جمهورية أفالطون
مغالطة في
ّ

ّ
الواقعية
التأسيس النظري ضد النت�اجئ

[*]

ديفيد ساكس

[[[

يشع ـ ويهدف ـ إىل تأسيسه.
تتف َّيأ هذه الورقة الربهان بأنّ استنتاجات أفالطون ال عالقة لها مبا ْ
وهذه املغالطة التي يضعها الباحث الربيطاين «ديفيد ساكس» يف إطار إشكال ّية الالّعالقة تد ّمر
جة الرئيس ّية لكتاب الجمهور ّية التي هي نتيجة لعدم وجود صلة بني مفهومني للعدالة
برأيه الح ّ
بي كيف إنّ أفالطون كان ينظر باستمرار إىل دفاعه عن
عند الحكيم اليوناين .كام يحاول أن يُ ّ
يتم من منظور تأثريات العدالة فقط .ثم يدقّق باملغالطة بالتفصيل .ويحاول
العدالة عىل أنّه دفا ٌع ّ
اإلجابة بإيجا ٍز عن السبب الذي دفع أفالطون إىل ذلك النحو.

املحرر

مييل الكتّاب الحديثون يف كتاباتهم عن كتاب «الجمهورية» ألفالطون إىل االمتناع عن املناقشة
جة الرئيس ّية لهذا العمل .يف العقود املاضية،
جة حول العدالة والسعادة ،وهي الح ّ
التفصيل ّية للح ّ
كانت هناك تقييامتٌ قليل ٌة الستنتاجات أفالطون حول عالقة العدالة والسعادة ،أي أ ّن الرجال
بؤسا.
العادلني أكرث سعاد ًة من الرجال الظاملني ،وأنّه كلّام كان الرجل أكرث ً
ظلم ،كلّام كان أكرث ً
ومن ال ّنادر أيضً ا حتى اليوم املحاوالت للتحقّق بشكلٍ
توصل بها أفالطون
جة التي ّ
ٍّ
نقدي من الح ّ
إىل تلك االستنتاجات.
*ـ ديفيد ساكس ـ أستاذ الفلسفة يف جامعة هوبكرث ـ اململكة املتّحدة.
ـ العنوان األصيل للمقالة.A Fallacyin in plato Republic :
ـ املصدر ،The Philosophical Review، Vol. 72 :العدد ( 2نيسان  ،)1963ص.158-141
ـ عنوان  URLثابت.http://www.jstor.org/stable/2183101 :
ـ ترجمة :فؤاد حيدر أحمد.
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مفهوما العدالة
مثل الحوارات األخرى التي سميت «تشكيك ّية» ( )aporeticأو «حوارات التفنيد» (dialogues
 ،)of refutationتنتهي الجمهوريّة يف الكتاب األ ّول بإقرار «سقراط» ( )Socratesبالجهل؛ حيث
جعله أفالطون يقول وألنّه ال يعرف ما هي العدالة ،فهو ال يستطيع أن يعرف ما إذا كانت هي فضيلة،
وما إذا كان صاحبها سعي ًدا أم ال .من املحتمل أن ترتك كلامت «سقراط» ( )Socratesاألخرية يف
الكتاب األ ّول انطبا ًعا ـ كام الحظ «ريتشارد روبنسون» ( )Robinson Richardعن الحوارات
أي نو ٍع حول أم ٍر مجهو ٍل
األ ّول ّية ككل ـ أ ّن «سقراط» ( )Socratesيعتقد أنّه ال توجد حقيقة من ّ
نس ّميه فرضيًّا ( )xميكن معرفتها قبل أن نعرف ماهيّة ( .)xومع أ ّن «سقراط» ( )Socratesكام يالحظ
أي حدود ألولويّة اإلجابة عىل
روبنسون مل يقل هذا مطلقًا يف الواقع ،فإنّه أيضً ا ال يضع أب ًدا ّ
أسئلة النموذج «ما هو ()x؟» ونتيجة لذلك ،هناك مشكلة عا ّمة يف محاورات التفنيد؛ هل تتض ّمن
ٍ
تأكيدات مع ّينة لعقيدة جاء بها أفالطون؟ وهكذا ،ففي الكتاب األ ّول من الجمهوريّة ،يديل «سقراط»
ٍ
بترصيحات مختلف ٍة حول العدالة .هل قصد باعرتافه الرصيح بجهله أن يشكِّك بهم
()Socrates

جمي ًعا؟ من املؤكّد أنّه ال ّ
شك يف أ ّن هناك ا ّدعا ًء ضمنيًّا مرا ًرا وتكرا ًرا ،وهو ا ّدعاء اعتُرب أم ًرا مفروغًا
منه يف الكتب اللَّ حقة من كتاب الجمهوريّة ،وهو موجود بفرض ّية مسبقة يف الهيكل ّية العا ّمة لكتاب
الجمهورية :أعني ما إذا كان ينبغي للمرء أن يعيش حيا ًة عادل ًة أو غري عادل ٍة يت ّم تقريره من خالل
جة الرئيسيّة لكتاب الجمهورية ،ال غنى عن
متييز ّ
أي حياة هي أكرث سعادة .ولكن من أجل تقييم الح ّ
إدراك أ ّن هذا اال ّدعاء ال ميكن فهمه بالطريقة نفسها طوال الوقت؛ ال ميكن ذلك بسبب مفهومي
العدالة يف كتاب الجمهورية .سأطلق عىل األ ّول اسم «املفهوم املبتذل للعدالة» ،أ ّما الثاين فأطلق
عليه اسم «املفهوم األفالطوين».

ً
ّأول :املفهوم املبت�ذل للعدالة

رش بعد العرض األ ّول لـ«املفهوم
قبل نهاية الكتاب ال ّرابع من كتاب الجمهوريّة ،وعىل نح ٍو مبا ٍ
نص مه ّم ملا أس ّميه «املفهوم املبتذل للعدالة» .يقول «سقراط»
األفالطوين للعدالة» ،يوجد ّ
( )Socratesمتح ّدث ًا إىل «جلوكن» « :Glauconميكننا .....تأكيد قناعتنا ...متا ًما ...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 تتص ّور
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رصف بهذه الطريقة أكرث من رجا ٍل من نوع مختلف؟»
سيعتقد بأ ّن هذا الرجل سيكون ميّ ً
ال للت ّ
الجواب« :ما من أحد سيفعل ذلك» .ألن يكون بعي ًدا عن انتهاك املق ّدسات والرسقة وخيانة ال ّرفاق
بأي شكلٍ
يف الحياة
ّ
الخاصة أو الحياة العامة للدولة؟ ..وأضيف إىل ذلك ،أنّه لن يكون غري مؤمن ّ
من األشكال سواء يف حفظ أداء قسمه أو يف عقود أخرى ....مثل الزنا ،أو إهامل الوالدين ،أو يف
بأي شخص أكرث من هكذا الرجل ...وليس
حفظ قسمه يف الخدمة الواجبة لآللهة والتي تتعلق ّ
كل املبادئ يف داخله تقوم بعملها يف مسألة التحكم تجاه الخارج وتلقي
سبب ذلك يف الحقيقة أ ّن ّ
التحكّم من الخارج...
وكام يقول أفالطون يف هذا املقطع ،فإ ّن املعايري املبتذلة للعدالة تتمثّل يف عدم اقرتاف أفعال
من أنواع مع ّينة؛ وبالطبع ،فإ ّن الظّلم ،حسب املفهوم املبتذل ،يتمثّل يف القيام مبثل هذه األعامل.
أي شخص آخر ليك
ً
أقل
يُظهر املقطع أ ّن أفالطون يفرتض أ ّن ال ّرجل العادل هو ّ
احتامل من ّ
يرتكب أعامل االختالس ،أو الرسقة ،أو الخيانة ،أو انتهاك املق ّدسات ،أو عدم الوفاء باليمني أو
العقود ،أو ارتكاب الزنا ،أو إهامل والديه أو اإلعراض عن الخدمة التي يدين بها لآللهة .يعتقد
أفالطون أ ّن سلوك رجله العادل ،بعي ًدا أكرث من كونه عىل خالف مع املفهوم املبتذل للعدالة،
يجسد ذلك.
سوف ّ

تت ّم مشاركة املفهوم املبتذل يف بداية الجمهورية منجانب محاوري «سقراط» ( :)Socratesمثل:
«سيفالوس» (« ،)Cephalusبوليامركوس» (« ،)Polemarchusثراسيامكوس» (،)Thrasymachus
«جلوكون» ( ،)Glauconو «أدميانتوس» ( .)Adeimantusوبالطبع فإ ّن هذا ال يعني أ ّن املفهوم
رصف وفقًا لها.
املبتذل يستنفد مفاهيم العدالة التي يؤمنون بها ،أو أنّهم جمي ًعا يؤمنون بالت ّ

يصف «ثراسيامكوس» ( ،)Thrasymachusيف  ،344a 3-b 5الظلم املحقّق (يف أبشع مستوياته)
الش مثل :رسقة معبد ،والخطف،
وتش ّدد قامئته ألنواع الظّلم عىل األنواع الجسيمة من الفسق وفعل ّ
والنصب ،وما إىل ذلك ( .)8-see 348d 5من وجهة نظر «ثراسيامكوس» ( ،)Thrasymachusفإ ّن
رضوري ليك يكون اإلنسان
ارتكاب مثل هذه األعامل يعني ارتكاب الظلم؛ وإ ّن عدم ارتكابها أم ٌر
ٌّ
جة ال غري،
عادلً  .وباملثل ،عندما يأيت «جلوكون» ( )Glauconعىل متجيد الظلم ،من أجل الح ّ
قصة َسل ََف «جيجيز» ( ،)Gygesوهو الرجل الذي أغوى زوجة ملكه،
يجد من املناسب أن يروي ّ
وقتل امللك ،واغتصب اململكة؛ ث ّم ا ّدعى «جلوكون» ( )Glauconأنّه ما من أحد من أسالف
«جيجيز» ( )Gygesممن متتّعوا بحصان ٍة من العقاب كان «سيثابر عىل العدل ويتح ّمل أن مينع يديه
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السوق ويدخل البيوت،
عن ممتلكات اآلخرين ّ
ميسها[ ..لك ّنه] كان سيأخذ ما يشاء حتى من ّ
وأل ّ
أي كان كيفام شاء» ( )36ob 5- 360c 2هنا ،مرة
ويزين مع من يشاء ويذبح ،ويتح ّرر من أغالل ٍّ
ظلم .يجب التأكيد
أخرى ،قامئة أفعال منصوص عليها عىل أنّها غري متوافق ٍة مع العدالة وتتض ّمن ً
عىل أ ّن أمثلة األعامل الظاملة كان قد ق ّدمها محاورو «سقراط» ( )Socratesبطريق ٍة تُظهر بوضوح
أي منها هو إحقاق للعدالة.
أي منها إنّ ا هو ظلم ،وأ ّن عدم ارتكاب ّ
أنّهم يدركون بأ ّن ارتكاب ٍّ

ً
ثاني�ا :املفهوم األفالطوين للعدالة

َب «جلوكون» ( )Glauconو«أدميانتوس» ( )Adeimantusيف بداية
عىل ال ّرغم من أ ّن ُ
خط َ
إل أ ّن عنارص املفهوم األفالطوين تبدو بارز ًة أيضً ا
تعب عن املفهوم املبتذل للعدالةّ ،
الكتاب الثاين ّ
فيها .وغال ًبا ما أدرك املعلّقون أ ّن الخطب رضوريّة لفهم كيف ّية تص ّور أفالطون للعدالة ،وإلدراك ما
يحاول تأسيسه بشأنها.
قبل خطابه ،يسأل «جلوكون» (« )Glauconسقراط» ( )Socratesلو أنّه يرغب حقًا يف إقناعهم
أي وجه أن يكون املرء عادالً من أن يكون غري عاد ٍل .يتم بعد ذلك إخفاء
بأنّه من األفضل عىل ّ

كل وجه» من خالل تصنيف «جلوكون» ( )Glauconألنواع الخري ومناقشته هو وسقراط
عبارة «يف ّ
لها .لقد بدا التصنيف كالتايل تقري ًبا :أعامل خريٍ تُق ّدر من أجل ق ْدرها بذاتها ،وأعامل خري تُق ّدر
من أجلها بح ّد ذاتها إضافة للفائدة منها ،وأعامل خري تُق ّدر فقط لتأثرياتها .ال ّنوع الثاين من أعامل
أي وجه ،ويقول «سقراط» ( )Socratesإنّه يف حال أ ّن اإلنسان يريد أن يكون
الخري هو األفضل عىل ّ
سعي ًدا ،فعليه بالتايل أن ينظر إىل العدالة؛ وهذا يعني أن يق ّدرها من أجل قيمتها بح ّد ذاتها ومن أجل
آثارها ونتائجها.
إ ّن استخدام «أفالطون» ( )Platoللتعبريات التي ترجمتها تقليديًّا عىل أنّها تعبريات «تُق ّدر من
جدل؛ أ ّما الصعوبة التي
ً
جة الرئيس ّية األمر الذي أثار
حي الق ّراء بشأن الح ّ
أجل قيمتها بح ّد ذاتها» ّ
تأت ّت عن ذلك فهي ما ييل :من ناحية ،يقول «سقراط» ( )Socratesلـ «جلوكون» ( )Glauconأ ّن
العدالة يجب أن ت ُق ّدر لقيمتها بح ِّد ذاتها كام يجب أن تُقدر لنتائجها؛ وش ّدد «جلوكون» ()Glaucon
و«أدميانتوس» ( )Adeimantusيف خطاباتهام عىل أنّهام يريدان من «سقراط» ( )Socratesأن يثني
عىل العدل يف ح ّد ذاته ()cf. 367c 5-d 5 ;2-363a 1 ;2-358d 1؛ ومن ناحي ٍة أخرى ،ففي عموم
كتاب «الجمهورية» ( ،The (Republicيحرص «سقراط» ( )Socratesنفسه يف محاولة إلظهار أن
عادل ينتهي بسعاد ٍة ومتع ٍة لصالح املرء العادل؛ أي أنّه ميتدح العدالة فقط ملا ي ّدعي
ً
كون املرء
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جهت التهمة بأن أفالطون ـ يف بداية الكتاب الثاين ـ أخطأ يف
أنّها بسبب آثارها .وعليه فقد و ّ
فهم امله ّمة التي حاول بعد ذلك تحقيقها؛ أي تلك التي َو َع َد فيها بإثبات أ ّن العدالة ج ّيدة لذاتها
جه إىل األمور التي افرتض أنّها تتعلّق فقط بآثارها.
وآلثارها ،لك ّنه ما لبث أن تو ّ

محية للق ّراء املعارصين؛
من املحتمل بالفعل أن تكون التعبريات التي يستخدمها أفالطون
ّ
حص السياقات التي تستعمل فيها ميكن أن يساعد يف إزالة تلك الحرية .عند وصف ال ّنوع
لكن تف ّ
األول من األنواع الثالثة ألعامل الخري ،يسأل «جلوكون» (« ،)Glauconأال توجد بعض األشياء
التي يجب أن نرغب بتملّكها ،ليس لنتائجها ولكن فقط من أجلها بح ّد ذاتها ،مثل امللذّات غري
الضّ ا ّرة وامل ُتع التي ليس لها نتيجة أخرى تتجاوز الرضا يف حينه؟» الجملة املقتبسة للتو هي
ترجمة «كورنفورد» ( )Cornfordالح ّرة للغاية لألسطر اإلشكال ّية ()8-357b 4؛ إ ّن الرتجمة لها ميزة،
باملقارنة مع الرتجامت األخرى ،يف اإليحاء بق ّوة بأ ّن ( )ac riovaتشري إىل األنشطة أو األشياء التي
تنتج املتعة ،وليس املتعة املنتجة .ينبغي أن توحي الجملة التي تبدأ بعبارة «ليس لها نتيجة أخرى»

إىل أ ّن عبارة «لذاتها» ال يتم مقارنتها بعبارة «من أجل (كل و) أي تأثريات من أي كان» ،وبدالً من
ذلك ،أن متيي ًزا بني التأثريات هو ضمني .ويوحي هذا أيضً ا من خالل ذكر املتعة (xadPEWV
 ،)ExovTa 357b 8والتي من الطبيعي أن يعتربها املرء أث ًرا ونتيجة؛ يف الواقع ،إذا كان األثر الوحيد
الخية يف تصنيف
ليشء ما هو امللذّة أو املتعة ،فسيبدو أنّه مثال عىل ال ّنوع األ ّول من األعامل
ّ
«جلوكون» (.)Glaucon
عندما يُ ْسأل «سقراط» ( )Socratesعن املكان الذي يضع فيه العدالة يف التصنيف ،يجيب« ،يف
أفضل فئة ...بني تلك التصنيفات اللوايت سيك ّن مباركات ،ال ب ّد أن يكونوا ممن يحبّوا من أجل
كال األمرين من أجلهم بح ِّد ذاتهم ومن أجل نتائجهم» .م ّرة أخرى ،قد يتساءل القارئ املعارص:
كيف يتص ّور «سقراط» ( )Socratesعالقة العدالة ،التي يضعها بني ال ّنوع الثاين من األعامل الخرية،
بالربكة أو السعادة؟ مالحظة «سقراط» ( )Socratesصعبة ،لكن تعليق «جلوكون» ()Glaucon
عليها مفيد؛ حيث يقول« :هذا ليس رأي معظم الناس ....إنهم يضعونها يف الفئة املزعجة لألعامل
الخرية ،التي يجب السعي وراءها من أجل الجزاء واملكانة العالية أمام الرأي العام التي تجلبها،
ولك ّنها تكون بح ّد ذاتها أعاملً مزعجة ويجب تجنبها» .كلامت جلوكون واضحة .وهو يقول ـ
بحسب الكثريين ـ إ ّن العدالة بح ّد ذاتها ،وألنّها قاسية أو مؤملة ،فإنّه ينبغي تج ّنبها .فمشاكلها
وخطورتها تدخل إذن تحت عنوان «بذاته» .بالقياس ،ميكن وضع الربكة أو السعادة التي يعتقد
عادل ينتجها تحت العنوان نفسه .وقال «سمبليسيرت» :إ ّن
ً
«سقراط» ( )Socratesأن كون املرء
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الحاجة إىل التمييز بني نوع التأثري املقصود بعبارات «بحد ذاتها» و«لذاتها» ،وبني تلك املقصودة
بـ «التأثريات» أو «النتائج» هي أمر واضح.
يتّضح التمييز بني التأثريات من خالل املطالب املتك ّررة واملتشابهة تقريبًا من «سقراط»
( )Socratesوالواردة يف خطابات «جلوكون» ( )Glauconو «أدميانتوس» ( .)Adeimantusفإ ّن
طلب «جلوكون» ( )Glauconيف  7-358b 4هو منوذجي (انظر367e I-5 ;5-367b 3 ;9-366e 5
أيضً ا  )367a I-8; 367c5-d 5يطلب أن يُقال للسلطات ( )-vactEtSأ ّن العدل والظلم ،كونهام
حارضين يف ال ّروح ،ميارسان بأنفسهام ،ويرتكان جانبًا مكافآت وآثار كليهام .من هذه املقاطع
ميكن أن نرى أ ّن أفالطون تص ّور العدالة عىل أنّها خري يف ح ّد ذاتها ،خري يف ح ّد ذاتها ،من حيث
رش يف ح ّد
التأثري الذي افرتض أنّها متارسه يف روح صاحبها .وبالطريقة نفسها كان يعتقد أ ّن الظّلم ٌّ
ذاته( .قد تتم إعادة صياغة التعبريات التي ت ُرجمت حرف ًيا بواسطة «لذاتها» و «بح ّد ذاتها» بطريق ٍة
أقل إرباكًا للق ّراء الحاليني من خالل املواضع «من تلقاء نفسها» و «مبفردها») .بالنسبة ألفالطون،
ّ
الش يف ح ّد ذاته ـ وال سيام
ال يوجد يشء آخر كانت آثار العدالة والظلم
ً
أساسا لوصفهام بالخري أو ّ ّ
تلك اآلثار بسبب معرفة أو رأي اآلخرين يف عدالة الفرد أو ظلمه.
للسلع معقّد للغاية :أ ّو ًل ،العنارص التي هي بذاتها (أو
إذًا ،فإ ّن تصنيف «جلوكون» (ّ )Glaucon
ألي يشء آخر؛ ثان ًيا ،تلك التي تنتج بح ّد ذاتها الخري ولها تأثريات ج ّيدة
مبفردها) منتجة للخري ال ّ
إضاف ّية باالقرتان مع أشياء أخرى؛ ثالثًا ،تلك التي لها يف ح ّد ذاتها آثار س ّيئة ولكن لها أيضً ا تأثريات
ج ّيدة تفوقها.

يف بوعده
أفالطون لم ِ
شامل وال دقيقًا ،ولكن إذا كانت روايتي للعبارات املزعجة التي
ً
من الواضح أ ّن التصنيف ليس
تحدث فيه ويف خطابات «جلوكون» ( )Glauconو «أدميانتوس» ( )Adeimantusصحيحة ،فإ ّن
حا عىل تهمة بأنّه سبق ووعد أن يتع ّهد بالقيام مبا مل يحاوله أب ًدا.
أفالطون ليس منفت ً

إ ّن فكرة أفالطون عن تأثريات قوى العدالة والظلم يف أرواح البرش هي أساسيّة للمفهوم
األفالطوين للعدالة (انظر  .)5-6ff.; 367b 2-366e 5عندما يشتيك «أدميانتوس» ()Adeimantus
من أ ّن أح ًدا مل يذكر بشكل ٍ
ٍكاف كيف إ ّن العدل والظلم ،بسبب ق ّوتهام ،يُشكّالن عىل التوايل
رش يف ال ّروح ،فإنّه يتوقّع األطروحات التي سيرشحها «سقراط» ( )Socratesيف
أعظم خري وأكرب ّ
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عب
الكتب (الرابع والثامن والتاسع) .يعترب خطاب «أدميانتوس» ()Adeimantus
ً
مهم؛ ألنّه يُ ّ
بشكلٍ متك ّرر عن هدف أفالطون املتمثِّل يف تحديد سلطات العدالة والظلم كقوى متارس فقط
من خالل وجودها أو وجودها يف ال ّروح (انظر ( 9-366e 5يف هذا الصدد ،ميكن أن تكون كلمة
ح باليوناين بـ«السلطة»؛ ألنّه إذا ت ّم تص ّورها
«السلطة» مضلّلة بالرغم من أنّها ت ُرتجم بشكلٍ صحي ٍ
ّ
وفقًا لنموذج االستخدامات األخرى لـ «السلطة» فلن يُعتقد أنّها ق ّوة يجب أن تُ ارس .لكن ما
حتم من خالل
يطلب «أدميانتوس» ( )Adeimantusأن يت ّم إظهاره هو الخري الذي تقيمه العدالة ً
مج ّرد وجودها يف ال ّروح .ومثله أيضً ا ،سوف يثبت أ ّن الظلم هو رش ال مف ّر منه لل ّنفس التي يوجد
فيها .وهذه ،بالطبع ،هي املطالب التي يحاول «سقراط» ( )Socratesتلبيتها يف الكتب الثالثة
(الرابع والثامن والتاسع).
إ ّن أكرث األدلّة املألوفة عىل أ ّن أفالطون عازم عىل وصف العدالة والظلم بأنّهام أشياء ال ميكن
والش هو ،بالطبع ،وارد يف التشبيهات الشهرية للكتاب الرابع ،حيث تُقارن
إال أن ت ُنشئ الخري
ّّ

وكل (الفضيلة) أو فضيلة
الروح العادلة بالجسد السليم ،أ ّما الظاملة فتُقارن باألجساد املريضةّ ،
الصحة والجامل والحالة الج ّيدة ،أ ّما نقيضها ،أي (الخسة الوضيعة) ،فيطلق
رب نو ًعا من ّ
ال ّروح ،فتعت ُ
عليها مرض الروح والقبح والضعف (انظر إىل  444c-eعىل وجه التقريب).

خي ًة
حتى لو نجح «سقراط» ( )Socratesيف إثبات أ ّن العدالة بح ّد ذاتها ال ُيكن ّ
إل أن تكون ّ
رش ،فإنّه ال يزال غري قاد ٍر عىل مواجهة تح ّدي «جلوكون» ()Glaucon
لروح صاحبها ،وأ ّن الظّلم ّ
بي أ ّن العدل هو أعظم خري لل ّنفس ،وأ ّن
و«أدميانتوس» ()Adeimantus؛ ألنّهام يطلبان منه أن يُ ّ
رشها املستطري .عالوة عىل ذلك ،فإ ّن إظهار هذا لن يكون كافيًا إال إذا أظهر «سقراط»
الظّلم هو ُّ
ٍ
شخص روحه
أي
( )Socratesأ ّن حياة الرجل الذي تتمتّع روحه بالعدالة هي أكرث سعاد ًة من حياة ّ
غري عادلة .هذا األمر األخري مطلوب من «سقراط» ( )Socratesعندما يطلب منه «جلوكون»
( )Glauconمقارنة حيوات مع ّينة من حيث السعادة .يتص ّور «جلوكون» ( )Glauconحياة رجل
كل يشء ما عدا العدالة ...وعىل الرغم من عدم قيامه بالظلم ،ال ب ّد أن يتمتّع
عادل «خالية من ّ
بسمعة الظّلم األكرب ...دعه يستم ّر يف مساره غري القابل للتغيري حتى عند املوت ...ال ّرجل العادل
ريا،
سيكون عليه أن يتح ّمل الجلد ،والتعذيب ،والسالسل ،وإقحام قضبان الحديد يف عينيه ،وأخ ً
كل ذروة من املعاناة ،سيتم [طعنه] .من ناحي ٍة أخرى ،يتمتّع الرجل الظامل الذي
بعد وصوله إىل ّ
ص ّوره «جلوكون» ( )Glauconمبكانة «السلطة يف املدينة ،وزوجة من أي عائلة يختارها ،وتزويج
كل هذه املعامالت يستفيد ويكسب
والشاكات مع من يشاء ،ويف ّ
أوالده ملن يشاء ،واملعامالت
ّ
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لنفسه» ،وما إىل ذلك ،مبا فيه من توقّعٍ فوق املعقول لرىض إلهي .يجب عىل «سقراط» ()Socrates
سيظل يعيش حيا ًة أكرث سعاد ًة من
ّ
أن يثبت أ ّن ال ّرجل العادل الذي وصفه «جلوكون» ()Glaucon
أي شخص ظامل ،ولذا عىل املرء أن يختار الحياة العادلة .مرة أخرى ،إذا كان «سقراط» ()Socrates
ّ
قاد ًرا عىل إظهار أ ّن ال ّرجل الظامل الذي يستمتع بالوجود الذي يص ّوره «جلوكون» ( )Glauconهو
أي حياة غري عادلة .وكام الحظ
أي إنسان عادل ،فسيكون ذلك كافيًا الختياره رفض ّ
بؤسا من ّ
أكرث ً
«بريتشارد» ( ،)Prichardفإ ّن «من املؤكّد أن أفالطون مل يقلّل من شأن مه ّمته .يف الواقع ،عند قراءة
توصل إىل التفكري يف أنّه يستطيع تنفيذها».
بيانه عنها ،نتساءل كيف ّ
بعض األسئلة تطرح نفسها هنا .بافرتاض أ ّن القارئ عىل دراي ٍة بتوصيف أفالطون للعدالة عىل
معي ألجزاء ال ّروح .وهنا سوف أناقش هذه األسئلة بإيجاز شديد :هل كان بإمكان
أنّها
ترتيب ّ
ٌ
أفالطون أن يظ ّن أنّه من املمكن أن يعيش اإلنسان حيا ًة ليست عادل ًة وال هي ظاملة؟ يف الكتابني
ربا كان يعتقد أ ّن بعض
الثامن والتاسع هو يص ّنف أنواع األرواح حسب درجات الظلم فيهاّ .

ال ّنفوس تفتقر إىل (العدل) كام تفتقر إىل (الظلم) عىل ح ٍّد سواء .فيام يتعلق باملفهوم األفالطوين
للعدالة ،يجب أن تكون اإلجابة «ال»؛ أل ّن أفالطون ُملْ َزم أ ّولً  ،فيام يتعلّق بالعديد من األفعال
التي قد ال يُشارك فيها أحد غري الفاعل ،بأ ّن تلك األفعال تت ّم إ ّما بشكلٍ عاد ٍل أو غري عادل؛ ألنّهم
املؤسساتيّة أي دستور الدولة أو نظام الحكم ألجزاء ال ّروح .ثانيًا
أيضً ا يستطيعون تغيري ال ّنظم
ّ
وبشكلٍ حاسم ،حتى لو كان بإمكان املرء تج ّنب جميع اإلجراءات التي ـ وفقًا لوجهة نظر أفالطون
الشاملة ـ تكون عادلة أو غري عادلة ،ولكن أجزاء ال ّروح ستُنظّم بطريق ٍة أو بأخرى؛ ما يعني أنّه إ ّما
العدالة أو الظلم يكون موجو ًدا( .راجع.)449a I-5

ميكن طرح سؤال آخر ،غال ًبا ما تط ّرق إليه «إتش دبليو يب جوزيف» (Horace William
 )Brindley Josephيف مجموعة «مقاالت يف الفلسفة القدمية والحديثة» (Essays in Ancient
 ،)and Modern Philosophyعىل النحو التايل :قلّة من األشخاص ،إن وجدوا ،إ ّما منصفون متا ًما
أقل سعاد ًة
كل هذه الحيوات الواقعة بالوسط ّ
أو ظاملون متا ًما؛ هل يحاول أفالطون حقًا أن يؤكّد أ ّن ّ
أي إنسان عادل بشكلٍ تام؟ نظ ًرا أل ّن «سقراط» ( )Socratesيوافق عىل أ ّن هناك مجموعة
من حياة ّ
عم إذا
السؤال عن طريق التّساؤل ّ
متن ّوعة من األشياء الج ّيدة إىل جانب العدالة ،ميكن طرح هذا ّ
السلع بخالف العدالة ـ ولك ّنها تنطوي
كان أفالطون يعتقد حقًّا أ ّن الحياة التي تتض ّمن وفر ًة من ّ
أقل سعاد ًة من ،عىل سبيل املثال ،وجود الرجل املحارص مع
عىل بعض الظلم ـ يجب أن تكون ّ
أي شخص ُمطّلع عىل كتاب»الجمهورية» أنّه يجب
أنّه عادل كام يراه «جلوكن»  .Glauconسيعرف ّ
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اإلجابة عىل هذا السؤال باإليجاب .يجب أن نالحظ أ ّن نظرة أفالطون يف هذه املسألة ت ّم تطويرها
شكل
ً
من حيث مفهومه للعدالة .وهكذا ،ففي الكتاب الرابع ،يذكر «سقراط» ( )Socratesأ ّن هناك
واح ًدا من (الفضيلة) ،أو االمتياز ،للنفس ولكن هناك أشكال غري محدودة من (الدناءة) ،أو النقيصة
خاصا؛ إنّها العيوب املسؤولة
تستحق مالحظ ًة
(راجع 445c 5- d i؛ أيضً ا  ،)449a I -5أربعة منها
ّ
ً
يحتل
ّ
عن األنظمة السياسيّة اإلقطاعيّة ،والدكتاتوريّة ،والدميقراطيّة ،واالستبداديّة للروح ،والتي
ال ّنقاش الشهري حولها الكتابني الثامن والتاسع .هناك ،يف الوقت الذي يجادل أفالطون بأ ّن الرجل
أي إنسان تفتقر إليها روحه ،يحاول أفالطون
الذي متتلك روحه (فضيلتها) هو أكرث سعاد ًة من ّ
األقل وأيّها يُنتج البؤس األعظم .من
ّ
أي من األشكال األربعة من (الدناءة) يُنتج التعاسة
تحديد ٍّ
الواضح أ ّن ما يحاول أفالطون تأسيسه ،ولكن م ّرة أخرى من حيث مفهومه الخاص للعدالة وماهيّتها
وأي روح تتم ّيز بدرج ٍة ما من الظّلم ،هي أدىن من حيث
أي حياة تقع يف املنطقة الوسط ّيةّ ،
ـ هو أ ّن ّ
خية أخرى قد تشمل الحياة التي
السعادة من حياة العادل بشكلٍ كامل ،عىل الرغم من ّ
أي أشياء ّ
تقع يف املنطقة الوسط ّية؛ وأ ّن املدى الذي تكون فيه الروح غري عادلة «يوازيها» بؤس اإلنسان
صاحب تلك الروح( .راجع .)576b-e; 580a-c
للتلخيص حتى اآلن :لقد بدأت مبالحظة مألوفة مفادها أ ّن أفالطون رأى أ ّن االختيار بني
الحياة العادلة والحياة غري العادلة سيتم تحديده من خالل تحديد أيّهام أكرث سعادةً .ثم زعمت
أ ّن موقف أفالطون هذا معقّد بسبب وجود مفهومني للعدالة يف الجمهورية؛ حيث يحتفظ سقراط
يعب «جلوكن»
مبفهوم أفالطوين مم ّيز و«ثراسيامكوس» ( )Thrasymachusمفهوم مبتذل ،بينام ّ
( )Glauconو«أدميانتوس» ( )Adeimantusعن كليهام .بعد توضيح املفهوم املبتذل ،ناقشت
بعض جوانب املفهوم األفالطوين .يف نقايش حول هذا األخري ،حاولت توضيح ما كان
رص «جلوكن» ( )Glauconو«أدميانتوس»
املقصود عندما أكّد «سقراط» ( )Socratesوعندما أ ّ
رش
( )Adeimantusعىل أن يثبت ـ أ ّن العدالة ج ّيدة بح ّد ذاتها أو خري بح ّد ذاتها ،وأ ّن الظّلم ّ
بح ّد ذاته .وناقشت بأ ّن أفالطون وصف العدالة والظلم بهذه الطرق؛ ألنّه اعتقد أنّهام هام ـ أو
بذاتهام ـ يؤث ّران بالخري األعظم
وبالش األعظم للروح؛ يعتقد أفالطون أ ّن هذا يرجع إىل القوى
ّّ
حتم عىل النفوس التي هم موجدون فيها .لقد زعمت أيضً ا أنّه ،من وجهة نظر
التي ميارسونها
ً
أفالطون ،يجب أن توجد إ ّما العدالة أو الظلم إما واحد أو اآلخر ولكن ليس كالهام يف كل روح،

وأن الرجل الذي توجد العدالة يف روحه سيكون أكرث سعاد ًة من ال ّرجل الذي توجد يف روحه أي
درجة من الظلم فتكون السعادة متباين ًة عكسيًّا مع الظلم.
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إنّني هنا أزعم أ ّن أفالطون فشل يف ربط مفهومي العدالة بشكلٍ
مناسب ،وأنّه من غري املعقول
ٍ
افرتاض أ ّن هذا اإلغفال ،وهو أمر معقّد ،ميكن إصالحه .وبالتايل ،فإ ّن استنتاجات أفالطون
حول السعادة والعدالة كام تص ّور هو األخرية تثبت أنّها عىل غري صل ٍة بال ّنزاع بني «سقراط»
( )Socratesو«ثراسيامكوس» ( )Thrasymachusوكذلك «جلوكن» ( )Glauconو«أدميانتوس»
( ،)Adeimantusبقدر ما هام مهت ّمني أيضً ا بسعادة العدل املبتذل والرجال الظاملون).

املغالطة
قبل نهاية الكتاب الرابع ،يصوغ «سقراط» ( )Socratesاملفهوم األفالطوين للرجل العادل:
أي مهام سوى مها ّمه .عالوة عىل
رجلّ ،
كل جز ٍء من روحه يهت ّم بعمله أو وظيفته ،فال يُؤ ّدي ّ
كل
ذلك ،يقول سقراط إنّه إذا كان الفعل يحافظ أو يساعد عىل إنتاج حالة ال ّروح التي يؤ ّدي فيها ُّ
ٌ
اسم
الخاصة ،يجب عىل املرء أن يص ّدق بأ ّن الفعل
جز ٍء من أجزائه مه ّمته
ّ
عادل ويطلق عليه ً
اسم مبا هو عليه إذا كان له تأثري معاكس
مبا هو عليه ،ويص ّدق الفعل غري عادل ويطلق عليه ً
رصف العادل يجب
(انظر  .)444a 2-443e 4بالتوافق مع هذا ،يقرتح «سقراط» ( )Socratesأ ّن التّ ّ
رصف غري العادل يجب فهمه
رصف بطريق ٍة تنتج حالة العدالة يف ال ّروح ،وأ ّن التّ ّ
أن يُفهم عىل أ ّن التّ ّ
عىل أنّه سلوك ينتج عنه حالة معاكسة .أنا أعترب أن «جلوكن» ( )Glauconيبدو وكأنّه مالحظة مامثلة
عندما يُؤكّد أ ّن األفعال العادلة هي بالرضورة منتجة للعدالة ،وأن أعامل الظّلم تكون ُمنتجة للظلم
(.)444c I-3; 444c io-d 2
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن «ثراسيامكوس» ( ،)Thrasymachusيف بيان موقفه ،ذكر من بني األعامل

الظاملة رسقة الهيكل ،والخطف ،والنصب ،والرسقة ،وما إىل ذلك .تم توسيع هذه القامئة ،م ّرة
أخرى ،من خالل ذكر «جلوكن» ( )Glauconللعالقات الجنس ّية مع من يشاءها املرء ،والقتل،
والتّح ّرر من ال ّروابط التي يرغب بها ،وما إىل ذلك؛ أي األفعال التي يُحكم عليها عادة بأنّها غري
أخالقيّة أو أنّها جنائيّة .إ ّن الرجل الذي ثبت أ ّن حياته ستكون أكرث سعاد ًة من حياة اآلخرين هو
الرجل الذي ال يرتكب مثل هذه األفعال.
كل جزء من أجزاء روحه مه ّمته
ولكن ما يحاول أفالطون إثباته هو أ ّن الرجل الذي يؤ ّدي ّ
رصف طوال أيّامه بطريق ٍة تجعل هذه الحالة باقي ًة دون تغيري ،سوف يعيش حياة
ّ
الخاصة ،والذي يت ّ
بغض ال ّنظر عن نجاح أو فشل
أكرث سعاد ًة من أي رجال تكون نفوسهم غري منتظم ٍة كام هو مذكورّ .
السلوك الذي يُحكم
أفالطون يف هذا املسعى ،يجب أن يثبت أ ّن مفهومه للرجل العادل يستبعد ّ
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إجرامي؛ أي يجب أن يثبت أ ّن سلوك رجله العادل يتوافق أيضً ا مع
أخالقي أو
عمو ًما عىل أنّه غري
ّ
ّ
قوانني العدالة العادية أو املبتذلة .ثان ًيا ،عليه أن يثبت أ ّن مفهومه عن الرجل العادل ينطبق عىل
كل إنسان عادل وفقًا للتص ّور املبتذل؛ ألنّه ،باستثناء هذا األخري ،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 إذا كانت استنتاجاته حول السعادة والعدالة ستحمل
بنجاح ض ّد مزاعم «ثراسيامكوس» ( )Thrasymachusوتلبي مطالب «جلوكن» ()Glaucon
و«أدميانتوس» ( )Adeimantusمن «سقراط» ( .)Socratesهناك فقرات يف كتاب «الجمهورية»
الشط األ ّول؛ ولكن ال توجد مقاطع تشري إىل أنّه
تظهر أن أفالطون اعتقد أنّه ال توجد مشكلة بشأن ّ
ِ
الشطني؛ كام أنّه ليس من
كان عىل علم بالثاين .عىل أية حال ،الحقيقة هي أنّه مل
أي من ّ
يستوف ّ
بأي منهام .قبل أن أزعم أ ّن هذا هو املوقف فيام يتعلق
املعقول افرتاض أنّه كان بإمكانه أن يفي ٍّ
جة الرئيس ّية لكتاب «الجمهورية» ،يجب مواجهة بعض االعرتاضات التي قد تُثار هنا.
بالح ّ

جة الرئيسيّة لكتاب
ألغراض هذه الورقة ،والتي هي ال ّنقد الداخيل والتوضيح العريض للح ّ
«الجمهورية» ،أنا ال أتساءل بصدد األمور التي طاملا كانت موضع سؤال يف كثري من األحيان وال
س ّيام حول استنتاجات أفالطون لجهة أ ّن الرجال الذين هم عادلون عىل الطريقة األفالطونية هم
أكرث سعاد ًة من ال ّرجال الذين ليسوا كذلك ،وأنّه كلّام ابتعدت نفس اإلنسان عن العدالة األفالطونيّة،
بؤسا .إ ّن هديف هو إظهار أ ّن استنتاجات أفالطون هذه ال عالقة لها بال ّنزاع بني
كلّام كان أكرث ً
«سقراط» ( )Socratesو«ثراسيامكوس» ( )Thrasymachusواملدافعني بعض األحيان عن
«ثراسيامكوس» ( )Thrasymachusأي «جلوكن» ( )Glauconو«أدميانتوس» (.)Adeimantus
كل من املتطلّبات التي ذكرتها قد يبدو صار ًما للغاية .قد يكون هناك شعور بأنّه،
ولكن الضّ غط عىل ّ
ٍ
الشط األ ّول فقط؛ أي تقديم دليل
إذا تم التسليم باستنتاجات أفالطون ،فإنّه يحتاج
عندئذ إىل تلبية ّ
ظلم فاحشً ا .ذلك أ ّن استنتاجات أفالطون،
عىل أ ّن ال ّرجل العادل األفالطوين ال يستطيع أن يرتكب ً
إىل جانب مثل هذا العرض ،ستكون النتيجة أ ّن أكرث الناس سعاد ًة من الرجال هم من بني أولئك
الذين ميتثلون للعدالة املبتذلة؛ وبالتايل ،سيت ّم دحض موقف «ثراسيامكوس» (.)Thrasymachus
الشط األ ّول وليس الثاين ،لكان
ولكن حتى مع التسليم باستنتاجات أفالطون ،لو أنّه استوىف ّ
حا أمام الرجال الظاملني األفالطونيني الذين كانوا عادلني بشكلٍ مبتذ ٍل بل
قد ترك الباب مفتو ً
وربا أقل من ذلك .بدالً من ذلك ،قد
ليسوا أكرث سعاد ًة من الرجال غري العادلني املبتذلني،
ّ
يُعتقد أ ّن تلبية املطلب الثاين ـ أي إثبات أ ّن الرجل العادل املبتذل هو عادل بحسب املعايري
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األفالطونيّة ـ إىل جانب استنتاجات أفالطون سيكون قد لبّى املطلوب بشكلٍ ٍ
كاف؛ ألنّه سيرتت ّب
عىل ذلك أنّه ما من أحد أكرث سعاد ًة من األفراد العادلني املبتذلني؛ وهذا أيضً ا من شأنه أن يدحض
حا أمام إمكان ّية وجود رجال
موقف «ثراسيامكوس» ( .)Thrasymachusولك ّنه سيرتك الباب مفتو ً
أي شخص آخر ،ولكنهم قادرين عىل ارتكاب الظلم
عادلني أفالطونيني ،وبالتايل سعداء مثل ّ
والجرائم املبتذلة .بسبب هذه االعتبارات ،كان ال ب ّد للمطلبني أن تت ّم تلبيتهام.
لقد م ّيز أفالطون مفهومه الخاص للعدالة عن الفهم العادي لألخالق .عالوة عىل ذلك ،ا ّدعى
مرا ًرا وتكرا ًرا وجود صالت بني االثنني .يف الكتاب الرابع ،بعد تعريف «سقراط» ()Socrates

للفضائل ( ،)44Ic-442dيتّفق و«جلوكن» ( )Glauconعىل أ ّن الرجل العادل األفالطوين هو األقل
أفعال غري أخالق ّية؛ ويف الكتاب السادس،
ً
احتامل من بني جميع الرجال الرتكاب ما ميكن اعتباره
ً
ينسب «سقراط» ( )Socratesالفضائل األخالق ّية املبتذلة إىل الرجال ذوي الطبيعة الفلسف ّية .أي
الذين يت ّم ترتيب أرواحهم بشكلٍ بار ٍز من قبل العدالة األفالطونيّة ( .)484a-487aمام ال ّ
شك فيه،
أ ّن أفالطون اعتقد أ ّن الرجال الذين كانوا عادلني وفقًا ملفهومه للعدالة سوف يجتازون اختبارات
األخالق العادية .لكن عىل الرغم من أن أفالطون جعل «سقراط» ( )Socratesيقول أكرث من
أي مكان .محاوالت إظهار أ ّن العدالة
مرة أشياء بهذا املعنىّ ،
إل أنّه مل يحاول إثبات ذلك يف ّ
ٍ
األفالطونيّة تنطوي عىل األخالق العادية مفقودة بشكلٍ
الفت من كتاب «الجمهورية»؛ يفرتض
أفالطون أ ّن امتالك أحدهام فقط ينطوي عىل امتالك اآلخر .عالوة عىل ذلك ،إ ّن االفرتاض غري
معقول .من وجهة نظر أفالطون ،فإ ّن إنجاز وظائف أجزاء ال ّروح إنّ ا يشكّل الحكمة أو الذكاء،
والشجاعة ،وضبط ال ّروح؛ وإذا ت ّم الفوز بهذه الصفات ،فإ ّن العدالة ،وفقًا ألفالطون ،تفوز أيضً ا.
ولكن الذكاء والشجاعة وضبط الروح هي متوافقة من حيث الظاهر مع مجموعة متن ّوعة من املظامل
الش.
الفاحشة وأعامل ّ
بأي من
ليست كام هذه الفضائل تُفْهم عادة وال كام مي ّيزها أفالطون هي غري متّسق ٍة مع القيام ٍّ
هذه األعامل التي يذكرها «ثراسيامكوس» ( )Thrasymachusو«جلوكن» ( )Glauconكأمثلة عىل
جة أفالطون ،هو أ ّن
الظّلم .يف هذا الصدد ،من امله ّم التأكيد عىل أ ّن أكرث ما ميكن قوله نيابة عن ح ّ
والشور ال ُيكن أن يرتكبها رجل عادل أفالطوين بطريق ٍة حمقاء ،أو غري ذيك ،أو بطريق ٍة
الجرائم
ّ
جبان ٍة ،وغري منضبط ٍة.
يف الكتابني الثامن والتاسع ،حيث يرسم أفالطون تدهور األنظمة السياسية للمدينة والروح ،نجد
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أ ّن ال ّدوافع التي يستخدمها ليُميّز أنواع ال ّروح اإلقطاعيّة وروح القلّة االستبداديّة وال ّروح الدميقراطية
السوقي والجرمية .لكن يجب أن
هي دوافع ،السيام عندما تكون قويّة ،قد تؤ ّدي إىل الفجور ّ
حتمي .عىل النقيض من ذلك،
نالحظ أ ّن أفالطون ال يذكر أو حتى يُوحي بأ ّن القيام بذلك هو أم ٌر
ٌّ
فإ ّن وصفه لل ّروح الطاغية ،الذي هو النقيض املعاكس للعدل األفالطوين ،ميتلئ بوصف الجرائم
رشهم املتفاقم
التي يرتكبها الرجال الذين لديهم أرواح طاغية ()573e-576a؛ يقال إ ّن فجورهم و ّ
يف حال أصبحوا طغا ًة حقيقيني ،ال ب ّد أنّه يرتبط بهم ( .)7-58oa 1ولكن االقرتاح القائل بأ ّن الرجال
الذين لديهم ال ّروح اإلقطاع ّية أو نفس القلّة االستبداديّة أو الروح الدميقراط ّية يكونوا م ّيالني ألداء
الشط األ ّول ليك تكون استنتاجات أفالطون ذات صلة.
أعام ٍل غري أخالق ّية بالطبع يفشل يف تلبية ّ
وإذا ت ّم التسليم بأ ّن الرجال الذين تكون نفوسهم مستب ّدة هم بالرضورة فاعلني أرشار ،فإ ّن هذا ال
ٍ
مستوف للمطلب .وهذا يعني أ ّن أطروحات الكتاب الثامن والتاسع حول األنواع األخرى
يزال غري
من ال ّروح ال يستبعدا ،ال فرادى وال مجتمعني ،إمكان ّية الرجال ذوو ال ّنفوس العادلة بشكلٍ أفالطوين
أن يرتكبوا ما ميكن أن يُحكم عليها عاد ًة بأعامل غري أخالقية .أي افرتاض مؤ ّداه أ ّن األطروحات
التي قصدها أفالطون إلثبات اال ّدعاء بأ ّن األفعال غري العادلة الفاحشة ال ميكن أن يقوم بها إال
أي حال ال يحتوي الكتابان
رجال تفتقر أرواحهم إىل العدالة األفالطون ّية هو أمر غري مؤكّد .وعىل ّ
الثامن والتاسع عىل دليل وال عىل إشارة إلثبات تلك األطروحة اإلضاف ّية.

املطلب األ ّول ،إذًا ،مل يتم تحقيقه .فقد جعل أفالطون أستاذه «سقراط» ( )Socratesيك ّرر
االفرتاض غري املعقول والذي كان مث ّة حاجة إلثباته .أ ّما املطلب الثاين ،فعلينا أن نتذكر،
أنّه إثبات بأ ّن ال ّرجل العادل الفاحش هو عادل أفالطوين .يف حني أ ّن هناك فقرات يف كتاب
«الجمهورية» تشري إىل أ ّن أفالطون اعتقد أنّه ال توجد صعوبات بشأن املطلب األ ّول ،حتى
أي مكان أ ّن الرجال
ريا يف ّ
ريا بالنسبة للمطلب الثاين :فهو ال يفرتض كث ً
املوقف مل يكن مناسبًا كث ً
ين .يف الواقع ،ال يوجد سبب
عادلون وفقًا للمفهوم العادي هم أيضً ا عادلون بشكلٍ أفالطو ٍ
جته ال ميكن إال أن
الفرتاض أ ّن هذا كان ما اعتقده .لكن إغفال ا ّدعا ٍء بهذا املعنى يف إطار ح ّ

يبدو مفاجئًا .ميثّل أفالطون بكرثة «ثراسيامكوس» ( )Thrasymachusو«جلوكن» ()Glaucon
و«أدميانتوس» ( )Adeimantusعند التشكيك بسعادة الرجال األخالقيني العادلني .يبدو أنّه ال
جدال يف أنّه عندما يطلبون أن يُظهر لهم كيف أ ّن العدالة ،بسبب ق ّوتها ،تشكّل أعظم خري
للنفس ،فإ ّن «جلوكن» ( )Glauconو«أدميانتوس» ( )Adeimantusيُسلّامن بأ ّن نفوس الرجال
العادلني ستتمتّع بآثار العدالة .ولكن فحص رد «سقراط» ( )Socratesعىل «جلوكن» ()Glaucon
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و«أدميانتوس» (( )Adeimantusاإلطالع ،أي من الكتاب الثاين )367e( ،إىل الكتاب العارش،
أي ا ّدعاء يُشري إىل أ ّن العدالة املبتذلة تنطوي عىل العدالة
( )6I2bيفشل يف الكشف عن ّ
األفالطون ّية.

قد يبدو من املمكن صياغة مالحظة نقلتها يف وقت سابق يف خدمة أفالطون هنا .بعد أن ات ّفق
األقل احتاملً من بني جميع
ّ
«سقراط» ( )Socratesوجلوكون عىل أ ّن الرجل العادل األفالطوين هو
كل
الرجال الرتكاب مظامل فظّة ،يقول «سقراط» (« ،)Socratesوليس سبب ذلك يف الحقيقة أن ّ
مبدأ من املبادئ املوجودة فيه يقوم بعمله الخاص يف حكم وحكم؟».

( .)443b I-2يذكر «سقراط» ( )Socratesهنا أ ّن سبب العدالة املبتذلة للرجل العادل األفالطوين
شخصا ما ،عىل أساس املالحظة ،لالعتقاد بأ ّن
هو بالتحديد أنّه عادل أفالطوين .رمبا يغري
ً
أفالطون كان يقرتح أ ّن العدالة األفالطونيّة رش ٌ
رضوري للعدالة املبتذلة .ومع ذلك ،ليس هناك
ط
ٌّ
ربر متديد املالحظة بهذه الطريقة .ذلك عىل الرغم من أ ّن أفالطون يتح ّدث أحيانًا عن عنرص
ما يُ ّ
أي أسباب لالعتقاد
ما باعتباره سب ًبا (سب ًبا) ليشء ما ،حيث يبدو أنّه يعتربه رشطًا رضوريًّا .وال أرى ّ
معادل لالدعاء بأ ّن
ً
احتامل لهذه الخطوط سيعترب
ً
بأنّه يستخدمها يف ( .)443b I-2إ ّن البناء األكرث
العدالة األفالطونيّة كافية لضامن العدالة املبتذلة؛ وهذا يُعادل االفرتاض غري املعقول ،والدليل
مبتذل
ً
عىل ذلك هو مطلب األ ّول .وبرصف ال ّنظر عن حقيقة أ ّن أفالطون مل يذكر أب ًدا أ ّن كونك
معقول عىل
ً
عم إذا كان مثل هذا اال ّدعاء
يستلزم فقط أن تكون عادالً أفالطون ًّيا ،فقد يتساءل املرء ّ
اإلطالق .ال يبدو األمر كذلك .عىل سبيل املثال ،يقدم الرجال الدقيقون واملقيدون بالقواعد من
النوع ذاته الذي استدعت صورة أفالطون لـ«سيفالوس» ( )Cephalusيف بداية كتاب «الجمهورية»
أمثلة عىل الرجال الذين يتمتّعون بالعدل املبتذل ،ولكن أرواحهم تفتقر إىل العدالة األفالطون ّية،
وقد يق ّدم الرجال ذوو األرواح اإلقطاع ّية أمثل ًة أفالطون ّي ًة مضا ّدة لال ّدعاء بأ ّن العدالة املبتذلة تستلزم
العدالة األفالطون ّية.
جة أفالطون ال يتأث ّر باالعتبارات املتعلّقة بكيف ّية فهمه (السعادة)
من الجدير باملالحظة أ ّن نقدي لح ّ
مستقل عن نجاح أو فشل محاوالته إلثبات سعادة رجله العادل.
ّ
أو الربكة (النعيم)؛ وم ّرة أخرى ،نقدي
لو نجح أفالطون يف إظهار أ ّن أكرث الرجال سعاد ًة وأكرثهم مبارك ًة هم أولئك الذين هم عادلون وفقًا
ملفهومه للعدالة ،وأنّه كلّام ابتعد الرجل عن متثيل العدالة األفالطون ّية ،كلّام كان أكرث تعاسةً ،ملا كان
أفالطون قد أظهر بعد ذلك ال أن العدالة األفالطونية تستلزم عدالة مبتذلة وال العكس .أي أنه ال يزال
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حل الثانية.
يتعي عليه ربط استنتاجاته بالجدليّة التي من الواضح أ ّن الهدف من األوىل هو ّ
ّ

يف الختام ،تأ ّم ٌل :يتعلّق بأحد ال ّدوافع الفلسف ّية املحتملة ملفهوم أفالطون لـ (العدالة) .يف
الحوارات املتبادلة األوىل لكتاب «الجمهورية» ،تم التأكيد عىل وجود استثناءات لقواعد السلوك
األخالقية .يدفع أفالطون «سقراط» ( )Socratesليك يؤكّد أكرث من م ّرة سواء من خالل قول الحقيقة
أو سداد دين أو استعادة ما سبق إدانته أنه يف بعض األحيان يكون مج ّرد القيام بهذه األشياء ،وأحيانًا
غري عادل (وفقًا للموقف؛ ميكن أن يكون عادالً وأحيانًا غري عاد ٍل) ،بناء عىل هذا األساس جزئ ًيا،
ونقول جزئيًا بسبب املقاطع املتشابهة يف حوارات أخرى ،أعتقد أنه من املحتمل أن يكون أفالطون

لكل قاعدة أخالقيّة للسلوك.
لكل قاعدة أخالقيّة ،أو تقريبًا ّ
قد رأى أن هناك استثناءات مسموح بها ّ
ريا مبا اعتربه استثناءات مسموح بها لقواعد السلوك
عالوة عىل ذلك ،أعتقد أن أفالطون قد تأث ّر كث ً
ألي شعارات
األخالقية لدرجة أ ّن يقينه من وجود هذه االستثناءات ،إىل جانب يقينه بأنّه ال ميكن ّ
مح ّددة أن يكون لها أي استثناءات ،أ ّدت به إىل أو أكدت له الرأي القائل بأ ّن قواعد السلوك ال
أي يشء أسايس لألخالق أو للعدالة .كان هذا ،يف اعتقادي ،أحد الدوافع الرئيسيّة لتوصيفه
تشكّل ّ
لـ (العدالة) ،وهو توصيف ليس من حيث السلوك وعالقات األشخاص ،ولكن من حيث العالقات
بني أجزاء الروح.
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