امل
بتدأ
لماذا ينبغي استعادة أفالطون ؟..
محمود حيدر

حني يُبسط الكالم عىل أفالطون اآلن ،يتناهى لل ّناظر أنّه تلقاء مفارق ٍة غري مألوف ٍة :سوف يبدو له
جة
كام لو أ ّن اسرتجاع هذا الحكيم ،وجعله قض ّي ًة راهن ًة هو أدىن إىل عو ٍد عىل بَد ٍء ال طائل منه .والح ّ
إذ ذاك ،أ ّن بس َ
رضب من تكرا ٍر مسبوقٍ مبا أنشأه محقّقوه وشارحوه من قبل..
ط القو ِل فيه وعليه ،هو
ٌ
لكن اسرتجاعنا ألفالطون اليوم ،تس ِّوغه فرض ِّيتان :األوىل ،ألجل ابتعاث تفلسف مستأنف يدور
مدار التساؤل عن إمكان قيام ميتافيزيقا تجاوز ما ترسخ من يقينيات منذ اإلغريق إىل يومنا الحارض.
والثانية :ألجل التذكري مبا غزاه النسيان من األفالطونيّة ،سواء لجهة نقد مبانيها قدمياً وحديثاً ،أو لجهة
ما يختزنه مرياثها من مفارقات تراكمت عليه الظّنون وسوءات الفهم.

ومل َّا كانت غايتنا املحورية تح ِّري األثر األفالطوين يف ما أفىض إليه من معاثر اقرتفتها الحداثات
الصدع الكبري الذي أملَّ
املتعاقبة سحابة خمسة قرونٍ خلت ،فإ ّن من شأن هذه االستعادة أن تنبِّه إىل ّ
بأبنيتها األنطولوج ّية واملعرف ّية .فعىل الرغم من تح ُّيز الحداثة إىل القدماء الذين خالفوا أفالطون أو انقلبوا
عليه ،إال أنها ستتخذ من "ثنائياته" يف تفسري العامل ذريعة إلحداث القطيعة بني الطبيعة وأصل وجودها.
ولنا هنا شاه ٌد عىل تلك الذريعة ،مل ّا ذهب الفيلسوف األملاين مارتن هايدغر إىل اختزال معضلة
مس األفالطونية عن حقيقة الوجود،
الحداثة مبا أسامه "نسيان الكينونة" .أي غفلة الحداثة التي أصابها ٌّ
واستغراقها بظواهر العامل الطبيعي وأعراضه .ومع ان هذه املقولة ُع َّدت نقطة الجاذبية يف فكر هايدغر
ال ّنقدي ،وأعربت عن املأزق امليتافيزيقي للفلسفة الحديثة ،إال أنها مل تفارق جوهر الثنوية األفالطونية.
فالكينونة الهايدغرية وبتأثري من أفالطون كانت أقرب إىل املوجود األول منها إىل الله املوجد للكون.
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االستغراب
المبتدأ

ومع أن أفالطون قد ات َّخذ من الخرييَّة والعدالة واملجتمع الفاضل سياقاً مفارقاً للسابقني والالَّحقني
من حكامء اليونان ،إال أنه مل يقدر عىل بلوغ التوحيد الخالص كام أظهرته الديانات اإلبراهيمية .ولو
كان لنا من توصيف لهذه املنزلة لجاز القول انها
بي عن التوحيد الناقص .رمبا لهذا الداعي
إعراب ِّ ٌ
ٌ
سيغلب عىل كتاب املحاورات سمة التساؤل الحائر من دون اأن ينفذ صاحبها إىل املحل الذي
يفصح عن إجابات يقينية عن الوحدانية اإللهية.
* * *
خالصة ما فعله فيلسوف الجمهورية ،ومل يستطع سقراط أن يكمله ،تجلَّت يف تظهريه لفكرة
تأسيسا عىل نظريّة املُثُل مبا
يحل هذه املسألة،
الكل كمصد ٍر لتحصيل املعرفة .ولقد أراد أن ّ
ِّ
الخري
ً
سيان منظومة
هي الدفاع األعىل عن األخالق املوضوع ّية .غري أن
َّ
الحري باالعتناء وال ّنظر هنا ،هو َ َ
أفالطون يف األحقاب التالية مع ما انطوت عليها من إشكاليات وعرثات ،سواء يف ما يتعلق بعقيدة
التوحيد ،أو ما يتصل برؤيته األخالقية والسياسية والرتبوية .وعىل سبيل التذكري ـ نشري إىل تأثريه
الكبري عىل مسيح ّية القرون الوسطى ،حيث سيكون ألفكاره نتائج عكسية خصوصاً لجهة استلهامها
الهوته الطبيعي الوارد يف كتاب القوانني ( ،)Lawsوأخرج فيه معادلته الشهرية :أ -إ ّن هناك آلهة ،وهي
الخية" ...كانت النتيجة أن عددا ً وازناً من
تعتني بشؤون البرش ،ومن املستحيل رشوتها أو رشاء إرادتها
ّ
آباء الكنيسة وفالسفتها وقعوا يف تناقض مريب بني إميانهم الديني وفكرة تعدد اآللهة عند أفالطون.
بسبب من ذلك ،أ ّن فالسفة الحداثة سيأخذون هذه الفكرة عن ظهر قلب لينرصفوا إىل
البي
ٍ
ومن ِّ
ٍ
ٍ
عارض يف بنية الفلسفة الحديثة ،وإمنا هو
حادث
الفصل الحاد بني اللّه والعامل .وهذا مل يكن مجرد
حاصل إرث إغريقي مل تكن األفالطونية مبنأى عنه ،ثم كان له امتدا ُده ورسيانُه الجوهري يف ثنايا
الكل لحضارة الغرب .بهذه الداللة مل يكن تأرجح أفالطون بني ضفتّ ْي الرشك والتوحيد سوى
ِّ
العقل
كل سؤا ٍل
مؤش عىل اإلضطراب امليتافيزيقي الذي سيورثه إىل العامل الغريب يف ما بعد .حتى لقد غدا ُّ
ِّ
ت ُعلنه الحداثة عىل املأل مثقالً باملعاثر :من الثنوية ،إىل النسب ّية والشكوكية ،ناهيك مبجمل ما ميكث
من آثار وتداعيات ترت َّبت يف ما بعد عىل انحصار التفكري الحدايث يف دنيا املقوالت األرسطية العرش.
* * *
ال نبتغي من وراء قصدنا ،املفاضلة بني أفالطون وأرسطو .وال كذلك ،اإلنتصار ألفالطون بدالً من
مؤسساً ململكة
ُ
شعة الحداثة ومبادئها ..وإمنا لإلضاءة عىل ال َبد ِء الذي منه صار أفالطون فيلسوفًا ِّ
العقل األدىن .قوله بأصالة عامل املُثُل باعتباره الوجود الحقيقي ،وجاء يف حينه كر ٍّد رصيح عىل مادية
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الصمء ،إال أنه ميتلئ مبا ال حرص له من مؤاخذات يف هندسته األنطولوجية.
السوفسطائيّة والأَدريَّ ِتها
َّ

حني أخرج أفالطون نظريّة امل ُثل ،أراد إثبات عقيدته املفارقة بأن العامل املادي ليس سوى أشباح
للعامل الحقيقي ،وأ ّن املثال األعظم الذي يفيض إليه هو الخرييّة التا َّمة ،وأ ّن الخري املطلق هو املقام
األرفع للمعرفة ،وهو مبعث الوجود والكامل .مع ذلك بقيت نظرية الخري املطلق رضباً من التأمالت
توصل فيه الخريية مبصدرها األول .ما يعني أن اقىص
ُ
واالختبارات الذاتية ،ومل تصل إىل الدرجة التي
ما بلغته املُثُل األفالطونية هو التعبري عن ألوهية أرضية ،سوف توظَّف يف ما بعد بـام س ِم َي "الدين
الطبيعي".
يف هذا املرسى يذهب ناقدوا نظرية املُثُل اىل إبطال قوله أن النفس موجودة قبل البدن ،وأن
اإلدراك العقيل هو عبارة عن إدراك الحقائق املجردة يف ذلك العامل األسمى .يرى هؤالء أن كلتا
القضيتني خاطئتان .فالنفس يف مفهومها الفلسفي املعقول ليست شيئاً موجودا ً بصورة مجردة قبل
وجود البدن ،بل هي نتاج حركة جوهرية يف املادة تبدأ النفس بها مادة متصفة بخصائص املادة
وخاضعة لقوانينها ،ثم تصبح بالحركة والتكامل وجودا ً مجردا ً عن املادة ال يتصف بصفاتها وال يخضع
لقوانينها .وأما املفهوم األفالطوين الذي يفرتض للنفس وجودا ً سابقاً عىل البدن فهو بحسب هؤالء
أعجز ما يكون عن تفسري هذه العالقة وتعليل اإلرتباط القائم بني البدن والنفس ،وعن إيضاح الظروف
التي جعلت النفس تهبط من عليائها املثايل إىل واقعها املادي املتهافت".
* * *
يف "املحاورات" و"الجمهوريّة" ويف سائر تأ ّمالته امليتافيزيق ّية والسياسية ،حرص أفالطون عىل
الوصل الوطيد بني عامل املُثُل ودنيا اإلنسان .ولقد حاول ذلك من خالل ثالثة سبُل :أ ّوالً ،عن طريق
التساؤل كسبيل قويم للمعرفة الحكمية ،وثانياً ،يف ما يسميه بإرسال رشارة الفهم إىل السامعني" .تلك
التي تولد فجأ ًة يف ال ّروح مثلام يومض الضّ وء حني توقد نا ٌر وتتغذّى بذاته من ذاتها" كام يورد يف
رسالته السابعة ..وأما ثالثاً ،ففي نظريته السياس ّية القاصدة سعادة اإلنسان يف كتاب الجمهوريّة .غري انه
أخفق يف ما ذهب إليه كام سرنى بعد قليل.
* * *
مل يفلح أفالطون يف تقديم دولة مثالية حقيقية .ومع انها كانت أدىن إىل الخيال منها اىل الواقع
فإنها حسب نقاد فلسفته السياسية كانت دولة إيذائية آلدمية اإلنسان ككائن له منزلته االستثنائية يف عامل
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الخلق .ويورد هؤالء ثالثة مآخذ كربى عىل مفهوم العدالة األفالطونية :األوىل حني القول بشيوعية
النساء ومن ثم األوالد ،الثانية حني يتحدث شيوعية األموال؛ ليفتح أبواباً جديدة للرصاع من حيث
أراد إغالقها ،وليصطدم مع املطالب اإلنسانية من حيث أراد الرتفع فوقها ،ومرة ثالثة إذ أقام نظاماً
لياع فيه البعد الروحي ،وال املوازنة بني النفس والبدن.
تربويا جافاً ُ
كانت رغبة أفالطون يف بداية حياته أن ينخرط يف العمل السيايس ،وكان متَّب ًعا بذلك تقاليد أرسته.
غري أ ّن تب ُّدالً سيطرأ عىل خطّته ،مل ّا خرست الدميقراط ّية األثين ّية الحرب ض ّد إسبارطة ،وأمسك
"الطغاة الثالثون" بالسلطة التي حكمت عىل سقراط باملوت عام (399ق.م) .ذلك سيجعله عىل
حذ ٍر مقيمٍ من السياسة األثينيّة وظالماتها .ثم كان عليه أن يقيم السياسة عىل نشأة أخرى ،بحيث ال
ربا لهذا الداعي سيواصل أفالطون دحض الفكر ال ّنسبي
تنفصل الحياة السياس ّية عن عامل املثلّ .
ريا صارخًا عن اإلنحطاط السيايس.
للسوفسطائ ّية ،وينظر إليه بوصفه تعب ً

حاول أفالطون -وإن مل يسعفه القدر – أن ينقل مرشوعه السيايس إىل دنيا الواقع يف غري مناسبة:
منها ،لقاؤه الطاغية ديونيسيوس ( )Dionysiusاأل ّول حاکم مدينة رسقوسة ( )Syracuseيف جزيرة
صقل ّية ،ومنها ،مل َّا ذهب إىل جنوب إيطاليا ليلتقي الفالسفة الفيثاغوريّني ،ويشاركهم تص ّوراتهم
ٍ
مرتكزات تأسيسيّة - :اعتبار الرياضيات جوهر األشياء جميعها .ـ ال ّنظرة الثنائيّة إىل الكون
يف أربعة
ـ (عامل الوجود الفعيل (امل ُثل) وعامل الظالل املادي) ـ هجرة الروح وخلودها ـ والتص ّوف الديني
واألخالق النسك ّية...

لعل أهم ما يؤخذ عىل نظرية تقسيم العمل عند أفالطون ،أن التخصص يكون من حيث الجهد
أما املردود فليس به يشء من العدل ،بل إن من يقومون بأقىص أنواع األعامل هم من يحوزون أقل
مردود.

يبي األسس التي يتم مبوجبها تقسيم الناس .صحيح أنه ذكر التهيؤ الطبيعي لكل فرد،
ثم انه مل ِّ
إال أنه يوضح املرتكزات التي يتم مبوجبها تشكّل هذه املاهية املسبقة ،هل هي نوع من الوراثة أم
اصطفاء إلهي أم غري ذلك؟ وعليه ،مل يقدم معيارا ً حقيقياً يكون تقسيم املجتمع إىل طبقات مس ّوغاً
بالكامل ،وهذا األمر سيؤسس ألمر مييز فيه بني طبقات املجتمع ورشائحه حني يس ِّوغ للملوك
والنبالء ادعاءاتهم بأنهم من سالالت أرقى من عوام البرش.
ومن جملة املؤاخذات ،أن أفالطون مل يهندس أركان جمهوريته عىل أساس إنساين شامل،
حيث يعترب الحرب والنزاع والسلب والنهب أمرا ً مرشوعاً للدول ،ودليل ذلك أن مهمة الطبقة
AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 2 1

االستغراب 21

سالا
بارغت
أفالطون ؟..
استعادة
لماذا ينبغي

11

املقاتلة عنده ليس فقط الدفاع عن الدولة ،بل أيضاً اإلغارة واالغتنام من الدول األخرى.
املعرثة الكربى يف نظريته حول العدالة نجدها حني يرسي كالمه عن عالقة السامء باألرض،
كام يف قوله" :األرشار تاعسون ولزم أن يتأملوا والله أحسن إليهم بأن آملهم ألجل خريهم" .ومام
يعكس رؤية تدحض الخريية اإللهية وعدلها قوله" :وإن أراد الله قلب أمة أنبت شقاقاً ورشا ً بينها".
فاألرشار عنده ،هم أرشار ألن اآللهة أرادت لهم ان يكونوا أرشارا َ ،ولكن اآللهة تعذبهم بوصفهم
أرشار؟
* * *
املعضلة األساسية لألثر األفالطوين يف الحداثة كان بيِّناً يف الفضاءين األنطولوجي والسيايس.
صحيح أ ّن أفالطون انكفأ مع غزوة العقل األدىن التي امت ّدت من السوفسطائ ّية إىل أرسطو ،ومن بعد
ظل كام ًنا يف تضاعيف
ذلك إىل ديكارت وكانط وسائر الساللة الحديثة؛ سوى أ ّن مقصده األعىل ّ
وخصوصا يف التوجهات النقدية لعدد من فالسفتها من أمثال هرني برغسون
الحضارة الحديثة،
ً
وبول تيليتش وهرني كوربان وولرت ستيس وسواهم .وللداللة عىل األثر األفالطوين الساري يف
تاريخ الفلسفة أن الفلسفة املسيح ّية دارت مدار ات ّجاهني رئيسيني :االت ّجاه األفالطوين عرب الق ّديس
أوغسطني ،واالت ّجاه األرسطي عرب توما األكويني .سار االتّجاه األ ّول مع األفالطون ّية حني جعل
املوضوع الطبيعي للعقل إدراك املُثُل ،أ ّما االتجاه الثاين الذي بقي عىل متاس ما مع املتعاليات
األفالطونيّة ،فقد رأى عىل لسان األكويني استحالة الربهنة عىل اإلميان عن طريق الربهان املنطقي؛
أل ّن اإلميان ال يرتكز عىل املنطق ،بل عىل كلمة الله ..يف حني ال ميكن االستدالل عىل حقيق ٍة
فلسف ّي ٍة باللّجوء إىل كلمة اللّه؛ أل ّن الفلسفة ال ترتكز عىل الوحي بل عىل العقل املحض .ورغم
أ ّن األكويني كان أرسط ًّيا متش ّد ًدا فقد حرص عىل التمييز بني العقل والوحي ،من قبيل حفظ موقع ّية
كل منهام يف إنتاج املعرفة الصحيحة .فإذا كان الالَّهوت هو العلم باألشياء عن طريق تلقّيها من
ّ
الوحي اإللهي ،فالفلسفة هي املعرفة باألشياء التي تفيض من مبادئ العقل الطبيعي .وأل ّن املصدر
املشرتك للفلسفة والالَّهوت هو الله خالق العقل والوحي ،فإ ّن هذين ال ِعلمني يسريان ـ حسب
األكويني ـ إىل التوافق.
ومع أ ّن التجربة التاريخ ّية للحداثة أنجزت تقلي ًدا نقديًّا طاول مجمل مواريثها الفكريّة وأمناط
إل أ ّن هذا التقليد عىل وزنه يف تنشيط الفكر وبثِّ الحيويّة يف أوصاله ،فإنّه مل يتع َّد الخطوط
حياتهاّ .
الكربى مليتافيزيقا اإلغريق وبخاصة يف شطرها األفالطوين .هذه الفرضيّة تفرتض تساؤالً بديهيًّا
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وأساسيًّا مل يُع َ
ط حقُّه من االعتناء سحابة قرونٍ مديد ٍة من تاريخ الفكر الغريبُ .مؤ ّدى هذا التّساؤل:
استكشاف األثر العميق للعقل اإلغريقي يف تكوين املبادئ الكربى للعقل الحديث ..وتح ِّري
الكيف ّيات التي حملت فالسفة الحداثة عىل مخاصمة األفالطونية ،ثم راحوا يصوغون منظومتهم
الفلسف ّية تب ًعا ملا ورثوه من السوفسطائ ّية واألرسط ّية من معطيات العقل األدايت وأحكامه.
* * *
سوف تستأنف الحداثة ـ كام فعل األسالف من قبل ـ توظيف األفالطونيّة ورصامتها الدنيوية
صمء للعامل:
عرب سريورة من التص ّورات واملفاهيم أفضت مع ما س ّمي بالتنوير إىل "دنيوة" َّ

 آمنت الحداثة بالعامل الطبيعي عىل أساس أنّه العامل الحقيقي - ،وباإلنسان باعتباره الكائنريا وليس
املنفرد يف الوجود ،وبالعقل العلمي الذي به يحقّق إنسانها تف ُّرده وتف ّوقه .ثم وآمنت أخ ً
آخ ًرا ،باملاديّة التّاريخ ّية كأدا ٍة وحيد ٍة لتفسري تط ّور املجتمعات البرشيّة.

مل يقترص مرياث الحداثة عىل استلهام ما جاءت به أضالع املنظومة اإلغريقيّة الكربى
(سقراط -أفالطون  -أرسطو) ،بل ستكون حقبة ما قبل السقراط ّية ذات أث ٍر عميقٍ يف تكوين العقل
السقراط ّية
الحديث أنطولوج ًّيا وأبستمولوج ًّيا .لكأنّ ا قصدت الحداثة يف اإلعراض عن الخرييّة ّ
واألخالقيّة األفالطونيّة أن تعود القهقري ،إىل قيم السوفسطائيّة يف اختصامها مع املطلق ،وإىل
أرسطو ومقوالته يف تشكيل العقل األدىن ،ثم متيض يف غفلتها عىل غري ه ًدى لتكون أطروحتها
حول نهاية التاريخ هي نفسها نهاية اإلنسان األخري.
* * *
ما م َّر معنا يلقي الضوء عىل ما قصدناه من هذا العدد من "االستغراب" .وهو فتح النوافذ
عىل إعادة مراجعة املوروث األفالطوين ،وبيان ما به من التباسات وإشكاليات عىل املستويني
خصصناه لهذه الغاية مقاربات تحليلية نقدية
األنطولوجي والسيايس .ولذا سنجد يف امللف الذي َّ
تستهدف تحريك النقاش الفكري والفلسفي حول فيلسوف تكاد تتحول أفكاره إىل ثوابت ال تقبل
النقد واملراجعة .أما غايتنا من ذلك فتعود إىل منهجنا يف مراجعة حضارة الغرب وتبيني معاثرها
امليتافيزيقية منذ تأسيساتها األوىل إىل يومنا هذا.

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 2 1

االستغراب 21

