وقبائل  شعوب  عىل  يشتمل  اإلنسايّن  فاملجتمع  تكوينه. 

وحضارات، لها عاداتُها وتقاليُدها وأعرافها املتاميزة حتى داخل الحضارة الواحدة. إضافة 

إىل أّن حياة البرش تتضّمن الكثي من الحقائق املؤثّرة يف رشيط األحداث التاريخيّة، وإذا 

تكون  الحضارة  هذه  فإّن  األخرى،  البرشيّة  املجموعات  تجذب  أن  ما  استطاعت حضارة 

غنيّة، ولها القدرة عىل التفاعل مع اآلخر، وهذا ما حدث لإلمرباطوريّة الرومانيّة نهاية العصور 

القدمية، إذ جذبت حضارتها قوى خارجيّة تفاعلت عىل أرضها، فام حدث هو  التاريخيّة 

ليصبحوا  الرومانيّة  اإلمرباطوريّة  مكونات  وباقي  الجرمانيّة  القبائل  بني  متبادل  وتأثّر  تأثي 

متشاركني يف بناء حضارٍة جديدٍة.

فالخطر الجرمايّن، الذي صّوره الرومان، كمظهر مستمر لقرون عّدة، تحّدث عنه املؤّرخ 

الرومايّن تاكيتوس عام 98م، وبقي موضوع الجرمان مسألة املسائل حتى زوال اإلمرباطوريّة 

الرومانيّة يف الغرب عىل يد الجرمان، ما يؤكّد حجم التأثي املتبادل بني الطرفني، ما حتّم 

أصبحوا  وكيف  )750-1ق.م(،  األعوام  خالل  الجرمانيّة  القبائل  تحرّكات  حول  البحث 

العنرص البرشّي األسايّس يف صنع الحضارة األوروبيّة يف العصور الوسطى. عىل أنّه ال ميكن 

املتوحشني  الرومان بصورة  التي صّورها  القبائل  الغربيّة حول بعض  الروايات  إىل  الركون 



نقد الحضارة الغربّية )7( )تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م(22

الذين يشّكلون خطرًا عىل »الحضارة«؛ إذ إّن »وحشنة« اآلخر هو صفة ظلّت مالزمًة لألدبيات 

الغربيّة يف توصيف الشعوب التي تسعى الستعامرها، ومصطلح االنتداب الذي أستعمل يف 

النصف األّول من القرن املايض ليس ببعيد، إذ سعى هذا املصطلح )االنتداب( لإليحاء بأّن 

هذه الشعوب ال تصلح حتى لحكم نفسها!

وعىل أّي حال، فإّن القبائل الجرمانيّة عبارة عن مجموعة عرق- لغويّة وصلت إىل املنطقة 

الشامليّة والوسطى من أوروبا خالل عدة قرون )750-1ق.م(، إذ وجدت يف الهجرة الحّل 

الوحيد ملشاكلها.

برتاثها  متّسكها  عرب  باستمرار  الحضارّي  متيّزها  عن  للتعبي  القبائل  هذه  سعت  وقد 

املاشية،  وتربية  الزراعة  عىل  القائم  واالقتصادّي  القبيلة،  عىل  القائم  االجتامعّي  املحيّل 

وشّكلت  محارب،  أنّه  واحدة  صفة  حمل  متجانًسا  بسيطًا  الجرمانيّة  القبائل  مجتمع  وكان 

األرض بالنسبة إليه مركز متاسك إقليمّي، بينام شّكلت األرسة مركز متاسك إنسايّن.

 * * *

التي عالجناها بشكٍل نقديٍّ يف هذه املرحلة، وهي  هذه صورٌة إجامليٌّة للموضوعات 

مرحلٌة استمّر العمل عليها ملّدة تزيد عن العام بقليل.

ونحن إذ ال نّدعي الكامل يف هذا العمل، إاّل أنّنا نزعم، وبقّوة، أّن الباحثني املشاركني 

يف هذا النتاج الفكري، قد بذلوا جهوًدا كبيًة يف محاولة التقّص والبحث، والتحليل والنقد، 

الفكريّة،  وإنتاجاته  للغرب،  واملهلّلة  املصّفقة  واألبحاث  بالكتب  ومليئٍة  حاشدٍة  بيئٍة  يف 

ويف أجواء يحتاج النقد فيها لجرأة وشجاعة ال تقل عن الشجاعة التي يحتاجها الجندي يف 

املعارك العسكريّة.

مدير التحرير

د. محمد مرتىض



نقد فكرة األلوهّية يف العصر الّذهيب للفلسفة اليونانّي�ة
)سقراط ـ أفالطون ـ أرسطو(

[1[
غيضان السيد علي

مة   مقدِّ
يرى الكثي من املؤرّخني أنَّ العرص الذي شهد ظهور الفالسفة الثالثة العظام )سقراط- 

أفالطون- أرسطو(، هو عرص الفلسفة اليونانيّة الّذهبي، حيث إنَّه العرص الذي بلغ فيه الّنشاط 

يُعرّب  أن  فيلسوف  كّل  بإمكان  بات  إِذ  القّوة واالزدهار؛  أََوَجُه من  اليونان  الفلسفي يف بالد 

عن مذهبه الفلسفي بصورٍة متكاملٍة، ثابتة األركان، متعّددة الجوانب. ولذلك َدأََب مؤرّخو 

اليونانيّة ما قبل  الفلسفة  اليونانيّة إىل قسمني:  الفلسفة  الُقدماء واملحدثون تقسيم  الفلسفة 

أو  التسمية  هذه  مع  اتّفاقنا  عن  الّنظر  وبغّض  سقراط.  بعد  ما  اليونانيّة  والفلسفة  سقراط، 

اختالفنا معها يظّل هذا هو حال معظم املؤرّخني الذين أرّخوا للفلسفة اليونانيّة. وال شّك 

أنّهم ُمحّقون يف هذا إىل حدٍّ كبيٍ؛ حيث عكست فلسفة هؤالء الفالسفة الثالثة قّمة التّطّور 

العقيل والفلسفي التي وصلت إليه الفلسفة اليونانيّة؛ حيث إنّهم قد امتلكوا القدرة الفعليّة 

عىل إثارة القضايا الفلسفيّة التي أثارها األقدمون، ولكن بشكٍل جديٍد ومبتكٍر تخلّصوا فيه 

إىل حدٍّ بعيٍد من مواكبة معالجة الرشقيني الُقدامى لها. فإليهم يُعزى تحّول الفكر اليوناين 

مقولة  بحسب  اإلنسان  وقضايا  مشكالت  إىل  ورائها  وما  الطبيعة  مشكالت  يف  الّنظر  من 

»شيرشون« الشهية: »إنَّ سقراط هو من أنزل الفلسفة من الّسامء إىل األرض«، وإليهم يُعزى 

التحّول الكامل إىل العلّو عىل الواقع املحسوس، والبحث عن معرفة املُثل العليا كالحق 

وصياغة  اإلنساين،  للتفكي  الصحيح  املنطق  اكتشاف  يرجع  وإليهم  والجامل،  والخي 

قوانني الفكر األساسيّة، تلك القوانني التي إن خالفها اإلنسان جاء فكره متناقًضا خاطئًا مليئًا 

باملغالطات. 

]1]- أستاذ الفلسفة املساعد بكلية اآلداب جامعة بني سويف، جمهورية مرص العربية.
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أنّنا ال نستطيع أن  إاّل  اليونانيّة،  السطور ملقولة املعجزة  وبالرغم من رفض كاتب هذه 

أن  والتهويل يف  املبالغة  ولكّننا ضّد  البرشيّة،  الحضارة  اليونانيّة عىل  الفلسفة  فضل  ننكر 

ننسب إليها كّل ما هو جوهرّي ومفيد وأصيل، وإغفال ما للحضارات األخرى من مساهامت 

لوالها ما توّصل الفيلسوف اليوناين أو غيه إىل ما توّصل إليه. بل ال مُيكننا الّنظر إىل كّل 

ما قالته عىل أنَّه الصواب عينه، بل ننظر إليها من خالل كونها جهًدا إنسانيًّا له ما له وعليه ما 

عليه. ومن ثم دارت فكرة هذا البحث األساسيّة حول تفنيد فكرة األلوهيّة ونقدها، يف عرص 

الفلسفة اليونانيّة الذهبي، عند فالسفتها الثالثة املرموقني، وكيفيّة تصّورهم لإلله وتأرجحهم 

بني القول بالوحدانيّة والتعّدد، والوقوف عىل نقاط الّضعف لديهم، والتي حالت بينهم وبني 

الوصول إىل التوحيد الخالص لإلله.

ولقد اعتمدنا يف بحثنا هذا عىل املنهج التحلييل؛ لتحليل النصوص ومعرفة مضامينها 

املنهج  ميثّل  كذلك  تحليالتهم،  ومتابعة  لها  اآلخرين  فهم  عند  الوقوف  وعدم  الحقيقيّة 

الّنقدي هو املنهج الرئيس الذي يتّم من خالله مقاربة آراء هؤالء الفالسفة وما كُتب عنهم. 

هذا فضاًل عن املنهج التاريخي الذي ُيراعي التسلسل التاريخي لتطّور األفكار واملفاهيم 

الدينيّة عند فالسفة اليونان الكبار، الذي ما زال ال غناء ألّي باحٍث يف الفلسفة بكّل فروعها 

عن الرجوع إىل آرائهم واالستئناس بها يف بحثه الفلسفي.

  أّوًل: سقراط والتأرجح بني الشرك والتوحيد 
اليونانيّة  الفلسفة  تاريخ  يف  عظيمًة  مكانًة  ق.م(   399-469(  Socrates سقراط  احتّل 

كأّول الفالسفة الكبار دون أن يكتب حرفًا واحًدا يف الفلسفة أو يف غيها! فإّن من أعجب 

طرائف التاريخ الفلسفي أّن هذا الفيلسوف الذي اختار بإرادته حياة ميلؤها الّنقاش والتّحاور 

الشفاهي مل يكتب شيئًا من ذلك، هذا الفيلسوف شاء قدره أن يكون أّول من تصلنا حياته 

وأفكاره كاملًة عرب كتابات الفالسفة واملؤرّخني من تالميذه وُمحبّيه، وذلك عرب محاورات 

أفالطون األوىل، ومذكّرات كسينوفون، ومؤلّفات أرسطو، ومرسحيّة السحب الريستوفان. 

لدرجة أّن الصعوبة الحقيقيّة التي تُواجه من يؤّرخ له، هي: كيف مُيكننا التمييز بني الحقيقي 

والزائف فيام كُتب عنه ونسب إليه؟!  
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وقد اكتسب سقراط مكانته العظيمة يف تاريخ الفلسفة بأكمله لسببني اثنني: أّولهام أنّه 

كان من أوائل الفالسفة الذين عاشوا أفكارهم، فارتبط لديه القول بالفعل ارتباطًا وثيًقا، جعل 

حياته األخالقيّة والسياسيّة مضب األمثال بني معارصيه ومثااًل يُحتذى لكّل محّب للفضيلة 

والعدالة والتقوى يف أّي زمان ومكان. وثانيهام: أنَّه كان أّول شهداء الفلسفة وأّول من دفع 

حياته مثًنا اللتزامه بأفكاره وإرصاره عىل مواصلة رسالته اإلصالحيّة مهام كان الثمن ومهام 

كانت النتائج]1].

السقراطيّة  املحاورات  من  ثبت  إذ  سقراط؛  تفكي  عىل  األلوهيّة  فكرة  استولت  وقد 

التقليديّة  اليونانيّة  بالديانات  أنَّه كان رغم إميانه  ألفالطون، والتي عربت عن فكر سقراط، 

وخاّصة الديانة األوليمبيّة، كان فيام يبدو مؤمًنا بصورٍة من صور الوحدانيّة؛ حيث كان كثيًا 

ما يستخدم ىف هذه املحاورات لفظ اإلله بصيغة املفرد، فقد فعل ذلك ىف مطلع دفاعه عن 

نفسه يف محاورة »الدفاع« حينام قال: »حسنا فلتسي األمور عىل النحو الذي يراه »اإلله«. 

ثم قوله بعد ذلك أنّه كان يُحاول أن يجعل كلمة »اإلله« هي العليا، وأنَّه يُطيع »اإلله« أكرث 

من طاعته لقومه، وأنّه ال يخاف من أحد طاملا يطيع »اإلله«. وقد اختتم خطابه االمياين هذا 

يف محاورة »الدفاع« بعد الحكم عليه بقوله: »لقد أزفت ساعة الرحيل، وسينرصف كّل مّنا 

إىل سبيله؛ فأنا إىل املوت، وأنتم إىل الحياة، والله وحده عليم بأيهام خي«]2]!.  ومن هذه 

العبارات وغيها نكتشف أّن سقراط كان بالفعل مبتدًعا التّجاٍه روحيٍّ مييل إىل الصوفيّة؛ 

الّنظرة  وهذه  خّيًا،  مدبّرًا  عقاًل  للكون  وأن  خّي،  »اإلله«  أنَّ  األسايس  اعتقاده  كان  حيث 

املؤمنة بأّن للكون إلًها يدبّره ويرعاه كانت ضيقة جًدا عند اليونانيني السابقني عىل سقراط.

ومن ثم ذهب الكثي من الباحثني إىل أّن سقراط مل يدْع يف عرصه أقّل مجال للّشّك يف 

وجود اإلله الحكيم املدبّر للكون والحائز كّل صفات العظمة والجالل، وهو عنده مل يخلق 

وهذا  الكامل،  إىل  وإيصاله  الكون  وحبًا يف خلق  وإنعاًما  منه  تفّضاًل  بل  العامل لضورة، 

الكون عنده سائر عىل أتّم نظام، ال خضوًعا لضورة، ولكن وفاقًا للجامل واالنسجام. وكان 

]1]- النشار، مصطفى: تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور رشقي )السوفسطائيون- سقراط- أفالطون(، ال ط، القاهرة، دار قباء 

للنرش والتوزيع، 1999، ج2، ص 104-103.

األرسة،  مكتبة  للكتاب،  العامة  املرصية  الهيئة  القاهرة،  محمود، ال ط،  نجيب  ترجمة: زيك  الدفاع،  محاورة  أفالطون:    -[2[

2001، ص110.
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يعتقد أنَّ اإلله ال يُخطئ، وال ينخدع وال يغيب عنه يف هذا الوجود كبي وال صغي، وأن نظراته 

مصوبة إىل كّل فرد يف هذا الكون وأنّه محيط بأرسار جميع جزئيات الكائنات، وأنّه يعلم أتّم 

العلم حتى بخلجات نفوس الناس وخطرات قلوبهم وحركات مشاعرهم وإحساساتهم]1].

مذكرات  مطالعة  من  الباحثون  إليها  توّصل  التي  اآلراء  تلك  -حسب  سقراط  أّن  أي 

اكسينوفون- ال يعرتف بوجود اإلله فحسب، وإّنا يعرتف -أيًضا- بسهره عىل تنظيم الكون، 

وهو ال يعرتف بهذا فحسب، وإّنا هو يعرتف مع ذلك بسهره عىل خطوات األفراد وترصّفاتهم 

جميًعا. وهو عنده قد أمر الناس بالصلوات والتنسك، ولكّنه ال يرضيه منهم أن يعملوها لنفع 

مادي، بل لفوائدهم الروحيّة، وتنقية نفوسهم من أدران املادة وإلحاقهم بعامل النور يف املأل 

األعىل]2].

ولذلك قال عنه الشهرستاين: »من مذهب سقراط أن أخص ما يوصف به الباري تعاىل 

والحياة  حيًا  كونه  تحت  تندرج  والحكمة  والجود  والقدرة  العلم  ألّن  قيوًما؛  حيًا  كونه  هو 

صفة جامعة للكل، والبقاء والرسمد والدوام يندرج تحت كونه قيوًما، والقيوميّة صفة جامعة 

للكل]3]«. وهنا نجد أّن نصوًصا متعّددة تشي إىل أّن سقراط آمن بإله واحد، ال ميكن للعقل 

أن يسرب غوره، فهو يتجاوز حدود العقل، وال تنطبق املعرفة اليقينيّة عليه، أزيل أبدي، من 

املمكن االستدالل عليه من خالل أفعاله وآثاره. 

ليس هذا فحسب، وإّنا آمن سقراط بالخلود واعتقد أّن الّنفس متاميزٌة عن البدن، فال 

تفسد بفساده، بل تخلص باملوت من سجنها وتعود إىل صفاء طبيعتها. وقد مال سقراط إىل 

اإلميان بعقيدة الخلود األخروي تحت تأثره بالديانات الرشقيّة التي أفردت مساحات واسعة 

لإلميان بالحياة األخرى يف عامل ما بعد املوت وهو عامل الخلود الاّل نهايئ. وال شّك أّن 

سقراط قد وجد يف عقيدة الخلود شفاًء من القلق ونجاًة من الّشّك وصيانة من الظلم، وروًحا 

تعيد إىل شباب األثينيني ما يفقدهم إياه الشك من قوة اإلميان وأمان الفضيلة.

]1]- غالب، محمد: الفلسفة اإلغريقية، ط1، القاهرة، ج1، 1938، ص180.

]2]-  غالب، محمد: الفلسفة اإلغريقية، ص181.

]3]- الشهرستاين: امللل والنحل، صّححه وعلّق عليه: أحمد فهمي محمد، ط2، بيوت، دار الكتب العلميّة، 1992، ج2، 

ص401.
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ولكن هل نسلم يف ظّل ما سبق أن أوردناه من أقوال بأّن سقراط قد آمن بوجود إله واحد 

خالق للكون، ومالك يوم الدين يف الحياة األخرويّة، وكأنّه نبي من أنبياء الله الذين عرفتهم 

الديانات الساموية؟ وهل يسلم هذا التسليم يف ظّل إجامع املؤرّخني بأنّه مل يكتب حرفًا 

واحد؟ وإّنا استنكر أن يضع العلم يف جلود الضأن! ومن ثم فإىل أّي مدى يصدق ما قيل 

أنّنا إذا رجعنا إىل محاورات أفالطون وهي املصدر األوثق لدى املؤرخني  عنه؟ وخاّصة 

يف فهم فلسفة سقراط اإللهيّة لوجدنا أّن سقراط يرى أّن الدين هو »فن التبادل التجاري بني 

اإلنسان أو اآللهة« أو هو »فّن األخذ من اآللهة ثم اعطائهم]1]«. وهو األمر الذي يتواتر ذكره 

عدا محاورة  ما  كّل محاوراته  »اآللهة« يف  يذكر سقراط مصطلح  إذ  املحاورات؛  بقية  يف 

بالفحص  يأمره  فالذي  املفرد؛  »اإلله«  مصطلح  ذكر  من  سقراط  فيها  يكرث  التي  »الدفاع« 

وإيضاح أّن كلمة البرش ال تساوي شيئًا هو »اإلله«، والذي يطيعه سقراط هو »اإلله«، والذي 

ال يكذب هو »اإلله«.

ومن ثم يتساءل الدكتور مصطفى النشار: هل يؤّدي استخدام سقراط صيغة »اإلله« املفرد 

إىل إله بعينه؟ وهل هو »أبوللون« أم إله غيه؟ أم هي األلوهيّة بوجه عام؟ ثم يُقّرر أنّنا ال 

يجب أن نبالغ يف أهميّة استخدام سقراط للفظ »اإلله« مفرًدا كام ورد يف نصوص كثية من 

محاوريت »الدفاع« و»أقريطون«، فهو يستعمل اإلله أو اآللهة بغي اكرتاث، فهو قد ذكر حاكم 

أعىل للكون عىل خالف مع اآللهة الصغرى، ويف الوقت نفسه اعتقد بحق يف اآللهة الشعبيّة 

املتعّددة )واكسينوفون قد أكّد هذا يف دفاعه ضّد االتهامات التي ُوّجهت لسقراط بإهامل 

عبادتهم]2](. يبدو أّن سقراط كان قد اعتقد يف اآللهة املتعّددة كمظاهر مختلفة للروح العليا 

كام أشار إىل ذلك جوترييه]3].

إذًا، تختلف فكرة اإلله عند سقراط عن غيه من السابقني يف الفلسفة اليونانيّة؛ فاأللوهيّة 

لديه قريبة من فكرة العناية اإللهية من حيث االعتناء بالوجود. ولذلك ال يجب أن نسي مع هؤالء 

الذين يرون أّن سقراط موحد شأنه يف ذلك شأن املوحدين يف األديان الساموية. فهذا بال شّك 

[1[- Taylor )A.E.(, Plato, The man and his work, Meridian Books, New York, 1957, p.147.

]2]- النشار، مصطفى: فكرة األلوهية عند أفالطون وأثرها يف الفلسفة اإلسالمية والغربية، ط2، القاهرة، مكتبة مدبويل، 1988، 

ص93.

[3[- Guthrie )W.K.C.(, Socrates, Cambridge, Cambridge University Press, 1971, p.156.
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مجافيًا للحقيقة، تلك الحقيقة التي تقول إّن تطّور العقل يستلزم االتّجاه نحو الوحدانيّة، ولكن 

العقل عاجز مبفرده عن الوصول إليها دون معاونة الوحي، فبال شّك كان سقراط حكياًم عىل 

قدٍر عاٍل من الرجاحة العقلية، فاقرتب كثيًا من تصّور الوحدانيّة لكّنه مل يصل إليها. فاعتقد يف 

إله واحد ولكن قال معه بآلهة أخرى رأى فيهم مظاهر مختلفة للروح العليا.

نظام  السامي، املسؤول عن  العقل  اإلله ذي  اعتقد يف  قد  أنَّ سقراط  نخلص من هذا 

العامل، مبدع اإلنسان، ولإلنسان عالقة خاّصة مع اإلله، فعقول البرش تتحّكم يف أجسامهم، 

تعمل عىل  أنّها  إاّل  اإلله،  عقل  من  أقّل  أنّها  رغم  العامل  يتحّكم يف حركات  اإلله  أّن  كام 

عبارة  اإللهي  الكون  أّن  هي  إًذا،  بسيطًة،  قضيًّة  سقراط  الهوت  بلغ  فلقد  نفسها.  املبادئ 

عن مجتمع من املوجودات البرشيّة السامية واملوجودات اإللهيّة، ويحتمل أن يكون عىل 

رأسهم، إله سام، كامل الخي، عادل]1]. 

وإذا كان مُيكننا أن نجتهد يف هذا املجال، فإنّنا نرى أنّه كان وراء اتّهام سقراط بأنّه يكفر 

الصغرى، وأّن هذا اإلله األعظم هو من خلق  بإله واحد فوق هذه اآللهة  باآللهة هو قوله 

الكون واعتنى به، وهو الذي خلق اإلنسان وصوره يف أبهى صورة؛ إذ دعا سقراط محاوره 

»أريستودميوس« -الذي مل يكن يعتقد بوجود اآللهة وال يقدسها- أن ينظر إىل املخلوقات 

الحيّة ذات اإلحساس؛ ليك يقنعه بأنّها ال مُيكن أن تكون وليدة املصادفة البحتة أو املادة، 

وإّنا يدّل تركيبها عىل أنّها من نتاج عقل مدبّر منظّم؛ إذ كان يكفي يف نظر سقراط أن ننظر 

إىل الجسم البرشي ليك نرى كيف نُظّمت أعضاؤه بطريقٍة تتيح لها القيام بوظائفها عىل خي 

أنّها موضع عنايٍة إلهيٍّة. ويضب سقراط مثاًل لهذه العناية بالعني التي  وجه، مام يثبت لنا 

ُخلقت بشكٍل يتحّمل مسؤوليّة حاميتها، وكيف تُفتح هذه الجفون عند اإلبصار ثم تغلق عند 

العرق من أن يسيل عليها من  النوم، وكيف ُخلقت األهداب وكأنّها سرت للعني ليك متنع 

الرأس، كذلك فإّن عناية اآللهة متتّد أيًضا لتكأل حياة البرش؛ ولذلك فإّن عبادتها وتقديسها 

فريضة عليهم]2].  

]1]- النشار، مصطفى، فكرة األلوهية عند أفالطون وأثرها يف الفلسفة اإلسالمية والغربية، م.س، ص94؛ وانظر أيًضا:

Long )W.(, Religion in The Idealistic Tradition an essay in J. Clayton Feaver And William Harosz, Religion 

in Philosophical an cultural Perspective, affiliated East-West Press PVT.LTD, New Delhi, p.39.

]2]- حلمي مطر، أمية: الفلسفة عند اليونان، ال ط، القاهرة، دار النهضة املرصية، 1977، ص154-153.
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وسبحان الله؛ إذ يقول:}َويِف أَنُْفِسكُْم أََفال تُْبرِصُوَن{ )الذاريات: 21(، وكيف تدلّنا اآليات 

والعرب املوجودة يف الّنفس البرشية عىل الصانع الخالق. وال شّك أّن سقراط قد فطن لذلك، 

ه دلياًل عىل وجود اآللهة.  والجدير بالذكر أنَّ هذا الدليل مل يكن هو الدليل الوحيد  وعدَّ

عند سقراط عىل وجود اآللهة، ولكّنه رأى أّن القوانني ليست من اخرتاع البرش ولكّنها من 

وحي اآللهة، ولذلك كان القانون األّول لدى الناس جميًعا هو احرتام اآللهة. ولذلك كان 

بالحّق وتحرّك  تقوم  عادلة شاملة  قّوة حكيمٍة  تكون صادرًة عن  أن  بّد  القوانني ال  أّن  يرى 

الكون بأصوٍل أزليٍّة أبديٍّة ثابتٍة، ليست عرضًة للتغيي والتبديل، وال تختلف باختالف الزمان 

واملكان، والدليل عىل وجود هذه القّوة إّنا هو وجود اإلنسان وعقل اإلنسان الذي ينعكس 

فيه العقل اإلنساين والحكمة اإللهية. فللكون صانع حكيم وعقل مدبر ال يفعل جزافًا وال 

يحكم بالهوى، بل كّل يشء عنده مبقدار. ولذلك كان سقراط يعارض كّل آليّة يف تفسي 

قانون  ظّل  إلهي يف  لتدبي عقيل  الكون خاضٌع يف وجوده ويف سيه  أّن  ويؤكّد  األشياء، 

العناية اإللهيّة وهو موّجه إىل غاية مرسومة تسي وفق خطٍّة معقولٍة وكّل ما فيه مرتّب ترتيبًا 

من شأنه أن يحّقق العدل والخي والجامل ويخدم غايات اإلنسان العليا، وهذه الغايات هي 

بتقديم  اآللهة  تقديس هذه  نظر سقراط إىل وجود كائن خلق ذلك، ويجب  ترشدنا يف  ما 

القرابني حسب الشعائر املوجودة يف إقليمنا]1].

ومن ثّم نستطيع فهم قبول سقراط لحكم اإلعدام بنفٍس راضيٍة؛ حيث كان يرى أّن اآللهة 

هي التي وضعت القوانني، وأّن ادانته كانت نتيجة إجراٍء قانوينٍّ سليٍم، وأنّه ال يجوز إلنسان 

لغضب  اجتنابًا  القانون،  ضّد  شيئًا  يقرتف  أن  أو  اآللهة  وضعتها  التي  القوانني  عىل  التمرّد 

أفالطون  أصدقاء  من  فئة  دبّرت  أن  بعد  تساليا  إىل  الهرب  ولذلك رفض سقراط  اآللهة]2]. 

وتالميذه خطًّة متّكنه من الهرب، وسارت الخطة عىل أروع ما كان يُراد لها أن تسي، ومن 

الذ  لو  الرسور  غاية  يرسّهم  كان  أثينا  يف  السلطان  أصحاب  أّن  رسل-  يرى  كام   – الجائز 

]1]- النشار، مصطفى، فكرة األلوهية عند أفالطون وأثرها يف الفلسفة اإلسالمية والغربية، م.س، ص95.

[2[- Xenophon, Memorabilia of Socrates, Translated by R.J.S. Waston, in “ Socrates Discourses” , J 

.M. Dent & Son LTD, London, 1951, p. 112.
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سقراط بالفرار]1]. ولكن كان احرتام سقراط وتبجيله لتلك القوانني التي كان يعتقد أّن اآللهة 

هي التي سّنتها.

ويف نهاية رحلتنا مع سقراط نجد أنّه يتأرجح بني القول بإله واحد وآلهة متعّددة، ويرجع 

ذلك إّما ألنّه يطلق لفظ اإلله )املفرد( ويقصد به )الجمع(، ولذلك يستخدم تارة لفظ اإلله 

بصيغة )املفرد( ولفظ اآللهة بصيغة )الجمع( تارة أخرى. أو أنّه كان بالفعل يؤمن بإله واحد 

ولكّنه كان يخىش الّسلطات والعاّمة فكان يستخدم لفظ اآللهة للتورية والتقيّة. وهذا األمر 

كان أبعد ما يكون عن سقراط الذي اشتهر بشجاعته وجرأته حتى أمام املوت. ولذلك يكون 

بالخلق  الله  إفراد  التي تعني  التوحيد يف األديان الساموية  أبعد ما يكون عن فكرة  سقراط 

الحسنى  األسامء  من  له  ما  إثبات  من  سواه،  ما  عبادة  وترك  له  العبادة  وإخالص  والتدبر، 

والصفات الُعليا، وتنزيهه عن النقص والعيب، وعن مشابهته للحوادث.

  ثانًي�ا: نقد التصّور املثايل لإلله األفالطوين
نعني بالتّصّور املثايل ذلك التصّور املُخالف للتصّور املادي ألصل الكون، فإذا كان 

الفالسفة السابقون عىل سقراط يرون أنَّ املبدأ الثابت خلف التغّيات الطارئة يف الكون هو 

بالضورة مبدأ مادي؛ إذ تصّوره »طاليس« عىل أنّه املاء، و»أناكسيمندر« عىل أنّه »األبيون« 

أو الاّل متناهي، وتصّوره »أنكسيامنس« عىل أنّه الهواء، و»هيقليطس« عىل أنّه الّنار، وأرصَّ 

الفيثاغوريون عىل أنَّه العدد، بينام أعلن الفالسفة اإليليون أنَّ موجودهم األّول مستدير ذو 

ثقل، وإن كانوا قد حاولوا أن يسموا به بعض اليشء عن املوجودات املحضة، لكن هذه 

 Plato النعوت التي خلعوها عليه كانت كافية إلثبات اخفاقهم يف تجريده. لكن أفالطون

)428-348 ق.م(  قد رأى أنَّ املبدأ األّول لألشياء جميًعا ال ميكن أن يكون ماديًا، وذهب 

إىل تصّور ذلك املبدأ األّول عىل أنّه ال بّد أن يكون روحيًّا مثاليًا كاماًل منزًّه عن كّل نقٍص 

وصورٍة، وهو بسيط متاًما وصادق يف أقواله وأفعاله، يتّصف بكّل صفات الكامل]2].

أمني، ال ط،  أحمد  مراجعة:  نجيب محمود،  ترجمة: زيك  القدمية،  الفلسفة  الغربية، ك1،  الفلسفة  تاريخ  برتراند رسل:   -[1[

القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2012، ص224.

[2[- Plato, The Republic, Translated with an introduction By H.D.P. Lee, Penguin Books, Reprinted 

1962, pp.379- 382.
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وقد تغلغل هذا التّصّور املثايل لإلله، أو الصانع األّول، أو ُموِجد الكون يف كّل فلسفة 

أفالطون فجعل لكّل مظهٍر ماديٍّ روًحا خفيًة، حتى إنَّه جعل لألرض نفًسا، وقال إنَّها األلوهيّة 

األوىل، وإنّها أقدم من تلك األلوهيات التي توجد يف السامء! ثم أخذ يحدثنا عن صانع 

البرشية  الكائنات  املخلوقات  هذه  ومن  قدمية،  ماّدة  من  املخلوقات  بتشكيل  قام  عظيم 

والكائنات اإللهيّة التي ساّمها أفالطون باألرواح الوسطى أو اآللهة الثانوية.  

أّن  شّك  ال  املتعّددة؟  باآللهة  أو  الواحد  باإلله  أفالطون  قال  هل  سبق،  ما  عىل  وبناًء 

أفالطون هو تلميذ سقراط الويف، وهو الذي دوَّن معظم فلسفته التي وصلت إلينا، وهذا ما 

سيجعل التأثي السقراطي واضًحا جًدا عليه، وخاّصة فيام يخّص التصّور اإللهي. لكّننا ال 

يجب أن ننىس ذاك التأثي الساموي املتمثّل يف الديانة اليهوديّة التي نزلت يف عهد أفالطون 

وخاّصة أنّه زار مرص معقل هذه الديانة يف هذا العرص، وبال شّك أنّه تأثّر ببعض تعاليمها 

يف تصّوره لطبيعة اإلله بجانب تأثّره بالرّتاث اليوناين الذي قال بتعّدد اآللهة. ولذلك مل يكن 

غريبًا أن يبدو التصّور األفالطوين لإلله يعرّب عن قّمة التصّور اليوناين لإلله، حتى وإن بدا 

مشوبًا بالكثي من التصّورات الرشكيّة املتعّددة. لكن وجود التأثّر بالديانة اليهوديّة السامويّة 

العصور  عرب  عليه  الاّلحق  الفلسفة  تاريخ  يف  يؤثّر  لأللوهيّة  أفالطون  تصّور  جعل  ما  هو 

الفلسفيّة التالية سواء املسيحيّة أو اإلسالميّة أو الفلسفة الحديثة واملعارصة.  

وقد عرَّف أفالطون اإلله بأنّه هو الكائن املطلق والعقل الكامل والخي الشامل يف آٍن واحد. 

فلنئ كان العامل إلهيًا فام ذلك إاّل ألّن الكون يحّل فيه. وهذا الحضور اإللهي هو النظام الذي 

أوجده عقله املبدع للنظام، فحيث ال يوجد اإلله ال توجد إال الفوىض والتشوش]1]. فاإلله لديه 

ليس هو »الصانع« وليس »الخي« وليس »األب« وليس »القبطان« وليس »الواحد« بل هو اإلله 

الذي يتّصف بأنّه صانع وخّي وأب للعامل وقبطان األشياء وواحد. ولكن ال يجب أن نفهم من 

هذا أنَّه قام بالتوحيد املنزّه لإلله عاّم سواه وعن غيه من املخلوقات، ولكّنه رأى أّن الوجود 

اإللهي يشغل كّل يشء يف هذا الكون، وإن كان هناك إله عظيم فإّن هناك آلهة أخرى ثانويّة 

أوجدها هذا اإلله لتساعده يف إيجاد العامل. وهذا يُفرّس -يف رأينا- ما قد يبدو تضاربًا يف وجود 

لفظة »اإلله« مع لفظة »اآللهة« يف سياق واحد عند أفالطون. 

]1]- النشار، مصطفى، فكرة األلوهية عند أفالطون وأثرها يف الفلسفة اإلسالمية والغربية، م.س، ص243.
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 يرى جّل الباحثني يف الفلسفة اليونانيّة أنَّ استخدام الفالسفة اليونان للفظ »اإلله« بصيغة 

املفرد من قبيل إطالق الجزء بغرض قصد الكل، كإطالقنا يف اللّغة العربية عىل سبيل املثال 

قبله  ومن  أفالطون  استخدام  أّن  أرى  كنت  وإن  جميًعا.  الناس  بها  ونقصد  )املرء(  صيغة 

سقراط للفظتي: »اإلله« و»اآللهة« بالتبادل ليقصد بهام يشء واحد أمر له ما يرّبره؛ إذ إنّه 

؛ حيث كان لكّل إله مهّمة  كان يقصد اإلله الذي يحتاج إليه يف لحظٍة معيّنٍة ويف مجاٍل معنّيٍ

معيّنة يف مجال خاص به ال يشاركه فيه إله غيه. أو أنّه كان يقصد- عىل أرجح االحتامالت- 

أّن كّل نفس تحايك اإلله الذي اتبعت موكبه. فكّل فرد من املؤمنني بالدين اليوناين كان يُؤْثر 

إلًها من بني اآللهة عىل اآلخرين؛ فيخلص له العبادة ويتقرّب إليه بالقرابني، ويرى بقيّة اآللهة 

مساعدة له. فإذا قال اإلله فإنّه يقصد إلهه الخاص من بني اآللهة املتعّددة، ومل يكن ذلك 

كفرًا يُعاقب عليه القانون اليوناين، حيث كان يتيح لكّل فرد أن يختار إلهه الخاص من بني 

اآللهة، وكان هذا ميثّل اعرتاف ببقيّة اآللهة طاملا اختار من بينهم إله خاص به. 

ومل يكن هذا التفسي الذي خلصنا إليه بدعًة ابتدعناها لكن بالرجوع وبالقراءة املتأنّية 

ملحاورة »فايدروس« ألفالطون هو ما يحيلنا إىل هذا التفسي؛ حيث يقول أفالطون: »كّل 

نفس تحايك اإلله الذي اتبعت موكبه: فإذا كان الذي استسلم للحب من أتباع »زيوس« قد 

انساقوا يف دورته  الذين  »آريس«  أتباع  فإّن  الريش،  اإلله ذي  استطاع تحمل صدمات هذا 

ينقادون  فإنّهم  محبوبيهم  جانب  من  بظلم  أصيبوا  أنّهم  ويظنون  الحب،  ميتلكهم  عندما 

للقتل، ويكونون عىل استعداد للتضحية بأنفسهم ومبحبوبيهم يف الوقت نفسه. وهكذا األمر 

بقدر  فإنّه يقيض حياته يف متجيد هذا اإلله ويف محاكاته  تابًعا إلله  بالنسبة لكل من كان 

طاقته]1]«. 

أثارها  التي  اللّغط  أوجه  عن  بعيًدا  أفالطون  عند  األلوهيّة  قضيّة  فهم  نستطيع  ثم  ومن 

الكثي من املفرسين والرّشاح، وتتسق مع مثالية التصّور األفالطوين لإلله غي املجّسد من 

خالل املبادئ األربعة التي شّكلت ما مُيكن تسميته بالالهوت األفالطوين، وهذه املبادئ 

األربعة]2]، هي:

]1]- أفالطون: محاورة فايدروس، ترجمة وتقديم: أمية حلمي مطر، ال ط، القاهرة، دار النرص للتوزيع والنرش، د.ت، ص88.

]2]-  انظر: النشار، مصطفى، فكرة األلوهية عند أفالطون وأثرها يف الفلسفة اإلسالمية والغربية، م.س، ص222-220.
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املبدأ األّول: إّن اآللهة موجودة؛ حيث يرى أفالطون أنّها املصدر املحّدد للتصّورات 

حركات  يوّجهون  وهم  والنجوم،  الشمس  تحيي  فاآللهة  العامل،  يف  املوجودة  واألشياء 

األجسام السامويّة يف مدارها املنتظم، كام أنّها مبادئ حيّة، فاآللهة هي التي نسميها األرواح 

أو األنفس املوجودة يف أجسام النجوم الفيزيقية، فحركات »روح اإلله« الساموية املبارشة 

عىل  الفصول  نشأة  الحركات  هذه  عىل  ويرتتّب  الكّل  حركة  نوذج،  أفضل  مع  وفاق  يف 

أرضنا، ونستطيع من خاللها قياس الزمن بالسنة والشهر واليوم. 

توجه  األرض  الفصول عىل  أحداث  ففي  البرش:  بشؤون  تعنى  اآللهة  إّن  الثاين:  املبدأ 

اآللهة وتتحّكم يف األحوال الفيزيقيّة لحياتنا. ولو توافق الوجود اإلنساين مع هذه النواميس، 

هذه  تحويه  مبا  يكرتث  ومل   َ قرصَّ اإلنسان  أنَّ  ولو  البرشيّة،  السعادة  تحقيق  يف  فسينجح 

النواميس، فإنّهم سوف يُواجهون بعقباٍت من قبيل ما ينظرون إليه عىل أنّه عقاب طبيعي من 

اآللهة.

اإلغريقي  الرّتاث  من  قادم  التصّور  وهذا  للفساد:  قابلة  غري  اآللهة  الثالث:  املبدأ 

األسطوري. فاآللهة غي قابلة للفساد ولها قدرات تفوق قدرات البرش. وقد رأى أفالطون أّن 

اآللهة هي التي سّنت القوانني؛ ولذلك فهي تعرب رشيعة إلهيّة إذا انصاع إليها الفرد تحّققت 

له السعادتني الدنيويّة واألخرويّة؛ وخاّصة أّن خلود الّروح مل يعد خرافًة عند أفالطون؛ حيث 

أكّد مراًرا عىل أّن اإلنسان إذا كان محدوًدا بعمره، فإنّه بالرغم من ذلك خالد؛ إًذا، لن يتخلّص 

الرشير من رشّه باملوت؛ ألّن املوت ليس نهاية وجوده، فكّل إنسان يحمل معه إىل العامل 

األدىن ماهيّته، وذلك أّن الّروح تتقّدم بعد املوت إىل املحاكمة، فإن كانت روًحا حكيمًة 

اهتدت يف طريقها إىل العامل اآلخر، مبَلَك أمني فال تضّل طريقها، أّما الروح الدنسة فتتخبّط 

هنا وهنالك دون أن تجد لها رفيًقا يؤنسها أو دلياًل يهديها.

املبدأ الرابع: الخطة اإللهّية املقّدسة: فالخطّة اإللهيّة املقّدسة يف تنظيم كّل يشء إىل 

العامل مكان معّد، مكان مناسب  بالنسبة لكّل شخص موجود يف  األفضل تعني أن يوجد 

لقدراته واهتاممه، فبعض الّناس تناسبهم حياة الّزراعة، والبعض اآلخر تناسبهم حياة العمل 

اإلداري الحكومي.
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وقد أقّر أفالطون هذا الاّلهوت وعمل مبقتضاه؛ فآمن بوجود اآللهة، وكان هذا اإلميان 

يف نظره من يجعل اإلنسان يف دائرة التقوى بعيًدا عن الكفر والعصيان والفسوق؛ ألّن املرء 

إذا أنكر وجود اآللهة فإنّه بال شّك خارج الدين الصحيح، وليس هذا فقط وإّنا جعل اإلميان 

بوجود اآللهة فريضة عىل كّل مواطن يف الدولة، فسّن قانونًا من القوانني لتحمي به الدولة 

اإلميان من التشويه، واملواطنني من امللحدين، ونص هذا القانون عىل أّن إنكار وجود اإلله 

جرمية يف حّق الدولة يجب أن يُعاقب عليها القضاء؛ ألّن هذا اإلنكار يُؤّدي مبارشة إىل سوء 

السية وفسادها واإلخالل بالنظام االجتامعي]1].   

وإذا كان من أهّم ما مييّز الاّلهوت األفالطوين أنّه يرفض بشّدة تجسيد اإلله، فاإلله غي 

النظام  هذا  إىل  ويخرجها  املادة  يحرّك  الذي  املحرّك  فهو  يتجّسد،  أن  ميكن  وال  مجّسد 

الذي نراه يف هذا الكون. فإنّه يؤخذ عىل أفالطون أنّه مل يحّدد لنا ماهيّة هذا اإلله عىل وجه 

الدقّة والتحديد، ولذلك نراه يطلق صفة األلوهيّة عىل كّل ما هو غي مريئ، وأن الكون ميلء 

باآللهة غي املرئيّة. فكثٌي من املُثل تُدعى آلهة، واألرواح الخّية تُدعى آلهة، بجوار آلهة 

الكواكب وآلهة األوليمب والجن. وهذا يعود بنا إىل مقولة طاليس »الكون ميلء باآللهة«. 

متعّددة؟  آلهة  أو  واحد  إله  هناك  هل  الجوهري:  بالتساؤل  كثيًا  أفالطون  يهتم  مل  ولذلك 

ولكّنه كام سبق أن قلنا إنّه يرى أّن لكّل إنسان إلًها مقّربًا من بني اآللهة املتعّددة إذا آمن به 

فقد آمن باآللهة وسقطت عنه تهمة الكفر والضالل. وهو األمر الذي يرّصح به يف محاورة 

القوانني بأّن هناك آلهة تُعنى بشؤون البرش ال مُيكن رشوتها أو رشاء إرادتها.

كام يؤخذ عىل أفالطون أنّه وضع إزاء اإلله الخالق ماّدة غي مخلوقة يصنع منها الكون، 

مام ال يليق مبقام األلوهيّة وقدرتها غي املتناهية، فإذا كان لدى اإلله القدرة عىل صنع هذا 

العامل واالعتناء به، فام الذي يحّد قدرته عن خلق هذه املادة األوىل؟! أعتقد أّن هذا تضاّد 

ناتج عن قصور عقليّة أفالطون عن تصّور الخلق من عدم. كام أّن مثل هذا الرأي األفالطوين 

يعّد معارًضا لسمو اإلله ملا يرتتّب عليه من أنّه لو مل توجد املادة ملا صار الله صانًعا وال 

موجًدا للعامل.

]1]- كرم، يوسف: تاريخ الفلسفة اليونانية، ط3، القاهرة، لجنة التأليف والرتجمة والنرش، 1953، ص231.
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كذلك مُيكننا أن نأخذ عىل التصّور األفالطوين لإلله أنّه أوجد فوق اإلله عاملًا إلهيًا ساٍم 

هو عامل املُثل أو عامل الحقيقة املعقولة التي يتكّون منها الجوهر اإللهي. وهذا ما ال يليق 

بجالل اإلله الذي ليس فوقه يشء وال يشبهه يشء. 

ومن ثم فقد كانت هذه أهم املآخذ التي ميكن أخذها عىل التصّور املثايل األفالطوين 

لإلله.

 ثالًثا: نقد تصّور أرسطو لإلله بوصفه املحّرك األّول
يرفض أرسطو Aristotle )384-322 ق.م( تصّور أفالطون حول عامل املُثل، ويرى أنَّ 

الوجود املادي عنده هو الوجود الحقيقي وليس عامل املُثل املجرّد عن املادة، وهنا تظهر 

إشكاليّة وجود اإلله عند أرسطو، فهل يعود أرسطو مرّة أخرى لتجسيد اإلله أم يرفض وجوده 

عىل اإلطالق؟ أم إّن عدم تجسيد اإلله سينقذ نظريّة املحرّك األّول؟ تلك النظريّة التي ميكن 

اعتبارها املدخل الحقيقي لتناول قضيّة األلوهيّة عند أرسطو.

يف الكتاب الثاين عرش من كتاب امليتافيزيقا يستخدم أرسطو الدليل الكسمولوجي يف 

محاولته لتفسي الحركة، واملثال األّول هو الحركة األزليّة الدائريّة للساموات، وهو يرى أّن 

التفسي العقيل الوحيد املقبول هو القول بوجود محرّك أّول هو الذي يحرّك األشياء جميًعا، 

وإن كان هو نفسه ال يتحرّك، فهو الجوهر األزيل غي املتحرك؛ ولذلك أطلق عليه أرسطو 

»املحرّك الذي ال يتحرّك«. وقد جعل من دليل الحركة هذا أّول أدلّته عىل وجود الله، وهو 

. وينّص هذا الدليل  الدليل الذي نجده يرتّدد عرب تاريخ الفكر الفلسفي كلّه بشكٍل مستمرٍّ

كام صاغه أرسطو عىل: »أّن كّل متحرّك يستلزم علّة تحرّكه، وال ميكن أن نتسلسل إىل ما ال 

نهاية دون الوقوف عند محرّك أّول يُحرّك وال يتحرّك«. ويرى أرسطو أنّه بالنسبة للموجودات 

الصناعيّة )غي الطبيعية( تكون هذه العلة خارجيّة، أما الكائن الطبيعي فعلّة حركته هي ما فيه 

من طبيعة أو ما فيه من نفس]1]. أي أّن أرسطو مييّز بني حركة تأيت للجسم من الخارج وهي 

تلك الحركة التي تحرّك الجامدات، أّما الكائنات الحيّة فتتحرّك عن طريق محرّك داخيل ذايت 

هو النفس. ومن ثم يقّرر أرسطو ثنائيّة الّنفس والجسد. 

]1]- أرسطو: كتاب امليتافيزيقا، ترجمة: إمام عبدالفتاح إمام، ط3، القاهرة، دار نهضة مرص، 2009، ]ك12، ف7، 35-20[، 

ص540.
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يتحرّك، وذلك  يُحرّك وال  أّن اإلله  أكّد أرسطو يف أكرث من موضعٍ عىل  فقد  ثّم،   ومن 

يُحرّكه فيحصل بذلك  إّن هذا املحرّك لو كان متحرّكًا الحتاج إىل محرٍّك  أّولهام:  لسببني 

التسلسل والدور، ولذلك كان ال بّد من الوقوف عند محرّك أّوٍل يُحرّك وال يتحرّك. وثانيهام: 

إّن كّل متحرّك ناقص؛ ألنّه يتحرّك ملوقع أفضل مام هو عليه اآلن، وخي يشتاقه الستكامل 

فرضنا وجود  فلو  الكامل،  غاية  أفضل حال ويف  املحرّك يف  هذا  أّن  ذاته. وطاملا سلّمنا 

الحركة يف املبدأ األّول لكان ذلك انحطاطًا من كامله، وانتقااًل من الخي الكامل إىل ما هو 

رّش منه ال محالة؛ إذ ليس هناك خي يناله وال رتبة إال وهي دون رتبته. ومن ثم وجب ولزم أن 

يكون املحرّك األّول غي متحرّك.  

ويُطبّق أرسطو مبدأ املحرّك األّول عىل النباتات والحيوانات واإلنسان بل وعىل الكواكب 

واألجرام الساموية. فيى أّن كّل هذه الحركات تعود إىل محرّك أّول هو الفلك املحيط أو ما 

يُسّمى بالسامء األوىل التي تتحرّك بفعل مبدأ حركتها األّول، فتتحرّك معها كّل املوجودات 

الساموية بفعل ما فيها من مبدأ داخيل للحركة. ولكن ما هي العلّة األوىل لهذه الحركة؟ يرى 

أرسطو أنَّ العلّة األوىل هي املحرّك األّول الذي يُحرّك وال يتحرّك؛ حيث ال يجوز التسلسل 

إىل ما ال نهاية مام يستوجب الوقوف عند علّة أوىل تُحرّك وال تتحرّك، وتكون مبثابة جوهر 

يحتاج الكل إليه وال يحتاج هو إىل أحد، وهذا يقتيض أاّل يكون جساًم.

يتّضح مام تقّدم أّن اإلله عند أرسطو ال ميكن أن يكون جساًم، فهو جوهر روحي منزّه 

وجودها  متثّل  مادة  ذات  كلّها  الطبيعيّة  املوجودات  إنَّ  حيث  والصورة،  املادة  ثنائيّة  عن 

بالقّوة، وذات صورة متثّل وجودها بالفعل، وهي متثّل ماهيتها وكامل تحّققها. لكن اإلله 

عند أرسطو يتميّز عىل تلك التفرقة؛ حيث إنَّه هو الذي يُصّور املادة، ولو كان هو ذاته مكّون 

من مادة وصورة الستلزم األمر ملن هو أعىل منه يقوم بعمليّة التصوير هذه، وهو األمر الذي 

يقتيض التسلسل إىل ما ال نهاية وهو األمر الذي يرفضه املنطق األرسطي. 

الجوهر:  من  أنواع  ثالثة  هناك  أّن  يرى  حيث  الجوهر؛  يف  أرسطو  لنظريّة  طبًقا  وذلك 

للفناء،  تتعرّض  ال  لكّنها  الحس،  يُدركها  وجواهر  للفناء،  وتتعرّض  الحّس  يُدركها  جواهر 

النبات والحيوان،  فتشمل  الفئة األوىل  أّما  للفناء؛  بالحس وال هي معرّضة  تُدرك  وثالثة ال 
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وتشمل الثانية األجرام الساموية )التي اعتقد أرسطو أنّها غي قابلة للتغّي ما عدا الحركة( وأّما 

الفئة الثالثة فتشمل الّنفس العاقلة يف اإلنسان، كام تشمل الله]1].

ورغم هذا االتّساق املنطقي الظاهر يف نظريّة املحرّك األّول عند أرسطو إاّل أّن هناك تناقًضا 

يبدو للمدقّق من قول أرسطو : »إّن الجوهر الحقيقي هو الجوهر الجزيئ املركّب من مادة 

وصورة، وأّن أساس التفرّد هو وجود الهيوىل]2]«. فكيف إذًا يتوافق وصف أرسطو للمحرّك 

األّول بأنّه جوهر بأعىل معنى للكلمة يف الوقت الذي يقول عنه إنّه صورة خالصة؟! أال تقتيض 

»الفردانيّة« -كام يتساءل د. مصطفى النشار- هنا لو أخذنا مبنطق املذهب األرسطي أن يوجد 

يف الجوهر األّول يشء من الهيوىل فال يكون اإلله/ املحرّك األّول إذن صورة خالصة]3].

ولكن أرسطو يتجاوز هذا القول ويُقّرر أنّه يوجد جوهر أزيل غي متحرّك، مفارق لألشياء 

املحسوسة، ولقد ظهر كذلك أّن هذا الجوهر ال مُيكن أن يكون له ِعظم، بل إنّه ال أجزاء له 

وال يقبل القسمة؛ ألنّه يحدث الحركة يف زمٍن ال متناه. لكن ال يشء من األشياء املتناهية له 

قّوة ال متناهية، وملّا كان كّل ِعظم إما متناهيًا أو غي متناه، كان ال ميكن للسبب املتقدم أن 

يكون ذا عظم متناه؛ وال ميكن أن يكون ذا عظم غي متناه؛ ألّن العظم غي املتناهي ال وجود 

له ألبتّة. بل قد ظهر أيًضا أنّه غي منفعل وال مُيكن أن يتغّي؛ ألّن جميع التغّيات األخرى 

متأّخرة عن التغّي يف املكان. فمن الواضح إذن ملاذا يكون للمحرّك األّول هذه الصفات]4].

العامل  يُحرّك  أّن املحرّك األّول -اإلله عند أرسطو- ال  بالذكر ها هنا  لكن ما هو جدير 

فيزيقيًا عن طريق االتصال املبارش، بل يحرّكه بوصفه موضوًعا للشوق والرغبة. أي أّن إله 

أرسطو يقيض حياته يف االستمتاع بتأّمل ذاته دون أن يهتّم أدىن اهتامم باملوجودات األرضيّة. 

فهو -إًذا- إله صنع العامل من املادة األوىل، وتركه دون عناية يُواجه مصيه املحتوم. وتلك 

نقطتان يتّضح فيهام ضعف العقل البرشي -مهام بلغت درجة نضجه- وعجزه عن الوصول 

مبفرده للحقيقة الكاملة.

]1]- برتراند رسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ك1، الفلسفة القدمية، م.س، ص270.

]2]-  نقالً عن: النشار، مصطفى: أرسطوطاليس- حياته وفلسفته، ط1، القاهرة، دار الثقافة العربية، 2002، ص220.

]3]- م.ن.

]4]-  أرسطو، كتاب امليتافيزيقا، ]ك12، ف7، 20-35[، م.س، ص542.
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وهو األمر الذي يُؤّدي بنا إىل رضورة التّساؤل عن طبيعة هذا املحرّك األّول وصفاته؛ إذ 

كان من أهم الصفات التي وصف بها أرسطو اإلله أنّه محرّك أّول يُحرّك وال يتحرّك، أزيّل، 

بالتايل أن  إنّه ملّا كانت الحركة عموًما أزليّة يف رأي أرسطو، وجب  صورة خالصة. حيث 

يكون املُحرّك األّول أزليًا.  فإذا تناولنا الصفة األوىل وهي صفة )املحرك الذي ال يتحرك( 

بالتحليل والّنقد وجدنا أنّها صفٌة مشرتكٌة بني اإلله وبني األفالك السامويّة، فكالهام يُحرّك 

وال يتحرّك. وهو األمر الذي جعل برتراند رسل Bertrand Russell  )1872-1970( يرى 

أّن الله ال مُيكن تعريفه بقولنا إنّه »املُحرّك الذي ال يتحرّك« بل إنّنا -عىل خالف ذلك- نرى 

مقدماته منتهية بنا إىل نتيجة هي أّن مثّة سبعة وأربعني أو خمسة وخمسني محركًا ال يتحرّك. 

الله؛  وبني  تتحرّك  ال  التي  املحرّكات  من  املجموعة  هذه  بني  العالقة  أرسطو  يوّضح  وال 

فالتفسي الطبيعي لعبارته هو أّن هنالك سبعة وأربعني أو خمسة وخمسني إلًها؛ ألّن أرسطو 

-بعد ذكره إلحدى الفقرات السالفة- مييض فيقول: »ال ينبغي لنا أن نتجاهل هذه املشكلة، 

وهي: هل نفرض وجود جوهر واحد من هذا القبيل، أو نفرض أكرث من جوهر واحد« ومن 

ثم تراه يأخذ يف البحث الذي ينتهي به إىل القول بوجود سبعة وأربعني أو خمسة وأربعني 

محرّكًا ال يتحرّك]1].

أّما الصفة الثانية التي يتّصف بها إله أرسطو بأنّه ال يُفكّر إاّل يف ذاته أو فيام هو كامل فقط، 

أمامه من  للنفس، دون أن يكون  أزليًا وباعتباره فكرًا خالًصا وسعادة، وتحقيًقا كاماًل  كونه 

الغايات غاية مل تتحّقق، وعىل نقيضه يكون العامل املحسوس، ذلك العامل الناقص، عامل 

الرغبات والطموحات البرشية، التي تتحرّك شوقًا وحبًا إىل الله. فاإلنسان يتعّقل ذاته وغيه، 

وهذا عىل خالف اإلله الكامل الذي ال يتعّقل إال الكامل، وما دام ليس هناك كامل إال اإلله 

ذاته فإّن اإلله ال يتعّقل إال ذاته؛ ألنّه لو عقل غيه فقد فّكر فيام هو ناقص، وانحطّت بالتايل 

قيمته وضاع متييزه. إنّه إًذا ال مُيكن أن يفّكر إاّل يف ذاته. وهنا يُصبح اإلله منفصاًل انفصااًل 

ا بينه وبني العامل، وهو األمر الذي يرتتّب عليه نتائج خطية جًدا، منها: تامًّ

 إّن اإلله ال يعتني بالعامل وال يُفّكر به وال يعيه اهتامًما، رغم أنّه علّته الفاعلة، وهذه نظرٌة 

مجافيٌة متاًما لتصّور اإلله يف األديان الساموية.

]1]- برتراند رسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ك1، الفلسفة القدمية، ص271.
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 إّن اإلله األرسطي ال يعلم عن هذا العامل شيئًا محّدًدا؛ ألنّه ال يصّح أن يفّكر الكامل يف 

الناقص. وال أدري ما فائدته للعامل وللمخلوقات البرشية ما دام ال يفكر فيهم وال يعيهم 

اهتامًما بوصفهم كائناٍت ناقصًة. فهو إله غريب متاًما عن العامل، وليس له أي تأثي مبارش، 

وال يعتني بأموره وال يتدّخل فيها من األساس.

خالقه  اإلله  بأّن  القول  مع  املادة  بأزليّة  القول  يتناىف  إذ  للعامل؛  خالًقا  ليس  اإلله  إّن   

ومبدعه. واملعروف أّن أرسطو يؤمن بأزليّة املادة وأزليّة الحركة وأزليّة الزمان. ومن ثمَّ فال 

مجال للقول بأّن اإلله عند أرسطو قد خلق الكون من العدم. 

وال شّك أّن هذه الصفة بهذا التصّور تُجايف صورة اإلله وطبيعته وصفاته وعالقته بالعامل 

يف كّل األديان الساموية.

ورمبا تكون الّصفة األهم لإلله األرسطي هي الصفة الثالثة التي تقّرر )وحدانية اإلله(.    

فهذا اإلله كام يُقّرر أرسطو هو »فعل محض«، أي ال يجوز أن يداخله يشء مام هو بالقّوة؛ 

إذ لو كان ذلك الحتاج إىل فاعل آخر يخرجه من القّوة إىل الفعل، فيكون وجوده مستفاًدا 

من غيه. ولذلك فهو واحد من كّل وجه، ويدّل عىل وحدته انتظام العامل وتناسب الحركات 

بعضها ببعض، فإّن ذلك ال يتصّور إاّل إذا كان املحرّك واحًدا، وهو بسيط ال تداخله الكرثة 

بوجه؛ إذ لو فرضنا فيه شيئًا من الكرثة لداخله يشء من املادة والتغّي وإمكان الوجود وجواز 

االنحالل؛ إذ إّن كّل مركب سائر إىل االنحالل، متوقّف عىل وجود أجزائه لبقاء وجوده، فال 

يكون الواحد إاّل بسيطًا]1]. وإنّه عىل حسب تعبيه »وعىل مثل هذا املبدأ تعتمد الساموات 

يرى  اإلله؟  بوحدانيّة  املؤمنني  املوحدين  من  حًقا  أرسطو  يعّد  فهل  الطبيعي]2]«.  والعامل 

د. مصطفى النشار أّن الحقيقة أنّه يف أغلب ما كُتب، وبالذات يف الكتاب الثاين عرش من 

امليتافيزيقا الذي يحتوي عىل نظريّته يف األلوهيّة، يشي إىل اإلله بلفظ املفرد، كام يتحّدث 

عن صفاته، وكأنّه من املفروغ منه أن يكون »املحرّك األّول« أو»العقل األّول« واحًدا؛ نظرًا 

ملا نجده يف هذا العامل الطبيعي من نظام وغائية يفرتضان تلقائيًا أن يكون املهيمن عىل 

العامل »محرّك أّول« واحد. ومع ذلك فهو يتحّدث بإعجاب عن السابقني عليه ممن نظروا 

]1]- محمد غالب، الفلسفة اإلغريقية، ج2، القاهرة، الطبعة األوىل، 1938، ص87.

]2]- أرسطو، كتاب امليتافيزيقا، ]ك12، ف7، 13-15[، ص541.
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إىل األجرام الساموية وعدوها آلهة، وهو كذلك يُشي إىل هذه املوجودات السامويّة بأنّها 

ذات عقوٍل مفارقٍة. وهذا يوّضح أنّه مل يكن موّحًدا مخلًصا للوحدانية إخالًصا تاًما]1].

وبني  بالوحدانيّة  القول  بني  متأرجًحا  ظّل  وأفالطون  سقراط  شأن  شأنه  أرسطو  أّن  أي 

، بسيط غي  الرّشك والقول بتعّدد اآللهة، فتارة نجده يؤمن بإله واحد حي قيوم، أزيل، خيِّ

منقسم وال ذي أجزاء، روح خالصة ال صورة له، ال يتأثّر مبؤثّر وال يتغّي، ال امتداد له؛ ألنّه 

فوق االمتداد. لكّنه من ناحية أخرى ال يفكر يف العامل الناقص؛ إذ إنّه مام ينقص من كامله 

أن يفّكر يف يشء إال ما هو كامل، أعني نفسه. وعىل هذا فهو إله ال يعرف العامل الدنيوي 

األريض الناقص، وال يحبّه.

اهتامم  أدىن  يهتّم  أن  دون  ذاته  بتأّمل  االستمتاع  يف  حياته  أرسطو  إله  يقيض  وهكذا 

أقوى  يتحرّك  يحرّك وال  الذي  بأنّه املحرّك  اإلله  تعريف  يبقى  األرضيّة. كام  باملوجودات 

نقاط الضعف يف نظريّة أرسطو اإللهيّة؛ إذ إنّه يسلم يف نظرياته الفلكية بأّن هناك العديد من 

الكواكب واألجرام الساموية التي ترتاوح ما بني 47: 55 التي تحرك وال تتحرّك دون أن يفرّق 

بني هذه املحركات وبني اإلله، مام يجعل التفسي الطبيعي لذلك أنَّ هناك سبعة وأربعني أو 

خمسة وخمسني إلًها عند أرسطو. وال شّك أّن هذه هي طبيعة العقل اإلنساين -مهام كمل- 

عندما يفّكر يف اإلله مبفرده دون االستئناس بالوحي الساموي.  

أي أنَّ أرسطو بعد أن عارض املذاهب الفلسفيّة السابقة عليه التي تفرّس العامل باملادة 

واالتّفاق أي الصدفة، وبعد أن أثبت أنَّ يف العامل شيئًا آخر غي املادة هي  الصورة، وشيئًا آخر 

غي االتفاق هو الغائيّة، عجز عن استكشاف مبدأ للصوريّة والغائيّة؛ ألنّه تصّور الله منعزاًل 

يف ذاته، مل يخلق العامل، وال يعلمه، وال يعني به، بحّجة أّن العامل يشء أدىن بالقياس إىل 

الله، وأّن من األشياء ما عدم رؤيته خي من رؤيته. ورغم ذلك ُمثًّل اإلله بأمي الجيش، الذي 

الصفات  القوّي والضعيف، والشجاع والجبان، وسائر  فيه  رايته جيش جرّار  يجتمع تحت 

يستقيم  ال  األمي  هذا  بدون  أنّه  ورأى  والسمو،  النُّبل  إىل  واالنحطاط  التدين  من  املرتاتبة 

وجود هذا الجيش وال تنتظم حركاته.

]1]- مصطفى النشار، أرسطوطاليس- حياته وفلسفته، ص222.
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ومن ثم استحّق أرسطو نقد تالمذته املنصفني وأخالفه املعقولني، ووّجهوا إليه أسئلًة 

بال؟!  له عىل  يخطر  به ومل  يعتني  يبرصه وال  األمي جيًشا مل  يقود  قبيل: كيف  من  نقديًّة 

وكيف يصّح تدبي العامل من متحيّز يف نفسه مقصور عىل ذاته ال يجاوزها؟! ومن أين وجود 

العامل يف بدء نشأته؟ ومن أين بقاؤه إن مل يكن للمبدأ األّول حّظ يف تدبي أمور العامل وال 

أدىن إملام به؟ والحّق أنّها أسئلٌة وجيهٌة لها مرّبراتها التي تعجز عن اإلجابة عليها ميتافيزيقا 

أرسطو.

 أي أّن اإلله كان عنده قّوة حكيمة مدبّرة منزّهة عن كّل نقٍص متّصفة بكل كامل، أزليّة 

عاملة بكّل يشء، لكّنها مل تخلق هذا الكون وال تتوىل تدبيه املبارش، فهناك -إًذا- انفصال 

تام بني الله وبني العامل، أي أنه جعل العامل يف مقابل اإلله ال اتصال بينهام وال تأثي. فكانت 

ألوهيّته جليلة املبدأ، نبيلة الغاية، رديئة الوسائل، سيئة النتيجة.

فاإلله األرسطي بناء عىل نظريّة »املحرّك األول الذي ال يتحرّك« محرّكًا جاهاًل، وقائًدا 

إّن أرسطو مل يكن بذلك  أعمى، وعلّة أوىل غي منشئة، وبناء عىل ذلك نستطيع أن نقول 

متّفًقا مع املنطق القديم الذي وضع أسسه.
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خاتمة
إليها عرب بحث موضوع نقد  التي توّصلنا  النتائج  ومام تقّدم نخلص إىل مجموعة من 

فكرة األلوهيّة عند فالسفة اليونان يف العرص الذهبي )سقراط– أفالطون– أرسطو(، ومن أهّم 

هذه النتائج:

استطاعت هذه الّدراسة أن تُثبت أّن العقل البرشّي مهام بلغ من عبقريّة، ومهام أويت من 

براعة يف االستدالل واالستنباط ال يستطيع أن يتوّصل إىل تصّور نقّي كامل عن الله سبحانه 

عىل  بقّوة  مالحظته  ميكن  ما  وهذا  الساموي،  الوحي  من  مساعدة  وبدون  مبفرده  وتعاىل 

أحد رجاحة  ينكر  والذي ال  العظام: سقراط وأفالطون وأرسطو  اليونان  محاوالت فالسفة 

عقولهم، وال سّمو أنفسهم وإخالصهم يف سبيل الوصول إىل الحقيقة املجرّدة لإلله. ومع 

ذلك مل يستطيعوا فُرادى أو مجتمعني أن يتوّصلوا إىل التجريد التام النهايئ لإلله، كام مل 

يستطيعوا الوصول إىل فكرة الخلق من العدم، فهذه فكرة تكاد تكون مستحيلًة عىل العقل 

أوىل  مادة  من  الخلق  بضورة  ومجتمعني  فرادى  اليونان  فالسفة  قال  ولذلك  اإلنساين، 

تصّوروها أزليّة. وهو األمر الذي يعارض سمو اإلله، ملا يرتتّب عليه من أنّه لو مل توجد هذه 

املادة ملا صار الله صانًعا وال موجًدا للعامل.

بالرغم من حرص فالسفة اليونان يف العرص الذهبي ما بني القرنني الخامس والرابع قبل 

امليالد عىل تنزيه اإلله عن املادة وتقدميه عىل أنّه يحوز الكامل يف الروحانيّة السامية، وأنّه 

مقياس األشياء جميًعا وأّن قدراته ال متناهية إال أنّهم- وقعوا يف التناقض- عندما آمنوا بفكريت 

»القدر« و»الضورة« اللتان تتحّكامن يف كّل يشء، ويف اآللهة نفسها. وقد ترّسبت هاتان 

الفكرتان إىل فالسفة اليونان يف العرص الذهبي من األساطي اليونانيّة القدمية، وأخذوا بهام 

يف تفسي املوجودات الطبيعية واألعامل اإلنسانيّة. 

التخلّص مام ورثوه من اآلراء واألساطي  الذهبي  اليونان يف العرص  مل يستطع فالسفة 

للتعّدد  مختلفة  وجود صور  من  ذلك  ويظهر  ألثينا،  الشعبية  الديانة  يف  سائدة  كانت  التي 

رغم سعيهم الدائب نحو توحيد اإلله وتنزيهه ووصفه بصفات تنزهه؛ فتأرجح سقراط بني 

الرشك والتوحيد؛ ففي الوقت نفسه الذي تحّدث فيه عن إله واحد ذي عقل سام، مسؤول 
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عن نظام العامل، وخالق لإلنسان، اعتقد يف اآللهة املتعّددة كمظاهر مختلفة للروح الُعليا. 

وبالرغم من تعريف أفالطون لإلله بأنّه هو الكائن املطلق والعقل الكامل والخي الشامل يف 

آٍن واحد، إاّل أّن رؤيته لأللوهيّة بدت مشوبة بالكثي من التصّورات الرشكيّة املتعّددة، كام 

أنّه أوجد فوق اإلله عاملًا إلهيًا ساٍم هو عامل املُثل أو عامل الحقيقة املعقولة التي يتكون 

منها الجوهر اإللهي. وهذا ما ال يليق بجالل اإلله الذي ليس فوقه يشء وال يشبهه يشء، 

وقطًعا مل يهتِد أفالطون بنور الوحي الساموي الذي أضاء عرصه يف مرص التي زارها يف ذلك 

الحني. كام بدا أرسطو يف تصّوره لإلله أو املحرّك األّول الذي يُحرّك وال يتحرّك، متأرجًحا 

بني اإلله الواحد والقول بالتعّدد؛ إذ يقول تارة مبحرّك أّول واحد وتارة أخرى مبحركني أوائل 

ا أن يكون عددهم 47 أو 55 محرك أو إله.   عّدة إمَّ

كربى  أهميّة  أَْولوا  قد  أرسطو  حتى  سقراط  من  الذهبي  العرص  يف  اليونان  فالسفة  إّن 

للوصول إىل حقيقة اإلله؛ فاقرتبوا كثيًا -بفضل عقولهم الراجحة – من توحيد اإلله، لكّنهم 

مل يستطيعوا التخلّص التام من اإلرث اليوناين الكبي من الخرافات واألساطي التي كانت 

سائدة يف عرصهم، وخاّصة فيام يتعلّق بالدين الشعبي اليوناين، فوقعوا يف الرّشك والتعّدد، 

فكانت ألوهيتهم -يف حقيقة األمر- جليلة املبدأ، نبيلة الغاية، رديئة الوسائل، سيّئة النتيجة. 

ولكّنهم -مع ذلك، والحّق يُقال- مل يستكينوا لرأٍي نهايئٍّ وصلوا إليه، بل واصلوا البحث ومل 

يقطعوا برأٍي معنّيٍ وعّده نهائيًّا. ومن ثمَّ كانت الخطيئة الكربى لفالسفة العصور الوسطى 

أنّهم نظروا إىل تلك الجهود عىل أنّها نهائيّة؛ فداروا يف فلكها دونا إضافة يشٍء يُعتّد به يف 

مجال األلوهيّة. 
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يبُّ موىس أفالطون والنَّ
ن�اص �ة التَّ لّقي وإمكانيَّ بني سؤال التَّ

عبد القادر بوعرفة]1]

 ،)Greek Miracle( اليونانيَّة«  »املعجزة  أسطورة  مديدة  قرون  مدى  الَغرُب عىل  كرَّس 

( تبلور مع املدينة اليونانيَّة،  ويعتقد أغلب املؤرِّخني األوروبيّني أنَّ الفكَر الفلسفيَّ )النظريَّ

ومل يعرف العامل الرشقيُّ عىل وجه الخصوص فكراً فلسفيَّاً، معتقدين أنَّ السبَب يعود إىل 

انيم الدينيَّة، وانغمس  ، حيث غرق اإلنسان الرشقيُّ يف الرتَّ ل النظريِّ انعدام العقالنيَّة والتأمُّ

ه  ، بينام اإلنسان اليوناينُّ امتلك العقالنيَّة وامتهن النظر، وهذا ما نستشفُّ يف السلوك العميلِّ

من قول أرنست باركر Ernest Barker: ».. فبدل أن يُلقي اليونانيون بأنفسهم يف دائرة الدين، 

ويروا هذا العامل بعبارات إميانيَّة كام فعلت شعوب الهند ويهودا، اتَّخذوا مواقعهم يف مملكة 

الفكر]2]«.

Western( وينبغي القول أنَّ هذا االعتقاد ولَّد لدى الغرب فكرة القول باملركزيَّة الغربيَّة 

 ]Centralism[3(، والتي تعود نزعتها األوىل إىل أرسطو )384-322 ق.م( الذي اعترب 

، عكس اليونان املعتدلة والباردة،  أنَّ أفريقيا وآسيا، رغم التجانس، تتأثَّران مبناخهام الحارِّ

( والثاين معتدل وهادئ  انفعايلٌّ )حارٌّ فاألوَّل  الفكر،  الوضُع املناخيُّ طبيعَة  يُشكُِّل  حيث 

العموم، ملؤهم  أوروبا هو عىل  الباردة، حتى يف  األقطار  تقطن  التي  »الشعوب  )الربودة(: 

هم  ذلك  أجل  من  الصناعة،  ويف  الذكاء،  يف  منحطُّون  التحقيق  عىل  لكنهم  بالشجاعة، 

يحتفظون بحريَّتهم لكنهم من الجهة السياسيَّة غري قابلني للنظام، ومل يستطيعوا أن يفتتحوا 

]1]- أستاذ دكتور يف جامعة وهران ـ 2، الجزائر. 

سة الجامعيَّة للدراسات والنرش  ]2]- نقاًل عن: جان جاك، شوفاليه، تاريخ الفكر السيايس، ترجمة: محمد عرب صاصيال، املؤسَّ

والتوزيع، بيوت، ط 1، 1998، ص14.

[3[- Samir, Amin, Eurocentrism, NYU Press, USA, 2010, p.66.
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األقطار املجاورة. يف آسيا األمر عىل الضدِّ من ذلك، فشعوبها أشدُّ ذكاًء وقابليَّة للفنون، 

ا العنرص اإلغريقيُّ الذي هو بحكم  لكن يعوزهم القلب ويبقون تحت نري استعباد مؤبَّد. أمَّ

إنَّه يعرف أن  الوضع الجغرايفِّ وسط، فإنَّه يجمع بني الفريقني. فيه الذكاء والشجاعة معاً. 

يحتفظ باستقالله، ويف الوقت نفسه، يعرف أن يؤلِّف حكومات حسنة جّداً، وهو جدير إذا 

اجتمع يف دولة واحدة، بأن يفتح العامل]1]«.

الذي  بالفكر  ومؤرِّخيه  اليونان  فالسفة  أغلب  يعرتف  مل  االستعاليئِّ  املنطلق  هذا  من 

سبقهم، ومل يرُِش معظمهم إىل األخذ أو االقتباس منه، باستثناء بعضهم كهيودوت الذي 

أنَّ  أكَّد  بل  اليوناينِّ،  الفكر  إشباع  الرشقيَّة يف  الحضارات  دور  النصوص  من  كثي  أكَّد يف 

اليونانيني مجرَّد تالمذة نجباء للرشق الكبي.

 ومنذ عرص التنوير يستفرد الغرب بفكرة تفوُّق اإلنسان الغريبِّ )Superman( من خالل 

الرتكيز عىل فكريَتْ االنفعال واإلثارة، وفكرة الهدوء والوضوح، فهم يعتقدون أنَّ اإلنساَن ما 

قبل املرحلة اليونانيَّة هو إنسان منفعل وعميلٌّ لدرجة أنَّه مل يرتك تراثاً نظريَّاً كام فعل فالسفة 

اليونان، وخصوصاً فالسفة أثينا.

أنَّ  ركَّزت عىل  والسياسة«، حيث  »املدينة  كتايب  املسألة يف  هذه  عالجت  قد  وكنت   

ساته جعل نقطة انطالق الحضارة العامليَّة من مدن اليونان فقط وخاصة  الغرَب:»يريد  مبؤسَّ

املرحلة األثينيَّة، بالرغم من كونها مغالطة كربى]2]«.

لقد دأب الفكر الغريبُّ عىل تقديم كلٍّ من أفالطون وأرسطو خصوصاً عىل أنَّهام مثرة 

العبقريَّة اليونانيَّة، وأنَّ النظَر العقيلَّ وحده هو الذي صقلهام صقالً، وجعلهام ينتجان أروع 

الفلسفات  منها، وال سيَّام  أيُّ حضارة الحقة  تخلو  والتي ال  الخالدة،  الفلسفيَّة  النصوص 

الكربى يف العرص الوسيط: اليهوديَّة، املسيحيَّة، اإلسالميَّة.

يه أسطورة املعجزة اليونانيَّة، والغرب أيضاً منذ انتقاله  إنَّ اعتبار اليونان محور العامل تغذِّ

من طور الهمجيَّة إىل طور املدنيَّة يحاول أن يجعل نفسه مركَز العامل. وحني ندرس التاريخ 

[1[- Aristotle, The Politics of Aristote, New York: Oxford University Press, 2009, p.121.

]2]- عبد القادر بوعرفة، املدينة والسياسة، عامل الكتب الحديث، األردن، ط1، 2013، ص88.
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، وقد أخذوا الكثي منه،  جيِّداً نالحظ أنَّ بعض فالسفة اليونان الكبار تأثَّروا بالفكر الرشقيِّ

من دون ذكر املصادر، خصوًصا فيثاغورس، وأفالطون، وأرسطو، ونستدلُّ عىل ذلك من 

أعادوا  واملسيحيني  اليهوديني  الُكتَّاَب  أنَّ  فكرة  يف  تشرتك  كلُّها  معارصة،  ة  عدَّ دراسات 

)العهد  س  املقدَّ والكتاب  أفالطون  بني  واملذهلة  الواسعة  املشرتكة  القواسم  اكتشاف 

القديم(. وهو نفسه األمر الذي نجده عند العلامء يف العرصين الهلنستيِّ والروماينِّ الذين 

اليوناينِّ  واألدب  س  املقدَّ الكتاب  بني  املذهلة  التشابه  أوُجه  ورشح  اكتشاف  عىل  انكبُّوا 

ته، وخصوصاً محاورات أفالطون]1]. برمَّ

ونحن يف هذه الدراسة سرنكِّز عىل أفالطون فقط، ذلك أن الكثَي من األفكار التي طرحها 

أفالطون أثارت جملًة من التساؤالت يف الديانات السامويَّة الثالث )اليهوديَّة، املسيحيَّة، 

ين أنَّ أفالطون نبيٌّ أو رسول،  اإلسالميَّة(، وقد ذهبوا بالغلوِّ إىل أن اعتقد كثي من علامء الدِّ

يُوَح  الجنَّة، واملعصية .... ما مل  الخالق،  الخلق،  ليذكر ما ذكر من تفاصيل عن  وما كان 

ارسني والباحثني ذهبوا إىل فرضيَّة أنَّ أفالطون اطَّلع من خالل رحالته  إليه بذلك. بيد أنَّ الدَّ

، وخصوصاً بعض األسفار كسفر التكوين، وهذا ما يحاول كثي  املتكرِّرة عىل الرتاث العربيِّ

ثوا عن هذه الفرضيَّة، وانترصوا  من الباحثني املعارصين الوصول إليه، علامً أنَّ القدماَء تحدَّ

، وسان أوغستني وغيهم... لها أمثال فيلون اإلسكندريِّ

 وعليه، نطرح السؤال اآليت: هل تأثَّر أفالطون بالتوراة ووظَّفها يف كتاباته؟ أم هو مجرَّد 

تناص؟ 

]1]- أنظر بعض الدراسات املعارصة حول أفالطون والنبي موىس: 

- Howland, Jacob, Plato and the Talmud, Cambridge University Press, 2010.

- Hagedorn, Anselm C., Between Moses and Plato, Vandenhoeck & Ruprecht, 2004.

- Gmirkin, Russell E. Plato and the Creation of the Hebrew Bible. New York: Routledge. 2016.

- Morrow, Glenn R. “Plato’s Conception of Persuasion”. The Philosophical Review 62 )2(: 234–50. 

1953.

- Magne Saebo, Hebrew Bible, Old Testament: The History of Its Interpretation, Vandenhoeck & 

Ruprecht, 1996.

- Ulrich, Becker, On few similarities in Plato and Talmud; GRIN Verlag, 2006.

- Damian, Mrugalski, “Plato Read Moses”, Studies in the History of Philosophy, magazine financed 

by Ministry of Science and Higher Education of the Republic of PolandVol. 10 No. 4 )2019(.
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ة ة السؤال ومجال الفرضيَّ ًل: إبستيميَّ أوَّ
ينشأ  أن  املنطقيِّ  ليس من  أنَّه  مفادها  إبستيميَّة  قاعدة  الغربيني من  اد  النقَّ بعض  ينطلق 

ن  الفكر اإلغريقيُّ من فراغ أو عدم، ذلك أنَّ العبقريََّة مهام بلغت إالَّ وتستقي األفكار دوماً ممَّ

سبقها، حيث ال يوجد شعب فريد من نوعه، فمبادئ العقل واحدة، والعقل كام قال رونيه 

ديكارت أعدل قسمة وزَّعها الله عىل خلقه.

ات إىل فريقني شهيين، األول ينزع نحو  انقسم املفكِّرون الغربيُّون يف هذه املسألة بالذَّ

، والثاين نحو وحدة العقل الغريبِّ ومقولة الِعرق املتفوِّق، كام  مقولة وحدة العقل البرشيِّ

نراه يف فلسفة »هيغل«.

أنَّ  معتقًدا   ، البرشيِّ التاريخ  حلقات  بني  الرتابطيَّة  العالقة  إلثبات  األول  التيار  يسعى 

دت أنواعه واختلفت جغرافيَّته، وأنَّ وحدَة العقل البرشيِّ تفرض أنَّ  اإلنساَن واحد وإن تعدَّ

الفكَر تواصيلٌّ عرب حلقات غي منفصلة وإن تباعدت تاريخيَّاً، ومن أشهر أنصار هذه النزعة 

إمييل برههيه )Émile Bréhier( الذي كان دوًما يأمل أن يصَل العقل البرشيُّ إىل أنَّ إدراك 

. وحدته واستمراريَّة تطوُّره هو يقني قلبْيّ

دراسة  إعادة  أنَّه يجب  يعتقد  فهو  بإسهاب،  فرنسوا شاتليه  أيًضا  عنه  ث  تحدَّ األمر  هذا 

النَّاتج اإلغريقيِّ من جديد، حيث تبنيَّ أنَّ فالسفَة اإلغريق وظَّفوا الرتاث الرشقيَّ وهّذبوه، 

من دون أن يذكروا ذلك يف كتبهم، ونحن نسجِّل يف هذا املضامر التناقض الذي وقع فيه 

فالسفة الغرب، فشاتليه يرصِّح يف كثي من نصوصه املوجودة يف معجم املؤلَّفات السياسيَّة 

قنا وصف األسفار  عكس ما سبق، فلنأخذ قوله مثالً: »إنَّ دولة الصحراء املوسويَّة، إذا صدَّ

الخمسة لها، هي النموذج األول املعروف لسلطة تُدِرج يف آليَّة عملها الرقابة اإليديولوجيَّة 

واستعامل اإلجامع]1]«.

تؤكِّد قصائد هوميوس نفسها التي تُعتمد عند اليونان كربهان عىل أسبقيَّتهم يف إبداع 

الفكر بأنَّ مدنهم كانت تحايك ثقافيَّاً، واجتامعيَّاً، وسياسيَّاً األنظمة الرشقيَّة، وأنهم مل ينكروا 

سة الجامعيَّة للدراسات والنرش  ]1]- -شاتليه، فرنسوا وآخرون، معجم املؤلَّفات السياسيَّة، ترجمة: محمد عرب صاصيال، املؤسَّ

والتوزيع، بيوت، ط 1، 1997، ص1061.



51 أفالطون والّنبيُّ موسى بين سؤال الّتلّقي وإمكانّية الّتناص

ق التفكي بل أنكروا عليه طبيعة النظام السيايسِّ القائم حسب اإللياذة عىل الطغيان  عىل الرشَّ

والبطركيَّة. 

وال بدَّ من القول أنَّ الجدَل الحاصل بني فالسفة الغرب حول أصول الفلسفة اإلغرقيَّة هو 

يف حدِّ ذاته عالمة فارقة، حيث يرُبز تهافت نظريَّة الِعرق املتفرِّد، وصعود نظريَة وحدة العقل 

التَّلِقي والتَّناص.  ، مامَّ يجعلنا يف هذه الدراسة نضع مجال الفرضيَّة ضمن حدود  البرشيِّ

ونحن نتَّفق مع ما ذهب إليه عبد الله إبراهيم يف قوله: »تكشف لنا إشكاليَّة أصول الفلسفة 

اإلغرقيَّة أمرين متالزمني، أولهام: ضخامة اإلكراهات التي ُمورست بحقِّ األصول الحقيقيَّة 

الوحدة  اتَّبعها منهج  التي  الرشقيَّة، وثانيهام: االسرتاتيجيَّة  ة املوارد  الفلسفة، وبخاصَّ لتلك 

يات الطبيعيَّة لتلك الفلسفة، وإسقاط  واالستمراريَّة )وحدة العقل األورويب( يف إقصاء املغذِّ

منظور حديث أنتجته املركزيَّة الغربيَّة يهدف إىل تخليص الفكر الغريبِّ، والفلسفي منه عىل 

وجه التحديد، من الصالت التي تربطه باملَواطن الحضاريَّة املجاورة. ذلك أنَّ ذلك املنظور 

بدأ، منذ انطالقة العرص الحديث، يُرتِّب قضاياه داخل سياج دوغاميئٍّ ُمحكَم. بحيث كان 

يتصوَّر أنَّ اآلخر يسعى باستمرار لفرط عقده]1]«.

بالتوراة  أفالطون  تأثُّر  فرضيَّة  نضع  تجعلنا  اإلبستميَّة  مات  املقدِّ هذه  أنَّ  القول  وحريٌّ 

التحليل والنقد، منطلقني  س عىل مبدأَي  يتأسَّ إبستيميٍّ  النبيِّ موىس ضمن مجال  وتعاليم 

أيضاً مامَّ كتبه نومينيوس )Numenius( أحد تالمذة فيثاغورس: »من هو أفالطون يف الواقع، 

إن مل يكن موىس الذي تكلَّم يف العليَّة؟]2]«.

جدَّ  الغربيني  الدارسني  من  كثي  يعتربها  التي  العالقة  هذه  إثبات  نستطيع  كيف  وعليه، 

عويصة؟

والنرش، ط3،  للدراسات  العربيَّة  سة  املؤسَّ ات،  الذَّ والتمركُز حول  التكوُّن  إشكاليَّة   - الغربيَّة  املركزيَّة  ابراهيم،  الله  عبد   -[1[

2003، ص270.

[2[- See:Paul, Ciholas, “Plato: The Attic Moses? Some Patristic Reactions to Platonic Philosophy” 

The Classical World , Vol. 72, No. 4 )Dec., 1978 - Jan., 1979(, pp. 217- 225.
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راسة ثاني�ًا: أدوات الدِّ
الثالث قبل امليالد )427ق.م/ 347ق.م(، بينام موىس عليه  عاش أفالطون يف القرن 

السالم عاش قبله بعرشة قرون تقريباً، وهذا يجعل مسألة التأثُّر به جدَّ ضعيفة عند االتجاه 

، وخصوصاً أنَّ الكثَي من الدراسات التاريخيَّة  يه تعاليمه نظراً للفارق الزَّمنيِّ الذي ينفي تلقِّ

تشي إىل عدم ترجمة التوراة إىل الالَّتينيَّة، وخلوِّ املكتبات اإلغريقيَّة من نسخ توراتيَّة، لكن 

القديم  بني  حلقات وصل  دوماً  هناك  التلقِّي، ألنَّ  دليالً عىل عدم  يُعترب  الزَّمنيَّ ال  الفارق 

والراهن، وليس رشطاً أن يكون أفالطون معارصاً ملوىس حتى يتلقَّى عنه، بل ميكن أن يتلقَّى 

عنه بوسائط كثية، خصوصاً الذاكرة الشفويَّة، وهذا يف حدِّ ذاته ردٌّ عىل من يزعم أنَّ التوراَة 

مل تكن مرتجمًة حتى ميكن االعتامد عليها كربهان عىل صدق الفرضيَّة.

اً، سنلجأ إىل أداتني لدراسته: ونظراً لكون املوضوَع ُمعقَّد جدَّ

حال، وقد وثَّق املؤرِّخون رحالت عَدة قام بها  األسفار والرحالت: كان أفالطون كثي الرتِّ

عوب التي زارها، وحتامً احتكَّ  إىل مناطق مجاورة، وهذا يعني أنَّه اطَّلع حتامً عىل ثقافة الشُّ

فة، ويكون قد اكتسب ثقافة جديدة وظَّفها يف محاوراته املتنوِّعة، ومن أشهر  بنخبها املثقَّ

تلك الرحالت:

جزيرة صقلية: زارها أكرث من ثالث مرَّات كام يذكر يف رسالته السابعة]1]، كانت األوىل يف 

شبابه يف عهد الطاغية دايونيسيوس األول سنة 377ق.م، والذي غضب منه وأمر ببيعه يف 

س األكادمييَّة، ويُنتج  سوق الرقيق، بيد أنَّ أصدقاءه افتدوه من النخَّاسني، وعاد إىل أثينا ليؤسِّ

دايونيسيوس  عهد  يف  أخرى  مرَّة  إليها  عاد  ثمَّ  »املأدبة«.  و  »الجمهوريَّة«  محاوراته  أشهر 

الثاين سنة 366ق.م. وكانت مشهورة كنقطة التقاء الحضارات املجاورة، حيث عرف أهلها 

الثَّقافات الرشقيَّة من خالل التجارة البحريَّة، ومامَّ ال شكَّ فيه أنَّ كثياً من العلوم واملعارف 

ار املرصيني والقرطاجيني والفينيقيني. انتقلت إليها عرب التجَّ

 مرص: يعتقد بعض املؤرِّخني أنَّ أفالطون زار مرص من دون تحديد تاريخ الزيارة، ورغم 

ارسني يؤكِّدون زيارته لها: »ترسو املركب  أنَّه ال يوجد برهان عىل ذلك، إالَّ أنَّ كثياً من الدَّ

سة هنداوي، اململكة املتَّحدة، 2017، ص89، 90. ار، املنقذ )قراءة يف الرسالة السابعة ألفالطون(، مؤسَّ ]1]- مكاوي، عبد الغفَّ
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يف ميجارا، ثمَّ تطوف مبرص وقورينا، حتى تصل إىل »تارنت« وتقف عىل شطآن صقلية]1]«.

ومن املحتمل أنَّه تعرَّف عىل املوروث العربيِّ عرب املشافَهة، ذلك أنَّ الثقافَة املرصيَّة 

الشفويَّة كانت تزخر بكثي من التعاليم التي نرشها موىس قبل الخروج من مرص. 

 وقد جاء يف املوسوعة الشاملة »أخربنا القديس جريوم أنَّنا نقرأ يف تواريخ قدمية حول 

التي  األشياء  ونرى  معهم  نتصوَّر  أن  أننا ميكن  إىل حدِّ  بحاراً،  بلدانا، وعربوا  زاروا  رجال 

ممفيس  يف  املتنبِّئني  الكهَّان  أفالطون  زار  وهكذا  بأنفسهم،  ورأوها  الكتب  يف  عنها  قرأنا 

.»Memphis[2[

وفارس،  ألورشليم،  تاريخيَّة  بزيارة  قام  أفالطون  أنَّ  املؤرِّخني  بعض  يؤكِّد  أروشليم:   

وقد التقى ببعض الكهَّان، خصوصاً أنَّ يف عهده كانت الجاليات اليهوديَّة موجودة يف آسيا، 

وشامل أفريقيا، وأوروبا.

النصوص: سنعتمد عىل نصوص أفالطون بالدرجة األوىل، وحرصناها يف املحاورات 

اآلتية: فيدروسب - الجمهوريَّة - تياموسث - فيدونج - كراتيلوس. كذلك حرصنا النصوص 

س(  ى العهد القديم )الكتاب املقدَّ العربيَّة يف مجموعة من األسفار التي تنتمي إىل ما يُسمَّ

املعروف بالعربيَّة بالـ »تاناخ«، وهي كلمة مكوَّنة من الحروف األوىل ملجموعات الكتب 

س: توراة )األسفار الخمسة(، نفيئيم )األنبياء(، ختوفيم  الثالث التي يشملها الكتاب املقدَّ

)الكتب املدوَّنة(.

ا فيام يخصُّ الرتاث العربيَّ القديم، فقد اعتمدنا نصوص األسفار الخمسة، وخصوصاً  أمَّ

سفر التكوين وسفر التثنية.

ثالثًا: موىس وأفالطون: التن�اُظر والتماُثل
   قبل القيام بعمليَّة تحليل النصوص، ينبغي علينا أن نشي إىل مسألة ذات أهميَّة، ألننا 

ث عن آلهة بالجمع متاشياً مع عقيدة  نشهد التباساً فيام كتبه أفالطون عن اإلله، فتارة يتحدَّ

قابل  غي  واحد  إله  عن  ث  يتحدَّ أخرى،  وتارة  اآللهة،  د  بتعدُّ يؤمن  الذي  الوثنيِّ  مجتمعه 

ار، املنقذ )قراءة يف الرسالة السابعة ألفالطون(، ص24. ]1]- نقاًل: مكاوي، عبد الغفَّ

]2]- زكار، سهيل، املوسوعة الشاملة يف تاريخ الحروب الصليبيَّة، ج 37، دار إسالم كتب، دمشق، 1999، ص3965.
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. ويبدو أنَّ هذا االلتباس أقلق الباحثني مامَّ أدَّى إىل تفسيات متضاربة بشأن  ِّ للتصوُّر الحيسِّ

الواحد وعالقته باآللهة الصغرى.

يغة االجتامعيَّة والتي تفرض الحديث  ث عن اإلله بصيغتني، الصِّ أعتقد أنَّ أفالطون يتحدَّ

ع  ، ونرى ذلك يف قوله: »فيجب علينا أن نترضَّ اليونان ضمن سياق ثقايفٍّ محيلٍّ آلهة  عن 

القبول لديهم قبل كلِّ  تلقى  أن  ملساعدة اآللهة واإللهات، وأن نصيلِّ يك ميكن لكلامتنا 

رؤية  ضمن  والواحد  املفرد  بصيغة  إله  عن  ث  يتحدَّ بينام  لذلك]1]«،  كنتيجة  ولدينا  يشء 

ادق يا  فلسفيَّة جديدة، ولنتأمَّل قوله: »إنَّ كلَّ الرجال الذين ميلكون درجة من اإلحساس الصَّ

سقراط، يناشدون اإلله عىل الدوام عند بداية كلِّ عمل]2]«.

عىل  املوسويِّ  التأثي  فكرة  أنصار  صالح  يف  اإلله  ملعنى  املزدوجة  النظرة  هذه  تبدو 

فلسفة أفالطون املثاليَّة، ذلك أنَّ فكرة اإلله الواحد غي واردة الذكر يف املجتمع اليونايْنّ. 

فمن أين استقى فكرة الخالق )الصانع، الواحد(؟

لتأثي  الواحد  اإلله  مسألة  ردَّ  واليهوديَّة  املسيحيَّة  الالَّهوتيَّة  الدراسات  بعض  حاولت 

املشهورة،  رحالته  خالل  من  العربيِّ  باملوروث  أفالطون  تأثُّر  عرب  وخصوصاً   ، العربيِّ

، وال سيَّام  العربيِّ بالنصِّ  النصِّ األفالطوينِّ  بواسطة مامثَلة  الطرح  ة  ويستدلُّون عىل صحَّ

نصوص سفر التكوين.

( كاآليت: ني )األفالطوينِّ والعربيِّ  وليك نعي املسألة نجري مامثَلة بني النصَّ

1. مفهوم اإلله
قابل  لكنَّه   ِّ الحيسِّ للتصوُّر  قابل  غي  مطلق  جوهر  بأنَّه  الجديد  اإلله  أفالطون  يُعرِّف 

ث عن آلهة اليونان  ، مبعنى أَن ال جسم وال صورة له، وهذا يثبت أنَّه ال يتحدَّ للتجريد العقيلِّ

ث عن إله جديد يُحرِّك كلَّ يشء: »ومن هنا نستطيع القول أنَّ الوجوَد  دة، بل يتحدَّ املُجسَّ

املتحرِّك بذاته، األصل لكلِّ الحركات، واألول الذي يظهر بني األشياء يف وضع االستقرار، 

]1]- أفالطون، طياموس، تعريب: شوقي متراز، دار األهليَّة للنرش والتوزيع بيوت، لبنان، 1994م، ص411.

]2]- املصدر نفسه، ص410.
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كام أنَّه املبدأ البكر واألقوى للحركة والتغيري بني األشياء التي تتحرَّك بغريها. وتكون حركة 

اآلخرين الحقة لها]1]«.

ألنَّ  وعلَّتها؛  األشياء  كلِّ  مصدر  هو  ألنَّه  )النور(،  مس  الشَّ يشبه  األفالطوينَّ  اإللَه  إنَّ 

مَس هي مصدر الضوء والحياة يف هذا العامل، كذلك الحال يف عامل املُثُل فإنَّ مثاَل  الشَّ

الخي هو مصدر النُّور والحياة، ومن ثمَّ فهو الواحد، وهو مفارق للعامل املحسوس.

اإلله واحد من حيث  أنَّ مفهوَم  التكوين(، نالحظ  العربيِّ )سفر  النصِّ  نعود إىل  حني 

الطبيعة وحتى الوظيفة، فالله:»أنا هو الربُّ ]يهوه[ إلهك ال يكن لك آلهة أخرى أمامي. ال 

تصنع لك متثاالً منحوتاً صورة ما مامَّ يف السامء من فوق وما يف األرض من أسفل وما يف 

املاء من تحت األرض]2]«.

]3]«. وهنا نالحظ مدى التقاطُع مع   وجاء يف سفر التكوين: »باسم الربِّ اإلله الّسمديِّ

أفالطون الذي يعتقد أنَّ الواحَد أبديٌّ ورسمدْي.

مس باعتباره مصدَر كلِّ األشياء نجد  ونشي هنا إىل أنَّه يف حني شبَّه أفالطون إلهه بالشَّ

اَمَواِت َواألَْرَض. َوكَانَِت األَْرُض  أنَّ املنَت العربيَّ صور اإلله بالنُّور: »يِف الَْبْدِء َخلََق اللُه السَّ

»لَِيكُْن  اللُه:  الِْمَياِه.َوَقاَل  َوْجِه  يَرِفُّ َعىَل  اللِه  َوُروُح  الَْغْمِر ظُلَْمٌة،  َوْجِه  َوَعىَل  َوَخالَِيًة،  َخِربًَة 

نُوٌر«، َفكَاَن نُوٌر. َوَرأَى اللُه النُّوَر أَنَُّه َحَسٌن]4]«.

وحني نعود إىل الرتاث اليوناينِّ نجد أنَّهم كانوا يعتقدون بوجود مدينة لآللهة، يحكمهم 

م اآللهة حسب الوظائف، إله البحر، إله الشعر، إله الجامل، إله  زيوس أب اآللهة، وقد قُسِّ

الحرب، .... وكلُّ إله له أنصاره وخصومه، يرشبون الخمر ويختطفون العذارى، ولهم أبناء 

أَن نجد  الغريب فعالً  يبدو من  بأنصاف اآللهة كهرقل مثالً. وعليه،  وا  ُسمُّ من األرضيَّات، 

الذي ال ميكن تصوُّره وال تجسيده، وهذا ما  الواحد  ث عن اإلله  يتحدَّ النصَّ األفالطوينَّ 

األرض  آلهة  توحيد  »تمَّ  قائالً:  يعلِّق   )Gmirkin, Russelle( جميكيرناسل  الباحث  جعل 

[1[- Plato, Laws, X, )895(, p.280.

]2] - سفر التثنية 7:5 و 8.

]3] -سفر التكوين: 33:21.

]4] - سفر التكوين: األصحاح 1، )1، 2، 3، 4(.
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القدمية يف إله واحد جديد يشبه إىل حدٍّ كبري اإلله األبديَّ الخالق األعىل لكتابات أفالطون. 

س بشكل مبارش هذا اإلله األعىل مع يهوه، والذي  د مؤلِّفو الكتاب املقدَّ بدالً من ذلك، حدَّ

تمَّ تصوُّره حديًثا بعبارات عالية »الواحد«، غري مخلوق وغري قابل للتغيري إىل األبد؛ بجامل 

يفوق كلَّ الفكر الفاين، تمَّ تصوير هذا اإلله األعىل مثل أفالطون، عىل أنَّه خالق الكوسموس 

والحياة والبرشيَّة، وهو كائن أخالقٌي للغاية كان مصدر كلِّ الخري، والذي كان يهتمُّ بالبرشيَّة 

ويراقبها...]1]«.

2. خلق العاملني )املثايل/ املحسوس(
قسم أفالطون العاملَ إىل قسمني عامل املُثُل والخي املطلق وعامل املادَّة املحسوس، 

، األول هو األصل، بينام الثاين مجرَّد نسخ عن  األول أبديٌّ وجوهريٌّ والثاين زائل وعريضٌّ

بل  الخلق  نقص يف  من  نابعاً  ليس  ونقصها  ناقصة،  بل  كاملة  ليست  النسخ  وتلك  املُثُل، 

نابع من بنيتها الهيُّوليَّة، يقول أفالطون: »وعندما تَتصل الكلامت باألبديِّ والدائم واملفهوم، 

 – به طبيعتها  ما تسمح  بقدر  تقهر  حض وال  للدَّ قابلة  أزليَّة وراسخة، غري  أن تكون  فينبغي 

األشياء  وليس عن  فقط  الشبه  أو  النسخة  عن  تكون  عندما  لكنها  ذلك.  من  أقلَّ  وال يشء 

األزليَّة عينها، فإنَّها تحتاج إىل أن تكون مالمئة ومامثلة للكلامت السابقة: كام يكون الوجود 

للصريورة، هكذا تكون الحقيقة لالعتقاد]2]«.

وهو يضب مثالً عىل ذلك أمثولة الكهف )]Allegory of the Cave[3( التي جاء ذكرها 

األرضيَّة،  اللَّحظة  اإلنسان يف  إىل  ترمز  »الجمهوريَّة«، وهي  كتاب  من  السابع  الفصل  يف 

وال  كهف  يف  ُوِضع  حيث  صغره،  منذ  السل  بالسَّ مقيَّد  بسجني  يكون  ما  أشبه  هو  والذي 

يستطيع النظر إال إىل واجهة جداره، وخلفه تشتعل نار ملتهبة، يعكس لهيبُها ظالَل األشياء 

ذلك  عىل  معارفه  ويَُكوِّن  الحقيقة،  هي  الظالل  تلَك  أنَّ  سجني  كلُّ  فيعتقد  الجدار،  عىل 

أنَّ  فسيى  الكهف،  أعىل  إىل  وصعد  قيده،  من  تحرَّر  جناء  السُّ أحَد  أنَّ  ولنفرتض  النحو. 

[1[- Gmirkin, Russelle, Plato and the Creation of the Hebrew Bible. New York: Routledge, 2016, p. 

262.

]2]- أفالطون، طياموس، ص413.

[3[- Plato: The Republic, Tr: Tom Griffith, Cambridge University Press, 2000, p.220.
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الحقيقَة تكمن يف األعىل ال يف األسفل، فأمثولة الكهف ترمز للعامل املحسوس، والظالل 

يَّة، واألشياء الحقيقيَّة التي تُْحدث هذه الظالل هي املُثُل. هي املعرفة الحسِّ

يف هذا املجال، يعتقد أفالطون أنَّ الخلَق أصله اللوغس، وأنَّه تجسيد لكلمة »يكون«، 

امء، لكنه  حيث أنَّ الواحَد: »ألنَّه مل يكن هناك أيام وليال وشهور وسنون قبل أن تبتدع السَّ

اإلله  وصنع  الزمن.  من  أجزاء  كانت  كلَّها  هذه  إنَّ  أيضاً.  صنعها  فإنَّه  امء  السَّ بنى  عندما 

املايض والحارض نوعني من أنواع الزمن اللَّذين ننقلها إىل الوجود األزيلِّ من دون وعي لكن 

بخطأ، ألنَّنا نقول إنَّه »كان«، أو »يكون« أو »سيكون«، لكن الحقيقة هي أنَّ الكلمة »يكون« 

هي الكلمة الوحيدة التي تنسب إليه بشكل مناسب، وأن الكلمتني »كان« و»سيكون« هام 

الكلمتان اللَّتان يجب استخدامهام عن الصريورة يف الزمن، ألنَّهام حركات]1]«.

، أي  فيلِّ م إىل قسمني: الُعلوِي والسُّ ال بدَّ من اإلشارة هنا إىل أنَّ العامل يف التوراة قُسِّ

، األول خلقه  األزيلِّ والفاين، الجنَّة واألرض، األول خي، والثاين فاٍن ميتزج فيه الخي بالرشِّ

الله يف أحسن صورة وأمتِّها وأكملها، والثاين خلقه نسبيَّاً، فال هو تامٌّ متاماً مطلقاً وال ناقص 

 . رة عامَّ يف العامل العلوْيّ نقصاً مطلقاً، وأنَّ كلَّ ما هو يف الكون املادِّيِّ مجرَّد صور مصغَّ

وجميع ما خلق هو صور عامَّ أوجده الربُّ يف عامله املطلق، فهي صور، وكان اإلنسان أكرث 

.[2[ً شبهاً بصورة الرب. وتمَّ خلق العامل املحسوس يف ستة أيام خلقاً متميِّزا

من واحلركة 3. الزَّ
بعدما  »الواحد«  أنَّ  يعتقد  حيث  »تياموس«،  محاورة  يف  الزَّمن  إشكاليَّة  أفالطون  أورد 

خلَق العاملني، خلق الزمن ليتمَّ به قياس حركة املوجودات، ويُعرف املقدار الذي يحدث 

فيه التحوُّل املرتقب من عامل الهيوىل إىل عامل املُثُل، ويصوِّر أفالطون ذلك بقوله: »واآلن، 

فإنَّ كلَّ نجم من النجوم كان رضوريَّاً لصنع الزَّمن عندما يصل إىل مداره املناسب. وعندما 

اق  الشَّ عملها  واكتشفت  حيويَّة،  بسالسل  موثقة  أجسام  لها  حيَّة  مصنوعات  كلُّها  تصبح 

عة التي هي حركة عائلة ومترُّ من خالل الحركة  املعني لها، وهو التَّحرُّك يف الحركة املتنوِّ

]1] - أفالطون، طياموس، ص422-421.

]2] - سفر التكوين، األصحاح 1: )1، 2، 3، 4، 5، 6، 7(.
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أقلَّ  مدار  يف  وبعضها  أوسع  مدار  يف  تدور  فإنَّها  ذلك  عند  بها،  تحكم  عينه  لليشء  التي 

اتساعاً]1]«.

امء أتيا إىل الوجود يف اللَّحظة عينها، ويفرتض مبا أنهام صنعا معاً،  ويعتقد أنَّ الزَّمَن والسَّ

وجدا ليكونا معاً، سيفنيان معاً، ُمعترباً أنَّ السامَء شكَّلت وفق نوذج الطَّبيعة الخالدة، هكذا 

كان عقل وتفكي اإلله يف صنع الزمن. وهو الذي أبدع الشمس والقمر والنجوم الخمس 

ى الكواكب، أبدعها يك مُييِّز ويحفظ أعداد الزَّمن. األخرى، التي تُسمَّ

د املبدأ ذاته تقريباً، حيث جاء يف سفر التكوين أنَّ اللَه خلق  نجد النَّصَّ العربيَّ قد جسَّ

السامء والنجوم واألرض، وجعل النجوم أنواراً تدلُّ عىل الزَّمن: »َوقَاَل اللُه: »لَِتكُْن أَنَْواٌر يِف 

اَمِء لَِتْفِصَل بَنْيَ النََّهاِر َواللَّْيِل، َوتَكُوَن آليَاٍت َوأَْوَقاٍت َوأَيَّاٍم َوِسِننٍي. َوتَكُوَن أَنَْواراً يِف  َجلَِد السَّ

األَكْرَبَ  النُّوَر   : الَْعِظيَمنْيِ النُّوَريِْن  اللُه  َفَعِمَل  َوكَاَن كَذلَِك.  َعىَل األَْرِض«.  لُِتِنريَ  اَمِء  السَّ َجلَِد 

اَمِء لُِتِنريَ َعىَل  لُِحكِْم النََّهاِر، َوالنُّوَر األَْصَغَر لُِحكِْم اللَّْيِل، َوالنُُّجوَم. َوَجَعلََها اللُه يِف َجلَِد السَّ

األَْرِض، َولَِتْحكَُم َعىَل النََّهاِر َواللَّْيِل، َولَِتْفِصَل بَنْيَ النُّوِر َوالظُّلَْمِة. َوَرأَى اللُه ذلَِك أَنَُّه َحَسٌن. 

َوكَاَن َمَساٌء َوكَاَن َصَباٌح يَْوًما َراِبعاً]2]«.

ة يَّ 4. خلق النفس الكلِّ
يعتقد أفالطون أنَّ »الواحد« خلَق يف عامل املُثُل املوجودات األزليَّة عىل شكل كلِّيَّات 

طبقاً  النفس  الصانع صاغ  فإنَّ  »وبعد  الكلِّيَّة:  النفس  املوجودات  تلك  بني  ومن  جوهريَّة، 

إلرادته]3]« وإرادة الواحد تتجىلَّ يف خلق النفس الكلِيَّة عىل الصورة التي أراد لها أن تكون 

عليها، فهي ليست كاملة كامالً كامله وليست ناقصة: »بثُّ النفس يف كلِّ مكان. فمن املركز 

إىل محيط السامء، التي تكون غالفاً خارجيَّاً أيضاً، دائرة بنفسها يف نفسها، وبذلك مبتدئة 

لكنَّ  مريٌئ،  السامء  إنَّ جسم  كلِّه.  الزمن  العقليَّة طوال  الحياة  ومبقية عىل  تتوقَّف  بداية ال 

العقليَّة  الطبائع  بأفضل  مصنوعة  وكونها  والتناغم،  العقل  يف  وتشارك  منظورة،  غري  الروح 

واألزليَّة، فإنَّها تكون أفضل األشياء املبتدعة]4]«.

]1]- تياموس، ص423.

]2]- سفر التكوين، األصحاح 1، )14، 15، 16، 17، 18، 19(.

]3]- طياموس، ص: 421-420.

]4]- م.ن، ص420.
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الكلَّ  الجنة، وآدم يف صورته األوىل ميثِّل  آدم يف  الله خلق  أنَّ  العربيِّ  النصِّ  جاء يف 

)أب البرش(، فالله خلق آدم عىل صورته، فهو مل يكن كامالً كالله بل كان مخلوقاً يف أحسن 

صورة ابتدعها الله، وآدم ميثِّل الروح التي نفخها الله يف املادَّة التي اختارها أن تكون وعاًء 

: »َفَخلََق اللُه اإلِنَْساَن َعىَل ُصوَرتِِه. َعىَل ُصوَرِة اللِه َخلََقُه]1]«. وجاء أيضاً  له، جاء يف النصِّ

قوله: »نَْعَمُل اإلِنَْساَن َعىَل ُصوَرتَِنا كََشَبِهَنا]2]«.

وإذا كان أفالطون يعتقد أنَّ وظيفَة »النفس الكليَّة« يف عامل املُثُل هي املعرفة فإنَّ وظيفة 

آدم يف الجنَّة: »َوأََخَذ الرَّبُّ اإِللُه آَدَم َوَوَضَعُه يِف َجنَِّة َعْدٍن لَِيْعَملََها َويَْحَفظََها]3]«. ويتمُّ ذلك 

بطبيعة الحال أن يُعلم الله األسامء كلَّها، حتى يستطيع أن يعلم ما يحفظ.

ية 5. تقسيم الّنفس الُمتشظِّ
حني نقرأ التوراة نجد أنَّ الخالَق خلق اإلنسان من غبار األرض، ونفخ يف أنف اإلنسان 

ليصبح مخلوقاً حيَّاً: »َوَجَبَل الرَّبُّ اإِللُه آَدَم تَُرابًا ِمَن األَْرِض، َونََفَخ يِف أَنِْفِه نََسَمَة َحَياٍة. َفَصاَر 

آَدُم نَْفًسا َحيًَّة]4]«.

كتاب  ما جاء يف  انقسمت حسب  البرشيَّة  النفَس  أنَّ  اإللهيِّ  النفخ  ومتخَّض عن هذه 

»الَقبَالة« )Kabbalah( الذي يعترب الكتاب الرئيس يف تفسي التوراة إىل ثالثة أقسام:

منذ  يبدأ  الجسديَّة،  اإلنسان  غرائز  متثِّل  الروح،  من  السفىل  الطبقة   :)Nefesh( نفيش 

لحظة الوالدة.

. روخ  )Ruach(: الطبقة الوسطى من الروح، القادرة عىل التَّمييز بني الخي والرْشّ

نيشامه )Neshamah(: الطبقة العليا من الروح، والتي متيِّز اإلنسان عن بقيَّة الكائنات 

الحيَّة.

]1]- سفر التكوين، األصحاح 1، 27.

]2]- م.ن، 1، 26.

]3]- م.ن، 2: 15.

]4]- م.ن، 2،7.
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النفس  يُقسم  أَن أفالطون  بينام نجد يف محاورة »فيدون]Phedon( »[1( و»الجمهوريَّة« 

إىل ثالثة أنواع، وهي عىل النَّحو االيت:

النفس الناطقة: هي النفس الذهبيَّة )العاقلة/ الرأس( املحبَّة للحكمة، واملُميِّزة بني الخي 

. والرْشّ

النفس الغضبيَّة: هي النفس الفضيَّة )الشجاعة/ القلب(، املحبَّة للقوَّة وصانعة الحرب 

واإلقدام.

هوات. ات والشَّ النفس الشهوانَية: هي النفس النحاسيَّة )الشهوانيَّة/ البطن(، املحبَّة للذَّ

يبدو جليَاً أنَّ هناَك تشابه كبي بني هذا تقسيم العربيِّ القديم والتقسيم األفالطوينِّ، ثمَّ 

ارة بالسوء(، وأيضاً  بعده تقسيم القرآن الكريم )النفس املطمئنَّة، النفس اللَّوامة، النفس األمَّ

تقسيم سيغموند فرويد )األنا، الهو، األنا األعىل(.

غة وتسمية األشياء 6. اللُّ
كانت أوَّل وظيفة آلدم يف الجنَّة هي تعلُّم تسمية األشياء، واللَه علّم األسامء آلدم: »َوَجَبَل 

اَمِء، َفأَْحرَضََها إِىَل آَدَم لِرَيَى َماَذا  الرَّبُّ اإِللُه ِمَن األَْرِض كُلَّ َحَيَوانَاِت الْرَبِّيَِّة َوكُلَّ طُُيوِر السَّ

يَْدُعوَها، َوكُلُّ َما َدَعا ِبِه آَدُم َذاَت نَْفٍس َحيٍَّة َفُهَو اْسُمَها. َفَدَعا آَدُم ِبأَْساَمٍء َجِميَع الَْبَهائِِم َوطُُيوَر 

اَمِء َوَجِميَع َحَيَوانَاِت الْرَبِّيَِّة«]2]. السَّ

وهذا النصُّ يحيل إىل أنَّ آدَم تكلَّم باللُّغة الطبيعيَّة، وهي اللُّغة األمُّ لجميع اللُّغات التي 

آنذاك:  الوحيدة  اللُّغة  لغته هي  آدم إىل األرض كانت  بعد هبوط  اإلنسان. وحتى  سيعرفها 

»َوكَانَِت األَْرُض كُلَُّها لَِساناً َواِحداً َولَُغًة َواِحَدًة]3]«.

يربز يف محاورة »كراتيلوس« الجدل بني سقراط وكراتيلوس وهيموجينيس حول »مانح 

األسامء«، حيث يبدأ الحوار حول مسألة إذا كانت األسامء »اصطناعيَّة« أو »طبيعيَّة«، حيث 

التي  اللُّغة الطبيعيَة  اللُّغَة األصليَّة للوجود هي لغة واحدة، وهي  حاول أفالطون الدفاع أنَّ 

]1]- أفالطون، محاورة فيدون، ترجمة: عزت قرين، دار أنباء للطابعة والنرش، القاهرة، ط3، 2001، ص213.

]2]- سفر التكوين األصحاح الثاين: 19، 20.

]3]- سفر التكوين، األصحاح 11، 01.
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كانت النفس الكليَّة يف عامل املُثُل تتواصل بها، وأنَّ اللُّغات املنترشة اليوم هي مجرَّد نسخ 

ت هذا االسم وأطلقت  عن اللُّغة األصليَّة: »إنَّ كلَّ اسم تطلقه هو االسم الصحيح، وإذا غريَّ

عبيدنا،  أسامء  نغريِّ  ما  كثرياً  نحن  القديم.  االسم  الجديد صائب صواب  االسم  فإنَّ  آخر، 

واالسم الذي نطلقه صالح صالحيَّة القديم، ألنَّه ال يوجد اسم أطلقته الطبيعة عىل أيِّ يشء، 

فكلُّها اصطالح وعادة عند مستعمليها]1]«.

ويعود هذا التطابق بني األسامء واألصوات إىل أنَّ اللُّغة يف األصل أصلها واحد، وحدث 

االختالف األلسنيُّ حني هبطت األنفس املجنَّحة إىل األرض، حيث كل قوم تعارفوا وتعوَّدوا 

عىل لهجات جديدة من اللُّغة األم، فحدث االختالف بني البرش، رغم وحدة األصل.

ونجد أنَّ أفالطون يؤكِّد يف محاورة »كراتيلوس« عىل أصل اللُّغة الواحد؛ رغم االختالف 

دها، فاللُّغة من حيث األصل واحدة وهي ال تتأثَّر بأهوائنا بل تتأثَّر  الحاصل يف تنوُّعها وتعدُّ

الدامئة  ينبغي أن يُفرتض أن تكون لهذه األشياء ماهيَّتها  الذي نسميه: »فإنَّه  مباهيَّة اليشء 

ا هي مستقلَّة،  ة به، وهي ليست متعلِّقة أو متأثِّرة بنا، بحيث تتغريَّ تبعاً ألهوائنا، وإنَّ والخاصَّ

ة بها عىل العالقة التي قضت بها الطبيعة]2]«. وتحافظ ماهيَّتها الخاصَّ

يذهب أفالطون أنَّ سبَب اختالف األلُسن بعد الوحدة يعود إىل العادة والعرف، ثمَّ الهوى 

: »إذن سيؤدِّي بنا الحوار إىل استنتاج أنَّ  اإلنسايِن، وتلك األشياء هي التي شوَّهت الطبيعيَّ

األسامَء ينبغي أن تُطلق وفقاً لعمليَّة طبيعيَّة، وبآلة طبيعيَّة وليس عىل هوانا، وبهذه الطريقة 

من دون غريها سنطلق )عىل األشياء( أسامءها الصحيحة]3]«.

د األلسن كان بفعل التواضع ذاته: »َهلُمَّ  ، فتعدُّ نجد األمر نفسه حض يف النصِّ العربيِّ

َدُهُم الرَّبُّ ِمْن ُهَناَك َعىَل  نَْنِزْل َونَُبلِْبْل ُهَناَك لَِسانَُهْم َحتَّى الَ يَْسَمَع بَْعُضُهْم لَِساَن بَْعٍض«. َفَبدَّ

بَلَْبَل  بُْنَياِن الَْمِديَنِة، لِذلَِك ُدِعَي اْسُمَها »بَاِبَل« ألَنَّ الرَّبَّ ُهَناَك  وا َعْن  َوْجِه كُلِّ األَْرِض، َفكَفُّ

لَِساَن كُلِّ األَْرِض]4]«.

]1]- أفالطون، كراتيلوس، ترجمة: عزمي طه السيد أحمد، منشورات وزارة الثقافة، األردن، ط1، 1995، ص92.

]2]- املصدر نفسه، ص97.

]3]- املصدر نفسه، ص98.

]4]- سفر التكوين، األصحاح 11، )7، 8، 9(.
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7. اخلطيئ�ة وسقوط األجنحة
َمثَّل آدم يف النَّصِّ العربِي نفساً كليَّة، وهذه النَّفس كانت بحاجة إىل نفس أخرى، تؤنسه 

يف الجنَّة، فخلق الله حواء: »لَْيَس َجيًِّدا أَْن يَكُوَن آَدُم َوْحَدُه، َفأَْصَنَع لَُه ُمِعيًنا نَِظريَُه]1]«.

َمثَّل الزَّوجان نفساً مركَّبة، نفس آدم العاملة ونفس حواء املشتهية، فآدم كان يهفو إىل أن يعلم 

أكرث مامَّ يعلم، بينام كانت حواء تهفو إىل أن تخلَد يف الجنة خلوداً يقارب خلود الله. وخلق 

الله داخل النفس الكليَّة أنفساً جزئيَّة، مامَّ جعل آدم وحواء يقعان يف الخطيئة الكربى حني أكال 

من شجرة املعرفة املُحرَّمة عليهام: »وَكَانَِت الَْحيَُّة أَْحَيَل َجِميعِ َحَيَوانَاِت الْرَبِّيَِّة الَِّتي َعِملََها الرَّبُّ 

ا َقاَل اللُه الَ تَأْكُالَ ِمْن كُلِّ َشَجِر الَْجنَِّة؟« َفَقالَِت الَْمْرأَُة لِلَْحيَِّة: »ِمْن  اإِللُه، َفَقالَْت لِلَْمْرأَِة: »أََحقًّ

اُه  َجرَِة الَِّتي يِف َوَسِط الَْجنَِّة َفَقاَل اللُه: الَ تَأْكُالَ ِمْنُه َوالَ مَتَسَّ ا َثَُر الشَّ َثَِر َشَجِر الَْجنَِّة نَأْكُُل، َوأَمَّ

لَِئالَّ مَتُوتَا«. َفَقالَِت الَْحيَُّة لِلَْمْرأَِة: »لَْن مَتُوتَا! بَِل اللُه َعالٌِم أَنَُّه يَْوَم تَأْكُالَِن ِمْنُه تَْنَفِتُح أَْعُيُنكُاَم 

َجرََة َجيَِّدٌة لِألَكِْل، َوأَنََّها بَِهَجٌة لِلُْعُيوِن،  «. َفَرأَِت الَْمْرأَُة أَنَّ الشَّ َّ َوتَكُونَاِن كَاللِه َعارَِفنْيِ الَْخرْيَ َوالرشَّ

َجرََة َشِهيٌَّة لِلنَّظَِر. َفأََخَذْت ِمْن َثَرَِها َوأَكَلَْت، َوأَْعطَْت َرُجلََها أَيًْضا َمَعَها َفأَكََل]2]«. َوأَنَّ الشَّ

املعرفة ظهرت  من شجرة  أكال  فبعدما  للنفسني،  ما حدث  العربيُّ رسد  النصُّ  يواصل 

عوراتهام، وبعدها أمرهام الله بالهبوط إىل األرض: »َفأَْخرََجُه الرَّبُّ اإِللُه ِمْن َجنَِّة َعْدٍن لَِيْعَمَل 

األَْرَض الَِّتي أُِخَذ ِمْنَها. َفطَرََد اإلِنَْساَن]3]«.

، جرَّدهام الله من املزايا التي كانت لهام يف  بعد الخطيئة وهبوطهام إىل العامل السفيلِّ

د مصيهم  الجنَّة، فاملوت مصيهم، والنسيان صفتهم، واالختبار يف األرض هو الذي يُحدِّ

بعض العرض النهايْئّ.

يبدو أنَّ أفالطون ال يختلف كثياً عن موىس، فهو يعتقد أنَّ النفَس الكليَّة، نظراً لكونها 

مركَّبة، هي مقسمة: »وألنَّها مركَّبة من اليشء عينه ومن املختلف ومن املوجود، وهذه األشياء 

مة ومتَّحدة يف تناسب واجب األداء، وتعود إىل نفسها يف دورانها]4]«. الثالثة تكون مقسَّ

]1]- سفر التكوين، األصحاح 2، 18.

]2]- سفر التكوين، األصحاح 3، )1، 2، 3، 4، 5، 6(.

]3]- سفر التكوين، األصحاح 3، 23، 24.

]4]- أفالطون، طياموس، ص421.
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وبفعل هذا االنقسام، ارتكبت النفس الكلِّيَّة خطأ حني مل تدرك حقيقة املُثُل، فانقسمت 

إىل أنفس مفردة لكلِّ نفس أجنحة، ومبا أنَّها مل تعد نفساً كليًَّة، فقد أخرجها الواحد من عامل 

املثل، ولكنه سمح لها بالتحليق إليه، وهنا تصبح النفس التي لها َميٌْل نحو »اللُّوغس« قادرًة 

هوة  عىل التحليق يف عامل املُثُل، بيد أنَّ األنفَس التي ارتكنت نحو )الثيموس( الغضب والشَّ

)اإليروس( تهبط إىل األرض، ثمَّ تسكن يف أجساد، فتفقد الكثي من املزايا، وتنىس كثياً 

ا النفس التي تفقد أجنحتها فإنَّها تظل تزحف  مامَّ عرفته. وقد جاء يف محاورة فيدروس: »أمَّ

حتى تصطدم بيشء صلب فتقيم فيه وتَتخذ جسامً أرضيَّاً، يبدو أنه عىل حركتها بينام تكون 

هي يف الواقع مصدر قوَّته]1]«.

الذي  اإلنساَن  وأنَّ  الذايتِّ،  والتطهي  للنقد  مرحلة  إالَّ  ما هي  الحياَة  أنَّ  أفالطون  يعتقد 

استطاع أن يتذكَّر ما كان عليه، وسادت نفسه النَّاطقة عىل النفس الغضبيَّة والشهوانيَّة يحقُّ 

ا اإلنسان الذي مل يستطع  له العودة إىل عامل املُثُل من جديد، ويعيش خالداً وسعيداً فيه، أمَّ

التحرُّر من املادَّة وسحر العامل املحسوس فيقذف به إىل عامل الحريق أو يُعاقب بالتَّناسخ.

، فالله خلق اإلنسان ليتطهَّر من الخطيئة، وأن يَعبد  هذا التَّصوير موجود يف الّنصِّ العربيِّ

الخالق، فمن فعل ذلك وجبت له الجنَّة إىل األبد، ومن خاب فعله قذف الله به يف جهنَّم، 

: »وكثريون من الراقدين يف تراب األرض يستيقظون هؤالء إىل الحياة  جاء يف النصِّ العربيِّ

.»[2[ األبديَّة، وهؤالء إىل العار لالزدراء األبدْيّ

ن�اص لقي والتَّ رابعًا: نقد فكرة التَّ
، معتقدين أنَّ املسألَة  هاجم كثي من العلامء فرضيَّة اطِّالع أفالطون عىل املنت العربيِّ

راسة تبدو فكرة غي  وإن كانت تدخل ضمن املمكن واملحتمل إالَّ أنَّها من حيث رشوط الدِّ

ة ميكن ردُّها إىل  تهم أنَّ التوراَة مل ترتجم إىل اليونانيَّة. لكنَّ هذه الحجَّ سة أكادمييَّاً، حجَّ مؤسَّ

سببني أكادمييني هام:

التأثُّر والتلقِّي، بل ميكن أن  ال يُشرتط وجود نصٍّ مرتجم حتى يحصل  السبب األوَّل: 

]1]- أفالطون، فيدروس، ترجمة: أمية حلمي مطر، دار غريب، القاهرة، 2000، ص63.

]2]- سفر دانيال، األصحاح 12،2.
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يحدَث عن طريق الرتجمة الشفويَّة من قبل الُكهَّان واملُطَّلعني عىل النصوص التوراتيَّة، أو 

ميكن أن يحدث ِذكْر تلك األفكار عن طريق جلسات الحوار بني املثقَّفني، وهذا ما ذهب 

يس أوغستني الذي اعتقد أنَّ أفالطون كان يجهل موىس عليه السالم، ولكنه اطَّلع  إليه القدِّ

يس  القدِّ بني  كثياً. وقد حدث جدل  أنَّه سافر  أفكاره، علامً  مبارشة عىل بعض  بصفة غي 

أثر يف  أنَّ أفالطون  أنكر فكرة  الذي  القديس أمربوز )340-397م(  أوغستني وبني أستاذه 

املسيحيَّة، بل هو يعتقد أنَّه هو الذي تأثَّر بالعهد القديم مامَّ جعل بعض نصوصه تتقاطع مع 

الديانة املسيحيَّة: »األسقف الالَّمع أمربوز، عندما اكتشف من خالل تحقيقاته يف التاريخ 

، أظهر أنَه من  الدنيويِّ أنَّ أفالطون قام برحلة إىل مرص يف الوقت الذي كان فيه إرميا النبيُّ

ح أنَّ أفالطون كان قد اكتسب عرب إرميا الوسائل التي بدأت يف أدبنا]1]«. املرجَّ

إرميا،  بالنبيِّ  أفالطون  بالتقاء  القائل  معلِّمه  رأي  أوغستني  يس  القدِّ يرفض  املقابل،  يف 

التأثَُّر حدث يف  أنَّ  ويرى  أفالطون ملرص.  زيارة  من  مديد  قبل وقت  مات  النبيَّ  هذا  ألنَّ 

مرص ولكن عرب الرتجمة من قبل الكهَّان الذين التقى بهم. وهذا األمر يذهب إليه الكثي من 

 Eric Walter Frederick توملني  إريك  املثال  سبيل  عىل  ونذكر  املعارصين،  املفكِّرين 

األسطورة يف  احتلَّتها  التي  األهميََّة  أنَّ  »وال شكَّ يف  الرشق«:  »فالسفة  كتابه  Tomlin يف 

فلسفة أفالطون قد دفعت بعدد من املعلِّقني إىل افرتاض أنَّه كان مستغرقاً يف علوم الرشق، 

يَّة إىل بابل وفارس]2]«. بل إنَّه قد قام برحالت رسِّ

أقدمها هي  للتوراة  اليونان عرفت ترجامت  إنَّ بالَد  وجود فرضيَّة تقول  الثاين:  السبب   

إشارة هيكاتيتوس امللطيُّ Hecataeus of Miletus يف القرن الخامس قبل امليالد، والتي 

وصف فيها موىس بالقائد الحكيم والشجاع الذي ترك مرص واستعمر منطقة يهوذا]3]. 

زار  الذي  425ق.م(  )484ق.م/   Herodotus هيدوت  املؤرِّخ  نجد  اإلطار،  هذا  يف 

)إبراهيم(  أمون  عيد  النصوص عن  بعض  وينقل  )أورشليم(،  قديشتا«   « مدينة  يذكر  مرص، 

[1[- Saint Augustine, J.F. Shaw, On Christian Doctrine, Lulu.com, 2018, p.49.

]2] - توملني، أريك، فالسفة الرشق، ترجمة: عبد الحميد سليم، دار املعارف، القاهرة، ط 2، 1994، ص20.

[3[- See: Diana V. Edelman, Ehud Ben Zvi, Remembering Biblical Figures in the Late Persian and 

Early Hellenistic Periods, OUP Oxford, 2013, p.101.
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أي عيد ذبح الكبش )عيد األضحى(، وينقل بعض الرتانيم املرصيَّة اليهوديَّة، وأيضاً يذكر 

نجاسة الخنزير، وتحرميه يف مرص القدمية. كام زار »بحية قارون« بعدما سمع أن قارون 

هو امللك املرصي أمنمحات الثالث.

 )Romanyotim( ى بالرومانيوت ويذكر كذلك أنَّ اليونان عرفت أول جاليَّة يهوديَّة تسمَّ

سنة 400ق.م، خصوصاً بعدما سمح لهم امللك الفاريسُّ زركسيس األول Xerxes باللُّجوء 

إىل اليونان.

وأنَّ  قائم،  اليونانيَّة  الثقافة  مع  القدمية  العربيَّة  الثقافة  التقاَء  أنَّ  القول  مامَّ سبق، ميكن 

االتِّصاَل حادث، وأنَّ االستفادة منه من قبل فالسفة اليونان ومؤرِّخيهم واضحة وجليَّة. وقد 

حدث هذا االتِّصال الثقايفُّ يف أغلب األحيان من خالل املشافهة والحوار بني اليونانيني 

وكهنة املعابد. وهنا يقول الباحث توماس جي بريدجز Thomas J. Bridges: »كلَّام درست 

ة صحيح  أصول الالَّهوت املسيحيِّ يف جذوره اليهوديّة، قلَّ اقتناعي بأنَّ أيَّاً من جانَبي الحجَّ

اليونانيَّة،  الفلسفيَّة  الفئات  يف  املسيحيِّ  الالَّهوت  تطوُّر  إنكار  يصعب  ناحية،  من  متاماً. 

« -أثر عىل كلِّ الفئات  ولكن من ناحية أخرى، يصعب إنكار فكرة أنَّ الفكر العرباينَّ »النقيَّ

املفرتضة »اليونانيَّة]1]«.

نشي هنا إىل أنَّ بعض آباء الكنيسة كانوا متطرِّفني جداً، حيث اعتربوا أنَّ الفلسفَة اليونانيَّة 

، وهذا رأي تبنَّاه األب كليمنت األول حيث يقول: »رسق اليونانيون  مجرَّد رسقة للرتاث العربيِّ

ة بهم]2]«. موها كمفاهيم خاصَّ أفضل األفكار من اليهود وقدَّ

فكرة  نحو  تذهب  أنفسهم،  الغربيني  قبل  من  كثية  كتابات  الحايلِّ  عرصنا  يف  ونجد    

لثقافات الرشق، ولعلَّ أكرث الكتب جدالً كتاب »الرتاث  اليونانيَّة مجرَّد تركيب  الفلسفَة  أنَّ 

املسوق« لجورج جيمس George James، حيث يعتقد أنَّ جلَّ التعاليم انتقلت إىل اليونان 

عرب جزيرة ساموس، ثمَّ كروتون وإيليا يف إيطاليا، لتصل أخياً إىل أثينا يف اليونان، حيث 

[1[- Thomas J. Bridges )Another problem for the Hellenization thesis: Plato’s familiarity 

with Moses?(, https://itself.blog/200901/10//a-further-problem-for-the-hellenization-thesis-

plato%E299%80%s-familiarity-with-moses/. At 1618.05 .2021/09/H.

[2[- Strom. V 19,1; II 1,1 and Strom. I 66150-101 .87-; V 89,1; VI 4,3.
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لعب كلٌّ من فيثاغورس والفالسفة اإليليني، وأيضاً فالسفة أيونيا، دوراً كبياً يف نرش تعاليم 

الفلسفات الرشقيَّة، وخصوصاً املرصيَّة]1].

خامسًا: املخرج اإلبستييْمّ
ال مُيكن حُل سؤال: »هل قرأ أفالطون تراث موىس؟« باالنتصار إىل أحد الطرفني، بل 

إنَّ الحذر اإلبستيمَي يفرض علينا القول أنَّ املسألَة تأويليَّة أكرث منها يقينيَّة، قد يُفهم التَّقاطع 

عىل أنَّه تَأَثُّر وقراءة غي مبارشة للنَّصِّ العربيِّ القديم، كام ميكن أن يكوَن مجرَّد سامع لرتاث 

كان قد أصبح إرثاً مشرتكاً بني شعوب املعمورة. غي أينِّ أستبعد وجود تناصٍّ بينهام ألنَّ 

حجم التقاطع املوجود أكرب من إمكانيَّة وجوده.

من هنا، حاول توماس بريدرج طرح إشكاليَّة أُلفة أفالطون مبوىس عليه السالم، ويعني 

بذلك ميله إىل متثُّل تعاليمه التي تسبقه بعرشة قرون، لكنَّه يعتقد أنَّ املسألَة يجب أن تُدرس 

سخيفاً،  طرحاً  يبدو  اإلسكندريِّ  كليامن  عن  قرأه  ما  أنَّ  يعتقد  فهو  السخافات،  عن  بعيداً 

حيث يروِّج لفكرة أنَّ اإلغريَق »رسقوا« العديد من األفكار من العربانيني. ويرّجح أنَّ املسألَة 

ليست رسقة باملعنى األكادميي، بل هي مجرَّد توظيف لبعض األفكار العابرة للقارات، ويف 

معظمها أفكار وصلت عرب املشافهة ال الكتابة.

والواقع أنَّ مثَّة كثياً من الدراسات املعارصة حاولت فهم العالقة بني أفالطون وموىس، 

وأمربوز  وكليمنت،   ، اإلسكندريُّ فيلون  بثَّها  التي  الفرضيَّة  حقيقة  عىل  الوقوف  بهدف 

ثمَّ  ات،  بالذَّ أفالطون  ضدَّ  الحملة  وراء  كان  سة  املقدَّ الكتب  عن  الدفاَع  أنَّ  معتقدين   ...

مس من  الفلسفة اليونانيَّة، مامَّ جعلهم يكتبون شعارهم املعروف: »يسقون مبهارة أشعة الشَّ

مس«. الشَّ

القاهرة، ط1،  للثقافة،  الرتاث املرسوق، ترجمة: شوقي جالل، منشورات املجلس األعىل  إم . جيمس،  ]1]- جورج، جي. 

ص17- 18.
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خاتمة
يبدو جليَّاً من خالل تاريخ األفكار واملعتقدات أنَّ املنَت األفالطوينَّ مل يكن أفالطونيَّاً 

العامل،  نظريَّة  يف  جيِّداً  ن  نتمعَّ وحني  ة،  عدَّ ودينيَّة  ثقافيَّة  روافد  بني  تركيب  فهو  خالصاً، 

الخلق، الواحد، النفس، الخطيئة، سقوط األجنحة، العقاب، الخلود، ..... نرى أنَّ النصَّ 

ينيَّ يتجىلَّ تجلِّياً واضحاً، وال مُيكن أن يكون مجرَّد تناصٍّ بني أفالطون والنبيِّ موىس،  الدِّ

ألنَّ التَّناصَّ يحدث يف فكرة أو فكرتني فحسب، لكنَّ األمر أكرث من ذلك بكثي.

بالفعل حية صادمة،  كانت  األفالطوينِّ  النَّصِّ  النَّصارى حيال  أصابت  التي  الحيَة  إَن 

اإلنجيل؟.  بها  يزخر  التي  األفكار  بتلك  يأيت  أن  بقرون  ميالده املسيح  لوثنٍي سبق  فكيف 

وعليه، طُِرح سؤال: هل تأثَّر املسيح بأفالطون؟

ة الحية واملعاناة، وقد يؤدِّي تجاهله إىل تقويض  إنَّ هذا السؤال يثبت، ال محالة، شدَّ

التعرُّف عىل  يومنا هذا يحاولون  هوت املسيحيني إىل  الالَّ املسيحيَّة، ولذلك نجد علامء 

وا بها، وهي أنَّ  العالقة التي تربط أفالطون بالعهد القديم، ألنَّها اإلجابة الوحيدة التي احتجَّ

املسيَح مل يـتأثَّر بأفالطون؛ بل إنَّ أفالطون هو من تشبَّه مبوىس وغرف من أسفاره.

الفكر  يف  كربى  معضلة  أفالطون  شكَّل  فلقد  املسلمني،  عند  نجدها  نفسها  الحال   

مه كأنوذج  ، وانقسم العلامء بني معتقد أنَّه نبيٌّ من األنبياء، وبني من حاول أن يقدِّ اإلسالميِّ

ِالتِّصال العقل بالوحي، وكذلك اتِّصال الوحي بالعقل]1].

لقد ثبت تاريخيَّاً أنَّ الفلسفَة اإلغريقيَّة مل تكن معجزة كام ُصوِّرت وأُريَد لها أن تكون، 

بل إنَّ أشهر فالسفتها ثبت ثبوتاً قطعيَاً أنَّهم اقتبسوا من اآلخر، أمثال: طاليس، فيثاغورس، 

أفالطون، وأرسطو الذي جمع أغلب أفكاره مامَّ جلبه طالَّبه من البلدان التي غزاها اإلسكندر 

الرسائل  من  والكثي  الصينيَّة،  الكتب  وبعض  الهندية،  الفيدا  كتب  وخصوصاً  املقدوينُّ، 

املرصيَّة.

يف هذا السياق، كان فرديريك نيتشه من املفكِّرين الذين انتقدوا نقاء الفلسفة اإلغريقيَّة، 

م موقفاً فلسفيَاً  معترباً أنَّ أغلب الفالسفة كانوا غرباًء، وهذا الرأي تبنَّاه جيل دلوز الذي قدَّ

]1]- بدوي، عبد الرحامن، أفالطون يف اإلسالم، دار األندلس، بيوت، ط3، 1982، ص264.
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إالَّ  إغريقيَّة  تكن  مل  الفلسفَة  أنَّ  مفادها  اإلغريقيَّة،  واملعجزة  املركزيَّة  دعاة  أمام  شجاعاً 

كانت  لو  »حتى   : إغريقْيّ أصل  من  يكونوا  مل  لها  املشِكلني  الفالسفة  معظم  ألنَّ  باالسم 

الفلسفة إغريقيَّة فقد كان الفالسفة أجانب]1]«.

الرتكيب  منهج  الفلسفيِّ  مقامه  ينقص من  مكانته، ولن  تبقى ألفالطون  ما سبق،  ورغم 

الذي انتهجه، فالرتكيب يف حدِّ ذاته عمل عقيلٌّ ال يتقنه إالَّ القلَّة، والفكر يف مجمله تأثُّر 

، متثُّل وإبداع. وتناصٌّ

]1]- جيل دولوز & فليكس غتاري، ما الفلسفة؟. ترجمة: مطاع صفدي، املركز الثقايف العريب، بيوت، ط 1، 1997، ص101.
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مسألة الشّر عند أفالطون
دحض الضرورة بوصفها عقبة أمام حركة العقل

[1[
وزكوهي تدوين: محمد ف�ي

[2[ ي
علي أك�ب أحمدي أفرمجا�ن

مقّدمة

أنظار  استقطب  املنطلق  هذا  ومن  البرشيّة،  تأريخ  يف  الهاّمة  املواضيع  أحد  هو  الرّشّ 

الكثي من الفالسفة وعلامء الكالم نحوه، لذا فالفالسفة املؤيّدون لنظريّات أفالطون، الذين 

له،  األسايس  املصدر  هو  إله  بوجود  ويعتقدون  الحياة،  يف  الخي  حول  رؤيتهم  تتمحور 

اعتربوا أنفسهم مكلّفني بذكر تربيراٍت عقليٍّة للرّشور املوجودة يف العامل؛ يك ال تتناقض مع 

ذات اإلله وصفاته املتعالية مثل الخي والقدرة والحكمة. 

الفلسفيّة، وارتبط بها بصفته مبحثًا  هذا املوضوع منذ القدم بات متعارفًا يف املباحث 

تقليديًّا يتوارثه الفالسفة عىل مّر العصور، وقد طُرح بشكٍل أسايسٍّ ضمن املباحث الفلسفيّة 

ذات الطابع الالهويت واملباحث التي لها ارتباط بعلم الاّلهوت، وأفالطون هو أحد الفالسفة 

الذين سلّطوا الضوء عليه ضمن تراثه الفلسفي. 

تبّنيه رؤيًة ذات طابع سيايّس واجتامعّي بحٍت]3]،  العاّمة لرسائل أفالطون هي  الصبغة 

فقد كانت لديه هواجس جاّدة بالنسبة إىل مجتمع مدينة أثينا؛ إذ كان يعتقد بأّن الدميقراطية 

الهزيلة واملنحرفة ذات الطابع الفوضوي أسفرت عن زوال القيم األخالقيّة واملـثُل اإلنسانيّة 

السلطات  قبل  باإلعدام من  الذي ُحكم  أستاذه املقرّب سقراط  بعد وفاة  الُعليا، وال سياّم 

]1]- حائز عىل شهادة دكتوراه يف فلسفة الدين من جامعة آزاد اإلسالمية - فرع العلوم والدراسات – إيران. 

]2]- أستاذ مشارك يف قسم الفلسفة بجامعة العالمة الطباطبايئ/ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية - طهران. 

[3[- Cleary, John J. 2013. Studies on Plato, Aristotle and Proclus, Brill, p. 233. 
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الحاكمة آنذاك بتهمة إفساد الشباب بعد أن حاول إيقاظ ضامئر الحمقى الغارقني يف األفكار 

املاّدية البحتة وإحياء مدينة أثينا من سباتها املطبق. 

أثر لألخالق  فيه  يبَق  الفوىض، ومل  تسوده  أخالقيًّا  منكوبًا  أفالطون مجتمًعا  واجه  إًذا، 

تأثي ملحوظ  له  السوفسطايئ كان  الفكر  أّن  والعقالنيّة والفضيلة، وتجدر اإلشارة هنا إىل 

يف هذه األوضاع املزرية التي طغت عليها توّجهات فكريّة نسبيّة؛ فعقيدة الرّشك -الوثنيّة- 

بالقيم  تتحّكم  أنّها  آنذاك  الناس  تصّور  التي  باآللهة]1]  زاخرًة  كانت   )paganic( اليونانيّة 

التي كانت عىل هيئة برش  الكبي من اآللهة  العدد  أّن هذا  االجتامعيّة وتضمن دوامها، إال 

تسبّبت  كبيٍة  ضعٍف  نقطة  الواقع  يف  هي   )anthropomorphic( برشية-  -مجّسامت 

الحضيض؛  يف  وأسقطته  اليوناين  املجتمع  قيمة  من  قلّلت  وسلوكيٍّة  أخالقيٍّة  بانحرافاٍت 

حيث كانت لها انعكاسات سلبيّة عليه بعد أن تبلورت يف توّجهات أبنائه. 

ا  هذه األوضاع االجتامعيّة العصيبة استحوذت عىل أفكار أفالطون، بحيث مل يجد بدًّ

من الّسعي لتشذيب الواقع األخالقي يف املجتمع اليوناين، ويف هذا السياق ارتأى الحّل يف 

تغيي مسار املعتقدات الدينيّة وتنقيتها ماّم طالها من شوائب، لذلك أكّد عىل أّن الحقائق 

القدسيّة تختلف عاّم يّدعيه هوميوس]2] وهسيود]3]؛ وذلك بهدف تنزيه اإلله الحقيقي من 

استئصال  بغية  الفلسفيّة  منظومته  صاغ  األساس  هذا  وعىل  والحيوانيّة.  اإلنسانيّة  الصفات 

حول  جهوده  فتمحورت  اإلغريق،  بالد  يف  والسياسيّة  األخالقيّة  االجتامعيّة  االنحرافات 

الّنهوض بواقع اآللهة املجّسمة عىل هيئة برش والرّقي بشأنها إىل مستوى الكائنات املجرّدة، 

يتبّناه أقرانه اليونانيون من أفكاٍر دينيٍّة  لذا ميكن تشبيه وجهته الفكريّة الدينيّة هذه مبا كان 

الخي يف  أّن كبي اآللهة زيوس عىل رأس هرم جميع اآللهة األخرى؛ حيث جعل  قوامها 

قّمة هذا الهرم باعتباره أعال مبدأ أخالقيٍّ يف حياة البرش تندرج تحت مظلّته جميع املبادئ 

األخالقيّة. 

]1]- وليام ديورانت - أريل ديورانت: تاريخ متدن )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية أمي حسني آريان بور وآخرون، الجزء 

الثاين )اليونان القدمية(، إيران، طهران، منشورات العلم والثقافة، 1997م، ص199. 

منشورات خوارزمي،  طهران،  إيران،  لطفي،  حسن  الفارسية  إىل  ترجمه  الفارسية(،  )باللغة  أفالطون  آثار  دوره  أفالطون،   -[2[

1978م، ج 4، ص950. 

]3]- م.ن، ص942.  
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هذا التوّجه الفكري يعّد رضبًا من الفكر الاّلهويت بكّل تأكيد؛ ألّن مواضيع علم الالهوت 

تتمحور حول الله تعاىل وصفاته، لذلك ميكن اعتبار فلسفة أفالطون ذات صبغة الهوتيّة بكّل ما 

للكلمة من معنى، وال شّك يف أنّه دفع مثن هذا الفكر الفلسفي الاّلهويت بآراء مشوبة بالرّشك. 

الجدير بالذكر هنا أّن الديانة الوثنيّة اليونانيّة عىل ضوء تعّدد آلهتها مل تواجه محذوًرا يف 

مجال الرّشّ والصدفة، ومل تتعارض معهام عىل اإلطالق؛ لكون هذا التعّدد والتضاّد السلويك 

بني اآللهة يؤّدي بطبيعة الحال إىل الخروج عن املبادئ األخالقيّة األصيلة]1]، فهذه التوّجهات 

الدينية املشوبة برشك رصيح كانت مصدًرا أساسيًّا لحدوث الكثي من الرّشور واألمور غي 

املقصودة، إال أّن أفالطون سار يف التيّار املعاكس ملؤيديها، لذلك راوده هاجس الرّشّ يف 

الحياة وحاول وضع حّل له، ويف هذا املضامر أدرك أّن املعتقدات املتعالية غي املاّدية 

واملنزّهة من الرّشك إذا مل تحّل محّل اآللهة البرشيّة وإذا مل يصبح الخي بديالً لإلله زيوس 

الحاقد الحسود املعروف بعدم استقرار توّجهاته األخالقيّة واملتذبذب يف اتّخاذ قراراته، فال 

بّد حينئٍذ من السعي لبيان ما ييل: 

واألخالقية  الطبيعية  الرّشور  مع  املتعالية  واملعتقدات  الخي  إله  ارتباط  وجه  أّوالً: 

الواقع مشهودة بكّل وضوح يف جميع  natural and moral evil والتي هي يف  املتنّوعة 

أكناف املجتمع اليوناين. 

ثانًيا: لو مل تكن عقيدة الخي وسائر املبادئ املتعالية موجودة يف قّمة هرم عامل الوجود، 

فكيف ميكنها يف هذه الحالة أن تؤثّر عىل ما يجري فيه أو أن تدبّر شؤونه وتنظّم ما فيه دون 

أن تتكّدر بلوثه وأحداثه املتغّية الزاخرة بالرّشور واالنحرافات؟ 

حاول أفالطون اإلجابة عاّم ذكر يف رحاب مفهومني أساسيني هام: اإلله الخالق للكون 

املاّدي )الدمييورغوس( demiurge، والضورة )necessity ananke(؛ حيث اعترب املفهوم 

الثابت والناقص املتغّي؛  الكامل  العاملني  األّول مبثابة واسطة يف مضامر األفعال ضمن 

حيث يساهم يف تقليص املسافة ويقرّب بينهام، يف حني أّن املفهوم الثاين طرحه كعامٍل 

مؤثٍّر يف موازاة مختلف عنارص عامل الوجود واّدعى أنّه قادر عىل إيجاد نظم يف العامل. 

]1]- محّمد ضميان: گذار از جهان اسطوره به فلسفه )باللغة الفارسية(، إيران، طهران، منشورات هرمس، 2000م، ص147. 
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تجدر اإلشارة هنا إىل أّن اإلله الخالق للكون املاّدي هو املرشف عىل العامل والكائنات، 

يف حني أّن الضورة ذات ارتباط بحدوث الرّشور يف هذا العامل. 

 : فيام ييل نتطرّق إىل بيان تفاصيل املوضوع ضمن بحٍث تحلييلٍّ

أّوًل: الضرورة والديميورغوس )اإلله اخلالق( 
أفالطون ضمن الفصل 30 من كتاب طياموس )أسطورة الخلق( أكّد عىل أّن الله خٌي 

دائم ومنزّه من الحسد، وقد أراد من خلقه أن يسيوا عىل نهجه والتشبّه به قدر استطاعتهم]1]؛ 

وهذه العبارة القصية تتضّمن عىل أقّل تقدير مالحظتني واضحتني ودقيقتني ال بّد من تسليط 

الضوء عليهام بدقّة وإمعان، وميكن بيانهام كام ييل: 

املالحظة األوىل: الله خي وال يصدر منه سوى الحسن والفضيلة، بحيث ليس يف ذاته 

أيّة صفات مشوبٍة بالحسد أو اإلساءة إىل الخلق، بل كّل ما يريده هو خي محض ومطلق. 

نستنتج من هذا الرأي عدم إمكانية وجود نقص أو رّش يف ذات هذا اإلله الخالق؛ ألّن 

ذلك يتناقض مع صفاته الثابتة. 

املالحظة الثانية: فحوى هذه املالحظة تكمن يف عبارة )قدر استطاعتهم(؛ حيث تدّل 

عىل وجود نوع من املحدوديّة يف قدرة اإلله الخالق لعامل املاّدة )الدمييورغوس(. 

اإلله الذي افرتضه أفالطون يدعو إىل الخي بشكٍل مطلٍق، لكّن قدرته -حسب الظاهر من 

العبارة املشار إليها- ال تعّد كافيًة لتحقيق ما يدعو عباده إليه، ومن هذا املنطلق ال حيلة لنا 

سوى افرتاض كائناٍت أخرى لها صالحيّة التدّخل يف شؤون الكون والكائنات. 

والتحليل؛ حيث  البحث  يستحّق  مدلول  فيها  الجمهوريّة  كتاب  عبارة ضمن  ألفالطون 

قال: »الله ليس هو السبب يف كّل ما نواجه يف حياتنا كام يتصّور عاّمة الناس، بل القليل من 

ذلك يكون من ناحيته]2]«. بعد ذلك قال محّذًرا برصيح العبارة: »ليس من الحري بنا اعتبار 

أّن الله هو السبب يف الرّشّ واملعاناة، ألّن ذاته خي محض]3]«. 

]1]- أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 6، ص1839. 

]2]- م.ن، ج 4، ص944. 

]3]- م.ن، ص945.  
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وخلقته  الكون  نظم  مسألة  عن  حديثه  ضمن  الخلق(  )أسطورة  طياموس  كتاب  ويف 

الجميلة وتنزيهه من الفوىض، طرح فكرة خالق الكون املاّدي )الدمييورغوس(؛ حيث حاول 

كبيًة يف حياة  فجوًة  اإلله  هذا  فقد مأل  تعبيه  بينه وبني خلقه، وحسب  الفواصل  تقليص 

البرشيّة آنذاك بصفته خالًقا ُمريًدا للخي والصالح، وماّم قاله يف هذا السياق: »هناك فجوة 

عميقة بني عامل األفكار والعامل املاّدي]1]«. 

حيث  فلسفّي؛  أسطورّي  الكتاب  هذا  نّص  طابع  أّن  إىل  هنا  التنويه  يف  بأًسا  نرى  ال 

يستعرض طبيعة رؤية أفالطون حول خلقة الكون، الذي انتقل من مرحلٍة فوضويٍة إىل مرحلٍة 

محكومٍة بانتظام وتناسق، كذلك فيه مفاهيم وعبارات دقيقة حرية بالبحث والتحليل من قبل 

الباحثني، ويف هذا السياق أكّد أحد الباحثني برصيح العبارة عىل أّن الطابع العام للكتاب 

بيان كيفيّة نشأة الكون وبنيته  يُشابه أسلوب املونولوج أكرث من شبهه بالحوار، وهدفه هو 

األساسية]2]. 

يف الفصل 48 من الكتاب تطرّق أفالطون إىل الحديث عن الضورة، لذا ينبغي للباحث 

أن يُفرّسها بشكٍل ال تتناقض مع األفكار املعهودة عنه ضمن مختلف نظرياته وآرائه وال سيّام 

. كام أشار إىل فكرة خالق الكون املاّدي  اعتقاده بأّن الكون مضامٌر للرصاع بني الخي والرّشّ

)الدمييورغوس( وهو يف الحقيقة ليس خالًقا بحسب املفهوم الديني املتعارف يف األديان 

الّسامويّة، بل عبارة عن ناظم يُدبّر شؤون الكون والكائنات، وماّم ذكره يف هذا الصعيد أّن 

والرتاب(  والهواء  والنار  )املاء  الكون  يف  األساسيّة  األربعة  العنارص  سّخر  الدمييورغوس 

للسيطرة عىل الفوىض الكونية والتنسيق بني أجزاء عامل الوجود، وقد صور الكون عىل هيئة 

سامء تدور فيها العديد من األفالك]3]. 

هذه الرؤية الكوزمولوجيّة التي تبّناها أفالطون تؤكّد عىل أّن الدمييورغوس ليس وحده 

ينتظم بشكٍل  ا ألن  الكون وأفالكه، بل خلق أجزاءه بشكٍل يجعل معظمها مستعدًّ من نظم 

]1]- تيودور جومربس: متفكران يوناين )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية محّمد حسن لطفي، الجزء الثاين، إيران، طهران، 

منشورات خوارزمي، ص949. 

[2[- Hankinson, R. J. 1998. Cause and Explanation in Ancient Greek thought, Clarendon press, p. 108. 

]3]- أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 6، ص1855-1841. 
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العلل  قّسم  لذلك  رأيه]1]،  إلثبات  الضورة  مفهوم  أقحم  وهنا  هندسيّة،  قواعد  وفق  عقيلٍّ 

ضمن نوعني، هام علل إلهيّة وعلل رضوريّة نشأت تبًعا للضورة التي اقتضت وجودها عىل 

أرض الواقع؛ حيث استعان اإلله بها لتحقيق مقاصده، لكّنها ذات تأثي فرعي، أي أّن دورها 

ثانوي وليس أساسيًا.

استناًدا إىل ما ذُكر ينبغي لنا اعتبار العلل الكونيّة عىل نوعني: إلهية ورضورية، ومن ثّم ال 

بّد من اإلذعان إىل أّن الدمييورغوس ليس مبسوط اليد يف الخلقة، بل أحيانًا يواجه عقبات 

تفرضها عليه الضورة، بحيث ال يبقى له خيار يف اتّخاذ القرار الذي يريده، ومثال ذلك ما 

ذكر يف الفصل 75 الذي أشار فيه إىل أّن اإلنسان خالل خلقته يواجه مفرتق طرق لكونه 

يخّي بني أن يصبح كائًنا سيئًا طويل العمر أو كائًنا محسًنا لكن بعمر قصي. اآللهة عندما 

تتداول هذا املوضوع فيام بينها فهي تؤيّد الخيار الثاين، لكن كام ذكرنا فااللدمييورغوس 

اتّخاذ  تساهم يف  هناك رضورة  بل  الكون،  هذا  الحتمي يف  القرار  فقط صاحب  هو  ليس 

القرار. 

الضورة اقتحمت ذهن أفالطون، بحيث أناطها إىل وظائف كونيّة هاّمة بعد أن استحوذت 

الفكرية، رمّبا بقصد أو دون قصد، وقد طرحها للبحث والتحليل كام ييل:  عىل منظومته 

الضورة  عن  الناجمة  اآلثار  عىل  والتحليل  بالرّشّح  الضوء  نسلّط  ألن  الوقت  حان  »اآلن 

الحتمية. نشأة الكون عبارة عن امتزاج بني ذينك اإلثنني؛ إذ ال بّد من تأثي العقل والضورة 

يف هذا املجال، لكن مع ذلك فالعقل كان حاكاًم عليها بحيث أرغمها عىل أن تخلق معظم 

أجزاء الكون بأفضل شكل؛ لذا بعد أن هزمت من قبله تبلور الكون عىل هذه الهيئة. 

إًذا، من يريد بيان كيفيّة نشأة الكون عىل حقيقتها ال محيص له من اإلذعان إىل وجود علّة 

عشوائيّة غي هادفة - فوضوية - أثّرت يف هذا املضامر]2]«. 

هذا العنرص الذي راود هاجس أفالطون مل يكن اعتباطيًّا، بل له أهّميته وتأثيه يف منظومته 

الفكريّة، وهذا ما تشهد عليه جميع الفصول التي ذكر فيها، وماّم ذكر يف حوار بروتاغوراس: 

]1]- أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسيّة(، م.س، ج6، ص1861. 

]2]- م.ن، ص1861. 
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»حتّى اآللهة ال ميكنها التحّرر ماّم تفرضه الضورة عليها]1]«. وذكر يف حوار القوانني: »حتّى 

بيان املقصود من  الفقرة تطرّق إىل  الله ال ميكنه الوقوف بوجه الضورة]2]«، وضمن هذه 

الضورة مشيًا إىل نوعني منها، ثّم ذكر عقيدته يف هذا املضامر قائالً: »الطبيعة لها رّب« 

و»لو أّن اآللهة وأشباهها مل تدرك الضورات، فهي تعجز عن إدارة شؤون البرش]3]«. 

الجدير بالذكر هنا لدينا مفهوم آخر إىل جانب أو يف موازاة الصورة ذات الطابع السلبي 

للضورة املذكورة يف كتاب طياموس )أسطورة الخلق(، وهذا املفهوم منبثق من استنتاج 

ذي طابع إيجايب. 

األشعة  فيها  تتالحم  مرشقة  نقطة  »هناك  الجمهورية:  كتاب  حوارات  يف  ذكر  كذلك 

املتألألة مع بعضها، وأسطوانة الضورة معلّقة فيها بحيث تدير شؤون جميع األفالك]4]«. 

نستشّف من هذا الكالم أّن الضورة وفق مفهومها يف كتاب طياموس )أسطورة الخلق( تعّد 

سببًا لزعزعة النظام الحاكم عىل الكون، حيث باتت عقبًة أمام الدمييورغوس -اإلله الذي 

خلق العامل املاّدي- وجعلته عاجزًا عن تحقيق رغباته، لكّنها حسب املفهوم الذي أشي إليه 

يف كتاب الجمهورية ذات طابع إيجايب لدرجة أنّها قريبة جًدا من الخي]5]. 

كام أّن العقل له دور يف خلقة الكون كذلك الضورة ساهمت يف ذلك برأي أفالطون]6]، 

واألهم من ذلك تأكيده عىل أنّها املرتكز األسايس لكّل نظريّة تُطرح عىل صعيد بيان خلقة 

إليها كعنرص مستقل يف موازاة  استند  فيه، حيث  الفوىض املوجودة  بيان علّة  الكون ويف 

العقل؛ لذا حينام نحلّل عباراته التي تطرّق فيها إىل الحديث عن هذا املوضوع نجد الضورة 

برأيه محفوفة بتناقضات، بحيث تصبح أحيانًا يف موازاة العقل وتشاركه ضمن عمليّة الخلقة، 

فتعرقله  )الدمييورغوس(  املاّدي  الكون  خالق  وأمام  أمامه  عقبًة  تكون  أخرى  أحيان  ويف 

]1]- أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 1، ص112. 

]2]- م.ن، ج 7، ص2263. 

]3]- م.ن، ص2264. 

]4]- م.ن، ج 4، ص1280. 

]5[- Chlup, Radek. 1997. Two Kinds of Necessity in Plato`s, dialogues, folia philological, 120 )3/ 

4(, p. 208. 

]6]- أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 6، ص1861. 
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وتجعله يخفق يف مقاصده، لذلك يبذل قصارى جهده يك يجعل كّل يشء خيًا وصالًحا. 

تربيرين  ذكر  التناقض  لهذا  حّل  وضع  إىل  الرامية  مساعيه  ضمن  يوهانسن  الباحث 

خالصتهام ما ييل: 

1( الضورة التي يعتمد عليها العقل باعتبارها علّة تشاركه يف تحقيق مقاصده. 

2( الضورة التي ال تتناسب مع حكم العقل باعتبارها عقبًة تحول دون تحقيق أهدافه. 

العلل، هام رضورة  تتبلوران ضمن نوعني من  بناًء عىل ذلك لدينا نوعان من الضورة 

مع  مشاركة  علّة  مبثابة  ورضورة   )necessity as wandering cause( فوضويّة  علّة  مبثابة 

العقل )necessity as contributory cause( وهذه األخية عبارة عن وصف للضورة يف 

الحقيقة حيث يسّخرها العقل لتحقيق الخي يف عامل الوجود، بينام العلّة الفوضويّة عبارة 

عن وصف للضورة التي ال تكرتث لعواقب ما يحدث بسببها]1]؛ إال أّن أفالطون يف كتاب 

الجمهورية صّورها بنحو آخر ضمن الفصل 558 الذي تحّدث فيه عن الرغبات الضورية 

وغي الضورية]2]. 

نستشّف ماّم ذكر أّن الضورة برأي أفالطون عبارة عن عنرٍص أسايسٍّ ومؤثٍّر وليست مجرّد 

وسيلة لتربير ما يحدث يف الكون، لذا إن اعتربناها يف هذا السياق مجرّد تربير محض نكون 

قد قلّصنا نطاق تأثيها وقلّلنا من قدرتها الحقيقيّة. 

اإلبستيمولوجية  مباحثه  يف  أقحمها  والتي  بالرّشك  املشوبة  الفيلسوف  هذا  رؤية 

واألنطولوجية تتجىّل بوضوح ضمن مسألة الضورة التي اّدعاها، حيث طرحها كعلٍّة أساسيٍّة 

برصيح العبارة عندما تطرّق إىل بيان العلل الكونيّة رغم أنّه اعتربها علًّة ألموٍر فرعيٍّة -ثانويّة- 

وليست أساسيًّة؛ ألّن عباراته تدّل بوضوٍح عىل اعتقاده بامتزاج خلقة الكون وعدم ارتكازها 

عىل مسبٍّب واحٍد باعتبار أّن العقل والضورة كالهام رشيكان يف ذلك، حيث أناطها دوًرا 

مصييًّا. 

ا للمعرفة؛ إذ قال:  فضالً عاّم ذُكر فقد اعتربها عىل الصعيد اإلبستيمولوجي مصدًرا هامًّ

[1[- Johansen, Thomas kjeller. 2008. Plato s Natural Philosophy. Cambridge University press, p. 93. 

]2]- أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، ج 4، ص1195. 
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لدراساتنا  األسايس  التي هي املوضوع  األوىل  العلل  معرفة  نعجز عن  التفسي  »دون هذا 

وبحوثنا الدينيّة، كذلك نبقى عاجزين لو مل نعتمد عليه بنحٍو ما]1]«. 

هذه اإلشكاليّة يسهل حلّها إىل حّد ما لو تتبّعنا اآلراء والفرضيات املوجزة والهامة التي 

تبّناها الكثي من الباحثني املختصني بنظريات أفالطون، حيث أكّدوا عىل أنّه ال يّدعي كون 

)الدمييورغوس(  املاّدي  للكون  الخالق  فاإلله  العدم،  من  ناشئة  أشكالها  بجميع  الخلقة 

يواجه أحيانًا أشياء موجودة مسبًقا عىل ضوء وجود العنارص األربعة -النار واملاء والرتاب 

والهواء- والتي هي البنية األساسيّة لعامل الوجود. 

عبارات  نجد  الخلق(  )أسطورة  الطياموس  كتاب  من حوارات  و 56  الفصلني 53  يف 

خارجة  أشياء  وحدوث  التكوين  مسألة  يف  الخالق  اإلله  مساهمة  عدم  عىل  برصاحة  تدّل 

فيه عىل  للعقل  )pre – cosmos( ال وجود  للكون  السابق  الوجود  العقل؛ ألّن  نطاق  عن 

اإلطالق]2]، وعىل هذا األساس اقتضت الظّروف الحاكمة حدوث الفوىض يف عامل الخلقة، 

وهذا التربير يف الحقيقة جعله قادًرا عىل تنزيه العقل والتأكيد عىل أنّه وازع للخي املحض 

قدر املستطاع، لذلك قال: »ليس من الحري بنا بتاتًا اّدعاء يشء غي الخي يف الذات اإللهية 

وتصور أنّها مصدر للرّشّ واالنحراف]3]«. 

إًذا، ينبغي لنا وفق هذه الرؤية بيان طبيعة املوقف الذي اتّخذه هذا الفيلسوف اإلغريقي 

املبحث  ذلك ضمن  إليه، حيث سنوّضح  يوعزه  الذي  املصدر  ومعرفة  الرّشّ  مسألة  تجاه 

التايل. 

ثانًي�ا: الّشّر 
الرّشّ يف عامل  إنكار وجود  أنّه مل يسع مطلًقا إىل  آراء أفالطون نالحظ  تتبّع  من خالل 

الوجود، بل بذل كّل ما بوسعه لطرح فرضيّة عقليّة لتربيره، وكام أرشنا يف حديثنا عن املـثُل 

ومسألة الخي فقد أكّد برصيح العبارة عىل وجود الرّشور وبعض النواقص يف عاملنا والتي 

]1]- أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، ج 4، ص1891.  

[2[- Jelinek, Elizabeth. 2011. Pre-cosmic Necessity in Plato s Timaeus. Apeiron, 44, p. 289. 

]3]- أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 4، ص945.  
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تساؤالً  لذلك طرح  والكامل واالستقرار،  والتعايل  الخي  تتناسق مع  الحال ال  بطبيعة  هي 

مضمونه: لو أّن الخالق قصد تحقيق هذه املبادئ السامية، فام السبب إذن يف وجود نقص 

ورشور يف عامل الخلقة؟ وعىل هذا األساس قال برصيح العبارة: »نالحظ يف الكون الكثي 

، وبالرغم من أّن الّنوع األّول أكرث من الثاين، لكن  من األشياء التي ترتاوح بني الخي والرّشّ

ال بّد لنا من اإلذعان بوجود رصاع دائم بينهام]1]«. بناًء عىل هذا االستنتاج اّدعى أّن الرّشور 

يكون  أن  إّما  التجيّل  وهذا  والكون،  والحكومة  اإلنسان  هي  مجاالت  ثالثة  ضمن  تتجىّل 

ظاهريًا أو باطنيًا]2]؛ واستدّل عىل ذلك بكون املعاناة واملرض يتجلّيان يف نطاق اإلنسان، 

هذا  من  نستنتج  الكون.  تتجىّل يف  والرباكني  والزالزل  الحكومات،  تتجىّل يف  والحروب 

الكالم أّن الرّشّ يتبلور يف ذات املجاالت التي تعّد مضامًرا للخي أيًضا. 

يطرحه كنظريّة  آثاره لكن مل  الرّشّ يف مختلف  تطرّق إىل مسألة  أنّه  هنا  بالذكر  الجدير 

التي سنذكرها  أّي من مؤلّفاته]3]، وضمن األمثلة  مفّصلة ومستقلّة ضمن مبحث موّحد يف 

كتاب  ففي  األخالقيّة،  اإلنسان  انحرافات  يف  تتبلور  الرّشّ  أنواع  أسوأ  اعترب  أنّه  لنا  يتّضح 

الناس يف  ارتكبها  التي  الفصل 613 تطرّق إىل الحديث عن املعايص  الجمهورية ضمن 

حياتهم السابقة وقال إنّها أصبحت سببًا لعقابهم ومعاناتهم]4]، ويف الفصل 379 أكّد برصيح 

العبارة عىل عدم وجود أّي دور لآللهة يف حدوث الرّشور واملآيس يف عامل الوجود لدرجة 

أنّه وّجه نقًدا الذًعا ألشعار هوميوس التي اّدعى فيها تعّمد اآللهة بإيجاد الرّشّ للبرش، حيث 

قال: »ال بّد أن نوّضح املوضوع بشكل آخر، وذلك بأّن الذين تعرّضوا للرّش كانوا منحرفني 

من  يخلّصهم  الذي  للعقاب  مستحّقني  كانوا  فقد  مآيس،  من  بهم  حّل  مبا  تسبّبوا  بحيث 

معاناتهم]5]«. 

ويف الفصل 900 من حوار القوانني اعترب العقالنيّة واملعرفة والصرب والفضيلة رشوطًا 

]1]- أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، ج 7، ص2372. 

[2[- Bury, R. G. 1952. Plato and the problem of Evil, proceedings of the Cambridge philological 

society, 1, p. 32. 

[3[- Chilcott, C. M. 1923. The Platonic Theory of Evil. The classical quarterly, 17 )1(, p. 27. 

]4]- أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 4، ص1276. 

]5]- تيودور جومربس، متفكران يوناين )باللغة الفارسية(، م.س، ص945. 
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كامليًّة تتّصف اآللهة بأرقى صورها، يف حني أّن الصفات الذميمة قرصها عىل البرش لكونها 

ال ترسي إىل عامل اآللهة عىل اإلطالق]1]؛ ويف هذا السياق تطرّق إىل الحديث عن الرّشور 

املدّمرة  الحوادث  أّن  إىل  الجمهورية  كتاب  من  الفصل 546  أشار يف  إذ  أيًضا؛  الطبيعية 

ترجع إىل إحدى الحقب الزمنيّة باعتبارها نوًعا من الحتميّة التأريخيّة]2]. 

الرّشور والنقص يف الكون ال ميكن تربيرهام مبا ذكر بطبيعة الحال، بل ال بّد من طرح 

أدلّة موّجهة يستحسنها العقل، ويف هذا السياق أرشنا إىل الدمييورغوس ضمن بيان تفاصيل 

الضورة التي قصدها أفالطون وال سيام يف حوارات الطياموس )أسطورة الخلق(، حيث 

اعتربه إلًها خالًقا أفاض عىل الكون نظاًم وتناسًقا يُشابه انتظام املسائل الرياضية يف كون 

فوضوي وجوده سابق، وهذا الّنظم طبقه وفق أنوذج ثابت ودائم، ومن هذا املنطلق صّيه 

كونًا )cosmos( منتظاًم وجميالً. 

مواضيع الطياموس ميكن تلخيصها ضمن ثالثة محاور أساسية هي كالتايل: 

املحور األّول: ما ذكره ضمن الفصول 29 إىل 47 من إنجازات حّققها العقل. 

املحور الثاين: ما ذكره ضمن الفصول 47 إىل 69 بخصوص الضورة ومدى تأثيها يف 

عامل الخلقة. 

املحور الثالث: ما ذكره ضمن الفصول 69 إىل 92 حول اشرتاك العقل والضورة يف 

عملية الخلق. 

الجدير بالذكر هنا أّن مصطلح الدمييورغوس )Demiurge( مل يقترص ذكره عىل الفصل 

الثامن والعرشين من حوارات الطياموس، بل نجده يف آثار أفالطون األخرى ضمن مباحث 

مختلفٍة أشار فيها إىل وظائف متنّوعة يقوم بها هذا اإلله الخالق وقد عرّفها بأساليب عديدة 

ضمن تعاريف عّدة، ومن جملة ذلك ما ييل: حوارات غورغياس - الفصل 455، حوارات 

الندوة - الفصل 4188، حوارات الجمهورية - الجزء السادس، الفصل 507 وقد تضّمن 

هذا الفصل فكرًة فحواها ارتباط الدمييورغوس )اإلله الخالق للكون املاّدي( مبسألة الخلقة 

]1]- أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 7، ص2364. 

]2]- م.ن، ج 4، ص1175-1174. 
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ومساهمته يف تزيني السامء، لكّنه يف حوارات رجل الّدولة أكّد عىل أنّه لعب دوًرا يف إيجاد 

اإلله  لهذا  الذي قصده  ما املعنى  بنحٍو  يقارب  للحركة غي املنتظمة، وهذا املدلول  نظم 

بالتحديد أشار إىل  الفصل 273  الحوارات وضمن  الطياموس؛ ففي هذه  ضمن حوارات 

عامل ذكره الدمييورغوس واإلله الوالد، لكّنه ضمن حوارات الطياموس ذكر تفاصيل أكرث 

حول طبيعة الدمييورغوس، لذا لو دقّقنا يف املواضيع املذكورة ضمن الفصول 27 إىل 40 

من هذه الحوارات فإنّنا نستنتج منها معلومات تفيدنا بأوصاف أكرث شموليًّة له ونعرف مدلول 

مفهومه بوضوح أكرث ضمن عبارات ذات مضاممني ملفتة للنظر. 

ميكن اعتبار الفصول 27 إىل 29 من هذه الحوارات بأنّها مقّدمة ومتهيد للبحث لكونها 

تتضّمن مفاهيم ما ورائيّة أساسيّة وارتكازيّة مثل الوجود والخلقة واالفتقار إىل العلّة وحدوث 

الكون وعدم إمكانيّة وصف الخالق. 

الفصول 29 إىل 31 ذكرت فيها أصول ومبادئ حاكمة عىل الكون بأرسه ومن جملتها أّن 

الكون خلق بأفضل وأتّم شكل نظرًا لكامل اإلله الذي خلقه. 

الفصول 31 إىل 34 تطرّق فيها إىل األصول واملبادئ الطبيعية - الفيزيائية - الحاكمة 

عىل الكون، أي بنيته املاّدية، فضالً عن ذلك فالفصل 34 بالتحديد أكّد فيه عىل وجود روح 

كامنة يف هذا الكون اعتربها مظهرًا وتجلّيًا لإلله. 

التي تصّنف يف  الشابّة  اآللهة  الدمييورغوس مع  فيه  الفصل 42 تضّمن حواًرا تحّدث 

املرتبة الثانية بعبارات واضحة وجّذابة؛ حيث اعترب نفسه فيها والًدا لها ومرشفًا عليها وأخربها 

بأنّه هو الذي خلّدها يف عامل الوجود، وحينام نعن الّنظر بهذا الحوار نالحظ أّن االزدواجيّة 

التي ميكن  الكفيلة  السبُل  أشار إىل  فقد  منطقيٍّة،  بهيئٍة الهوتيٍّة  تتبلور  األفالطونيّة  الفكريّة 

االعتامد عليها لتجاوز بعض املسائل الهامة ذات املداليل املزدوجة مثل الخلود والفناء. 

يتبلور ضمن االعتقاد بوجود تدخل مؤثّر  للخالق والذي  الفاعل  الدور  أّن  ال شّك يف 

وإرشاف عىل مجريات األحداث يف عامل الوجود، ليس منبثًقا من اإلميان بتعاليه واستقراره 

هذا  أفالطون يف  أكّد  فقد  والصالح،  الخي  قوامها  كونيٍّة  دولٍة  حاكاًم عىل  بصفته  وكامله 

السياق عىل رضورة وجود عنرص مقتدر يتمثّل بالدمييورغوس الذي له القابليّة عىل بسط 
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نفوذه يف عامل املاّدة واإلرشاف التاّم عىل مجريات األحداث التي شهدها أسالفنا ونشهدها 

نحن أيًضا فيه. 

إًذا، هو إله خالق قادر عىل إيجاد نظم يف عامل الوجود، وهذه امليزة تتجّسد ضمن أفعاله 

لكونه خيًا محًضا منزًّها من جميع أشكال الحسد ويرغب يف أن يحدث كّل يشء بنحو 

يشابه أفعاله وينسجم مع مقاصده]1]. 

ومن جملة استنتاجات أفالطون حتميّة وجود رشور ونواقص يف عامل الوجود، حيث 

أكّد عىل عدم إمكانيّة إنكار هذه الحقيقة الواضحة، لكّنه يف الحني ذاته نزّه الله منها ورفض 

مّدعى من يسندها إليه. ال شّك يف أّن هذا الرأي يف غاية األهميّة وال ميكن ألّي فيلسوف 

تجاهله؛ إذ ال بّد من وجود شخص أو يشء يتسبّب بحدوث رشور أو طروء نواقص يف هذا 

الكون؛ ومن هذا املنطلق مل يجد أفالطون محيًصا من اللّجوء إىل فكرة الضورة، فقد أناط 

األمر إليها مؤكًّدا عىل أنّها هي التي اقتضت ما تواجهه املخلوقات من رشور وما تعانيه من 

نواقص. 

ثالًثا: هللا والضرورة يف فكر أفالطون )شرك جلي( 
متنّوعة؛ حيث  فلسفيّة  أفكار ورؤى  أمواج  فيه  تتالطم  ببحر  أفالطون  فكر  تشبيه  ميكن 

الذين سبقوه]2]، لكّنه رغم  انعكاسات آلراء ونظريات جميع الفالسفة اإلغريق  نلمس فيها 

ذلك يعترب الوريث األّول ألهم تيارين فكريني فلسفيني متعارضني ينحٍو ما، وقد جمع بينهام 

لكونه عجز عن تفنيد أحدهام إلثبات اآلخر؛ حيث يرى الباحثون أنّه وجد نفسه أمام نظريات 

هياقليطس التي أكّدت عىل أّن عامل الوجود قوامة الحركة والتغيي بشهادة حواسنا، لذلك 

الشهي]3]؛ ومن  الفيلسوف اإلغريقي  آراء هذا  آثاره إىل جانب سائر  الرؤية يف  نلمس هذه 

ناحية أخرى حّفزته نزعته العقليّة عىل تبّني نظريات الفيلسوف بارمينيدس؛ إذ تركت تداعياتها 

بوضوح يف كافّة آثاره الفكرية ومبا يف ذلك حوار الثئیتتس الذي تحّدث فيه سقراط عن هذا 

الفيلسوف باحرتام وتقدير. 

]1]- أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 6، ص1839. 

[2[- Findlay, J. N. 2007. Notes on Plato’s Timaeus. The Philosophical forum, 38 )2(. p. 162. 

]3]- أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 6، ص1852. 
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نلمس يف مختلف آثار أفالطون الفلسفية مساعي للتلفيق بني آراء هياقليطس التي اعترب 

تبّنى فكرة كون  الذي  بارمينيدس  الظواهر مبثابة مضامر ألحداث متنوعة، وآراء  فيها عامل 

بعبارة  األمر  هذا  هربرت  الباحث  وّضح  وقد  تغيي]1]؛  أدىن  عليها  يطرأ  ال  واحدة  الحقيقة 

مقتضبة كام ييل: »لو قمنا بتطبيق صيورة هياقليطس ضمن أنطولوجيا بارمينيدس نستنتج 

منها رؤى أفالطونية]2]«. 

نستنتج من جملة ما ذكر أّن رؤية أفالطون تتّسم بازدواجية من أساسها، وقد سعى يف 

الكثي من نشاطاته الفكرية إىل التغطية عىل التداخل املوجود بني الحس والعقل املحض؛ 

وهذه االزدواجيّة ملحوظة للعيان ضمن مختلف آرائه ويف شتّى آثاره وال سيّام عىل صعيد 

، والوحدة والتعّدديّة يف عاملي العقل واملاّدة، وما إىل ذلك من مفاهيم  مباحث الخي والرّشّ

متعارضة الداللة. 

التأكيد يف  هو  مزدوجة  رؤية الهوتيّة  تبّني  وراء  من  تحقيقة  أفالطون  رام  الذي  الهدف 

وجود  لتربير  األخرى  عىل  واالعتامد  الخلقة،  عامل  يف  واالستقرار  الثبوت  عىل  إحداهام 

الرّشّ والنقص فيه، أي أنّه سعى إىل بيان حقيقة الخلل املوجود يف عاملنا عىل ضوء مبادئ 

وأصول فكريّة دينيّة، وقد رّصح بهذه الرؤية ضمن أحد حواراته الهاّمة ضمن أسطورة الخلق 

)الطياموس(، إذ أشار فيها بكّل رصاحة إىل أهمية الخلود والفناء يف عامل الخلقة]3] مؤكًّدا 

عىل أنّهام مؤرّشان واضحان لألمر اإللهي وغي اإللهي. 

وضمن تسليطه الضوء عىل مسألة الرّشّ افرتض من جهة وجود إله يجّسد الخي املحض 

يف عامل الوجود، بحيث ال وجود يف ذاته سوى اإلحسان والرأفة عىل مخلوقاته، ومن جهة 

ا من  أخرى افرتض وجود عامل يطغى عليه الرّشّ بكّل وضوح؛ وعىل هذا األساس مل يجد بدًّ

تبّني رؤيًة قوامها ازدواجيّة عامل الخلقة طرفها األّول هو الله الخالق الذي يتمثّل عىل هيئة 

خي متعاٍل ضمن ما وصفه بالدمييورغوس، وطرفه اآلخر هو الضورة التي اّدعاها، وماّم قاله 

[1[- Hare, R. M. 1996. Plato. Oxford University Press. p. 12. 

]2]- أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، ص941. 

]3]- م.ن، ج 6، ص1852. 
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يف هذا السياق: »كّل خي مصدره الله فقط، لذا ال بّد أن نبحث عن السبب يف حدوث الرّشّ 

ضمن مصدر آخر غيه]1]«. 

داللة  يف  ازدواجيّة  عىل  تتقّوم  معرفيّة  آراء  اإلغريقي  الفيلسوف  هذا  تبّني  جانب  إىل 

املفاهيم املطروحة فيها ضمن مباحثه اإلبستيمولوجيّة، هناك ازدواجيّة مفهوميّة يف مباحثه 

األنطولوجيّة أيًضا هدفها التنسيق بني حقائق عاملي املعقوالت واملاّديات]2]، ناهيك عن 

وجود هذه الرؤية يف توجهاته الالهوتيّة وال سيام عىل صعيد الخي واملـثُل واإلله، حيث 

اعترب هذه املفاهيم مصدًرا أساسيًا للخي والجامل فحسب معتربًا إيّاها يف مقابل الضورة 

التي تعّد وازًعا يف حدوث الرّشّ وكّل ما فيه من مصائب ومشاكل جّمة. 

هناك مالحظة جديرة بالذكر يف هذا املضامر، وهي أّن حوارات الطياموس التي يتجىّل 

فيها كّل من الدمييورغوس والضورة بكّل وضوح وتفصيل تعّد من آخر اآلثار التي دّونها يف 

مرحلة شيخوخته]3]، كذلك دّون حوارات القوانني خالل هذه املرحلة من حياته، وهذا يعني 

أنّه دّونهام يف فرتة نضوجه العقيل حينام أصبح صاحب فكر يتّسم بواقعيّة أكرث ويف الحني 

ذاته تشاؤم أكرث لكونه أكّد بكّل ما أويت من قّوة عىل وجود الرّشور والنقص يف عامل الخلقة 

ا من اللجوء إىل طرح مفاهيم مزدوجة املدلول.  ومن ثّم مل يجد بدًّ

نستنتج ماّم ذكر أّن أفالطون اعتقد بوجود إله منزّه من جميع أشكال الرّشّ والّنقص ضمن 

عامل زاخر بهام، بحيث ال ميكن ألحد إنكار هذه الحقيقة عىل اإلطالق، وامللفت للنظر هنا 

أنّه رفض نسبتها إىل إله الخي املتعايل بأّي نحو كان، ومن هذا املنطلق قال إّما أن يكون 

الرّشّ عقابًا من جانب اآللهة بغية إنقاذ املذنبني من املعاناة املطبقة عىل حياتهم]4]؛ أو أنّه 

التربير  بهذا  يكتِف  مع ذلك مل  لكّنه  السابقة]5]،  اقرتفوا من معايص يف حياتهم  نتيجة ملا 

؛ ألنّه ال يستويف كّل جوانب املوضوع من حيث الكم والّنوع، فهو متنّوع ال  ملسألة الرّشّ

]1]- أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، ج 4، ص944. 

الجزء األّول )بالد  الدين مجتبوي،  الفارسية سيّد جالل  الفارسية(، ترجمه إىل  )باللغة  تاريخ فلسفه  ]2]- فردريك كوبلستون، 

اإلغريق وبالد الرومان(، إيران، طهران، منشورات العلم والثقافة، منشورات رسوش، 1989م، ص181. 

[3[- Sienkewicz, Thomas J., and Monmouth College IL. 2007. Ancient Greece, salem press. p. 670 - 871. 

]4]- أفالطون، دوره آثار أفالطون )باللغة الفارسية(، م.س، ج 4، ص945. 

]5]- م.ن، ص1276. 
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ميكن حرصه مبا ذكر، لذلك طرح مفهوم الضورة باعتباره عنرًصا مستقالً ومؤثّرًا يف عامل 

الخلقة؛ إذ لوال ميزته هذه ملا استطاع الصمود أمام العقل والخي وملا كانت له القابليّة عىل 

بلورة أمور تتعارض مع إرادة الخي األعال، وهذا األمر دعاه ألن يعترب بعض الرّشور رضوريّة 

وال محيص منها؛ أي أنّه بّررها يف رحاب الضورة معتربًا أّن اللّجوء إىل هذا التربير يعّد وازًعا 

لرسوخ االعتقاد بكون اإلله خيًا محًضا ال يشوبه أّي سوء وخلل مهام كان شكله. 

الواضح يف آراء أفالطون أنّه حاول تربير وجود الرّشّ -وكّل نقص وخلل يف عامل الوجود- 

من خالل طرح فكرة الضورة، لكّنه زّل يف هذا املضامر ووقع يف فّخ الرّشك الذي مل يكن 

الفكريّة  بنيًة أساسيًّة يف منظومته  اعتباره  إذ ميكن  الفكريّة؛  بادئ مسيته  يف منأى عنه يف 

لدرجة أنّه بقي معه وتبلور ضمن آرائه بأساليب متنّوعة. 
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غة واألسماء عند أفالطون فلسفة اللُّ

يارس كمال مراد]1]

مقّدمة

 البحث يف اللُّغة ووجودها، وتحديد الروابط بني مفرداتها، يهدف إىل حلِّ املشكالت 

الفلسفيَّة من خالل الفهم الصحيح لوظيفتها وطرق استخدامها. فالوقوف عىل كيفيَّة نشوء 

األسامء وتحديد دالالتها، ومعرفة األُُسس التي يرتَكُز عليها يف بناء الجملة، يُشكِّالن املفتاح 

الحقيقيَّ لفهم املسائل الفلسفيَّة، التي تَُعدُّ قضايا وأحكاماً لغويَّة تُعربِّ عن املعرفة اإلنسانيَّة، 

ا شكَّل باألساس  وتنقلها إىل اآلخر. لذلك، مل يكن االهتامم مبسألة اللُّغة ترفاً فكريَّاً، وإنَّ

أم  كانت  تواصليَّة  بوظائفها،  للقيام  وكفايتها  صالحيَّتها  حول  قلق  عن  وعربَّ  فلسفيَّاً،   ً هامَّ

معرفيَّة.

وال بدَّ من القول أنَّ اللُّغة لسان حال الفكر، وترجامن يبنيِّ صلة العقل بالوجود من خالل 

دة لتشكِّل  نظام مكوَّن من اإلشارات والعالمات الدالليَّة، ترتبط فيام بينها وفقاً لقواعد محدَّ

فضاًء أوسع من املعاين والدالالت يحاول اإلنسان من خالله اختصار الوجود وتضمينه فيه.

وبالفكر  ناحية،  من  والواقع  بالوجود  اللُّغة  ارتباط  مسألة  كانت  املنطلق  هذا  من   

اإلنساينِّ وقدرته عىل االبتكار الداليلِّ من ناحية ثانية، من القضايا التي تطرََّق إليها الفالسفة 

واملفكِّرون منذ أن أدرك اإلنسان أنَّ النظام االصطالحيَّ املكوَّن من العالمات واإلشارات 

ل والتغيُّ وفقاً لقانون جديلٍّ يحكم العالقة بني العقل والواقع الخارجيِّ  اللُّغويَّة يخضع للتبدُّ

املتمثِّل باملوجودات من جهة، وباإلنسان ونظيه من جهة ثانية.

]1]-  جامعة دمشق، فرع السويداء، رئيس قسم الفلسفة يف كلية اآلداب الثانية.
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يتناول هذا البحث إحدى الدراسات الكالسيكيَّة القدمية ملوضوع اللُّغة عند أفالطون، 

كام ظهرت بشكل خاصٍّ يف محاورة »كراتيلوس«، حيث حاول جعلها أداة تعربِّ عن الواقع 

والوجود، ويف الوقت ذاته يُقص العنرص اإلنساينَّ من خالل نظريَّته يف املحاكاة ليجعل 

من اللُّغة -بوصفها نظاماً من العالمات- رضورة يفرضها الواقع والوجود، وبذلك ال حاجة 

ا يكون الحديث عن كلامت -أسامء  ملواضعة لغويَّة قامئة عىل االصطالح واالتِّفاق، وإنَّ

ُشكِّلَت حروفها بطريقة تحايك ماهيَّة األشياء التي تدلُّ عليها. وبالتايل، فإنَّ املعنى )ماهيَّة 

اليشء( الكامن بني خبايا الحروف يؤثِّر بشكل أسايسٍّ يف إيجاد الكلامت- األسامء. بناًء 

م، انطلق البحث إىل الكشف عن أصل اللُّغة وغايتها، حيث يدور النقاش حول  عىل ما تقدَّ

، أو إجامٍع إنساينٍّ،  ما إذا كانت األسامء التي ترتبط مبعرفة األشياء قد ُوِضعت بتوافق طبيعيٍّ

أو اعتامداً عىل محاكاة االسم لجوهر اليشء الذي يدلُّ عليه. 

املتمثِّلة  اللُّغويَّة  الكرثة  ردِّ  يرمي من خالله إىل  تحليليَّاً  اشتقاقيَّاً  منهجاً  أفالطون  ويتَّبع 

بالكلامت الثانويَّة إىل وحدة تتمثَّل بالكلامت األوَّليَّة التي تُعدُّ األساس يف عمليَّة االشتقاق 

، كام أنَّها محاكاة طبيعيَّة ملاهيَّة األشياء التي تدلُّ عليها. وبالتايل، فإنَّ اللُّغة واألسامء  اللُّغويِّ

الصحيحة ال ميكن أن تُردَّ إىل االصطالح والتوافق، وإنا إىل األساس الذي ُوِضعت األسامء 

وفقاً له، وهو املحاكاة التي تُعدُّ معياراً للُّغة وأسامئها بدقَّة، وهذا الرأي -يف الحقيقة- يُدرج 

نظريَّة أفالطون اللُّغويَّة يف سياق نظريَّته األنطولوجيَّة، ويجعلها منسجمة مع نظريَّة املُثُل، 

ع -كام هو للصانع- تأمُّل املوجودات وإدراك ماهيَّتها، ومن  ويغدو الحال بالنسبة إىل املرشِّ

ثم نحت األسامء املناسبة لها. 

يف هذا املجال، ننتقل من كيفيَّة إيجاد االسم إىل الغاية التي يوجد من أجلها، وتتمثَّل 

يف أنَّه أداة للتعلُّم وللتمييز بني طبائع األشياء، وهذا يطرح التساؤل حول الوظيفة التواصليَّة 

للُّغة وقدرتها عىل نقل األفكار واملعرفة بشكل واضح ودقيق، كام يثي مسألة عالقة االسم 

باليشء الذي تتمُّ الداللة عليه، أيِّهام ميتلك األسبقيَّة األنطولوجيَّة، االسم أو اليشء الذي 

بالواقع، فلوال وجود األشياء ملا  اللُّغة  إليه، وهذا يحيلنا من جديد إىل عالقة  تتمُّ اإلشارة 

ُوِجدت األسامء. 
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يُضاف إىل ذلك أنَّ األسامء التي ُوِضعت استناداً إىل معرفة األشياء وماهيَّتها ال تؤدِّي يف 

الحقيقة إىل معرفة األشياء عند املتلقِّي، وبالتايل، فإنَّ عمليَّة املعرفة، واملقصود هنا املعرفة 

ه إىل األشياء ذاتها، ألنَّ الكلامت -نعود هنا  الحقيقيَّة، ال ميكن أن تتمَّ إالَّ من خالل التوجُّ

إىل نظريَّة املحاكاة- ليس سوى انعكاس لغويٍّ ملاهيَّة األشياء، وبالتايل هي صورة الحقيقة 

وليست الحقيقة ذاتها. 

لذا، سعينا يف بحثنا هذا لتوضيح األفكار األساسيَّة يف نظريَّة أفالطون اللُّغوية معتمدين 

، واملقارن. ، والنقديِّ يف ذلك كالً من املناهج التالية: التحلييلِّ

غة وغايتها ًل: أصل اللُّ أوَّ
أسامًء  املفاهيم  تغدو  وهكذا  وعرضها،  األشياء  متثيل  يف  تحديداً  اللُّغة  وظيفة  تكمن 

فيام  ترتبط  أسامء  من  ناً  مكوَّ نظاماً  بها، وتصبح  املرتبطة  الحقائق  والجمل متثِّل  لألشياء، 

تها  ً حول األسامء وصحَّ بينها يف جمل تعربِّ عن الوجود وحقيقته، وهذا يطرح سؤاالً مهامَّ

يَّة الدور الذي تضطلع به اللُّغة يف  وقدرتها عىل التعبي عن ماهيَّة املوجودات، ومدى أهمِّ

نقل املعرفة والعلم إىل اآلخرين.

وال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّ العمل الذي يتطرَّق إىل هذه القضيَّة هو محاورة أفالطون 

»كراتيلوس« التي عالج فيها مسألة الصواب الطبيعيِّ للكلامت )األسامء(، وإذا ما كانت 

أصل  حول  النقاش  يدور  وهنا  دقيق،  بشكل  اليشء  متثيل  عىل  قادرة  الكلمة-االسم 

أنَّها  يرى  الغاية من األسامء، حيث  بداية  د  السياق يحدِّ اللُّغة وكيفيَّة نشوئها. ضمن هذا 

ُوِجدت من أجل الداللة عىل طبيعة األشياء]1]؛ لذا، إما أن تكون محاكاة لطبيعة األشياء 

أفالطون  كان  بالطَّبع،  واالصطالح]2].  االتِّفاق  طريق  عن  ُوِضَعت  أنَّها  أو  متثّلها،  التي 

ميَّاالً إىل االحتامل األول، ويرفض نظريَّة أنَّ االتفاق-االصالح اللُّغويِّ يندرج حقيقة يف 

متتلك  فاألشياء  املعرفة.  بنسبيَّة  يتعلَّق  ما  وخصوصاً  السفسطائيني،  إىل  ه  املوجَّ النقد 

]1]- أفالطون، محاورة كراتيلوس )يف فلسفة اللُّغة(، ترجمة: الدكتور عزمي طه السيد، وزارة الثقافة، عامَّن/ األردن، 1995، 

ط1، 422د.

]2]- املصدر السابق، 433 د-هـ.
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ات العارفة]1].  ة الثابتة التي ال تتغيَّ تبعاً ألهوائنا، كام أنَّها مستقلَّة عن الذَّ ماهيَّتها الخاصَّ

أسباب  ا إىل  إمَّ ذلك  واللُّغات، ويعود  الزمن عىل األسامء  مرور  تغيي مع  وقد يحدث 

تتعلَّق بجامليَّة اللَّفظ وانسيابيَّته، أو تغيُّ اللَّهجات، أو من أجل إخفاء معنى ما ومواراته عن 

السامع. ويحدث هذا التغيي تدريجيَّاً حتى يصل إىل حدٍّ تصبح معه اللُّغة غي مفهومة وكأنها 

لغة أجنبيَّة]2]. يف الحقيقة، يستبعد أفالطون العنرص اإلنساينَّ -ممثَّاًل باالصطالح- من عمليَّة 

وضع األسامء التي يجعلها محاكاة لطبيعة األشياء ُمغِفالً أنَّ اللُّغة منتج إنساينٌّ باألساس.

 غنيٌّ عن القول إنَّ الغاية التي أوجد اإلنسان اللُّغة من أجلها هي إطالق األسامء من أجل 

الداللة عىل األشياء، ومن ثمَّ إمكانيَّة تحقيق التواصل االجتامعيِّ واملعريفِّ. من هنا يعطيها 

أفالطون بُعداً وجوديَّاً ُمدرِجاً إيَّاها ضمن سياق نظريَّته األنطولوجيَّة املعرفيَّة. إالَّ أن اإلنسان 

التداول  تمَّ  اللُّغة وملا  ُوِجدت  اللُّغويُّ املعريفُّ، ولواله ملا  الحامل  التعبي- هو  -إن صحَّ 

املعريفُّ، كام أنَّ االختالف بني اللُّغات مردُّه أساساً إىل االصطالح واالتفاق، إن كان عىل 

دة بعضها مع البعض اآلخر لتشكِّل اسامً يدلُّ  مخارج الحروف، أو عىل اجتامع حروف محدَّ

د.  عىل موجود محدَّ

إذاً، يحرص أفالطون نشوء اللُّغة باملحاكاة الطبيعيَّة ملاهيَّة األشياء، ومييِّز بني »كلامت 

ة من »الكلامت  أوَّليَّة« تُعدُّ األساس الذي تستند إليه عمليَّة االشتقاق، و«كلامت ثانويَّة« مشتقَّ

األوليَّة(.  )الكلمة  املادَّة  يف  الالَّمتغيِّ  الثابت  للمثايلِّ  داً  تجسُّ اللُّغة  تغدو  حيث  األوليَّة«، 

وحتى يكون االسم حقيقيَّاً ال بدَّ من أن يكون مامثالً لليشء الذي يدلُّ عليه، أو -إن صحَّ 

التعبي- يعربِّ بشكل كبي عن املوجود الذي ميثّله، ويعكس صورته الحقيقيَّة.

أو اعتباطيَّاً، فأيُّ لغة يتمُّ وضعها تهدف  نلفت هنا إىل أنَّ وضع اللُّغة مل يكن عشوائيَّاً 

إىل تحقيق غاية معيَّنة تتمثَّل بداية -كام رأينا- يف الداللة عىل األشياء وتبيان ماهيَّتها، ومن 

ثمَّ تهدف إىل تحقيق التواصل والتعليم. فوظيفة األسامء هي أن تُعلِّم]3]، فمعنى الكلامت 

)األسامء( يتكوَّن من الخصائص األساسيَّة لألشياء، ومعنى الُجمل يكمن يف الحقائق التي 

]1]- أفالطون، محاورة كراتيلوس )يف فلسفة اللُّغة(، 486 أ-هـ.

]2]- املصدر السابق، 421د.

]3]- املصدر السابق، 435د.
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تصفها يف حال كانت الجملة صحيحة. هنا يتمُّ االنتقال من األسامء إىل الُجمل التي تُشكِّل 

الخطاب، فالجملة مكوَّنة من تعبيين مختلفني هام االسم والفعل، وهام يف الحقيقة مظهر 

مزدوج للتعبي عن الوجود من خالل اللُّغة، فالكلامت التي تُشي إىل الترصُّفات واألعامل 

تقوم  التي  األشياء  إىل  تُشي  التي  الكلامت  أنَّ  حني  يف  أفعاالً،  ى  تُسمَّ املوجود  وسلوك 

بالفعل يُطلَق عليها أسامًء، وحتى يكتمل الخطاب ويصبح ذا معنى وداللة، ال بدَّ من وجود 

ترابط بني األسامء واألفعال، فاإلنسان ال يكتفي بإطالق األسامء، وإنا يقوم بإنجاز يشء ما 

وتحديده من خالل ربطها باألفعال بتناسب وتوافق، ألنَّ اإلشارات-العالمات اللُّغويَّة التي 

تتوافق بعضها مع بعض هي التي تشكِّل الخطاب]1]. 

ضمن هذا السياق، ينبِّه أفالطون إىل حقيقة مهّمة، وهي أنَّ الحديث دامئاً يدور حول 

ا ما هو غي موجود فال ميكن الحديث عنه، وهذا يحيلنا إىل قضية أُخرى  ما هو موجود، أمَّ

مفاُدها أن األسامء تُطلق عىل املوجودات فحسب، وهي تحايك جوهرها وخصائصها بناًء 

عىل معرفتنا بها، يف حني أنَّ ما هو غي موجود ال ميكن أن نُطلق عليه اسامً، وذلك لعدم 

ه  معرفتنا به وبخصائصه، وأيُّ اسم سوف نطلقه عليه -بناًء عىل مبدأ املحاكاة- سوف يحدُّ

هو  وعامَّ  الوجود  عن  تعربِّ  اللُّغة  فإنَّ  لذا  موجوداً؛  منه  يجعل  وبالتايل  معيَّنة،  بخصائص 

موجود، وعن العالقات الوجوديَّة بني املوجودات. 

ال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّ أفالطون ال يُغفل البُّعد الوجوديَّ للُّغة، فوظيفة املفاهيم اللُّغويَّة 

ن  ا تتضمَّ والُجمل التي تتكوَّن منها ال تنحرص يف الداللة عىل األشياء واإلبالغ عنها، وإنَّ

الكلامت والجمل معايَن تُشي إىل املُثُل وتعرضها، مع األخذ بعني االعتبار أنَّ وجود هذه 

املُثُل مستقلٌّ عن املفاهيم اللُّغويَّة.

الكشف من  الفعل دور  يلعب  الداللة عىل املوجود، يف حني  إنَّ وظيفة األسامء هي 

وتغدو  فيها،  املوجود  يكون  التي  الحالة  عن  يبلغنا  فهو   ، تتمُّ التي  للفاعليَّة  عرضه  خالل 

املوجود ومالحظته يف حالة  تحديد  باالسم-  الفعل  اقرتان  -من خالل  هنا  الجملة  وظيفة 

للُّغة،  التواصيلُّ  الدور  يكمن  وهنا  عنه،  االبالغ  ثمَّ  ومن   ، معنيَّ وضع  أو  دة  محدَّ وجوديَّة 

[1[- Plato, Sophist, edited and translated by Christopher Rowe, Cambridge University Press, United 

Kingdom, 2015, 261d-262e.
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، وبني عمليَّة التحديد والتواصل يبقى هناك الفهم، عىل  الذي ال يكتمل من دون وجود متلقٍّ

بالتفكي،  اللُّغة  التعبي عامَّ تمَّ فهمه وإدراكه. هنا يبنيِّ أفالطون عالقة  اللُّغة هي  أنَّ  اعتبار 

حيث يرى أنَّ التفكي هو الكالم، هو الحديث الداخيلُّ للنفس مع ذاتها، ويحدث من دون 

األسبقيَّة  متتلك  التي  الداخليَّة  الكلمة  اسم  عليه  نُطلق  أن  ميكن  ما  وهو   ،[1[ّ صويتْ تعبي 

األنطولوجيَّة عىل الكلامت املنطوقة. 

م، ميكن أن نيِّز بني رضبني من اللُّغة:  يف سياق ما تقدَّ

-الرضب األول: هو لغة داخليَّة غي منطوقة ال تحتاج إىل حروف وكلامت، وتأخذ شكل 

تأخذ شكالً  التي  فيها،  الصور املوجودة  ليست سوى  ذاتها، وهي  النفس مع  تقيمه  حوار 

لغويَّاً منطوقاً عندما يريد املرء اإلبالغ عنها ونقلها إىل اآلخرين. وهذا هو 

-الرضب الثاين: هو لغة منطوقة تُعدُّ تعبياً عن الكلمة الداخليَّة التي نشأت يف النفس، 

د أفالطون -كام رأينا- دور الخطاب يف  التواصيلُّ واملعريفُّ. فقد حدَّ وهنا ينحرص دورها 

أن  خالله  من  للمرء  وميكن  دة،  ومحدَّ معيَّنة  وجوديَّة  حالة  يف  يبدو  كام  املوجود  عرض 

يعرض أفكاره وآراءه بشكل ميكِّن اآلخر من معرفتها، وبالتايل، فإنَّ هذه الطريقة املقيَّدة يف 

عرض الحالة الوجوديَّة للموجود متتلك دوراً إيجابياً يف ما يتعلَّق باملعرفة. وتشكِّل اللغة 

يف هذه الحالة حامالً معرفيَّاً ينقل األفكار التي أخذت شكل الصور يف عقل اإلنسان إىل 

املتلقَّي. 

مامَّ ال ريب فيه أنَّ هذا يلقي الضوء عىل كيفيَّة نشوء اللُّغة. ففي البداية تنشأ األفكار داخل 

العقل اإلنساينِّ من خالل االتصال مع األشياء ذاتها، ما يؤدِّي إىل تكوُّن الكلمة الداخليَّة، 

بعد ذلك تظهر رضورة التواصل مع اآلخرين، فيتمُّ إلباس الكلمة الداخليَّة لبوس الحروف 

السؤال املطروح هنا: هل  التواصل تلك. لكن  لتأخذ شكالً آخر يحقِّق عمليَّة  والكلامت 

ميكن للُّغة أن تؤدِّي دورها التواصيلَّ املعريفَّ بشكل كامل؟ بالطبع يقرُّ أفالطون يف آخر 

محاورة كراتيلوس بعدم قدرتها عىل لعب الدور املعريفِّ كامالً، فهي غي قادرة عىل تكوين 

ه إىل األشياء ذاتها.  ا املعرفة الحقيقيَّة تأيت من خالل التوجُّ معرفة كاملة عند املتلقِّي، وإنَّ

[1[- Plato, Theatetus, edited and translated by Christopher Rowe, Cambridge University Press, 

United Kingdom, 2015, 189 e5 -190 a5; Sophist 263e.
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إالَّ أنَّه مل ينوِّه إىل الدور التحفيزيِّ الذي ميكن أن تلعبه، فعدم معرفة داللة كلمة ما قد يدفع 

املرء إىل السعي وراء معرفة املوجود الذي تُشي إليه.

يف إطار بحثه لدور اللُّغة يف التعبي عن حقيقة املوجودات وجوهرها، والحالة الوجوديَّة 

التي يكون املوجود فيها، يتعرَّض أفالطون ملسألة الخطأ التي تأخذ هنا شكل عدم قدرة 

إمكانيَّة  مدى  عىل  أساساً  يعتمدان  شكلني  وتأخذ  األشياء،  حقائق  عن  التعبي  عىل  اللُّغة 

محاكاة ماهيَّة اليشء، ويف كلتا الحالتني يرد الخطأ إىل الكلمة الداخليَّة، أو الصور الناشئة 

يف العقل التي تأخذ يف ما بعد شكل الكلمة املنطوقة. ففي محاورة كراتيلوس يبنيِّ -عىل 

التي تدلُّ عىل  بشكل كامل يف وضع األسامء  ع قد يكون مصيباً  أنَّ املرشِّ لسان سقراط- 

األشياء، وقد يخطئ، والخطأ هنا هو عدم وضع حروف يف االسم تالئم أو تحايك اليشء 

أنَّه ال ضي يف أالَّ تكون الصورة مطابقة ملوضوعها، أي أالَّ يكون  املُشار إليه. لكنَّه يرى 

االسم محاكياً بشكل تامٍّ لليشء، فاالستبدال العريَضُّ لحرف ما يف اسم، أو السم يف جملة، 

ة لليشء الذي يصفه االسم باقية  ال يعني أنَّ اليشء مل يعد ُمشاراً إليه، طاملا أنَّ الصفة العامَّ

]1]، والذي يعرف طبيعة األشياء قادر عىل معرفة األسامء، وقادر أيضاً -يف حال كان 
مل تتغيَّ

فإنَّ عدم  وبالتايل  مناسبة،  بطريقة  اليشء  الذي يحايك  مرشِّعاً- عىل وضع االسم املالئم 

املعرفة الصحيحة باليشء تؤدِّي إىل نشوء تصوُّر غي دقيق يؤدِّي بدوره إىل وضع اسم غي 

صواباً،  أو  صدقاً  لألسامء  الصحيح  التخصيص  عىل  نُطلق  األساس،  هذا  وعىل  مناسب، 

والتخصيص الخاطئ كذباً]2]. 

أثناء  ع  املرشِّ له  يتعرَّض  قد  الذي  الخداع  عن  الحديث  ميكن  الحالة  هذه  يف  أنَّه  إالَّ 

ل والتغيُّ الذي يعرتيه، فالظهورات املختلفة لليشء  مالحظته لليشء أو معرفته به نتيجة للتبدُّ

تؤدِّي أحياناً إىل نشوء تصوُّر خاطئ عنه يؤدِّي إىل إطالق تسمية غي مالمئة له، وهكذا يعود 

خطأ الكلمة املنطوقة )االسم( إىل التصوُّر العقيلِّ )الكلمة الداخليَّة(، ويعود خطأ الكلمة 

الداخليَّة إىل طريقة تحصيل املعرفة باليشء وإىل اليشء ذاته.

أنَّه كام يحدث تخصيص خاطئ لألسامء، يحدث كذلك تخصيص  القول  من املفيد 

]1]- أفالطون، محاورة كراتيلوس )يف فلسفة اللغة(، 432هـ-433أ.

]2]- املصدر السابق، 431ب.
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خاطئ لألفعال، مامَّ يؤدِّي إىل حدوث خطأ يف الجمل التي تتكوَّن منها]1]. فالحديث يكون 

حني  يف  هي،  كام  األشياء  عن  تعربِّ  التي  تلك  هي  الصحيحة  والجملة  أشياء،  عن  دامئاً 

ا تٌنسب للكلامت أفعاالً ال تتناسب  أنَّ الجملة الخاطئة ال تُعربِّ عن األشياء كام هي، وإنَّ

معها]2]. 

التعارض  الحقيقة  يعني يف  ث املرء عامَّ هو غي موجود، وهذا  يتحدَّ الحالة،  يف هذه 

دة يف هذا  األسايسَّ مع الوظيفة الجوهريَّة للُّغة، وهي عرض املوجود يف حالة معيَّنة ومحدَّ

الوجود، إالَّ أنَّ هذا العرض قد يُظِهر املوجود بشكل مختلف عامَّ هو عليه. بناًء عىل ذلك، 

تصبح الجملة التي تُعربِّ عامَّ هو غي موجود خاطئة]3]. وعليه، مل يعد معيار صدق القضايا 

ا يف عالقاتها مع املوجودات أو األشياء التي تُخرب عنها،  أو الجمل كامناً فيها ذاتها، وإنَّ

بينها  الجمع  ث عن مفهوم املطابقة، أي استخدام مصطلحات ومفاهيم ميكن  نتحدَّ وهنا 

من ناحية، ومن ناحية ثانية لها عالقة باملوضوع الذي تُخرب عنه، وتتالءم مع ماهيَّته وطبيعته 

الجوهريَّة. 

يف ضوء ما سلف، ميكن للُّغة أن تؤدِّي دورها املعريفَّ، وهذا األمر يغدو واضحاً يف 

ويأخذ  األشياء،  يف  بحثها  أثناء  للنفس  الداخيلُّ  الحوار  أنَّه  عىل  للتفكي  أفالطون  تحديد 

الحكم  يه  ما نسمِّ بالنفي حتى تصل إىل  أو  باإليجاب  ا  إمَّ النَّفس  شكل أسئلة تجيب عنها 

الكلمة  اسم  عليه  أطلقنا  ما  هذا  بعد]4].  لفظيَّة  صيغة  يأخذ  ومل  النَّفس،  لدى  يبقى  الذي 

الداخليَّة، وهذا الحكم يصبح برهاناً عندما يُعربِّ عنه لفظيَّاً من خالل الخطاب الذي يتكوَّن 

من جمل مؤلَّفة من أسامء وأفعال، وهذا الخطاب ما هو إالَّ انعكاس الفكر من خالل ألفاظ 

له النَّفس من خالل البحث والتقصِّ يُشكِّل  تأخذ شكل األصوات]5]. وهكذا، فإنَّ ما تحصِّ

.)Sophist( 1]- هذه القضيَّة بحثها أفالطون يف محاورة السفسطايئ[

[2[- Plato, Sophist, 263a-d1.

]3]- يف محاورة السفسطايئ يورد أفالطون مثااًل، وهو عبارة عن جملة قصية »ثياتيتوس يطي«. هذه الجملة خاطئة ألنَّها ال 

تُعربِّ عن املوجود )ثياتيتوس( كام هو، وغي املوجود يف هذه الجملة هو ثياتيتوس الذي يطي، يف حني أنَّ ثياتيتوس كشخص 

موجود، وفعل الطيان الذي يخصُّ بعض الكائنات موجود، إالَّ أن ثياتيتوس ال ميكن له أن يطي، ألنَّ الطيان ال يناسب طبيعته 

        .Plato, Sophist, 263a5-d5 :الجوهريَّة. أنظر

]4[- Plato, Theatetus, 189e5190-a5.

.190d ،5]- املصدر السابق[
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بنية معرفيَّة يف العقل يتمُّ االفصاح عنها بحجج لفظيَّة ينقل املرء من خاللها معرفته وأحكامه 

إىل اآلخرين.

ة املحاكاة ثاني�ًا: نظريَّ
مفهوم  عىل  ويعتمد  األفالطونيَّة،  األنطولوجيا  يف   ً مهامَّ دوراً  املحاكاة  مفهوم  يلعب 

، وهي متاثل الحقيقة]1]. وهنا  الصورة )eikôn( التي تعني ما تمَّ صنعه ليشبه األصل الحقيقيَّ

ا ميكن الحديث عن الصورة  ث عن شيئني ميكن مقارنتهام بعضهام ببعض، وإنَّ ال نتحدَّ

عىل أنَّها تشبيه أو متثيل أو تجسيد ليشء ما عن طريق القياس، وهذا ال يعني وجود نسخة 

ا وجود صورة تشبه األصل]2]، فاألصل ال يتكرَّر، وإنا يتمظهر من  ثانية من األصل، وإنَّ

خالل الصورة التي تحاكيه، وتصبح املحاكاة هنا تحقُّق للمثال من خالل وسيط. 

د  يف حالة اللُّغة، يتحقَّق املثال من خالل الكلمة التي تُشكِّل حروفها املادَّة التي يتجسَّ

ها  فيها املثال أو حقيقة اليشء وجوهره. والتمثيل يف الحقيقة يخضع لقواعد ورشوط، أهمُّ

معرفة خصائص الكائن أو املوجود الذي سوف تتمُّ إعادة متثيله، مع القدرة عىل الحفاظ 

عىل ما هو ثابت فيه. يف هذا السياق، نجد عند أفالطون نوعني من التمثيل أو املحاكاة: 

 ،)eikôn( يه التمثيل املريئَّ الذي يرتبط مبفهوم الصورة النوع األوَّل، هو ما ميكن أن نسمِّ

ا  فكام أنَّ األشياء هي محاكاة للُمثُل وصور لها، كذلك فإنَّ الصور هي محاكاة لألشياء. أمَّ

النوع الثاين، فهو محاكاة لغويَّة تعتمد عىل أنَّ الكلمة هي محاكاة لليشء، أي أنَّ االسم هو 

صورة اليشء لغويَّاً. وميكن اعتبار النوع األول محاكاة برصية، والنوع الثاين محاكاة سمعية-

برصية.

التي  الصورة تكمن يف املسافة  أفالطون مع  يواجهها  التي  أنَّ املشكلة  هنا إىل  نلفت 

التعبي-  بينها وبني الحقيقة، فهي تحمل بني طيَّاتها شيئاً من الحقيقة، أو -إن صح  تفصل 

هي،  كام  الحقيقة  عن  أو  كاملة،  الحقيقة  عن  يُعربِّ  ال  االنعكاس  وهذا  لها،  انعكاساً  تُعدُّ 

ما  ا يف  أمَّ الصورة.  إنتاج  أُخرى تكمن بشكل خاصٍّ يف عمليَّة  أنَّنا هنا بصدد مشكلة  كام 

[1[- Plato, Sophist, 240 a-b.

[2[- Gernot Böhme, Platons theoretische Philosophie, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart.Weimar, 2000, 

p.185.
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يبدو يف املرآة -كام يرى أفالطون يف  انعكاس كالذي  نتعامل مع  اللُّغة فال  يتعلَّق مبسألة 

ع من  محاورة ثياتيتوس]1]- وإنَّا نتعامل مع محاكاة قامئة عىل الفهم. فحتى يتمكَّن املرشِّ

تقديم اسم مثايلٍّ للموجود، يجب أن يكون عىل درجة عالية من الفهم ملاهيَّة هذا املوجود، 

املعنى  الحقيقة  يف  هي  االسم-  داخل  يف  بآخر  أو  بشكل  نة  متضمَّ تكون  -التي  فاملاهيَّة 

ة االسم. ولو استعنا  الكامن يف االسم، كام أنَّها األساس يف عمليَّة االشتقاق، واملعيار لصحَّ

بتشبيه الكهف الذي استخدمه أفالطون يف محاورة الجمهوريَّة من أجل التمييز بني الحقيقة 

املتمثِّلة باألشياء ذاتها، وصورها املتمثِّلة بالظِّالل، لوجدنا أن ما تعلَّمه القاطنون يف الكهف 

مل يكن سوى صور الحقيقة، وأنَّ معرفة الحقيقة تتطلَّب التحرُّر من عبوديَّة صورها، وهذا 

التحرُّر لن يتمَّ إالَّ يف اللَّحظة التي يتحقَّق فيها إدراك هذه العبوديَّة. ومن هنا فإنَّ املعالجة 

الحقيقة  التعلُّق بصور  تؤكِّد مسألة  اشتقاق األسامء يف محاورة كراتيلوس  الطويلة ملسألة 

ة األسامء يعتمد عىل مقدار قربها من  فإنَّ الحكم عىل صحَّ بالحقيقة ذاتها]2]؛ لذا،  وليس 

اليشء  ماهيَّة  عن  التعبي  عىل  القادر  االسم  هو  املثايلُّ  واالسم  عنه،  تُعربِّ  الذي  اليشء 

كل األمثل.  ى بالشَّ املُسمَّ

لكن، كيف يتعامل أفالطون مع كرثة األسامء يف اللُّغة؟ هل سيبحث يف مدى محاكاة 

تردُّ  التي  التحليليَّة  الطريقة  عىل  يعتمد  نراه  هنا  عليه؟  يدلُّ  الذي  اليشء  لطبيعة  اسم  كلِّ 

أبسط  أسامء  إىل  بدورها  تُردُّ  التي  الكلامت-األسامء،  وهي  األساسيَّة  مكوِّناتها  إىل  اللُّغة 

اسم  أفالطون  عليها  يُطلِق  التي  وهي  بعدها،  التحليل  متابعة  أسامء ال ميكن  إىل  وصوالً 

»العنارص األوَّليَّة« أو »األسامء األوَّليَّة]3]«، التي يعتربها األساس يف معرفة »األسامء الثانويَّة« 

ة منها. وكام يردُّ  الوجود إىل مبادئ أوَّليَّة ثابتة أطلق عليها اسم املُثُل، كذلك نراه يردُّ  املشتقَّ

، والغاية من ذلك  األسامء إىل أسامء أوَّليَّة ثابتة تُشكِّل األساس يف عمليَّة االشتقاق اللُّغويِّ

يلِّ  هو التأسيس ملنظومة لغويَّة قادرة عىل التعبي عن املُثُل الثابتة، فال ميكن أن يُعربِّ عن األوَّ

الثابت إالَّ ما كان مشابهاً له من حيث الطبيعة. 

[1[- Plato, Theatetus, 206.

[2[- S. Montgomery Ewegen, Plato’s Cratylus “The Comedy of Language”, Indiana University Press, 

Bloomington and Indianapolis, 2014, p.122.

]3]- أفالطون، محاورة كراتيلوس )يف فلسفة اللُّغة(، 422 ب-ج.
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ة »األسامء الثانويَّة« يعتمد يف الحقيقة عىل معرفة »األسامء  ال ريب يف أنَّ معرفة صحَّ

األوَّليَّة«، وهنا تصبح معرفة »األسامء األوَّليَّة« األساس يف معرفة األسامء كلِّها وفهم دالالتها، 

كام هو الحال بالنسبة إىل معرفة املُثُل التي تُعدُّ األساس يف معرفة طبائع املوجودات يف 

هذا العامل. ونالحظ هنا أنَّ إمكانيَّة تفسي الكرثة بشكل عام يعتمد بشكل أسايسٍّ ردَّها إىل 

نظريَّته  أفالطون  يُدخل  الشكل  وبهذا  وجودها،  وسبب  علَّتها  باألساس  هي  التي  الوحدة 

اللُّغوية ومنهجه يف االشتقاق يف سياق نظريَّته األنطولوجيَّة.

ة، فهو من ناحية محاكاة صوتيَّة لليشء  يجدر القول أنَّ االسم محاكاة من طبيعة خاصَّ

ى، وهي تختلف عن تقليد صوت اليشء الذي تتمُّ الداللة عليه أو تقليد طبيعته]1]،  املُسمَّ

اليشء  صورة  هو  االسم  أنَّ  أي  للموجود،  الجوهريَّة  الطبيعة  محاكاة  هو  ثانية  ناحية  ومن 

بدَّ من تصنيف الحروف يف  يف شكل حروف تعكس طبيعته الجوهريَّة]2]. لذلك، كان ال 

مجموعات )صائتة، صامتة وساكنة، أشباه الحروف الصائتة( من أجل الوقوف عىل طبيعتها 

ومعرفة كيفيَّة تطبيقها عىل ما يحاكيها]3]. 

مها أفالطون قضيَّتان اثنتان:  ياُلحظ يف نظريَّة املحاكاة التي يقدِّ

تُطرح يف  أن  التي ميكن  النظريَّة هي األفضل بني اآلراء  أنَّ هذه  القضيَّة األوىل تزعم   -

اعتامد  يف  إليه  االستناد  يتمُّ  الذي  األساس  عىل  والوقوف  األوَّليَّة،  األسامء  إىل  الوصول 

األسامء]4]. والقضيَّة الثانية تسويغيَّة يحاول أفالطون من خاللها توضيح السبب الكامن وراء 

ع  عدم محاكاة بعض األسامء لطبيعة األشياء بشكل دقيق، وذلك يعود إىل مدى اتقان املرشِّ

فنٌّ  الداللة عليه. فإطالق االسم هو  تتمُّ  الذي  وقدرته عىل صياغة االسم املناسب لليشء 

وصنعة، ومهارة الصنَّاع متفاوتة يف إتقان صنعتهم]5]. وال ضي يف االستبدال العريَضِّ لحرف 

ة،  ة لليشء املوصوف تظلُّ باقية ال متغيِّ غي مناسب يف اسم ما أو كلمة طاملا أنَّ الصفة العامَّ

]1]- أفالطون، محاورة كراتيلوس )يف فلسفة اللُّغة(، 423أ-د.

]2]- املصدر السابق، 423هـ.

]3]- املصدر السابق، 424ج-د.

]4]- املصدر السابق، 425د-هـ.

]5]- أفالطون، محاورة كراتيلوس )يف فلسفة اللُّغة(، 428هـ، 430هـ.
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فاملحاكاة ال تعني بالضورة املطابقة التي تصل إىل حدِّ عدم التمييز بني اليشء وصورته، 

وكلَّام كانت الكلمة تحايك اليشء بشكل دقيق، كانت أقرب إىل الصواب، كام هو الحال يف 

نظريَّة املُثُل، كلَّام كانت املوجودات تحايك املُثُل بشكل أكرب كانت أحقَّ بالوجود.

حريٌّ القول أنَّ نظريَّة املحاكاة ترمي إىل بلوغ الثابت الدائم القابع وراء املتغيِّ املتبِّدل. 

وا عن  الدائم، وبنيَّ أنَّ املرشِّعني األوائل عربَّ التغّي  لنظريَّة  ه أفالطون نقداً واضحاً  وقد وجَّ

حالة التغيُّ الداخليَّة التي يُصابون بها يف طريقة وضعهم لألسامء نتيجة اعتقادهم أنَّ األشياء 

إرجاع  فيَّة يف  التعسُّ الطريقة  من  )هرموجينس(  امتعاض  ورغم  ومستمرَّة]1].  دامئة  يف حركة 

واب، لكنَّها ليست  ة متتلك بعضاً من الصَّ الكلامت إىل أصلها، إالَّ أنَّ سقراط يربِّر طريقته بحجَّ

حاسمة، وهي أنَّ التقاُدم الزمنيَّ والبرشيَّ والتطوُّر الذي يحدث يشكِّلون أسباباً قد تؤدِّي إىل 

إسقاط بعض الحروف وحذفها أو إضافة بعضها اآلخر من أجل تسهيل النُّطق، وهذا يؤكِّد 

دور االصطالح واالتفاق يف عمليَّة تحديد الكلامت أو العالمات اللُّغويَّة ودالالتها التي قد 

تختلف باختالف الزمان واألشخاص، وهذا يقودنا مرَّة أُخرى إىل األصل اإلنساينِّ للُّغة التي 

ة للتواصل، كام أنَّها أداة للتعبي عامَّ يجول يف العقل أو ما تجيش به  هي باألساس وسيلة مهمَّ

املشاعر. هنا ال مجال للحديث عن األصل اإللهيِّ للُّغة، وحتى يف ما يتعلَّق بأسامء اآللهة 

ذاتها، فاإلنسان يُطلق اسامً عىل إله معنيَّ وفقاً لتصوُّره لهذا اإلله، أو وفقاً ملا يتمنَّاه منه، ولو 

افرتضنا أنَّ الوحي يلعب دوراً يف إلقاء املعنى يف العقل، لكان التعبي عن هذا املعنى هو 

ة الكلمة اإلنسانيَّة التي ُوِضَعت أساساً وفقاً لقاعدة االصطالح واالتفاق، ولوال ذلك ملا  مهمَّ

كان هناك أيُّ طريقة للتواصل بني البرش، وهذا ما يُفرسِّ االختالف بني اللُّغات عىل مستوى 

دة، وبني اللَّهجات عىل مستوى الشعب الواحد وفقاً للمنطقة التي يقطنها.  الشعوب املتعدِّ

ا  وهكذا، فإنَّ األسامء -كام بنيَّ أرسطو- ال تحمل رابطاً طبيعيَّاً مع األشياء التي تدلُّ عليها، وإنَّ

هي ألفاظ يتمُّ نطقها، وتأخذ سمتها الدالليَّة من خالل االتفاق واالصطالح]2]. 

ال بدَّ من اإلشارة هنا إىل أنَّ الغاية األساسيَّة من نظريَّة املحاكاة يف مجال اللُّغة تتمحور 

حول الوجود الحقيقيِّ وكيفيَّة التعبي عنه، فاملحسوسات تحايك املاهيَّات الثابتة الخالدة 

ميكِّن  جرساً  تشكِّل  فإنَّها  وبالتايل  عنها،  وتعربِّ  األشياء  ماهيَّات  تحايك  واللُّغة  )املُثُل(، 

]1]- أفالطون، محاورة كراتيلوس )يف فلسفة اللُّغة(، 411 ب-ج.

[2[- Aristotle, De Interpretatione, translated and notes by J. L. Ackrill, Clarendon Press, 2002, 16 a 19.
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اإلنسان من العبور من عامل الظالل املتمثِّل بالكلامت إىل عامل املوجودات الحقيقيَّة من 

وضبط  الكلامت  بإيجاد  املتمثِّل  اللُّغويِّ  االبتكار  عمليَّة  تخضع  ثانية  ناحية  ومن  ناحية، 

دة تنفي عنها سمة املصادفة أو االعتباطيَّة]1]. دالالتها إىل قواعد محدَّ

ثالثًا: العالقة بني السم )الكلمة( واليشء )املوجود(
حقيقة  يتمحور  للموجودات،  األسامء  ومحاكاة  ونشوئها،  اللُّغة  أصل  يف  البحث  إنَّ 

د األسبقيَّة  حول العالقة التي تربط األسامء بأشيائها، أو العالقة بني الدالِّ واملدلول، ويحدِّ

ع قد عرف يف البداية اليشء وماهيَّته، وبعد ذلك سعى لوضع  األنطولوجيَّة للموجود. فاملرشِّ

ة حول داللة الكلامت، فهل تدلُّ عىل أشياء أو عىل  اسم يدلُّ عليه. لكن هذا يثي مسألة مهمَّ

أفكار وتصوُّرات؟ للوقوف عىل هذه القضيَّة ال بدَّ من استعراض رأي أرسطو الذي يرى أنَّ 

ا إىل معرفتنا باألشياء]2]، فاألصوات اللُّغويَّة هي  األسامء ال تُشي مبارشة إىل األشياء، وإنَّ

أوَّالً وقبل كلِّ يشء عالمات ألفكارنا وتصوُّراتنا العقليَّة، التي تُعدُّ الصور األوىل لألشياء، 

ثابتة، يف حني أنَّ األصوات ليس هي ذاتها يف كلِّ مكان، أي أنَّ اليشء ذاته ميكن  وهي 

إليه  تتمُّ اإلشارة  الذي  بلغات مختلفة وأصوات مختلفة، واملعنى )املوجود  اإلفصاح عنه 

من خالل الكلمة( مل يعد هو اليشء نفسه، وإنا فكرة اليشء أو تصوُّره. هنا يتجاوز أرسطو 

تدور حوله محاورة  الذي  الحقيقة املحور  التي متثِّل يف  الكلامت واألشياء،  بني  العالقة 

أفالطون )كراتيلوس( يف ما يتعلَّق بأصل اللُّغة، حيث يسعى أفالطون لتجاوز اللُّغة العاديَّة 

م العامل بطريقة تتوافق مع طبيعة موجوداته، يف  إىل لغة تتامهى مع املاهيَّات الثابتة، وتقسِّ

َّ يزوِّدنا مبعلومات  حني نجد أرسطو يعوِّل عىل اللُّغة العاديَّة ألنَّه يثق يف أنَّ اإلدراك الحيسِّ

موثوقة عن الواقع، كام أنَّها تسمح لنا باكتساب املفاهيم الكلِّيَّة الصحيحة]3]. 

هكذا ميكن للُّغة أن تصبح أداة إخباريَّة تعليميَّة، فهي من ناحية تساهم يف إعادة صياغة 

هذه  تنقل  ثانية  ناحية  ومن  الداللة،  ذات  العالمات  من  مجموعة  ضمن  يَّة  الحسِّ إدراكاتنا 

]1]- نبيهة قارة، مدخل إىل فلسفة اللُّغة، الوسيطي للنرش، تونس، 2009، ص93.

[2[- Aristotle, De Interpretatione, 16 a 3.

[3[- R.M. van den Berg, Proclus’ Commentary on the Cratylus in Context Ancient Theories of 

Language and Naming, Brillm Leiden.Boston, 2008, p. 24.



نقد الحضارة الغربّية )7( )تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م(102

التعريف بها أو تعليمها، وهنا تبدو محاكاة للواقع، يف حني  اإلدراكات إىل اآلَخر بغرض 

وار نتيجة لبحثهم عن الطبيعة الثابتة  رأى أفالطون أنَّ واضعي األسامء القدماء قد أُصيبوا بالدُّ

ل، مامَّ أدَّى إىل نشوء أفكار مشوَّشة وغي دقيقة حول  لألشياء يف عامل يحكمه التغيُّ والتبدُّ

الطبيعة الثابتة والحقيقيَّة لألشياء]1]. 

س له يعتمد بدايًة عىل  مامَّ سبق نالحظ أنَّ النظام الداليلَّ الذي يحاول أفالطون أن يؤسِّ

ة التي تبقى ثابتة، وال  أنَّ اطالق االسم عىل يشء ما يستند إىل جوهر اليشء أو طبيعته الخاصَّ

تتغيَّ بتغيُّ طبيعة الشخص املالَحظ، أو تتأثَّر بحالته العقليَّة وأهوائه الشخصيَّة، كام أنَّها ال 

دة واملختلفة لليشء الواحد. من ناحية ثانية، فإنَّ كلَّ صوت بطبيعته  تتأثَّر بالظهورات املتعدِّ

دة متكِّنه من التعبي عن حقيقة األشياء ومحاكاة طبيعتها الجوهريَّة.  ميتلك إمكانات محدَّ

دة لألصوات فحسب،  إنَّ معرفة الخصائص املكوِّنة للجوهر، ومعرفة اإلمكانات املحدِّ

ع )ُمطلِق االسم( من وضع األسامء، وهذا يفرتض أنَّ ُمطلِقي األسامء  هي التي متكِّن املرشِّ

هم وحدهم القادرون عىل تصنيف الحروف يف مجموعات، والوصول إىل الكلامت األوَّليَّة 

املكوَّنة من هذه الحروف، ليتمَّ بعد ذلك تكوين األسامء واألفعال التي تنتظم يف مجموعات 

يك تشكِّل لغة واسعة ومناسبة]2]. 

من هنا، فإنَّ السمة األساسيَّة للمواضعة اللُّغويَّة هي ارتباط التسمية الصوتيَّة بطبيعة اليشء 

د معيار العالقة بني التسمية الصوتيَّة )االسم(  الذي تحاول التعبي عنه، وهذا يف الحقيقة يحدِّ

يتعلَّق  معريفٍّ  أنطولوجيٍّ  أساس  عىل  يقوم  املعيار  هذا  عليه.  الداللة  تتمُّ  الذي  واليشء 

إيجاد  عمليَّة  توطيد  يسهم يف  الذي  وهو  وطبيعتها،  وباملوجودات  وتقسيامتها  بالحروف 

واليشء  االسم  بني  املستقرَّة  العالقة  وهذه  واستمرارها،  للموجودات  املناسبة  يات  املسمَّ

املعرفة،  مبصادر  تتعلَّق  جديدة  إشكاليَّة  إىل  يحيلنا  وهذا  لغويَّاً،  املعرفة  نقل  يف  تساهم 

يَّة كانت أو عقليَّة، ذاتيَّة أو موضوعيَّة، قامئة عىل خربتنا أو تعتمد عىل خربات اآلخرين،  حسِّ

ألنَّها كلها تلعب دوراً يف صياغة الكلامت-األسامء، وتفرتض االتفاق التامَّ عىل دالالتها.

]1]- أفالطون، محاورة كراتيلوس )يف فلسفة اللُّغة(، 411ب.

]2]- املصدر السابق، 422ب-هـ.
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يف الحقيقة، يحرص أفالطون العلم يف معرفة املاهيَّة الحقيقيَّة للجوهر الثابت، ويرى أنَّ 

هذه املعرفة ثابتة نظراً لثبات موضوعها، وبالتايل فإنَّ الكلامت التي تدلُّ عىل هذه املعرفة 

ة تبعاً للرشوط  يُفرتض أن تكون واضحة الداللة ومعروفة املضمون، يف حني أنَّ اللُّغة متغيِّ

يف  إليه  أشار  ما  -هذا  مبستخدمها  وثيق  بشكل  ومرتبطة  والتاريخيَّة،  واالجتامعيَّة  الثقافيَّة 

أكرث من موقع يف محاورة كراتيلوس- مامَّ يؤدِّي مع مرور الزمن إىل نشوء مشكالت تتعلَّق 

األوَّليَّة«،  »الكلامت  ثبات  يعوِّل عىل  فأفالطون  اللُّغة.  بواسطة  املعريفِّ  التواصل  بإمكانيَّة 

ويبنيِّ التغيُّ الحاصل يف »الكلامت الثانويَّة« ُملغياً دور االتفاق عىل داللة الكلامت من ِقبَل 

يناسب اليشء،  الذي  الدقيق  التعبي  اللُّغويِّ يف  ع  املستخدمني، معتمداً عىل قدرة املرشِّ

هي  ذلك  من  والغاية  األوَّليَّة،  الكلامت  من  الثانويَّة  الكلامت  اشتقاق  كيفيَّة  معرفة  وعىل 

إظهار البعد األنطولوجيِّ حتى يف اللُّغة، فكام أنَّ املُثُل الثابتة هي أساس الوجود يف هذا 

اللُّغويَّة،  املنظومة  عليه  تُبَنى  الذي  األساس  هي  األوَّليَّة«  »الكلامت  فإنَّ  كذلك  العامل، 

، وهو األساس الذي يعتمد عليه وجوده، كام أنَّه املوضوع  فالثابت يكمن دامئاً وراء املتغيِّ

الحقيقيُّ ملعرفة ثابتة. 

؟ وهل ميكن  لكن، إىل أيِّ مدى تبقى اللُّغة قادرة عىل التعبي الدقيق عن الثابت الحقيقْيّ

النظر إليها عىل أنَّها ناقل معريفٌّ دقيق ومضبوط؟ إذاً، املسألة هنا ذات شقَّني يرتبطان بنشوء 

األول  الشق  واليشء:  االسم  بني  تربط  التي  العالقة  سياق  يف  ويندرجان  ووظيفتها،  اللُّغة 

والثاين  وطبيعتها،  يتالءم وجوهرها  بشكل  وتسميتها  األشياء  التعبي عن  بقدرة عىل  يتعلَّق 

يتعلَّق بكون اللُّغة تُشكِّل إمكانيَّة لنقل املعرفة بني األفراد، أي أنَّها وسيط معريْفّ. 

الكلامت  معرفة  عىل  االعتامد  عدم  كراتيلوس  يف  أفالطون  يبنيِّ  الخصوص،  هذا  يف 

ه إىل األشياء ذاتها من  التوجُّ ا يجب  وكيفيَّة اشتقاقها يف الوصول إىل معرفة األشياء، وإنَّ

ى ليشٍء ما،  أجل معرفتها، فالذي يحدث أحياناً أنَّ االصطالح يلعب دوراً يف تحديد ُمسمَّ

الجوهريَّة.  وخصائصه  وطبيعته  اليشء  ماهيَّة  عن  ى  املُسمَّ هذا  يعربِّ  أن  بالضورة  وليس 

هذا يطرح من جديد إشكاليَّة العالقة بني االسم )الكلمة( واليشء الذي تدلُّ عليه، وتضع 

األساس املعتمد يف وضع الكلمة موضع التساؤل، وبالتايل فهو يعربِّ عن قصور اللُّغة عن 

التعبي الدقيق عن ماهيَّة األشياء، فمعرفة االسم -كام أسلفنا- ال يعني بالضورة معرفة اليشء، 
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أنَّ عمليَّة إطالق األسامء  ذاتها من أجل معرفتها، كام  ه إىل األشياء  التوجُّ بدَّ من  ا ال  وإنَّ

ى من ناحية، ومن ناحية ثانية بالشخص الذي يُطلِق  تخضع العتبارات تتعلَّق باليشء املُسمَّ

االسم، فقد تتمُّ عمليَّة التَّسمية بناًء عىل مالحظة أو معرفة الخصائص العرَضيَّة لليشء، تلك 

الخصائص التي تتغيَّ مع مرور الزمن تؤدِّي يف وقت الحق إىل عدم معرفة االسم كونه مل 

يعربِّ بالشكل الصحيح عن ماهيَّة اليشء، وقد يُستخَدم للداللة عىل يشء آخر، وبالتايل ما 

كان معروفاً يف وقت سابق ومتَّت تسميته يصبح يف زمن آخر غي معروف. 

ترتبط  أسامء  أنَّها  عىل  الكلامت  مع  كراتيلوس  يف  املتحاورون  يتعامل  الحقيقة،  يف 

مبعرفة األشياء، واألمر هنا مل يعد متعلِّقا بأصل اللُّغة ومنشأها فحسب، وال بطرائق االشتقاق 

يف  تضمينه  ميكن  الذي  العلم  أو  باملعرفة  يتعلَّق  ا  وإنَّ أفالطون،  مها  قدَّ التي  دة  املتعدِّ

صحيحة  مبعرفة  ومرتبطة  صحيحة،  )الكلمة-االسم(  اللُّغويَّة  العالمة  كانت  ما  وإذا  اللُّغة، 

باليشء]1]، وهذا يطرح تساؤاًل مهامًَّ حول عالقة اللُّغة بالحقيقة، وإمكانيَّة تعبيها عن حقائق 

ه إليها،  األشياء بالشكل األمثل، فإيُّهام أحقُّ وأرشف: معرفة األشياء ذاتها من خالل التوجُّ

أو معرفتها من خالل الصور التي تحاكيها، بوصف األسامء عىل أنَّها محاكاة لهذه األشياء؟ 

واإلجابة عن هذا التساؤل تأيت من خالل إقرار أفالطون بأنَّ معرفة األسامء ال تعني معرفة 

ه إىل األشياء ذاتها، وهذا ما عربَّ عنه بتشبيه  األشياء، واملعرفة الحقيقيَّة تأيت من خالل التوجُّ

ال  أنَّها  إالَّ  للموجودات،  مشابهة  الصور  كانت  لو  فحتى  الجمهوريَّة،  محاورة  الكهف يف 

تعدو كونها انعكاساً يعربِّ عن جزء من الحقيقة، أو عن حقيقة غي كاملة، وبالتايل فإنَّ العلم 

مه الصور أو »محاكاة املوجودات ذاتها« ليس علامً كامالً، فالعلم الحقيقيُّ هو  الذي تقدِّ

معرفة املوجودات ذاتها، والحركة والتغيُّ اللَّذان يحكامن العامل يرتكان أثرهام أيضاً عىل 

اللُّغة، التي هي بشكل أو بآخر منتج إنساينٌّ قائمٌّ عىل االتِّفاق واالصطالح. هنا يردُّ أفالطون 

ل واملتغيِّ يف اللُّغة )الكلامت الثانويَّة( إىل الثابت واألصل )الكلامت األوَّليَّة(. غي  املتبدِّ

أن هذه »األسامء األوَّليَّة« ما هي إالَّ محاكاة للموجودات التي تدلُّ عليها، وهذه املحاكاة 

ع ومدى فهمه وإدراكه ملاهيَّة األشياء وجوهرها، لذلك قد تكون  ترتبط بشكل مبارش باملرشِّ

[1[- Meinard Böhle, Wolfgang Reinhard und Peter Walter )Hg.(, Hermeneutik Die Geschichte der 

abendländischen Textauslegung von der Antike bis Gegenwart, Böhlau Verlag, Wien Köln Weimar, 

2013, p. 450.
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قريبة من جوهر اليشء أو بعيدة عنه؛ لذا فهي ال تُعربِّ عن املاهيَّة الحقيقة للموجود، لذلك 

ه إىل األشياء ذاتها حتى يتمَّ التمكُّن من إدراك املعرفة الحقيقيَّة، وهذا إن دلَّ  يتوجَّب التوجُّ

عىل يشء، فإنَّه يدلُّ عىل قصور اللُّغة وعجزها عن كونها أداة لنقل املعرفة الكاملة.
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خاتمة
ال يخلو بحث أفالطون يف أصل اللُّغة وكيفيَّة نشأتها وغايتها من محاولة لبناء نسق فلسفيٍّ 

متكامل منسجم مع نظريَّتَْي املعرفة والوجود، فكام ميَّز بني الثابت واملتغيِّ )املتحوِّل( يف 

ة، واعترب أنَّ معرفة األوىل هي الصحيحة  الوجود، بني عامل املُثُل وعامل املوجودات املتغيِّ

الثابتة. كذلك ميَّز بني الثابت واملتغيِّ يف اللُّغة، فالكلامت األوَّليَّة هي الثابت الذي ال يُرَدُّ 

ل الذي يرتكز وجوده عىل الكلامت  إىل يشء آخر، والكلامت الثانويَّة هي املتغيِّ املتبدِّ

األوَّليَّة. يُضاف إىل ذلك أنَّ الكلامت األوَّليَّة هي محاكاة للموجودات الثابتة، وبالتايل هي 

الثبات  متنحها  اللُّغة  إىل  بالنسبة  الصور  هذه  وأوَّليَّة  وكلامت،  حروف  شكل  يف  صورتها 

، كام هو الحال بالنسبة إىل املوجودات األوَّليَّة التي تحاكيها، حتى تصلح ألن  وعدم التغيُّ

 . تكون أساساً يُعتمد عليه االشتقاق اللُّغوْيّ

ع أحياناً يف وضع االسم املناسب الذي يحايك ماهيَّة  لكنَّ القصور الذي يعرتي املرشِّ

ع أوَّالً إىل معيار  اليشء يجعل االسم غي مطابق للامهيَّة بشكل كامل، وبالتايل يحتاج املرشِّ

ل إليه، ومن ثمَّ معيار يقوم عىل  ثابت يؤكِّد له أنَّ ماهيَّة اليشء هي عىل النحو الذي توصَّ

أساسه باختيار األحرف املناسبة التي تتوافق مع طبيعة اليشء، ليتسنَّى له جمعها وسبكها 

يف اسم يناسب هذه الطبيعة. 

د املعيار الثاين، يف حني  وينبغي القول أنَّ نظريَّة املحاكاة وحدها غي كافية ألنَّها تحدِّ

ع هي  د املعيار الذي نحتكم إليه لنؤكِّد أنَّ املاهيَّة التي يحاكيها املرشِّ أنَّ أفالطون مل يحدِّ

املاهية الحقيقة، ويرى أفالطون أنَّ األشياء ال تختلف باختالف أسامئها، ويوضح هذه القضيَّة 

ه إىل السفسطائيني، وخصوصاً يف ما يتعلَّق بنسبيَّة املعرفة واختالفها  من خالل نقده املوجَّ

من شخص إىل آخر، فالظهورات املختلفة لليشء قد تدفع املرء إىل إيجاد كلامت مختلفة 

ات العارفة، إالَّ أنَّ هذه  ة مستقلَّة عن الذَّ تدلُّ عىل اليشء ذاته، واألشياء متتلك ماهيَّة خاصَّ

املاهيَّة لن تُصبح معروفة إالَّ بوجود الذات العارفة التي تدركها وتبلِّغ عنها عن طريق اللُّغة. 

ات العارفة التي تلعب دور املكتشف فحسب ال ميكن أن  وبالتايل، فإنَّ إقصاء أفالطون للذَّ

يندرج عىل اللُّغة التي يخرجها من دائرة االصطالح واالتفاق، فاإلنسان باألساس كائن لغويٌّ 

كام هو كائن عاقل، والغاية التي أوجد  اللُّغة من أجلها متكِّنه من إقامة عمليَّة التواصل مع 
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أقرانه وإمتامها، وميكن أن تُعترَب رضباً من رضوب التكيُّف املعريفِّ واالجتامعيِّ والثقايفِّ، 

وعمليَّة التواصل اللُّغويِّ ال ميكن أن تتمَّ إالَّ بوجود االجامع عىل داللة األسامء، مامَّ يسهم 

 . يف تكوين فهم عاْمّ

مع  تتامهى  لغة  إىل  العاديَّة  اللُّغة  تجاوز  أفالطون  محاولة  أنَّ  القول  من  بدَّ  ال  ختاًما، 

املاهيَّات الثابتة، هو سعي إليجاد لغة ذات دالالت ثابتة يجعل منها لغة جامدة ال تتناسب 

بني  الفرديَّة  الفروقات  االعتبار  بعني  تأخذ  وال  العامل،  تحكم  التي  الديناميكيَّة  الطبيعة  مع 

والوجدانيَّة  العقليَّة  لحاالته  تتغيَّ وفقاً  التي  اإلنسان  تتناسب مع طبيعة  أنَّها ال  البرش، كام 

والشعوريَّة.
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النظرّية الجتماعّية يف فكر أفالطون
)قراءة نقدّية(

[1[ ي
منذر حسن شبا�ن

مقّدمة

يف  أوالً  اإلنسان  لفهم  تسعى  فلسفة  كلِّ  داخل  جوهريَّة  حالة  االجتامعيُّ  الفكر  مثَّل 

، ثمَّ فهمه اجتامعيَّاً وسياسيَّاً واقتصاديَّاً وثقافيَّاً. وطاملا أنَّ  وجوده األنطولوجيِّ والتاريخيِّ

االجتامعيِّ  بالفكر  املتعلِّقة  الكثي من املشكالت  أثرنا  البحث  فإنَّنا يف هذا  األمر كذلك 

كتابه  خالل  من  وخصوصاً  أفالطون،  وهو  اليونان  فالسفة  أهمِّ  من  يُعدُّ  فيلسوف  عند 

ث عن املجتمع والحالة  ؛ ولكنَّه تحدَّ »محاورة الجمهوريَّة«، الذي طرح فيه موقفه السيايسَّ

ث  م نفسه كفيلسوف يتحدَّ يه حديثاً تلفيقاً أراد من خالله أن يقدِّ االجتامعيَّة مبا ميكن أن نسمِّ

ث سوى عن النخبة التي كانت يف ذهنه أوالً ويف  عن اإلنسانيَّة فيام هو يف الحقيقة مل يتحدَّ

عرصه ثانياً. 

معرفيَّاً  ناظامً  مبثابته  مه  نقدِّ الذي  الطرح  هذا  متفرِّقة  مواقع  يف  البحث  هذا  أبرز  وقد 

الالَّتاريخي عند أفالطون،  ث عن اإلنسان  الفقرة األوىل أن نتحدَّ آثرنا يف  ومنهجيَّاً، حيث 

هذا اإلنسان الذي مل يوجد إالَّ يف ذهنه ويف مواقفه الذاتيَّة من اإلنسان بشكل عام، ومن 

، ومن الفرد األثنيني عىل نحو أكرث خصوصيَّة. الفرد اإلنساينِّ عىل نحو خاصٍّ

مت   وتناولنا يف الفقرة الثانية النزعة املثاليَّة التي تشبَّع بها الفكر األفالطوينُّ، والتي قدَّ

وناقشت فكرة املثال بدالً من أن تناقش فكرة الواقع، إذ إنَّ أفالطون ال يبحث يف اإلنسان 

م تصفية  الواقعيِّ بقدر ما يبحث يف املثال الذي يعربِّ عن اإلنسان تعبياً عقليَّاً جافَّاً. فهنا يقدِّ

]1]-  جامعة دمشق. فرع السويداء. رئيس قسم الفلسفة يف كلية اآلداب الثانية.
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حساب مع التاريخ والواقع، وهنا أيضاً تضيع قيمة اإلنسان الواقعيِّ الذي هو من لحم ودم، 

وال يبقى سوى اإلنسان املسجون خلف نوذجه حول اإلنسان واإلنسانيَّة. 

وناقشت الفقرة األوىل من املبحث الثاين يف هذا البحث تكوين املجتمع عند أفالطون، 

لنجد أنَّه ال يبحث يف املجتمع، وليس لديه من نظريَّة اجتامعيَّة إالَّ بقدر ما يقرتب االجتامعيُّ 

. ، أو مبعنى آخر إالَّ بقدر ما يخدم االجتامعيُّ ما هو سيايْسّ من السيايسِّ

لدى  االجتامعيَّ  اليوتويبَّ  الفكر  ناقشنا  فقد  البحث  هذا  من  األخية  الفقرة  يف  ا  أمَّ  

أفالطون، سواء من حيث املنهج أم من حيث املعرفة، لنصل إىل رؤية مفادها أنَّه افتقر إىل 

إيجاد حدود فاصلة بني ما هو سيايس وما هو اجتامعي، لدرجة أنَّ فلسفته يف هذه الناحية 

. قد وقعت يف خلط كبي أدَّت إليه الطبيعة اليوتوبيَّة للفكر األفالطوينِّ االجتامعْيّ

أوًل: املفهوم امليت�افزييقيُّ لإلنسان
ي عند أفالطون

تاري�خ اإلنسان الالَّ

  لعلَّ املشكلة التي تواجهنا، ونحن نبحث يف مفهوم اإلنسان عند أفالطون، هي مشكلة 

يقدم دراسة خارج إطار  إنَّه  إذ  ومعرفيَّاً.  التي ميكن أن نصوغها منهجيَّاً  ميتافيزيقا اإلنسان 

ث عن إنسان ُوجد مزوَّداً بكلِّ إمكانيَّاته سلفاً، فهو روحيَّاً وجسديَّاً ال ميكنه  التاريخ، ويتحدَّ

أن يخرج عن التكوين األول واألسايسِّ الذي جاء به إىل هذه الحياة. 

أن  سوى  اإلنسان  أمام  وليس  واحدة،  دفعة  وجدت  أرواح  عن  أفالطون  ويتحدث 

عن  ث  يتحدَّ فعندما  تغييها،  أو  تطويرها  ميكنه  ال  التي  اإلمكانيَّات  هذه  مبقتىض  يعيش 

دة، فلديه روح متثِّلـ» املبدأ الذي ال ميوت  الروح اإلنسانية نجده يقسمها إىل أرواح متعدِّ

الثانويَّة،  أيدي اآللهة  ليودعه بعد ذلك يف  الصانع نفسه،  الحيوان املائت، وقد صوَّره  يف 

املكلَّفة بصوغ األجسام الحيَّة«. وهذا املبدأ رغم كونه غريباً عن الجسد، يتحكَّم يف بنيانه، 

ألنَّ وظيفة الجسد الجوهريَّة هي أن يخدم املبدأ الروحيَّ مبثابة عجلة له]1]«.

  بالطبع، هذه الروح هي جزء من روح العامل، ولكنها ليست الروح الوحيدة لدى اإلنسان، 

]1]- أفالطون، الطياموس واكريتس، ت: فؤاد جرجي بربارة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1968، ص123.
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دة. فهناك  فهناك كام يرى أفالطون أرواح يطلق عليها اسم األرواح السفىل، وهي أيضاً متعدِّ

والحامسة  الغضب  مقرُّ  وهي  الحاجز،  الحجاب  فوق  الصدر  يف  الواقعة  األوىل  »الروح 

الحربيَّة وما إليها من املشاعر املامثلة، وانفصالها عن الروح غي املائتة ليس انفصاالً مطلقاً، 

إذ ميكنها االتصال بها عن طريق برزخ العنق، ومن ثم فهي تقبل التأثُّر بفعل العقل]1]«.

ث عن روح  يتحدَّ فإنَّه  بالعقل  تتأثَّر  الروح ميكن أن  بأنَّ هذه  يقبل    وإذا كان أفالطون 

بأيَّة صورة، بل هي خامدة وهامدة وتستعص عىل تدخُّل  ثالثة ال ميكن أن تتَّصل بالعقل 

ا روح التغذية  ث عنها أفالطون فيقول: »أمَّ العقل. هذه الروح التي هي روح التغذية، يتحدَّ

فهي عىل عكس ذلك، مفصولة أتمَّ فصل بحاجب الغشاء الحاجز عن الروحني العلويَّتني. 

إنها مربوطة بسكنها فوق الرسَّة، كام يربط البهيم األعجم إىل معلفه، وليس لها رأي أو تعليل 

أو فهم. فتلبث من طبعها أبداً هامدة خاملة، وهي مقر شهوة الرشب واألكل والرغبة واللَّذة 

واألمل، ولكنها تتمكَّن، بفضل الصور املرتسمة عىل سطح الكبد األملس، بعض التمكُّن، 

من االتصال بالروح العليا، وهي التي تحبونا باألحالم واملشاعر املسبقة وأشكال الوجدان 

الغامضة األخرى]2]«.

أرواح متضاربة ومتناقضة يف  م أفالطون اإلنسان إىل مجموعة  يقسِّ النحو،    عىل هذا 

ما بينها، وهذه األرواح تكبِّل اإلنسان، فهو ال يستطيع أن يغيِّ يف طبيعتها، وال يستطيع أن 

دها، بل عليه أن يبقى، أي اإلنسان، موزَّعاً بني هذه األرواح، وعىل الجسد اإلنساين أن  يوحِّ

التناقض بني ما  ميتة وفاسدة، وأن يعيش داخل هذا  يحمل أرواحاً خالدة وسامية وأرواحاً 

هو خالد وساٍم وإلهيٍّ وبني ما هو فاسد، ولكننا من خالل التفحُّص التاريخيِّ واملنهجيِّ 

لة بعضها للبعض اآلخر، فاألرواح  نكتشف تناقضاته العميقة، فهو يعتقد أنَّ هذه األرواح مكمِّ

إنَّه، بحسب أفالطون، »كل  إذ  الخالدة يف اإلنسان،  الروح  لبقاء  الفانية والفاسدة رضوريَّة 

اإلطالق،  وهناك سنة شاملة عىل  الضوريَّة،  الخاص ووظائفها  لها مجالها  نفس  أو  روح 

واملثابرة عىل  باملامرسة  يه  تنمِّ وأن  كيانها،  تحافظ عىل  أن  األرواح  تلك  كلِّ  تفرض عىل 

]1]- أفالطون، الطياموس واكريتس، ت: فؤاد جرجي بربارة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1968، 125.

]2]- املصدر نفسه، ص125.
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العمل، إذ من دونها يفسد طبع تلك النفوس وينحطُّ ال محالة. والروح غي املائتة ذاتها تزداد 

ة بالرتويض العقيلِّ والتفكي]1]«. قوَّ

مه إىل أرواح فاسدة وأخرى  ، ويقسِّ   هكذا ينتزع أفالطون اإلنسان من تكوينه الطبيعيِّ

خالدة، بحيث يبقى خاضعاً لهذه القوى غي املتوافقة بعضها مع البعض اآلخر، ليبني عىل 

هذه النظريَّة غي املربَّرة عقليَّاً كلَّ نظرته لإلنسان ولكلِّ ما يقوم به من أقوال وأفعال.   

ّْ ي فهم اإلنسان االجتماعي
ة �خ عة المثاليَّ خ ال�خ

  مارست نظريَّة املثل عند أفالطون دوراً أساسيَّاً يف فهمه وصياغته للقضايا األنطولوجيَّة 

واالجتامعيَّة والسياسيَّة. وبالنسبة إىل نظريَّة املثل فإنَّ كلَّ ما يوجد إنا يجد له مثاالً يف 

، وعىل هذا النحو نجد أنَّ أفالطون ال يناقش املوجودات الطبيعيَّة كام هي  العامل العقيلِّ

يختصُّ  الذي  املثال  مناقشة  إىل  مبارشة  يذهب  ا  وإنَّ واألنطولوجيَّة  الوجوديَّة  حالتها  يف 

بهذا املوجود أو غيه، أي أنَّه ال يناقش يف فلسفته ما هو متغيِّ ومتطوِّر، بل إنَّه يبحث يف 

. وقد الحظ أحد  العقيلَّ لهذا املوجود، أي املثال  باعتباره املثل األعىل  الثابت والجامد 

الباحثني هذه املسألة حيث اعترب »أنَّ الوجود الحقيقيَّ عند أفالطون هو وجود الصور ال 

وجود املحسوسات، ووجود الصورة يناظر وجود املدينة الفاضلة، يف حني يرى أنَّ املدن 

الوجود  تناظر  التي ذكرها يف محاورة) الجمهوريَّة( ليست مدناً حقيقيَّة ألنَّها  الفاضلة  غي 

. وهذه الرؤية األفالطونيَّة لواقع املدينة الفاضلة وتناظرها مع املثال، وتصوُّره لنوع  َّ الحيسِّ

اليوناينِّ عن تحقيق  العامل  أدَّى إىل عجز  بالسكون والركود،  تتَّصف  التي  السياسيَّة  الحياة 

قادر عىل البقاء عىل نطاق أوسع، يف حني كان العامل املحيط بهم يتغيَّ باستمرار، كام صار 

عليه الحال يف األمرباطوريَّة الرومانيَّة من تأسيس دولة عامليَّة]2]«.

   واقع األمر أن املنهج الذي اتَّبعه أفالطون يف هذا املجال، أي يف البحث يف الصور 

بدالً من املحسوسات، كان منهجاً يبحث يف املتشابهات وليس يف الوقائع العينيَّة، أي أنَّه 

التشابه بينام، فنجده يرتك البحث يف  عندما لجأ إىل املثال والصورة كان يغرق يف بحث 

الوقائع ويلجأ إىل تكوين فكرة بعيدة عنه. وال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّ هذا املنهج كان جزءاً 

]1]- أفالطون، الطياموس واكريتس، ت: فؤاد جرجي بربارة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1968، ص126.

يس أوغسطني، مجلة الفلسفة، العدد 10، 2013، ص150. ]2]- محمد، مسلم حسن،  دراسة تحليليَّة مقارنة بني أفالطون والقدِّ
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أنَّه »كان  أفالطون، ذلك  اليونان وعىل رأسهم  الفالسفة  الفلسفي لدى  البحث  أساسيَّاً يف 

من مناهج الفكر عند الفلسفة يف عرصها املبكر أن تفرسِّ العالقات غي الظاهرة مبقارنتها 

الواضحة املعروفة، وهكذا تظهر مشابهات ميكن االستفادة منها يف  بالعالقات  وموازاتها 

كال االتجاهني. وميكن لنا أن نذكر يف هذا الصدد أثر ألوان تلك املشابهات، وهي تلك 

التي تقيم نظاماً من العالقات املتوازية بني اإلنسان الفرد والدولة والكون، فاإلنسان برتكيبه 

، كأنَّه دولة، وهكذا يقابل املرض عنده، أو الرذيلة، الثورة  الجسميِّ الداخيلِّ وبرتكيبه النفيسِّ

يف إطار الدولة]1]«.

. فبدالً من مناقشة    وطاملا أنَّ األمر كذلك، فإنَّ نظريَّة أفالطون تعاين من خلل منهجيٍّ

اإلنسان يف عالقاته املاديَّة والروحيَّة واالجتامعيَّة، واالنتقال بعد ذلك إىل استخالص نتائج 

تنسجم مع واقعه االجتامعيِّ والتاريخيِّ نجده يفعل عكس ذلك، فهو يتصوَّر مجموعة من 

امليتافيزيقيَّ  املنهج  تسمية  عليه  نطلق  ما  وهذا  الواقع،  يف  عنها  ويبحث  الذهنيَّة  الصور 

مات التي تؤدِّي إىل نتائج  الذي يقلب األمور رأساً عىل عقب. فبدالً من البحث يف املقدِّ

النتائج إىل  الزمة عنها منطقيَّاً ومعرفيَّاً نجد أنَّ هذا املنهج، عىل العكس من ذلك، يقلب 

الفلسفة،  يف  املثاليَّة  النزعة  تشكُّل  إىل  أفىض  قد  أفالطون  يكون  إليه  واستناداً  مات،  مقدِّ

تشارك يف نزع الصبغة الواقعيَّة والتاريخيَّة عن الظاهرة املدروسة، وتجعلها حبيسة األفكار 

يف ذهن الفيلسوف الذي يسعى إلطالق حقائقه وكأنها حقائق الواقع. وبدالً من تتبُّع الظاهرة 

يف واقعها املعيش تاريخيَّاً نجد أنَّ املنهج امليتافيزيقي]2] الذي يستند إليه أفالطون يعيدنا 

انقطاعات تاريخيَّة، فال  التاريخي]3]، الذي يؤدِّي إىل  يه الصفر  دوماً إىل ما ميكن أن نسمِّ

]1]- جيجن، أولف. املشكالت الكربى يف الفلسفة اليونانيَّة. ت: عزت قرين، دار النهضة العربيَّة، القاهرة ، د.ت، ص86.

د استخدام هذا املنهج، بل إنَّ كلمة امليتافيزيقا مل توجد إالَّ مع أرسطو،  ]2]- مام تجدر اإلشارة إليه أنَّ أفالطون نفسه مل يتقصَّ

فإنَّ امليتافيزيقا كمنهج  أطلقت يف ما بعد عىل كلِّ   ، الكيلِّ للبحث يف اإللهيَّات والعلم  وإذا كان هذا األخي قد استخدمها 

وزمن  امليتافيزيقا  معنى  عىل  الوقوف  أجل  ومن  والطبيعيَّة.  اإلنسانيَّة  الظواهر  مناقشة  يف  التاريخ  تستخدم  ال  التي  املباحث 

ظهورها واستخدامها، من املمكن مراجعة كلٍّ من )فخري، ماجد. أرسطو طاليس، دار املرشق، بيوت، ط4، 1999، ص77. 

وكذلك إمام، إمام عبد الفتاح. مدخل إىل امليتافيزيقا، نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع ، القاهرة، ط2، 2007، ص21(. 

]3]- نستخدم هنا مصطلح الصفر التاريخيِّ لإلشارة إىل املناهج الفلسفيَّة والبحثيَّة التي ال تعتمد يف دراستها للظواهر الطبيعيَّة 

واالجتامعيَّة عىل املنهج التاريخيِّ الذي يقوم بشكل أسايسٍّ عىل مبدأ الرتاكم التاريخيِّ الذي يؤدِّي إىل بروز الظاهرة وتطوُّرها 

ومفهوم الصفر التاريخيِّ هنا يفيد يف الكشف عن العقم املعريفِّ الذي تتَّصف به املناهج املثاليَّة وامليتافيزيقيَّة، ومنها منهج 

ية والتاريخيَّة معاً. )وللتوسع يف هذا الشأن ميكن مراجعة كتاب  أفالطون الذي يجعل الظاهرة معزولة متاماً عن لواحقها الحسِّ

حامد خليل. مشكالت فلسفيَّة، مطبوعات جامعة دمشق، 1996(.  
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يعود لدينا إمكانيَّة فهم الظاهرة كام جرت يف التاريخ واملجتمع، بل علينا دوماً أن نفرتض 

أنَّها خاضعة للتقطُّعات التاريخيَّة، وأن نعيد البحث فيها  وكأنَّها منعزلة عامَّ سبقها وما تالها. 

أكرث من ذلك، فإنَّ هذا املنهج امليتافيزيقيَّ غالباً ما يؤدِّي إىل الخلط بني ما هو اجتامعيٌّ 

وسيايسٌّ وأخالقيٌّ بحيث متتزج الفضيلة بالسياسة، وبدالً من أن يكون البحث يف السياسة 

والعالقات االقتصاديَّة والتاريخيَّة التي تصنع السياسة هنا وهناك، نجد أنَّ الفضيلة التي هي 

 . مقولة أخالقيَّة تحلُّ محلَّ السياسة، فال يعود هناك فرق بني ما هو سيايسٌّ وما هو أخالقيٌّ

هذا األمر يتجىلَّ يف محاورة بورتاغوراس، كام يعلِّق بعض الباحثني، حيث إنَّ فنَّ السياسة 

يت  هنا ليس سوى تطبيق الفضيلة. ففي هذه املحاورة يقول السفسطايئ الكبي الذي سمِّ

باسمه، إنَّه يعلِّم الشباب فنَّ السياسة، أي الفضيلة التي تتيح للفرد حسن إدارة منزلة واملدينة 

معاً، ويحاول أن يربهن عىل أنَّ الفضيلة تعلَّم باإلشارة إىل ظاهرة العقاب الذي تنزله األفراد 

والدول عىل من يرون أنَّه فعل سوءاً. فالعقاب يتضّمن أنَّ املذنب ميكن أن يغيِّ سلوكه يف 

املستقبل، وأن يصبح بالتايل فاضالً]1]. 

ث  يتحدَّ مل  أفالطون  أنَّ  يالحظ  من  الباحثني  من  هناك  فإنَّ  كذلك،  األمر  أنَّ  وطاملا   

عن السياسة مبعزل عن الحقول الفلسفيَّة األخرى األخالقيَّة واملعرفيَّة والسياسيَّة، إذ يعلِّق 

نظريَّات  فيها  ترتابط  وهكذا  العالقات،  متشابكة  عنارصه  كبي  بناء  »والجمهوريَّة  بالقول: 

الوجود واملعرفة والسياسة واألخالق والنفس]2]«. 

ثاني�ًا: أفالطون من الجتماعيِّ إىل السيايْسّ
ّْ المجتمع  كتكوين سياسي

، ونعتقد    ميكن القول أنَّ أفالطون مل يناقش القضايا االجتامعيَّة إالَّ من منظور سيايسٍّ

ر  أنَّه مل يفكِّر يف املجتمع بقدر ما كان يفكِّر يف السياسة والدولة، خصوصاً أنَّه كان قد تحدَّ

من أرسة تشتغل يف السياسة. فقد ُولد عام 427ق.م من أرسة أثينيَّة عريقة، وكان اثنان من 

ه وخارميدس خاله، لذا  أقاربه من الطغاة الثالثني الذين حكموا أثينا وهام كريتياس ابن عم أمِّ

]1]- أفالطون، يف السفسطائيني والرتبية ) محاورة بروتاغوراس. ت: عزت قرين، القاهرة، 1982ن ص323 وما بعد.

]2]- قرين، عزت. الفلسفة اليونانيَّة حتى أفالطون. مجلس النرش العلمي، جامعة الكويت، ط2، 2003، ص182.
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الً منذ العرشين من عمره لتويلِّ منصب سيايّس كبي]1]«.  كان مؤهَّ

كذلك فإنَّ البحث يف أعامل أفالطون األساسيَّة يوضح لنا أنَّه مل ينشغل كثياً يف اإلنسان 

االجتامعيِّ بقدر ما انشغل بالبحث يف اإلنسان السيايس، خصوصاً أن البيئة التي نشأ فيها  

البحث  من  أكرث  للمجتمع  السياسيَّة  الحالة  عىل  منصبَّاً  كان  آنذاك  أثينا  العام يف  والوضع 

يف املجتمع نفسه، »فعىل الصعيد الداخيلِّ كانت أثينا قد تحوَّلت يف القرن الخامس قبل 

فرتة  كانت  إذا  بالطبع.  نطاق ضيِّق  ولكن عىل  الدولة،  مقوِّمات  كلُّ  لها  مدينة  إىل  امليالد 

الحياة القبليَّة قد انتهت، وحلَّ محلَّها وعيٌّ مدينٌّ سيايسٌّ لدى املواطنني، الذين كان لكلِّ 

منهم دوره يف الحياة السياسيَّة للمدينة]2]«.

ة، ميكن القول أنَّ الهمَّ األسايسَّ يف أثينا كان منصبَّاً عىل    وانطالقاً من هذه الحالة العامَّ

السيطرة السياسيَّة عىل املجتمع أكرث مامَّ هو بناء املجتمع، خصوصاً أن أفالطون نفسه كان 

م نظريَّة يف اإلنسان والروح اإلنسانيَّة -كام رأينا- متهِّد للتقسيم الطبقيِّ الحاسم، فإذا  قد قدَّ

كان هناك أرواح خالدة وسامية وأرواح فاسدة وزائلة، فال بدَّ من أن ينعكس هذا عىل نظريَّته 

حكومة  عىل  رضاه  عدم  رغم  أنَّه،  إىل  باإلضافة  هذا  املجتمع،  تقسيم  ويف  السياسة،  يف 

محلَّ حكومة  حلَّت  التي  الدميقراطيَّة  الحكومة  عىل  كان ساخطاً  أنه  إالَّ  الثالثني،  الطغاة 

الطغاة. 

ونلفت إىل أنَّ أفالطون نفسه كان قد رأى أنَّ سياسة الطغاة الثالثني كانت »مخيِّبة لآلمال«، 

ورفض االشرتاك معهم يف إدارة شؤون الدولة عندما طلبوا إليه ذلك، ومع هذا فال بدَّ من 

أنَّه  حزن عىل أصدقائه وأقربائه هؤالء عند مقتلهم، وازداد سخطاً عىل الحكومة الدميقراطيَّة 

التي حلَّت محلَّهم بعدما انقلب نظام حكمهم]3]« .

 حريٌّ القول هنا أنَّ هذا االنشغال مبا هو سيايسٌّ يف مقابل إهامل ما هو اجتامعيٌّ يظهر 

لنا ما نقوله وهو أنَّ أفالطون، يف الحقيقة، مل ينشغل بالحياة االجتامعيَّة، هذا عدا عن أنَّ 

املؤلِّف األسايسَّ األكرث شهرة يف مجال السياسة لديه، ونعني بذلك )كتاب الجمهوريَّة( كان 

]1]- النشار، مصطفى. تطور الفلسفة السياسية من صولون حتى ابن خلدون. الدار املرصيَّة السعوديَّة، القاهرة، 2005، ص47.

]2]- أفالطون، جمهورية أفالطون.ت: فؤاد زكريا، الهيئة املرصيَّة العامة للكتاب، د.م، 1974، ص17.

]3]- املصدر نفسه، ص23.
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ة حول عدم تكوُّن رؤية اجتامعيَّة وسياسيَّة واضحة لديه، إالَّ يف ما  قد تعرَّض النتقادات هامَّ

اد الفلسفة األفالطونيَّة  يخصُّ طبقة الحكَّام التي كانت محور اهتاممه. وأكرث من ذلك، فإنَّ نقَّ

يؤكِّدون أن محاورة الجمهوريَّة كان موضوعها الرئييسُّ هو السياسة، وأنَّ أفالطون من أجل 

الوجود واملعرفة من أجل خدمة  ع نظريَّته يف  السياسيَّة وتأكيدها كان قد طوَّ تربير مواقفه 

اد »أدلَّة قاطعة عىل أنَّ  السياسة وليس من أجل خدمة املجتمع، إذ وجد بعض هؤالء النقَّ

طبيعة  ومن  حياته،  من  ة  مستمدَّ األدلَّة  وهذه  الهتاممه،  الرئييسَّ  املوضوع  كانت  السياسة 

الفرتة التاريخيَّة التي عاش فيها، ومن مقارنة تعاليمه النظريَّة بترصُّفاته العمليَّة، وبالحوادث 

التي شهدها عرصه]1]«.

 عىل هذا األساس، يظهر لنا أنَّ مفهوم املجتمع يف ذهن أفالطون مل يكن حارضاً، فهو 

مل يبحث يف كيفيَّة تكوُّن املجتمعات، ومل يبحث يف الطبيعة االجتامعيَّة لإلنسان، بقدر 

ما ذهب مبارشة إىل البحث يف الدولة والسلطة الحاكمة، وحتى عندما بحث، عىل سبيل 

أي من خالل  االجتامعيَّة،  الرؤية  فيه من خالل  يبحث  فإنَّه مل  العدالة  مفهوم  املثال، يف 

العالقات االجتامعيَّة التي تتكوَّن بني أفراد املجتمع بحيث يتَّفق الجميع عىل مفهوم واضح 

الحقوق والواجبات. من خالل  إنسان مساواته مع اآلخرين من حيث  للعدالة يحقِّق لكلِّ 

بحثنا نجد أنَّه ليس لديه عدالة اجتامعيَّة وال عدالة إنسانيَّة، بل كلُّ ما لديه، وكل ما يتحدث 

عنه، إنا هو الحديث عن العدالة السياسيَّة، أي العدالة يف الدولة. وقد أشار إىل ذلك بعض 

بداية املحاورة، يف تحديد طبيعة  أفالطون رشع، يف  أنَّ  نتذكَّر  أن  بالقول »علينا  الباحثني 

ة صعبة، وكان هناك اقرتاح مفاده أنَّه رمبا أمكن رؤية العدالة عىل  العدالة، ووجد أنَّ تلك مهمَّ

نحو أوضح لو أنَّهم فحصوها كام توجد يف الدولة، وعند الحدِّ الحايل من النقاش الذي 

تمَّ فيه تخطيط الطبقات املختلفة يف الدولة، أصبح من املمكن رؤية العدالة يف الدولة]2]«.

 والغريب أنَّ أفالطون يرى أنَّ العدالة السياسيَّة التي هي عدالة الدولة ال تتمثَّل يف جعل 

املجتمع حارضاً يف مقابل الدولة، بل إنَّ الدولة  تفرتس املجتمع النسبة إليه، وال تبقيه عىل 

]1]- أفالطون، جمهورية أفالطون، ت: فؤاد زكريا، الهيئة املرصيَّة العامة للكتاب، د.م، 1974، ص64.

القاهرة، ط1، م1، 2002،  للرتجمة،  القومي  إمام، املرشوع  الفتاح  إمام عبد  الفلسفة، ت:  تاريخ  فردريك،  ]2]- كوبلستون، 

ص315. 
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اإلطالق ألننا، ونحن نتابع مفهوم العدالة عنده، نجد أنَّ هذه العدالة مقترصة عىل طبقة صغية 

يف الدولة، وكّل ما تقوم به هذه الطبقة يجب أن تتمَّ املوافقة عليه من قبل طبقة املحكومني، 

ا العدالة يف ماهيَّتها فهي خضوع الطبقات الدنيا للطبقة العليا الحاكمة، ويحدث الظلم  وأمَّ

السيايسُّ عندما تحاول الطبقات الدنيا أن تتدخَّل يف شؤون الطبقات العليا، وبالفعل فإنَّ 

الحرَّاس، والشجاعة يف  أو  الحكَّام  الدولة تكمن يف طبقة صغية هي طبقة  »الحكمة يف 

ا  الدولة تكمن يف املساعدين، واالعتدال يف الدولة يرجع إىل تبعيَّة املحكومني للحكَّام، أمَّ

عدالة الدولة فهي أن يؤدِّي كلُّ فرد عمله من دون أن يتدخَّل يف عمل اآلخرين، ويكون الفرد 

العنرص األعىل.  العنرص األدىن  يتبع  انسجام بحيث  النفس يف  عادالً عندما تعمل عنارص 

الذين  واألفراد  الطبقات  جميع  تقوم  عندما  صالحة  أو  عادلة  الدولة  تكون  ذلك،  وعىل 

ستتكوَّن منهم بأداء وظائفهم بالطريقة املناسبة]1]« .

مه أفالطون يف كتاب »الجمهوريَّة« من أفكار تتعلَّق بالسياسة   جدير باملالحظة أنَّ ما قدَّ

مه حول  قدَّ ما  أرجعوا  قد  النقاد  بعض  إنَّ  إذ  االنتقادات،  العديد من  أثار  قد  الدولة  وإدارة 

السياسة وابتعاده عن املجتمع إىل نظريَّته يف النفس اإلنسانيَّة، أو إىل أنَّه قدم يف كتابه هذا 

تخيُّالته ومتنيَّاته وتجريدات تفكيه يف قيام الدولة والسياسة. ويف هذا الشأن، يذكر الدكتور 

أفالطون، ومنهم  اد  لنقَّ اآلراء  مثل هذه  »الجمهورية«  لكتاب  ترجمته  مة  مقدِّ فؤاد زكريا يف 

ييجر وتسلر]2] حول موقفهام منه. فأحدهام يرجع نظريَّته يف الدولة إىل نظريَّته األنطولوجيَّة 

أفالطون  تقسيم  الدولة إىل  الطبقيَّ يف  التقسيم  يرجع  والنفس، واآلخر  اإلنسان  يف وجود 

لقوى النفس الثالث، ونجد أيضاً من اآلراء من يتبنَّى رأياً معاكساً بأنَّ أفالطون قد أسقط ما 

هو سيايّس عىل ما هو نفيّس وأنطولوجّي، بل وأكرث من ذلك، فإننا نجد من بني اآلراء النقديَّة 

من يقول بأنَّه قد مهَّد لتكريس النظام العبوديِّ يف املجتمع األثينيِّ عندما طابق بني خضوع 

القاهرة، ط1، م1، 2002،  للرتجمة،  القومي  إمام، املرشوع  الفتاح  إمام عبد  الفلسفة، ت:  تاريخ  فردريك.  ]1]- كوبلستون، 

ص316.

مة الدكتور فؤاد زكريا يف ترجمته لكتاب "الجمهوريَّة" عندما يذكر آراء هؤالء النقاد، حيث يرى  ]2]- لإلطالع أكرث، أنظر يف مقدِّ

اً من حقائق الحياة السياسيَّة، وإنا هو  مه أفالطون للعدالة ووظيفتها يف الدولة املثىل ليس مستمدَّ ييجر: "أن الوصف الذي قدَّ

انعكاس لنظريته يف أجزاء النفس. أسقط بأبعاد أكب عىل صورته للدولة وطبقاتها" وكذلك ما يقوله د. فؤاد زكريا حول رأي تسلر 

الذي يؤكد يف أن" التقسيم الحاد للطبقات الثالث عند أفالطون يرتد إىل تقسيمه الثاليث للنفس من جهة، ويرتد من جهة أخرى 

العليا  الطبقة  العامل املادي، وأن متيز  النفس، ومجال  الفكرة، ومجال  أو  العقل  الثالثة للكون: مجال  إىل رأيه يف املجاالت 

وعلوها عىل اآلخرين إنا هو تعبي عن علو العقل يف الكون وانعكاس له" )ص73(.
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الجسم وتحكمه، وكذلك  تدير  النفس  أنَّ  للسيد بحيث  العبد  للنفس]1]« وخضوع  الجسم 

السيد يدير العبد ويحكمه، وهو نظام طبيعيٌّ إذاً ال بد من أن يسود يف املجتمع والسياسة، 

وال بد إذاً من أن أفالطون قد انشغل فعالً مبا هو سيايّس وابتعد كثياً عام هو اجتامعي. 

وسواء وافقنا عىل آراء هؤالء النقاد أم اختلفنا معهم من حيث طبيعة التفسيات وطبيعة رشح 

يَّة أساسيَّة يف هذه الفلسفة، وهي تلك التي  فلسفة أفالطون، فإننا قد نتَّفق معهم عىل خاصِّ

يَّة استندت إىل تجاهل اإلنسان االجتامعيِّ وكذلك مربِّرات قيام املجتمع  نزعم أنَّها خاصِّ

ورضورته، حتى أنَّنا نرى أنَّه مل يكن ضمن تصوُّراته مفهوم أو تصوُّر املجتمع، هذا عدا عن 

موقفه الحازم تجاه التقسيم الطبقيِّ الذي مينع قيام فكر اجتامعيٍّ مبنيٍّ عىل التاريخ والقوى 

الة والنشطة والتي تهدف إىل تكوين مجتمع يحقِّق إنسانيَّة اإلنسان بعيداً عن  اإلنسانيَّة الفعَّ

داخل  فرد  كلِّ  موقع  سلفاً  يقرِّر  الذي  األفالطوينِّ  الفلسفيِّ  النسق  داخل  القبليَّة  املواقف 

الدولة ووظيفته بعيداً عن إمكانيَّات األفراد وقدراتهم ونشاطاتهم التي تعزِّز لديهم إمكانيَّة 

بناء مجتمع إنساينٍّ تسود فيه القيم اإلنسانيَّة كالعدالة وغيها، بدالً من أن تسود فيه القيم 

السياسيَّة املبنيَّة عىل الرتاتبيَّة الطبقيَّة واملدعومة بنظريَّة أنطولوجيَّة غي مفهومة حول النفس 

وأقسامها، ووظائف هذه األقسام يف الجسد اإلنساينِّ، والتي تجد صدى توزُّعها يف الجسد 

السيايسِّ عند أفالطون.                                

ة أفالطون واليوتوبيا االجتماعيَّ

 ، إذا كنا قد وصلنا حتى اآلن إىل الفكرة القائلة إنَّ أفالطون مل ينشغل بالفكر االجتامعيِّ

وإنا اقترص تفكيه عىل النواحي السياسيَّة، وأكرث من ذلك أنَّه يف تفكيه السيايسِّ مل يهتمَّ 

عندما  أنَّه  نجد  ولذلك  الدولة،  يف  الحاكمة  الطبقة  متثِّل  والتي  تعنيه،  التي  بالنخبة  سوى 

أنَّه ال  يقرتب يف الحديث من القضايا االجتامعيَّة والرتبويَّة يقع يف مغالطات كثية، ذلك 

ة  تربية خاصَّ ث عن  يتحدَّ بل  الدولة واملجتمع،  أفراد  ة تطال جميع  تربية عامَّ ث عن  يتحدَّ

ث عن تربية تنويريَّة  لفئة النخبة، هذه الفئة التي تُعترَب عصب الدولة. ومبعنى ما فإنَّه ال يتحدَّ

بإقصائها  ويقوم  والدولة  املجتمع  يف  كاملة  فئات  يتجاهل  بل   جميعاً  األفراد  تستهدف 

ث يف هذه الفقرة عن فوضويَّة اجتامعيَّة،  لنا أن نتحدَّ اجتامعيَّاً وسياسيَّاً وتربويَّاً، ولهذا فضَّ

]1]- أفالطون، جمهورية أفالطون.ت: فؤاد زكريا، املقدمة، ص73.
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. فمن حيث الرتبية االجتامعيَّة نجد أنَّ أفالطون  أي فوىض يف ما يتعلَّق بالتفكي االجتامعيِّ

قد ذهب إىل الحديث عن تربية انتقائيَّة، وهو رأي نتفق فيه مع رأي الدكتور فؤاد زكريا يف 

أنَّ أفالطون  البداية إىل  ننبِّه منذ  إنَّنا يجب »أن  مته ملحاورة »الجمهوريَّة« عندما يقول  مقدِّ

م  منهاجاً لرتبية فئة مختارة  م إلينا يف هذه املحاورة نظريَّة شاملة يف الرتبية، بل يقدِّ ال يقدِّ

من املواطنني فحسب، والفارق بني الحالتني كبي: إذ إنَّ املُثل الرتبويَّة العليا التي تهدف 

إىل تنوير املواطن بوجه عامٍّ ال بدَّ من أن تختلف عن تلك التي تهدف إىل تثقيف صفوة 

مختارة منهم: فاألوىل دميقراطيَّة شاملة، والثانية أرستقراطيَّة انتقائية. وال شكَّ يف أنَّ كتابات 

أفالطون تفتقر إىل نظريَّة متعلِّقة بالنوع األول من الرتبية، ولكنها تبدي اهتامماً بالغاً بالنوع 

الثاين]1]«.

بالطبع، إنَّ هذا االهتامم بالنوع الثاين كان دافعه نظريَّة أفالطون يف اإلنسان، فهو، كام 

ا درسه من  ، وإنَّ ذكرنا سابقاً، مل يدرس اإلنسان ككائن اجتامعيٍّ وال حتى ككائن طبيعيٍّ

ة وتقسيامته القامئة عىل أفكار مسبقة تحتاج إىل الكثي من الفحص  خالل تصوُّراته الخاصَّ

والفكر  لديه.  االجتامعيِّ  اليوتويبِّ  الفكر  عن  اللِّثام  إماطة  أجل  من  التاريخيني  والتدقيق 

التاريخ، وخصوصاً  داخل  الظاهرة وظروفها  إىل حقيقة  يستند  الذي ال  ذلك  هو  اليوتويبُّ 

بل  املوضوعيَّة،  رشوط  ضمن  بحثاً  املجتمع  يف  البحث  يعود  وال  االجتامعيَّة،  الظواهر 

وتطلُّعاتها. وكام  وآرائها  الذات  مواقف  من  ينطلق  إنا  اليوتويبِّ  البحث  هذا  مثل  أنَّ  نجد 

يرشح كارل مانهايم الفكر اليوتويبَّ، إذ يقول: »تُعترَب اآلراء واألفكار التي تعرب بها الذات إذن 

وظائف مقصودة لوجودها. يعني قولنا هذا بأن تلك اآلراء والترصيحات والفروض وأنظمة 

األفكار ال تؤخذ عىل أساس قيمتها الظاهريَّة البادية للعيان، ولكنها تفرسَّ عىل ضوء وضعيَّة 

حياة الفرد الذي يعربِّ عنها مبجموعة من اآلراء واألفكار، بل تعني أكرث من ذلك أنَّ الطابع 

آرائه وأفكاره وما يصدر عنها من  يؤثِّر يف تكوين  الذات  الذي مييِّز وضعيَّة حياة  الخاصَّ 

ترصيحات وتفسيات وتؤثِّر أيضاً يف جميع مدركاتها]2]«.

تناوله  عند  أفالطون  أنَّ  نجد  مانهايم،  مه  يقدِّ الذي  لليوتوبيا  الفهم  هذا  إىل  استناداً 

مة، ص127. ]1]- أفالطون، جمهورية أفالطون، ت: فؤاد زكريا، املقدِّ

]2]-مانهايم، كارل، األيديولوجيا واليوتوبيا، ت: عبد الجليل الطاهر، مكتبة بغداد، 1968، ص128.
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ة يف اإلنسان واملجتمع،  الخاصَّ الذاتيَّة وآرائه  للمشكالت اإلنسانيَّة قد عربَّ عن طموحاته 

واإلنسان  الطموح،  واإلنسان  الجشع،  اإلنسان  ثالثة هي:  أصناف  إىل  اإلنسان  م  يقسِّ فهو 

الحكيم، وهذا التقسيم هو بداية نظرته الذاتيَّة إىل اإلنسان، ونحن ال ندري ما هي األسس 

خليل  حامد  الدكتور  يذكره  ما  هو  إزاءه  قوله  ميكن  ما  وكل  التقسيم،  هذا  يف  اتَّبعها  التي 

بقوله: »إنَّ أفالطون ال ينظر إىل اإلنسان من خالل أفعاله، وإنا من خالل تشكيله لنفسه 

وتجسيدها عىل غرار أو صورة الفكرة، أي فكرة اإلنسان، وهذا ال يتأتَّ بالنسبة إليه إالَّ للنوع 

الثالث، الذي هو وحده القادر عىل بلوغ ذلك، ألنه هو وحده الذي توجد لديه املَملَكة أو 

ة، أي العقل]1]«. له إلنجاز تلك املهمَّ القوة التي تؤهِّ

من املهمِّ القول هنا أنَّه طاملا أنَّ أفالطون ال ينظر إىل اإلنسان من خالل عالقته بالواقع، 

واألفراد املحيطني به فال بدَّ من أن يرفض فكرة كون املجتمع مصدر بناء الشخصيَّة اإلنسانيَّة، 

كالطعام  األساسيَّة  الحاجات  تلبية  أجل  من  إالَّ  رضورياً  ليس  إليه  بالنسبة  املجتمع  إنَّ  إذ 

الفرد  فيه  ينمو  الذي  والروحيَّ  الثقايفَّ  املجال  هو  يكون  أن  فكرة  ا  أمَّ واملأوى،  والرشاب 

مكتسباً طالئع اجتامعيَّة مشبعة بالخصائص الروحيَّة والثقافيَّة، فإنَّ هذه الفكرة ليست واردة 

تربطها مبجتمعها وال  ومنعزلة وال  مغلقة  إنسانيَّة  كائنات  يؤدِّي إىل خلق  تفكيه، مامَّ  يف 

ببعضها البعض روابط روحيَّة أو ثقافيَّة أو إنسانيَّة. ففي مجتمع أفالطون نجد أنَّ »العالقات 

فاألفراد من حيث  النحو عالقات خارجيَّة وكميَّة،  هذا  اإلنسان واآلخرين تصبح عىل  بني 

العالقة  تصبح  تحكمهم  التي  الوحيدة  والعالقات  مغلقة،  وحدات  هم  الروحيِّ  التكوين 

يصاً لتلبية حاجاتهم الطبيعيَّة]2]«. الحسابيَّة، أي تبادل السلع والخدمات املكرَّسة خصِّ

 وعندما ننتقل إىل فكرة أخرى حول طبيعة الحريَّة الفرديَّة وموقف أفالطون منها، نجد أنَّه 

ال يعرتف بالحريَّات الفرديَّة، ألنَّه أساساً ال يستهدف حياة الفرد إالَّ بقدر ما يخدم هذا الفرد 

الدولة، ها نحن نضع يدنا عىل مسألة حاسمة بخصوص ما أطلقنا  مفاهيمه السياسيَّة عن 

الفكر  بني  يخلط  أي  واملجتمع،  السياسة  بني  يخلط  أنَّه  وهي  االجتامعيَّة،  اليوتوبيا  عليه 

، فال نجد لديه حدوداً واضحة للبحث السيايسِّ بشكل منفصل  السيايسِّ والفكر االجتامعيِّ

]1]- خليل، حامد. مشكالت فلسفيَّة، جامعة دمشق، 1996، ص37. 

]2]- املرجع نفسه، ص39.
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. هذه املالحظة كرَّرناها مراراً يف هذا البحث، ولكننا هنا نأيت عليها  عن البحث االجتامعيِّ

، إذ إنَّ أفالطون ال يريد تكوين نظريَّة اجتامعيَّة  من موقع البحث السيوسيولوجيِّ التاريخيِّ

ر كلَّ أفكاره  ا نجده يسخِّ تكون مبثابة التعبي االجتامعيِّ عن النظريَّة السياسيَّة والدولة، وإنَّ

يحلِّل  أن  من  »بدالً  أنَّه  يرون  النقاد  بعض  كان  وإذا  الدولة.  أجل خدمة  اإلنسان من  حول 

الرشوط االجتامعيَّة التي تقوم الدولة كنتيجة منطقيَّة لها، أخذ الدولة عىل ما هي عليه، أو 

كام أرادها أن تكون، ثمَّ حلَّلها واستخلص من ذلك التحليل رشوط قيامها]1]«.

اد يرون أنَّ أفالطون قد أخذ الدولة كام وجدها من دون تحليل  النقَّ    وإذا كان هؤالء 

وتأكيد  الدولة  تدعيم  أراد  أنَّه  نعتقد  فإنَّنا  والتاريخيَّة،  واالقتصاديَّة  االجتامعيَّة  لرشوطها 

اليوتوبيَّة، هذا باإلضافة  بالطبع يعود إىل نزعته  طغيانها عىل حساب املجتمع، وكلُّ ذلك 

إىل مآرابه الشخصيَّة املتعلِّقة بانتامئه السيايسِّ من حيث العائلة والطبقة اللَّتني انتمى إليهام، 

وهو ما يربِّر كلَّ هذا السعي األفالطوينِّ نحو تكريس الدولة والسياسة يف مقابل املجتمع 

والحياة االجتامعيَّة.

بامليتافيزيقا األفالطونيَّة ميكن أن نفرد لها  أنَّ مسألة املجتمع وعالقته  بالذكر   وجدير 

الذاتيَّة  املغرق يف  اليوتويبِّ  للبحث  املناهج  أقرب  امليتافيزيقا هي  أنَّ  طاملا  اً  خاصَّ بحثاً 

والبعيد عن املوضوعيَّة والتاريخيَّة.    

]1]- خليل، حامد، مشكالت فلسفيَّة، جامعة دمشق، 1996، ص41.
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خاتمة
يف ضوء ما أتينا عليه حول الفكر االجتامعيِّ عند أفالطون،  ميكن أن نستخلص النتائج 

التالية:

التاريخيَّة،  الحقيقة والحقائق  قيمة  الكثي من  أضاع  ميتافيزيقيَّاً  اتَّبع منهجاً  أفالطون  إنَّ 

سواء عىل مستوى مفهوم اإلنسان أم عىل مستوى املجتمع، فهو مل يدرس اإلنسان بوصفه 

إليه  أوحت  التي  بيئته  ة، ومن خالل  الخاصَّ مفاهيمه  بل درسه من خالل  التاريخ  قيمة يف 

مبجموعة من املفاهيم الجاهزة حول اإلنسان والبنى االجتامعيَّة والسياسيَّة، والتي استفاد 

ة. منها يف تكوين فلسفته ونظريَّته العامَّ

إذا كنَّا يف هذا البحث قد استخدمنا املنهج التاريخيَّ يف دراسة أفالطون، فإننا انطالقاً 

من  أنَّه،  نرى  وأبيه،  أمه  ابن  هو  مامَّ  أكرث  عرصه  ابن  هو  الفيلسوف  إنَّ  القائلة  الفكرة  من 

أوالً  استهدفت  سياسيَّة  نظريَّة  أنجز  فهو  الرؤية،  لهذه  حقيقيَّاً  تعبياً  جاء  فلسفته،  خالل 

خدمة مجتمعه ودولته األثينيَّة، فال نكاد نجد عنده أيَّة رؤية تختلف أو تتعارض مع الوضع 

االجتامعيِّ والسيايسِّ الذي كان قامئاً يف عرصه، ويف أثينا تحديداً.

، فقد أنجز،  س ملا نطلق عليه النمذجة يف الفكر الفلسفيِّ ميكننا القول أنَّ أفالطون قد أسَّ

م هذه النامذج، وأن يجعلها ناذج مطلقة تحكم  عرب فلسفته، ناذج فكريَّة، وحاول أن يعمِّ

حياة البرش من دون اهتامم للخصوصيَّات التاريخيَّة والثقافيَّة واالجتامعيَّة.

س، من خالل فلسفته، للفكر األيديولوجيِّ عىل نحو عام،  ميكننا القول أنَّ أفالطون أسَّ

، إىل  هذا الفكر الذي يتَّسم بسمة طوباويَّة أو يوتوبيَّة. ففي سبيله، أي الفكر األيديولوجيَّ

رؤى  إىل  وينتهي  ة،  العامَّ والرؤية  التاريخ  قوانني  يتجاوز  ة،  والخاصَّ الذاتيَّة  أهدافه  تحقيق 

العالقات  وعىل  اآلخر  عىل  املنفتح  الفكر  من  بدالً  اإلقصاء  لفكر  س  تؤسِّ مغلقة  ة  خاصَّ

التشاركيَّة التاريخيَّة التي كوَّنت النظريَّات السياسيَّة واالجتامعيَّة واإلنسانيَّة. 



123 النظرّية االجتماعّية في فكر أفالطون

لحئة املصادر واملراجع
الثقافة، . 1 وزارة  منشورات  بربارة،  جرجي  فؤاد  ت:  واكريتس.  الطياموس  أفالطون، 

دمشق، 1968.

أفالطون، جمهوريَّة أفالطون. ت: فؤاد زكريا، الهيئة املرصيَّة العامة للكتاب، د.م، . 2

.1974

أفالطون، يف السفسطائيني والرتبية )محاورة بروتاغوراس. ت: عزت قرين، القاهرة، . 3

.1982

إمام، إمام عبد الفتاح. مدخل إىل امليتافيزيقا، نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع . 4

، القاهرة، ط2، 2007.

الدار . 5 خلدون.  ابن  حتى  صولون  من  السياسيَّة  الفلسفة  تطور  مصطفى.  النشار، 

املرصيَّة السعوديَّة، القاهرة، 2005.

دار . 6 قرين،  عزت  ت:  اليونانيَّة.  الفلسفة  يف  الكربى  املشكالت  أولف،  جيجن، 

النهضة العربيَّة، القاهرة، د.ت.

خليل، حامد، مشكالت فلسفيَّة، مطبوعات جامعة دمشق، 1996.. 7

فخري، ماجد، أرسطو طاليس، دار املرشق، بيوت، ط4، 1999.. 8

جامعة . 9 العلمي،  النرش  مجلس  أفالطون.  حتى  اليونانيَّة  الفلسفة  عزت،  قرين، 

الكويت، ط2، 2003.

كوبلستون، فردريك. تاريخ الفلسفة، ت: إمام عبد الفتاح إمام، املرشوع القومي . 10

للرتجمة، القاهرة، ط1، م1، 2002.

بغداد، . 11 مكتبة  الطاهر،  الجليل  عبد  ت:  واليوتوبيا.  األيديولوجيا  كارل،  مانهايم، 

.1968

محمد، مسلم حسن، دراسة تحليليَّة مقارنة بني أفالطون والقديس أوغسطني، مجلَّة . 12

»الفلسفة«، العدد10، 2013.





العشق واجلمال يف فكر أفالطون

جوزيف معلوف]1]

مقّدمة

ما من شكٍّ يف أنَّ أفالطون قد ترك يف مسية الفكر اإلنساينِّ إرْثًا ما برح الكثي من الباحثني 

ينهلون منه يف مجاالت املعرفة والسياسة واألخالق والفّن والحبِّ والجامل واملاورائيَّات. 

ولعلَّ ما قاله الفيلسوف األملاينُّ كارل ياسربز يف كتابه مدخل إىل الفلسفة، خي دليل عىل 

أهميَّة هذا الفيلسوف، إذ اعترب أنَّ فكرنا املعارص، رغم أنَّه تخطَّى أفالطون يف ميادين علميَّة 

ل إليها]2]. وبغض النظر عن رأي  كثية، مل يتمكَّن من تجاوز تساؤالته الفلسفيَّة التي توصَّ

ياسربز هذا، ومدى دقته، فإن هذا التنويه مبكانته الفكريَّة هو من األهميَّة مبكان، إذ سيُبنيِّ 

لنا إىل أيِّ حدٍّ تغلغل هذا الفيلسوف يف بنية الفكر اإلنساينِّ. 

رسمها  التي  الشهية  أثينا  مدرسة  لوحة  إىل  اإلشارة  من  بدَّ  ال  عينه،  السياق  ويف 

الفنَّان اإليطايلُّ رافائيلو )1483-1520(، وقد ظهر فيها أفالطون وأرسطو يف الوسط، 

الحقيقيَّة تستمدُّ مرجعيَّتها  أنَّ املعرفة  السامء، داللة عىل  وإصبع أفالطون مصوَّب نحو 

أفالطون،  يف  الرأيني  هذين  من  انطالقًا  وجامل.  يقني  كلِّ  مصدر   » »اإللهيِّ العامل  من 

كتب  ثالثة  خالل  من  والجامل  العشق  من  موقَفه  املقاربة  هذه  يف  أحلِّل  أن  سأحاول 

أساسيَّة هي: املأدبة]3] وفيدروس]4] وهيبِّياس األكرب]5]، يك أبنيِّ موقعها يف فكره ومدى 

]1]-  أستاذ الفلسفة األملانيَّة وفلسفة األخالق يف الجامعة اللبنانيَّة.

[2[- Cf., Karl JASPERS, Way to Wisdom. An Introduction to Philosophy, Translated by Ralph 

Manheim, New Haven and London, Yale University Press, 1954, p. 8. 

[3[- PLATON, Le banquet, trad. Luc Brisson, Paris, GF Flammarion, 2007.

]4[- PLATON, Phèdre, trad. Luc Brisson, Paris, Gallimard, 2008.

]5[- PLATON, Hippias Majeur, trad. Jean-François Pradeau, Paris, GF Flammarion, 2005.
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، يف بحث لن يخلو من مقاربة نقديَّة.  تأثيها يف اإلرث الفلسفيِّ

والجامل   )ἔρως( اإليروس]1]  أو  العشق  أفالطون  يُعي  أن  الصدفة  باب  من  وليس 

التي  الفلسفيَّة  األُُسس  عن  ان  يُعربِّ املفهومان  هذان  كتاباته.  يف  ا  خاصًّ اهتامًما   )καλός(

تفنَّن يف  الذي  إليها يف مقاربة املعرفة والحقيقة والِقيَم األخالقيَّة. فاملفهوم األوَّل  استند 

وصف مظاهره يف كتاب املأدبة، هو مقارنة بني أنواع العشق السائدة يف بالد اإلغريق من 

الخلود، مصدر كلِّ جامل، عشٌق  لعالَم  النفس  نوع آخر، هو عشق  إظهار عشق من  أجل 

يرتقي إىل عامل املعرفة املطلَقة، مسكن النفس قبل أن تدخل الجسد. وهو يعترب أنَّ الجامل 

ا جامل النفس الذي يتجىلَّ من خالل  ، مهام كان رائًعا، يضمحلُّ مع الوقت، أمَّ الخارجيَّ

الفضيلة فيبقى إىل األبد.

ما الغاية إًذا من كتاب املأدبة؟ وملاذا اختار أفالطون هذا املوضوع بالذات؟ وما الحكمة 

الجامل  وما عالقة  قارئ؟  كلِّ  إىل  ومن خاللهم  ين،  املدعوِّ إىل  إيصالها  يبغي  كان  التي 

فيدروس وهيّبياس  الفلسفيَّة، وال سيَّام يف كتايَبْ  أنظومته  بالعشق؟ وكيف عربَّ عنه ضمن 

األكرب؟ 

�ة القديمة ًل: موقع العشق يف امليثولوجيا اليونانيَّ أوَّ
قبل الغوص يف تحديدات العشق التي أشار إليها أفالطون يف حوارات املأدبة، ال بدَّ من 

توضيح مكانته يف امليثولوجيا اليونانيَّة، إذ من دونها يصعب علينا فَْهم ما ورد يف مضمون 

هذا الكتاب. وتجدر اإلشارة إىل أنَّه كان يعرف، إىل جانب تراثه اليوناينِّ، الرتاث الرشقيِّ من 

، وبالتايل متكَّن من َصهرها ليدمجها يف منظومته الفلسفيَّة.  فاريسٍّ ومرصيٍّ وكنعاينٍّ وبابيلٍّ

وقد أحتلَّ العشق موقًعا فريًدا يف هذا الرتاث، وال سيّام اليوناينِّ، إىل حدِّ أنَّه رُفع إىل مصاّف 

اآللهة التي كانت تُزيِّن البانثيون]2]. 

امليثولوجيا  « يف  اإللهيَّ »البعد  أي   ، املجازيِّ املعنى   : النصِّ عينه يف منت  املعنى  أيًضا يف  املصطلح  هذا  ]1]- سأستخدم 

. اليونانيَّة، واملعنى املبارش أي العشق أو الحّبْ

والرومانيُّون  اليونانيّون  بنى  وقد  اآللهة.  لجميع  ص  املخصَّ املكان  تعني  يوناينٍّ  أصل  من  كلمة   )Pantheon( البانثيون   -[2[

والفرنسيُّون هياكل لتكون مسكًنا لآللهة. وقد تطوَّر هذا املفهوم يف فرنسا بعد بنائه يف العام 1758 من أجل أن يكون املثوى 

األخي لعظامئها. 



127 العشق والجمال في فكر أفالطون

من هو اإليروس، وكيف انعكست تجلِّياته يف املجتمعات اليونانيَّة؟

األنظومة  وتشي  امليثولوجيا.  أصل  يف  هو  الخواء  أنَّ  اليونانيُّون  املفكِّرون  يعترب 

والظلمة،  واألرض،  الليل،  هي:  آلهة  خمسة  أنجب  الخواء  أّن  إىل  اليونانيَّة  امليثولوجيَّة 

وتارتاروس زوج األرض، وإيروس أو العشق. فمن دون هذا األخي، مل يكن بإمكان اآللهة 

باإلنجاب.  لها  الكائنات بعضها من بعض ويسمح  يُقرِّب  الذي كان  إذ هو  النور؛  ترى  أن 

هذا يعني أنَّ اإليروس كان يف صلب الفكر اليوناينِّ، نظرًا إىل الكتابات الغزيرة التي ظهرت 

ل يف بالده ليعطي رأيه فيه، كام يبدو واضًحا  آنذاك. وقد استعان أفالطون بهذا الرتاث املتأصِّ

، من خالل حوار شيِّق بني  يف خطاب فيدروس]1]، يف فرتة كانت أثينا محور الفكر العامليِّ

ستَّة أصدقاء اجتمعوا يف منزل أغاتون، بعد فوزه يف إحدى املباريات املرتبطة بالرتاجيديا 

التي كانت تُقام   احتفاء باإلله ديونيسوس، ومن بينهم سقراط، للعشاء مًعا، وغالبًا ما كان 

تُثار مسألة ما،  العادة أن  ينتهي بحفلة رشب للخمرة]2] تدوم حتَّى الصباح. وكانت  العشاء 

يديل كلُّ مدعوٍّ برأيه فيها. 

يف هذا الجوِّ الذي كان سائًدا آنذاك، ينبغي لنا نفهم اختيار مسألتَي العشق والجامل يف 

د أفالطون، كعادته يف أغلب حواراته، أن ينقل الحدث عن طريق شخص  كتاب املأدبة. وقد تعمَّ

آخر، يروي مضمونه كام يحلو له. إالَّ أنَّ هذا األسلوب الفنِّيَّ هو، يف رأيي، من باب التشويق 

أبداه فيدروس  املأدبة عىل االهتامم الذي  . وهذا ما يدلُّ يف مطلع كتاب  والبالغة ليس إالَّ

ين: » إنَّ الخطاب الذي  مبوضوع العشق. يف هذا السياق، يقول أريكسامكوس، أحد املدعوِّ

سأرويه ليس منِّي، بل من فيدروس الحارض معنا هنا. فيدروس ال يفوِّت فرصة حتَّى يقول يل 

بسخط: »يا أريكسامكوس، أيُعقل أّن يُؤلِّف الشعراء أناشيد وترانيم لسائر اآللهة، بينام مل يُنظِّم 

أحٌد منهم شعرًا صغيًا من أجل مدح إيروس، الذي هو إله قديم وكبي ]...[ واألغرب من 

هذا كلِّه، أنَّني َعرثت عىل كتاب أحد كبار العلامء ذَكََر فيه محاسن امللح ومنافعه، ودهشت 

إلحجام الشعراء والكتَّاب عن امتداح إله العشق، وهو من أعظم األرباب]3]«. 

[1[- Cf., Le banquet, op.cit., p.97100-.

]2]- تجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أنَّ معنى كلمة املأدبة، Συμπόσιον باليونانيَّة هو املرحلة الثانية من العشاء الذي يرشب 

ثون عن مسائل فكريَّة وفلسفيَّة تهمُّ الجميع. وقد وقع اختيار أفالطون يف هذه الليلة عىل موضوع العشق.  املدعوون فيها ويتحدَّ

[3[- Le banquet, op.cit., p. 95.
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يتَّضح من هذا القول أنَّ هناك نيّة واضحة لدى أفالطون تصبو إىل عرض معاين العشق 

السائدة يف بالد اليونان، وتوضيح موقفه من بعض عاداته السائدة يف أنظومته الفلسفيَّة.

يات العشق يف كتاب المأدبة  ثانًي�ا: جتلِّ
ين  ساق أفالطون حواره كاملعتاد يف أسلوب شيِّق، فرتك الكالم لستَّة أشخاص من املدعوِّ

يك يُلقي كّل واحد منهم خطابًا يف العشق، وأن يبذل قصارى جهده يف قول أفضل ما عنده 

عن هذا املوضوع القيِّم. وقد أعطي االمتياز لفيدروس للحديث عن العشق، نظرًا إىل معرفته 

ص له يف وقت الحق  بامليثولوجيا اليونانيَّة يك يعرض موقفه منها. وال عجب من أن يُخصِّ

حواًرا يحمل اسمه من أجل إنضاج فكرة العشق والجامل. 

يف الواقع، توىّل فيدروس التعريف مبكانة العشق يف امليثولوجيا ليُبنيِّ »محاسن« هذا 

اإلله يف حياة البرش. ففي رأيه، إنَّ أعظَم خي يكتسبه اإلنسان أن يكون له حبيب. العشق هو 

أعظم قائد يف الوجود، يساعدنا عىل التخلُّص من األعامل القبيحة يك نفعل أفعااًل جميلة. 

اق ال يُقهر، إذ ال أحد من املحاربني يقبل بأن يكون جبانًا أو سيِّئًا  نًا من العشَّ إنَّ جيًشا مكوَّ

بأفعال  القيام  يستطيعون  اق وحدهم  العشَّ أنَّ  ويَعترب  يُشوِّه صورته يف عيون محبِّيه.  يك ال 

مت حياتها من أجل  قدَّ التي   )Alcestis( ألسيسِتس  الحبيب، عىل غرار  استنثائيَّة من أجل 

زوجها، فكافأتها اآللهة وأعادتها إىل الحياة]1]. 

م شيئًا جديًدا عن العشق، إذ  مة الشعريَّة التي تستند إىل اإلطراء واملديح مل تقدِّ هذه املقدِّ

د أفالطون  ، واقترصت عىل ما ورد يف األدب القديم. وقد تعمَّ بقيت أسية الرأي امليثولوجيِّ

الفكر امليثولوجيِّ من جهة، وليُعربِّ عن  ليُظهر قدرته عىل معرفة  البعد،  التشديد عىل هذا 

ة والعادات املألوفة. هذا ما  رغبته يف تقديم رؤية أفضل عن العشق، تخرج عن اآلراء العامَّ

حاول أن يُبيِّنه يف خطاب بوسانياس. 

 . م أفالطون خطوة إىل األمام من خالل مقارنات بني أنواع الحبِّ مع بوسانياس، سيتقدَّ

[1[- Le banquet, op.cit p.97 - 107.



129 العشق والجمال في فكر أفالطون

ترفع  تصاعديَّة  جدليَّة  حركة  من  انطالقًا  لها  الرتويج  يريد  جديدة  لفكرة  يُحضِّ  به،  وكأينِّ 

العشق إىل مستوى أرقى من األقوال السائدة واألوصاف املتداولة. وإزاء املعنى العامِّ الذي 

مه فيدروس عن العشق، راح بوسانياس يبحث عن العشق الحقيقيِّ الذي يُسهم يف إسعاد  قدَّ

اإلنسان، إذ ينطوي عىل أنواع عديدة، وبالتايل علينا أن نيّز األفضل من السيِّىء]1]. 

د العمل السيّىء  يرى بوسانياس أنَّ كلَّ عمل ال يكون سيِّئًا أو جمياًل يف حدِّ ذاته، ما يُحدِّ

من العمل الجميل هو الطريقة التي نسلكها ونُعربِّ فيها عاّم يجول يف خاطرنا. ومبعنى آخر، 

إذا كان مسلكنا جمياًل ومستقياًم فسيتحوَّل إىل مسلك جيِّد، وإذا كان عىل عكس ذلك، فإنَّه 

يُشِعرنا بالخجل. لذا، يرفض أفالطون بلسان بوسانياس استغالل اإلنسان الفقي والبائس أو 

الفتاة الفقية يف العالقات الجسديَّة، وال سيَّام إذا كان االستغالل منحطًّا. هذا العشق الراقي 

هو الذي يحصل بني رجل ذي قيمة ورجل آخر. 

وهو   ، الشعبيِّ الشائع  العشق  العشق:  من  نوعني  بني  بوسانياس  مُييِّز  السياق،  هذا  يف 

 ، ة والفسق، بينام العشق السامويُّ ابن أفرودايت]2] الشعبيَّة، الذي يدفع باإلنسان إىل الخفَّ

ِّ إىل العامل غي  املولود من األفرودايت السامويَّة، هو الطريق الذي يقود من العامل الحيسِّ

، ومن العامل املادِّيِّ إىل عامل املُثُل، أي إىل  املنظور، ومن العامل السفيلِّ إىل العامل الُعلويِّ

، إذ هو خارج  ٍّ عامل الجامل الذي ال يفنى وال ينحلُّ مع الزمن، النموذج لكلِّ جامل حيسِّ

الزمن. ولكن، ما يبعث عىل الحية يف خطاب بوسانياس هو املقارنة الغريبة التي أثارها يف 

مقاربة العشق بني الذكور، غالبًا ما تكون بني رجل راشد وغالم، وهي عالقة جسديَّة وروحيَّة 

يف آن واحد؛ والعشق بني الرجل واملرأة من أجل غرض جنيسٍّ محض. وهو يعترب أنَّ عشق 

د كلُّ  يتبدَّ الجامل حتَّى  إن يتالىش  ما  إذ  يفنى،  األوَّل  النفس، ألنَّ  الجسد أدىن من عشق 

ا العشق الثاين، عشق النفس، فيدوم مدى الحياة، ألنَّه يرتبط بعشق ثابت ال يتزعزع. حلم، أمَّ

[1[- Cf., Le banquet, op.cit., p.100.

]2]- هي إلهة الحبِّ يف امليثولوجيا اليونانيَّة. اعتربها الفنُّ الغريبُّ منذ عرص النهضة حتَّى أيَّامنا رمزًا لجامل املرأة. ظهر تأثيها 

أيًضا يف املوسيقى األوروبيَّة ويف األوبرا.
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ة يف العالم اليونايّنْ  ثالًثا: عشق الغلمان واللواطيَّ

ها نحن أمام مسألة دقيقة للغاية: عالقة الرجال بالغلامن )]Pédérastie[1( يف أثينا. هذه 

، وتخضع لرشوط صارمة، الرتباطها  العالقة كانت سائدة يف املجتمع اليوناينِّ األرستقراطيِّ

د رأيه فيها. ومع أنَّ تخطِّي  الوثيق بالرتبية. لذا، مل يتورَّع أفالطون من إثارة هذه املسألة ليُحدِّ

العامل املحسوس هو الطابع الغالب يف مفهومه للعشق، إالَّ أنَّ موقفه يبقى غامًضا، إذ يغضُّ 

ة]2]. ما هو واضح يف  الطرف عن هذه املامرسات التي ال تخلو من الرغبة الجنسيَّة واللَّذَّ

كتاب املأدبة أنَّ هناك رؤية ترتسم يف هذا الحوار بغية إيصال فكرة أساسيَّة عن عشٍق ذي 

ِّ الهشِّ ليَصعد باإلنسان إىل عامل الجامل  طبيعة ماورائيَّة، يقوم عىل تخطِّي الجامل الحيسِّ

حقة.  السامي. سيكون لنا عودة إىل هذه املسألة يف الصفحات الالَّ

وليك يدعم بوسانياس موقفه من عشق الغلامن، يستحض الحكومات املستبِّدة الظاملة 

القريبة من بالد اليونان التي متنع الحكمة عىل مواطنيها، وتحرِّم الرياضة البدنيَّة عىل شبَّانها، 

ليك ال تتطوَّر الصداقات بينهم، وهذا ما يخشاه الحكَّام الظاملون، إذ كانوا يعتربون أنَّ عشق 

الغلامن أمر مخجل، يف حني أنَّ هذا النوع من العشق، يف رأيه، يُسهم يف تنمية عقل الفتى 

 .[3[ ويرفعه إىل عامل الحكمة واملعرفة بفضل احتكاكه بالشخص الذي يحّبْ

يف هذا اإلطار، ينبغي لنا أن نفهم محاولة بوسانياس يف تجميل عشق الغلامن عرب إضفاء 

إذ هو عشق يقود يف آخر املطاف، من وجهة نظره، إىل املعرفة  تربويٍّ علميٍّ عليه؛  بُعد 

الحقيقيَّة، وإىل اكتساب الشجاعة يف الحياة. فال عجب أن يفني الغالم ذاته أمام معلِّمه ألنَّ 

اإلفادة املعرفيَّة من أجل االنخراط يف الحياة االقتصاديَّة واالجتامعيَّة والسياسيَّة تستحقُّ أن 

. لذا، والحالة هذه، يندرج هذا العشق يف  يَبذل املحبوب نفسه )الغالم( من أجل املحّبْ

مونها إىل الغلامن من أجل الحفاظ عىل مستوى مدينة أثينا  إطار الرتبية التي كان الكبار يقدِّ

ل، يف رأيي،  ومكانتها. وهذا ما حاول أفالطون أن يُعربِّ عنه، ولو بيشء من الرتدُّد؛ إذ يفضِّ

]1]- استخدم أفالطون لفظة eraste  للتعبي عن الرجل الذي يعشق الغلامن، وتعبي eromenos للتعبي عن لفظة املعشوق أو الغالم.

[2[- Cf., Daniel BORILLO, Dominique COLAS, L’homosexualité de Platon à Foucault, Paris, Plon, 

2005, p. 24.

[3[- Cf., Le banquet, op.cit., p. 103.
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أن تكون العالقة بني الرجل البالغ والغالم قامئة عىل اكتساب املعرفة والحكمة  فحسب. 

ففي ُعرفه، ال ينبغي أن يشعر العاشق بالذلِّ والخجل إذا قام بخدمات كثية من أجل عشيقه 

)يف املعنى الروحيِّ واملجازيِّ هنا(، وأن يبذل ذاته من أجله. فحني يصل العشق إىل هذا 

ي عقل الغالم ويساعده  املستوى، تبطل املحرَّمات. فاألوَّل يطلب العلم والنور، والثاين يُنمِّ

عىل كَْسب الفضائل. فحني تجتمع هذه الرشوط من دون سواها، ال ضْي للمعشوق يف أن 

يعطي حبَّه للعاشق، ولو شعر بالهزمية والعبوديَّة، ألنَّه سوف يبلغ مبتغاه يف آخر املطاف]1]. 

. وهذا تربير عجيب من أفالطون، وال يعدو كونه محاولة تجميليَّة ألمر قبيح وغي طبيعْيّ

تجدر اإلشارة يف سياق عشق الغلامن واملثليَّة إىل أنَّ أرسطو كان يعترب هذه العادات يف 

بالد اليونان مذلَّة للفتى والرجل. فقد أحدث قطيعة معها، واعترب أنَّ كلَّ عالقة عشقيَّة مثليَّة 

. ومع أنَّه ميدح الصداقة بني الرجال، يف كتابه،  هي مهينة وغريبة وبعيدة عن الوضع الطبيعّيْ

األخالق إىل نيقوماخوس،  لكنَّه يعترب أنَّ الصداقة بينهم يجب أن تكون خالية من كلِّ رغبة. 

اعترب   ، ِّ الحيسِّ العامل  أفالطون وسيلة لالرتقاء فوق  الغلامن يف فكر  ففي حني كان عشق 

أرسطو أن املثليَّة وعشق الغلامن يعرِّضان تنظيم املدينة الدميقراطيِّ للخطر]2].

ويف السياق عينه، هناك إجامع عامٌّ بني الديانات السامويَّة الثالث حول مسألة املثليَّة 

والعالقة بالغلامن، وردت يف أكرث من مكان، إذ تعترب أنَّ هذه العالقة تخرج عن املألوف 

الطبيعيِّ وأنَّها عادة مشينة وُمدانة. ففي كتاب التوراة مثاًل، هناك بضع آيات تُحرِّم هذه العالقة 

التكوين واألحبار، وتُنزل فيها أشدَّ العقوبات اإللهيَّة: »أيُّ رجل ضاجع  وردت يف سفَرْي 

ذكرًا مضاجعة النساء، فقد صنعا كالهام قبيحًة، فليُقتال: َدُمهام عليهام]3]«. وليس من باب 

الصدفة أن يُطلق عىل املثليَّة اسم اللواطيَّة، نسبة إىل قوم لوط يف َسدوم وَعمورة]4]، حيث 

العادات  هذه  عىل  الرسول  بولس  يحمل  املسيحيَّة،  ويف  بينهم.  شائعة  العادة  هذه  كانت 

الغريبة، وال سيَّام أنَّه كان يعرف الثقافة اليونانيَّة والعادات السائدة يف بالد اليونان، إذ نشأ 

[1[- Cf., Le banquet, op.cit., p. 107- 108. 

[2[- Cf., Daniel BORILLO, Dominique COLAS, L’homosexualité de Platon à Foucault, op.cit., p. 45.

]3]- سفر األحبار: 20: 13.

]4]- سفر التكوين : 18 و19.
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وتربَّ يف بيئتها، مع أنَّه كان يهوديًّا. يقول يف الرسالة إىل الرومانيّني: »لهذا أسلَمُهم الله إىل 

وكذلك  للطَّبيعة،  املخالف  الوصال  الطبيعيِّ  بالوصال  إناثُهم  فاستَبدلت  الشائنة،  األْهواء 

ترك الذُّكران الوصال الطّبيعيَّ لألنثى والتهب بعُضهم ِعشًقا لبعضهّن فأت الذُّكران الفحشاء 

هذا  املسيحيَّة عىل  وقد حافظت  الحقَّ لضاللِهم]1]«.  الجزاء  أنفسهم  فنالوا يف  بالذُّكران، 

املوقف حتّى أيَّامنا، مع أن معظم الدول الغربيَّة رشَّعت هذه العادة، وأدخلتها يف دساتيها، 

بالنا ما  ، مامَّ خلق رشًخا كبيًا يف نسيج هذه املجتمعات. وال يغيب عن  كأنَّها أمر عاديٍّ

قاله القرآن يف هذا املوضوع، فقد أفرد له أيًضا بضع آيات يُحرِّم فيها هذه العادات ويعتربها 

مخالفة للطبيعة والرشع. إّن قّصة لوط الواردة يف أكرث من آية تثبت الحكم الذي ورد يف 

التكوين، وتحكم عىل املثليَّة حكاًم قاطًًعا. إذ فجاء يف سورة األعراف، اآلية التالية: ﴿َولُوًطا 

ن الَْعالَِمنَي﴾ )7: 80(. وتقول  َحٍد ِمّ
َ
ُتوَن الَْفاِحَشَة َما َسَبَقُكم بَِها ِمْن أ

ْ
َتأ

َ
إِْذ قَاَل لَِقْوِمِه أ

ْسُِفوَن﴾  ُمّ قَْوٌم  نُتْم 
َ
أ بَْل  النَِّساء  ُدوِن  ن  ِمّ َشْهَوةً  الرَِّجاَل  ُتوَن 

ْ
َلَأ التي تليها: ﴿إِنَُّكْم  اآلية 

)7: 81(. وقد استندت الرشيعة اإلسالميَّة إىل هذه اآليات لتُنزل العقاب بكلِّ من يُقدم عىل 

بالرَّجم بالحجارة يك تستأصل هذه الفضيحة من املجتمع  هذه العالقة، وغالبًا ما تويص 

، ولو أنَّ هذا الحكم غي مطبَّق عمليًّا.  اإلسالميِّ

ة لم ُيسم بعد رابًعا: صراع حول املثليَّ
بيد أنَّ أفالطون مل يقل كلمته األخية يف حواره. ففي غمرة املأدبة التي عبقت برائحة 

ين، أرسطفانوس، ليعيدنا  الخمرة التي سيطرت عىل عقول الحارضين، انربى أحد املدعوِّ

ع كثيًا يف  إىل حضن امليثولوجيا، وليفرسِّ لنا سبب الرغبة الرئيس الذي يثي العشق. لن أتوسَّ

ما قاله أرسطفانوس، الذي اعترب أنَّه يف البداية كان هناك رجال ونساء وأندروجونوسات]2] 

رجالن،  )رأسان،  مزدوًجا  كان  الثالثة  الكائنات  هذه  من  واحد  كلُّ   .)androgynes(

جنسان...(. هذه الكائنات كانت تطمح إىل الصعود إىل السامء ملقاتلة اآللهة. فَحكم عليها 

اإلله زيوس بقطع كلِّ واحد منهم إىل اثنني يك يصبح ضعيًفا. وليك تُشفى من هذه الحالة 

]1]- الرسالة إىل أهل رومة : 1: 27-20.

ردة« للتعبي عن مصطلح أندروجونوس، وهو مصطلح من أصل فاريسٍّ  ]2]- هناك من يستخدم يف اللُّغة العربيَّة مصطلح »الزَنَْ

يعني الرجل واملرأة مًعا. 
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عن  والرجال  النساء،  عن  يُفتِّشن  النساء  اآلخر.  نصفه  عن  يُفتِّش  نصف  كلُّ  راح  البائسة، 

الرجال، واألندروجونوسات عن الجنس املختلف. يف هذا السياق، تعود فكرة املثليَّة إىل 

الواجهة، إذ هي أرقى عالقة يف رأي أرسطفانوس، ألنَّ أتباعها يتفرَّغون إلدارة املدينة، وإذا 

اقرتنوا بالنساء، فليس من أجل نزوة طبيعيَّة، بل ألنَّ القانون يرغمهم عىل اإلنجاب من أجل 

االستمراريَّة. وهذا ما يُبنيِّ تفوُّق املثليَّة الذكوريَّة عىل سائر أنواع العشق يف الرتاث اليوناينِّ، 

كام بنيَّ أرسطفانوس. ومع ذلك، فهو توصيًفا لحياة اإلنسان الجنسيَّة، حيث تجد العالقة 

الطبيعيَّة بني الرجل واملرأة، والعالقة املثليَّة، الذكوريَّة منها واألنثويَّة]1]. وهي املرَّة األوىل 

التي يشي فيها أفالطون إىل أنَّ املثليَّات )lesbiennes(، كام بيَّنت العادات والتقاليد، يُفتِّشن 

عىل غرار الرجال عىل صنفهنَّ ملامرسة العشق. 

إنَّ العودة من جديد إىل هذه املسألة هي دليل واضح عىل الرصاع الذي كان سائًدا يف 

هذه املأدبة، وإىل الغموض ورمبا الرتدُّد الذي خيِّم عىل فكر أفالطون عن العشق. فهو مل 

يتخلَّص من هيمنة امليثولوجيا عىل فكره، لذلك، مل يرتك زاوية إالَّ وحاول تقصِّ أبعادها 

الذي  الحقيقيِّ  الجامل  عامل  بلوغ  يسعفه عىل  علَّه  للعشق،  واضح  تحديد  إىل  يصل  يك 

ل يف املسلك والعادات، وال  يطمح إليه. وكأينِّ به يسعى ملهادنة الرتاث اليوناينِّ املتأصِّ

سيَّام أنَّ الفكر اليوناينَّ كان يتباهى بهذه العالقة، إذ اعتربها مدخاًل مهامًّ الكتساب املعرفة 

الفلسفيَّة. 

باملرآة، ألنَّه  الرجل  السلبيِّ من عالقة  أرسطفانوس  فهم موقف  ينبغي  يف هذا اإلطار، 

كان يعتربها يف مرتبة أدىن من مرتبة الرجل، كام يبدو لنا جليًّا يف كتايَبْ املائدة وفيدروس.

من  موقفه  أنَّ  ولو  الخطاب،  من  األوىل  املرحلة  إىل  ليعيدنا  بدوره  أجاثون  انربى  ثم 

إله  أسعد  بأنَّه  اإليروس  فراح يصف  اليشء.  بعض  ومريبًا  ظًا  متحفِّ بقي  األوىل  الخطابات 

يتجنَّب  فهو  يُحبِّها.  فتاة  جامل  شابٌّ  يصف  كام  متاًما  اآللهة،  بني  واألجمل  واألفضل 

الشيخوخة ويكرهها. عهده عهد وفاق وسالم. لذلك يهرب من الشخصيَّات القاسية ويرتاب 

منها. هو إله معتدل وشاعر مثقَّف، يسيطر عىل رغباته، ولديه معرفة يف تكوين الكائنات. فال 

[1[- Cf., Le banquet, op.cit., p. 117- 118.
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عجب من أن تكون جميع اآللهة من تالميذه. هذا اإلله الساحر يساعدنا عىل أالَّ نكون غرباء 

بعضنا عن بعض، إذ بفضله ننتمي جميًعا إىل األرسة اإلنسانيَّة نفسها. ومع أنَّ الخطاب القى 

استحسانًا كبيًا، إالَّ أنَّه مل يضف شيئًا إىل الخطابات األخرى. فهو مبثابة اسرتاحة قصية 

لخلق جوٍّ من الحبور والفرح يف قلوب الحارضين. بيد أنَّ أفالطون كان يُحضِّ كالًما آخر. 

خامًسا: الكلمة األخرية لسقراط
حتَّى اآلن، بقيت الخطابات األربعة التي أرشنا إليها أسية التـأثي امليثولوجيِّ التقليديِّ 

املوقف  حسم  أجل  من  سقراط  مبعلِّمه  أفالطون  يستعني  مرَّة،  وككلِّ  العشق.  مفهوم  يف 

وإعطاء رؤية لهذه املسألة. سقراط، هو يف الواقع أفالطون، إذ يصعب علينا التمييز بينهام، 

وال سيَّام أّن حكيم الفلسفة مل يرتك لنا أيَّ تراٍث كتايبٍّ يك نيِّزه من تلميذه األقرب إليه. 

وينبغي يف هذا السياق أالَّ يغيب عن بالنا أنَّ سقراط حارض يف هذا الحوار، وكأنَّ كلَّ خطيب 

كان يسعى لتقديم أفضل ما عنده، علَّه يستطيع أن يُقنع سقراط بوجهة نظره.

كيف سيُنهي أفالطون هذا الحوار، وإىل أيِّ حدٍّ نجح يف تخطِّي الخطابات األوىل من 

خالل معلِّمه سقراط ؟

ببعض  استعان  أنَّه  ولو  واقعيَّة،  أكرث  بعًدا جديًدا  العشق  التفكي عن  يأخذ  مع سقراط، 

الصور امليثولوجيَّة. ما يرشح من خطابه الذي نسبه إىل عرَّافة غريبة اسمها ديويتام، -إىل 

حدِّ التكلُّف يف التواضع كعادته، خصوًصا حينام يزعم أنَّه ال يعرف شيئًا، وأنَّها علَّمته فلسفة 

أنَّ  ، ذلك  بُعد عقيلٍّ بُعد جديد، عىل  العشق، هو االنفتاح عىل  فيه  العشق- والذي ميتدح 

، إالَّ أنَّهام  ِّ والعامل العقيلِّ الواقع ليس متجانًسا ألنَّه يُظهر مستويني متقابلنَي: العامل الحيسِّ

يكمِّالن بعضهام البعض. 

لقد رفض سقراط الحجج التي سمعها من الخطباء، من دون أن يُهمل اإلطار الفكريَّ 

الذي انطلقت منه الحوارات. لذا، استعاد مسألة عشق الغلامن ليحاول وضعها يف مسلك 

لها  نوعيَّة سيسجِّ نقلة  وهي   . الحقيقّيْ الجامل  طبيعة  وليرشح  الصحيح،  هو  يعتربه  فكريٍّ 

الغريبة يف بالده. فبحسب ديويتام، هناك  العادة  أفالطون يف كتابه ليحسم موقفه من هذه 

 :)eudaimonia( طريقتان لبلوغ الجامل والخلود والسعادة
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- الطريقة األوىل، تتجىلَّ يف اإلنجاب الطبيعيِّ والبيولوجيِّ -ال يجب أن ننىس أنَّ والدة 

سقراط كانت قابلة-، متاًما كام يحصل بني األجناس املختلفة التي متيل بعضها إىل بعض، 

يك تضمن االستمراريَّة من خالل أبنائهم وبناتهم. 

- الطريقة الثانية، تتجىّل يف إنجاب النفس، وهي الطريقة التي يتَّبعها الذين ينجذبون إىل 

الجامل املطلق  العلوم:  الغلامن ويحاولون تخطِّي هذا امليل يك يصلوا إىل علم  جامل 

الذي يتامهى مع الخي األعظم، وهو أفضل طريق للحصول عىل السعادة والخلود. 

من هذه الزاوية، يأخذ العشق بعًدا ماورائيًّا هائاًل، ألنَّ الذين يلجأون إليه يف كلِّ تجلِّياته، 

يبحثون عن االستمراريَّة والخلود. ومسألة الخلود هي أخطر مسألة يف حياة اإلنسان، ألنَّ 

إىل  يقود  وحده  إذ  وجوديًّا،  معنًى  العشق  يأخذ  لذلك  ثانويَّة.  تفاصيل  سوى  ليس  الباقي 

ث سقراط.  الدميومة. ولكن عن أيِّ عشق يتحدَّ

يف  اإلنسان  منه  يعاين  الذي  النقص  يف  تكمن  اإليروس  مشكلة  إنَّ  سقراط،  رأي  يف 

بهاتني  تنعم  التي  اآللهة  مصاّف  يف  يكون  أن  مُيكنه  ال  لذا،  والخي.  الجامل  عن  تفتيشه 

امليثولوجيا.  أسية  بقيت  التي  الخطابات  بعد  له  تُحسب  فكرة  وهي  الدامئَتني.  الصفتني 

 )Daimon( واستناًدا إىل التطوُّر الجديد يف مفهوم العشق، فقد أسبغ  عليه صفة الوسيط

بني الناس واآللهة. هو وسيٌط ألنَّ الوالدة من خالل الجسد التي تتحّقق بني الرجل واملرأة 

. ومن جهة أخرى، يسمح  تسمح للرجل]1] بأن يستمرَّ يف الخي والجامل يف العامل الحيسِِّّ

باإلنجاب من خالل النفس الذي ال يتحقَّق إالَّ من خالل االتصال بني الرجال، لإلنسان أن 

. هذا ما ينبغي  ِّ أي يف العامل العقيّلْ يجد الخلود الحقيقيَّ الذي يتمركز خارج العامل الحيسِّ

ل إليه اإلنسان يك يبلغ عامل الجامل واملعرفة. وقد الحظ الحارضون أنَّ سقراط  أن يتوصَّ

يحبُّ الغلامن الوسيمني ظاهريًّا وليس جسديًّا، إذ تبنيَّ لهم أنَّ املعلِّم تخطَّى امليل الطبيعيَّ 

يك يبلغ بواسطة زهده الجامل الذي يتجىلَّ من داخله. ومع أنَّ ألسيبياد انزعج بعض اليشء 

من احتقاره له، عىل اعتبار أنَّه أقرب املقرَّبني منه، ولكن، ما إن فَِهم أنَّ حبَّ الفيلسوف له 

كان أكرب بكثي، تحوَّل استياؤه إىل فرح، ألنَّ العشق الحقيقيَّ للغالم يعكس جامل النفس 

]1]- ال بدَّ من اإلشارة مرَّة أخرى إىل أنَّ العامل اليوناينَّ يضع املرآة يف منزلة أدىن من الرجل لظروف اجتامعيَّة وسياسيَّة كانت 

د عىل أنَّ هذا املفهوم يتناىف مع الفكر الحديث القائم عىل املساواة بينهام.  سائدة آنذاك. ومن البديهيِّ أن نشدِّ
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التي تتوق إىل املعرفة والخلود، عامل املُثُل، مامَّ يجعل من عشق الغلامن عشًقا روحيًّا غايته 

الصعود إىل عامل املُثُل.

ولكن يف الواقع، هذه املحاولة السقراطيَّة ال تختلف جوهريَّاً عن رأي من سبقه بالكالم، 

لكنَّه أضفى عىل العالقة مع الغلامن بُعداً روحيّاً بدل البُعد الرتبويِّ يف املحاوالت السابقة. 

وهذا اإلضفاء، يف الحقيقة، موضع تساؤل كبي يتعلَّق بالوصول إىل املعرفة والخلود؛ فهل 

من »ُحرم« من عشق الغلامن ضاعت عليه فرضة الوصول إىل جامل النفس والوالدة النفسيَّة؟

بنيَّ  قد  العشق،  تعرُّجات  قادنا إىل  الذي  املأدبة،  كتاب  الحوار يف  إنَّ  القول،  خالصة 

 ، ِّ إىل حدٍّ ما، ما يبغي أفالطون منه. فهو، عىل غرار معلِّمه مرتاب من هشاشة العامل الحيسِّ

قد  الفكرة  هذه  أنَّ  حدِّ  إىل  املُثُل،  وعامل  الخلود  وفكرة  الدامئة  السعادة  بفكرة  ومهووس 

تجلَّت يف معظم كتاباته، كام أنَّها دفعته إىل تأوُّل اللواط وجعله مرتبطًا بهذه املعرفة. 

وتجدر اإلشارة يف هذا السياق، إىل أنَّ أفالطون أفرد يف مطلع شبابه دراسة عن الجامل 

يف كتاب هيّبياس األكرب]1]، حاول فيه أن يُعرِّف بطبيعته وخصائصه. ويتَّضح من هذا الحوار 

أنَّه ال يسعى لفهم طبيعة الجامل فحسب، بل أيًضا إليجاد معيار ثابت يبني فيه حكمه عىل 

األشياء الجميلة التي تنال اإلعجاب والتقدير. 

املظهر  عىل  يقترص  ال  أفالطون،  حوارات  يف  دوًما  يتجىلَّ  كام  الجامل،  مفهوم  إنَّ 

الراقية، كمرجع  الجامل  فكرة  أنَّ  يدلُّ عىل  معياريًّا، مامَّ  معنًى  يأخذ  بل  الخارجيِّ وحده، 

حقة  البداية، ومل تنضج كلّيًّا إالَّ يف الحوارات الالَّ لكلِّ جامل، بدأت ترتسم يف ذهنه منذ 

مع فيدروس والجمهوريَّة وغيها، يك تأخذ بُعًدا ماورائيًّا. وهذا ما حمله عىل كتابة أكرث من 

، إىل  حوار عن العشق والجامل يك يقودنا يف آخر املطاف إىل أسمى ما هو مريئٌّ ومتغيِّ

عامل املُثُل، مرجع كلِّ مقياس يف املعرفة. يف هذا اإلطار مُيكننا إًذا قراءة حوار فيدروس 

عن العشق والجامل.

 يف كتاب فيدروس
َّ

سادًسا: عودة إىل فهم العشق واجلمال بطريقة أدق
  ملاذا العودة إىل حوار آخر يف كتاب فيدروس، مع أنَّه حزم أمره يف كتاب املأدبة عن 

[1[- Cf., PLATON, Hippias majeur, trad. Jean-François Pradeau, Paris, Flammarion, 2005.
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مفهوم العشق الذي يقود إىل الجامل الحقيقّي؟ هذا ما سنحاول أن نفهمه لرنى ما إذا متكَّن 

أفالطون من إضافة يشء جديد فيه، ألنَّ هذا الحوار كُتب بعد فرتة قصية من كتاب املأدبة. 

يُعترب حوار فيدروس، إىل جانب كتاب الجمهوريَّة، من الحوارات األكرث نضًجا، ذلك 

أنظومته  يتها يف  باله نظرًا إىل أهمَّ الذي ال يذوي ما برحت تشغل  الدائم  أنَّ فكرة الجامل 

الغلامن والعالقات املثليَّة، يستنهض أفضل ما عنده  الفلسفيَّة. وليك يحسم مسألة عشق 

د الشكَّ والتساؤالت حول هذه املسألة الدقيقة يف بالد اليونان. ليبدِّ

مرَّة أخرى، ينطلق مضمون الكتاب من حوار بني فيدروس وليسياس حول عشق الغلامن. 

كان ليسياس سفسطائيًّا، وكان يسعى إلقناع غالم وسيم بأن يرشح لفيدروس أنَّه من األفضل 

االستسالم له كعشيق عابر بدل أن نكون أرسى لهوى حبيب صارم وُمتيَّم، إذ من شأنه أن 

يُضحي مع الوقت عبئًا كبيًا.

استحض سقراط الرغبة املثليَّة من جديد، ليُعطي اإليروس بُعًدا ماورائيًّا. ومع أنَّه يعرف 

متاًما أنَّ هذه الرغبة ترتك آثاًرا مضنية عىل العواطف التي تنبعث من الجسد، إالَّ أنَّه ينتقد 

ة أولئك الذين ال يستطيعون السيطرة عىل هذا الجنون، إىل حدِّ أنَّه شبَّه هؤالء بالذئاب  بشدَّ

التي تستحسن افرتاس الحمالن، مامَّ يعني أنَّ موقف سقراط من هذه العادة بات واضًحا. 

وهكذا أخذ الحوار منحًى آخر. 

انطالقًا من هذا العشق الناشب يف املجتمع اليوناينِّ، يقرتح سقراط أن نذهب أبعد من 

، وأن نستخدم العشق من أجل هدف ساٍم: التأمُّل يف جوهر الجامل عينه.  الجامل الخارجيِّ

هذا ال يعني أنَّ أفالطون تخىلَّ عن عشق الغلامن، بل عىل العكس، فقد اتَّخذ من هذه العالقة 

وسيلة لخدمة فكرة الجامل السامية، إذ هو )أي عشق الغلامن( انعكاس غي كامل للجامل 

األسمى. فمن السهل يف هذا السياق أن نُدرك ملاذا ينبغي للعشق الذي ميتنع عن أيِّ رغبة 

لبلوغ حقيقة  الزهد األفالطوينِّ  بداية  يُشكِّل  العشق املثيلُّ  إذا كان  مثليًّا.  يكون  أن  جسديَّة 

، فهذا مل مينع أفالطون يف  كتابات الحقة  األشياء من خالل التسامي عىل البُعد الجسديِّ

من أن ينتقد علًنا العشق بني الرجال، كام يف كتاب الجمهوريَّة وكتاب الرشائع، مامَّ يدلُّ عىل 

ة والزهد. ل إليه يف مقاربة هذه العالقة، ولو سادها جوٌّ من العفَّ املوقف الحاسم الذي توصَّ
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ة، وأنَّ  ففي كتاب الجمهوريَّة، ال يتورَّع أفالطون عن القول بأنَّ النزوة الجنسيَّة هي أهمُّ لذَّ

. فال يجب أن يَتحوَّل  الحبَّ الحقيقيَّ يُحبُّ بحكمة ورويَّة، ويحرتم معنى الجامل الحقيقّيْ

كتاب  ويف  سقراط]1].  قول  حدِّ  عىل  مشني،  أمر  فهذا  وفتى،  رجل  بني  عالقة  إىل  العشق 

الرشائع، ينتقد علًنا هذه العالقة، ويعترب أنَّ املدن اليونانيَّة مسؤولة عن هذا الشذوذ الذي كان 

ة املرتبطة  يحصل يف األوساط األرستقراطيَّة وحتَّى الشعبيَّة. يقول يف هذا الصدد: »إنَّ اللذَّ

، يك يرتبط الواحد باآلخر، يف حني  بالطبيعة قد ُمنحت للجنس األنثويِّ والجنس الذكوريِّ

الرغبة  يف  اإلفراط  إنَّ  الطبيعة.  ضدُّ  هو  وأخرى،  امرأة  بني  أو  وآخر،  ذكر  بني  الوصال  أنَّ 

الجنسيَّة هو الذي حثَّ البعض عىل أن يتجارسوا عىل القيام قبل غيهم بهذا املسلك. لذا، 

الطرواديِّ  البطل واإلله  ة غانيامدس]2]«،  استنبطوا قصَّ بأنَّهم  الكريتيّني  نتَّهُم  نحن، جميًعا، 

ه انتقاًدا الذًعا لسكَّان جزيرة  الذي أصبح يف ما بعد عشيق اإلله زيوس. فال عجب من أن يوجِّ

كريت، حيث كانت هذه العادة منترشة بطريقة واسعة. 

[1[- Cf., PLATON, La République, Paris, Flammarion, 1966, p. 154.

[2[- PLATON, Les Lois, in Œuvres complète, Tome II, Paris, Gallimard, 1950, p. 651- 652.
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خاتمة
يف ختام هذه املحاولة، ال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّ الغموض يلفُّ أحيانًا فكر أفالطون يف 

مسألة العشق، األمر الذي يدفعني إىل القول بأنَّه من السهل استخدام خطاباته يف اتِّجاهني، 

من أجل االحتفاء بالصفات التي تطرَّق إليها أو من أجل الحكم عليها ونبذها، ولو أنَّه يف 

حقة كان أكرث حزًْما.  بعض الكتابات الالَّ

ومن املفيد القول أنَّ أفكاره مل تلَق آذانًا صاغية يف العامل اليوناينِّ القديم، ال بل سقطت 

يف طيِّ النسيان. بيد أنَّ احتكاك فكره باملسيحيَّة الحًقا، أعاد مقاربته عن العشق إىل الواجهة، 

الفكر املسيحيِّ تُعربِّ عن  ولو أنَّ املقاربة تختلف يف املضمون. وقد ظهرت كتابات يف 

الفرق بني العشق )eros( يف املفهوم اليوناينِّ وبني املحبَّة )agapè(. فمن بني الكتَّاب الذين 

وا بهذه املسألة، أشي إىل الكاتب السويديِّ أنديرس نيغرين]1]، الذي اعترب أنَّ العشق  اهتمُّ

الذات،  األنانيَّة]2] واالنطواء عىل  املأدبة، هو رضب من  اإليروس، وال سيَّام يف حوار  أو 

سواء أكان اآلخر الذي نعشق إنسانًا أم إلًها، ألنَّه يقوم عىل الرغبة واملصلحة الذاتيَّة من أجل 

امتالكه واالستحواذ عليه. 

للتعبي عن  تبقى محاولة عميقة  أفالطون  عند  والجامل  العشق  فكرة  فإنَّ  يكن،  ومهام 

ل بعد كلِّ احتكاك مع العامل  شغف اإلنسان بالخلود واملرجعيَّة الثابتة التي ال تخضع للتبدُّ

ًها إىل أغاطون: هل األشياء الجيِّدة بالنسبة  . هذا ما عربَّ عنه عىل لسان سقراط متوجَّ ِّ الحيسِّ

إليك هي أيًضا أشياء جميلة؟ طبًعا. إنَّ الذين تعتربهم سعداء هم وحدهم ميلكون األشياء 

الجيِّدة والجميلة]3]. العشق هو شوق اإلنسان إىل أن يكون سعيًدا من خالل امتالك الجامل 

هويتّْ.  والالَّ الفلسفيِّ  الفكر  وعمًقا يف  دقَّة  األكرث  املسألة  الخلود،  عامل  يبلغ  والخي يك 

أََوليست الفلسفة، كام بنيَّ لنا أفالطون، يف سياق معلِّمه سقراط، إىل جانب الفنِّ والدين، 

هي من الدروب التي تساعد اإلنسان عىل تحقيق هذه الرغبة السامية؟ 

[1[- Cf., Anders NYGREN, Eros et Agapè. La notion chrétienne de l’amour et ses transformations, 

trad. Pierre Jundt, livre second, Paris, Aubier, 1952, p. 180- 199.

[2[- Ibid., p. 198.

[3[- Cf., Le banquet, op.cit., p. 136.
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ٌة يف فلسفة اجلمال والفّن عند أفالطون قراءٌة نقديَّ

ود]1] فاطمة علي عبُّ

مقّدمة

عي  دأب أفالطون عىل البحث عن القيم اإلنسانيَّة الكربى )الحقِّ والخي والجامل(، والسَّ

لتحقيقها يف الواقع؛ وذلك ألنَّ الجامل مظهٌر من مظاهر الحقِّ وغايته الخي. والواقع أنَّ 

كادت  بعدما  وذلك  لإلنسان،  والرُّوحيَّة  األخالقيَّة  بية  بالرتَّ االرتباط  أشدَّ  ترتبط  القيم  تلك 

انحالل  نتيجة  التَّقليديَّة  القيم  عىل  القضاء  الوحيد  دأبُها  جديدٌة،  قيٌم  محلَّها  لتحلَّ  تندثر 

العقيدة الدينيَّة وبالتَّايل األخالقيَّة، وتغيُّ النُّظم السيِّاسيَّة. 

فلسفة  حوله  تدور  الذي  الرَّئيس  املحور  هي  األخالق  أنَّ  إىل  نشي  أن  املهمِّ  ومن 

أفالطون، مبا يف ذلك نظريَّته حول الفنِّ والجامل، فكلُّ فنِّ يجب أن يحمل يف تضاعيفه 

نحو  باإلنسان  وتسمو  عادة،  والسَّ الفضيلة  تورث  األخالق  تلك  تهذيبيًَّة؛ ألنَّ  أخالقيًَّة  غايًة 

القيم املطلقة الثَّابتة.

ات وتربيتها تربيًة مثاليًَّة، فمن خالل  كيز عىل الذَّ وقد كان سعي أفالطون ينطلق من التَّ

معرفة ذات اإلنسان بوصفه فرداً مفكِّراً ميتلك العقل أداة املعرفة يستطيع أن يصل كلُّ فرٍد 

عادة، ومن خالل معرفة الكون من حوله يتمكَّن اإلنسان من الوصول إىل   إىل الفضيلة والسَّ

كامله املنشود يف العامل املثايلِّ املطلق. فقد صوَّر وجود عامٍل مثايلٍّ، ال يخضع للتَّغيات، 

وال يصيبه البالء أو الفناء، عامل الكليَّات الثَّابتة، هو العامل الكامل والحقيقيُّ الذي تنعكس 

عنه صورة العامل الواقعيِّ املزيَّف الجزيئِّ.

د  ومبا أنَّ كلَّ موجوٍد يف العامل الواقعيِّ هو انعكاٌس لعامل املُثُل ومحاكاٌة له، فقد شدَّ

]1]- باحثة سورية مقيمة يف تركيا. دكتوراه يف اللُّغة العربيَّة وآدابها/ نقد حديث.
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، بل عليه أن  ِّ أنَّه ال ينبغي عىل اإلنسان أن يظلَّ ضمن دائرة الجامل الحسِّ أفالطون عىل 

يتجاوز املحسوسات التي قد تخدعه وتشوِّش رؤيته للحقيقة، ليصل إىل الجامل الروحيِّ 

الذي ينقله إىل عامل املجرَّدات العلويِّ يف عامل املُثُل.

معيَّة والبرصيَّة،  ، سواٌء منها السَّ يها عىل الحواسِّ وصحيٌح أنَّ جميع الفنون تعتمد يف تلقِّ

معرفته  طريق  عن  يسمو  أن  يستطيع  املطلقة  الكلِّيات  فنِّه  يف  يحايك  الذي  الفنَّان  أنَّ  إالَّ 

؛ ذلك ألنَّه ميتلك داخل روحه توقاً ال يتوقَّف لبلوغ  لحقيقة ما يحاكيه عىل العامل الحسِّ

، ويبلغ   الكامل، وعشقاً ال ينتهي للجامل يف ذاته، فيسمو بالحبِّ ويصعد إىل العامل الرُّوحيِّ

عادة. بذلك الجامل يف ذاته الذي يحقِّق الخي والسَّ

ة عة املثاليَّ ة إىل النَّ قراطيَّ �ة السُّ أوًّل: اجلمال والفنُّ من العقالنيَّ
بحث سقراط عن ماهيَّة الجامل بوصفه مفهوماً كليَّاً شامالً، ومل يحرصه يف املواضيع 

الكليَّة  النَّقص والفناء، وقد استخدم يف الوصول إىل مفاهيمه  التي يعرتيها  الزَّائلة  الجزئيَّة 

دة  املتجسِّ الجميلة  الجزئيَّة يف املواضيع  الخصائص  تحديد  يستطيع وحده  الذي  العقَل، 

ٍّ للجامل.  ، للوصول إىل مفهوٍم كيلِّ التي نصادفها يف العامل الواقعيِّ يف الفنون املختلفة 

وقد سار أفالطون عىل نهج أستاذه، إالَّ أنَّ منهجه يف تفسي الفنِّ والجامل كان أكرث تفصيالً 

ووضوحاً من منهج سقراط، الذي اكتفى بتحديد املفاهيم وربطها بالخيِّ والنَّافع، إذ سنجد 

املثاليَّة  نزعته  ورغم  والجامل،  الفنِّ  فلسفة  يف  املالمح  متكاملة  تكون  تكاد  نظريًَّة  عنده 

الواضحة والتي ال تخلو من بعض املبالغات إالَّ أنَّه استطاع أن يبلور نظريًَّة يف علم الجامل 

ستكون منطلقاً للباحثني يف ذلك العلم من بعده.

ة عند سقراط فعيَّ اجلميل والنَّ
مل يشأ سقراط أن ميتهَن صناعة التَّامثيل؛ إذ أدرك أنَّ رسالته يف الحياة مل تكن محصورًة 

ائعة آنذاك، فقد سعى يف حياته لكسب  يف هذه الصناعة، أو يف مزاولة أيِّ فنِّ من الفنون الشَّ

ة،  الحقَّ باملعرفة  بصيته  وتني  الجهل،  حجاب  اإلنسان  عن  تزيل  التي  الخالصة  املعرفة 

أغوار  تسرب  فاملعرفة  النَّاس؛  بني  املعرفة  هذه  لنرش  سعى  كام  الحقيقة،  عن  له  وتكشف 

ٍد ال تزال العلوم حتَّى عرصنا الحايلِّ  النَّفس البرشيَّة، وتلك النَّفس التي تحوي عىل نظاٍم معقَّ
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ء الوحيد الذي يعرفه هو  قارصًة عن معرفة خباياها؛ لذلك فإنَّه ما فَِتئ  يؤكِّد عىل أنَّ اليشَّ

أنَّه ال يعرف شيئاً »أنا ال أعرف غي يشٍء واحٍد، هو أينِّ ال أعرف شيئاً]1]«، مبعنى أنَّ رحلة 

عي  اإلنسان يف سعيه نحو املعرفة ال ميكن أن تتوقَّف عند حدٍّ معنٍي، والجاهل وحده من يدَّ

أنَّه حاز عىل املعرفة من ألفها إىل يائها.

اتَّبع سقراط يف سعيه نحو املعرفة منهجاً عقليَّاً خالصاً، فقد كان منهجه »ال يقوم عىل 

ايتِّ إىل معرفة النَّفس، وإىل معرفة الحقيقة]2]«، إذ كان يسعى  التَّلقني، بل عىل الوصول الذَّ

العقليَّة  الئل  الدَّ طريق  وعن   ، املنطقيِّ والجدال  الحوار  طريق  عن  املعرفة  إىل  للوصول 

ال، فقد وجد أنَّ العقل هو الَحَكم الفاصل يف معرفة األشياء،  املحكمة والتَّفكي الناقد الفعَّ

وغي  جزئيًَّة  إدراكاٍت  م  تقدِّ ألنَّها  املعرفة؛  إىل  للوصول  الحواسِّ  استخدام  رفض  ولذلك 

يَّة املشرتكة بني النَّاس، وما يُدرك به يكوِّن مفهوماً كليَّاً شامالً،  ا العقل فهو الخاصِّ كاملٍة، أمَّ

وبالتَّايل ميكن القياس عليه، للوصول إىل ما من شأنه أن يهذِّب األخالق اإلنسانيَّة، ومن 

هنا نشأت الفلسفة األخالقيَّة عنده والتي ستمتدُّ عىل كلِّ املفاهيم اإلنسانيَّة بعد ذلك؛ فكلُّ 

عمٍل يقوم به اإلنسان سواٌء أكان فنَّاً أم صنعًة يجب أن ينطوي عىل فضيلٍة ما، وأساس تلك 

الفضيلة هو املعرفة، »بل إنَّ الفضيلة والعلم يشٌء واحٌد، فيستحيل أن تعرف الخي معرفًة 

صحيحًة وال تعمله، كام يستحيل أن تعمل الخي وال تعرفه، فيكفي يف نظر سقراط أن يعلم 

ا يصدر عن  اإلنسان ما هي الفضيلة حتَّى يكون مبنجاٍة من فعل الرَّذيلة، وكلُّ عمل رشٍّ إنَّ

الجهل بالفضيلة]3]«، فإذا فعل اإلنسان الخي وهو ال يعرف ما ينطوي عليه من فضائل، فإنَّه 

ال ميكن أن يعدَّ خياً برأيه؛ ألنَّه يفعل ما يفعله عن جهٍل ال عن املعرفة التي تبني سلوكه 

. ِّ بشكٍل قويٍم، وتبعده عن الرشَّ

وبهذا، فإنَّ سعادة اإلنسان يف حياته تكون بقدر ما يحقِّق من فضائل، وبقدر متثُّله بتلك 

الفضائل يف سلوكه ومعاملته، ومبا يتَّسم به من أخالٍق رفيعٍة نتيجة فعله لهذه الفضائل التي 

القاهرة،  مرصيَّة  األنجلو  مكتبة  نويه،  عثامن  ترجمة:  سارتر،  إىل  سقراط  من  املفكِّرون  توماس،  ودانايل  توماس  هرني   -[1[

1970م، بال ط، ص10.

]2]- عزت قرين، الفلسفة اليونانيَّة حتى أفالطون، مطبعة ذات السالسل، الكويت، 1993، بال ط، ص105.

سة هنداوي يس آي يس، اململكة املتَّحدة، 1997م، بال  ]3]- زيك نجيب محمود، أحمد أمني، قصة الفلسفة اليونانيَّة، مؤسَّ

ط،  ص85.
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متكاملًة  والجامل  والخي  الحقِّ  بني  العالقة  تكون  املعرفة، وهكذا  فيها حقَّ  الخي  يعرف 

عي من أجل  لتحقيق سعادة اإلنسان يف الوصول إىل مثله األعىل الذي ينبغي عليه دامئاً السَّ

الوصول إليه.

ة، فقد ارتبط رأيه يف فلسفة  مه سقراط من أهميٍة للفضيلة يف فلسفته العامَّ ونتيجًة ملا قدَّ

الجامل بنظريَّته األخالقيَّة ارتباطاً وثيقاً، فكلُّ ما هو جميٌل يجب أن يكون نافعاً، »إنَّ النافع 

هو الجميل]1]«، بغضِّ النَّظر عن ماهيَّة الجميل، وال يكون نافعاً إالَّ إذا أحدث قيمًة أخالقيًة 

ب النَّفس البرشيَّة التي هي املحور التي تدور حولها فلسفته، وال سيَّام أنَّه كان يسعى  تهذِّ

لتقويم النَّفس اإلنسانيَّة وإصالحها، وانتشالها من الجهل إىل املعرفة؛ لذلك فإنَّه كان يقيس 

م معايي موضوعيًَّة ثابتًة ال ميكن أن  ء الجميل مبقاييس العقل الذي يقدِّ الجامل يف اليشَّ

مه املوضوع الجميل ليس غايًة بحدِّ ذاته،  تتغيَّ بتغيُّ النَّاس، وبالتَّايل فإنَّ الجامل الذي يقدَّ

امية التي توصله يف  بل هو وسيلٌة للوصول إىل الغاية األساسيَّة، وهي القيمة األخالقيَّة السَّ

نهاية املطاف إىل الجامل الكامل، لذلك فإنَّه مل يكن يعطي أهميًَّة للجامل الظَّاهر الذي 

، بل كان يؤكِّد أنَّ الجامل هو الجامل الباطنيُّ الذي يبني القيمة األخالقيَّة  تدركه الحواسُّ

ويقوِّم اعوجاجها، فال ميكن إذن الفصل بني الجميل والنَّافع من جهٍة، كام ال ميكن الفصل 

بني الفنِّ والقيمة األخالقيَّة من جهٍة ثانيٍة. 

غي  الكليَّة  للقيم  تحديداته  وبقيت  املعرفيَّة،  مسيته  سقراط  يكمل  مل  الحقيقة،  يف 

س  بيل الوحيد للوصول إىل الكلِّيَّات التي تؤسِّ مكتملٍة، وإن كان قد أكَّد أنَّ العقل هو السَّ

للقيم األخالقيَّة التي تحافظ عىل اإلنسان من جهٍة، وبالتَّايل تحافظ عىل البنية االجتامعيَّة 

ولة وثباتها،  الدَّ ببقاء  القيمة األخالقيَّة  إذ طاملا ربط  ثانيٍة؛  ياسيَّة من االنهيار من جهٍة  والسِّ

ولة  لبيِّ الهادم، عرٌص انهارت فيه الدَّ ًة أنَّ ذلك العرص »كان عرص الشكِّ والتَّفكي السَّ خاصَّ

ائدة]2]«،  األرستقراطيَّة وتزعزعت األُُسس الدينيَّة، وتمَّ نقد األخالق والعادات والتَّقاليد السَّ

الرَّوح  عىل  واملحافظة  الثَّابتة،  القيم  إىل  للعودة  جهده  سعى  سقراط  أنَّ  نجد  فإنَّنا  لذلك 

1994م،  بيوت،  والتوزيع،  للنرش  األهليَّة  متراز،  داود  شوقي  ترجمة:  الرابع،  املجلَّد  الكاملة،  املحاورات  أفالطون،   -[1[

ص222.

القاهرة، 1984،  للنرش والتوزيع،  الثقافة  اليونانيَّة، ترجمة: مجاهد عبد املنعم مجاهد، دار  الفلسفة  تاريخ  ]2]- ولرت ستيس، 

ص98 بترصف.
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األخالقيَّة، متناسياً أنَّ الحتميَّة التَّاريخيَّة تفرض روح التَّجديد يف النُّظم والعالقات.

داً إىل درجٍة كبيٍة يف جعله العقل  كام يتبنيَّ لنا أنَّ املنهج الفلسفيَّ السقراطيَّ كان متشدِّ

املقياس الوحيد للوصول إىل املعرفة املطلقة، إذ قد ال يُتاح لكلِّ فرٍد املقدرة العقليَّة ذاتها، 

آخر،  إىل  فرٍد  من  يتفاوت  العقيلَّ  اإلدراك  فإنَّ  كذلك  الحسيَّة  الخربة  نتائج  تتفاوت  فكام 

الفرد  فقلَّام يكون  التي يصعب تحديدها كالخي والحقِّ والعدل،  وخصوصاً يف املفاهيم 

لها اإلنسان يف حياته. متجرِّداً من األهواء والنَّزعات التي تؤثِّر عىل القيمة املعرفيِّة التي يحصِّ

ّ
ِّ وخداع احلواْس أفالطون ونقد اجلمال احلسِّ

تابع أفالطون، كام فعل قبله سقراط، حربه ضدَّ الفنون التي تقوم عىل اإليهام والتَّخييل، 

والتي تخضع ملفهوَمْي الحسيَّة والنسبيَّة الَّلذين شاعا عىل يد السفسطائيني يف ذلك العرص، 

يَّة من أكرث املفاهيم املعرفيَّة إشكاليًَّة آنذاك، فقد ُجعلِت الحواسُّ من  إذ يُعدُّ مفهوم الحسِّ

من  الحواسِّ  معطيات  تفاوت  نتيجة  ثابتٍة،  وغَي  ًة  متغيِّ مقاييَس  الفنِّ  الجامل يف  مقاييس 

فرٍد إىل آخر، ونتيجة نسبيَّة تلك املقاييس تبعاً للزَّمان واملكان، مبعنى أنَّ تلك املعايي ال 

ٍد، وبذلك أيضاً يصبح اإلنسان عند أصحاب  ميكن أن تصلح إالَّ لعرٍص معنٍي ويف مكاٍن محدَّ

ِّ هو معيار كلِّ يشٍء. ونتيجًة لذلك، نفى السفسطائيون عن الفنِّ القدسيَّة  املذهب الحيسِّ

التي كانت ثابتة املعايي واألحكام، كام كان شائعاً يف الُعرف اليوناينِّ، فالفنون عندهم من 

ا فكرة املوهبة اإللهيَّة فهي فكرٌة  صنع البرش يكتسبونها نتيجة التدرُّب والخربة واملامرسة، أمَّ

غي واردٍة يف مذهبهم املعريفِّ، إذ تمَّ الفصل متاماً بني ما هو إلهيٌّ وما هو إنساينٌّ يف مجال 

نعة منه إىل اإلبداع أو الفطرة، وفََقَد بذلك الغاية  الفنون، وبالتَّايل أصبح الفنُّ أقرب إىل الصَّ

األساسيَّة التي يجب عليه تحقيقها عند أفالطون وهي الغاية األخالقيَّة.

التَّغيي  نتائجه  تحتمل  ال  الذي  املقياس  جعل  يف  معلِّمه  فكرة  أفالطون  تابع  وبذلك، 

ها بعضها  الذي يجمع اإلحساسات، ويضمُّ العقل. »فالعقل هو  النقصان هو  أو  الزِّيادة  أو 

إىل بعٍض، ويعارضها بعضها ببعٍض، ويدرك العالقات القامئة بينها، ويصدر عليها أحكاماً 

. فالجمع واملعارضة أو املقارنة، وإدراك العالقات، وإصدار األحكام، ليست  مغايرًة  للحسِّ

ا ينبِّه العقل،  ا هي جزٌء ال يتجزَّأ من مفهوم العقل. إنَّ اإلحساس إنَّ ، وإنَّ من أفعال الحسِّ
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م له املادَّة الخام، وهنا ينتهي عمله، إنَّه أداة العقل، ولكنَّه ليس هو العقل، وإذن فليست  ويقدِّ

ا هي حكم العقل عىل اإلحساس]1]«، مبعنى أنَّ الحواسَّ تقوم  املعرفة هي اإلحساس، وإنَّ

بعمل الوسيط بني الفنِّ الجميل وبني العقل الذي يحمل مفاهيم مجرَّدًة ملا هو موجوٌد يف 

عامل املُثُل.

يَّة املطلقة التي  وبناًء عىل ذلك، فإنَّ الغاية األخالقيَّة من الفنون يجب أالَّ تخضع للحسِّ

ادَّعاها السفسطائيون، كام يجب أالَّ تكون نسبيًَّة؛ ألنَّ ما من شأنه أن يكون  ذا غايٍة أخالقيٍَّة 

واملكان.  الزَّمان  أو  األفراد  تغيُّ  تأثي  تحت  متحوِّلٍة  وغي  ثابتًة  مقاييس  يحمل  أن  يجب 

ٍة مثل أذواقهم  فأفالطون يذهب إىل أنَّه ينبغي أالَّ تخضع القيم عند الناس »ملقاييس متغيِّ

التي  الواجب أن تكون املقاييس  ا  خصيَّة، وإنَّ الشَّ آرائهم  الذاتيَّة، أو  الفرديَّة، أو تجاربهم 

تخضع لها هذه األحكام ذات طابعٍ أشمل، ال يخضع للتَّغيي أو التَّطوُّر، وال يعرتف بالكرثة 

هه أفالطون ومن  أو االختالف]2]«، أي مقاييس العقل. وهنا يكمن جوهر االنتقاد الذي وجَّ

ات واملنفعة الفرديَّة، أو أصحاب  ِّ املتمركز حول الذَّ قبله سقراط ألصحاب املذهب الحيسِّ

مذهب الفنِّ من أجل الفنِّ كام سيُطلق عليهم يف العرص الحديث.

الَّلذة  فإنَّ   ، ِّ الفنُّ ال يحمل أيَّ قيمٍة أخالقيٍَّة عند أصحاب املذهب الحيسِّ   وإذا كان 

الفنِّ  غاية  هي  جميٍل،  غي  أم  جميالً  أكان  سواٌء   ، الفنِّ من  لة  املتحصِّ املتعة  أو  الحسيَّة 

عور ، فـ »هم يلجأون  عندهم بغضِّ النَّظر عن الطريقة املستخدمة  للوصول إىل ذلك الشُّ

اذة  الشَّ النَّحويَّة  اكيب  بالرتَّ والتَّالعب  املزخرفة،  أو  الغريبة  بالتَّشبيهات  التَّعمية  إىل  أيضاً 

مهرًة  بكونهم  ٍة  عامَّ وبصفٍة   ، الظَّاهريِّ التَّناقض  عىل  القامئة  االنفراقيَّة  والجمل  وباألمثال 

قه الفنُّ من تأثٍي عن طريق اللَّون يف الَّلوحة  وبارعني بدالً من أن يكونوا صادقني]3]«. فام يحقِّ

الزَّائف  والتَّخييل  التَّالعب  نتيجة  الَّلذة  يثي  عر  الشِّ الكلمة يف  أو  املوسيقى  الَّلحن يف  أو 

ذلك  فإنَّ  وبالتَّايل،  النِّفوس،  يطرة عىل  السَّ الفنَّان  بواسطته  ويستطيع  املتلقِّي،  يف حواسِّ 

سة عز الدين للطباعة والنرش،  ]1]- محمد عبد الرحمن مرحبا، تاريخ الفلسفة اليونانيَّة من بداياتها حتى املرحلة الهلنسيَّة، مؤسَّ

بيوت، ط1، 1993م، ص233.

ط،  بال  2004م،  اإلسكندريَّة،  والنرش،  الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  زكريا،  إبراهيم  ترجمة:  أفالطون،  جمهوريَّة  أفالطون،   -[2[

ص125-124.

]3]- ولرت ستيس، تاريخ الفلسفة اليونانيَّة، ص101.
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انرصاف  اللَّذة من  تلك  ، وستمنع  اللِّذويِّ  ِّ الحيسِّ الجامل منحرصاً يف املستوى  سيجعل 

، وهذا الجامل يف مثله  العلويِّ الروحيِّ  الدنيويِّ إىل الجامل   ِّ النَّفس عن الجامل الحيسِّ

عور باللَّذة الرُّوحيَّة نتيجة الخي املتمثِّل يف سلوك اإلنسان، وهو  األعىل هو الذي يولِّد الشُّ

ما يجعل الفنَّ ذا رسالٍة أخالقيٍَّة وتربويٍَّة يف مقامه األوَّل.

ِّ الخالص، أي يف مجال الظواهر   لقد رفض أفالطون فكرة بقاء الفنِّ يف مجاله الحيسِّ

يرفض  كان  أنَّه  مبعنى   ، حقيقيٍّ غي  عاملٌ   َّ الحيسِّ العامل  أنَّ  يرى  كان  إذ  العابرة،  يَّة  الحسِّ

لة من تذوُّق  يَّة املتحصِّ فكرة الفنِّ ألجل الفنِّ التي تنفي عن الفنِّ أي غايٍة سوى اللَّذة الحسِّ

 َّ مه الفنان من إبداعاٍت يجب أن يتجاوز العامل الواقعيَّ الحيسِّ املوضوع الجميل، فام يقدِّ

إىل العامل العقيلِّ املجرَّد، حيث تقبع فكرة الجامل املطلقة وغيها من األفكار املجرَّدة يف 

عامل املجرَّدات املثاليَّة التي تحتوي عىل الفكرة األصل لكلِّ املوجودات.

ك بالجانب املحسوس، ويجعلنا   لذلك، فإنَّ انتقاد أفالطون للفنِّ كان بسبب أنَّه »يتمسَّ

نتعلَّق باملحسوسات من مرئيَّاٍت ومسموعاٍت ونفتنت بها، فيمنعنا هذا التعلُّق من االرتفاع 

بالنا  الفنَّ محاكاٌة للمحسوسات، فام  أنَّ  ، هذا فضالً عن  نبلغ الحقَّ إىل املعقوالت حتى 

إذا كانت املحسوسات ذاتها بعيدًة عن الحقِّ ومحاكاة لها، فكأنَّنا ابتعدنا بالفنِّ عن الحقِّ 

جرة يف  جرة التي تحايك بدورها الشَّ مرتني]1]«؛ ألنَّ الفنان الذي يرسم شجرًة فإنَّه يحايك الشَّ

عامل املثال.

تنطلق  أن  بدَّ من  أنَّها ال  أفالطون وجدنا  الجامل عند  فلسفة  النَّظر يف  أمعنَّا  إذا  ولكنَّنا 

. فبداية الوصول إىل الجامل املطلق هي ما نواجهه من جامٍل يف عامل  ِّ من العامل الحيسِّ

ِّ يف  املحسوسات، وما هو مرفوٌض عند أفالطون هو أن نبقى محارصين بالجامل الحيسِّ

املطلق، وال  الجامل  إىل  تنقلنا  أن  يجب  مرحلٌة  الجامل هو  هذا  أنَّ  الواقع، مبعنى  عامل 

ينبغي الوقوف عند حدِّ االفتتان بها يف الواقع.

ثاني�ًا: فكرة اجلمال والفنِّ يف عالم الُمُثل
عامل  هو  األوَّل  فالعامل  ثنائيَّاً،  تقسيامً  العامل  م  قسَّ أفالطون  أنَّ  إىل  اإلشارة  من  بدَّ  ال 

]1]- أحمد فؤاد األهواين، أفالطون، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، ص44.
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ا العامل الثَّاين فهو العامل  املُثُل، وهو عامل سابٌق يف الوجود عن العامل الثَّاين وأساٌس له. أمَّ

ه  ُّ الذي يحايك العامل األوَّل ويبتعد عنه مبرتبٍة واحدٍة، لذلك فقد عدَّ املادِّيُّ أو العامل الحيسِّ

ا الفنُّ فهو عنده أدىن من هذين العاملني ألنَّه يبتعد  . أمَّ أفالطون عاملاً مزيَّفاً وغي حقيقيٍّ

عن العامل األوَّل مبرتبتني. وسنناقش يف ما ييل األفكار التي تكلَّم عنها لالرتقاء بالفنِّ إىل 

ات، ليصبح مظهراً لتجيلِّ الحقِّ يف الواقع وانتشار الخي بني  مرتبٍة تصل به إىل الجامل بالذَّ

النَّاس.

اجلمال والفنُّ وفكرة اإللهام عند أفالطون
تعود أُُسس نظريَّة الفنِّ والجامل عند أفالطون إىل نظريَّته املوسومة بـ»املحاكاة«، إذ ال 

ميكن للباحث عن أصول فلسفة الجامل عنده أن يدرك ماهيَّتها من دون أن يحيط بتفاصيل 

إذ تقوم فلسفته يف  اليوناينُّ لتوضيح فكره وفلسفته،  الفيلسوف  التي اختلقها  النَّظريَّة  تلك 

ة به]1]«.  جوهرها عىل »أنَّ املفهوم ليس مجرَّد فكرٍة يف العقل بل هو يشٌء له حقيقته الخاصَّ

، وكلُّ ما هو موجوٌد يف العامل  ففي عامل املُثُل توجد املجرَّدات بوضعها األصيلِّ والحقيقيِّ

األريضِّ هو تقليٌد ملا هو موجوٌد يف عامل املُثُل، أو عامل األفكار واملعرفة الحقيقيَّة التي 

ال ميكن أن تتغيَّ عىل اإلطالق، فالَّلوحة التي يظهر فيها رسُم بيٍت ما )عامل الظِّالل(، هي 

(، وهذا اآلخر هو صورٌة عن البيت املثايلِّ يف  محاكاٌة للبيت الذي يصنعه البنَّاء )عامل الحسِّ

عامل أفالطون االفرتايضِّ )عامل املُثُل(، مبعنى أنَّ اللَّوحة ابتعدت عن الحقيقة مرَّتني، ويف 

هذا يقول: إنَّ »الفنَّ القائم عىل املحاكاة بعيٌد كلَّ البعد عن الحقيقة، وإذا كان يستطيع أن 

يتناول كلَّ يشٍء، فام ذلك، عىل ما يبدو، إالَّ ألنَّه ال يلمس إالَّ جزءاً صغياً من كلِّ يشٍء، 

وهذا الجزء ليس إالَّ شبحاً]2]«، وذلك البتعاده عن الحقيقة، فام يصنعه الرِّسام هنا ليس إالَّ 

ً لصورٍة غي حقيقيٍَّة، صورٌة ناقصٌة وغي مكتملٍة ملا هو حقيقيٌّ وكامٌل، ويكون جميالً  ظالَّ

، أي ببعض الجزئيات فحسب. »فأيُّ يشٍء جميٍل فإنَّه  مبقدار ما يتطابق مع الجامل الكيلِّ

للحقيقة  مالمسته  بقدر  جميٌل  فهو  املطلق]3]«.  الجامل  يف  يشرتك  ما  بقدر  جميالً  يكون 

]1]- ولرت ستيس، تاريخ الفلسفة اليونانيَّة، ص 158.

]2]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ص 508.

]3]- أفالطون املحاورات الكاملة، املجلَّد الثالث، ص359 .
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التي يستحيل أن يصل إليها كاملًة، والجامل الكيلُّ منفصٌل عن الجميل الجزيئِّ يف العامل 

 ، العلويِّ العامل  الكامل يف  الجامل  ابتعدنا عن  الحقيقة  ابتعدنا عن  ، وبذلك كلَّام  الحيسِّ

يًَّة وكثافًة، وابتعد أيضاً عن غايته األساسيَّة يف تهذيب األخالق البتعاده  وأصبح الفنُّ أكرث حسِّ

بها ويحميها من الرشَّ ودوافعه.  عن الرُّوحيِّ املجرَّد الذي يرتقي بنفوس األفراد ويهذِّ

أنَّ  إىل  وذهب  املعرفة،  يف  بنظريَّته  الفنِّ  يف  الجامل  أفالطون  ربط  السياق،  هذا  يف 

ء املحاىك هي أقرب إىل ماهيَّة الجامل؛ ألنَّ  التي تصحبها معرفٌة بجوهر اليشَّ املحاكاة 

املعرفة  إىل  الوصول  ميكن  وال  بصدٍق،  فنَّه  ميارس  تجعله  التي  الفضيلة  تورث  املعرفة 

يتمُّ  إذا كانت املحاكاة من دون معرفٍة مبا  ا  أمَّ التَّفلسف،  القادر عىل  العقل  إالَّ عن طريق 

محاكاته، مبعنى أنَّ الفنان ال يعرف مامَّ يحاكيه إالَّ ما هو ظاهٌر فحسب، فإنَّه يقع يف متاهة 

التَّمويه والتًّالعب. وهو يصف هذا النوع من املحاكاة بالتَّقليد فيقول: »إنَّ املقلِّد، أو صانع 

ا يعرف املظاهر وحدها، ... وما التَّقليد إالَّ  ور، ال يعلم عن الوجود الحقِّ شيئاً، وإنَّ الصُّ

نوٌع من اللَّهو واللَّعب]1]«، وهذا النَّوع من املحاكاة رفضه وأخرج أصحابه من جمهوريَّته، 

التي  الوقائع  إالَّ بظواهر  ون  يهتمُّ عراء والخطباء؛ ذلك ألنّهم ال  الشُّ أهمِّ من أخرجهم  ومن 

، ويف هذا الصدد يقول »نستدلُّ من  تعتمد عىل إثارة املشاعر والعواطف، وتنبيه الحواسِّ

ا هم مقلِّدون فحسب، فهم يحاكون  عراء، منذ أيام هوميوس، إنَّ ذلك عىل أنَّ كلَّ أولئك الشُّ

ا الحقيقة ذاتها فال يصلون إليها قط]2]«، فهم يتالعبون بالكالم  صور الفضيلة وما شابهها، أمَّ

امعني، وإثارة مشاعر اللَّذة عندهم، من دون وضع األهداف  بطريقٍة ساحرٍة بغية التَّأثي يف السَّ

عراء يستخدمون الكلامت املؤثِّرة ذات الوقع القويِّ  بويَّة يف اعتباراتهم. فالشُّ األخالقيَّة والرتَّ

ذات  الكلامت  بتلك  ويخدعون  الحقيقة،  يزيِّفون  فهم  وبذلك  امعني،  السَّ عىل  املَُمْوَسق 

، وهي القيمة األخالقيَّة؛ وذلك كلُّه ألنَّهم  امية للفنِّ النَّغم سامعيهم، ويبعدونهم عن الغاية السَّ

ال ميتلكون من املعرفة الحقيقيَّة إالَّ ظاهرها، وألنَّ تلك الفنون ال متتُّ إىل املثل األعىل يف 

الجامل بأيِّ صلٍة. وإذا كان األمر كذلك، فكيف يصل الفنَّان إىل املعرفة الحقيقيَّة ليصبح 

فنَّه جميالً وذا قيمٍة أخالقيَّة؟ 

]1]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ص511- 513.

]2]- املصدر نفسه.



نقد الحضارة الغربّية )7( )تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م(150

عر حالٌة من حاالت اإللهام الربَّانيَّة، وهذا اإللهام  حريٌّ القول هنا أنَّ أفالطون يؤكِّد أنَّ الشِّ

ا هو َمْن يتحكَّم مبوهبة  يطرة عليه، إنَّ اعر، فال يستطيع التَّحكُّم به أو السَّ خارٌج عىل إرادة الشَّ

عر مبا عندهم  الشِّ ينظمون جيِّد  البارعون ال  عراء  »فالشُّ لسانه،  عر عىل  الشِّ فينطلق  اعر  الشَّ

هم وعقولهم،  يغيبون عن حواسِّ اإللهام، وذلك حني  بل من وقوعهم يف حالة  من مهارٍة، 

عر والنُّطق  الشِّ ه، مسيطراً عىل عقله، فهو عاجٌز عن قرض  اعر مالكاً حواسَّ الشَّ إذا كان  ا  أمَّ

يتَّسم باألصالة واالبتكار، وال ميكن أن يكون  اعر  الشَّ مه  بالنُّبوات]1]«. من هنا، فإنَّ ما يقدِّ

يف ذلك مقلِّداً لغيه؛ ألنَّ ما يقوله هو وحيٌّ يوحى إليه، وال يحتاج إىل موهبٍة أو تدريٍب 

عر الجميل  أو تفكيٍ، بل كلُّ ما يحتاجه هو انتظار تلك اإلرشاقة اإللهيَّة لينطلق لسانه بالشِّ

املبتكر.

ٌة إلهيٌَّة، تجذب الفنَّان  مامَّ ال شكَّ فيه أنَّ أفالطون يشي إىل حالة اإللهام تلك بأنَّها قوَّ

ويعيش  نشوٍة،  من  عنده  ل  يتحصَّ ملا  وإدراكه  وعيه  عن  يغيب  تجعله  املغناطيس،  وكأنَّها 

بأجنحة الرِّقَّة، حينها فقط يبدع  الفنَّان يف تلك اللَّحظات يف جنَّة يحلِّق يف سامئها مرفرفاً 

الفنون، وال ميكنه أن يصل إىل هذا املستوى من اإلبداع حني يكون مالكاً لعقله متحكِّامً 

عر،  به، فالشعراء »ملهمون بكلِّ بساطٍة ليتكلَّموا ذلك الذي تحملهم عىل التكلُّم به آلهة الشِّ

اعر  وعندما يلهمون، ينظم واحدهم قصائد مليئًة بالحامسة والعواطف الجيَّاشة .... إنَّ الشَّ

داً  ٍة إلهيٍَّة]2]«، ولهذا، فإنَّ أفالطون مل يقبل داخل جمهوريَّته إالَّ نوعاً محدَّ ، بل بقوَّ ال يغنِّي بفنِّ

وجد  وقد  يها؛  وينمِّ األخالقيَّة  بقيمهم  النَّاس  يذكَّر  الذي  الفاضل  عر  الشِّ ذلك  عر،  الشِّ من 

عر يفسد العقول ملا يحتوي عليه من كذٍب وتخييٍل، لذلك اشرتط عىل  أنَّ باقي أنواع الشِّ

هوا الناس ملا فيه خيهم، كام  وا عن الحقيقة، وأن يوجِّ الشعراء أن يكونوا صادقني، وأن يعربِّ

اشرتط يف الفنون األخرى كالنَّحت والتَّصوير أن يحافظ الفنَّانون فيها عىل النِّسب الهندسيَّة 

يف  دها  حدَّ التي  ارمة  الصَّ للقوانني  تطبيقاً  بها  يلتزموا  وأن  املثاليَّة،  واملقاييس  الصحيحة، 

جمهوريَّته والتي وصلت إىل حدِّ التَّقديس.

]1]- أحمد فؤاد األهواين، أفالطون، ص43.

]2]- أفالطون، األعامل الكاملة، املجلَّد الثالث، ص20 . 
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اعد إىل اجلمال يف عالم الُمُثل ديالكتيك احلبِّ الصَّ
برهن أفالطون عىل أنَّ باستطاعته أن يجعل من الحبِّ سلَّامً ومعراجاً إىل العامل الروحيِّ 

املثايلِّ، عامل الحقِّ والخي والجامل، فالفضيلة متكِّن اإلنسان من ضبط نفسه والرتفُّع عن 

؛  يَّة، إالَّ أنَّ الحبَّ نفَسه يستطيع أن يُحدث تغيياً كبياً يف نفس املحبَّ اللَّذائذ الجسديَّة الحسِّ

ألنَّه صلة الوصل بينه وبني املحبوب، والرَّسول املخلص الذي ينقل الرَّسائل بينهام، إذ تتَّسع 

املتَّصف  ائم  والدَّ بالخالد  التعلُّق  إىل  والزَّائل  بالفاين  تعلُّقه  لينتقل من  طموحات املحبِّ 

بالجميل]1]، فيسعى إىل املثل األعىل وهو يحمل هذا  إالَّ  يتعلَّق  الحبَّ ال  بالجامل؛ ألنَّ 

عادة والفضيلة، وهذا  وق إىل كامله، ألنَّه ناقص أبداً قبل هذا الكامل الذي يحقِّق له السَّ الشَّ

ما يفرسِّ عشق اإلنسان للجامل وتعلُّقه به، والذي يبدأ بعشق الجسد الجميل، ومن ثمَّ يرتقي 

الفناء،  بعد  إنَّه توقنا نحو خلودنا  الجميل.  الجسد غي  الجميلة حتَّى يف  الرُّوح  إىل عشق 

ورغبتنا بكاملنا وسعادتنا.

إنَّ إدراك الجميل يكون بدايًة مع املحسوسات، إذ يتعلَّق اإلنسان بالجميل املحسوس 

أو  التعلُّق  َّ املطلق، هذا  الكيلِّ الجامل  نواحيه  يطابق يف بعض  د، وذلك لكونه  أو املجسَّ

االنسجام بني اإلنسان والجميل ال ينبغي -حسب أفالطون- أن يبقى يف حيِّز املحسوس، 

، فالحبُّ هو الجرس الذي يربط عامل  ِّ إىل الروحيِّ عن طريق الحبِّ إنَّه يتصاعد من الحيسِّ

يتطوَّر  االنجذاب  وهذا  الجميل،  نحو  ينجذب  بطبعه  اإلنسان  ألنَّ  املثال؛  بعامل  الواقع 

]1]- ورد يف محاورة املأدبة جواراً بيت ديوتيام وسقراط حول نشأة الحب »عندما ُولدت فينوس أقام األرباب عيًدا، وبني َمن 

وكان  الباب،  بجانب  ووقفت  تسأل  فجاءت  العميمة،  الغزارة  تلك  )الحاجة(  رأت  العشاء  فبعد  متيس،  ابن  )الوفور(  حضوه 

)الوفور( قد َسِكر من رشب الرحيق؛ ألنَّ النبيذ مل يكن قد اخرُتع بعُد، فخرج إىل حديقة املشرتي، ونام نوًما عميًقا، فأرادت 

فالحب هو خادم  الحب …  فولدت  وأغرته فضاجعها  بجانبه،  فرقدت  بغالم لضعف حالها،  )الوفور(  من  تُرزق  أن  )الحاجة( 

فينوس؛ ألنه ُحمل فيه يف عيد مولدها؛ وألنه بطبيعته محب لكلِّ جميل، وكانت الزَُّهرَة جميلة، وملا كان الحبُّ هو مثرة وصال 

الوفور والحاجة، فحظُّه مثل حظ والديه؛ فهو فقي عىل الدوام، وبعيد عن الرِّقة والجامل عىل عكس ما يتخيَّله البرش، بل هو 

قَِذر، وممزَّق الثياب، ويطي عىل مقربة من، األرض وال مأوى له، وال حذاء ينتعله، وينام بال غطاء أمام األبواب ويف الطرق التي 

ال يحميها ستار، وهو يف تلك األمور كلِّها تابع لطبيعة أمه، وهو عىل الدوام رفيق الفقر، أما نصيبه من طبيعة أبيه، فظاهر يف أنَّه 

عىل الدوام يفكِّر يف الحصول عىل األشياء الجميلة الصالحة، ال يخاف، وهو شديد وقوي، ويف الصيد ماهر، وعىل الدوام يدبِّر 

حيلًة جديدة، وهو يف غاية الحذر واالحرتاس، وغنيٌّ باألفكار والوسائل، وهو طول حياته حكيم وساحر وسفسطايئٌّ، وحيث إنَّ 

سة هنداوي، اململكة املتَّحدة،  طبيعته ليست خالدة، وليست فانية«. )محمد لطفي جمعة، مائدة أفالطون، كالم يف الحب، مؤسَّ

2021م، ص124(.
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عادة داخل اإلنسان،  ى الحّب الذي يولِّد حالًة من السَّ ويتنامى ليتحوَّل إىل حالٍة شعوريٍَّة تُسمَّ

عور  ق، مامَّ يجعل هذا الشُّ عادة تبعث فيه  شعوراً بالقوَّة والرَّغبة يف االكتشاف والتعمُّ هذه السَّ

يَّة، ويتعلَّق بشكٍل أكرب بالرُّوحاين اللَّطيف، »فالحبُّ  يتخفَّف تدريجياً من وطأة اللَّذة الحسِّ

با وترفعه من اإلعجاب بالجامل الجسديِّ الذي  بيد املحبِّ منذ الصِّ التي تأخذ  ة  القوَّ هو 

إىل  قبيٍح،  جسٍد  يف  مودعًة  كانت  لو  حتَّى  النُّفوس  جامل  إىل  الجميلة،  األقاويل  يلهمه 

يه  ات، وهذا الطَّريق هو الذي يسمِّ جامل القوانني وجامل العلوم حتَّى يبلغ مثال الجامل بالذَّ

اعد، الجدل الذي يصعد بالنَّفس ويرفعها، ويدفعها إىل تسيي كلِّ يشٍء  أفالطون الجدل الصَّ

يف الحياة]1]«. بهذا املعنى، فإنَّ الفنَّون الجميلة كاملوسيقى والرَّسم والنَّحت حني تجذب 

العشقيَّة بني املتلقِّي  الحالة  تلك  بتشكيل  تبدأ  فإنَّها  اللَّون  أو  اللَّحن  تأثي  ما تحت  إنساناً 

ا أن يرتقي هذا الحبُّ باإلنسان إىل الرُّوحانيات عن طريق التَّسامي  واملوضوع الجميل، فإمَّ

ات،  بالذَّ والخي  ات  بالذَّ والحقُّ  ات  بالذَّ الجامل  حيث  يَّة،  الحسِّ والرَّغبات  الغرائز  وكبح 

يَّة متعلِّقاً  ا أن يبقيه يف محض اللَّذة الحسِّ عادة ممكنًة وغي محدودٍة، وإمَّ وحيث تصبح السَّ

باألشياء الجميلة الزَّائلة واملزيَّفة وغي الحقيقيَّة .

محبَّة  من  تبدأ  العالقة  اعد، ألنَّ  الصَّ الجدل  اسم  هذه  أفالطون  نظريَّة  أُطلِق عىل  لقد   

تبقى محصورًة  الجميلة املحسوسة، وهنا  الجسد الجميل املحسوس إىل محبَّة األجساد 

فات  كل املتَّصف بالجامل، ثمَّ ينتقل الحبُّ لالنجذاب إىل األفعال الجميلة، والصَّ يف الشَّ

الجميلة، ومن ثمَّ إىل الرُّوح الجميلة، وبهذا يصبح الحبُّ نقيَّاً وخالصاً لذاته، ويغدو الحبُّ 

شوقاً يدفع اإلنسان إىل الخي واملعرفة، مامَّ يخلق حالًة من االنسجام بني اإلنسان العاشق 

التأمُّل يف الجامل  عور املتسامي يدفعه إىل  الشُّ وبني جميع املوجودات من حوله، وهذا 

لذاته، ذلك الجامل الذي ال ميكن أن يفنى أو يزول أو يصيبه الفساد، عندها فقط يشعر أن 

ورة، مامَّ مينحه سعادًة ونشوًة ال مثيل لها يف الواقع. كلَّ يشء يحيط به جميٌل بالضَّ

]1]- أحمد فؤاد األهواين، أفالطون، ص 59.
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ٌة خاتمٌة نقديَّ
صحيح أنَّ أفالطون أعاد للقيمة األخالقيَّة مكانتها إالَّ أنَّه ومن قبله سقراط، كانا سبباً يف 

»القضاء عىل كلِّ حركٍة علميٍَّة وضعيٍَّة رصينٍة ظهرت قبل سقراط، فأبعدا الفكر اإلنساينَّ عن كلِّ 

تطلُّعٍ علميٍّ حقيقيٍّ خصٍب، وأورثا اإلنسانيَّة املامحكات املنطقيَّة والجدل العقيم]1]«. وهذا 

ك الشديد باملبادئ والقوانني والخوف من التَّغيي وما يحمله يف ثناياه من  املأخذ بسبب التمسُّ

تجديٍد قد يقيض عىل الغايات األخالقيَّة التي دأب أفالطون عىل الحفاظ عليها وجعلها من 

املسلَّامت التي ال يجوز إعادة النَّظر فيها، فكلُّ تجديٍد يرتبط عنده بالفساد واالنهيار، لذلك فقد 

ينيَّة الثَّابتة، ومن هنا جاء خلود هذه الفنون  ، ألنَّه مرتبط بالرموز الدِّ كان معجباً بالفنِّ املرصيِّ

عرب أجياٍل وأجياٍل، وذلك ألنَّها كانت تحافظ عىل القيم األخالقيَّة والدينيَّة وتعربِّ عنها، فهي 

تحايك املُثُل العليا للجامل وتسعى لتكريسها يف العامل األريضِّ الزائل.

إىل ذلك، رفض أفالطون فكرة أن ينحرص اهتامم اإلنسان بالجامل املحسوس، ويبقى 

م معرفًة ظنيَّة وغي قطعيَّة مبا تستخدمه من زيٍف وخداٍع  تقدِّ التي  الحواسِّ  عرضًة لخداع 

ات ال يكون إالَّ يف عامل  ومتويٍه، وبذلك أثبت أنَّ الجامل الروحاينَّ الكيلَّ أو الجامل بالذَّ

التمتُّع بذلك  الزَّائف، وال ميكن لجميع األفراد أن يصلوا إىل  الحقيقيُّ غي  العامل  املُثُل، 

النَّوع من الجامل، بل ال ميكن أن يصله إالَّ الفيلسوف العارف، الذي استطاع معرفة ماهيَّة 

ٌ بحاجٍة إىل مجاهدٍة للنَّفس والتغلُّب  ، أي هي عمليَّة  األشياء، واكتشف جوهرها الحقيقيَّ

دٌة؛ ألنَّها تحتاج إىل الخالص من  عىل شهواتها وأهوائها. لذلك فإنَّ الفنَّ عنده عمليٌَّة معقَّ

ات. كلِّ القيود الدنيويَّة التي تعيق يف الوصول إىل الجامل بالذَّ

وإذا عرَّجنا عىل نظريَّة اإللهام عند أفالطون نجدها بعيدًة كلَّ البُعد عن معطيات العقل 

وضوابطه، بل هي أشبه بتلك القصص األسطوريَّة التي تخرج عن املعقول واإلرادة البرشيَّة، 

وقد أبقى تلك النظريَّة من دون تفسيٍ لحالة اإلبداع الفنِّيِّ سوى ما أشار إليه من حالة غياب 

عر من دون إرادٍة منه ليدلِّل  عىل أصالة شعره وابتكاره. يه لوحي الشِّ اعر عن وعيه، وتلقِّ الشَّ

]1]- محمد عبد الرحمن مرحبا، تاريخ الفلسفة اليونانيَّة من بداياتها حتى املرحلة الهلنسيَّة،  ص148.
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عادة عند أفالطون الفضيلة والسَّ

وائل سعيد]1]

مقّدمة

داً، بسبب  معقَّ أمراً  بينهام عند أفالطون  العالقة  الفضيلة والسعادة ويف  البحث يف  يُعدُّ 

فكره  بها  مرَّ  التي  الزمنيَّة  املراحل  اختالف  العالقة عىل  هذه  ناقشت  التي  محاوراته  د  تعدُّ

الفلسفيُّ بني مراحل الشباب، والنضج، والشيخوخة. فهو يربط بينهام ربطاً عميقاً، والفاضل 

بنظره يكون سعيداً بالضورة. 

كام يقوم مرشوع أفالطون الفلسفيُّ السيايسُّ عىل املامهاة بني اإلنسان الفرد من جهة، 

من  طبقة  تقابل  النفس  قوى  من  قوَّة  كلَّ  أنَّ  فرنى  أخرى،  جهة  من  املدينة  الدولة/  وبني 

د العدالة عىل أنَّها انسجام هذه  د فضيلة لكلِّ قّوة، ثمَّ يحدِّ طبقات املجتمع، علامً أنَّه يحدِّ

ا من  الفضائل بعضها مع بعض، والتزام كلٍّ منها بحدود اختصاصها. هذا من جهة الفرد، أمَّ

ة بها، ثمَّ تنتج العدالة يف املدينة من انسجام  جهة املدينة فرنى أنَّ لكلِّ طبقة فضيلة خاصَّ

هذه الفضائل، ومن التزام كلِّ طبقة بحدود وظيفتها وعملها الخاصِّ بها وحدها، فال أحد يف 

ل له فطريَّاً، وهذا ما يضمن الوصول إىل  املدينة يشتغل بعملني أو بعمل غي العمل املؤهَّ

الدولة الفاضلة والصالحة والسعيدة. 

أنَّه بحث يف  الفضيلة والسعادة، نجد  الفلسفيِّ حول  أفالطون  نبحث يف تفكي  عندما 

الفضائل أو يف كونها واحدة يف  د  الفضيلة باملعرفة، ويف تعدُّ الفضيلة، ويف عالقة  ماهيَّة 

ص  جوهرها. يف املحصلة نجده يرى أنَّ الفضيلة واحدة يف جوهرها، وتقوم عىل التخصُّ

واالنسجام، وهي عىل نوعني: فضيلة الفالسفة، وهي عىل عالقة بالعلم واملعرفة، وفضيلة 

]1]- أكادميي يف جامعة حامه- سوريا.
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ة من الناس وليس لها عالقة باملعرفة. ويصل الفيلسوف إىل الفضيلة عن طريق التطهُّر،  العامَّ

فيه، سعيداً  داً، ويبقى خالداً  السامويِّ اإللهيِّ مجدَّ العامل  ليدخل  إىل  وهذا رشط أساس 

ملشاهدة املُثُل، شاعراً بالنشوة الصوفيَّة والسعادة املطلقة. 

ة لالنطالق فيه، وهي: وقد وضعنا يف هذا البحث أسئلة أساسيَّة عدَّ

ـ هل من عالقة بني الفضيلة والسعادة؟ 

ـ ما نوع نوع هذه العالقة إن وجدت؟  

ـ كيف بحث أفالطون يف موضوع السعادة؟ 

ـ كيف بحث أفالطون يف موضوع الفضيلة؟

ـ هل الفضيلة متفاضلة عىل مستويات؟

ـ ما عالقة الفضيلة باملعرفة؟

ـ ما عالقة الفضيلة بالسياسة؟ 

ـ ما عالقة قوى النفس بالفضيلة وال،سعادة؟

والنضج]2]،  )الشباب]1]،  هي  فكريَّة  مراحل  ثالثة  إىل  أفالطون  محاورات  تنقسم 

ة التي  ون. ولكلِّ واحدة منها محاوراتها الخاصَّ والشيخوخة]3](، كام يتَّفق عىل ذلك املختصُّ

ة مبوضوع واحد، أو أنَّ  تناولت فيها موضوعات شتَّى، واملالحظ أنَّه ال توجد محاورة خاصَّ

اً مبرحلة محددَّة، بل إنَّ أفالطون تناول املواضيع املختلفة من جوانب  موضوعاً ما خاصَّ

ع املحاورات.  دة عىل اختالف املراحل وتنوُّ متعدِّ

ًل: كيف حبث أفالطون يف السعادة والفضيلة؟ أوَّ
وظيفة  إىل  أصله  يف  يعود  ألنَّه  والسعادة،  الفضيلة  بني  جوهريَّاً  رباطاً  أفالطون  يقيم 

]1]- محاوراتها هي: أقريطون، أوطيفرون، هيبياس األصغر، القبيادس، هيبياس األكرب، خرميدس، الخيس، ليسيز، برتوجوراس، 

إيون، جورجياس.

]2]- محاوراتها هي: منكسينوس، مينون، أوتيدتيموس، أقراطيلوس املأدبة، فيدون، الجمهوريَّة، فيدروس، بارمنيدس، تيتياتوس.

]3]- محاوراتها هي: السوفسطايئ، السيايس، فيالبوس، طياموس، أقريتياس، القوانني.



157 الفضيلة والسعادة عند أفالطون

النفس، إذ إنَّ »وظيفة اليشء هي العمل الخاصُّ الذي هو ]أي اليشء[ آلة إمتامه الوحيدة 

ة ال ميكن إمتامها إالَّ بها، بحيث  أو آلته الفضىل]1]«. مبعنى أنَّ للنفس البرشيَّة وظيفة خاصَّ

ال ميكن للمتابع أن يعزو عادالً »الرتؤُّس والحكم والتبرصُّ وما شاكلها من األفعال إىل غي 

أو مزية مالمئة، لذلك ال  له فضيلة  له وظيفة  الذي  أنَّ  النفس]2]«، وهذا األمر يرتتَّب عليه 

تستطيع النفس أن تقوم بوظيفتها من دون فضيلتها. بعبارة أخرى، إنَّ النفس املريضة املعتلَّة 

املعافاة  السليمة  النفس  تقوم  بينام  عناية سيِّئة،  بأمورها  وتعتني  إدارة خرقاء،  تدير شؤونها 

بهذه الوظائف أفضل ما يكون]3]. وعىل هذا األساس، تحيا النفس العادلة والرجل العادل 

حياة راضية هنيئة، يف حني يحيا املعتدي الظامل حياة تعيسة رديئة، فـ »ميكننا القول إنَّ من 

ي... فالعادل  يحيا حياة العدالة هو سعيد ومبارك، وعىل الضدِّ من ذلك من يحيا حياة التعدِّ

ي تاعس]4]«.  سعيد واملتعدِّ

يبدو له  السياق، حني سأل بولوس سقراط عن أرخيالوس ملك مقدونيا، هل  يف هذا 

بولوس  فاستغرب  أو ظاملاً.  إن كان عادالً  يعرف عنه شيئاً  بأنَّه ال  أو شقيَّاً؟ أجاب  سعيداً 

من هذا الجواب، سائالً من جديد: فهل تكمن السعادة يف هذين األمرين؟ ليجيب سقراط 

ا إذا كانا  بني، أمَّ »نعم يا بولوس، إنَّ الرجل واملرأة يكونان سعيدين يف نظري إذا كانا مهذَّ

يرين فإنَّهام يكونان شقيني]5]«. وهنا تبدو بشكل واضح باإلضافة إىل الرتابط  ظاملني ورشِّ

بني السعادة والعدالة، العالقة املنطقيَّة يف استنتاج النقيض من النقيض؛ أي أن يكون الحزن 

والتعاسة مقابلني للظُّلم والعدوان، مثلام كانت السعادة مقابلة للتهذيب والفضيلة. فهل هذا 

؟  االستدالل املنطقيُّ صحيح؟ وإن كان صحيحاً فهل هو واقعيٌّ

لكننا نتساءل هنا: ملاذا هذه الحتميَّة يف الربط بني الفضيلة والسعادة؟ ملاذا يجب أن 

بالضورة؟  وتعيساً  حزيناً  الرذيل  يكون  أن  يجب  وملاذا  سعيداً؟  بالضورة  الفاضل  يكون 

أال ميكن أن تكون العالقة احتامليَّة؟ ويف األساس هل الربط املاهويُّ عند أفالطون بني 

]1]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ترجمة حنا خباز، مؤسسة هنداوي، القاهرة، 2017، ص 46. 

]2]- املصدر نفسه، ص47. 

]3]- املصدر نفسه، ص48.

]4]- املصدر نفسه. 

]5]- أفالطون، جورجياس، ترجمة: محمد حسن ظاظا، الهيئة العامة املرصيَّة للتأليف والنرش، 1970، ص67. 
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ته، أم هو أمر يوجد دليل تجريبيٌّ عىل صوابه؟  الفضيلة والسعادة أمر مربَهن عقليَّاً عىل صحَّ

أو أنَّه مسلَّمة ينطلق منها  من دون أيِّ دليل؟ وإذا كان يوجد برهان فهل هو برهان مبارش أم 

غي مبارش، مبعنى أن نجد تربيرها يف نتائجها؟ فالربهان غي املبارش يكون من خالل إثبات 

مات صحيحة.  أنَّ النتائج الصحيحة دليل عىل أنَّ املقدِّ

يف الواقع، مل نجد عند أفالطون تربيراً للرَّبط بني الفضيلة والسعادة غي الرَّبط الوظيفيِّ 

الذي يفيد بأنَّ نجاح النفس يف عملها وحياتها يستلزم أن تكون فاضلة، فام هو عملها؟ إنَّه بكلِّ 

بساطة ضامن العودة إىل العامل السامويِّ مرَّة أخرى، وهذا العمل يرتافق بالسعادة بالضورة،ألنَّه 

داً أالَّ يكون سعيداً. لكن  من غي املنطقيِّ أنَّ من يعود، أو يضمن العودة إىل العامل اإللهيِّ مجدَّ

د نوع العالقة بني الفضيلة والسعادة، فهل هي عالقة سببيَّة أم مجرَّد عالقة تزامن؟  هذا ال يحدِّ

ات تشي إىل أنَّ العالقة تزامنيَّة ليس إالَّ، كام بيَّنت أعاله. لكن  وينبغي القول أنَّ كلَّ املؤرشِّ

؟ هذا ما سنحاول رشحه خالل بحثنا هذا.  كيف يبدو هذا الرتابط التزامنيُّ

يصف أفالطون الحياة اليوميَّة للحكَّام الفالسفة يف جمهوريَّته الفاضلة بأنَّها حياة بسيطة 

ميكنهم  و»ال  األموال،  امتالك  من  محرومون  وأنَّهم  البسيط،  الطعام  عىل  تقترص  فة  متقشِّ

الرغائب  عىل  األموال  وإنفاق  للحظايا،  الهدايا  تقديم  وال  أرادوه،  إذا  نفقتهم  عىل  السفر 

األخرى، كام يفعل املحسوبون سعداء]1]«. فاللَّذائذ من األمور التي يعتقد الناس البسطاء 

أنَّها السعادة، هي بعني الفالسفة أمور تافهة ال قيمة لها.

إنَّ الفيلسوف الحاكم يف الجمهوريَّة هو السعيد يف الحقيقة، وليس من املستغرب أبداً 

األهميَّة  غايَّة  يف  أمراً  أفالطون  يستدرك  وهنا  سعادة.  الناس  أكرث  الحكَّام  هؤالء  يكون  أن 

للجمهوريَّة وهو الوحدة السياسيَّة، فمن املرفوض رفضاً قاطعاً أن يكون قسم من مواطني 

س الدولة ملجرَّد إسعاد قسم من  املدينة\ الدولة سعيداً وقسم آخر غي سعيد، إذ »إنَّنا مل نؤسِّ

أهلها، بل إلسعاد الجميع معاً، عىل قدر اإلمكان]2]«.

ة والسعادة  بعدما وجدنا الرتابط بني السعادة والفضيلة، نتساءل: هل من عالقة بني اللَّذَّ

]1]- أفالطون، جمهورية أفالطون، مصدر سابق، ص125.

]2]- املصدر نفسه.
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ة هي الخي األسمى، وهي الغاية الحقيقيَّة لكلِّ  والفضيلة؟ يقول الكثي من األشخاص إنَّ اللَّذَّ

ة وجهان لعملة واحدة. بيد أنَّ أفالطون يقف مبواجهة  املخلوقات الحيَّة وأنَّ الخي واللَّذَّ

ن بعضهام عن بعض، وأن ال عالقة بينهام  ة أمران مستقالَّ هذا الرأي ليقول إنَّ الخي واللَّذَّ

ألنَّ الخي يختلف عن كلِّ األشياء األخرى يف أنَّه »الوجود الذي يقتني الخي دامئاً، ويف 

كلِّ مكان، ويف كلِّ األشياء ميتلك الكفاية األكرث متاماً وليس بحاجة أليِّ يشء آخر قط]1]«.

�ة والفضيلة ثاني�ًا: مشكلة العالقة بني النفس اإلنسانيَّ
ما النفس اإلنسانيَّة؟ وما قواها؟ وما عالقة النفس بالفضيلة والسعادة؟ 

يرى أفالطون أنَّ النفس اإلنسانيَّة عنرص بسيط خالد فـ »النفس تشبه أقرب الشبه اإللهيِّ 

ذاته دامئاً عىل نفس  يتحلَّل والذي هو  الذي ال  الواحدة  الطبيعة  والخالد واملعقول وذي 

الحال]2]«. وطاملا أنَّها بسيطة غي مركَّبة فهي ال تتحلَّل إىل عنارص أخرى. 

ة  والقوَّ العقليَّة،  ة  القوَّ هي:  قوى  ثالث  من  نظره  وجهة  من  اإلنسانيَّة  النفس  وتتكوَّن 

أعاملنا  يف  حدة  عىل  منها  كلٌّ  تعمل  قوى  ثالث  »هنالك  فـ  الشهويَّة،  ة  والقوَّ الغضبيَّة، 

املختلفة؟ فنتعلَّم بإحداها، ونغضب بأخرى، وبثالثة تتوق نفوسنا إىل لذائذ الطعام والرشاب 

والتوليد]3]«. ويالحظ املدقِّق هنا بسهولة التقابل والتناظر بني النفس والدولة، أو بني قوى 

املفكِّرة  هي  متاميزة  قوى  ثالث  الدولة-  يف  -كام  النفس  »يف  فـ  الدولة  وطبقات  النفس 

ذة واملنتجة يقابلها يف النفس ثالث قوى]4]«. واملنفِّ

د أفالطون أنَّ الفرد شجاع »باعتبار العنرص الحاميسِّ يف طبيعته، حيث يثبت هذا  ويحدِّ

القسم يف األمل ويف الرسور، حسبام أمىل عليه الذهن ما الذي يُخىَش وما الذي ال يُخىَش 

التي تجعل اإلنسان شجاعاً، لكنَّ هذه  الغضبيَّة هي  القوَّة  أو  ]منه[]5]«. فالعنرص الحاميسُّ 

د العقل أو  الشجاعة ليست من دون توجيه، فهي تكون شجاعة مبواجهة األخطار التي يحدِّ

]1]- أفالطون، فيليبوس، ترجمة: شوقي داود متراز، املحاورات الكاملة، م5، األهليَّة للنرش والتوزيع، بيوت، 1994، ص364. 

]2]- أفالطون، فيدون، ترجمة: عزت القرين، دار قباء، القاهرة، 1973، ص132.

]3]- أفالطون، جمهورية أفالطون، مصدر سابق، ص143.

]4]- املصدر نفسه، ص149.

]5]- املصدر نفسه.
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الذِّهن رضورة مواجهتها. كام يكون الرجل »حكيامً باعتبار القسم الصغي املتسلِّط يف نفسه 

الذي مييل هذه اإلرشادات، وله العلم يف ما يفيد هذه األقسام مفردة ومجموعة]1]«. فالعقل 

ة  د لها الزمان واملكان املناسبني. أما العفَّ من يقوم بإدارة قوى النفس منفردة ومجتمعة، ويحدِّ

فيعطيها أفالطون شأناً كبياً يوازي شأن العقل، لكن يف تحقيق االنسجام والتناغم بني قوى 

باعتبار تالؤم هذه األقسام والقوى واتِّزانها وائتالفها؟ أي  »أََوال ندعو اإلنسان عفيفاً  النفس 

الحقِّ  صاحب  العقيلِّ  القسم  حاسبني  الحاكم  القسم  مع  املحكومان  القسامن  يتَّفق  حني 

ة تخلق االنسجام والتناغم بني جميع قوى النفس، وهذا االنسجام متوازن  املليكِّ؟]2]«. فالعفَّ

القيادة. لكنها قيادة تحتاج بعض املساعدة حيث  ، يكون فيه العقل يف موقع  بشكل نوعيٍّ

هن يؤنِّب نفسه ويغضب عىل  »نرى أنَّ اإلنسان، وقد حملته الشهوة عىل مضادَّة أحكام الذِّ

القوَّة املتحكِّمة يف داخله؟ وحني تتصادم القوَّتان يكون الغضب إىل جانب القوَّة الذهنيّة؟ 

هن أنَّه ال يجوز أن يتَّفقا عليه؟]3]«، وعندها  ويخوض معارك حامية ضدَّ الشهوات حني يقرِّر الذِّ

يصبح الرجل فاضالً؛ أي عندما يسيطر العقل عىل الشهوة مبساعدة الغضب. 

لكن، هل هذا هو املستوى الوحيد للفضيلة؟  هذا سؤال سنجيب عنه الحقاً.

ثالثًا: مشكلة العالقة بني السياسة والفضيلة والسعادة
مييض أفالطون يف رشح التوازي بني النفس اإلنسانيَّة ودولة املدينة، فيجد أنَّ املدينة 

ة والفضيلة والعدالة بالطريقة ذاتها التي يتَّصف بها اإلنسان  تتَّصف بالشجاعة والحكمة والعفَّ

الفرد. فباملبدأ نفسه الذي يكون الفرد فيه وفقا له شجاعاً، »تكون الدولة كذلك، وِقس عليه 

االعتبارات األخرى. فإنَّ نسبة النفس إليها كنسبة الدولة، وكلُّ ما يفيض إىل وجود الفضيلة 

يف الفرد يفيض إىل وجودها يف الدولة]4]«.

متى تكون الدولة حكيمة؟ يجيب أفالطون عىل لسان سقراط بأنَّها عندما تكون »املعرفة 

الدولة  التي حادت عىل  الحاكمة  الطبقة  أو أصغر قسم، أعني يف  مستقرَّة يف أصغر طبقة 

]1]- أفالطون، جمهورية أفالطون، مصدر سابق، ص149.

]2]- املصدر نفسه.

]3]- املصدر نفسه.

]4]- املصدر نفسه.
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املنظَّمة تنظيامً يتَّفق مع الطبيعة باسم حكيمة مبجموعها]1]«. فطبقة الفالسفة الحكَّام هي 

من تحوز املعرفة التي بواسطتها تصبح الدولة حكيمة من بني كلِّ أنواع املعرفة]2]، ورغم 

كون هذه الطبقة هي األقلُّ عدداً يف الدولة من بني طبقات املدينة إالَّ أنَّها القائدة، وبها تكون 

الدولة املدينة حكيمة. 

ا بالنسبة إىل الشجاعة ، فالدولة تتَّصف بها بالقدر الذي تكون فيه حكيمة؛ أي بالنسبة  أمَّ

إىل طبقة أو قسم من الناس »ألنَّ لها يف ذلك القسم قوَّة متكِّنها من حفظها ساملة بال انقطاع 

التهذيب  الشارع يف  أنَّها هي ما قصده  تنبئ  التي  السديد يف ما يخيف من األشياء  بالرأي 

ة  املقرَّر]3]«. وهذه الطبقة هي طبقة الحرَّاس العسكر املمتلكني للشجاعة، والتي تقابل القوَّ

تشبُّثاُ  تتشبَّث  التي  ة  »القوَّ هي  بالتعريف  الشجاعة  أنَّ  علامً  اإلنسانيَّة.  النفس  يف  الغضبيَّة 

راسخاً بالرأي السديد يف ما يُخىش وما ال يُخىش]4]«.

النفس أو قواها من جهة، وبني طبقات املجتمع من  عىل أساس املقابلة بني طبقات 

جهة أخرى، يرى أفالطون أنَّ الرَّغبات والشهوات مثلام هي يف أدىن طبقة يف النفس، فهي 

كذلك تتموضع يف أدىن رشائح املجتمع؛ أي عند العبيد والنساء واألطفال. فهذه »الرَّغائب 

ات واآلالم الكثية املتنوِّعة توجد عىل الخصوص يف األحداث والنساء والخدم ويف  واللَّذَّ

ة]5]«. وهذه الرغبات شديدة بينام الرغائب املعتدلة البسيطة كاملقارنة، والعقل،  جمهور العامَّ

ا توجد يف فئة قليلة من الناس تتَّصف بالسموِّ والتهذيب]6]«. والرأي السديد بالتفكُّر، فإنَّ

لكن أفالطون يوضح بشكل جيلٍّ يف الجمهوريَّة الفاضلة أيَّ نوعني من الرَّغبات الذي 

سيحكم اآلخر، حيث تكون رغبات األكرثيَّة محكومة برغبات األقليَّة؛ أي رغبات الفالسفة 

فئة  برغائب  محكومة  الدنيا  الطبقات  وأهل  الناس  ة  عامَّ من  األكرثيَّة  »رغائب  فـ  الحكَّام. 

بني القليلة العدد وفطنها]7]«. املهذَّ

]1]- أفالطون، جمهورية أفالطون، مصدر سابق، ص149.

]2]- املصدر نفسه.

]3]- املصدر نفسه، ص136.

]4]- املصدر نفسه.

]5]- املصدر نفسه.

]6]- املصدر نفسه.

]7]- املصدر نفسه.
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كام  وهو  الجمهوريَّة،  محاورة  يف  يطرحه  الذي  السيايسُّ  الفلسفيُّ  املرشوع  هو  هذا 

أسلفنا ينتمي إىل مرحلة النضج، إذ يؤكِّد عىل التوازي الصارم بني الفرد/ الجزء من جهة، 

جانباً  للمسألة  لكنَّ  مرشوعه.  لنرش  اآلن  يريده  ما  وهذا  أخرى،  جهة  من  الكلِّ  واملدينة/ 

ه من محاورات. فلسفيَّاً نجده يف املراحل األخرى وما تضمُّ

رابعًا: كيف حبث أفالطون يف الفضيلة؟ 
: »يف املحاورات الباكرة، التي تبقى  يقول ياسربز يف تلخيصه لتفكي أفالطون األخالقْيّ

م رسَّ التفكي الواضح لدى التحقيق يف سؤال الفضيلة:ما الفضيلة؟هل  قريبة من سقراط وتقدِّ

دة أم أنَّ الفضيلة يشء واحد]1]«. ميكن تعليم الفضيلة. هل هي معرفيَّة؟هل الفضائل متعدِّ

هل ميكن تعلم الفضيلة وكيف تكتسب؟   

إذا  فإنك  إذن  بروتاجوراس:  »قال  الفضيلة  تعليم  القدرة عىل  السفسطائيون عىل  يؤكِّد 

أيُّها الشاب فإنَّك بعد اليوم الذي تقضيه معي ستعود إىل دارك وقد  ما أنت تتلَْمذت عيلَّ 

أصبحت أفضل]2]«. وهذا األمر سيتكرَّر يوماً بعد يوم نحو األفضل، خصوصاً إذا عرفنا نوع 

الفضيلة التي يقصدون حيث يؤكِّد بروتاجوراس أنَّها مامَّ تخصُّ »األمور املدنيَّة؛ أي كيف 

يصي أعظم ما يكون قدرة عىل العمل والكالم يف معالجة أمور املدينة والدولة]3]«. فهي 

تتعلَّق بتسيي األعامل داخل البيت وخارجه.

ميكن  ال  الفضيلة  أنَّ  هي  مينون  محاورة  يف  أفالطون  إليها  ينتهي  التي  النتيجة  لكن 

تعليمها، بدليل أنَّ أحد من الفضالء السياسيني املشهود لهم بالفضيلة ما استطاع أن يعلِّم 

ثه أنيتوس بوجود سياسيِّني عظامء يف أثينا،  أحداً من أبنائه الفضيلة، حيث يقرُّ سقراط ملحدِّ

ولكن هل كانوا معلِّمني صالحني للفضيلة]4]؟.

هذا هو السؤال األهمُّ وما يجب االنتباه إليه، حيث مل يجد أفالطون أحداً من السياسيني 

[1[- Jaspers, karl, Plato and Augustine, translated by ralph Manheim, 1962, p. 14.   

]2]- أفالطون، بروتاجوراس، ترجمة عزَّت القرين، دار قباء، القاهرة، 2001، ص81.

]3]- املصدر نفسه.

]4]- أنظر أفالطون، مينون، ترجمة عزَّت القرين، دار قباء، القاهرة، 2001، ص139.
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استطاع تعليم أحد من أبنائه الفضيلة، ولذلك »يا عزيزي أنيتوس ال يبدو يف الحقِّ أنَّ الفضيلة 

من  وهو  استقرايئٌّ،  تجريبيٌّ  دليل  هنا  يسوقه  الذي  الدليل  هذا  ولكن  تُعلَّم]1]«.  أن  ميكن 

أنَّنا طاملا ال نستطيع أن نجد معلِّمني  يه أرسطو، ومفاده  نوع االستقراء الناقص]2] كام يسمِّ

للفضيلة، فيجب القول أنَّها ال ميكن تعليمها. 

وهنا نتساءل: هل يكفي االستقراء الناقص لنفي إمكانية تعليم الفضيلة؟ أال نستطيع أن 

نجد سياسيَّاً فاضالً استطاع تعليم أبنائه الفضيلة، رمبا يف مجتمع آخر أو زمان آخر؟ وبذلك 

ة أفالطون، إذ ال يشء، منطقيَّاً عىل األقل، مينع ذلك، لكنَّه يتجاهل هذا االحتامل  تسقط حجَّ

ألنَّه سيعيق حركته الفكريَّة ووصوله إىل غايته التي سرناها الحقاً.

مزوَّد  وهو  اإلنسان  يولد  أي هل  فطريَّة؟  فهل هي  التعلُّم  ممكنة  الفضيلة  تكن  فإذا مل 

فضالء  ليسوا  »الفضالء  فـ  أيضاً  مرفوض  احتامل  أنَّه  أفالطون  لنا  يبنيِّ  هنا  بالفضيلة؟ 

ة عىل ذلك أنَّ األشياء جميعها  عند اإلنسان معلَّقة عىل النفس،  بالطبيعة]3]«، ويسوق حجَّ

ة. لذلك، فـ »املفيد هو  وأنَّ كلَّ يشء يف النفس معلَّق عىل العقل، إذا أريد لها أن تكون خيِّ

العقل. ولكن أمل نقل إنَّ الفضيلة مفيدة؟ ... فنقول إذن إنَّ الفضيلة عقل سواء كانت كل 

العقل أم جزءاً منه؟]4]«. وبالتايل كنا سنعرف الفاضلني بالفطرة من سلوكهم وأفعالهم، وكنَّا 

ة]5].  سنعمد إىل حاميتهم من خالل وضعهم يف أماكن خاصَّ

ة  الخاصَّ أفالطون  بناء عىل تجربة  استقرايئٍّ  ة ذات طابع  الحجَّ أنَّ هذه  أيضاً  ونجد هنا 

األمر الذي يعني أيضاً أنه من املمكن منطقيَّاً أن نجد يف تجربة شخص آخر من وجد فاضالً 

بط الفطريَّ بني الفضيلة واإلنسان، بل  م برهاناً عقليَّاً يدحض الرَّ بالفطرة، خصوصاً أنَّه مل يقدِّ

مة  دليل تجريبيٌّ اعتامداً عىل تجربته الخاصة. ونجد أيضاً نقلة غي مربَّرة منطقيَّاً بني املقدِّ

)الفضيلة عقل، كليَّاً أو جزئيَّاً( والنتيجة )الفضيلة غي فطريَّة أو غي طبيعيَّة(، إذ مل يوضح  

]1]- أنظر أفالطون، مينون، ترجمة: عزَّت القرين، دار قباء، القاهرة، 2001، ص143.

ة. ة قليلة ليصل إىل قاعدة عامَّ ]2]- الذي ينطلق من حالة أو حاالت عدَّ

]3]- أفالطون، مينون، مصدر سابق، ص129.

]4]- املصدر نفسه. 

]5]- املصدر نفسه.
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الحدَّ األوسط يف هذا الرَّبط، إالَّ إْن كان يقصد أنَّ العقل أمر غي طبيعيٍّ أو غي فطريٍّ عند 

اإلنسان. 

ثم يتابع: طاملا أنَّ الفضيلة ال تأيت بالطبيعة وال بالتعليم، فـ »هي نصيب إلهيٌّ يُلقى من 

غي العقل إىل من يُلقى إليهم]1]«. بعبارة أخرى، هي قدر إلهيٌّ عىل بعض األشخاص، حيث 

ر اإلله عليهم من دون سواهم أن يكونوا فاضلني. وبعبارة أوضح، ينتهي تفكيه نهاية دينيَّة  قدَّ

صوفيَّة يف محاورة مينون. 

فهل توجد نزعة دينيَّة يف تفلسف أفالطون؟ يبدو أنَّ الردَّ سيكون باإليجاب، كام سوف 

يتَّضح الحقاً.

دة أم أن الفضيلة يشء واحد له أجزاء هي الفضائل الخاصة؟   هل الفضائل متعدِّ

د لسقراط الكثي منها، فهناك فضيلة  دة، فمينون يعدِّ يرى السفسطائيون أنَّ الفضائل متعدِّ

، وفضيلة العبد. بل إنَّ  الرجل، وفضيلة املرأة، وفضيلة الطفل، وفضيلة الشيخ، وفضيلة الحرِّ

د له فضائل تخصُّ أنواعاً مختلفة من املهن واألعامل. فعىل  ى سقراط بأن يعدِّ مينون يتحدَّ

سبيل املثال: »فضيلة الرجل هي أن يكون قادراً عىل إدارة شئون الدولة، وأن يكون قادراً يف 

إدارته هذه عىل صنع الخي ألصدقائه، وعىل إنزال الضِّ بأعدائه، وعىل أالَّ يصيبه هو يشء 

من هذا]2]«.

لكن سقراط يؤكِّد له يف ردِّه عليه، أنَّه يبحث عن ماهيَّة الفضيلة أو صورة الفضيلة التي 

تكوِّن حقيقة جميع الفضائل »فمهام يكن من كرثتها ومن تنوُّعها إالَّ أنَّها متتلك جميعاً صورة 

معيَّنة واحدة بها تصي فضائل]3]«. فالسؤال األساس عند سقراط ما هي حقيقة الفضيلة؟ أو 

ما ماهيَّة الفضيلة؟ وهو محقٌّ يف هذا الطرح للمشكلة. لكن هل وصل أفالطون اىل إجابة 

عن السؤال الذي طرحه؟ تنتهي محاورة مينون من دون إجابة، ويبدو أنَّنا سننتظر قليالً حتى 

ص. نصل إىل قضية االنسجام والتخصُّ

]1]- أفالطون، مينون، مصدر سابق، ص129.

]2]- أفالطون، مينون، مصدر سابق، ص75.

]3]- املصدر نفسه، ص77-76.
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 خامسًا: هل الفضيلة متفاضلة على مستويات؟
م، كيف انتهى أفالطون إىل أنَّ الفضيلة ال ميكن تعليمها، لكنَّنا نعرف  الحظنا يف ما تقدَّ

ح بأنَّ املعرفة جوهر الفضيلة، فهل من تناقض بني األستاذ والتلميذ؟   أنَّ أستاذه سقراط يرصِّ

ليس هناك من تناقض يف الواقع، حيث يرى بعض املفكِّرين أنَّ تأثي سقراط عىل أفالطون 

ة هي:  عميق ويظهر يف  أمور عدَّ

الً: الدافع السيايسُّ هو الدافع الرئيس؛ أي رؤية العدالة والفضيلة سائدة يف املجتمع.  - أوَّ

- ثانياً: الرتبية من أهمِّ الوسائل لتحقيق هذا األمر. 

- ثالثاً: معرفة الحقيقة تُعدُّ الرشط األول إلصالح املدينة. 

 . - رابعاً: تقوم األخالق عىل أساس عقيْلّ

- خامساً: موضوع املعرفة هو الكليَّات أو املاهيَّات؛أي األشياء يف ذاتها]1].

بهذا يكون أفالطون الوارث للمبدأ السقراطيِّ القايض بأنَّ جوهر الفضيلة هو املعرفة، 

ا هو مييِّز بني فضيلتني أو بني نوعني للفضيلة:  وال يتنكَّر له، وإنَّ

، وهذا ما يفرسِّ لنا أنَّ رجال العرص  : هو الذي ال يقوم عىل أساس عقيلٍّ -النوع التقليديُّ

األسباب  تقديم  خالل  من  فضائلهم  تفسي  يستطيعون  ال  القادة،  والسياسيني  الفاضلني 

واملربِّرات ملا يفعلون. فـ توكيديز »من بيت عظيم وكانت سلطته كبية يف املدينة وعند 

ا من  إمَّ أحداً  قد وجد  لكان  إذن  للتعليم  قابالً  أمراً  لو كان هذا  أنَّه  اليونان اآلخرين بحيث 

هنا أو غريباً يكون قادراً عىل جعل أطفاله فضالء، وذلك إذا مل يكن عنده هو نفسه وقت 

أفالطون  ناقشه  -والذي  للفضيلة،  التقليديُّ  املفهوم  إذن،  الدولة]2]«.  بسبب مشاغل  فراغ، 

يف محاورة مينون-، ليس له عالقة باملعرفة، ولذلك ال ميكن تعليمه. لكن أين ينترش هذا 

ل  ة وهم كلُّ الناس من دون الفالسفة؛ أي من السياسيني والعامَّ املفهوم؟ ينترش عند العامَّ

والفالَّحني وأصحاب املهن وغيهم، كام هو واضح من الشاهد السابق أعاله، وهذا ينقلنا 

فوراً إىل فضيلة الطبقة األعىل؛ أي فضيلة طبقة الفالسفة، فهم الطبقة الثالثة والحاكمة يف 

]1]- أنظر عزَّت القرين، الفلسفة اليونانيَّة حتى أفالطون، جامعة الكويت، 1993، ص160.

]2]- أفالطون، مينون، مصدر سابق، ص143.
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النوع  الفضيلة، وهي  من  الثاين  النوع  تشكِّل  ما  تبيّنا سابقاً، وهي  أفالطون كام  جمهوريَّة 

الحقيقي الذي يرتبط باملعرفة ارتباطاً جذريَّاً كام سرنى اآلن.

حيث  من  بالفضيلة،  واملعرفة  العلم  ارتباط  مبناقشة  أفالطون  يبدأ   : الحقيقيُّ -النوع 

مناقشته ملسألة ضعف اإلرادة، حيث يعتقد الناس أنَّ ظاهرة ضعف اإلرادة، تحُدث عادة يف 

حالتني: األوىل: عندما يعرف اإلنسان أنَّ فعالً معيَّناً هو فعل ضارٌّ وسيِّئ. ومع ذلك يقوم به، 

ة ما. أي »حينام تدعون أنَّ الرجل  رغم  قدرته عىل عدم فعله، وهو يقوم به ألنَّه يخضع للَّذَّ

غالباً ما يعرف أنَّ األشياء السيِّئة سيِّئة ولكنَّه مع ذلك لفعلها رغم أنَّه ميكنه أالَّ يفعلها، وذلك 

ات هي التي متلك عليه أمره وتعميه]1]«. ألنَّ اللَّذَّ

الثانية: عندما يعرف اإلنسان أن فعالً معيَّناً هو فعل جيِّد، ومع ذلك ال يقوم به ألنَّه يخضع 

بسبب  وذلك  يفعله،  أن  يريد  ال  الخي  يعرف  وهو  الرجل  إنَّ  تقولون  »حينام  أي  ما،  ة  للذَّ

ات الحارضة التي يكون واقعاً تحت تأثيه]2]«. اللَّذَّ

يربهن أفالطون يف محاورة بروتاجوراس أنَّ ظاهرة ضعف اإلرادة هو ظاهرة غي ممكنة، 

إذ إنَّ اإلنسان إذا عرف أنَّ فعالً معيَّناً هو فعل سيِّئ، فإنَّه لن يقوم به. وبالتايل، فإنَّ الظاهرة 

التي تبدو كأنَّها ضعف إرادة هي يف الحقيقة حالة عدم معرفة.

ة وربط  يتألَّف برهان أفالطون من قسمني: يف القسم األول منه يصل إىل ربط الجيِّد واللذَّ

فيها  يقومون  التي  الظروف  الجمهور حول  سقراط  لسان  يسأل عىل  حيث  واألمل.  السيّئ 

 ، بأشياء سيِّئة ليجد أنَّ »ما يحدث غالباً حينام تقعون تحت تأثي الطعام أو الرشاب أو الحبِّ

وهي أشياء لها متعتها، ورغم أنكم تعرفون أنَّها أشياء سيِّئة إالَّ أنَّكم تفعلونها مع ذلك]3]«. 

ثمَّ يتابع يف كيفيَّة تحديد سوء األشياء السيئة »هل باعتبار أنها تجلب تلك اللّذة يف اللحظة 

أنَّها تسبِّب يف الزمن املستقبل األمراض والفقر  الحارضة، وأّن كال منها ممتع؟ أم باعتبار 

للكثي وتؤدِّي إىل الكثي مامَّ شابهها؟]4]«. ليجد أنَّ جواب الجمهور هو أنَّ الفعل هو فعل 

]1]- أفالطون، بروتاجوراس، مصدر سابق، ص157. 

]2]- املصدر نفسه.

]3]- املصدر نفسه.

]4]- املصدر نفسه. 
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ة. فـ »هذه األشياء من وجهة نظر إنتاجها  سيّئ فحسب ألنَّه يؤدِّي إىل األمل ويحول دون اللَّذَّ

ة يف اللَّحظة الحارضة ليست سيِّئة، ولكنَّها كذلك من حيث ما تنتجه يف املستقبل من  للَّذَّ

أمراض وغي ذلك]1]«.

األمل،  تسبِّب  ولكنها  جيِّدة  تُعترب  التي  األفعال  حول  الجمهور  سقراط  يسأل  بعدها 

ألنَّها  جيِّدة  األفعال  هذه  فهل  الطبيَّة،  للرِّعاية  والخضوع  والرياضة،   ، العسكريِّ كالتدريب 

ونها  ة وسالمة الجسد]2]؟. وهل »تسمُّ تسبِّب األمل واملعاناة أم ألنَّها تؤدِّي الحقاً إىل الصحَّ

حسنة ألنَّها تنتج يف اللَّحظة الحارضة آالماً شديدة وعذاباً، أم ألنَّها تؤدِّي يف املستقبل إىل 

ة، وإىل حسن تطوير الجسم، وإىل أمن الدولة، وإىل السيطرة عىل اآلخرين، وإىل  الصحَّ

ة الحقاً، أي هي جيِّدة  الرثوة]3]«. والجواب يقول إنَّ هذه األفعال جيِّدة ألنَّها تؤدِّي إىل الصحَّ

ة واملتعة وتحول دون األمل، »فهل هذه األشياء إذن حسنة ال  فحسب ألنَّها تؤدِّي إىل اللَّذَّ

ات وإىل التخلُّص من اآلالم أو تفاديها؟]4]«. ليشء إالَّ ألنَّها تنتهي إىل اللَّذَّ

ة هام  واللَّذَّ الجيِّد  أنَّ  مفاُده  استنتاج  إىل  الجمهور  مع  املرحلة، يصل سقراط  يف هذه 

ة باعتبارها  اليشء نفسه، وأن السيِّىء واألمل هام اليشء نفسه. »إذن، فأنتم تجرون وراء اللَّذَّ

.»[5[ً خياً وتهربون من األمل باعتباره رشا

بالجيِّد،  ة  اللَّذَّ استبدال  أي  باآلخر؛  الواحد  استبدال  بإمكاننا  أنَّ  ذلك  نتيجة  وتكون   

ة مبا هو جيِّد، فإنَّ تعريف ضعف اإلرادة  واستبدال األمل بالسيِّىء. ولكن، إذا استبدلنا اللَّذَّ

به رغم قدرته عىل عدم  يقوم  أنَّ فعالً معيَّناً هو سيِّىء، ومع ذلك  سيكون: معرفة اإلنسان 

فعله، وهو يقوم به ألنَّه يخضع ملا هو جيِّد. أي أنَّ ضعف اإلرادة معناه أن يقوم اإلنسان 

بالفعل السيِّىء ألنَّه يخضع ويستسلم ملا هو جيِّد »إذا كان املرء يفعل الرشَّ وهو يعرف أنَّه 

رشٌّ وليس هناك ما يوجب عليه أن يفعله. لكم هو مضحك أن تقولوا إنَّ املرء يفعل ذلك وهو 

]1]- أفالطون، بروتاجوراس، مصدر سابق، ص157. 

]2]- املصدر نفسه. 

]3]- املصدر نفسه. 

]4]- املصدر نفسه.  

]5]- املصدر نفسه، ص156.
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تحت سيطرة الخي]1]«. والنتيجة الالَّزمة منطقيَّاً والتي يصل إليها أفالطون هي عبثيَّة مفهوم 

اإلرادة  وبالتايل ضعف  بروتاجوراس،  أو  الجمهور  عرَّفه  كام  بساطة،  بكلِّ  اإلرادة  ضعف 

ظاهرة غي ممكنة. 

، ويذكِّر  ِّ يف القسم الثاين من اإلثبات يبدأ سقراط بالحديث عن أوهام اإلدراك الحيسِّ

الجمهور بأنَّنا أحياناً نرى األشياء أكرب أو أصغر من حجمها الحقيقيِّ نتيجة قربنا منها أو بعدنا 

عنها، وأنَّ األصوات تكون قويَّة إذا كانت قريبة وضعيفة إذا كانت بعيدة. ثمَّ يسأل الجمهور: 

لو افرتضنا أنَّ الحياة الجيِّدة تعتمد عىل اختيار األشياء الكبية ومتتنع عن األشياء الصغية، 

ة  قوَّ لنا  تُظِهر  الكثي من األحيان  ففي  قوَّة املظهر؟  أم  القياس  فنُّ  الذي سينقذ حياتنا؟  ما 

، فال تُرينا األشياء كام هي، وتؤدِّي يف  املظهر األشياَء أكرب أو أصغر من حجمها الحقيقيِّ

ا فنُّ القياس فإنَّه يعرض لنا حقيقة األشياء كام هي، ولذلك  كثي من األحيان إىل األوهام. أمَّ

ويوفِّر  الخياالت،  هذه  عن  سلطة  كلَّ  ينزع  أفال  القياس  فنُّ  ا  »أمَّ حياتنا  سينقذ  ما  هو  فإنَّه 

للنفس حني يكشف عن الحقيقة الهدوء الذي يأيت من ثباتها يف الحقيقة ويكون بهذا املنقذ 

لحياتنا؟]2]«.

ة واألمل )ألنَّ  وبالتايل، مبا أنَّ إنقاذ حياتنا يعتمد عىل االختيار الصحيح مبا يتعلَّق باللَّذَّ

والصغي،  الكبي   ، واألقلِّ األكرث  بني  يٌّ  كمِّ اختيار  وهو  نفسه(،  اليشء  هام  ة  واللَّذَّ الجيِّد 

القريب والبعيد، فإنَّ فنَّ القياس هو ما سينقذ حياتنا، وهو أحد أنواع املعرفة. ولذلك فإنَّ 

د من املعرفة سيقوم باختيار الفعل الصحيح، ألنَّه قام  اإلنسان الذي ميتلك هذا النوع املحدَّ

ا من يختار الفعل غي الصحيح -ضعيف اإلرادة- هو  ة واألمل بشكل صحيح. أمَّ بحساب اللَّذَّ

ببساطة أخطأ يف حسابه ألنَّه ال ميتلك هذه املعرفة. ولذلك، فإنَّ الظاهرة التي تبدو كأنَّها 

ضعف إرادة هي يف نهاية املطاف حالة عدم معرفة بـ )فنِّ القياس( وليست ضعف إرادة.

ا يخطئ بسبب نقص  ات واآلالم إنَّ وعىل هذا »من يخطئ يف موضوع االختيار بني اللَّذَّ

ات واآلالم إالَّ الخيات والرشور، ليس بسبب نقص يف العلم فحسب،  علمه، وما هذه اللذَّ

]1]- أفالطون، بروتاجوراس، مصدر سابق، ص156.

]2]- املصدر نفسه. 
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بل أيضاً نقص يف ذلك العلم الذي اعرتفتم منذ قليل بأنَّه علم القياس]1]«. هذا األمر يؤدِّي 

إىل استنتاج أساس عند أفالطون يختصُّ بالعالقة بني الجهل والرّش، فـ »السلوك الخاطئ 

ة يكون هو أكرب  بسبب غياب العلم هو السلوك عن جهل، بحيث أنَّ الوقوع تحت سيطرة اللَّذَّ

ة هو ما يراه  أنواع الجهل]2]«، أي أنَّ االختيار الذي يقوم به بعض األشخاص تحت تأثي اللَّذَّ

ة املبارشة عىل اإلنسان. »أليس  اللَّذَّ أفالطون بسبب الجهل، فاملعرفة كفيلة مبعادلة تأثي 

أنَّه رشٌّ وأنَّه ليس من  بإرادته، وال إىل ما يعتقد  أنَّ أحداً ال يذهب إىل ما هو رشٌّ  صحيحاً 

طبيعة اإلنسان بحسب ما يبدو أن يختار الذهاب إىل ما يعتقد أنَّه رشٌّ بدالً من الذهاب إىل 

ما يعتقد أنَّه خي؟]3]«. وهنا نصل إىل نقطة يف غاية األهميَّة إذ  يبدو أنَّ أفالطون ال يتصوَّر 

م  أنَّ أحداً من الناس يختار الرشَّ لذاته واعياً قاصداً، وهذا أمر بحاجة إىل تفسي، لكنَّه ال يقدِّ

أيَّ تفسي بصورة واضحة بل ُمضَمرة، وهو ما عربَّ عنه بعض الفالسفة]4] الحقاً بقولهم إنَّ 

عليها، وهذي  القول هو مسلَّمة وليست قضية مربهناً  أنَّ هذا  اإلنسان فاضل بطبيعته. غي 

ة هي:  ع إىل مسلَّامت عدَّ تتفرَّ

. د الخي والرْشّ - أوَّالً: هناك طبيعة إنسانيَّة تحدِّ

، وليست طبائع تختلف من إنسان  د الخي والرشَّ - ثانياً: هناك طبيعة واحدة لإلنسان تحدِّ

إىل آخر، أو من مجتمع إىل آخر، أو من مرحلة إىل أخرى يف املجتمع الواحد.

ذه. ذه، وترفض الرشَّ وال تنفِّ - ثالثاً: الطبيعة اإلنسانيَّة تختار الخي وتنفِّ

 هذه املسلَّامت الثالث يقف عليها عمل أفالطون من دون أن يرصِّح عنها، أو أن يربهن 

عىل صوابها، إذ إنَّ تحديد أو تعريف الخي أمر يختلف الناس فيه، وقد الحظه أفالطون، 

لكنَّه يرى أنَّنا سنجد ماهيَّة واحدة للخي يقرُّ بها الجميع ألنَّهم من طبيعة إنسانيَّة واحدة.  

واملعرفة،  الخي  بني  العضويِّ  االرتباط  عىل  للربهنة  أفالطون  يسوقه  النقاش  هذا  كل 

واالرتباط العضويِّ بني الرشِّ والجهل، يف سياق الوصول إىل النوع الحقيقيِّ للفضيلة، النوع 

]1]- أفالطون، بروتاجوراس، مصدر سابق، ص156.

]2]- املصدر نفسه.

]3]- املصدر نفسه، ص165-164.

]4]- جون لوك مثاًل. 
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باملفاضلة  يقوم  عندما  وضوحاً،  املسألة  يزيد  ومامَّ  سقراط.  أستاذه  مع  حوله  يتَّفق  الذي 

»يف  شهواته  يعامل  فالفيلسوف  تهم.  وعفَّ الفالسفة  وشجاعة  تهم  وعفَّ ة  العامَّ شجاعة  بني 

استهانة ويكبح جامحها، أليس هذا هو شأن من يستهينون بالجسد، ويعيشون يف الفلسفة 

غي  من  الناس  كلُّ  وهم  الناس،  من  ة  العامَّ عند  ة  والعفَّ االعتدال  عن  ا  أمَّ وحدهم؟]1]«. 

من  يحرموا  أن  »يخشون  ألنَّهم  االختالل  من  حالة  بسبب  معتدلون  أنَّهم  فنجد  الفالسفة، 

ات تحت تأثي  ات، التي هم فيها راغبون، ولهذا فإنَّهم يصومون عن بعض امللذَّ بعض امللذَّ

بعضها اآلخر الذي يسيطر عليهم]2]«. بعبارة أخرى، إنَّها حالة من االختالل أن يكون املرء 

ات، بسبب أن بعضها اآلخر يسيطر عليه.  مسيطراً عىل بعض اللَّذَّ

ا عن شجاعة الفيلسوف فهي ليست مجابهة املوت، بل إنَّها السعي نحو املوت بكلِّ  أمَّ

بون عىل املوت،  جدٍّ وإخالص، فـ »الحقُّ والواقع إذن أنَّ املشتغلني حقيقة بالفلسفة يتدرَّ

وهم أقلُّ البرش خوفاً من حضور املوت]3]«. وهذا سنبيِّنه عند الحديث عن التطهُّر. يف حني 

ة يف مجابهة املوت تنتج من الخوف من العار. فـ »هؤالء الشجعان  نجد أنَّ شجاعة العامَّ

الذين قد يحدث ويجابهون املوت أاََل يجابهونه خوفاً من رشور أعظم؟]4]«. من هذا يتَّضح 

نا  ة من الناس. وما يهمُّ لنا التفاضل الذي يقيمه أفالطون بني أخالق الفيلسوف وأخالق العامَّ

ة، فام الفارق؟ هنا هو املفاضلة بني فضيلة الفالسفة وفضيلة العامَّ

سادسًا: ما عالقة النفس باجلسد؟ وما أثر ذلك على املعرفة والفضيلة؟
يَّة واملعرفة العقليَّة، ويهاجم املعرفة  يفرِّق أفالطون بني نوعني من املعرفة: املعرفة الحسِّ

يَّة هجوماً الذعاً، فالعقل هو وسيلة الوصول إىل الحقيقة، إذ إنَّ معرفة الحقيقة أحياناً  الحسِّ

ما تكون برهانيَّة عقليَّة، وأحياناً أخرى حدسيَّة مبارشة للامهيَّات، والسبب يف ذلك أنَّ العقل 

هو القاسم املشرتك بني اإلنسان واإلله. وعىل هذا، فإن اتِّصال النفس باملحسوسات يبثُّ 

االضطراب فيها.

]1]- أفالطون، فيدون، مصدر سابق، ص70. 

]2]- املصدر نفسه.

]3]- املصدر نفسه. 

]4]- املصدر نفسه.
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فهل الجسد عقبة أمام الوصول إىل الحقيقة أم ماذا؟ أي »هل يحمل البرص أو السمع أيَّة 

حقيقة للناس؟]1]«.. الجواب يأيت بالنفي، فليس هناك دقَّة يف ما يسمع اإلنسان أو يرى »وإذا 

كان عضوا اإلحساس يف الجسم هذان ليسا هام نفسيهام ال دقيقني وال يقينني أاََل تبدو لك 

هكذا تلك الحواس؟]2]«. فالحواسُّ ليس مامَّ ميكن الوثوق به للوصول إىل الحقيقة. فكيف 

إذن تدرك النفس الحقيقة؟ إذا كانت النفس مبشاركة الجسد تصل إىل الخطأ، الجواب عند 

أفالطون »والنفس أاََل تصل اإلدراك واضح ليشء من املوجودات، إذا كان هذا ميكن أن 

يتمَّ بطريقة ما، بإعامل العقل ]والربهان[؟]3]«. نعم، العقل هو الطريق الوحيد للوصول إىل 

الحقيقة. فام هي الحقيقة التي يصل إليها العقل فحسب؟

العامل  العدل والجامل والخي أشياء موجودة -مبعنى مثل واقعيَّة يف  يرى أفالطون أنَّ 

- ومع ذلك مل يرها أحد بحاسة من حواسِّ جسده، ويضيف إليها طبعاً كلَّ املُثُل  السامويِّ

ة و»يف كلمة واحدة أقصد جوهر كلِّ األشياء األخرى جميعها؛  األخرى مثل القوَّة والصحَّ

أي ما هو كلُّ يشء حقيقة]4]«، فهل يتأمَّل املرء عن طريق الجسم حقيقة األشياء؟ الجواب 

سيكون بالنفي طبعاً، فعن طريق العقل »سيستطيع فعل هذا عىل أنقى وجه، أليس هو من 

الجسد  يعجر  فلامذا  وحده؟]5]«،  وبالعقل  بالعقل،  اإلمكان،  قدر  يشء  كلِّ  من  سيقرتب 

ه عن الوصول إىل حقيقة األشياء؟ يجيب أفالطون بأنَّ الجسد يعيقنا عن الوصول  بحواسِّ

إىل الحقيقة ألنَّنا مضطرُّون أن نطعمه، وأن نرعاه، فضالً عن أنَّنا قد تصيبنا األمراض ومتنعنا 

، »وهو كذلك ميلؤنا بألوان الحبِّ والشهوة والخشية،  من متابعة اكتشافنا للوجود الحقيقيِّ

تعود  واملعارك  الحروب  أنَّ  حتى  بل  السخافات]6]«،  من  وبالكثي  نوع  كلِّ  من  وبأوهام 

بأسبابها إىل الجسم وشهواته، فال تنشأ حرب إالَّ بسبب الرَّغبة يف امتالك الرثوات، إلشباع 

حاجات الجسد.

]1]- أفالطون، فيدون، مصدر سابق، ص60.

]2]- املصدر نفسه.

]3]- املصدر نفسه.

]4]- املصدر نفسه.

]5]- املصدر نفسه.

]6]- املصدر نفسه.



نقد الحضارة الغربّية )7( )تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م(172

ل  نا بل أن تتأمَّ وبالتايل، ليك نعرف شيئاً معرفة خالصة يجب علينا أالَّ نعتمد عىل حواسِّ

ا أنَّه لن يكون ممكناً عىل  النفس ذاتها هذا اليشء يف ذاته. وعىل هذا، أمامنا احتامالن: »إمَّ

تكون  الحالة  ففي هذه  بعد املوت.  ذلك  يكون  أن  ا  وإمَّ املعرفة،  تلك  نحوز  أن  اإلطالق 

ا قبلها فلن تكون كذلك]1]«. إذن، الحلُّ  النفس مبفردها قامئة بذاتها ومنفصلة عن الجسد، أمَّ

. وهو »أال تكون لنا إذا استطعنا ذلك، بقدر  يف املوت لكن أيُّ موت؟ إنَّه املوت الفلسفْيّ

اإلمكان، مع الجسد معارشة وأالَّ نشرتك معه يف يشء أللَّهم إالَّ يف حالة الضورة القاضية، 

وأالَّ نرتك أنفسنا تلوِّثنا طبيعته، بل إنَّ نتخلَّص منها ونتطهَّر]2]«، وبهذا نصل إىل التطهُّر بوصفه 

الحلَّ األفالطوينَّ ملشكلة الوصول إىل الحقيقة والفضيلة. فام التطهُّر؟

سابعًا: ما عالقة الرتبي�ة بالفضيلة؟ 
ة والتي ال ميكن  لنا سابقاً إىل أنَّ الفضيلة عند أفالطون عىل نوعني: فضيلة العامَّ توصَّ

أمر  الحقيقيَّة  الفضيلة  إىل  فالوصول  معرفة.  جوهرها  يف  التي  الفالسفة  وفضيلة  تعليمها، 

ر لغي الفالسفة، وهنا يصبح التساؤل مرشوعاً عن كيفيَّة صيورة اإلنسان فيلسوفاً؟ فهل  متعذِّ

 . ميكن أليِّ شخص أن يصبح فيلسوفاً؟ مهام تكن ثروته ومهام يكن وضعه العائيلُّ والطبقْيّ

ا أن ميلك استعداداً فطريَّاً حتى يصي  الجواب بكلِّ وضوح عند أفالطون بالنفي. فاإلنسان إمَّ

فيلسوفاً أو ال ميلك، وهنا تأيت الرتبية لتحوِّل ذلك االستعداد بالتعليم والتدريب إىل قدرة 

ل  فلسفيَّة ناضجة.    فالقاعدة األساس يف فلسفة الرتبية عنده  تفيد بتعليم الطفل األمر املؤهَّ

له فطريَّاً.

 وبالعودة إىل النظام الطبقيِّ للدولة \املدينة عند أفالطون، نجد أنَّ الناس، رغم كونهم 

إخوة ومتساوين يف الوطنيَّة،غي أنَّ »اإلله الذي جبلكم وضع يف طينة بعضكم ذهباً ليمكِّنهم 

ة، ويف  من أن يكونوا حكَّاماً، فهؤالء هم األكرث احرتاماً. ووضع يف جبلة املساعدين فضَّ

ً]3]«. فالناس متفاضلون بفطرتهم من  الً وضع نحاساً وحديدا العتيدين أن يكونوا زرَّاعاً وعامَّ

جهة، والتفاضل غي موروث من جهة أخرى. باختصار، الوضع الطبقيُّ أو العائيلُّ أو املايلُّ 

]1]- أفالطون، فيدون، مصدر سابق، ص60.

]2]- املصدر نفسه.

]3]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ص120-119.
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ال يعني شيئاً يف تحديد مصي الطفل بل الكلمة الفصل يف ذلك لالستعداد الفطريِّ الذي 

يولد اإلنسان وهو مزوَّد به، حيث »يجب إقصاء من َسُفل من مواليد الحكام إىل فئة أدىن، 

ة، إىل مصاف الحكَّام]1]«، والسبب يف هذا أن يتمَّ تأهيل كلِّ  ورفع من تفوَّق من أنسال العامَّ

فيتمكَّن  له،  الفطرة  لته  أهَّ التي  أو املهنة  العمل،  أو   ، الفنِّ فرد من سكَّان املدينة ملامرسة 

فمن  واحداً،  إنساناً  بل  الذاتيَّة،  د  متعدِّ يكون  أالَّ  وثانياً  أوَّالً،  بنجاح  إنجاز عمله  بذلك من 

د الذاتيَّة، وبهذا تكون املدينة كتلة واحدة غي  ة يف وقت واحد يكون متعدِّ يقوم بأعامل عدَّ

منقسمة]2].

وكيف ميكن  هو؟  ما  الحاكم؟  الفيلسوف  عند  املوجود  الفطريِّ  االستعداد  عن  فامذا 

تربيته للوصول إىل مرتبة الفيلسوف الحاكم؟ يظهر االستعداد الفطريُّ عند الشخص الذي 

ميلك خلقاً حامسيَّاً ووديعاً معاً، رغم أنَّهام خلقان متناقضان، وإذا »تجرَّد املرء من إحدى 

ان يا أفالطون؟ »ترى  هاتني الوداعة والحامسة، مل يصلح للحكم]3]«. لكن أين يجتمع الضدَّ

ذلك يف الكثي من الحيوانات وال سيَّام يف الحيوان الذي اتَّخذناه مثاالً لحكَّامنا، فإينِّ أثق 

بأنَّك تعرف صفة الكلب الطبيعيَّة، إذا تربَّ تربية حسنة، أن يكون غاية يف الوداعة والرقَّة مع 

أصحابه. وعىل الضدِّ من ذلك مع الغرباء]4]«. وهذا يؤكِّد أنَّ ذلك من املمكن وليس مامَّ 

اً  يعارض الطبيعة، إذا أوجبنا هذا الخلق يف حاكمنا حيث أنَّ هذه الفطرة حصيفة وحكيمة جدَّ

يف الكلب، بل إنَّها ظاهرة فلسفيَّة حقيقيَّة؛ أي »تعليقه الصداقة والعداء عىل مجرَّد معرفته 

هذا وجهله ذاك. أَفَليس ذلك كناية عن محبَّة املعرفة يف الكلب؟ ... أََوليست محبَّة املعرفة 

ميالً فلسفيَّاً؟]5]«.

ي هذا االستعداد ليك يصي قدرة فلسفيَّة فعليَّة؟  اآلن، كيف نطوِّر وننمِّ

د رشوط عمليَّة الرتبية بكاملها،  يفرد أفالطون صفحات طواالً لرشح هذه العمليًّة، فهو يحدِّ

]1]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ص129.

]2]- املصدر نفسه.

]3]- املصدر نفسه.

]4]- املصدر نفسه.

]5]- املصدر نفسه.
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بدءاً باستخدامه الرياضة واملوسيقى لرتبية الفيلسوف يف املرحلة األوىل »رمبا يشقُّ علينا 

الجمناستيك]1]  من  أتيقَّن-  ما  -عىل  مؤلَّف  وهو  االختبار  جاله  مامَّ  أفضل  تهذيباً  نجد  أن 

للجسد واملوسيقى للعقل]2]«. وهو يربِّر هذا األمر بأنَّ »اقرتان املوسيقى بالجمناستك -كام 

ي األول ويرقِّيه باملحادثات العلميَّة  هن والحامسة- فيغذِّ أسلفنا- يقرن هذين القسمني -الذِّ

الوحشة  بعد  األنس  فيصي إىل  اللَّطيف،  بالخطاب  ته  الثاين ويكرس حدَّ ويلطِّف  السامية، 

الوقت  يف  لكنه  متناقضني،  أمرين  ط  ينشِّ الرتبية  من  النوع  هذا  واإليقاع]3]«.  اللَّحن  بفعل 

نفسه، يربطهام معاً يف بوتقة واحدة، ويصهرهام يف وحدة جامعة، هي شخصيَّة الفيلسوف 

الحاكم.   

إىل  نقلها  يجب  التي  األفكار  نوع  داً  محدِّ الرتبويَّة  نظريَّته  رشح  يف  أفالطون  يتابع  ثمَّ 

فالرتبية أمر خطر  الدولة.  املريبِّ بشخصيَّة  داً  الزمنيَّة لكلِّ ذلك، ومحدِّ األطفال واملراحل 

الفيلسوف  ال يجب تركه لألهل غي املدركني ألهميَّة وخطورة الرتبية، حيث تستمرُّ تربية 

حتى الخمسني من عمره. ونلحظ هنا أنَّ أفالطون مل ينتبه إىل أهميَّة النموِّ النفيسِّ للطفل 

النموِّ االجتامعيِّ عىل  الذين ركَّزوا عىل  أوائل املربِّني  يف حضن أرسته وعائلته، فهو من 

يه  حساب النموِّ النفيسِّ للطفل. باإلضافة إىل كون الطفل منفعالً وسلبيَّاً بشكل كامل يف تلقِّ

/ الدولة. واألمرالوحيد الذي ميكن أن يفرضه هو  للمعارف واملهارات التي يفرضها املريبِّ

ما وضعته الطبيعة فيه من فطرة، والتي يجب عىل املريبِّ أن ينتبه إليها، إذا امتلك الحدس 

والحصافة الالَّزمتني ليعرف أنَّ هذا الطفل ميتلك فطرة الفلسفة، أي أن يكون فيلسوفاً وليس 

جنديَّاً أو عامالً. وهذا يردُّنا مرَّة أخرى إىل مسألة تعليم الفضيلة، طاملا أنَّها عىل مستويني أو 

ة وفضيلة الفالسفة.  نوعني: فضيلة العامَّ

أو  ينكر  جعلته  رمبا،  السفسطائيني،  مع  أفالطون  خصومة  أنَّ  نجد  ة،  العامَّ فضيلة  يف 

يرفض مسألة تعليم الفضيلة، وأن يكون لألب أو املريبِّ عموماً القدرة عىل تعليم أبنائه أو 

أو املريبِّ  للمعلم  الرتبويَّة تجعل  الجيِّدة. فكلُّ املدارس  الفضيلة والقيم األخالقيَّة  طالَّبه 

]1]- الرياضة.

]2]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ص71.

]3]- املصدر نفسه.
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دوراً أساسيَّاً يف عمليَّة الرتبية األخالقيَّة للطفل، عىل األقلِّ من خالل ما ميثِّله من قدوة حسنة 

لهم. 

أما بالنسبة إىل فضيلة الفالسفة، فيبدو واضحاً أنَّه  يجيز إمكانيَّة تعليمها، خصوصاً بعدما 

تمَّ إثبات ارتباطها باملعرفة والعلم، وبعدما جعل فرتة تعليم الفيلسوف تستمرُّ حتى الخمسني 

من عمره.

ص بالفضيلة والسعادة؟  ثامنًا: ما عالقة النسجام والتخصُّ
، وهو مالءمة الطبع الفطريِّ  ص من وجهة نظر أفالطون عىل أساس طبيعيٍّ يقوم التخصُّ

يف  ناجحاً  يجعله  د  محدَّ بطبع  مزوَّداً  يولد  إنسان  فكلُّ  السلوك،  أو  املهنة  أو  العمل  لهذا 

ص يف وجود الطبقات  ، عىل سبيل املثال أو يف الحراسة. ويساهم التخصُّ التفكي الفلسفيِّ

فاألشخاص  عملهم،  يف  الختصاصهم  تبعاً  طبقات  إىل  الناس  يتوزَّع  حيث  االجتامعيَّة، 

لون للحراسة يشكِّلون طبقة الحرَّاس، وهكذا تتشكَّل طبقة الفالسفة الحكَّام وطبقة  املؤهَّ

ل واملزارعني.  العامَّ

أي   ، االجتامعيِّ االستقرار  عىل  املحافظة  رضورة  إىل  ص  التخصُّ من  أفالطون  ويصل 

. إذن،  عىل الحارس أن يبقى حارساً، والتاجر أن يبقى تاجراً، كيال يحدث اضطراب اجتامعيٌّ

ي عىل اختصاص اآلخر، وعدم التدخُّل يف اختصاصه،  عدم تغيي االختصاص، وعدم التعدِّ

وااللتزام بحدود االختصاص، هي كلُّها جوهر العدالة.

يولد اإلنسان مزوَّداً بطبع خاصٍّ به، يحمله عىل العمل مبجال معنيَّ من دون سواه بشكل 

، فيى ذلك اإلنسان نجاحه وسعادته فيه، فيتوزَّع الناس عىل األعامل تبعاً  تلقايئٍّ وعفويٍّ

لتلك الطباع الفطريَّة. فـ »الطبع اإلنساينُّ يذهب يف تقسيم األعامل إىل أبعد من ذلك، فال 

الرتميز من األعامل  إليه  يرمز  يقوم مبا  أو  ميكن أن يحسن املرء متثيل أشياء عديدة معاً، 

املنوَّعة]1]«. هذا فضاًل عن أنَّ عدم االشتغال مبهنة أخرى غي املهنة الفطريَّة يدفع اإلنسان 

نحو النجاح إذ إنَّ »إعفاء حكَّامنا من كلِّ مهنة أخرى غي الحكم ليمكِّنهم من أن يبلغوا اعىل 

]1]- أفالطون، جمهورية أفالطون، ص97.
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يَّة الدولة، غي متعاطني إالَّ ما يؤدِّي إىل هذه النتيجة]1]«. مراتب الحذق يف إحراز حرِّ

ويجدر القول أنَّه عندما يلتقي اإلنسان مع اإلنسان اآلخر املشابه له يف العمل أو املهنة، 

د  ه، ومل يكن متعدِّ تتكوَّن طبقة اجتامعيَّة، وهذا لن يتمَّ ما مل يلتزم كلُّ إنسان بعمله ومل يغيِّ

األعامل. فهذا األمر ال يالئم طبيعة دولتنا »أفال نرى يف دولتنا لهذا السبب من دون غيها أنَّ 

اإلسكاف إسكاف فحسب، وليس هو رباناً مع السكافة؟ والزارع زارع فحسب وليس قاضياً 

مع زراعته؟ والجنديُّ جنديٌّ فحسب وليس تاجراً مع جنديَّته؟ وهكذا بقيَّة الصنَّاع]2]«.

وننتقل اآلن إىل رشح رؤية أفالطون للعدالة عند اإلنسان الفرد. فالعادل هو الرَّجل الذي 

ال يدع »قواه الروحيَّة تتجاوز حدود اختصاصها، وتتدخَّل يف اختصاص غيها، فتعمل عمل 

القوَّة  ة الشهويَّة أو عمل  القوَّ ة الغضبيَّة، عمل  القوَّ ذلك الغي]3]«. بعبارة أوضح، أالَّ تعمل 

العاقلة، واألمر ينطبق عىل جميع القوى؛ أي يجب أن تتقيَّد كلُّ قوَّة بحدود اختصاصها، فال 

تتجاوزه، مامَّ يؤدِّي إىل االنسجام والتوازن بني هذه القوى. وبنتيجة ذلك، فإنَّ هذه »القوى 

الثالث تعطي نغمة واحدة ارتفاعاً وانخفاضاً، ووسطاً، وبعد قرن هذه معاً، وردِّ عنارص نفسه 

م إىل عمله سواء كان ذلك يف اجتناء  العديدة إىل وحدة حقيقيَّة كإنسان دمث، متَّزن، يتقدَّ

االختصاص  حدود  ضمن  االلتزام  إذن،  الجسد]4]«.  حاجات  عىل  الحصول  يف  أم  الرثوة 

يؤدِّي إىل االنسجام الذي يؤدِّي بدوره إىل خلق الوحدة يف النفس اإلنسانيَّة، وعندها يحوز 

اإلنسان شخصيَّة دمثة ومتَّزنة تسعى نحو العمل بجدٍّ واجتهاد. 

تلتزم  ما مل  قوَّة  أنَّ  لو  يحدث  الذي  فام  املعاكسة،  الحالة  أفالطون  يناقش  ذلك،  إىل 

ي الذي ليس إالَّ عبارة »عن تنازع ناشب بني القوى الثالث  يه بالتعدِّ بحدودها، أو ما يسمِّ

ى هذه القوى حدودها، وتتدخَّل يف ما ليس من اختصاصها]5]«. ويف حالة  تنازعاً، به تتعدَّ

أخرى هو »عبارة عن قيام قسم من العقل ضدَّ مجموعه، رامياً إىل االستئثار بالحكم خارج 

]1]- أفالطون، جمهورية أفالطون، ص97.

]2]- املصدر نفسه، ص100.

]3]- املصدر نفسه.

]4]- املصدر نفسه.

]5]- املصدر نفسه.
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ة الحاكمة  حدود اختصاصه، بعد ما كان عىل ذلك القسم أن يخدم بقيَّة القوى، ويخضع للقوَّ

خضوعاً صحيحاً]1]«.

ويصف أفالطون نتيجة هذا االضطراب بالقول »ما ينجم عنه من الضوضاء والتشويش 

ي قوَّة  ياً وفجوراً وجبانة وحامقة وباالختصار رذيلة]2]«. إذن، الرذيلة ليست إالَّ نتيجة تعدِّ تعدِّ

ة.  ة بها، عىل عكس الفضيلة التي تنتج من التزام كلِّ قوَّة بحدودها الخاصَّ ما لحدودها الخاصَّ

اإلنسان  وعدالة  سعادة  مفتاح  النفس  قوى  يف  االختصاص  حدود  التزام  يُعدُّ  وعليه، 

. فاإلنسان الذي يعمل يف اختصاصه، وال يجرب عىل العمل باختصاص آخر، يكون  العاميِّ

بني  االختصاص  حدود  التزام  هو  وعدالتها  الدولة  سعادة  مفتاح  أنَّ  كام  وعادالً،  سعيداً 

الفيلسوف وفضيلته لها شأن آخر، عىل  الحقيقة، سعادة  الدولة/ املدينة. لكن يف  طبقات 

عالقة بالتطهُّر وجهاد النفس، كام قلنا من قبل. 

الفضيلة  العدالة  من  أفالطون  نتساءل: ملاذا جعل  النقطة،  االنتقال من هذه  قبل  لكن، 

ث عن العدالة، وجعل  ث عن الفضيلة تحدَّ املركزيَّة، بل وكأنَّها كلُّ الفضيلة؟ فهو حني تحدَّ

العدالة يف االنسجام والتوازن بني مكوِّنات النفس/ الدولة؟ 

؛ أي إقامة الجمهوريَّة الفاضلة. الجواب يكمن يف مرشوعه الفلسفيِّ السيايسِّ

ر.. طريق الوصول إىل الفضيلة     تاسعًا: التطهُّ
وإىل  الحقيقة  إىل  يصل  ليك  للفيلسوف  أفالطون  مه  يقدِّ الذي  الحلِّ  إىل  نصل  وهنا 

بقدر  النفس  انفصال  »يف  التطهُّر  ينحرص  هو؟  فام  التطّهر  إنَّه  بالتايل.  والسعادة  الفضيلة 

وأن  ع،  تتجمَّ وأن  ناحية،  كلِّ  من  أطرافها  تلمَّ  أن  تعويدها عىل  الجسد، ويف  عن  اإلمكان 

تحيا بقدر املستطاع سواء يف الحارض أم  يف ما سييل، وحيدة قامئة بذاتها، وقد تحرَّرت 

من الجسم كام يُتََحرَّر من القيد]3]«. لكن التطهُّر بهذا املعنى ليس إالَّ موتاً، فاملوت يعني 

تحرُّر النفس من الجسد وانفصالها عنه، ولكن »تحرُّرها هو كام نقول ما يصبو إليه دامئاً، 

]1]- أفالطون، جمهوريّة أفالطون، ص100.

]2]- املصدر نفسه.

]3]- أفالطون، فيدون، مصدر سابق، ص68.
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الفالسفة  إنَّ  بل  وحدهم]1]«،  وهم  الحقيقة  عىل  بالفلسفة  املشتغلون  درجة،  أقىص  وإىل 

بون عىل املوت. وبنتيجة هذا التدريب  بون عىل انفصال النفس عن الجسد؛ أي يتدرَّ يتدرَّ

»يحقُّ للرَّجل الذي قىض حياته حقيقة يف الفلسفة أن يكون واثقاً وهو عىل وشك املوت، 

بعد املوت]2]«.  العامل اآلخر  العظيم هناك يف  الخي  أنَّه سيصيبه  أمل من  وأن يكون عىل 

وهنا نلحظ إشارة واضحة عن مصي النفس بعد املوت، فامذا قصد أفالطون بهذا؟ يقول 

عىل لسان الحكامء »إنَّ نفس اإلنسان خالدة، وهي تصل يف وقت ما إىل نهاية، وهذا ما 

ى باملوت، ثمَّ تعود من جديد، يف وقت آخر، ولكنَّها ال تفنى أبداً، ولهذا السبب فإنَّه  يُسمَّ

تتلقَّى  أنَّ هؤالء حينام  أن يعيش املرء يف خالل كلِّ حياته عىل أكرب تقوى، ذلك  واجب 

ارة عن خطأ قديم، فإنَّها ترسل نفوسهم من جديد يف السنة التاسعة إىل  منهم برسيفون]3] كفَّ

الشمس التي فوق]4]«. وبهذا يكون الخلود يف العامل اإللهيِّ مصي النفس الفلسفيَّة، بينام 

األشخاص الذين مل يعيشوا يف فضيلة، بل يف رذيلة تجرُّ أخرى فإنهَّم سيعودون للعيش يف 

أجساد أخرى، فـ »من يذهب إىل هاديس]5] وهو مل يتطهَّر، ومل يلقَّن األرسار، سيظلُّ مغموراً 

نوا األرسار فسيكون مقامهم عند وصولهم إىل هناك إىل  ا املتطهِّرون ومن لُقِّ يف الطِّني، أمَّ

جوار اآللهة. ... وهؤالء ليسوا يف رأيي غي من اشتغلوا بالفلسفة عىل الوجه الصحيح]6]«.

إنَّ حالة املوت التي يصل إليها الفيلسوف، هي يف واقع األمر حالة والدة لذاته النقيَّة، 

وهذا مييل بنا إىل استنتاج أنَّ سعادة الفيلسوف مامثلة لنشوة الصويفِّ الذي يتامهى مع اإلله 

بشكل من األشكال. خصوصاً أنَّ التطهُّر والجهاد الذي يقوم به الفيلسوف يعني التشبُّه باإلله 

املُثُل  مع  يبقى  وهناك   ، اإللهيِّ العامل  إىل  للوصول  بالفيلسوف  وينتهي  وصفاته،  وأفعاله 

ملشاهدتها، فاألمر مشابه للسعادة الصوفيَّة، وهذا أمر غي مستبعد ال سيَّام موقف أفالطون 

والعقل  ة  اللَّذَّ تعلنها  التي  »املطالب  فـ  الخي.  من  رتبة  أقلُّ  أنَّهام  عىل  ة  واللَّذَّ العقل  من 

]1]- أفالطون، فيدون، مصدر سابق، ص68.

]2]- املصدر نفسه، ص39.

]3]- برسيفون ربَّة الربيع، ابنة دمييرت ربَّة األرض، من أشهراألساطي الدينيَّة املرتبطة باعتدال الخريف، حيث تعود إىل العامل 

، أي فصيَل الخريف والشتاء، ثمَّ تعود إىل العامل العلويِّ لتزهر األرض  السفيلِّ لتقيض نصف العام عند زوجها إله العامل السفيلِّ

يف فصيَل الربيع والصيف.  

]4]- أفالطون، مينون، مصدر سابق، ص105. 

]5]- هاديس هو شقيق زيوس، وهو إله العامل السفيلِّ أو إله الجحيم.

]6]- أفالطون، فيدون، مصدر سابق، ص71 -72.
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كالهام عىل أنَّهام الخي املطلق، قد ثبت بطالنها يف هذه املناظرة ألنَّهام كليهام يفتقران 

لالكتفاء الذايتِّ وكذلك للوفاء باملراد والتامم]1]«. فهو يرتِّب األشياء عىل النحو التايل، إذ 

ط واملناسب وما  والتوسُّ االعتدال  التي وجدت يف  األزليَّة  الطبيعة  الرُّتبة األوىل  يضع يف 

الثالثة  الرُّتبة  ويف  الكايف،  أو  والكامل  والجميل  املتناسق  الثانية  الرُّتبة  وتحتوي  شابهها، 

العقل والحكمة، ويف الرُّتبة الرابعة الخيات التي أكَّدنا أنَّها تختصُّ بالرُّوح بشكل خاص، 

ة العقل كام يبدو هي إيصال الفيلسوف اىل  ات غي املؤملة. فمهمَّ واملرتبة الخامسة امللذَّ

ته.  مهمَّ حينها  وتنتهي  أخرى  مرَّة  املُثُل  ليشاهد  داً  مجدَّ اإللهيِّ  العامل  أو  السامويِّ  العامل 

ويبدو أنَّ هذه النهاية يف تفكي أفالطون الفلسفيِّ نتيجة تأثُّره بالنِّحلة األورفيَّة]2]. لكن هل 

هذه النهاية الصوفيَّة لفلسفة أفالطون، أم تُعدُّ نهاية غريبة عن السياق العقالينِّ الذي انتهجه؟ 

إنَّها أسئلة تبدو بعيدة عن مساق بحثنا لذلك  أو بعيدة عن السياق املثايل العام لفلسفته؟ 

نؤجِّل اإلجابة عليها، حتى حني. 

ة عاشرًا: رؤية نقديَّ
ملاذا يطابق أفالطون بني املدينة أو الدولة من جهة، واإلنسان الفرد من جهة ثانية، فيقول 

إنَّ الدولة هي فرد كبي، وإنَّ الفرد هو دولة صغية، بعبارة أخرى أنَّ الفارق كميٌّ فحسب؟ 

ال يبدو أنَّه أعطى أيَّ خصوصيَّة نوعيَّة للكلِّ أو للمدينة من حيث هي كذلك. وهذه النزعة 

الفرديَّة التي انطلقت من حينها إىل اآلن يف الفكر الفلسفيِّ الغريبِّ، والتي متَّت صياغتها يف 

عبارة تقول إنَّ الكلَّ يساوي مجموع أجزائه، ما سمح ألفالطون بالقول أنَّ سعادة وفضيلة 

الدولة متطابقة مع سعادة وفضيلة اإلنسان الفرد، فهو يخربنا »أنَّ العالقة بني عدالة املدينة 

وعدالة الفرد ليست تشابهاً، بل هي متاٍه]3]، ومن دون هذا مل يكن ليصل إىل النتيجة التي 

]1]- أفالطون، فيليبوس، مصدر سابق، ص375.

]2]- تنسب إىل أورفيوس ويف الغالب أنَّه جاءت من تراقيا، وهي منطقة يف الشامل اليوناينِّ، ومن املمكن أن تكون دخلتها 

يَّة وتقوم عىل هامش الديانة الرسميَّة ملدن اليونان تتميَّز باختالط  عنارص من الديانات الرشقيَّة واملرصيَّة. وكانت هذه الديانة رسِّ

ليَّة تقرتب من التأمُّالت الفلسفيَّة باالعتبارات الدينيَّة املحضة. وقد يكون هذا سبباً الرتباط الديانة األورفيَّة باملذهب  عنارص تأمُّ

إالَّ  تهتمُّ  تكاد  التي ال  الديانة األوملبيَّة  اإلنسان بعكس  اهتاممها عىل  تركِّز  ديانة  وثيقاً. واألورفيَّة  ارتباطاً  الفلسفيِّ  الفيثاغوريِّ 

 . د لعباداتها هدفاً هو رجوع النفس إىل العامل اإللهْيّ باآللهة، وهي تحدِّ

[3[- EDINBURGH LEVENTIS STUDIES 4, PURSUING THE GOOD, Ethics and Metaphysics in 

Plato’s Republic, Edited by Douglas Cairns Fritz-Gregor Herrmann and Terry Penner, Edinburgh 

University Press, 2007, p21.
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مفادها أنَّ »العادل أكرث سعادة]1]«، فهل لألمر وجهة نظر أخرى؟ بالتأكيد هناك النزعة القائلة 

إنَّ الكلَّ أكرب ويساوي مجموع أجزائه. وعىل هذا األساس، ستكون سعادة وفضيلة الدولة أو 

املدينة مختلفة عن سعادة وفضيلة اإلنسان الفرد. 

السامويِّ وعامل املحسوسات  املُثُل  إىل عامل  العامل  أفالطون  م  يقسِّ اإلطار،  هذا  يف 

فغي  بينهام  السببيَّة  العالقة  ا  أمَّ التشابه.  العاملني غي عالقة  بني  يقيم عالقة  وال   ، األريضِّ

فاضالً  يكون  ليك  باملُثُل  واالقتداء  بالتشبُّه  الفرد  اإلنسان  طالب  ولهذا  ِقبَله  من  ملحوظة 

ا عن الرشوط التاريخيَّة التي تسمح لإلنسان بأن يتشبَّه ويقتدي بتلك املُثُل فال  وسعيداً. أمَّ

يذكرها »فال يختلف الفرد العادل عن الدولة العادلة بل االثنان سيَّان باعتبار اشتاملهام عىل 

حقيقة العدالة]2]«، باستثناء إشارة عرضيَّة عند الحدِّ األعىل للسكَّان يف املدينة فهو 5040 

يصي  الالَّزم ليك  التاريخيِّ  الرشط  عن  ِقبله  من  بحث  يوجد  ال  ذلك  عدا  ما  عائلة، ويف 

الفضيلة والسعادة، بل عالقات  يقيم عالقات واقعيَّة، بني  اإلنسان فاضالً وسعيداً. فهو ال 

نظريَّة عىل مستوى املاهيَّات، وهذا ما يجعل الفاضل سعيداً بالضورة وبصورة سهلة. 

من هنا ، فإنَّ تفاوت الفضيلة واملعرفة والسعادة عىل مستويات عند أفالطون أمر واضح 

بالنفي ألنَّ  الجواب  الفلسفيَّة؟  األمر جميع املدارس  بهذا  تقبل  منه، فهل  بد  وأساس وال 

للمسألة وجهة نظر أخرى. فمن غي املقبول به انقسام املجتمع إىل طبقات تتموضع بعضها 

فوق بعض، عند املاركسيَّة مثالً. وبالتايل، من غي املقبول به أن يكون هناك فضيلة متفاضلة 

طبقيَّاً، أو سعادة متفاضلة طبقيَّاً، كام تبنيَّ معنا بالبحث أعاله.  

فتكون  الصوفيَّة  النهاية  هذه  أفالطون  ينتهي  أن  املقبول  من  السؤال:هل  يُطرح  وعليه، 

؟ فحالة السكينة والطأمنينة  سعادة الفيلسوف مامثلة لنشوة الصويفِّ يف مشاهدة العامل اإللهيِّ

أعاله،  وجدنا  الصويفُّ، كام  يعيشها  التي  السكينة  حالة  ذاتها  هي  الفيلسوف  يعيشها  التي 

حيث يعيش الفيلسوف حالة السكينة يف مواجهة األخطارالتي يقرِّر العقل مواجهتها من دون 

خوف أو وجل، وال يرغب إالَّ يف ما يسمح به العقل ويجيزه. وهل من املقبول أيضاً فلسفيَّاً 

الحديث عن تناسخ األرواح غي املتطهِّرة؟ 

[1[- PURSUING THE GOOD, O P, p22.

]2]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، مصدر سابق، ص142.
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أفالطون: من الُمُثل إىل املعرفة

[1[ محمد مرت�ن

مقّدمة

الفالسفة  بني  من  املنشورة  وحواراته  ومدوَّناته  أعامله  وصلتنا  من  أكرث  هو  أفالطون 

أوجه  التاريخ. من  عرب  ونقاشاً  نظريَّاتهم جدالً  أثارت  الذين  الفالسفة  أكرث  القدماء، وأحد 

مه كتابًة كان عىل شكل محاورات بني أستاذه سقراط من جهة،  هذا الجدل أنَّ أغلب ما قدَّ

أنَّه  ب املعرفة والحقيقة من جهة ثانية. وقد فُِهم من بعض منقوالته  وبعض التالمذة وطالَّ

يرفض وضع أفكاره يف نصٍّ مكتوب، لذا سيصعِّب هذا األمر عىل الباحثني معرفة كلِّ اآلراء 

. التي تنتهي إليه وتختصُّ به، وفصلها عامَّ يُعترَب من أفكار وتوجُّهات سقراط بشكل خاْصّ

من هنا، فإنَّ ما يُكتب ويُؤلَّف حول أفالطون هو عبارة عامَّ مييل إليه الُكتَّاب واملؤلِّفون 

من كونه هو فكره ورأيه، إىل أن يأيت دليل آخر ليغيِّ وجهتهم إىل مكان آخر. ولكن، يبقى 

نها، وكيف ينطلق منها  الجدل الذي وقع حول نظريَّته يف املُثُل والرموز واملعاين التي تتضمَّ

لبناء نظريَّته يف املعرفة، هو األبرز حول فلسفته وفكره، خصوصاً إذا عرفنا أنَّ مجمل تراثه 

الفلسفيِّ يرتكز عىل ما متخَّض عنه يف هذين املحورين. 

ورغم أنَّ ألفالطون نظريَّات فلسفيَّة وأفكاراً هاّمة يف موضوعات أخرى، إالَّ أنَّ ما اشتهر 

به، بحيث صار مالصقاً لذكر اسمه، هام هذان األمران التأسيسيَّان اللَّذان تركا أثراً كبياً عىل 

املسار الفلسفيِّ للبرشيَّة، وما زاال كذلك إىل اليوم. 

]1]- أستاذ تاريخ الفلسفة الغربيَّة يف جامعة املعارف )لبنان(.
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�ة ة الُمُثل األفالطونيَّ ًل: نظريَّ أوَّ
ة ل األفالطونيَّ

ُ
مع�خ الُمث

قسناها  ما  إذا  الحقيقيُّ  الوجود  هي  بل  الوجود،  مبادئ  هي  أفالطون  بحسب  املُثُل 

الذي  والجامل  املُثُل.  دة يف عامل  متجسِّ املطلقة  بحيثيَّتها  فاألشياء  باألشياء املحسوسة. 

، هذه الحقيقة هي ماهيَّة الجامل  نراه يف األشياء املحسوسة مثالً، له حقيقة خالدة ال تتغيَّ

ألنَّ  املادَّة،  يف  تتمثَّل  أن  ميكن  ال  الوجوديَّة  الحقائق  وإنَّ  املحسوسة.  لألشياء  املفارق 

تتمتَّع  كانت  إذا  واملحسوسات  واملادِّيَّات  زوال.  إىل  ومصيها  ة  ومتغيِّ محدودة  املادَّة 

ل إرشاق املُثُل عليها وكونها  بيشء من الوجود النسبيِّ والكامل املحدود فهو بسبب تفضُّ

-أي املُثُل- مباديها ]1].

ولكنَّ أفالطون يطرح هذه الدعوى وال يقطع بكيفيَّة استمداد العامل املحسوس إلرشاقات 

الوجود من عامل املُثُل، وتعترب هذه النقطة إحدى الثغرات األساسيَّة لنظريَّته هذه. فام مل 

يُحسم التصوُّر )وباألدلَّة( حول طبيعة الجرس الذي يربط بني العاملني، سيبقى هذا الطرح 

دة  أكرث قرباً من التصوُّرات األسطوريَّة، وأكرث بعداً عن عكس حقيقة واقعيَّة موجودة ومتجسِّ

ه املعهودة. يف أحد أبعاد الوجود الذي ال يستطيع كلُّ إنسان نيله بحواسِّ

أو  اللَّون،  ريعان  أنَّ  يل  شخص  قال  »وإذا  فيدون:  محاورة  يف  أفالطون  يقول  ولهذا 

الشكل، أو أيِّ يشء آخر، هو مصدر الجامل، فإنَّني أنبذ كلَّ ذلك الذي يُعترب باعث قلق يل. 

ك وأؤكِّد يف عقيل الخاصِّ أن ال يشء يجعل  ا غباوة، أمتسَّ وبكلِّ بساطة وعىل انفراد، ولرمبَّ

شيئاً جميالً بل الوجود أو املشاركة للجامل يف أيَّة طريقة أو أسلوب مهام كان. لكن بالنسبة 

إىل األسلوب فإينِّ لست متأكِّداً، لكنِّي أجادل وأناضل بشجاعة وجرأة، أو قل إنها بالجامل 

تصبح كلُّ األشياء الجميلة جميلة؟]2]«.

وللُمثُل عند أفالطون ميزتان أساسيَّتان: 

]1]- راجع: شمس الدين، أحمد: أفالطون سيته وفلسفته، بيوت، دار الكتب العلميَّة، 1990، ط 1، ص68-69.

]2]- أفالطون، األعامل الكاملة، املجلَّد الثالث، محاورة فيدون، تر: شوقي مترز، بيوت، األهليَّة للنرش، 1994، ص430.
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األوىل: أنَّها منفصلة عن املحسوسات، وهي موجودة يف عامل منفصل خارج دائرة عامل 

. الحْسّ

املصنوعات  ا  أمَّ  . طبيعْيّ بشكل  موجودة  ألنَّها  ُمثاُلً  الطبيعيَّة  للكائنات  أنَّ  والثانية: 

اإلنسانيَّة فيرتدَّد أفالطون يف نسبة املُثُل إليها. فهي موجودات ليست من صنع الله مبارشة، 

بل اإلنسان هو الذي صنعها.

من هنا، يذهب أفالطون إىل القول بوجود ثالثة أنواع من املُثُل هي: 

ـ املُثُل الرياضيَّة كالتشابه والوحدة والكرثة.

ـ املُثُل القيميَّة كالحق والخي والجامل.

ـ املُثُل الطبيعيَّة كاإلنسان وغيه من الكائنات الحيَّة وغي الحيَّة]1].

محاوراته  نفسه يف  هو  ينربي  أنَّه  هذه  لنظريَّته  االنتباه يف طرحه  تثي  التي  األمور  ومن 

لنقدها نقداً الذعاً. فهو كان يحرص عىل تطويرها ومحاولة تقوية دعامئها عىل ما يبدو من 

خالل ذلك. وهذا ما ميكن أن نجده يف محاورة بارمنيدس التي يتَّبع فيها أسلوب الجدل 

)الديالكتيك( ليصل إىل غايته.

ة، بعضها ورد عن غي أفالطون، والبعض اآلخر سنجده  وتواجه نظريَّة املُثُل إشكاالت عدَّ

كام قلنا يف محاورات أفالطون نفسه. ومنها إشكال أنستانس الكلبي الذي كان يقول يف ردِّه 

عىل نظريَّته: »إين أرى فرساً وال أرى الفرسيَّة«، ُمنِكراً إمكان وجود املُثُل كحقائق خارجيَّة]2].

ال يصعب الردُّ عىل أنستانس الكلبي بحال رجعنا إىل مضمون نظريَّة املُثُل؛ ألنَّ املُثُل 

األفالطونيَّة هي ُعلويَّة، وال ميكن التحقُّق بها إالَّ إذا تمَّ االرتقاء إىل مستوى من املعارف 

الً لهذا النوع من املُدَركات.  واملعقوالت، بحيث يصي اإلنسان فيلسوفاً حقيقيَّاً مؤهَّ

ولكن السؤال الذي ميكن طرحه عىل أفالطون هو: هل وصل هو نفسه إىل هذه املرتبة؟! 

يونس،  قار  منشورات  بنغازي،  وغاياتها،  وتطوُّرها  لنشأتها  جديدة  قراءة  املثاليَّة،  الفلسفة  يوسف:  الشني،  حامد  راجع:   -[1[

1998، ط 1، ص328.

]2]- راجع: شمس الدين، أحمد: أفالطون سيته وفلسفته، بيوت، دار الكتب العلميَّة، 1990، ط 1، ص70.
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تنفع  فهل  فعالً،  هذا  حصل  كان  وإذا  املُدَركات؟!  من  النوع  بهذا  نفسه  هو  تحقَّق  وهل 

تجربته الشخصيَّة للنقل؟! وكيف له أن يربهن وجود املُثُل لغيه بشكل مقنع حقاً؟! أسئلة 

كثية تطرح ولن تجد إجابة شافية عليها.

فإنَّ  آنفاً،  أرشنا  وكام  ألفالطون.  بارمنيدس  محاورة  يف  نجده  ما  أيضاً  اإلشكاالت  من 

أنَّ  هو  اإلشكال  هذا  وملخَّص  ثغراتها.  سدَّ  محاوالً  للنقد  نظريته  عرَّض  نفسه  أفالطون 

دة كيف تشارك الصورة أو املثال؟ هل تشارك كلَّ املثال أم جزءه؟ املحسوسات املتعدِّ

ث  فإذا قلنا باالحتامل األول لزم أن تفقد الصورة )املثال( وحدتها، مع أنَّ الفرض أن نتحدَّ

عن صورة واحدة لكلِّ مجموعة من املحسوسات.

واالحتامل الثاين يستلزم أن ميتلك كلُّ يشء من األشياء املشاركة يف الصورة )املثال( 

بساطتها. وهذا  املفروض هو  أنَّ  مع  والقسمة،  للتجزئة  قابلة  يجعلها  ما  منها. وهذا  جزءاً 

الفرض ينفي وحدتها أيضاً كام يف االحتامل األول]1]. 

فهو  األول.  للنقد  ه  املوجَّ التعقيب  يشبه  ما  املُثُل  لنظريَّة  النقد  لهذا  ه  يوجَّ أن  وميكن 

يَّة  يتعامل معها وكأنَّها من عائلة املحسوسات، وأنَّها ميكن أن تنزل إىل ساحة املشاركة الحسِّ

لها  ه  املوجَّ اإلشكال  أصل  ينتفي  لن  الردِّ،  هذا  مع  حتى  ولكن  عرضه.  تمَّ  الذي  بالشكل 

وهو كيف يرتبط الُعلويُّ باملحسوس؟ وهل مع أيِّ نحو من املشاركة بني الطرفني فرضت، 

سيبقى املثال عىل طبيعته؟

هه أرسطو  ه أفالطون نفسه يف محاورة بارمنيدس نقداً لنظريَّته يشبه النقد الذي وجَّ يوجِّ

لنظريَّة املُثُل واملعروف باسم »اإلنسان الثالث«. وخالصته أنَّه إذا كان املثال هو املشرتك 

بني شيئني محسوسني، كاإلنسان، الذي هو مشرتك بني زيد وعمرو، فإذن بني االنسان وزيد 

يشء مشرتك هو اإلنسان الثالث، ثمَّ نصل بالنوبة إىل اإلنسان الرابع والخامس، وهكذا إىل 

ما ال نهاية]2].

وبعبارة ثانية، األشياء الكثية كاألفراد تشرتك مع مثال، هذا املثال هو قائم بذاته. فإذا قلنا 

]1]- راجع: شمس الدين، أفالطون سيته وفلسفته، مصدر سابق، ص73 – 73.

]2]- راجع: شمس الدين، املصدر نفسه، ص70.
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عن املثال وعن األفراد إنَّهم إنسان، سينشأ أيضاً إنسان ثالث يتميَّز عن األفراد وعن املثال 

األول. وعىل هذا النحو سينشأ إنسان رابع ثمَّ خامس، وهكذا دواليك إىل ما ال نهاية]1].

الذكر، فهو يعرض سقراط لسؤال  السالفة  النقد يف محاورته  بهذا  أفالطون  يكتفي  وال 

الجواب  كان  وقد  أخرى،  رياضيَّة  ولتصوُّرات  وللكثي  للواحد  ُمثُل  هناك  كان  إذا  عامَّ 

ه له سؤاالً آخر: هل هناك ُمثُل للجميل وللخي وما شابهها  باإليجاب وبشكل قاطع. ويوجِّ

من تصوُّرات؟ والجواب أيضاً كان إيجابيَّاً وقاطعاً، فهناك ُمثُل للبرش والنار واملاء واألشجار 

وغيها. ولكن ماذا عن الشعر والوحل، هل لها أيضاً ُمثُل عليا؟ وكان جواب سقراط أنَّه ال 

ميكن أن يكون لهذه ُمثُل عليا. إذن، يظهر من هذه املحاورة وجود مقدار من عدم اليقني مبا 

له وما ليس له ُمثُل عليا. ويبدو أن املعيار غي واضح أيضاً. وقد يكون معياره هو أنَّ الظواهر 

ذات القيمة لها ُمثُل عليا، وما ليس له قيمة ليس له ُمثُل. وقد رأى بارمنيدس يف ذلك برهاناً 

.[2[ عىل أنَّ سقراط الشاب كان متأثِّراً بالرأي العام، ومل يكن قادراً عىل التفكي املستقْلّ

اً عن عامل املحسوسات، وهي  ومن اإلشكاالت أيضاً: افرتاض الصور مفصولة فصالً تامَّ

متعالية عن العامل األريضِّ باألساس، ولكلِّ مثال وجود قائم بذاته، بحيث ال ميكن أن تتَّصل 

يف ما بينها وال ميكن أن تتَّصل باألشياء األخرى. لكنَّ هذا االفرتاض للنظريَّة خطي، ألنَّ 

اإلنسان حينئٍذ ال ميكنه معرفة عامل املُثُل هذا، وال معرفة الحقائق املتَّصلة به، كالجامل 

ات، وال أيَّة فكرة من األفكار العقليَّة التي يحسبها قامئة يف ذاتها. ات والعدالة بالذَّ بالذَّ

انفصال عامل املحسوسات عن العامل الُعلويِّ بحيث يرتتَّب عليه أنَّ  وقد يُفرض أيضاً 

اإلله لن يعرف شيئاً عن العامل اإلنساينِّ، وأنَّ العامل اإلنساينَّ لن يعرف شيئاً عن اإلله والعامل 

 .[3[ الُعلوْيّ

كاً بنظريَّته عىل اعتبار أنَّ إنكار املُثُل تنجم  ، ظلَّ متمسِّ ولكنَّ أفالطون، رغم كلِّ ما مرَّ

عنه مشاكل أكرث من إثباته.

]1]- راجع: شمس الدين، املصدر نفسه، ص74 )الهامش رقم 1(.

]2]- راجع: سكيبك، غنار وغيلجي نلز، تاريخ الفكر الغريب من اليونانيَّة القدمية إىل القرن العرشين، ت: حيدر حاج إسامعيل، 

بيوت، املنظَّمة العربيَّة للرتجمة، 2012، ط 1، ص120–119.

]3]- راجع: شمس الدين، أفالطون سيته وفلسفته، مصدر سابق، ص78.
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الشباب  مرحلتَْي  بني  املُثُل  عن  أفالطون  طرح  اختالف  هو  إليه  اإلشارة  تجدر  ومامَّ 

والنضج. ففي مرحلة الشباب كان متأثِّراً أكرث بأستاذه سقراط، وقد كان خاللها يهتمُّ بالبحث 

يف القضايا األخالقيَّة والجامليَّة. من هنا، كان املثال عنده هو اليشء يف ذاته. ولكنَّه يف 

مرحلة النضج -كام يظهر يف محاوراته األخية- صارت املثل عنده هي األشكال املعقولة، 

أي األعداد والحقائق الرياضيَّة]1].

اإلله وعالم الُمُثل:
ال بدَّ من القول أنَّ تصوُّر أفالطون للكون قد ارتبط لديه بتصوُّره لأللوهيَّة. وهذا ما ميكن 

الباحثني  بعض  أنَّ  ورغم  »طياموس«.  محاورة  وهي  محاوراته  أهم  إحدى  يف  يتَّضح  أن 

وضعها يف خانة األسطورة، وهي بهذا االعتبار ال تعود تعربِّ عن آراء أفالطون الفلسفيَّة بشكل 

صحيح. إالَّ أنَّ البعض اآلخر رأى فيها تفسياً لبعض آرائه يف محاوراته األخرى، مامَّ جعله 

رها ويعتربها أساسيَّة يف إكامل لوحة أفالطون الفلسفيَّة. يقدِّ

أفالطون مل  فكر  اً يف  هامَّ نجد جانباً  التدقيق يف محاورة »طياموس« سيجعلنا   ولكن 

ة بالعامل  مه يف أيٍّ من محاوراته األخرى. فقد عالج يف هذه املحاورة املشكالت الخاصَّ يقدِّ

الطبيعيِّ ووجود هذا العامل، وتعرَّض فيها أيضاً ملسألة موِجد هذا العامل وكيفيَّة وجوده. وقد 

. وقد يكون سبب اختياره  قام مبعالجة هذه املوضوعات واإلجابة عنها بأسلوب قصصٍّ

لهذا األسلوب للتدليل عىل أنَّ العامل املحسوس ال يوضع ويحرص يف قضايا رضوريَّة، إذ 

ليس أمام العقل البرشيِّ يف   موضوعات كهذا إالَّ الظنُّ والتشبيه. هذا عدا عن أنَّ أفالطون 

ليقرِّب  التي يخرتعها  والتشبيهات  باألساطي  بهذا األسلوب امليلء  بشكل عامٍّ  كان مغرماً 

قها]2]. وهو ما جعله يصوغ أهمَّ وأشهر نظريَّة لديه وهي نظريَّة امُلثُل  الفكرة أحياناً أو ليعمِّ

عىل هيئة مثال أو تشبيه انطلق منه من خالل طرحه لنموذج الكهف ومحتوياته واالنعكاسات 

قة خارجه. ث فيه بسبب املوجودات املتحقِّ التي تحدَّ

حريٌّ القول أنَّ الكون لدى أفالطون كاليشء املدرَك متاماً، فهو ميتلك العلَّة والنفس، 

]1]- راجع: حامد الشني، الفلسفة املثاليَّة، مصدر سابق، ص327 – 328.

]2]- راجع: النشار، مصطفى حسن: فكرة األلوهيَّة عند أفالطون، وأثرها يف الفلسفة اإلسالميَّة والغربيَّة، القاهرة، مكتبة مدبويل، 

ط 2، ص128 – 127.



189 أفالطون: من الُمُثل إلى المعرفة

. فنفس العامل  إذ إنَّ العمل األول للصانع يف خلقه للعامل هو خلق النفس كمبدأ لحياة الكلِّ

دة.  يجب أن تكون ذات وحدة ذاتيَّة، تتمثَّل حركتها ووعيها يف صورتها ذات القدرة املحدَّ

املتناقضة  الكيفيَّات  تلك  متتلك  وهي  املحسوس.  واليشء  املثال  بني  تربط  التي  وهي 

واألشياء  املثال  بني  تربط  املدعاة  النفس  هذه  كون  أّن  يبقى  طبعاً  والغييَّة]1].  كالذاتيَّة 

املحسوسة يحتاج إىل دليل. بل إنَّ وجود هذه النفس بحد ذاتها يحتاج إىل دليل مقنع حتى 

ميكن السي فيه ومبرتتباته. وسيتبني معنا بعد قليل أحد التوجيهات املطروحة لها.

ففي  الصانع.  فكرة  فيها  تظهر  التي  الوحيدة  املحاورة  هي  ليست  طياموس  ومحاورة 

األعامل،  لكلِّ  واألب  )املخرتع(  بالصانع  اإلله  يصف  طياموس  يف  نجده  الذي  الوقت 

السامء«. ويف  و»صانع  اإلحساسات«  »صانع  ث عن:  يتحدَّ الجمهوريَّة  محاورة  نجده يف 

إيجاد  إليه  يُعزى  الذي  الصانع  ذلك  ميله إىل وجود  يربز  تساؤالً  يطرح  نجده  السفسطايئِّ 

األشياء. وهو صانع أو مخرتع إلهيٌّ مقدَّس. ويف السيايسِّ نجد أنَّ العامل الذي وجد يف آن 

دة لصانعها.  سة تستقبل الحياة املنعشة والخلود من يد متجدِّ واحد بواسطة قوَّة خارجيَّة مقدَّ

ويف فيليبوس نجد إشارة أيضاً]2].

ميزة  ولكنَّ  محاوراته،  من  العديد  يف  مدوَّن  الكون  لصانع  أفالطون  تصوُّر  أنَّ  والواقع 

محاورة طياموس أنَّها ضمَّت تصوُّره حول الكون وفلسفته الكونيَّة. وميكن القول أنَّ أهمَّ ما 

ورد يف طياموس هو إدخال فكرة اإلله الصانع الذي صنع هذا الكون وصنع له نفساً كونيَّة 

مدبِّرة. فجاء فيها بازدواج يف فكرته عن النفس الكونيَّة األوليَّة التي هي العلَّة يف حركة الكون 

بإله متعال وآخر مباطن للكون.  ين لفلسفته يقول  ونظامه، األمر الذي جعل بعض املفرسِّ

ولكن األرجح أن أفالطون مل يقصد هذا التفسي، فال داعم لهذا التوجيه يف أيٍّ من محاوراته 

األخرى. ولكن كالمه املتكرِّر عن النفس الكونيَّة يؤكِّد عىل تبنِّيه لوجودها مع بقاء طبيعة 

الهويَّة بينهام وبني اإلله الصانع موضع تساؤل عند الباحثني يف فلسفته]3].

ولعلَّ أصوب ما يُقال حول طبيعة الهويَّة هذه أنَّ اإلله الصانع وتلك النفس الكونيَّة التي 

]1]- راجع: النشار، املصدر نفسه، ص129 – 128.

]2]- راجع: النشار، املصدر نفسه، ص129.

]3]- راجع: النشار، فكرة األلوهيَّة عند أفالطون، مصدر سابق، ص135 – 134.
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إىل  إشارة  من  أكرث  ليس  بينهام  التمييز  وأنَّ  واحد،  عديدة هام يشء  محاورات  ذكرها يف 

املظاهر املتنوِّعة لنشاط اإلله ذاته]1].

ويذهب أفالطون يف محاورة طياموس أيضاً إىل أنَّ الله )الصانع( يشكِّل األشياء يف هذا 

يَّة فحسب،  العامل عىل غرار املُثُل. وهذا يعني أنَّ املُثُل توجد مبعزل ال عن األشياء الحسِّ

بل أيضاً مبعزل عن الله، وهي تُعترب نوذجه، وكأنَّها أمور معلَّقة يف الهواء إن صحَّ التعبي]2]. 

فالله قد شكَّل موضوعات العامل عىل غرار املُثُل بوصفها العلَّة النموذجيَّة.

ما  ولكن  املعقولة.  الصور  عامل  إىل  باإلضافة  إله  وجود  رأى  أفالطون  فإنَّ  وبالتايل، 

الحاجة إىل الصور املعقولة مع كون اإلله مبقدوره القيام مبا أسند إىل هذه الصور من مهاْمّ؟

 ال توجد لديه إجابة عن ذلك. ولكن أرسطو أوضح بعد ذلك السبب، وهو أن الصور 

ات التي تبدأ يف موضع آخر. أي هي  ليست مصدر التغيي، وكلُّ ما تقوم به هو تنظيم التغيُّ

ال للتغيي  الة، ومن ثمَّ ينبغي البحث يف موضع آخر عن املصدر الفعَّ معايي وليست أشياء فعَّ

والحركة والحياة  يف العامل. وهو يشي بذلك إىل اإلله]3].

ولكن بعض الباحثني يذهب إىل وجود بعض القرائن التي ميكن تؤرشِّ إىل كون الفصل 

بني الصانع واملُثُل يُعُد أسطورة. فهناك عالقة بينهام، ولكن ما هي؟

ة.  َّاح ميل أفالطون إىل وجود آلهة عدَّ ميكن أن يستفاد من طياموس ومن تحليالت الرشُّ

ولكن ما هي العالقة بني هذه اآللهة، وأين موقع املُثُل من هذا التفسي؟

يف الخالصة، يستحيل إيجاد حلٍّ متامسك من نصوص أفالطون. ففي مواضع كثية ال 

يتميَّز الصانع إالَّ بصعوبة عن مثال الخي، ويف مواضع أخرى يبدو مثال الخي أسمى من 

له وعن االقتداء به يف أفعاله، هذا غي ما ميكن أن تخرج  اإلله نفسه الذي ال ينقطع عن تأمُّ

به من تصوُّرات لإلله واملبدأ بحدِّ ذاته]4].

]1]- راجع: النشار، املصدر نفسه، ص135.

]2]- راجع: كوبلستون، فردريك: تاريخ الفلسفة )املجلَّد األوَّل اليونان وروما(، ت: إمام عبد الفتاح إمام، القاهرة، املجلس 

األعىل للثقافة، 2002، ط 1، ص243.

]3]- راجع: النشار، فكرة األلوهيَّة عند أفالطون، مصدر سابق، ص137.

]4]- راجع: النشار، املصدر نفسه، ص139 – 138.
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ولهذا، بالنَّظر إىل نصوص أخرى ألفالطون، سنجده يرتدَّد يف حسم اإلجابة عىل سؤال: 

من أين أتت املُثُل وكيف وجدت؟. فهو تارة يعتربها قدمية أزليَّة، وبالتايل غي مخلوقة، كام 

يظهر يف محاورة طياموس، وتارة يقول عنها إنَّها مخلوقة، وإنَّ اإلله قد صنعها كام جاء يف 

نصوص الجمهوريَّة]1]. 

ا مسألة الصانع بحدِّ ذاته، فستجد ما يربِّر الظنَّ بأنَّ ذلك الصانع الذي ورد ذكره يف  أمَّ

مسألة  عىل  التشديد  يف  املبالغة  ينبغي  ال  وأنَّه  فحسب،  افرتاض  هو  طياموس  محاورة 

األلوهيَّة عند أفالطون]2]. ولكن، مع ذلك، يُحتمل أن يكون اإلله عنده رمزاً لعمل العقل يف 

الكون. وهذا ما يجعل التأمُّل يف عباراته يفيض بنا إىل أكرث من احتامل. فهو يقول يف رسالته 

السادسة سائالً أصدقاءه أن يقسموا قسم الوالء »باسم الله الذي هو ربَّان كلِّ يشء موجود 

اآلن وسيوجد، وبوالد هذا الربَّان وعلَّته«!! وبالتايل، إذا كان الربَّان هو الصانع، فإنَّ األب 

ال ميكن أن يكون هو الصانع أيضاً، بل البد أن يكون هو الواحد. والواحد هو مبدأ أفالطون 

النهايئ ومصدر عامل املُثُل. وهذا الواحد يعلو عىل املحموالت البرشيَّة ويجاوزها]3].

انعكاساً  إالَّ  يكن  واإلله يف طياموس مل  للعامل  األفالطوينَّ  التصوُّر  أنَّ  يبدو  هنا،  من 

لزيارته ملرص القدمية. فهي ليست من وحي عقل يوناينٍّ رصف، بل فيها آثار رشقيَّة. وهذا ما 

يجعل مبحث األلوهيَّة عند أفالطون بالنظر إىل طياموس وغيه، نقطة التقاء العقل اليوناينِّ 

مع املرشب الصويفِّ املتأثِّر بالحضارة الرشقيَّة القدمية]4]. 

الكهف األفالطوين
ميكن أن نجد هذه النظريَّة بصورتها التفصيليَّة يف محاورة سقراط وكلوكون يف الكتاب 

السابع من جمهوريَّة أفالطون، حيث يقول سقراط لتلميذه: »دعني اآلن، أبنيِّ إىل أيِّ مدى 

تكون طبيعتنا متنوِّرة أو مظلمة]5]«. هذا يعني أنَّ أفالطون يعترب نظريَّته هذه مدخاًل رئيسيَّاً لفهم 

]1]- راجع: حامد الشني، الفلسفة املثاليَّة، مصدر سابق، ص328.

]2]- راجع: كوبلستون، تاريخ الفلسفة، ج1، مصدر سابق، ص247.

]3]- راجع: كوبلستون، املصدر نفسه، ص255 – 266.

]4]- راجع: النشار، فكرة األلوهيَّة عند أفالطون، مصدر سابق، ص141–142.

]5]- أفالطون، املحاورات الكاملة، الجمهوريَّة، ج 1، الكتاب السابع، ص319.



نقد الحضارة الغربّية )7( )تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م(192

عالقتنا بالوجود من حولنا، واألهمُّ بطبيعة معرفتنا نفسها. فقبل الدخول يف أيِّ تنظي فلسفيٍّ 

وطبيعة وجودنا،  ذواتنا  التأمُّل يف  أفالطون عىل  يحثُّنا  العلم،  تفسي  الوجود وحول  حول 

د  وهل هذا الوجود اإلنساينُّ متنوِّر أو مظلم. وبحسب النتيجة التي نصل إليها سننطلق لنحدِّ

موقفنا من العامل والوجود وباقي األشياء.

الً وضعيَّة املخلوق البرشيِّ الذي أُسِكن الكهف مذ أت  يكمل أفالطون بعد ذلك مفصِّ

إىل هذا العامل. والكهف الذي يصفه يف هذه املحاورة هو إشارة رمزيَّة إىل الظلامت التي 

يقبع فيها اإلنسان وتحجبه عن رؤية أصول األشياء وحقائقها األساسيَّة.

هذا الكهف الذي أُسِكن فيه البرش هو تحت األرض، له ممرٌّ طويل مفتوح باتِّجاه النور 

وقُيِّدت  طفولتهم،  منذ  املكان  هذا  يف  البرش  هؤالء  ُوجد  لقد  الكهف.  داخليَّة  وباتِّساع 

سيقانهم وأعناقهم، وال ميكنهم أن يتحرَّكوا أو يروا إالَّ ما هو أمامهم فقط. ألنَّ السالسل 

منعتهم من إدارة رؤوسهم. كذلك، هنالك فوقهم وخلفهم نار متأجِّجة من مسافة، ويوجد 

بني النار والسجناء طريق مرتفع. وإذا نظرت سوف ترى حائطاً منخفضاً عىل طول الطريق، 

كالرشيط املنخيلِّ الذي يضعه أمامهم ال عرب الدمى املتحرِّكة الذين يعرضون الدمى فوقه. 

األوعية  أنواع  كلَّ  يحملون  عليه،  ين  مارِّ املنخفض هذا سرتى رجاالً  الحائط  وعىل طول 

عة التي تظهر  والتامثيل وأشكال الحيوانات املصنوعة من الخشب والحجر واملوادِّ املتنوِّ

فوق الحائط.

وبالعودة إىل البرش، سجناء هذا الكهف، ما الذي يرونه؟ فهؤالء لن يروا إالَّ الظالل التي 

ترميها النار عىل الجهة املقابلة لحائط الكهف. لن يروا إالَّ ظالل األغراض املحمولة. وهذا 

الحائط املواجه  الظالل والصور املطبوعة عىل  الحقيقة عندهم لن تكون سوى  أنَّ  يعني 

لهم]1].

إنَّ كون الكهف هو املكان الذي ُولد فيه هؤالء البرش، وكون هذه الظالل هي ما نشأوا 

عىل رؤيته والتعامل معه، فهذا سيجعلهم ال يتقبَّلون ُمنشئ هذه الظالل، وسيحصل لديهم 

مون أنَّ الظالل التي كانوا يتعاملون معها هي الحقُّ بذاته، ال ما ظهر لهم  ارتباك كبي، وسيتوهَّ

]1]- راجع: أفالطون، املحاورات الكاملة، الجمهوريَّة، مصدر سابق، ص319 -320.
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]1]. بل إنَّ هؤالء، إذا ما أُفِسح لهم املجال للدوران باتجاه النور والحقائق  اآلن عىل أنَّه الحْقّ

نفسها، ستؤملهم أعينهم، وستجعلهم مييلون مرَّة أخرى نحو الظالل كون نيلها أكرث راحة 

لهم. ولهذا، هم يحتاجون إىل االعتياد عىل مشاهد العامل الُعلويِّ تدريجيَّاً، ألنَّهم يف البداية 

كانوا يجدون الظالل أفضل، ومن بعدها عليهم االعتياد عىل األهداف األساسيَّة التي تشكِّل 

هذه الظالل، ومن بعدها عليهم أن يعتادوا عىل النظر إىل النور املشعِّ الذي شكَّل لهم هذه 

الظالل، وأنار لهم هذه الظالل]2].

بل ميكنهم أن يصلوا إىل درجة كلام تذكَّروا مسكنهم القديم، وحكمة الكهف ورفاقهم 

السجناء، سيهنِّئون أنفسهم عىل التغيي، وسيشفقون عىل من اليزال عالقاً يف ذلك املكان 

املظلم]3].

بعد ذلك، يرصِّح أفالطون بأنَّ كلَّ ما تمَّ ذكره حول الكهف وأهل عامل الظالل وعامل 

الحقائق واألنوار كان استعارات ورموزاً لنفهم كيف تجري األمور حقيقة بني عاملنا والعامل 

اآلخر.

ِّ الذي نعيش فيه. بينام  فالكهف الذي يتمثَّل عىل شكل سجن، هو عامل البرص الحيسِّ

للرؤية  أنَّ هذه اإلرجاعات هي طبقاً  الشمس. وميكن مالحظة  قوة  ترمز إىل  قد  النار  نور 

األفالطونيَّة التي كانت تفرسِّ العامل عىل هذا النحو. ولهذا نجد مثالً أنَّ للشمس، التي هي 

ة يف الفكر اإلغريقيِّ القديم، عىل اختالف تقييمهم لها من حقبة  مصدر النور، مكانة خاصَّ

إىل أخرى، ومن فيلسوف إىل آخر.

ا الرحلة إىل أعىل بعيداً عن كهف الظالل لالطِّالع عىل الحقائق واألهداف بأنفسها  أمَّ

 ، . ويف نظام املعرفة هذا، يكون مثال الخي هو آخر الكلِّ فهي معراج الروح يف العامل العقيْلّ

الفاعل العامليَّ لكلِّ األشياء الجميلة. والذي يعمل بعقالنيَّة يركِّز عينيه عىل  ويكون أيضاً 

هذه األمور]4].

]1]- راجع: أفالطون، املصدر نفسه، ص320.

]2]- م.ن، ص321.

]3]- م.ن، ص322.

]4]- م.ن، ص323.
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ا ذات اليشء، الذي يُرى،  كذلك ميكن إضافة: أنَّ مثال رؤية الشمس تعني املعرفة. أمَّ

ا األلوان واألشكال فرتمز إىل كيفيَّات األشياء  فيمز إىل جوهر اليشء أو الجوهر بحدِّ ذاته. أمَّ

يرمز  الشمس  إىل  والنظر  األسمى.  الخي  مثال  إىل  فرتمز  الشمس  ا صورة  أمَّ وخصائصها. 

ا الكهف يف ظرف وجود اإلنسان فيه  إىل موقف اإلنسان من املعرفة ويرمز إىل اليقني. أمَّ

فيمز أيضاً إىل الحالة املعرفيَّة التي يعيشها بعض الناس يف هذا العامل. ومالحظة الكهف 

والشمس مع بعضهام مع بعض يشي إىل الطريق الذي تسلكه الروح من حالة سابقة إىل أن 

تبلغ الصدق والحقيقة والنور، وصوالً إىل قمة املعرفة الفلسفيَّة التي تعني بها مثال الخي. 

ة التي ميكن أن يكابدها اإلنسان للخروج  وصورة الكهف هي خي معني للرتميز إىل املشقَّ

من حالة الظالم. لذا فإنَّ وجود اإلنسان يف الكهف هو وجود لإلنسان بني الظالل واألشباح 

وما يف ذلك من هوان ومذلَّة]1].

ولكن، كيف ينظر فيلسوف كأرسطو إىل نظريَّة املُثُل عند أفالطون والتي مهَّد لها من 

خالل نظريَّة الكهف؟ 

يف مقاربة أرسطو األنطولوجيَّة سنجد موقفه أقرب إىل األرض يف قبال أفالطون الذي 

األسايسَّ  الحامل  أفالطون  يعتربه  )الذي  الجوهر  أنَّ  يعترب  فهو  الُعلويَّة.  العوامل  إىل  مييل 

للخصائص( ليس مثاالً مجرَّداً، بل فرد ملموس، كاإلنسان املعني مثالً، أو الحصان املعني.

أو  أن يكون جوهراً  كالجامل مثالً ميكن  أنَّ شيئاً  ينكر أرسطو  امليتافيزيقيِّ  البعد  ويف 

مثاالً، وهو يزدري فكرة وجود مثال للخي أو ما ميكن تسميته بالخي املطلق. فالخي عنده 

إنَّ نقطة  ة.  ة خاصَّ د أو يتعنيَّ يف أشياء خيِّ بدَّ من أن يتجسَّ إنَّه يشء ال  مفارقاً.  ليس شيئاً 

االنطالق عنده هي النظر إىل األشياء اليوميَّة يف العامل الذي يحيط بنا]2]. بينام طرح أفالطون 

نظريَّته يف الكهف واألشباح التي فيه ليأخذنا يف رحلة بعيدة إىل عامل املُثُل والخي املطلق 

الذي يشكِّل مبدأ كلِّ ما هو موجود من حولنا.

وبني  معرفيَّاً،  نيلها  وكيفيَّة  األشياء  إىل  النظر  يف  األرسطيِّ  املعيار  بني  االختالف  هذا 

]1]- راجع: النشار، فكرة األلوهيَّة عند أفالطون، مصدر سابق، ص175.

]2]- راجع: كوتنغاهم، جون: العقالنيَّة، ترجمة محمود منقذ الهاشمي، حلب، مركز اإلناء الحضاري، 1997، ط 1، ص38–

.37
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بعدهام  الفلسفيَّة  النقاشات  رُحى  دارت  ولهذا  عابراً.  وال  بسيطاً  ليس  األفالطوينَّ  املعيار 

وإىل اآلن حول كيفيَّة التعامل مع العامل، وكيف ننطلق منه لتشكيل املعرفة. ومن املعلوم أنَّ 

املعيار األفالطوينَّ تعرَّض لكثي من االنتقادات، ولعلَّ من أبرزها استغراق أفالطون وتركيزه 

املعيار  الُعلويَّة هي  املُثُل  تكون  بحيث  )التي سنتناولها الحقاً(،  الهابط  الجدل  لعبة  عىل 

لحياتنا األرضيَّة )واملعياريَّة هنا تشمل حيثيَّتْي: ما ينبغي أن يكون، وما هو كائن(. 

: نظريَّة املُثُل يف بُعدها األنطولوجْيّ

جدير القول أنَّ نظريَّة املُثُل ميكن تأويلها بشكل ينسجم مع العقائد األنطولوجيَّة للحقبة 

الكوزمولوجيَّة]1]، مامَّ يؤدِّي إىل السؤال: ما املوجود؟ وقد أجاب بعضهم بالقول أنَّ ما يوجد 

هو أشياء جوهريَّة معيَّنة. وآخرون، ومنهم فيثاغوراس، قالوا إنَّ ما يوجد هو البنية أو الشكل. 

ويف مجال هذا التأويل، قال أفالطون إنَّ املُثُل العليا هي الحقيقة األوليَّة )الجوهر]2](. 

وتُعربِّ أسطورة الكهف أصدق تعبي عن املقولة الرئيسيَّة يف نظريَّة املعرفة عند أفالطون، 

حيث تسي األنطولوجيا إىل جانب اإلبستمولوجيا لتصل بك إىل الخامتة املرجوَّة. فمثال 

وهذا  للمعرفة.  الحقيقيُّ  املوضوع  هو  األسطورة،  يف  الشمس  نور  يقابله  الذي  الخي، 

. وكام هو معلوم، فإنَّ الثبات يُعترَب رشطاً رئيسيَّاً لقيام  املوضوع، أي الخي، هو ثابت ال يتغيَّ

معرفة حقيقيَّة عند أفالطون. ولهذا سنجده يقول يف محاورة ألفيلفس بأنَّ الرسوخ أو اليقني، 

والنَّقاء والحقيقة، إما أن نجدها يف الكائنات الدامئة الوجود والتي هي ثابتة يف وجودها من 

ا أن نجد  دون تحوُّل، وهذه الكائنات ال تحوي اختالطاً، وهي خالصة من أي امتزاج؛ وإمَّ

ا الكائنات األخرى  اليقني والنقاء يف ما جانس الكائنات الدامئة الوجود أعظم مجانسة. وأمَّ

ها ثانوية ودنيا]3]. فالبدَّ من أن نُعدَّ

بواسطة  معرفته  تتمُّ  أفالطون،  بحسب  الثابت؟  الوجود  هذا  معرفة  ميكننا  كيف  ولكن 

التذكُّر. فالنفس كانت قد نعمت برؤية كلِّ املُثُل املطلقة قبل أن تهبط إىل األرض وتحلَّ 

يناه  يف الجسد. لقد كنا يف ذلك العامل كاملني وأصفياء ال نحمل معنا ذلك الشبح الذي سمَّ

]1]- أي الحقبة التي بدأت فيها اهتاممات اإلنسان يف مجال الكونيَّات.

]2]- راجع: سكيبك، وغيلجي، تاريخ الفكر الغريب من اليونانيَّة القدمية إىل القرن العرشين، مصدر سابق، ص121.

]3]- شمس الدين، أفالطون سيته وفلسفته، مصدر سابق، ص58–59.
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بالجسد. ولكن بعدما   حللنا فيه نسينا كلَّ ما كنَّا نعرفه عن تلك الحياة النقيَّة والصافية. وهذا 

تحرير  بإمكانها  فالفلسفة  الستعادتها.  والدراسة  الفلسفيِّ  ل  التأمُّ إىل  محتاجني  يجعلنا  ما 

النفس من عوائق الجسد، وذلك من خالل عمليَّة بطيئة وشاقَّة يتمُّ فيها تحويل النفس من 

ة بحسب إفالطون]1]. الظلمة إىل النور، واالرتقاء بها نحو الحقيقة. وهذه هي الفلسفة الحقَّ

ما الذي يحصل بعد رحلة التذكُّر هذه؟ بعدها تدخل الروح عامل البقاء واألبديَّة والخلود 

والثبات. فقد التحقت بعشيتها، وستعيش معها إذا ما خلت إىل نفسها من دون أن يعطِّلها 

معطِّل أو يحول دونها حائل. وحينئٍذ ال تعود تسلك سبلها الخاطئة، فإنَّها إذا خالطت ما هو 

ى هذه الحالة لها بالحكمة]2]. ثابت كانت هي كذلك ثابتة. وتسمَّ

إذن، ميكن مالحظة كيف أن رحلة األنطولوجيا عند أفالطون تختلط باإلبستمولوجيا. 

قها وخصائصها  فأنت ال تشاهد يف ما يعرضه حديثاً عن الروح، وال عن املعرفة وكيفيَّة تحقُّ

فحسب. بل هو يأخذك أيضاً يف رحلة من عامل األجساد إىل عامل الثبات ليبنيِّ لك مترُحالت 

الروح اإلنسانيَّة حينام كانت يف عامل البقاء، ثمَّ هبوطها إىل عامل األجساد، ومن ثمَّ عروجها 

الثابتة والحقيقيَّة. وألنَّ  بالحكمة واملعرفة  قها  الباقيات وتحقُّ الفلسفة ملجانسة  من خالل 

الدمج بني البعدين أسايسٌّ يف طرحه، ستجده يكمل ليقول حول من يستطيع الوصول إىل 

هذه املعرفة، بأن ليس باستطاعة كلِّ النفوس أن تنعم بنعمة التذكُّر.

هذه  عىل  وقعت  النفوس  فبعض  الجميع.  عىل  سهالً  ليس  األمر  هذا  أنَّ  يف  ريب  ال 

األرض فأصيبت بالتعاسة وانقادت للظلم. وبالتايل، ال يبقى سوى عدد قليل من النفوس 

هو الذي سعد بنعمة التذكُّر]3].

أنطولوجيَّة  رحلة  يف  أيضاً  معه  تبحر  أنت  ألفالطون  املعرفة  نظريَّة  قراءة  خالل  إذن، 

تفصيليَّة يتعلَّق قسم منها بطبيعة عامل املحسوسات، ويتعلَّق قسم منها باإلنسان ذاته كموجود 

داً أن  ، ثمَّ هو يحاول مجدَّ ، ثمَّ بعامل أريضٍّ ذي بعدين، وهو إنسان ارتبط سابقاً بعامل ُعلويٍّ

ه  بُعدها املعريفِّ كونها متدُّ ة والثمينة يف  الُعلويِّ املهمَّ العامل  من مكتنزات  يستعيد بعضاً 

]1]- شمس الدين، املصدر نفسه، ص60-59.

]2]- م.ن، ص61.

]3]- راجع: شمس الدين، أفالطون سيته وفلسفته، مصدر سابق، ص62-61.
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بالثَّبات والدميومة والشموليَّة. ويف الكالم عن عامل املُثُل األفالطوينِّ، أيضاً يظهر لنا البُعد 

، وال يخفى عىل الجميع وثاقة االرتباط بني عامل املُثُل ونظريَّة املعرفة كون  اإلبستيمولوجيِّ

س عىل األوىل. الثانية تتأسَّ

ة الُمُثل مصادر نظريَّ
إن سألت أيَّ ملمٍّ ولو بشكل يسي بالفلسفة حول نظريَّة املُثُل، فسيجيبك بأنَّها أهمُّ ما 

اشتهر بها الفيلسوف اليوناينِّ أفالطون. وبالتايل، أينام ذكرت اسمه فإنَّ أوَّل ما سيأيت عىل 

اته، وأنَّه هو من أبدعها أو جاء بها. البال نظريَّته الشهية هذه. وهذا يعني أنَّها من مختصَّ

ولكن بعض الباحثني قد ال يوافقون عىل هذا الكالم. فهناك من ذهب إىل أنَّ هذه النظريَّة تنسب 

إىل سقراط كام قد يظهر من محاورات الفرتة الوسطى ألفالطون، إضافة إىل بعض اإلشارات من 

ة واملتميِّزة]1].  املحاورات املبكرة. وقد يدعم ذلك غياب هذه النظريَّة عن محاوراته املهمَّ

كان  ثمَّ   ومن  املعقولة.  واملفاهيم  الصور  دعامة  عىل  قامئاً  كان  السقراطيُّ  فالفكر 

كانت  كيف  نجد  هنا،  ومن  بكامله.  األفالطوينِّ  املنظور  أساس  هو  السقراطيِّ  الفكر  هذا 

املحاورات  كلِّ  يف  راسخة  كانت  هي  بل  املُثُل،  فكرة  تحوي  األفالطونيَّة  املحاورات 

املتأخِّرة كام يف املحاورات املبكرة. 

وطبقاً لهذا االتِّجاه فهل كان ألفالطون نظريَّة يف املُثُل؟ الجواب: كال. فـ »ُمثُل أفالطون«، 

بحسب هذه النظريَّة، تصبح مجرَّد استيعاب للمفهوم السقراطيِّ للصور املعقولة، وكلُّ ما 

كان يحاول فعله طوال حياته هو تجربة عمل مقاربات وصياغات لها علَّها تلقي الضوء عىل 

دة من عامل املعقول]2].  مسألة موقف موجودات عامل املحسوس املتعدِّ

ا عقيدة التذكُّر، فسواء نسبت إىل سقراط أم ألفالطون، فإنَّها تبقى تعبياً أسطورياً رائعاً  أمَّ

عن البصية القائلة بأنَّ كلَّ فهم هو ازدهار للعقل. فاملغزى الذي هو لبُّ عقيدة التذكُّر هو 

أولويَّة الصور املعقولة للفهم]3].

]1]- راجع: خشبة، داود روفائيل، أفالطون قراءة جديدة، القاهرة، املركز القومي للرتجمة، 2012، ط 1، ص33.

]2]- راجع: خشبة، أفالطون قراءة جديدة، القاهرة، مصدر سابق، ص34.

]3]- راجع: خشبة، املصدر نفسه، ص39.
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عىل كلِّ حال، الكالم السابق يبقى موقفاً نقديَّاً قابالً للنقاش حول: إىل من يعود الفضل 

يف ابتكار نظريَّة املُثُل، ولكن يبقى أنَّ املسلَّم به هو تأثُّر أفالطون يف طرحه لهذه النظريَّة 

مبن سبقوه ومن تتلمذ عىل أيديهم، ومنهم الفيلسوف العظيم سقراط.

البحث عنها جديداً. ولهذا، طاملا طُرح هذا  هذه األصالة يف األفكار من عدمها ليس 

، أم أنَّه مؤرِّخ يف الفلسفة؟ السؤال: هل أفالطون فيلسوف صاحب مذهب ابتكاريٍّ

يرى البعض أنَّ دور أفالطون انحرص يف إتحافنا بأفكار من سبقه، وهو قد خدمنا بذلك 

كونه دوَّنها لنا، فلم تذهب هباًء يف مجاهل التاريخ، خصوصاً الرتاث املتعلِّق بالفيلسوف 

سقراط. واألفكار التي نقلها إلينا بدقَّة هي تلك املتعلِّقة مبفهوم العلم، واملوقف من املعرفة 

األمانة  من  بيشء  ينقل  أن  استطاع  لقد  والثَّبات.  والتغيُّ  والوحدة  الكرثة  ومسألة  يَّة،  الحسِّ

القديم املتمثِّلة يف أديانها، وتطوُّر هذه  والدقَّة جوهر املذاهب املثاليَّة يف حكمة الرشق 

املذاهب عرب املدرسة اإليليَّة انطالقاً من زينوفون وفيثاغوراس وبارمنيدس وبروتاغوراس 

ة فهو املتعلِّق  ا الجانب الذي يرجِّح بعض الباحثني أنَّه وضع فيه بصمته الخاصَّ وسقراط. أمَّ

بالفلسفة السياسيَّة، ونجده يف »محاورة الجمهوريَّة« وكتاب »القوانني« الذي تركه بعد وفاته 

من دون مراجعة عىل ما يبدو]1].

املتعلِّقة  كتاباته  أهمِّ  يف  خصوصاً  مؤرِّخاً  أفالطون  يعترب  الذي  الرأي  إىل  ملنا  وسواء 

باملُثُل واملعرفة، أم قلنا إنَّه أبدعها من دون أن يكون قد قطع مع تراث من سبقه، يبقى هو 

. أحد أعظم الفالسفة الذين تركوا أثراً خالداً يف تاريخ الفكر البرشْيّ

من جهة ثانية، وبحسب أرسطو، تأثَّر أفالطون أوالً يف نظريَّته هذه بهرقليطس وبارمنيدس، 

أتباع  أحد  »أقراطيلوس«  يد  عىل  صغره  يف  درس  فقد  بسقراط.  وأخياً  وبالفيثاغوريني، 

التَّلَمذة.  بهذه  بارز  بشكل  تتأثَّر  الفكريِّ  تأسيسه  بدايات  يجعل  مامَّ  الهيقليطي،  املذهب 

الهيقليطيَّة يف  للمدرسة  واملتتبِّع ألفكاره  يف مراحل حياته املختلفة سيكتشف إخالصه 

نواٍح عديدة. وما تسلَّل منها إىل مذهبه يف املعرفة هو القول بالتغيُّ الدائم لألشياء، وبالتايل 

البدَّ من أن يكون وراء التغيُّ يشء ثابت غي قابل للتغيي. ومن األمور التي تأثَّر بها أيضاً 

]1]- راجع: حامد الشني، الفلسفة املثاليَّة، مصدر سابق، ص322–324.
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يَّة هي معرفة ال ميكن التعويل عليها، وبأنَّ  من خالل هذه املدرسة القول بأنَّ املعرفة الحسِّ

املعرفة الحقيقيَّة هي املعرفة العقليَّة.

ا تأثر أفالطون ببارمنيدس فهو يف رؤيته أنَّ التغيُّ املطلق ال ميكن إالَّ أن يكون وهامً،  أمَّ

قة يف الوجود تفرتض لها غاية هي  وأنَّه البدَّ من الوحدة إىل جانب الكرثة. فالكرثة املتحقِّ

هاً رياضيَّاً يقول بأنَّ األعداد واألشكال  الوحدة]1]. ويف ما يتعلَّق بالفيثاغوريَّة التي تتبنِّى توجُّ

الثابتة هي علل ومبادئ الوجود، فإنَّ هذا القول ساهم بعمق يف نشأة نظريَّة املُثُل وتكوينها. 

فهو شارك الفيثاغوريني بكون الرياضيَّات هي جوهر األشياء جميعها، وشاركهم يف النظرة 

. وال  املادِّْيّ الظالل  )املُثُل( وعامل  الفعيلِّ  الوجود  إىل عامل  وتقسيمه  الكون  إىل  الثنائيَّة 

يخفى أيضاً أنَّ مشاركته لهم طالت مسألة هجرة الروح وخلودها وبعض ما له عالقة بالتصوُّف 

الدينيِّ واألخالق النسكيَّة]2].

العامل  الثابتة، واحتقر  للبحث عن املاهيَّات  فقد مال  يد سقراط،  تتلمذه عىل  وبسبب 

املحسوس، وهذا ما جعله ينتهي إىل تجسيد املاهيَّات وتحويلها إىل جواهر عقليَّة منفصلة 

عن العامل املحسوس، واعتبارها مبادئ له]3].

ال  املعرفة  يف  نظريَّته  جعل  الذي  هو  العمريَّة،  مراحله  عرب  بهؤالء  أفالطون  تأثَّر  لقد 

تأخذ شكلها النهايئَّ خالل مرحلة واحدة فقط. ولهذا، عىل كلِّ باحث أن يجمع قطعها من 

محاوراته املختلفة التي كان يفصل بينها حقب زمنيَّة متثِّل أطوار تطوُّر الفكر األفالطويْنّ.

ة املعرفة عند أفالطون ثاني�ًا: نظريَّ
ميكن القول أنَّ أكرث ما يشتهر به أفالطون هو نظريَّته يف املعرفة. بحيث إنَّ كلَّ ما لديه 

تعتمد  والرتبية،  والفن  واألخالق  كالسياسة  أخرى،  مجاالت  أخرى يف  ونظريَّات  آراء  من 

ه  عليها. ومن هنا ميكن القول أيضاً بأنَّه إذا استطاع أحد هدم نظريَّته يف املعرفة فإنَّه سيوجِّ

. رضبة قاسية ملجمل بنيانه املعريفِّ والفكرْيّ

]1]- راجع: شمس الدين، أفالطون سيته وفلسفته، مصدر سابق، ص64-63.

]2]- راجع: سكيبك، وغيلجي، تاريخ الفكر الغريب مصدر سابق، ص116.

]3]- راجع: شمس الدين، أفالطون سيته وفلسفته، ص64-63.



نقد الحضارة الغربّية )7( )تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م(200

أنَّها  إالَّ  املعرفة،  يف  أفالطون  لنظريَّة  الكامل  فهمهم  بعدم  اعرتفوا  الكثيين  أنَّ  ورغم 

التأثُّر بها حتى  التاريخ، ومل يفلت من  تركت أثراً عميقاً عىل مجمل املسار الفلسفيِّ عرب 

م يف النهاية بعض التحفُّظات  بعض الفالسفة يف العصور الحديثة، هذا رغم أنَّه هو نفسه قدَّ

عليها]1].

وأناة  بصرب  بها  تتعقَّ أن  إىل  بحاجة  فأنت  املعرفة،  أفالطون يف  نظريَّة  تطلَّ عىل  وحتى 

يف مختلف آثاره. فهي ليست موجودة بشكل نسقيٍّ ومكتمل يف أيِّ محاورة من محاوراته. 

صت لدراسة مشكالت املعرفة، كانت نتيجتها  ولهذا ستجد أنَّ محاورة »تياتيتوس« التي خصِّ

هه فيها إىل دحض النظريَّات الزائفة عن املعرفة، ال تقديم رؤية متقنة  سلبيَّة، حيث كان توجُّ

الجانب اإليجايب يف رأيه حول نظرية املعرفة  أن نطل عىل  إليها. نعم ميكن  حول نظرته 

يف محاورته الجمهورية. وهذا ما يجعل املعالجة اإليجابيَّة لنظريَّة املعرفة تسبق املعالجة 

النقديَّة أو السلبيَّة، مبعنى أنَّ أفالطون، بحسب استقصاء تواريخ هذه املحاورات، قد أعطى 

، حيث أبرز  رأيه حول املعرفة أوَّالً، ومن ثمَّ يف مرحلة زمانيَّة تالية اشتغل عىل البعد النقديِّ

هات يف املعرفة]2]. رأيه يف ما يرفضه من نظريَّات أو توجُّ

ة سهلة أبداً، والسبب يف  إنَّ استعراض نظريَّة املعرفة عند أفالطون ونقدها ليست مهمَّ

ذلك يعود إىل صعوبة الفصل بني اإلبستمولوجيا واألنطولوجيا عنده، فموضوعاتهام كثياً 

ما تكون مندمجة يف معالجاته الفلسفيَّة]3]. رغم ذلك، فإنَّ تقدميه لبعض التحفُّظات عىل 

ة، وتجعل مداميكها يف مهبِّ االهتزاز بل  نظريَّته يف املعرفة يضعها يف دائرة التساؤل بشدَّ

. وسبب ذلك أنَّ صاحب النظريَّة نفسه  واالنهيار بسهولة بفعل رياح النقد الفلسفيِّ والفكرْيّ

بشكل  فيها  والناظر  العيوب.  أو  الشوائب  من  نظريَّته خالية  كانت  إذا  مامَّ  يقني  ليس عىل 

متكرِّر ستزيد قناعته بأنَّها ال تحوي أدلَّة شافية تسندها.

ومن الواضح، وبغضِّ النظر عن محاكمة أفالطون نفسه لنظريَّته، أنَّ هذا أبرز وأهمُّ ما 

م لك أفالطون، ت: إمام عبد الفتاح إمام، القاهرة، املجلس األعىل للثقافة،  ]1]- راجع: روبرسون، ديف وجروفز، جودي: أقدِّ

2001، ص65.

]2]- راجع: كوبلستون، تاريخ الفلسفة، مصدر سابق، ص213.

]3]- راجع: كوبلستون، املصدر نفسه، ص213–214.
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ميكن توجيهه لهذه النظريَّة. فأن ال تكون األدلَّة عليها قويَّة وكافية، هذا كاف يف عدم الركون 

إليها.

يه. أما وجود ثغرات أخرى فيها فهذا يعزِّز الحكم السابق ويقوِّ

�ة يَّ ة والظنِّ قيمة املعرفة احلسيَّ
يَّة بحسب أفالطون هو عامل متقلِّب ومضطرب، ما يكاد اليشء  عامل املدَركات الحسِّ

د حتى يتالىش مرَّة أخرى، وال يهتدي الفكر عند رجوعه إىل املدَركات  يظهر فيه بشكل محدَّ

يَّة إىل أيِّ قاعدة يعتمد عليها، فال يشء يعرف ألنَّه ال يشء يقبل التحديد]1]. الحسِّ

وهو يعترب أنَّ أول مراحل املعرفة هو اإلحساس. ولكنه ليس كلُّ املعرفة كام ذهب إىل 

ذلك هيقليطس وأتباعه. إنَّ اإلحساس ينظر يف األشياء املنقوصة للُمثُل، وطاملا ننظر يف 

موضوعات الحسِّ فنحن ال ننظر إالَّ يف خياالت األشياء أو ظاللها التي تتحرَّك يف حقيقة 

ميكن  أنَّه  إالَّ  املُثُل  معرفة  إىل  يقودنا  أن  ميكن  ال   ِّ الحيسِّ اإلدراك  عامل  أنَّ  ورغم  األمر. 

أنَّه ميكن االنتقال من  التذكُّر يرى  أن يكون هو بداية رحلة الصعود واالرتقاء. ومن خالل 

يَّة إىل املعرفة الحقيقيَّة]2].  املعرفة الحسِّ

الصاعد  الجدل  ِّ هو جزء من عمليَّة  الحيسِّ العامل  بأنَّ  القول  من ذلك، ميكن  انطالقاً 

والذي سيتبعه جدل هابط يف رحلة معرفيَّة ركنها األسايسُّ عند أفالطون هو التحقُّق باملُثُل 

ِّ هنا  لإلطاللة من خاللها عىل كلِّ يشء غيها. هذا مع التأكيد عىل أنَّ وظيفة البُعد الحيسِّ

مل تكن خلق معرفة حقيقيَّة جديدة، أو نقلك إىل معرفة حقيقيَّة جديدة. فاملعارف الحقيقيَّة 

، وقبل  الُعلويِّ العامل  موجودة يف نفس اإلنسان يف مرحلة سابقة، حينام كان اإلنسان يف 

 . نزوله إىل العامل املادِّْيّ

، فهو ليس ما تتوق إليه النفس بحسب أفالطون. فالظنُّ قد يكون  ا بالنسبة إىل الظنِّ أمَّ

]1]- راجع: رشاد، هاين محمد: الوجود والالَّوجود يف جدل أفالطون، اإلسكندريَّة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش، 2008، 

ط 1، ص52.

الجامعي  املكتب  اإلسكندريَّة،  مصدريَّة،  دراسة  أفالطون،  إىل  طاليس  من  اليونانيَّة  الفلسفة  مجدي:  كيالين،  راجع:   -[2[

الحديث، 2009، ص223 - 222.
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. ومع ذلك  صادقاً وقد يكون كاذباً. وهو ال يقوم عىل الربهان كام هو حال العلم الحقيقيِّ

فهو حركة يف النفس تدفعها إىل طلب العلم والتزوُّد باملعرفة.

الرياضيَّات  لدراسة  وتتجاوزهام  النفس  ترتقَّى من خاللهام  مرتبتان  والظنُّ هام  الحسُّ 

أقلُّ  ولكنها   ، والظنِّ الحسِّ  من  أرقى  هي  األخية  املذكورات  وهذه  واملوسيقى.  والفلك 

درجة من العلم )املعرفة الحقيقيَّة( كون العلم يقوم عىل االستدالل]1]. 

ويف رحلة التأمُّل من خالل املحاورات، يبحر فيلسوفنا يف عمليَّة تحديد ما هي املعرفة 

الحقيقيَّة. هو ال ينفي صفة املعرفة عن األقسام األخرى للمعرفة التي تقع يف قبال املعرفة 

وبهذا سنجد  اليوميَّة.  العاديني  الناس  لحياة  مفيد  ما هو  ولكنه يضعها يف خانة  الحقيقيَّة، 

ة، وسيعتربها  الحقَّ يَّة والتجريبيَّة تحت خانة املعارف  الحسِّ أفالطون يرفض وضع املعرفة 

رضباً من الوهم لكونها تخفي عنَّا الحقيقة الواقعيَّة. وكلُّ من يعتمد عىل املعرفة التجريبيَّة 

ال ميلك إالَّ معرفة ظنِّيَّة عن هذا العامل، وال ميكن أن تكون معرفته مبا هي كذلك موثوقة]2].

ة عند أفالطون يجب أن ترتفَّع عن الجزئيَّات. ولتكون  من املفيد القول أنَّ املعرفة الحقَّ

معرفتنا موثوقة يجب أن نطلَّ عىل هذه الجزئيَّات من خالل نافذة الكليَّات. فالكليَّات تجعلنا 

نسك باألشياء بشكل أفضل. كام أنَّها تتَّسم بالثبات والدميومة. بينام الجزئيَّات ال قرار لها، 

ة]3]. وذلك ملحايثتها للامدِّيات املترصِّمة واملتغيِّ

ه لها اآلن العديد  إنَّ نظرة أفالطون إىل الجزئيَّات عىل هذا النحو أضحت نظرة قدمية، وتوجَّ

الوصف  فهذا  التغيُّ والزوال،  يَّة يف معرض  الحسِّ نعم، مازالت املعارف  من اإلشكاالت. 

ال واملحوريِّ يف  . ولكنَّ هذه السمة ال تُنزل من قيمتها وأهميَّتها ودورها الفعَّ لها مل يتغيَّ

ت وجه األرض،  تشكيل املعارف البرشيَّة، ويف التأسيس ألهمِّ الفتوحات العلميَّة التي غيَّ

ونقلت املجتمعات البرشيَّة إىل أحوال جديدة مل تعهدها، بل مل تكن لتخطر عىل بال أكرث 

الفالسفة القدماء نباهة واسترشافاً.

]1]- راجع: كيالين، مجدي: املصدر نفسه، ص224-223.

]2]- راجع: روبرسون، وجروفز، أقدم لك أفالطون، مصدر سابق، ص66.

]3]- راجع: روبرسون، وجروفز، املصدر نفسه، ص67.
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ة أفالطون واملعرفة الفطريَّ
. ولكن من أين  بحسب أفالطون، توجد املعرفة الفلسفيَّة عندنا من دون معونة الحواْسّ

؟ تأيت إلينا هذه املعرفة، وكيف تنشأ؟ وأين هو نبعها األسايْسّ

الجواب األفالطوين هو أنَّ منشأ هذه املعرفة هو فطريٌّ ومتحقِّق يف نفس كلِّ إنسان. 

وهو يعربِّ عنها »بالتذكُّر« يف »محاورة مينون«. فالتعلُّم هو مجرَّد تذكُّر، أو هو تفكي الستعادة 

تلك املعرفة املنطقيَّة التي تتذكَّرها الروح من حالتها السابقة قبل ارتباطها بالبدن]1].

إنَّ رد اكتساب املعرفة إىل وجود سابق ليس له إالَّ إهامل مشكلة كيف نصل إىل هذه 

به إلينا  املعرفة القبليَّة بدالً من حلِّها. ولكنَّ أفالطون يرصُّ عىل مذهبه هذا، ويحاول أن يقرِّ

له إىل األفكار األساسيَّة ملسألة من مسائل  من خالل مثال الغالم وتعلُّم الهندسة وكيفيَّة توصُّ

كلِّ  قبل  من  داخله  يف  لديه  جاهل،  أنَّه  رغم  الغالم،  فهذا  إيَّاها.  تلقينه  دون  من  الهندسة 

لديه من خالل طرح  التي  إالَّ سحب هذه املعرفة  املعلِّم  الصائبة. وليس عىل  ات  التبرصُّ

األسئلة الصحيحة]2]. 

هة وفيها  ولكن ماذا لو أنَّ هذه التجربة مل تكن دقيقة؟ ماذا لو أنَّ أسئلة املعلِّم كانت موجَّ

إيحاءات تساعد الغالم عىل اصطياد اإلجابة من مضمون السؤال؟ ولهذا نجد أنَّ التجريبيني 

يَّة دور رئييسٌّ يف عمليَّة تشكيل املعرفة.  يرصُّون عىل أنَّ للمثيات الخارجيَّة والحسِّ

وقد يردُّ األفالطونيون عىل ما سبق بأنَّه مهام كانت براعة املعلِّم، فلو مل ميلك الغالم 

ل إىل االستنتاجات املطلوبة يف مسألة من املسائل]3]. معرفة قبليَّة، فمن املستحيل أن يتوصَّ

ويُعترَب الفيلسوف اليوناين أرسطو أحد أبرز من ردَّ عىل املنهج املعريفِّ عند أفالطون. 

ة من  أنَّ كلَّ مفاهيمنا مستمدَّ الفطريَّة، ويرصُّ عىل  إمكانيَّة املعرفة  ينكر  فالطرح األرسطيُّ 

يَّة. فالقدرة عىل الفهم عند أرسطو تحتاج إىل وجود صور عقليَّة، وهذه األخية  التجربة الحسِّ

ِّ واالتِّصال بالعامل من حولنا من خالل الحواّس]4]. تتطلَّب القدرة عىل اإلدراك الحيسِّ

]1]- راجع: كوتنغاهم، العقالنيَّة، مصدر سابق، ص35.

]2]- م.ن، ص36-35.

]3]- م.ن، ص37.

]4]- م.ن، املصدر نفسه، ص39-38.
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مميِّزات املعرفة الصادقة عند أفالطون:

بأنَّ املعرفة هي اإلدراك  القائل  لالتِّجاه   ً مهامَّ نقداً  تياتينوس«  َضّمَن أفالطون »محاورة 

ة يجب أن  يَّة، ألنَّه كان يعترب أنَّ املعرفة الحقَّ . وهو رفض تبنِّي مذهب النظريَّة الحسِّ ُّ الحيسِّ

تحوز الرشطني اآلتيني:

ـ أن تكون معصومة عن الخطأ.

ـ أن تكون معرفة مبا هو موجود.

ن أيَّاً من الرشطني السابقني]1]. يَّة ال تتضمَّ واإلدراكات الحسِّ

ويفنِّد أفالطون مذهب »بروتاجوراس« يف املعرفة من خالل عرض محاورة تحصل بني 

سقراط وتياتيتوس. فربوتاجوراس السوفسطايئُّ يعترب أنَّ اإلنسان هو مقياس كلِّ يشء، وأنَّ 

، فهو حقٌّ بالنسبة  . وبالتايل، كلُّ ما يبدو لشخص ما عىل أنَّه حقٌّ ّ ْ املعرفة هي اإلدراك الحيسِّ

إليه]2].

من هنا، يسأل سقراط تلميذه تياتيتوس: ما هي املعرفة يف رأيك؟ وبعد أخذ وردٍّ ينتهي 

اإلدراك  غي  ليست شيئاً  إليه  بالنسبة  فاملعرفة  بروتاجوراس.  رأي  يشبه  رأي  إىل  تياتيتوس 

إجابة  نقداً عىل  املحاورة  أفالطون من خالل شخصيَّة سقراط يف هذه  فيامرس   . ِّ الحيسِّ

الثبات.  يُفقدها  ما  وهذا  ة،  متغيِّ أمور  هي  يَّة  الحسِّ املوضوعات  أنَّ  له  ويبنيِّ  تياتيتوس، 

ة ينبغي أن تكون ثابتة ومستقرَّة، وإالَّ إذا اختلفت بني آن وآخر، فال ميكن نعتها  واملعرفة الحقَّ

ة والصدق. بالصحَّ

َّ ليس كلَّ  إنَّ الخالصة التي يخرج بها أفالطون من هذه املحاورة هي: أنَّ اإلدراك الحيسِّ

املعرفة. فالكثي من األمور التي نحكم بها ونصل إليها ال عالقة للحسِّ بها. فالعقل بحدِّ ذاته 

لديه قدرة عىل النظر والتحليل مبا يجعله يفيدنا باملدركات والنتائج املعرفيَّة.

ة. فرمبا زوَّدنا اإلحساس العاديُّ  ُّ ليس معرفة حتى ضمن دائرته الخاصَّ واإلدراك الحيسِّ

]1]- راجع: كوبلستون، تاريخ الفلسفة، مصدر سابق، ص214.

]2]- راجع: كوبلستون، املصدر نفسه، ص214.



205 أفالطون: من الُمُثل إلى المعرفة

بسطح أملس ثمَّ بسطح أملس آخر، ولكن ال ميكن إدراك التشابه بينهام إالَّ من خالل العقل. 

وِقس عىل ذلك الكثي من األمور. لهذا، فهذا اإلدراك ال يستحقُّ اسم املعرفة أصالً]1].

والواقع أنَّ أفالطون، كام يظهر من املحاورة السابقة، ال يوافق عىل االتِّجاه السفسطايئِّ 

يف املعرفة. وهو مثل أستاذه، الفيلسوف الكبي سقراط، يرفض نسبيَّة الحقيقة، ويرفض عدم 

وجود أساس ثابت للمعرفة. فبحسبه، يجب أن تكون هناك معرفة مبعنى املعرفة املوضوعيَّة 

والصحيحة بطريقة كلِّيَّة، وهذا ما جعله يعمل بجد لسرب أغوارها وتحديدها ومن ثمَّ تحديد 

متعلِّقاتها ومصاديقها]2].

إالَّ  ينالها  أفالطون ال  الصادقة بحسب  املعرفة  فإنَّ  ا يف محاورة سقراط وكلوكون،  أمَّ  

اق رؤية الحقيقة. وهذا السنخ من العارفني يختلف  الفالسفة. فالفالسفة الحقيقيون هم عشَّ

باألمور  يؤخذ  فالذي  واملبرصات.  األصوات  خالل  من  إليها  ويتعرَّف  األشياء  مييِّز  ن  عمَّ

النتائج  وكلِّ  واألشكال  واأللوان  الناعمة  بالنغامت  مغرماً  يُعدُّ  هذا  والبرصيَّة  السمعيَّة 

االصطناعيَّة التي تتمخَّض عنها. بينام يكون عقلهم عاجزاً عن رؤية الحقيقة أو محبَّة الجامل 

املطلق]3].

يَّة. والذي ميتلكها  إنَّ معرفة املستأنسني باملسموعات واملبرصات تناسب املعرفة الحسِّ

وأمثال  املحض.  بالجامل  إحساس  لديه  ليس  ولكن  الجميلة.  باألشياء  إحساساً  ميتلك 

هؤالء بالنسبة إىل أفالطون هم أشبه بالنامئني الحاملني، ألنَّهم ركَّزوا نظرهم عىل النسخة 

من األشياء بدل األشياء يف نفسها.

بينام الذي يدرك وجود الجامل املحض، هذا هو املستيقظ حقيقة. وما يصفه يطلق عليه 

اً أنَّه معرفة. بينام الحامل يطلق عىل ما يدعيه بأنَّه رأي]4]. حقَّ

ثم يكمل أفالطون النقاش من خالل هاتني الشخصيَّتني حول طبيعة املعرفة التي ينالها 

ة واملحضة.  يَّة، وما مييِّزها عن تلك التي عند صاحب املعرفة الحقَّ صاحب املعرفة الحسِّ

]1]- راجع: كوبلستون، تاريخ الفلسفة، مصدر سابق، ص214–217.

]2]- راجع: كوبلستون، املصدر نفسه، ص214.

]3]- راجع: أفالطون: املحاورات الكاملة، الجمهوريَّة، مصدر سابق، ص265–266.

]4]- راجع: أفالطون: املحاورات الكاملة، الجمهوريَّة، مصدر سابق، ص 266–267.
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ويخلص إىل نتيجة وهي أنَّ طبيعة املعرفة األوىل هي معرفة يشء ميكن أن يكون وأن يكون 

قاً، وميكن أالَّ يكون. بينام املعرفة الثانية هي معرفة ألمر كائن من دون ريب]1]. متحقِّ

فالجهل  املعرفة.  يختلف عن  أنَّه  الجهل، كام  يختلف عن  أفالطون،  والرأي، بحسب 

وال  بالوجود  ال  يختصُّ  ال  فالرأي  هنا،  من  للمعرفة.  مالزم  الوجود  بينام  لالَّوجود.  مالزم 

بالالَّوجود، فيربز »الرأي« عنده يف مرتبة أسطع من الجهل، ولكنه أظلم من املعرفة]2].

قون يف األشياء الجميلة العديدة،  وينتهي أفالطون إىل النتيجة اآلتية: »أولئك الذين يحدِّ

والذين مل يروا الجامل املحض مع ذلك، وال يقدرون عىل اقتفاء الدليل الذي يشي إىل 

الطريق هناك، والذين يرون أمثلة العدل، لكن ليس العدل املطلق، وما شابه، ميكن القول 

يف كلِّ بيانات أشخاص هؤالء إنَّها متتلك الرأي وليس املعرفة«

بينام »أولئك الذين ينظرون إىل املحض واألزيلِّ الثابت يف كل يشء ميكن القول أنهم 

يعرفون، وليس لديهم الرأي فقط« ]3].

موقع الرياضيَّات يف نظريَّة املعرفة:

تعرف القضايا الرياضيَّة بأنَّها رسمديَّة وصحيحة بالضورة. ولكن هذا ال يعني أنَّ لها منزلة 

تشبه منزلة الحقائق املطلقة وغي املرشوطة. فهي صحيحة بالضورة إذا كانت البديهيَّات 

املعتمدة عليها صحيحة. وهذا يعني أنَّ منزلة الحقائق الرياضيَّة تبقى افرتاضيَّة، وال ميكن 

أن تكون غي مرشوطة من ناحية الصحة.

الرياضيَّات.  علم  ضمن  الهنديسِّ  للتفكي  االفرتايضِّ  بالطابع  يسلِّم  نفسه  وأفالطون 

األشياء،  ببعض  جدالً  التسليم  خالل  من  بالتفكي  يرشعون  الهندسة  طالب  أن  يعترب  فهو 

ويتعاملون معها بوصفها افرتاضات أساسيَّة. وهو يعترب هذا املستوى من املعرفة غي كاف 

الريايضِّ  إجراءات  تجاوز  عىل  يلحُّ  ولهذا  للتفنيد.  تخضع  مل  االفرتاضات  هذه  مادامت 

الخالص«.  »الفكر  يدعوه  العقيلِّ  النشاط  من  خاص  نوع  ومامرسة  واالفرتاضيَّة،  الرشطيَّة 

]1]- راجع: أفالطون: املصدر نفسه، ص267–268.

]2]- م.ن، ص270.

]3]- م.ن، ص273.
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فالفكر الخالص يعامل فروضه ال بوصفها معطاة، بل بوصفها نقاط انطالق وخطوات يف 

 .[1[ ِّ األول املكتفي بذاته وغي االفرتايْضّ الصعود إىل املبدأ الكيلِّ

املعرفة واالعتقاد عند أفالطون

عن  تختلف  يشء  معرفة  أفالطون،  وبحسب  واالعتقاد.  املعرفة  بني  الفالسفة  مييِّز 

م تعليالً حول ملاذا هذه املعرفة  االعتقاد به. وصاحب املعرفة هو شخص يستطيع أن يقدِّ

التي ميتلكها صحيحة.

ح بأنَّ املعرفة قادرة عىل إدخال  وسنجد أفالطون يف محاورة »تيتياتوس« و»مينون« يرصِّ

. كون العارف ميكنه أن يعطي نوعاً من التعليل يبنيِّ  تحسني مستمرٍّ عىل االعتقاد الحقيقيِّ

بأنها  املعرفة  أفالطون  يصف  »مينون«  محاورة  كان صحيحاً. ويف  االعتقاد  هذا  ملاذا  فيه 

. وهذا ما ال ميتلكه االعتقاد بحدِّ ذاته حتى  تتضمن القدرة عىل اللّحاق بالتفكي التفسيْيّ

لو كان صحيحاً]2]. 

أنَّ املعرفة تكمن يف االعتقاد  أنَّه ليس صحيحاً  ويف الجمهوريَّة سنجد أفالطون يؤكِّد 

الصحيح الذي يؤيِّده التفسي. واملعرفة واالعتقاد يصنَّفان بأنَّهام قدرتان أو ملكتان مختلفتان، 

وهذا ما يجعله يستخلص أنَّ لهام موضوعات مختلفة. وهو مييض يف توضيح االختالف 

بينهام ليقول بأنَّ املعرفة ترتبط مبا يكون، بينام يرتبط االعتقاد مبا يكون وما ال يكون]3].

أنَّ موضوعات املعرفة توجد مبعنى  اعتبار  له  أين  النقاش. فمن  يسلم طرحه من  ومل 

ط بني الوجود  خاصٍّ ذي امتياز، يف حني تدور موضوعات االعتقاد كالقلقة يف عامل يتوسَّ

املوضوعات  يَّة  خاصِّ حول  مالحظته  بتقديم  فكرته  عن  الدفاع  يحاول  ولكنَّه  والعدم؟ 

للتنقيح والتعديل. وهي ال متتلك خصائصها بطريقة مطلقة  بأنَّها تخضع دامئاً  االعتقاديَّة 

وقاطعة. مثالً: تخضع معتقداتنا التقليديَّة حول العامل لعدم ثباتها عىل وجهة واحدة. وهذا 

أفالطون  يربط  بينام  الزمان.  تقاُدم  أو بحسب  نظر أخرى،  ما يجعلها مختلفة من وجهات 

]1]- راجع: كوتنغاهم، العقالنيَّة، مصدر سابق، ص34.

]2]- م.ن، ص24.

]3]- م.ن، ص25.
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لة]1]. موضوعات املعرفة بنظريَّته يف املُثُل، وهي الوقائع األزليَّة املطلقة غي املتبدِّ

يات الرتابط الوثيق بينهما ت�ا الُمُثل واملعرفة عند أفالطون وتب�دِّ ثالثًا: نظريَّ
ّْ ي ِّ واإلبستيمولو�ج ي ترابط األنطولو�ج

من يحاول فهم مذهب أفالطون الفلسفيِّ فسيجد يف داخله مذهبني مرتابطني ومتميِّزين 

بعضهام عن البعض اآلخر: 

، وهو ينصُّ عىل أنَّ الكلِّيَّات بشكل ما مستقلَّة عن الجزئيَّات. ويف هذا  -األول أنطولوجيٌّ

الجانب تأثَّر أفالطون بأستاذه سقراط.

من  حقيقيَّة  معرفة  عىل  الحصول  املستحيل  من  أنَّه  عىل  ينصُّ  وهو  معريف،  -الثاين 

الجزئيَّات التي تكوِّن العامل، فاملعرفة دامئاً وأبداً هي معرفة بالكلِّيَّات.

أن  هو  املادِّيِّ  العامل  حيال  فعله  ميكننا  الذي  الوحيد  اليشء  فإنَّ  أفالطون،  وبحسب 

من  نوعاً  باعتباره  العامل املادِّيِّ  التعامل مع  فيتمَّ  سه،  الذي تؤسِّ الكليَّات  نظام  نستفيد من 

التقريب الجافِّ لهذا النظام. مثالً، ليك يظلَّ هناك يشء اسمه شجاعة يف عامل املادَّة، ينبغي 

أن يكون اليشء الذي ندعوه بهذا االسم )شجاعة( مامثالً لليشء الذي ندعوه »شجاعة« يف 

مناسبة أخرى]2].

نحن،  خارجنا  وجودها  لها  فتصوُّراتنا  موضوعيَّة.  قيمة  لليقني  أصبح  أفالطون  بفضل 

والحقيقة الصادقة توجد يف تصوُّراتنا التي اكتسبت وجوداً موضوعيَّاً عن طريق املُثُل. ولهذا 

مل تصبح تلك التصورات مبادئ للمعرفة فحسب، بل أصبحت مبادئ للوجود أيضاً. وهذا 

ما يجعل نظريَّة املُثُل هي نظريَّة اليقني]3]. وهذا الطرح األفالطوينُّ يُظهر أنَّه يقيم جرساً بني 

م. األنطولوجيِّ واإلبستيمولوجيِّ من خالل ما تقدَّ

ذاتها كتصوُّرات يف عقل  بحدِّ  ما الحظناها  إذا  أنَّ تصوُّراتنا  هنا إىل  اإلشارة  بدَّ من  ال 

]1]- راجع: كوتنغاهم، املصدر نفسه، ص26–25.

]2]- راجع: رشاد، الوجود والالَّوجود يف جدل أفالطون، مصدر سابق، ص54-53.

للرتجمة،  القومي  القاهرة، املركز  ترجمة: يحي هويدي،  الطبيعة،  بعد  ما  بول وسياى، جربيل: مشكالت  ]3]- راجع: جانيه، 

2015، ص27.
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فرديٍّ فليست هي التي تعني الحقيقة. وأنَّ املُثُل التي هي مبادئ الوجود ليست هي األفكار 

ة التي تحيط بنا من كلِّ جانب. وها يُطرح هذا  يَّة املتكرثِّ التي نستخلصها من املظاهر الحسِّ

ناحية  لها من  ناحية، وصدى  للحقيقة من  الذاتيَّة ناذج  السؤال: كيف أصبحت تصوُّراتنا 

أخرى؟ والجواب املُستفاد من كتابات أفالطون هو من خالل نظريَّته يف املعاين الفطريَّة. 

ونسخ  نفسه ناذج  اآلن  التي هي يف  التصوُّرات  هذه  إىل  من خالل حدسنا  نصل  فنحن 

للحقيقة مبعونة عمليَّة التذكُّر]1].

يتلقَّ الهندسة )استفدنا من هذا املثال يف  ولذا، فهو يضب مثالً لتأكيد كالمه فتًى مل 

ما سبق( تجده يجيب عن األسئلة بإجابات محَكمة، ويستخرج من نفسه مبادئ هذا العلم. 

فإذا كنَّا نستطيع أن نستخرج من أنفسنا معارف مل يلقنَّا إيَّاها أحد، فالبدَّ من أن تكون النفس 

قد اكتسبتها من خالل التذكُّر. والتذكُّر هو لهذه األمور التي كانت النفس قد اتَّصلت بها، أو 

حوتها قبل مجيئها إىل عامل املادَّة]2].

لفلسفة  واالمتداد  االستكامل  من  نحو  هي  حقيقة  أفالطون  فلسفة  أنَّ  إىل  هنا  نلفت 

سقراط. فام هو عنده مبدأ للوجود، كان قد اعتربه سقراط مبدأ للمعرفة. كذلك فإنَّ املفهوم 

. وتُعترَب املعرفة الحقيقيَّة  السقراطيَّ اإلبستمولوجيَّ تحوَّل عند أفالطون إىل تصوُّر ميتافيزيقْيّ

عند سقراط هي املعرفة من خالل املفاهيم، بينام يذهب أفالطون إىل أنَّ املفهوم أو الفكرة 

هي الحقيقة الوحيدة، ولهذا تتحوَّل الفلسفة عنده إىل علم الفكرة]3].

مات سقراطيَّة، ولكنه يذهب إىل أن نظريَّة املُثُل هي التفسي  فإذن، يبدأ أفالطون من مقدِّ

الوحيد للقيمة املوضوعيَّة للمعرفة العلميَّة. ويف محاورة فيليبوس يستمدُّ نظريَّة املُثُل من 

حقيقة  إنَّ  أفالطون،  فبحسب  والصيورة.  الوجود  تفسي  يف  واإليليني  هيقليطس  إخفاق 

الوجود وحقيقة املعرفة العلميَّة تقتضيان وجود املثال. وهذا الجانب املزدوج للمثال مل 

وحقيقة  العلميَّة  املعرفة  حقيقة  إىل  لنا  توصَّ إذا  رضوريَّة  مسلَّمة  فهو  ذهنه.  عن  أبداً  يغب 

]1]- راجع: جانيه، املصدر نفسه، ص28–27.

]2]- راجع: كرم، يوسف: تاريخ الفلسفة اليونانيَّة، مراجعة: هال رشيد أمون، حارة حريك، دار القلم للطباعة والنرش والتوزيع، 

ص91.

]3]- راجع: كيالين، الفلسفة اليونانيَّة من طاليس إىل أفالطون، مصدر سابق، ص219.
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الوجود، حيث إنَّهام سبيالن يؤدِّيان إليه. كذلك فإنَّ املثال عنرص الحقيقة يف األشياء، وهو 

.[1[
العنرص الذي ال يطرأ عليه تغيي وال يتأثَّر بالكرثة أو التغيُّ

فكلُّ  البرشيَّة.  املعرفة  أساس  هي  أفالطون  إىل  بالنسبة  املُثُل  أنَّ  القول  عن  غنيٌّ 

بوجود  ولكن  حقيقتها  يف  وتحاكيها  منها،  وجاملها  كاملها  تشتقُّ  حولنا  من  املوجودات 

أخسَّ وأنقْص]2]. مامَّ يعني أنَّنا إذا أردنا أن نعرف الوجود الذي يحيط بنا، وأن نعرف حتى 

طبيعتنا اإلنسانيَّة، فعلينا أن نرتبط بهذه املُثُل وأن نعود إليها. والعودة إليها تحتاج إىل جهد 

قنا به سابقاً. وهي رحلة تذكُّر السرتجاع ما كنَّا قد تحقَّ

أكمل  بشكل  اإلحاطة  خاللها  من  ميكن  بحيث  اً،  حقَّ للمعرفة  قابلة  املُثُل  هل  ولكن 

مبوجودات العامل الذي نعيش فيه؟

إنَّ أبرز نقد يوجه لنظريَّة املُثُل هو ما تجده يف محاورة بارمنيدس. فالذي يريد تبنِّي هذه 

النظريَّة قد ال يجد دليالً علميَّاً عىل وجودها إلثبات ذلك لآلخرين. ولهذا سنجد املحاور 

بارمنيدس يقول لسقراط: »إنَّني أتصوَّر -يا سقراط- أنَّك أنت نفسك، وكل اآلخرين الذين 

ة كامنة فيه، البدَّ لهم من أن يعرتفوا بأنَّه ال وجود  يعتقدون أنَّ لكلِّ يشء معني ماهيَّة خاصَّ

لهذه املاهيَّات يف أنفسنا]3]«.

فمعرفة املُثُل يف ذاتها تستدعي أن يكون لنا علم يف ذاته، وهذا أمر غي ممكن. إذن، لن 

ات، وجميع  ات، والخي بالذَّ تكون لنا معرفة انطالقاً من هذا املبدأ، أي معرفة الجميل بالذَّ

يف  تنتهي  بارمنيدس  محاورة  يجعل  ما  وهذا  بذاتها]4].  موجودة  مثالً  نعتربها  التي  األشياء 

، وهذا يفيض إىل نتيجة مفادها أنَّ الحقيقة  قضيَّة املُثُل وعالقتها بالواقع إىل نوع من الشكِّ

املطلقة صعبة املنال، وأنَّ الرتقِّي للوصول إىل العلم املطلق ليس من شؤون اإلنسان]5].

]1]- راجع: كيالين، الفلسفة اليونانية من طاليس إىل أفالطون، مصدر سابق، ص225-224.

]2]- راجع: حامد الشني، الفلسفة املثاليَّة، مصدر سابق، ص328.

]3]- راجع: حامد الشني، املصدر نفسه، ص331.

]4]- راجع: حامد الشني، املصدر نفسه، ص332.

]5]- راجع: حامد الشني، املصدر نفسه، ص332.
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بني املعرفة والصريورة
، والطاقة املعرفيَّة ليست بعيدة عنا. بل هي موجودة يف  يعترب أفالطون أنَّ العلم الحقيقيَّ

الروح سابقاً. وهذا ما يجعل اإلنسان بحركته الروحيَّة قادراً عىل التحوُّل من عامل الصيورة، 

أي هذا العامل الذي نعيش فيه، إىل العامل الذي يحوي معني الخي والفضائل. ويتمُّ ذلك 

بالتدريج وبااللتجاء إىل الصرب ]1].

هذا  النتيجة. يف  هذه  إىل  للوصول  نحو خاصٍّ  الطبائع عىل  مع  التعامل  ينبغي  ولكن 

من  التي تعرى تدريجيَّاً  الطبائع  إنَّ  اإلطار، يقول أفالطون يف محاورة »سقراط وكلوكون« 

األثقال التي تغرقها يف بحر مالءمة املحسوسات، والنفوس التي تتحرَّر من االنغامس يف 

العقليَّة  فيها امللَكة  الطبائع والنفوس تقوى  الجسديَّة األخرى، هذه  ات  فهم األكل وامللذَّ

بحيث تكون قادرة عىل رؤية الحقائق]2].

أعظم  لكونها  املعرفة،  هذه  بلوغ  عىل  قادرون  أناس  هناك  يكون  أن  اً  جدَّ املهم  ومن 

به  الخي والتحقُّق  الخي. ورؤية  بأعظم املعارف هي رؤية  املعارف، ويعني أفالطون هنا 

يجعله يعمُّ عىل املجتمع والدولة من خاللهم]3]. وهذه الفئة التي لديها هذه القدرة هي فئة 

الفالسفة.

الطرح  يف  اً  جدَّ واضح  الوجوديَّة  الصيورة  مع  املعرفة  متازج  إنَّ  املحصلة،  يف 

األفالطويْنّ. فالالَّئقون باملعرفة الحقيقيَّة يعيشون صيورة طويلة، يتكبَّدون خاللها املشقَّة 

للوصول إىل املعرفة املبتغاة. 

المعرفة والمثل والجدل الصاعد والهابط

اهتمَّ أفالطون بالجدل بوصفه معارصاً للسوفسطائيني وتلميذاً لسقراط. وهو اعتقد مثل 

أستاذه بأنَّ الحوار هو الطريق الوحيد للبحث عن الحقيقة وللبحث يف الفلسفة. وذهب أيضاً 

العقل من املحسوس إىل املعقول من دون  به  إىل اعتبار الجدل هو املنهج الذي يرتفع 

]1]- راجع: أفالطون، املحاورات الكاملة، الجمهوريَّة، مصدر سابق، ص324.

]2]- راجع: أفالطون، املصدر نفسه، ص325.

]3]- راجع: أفالطون، املصدر نفسه، ص326.
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ُّ باملبادىء األوىل]1]. ، ولهذا وصفه بأنَّه العلم الكيلِّ ّ ْ وسيط حيسِّ

ى أفالطون السفسطائيني وحوَّل الجدل من معنى املناقشة املموَّهة إىل معنى  لقد تحدَّ

أو أكرث، بل حتى بني اإلنسان  اثنني  العلم. وهي تكون بني  تولِّد  التي  املناقشة املخلصة 

ه  وذاته. ثمَّ ذهب إىل إطالق الجدل عىل العلم األعىل الذي ليس بعده مناقشة، وجعل حدَّ

ط يشء  التعريفيَّ املنهج الذي به يرتفع العقل من املحسوس إىل املعقول، من دون توسُّ

ط املعاين أيضاً. ، فيقوم العقل باالنتقال من معاٍن إىل معاٍن أخرى بتوسُّ ٍّ حيسِّ

يه   الجدل مع أفالطون أصبح منهجاً وعلامً أيضاً. ومن حيث هو علم فهو يقابل ما نسمِّ

اآلن نظريَّة املعرفة]2].

الصاعد، وهو  الجدل  الجدل:  نحوين من  أنَّ ألفالطون  اعتبار  السياق، ميكن  يف هذا 

النازل،  أو  الهابط  آنفاً. والجدل  العلم من املحسوس إىل املعقول كام ذكرنا  االرتقاء يف 

وهو االعتامد عىل املُثُل الكتشاف ومعرفة ما هو أدىن. والوسيلة املتَّبعة يف الجدل النازل 

هي القسمة. فقسمة الجنس العايل إىل أنواع، واألنواع إىل ما ميكن أن تصدق عليه يفيض 

إىل الوصل ما بني العايل والداين، وإىل اكتشاف ما هو داٍن يف سلَّم القسمة من خالل هذا 

الجدل النازل، حيث يصي مبقدورنا ردُّ كلِّ فرد يف املراتب الدانية إىل جنسه، ومن ثمَّ متييزه 

عن فرد آخر ينتمي إىل جنس آخر. والقسمة هنا تبدأ من الالَّمعنيَّ وتتدرَّج نزوالً إىل التعيني 

ل  )أي من وحدة الجنس إىل كرثة األنواع والنتائج]3](. وينبغي القول أنَّ الجدل النازل مكمِّ

للجدل الصاعد، وال ميكن أن تكتمل اللَّوحة األفالطونيَّة إالَّ بضمهام بعضهام إىل بعض.

من حيث الهدف والغاية، يهدف الجدل الصاعد إىل الوصول من خالل الكرثة املحسوسة 

إىل  دة  املتعدِّ املعقوالت  من  يصعد  هو  أو  ها،  وتفرسِّ تشملها  التي  املعقولة  الوحدة  إىل 

الجنس األعمِّ  تعميم إىل آخر حتى يصل إىل  ينتقل من  أي  أعالها مرتبة ومبدأها جميعاً، 

الذي يشملها جميعاً.

ا الجدل النازل فهو الحركة النازلة للنفس لربط املعقول بالجزيئِّ املحسوس. وتبدأ  أمَّ

]1]- راجع: كيالين، الفلسفة اليونانيَّة من طاليس إىل أفالطون، مصدر سابق، ص224.

]2]- راجع: كرم، تاريخ الفلسفة اليونانيَّة، مصدر سابق، ص86.

]3]- راجع: كرم، املصدر نفسه، ص86.
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ة )املحسوسات(. من املوجودات الدامئة )املُثُل( نزوالً لتصل إىل األشباح املتغيِّ

الصاعدة هو إرجاع كرثة املحسوسات إىل مبدأ واحد معقول  الجدل يف حركته  فغاية 

مرحلة  ة  لصحَّ وإثبات  تأكيد  بعمليَّة  القيام  فغايته  الهابطة  حركته  يف  أما  املثال.  هو  الذي 

الجدل الصاعد. فأفالطون اعتمد يف منهجيَّته املعرفيَّة املعتمدة عىل الجدل وضع فرض 

ته عن طريق الصعود إليه من  أويلٍّ هو وجود مثال معقول، ومن ثمَّ يحاول الربهنة عىل صحَّ

ة]1]. عامل الكرثة أي عامل املحسوسات املتغيِّ

وظيفة  توجد  بأنَّه  القول  ميكن  أخرى  بطريقة  األفالطوينَّ  الجدل  نقارب  أن  أردنا  وإذا 

ة من خالل االستقراء، ومن ثمَّ يصنِّفها من  د املفاهيم العامَّ مزدوجة له يف فلسفته، فهو يحدِّ

اللُّغة هي وحدها  بعض املالحظات عىل مشكلة  مع  والتقسيم  فالتعريف  القسمة.  خالل 

ن الجدل  املذاهب املنطقيَّة التي ميكن اكتشافها يف املحاورات األفالطونيَّة. وبهذا يتضمَّ

فلسفته.  عصب  هو  الذي  املُثُل  مذهب  إىل  إضافة  الذكر  السابَقْي  األمرين  أفالطون  عند 

ولهذا سرنى كيف أنَّ املحاورات تدور حول محاور من قبيل: أصل نظريَّة املُثُل، وطبيعة 

، وامتدادها إىل عامل الكرثة]2]. املُثُل ووجودها الفعيلِّ

أنواع  بني  التمييز  إىل  أفالطون  يذهب  واملعرفة،  البحث  يف  منهجه  هو  الجدل  وألنَّ 

املعرفة متييزاً موضوعيَّاً. وتنقسم موضوعات املعرفة إىل موضوعات العقل وموضوعات 

الحسِّ  موضوعات  ا  أمَّ الرياضيَّة.  والوحدات  األفكار  العقل  موضوعات  وتشمل   . الحسِّ

فتشمل األجسام وصورها.

وبحسب تقسيم موضوعات املعرفة عىل النحو السابق، تنقسم املعرفة ذاتها إىل معرفة 

يَّة  ا املعرفة الحسِّ ا املعرفة العقليَّة فأدواتها العقل والفكر، وأمَّ يَّة )الظَّن(. أمَّ عقليَّة ومعرفة حسِّ

ُّ والتخيل]3]. )الظَّن( فأدواتها اإلدراك الحيسِّ

م أفالطون منهجه الخاصَّ للوصول إىل فهم الواقع، خصوصاً ضمن  يف الجمهوريَّة، يقدِّ

]1]- راجع: النشار، فكرة األلوهيَّة عند أفالطون، مصدر سابق، ص178–177.

]2]- راجع: كيالين، الفلسفة اليونانيَّة من طاليس إىل أفالطون، مصدر سابق، ص220–221.

]3]- راجع: كيالين، املصدر نفسه، ص221–222.



نقد الحضارة الغربّية )7( )تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م(214

إطار الجدل الذي يقوم به العقل بخصوص املبادئ األوىل. فالعقل -كام يقول- حاملا يصل 

إىل فهم املبدأ األول قد يعود ويهبط يف النهاية إىل النتيجة. فالفهم بحسبه يجب أن يكون 

ة إذا كنا نبغي الوصول  نظاميَّاً، مبعنى أنَّ القضيَّة يجب أن تكون منسجمة مع بنية نظريَّة عامَّ

. فالواقع  م مفهوماً جدليَّاً ديناميَّاً للفهم البرشْيّ إىل تقويم ملاذا هي حقيقيَّة. وبذلك نجده يقدِّ

د يدرك به كيف ينسجم  ال ميكن فهمه تجزيئيَّاً، بل عىل الفيلسوف أن يكون لديه فهم موحَّ

كلُّ جزء مع الكلِّ إذا كان سيقوى عىل فهم ملاذا هي األشياء عىل ما هي عليه، وبذلك يصل 

 .[1[ إىل الفهم الحقيقْيّ

]1]- راجع: كوتنغاهم، العقالنيَّة، مصدر سابق، ص33.
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خاتمة
ال ميكن التشكيك بأهميَّة أفالطون وفلسفته ومنهجيَّته يف املعرفة واألثر الذي تركه عىل 

الفكر البرشيِّ منذ مرحلة الفلسفة اإلغريقيَّة إىل يومنا هذا. وإذا كان هو وتلميذه أرسطو قد 

اقتسام التأثي عىل الفكر العامليِّ منذ القرن الرابع قبل امليالد، ولكن تأثيه بدأ يطغى منذ 

م العلمي الذي حصل منذ ذلك الوقت كان له فيه مساهمة  القرن الثامن عرش تقريباً. والتقدُّ

ة. مهمَّ

فيها  اتُّهم  ما  كثياً  -التي  خياالته  وأصبحت  مرشوعاً،  األفالطوينُّ  الحدس  أصبح  لقد 

واقعاً. وأصبحت املسافة  الواقع والسباحة يف عامل الخياالت واألساطي- أمراً  بالبُعد عن 

ضئيلة بني املادَّة واملثال، بني الجسم والنفس.

لقد تبنيَّ لنا يف العناوين السابقة تأثُّر أفالطون يف بعض طروحاته، خصوصاً يف األلوهيَّة، 

، مبا يجعل هذا الفيلسوف أحد عنارص االلتقاء بني الرشق والجانب التجريديِّ  بالفكر الرشقيِّ

الذي متيَّزت به املدارس اإلغريقيَّة إجامالً. ولعلَّ هذا االلتقاء هو ما جعل فكره يحجز له 

مساحة يف نفوس الرشقيني. وكان أن تسلَّل هذا الفكر الحقاً إىل فالسفة اإلسالم وخصوصاً 

 .[1[ فالسفة املرشق اإلسالمْيّ

يَّته يف العصور  م، سيبقى أفالطون محطَّ اهتامم الباحثني، ومع تزايد أهمِّ يف ضوًء ما تقدَّ

املُثُل  بنظريَّة  فيها واملتمثِّلة  األبرز  الفلسفيَّة، خصوصاً  تراثه وتركته  قراءة  األخية ستستمرُّ 

ونظريَّة املعرفة.

م أفالطون نظريَّته يف املُثُل مع ما تحمله من ترميزات تشي إىل نظرته للمعرفة  لقد قدَّ

، ما جعله أحد أهمِّ  من خالل الصور والتشبيهات، وهذا يدلُّ عىل أنَّه كان يتمتَّع بخيال قويٍّ

. صانعي األسطورة يف التاريخ البرشْيّ

ومع أنَّ طرحه يف املُثُل واملعرفة كان يفتقد إىل اإلسناد يف بعض املواضع، إالَّ أنَّ هذا 

األمر مل يؤثِّر يف رواجهام وتغلغلهام يف مختلف مواضع الفكر وخارج الحاضن الرئييسِّ 

لنشوء النظريَّات األفالطونيَّة.

]1]- راجع: النشار، فكرة األلوهيَّة عند أفالطون، مصدر سابق، ص9-7.
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ص من تأثري  األسطورة والدين ة التخلُّ إشكاليَّ
يف فلسفة أفالطون

نوال طيب]1]

مقّدمة

ارسون الفلسفة اإلغريقيَّة إىل مرحلتني: مرحلة ما قبل سقراط، ومرحلة ما بعد  م الدَّ قسَّ

سقراط، ذلك ألنَّها منذ ذلك العهد اتخذت الطابع اإلنسايْنّ. واملعروف أنَّه مل يرتك كتباً، 

الفلسفة  هذه  تاريخ  يف  ة  هامَّ تحوُّل  نقطة  شكَّل  الذي  أفالطون  تلميذه  خالل  من  فعرفناه 

بحكم أنَّه أول من ألَّف كتابات ناقشت عديد القضايا املتعلِّقة باإلنسان والطبيعة معاً. ولقد 

الفلسفة طابع  أنَّه فكر عقيلٌّ خالص، أعطى هذه  الدارسون فكره عىل أساس  د هؤالء  مجَّ

التميُّز والقدرة عىل التحليل العقيلِّ واملنطقيِّ ملختلف القضايا.

وال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّ أفالطون أورد يف كتاباته العديد من األساطي كأسطورة الكهف، 

ث عن مامرسة طقوس السحر والشعوذة، وهو ما اعتربه بعض املفكِّرين املُحَدثني  كام تحدَّ

الدينيِّ  التفسي  طابع  منحه  ة  عدَّ مواضع  ويف  الالَّمعقول،  ملظاهر  العقيلِّ  للفكر  متجيداً 

للعديد من القضايا خصوصاً يف مجال علم الفلك. 

وعليه، سنحاول خالل هذا البحث دراسة فلسفة أفالطون من زاوية االطِّالع عىل مدى 

عقالنيَّتها وتجريدها من شوائب سيطرة الدين واألسطورة. وقد جاءت إشكاليَّة البحث عىل 

النحو التايل: إىل أيِّ مدى أثَّر الفكر الدينيُّ واألسطوريُّ يف فلسفة أكرب مفكِّري اإلغريق؟ 

وهل ميكن القول أنَّ فكره فكر عقيلٌّ خالص؟

]1]- جامعة البويرة، الجزائر.
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ًل: بني األسطورة والفلسفة والدين أوَّ
خ األسطورة والدين ب�ي

لوا   صوَّرت األساطي عرب فرتات التاريخ اإلنساينِّ أفكار البرش وأحالمهم قبل أن يتوصَّ

إىل املعرفة بشكلها ومعناها الواضح، وهي ليست مجرَّد قصص خرافيَّة ألنَّها تحمل مضموناً 

فلسفيَّاً يتوافق مع رؤى وأفكار املجتمع الذي نشأت فيه، فهي بذلك مجال خصب يدرك من 

خالله الباحثون خلفيَّات العالقة بني اإلنسان والطبيعة.

ولعلَّ ذلك يوضح كيف نشأ السحر ونشأت من خالله الطالسم التي يستخدمها اإلنسان 

العبادات  أيضاً  معها  ونشأت  طائفة،  أو  قبيلة  لكلِّ  رمزاً  لتصبح  تطوَّرت  ثمَّ   . الحْظّ لجلب 

الخرافيَّة  اآللهة  أساطي  عىل  تقوم  كانت  التي  األديان  بعض  وظهرت  القدمية،  واآللهة 

ة من قوى الطبيعة. املستمدَّ

لقد ارتبط الدين عند اإلغريق مبا زعموا أنَّه قيٌم أخالقيَّة، حيث أصبح كبي اآللهة زيوس 

مصدراً ألفكارهم، ألنَّ العقيدة اإلغريقيَّة تكوَّنت من مجموعة من األساطي]1]. وحول هذا 

ولكن  الحقائق  بعض  تورد  األسطورة  أنَّ  »الجمهوريَّة«  كتاب  يف  أفالطون  يرى  املوضوع 

الحقائق غي  إذ فيها بعض  تاريخيٌّ  بأنَّها مصدر  يقرُّ  الغالب. فهو  الزائف فيها هو  املقدار 

أنَّه من الناحية التاريخيَّة الرتبويَّة يرى أنَّ بعضها جيِّدة وأخرى رذيلة]2]. وقد نقل أيضاً رأي 

أستاذه سقراط الذي يرى رضورة رفض معظم األساطي، ذلك أنَّه ألقى باللَّوم عىل هوميوس 

وهزيودس ألنَّهام كانا مسؤولني عن متادي الرسد األسطوريِّ يف بالد اإلغريق يف العصور 

القدمية، ومنه ميكن القول أنَّه ال توجد قطيعة بني األسطورة والذهنيَّة اإلغريقيَّة ألنَّها شكَّلت 

الرتبية املبكرة للمجتمع اإلغريقيِّ القديم]3].

]1]- سيد أحمد النارصي، اإلغريق تاريخهم وحضارتهم، ط 2، دار النهضة العربيَّة، )د ت( ص14.

]2]- عىل العكس من أفالطون، يذهب أرسطو إىل إعالء قيمة األسطورة عىل التاريخ وذلك من خالل منظور فلسفيٍّ أقرَّ به يف 

التاريخ،  كتابه »فن الشعر« حيث قارن بني الشعر واألسطورة والتاريخ، ويخلص إىل القول أنَّ الشعر أكرث حكمة وجدليَّة من 

ألنَّ يف الشعر حقائق عديدة، ويروي أنَّ األسطورة يف نسيجها الفكريِّ أقرب من الفلسفة، ألنَّها كالفلسفة تولد من رحم اإلثارة 

هشة، وتقف موقفاً وسطاً بني الفلسفة والتاريخ الذي -بحسبه- يأيت يف نهاية الرتتيب. والدَّ

الحديث، اإلسكندريَّة،  الجامعي  العريب  القديم، املكتب  اليوناينِّ  الفكر  الغني، بعض مالمح  السيد محمد عبد  أنظر: محمد 

مرص، 1999، ص35.

]3]- املصدر نفسه، ص46.
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عالقة الفلسفة بالدين واألسطورة
عالقة الفلسفة بالدين

يذهب بعض املفكِّرين إىل القول أنَّ الفلسفة وإن اتَّفقت يف مضامينها مع أشكال التعبي 

تكون  قد  صياغة  تُصاغ  األدب  يف  الفكرة  ألنَّ  جميعاً؛  عليهم  تنفرد  لكنَّها  الدينيِّ   األديبِّ 

مبارشة أو مجازيَّة، بينام تُصاغ يف الفلسفة عىل نحو مختلف يعتمد عىل التجريد والتحليل 

عن  ينفصل  ال  فكريٍّ  نشاط  كلِّ  يف  املضمون  أنَّ  يبنيِّ  الواقع  لكنَّ   ، املنطقيِّ والتسلسل 

ما يصبح لألعامل األدبيَّة  التطبيقيَّة، ألنَّه غالباً  العلوم  تعلَّق األمر مبضامني  إذا  إالَّ  الشكل 

مضامني فلسفيَّة، واألمثلة عىل ذلك واضحة ورصيحة كتلك التي نُقلت عن أفالطون عرب 

.[1[ محاوراته التي جاءت يف أسلوب حوارْيّ

عهد  منذ  غنيَّة  أدبيَّة  أشكاالً  ن  يتضمَّ الذي  العريض  الفلسفيَّ  الرتاث  هذا  فإنَّ  هنا،  من 

ينفصل عن مضمونها، وال يشرتط  الفلسفة مل  أنَّ شكل  دليل عىل  سقراط وأفالطون، هو 

د، ويكفي القول أنَّ يف الثقافة اإلغريقيَّة، كان هوميوس أول من أخذت  ارتباطها بتعبي محدَّ

منه الفلسفة، لذلك ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بفروع أخرى كاألدب والدين والعلم.

ويذهب العديد من املفكِّرين إىل اإلقرار باألساس املشرتك للفلسفة والدين ألنَّ كلَّ فكرة 

فلسفيَّة ميكن أن متسَّ الدين بشكل كبي أو صغي. وإن كان األمر يتطلَّب رفض االعرتاف 

ن الدين لقضايا فلسفيَّة، يستلزم األمر التضحية بكلِّ آراء الذاهبني إىل التوفيق بينهام،  بتضمُّ

وإلغاء تراث العصور الوسطى الفكريِّ يف الرشق املسلم، وإلقاءه خارج نطاق الفلسفة.

ويجدر القول أنَّه منذ البوادر األوىل للحضارة اإلنسانيَّة تبادل الدين والفلسفة موقعهام. 

ففي عهد الفراعنة ميكن القول أنَّ الفلسفة تابعة للدين وعند مجيء العرص الذهبيِّ لإلغريق 

تراجع الدين وأخىل مكانه للفلسفة من دون أن يتوارى نهائيَّاً، لينقلب الحال خالل العصور 

الوسطى ليتفع الدين إىل ما كان عليه يف الحال األول، لتنزل الفلسفة إىل املحلِّ الثاين 

-1638( ماليلرانش  نيقوال  محاورات  أفالطون  طريقة  الفلسفيَّة يف شكل حواريٍّ عىل  القضايا  تناولت  التي  األمثلة  من   -[1[

1715( حول امليتافيزيقيا والدين، ومحاورة جورج بريكيل )1685–1715م( وألَّفها ديفيد هيوم، ومحاورة الذباب التي كتبها 

جان بول سارتر.  أنظر: حسن طلب، أصل الفلسفة، ط1، عني للدراسات والبحوث اإلنسانيَّة واالجتامعيَّة مرص، ص84.
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حيث أصبحت خادمة للدين. ومهام يكن، فإنَّ عمليَّة تبادل األدوار هذه تخضع اىل إطار 

فكريٍّ منظَّم]1].

عالقة الفلسفة باألسطورة

نان محتوى معرفيَّاً  ين يصدق عىل األساطي بشكل كبي، ألنَّ كليهام يتضمَّ وما قيل عن الدِّ

يقرتب من دائرة الفلسفة بوصفها تنظيامً منهجيَّاً لهذا املحتوى. لقد كانت األسطورة موضع 

اهتامم الكثي من املفكِّرين والفالسفة يف الفرتة املعارصة ولكن االهتامم كان مسبوقاً بجهود 

علامء األنرثوبولوجيا واالجتامع والدين، ذلك ألنَّ األسطورة يف نظر علامء األنرثوبولوجيا 

الغربيَّة هي صياغة قصص تتعلَّق باآللهة والطبيعة ومعنى الكون واإلنسان، بينام لدى علامء 

االجتامع والسياسة الغربيني هي الصورة الشاملة للعامل من وجهة نظر وحدات اجتامعيَّة 

ن مثل هذه األبنية العقائديَّة  دة، ونظام القيم الذي تستند إليه. وإذا كانت األسطورة تتضمَّ محدَّ

والدينيَّة والفكريَّة والقيم الدينيَّة، فهي غي بعيدة إذن عن الفلسفة من ناحية املضمون، وهو 

ما جعل بعض الباحثني يربطون بني األسطورة وعلم دراسة األنساب، واعرتاف البعض اآلخر 

عىل أنها تعبي عن الحقيقة ولكن بصورة خياليَّة.

ومهام اختلفت اآلراء حول ماهيَّة األسطورة ووظيفتها، فاملتَّفق عليه أنَّ الدراسات انتهت 

من  ومظهر  ولكنَّه حيويٌّ جداً  اً  قديم جدَّ األسطورة شكل  أنَّ  أساسيَّة مضمونها  نتيجة  إىل 

اللبنة األوىل للمعرفة بالعامل  مظاهر الخيال الخالَّق. ورغم بساطة الفكر األسطوريِّ فهي 

النظام  مع  التكيُّف  عىل  القدرة  أيضاً  وهي  واقعيَّة،  غي  خياليَّة  طبيعة  له  وشكل  املحيط، 

الخلقيِّ والعقيلِّ السائد، فلألسطورة، إذن، نشأة عقليَّة.

بيد أنَّ اإلميان بصلة األسطورة بالفلسفة قد وجد عند فالسفة اإلغريق كأفالطون، ألنَّ 

الدراسة يف مجال امليتافيزيقيا الذي يعدُّ أكرث فروع الفلسفة أصالة يبنيِّ أنَّ األسطورة تفرض 

نفسها بكلِّ الطرق. 

-1638( ماليلرانش  نيقوال  محاورات  أفالطون  طريقة  الفلسفيَّة يف شكل حواريٍّ عىل  القضايا  تناولت  التي  األمثلة  من   -[1[

1715( حول امليتافيزيقيا والدين، ومحاورة جورج بريكيل )1685–1715م( وألَّفها ديفيد هيوم، ومحاورة الذباب التي كتبها 

جان بول سارتر.  أنظر: حسن طلب، أصل الفلسفة، ط1، عني للدراسات والبحوث اإلنسانيَّة واالجتامعيَّة مرص، ص87.
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أنَّ  الدراسات املعرفيَّة، حتى  الرتاث األسطوريِّ من  إقصاء  أنَّه ال ميكن  القول  مجمل 

اكسينوفون أورد العديد من األساطي يف كتاباته]1].

ص من األسطورة يف فلسفة أفالطون ة التخلُّ ثاني�ًا: إشكاليَّ

أفالطون

هو أرسطوقليس، أُطلق عليه اسم أفالطون لقوة بنيته، ولد يف أثينا وعاش فيها معظم حياته 

التي ناهزت مثانني سنة )427–347ق.م(، وهو من أرسة أرستقراطيَّة، صدم مبقتل أستاذه 

سقراط وهو يف سن السابعة والعرشين]2]، وعربَّ عن ذلك يف محاورات )الدفاع، أفريطون، 

ة، ليعود بعدها إىل أثينا حيث أسس األكادمييَّة]3]. وقد هدف  فيدون(، وانتقل إىل مناطق عدَّ

من خاللها إىل تكوين جيل من الفالسفة من خالل نرش نظريَّاته السياسيَّة واالجتامعيَّة. 

العامل  بني  التمييز  عىل  القامئة  أفالطون  فلسفة  يف  املحوريَّة  الفكرة  املثاليَّة  وتعدُّ 

ظلٍّ  مجرَّد  وهو  املحسوس  العامل  هو  عاملنا  أنَّ  يرى  فهو  املعقول،  والعامل  املحسوس 

للعامل املعقول، وكلُّ ما فيه من أشياء وكائنات هي ظالل إذا ما قيست بحقائقها يف عامل 

لنا نظرته بتشبيه أسطوريٍّ من خالل أسطورته الشهية أسطورة  املُثُل. ولقد قرَّب أفالطون 

الكهف]4].

]1]- للمزيد حول ما كتبه اكسينوفون حول األسطورة، أنظر:

Xénophon, Mémorable, livre I, trad. É. Sommer, J. Édouard-Albert,  Librairie Émile Bouillon, 

Paris, 1903 , p.31

]2]- بعد موت سقراط انتقل إىل ميغاري ومنه إىل قورينا، ثمَّ إىل مرص فجنوب إيطاليا حيث احتكَّ بالفيثاغوريني، كام سافر إىل 

صقلية قبل أن يعود إىل أثينا عقب حروب البيليبونيز. 

Jerome Lanrent, Platon, édition, Septembre, 1999, p5 :أنظر

ة عرشة قرون إىل غاية عهد األمرباطور جوستيان الذي أمر بإغالق املدارس الوثنيَّة يف العامل  ]3]- ظلَّت األكادمييَّة تعمل ملدَّ

املسيحيِّ الروماينِّ عام 529م.

 أنظر: أمية حلمي مطر، جمهوريَّة أفالطون، مكتبة األرسة، مهرجان القراءة للجميع، مرص، ص11.  

]4]- مصطفى النشار، مدخل جديد إىل الفلسفة، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، مرص، 1998، ص53.
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خ األسطورة والدين فلسفة أفالطون ب�ي

ل إىل  يرى أفالطون أنَّ الفيلسوف هو وحده القادر عىل التخلُّص من كلِّ القيود للتوصُّ

مختلف أنواع املعرفة؛ ألنَّه من املستحيل أن يبقى الشعب من دون فلسفة، كونه ال يستطيع 

يفهمها  كام  األشياء  يفهم  أو  فيلسوفاً  يكون  أن  يستحيل  والشعب  األشياء،  معنى  يفهم  أن 

اللُّجوء إىل الفيلسوف، ألنَّ  الفيلسوف، لذلك ال ميكن تأسيس الدولة من دون فلسفة أو 

س من دون فلسفة مل تبدأ بعد]1] خصوصاً أنَّه قال إنَّ الطبيعة البرشيَّة تتكوَّن  الدولة التي تتأسَّ

من عنرَصْي العلم والجهل معاً]2].

ي عند أفالطون
الفكر الدي�خ

لقد أقرَّ أفالطون من خالل محاوراته بأنَّه ال يوجد استقالليَّة للفكر الفلسفيِّ عن الدين، 

بل جعله أساساً للعديد من نظريَّاته، خصوصاً يف ما يتعلَّق مبجال الفلك، ومن أهمِّ ما قاله 

يف محاورة القوانني »إنَّ نظام الكواكب يسي لقانون ريايضٍّ بالغ اإلحكام، ولكن ال نستطيع 

هها]3]«، وهو يف فقرة أخرى من املحاورة نفسها يقرُّ بتسيي  تجنُّب االعرتاف بوجود عقل يوجِّ

اآللهة للكون، حيث يقول: »...علينا أن نفكِّر يف األرض والشمس والكواكب، بل يف النظام 

املدهش والجميل وما يحمل من فروق بني األشهر والسنني. إىل جانب ذلك، فالحقيقة أنَّ 

كلَّ الجنس البرشيَّ من اليونانيني وغي اليونانيني يعتقدون بوجود آلهة...]4]«. ويف السياق 

دة بالضبط]5]«،  نفسه، يقول يف محاورة الطياميويس:»إنَّ الفلك نظَّم مبعادالت رياضيَّة محدَّ

الحركة منظَّم وثابت]6]«، أي  العامل والنظام والكواكب ومجرى  انسجام  أيضاً: »إنَّ  ويقول 

د، ولكن يعتقد أنَّ من وراء هذا األحكام يف التنظيم قوَّة  أنَّ أفالطون يقرُّ بنظام الكون املوحَّ

ه. إلهيَّة تسيِّ

[1[- Platon, La république, Trad par P ,Pachet, Com folio Essaie, Paris, 1963, p 3.

[2[- Ibid, Livre 7, Trad par B Anbe, Librairie, hachette, 1876.

ة للكتاب، مرص، ص64. ]3]- أفالطون، محاورة القوانني، ترجمة: محمد حسن طاطا، الهيئة املرصيَّة العامَّ

]4]- أفالطون، القوانني، الكتاب العارش، ص449.

ة السوريَّة للكتاب، سوريا،  ]5]- أفالطون، محاورة الطيامويس واكريتيس، ترجمة: فؤاد جورجي بربارة، منشورات الهيئة العامَّ

2014، ص61.

]6]- املصدر نفسه، ص63.
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عن  األرض  مركز  يبعد  حيث  الشكل،  كرويَّة  األرض  أنَّ  نفسها  املحاورة  يف  ويؤكِّد 

سطحه بعداً متساوياً من كلِّ الجهات، ويبعد مركز القطر عن سطحه بصفة متساوية من كلِّ 

االتجاهات]1]. 

ويقول أيضاً حول حركة العامل والكون: »وقد حباه الله بحركة تالئم الجسم وتدور عىل 

نفسه دورانا]2]«، فاملالحظ أنَّ أفالطون أقرَّ بكرويَّة األرض، وهناك قواعد رياضيَّة يسي عليها 

النظام الكوينِّ وتدخُّل اآللهة يف تسييه.

 وحول موضوع العدِّ والحساب، يقول أفالطون يف محاورة فايدروس: »لقد سمعت رواية 

تروي أنَّه قد عاش يف مرص بالقرب من نقراطيس أحد اآللهة القدمية يف تلك البالد، وكانوا 

ا اإلله فاسمه تحوت، وهو  ونه كام نعلم ابيس، أمَّ يرمزون إىل هذا اإلله بالطائر، والذي يسمُّ

أول من اكتشف علم العدِّ والحساب والهندسة والفلك، واكتشف أيضاً الحروف األبجديَّة، 

وقد كشف رسَّ الحكمة والذاكرة]3]«. 

الفكر األسطوريُّ عند أفالطون

يُعترب أفالطون من أهمِّ الفالسفة اإلغريق الذين أكَّدوا من خالل كتاباتهم عدم استقالليَّة 

األسطورة، وهو ما يؤكِّده وولف يف كتابه )عرض تاريخي للفلسفة والعلم(، حيث يقرُّ »أنَّه 

والفلسفة  للعلم  أقرب  وجهة  إىل  الكونيَّة  للحوادث  امليثولوجيَّة  النظرة  من  لالنتقال  كان 

النظرتني يف املرحلة األوىل]4]«،  تاما بني  عملية بطيئة، وحتى وان متت، مل يكن الفصل 

ولقد طغت امليثولوجيا عىل الفكر االغريقي منذ القرن التاسع قبل امليالد مع هوميوس 

وهزيودس من بعده، واستمرت اىل غاية القرن الرابع ق.م مع الفالسفة االغريق عىل رأسهم 

أفالطون الذي أورد يف محاوراته العديد من األساطي.

مظلم سنني  عاشوا يف كهف  أناساً  أنَّ  تتخيَّل  التي  الكهف  أسطورة  أورده  ما  بني  ومن 

]1]- أفالطون، محاورة طيامويس، ص208.

]2]- املصدر نفسه، ص209.

]3]- أفالطون، محاورة فايدروس، ترجمة أمية حلمي مطر، ذار غريب، مرص، 2000، ص110-109.

]4]- أ، وولف، عرض تاريخي للفلسفة والعلم، ترجمة محمد عبد الواحد خالف، ط1، أفاق للنرش والتوزيع، القاهرة، مرص، 

2017، ص16.
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طويلة من حياتهم، مقيَّدين بسالسل حديديَّة إىل جدار، ومل يروا يف حياتهم إالَّ تلك الظالل 

فإذا سألنا  الكهف،  الشمس من فتحة هذا  انعكاس ضوء  نتيجة  الجدار،  تتحرَّك عىل  التي 

استطاع  ما  إذا  ولكن  أمامنا،  تتحرَّك  التي  )الظالل(  األشياء  تلك  قالوا  الحقيقة  عن  هؤالء 

أحدهم فك القيود ورؤية األشياء الحقيقيَّة خارج الكهف، ستكون الدهشة حينئٍذ عظيمة، 

وتدرك أنَّ ما كان يرى من قبل مجرَّد ظالل لهذه األشياء التي تتحرَّك بفعل الكائنات الحيَّة 

خارج الكهف]1]، ومل تكن هذه األسطورة إالَّ الجزء اليسي من الكمِّ الهائل لألساطي التي 

نا  نا هنا ليس تعداد وعرض هذه األساطي بقدر ما يهمُّ أوردها أفالطون يف محاوراته. وما يهمُّ

دو  ة، الذي حاول ممجِّ ة واإلغريقيَّة بصفة عامَّ دراسة طبيعة الفلسفة األفالطونيَّة بصفة خاصَّ

الفكر اإلغريقيِّ تنزيهه من سيطرة الخرافة والدين، واالدِّعاء أنَّه فكر عقيلٌّ خالص، ال سيَّام 

ة الذريعة األوىل إلخراج الفكر الرشقيِّ القديم من  أنَّ هؤالء املتطرِّفني اتَّخذوا من هذه الحجَّ

، واالدِّعاء أنَّ العقل اإلغريقيَّ خالص وفريد. دائرة التفكي الفلسفيِّ

معقول د الالَّ ر العقل يمجِّ
ِّ
مفك

التي وصفت بحضارة  أنصار املعجزة اإلغريقيَّة إىل متجيد حضارة اإلغريق  لقد عمد 

دائرة  من  منها-  الرشقيَّة  –خصوصاً  القدمية  الحضارات  إنجازات  لتطرد  الخالص،  العقل 

. غي أنَّ الدراسات العلميَّة أثبتت أنَّ الفرتة التي تطوَّرت فيها الفلسفة اإلغريقيَّة  التفكي العلميِّ

ذلك  السحريَّة،  واملامرسات  واملعتقدات  الخرافات  انتشار  عرفت  ق.م  الرابع  القرن  منذ 

ألنَّه تمَّ العثور عىل اآلالف من التعاويذ والصفحات الرصاصيَّة نقشت عليها اللَّعنات التي 

وجدت يف القبور األثينيَّة، وكان يتطلَّب من خاللها من العامل السفيلِّ ربط لسان أو نفس 

أو إقصاء  شخص ملعون يف أعضاء الجسم البرشيِّ كاألعضاء التناسليَّة، وخالفاً ملا اعتقد 

ة، فقد انترشت حتى يف أوساط السياسيني  به أنَّ هذه املامرسات شاعت يف أوساط العامَّ

أفالطون  أنَّ  درجة  إىل  الالَّعقالنيَّة  وباء  عدوى  لديهم  انترشت  الذين  والفالسفة  والخطباء 

باإلنسان،  الضر  وإلحاق  اإليذاء،  وقدرتها عىل  بفاعليَّتها  يؤمنان  كانا  اكسينوفون  وكذلك 

هة إىل إله الطب اسقيالبيوس، وشاع عىل بيكليس نفسه أنَّه  ومن هذه التعاويذ ما كانت موجَّ

عندما كان ميرض، كان يطلب من النساء أن يعلقن تعويذة حول رقبته.

]1]- مصطفى النشار، مدخل جديد إىل الفلسفة، ص53.
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أشكال  ميارس  من  كلِّ  عىل  العقوبات  إنزال  إىل  دعوة  أفالطون  محاورات  يف  وورد 

السحر األسود الذي يؤذي الناس خصوصاً بعد شيوع الظاهرة يف عهده، حيث تكلم عن 

الدمى السحريَّة التي وجدت والتي صنعت من موادَّ مختلفة كالشمع، وعلِّقت عىل أبواب 

املنزل ويف مفرتق الطرق وحتى املقابر إمياناً منهم عىل قدرة امليت عىل اإليذاء]1].

كام انترشت عبادة آلهة السحر واألشباح التي انتقلت يف ما يبدو من إقليم كاريا بآسيا 

الصغرى، فضالً عن انتشار مامرسة السحر والطقوس الدينيَّة خالل الفرتة نفسها حيث كانت 

مع  تبدأ  كبار كربيكليس، وكانت  وأعياد تحت إرشاف سياسيني  مناسبات رسميَّة  تقام يف 

البعض إىل  القرابني، ويذهب  بتقديم  تتميَّز خصوصاً  كاملة  أيام  الشهر وتدوم عرشة  بداية 

االعتقاد أنَّ جوَّ الحرب الذي عاشته أثينا خالل مرحلة )حروب البيليبونيز( ساهم يف انتشار 

هذه املامرسات للرتويح عن الشعب ونيل رضاه ال سيَّام أنَّ املال كان متاحاً من عائدات 

حلف ديلوس. واملالحظ أنَّه يف مختلف تلك األعياد كانت الطقوس تجمع ما بني السحر 

التي تحتضنها  أعياد ديونيسيوس  والبدائيَّة وغيها من مختلف املظاهر االحتفاليَّة كإحياء 

مبواكب  مرفقة  )الفالوس(  اإلله  أجزاء  بعض  تحمل  السكارى  مواكب  كانت  أين  أثينا، 

السلطات املنتخبة الدميقراطيَّة متوجِّهني إىل املعابد خارج املدينة لتأيت منها بتمثال اإلله 

كبي  أو  الحاكم  بيت  يف  لتضعه  )التيس(  النور  إلله  قديم  خشبيٌّ  متثال  وهو  العربة  عىل 

القضاة. ومن األمثلة عىل هذا يف عيد الزهور الذي يقام نهاية شهر فرباير من كلِّ سنة يقام 

كانت  الثالث  اليوم  ويف  شهريَّاً،  ة  العامَّ املسابقات  وتنظم  الجديد،  الخمر  بعيد  االحتفال 

جميع البيوت تغلق أبوابها، لتضع أمام مدخلها قصع فيه حساء محرَّم عىل األحياء مرضاة 

املدينة  أحياء  ويطوفون  قبورهم جوعى وعطىش،  من  اليوم  ذلك  يقومون  الذين  لألموات 

يطالبون بنصيبهم من النبيذ الجديد]2].

ا يف األرياف  ، أمَّ كانت الطقوس السالفة الذِّكر متارس يف مدينة مدرسة الفكر اإلغريقيِّ

فكانت متارس طقوس ذات طابع آخر، وهي عادة كانت متارس يف بالد ما بني النهرين، 

وكانت تشبِّه خصوبة األرض بخصوبة البرش وفق مبدأ الزيجات الروحانيَّة، حيث يتمُّ تزويج 

]1]- جورج طرابيش، نظرية العقل، ط 1، دار الساقي، بيوت، لبنان، 1996، ص48.

]2]- املرجع نفسه، الهامش 4، ص50.
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عروس كبي القضاة أثينا من متثال اإلله ديونيسيوس، وتُقام طقوس الزواج عند األنهار. 

وما مييِّز  السحر،  إىل جانب طقوس  اً  هامَّ دوراً  تلعب  األخرى  فكانت هي  العرافة  ا  أمَّ

سات رسميَّة  العرافة اإلغريقيَّة عن عرافة باقي حضارات الرشق القديم، أنَّها مورست يف مؤسَّ

ترعاها املدينة -الدولة- وتنفق عليها من ميزانيَّته، وتعنيِّ بنفسها العرَّافني، وتنشد بهم العمل 

إىل جانب القادة السياسيني واملفكِّرين، وكان عىل رأسهم رئيس يحكمهم شأن )الميون( 

الرشق  بالد  كان يف  ما  مثل  مثلها  املامرسات  فهذه]1]  بركليس.  أثينا، وصديق  عرَّايف  كبي 

القديم، وهذه املعطيات تفتح مجاالً آخر لنقد فرتة التميُّز اإلغريقيِّ عن غيه مامَّ كان يف 

بالد الرشق القديم. 

م، نستخلص أنَّ مقولة أنَّ الفكر اإلغريقيِّ متيَّزت بالخصوبة العقالنيَّة ال تجانب  مامَّ تقدَّ

الصواب، وأنَّه متيَّز بالتجريد والقدرة عىل وضع النظريَّة بطريقة منظَّمة صحيحة، فيها الكثي 

، مرَّ باملرحلة األسطوريَّة الدينيَّة، ثمَّ تطوَّرت مفاهيمه  ، فهو مثله مثل الفكر البرشيِّ من الشكِّ

عرب مراحل زمنيَّة مختلفة، وتدرَّج يف الوصل إىل النتائج بصفة بطيئة، وتعرَّض للتناقض، 

مدينة الفلسفة تضطهد الفالسفة

إىل  افتقرت  ما  غالباً  كتابات  اإلغريقيِّ يف  الذهبيِّ  العرص  فالسفة  آراء  من  العديد  ورد 

انتقدوا  املفكِّرين  كون  أفالطون،  محاورات  ذلك  يف  واملثل  املبارش،  العلميِّ  األسلوب 

الفكر الرشقيَّ بسبب طغيان الجانب األديبِّ عليه، غي أنَّ الفكر اإلغريقيَّ هو اآلخر مل يسلم 

 . من مطبات الوقوع يف متاهة األساليب األدبيَّة وطغيان الجانب األسطورْيّ

وال ميكن أن نحكم عىل الفكر اإلغريقيِّ بكامل أسلوبه، وأن غيه دون ذلك، ألنَّه غالباً 

ون عن أفكارهم بطريقة غي مبارشة، ونجد ذلك عند أحد أكرب فالسفة  ما كان الفالسفة يعربِّ

من   ، تهكُّميٍّ أديبٍّ  طابع  يف  فلسفيَّة  أفكار  عن  عربَّ  الذي  مونتيسكيو،  وهو  التنوير،  عرص 

إنهاء املعركة، ألنَّ  بعد  راً  الفيلق اإلسبارطي متأخِّ الفرس واإلغريق 490ق.م، يف ماراثون وصل  ]1]- يف مواجهة فاصلة بني 

العرَّاف املرافق له حظر عليه دخول املعركة قبل متام البدر، ويف معركة )أفالطايوس( التي حسمت الحروب الفارسيَّة لصالح 

اإلغريق 479 ق.م، منع القائد اإلسبارطي جنوده من التحضي للقتال، ومني بهزمية حيث فقد ثالمثائة من جنوده، ألنَّ اآللهة 

تصدر له أمراً مبارشاً عىل لسان العرَّاف بالرشوع يف القتال. 

أنظر: جورج طرابييش، نظريَّة العقل، املرجع السابق، ص53.
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عن  الفلسفة  ميزة  ببطالن  الحكم  يجب  ومثله ال  فارسيَّة(،  )رسائل  املعروف  مؤلَّفه  خالل 

، وأنَّه ال يتوفَّر عىل معايي التفكي الفلسفيِّ بحكم أنَّها  ، وبوذا الهنديِّ فكر أخناتون املرصيِّ

هات فلسفيَّة. أفكار ذات طابع مثايلٍّ أو أديبٍّ، وليس لها توجُّ

أمر  الفلسفة،  يحبُّون  اآلثينيني  كلَّ  أنَّ  وتعميم   ، اآلثينيِّ للعقل  التميُّز  صفة  منح  إنَّ  ثمَّ 

ته، فقد ورد عىل سقراط يف محاورة الدفاع: »ما أكرث ما صادفوا رجاالً ظنُّوا  مشكوك يف صحَّ

يف أنفسهم العلم، فإذا هم ال يعلمون إالَّ القليل، أو هم ال يعلمون شيئاً. وينزلون اللَّعنة عىل 

سقراط ألنَّه أفسد الشباب]1]«. 

الفلسفة  يَّة  أنَّ خاصِّ يتَّضح  الدفاع،  أفالطون يف محاورة  أوردها  التي  ومن هذه املقولة 

يعلم  أو من ال  القليل،  إالَّ  يعلم  فهناك من ال  أثينا،  مواطني  تشمل كلَّ  تكن  والحكمة مل 

أبداً. وهذا ما أدَّى إىل ظهور تيَّار رافض حتى من سلطة أثينا ألفكار سقراط الذي أُخضع 

ث عنها أفالطون يف املحاكمة ذاتها حيث يقول: »يقول الفريق األول  للمحاكمة بتهم تحدَّ

إنَّ سقراط فاعل للرش، وهو رجل يبحث يف ما تحت األرض وما فوق السامء، ويلبس الباطل 

ا الفريق الثاين فيقول إنَّ سقراط فاعل للرشِّ ومفسد  ، ثمَّ يعلِّم هذا كلَّه للناس. أمَّ ثوب الحقِّ

للشباب، وهو ال يعرتف باآللهة التي اعرتفت بها الدولة، واستبدلها مبعبودات جديدة«.

كام  محاكمته،  أثناء  لسقراط  هة  املوجَّ التُّهم  يورد  أفالطون  أنَّ  نالحظ  القول  هذا  ومن 

ادَّعى  ما  أفكار جديدة، بعكس  تقبُّل  التي حالت دون  أثينا  الدين يف  مكانة  أيضاً  نستشفُّ 

أصحاب نظريَّة املعجزة اإلغريقيَّة بتحرُّر العقل اإلغريقيِّ من سلطة الدين نهائيَّاً مع حلول 

ترمي  تزال  ال  الحديثة  لألفكار  الرافض  الدين  سلطة  هي  فها  امليالد.  قبل  السادس  القرن 

 . بثقلها عىل الفكر اإلغريقيِّ واألثينيِّ ككْلّ

ث عن سقراط يف موضع آخر من املحاورة نفسها، كيف تقبل  وها هو أفالطون يتحدَّ

تالميذه،  عليه  عرضها  التي  الفرار  ملحاولة  يستجيب  أن  دون  من  املحكمة  حكم  سقراط 

حيث يقول... أنصح سقراط يف صورة ابن الوطن الصالح الذي يقبل عىل املوت رايض 

]1]- أفالطون، محاورة الدفاع، محاورات أفالطون، ترجمة: زيك نجيب محمود، مكتبة األرسة، مرص، 2005، ص80.
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مي، لتنفيذ قوانني الدولة التي يرى وجوب احرتامها، حتى ولو كانت  النفس، مطمنئَّ الضَّ

يف قضائها جائرة]1]«.

اإلعدام توجه  نفِّذ حكم  ، عندما  اإلغريقيِّ للعقل  السلطة  دليل آخر عىل مضايقة  ومثة 

أستاذه  بعد وفاة  الحكمة هناك  ليبحث عن  القديم،  الرشق  مناطق أخرى يف  أفالطون إىل 

سقراط، حتى من كهنة مرص، كام توجه إىل تارين اإليطاليَّة حيث الطاغية ديونييوس. حيث 

أراد بعدما ضاقت به السبل يف أثينا إيجاد مكان آخر يكون أكرث مالمئة لتطبيق أفكاره، مبا 

أنَّ الجوَّ يف بالده ال يسمح بذلك. 

ويف تارين تعرَّف عىل ديون الذي أصبح صديقه وهو صهر امللك ديونيسيوس الذي أراد 

هو اآلخر قتل أفالطون، غي أنَّ ديون التمس منه تخفيف الحكم عليه ليباع بعدها يف سوق 

النخاسة، حيث اشرتاه )إينوقورس القورينايئ( بـ 300 درخم]2]، ثم أعاده إىل أثينا.

ومل يكن مصي أناكساجوراس أحسن حاالً، فهو اآلخر قد أُبعد عن أثينا. والحال نفسه 

دخلت  معه  بل  سليمة،  ومنهجيَّة  عقالنيَّة  اإلغريق  الفالسفة  بأكرث  وصف  من  عىل  ينطبق 

فإذا  أثينا.  اآلخر عن  هو  أبعد  الذي  أرسطو  بالتطوُّر، وهو  اتَّصف  اإلغريقيَّة عهداً  الفلسفة 

الذين  فالسفتها  لكبار  اضطهادها  نفرسِّ  فبامذا  الفكر،  ع  تشجِّ وسلطتها  املدينة  هه  كانت 

شكَّلوا أُُسس الفلسفة الحديثة يف العصور الحديثة؟ 

األمر  فلو كان  ؟  الحضاريِّ البالد يف اإلشعاع  أجزاء  نفرسِّ عدم تساوي  أن  لنا  ثم كيف 

، لكان التطوُّر شمل جميع أنحاء البالد، ولكنَّه شمل  يكمن يف نبوغ وفطرة العقل اإلغريقيِّ

منطقة من دون األخرى ألنَّ أكرث املناطق ظلَّت جامدة وساكنة لغاية القرن الرابع قبل امليالد 

، بل أكرث من ذلك، كانت مبعزل عن التيارات  من دون أن تظهر فيها بوادر التفكي والتحضُّ

الفكريَّة، ثمَّ إنَّ بالد اإلغريق مثل املراكز األخرى من العامل القديم تعرَّضت إىل االستبداد 

والطغيان.

]1]- أفالطون، محاورة الدفاع، محاورات أفالطون، ترجمة زيك نجيب محمود، مكتبة األرسة، مرص، 2005، ص111.

ريحان،  أبو  فؤاد  داغر،  فريد  ترجمة:  القدمية(  واليونان  )الرشق  العام  الحضارات  تاريخ  أوبوابيه،  جانني  أميار،  أندري   -[2[

منشورات عويدات، لبنان، 1986، ص310.
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خاتمة
التطرُّق إىل مدى تأثي األسطورة والدين يف فلسفة  لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة 

اً لحفظ  كبار مفكِّري اإلغريق أفالطون، والحظنا أنَّ يف مضامني تلك الكتابات مستودعاً هامَّ

الرتاث األسطوريِّ والدينيِّ لحضارة بالد اإلغريق، حيث خلدت محاوراته الشهية العديد 

ة لدراسة امليثولوجيا اإلغريقيَّة القدمية. من األساطي، بل يكفي القول أنَّها تعدُّ مصدراً هامَّ

م، ميكن الردُّ عىل كلِّ من نزَّه الفكر اإلغريقيَّ من سيطرة الخرافة والدين،  من خالل ما تقدَّ

ووصفه بالتميُّز والعقالنيَّة الخالصة، يف إطار السعي للحطِّ من قيمة الرتاث الفكريِّ الرشقيِّ 

مضامني  عىل  احتوائه  لسبب  الفلسفة  دائرة  من  أُقِص  بعدما  بالحكمة  ووصفه  القديم، 

أسطوريَّة ودينيَّة.
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ة عند أفالطون الصفات اإللهيَّ
)رؤية نقدّية(

[1[
غيضان السيد علي

مقّدمة

د صفات  م أدلًة عىل إثبات وجودها، وحدَّ بادئ ذي بدء، أقرَّ أفالطون بوجود اآللهة وقدَّ

ة بها، كام نقد أوجه الدين الشعبيِّ عند اليونان وسخر منها. وإن مل يستطع أن يُخلِّص  خاصَّ

 . نظريَّته يف األلوهيَّة من مظاهر الفكر الوثنيِّ األسطورْيّ

والحقيقة أنَّ موضوع اإلله وصفاته احتلَّ مكانة بارزة يف فلسفة أفالطون، حتى أصبح 

]2]«؛ حيث إنَّ اسم اإلله كان دائم الورود  مشهوًرا يف تاريخ الفلسفة بلقب »أفالطون اإللهْيّ

يه »املبدع«، وتارة أخرى  يف كتبه، محاطًا بأبهى هاالت العظمة واإلجالل، فتارة كان يسمِّ

الكون«،  »أبا  ورابعة   ،» »الحقيقيَّ وثالثة  اآللهة«،  بني  »الحيَّ  أو  األعىل«  »مليَكنا  يه  يسمِّ

اهتاممه  تعكس  كتبه  دفَّات  بني  نجدها  يات  مسمَّ من  وغيها  القداسة«..  »كتاب  وخامسة 

الفائق مببحث األلوهيَّة، وليس هذا بغريب؛ إذ إنَّ اإلله عنده ميثِّل املبدأ األوَّل الذي عنه 

صدرت املوجودات جميًعا.

بني  التمييز  باإلمكان  كان  وإن  أفالطون،  محاورات  معظم  األلوهيَّة  مبحث  إذن، شغل 

مرحلتني يظهر فيهام اإلله عنده بشكل مختلف عن األخرى، متتدُّ املرحلة األوىل من بداية 

]1]- أستاذ الفلسفة املساعد بكليَّة اآلداب جامعة بني سويف- مرص.

]2]- يرى البعض أنَّ وصف أفالطون باإللهيِّ كان نتيجة الهتاممه البالغ مببحث األلوهيَّة أو لقوله باإلله الواحد، ولكنَّ هذا يف 

رأينا يُعدُّ محض افرتاء ال أصل له؛ ألنَّ وصفه باإللهيِّ كان مصدره أهله ومحبُّوه الذين حاولوا أن ينسبوه إىل اآللهة منذ والدته، 

فيقولون إنَّه ُولِد )أرسطون(، وأرسطون هذا يرجع يف ختام األصالب إىل اإلله )بوزيدون( إله البحر. وعىل ذلك، يكون وصفه 

ه األكرب إله البحر األسطوري )أنظر، مصطفى غلوش،  باإللهيِّ وصًفا أسطوريًّا ال توحيديًّا، وهو تأكيد نسبته األسطوريَّة، إىل جدِّ

األسطورة يف الفلسفة اإلغريقيَّة، الزقازيق، دار األرقم للطباعة والنرش والتوزيع، د.ت، ص70(.  
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تأليفه الفلسفي تقريبًا حتى إمتامه محاوريَتْ: »فيدون« و»الجمهوريَّة«؛ إذ تتميَّز هذه املرحلة 

بسيطرة نظريَّة املُثُل عىل تصوُّره لإلله. فإله أفالطون يف هذه املرحلة ميكن الوصول إليه متى 

تطهَّر اإلنسان من أدران البدن، وسلطان الحسِّ والخيال، حيث ميكنه التعرُّف عىل حقيقة 

اإلله عرب جدل صاعد يرتك فيه العامل املحسوس، ويرتقي إىل )ُمثُل Ideas( متعالية ومفارقة 

ها إلهيَّة. ويف هذه املرحلة تضطرب رؤية أفالطون لتصوُّر األلوهيَّة، فهل  للمحسوسات يعدُّ

املُثُل  أنَّ عامل  أم  املُثُل  متعال عىل  األفالطوينُّ  اإلله  دة؟ وهل  متعدِّ آلهة  أم  إله واحد  هو 

؟ وما هي طبيعة العالقة بني اإلله أو اآللهة والبرش؟ ومع إلحاح هذه األسئلة  كلَّه عامل إلهْيّ

انتقل إىل املرحلة الثانية يف تصوُّره لأللوهيَّة التي حاول فيها أن يضيف إىل املُثُل »صفة 

، أو تنتمي  األلوهيَّة«، وال يعني هذا أنَّ املُثُل أصبحت يف نظره آلهة، أو أنَّها ذات طابع إلهيٍّ

. إىل العامل اإللهْيّ

 لك، تبقى اإلشكاليَّة الكربى موجودة عرب نصوص أفالطون التي تحتمل أكرث من معنى، 

والتي أدَّت إىل اضطراب رُشَّاحه من بعده؛ إذ يخربنا هو تارة بأنَّ اإلله هو صانع املُثُل، وتارة 

يؤكِّد خالل املرحلتني عىل صفات  لكنه، مع ذلك،  الخي.  مثال  اإلله هو  أنَّ  يرى  أخرى 

دة إللهِه الذي يراه املبدأ األول لألشياء جميًعا، ويؤكِّد أنَّه ال ميكن أن يكون ماديًّا، بل  متعدِّ

إنَّه البد أن يكون روحيًّا مثاليًّا كاماًل منزًَّها عن كلِّ نقص وصورة، وهو بسيط متاًما وصادق 

يف أقواله وأفعاله، يتَّصف بكلِّ صفات الكامل.

لقد كان أفالطون أوَّل مؤلِّه منهجيٍّ وضع األلوهيَّة كنظريَّة فلسفيَّة يف بالد اإلغريق، بل 

إنَّ تاريخ الربهنة الفلسفيَّة عىل وجود اإلله قد بدأ بعرصه. وهو يعرِّف إلَهه بأنَّه هو الكائن 

املطلق، والعقل الكامل، والخي الشامل يف آن واحد. فلنئ كان العامل إلهيًّا فام ذلك إالَّ ألنَّ 

اإلله يحل فيه. وهذا الحضور اإللهي هو النظام الذي أوجده عقله املبدع للنظام، فحيث ال 

يوجد اإلله ال توجد إالَّ الفوىض والتشويش. فاإلله لديه ليس هو »الصانع« وليس »الخري« 

وليس »األب« وليس »القبطان« وليس »الواحد« بل هو اإلله الذي يتَّصف بأنَه صانع وخريِّ 

وأب للعامل وقبطان األشياء وواحد. ولكن ال يجب أن نفهم من هذا أنَّه قام بالتوحيد املنزَّه 

لإلله عامَّ سواه من املخلوقات، بل رأى أنَّ الوجود اإللهيَّ يشغل كلَّ يشء يف هذا الكون، 

فإنَّ هناك آلهة أخرى ثانويَّة أوجدها هذا اإلله لتساعده يف إيجاد  وإن كان هناك إله عظيم 



235 الصفات اإللهيَّة عند أفالطون

العامل. وهذا يفرسِّ -يف رأينا- ما قد يبدو تضاربًا يف وجود لفظ »اإلله« مع لفظ »اآللهة« يف 

سياق واحد عند أفالطون. 

سوف نتناول فيام ييل الصفات اإللهيَّة األفالطونيَّة بالتفصيل من خالل التناول النقديِّ 

ملجمل أقوال أفالطون وتصوُّراته عن اإلله. 

هوت األفالطوينَّ ميكن تلخيصه يف ثالثة  إذا كان الكثي من الباحثني قد ذهبوا إىل أنَّ الالَّ

عنارص، هي: أنَّ هناك آلهة، وهي تُعنى بشؤون البرش، ومن املستحيل رشوتها أو رشاء إرادتها 

ة؛ ألنَّه من التناقض القول بأنَّ اآللهة موجودة وال تكرتث بشئون البرش، فاإلهامل والكسل  الخيَّ

والرتاخي رذائل ال تُنسب إىل اآللهة. من هنا، ميكننا تناول الصفات اإللهيَّة األفالطونيَّة عرب 

رؤية نقديَّة تعالج كثيًا من مناطق القصور التي بدت عند من تناولوا فلسفته بالرشح والعرض 

فات التي وصف بها أفالطون إلهه. والتحليل، وخصوًصا ما يتعلَّق بالصِّ

ة هذا البحث يف أنَّ دراسة الصفات اإللهيَّة عند أفالطون تعكس إىل حدٍّ كبي  تكمن أهمَّ

طبيعة اإلله وصفاته وحقيقته يف الفلسفة اليونانيَّة كلِّها، حيث يبدو ممثِّاًل لهذه الفلسفة؛ إذ 

نت  تلتقي فيه عنارصها األساسيَّة والثانويَّة التي ورث بعضها أو كلَّها عن سابقيه. فقد تضمَّ

ديالكتييكٌّ، وما هو  ، وما هو جديلٌّ  ، وما هو ريايضٌّ ، وما هو علميٌّ ما هو عقيلٌّ فلسفته 

. وهو زاوج بني هذه العنارص جميًعا،  ، بجانب ما هو أسطورّيْ ، وما هو دينيٌّ وإلهيٌّ شعريٌّ

حقة به.  ًما فلسفة تعربِّ إىل حدٍّ كبي عن طبيعة الفلسفة اليونانيَّة سواء السابقة عليه أم الالَّ مقدِّ

وسوف تعكس معالجة الصفات اإللهيَّة عنده كثيًا من أوجه عنارص فلسفته، كام سيتبنيَّ يف 

املباحث التالية:

ة لدى الشرقيني فات اإللهيَّ ر األفالطوينُّ بالصِّ ًل: التأثُّ أوَّ
أفكاًرا  تكن  مل  أنَّها  يالحظ  أفالطون،  دها  عدَّ كام  اإللهيَّة،  فات  الصِّ عند  يقف  من  إنَّ 

إليه األمم  لتأثُّره مبا وصلت  نتيجة  ة، بل كانت  الخاصَّ بعقله وتأمُّالته  إليها  اهتدى  خالصة 

ة املحيطة ببالد اليونان حينذاك؛ حيث إنَّ فكرة اإلله وصفاته كانت من أهمِّ األفكار  املتحضِّ

التي شغلت معظم األمم منذ فجر التاريخ؛ لكونها فكرة سامية، بل من أسمى األفكار التي 

وصل إليها اإلنسان. وكانت مرص من أشهر بالد الرشق قاطبة اهتامًما باإلله وصفاته، إذ نزح 
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إليها كثي من فالسفة العامل القديم؛ فقد زارها طاليس Thales )624-546ق.م( أوَّل فالسفة 

إليها  الذهاب  اليونان، وحينام عاد إىل بالده طلب من أحد تالميذه ويُدعى »بيتاجوراس« 

الهندسة والحساب والفلك والكهنوت، فمكث فيها  ليتلقَّى املزيد من الدروس يف علوم 

-كام يقول املؤرِّخون- اثنني وعرشين عاًما يتلقَّى العلم يف جامعة »أون«. وأفاد »ديوجني« 

بأنَّ صداقة جمعت بني »بوليكراتيس« من جزيرة »ساموس« وبني امللك »أماسيس« ملك 

مرص]1]. وقد قصدها بعده فيثاغورس ودميقريطس وأفالطون يف زيارة تعليميَّة طويلة، وهذا 

عي أصحاب »املعجزة اليونانيَّة«.  يؤكِّد أنَّ الفلسفة اليونانيَّة مل تأِت عىل غي مثال سبق كام يدَّ

وال شكَّ يف أنَّ أفالطون قد تأثَّر كثيًا مبا رآه وتعلَّمه يف مرص، وال أدلَّ عىل ذلك من أنَّ 

التي سادت يف مرص القدمية  محاورة »طياموس« له قد امتألت بتلك األفكار األسطوريَّة 

والتي عرفت أول تفسي لنشأة الكون، ووصلت إىل تصوُّر اإلله الواحد]2]. وقد حدا ذلك 

: »القول بأنَّ أفالطون هو مؤلِّف محاورة  بصاحب كتاب »الرتاث املرسوق« إىل أن يقول إنَّ

طياموس مختَلَف بشأنه لألسباب التالية: 

أ- يوضح املؤرِّخ »ديوجني الترينوس« يف الكتاب الثامن )ص 399-401( أنَّ أفالطون 

حني زار »ديونيسيوس« يف صقلية دفع لفيلوالوس الفيثاغوري أربعني وحدة وزن سكندريَّة 

ة مقابل كتاب استنسخ منه كلَّ محتويات طياموس.  )املينا( من الفضَّ

إلقاء مزيد من الضوء حول ما يثيه  ب- موضوع محاورة »طياموس تلفيقي]3]«. ولعلَّ 

التضارب بني رُشَّاح أفالطون يف تصوُّره لإلله، وهل هو  لنا ذلك  جورج جيمس قد يفرسِّ 

أسمى من الخي األعىل أو أدىن منه أو هو هو نفسه؟

فمن هنا، إذا كان اإلله عند أفالطون هو »الخري ذاته]4]«؛ فإنَّ هذه الفكرة ليست جديدة، 

سبيل  فعىل   . الرشقيِّ الرتاث  يف  اإلله«  »خييَّة  حول  املوجودة  للفكرة  تطوير  هي  ا  وإنَّ

القاهرة،  جالل،  شوقي  ترجمة:  مرسوقة،  مرصيَّة  فلسفة  اليونانيَّة  -الفلسفة  املرسوق  الرتاث  جيمس،  ام.  جي.  جورج   -[1[

املجلس األعىل للثقافة- املرشوع القومي للرتجمة، د. ت، ص55.

]2]- أنظر، مصطفى النشار، فكرة األلوهيَّة عند أفالطون وأثرها يف الفلسفة اإلسالميَّة والغربيَّة، القاهرة، مكتبة مدبويل، الطبعة 

الثانية، 1988، ص18. 

]3]- جورج جي. ام. جيمس، الرتاث املرسوق، ص178.

]4]- محمد غالب، الفلسفة اإلغريقيَّة، الجزء األول، القاهرة، الطبعة األوىل، سبتمرب 1938، ص273.
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املثال، ترى الديانة املرصيَّة القدمية أنَّ اإلله »إيزيس« هو إله الخي الذي يقف يف مواجهة 

ير عدوِّ الخي واألخيار. كام أنَّ الديانة اإليرانيَّة القدمية »الزرادشتيَّة« يظهر اإلله  »ست« الرشِّ

إقرار  عن  واملسئول  العامل  هذا  النظام يف  الخي وسبب  إله   »Ahura Mazda »أهورمازدا 

الدنيا، وذلك يف  النفوس بعد املوت عام اقرتفت من رشور يف حياتها  العدالة ومحاسبة 

من  أن  وأرى  الشياطني.  وملك  واملوت  واملرض  الرشِّ  إله   »Ahriman »أهرميان  مقابل 

»أهورمازدا«  هو  واحد  بإله  تؤمن  توحيديَّة  ديانة  أنَّها  يَر  الزرداشتيَّة  العقيدة  النظر يف  مُيعن 

الذي هو خي محض ال رشَّ فيه، وكلُّ ما يف العامل من خي منبعث منه، وهو منبع الخي 

كام هو مصدر كلِّ مجد ونور وسعادة]1]. يف هذا اإلطار، يرى مصطفى النشار أنَّ التصور 

الزرادشتيَّ لإلله ليس فيه ما يخالف ما اصطُلح عىل تسميته بعد ذلك لدى أفالطون مبثال 

م  الخي الذي هو مصدر الضوء والخي يف هذا العامل. أي أنَّه ميكننا القول أنَّ »زرادشت« قدَّ

لنا أصاًل من أصول تصوُّر أفالطون لأللوهيَّة]2].  

د »فيشنو« اإلله املحسن الخيِّ عىل الدوام، حيث ميثِّل حب  ويف الديانة الهنديَّة، يجسِّ

تدمي  من  براهام  خلقه  الذي  العامل  عىل  يحافظ  الذي  اإلله  وهو  وخيه،  وجامله  الواقع 

»شيفا«، ولذلك يُعدُّ »فيشنو« بكلِّ تجليَّاته التجسيد الحيَّ للخي]3]. 

كذلك ال ميكن أن نتجاهل تأثي الديانة اليهوديَّة عىل تصوُّر أفالطون لإلله؛ حيث تذهب 

العديد من الدراسات الجادَّة إىل أنَّه قد زار مرص أثناء ظهور هذه الديانة، وتأثَّر بالكثي مام 

آلهة  الذي جعله يسخر من  األمر  الواحد]4]،  اإلله  األلوهيَّة وال سيَّام خييَّة  بها حول  جاء 

ة جبل األوليمب والتي ال تتورَّع عن إلحاق الرشِّ واألذى  دة املتصارعة فوق قمَّ اليونان املتعدِّ

باآللهة األخرى والبرش عىل السواء .

]1]- أحمد الششتاوي، الحكامء الثالثة، القاهرة، دار املعارف، الطبعة الثانية، 1967، ص45-44.

]2]- مصطفى النشار، فكرة األلوهيَّة عند أفالطون وأثرها يف الفلسفة اإلسالميَّة والغربيَّة، ص24.

عامل  سلسلة  الكويت،  إمام،  عبدالفتاح  إمام  مراجعة:  حسني،  يوسف  كامل  ترجمة  القديم،  الرشقي  الفكر  كولر،  جون   -[3[

املعرفة، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 1995، ص152.

]4[- See, T. Boman, Hebrew Thought Compared with Greek, The Nortton Library, New York, 1970, 

pp. 5355. And see also, C. Gordan, Greek and Hebrew Civilization, The Nortton Library, New York, 

1965.
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بقدر ما يكون  اإلله  أنَّ  اعترب  ألنَّه  الحركة«؛  »منزَّه عن  بأنَّه  إِلهه  كذلك وصف أفالطون 

، وبقدر ما يكون كذلك يكون أكرث كاماًل]1]. وهذا  بعيًدا عن الحركة، يكون ساملًا من التغيُّ

واضًحا يف  نجد  إنَّنا  إذ  الهنديَّة،  الديانة  جاء يف  ا مبا  جدًّ شبيه  لإلله  األفالطوينُّ  الوصف 

 .[2[
»األوبانيشاد«  الذي يصف اإلله بأنَّه الواحد الساكن الذي ال يتغيَّ

هذا  وفحوى  الله،  وجود  عىل  للربهنة  أفالطون  من  الحركة  برهان  أرسطو  استمدَّ  وقد 

الحركة تحتاج إىل محرِّك، ألنَّ  أنَّ  فيه متحرِّكاً. ومعلوم  ما  العامل بجميع  نرى  أنَّنا  الدليل: 

ات  والتغيُّ والتحوُّالت  الحركات  لهذه  البدَّ  إذن،  علَّة.  بغي  توجد  ال  والقوَّة  قوَّة،  الحركة 

من ُمحرِّك يُحرِّك وال يتحرَّك وهو اإلله. وهذا الربهان- يف الحقيقة- يكتنفه كثي من أوجه 

معقول الذي كان يجب عىل أفالطون تفنيده بداًل من التصديق به. إذ كيف ميكن تصوُّر  الالَّ

إله يف وضع السكون التام؟! أليس السكون التامُّ ال يتناسب مع الكامل؟! وهل كلُّ ساكن 

األمر  السالم( هذا  )عليه  اإلمام عيلٌّ  إلًها؟! وهنا يحسم  ه  نُعدَّ أن  الحركة ميكن  وبعيد عن 

إنَّ  إذ  متحرِّك وغي ساكن؛  الله غي  أنَّ  أي  َوالَْحرَكَُة]3]«.  ُكوُن  السُّ َعلَيِْه  يَْجِري  »الَ  فيقول: 

السكون والحركة متقابالن وأنَّ تقابلهام بتعبي صدر املتألِّهني، تقابل العدم وامللكة، ونجد 

مصداقه يف املوجود املادِّيِّ املوجود بالقوَّة ولكونه موجوًدا ذا مادَّة فإنَّه مادِّيإلّ، وإذا مل 

ًا فإنّه سيكون متحرِّكًا. لذى يرى أمي  ا إذا كان متغيِّ ًا فال محالة سيكون ساكًنا، أمَّ يكن متغيِّ

املؤمنني )عليه السالم( أنَّ الله ال يقبل الحركة وال السكون، كام ال يقبل التغيُّ وال سبيل 

للجمود وللسكون إليه؛ ألنَّه هو خالق الحركة ومفيضها، وإذا ما خلق الله شيئًا فلن تكون 

لذلك اليشء قدرة وال سيطرة عىل الله.

«؛ ألنَّ الزمن ليس إالَّ صورة متنقلِّة من صور  كام وصف أفالطون اإلله بأنَّه »أزيلٌّ وأبديٌّ

الكائنات، وال ميكن أن تنعكس عىل هذا اإلله العظيم فتحدَّ وجوده بأيِّ حال]4]. وهو األمر 

تُعدُّ اإلله هو  الديانات  السابقة عىل أفالطون، فمعظم  الديانات  الذي نجده شائًعا يف كلِّ 

]1]- محمد غالب، الفلسفة اإلغريقيَّة، ج1، ص273.

]2]- جون كولر، الفكر الرشقي القديم، ص55.

]3]- أنظر، ابن أيب الحديد، رشح نهج البالغة، بغداد، دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل، 2007،  76/ 13.

]4]- محمد غالب، الفلسفة اإلغريقية، ج1، ص 273.
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املوجود الذي ال يسبقه يشء، فهو األول بال بداية والباقي بال نهاية. وهي صفات وصف 

بها املرصيُّ القديم اإلله »فاسم أتوم« الذي يعني التامَّ أو الكامل، ومل تربِّر وجوده األساطي 

بعلَّة خارجة عن ذاته، بل أكَّدت أنَّه معلول لذاته، وعلَّة كلِّ املوجودات، وهو أزيلٌّ ورسمديٌّ 

ال يغيب أبًدا، وهي صفات أطلقها املرصيُّ القديم عىل معظم آلهته مثل »رع« و »آمون« 

و»حو« و»ماعت«، وتجلَّت بوضوح تامٍّ يف أعظم آلهة املرصيني القدماء وهو اإلله »آتون« 

الذي وصفوه بأنَّه واحد أزيلٌّ ليس له رشيك وال نسب، قادٌر قدرة مطلَقة، خالُق كلِّ يشء، 

ترجع له كلُّ األقدار ومصائر املوجودات بوصفه العلَّة الفاعلة، وهو الحيُّ الذي ال يخبو 

وال ميوت]1].

 كام وصف أفالطون إلهه بأنَّه »كامل من كلِّ وجه]2]«، وهو األمر الذي نجده يف ديانة 

أخناتون الذي نادى بعبادة إله واحد، كامٍل من كلِّ وجه، منزٍَّه عن التجسيد والتشبيه، متعاٍل 

الطيِّب  أو رشيك، وهو  مثيٌل  له  ليس  قديٍم  كامٍل جميٍل  عامَّ دونه من سائر املوجودات، 

، سيِّد السامء واألرض... وقد نسب أخناتون كلَّ صفات الكامل إىل إلهه  الذي يحبُّ الحقَّ

الوصف  )العلم-عليم(، وهو  إلهه هي  بها  التي وصف  الصفات  أهم هذه  الواحد]3]. ومن 

للبرش،  املساعدة  أو  العون  م  يقدِّ بكلِّ يشء،  عليم  فإلهه  أفالطون،  عند  نجده  الذي  نفسه 

وحيث أنَّه خي محض فإنَّه ضدُّ الجهل عىل خطٍّ مستقيم وخصوًصا أنَّ الرشَّ عنده مصدره 

الجهل. كام أنَّ صفة الجهل سوف تتناقض مع وصفه إللهه بأنَّه كامل من كل وجه.

ا عرفتها كلُّ  كذلك وصف أفالطون إلهه بأنَّه علَّة إيجاد للكون]4]، وهذه صفة قدمية جدًّ

الحضارات، فهي موجودة بصورة واضحة وبارزة يف الحضارة املرصيَّة القدمية، والنصوص 

دة، منها قول اإلله: »أنا الذي صنع السامء واألرض، ورفع  التي تدلُّ عىل ذلك كثية ومتعدِّ

ة الكربى، أنا الذي صنع الفلك  الجبال وأوجد ما عليها، أنا الذي صنع املاء وأحدث الهوَّ

ة  العامَّ املرصيَّة  الهيئة  القاهرة،  شكري،  أنور  محمود  بكر-  أبو  املنعم  عبد  ترجمة:  القدمية،  مرص  ديانة  إرمان،  أدولف   -[1[

للكتاب، 1997، ص107.

]2]- محمد غالب، الفلسفة اإلغريقيَّة، الجزء األوَّل، ص273.

ة  العامَّ املرصيَّة  الهيئة  القاهرة،  شكري،  أنور  محمود  بكر-  أبو  املنعم  عبد  ترجمة:  القدمية،  مرص  ديانة  إرمان،  أدولف   -[3[

للكتاب، 1997، ص256-252.

]4]- محمد غالب، الفلسفة اإلغريقيَّة، الجزء األول، ص273.
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ووضع فيه أنفس اآللهة]1]«. كام يزداد التشابه بني أفالطون والرتاث املرصيِّ القديم حيث 

ورد يف األخي أنَّ بداية خلق الكون كان انبثاق األرض من املاء حيث كان اإلله وحده، ثمَّ 

يبدو- وردت عىل نحو  الفكرة -يف ما  العامل، وهذه  صنع اآللهة، واشرتك هؤالء يف صنع 

طبيعيٍّ عىل أذهان سكَّان وادي النيل الذين يستلهمون يف بعض األحيان جزًرا من الطني 

تظهر يف وادي النيل]2]. 

ويف الديانة الهنديَّة يُعدُّ »براهام« ُموِجد الكون وصانعه، وهو الذي ينظر إليه الحكامء 

بوصفه مصدًرا للموجودات]3]. حتى عرب شبه الجزيرة العربيَّة يف الجاهليَّة، والذين عادلوا 

بالله األصناَم واألوثاَن، كان ال يساورهم الشكُّ يف أنَّ الله تعاىل هو الذي خلق هذا الكون، 

َماَواِت  ْن َخلََق السَّ ْلَُهم مَّ
َ
وذلك حسب ما جاء يف القرآن الكريم من قوله تعاىل: ﴿َولَئِن َسأ

﴾ )الزمر:38(.
ُ ْرَض َلَُقوُلنَّ اللَّ

َ
َواْل

ثانًي�ا: صانع الكون وليس خالقه من العدم
التي تناول فيها أفالطون هذا املوضوع  تظلُّ محاورة »طياموس« من أهمِّ املحاورات 

بتفصيل مستفيض، حيث رأى أنَّ ميالد العامل قد حدث حينام قرَّر اإلله »الصانع« أن يتدخَّل 

ليحوِّل الفوىض إىل نظام، وأن يفرض النظام عىل الفوىض التي مل تكن خاضعة أليِّ اعتبار 

دة الغايات البعيدة عن العشوائيَّة،  له« يربزون صوًرا جديدة محدَّ غايْئّ. أي أنَّ »الصانع« و»عامَّ

ًقا. فال يُحدث الصانع أو  إالَّ أنَّ هذه الصور ينالونها مبزج عنارص سابقة الوجود، مزًجا منسَّ

الصيورة. لكن  الوجود وال عىل صعيد  الثانوية شيئًا إحداثًا مطلًقا، ال عىل صعيد  اآللهة 

عملهم مُيارس عىل أشياء واقعيَّة موجودة من قبل. ويقوم هذا العمل عىل مزج تلك األشياء 

يبدو  ما  بنموذج سابق سبق يف  واالقتداء  والجامل،  الرتتيب  قوانني  لبعض  طبًقا  فحسب، 

اآللهة أنفسهم والعامل املحسوس]4].

للنرش،  املتَّحدة  املجموعة  القاهرة،  ة،  العامَّ الفلسفة  يف  محارضات  جاد،  أحمد  الرشقاوي-  الله  عبد  محمد  عن  نقالً   -[1[

مطبوعات قسم الفلسفة اإلسالميَّة، كليَّة دار العلوم- جامعة القاهرة، 1995-1996، ص67.

]2]- جيفري بارندر، املعتقدات الدينيَّة لدى الشعوب، ترجمة: إمام عبدالفتاح إمام، مراجعة عبدالغفار مكاوي، الكويت، سلسلة 

»عامل املعرفة«، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، مايو 1995، ص37.

]3]- املرجع السابق، ص55.

مة محاوريت: أفالطون ، الطياموس واكريتيس، ترجمة: األب فؤاد جرجي بربارة،  دمشق، وزارة الثقافة،  ]4]- ألبي ريفو، مقدِّ

ة السوريَّة للكتاب، الخطَّة الوطنيَّة للرتجمة )5(، 2014، ص55. الهيئة العامَّ
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ا خلقه من مادَّة أوىل  م أنَّ اإلله أو الصانع مل يخلق الكون من عدم، وإنَّ يتَّضح مامَّ تقدَّ

تتَّصف باألزليَّة، وهي مادَّة متكوِّنة من االسطقسات )العنارص( األربعة: النار، املاء، الهواء، 

الرتاب. وأنَّ تنسيق العامل وإنشاءه قد استوعب كلَّ عنرص من هذه العنارص األربعة بجملته؛ 

ته، وكذلك الهواء والرتاب. ومل  ألنَّ ُمْنِشئ الكون قد أنشأه من النار بأرسها، ومن املاء برمَّ

يدع خارج العامل وال ذرَّة واحدة، وال أيَّ طاقة من أحد تلك العنارص، وهذه كانت نواياه، أوَّاًل 

ليك يكون العامل حيًّا شاماًل متكاماًل يف غاية التكامل، مؤلًَّفا من كلِّ األجزاء. وعالوة عىل 

ذلك، ليك يكون واحًدا فريًدا إذ مل يتبقَّ ما ميكن أن ينشأ عنه عامل آخر مامثل. وأخيًا، يك 

ال يشيخ وال يعتّل. معتربًا أنَّ عوامل الحرارة والربودة وكلَّ العوامل األخرى ذات املفاعيل 

العنيفة إذا حدقت من الخارج بجسم ُمرَكَّب ودهمته يف آناء غي مواتية، فهي تفكِّكه وتجلب 

له األمراض والهرم، وتؤدِّي به إىل البوار والدمار. ولهذه العلَّة، وبسبب هذا التفكي، هندس 

الله العامل، وجعله فريًدا شاماًل، متكاماًل من جميع أجزاء العنارص طرًّا، ال يهرم  وال ينتابه 

داء]1].

نحو  عن  العامل  هذا  تنسيق  يف  يتلخَّص  الصانع  اإلله  دور  أنَّ  أفالطون  يرى  وهكذا 

األربعة  العنارص  تلك  مادَّة سابقة هي  من  بل  يصنعه من عدم  دقيق وشامل، ومل  هنديسٍّ 

ل فوىض املادَّة  تها ومل يدع منها أيَّ ذرَّة خارج العامل، كام أنه حينام بدَّ التي استخدمها برمَّ

إىل نظام ومعقوليَّة استند يف ذلك إىل وجود عامل املُثُل، ذلك العامل األزيلِّ الخالد، فقد 

]2]«. وهكذا يكون »الصانع« غي  فعل اإلله الصانع هذا محاذيًا صورة »الكلِّ الحيِّ الرسمديِّ

»الخالق«؛ فاإلله الصانع األفالطوينُّ يقترص دوره عىل تزويد املادَّة التي ال صورة لها بصورة 

وأمتَّها بالنظام واالنتظام]3].

 ولذلك يكون من الخطأ البنيِّ أن ننسب إىل إله أفالطون فكرة »خلق العامل من عدم«؛ 

السوريَّة  ة  العامَّ الهيئة  الثقافة،  وزارة  دمشق،  بربارة،  فؤاد جرجي  األب  ترجمة:  واكريتيس،  الطياموس  أفالطون، محاورة   -[1[

للكتاب، الخطَّة الوطنيَّة للرتجمة)a-33 ،d -32 ( ،2014 ،)5( ص207.

]2]- مصطفى النشار، تاريخ الفلسفة اليونانيَّة من منظور رشقي، الجزء الثاين، القاهرة، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، 1999، 

ص228.

]3]- إرنست كاسير، الدولة واألسطورة، ترجمة أحمد حمدي محمود، مراجعة أحمد خايك، القاهرة، الهيئة املرصيَّة العامَّة 

للكتاب، 1975، ص126.
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نع. ويف  ألنه ال ميكن أن يتساوى الخالق بالصانع، وال أن تتساوى عمليَّة الخلق بعمليَّة الصُّ

الحقيقة مل تكن فكرة الخلق من العدم لتخطر عىل بال أفالطون أو غيه من فالسفة اليونان؛ 

ا هي فكرة متَّت معرفتها عن طريق  ، وإنَّ ألنَّها فكرة تكاد تكون مستحيلة عىل التصوُّر العقيلِّ

الوحي وليس عن طريق العقل.

مادَّة قدمية غي  الله  إزاء  أنَّه وضع  هنا هو  أفالطون  نأخذه عىل  أن  ما ميكن  أهمِّ  ومن 

بعدم  يسلِّمون  به  القائلني  اإلله؛ ألنَّ  لسموِّ  معارض  رأي  العامل، وهذا  منها  مخلوقة صنع 

انع، فام الذي مينعهم من التسليم  كفاية الصدفة يف تنظيم العامل، ويرون رضورة القول بالصَّ

وليس  انع  الصَّ اإلله  فكرة  تُعدُّ  كام  خلقها؟  يستطيع  تنظيمها  يستطيع  والذي  املادَّة  بخلق 

الخالق معارضة -أيًضا- لسموِّ اإلله ملا يرتتَّب عليها من أنَّه لو مل توجد املادَّة األوىل ملا 

ٌ بطالنُه ألنَّ الله ليس بحاجة إىل يشء ليك يصنع،  صار الله صانًعا وال محسًنا، وهذا رأي بنيِّ

وال ميكن إخضاع تدبيه لرشط سابق. 

ا نجد عند أفالطون   لكنَّ األمر ال يقترص عىل نفي فكرة »الخلق من عدم« عن اإلله؛ وإنَّ

ث  انع،  يتحدَّ أفكاًرا غريبة تناقض تصوُّره العامَّ عن األلوهيَّة؛ إذ إنَّه إضافة إىل  حديثه عن الصَّ

وآلهة  السيَّارة،  الكواكب  وآلهة  الثابتة،  الكواكب  وآلهة  منه،  املنحدرين  اإلله  ام  ُخدَّ عن 

األسطورة الشعبيَّة. ثمَّ مل يبنيِّ لنا ما هي طبيعة العالقة بني هذه اآللهة، وهل هناك عالقة أم 

ال؟ والسؤال األكرث حية والذي يجد القارئ نفسه حياله يف ميتافيزيقا أفالطون هو: ما هي 

انع عنده إلًها غامًضا يعاين  عالقة هذه اآللهة بعامل املُثُل؟ كلُّ هذه األسئلة تجعل اإلله الصَّ

كثياً من اإلبهام وااللتباس. 

أهمِّ  من  صفة  انع«  الصَّ »اإلله  فكرة  نتناول  ونحن  لنا  يتَّضح  اإلبهام،  هذا  رغم  أنَّه،  بيد 

صفات اإلله عند أفالطون، وقد سبق أن أرشنا إليها بشكل عريَضٍّ أعاله، أال وهي »خييَّة 

اإلله«؛ فهذه »الخييَّة« هي التي دفعته إىل أن يولج النظام يف الفوىض، وأن يصنع من املادَّة 

محدودة هذا الكلَّ الكامل.  الالَّ

ي هذا الفيلسوف؛ حيث ذهب  ولكنَّ صفة »خييَّة اإلله« أنتجت مشكلة كربى بني مفرسِّ

انع هو نفسه مثال الخي، ومن هذا ما يورده محمد غالب عندما أخذ   بعضهم إىل أنَّ اإلله الصَّ
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ة بهذا املوضوع، فيقول: »وليس هناك ما يقفنا  يوازن بني نصوص أفالطون نفسه املختصَّ

ه الذي ورد يف كتاب »النواميس« والذي يقول برصيح العبارة:  عىل هذه الحقيقة أكرث من نصِّ

ه اآلخر  »إنَّ اإلله هو املبدأ والوسط والنهاية لجميع األشياء«. فإذا وازنَّا بني هذا النصِّ ونصِّ

ح فيه »بأنَّ مثال الخي هو منبع أو علَّة كلِّ حقيقة وكلِّ  الذي ورد يف الجمهوريَّة والذي يرصِّ

ى واحد]1]«. علم«، يتبنيَّ لنا أنَّه ال ميكن إالَّ اعتبار كلمتَْي اإلله والخي األعىل اسمني ملسمَّ

أرنست  رفضوها  من  أبرز  من  وكان  التسوية،  هذه  اآلخر  البعض  رفض  املقابل،  يف    

كاسير الذي ذهب بعد تحليل وثيق لنصوص أفالطون يف معظم مؤلَّفاته إىل أنَّ فكرة الخي 

انع ليستا يف املستوى نفسه من الناحيتني املنطقيَّة وامليتافيزيقيَّة عىل السواء.  وفكرة الصَّ

ففكرة الصانع فكرة أسطوريَّة، بينام فكرة الخي هي من املعاين الديالكتيكيَّة. وتتبع الفكرة 

انع بأنَّه  ا الفكرة الثانية فتتبع عامل الحقيقة. ويوصف الصَّ األوىل عامل »الظنون املحتملة«، أمَّ

ا فكرة الخي فال ميكن تصوُّرها عىل هذا الوجه، فإن لها معنى  فاعل شخصٌّ أو صانع. أمَّ

انع  موضوعيًّا وحقيقة موضوعيَّة مثل كلِّ األفكار األخرى. إنَّها متثِّل الطريقة التي اتَّبعها الصَّ

اإللهيُّ عندما قام بتشكيل عمله، فلقد صنع العامل، بعد تأمُّل لفكرة الخي. وكان يتوق إىل 

.[2[ جعل عمله يبدو قريبًا بقدر اإلمكان من كامل النمط األبدْيّ

مثال  هو  ليس  انع«  »الصَّ هذا  لكن   ، خيِّ الصانع  اإلله  أنَّ  كاسير-  -حسب  يتَّضح  هنا 

»الخي« املوجود يف عامل املُثُل األفالطوينِّ. فالخي يف مذهب أفالطون هو )ماهيَّة الوجود( 

أيَّ  أن تحدث  إذ ال ميكن أليَّة فكرة  الفعل(،  )ماهيَّة  ليس  وكذلك)ماهيَّة املعرفة(، ولكنَّه 

ثنا عن مثل هذا الخلق، فإنَّ ما نعنيه يكون من قبيل املجاز وال  يشء تجريبيٍّ ُمتناٍه. ولو تحدَّ

]3]. وهو املعنى الذي يؤكِّده جان فال بقوله إنَّ الصانع أقل  يُقصد به أيُّ معنى أنطولوجْيّ

مرتبة من مثال الخي ألنَّ هذا املثال هو واهب الصور وأعىل املُثُل التي يتمثَّلها]4]. ففي عامل 

]1]- محمد غالب، الفلسفة اإلغريقيَّة، الجزء األوَّل، ص269.

]2]- إرنست كاسير، الدولة واألسطورة، ص127.

]3]- املرجع السابق، ص128.

سة سجلِّ العرب، 1967، ص171. ]4]- جان فال، طريق الفيلسوف، ترجمة: أحمد حمدي محمود، القاهرة، مؤسَّ
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ة هذه املُثُل  املُثُل األفالطوينِّ مثال لكلِّ مجموعة من األشياء تحمل اساًم واحًدا، وعىل قمَّ

ات]1]. يوجد الخي بالذَّ

؛ حيث ال ميكن وصف فكرة   ويُعدُّ هذا الرأي األخي هو األقرب لدينا إىل القبول العقيلِّ

الخي بأنَّها علَّة فاعلة للعامل، فهي أقرب ما تكون علَّة غائيَّة أو صوريَّة. كام ال يفوتنا أن نؤكِّد 

أنَّ اللَّغط الذي دار بني رُشَّاح أفالطون حول التسوية بني اإلله ومثال الخي كان سببه األوَّل 

، هل هو  مثال »الخي«  هو أفالطون نفسه الذي مل يكن مهتامًّ بتحديد من هو اإلله الحقيقيُّ

يات أو صفات قد نوحِّدها  انع« أم »األب« أم »الواحد« أم »القبطان«. كلُّ هذه مسمَّ أم »الصَّ

مًعا ونجعل بني بعضها والبعض اآلخر هويَّة، ونرفع بعضها مراتب فوق بعض. ولكنَّها يف 

د بدقَّة.  النهاية مجرَّد صفات أطلقها أفالطون عىل إلهه غي املحدَّ

يف هذا اإلطار، يشي مصطفى النشار إىل أنَّ ما كان يهمُّ أفالطون ليس تحديد صفات 

عىل  اآللهة  بوجود  اإلميان  رضورة  واملادِّيني  الطبيعيني  من  للجميع  يثبت  أن  ا  وإنَّ اإلله 

اليونان  شعراء  بها  صوَّرها  التي  الفاسدة  البرشيَّة  صورتها  عىل  ال  ومعقولة،  مجرَّدة  صورة 

القدامى، وعىل رأسهم هوميوس وهزيود، وأن يثبت يف أذهان مواطنيه اإلميان بعناية اآللهة 

بشئونهم، ويرد عىل املشكِّكني يف ذلك]2].

ْ
ثالًثا: اإلله املعتين بالكون خالق اخلري من دون الشّر

أعطاه  الذي  فهو  بالكون«، وملَ ال؟  »املعتني  أنَّه  أفالطون  عند  اإلله  أهمِّ صفات  من 

دة بداًل من الفوىض والعامء Chaos يف املادَّة األزليَّة األوىل. ولذلك، فال  صورته املحدَّ

بدَّ من أن يظلَّ هذا العامل الذي أعطاه اإلله صورة جميلة باقيًا إىل األبد؛ ألنَّ هدم الجامل 

نرٌص للقبح، وتقويض االتِّساق نرٌش للفوىض. وأنَّ اإلله الخيِّ ال ميكن أن يهدم الجامل 

واالنسجام أو أن ينرص القبح ويقويِّ الفوىض. ومن أجل ذلك، ال بدَّ من أن يعتني بهذا 

ره. وهنا نجد أفالطون يؤكِّد أزليَّة هذا العامل ورسمديَّته  الكون وال يرتكه لقوى الرشِّ يك تدمِّ

بقوله: »وملَّا رأى أبو العامل ووالده، أنَّه ُولِد صورة لآللهة األزليني، وأنَّه كائٌن حيٌّ متحرِّك، 

للنرش  األهليَّة  بيوت،  متراز،  شوقي  العربيَّة  إىل  نقلها  الكاملة،  املحاورات  من  األوَّل  املجلَّد  الجمهوريَّة،  أفالطون،   -[1[

والتوزيع، 1994، ص313-312.

]2]- أنظر، مصطفى النشار، فكرة األلوهيَّة عند أفالطون وأثرها يف الفلسفة اإلسالميَّة والغربيَّة، ص237. 
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 ، جذل وابتهج وفكَّر أيًضا بأن يجعله  أكرث شبًها مبثاله. فكام أنَّ ذاك املثال حيٌّ رسمديٌّ

« -أيًضا قدر اإلمكان- شيئًا مامثاًل]1]. حاول أن يجعل »هذا الكلَّ

ى  وهكذا، فإنَّ عناية اإلله األفالطوينِّ بالكون هي عناية الصانع الخيِّ بصنعته، وهذا يتبدَّ

من قوله: »أيُّها اآللهة وأبناء اآللهة الذين أنا صانعهم: إنَّكم ُوِجدتم بقدريت، وإنَّكم غي قابلني 

للتفكُّك ما دمت أنا ال أريد أن أفكِّككم، فرغم أنَّ كلَّ مركب قابل للفساد )وإنَّكم جميًعا 

يرين.  الرشِّ بانسجام فصار جمياًل هي من عمل  اتَّحد  ما  إرادة تحطيم وحدة  فإنَّ  مركَّبون( 

قابلني  غي  وال  خالدين  لستم  فإنَّكم  تكونوا(  مل  إن  )بعد  وجدتم  إنَّكم  حيث  فمن  وإذن، 

للفساد. ومع ذلك، فلن تتفكَّكوا أبًدا، ولن تخضعوا ملصي الفانني، ألنَّ إراديت كوَّنت لكم 

تتَّفق مع طبيعة  والتي  الزوال  اآليلة إىل  تربط األجسام  التي  الرابطة  رابطة أمنت وأقوى من 

الوجود املسبوق بالالَّوجود]2]«.

يف الحقيقة، يُعدُّ أفالطون مخالًفا متاًما ملا ذهب إليه تلميذه أرسطو الذي رأى أنَّ اإلله 

ًدا؛ ألنَّه ال يصحُّ أن يفكِّر الكامل يف الناقص، إذ إنَّ فعله  ال يعلم عن هذا العامل شيئًا محدَّ

األرسطيُّ  اإلله  يبدو  دون غيه. حيث  من  ذاته  التفكي يف  هو  بكامله  يليق  الذي  األوحد 

ينتفي  به بأيِّ وجه من الوجوه. ولذلك،  بالكون، وال يعتني  متقوقًعا داخل ذاته ال شأن له 

م وتطوُّر من سقراط إىل أفالطون إىل أرسطو، فال  تقدُّ نظريَّة األلوهيَّة تسي يف  بأنَّ  القول 

شكَّ يف أنَّها تنتكس وال تتطوَّر مع أرسطو وخصوًصا يف جزئيَّة اهتامم وعناية الله بالكون 

وحفظه من الفساد.

من هنا، ترتبط فكرة العناية بالكون بصفات اإلله األفالطوينِّ ارتباطًا وثيًقا؛ فإذا كان اإلله 

العامل  فإنَّ  الشامل يف آن واحد،  الكامل، والخي  الكائن املطلق، والعقل  بأنَّه هو  يتَّصف 

الذي أوجده ال ميكن أن يتَّصف بالفساد؛ ألنَّ اإلله يحلُّ فيه من خالل النظام الذي أوجده 

ا إله أفالطون  عقله املبدع للنظام؛ فحيث ال يوجد اإلله ال توجد إالَّ الفوىض والتشويش. أمَّ

فهو علَّة الجامل يف هذا العامل؛ ألنَّه من أهمِّ صفاته الجامل املطلق، وما الجامل يف هذا 

]1]- أفالطون، محاورة الطياموس واكريتيس،  ص215.

الفلسفة اإلغريقيَّة، الجزء األول، ص269. وميكن الرجوع إىل النص نفسه برتجمة أخرى يف:  ]2]- نقالً عن محمد غالب، 

أفالطون، محاورة الطياموس واكريتيس، )b-41( ص225.
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العامل إالَّ وسيلة تدفعنا إىل التطلُّع الُعلويِّ الذي يربطنا بالعلَّة األوىل. كام أنَّ الجامل عنده 

. والجامل هو أوَّل  هو الصفة اإللهيَّة التي تجذب املصنوعات إىل صانعها بواسطة الحْبّ

مخلوقات العقل اإللهيِّ الذي يربط جميع الكائنات بالعلَّة األوىل. 

الخيِّ  الكامل  املوجود  اإلله  هو  األفالطوينَّ  اإلله  أنَّ  القول  م، ميكننا  تقدَّ مامَّ  انطالقًا 

عاقلة  كنفٍس  يبدو  فهو  الفساد.  من  يحفظه  الذي  وهو  فيه،  ما  بكلِّ  الكون  بهذا  املعتني 

مدبِّرة تدبِّر العامل عىل خي ما ميكن. وهذه النفس املدبِّرة هي التي أدخلت النسب والنظام 

إله  أنَّ  كلِّه  هذا  ومعنى  يشء«.  كلِّ  نوذج  هو  »اإلله  الكون  جزئيَّات  كلِّ  يف  واالنسجام 

علَّة  يكون  الصفات  وبهذه  املحامد«،  لكلِّ  جامٌع   ، خيِّ حكيم،  »جميل،  هو  أفالطون، 

أساسيَّة، وإذا مل يكن هو الخالق املنشئ فهو عىل األقلِّ املدبِّر املنظِّم، وهو علَّة املزج 

ده، والذي به يتولَّد كلُّ موجود]1]. محدد فيسوده ويحدِّ الذي به يتدخَّل التحديد يف الالَّ

إذن، اإلله األفالطوينُّ خي دائم ومنزَّه عن الحسد، وقد أراد من خلفه أن يسيوا عىل دربه 

والتشبُّه به قدر استطاعتهم]2]. فهو خي ال يصدر عنه سوى الخي والحقِّ والُحسن والفضيلة، 

وال مجال لصدور النقص والرشِّ عنه. وعليه، فإذا كان هو الخّي مصدر كلِّ خي، فمن أين 

؟ أم أنَّه يقدر عىل القضاء عىل بعض الرشور وال  ؟ وهل بإمكانه القضاء عىل الرشِّ جاء الرشُّ

نا  ونحن بصدد  يقدر عىل القضاء عىل بعضها اآلخر؟  تلك هي األسئلة املحوريَّة التي تهمُّ

تناول الصفات اإللهيَّة عند أفالطون. 

د لبعض من املادَّة األوىل  ينبغي القول هنا أنَّه إذا كان اإلله األفالطوين يقوم بإعطاء التحدُّ

دة، وبعبارة محمد غالب: »إنَّه ملَّا كان من  األزليَّة، فإنَّه بال شكٍّ ستبقى أجزاء أخرى غي محدَّ

غي املمكن أن يخلو أيُّ يشء يف الكون من الالَّمحدوديَّة، وبالتايل كان من املستحيل محو 

الرشِّ من الوجود، فقد لزم أن يكون هناك يشء فوق متناول مقدرته، وهو إزالة الرشِّ بتاتًا]3]«. 

وهذا يستدعي افرتاض كائنات أخرى لها صالحيَّة التدخُّل يف شئون الكون والكائنات]4].

]1]- محمد غالب، مشكلة األلوهيَّة، القاهرة، دار إحياء الكتب العربيَّة، 1947، ص35.

]2]- أنظر، أفالطون، محاورة الطياموس واكريتيس، )29e- ( ص215.

]3]- املرجع السابق، ص35.

]4]- محمد فيوزكوهي، عيل أكرب أحمد أفرمجاين، مسألة الرش عند أفالطون، مجلَّة »االستغراب«، العدد الحادي والعرشون، 

السنة الخامسة، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيَّة، بيوت، خريف 2020، ص17.
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لذلك، فإذا كان مصدر الرشِّ األخالقيِّ عند أفالطون هو املادَّة، والجهل، وقلَّة املعرفة، 

وأنَّ اإلنسان ال يختار الرشَّ وهو يعرفه، بل يُساق إليه بجهله وقلَّة معرفته، فإنَّ مصدر الرشِّ 

الكوينِّ عنده هو غياب اإلله عن هذا الجزء من الكون؛ فحيث يكون الله أو يحلُّ فال ميكن 

ة  أن يوجد الرش وال مظاهره من أعاصي وزالزل وبراكني وتسونامي ....إلخ؛ ألن اآللهة خيِّ

ا األجزاء التي ال يحلُّ اإلله فيها فهي ُعرضة ألن يصيبها الرشُّ  ال يصدر عنها إالَّ الخي. أمَّ

الذي ال يصيب إالَّ األشياء العارضة القابلة للزوال التي مل تشملها عناية اإلله. 

املعتني  انع  الصَّ اإلله  ليحض  أفالطون  عند  العدم  من  الخالق  اإلله  تغيب صورة  وهنا 

ببعض أجزاء من الكون، من دون أجزاء أخرى يرتكها فريسة ملظاهر الرشِّ الكوينِّ، املنزَّه 

هو عنه متاًما. ولكنَّه -مع ذلك- إله يتَّصف بالخلود واألزليَّة. لكن هل هو إله واحد أم آلهة 

دة؟  متعدِّ

دة؟ رابًعا: إله واحد أم آلهة متعدِّ
اإلشكاليَّة  لهذه  التعرُّض  دون  من  أفالطون  عند  اإللهيَّة  فات  الصَّ نتناول  أن  ميكن  ال 

د إىل حدٍّ كبي طبيعة اإلله الذي نبحث هُهنا عن صفاته. فهذه اإلشكاليَّة  املحوريَّة التي تحدِّ

ة؛ حيث يرى البعض أنَّه قد قال بالتوحيد، يف حني يؤكِّد البعض اآلخر أنَّه   تحمل طبيعة خاصَّ

دة.   كغيه من فالسفة اليونان مل يعرف اإلله الواحد، وإنا قال بآلهة متعدِّ

اليونانيني، فهم مل يعرفوها ألنَّهم  التوحيد فكرة غريبة متاًما عىل  تُعدُّ فكرة  الواقع،  يف 

د اآللهة؛ إذ مل يكن لديهم فكرة واضحة عن طبيعة اإلله كام جاءت يف  كانوا يؤمنون بتعدُّ

األديان السامويَّة، لذلك مل يكن غريبًا أن يؤمنوا بنوع من الرتاتبيَّة اإللهيَّة التي ترى أنَّ هناك 

درجات من األلوهيَّة. فنجد اكسينوفون Xenophon يؤمن بوجود إله عظيم، لكن ذلك ال 

 Empedocles أنَّه إله أسمى من بقيَّة اآللهة والبرش. كذلك ذهب أمبادوقليس يعني سوى 

وفيلوالوس Philolaus وقاال بأنَّ اآللهة متدرِّجة يف درجات من األسمى إىل األقلِّ سموًّا، 

وأنَّ أسمى إله بني اآللهة ليس إالَّ واحًدا منهم يف نهاية املطاف.  

ولإلنصاف، فقد اجتهد فالسفة اليونان الكبار يف تخليص فكرة األلوهيَّة من كلِّ ما هو 

، فلم يعد اإلله جسامنيًّا، بل أصبح -كام عند أفالطون- »صورة خالصة ال يداخلها أيُّ  مادِّيٌّ
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دة،  «، لكنَّهم مل يستطيعوا التخلُّص من االعتقاد بآلهة متعدِّ يشء من املادَّة أو من عامل الظْنّ

، ويجعلون آلهة الخرافات تابعة آللهة امليتافيزيقا، ثمَّ  بل تراهم يرتِّبونهم يف نظام تصاعديٍّ

يُدرِجون هذه األخية بدورها تحت إله أسمى. وقد فشل هؤالء الفالسفة العظام -مع سموِّ 

ة. وال مربِّر لذلك عندي إالَّ  عقولهم- يف الوصول إىل هذا اإلله السامي بصورة كاملة وتامَّ

ة الكاملة لله سبحانه وتعاىل.   م هذه الصورة الخالصة التامَّ لغياب الوحي السامويِّ الذي يقدِّ

أن    )1978-1884(  Étienne Henri Gilson جيلسون  إتني  يرى  السياق،  هذا  يف 

ك أو  التخلُّص متاًما من مذهب الرشِّ اليونان القدامي مل ينجحوا قطُّ يف  فالسفة ومفكِّري 

د اآللهة، بل مل يحلموا بالتخلُّص منه]1]. بل يؤكِّد جيلسون -يف تعميم يُحَسد عليه-أنَّ  تعدُّ

د اآللهة]2].  جميع فالسفة اليونان مل يخرجوا قيد أنلة عن الرتاث اليوناينِّ الذي يؤمن بتعدُّ

وإن مل ينكر أنَّ بعضهم قد قال بإله أسمى مع وجود آلهة أخرى أقلَّ سموًّا. لكنَّهم مل يصلوا 

أبًدا إىل القول بإلٍه واحد فحسب ال رشيك له وال مثيل.

د اآللهة، وال مجال هناك لقوله  يتبنيَّ من ذلك أنَّ جيلسون يؤمن بأنَّ أفالطون يقول بتعدُّ

األسمى،  الكامل  الوجود  نوع  اإلطالق  عىل  تقابَل  ال  عنده  الله  فكرة  إنَّ  حيث  بالتوحيد؛ 

يَّة ميكن أن تُطلق عىل فئة من املوجودات  ولعلَّ هذا هو السبب يف أنَّ األلوهيَّة عنده خاصِّ

دة، ورمبا تطلق عىل جميع املوجودات أيًّا يُكن نوعها. يف هذا اإلطار، متثِّل محاورة  املتعدِّ

طياموس Timaeus مجهوًدا لالرتفاع إىل ذكر اإلله الذي سيكون سببًا وعلة للعامل. ولكن 

 .Ideas هذا اإلله نفسه مهام كان عظياًم فإن له منافسني أو أقرانًا يف الرتاتب العقيل للمثل

وميكن -فضاًل عن ذلك- أن نقارن بينه وبني جميع اآللهة األفالطونيني فهو ال يستبعد آلهة 

التامُّ  يتمُّ الرفض  الطابع اإللهيَّ للعامل الذي شكَّله]3]. وهنا  التي صنعها وال حتى  األفالك 

ا أن يكون الله إلًها  للقول بالتوحيد عند أفالطون، فهو أمر ال يحتمل القسمة عىل اثنني؛ فإمَّ

واحًدا أو يكون هناك كرثة من اآللهة.

]1]- إتني جيلسون، روح الفلسفة املسيحيَّة يف العرص الوسيط، ترجمة وتعليق: إمام عبدالفتاح إمام، القاهرة، الهيئة املرصيَّة 

العامة للكتاب، 2011،  ص74.

]2]- املرجع السابق، ص75-70.

]3]- املرجع السابق، ص74.
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يف املقابل، يذهب محمد غالب إىل أنَّ تفكينا البصييَّ يف اإلله األفالطوينِّ يحتِّم أن 

يكون اإلله واحًدا ال رشيك له؛ ألنَّه ال ميكن أن يكون غي ذلك، وإالَّ لحد الرشيك سلطته 

مه يالحظ  التي يثبت له الكامل إالَّ إذا كانت ال حدَّ لها]1]. ومع هذا اإلقرار الحاسم الذي يقدِّ

املطِّلع عىل محاورات أفالطون من أوَّلها إىل آخرها أنَّه كثيًا ما يستخدم كلمة اإلله باملعنى 

املفرد، وكثيًا -أيًضا- ما يستخدم كلمة اآللهة مبعنى الجمع، مامَّ يثي إشكاليَّة كربى لدى 

 W. Stace د اآللهة؟  يقول ولرت ستيس القارئ.  فهل يقول أفالطون بإله واحد أم يؤمن بتعدُّ

دة إىل  بًا عىل هذه اإلشكاليَّة قائاًل: »يبدو أنَّه ينزلق بسهولة من الكالم عن األلوهيَّة املوحَّ معقِّ

دة نجد إشارات كثية إىل اإلله الواحد  دة اآللهة]2]«. فبجانب اآللهة املتعدِّ األلوهيَّة املتعدِّ

املسيطر حاكم العامل ومصوِّره الذي يجري تصوُّره كموجود يراقب حياة الناس بعناية. 

د اآللهة، واستخدام كلمة )اآللهة(  لكنَّ هذه اإلشارات التى تشي إىل قول أفالطون بتعدُّ

تتكرَّر بشكل يصعب حرصه يف جميع محاورات أفالطون  عند الحديث عن اإلله، والتي 

يرصَّح  محمد غالب حتى  كالدكتور  مدقِّق  باحث  لتخفى عىل  تكن  استثناء، مل  دون  من 

م  ترصيًحا يحسم القول بوحدانية اإلله عند هذا الحكيم. لكنه -يف الحقيقة- يسعى ألن يقدِّ

د اآللهة  ة به، فيى أنَّ هؤالء الذين نسبوا تعدُّ لهذا القول الحاسم تفسيًا أو تربيرات خاصَّ

يًّا، بل لوجدوا فيها  د نطًقا جدِّ إىل أفالطون لو تتبَّعوا كتبه لرأوا فيها أنَّه ال ينطق بصيغة التعدُّ

ا الذي حداه  عبارات رصيحة تهزأ بآلهة اإلغريق وتعلن أنَّها من خلق األساطي واألوهام. أمَّ

ا أنَّه كان يتَّخذ كلمة اآللهة املعروفة رمزًا إللهه الجديد الذي ال  إىل هذه التعبيات، فهو إمَّ

ا أن يكون الدافع له عىل هذه التعبيات هو الخوف عىل  ة، وإمَّ يعرفه إالَّ القليلون من الخاصَّ

حياته، أو أن يكون الباعث هو إبقاءه عىل عقيدة الجامهي ليحفظ بوساطتها أخالقهم من 

التدهور]3]. 

مه الدكتور غالب ال يبدو مقنًعا مع كرثة استخدام أفالطون  بيد أنَّ هذا التفسي الذي يقدِّ

لكلمة اآللهة، كام أنَّه ال يقولها دامئًا يف مواضع السخرية، بل بالعكس، يف كثي من األحيان 

]1]- محمد غالب، الفلسفة اإلغريقيَّة، الجزء األول، ص273.

]2]- ولرت ستيس، تاريخ الفلسفة اليونانيَّة، ترجمة: مجاهد عبداملنعم مجاهد، القاهرة، دار الثقافة للنرش والتوزيع، 1984، ص173.

]3]- محمد غالب، الفلسفة اإلغريقيَّة، الجزء األّول، ص274.
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مقنع  وغي  شكٍّ  محلَّ  التفسي  هذا  يجعل  مام  والتعظيم.  اإلجالل  مواطن  يف  يستخدمها 

عقالنيًّا. كام أنَّ زعمه بأنَّه من املمكن أن يكون قد بالغ يف ذكر كلمة )اآللهة( عىل سبيل 

وحياته  أفالطون  مسية  مع  يستقيم  ال  أخالقهم،  أو  الجامهي  عقائد  عىل  خوفًا  أو  التقيَّة، 

ة. وما تعرَّض  الحقيقة مهام كلَّفت صاحبها من عناء ومشقَّ التي كانت تبحث عن  العلميَّة 

الزَّعم. ومن ذلك  يفنِّد هذا  األرستقراطيَّة-  الطبقة  انتامئه إىل  ِمَحن -رغم  له يف حياته من 

إىل  أفالطون  نفي  عليه  ترتَّب  الذي   )Denys( األوَّل  ديونسيوس  صقلية  بطاغية  اصطدامه 

جزيرة إيجينا حليفة إسبارطة، التي ظلَّ أسيًا )عبًدا( فيها حتى افتداه أحد القورينائيني وأعاده 

إىل أثينا.

أن  اإللهيَّة  للصفات  أفالطون  تصوُّر  ث عن  نتحدَّ ونحن  الضوريِّ  من  كان  ذلك،  إىل 

ة التي وقف أمامها الكثيون من الباحثني يف الفلسفة  نتوقَّف عند بحث هذه اإلشكاليَّة املهمَّ

للفظ »اإلله« بصيغة املفرد كان  اليونان  الفالسفة  أنَّ استخدام  اليونانيَّة، والذين ذهبوا إىل 

املثال،  العربيَّة، عىل سبيل  اللُّغة  ، كإطالقنا يف  الكلِّ بغرض قصد  الجزء  قبيل إطالق  من 

صيغة )املرء( ونقصد بها الناس جميًعا. لذلك أرى أنَّ استخدام أفالطون ومن قبله سقراط 

للفظتَْي: »اإلله« و»اآللهة« بالتبادل ليقصد بهام يشء واحد هو أمر له ما يربِّره، إذ إنَّه كان 

عند  إله  لكلِّ  كان  ؛ حيث  معنيَّ مجال  معيَّنة ويف  لحظة  إليه يف  يحتاج  الذي  اإلله  يقصد 

يقصد -عىل  أنَّه كان  أو  إله غيه.  فيه  يشاركه  به ال  دة يف مجال خاصِّ  ة محدَّ اليونان مهمَّ

فكلُّ  املُثُل.  عامل  يف  موكبه  اتَّبعت  الذي  اإلله  تحايك  نفس  كلَّ  أنَّ  االحتامالت-  أرجح 

له  فُيخلِص  اآلخرين؛  اآللهة عىل  بني  من  إلًها  يُْؤثِر  كان  اليوناينِّ  بالدين  املؤمنني  من  فرد 

العبادة، ويتقرَّب إليه بالقرابني، ويرى بقيَّة اآللهة مساعدة له. فإذا قال )اإلله( فإنَّه يقصد به إلهه 

دة، ومل يكن ذلك كفرًا يعاقب عليه القانون اليوناينُّ، حيث  الخاصَّ من بني )اآللهة( املتعدِّ

كان يتيح لكلِّ فرد أن يختار إلهه الخاصَّ من بني اآللهة، وكان هذا ميثِّل اعرتافًا ببقيَّة اآللهة 

ا به.  طاملا اختار من بينهم إلًها خاصًّ

ومل يكن هذا التفسي الذي خلصنا إليه بدعة ابتدعناها، لكن الرجوع وبالقراءة املتأنِّية 

»كلُّ  األخي:  يقول  التفسي؛ حيث  هذا  إىل  يحيلنا  ما  هو  »فايدروس« ألفالطون  ملحاورة 

نفس تحايك اإلله الذي اتَّبعت موكبه: فإذا كان الذي استسلم للحبِّ من أتباع »زيوس« قد 
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انساقوا يف دورته  الذين  »آريس«  أتباع  فإنَّ  الرِّيش،  اإلله ذي  ل صدمات هذا  استطاع تحمُّ

ينقادون  فإنَّهم  محبوبيهم،  جانب  من  بظلم  أصيبوا  أنَّهم  ويظنُّون  الحب،  ميتلكهم  عندما 

للقتل، ويكونون عىل استعداد للتضحية بأنفسهم ومبحبوبيهم يف الوقت نفسه. وهكذا األمر 

بالنسبة إىل كلِّ من كان تابًعا إلله فإنَّه يقيض حياته يف متجيد هذا اإلله ويف محاكاته بقدر 

طاقته]1]«. 

الفلسفة  اإلله يف  تصوُّر  التي سادت  الفكرة  تلك  إىل  نشي  أن  بنا  يجدر  الختام،  وقبل 

اليونانيَّة بأرسها، وهي عجز اإلله أمام فكريَتْ القدر والضورة، ومن ذلك قول أفالطون يف 

القوانني: »حتَّى الله نفسه لن يراه أحد ينازع يف الضورة]2]«. تلك العقيدة التي تمَّ استلهامها 

من الرتاث الدينيِّ اليوناينِّ القديم الذي كان يقوم عىل الخرافة واألساطي؛ حيث إنَّ عقيدة 

القدر والضورة هذه تزعم التحكُّم يف كلِّ األشياء مبا فيها اآللهة نفسها. وهو األمر الذي ال 

متناهية«،  يتَّسق مع وصف أفالطون إللهه بـ »الكامل من كلِّ وجه« أو »صاحب القدرة الالَّ

فهذا نقصان واضح يف قدرته اإللهيَّة.

]1]- أفالطون، محاورة فايدروس، ترجمة وتقديم أمية حلمي مطر، القاهرة، دار النرص للتوزيع والنرش، د.ت، ص88.

ة للكتاب، 1986، )ك7،  ]2]- أفالطون، محاورة القوانني، نقلها إىل العربيَّة محمد حسن ظاظا، القاهرة، الهيئة املرصيَّة العامَّ

ص361(.
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 خاتمة
كشف هذا البحث عن أنَّ الصفات اإللهيَّة لدى أفالطون قد تأثَّرت بال شكٍّ مبا كان سائًدا 

يف فكر السابقني عليه، سواء أكانوا من فالسفة اليونان وحكامئهم أم من حكامء الرشق القديم، 

وال سياّم حكامء الهند وحكامء مرص القدمية، علاًم أنَّه قد ثبت تاريخيًا أن أفالطون قام بزيارة 

مرص واطلع عىل الكثي من رؤى وأقوال وأخبار وتصوُّرات املرصيني القدماء عن اآللهة. 

كام بنيَّ هذا البحث جهود أفالطون يف معالجاته للصفات اإللهيَّة، والتي نزَّه فيها اإلله عن 

بعض الصفات األسطوريَّة التي لحقت به من قبل؛ وجرَّده من املادَّة التي ألحقها به السابقون 

امت برشيَّة. حيث رأى أنَّ مثل هذا التجسيم والتشبيه لإلله  الذين تصوَّروا اآللهة عىل شكل مجسَّ

له تأثيات سلبيَّة تسبَّبت يف انحرافات سلوكيَّة وأخالقيَّة؛ لذلك عمل عىل تخليص األلوهيَّة من 

، والتجسيد،  الكثي الصفات التي ال تليق مبقامها الجليل ومنها: الجهل، والنقص، والحسد، والرشِّ

ومعارشة البرش، والرصاع بني اآللهة ...وغيها من الصفات التي كان يتَّصف بها آلهة األوليمب. 

ورغم ذلك، مل يقل أفالطون باإلله الخالق من العدم، أو اإلله القادر عىل منع الرشِّ متاًما 

عن العامل، أو اإلله الذي ال تتحكَّم فيه فكرة الضورة.  فلم يستطع-إذن- التخلُّص من كلِّ ما 

دية   ورثه من اآلراء واألساطي التي كانت سائدة يف الديانة الشعبيَّة ألثينا، وال سيَّام سمة التعدُّ

ع، ويرجع ذلك إىل طبيعة  د اآللهة وتكرث وتتنوَّ ؛ حيث تتعدَّ التي متيَّز بها الدين اليوناينُّ الشعبيُّ

يَّة الطبيعيَّة واألمور  الثقافة اليونانيَّة يف ذلك الحني؛ حيث إنَّها كانت ثقافة تجمع بني األمور الحسِّ

دت الطبقات  العقليَّة املجرَّدة إىل جانب النُّظُم السياسيَّة واالجتامعيَّة واالقتصاديَّة. كذلك تعدَّ

مجموعة  إىل  اليونان  بالد  انقسام  كان  كذلك  ة،  الخاصَّ آلهتها  طبقة  لكلِّ  وكان  االجتامعيَّة 

د اآللهة فلكلِّ مدينة آلهتها التي  جزر متفرِّقة ودويالت منفصلة عاماًل كبيُا يف سيادة ثقافة تعدُّ

ونها سكَّانها وبُناتها وُحاَمتها. وبذلك تُعترب آراء أفالطون يف هذا االتِّجاه البداية الحقيقيَّة  يعدُّ

، أو هي مرحلة انتقال من الدين األسطوريِّ إىل  للتوفيق أو التلفيق بني الفكر الدينيِّ والفلسفيِّ

هوت. فرغم حديث أفالطون عن اإلله الواحد املجرَّد مل يجحد زيوس، ومل ينكر  علم الالَّ

آلهة السامء وال ألوهيَّة األشباح والعفاريت التي تأيت يف الدرجة السفىل من درجات األلوهيَّة، 

ها جميًعا آلهة انبثقت من الواحد، ودعا املواطنني إىل اإلميان بها، ورأى أنَّ من يكفر  بل عدَّ

بها وبعدالتها وخييَّتها يحكم عليه بالسجن أو بالنفي أو باإلعدام، وذلك ليحافظ عىل السطح 

ين بأروقة السياسة. الخارجيِّ للوعاء العقديِّ القديم خالطًا أوراق الدِّ
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ة يف فلسفة أفالطون ثالوث الُمُثل الرئيسيَّ
)رؤية نقدّية(

[1[
منال إسماعيل مرعي

مقّدمة

متِنه،  يف  احتواها  التي  الكلِّيَّة  باملعاين  إشكاليَّة  نظريَّة  األفالطوينُّ  املُثُل  ثالوث  يُعدُّ 

، ومل يقف عند ذلك بل أراد  بوصفه ابتعد عن مالمسة الواقع، ومدَّ برأسه نحو عامل طوباويٍّ

ات يف فهم  محاكمة ما هو كائن مبا يجب أن يكون، مامَّ شكَّل عقبة فكريَّة ومعرفيَّة بوجه الذَّ

، والجامل. هذه الِقيَم التي تبنَّاها هذا الثالوث، ونقصد الخي، الحقَّ

ورغم أنَّ هذا الثالوث كان له مؤثِّرات فكريَّة سابقة عليه، إالَّ أنَّ أفالطون أب إالَّ أن يطبِّقه 

عىل الِقيَم من دون أن يعرتف بأثرهم ليحقِّق بذريعة االنسجام للنفس سواء يف طبقتها أم يف 

تراتبها الثابت واملتعلِّق أصالً بالوجود املفارق الثابت، ذلك أنَّ أفالطون يطالبنا مبعرفة مطلَقة 

متعالية أدركتها النفس قبل أن تلج األرض وتُسَجن يف الجسد، والسبيل إليها هو السموُّ والتأمُّل 

للتمكُّن من الوصول إىل الخي املحض، الذي ميثِّل الحقيقة املطلَقة واملثال الذي يجب أن 

يُحتذى، والذي مثَّلت فيه أسطورة الكهف أنوذجاً استقرائيَّاً ملا زعمه يف نظريَّة املُثُل]2]، من 

ِّ املادِّيِّ واملثايلِّ، والذي انعكس يف زعمه بالتطهُّر الذي أراده أن  فصل بني الوجودين الحيسِّ

شها بالتكريس املستمرِّ لذلك بشتَّى السبل يف كلِّ أفكاره.  يطال الذات، لكنَّه همَّ

]1]- أستاذة وباحثة يف الفلسفة األملانيَّة الحديثة، قسم الفلسفة، جامعة دمشق.

]2]- مجدي كيالين: الفلسفة اليونانيَّة من طاليس إىل أفالطون دراسة مصدريَّة، اإلسكندريَّة، املكتب الجامعي الحديث، 2009، 

ِّ ولألشباح والخياالت غي الحقيقيَّة، التي كان يراها املقيَّدون منذ  ص226-227. حيث رمز أفالطون بالكهف للعامل الحيسِّ

ا الخروج فرمز للمعرفة الحقيقيَّة التي وصل إليها أحد املقيَّدين بالكهف، بعدما فكَّ قيده، واكتشف أنَّ  الطفولة يف الكهف، أمَّ

هناك معرفة حقيقيَّة مبساعدة ضوء الشمس الذي أراه األشياء عىل حقيقتها. وللُمثُل عند أفالطون أنواع: أخالقيَّة )خي، حق، 

جامل(، رياضيَّة )األشكال الهندسيَّة(، أجناس طبيعيَّة )اإلنسان، البقرة، الحجر(، وصناعات )كاملنضدة والكريس(.
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  فقد زعم أفالطون أنَّ لكلِّ يشء مثاالً يُحتذى مبثابة دميومة ثابتة ال ميكن تغييها، وعليها 

أن تتطابق وذلك املثال بغضِّ النظر عن أيِّ خصوصيَّة. ومبا أنَّ هذه النظريَّة متثِّل املرتكز 

الرئيس لفلسفته بكاملها، والخيط الناظم لها، كان ال بدَّ من رصد دالالتها وارتداداتها عىل 

، والجامل، لنتبنيَّ إىل أيِّ مدى ُوفِّق يف رصد معرفة حقيقيَّة قوامها  ثالوثه يف الخي، الحقِّ

ِّ إىل عامل املعقوالت، وإدخال للنظام عىل الفوىض والكرثة عرب  الصعود من العامل الحيسِّ

تصوُّر مثال أراد أن يقيس عليه كلَّ معارفنا وفضائلنا. 

فإىل أيِّ مدى استطاعت معقوالت أفالطون تجاوز الواقع؟ وكيف أمكن القول أصالً بأنَّ 

املتغيِّ املحسوس يشكِّل نسخة عن الثابت واملثال؟ من ثمَّ كيف ميكن تحقيق املشاركة 

الزمان  خارج  نوذج  وجود  نعقل  أن  اً  حقَّ ميكننا  وهل  ؟  ّْ والحيسِّ املفارق  العالَمني  بني 

واملكان نقيس عليه املوجودات الداخلة يف الزمان واملكان؟ وما الثغرات التي اخرتقت 

هذا الثالوث؟ 

تلكم األسئلة وغيها سنحاول تتبُّع معاملها يف بحثنا املتواضع هذا.

ة والَعَرض �ة بني الماهيَّ ًل: التأصيل الفلسفيُّ للُمُثل األفالطونيَّ  أوَّ
ي والداللة

خ المعا�خ ل ب�ي
ُ
الُمث

بداية، وبالعودة إىل أصل كلمة املثال كام وردت يف املعاجم، ميكن القول: أنَّ مصطلح 

ا  املثال يف اللُّغة اإلنكليزيَّة: Idea، ويف اللُّغة الفرنسيَّة: Idée، ويف اللُّغة الالَّتينيَّة: Idea، أمَّ

يف اللُّغة العربيَّة فقد دلَّ عىل صورة اليشء الذي متثِّل صفاته، والقالب أو النموذج الذي 

يقرِّر عىل مثله، والجزيئِّ الذي يُذكر إليضاح القاعدة، وإيصالها إىل فهم املتعلِّم. 

واملثال عند أفالطون صورة مجرَّدة وحقيقة معقولة، أزليَّة ثابتة، ال تتغيَّ وال تفسد، وهي 

مبدأ املعرفة ومبدأ الوجود معاً، حيث النفس ال تقدر عىل إدراك األشياء إالَّ إذا كانت قادرة 

عىل تأمُّل املُثُل، والجسم ال يتعنيَّ يف نوعه إالَّ إذا شارك بجزء من مادَّته يف مثال من املُثُل]1]. 

التي نعايشها يف كلِّ تفاصيلها وجزئيَّاتها، وكرثتها وتنوُّعها  إنَّ وجود األشياء والظواهر 

، الجزء الثاين، دار الكتاب اللبناين، بيوت، 1982، ص335. ]1]- جميل صليبا: املعجم الفلسفيُّ
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نا، لذا فهو وجود النقص ال الكامل، حيث  ونسبيَّتها، ليست إالَّ وجوداً ظاهراً خاضعاً لحواسِّ

أنها  يزعم أفالطون  التي  للمثل،  الوجود املفارق  ناقصة، يف مقابل  نُسخاً  إال  ليس  نراه  ما 

أنَّها الحقيقة كام  ثابتة ال يطرأ عليها أيُّ تغيي أو عارض، وأنَّها متفاوتة يف الدرجات رغم 

متثِّل ماهيَّات األشياء جميعاً بوصفها خارج الزمان واملكان »فاملُثُل هي الوجود الحقيقيُّ 

يف أسمى معاينة. وهكذا فهناك عاملان: عامل العقل حيث تسبح املُثُل املجرَّدة واملفاهيم 

فعامل  والفناء.  للتغيُّ  معرَّضة  يَّة  وتصبح حسِّ الصور  د  تتجسَّ الحسِّ حيث  وعامل  الروحيَّة، 

بصورة  الحسِّ  عامل  يف  تتمثَّل  وقد  الثابتة،  الحقائق  عىل  يشتمل  الذي  العامل  هو  املُثُل 

جسامنيَّة فتكون مبثابة الشخص الحقيقيِّ وصورته يف املرآة]1]«.

ى املُثُل ووجود  غنيٌّ عن القول أنَّ أفالطون يقرُّ بوجود مفاهيم روحيَّة يطلق عليها مسمَّ

صور عرَضيَّة ليست إالَّ ظالالً ملا هو أسمى. وهنا نسأل: كيف ُوِجدت هذه املُثُل قبالً؟ 

بالوجود  التي تربط املثال املفارق  العالقة  يَّة عنها؟ وما  وكيف تولَّدت املوجودات الحسِّ

املحسوس؟

متحرِّكاً  صنعه  الذي  املخلوق  رأى  عندما  الخالق  اآلب  »إنَّ  بالقول:  أفالطون  يجيب 

وحيَّاً، وهو الصورة املخلوقة باآللهة األزليني، عندما رأى اآلب هذا ابتهج، وعزم يف فرحته 

وبهجته عىل أن يضع النسخة األكرث شبهاً بالنسخة األصليَّة]2]«. وهنا نالحظ كيف أنَّ امُلثُل 

، وبالتايل الحقيقة التي يتولَّد منها باقي املوجودات أي كخالقة،  تارة متثِّل الوجود الحقيقيَّ

منه نسخة أصليَّة ونسخة متيل ألن تكون  تولد  تارة أخرى تخضع إلرادة آب خالق  لرناها 

إنَّ اآلب  يقول  أفالطون، فحني  فيه  يقع  الذي  الفادح  التناقض  ى  يتبدَّ بها. وهنا  أكرث شبهاً 

والخالق خلق املُثُل فهذا يعني أنَّ املُثُل ُمحَدثة وليست قدمية ِقَدم الوجود، كام يزعم، بل 

تدين بوجودها ملوجود آخر! وهذ ليس إالَّ افتقاراً لكاملها املزعوم، من ثمَّ نسأل: هل اآلب 

ذاته هو الخالق؟ وهل ميكننا فهم هذا عىل أنَّه إمياءٌة لعدم قدرة أفالطون عىل التخلُّص من 

اآللهة التي كانت سمة ذاك العرص، وإملاٌح إىل أنَّه مل مييِّز بني اآلب والصانع والخالق؟ فهل 

]1]- عبد الله شمت املجيدل: تطوُّر الفكر الفلسفيِّ من الفلسفة اليونانيَّة إىل املعارصة، اإلعصار للنرش والتوزيع، 2014، ص78.

]2]- أفالطون: املحاورات الكاملة، نقلها إىل العربيَّة شوقي متراز، املجلَّد األوَّل، الجمهوريَّة، األهليَّة للنرش والتوزيع، بيوت، 

1994، محاورة طياموس، ص421. 
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هام واحد؟ وإن كانت مُتثِّل نسقاً واحداً مبعنى واحد، فلامذا النَّعت من قبله مرَّة بالصانع 

وأخرى بالخالق، وتارة أخرى باآلب؟ 

 الالَّفت لالنتباه هو قول أفالطون اآلب الخالق يصنع نسخاً مشابهة للنسخ األصليَّة، وال 

بقادر عىل صنع كلِّ  أنَّ صانعه ليس  تدليالً عىل  إالَّ  إنَّ هذا ليس  إذ  الخروج عنها،  ميكنه 

يَّة عن  الحسِّ ما يحيلنا إىل سؤال آخر: كيف نشأت املوجودات  بل قدرته محدودة.  يشء 

يَّة لنصل إىل عامل املُثُل  املُثُل املتعالية؟ وكيف ميكننا الخروج من عامل املوجوات الحسِّ

األفالطوينِّ باعتباره عاملاً مفارقاً؟ 

مسألة  ادَّعى  فيه،  وقع  الذي  اإلشكال  هذا  ولحلِّ  أفالطون،  أنَّ  إىل  هنا  اإلشارة  تجدر 

املشاركة، من دون أن يأخذ بعني االعتبار أنَّ املشاركة تصل بني عاملني مختلفني يجمعان 

من التناقضات ما يجمعان! وال سيَّام أنَّه يزعم أنَّ املُثُل ليست علَّة لألشياء، بل هناك صانع 

يَّة أن تنشأ  يقف خلفها، فكيف يطرح التشارك يف ما بينها؟ من ثمَّ كيف للموجودات الحسِّ

عن مثل مفارقة لها، وهل وجود كلِّ مثال يعني بالضورة وجود صورة منقوصة عنه يف عامل 

يَّة؟ املوجودات الحسِّ

املُثُل  كانت  إذا  ألنَّه  زعمه،  يف  نجاريه  أالَّ  لزاماً  علينا  يفرض  الواقع  إنَّ  الحقيقة،  يف 

ُّ بالرذائل إىل جانب  ع الوجود الحيسِّ متثِّل الفضائل الحقيقة والخلود واألسمى، فكيف يتنوَّ

الفضائل وال يبقى عىل الفضائل وحدها؟ هذا األمر يعني أنَّ هناك ُمثاُلً ملا هو دون الِقيَم 

الفاضلة التي  ينفي أفالطون وجودها، وهذا ال ميكن قبوله وال سيَّام حني يقول: »إنَّ الخالق 

كان خياً.... فقد أراد أن تكون جميع األشياء شبيهة به ما أمكنها ذلك]1]«.

والرتفُّع  واالرتقاء  بالسموِّ  املُثُل  إىل  نصل  أنَّنا  يفرتض  الفيلسوف  هذا  أنَّ  القول  حريٌّ 

عامَّ هو محسوس يقول: »املعرفة تكمن يف الصعود من عامل املرئيَّات إىل عامل العقليَّات 

واالستغراق يف تأمُّل وجه الخي املحض الذي ينبثق منه كلُّ يشء]2]«. ولكن أىنَّ لنا أن نتأمَّل 

بالعقل النسبيِّ ما هو خارج الزمان واملكان؟ وال سيَّام حني يقول: »كلُّ مثال كامل مطلق 

]1]- ماجد فخري: تاريخ الفلسفة اليونانيَّة من طاليس إىل أفلوطني وبرقلس، دار العلم للماليني، بيوت لبنان، ط1، 1991، ص 85.

]2]- ماجد فخري، مرجع سابق، ص83. 
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وكامله هو عني حقيقته، كام أنَّها خارج الزمان واملكان وعقالنيَّة يتمُّ استيعابها من خالل 

ٍّ مثال يحقُّ لنا أن نسأل عن مثال امُلثُل؟ فهل هو  العقل]1]«. لكن طاملا أنَّ لكلِّ موجود حيسِّ

ن  بعدد ال نهايئٍّ منها ال ميكن أليِّ  الخي املحض أم الصانع واآلب؟ إن ذلك يجعلنا نخمِّ

 ! تأمُّل ومعرفة عقليَّة إنسانيَّة نسبيَّة أن تدركه، وهذا بالطبع طرح أفالطوينٌّ غي منطقْيّ

ونسبيٌّ وحقيقة مشوَّهة ال ميكن  متغيِّ  والكرثة  ع  التنوُّ أنَّ  من  أفالطون  يفرتضه  ما  إذاً، 

الخي،  أي  بها،  أقرَّ  التي  املفارقة  الثانية  الكرثة  يف  ذاتها  املشكلة  يف  وقع  ألنَّه  قبوله، 

ت كعالقة جامعة  اآلب، الصانع... إلخ، وبذلك فالوحدة املتعالية مل تعد كذلك ألنَّها تبدَّ

ناحية،  من  امليتافيزيقيِّ  النطاق  بدخولها  العقليَّة  وحدودنا  إمكاناتنا  وخارج  للمتناقضات 

دة الواحدات التي مل يستطع وضع متايزات بينها من ناحية أخرى. إذاً، هو  وبوصفها متعدِّ

ها مجرَّد ظالل غي حقيقيَّة  يضعنا أمام إشكال يف ما يطرحه: يتجىلَّ بوجود كرثتني: أوىل يُعدُّ

ميكن  ذاته،  الوقت  يف  لكن،  واملكان،  الزمان  يف  تتعنيَّ  ال  وثانية  ل،  والتبدُّ التغيُّ  يطالها 

للمعرفة العقليَّة أن تصل إليها، وليست الجزئيَّات إالَّ السبيل ملعرفتها.

خ الوجود األصيل والزائف ل ب�ي
ُ
الُمث

ِّ املادِّيِّ له مثاله الذي يسعى ملحاكاته  يفرتض أفالطون أنَّ كلَّ موجود يف العامل الحيسِّ

سواء قرباً أو بُعداً عن الحقيقة، ما يعني أنَّ املادَّة نسخة عن املثال الذي ينفي عنه أفالطون 

! ، ما يحيلنا إىل سؤال عن الكيفيَّة التي صنع بها الصانع العامل املادِّْيّ سمة التغيُّ

 يجيب أفالطون يف محاورة طياموس بأنَّ الصانع مل يصنع العامل من العدم بل من مادَّة 

بيَّنا سابقاً فصانعه يصنع ما يشبهه، وهذا  )العنارص األربعة( ومثال قديم]2]، أي كام  سابقة 

دليل عجز يف قدرته التي مل يقدر عىل خلع عباءتها من ذهنه الذي ينكص نحو األساطي يف 

الفكر الرشقيِّ املرصيِّ القديم، ويتنكَّر لها يف آن معاً، حيث أنَّ أتوم إله الشمس املرصيَّ 

]1]- وولرت ستيس: تاريخ الفلسفة اليونانيَّة، ترجمة: مجاهد عبد املنعم مجاهد، دار الثقافة للنرش والتوزيع، القاهرة، 1984، 

ص164.

]2]- مصطفى حسن النشار: فكرة األلوهيَّة عند أفالطون وأثرها يف الفلسفة اإلسالميَّة والغربيَّة، مكتبة مدبويل، القاهره، ط2، 

1988، من ص 193 إىل صفحة 195. 
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هو الصانع األوَّل البارئ]1] عند أفالطون واملتعلِّقة فيه عمليَّات الخلق الناشئة من الصانع 

ى قدمياً، فبقي  املهندس، التي مل يستطع مبعرفته أن يصل إىل تفسي ناجع حوله كام تبدَّ

فرضه ينوس بني صانع للمثل وبني مثل صانعة ملا يشبه املُثُل، ما يحيلنا إىل مسألة أخرى: 

إذ طاملا أنَّ املُثُل أصيلة وحقيقة، فلامذا تحتاج إىل ما هو زائف أي الصور الناقصة لتطبع 

مثالها الذي يشبهها عليها؟ أال يعد ذلك دليل نقص فيها، خاصة أنه يزعم أن ما ندركه يف 

عامل املظهر املشوَّه املتغيِّ ال ميثِّل الحقيقة األصيلة ألنَّ هذه الحقيقة هي ما يغيب عن 

! وال يستطيع الوصول إليها إالَّ من ميتلكون عقول فائقة بقدراتها وإمكاناتها  إدراكنا الحيسِّ

إنَّه  الكثي!  الطوباويَّة  من  فيه  نحو  مفارق عىل  هو  ما  إىل   ٌّ هو حيسِّ ما  تجاوز  قادرة عىل 

املفارق األصيل الذي ال يشبه املوجودات يف عامل املادَّة ألنَّه مثالها ويف الوقت نفسه هو 

يطبعها عىل نحو يشبهه أال يُعدُّ ذلك مفارقة غريبة يف الطرح األفالطويْنّ؟ وخصوصاً حني 

، أم هناك أشياء ال مثال لها؟ فيجيب بالزعم أنَّه  ٍّ نسأل عامَّ إذا كان مثَّة مثال لكلِّ موجود حيسِّ

ال ميكن أن يوجد إالَّ مثال واحد لكلِّ فئة. فمثال اإلنسان واحد رغم أنَّ األفراد عديدون]2]، 

أي أنَّ املثال ليس إالَّ العنرص األهم للمختلفات واملتنوِّعات، وهذا خلط واضح ملا يربط 

الوحدة بالكرثة، فهو يرد الكرثة املوجودة يف العامل املادِّي ملُثُل مستقلَّة عنها ومتثِّلها بآن 

 ! معاً! وهذا ليس إالَّ عدم اتِّساق منطقْيّ

أي  الخارق  والعقل  الحدس  صاحب  عىل  بوجودين  أفالطون  يقول  السياق،  هذا  يف 

يتذكَّر  تجعله  للمحسوسات  رؤيته  أنَّ  ذلك  باملعرفة،  التدرُّج  بينهام عرب  التنقُّل  الفيلسوف 

حقيقتها التي تعرَّف عليها يف حياته السابقة قبل أن تُعاقب النفس]3]، ليصل إىل مثال امُلثُل، 

ِّ التي  أي الخي األقىص، الذي هو الحقيقة الحقَّة يف مقابل األشياء يف عامل اإلدراك الحيسِّ

هي انعكاسات للُمثُل وسمتها الزيف]4]. 

ترجمة: شوقي جالل، املجلس  فلسفة مرصيَّة مرسوقة،  اليونانيَّة  الفلسفة   - الرتاث املرسوق  ]1]- جورج. جي.إم. جيمس: 

األعىل للثقافة، املرشوع القومي للرتجمة، ص180.

]2]- وولرت ستيس: تاريخ الفلسفة اليونانيَّة، مرجع سابق، من ص 161 إىل 164.

]3]- أمية مطر: الفلسفة اليونانيَّة تاريخها ومشكالتها، دار قباء للطباعة والنرش، طبعة جديدة، 1998، ص175. 

]4]- ُغنار سكيبك و نلز غيلجي: تاريخ الفكر الغريب من اليونان القدمية إىل القرن العرشين، ترجمة: حيدر حاج اسامعيل، 

مركز دراسات الوحدة العربيَّة، مراجعة نجوى نرص، الطبعة األوىل، بيوت، 2012، ص150.
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وإذا أخذنا ذلك بعني االعتبار، كيف ميكن ملن ميثِّل نسخاً مزيَّفة أن يكون له جواهر 

بعيدة عنه بحيث تكون مجرَّد انعكاسات له، وكيف لهذه االنعكاسات أن تكون علَّتها خارجة 

عنها؟!

عي أفالطون تطالبنا يأن نُعدَّ ما هو واقعيٌّ ومحسوس غي أصيل، وما  إنَّ النظريَّة التي يدَّ

هو مفارق وما ال ميكن إدراكه إالَّ من قبل فئة أقليَّة بعينها أصيالً، وإْن هذا إالَّ تأكيد إضايف 

عىل أنَّه مل يستطع التجرُّد والتخيلِّ والتحرُّر من تفكيه النخبويِّ واالنتقايئِّ، ما يقودنا إىل 

يقطعها من سياق  وهو  عقليَّاً  املُثُل  يتصوَّر  أن  النخبة  من  بوصفه  للفيلسوف  سؤال: كيف 

ِّ وسياقها الزماينِّ واملكاينِّ، وكأنَّ الفيلسوف قادر بطريقة غي منطقيَّة عىل  إدراكها الحيسِّ

مفارقة الواقع بعقله النسبيِّ ليطلَّ عىل عامل املُثُل ويتصوَّره، ومن ثمَّ ليعود مرَّة أخرى إىل 

واقعه، أوليس بإمكان أفالطون أن يدلِّل عىل األشياء من ذاتها؟ ملاذا احتاج إىل ُمثُل لتعطيها 

الواقع  ِقيَم  وتنكر  ة،  الحقَّ الِقيَم  عىل  إالَّ  برأيه  تقترص  ال  املُثُل  تلك  أنَّ  خصوصاً  داللتها، 

وجود  تعليل  عىل  وقادرة  جديرة  وغي  والجامل،  والحقِّ  الخي  بخالف  هي  التي  بكرثتها 

، وال ميكن أن تكون موضوعاً للعلم اإلنساينِّ كونها  ِّ املوجودات يف العامل املادِّي الحيسِّ

مفارقة إالَّ بالنسبة إىل الفيلسوف الذي ميتلك خياالً اعتباطيَّاً يجعله وفق ما يزعم أفالطون 

يستبعد الواقع وحقائقه واملوجودات املادِّيَّة فيه لصالح ما هو غيبيٍّ مفارق.

ة �ة وارتداداتها النقديَّ ثاني�ًا: الُمُثل األفالطونيَّ
ّ
ُّ الفردْي ي السلوكي

ِّ
الخ�ي والخ�ي األقىص والتجل

بالعودة إىل أصل كلمة الخي، كام وردت يف املعاجم، ميكن القول أنه ورد يف اللُّغة 

الحسن  فقد دلَّ عىل  العربيَّة  اللُّغة  ا يف  أمَّ  ،Bien الفرنسيَّة:  اللُّغة  اإلنكليزية: Good، ويف 

ة، وهو بالجملة  لذاته، وعىل ما فيه نفٌع أو لذة وسعادة، كام دلَّ عىل املال، العافية والصحَّ

يكون  أن  هو  املطلق  والخي  الالَّئقة،  كامالته  يشء  كلِّ  إيجاد  هو  الخي  ألنَّ   ، الرشِّ ضدُّ 

مرغوباً لكلِّ إنساٍن، والخي النسبيَّ هو أن يكون خياً لواحٍد، ورشَّاً آلخر، وبذلك فالخي كام 

ات، وخٌي بالَعرض]1].  نرى قسامن: خٌي بالذَّ

]1]- جميل صليبا: املعجم الفلسفي، الجزء األول، دار الكتاب اللبناين، بيوت، 1982، ص548.
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ا الخي األفالطوينُّ فيتجىلَّ يف محاورة طياموس املشكوك يف نسبها]1] إىل أفالطون  أمَّ

بالقول: »إنَّ كلَّ يشء يكون خياً يكون عادالً وجميالً، وال يكون العادل من دون التناسق]2]«. 

اً  ويقول أيضاً: »إنَّ الخالق كان خياً، والخي ال ميكن أن يغار من أيِّ يشء، وملا كان خلوَّ

من الغية، فقد أراد أن تكون جميع األشياء شبيهة به ما أمكنها ذلك]3]«. فأفالطون يزعم أنَّ 

الخالق خي، وأراد أن تكون األشياء شبيهة به أي مثال الخي والحق- وهنا تستوقفنا التعابي 

ت سابقاً بأنَّه يخلط بني الصانع والخالق ومثال الخي من دون أدىن  التي يسوقها والتي تبدَّ

دراية منه لذلك الخطأ، ومن دون أيِّ متييز بينهام، وهذا ال ميكن قبوله.

فالخالق الخي للمثل يحطُّ من شأنها ويطعن يف ِقَدمها وخلودها، كام أنَّ القضية معكوسة 

ستكون متناقضة أيضاً ألنَّه حني تُوجد املُثُل الخالق، فهذا دليل ضعف عىل إرادة الخالق 

عي أفالطون، وهذا خلط واضح بني األلوهيَّة ومثال الخي مل يقدر عىل اإلفالت منه  الذي يدَّ

وأوقعه يف مأزق، وال سيَّام حني يقول: »اآللهة أو اإلله ليس خياً فحسب بل هو الخي ذاته، 

وال ميكن أن نصل لعامل املثل إالَّ عن طريق مثال الخي]4]«. وهنا نالحظ التناقض الواضح 

فيِّ االعتباطيِّ من دون إدراك للمفارقة بني  بني هذين االقتباسني ألفالطون، والخلط التعسُّ

الوقت  ويف  الخي.  ومثال  الخي،  اآللهة،  اإلله،  بني  منه  متييز  أدىن  دون  ومن  القضيَّتني، 

نفسه، ال ميكننا أن نصل إىل عامل املُثُل إالَّ عن طريق مثال الخي )اإلله( كمحقِّق لذلك، 

لكن كيف؟

لإلجابة عن هذا السؤال سنتوقَّف عند نقطتني: األخالق والسياسة التي يتقوَّم فضائلها من 

هم أرقى لهذه املهمة! إنَّه الفيلسوف الذي يسعى للوصول إىل مثال الخي بالرتفُّع والزُّهد 

، يك يتمَّ تطهي  ِّ ات وشهوات الجسد وإماتة كلِّ العالئق املتَّصلة بالوجود الحيسِّ عن ملذَّ

النفس وخالصها من سجنها الذي تعاقب فيه، عرب معرفة عقليَّة متدرِّجة لتحقيق ذلك،

ة إْن مل تكن خياً كلُّها فإنَّها أيضاً ليست رشَّاً، وإنا هي عندما تخلو من األمل  »إنَّ اللذَّ

]1]- جورج. جي.إم. جيمس: الرتاث املرسوق - الفلسفة اليونانيَّة فلسفة مرصيَّة مرسوقة، ص98.

]2]- أفالطون: املحاورات الكاملة، محاورة طياموس، ص491.    

]3]- ماجد فخري: تاريخ الفلسفة اليونانيَّة من طاليس إىل أفلوطني وبرقلس، مرجع سابق، ص85.

سة هنداوي، 2017، ص114. ]4]- زيك نجيب محمود وأحمد أمني: قصة الفلسفة اليونانيَّة، النارش: مؤسَّ
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يطالب برتك  أن  له  منه]1]«. ولكن كيف  يأخذ بحظه  أن  اإلنسان  الخي يجب عىل  نوع من 

مطالب الجسد لصالح العقل؟ وهل اإلنسان بالعقل وحده يحيا؟

ال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّ أفالطون ينظر إىل اإلنسان بوصفه مجرَّد تقسيم نفساينٍّ تحكمه 

ثالث قوى هي: العاقلة، الغضبيَّة، والشهويَّة، يقابلها طبقات ثالث للمجتمع هي: حكامء، 

ار. والخي برأيه يكمن يف عمليَّة التوازن أو الضبط الذي متارسه القوَّة  جند، ُزرَّاع وصنَّاع وتجَّ

مها بصورة أسطوريَّة مجازيَّة]2]. فإذاً، سعادة اإلنسان  العاقلة عىل القوَّتني الباقيتني والتي قدَّ

دوماً،  اً  يكون خيِّ أن  الذي يفرتض  الفيلسوف  برأيه يف سعيه نحو حكمة  تتحقَّق  وخييَّته 

الخي  إنَّه  إالَّ عند األنبياء،  الرشِّ والخي، حيث ال خي محض  أنَّه برش ويحمل بذور  رغم 

قه ليس بتهذيب رغباته وشهواته وضبطها بالقوة العاقلة فحسب، وإنا  الذي عليه أن يحقِّ

أيضاً بالرتبية والتعليم واملوسيقى التي تسعى لتكريس ِقيَم الفضائل. وهنا يستوقفنا التناقض 

الذي يقع فيه كثياً وال سيَّام حني يقول بأنَّ النفس خالدة وسجينة الجسد الذي ال يؤثِّر عليها 

كونها مفارقة، لكنَّنا نالحظ هنا أنَّ الجسد  تؤثِّر عليه املوسيقى، التي لها دور يف تربيته وكأنَّه 

ها الضابط لسلوك الفرد الناشد للسعادة  هنا هو من يؤثِّر عىل النفس]3] التي يشكِّل الخي أُسَّ

عىل النموذج املفارق واملتجيلِّ بنظريَّة أفالطون يف املُثُل »فعل الخي وعدم ارتكاب الظلم 

العامل  بتعلُّقه مبوجودات  الفرد  الدائم]4]«، حيث  مهام جرَّ عىل اإلنسان من أمل هو الخي 

ِّ لن يحقِّق السعادة والخي الحقيقيِّ باملعنى الصحيح]5]، وهذا حقيقة تدليل ضعيف  الحيسِّ

 ،[6[ املرصيِّ األرسار  نظام  يف  الخالص  نظريَّة  من  أصالً  استلَّه  الذي  املفارق  الخي  عىل 

سة العربيَّة للدراسات والنرش، ط1، 1984، ص181. ]1]- عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة، ج 1، املؤسَّ

]2]- هذه الصورة املجازيَّة متثِّلها عربة يقودها جوادان مجنَّحان  أحدهام الغضب الذي يناضل للصعود إىل األعىل، واآلخر 

الشهوة والغريزة الذي يسعى للشدِّ والجذب نحو األرض، يف حني أنَّ سائق العربة ميثِّل العقل املحقِّق لتوازن القوى. وهي 

أفالطون: محاورة  الحساب يف اآلخرة. لالستزادة راجع:  يوم  باملناسبة مأخوذة من كتاب املوت املرصيِّ يف روايته ملشهد 

فايدورس، أمية حلمي مطر، دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع، 2000، ص25-26. وراجع أيضاً: جورج. جي.إم. جيمس: 

الرتاث املرسوق الفلسفة اليونانيَّة فلسفة مرصيَّة مرسوقة، مرجع سابق، ص107.

]3]- عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة، ج 1، ص179.

]4]- املرجع ذاته، ص182.

]5]- املرجع ذاته، ص180.

]6]- جورج. جي.إم. جيمس: الرتاث املرسوق - الفلسفة اليونانيَّة فلسفة مرصيَّة مرسوقة، مرجع سابق، ص169.
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والذي مل يستطع تبيان أركانه إالَّ بشكل ال ميكن تصوُّره]1]، ألنَّه دعوة لإلنسان لتأمُّل ما هو 

، إذ كلَّام برت بهذا التأمُّل عالقته بجسده وقواه غي  بعيد عنه، وخارج واقعه امللموس الحقيقيِّ

العقليَّة، ارتقى إىل السعادة األفالطونيَّة، وبالتايل إىل الخي، وكأنَّ السعادة تتحقَّق يف الفرد 

املنقوص واملبتور القوى من أحاسيس ومشاعر بسبب ضبط النفس، من أجل سعادة اإلله 

بينها! بسبب تنكُّره  التي مل يتمكَّن أفالطون من إدراك الفروق  ُمثُل الخي  ، أو سيادة  الخيِّ

للنظريَّة األصيلة الرشقيَّة القدمية، وعدم اعرتافه بها، حيث خالص النفس غاية الفلسفة التي 

تنصُّ عىل طرق التطهُّر والسموِّ باملرء إىل مستوى األرباب، للوصول إىل الخي األسمى]2]. 

إليه  الوصول  غيه  دون  من  وحده  كأفالطون  لفيلسوف  إالَّ  ميكن  ال  أنَّه  يف  شكَّ  وال 

ة والالَّحقيقيَّة، كام هو  برتفُّعه عن غرائزه، ووجدانه وعواطفه والجزئيَّات املتنوِّعة واملتغيِّ

قادراً عىل تحقيق سعادته  بها ومن خاللها يكون  التي  الحقيقة  للوصول إىل معرفة  يزعم، 

كفرد، وبالتايل تحقيق سعادة الدولة، حيث يقول: »االنسجام بني قوى النفس واملنعكس 

عىل طبقات املجتمع والذي يحول دون أي اختفاء أو اختالط أو خلل يف التوازن بطبقات 

املجتمع]3]« ، والذي يومئ مبدى تأثُّره بالحكمة الرشقيَّة يف نظم األرسار املرصيَّة، وال سيَّام 

 ،[4[ مبدأ تقسيم العمل يف الفكر املرصيِّ القديم الذي مل يكتمل معه، كام النموذج املرصيِّ

حيث برتفُّعه هذا يصل إىل ما هو كامن خلف كلِّ تلك الكرثة. 

وإنَّهام  افرتاضاتنا،  يف  متامثلني  يصبحان  والكرثة  الواحد  »إنَّ  يقول:  السياق  هذا  يف 

ينتقالن من مكان إىل مكان معاً اآلن، وكام فعال يف الزمن املايض، وهام يفعالن ذلك يف 

كلِّ جملة ملفوظة]5]«.

ة الكربى التي يقع فيها أفالطون ولطاملا تنكَّر  وتجدر اإلشارة إىل أنَّ هذه هي حقيقة الطامَّ

]1]- فريدرك كوبلستون:تاريخ الفلسفة اليونان وروما، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، املجلَّد األوَّل، املرشوع القومي للرتجمة، 

املجلس األعىل للثقافة، ط1، 2002، ص302.

]2]- جورج. جي.إم. جيمس: الرتاث املرسوق، مرجع سابق، ص168.

]3]- ُغنار سكيبك ونلز غيلجي: تاريخ الفكر الغريب من اليونان القدمية إىل القرن العرشين، ص137.

اليوناين:  إمام، راجعه عن األصل  الفتاح  إمام عبد  الفالسفة، املجلَّد األول، ترجمة:  الالئريت: حياة مشاهي  ]4]- ديوجينيس 

محمد حمدي ابراهيم، املجلس األعىل للثقافة، الطبعة األوىل، 2006، ص247. 

مات ورشوح عزَّت قرين، دار قباء للطباعة والنرش  ]5]- أفالطون: فيدون – يف خلود النفس،  ترجمها عن النصِّ اليوناين مع مقدِّ

والتوزيع، ط3، القاهرة، 2001 ، ص258.
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لها، إذ هو يعرتف بالواحد والكرثة ومتاثلهام الذي مل يقر به من قبل، فكيف املتغيِّ مياثل 

يتعلَّق مبا  أنَّ الخي ال  أنَّه يزعم دامئاً  الثابت، وكيف املحايث مياثل املفارق؟ وال سيَّام 

، ما يعني أنَّه ال يعرتف بالخي والِقيَم  هو واقعيٌّ بقدر ما يرتبط مبا هو خارج العامل املادِّيِّ

النسبيَّة. وهذا بال شكٍّ يخالف الواقع كثياً ألنَّ الخي كقيمة ال ميكن فصله عن الرشِّ الذي 

له، خصوصاً حني جعل  والتنكُّر  منه  اإلفالت  أفالطون  يستطع  والذي مل  فيه،  هو حارض 

الصورة،  الحقيقيُّ هو وجود  الوجود  كان  »فإذا   : الرْشّ هو  املحسوس  املادِّيِّ  العامل  قوام 

فهذا يعني أنَّ كلَّ ما يتَّصل بوجود الصورة هو الحقيقة وهو الخي، وكلُّ ما يتعارض وهذا 

]1]«، ويف الوقت ذاته، الخي ليس مرتبطاً به، أي بالواقع، بل هو منفصل عنه  الوجود هو الرْشّ

ومفارق لألخالق اإلنسانيَّة وألخالق مدينته حيث »الخي هو أعىل املثل ويطلق عليه الخي 

األعىل]2]«، ومن ثمَّ فإننا رغم كلِّ ما يقوله بصدد مفهوم الخي إالَّ أنَّنا ال نجد لديه تعريفاً 

عي ملعرفة املُثُل، فهو يشبِّهه بالشمس، والشمس إله  واضحاً له، رغم دوره الضامن كام يدَّ

موجود يف السامء، ما يعني أنَّ الخي هو اإلله األوَّل الصانع]3]. ولكن ملاذا يشبِّه الخي مبا 

هو محسوس طاملا أنَّ كلَّ محسوس يُعدُّ نقصاً وصورة مشوَّهة بنظره؟ 

ال ريب يف أنَّ ما يزعمه أفالطون يصبُّ يف إطار الخيال، ألنَّه يفرتض أنَّ الخي مفارق، 

العدالة  تحقيق  عي  واملدَّ الناشد  الحكيم  للفيلسوف  األخالقيَّة  بالحياة  يربطه  ناحية  ومن 

أخالق  بأيِّ  والعبيد، ال تيش  واملال  املُلكيَّة  املرأة،  عي ألنَّ شيوعيَّة  املدَّ ونقول  ة.  الخيِّ

أن  العقل  لها حظُّها من  يؤهِّ الناس ال  فئة من  وال حتى خي، وال سيَّام حني يقول: »هناك 

د ثالثة أنواع للخيات]5]، فنالحظ أنَّه تارة  تكون عضواً يف الجامعة السياسيَّة]4]«، فهو يحدِّ

 ٌّ ، وتارة أخرى يف تجرُّد النفس عام هو حيسِّ يزعم أنَّ الخي مرتبط بالواقع امللموس املادِّيِّ

طيَّاته  يف  ومتناقض  معروف  غي  لكنَّه  تعريفه  يحاول  آخر  آن  ويف  األسمى،  الخي  لبلوغ 

]1]- عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة، ج 1، ص180.

]2]- جميل صليبا: املعجم الفلسفي، الجزء األول، دار الكتاب اللبناين، بيوت، 1982، ص485.

]3]- أحمد فؤاد األهواين: نوابغ الفكر الغريب، املأدبة، دار املعارف، مرص، ط4، 1991، ص125. 

]4]- عزَّت قرين: الفلسفة اليونانيَّة حتى أفالطون، جامعة الكويت، ذات السالسل، مجلس النرش العلمي،  ص169، 1993.

املرض  الطبيَّة يف حال  للمعالجة  2- خيات  والصرب.  الصحة  كالحكمة،  ولنتائجه:  لذاته  1- خي  الخيات:  هذه  ومن   -[5[

ات الربيئة. راجع أفالطون،  وكلِّ األعامل املنتجة، وهذه نطلبها ألجل املكافأة الناجمة عنها 3- خيات كعاطفة الرسور واللذَّ

الجمهوريَّة ص44.
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ة  ن غاية نفعيَّة ال ميكن إنكارها]1]، كام أنَّه يف محاورة فيليبوس نراه ال ينكر اللذَّ التي تتضمَّ

املرتبطة بالجسد والتي قد نفاها يف سبيل الوصول إىل الخي األسمى، حيث الخي ليس 

مسألة سلوك بل صفة من صفات النفس الباطنة]2]، متجاهاًل دور البيئة والوراثة، بل نراه يقول 

ات ال ميكن إنكارها وهو يعرتف بها، بل يقول أكرث من ذلك إنَّ الحياة الفاضلة هي  إن اللذَّ

ة والحكمة »العقل يعلن لنا...أنَّه ينبغي علينا أن نبحث عن  الحياة املختلطة املحتكمة للذَّ

ة وحياة  الخي ليس يف الحياة الرصفة بل يف الحياة املمزوجة]3]«. إنَّها حياة املزيج بني اللذَّ

ات  ة والحكمة هي الحياة املنترصة]4]«، لكن أيَّ نوع من امللذَّ الحكمة »الحياة املختلطة للذَّ

، وما املقياس النتقاء  ات منها ما يسبِّب األذى والضر ومنها ما هو مرذول ورشٌّ يقصد؟ واللذَّ

ة واألخذ بها جنباً إىل جنب مع الحكمة؟ اللذَّ

إنَّ املقياس األفالطوينَّ هو العقل املتنكِّر للحواسِّ والوجدان واملُقص للمشاعر، لكن 

عي ال بد لها من الحواسِّ وإدراكاتها، فلامذا اإلنكار لدورها  حتى املعرفة العقليَّة التي يدَّ

الرئيس والجحود بفضلها والعمليَّة املعرفيَّة ال تكتمل من دونها؟، ثم كيف بأفالطون يجمع 

الخي والرش ويطالبنا بحديث آخر بعدم التوحيد بينهام ال بل يعارضه بقوَّة]5]، متجاهاًل أنَّ 

األشياء ال تعرف إالَّ بنقائضها، وال سيَّام حني يرفض أن يفعل الرشَّ بأعدائه]6]. 

وهنا نختم فكرتنا عن الخي بالسؤال: طاملا الصانع خي والخي ال ينتج منه إالَّ الخي 

؟ اإلجابة برسم أفالطون.  فكيف نتجت املادَّة وهي رْشّ

ُّ بالفرد
ي
ُّ واالرتباط الوجدا�خ الحقُّ والحقُّ المثالي

بالعودة إىل مفهوم الحقِّ كام ورد يف املعاجم، فإنَّه: يف الفرنسيَّة vrai، ويف اإلنكليزيَّة 

غ إنكاره، واليقني  ا يف اللُّغة العربيَّة فهو الثابت الذي ال يسوِّ true، ويف الالَّتينيَّة verus، أمَّ

]1]- وولرت ستيس: تاريخ الفلسفة اليونانيَّة، ص172.

]2]- ماجد فخري: تاريخ الفلسفة اليونانيَّة من طاليس إىل أفلوطني وبرقلس، ص98.

]3]- أفالطون: املحاورات الكاملة، محاورة فيليبوس، ص366.

]4]- أفالطون: محاورة فيليبوس، ص306.

]5]- أفالطون:جمهوريَّة أفالطون: دراسة وترجمة فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش، اإلسكندريَّة، 2004، ص183.

]6]- املرجع السابق، ص306.
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للواقع، وله  الحديث كام يطلق عىل مطابقة الحكم  الشكِّ والواجب والعدل وصدق  بعد 

معان: ما كان فعله مطابقاً لقاعدة محكمة، وما تسمح القوانني الوضعيَّة بفعله]1]. 

ينفكَّان هام  مثاليَّة ركائزها عامالن جوهريَّان ال  قيمة معرفيَّة  فهو  الحقُّ األفالطوينُّ  ا  أمَّ

الحقُّ  هو  فام  القويم.  السلوك  بفضيلة  مدينته  أفراد  يحكامن  اللَّذان  والسيايسُّ  األخالقيُّ 

املنشود واملثايلُّ الذي يسعى له؟ 

يزعم أفالطون أنَّ الحقَّ يكمن يف البحث عن الحقيقة املثاليَّة املفارقة للواقع املادِّيِّ 

ة القامئة عىل التأمُّل والتجرُّد والتفكُّر مبا هو  قة للحكمة واملتجلِّية يف املعرفة الحقَّ واملحقِّ

ع النسبيِّ املتغيِّ والكرثة املادِّيَّة، فالفضيلة ليست عمل الحقِّ فحسب بل  كامن خلف التنوُّ

ة بقيمته، حيث أنَّ عمل الحقِّ من دون معرفته ليس من الفضيلة بيشء  أيضاً املعرفة الحقَّ

لوا فقط بل عليهم إرشاد املجتمع بفعل تلك البصية]2]«. لكن  »ال يفرتض بالفالسفة أن يتأمَّ

إنَّه الفيلسوف الذي يدرك الكامل يف األشياء بذاتها،  ؟،  من القادر عىل فهم ومعرفة الحقِّ

]3]، إلدراك مثال الحقِّ من 
ِّ مكرِّساً حياته للوجود الحقيقيِّ ومتخطِّياً موجودات العامل الحيسِّ

ه وكأنَّه مفصول القوى، حيث أنَّ ما يحرِّكه هو العقل من دون غيه من  دون تدخُّل حواسِّ

؟ عرب التدرُّج يف سلَّم  . لكن كيف يدرك مثال الحقِّ القوى! وبه يرتفَّع ويسمو ليدرك الحقَّ

ة التي تصله بالخي  املعرفة التي يبدأ فيها بالتخيُّل، واالعتقاد، واالستدالل ثمَّ املعرفة الحقَّ

األقىص]4]. وهنا نالحظ كام الحظنا من قبل أنَّ الحقَّ مقصور عىل شخص الفيلسوف، وكأنَّ 

من بقي من مجاميع األفراد غي قادرين عىل الوصول إىل الحقِّ والحقيقة، وما هذا إالَّ إلغاء 

عي معرفة الحقِّ والوصول  للحركة الفاعلة بني الفرد واملجتمع التي تحتكرها جهة معيَّنة تدَّ

يَّة إىل  الفيلسوف من االنتقال من املعرفة الحسِّ إليه. والسؤال املطروح هو: كيف يتمكَّن 

كاف  التذكُّر  هل  جديد:  من  نسأل  وهنا  بالتذكُّر.  أفالطون  يجيب  ة؟  الحقَّ العقليَّة  املعرفة 

؟ صحيح أنَّه قدرة عقليَّة إالَّ أنه ال يعطينا دوماً الحقيقة، إذ كيف للحكيم  للوصول إىل الحقِّ

]1]- جميل صليبا: املعجم الفلسفي، الجزء الثاين، دار الكتاب اللبناين، بيوت، 1982 ص483-481.

]2]- ُغنار سكيبك و نلز غيلجي: تاريخ الفكر الغريب من اليونان القدمية إىل القرن العرشين، ص127.

]3]- عبد الجليل كاظم الوايل: الفلسفة اليونانيَّة، الوراق للنرش والتوزيع، ط1، 2009، ص171.

]4]- ماجد فخري: تاريخ الفلسفة اليونانيَّة من طاليس إىل أفلوطني وبرقلس، ص82.



نقد الحضارة الغربّية )7( )تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م(268

يقول  حني  ثمَّ  ومعرفته؟  الحق  إىل  يصل  أنَّ  ما  مرض  بسبب  ذاكرته  فقد  الذي  الفيلسوف 

من  االنتقال  بحقيقة  يعرتف  فكيف  الحقيقة،  متثِّل  ال  والكرثة  والتغيُّ  الحركة  إنَّ  أفالطون 

ِّ إىل العامل العقيلِّ أو ال يُعدُّ ذلك حركة؟ وبالتايل فإنَّ عمليَّة االنتقال املعريفِّ  العامل الحيسِّ

التدرُّجيِّ بني الوجودين ليست حقيقيَّة ألنَّها تنتمي وفق زعمه إىل املتغيِّ املحسوس! 

وهنا نسأل عن الرشوط الواجبة عىل الفيلسوف الحاكم للوصول للحق؟ يجيب أفالطون:   

ة قوامها االنعتاق من كلِّ االنفعاالت والرغائب]1]«،  ات، فالفضيلة الحقَّ »باالستنكاف عن اللذَّ

أنَّ  ذلك  الثالث،  املجتمع  فيها طبقات  يقابل  التي  الثالث  النفس  قوى  يوضحه يف  وهذا 

الكامل  »اإلخضاع  بينها حيث  االنسجام  الطبائعيَّة عرب  التقسيامت  يتحقَّق وفق هذه  الحقَّ 

للفئات املختلفة هو ما يجعلها دولة فاضلة]2]«. إذاً، أفالطون يفرتض أنَّ التوازن بني قوى 

ات، لكن هذا االفرتاض ال ميكننا قبوله منطقيَّاً!، إذ من  النفس هو ما يحقِّق الحقَّ خارج الذَّ

قال إنَّ الحقَّ يكمن يف الرتاتبيَّة التي تصنِّف الطبقات بناء عىل هذا التوازن، وأين العبيد يف 

هذه املسألة؟ ذلك أنَّ الحقَّ يكمن يف التوازن بني قوانا وليس يف تسيُّد بعضها عىل بعض، 

والتفاضل بينها أو إهامل بعضها، كام فعل أفالطون، حيث معرفة العقل ال يعلو عليها يشء. 

ة؟  ولكن ما الذي يربط الحقَّ بالمعرفة األفالطونيَّ

ا  أمَّ تضطرب،  فإنَّها  املحسوس  مع  اتصال  عىل  تكون  حينام  النفس  أنَّ  أفالطون  يبنيِّ 

حني تكون عىل اتصال مع املُثُل العقليَّة، فإنَّها تصل إىل حالة الفكر أي إىل حالة املعرفة 

باملتغيِّ  مرتبطة  ظنيَّة  معرفة  الوجود:  كام  قسامن  عنده  املعرفة  فإنَّ  وبذلك  اليقينيَّة]3]، 

ة تتعلَّق بالثابت املعقول ويصلها الفيلسوف الحق، »أولئك الذين  املحسوس، ومعرفة حقَّ

معرفتنا  »بعض  يقول:  من  ذاته  وهو  وتُشاهد  تُرى  الحقيقة  وكأن  الحقيقة]4]«،  رؤية  يحبون 

ال صلة له البتَّة بأيِّ عضو من أعضاء الحس]5]«، ليعود ويناقض نفسه بالقول أن: »األشياء 

]1]- إميل برهييه: تاريخ الفلسفة- الفلسفة اليونانيَّة، ترجمة جورج طرابييش، دار الطليعة للطباعة والنرش، ط2، 1987، ص189.

]2]- ا جورج. جي. إم. جيمس: الرتاث املرسوق - الفلسفة اليونانيَّة فلسفة مرصيَّة مرسوقة، ص101.

]3]- عزَّت قرين: الفلسفة اليونانيَّة حتى أفالطون، ص209-208.

]4]- أحمد فؤاد األهواين: نوابغ الفكر الغريب، أفالطون، املأدبة، ص210.

]5]- برتراند راسل: تاريخ الفلسفة الغربيَّة، الكتاب األول، الفلسفة القدمية، ترجمة: زيك نجيب محمود، مراجعة: أحمد أمني، 

ة للكتاب، 2010، ص251.  القاهرة، الهيئة املرصيَّة العامَّ
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َّ فكيف نعقله واملعرفة  الكثية تُرى وال تُعقل]1]«، والكثية هنا تخصُّ العامل املتغيِّ الحيسِّ

 .[2[
ِّ العقليَّة التي ميتاز بها الفيلسوف هي معرفة املاهيَّات الثابتة التي ال تتَّصل بالعامل الحيسِّ

واليشء باليشء يذكر إذ من أين جاءت املعرفة بالحق املطلق؟ أمل تتدرَّج وتنطلق من معرفة 

يَّة أم قفزت قفزاً مبارشاً لتعقل الحقَّ املطلق؟ أم أنَّ التذكُّر كفيل بنقل معرفة  وإدراكات حسِّ

الفيلسوف إىل وجود آخر مفارق ومعرفة متعالية؟ ومن ثمَّ أليس التذكُّر صدمة ناتجة من التقاء 

له دور   َّ الكرثة الحيسِّ فإنَّ عامل  ؟ وبالتايل،  ِّ العامل الحيسِّ اإلنسان وتعامله مع موجودات 

ال ال ميكن إنكاره يف ما يخصُّ املعرفة العقليَّة، وبالتايل ما يزعمه أفالطون من  إيجايبٌّ فعَّ

ِّ نسخ مشوَّهة وعىل الفيلسوف تجاوزها والرتفُّع عنها للوصول  أنَّ موجودات العامل الحيسِّ

نا ال ميكن القول  إىل الحقِّ املطلق كالم غي دقيق ألنَّ »املوجودات التي تقع تحت حواسِّ

يف  يقول  وهو  والعدم]3]«،  الوجود  من  كلٍّ  إىل  تُنَسب  هي  بل  معدومة،  وال  موجودة  أنَّها 

لة وهو يحتمل الصدق  ة املتبدِّ : »موضوعات الظنِّ هو املحسوسات املتغيِّ هذا الصدد إنَّ

والكذب، وهي إحدى درجات املعرفة]4]«. 

لذلك، فهذه املعرفة للحقِّ تقوم عىل املحاكاة لعامل املُثُل وليس لألشخاص العاديني 

وفق  األفراد  بقيَّة  عىل  التسيُّد  يف  الحقُّ  له  الذي  الفيلسوف  الحاكم  باستثناء  فيها  دور  أيُّ 

التقسيم النفيسِّ الطبقيِّ األفالطوينِّ والذي ال ميكن تجاوزه. وهنا نسأل: هل تسيُّد الحاكم 

؟ مامَّ ال  عىل من هم دون سواه ميثِّل الحق؟ وهل إهامل الحواسِّ عىل حساب العقل حقٌّ

مه أفالطون من افرتاضات ال ميتُّ إىل الحقِّ بصلة، ألنَّ الحقَّ الواقعيَّ قيمة  شكَّ فيه أنَّ ما قدَّ

د ثقافاتها. ات الناظرة إليه وتعدُّ ، يختلف باختالف الذَّ إنسانيَّة بامتياز، وهو ذايتٌّ ال موضوعيٌّ

لذا، فإنَّ نظريَّة أفالطون ال ميكن أن تشكِّل نظريَّة متكاملة عن الحقِّ والسموِّ نحو الكامل 

، وال  الطوباويِّ الفيض املثايلِّ  الرذائل الستحضار  التخلُّص من  نزوع نحو  بوصفها مجرَّد 

، بل  سيَّام أنَّه غي متاح للكلِّ بل لفئة بعينها، كام أنَّه مل ميايز بشكل واضح بني الخي والحقِّ

]1]- أحمد فؤاد األهواين: نوابغ الفكر الغريب، ص212.

]2]- عبد الجليل كاظم الوايل: الفلسفة اليونانيَّة،  ص170.

]3]- أحمد السيد عيل رمضان: الفلسفة اليونانيَّة عرض ونقد، ط2، 2012، ص307. 

]4]- عبد الجليل كاظم الوايل: الفلسفة اليونانيَّة، ص167.
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مه بنمط مرهون ومحسوم لصالح حقيقة مثاليَّة واحدة، لكن أليس من املحتمل الحديث  قدَّ

والحقَّ  الحقيقة  أنَّ  خصوصاً  املزعومة؟  املثاليِّة  الحقيقة  بدل  للحقيقة  دة  متعدِّ أوجه  عن 

، رغم اعرتافه الضمنيِّ  ِّ ن يف الواقع الحيسِّ األفالطوينَّ مفارق ويتنكَّر ملا هو محايث ومتضمِّ

بأنَّ الحقَّ ال ميكن أن يكون مفارقاً، ولذا اضطرَّ إىل تقليص تلك املفارقة بني الوجودين 

بوضع وسائط تسمح باملشاركة بني الحقِّ املحايث واملفارق. 

 بيد أنَّه رغم كلِّ ذلك، افتقرت نظريَّته إىل توضيح معيار الحقِّ والحقيقة، وخصوصاً يف 

ظلِّ غياب أفرادها عن دائرته، هذه الدائرة التي سعى لتكريسها إيديولوجيَّاً وسياسيَّاً بغطاء 

أخالقيِّ مفاُده الحقُّ بوصفه غاية الفرد وغاية الدولة، عىل اعتبار أنَّ الرجل الفاضل مواطن 

وكأنَّ  الحقيقة]1]«  إىل  بطبعه  الكذب ومييل  يكره  »مخلص، صادق،  فهو  بالضورة  صالح 

أفالطون يُعدُّ الحاكم الفيلسوف ليس ببرش وال يخطئ، ويحمل ثقافة يتداخل فيها الجانب 

الغريزيُّ بالعقائديِّ املكتسب! تحت ذريعة أنَّه ميثل الحقَّ عىل األرض، ويحمل الحقيقة 

نة للخي املؤدلَج الذي ال نعرف عنه يشء سوى أنَّه أمر عىل األفراد االلتزام  لألفراد املتضمِّ

ة واألمل وحني أقرَّهام جعلهام يخضعان لرشوطه العقليَّة،  به. وكام بيَّنا، فإنَّ أفالطون قيَّد اللذَّ

، وألغى املوازنة بني النفس ومتطلِّبات الجسد،  كام أنَّه قيَّد البُعد الروحيَّ يف نظريَّته عن الحقِّ

والرياضة  واملوسيقى  بالتعليم  نظريَّته  أنَّ  مدرك  غي  الفرد،  قبالً خصوصيَّة  ألغى  قد  وكان 

عي دعم الفضيلة والحقِّ قد ال تؤدِّي بالضورة لخي املجتمع والدولة،  املؤدلَجة التي تدَّ

كون الرتبية ال تقوم عىل التلقني وحده بل هي عالقة متبادلة ومتفاعلة. 

م باسم الحقِّ مل يؤدِّ الغرض املرجوَّ منه  انطالقاً من ذلك، فإنَّ التنظي األفالطوينَّ املُقدَّ

ذلك أنَّ الحقَّ ليس مجرَّد تنظي فكريٍّ ملزم لألفراد ومحاٍك ملثال مفارق نقيس عليه، بل هو 

فعل محايث وموقف فاضل. 

 
ّ

ة املحسوسة وعالقته بالوجدان الفردْي اجلمال والمادَّ
إنَّ الجامل، كام ورد يف املعاجم، هو: يف اللُّغة األملانيَّة )Aesthetik(، ويف اللُّغة 

الفرنسيَّة )esthetique(، ويف اللُّغة اإلنكليزيَّة )Aesthetics(، ويف اللُّغة العربيَّة الجامل، 

]1]- عزَّت قرين: الفلسفة اليونانيَّة حتى أفالطون، ص185.
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وهو من مصدر الجميل والفعل َجُمَل، والجامل هو الحسن يف الَخلق والُخلق، الذي هو 

ضدُّ القبح ونقيضه. وقد استخدم القرآن الكريم لفظ الجامل يف مجال األخالق، وأما لفظ 

الَحسن فقد استخدم يف الصور كام يف املعاين، فالجامل قصد به الَحسن يف الظاهر 

ٌّ كام يتداخل معه ما  والباطن، ويُقصد به الشكل واملضمون والذي يرتبط به ما هو حيسِّ

 .[1[ هو أخالقْيّ

ا الجامل األفالطوينُّ فقد ارتبط بنظريَّته يف املُثُل املتعالية، التي تحايك عامل التغيُّ  أمَّ

بيَّنا بل ملن  القدرة عىل املحاكاة غي متاحة لجميع األفراد كام  والفساد باملشاركة، لكن 

بلغ شأواً عالياً يف الفلسفة، الفيلسوف الحق الواصل للمعرفة واملتمتِّع باألخالق والفضائل 

اته.  املتحرِّرة من قيد الجسد وملذَّ

؟  ي
فما هو الجمال وما مقياسه األفالطو�خ

م أفالطون اإلجابة يف الكتاب العارش من الجمهوريّة املنسوب إليه]2] بالقول: »هناك  يقدِّ

ثالثة أنواع من الفراش، واحد منها يوجد يف طبيعة األشياء، وهذا إذا مل أكن مخطئاً ننسبه 

د ... والثالث هو صنع الرسام]3]«، فالله هو الصانع  إىل صنع الله ... والثاين عمله املنجِّ

 ، د يحايك مثال الفراش الحقيقيِّ الحقيقيُّ للفراش الحقيقيِّ ألنَّه من أبدعه، يف حني أن املنجِّ

والفنان مجرَّد مقلِّد يزيِّف الحقيقة ال أكرث »إنَّ الرسم وكلَّ فنِّ التقليد بوجه عام، يتناول ما بعد 

اً عن الحقيقة، وهو يصحب باألكرث القسم األبعد فينا عن الحكمة]4]« مهام بلغت براعته  جدَّ

يف الرسم »ألنَّه صنع ما نقل عن أصله مرتني]5]«، فلم يحاك الجوهر بقدر ما حاىك املظهر، 

ليناقض نفسه بالقول: »من يستعمل شيئاً أعرف العارفني به، ويستطيع أن يخرب صانعه بهذه 

الواسطة هل أجاد صنعه أو أساء]6]«، وبالتايل فالفنان الذي يرسم أخرب من غيه مبا يفعل 

]1]- أنظر عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة، ج 3، منشورات ذوي القرب، قم، إيران، ط2، 2009، ص107. أنظر أيضاً 

سة الرسالة للطباعة والنرش، بيوت، ط8، 2005، ص 979. مجد الدين محمد يعقوب الفيوز آبادي: القاموس املحيط، مؤسَّ

]2]- جورج. جي.إم. جيمس: الرتاث املرسوق - الفلسفة اليونانية فلسفة مرصية مرسوقة، ص98.

]3]- أفالطون: جمهورية افالطون، ترجمة: حنا خباز، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط1، 2017 ، الكتاب العارش، ص327.

]4]- املرجع ذاته، الكتاب األول،  ص335.

]5]- املرجع ذاته، الكتاب األول، ص328.

]6]- املرجع ذاته، الكتاب األوَّل، ص328.
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ليقول مبوضع آخر إن »التقليد ... مجرد لهو وتسلية ال عمل جدي]1]«، وهنا تستوقفنا يف 

والفنان، وبحقِّ  الفنِّ  بحقِّ  أفالطون  مها  يقدِّ التي  املعامل  املشوَّهة  الرؤية  املقتبسات  هذه 

املثال الذي يقيس ويحاكم من خالله، حيث يهمِّش الفنان مقابل الشاعر الفيلسوف الذي 

مُيكِّنه من الوصول إىل املثال عرب وساطة اآللهة وربَّات الشعر الالَّيت ينقلن له باإللهام ما 

يجعله يصل إىل مثال الجامل. 

ونالحظ هنا تغييب أفالطون للعقل الذي لطاملا تسيَّد عىل كلِّ القوى النفسيَّة واملشاعر 

والوجدان  يف مفهوَمي الخي والحقِّ لصالح اإللهام اآلن يف مفهوم الجامل الذي يُعدُّ غي 

ت األحوال وأصبح العقل جانباً؟ إنَّ الهدف والغرض  ، إذا جاز لنا التعبي. فلامذا تغيَّ عقيلٍّ

اإليديولوجيَّ هو ما جعله يحيد عامَّ أقرَّه سابقاً، واإللهام بهذا الحال يعطي إمياءة إىل أنَّ 

أيِّ شعر ال تكون وسيلته اآللهة التي تفيض جامالً وحكمة سيكون مرفوضاً جملة وتفصيالً، 

وهو بهذا الطرح يقيِّد دور اإلنسان يف كتابته للشعر، كام أنَّه ألغى خياله وإبداعه فأصبح وفق 

هذه الرؤية مجرَّد متلقٍّ ومنفعل ال فاعل.

وهنا نسأل: هل من فرق بني الجميل والجامل والفن عند أفالطون، أم أنَّه يطلقها مبعنى 

وسياق واحد كام فعل سابقاً؟  

يف محاورة هبياس الكربى يبني السفسطايئِّ هبياس أن ال فرق بني الجميل والجامل، 

يف حني أنَّ سقراط يضع متييزاً بينهام، »الجامل ... يكون جميالً عىل الدوام]2]«، »الجامل 

هو الذي يجعل األشياء تظهر جميلة هو سببها]3]«، نالحظ يف هذه االقتباسات أنَّ الجامل 

األفالطوينَّ جميل بذاته بينام األشياء تكون جميلة ألنَّ الجامل بذاته مينحها الجامل بوصفه 

الجميلة  األشياء  بخالف  واملكان،  الزمان  يف  تغيي  أيُّ  عليها  يطرأ  ال  التي  الثابتة  املاهيَّة 

دائرة  أن  هنا  يستوقفنا  الفساد. وحقيقة،  والذبول كونها موجودة يف عامل  للتغيي  املعرَّضة 

الجامل مل تتناول مسألة القبح املوجود يف العامل، والذي أخرجه أفالطون خارج قوسني! 

الجامل وال سيَّام حني  القبح حالة من حاالت  أن يكون  باإلمكان  أليس  استبعده؟  فلامذا 

]1]-  املرجع ذاته، الكتاب األوَّل، ص334.

]2]- أفالطون: املحاورات الكاملة، محاورة هبياس الكربى،  ص216.

]3]- املرجع ذاته، محاورة هبياس الكربى، ص219.
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يكون بإرادة إنسانيَّة؟ ال ريب يف أنَّه ال يعي أيَّة أهميَّة للواقع بتجاهله للقبيح، رغم أهميَّته يف 

الوصول إىل مثله حيث ميثِّل الصدمة األوىل كام ذكرنا، ذلك أنَّه ال ميكن إدراك الجميل من 

دون معرفة بالقبح والعكس صحيح.

ولكن، ملاذا فقدنا مثال الجامل حتى يذكِّرنا به الجميل؟ 

السعيدة  ة  بالصحَّ ينعمون  الناس  كان هؤالء  حينام  الغابر  الزمان  »يف  أفالطون:  يجيب 

املتألِّق، وأصبحوا بفضل هذه  الجامل  اآللهة األخرى، أبرصوا  ويتَّبعون زيوس وغيه من 

سناها أيام كنَّا كاملني... فأبرصناها يف وضح الضياء  الرؤية السعيدة مريدين لألرسار التي قدَّ

يناه بالجسد، والذي ارتبطنا به ارتباط  ألنَّنا كنَّا أصفياء ال نحمل معنى ذلك الشبح الذي سمَّ

الحلزون بقوقعته]1]«. فإذاً، سجن النفس يف الجسد هو السبب وراء فقدنا ملثال الجامل، 

وكأنَّ الجسد ليس األداة التي بها سينطق الشاعر ملحاكاة املثل كام سنبنيِّ الحقاً؟ لكن كيف 

يحلُّ الجميل بذاته وهو مفارق عىل أشياء العامل املحسوس؟ بالتذكُّر فاإلنسان عندما يرى 

األشياء الجميلة يستذكر أنَّه رآها يف العامل املفارق فتنتابه حالة من التوتُّر تبدو مظاهرها عليه 

نتيجة مفارقته لها »فال يفتأ يحكُّ املسام ومنابت الريش، إذا انترش الوخز يف كلِّ الجهات، 

قفزت النفس بجنون تحت ضغط األمل، ومن جهة أخرى بالرسور لتذكرُّها الجامل]2]«.

ِّ تشكِّل األساس الذي أهمله سابقاً أفالطون،   حريٌّ القول أنَّ موجودات العامل الحيسِّ

مبثال  تصلنا  أن  للمحسوسات  كيف  إذ  للجامل،  التذكر  عمليَّة  اآلن يف  به  يعرتف  والذي 

الجميلة  »األشياء  يقول:  سيَّام حني  وال  زعمه؟  وفق  وفاسدة  ة  متغيِّ وهي  العقيلِّ  الجامل 

بالذات، فال يكون أكرث أو أقل، بل يظل هو هو بغي زيادة وال  تزدهر وتذبل، أما الجامل 

نقصان وال تغيي]3]«. 

أوقعته يف إشكاالت ومتناقضات،  الطرح األفالطوينِّ  أنَّ عدم األصالة يف  ال ريب يف 

ذلك أنَّ هذا الطرح ينتمي إىل الفكر املرصيِّ الرشقي القديم باعرتافه حني يقول: »هاك أيها 

امللك معرفة ستجعل املرصيني أحكم وأكرث قدرة عىل التذكُّر. لقد اكتشفت رسَّ الحكمة 

والتوزيع،   والنرش  للطباعة  غريب  دار  مطر،  حلمي  أمية  وتقديم:  ترجمة  الجامل،  عن  أو  فايدورس  محاورة  أفالطون:   -[1[

2000، ص69.

]2]- املصدر السابق، ص71.

]3]- أحمد فؤاد األهواين: نوابغ الفكر الغريب، أفالطون، املأدبة، ص185. 
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والذاكرة]1]«. وكام يقول يف موضع آخر »يا تحوت يا سيدة الفنون]2]«.

الفلسفة  أفالطون عىل  يزعم  يقوم كام  مدينته  أنَّ صالح  نجد  الجمهوريَّة،  إىل  بالعودة 

كالتايل:  ارتآه]3]  لتصنيف  فناً مرشوطاً  لتخدم رؤيته، فجاء  والفن، برشوط وضعها  والرتبية 

الحقيقة  وكأنَّ  واألضواء،  األلوان  عىل  قائم  أنَّه  بذريعة  الحقيقة  عن  بعيداً  التصوير  عدَّ  إذ 

الخطوط  قواعد  يراِع  إنَّه مل  العني حيث  بذات  النحت  نظر إىل  أوجه، كام  ألوان وبال  بال 

واألوضاع مع الواقع يكون كالتصوير، وهنا حقيقة يستوقفنا ما يقول إذ لطاملا أنكر الواقع 

ا املوسيقى فقد كان لها  وتعلَّق مبفارق مجهول فكيف يطالب بخطوط تنسجم مع الواقع؟ أمَّ

دور كبي يف التثقيف، ويف إحداث االنسجام يف النفس اإلنسانيَّة عرب الحامسة التي تثيها 

إلتيان الفعل الجميل املنسجم وتطهي النفس، وال سيَّام أنَّ الفرد ليس حرَّاً يف املوسيقى 

التي عليه أن يسمع بل هو خاضع ملا يقرِّره أفالطون بلسان الفيلسوف الحاكم، والذي ال 

د فيها  يحقُّ للفرد فيه ال املشاركة وال إبداء الرأي بخالف ما يظهر يف محاوراته التي تتعدَّ

الفن يف  وباطل..إلخ، حيث  فاضل ومرذول، حق  وقبيح،  واآلراء بني جميل  الشخصيَّات 

خدمة السياسة التي يفرضها . أما الشعر الحق فهو الذي يأيت فيه اإللهام إىل الشاعر فهو 

تحقيق  عليه  نفعيٌّ  فنٌّ  أنَّه  أي  الخي،  فعل  اإلنسان عىل  ليحثَّ  اإلله]4]  عند  من  بأمر  يأيت 

منفعة معيَّنة وخدمة بذاتها وإالَّ لن يكون فنَّاً أخالقيَّاً، فنالحظ كيف يجمع أفالطون النفعيَّ 

، من دون متييز بينهام كام خلط من قبل بني الخي والحقِّ لنضيف عليه  بالشعوريِّ واألخالقيِّ

الجامل اآلن. ولعلَّ الخطابة مثال يوضح املنفعة التي حاربها سفسطائيَّاً ووقع يف مآربها، 

حيث أنَّ وظيفتها إضافة إىل كونها جزءاً من موادِّ التعليم، تكمن يف نقل األفكار الفلسفيَّة، 

وهي الزمة إلقناع الجمهور بالحقائق واإليديولوجيا التي أراد، والتي ال ميكن أن يقتنع بها 

األفراد منطقيَّاً. ولذلك أفاض يف اتِّهام الشعراء والفنانني بإفساد النفوس وتضليلها]5]، ألنَّهم 

كمحاكاة  له  وفقاً  ى  فتبدَّ الفنِّ  من  حظَّاً  أكرث  الشعر  يكن  مل  ولذلك  الرذيلة،  قيم  يحاكون 

سيِّئة وال سيَّام الشعر الرتاجيديِّ والكوميديِّ ألنَّ الحقيقة تظهر عىل لسان الشخصيَّات التي 

]1]- أفالطون، محاورة فايدورس، املرجع السابق، ص110.

]2]- أفالطون، محاورة فايدورس، ص110.

]3]- عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة،  ص188- 189.

]4]- أفالطون، محاورة فايدورس، ص59.

]5]- أحمد فؤاد األهواين: نوابغ الفكر الغريب، أفالطون، املأدبة، ص49.
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متثِّلها يف حني أنَّ الشعر امللحميَّ والغنايئَّ برأيه أكرث تعبياً عن الحقيقة ألنَّه يرويها عىل 

لسانه وليس لسان الشخصيَّات، حيث تلهمهم اآللهة وتطلعهم عىل الحقيقة التي ينقلونها 

الحقيقيَّ بوصفه رضباً  الشعر  الحقيقيُّ وحده من دون سواه يقول  الشاعر  إذاً،  البرش.  إىل 

من اإللهام، وهنا يبدو الفنان بهذا التقديم األفالطوينِّ مجرَّد ناقل ملا أوحي إليه وفاقد لكلِّ 

ه، وهذا حقيقة ال ميكن قبوله، ألنَّه يكيل مبكيالني، فتارة يطرد الشعراء  مهارة ولكلِّ حواسِّ

، املتنكِّر  كام فعل يف الجمهوريَّة، وتارة أخرى يشيد بهم وبشعرهم ذي املصدر اإللهاميِّ

لدور اللُّغة اإليديولوجيِّ التي ينطقها الشاعر! إذ هل باستطاعة الشاعر الحقِّ ضبط أو تحرير 

لغته من أيِّ إيديولوجيا وإيقاعات وأوزان ومؤثِّرات ميكنها أن تؤثِّر عىل الحقيقة وتحرفها؟ 

ومن ثمَّ حني ينتقي الشعر امللحميَّ والغنايئَّ بذريعة أنَّهام يرويان الحقيقة بسيطة من دون 

د  د يف الشخصيَّات، أال ينفي بانتقائه هذا حبكة ومهارة العمل الفنيِّ ببنائه املعقَّد واملتعدِّ تعدُّ

الشخصيَّات؟ 

ة وتقتل وتنتقم وتتَّصف  لقد غاب عن ذهن أفالطون أنَّ اآللهة التي تلهم الشعراء متغيِّ

ات  امللذَّ تسعى إلرضاء  التي  الالَّأخالقيَّة،  دماثة األخالق وروح  بالعديد من صفات عدم 

بكلِّ  اإلنسان  إلنسانيَّة  املُستغلَّة  الغريزيَّة  الشهويَّة،  النزوات  فاعٍل  بشكٍل  ومتثِّل  الروحيَّة، 

للخي  علَّة  بوصفها  صورة  بأفضل  مها  يقدِّ أن  إالَّ  وأب  عنها  نظره  غضَّ  والتي  املقاييس، 

الكيل مبكيالني  التي يحمل يف ذهنه، وهذا  اإليديولوجيا  إقحام  يتمكن من  وحده]1]، يك 

حقيقة ال ميكن قبوله منه. 

تجاهل  كيف  لكن  إله،  فالشمس  نا،  حواسِّ لرؤية  الخاضع  باملتغيِّ  أفالطون  يقبل  ومل 

رشوقها وغروبها وتغيُّ حالها الزماينِّ، عىل اعتبار أنَّ عامله املفارق خارج الزمان واملكان؟ 

لقد التفَّ عىل اإلجابة بالقول: »البرص هو أحد حواسِّ الجسد وإن كان ال يرى الحكمة]2]«، 

ته لتكريس ما يرنو إليه يف نظريَّة  ة تنتمي إىل الجسد من مهمَّ فنالحظ أنَّه يجرِّد البرص كحاسَّ

املُثُل.

  »إذن، فالشعراء امللحميون كام الشعراء الغنائيون، ال يؤلِّفون قصائدهم الجميلة بالفن 

]1]- جورج. جي.إم. جيمس: الرتاث املرسوق، ص180. 

]2]- أفالطون، محاورة فايدورس، ص69.
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ن للمسِّ واإللهام  إالَّ ألنَّهم ملهمون وممسوسون]1]«، إنَّنا نعجب لحديث أفالطون املتضمِّ

اإللهيِّ كمصادر مفارقة ينفرد به الشعراء من دون الفنانني، وكأن الشعر ليس نوعاً من الفن 

الخطايبِّ، والشعراء تمَّ تخصيصهم من دون غيهم بفرادة منقطعة النظي! بال أدىن اعرتاف 

منه بدور التخييل املالزم والضوريِّ أليِّ فنٍّ لخلق متيُّز وفرادة. لذلك، فإنَّ الفنَّ مل يسلم 

املبتغاة  املنفعة  لتحقيق  املُثُل  نظريَّته يف  مع  منسجمة  أرادها  التي  االزدواجيَّة  نظريَّته  من 

واالنسجام،  االئتالف  إالَّ  ليس  الجامل  حيث  الشأن]2]«،  رفيع  بشكل  الجميل  هو  »النافع 

لتحقيق النفس غايتها أي معرفة الجامل التي قرصها عىل من أويت اإللهام، »إنَّ أعظم النِّعم 

تأتينا عن طريق الهوس عندما يكون هبة إلهيَّة]3]«. 

ه الهوس سيبقى خارج معادالت أفالطون ولن يكون شاعراً، ألنَّ الشعر  وكأنَّ من ال ميسُّ

يصدر عن جامل اآللهة وليس لإلنسان أيُّ دور يذكر فيه، وهذا حقيقة ليس إالَّ تأكيداً عىل 

نظرته للفرد عموماً، والفرد الفنان خصوصاً بعني النقص! 

لكن هل من عالقة تربط الحب بالجامل؟  يزعم أفالطون أنَّ النفس نتيجة حرمانها من 

الجامل يصبح لديها رغبة يف حبِّ الخي والكامل، ما يجعلها تشعر برغبة عارمة يف متلكه 

موضوع  امتالك  يف  يرغب  املحب  ألن  الحرمان،  عن  صادر  اشتهاء  الحب  عوزها  نتيجة 

بعيد عنه أو غي حاصل له]4]. وحقيقة أنَّ ما يذكره ليس إالَّ تأكيداً جديداً عىل دور الذات 

ِّ واملفارق، الذي يسعى فيه لتهميش الحيسِّ لصالح املفارق، والذي ال ميكنه  بني الحيسِّ

اإلفالت من ربقه مهام ادَّعى. فحني يقول إنَّ اإلنسان يحبُّ امتالك الجامل أو الخي، ألنَّ 

الحبِّ  مه بني  يقدِّ الذي  الخلط  يستوقفنا  بالسعادة]5]،  يظفر  أن  بد من  الخي ال  من ميتلك 

واالمتالك، وال سيَّام أنَّ االمتالك يرتبط باألشياء وفيه يشء من األنانيَّة، ومثال الجامل وفق 

ث وهو  ما زعم كان ينوس بني خالق ومخلوق بوصفهام ليسا شيئني، فعن أيِّ سعادة يتحدَّ

من شطر اإلنسان إىل جسد ونفس، وحرمه من املشاعر والوجدان والعواطف؟ كيف به يعود 

إىل الحبِّ واملشاعر للحديث عن عالقته بالجامل؟! 

]1]- املحاورات الكاملة، محاورة أيون، ص19.

]2]- املحاورات الكاملة، محاورة هبياس الكربى، ص222.

]3]- املحاورات الكاملة، محاورة أيون، ص59. 

]4]- أحمد فؤاد األهواين: نوابغ الفكر الغريب، املأدبة، ص170.

]5]- أحمد فؤاد األهواين: نوابغ الفكر الغريب، أفالطون، املأدبة ، ص 177.
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ال ريب يف أنَّ تحقيق مآربه كان الكفيل برتدُّده وتناقضه يف ما يقول، ولعلَّ ذلك يتجىل 

يف دور الحبِّ كوسيط بني اآللهة كام يزعم واألفراد، إذ يقول: »الحب روح ... يرتجم لآللهة 

وينقل إليهم ما يصدر عن البرش، ويرتجم للبرش وينقل إليهم ما يصدر عن اآللهة]1]«، وهذا 

الحبُّ يتدرَّج من حبِّ األجساد الجميلة إىل حبِّ النفوس الجميلة، ثم من حبِّ النفوس 

الجميلة إىل حبِّ املعارف الجميلة، حتى ينتهي يف آخر املطاف إىل حبِّ الخي األسمى 

ويوليه  الحيسِّ  الجسديِّ  بالحبِّ  يهتمُّ  كيف  نلحظ  وهنا  صورة]2].  وال  له  شكل  ال  الذي 

االهتامم الذي أنكره سابقاً، كام نلحظ تجاهله وإنكاره لجامل الطبيعة، وإن هذا إالَّ دليل 

عىل التخبُّط واالنتقاء األفالطوينِّ يف طرح أفكاره مبا يتناسب مع نظريته. 

إنَّ اإلجابة  الجامل؟  مثال  للرتفُّع عن املحسوسات وصوالً إىل  الحب كاف  لكن هل 

برسم أفالطون الذي يقول: »الحكمة من أجمل األشياء، والحبُّ هو حبُّ الجامل، ومن ثم 

ط بني الحكيم  وجب أن يكون الحبُّ فيلسوفاً، وألنَّه فيلسوف )محبة الحكمة( فهو متوسِّ

والجاهل]3]«. 

من هنا، نالحظ الرتاتبيَّة حتى بني الفلسفة والفن، والتناقض الذي يقع فيه، إذ يؤكِّد عىل 

أهميَّة الفنِّ بالنسبة إىل الجامل والدور األخالقيِّ والسيايسِّ الذي يتوجَّب عليه تأديته يف 

تحقيق انسجام النفس، ليعود ويقلِّل من شأنه قياساً لقوَّته اإلبداعيَّة الخالَّقة ومقارنة بالفلسفة، 

داً بالقول: »الذين تعلَّقوا بشتَّى أنواع الحبِّ سواء يف املعامالت أم  ليعود ويناقض نفسه مجدَّ

يهم محبني]4]«.  يف الرياضة أو يف الفلسفة، فال نقول عنهم إنَّهم يحبون، وال نسمِّ

ويف هذا االقتباس يستوقفنا ما يقوله بأنَّ من تعلَّق بالفلسفة ليس مبحب، فكيف استقام 

األمر معه ذلك، أَومل يتغنَّ بالحاكم الفيلسوف ويُفرد له صفحات كثية، فكيف وعى اآلن أنَّ 

، وبالتايل من الصعوبة ربطه باملفارق، وأنَّ الفيلسوف بالنهاية  الحب يرتبط بشخصيَّة املحبِّ

برش، وال يسمو دامئاً إىل الحكمة، فكيف ضمن أنَّ كلِّ الشعراء قادرون عىل الوصول إىل 

التي  الرتاتبية  يف  الفن  تذوق  من  والعبيد  العامة  وأين  أيضاً؟  برش  أوليسوا  الجامل؟  مثال 

]1]- أحمد فؤاد األهواين: نوابغ الفكر الغريب، املأدبة، ص171. 

]2]- املرجع ذاته، من ص182 إىل ص185.

]3]- أحمد فؤاد األهواين: نوابغ الفكر الغريب، أفالطون، املأدبة، ص175.

]4]- املرجع ذاته، ص179 
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وضعها؟ طاملا أنَّ »الحب شوق إىل اقتناء الخي عىل الدوام]1]«، وهل الخي هنا يف بقاء 

كلِّ فرد بطبقته وهناك من هم من دون هذه الطبقات؟ ليعود ويقول: »ما ليس جميالً فهو 

 ، قبيح، وما ليس خياً فهو رشير]2]«، متأثِّراً بأساطي هوميوس التي ربطت القبح بأفعال الرشِّ

القبيح من نظريَّته بدعوى كونه غي جميل  د مقوِّمات الجميل، ومخرجاً  ومن دون أن يحدِّ

م، ورابطاً القبح  وبالتايل ميثِّل الرش، متجاهالً أنَّ القبح قد يرتدي رداء الجامل فننخدع ونتوهَّ

! من دون أدىن دراية أن نوذج الخي أو مثال الجامل قد يكون  والجامل بقيم الخي والرشِّ

قيمته املعرفيَّة  الجاميلَّ  يُفقد  بالجاميلِّ  بأنَّه بخلطه لألخالقيِّ  ناهيك  الزيف،  عينه مصدر 

ذلك أنَّهام حقالن مختلفان يف القواعد والخيوط واملعايي الناظمة لهام. 

فهو تجاهل كليَّاً الحركة املتواترة بني القبح والجامل، كام تجاهل أنَّ القبح ميكنه كام 

الجامل حمل متعة فنيَّة وجامليَّة، إذ ميكن للقبح أن يشكِّل نوعاً من الجامل، وخصوصاً 

حني نوظِّفه بشكل إيجايْبّ؟ 

بامتياز  إنسانيَّة  قيمة  كونه  الجامل  تذوُّق  إصبعه يف صعوبة  يتوارى خلف  أفالطون  إنَّ 

جميل  هو  »ما  يقول:  إذ  باعرتافه،  وإيديولوجيَّاً  ثقافيَّاً  له  املقيمة  الذات  باختالف  يختلف 

لة للعديد من العوامل املؤثِّرة،  صعب]3]«، ما يعني أنَّه يعرتف بأنَّ الجامل ليس مثاليَّاً بل محصِّ

التي يرصُّ رغم كلِّ يشء عىل تجاهلها  بالقول مبثال مجرَّد مفارق للواقع علينا محاكاته، ويف 

الوقت نفسه ينكر دور ذات الفنان فيه. 

ت يف فلسفة أفالطون.  كانت هذه مالمسة نقديَّة لثالوث املُثُل الرئيسيَّة كام تبدَّ

خاتمة
قبل  من  واضحة  سفسطائيَّة  رغبة  إىل  أفالطون  فلسفة  يف  الرئيسيَّة  املُثُل  ثالوث  يشي 

، والذي يحمله  أفالطون يف تسخي الِقيَم الثالث ملا يحقِّق غرضه السيايسَّ واإليديولوجيَّ

، فاحتوى  ، الجاميلَّ واملفارق لخدمة مرشوع سيايسٍّ إذ وظَّف األخالقيَّ أصالً يف فكره، 

]1]- أحمد فؤاد األهواين: نوابغ الفكر الغريب، املأدبة، ص181. 

]2]- املرجع ذاته، ص169. 

]3]- أفالطون: املحاورات الكاملة، محاورة هبياس الكربى، ص240.
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والغاية  للتوظيف  وفقاً  مبكيالني  الكيل  مبدأ  فيها  ظهر  ونفعيَّة،  متناقضة  أفكاراً  الثالوث 

ث عن الجسد والجامل املحسوس.  املُرادة، وال سيَّام حني تحدَّ

ها جمع األخالقيِّ مع اإللهيِّ املفارق، والغايئِّ  ن الثالوث أخطاء كثية لعلَّ من أهمِّ تضمَّ

مع الِقيَميِّ والجاميلِّ، وهذا الخلط حقيقة مينع تقديم معرفة حقيقيَّة سواء بالخي، أم بالحقِّ 

، والجامل فجاءت جميعها  أم بالجامل. كام أنَّنا مل نلحظ أيَّ متييز واضح بني الخي، والحقِّ

مبعنى وسياق واحد.

عرضت النظريَّة بشكل واضح التكريس الحقيقيَّ لبرت الفرد عن ذاته ومشاعره ووجدانه، 

الجسد،  عن  النفس  املفارق،  املجرَّد  عن   ِّ الحيسِّ املادِّيِّ  فصل  خالل  من  وجوده  وعن 

والذي ظهر بوضوح يف فصله املثال عن صورته.

 ، والتغيُّ التطوُّر  الذي سمته  الواقع  تطبيقها يف  املُثُل طوباويَّة، ال ميكن  ثالوث  نظريَّة 

الكرثة والنسبيَّة، كام ال ميكن تعميمها، وال سيَّام أنَّها أخرجت الكثي من املفاهيم والقيم 

ِّ املادِّيِّ  من دائرة بحثها ألغراض معلَنة ومضَمرة، رغم اعرتافه غي املبارش بالوجود الحيسِّ

املتَّسم بالكرثة والذي تحت مظلَّة الثابث املفارق مل يتمكَّن من الِفكاك منه، كام أنَّها غفلت 

عن أنَّ قيم الخي والحقِّ والجامل نسبيَّة وفرديَّة يف جوهرها، وبالتايل فإنَّ محاولته اختزال 

ع واالختالف يف مثال واحد يفسد الغرض املرجوِّ منها.  التنوُّ

مل يغب املنطق النخبويُّ واالنتقايئُّ عن جلِّ نظريَّة املثل األفالطونيَّة، والذي بدا واضحاً 

يف نظريَّته الرتاتبيَّة الطبقيَّة الثابتة سواء من ناحية الفالسفة الحكامء أم من ناحية اختيار نط 

معنيَّ من الشعراء، عرب نفي حركة املجتمع وانفتاحه.

نظريَّة املُثُل نظريَّة متهافتة ال تصمد أمام النقد، واحتوت مغالطات كثية مضلِّلة، إذ ال 

تزال فكرة ربط الجزئيَّات بالكليَّات واحدة من أهمِّ اإلشكاالت العالقة حتى اللَّحظة الراهنة.

من  أفالطون  استلَّها  التي  املتضادَّات  عىل  قامت  النظريَّة  هذه  أنَّ  القول  ميكننا  أخياً 

أنَّ  واضح عىل  تأكيد  األفالطوينَّ  املُثُل  ثالوث  فإنَّ  لذا  القديم،  الرشقيِّ  املنهج املرصيِّ 

فلسفته مل تكن أصيلة، وأوجدها من العدم بقدر ما كانت استالالً من نُظُم األرسار املرصيَّة.
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مقاربٌة نقدّيٌة ملفهوم الوجود وماهّيت�ه عند أفالطون

حمدان العكله]1]

مقّدمة

مذهباً  شكَّل  فيلسوٍف  أوَّل  يعدُّ  فإنَّه  ولذا  متكامالً،  فلسفيَّاً  نسقاً  أفالطون  فلسفة  متثِّل 

فلسفيَّاً اشتمل عىل نظريَّته يف املعرفة والوجود والعامل، إضافًة إىل السياسة واألخالق...، 

يف  وهي  تالميذه،  مع  املحاورات  طابع  أغلبها  يأخذ  املؤلَّفات  من  مجموعًة  ترك  حيث 

مجملها ترتكَّز حول العلوم التي تعلَّمها من أستاذه سقراط.

لقد جاء أفالطون يف لحظٍة تاريخيٍَّة ليجد أمامه انقساماً كبياً شهده تاريخ الفلسفة السابق 

ٍ، فوجد  لوجوده، حيث ُسِبق بـ هيقليطس الذي كان يرى أنَّ الوجود عبارٌة عن سيورٍة وتغيُّ

داللٌة عىل  ذلك  مرَّتني، ويف  ذاته  النَّهر  مياه  يسبح يف  أن  قادٍر حتَّى عىل  اإلنسان غي  أنَّ 

، فاملياه الجارية رمٌز ومثاٌل لهذا الوجود املتغيِّ بشكٍل مستمٍر، يف حني أنَّ  استمراريَّة التغيُّ

 . كون املستمرِّ بارمنيدس مثَّل النظريَّة املتناقضة، والتي تذهب لتفسي الوجود بالثبات والسُّ

م نظريَّته يف الوجود بوصفها توضيحاً لحقيقة النظريَّتني السابقتني،  لذا، حاول أفالطون أن يقدِّ

فأتت لتفرسِّ الوجود وماهيَّته عىل اعتبار أنَّه قسامن: األوَّل متغٌي وهو عامل املحسوسات أو 

الوجوُد الحيسُّ للعامل، والثاين هو الوجود الواقعي ُّالحقيقيُّ لألشياء املحسوسة هذه، وهو 

ٍل، أي عامل  عاملٌ من املجرَّدات، أو عامل املُثُل الثابت الذي ال يتغيَّ وال يطرأ عليه أيُّ تبدُّ

ما وراء املحسوس.

الوجود  من  اإلنسان  النتقال  وسيلًة  بوصفه  بالتَّجريد  اهتمَّ  الفيلسوف  هذا  أنَّ  والواقع 

]1]- باحث سوري، حاصل عىل دكتوراه يف الفلسفة. 
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املحسوس إىل الوجود املثايلِّ عرب منهجيَّة الجدل التي تقوم عليها نظريَّته يف املعرفة، إذ 

إنَّ لكلِّ املوجودات املحسوسة مثالً أعىل يف عامل املُثُل، وتسعى املوجودات جميعها 

ملحاكاته.

اتَّخذ  نظريَّته يف املعرفة، وقد  ينطلقان من  الوجود وماهيَّته عند أفالطون  فإنَّ  من هنا، 

، ومدى تناسبها  اعد والهابط منهجيًَّة إلدراك املوجودات يف عاملنا الواقعيِّ من الجدل الصَّ

. وانسجامها مع مثالها األسمى يف عامل ما وراء الحسِّ

ًل: من املعرفة إىل الوجود، وطبيعة الوجود عند أفالطون أوَّ
س أفالطون نظريَّته يف الوجود وماهيَّته، والبحث عن طبيعة الخالق املسؤول عن  يؤسِّ

هذا الوجود، عرب نظريَّته يف املعرفة التي تُبنى عىل أُُسٍس وخطواٍت منهجيٍَّة متدرِّجٍة، كام 

اعد والنَّازل مفهوم الوجود واملوجود عرب عامل املُثُل، فيسم للوجود  يلخِّص بالجدل الصَّ

صورًة مرتبطًة مبوِجده األوَّل وخالقه ومدبِّره ومحرِّكه حركًة تسمو بها النَّفس نحو موِجدها 

األوَّل والعقل األوَّل.

ة ة المعرفة األفالطونيَّ 1. أسس نظريَّ

الوجود،  يف  ومكانته  اإلنسان  دراسة  يعني  فلسفيَّاً  وإمكانيَّتها  املعرفة  يف  البحث  إنَّ 

عىل  املعرفة  يف  نظريَّته  أفالطون  م  قدَّ فقد  الفكريَّة.  بالقدرة  ومتيُّزه  حقيقته  عن  والكشف 

أساس عامل املُثُل، متجاوزاً بذلك مغالطات السفسطائيني التي حاول معلِّمه سقراط تفنيدها. 

، واالستدالل، والتعقُّل(، وهي تراتبيٌة  ا أنواع املعرفة عنده فهي أربعة: )اإلحساس، والظنُّ أمَّ

الحكم  مبثابة  هو  الذي  الظنُّ  ثمَّ  األجسام،  عوارض  إدراك  هو  »الذي  اإلحساس  من  تبدأ 

ا االستدالل فهو علم املاهيَّات الرياضيَّة املحققَّة يف املحسوسات،  عىل املحسوسات، أمَّ

تبدأ من  إذن،  الرتاتبيَّة،  مادٍة]1]«.  كلِّ  املجرَّدة يف  املاهيَّات  إدراك  التعقُّل هو  أنَّ  يف حني 

الفالسفة  عليها  بنى  التي  تلك  واملحسوسات هي  املجرَّدات،  إىل  املحسوسات صعوداً 

اب والهواء، كلُّها موادٌّ  الطَّبيعيون تصوُّراتهم حول أصل الوجود وماهيَّته، فاملاء والنَّار والرتُّ

]1]- عبد الله،  محمد فتحي، عبد املتعال. عالء، دراسات يف الفلسفة اليونانيَّة، دار الحضارة للطباعة والنرش، طنطا، ط1، بال 

تاريخ، ص151.
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نا، وبتساوي اإلدراك عند البرش جميعاً تساوى النَّاس يف إدراك  دها عرب حواسِّ محسوسٌة نحدِّ

حقيقة األشياء املحسوسة، حيث أصبح اإلنسان معياراً لجميع األشياء باعتباره كائناً ُمدرِكاً، 

أنَّ  أدرك  أفالطون  لكنَّ  جميعاً.  األشياء  مقياس  بأنَّه  للقول  يذهب  بروتاغوراس  نجد  لهذا 

الكلَّ  التجارب فحسب، أي »أنَّ  نُدركه، فهو ليس مجموع تلك  العامل ليس محصوراً مبا 

ليس جملة تجارٍب، ويف هذا املعنى فإنَّ الكلَّ كائٌن يف املنظور أكرث من كونه جملة األشياء 

املنظورة]1]«، مبعنى أنَّ العامل العلويَّ بوصفه كليَّاً مطلقاً ال نستطيع إدراكه بتلك السهولة 

التي ميكننا بها إدراك العامل األدىن؛ ألنَّ مثال األشياء يف العامل األعىل أسمى وأكرث رفعًة يف 

الوجود بسبب قربها من املوجود األوَّل الذي يصدر عنه هذا الوجود.

الختالف  نتيجًة  آخر  إىل  إنساٍن  من  تختلف  قد  اإلحساسات  هذه  أنَّ  فيه  ريب  ال  مامَّ 

يَّة، بل إنَّها قد تختلف عند اإلنسان ذاته باختالف الزَّمان أو حتَّى املكان الذي  القدرات الحسِّ

ٌ وليس ثابتاً، وهنا يدخل الظنُّ كأساس للمعرفة  يوجد فيه، أي أنَّ اإلحساس باألشياء متغيِّ

العلم، وهذه  نحو  بالنَّفس  يدفع  الواقع املحسوس،  والظنُّ هو جواٌب عن  أفالطون،  عند 

املعرفة الظنيَّة معرفٌة تخمينيٌَّة، أي قد تكون صادقًة أو غي صادقٍة، ويف الحالتني ال تصل إىل 

ا املعرفة الظنيَّة الصادقة فهي  س أليِّ معرفٍة. أمَّ املعرفة ألنَّ الظنَّ الخاطئ مرفوٌض، وال يؤسِّ

ة، ذلك أنَّ موضوع املعرفة دائٌم، ويجب أن يكون الربهان مرجعيَّته، ويف  غي ثابتٍة بل متغيِّ

ًة ال ميكن الربهنة عليها.  حال كانت متغيِّ

ورقيَّاً  سموَّاً  أكرث  مٍة  متقدِّ درجٍة  شكل  عىل  يكون  الذي  االستدالل  من  بدَّ  فال  لذا، 

والعلوم  والهندسة  الفلك  علم  يف  حاجٌة  واالستدالل  املحسوسات،  عامل  من  ومصداقيًة 

إنَّه  األخرى التي يحتاجها اإلنسان، والتي ال تكتفي ال باإلحساس وال باملعرفة الظنيَّة؛ إذ 

يَّة والظنِّيَّة املعلومة يف الوصول إىل استنتاٍج جديٍد غي معلوٍم من  يعتمد عىل املعرفة الحسِّ

كليًَّة ونسباً وقوانني  قبل، فهو »ما تستخدمه العلوم الرياضيَّة، وهي تضع أمام الفكر صوراً 

املعرفة  من  الدرجة  هذه  يف  املحسوسة  الصور  الفكر  يستخدم  لذا  الجزئيَّات،  يف  تتكرَّر 

لتنبِّه املعاين الكليَّة املقابلة لها، والتي هي موضوعه، ثمَّ  ا كواسطة  ليس كموضوع؛ وإنَّ

املركز  سيناترا  منشورات  ترجمة: مجموعة مرتجمني،  وأرسطو،  أفالطون  لدى  والجوهر  واملاهيَّة  الوجود  بول،  ريكور.   -[1[

الوطني للرتجمة، تونس، 2012م، ص126.
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ة، وهو يستغني عن التجربة كذلك  ور الحسيَّة، ويتأمَّل املعاين الخاصَّ يستغني عن كلِّ الصُّ

يف استدالله]1]«. 

وينبغي القول أنَّ املعرفة الرياضيَّة عند أفالطون هي معرفٌة مجرَّدٌة تستند إىل االستدالل 

ا املرتبة  الذي يقوم أساساً عىل فهم املاهيَّات الرياضيَّة التي تعود إىل عامل املحسوسات. أمَّ

األسمى يف املعرفة فهي التَّعقُّل الذي يقوم عىل إدراك ماهيَّات األشياء، وهي مرحلٌة متتاز 

بالثبات والكامل، وهام الصفتان األساسيَّتان الالَّزمتان للمعرفة. وبذلك يكون أوَّل من جعل 

العقل مصدر املعرفة، أو أوَّل من قال بالنظريَّة العقليَّة، حيث أرجع نظريَّة املعرفة إىل العقل، 

العامل  لهذا  فالعامل املعقول هو األصل  كلِّيٍَّة مجرَّدٍة من املادَّة،  ترتكز عىل مفاهيم  حيث 

وما  املعقوالت،  هذه  بتذكُّر  تتمُّ  واملعرفة  لُه،  خياٍل  أو  ظلٍّ  سوى  ليس  الذي  املحسوس 

جهلنا بها إالَّ نسياٌن لها.

انطالقاً مامَّ سلف، ميكن القول أنَّ نظريَّة املعرفة بأُسسها الرتاتبيَّة دفعت أفالطون إىل 

القول بنظريَّة املُثُل التي متثِّل االمتداد الرئيس لنظريَّته يف املعرفة، فعامل املُثُل يتَّصل بنظريَّة 

يه   بالجدل، وهو محور حديثنا التايل. املعرفة عرب ما يسمِّ

ي المعرفة
ته �خ ُّ وأهميَّ

ي
2. الجدل األفالطو�خ

اعد والنَّازل،  إنَّ ارتباط نظريَّة املعرفة بعامل املُثُل جاء عرب الجدل األفالطوينِّ بنوعيه الصَّ

فصورة الكون تُقاس عىل أساس هذا الجدل، إذ هو التفكي يف الكون عقليَّاً، وهو املوجود 

. والجدل رضٌب من التأمُّل، ونوٌع من البحث املبنيِّ عىل  املتناسق واملرتابط بشكٍل منطقيٍّ

، وهو املنهجيَّة لالنتقال من املحسوس إىل املعقول. لذا، ال بدَّ من التَّمييز  اإلدراك العقيلِّ

اعد والجدل النَّازل )الهَّابط(، اللذان  بني نوعني من الجدل عند أفالطون، هام: الجدل الصَّ

بهام تكتمل املعرفة، وندرك بهام عامل املُثُل الذي هو جوهر نظريَّة املعرفة.

اعد أ- الجدل الصَّ

هو املنهج الذي يرتقي به العقل من املحسوس إىل املعقول، واالنتقال فيه يكون عرب 

تتمُّ عمليَّة  وبه  األسفل إىل األعىل،  الوجود من  مراتب  يجتاز جميع  مراحل مختلفٍة حتَّى 

]1]- أحمد عيل، حامدة، نظريَّة املعنى الكيلِِّّ بني أفالطون وأرسطو، دار نور للنرش والتوزيع، اإلمارات، 2017م، ص55.
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املعرفة، لذا، فهو يشتمل عىل املنطق وامليتافيزيقيا.

إىل  واملعاين، وصوالً  األفكار  إىل  املحسوسات  من  اإلنسان عربه  ينتقل  فنٌّ  فالجدل 

لبلوغه  املحسوسة  املوجودات  تسعى  والذي  املُثُل،  عامل  يف  املوجود  األعىل  املثال 

ومشابهته. وعليه، فإنَّ املنهج الجديلَّ بصعوده يقوم بدراسة الفكرة وربطها بغيها، كام يقوم 

باالنتقال من هذه الفكرة إىل فكرٍة أوسع منها وهكذا صعوداً حتى الوصول إىل املثال األعمِّ 

واألشمل للفكرة ومثالها املوجود يف عامل املُثُل.

الذي  جني  السَّ أنَّ  الكهف فيى  أفالطون إىل أسطورة  يعود  اعد،  الصَّ الجدل  يف رشح 

ثمَّ  األشياء،  ظالل  تصوُّر  عىل  إالَّ  قادٍر  غي  البداية  يف  يكون  الكهف  قيود  من  يتحرَّر 

الكائنات  إدراك  ثمَّ  املنعكسة،  واملوجودات  الكائنات  صور  إىل  بالتطلُّع  تدريجيَّاً  يبدأ 

ة العامل املعقول،  واملوجودات ذاتها، وذلك بعد سلسلٍة من املعاناة الطويلة ليصل إىل قمَّ

متجاوزاً الحواسَّ وأخطاءها يف عمليَّة اإلدراك. وهو يقول يف كتاب »الجمهورية«: »املرء 

ظنَّ  لو  يخطئ  ولكنَّه  مس،  للشَّ مشابهان  واإلبصار  النور  أنَّ  يعتقد  املحسوس  العامل  يف 

مس ذاتها، فمن الواجب أن يعتقد املرء هنا أيضاً أنَّ العلم والحقيقة يف العامل  أنَّهام هام الشَّ

املعقول شبيهان بالخي، ولكنَّه يخطئ لو ظنَّ أنَّ هذا أو ذاك هو الخي ذاته]1]«.

وحريٌّ القول أنَّ العامل املحسوس ال ميثِّل أيَّ مصداقيٍَّة معرفيٍَّة عند أفالطون، واإلنسان 

اعد من املحسوس غي املوثوق نحو العامل املعقول يُدرك املصداقيَّة الحقيقيَّة  بجدله الصَّ

الحقيقيَّة  يدرك املعرفة  البسيطة، كام  للمحسوسات  املثال األعىل  اعدة نحو  الصَّ للمعرفة 

م يف هذا املسار  يَّة. فالنفس عنده ال تتقدَّ ألولئك الذين ما زالوا يعتقدون بيقينيَّة املعرفة الحسِّ

اعد ما مل تستقّل عن الجسد؛ ذلك أنَّ الجسد ال يسمح للنفس بالوصول إىل  الجديلِّ الصَّ

ا  ، وأمَّ . وهو يذكر يف »محاورة فيدون« أنَّ »النفس تشبه اإللهيَّ ل العقيلِّ الحقيقة املتمثِّلة بالتأمَّ

اعد حالًة من االرتقاء من عامل املحسوسات  الجسد فيشبه الفاين]2]«، بهذا يكون الجدل الصَّ

إىل عامل املعقوالت يف املُثُل العليا، وهو املنهج الذي يرتفع إىل املبادئ األوىل لألشياء 

يَّة التي تحول دون الوصول إىل الحقيقة. باستبعاد كامل الفرضيَّات الحسِّ

]1]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ترجمة، فؤاد زكريا، دار الوفاء للطباعة والنرش، اإلسكندريَّة، 2004م، ص398.

]2]- أفالطون، محاورة فيدون يف خلود النفس، ترجمة: عزت قرين، ط3، دار قباء للنرش والتوزيع، القاهرة، 2002م، ص161.
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ازل )الهابط( ب- الجدل النَّ

هو املنهج الذي بنيَّ أفالطون من خالله قدرة العقل اإلنساينِّ عىل التدرُّج بالنزول من 

األعىل حيث املبادئ الكليَّة املطلقة، نحو األسفل حيث العامل املحسوس، وبالتَّايل فإنَّه 

أنَّ عامل  ذلك  وأقساٍم،  أنواٍع  إىل  الكلِّيَّة  املعرفة  تقسيم موضوعات  من  الذي ميكِّننا  الفنُّ 

ابط يقود إىل مثاٍل أعىل وأعمَّ هو الخي بذاته. املُثُل ذاته مرتابٌط يف ما بينه، هذا الرتَّ

يرتبط الجدل النَّازل مببدأين هام: عدم التناقض والغائيَّة، فاملثال األعىل املوجود يف 

 ٍ تغيُّ أيِّ  دون  من  ذاته  هو  يبقى  لكنَّه  آخر،  مثاٍل  من  أكرث  مع  صفاته  يتشارك  املُثُل  عامل 

ا هو خطأ يف  يَّة ليس خطأً يف املثال؛ إنَّ يطرأ عليه، وما يحدث من خطأ يف املعرفة الحسِّ

يَّة واملعرفة التذكُّريَّة   )فاملعرفة هي تذكٌُّر ملا هو موجوٌد يف العامل  التطابق بني املعرفة الحسِّ

ِّ يهدف  األعىل(، وأنَّ الجدل النَّازل الذي يقوم عىل النزول من عامل املُثُل إىل العامل الحيسِّ

إىل النزول من املركَّب إىل البسيط، فيكون للمثال األعىل أسامٌء مختلفٌة تتَّفق عىل معنى 

واحد.

 وقد ورد يف كتاب »الجمهورية« أنَّ »النزول من أرفع املُثُل إىل أدناه، وهذا هو الجدل 

النَّازل، ووسيلة القسمة، فإنَّ قسمة الجنس ممكنٌة بخاصيَّات نوعيٍَّة تُضاف إليه فتضيِّق ما 

قه، وتجعل فيه أقساماً مختلفًة لها أسامٌء مختلفٌة، وتشرتك مع ذلك يف معنى واحٍد]1]«.  صدَّ

فاملوجودات  الطَّبيعة،  ملقتضيات  وفقاً  حدثت  القسمة  هذه  أنَّ  إىل  اإلشارة  من  بدَّ  وال 

عاملها  يف  مختلفٍة  أجزاء  من  نٌة  متكوِّ ولكنَّها   ، العلويِّ العامل  يف  الكلِّيَّة  بصورتها  متكاملٌة 

األدىن من دون أن يُنقص ذلك من املثال األعىل شيئاً، فاإلنسان يختلف لونه وعرقه وصفاته 

الجسامنيَّة والنفسيَّة لكن يبقى مثاله األعىل واحداً، يف حني قد تختلف تسمياته يف العامل 

عود. ع، وبذلك يكون النزول من األعىل إىل األدىن استكامالً ملعنى الصُّ األدىن وتتنوَّ

ي الوجود
3. الحركة والنظام ودورهما �خ

ؤال  السُّ إنَّه  بل  اليونانيَّة،  الفلسفة  يف  الرئيس  ؤال  السُّ الكون  مصدر  عن  البحث  شكَّل 

هذا  عنها  يصدر  ماديٍَّة  ٍة  قوَّ إىل  الكون  أصل  إرجاع  وكان  كلِّها،  الفلسفة  تاريخ  عرب  األبرز 

سة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2014م، ص96. ]1]- كرم. يوسف، تاريخ الفلسفة اليونانيَّة، منشورات مؤسَّ
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ائد قبل أفالطون. فقد تصوَّر طاليس أنَّ املاء هو األصل، يف  الوجود بكاملِه هو املنهج السَّ

النَّار،  أنَّه الهواء، وهيقليطس ذهب إىل أنَّ مصدر الكون هو  حني ذهب أنكسيامنس إىل 

وأناكسمندرس قال بالالَّمتناهي أو »األبيون« -حسب تعبيه- والفالسفة الفيثاغوريون قالوا 

بالعدد، يف حني قال اإليليون بوجود موجوٍد أوٍَّل مستديٍر ضخٍم، وبذلك انبثقت التَّصوُّرات 

ا أفالطون، وانطالقاً من نظريَّته يف  كلُّها حول أشياء مادِّيٍة تحرِّك هذا الكون وتصدر عنه. أمِّ

مثاليٌَّة ساميٌة  الروح  قال بوجود روح، وهذه  فقد  اعد والنازل،  الصَّ الجدل  املعرفة واعتامد 

مو عرب الجدل  ، لكنَّها مصدٌر لهذا العامل، وهذه الرتاتبيَّة يف السُّ مرتفِّعٌة عن العامل السفيلِّ

إليه إالَّ بعد املرور  اعد توصلنا إىل املوجود األوَّل الكائن يف السامء، لكن ال تصل  الصَّ

أوٌَّل  التي هي عقٌل  الروح األوىل -تُحيل إىل الكامل-  مو من دون  السُّ بأرواٍح متدرِّجٍة يف 

كامٌل وخٌي شامٌل، حيث يقول يف »محاورة فايدروس«: »طبيعة اآللهة هي الجامل والحكمة 

ا قائد  ى أجنحة النفس وتقوى... أمَّ والخي وكلُّ ما هو من هذا القبيل، وبهذه الصفات تتغذَّ

ه سي  م الجميع مبركبته ذات األجنحة، فيوجِّ امء، فهو اإلله )زيوس( الذي يتقدَّ موكب السَّ

.»[1[ جميع األشياء ويرعاها، ويتبعه جيٌش من اآللهة والجنِّ

م، أنَّ اآللهة موجودٌة، وهي عىل تراتبيٍَّة نحو املثال األعىل،  ميكن القول بناء عىل ما تقدَّ

امء، فهي التي تنظِّم هذا الوجود، وترتِّب أمور  ولها مهامُّ بعث الحياة عىل األرض ويف السَّ

مو نحو العامل األعىل، وهي ال تدعو إالَّ  الناس، وتحثُّ اإلنسان عىل فعل الخي بغية السُّ

ًة تعيش يف عامل العقول األعىل بينها. كام أنَّ  إىل الخي، بل إنَّ الروح البرشيَّة إذا كانت خيِّ

، ولكنَّ هذه اآللهة تؤثِّر مبا هو  لهذه اآللهة مثاالً أعىل يف الوجود، إلهاً أوَّل مثاليَّاً غي مادِّيٍّ

مادِّيٌّ أدىن منها، أي أن يكون الكون متحرِّكاً وحركته يف جميع الجهات، وأنَّ محرِّكه اإلله 

الذي قد منح نفسه حقَّ الحركة الدائريَّة، فـ«حركة العامل دائريٌَّة منظَّمٌة ال يستطيعها العامل 

بذاته، فهي معلولٌة لعلٍَّة عاقلٍة، وهذه العلَّة هي الله أعطى العامل حركًة دائريًَّة عىل نفسه]2]«.

عود إىل العامل املعقول حيث تكون وجهة  إنَّ النفوس العاقلة تبقى عىل حركٍة بغاية الصُّ

والنرش،  للطباعة  غريب  دار  مطر،  حلمي  أمية  وتقديم:  ترجمة  الجامل،  عن  أو  ألفالطون  فايدروس  محاورة  أفالطون،   -[1[

القاهرة، 1999م، ص63.

سة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2014م، ص100. ]2]- كرم. يوسف ، تاريخ الفلسفة اليونانيَّة، منشورات مؤسَّ
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التي هي مثال الخي املطلق، وبذلك تكون هذه الحركة  الحركة نحو األعىل، نحو اآللهة 

د، وبالتَّايل فإنَّ اآللهة هي التي نظَّمت الكون وجعلت  منتظمة؛ ألنَّها تصعد نحو هدٍف محدَّ

مو، إذ إنَّ القدرة عىل التَّنظيم لهذا الوجود الكبي ال تتأتَّ أليِّ موجوٍد إالَّ  الحركة مقياساً للسُّ

إذا امتلك مامل ميتلكه مخلوٌق عادٌي، فهذا الوجود املنظَّم ال بدَّ وأن يكون هناك موجوٌد 

ة تنظيمه، هذا املوجود ال ميكن أن يكون محسوساً، فاملحسوس قابٌل للتغيي  قد توىلَّ مهمَّ

واحٌد  أعىل  مثاٌل  وهو  بذاته،  موجود  فهو   ، يتغيَّ ال  املدبِّر  املوجود  أنَّ  ، يف حني  والتغيُّ

محرٌك لهذا الوجود كلِّه.

ت�ه عند أفالطون وانعكاسه على الواقع ّثاني�ًا: نقد أصل الوجود وماهيَّ
مل تسلم نظريَّة الوجود عند أفالطون من النَّقد، حالها حال كلِّ الفلسفات، ال سيَّام أنَّه 

مرِّ  للنقد عىل  املذهب عرضًة  هذا  الذي جعل  األمر  كامالً،  فلسفيَّاً  مذهباً  س  أسَّ من  أوَّل 

ا نوضح الجوانب التقومييَّة، ويف حديثنا  الزَّمان. ونحن هنا ال ننتقص من قيمة فلسفته؛ إنَّ

التايل سرنكِّز عىل نظريَّته يف الوجود، وما تعرَّضت له من نقٍد، منذ تلميذه أرسطو، ثمَّ نسلِّط 

الضوء عىل املوقف الدينيِّ اإلسالميِّ من معنى الوجود وماهيَّته ونظرته للخالق. ويف نهاية 

املطاف ستكون نظريَّة الوجود ومفهوم الخالق تحت فحص النظريَّات العلميَّة والتفسيات 

املعارصة، وكشفها ملعاين الوجود، وتفسيات أفالطون حول املعرفة وعامل املُثل وتوضيح 

حقيقتها.

ُّ لمع�خ الوجود عند أفالطون قد األرسطي 1. النَّ

إىل  يلجأ  كان  والتحليل، حيث  النقد  أرسطو عىل  تبنَّاها  التي  املنطقيَّة  املنهجيَّة  تقوم 

تحليل الواقع املادِّيِّ املحسوس، هذا الواقع الذي أنكره أفالطون ومل ينِب عليه أيَّ معرفٍة، 

بعدم  يقول  حيث  وجوديَّاً  تخدمنا  ال  املُثُل  عامل  فمعرفة  واملالحظة،  التجربة  يعتمد  ألنَّه 

التساوي بني املحسوس ومثاله األعىل.

للعامل  إهامله  يرفض  كام  والغائيَّة،  السببيَّة  ملبدأ  أفالطون  إغفال  ليبنيِّ  أرسطو  يعود 

 ، املحسوس، وحرصه بأنَّه انعكاٌس لعامل املُثُل، وتأثٌي للعامل العلويِّ عىل العامل السفيلِّ

ورة باملادَّة يف العامل الطبيعيِّ من دون أن  حيث يرفض منطقيَّاً تلك التصوُّرات، إذ تتَّحد الصُّ
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ينطبق ذلك عىل اإلله بوصفه صورًة خالصًة، وبذلك يكون قد أضفى »املعقوليَّة عىل العامل 

، وإنَّ كلَّ موجوٍد جزيئٍّ له  املحسوس، حيث اعترب أنَّ من الجواهر ما هو جزيئٌّ وما هو كيلٌّ

ة، أي فيها ماهيَّته التي هي يف املقام األول ماهيَّة النَّوع التي تظهر يف جزئيَّاته،  صورته الخاصَّ

ور]1]«، وبذلك  ومل يعد هناك حاجة ألن نفرتض عاملاً مفارقاً توجد فيه هذه املاهيَّات أو الصُّ

منح العامل املحسوس موقعه يف الوجود عىل أنَّه مصدٌر للوجود، يف الوقت الذي جعله 

أفالطون ظالالً للعامل املعقول، ووجوده زائٌف، وليس مصدراً للحقيقة.

مو  مل يرفض أرسطو نظريَّة املُثُل األفالطونيَّة بكاملها، فقد جاء بحلٍّ وسٍط وأبقى عىل السُّ

والرِّفعة اللتني يسعى للوصول إليهام يف عامل املعقوالت األعىل، ذلك أنَّه يدرك أنَّ املوجود 

، مع القول  األوَّل الذي هو مصدٌر للوجود الكامل ال ميكن أن يكون إالَّ يف العامل العلويِّ

ابط بني العاملني املحسوس واملعقول، فيؤكِّد أنَّ أصل الوجود هو العامل املحسوس  بالرتَّ

، أي الوجود املادِّيَّ املتحرِّك  ا هو الوجود الطبيعيُّ ال املعقول، إذ إنَّ »الوجود الحقيقيَّ إنَّ

لدينا  وتتكوَّن  لنا،  ومحسوٌس  ومدرٌك  موجوٌد  هو  مامَّ  تبدأ  فاملعرفة  محسوسًة]2]«،  حركًة 

املفاهيم من هذا العامل املحسوس من خالل إدراكنا لألشياء واألحداث املحسوسة، مروراً 

باملالحظة والتَّجريب، وصوالً إىل التَّفكي املجرَّد املتكوِّن من مجموعة العمليات املعرفية 

القامئة عىل إعادة تنظيم املفاهيم املجرَّدة، فال ميكن الوصول إىل املعقول ما مل يتعرَّف 

عىل  اللة  الدِّ يف  االنطالق  ليكون  املحسوس،  العامل  يف  املعقول  هذا  آثار  عىل  اإلنسان 

املعقول من قول أرسطو بأنَّ املحرِّك األوَّل لكلِّ هذا الوجود هو موجوٌد أوٌَّل، إلٌه متحكٌِّم 

بالعامل املعقول واملحسوس، ومحرٌك لكليهام من دون أن يتأثَّر بهام.

م أرسطو مجموعًة من الحجج ضدَّ نظرية املُثُل، ومعنى الوجود عند أفالطون،  لقد قدَّ

ه فيه بشكٍل واضح نقده ملعنى الوجود وماهيَّته.  وسنتحدث بدورنا عن الجانب الذي وجَّ

فاإلنساٌن موجوٌد مادِّيٌّ محسوٌس، وإن أردنا أن نسعى نحو مثاله األعىل فكيف ميكن أن 

يَّاً كحال اإلنسان يف العامل األدىن؟ ذلك أنَّه »ال يوجد اإلنسان  يكون إذن إن مل يكن مادِّ

]1]- النشار، مصطفى، مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند اليونان، دار قباء للطباعة والنرش، القاهرة، 1988م، ص115.

]2]- ستيس، ولرت، تاريخ الفلسفة اليونانيَّة، ترجمة، مجاهد عبد املنعم مجاهد، دار الثقافة للنرش والتوزيع، القاهرة، 1984م، 

ص168.
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مثالً إالَّ يف لحٍم وعظٍم، وإذا فرضنا املُثُل مفارقًة كانت معارضًة لطبيعة األشياء التي هي 

قًة يف مادٍَّة صارت متشخِّصًة جزئيًَّة، وفاتنا املقصود منها وهو  مثلها، وإذا فرضناها متحقِّ

أن تكون مجرَّد رضوريَّة]1]«، وهذا ما يثبت عدم دقَّة نظريَّة الوجود عند أفالطون وتناقضها، 

التي يؤثِّر فيها  التشارك بني اليشء ومثاله األعىل، ومل يوضح الكيفيَّة  فهو مل يبنيِّ طبيعة 

املعقول باملحسوس وجوديَّاً، وكيف مينحه معنى لوجوده، واستمراريًَّة يف هذا الوجود، 

مبقياً عىل أهميَّة املحسوسات التي رفضها أفالطون يف نظريَّة الوجود. فاإلنسان يف رأي 

أوَّل  هو   ُّ الحيسِّ واإلدراُك  العلم.  واستطالع  املعرفة،  طلب  عىل  بطبعه  »مفطوٌر  أرسطو 

هو  لعلَّه  تراتبيَّاً  الجزئيَّة  املحسوسات  من  فاالنتقال  االتجاه]2]«،  هذا  يف  يخطوها  خطوٍة 

السليم. التَّفكي 

املحسوسات؟  عامل  ً يف  األوَّل ظالَّ املوجود  لله  يكون  أن  كيف ميكن  هنا:  ونتساءل 

إنَّه ملَّا كان صورًة مجرَّدًة  الله فكرٌة، ولكنَّه فكرة أيِّ يشٍء؟  لنظريَّة أفالطون- إذ »إنَّ  -وفقاً 

فليس صورًة ملادٍَّة، ولكن هو صورة الصورة، فهو فكرة الفكرة، فهو يفكِّر يف نفسه بنفسه، 

هو املفكِّر واملفكَّر فيه]3]«، وبذلك يحيلنا أرسطو وقراءته النقديَّة لنظريَّة امُلثُل األفالطونيَّة 

نقلت  قد  اإلسالميَّة  الفلسفة  أنَّ  ذلك   ، الدينيِّ املوقف  قراءة  إىل  وماهيَّته  الوجود  ومعنى 

الرتاث اليوناينَّ وفلسفته إىل الحضارة اإلسالميَّة، وهو ما سيكون محور حديثنا التايل.

ة الوجود ُّ من نظريَّ ُّ اإلسالمي ي
2. الموقف الدي�خ

الحضارة  إىل   ، خاصٍّ بشكٍل  أفالطون  فلسفة  أو   ، عامٍّ بشكٍل  اليونانيَّة  الفلسفة  انتقلت 

أنجزه  ما  يف  واضحاً  أثرها  فكان  عليها،  ست  تأسَّ اإلسالميَّة  الفلسفة  أنَّ  حتَّى  اإلسالميَّة، 

فالسفة املسلمني، فكتب الفارايب »املدينة الفاضلة« عىل غرار »الجمهوريَّة« عند أفالطون، 

كام ترك أثره يف فلسفة الوجود واإللهيَّات، وهي من أبرز موضوعات الفلسفة الدينيَّة، سواٌء 

يف املسيحيَّة أم يف اإلسالم. ولعلَّ قول أفالطون بوجوٍد أوٍَّل هو مثاٌل أعىل للموجودات، 

]1]- كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة اليونانيَّة، مرجع سابق، ص206.

سة هنداوي للطباعة والنرش، القاهرة، 2017م،  ]2]- محمود، زيك نجيب، وأحمد أمني، قصة الفلسفة اليونانيَّة، منشورات مؤسَّ

ص137.

]3]- املرجع السابق، ص144.
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ومصدٌر للوجود، يقف خلف السبب الرَّئيس لالهتامم بفلسفته عند املسلمني، ففكرة الوجود 

امويَّة كافًَّة، لذا كان موضوَع اهتامم الكندي والفارايب  ادر عن إلٍه تتقاطع مع األديان السَّ الصَّ

والشهرستاين وابن سينا وابن رشد...وغيهم.

ولكن، رغم مكانة أفالطون وفلسفته عند املسلمني إالَّ أنَّها مل تسلم من النقد، وهذا النقد 

ا بهدف تحقيق أكرب توافٍق بني فلسفته وتعاليم  ليس بهدف التَّجريح أو التَّقليل من شأنها، إنَّ

داً مكانيَّاً، وأنَّ كلَّ  ، حيث تمَّ نقد مفهوم الحركة، وجعل الله موجوداً محدَّ الدين اإلسالميِّ

نهاية ذوي  أو  أنَّ نصيب  إليه، ورفضه للحركة املستقيمة، حيث يرى  يشٍء يدور للوصول 

»الحركة املستقيمة الفناء والعدم، ولذوي الحركة املستديرة البقاء والدوام]1]«، وبذلك جعل 

، وهو بذلك يخالف  من العامل املحسوس عاملاً زائفاً زائالً بعيداً عن العامل املعقول العلويِّ

النظرة الدينيَّة يف اإلسالم التي تقول بأنَّ الله املوجود مدبٌِّر للكون كلِّه بصغيه وكبيه، يقول 

يَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَ الَْعْرِش 
َ
ْرَض ِف ِستَِّة أ

َ
َماَواِت َواْل ِي َخلََق السَّ ُ الَّ تعاىل: إِنَّ َربَُّكُم اللَّ

َل َلُ اْلَلُْق 
َ
ْمِرهِ أ

َ
َراٍت بِأ ْمَس َوالَْقَمَر َوانلُُّجوَم ُمَسخَّ ُيْغِش اللَّْيَل انلََّهاَر َيْطُلُبُه َحثِيًثا َوالشَّ

ُ َربُّ الَْعالَِمنَي]2]، كام أنَّ الله غي متعنيٍِّ يف مكاٍن واحٍد خالفاً لنظريَّة  ْمُر َتَباَرَك اللَّ
َ
َواْل

َوٱلَْمْغرُِب  ُق  ٱلَْمْشِ  ِ َولِلَّ تعاىل:  يقول  األوَّل حيث  الوجود ومكان املوجود  أفالطون يف 

.[3[َوٰاِسٌع َعلِيٌم َ ِ إِنَّ ٱللَّ ُّواْ َفَثمَّ وَْجُه ٱللَّ ْيَنَما تَُول
َ
َفأ

عند  الوجود  عليها  يقوم  التي  املثاليَّة  فكرة  املسلمون  الفالسفة واملفكِّرون  لقد رفض 

عامل  يف  لها  وجود  ال  والتي  وجوديَّاً  املجرَّدة  الفكرة  إىل  الحقيقة  أرجع  إنَّه  إذ  أفالطون، 

، حيث يكون فيه الوجود مكتمالً، وإنَّ  املحسوسات، فهي يف عامٍل مفارٍق للعامل املادِّيِّ

اإلنسان وعلومه باألصل موجودٌة يف هذا العامل الذي يعيش طوال حياته ليتذكَّر جزءاً من 

إىل  تعود  اإلسالميُّون  املفكِّرون  يرفضها  التي  األفالطونيَّة  فاملثاليَّة  فيه.  املوجودة  العلوم 

ً عن املوضوعات واألشياء، ذلك أنَّ األفالطونيَّة  أنَّها تقوم عىل أساس »اعتبار الفكر مستقالَّ

معرفته  ثمَّ  ومن  املحسوسة،  األشياء  املستقلَّ عن  الحقيقيَّ  العامل  هو  املُثُل  عامل  تجعل 

]1]- بدوي، عبد الرحمن، أفالطون يف اإلسالم، دار األندلس للطباعة والنرش، بيوت، ط2، 1980م، ص50.

]2]- سورة األعراف، اآلية 54.

]3]- سورة البقرة، اآلية 115.
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يَّة التي هي أشباه  بالفكر أو العقل أو التذكُّر لهذه املُثُل هو أمٌر مستقلٌّ عن املعروضات الحسِّ

وأشباح للموجودات الحقيقيَّة]1]«، ذلك ألنَّ أفالطون كان يسعى ألن يفرسِّ الوجود الحقيقيَّ 

لألشياء محاوالً الوصول إىل جوهرها وأصلها، وتفسي ما هو موجوٌد وماهيَّته بالفكر الذي 

جعله مرجعيًَّة لوجود األشياء يف العامل الظَّاهر للعيان.

، فالقرآن يقرُّ بثنائيَّة الوجود واملعرفة،  ق بالعقل وحده أمٌر وثنيٌّ يرى الفكر الدينيُّ أنَّ التشدُّ

األلوهيَّة فيه ال تتوافق مع معنى الوجود وماهيَّته عند أفالطون، »إذ األلوهيَّة يف نظر القرآن 

تقوم عىل الذات املفارقة، وليست هي ُمثُل أفالطون التي ال تعدو أن تكون فكرًة عقليًَّة، إذ 

يستحيل اعتبارها ذواٍت حتَّى عىل منهج أفالطون نفسه]2]«، وبالتايل فإنَّ الوجود األفالطوينَّ 

بهذه الصورة  املفتقدة ملعنى الثنائيَّة بني ذاٍت إلهيٍَّة وبني عامٍل موجوٍد يحتوي عىل مغالطاٍت 

معرفته عىل  تقترص  اإلنسان وعرب وجوده  بأنَّ  أفالطون  ادِّعاء  إىل  بالنسبة  ا  أمَّ منطقيٍَّة.  غي 

التذكُّر، فكلُّ ما يتعلَّمه ما هو إالَّ تذكٌُّر ملا هو يف عامل وجوده األعىل )عامل املُثُل(، وبطالن 

ِي َعلََّم بِالَْقلَِم َعلََّم  ْكَرُم الَّ
َ
 َوَربَُّك اْل

ْ
هذه الفكرة يأيت عرب الردَّ القرآينِّ بقوله تعاىل:  اقَْرأ

نَساَن َما لَْم َيْعلَمْ ]3]، فالله املوجود األوَّل منزَّه عن كلِّ تشبيٍه وال تصحُّ مقارنته بوجود  اْلِ
َكِمْثلِِه  لَيَْس  بقيَّة املوجودات كام ذهب أفالطون يف نظرية الوجود حيث يقول تعاىل: 

.[4[ِميُع اْلَِصرُي ٌء َوُهَو السَّ َشْ
القرآنيَّة  املنهجية  أنَّ  ذلك  الوجود،  يف  والبحث  التأمُّل  إىل  القرآينُّ  املنهج  دعا  لقد 

أي  اإلنسان،  يعيشه  الذي  للواقع  اإلنساينِّ  الوعي  عرب  املعرفة  إىل  تدعو  تفكُّريٌَّة  منهجيٌة 

بِِل َكْيَف ُخلَِقْت ِإَوَل  َفَل يَنُظُروَن إَِل اْلِ
َ
الواقع املحسوس، فقد جاء يف قوله تعاىل: أ

ْرِض َكْيَف ُسِطَحْت]5]، وكذلك 
َ
َباِل َكْيَف نُِصَبْت  ِإَوَل اْل َماء َكْيَف ُرفَِعْت ِإَوَل اْلِ السَّ

من  امُلوِجد  تدلُّ عىل  أداٌة  الوجود  فهذا   ،[6[وَن ُتْبِصُ َفل 
َ
أ ْنُفِسُكْم 

َ
أ َوِف  تعاىل:  قوله 

]1]- الكردي، راجح عبد الحميد، نظرية املعرفة بني القرآن والفلسفة، مكتبة املؤيِّد، الرياض، ط1، 1992م، ص243.

]2]- املرجع السابق، ص273.

]3]- سورة العلق، اآليات 5-3.

]4]- سورة الشورى، اآلية 11.

]5]- سورة الغاشية، اآليات 20-17.

]6]- سورة الذاريات، اآلية 21.
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العارفة  الواقعيَّة  اإلنسانيَّة  ات  الذَّ يبني  بذلك  »فالقرآن  املادِّيَّة.  أو  الذاتيَّة  املغاالة يف  دون 

العاملة، أو الحيَّة، فهو يثي يف الكينونة اإلنسانيَّة الحياة، ويحارب اإلنسانيَّة املادِّيَّة املرتكسة 

تقدير  التطرُّف يف  أو  الخياليَّة،  أو املثاليَّة  الذاتيَّة  فيه  الذي يحارب  الوقت  الواقع، يف  إىل 

الذات العارفة]1]«، ومبراجعة معنى الوجود وماهيَّته عند أفالطون نجد أنَّ الوجود يقوم عىل 

عود والنزول، وهذا ما فنَّده الدين اإلسالميُّ  مبدأ املُثُل يف عامل املعقوالت وديالكتيك الصُّ

ومنهجيَّة القرآن. 

التناقضات  عن  الحديث  من  بدَّ  ال  أفالطون  عند  وماهيَّته  الوجود  نقد  يف  قراءتنا  بعد 

الفقرة  يف  عليه  سنتكلَّم  ما  وهذا  الحديثة،  والفلسفات  والعلم  النظريَّة  هذه  بني  الحاصلة 

التالية.

ة المعارصة ان الحقائق العلميَّ خ ي م�ي
ة �خ ة الوجود األفالطونيَّ 3. نظريَّ

ال ريب يف أنَّ عمر اإلنسان عىل وجه األرض حديٌث إذا ما تمَّ قياسه بعمر األرض، أي أنَّ 

الكون والحياة كان باإلمكان أن يستمرَّا بإرادٍة إلهيٍَّة، حتَّى وإن مل يوجد اإلنسان، وهذا يعني 

أنَّ وجود الكون   ليس مرتبطاً باإلنسان، حتى أنَّ هناك كائناٍت حيًَّة يف هذا الوجود ليست 

ا عىل العكس من ذلك، وبالتَّايل،  بحاجٍة إىل اإلنسان، أو ال يخدمها وجوده بيشٍء، بل رمبَّ

أنَّها  العلم  أثبت  وقد  األعىل،  مثالها  عن  البحث  إىل  بحاجة  ليست  املوجودات  هذه  فإنَّ 

كائناٌت مكتملة الوجود والنُّمو، وتؤدِّي وظيفتها يف هذا الوجود بشكٍل كامٍل.

إنَّ  إذ  العلم املعارص،  أثبتها  العامل املحسوس بجزئيَّاته مغالطًة منطقيًَّة  ويشكِّل رفض 

عملية التَّفكي يف العامل املادِّيِّ هي عمليٌَّة مادِّيٌة وليست مثاليًَّة، ذلك أنَّ التَّفكي ما هو إالَّ 

ا  عبارٌة عن نشاٍط كهروكيميايئٍّ يف الخاليا العصبيَّة، أي إنَّ عملية التفكي ليست مثاليًَّة، إنَّ

للحقائق  مغايٌر  رفٌض  أفالطون  عند  العامل  يف  املحسوسة  األشياء  رفض  وإنَّ  مادِّيٌَّة،  هي 

قرشة  منطقة  يف  دوائر  عرب  املعلومات  معالجة  عىل  »ينطوي  فالتَّفكي  الحديثة،  العلميَّة 

ماَغ من ربط املعلومات املخزَّنة  ماغ األخرى، حيث مُتكِّن هذه الدوائر الدِّ ابط وأجزاء الدِّ الرتَّ

الفصوص األماميَّة من املخِّ دوراً  ، وتؤدِّي  التي تجمعها الحواسُّ الذاكرة باملعلومات  يف 

]1]- الكردي، راجح عبد الحميد، نظريَّة املعرفة بني القرآن والفلسفة، مرجع سابق، ص274.
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أساسيَّاً يف العديد من عمليَّات التَّفكي التي متيِّز اإلنسان عن الحيوانات... وقد تؤدِّي إصابة 

الفصوص األماميَّة أو نوِّها غي العاديِّ إىل فقدان هذه القدرات]1]«، وكذا األمر ينطبق عىل 

عادة والوعي،  وغيها من األمور التي صنَّفها أفالطون من ضمن املثاليَّات، فقد  مفاهيم السَّ

بنيَّ العلم الحديث أنَّها مادِّيٌَّة، فهورمون السيوتونني هو الذي يصدُّ القلق والتوتُّر وكلَّ أنواع 

عادة، حيث »يلعب السيوتونني دوراً أساسيَّاً  اإلحباط التي يواجهها اإلنسان لذا تحدث السَّ

عالقاته  عمله،  د  يتحدَّ مزاجه  خالل  ومن  وإيجابيَّته،  سعادته  يف  فيؤثِّر  اإلنسان  مزاج  يف 

العاطفيَّة واالجتامعيَّة، نظامه الغذايئ، ساعات وطريقة نومه وغيها... ويرتكَّز هذا الهورمون 

وعمليَّات  الجسم  حرارة  درجة  يؤثِّر عىل  فهو  ولذا  األوىل،  بالدرجة  الهضميِّ  الجهاز  يف 

عادة الذي يراه أفالطون  األيض والذاكرة والشهيَّة والرغبة الجنسيَّة]2]«. وعليه، فإنَّ مفهوم السَّ

مثاليَّاً يرتبط يف حقيقة األمر بهورموٍن ماديٍّ موجوٍد يف بنية اإلنسان الجسديَّة، ويؤثِّر بطريقة 

تفكيه وعمله ونشاطه.

ميكننا القول أنَّ الوجود ومفهوم الخالق عند أفالطون يندرجان ضمن مثاليَّته التي تنطلق 

املعرفة  تلك  أي  سامويٌَّة،  معرفٌة  عليها  تقوم  التي  املعرفة  »ألنَّ  امء،  السَّ إىل  األرض  من 

األشياء وصانعها  مدبِّر  معرفة  هي  األفالطونيَّة  فاملعرفة  اإلله،  إثبات  القصوى  غايتها  التي 

ارسون عىل هذه املثاليَّة وصف املثاليَّة  ومصدرها، وهو الله، وهذا يفرسِّ لنا ملاذا يطلق الدَّ

تويل  التي  الحديثة  العلوم  يف  نقٍد  موضع  األفالطوينَّ  الوجود  جعل  ما  هذا  املطلقة]3]«. 

اهتامماً كبياً لتطوير اإلنسان وحياته، واالهتامم بالبيئة. فالدراسات العلميَّة املعارصة تحاول 

وانتقالها  النفس  أفالطون عن  الغيبيَّة، كحديث  والتفسيات  امليتافيزيقيا  تجاوز كلِّ أناط 

إىل أجساٍد جديدٍة، تلك النفس التي ترقَّت ومارست الفضيلة يف حياتها، فمن »املحتمل أن 

تعود إىل جنس ذي طبيعٍة اجتامعيٍَّة، وديعٍ ومستأنٍس، مثل جنس النمل والزنابي والنحل، أو 

أن تعود من جديٍد إىل جنس اإلنسان، فيخرج منها رجاٌل متَّزنون معتدلون]4]«. 

]1]- العابد، فاطمة أحمد، العصف الذهني والتفكي املبدع، دار أمجد للنرش والتوزيع، عامن، 2015م، ص24-23.

]2]- بزيع، كامي، نعمة املعرفة ما تبحث عنه يبحث عنك، دار املنهل، عامن، 2017م، ص272.

سة،  ]3]- كيشانة، محمود، املثاليَّة مفهومها وأنواعها وفالسفتها، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيَّة - العتبة العباسيَّة املقدَّ

النجف، بيوت، ط1، 2018م، ص33.

]4]- أفالطون، محاورة فيدون يف خلود النفس، مرجع سابق، ص166.
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حقائق  أيَّ  عليها  تبني  وال  التفسيات  هذه  تتجاوز  الحديثة  النظريَّات  إنَّ   ، الواقع  يف 

علميٍَّة، حتَّى أنَّ علم النفس املعارص ال يقرُّ هذه النظرة األفالطونية، وال يأخذ بها، ونحن هنا 

ًة ملعنى  ال نسعى إىل تحميل فلسفة أفالطون أكرث مامَّ تحتمل سوى أنَّها كانت نظرًة خاصَّ

الوجود وماهيَّته، ولتفسي وجود خالٍق محرٍِّك يصدر عنه هذا الوجود، حيث يبني نظريَّته يف 

املعرفة عىل معنى الوجود هذا، فيقيم عالقًة بني الوجود واملعرفة بوصفهام شيئاً واحداً، 

ُّ موجوداً بفعل واجب الوجود )الخالق( الذي يرى أفالطون وجوده  لهذا كان الوجود الحيسِّ

، يدركها اإلنسان الذي هو أحد  واجباً فكريَّاً أو عقليَّاً، لتنبثق عنه موجوداٌت يف عامل الحواسِّ

هذه املوجودات.

خاتمة
حقيقة  يف  والبحث  وماهيَّته،  الوجود  حول  أفالطون  ونظريَّة  الوجود  فلسفة  قراءة  بعد 

وجود إلٍه يصدر عنه هذا الوجود تبنيَّ لدينا جملًة من الحقائق التي يصادق بعضها الواقع 

وعلامء  )املفكِّرون  اإلسالميِّ  ين  الدِّ مبادئ  مع  اآلخر  بعضها  ويتناقض  العلميَّة،  وحقائقه 

ل إليه البحث من نتائج نجملها يف ما ييل: ين اإلسالمي(. وسنذكر ما توصَّ الدِّ

- ينطلق أفالطون من نظريَّته يف الوجود وماهيَّته والبحث عن الخالق املسؤول عن هذا 

تقع  مامَّ  ينتقل  أنَّه  مبعنى  املجرَّدات،  إىل  ليصل  متدرِّجاً  املحسوسات  عامل  من  الوجود 

عاملَ  العلويِّ  العامل  هذا  عىل  يطلق  فإنَّه  لهذا  العقل،  بواسطة  ندركه  ما  إىل  نا  حواسُّ عليه 

املعقوالت التي يحرِّكها عقٌل خالٌق لهذا الوجود بأرسه.

- يبني أفالطون نظرته إىل الوجود بنظريَّة املعرفة عنده والتي تقوم عىل مبدأين؛ الجدل 

املعقول،  إىل  املحسوس  من  صعوداً  الوجود  معرفة  تتمُّ  وبهام  النَّازل،  والجدل  اعد  الصَّ

حيث يجري االنتقال من فكرٍة إىل أخرى أعىل منها ومرتبطٍة بها حتى الوصول إىل املثال 

إىل  املطلق   ِّ الكيلِّ من  االنتقال  من  العقل  يتمكَّن  النُّزول  ويف  للفكرة،  واألسمى  األشمل 

ياتها وترابطها مع مثالها األعىل. الجزيئِّ املحسوس، فتتمُّ فيه معرفة األشياء ومسمَّ

- إنَّ حركة الكون طبيعيٌَّة؛ ألنَّها من صنع اإلله املوجود الذي أوجد هذا الكون وجعله 

وران  يدور حوله، وإنَّ النُّفوس تدور كحال الكون بغية الصعود إىل مثالها األعىل العاقل، فالدَّ

وسيلٌة لبلوغ النَّفس الفضيلة.
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- بدأ النقد األرسطيُّ لنظريَّة الوجود عند أفالطون عرب تحليل الواقع املحسوس، معتمداً 

الوجود  أرسطو  عدَّ  فقد  والغائيَّة.  ببيَّة  السَّ مبدأ  تجاهله  منتقداً  والتَّجربة،  املالحظة  عىل 

؛ ألنَّ املعرفة تبدأ من املحسوس ال من املجرَّد. كام  الحقيقيَّ هو الوجود الطَّبيعيَّ املادِّيَّ

مها أفالطون، فمثال اإلنسان ال ميكننا تصوُّره  ورة التي قدَّ يرفض أرسطو مثاليَّة الوجود بالصُّ

إالَّ إلنساٍن مباهيَّته، وبذلك نكون أمام عامٍل آخر منفصٍل عنَّا وعن وجودنا، كام إنَّ املوجود 

األوَّل )املحرِّك األوَّل( لهذا الوجود ال ميكن أن يكون له ظلٌّ يف عامل املحسوسات املاديَّة.

اً بعد اهتاممهم  - لقد أوىل املفكِّرون والفالسفة املسلمون فلسفة أفالطون اهتامماً خاصَّ

،  وانصبَّ اهتاممهم عىل فلسفة أفالطون لقوله مبوجوٍد أوٍَّل  بالفلسفة اليونانيَّة بشكٍل عامٍّ

، إالَّ  ين اإلسالميِّ متعاٍل يف وجوده، ومصدٍر للوجود، هذا القول الذي يتطابق مع مبادئ الدِّ

داً مبكاٍن خاصٍّ به، وكلُّ  إنَّ ذلك مل يبعده عن النَّقد، فقد جعل أفالطون املوجود األوَّل محدَّ

الوجود يدور حوله لبلوغ سموِّه، يف حني أنَّ العامل املحسوس -عنده- زائٌف وال معنى له، 

ً عن املوضوعات  فتجاوزت مثاليَّته مبادئ الدين اإلسالميِّ وتعاليمه حني جعل الفكر مستقالَّ

سعي  د  ويتحدَّ املثل،  عامل  يف  عقليٍَّة  فكرٍة  سوى  ليست  إليه  بالنسبة  فاأللوهيَّة  واألشياء، 

. اإلنسان يف حياته عىل ما تعلَّمه من معارف يتذَّكرها ملا عرفه مسبقاً يف العامل العلويِّ

- أثبت العلم املعارص وجود كائناٍت حيٍَّة يف العامل ليست بحاجٍة إىل اإلنسان ووجوده، 

فهي مكتملة النُّمو والوجود وال تبحث عن مثالها األعىل يف الوجود، هذه الكائنات موجودٌة 

عادة  والسَّ التَّفكي  عملية  بأنَّ  الحديث  العامل  أكَّد  كام  األرض،  عىل  اإلنسان  وجود  قبل 

والوعي وغيها من املثاليَّات التي دعا إليها أفالطون ليست مثاليَّة عىل اإلطالق، بل هي 

ذات أساٍس ماديٍّ تعود إىل وجود هورمونات مادِّيَّة يف بنية جسم اإلنسان، مامَّ يؤكِّد وجود 

مغالطٍة علميٍَّة يف نظريَّة الوجود عند أفالطون.
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�ة وخطيئتها األوىل النفس اإلنسانيَّ
ة النّص السماوّي والنفراد األفالطويّن بني جزميَّ

ه�ن محمد الجزر]1]

مقّدمة

 عرف العرب أفالطون باكراً، فقد أورد ابن أيب أصيبعة قامئة بأهمِّ كتبه]2]، مؤكِّداً أنَّ هذه 

الكتب أُدرِجت ضمن النقل الذي قام به حنني بن إسحق إىل اللُّغة العربيَّة]3]، وقد أطلقوا عليه 

، فوصفه الشهرزوري يف »نزهة األرواح« بأنَّه »اإللهيُّ الذي كان له السبق عىل كلِّ  لقب اإللهيِّ

من كان بعده]4]«. ولعلَّ هؤالء الفالسفة أطلقوا عليه هذا اللَّقب لاِمَ وجدوا عنده من تقارب بني 

أفكاره، وما أت به الدين اإلسالميُّ من حقائق فيام يتعلَّق بالنَّفس والعامل واملوت والبعث، 

ة، يبقى التباين كامناً يف تفاصيلها. لكنَّهم تناسوا أنَّ النظريَّات، ولو تشابهت يف الخطوط العامَّ

أورده  ما  ومآلها، وبني  للنفس وطبيعتها  أفالطون  نظريَّة  بني  دراستنا هذه، سنقارب  يف 

القرآن الكريم من حقائق حولها، من خالل نظرة نقديَّة تكشف لنا حقيقة الرؤيَّة األفالطونيَّة 

ومواضع االتفاق واالختالف مع النصِّ القرآين. وسنحاول الكشف عن مستويات الخطاب 

املتعلِّق يف مختلف محاوراته، كام أنَّنا سنعمد يف هذا البحث إىل استخدام لغة نقديَّة ال 

وصفيَّة، وفق رؤية تنطلق من موضوعة أساسيَّة مفادها أنَّه ال قدسيَّة أليَّ نصٍّ أو اسم مهام 

عال نجمه يف سامء الفلسفة.

]1]- رئيسة قسم الفلسفة يف جامعة دمشق. 

]2]- ابن أيب أصيبعة: عيون األنباء يف طبقات األطباء، تحقيق: سميح الزين، الجزء األّول، دار الثقافة: بيوت، ط3، 1981، 

ص83.

]3]- ابن أيب أصيبعة: عيون األنباء يف طبقات األطباء، مرجع سابق، ص153.

]4]- شمس الدين محمد بن محمود الشهرزوري: نزهة األرواح وروضة األفراح يف تاريخ الحكامء والفالسفة، تحقيق: السيد 

خورشيد حمد، الجزء األّول، حيدر أباد الدكن، 1976، ص171.
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-ال  النفس  أفالطون يف  نصَّ  أنَّ  نقرِّر  أن  التأكيد عىل  نودُّ  بحثنا  الولوج يف  قبل  ولكن 

بها  هنا، فنقصد املوضوعات التي أثارها فيلسوف املُثُل، ونتعقَّ - سيكون موجِّ النصَّ اإللهيَّ

يف النصِّ القرآينِّ، ولكن ليس بهدف االنتصار لنصِّ أفالطون، بل لضورة إجرائيَّة بحثيَّة، 

ذلك أنَّ النصَّ اإللهيَّ حول النفس متشعِّب ال ميكن حرصه يف بحث مقتضب كهذا، ومن 

أنَّنا سنحرص مقارنتنا بني نصِّ أفالطون والنصِّ اإللهيِّ ملا  ثمَّ مقارنته بنصِّ أفالطون، كام 

ورد يف القرآن الكريم، عىل اعتبار أن هذا النص مل يعرَتِه أيُّ تغيي أو تحريف من جهة، وأنَه 

يشكِّل قمة وآخر ما أنزله الله تاريخيَّاً من نصوص من جهة ثانية. 

ة ًل: األصل اإللهيُّ للنفس البشريَّ أوَّ
ينتمي بحثنا إىل الحقل امليتافزيقيِّ الذي ينطلق فيه الفيلسوف من مسلَّامت وبديهيَّات 

التي  مات  املقدِّ وصدق  ة  صحَّ عىل  اعتامداً  نسقه  بناء  له  ليتسنَّى  عليها،  الربهنة  ميكنه  ال 

ة ال الصدق]1].  ينطلق منها، مثَله يف ذلك مثل البحث الريايضِّ والفيزيايئِّ من حيث الصحَّ

، بل تستمدُّ قوَّتها  مات بحثنا ال برهنة عليها عىل املستوى االختباريِّ وبهذا املعنى، فإنَّ مقدِّ

ة بناء نتائجها القامئة عليها.  من متاسكها وصحَّ

مة، فقد أخربنا الله تعاىل يف كتابه املنزَل عن خلق اإلنسان من  انطالقاً من هذه املقدِّ

 ،[2[ِار َكلَْفخَّ َصلَْصاٍل  ِمْن  نَْساَن  اْلِ َخلََق  قائالً:  هواء(  نار،  تراب،  )ماء،  مادِّيَّة  عنارص 

ويدخل يف ماهيَّة الفخار املوادُّ املُوَمأ إليها سابقاً. وقد ذكر الله الرتاب واملاء كامدَّة أوليَّة 

 ،[3[ا ِمْن ِطنٍي لهذا الخلق من صلصال فقال أيضاً إِْذ قَاَل َربَُّك لِلَْمَلئَِكِة إِّنِ َخالٌِق بََشً

ْن َخلََقُكْم ِمْن 
َ
ويف آية أخرى أكَّد عىل املادَّة الخام التي يصنع منها الطني َوِمْن آيَاتِِه أ

وَن]4]، فاملاء والهواء والنار أدوات ووسائط لتحويل الرتاب  ْنُتْم بََشٌ َتْنتَِشُ
َ
تَُراٍب ُثمَّ إَِذا أ

إىل طني ثمَّ إىل صلصال كالفخار.

انتقااًل  النتائج  مات إىل  االنتقال من املقدِّ ناتجة من سالمة  فاألوىل  املنطقيَّة وصدقها،  القضايا  ة  ]1]- مييِّز املنطق بني صحَّ

منطقيَّاً يلتزم القواعد املنطقيَّة، بينام صدق القضيَّة يتجىلَّ مبطابقتها مع حقائق الواقع، لذلك فإنَّ البحث الريايضَّ وامليتافيزيقيَّ 

ة وذلك عن  أوَّالً، ومن ثمَّ الصحَّ الفيزيايئُّ يبحث يف الصدق  البحث  بينام  ة عن طريق االستنتاج والتحليل،  يبحث يف الصحَّ

طريق التجربة.   

]2]- سورة الرحمن، اآلية 14. 

]3]- سورة ص، اآلية 71.

]4]- سورة الروم، اآلية 20.
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إالَّ أن الخلق اإللهيَّ ال يخصُّ الروح، فالروح أوجدها الله يف مرحلة الحقة للخلق من 

ْيُتُه َوَنَفْخُت فِيِه  دون زمان ومادَّة. قال تعاىل موضحاً الفرق بني الروح والنفس َفإَِذا َسوَّ

نفخ  ا  أمَّ د،  مادة معيَّنة وزمان محدَّ فالتسوية تحتاج إىل   ،[1[َساِجِديَن َلُ  َفَقُعوا  ُروِح  ِمْن 
الروح فهو أمر خارج الزمان أو املكان]2]. كام أنَّ اآلية تشي إىل أن روح الله املبثوثة بني 

الشيطان عندما  التبس عىل  الفانية هي سبب علوِّ شأنها، ولعلَّ هذا ما  جنبات هذه املادَّة 

َنا َخرْيٌ 
َ
اعتقد أنَّ مادَّة الخلق ال روح الله هي مصدر تكريم الله لإلنسان فأب السجود ... أ

.[3[ِمْنُه َخلَْقَتِن ِمْن نَاٍر وََخلَْقَتُه ِمْن ِطنٍي
وعىل الطرف املقابل، فقد اتَّكأ أفالطون يف بيان الخلق عىل قدرة منطقيَّة يف االستنتاج 

ولجأ إىل لغة أسطوريَّة يف الوصف، فقد خلق الصانع]4] جسم العامل من تراب ليك يكون 

ملموساً، ومن نار ليك يكون مرئيَّاً، لكن هاتني املادَّتني تحتاجان إىل مادَّتني وسيطتني هام: 

من خاللها  أبدع  األربعة  العنارص  هذه  من  بديعاً  انسجاماً  -الصانع-  فأوجد  والهواء،  املاء 

]5]، وبعدما خلق الصانع الكون ككائن حيٍّ عىل أفضل كامل ممكن]6]،  جسم العامل الحْيّ

التفاصيل  الخالق صناعة  إليها  التي عهد  ة خلق اإلنسان: روحه وجسده لآللهة  أوكل مهمَّ

بعدما خلق الكون بأكمله وبثَّ فيها روحه، فَخلُْق اإلنسان من صنع اآللهة ومن فعل الروح 

الله للعامل، وعندما تصندقت الروح يف جسد بدأت »تسلك طريقها الخاصَّ  التي منحها 

]1]- سورة ص، اآلية 72. وقد تكرَّر املعنى ذاته لآلية السابقة يف سورة الحجر، اآلية 29.

]2]- لو رجعنا ملعنى الخلق يف القرآن الكريم لوجدناه مقرتناً باملادَّة، لذلك قال عزَّ وجلَّ يف سورة املؤمنون اآلية  12َولََقْد 

ث املوىل عن خلق الساموات واألرض سيقرن الخلق بالزمان، يقول تعاىل  َخلَْقَنا اإْلِنَْساَن ِمْن ُساَللٍَة ِمْن ِطنٍي، وعندما يتحدَّ

يف سورة فصلت اآلية  9قُْل أَئِنَُّكْم لَتَْكُفُروَن ِبالَِّذي َخلََق اأْلَرَْض يِف يَْوَمنْيِ َوتَْجَعلُوَن لَُه أَنَْداًدا َذٰلَِك رَبُّ الَْعالَِمنَي بينام الروح 

تبث خارج إطار الزمان واملكان. 

]3]- سورة األعراف، اآلية 12.

لفظة توحيديَّة جاءت مع  الله  لفظة  القرآين، ألن  النص  الله يف  للداللة عىل مفهوم  ]4]- سنستخدم مصطلَحْي صانع وخالق 

الديانات السامويَّة وال تناسب الثقافة الوثنية التي انطلق منها أفالطون.

]5]- أفالطون: طياموس، املحاورات الكاملة، املجلد الخامس، ترجمة: شوقي داود متراز، األهليَّة للنرش والتوزيع: بيوت، 

1994، ص415–416.

]6]- فالصانع خلق الكون جميل وخي ومطلق، ألنَّ الخالق أراده كذلك عىل هيئة كائن حيٍّ مل يكن له عينان؛ ألنَّه ال حاجة له 

إىل النظر، إذ ليس هناك تفاصيل خارج نوره يستطيع لحظها، ومل يخلق له آذاناً ألنه ليس مثة ما يسمعه، فال مخلوق يصدر صوتاً 

أنظر  الصانع للكون،  الدائريَّة ألنها أنسب الحركات للعقل والفهم. حول خلق  الحركة  ا حركته فهي  أمَّ الكون،  خارج ملكوت 

أفالطون: طياموس، مصدر سابق، ص413–424.
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بها وتصبح أرسخ عند مرور الزمن]1]«. وبهذا املعنى، غدونا أمام فعل خاصٍّ للروح ذات 

رؤية  وثنيَّاً يف  أسطوريَّاً  بُعداً  نلحظ  وهنا  البرشيَّة]2].  النفس  تشكيل  اإللهيِّ وهي  املصدر 

ته لله، جعل أفالطون للصانع رشيكاً،  أفالطون لخلق اإلنسان، فبينام عهد القرآن األمر برمَّ

ولكن كيف يتصندق ما هو إلهيٌّ مبا هو مادِّيٌّ من دون تدخُّل وأمر من الصانع؟

ثانياً: العالقة بني النفس والروح

لقد ميَّز القرآن الكريم بني الروح والنفس من حيث السبيل إىل معرفتهام، فالروح ال يعلم 

وتِيُتْم 
ُ
أ َوَما  َرّبِ  ْمِر 

َ
أ ِمْن  وُح  الرُّ ُقِل  وِح  الرُّ َعِن  لُونََك 

َ
َويَْسأ الله، يقول تعاىل  طبيعتها إالَّ 

ِمَن الِْعلِْم إِلَّ قَلِيًل]3]، فحالة الروح ال عالقة لها بحياة اإلنسان، بل هي قناة اتصال ما بني 
النَّاسوت والالَّهوت، فقوله تعاىل إنَّ الروح من أمره، أي أنَّها من متعلِّقات عامل األمر اإللهيِّ 

ِمْن ِعَباِدهِ  يََشاُء  َمْن   ٰ َعَ ْمِرهِ 
َ
أ ِمْن  وِح  بِالرُّ الَْمَلئَِكَة  ُِل  ُيَنّ يودعه يف من يشاء من عباده 

َفإَِذا  َفاتَُّقوِن]4]، كذلك فإنَّ الروح أودعها تعاىل يف آدم،  َنا 
َ
أ إِلَّ  إَِلَٰه  َل  نَُّه 

َ
أ ْنِذُروا 

َ
أ ْن 

َ
أ

وِح َفَقُعواْ َلُۥ َسِٰجِديَن]5]، وقد دلنا الله عىل فعل الروح إذا  ْيُتُهۥ َوَنَفْخُت فِيِه ِمن رُّ َسوَّ
 ،[6[فِيَها َول تَْضَح 

ُ
نََّك ل َتْظَمأ

َ
لَّ َتُوَع فِيَها َول َتْعَرى وَأ

َ
حلت يف الجسد إِنَّ لََك أ

والروح تتَّصف بصفات الله من حيث البساطة وعدم الرتكيب والالَّمتناهي، وعدم خضوعها 

ملبدأ العلَّة الكافية ومفاهيم الزمان واملكان، وأخياً انعدام املقدرة العقليَّة عىل فهم كنهها 

. البرشْيّ

يف  تفريقه  معرض  من  وذلك  للروح  املعنى  هذا  مثل  إىل  ل  توصَّ قد  أفالطون  ولعلَّ 

 ، محاوريت السيبادس األول وفيدروس بني روح فانية هي النفس القابعة يف القفص الصدريِّ

وبني روح تُعدُّ جزءاً من الذات اإللهيَّة، وهي ذات طبيعة غامضة ال سبيل للوصول إىل كنهها 

]1]- أفالطون: طياموس، مصدر سابق، ص425.

]2]-  أنظر: أفالطون: طياموس، مصدر سابق، ص432-431.

]3]- سورة اإلرساء، اآلية 85.

]4]- سورة النحل، اآلية: 2، نقاًل عن محمد أبو القاسم حاج حمد: جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة العاملية اإلسالميَة الثانية، 

دار الهادي: بيوت، ط1، 2004، ص82.

]5]- سورة الحجر، اآلية 29.

]6]- سورة طه، اآليتان 118–119.
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وحقيقتها، ألنَّها الجزء املمثِّل للصانع يف طبيعته]1] من دون أن يُبدي أيَّ تفرقة لفظيَّة فيطلق 

عىل املعنى األول لفظة الروح وعىل الثاين لفظة النفس. وقد بنيَّ أفالطون أنَّ الروح سواء 

كانت إنسانيَّة أم إلهيَّة فهي خالدة؛ ألنَّها يف حركة ذاتيَّة مستمرة، وهي غي قابلة للتدمي]2].  

حالة  عن  تخلَّت  عندما  للروح  حالة  هي  النفس  أنَّ  نجد  القرآينِّ  النصِّ  إىل  وبالرجوع 

صفائها األوىل، ودخلت يف رشاكة مع جسد ال يناسب طبيعتها النقيَّة، فلم تتعاَل عن مطالب 

الجسد فهبطت، وقد حدث هذا األمر للروح بعدما أكل آدم من الشجرة التي نهاه الله عن 

أكل مثارها. لقد أحدث هذا الفعل الذي أقدم عليه سيدنا آدم تحوُّالً بنيويَّاً يف عقل اإلنسان 

وجسده، فتفتَّقت عنه حاجات البدن الغريزيَّة )الجوع، العطش، الجنس( لذلك فإنَّ ردَّة فعل 

سيِّدنا آدم هي سرته لسوأته التي مل يكن يعقلها قبل هذا الحدث الفاصل بني العيش الرغيد 

الخي  تقبل  التي  النفس  الخبث، وبني مفهوم  تقبل  التي ال  الروح  للجسد ضمن متطلِّبات 

، فالجنَّة ال خبث فيها، وهذا ما جعلها مكاناً غي مناسب للعيش لهذا اإلنسان  قبولها للرشِّ

الذي اختلفت طبيعته من روح إىل نفس، لكنَّ السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف لروح ال 

تقبل الرشَّ أن ترضخ ملغريات الشيطان الرجيم؟ 

أنَّ  نتيجة  الفعل  هذا  عىل  آدم  خاللها  من  أقدم  التي  الحادثة  هذه  عن  القرآن  عربَّ  لقد 

الشيطان قد خاطب فيه نقاء روحه فأقسم له بأن تناوله لثامر هذه الشجرة سيشكِّل خياً كبياً 

انطلت  لقد   .[3[انلَّاِصِحنَي لَِمَن  لَُكَما  إِّنِ  َوقَاَسَمُهَما  تعاىل  يقول  بعده،  من  ولذريَّته  له 

الحيلة عىل الروح الربيئة التي مل تعتقد يوماً أنَّ أحداً يكذب عىل الله، و يف هذه اللحظة 

الزمنية تحوَّلت الروح القابعة يف جسد آدم إىل نفس قادرة عىل تلبية وفهم متطلِّبات الروح 

الكامنة فيها، وأن ترتفَّع عن مطالب الجسد وتقتصد فيها، ولكن هذه النفس متتلك القدرة 

أيضاً عىل فهم متطلِّبات الجسد واالنغامس فيه وأن تنغمس فيها، مامَّ يجعلها مختارة وقادرة 

]1]- حول هذا املعنى أنظر: أفالطون: محاورة السيبادس األول املحاورات الكاملة، املجلَّد الرابع، ترجمة: شوقي داود تامرز، 

األهليَّة للنرش والتوزيع: بيوت، 1994، ص324. أنظر كذلك: أفالطون: فيدروس، املحاورات الكاملة، املجلَّد الخامس، 

ترجمة: شوقي داود متراز، األهليَّة للنرش والتوزيع: بيوت، 1994، ص52.

]2]- أفالطون: فيدروس، مصدر سابق، ص53.

]3]- سورة األعراف، اآلية 21.
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.[1[ا َكُفوًرا ا َشاكًِرا ِإَومَّ بِيَل إِمَّ عىل ترجيح أحد الطرفني عىل اآلخر إِنَّا َهَدْيَناُه السَّ

لت طبيعتها، وأصبحت  إذاً، فقد تحوَّلت الروح إىل نفس نتيجة معصيتها لخالقها، فتبدَّ

مرآة للكون خبثه وطيبه، قابلة للرشِّ املوجود يف طبيعة املادَّة التي خلق الله منها اإلنسان 

للنفس  الطبيعة  القرآن هذه  بنيَّ  األصليَّة. وقد  للخي املوجود يف طبيعتها  وقابلة  والكون، 

وجلَّ  عزَّ  الله  قول  خالل  من  الكون،  متناقضات  بني  الحاصل  الجدل  لهذا  كانعكاس 

َماء َوَما  ْمِس َوُضَحاَها َوالَْقَمِر إَِذا تَلَها َوانلََّهارِ إَِذا َجلََّها َواللَّْيِل إَِذا َيْغَشاَها َوالسَّ َوالشَّ
.[2[لَْهَمَها ُفُجورََها َوَتْقَواَها

َ
ْرِض َوَما َطَحاَها َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها َفأ

َ
َبَناَها َوال

ث عنها القرآن لها ما يقابلها يف محاورة  ال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّ هذه الحالة التي تحدَّ

بعربتني  واإللهيَّة  اإلنسانيَّة  الروح  فشبَّه  أسطوريَّة  لغة  إىل  لجأ  أفالطون  أنَّ  إالَّ  فيدروس، 

يجرُّ كالًّ منهام حصانان ويقودهام سائسان، مع فارق جوهريٍّ هو أنَّ أحصنة الروح اإللهيَّة 

وقائدها متتاز بالنبل وذات أصل رشيف، بينام حصانا الروح اإلنسانيَّة أحدهام نبيل ورشيف 

واآلخر وضيع، وبالتايل فإنَّ عمل قائد العربة اإلنسانيَّة ال ميكن إالَّ أن يكون عمالً شاقَّاً، 

وإنَّ هذه العربة ستستقرُّ عىل األرض فاقدة جناحيها، واجدة بيتاً لها يتحرَّك بقوَّتها]3]. هذا 

التوازن بسبب  التي كانت تعيش ضمن عامل اآللهة قد فقدت قدرتها عىل  يعني أنَّ الروح 

نشوز أحد حصانيها وتحطُّم أحد جناحيها، وهذا يعني أنَّ الخطيئة التي أصابتها الروح ذات 

ث عنها القرآن، ستقابل يف النصِّ األفالطوينِّ بعدم قدرة الروح  ، والتي تحدَّ األصل اإللهيِّ

اإلنسانيَّة عىل التعايش يف مجتمع اآللهة، وجنوحها إىل األرض، إالَّ أنَّ أفالطون قد فرَّق 

ة التي تصدر  يف محاورة السيبادس بني ثالث قوى تحكم اإلنسان هي النفس والجسد والقوَّ

من اتَّحادهام، لكنَّه اعترب أنَّ هويَّة اإلنسان ككلٍّ وهويَّة النفس املوجودة فيه واحدة ال تفريق 

يف ما بينهام]4]، وهنا نجد أنَّ فيلسوفنا وقع يف تناقض بني ما ذكره يف فيدروس وبني ما ذكره 

ث يف فيدروس عن  يف السيبادس، فبينام وحَّد يف األخية بني النفس والجسد، نجده يتحدَّ

]1]- سورة اإلنسان، اآلية 3.

]2]- سورة الشمس، اآليات 1- 8. 

]3]- أفالطون: فيدروس، مصدر سابق، ص53. 

]4]- أفالطون: محاورة السيبادس األول، مصدر سابق، ص322–325.
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روح من دون جسد يتنازعها نزوعان متناقضان، فإذا كان اإلنسان نفساً بال جسد، فام معنى 

الحديث عن جنوح النفس يف فيدروس، وتصنُدق الروح يف طياموس؟

ّ
ْي ثالثًا: النفس ودورها يف املشاركة بني األصل الرويحِّ والمآل المادِّ

غنيٌّ عن القول أنَّ أفالطون تأثَّر يف تصوُّره لطبيعة النفس باملدرسة الفيثاغوريَّة والديانة 

رة]2]، تلك البحوث التي تدعو  األورفيَّة]1] التي انترشت يف عرصه، خصوصاً يف بحوثه املتأخِّ

إىل عقيدة تناسخ األرواح، وأنَّ النفوس كانت موجودة يف عامل إلهيٍّ قبل وجود األجسام، 

وكانت متمتِّعة بالسعادة القصوى مع اآللهة، وأثناء دورانها وقعت يف خطيئة فثَُقلت فهبطت 

]3]، وليك يتسنَّى لها العودة إىل عاملها اإللهيِّ كان عليها أن تتطهَّر يف  إىل العامل األريْضّ

ة، لتنجو وتصعد من جديد إىل العامل الذي أجربت عىل تركه من قبل،  رحلة بني أجساد عدَّ

فالنفس البرشيَّة خالدة وذلك ألنَّها بسيطة إلهيَّة، ولكونها خالدة، فإنَّها ال تفنى بفناء الجسد 

من جهة، وكذلك فإنَّها كانت موجودة قبل والدة الجسم الذي يحتضنها، وهي يف رحلتها 

العامل  وبني  والخلود،  البساطة  حيث  من  بينهام  شبه  لوجود  تعقلها  التي  املُثُل  عامل  بني 

أشكاالً  تأخذ  دورة  كلِّ  يف  النفس  وأنَّ  والصعود،  الهبوط  من  متتالية  دورات  يف  األريضِّ 

نس  الدَّ تتنقى من  السابقة، إىل أن  الحياة بحسب ظلمها أو عدلها يف حيواتها  دة من  متعدِّ

فتستطيع تجاوز أسباب الشقاء وتلتحق بعامل املُثُل واآللهة. فالنفس نقطة التقاء بني عاملني 

أحدهام فاٍن وهو عامل املادَّة، واآلخر خالد هو عامل املُثُل واملعاين الثابتة]4].

وميكننا القول أنَّ ما أوصل أفالطون إىل االستعانة بهذا املذهب األوريفِّ نظرته للنفس 

عىل أنَّها مؤلَّفة من جوهرين مختلفني هام الهويَّة والغييَّة، أي أنَّه أسبغ عليها طبيعة تشرتك 

ة الخاضعة للصيورة، وهكذا جعل  ة والحقائق املتغيِّ يف الحقائق الوجوديَّة األزليَّة الالَّمتغيِّ

دة، وأوكل إىل هذه النفس  النفس همزة وصل بني الثابت الالَّمتغيِّ وبني املادَّة غي املحدَّ

دوراً جوهريَّاً يربِّر حضورها يف الجسد أمام العقل.

]1]- هي ديانة تؤمن بأنَّ األرواح كانت تعيش يف عامل اآللهة يف دورات منتظمة، كام أنَّها تدين بتناسخ األرواح، وأن الكواكب 

هي عبارة عن آلهة تدور يف دورات منتظمة. 

]2]- دي اليس أوليي: علوم اليونان وسبل انتقالها إىل العرب، مرجع سابق، ص26.

السفليَّة، وفرس مطيع يستجيب  النفس  أهواء  يقودها فرس جموح يعرب عن  بعربة  العاملني  ]3]- وقد عربَّ أفالطون عن هذين 

ملتطلِّبات النفس الراقية واألخالقيَّة. أنظر محاورة فيدروس، املحاورات الكاملة، مصدر سابق، ص57.

]4]- حول مسألة التناسخ، أنظر أفالطون: الجمهوريَّة: الكتاب العارش، مصدر سابق، ص460–484.
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، ومل يرفدنا بأيِّ إجابة حوله، بينام نجد إجابة  إذاً، وضعنا أفالطون أمام إشكال جوهريٍّ

شافية يف منطوق القرآن الكريم، فعندما وقع آدم بالخطيئة ومخالفته ألمر ربِّه طرأ عىل روح 

بنوره وظلمته ومبادِّيته  الوجود  تناقضات  افة تعكس كلَّ  ات حوَّلتها إىل نفس شفَّ تغيُّ الله 

وروحانيَّته، هي طبيعة غي متشكِّلة، وذلك أنَّ اإلنسان سيشكِّل نفسه وفق قدرته عىل االختيار 

يته التي منحه الله إيَّاها. صحيح أنَّ الروح التي وهبها الله آلدم كانت مزوَّدة بكلِّ أنواع  وحرِّ

املعرفة »وعلَّم آدم األسامء كلها«، إالَّ أنَّ آدم سينتقل إىل مرحلة أخرى تنعدم فيها كلُّ أشكال 

ة عىل النفس  املعرفة، ويبقى عىل معرفة واحدة هي التوحيد. هذه املعرفة التي ستكون حجَّ

انه  يف حال انحرافها، فقد قال الرسول الكريم يولد اإلنسان عىل الفطرة فأبواه يهوِّدانه أو ينرصِّ

أو ميجِّسانه، والفطرة هي اإلسالم، واإلسالم هو التوحيد. وبهذا املعنى، ستبقي النفس عىل 

أزليَّتها وقدرتها عىل التعامل مع الروحانيَّات رشط تعاليها وارتقائها يف هذا العامل، ولكنَّها 

أيضاً قد تنغمس يف عامل املادَّة فتفقد هذه القدرة، إالَّ أنَّها سرتتهن بأفعالها يف العامل اآلخر، 

بان الذي يدير سفينة البدن  فالنفس هي الجوهر الذي تُنَسب إليه كلُّ أفعال البدن، فهي الرُّ

 .[1[ُكُّ َنْفٍس بَِما َكَسَبْت رَهِيَنٌة يف النصِّ القرآين، يقول تعاىل

ة املعرفة رابعًا: دور النفس يف عمليَّ
اً للنفس البرشيَّة يف تلقِّي املعرفة عن هذا العامل، وقد بنيَّ  يعرض القرآن الكريم دوراً هامَّ

، بينام النفُس  النصُّ املتعايل أنَّ الروح كانت أكرث قابليَّة للتعلُّم لتعلُّقها بعامل األمر اإللهيِّ

جسده،  متأل  الروح  كانت  حينام  كلَّها  األسامء  ربُّه  علَّمه  فآدم  الحفظ،  يف  أضعف  كانت 

الكون]2]،  مبتناقضات  لتعلُّقه  الحافظة  قوَّته  قلَّت  نفس  إىل  الجسد  يف  ما  تحوَّل  وعندما 

للداللة عىل أنَّ الوحي مل ينقطع بني عامل الالَّهوت وعامل النَّاسوت، وصحيح أنَّ محمداً 

صىلَّ الله عليه وسلَّم هو آخر األنبياء إالَّ أنَّ اإللهامات اإللهية ما زالت مستمرة ال تنقطع، 

وهي متعلقة بالروح املودعة بعباد الله املخلصني ال النفس املودعة يف كل البرش. 

إن قدرة النفس عىل فهم متطلبات الروح والجسد، وقدرتها عىل االكتشاف بواسطة قوى 

]1]- سورة املّدثر، اآلية 38.

]2]- سورة النحل، اآلية 2، نقاًل عن محمد أبو القاسم حاج حمد: جدليَّة الغيب واإلنسان والطبيعة العامليَّة اإلسالميَّة الثانية، 

مرجع سابق، ص82.
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ات املعرفيَّة )عقل - تأمُّل، حواسُّ تجربة(، ومن ثمَّ استخالص النتائج العقليَّة املرتتِّبة  الذَّ

عىل الحوادث، وهذا سيعني أنَّ قدرة النفس عىل التعلُّم  ستغيِّ يف ماهيَّتها، وذلك بحسب 

ة بكلِّ ذات، وهذا سيجعل  اختياراتها التي ستنبني عىل ظروف تاريخيَّة اجتامعيَّة نفسيَّة خاصَّ

عن  فرديَّة  املسؤوليَّة  وستصبح  األخرى،  عن  مختلفًة  نفس  لكلِّ  املستقبليَّة  االختيارات 

هذه االختيارات ألنَّها قامئة عىل قدرة فهم أودعها الله يف طبيعة النفس، هي العقل ذاته، 

نة بالروح األوىل التي أودعها يف اإلنسان األول، والذي استحقَّ من خاللها أن يكون  املتضمَّ

خليفة لله، وقادراً عىل حفظ كلامته. وال ريب يف أنَّه ستنجم عن هذه املسؤوليَّة إمكانيَّة 

الواحدة املودعة يف أجساد  النفس  الجزاء والعقاب، ونتيجة هذه االختيارات سيتولَّد عن 

البرش العديد من األنفس املختلفة يف صفاتها وأفعالها، وبالتايل يف مآالتها.

ا أفالطون فقد رفض أن يكون التعلُّم مصدراً من مصادر تزويد اإلنسان باملعرفة، ذلك  أمَّ

دة »ورأت كلَّ األشياء  أنَّ الروح الخالدة قد عايشت أكرث من حياة واحدة عرب والدات متعدِّ

، ستكون قادرة يك تستدعي من  التي توجد، سواء أكانت يف هذا العامل أم يف العامل السفيلِّ

الذاكرة كلَّ ذلك الذي عرفته عن الفضيلة]1]«. فاملعرفة تذكُّر وليست تعليمُت وتلقيناً]2]، فإذا 

ما رأيت شيئاً ما أو أدركت عالقة ما، تتذكَّر أنَّ هذه املعرفة كنت قد أدركتها يف املايض قبل 

نا يف تجربتنا ندعوها تعلُّامً  الوالدة يف عامل سابق أن عاينته الروح، وعندما نستعيدها بحواسِّ

ل أفالطون يف نهاية محاورة مينون إىل أنَّ الفضائل -إضافة إىل  مع أنَّها محض تذكُّر. ويتوصَّ

املعارف- ومع أنَّها خي وتهدي إىل القول والعمل النافعني، ال ميكن تعلُّمها، وبالتايل فهي 

الله لبعض األنفس من دون غيها]3]، وهذا يعني  ليست معرفة إنا مقدرة طبيعيَّة مينحها 

تعلُّق النفس بذكريات مفروضة عليها من حياة سابقة سيجعل هذه الحياة تعيش ضمن تاريخ 

 . ه نيتشه بالعود األبديِّ متكرِّر، وهو التاريخ الذي سامَّ

مينون عندما منح  أفالطون يف محاورة  إليه  ل  ما توصَّ تتعارض مع  الجربيَّة  أن هذه  إالَّ 

]1]- أفالطون: مينون، املحاورات الكاملة، املجلَّد الثالث، ترجمة: شوقي داود متراز، األهليَّة للنرش والتوزيع: بيوت، 1994، 

ص215.

]2]- أفالطون: مينون،  املحاورات الكاملة، مصدر سابق، ص216–221.

]3]- أفالطون: مينون، املصدر نفس، ص240–247.
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ل إىل هذه النتيجة بشكل منطقيٍّ  النفس البرشيَّة نوعاً من الحريَّة يف اختيار حياتها، وقد توصَّ

يف قياس ميكن صياغته عىل النحو التايل]1]:  

مة األوىل: كلُّ نفس كليَّة هي جوهر، فال توجد فيها روح أكرث من األخرى.  املقدِّ

يراً بذاته بل مبا يحمل عليه من أفعال.  اً أو رشِّ املقدمة الثانية: كلُّ جوهر ال يكون خيِّ

يرة بذاتها، بل هي كذلك بقوة العقل أو الهوى،  ة أو رشِّ النتيجة: إذاً، النفس ليست خيِّ

ا األعامل الوضيعة أو النبيلة، فهي منفعلة. فتقبل نتيجة اختيارها إمَّ

هذه النتيجة يؤيِّدها ما كتبه أفالطون يف »أسطورة الكهف« حول النفس البرشيَّة املزوَّدة 

باألدوات التي تتعرَّف من خاللها عىل العامل املحيط بها، وبحسب هذه األدوات تختلف 

لقواهم  سيتهنون  الناس-  أغلب  -وهم  بالحواسِّ  مزوَّدة  نفوسهم  كانت  فمن  املعارف، 

ا أولئك الذين ُزوِّدت  يَّة  »وستكون الحقيقة حرفيَّاً ال يشء سوى الظالل والصور]2]«. أمَّ الحسِّ

، وبالتايل  نفوسهم  بأدوات عقليَّة -وهم الفالسفة- فإنَّهم سيصلون إىل معرفة العامل الحقيقيِّ

ال ميكن للنفس البرشيَّة أن تتجاوز حدود األدوات املجهَّزة بها، فال تتطلَّع إىل معرفة األشياء 

يف ذاتها التي ال تستطيع الوصول إليها إالَّ عن طريق العقل، فالنفس إذا »أُعِتقْت من تلك 

رأت  قد  تكون  فيها  عينها  العقليَّة  امللَكة  فإن  املضادِّ،  االتِّجاه  يف  واستدارت  املعوقات 

الحقيقيَّ بحذق]3]«، وهؤالء هم الذين يجب أن يسيطروا عىل مراكز القرار يف الجمهوريَّة 

، ذلك أنَّ هدفه »أن  األفالطونيَّة، فالعقل هو أداة النفس يف اكتشاف الحقيقة خالفاً للحواسِّ

يني الشواش]4]«.

ة خامسًا: انقسام النفس البشريَّ
باملرأة سواًء كان  اً  النفس فإنَّنا ال نجد خطاباً خاصَّ تتبَّعنا الخطاب القرآينَّ حول  إذا ما 

ُكْم ِمْن َنْفٍس 
َ
نَْشأ

َ
ِي أ خطاب تكليف أم تعنيف، فدامئاً يأيت النداء لنفس واحدة، َوُهَو الَّ

الكاملة،  أنظر: أفالطون: فيدون، املحاورات  إالَّ أن صياغته املنطقيَّة كانت من عندنا.  ]1]- فحوى االستدالل من أفالطون، 

املجلَّد الثالث، ترجمة: شوقي داود متراز، األهليَّة للنرش والتوزيع: بيوت، 1994، ص421.

]2]- أفالطون: الجمهوريَّة، الكتاب السابع، مصدر سابق، ص320.

]3]- أفالطون: الجمهوريَّة، الكتاب السابع، مصدر سابق، ص325.

]4]- أفالطون: املصدر نفسه، ص334. 
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ا اآليات التي يخاطب  لَْنا اْليَاِت لَِقْوٍم َيْفَقُهوَن]1]. أمَّ َواِحَدةٍ َفُمْسَتَقرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع قَْد َفصَّ
دات  داً مبحدَّ فيها القرآن الكريم املرأة بشكل خاص، كقوله: »يا نساء النبي«، فإنَّه يكون محدَّ

ون عموماً يف تفسي اآليات  تاريخيَّة واجتامعيَّة، وال يشمل كلَّ النساء. وقد ذهب املفرسِّ

املتعلِّقة بتفضيل الرجل عىل األنثى]2]، إنا هو تفضيل تكليف ال ترشيف، كام أنَّ الذكورة 

. ، بينام الرجولة مفهوم أخالقْيّ د بصفات بنيويَّة يف الكائن الحيِّ مفهوم بيولوجيٌّ يحدَّ

فقد  الرجولة،  ليس كلُّ ذكر يحمل صفات  أنَّه  القول  تدفعنا إىل  التفريق ذاك  أهميَّة  إنَّ 

معنى  تحمل  والقوامة  بيته،  قوَّاماً يف  ليس  ولكنه  ذكراً  يكون  وقد  ولكنَّه طفل،  ذكراً  يكون 

كانت  فإذا  املعنى،  وبهذا  واالقتصاديَّة.  االجتامعيَّة  ت  امللامَّ والقيادة يف  املادِّيِّ  الرصف 

املرأة عاملة ومشاركة يف اإلنفاق االقتصاديِّ عىل البيت، وتحمل يف جيناتها صفة القيادة، 

فإنَّها تحمل صفة الرجولة بقدر ما يتخىلَّ عنها زوجها، وهذا ما يجعلنا نطلق عليها أنَّها أنثى 

رجل. ويف هذا الحمل ليس مثَّة تناقض منطقيٌّ كالعبارة التي تقول إنَّها أنثى ذكر، فاألنثى 

والذكر متناقضان بيولوجيَّاً، بينام األنثى والرجل ال يدخالن يف عالقة تناقض.

الناحية  من  األنثى  الذكر عىل  فيه  ُميِّز  عبوديٍّ  عرٍص  إىل  ينتمي  كان  فقد  أفالطون،  ا  أمَّ

النفسيَّة والبيولوجيَّة، وقد حمل الخطاب األفالطوينُّ املتعلِّق بنفس املرأة مستويني: 

سة األرسة داعياً إىل مساواة املرأة بالرجل يف  محاورة الجمهوريَّة: حاول فيها إلغاء مؤسَّ

الواجبات والحقوق من دون ترك أيِّ هامش من الخصوصيَّة عىل لها املستوى البيولوجيِّ 

، فهي تتدرَّب عارية مع الرجل من دون أيِّ شعور بالخجل، إالَّ أنَّها مع ذلك يف  أو النفيسِّ

مرتبة أقلَّ من الرجل يساويها أحياناً بالحيوان من حيث الوضاعة. 

إىل  املرأة  فتعود  امللكيَّة،  ونظام  األرسة  سة  مؤسَّ عودة  رضورة  وجد  القوانني:  محاورة 

تهتمُّ  فالزوجة  املجتمع.  لفساد  الرئييسَّ  السبب  تغدو  وهنا  منزل،  وربَّة  كزوجة  وظيفتها 

إىل  يرقى  ال  املرأة  فعل  أنَّ  ويرى  الفساد.  إىل  وابنها  زوجها  وتدفع  األنانيَّة،  مبصالحها 

]1]- سورة األنعام، اآلية 98.

]2]- نشي إىل اآليتني الكرميتني: األوىل يف سورة النساء، اآلية  34... الرَِّجاُل قَوَّاُموَن َعىَل النَِّساِء، الثانية يف سورة البقرة، 

.لِلرَِّجاِل َعلَيِْهنَّ َدرََجٌة َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم ... 228 اآلية
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فعل الرجل، فقد كتب يف القوانني متمنِّياً أن يتحقَّق حلمه يف إيجاد جامعة تعيش قوانينه 

قها وفيها »كلُّ يشء مشاع بني األصدقاء سواٌء كان  أن يحقِّ أراد  التي  الفاضلة  وجمهوريَّته 

ذلك اليشء نساًء أم أطفاالً أو ملكيَّة]1]«.

للنفس إحداهام تختصُّ باملرأة،  أنَّ أفالطون نظر إىل وجود طبيعتني  م  يتَّضح مامَّ تقدَّ

وهي غي قادرة عىل مجاراة طبيعة النفس عند الرجل، لذلك مل يكن مستنكراً عىل أفالطون 

لة ألن تكون موضوعاً لحبِّ الرجل، ودعا إىل الصداقة بني الرجل  أن يعترب أنَّ املرأة غي مؤهَّ

. وما  ا العالقة بني الرجل واملرأة فيجب أن تقترص عىل استمرار الجنس البرشيِّ والرجل، أمَّ

ثانية  يؤكد عىل دونيَّة نفس املرأة ما ذكره يف طياموس من أنَّ نفس الرجل الرشيرة، تولد 

، وهكذا فالنفوس يتحول بعضهم إىل  نفس امرأة، ومن ثم تغدو طياً إذا أرصَّت عىل الرشِّ

بعض بحسب ما يكسبون من العقل أو يخرسون]2].

بل  فحسب،  وذكوريَّة  أنثويَّة  طبيعة  إىل  طبيعتها  حيث  من  النفس  افالطون  يشطر  مل 

مت النفوس  ث أيضاً عن حالة رصاع يجري داخل النفس الواحدة بني ثالث قوى قسَّ تحدَّ

البرشيَّة إىل ثالثة أنواع من األنفس]3]: هي النفس الشهويَّة والتي ستتحكَّم بها شهوات البطن 

والفرج، والنفس الغضبيَّة ومركزها الصدر التي ستكون محركة لترصُّفات الجنود ويحرَّم عىل 

هؤالء الحكم واملُلكيَّة، والنفس العاقلة وعليها أن تحكم بني الناس، ويحرَّم عليها الشهوة 

واملُلكيَّة التي ستكون متاحة ألصحاب األنفس الشهوية فقط، وقد كان أفالطون صارماً يف 

أن ابن العامل والفالح املتحكمة به قوة الشهوة ينتج أبناء لهم النفس ذاتها، وأبناء الجنود لن 

ث  ث القرآن تحدَّ يكونوا إالَّ جنوداً، مام يفقد اإلنسان القدرة عىل تحديد مصيه، بينام يتحدَّ

عن أنواع عديدة من األنفس يصنعها اإلنسان من خالل قدرته عىل صناعة الحدث اإلنساينِّ 

، ومن  ومسؤوليَّته عنه، كام بنيَّ القرآن إمكانيَّة االنتقال من نوع إىل آخر نتيجة الفعل البرشيِّ

هذه األنفس:

]1]- إمام عبد الفتاح إمام: أفالطون واملرأة، مكتبة مدبويل: القاهرة، طبعة ثانية، 1996، ص82–83.

سة هنداوي: القاهرة، 2014، ص105. ]2]- يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانيَّة، مؤسَّ

]3]- األب جيمس فينيكان اليسوعي: أفالطون: سيته، آثاره ومذهبه الفلسفي، دار املرشق: بيوت، ط 1، 1991، ص63–68.
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ْقِسُم 
ُ
أ َوَل  الكريم  القرآن  من  ودليلها  اإلنساينَّ،  الضمي  متثِّل  التي  اللَّوَّامة:  النفس 

.[1[بِانلَّْفِس اللَّوَّاَمِة
.[2[لَْهَمَها ُفُجورََها َوَتْقَواَها

َ
 النفس امللَهمة: ودليلها َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها َفأ

.[3[يَُّتَها انلَّْفُس الُْمْطَمئِنَُّة
َ
النفس املطمئنِّة: ودليلها يَا أ

.[4[ارِْجِع إَِلٰ َرّبِِك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة :النفس الراضية واملَرضيَّة

َبّرُِئ َنْفِس 
ُ
ارة بالسوء: وهي النفس التي تحضُّ عىل ارتكاب املعايص َوَما أ النفس األمَّ

.[5[وءِ إِلَّ َما رَِحَم َرّبِ إِنَّ َرّبِ َغُفوٌر رَِحيٌم اَرٌة بِالسُّ مَّ
َ
إِنَّ انلَّْفَس َل

ة سادسًا: مصري النفس البشريَّ
أكَّد النصُّ القرآينُّ عىل خلود النفس وبعثها يوم القيامة لتحاسب عىل ما فرَّطت به، وقد 

تسعة وعرشون موضعاً يف  منها  مرة،  وتسعني  مائتني  الكريم  القرآن  املعنى يف  هذا  تكرَّر 

سورة البقرة]6]، فالنفس ستُجزى مبا كسبت حتى ولو كان مبثقال ذرَّة من خردل، قال تعاىل: 

العمل  يََرُه]7]، وبحسب  ا  َشًّ ةٍ  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َوَمن  يََرُه  َخرْيًا  ةٍ  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َفَمن 
السموات واألرض  املقام يف جنَّة عرُضها  املعاملة وطيب  الجزاء، يجد من حسن  يكون 

ت للمتَّقني، فيها ما ال عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش، وستعيش  أُعدَّ

النفس يف هذه الجنَّة حياة خالدة، أي أنَّها ستتحوَّل إىل روح كام كانت، وتعيش يف الجنَّة 

هاوية، سيجد  ه  فأمُّ موازينه  من خفَّت  ا  أمَّ الخطيئة.  لوَّثتها  أن  بعد  سابقاً  منها  التي طردت 

أصنافاً من العذاب تعادل ما اقرتفت يداه من آثام، بينام النفس املذنبة يف حياتها الدنيا، فهي 

]1]- سورة القيامة، اآلية 2.

]2]- سورة الشمس، اآليتان 7–8.

]3]- سورة الفجر، اآلية 27.

]4]- سورة الفجر، اآلية 28.

]5]- سورة يوسف، اآلية 53.

]6]- أنظر يف سورة البقرة، عىل سبيل املثال ال الحرص، اآليات التالية: آية رقم 7، 10، 24، 25، 28، 36، 46، 56، 85، 94، 

 .275 ،264 ،232 ،228 ،221 ،217 ،212  ،200 ،177 ،175 ،166 ،165 ،162 ،141 ،126 ،123 ،119 ،111 ،96

]7]- سورة الزلزلة، اآليتان 8-7.
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ستعاين عذاب الهون يف ناٍر ستمكث فيها بحسب نوع خطيئتها، وتقصيها يف حقِّ نفسها، 

وتجرُّؤها عىل الله وعباده، وهؤالء ممن خفَّت موازينهم، ومل يستطيعوا االرتقاء بنفوسهم 

إىل مصاف األرواح الطاهرة.

لقد آمن أفالطون -خالفاً أرسطو- بخلود النفس بعد املوت، والبعث والنُّشور لألرواح، 

]1]، وأنَّ  فاألضداد تتوالد بعضها من بعضها فيولد من الحيِّ امليِّت، ويولد من امليِّت الحّيْ

هذه النفس ستعود إىل طبيعتها األوىل النقيَّة عىل شكل روح يف عامل اآللهة، إالَّ أنَّ النفوس 

ة، لذلك، فإنَّ املدنَّس منها بفعل الخطيئة يجب أن ميرَّ مبرحلة تطهي عرب  ليست كلُّها خيِّ

ة من قبل بيسيفون]2] لتعود إىل نقائها األول. ويف هذا السياق يقول أفالطون:  والدات عدَّ

سواء  توجد،  التي  األشياء  كلَّ  ورأت  عديدة،  مرَّات  ُولِدت  وقد  خالدة  كونها  إذن  »الروح 

، ستكون قادرة عىل أن تستدعي إىل الذاكرة كلَّ  أكانت يف هذا العامل أم يف العامل السفيلِّ

ذلك الذي عرفته عن الفضيلة]3]«. فالنفس ال يعرتيها املوت وإنَّا هي يف رحلة مستمرَّة، 

وبهذا املعنى، سوف تلقى بعد موت الجسد أحد املصيين:

الخلود مع عامل اآللهة: وهو مصي النفس النقيَّة التي ترجع إىل عامل اآللهة من دون أيِّ 

صعوبة. وقد رصَّح سقراط بأنَّ مبعث أمله وفرحه بعدما ُحِكم عليه باملوت، هو انتقال روحه 

الطبقة،  الفالسفة هم من هذه  أنَّ  ويعلِّمنا سقراط  األزيلِّ.  البقاء  الفناء إىل عامل  من عامل 

ة أرواحهم وعقولهم، وذلك من خالل الزهد  وا يف حياتهم الدنيويَّة إالَّ مبلذَّ ألنَّهم مل يهتمُّ

ات الجسد والتعلُّق باملعرفة العقليَّة. فـ »الفيلسوف الحقيقيُّ ينهمك عىل الدوام يف  مبلذَّ

مامرسة املوت، ولهذا السبب يكون املوت أقلَّ رهبة من كلِّ الرجال... وإذا رغبوا وأرادوا 

روا  أن يكونوا وحيدين مع الروح فكم سيكونون متناقضني مع أنفسهم إذا ما ارتعدوا وتذمَّ

]1]-  أفالطون: املحاورات الكاملة، فيدون، املجلَّد الثالث، ص384.

]2]- هي بنت دمييتي إلهة األرض - الطبيعة وزوجته زيوس، وقع هاديس إله العامل السفيلِّ يف حبِّها، وقرَّر أن يخطفها بعدما 

ها  اً يف األرض. حزنت أمُّ أخرب أخاه زيوس، فجاء بعربة وخطفها من بني أقرانها وهي تلعب معهم وتقطف الزهر، بعدما أحدث شقَّ

كثياً وقرَّرت ترك جبال األوملب احتجاجاً عىل زوجها الذي مل ينقذ ابنته، فأجدبت األرض. بعث زيوس اإلله هرمس ليعيدها 

ها سوى أربعة أشهر،  . رفض هاديس أن يعيد زوجته إىل أمِّ ها فوجدها متزوجة من هاديس بعدما عينها إلهة للعامل السفيلِّ إىل أمِّ

ان الذي سيجربها عىل الوفاء بوعدها. وقد ارتبطت أسطورة بييفسون مبواسم الربيع املتعلِّق بصعودها،  وقد أطعمها حبَّ الرمَّ

والشتاء املتعلِّق بعودتها إىل زوجها. ومن أهمِّ األمور املوكلة إليها قيادة الرجال يف العامل السفيلِّ بحسب أعاملهم.

]3]- أفالطون: املحاورات الكاملة، مينون، مصدر سابق، ص215.



315 النفس اإلنسانيَّة وخطيئتها األولى

عندما تلبى هذه الرَّغبة]1]«. لذلك يوصينا أفالطون بتطهي النفس حتى يكون املوت مكافأة 

لها، وتنتقل من حياة النقص إىل حياة الكامل. 

العذاب: وهو مصي النفس املذنبة امللوَّثة بالخطيئة، والتي كانت دامئاً رفيقة وخادمة 

املأكل  يف  دة  املتجسِّ املادِّيَّة  األشكال  يف  املوجودة  بالحقيقة  إالَّ  تؤمن  وال  للجسد، 

ألنَّها   ، وفلسفيٌّ عقيلٌّ  هو  ما  كلِّ  مع  عداٍء  عىل  ستقف  النفس  هذه  والشهوة.  واملرشب 

مقيَّدة وواهنة العزمية، ومسحوبة تحتياً إىل العامل املريئِّ، ألنَّها تخاف من الالَّمنظور ومن 

العامل اآلخر، ويف عاملها املنظور هذا تجوس خلسًة حول األجداث واملدافن]2]. ولعلَّ 

ً عقليَّاً يستطيع من خالله رسم طريق الحياة املستقبليَّة  أفالطون يجد يف عقيدة التقمُّص حالَّ

لهذه األنفس، فالنفس املتعلِّقة بشهوات لن تستطيع العيش يف العامل الروحيِّ وستحصد 

ما زرعت يف حياتها الدنيا، فـ »الرجال الذين سعوا وراء الرشاهة والخالعة واإلدمان عىل 

من  وحيوانات  حمي  إىل  سيتحوَّلون  تفاديها  أو  لتجنُّبها  نيَّة  أيَّة  عندهم  يكن  ومل  الخمر، 

هذه النوع، ومن اختاروا الظلم سيتحوَّلون إىل ذئاب وصقور]3]«. فالذين »استغرقوا يف متع 

الجسد فإنَّ أرواحهم تتعلَّق يف أجسادهم، و.. ال تتطهَّر عند املوت، فهي تهبط يف جسد 

.»[4[ آخر حيث تنبت وتنمو، ولهذا السبب فهي ال متلك أيَّ جزء من املشاركة باإللهّيْ

ر املرض الجسد]5]، مامَّ  تجدر اإلشارة إىل أنَّ النفس عند أفالطون يتلفها الظلم كام يدمِّ

الفضائل  الحرمات ومارست  تنتهك  التي مل  النفس  قتل طبيعتها األصليَّة، لكنَّ  يؤدِّي إىل 

نظر  وجهة  من  الفالسفة  سينالها  مرتبة  وهذه  بالله]6]،  وشبيهة  خالدة  األبد  إىل  ستبقى 

أفالطونيَّة]7]، بينام القرآن الكريم يؤكِّد أنَّ املرتبة األعىل هي ألنبيائه وأوليائه.

ث عنه أفالطون وعن الجوائز التي ستمنح  إنَّ اليوم اآلخر كيوم حرش للحساب سيتحدَّ

]1]- أفالطون: املصدر نفسه، ص377–378.

]2]- أفالطون: املصدر نفسه، ص401.

]3]- أفالطون: فيدون، املحاورات الكاملة، مصدر سابق،  ص402.

]4]- أفالطون: فيدون، املحاورات الكاملة، مصدر سابق، ص405.

]5]- أفالطون: الجمهوريَّة، الكتاب العارش، املحاورات الكاملة، مصدر سابق، ص468.

]6]- أفالطون: املصدر نفسه، ص473-471.

]7]- أفالطون: فيدون، ص416.
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حرش  هو  عنده  الحرش  لكن  يرة]1]،  الرشِّ النفس  ستلقاه  الذي  العقاب  وعن  الطيِّبة،  للنفس 

للنفوس من دون األجساد، بينام النصُّ القرآينُّ يحدثنا عن عذاب الجسد والنفس قَاَل َرّبِ 

ْنَطَقَنا 
َ
ُلوِدهِْم لَِم َشِهْدُتْم َعلَْيَنا قَالُوا أ ْعَمٰ َوقَْد ُكْنُت بَِصريًا ،[2[َوقَالُوا ِلُ

َ
تَِن أ لَِم َحَشْ

ث القرآن عن صنفني  ث كام تحدَّ ٍء...]3]. كام أنَّ أفالطون سيتحدَّ ْنَطَق ُكَّ َشْ
َ
ِي أ ُ الَّ اللَّ

من العذاب]4]:

وستحملهم  آتشيون،  نهر  يف  إنَّهم  العذاب:  يف  نفوسهم  تخلد  لن  الذين  بون  املعذَّ   

لهم  الصانع  يغفر  ثمَّ  السيِّئة  أعاملهم  من  ويطهَّرون  يسكنون  وهناك  البحية،  إىل  القوارب 

ث  ويتحدَّ ة،،  الخيِّ أعاملهم  عىل  الجوائز  يتسلَّمون  ثمَّ  ومن  عذابهم،  قسط  ينالوا  أن  بعد 

عن صنف ينال عذاباً يف النار عىل رشور ندموا عليها، أولئك يقضون يف العذاب سنة ثمَّ 

يخرجون من النار.

2- املخلَّدون يف النار: هؤالء الذين ال ميكن العفو عنهم بسبب ِعظَم جرامئهم فسيُقذف 

بهم إىل الجحيم يف حياة مؤبَّدة.

سابعًا: الغاية من خلق النفس
لقد اختاَر الصانع يف طياموس عند أفالطون مخلوقاً عاقالً ألنَّه األجمل، وبالتايل فوجود 

اإلنسان ناتٌج من رغبة الخالق - الصانع يف أن يخلق شيئاً عىل مثاله، فال ميكن »ملخلوق 

غي عاقل أن يكون أجمل وأعدل من املخلوق العاقل. وال يستطيع العقل أن يكون موجوداً 

يف أيِّ يشء خال من الروح، ولهذا السبب، فإن الخالق جلَّ جالله وضع العقل يف الروح، 

ووضع الروح يف الجسم]5]«. وبهذا، فإنَّ أجلَّ وأتمَّ يشء أودعه الله يف اإلنسان هو عقله، 

وهو كامن يف الروح، ومن ثمَّ تأيت الروح املستوَدعة يف الجسد، مامَّ يعني أن صنع النفس 

البرشيَّة ناتجة من رغبة الله يف صنع عامل عىل مثاله، فالله خي مطلق لذلك أراد أن يصنع 

]1]- أنظر عىل سبيل املثال، الجمهوريَّة، الكتاب العارش، املحاورات الكاملة، مصدر سابق، ص474. 

]2]- سورة طه، اآلية 125.

]3]- سورة فصلت، اآلية 21.

]4]- الجمهوريَّة، الكتاب العارش، ص450.

]5]- أفالطون: طياموس، املجلَّد الخامس، تحقيق: متراز، ص383.
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العامل عىل مثاله »وأن تكون كلُّ األشياء شبيهة به عىل قدر استطاعتها]1]«. إالَّ أنَّ أفالطون يف 

موضع آخر من املحاورة ذاتها وجد أنَّ الرغبة يف السعادة كانت وراء خلق الصانع للنفس 

البرشيَّة »وبعد كلِّ هذا الجهد من قبل اآللهة رأى الخالق كائن يتحرَّك ابتهج الخالق]2]«.

إنَّه خليفة  إرادته املتعالية،  مبنيَّاً عىل  إلهيَّاً  القرآينِّ فكان اإلنسان مرشوعاً  النصِّ  أمَّ يف 

ى بها بقيَّة خلقه، لذلك أمرهم أن يقعوا له ساجدين، هذا املخلوق املكلَّف  الله الذي تحدَّ

أن   ، الذرِّ مرحلة  يف  وهو  املخلوق،  هذا  تعهَّد  بعدما  األرض،  عىل  التوحيد  كلمة  بإعالء 

يحمل األمانة التي رفضت السموات واألرض والجبال أن تكون مسؤولة عنها. والنفس هي 

ي عندما أعطاها الله الحريَّة يف اختيار الفعل، وجعلها مسؤولة  املخوَّلة بقبول هذا التحدِّ

، والينبوع الذي  عنه يف يوم الحساب، كلُّ ذلك جعل منها  بيت القصيد يف املرشوع اإللهيِّ

ر منه مقاصد الخلق. ستتفجَّ

]1]- أفالطون: طياموس، املصدر نفسه، ص382.

]2]- أفالطون: طياموس، املصدر نفسه، ص386.
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خاتمة
بعدما خضنا غامر البحث يف مسألة النفس بني النصِّ القرآينِّ والرؤية األفالطونيَّة، تبنيَّ 

لنا اآليت:

بينام جاءت اآليات القرآنيَّة مبيِّنة لحقيقة الخلق وغي متعارضة يشدُّ بعضها أزر بعض، 

 ، جاء القول األفالطوينُّ حول الخلق مرتدِّداً، عىل نحو ترجيحيٍّ محتمل ال تقريريٍّ رضوريٍّ

ويف ذلك دليل عىل صدق التحذير القرآينِّ حول تناول هذه املسائل امليتافيزيقيَّة التي ال 

ْرِض َوَل َخلَْق 
َ
َماَواِت َواْل ْشَهْدُتُهْم َخلَْق السَّ

َ
دليل تجريبي عليها، فقد قال الله تعاىل: َما أ

لفحوى هذا املحظور  كانط  توصل  وقد   ،[1[َعُضًدا الُْمِضّلنَِي  ُمتَِّخَذ  ُكْنُت  َوَما  ْنُفِسِهْم 
َ
أ

القرآين عندما أعلن أن هذه املسائل هي موضوعات لإلميان وليس ميدان بحث فلسفي]2].

لقد تأمَّل أفالطون يف عمليَة الخلق فوجده خلقاً منتظامً ال ميكن أن يصدر إالَّ عن خبي 

الذي  هو  األفالطوينَّ  الوصف  هذا  ولعلَّ  نظامه]3].  عىل  للحفاظ  بعنايته  الكون  هذا  يكأل 

تسلَّل إىل فلسفة ديكارت يف أدلَّته حول وجود الله]4].

لو عقدنا مقارنة بني املقصد اإللهيِّ القرآينِّ يف خلق الروح والنفس مع املقصد اإللهيِّ 

، بينام  الذي أوضحه أفالطون لتبنيَّ لنا سموُّ املعنى التوحيديِّ يف القرآن الكريم لله عزَّ وجلَّ

جعل أفالطون للصانع رشكاء يف الخلق، ولتحقيق رغبة ما، تعاىل الله عن ذلك علوَّاً كثيًا.

عند مقارنة الوصف اإللهيِّ يف القرآن الكريم لطبيعة النفس باعتبارها قابلة ملتناقضات 

الكون من خي ورشٍّ يف سورة الشمس، وما تحمله تلك اآليات من بيان لغويٍّ وأبعاد فلسفيَّة 

تحايك الحقيقة، ومستَّلًة وثوقيتها من كون الخالق هو املتحِدث عن طبيعة ما خلق، وبني 

الوصف األفالطوينِّ -يف رشوع اآللهة بصياغة جسم فاٍن قابل للتأثيات واالنفعاالت الرشيرة 

]1]- سورة الكهف، اآلية 51. 

]2]- من املعلوم أنَّ كانط رفض أن تكون النفس والله ومجمل املوضوعات امليتافيزيقيَّة من القضايا التي تناقشها الفلسفة عن 

طريق العقل، بل هي موضوع لإلميان، أنظر: عامنوئيل كانط: نقد العقل املحض، ترجمة: موىس وهبة، مركز اإلناء القومي: 

بيوت، ص45–47. 

]3]- أفالطون: طياموس، مصدر سابق، ص413.

الحاج،  كامل  ترجمة:  األوىل،  الفلسفة  يف  ميتافيزيقيَّة   تأمُّالت  ديكارت:  أنظر:  ديكارت  عند  اإللهيَّة  القدرة  كليَّة  حول   -[4[

ل الثالث: يف أن الله موجود، املقطع 15. منشورات عويدات: بيوت - باريس، ط 4، 1988، التأمُّ
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ى عىل املالحم الوثنيَّة اليونانيَّة]1]،  - بلغة أسطوريَّة تتغذَّ قبوله للتعايل لعامل زيوس اإللهيِّ

مقتضيات  اإللهيِّ عن  النصِّ  الجدل عىل سموِّ  يقبل  يربهن مبا ال  شديداً  اختالفاً  لوجدنا 

الضورة االجتامعيَّة والتاريخيَّة املنتجة للنص األفالطوينِّ.

إن النفس البرشيَّة بجانبيها املرشق أو الجموح مسؤولة عن األفعال األخالقيَّة الفاضلة 

واألفعال املرذولة، مبا متتلكه من أدوات العقل والتجربة التي تستطيع مبوجبها أن تحكم 

يقابل  نار جهنَّم،  ا جنات ُخلد أو  إمَّ النفس مبا اقرتفت:  عىل األشياء، وسيكون جزاء هذه 

ذلك عامل املثل وجهنَّم عند أفالطون إالَّ أنَّ أفالطون أضاف مسألة التناسخ  وانتقال النفوس 

من عامل إىل عامل حتى تُنقَّى من الرذائل وتستطيع العيش يف عامل األرواح من جديد، وهذه 

عقائد استفادها من أتباع فيثاغوراس والديانة األورفيَّة، فكانت نقطة ضعف يف فلسفته حول 

النفس ومصدر خالف للنصِّ القرآينِّ. من هنا نستطيع القول أن ما خالف فيه أفالطون النصَّ 

القرآينَّ مل يكن استنتاجاً منطقيَّاً وجهداً فلسفيًّاً، بل كان نتيجة اتباعه لعقائد زائفة، فالعقل ال 

يخالف الوحي.

لقد وقع أفالطون يف تناقض خطي عندما أكَّد من جهة عىل أنَّ املعرفة تذكُّر، وبالتايل ال 

جديد تحت الشمس، ومن جهة أخرى أكَّد يف أسطورة الكهف عىل إمكانيَّة تحرُّر اإلنسان 

يَّة وإمكانيَّة الوصول إىل الحقيقة املطلقة. من أرس القوى الحسِّ

من نط  الوالدة  سابق عىل  عامل  النفس يف  بها  زوَّدت  التي  القبليَّة  املعارف  تكن  مل 

ما ذكره الفالسفة العقليُّون مقترصة عىل املقوالت القبليَّة التي تساعد اإلنسان عىل إدراك 

الواقع كمقولة املساواة والعليَّة واملكان والزمان، بل كانت املعرفة القبليَّة لديه هي مجموع 

القرآن  التذكُّر يف  اقُترص  بينام  تذكُّر فحسب،  التي سيتذكَّرها يف حياته، فاملعرفة  املعارف 

عىل مقولة التوحيد.

]1]- أفالطون: طياموس، املجلد الخامس، 450–462، وقد تحدث أفالطون يف الكتاب التاسع من الجمهورية عن الوحش 

التاسع،  الكتاب  الجمهورية،  انظر: أفالطون:  العقلية،  نزواته ورغباته املادية دون  بإشباع  اهتم االنسان  إذا  الكامن يف أعامقنا 

املحاورات الكاملة، املجلَّد األول، ترجمة: شوقي داود متراز، األهليَّة للنرش والتوزيع: بيوت، 1994، ص407.
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مغالطة يف جمهورّية أفالطون

ديفيد ساكس]1]

مقّدمة

االمتناع  إىل  ألفالطون  »الجمهورية«  كتاب  عن  كتاباتهم  يف  الحديثون  الكتّاب  مييل 

عن املناقشة التفصيليّة للحّجة حول العدالة والسعادة، وهي الحّجة الرئيسيّة لهذا العمل. 

العدالة  قليلٌة الستنتاجات أفالطون حول عالقة  تقييامٌت  العقود املاضية، كانت هناك  يف 

والسعادة، أي أّن الرجال العادلني أكرث سعادًة من الرجال الظاملني، وأنّه كلاّم كان الرجل 

للتحّقق بشكٍل  اليوم املحاوالت  أيًضا حتى  الّنادر  بؤًسا. ومن  أكرث  كلاّم كان  أكرث ظلاًم، 

نقديٍّ من الحّجة التي توّصل بها أفالطون إىل تلك االستنتاجات.

أّوًل: مفهوما العدالة
التفنيد«  »حوارات  أو   )aporetic( »تشكيكيّة«  سميت  التي  األخرى  الحوارات  مثل 

»سقراط«  بإقرار  األّول  الكتاب  يف  الجمهوريّة  تنتهي   ،)dialogues of refutation(

ال  فهو  العدالة،  هي  ما  يعرف  ال  وألنّه  يقول  أفالطون  جعله  حيث  بالجهل؛   )Socrates(

يستطيع أن يعرف ما إذا كانت هي فضيلة، وما إذا كان صاحبها سعيًدا أم ال. من املحتمل أن 

ترتك كلامت »سقراط« )Socrates( األخية يف الكتاب األّول انطباًعا -كام الحظ »ريتشارد 

 )Socrates( أّن »سقراط«  األّوليّة ككل-  الحوارات  روبنسون« )Richard Robinson( عن 

]1]- ديفيد ساكس – أستاذ الفلسفة يف جامعة هوبكرث – اململكة املتّحدة.

 .A Fallacyin in plato Republic :ـ العنوان األصيل للمقالة

ـ املصدر: The Philosophical Review، Vol. 72، العدد 2 )نيسان 1963(، ص158-141.

.http://www.jstor.org/stable/2183101 :ثابت URL ـ عنوان

ـ ترجمة: فؤاد حيدر أحمد.
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معرفتها  )x( ميكن  فرضيًّا  نسّميه  أمٍر مجهوٍل  نوٍع حول  أّي  من  توجد حقيقة  أنّه ال  يعتقد 

قبل أن نعرف ماهيّة )x(. ومع أّن »سقراط« )Socrates( -كام يالحظ روبنسون- مل يقل هذا 

مطلًقا يف الواقع، فإنّه أيًضا ال يضع أبًدا أّي حدود ألولويّة اإلجابة عىل أسئلة النموذج »ما 

تأكيداٍت  تتضّمن  هل  التفنيد؛  محاورات  عاّمة يف  مشكلة  هناك  لذلك،  ونتيجة  )x(؟«  هو 

معيّنة لعقيدة جاء بها أفالطون؟ وهكذا، ففي الكتاب األّول من الجمهوريّة، يديل »سقراط« 

)Socrates( بترصيحاٍت مختلفٍة حول العدالة. هل قصد باعرتافه الرصيح بجهله أن يشكِّك 

بهم جميًعا؟ من املؤكّد أنّه ال شّك يف أّن هناك اّدعاًء ضمنيًّا مراًرا وتكراًرا، وهو اّدعاء اعترُب 

حقة من كتاب الجمهوريّة، وهو موجود بفرضيّة مسبقة يف  أمرًا مفروًغا منه يف الكتب الالَّ

أو  يعيش حياًة عادلًة  أن  للمرء  ينبغي  إذا كان  ما  أعني  الجمهورية:  العاّمة لكتاب  الهيكليّة 

غي عادلٍة يتّم تقريره من خالل متييز أّي حياة هي أكرث سعادة. ولكن من أجل تقييم الحّجة 

الرئيسيّة لكتاب الجمهورية، ال غنى عن إدراك أّن هذا االّدعاء ال ميكن فهمه بالطريقة نفسها 

الجمهورية. سأطلق عىل  كتاب  العدالة يف  مفهومي  بسبب  ذلك  الوقت؛ ال ميكن  طوال 

األّول اسم »املفهوم املبتذل للعدالة«، أّما الثاين فأطلق عليه اسم »املفهوم األفالطوين«.

ثاني�ًا: املفهوم املبت�ذل للعدالة
األّول  العرض  بعد  مبارٍش  نحٍو  وعىل  الجمهوريّة،  كتاب  من  الرّابع  الكتاب  نهاية  قبل 

للعدالة«.  املبتذل  »املفهوم  أسّميه  مهّم ملا  نّص  يوجد  للعدالة«،  األفالطوين  لـ»املفهوم 

قناعتنا  تأكيد   ..... متحّدثًا إىل »جلوكن« Glaucon: »ميكننا   )Socrates( يقول »سقراط« 

... متاًما... من خالل تطبيق ... اختبارات مبتذلة عليها«. »ما هي هذه اإلختبارات؟« »عىل 

سبيل املثال إذا طُلبت إجابة عىل السؤال املتعلق بتلك املدينة والرجل الذي كانت والدته 

وتربيته متناغمة معها، سواء كنا نعتقد أن مثل هذا الرجل، املؤمتن عىل وديعة من الذهب 

أو الفضة، سيحجبها ويختلس؛ من تتصّور سيعتقد بأّن هذا الرجل سيكون ميّااًل للترصّف 

بهذه الطريقة أكرث من رجاٍل من نوع مختلف؟« الجواب: »ما من أحد سيفعل ذلك«. ألن 

يكون بعيًدا عن انتهاك املقّدسات والرسقة وخيانة الرّفاق يف الحياة الخاّصة أو الحياة العامة 

للدولة؟.. وأضيف إىل ذلك، أنّه لن يكون غي مؤمن بأّي شكٍل من األشكال سواء يف حفظ 

قسمه يف  أو يف حفظ  الوالدين،  إهامل  أو  الزنا،  مثل   .... أخرى  عقود  أو يف  قسمه  أداء 
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الخدمة الواجبة لآللهة والتي تتعلق بأّي شخص أكرث من هكذا الرجل ... وليس سبب ذلك 

يف الحقيقة أّن كّل املبادئ يف داخله تقوم بعملها يف مسألة التحكم تجاه الخارج وتلقي 

التحّكم من الخارج...

وكام يقول أفالطون يف هذا املقطع، فإّن املعايي املبتذلة للعدالة تتمثّل يف عدم اقرتاف 

أفعال من أنواع معيّنة؛ وبالطبع، فإّن الظّلم، حسب املفهوم املبتذل، يتمثّل يف القيام مبثل 

هذه األعامل. يُظهر املقطع أّن أفالطون يفرتض أّن الرّجل العادل      هو أقّل احتاماًل من أّي 

شخص آخر ليك يرتكب أعامل االختالس، أو الرسقة، أو الخيانة، أو انتهاك املقّدسات، 

أو عدم الوفاء باليمني أو العقود، أو ارتكاب الزنا، أو إهامل والديه أو اإلعراض عن الخدمة 

التي يدين بها لآللهة. يعتقد أفالطون أّن سلوك رجله العادل، بعيًدا أكرث من كونه عىل خالف 

مع املفهوم املبتذل للعدالة، سوف يجّسد ذلك.

 :Socrates »تتّم مشاركة املفهوم املبتذل يف بداية الجمهورية من جانب محاوري »سقراط

»ثراسيامكوس«   ،)Polemarchus( »بوليامركوس«   ،)Cephalus( »سيفالوس«  مثل: 

وبالطبع   .)Adeimantus( »أدميانتوس«  و   ،)Glaucon( »جلوكون«   ،)Thrasymachus(

فإّن هذا ال يعني أّن املفهوم املبتذل يستنفد مفاهيم العدالة التي يؤمنون بها، أو أنّهم جميًعا 

يؤمنون بالترصّف وفًقا لها.

يصف »ثراسيامكوس« )Thrasymachus(، يف b-3 344a 5، الظلم املحّقق )يف أبشع 

مستوياته( وتشّدد قامئته ألنواع الظّلم عىل األنواع الجسيمة من الفسق وفعل الرّش مثل: رسقة 

معبد، والخطف، والنصب، وما إىل ذلك )348d see 5-8(. من وجهة نظر »ثراسيامكوس« 

)Thrasymachus(، فإّن ارتكاب مثل هذه األعامل يعني ارتكاب الظلم؛ وإّن عدم ارتكابها 

أمٌر رضوريٌّ ليك يكون اإلنسان عاداًل. وباملثل، عندما يأيت »جلوكون« )Glaucon( عىل 

متجيد الظلم، من أجل الحّجة ال غي، يجد من املناسب أن يروي قّصة َسلََف »جيجيز« 

)Gyges(، وهو الرجل الذي أغوى زوجة ملكه، وقتل امللك، واغتصب اململكة؛ ثّم اّدعى 

»جلوكون« )Glaucon( أنّه ما من أحد من أسالف »جيجيز« )Gyges( ممن متتّعوا بحصانٍة 

وأاّل  اآلخرين  ممتلكات  عن  يديه  مينع  أن  ويتحّمل  العدل  عىل  »سيثابر  كان  العقاب  من 
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ميّسها.. ]لكّنه[ كان سيأخذ ما يشاء حتى من الّسوق ويدخل البيوت، ويزين مع من يشاء 

ويذبح، ويتحّرر من أغالل أيٍّ كان كيفام شاء« )36ob 5- 360c 2( هنا، مرة أخرى، قامئة 

أفعال منصوص عليها عىل أنّها غي متوافقٍة مع العدالة وتتضّمن ظلاًم. يجب التأكيد عىل 

أّن أمثلة األعامل الظاملة كان قد قّدمها محاورو »سقراط« )Socrates( بطريقٍة تُظهر بوضوح 

أنّهم يدركون بأّن ارتكاب أيٍّ منها إّنا هو ظلم، وأّن عدم ارتكاب أّي منها هو إحقاق للعدالة.

ثالثًا: املفهوم األفالطوين للعدالة
عىل الّرغم من أّن ُخطََب »جلوكون« )Glaucon( و »أدميانتوس« )Adeimantus( يف 

بداية الكتاب الثاين تعرّب عن املفهوم املبتذل للعدالة، إاّل أّن عنارص املفهوم األفالطوين 

تبدو بارزًة أيًضا فيها. وغالبًا ما أدرك املعلّقون أّن الخطب رضوريّة لفهم كيفيّة تصّور أفالطون 

للعدالة، وإلدراك ما يحاول تأسيسه بشأنها.

قبل خطابه، يسأل »جلوكون« )Glaucon( »سقراط« )Socrates( لو أنّه يرغب حًقا يف 

يتم  بأنّه من األفضل عىل أّي وجه أن يكون املرء عادالً من أن يكون غي عادٍل.  إقناعهم 

ألنواع   )Glaucon( »جلوكون«  تصنيف  خالل  من  وجه«  كّل  »يف  عبارة  إخفاء  ذلك  بعد 

الخي ومناقشته هو وسقراط لها. لقد بدا التصنيف كالتايل تقريبًا: أعامل خيٍ تُقّدر من أجل 

قْدرها بذاتها، وأعامل خي تُقّدر من أجلها بحّد ذاتها إضافة للفائدة منها، وأعامل خي تُقّدر 

أّي وجه، ويقول »سقراط«  الثاين من أعامل الخي هو األفضل عىل  الّنوع  لتأثياتها.  فقط 

)Socrates( إنّه يف حال أّن اإلنسان يريد أن يكون سعيًدا، فعليه بالتايل أن ينظر إىل العدالة؛ 

وهذا يعني أن يقّدرها من أجل قيمتها بحّد ذاتها ومن أجل آثارها ونتائجها.

تعبيات  أنّها  عىل  تقليديًّا  ترجمتها  التي  للتعبيات   )Plato( »أفالطون«  استخدام  إّن 

»تُقّدر من أجل قيمتها بحّد ذاتها« حّي القرّاء بشأن الحّجة الرئيسيّة األمر الذي أثار جداًل؛ 

لـ   )Socrates( »سقراط«  يقول  ناحية،  من  ييل:  ما  فهي  ذلك  تأتّت عن  التي  الصعوبة  أّما 

تُقدر  أن  يجب  كام  ذاتها  بحدِّ  لقيمتها  تُقّدر  أن  يجب  العدالة  أّن   )Glaucon( »جلوكون« 

لنتائجها؛ وشّدد »جلوكون« )Glaucon( و»أدميانتوس« )Adeimantus( يف خطاباتهام عىل 

 363a ;2-358d 1( أن يثني  عىل العدل يف حّد ذاته )Socrates( »أنّهام يريدان من »سقراط
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 ،The )Republic( »؛ ومن ناحيٍة أخرى، ففي عموم كتاب »الجمهورية)cf. 367c 5-d 5 ;2-1

ينتهي بسعادٍة  يحرص »سقراط« )Socrates( نفسه يف محاولة إلظهار أن كون املرء عاداًل 

ومتعٍة لصالح املرء العادل؛ أي أنّه ميتدح العدالة فقط ملا يّدعي أنّها بسبب آثارها. وعليه 

فقد وّجهت التهمة بأن أفالطون -يف بداية الكتاب الثاين- أخطأ يف فهم املهّمة التي حاول 

بعد ذلك تحقيقها؛ أي تلك التي َوَعَد فيها بإثبات أّن العدالة جيّدة لذاتها وآلثارها، لكّنه ما 

لبث أن توّجه إىل األمور التي افرتض أنّها تتعلّق فقط بآثارها.

للقرّاء  محّية  أفالطون  يستخدمها  التي  التعبيات  تكون  أن  بالفعل  املحتمل  من 

املعارصين؛ لكن تفّحص السياقات التي تستعمل فيها ميكن أن يساعد يف إزالة تلك الحية. 

 ،)Glaucon( »الخي، يسأل »جلوكون الثالثة ألعامل  األنواع  الّنوع األول من  عند وصف 

»أال توجد بعض األشياء التي يجب أن نرغب بتملّكها، ليس لنتائجها ولكن فقط من أجلها 

بحّد ذاتها، مثل امللّذات غي الّضارّة واملُتع التي ليس لها نتيجة أخرى تتجاوز الرضا يف 

لألسطر  للغاية  الحرّة   )Cornford( »كورنفورد«  ترجمة  هي  للتو  املقتبسة  الجملة  حينه؟« 

اإلشكاليّة )357b 4-8(؛ إّن الرتجمة لها ميزة، باملقارنة مع الرتجامت األخرى، يف اإليحاء 

بقّوة بأّن )ac riova( تشي إىل األنشطة أو األشياء التي تنتج املتعة، وليس املتعة املنتجة. 

ينبغي أن توحي الجملة التي تبدأ بعبارة »ليس لها نتيجة أخرى« إىل أّن عبارة »لذاتها« ال يتم 

مقارنتها بعبارة »من أجل )كل و( أي تأثيات من أي كان«، وبدالً من ذلك، أن متييزًا بني 

 xadPEWV ExovTa )357b( التأثيات هو ضمني. ويوحي هذا أيًضا من خالل ذكر املتعة

8، والتي من الطبيعي أن يعتربها املرء أثرًا ونتيجة؛ يف الواقع، إذا كان األثر الوحيد ليشء 

ما هو امللّذة أو املتعة، فسيبدو أنّه مثال عىل الّنوع األّول من األعامل الخّية يف تصنيف 

.)Glaucon( »جلوكون«

التصنيف،  يف  العدالة  فيه  يضع  الذي  املكان  عن   )Socrates( »سقراط«  يُْسأل  عندما 

بّد أن يكونوا  اللوايت سيكّن مباركات، ال  التصنيفات  فئة ... بني تلك  يجيب، »يف أفضل 

ممن يحبّوا من أجل كال األمرين من أجلهم بحدِّ ذاتهم ومن أجل نتائجهم«. مرّة أخرى، قد 

يتساءل القارئ املعارص: كيف يتصّور »سقراط« )Socrates( عالقة العدالة، التي يضعها بني 

الّنوع الثاين من األعامل الخية، بالربكة أو السعادة؟ مالحظة »سقراط« )Socrates( صعبة، 
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لكن تعليق »جلوكون« )Glaucon( عليها مفيد؛ حيث يقول: »هذا ليس رأي معظم الناس 

.... إنهم يضعونها يف الفئة املزعجة لألعامل الخية، التي يجب السعي وراءها من أجل 

الجزاء واملكانة العالية أمام الرأي العام التي تجلبها، ولكّنها تكون بحّد ذاتها أعاماًل مزعجة 

ويجب تجنبها«. كلامت جلوكون واضحة. وهو يقول -بحسب الكثيين- إّن العدالة بحّد 

تحت  إذن  تدخل  فمشاكلها وخطورتها  تجّنبها.  ينبغي  فإنّه  مؤملة،  أو  قاسية  وألنّها  ذاتها، 

عنوان »بذاته«. بالقياس، ميكن وضع الربكة أو السعادة التي يعتقد »سقراط« )Socrates( أن 

كون املرء عاداًل ينتجها تحت العنوان نفسه. وقال »سمبليسيرت«: إّن الحاجة إىل التمييز بني 

نوع التأثي املقصود بعبارات »بحد ذاتها« و»لذاتها«، وبني تلك املقصودة بـ »التأثيات« أو 

»النتائج« هي أمر واضح.

يتّضح التمييز بني التأثيات من خالل املطالب املتكّررة واملتشابهة تقريبًا من »سقراط« 

 .)Adeimantus( »و »أدميانتوس )Glaucon( »والواردة يف خطابات »جلوكون )Socrates(

 367b  ;9-366e 5انظر( نوذجي  هو   7-4  358b يف   )Glaucon( »جلوكون«  طلب  فإّن 

أّن   )-vactEtS( للسلطات  يُقال  أن  يطلب   )367a I-8; 367c5-d 5 أيًضا    5-367e I  ;5-3

العدل والظلم، كونهام حارضين يف الّروح، ميارسان بأنفسهام، ويرتكان جانبًا مكافآت وآثار 

أنّها خي يف حّد  العدالة عىل  أّن أفالطون تصّور  كليهام. من هذه املقاطع ميكن أن نرى 

صاحبها.  روح  يف  متارسه  أنّها  افرتض  الذي  التأثي  حيث  من  ذاتها،  حّد  يف  خي  ذاتها، 

وبالطريقة نفسها كان يعتقد أّن الظّلم رشٌّ يف حّد ذاته. )قد تتم إعادة صياغة التعبيات التي 

تُرجمت حرفيًا بواسطة »لذاتها« و »بحّد ذاتها« بطريقٍة أقّل إرباكًا للقرّاء الحاليني من خالل 

املواضع »من تلقاء نفسها« و »مبفردها«.( بالنسبة ألفالطون، ال يوجد يشء آخر كانت آثار 

العدالة والظلم أساًسا لوصفهام بالخي أو الرّشّ يف حّد ذاته - وال سيام تلك اآلثار بسبب 

معرفة أو رأي اآلخرين يف عدالة الفرد أو ظلمه.

التي هي  العنارص  أّواًل،  للغاية:  معّقد  للّسلع   )Glaucon( »فإّن تصنيف »جلوكون إًذا، 

بذاتها )أو مبفردها( منتجة للخي ال ألّي يشء آخر؛ ثانيًا، تلك التي تنتج بحّد ذاتها الخي 

ولها تأثيات جيّدة إضافيّة باالقرتان مع أشياء أخرى؛ ثالثًا، تلك التي لها يف حّد ذاتها آثار 

سيّئة ولكن لها أيًضا تأثيات جيّدة تفوقها.
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رابعًا: أفالطون لم يِف بوعده
من الواضح أّن التصنيف ليس شاماًل وال دقيًقا، ولكن إذا كانت روايتي للعبارات املزعجة 

 )Adeimantus( »أدميانتوس«  و   )Glaucon( »جلوكون«  خطابات  ويف  فيه  تحدث  التي 

صحيحة، فإّن أفالطون ليس منفتًحا عىل تهمة بأنّه سبق ووعد أن يتعّهد بالقيام مبا مل يحاوله 

أبًدا.

أساسيّة  هي  البرش  أرواح  يف  والظلم  العدالة  قوى  تأثيات  عن  أفالطون  فكرة  إّن 

للمفهوم األفالطوين للعدالة )انظر 6ff.; 367b 2-366e 5-5(. عندما يشتيك »أدميانتوس« 

)Adeimantus( من أّن أحًدا مل يذكر بشكل ٍكاٍف كيف إّن العدل والظلم، بسبب قّوتهام، 

يُشّكالن عىل التوايل أعظم خي وأكرب رّش يف الّروح، فإنّه يتوقّع األطروحات التي سيرشحها 

»أدميانتوس«  خطاب  يعترب  والتاسع(.  والثامن  )الرابع  الكتب  يف   )Socrates( »سقراط« 

)Adeimantus( مهاًم؛ ألنّه يُعرّب بشكٍل متكّرر عن هدف أفالطون املتمثِّل يف تحديد سلطات 

 )9-366e 5( العدالة والظلم كقوى متارس فقط من خالل وجودها أو وجودها يف الّروح انظر

يف هذا الصدد، ميكن أن تكون كلمة »الّسلطة« مضلّلة بالرغم من أنّها ترُتجم بشكٍل صحيٍح 

باليوناين بـ»السلطة«؛ ألنّه إذا تّم تصّورها وفًقا لنموذج االستخدامات األخرى لـ »السلطة« 

فلن يُعتقد أنّها قّوة يجب أن مُتارس. لكن ما يطلب »أدميانتوس« )Adeimantus( أن يتّم 

إظهاره هو الخي الذي تقيمه العدالة حتاًم من خالل مجرّد وجودها يف الّروح. ومثله أيًضا، 

سوف يثبت أّن الظلم هو رش ال مفّر منه للّنفس التي يوجد فيها. وهذه، بالطبع، هي املطالب 

التي يحاول »سقراط« )Socrates( تلبيتها يف الكتب الثالثة )الرابع والثامن والتاسع(.

إّن أكرث األدلّة املألوفة عىل أّن أفالطون عازم عىل وصف العدالة والظلم بأنّهام أشياء 

ال ميكن إال أن تُنشئ الخي والرّشّ هو، بالطبع، وارد يف التشبيهات الشهية للكتاب الرابع، 

وكّل  املريضة،  باألجساد  فتُقارن  الظاملة  أّما  السليم،  بالجسد  العادلة  الروح  تُقارن  حيث 

)الفضيلة( أو فضيلة الّروح، فتعترُب نوًعا من الّصحة والجامل والحالة الجيّدة، أّما نقيضها، 

أي )الخسة الوضيعة(، فيطلق عليها مرض الروح والقبح والضعف انظر إىل 444c-e عىل 

وجه التقريب(.
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حتى لو نجح »سقراط« )Socrates( يف إثبات أّن العدالة بحّد ذاتها ال مُيكن إاّل أن تكون 

خّيًة لروح صاحبها، وأّن الظّلم رّش، فإنّه ال يزال غي قادٍر عىل مواجهة تحّدي »جلوكون« 

)Glaucon( و»أدميانتوس« )Adeimantus(؛ ألنّهام يطلبان منه أن يُبنّي أّن العدل هو أعظم 

خي للّنفس، وأّن الظّلم هو رشُّها املستطي. عالوة عىل ذلك، فإّن إظهار هذا لن يكون كافيًا 

إال إذا أظهر »سقراط« )Socrates( أّن حياة الرجل الذي تتمتّع روحه بالعدالة هي أكرث سعادًة 

 )Socrates( »من حياة أّي شخٍص روحه غي عادلة. هذا األمر األخي مطلوب من »سقراط

يتصّور  السعادة.  معيّنة من حيث  مقارنة حيوات   )Glaucon( »منه »جلوكون يطلب  عندما 

»جلوكون« )Glaucon( حياة رجل عادل »خالية من كّل يشء ما عدا العدالة ... وعىل الرغم 

... دعه يستمّر يف مساره غي  الظّلم األكرب  يتمتّع بسمعة  أن  بّد  بالظلم، ال  قيامه  من عدم 

القابل للتغيي حتى عند املوت... الرّجل العادل سيكون عليه أن يتحّمل الجلد، والتعذيب، 

والسالسل، وإقحام قضبان الحديد يف عينيه، وأخيًا، بعد وصوله إىل كّل ذروة من املعاناة، 

 )Glaucon( »الذي صّوره »جلوكون الظامل  الرجل  يتمتّع  ناحيٍة أخرى،  سيتم ]طعنه[. من 

يشاء،  ملن  أوالده  وتزويج  يختارها،  عائلة  أي  من  وزوجة  املدينة،  يف  »السلطة  مبكانة 

واملعامالت والرّشاكات مع من يشاء، ويف كّل هذه املعامالت يستفيد ويكسب لنفسه«، 

 )Socrates( »وما إىل ذلك، مبا فيه من توقّعٍ فوق املعقول لرىض إلهي. يجب عىل »سقراط

أكرث  حياًة  يعيش  سيظّل   )Glaucon( »جلوكون«  وصفه  الذي  العادل  الرّجل  أّن  يثبت  أن 

سعادًة من أّي شخص ظامل، ولذا عىل املرء أن يختار الحياة العادلة. مرة أخرى، إذا كان 

»سقراط« )Socrates( قادًرا عىل إظهار أّن الرّجل الظامل الذي يستمتع بالوجود الذي يصّوره 

الختياره  كافيًا  ذلك  فسيكون  عادل،  إنسان  أّي  من  بؤًسا  أكرث  هو   )Glaucon( »جلوكون« 

رفض أّي حياة غي عادلة. وكام الحظ »بريتشارد« )Prichard(، فإّن »من املؤكّد أن أفالطون 

مل يقلّل من شأن مهّمته. يف الواقع، عند قراءة بيانه عنها، نتساءل كيف توّصل إىل التفكي 

يف أنّه يستطيع تنفيذها«.

بعض األسئلة تطرح نفسها هنا. بافرتاض أّن القارئ عىل درايٍة بتوصيف أفالطون للعدالة 

عىل أنّها ترتيٌب معنّي ألجزاء الّروح. وهنا سوف أناقش هذه األسئلة بإيجاز شديد: هل كان 

بإمكان أفالطون أن يظّن أنّه من املمكن أن يعيش اإلنسان حياًة ليست عادلًة وال هي ظاملة؟ 
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يف الكتابني الثامن والتاسع هو يصّنف أنواع األرواح حسب درجات الظلم فيها. رمّبا كان 

يعتقد أّن بعض الّنفوس تفتقر إىل )العدل( كام تفتقر إىل )الظلم( عىل حدٍّ سواء. فيام يتعلق 

أّواًل، فيام  ُملْزَم  للعدالة، يجب أن تكون اإلجابة »ال«؛ ألّن أفالطون  باملفهوم األفالطوين 

يتعلّق بالعديد من األفعال التي قد ال يُشارك فيها أحد غي الفاعل، بأّن تلك األفعال تتّم إّما 

بشكٍل عادٍل أو غي عادل؛ ألنّهم أيًضا يستطيعون تغيي الّنظم املؤّسساتيّة أي دستور الدولة 

أو نظام الحكم ألجزاء الّروح. ثانيًا وبشكٍل حاسم، حتى لو كان بإمكان املرء تجّنب جميع 

اإلجراءات التي -وفًقا لوجهة نظر أفالطون الشاملة- تكون عادلة أو غي عادلة، ولكن أجزاء 

 449aالّروح ستُنظّم بطريقٍة أو بأخرى؛ ما يعني أنّه إّما العدالة أو الظلم يكون موجوًدا. )راجع

.) I-5

 Horace William( »ميكن طرح سؤال آخر، غالبًا ما تطرّق إليه »إتش دبليو يب جوزيف

 Essays( والحديثة«  القدمية  الفلسفة  يف  »مقاالت  مجموعة  يف   )Brindley Joseph

إن  األشخاص،  من  قلّة  التايل:  النحو  عىل   ،)in Ancient and Modern Philosophy

كّل  أّن  يؤكّد  أن  حًقا  أفالطون  يحاول  هل  متاًما؛  ظاملون  أو  متاًما  منصفون  إّما  وجدوا، 

نظرًا ألّن  تام؟  بشكٍل  إنسان عادل  أّي  أقّل سعادًة من حياة  بالوسط  الواقعة  الحيوات  هذه 

»سقراط« )Socrates( يوافق عىل أّن هناك مجموعة متنّوعة من األشياء الجيّدة إىل جانب 

أّن  ا  حقًّ يعتقد  أفالطون  كان  إذا  عاّم  التّساؤل  طريق  الّسؤال عن  هذا  العدالة، ميكن طرح 

الحياة التي تتضّمن وفرًة من الّسلع بخالف العدالة -ولكّنها تنطوي عىل بعض الظلم- يجب 

أن تكون أقّل سعادًة من، عىل سبيل املثال، وجود الرجل املحارص مع أنّه عادل كام يراه 

»جلوكن« )Glaucon(. سيعرف أّي شخص ُمطّلع عىل كتاب»الجمهورية« أنّه يجب اإلجابة 

عىل هذا السؤال باإليجاب. يجب أن نالحظ أّن نظرة أفالطون يف هذه املسألة تّم تطويرها 

أّن   )Socrates( »سقراط«  يذكر  الرابع،  الكتاب  ففي  وهكذا،  للعدالة.  مفهومه  حيث  من 

هناك شكاًل واحًدا من )الفضيلة(، أو االمتياز، للنفس ولكن هناك أشكال غي محدودة من 

)الدناءة(، أو النقيصة )راجع 445c 5- d i؛ أيًضا 449a I -5(، أربعة منها تستحّق مالحظًة 

خاًصا؛ إنّها العيوب املسؤولة عن األنظمة السياسيّة اإلقطاعيّة، والدكتاتوريّة، والدميقراطيّة، 

واالستبداديّة للروح، والتي يحتّل الّنقاش الشهي حولها الكتابني الثامن والتاسع. هناك، يف 
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الوقت الذي يجادل أفالطون بأّن الرجل الذي متتلك روحه )فضيلتها( هو أكرث سعادًة من أّي 

إنسان تفتقر إليها روحه، يحاول أفالطون تحديد أيٍّ من األشكال األربعة من )الدناءة( يُنتج 

التعاسة األقّل وأيّها يُنتج البؤس األعظم. من الواضح أّن ما يحاول أفالطون تأسيسه، ولكن 

تقع يف املنطقة  أّي حياة  أّن  - هو  للعدالة وماهيّتها  الخاص  مرّة أخرى من حيث مفهومه 

الوسطيّة، وأّي روح تتميّز بدرجٍة ما من الظّلم، هي أدىن من حيث السعادة من حياة العادل 

بشكٍل كامل، عىل الرغم من أّي أشياء خّية أخرى قد تشمل الحياة التي تقع يف املنطقة 

الوسطيّة؛ وأّن املدى الذي تكون فيه الروح غي عادلة »يوازيها« بؤس اإلنسان صاحب تلك 

.)576b-e; 580a-c الروح. )راجع

أّن االختيار  أّن أفالطون رأى  مألوفة مفادها  لقد بدأت مبالحظة  للتلخيص حتى اآلن: 

بني الحياة العادلة والحياة غي العادلة سيتم تحديده من خالل تحديد أيّهام أكرث سعادًة. ثم 

زعمت أّن موقف أفالطون هذا معّقد بسبب وجود مفهومني للعدالة يف الجمهورية؛ حيث 

يحتفظ سقراط مبفهوم أفالطوين مميّز و»ثراسيامكوس« )Thrasymachus( مفهوم مبتذل، 

بينام يعرّب »جلوكن« )Glaucon( و »أدميانتوس« )Adeimantus( عن كليهام. بعد توضيح 

املفهوم املبتذل، ناقشت بعض جوانب املفهوم األفالطوين. يف نقايش حول هذا األخي، 

حاولت توضيح ما كان املقصود عندما أكّد »سقراط« )Socrates( - وعندما أرّص »جلوكن« 

)Glaucon( و»أدميانتوس« )Adeimantus( عىل أن يثبت- أّن العدالة جيّدة بحّد ذاتها أو 

خي بحّد ذاتها، وأّن الظّلم رّش بحّد ذاته. وناقشت بأّن أفالطون وصف العدالة والظلم بهذه 

للروح؛  األعظم  وبالرّشّ  األعظم  بالخي  يؤثّران  بذاتهام-  -أو  أنّهام هام  اعتقد  ألنّه  الطرق؛ 

يعتقد أفالطون أّن هذا يرجع إىل القوى التي ميارسونها حتاًم عىل النفوس التي هم موجدون 

فيها. لقد زعمت أيًضا أنّه، من وجهة نظر أفالطون، يجب أن توجد إّما العدالة أو الظلم -إما 

واحد أو اآلخر ولكن ليس كالهام- يف كل روح، وأن الرجل الذي توجد العدالة يف روحه 

السعادة  الظلم فتكون  الذي توجد يف روحه أي درجة من  الرّجل  سيكون أكرث سعادًة من 

متباينًة عكسيًّا مع الظلم.

إنّني هنا أزعم أّن أفالطون فشل يف ربط مفهومي العدالة بشكٍل مناسٍب، وأنّه من غي 

املعقول افرتاض أّن هذا اإلغفال، وهو أمر معّقد، ميكن إصالحه. وبالتايل، فإّن استنتاجات 
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أفالطون حول السعادة والعدالة -كام تصّور هو األخية- تثبت أنّها عىل غي صلٍة بالّنزاع بني 

 )Glaucon( »وكذلك »جلوكن )Thrasymachus( »و»ثراسيامكوس )Socrates( »سقراط«

و»أدميانتوس« )Adeimantus(، بقدر ما هام مهتّمني أيًضا بسعادة العدل املبتذل والرجال 

الظاملون(.

خامسًا: املغالطة
للرجل  األفالطوين  املفهوم   )Socrates( »سقراط«  يصوغ  الرابع،  الكتاب  نهاية  قبل 

العادل: رجل، كّل جزٍء من روحه يهتّم بعمله أو وظيفته، فال يُؤّدي أّي مهام سوى مهاّمه. 

عالوة عىل ذلك، يقول سقراط إنّه إذا كان الفعل يحافظ أو يساعد عىل إنتاج حالة الّروح 

التي يؤّدي فيها كلُّ جزٍء من أجزائه مهّمته الخاّصة، يجب عىل املرء أن يصّدق بأّن الفعل 

عادٌل ويطلق عليه اساًم مبا هو عليه، ويصّدق الفعل غي عادل ويطلق عليه اساًم مبا هو عليه 

 )Socrates( »444. بالتوافق مع هذا، يقرتح »سقراطa 2-443e 4 إذا كان له تأثي معاكس انظر

أّن الترّصّف العادل يجب أن يُفهم عىل أّن الترّصّف بطريقٍة تنتج حالة العدالة يف الّروح، وأّن 

الترّصّف غي العادل يجب فهمه عىل أنّه سلوك ينتج عنه حالة معاكسة. أنا أعترب أن »جلوكن« 

)Glaucon( يبدو وكأنّه مالحظة مامثلة عندما يُؤكّد أّن األفعال العادلة هي بالضورة منتجة 

.)444c I-3; 444c io-d 2( للعدالة، وأن أعامل الظّلم تكون ُمنتجة للظلم

وتجدر اإلشارة إىل أّن »ثراسيامكوس« )Thrasymachus(، يف بيان موقفه، ذكر من بني 

األعامل الظاملة رسقة الهيكل، والخطف، والنصب، والرسقة، وما إىل ذلك. تم توسيع هذه 

القامئة، مرّة أخرى، من خالل ذكر »جلوكن« )Glaucon( للعالقات الجنسيّة مع من يشاءها 

املرء، والقتل، والتّحّرر من الّروابط التي يرغب بها، وما إىل ذلك؛ أي األفعال التي يُحكم 

أكرث  حياته ستكون  أّن  ثبت  الذي  الرجل  إّن  جنائيّة.  أنّها  أو  أخالقيّة  بأنّها غي  عادة  عليها 

سعادًة من حياة اآلخرين هو الرجل الذي ال يرتكب مثل هذه األفعال.

ولكن ما يحاول أفالطون إثباته هو أّن الرجل الذي يؤّدي كّل جزء من أجزاء روحه مهّمته 

الخاّصة، والذي يترصّف طوال أيّامه بطريقٍة تجعل هذه الحالة باقيًة دون تغيي، سوف يعيش 

الّنظر  بغّض  مذكور.  هو  كام  منتظمٍة  غي  نفوسهم  تكون  رجال  أي  من  سعادًة  أكرث  حياة 

العادل  للرجل  مفهومه  أّن  يثبت  أن  يجب  املسعى،  هذا  يف  أفالطون  فشل  أو  نجاح  عن 

يستبعد الّسلوك الذي يُحكم عموًما عىل أنّه غي أخالقّي أو إجرامّي؛ أي يجب أن يثبت أّن 
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سلوك رجله العادل يتوافق أيًضا مع قوانني العدالة العادية أو املبتذلة. ثانيًا، عليه أن يثبت أّن 

مفهومه عن الرجل العادل ينطبق عىل كّل إنسان عادل وفًقا للتصّور املبتذل؛ ألنّه، باستثناء 

هذا األخي، سيظهر أنّه من املستحيل عىل الرجال االمتثال للعدالة املبتذلة وأن يكونوا أقل 

سعادة من الرجال الذين ال يفعلون ذلك. كان عىل أفالطون أن يفي بكال هذين املطلبني 

»ثراسيامكوس«  مزاعم  ضّد  بنجاح  ستحمل  والعدالة  السعادة  حول  استنتاجاته  كانت  إذا 

 )Adeimantus( و»أدميانتوس«   )Glaucon( »جلوكن«  مطالب  وتلبي   )Thrasymachus(

اعتقد  أفالطون  أن  تظهر  »الجمهورية«  كتاب  فقرات يف  هناك   .)Socrates( »سقراط«  من 

أنّه ال توجد مشكلة بشأن الرّشط األّول؛ ولكن ال توجد مقاطع تشي إىل أنّه كان عىل علم 

بالثاين. عىل أية حال، الحقيقة هي أنّه مل يستوِف أّي من الرّشطني؛ كام أنّه ليس من املعقول 

يتعلق  أّن هذا هو املوقف فيام  أن أزعم  بأيٍّ منهام. قبل  يفي  أن  بإمكانه  أنّه كان  افرتاض 

بالحّجة الرئيسيّة لكتاب »الجمهورية«، يجب مواجهة بعض االعرتاضات التي قد تُثار هنا.

الرئيسيّة  للحّجة  العريض  والتوضيح  الداخيل  الّنقد  هي  والتي  الورقة،  هذه  ألغراض 

لكتاب »الجمهورية«، أنا ال أتساءل بصدد األمور التي طاملا كانت موضع سؤال يف كثي من 

األحيان وال سياّم حول استنتاجات أفالطون لجهة أّن الرجال الذين هم عادلون عىل الطريقة 

األفالطونية هم أكرث سعادًة من الرّجال الذين ليسوا كذلك، وأنّه كلاّم ابتعدت نفس اإلنسان 

عن العدالة األفالطونيّة، كلاّم كان أكرث بؤًسا. إّن هديف هو إظهار أّن استنتاجات أفالطون 

 )Thrasymachus( و»ثراسيامكوس«   )Socrates( »سقراط«  بني  بالّنزاع  لها  عالقة  ال  هذه 

 Glaucon( »أي »جلوكن )Thrasymachus( »واملدافعني بعض األحيان عن »ثراسيامكوس

و»أدميانتوس« )Adeimantus(. ولكن الّضغط عىل كّل من املتطلّبات التي ذكرتها قد يبدو 

صارًما للغاية. قد يكون هناك شعور بأنّه، إذا تم التسليم باستنتاجات أفالطون، فإنّه يحتاج 

العادل األفالطوين ال  الرّجل  أّن  دليل عىل  تقديم  أي  فقط؛  األّول  الرّشط  تلبية  عندئٍذ إىل 

يستطيع أن يرتكب ظلاًم فاحًشا. ذلك أّن استنتاجات أفالطون، إىل جانب مثل هذا العرض، 

ستكون النتيجة أّن أكرث الناس سعادًة من الرجال هم من بني أولئك الذين ميتثلون للعدالة 

املبتذلة؛ وبالتايل، سيتّم دحض موقف »ثراسيامكوس« )Thrasymachus(. ولكن حتى مع 

التسليم باستنتاجات أفالطون، لو أنّه استوىف الرّشط األّول وليس الثاين، لكان قد ترك الباب 

مفتوًحا أمام الرجال الظاملني األفالطونيني الذين كانوا عادلني بشكٍل مبتذٍل بل ليسوا أكرث 

يُعتقد  قد  بدالً من ذلك،  أقل من ذلك.  العادلني املبتذلني، ورمّبا  الرجال غي  سعادًة من 

املعايي  بحسب  عادل  هو  املبتذل  العادل  الرجل  أّن  إثبات  -أي  الثاين  املطلب  تلبية  أّن 
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لبّى املطلوب بشكٍل كاٍف؛ ألنّه  استنتاجات أفالطون سيكون قد  األفالطونيّة- إىل جانب 

سيرتتّب عىل ذلك أنّه ما من أحد أكرث سعادًة من األفراد العادلني املبتذلني؛ وهذا أيًضا من 

مفتوًحا  الباب  ولكّنه سيرتك   .)Thrasymachus( »ثراسيامكوس«  موقف  يدحض  أن  شأنه 

أمام إمكانيّة وجود رجال عادلني أفالطونيني، وبالتايل سعداء مثل أّي شخص آخر، ولكنهم 

قادرين عىل ارتكاب الظلم والجرائم املبتذلة. بسبب هذه االعتبارات، كان ال بّد للمطلبني 

أن تتّم تلبيتهام. 

لقد ميّز أفالطون مفهومه الخاص للعدالة عن الفهم العادي لألخالق. عالوة عىل ذلك، 

»سقراط«  تعريف  بعد  الرابع،  الكتاب  يف  االثنني.  بني  صالت  وجود  وتكراًرا  مراًرا  اّدعى 

العادل  أّن الرجل  يتّفق و»جلوكن« )Glaucon( عىل   ،)44Ic-442d( للفضائل )Socrates(

األفالطوين هو األقل احتاماًل من بني جميع الرجال الرتكاب ما ميكن اعتباره أفعااًل غي 

الفضائل األخالقيّة املبتذلة   )Socrates( »السادس، ينسب »سقراط الكتاب  أخالقيّة؛ ويف 

إىل الرجال ذوي الطبيعة الفلسفيّة. أي الذين يتّم ترتيب أرواحهم بشكٍل بارٍز من قبل العدالة 

األفالطونيّة )484a-487a(. مام ال شّك فيه، أّن أفالطون اعتقد أّن الرجال الذين كانوا عادلني 

العادية. لكن عىل الرغم من أن  وفًقا ملفهومه للعدالة سوف يجتازون اختبارات األخالق 

أفالطون جعل »سقراط« )Socrates( يقول أكرث من مرة أشياء بهذا املعنى، إاّل أنّه مل يحاول 

األخالق  عىل  تنطوي  األفالطونيّة  العدالة  أّن  إظهار  محاوالت  مكان.  أّي  يف  ذلك  إثبات 

العادية مفقودة بشكٍل الفٍت من كتاب »الجمهورية«؛ يفرتض أفالطون أّن امتالك أحدهام 

فقط ينطوي عىل امتالك اآلخر. عالوة عىل ذلك، إّن االفرتاض غي معقول. من وجهة نظر 

أفالطون، فإّن إنجاز وظائف أجزاء الّروح إّنا يشّكل الحكمة أو الذكاء، والشجاعة، وضبط 

الّروح؛ وإذا تّم الفوز بهذه الصفات، فإّن العدالة، وفًقا ألفالطون، تفوز أيًضا. ولكن الذكاء 

املظامل  من  متنّوعة  مجموعة  مع  الظاهر  حيث  من  متوافقة  هي  الروح  وضبط  والشجاعة 

الفاحشة وأعامل الرّش.

ليست كام هذه الفضائل تُْفهم عادة وال كام مييّزها أفالطون هي غي متّسقٍة مع القيام بأيٍّ 

 )Glaucon( »و»جلوكن )Thrasymachus( »من هذه األعامل التي يذكرها »ثراسيامكوس

كأمثلة عىل الظّلم. يف هذا الصدد، من املهّم التأكيد عىل أّن أكرث ما ميكن قوله نيابة عن 

حّجة أفالطون، هو أّن الجرائم والرّشور ال مُيكن أن يرتكبها رجل عادل أفالطوين بطريقٍة 

حمقاء، أو غي ذيك، أو بطريقٍة جبانٍة، وغي منضبطٍة.
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للمدينة  السياسية  األنظمة  تدهور  أفالطون  يرسم  حيث  والتاسع،  الثامن  الكتابني  يف 

والروح، نجد أّن الّدوافع التي يستخدمها ليُميّز أنواع الّروح اإلقطاعيّة وروح القلّة االستبداديّة 

الّسوقي  الفجور  تؤّدي إىل  قد  قويّة،  تكون  دوافع، السيام عندما  الدميقراطية هي  والّروح 

والجرمية. لكن يجب أن نالحظ أّن أفالطون ال يذكر أو حتى يُوحي بأّن القيام بذلك هو 

. عىل النقيض من ذلك، فإّن وصفه للّروح الطاغية، الذي هو النقيض املعاكس  أمٌر حتميٌّ

للعدل األفالطوين، ميتلئ بوصف الجرائم التي يرتكبها الرجال الذين لديهم أرواح طاغية 

)576a-573e(؛ يقال إّن فجورهم ورشّهم املتفاقم يف حال أصبحوا طغاًة حقيقيني، ال بّد 

أنّه يرتبط بهم )58oa 1-7(. ولكن االقرتاح القائل بأّن الرجال الذين لديهم الّروح اإلقطاعيّة 

أخالقيّة  غي  أعامٍل  ألداء  ميّالني  يكونوا  الدميقراطيّة  الروح  أو  االستبداديّة  القلّة  نفس  أو 

تّم  وإذا  ذات صلة.  أفالطون  استنتاجات  تكون  األّول ليك  الرّشط  تلبية  يفشل يف  بالطبع 

بأّن الرجال الذين تكون نفوسهم مستبّدة هم بالضورة فاعلني أرشار، فإّن هذا ال  التسليم 

يزال غي مستوٍف للمطلب. وهذا يعني أّن أطروحات الكتاب الثامن والتاسع حول األنواع 

األخرى من الّروح ال يستبعدا، ال فرادى وال مجتمعني، إمكانيّة الرجال ذوو الّنفوس العادلة 

بشكٍل أفالطوين أن يرتكبوا ما ميكن أن يُحكم عليها عادًة بأعامل غي أخالقية. أي افرتاض 

مؤّداه أّن األطروحات التي قصدها أفالطون إلثبات االّدعاء بأّن األفعال غي العادلة الفاحشة 

العدالة األفالطونيّة هو أمر غي مؤكّد.  ال ميكن أن يقوم بها إال رجال تفتقر أرواحهم إىل 

الثامن والتاسع عىل دليل وال عىل إشارة إلثبات تلك  الكتابان  أّي حال ال يحتوي  وعىل 

األطروحة اإلضافيّة.

 )Socrates( أستاذه »سقراط«  أفالطون  فقد جعل  تحقيقه.  يتم  إًذا، مل  األّول،  املطلب 

أّما املطلب الثاين، فعلينا أن  يكّرر االفرتاض غي املعقول والذي كان مثّة حاجة إلثباته. 

نتذكر، أنّه إثبات بأّن الرّجل العادل الفاحش هو عادل أفالطوين. يف حني أّن هناك فقرات يف 

كتاب »الجمهورية« تشي إىل أّن أفالطون اعتقد أنّه ال توجد صعوبات بشأن املطلب األّول، 

حتى املوقف مل يكن مناسبًا كثيًا بالنسبة للمطلب الثاين: فهو ال يفرتض كثيًا يف أّي مكان 

الواقع،  يف  أفالطويٍن.  بشكٍل  عادلون  أيًضا  هم  العادي  للمفهوم  وفًقا  عادلون  الرجال  أّن 

إطار  املعنى يف  بهذا  اّدعاٍء  إغفال  لكن  اعتقده.  ما  كان  هذا  أّن  يوجد سبب الفرتاض  ال 
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 )Thrasymachus( »حّجته ال ميكن إال أن يبدو مفاجئًا. ميثّل أفالطون بكرثة »ثراسيامكوس

الرجال  بسعادة  التشكيك  عند   )Adeimantus( »أدميانتوس«  و   )Glaucon( و»جلوكن« 

األخالقيني العادلني. يبدو أنّه ال جدال يف أنّه عندما يطلبون أن يُظهر لهم كيف أّن العدالة، 

و»أدميانتوس«   )Glaucon( »جلوكن«  فإّن  للنفس،  خي  أعظم  تشّكل  قّوتها،  بسبب 

فحص  ولكن  العدالة.  بآثار  ستتمتّع  العادلني  الرجال  نفوس  بأّن  يُسلاّمن   )Adeimantus(

 )Adeimantus( و»أدميانتوس«   )Glaucon( »جلوكن«  عىل   )Socrates( »سقراط«  رد 

العارش، )6I2b( يفشل يف الكشف  الكتاب  الثاين، )367e( إىل  الكتاب  )اإلطالع، أي من 

عن أّي اّدعاء يُشي إىل أّن العدالة املبتذلة تنطوي عىل العدالة األفالطونيّة.

قد يبدو من املمكن صياغة مالحظة نقلتها يف وقت سابق يف خدمة أفالطون هنا. بعد أن 

اتّفق »سقراط« )Socrates( وجلوكون عىل أّن الرجل العادل األفالطوين هو األقّل احتاماًل 

من بني جميع الرجال الرتكاب مظامل فظّة، يقول »سقراط« )Socrates(، »وليس سبب ذلك 

يف الحقيقة أن كّل مبدأ من املبادئ املوجودة فيه يقوم بعمله الخاص يف حكم وحكم؟«

العادل  للرجل  املبتذلة  العدالة  أّن سبب  هنا   )Socrates( يذكر »سقراط«   .)443b I-2(

األفالطوين هو بالتحديد أنّه عادل أفالطوين. رمبا يغري شخًصا ما، عىل أساس املالحظة، 

لالعتقاد بأّن أفالطون كان يقرتح أّن العدالة األفالطونيّة رشٌط رضوريٌّ للعدالة املبتذلة. ومع 

ذلك، ليس هناك ما يرُّبر متديد املالحظة بهذه الطريقة. ذلك عىل الرغم من أّن أفالطون 

يتحّدث أحيانًا عن عنرص ما باعتباره سببًا )سببًا( ليشء ما، حيث يبدو أنّه يعتربه رشطًا رضوريًّا. 

وال أرى أّي أسباب لالعتقاد بأنّه يستخدمها يف )443b I-2(. إّن البناء األكرث احتاماًل لهذه 

الخطوط سيعترب معاداًل لالدعاء بأّن العدالة األفالطونيّة كافية لضامن العدالة املبتذلة؛ وهذا 

عن  الّنظر  وبرصف  األّول.  مطلب  هو  ذلك  عىل  والدليل  املعقول،  غي  االفرتاض  يُعادل 

حقيقة أّن أفالطون مل يذكر أبًدا أّن كونك مبتذاًل يستلزم فقط أن تكون عادالً أفالطونيًّا، فقد 

يتساءل املرء عاّم إذا كان مثل هذا االّدعاء معقواًل عىل اإلطالق. ال يبدو األمر كذلك. عىل 

استدعت  الذي  ذاته  النوع  من  بالقواعد  واملقيدون  الدقيقون  الرجال  يقدم  املثال،  سبيل 

صورة أفالطون لـ »سيفالوس« )Cephalus( يف بداية كتاب »الجمهورية« أمثلة عىل الرجال 

يقّدم  وقد  األفالطونيّة،  العدالة  إىل  تفتقر  أرواحهم  ولكن  املبتذل،  بالعدل  يتمتّعون  الذين 
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بأّن العدالة املبتذلة تستلزم  الرجال ذوو األرواح اإلقطاعيّة أمثلًة أفالطونيًّة مضاّدة لالّدعاء 

العدالة األفالطونيّة.

بكيفيّة  املتعلّقة  باالعتبارات  يتأثّر  ال  أفالطون  لحّجة  نقدي  أّن  باملالحظة  الجدير  من 

فهمه )السعادة( أو الربكة )النعيم(؛ ومرّة أخرى، نقدي مستقّل عن نجاح أو فشل محاوالته 

الرجال سعادًة وأكرثهم  أكرث  أّن  إظهار  أفالطون يف  لو نجح  العادل.  إلثبات سعادة رجله 

مباركًة هم أولئك الذين هم عادلون وفًقا ملفهومه للعدالة، وأنّه كلاّم ابتعد الرجل عن متثيل 

العدالة األفالطونيّة، كلاّم كان أكرث تعاسًة، ملا كان أفالطون قد أظهر بعد ذلك ال أن العدالة 

استنتاجاته  ربط  عليه  يتعنّي  يزال  ال  أنه  أي  العكس.  وال  مبتذلة  عدالة  تستلزم  األفالطونية 

بالجدليّة التي من الواضح أّن الهدف من األوىل هو حّل الثانية.

يف الختام، تأّمٌل: يتعلّق بأحد الّدوافع الفلسفيّة املحتملة ملفهوم أفالطون لـ )العدالة(. 

يف الحوارات املتبادلة األوىل لكتاب »الجمهورية«، تم التأكيد عىل وجود استثناءات لقواعد 

السلوك األخالقية. يدفع أفالطون »سقراط« )Socrates( ليك يؤكّد أكرث من مرّة -سواء من 

خالل قول الحقيقة أو سداد دين أو استعادة ما سبق إدانته- أنه يف بعض األحيان يكون مجرّد 

أن يكون عادالً وأحيانًا غي  للموقف؛ ميكن  )وفًقا  بهذه األشياء، وأحيانًا غي عادل  القيام 

بناء عىل هذا األساس جزئيًا، ونقول جزئيًا بسبب املقاطع املتشابهة يف حوارات  عادٍل(، 

أخرى، أعتقد أنه من املحتمل أن يكون أفالطون قد رأى أن هناك استثناءات مسموح بها 

أن  أعتقد  ذلك،  عىل  عالوة  للسلوك.  أخالقيّة  قاعدة  لكّل  تقريبًا  أو  أخالقيّة،  قاعدة  لكّل 

لدرجة  السلوك األخالقية  لقواعد  بها  استثناءات مسموح  اعتربه  كثيًا مبا  تأثّر  قد  أفالطون 

أّن يقينه من وجود هذه االستثناءات، إىل جانب يقينه بأنّه ال ميكن ألّي شعارات محّددة أن 

يكون لها أي استثناءات، أّدت به إىل -أو أكدت له- الرأي القائل بأّن قواعد السلوك ال تشّكل 

أّي يشء أسايس لألخالق أو للعدالة. كان هذا، يف اعتقادي، أحد الدوافع الرئيسيّة لتوصيفه 

لـ )العدالة(، وهو توصيف ليس من حيث السلوك وعالقات األشخاص، ولكن من حيث 

العالقات بني أجزاء الروح.



ياسة وفلسفة بن�اء الّدولة يف الفكر "األفالطويّن" السِّ
)مقاربة نقدّية للجمهورّية املثالّية(

نبيل علي صالح]1]

مقّدمة

تنظيم  رضورات  َحَكَمته  الذي  الوعي  تفتُّح  بداياِت  منذ  السياسيَّة  املامرسات  ظهرت 

عات  ، والبحث عن بناء هيكليَّة ما )الدولة-القانون( إلدارة التَّعايش  يف تجمُّ االجتامع البرشيِّ

حضيَّة، بعيداً عن الفوىض والخصومات والتَّالقي البدايئِّ الطبيعيِّ القائم عىل القوَّة والعنف 

والرصاعات الدمويَّة..

العامل، وسبق يف  ِقدَم  قديٌم  املجتمعات  السيايسِّ يف  الفكر  فإنَّ ظهور  املعنى،  بهذا 

القديم يف  الرشق  كان لحضارات  الزمنيَّة، حيث  الحقب  بكثي من  اليونان  ظهوره حضارة 

كلٍّ من مرص والعراق وسوريا]2]، الباع األطول، والنصيب األكرب، والتاريخ األقدم يف نشوء 

مفهوم السياسة، وبناء الدولة، وإنشاء تشكيالتها السياسيَّة املوازية، برصف النظر عن نوعيَّتها 

ومعياريَّتها..

لقد تحرَّكت اآلراء واألفكار السياسيَّة يف بالد اإلغريق انطالقاً من الرؤى التي طرَحتْها 

ْن عاشوا يف مدن  مسية الوعي السيايسِّ واملعريفِّ املبكر لعلامء وأدباء وفالسفة وشعراء ممَّ

]1]- كاتب وباحث سوري.

رة بالقياس إىل حضارات العامل  ]2]- يقوُل »برتراند راسل« يف مؤلَّفه املهمِّ »حكمة الغرب«: »إنَّ الحضارة اليونانيَّة حضارة متأخِّ

ة من السنني. ولقد نا هذان املجتمعان الزراعيَّان عىل ضفاف  األخرى، إذ سبقتها حضارتا مرص وبالد ما بني النهرين بألوف عدَّ

الدينيَّة  الكهنة كانت ترشف عىل املذاهب  أنهار كربى، وكان يحكمها ملوك مؤلَّهون، وأرستقراطيَّة عسكريَّة، وطبقة قويَّة من 

دين... إلخ«. )راجع: برتراند راسل، »حكمة الغرب.. عرض تاريخيٌّ للفلسفة الغربيَّة يف  دة التي كانت تعرتف بآلهة متعدِّ املعقَّ

الجزء  الكويت،  طبعة حزيران2009،  الكويتيَّة،  املعرفة  عامل  زكريا، سلسلة  فؤاد  د.  ترجمة:   ،» والسيايسِّ االجتامعيِّ  إطارها 

األول، ص28(.
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ة من القرن الثامن  ، خصوصاً يف املرحلة املمتدَّ اليونان القدمية، وعارصوا تطوُّرها السيايسَّ

- من  وحتى القرن الرابع قبل امليالد.. حيث تُعترُب هذه املرحلة -من تاريخ اليونان السيايسِّ

املراحل التي امتزَج فيها األدب والشعر والحكايا امللحميَّة الشعريَّة بالسياسة وتطوُّر الوعي 

، وبدأ تشكُّل مفاهيم جديدة، طُرِحْت فيها -بصورة مبارشة أو غي مبارشة- أفكار  السيايسِّ

وسيورته،  الوجود  ومعنى  املعرفة،  وأصل  الخلْق،  عن  فلسفيَّة  وقناعات  ونظريَّات  وآراء 

وعن آليَّات السلطة والحكم والدولة، ومعنى االستبداد والطغيان والدميقراطيَّة؛ كام َعرََض 

»هيودوت]1]« أحوال أمم وحضارات وأساليب وأناط تفكي برشيَّة سادت يف بقاع جغرافيَّة 

ث عن تأثي هذه الثقافات وتجارب األمم األخرى، الرشقيَّة منها عىل وجه  عديدة]2]، وتحدَّ

الخصوص.. كام عرض هوميوس يف ملحمتيه »األلياذة« و«األوديسيه]3]« أساطي اليونان 

اليونان  قبائل  آداب  تروي  شفويَّة  شعريَّة  تقاليد  هيئة  عىل  البداية  يف  انترشت  التي  القديم 

وعاداتها وتقاليدها ونشاطاتها وميثولوجيَّاتها ابتداًء من القرن الثامن عرش قبل امليالد.

لقد بحث فالسفة اإلغريق موضوعَة الدولة، وكانْت لهم تحليالت ورؤى عديدة مختلفة 

الفالسفة  أهمِّ هؤالء  أحد  أفالطون  وكاَن  العمليَّة..  وآليَّاتها  معناها وطبيعتها  ومتباينة حول 

دولته  سقوط  فرتة  عارص  أنَّه  خصوصاً  الدولة،  وفلسفة  السياسة  أصل  عن  ثوا  تحدَّ الذين 

الفكريُّ عىل  النفيسُّ ودويُّه  قوط تأثيه  السُّ األثينيَّة وصعود دولة إسبارطة، حيُث كاَن لهذا 

هذا الفيلسوف الكبي.

]1]- هيودوت أو هيودوتس، بالالَّتينية Herodotus، مؤرٌِّخ إغريقيٌّ عاش بني عاَمي 480-420 قبل امليالد، واشتهر بوصفه 

السيطرة  تاريخ  الذين قابلهم، كام وثَّق  التي كتب فيها عن مشاهداته واألشخاص  التي زارها خالل رحالته وتجواله،  لألماكن 

الفارسيَّة عىل اليونان. )أنظر: »تاريخ هيودوت«، ترجمة: عبد اإلله املالح، مراجعة: أحمد السقاف، حمد بن رصاي، املجمع 

الثقايف، طبعة عام2001م، أبو ظبي/اإلمارات(.  

مة قصية«، ترجمة: خالد ابراهيم عيل، مراجعة: إميان عبد الغني نجم، مؤسسة  ]2]- راجع: جينيفريت روبرتس، »هيودوت: مقدِّ

هنداوي للتعليم والثقافة، مرص/القاهرة، طبعة أوىل لعام 2014م(.

سة هنداوي للثقافة والتعليم، مرص/ القاهرة، طبعة  ]3]- أنظر: باري يب باول، »هوميوس«، ترجمة: محمد حامد درويش، مؤسَّ

أوىل لعام 2017م.

-هوميوس، »األلياذة«، ترجمة: سليامن البستاين، النارش: وكالة الصحافة العربيَّة )نارشون(، مرص/ القاهرة، طبعة عام 2018م..

ا حرب طروادة -التي تدور حولها امللحمتان- فقد نشبت بعد العام  وقد تمَّ تأليف املَلحمتني نحو العام 800 قبل امليالد، أمَّ

1200 قبل امليالد بقليل.
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ة ما قبل أفالطون ًل: الفلسفة السياسيَّ أوَّ
ات أفالطون، ليصبَح فلسفة تقوم  إذاً، لقد تطوَّر مفهوم السياسة مع فالسفة اإلغريق وبالذَّ

عىل تنظيم العالقة بني املبادئ املثاليَّة التي اعتقدوا بها وبني الواقع القائم، والعمل عىل 

يتمُّ تطبيقها عمليَّاً.. حيث أرست فلسفتهم  التي  الواقعيَّة  البُنى املُشكِّلة للسياسة  اكتشاف 

 ، األساس العقيلَّ والعميلَّ ملقاربة مسألتَْي الطبيعة واملجتمع مقاربًة فكريَّة نظريَّة عىل األقلِّ

البعيد عن الواقع )والقائم عىل ميثولوجيَّة  النظريِّ املثايلِّ  نقلْت مبوجبه الفكر من فضائه 

حيث   ، املجتمعيِّ التطبيق  وسياق  العقيلِّ  التفكي  وحيِّز  العقل  مجال  إىل  تخيُّليَّة(  ليَّة  تأمُّ

كانت محاوالتهم لتفسي الوجود والحياة واإلنسان تفسياً عقليَّاً. 

الذي  التاريخيِّ  السيايسِّ  للفكر  التطوُّر  تاريخ هذا  ق كثياً يف  نتعمَّ لن  هنا  طبعاً، نحن 

مرَّت به اليونان يف عرص مظلم وآخر كالسييكٍّ، ألنَّه ليس جوهر البحث ومضمونه.. لكنَّنا 

)السابقة عىل »املرحلة  التالية  العامِّ إىل املراحل  نشي بصورة رسيعة ومقتضبة، وباإلطار 

السياسيَّة األفالطونيَّة«(، والتي قمنا بتبويبها تاريخيَّاً، وفقاً ملا ييل:

 األول
ُ
أ. المرحلة

وهي مرحلة اإلرهاصات األوىل )حضارة موكيناي أو موسيناي]1](، لبدء تشكُّل مفاهيم 

التاريخيِّ  العرص  بداية  معرفة  من  تاريخيٍّ  بحٍث  أيُّ  يتمكَّن  مل  حيث  والدولة،  السياسة 

السيايسِّ لبالد اليونان –قبل عرص الفالسفة- إالَّ من خالل ما أوردته أدبيَّات شعريَّة كملحمة 

بني  العالقة  إىل  أشارت  وأدبيَّة  ونرثيَّات شعريَّة  أحاديث  من  للشاعر هوميوس  »اإللياذة« 

السياسيَّة  الحياة  طبيعة  عن  اً  عامَّ نوذجاً  لنا  وأظهرْت  الدولة،  أو  )امللك(  والحاكم  الفرد 

ُسلطة  إىل  الالَّحق  والتحوُّل  التشكُّل  يف  اآلخذ  امللوك(،  حكم  )مرحلة  السياسيَّة  والدولة 

اليونان  قبل امليالد. سادت خالل هذا املرحلة يف  العامني 1200-1600  اليوناينِّ متتدُّ بني  التاريخ  وهي املرحلة من   -[1[

ة، ارتبطت بشكل من التبعيَّة )والوالء( ململكة »موكيناي« بحكم تفوُّق هذه األخية وتحوُّلها لتكون  القدمية ماملك مستقلَّة عدَّ

زعيمة القبائل )والجامعات( اليونانيَّة آنذاك.. وعاشت تلك القبائل فرتات من التمتُّع بالرثوات والرَّخاء إىل أن اشتعلت الحروب 

يف  حضاريَّة  مراكز  شملت  وتحرُّكات  ورصاعات  اضطرابات  إىل  طروادة،  حروب  من   ، الخارجيِّ محيطها  مع  أو  بينها  ما  يف 

ط.. )أنظر: مصطفى العبادي، »دميقراطيَّة األثينيني«، مجلَّة »عامل الفكر«، الكويت/الكويت، العدد الثاين من عام  رشق املتوسِّ

1993م، ص52(.
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ُحكم قانونيَّة، مبا فيها من عالقات وآليَّات وتعامالت سياسيَّة جديدة]1].. طبعاً هذه اآلليَّات 

عموماً مل تكن ذات طابع سيايسٍّ حقيقيٍّ له معناه وقوانينه، رغم وجود مجلس استشاريٍّ 

لدى امللك، وقادة جيش، كان يأخذ بآرائهم واستشاراتهم ويراعي مبادئ معيَّنة يف العالقة 

مع الناس واملجتمع.. مبا يعني أنَّه بدأت تتشكَّل هنا بعض معامل الحقوق لدى الناس]2]. 

رغم ما ُعرف من قساوة تلك النُّظم األرستقراطيَّة/ القبليَّة واألنظمة الطغيانيَّة التي نشأت يف 

من  الثاين  النصف  »ساموس« خالل  نشأ يف جزيرة  الذي  كالنظام  لليونان،  الباكرة  العهود 

القرن السادس قبل امليالد، فيام مثَّلت »إسبارطة« عىل الدوام دولة ديكتاتوريَّة العسكر.

ب. المرحلة الثانية

أو  »صولون  األشهر  اليوناينُّ  ع  املرشِّ بينهم  من  وكان  السبعة،  الحكامء  مرحلة  وهي 

سولون]3]« )600 ق,م( الذي سنَّ قوانني ورشائع اجتامعيَّة وسياسيَّة )كانت أساسيَّة وممهِّدة 

(، دفعت املجتمع آنذاك إىل ترك رشائع »أذراكن«، ما عدا رشائع القتل]4]،  للحكم الدميقراطيِّ

ة األثينيني والنبالء، بني األغنياء والفقراء.. خصوصاً  يف ظلِّ الرصاع السيايسِّ املرير بني عامَّ

أنَّه دعا يف قوانينه إىل املساواة االجتامعيَّة، وكبح جامح األغنياء، ومنع استغالل الفقراء، 

مبا يؤدِّي إىل رفع شأنهم ومكانتهم ودورهم يف الحياة السياسيَّة.. وقد اعتربت تلك النُّظم 

والترشيعات أرضيَّة ممهِّدة لنشوء الفكر السيايسِّ اليوناينِّ وبدء تشكُّل الدميقراطيَّة األثينيَّة 

يف مدينة )دولة( أثينا التي كانت قد شهدت من خالل ذلك مراحل عديدة مرتاكمة ومختلفة 

من التطوُّرات االجتامعيَّة والسياسيَّة]5]. 

]1]- هذا ما أفصحت عنه اإللهة »تِتييس« يف مخاطبة كبي اآللهة »زوس«، وكانت تلتمُس رجاًء من أجل ولدها، قائلة له: »أيب 

ْق يل هذا الرجاء: إخلع املجَد عىل ابني املحكوم عليه  زوس إذا كنُت قد ساعدتك وسَط الخالدين بالقول أو بالفعل، فلتحقِّ

باملوِت الرسيع من دوِن سائر الرِّجال اآلخرين، والذي ألحَق به أغا ممنون ملك البرشي العاَر، فأخَذ غنيمة واحتفَظ بها لنفسه 

ترجمة:  »األلياذة«،  )راجع: هوميوس،  يا سيَِّد املشورة«.  األوليمبي،  يا زوس  املَجَد  تُريه  أْن  لَك  بقوَّة وغطرسة. ولكن: هْل 

سليامن البستاين، النارش: وكالة الصحافة العربيَّة/نارشون، مرص/القاهرة، طبعة عام 2018م، ص22(.

]2]- عدنان ملحم وزهي عمران، »تطوُّر الفكر السيايسِّ عند قدامى اليونانيني حتى أفالطون«، مجلَّة »جامعة ترشين للبحوث 

والدراسات العلميَّة«، املجلَّد36، العدد5، تاريخ النرش: 2 /10/ 2014م، ص159.

ع أكرث حول سيته وحياته وإنجازاته، ميكن مراجعة:  ى »السيسكثيا« )رفع األعباء(، وللتوسُّ ]3]- ُعرِف عنه قانونه الشهي املسمَّ

ول ديورانت، »قصة الحضارة )حياة اليونان(«، ترجمة: محمد بدران، دار الجيل للطباعة والنرش والتوزيع، بيوت/ لبنان، املجلَّد 

الثاين، الجزء األول، طبعة بال تاريخ، ص209.

]4]- أرسطو، »دستور األثينيني«، تعريب: أوغطسينتس بربارة، اللَّجنة الدوليَّة لرتجمة الروائع، لبنان/ بيوت، طبعة عام 1967م، ص23.

سة سجلِّ العرب،  ]5]- أرنست باركر، »النظريَّة السياسيَّة عند اليونان«، ترجمة: لويس اسكندر، مراجعة: محمد سليم سامل، مؤسِّ

مرص/القاهرة، طبعة عام 1966م، ج1، ص86.
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ت. المرحلة الثالثة

وهي مرحلة الفيثاغوريني واأليونيني التي ميكن القول بأنَّها املرحلة التي قطعت السياسة 

فيها شوطاً ال بأس به إذ انتهى األمر بأصحابها ومنظِّريها إىل دراسة الطبيعة وعالقتها باألشياء 

مبدأ  هو  السياسيَّة  نظرتهم  أو  نظريَّتهم  األساس يف  املبدأ  بأنَّ  القول  املاديَّة، وميكن  غي 

العدالة(  )أي  أنَّها  ذلك  العدالة،  فكرة  إىل  الفيثاغوريون  هذا وصل  تصوُّرهم  ومن  العدد.. 

والعدد  املربع..  العدد  أي  نفسه،  األعداد مضوب يف  يقولون- هي عدد من  ما  -بحسب 

املربع يشكل انسجاماً كامالً ألنَّه يتكوَّن من أجزاء متساوية]1].

ج. المرحلة الرابعة

الجديد  السيايسِّ  النظام  نتائج  من  كنتيجة  ظهروا  -الذين  »السفسطائيون«  فيها  ث  تحدَّ

، وأدُّوا أدواراً  الذي أفىض إىل تشكُّل دميقراطيَّة أثينا- وبحثوا عن السياسة والتنظيم السيايسِّ

ة بوصفهم معلِّمني متفرِّقني يف بالد اليونان، وليس بوصفهم مدرسة فلسفيَّة كغيها من  مهمَّ

املدارس]2].. وكان من أهمِّ مبادئهم التأكيد عىل الفرديَّة، وأن الفرد هو املقياس والقاعدة ملا 

يُعترب صواباً، وهذا ما نظَّر له الفيلسوف السيايسُّ »بروتاغوراس«.. ولهذا اعترب هيغل، وكان 

بعيداً عن الصواب، السفسطائيني رواَد التنوير عند اليونان، هذه الروح يف السياسة واألخالق 

–كام قال عنها هيغل- ستطوَّر إىل أن تصل ذروتها مع كلٍّ من أفالطون وأرسطو]3].. حيث 

تكامل األخالق مع السياسة باعتبارهام جزءاً واحداً ال ينفصالن]4].

]1]- أرنست باركر، »النظرية السياسية عند اليونان«، املصدر نفسه، ص94.

عام  ثانية،  طبعة  القاهرة/مرص،  املرصيَّة،  الكتب  دار  مطبعة  اليونانيَّة«،  الفلسفة  »قصة  نجيب محمود،  أمني، زيك  أحمد   -[2[

1935م، ص93.   

]3]- أرنست باركر، »النظريَّة السياسيَّة عند اليونان«، مصدر سابق، ج1، ص19. 

]4]- ملزيد من االطالع عىل أفكار وآراء السفسطائيني، يراجع:

أ- ولرتستيس، »تاريخ الفلسفة اليونانيَّة«، ترجمة: مجاهد عبد املنعم مجاهد، دار الثقافة للنرش، مرص/القاهرة، طبعة عام 1984م.

سة  ار، مؤسَّ نصَّ ترجمة: محمد طلبة  النهضة«،  اليونان إىل عرص  الفلسفة من عرص  تاريخ  العقل:  أنتوين جوتليب، »حلم  ب- 

هنداوي للتعليم والثقافة، طبعة أوىل لعام 2015م.
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ح. المرحلة الخامسة

من  حيث  »الدولة-املدينة«..  حكم  آليَّة  مسية  وبدء  الدميقراطيَّة  أثينا  مرحلة  وهي 

مة إىل مدن حرَّة متثِّل كلٌّ  املعروف أنَّ بالد اليونان القدمية )أي بالد اإلغريق( كانت مقسَّ

منها دولة مستقلَّة، وكانت الوحدة السياسيَّة القامئة وقتذاك تُعرف بـ »دولة-املدينة«.. ومن 

أمثلة هذه الدول كلٌّ من أثينا ومقدونيا وإستجيو وأرجوس وغيها.. كام كانت هذه الدول 

وكانت  كأجانب.  األخرى  املدن  مدينة يف  كل  أبناء  ويُعامل  الدبلوماسيَّة،  البعثات  تتبادل 

كلُّ دولة عبارة عن مدينة رئيسيَّة )هي العاصمة والتي تستمدُّ دولة املدينة اسمها منها فيقال 

 ) دولة أثينا ودولة مقدونيا وهكذا(، وميناء، ومنطقة زراعيَّة.. أما البناء االجتامعيُّ )أو الطبقيُّ

ا  للمدينة فكانت كلُّ مدينة تتكوَّن من ثالث طبقات هي:  املواطنون واألجانب واألرقَّاء. وأمَّ

البناء السيايسُّ فقد تألَّف من ثالثة عنارص هي: الجمعيَّة ومجلس الخمسامئة واملحاكم]1].

ة( ة )ما قبل األفالطونيَّ ح. المرحلة السادسة- أو المرحلة السقراطيَّ

سبقوه  ملن  السيايسِّ  للفكر  ة  بشدَّ معارضاً  وكاَن  أثينا،  يف  ق.م(   470( سقراط  عاَش 

خصوصاً من السفسطائيني.. وكانت رؤيته السياسيَّة تنطلق من رؤيته املعرفيَّة للكون والطبيعة 

أنَّه )أي اإلنسان( هو املحور والقاعدة األساس،  ، ودور اإلنسان فيه، معترباً  والوجود ككّلْ

، السطحيَّ والعابر( هي جوهُر الوعي  ، الهشَّ وأنَّ معرفة النفس معرفة حقيقيَّة )تتجاوز الظَّنَّ

لوك والسياسة]2].. وهو يعتقد أنَّ الفضيلة السياسيَّة كلَّها تحمل باقي الَفضائل بشكل  والسُّ

عام، فهي -يف النهاية- فضيلٌة معرفيَّة، أي معرفة الخي.. ألنَّ أيَّ فعٍل عادل هو بالضورة فعٌل 

نبيٌل وصالح.. ونالحظ هنا ربطه بني األخالق والسياسة..

واملوضوعيُّ  األساس  املبدأ  هي  )أخالقهم(  األفراد  فضائل  أنَّ  سقراط  اعترب  ولهذا، 

املوضوعة،  القوانني  عدالة  يضمن  ما  هي  األفراد  فضائل  ألنَّ  )الدولة(،  املدينة  لفضائل 

بوفاق »املواطنني«  يرتبط  كلُّه  بقاءها واستمرارها. وهذا  يعني  لقوانني املدينة  الوالء  وألنَّ 

]1]- ف. س. نرسيسيان، »الفكر السيايسُّ يف اليونان القدمية«، ترجمة: حنا عبود، دار األهايل للطِّباعة والنرش والتوزيع، سوريا/

دمشق، طبعة أوىل لعام1999م، ص225.  

]2]- مصطفى النشار، »تطوُّر الفكر السيايس من صولون حتى ابن خلدون«، دار قباء للنرش والتوزيع، القاهرة/ مرص، طبعة أوىل 

لعام1999م، ص41.
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، فالوفاق هو سعادة كربى يف الدولة،  واشرتاكهم يف منفعتهم التي هي منفعة للصالح العامِّ

ويعني تحالف املواطنني يف طاعتهم لقوانني الدولة، وليس تحالفاً يف اآلراء واألذواق]1]. 

وكان يدعو إىل رضورة االلتزام بالقوانني واتِّباع األنظمة والترشيعات وعدم التجاوز عليها، 

عكس بعض السفسطائيني الذين كانوا يقولون: خالف القانون إذا متكَّنت من ذلك.

ة رة يف تكوين فلسفة أفالطون السياسيَّ ثاني�ًا: العوامل املؤثِّ
ة ته السياسيَّ ة المعرفة ومصدرها( كأساس لنظريَّ ة )نظريَّ ؤية الفلسفيَّ 1. الرُّ

أيِّ  حول  ورصينة  متامسكة  فلسفيَّة  رؤية  لبناء  األوليَّة  البدء  نقطة  هي  املعرفة  نظريَّة 

من  انطالقاً  الفلسفة  تلك  تتكوَّن  وحتى  الحياة..  هذه  يف  اإلنسان  بوجود  يتعلَّق  موضوع 

عقول منتجيها، ال بدَّ من مصدر )ومنبع ووسيلة( للمعرفة والوعي بالحياة والوجود والكون 

ليَّة عقليَّة يتعامل  ، حيث أنَّ كلَّ إنسان مزوَّد بنظام إدراك وحواسٍّ وآليِّات تفكييَّة تأمُّ ككّلْ

، ويسعى عربها لبناء رؤية ما معرفيَّة  من خاللها مع مختلف مفردات وجوده الخاصِّ والعامِّ

.. وفلسفيَّة حول مواقع ومعاين وجوده البرشْيّ

بها..  واعتنوا  اإلغريق،  فالسفة  عنها  بحث  التي  األفكار  أهمِّ  من  هي  املعرفة  ونظريَّة 

وتُعدُّ املعرفة عند تيَّار السفسطائيني )وهم ميثِّلون مرحلة أساسيَّة من مراحل تطوُّر الفلسفة 

-481( بروتاغوراس  كبيهم  وهذا  يَّة..  الحسِّ واإلدراكات  الحسِّ  ووليدة  نسبيَّة  اليونانيَّة( 

، وال  411ق.م( يؤكِّد أنَّ الحواسَّ هي الوسيلة التي نتعرَّف عن طريقها إىل الواقع الخارجيِّ

أنَّ هذه املعرفة متأتِّية من  بأيِّ مبادئ خارجيَّة أو عوامل أخرى.. ومبا  بنا لالستعانة  حاجة 

ذاتيَّة بحتة. وبذلك تختلف من شخص إىل آخر، فال وجود  الحواسِّ فحسب، فهي أيضاً 

التي تتغيَّ دوماً، فتكون أحكامها عىل  ملعرفة مطلقة، بل هي نسبية وتتأثَّر باملحسوسات 

اليشء الواحد متباينة بحسب أحوال الزمان واملكان والبيئة، واألوضاع الصحيَّة والرتبويَّة 

السفسطائيني تفيض إىل  نظريَّة املعرفة عند  أنَّ  والواقع  والعقليَّة]2].  والثقافيَّة  واالجتامعيَّة 

نفي وجود واقع خارجيٍّ  الواقع. وبتعبي آخر،  إمكانيَّة االطِّالع عىل  نفي  أو  نفي املعرفة، 

مستقلٍّ عن إدراكنا له. 

]1]- ف. س. نرسيسيان، »الفكر السيايس يف اليونان القدمية«، مصدر سابق، ص93 وما بعدها.  

]2]- فريدريك كوبلستون، »تاريخ الفلسفة )اليونان وروما(«، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، املرشوع القومي للرتجمة، املجلس 

األعىل للثقافة، مرص/ القاهرة، طبعة أوىل لعام 2002م، املجلَّد األول، ص141 وما بعدها.
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ا سقراط فاهتمَّ بأصل املعرفة وقال إنَّها غي نسبيَّة، وإنَّ املعرفة الحقيقيَّة تتميَّز بوجود   أمَّ

خلفيَّة أخالقيَّة لها؛ مركِّزاً عىل العقل الذي ميكنه وحده معرفة الحقائق ومتحيص األفكار 

وتحليل العقائد. والعقل عامُّ يف الناس جميعاً، فهو ينتزع من أوصاف الجزئيَّات وعوارضها 

القوانني  مثل  فيها،  الثابتة  الكليَّة  املعاين  يف  والجدل  واملقابلة  باالستقراء  املحسوسة 

، والسبيل  واملبادئ وحدود األشياء وماهيَّات الفضائل. فالوجود العقيلُّ هو الوجود الحقيقيُّ

.[1[ إىل تحصيل املعرفة يكون عن طريق العقل ال الحّسْ

أنَّ  معترباً   ، العقيلِّ والتَّجريد  الحسِّ  من  تنشأ  املعرفة(  )أي  أنَّها  إىل  فذهب  أرسطو  ا  أمَّ

العقل اإلنساينَّ هو القادر وحده عىل تنظيم مشاهداته ومعايناته، واالستفادة منها عىل طريق 

ة]2]. تكوين وبناء معرفة متكاملة ومعياريَّة عن هذا العامل من خالل قدراته العقليَّة الفذَّ

حيح فيها  ا الرواقيون فقالوا بأنَّ املعرفة وليدة الحسِّ وصادرة منه]3]، وأنَّ املعيار الصَّ وأمَّ

بلغت  مهام  بالعمل،  تتَّصل  املعرفة  أنَّ  إىل  األبيقوريون  ذهب  كام  والعمل؛  األخالق  هو 

د واقعاً ال ميكن لإلنسان أن يعمل، فليك يكون  درجة يقينيَّتها]4]، وليك يكون اليقني ويتجسَّ

مثَّة عمل البدَّ من القول بأنَّ املعرفة ممكنة..

ل إىل ما اعتربه أصل )وأساس(  لكن أفالطون -موضوعنا يف هذا البحث- كان قد توصَّ

فلسفته الحياتيَّة السياسيَّة وغي السياسيَّة، وهذا األساس هو »نظريَّة املُثُل أو االستذكار«، 

وفحواها أنَّ النفس البرشيَّة موجودٌة كأصٍل ثابت وراسٍخ وبصورة مستقلَّة عن الجسد قبل 

وجوده يف هذه الحياة.. أي أنَّها تسبق يف وجودها القديم وجود البدن، مبا يعني أنَّها متحرِّرة 

من املادَّة وقيودها تحرُّراً كامالً.. هذا التَّحرُّر يتيُح لها )أي للنَّفس( فرصة التَّواصل أو االتِّصال 

الكاملة  الثابتة  واملعارف  )املعاين  املادَّة  من  املجرَّدة  الثَّابتة  الحقائق  مع  أي  املُثُل،  مع 

الواحدة األبديَّة غي الفانية(، األمر الذي مُيكِّنها من العلم بتلك املعارف واملعاين.. ولكن 

]1]- فريدريك كوبلستون، »تاريخ الفلسفة )اليونان وروما(«، مصدر سابق نفسه، ص162.

]2]- راجع: مصطفى النشار، »نظريَّة املعرفة عند أرسطو«، دار املعارف، مرص/ القاهرة، طبعة ثالثة لعام 1995م، ص69 وما 

بعدها.

]3]- إميل برهيية، »الفلسفة الهلنستيَّة والرومانيَّة«، ترجمة: جورج طرابييش، دار الطليعة، بيوت/ لبنان، طبعة ثانية، لعام 1987م، 

ج1، ص34.

سة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة/ مرص، طبعة عام 2014م، ص258. ]4]- يوسف كرم، »تاريخ الفلسفة اليونانيَّة«، مؤسَّ



345 الّسياسة وفلسفة بناء الّدولة في الفكر )األفالطوني(

عندما تهبط النفس من عاملها الجاميلِّ املثايلِّ املجرَّد الكامل، لتَحلَّ يف بدن أريضٍّ مادِّيٍّ 

)محدود وناقص(، فإنَّها تفقد كلَّ معلوماتها، وتنىس كُلَّ معارفها وحقائقها وُمثُلِها التي كانْت 

متتلكها قبل الهبوط.. لتعوَد وتستذكرها وتسرتجع إدراكاتها )وتشعر بتلك املعاين( الحقاً 

يف عامل الحسِّ )واملادَّة األرضيَّة( عن طريق وسائل البحث واالستنباط والتأمُّل والتفكُّر.. 

النَّفس  تذكَّرت  املادِّيَّة(  يَّة  الحسِّ الحياة  هذه  )يف  جميٍل  يشٍء  عىل  -مثالً-  النظُر  وقع  فإذا 

مثال الجامل السابق الذي كانت تُدركُه قبل الهبوط]1].. فاملعاين واألشياء واملفردات عىل 

هذه األرض هي مجرَّد ظالل وانعكاسات واقعيَّة مادِّيَّة لتلك الحقائق األبديَّة واملُثُل األبديَّة 

األزليَّة الخالدة املستقرَّة يف عامل التَّجريد حيث كانت تعيش النفس القدمية هناك.

إذاً، بحسب أفالطون، عامل األشياء املحسوسة هو يف حالة تغيُّ وحركة دامئني، تنشأ 

وتتطوَّر وتفسد، حيث يجري فيها وعليها الزمان واملكان، وال تحتوي عىل أيِّ يشء يقينيٍّ 

املادَّة،  من  بريئة  مفارقة،  فصور  وعلَّتها،  يَّة،  الحسِّ لألشياء  الحقيقيَّة  املاهيَّة  ا  أمَّ وثابت، 

ما  عامل  -يف  هناك  املحسوسات  من  صنف  ولكلِّ  فحسب،  بالعقل  تُدرَك  محسوسة،  ال 

والنَّموذج  املَحسوسات  علَُّة  هي  »املُثُل«  وهذه  يقابله،  »مثال«  أو  »فكرة«   - الحسِّ فوق 

األساس  عن  يعربِّ  الذي  واملفهوم  إليها،  تنزع  التي  والغاية  عليه،  صنعت  )Model( الذي 

العامِّ ألشياء كلِّ صنف]2].

يلِّ  الوجود واملعرفة إىل قسمني: األوَّل هو عامل املعقول )األوَّ م أفالطون  وبذلك قسَّ

األزيلِّ الكامل الثابت(، وعامل املحسوس )الناقص املحدود( يف محاكاته لألوَّل؛ فالعلُم 

ِذكٌر والجهُل نسيان..

وهو يصوِّر لنا حقيقة املُثُل والعامل املعقول يف أمثولة قصة الكهف]3]؛ والتي تحيك عن 

أُناس عاشوا منذ الصغر يف كهف، مقيَّدين بسالسل ثقيلة تجربهم عىل النَّظر داخل الكهف، 

وإذ بالخلف منهم نار، يأيت من ضوئها عىل الجدار خياالت وأشباح أشخاص وأشياء، ولكن 

]1]- فريدريك كوبلستون، »تاريخ الفلسفة )اليونان وروما(«، مصدر سابق، ص224 وما بعدها.

]2]- موجز تاريخ الفلسفة، تأليف: مجموعة من األساتذة السوفيات، تعريب: توفيق ابراهيم سلوم، دار الفارايب، بيوت/لبنان، 

طبعة ثالثة لعام 1979م، ص96.

سة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة/ مرص، طبعة أوىل لعام 2017م،  ]3]- أنظر: أفالطون، »جمهوريَّة أفالطون«، طباعة مؤسَّ

ص232.
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ذاتها،  أنَّها حقيقيَّة يف  اعتقدوا  فقد  األشباح فحسب،  تلك  رؤية  واعتادوا عىل  ُربُّوا  ألنَّهم 

إالَّ ظالل،  ما هو  يراه  ما كان  أنَّ مصدر  الخلف، واكتشف  النَّظر إىل  استطاع أحدهم  فإذا 

ثم يكتشف طريقاً للخروج من الكهف، فيى الشمس مصدر كلِّ نور، فالكهف هو العامل 

األشباح  إزاء  الجمود  من  والخالص  يَّة،  الحسِّ املعرفة  مُيثِّل  األشباح  وإدراك  املحسوس، 

يتمُّ بالجدل، واألشياء املرئيَّة هي األنواع واألجناس واألشكال؛ أي املُثُل، والنار هي ضوء 

الشمس، والشمس مثال الخي أرفع املُثُل ومصدر الوجود والكامل]1].. 

الرؤية األفالطونيَّة  أْن نصادق عىل هذه  طبعاً، من غي املمكن عقليَّاً وعلميَّاً وفلسفيَّاً، 

املثاليَّة لقضيَّة املعرفة يف أصلها، وكيفيَّة التعامل معها ووعيها، وهي التي كانت يف وقتها 

من  كثي  رغم  ومعرفيَّاً  فلسفيَّاً  مبدأً  طويلة(  زمنيَّة  ومراحل  ألحقاب  هكذا  بقيت  )ورمبا 

مبعث  املجرَّد،  العقل  أو  األرواح  أو  املُثُل  فعامل  طالته..  التي  واملالحظات  االنتقادات 

بت  ، إىل غيها من املصطلحات واأللفاظ واالختبارات الذاتيَّة التي ترسَّ الوجود الحقيقيِّ

، تبقى مبجموعها وجهَة نظٍر كالميَّة وتأمُّالت ذاتيَّة ورضباً  إىل املجال الفلسفيِّ اإلسالميِّ

ها األقىص- إىل حدود التعبي عن ألوهيَّة أرضيَّة،  من االختبارات الجوانيَّة، وصلت -يف حدِّ

.!!..» ين الطبيعّيْ َي بـ »الدِّ سوف توظَّف الحقاً يف الغرب الحديث بـام ُسمِّ

العلميَّة مغيَّبة وغي  العلم والحقائق  نشأٍة وتشكٍُّل، وكان  لها ظروف  الرؤى  طبعاً، تلك 

إنا  أيَّ صورة مفرتَضة  أنَّ  الحركة، حيث  يتعلَّق مبوضوع  ما  آنذاك، خصوصاً يف  معروفة 

تستدعي )بل تقتيض( نوعاً من االنتقال والحركة، بينام املُثُل التي قال بها أفالطون جوهريَّة، 

مستقرَّة، راسخة وثابتة، أي بريئة من الحركة.. فكيف يجتمع الثبات مع الحركة؟!!. إضافة 

تعيش  أنَّها  يعني  األبدان، مبا  قبل  ُخلِقت  وأنَّها  البرشيَّة،  النفوس  بِقَدم  يقول  إىل هذا، هو 

والثَّابتة  الرَّاسخة  األوىل  معارفها  كلَّ  ونسيت  بها،  التحقت  ثمَّ  عنها.. ومن  مستقلَّة  بصورة 

واملطلقة.. وهذا التَّصوُّر األفالطوينُّ ألصل املعرفة، كان مثار انتقاد كبي من قبل كثي من 

الفالسفة، ومن بينهم فالسفتنا املسلمون، حيث نجد أنَّ صدر الدين الشيازي )املعروف 

باملُمالَّ صدرا(، صاحب األسفار العقليَّة األربعة، يَعقد فصالً كامالً لتلك النظريَّة، خصوصاً 

يف دفع ما قيل من أنَّ النفس عاجزة عن إدراك الجزئيَّات.. فالنَّفس –كام يقول املُمالَّ صدرا- 

]1]- موجز تاريخ الفلسفة، تأليف: مجموعة من األساتذة السوفيات، مصدر سابق نفسه، ص98.
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اإلحساس  فعند  وضعيٌَّة.  آلة  والحسُّ   ، الحواسِّ عني  للمحسوسات(  إدراكها  )عند  تصي 

ة، وإدراك النفس. والحاجة إىل الحضور الوضعيِّ إنا يكون من  يحصل أمران: تأثُّر الحاسَّ

، وهو االنفعال، ال من حيث اإلدراك النفساينِّ، وهو حصول الصورة]1]..  ِّ حيث التأثُّر الحيسِّ

مفهومها  -يف  ألنَّها  جسدها،  عن  ومنفصلة  معزولًة  تكون  أن  ميكن  ال  النفس  أنَّ  كام 

الفلسفيِّ املعقول- ليست شيئاً موجوداً بصورٍة مجرَّدة قبل وجود البدن، بل هي نتاج »حركة 

النفس بها مادِّيَّة متَّصفة بخصائص املادَّة وخاضعة لقوانينها،  تبدأ  جوهريَّة]2]« يف املادَّة، 

لقوانينها،  يخضع  وال  بصفاتها،  يتَّصف  ال  عنها  مجرَّداً  وجوداً  والتكامل  بالحركة  وتصبح 

ة؛ فإنَّ هذا املفهوم الفلسفيَّ عن النفس هو املفهوم  وإْن كاَن خاضعاً لقوانني الوجود العامَّ

الوحيد الذي يستطيع أن يفرسِّ املشكلة، ويعطي إيضاحاً معقوالً عن العالقة القامئة بينها 

ا املفهوم األفالطوينُّ -الذي يَْفرتض للنفس وجوداً سابقاً  وبني املادة، وبينها وبني البدن. أمَّ

عىل البدن- فهو أعجز ما يكون عن تفسي هذه العالقة، وتعليل االرتباط القائم بينهام، وعن 

 .[3[ إيضاح الظروف التي جعلت النفس تهبط من مستواها إىل املستوى املادِّْيّ

العليا، حيث  املُثُل  فكرة  قه من دون وجود  تحقُّ العقيلِّ ميكن  اإلدراك  وحتى موضوع 

بعد  العقل  يدركها  التي  ة  العامَّ املعاين  نفسها  هي  املحسوسة  املعاين  إنَّ  أرسطو:  يقول 

العامُّ  اإلنسان  فليس  املشرتك،  املعنى  واستبقاء  لألفراد  املميَّزة  الخصائص  عن  تجريدها 

الذي ندركه حقيقة مثاليَّة سبق أن شاهدناها يف عامل أسمى، بل هو صورة هذا اإلنسان أو 

ذاك بعد إجراء عمليَّة التجريد عليها، واستخالص املعنى العامِّ منها.

ير، هل ميكن القول -بناًء عىل نظريَّة املُثُل  فمثالً، عندما نريد أن ندرك معنى اإلنسان الرشِّ

« كفكرة وقيمة، كان قامئاً ومركوزاً يف عامل املُثُل؟!.. مبعنى  األفالطونيَّة- أنَّ مصطلح »الرشِّ

َّ ليس مثاالً وال فكرة ثابتة وجوهريَّة؛ هو ليس مبثال أعىل، إذاً، فكرة الرشِّ ال ميكن  أنَّ الرشَّ

الطبعة  لبنان،  العريب، بيوت/  الرتاث  العقليَّة األربعة«، دار إحياء  الدين الشيازي، »الحكمة املتعالية يف األسفار  صدر   -[1[

الرابعة لعام 1990م، ج8، ص234. 

]2]- أوضح الفيلسوف الشيازي أنَّ مبدأ الحركة رضورة فلسفيَّة، وهو بذلك استطاع أن يحلَّ الكثي من اإلشكاالت الفلسفيَّة 

التي كانت تتَّصل مبسألتَْي الزمان واملكان، وقضيَّة تكامل املادَّة، وتجرُّدها، والعالقة بني النفس والجسم، وغيها من املسائل 

ع يف املوضوع، ميكن مراجعة: محمد تقي مصباح، »املنهج الجديد يف تعليم الفلسفة«، دار التعارف  الفلسفيَّة املعقَّدة. )للتوسُّ

للمطبوعات والنرش، بيوت/ لبنان، طبعة عام 2001م(.

]3]- محمد باقر الصدر، »فلسفتنا«، طبعة دار الكتاب اإلسالمي، قم/ إيران، طبعة ثانية لعام1990م، ص54.
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أنَّه -يف  نواجه مع نظريَّة املُثُل مشكلة منطقيَّة]1]، وهي  لها وجود.. كذلك نحن  أن يكون 

ها باملطلق- كيف ميكن لألشياء املحسوسة  ظلِّ فكرة ثبات األفكار وجوهريَّتها وعدم تغيُّ

كيف  وعندئٍذ  والرَّاسخة؟!!.  الثابتة  املُثُل  تلك  عن  نسخاً  تكوَن  أن  واملتحوِّرة  ة  واملتغيِّ

ين مختلفني؟!.. ث عن تالٍق وعالقة بني عاملني ضدَّ ميكن أن نتحدَّ

ساً لهذه املثاليَّة، ومبادراً ُمنِتجاً لكلِّ الحقائق التالية يف الفلسفة؛  لقد كان أفالطون مؤسِّ

ولرت  تعبي  ة، بحسب  فجَّ )وثنائيَّاته(  مثاليَّته  أنَّ  نجد  الروَّاد،  مع  دامئاً  الشأن  هو  ولكن كام 

نفسها.. وهي ال  أن تفرسِّ  إنَّها ال تستطيع  بل  العامل،  أن تفرسِّ  ستيس]2]، وهي ال تستطيع 

تستطيع حتى أن تكون صادقة مع مبادئها الذاتيَّة، ألنَّها قالت -وألوَّل مرَّة يف التاريخ بوضوح 

، وإنَّ مبارشتَها تنىس عقيدتها وتغرُق يف النزعة الجزئيَّة التي  وتحديد- إنَّ الحقيقة هي الكلُّ

تعترب املُثَُل أفراداً موجودين. وأشكال القصور هذه التي رشع أرسطو يف تصحيحها للوصول 

إىل مثاليَّة أكرث صفاًء هي القذى يف عني أفالطون]3].

الفلسفيَّة  ورؤيته  املعرفيَّة  نظريَّته  أفالطون  متثََّل  كيَف  نسأل:  تقدم،  ما  رغم  ..ولكن، 

املثاليَّة، يف وعيه للسياسة وآليَّة فلسفته العمليَّة لكيفيَّة بناء الدولة؟!..

لبناء  بأنَّ هناك خلفيَّة معرفيَّة مثاليَّة واضحة لفلسفة أفالطون السياسيَّة، ونظرته  ال شكَّ 

السياسيَّة  هاته  آرائه وتوجُّ بقوَّة يف كلِّ  )الفاضلة والعادلة(، ميكن مالحظتها حارضة  الدولة 

يشكِّلون  الذين  »األفراد-املواطنني«  وبني  بينها  والعالقة  والدولة،  للمجتمع  قراءاته  يف 

قاعدتها األساسيَّة.. أي أنَّه وهو -الفيلسوف العقالينُّ- مل يقف عند حدِّ طرح مفاهيمه وآرائه 

كان  بل  لديه،  لة  مفضَّ مثاليَّة  أفكار  املقرتحة عىل صورة  والسياسيَّة  االجتامعيَّة  وترشيعاته 

يسعى إلعطاء أساس ومربِّر عقيلٍّ معريفٍّ )مثايلٍّ(، ويحاول أن يربط تلك األفكار العمليَّة 

مبواقف فلسفيَّة نظريَّة له]4]..

]1]- ُغنار سكيبك ونلز غلجي، »تاريخ الفكر الغريب من اليونان القدمية إىل القرن العرشين«، ترجمة: حيدر حاج اسامعيل، 

مراجعة: نجوى نرص، املنظَّمة العربيَّة للرتجمة، بيوت/لبنان، طبعة عام 2012م، ص128.

القاهرة/ مرص،  للنرش والتوزيع،  الثقافة  دار  اليونانيَّة«، ترجمة: مجاهد عبد املنعم مجاهد،  الفلسفة  ولرت ستيس، »تاريخ   -[2[

طباعة عام 1984م، ص208.

]3]- للتّوسع واالستزادة أكرث يف النَّقد الفلسفيِّ املركَّز لنظريَّة أفالطون يف املثل، ميكن العودة إىل كتاب »ولرت ستيس«، »تاريخ 

الفلسفة اليونانيَّة«، اآلنف الذكر، ص207-198. 

]4]- فؤاد زكريا، »جمهوريَّة أفالطون«، )دراسة وترجمة(، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش، مرص/ اإلسكندريَّة، طبعة عام 2004م، ص93.
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لقد انطلق أفالطون عىل هذا الصعيد من خالل اعتقاده املعريفِّ بوجود عامٍل آخر مثايلٍّ 

اها  التَّجريبيَّة التي نعايُنها ونتلقَّ ( غي العامل الذي نحن فيه، وأنَّ األشياء والظواهر  )حقيقيٍّ

بأحاسيسنا هنا -يف هذا العامل- هي انعكاٌس للحقيقة يف العامل املثايّلْ.. طبعاً، هو مل ينكر 

واقعيَّة.. وال ميكن -كام  كلَّها غي  اعتربها  بل  والتجريبيَّة،  يَّة  الحسِّ عامل األشياء والظواهر 

يرى- أن يكون العامل الظاهريُّ منفصالً ومنعزالً عىل نحو مطلق عن عامل األفكار، باعتبار 

العامل األوَّل ال يشء سوى الصورة املشوَّهة والظلِّ الكئيب للعامل اآلخر؛ وعامل األفكار 

، أي هو الواقُع  س لعامل اإلنسان املتغيِّ )املُثُل( هو العامل األبديُّ والثابت والنَّموذج املقدَّ

، أي عامل األفكار  .. واملعرفُة عنده تتجىلَّ يف رضورة َمعرفة هذا العامل الحقيقيِّ الحقيقيُّ

واملُثُل، وهذا ليس مجاالً لعمل العوامِّ وليس ُمتاحاً لهم، بل لقلَّة، هم الحكامء والفالسفة، 

..[1[ أي أنَّ الناس العاديني والجمهور، ال ميكنهم فهم هذا العامل الحقيقيِّ املثايّلْ

كان أفالطون يعتقد بأنَّ عامل األفكار هو اإلطاُر األسايسُّ لعامل الظَّاهر، ولذلك -وهنا 

وجه االرتباط بني املعرفة عنده وبني فلسفته السياسيَّة- فأيُّ محاولٍة لعقلنة الظواهر األرضيَّة 

)مثالً العالقات السياسيَّة-الحقوقيَّة( أّي جْعلها متطابقة مع كينونتها الحقيقيَّة وأناطها األوليَّة 

األساس  ليست  التي  األفكار  مع  فيها  تتطابق  صياغًة  صياغتها  يف  أساساً  تكون  سة  املقدَّ

األنطولوجيَّ والسبب األويلَّ لعامل الظواهر فحسب، بل أيضاً املبدأ املرشد ومقياس تنظيمه 

وموديله )برادغامه]2](.. ومعنى هذا أنَّ العدالة عند أفالطون تكون يف النظام، أي يف حالة 

تكون كلُّ طبقة، وكلُّ رجل قد تسلَّم عمله الخاص، فال يعمل خارج نطاق ما عنيَّ له. وإىل 

جانب ذلك تستدعي العدالة بنية دولة متطابقة )متامثلة مع الِقيم واملُثُل العليا(، وتسلسالً 

اجتامعيَّاً يضمن وحدة منسجمة بني املبادئ الثالثة أعاله من أجل الصالح العام: فالحكمة 

دون القدرة عىل الحكم السليم( رضوريَّة للحكم، والشجاعة )أي  )أي الفالسفة الذين يجسِّ

طبقة املحاربني( رضوريَّة لتقديم الحامية املسلَّحة للدولة، وتطبع املبدأ األوَّل، والصرب أو 

ضبط النفس )وهو فضيلة الحرفيني واملزارعني واملنتجني اآلخرين، وهو بطبيعتهم أعظم 

]1]- أفالطون، »املحاورات الكاملة«، نقلها إىل العربيَّة: شوقي داود متراز، األهليَّة للنرش والتوزيع، لبنان/ بيوت، 1994م، 

)املجلَّد األول: الجمهوريَّة(، ص576.

]2]- ف. س. نرسيسيان، »الفكر السيايس يف اليونان القديم«، مصدر سابق، ص111. 
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املنجرفني نحو املكاسب(، ويجب أن تطيع الفضيلتني السابقتني]1].

والتي  ُعلويَّة(،  ورؤى  وتصوُّرات  أفكار  من  فيها  )مبا  أفالطون  مثاليَّة  أنَّ  إىل  هنا  نشي 

شكَّلت مرجعاً دامئاً لوعيه بالعامل )يف االجتامع والسياسة(، مل تكن مثاليَّة مفارقة باملطلق، 

فهناك  امللموسة،  الحقائق  أفالطون  فيها  ينكر  مل  حيث  التعبي،  جاز  إذا  واقعيَّة  مثاليَّة  بل 

ِّ معاً، لكنَّه كان يرى أنَّ اإلدراك العقيلَّ أعىل من  حقيقة موضوعيَّة لإلدراك العقيلِّ والحيسِّ

.. ، فاألشياء واملوجودات ظالل وأشباح للُمثُل يف الوجود العقيْلّ ِّ الحيسِّ

ولهذا، كان أفالطون يرى أنَّ الدولة الحقيقيَّة ميكن أن )بل يجب أن( تتمثَّل تلك األفكار 

سة يف حياتها االجتامعيَّة والسياسيَّة، منطلقاً -يف عمليَّة التامثل والبناء تلك-  الُعلْويَّة املقدَّ

من رضورة تحقيق التَّطابق بني الكوسموس )الكون( يف أقىص مداه والدولة والروح-الفرديَّة 

اإلنسانيَّة. ففضيلة العدالة مثالً ال تتحقَّق يف واقع الدولة وسياساتها وقوانينها إالَّ إذا تحقَّقت 

قبل ذلك يف اإلنسان، يف نفسه وبنيته الذاتيَّة، ألنَّ اإلنسان العادل الذي يطبِّق ويتمثَّل قيمة 

العدالة يف فكره وسلوكه، عىل صورتها الحقيقيَّة )كام هي يف عامل املثل(، هو إنساٌن متوافٌق 

قها.. والقوى الثالث )أو األجزاء  ولة العادلة ومجانس لها، وميثِّلها، بل هو أساُس تحقُّ مع الدَّ

الثالث  الدولة  معها وظائف  تتطابق  والشهويَّة-  والغاضبة  -العاقلة  البرشيَّة  للنفس  الثالث( 

بنية  تؤلِّف  التي  الثالث  الطبقات  إىل  بدورها  هذه  وتسند  واإلنتاجيَّة-  والدفاعيَّة  -التدبييَّة 

الدولة: الحكام واملحاربني واملنتجني )من حرفيني ومزارعني]2](.

إنَّنا نجد يف رؤية أفالطون السياسيَّة دالئل وإشارات واضحة عىل وفائه لنظريَّته املعرفيَّة، 

أنَّ اإلصالح  يرى  كان  السياسيَّة، ألنَّه  الخطَّة  املرجوِّ واملنشود يف  باإلصالح  يطالب  فهو 

كلِّ  قبل  الفرد  إصالح  هو  الدولة  وبناء  املجتمع  بإصالح  الخاصَّ  والجوهريَّ  املمكن 

يشء.. إصالحه بناًء عىل األفكار الرتبويَّة واألخالق املثاليَّة الكاملة التي نسيها هذا الفرد 

بعدما هبطت نفسه من عاملها الُعلْويِّ الخاص الذي كانت تسبح فيه، إىل جسدها )املطيَّة 

]1]- أفالطون، »املحاورات الكاملة« )املجلَّد األوَّل: الجمهوريَّة(، مصدر سابق، ص415.

]2]- فردريك كوبلستون، »تاريخ الفلسفة«، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، مصدر سابق، ج1، ص313 وما بعدها.



351 الّسياسة وفلسفة بناء الّدولة في الفكر )األفالطوني(

]1]، وال بدَّ من إعادة تذكيه بتلك األفكار الرتبويَّة  واملؤقَّت( لتلتحق معه بهذا العامل األريْضّ

الذي ال ميكن أن  النسبيِّ  الظاهريِّ  العامل  داً يف هذا  والقيم األخالقيَّة وتدريبه عليها مجدَّ

ل غي ثابت بينام عامل  ينفصل عن عامل األفكار واملُثُل، ولكن عامل األشياء هو عامل متبدِّ

يف  )حتى  أفالطون-  -عند  الحقيقيَّة  املعرفة  كانت  لذلك  س..  مقدَّ ونوذٌج  ثابت  األفكار 

ت رصوف الزمان.. وانطالقاً  ، وإْن تغيَّ السياسة( هي معرفة الحقيقة، وما هو ثابت ال يتغيَّ

من هذا التصوُّر يذهب إىل بناء دولة )سياسيَّة( مثاليَّة، فيها الكثي من التناقضات عىل أساس 

التفكي  تركيبة  نفهم  وليك  اليونانيَّة]2]..  الدولة  مكوِّنات  بني  إشكاليًَّة  األكرث  يعدُّ  مفهوم 

بنية تفكيه األخالقيِّ  السيايسِّ وفلسفة الدولة السياسيَّة عند أفالطون، علينا أن نفهم أيضاً 

نة ومتداخلة يف  التي تعود بخلفيَّتها لنظريَّته املعرفيَّة كام قلنا.. ألنَّها )أي السياسة( متضمِّ

األخالق.. فالسياسة ليست أكرث من امتداٍد طبيعيٍّ لألخالق.. وهذا النهُج اتَّبعه أفالطون ثم 

أرسطو وبقيَّة فالسفة اليونان.. ومن هنا كان أفالطون يدحض مزاعم السفسطائيني القائلني 

حامية  أجل  من  الضعفاء  اخرتاع  من  أنَّها  بدعوى  الدولة،  وقوانني  األخالق  قوانني  بإنكار 

لطة حسب رأيهم حقٌّ رشعيٌّ لألقوى دامئاً.. بينام هو  أنفسهم من جربوت األقوياء.. فالسُّ

ة الغاب الوحشيَّة.. وهذا الردُّ رفَع  ة العقل فحسب، ال بقوَّ يؤكِّد أنَّ إحراز السلطة يكون بقوَّ

أكرث من شأن السياسة كونها علامً متَّصالً باألخالق وقوانينها]3].

ة ة أفالطون السياسيَّ ي نظريَّ
2. األخالق والعدالة �خ

ي أخالقه وسلوكه العادل(
ة عن الفرد �خ )الدولة كصورة مك�جَّ

مل ينفصل أفالطون عن أستاذه سقراط يف كثيٍ من القضايا املتعلِّقة باألخالق واإلنسان 

الفكريَّة وُرؤاه  وأخالقيَّاً، ودافع عن بعض خياراته  تابعه واستمرَّ معه معرفيَّاً  بل  والسياسة، 

 ِّ الكيلِّ الخي األعىل  قيمة وفكرة  -التي ركَّزها عىل  املعرفيَّة يف هذا املقام.. ففي املعرفة 

املفارقة  واملاهيَّات  باملحسوسات  الظنِّيَّة  املعرفة  بني  الجوهريَّة- فصل  للمعرفة  كمصدر 

]1]- راجع تعليق تايلور عىل طياموس )تياموس(:

Taylor, A Commentary on Plto’s Timaeus 1928, p69.

]2]- عدنان ملحم، »الفكر السيايس عند قدامى اليونان«، مصدر سابق، ص164.

]3]- يوسف كرم، »تاريخ الفلسفة اليونانيَّة«، مصدر سابق، ص100.
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للامدَّة »املُثُل«، ومن هنا اعترب أنَّ الخَي أسمى املُثُل، ومصدر الوجود والكامل والجامل، 

ولكن هنا نجده يخالف أستاذه سقراط، إذ إنَّه تجاوز املاهيَّات املتحقِّقة يف املوجودات 

وأنتجه من  أفكار  تناوله من  ما  لكلِّ  التي شكَّلت مرجعه  بامُلثُل  ه  ما سامَّ املحسوسة إىل 

معارف وتحليالت يف الفلسفة والسياسة واالجتامع.

من  مجموعة  سقراط  قبل  األخالق  كانت  معروف(  هو  )كام  األخالق،  صعيد  وعىل 

النَّصائح والحكم واإلرشادات يطلقها شعراء وحكامء ومتفلسفون حول بعض مواقع الحياة 

كلَّام  ولكنَّنا  والرَّصانة..  التَّامسك  عن  البعيد  الوعظ  دائرة  يف  تبقى  واإلنسانيَّة،  األخالقيَّة 

دت املشكلة األخالقيَّة  اقرتبنا من الفرتة الزمنيَّة التي عاش فيها سقراط )أستاذ أفالطون( تحدَّ

برز  السفسطائيني وسقراط  إىل  ما وصلنا  إذا  مباحثها.. حتى  وتبلورت  معاملها  واتَّضحت 

عنرص جديد يف األخالق -له عالقة بواقع السياسة املجتمعيَّة يف عالقات الناس وتعاُمالتها 

بعضها مع بعض- وهو املقابلة بني أخالقيَّة املنفعة وأخالقيَّة املبدأ، أخالقيَّة الغريزة والطبيعة 

وأخالقيَّة العقل والقانون )وهو أساس بناء الدولة القويَّة العادلة(، بني نسبيَّة املعاين الخلقيَّة 

ها بتغيُّ الزمان واملكان والشخص والحالة وبني إطالقها وثباتها ورسمديَّتها.. وعندما  وتغيُّ

جاء أفالطون كان الخالف حادَّاً بني هاتني املدرستني املتعارضتني: مدرسة السفسطائيني 

من جهة، ومدرسة سقراط من جهة أخرى. ومل يكن له خيار يف األمر.. فهو )أي أفالطون( 

ه أن ينضمَّ إليه  ى ويف مدرسته تخرَّج.. لذلك كان أكرب همِّ تلميذ سقراط وصديقه، بآرائه تغذَّ

يف حملته عىل السفسطائيني، وينربي للردِّ عليهم، كام سبق أن ذكرنا.. فكتب محاوراته عن 

ة واملنفعة والغريزة]1]. مبدأ العقل والقانون، وتفضيله عىل مبدأ اللذَّ

الخي  )فكرة  األخالق  من  االنطالق  املواجهة-  تلك  سياق  -يف  أفالطون  حاول  لقد 

سياسيَّة  ودولة  مثايلٍّ  مجتمع  لبناء  والسياسيَّة  الفكريَّة  تصوُّراته  يف  املُثُل(  الكيّل=نظريَّة 

كلِّ  يف  النَّاس(  )وبني  للنَّاس  اً  عامَّ األخالقيِّ  القانون  َجْعل  خالل  من  العدل،  عىل  قامئة 

زمان ومكان، وهذا ال يتيرسَّ إالَّ بإقامته عىل أسمى جانب مشرتك يف طبائع البرش، ونعني 

الفعَل  أنَّ  فرأى  بالذات(،  السفسطائيَّة  )تجاه  أستاذه  موقف  عن  خطوة  وزاَد  العقل]2]..  به 

]1]- محمد عبد الرحمن مرحبا، »مع الفلسفة اليونان«، منشورات عويدات/ باريس، طبعة ثالثة لعام 1988م، ص138.

]2]- فؤاد زكريا، »جمهوريَّة أفالطون«، مصدر سابق، ص121.
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ن جزاءه يف باطنه، وأنَّ اإلنساَن الفاضل يؤدِّي الفعل الخيِّ لذاته، باعتباره غاية  الُخلُِقي يتضمَّ

يف نفسه، وبهذا أبطل املذهب الّسفسطايئَّ الذي وضع غاية األخالق يف خارجها، ورَهَن 

ة التي تنجم عنها )عن األخالق]1](.. وهذه الفضائل  الخييَّة مبفهوم وقيمة ماديَّة هي اللذَّ

ياسيّة  التي يتوفَّر عليها اإلنسان الَخيِّ الفاضل )واعتربها مدخالً وممرَّاً لكلِّ املوضوعات السِّ

جاعة]2].. وإذا ما تحقَّقت الفضائل  املة( هي: الحكمة، العفاف، الشَّ يف فلسفته وأفكاره الشَّ

ي أفالطون حالة التَّناسب هذه العدالة،  الثالث للنفس، تحقَّق فيها التَّناسب والنظـام، ويسـمِّ

وهي الفضيلة الرابعة]3]..

إذاً، وظيفة العدالة تكمن يف أن تحفَظ النِّظام والتَّناسب بني الفضائل.. فالحكمُة فضيلُة 

جاعة فهي وسط بينهام وهي فضيلة النفس  ا الشَّ ة فضيلة النفس الشهوانيَّة، وأمَّ العقل، والعفَّ

النفس  حصلت  وفضائلها  النفس  قوى  بني  العدالة  أي  التَّوازن  تحقَّق  ما  فإذا  الغضبيَّة، 

العامل  النظام يف  تتجاوب مع  باطنيَّة عقليَّة أخالقيَّة  العدالة هي حالة  السعادة، وهذه  عىل 

املحسوس، ويبدو فيها جامل النفس وصحتها، وسيطرة الجزء اإللهيِّ فيها عىل الشهوات 

العادل  واإلنسان  اإلنسان،  عليه  يكون  أن  ينبغي  الذي  الوضع  هو  وهذا  الجسد،  ورغبات 

ليبقى ميارس  طاغية؛  ده  هدَّ لو  حتى  أبداً  مبادئه  ة  يشكُّ يف صحَّ الذي ال  هو   ) )األخالقيُّ

حياته بناًء عىل معايي األخالق يف كلِّ مواقعه وعالقاته، بناًء عىل الخي الذي هو املعرفة 

ويعرفُه عن  املعرفة خٌي  كالتايل:  أفالطون  عند  يتسلسل  فاألمر  إذن،  الصحيحة..  الكاملة 

ل وإقامة املجتمع عىل  طريق البحث املنظَّم، وسيبلغ به االستطراد يف التسلسل إىل التوصُّ

وأنَّ مشكلة   ، االجتامعيِّ للتعاون  ص كرشط  والتخصُّ العمل،  وتقسيم  الفكرة،  هذه  أساس 

ا هي تنظيم لكلِّ هذه األمور عىل أحسن وجه]4]. امللك الفيلسوف إنَّ

لقد أخذت العدالة عند أفالطون )وهي قيمة أخالقيَّة ذاتيَّة لها تطبيقات اجتامعيَّة سياسيَّة 

واملجتمع  بالدولة  العالقة  صعيد  عىل  السياسيَّة  وفلسفته  فكره  يف  األكرب  الحيِّز  عمليَّة(، 

الطباعة والنرش،  لدنيا  الوفاء  اليونانيَّة من طاليس أفالطون(«، دار  )الفلسفة  الفلسفي  الفكر  أبو ريان، »تاريخ  محمد عيل   -[1[

مرص/اإلسكندريَّة، طبعة ثانية لعام 2014م، ص243.

]2]- يوسف كرم، »تاريخ الفلسفة اليونانيَّة«، مصدر سابق، ص94.

]3]- محمد كامل ابراهيم جعفر، »يف الفلسفة واألخالق«، دار الكتب الجامعيَّة، القاهرة/ مرص، 1968م، ص182.

]4]- أفالطون، »الجمهوريَّة«، الكتاب الرابع، مصدر سابق، ص441.
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والناس، ونراه يعربِّ عن وصفه أو تعريفه للعدالة، ويتفلسف يف ذلك، ويقلَّب األمر عىل شتَّى 

جوانبه، ويعرض آراؤه عن العدالة.. فها هو يقول: »إنَّ العدالَة هي أن يردَّ لإلنسان ما له«، 

بقوله:  واسعاً  اجتامعيَّاً  تعريفاً  األعداء«، ويعرِّف األصحاب  »نفع األصحاب ومضَّة  وأنَّها 

»واألصحاب هم الذين نعتقد فيهم األمانة والصالح«، ثم يصبح أكرث تحديداً بقوله: والعدالة 

هي مساعدة األصحاب األمناء ومضة األعداء الرشار«، و»أّن اإلرضار باإلنسان يجعله أكرث 

يتدخَّل يف شؤون  أن  أن ينرصف املرء إىل شؤونه من دون  والعدالة  وأقلَّ عدالة]1]«.  رشَّاً 

أو تكوينه، وال  لطبيعته  تبعاً  إليها  ينتمي  التي  الطبقة  يلتزم كلُّ فرد حدود  أن  غيه]2]«.. أي 

، أو يتطلَّع إىل غيها من الطبقات. ولكنَّ املشكلة يف هذا  ى نطاقها الخاصَّ يحاول أن يتعدَّ

التعريف أنَّه ال يعرتف بيشء أو بقيمة اسمها املساواة، بل هو تعريف أفالطوينٌّ يؤكِّد حالة 

الالَّمساواة.. فالدولة عنده يف ظلِّ مفهومه عن العدالة، تكون عادلة إذا اقتنع املحكومون مبا 

انع والزَّارع بوضعه، ومل يحاول أن  قد قسمته لهم وألزمتهم به ووضعتهم فيه. فإذا ريض الصَّ

له له طبيعته، أي إذا اقتنَع بالالَّمساواة الطبيعيَّة بينه  ميارس عمالً »أرفع« من ذلك الذي تؤهِّ

وبني اآلخرين، فهذا هو عني العدالة.. وبعبارة أخرى، العدالة هي املحافظة عىل الفوارق 

والتباينات بني الناس، وليست هي السعي إىل إلغائها]3].

ولكنها  األخالقيَّة،  القيم  ومعايي  األخالق  حيِّز  إىل  تنتمي  أفالطون  عند  العدالة  نعم، 

، وهو يدرجها ضمن الفضائل  تظهر عمليَّاً وكأنَّها تنتمي إىل مجال السياسة والفعل السيايسِّ

الرئيسيَّة األربع كام الحظنا سابقاً.. والسبب أنَّ الفرد -وهو الفاعل األول بالسياسة وموضوعها 

السياسة يف عامل  ليتمكَّن من مامرسة  - يجب أن يكون أخالقيَّاً وعادالً مع نفسه،  الرئييسُّ

املدينة الفاضلة، والتي ترتبط مبارشة بامتالك القدرات عىل متثُّلها وتطبيقها عىل األرض من 

خالل آليَّات الحكم العادل.. وإذا كان العدل عىل املستوى الفرديَّ عند أفالطون هو التوازن 

حيح بني القوى الثالث )قوى النفس الذاتيَّة من غضب وشهوة وعقل(، فإنَّه يصبح عىل  الصَّ

]1]- أفالطون، »الجمهوريَّة«، املصد رنفسه، ص338.

]2]- أفالطون، »الجمهوريَّة«، ترجمة ودراسة: فؤاد زكريا، مصدر سابق، )433(، ص313.

]3]- فؤاد زكريا، جمهوريَّة أفالطون، مصدر سابق، ص90.
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املستوى االجتامعِي أداء الوظيفة املناسبة يف املجتمع]1].. ويف حال مل يتحقَّق هذا التوازن 

)واالنسجام( يجُب فرضه بالقوَّة حتى عن طريق الحكومات االستبداديَّة، حيث يجدها عادلًة 

طاملا هي نابعة أو صادرة عن الدولة أو الحكومة بغاية فرض األخالق.. فرشائع كلِّ حكومة 

ورشائع  دميقراطيَّة،  الدميقراطيني  ورشائع  فائدتها؛  يضمن  قالب  يف  مصوغة  يقول-  -كام 

األوتوقراطيني استبداديَّة، ومعنى ذلك أنَّ كلَّ ما هو منفعة للحكومة هو العدالة]2]..

متعلِّقة  العدل-  قيمة  رأسها  -وعىل  الفاضلة  األفالطونيَّة  األخالق  أنَّ  الحظنا  تقّدَم  مام 

بسياسة الدولة وحركة الفرد فيها، وال انفصال بينهام.. فكلُّ حديث يف السياسة هو بالضورة 

حديث يف األخالق.. وقد سعى أفالطون للتمكني واإللزام األخالقيِّ يف املدينة )الدولة( 

قابل  بأنَّه غي  يعتقد  كان  ولكنَّه  السابقة(..  األربع  الفضائل  فيها  تتحقَّق  التي  )أي  الفاضلة 

املدينة  أنَّ  كام  والحكامء..  الفالسفة  طبقة  قبل  من  السيايسِّ  الحكم  بتويلِّ  إالَّ  للتحقُّق 

أو  معتدلة  ِمقدام.. وتكون  قويٌّ  لها جيٌش  يكون  الشجاعة عندما  تحقِّق فضيلة  )الفاضلة( 

معنويَّة..  نفسيَّة  ة وطهارة  عفَّ من  أهلها  به  يتَّسم  ما  االعتدال عن طريق  فضيلة  فيها  تتحرَّك 

ص له، أو الذي يَصلُح له حسب  وهي أخياً عادلة حني يقوم فيها كلُّ مواطن بالعمل املخصَّ

قدراته وإمكاناته..

باختصار، عندما تضع الرجل املناسب يف املكان املناسب.. ومنه فلكلِّ طبقة سياسيَّة 

الحرفيني  فضيلة  وأخياً  جاعة،  الشَّ الجنود  وفضيلُة  الحكمة،  الحكَّام  ففضيلة  فضيلتها؛ 

العدالة كفضيلٍة عليا يف املجتمع  الفضائل ستتحقَّق  ة.. وإذا اجتمعت هذه  العفَّ والسكَّان 

والدولة.. 

يف هذا السياق، يرى أفالطون أنَّ الدولة هي النموذُج املكربَّ للفرد، أي أنَّ السياسة مجرَّد 

َمثل يوضح ما ينبغي أن تكون عليه األخالق.. فإذا كانت هي الباعث األسايسَّ الذي دفع 

كان  فقد  فيها،  الحكم  لنظام  وكراهيته  املدينة  فساد  بسبب  الفلسفيِّ  البحث  إىل  أفالطون 

]1]- هـرني سدجويك، »املجمل يف تاريخ علم األخالق«، ترجمة وتعليق: كامل الطويل، عبد الحميد حمدي، دار نرش الثقافة، 

اإلسكندريَّة/مرص، 1949م، ص123.

]2]- أمية حلمي مطر، »جمهوريَّة أفالطون«، الهيئة املرصيَّة للكتاب، مكتبة األرسة، مرص/ القاهرة، طبعة أوىل، عام 1994م، 

ص13.
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أنَّ األخالق  الناس واملجتمع والحكَّام.. وقد رأى  الهدف عنده إصالح األخالق، أخالق 

تقوم عىل أساس أعمق من مجرَّد الدعوة للفعل الخيِّ والعمل الصالح، واقتىض منه ذلك 

البحث يف طبيعة النفس البرشيَّة التي اعتربها كرثة ال وحدة]1].. غي أنَّ الدولة هي هذه النفس 

السياسة  أنَّ  الفرد، يف حني  بسلوك  تتعلَّق  فاألخالُق  أفالطون..  رآها  ة كام  مكربَّ يف صورة 

، ومن ثمَّ نجد كيف أنَّه يجمعهام -أي األخالق والسياسة– يف  تختصُّ بسلوك الجامعة ككّلْ

كلمة واحدة هي العدالة.. ومن أجل أن تتحقَّق هذه العدالة يجب أن يكون عىل رأس الدول 

يورة وعامل  ٌة من فلسفته املثاليَّة التي تفرِّق بني عامل التَّغيُّ والصَّ فيلسوف، وهي فكرٌة مستمدَّ

يايسِّ املُحاِفظ]2].. وهو موقف يقوم عىل  الثَّبات والحقيقة، وهي تخدم يف الواقع موقفه السِّ

تفكي مثايلٍّ يتمحور حول ضخِّ األخالق والفضائل األخالقيَّة يف قلب السياسة لتطهيها من 

املوبقات والسيِّئات والرذائل األرضيَّة، أي اتِّخاذ )األخالق( كمنهج عميلٍّ لتهذيب السياسة 

والسياسيني، وصوالً إىل مجتمع فاضل يحوز عىل الصفات الكامليَّة املثاليَّة التي تعكس 

جزئيَّاً أو كلِّيَّاً تلك القيم واملُثُل الثابتة الرَّاسخة يف عامل املُثُل العليا..

عوات لبناء الدولة عىل أُسس األخالق، تتطلَّب مناهج تربويَّة لتمكني الفرد  طبعاً، هذه الدَّ

من العودة إىل منبع الحكمة واألخالق األوىل.. فكيف يتمُّ هذا برأي أفالطون؟!

والتَّسامي  املُثُل،  بأخالق  الفرد  التزام  رضورة  عىل  تأكيداته  يف  واضحاً  نجده  ما  هذا 

فوق مطالب البدن املاديِّ )أي محاربة الشهوات والغرائز(، وأن يرىض من هذه الحاجات 

الجسديَّة ما يحقِّق استمرار قوام البدن فحسب، وأن يركِّز عىل النفس يف تزكيتها وتطهيها 

والسموِّ الرفيع بها عىل نحو دائم.. وتوجيهها الدائم إىل طرق تحصيل املعرفة والحكمة.. 

لها  فيتحقَّق  الدنيا،  الحياة  هذه  يف  الجسديِّ  سجنها  من  تتحرَّر  يجعلها  قد  املـنهج  هذا 

األوىل  الحياة  بتلك  الشبيهة  الفضيلة  حياة  وتحيا  العليا،  األخالقيَّة  املُثُل  بعـامل  االتِّصال 

التي ستكون بعد املوت؛ أي املنزَّهة عن عامل املحسوسات والشهوات والغرائز. النفس إذاً 

]1]- أفالطون، »الجمهوريَّة«، مصدر سابق، ص441-439.

ياسيَّة من أفالطون إىل ماركس«، دار املعارف، القاهرة/ مرص، طبعة خامسة، عام  ]2]- راجع: أمية حلمي مطر، »الفلسفة السِّ

1995، ص3.

عام  طبعة  مرص،  القاهرة/  للثقافة،  األعىل  املجلس  الحكم«،  فلسفة  يف  دراسة  ياسة:  والسِّ »األخالق  إمام،  الفتاح  عبد  -إمام 

2001م، ص161.
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-عند أفالطون- هي يف حالة رصاع دائم مع شهواتها، ليك تكسـر الحـاجز الكثيـف املتمثِّل 

بالجسد، وليك تتخلَّص من سجنها يف هذه الحياة.. 

اع يف ما بني قواها( مثلام هو الفصل يف طبقات  هذا الفصل بني أجزاء النفس )والرصِّ

تأثيات واضحة يف موضوعة األخالق، حيث كرَّس نظرة  له  بينها(، كان  الدولة )والرصاع 

سلبيَّة مللَكة الرغبة أو الشهوة والغريزة القابعة يف جوانيَّة أيِّ إنسان، تعتربها ظاهرة أو مبدأ 

غريباً عن اإلنسان، أو شيئاً طارئاً، مع اعتبار العقل هو وحده الحاكم، وبني اإلثنني حرب ال 

هوادة فيها.. مثل هذا التفتيت والتشظِّي يف عمق الشخصيَّة اإلنسانيَّة انعكس عىل األخالق 

التكامل  االفتقار إىل  لهذا  آثاراً  اليوم  أن نجد حتى  زال من املمكن  بأرسها، وما  التقليديَّة 

قوى  من  تتألَّف  اإلنسانيَّة  الشخصيَّة  بأنَّ  االعتقاد  الستمرار  نتيجًة  اإلنسان،  يف  األخالقيِّ 

الهوَّة،  هذه  األخريات..  التِّجاهات  مخالف  اتِّجاه  يف  منها  كلٌّ  يسي  متعارضة،  وملكات 

بفكرة  قوله  خالل  من  عبوره  أفالطون  حاول  الفصل،  نتيجة  ظهر  الذي  التَّعارض  هذا  أو 

»االنسجام«، مع أنَّه انسجاٌم -بحسب فؤاد زكريا]1]- بني عنارص متنافرة متناقضة، وال يتمُّ إالَّ 

ة العاقلة -التي ينبغي أن تكون لها الغلبة-  بنوع من القوَّة واإلرغام، والدليل عىل ذلك أنَّ القوَّ

ة الغضبيَّة –أي مبدأ االندفاع والنشاط والتحمُّس يف اإلنسان- من أجل إخضاع  تستعني بالقوَّ

ة الشهويَّة وقهر رغباتها، مثلام يستعني حكَّام الدولة من الفالسفة بالجند -أو الحرَّاس-  القوَّ

فكرة  أفالطون وضع  محاولة  التزام حدودها. ورغم  وإرغامها عىل  الشعب  ة  عامَّ إلخضاع 

، بقي موقفه هنا غامضاً وغي مفهوم، ومل يقم هو نفسه مبحاولة  االنسجام ملذهبه األخالقيِّ

تبديد هذا الغموض بل التزم مبواقف معقَّدة ومختلطة.. إذ إنَّه مل يوضح أبداً إن كان ما يعنيه 

باالنسجام هو تحقيق كلِّ ملَكات النفس بصورة متآلفة، أم تحقيق األرفع منها عىل حساب 

إنَّ  املوقفني..!.  بني  ما  شتَّان  ولكن  انسجام،  هناك  يكون  أن  الحالتني ميكن  األدىن. يف 

االنسجاَم يف الحالة األوىل هو اعرتاف بطبيعة اإلنسان يف عنارصها الكاملة، وبأنَّ الشخصيَّة 

اإلنسانيَّة ال تكتمل إالَّ إذا حقَّقت كلَّ هذه العنارص معاً، من دون أن يطغى واحد منها عىل 

اآلخر. ويف هذه الحالة تكون فكرة االنسجام تعبياً عن حالة التحقُّق الكامل لكلِّ جوانب 

ا يف الحالة  الطبيعة البرشيَّة، أي أنَّها تكون اعرتافاً صحيحاً بجميع عنارص طبيعة اإلنسان. أمَّ

]1]- فؤاد زكريا، »جمهوريَّة أفالطون«، مصدر سابق، ص122-121.
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الثانية فإنَّها تكوُن تعبياً عن اتِّجاه إىل الزُّهد، وإىل كبت عنارص معيَّنة من الطبيعة البرشيَّة يف 

سبيل عنارص أخرى- ويتمثَّل االنسجام يف هذه الحالة يف حفظ النسبة بني العنارص املتباينة، 

ه من االهتامم]1]. أي يف إعطاء كلٍّ منها القدر الذي تستحقُّ

من الواضح أنَّ ما سلكه أفالطون من إعالئه للمعقوالت فوق املحسوسات، ومتجيده 

، كلُّ  الشديد للعامل األريضِّ املاديِّ الكاملة، واحتقاره  النظريَّة  لألخالق املثاليَّة واملعرفة 

، والقايض  ف الجسديِّ والزُّهد النفيسِّ والعميلِّ مبعناه السلبيِّ ذلك يؤكِّد عىل فكرة التقشُّ

دونيَّة ألنَّها سبب  نظرة  إليها  والنظر  التعبي عنها،  اإلنسان وكبتها ومنع  بضورة قمع غرائز 

انحطاط اإلنسان. الحظوا قول أفالطون يف محاورة فيدون: »الجسم مقربة النفس]2]«.. وقوله 

يف نهاية محاورة الجمهوريَّة: »إنَّ األمور اإلنسانيَّة كلَّها ال تستحقُّ من املرء اهتامماً]3]«.

أنَّه ينتقل من الدعوة إىل احتقار الجسد وحاجاته  لكن ما يحيِّ يف أمِر هذا الفيلسوف 

وغرائزه والدعوة إىل الزُّهد، إىل أخسِّ درجات الوضاعة األخالقيَّة يف ترشيعه وتثبيته -من 

الفرتة  التي كانت معروفة وشائعة يف  الجنسيَّة  )املِثْليَّة  الجنسيَّة  للمتعِ  موقعه كفيلسوف!- 

أنَّ  مع  واملحاربني]4]،  للحرَّاس  خصوصاً  رضوريَّة  لهو  حالة  مجرَّد  واعتبارها  اإلغريقيَّة(، 

ة..!!!.  بشدَّ وتحاربها  ترفضها  األخالقيَّة  املثاليَّة  واملذاهب  والتيَّارات  واألفكار  النُّظُم  كلَّ 

وهذا إن دلَّ عىل يشء فهو يدلُّ عىل أنَّ أفالطون مل ينجح يف الوصول إىل منهج أو مذهب 

من  )متناقضان(  متطرِّفان  موقفان  إذاً  هام  والنفس..  الجسد  بني  ومتوازن  معتدل  أخالقيٍّ 

.. هذا  النفس والجسد، فُغلوُّه يف مثاليَّته الفوقيَّة الُعلْويَّة قابله غلوٌّ وتطرٌُّف آخر جسديٌّ ماديٌّ

يعني أنَّنا هنا إزاء صورتني متعارضتني أيضاً، فمن جهة صورة تدعو إىل العزوف عن الدنيا 

، ومن جهة أخرى صورة تدعو إىل  ه إىل املوات الجسديِّ ومغريات الحياة ومتعها، والتَّوجُّ

هوات..   األخذ بيشء من هذه املتع واملغريات والشَّ

خيص  إنَّ هذا التَّعارض والتَّطرُّف والُغلوَّ يف مواجهة حاجات النَّفس والجسد، ومن ثمَّ الرتَّ

]1]- فؤاد زكريا، »الجمهورية«، املصدر نفسه، ص123.

]2]- أفالطون، »فيدون )يف خلود النفس(«، ترجمة عن اليونانيَّة: عزَّت قرين، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، مرص/ القاهرة، 

طبعة الثالثة لعام 2001م، ص37.

]3]- أفالطون، »محاورات الجمهوريَّة«، مصدر سابق، ص604.

]4]- أفالطون، »محاورات الجمهوريَّة«، مصدر سابق، ص468.
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األخالقيَّة  نظرته  أصل  يف  الخلل  يكشف  وبرشيَّاً،  إنسانيَّاً  منبوذة  جسدية  ملتع  والتَّرشيع 

وارتهانها لغايات سياسيَّة كامنة يف جوهر مذهبه السيايسِّ املثايّلْ. 

معادلة  خالل  من  ببساطة  جاء  واملادَّة،  الروح  قضيَّة  ملعالجة  الصحيح  املوقف  إنَّ 

أنَّه ال إفراط وال تفريط يف أيِّ يشء يتعلَّق باإلنسان  إسالميَّة نثبتُّها هنا، وتقوم عىل قاعدة 

ووجوه ونشاطه وفعاليَّته وحضوره، فهذا هو املوقف املعتدل الوسطيُّ روحاً ومادًَّة، والذي 

ه، فال  دة التي أعطت كلَّ يشء حقَّ رأيناه مع اإلسالم، يف نصوصه املعياريَّة الكثية واملتعدِّ

.. جاء يف النصِّ القرآينِّ  هي كبتت الغريزة، وال سمحت باالنفالت الشهواينِّ الالَّ أخالقيِّ

ْحِسن َكَما 
َ
ْنَيا َوأ اَر اْلِخَرةَ َوَل تَنَس نَِصيَبَك ِمَن ادلُّ ُ ادلَّ املُحَكم: َواْبَتِغ فِيَما آتَاَك اللَّ

َ َل ُيِبُّ الُْمْفِسِديَن )سورة القصص،  ْرِض إِنَّ اللَّ
َ
ُ إَِلَْك َوَل َتْبِغ الَْفَساَد ِف اْل ْحَسَن اللَّ

َ
أ

اآلية 77(.

ف، ورفض متَع الحياة، والعيش  واإلسالُم أيضاً رفَض مفهوم الزُّهد، مبعنى الرَّهبنة والتقشُّ

األفالطونيَّة األخالقيَّة  التاريخ  كرَّسته يف مدى  الزُّهد  عىل هامشها، وهو تصوٌُّر سلبيٌّ عن 

ومذاهب، ظهرت  أديان  أفكار وطقوس وترشيعات  حتى عىل  وهيمنتها الحقاً  تأثيها  يف 

ات، انطوت عىل عرثات  أكرث وضوحاً يف أحقاب زمنيَّة غربيَّة خالل القرون الوسطى بالذَّ

وتعقيدات اجتامعيَّة وسياسيَّة كلَّفت تلك املجتمعات كثياً من الدماء والدموع.

يايسِّ املثايلِّ عند  ة ومبادئ )ِخصال( الفكر السِّ ُة السياسيَّ ظريَّ ثالثًا: النَّ
أفالطون

ة األول ي المبادئ السياسيَّ
1. �خ

باملفهوم  )طبعاً  الدميقراطيَّة  قاعدة  عىل  ألثينا  واالجتامعيُّ  يايسُّ  السِّ املناخ  استوى 

األحرار  املواطنون  بها  يتمتَّع  أن  يعني  كان  والذي  عنها،  آنذاك  السائد  والسيايسِّ  الفكريِّ 

فحسب(.. وهو تطوٌُّر جاء بعد رصاعات وحروب ومنازعات طويلة ارتفع فيها صوت حكم 

الطُّغاة وامللوك عىل حساب ضعف صوت الناس، وخضوع املجتمعات ألهواء الحكام، 

عىل  املحموم  اع  والرصِّ السيايسِّ  الجوِّ  هذا  يف  والعبوديَّة..  والتخلُّف  الفقر  يف  وعيشهم 

والتنافس  سقراط،  إعدام  إليه  مضافاً  وإسبارطة،  أثينا  بنَي  الحرب  رحى  واندالع  لطة،  السُّ
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بأنَّ أصل  فيه قناعته  البداية  ، وكانت نقطة  السيايسِّ ، نشأ فكر أفالطون  الطبقيِّ االجتامعيِّ

املستوى  انخفاض  إىل  تعوُد   ) يايسِّ السِّ النِّظام  أداء  سوء  )خصوصاً  السياسيَّة  املشكلة 

الفكريِّ واملعريفِّ للطَّبقة الحاكمة )وهذه باملناسبة فكرة سقراط نفسها(، ولهذا يجب تربية 

د أفالطون ُخالصة  الحكَّام عىل الحكمة واملعرفة واألخالق.. من هنا، الحظنا كيف جسَّ

مرشوعه  أنَّ  إالَّ  القوانني(،  السيايس،  )الجمهوريَّة،  هي  كتب  ثالثة  يف  ياسيَّة  السِّ أفكاره 

أو يف  شبابه  كَتَبه يف  وهو  األخرى،  كتبه  يفوق  ما  األهميَّة  من  يبلغ  )الجمهوريَّة(  خم  الضَّ

باكورة رجولته]1]، واملرجَّح أنَّه أكمله سنة 386 ق.م، وهي سنة تأسيسه لألكادمييَّة]2]، وفيه 

والسياسة  وراءها،  وما  الطبيعة  لفلسفته يف  موجز  فهو  كافَّة،  اتِّجاهاتها  أفكاره يف  يلخِّص 

من  الجمهوريَّة  وتبدو  فاضل.  لبناِء مجتمعٍ  مها كدستور  وقدَّ والفضيلة،  والفنِّ  واالجتامع، 

بني  املعتاد،  الوهم  وفق  يجري  كتب  عرش  يف  ضخم  كحوار   ، الخارجيِّ الشكل  حيث 

أدمينت  أفالطون:  »ثراسيامك«، وشقيَقْي  السفسطايئِّ  وبني  املؤلِّف،  باسم  الناطق  سقراط 

املتعلِّقة  تلك  ها  أهمُّ كثية  مواضيع  فيه  مناقشني   )GLaucon[3[( وجلوكون   )Adimante(

بفلسفة الدولة وطبيعة الحكم وغيها.. 

املثاليَّة  دولته  السياسيَّة إلقامة  أفالطون  فلسفة  منظور  من  يتحرَّك  كان  ذلك  كلَّ  أنَّ  بيد 

سة يف الحياة االجتامعيَّة والسياسيَّة األرضيَّة بأعىل مستوى ممكن من  تحقيقاً ألفكاره املقدَّ

الدقَّة والنوعيَّة.

)مبا  السياسيَّة  نظريَّته  وعموم  الدولة  منظومة  وتحليل  قراءة  ميكن  ال  الحال،  وبطبيعة 

تختزنه من عنارص ومبادئ وِقيَم وآليَّات عمل( من دون النظر إىل البعد أو األساس األخالقيِّ 

والحياة  اإلنسان  عن  تصوُّراته  ومختلف  الفيلسوف  هذا  أفكار  عىل  بذاته  الحاكم  املثايلِّ 

والوجود.. هذا البعد أو األساس كان يتطلَّب من أفالطون، أوَّالً: الرتكيز عىل الفرد كمحور 

وجوهر لرؤيته السياسيَّة، وثانياً: العمل عىل تحديد طبيعة هذا الفرد، ووعي جوانيَّته ووظيفته 

الصحيحة املتصلة مبوضوع الدولة.

]1]- مصطفى النشار، »تطوُّر الفكر السيايس من صولون حتى ابن خلدون«، مصدر سابق، ص67.

]2]- آرنست باركر، »النظريَّة السياسيَّة عند اليونان«، مصدر سابق، ص86.

والنرش  للدراسات  الجامعيَّة  سة  املؤسَّ صاصيال،  عرب  محمد  ترجمة:  السيايس«،  الفكر  »تاريخ  شوفالييه،  جاك  جان   -[3[

والتوزيع، بيوت/ لبنان، طبعة خامسة، 2006، ص39.



361 الّسياسة وفلسفة بناء الّدولة في الفكر )األفالطوني(

إذاً، كان أفالطون ينظر إىل الدولة انطالقاً من نظرته إىل الفرد، وإذا ما أردنا بناء دولة جيِّدة 

ين وعادلني  ة وعادلة، فعلينا تربية )وبناء وتنمية( أفراٍد جيِّدين وصالحني وخيِّ ونافعة وخيِّ

)مع أنفسهم ومن ثمَّ مع غيهم ومحيطهم(، مبا يعني أنَّ بناء الفرد أساس بناء الدولة.. فلو 

كان جميع املواطنني سيِّئني من الناحية األخالقيَّة لكان من املستحيل ضامن وجود دولة 

أنفسهم  املواطنون  يجد  فسوف  سيِّئًة،  الدولة  كانت  إذا  ذلك،  من  العكس  وعىل  جيِّدة.. 

عاجزين متاماً عن االنسجام والتآلف، وبالتايل العيش يف حياة صالحة عىل نحو ما ينبغي 

أن تكون.. وأفالطون مل يكن الرجل الذي يقبل بفكرة أنَّ هناك أخالقاً للفرد وأخالقاً أخرى 

للدولة التي هي مكوَّنة من مجتمع فيه أفراد، وتوجد أساساً لقيادة الحياة الصالحة]1]. وهناك 

والعدالة، رضورة  الحقِّ  قانون  الدول، وهو  البرش وكلَّ  قانون أخالقيٌّ مطلق يحكم جميع 

محاورة  يف  ورد  ما  وهذا  يعترب،  كان  لقد  مقتضياته..  أمام  والركوع  واالنحناء  له  الخضوع 

الجمهوريَّة )السياسة]2](، أنَّ الدولة ال ميكن أن تتطوَّر من دون تطوُّر الفرد واالهتامم بالقانون 

، يف مصدره وتكوينه.. وهذا القانون ليس كامناً يف بنية الدولة، فالفرد والدولة معاً  األخالقيِّ

يخضعان ملبادئ أخالق وعدالة واحدة، فإذا عاش الفرد حياته كعضو يف الدولة، وإذا كانت 

دها العدالة املثاليَّة، فسوف يتَّضح  العدالة يف أحدهام هي نفسها كالعدالة يف اآلخر تحدِّ

عندئٍذ أنَّه ال الفرد وال الدولة ميكن أن يتحرَّرا من القانون األويلِّ للعدالة.

والدولة، بحسب أفالطون، تأيت عمليَّاً يف البدء لتلبِّي حاجات الناس وتحقيق سعادتهم 

ا يحتاجون إىل مساعدة  املاديَّة واملعنويَّة؛ فالبرش ليسوا مستقلِّني، واحداً عن اآلخر، وإنَّ

ع أولئك الرشكاء الذين يساعد بعضهم بعضاً  اآلخرين لتوفي رضورات الحياة »وعندما يتجمَّ

غاية  هي  إذن،  للدولة،  األصليَّة  الغاية  دولة]3]«.  السكَّان  مجموع  ي  نسمِّ واحد،  إقليم  يف 

اقتصاديَّة، ثم يتلو ذلك مبدأ تخصيص العمل وتقسيمه، فللنَّاس املختلفني مواهب ومهارات 

طبيعيَّة مختلفة. وهم يصلحون لخدمة الجامعة بأساليب وطرق مختلفة، وفضالً عن ذلك 

ً إذا ما انشغل بعمل واحد فحسب، وفقاً ملواهبه  قاً نوعاً وكامَّ سوف يكون عمل الفرد متفوِّ

]1]- فردريك كوبلستون، »تاريخ الفلسفة«، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، مصدر سابق، املجلَّد األول، ص305.

]2]- الجمهوريَّة )السياسة( ألفالطون، مصدر سابق، ص354.

]3]- أفالطون، »الجمهوريَّة«، املصدر نفسه، 369.
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الطبيعيَّة]1]. وال شكَّ يف أنَّ إبرازه أهميَّة البعد االقتصاديِّ للدولة، ورضورة تقسيم العمل، 

جاء عىل خلفيَّة قناعاته بأنَّ الدولة مل تأِت لتلبية الحاجات املاديَّة للناس فحسب، بل أيضاً 

العدالة.. أي تنميتهم يف ظلِّ حياة اجتامعيَّة  لضامن سعادتهم ومتكينهم أخالقيَّاً وتحقيق 

)أعضاء  الدولة  فرجاالت  السياسة،  أساسيَّاً يف  بالرتبية وجعلها عنرصاً  اهتمَّ  ولهذا  ة..  خيِّ

الدولة( هم موجودات عاقلة، ويجب أن يكونوا عىل علم مبا هو الحقُّ والخي، ويعكسوه 

يف ترصُّفاتهم وأعاملهم..

عند  الدولة  وفكرة   ، السيايسِّ االجتامع  لفلسفة  التنظيميِّ  الجانب  إىل  انتقلنا  ما  وإذا 

أفالطون، فسنالحظ أنَّه يقيم التنظيم االجتامعيَّ للمدينة )الدولة( عىل أبعاد مثاليَّة ميتافيزيقيَّة، 

وطبقة  الفالسفة،  الحكَّام  طبقة  فهناك  الدولة.  أفراد  بني  العمل  تقسيم  مبدأ  عن  يتكلَّم  إذ 

ل، وكلُّ طبقة من هذه الطبقات الثالث تقابل جزءاً مشابهاً  ار والعامَّ الحرَّاس، ثمَّ طبقة التجَّ

موضوع  هم  أفرادها  ألنَّ  األخية،  الطبقة  عن  القول  أفالطون  ل  يفصِّ ومل  النفس.  يف  لها 

مامرسة الحكم. وملَّا كان تقسيمه للنفس تقسياًم فيزيولوجيَّاً كام قلنا، فإنَّ كلَّ فضيلة تقابل 

ة العاقلة التي يجب أن تسود يف النفس عىل  عضواً يف الجسم اإلنساينِّ، وهكذا نجد أنَّ القوَّ

املدينة،  يدبِّرون شؤون  الذين  والسياسيون  الفالسفة  املجتمع  يناسبها يف  الرأس  مستوى 

وهم  املجتمع،  يف  الجند  طبقة  توازي  وهي  والقلب،  الصدر  فمركزها  الغضبيَّة  ة  القوَّ ا  أمَّ

ة الشهوانيَّة بالبطن والفرج، ويوازيها  حرَّاس املدينة واملدافعون عنها، يف حني ترتبط القوَّ

يف املجتمع الطبقة الدنيا منه]2]. 

مل يكن أفالطون، بتناوله ملفهوم املدينة بوصفها جسداً حيَّاً وروحيَّاً، يهدف إىل إجراء 

مقارنة سطحيَّة بينها وبني الجسد اإلنساينِّ، بل كان يهدف إىل أبعد من ذلك ليك يخلص 

يف النهاية إىل توضيح أنَّ السياسة هي التقنيَّة التي تهتمُّ بالروح.

طبعاً، كلُّ طبقة من تلك الطبقات ينبغي أن تؤدِّي وظيفتها عىل الوجه األكمل متحلِّيًة 

بفضيلتها ومن دون أن تتدخَّل أيُّ طبقة يف عمل األخرى؛ إذ من الخطر الوبيل عىل الدولة أن 

]1]- فردريك كوبلستون، »تاريخ الفلسفة«، مصدر سابق، ج1، ص311.

]2]- أحمد املنياوي، »جمهوريَّة أفالطون: املدينة الفاضلة كام تصوَّرها فيلسوف الفالسفة«، دار الكتاب العريب، دمشق-القاهرة، 

طبعة أوىل لعام 2010م، ص200.
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اء حرفتيهام، أو أن يتبادال أدواتهام وأجورهام، أو أن يرصَّ شخص واحد  ار والحذَّ يتبادل النجَّ

عىل القيام بالحرفتني معاً]1].. وكذلك فإنَّ من الخطر أن يقوم الصانع واملحارب والحاكم 

فالتَّعدي عىل  إلخ؛  الصانع محارباً، أو يصبح املحارب حاكامً،  الوظائف، فيصبح  بتبادل 

أنَّ  العواقب، بحيث  الدولة أوخم  الثالث، يجرُّ عىل  الطبقات  الغي، والخلط بني  وظائف 

املرء ال يعدو الصواب إذا عدَّ ذلك جرمية]2]، أي أمراً مخالفاً للعدالة.

بهذا املنطق املثايلِّ ينظر أفالطون إىل رضورة وجود الطبقات الثالث حتى تكتمل صورة 

الدولة املثاليَّة التي يتحّقق يف إطارها الخي للجميع. والحقيقة أنَّ هذا النِّظام الطبقيَّ عنده 

بعض  من  عديدة  انتقادات  واجه  قد  املثاليَّة(،  الدولة  بناء  يف  العدالة  تحقُّق  أساس  )وهو 

املؤرِّخني وفالسفة السياسة خصوصاً من املحَدثني؛ حيث اعتربوا أنَّ هذا التقسيم الطبقيَّ 

ا هو دفاع عن  ة، وأالَّ تنظر إىل غيها، إنَّ القائم عىل أساس التزام كلِّ طبقة حدودها الخاصَّ

.[3[ ر الطبقّيْ الجمود والتحجُّ

من هنا نرى أفالطون يوضح السبب األسايسَّ الذي دفعه إىل اختيار الفالسفة والحكامء 

اتَّفقنا عليها من  أنَّ هناك صفات للفالسفة  بها، فيذكر  نادى  التي  الدولة  ُحكَّاماً عىل رأس 

قبل، وهي تعلُّقهم الشديد بأيِّ معرفة تكشف لهم عن يشء من تلك الحقيقة التي تظلُّ إىل 

األبد، وال تنال منها تقلُّبات الكون والفساد.. مع رغبتهم التي تتَّجه إىل معرفة هذه الحقيقة 

بأرسها، وأنَّهم ال يتنازلون مبحض اختيارهم عن أيِّ جزء منها كبياً كان أم صغياً، مثيناً أم 

ة أو الجشع أو الرَّغبة  تافهاً. وهو يستطرد فيذكر أنَّ الفيلسوف عادل بطبعه، ال تستبدُّ به اللَّذَّ

، ويقبل عىل متعة الروح، ويرتفَّع عن الوضاعة  يف التسلُّط، بل هو يتَّجه إىل العلم الحقيقيِّ

تكوينهم  طبيعة  -بحكم  الُحَكامء سيكونون  الحكَّام  أنَّ هؤالء  بحيث  والجنب]4]،   والغرور 

النفيسِّ املثايلِّ- قادرين عىل اإلرشاف بدقَّة عىل مجمل الحياة العقليَّة واألخالقيَّة لألفراد 

املواطنني، وقيادة جهاز الدولة مبسؤوليَّة وصدق وأمانة وإخالص.

]1]- أفالطون، »الجمهوريَّة«، ترجمة ودراسة: فؤاد زكريا، مصدر سابق، )فقرة 434(، ص314.

]2]- م.ن، ص315.

]3]- م.ن، ص315. 

]4]- م.ن، الفقرة 484، ص377.
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بها  التي يصدم  الفيلسوف(  )فكرة امللك  الفكرة  أنَّ هذه  قبل غيه  أفالطون  يعلم  طبعاً 

نها عرضه  التي يتضمَّ التحقُّق، وهي من أخطر األفكار السياسيَّة  ، بعيدة عن  العاديَّ الذهن 

ملعامل مدينته الفاضلة، إذ إنَّها الوسيلة الوحيدة ألن تحقِّق هذه املدينة ذاتها بالصورة التي 

أرادها هو، ذلك ألنَّ رشور العامل –كام أعلن- لن تنتهي، ولن يعرف استقراراً ما مل يصبح 

الفالسفة حكَّاماً، أو يتحوَّل الحكَّام إىل فالسفة]1].

الفيلسوف حاكامً  التصوُّر، وأن يكون مثل هذا  يتحقَّق هذا  أن  فعليَّاً   ولكن هل ميكن 

هاً  للقطيع، وموجِّ ده أفالطون للفظ الحاكم؟ وهل يقبل بأن يكون راعياً  باملعنى الذي حدَّ

ألناس ال ميلكون إالَّ أن يطيعوه؟ هل يرىض أن يُعطي من جانٍب واحد، من دون أن يأخذ 

يف  دها  حدَّ كام  الفيلسوف،  وصفات  الحاكم  صفات  أنَّ  الواضح  من  اآلخرين؟  من  شيئاً 

كلتا الحالتني، ال تنسجامن. فالحاكُم عنده ال بدَّ من أن يكون ديكتاتوراً أو حاكامً مطلقاً. 

عىل أنَّ ديكتاتوريَّة الفيلسوف مستحيلة، ألنَّه بطبيعته أبعد الناس عن االستبداد برأيه وفرضه 

عىل اآلخرين. ويف اللَّحظة التي يكتسب فيها هذا الطبع، أي يصبح حاكامً مطلقاً، ال يعود 

فيلسوفاً باملعنى الصحيح. إذاً، من املمكن أن يكون املرء فيلسوفاً مبعنى، وحاكامً مبعنى 

آخر، ولكنَّه ال ميكن أن يكون هذا وذاك يف آٍن واحد، ومبعنى واحد، إذ إنَّ الفيلسوف الذي 

يحكم حكامً مطلقاً ال بدَّ من أن يكون شخصاً متناقضاً مع نفسه]2]«.

الدميقراطيَّة  بديهيَّات  مع  يتناقض  كامل(  استبداديٌّ  تصوُّر  )وهو  للحكم  التصوُّر  هذا 

والحريَّة، مبا يعطينا فكرة واضحة عن أنَّ أفالطون مل يكن متَّسقاً مع نفسه.. فقد رأينا يف 

كثي من آرائه ومعالجاته السياسيَّة وغي السياسيَّة، أنَّه اضطرَّ إىل تعديل بعض األُُسس يف 

نظريَّته وفلسفته السياسيَّة.. ففي محاوراته الواردة ضمن )الجمهوريَّة(، -وهو الذي بدأ رافضاً 

ة للطُّغاة الذي يشعلون الحروب بعد أن يخفقوا يف تلبية وعود شعوبهم  لالستبداد وناقداً بشدَّ

وإرضاء مطالبهم]3]- يصُف الحاكَم املستبدَّ املستنري بأنَّه امللك ذو السلطان والسيطرة، وأنَّه 

الحاكم  أنَّ  فيذكر  )السيايس(،  الجمهوريَّة  الفكرة يف  لهذه  يعرض  الحاكم األصلح.. وهو 

]1]- فؤاد زكريا، »جمهوريَّة أفالطون«، مصدر سابق، ص110,

]2]- م.ن، ص113.

]3]- م.ن، ص454.
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املستبدَّ العادل أصلح من الفيلسوف يف حكم املدينة، ألنَّه خبي بالشؤون السياسيَّة، وهو ال 

ة  يتقيَّد بأيِّ قانون، ويعرف ما هو األفضل للدولة، ويختار أصلح األشخاص للمناصب العامَّ

حسب قدراتهم ومواهبهم، وله أيضاً القدرة واملهارة عىل تنسيق جميع شؤون الدولة وربطها 

بإحكام ليك تصدر عن تصوُّر واحد متَّسق]1].

واملُلكيَّة،  النساء  آرائه بخصوص شيوعيَّة  من  أفالطون عن جزء  تراجع  كذلك الحظنا 

ثاً عن استحالة وجود نظام حكم مثايلٍّ ألفراد ليسوا مثاليني، ولذلك اقرتح نظاماً يقوم  متحدِّ

الدولة  فكرة  إىل  »القوانني«  كتابه  يف  ل  توصَّ وهو  الواقعيَّة.  الحياة  ملجابهة  القانون  عىل 

املختلطة التي تقوم عىل التوازن بني طبقات املجتمع، مستندًة إىل أساس دستوريٍّ قانوينٍّ، 

وذلك رشط أن تضع أحكام هذا الدستور جمهرٌة من الفالسفة]2]..

املايض،  بعقليَّة  املستقبل  يف  يفكِّر  كان  أنَّه  سببه  وخياراته  فكره  يف  التناقض  هذا 

م يف  ويستهدف قلب األوضاع القامئة أو إصالحها وهو ناظٌر إليه، ويبدو أنَّه يجد سبيل التقدُّ

طريق التقهقر كام يقول أرنست باركر]3].

ة يف التطبيق العملّيْ �ة والرتبي�ة السياسيَّ 2. الدولُة األفالطونيَّ
بناء  أفالطون يف عمل منظومتها املتكامل عىل  الدولة عند  الغاية األساسيَّة من  تكمن 

واملعرفة  والفضيلة  الحكمة  إىل  الوصول  بهدف  واملجتمع،  لألفراد  السعادة  مقوِّمات 

واملثاليَّة األخالقيَّة؛ وتتكوَّن هذه الدولة عنده من ثالثة عنارص هي )العقل والقوَّة والعمل(.. 

وعن هذا يقول: »هدفنا من تأسيس الدولة ليس السعادة املتفاوتة أليِّ طبقة، بل السعادة 

، أن نسعى جاهدين  العظمى للجميع، فنحن نعتقد أنَّ علينا يف تنظيم خدمة الصالح العامِّ

للعثور عىل العدالة]4]«.. وهناك واجبات أخرى للدولة عىل طريق غاية إسعاد األفراد، تكمن 

-بحسب رأيه- يف إشباع الحاجات الطبيعيَّة، وقيادة البالد، وحاميتها من أيِّ أخطار خارجيَّة 

]1]- محمد عيل أبو ريان، »تاريخ الفكر الفلسفي: الفلسفة اليونانيَّة من طاليس إىل أفالطون«، مصدر سابق، ص228.

]2]- أفالطون، »القوانني«، ترجمه من اليونانيَّة: د. تيلور، نقله إىل العربيَّة: محمد حسن ظاظا، منتدى مكتبة اإلسكندريَّة، مطابع 

الهيئة املرصيَّة للكتاب، القاهرة/ مرص، طبعة عام1986م، ص11 وما بعدها.

]3]- أرنست باركر، »النظريَّة السياسيَّة عند اليونان«، ترجمة: لويس اسكندر، مراجعة: محمد سليم سامل، مصدر سابق، ص266.

]4]- أفالطون، »الجمهوريَّة«، مصدر سابق، ص420.
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ُمحِدقة بها.. وحتى تقوم الدولة بواجباتها تلك ال بدَّ من وجود مسؤولني وحكومة وأعضاء 

 ، الحقيقيُّ اإلنساينُّ  املجتمع  نظره  يف  هي  التي  الدولة  مبجموعهم  يشكِّلون  )موظَّفني(، 

ألنَّها وحدها مجتمع القادة، ومن الوجهة امليتافيزيقيَّة مجتمع املفكِّرين الذين هم وحدهم 

ين ورضورة وجودهم لفرض  من يندرجون تحت اسم إنسان.. مع أنَّه أشاد بالحكَّام املستبدِّ

األخالق والعدالة...!

وليك تصبح الدولة عىل هذا التصوُّر السيايسِّ واألخالقيِّ املثايلِّ املطلوب منها، يجُب 

واحٍد  لكلِّ  فيه  يكون  ال  فعَّ تربويٍّ  نظاٍم  بواسطة  عليها  املرشفني  القادة  هؤالء  وتربية  بناء 

الفرص ذاتها، ويحتلُّ الجميع مراكز يف دولة املدينة طبقاً لقدراتهم.. وقد كرَّس أفالطون 

القسم الكبي من محاورة الجمهوريَّة لرشح نظامه أو نظريَّته الرتبويَّة املثاليَّة التي تستهدف 

الفالسفة( ومساعديهم )الحرَّاس  الفالسفة )الحرَّاس  يف املقام األوَّل تربية هؤالء الحكَّام 

فئة مختارة  لرتبية  »منهاج  فؤاد زكريا مجرَّد  قال  ليست كام  العسكريون(. ومع ذلك، فهي 

ة  من املواطنني]1]«؛ إذ إنَّ تربية هذه الفئة املختارة ال يتمُّ إالَّ عرب مراحل تربويَّة تعليميَّة عدَّ

تستهدف الرتبية البدنيَّة والنفسيَّة السليمة ألبناء الدولة كافَّة، وإذا كانت قدرات بعضهم ال 

وا القدر املناسب والضوريَّ من الثقافة والتعليم  لهم ألن يكونوا حرَّاساً، فإنَّهم قد تلقُّ تؤهِّ

لون لها بالطبيعة، بعدما اكتسبوا بعض  الذي يساعدهم عىل إتقان مهنهم املفرتض أنَّهم مؤهَّ

ة بها بالخربة والوراثة. املهارات الخاصَّ

سيكون  وجه،  أفضل  عىل  االجتامعيَّة  الوظائف  جميُع  تُؤَّدى  عندما  ألفالطون،  وطبقاً 

املجتمع عادالً.. أي أنَّ فضيلة العدالة ستتحقَّق عندما يكون هناك انسجاٌم )وتوازن عميلٌّ 

منتج( بني الفضائل الثالث التي سبق ذكرها.. فالعدالة فضيلة ذات صلة باملجتمع، بل إنَّها 

تكمن يف هذا االنسجام بني الفضائل الثالث األخرى]2].

ا لن تنجو -ال هي وال  وقد تتعرَّض الدولة ملخاطر ورصاعاٍت وخصومات، وبالتايل رمبَّ

سابق،  مصدر  اليونان«،  عند  السياسيَّة  »النظريَّة  باركر،  أرنست  ص289-298؛   ،)414( فقرة  نفسه،  املصدر  أفالطون،   -[1[

ص291.

]2]- غنارسكيبك ونلز غيلجي، »تاريخ الفكر الغريب«، مصدر سابق، ص137.
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ور والفساد واملرض؛ وهنا يكون رشط  مجتمعاتها وناسها وأفرادها املكوِّنني لها- من الرشُّ

أو امللوك فالسفة؛ وتجتمع الحكمة والزعامة  الفالسفة ملوكاً  قاً عندما يكون  النجاة متحقِّ

السياسيَّة يف الرجل نفسه. هذا هو الحجر األساس يف أفكار أفالطون الرتبويَّة السياسيَّة]1].. 

حسناً، ما العمل إذن وكيف ميكن تطبيق أفكاره؟! يجيب أفالطون عن هذا السؤال قائالً: 

يجب أن نبدأ بإخراج جميع السكَّان يف املدينة إىل األرياف، من الذين تزيد أعامرهم عن 

العرش سنوات، ونضع أيدينا عىل األطفال الذين سنحميهم بعدئٍذ من عادات آبائهم..

العارشة  الرتبية ذاتها من سنِّ  يتلقَّى جميع الطالَّب   ، -السيايسِّ النِّظام الرتبويِّ ويف هذا 

عر والدين]2]..  ة شاملة الرياضة البدنيَّة واملوسيقى والشِّ إىل العرشين، وتكون املوادُّ املهمَّ

ات تتعلَّم الروح عن طريقها، اإليقاع واالنسجام والتناسب والتناغم، ومحبَّة  واملوسيقى بالذَّ

العدل]3].

والرتبية  للجامل  تقديراً  وتشمل  ومتناسقة،  قويَّة  مجموعة  من  الشباب  أهداف  وتتألَّف 

عىل الطَّاعة والتضحية بالنفس والوالء.. ثم يجري اختيار أفضل الطالَّب يف سنِّ العرشين، 

الثالثني، وعندئٍذ  يبلغوا سنَّ  الرياضيَّات( إىل أن  وهؤالء يدرسون موادَّ أخرى )وخصوصاً 

تجري عمليَّة انتقاء أخرى، فيبدأ أفضلهم بدراسة الفلسفة لخمس سنوات إىل أن يبلغوا سنَّ 

ة  الخامسة والثالثني]4]، بعدها ينطلقون إىل العامل ليتعلَّموا إدارة شؤون الحياة العمليَّة ملدَّ

خمس عرشة سنة.. 

طبعاً، ال ينىس أفالطون أن يشي هنا إىل رضورة مراعاة حريَّة األبناء والحرص عىل عدم 

العبوديَّة  من  الحرُّ شيئاً  التعليم  ن  يتضمَّ أالَّ  فيؤكِّد عىل  التعليم،  القسوة معهم يف موضوع 

ا العلوم  والقرس واإلرغام؛ ألنَّ التدريبات البدنيَّة التي تَؤدَّى قهراً ال تؤذي البدن يف يشء.. أمَّ

ة الفلسفة«، مصدر سابق، ص33. ]1]- ول ديورانت، »قصَّ

]2]- أفالطون، »الجمهوريَّة«، ترجمة ودراسة: فؤاد زكريا، مصدر سابق، ص126؛ أفالطون، »الجمهوريَّة«، مصدر سابق، فقرة 

)387(، ص251. 

ة الفلسفة«، م، س، ص35. ]3]- ول ديورانت، »قصَّ

وراين، »موجز الفلسفة والفالسفة عرب العصور للمفكِّر«، دار الكلمة للنرش والتوزيع، القاهرة/مرص، طبعة أوىل،  ]4]- غازي الصُّ

حزيران2020م، ص185.



نقد الحضارة الغربّية )7( )تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م(368

هن]1].. أي أنَّه يجب عىل املعلِّمني  التي تقحم يف النَّفس قرساً فإنِّها ال تظلُّ عالقة يف الذِّ

أْن يجعلوا التعليم يبدو لهواً بالنسبة إىل األطفال حتى يتمكَّنوا من اكتشاف ميولهم الطبيعيَّة 

ويركِّزوا عىل تنميتها]2].. 

يتمُّ  التي  أيضاً يف حصوله عىل املعرفة، واملعرفة  يكون حرَّاً،  أن  ينبغي  الحرُّ  والرجلُّ 

وتقوية  كهذه،  بحريَّة  العقول  »وبنموِّ  العقل.  تبقى يف  والقرس ال  باإلرغام  عليها  الحصول 

األجسام بالرياضة والهواء الطلق واملنتزهات، يتوفَّر لدولتنا املثاليَّة قاعدة نفسانيَّة وجسديَّة 

واسعة إىل درجة تكفي ملواجهة كلِّ إمكانيَّة وكلِّ تطوُّر، وينبغي أيضاً تقديم قاعدة خلقيَّة، 

حيث يتمُّ توحيد أفراد املجتمع يف وحدة، وتعليمهم التَّضامن واالتِّحاد]3]«.

وعندما يبلغون سنَّ الخمسني -بعد أربعني سنة من التعليم الكامل والتدريب والخربة- 

تصبح هذه النخبة املُنتقاة )التي تنجح يف االختبار بطبيعة الحال وليس تلك التي تفشل( 

الخي  ملثال  ة  متبرصِّ رؤية  اكتساب  من  متكَّنوا  قد  عندئٍذ  يكونون  إذ  ولة،  الدَّ قادة  بعناية 

والفضيلة  بالكفاءة  أفالطون،  بحسب  هؤالء،  ويتميَّز  العمليَّة،  وللخربة  الواقعيَّة  وللمعرفة 

املطلقتني.. وهؤالء األكفياء هم الذين يتسلَّمون السلطة يف الدولة لحكم أعضاء املجتمع 

اراً. ومن انتقوا  الً وتجَّ اآلخرين، ومن بقي بعد عمليَّة االنتقاء األوىل يصيون حرفيني وعامَّ

 .[4[ً يف املستوى التايل يصيون موظَّفني إداريني تنفيذيني وجنودا

أو املميِّزات، أو  للمناصب  طبعاً، ال وجود هنا -كام يقول ول ديورانت]5]- أليِّ وراثة 

عقبات أمام املواهب بسبب فقر التالميذ وعدم مقدرتهم عىل مواصلة دراستهم، حيث يبدأ 

ابن الحاكم دراسته عىل قدم املساواة واملعاملة مع ابن ماسح األحذية وغاسل الصحون، 

فإذا كان ابُن الحاكم غبيَّاً فإنَّه يسقط يف دراسته يف االمتحان األول، وإذا أثبت ابُن ماسح 

الدولة،  يف  حاكامً  ليصبح  أمامه  مفتوٌح  الطريق  فإنَّ  مقدرة،  الصحون  غاسل  أو  األحذية 

]1]- أفالطون، »الجمهوريَّة«، مصدر سابق، )401-402(، ص272.

]2]- م.ن، )536(، ص449.

]3]- ول ديورانت، »قصة الفلسفة«، مصدر سابق، ص37.

]4]- م.ن، ص42.

]5]- م.ن، ص45.
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املدارس  دميقراطيَّة  هي  هذه  وُولِدت،  ُوِجدت  أينام  املواهب  أمام  مفتوحة  فالوظائف 

والتعليم وهي أرشف مائة مرَة، وأكرث تأثياً من دميقراطيَّة صناديق االنتخابات.

ة بقيادات الدولة ومسؤوليها، من هؤالء الفالسفة  وبخصوص الحياة االجتامعيَّة الخاصَّ

الذين هيَّأهم أفالطون لحكم الدولة، سنجد أنَّ أفالطون -ويف سبيل تحقيق مثاليَّته السياسيَّة 

عن  للعدالة،  تحقيقاً  العامِّ  للصالح  بالعمل  املنخرطني  القادة  يفصل  الفالسفة-  دولة  يف 

ة، من أجل أن يبتعدوا عن القلق واملتاعب، فال تكون حياتهم  حياتهم االجتامعيَّة الخاصَّ

للزوجات بل للشعب بأرسه، وحتى أطفالهم لن يكونوا لهم عىل وجه التَّعيني والتَّخصيص، 

العائلة،  بعيدة عن  تربية مشرتكة  لرتبيتهم  عند والدتهم  هاتهم،  أمَّ من  أطفالهم  يؤخذ  حيث 

التزويج  تعني  الجنسيَّة( ال  )الشيوعيَّة  الزوجات  أنَّ الرشكة يف  أبويَّتهم، غي  وبذلك تضيع 

ألنّه ال  وتحسينه،  التناسل  أنواع  دقيٌق عىل جميع  إرشاٌف  اذ سيقوُم  بغي متييز،  والتوليف 

يكفي تعليم الطّفل تعليامً حسناً، وينبغي توليده توليداً حسناً، من أبوين قويَّني صحيحني، 

ة جيدة]1]..  يجب أن يبدأ التعليم قبل الوالدة. فال يتناسل رجل وامرأة ما مل يكونا يف صحَّ

، ويكوُن حرَّاً، رشط إسقاط  يباُح االتِّصال الجسديُّ للتناسل  صة  السنِّ املخصَّ وقبل وبعد 

الجنني وإجهاضه. كام أنَّ تزاوج األقارب محظوٌر ألنَّه يضعُف النسل، ويتزاوج أفضل الرجال 

ألشجع  ويباح  النساء،  ضعاف  مع  الرجال  وِضعاف  اإلمكان،  قدر  كثياً  النساء  أفضل  مع 

شبابنا وأفضلهم باإلضافة إىل ألقاب الرشف والجوائز، االتِصال بعدد أكرب من النساء، ألنَّ 

مثل هؤالء اآلباء ينبغي أن ينجبوا أكرب عدد ممكن من األوالد.. يقول يف املحاورة 468: 

تفوق  للزواج  فرصاً  سيُمنحوَن  جعان  الشُّ املواطنني  أنَّ  قبل  من  ذكرنا  قد  أنَّنا  تنَس  »..وال 

من  ممكن  عدٍد  أكرَب  لينجبوا  لهم،  مشابهات  كثيات  نساًء  سنختار  وأنَّنا  اآلخرين،  فرص 

م  األطفال..]2]«.. فالزيجات ينبغي أن تتمَّ وفق نظام دقيق يراعي »الضورة الهندسيَّة«، ويقدِّ

تتناسل أفضل السالالت يف عامل الحيوان كذلك  النتائج«؛ فكام نحرص عىل أن  »أفضل 

ع يف املدينة الفاضلة- أن يحرص عىل أن يتزاوج النَّوع الرفيع من الجنسني  ينبغي -للمرشِّ

عىل أوسع نطاق ممكن، وأن يتزاوج النَّوع األدىن عىل أضيق نطاق ممكن وال بدَّ من تربية 

أطفال األوَّلني ال اآلخرين إن كنا نودُّ أن نحتفظ للقطيع بأصالته]3].

]1]- ول ديورانت، »قصة الفلسفة«، مصدر سابق، ص49.

]2]- فؤاد زكريا، »جمهوريَّة أفالطون«، مصدر سابق، فقرة 468، ص348.

]3]- أفالطون، »الجمهوريَّة )السياسة(«، مصدر سابق، )457(، ص344.
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من جانب آخر، فإنَّ هذا التزاوج ال ينبغي أن يتمَّ يف أيِّ وقت كيفام اتُّفق، بل ال بدَّ من 

دها الحكَّام والقامئون عىل هذا النظام، وذلك حتى يستطيعوا  دة يحدِّ أن يتمَّ يف مواسم محدَّ

الحروب  تستتبعه  أن  ميكن  ما  حساب  مع  اإلمكان  قدر  السكَّان  من  ثابت  بعدد  الحفاظ 

واألمراض وغيها من الحوادث من خسائر]1].. مع أنَّ قرص الزواج املشاعيِّ عىل الحرَّاس 

)أي الحكَّام والجند( من دون طبقة املنتجني )وهي الطبقة األكرث عدداً(، سينقص من عدد 

السكَّان...!!.

والحقَّ أنَّ شيوعيَّة النساء واألطفال وإلغاء النِّظام األرسيِّ يف طبقة الحرَّاس، هي أضعف 

البناء املثايلِّ لنظام املدينة الفاضلة األفالطونيَّة]2]. ورمبا يكون أفالطون قد اضطرَّ  ما يف 

إىل ذلك نتيجة ملطالبته بإلغاء امللكيَّة وتحرميها عىل أفراد تلك الطبقة؛ ألنَّه إذا ما حرمت 

ة لألموال والعقارات فإنَّ النتيجة الحتميَّة املرتتِّبة عىل ذلك يف نظر البعض  امللكيَّة الخاصَّ

هي إلغاء النظام األرسيِّ أيضاً عىل اعتبار أنَّ األرسة تتطلَّب امللكيَّة حتى تحتفظ بكيانها]3].

طبعاً، ال ميكن ملثل تلك الطروحات االجتامعيَّة والتنظيات الفكريَّة والسياسيَّة الخاضعة 

لخلفيَّة أفالطون االعتقاديَّة املثاليَّة، أْن تتموضع يف بنية دولة برشيَّة واقعيَّة، تتحرَّك يف الحياة 

االقتصاديَّة  متعلِّقاتها  مع  بواقعيَّة  تتعاطى  أن  وتحاول  ومجتمعاتها،  ملصالح شعوبها  وفقاً 

واالجتامعيَّة وغيها.. ومثل تلك املثاليَّات الفاقعة يف تجريديَّتها، ال يعوَّل عليها كثياً يف 

املتني،  االقتصاديِّ  والبناء  األخالقيِّ  والرشد  والعلم  بالعقل  قامئة  ودول  نُظُم حكم  إنتاج 

بالعكس من ذلك، فقد كان لتلك األفكار املفارِقة غي الواقعيَّة أشدُّ التأثيات السلبيَّة عىل 

حياة األفراد واملجتمعات الغربيَّة بالذات، بعدما أفرزت جملة من اإلشكاليَّات وااللتباسات 

الغرب، حيث  عامل  السوداويَّة يف  الزَّمنيَّة  األحقاب  إبَّان  واالجتامعيَّة،  والسياسيَّة  الفكريَّة 

سة ال مُتَسُّ وال تُنتَقد.. جرى التعامل مع تلك األفكار األفالطونيَّة كموروثات مقدَّ

قَّة والُعمق  نستطرد قليالً هنا لنؤكِّد عىل أنَّ أيَّ نقٍد لهذا املوروث األفالطوينِّ، يتوخَّي الدِّ

]1]- أفالطون، »الجمهورية«، املصدر نفسه، )الفقرة 459(،  ص347.

]2]- مصطفى النشار، »الدولة املثاليَّة بني أفالطون وأرسطو«، مجلَّة »االستغراب«، العدد21، مصدر سابق، ص89.

]3]- أفالطون، »الجمهوريَّة«، مصدر سابق، )462(، ص351-350.
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ولبَّ  معرفته  وأساس  فكره  جوهر  االعتبار  بعني  يأخذ  أن  يجب  الصحيحة،  واملنهجيَّة 

من  أنتجه  ما  كلِّ  يف  الزاوية  حجر  تشكُِّل  التي  )املُثُل(،  املعرفة  يف  نظريَّته  وهو  فلسفته، 

أفكاٍر وطرَحه من مفاهيم وأبَدعه من مقوالت وآليَّات عمل يف شتَّى مواقع الحياة وميادينها 

الشهيد محمد  السيَّد  السياسيَّة واالجتامعيَّة والفلسفيَّة.. ونحن هنا نذهب مذهب كلٍّ من 

نظريَّته  أنَّ  ألفالطون،  نقدهام  يف  اعتربا  اللَّذين  ستيس،  والرت  واملفكِّر  الصدر)رض(  باقر 

النظريَّة املحوريَّة لكلِّ فكره ومذهبه، وكلُّ ما عداها مشتقٌّ  أو االستذكار هي  املُثُل  حول 

منها، فنظريَّته يف الفيزياء وفلسفته األخالقيَّة ونظريَّته السياسيَّة وآراؤه يف الفن تنبع  من هذه 

النقديُّ وتبيان مستوى الجدارة  النظر املعريفُّ  يبدأ  النظريَّة الحاكمة املتحكِّمة.. ومن هنا 

يف  تطرَّقنا  قد  وكنا   .. السيايسِّ وغي  السيايسِّ  أفالطون  مذهب  عموم  يف  النقص  ومواقع 

مبحث سابق لنقد نظريَّة املُثُل..

ومجمل  املعرفيَّة  أفالطون  أفكار  ملحاكمة  نذهب  أالَّ  يجب  الحال،  بطبيعة  ولكن، 

ات يف مسألة وعيه لفلسفة الدولة املثاليَّة- انطالقاً من أفكارنا  خياراته السياسيَّة العمليَّة -بالذَّ

ومعارفنا وأجوائنا السياسيَّة هنا يف هذا الزمان البعيد أكرث من 2400 سنة عن زمن أفالطون 

العقليَّة واالجتامعيَّة والسياسيَّة املختلفة شكالً  الذي كانت له حيثيَّاته وأوضاعه ومناخاته 

أن  إالَّ  ناقد  ، ال ميكن أليِّ مفكِّر  العامِّ باإلطار  الراهن.. ولكن  عن زمننا وحالنا  ومضموناً 

يتأثَّر مبا هو عليه يف بيئته الثقافيَّة والسياسيَّة، ومبا يختزنه من معامل فكريَّة وقناعات معرفيَّة 

ومضامني روحيَّة وشعوريَّة جوانيَّة، ستظهر ال محالة يف أيِّ طرح نقديٍّ ذايتٍّ وموضوعيٍّ 

حول أفالطون وحول غيه.. 

عليه  َخلَعها  )التي  املجد  هاالُت  حجبْت  الذي  أفالطون،  مه  قدَّ ما  إنَّ  نقول  هنا،  من 

مه يف دولته  ارسون الغربيون( كثياً من الجوانِب القامتة يف فكره وفلسفته، نقول: إنَّ ما قدَّ الدَّ

السياسيَّة املثاليَّة من أفكار وآليَّات عمل سياسيَّة واجتامعيَّة لتنظيم شؤون الدولة واملجتمع، 

مل يُْخرجه من رشنقة ُمثُله العليا ونظريَّته النخبويَّة يف املعرفة البرشيَّة )وهي نظريَّته املحوريَّة 

ونبعه األم(، حيُث أنَّ قليالً من التَّدقيق يف حياة أثينا )السياسيَّة والفكريَّة واالجتامعيَّة( سوَف 

يقنعنا بأنَّ دفاع أفالطون عن مفهومه النخبويِّ )املثايلِّ( للعدالة، بجعلها انعكاساً لتوازٍن أزيلٍّ 

قائم يف عامل املُثُل، مل يكن بالفعل إالَّ دفاعاً عن توازن اجتامعيٍّ وسيايسٍّ معنيَّ يف محاولة 
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لتثبيته وتأبيده بإضفاء رشعيَّة األزل والسامء عليه. والطَّريف يف املوضوع أنَّ أفالطون كان 

واضحاً يف ذلك كلِّه، ومل يعمل عىل إخفاء مقاصده]1].. وهذا ما تسبَّب يف تكريس طبقيَّة 

اجتامعيَّة وسياسيَّة يف دولة أفالطون، رغم سعيه لبنائها مثاليَّاً وأخالقيَّاً كام قلنا..

ُمسبقاً، وباستخدام  افرتض  أفالطون  أنَّ  يؤكُِّد املفكِّر حامد خليل]2]  ياق،  السِّ ويف هذا 

النِّظام  بها  فرسَّ  )العلَّة(،  البرشيَّة  الطَّبائع  يف  فطريَّة  تراتبيَّة  وجود   ، امليتافيزيقيِّ املنهج 

االجتامعيَّ الطَّبقيَّ الذي كان سائداً )املعلول(، وهذا خطأ كبي وإجحاف بحقِّ اإلنسانيَّة، 

فالصحيح هو أنَّ النظام املذكور )العلَّة( هو الذي أنشأ الرتاتبيَّة االجتامعيَّة للناس )املعلول(، 

ارتفعت  أفالطون  يد  فعىل  الوسطى..  العصور  وفالسفة  أرسطو  عىل  نفسه  األمُر  وينطبُق 

اتِّجاهاً  نفسها  وطرحت  الشامل،  الفلسفيِّ  املذهب  مستوى  إىل  األوىل،  للمرَّة  املثاليَّة، 

)»خطُّ  واملثاليَّة  املاديَّة  ظهور  القدمية  اليونان  شهدت  وهكذا  املاديَّة،  للفلسفة  معارضاً 

دميقريطس« و»خطُّ أفالطون«]3](.

إنَّ فطريَّة اإلنسان تنسجم مع مبدأ العدالة الذي يعني -من جملة ما يعنيه- إلغاء الفوارق 

والتاميزات السياسيَّة واالجتامعيَّة بني الناس، وإتاحة الفرص أمام الجميع للعمل والنهوض 

والحضور وتفعيل الطاقات، ولكنَّ ما فعله أفالطون يف موضوع العدالة -كركن جوهريٍّ من 

لتنظيمه السيايسِّ  أركان الدولة- اعتباره وجود الفوارق هو العدالة بعينها، واتخاذها أساساً 

وكأنَّ  الفرديَّة،  امللكيّة  فيها  ألغى  التي  املزعومة  املثاليَّة  دولته  ببناء  الخاصِّ  االجتامعيِّ 

، ويفرح ملشاركة تعبه وجهده مع من مل يتعب ومل يجهد  اإلنسان ال يحبُّ التملُّك الخاصَّ

باملساواة  ترتبط  ال  أفالطون  عند  العدالة  »إنَّ  زكريا:  فؤاد  يقول  هذا  وعن  ينتج..!!!.  ومل 

إذا ريض  عادلًة  تكون  رأيه  فالدولة يف  الالَّمساواة،  تأكيد  الواقع،  بل هي يف  ارتباط،  أدىن 

له له طبيعته  انُع والزَّارُع بوضعه، ومل يحاول أن ميارس عمالً أرفع من ذلك الذي تؤهِّ الصَّ

)وإمكاناته(، أي إذا اقتنع بالالَّمساواة الطبيعيَّة بينه وبني اآلخرين. وبعبارة أخرى: فالعدالة 

]1]- صادق جالل العظم، »دفاعاً عن املاديَّة والتَّاريخ«، دار الفكر الجديد، بيوت/ لبنان، الطبعة األوىل 1990م، ص20.

]2]- حامد خليل، »مشكالت فلسفيَّة«، طباعة جامعة دمشق، سوريا/ دمشق، طبعة عام1997م، ص203.

]3]- أفالطون، »الجمهوريَّة«، م. س، كتاب 402، ص272.
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هي املحافظة عىل الفوارق بني الناس، وليست هي السعي إللغاء هذه الفوارق]1]«.

إنَّ الثنائيَّات املثاليَّة التي شكَّلت أساس رؤية أفالطون السياسيَّة، تحوَّلت يف واقع الوعي 

»الفيلسوف  هذا  أنَّ  بحيث   ، وبرشيٍّ وسيايسٍّ  اجتامعيٍّ  تفاوٍت  إىل  العميلِّ  األفالطوينِّ 

، كان ينظُر  لوك البرشيِّ السيايسِّ وغي السيايسِّ العظيم« الذي آمن بأهميَّة األخالق يف السُّ

-رغم دعوات العدالة املثاليَّة- بتمييز وفوقيَّة واضحة للناس واملجتمع، بل أكرث من هذا، 

فقد الحظنا يف دولته السياسيَّة املفرَتَضة أنَّه كان يَِكنُّ لإلنسان العامِّ من االحتقار واالزدراء 

»معلِّم  أنَّ  يرى  حني  يُدَهُش  وكذلك  بَْعد،  وال  قبل  من  ال  آخر،  فيلسوٍف  أيُّ  يفعله  مل  ما 

األجيال« يشيد ذلك البناء الفلسفيَّ السيايسَّ الضخم لخدمة حفنة من كبار ُمالَّك األرايض 

ار من أصحاب رؤوس األموال الكبية. وهذه سلبيَّات ومؤاخذات كربى عليه،  وبعض التجَّ

ليس من السهولة مبكان عىل العقول )التي أَلَِفْت عىل مدى قرون طويلة األُكذوبة القائلة 

إن »أفالطون« كان يعشق العدالة إىل درجة العبادة(، أن تقبل بيرٍس أو أْن تبلع بسالسة الرأي 

اآلخر القائل إنَّ موقعه الحقيقيَّ هو يف الطرف اآلخر متاماً يف هذه املسألة، ففي تلك األثناء 

ديد عىل الحكومة الدميقراطيَّة الجديدة، فقد كان يعتربها  مل يكن أفالطون يُخفي سخطَه الشَّ

حكومة الرعاع الغوغائيَّة الهوجاء، ال سيَّام بعد إدانتها ألستاذه سقراط الذي كان عىل صلة 

أثينا حتى ال يقع يف قبضة  الهرب من  الطُّغاة املذكورة، واضطراره هو إىل  وثيقة بحكومة 

الحكَّام الجدد، ويُحاكم هو اآلخر بوصفه عضواً يف الحزب »األوليجاريك-األوليغاريش« 

ا عن النقطة الثانية )املسألة السياسيَّة(، فإنَّ قراءة أيِّ فكرة من أفكاره تُفصُح  املعادي لهم، أمَّ

بوضوح تامٍّ عن أنَّها ِصيغت انطالقاً من تصوُّره الخاصِّ لنظام الحكم الذي يجب أن يسود 

يف أثينا، والذي هو الحكم األوليجاريك]2].

قضيَّة  حول  ألفالطون  والسياسيَّة  الفكريَّة  والتحليالت  األحاديث  كلَّ  أنَّ  واملالحظ 

املجتمع والسياسة املطلوبة لتنظيمه وآليَّات بناء األفراد وتطوير حياتهم يف سعيهم للسعادة 

وتحقُّق العدالة، كان يقصد منها حرصاً مجتمع املنتجني، وهو املجتمع الذي مل يكن له إالَّ 

االحتقار والنظرة الفوقيَّة، ومل يَر أنَّ له من وظيفة سوى إنتاج السلع والخدمات والتناسل، 

]1]- جمهوريَّة أفالطون، ترجمة ودراسة: د. فؤاد زكريا، مصدر سابق، ص90.

]2]- حامد خليل، »مشكالت فلسفيَّة«، مصدر سابق، ص32.
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وضمن هذا اإلطار، فليس لدى أفالطون ما مينع من أن يكون األفراد أحراراً ومستقلِّني.. 

هي  الدولة  أنَّ  ذلك  بالكامل]1].  مختلفاً  يصبح  الوضع  فإنَّ  الدولة،  عن  ث  يتحدَّ حني  ا  أمَّ

وحدهم  هم  وهؤالء  والحكامء،  والفالسفة  واملفكِّرين  القادة  دولة  القادرة،  القويَّة  النُّخبة 

ا البقيَّة فهم مجرَّد أدوات يف آلة عمل الدولة،  من تتحقَّق عندهم وفيهم صفة »إنسان«.. أمَّ

يعملون وينتجون ويخدمون ويتناسلون.. أي أنَّهم كائنات وظيفيَّة مجهَّزة فقط لخدمة فكرة  

أفالطون ورؤيته للدولة السياسيَّة.. وحتى لو تعرَّضت حياة هؤالء للخطر، ومرضوا وماتوا 

ً هذا، ألنَّه يف نظر أفالطون ال ضي يف ترك الضعفاء واملرىض ميوتون،  وقُتلوا، فليس مهامَّ

بل ويُقتلون )يتمُّ قتلهم يف دولتهم العادلة!!(، إذا ما اقتضت مصلحة الدولة ذلك، بحسب 

ما رصَّح أفالطون ذاته.. فها هو يقول بلغة واضحة ورصيحة بعيدة عن أيِّ إحساس أو شعور 

، وفيها من الجانب الوحيشِّ البرشيِّ اليشء الكثي: »إنَّ من الواجب أن يعتني  إنساينٍّ حقيقيٍّ

األطبَّاء والقضاة باملواطنني من ذوي الطبائع الجسميَّة أو النفسيَّة السليمة )طبعاً ألنَّ هؤالء 

ا من عداهم، فسندع منهم أولئك الذين إذا اعتلَّت أجسامهم  هم القادرون عىل اإلنتاج(. أمَّ

وانحرفت  نفوسهم،  اعوجَّت  الذين  أولئك  عىل  ذاتهم  املواطنون  وسيقيض  ميوتون؛ 

ة الناس  طبائعهم]2] )أي الذين يحاولون التحرُّر من قيودهم الطبقيَّة(«.. وكذلك قوله عن عامَّ

بأنَّهم مجرَّد قطيع، ويفتقرون إىل الذكاء والتجربة، ولذلك يجب توجيههم، وليس تعيني نوع 

ا أيضاً تعيني مصلحتهم لهم، وإرغامهم  العمل الذي يجب أن يقوموا بإنجازه فحسب، وإنَّ

عىل قبول ذلك.. وكذلك فإنَّ دعوته للرجال والنساء، الذين يولد لهم أطفال عىل غي هوى 

الدولة، أن يتخلَّصوا منهم ويقتلوهم.. يقول: »ولكنَّا إذا نرتك لهم تلك الحريَّة.... ينبغي أن 

ننبِّههم إىل أن يحرصوا كلَّ الحرص عىل أالَّ ينجبوا للدولة أيَّ طفل، فإذا مل تفلح احتياطاتهم، 

فليضعوا يف أذهانهم أن يتخلَّصوا منهم، ألنَّ الدولة ال تستطيع أن تريبِّ طفالً كهذا..]3]«.

إليها  ينظر  أفالطون  يكن  فلم  العادلة،  الدولة  بناء  رشط  هي  التي  الفرد  حريَّة  عن  ا  أمَّ

كقيمة عليا معياريَّة، ألنَّه سيناقض نفسه لو فعلها، إذ كيف سيطرحها وهي ال تتناسب مع 

]1]- حامد خليل، املصدر نفسه، ص39.

]2]- أفالطون، »الجمهوريَّة«، مصدر سابق، فقرة 410، ص285.

]3]- م.ن، فقرة 461، ص349.
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م  نظريَّة املُثُل املطلقة التي هي جوهر ثابت...!!. وكيف سيدعو لها ويؤكُِّد عليها وهو يقسِّ

املجتمع )مجتمع الدولة( إىل طبقات ومستويات، من القادة والعبيد، وفيهم السيِّد الحاكم 

املستعِبد، وفيهم املحكوم املستعبَد، ولهذا كان يعترب أنَّه إذا ما أُطْلَِقْت الحريَّة من عقالها، 

وتساوى الناُس )عبيداً وأسياداً( فستهيُم الحيوانات ذاتها عىل وجوهها يف الطرقات من دون 

ضابط أو رادع عىل حدِّ تعبيه.. لقد كان يعترب أنَّ الحركة »الدميقراطيَّة« حني تسود املدينة 

يف جوهرها، مل يبق سوى أمر واحد أال وهو إيقاُف هذه الحركة، والتغيي عند أفالطون معناه 

االضمحالل،   والكامل معناه انعدام التطوُّر]1].. ولعلَّ الدليل األهمَّ واألبرز ورمبا القاطع 

-كام يقول فؤاد زكريا- عىل أنَّ فلسفة أفالطون السياسيَّة كانت مضادَّة للنزعة الفرديَّة ومحاربة 

لها، هو دعوته الرصيحة والواضحة إىل إهامل الضعفاء واملستضعفني والفقراء واملرىض، 

األمر،  اقتىض  إذا  قَتْلهم  إىل  والدعوة  ميوتون،  تَرْكهم  بل  لهم،  مساعدة  أيَّ  تقديم  وعدم 

بحسب ما ذكرنا سابقاً]2].. وما يدعو لألسف هنا هو خروج دعوات »فاشيَّة« كهذه )والتعبي 

، ويعتربه  هو للدكتور فؤاد زكريا( من أهمِّ فيلسوف يوناينٍّ، كان ينظر باحتقار لإلنسان العاديِّ

الوصاية عنده هي وصاية  أنَّ هذه  يتطلَّب فرض وصاية دامئة عليه. فرغم  للثقة، مبا  فاقداً 

يف  الرخيصة  الدعاية  يستغلُّون  من  أو  الدمياغوجيني  وصاية  وليست  والحكامء،  العقالء 

تخدير حواسِّ الجامهي، فإنَّ آراءه السياسيَّة تظلُّ مع ذلك تستحقَّ اسم »الفاشية]3]«. 

ال ريب يف أنَّ أفالطون، ويف سياِق بحثه عن مجتمع متامثل ومنسجم، متناسق ومتوازن 

)وهي مواصفات ملجتمعات بدائيَّة(، يلبِّي رشوط وخصائص ُمثُله العليا، مبا يحقِّق له يف 

النهاية الدولة املثاليَّة القامئة عىل نوذج مثايلٍّ ملجتمع ثابت، كان يعمل عكس غايته، إذ 

لة لديه، ليست تلك الحالة التي يكون فيها  كانت أفضل حاالت هذا املجتمع عنده واملفضَّ

الحالة  تلك  هي  ا  وإنَّ  ، املستمرِّ التجديد  والرغبة يف  والنشاط  بالفاعليَّة  متَّصفاً  املجتمع 

عىل  يعمل  وكان  عليه]4]..  هي  ما  عىل  فيه  األوضاع  وتظلُّ  مستقرَّاً،  ثابتاً  فيها  يكون  التي 

مواجهة كلِّ تلك القوى التي تعمل من أجل التغيي، ولهذا رفض املفكِّر جون لويس اعتبار 

]1]- حامد خليل، »مشكالت فلسفيَّة«، مصدر سابق، ص44.

]2]- فؤاد زكريا، »جمهوريَّة أفالطون«، مصدر سابق، ص119.

]3]- م.ن، ص120.

]4]- م.ن، ص83.
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ينتمي إىل عامل آخر ينسج مدنه الخياليَّة من األحالم، بل نظر إليه  مثاليَّاً  أفالطون فيلسوفاً 

الطبقيَّة  االمتيازات  التطوُّر واستمرار  وإيقاف  الجمود  الحازم عن  الرصيح  املدافع  بوصفه 

التقليديَّة]1].

نعم، صحيح أنَّ أفالطون حاول إرشاد املجتمعات إىل ما كان يراه ُحكامً سياسيَّاً عادالً 

الرشيد يف  حاكامً(، إلظهار حكمه  ملكاً  )ليكون  القيادة  من  الفيلسوف  قامئاً عىل متكني 

تدبي أمور الدولة وشؤون الناس، ولكنه بقي فيلسوفاً مثاليَّاً أنتج فكراً سياسيَّاً مثاليَّاً يقوم عىل 

التحديد واإللزام والقرس والتكييف، مبا أدَّى )ويؤدِّي( إىل إخراج مساوئ السلوك البرشيِّ 

ودوافعه األوىل، وتقيُّؤها يف واقع العالقات والتعامالت بني البرش...!

ولعلَّ أصدق وصف عربَّ عن تلك املدينة أو الدولة السياسيَّة األفالطونيَّة املثاليَّة، جاء 

عىل لسان أحد الكتَّاب بأسلوب ساخر، ولكنه صارخ يف تعبيه عن حقيقة تلك الدولة أو 

وصنُّاع  ومحاربني  موظَّفني  من  تتألَّف  أفالطون  »إن جمهوريَّة  يقول:  األفالطونيَّة،  املدينة 

وحرفيني وعبيد، ولكنَّها ال تتألَّف من برش. فكلُّ فرد هو مسامر أو عجلة ذات شكل معنيَّ 

يف آلة الدولة، ويف ما عدا هذه الوظيفة الرسميَّة، ليست لها أهميَّة يف أيِّ يشٍء آخر. وهو 

ليس ابناً وال أخاً وال زوجاً وال أباً وال صديقاً وال حبيباً. وهو يُؤخذ من صدر أمه عند مولده، 

ويُوضع يف دار للطفولة.. ويُربَّ بالطريقة نفسها التي يُربَّ بها األطفال اآلخرون يف ِسنِّه. 

وما أن يستطيع التذكُّر والوعي بذاته، حتى يشعر أنَّه ُملك للدولة، وال يرتبُط بيشٍء أو بأحٍد 

دة، ويصبُح محاَرباً، كام تصبح التمرينات  يف هذا العامل. وعندما يكرُب، تُْعطَى له وظيفٌة محدَّ

ته وملهاته الرئيسية.. وعندما تنبُت لحيته وتقوى رجولته، يفحصه خبُي خاص،  العسكريَّة مهمَّ

ويقدم عنه تقريراً، ثم يأيت إليه بفتاة يعتقد أنَّها تليق بأن تصبح رفيقة لهذا الشاب وتنشأ الذريَّة 

عىل النحو الذي يفيد املجتمع، وتُعامُل بالطَّريقة نفسها التي ُعومل بها األبوان]2]«.

عام 1973م،  الثانية  الطبعة  لبنان،  بيوت/  الحقيقة،  دار  امللك،  عبد  أنور  ترجمة:  الفلسفة«،  إىل  »مدخل  لويس،  جون   -[1[

ص23.

[2[- Dimitry Pisarev: “Plato’s Idealism” in: “Selected Philosophical, Social and Political Essavs”. 

Moscow, 1958, PP 68- 69.
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اخلاتمة
بق يف بناء منظومٍة فكريَّة نظريَّة واسعة ومركَّزة حول موضوع  كان ألفالطون قصب السَّ

فلسفة السياسة واآلليَّات التنظيميَّة لبناء الدولة القويَّة والقادرة والعادلة.. ورغم جودة ورفعة 

كتبه  بها  وحفلت  أفالطون،  أبدعها  التي  والفلسفيَّة  السياسيَّة  واألفكار  املفاهيم  من  كثي 

منها  السيَّام  اإلنساينِّ،  والفكر  البرشيِّ  العقل  يف  مؤثِّرة  طويلة  لقرون  وبقيت  ومحاوراته، 

تركيزه الشديد عىل أهميَّة األخالق والفضائل النفسيَّة لرتبية الفرد، وعىل رضورة العدل يف 

السياسة واألديان(، لكنه  إنسانيَّة كربى شكَّلت غاية  الدول واملجتمعات، )وهي قيمة  بناء 

، والتي جاءت لتعطينا فكرة  ارتكب كثياً من األخطاء يف التقييم والنظر املعريفِّ والسيايسِّ

عن فداحة كثي من آرائه خصوصاً يف مجال التنظيم االجتامعيِّ وهيكليَّة بناء الدولة، ولتعربِّ 

البرشيِّ يف فطرته ونفسيَّته وغايته  الفرد  لطبيعة  أيضاً عن قصور يف فهمه  نفسه  الوقت  يف 

أنَّها تسبَّبت بكثي من األذى آلدميَّة هذا اإلنسان، ككائن  القول  وهدفيَّة وجوده، بل ميكن 

أديان ورساالت  أجله  الَخلْق، وجاءت من  االستثنايئُّ يف عامل  الفاعل  له وجوده  محوريٍّ 

السياسيَّة  لطروحاته  مثاليَّة  معامل  رسم  من  متكُّنه  رغم  فأفالطون  سامويَّة..  وكتب  وأنبياء 

وغاية  هدفاً  الفاضل  واملجتمع  والعدالة  الخييَّة  من  -متَّخذاً  واألخالقيَّة  واالجتامعيَّة 

وصول- إالَّ أنَّه فشل عمليَّاً يف الوصول إىل أصل وحقيقة وعلَّة الوجود والخلْق، وبقي حائراً 

يف معلوالته وأعراضه ومحسوساته، بعيداً عن معنى وحقيقة التوحيد اإلبراهيميِّ الكامل.. 

وهذا ليس أمراً بسيطاً بطبيعة الحال، بل له تداعياته وتداخالته يف مجاالت الفكر واإلنسان 

والسياسة اإلنسانيَّة..

وأنا أتصوَّر أنَّ ما بعد أفالطون، أهمُّ بكثي من أيامه، من حيث رضورة النقد واملساءلة 

عىل  ترتَّبت  التي  واآلثار  النتائج  ألنَّ  ات،  بالذَّ والسيايسِّ  الفلسفيِّ  األفالطوينِّ  للموروث 

الكبي،  املثايلُّ  الفيلسوف  مها هذا  قدَّ التي  والسياسيَّة واألخالقيَّة  الفكريَّة  والرؤى  األفكار 

دة كان من أبرزها العامل الغريبُّ،  اتَّسعت يف اآلفاق التاريخيَّة الالَّحقة، ورست يف عوامل متعدِّ

أفالطون ال  أفكار  الغربيَّة  الحداثة  استغلَّ فالسفة  حيث الحظنا -عىل سبيل املثال- كيف 

الدين  والحياة،  الدين  بني  الحادِّ  السيايسِّ  للفصل  املثل،  يف  املعرفيَّة  نظريَّته  منها  سيَّام 

القطيعة  مبدأ  وترسيخ  الوجود،  علَّة  عىل  للهجوم  ة  منصَّ ثنائيَّاته  من  واتِّخاذهم  والسياسة، 
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الوجود وخالقه من جهة أخرى.. وإعطاء  الطبيعة ومفرداتها من جهة، وأصل  الكاملة بني 

.. وهذا ما كانت له  العقل العلمويِّ األدايتِّ بُعداً ميتافيزيقيَّاً جديداً حلَّ محلَّ اإلله الحقيقيِّ

نتائج كارثيَّة عىل صعيد توظيف املوروث األفالطوينِّ يف مسية تطوُّر الحداثة الغربيَّة من 

خالل تثبيت النظرة الدنيويَّة املاديَّة للعامل والتَّعاطي مع الفرديَّة )األنانيَّة والرنجسيَّة( كحالة 

ٍّ ال غاية إنسانيَّة ونبيلة )وذات معنى ومغزى( له.. قامئة بذاتها، وحيدة يف عامل طبيعيٍّ حيسِّ

ر جوهر  بب أنَّه دمَّ ٍّ )مثايلٍّ(، لكنُه مل يصل إىل ُمبتغاه، والسَّ لقد أراد أفالطون بناء عامٍل كُيلِّ

«.. وهذا هو عيب الجدل األفالطوينِّ كام عربَّ  هذا العامل، ومنطلقه األسايسُّ وهو »الفرديُّ

املسيحيَّة  انتظار  واجباً  وسيكون  العمليَّة،  الفلسفة  عيب  هو  وكذلك  هيغل]1]،  الفيلسوف 

)واإلسالم( كيام يَْسرتدُّ الفرُد حقوقه ووجوده الحقيقيَّ ودوره الفاعل كذاٍت ُحرَّة ال ككائٍن 

وظيفيٍّ مجرَّد. 

]1]- جورج طرابييش، »معجم الفالسفة«، دار الطليعة للطباعة والنرش، بيوت/ لبنان، طبعة ثالثة لعام 2006م، ص75.
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العدالة عند أفالطون

[1[
منال إسماعيل مرعي

مقّدمة

من  واالقتصاديَّة،  واألخالقيَّة  واالجتامعيَّة  السياسيَّة  تسمياته  ع  بتنوُّ العدالة،  مفهوم  يُعدُّ 

املفاهيم األكرث أهميَّة وإشكاليَّة لإلنسان منذ فجر الخليقة حتى اآلن، وال سيَّام أنَّ مدلوله 

ورغم  السائد.  الفكريِّ  والفضاء  وإيديولوجيَّته  ع  املرُشِّ ثقافويَّة  باختالف  ويختلف  نسبيٌّ 

املؤثِّرات الفاعلة فيه، ال يزال هذا املفهوم ميثِّل ملن يُنِشده الروح الضامنة لتحقيق نوع من 

التوازن أو املساواة بني األفراد، بهدف خلق نوع من االنسجام بينهم، وكذلك لربطهم بعالقة 

عىل  القويِّ  سيطرة  من  الناتجة  التمظهرات  ظلِّ  يف  لهم  الناظمة  قوانينها  ومع  دولتهم  مع 

الضعيف، والتي تعكس قسوة اإلنسان وظلمه، وابتعاده عامَّ يحقِّق له العدالة بأبشع الصور. 

بدَّ من ركيزة تعيد تنظيم العالقة بني األنا واآلخر بكلِّ تجلِّياتها بشكل  من هنا، كان ال 

أم الجامعات والدول، ما حدا باإلنسان إىل  العدالة سواء عىل مستوى األفراد  فيه  تتحقَّق 

الدول  تنظِّم  ناجعة  حكمة  لترشيع  املناسبة  اآلليَّات  تربز  بأساليب  عميلٍّ  بشكل  لتفكي 

وتحقِّق العدالة عرب منظومة فكريَّة، أخالقيَّة، سياسيَّة، اقتصاديَّة أو اجتامعيَّة.

وقد شكَّل مفهوم العدالة واحداً من أهمِّ املفاهيم التي الزمت اإلنسان بشكل عميلٍّ يف 

الثقافات الرشقيَّة القدمية، وال سيَّام التي سادت فيها حكمة املاعت]2]، والتي تبلورت فيام 

التي  التطوُّرات  القديم. لكن، ورغم  اليوناينِّ  الفلسفيِّ  الفكر  وبشكل مجرَّد يف  نظريَّاً  بعد 

ا ارتباط باإلنسان وما يحمل من فضائل، وكذلك  لحقت مبعانيه ودالالته، ال يزال يرتبط أميُّ

]1]- أستاذة مساعدة يف قسم الفلسفة يف جامعة دمشق. )ُعيّنت قبيل طبع هذا الكتاب رئيسة لقسم الفلسفة(.

]2]- ماعت هي إلهة الحقِّ والعدل والنظام يف الكون، عند قدماء املرصيني.
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بالقوانني أخالقاً  ارتباطهم  بأقرانه من األفراد والجامعات واملجتمعات، من حيث  بعالقته 

وسياسة وترشيعاً. 

ى يف الفلسفة اليونانيَّة، وخصوصاً  وال شكَّ يف أنَّ البحث يف هذا املفهوم، وكيف تبدَّ

فلسفة أفالطون، يستوجب العودة إىل العرص الذي أنتجه، وفهم سياق انبثاقه، من هنا نجد 

التأصيل  ناحية  من  إليها  استند  التي  والركائز  ماهيَّته  تحديد  تتمثَّل يف  إشكاليٍَّة  أمام  أنفسنا 

ى  التاريخيِّ لفض عالئقه وإشكاالته، لنستوضح ما إذا كان أفالطون هو من ابتكره، أم تبدَّ

بشأن  أفالطون  مه  قدَّ ما  تالياً: هل  ولنتساءل  منهم،  استوحاها  بتعيُّنات  عليه  السابقني  لدى 

ى مجرَّد متظُهرات ناسبت بني الطوباويَّة من  اً عدالة أصيلة أم أنَّها مل تتعدَّ العدالة ميثِّل حقَّ

جهة واإليديولوجيَّة التي أقحمها يف جمهوريَّته والتي سعى لتكون مثاليَّة من جهة أخرى؟ 

اليوناينِّ  العرص  يف  تبلورت  كيف  العدالة؟  ما  اآلتية:  التساؤالت  طرح  ميكننا  لذلك، 

العدالة  مثال  املزعومة  بعدالتها  الجمهوريَّة  دولة  مثَّلت  هل  ؟  الذهبيِّ بالعرص  املوسوم 

املنشود؟ كيف متظهرت فكرة العدالة يف أطروحته، وما املنحى الذي اتَّخذته لشقِّ طريقها؟ 

أم  مفارقة  عدالة  هي  هل  قوسيهام؟  خارج  كانت  أو  سياسيَّة  أم  أخالقيَّة  عدالة  مثَّلت  هل 

محايثة؟ نسبية أم مطلقة؟ وهل ُوفِّق يف ما طرحه؟

القول  العدالة األفالطوين؟ وهل ميكننا  نواة مفهوم  التي اخرتقت  ما املعاثر والثغرات 

أصالً بوجود عدالة يف منظومته؟ 

تلكم األسئلة وغيها سنحاول تتبُّعها لتوضيح معاملها يف بحثنا املتواضع هذا.

ًل: التأسيس الفلسفيُّ للعدالة أوَّ
بداية، وبالعودة إىل أصل كلمة العدالة كام وردت يف املعاجم، ميكننا القول: أن مصطلح 

ا  العدالة يف الُّلغة اإلنكليزيَّة: Justice اللُّغة الفرنسيَّة: Justice، اللُّغة الالَّتينيَّة: Justitice. أمَّ

الهوى،  عىل  العقل  ورجحان   ، الحقِّ طريق  عىل  االستقامة  عىل  دلَّ  فقد  العربيَّة  اللُّغة  يف 

بالجملة  الكذب، وهي  واجتناب  الكبائر  اجتناب  دلَّت عىل  والبعد عامَّ هو محظور، كام 

ط بني اإلفراط والتفريط. والعدالة  االستقامة وامليل إىل الحقِّ والواجب، وهي األمر املتوسِّ

كفضيلة يحوزها جانبان: جانب فرديٌّ يتعلَّق بالتوازن واالعتدال والبعد عامَّ يخلُّ بالواجب، 
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ناحية  ه من  يقوم عىل احرتام حقوق اآلخرين، وإعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّ وجانب اجتامعيٌّ 

املعاوضة والتوزيع]1].

العدالة األفالطوينِّ يحيلنا إىل اإلطار  التاريخيِّ النبثاق مفهوم  البحث يف اإلطار  إنَّ    

إسبارطة  حكام  أمام  أثينا  انهزام  ناحية  من  آنذاك  سائداً  كان  الذي  السيايسِّ  للوضع  العام 

إىل  بها  أثينا  عادت  التي  التاريخ  حركيَّة  إنَّها  األقليَّة،  عىل  القائم  األرستقراطيِّ  وحكمها 

نظامها الدميقراطيِّ وأصدرت الحكم عىل أستاذ أفالطون سقراط باإلعدام، بوصفه الصديق 

أليِّ  السامح  قيمته  كانت  الذي  الدميقراطيُّ  الحكم  ليسود  أسبارطة  لحكام  املخلص 

الذي  الحكم، بخالف حكم أسبارطة  ة  ُسدَّ بالوصول إىل  النظر عامَّ ميتهن  شخص بغضِّ 

ة به عليه  كان يقوم عىل أُُسس ومبادئ تزعم العدل الذي يضمن تقييد كلِّ فرد بوظيفة خاصَّ

أالَّ يتجاوزها]2]. 

وهنا يتبادر إىل ذهننا مبارشة سؤال: هل من عالقة تربط بني نشأة أفالطون األرستقراطيَّة 

التي مل يستطع الفكاك منها، وتأييده لهذا النمط من الحكم رغم إخفاقه يف ما تم التعويل 

عليه؟ 

ن آراء  ح يف الكتاب املنسوب إىل أفالطون الجمهوريَّة]3] والذي تضمَّ إنَّ اإلجابة ستتوضَّ

بهذا الخصوص، والتي سنناقشها تباعاً بالتحليل والنقد.

ة والشك خ االنبثاق والقدسيَّ  1. دالالت العدل ب�ي

نه  ن ما تضمَّ يُعدُّ كتاب »الجمهوريَّة« املنسوب كام ذكرنا إىل أفالطون، والذي تضمَّ   

استطاالته  له  سيكون  والذي  عايشه  الذي  الواقع  عىل  فعل  ردَّ  وأخالقيَّة  سياسيَّة  آراء  من 

ح بها، منطوقة أو مسكوٍت عنها، بلسانه أو  وإسقاطاته يف ما سيورده من آراء مضَمرة أو مرصَّ

بلسان غيه، عىل اعتبار أنَّ اإلنسان ابن بيئته ويتأثَّر بالفضاء الفكريِّ السائد فيها. ولكن كيف 

سيكون وقع ذلك عىل أفالطون الذي شهد ما شهده من أحداث سياسيَّة وتغيي يف أنظمة 

]1]- جميل صليبا: املعجم الفلسفي، الجزء الثاين، دار الكتاب اللبناين، بيوت، لبنان، 1982، ص59-58.

]2]- عزَّت قرين: الفلسفة اليونانيَّة حتى أفالطون، جامعة الكويت، 1993، ذات السالسل، ص141-140.

]3]- جورج. جي.إم. جيمس: الرتاث املرسوق - الفلسفة اليونانيَّة فلسفة مرصيَّة مرسوقة، ترجمة شوقي جالل، املجلس األعىل 

للثقافة، املرشوع القومي للرتجمة، ص107.
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الحكم، وما رافقها من فساد وفوىض وغياب للعدالة األخالقيَّة]1]، يف ظلِّ حكم أثينا الذي 

انتهى بإعدام أستاذه وصديقه سقراط، والذي نطقت محاوراته بلسانه؟ ذلك اللسان الذي 

أراد أن يقوِّله رأياً مفاُده أنَّ غياب العدالة األخالقيَّة كان السبب الرئيس يف الفوىض السياسيَّة، 

وما يلحق باملواطنني والدولة من ظلم ناتج منه، األمر الذي أعطى إمياءة ألفالطون بضورة 

ه  العالقة سامَّ لتلك  كُرِّس  مفهوم  عرب  بالسيايسِّ  األخالقيَّ  تربط  عالقة  إيجاد  العمل عىل 

العدل. والحقاً سرنى إىل أيِّ مدى كان أفالطون أصيالً يف تتبُّعه له يف خطاباته! وال سيَّام 

أنَّنا أمام إشكال ال نستطيع الفكاك منه وهو أن محاوراته مل تنطق رصاحة بلسانه، ما يجعلنا 

سابق  لفكر  التنكُّر  أراد  أنَّه  أم  معيَّنة  إيديولوجيا  يخىش  كان  هل  بالتساؤل:  السبب  ن  نخمِّ

استوحى منه وال يودُّ إظهاره والكشف عنه؟ 

العدل  يسودها  التي  الفاضلة  ملدينته  تصوُّره  يقيِّم  أفالطون  أنَّ  إىل  اإلشارة  املهمِّ  من 

عرب  تحقيقه  إىل  لنصل  به  االلتزام  من  بدَّ  ال  دستوراً  متثِّل  والفضائل  القيم  من  جملة  عرب 

ات، وكذلك املحاكاة للصعود والسموِّ نحو مثال العدل، ولذلك ادَّعى  التطهُّر من كلِّ امللذَّ

وأراد  تخيَّلها  التي  العادلة  للمدينة  إلباسها  أراد  التصوُّرات  من  وجملة  عرضاً  محاورته  يف 

ه تقليديَّاً مشوَّهاً وميثِّل تصوُّرات متناقضة ومنافية لطهر وحقيقة  التأسيس لها خارج ما عدَّ

عدالة اآللهة التي شوَّهتها روايات هزيود وهوميوس]2]، وكذلك ما تمَّ إلحاقه بهذا املفهوم 

عىل يد السفسطائيني، بالرتكيز والتكريس ألسس ادَّعى أنَّها متثِّل األساس الجوهريَّ العميق 

قة  املحقِّ املنشودة  العدالة  وصون  لتحقيق  األمني  الحارس  بوصفه  به  التقيُّد  ينبغي  الذي 

ملدينته الفاضلة. 

 بهذا الغرض، يفتتح أفالطون محاورته برَّفض تعريفات العدالة السائدة عىل لسان التاجر 

ين، ليدَّ عىل ذلك بتقديم مثال  كيفالوس قائالً إنَّ العدالة هي الصدق يف القول والوفاء بالدَّ

الشخص الذي فقد عقله، وكان قد ائتمن أحدهم عىل وديعة ما، قبل أن يُصاب مبا أصابه، 

األصدقاء  مساعدة  يف  تكمن  إنَّها  فيه  يقول  للعدالة  آخر  تعريفاً  بوليامرخوس  ابنه  ليطرح 

واإلرضار باألعداء، ليدَّ عىل ذلك بالقول أنَّ اإلنسان قد يتعامل مع عدوٍّ يف هيئة صديق، 

]1]- أميه حلمي مطر: محاورة ثياتيتوس ألفالطون أو عن العلم، دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، ص70-69.

]2]- محمد الخطيب: الفكر اإلغريقي، دارعالء الدين، دمشق، ط1، 1999، ص305.
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وصديق بهيئة عدو، ليصل إىل القول عىل لسان السفسطايئ ثراسيامخوس أنَّ العدل فائدة 

األقوى من دون الضعيف، ثمَّ يصل بعد تفنيدات وجدال يقرص ويطول  إىل القول عىل لسان 

جلوكون وأدميانتوس أخوي أفالطون أنَّ »العدالة رشٌّ يُطلب لنتائجه فحسب]1]«، وأنَّها »الفنُّ 

م الخي لألصدقاء ويلحق الرشَّ باألعداء]2]« عىل اعتبار أنَّ »املوسيقي هو الحكيم،  الذي يقدِّ

وأن من ليس باملوسيقي هو األحمق]3]«.

كيف  إليه:  االنتهاء  تمَّ  الذي  التناقض  من  انطالقاً  نتساءل  التعريفات  لهذه  تأمُّل  بنظرة   

؟ وأىنَّ للعادل الذي يقيس األمور بتجريد  ّْ ميكننا أن نقيس العدالة كمفهوم مجرَّد بالفنِّ الحيسِّ

عقيلِّ أن يُقاَرن بالفنَّان الذي يقيس األمور بخياله ومخيَّلته وإحساسه؟ ثم ما وجه الشبه بني 

دقيق،  التشبيه غي  هذا  أنَّ  سيَّام  بينهام، وال  أفالطون  يسوقها  مقارنٍة  وأيُّ  والحكيم  الفنَّان 

للموضوعات بني كليهام، وخصوصاً حني يكمل  التصوُّر  وهناك اختالف كبي يف طريقة 

ه بالقول: »فسواء أكان املرء فنَّاناً أم حاكامً فإنَّه ال يخطئ من حيث هو كذلك]4]«. وهنا  نصَّ

نستغرب حقيقة ما يذكره، إذ كيف ال يخطئ الفنَّان والحاكم وكالهام برش يخطئ ويصيب، 

إالَّ إذا كان مفهومه للبرش خارج التصوُّر الطبيعيِّ ويرتبط بالخيال؟! أو أنَّهام وفقاً لتصوُّره 

نبيَّان أوحي لهام، وبالتايل هام خارج الطبيعة اإلنسانيَّة! 

وبالسؤال عن املُحقِّق لهذه العدالة يف املدينة الفاضلة، يستوقفنا رأي أفالطون بالقول أنَّ 

الحكيم بوصفه الصالح العادل، هو املحقِّق للسعادة، حيث »العدل حكمة وفضيلة والظلم 

بحكومته،  مقروٌن  الحاكم  وبالتايل   ،[6[
شقيٌّ والظامل  سعيٌد  العادل  أنَّ  يعني  ما  جهل]5]«، 

فالحاكم السعيد حكومته سعيدة، والحاكم غي السعيد حكومته غي سعيدة، ليكمل رؤيته 

ا يعشقها كلَّها،  بالقول: أنَّ الفيلسوف الحكيم ال يعشق الحكمة من وجهها هذا أو ذاك وإنَّ

]1]- أفالطون: جمهوريَّة أفالطون: دراسة وترجمة فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش، االسكندريَّة، 2004، الكتاب 

الثاين، ص213.

]2]- أفالطون: جمهورية أفالطون: فؤاد زكريا، مرجع سابق، الكتاب األول، ص183.

]3]- املرجع نفسه، ص205.

]4]- املرجع نفسه، ص195.

]5]- املرجع نفسه، ص208.

]6]- املرجع نفسه، ص212.
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»فإن وجد شخص ينفر من املعرفة... فإنَّنا نقول عنه أنَّه ال يحب املعرفة أو الحكمة]1]«. 

ة ال بدَّ من طرحها: ما الركائز التي يستند  يف الواقع، يستوقفنا يف ما ورد تساؤالت عدَّ

تؤدِّي  أن  املمكن  من  وهل  منطقيَّاً؟  ذلك  تقبُّل  ميكننا  وهل  يقول؟  ما  يف  أفالطون  إليها 

الذي  الخلط  له  نربِّر  أن  ، كيف ميكننا  ثمَّ بأكملها؟ من  مدينة  بذاته إىل سعادة  فرد  سعادة 

يورده بني املعرفة والحكمة؟ فهل كلُّ عارف حكيم، وهل العارف والحكيم عىل قدر واحد 

من املساواة املعرفيَّة؟ ليكمل حديثه بالقول: »إذن، فتفكي ذلك الرجل العارف يستحقُّ أن 

ى معرفة، أما تفكي اآلخر الذي يبني أحكامه عىل املظاهر فليس إالَّ ظناً]2]«. وهنا نسأل:  يسمَّ

ما مقياس العارف والجاهل وفقاً ملقياس أفالطون؟ وهل كلُّ معرفة كافية ليكون من يحملها 

عي أنَّه »ليس من املعقول أن يخلط املرء بني من هو معصوم من  عارفاً؟ وعىل أيِّ أساس يدَّ

الخطأ مبن هو معرض للخطأ]3]«، وقد خلط هو ذاته بني الفنَّان والحاكم رغم اختالف دوائر 

طباعهام وعملهام ومنهجهام؟ ومن هو املعصوم عن الخطأ أصالً؟ فإذا كانت إجابته كام 

منا سابقاً: الفالسفة »الذين يتعقَّلون يف كلِّ األحوال بحقائق األشياء]4]«، ويحبُّون الصدق  قدَّ

والحقَّ والشجاعة والحكمة والعدالة واالعتدال، وال تتَّجه رغباتهم نحو البدن عىل اإلطالق 

ة الروح البعيدة عن الوضاعة! ألنَّ الفضيلة عنده واحدة وهي  بل جلُّ رغباتهم تنحو نحو لذَّ

يف الجوهر أن يُحِكم اإلنسان عقله الذي يتأمَّل يف املُثُل األخالقيَّة. 

نالحظ بشكل واضح يف هذه اإلجابة أنَّ أفالطون ال مييِّز متييزاً واضحاً بني الفضائل الفرديَّة 

والفضائل األصيلة األربعة )الحكمة، الشجاعة، العدالة، االعتدال]5](، وكأنَّ اإلنسان الحكيم 

يعيش ويحيا بعقله فحسب، وبشكل مجرَّد عن الوجدان والعواطف واملشاعر والغرائز، ألنَّه 

يزعم أن املرء إذا ترفَّع عن الجشع والوضاعة سيكون عادالً بال ريب، ولن يكون ظاملاً]6]! 

]1]- أفالطون: جمهورية أفالطون: فؤاد زكريا، مرجع سابق، الكتاب الخامس، ص357.

]2]- م.ن، ص359.

]3]- م.ن، ص361.

]4]- م.ن، ص365.

]5]- أ. هـ. آرمسرتونغ: مدخل إىل الفلسفة القدمية، ترجمة سعيد الغاني، كلمة واملركز الثقايف العريب، أبو ظبي، اإلمارات 

العربيَّة املتحدة، ط1، 2009، ص86.

]6]- أفالطون: جمهوريَّة أفالطون: فؤاد زكريا، مرجع سابق،  الكتاب السادس، ص369.
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وهنا نستهجن ما أت به، فمن قال إنَّ العدالة تكمن يف الرتفُّع عامَّ ذكره، أمل يُدرك أن 

الرتفُّع عامَّ يذكره من وضاعة ورذيلة ال يعني االعتدال، بل هو تخلٍّ عن اليشء لحساب يشء 

آخر، فكيف به يضع الرتفُّع وجهاً لوجه وبدرجة املساواة نفسها مع العدالة واالعتدال التي 

عي؟ ويكمل أفالطون يف موضع آخر ما يثي الدهشة أكرث وال سيَّام حني يقول: »إنَّ أقدر  يدَّ

الناس عىل حفظ اليشء هو أقدرهم عىل رسقته]1]«، ما يعني بشكل أو بآخر أنَّ العادل قادر 

عىل حفظ املال كام أنَّه قادر عىل رسقته، وكأن العادل ذو الفضيلة قادر يف آن معاً عىل افتقاد 

إذا مل يجد من رقابة  الرذيلة  يتبع  اً  بالطبع فيصبح لصَّ ماهيَّته األخالقيَّة بوصفه نفساً رشيرة 

ها مسألة الرتبية والتعليم التي سنقف عندها الحقاً،  ة لعلَّ من أهمَّ عليه. تستوقفنا هنا أمور عدَّ

أنَّها لن تكون ُمجدية طاملا النفس رشيرة بالطبع! ونسأل  والتي يبدو من الخطاب السابق 

أفالطون: كيف لعادٍل حاكم بإطالق يتمتَّع بالفضيلة كاملة سواء بطبعه أم برتفُّعه وتطهُّره أن 

يكون قادراً يف لحظة من اللَّحظات عىل أن يصبح سارقاً يحكم املدينة ويعيث بها فساداً؟ 

إن هذا لدليل واضح عىل ضعف القدرة االستدالليَّة عنده يف ظلِّ غياب القانون ملصلحة 

الفيلسوف الذي أفرط يف صفاته املثاليَّة، ونتيجة باطلة تفتقر إىل أدىن املقوِّمات، إذ كيف 

تتحوَّل وتتغيَّ ماهيَّة األخالق بتلك البساطة؟ وأين ماهيَّة الفضيلة يف ذلك عىل اعتبار أنَّها 

د لنا التيمة األصيلة التي نشأت منها  »القدرة عىل الحصول عىل الخيات]2]«، وإن مل يحدِّ

هذه الفضيلة! 

ة  ة األفالطونيَّ ة السياسيَّ 2. العدل وفق المنظومة المفاهيميَّ

خ الفردية واالجتماعية أ. العدل ب�ي

فكيف  الدولة]3]«،  يف  وعدالة  الفرد،  يف  عدالة  »عدالتان:  أفالطون  يزعم  كام  العدالة   

تتحقَّق  يف الفرد؟ لإلجابة عن هذا السؤال نراه يربط بني األخالق والعدالة مبعنى أنَّ نفس 

منها  ولكلٍّ  الشهوانية،  والقوة  الغضبيَّة،  ة  والقوَّ العاقلة،  ة  القوَّ قوى:  ثالث  تحكمها  الفرد 

]1]- أفالطون: جمهورية أفالطون: فؤاد زكريا، مرجع سابق، الكتاب األول، ص185.

]2]- أفالطون: أفالطون يف الفضيلة، محاورة مينون، ترجمة وتقديم: عزَّت قرين، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، 

2001، ص95.

]3]- أفالطون: جمهوريَّة أفالطون، ترجمة: حنا خباز، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط1، 2017، الكتاب الثاين، ص61.
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»فالتقسيم  معيَّنة،  بوظيفة  إليها وتجعله يختصُّ  ينتمي  التي  بها، وطبقتها  ة  الخاصَّ فضيلتها 

بها  يتَّسم  العاقلة  فالنفس  الثاليثُّ ليس اجتامعيَّاً وحسب، بل هو تقسيم نفيس كذلك]1]«. 

ة العاقلة، وفضيلتها الحكمة، والنفس الغضبيَّة يتَّسم بها  الحكامء والفالسفة المتالكهم القوَّ

ة الغضبيَّة وقدرتهم عىل حامية مدينة الدولة، وفضيلتها الشجاعة، يف  الجند المتالكهم القوَّ

وفضيلتها  والتجارة]2]،  والصناعة  الزراعة  العاملون يف  بها  يتَّسم  الشهوانيَّة  النفس  أنَّ  حني 

االعتدال يف الرغبة. وتتحقَّق العدالة وفقاً لهذه التقسيامت الطبائعيَّة عرب االنسجام]3]، حيث 

ومبن  بعملها  طبقة  كلِّ  التزام  مع  بالتزامن  العدالة  يحقِّق  النفس  لقوى  السديد  اإلخضاع 

ميثِّلها، وكذلك األمر بالنسبة إىل الدولة »اإلخضاع الكامل للفئات املختلفة هو ما يجعلها 

صها، أو اختالط أحد هذه الطبقات  دولة فاضلة]4]« حيث اختفاء أيٍّ من هذه الطبقات بتخصُّ

بأخرى هو خلل يف التوازن املقرون بالعدالة من جهة، والذي تخضع فيه كلُّ القوى للقوَّة 

العاقلة من جهة أخرى. 

يف الواقع، إنَّ ما يطرحه أفالطون يجعلنا نتساءل: هل تقسيمه الثاليثُّ للنفس ييش بأنَّ كلَّ 

قوَّة منها منفصلة ومستقلَّة متام االستقالل عن األخرى أم أنَّها تشكِّل بثالثيَّتها وحدة واحدة؟ 

التي  القدمية  الرشقيَّة  باألساطي  لتأثُّره  نتيجة ُمضَمرة  إالَّ  ليست  الثالثيَّة  القسمة  تلك  أنَّ  أو 

ة، النُّحاس والحديد(؟  مفادها خلق البرش من خليط من املعادن )الذهب، الفضَّ

إنَّ اإلجابة عن هذا السؤال ال تبدو واضحة يف ما يزعم، لكن كالمه يومئ برأينا إىل مدى 

تأثُّره باألساطي التي اقتفى أثرها وحكمتها املبكرة، والتي انتقلت إليه انتقاالً يبدو اإلفصاح 

ة أساطي هوميوس وهزيود، ليعود  عنه يف كتاباته مبهامً ومتناقضاً]5]، حيث نراه ينتقد وبشدَّ

ويقتفي أثر األساطي والحكمة الرشقيَّة يف نظم األرسار املرصيَّة من دون أن يعلن عن هذا 

االقتفاء، الذي حاول فيه تبنِّي مبدأ تقسيم العمل يف الفكر املرصيِّ القديم لكن مع فارق أنَّه 

]1]- عزَّت القرين: الفلسفة اليونانيَّة حتى أفالطون، مجلس النرش العلمي، جامعة الكويت، 1993، ذات السالسل، ص168.

]2]- عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة، ج 1، املؤسسة العربيَّة للدراسات والنرش، ط1، 1984،  ص183.

]3]- ُغنار سكيبك ونلز غيلجي: تاريخ الفكر الغريب من اليونان القدمية إىل القرن العرشين، ترجمة: حيدر حاج اسامعيل، مركز 

دراسات الوحدة العربيَّة، مراجعة: نجوى نرص، الطبعة األوىل، بيوت، 2012، ص137.

]4]- جورج. جي.إم. جيمس: الرتاث املرسوق الفلسفة اليونانيَّة فلسفة مرصيَّة مرسوقة، مرجع سابق، ص101.

]5]- أ. هـ. آرمسرتونغ:  مدخل اىل الفلسفة القدمية، مرجع سابق، ص90
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 .[1[ مل يستطع الوصول إىل االكتامل الذي متيَّز به النموذج املرصيُّ

لقد مزج أفالطون يف مذهبه نظريَّات السابقني عليه من دون أن نعني بذلك اليونانيني، 

سقراط  نظريَّات  إىل  إضافة  فيثاغورس،  هرقليطس،  من  أفاد  أنَّه  عن  يقول  من  بخالف 

أنَّه اقتبس الفضائل األربع الرئيسية من الفضائل العرش املرصيَّة، السيَّام  ومدرسته]2]، كام 

مع  تتطابق  تكاد  والتي  القدمية،  مرص  يف  السائدة  األخالق  مثَّلت  التي  املاعت  حكمة 

الفضائل التي يدعو إليها أفالطون يف فلسفته]3] حيث »كان مطلوباً من املريد املبتدئ يف 

نظم األرسار املرصيَّة أن يكشف أوالً عن الصفات التالية التي تتحىلَّ بها النفس: التحكُّم 

ى أفالطون الجمع بينهام العدالة]4]«  يف الفكر والتحكًّم يف السلوك هذان األمران اللذان سمَّ

وشوَّههام برؤيته، إذ كيف ميكن له أن ينادي بضبط وتحكُّم من جهة العقل بالسلوك لتحقيق 

من  جسد  بال  نفس  اإلنسان  وكأنَّ  النفس،  ملصلحة  الجسد  يهمل  ذلك  ومبقابل  العدالة، 

ناحية، والعقل والجسد منفصالن يف اإلنسان الفرد متام االنفصال كام قوى النفس من ناحية 

أخرى؟ 

وكذلك نسأل: كيف لفرد من دون جسد أن يكون حارضاً يف عامله وبعالقاته مع اآلخرين؟ 

إنَّ التناقض الذي يقع فيه أفالطون يتجىلَّ يف خطابه الذي يقول تارة بخلود النفس عىل 

اعتبار أنَّها تتسيَّد الجسد الذي ال يؤثِّر عليها باعتبارها مفارقة، لرناه يقول يف موضع آخر بدور 

]1]- مارتن برنال:أثينا السوداء -الجذور األفروآسيويَّة للحضارة الكالسيكيَّة، الجزء األول- تلفيق بالد اإلغريق 1985-1785، 

تحرير ومراجعة وتقديم: أحمد عتامن، ترجمة: لطفي عبد الوهاب يحيى وآخرين، املجلس األعىل للثقافة، القاهرة، املرشوع 

القومي للرتجمة، 2002، ص213. 

دة، حيث أنَّه أمىض يف  وال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّ هناك تشابهاً بني دولة أفالطون وخطبة بوزيريس، ذات الصفة املرصيَّة املحدَّ

مرص بعض الوقت 390 ق. م  عىل حدِّ التقريب، وشكَّلت بالنسبة إليه نقطة اهتامم يف أعامله التي تنسب إليه، حيث أنه يف 

محاورة فايدورس يعلن عىل لسان سقراط أنَّه هو )تحوت Thoth  إله الحكمة املرصيَّة(، الذي اخرتع الحساب والهندسة وأنواع 

األدب. 

للمزيد: املرجع نفسه، ص215-214.

]2]- ديوجينيس الالئريت: حياة مشاهي الفالسفة، املجلَّد األول، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، راجعه عن األصل اليوناين: محمد 

حمدي ابراهيم، املجلس األعىل للثقافة، الطبعة األوىل، 2006، ص247.

2003، عني  اليونانيَّة، ط1،  املعجزة  نظريَّة  وتهافت  القدمية  الفلسفة يف مرص  نشأة  الفلسفة حول  أصل  طلب:  حسن   -[3[

للدراسات والبحوث اإلنسانيَّة واالجتامعيَّة، ص195-194.

]4]- ا جورج. جي.إم. جيمس: الرتاث املرسوق الفلسفة اليونانيَّة فلسفة مرصيَّة مرسوقة، مرجع سابق، ص43.
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املوسيقى يف تربية الجسد، وأنَّ أيَّ تغيي فيها سيؤدِّي إىل الرذيلة  والخطيئة، وكأنَّ الجسد 

هنا يؤثِّر عىل النفس]1]. من ثمَّ كيف ينادي بالعدالة وهو ميايز بني الناس عىل هذا األساس؟ 

أَوليس األفراد رغم اختالفهم يف القدرات واإلمكانات متساوون يف اإلنسانيَّة؟ وكيف ينزع 

، عاطفيٌّ ووجداينٌّ ملصلحة العقل فحسب، بدعوى  ٌّ من اإلنسان باسم عدالته ما هو حيسِّ

أنَّه حقيقة ميتافيزيقيَّة]2]، حيث يدعو إىل سيطرة النفس العاقلة عىل النفس الشهويَّة بواسطة 

النفس الغضبيَّة؟ أال يدرك أنَّ اإلنسان عقل وحسٌّ ووجدان وال تتحقَّق له العدالة والسعادة 

إالَّ بالتوفيق واالنسجام بينها من دون غلبة إحداها عىل األخرى؟ فكيف يقول بعدالة سمتها 

عدم اختالط طبقات املجتمع بعضها ببعض]3]، مبعنى أنَّ كلَّ طبقة عليها أن تنرصف إىل 

مه من متايز بني قوى النفس ويقابل به  عملها من دون التدخُّل يف شأن غيها، فهل ما يقدِّ

تقسيم األفراد يف املجتمع ميكننا مجاراته فيه ونعته بالعدالة الفرديَّة؟ 

من املفيد االنتباه إىل أنَّ الفرد يف منظومة أفالطون يُنظر إليه بوصفه مجرَّد عقل وعليه 

تأدية وظيفته املنوطة به وبذا يكون عادالً]4]! حيث »ثبات الطبائع ...هو إىل حدٍّ ما مبثابة 

، وبالتايل للعدالة]5]« التي تشكِّل رصح الدولة.  ضامن للثبات االجتامعيِّ

وسؤالنا له هو: كيف لك أن تحقِّق السعادة لدى الفرد املنقوص القوى، وهل من سعادة 

واإلنسان مجرَّد من العاطفة واملشاعر؟ 

يكمل أفالطون طرحه بهذا الخصوص بالقول: »العدل هو امتياز الروح، والظلم نقصها 

آخر:          ليقول يف موضع  احتامله]7]«  من  أقدح  وارتكابه  الرشور،  أقدح  و»الظلم  وعيبها]6]«، 

]1]- عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة:، مرجع سابق، ص179.

القاهرة، 1984،  للنرش والتوزيع،  الثقافة  اليونانية، ترجمة: مجاهد عبد املنعم مجاهد، دار  الفلسفة  تاريخ  ]2]- ولرت ستيس: 

ص198.

]3]- أفالطون: جمهورية افالطون، أميه حلمي مطر، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة األرسة، الهيئة املرصية للكتاب، 1994، 

ص28. 

]4]- إميل برهية: تاريخ الفلسفة- الفلسفة اليونانية، ج1، ترجمة: جورج طرابييش، دار الطليعة بيوت، 1982، ص194

]5]- مرجع سابق، ص 197.

بيوت،  والتوزيع،  للنرش  االهلية  متراز،  شوقي  العربية  اىل  نقلها  الجمهورية،   1 ،مجلد  الكاملة  املحاورات  أفالطون:   -[6[

1994، الكتاب األول، ص84.

ة  ]7]- أفالطون: محاورة جورجياس، ترجمها عن الفرنسيَّة محمد حسن ظاظا، راجعها عيل سامي النشار، الهيئة املرصيَّة العامَّ

للتأليف والنرش، 1970، ص7.
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ة سعيدة الحظ  يرة بالضورة حاكامً ومرشفاً رشيراً، والروح الخيِّ »يجب أن تكون الروح الرشِّ

وناجحة]1]«، ما يعني أنَّ من يكون عاداًل سيحيا سعيداً ومن يكون ظاملاً سيحيا شقيَّاً..

بني  العالقة  برت  املنشودة؟ وهل  السعادة  هاتك  لنحقِّق  العدالة  ومقياس  معيار  ما  لكن 

صة كفيل بتحقيق السعادة؟ وأيُّ عدالة  األفراد تحت ذريعة انتامء كلٍّ منهم إىل طبقة مخصَّ

تلك التي تقوم عىل غياب أُُسسها وجوهرها أي أفرادها الذين ال يُسمح لهم بالحدِّ األدىن 

بأن يناقشوا هذه االفرتاضات التي يتصوَّرها أفالطون، وكأننا أمام عالقة تبرت االنسجام بني 

الفرد والطبيعة، الفرد واآلخر، وكذلك القوى يف الفرد ذاته، نتيجة سلطة تعسفيَّة]2] ال تفسح 

املجال ألدىن مقوِّمات الحوار الذي تحمله أهمُّ سمة يف خطاباته   وهي املحاورات! 

عي العدالة بناء    ما نستشفه من مفهوم العدالة هذا أنَّه المساواة إنسانيَّة، ورسم لنموذج يدَّ

عىل »ترتيب االستعدادات التي يحملها البرش يف جبلتهم]3]« وطبيعتهم وطبقتهم من دون 

: ما العالقة  ى العدالة املقرتنة بالسعادة، من ثمَّ أدىن طموح لتجاوز تلك الحدود تحت مسمَّ

التي تربط بني الخي والنجاح والحظ بالسعادة؟ هل من خي يقوم عىل الحظِّ وهل من نجاح 

؟ وهل تتحقَّق العدالة عرب ومن خالل السعادة؟ يقوم عىل الحظِّ

يتبنيَّ لنا مامَّ سبق أنَّ العدالة يف الفرد عند أفالطون فضيلة قوامها انضباط النفس وتكريس 

الالمساواة يف نظامها االجتامعي املحقِّق لها، واملستوحى من الوصايا العرش لُنظُم األرسار 

أدىن  إىل  تفتقر  فقط،  أربع  إىل فضائل]4]  وردَّها  االستداليلَّ  اختزلها وشوَّه مضمونها  التي 

عي. مقوِّم للعدالة بخالف ما يدَّ

2. العدالة بني القانون الطبيعيِّ الناظم للمدين�ة وسياسة احلاكم
زعم أفالطون أنَّ الفضيلة غاية الفرد، وغاية الدولة، ذلك أنَّ الرجل الفاضل مواطن صالح 

عيه، إذ إنَّ الدولة العادلة قد تحوي رجاالً غي صالحني  بالضورة، لكن الواقع ينفي ما يدَّ

]1]- أفالطون: املحاورات الكاملة، مرجع سابق، الكتاب األول، ص83.

القرن العرشين، ترجمة حيدر حاج اسامعيل،  القدمية إىل  اليونان  الفكر الغريب من  ُغنار سكيبك ونلز غيلجي: تاريخ   -[2[

مرجع سابق، ص143.

]3]- محمد الخطيب: الفكر اإلغريقي، مرجع سابق، ص306.

]4]- جورج. جي.إم. جيمس: الرتاث املرسوق الفلسفة اليونانيَّة فلسفة مرصيَّة مرسوقة، مرجع سابق، ص106.
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وغي فاضلني، والعكس صحيح، فالدولة الفاسدة قد تحوي أفراداً صالحني، ليكمل حديثه 

عن عدالة الدولة بالقول: العدالة يف الدولة »تفيدنا يف أوقات السلم ...كالفالحة، التي تفيد 

يف جني املحاصيل ...أو كصناعة األحذية يف إمدادنا باألحذية]1]«، وهنا تستوقفنا التشابيه 

ها سابقاً كفضيلة  التي عدَّ العدالة  إذ كيف يستدلُّ بشكل ساذج عىل مدلول  التي يسوقها، 

بربطها بالفائدة، فإذا كانت جوهراً ثابتاً ال يتغيَّ فكيف للجوهر أن يقارن مبا يحقِّق الفائدة 

النفعيَّة؟ من ثمَّ هل يُعقل أن يُشبِّه العدالة بصناعة األحذية أو بالفالحة؟ مع احرتامنا لشخص 

الربط  هذا  املعقول  من غي  والفضائل؟ حقيقة،  العمل  بتقسيم  املنادي  وهو  هنا،  الفالَّح 

 . واالستدالل املقرتن بتشابيه اعتباطيَّة وبشكل تعسفْيّ

لتحقيق  الضامن  فإنَّها  للعدالة،  متثِّل  الفرد  يف  الفضيلة  يعدُّ  أفالطون  أنَّ  اعتبار  وعىل 

املدينة العادلة التي يتقوَّمها الحكامء الفالسفة الذين لهم أفضليَّة الحكم كونهم »الصفوة 

املختارة من بني الشعب]2]« وميثِّلون األقليَّة، إذ ال ميكن البحث يف الفرد وأخالقه وعدالته 

 ، من دون البحث مبن يحتويه ويحتضنه أي الدولة كنوع من التامزج بني األخالقيِّ والسيايسِّ

حيث العدالة »مطلب إصالح سيايسٍّ شامل بريادة الفالسفة]3]«، فإذا كان النظام والتناسب 

غاية النفس اإلنسانيَّة، فإنَّهام أيضاً غاية الدولة عند أفالطون، ولهذا كان من الضوريِّ أن 

تتداخل األخالق مع السياسة، لكن الالَّفت لالنتباه أنَّه مل ينطلق من الفرد وصوالً إىل دولته، 

بل انطلق من الدولة كتأسيس للفرد الذي يقطنها يقول: »رجالً ضعيف البرص طُلب إليه أن 

نبَّهه أحدهم  ها نعمة إلهيَّة إذا  بأحرف صغية عن بعد، فال بدَّ من أن يعدُّ يقرأ نقشاً مكتوباً 

النقش باألحرف  النقش، وقد كتب بأحرف أكرب، فهو يستطيع عندها قراءة  إىل وجود هذا 

الكبية أوالً، ثم التحقُّق من أنَّه ال يختلف عن النقش املكتوب باألحرف الصغية]4]«، فهو 

إذاً يتعقَّب فحوى العدالة يف الدولة أوالً، ثم يقتفي أثرها يف األفراد، وهنا تقع املغالطة ألنَّه 

انطلق بخطابه السابق من الفرد ومن الفضيلة القامئة عىل التوازن بني قواه، كتأصيل لفضيلة 

]1]- أفالطون: جمهوريَّة أفالطون: دراسة وترجمة: فؤاد زكريا، مرجع سابق، الكتاب األول، ص184.

]2]- عبد الجليل كاظم الوايل:الفلسفة اليونانيَّة، ط1، 2009، الوراق للنرش، ص171.

]3]- إميل برهية: تاريخ الفلسفة- الفلسفة اليونانيَّة، مرجع سابق، ص190.

]4]- ماجد فخري: تاريخ الفلسفة اليونانيَّة من طاليس إىل افلوطني وبرقلس، دار العلم للماليني، ط1، 1991، بيوت لبنان، 

ص91.
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ر ملا هو أكرب، حيث تهيئة الفرد والعناية بفضيلته وأخالقه  الدولة، أي من النموذج املصغَّ

كفيل عىل األقل بالوصول إىل دولة أخالقيَّة يرعاها أفراد فاضلون وأخالقيُّون، واآلن ينطلق 

من الدائرة األوسع إىل األضيق بخالف خطابه السابق. وهنا نتساءل عن املعايي التي تحكم 

العدل، وكأنَّ  ليحقِّق  الذي سيحكم من دون سواه هذه املدينة  الحاكم  الفيلسوف  أخالق 

املدينة خلت من كلِّ األفراد ومل يبق سواهم، متجاهالً أنَّهم لن يكونوا قادرين عىل متثيل 

الدولة وشعبها وهم ميثِّلون فئة قليلة بعينها تمَّ اختزالها من مجتمع املواطنني ومن رشائح 

وليست  واملجتمع،  الفرد  أي  الجميع  بني  فاعلة  العدالة حركة  أنَّ  أيضاً  ومتجاهالً  الدولة، 

حكراً عىل جهة معيَّنة ألنَّ احتكارها لصالح أحدهام فقط يغلق كلَّ االحتامالت املفتوحة 

م النفس اإلنسانيَّة إىل ثالثة أقسام تسيطر عليها القوَّة  لحركة تطوُّرها! خصوًصا أنه كام يُقسِّ

لذلك إىل طبقات ثالث عليها  مة وفقاً  الدولة كذلك مقسَّ الفرد، فإنَّ  العاقلة لتحقِّق عدالة 

أن تؤدِّي العمل الخاص الذي يتناسب مع كفاءتها، مع التأكيد عىل أنَّ كلَّ طبقة عليها أن 

تقوم بعملها املوكل إليها رغامً عنها، وليس توجيهاً أو تحقيقاً للمصلحة العليا أي مصلحة 

الدولة، وكأننا أمام معادلة أفالطونيَّة فحواها أنَّ التوازن بني قوى النفس يحقِّق العدالة خارج 

ث أفالطون يف تقسيمه املجتمع إىل طبقات  الذات! فعن أيِّ كفاءة وأيِّ عدالة منشودة يتحدَّ

ومهن تندرج تحت مظلَّتها، يف ظلِّ نظرة لإلنسان ليس كفرد بذاته وإنا من حيث وظيفته 

فحسب؟ ومن ثمَّ هل التقسيم الذي يورده يغطِّي كلَّ طبقات املجتمع؟ ونحن نومئ هنا إىل 

لها  طبقة العبيد التي استثناها من تصنيفه وال سيَّام حني قال: ”إنَّ هناك فئة من الناس ال يؤهِّ

لها  تؤهِّ البدنيَّة  قدراتها  ولكن  السياسيَّة...  الجامعة  يف  عضواً  تكون  أن  العقل  من  حظُّها 

بحسبه ال  العدالة  باملساواة ألنَّ  يعتقدون  برأيه واهمون حني  فالعبيد  الشاقَّة]1]«،  لألعامل 

تعني املساواة عىل اعتبار أنَّ الناس ُخلِقوا بطبعهم غي متساوين، فالعبد مشاع كام املرأة 

واألوالد وامللكيَّة، وهو ال يدخل يف إطار تأسيسه ملثال العدل. 

أنَّه خطاب ال  العبيد،  العدل بني طبقات املجتمع ونقصد  وهنا نالحظ يف خطابه عن 

اإلنسانيَّة وتفهمها بشكل خاطئ،  عي  تدَّ أُُسس سياسيَّة  يقوم عىل  فهو  فيه،  الرحمة  تدخل 

د بالعبوديَّة ومل يُِعرها من االهتامم ما يكفي لتربيرها رغم مطالبته مبعاملة إنسانيَّة  فهو مل يندِّ

]1]- عزت القرين: الفلسفة اليونانيَّة حتى أفالطون، مرجع سابق، ص169.
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ة، وعدم إدخال العاطفة يف التعامل معهم]1].  وعادلة مرتافقة مع الشدَّ

من  مساواة  أفالطون ألصحابه  يقدمه  الذي  التقسيم  هذا  يضمن  هل  أخرى،  ناحية  من 

ناحية العمل واملردود املتعلِّق به؟ ناهيك بالرتاتبيَّة يف تصنيف الطبقات بني فاضل وأفضل 

عىل  لفئة  ظلم  من  ستعاين  هذا  الطبقات  لنظام  وفقاً  اإلنسانيَّة  أنَّ  أدرك  فهل  وخارجهام! 

تحديد  الصعب  من  الواقع،  يبنيِّ  وكام  األحيان،  من  كثي  يف  بأنَّه  ناهيك  أخرى؟  حساب 

صهم يف مهن تناسبهم، فالظروف أحياناً قد تتغلَّب عىل  قدرات األفراد بدقَّة متناهية لنخصِّ

املوهبة وتؤثِّر فيها. 

   يف الخطاب األفالطوينِّ املزعوم الذي نقرأ ال تبدو هذه النقطة واضحة املعامل، ولعلَّ 

أنَّ  نلحظ  حيث  للدولة،  املمثِّلني  األفراد  أفالطون  بها  يدرك  التي  النظرة  هو  برأينا  السبب 

الفرد بالنسبة إليه مجرَّد أداة لتحقيق هدف معنيَّ ال أكرث يف دولة العدل التي يزعم، كام أنَّه 

مجرَّد ممثِّل للعنرص العقالينِّ كونه الضامن الستمرار وثبات دولته املثاليَّة العادلة]2]. وهنا 

ى بوضوح الجمود واالنغالق يف منظومة هذا الخطاب، حيث االنغالق الطبقيُّ الذي ال  يتبدَّ

ية يف تلك العدالة يف أن يسلك كلُّ فرد بإرادته ووفق ما له من  ميكن اإلفالت منه، فأين الحرِّ

قدرات الفرص املتاحة يف الدولة؟ أين الحريَّة التي تحقِّق املساواة يف الفرص أوالً؟ ومن 

ثمَّ كلُّ فرد مبا يحمل من إمكانات وقدرات؟ أين العدالة املحتوية لإلنسان مبا يحمل من 

قوَّة وضعف؟ من ثم كيف يكون الفيلسوف حاكامً؟ ومل نَر عىل مرِّ التاريخ الفالسفة حكاماً 

إال بنظريته! إذن مغالطة أفالطون ال ميكن قبولها، فالفلسفة ال تُوجد بالضورة حكاماً، وإن 

هذا إالَّ مجرَّد استثناء، يف حني أنَّه من الضوريِّ أن يكون الحاكم فيلسوفاً يحمل يف دواخله 

الكثي من الحكمة.

 يفرتض أفالطون أنَّ الحكَّام الفالسفة أخياٌر دوماً ال يخطئون رغم أنَّهم برش بيولوجيون 

اإلنسان  أنَّ  يتجاهل  بالعقائديِّ املكتَسب! كام  الغريزيُّ  الجانب  فيهم  ويتداخل  وثقافيون 

]1]- وولرت ستيس: تاريخ الفلسفة اليونانيَّة، ترجمة: مجاهد عبد املنعم مجاهد، مرجع سابق، ص191.

الحديث،  الجامعي  ،املكتب  اإلسكندريَّة  مصدريَّة،  دراسة  أفالطون،  إىل  طاليس  من  اليونانيَّة  الفلسفة  كيالين:  مجدي   -[2[

2009، ص256-255.
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، حيث ال خي محض إالَّ عند األنبياء، فهل حكَّامه أنبياء ويؤدُّون  يحمل بذور الخي والرشِّ

أعاملهم دوماً مبثاليَّة تُجاه من يحكمون! 

إنَّ نظرة إىل الواقع الذي نعيش كفيلة بتشكيل رؤية عن واقع الحكَّام والحكومات يف 

ة واملآل الذي وصلت إليه الشعوب من خاللها، ولعلَّ هذا  العامل يف ظلِّ األنظمة املستبدَّ

الفيلسوف  التي وسم بها أفالطون الحكامء الفالسفة، فيقول عن  يتَّضح أكرث يف السامت 

الحاكم إنَّه: يحب املعرفة كلَّ املحبة، ويقبل عىل كلِّ أطرافها، وهو »مخلص صادق يكره 

الكذب ومييل بطبعه إىل الحقيقة، ...معتدل... شجاع]1]«، وهنا العدالة كام يزعم »ليست 

، بل صفة من صفات النفس الباطنة]2]«، متجاهاًل، كام ذكرنا  بالفعل مسألة سلوك خارجيِّ

لتحقيق  عليهم  يتوجَّب  كام  وتهيئها!  القوى  هذه  تغيي  الوراثة يف  ودور  البيئة  دور  سابقاً، 

ف التامِّ والتجرُّد املطلق لخدمة الجموع، وليس لخدمة  ة أن يحيوا حياة التقشُّ العدالة الخيِّ

ة بجميع أشكالها، وكذلك الزواج  مآربهم وشهواتهم، من خالل العزوف عن امللكيَّة الخاصَّ

واالستئثار بامرأة واإلنجاب وااللتزام األرسّي]3]، بحيث ال يعرف الولد أبويه تحت ذريعة أنَّ 

العاطفة األبويَّة تبعد الحاكم عن حكمه للدولة بشكل عادل والحرص عىل وحدة املجتمع 

ة]4]، إنَّها مناداة علنيَّة بشيوعيَّة النساء واألوالد!  التامَّ

العدالة  تنشد  مثاليَّة  بتأسيس أصيل لدولة  به أفالطون ال ييش  ينادي  ما  أنَّ  ال ريب يف 

مها بصورة مجازيَّة أسطوريَّة]5] عىل أنَّها عربة يقودها جوادان مجنَّحان   التي يزعم والتي يقدِّ

يسعى  الذي  والغريزة  الشهوة  واآلخر  األعىل،  إال  للصعود  يناضل  الذي  الغضب  أحدهام 

للشدِّ والجذب نحو األرض، يف حني أنَّ سائق العربة ميثِّل العقل املحقِّق لتوازن القوى، 

دها؟  فأيُّ عدالة سياسيَّة أو أخالقيَّة يف الثبات واالستقرار ضمن املنظومة املغلقة التي يحدِّ

إذ مبجرَّد أن ينحرص الحكم بالفيلسوف فإنَّ ذلك يُعدُّ خطراً عىل الدولة، ألنَّه مينح فرصة 

ملن  يحتاج  قطيع  مجرَّد  الدولة  مواطني  بقية  وكأن  بعينها  فئة  يف  تنحرص  مطلقة  لسلطة 

]1]- عزت القرين: الفلسفة اليونانيَّة حتى أفالطون، مرجع سابق، ص185.  

]2]- ماجد فخري: تاريخ الفلسفة اليونانيَّة من طاليس إىل أفلوطني وبرقلس، ص98.

]3]- مرجع سابق، ص95. 

]4]- مرجع سابق، ص96. 

]5]- أفالطون: محاورة فايدورس، أمية حلمي مطر دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع، 2000 ، ص26-25.
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ع خارج قوسني، وعىل اعتبار  يه بالفرديَّة واالختالف والتنوُّ يوجهه!، يف مقابل إخراج ما نسمِّ

مها أفالطون  يقدِّ التي  يُذكر، تستوقفنا هذه الصورة املجازيَّة األسطوريَّة  أنَّ اليشء باليشء 

عن العدالة حيث أنَّ هذه الصورة »أخذت من كتاب املوت املرصي يف روايته ملشهد يوم 

اإلغريق  فثقافة  رؤيتنا،  يؤيِّد  ما  هناك  لكن  ذلك،  لذكر  تنَّكر  وهو  اآلخرة]1]«،  الحساب يف 

يف  نجد  ال  »إذ  املجنَّحني،  والجوادين  العربة  سائق  بفكرة  يزوداه  مل  وتراثهم  االجتامعيَّة 

آلة  استخدموا  اليونانيني  أنَّ  ِذكر  أي  أفالطون(  وقت  حتى  القصي)أي  العسكريِّ  تاريخهم 

ى العربة الحربيَّة]2]«، وهنا إشارات استفهام عديدة! إذ هل من العدالة أن نأخذ من  حرب تسمَّ

الغي خصوصيَّتهم وحكمتهم، واملقصود هنا الثقافات الرشقيَّة القدمية وننسبها إىل عدالة 

منشودة تفتقر إىل أدىن مقوِّمات األمانة يف نقلها؟ اإلجابة عن هذا السؤال برسم أفالطون 

نفسه. 

لقد غاب عن ذهنه أن القيم الفرديَّة واختالفاتها والدور الذي تلعبه يف تصوُّر كلٍّ منهم  

الحاكم وباقي  الفرد  نقارب بني  التي يرغب، قد يكون عني املشكلة، فكيف حني  للدولة 

مه وبانيه]3]، وبالتايل  األفراد؟ ال ريب يف أنَّ ساكن البيت قادر عىل الحكم عليه أكرث من مصمِّ

هم! فأيُّ عدالة تلك التي  فإنَّ األفراد الذين غيَّبهم عن القرار من األجدى أخذ رأيهم مبا يخصُّ

تبيح النساء للحاكم الذي ُوِسم بالعادل؟ وأيُّ عدالة تلك التي تجعل األبناء مشاعاً، مكتومي 

الهويَّة، ومجهويل النسب بذريعة حامية دولة املدينة، أهكذا تُشاد املدن مبا ينخر جوهرها 

س النهيارها، ومبا يُفقدها لقيمها األخالقيَّة والدينيَّة االجتامعيَّة واإلنسانيَّة الضابطة لها  ويؤسِّ

ولركائز العالقة بني آبائها وأبنائه؟ 

مامَّ ال شكَّ فيه أنَّ خطاب أفالطون يُضعف الشعور باملسؤوليَّة واالهتامم، كام أنَّه يقيض 

بعضها  األفراد  الروحيِّ يف عالقات  والتفاهم  االنسجام  األمومة واألبوَّة ويعدم  عىل غريزة 

بالعادلة  املوسومة  مدينته  يف  يتخيَّله  فام  لروحها،  افتقدت  التي  األرسة  سيَّام  وال  ببعض 

يفتقر إىل أدىن مقوِّمات املثاليَّة والعدل الذي يزعم، فالوالء للدولة ال يقول مبشاعيَّة النساء 

]1]- جورج. جي.إم. جيمس: الرتاث املرسوق الفلسفة اليونانيَّة فلسفة مرصيَّة مرسوقة، مرجع سابق، ص107.

]2]- مرجع سابق، ص111.

]3]- أنتوين جوتليب: حلم العقل تاريخ الفلسفة من عرص اليونان إىل عرص النهضة، ترجمة محمد طلبه نصار، ط1، 2015، 

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مرص، ص230.
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والتناحر  للرصاع  مصدر  املال  أنَّ  ة  بحجَّ املال  ملكيَّة  سيَّام  ال  امللكيَّات  وإلغاء  واألوالد 

لفئة  تحلُّ  املشاعيَّة  أنَّ  صحيح  للدولة]1].  األعظم  الخي  وبحجة  العام،  للصالح  ومفسد 

بعينها، أي فئة الحكَّام الذين ميلكون السلطة السياسيَّة والتوجيهيَّة وباقي الفئات ميتلكون 

املادَّة واالقتصاد، إالَّ أنَّ التفكُّر بعمق قليالً يف هذا الطرح يومض بالتجاهل من قبل أفالطون 

للعالقة الوثيقة بني السلطتني السياسيَّة واالقتصاديَّة، عىل اعتبار أنَّ »السلطة السياسيَّة ليست 

ل من انعكاس تلك العالقة  سوى انعكاس للسلطة االقتصاديَّة]2]« وال ميكن يف الواقع التنصُّ

من طرف أحدهام عىل اآلخر، ولذا فترشيع الدساتي ينظِّم العالقات بني األفراد والجامعات 

أفالطون  يزعم  كام  وليس  مصلحتهام،  يحقِّق  مبا  تطوُّرهام  يضمن  كام  معاً،  ويحتويهام 

حكراً عىل فئة معيَّنة ومستقالً عن الفئات األخرى، ما يقودنا إىل إشارة استفهام أخرى يف 

العدالة والسيَّام بعد  خطابه: إذ هل من مصلحة نساء املدينة ورجالها يف السعي لتحقيق 

يتجاوزوا  تتجاوز األربعني والرجال بحيث ال  للنساء بحيث ال  ده  الذي حدَّ سنِّ اإلنجاب 

ة  أن يربَّ أوالد  الخامسة والخمسني، فهل من مصلحة الحسِّ العام املشرتك والعدالة الخيِّ

الرشفاء ممن نتجوا عن تزاوج أفضل الرجال والنساء يف املراضع العموميَّة وتحت إرشاف 

مربَّياتها، يف حني من هم دون ذلك يتمُّ إخفاؤهم يف مواضع مجهولة، وقتلهم مع املشوَّهني 

ليكتم هذا الرسَّ ويُتحفَّظ عليه]3]؟ أهكذا تكون العدالة الخيِّة يف دولة العدالة األفالطونيَّة؟ 

أن تربم األمور يف الرسِّ وال يدري بها أفراد الدولة وهم أساسها؟ أين العدالة يف ذلك؟ هل 

تكمن يف الثقة التي منحها املواطنون لدولتهم؟ ثم ما وجه الصلة التي أقامها أفالطون بني 

العدالة والقيم األخالقيَّة حني يكمل خطابه بالقول أنَّه يُباح للرجل واملرأة بعد سنِّ اإلنجاب 

ده من يشاء من الرجال والنساء من دون ذوي القرب، وإن حصلت والدات ألطفال  الذي حدَّ

من هذه املُباحات فيجب التخلُّص منهم]4] ، فأين العدالة اإلنسانيَّة واالجتامعيَّة التي ينادي 

بها، وما الذنب الذي اقرتفه أولئك األطفال ليتمَّ التخلُّص منهم؟، أال يُعدُّ ذلك سفكاً لدماء 

]1]- أفالطون: جمهورية أفالطون، ترجمة: حنا خباز، مرجع سابق، الكتاب الخامس، ص173.

ط6،  بيوت،  املعارف،  مكتبة  املشعشع،  الله  فتح  ترجمة:  ديوي،  جون  إىل  أفالطون  من  الفلسفة  قصة  ديورانت:  ول   -[2[

1988، ص61.

]3]- أفالطون: جمهورية افالطون،  ترجمة: حنا خباز، مرجع سابق، الكتاب الخامس، ص171.

]4]- املرجع نفسه، ص172.
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بريئة، وانتهاكاً أخالقيَّاً لحرمة اإلنسانيَّة التي ينشد تحقيق خيها وعدلها؟ 

مام ال ريب فيه أنَّ ما يزعمه ويطالب به أفالطون بغيض وينايف قدسيَّة الحياة البرشيَّة 

وإنسانيَة اإلنسان]1]، كام أنَّ إخفاء ما يحدث من ُمبيحات بالقتل يُعدُّ كذباً عىل املواطنني 

الكذب عىل  أنَّ  أم  الفضيلة؟  بينهم وبني حاكم دولتهم عىل  العالقة  تقوم  أن  ينبغي  الذين 

املواطنني وفقاً ألفالطون ليس رشَّاً بل يف بعضه نفع؟ وكأنَّ الكذب له أنواع حميدة وأخرى 

رذيلة، والحكَّام امللوك لهم الحقُّ يف ما يقرِّرونه من كذب سواء أسود مرذول أم أبيض مرغوب 

قها الدولة بقتل أطفالها]2]؟!  لتحقيق جمهوريَّة العدل املنشود؟ فأيُّ معالجة عادلة تحقِّ

تبقى مرفوضة  فإنَّها  أنيقة  الفكريَّة  نظريَّاتنا  أنَّه مهام كانت  لقد غاب عن ذهن أفالطون 

ألنَّها تفتقد املصداقيَّة، وبالتايل ال بدَّ من تغييها أو إصالحها أو إبطالها عىل األقل، وهذا ما 

مل يقبله  ألنَّ نظريَّته ثابتة وغي قابلة أليِّ نقد أو تغيي طاملا أنَّها صادرة عن حاكم فيلسوف 

ينشد العدل املثايلَّ يف ظلِّ التنكُّر للواقع! إنَّه كمن يقارب بني ما يجب أن يكون وبني ما 

هو كائن! وال ريب يف أنَّ هذا الخطاب متناقض، ويتضح ذلك أكرث حني يطالب أفالطون 

وامللكيَّة رغم  وباألموال  بها  االكرتاث  الجسديَّة وعدم  اتهم  لذَّ باحتقار  الفالسفة  الحكامء 

أن امللكيَّة تتناىف مع الفطرة، والواقع اإلنساينُّ مييل إىل التملُّك ليعود ويطالبهم مبشاعيَّة 

النساء واألموال؟ أيُعقل لحاكم عادل أن يقوم بتلك األمور من عدم دماثة األخالق والعدالة، 

وأن يقع يف هذه التناقضات التي ال ميكن تصوُّرها؟ وذلك حني يورد يف خطابه أنَّ »الهدف 

الحرص عىل وحدة  امليادين  ة يف كلِّ  الخاصَّ امللكيَّة  النساء واألوالد وحظر  من مشاعيَّة 

األرسة  تُبنى  أهكذا  واحدة]3]«،  أرسة  أنَّهم  لو  كام  أبناؤه  يترصَّف  بحيث  ة،  التامَّ املجتمع 

واملجتمع والدولة الواحدة العادلة وبتلك املقوِّمات؟ وهل الحفاظ عىل تلك األُُسس لقيام 

الدولة املثاليَّة العادلة ومنعها من التغيُّ والفساد هو تأصيل حقيقيُّ لعدالة الدولة؟ 

ة بعامله املفارق املثايلِّ الثابت الذي أراد تطبيقه  مامَّ ال شكَّ فيه أنَّ أفالطون يتأثَّر بقوَّ

]1]- فريدرك كوبلستون: تاريخ الفلسفة اليونان وروما، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، املجلَّد األول، املرشوع القومي للرتجمة، 

املجلس األعىل للثقافة، ط1، 2002، ص317.

]2]- أنتوين جوتليب: حلم العقل، مرجع سابق، ص214.

]3]- ماجد فخري: تاريخ الفلسفة اليونانيَّة من طاليس إىل أفلوطني وبرقلس، مرجع سابق، ص96.
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عىل الواقع املعاش، وهنا تكمن املفارقة التي مل يتداركها منطقيَّاً فوقع يف تناقض مريب! 

صحيح أنَّه عاش فرتة تاريخيَّة قامت عىل الذبذبة وعدم االستقرار، كام عاش قلقاً بني 

واقعه ومدينته واملدينة التي ينشد، إالَّ أن ذلك ليس مربِّراً له، وال سيَّام حني يقول إنَّ العدالة 

للنفس  املكوِّنة  الثالثة  األجزاء  بني  املوسيقيِّ  باملعنى  وانسجام  تسلسيلٌّ  اتفاق  الفرديَّة 

البرشيَّة والتي تتجىلَّ يف طبقات املجتمع، حيث عدم االتفاق والتوازن بينها كفيل بتحقيق 

ما يضادُّ العدل وهو الظلم]1].

كونها  العدالة  نظريَّة  لخدمة  تكريس  الرتبية  األفالطونيَّة يف  النظريَّة  أنَّ  اعتبار     وعىل 

نشأة  إلنشائهم  واجتامعيٍّ  وأخالقيٍّ  سيايسٍّ  صالح  جيل  إلعداد  الداخيلَّ  األمني  ه  املوجِّ

صالحة يف إطار الحكومة العادلة »الفالسفة – امللوك أو الحراس الكاملني]2]«، لذلك فقد 

من  املوسيقى  النفس عن طريق  وتربية  البدنيَّة،  بالرياضة  الجسد  تربية  إىل  أفالطون  عمد 

خالل تعلُّمها تذوُّق الجامل أخالقيَّاً بحيث ال تضعف شجاعة النفس]3]، ولذا، فقد وضع 

دة يف تذوُّق الفنِّ وكأنَّه أمر ال يجب مخالفته عىل اإلطالق حتى يف ما يخصُّ  ضوابط مشدَّ

ة، بحيث يتعنيَّ وفقاً لضوابطه أالَّ يقبل يف املدينة العادلة  قنا ومشاعرنا الخاصَّ إحساسنا وتذوُّ

هاً لتمجيد اآللهة وتقدير البطولة، وكأنَّنا أمام قرار واحد ال خيار  من الفنون إالَّ ما يكون موجَّ

الفيلسوف  بل حتى  الفن فحسب  وليس  وأيديولوجيَّته،  أهدافه  يخدم  الفنُّ مبا  إنَّه  فيه،  لنا 

الخي  إنَّه  الخي،  نحو  ههم  فيوجِّ للمواطنني  الحقيقة  ميثِّل  من  هو  يزعم  كام  الحقِّ  الفنَّان 

املؤدلَج الذي ال نعرف عن كنهه أيَّ يشء سوى أنه أمر عليهم االلتزام به، ولذلك، ويف ظلِّ 

هذا التقييد واالنغالق، رأى أنَّ ابتداع طريقة جديدة يف املوسيقى إثم ينبغي أن نحذره، كونه 

تتجىلَّ فيه الرذيلة والفساد املنهك للعدالة واملفسد للمجتمع]4]، فتغيي نوع املوسيقى برأيه 

»ال يحدث إالَّ بتغيي التقاليد السياسيَّة واالجتامعيَّة األساسيَّة]5]«، إذ يجب عىل املوسيقى 

أن تبقى ثابتة ال يطرأ عليها أيُّ تغيي، وبذلك تحفظ للعدالة مكانتها. وهنا نتساءل: أهكذا يتمُّ 

]1]- محمد الخطيب: الفكر اإلغريقي، مرجع سابق، ص309. 

]2]- م.ن، ص311.

]3]- مرجع سابق، ص310.

]4]- أفالطون: الجمهوريَّة – املدينة الفاضلة، ترجمة عيىس الحسن، ط1، 2009، األهليَّة للنرش والتوزيع، عامن، األردن. ص 53.

]5]- أنتوين جوتليب: حلم العقل تاريخ الفلسفة من عرص اليونان إىل عرص النهضة، ترجمة محمد نصار، مرجع سابق، ص211.
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تثقيف الروح الفرديَّة والجمعيَّة وتغذيتها من خالل تقييدها، وعدم تجديدها، وعدم مواكبتها 

أيديولوجيَّته  بسبب  الدولة  يف  الجوانب  كلَّ  تطال  كام  تطالها  التي  والتعقيدات  ات  للتغيُّ

وميتافيزيقاه الرافضة لكلِّ تغيُّ وكلِّ محسوس يف مقابل الثوابت املفارقة؟ فأىنَّ لنا معرفة 

النور من دون معرفة الظالم؟ وكيف لنا أن ندرك قيمة العدل والثابت من دون معرفة الظلم 

إالَّ  تُعرف  واألشياء ال  للعدالة،  والحامية  قة  املحقَّ املوسيقى  أن نيِّز  لنا  ، وكيف  واملتغيِّ

بنقائضها؟ 

ة واألمل والبعد الروحي، كام يلغي  يف الواقع أنَّ أفالطون، مبا ينشد من عدالة، يقيِّد اللذَّ

املوازنة بني النفس ومتطلِّبات البدن، وما هذا إالَّ تكريس إللغاء خصوصيَّة وفرديَّة اإلنسان 

يف ما يسمع ويشاهد ويتذوَّق من شعر وفنون، تحت ذريعة أنَّ ذلك ُمفِسد للعدالة]1]. فهو 

يزعم أنَّ املواطن حني يُربَّ أخالقيَّاً يتحقَّق الخي لألفراد واملجتمع، عىل اعتبار أنَّ العدالة 

الفرديَّة األخالقيَّة تنعكس وتتجىلَّ يف أفضل صورها بالعدالة السياسيَّة، متجاهالً أنَّ الرتبيَّة 

عي قد ال تؤدِّي بالضورة، وبشكل مطلق، إىل خي املجتمع والدولة، كون  األخالقيَّة التي يدَّ

الرتبية والتعليم وفقاً ملنظومته تقوم عىل العقل فحسب، يف حني أنَّ التعليم عمليَّة تفاعل 

د كام يزعم ال ميكن الخروج عنه. وليس مجرَّد تلقني محدَّ

ثاني�ًا: العدالة املنشودة واملدين�ة العادلة
ملَّا كان املواطن الفرد ضعيفاً وعاجزاً عن تأمني حاجاته بنفسه، كان ال بدَّ من االستعانة 

بوظائفها  املدينة  دولة  خالل  من  املختلفة،  الضوريَّة  حاجاته  لتأمني  األفراد  من  بغيه 

أفالطون،  عند  األهميَّة  بغاية  الدولة  قيام  اختيار مكان  دقَّة  كانت  لذا  املتنوِّعة وصناعاتها، 

وكذلك عدد السكَّان والنُّظُم االجتامعيَّة واالقتصاديَّة، بحيث تتوفَّر عنارص طبيعيَّة تساعدها 

عىل قيامها من دون افتقارها وعوزها ملا يكون رضوريَّاً لبنائها، وبذلك يتحقَّق تأمني األفراد 

من ناحية احتياجاتهم ومن ناحية أخرى تؤمِّن الدولة ما ينقصها من الدول األخرى املجاورة 

إليها، وهذه الحركة  الداخلة والخارجة  لها، وما تعوزه عرب توازن يف العالقات االقتصاديَّة 

التجاريَّة الصناعيَّة بال ريب ستتطوَّر وفق اتِّساع حركة التجارة واألسواق التجاريَّة، ما يعني 

]1]- محمد الخطيب:الفكر اإلغريقي، مرجع سابق، ص 310.
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بشكل آخر توسيع نطاق مكان إقامتها، وهنا نصل إىل نقطة يف غاية األهميَّة. 

ومن املهمِّ القول أنَّ أفالطون  يجيز بشكل رصيح حروب اليونانيني عىل دول الجوار 

األرض  حرمة  منتهكاً  تلزمهم،  مواد  من  ينقصهم  ما  لتأمني  خياتها  عىل  االستيالء  بدافع 

وسكانها املجاورين لهم، وهذا برأينا ليس من العدالة يف يشء بل هو انتهاك لسيادة أرض 

ه، بطرق بعيدة عن عدالة الفرد والدولة، فأين العدالة  رات ليست له، وال من حقِّ وشعب ومقدَّ

يف إعالن حرب عىل دولة لرسقة ونهب خياتها؟ أم أنَّ العدالة عنده قابلة للمساومة؟ 

هنا نتساءل عن نقطتني: األوىل طاملا أنَّ األخالقيَّ عنده يرتبط بالسيايسِّ مبعنى أنَّه إذا 

عرف اإلنسان القيم األخالقيَّة سيسلك سلوكاً فاضالً، فبأيِّ وجه حقٍّ أخالقيٍّ يختار مكان 

دولته وكأنَّ الدول مشاع واالختيار فيها لألقوى، وهنا إشارة إىل سفسطائيَّته، فإذا كان قادراً 

عىل تحديد النسل وتقييده كام رأينا فبأيِّ طريقة سيختار دولته؟

يتَّبعه أفالطون يف عدالته املنشودة  الغاية تربِّر الوسيلة الذي   مامَّ ال ريب فيه أنَّ مبدأ 

أمر ال ميكن قبوله أخالقيَّاً وإنسانيَّاً، ألنَّ ذلك سياسة باملعنى النفعيِّ السفسطايئِّ املجرَّد 

من كلِّ القيم والفضائل، ويتناقض ويتناىف مع طرحه لخطاب العدالة، والسيَّام حني يؤكِّد 

أنَّ اإلنسان حني يعرف القيم والفضائل األخالقيَّة سيسلك سلوكاً فاضالً يف نظامه السيايسِّ 

املمثِّل لدولته! فأين العدالة يف زهق األرواح، واحتالل األرض وخياتها، وإعالن الحرب 

ي عىل أعامل الغي واختالط طبقات املجتمع الثالث،  : »التعدِّ ، وهو القائل إنَّ بال وجه حقٍّ

ليس يف الواقع إالَّ الفوىض بعينها والدمار بل هو جرمية ال شكَّ فيها]1]«. والقائل يف موضع 

: العدل »منع األفراد من االعتداء عىل الغي أو سلب أمالكه]2]«، أال يُعدُّ ذلك ظلاًم  آخر إنَّ

وطغياناً ويعذِّب نفس الطاغية كام يقول؟ يف حني أنَّ الروح العادلة روح تعيش بصالح]3] 

هادئة وصحيَّة. 

إنَّنا نلحظ يف خطابه هذا، وكام ذكرنا سابقاً، عنرصاً من السفسطائيَّة، إذ إنَّ العدالة ليست 

مجرَّد تنظي فكريٍّ ملزم لألفراد ملثال عدالة نرغب به، بل هي فعل وموقف فاضل، يكمن يف 

]1]- أفالطون: جمهورية أفالطون، ترجمة: أميه حلمي مطر، مرجع سابق، ص 28.

]2]- مرجع سابق، ص 27.

]3]- أفالطون: املحاورات الكاملة، الكتاب األول، ص 84.
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كنهه حسُّ العدالة الذي غاب عن ترشيعاته، والذي افتقدته مواقفه البعيدة عن اإلنسانيَّة، ومامَّ 

يثي االستغراب والدهشة النقطة الثانية التي يكمل بها طرحه حني يقول بضورة اصطحاب 

ميدان  إىل  سيذهبون  والنساء  الرجال  »إن  يقول:  القتال  ساحات  إىل  ألبنائهم  املحاربني 

القتال معاً، بل سيصحبون معهم من يستطيع ذلك من أبنائهم حتى يتعلَّم هؤالء هذه الحرفة 

شأنها شأن أيِّ حرفة أخرى..وليس لهؤالء األطفال أن يكتفوا باملشاهدة، بل إن عليهم أن 

يكونوا رُُسالً ومساعدين يف كلِّ ما يتعلَّق بالحرب، وأن يقوموا بخدمة آبائهم وأمهاتهم ... 

أباه ويالحظه وهو يعمل، قبل أن يتمكَّن هو ذاته  ار  الفخَّ كم من املرَّات يخدم ابن صانع 

إدراك  دون  من  ار  والفخَّ األحذية  بصانع  املحارب  يُشبِّه  إنَّه  بنفسه؟]1]«،  ار  الفخَّ صنع  من 

االنتباه  منا  يتطلَّب  فنٌّ وحرفة وهي« فن  الحرب  يقول:  إذ  بينهام،  الدقيقة  منه لالختالفات 

اء عىل األقل]2]« ، فالحرب كام نعلم قد تودي بحياة األبناء، فهل  إىل ما تتطلَّبه حرفة الحذَّ

لذلك ما يربِّره عند أفالطون؟ حني يناقض نفسه بالقول: »ال بدَّ من أن نرتِّب األمور بحيث 

يشاهد األطفال الحرب مع الحرص عىل سالمتهم]3]«؟ فأيُّ سالمة نضمنها لألبناء ونحن يف 

ساحة حرب؟ وأيُّ مطالبة وأيُّ تشابيه ال تليق مبن يحقِّق عدالته الفرديَّة كام عدالة الدولة، 

كيف  الرجال،  املقاتلني  كام  الصدر  عاريات  يكنَّ  أن  الحارسات  النساء  من  يطلب  حني 

يستقيم األمر معه يف هذه الحال، ُعرٌي للنساء أمام املقاتلني ويف ساحات املعارك والصفيح 

مه للحراس املتفوِّقني الذين يُبدون قتاالً رشساً؟ إنَّه مينحهم  ساخن! وما املقابل الذي يقدِّ

قرض الوفرة إلرضاء نزواتهم، حيث املرأة ال قيمة لها مبنظومته األخالقيَّة إالَّ بوصفها مجرَّد 

. وسيلة وأداة إلرضاء رغبات املحاربني عىل الطريقة الغريزيَّة الحيوانيَّة إلنجاب نسل قوْيّ

مه أفالطون برأينا مجرَّد زعم اعتباطيٍّ يتناقض مع ما طرحه يف خطابه والسيَّام  إنَّ ما يقدِّ

املبدأ،  حيث  من  واحدة  الحربيَّة  طبيعتهم  أنَّ  غ  مسوِّ تحت  والعاريات  املقاتالت،  النساء 

إذ يقول: »فعىل  العظيم،  وعليهنَّ واجب حراسة دولتهنَّ كالرجال املقاتلني كأصل للخي 

نساء الحراس أن يقفَن عاريات، ما ُدمَن سيكتسني برداء من الفضيلة]4]«، فهل عري الجسد 

]1]- أفالطون: جمهوريَّة أفالطون، دراسة وترجمة: فؤاد زكريا، مرجع سابق، الكتاب الخامس، ص346.

]2]- مرجع سابق، الكتاب الثاين، ص232.

]3]- مرجع سابق، الكتاب الخامس، ص347.

]4]- أفالطون: جمهوريَّة افالطون، دراسة وترجمة: فؤاد زكريا، مرجع سابق، الكتاب الثاين، ص332.
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للمرأة ويف الحرب فضيلة؟ ولطاملا أنَّه مل يُِعر الجسد االهتامم يف مقابل النفس فلامذا يُقرُّ 

بالحرب بضورة تعرية املرأة لجسدها طاملا أنَّه ال قيمة للجسد كام يزعم؟ 

تفعل  »كام  بالقول:  خطابه  يكمل  حني  وخصوصاً  الطرح  هذا  ونستهجن  نستغرب  إنَّنا 

اعتباطيَّاً؟  تشابيه يسوقها  فأيُّ  الصيد والحراسة]1]«.  الكالب حني تشارك ذكورها يف  إناث 

وكيف يربط بينها بهذا التجنِّي غي املدروس؟ هنا تبدو األيديولوجيا التي يحملها يف ذهنه 

واضحة املعامل متاماً، ما يجعلنا نتساءل: كيف ألفالطون أن يقرَّ مبساواة املرأة املحاربة 

مع الرجل املحارب وهو من أقر مببدأ تقسيم العمل وفقاً للقدرات واألهليَّة والكفاءات؟ 

أال يُعدُّ ذلك تناقضاً وخلوَّاً من املنطق والواقع يف ما يطرحه؟ أال يدرك الفروقات البيولوجيَّة 

بينهام؟ 

يبدو أنَّ الغاية السياسيَّة والنظر إىل اإلنسان بوصفه أداة لوظيفة بعينها هو الهدف، لذلك 

مل يأبه إىل الفروقات واإلمكانات والقدرات بينهام فتجاهلها متاماً متأثِّراً مبا كان سائداً يف 

إسبارطة]2]، ألنَّه يتصوَّر بأيديولوجيَّته أنَّ العدالة تطلق مبدلوالت ثالث من دون التاميز بينها، 

فمن ناحية ليست إالَّ قانوناً إلهيَّاً]3] مبا متلك من القوة الفائقة يف ما تحضُّ الناس عليه من 

فعل يودي وفقاً لذلك بالسلوك القويم العادل]4] من دون أدىن مخالفة وال أدىن مساحة من 

النقاش حوله! ومن ناحية أخرى هي عدالة تتحقَّق بني األفراد ودولتهم، ومن ناحية ثالثة وكام 

والحساب  باملوت  تتعلَّق  املرصيِّ  املوت  كتاب  من  املُستقاة  املجازيَّة  بصورته  صوَّرها 

املُستقى من نظم األرسار املرصيَّة. 

إنَّها باختصار الحفاظ  بقاء كلِّ فرد يف مكانه ضمن طبقته.  العدالة وفقاً ألفالطون  إذاً، 

ذاته يف ما طرحه سابقاً  مناقضاً  إلغاءها وبقاء كل واحد يف مكانه]5]،  الفوارق وليس  عىل 

مع مبدأ تقسيم العمل الذي استوحاه من نظم األرسار املرصيَّة، حيث عدالته قوامها قانون 

]1]- مرجع سابق، الكتاب الخامس، ص345.

]2]- ول ديورانت:قصة الفلسفة من أفالطون إىل جون ديوي، مرجع سابق، ص58.

]3]- ديوجينيس الالَّئريت: حياة مشاهي الفالسفة، مرجع سابق، ص299.

]4]- املرجع نفسه، ص297.

]5]- محمد الخطيب: الفكر اإلغريقي، مرجع سابق، ص309.
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، ليعود الحقاً ويقول إنَّ حكم القانون هو األصلح من حكم األفراد]1]،  الطاعة الذي ال يتغيَّ

رغم تأكيده أنَّ ظهور الحاكم الُكفء من شأنه أن يقلِّل من الحاجة إىل حكم القوانني]2].

ة  نتساءل أخياً، ما الذي مينع تحقيق العدالة السياسيَّة؟ يزعم أفالطون وجود حكومات عدَّ

 :)Demokratika( تشكِّل الخطر األكرب عىل مدينة الدولة العادلة، هي: الحكومة الدميقراطيَّة

األرستقراطيَّة  حكامها،والحكومة  بنفسها  تختار  التي  للجامهي  فيها  الغلبة  تكون  حيث 

ومنها:  األقليَّة،  للنخبة  يكون  ما  هو  حكم  نظام  أفضل  أفالطون  برأي   :)Aristokratika(

الحكومة األوليجاركيَّة )Oligarchia(: يشغل املناصب فيها أصحاب امللكيَّات باملال أو 

النَّسب ألنَّ عددهم أقل من الفقراء، الحكم املليكُّ )Basilikon(: ينظِّمه القانون أو الوراثة، 

حيث يعرض منصب امللك للبيع، وحكم الطُّغاة )Tyrannis(:حيث يحكم فيه املواطنون 

عىل يد فرد واحد إما عن طريق الخداع أو عن طريق العنف]3]. هذه األنظمة الثالثة األخية 

، أما ملاذا  لن نتوقَّف عندها ألنَّها ال تتناسب ومفهوم العدالة، وقد تجاوزت مبدأها األسايسَّ

عدَّ أفالطون الدولة العادلة هي الدولة األرستقراطيَّة فألنها، وفقاً له، تقوم عىل تقسيم العمل، 

ونحن بهذا التربير ال نوافقه الرأي ألن ذلك ال ميثِّل العدالة بتاتاً بل ميثِّل نوذجاً يوضح آليَّة 

تقسيم العمل ال أكرث، حيث اإلنسان ميارس عمله املومأ إليه رغامً عنه، وبإلزام شديد بعيد 

اً باالنهيار؟  عن حريَّته وإرادته، وهنا نسأل: ملاذا يُعترب الحكم الدميقراطيُّ برأيه نظاماً مبرشِّ

هل محاكمة أستاذه يف ظلِّ حكم هذا النظام ُمربِّر كاف للقول بهذا التعميم؟ أم ألنَّه يسمح 

للجميع بالوصول إىل الحكم يف ظلِّ رغبتهم بالحريَّة التي ال ميكن إشباعها؟ إنَّنا ال نتَّفق 

بالرأي يف ما يزعم من أنَّ الدميقراطيَّة هي أسوأ أنواع الحكم! ألنَّ أيَّ حكومة متوقِّفة عىل 

بنيتها ونواتها األساسيَّة، لكن ما مييِّز الحكومة الدميقراطيَّة هو القانون والرشوط الدستوريَّة 

التي تطبَّق عىل الجميع يف اختيارهم واتخاذهم لقراراتهم، فهل االنصياع للقانون ال ميثِّل 

عدالة؟ 

[1[- Wannlass, Lawrence C.)edr(; Gettell, s: History of political thought, Novelle and Co; London, 

1956, P.84. 

]2]- أفالطون: القوانني، ترجمه من اليونانية إىل اإلنكليزيَّة: د.تايلور، نقله إىل العربيَّة: محمد حسن ظاظا، مطابع الهيئة املرصيَّة 

العامة للكتاب، 1986، الكتاب الثاين عرش، ص548. 

]3]- ديوجينيس الالَّئريت: حياة مشاهي الفالسفة، مرجع سابق، ص299-298.
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لقد غاب عن ذهن أفالطون التوفيق بني الفرديَّة والحسِّ العامِّ املشرتك، حيث أنَّ الكفاءة 

يف ظلِّ القانون يتيح فرصاً متساوية بني املواطنني من جهة، ويرشكهم كالًّ وفق استطاعته 

ة العدالة، لذلك بقيت مدينة العدالة التي تخيَّلها  يف تقرير سياسة دولته كونها الضامنة لقوَّ

مجرَّد يوتوبيا]1]

كانت هذه مالمسه نقديَّة ملفهوم العدالة، كام تجىلَّ يف فلسفة أفالطون املزعومة.

]1]- أفالطون: القوانني، مرجع سابق،  ص 12.
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خاتمة
جاء التصوُّر األفالطوينُّ ملفهوم العدالة طوباويّاً، ال ميكن تحقيقه يف الواقع املتغي إالَّ 

مه مل يرَق إىل مستوى تصوُّر للعدالة بقدر  عىل أيدي األنبياء وليس البرش الخطَّائني، فام قدَّ

ما كان إسقاطاً للنفس البرشيَّة عىل املجتمع لتحقيق السعادة املنشودة، فلم يوفَّق ال عىل 

صعيد الفرد وال عىل صعيد املجتمع.

العدالة األفالطونيَّة تتناىف مع كلِّ مقوِّمات العدالة القامئة عىل إرادات الحقِّ والواجب 

األفراد  بني  الفوارق  عىل  وأبقت  الالَّمساواة،  عىل  نظريَّته  قامت  فقد  املساواة،  وأبسطها 

الخيط  فافتقدت  الرصاعات،  من  املزيد  إىل  يؤدِّي  تعسفيٍّ  فوضويٍّ  إطار  يف  والطبقات 

د للعالقة بني الحقِّ والواجب واملساواة، وأهملت اإلنسان، وجافت إنسانيَّته  الناظم واملحدِّ

بشكل واضح ورصيح مبا طرحته من مشاعيَّة للنساء واألوالد وامللكيَّة وإهامل للعبيد.

العدالة بجوهرها ارتقاء من الالَّمساواة التي يعكسها الواقع إىل املساواة التي يتطلَّع إليها 

ت كنموذج جاهز أراد إسقاطه عىل الواقع املحتوي  الفكر اإلنساينُّ، لكن مع أفالطون تبدَّ

، ولذلك مل تؤدِّ نظريَّته النتائج املرجوَّة منها.  ع النسبيِّ للكرثة والتنوِّ

الفيلسوف الحاكم والعادل الذي مثَّل هرم املدينة العادلة متظهر وفق التصوُّر األفالطوينِّ 

بشكل متناقض كام مفهوم العدالة، فهو ينادي مبا يجب أن يكون أي باملُثُل العليا والعدل 

 ، املطلق، لكنَّه يتعامل مع الواقع ومع ما هو كائن. لقد أراد تطبيق املُثُل عىل النسبيِّ املتغيِّ

م لنا شخصيَّة الحاكم العادل بازدواجيَّة متناقضة فجاء بهيئة املُنظِّر والفاقد للكثي من  وقدَّ

ة الكربى.  الفضائل بخالف ما ادَّعى أفالطون، وهنا كانت الطامَّ

للعدالة  املثايلَّ  املبدأ  أسقطت  سفسطائيَّة،  عنارص  عىل  األفالطوينُّ  الربنامج  احتوى 

، وحكمه حكم العادل املثايلِّ، وهذا إن  الذي مثَّله الفيلسوف الحاكم بوصفه القانون الحيَّ

دلَّ عىل يشء فإنَّه يدلُّ عىل األخطاء السياسيَّة واألخالقيَّة التي احتواها برنامجه املتهافت 

الذي مل يصمد أمام النقد لبساطته وسذاجته.

ميكننا القول أخياً أن العدالة األفالطونيَّة تفتقر إىل املصداقيَّة سواء يف األحداث التي 

تمَّ إخفاؤها عن املواطنني، أم الخطابات التي سقطت أمام أول تدليل منطقيٍّ عليها، واألهمُّ 

من هذا وذاك أنَّ مردَّ مفهوم العدالة األفالطوينِّ بحدِّ ذاته مل يكن من ابتكار أفالطون بقدر ما 

كان استالالً من حكمة »املاعت« املرصيَّة الذي أنكر مصدره والذي أثَّر سلباً يف نظريَّته ما 

لة وضعيفة االستدالل، إضافة إىل أنَّها احتوت مغالطات كثية كونها ليست  جعلها تبدو مرتهِّ

نظريَّة يونانيَّة أصيلة بل تعود إىل أصول رشقيَّة مرصيَّة قدمية. 
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التعليم والرتبي�ة عند أفالطون
)دراسة نقدّية(

مروه محمد نبيل جريده]1]

مقّدمة

قبل البدء مبعالجة أفكار أفالطون وكتاباته يف ما يتعلَّق مبوضوع الرتبية والتعليم، ال بدَّ 

من  أن نقف عىل األمور املهَمة التي مهَّدت لتلك األفكار، ومنها: 

به،  يولد اإلنسان  بنفسك«، فاملعرفة عنده يشء  بأفكار سقراط »إعرف نفسك  ـ إميانه 

ومن ثم عدَّ عمليَّة »التعلُّم« مجرَّد تذكُّر ملعارف تعلَّمناها مسبقاً، »التعليم إذاً هو عمليَّة تذكُّر 

أو استعادة لحالة للنفس سابقة عىل امليالد]2]«. 

طيِّعة  البرشيَّة  الطبيعة  بأنَّ  إميانه  خالل  من  والتعليم  الرتبية  يف  أفكاره  أفالطون  بنى  ـ 

، حتى تجاه الرتتيبات االجتامعيَّة الباردة واململَّة، أو عىل األقلِّ يستطيع أن  إىل أقىص حدٍّ

ٍة وأسلوٍب  يجعلها كذلك مع مرور الوقت، إذا ما استطاع أن ينشئ جيالً ضمن رشوٍط خاصَّ

أنَّ القانون، مهام  تعليميٍّ دقيٍق وصارٍم، محفوف ببعض األساطي التي تخدم مآربه، ناسياً 

ة دامئاً. كان مطلقاً، هو أعرس من أن يتناسب مع كلِّ األحوال اإلنسانيَّة املتغيِّ

)باملعنى  الخيِّ  اإلنسان  بناء  أو  الفضيلة،  الوصول إىل  والتعليم عنده  الرتبية  إنَّ هدف 

األفالطوينِّ(، أي اإلنسان الشجاع الذي يقوم بتأدية واجباته عىل أحسن حال، وقبل كلِّ يشء 

أن يكون مخلصاً للدولة طيِّعاً لها.

أفكارهم  زيف  وتبيان  الشباب،  لعقول  السفسطائيني  غزو  إليقاف  البائسة  محاولته  ـ 

]1]- مدرسة يف قسم الفلسفة- كليَّة اآلداب والعلوم اإلنسانيَّة - جامعة دمشق.

]2]- ديف روبنسون، جودىجروفز، أفالطون، ترجمة: إمام إمام، املرشوع القومي للرتجمة، 2001، 94.
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واالستقرار  األخالقيَّة  القيم  من  وثابٍت  دائٍم  بنوع  نا  لتُمدَّ فلسفته  بنى  لذلك  وخطورتها، 

السيايسِّ النمطِي الذي ينقذ أثينا من وجهة نظره.

ًل: مراحل الرتبي�ة عند أفالطون أوَّ
رسم أفالطون مالمح نظام تربويٍّ وتعليميٍّ حكوميٍّ صارم وقويٍّ وإجباريٍّ لكلِّ املواطنني 

األحرار رجاالً ونساًء منذ نعومة أظفارهم، مستثنياً بذلك العبيد، ومستغنياً عن أساليب الرتبية 

والتعليم اليونانيَّة القدمية التي تبدأ من املنزل وتنتهي بإرسال الطفل إىل املدرسة يف سٍن 

معيَّنة، حيث كانت تزداد العناية بالطفل بازدياد ثراء عائلته »وهكذا أطفال األغنياء هم أول من 

يذهبون إىل املدرسة وآخر من يرتكونها]1]«.

لذلك أوجب أن تتمَّ عمليَّة الرتبية األفالطونيَّة تحت رعاية الدولة، وأن تكون عىل مراحل 

ة تشمل جميع األعامر من مرحلة السنوات األوىل لإلنسان إىل ما بعد سن الخمسني،  عدَّ

ن الرتبية البدنيَّة والفنيَّة والرياضيَّات والهندسة والفلك والفلسفة والجدل والقانون،  وتتضمَّ

وصوالً إىل االشتغال بالحكم، ومن ثمَّ االعتزال وصياغة النظريَّات الفلسفيَّة. وبإمكاننا تفنيد 

ذلك وفقاً ملا يأيت:

تبدأ من املرحلة الجنينيَّة للطفل حتى سنته السادسة، ويفرض فيها  - املرحلة األوىل: 

التجارب  الغذايئِّ لألمِّ واملناسب للجنني، وتأمني حياة خالية من  بالنظام  العناية  أفالطون 

املليئة بالكرب والهمِّ بل من األمل نفسه لألمِّ الحامل وللطفل قدر اإلمكان »إذا استعملنا كلَّ 

ذكائنا ومهاراتنا يف االحتفاظ بطفلنا طوال هذه السنوات الثالث بعيداً عن التجارب املليئة 

بالهمِّ والكرب والذعر، بل من األمل نفسه بقدر اإلمكان، فإنَّ النفس النامية تصبح طوال ذلك 

الوقت أكرث مرحاً ولطفاً]2]«.

وتقوم تربية أفالطون للصغار عىل الطاعة الدقيقة غي املتهاون فيها، واستئصال الخنوثة 

ع األطفال من الجنسني يف  واستخدام العقاب، مع السامح لهم باللَّعب، ويف ما بعد يتجمَّ

املعبد املحيلِّ يف سٍن معيَّنة ما بني الثالثة والسادسة، حيث تالحظ املربِّيات ما يف سلوك 

األطفال من ذوق ولياقة أو ما هو نقيض ذلك، حتى تتمَّ تهيئتهم ويكتمل تعليمهم كلٌّ يف 

]1]- أفالطون، يف السفسطائيني والرتبية »محاورة بروتاجوراس، ترجمة: عزت قرىن، دار قباء، القاهرة، 2001، ص47.

ة للكتاب، مرص، 1986، ص324-323. ]2]- أفالطون، القوانني، ترجمة: محمد حسن ظاظا، مطابع الهيئة املرصيَّة العامَّ
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ص له. املكان املخصَّ

املرحلة  هذه  وتبدأ  عرشة،  الثامنة  وسنِّ  السادسة  سنِّ  بني  ما  متتدُّ  الثانية:  املرحلة   -

بالفصل بني الجنسني، ليصار إىل متابعة تعليمهم تحت موضوعني:

أنواع  كلِّ  عىل  السيطرة  رضورة  أفالطون  يؤكِّد  فيها:  املندرجة  والقصص  املوسيقى  ـ 

األمهات  إىل  نوعز  ثمَّ  سواه،  ما  ونبذ  أجملها  »اختيار  أجل  من  والخرافات  األساطي 

واملرضعات أن يقصصَن ما اخرتناه من تلك الخرافات عىل األطفال، وأن يكيِّفَن بها عقولهنَّ 

من  عليهم  مامَّ ميىل  األكرب  القسم  نرفض  أن  . ويجب  بأيديهنَّ أجسادهم  يكيِّفن  أكرث مام 

الخرافات يف هذه األيام]1]«.  

من  وغيهام  »هزيود«و«هوميس«  رواها  التي  القبيحة  القصص  يرفض  بذلك  وهو 

نلقي  أن  يجوز–برأيه-  ال  إذ  مشوَّهاً،  متثيالً  واألبطال  اآللهة  صفات  متثِّل  والتي  الشعراء، 

عىل مسامع أطفالنا هوان ارتكاب رشِّ املوبقات من كبار اآللهة، كام يجب حظر حروب 

اآللهة »سواء صيغت يف قالب الحقيقة أم يف قالب املجاز، ألنَّ الطفل ال مييِّز بني الحقيقة 

، ويرُسُخ يف نفسه حتى يتعرسَّ نزعه، وغالباً  واملجاز، فيطبع يف عقله ما سمعه يف هذه السنِّ

ر، ولهذه األسباب أرى أنَّه يجب االحرتاس يف ما يسمعه األحداث، لئالَّ يكون يف صيغة  يُتعذَّ

ال تالئم ترقية الفضيلة]2]«. 

لذلك يعتقد أن عىل مؤسيس الدولة وضع الصيغة التي يجب عىل الشعراء أن يصوغوا بها 

أساطيهم، ويحظِّروا عليهم تجاوز حدودها، ألنَّ وظيفة األساطي-بنظره- ترسيخ الفضائل 

ألفاظ  تُنتَقى  لذلك  املطروح،  النظام  وتقبُّل  األحرار،  املواطنون  بها  يتمتَّع  أن  ينبغي  التي 

غنائيَّة مهذبة منها ما يخص الذكور ومنها ما يخص اإلناث، وألحان خاصة بالجنود والرجال 

تتوقف عىل  كافة  الوزن والجزالة واإليقاع  البيان وصحة  املنهمكني يف أعاملهم، وحسن 

الطبيعة الصالحة أي العقل السليم سالمة حقيقيَّة. بينام تُحظَّر القصص التي تحتوي عىل 

واالستسالم  والرثوات  األحباب  فقدان  وفجاعة  والندب  والعويل  والعنف  والرهبة  الخوف 

ل الُخطوب بوداعة وصرب. للضحك والكذب، ونزرع تحمُّ

سة هنداوي، القاهرة، 2017، ص72. ]1]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، تر: حنا خباز، مؤسَّ

]2]- املصدر نفسه، ص74.
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ـ الرتبية البدنيَّة: كذلك الحال بالنسبة إىل  الرتبية البدنيَّة حيث يوجب أفالطون البدء فيها 

استعامل  الرياضيَّة  التمرينات  أنواع  الحياة، ومن  تستمرَّ مدى  أن  األظفار، عىل  نعومة  منذ 

الخفيفة، وحروب املشاة واملناورات  املناوشات  الخيل، وفنُّ  والحراب وركوب  القوس 

يؤكِّد عىل  بالجسد، لذلك  العناية  أيضاً  الفارس. ومنها  الخيام وتكوين  التكتيكيَّة، ورضب 

الطعام الصحيَّ مبعنى البساطة فيه، واجتناب املُسكر والخمر، وذلك لبناء أجسام قويَّة ال 

ل تغيُّ الطعام والرشاب وتقلُّبات الحرِّ  كام ميلكها الرياضيون، وإنا أجساٌد تستطيع تحمُّ

دها، أو التعب الذي قد يوهنها،  والربد، وتحافظ عىل مناعتها من األمراض التي ميكن أن تهدِّ

ويقلِّل من عزميتها.

إنَّ البناء املوسيقيَّ والرتبية البدنيَّة آمران رضوريَّان يف فلسفته الرتبويَّة للنفس من أجل 

الوصول إىل الحال الوسط. »الخشونة والقسوة يف الفريق الواحد، واللِّني والرقَّة يف الفريق 

الطباع  خِشني  صاروا  سواه  دون  من  بالجمناستك  الذوا  فالذين  أجل،  اآلخر...غلوكون: 

فوق حدِّ االحتامل، والذين اقترصوا عىل املوسيقى هم أكرث ليناً مامَّ يليق... ولكنَّا نرى أنَّ 

حكَّامنا يلزم أن يجمعوا بني هاتني الصفتني]1]«.

يتعلَّموا  أن  التالميذ  يستطيع  حتى  الحساب  وأنواع  الحروف  دراسة  دور  يأيت  ثمَّ  ومن 

القراءة والكتابة والحساب، ويعدُّ أفالطون عمر العارشة إىل الثالثة عرشة ونحو ذلك عمراً 

مناسباً لذلك، يتبعها تعليمهم عىل القيثارة واستعامل النوتة املوسيقيَّة.

العرشين،  الثامنة عرشة إىل سنِّ  أو ثالث من سنِّ  مكوَّنة من سنتني  الثالثة:  - املرحلة 

أي حاملا ينهون متريناتهم الجسديَّة يتوجَّب عليهم أن يشهدوا أحداث الحروب عىل متون 

وجهة  -من  ُوينتََخبون  خطر.  أيِّ  من  وسالمتهم  أمنهم  ضامن  مع  ميدانها  ويدخلوا  الخيل 

والدروس  األعامل  كلِّ  يف  النفس  ضبط  إمكانيَّة  فيه  تتجىلَّ  من  عىل  بناًء  أفالطون-  نظر 

يخالجهم  ال  حتى  أخرى  أعامل  أيِّ  من  يعفيهم  نجده  لذلك  إليهم،  املوكلة  والتدريبات 

امتحان  مبنزلة  ستكون  املرحلة  هذه  يف  ترصُّفاتهم  ألنَّ  النوم،  يف  رغبة  أو  بالتعب  شعوٌر 

أعظم من رشف سواهم،  ينالون رشفاً  السجايا املمتازة  فأرباب  لتبيان سجيَّتهم،  اً  مهمٍّ جدَّ

لوها يف صباهم يف امتحان  ويخضعون المتحان يجمع فيه جميع العلوم املختارة التي حصَّ

واحد، ملالحظة أيِّ التالميذ الذين يبدون أعظم مقدرة وأرسخ ثباتاً يف هذه املسائل وأثبت 

سة هنداوي، القاهرة، 2017، ص114. ]1]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ترجمة: حنا خباز، مؤسَّ
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عزمية يف الحرب وغيها من فروع التهذيب، وهكذا يُختَارون من بني رفقائهم املمتازين 

ه ويستعدُّ لفهم الوجود الحقيقِي  حتى يعرف من يستطيع منهم االستغناء عن مساعدة حواسِّ

مبساعدة الحقيقة.

- املرحلة الرابعة: ينتقل إليها التالميذ الذين اجتازوا االمتحان وظهر تفوُّقهم عىل غيهم 

الكتابة  أنواع  نون  يُلقَّ وفيها  الثالثني،  إىل  عاماً  العرشين  سنِّ  من  تعلَّموها  التي  األمور  يف 

امت وعلوم الفلك وكلِّ  املتشابكة وعلوم الحساب والهندسة مبا فيها من مسطَّحات ومجسَّ

فروع العلوم االبتدائيَّة التي مُتهِّد السبيل لفنِّ املنطق، ويف هذه املرحلة ال يجوز أن يجرب 

التالميذ عىل التعليم »ألنَّه ال يجوز أن ميزج تهذيب الحرِّ بيشء من االستعباد، ألنَّ إرغام 

ل علم  الجسد عىل األعامل الجسديَّة ال يحدث تأثياً يف الجسد، أما يف أمر العقل فال يتأصَّ

يف الذاكرة إذا أتاها بطريق اإلرغام]1]«.

التي  اإلجباريَّة  والقواعد  الصارم  فالتعليم  التناقض  نوٍع من  الوقوف عىل  نستطيع  وهنا 

يفرضها أفالطون تصبح يف هذه املرحلة خالية من اإلرغام، وكأنَّ التلميذ عندما يصل إىل 

هذه املرحلة سوف يختار إكامل الطريق الذي رسمه أفالطون مبلء إرادته، وال يضع يف 

أدىن من  آخر  دراسة يشء  رغبته يف  أو  تعليمه  استكامل  التلميذ  احتامليَّة رفض  الحسبان 

املُختار له، مبعنى آخر نستطيع أن نالحظ أنَّ أفالطون يضع مسلَّامته ويصل إىل نتائجه من 

دون أن يأخذ بعني االعتبار التجارب الحيَّة املوجودة حوله.

ن تجاوز مرحلة الحداثة  -املرحلة الخامسة: يف هذه املرحلة يصبح أرشف التالميذ ممَّ

جاهزين لدراسة املنطق، ألنَّ األحداث -باعتقاده- يف حال متنطقهم يتَّخذون املنطق آلة 

باسم  لردع خصومهم  لهو وتسلية، ويستخدمونه ملجرَّد املعارضة، واستخدام املغالطات 

التي  للمرحلة  وفقاً  املنطق  دراسة  تعدُّ  بينام  به.  يليق  ال  مكان  إىل  به  فيهبطون  املنطق، 

هن النقيِّ طبيعة الخي الحقيقيَّة، عندئٍذ  يقرتحها وسيلة ملساعدة املرء حتى يدرك بفعل الذِّ

. يبلغ الشخص آخر مدى العامل العقيْلّ

فاملنطق عنده »رأس زاوية يف رصح العلوم، ومن الخطأ وضع أِي علم آخر فوقه، ألنَّ 

ة  عدَّ بأمور  امتيازهم  التالميذ  هؤالء  عىل  أفالطون  ويشرتط  به]2]«.  متَّت  قد  البناء  سلسلة 

]1]- أفالطون، جمهورية أفالطون، ترجمة: حنا خباز، مؤسسة هنداوي، القاهرة، 2017، ص256.

]2]- أفالطون، جمهورية أفالطون، ترجمة: حنا خباز، مؤسسة هنداوي، القاهرة، 2017م، ص254.
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بقوله: »إنَّنا مرتبطون بإيثار أوفرهم حزماً وأكرثهم رجولة، وعىل قدر ما يتاح لنا أوفرهم لياقة، 

يضاف إىل ذلك أنَّهم يجب أن تكون فيهم طبيعة أدبيَّة رشيفة راسخة، ويجب أن ميتلكوا 

يا  الدروس  ثاقب يف  نظر  التهذيب هذا... يكون لهم  نظام  املؤهِّالت املستحبَّة املالمئة 

أكرث من  العقل  نشاط  العنيف ميتحن  الدرس  يتعلَّموا بسهولة، ألنَّ  الفاضل، وأن  صديقي 

، وألنَّ العمل هنا يف محلِّه أكرث مامَّ هو هناك، لكونه محصوراً يف العقل  التمرين الريايضِّ

عوضاً عن اشرتاك الجسد فيه، فيجب أن ندرج يف عداد األشياء التي نفِتش عنها: الذاكرة 

ة، وإالَّ فكيف نتوقَّع أن تغري املرء بأن  الحافظة والسلوك الحسن ومحبَّة العمل محبَّة تامَّ

ل أعباء العمل الجسديِّ مع مزاولة الدروس والتامرين]1]«.  يتحمَّ

الخامسة والثالثني إىل الخمسني عاماً، وتختصُّ يف من  السادسة: من عمر  - املرحلة 

يطلبون الفلسفة، ويُختَارون من أرباب السجايا الثابتة املنظَّمة، ويتقلَّدون القيادة يف الحرب 

ويف املناصب التي تُستلزم، وهنا أيضاً مُيتَحنون مرة أخرى، ليظهر هل يثبتون رغم كلِّ غواية 

أو يتزعزعون قليالً عن ثباتهم.

التجارب منهم  الذين غلبوا  يرفع  العمر  الخمسني من  يبلغون  - املرحلة األخرية:عندما 

لخي  املناصب  ويشَغلُون  العليا،  املرتبة  إىل  عمالً-  أو  فرٍع-علامً  كلِّ  األقران يف  وفارقوا 

الدولة ومصلحتها. ومن ثمَّ يستطيعون االعتزال وصياغة النظريَّات الفلسفيَّة.

الصارمة  الشاقَّ والصعب والقواعد  الطريق  لديه  الرتبية والتعليم  نستخلص من مراحل 

النمطيَّة التي يفرضها عىل التالميذ يف كلِّ مرحلة بعيداً عن النظر يف اهتامماتهم الشخصيَّة، 

ويف فروقهم الفرديَّة وتنوُّعهم، مستعيناً بذلك بالطبع والتطبُّع ال بالعلم واملعرفة.

ي الدولة
خ وتعليمهم �خ : تربية المواطن�ي

ً
ثانيا

ـ األطفال: تظهر عنرصيَّة أفالطون بداية يف كتاب »الجمهوريَّة« عند متييزه بني نوعني من 

األطفال: أطفال ناتجون من تزويج أفضل الرجال بأفضل النساء، وأطفال ناتجون من تزويج 

انتقاء  أمر  يبقى  الحالتني  ويف  الزيجات،  هذه  من  التقليل  مع  النساء  بأدنياء  الرجال  أدنياء 

األزواج رسَّاً ال يعرفه إالَّ القضاة ليتَّقي الحكَّام نزاع الناس يف ما بينهم بسبب هذا االنتقاء 

الذي يبدو من وجهة نظرنا أنانيَّاً، وغي عادل، وغي ودود.

]1]- املصدر نفسه، ص255.
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صون بهذا الغرض إما رجال وإما نساء أو  وعندما يولد األطفال يتسلَّمهم موظَّفون متخصِّ

ة مبعزٍل عن الناس، يُربَّ  من الجنسني، وبينام يُربَّ النوع األول من األطفال يف أماكن خاصَّ

أطفال النوع الثاين يف أماكَن مجهولٍة تالمئهم، من أجل الوصول إىل طبقة حكَّام نقيَّة من 

أفضل وأرشف التالميذ.

ذلك يعني أنَّ الطفل عند أفالطون )سواء كان من البنني أم من البنات( هو ُملك للدولة 

أكرث مامَّ هو ُملك والديه، ويعتمد هذا األمر عىل افرتاضه بأنَّ الطبيعة البرشيَّة طبيعة طيِّعة 

اً إنتاج حرَّاس نساء ال يجدن أيَّ تأنيب للضمي عندما يطلب  ع، »لهذا من املمكن جدَّ للمرشِّ

منهنَّ التخيلِّ عن أطفالهنَّ الذين ولدوا حديثاً]1]«.

د أوقات للحمل واإلنجاب ال يجوز تجاوزها »فوالدة مولود  وهو إىل ذلك، يرى أن تُحدَّ

الكهَّان والكاهنات  يرفعها  التي  بالذبائح والصلوات  يزوَّد  أمر ال يجوز إخفاؤه، بل  للدولة 

ا الزرع  وجميع األفراد يف كلِّ قران، ليكون طرفاه بريئني نافعني، فيكون النسل أبرَّ وأنفع، أمَّ

فإنَّ  لذلك  الخفاء بسبب االسرتسال يف املعايص]2]«.  فقد ولد يف ظلامت  س  غي املقدَّ

النسل املولود من دون إطالع القايض أو يف الوقت غي املقرَّر منه ال يجب أن يرى النور، 

ويجب التخلُّص منه ألنَّه مثرة اجتامع كهذا ال يجوز تربيتها، ويُجرَّم والداه.

يساوي  نجده  ما  فبقدر  بالنساء،  يتعلَّق  ما  يف  أفالطون  عند  األمور  تختلط  الشباب:  ـ 

يخَشني  أن  دون  من  الرياضيَّة  التمرينات  يف  تعريهن  وجوب  لدرجة  الرجال،  وبني  بينهنَّ 

ة من جانب الرجال، إزاء مظهرهنَّ وشناعة وجوههنَّ وتقلِّدهن السالح  صور التهكُّم الجمَّ

الرجال  ويشاطرن  الثياب،  من  بدالً  الفضيلة  برُبِد  يُسرتَن  -باعتقاده-  الخيل»ألنهنَّ  وركوب 

بقدر  األعامل]3]«،  من  غيها  دون  من  الدولة  حكم  عليها  يشتمل  التي  واألعامل  الحرب 

بسبب ضعفهم  الرجال  إىل  نسبة  يؤدُّونها  التي  لألعامل  إتقاناً  أقَل  بأنهنَّ  نجده يصفهنَّ  ما 

هنَّ بأخفِّ الواجبات، إضافة إىل أنَّه يحرِّم عىل الرجال الذين وصلوا  الجنيسِّ لذلك يختصُّ

إىل مرحلة االهتامم بهم بوصفهم حكَّاماً أن يلعبوا دور واحدة من النساء أو أن ميِثلوا مريضاً 

أو عاشقاً أو عامالً أو عبيداً او أسافل الناس أو املجانني، وهو ما يعني مساواة املرأة مع 

]1]- ديف روبنسون، جودىجروفز، أفالطون، ترجمة: إمام إمام، املرشوع القومي للرتجمة، 2001، ص107.

سة هنداوي، القاهرة، 2017، ص172. ]2]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ترجمة: حنا خباز، مؤسَّ

سة هنداوي، القاهرة، 2017، ص167- 168. ]3]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ترجمة: حنا خباز، مؤسَّ
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األنواع اإلنسانيَّة املنبوذة بنظره سواء بسواء.

، ويتمُّ أخذ الحيطة يك ال تعرف املرضعات  إضافة إىل ذلك، تُحرم األمهات من أبنائهنَّ

أوالدهنَّ عند السامح لهنَّ باإلرضاع، ويف حال أرادت الدولة استخدامهنَّ يف عمل الرجال 

وجب تهذيبهنَّ يف مجال املوسيقى والتدريبات البدنيَّة ومعاملتهنَّ معاملة الرجال، وهو ما 

يعني أن أفالطون يختصُّ الرجال بأعامل أعظم ويسمح للمرأة باملشاركة يف هذا العمل يف 

حال تلقَّت تعاليم الرجال وعوملت معاملتهم، وهو ما يجعلنا نعتقد أنَّه قد أخطأ فهم طبيعة 

اً، وحقيقة شأنها بوصفها فرداً يف املجتمع. األنثى بوصفها أمَّ

ا الرجال فلهم الحيِّز األكرب من حديث أفالطون، مع ذلك مل تسلم فئتهم من رصامته  أمَّ

ى باإلنسان الخيِّ املخلص للدولة واملطيع لألوامر، فيحرِّم عليه من نعومة  تحت ما يسمَّ

أظفاره اختبار العيش يف بيئة فاسدة للعقول، بحجة عدم السامح له بإتالف معرشها، وهوانه 

يف اقرتاف كل أنواع الرشور، ليتمكَّن من اكتشاف زالَّت اآلخرين بالقياس عىل نفسه »يجب 

أن يكون الحاكم منذ الحداثة حرَّاً من هذا االختبار، ومبعزل عن عوامل الرشِّ والفساد إذا 

أريد أن يتَّصف بالكامل الفائق، ويحسن رعاية العدالة]1]«. ولهذه األسباب نفسها ال يصلح 

الشبان الصالحون للحكم لسهولة خداعهم يف شبيبتهم، حيث ال يوجد يف نفوسهم مثٌل 

يقيسون به رشور األردياء، لذلك يخصُّ الحكم بالشيوخ عىل اعتبار أنَّهم ميكن أن يكونوا 

أوفر حظَّاً يف الفصل بني الصالحني واألردياء.

د للشباب  ة بالزواج وإنجاب األطفال، فيُحدَّ ومتتدُّ قواعد أفالطون لتشمل األمور الخاصَّ

من الجنسني أعامراً مناسبة للزواج وأوقاتاً له ولإلنجاب ال يجب تجاوزها وإالَّ عدَّ عملهام 

د السنَّ املناسبة من أجل التناسل فيكون  ياً عىل الدين والعدالة. فمن ناحية الزواج، يُحدَّ تعدِّ

الخامسة  الثالثني إىل سنِّ  وللذكور من سنِّ  األربعني،  العرشين إىل سنِّ  لإلناث من سنِّ 

والخمسني، وال يجوز الزواج قبل ذلك.

وإضافة إىل ذلك، مل يعط خصوصيَّة للزواج، فعىل الحاكم أن يجمع أكفاء النساء مع 

الحكام  الستحسان  الزوجات  عدد  ويرتك  لإلنجاب،  املناسبة  األوقات  يف  الرجال  أكفاء 

»بحيث يحفظون املوازنة يف عدد السكان من غي زيادة وال نقصان، غي مغضني عن تأثيات 

]1]- املصدر نفسه، ص112.
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الحروب واألمراض ونحوهام يف ذلك، فتظلُّ مدينتنا -ما استطعنا إىل ذلك سبيالً- ال أكرب 

استمراريَّتها  القواعد وضامن  رغبته يف ضبط  إىل  ذلك  يعود  وقد  أصغر]1]«.  وال  هي  مامَّ 

فكلَّام كان العدد صغياً ومحدوداً كان الحفاظ عىل االنضباط والتعوُّد عىل القواعد أفضل، 

ة البدنيَّة عىل نحو  ولتحقيق هذا األمر وضع قيوداً قاسية وقوانني وحشيَّة، وبالغ يف إعالء القوَّ

القواعد املرعيَّة يف الحيوان، ناسياً بذلك رضورة تطوُّر البلدان وأنَّ البلدان األخرى خارج 

أثينا سوف يزداد أعداد سكانها مامَّ يشكِّل خطراً عىل اليونانيني.

ليس هذا فحسب، بل يطالب أفالطون بضورة استنباط نظام قويم لالقرتاع عىل النساء 

له  هيَّأ  ملا  ال  اآللهة  شاءته  ملا  ينسب  النساء  من  نصيبهم  أنَّ  الرجال  أدنياء  يعتقد  بحيث 

يكرث  الزواج، حتى  ع يف حريَّة  بالتوسُّ ميزة عىل غيه  الشجاع  الجنديِّ  إعطاء  مع  الحكَّام، 

نسل والد كهذا.

كلُّ ما سبق جعله يقف عىل نوٍع من شيوعيَّة النساء واألطفال يف جمهوريَّته، فليس هناك 

أنساب ألنَّ جميع األطفال املولودين يف األوقات املقرَّرة لهم يدعون الذكور أباءهم واإلناث 

أمهاتهم، وأوالد املواليد أحفادهم ووالدي الوالدين أجداد وجدات، ويدعون بعضهم بعضاً 

إخوة وأخوات، ويحظر عىل اإلخوة واألخوات مسَّ بعضهم بعضاً، إالَّ إذا أباحته الرشيعة يف 

حال أصابتهم القرعة ووافقت كاهنة دلفي عىل ذلك، ما يعني ظهور تناقض آخر يف أفكاره.

ـ الكهول: نستطيع أن نجد يف أفكاره عن هذه املرحلة العمريَّة بعض آرائه يف الفضيلة 

والحكمة، فهو يختار ملنصب القضاة »شيخاً عرك الدهر وَخرُبَ الباطل ال كيشء استقرَّ يف 

إنَّه  أخرى:  وبعبارة  اآلخرين،  حياة  مدقِّقاً يف  ودرسه طويالً  أدركه  كأمٍر خارجيٍّ  بل  نفسه، 

ا  ...الرذيلة ال ميكنها أن تعرف نفسها والفضيلة معاً. أمَّ يقاد باملعرفة ال باالختبار الشخصِّ

نفسها والرذيلة،  تتمكَّن من معرفة األمرين،  الزمن  فإنها مبرور  التهذيب  الفضيلة يف كامل 

فالقايض الحكيم يف مذهبي هو هذا الفاضل، ال ذاك الرذيل]2]«.

فالحكَّام يجب أن يكونوا أفضل الشيوخ أي أكرثهم قدرة عىل إدارة الدولة، ذوي فطنة 

يف  نجدها  أن  يجب  التي  الصفات  أفالطون  د  ويُحدِّ الدولة،  مصلحة  عىل  وحرص  وقوة 

القيام بكلِّ  بالغية عىل  الذين ظهر بعد املراقبة الالَّزمة أنهم ممتازون  الحكام؛ أي األفراد 

سة هنداوي، القاهرة، 2017، ص171. ]1]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ترجمة: حنا خباز، مؤسَّ

سة هنداوي، القاهرة، 2017، ص113. ]2]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ترجمة: حنا خباز، مؤسَّ
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عمل مفيد للدولة مدى الحياة، وينبذون ما يحسبونه ضارَّاً، وأن يكون لديهم اقتناع داخيلٌّ 

بأنَّهم يجب أن يفعلوا ما يحسبونه أفضل ملصلحة الدولة.

مع ذلك، من الالَّزم -باعتقاده- مراقبتهم يف كلِّ أطوار الحياة حتى نتأكَّد من أنهم ثابتون 

الشبان  الشباب  مُيتَحن  ففي حني  واآلالم،  باألعامل  امتحانهم  يجب  اليقني، كام  هذا  يف 

باملروِّعات ثمَّ باملرسَّات، ال يكتفي أفالطون بتجربة األشخاص الجديرين مبناصب الحكم 

بذلك، بل يجب امتحانهم أيضاً مبا حذف من الوسائل؛ أي من مواقفهم تجاه عوامل الرشِّ 

والفساد وأنواع الرذائل التي أدركوها يف دراستهم من دون أن يأتلفوا معرشها، ملعرفة يف ما 

إذا كانوا ال يزالون ينشدون املوضوعات السامية، أم أنَّهم يفشلون يف ذلك »ونتحنهم وال 

امتحان الذهب بالنار، لرنى أصلب عودهم يف كلِّ األحوال فال يخدعهم التدجيل؟ فتثبت 

كياسة ترصُّفهم حسن اإلرادة ألنفسهم وللموسيقى التي ثقفوها، مربهنني يف كِل حادثة عىل 

النافعني ألنفسهم  أعظم  ليكونوا  واإليقاع، ساعني جهدهم  اللَّحن  قوانني  محافظتهم عىل 

التجربة  وكهالً، وخرج من كور  وشابَّاً  املرَّة حدثاً  بعد  املرَّة  االمتحان  فمن جاز  وللدولة، 

سليامً، فهو الذي نختاره حاكامً ومديراً، ويجب إكرامه يف حياته ويف مامته]1]«.

الرتبويَة  فلسفته  وبنى  العلم،  عىل  والتطبُّع  الطبع  غلَّب  أنَّه  عىل  داً  مجدَّ يدلُّ  ما  وهو 

والتنظيم،  اإللزام  يف  يرسف  جعله  مامَّ  اإلنسان،  مثال  أو  اإلنسان  نوذج  عىل  والسياسيَّة 

ويتدخَّل يف أدقِّ تفاصيل الحياة الشخصيَّة.

ثالثًا: وسائل الرتبي�ة والتعليم عند أفالطون
ـ الحوار: تعدُّ مؤلَّفات أفالطون الفلسفيَّة األوىل مبنزلة إجالل وتقدير لسقراط يف سبيل 

من  أكرث  الجهل  لكشف  محاولة  أنَّه  عنه  ُعرَِف  الذي  السقراطيِّ  الحوار  تراث  اإلبقاء عىل 

باسمه يف جميع كتبه  ثاً  تقديم اإلجابات. وقد استخدم لذلك أستاذه سقراط ليكون متحدِّ

تقريباً، ونتج من ذلك عدم وضوح نسبة األفكار املطروحة يف عرض سقراط، هل هي فعالً 

رأي األستاذ، أم أنها رأي التلميذ؟.

لكن الفرق بني أفالطون وأستاذه يكمن يف أن األستاذ كام يصفه يف محاورة السفسطايئِّ 

ي ألين أسأل اآلخرين  ه كثياً ضدِّ عقيم تجاه الحكمة، وهو ما ذكره بقوله »التأنيب الذي وجِّ

سة هنداوي، القاهرة، 2017، ص118. ]1]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ترجمة: حنا خباز، مؤسَّ
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من دون أن أعلن عن موقفي بشأن أيِّ يشء، إذ ال أملك يف ذايت أيَّة حكمة، هو تأنيب ال 

يخلو من الصدق. والسبب هو: يضطرُّين اإلله إىل أن أولد اآلخرين، ولكنه مل يسمح يل 

والفضيلة  املعرفة  عن  أستاذه  بلسان  ث  يتحدَّ حني  ذلك  يخالف  أنَّه  حني  يف  ألد]1]«.  بأن 

وبناء الدولة والسياسة والتعليم، وهو يطرح ذلك بقوة يف صيغة أسئلة يجيب عليها سقراط 

تارة بإجابات قصية، وتارة أخرى عىل شكل أسئلة واستفسارات عن األسئلة املطروحة من 

الخصوم، يف محاولة لدحض آرائهم وتعريفاتهم املطروحة عىل ألسنتهم من خالله أيضاً، 

ومن ثمَّ يأخذ موافقة الجمهور، وهي فعالً عمليَّة مضنية غالباً ما تنتهي بذهاب األشخاص 

إىل مقصدهم من دون الوصول إىل تعريفات نهائيَّة.

يتمتَّع أسلوب أفالطون يف محاوراته بصيغة طرح األسئلة، واستخدام  طرح األسئلة:  ـ 

عن  اإلجابة  محاولة  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  السقراطيِّ  والتهكُّم  االستفسار،  أساليب 

عىل  التأكيد  أيضاً  بل  فحسب  هذا  ليس  الخصوم،  ألفكار  دحض  أو  املطروحة،  األسئلة 

صدق األجوبة ومباركتها والثناء عليها باملديح والتقدير، فنجد أغلبها مثل: »إنك مصيب«، 

ا يدلُّ عىل رغبة  »أوافقك يف ذلك كلَّ املوافقة«، »بكلِّ تأكيد« وهذا إن دلَّ عىل يشء فإنَّ

للرأي  االنتصار  محاولته  إىل  إضافة  ومتابعته،  لتعاليم سقراط  االنقياد  ترسيخ  أفالطون يف 

الشخصيَّات  الخصوم، حيث يختار يف حواراته من  آراء  النظر عن  يدافع عنه بغضِّ  الذي 

والتواريخ ما يناسبه، ويرسمها بالطريقة التي تالئم عرض أفكاره وتسلسلها.

وأجوبة قصية  أسئلة  من  تكوُّنه  السقراطيِّ  الحوار  األساسيَّة ألسلوب  املزيَّة  أنَّ  ورغم 

السفسطايئِّ، فحن نجده  القليلة، كام وصفهم سقراط يف محاورة  القلَّة  إالَّ  يقدر عليها  ال 

يخالف ذلك يف أكرث من موضع عندما يرسد أجوبته عىل شكل محارضة يلقيها عىل مسامع 

الجمهور من الحارضين.

ـ التقليد واملحاكاة: يعتمد أفالطون عىل وسيلة أخرى من وسائل التعليم هي محاكاة 

ل األساتذة رضيبة شديدة الوقع، فمن ناحية  التالميذ ملعلِّميهم وتقليدهم إياهم، وهو ما يحمِّ

الشعر يلزم أن »ال يؤلِّف شاعراً شيئاً يخالف القانون والحِق، والرشف والخي، وسوف ال 

يكون حرَّاً يف عرض أيِّ يشء من تصنيفه عىل أيِّ مواطن خاصٍّ مهام كان أمره، قبل أن يعرضه 

سة العربيَّة للدراسات والنرش، بيوت، 1980، ص106. ]1]- غاستون مي، أفالطون، ترجمة: بشارة صارجي، املؤسَّ
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أوالً عىل الرقباء املعنيني ملثل هذه الشؤون، ثمَّ عىل حرَّاس القانون وينال موافقتهم]1]«.

تعليم  املوسيقى واملرشفني عىل  االنتخاب مرشِّعي  معيَّنة عن طريق  د سلطات  وتحدِّ

الرتنيامت التي يُتغنَّى بها يف عيد كلِّ إله، والرقصات، األمر الذي يجعل املختلف أو لنقل 

د ُعرضًة لالتِّهام بالكفر. املُجدِّ

ة منها: مظهر الغناء  كام يتعزَّز دور املحاكاة بالتلقني املتكرِّر الذي يتَّخذ عنده مظاهر عدَّ

ني الصبية والرجال تحت الثالثني والرجال بني الثالثني والستني، وتكون  لكلِّ من فرقة املرنِّ

به،  ينطقون  الذي  املبدأ  بصحة  يشهد  »أن  الشفاء  إله  من  والرجاء  القواعد  ترسيخ  تها  مهمَّ

مة  املتقدِّ السنِّ  ذوو  الرجال  ا  أمَّ به...  فيقنعهم  الصغار  ونعمته  بفضله  يشمل  أن  ويرجونه 

فسيرتكون ليوا قصصاً عن ناذج الخلق نفسها يف نربات ملهمة]2]«.

�ة ة األفالطونيَّ رابعًا: أهداف الرتبي�ة والتعليم املثاليَّ
ة  إن محاولة أفالطون يف وضع نظام تربويٍّ تعليميٍّ صارم يقوم عىل أهداف مثاليَّة عدَّ

تخدم فلسفته، والسيَّام نظرته السياسيَّة إىل الواقع التي عاشته البالد يف تلك الفرتة، وأمله 

يف دولة خالية من املصالح الفرديَّة واستغالل السلطة، اللذين يؤدِّيان إىل الخالف والنزاع 

بني املواطنني وجيانهم من اليونانيني، وسيادة النظام والعدالة والفضيلة كام يراها يف مذهبه 

املثايلِّ املحايك للحقيقة املطلقة. ومن أهم هذه األهداف:

القوانني،  وسيادة  العدل  إلقامة  السياسيَّة  األغراض  والتعليم  الرتبية  تخدم  أن  يجب 

وإعداد مواطنني صالحني يضعون مصلحة الدولة أوالً، ألنَّ مصلحتها ومصلحتهم واحدة، 

باملعنى  وإنا   ، العامِّ باملعنى  ال  والضَّاء،  الرسَّاء  يف  ببعض  بعضها  مرتبطة  ومصائرهم 

ده الدولة، ومينع ما يخالف ذلك، ومن ثم يقوم الهدف األسمى للتعليم  الخاصِّ مبا تحدِّ

الحُق  صوابها  ثبت  والتي  صوابها،  القانون  أعلن  التي  نحو  وتوجيههم  األطفال  »إعداد  بـ 

عن طريق اتِّفاقه مع تجربة أفضل الرجال وأكربهم سناً]3]«، وهو ما يدفعنا إىل التساؤل عن 

التي يجب  الرجال وأحكمهم، والطريقة املثىل  الذي يجب أن نقيس عليه أفضل  املعيار 

ة للكتاب، مرص، 1986، ص337. ]1]- أفالطون، القوانني ألفالطون، ترجمة: محمد حسن ظاظا، مطابع الهيئة املرصيَّة العامَّ

]2]- املصدر نفسه، ص141.

سة هنداوي، القاهرة، 2017، ص134. ]3]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ترجمة: حنا خباز، مؤسَّ
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اتِّباعها يف اختبارهم.

فال  الرمزّي،  التعليم  أهميَّة  إىل  العميل  التعليم  من  اليونان  يف  التعليم  تطوُّر  يف  رغبته 

يطلب من دراسة األعداد والوقوف عىل طبيعتها البيع أو الرشاء، وإنا سهولة انتقال النفس 

من املتغيِّ إىل الحقيقيِّ الثابت، وكذلك دراسة الهندسة يف سبيل معرفة الدائم الوجود ال 

ما يوجد حيناً ثمَّ يزول، فيجب أن تجتذب الهندسة النفس نحو الحقيقة، وتضب الضبة 

الحاسمة يف ميدان الروح الفلسفيَّة، كلُّ ذلك من أجل الوصول إىل التعقُّل املنطقيِّ الذي 

ة، وذلك يغاير ما  يقع يف حدود السلطة العقليَّة، وميِهد الطريق للوصول إىل الفلسفة الحقَّ

وصلت إليه الفلسفة يف عرصه، حيث اقرتنت بغي أهلها فأصبحت سفسطات خالية من أيِّ 

ي من يعمل بها عديم النفع.  أثر للنظر الثاقب، وُسمِّ

العميلِّ  الجانب  حساب  عىل  النظريِّ  بالجانب  االهتامم  هذا  الباحثني  بعض  ويُرِجع 

يف  عائقاً  كان  الشاقَّة  األعامل  بجميع  يقومون  الذين  العبيد  من  ضخم  عدد  »وجود  إىل 

إدارة حجر  قادرين عىل  إذا كان عرشون عبداً  الهواء،  نبتكر طواحني  التقنيَّة، فلامذا  سبيل 

الرحى...؟]1]«، وهو ما يعني عدم وجود اهتامم أو أيِّ تطوُّر يف الجانب العلميِّ التقنيِّ يف 

فلسفته من جهة، وعدم النظر بجديَّة إىل مسألة الرقِّ من الناحية األخالقيَّة من جهة أخرى.

اعتقد أفالطون أنَّه يستطيع الوصول إىل تنمية العقل اإلنساينِّ والجانب األخالقيِّ عند 

التالميذ، ومن ثمَّ عند مواطني املدينة جميعاً، للوصول إىل اإلنسان الخيِّ املعدِّ ملصلحة 

يراها  للفضيلة -كام  الحقيقيَّة  النامذج  يتهيَّأ إلدراك  أن  ثمَّ مصلحته، من أجل  الدولة، ومن 

الدميقراطي  الحكم  بنظام  التغيُّ والتطوُّر املرتبطني  السفسطات ومن  أفالطون- خاليًة من 

ال باستمرار. السائد يف عرصه والذي كان بنظره فاسداً وغي فعَّ

خامسًا: النت�اجئ املفرتضة للرتبي�ة والتعليم عند أفالطون
حكمها  عىل  يقوم  فاضلة  مدينة  تأسيس  أفالطون  أمل  كان  لقد  الفاضلة:  املدينة   .1

القوَّة  عىل  ألنَّ  ة،  تامَّ صحيحة  فلسفة  والحكَّام  امللوك  تفلُسف  عىل  تقوم  أو  الفالسفة، 

السياسيَّة والفلسفيَّة أن تتَّحدا يف شخص واحد حتى تربز جمهوريَّته إىل حيِّز الوجود.

، وحضور  ه من تربية فنيَّة، وتدريب عسكريٍّ ة السياسيَّة بوساطة ما أعدَّ وميكن تحصيل القوَّ

]1]- ديف روبنسون، جودىجروفز، أفالطون، ترجمة: إمام إمام، املرشوع القومي للرتجمة، 2001، ص26.
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ة الفلسفيَّة فتحصل باالرتقاء باملعارف من املعارف العمليَّة  ا القوَّ للحروب واملشاركة بها. أمَّ

إىل املعارف العقليَّة، حيث يصل الرجل إىل لقب الفيلسوف عندما يستطيع إدراك األبديِّ 

، ويتملَّكه شغف ملعرفة حقيقة الوجود الخالد، ويتَّصف بالصدق الذي يحمله  غي املتغيِّ

ة فال يصيبه الطَّمع، وباللُّطف والعدل  عىل تجنُّب كلِّ صور الكذب قدر املستطاع، وبالعفَّ

ذاكرة  ذا  يكون  »أن  املتَّسقة،  الحافظة  الذاكرة  ذا  جباناً،  وال  وحشيَّاً  وال  رشساً  يكون  فال 

حافظة، رسيع الخاطر، زيك الفؤاد، حلو الشامئل، محبَّاً وحليفاً للحقيقة والعدالة والشجاعة 

والعفاف]1]«.

ومن أجل اختيار صفوة الحكام أعد أفالطون أساليب للرتبية والتعليم ذكرناها آنفاً، يجب 

األفضل  ليُختَار  حياتهم،  مراحل  كلِّ  يف  يدخلوها  أن  الجمهوريَّة  يف  املواطنني  كلِّ  عىل 

واألرشف، وحتى يتقبَّلوا ذلك عىل أنَّه أمر طبيعيٌّ لزم محاولة إقناع طبقة الحكام والجنود 

ة بأسطورة »املعادن األربعة« أو »األكذوبة الضوريَّة« التي تزعم بنظره أنَّ »كلَّ ما  وسائر األمَّ

فوا  بوا وثقَّ ، ولكنه حلم، ويف حقيقة األمر أنَّهم هذَّ أمليناه عليهم لتهذيبهم حدث كأمر واقعيٍّ

هم  يف جوف األرض حيث طبعوا أسلحتهم وأدواتهم وكمل تهذيبهم، حني ذلك ولدتهم أمُّ

وا باملنطقة التي هم  الحقيقيَّة، وهي األرض، أي أنَّها قذفت بهم إىل سطحها، فيجب أن يهتمُّ

فيها كأمٍّ ومرضعة، فيصدون عنها الغزاة، ويحسبون سكانها إخوتهم، أبناء األرض... سنخرب 

شعبنا بلغة ميثولوجيَّة: كلكم إخوان يف الوطنيَّة، ولكن اإلله الذي جبلكم وضع يف طينة 

ة، ويف العتيدين  بعضكم ذهباً ليمكنهم أن يكونوا حكَّاماً... ووضع يف جبلة املساعدين فضَّ

أن يكونوا زرَّاعاً وعامالً، ووضع نحاساً وحديداً، وملا كنتم متسلسلني بعضكم من بعض، 

ة ذهباً]2]«. ة، والفضَّ فاألوالد ميثِّلون والديهم، عىل أنَه قد يلد الذهب الفضَّ

وقد ترتَّب عىل هذه األسطورة إقناع الناس بالعناية باألوالد جميعاً يف مكان واحد، ليعرفوا 

ن امتزجت معادنهم مبعدن أدىن  املعادن التي يف نفوسهم، وأالَّ يشفقن عىل أوالدهم ممَّ

بل يجب أن يعطوه املقام املتَّفق مع جبلته، فيرتكوه إىل ما دونهم من الطبقات، ويف حال 

ة الحكام. ة وجب رفعهم إىل منصَّ ثبت امتزاج أوالد الطبقات األدىن مبعدن الذهب أو الفضَّ

ويف حال تساءلنا كام تساءل سقراط عن الحيلة التي سنقنع بها الناس بهذه األسطورة 

سة هنداوي، القاهرة، 2017، ص203. ]1]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ترجمة: حنا خباز، مؤسَّ

سة هنداوي، القاهرة، 2017، ص119. ]2]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ترجمة: حنا خباز، مؤسَّ
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فسنجد جواب أفالطون عىل لسان غلوكون »ال حيلة يف إقناع أبناء هذا الزمان، عىل أنَّني 

ة هذه األسطورة]1]« وهكذا  سأبتدع حيلة تقنع أبناءهم وأحفادهم وكلُّ األجيال التالية بصحَّ

مل  لو  حتى  ورضوريَّة  طبيعيَّة  أنَّها  عىل  األسطورة  بهذه  الثاين  الجيل  يؤمن  سوف  -بنظره- 

أنَّ  من  يقني  أبنائها عىل  املستقبل وجميع  يكون حرَّاس  أن  ثمَّ يضمن  تكن حقيقيَة، ومن 

الجمهوريَّة الكاملة ال يجب أن تتغيَّ أبداً.

يحقُّ  وال  القيادة،  تسلُّمهم  تجاه  ظلم  أو  تكلُّف  بأيِّ  الفالسفة  يشعر  أن  يجوز  ال  كام 

ترغمهم  ملربِّرات  امتالكه  أفالطون  يظنُّ  حيث  الدنيا،  عن  وينعكفوا  عنها  ميتنعوا  أن  لهم 

عىل قيادة اآلخرين وحراستهم »سوف نقول لهم يف الواقع: لقد أعددناكم ملصلحة الدولة 

وملصلحتكم لتكونوا من أهمِّ القواد وامللوك يف قفي النحل، وأعطيناكم تربية أكرث كامالً 

وأكرث إحاطة من تلك املُعطاة للفالسفة الغرباء، وجعلناكم أكرث كفاءة إلقامة تحالف بني 

الفلسفة والسياسة]2]«.

القدرة عىل رثاء  ة يف سبيل ذلك، مل ميلك أفالطون سوى  ه من عدَّ لكن، رغم ما أعدَّ

قائالً:  لسان سقراط  ث عىل  فيتحدَّ اقرتحها  التي  املثاليَّة  باملواصفات  دولة  قيام  نفسه يف 

»ليس من الهنَّات الهيِّنات يا صديقي البارع البحث يف هذه القضيَّة: أوَّالً ألن إبراز خطتنا 

ق، وهي أغوص ما طرقنا من األبحاث. ثانياً: إذا فرضنا إمكان  عىل حيِّز الفعل أمر ال يُصدَّ

تطبيقها إىل حدِّ التامم، فهناك عراقيل وريب يف كونها مستحبَّة، لذلك أحجم عن مسِّ هذا 

املوضوع حذراً من أن أظهر يا صديقي العزيز أين أطرق بحثاً خياليَّاً]3]«. لتنتهي كلُّ أوامره 

ونواهيه وحرمانه الستقالليَّة الفكر، وتجريد الفرد من نزعاته الطبيعيَّة وإخضاعه للدولة، إىل 

صورة من الحكم املطلق املمتنع عن التحقُّق واملرفوض من قبل جميع املواطنني. 

لذلك نجده يكتفي مبحاولة إثبات إمكان تنظيم دولة يف أقرب الحاالت التي صوَّرناها 

اً، عىل أنَّه إذا أمكننا أن نثبت إمكان تنظيم دولة يف  »ال تطلب مني تطبيق النظريَّة تطبيقاً تامَّ

أقرب الحاالت التي صوَّرناها، وجب عليك التسليم بأنَّا اكتشفنا إمكان تحقيق الخطَّة التي 

]1]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ص120.

سة العربيَّة للدراسات والنرش، بيوت، 1980، ص120. ]2]- غاستون مي، أفالطون، ترجمة: بشارة صارجي، املؤسَّ

سة هنداوي، القاهرة، 2017، ص160. ]3]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ترجمة: حنا خباز، مؤسَّ
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وصول  أهدافه  أهمَّ  ليجعل  فأكتفي]1]«.  أنا  ا  أمَّ بذلك؟  بالفوز  نكتفي  أفال  تبيانها،  سألتني 

ة،  الفالسفة إىل الحكم أو عىل األقلِّ االهتامم بتفلسف امللوك والحكام فلسفة صحيحة تامَّ

عىل أمل زوال تعاسة الدول وشقاء النوع اإلنسايْنّ.

2. املدينة اإلنسانيَّة: يرى أفالطون أنَّ من واجب الدولة تربية جميع املواطنني ليكونوا 

واعني سياسيَّاً وأعضاء يف املجتمع وفقاً للدستور الذي موضوعه الترشيع لتحقيق املثال 

األعىل للمدينة، حيث يُفرَتض أن توضع القوانني من أجل الصالح العام، وأن يعرف جميع 

املواطنني ملاذا وضعت هذه القوانني والغاية املرجوَّة من ورائها، وهكذا يؤدُّون واجباتهم 

بالنحو الذي يجب عليهم من دون اعرتاض من أجل سعادة الدولة، وهذا ال يعني ضامن 

املواطنني،  من  لطبقة  نادرة  سعادة  بضامن  إطالقاً  تعنى  ال  الرشيعة  »إن  األفراد،  سعادة 

ا باإلقناع أو باإلرغام،  ولكنها تدأب يف تحقيق السعادة يف املدينة كلِّها، يجمع املواطنني إمَّ

مها للجامعة، وإن كانت  وباقتيادهم إىل أن يتقاسموا الخدمات التي تستطيع كلُّ طبقة أن تقدِّ

تنكبُّ عىل تكوين مثل هؤالء املواطنني يف الدولة، فليس لرتكهم يتحوَّلون بنشاطهم حيث 

يروق لهم، بل لدفعهم إىل املساهمة يف تقوية رباط الدولة]2]«. 

التثقيف  التعليم، حيث تقوم وظيفة  العقيلِّ إىل أرستقراطيَّة  بالجانب  أدَّى اهتاممه  وقد 

املوسيقي والتدريبات البدنيَّة ونظام الطعام البسيط عىل التأكُّد من أنَّ الشباب سوف ينمون 

صبغة  نوا  يتلقَّ ألن  وجاهزين  بني  ومهذَّ ولطفاء  اء  أصحَّ أقوياء  عقالء  مواطنني  ويصبحون 

القانون يف كاملها. ورغم أنَّها تبدو حياة قاسية ومملَّة غي أنَّه -رأى- أن تربية من هذا املثال 

م ملثل هؤالء األفراد سلطة سياسيَّة مطلقة  سوف تصبح بالغة األهميَّة، فإذا كان عليك أن تقدِّ

فمن الضوريِّ أن يكرِّسوا لرخاء الدولة أنفسهم بال أنانيَّة. لقد آمن أفالطون بذلك كام آمن 

بأن الحياة النظريَّة ال العمليَّة هي ما يحتاجه الحكام، لذلك كان ال بدَّ لألفراد الذين يبدون 

وترقيتهم إىل من  النظام،  وتعليمهم  مواهبهم  وتنمية  تربيتهم  الدراسة من  رغبة جامحة يف 

طبقة الجنود إىل طبقة الحرَّاس.

ومن أبرز النتائج عىل الصعيد املدينِّ التي احتفظ أفالطون بها يف رسم صورة املدينة 

اإلنسانيَّة: شيوعيَّة النساء واألطفال يف طبقة الحكَّام، فبناء الجمهوريَّة يقوم عىل عدم وجود 

]1]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ص186.

سة العربيَّة للدراسات والنرش، بيوت، 1980، ص120. ]2]- غاستون مي، أفالطون، ترجمة: بشارة صارجي، املؤسَّ
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غرباء فمتى يلَق الشخص شخصاً أخر حسبه أخاً أو أختاً أو أباً أو ابناً أو ابنًة أو سلفاً أو خلفاً، 

ساءت  وإالَّ  والخدمة  واالحرتام  الطاعة  من  األبناء  واجبات  بكلِّ  لآلباء  »يقومون  ثمَّ  ومن 

وميتاز  والناس...  الدين  فعمله مترُّد عىل  ذلك  فعل  ومن  والناس  اآللهة  نظر  حالتهم يف 

مواطنونا باشرتاكهم جميعاً يف مصلحة يدعونها »يل« وإذ لهم هذه املصلحة يتَّصفون إىل 

حٍد بعيد باملرسَّة واألمل]1]«.

ويتَّفق مع ذلك عدم إمكانيّة متلك الحكَّام بيوتاً أو عقاراً أو شيئاً آخر بل يتناولون نفقاتهم 

أن  أرادوا  إذا  يستفضلون  وال  العام  آخر  يف  يحتاجون  ال  بحيث  عملهم  جزاء  األهايل  من 

وألنَّهم– الفاين،  بالذهب  اآللهة مبزجها  يدنِّسوا صناعة  ال  حقيقيني، حتى  يكونوا حكَّاماً 

اً صاروا مالكني وُزرَّاعاً عوض كونهم  باعتقاده- يف حال امتلكوا أرضني وبيوتاً وماالً خاصَّ

حكَّاماً، مامَّ يجرُّ عليهم الكره والبغضاء، فيكاد لهم ويكيدون، وينقيض الجانب األكرب من 

حياتهم يف النزاع متخوِّفني من العدوِّ الداخيلِّ أكرث من تخوُّفهم من العدوِّ الخارجي. وهو 

ما يؤذن بدمار الدولة ويعجِّل يف انهيارها.

مع ذلك، نجد أفالطون يف محاورته األخية »القوانني« يخفض كثياً يف مستوى تأمُّالته 

إليجاد مثل أولئك الحرَّاس أو »حكومة الفالسفة« »لن يكون األمر سهالً بالنسبة إىل إيجاد 

ومع  أنفسهم،  ضبَّاطنا  عىل  قيِّامً  لتجعله  واالستعالء  التفوُّق  من  القدر  ذلك  ميثِّل  ضابط 

ذلك يجب أن تبذل املحاولة من أجل اكتشاف مثل هؤالء املراجعني ذوي االستعداد فوق 

ديكتاتوريَّة  عىل  يعتمد  كان  بعدما  ما  نوعاً  دميقراطيَّة  أكرث  االختيار  ويصبح  اإلنساين]2]«. 

كلُّ  »يقوم  معيَّنني  أشخاص  من  للتالميذ  املستمرَّة  واملراقبة  االمتحانات  واجتياز  التعليم 

-وذلك  الوجوه  من جميع  األحسن  أنَّه  يحكم  من خمسني  أقلَّ  ليس  بتقديم رجل  مواطن 

من  متساٍو  عدد غي  ذات  فقط  أسامء  ثالثة  تبقى  التصويت حتى  ويُعاد  باستثناء شخصه- 

األصوات،...]3]«.

سة هنداوي، القاهرة، 2017، ص175. ]1]- أفالطون، جمهوريَّة أفالطون، ترجمة: حنا خباز، مؤسَّ

ة للكتاب، مرص، 1986، ص532. ]2]- أفالطون، القوانني ألفالطون، ترجمة: محمد حسن ظاظا، مطابع الهيئة املرصيَّة العامَّ

]3]- املصدر نفسه، ص533.
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خاتمة
إنَّ أكرث ما يغلِّف فلسفة أفالطون فيام يتعلَّق بالرتبية والتعليم خيبة األمل التي ال ترافق 

دة للشخصيَّة اإلنسانيَّة، وعدم مراعاتها  القارئ فحسب، ومرجعها إىل إهامل الجوانب املتعدِّ

للفروق الفرديَّة، من خالل اآلليَّة الصارمة للتقيُّد الدرايسِّ من ناحية املوادِّ واألدوات، ومن 

دة، وفق ما عرضناه يف معظم  ناحية التالميذ املجربين عىل التعلُّم وفق خطوات وأعامر محدَّ

أجزاء بحثنا، معتقداً بذلك أنَّ األمور االجتامعيَّة واالقتصاديَّة بسيطة بحيث ميكن إخضاعها 

التي  باملواصفات  دولة  قيام  صعوبة  يريث  عندما  نفسه  أفالطون  أمل  خيبة  ا  وإنَّ للقانون. 

يقرتحها، وهو ما وجدناه يف أكرث من موضع.

ونستخلص من ذلك الرشخ الواضح يف فلسفته الرتبويَّة بني النظريَّة والتطبيق، وهو ما أثَّر 

الحقاً عىل تصنيفه الطبقيِّ للمجتمع بالتمييز بني الدراسة العمليَّة والدراسة النظريَّة، وإعالنه 

كالصناعة  للدولة  العمليَّة  بالجوانب  ني  املختصِّ التالمذة  العقيلِّ عىل  التأمُّل  تالمذة  تفوُّق 

والزراعة وغيها.
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