الفن الفاضل عند أفالطون
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والسوسيولوجية
واألخالقية
التربوية
غائيت�ه
[*]

إلهام بكر

ما غاية الف ّن عند الفيلسوف أفالطون ،وما هي أبعاده القيم ّية وعالقته بفلسفته األخالق ّية؟

هذا البحث يحاول اإلجابة عىل هذا السؤال املركّب ،كام يسعى إىل تظهري موقع ّية الفنون
البي
عند أفالطون ودورها يف تربية اإلنسان وإيصاله إىل سعادته يف جمهوريّته الفاضلة .ومن ّ
أنّ الباحثة ركَّزت عىل تبيني غائ ّية الف ّن األفالطوين املوصلة إىل السعادة ،وذلك خالفًا ملا
ذهبت إليه الحداثة الغرب ّية املعارصة يف نظريّتها املعروفة القائلة بـ «الفن للفن» ّ
أن كانت اآلثار
املرتتبة عليها.

ّ
املحرر

الحق والخري والجامل من أه ّم القيم التي سعت اإلنسان ّية منذ أقدم عصورها إىل
ت ُع ّد قيم
ّ
مؤس ًسا ومبن ًّيا عىل نظر ٍة متكامل ٍة إىل طبيعة
تحقيقها ،فالتقسيم الثاليث للقيم اإلنسان ّية الكربى كان ّ

اإلنسان الروح ّية ،التي ال تكتمل مق ّوماتها إال إذا ك ّرس اإلنسان حياته يف سبيل اكتساب الحقيقة يف

العلم ،وتوخّي الخري يف التعامل مع الغري ،والبحث عن الجامل يف الطبيعة والف ّن.

الحق والخري ،ومن
ولقد تركّزت دعوة أفالطون يف أن يقرتب من ماه ّية الفلسفة بأن يتّجه نحو
ّ

ث ّم أصبح معيار الف ّن األكرب لديه هو األخالق[[[.

لهذا ميكن اعتبار األخالق محور ال ّدور الرتبوي والتهذيبي للف ّن .فعىل الرغم من أ ّن اللّذّة تع ّد
*ـ باحثة وأستاذة الفلسفة اليونانيّة ـ جامعة عني شمس ـ جمهوريّة مرص العربيّة.
[[[ -زكريا ،فؤاد :آفاق الفلسفة ،ط ،1بريوت ،دار التنوير للطباعة والنرش ،1988 ،ص.438
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رك ًنا أساسيًّا يف العمل الفني ،إال أ ّن التهذيب يع ّد غاي ًة أساسيّ ًة أيضً ا .فالتهذيب فوق اللّذّة ،فليس

حس ّية جامل ّية ،إنّ ا الجامل الحقيقي هو
الجامل هو الصورة
الحس ّية التي ت ُحدث يف ال ّنفس لذّة ّ
ّ
جامل الحق والخري[[[.

ولقد أكّد أفالطون عىل أ ّن للف ّن أثر عىل السلوك البرشي ،برشط أن يكون هذا الفن يف خدمة

كل الفنون ذات الشأن تستلزم
يعب عنه بقوله« :إ ّن ّ
األخالق ومن أجل ُرقيّها ال العكس ،وهو ما ّ

املناقشة وإمعان الفكر يف الطبيعة ويف السامء ،وبهذا تحصل عىل السمو الفكري والكامل
الصحيح[[[».

لكل الفنون
متسك أفالطون باملبدأ السقراطي الذي يجعل القيمة العليا ّ
هذا باإلضافة إىل ّ
والعلوم يف مقدار ما تحقّقه للنفس البرشيّة من فضيلة وإصالح وتهذيب[[[.
لكل من األخالق والفلسفة ،ولذلك قام بتوجيه ٍ
ٍ
رشس للف ّن
نقد
لقد كان الف ّن عند أفالطون تاب ًعا ٍّ

وخاصة الف ّن الذي يعمل عىل إبراز الجانب املحسوس لألشياء من مرئ ّيات
السائد يف عرصه،
ّ
ومسموعات ،األمر الذي يحجب ع ّنا االرتفاع من املحسوسات إىل املعقوالت حتى نبلغ الحق.

وهذا ما يجعله يوضّ ح أ ّن امله ّمة الحقيق ّية للفن هي الكشف عن املثل األعىل للجامل الذي هو

مصدر الفن[[[.

ربا لهذا السبب سينظر كثريون من املحقّقني إىل أفالطون بوصفه تاب ًعا ألصحاب نظريّة
ّ
«الفن لألخالق» وهي النظريّة التي ت ُخضع الف ّن للمثال ّية األخالق ّية ،وتجعل منه وسيلة ترسيخ القيم
تحتل مكانة أدىن
ّ
السامية ،والحفاظ عىل املثل والقيم األخالقيّة العليا وهذا يعني أ ّن القيمة الفنيّة
من القيمة األخالق ّية ،وبالتايل فإ ّن الف ّن يحتاج بالرضورة إىل األخالق ليك يكتيس بها.

جه الناس نحو الخري ،وينفرهم من
ومن هنا كانت غاية الف ّن عند الحكيم اليوناين هي أن يو ّ

الرش ،وأن يكون داعية من دواعي الفضيلة يصلح من عادات الناس ،ويق ّوم أخالقهم ،ومن ثم
يكون للفنان رسالة أخالق ّية أو إنسان ّية أو اجتامع ّية من شأنها أن تعلم الناس وتسهم يف تربيتهم
[[[  -محمد عطية ،محسن :غاية الفن (دراسة فلسف ّية ونقديّة) ،ال ط ،القاهرة ،دار املعارف ،1991 ،ص.56
[[[ -أفالطون :فايدروس ،ف 269ب -270هـ.
[3]- Plato: Greater Hippias, The Dialogues of Plato, Trans By B. Jowett, 5 vol., Oxford, Clarendon press, 1970, 283d.
[[[ -محمد عطية /محسن ،غاية الفن ،م.س ،ص 54؛ أحمد فؤاد األهواين :أفالطون ،ص.44
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واالرتفاع مبستواهم األخالقي[[[ .ولقد نبّه أفالطون عىل رضورة اكتشاف تأثري الفنون عىل الناس،
إحساسا بالرسور واللذّة
السلوك الجميل يولّد فينا
ً
حا أ ّن ّ
واستخدامها يف الرتبية الصالحة موضّ ً
الخالصة.
وإذا كان ألفالطون موقف معا ٍد لبعض الفنون ،عندما طالب بإبعاد الشعراء والفنانني من
جمهوريّته ،فقد كان ذلك من أجل الحفاظ عىل الرتبية األخالق ّية للنشء.
كل أنواع الفنون ،بل استبقى عىل بعضها مثل املوسيقى الحامسيّة والدينيّة،
إل أنّه مل يستبعد ّ
ّ
كل ما يفيد يف تقوية الناحية
جد الفضيلة والصدق ومالحم سري األبطال ،وبالجملة ّ
والشعر الذي مي ّ
األخالق ّية والرتبويّة السليمة[[[.
وليك تتّضح نظريّة أفالطون يف الفن ودوره األخالقي فال ب ّد من عرض النقاط التالية:

ّ
الفن واملحاكاة

تعود بداية ظهور نظريّة املحاكاة ( )imitationإىل القرن الرابع ق.م ،وبالتحديد مع أفالطون
ونظريّته يف املثل التي تع ّد األساس واملنطلق الذي تُبنى عليه فلسفته بكاملها يف الف ّن والجامل،
والتي أراد بها التعبري عن طبيعة ال ّنظرة العقليّة إىل العامل من حيث تخلّيها عن الطابع العريض
املتغية.
للظواهر
ّ
ريا عن نظريّة عقل ّية كلّ ّية ترى أ ّن الوعي أسبق يف الوجود من املا ّدة ،أي أنّها
فنظريّة امل ُثل تع ّد تعب ً
ت ّوجت الوجود كلّه بعامل امل ُثل .ومن ثم كان أفالطون يری أ ّن الوجود ينقسم إىل ثالث دوائر وهي:
 - 1دائرة املال واملدركات العقل ّية وهي دائرة الحقائق الكلّ ّية.
 - 2دائرة العامل املحسوس والطبيعة والواقع.

 - 3دائرة الفنون والعالقة التي تربط هذه الدوائر الثالث هي عالقة محاكاة[[[.
الحس وهو صورة العامل األ ّول ،والثالثة عامل الظالل
األوىل هي عامل امل ُثل ،والثانية عامل
ّ
والصور واألعامل الفنيّة.
[[[ -جیروم ستوليز :النقد الفني (دراسة جامليّة وفلسفيّة) ،ترجمه د /فؤاد زكريا ،ط ،2القاهرة ،الهيئة املرصية العا ّمة للكتاب ،1981 ،ص.518
[2]- M.C. Beardsley: History of Aesthetics, Macmillan press, N.y 1972, p.20.
[[[ -الجوزو ،مصطفى :نظريّات الشعر عند العرب (املحدثني من عرص النهضة) ،ط ،2بیروت ،دار الطليعة ،1988 ،ج ،2ص.89
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والعامل املثايل هو عامل كامل من صنع اإلله ،ويتض ّمن حقائق مطلقة ال ميكن ملسها يف
ظل أو صورة منقولة
الواقع ،والعامل املحسوس الطبيعي املادي هو عامل املوجودات والذي هو ّ
عن عامل املثل .ومن ثم فهو عامل مشابه ومامثل لعامل املثل فهو محاكاة له وصورة عنه .وهذا هو
سمه أفالطون
سمه أفالطون التقليد األ ّول أي صورة املثل فهو محاكاة له وصورة عنه .وهذا ما ّ
ما ّ
التقليد األ ّول أي صورة املثل يف الواقع[[[.
ولرشح ذلك يرى أفالطون أ ّن الشجرة املوجودة يف الواقع أي يف العامل الطبيعي هي صورة
للشجرة األوىل املوجودة يف عامل املثل أي أنّها تقليد للمثال األ ّول ،فإذا رسم الف ّنان شجرة ثالثة
الرسام
فإنّه سينقلها عن الشجرة الثانية ،والتي بدورها صورة عن الشجرة األوىل يف حالة الف ّنان أو ّ
ميكن إطالق عبارة (محاكاة املحاكاة) هذه املحاكاة التي متثّل نقل صورة عن صورة تنتج صورة
ناقصة ومش ّوهة؛ ألنّها تقوم عىل محاكاة امل ُثل الثابتة.
ومن ثم رأى أفالطون أ ّن األشياء الخارج ّية ال حقيقة لها ،إنّ ا هي صور ألفكار هي املثُل
املوجودة وجو ًدا حقيق ًّيا .وبذلك يصري الف ّن مج ّرد تعبري عن ظالل ومتويه بعي ًدا عن الحقيقة،
والفنان مج ّرد محايك ومقلّد من الدرجة الثانية[[[.

يقول أفالطون:
كل
كل ال ُبعد عن الحقيقة ،وإذا كان يستطيع أن يتناول ّ
«إنّ الف ّن القائم عىل املحاكاة بعيد ّ
حا ،...ما هو ّ
كل يشء ،هذا الجزء ليس ّ
يشء ،إال أنّه ال يلمس ّ
إل مظه ًرا
إل جز ًءا صغريًا من ّ
إل شب ً
للحقيقة[[[».
حقيقي ،بل هي محاكاة سطحيّة تحاكی املظهر ال الحقيقة.
فاملحاكاة ليست محاكاة ليش ٍء
ٍّ
كل ال ُبعد عن الحقيقة.
ومن ث ّم فالف ّن القائم عىل املحاكاة بعي ٌد ّ
وإذا كان األمر كذلك فام هو معيار الجامل يف الف ّن لدى أفالطون؟

الصور الجميلة ،سواء
لقد بدأ أفالطون رؤيته الفن ّية لألشياء بال ّنظر إىل املحسوسات ومشاهدة ّ
أكانت طبيعيّة أم فنيّة؛ حيث يتد ّرج املرء من مشاهدة الجامل املحسوس حتى يصل إىل الجامل
[[[ -إسامعيل ،عز الدين :األسس الجاملية يف النقد العريب ،ط ،3القاهرة ،دار الشؤون الثقافية العامة ،1986 ،ص.35
[[[ -عباس ،إحسان :ف ّن الشعر ،ط ،2القاهرة ،دار الثقافة للطباعة والنرش ،1993 ،ص.17
[[[ -أفالطون :الجمهورية ،ف .598
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العقيل الذي يشمل جامل العلم وجامل الحكمة ،الذي ميتاز باأللوهيّة والثبات واألزليّة ،ومن ثم
ٌ
ثابت ال يفسد وال يختفي وال يظهر؛ إذ لو سعينا إىل البحث عن الجامل فلن نجده يف
فهو
جامل ٌ
الجزئ ّيات املحسوسة ،فليس الجامل هو الغانية الفاتنة ،وال هو الفرس الجميلة ،وال القيثارة الثمينة.
حا إذا ما قورن باإلنسان.
فأجمل القرود عىل ح ّد قول هريقليطس سيبدو قبي ً

أي قبح،
إذًا ،فالجامل الذي ينبغي البحث عنه هو الجامل الحقيقي املطلق ،الذي ال يداخله ّ
إنّه الجامل بالذات أو تلك الحقيقة اإللهيّة الخالدة[[[.

يقول أفالطون:
أي يش ٍء آخر من هذا ال ّنوعّ ،
كل
فإن أدع ّ
«إذا جاء أحد ليقول إنّ شي ًئا ما جميل بسبب شكله أو ّ
جميل ّ
ً
إل ذلك الجامل املشار إليه ،بحضوره أو
ذلك جان ًبا ...ليس هناك ما يجعل ذلك اليشء
باالشرتاك فيه أو بأنّه وسيلة أخرى ...،وإنّني أق ّرر أنّ األشياء الجميلة تصري جميلة بالجامل ،وهذه
هي أوثق إجابة ....،فبالجامل (أي مثال الجامل) تصري األشياء الجميلة جميلة[[[».
ومن ثم يتّضح أ ّن الجامل الذي يطمع الفنان يف تحقيقه إنّ ا يستم ّد جامله املحدود من مشاركته
يتغي ويتالىش ،وميكن أن يظهر
يف مثال الجامل املطلق ،لكن جامل األشياء املحسوس ميكن أن ّ
يظل ثابتًا بال تب ّدل أو
للبعض وال يظهر للبعض اآلخر ،لكن مثال الجامل املطلق هو وحده الذي ّ
تغي .يقول أفالطون:
ّ

جميل ّ
ً
إل
«إذا كان يوجد يشء جميل إىل جانب الجامل يف ذاته ،فليس هناك سبب يجعله
مشاركته يف هذا الجامل[[[».
قسم أفالطون «املحاكاة» إىل نوعني هام:
وعىل هذا ّ

 - 1محاكاة تعتمد عىل معرفة ويصحبها الصدق ،فهي أقرب إىل التعبري الصادق الذي يلتزم
بالحق وتحقيق الجامل .وهي متثّل محاكاة الفيلسوف.
 - 2محاكاة ال تصحبها معرفة وثيقة بحقيقة األصل الذي تحاكيه ،وإنّ ا هي نقل آيل يعتمد عىل
الحق والجامل عىل السواء ،وميثّلها محاكاة السفسطايئ والخطيب والفنانني
التمويه ،ويخلو من
ّ
[[[ -أفالطون :فيدون ،ف  100د-هـ.
[[[ -م.ن ،ف  100جـ.

[1]- Plato: Greater Hippias: 287a-d.
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تقص الحقائق ،كام شغفوا بالنقل الواقعي
الشعراء ،فأولئك جمي ًعا أخذوا باملظهر ،وانقطعوا عن
ّ
ملا يبدو لحواسهم ،والتعبري الرصيح عن العواطف واالنفعاالت ،وعمدوا إىل التأثري يف الجمهور
بإثارة ما فيهم من انفعاالت ،وابتعدوا عن العمق واملعقول ّية والتزام األهداف األخالق ّية وامليتافيزيق ّية
الكربى ،التي متيّز الف ّن املحافظ القديم .فالسوفسطايئ والخطيب كالهام محايك ،ولك ّنها محاكا ٌة

من قبيل الظّ ّن.

حكيم ،إنّ ا هو مقلّد للحكيم ،الذي هو الفيلسوف الحقيقي،
فالسوفسطايئ ال يكمن أن يكون
ً

والخطابة ليست ف ًّنا ،ولك ّنها نوع من الخربة يهدف إىل تحقيق اللذة .وكالهام (أي السفسطة

والخطابة) وسائل لخداع الجمهور تخلو من املعرفة بالحقيقة والتّوجيه إىل الغاية الخرية[[[ ،وال

ينطبق عليها معنى الفن الصحيح ،ولذلك فهو يصفها بقوله« :مثل هذه األعامل یا بولوس أس ّميها

خدا ًعا واعتربها قبيحة ،ألنّها تهدف إىل اللذة ،وال تعنى بطلب األحسن ،هي ال تعترب ف ًّنا ،بل هي

مج ّرد خربة ،ال تعتمد فيام تقدّ مه عىل سبب معقول لحقيقة ما ،وال أس ّمي العمل الذي ال يستند إىل
سبب معقول ف ًّنا[[[».

إ ّن هذه املحاكاة التي ال متّت إىل الجامل أو الخري بصل ٍة قد ينجح صاحبها يف خلق اللّذّة،

ولك ّنها لذّة الج ّهال والسذّج؛ حيث قد ينجح يف إدخال الرسور عىل العا ّمة ،لك ّنه ال ينجح أب ًدا يف

التّعبري عن الجامل الف ّني الحق؛ أل ّن هذه املحاكاة نو ٌع من الخداع ،يتو ّهم صاحبها أنّه يق ّدم الخري
واملتعة ،لك ّنه يف الواقع جامل مزيّف.

الحق والخري والجامل.
أ ّما املحاكاة املستنرية فهي متارس مبا يجب عليه أن تحاكيه من ُمثل
ّ

إل لدى الف ّنان الذي يتمتّع بالثقافة الفلسف ّية الواسعة ،فاملحاكاة الصحيحة هي التي
وهذه ال توجد ّ

معب عن األصل قدر اإلمكان .وحسب أفالطون:
تتعلّق بحقيقة مثال ّية ،ال بصورة حتى تأيت بتصوير ّ
«إنّ الف ّنان الحقيقي ،الذي يعرف ما يقلّده بالحقائق ال مبحاكاتها[[[» .وهكذا فإ ّن الفيلسوف امللهم

بالحقيقة ،الواعي مبنهج الجدل هو األقدر عىل الخطابة وعىل إقناع ال ّناس من الفنان ذي املعرفة
السطح ّية الذي يجهل موضوع حديثه ،فالفيلسوف هو وحده الذي يستطيع أن مي ّيز يف آراء ال ّناس

[[[ -حلمي مطر ،أمرية :فلسفة الجامل (أعالمها ومذاهبها) ،ال ط ،القاهرة ،دار قباء للطبع والنرش ،1998 ،ص.57-55
[[[ -أفالطون :محاورة جورجياس ،ف .1465
[[[ -أفالطون :محاورة الجمهورية ،ف 599؛ أحمد فؤاد األهواين :أفالطون ،ص.51
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والش؛ ألنّه يعرف مسبقًا حقيقة هذه األشياء التي عليها يختلفون ،وتلك هي الحقيقة
بني الخري
ّّ

الكلّ ّية املعقولة التي هي موضوع العلم عند سقراط وأفالطون.

ّ
شعرية أفالطون

بي ما ميكن
طبّق أفالطون فكرة املحاكاة عىل الشعر كام طبقها عىل السفسطة والخطابة؛ حيث ّ

أن تصل إليه املحاكاة من تزييف الحقيقة وبثّ األوهام ،وما يرتت ّب عىل ذلك من أخطا ٍر عىل
ال ّنشء وعىل املجتمع ،والتكوين الفلسفي.

فاملحاكاة التي ال تستند إىل معرفة الحقيقة تضلّل ف ّن الشعر وباقي الفنون الجميلة األخرى؛

ألنّها محاكاة ال تصحبها معرفة ،فهي سالح يف يد من مل يكن عىل علم بأصول استعامله .وهذا ما
يعرب عنه يف محاورات «الجمهوريّة» بقوله:

«لن نقبل هذا ال ّنوع من الشعر الذي يتلخّص يف املحاكاة فهذه رضورة قد ح ّتمتها دراستنا

تحصنوا
للنفس وقواها ،...فالشعر الرتاجيدي يفيد نفوس هؤالء الذين يستمعون إليه ما مل يكن قد
ّ

مبناع ٍة كافي ٍة أي مبعرفة طبيعة هذا الشعر عىل الوجه الصحيح[[[».

وخصوصا ما يتعلّق منه بالرتاجيديا التمثيل ّية؟
لكن ملاذا كان هجوم أفالطون عىل الشّ عر
ً
لقد كتب أفالطون عن الشعراء الرتاجيديّني باعتباره ن ًدا له ،وينطلق أفالطون منتق ًدا للشعر

التقليدي ،أ ّو ًل ملضمونه ،ثم لشكّله ،وتنقسم اعرتاضات أفالطون عىل املضمون إىل قسمني:
ريا ضا ًّرا علی األخالقيّات[[[.
فالشعراء أساءوا تقديم ما هو إلهي ،ثم إ ّن لهم تأث ً

كل ما هو إلهي ،فقد انتقدهم أفالطون بشأن
وبشأن أ ّن الشعراء الرتاجيديّني قد أساءوا إىل ّ

ٍ
بصفات برشيّ ٍة كالتزاوج
تناولهم الشعري لآللهة عىل نح ٍو يف غاية البساطة؛ حيث ش ّبهوا اآللهة

والزنا ،وإيقاع املكائد للبرش ،وهي صورة ال تناسب اآللهة كام يرى أفالطون؛ أل ّن ما هو إلهي هو

[[[ -أفالطون :محاورة الجمهوريّة ،ف .595
املؤسسة العربيّة للدراسات والنرش ،1992 ،ص.33
[[[ -كوفامن ،والرت :الرتاجيديا والفلسفة ،ترجمة :حسني كامل يوسف ،ط ،2بريوت،
ّ
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يتغي قط ،وال يكذب وال يخدع[[[.
مسؤول عن الخري وحده ال عن الرش ،وإنّه ال ّ

أ ّما عن انتقادات أفالطون للمضامني األخالق ّية للشعر الرتاجيدي ،فتدور حول ما ييل:

 - 1إ ّن يف هذا ال ّنوع من الشعر يخرج الشاعر عن طبيعته ،ويتح ّرر من التزام الصورة املثال ّية

كل ما يصدر عنها من حديث أو أفعال سواء اتفقت
الثابتة ليك يحايك صو ًرا كثرية أخرى ،ويق ّدم ّ
مع الحقيقة املثال ّية أو مل تتفق.

كل الشعر محاكاة ،وإنّ ا توجد املحاكاة حني ال يكون تعبري الشاعر صاد ًرا عن
ومن ثم فليس ّ

خص أفالطون شعر الرتاجيديا والكوميديا
الحقيقة الثابتة التي تتض ّمن قيم الحق والخري ،لذلك
ّ
بصفة املحاكاة.

 - 2يكم ُن خطر الشعر الدرامي يف أ ّن الشاعر عندما يندمج يف دوره تنقلب طبيعته إىل طبيعة

حق أو جامل.
أخرى ميثلها برصف ال ّنظر عن قيمة ما ميثّله ،أو ما فيه من خري أو ّ

مم يجعله أخطر من
 - 3إ ّن الشّ عر الدرامي الذي ميثّل عىل املرسح له تأثريه عىل ال ّنفس البرشيّة ّ

مج ّرد وسيلة للهو أو التسلية؛ وذلك أل ّن فيه قدرة عىل التأثري يف الطبيعة البرشيّة نفسها مبا يع ّرضه
وخاصة
مم يؤث ّر عىل تربية النشء،
ّ
ويص ّوره من انفعاالت برشيّة وعواطف جامحة وجرائم مر ّوعةّ ،

تربية الحراس ،فالسفة املستقبل .يقول يف هذا الصدد« :إن جاز للحكّام أن ميثّلوا شي ًئا ،فيحاكوا
إذن تلك الصفات التي نشأوا عليها منذ حداثتهم ،كالشجاعة واالعتدال والعفّة والكرم ،وال ميارسوا
وال يحاكوا الدناءة وأنواع الرذائل ل ِئ ّل تلصق بنفوسهم فتصري لهم طبيعة وسج ّية[[[».

إذًا ،رضر املحاكاة ال يقترص عىل تأثريها يف طبيعة من ميارسها ،بل ألنّها تع ّرض من ميارسها

لرذيلة القلب والتل ّون ،وهي صفة يجب عىل الفالسفة أن ينأوا عنها ،ويثبتوا عىل طبيعتهم الفاضلة.

[[[ -كوفامن ،والرت :الرتاجيديا والفلسفة ،م.س ،ص.36-35
مل يكن أفالطون هو أ ّول من ثار عىل الشعراء الرتاجيديني ،بل سبقه يف ذلك اكسينوفان ،الذي كان شديد االنتقاد لهم؛ ألنهم قد تحدثوا
عن األلوهية وقدموها يف صورة هزلية ال تليق ،فقد انتقد أشعار «هومريوس وهزيود»؛ ألنهم ألحقوا باآللهة كل األعامل التي تحط من قدر
اآلدميني وتكللهم بالعار كالتلصص والزىن والغش.
ولقد كان رفض إكسينوفان لهذه الصورة الهزلية التي تصور اآللهة كالبرش الفانيني الذين ميارسون كل أنواع الرشور ،إمنا هو رفض لكل العقائد
الشائعة يف عرصه حول األلوهية وليس فقط ملا ورد فيها من أشعار هومريوس وهزيود ،أو يف األدبيات األخرى للديانة األوليمبية اليونانية.
كذلك يعد إكسينوفان أول من نادى بفكرة أن هناك إله واحد ميتاز بواحدية خالصة ،يعلو عىل اآللهة والبرش ،ال يشبه اآلدميني يف صورته
وال يف عقله ،وهو يسيطر عىل األشياء كلها بقوة عقله .ملعرفة املزيد راجع :النشار ،مصطفى :تاريخ الفلسفة من منظور رشقي (السابقون
عىل السوفسطائيني) ،ال ط ،القاهرة ،دار قباء للطبع والنرش ،1998 ،ج ،1ص.180-178
[[[ -أفالطون :الجمهوريّة ،ف.397
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ريا ،وهو أنّها تؤث ّر عىل اتّزان ال ّنفس ،فالشاعر املحايك ال يخاطب
 - 4إ ّن للمحاكاة أث ًرا خط ً

املبدأ العاقل يف ال ّنفس ،وهو غري قادر عىل استخدام موهبته إلرضائه ،بل إ ّن هدفه هو إرضاء

الجمهور ،فهو ال يهتم إال بالجزء االنفعايل املتقلّب يف الخلق ،ذلك الجزء الذي يسهل تقليده[[[.

 - 5إ ّن الشعر الدرامي يق ّوض فضائل الشجاعة والجرأة وضبط النفس والعدالة ،فالتوصيفات

الشعريّة ألهوال العامل اآلخر تجعل البرش يخشون املوت (وقد اتّضح يف هذا الفصل کیف
نظر أفالطون للموت باعتباره اللحظة التي تتح ّرر فيها ال ّنفس من ربقة الجسد ،كام أكّد أ ّن حياة
الفيلسوف الحق ينبغي وأن تكون مرانًا عىل املوت).

لذلك كان من الطبيعي أن نراه يحذف تلك األبيات التي جاءت عىل لسان «أخيل يف الجحيم»:
«إين ألوثر أن أكون عىل األرض خاد ًما يكرتي جهده رجل ال ميلك أرضً ا وأن أعيش عىل

جا عىل كل املوىت الهالكني[[[».
الكفاف ،عىل أن أكون ملكًا متو ً

 - 6إ ّن الشعراء والفنانني ال يجدون هذا العامل فحسب ،بل يدفعون بنا إىل رحاب عشقه بدلً من

حيه جانبًا ،عىل نحو ما ينبغي أن نفعل تحقيقًا لخالص أرواحنا ،بل إنّهم يقومون بإغرائنا لننطلق
أن نُن ّ
يف االتّجاه الخاطئ بصور ٍة قاطع ٍة ،فهم ينقلوننا من متاثالت خادعة إىل متاثالت للتامثالت ،إىل
فحص صور لعامل خ ّداع .ولذلك يعترب أفالطون أ ّن الشاعر يؤمن بالصورة ،فلذلك فهو يع ّد مج ّرد
م ّدعي نب ّوة[[[.

ومن ثم اختص أفالطون الف ّن بأسوأ درجات املعرفة ،أال وهي املعرفة الوهم ّية ،وإ ّن اقتصار

الف ّنان عىل هذا املستوى من املعرفة ال يحقّق قيم الجامل يف ف ّنه؛ وذلك أل ّن أداة الف ّنان يف الخلق

هي الوهم ،وال يُعيب الف ّنان أنّه صانع أوهام ،ولكن يُعيبه هو خلطه بني الحقيقة والوهم ،وا ّدعاؤه

الصور الجزئيّة املحسوسة ليصل إىل
أ ّن ما يق ّدمه للناس هو الحقيقة .فعىل الف ّنان إذن أن يتجاوز ّ
أصولها املثال ّية املعقولة إذا أراد أن يق ّدم ف ًّنا حقيق ًّيا للناس .ومن هنا تظهر لدى أفالطون كيف
تلتقي مه ّمة الف ّن الجيّد بالفلسفة ويرتبط الجامل الف ّني بالحقيقة املثاليّة[[[.

[[[ -أفالطون :الجمهورية ،ف 601؛ حلمي مطر ،أمرية :فلسفة الجامل ،م.س ،ص.60
[[[ -كوفامن ،والرت ،الرتاجيديا والفلسفة ،م.س ،ص.37
[[[ -م.ن :ص.42
[[[ -حلمي مطر ،أمرية ،فلسفة الجامل ،م.س ،ص.92

االستغراب 21

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 2 1

84

االستغراب
الملف

وإذا كان هذا هو موقف أفالطون من الشعر الدرامي (أي الرتاجيديا والكوميديا) فام هو الشعر

جله؟
الذي امتدحه أفالطون وب ّ

لقد استثنى أفالطون الشعر الغنايئ وامللحمي من نقده الالذع؛ ألنّه اعترب أ ّن كالهام يع ّد أصدق

ريا عن الحقيقة؛ أل ّن الشاعر يف هذين النوعني من الشعر يروي الحقيقة عىل لسانه ،فيكون
تعب ً

املتغية ،بل هي
أصدق يف عرضها .كام أ ّن املحاكاة يف هذه األنواع ال تتّجه إىل نقل املحسوسات
ّ
تعبري صادق عن قيم الحق والخري والجامل ،حيث إنّها تتّخذ موضوعاتها من مدح اآللهة واألبطال،
والتغ ّني بصور املجد والبطولة ،واإلرشاد إىل املثل العليا التي ألهمت شعراء مثل بندراوس[[[.

الخيين
نظل عىل قناعتنا بأ ّن الرتاتيل التي تُنشد لآللهة ،ومدائح
لذلك يفرض علينا أفالطون أن ّ
ّ
هي الشعر الوحيد الذي ينبغي أن يُسمح به ،وذلك هو خامتة ما يطلق عليه أفالطون نفسه يف هذا
املوضع «الشجار القديم بني الفلسفة والشعر[[[».

املوسيقى ودورها األخاليق
لقد وظّف أفالطون الف ّن أخالق ًّيا؛ حيث استخدم الف ّن يف الدعوة إىل األخالق ،وجعل غاية

الف ّن غاية أخالق ّية ،ومل يجعل له قيمة يف ذاته ،بل إ ّن قيمته تتح ّدد مبدى حثّه عىل الفضيلة ،وطلب
املثل األعىل.

ريا
ومن ثم فلقد اعترب أفالطون أ ّن املوسيقى هي من أرفع الفنون وأرقاها؛ ذلك ألنّها تؤث ّر تأث ً

رشا يف النفس الباطنة ،ووسيلة لتحقيق التطهري الروحي ،وتحرير النفس من ارتباطها بالجسد،
مبا ً
مبا ينعكس إيجابًا عىل أعضاء الجسم وأجهزته .أي أنّها كانت تستخدم للعالج أيضً ا.

[[[ -حلمي مطر ،أمرية ،فلسفة الجامل ،م.س ،ص.63-62
بنداراوبندراوس :هو شاعر غنايئ يوناين ،ويعترب من أعظم الشعراء الذي عرفتهم اليونان ،كتب سري األبطال ،وتغني بأناشيد النرص لآللهة،
ومديح املشهورين من العظامء ،وأغاين املوائد ومرايث الجنازات ،ولعل رس إعجاب أفالطون به يعود إىل أن «بندار» كان يؤمن بالطقوس
الغامضة الخفية ويرجو كام يرجو أروفيوس أن يكون مق ّره الجنة ،حيث أنه ينادي بأن الروح البرشيّة من أصل إلهي وأن مآلها إلهي ،وقد
قدم وصفًا ليوم الحساب ،والجنة والنار وصفة يعد من أقدم أوصافها حيث قال:
«بعد املوت مبارشة تعاقب الروح الخارجة عىل القانون ،وينظر يف الخطايا التي ارتكبت يف مملكة زيوس ،حيث يصدر فيها أحكامه
الصارمة التي ال تنقص .ويف ضياء الشمس الجميل يقيم املتقون ال فرق بني أيامهم ولياليهم يف بهجتها وبهائها ،وال يفعلون ما كانوا
حا كئودًا يف حرث األرض وإثارتها کي يحصلوا عىل حاجاتهم الباطلة ،بل يقيموا يف نعيم دائم
يفعلونه يف األيام الخالية ،يكدحون كد ً
مع اآللهة العظام ،ويقضون معهم حياة خالية من األحزان ،وعىل بعد منهم نرى فريقًا آخر يقاسمون ألوان العذاب ،ويقبعون يف دياجري
مظلمة ال ينفذ فيها البرص».
ملعرفة املزيد راجع :األسدي ،سعود :إرشاقة الشعر الغنايئ اليوناين القديم ،ال ط ،املغرب ،منشورات الزمن ،2003 ،ص.66
[[[ -كوفامن ،والرت ،الرتاجيديا والسنة ،م.س ،ص.39
AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 2 1

االستغراب 21

الفاضلسال
الفنبارغت
عندا أفالطون
ّ

85

الل متناهية ،وذلك عن
فاملوسيقى تعمل عىل بعث التوافق بني نفس اإلنسان املتناهية والنفس ّ

طريق املزج الرقيق بني أفكار املرء وأفعاله ،وبني األجرام السامويّة التي يتم بها انسجام األفالك[[[.
واملوسيقى لدى أفالطون هي مبحثٌ
تعليمي ينبغي أن يستخدم يف تحقيق أخالق فاضلة،
ٌّ

فاملوسيقى (يف نظره) قد وهبت لإلنسان؛ ليك تجعله يحيا حيا ًة فاضل ًة منسجم ًة وحكيمةً .لذا
ُعب املوسيقى عن الجامل والحقيقة يف صور ٍة سهل ٍة حتى يقتنع بها العقل؛ ذلك أل ّن
يجب أن ت ّ
املوسيقي ال ب ّد وأن تتّجه يف النهاية إىل حب الجامل[[[.

إذًا ،مل يكن هدف املوسيقى عند أفالطون هو بعث اللذة االستطيق ّية وحدها ،بل كان لها هدف

أسمى وهو التأثري عىل ال ّنفس ،بحيث ت ُكسبها ائتالفًا واتّزانًا غايتهام تحقيق الخري .وها هو يُعرب
عن موقفه هذا يف الجمهوريّة بالقول« :إ ّن روعة املوسيقى تُقاس مبا تبعثه من رسور ،ولكن الرسور

ال ينبغي أن يكون رسور أشخاص عابرين ،فأفضل املوسيقى هي تلك التي تبهج خيار الناس

وأفضلهم تربية،
وخاصة تلك التي تبهج الرجل األبرز يف الفضيلة والرتبية[[[.
ّ

مل يسمح أفالطون إلّ بنوعني من املوسيقى هام :املوسيقى الدوريّة والفريج ّية ،وهي املوسيقى

ُعبان خري تعبريٍ عن الشّ جاعة يف
الحامس ّية الجا ّدة ،ومتثّل األوىل الرضورة واألخرى الحريّة ،وت ّ
تح ّمل الشّ قاء ،والحكمة والرزانة يف أوقات الرخاء .أ ّما املوسيقى األيونيّة والليديّة فقد رفضها

كل
أفالطون وأطلق عليها اسم «األنغام املسرتخية» فهام ميثّالن املوسيقى الهادئة ،لذا أعتقد أ ّن ًّ
منهام يحثّ عىل السكر والليونة والكسل .فهو يقول« :حس ًنا ،أال ينبغي استبعاد هذين النوعني من

اللحن ،إن أثرهام لضار عىل النساء الاليت يردن ال ّتمسك بالرزانة ،فام بالك بالرجال[[[» .ويضيف:

«إنّه ينبغي أن تكون ايقاعتنا مالمئة لحياة االعتدال والشجاعة ،لذا يجب علينا نجعل األنغام واألوزان

تعب عن هذا النوع من الحياة ،ال أن نجعل الكلامت مالمئة ألي نوع من
مالمئة للكلامت التي ّ
األنغام واألوزان[[[».

[[[-
[[[-
[[[-
[[[-
[[[-

بوتنوي ،جولیوس :الفيلسوف وفن املوسيقى ،ال ط ،القاهرة ،الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب ،1974 ،ص.41
البسيوين ،محمود :تربية الذوق الجاميل ،ال ط ،القاهرة ،دار املعارف ،1986 ،ص.114
أفالطون :الجمهورية ف .399
م.ن ،ف .398
م.ن ،ف .400
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خاتمة ّ
نقدية
يتّضح أ ّن أفالطون مل يفرض ال ّرقابة عىل الكلامت فحسب (املتمثلة يف فن الخطابة والشعر)،
بل أيضً ا فرض رقاب ًة صارم ًة عىل األلحان واإليقاعات ،وذلك كلّه من أجل أن يك ّرس الف ّن لخدمة
أخالقي،
أي يش ٍء يدعو إىل الرذيلة والدناءة ،حتى ينشأ الشباب يف ج ٍّو
األخالق ،وال ُبعد عن ّ
ٍّ
الحق والخري والجامل.
ملتزمني فيه بقواعد وأصول
ّ

إل مبا هي خطوط ات ّصال مع
ومن البيِّ أ ّن الحكيم اإلغريقي مل يكن يرى إىل الفنون كافّةّ ،
عامل امل ُثل .وألجل ذلك مل تكن رؤيته إىل الف ّن إال بوصفه غاي ًة تربويّ ًة وأخالقيّ ًة ت ُوصل اإلنسان
إىل السعادة .وعىل هذا األساس كانت معايري العيش يف جمهوريّته مستندة إىل السلوك القديم
واألخالق الفاضلة ،بل هي من الرشوط التأسيس ّية ملبانيها الروح ّية والثقاف ّية والسياس ّية.

لعل مقارنة إجامل ّية بني حكمة الف ّن األفالطوين وفلسفة الف ّن يف الحضارة الحديثة ،ما يفيد
ّ
بانزياحات جوهريّة بني الرؤيتني؛ حيث جاءت نظريّات الف ّن للف ّن التي أطلقتها ت ّيارات الحداثة؛
يل النتائج املخيّبة لآلمال
لتعكس تناقضً ا صارخًا مع ما ذهب إليه أفالطون .وهو ما يُظهر بوضو ٍ
ح ج ٍّ
من التهافت األخالقي والرتبوي يف الكثري من حقول الفن الحديث.
ُبي البُعد األخالقي والرتبوي يف مساجالت أفالطون لوجدنا يف ردوده عىل
وإذا كان لنا أن ن ّ
خصوصا أنّه يوجد تشابه ملحوظ بني العقل
حقل معرفيًّا لل ّنقاش ال ّراهن.
ً
السوفسطائيني ما يشكّل
ً
األدايت للحداثة وما كان يذهب إليه السوفسطائيون يف رؤيتهم لنظام القيم والوجود .وسوف نرى
أ ّن أفالطون ومعلّمه سقراط يحاججان ض ّد امليول الوضع ّية عند السوفسطائ ّيني منطلقني من مفهوم
خاص للقانون الطبيعي.
ّ

ري كل ّية ،وإىل معرفة
وكان السؤال زمانذاك ،هو ما إذا كان بإمكان البرش أن يصلوا إىل معاي َ
كل يتجاوز التقاليد السوفسطائ ّية .ومن املعروف أ ّن مسائل كثرية
يشء صحيح وحقيقي بشكل ِّ
طرحها السوفسطائ ّيون تتعلّق باألخالق والعلوم االجتامع ّية واإلبستمولوجيا والنسب ّية واملطلق ّية
ٍ
واعرتاض من
والحق والق ّوة والغرييّة والعقل واملشاعر إلخ[[[ ...وكانت هذه كلّها مدار جد ٍل
جانب سقراط وأفالطون .وعىل أيّة حال ميكن ال ّنظر إىل نظريّة امل ُثل األفالطون ّية ويف إطارها الفن،
نظام
بوصفها محاول ًة لصياغة
ٍ
السؤال املتعلّق مبا إذا كان هناك إمكان لقيام ٍ
جواب إيجا ٍّ
يب عن ّ
ج ٍة مضا ّد ٍة للشّ ّك السيايس-األخالقي
سيايس
أخالقي؟ وبهذا املعنى تكون نظريّة امل ُثل مبثابة ح ّ
ٍّ
ٍّ
للسوفسطائ ّية.
[[[ -غنار سكريبك ونلز غيلجي :تاريخ الفكر الغريب من اليونان القدمية إىل القرن العرشين ،ترجمة :حيدر حاج اسامعيل ،ال ط ،بريوت،
املنظمة العربيّة للرتجمة ،2012 ،ص.102
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