
امليتافيزيقا األفالطونيّة لجدليات األسطورة  الحوار سمًة تخّصصيًّة يف مقاربة  يتّخذ هذا 

والعقل واألخالق. وقد دارت األسئلة ضمن فضاٍء نقديٍّ مقارن بني الفلسفة اليونانيّة األول 
وتداعياتها يف الحقبة التي تلتها وُعرفت بفلسفة العرص الهلنستي.]]]

جرى الحوار مع الباحثة األستاذة الدكتورة شمس امللوك مصطفوي، وهي أستاذة مساعدة 

يف جامعة العلوم والتحقيقات يف إيران. وقد صدر لها الكثري من الكتب والدراسات، منها: 

والرتبية  املوسيقى  بني  و»النسبة  أفالطون(،  العدالة يف رسالة جمهورية  نظرية  ونقد  )دراسة 

التفسري  دفاع عن  الرتاجيديا؛  من رحم  األخالق  الفلسفي ألفالطون«، و»متّخض  النظام  يف 

تأمالتها  إل  باإلضافة  هذا  الديالكتييك«.  و»الالهوت  األرسطي«،  لكاتارسيس  األخالقي 

وحواراتها يف موضوع الفلسفة يف اليونان القدمية. ويف ما يل وقائع الحوار

املحّرر

* نبدأ أوالً بالسؤال عن مصطلح البايديا الذي ميثل يف اليونان القدمية تعبريًا عن مسار تربية 
هذا  مع  األفالطونية  املنظومة  تعاملت  وكيف  الحقيقي،  الكامل  إىل  وإرشاده  وهدايته  اإلنسان 

املصطلح؟

- يعود أّول استعامل ملصطلح البايديا اإلغريقي إل قصيدة كتبها الشاعر آيسلوس. ويف رواية 

اتّسع  ثّم  الطفل،  تربية  مبعنى  أّوالً  استعمل  قد  املصطلح  هذا  أّن  البايديا  كتاب  يف  ورد  أخرى 

ـ حاورهام فريق املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية يف طهران ـ إيران.

ـ ترجمة: أسعد مندي الكعبي.

معضلة أفالطون تكمن 
يف الفصل بني عالم الواقع 

وعالم الُمُثل

حوار مع 
الربوفسورة شمس 

امللوك مصطفوي



االستغراب الملف116

2 0 2 ــف 1 ي خر
 A L - I S T I G H R A B21 االستغراب

الروحي  املستوى  عىل  اإلنسان  تربية  مبعنى  أفالطون  عرص  يف  يُستعمل  وأخذ  بالتدريج؛  معناه 

والجسدي. ويجب القول: إّن من بني أهّم عنارص تبلور األخالق والرتبيـة يف اليونان القدميـة هــي 

املوسيقى. وكانت هـذه الكلمـة تستعمل فـي قبـال الجمناستك. وكانت الغاية من الجمناستك 

تربية الجسم، بينام كانت الغاية من املوسيقى تربية الّروح. وكانت هذه الكلمة تدّل عىل معنيني 

يف عرض واحد، وهام أّوالً: الشعر والرقص وفن األلحان؛ مبعنى املوسيقى والغناء الذي يتّصل 

ببعضه من خالل أنغام خاّصة، وثانيًا: علم الهرمونيا أو النظريّة الصوتيّة بوصفها حقاًل رياضيًّا رديًفا 

للحساب والهندسة والنجوم، التي تؤلّف الفنون األربعة. من جهة أخرى تعربِّ مفردة املوسيقى عن 

نسبة هذه الفنون إل املوسايا مبعنى آلهات الشعر والفن. منذ عرص هومر إل املراحل الالحقة 

أي  ومينوموسينة،  زيوس  بني  االقرتان  وليدة  إلهيّة  كائنات  املوسايا  يعتربون  كانوا  تقّدًما،  األكرث 

الخري ومصري  آلهات  الذاكرة والخاطرة، والتي كانت تعزف األلحان يف منشأ األشياء وحياة  آلهة 

آلة  يتّم تصويره عىل شكل إنسان يحمل يف يده  اإلنسان، وقائدها أبولو مبدع املوسيقى، والذي 

العزف عىل األوتار. وقد اقرتنت البايديا يف عرص السوفوت بأسمى الفضائل اإلنسانية، وتّم إطالقها 

عىل الكامل املثايل للجسد والروح. يذهب ييغر إل القول بأّن الثقافة اإلغريقية إمّنا هي حصيلة 

البايديا، ويعتقد بأنّه لوال الثقافة ملا كانت هناك حقبة إغريقية قدمية كوحدة تاريخيّة، وال كان هناك 

وجود ليشء باسم العامل الغريب. وال يخفى أن ييغر كام تعلمون كان يبالغ شيئًا ما يف إظهار أهميّة 

إنكار  ولكن ال ميكن  األخرى،  والحضارات  الثقافات  سائر  تبلور  اإلغريقيني يف  والعامل  الثقافة 

أهميّة البايديا بوصفها من أهّم العنارص املكّونة للثقافة والحضارة اليونانية واإلغريقية. وفيام يتعلّق 

بصلة البايديا ال بّد من االلتفات إل عدد من النقاط. النقطة األول: الصلة والعالقة الوثيقة بني 

البايديا والسياسة؛ ألّن اإلغريق كانوا ينظرون إل اإلنسان بوصفه كائًنا سياسيًّا. كام تشري األبحاث 

تربية  وكذلك  بل  لإلنسان،  الفردية  الشخصيّة  بناء  مجرّد  ليس  الرتبية  من  الغاية  أّن  إل  التاريخيّة 

القامئني عىل إدارة شؤون املجتمع وقيادته أيًضا. ومن هنا تنشأ أهميّة رجال الدولة والسياسة إل 

جوار الشعراء والحكامء بوصفهم من طالئع البايديا يف اليونان القدمية. كام يشري هذا األمر إل 

كان  التي  األهميّة  الرؤية يف  تأثري هذه  باملجتمع. وميكن مشاهدة  الفكريّة لإلغريق  الحياة  صلة 

يوليها أفالطون لبناء مجتمع مثايل كانت مثرته متجلّية يف كتاب الجمهورية. النقطة الثانية: صلة 

البايديا بالفضيلة. والفضيلة الجسديّة كام سبق أن ذكرنا تأيت من طريق الرتبية الرياضية، والفضيلة 
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الروحيّة تحصل من خالل تعلّم أمور، من قبيل: الشعر، واملوسيقى، والرياضيات، والنجوم، حيث 

الغاية منها جميًعا هي تربية اإلنسان. ويجدر يب اإلشارة إل رأي آخر يف هذا الشأن أيًضا، وهو 

الرأي القائل بأّن األثر الفني األكرب الذي كان يتعنّي عىل اإلغريق إيجاده هو اإلنسان الحي، وقد 

تبلورت هذه املعرفة يف أذهانهم للمرّة األول، وهي أن تربية اإلنسان متثّل مسار التبلور الواعي، 

ومن هنا ميكن اعتبار البايديا أو الرتبية من أهّم عنارص بناء الثقافة اليونانية وحضارتها.

* كيف ترين إىل املكانة التي كان الفالسفة اإلغريق وال سّيام منهم أفالطون يولونها إىل البايديا؟

ـ إّن الرتبية الحقيقيّة والحّث عىل الفضيلة من املسائل املحوريّة التي حظيت باهتامم أفالطون، 

وتشّكل مضمونًا للكثري من أبحاثه الفلسفيّة. وحتى يف رسالة مثل )فايدون( حيث يستعرض فيها 

إل  سعيه  يف  الفضيلة  بشأن  األفالطوين  الهاجس  كذلك  نشاهد  نظري،  بشكل  النقص  بقاء  أدلّة 

إظهار كيفيّة تقّرر الحياة وطبيعة اإلنسان والحياة يف هذه الدنيا، مصري اإلنسان يف العامل اآلخر. 

يكون عىل سلّم حياة  أن  أفالطون يجب  نظر  الفضيلة من وجهة  اكتساب  إل  السعي  إّن  وحيث 

اإلنسان، تكتسب الرتبية بوصفها طريًقا مضمونًا إل الفضيلة أهميّة جوهريّة، حيث تبلغ محوريّتها 

التاّمة يف رسالتيه، ونعني بهام: الجمهورية والقوانني. وعىل الرغم من أّن املوضوع األصل يف 

الجمهوريّة هو البحث بشأن الدولة كام يُشري ييغر إل ذلك، إال أّن اهتامم أفالطون ال يقوم عىل 

وتجسيدها  النفس  عن  كبرية  صورة  إظهار  بل  املعارص،  باملعنى  والدولة  الحكومة  عن  البحث 

أمام عني القارئ. ويف الحقيقة فإّن أفالطون كان يعمل عىل بناء الّنفس، والرتبية من وجهة نظره 

تكمن  األكرب  ومهّمتها  الدولة  مسؤوليّة  وإّن  بواسطته،  الدولة  تحريك  الذي ميكن  العنرص  مبثابة 

يف الرتبية أيًضا. يوّجه أفالطون يف كتاب الجمهورية تركيزه األكرب واهتاممه عىل مضمون الرتبية، 

إنّه من خالل تقسيم الرتبية  التنظيم والرتبية الحكوميّة.  ويف موضوع القوانني يتعرّض إل مسألة 

إل تربية بدنيّة وتربية روحيّة، يقّدم برنامجه يف إطار تغيري األساليب التقليدية للرتبية، واستبدالها 

باألسلوب املنشود له. يبدي أفالطون اهتاممه ببناء األخالق يف مرحلة الطفولة. وكام سبق أن أرشنا 

البداية مبعنى تربية الطفل أو الرتوفا، ثم انفصلت عن هذا  البايديا كانت يف  فإّن كلمة الرتبية أو 

العقلية والروحيّة، وتّم استعامل الرتوفا مبعنى  البايديا مفهوم الرتبية  بالتدريج. واكتسبت  املعنى 

تربية الطفل يف مرحلة ما قبل البايديا. ويف رسالة الجمهوريّة حيث كان أفالطون ينشد أعىل مراتب 
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يقرتبان من بعضهام يف  ما هام عليه من االنفصال. ولكّنهام  بقي هذان املفهومان عىل  الرتبية، 

كتاب القوانني. يبدأ البحث برتبية الطفل، ويقّدم أفالطون بعض املقرتحات التي تعمل عىل ضبط 

والثالث من  الثاين  والكتاب  متكاملني.  وتنظيمها، وتحويلهم إل مواطنني  األطفال  ميول وغرائز 

كتاب الجمهورية يختّصان مبوضوع تأثري املوسيقى عىل الرتبية. حيث يثبت أفالطون كيف ميكن 

للشعر واملوسيقى أن تؤثّر يف إيجاد الفضائل أو الرذائل. يرى أفالطون أن الشعر يحاور الجانب 

غري العقالين مّنا وهو الجانب املتمثّل بالعواطف، وهذا هو مكمن أخطائه الجوهريّة. ويف الحقيقة 

يعمل عىل  التي  املوضوعات  وحقيقة  اليشء  ماهيّة  عن  غافالً  يكون  املقلد، حيث  الشاعر  فإّن 

تقليدها، فإنّه يفتقر إل املعرفة، ويفتقر حتى إل التوجيه العقل الصحيح. وكذلك حيث إّن الشعر 

يتعاطى مع العواطف والغراز وامليول القبيحة، ويضع العقل يف قبالها، فإنّه يعمل بذلك عىل إخفاء 

العقالنيّة، ونتيجة لذلك ال ميكن أن يكون مقبوالً وموضع ترحيب يف املدينة الفاضلة، إاّل إذا كان 

الشعر تقليًدا لسلوك خرية األشخاص، أو تكون األناشيد موضوعة يف وصف اآللهات وتخليد مآثر 

األبطال. ويقوم أفالطون بترسية حكم الشعر إل املوسيقى أيًضا؛ إذ مل تكن املوسيقى منفصلة يف 

الثقافة اليونانية عن الشعر أبًدا. لقد كان الشعر تابًعا للموسيقى عىل الدوام، وكان يلعب دوًرا يف 

تحريك مشاعر الناس وإثارة حامسهم. وكان تأكيد أفالطون عىل أنّه ال توجد هناك أّي أداة ميكن 

لها أن تأخذ مكان الدور القوي واملؤثّر للشعر واملوسيقى يف مجال الرتبية، يأيت من حيث اعرتافه 

بالتأثري العميق لهام عىل روح املخاطبني. وحيث إّن الرتبية من أهّم املحاور الفكريّة ألفالطون 

وهي واحدة من أهّم هواجسه األصلية، لذلك فقد ُعنَي بكّل ما من شأنه أن يكون يف خدمة الرتبية. 

ومن هنا كانت املوسيقى والشعر اللذين كانا يف الثقافة اليونانية يُعّدان منذ القدم من العنارص الهاّمة 

الرتبية  الحقيقيّة عند أفالطون هي  الرتبية  فإّن  الحال  اهتامم أفالطون. وبطبيعة  الرتبية موضع  يف 

الفلسفيّة. ولكّنه يرى الرتبية املوسيقيّة مقّدمة للرتبية الفلسفيّة. وهو املسار الذي ميكن للفرد أن 

يتغرّي من خالله كام يرى أفالطون مبساعدة أقوى الطرق الروحيّة، أي الشعر واملوسيقى، ويعي 

أّن أسمى األصول املتمثّلة مبعرفة الخري ميكن الحصول عليها يف ضوء الرتبية. وهذا مسار طويل 

يشبّهه أفالطون مبسار تعلّم القراءة والكتابة. فعىل حّد تعبريه: كام ال ميكن االّدعاء بأنّنا قد تعلّمنا 

القراءة والكتابة إال بعد أن يكون يف مقدورنا التعرّف عىل الحرف بوصفه من أبسط عنارص كتابة 

الكلامت، كذلك ال ميكن لنا الحديث عن امتالكنا للرتبية الحقيقية، إال إذا كان مبقدورنا التعرّف 
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أمكن  حيثام  أو  وجدت  حيثام  الفضائل  بسائر  والتحّل  واإلباء  والصرب  الشجاعة  أشكال  عىل 

تصويرها وتجسيدها، وأن نعمل عىل إجاللها واإلشادة بها كام يجب.

* إىل أّي حّد كانت الحضارة والثقافة اليونانية واإلغريقية مدينة يف علّو شأنها إىل حضارات 
وأفكار األمم والشعوب األخرى، مثل إيران ومرص والرشق األقىص وغريها؟ هل ميكن لك تحليل 

رؤية املوافقني لهذا املعنى يف الغرب؟

ـ من الطبيعي أن يكون تقّدم وازدهار كّل ثقافة ما، ناشئًا إل حّد كبري من تعاطيها مع الثقافات 

األخرى وتفاعلها معها. والثقافة اإلغريقية ال تعّد استثناء من هذه القاعدة. وبشهادة تاريخ اإلغريق 

كان هناك الكثري من التواصل والرحالت املتبادلة بني اليونان والبلدان األخرى، ومن بينها: إيران 

ومرص. ومن ذلك ميكن اإلشارة إل تالس عىل سبيل املثال: لقد كان تالس سياسيًّا ورياضيًّا وفلكيًّا 

البلدان املحيطة  بارزًا، وقد حصل عىل الكثري من العلوم من خالل أسفاره وترحاله الطويل إل 

باليونان. وقد عمل يف سفره إل مرص عىل دراسة الكثري من األمور والظواهر، ومن بينها طغيان نهر 

النيل. وكام أشار تايلور مصيبًا يف ذلك إل أّن اليونان فيام يتعلّق بكتابة الحروف األبجديّة وازدهار 

الفّن الروايئ والتصوير كانت مدينة إل العامل الخارجي والبلدان األخرى. إّن اإلغريق مل يأخذوا 

الفلسفة  وحتى  أيًضا.  منه  الكتابة  أدوات  حتى  أخذوا  بل  فحسب،  املرشق  من  األبجديّة  الكتابة 

اليونانيّة التي هي من مثار ازدهار الثقافة اليونانية ونتائجها، كانت بتأثري األفكار التي تعلّمها اإلغريق 

بواسطة التعرّف عىل أفكار الشعوب واألمم األخرى. ويف هذا املورد ميكن لنا أن نشري إل تأثري 

آراء أفالطون وأفكاره. وفيام يل ميكن  بينها  اليونان وفلسفته، ومن  الزرادشتية عىل فكر  األفكار 

التاريخية: رحلة  املصادر  بها  تزخر  التي  األخرى  املوارد  من  الكثري  بني  من  بعضها  إل  اإلشارة 

البالط  اليونانيني إل  )اإليرانيون(، ودعوة  بعنوان  الشهري  إخيليوس  إيران، وكتاب  فيثاغورس إل 

املليك الساساين، وحضور األطباء واألساتذة اإلغريق يف جامعة جندي شابور، وسعي اإلغريق 

إل ترجمة الديانة الزرادشتية/ املانوية وفهمها. وهجرة الكثري من املفكرين والعلامء اليونانيني إل 

الثقافة اإليرانية هناك، وما إل ذلك  اليونان عىل نرش  إيران، وكان هؤالء يعملون بعد العودة إل 

من املوارد الكثرية األخرى، التي تدّل بأجمعها عىل التعاطي والتبادل الثقايف بني اليونان والبلدان 

املجاورة لها، وهذا األمر يؤكّد عىل أّن الثقافة اليونانيّة كانت متأثّرة بثقافة الشعوب األخرى.
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* ما هو برأيك مستوى تأثري األساطري عىل املعتقدات الدينّية؟ وبعبارة أخرى: هل كانت ماهّية 
فلسفة  يف  األساطري  وجود  تقّيمون  وكيف  بالكامل؟  باألساطري  متأثّرة  القدمية  اليونان  يف  الدين 

أفالطون؟

ـ يف البداية ال بّد من اإلشارة إل هذه النقطة وهي أّن املعتقدات اإلغريقية الدينيّة كانت مشوبة 

عىل الدوام باألساطري. ففي اليونان القدمية كان الدين اإلغريقي ديًنا أسطوريًّا. وميكن القول: إّن 

األساطري اليونانيّة ذات جذور متتّد يف الِقدم عىل امتداد الحضارة اليونانيّة. وقد كانوا مبا ميتلكونه 

من الرتكيبة املعّقدة واملتامهية، قادرين عىل توضيح الكثري من الظواهر السايكولوجيّة والكونيّة. 

من ذلك أنّهم فيام يتعلق بظاهرة الرعد والربق عىل سبيل املثال كانوا يعتقدون بأّن زيوس إله اآللهة 

عندما يغضب يحرّك صولجانه فيحدث الرعد والربق بفعل تحريك هذا الصولجان. إّن اآللهات 

اإلغريقية التي تشّكل الجزء األكرب من األساطري اليونانيّة كان يتّم تجسيدها يف أشخاص، وطبًقا 

ملا يقوله هزيود يف تبلور اآللهات، كان لكّل واحد من هؤالء مساحته الخاّصة التي ميارس مهاّمه 

هسيود  يذهب  اآللهات.  ظهور  وكتابه  هسيود  عند  قليالً  نتوقّف  أن  هنا  بنا  ويجدر  فيها.  ونشاطه 

الحقيقة مبدأ لكّل  بأّن آرخة كان عامل خاؤوس. وكان خاؤوس يف  الكتاب إل االعتقاد  يف هذا 

يشء. وقد متّخض خاؤوس عن األرض وتارتاروس وأوروس الذي هو إله الشوق والخصب، ثم 

يظهر عىل التوايل الليل، وبعد الليل النهار، ومن األرض الجبال والبحار والسامء وسائر اآللهات 

األخرى. وكان لكّل واحد منهم رقعة نشاطه الخاّصة. من ذلك عىل سبيل املثال آرس آلهة الحرب، 

ورقعة نشاطه هي الحرب. وأبولو إله النظم، ورقعة نشاطه هي التكّهن. إّن هذا التصّور من التقسيم 

عند هزيود يثبت أّن هذا الشاعر اإلغريقي امللحمي الذي يتّم التعريف به حاليًّا بوصفه أّول فيلسوف 

سابق عىل سقراط كان يؤكّد عىل مقولة املغايرة، وإّن هذه املقولة من املقوالت الهاّمة لكينونة 

املوجود. إّن خاؤوس غري قابل لإلدراك، ولكن بعد ظهور التاميزات، مبعنى هؤالء اآللهات التي 

يكون لكّل واحد منها الرقعة الخاصة به، يغدو قابالً لإلدراك، وهذا يثبت أّن العامل يقع يف صلب 

العقالنيّة. وهذه النقطة التي أرشت إليها كانت ألجل إيضاح أنّنا حتى يف املرحلة األسطورية ميكن 

أنّه  إليها هي  اإلشارة  يجب  التي  األخرى  والنقطة  أيًضا.  الفلسفي  التفكري  من  مشاهدة مناذج  لنا 

كان لدينا يف اليونان القدمية يف مرحلة ميتوس ثالث مجموعات من اآللهات، وهي أّوالً: آلهات 
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إل  بنفيها  زيوس  قام  التي  وثانيًا: املجموعة  وأثينا، وهرمس.  وبزايدون،  وأبولون،  زيوس،  مثل: 

تارتاروس، وتسّمى بـ )التيتانيون(. وثالثًا: اآللهات املوجودة يف كّل مكان، مثل: الينابيع، واألنهار، 

واألشجار؛ أي: الظواهر الطبيعية التي يكون كّل واحد منها منشأ ألثر. ال بّد من االلتفات إل أّن 

اآللهات اإلغريقيّة أو اآللهات األسطوريّة خالفًا لإلله يف األديان اإلبراهيميّة تفتقر إل القدرة والعلم 

املطلقني؛ مبعنى أنّها بحسب املصطلح الفلسفي ال متتلك علاًم وقدرة شاملتني. عىل الرغم من 

أّن علمها وقدرتها تفوق قدرة اإلنسان وعلمه، وأنّها يف الغالب ال متوت. لقد كان اليونانيون يرون 

رضورة وجود النقص يف اآللهات الستمرار الحقيقة وإحداث التغيري يف العامل. وحيث إّن اآللهات 

اإلغريقيّة ال تتمتّع بالكامل املطلق، فإنّها ال تجد مندوحة من استشارة بعضها، وتسعى بشتّى الحيل 

واألساليب إل تحقيق حدث خاّص. املسألة األخرى هي أّن اآللهات األسطوريّة واإلله املعترب 

يتّم  اإلبراهيميّة  األديان  لله يف  الثابتة  الصفات  أّن  مألوفًا. يف حني  مفهوًما  اليونانيني ميتلك  عند 

حملها عليه. من ذلك عىل سبيل املثال أنّه ميكن القول بالنسبة إل اإلغريق إّن املحبّة هي الله، 

يف حني يقال يف األديان اإلبراهيمية: إّن الله محبّة. وبعد ظهور التفكري الفلسفي عند طاليس وقد 

سبق أن أرشنا بطبيعة الحال إل أنّه يتّم التعريف به حاليًّا بـ )هزيود( بوصفه الفيلسوف األّول قبل 

سقراط حّل التفسري غري األسطوري محّل الرؤية األسطوريّة. وقد اتّجهت جهود املفكرين األوائل 

يف اليونان إل تفسري ظواهر العامل دون االستعانة بالكائنات األسطورية واآللهات. ومع ذلك ميكن 

مالحظة حضور األساطري يف أفكار هذه املجموعة من الفالسفة بشكل واضح. من ذلك أّن الكثري 

من األجزاء األصليّة يف العامل عىل سبيل املثال تتصف عند املفّكرين اليونانيني بصفات إلهيّة، من 

قبيل: الخلود. ميكننا القول: إّن هذه املجموعة من الفالسفة كانت ال تزال تعيش ضمن املنهج 

األسطوري، ولكّنها كانت تسعى إل تفسري الظواهر ضمن إطار املعايري العقلية. 

* كيف واجه أفالطون النزعة األسطورية يف فهم العامل، وخصوصاً لدى الفالسفة الذين سبقوه. 
ومنهم هزيود، وهومر وسواهم؟

- إذا كان سبب الرعد والربق يف املرحلة األسطورية أو فرتة ميتوس، يكمن يف إرادة زيوس، 

فقد أضحى يف هذه املرحلة معلوالً للرياح التي ال ميكن للعقول أن تدرك كنهها. ميكن لنا القول 

إّن الفالسفة األوائل يف اليونان كانوا يسعون إل االستفادة من األمثلة والنامذج القياسيّة، ومن بينها 
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النامذج امليكانيكيّة لتوجيه الحركات السامويّة. من ذلك مثالً أن أناكسيمندر كان يعتقد أّن األرض 

تحيط بها عجالت متحرّكة جوفاء وناريّة، وأشار أناكسيمندس إل حركة قبعة يديرها الشخص حول 

رأسه. وبالتدريج اتّخذ نقد التفكري األسطوري أبعاًدا أوسع، وأصبح أكنوفانوس وفيثاغورس من بني 

الناقدين لألساطري. فنجد أّن أكنوفانوس ينتقد بشّدة آلهات هومر الذين كانوا غارقني يف ارتكاب 

األعامل الشنيعة، مثل: االحتيال، والغش، والرسقة، والزنا، وما إل ذلك، وقد عمل يف الوقت نفسه 

عىل تصوير نوع من اإلله االنتزاعي والتجريدي البعيد عن التأنسن. وأّما مع أفالطون حيث دخلت 

الفلسفة والتفكري العقالين مرحلة جديدة من حياته، اتّخذ نقد بيان ورشح األساطري عن العامل أبعاًدا 

أكرث جديّة. وميكن القول: إّن جهود الفالسفة األوائل يف خصوص تقديم تفسريات غري أسطوريّة 

فيام يتعلّق مبنشأ العامل أّدى إل انفصال نظريّة ظهور العامل عن نظرية ظهور اآللهات، وأصبح 

التفكري يف خصوص الطبيعة املاديّة أكرث عمًقا. وكام سبق أن أرشت فإّن نقد تفكري أسطورة العامل 

وتفسريها قد دخل مع أفالطون مرحلة جديدة. وقد اتّجهت أغلب انتقادات أفالطون يف هذا الشأن 

عمد  وقد  لليونانيني.  معلاًّم  وكونه  اليونانيّة،  الثقافة  يف  تأثريًا  األكرث  الشخص  بوصفه  هومر  إل 

أفالطون إل نقد هومر يف الكتاب الثاين والثالث من الجمهورية حول محاور هاّمة عّدة. أّوالً، إّن 

هومر عىل حّد تعبري أفالطون يكذب يف أشعاره عىل اآللهات ويصّورها بأنّها تشتمل عىل صفات 

إنسانيّة سلبيّة. إّن آلهات هومر يتّم التعريف بها كأشخاص سيّئني وأرشار ال يتوّرعون عن اقرتاف أبشع 

الرذائل األخالقيّة. وبطبيعة الحال فإّن الصورة التي يقّدمها أفالطون هنا هي صورة ذات اآللهات التي 

تكون لها املحوريّة يف كتب هومر واإللياذة وأوديسه. يرى أفالطون أّن اآللهات هي مظهر الجامل 

والُحسن والخري املحض، وأنّها منزّهة من جميع أنواع الرذائل األخالقيّة. النقد الثاين الذي يوّجهه 

أفالطون لهومر هو قوله بأّن هومر يُظهر األبطال بوصفهم أشخاًصا جبناء ومخلوعي الفؤاد، األمر 

الذي يؤّدي إل تشويه صورة الشخصيّات املثاليّة لهؤالء األبطال يف أذهان الشباب اإلغريقي. ال 

بّد من اإلشارة إل أّن األبطال اإلغريقيني ينظر إليهم يف اليونان كأنصاف آلهات، وأنّهم بشجاعتهم 

ومقارعة  أوطانهم  عن  الدفاع  يف  املالحم  يسطّرون  كانوا  للطبيعة  الخارق  واندفاعهم  وإقدامهم 

أعدائهم، ولذلك فإّن أفالطون يرى يف تشويه صورة هذه الشخصيّات املحاربة واملقدامة ذنبًا ال 

يُغتفر. واإلشكال الثالث الذي يطرحه أفالطون عىل هومر هو أّن هومر يعمل يف أشعاره عىل تصوير 

أنّه يصّوره بوصفه عاملًا مخيًفا وزاخرًا  السائدة. مبعنى  عامل ما بعد املوت من منطلق األساطري 

باألهوال. بيد أّن أفالطون عىل الرغم من انتقاده الرصيح واملوجع لألساطري واآللهات األسطورية، 
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بأن  كلاّم شعر  أنّه  ويبدو  والفلسفيّة.  العميقة  أبحاثه  مواضع  باألساطري يف جميع  يستعني  أنّه  إال 

العقل عاجز عن حّل األلغاز املعّقدة يف الحياة واملوت، لجأ إل االستعانة بالتمثيل واألسطورة. 

ونجده يف بعض األحيان يستفيد من األساطري السائدة، ويف بعض األحيان األخرى يعمل بنفسه 

عىل اختالق األساطري مبا يتناسب وأبحاثه الفلسفيّة. وإّن من بني أشهر متثيالت أفالطون، متثيله 

كتابه  يف  التمثيل  هذا  من  االستفادة  متّت  حيث  واألبيض؛  األسود  والجوادين  والحوذي  بالعربة 

الفيدروس؛ إلظهار أجزاء الّنفس ونسبة هذه األجزاء إل بعضها. فالحوذي ميثل العقل يف النفس 

األسود  والجواد  الشجاعة،  إل  يرمز  األبيض  والجواد  الحيوان.  من  اإلنسان  الذي مييّز  والعنرص 

يرمز إل األهواء والرغبات النفسيّة والشهوات. فإذا كان الحوذي )أي العقل البرشي( قويًّا ومقتدًرا، 

أمكنه قيادة العربة يف الطريق الصحيح املتمثّل بالسعادة، وذلك بواسطة الحصول عىل الفضائل. 

وإال فإّن الجواد األسود الحرِن سوف يحرف العربة عن مسارها الصحيح. وميكن القول إّن وجود 

النفس حتى يف  أّن  النفس. كام  بأجزاء  االهتامم  أفالطون إل  دفع  الذي  النفس هو  داخل  النزاع 

كتاب الجمهوريّة تشتمل بطبيعة الحال عىل ثالثة أجزاء أيًضا، حيث يتّم بيان النسبة فيام بينها من 

خالل التمثيل بهيول الروح، بيد أّن أفالطون يف كتاب حوار فيدون يثبت بساطة النفس وبقاءها. 

كام ميكن اإلشارة من بني األساطري املعروفة إل أسطورة إيري يف كتاب الجمهورية أيًضا. تتحّدث 

أيام،  ويبقى جسده يف ساحة املعركة عرشة  الحرب  يُقتل يف  إيري  اسمه  هذه األسطور عن رجل 

ولكّنه خالل هذه املّدة بعد القتل وقبل التشييع يعود إل الحياة، ويتحّدث عن رحلته من املوت 

إل الحياة. وقد استعان أفالطون بهذه األسطورة يف بيان خلق العامل والحياة بعد املوت. وال سيّام 

فيام يتعلّق بتفسريه ملفهوم التناسخ. وأرى من الجدير بالذكر رضورة عدم املرور عىل األساطري 

مرور الكرام. إذ ميكن لهذا األساطري أن ترشدنا إل مفاهيم قيّمة، وأن تكشف لنا عن انتساب إنسان 

األسطورة إل الوجود، كام تضع يف متناولنا علاًم ملحوظًا فيام يتعلّق بثقافات األمم والشعوب، 

وهذا األمر الهام يحتاج بطبيعة الحال إل تأّمل وتفسري.

* ما هي نقاط االختالف بني اإلله األفالطوين/ اليوناين وإله األديان؟ وهل ميكن اعتبار أفالطون 
فيلسوًفا الهوتيًّا؟

- هناك فيام يتعلّق باإلله عند أفالطون آراٌء مختلفٌة، بل ومتضاربة يف بعض األحيان. وإّن جانبًا 

من هذه االختالفات يعود إل استعامل مفردة اإلله واآللهات يف آثار أفالطون، األمر الذي أدخل 
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املفرسين يف بعض املتاهات أحيانًا، فاإلله الذي تحّدث عنه ثيامؤوس )الذي هو دميور(، صانع. 

وهو ميتلك املادة غري املنظمة، مبعنى أنّه ميتلك خاؤوس. وهناك األمثلة األزليّة لألفكار أيًضا. 

النظر يف األفكار، يعمل عىل تحويل املادة غري املنظّمة أي: خاؤوس إل  إّن دميور من خالل 

كوزموس، مبعنى العامل املنظم. وبذلك يكون صانًعا وناظاًم. ومن هنا يتّضح االختالف بني دميور 

املاّدة  خالق  فهو  خالق؛  اإلبراهيميّة  األديان  يف  اإلله  ألّن  وذلك  اإلبراهيميّة؛  األديان  يف  واإلله 

وخالق كّل الوجود واإلنسان؛ فهو يخلق األشياء كلّها من العدم. وهناك من يُحّل الخري محّل اإلله. 

وبطبيعة الحال حيث يكون مثال الخري موجًدا لألمثال األخرى، فهو يلعب دور املولّد، وهو يف حّد 

ذاته الجامل عينه والحقيقة عينها والخري عينه. وفيام يتعلّق بتوضيح األمر األّول، تجب اإلشارة إل 

أّن املثال أو اآليديا )اليونانية( من مصدر آيدين، يعني الرؤية. وإّن السبب يف ترجمة هذه املفردة 

إل املثال، يعود إل اهتامم املرتجمني العرب برسالة ثيامؤوس، وإّن الناحية النموذجيّة يف األمثلة 

التي دعت إل ترجمتها إل املثال. يصل أفالطون من خالل بحثه عن املعرفة  لدى دميور هي 

الحقيقيّة والثابتة والدامئة إل األفكار واملُثُل، كام هو الشأن يف علم الرياضيات. إّن املُثُل هي 

حقائق وذوات سمديّة تظهر عىل شكل الجامل ذاته والعدالة ذاتها، وبشكل عام تظهر كام هي عليه 

يف حّد ذواتها. إنّها موجودة يف ما وراء العامل املادي، وما وراء الكثري من األمور. وميكن القول: 

إنّها وحدة خارجة من الكثري، وال تقبل الحمل عىل الكثري، حيث ميكن مشاهدتها من خالل نوع 

الحياة أو العقل البسيط. وفيام وراء املُثل مبعنى األفكار هناك مثال الخري الذي هو وراء الوجود 

كلّه. إّن أفالطون يصف مثال الخري من خالل املصطلح القائل: )gnosis kai aletheia(، مبعنى: 

)insight and truth(. مبعنى أّن املُثل متتاز وراء الوجود املتميّز كلّه من جميع األعيان املعقولة 

األخرى. إّن مثال الخري واحد يعمل عىل توحيد املتكرّثات ويكون منشأ ملعرفة كّل يشء؛ حيث 

عىل  أشعتها  وسطوع  عطائها  يف  الشمس  مثل  هو  الخري  مثال  إّن  آثاره.  خالل  من  إدراكه  ميكن 

الوجود كلّه، وجعله قابالً لإلدراك. يذهب أفالطون إل االعتقاد بأّن مثال الخري بالنسبة لنا يوجد يف 

إطار الهبات التي مينحها، أي: يف إطار البصرية والحقيقة. إّن معرفة الخري عنده بحسب التفسري 

الذي يقدمه غادامري ليست مجرّد معرفة نظريّة، بل هي من األصول الثابتة، مبعنى أنّها ذلك العمل 

الذي يجعل الثبات يف الحياة أمرًا ممكًنا. يف مثال الكهف يؤكد أفالطون عىل نوع من االهتامم 

أنّه عىل الرغم من التوصيفات  بّد من االلتفات إل  بالعمل الوجودي يف معرفة مثال الخري. وال 
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التي يخلعها أفالطون عىل مثال الخري، والتي تقرتب يف بعض املواطن من صفات اإلله يف األديان 

اإلبراهيمية، بيد أنّه مل يطلق اسم اإلله عىل مثال الخري أو ثيؤوس. كام أّن مثال الخري ليس صانًعا 

للعامل وال ناظاًم له. إّن دميور هو الذي يتكّفل بهذه املهّمة، كام أّن أفالطون بدوره يستعمل مفردة 

اآللهات يف الكثري من املوارد. وال سيّام يف نقده للرؤية األسطوريّة إل الدين؛ حيث يقول: إّن 

السلبيّة. ويف كتاب  البرشيّة  الصفات  يتّم تصويره يف أشعار هومر منزّهة عن  اآللهات خالفًا ملا 

القوانني الذي هو آخر كتاب ألفالطون ومن أكرث مؤلفاته نضًجا يف طرح أفكاره نجده يقول: إّن 

اإلنسان املعتدل والضنني بنفسه من أحب األشياء إل اآللهات. وقال يف موضع آخر: إّن تقديم 

األضاحي والتقّدمات إل اآللهات والترّضع لها من أرشف األشياء وأسامها، وأفضل ما يرشد إل 

الحياة السعيدة. من الواضح جًدا أّن اهتامم أفالطون وإرصاره عىل تنزيه اآللهات، والدور الذي يراه 

لدميور يف فلسفته، يسمح لنا باعتباره حكياًم متألًّها؛ ألّن الفضيلة من وجهة نظره تكمن يف التشبّه 

بالصفات اإللهية، من العدالة والجامل والكامل النفساين. وإن كان ينبغي عدم تجاهل االختالف 

الواضح بني التفكري األفالطوين وبني أفكار الحكامء يف األديان اإلبراهيمية.


