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الصورة والحجة يف جمهورية أفالطون
مارينا بيرزينس ماكوي

وليد العبري *

على الرغم من �أن �أفالطون معروف منذ فرتة طويلة ب�أنه ناقد للخيال وحدوده ،ت�ستك�شف مارينا بريزين�س ماكوي �إىل �أي مدى تلعب ال�صور �أي�ض ًا دور ًا مهم ًا و�إيجابي ًا يف
حجة �أفالطون الفل�سفية .تبد�أ بفح�ص ال�سياق الرتبوي ال�شعري الذي يكتب فيه �أفالطون ،ثم تنتقل �إىل اخلطوط الرئي�سية للجدل ،وكيف �أنها تعتمد على جمموعة
متنوعة من ا�ستخدامات اخليال ،مبا يف ذلك النماذج واملقارنات والأ�ساطري.

ت�أخذ ماكوي الطبيعة املتناق�ضة لل�صور امليتافيزيقية الرئي�سية،
مثل اخل��ط املق�سم والكهف م��ن ناحية .يُ�شري الكهف واخل��ط
املنق�سم �صراح ًة �إىل م�شاكل ال�صور والعامل املرئي .من ناحية
�أخرى فهي �صور م�صممة جلذب القارئ �إىل فهم فكري �أكرب.
يُعطي امل�ؤلف ق��راءة منظورية ،بحجة �أن الكائن الب�شري يقع
دائ �م��ا ب�ين ت�ع��ايل ال ��وج ��ود ،وح ��دود امل�ن�ظ��ور الإن �� �س��اين .ميكن
لل�صور �أن ُتعزز قدرتنا على الر�ؤية فكريا ،وكذلك لإعادة ت�صور
�أنف�سنا مقابل اخلالد والأبد .من خالل االنخراط يف جمموعة
وا�سعة من املنح الدرا�سية القارية ،والدرامية ،والأجنلو �أمريكية
حول ال�صور يف �أفالطون ،تفح�ص ماكوي معاجلة الكوميديا
والأنظمة املنحلة وطبيعة املحاكاة ،وطبيعة احلوار الأفالطوين
نف�سه.
جمهورية �أفالطون ُتزخر بال�صور .يبد�أ احلوار بكلمات �سقراط
«ن��زل��ت �أم����س �إىل ب�يراي��و���س» .ت��زخ��ر لغة جمهورية الت��و هذه
بال�صور .يبد�أ احل��وار مع ن��زول �سقراط �إىل تذكرينا بانحدار
�أودي�سيو�س �إىل الهاوية يف ملحمة هومريو�س ،وبتقليد �شعر
اخلطابات ب�شكل عام .متثل احلجة الرئي�سية للحوار الروحي
يف املدينة ،والتي يتم تخيلها ب�شكل وا�ضح عن �أي مدينة حقيقية
ملمو�سة .يف منت�صف احلوار ،ي�صف �سقراط الأ�شكال من حيث
ال�شم�س واخل��ط املنق�سم .يتم حترير الفيل�سوف من قيوده يف
كهف ويجرب على ت�سلق طريق وعر الكت�شاف العامل اخلارجي،
ث��م ينزل م��رة �أخ ��رى للحكم .ويختتم الكتاب ب�أ�سطورة عري،
ال�ت��ي تتحدث ع��ن �أرواح ��ص��اع��دة ون��ازل��ة .خ�لال احل��واره�ن��اك
العديد من اال�ست�شهادات ال�شعرية من هومريو�س و�سيمونيد�س
و�إ�سخيلو�س وب �ن��دار ،و�إ� �ش ��ارات �إىل ال�ك��وم�ي��دي��ا .حتى احل��وار
الأف�لاط��وين نف�سه هو �صورة ل�سقراط و�أ�صدقائه جمتمعني
معا ويناق�شون طبيعة العدالة ،وهو نقا�ش مل يحدث �إال يف خيال
�أفالطون وقرائه.
يف الوقت نف�سه ،ينتقد �سقراط ب�شدة ال�صور يف نقاط عديدة
يف اجلمهورية� .إنه ميزق تقليد هومريو�س يف التعليم ال�شعري؛
يجادل ب��أن تقليد الرجال ال�سيئني مُدمر �أخالقياً؛ ي�شرح �أن
ال�صور الفنية وال�شعرية �أُزيلت من احلقيقة ثالث مرات؛ وي�ضع
ال�صور يف �أدن��ى ق�سم من اخل��ط املق�سم ،على عك�س ال�ضو�ضاء
واال�ستدالل االفرتا�ضي .ينتقد �سقراط التقليد ب�شكل عام ،بل
�إن��ه يُزيل ال�شعر من املدينة املثالية .وم��ع ذل��كُ ،تعترب ال�صور
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�أ�سا�سية يف احلجج داخل احلوار .قد ن�س�أل ،على �سبيل املثال ،ما
هو االختالف الذي يحدثه �أن ي�ستخدم �سقراط �صورة للمدينة
كـ «منوذج» للروح ،وكيف نفهم نتيجة ذلك ا�ستنتاجات �سقراط
حول العدالة� .أو �إذا كانت ال�صور هي �شكل غري كاف من التعليم،
فلماذا ي�ستخدم �سقراط ��ص��وراً �أخ��رى لو�صف الأ��ش�ك��ال؟ ملاذا
الق�ص�ص مثل الكذبة النبيلة �أو �أ�سطورة �إي��ر ت�شكل ج��زءاً من
حجة �سقراط؟ يف حني �أن بع�ض املعلقني جادلوا من �أجل تفاعل
�أكرث تعقيداً بني الفل�سفة وال�شعر يف احلوار ،ميكن قول املزيد
حول كيفية عمل ال�صور كجزء من اجلدل يف اجلمهورية.
من خالل فح�ص ا�ستخدام ال�صور يف احلجج ،ميكننا �أن نتعلم
ب�شكل �أف�ضل كيف يتفل�سف �أفالطون مع ال�صور ،وبالتايل �شيئا
�أكرث حول كيفية فهم �أفالطون للغة الفل�سفية نف�سها .بالن�سبة
لأف�لاط��ون ف ��إن الهدف من اللغة الفل�سفية لي�س جم��رد خلق
ال��واق��ع م��ن خ�لال الكلمات ،كما يفعل ال�شعراء وال التالعب
بالواقع من �أجل ال�سلطة ،كما يفعل ال�سف�سطائيون .بدال من
ذلك ،ت�سعى اللغة الفل�سفية �إىل الك�شف عن طبيعة الوجود يف
عملية البحث عنه .ومع ذل��ك ،نظرا؛ لأن الوجود دائما يفوق
ق��درة الب�شر على فهم طبيعته ويتفادى ذلك جزئياً ،يجب �أن
تعك�س لغتنا باملثل ذلك الإن�سان.
ً
احل ��وار ككل ه��و �أي�ضا ��ص��ورة بقدر م��ا يبني ح ��وارا وهميا بني
جمموعة من النا�س يتجاوز التبادل اللفظي لي�شمل بيئة حية:
ذك��ر الأجنا�س يف �أح��د املهرجانات ،و�صف العبد ال��ذي ي�سحب
عباءة �سقراط ،املقعد الذي يجل�س عليه �سيفالو�س وهكذا� .إذا
كان على املرء �أن يقول �إن ال�صور لي�ست فل�سفية ،وال ميكن �أن
تكون فل�سفية ب�شكل �صحيح بالن�سبة لأفالطون ،ف�إن اال�ستنتاج
الغريب �إىل حد ما الذي قد ي�صل �إليه املرء ،هو �أن اجلمهورية
ال تظهر �سقراط ميار�س الفل�سفة على الإطالق .ومع ذلك ف�إن
مثل ه��ذا اال�ستنتاج غ�ير مقبول .على �سبيل امل�ث��ال ،ال تكتفي
اجلمهورية ب��إع��داد قرائها لتويل الفل�سفة من خ�لال ت�شجيع
الرحلة الفل�سفية ع�بر ��ص��ورة الكهف ،على �سبيل االمتحان،
على الرغم من �أن هذا جزء من عملها .كما يقدم العديد من
االدع� ��اءات الإيجابية ح��ول طبيعة ال�ع��دال��ة يف ك��ل م��ن املدينة
وال � ��روح .ال ي�ق��دم ��س�ق��راط احل�ج��ج ال�ت��ي تفكك الأف �ك ��ار غري
الكافية ملحاوريه يف الكتاب الأول فح�سب ،بل يبني �أي�ضاً مناذج
�إيجابية للروح العادلة واملدينة العادلة.

�إن ا�ستخدامه لل�صور ي�شجع حماوريه على عي�ش حياة �أف�ضل
ب�شكل عملي وملمو�س� .صورته لروح الطاغية ،على �سبيل املثال،
ُت�ساعد على املجادلة يف االدعاء ب�أن ال�شخ�ص العادل �أكرث �سعادة
من ال�شخ�ص الظامل ،ويجعل حياة الطاغية تبدو غري جذابة
على عك�س حياة ال�شخ�ص العادل .للخيال �أي�ضاً قيمة معرفية،
من حيث �إن �أ�سمى �أ�شياء املعرفة  -الأ�شكال  -تتجاوز ال�صور،
ولكن ب�شكل طبيعي ،يجب على الب�شر االعتماد على ال�صور من
�أجل فهم هذه الأ�شكال والتحدث عنها .هذا احلد من اللغة لي�س
جمرد �سلبي ،ولكن ال�صور الوا�ضحة ميكن �أن ُت�ساعد الب�شر يف
التعرف على الأ�شكال .عالوة على ذلك ،ف�إن العديد من �صور
�سقراط يف الكتب الو�سطى تعلم حماوريه وق��راء �أفالطون �أن
ال�صور غ�ير كافية لفهم ك��ل �شيء ع��ن الأ��ش�ك��ال .وه��ذا الفهم
حل��دود اخليال هو بحد ذات��ه حا�سم لكونك فيل�سوفا ،بقدر ما
يكون منو الفيل�سوف يف معرفة الذات وحدود الإن�سان جزءا مما
مييزه عن ال�شاعر.
ي��رك��ز االه �ت �م��ام ع�ل��ى ك�ي�ف�ي��ة ت ��أث�ي�ر ال �� �ص��ور امل ��وج ��ودة يف لغة
م�شرتكة� ،سواء كانت �شعريا �أو فل�سفيا �أو «عاديا» ،على كيفية
تفكرينا يف طبيعة ال�ع��دال��ة �أو غ�يره��ا م��ن ال�سلع الأخ�لاق�ي��ة
وال�سيا�سية .مت العثور على �صور هومريو�س ،و�صور العديد
من ال�شعراء التقليديني الآخرين ،ناق�صة لعجزها عن معاجلة
االدع ��اءات الأ�سا�سية ح��ول طبيعة وقيمة العدالة .وم��ع ذلك،
يطور �أفالطون �صورا بديلة تدعي الك�شف عن طبيعة العدالة
وتو�ضيحها ،مع تذكري جمهوره بحدود مزاعمه الالحقة.
اخل �ي��ال ه��و يف ال��وق��ت نف�سه �سبب للجهل الب�شري �أو احل��د،
وم�صدر حمتمل للتحرر .من الأف�ضل فهم اجلمهورية على �أنها
و�سيلة لتثقيف قرائها حول كيفية تخيل العدالة فل�سفيا ،بدال
من كونها خطة �سيا�سية دقيقة للدولة .ترتيب حجج الكتاب
على النحو التايل:
يبد�أ الف�صل الأول بانتقادات ال�شعر يف الكتابني الثاين والثالث
ك�سياق �أكرب لفهم احلوار وحججه الأكرث حتديدا .مت ا�ستك�شاف
معاجلة �سقراط لل�شعر ،وانتقاداته الأولية للتمثيل ال�صامت.
�أرى �أن االعرتا�ضات الرئي�سية على ال�شعر ،يف الكتابني الثاين
وال �ث��ال��ث م ��وح ��دة ح ��ول م�شكلة ال�ترب �ي��ة ال���ش�ع��ري��ة .م ��ن بني
اهتماماته �سلبية اجلمهور ،والف�شل يف �إي�صال �إح�سا�س خفي،
وال���ض��رر الأخ�لاق��ي ال�ن��اج��م ع��ن تقليد ال�شخ�صيات ال�سيئة.
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ومع ذلك ،بينما يرغب �سقراط يف �إزالة �أنواع معينة من ال�شعر
من املدينة ،يجد �أفالطون كم�ؤلف طرقا لإع��ادة دمج عنا�صر
معينة من ال�شعر يف �شكله اخلا�ص من الكتابة .ومع ذلك ،ف�إن
�أفالطون يفعل ذلك بطرق ت�أخذ يف االعتبار هذه الأن��واع من
االنتقادات .على �سبيل املثال ،يقوم ببناء ميزات للحوار ت�شجع
جمهوره على االن�خ��راط يف ت��أوي��ل �أك�ثر نقداً ب��د ًال من البقاء
�سلبياً .ي�شتمل احلوار الأفالطوين �أي�ضاً على كل من العنا�صر
املروية واملحاكاة ،لكن تقليده يطلب من اجلمهور تقليد �سقراط
وطريقته يف احلجة الفل�سفية ،وبالتايل تقوية ممار�سة العقل
بد ًال من �إ�ضعافها.
يفح�ص الف�صل الثاين كيف �أن ال�صور مركزية يف احلجج التي
قدمها �سيفالو�س وبوليمارخو�س و��س�ق��راط .ب��دال م��ن ر�ؤي��ة
الكتاب الأول على �أنه يحتوي على ثالثة تعريفات للعدالة التي
دح�ضها �سقراط بدوره ،يتم فهم هذه احلجج ب�شكل �أف�ضل على
�أنها �سل�سلة من من��اذج العدالة .ي�ستخدم �صورا منوذجية� ،أي
�أنهما يقدمان �أو�صافا �شفهية للعدالة ،وتقدم �صورة مبدعة ملا
تبدو عليه احلياة العادلة .ال ي�صر �سقراط على االنتقال �إىل
مزيد م��ن التجريد ،ولكنه ب��دال م��ن ذل��ك ي��رد عليها ب�سل�سلة
من اال�ستجابات امل�ضادة ،التي ُت�ساعد يف نقلهم �إىل فهم �أف�ضل
للعدالة .طريقته جدلية مبعنى �أنه يف حني �أن وجهات نظرهم
ع��ن ال�ع��دال��ة لي�ست كافية ،ف ��إن �سقراط ي�ستجيب م��ن خالل
تو�سيع نطاق العدالة ،دون �أن يرف�ض متاما بع�ض الأفكار التي
�أو�ضحتها هذه الأو�صاف الأولية.
يفح�ص الف�صل ال�ث��ال��ث اجل ��دل ب�ين ثرا�سيميت�ش و�سكوترز
هنا ،تعد احلجة النموذجية مرة �أخرى �أ�سا�سية يف التبادل بني
الرقمني .ومع ذلك ،نظرا ؛لأن �سقراط وثرا�سيميت�ش يتمتعان
بقيم ومعتقدات خمتلفة متاما ،ف�إن هذا النهج يف احلجة يثبت
�أنه غري فعال .الأمثلة النموذجية التي يعتمد عليها كل منهم
لإظهار �أن احلكام �إم��ا يهتمون �أو ال يهتمون مبن يحكمونهم
يظلون يف �صراع �أ�سا�سي .لهذا ال�سبب ،يتخذ اجلزء املتبقي من
احلوار مقاربة خمتلفة للحجة.
ي�ستك�شف هذا الف�صل �أي�ضا كيفية ا�ستخدام �أفالطون كم�ؤلف
ل�ل���ص��ور ع �ل��ى م���س�ت��وى درام � ��ا احل� � ��وار .ب��ال�ن���س�ب��ة ل�لام�ت�ح��ان
التناف�سي ،ف�إن الإ�شارة �إىل وفاة بوليمارخو�س على يد الثالثني،
تدعو �إىل مزيد من اال�ستك�شاف للأ�سئلة حول العدالة من قبل
ق��ارئ �أف�لاط��ون .بينما �سلبية اجلمهور هي من بني انتقادات
�سقراط لل�شعر التقليدي ،يطلب �أفالطون كم�ؤلف من جمهوره
�أن يُ�شارك ب�شكل نقدي ولي�س فقط املتلقني ال�سلبيني لر�سالته.
يتناول الف�صل الرابع ت�شكيل جلوكون اجلديد للتحدي الذي
ميثله ثرا�سيميت�ش .ي�ؤطر جلوكون امل�شكلة من خالل تقدمي
حجتني متعار�ضتني ،يف نوع من الديالك�سي�س ،مع الرجل العادل
والظامل على كال اجلانبني .ي�ستمر اجلدل فيما يتعلق بال�صور،
وعلى الأخ�ص ا�ستخدام جلوكون لل�سرد يف تقدمي �أ�سطورة حلقة
الراعي ،ومدينة �سقراط  -ت�شبيه الروح .يتناول الف�صل كل نوع
من هذه الأن��واع الثالثة من �إن�شاء ال�صور بدوره ويو�ضح كيف
ُت�ساهم ال�صور يف املناق�شة .على �سبيل املثال ،ف��إن ال�سرد حول
حلقة الراعي يدعو امل�ستمع �إىل زيادة معرفة الذات من خالل
عملية التماثل والتعرف على الراعي .ي�ستك�شف الف�صل �أي�ضا

املعرفة م�ستقرة ودائمة ،بينما يكون و�صولنا �إليها حمدودا.
عالوة على ذلك ،ف�إن القيمة املعرفية لل�صور معقدة� .إنها �أدنى
عن�صر يف اخلط املق�سم ،لكن ال�صور الوا�ضحة ميكن �أن توجهنا
�أي�ضاً �إىل النماذج� .صور �سقراط للأ�شكال هي بحد ذاتها لوحات
اختبار ملثل هذه ال�صور الوا�ضحة .وبالتايل ،ف�إن فكرة ال�شكل
ك�ـ «ن �ظ��رة» (باملعنى احل ��ريف للكلمة) تظل مهمة .ت�ق��دم �صور
اخل�ط��وط وال�شم�س املق�سمة وجهة نظر كلي العلم للأ�شكال
والطرق الأخرى ملواجهة العامل .يف املقابل ت�أخذ �صورة الكهف
منظور الفرد ال��ذي ي�أتي للبحث عن الأ�شكال والتفكري فيها
مبرور الوقت.
ينتقل الف�صل التا�سع �أخ�ي�راً �إىل ال ُكتب املتبقية ،حيث يقدم
�سقراط جمموعة متنوعة م��ن ال�صور ع��ن م��دن و�أرواح غري
كاملة .يقدم �سقراط �صورا للأنظمة الفا�سدة و�أرواحها املقابلة،
و�صورة روح الطاغية على وجه اخل�صو�ص .يروي �أ�سطورة حول
اتخاذ اخليارات �ضمن قيود ال�ضرورة يف �أ�سطورة �إير .ال تو�ضح
هذه ال�صور طبيعة املدينة املثالية ،ولكنها بدال من ذلك تقدم
طرقاً لو�ضع املفاهيم واال�ستجابة للعي�ش يف مدن غري كاملة.
يُ�شجع �سقراط التفوق يف املعرفة الذاتية وتطوير العدالة يف روح
املرء� ،أف�ضل الطرق للرد على العي�ش يف نظام غري مثايل �أو حتى
فا�سد .يتناول هذا الف�صل �أي�ضاً نقد التقليد يف الكتاب العا�شر
ويجادل ب�أن مكانه املت�أخر يقع بعناية .جمهور �سقراط يف و�ضع
�أف�ضل للتفكري يف التمييز ب�ين ال�صور ال�شعرية والفل�سفية.
على عك�س احلريف الإلهي الذي ميتلك املعرفة الكاملة ،يحتل
الفيل�سوف م��وق�ع�اً م�ع��رف�ي�اً متو�سطا .ال���ص��ور م�ف�ي��دة عندما
ت�ساعدنا على النمو يف فهم الوجود (الأ�شكال) ولكن هذه ال�صور
حمدودة .جزء من املمار�سة الفل�سفية اجليدة ،هو التعرف على
حدود ال�صور امل�ستخدمة ،من �أجل اجلدل واكت�شاف املزيد حول
الأ�شكال� .أ�سطورة �إير هي مثال على �أ�سطورة ت�ستك�شف مو�ضوعا
يتجاوز املعرفة الب�شرية  -املوت واحلياة بعد املوت  -من خالل
معاجلة الإن�سان �إىل احلقيقة واخلري .امل�ساحات ال�ضيقة ،مثل
احل��د الفا�صل ب�ين احل�ي��اة وال �غ��د ،ال ت�صلح ب�سهولة لو�صف
دقيق .ومع ذلك ،ف�إن ال�صور التي ُتفهم على �أنها �صور ت�سمح
لنا مبقابلة وتطوير رواي��ات ح��ول مثل ه��ذه اجلوانب املحددة
للتجارب الب�شرية .يعك�س اال��س�ت�خ��دام الأف�ل�اط ��وين لل�صور
انخراطا �أفالطونيا مع الإن�سان باعتباره بني الفاين والإلهي.

طبيعة ت�شبيه الروح واملدينة ويجادل ب�أنه خطابي و�إر�شادي يف
مقاربته.
يبد�أ الف�صل اخلام�س بفح�ص موجز ل�صورة املدينة «الب�سيطة»
التي يقرتحها �سقراط .على الرغم من �أن جلوكون يرف�ضها
باعتبارها «مدينة اخلنازير»� ،إال �أنني �أج��ادل يف الطبيعة ب�أن
اعرتا�ضه الرئي�سي لي�س على �شبيهة باحليوان ،بل على اعتبار
�أنها مدينة ن�سائية ب�شكل مفرط وتفتقر �إىل مكان للأن�شطة
الذكورية للحرب وال�شرف ال�سيا�سي .ثم يبحث الف�صل يف كيفية
فهم النماذج الرئي�سية للعدالة يف املدينة والروح كنماذج ،بدال
من و�صفها بدقة للعدالة نف�سها .ت�ساعدنا �صور املدينة والروح
على معرفة املزيد عن العدالةُ ،تظهر لغة �سقراط حول عمليته
�أن هذه النماذج تهدف �إىل �إلقاء نظرة ثاقبة على طبيعة العدالة
نف�سها ،وت�شجيع م�ستمعيه على الرغبة يف عي�ش حياة عادلة.
ي�ؤكد االهتمام ال�سقراطي باملعرفة كب�صرية ،حيث ُت�ستخدم
النماذج اللفظية لت�شجيع املعرفة على �أنها ر�ؤية.
يفح�ص الف�صل ال�ساد�س «امل��وج��ات ال�ث�لاث» مع �إي�لاء اهتمام
خا�ص لطبيعتها الكوميدية .يتم تقدمي مقرتحات �سقراط
على �أنها هزلية وانتقادات جادة ملجتمعه .ومع ذلك ،فبدال من
التوقف حيث ترتبط الكوميديا بالنقد ،يدعونا احل��وار �أي�ضاً --------------------------------
�إىل التفكري يف �سبب وجود �أفكار معينة م�ضحكة .وهو بالتايل •الكتاب :الصورة والحجة في جمهورية
ي�شجع �شك ً
ال من �أ�شكال النقد ال � �ذات��ي االجتماعي يهدف �إىل أفالطون
م�ساعدة الدولة على ر�ؤي��ة حدودها ،و �إع ��ادة ت�صور �إمكانياتها
ال ل�صور •المؤلف :مارينا بيرزينس ماكوي
ال مف�ص ً
اخلا�صة .يقدم الف�صالن ال�سابع والثامن حتلي ً
�سقراط لل�شم�س واخلط املق�سم والكهف� .أنا �أزع ��م �أن الرتكيز •سنة النشر2021 :م
ً
الأ�سا�سي ل�سقراط يف ه��ذه الكتب لي�س تقدميا م ي ت ا ف ي زيقيا •اللغة :اإلنجليزية
مف�ص ً
ال بقدر ما ي�ساعد م�ستمعيه على تخيل الأ�شكال ،وماذا
يعني التعرف عليها .يتم ا�ستخدام ال�صور لي�س فقط لأ ن ه ا •الناشر :صني للطباعة
مفيدة من الناحية الرتبوية ولكن �أي�ضاً لأن النماذج ن ف �س ه ا •عدد الصفحات 356 :صفحة
ال ميكن معرفتها �إال جزئيا ومنظوريا� .سقراط يُقدم ال�صور
* كاتب ُعماني
املرئية �صورة للمعرفة على �أنها عملية فكرية ،تكون فيها كائنات
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