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 التصوف االفالطوني اتحاد ام تسامي؟

The Platonic Sufism: Union or Sublimation  
  Lect. Hussein Hadi(1) م.د حسين هادي

 الملخص

ما أراده افالطون محله عشـــقه لســـقراط أن يتخفى به، ومينحه ذاته وهويته، ويتالشـــى هو يف نســـبه ويف 
شـــــــــــــــاعرية أفالطون، حاول البعض ان يبحث عن ســـــــــــــــقراط، ما قبل دمه، عن تلك اهلوامش اليت مل تناهلا 

 االفالطوين، جيد أن جيد هفوة او حّيزا يكتشف سقراط خمتبئاً فيه. الجل ذلك كتب هذا البحث.
 الكلمات املفتاحية: سقراط، افالطون، احلب.

Abstract 
Plato’s adoration of Socrates lead him to hide behind his character. Plato 

bestowed his identity and self on Socrates while he maintained flesh and 

blood for himself. Some attempted to look for Socrates in between Plato’s 

lines, hoping to discover Socrates. This study aims at revealing it.  

Keywords: Plato, Socrates, Love. 

 المقدمة

منذ أايم الدراســــة األولية يف قســــم الفلســــفة شــــغلتنا مســــألة قّلما أشــــارت إليها تواريخ الفلســــفة العامة: 
كيف نســــــتطيع أن منّيز ونســــــتخلص شــــــخصــــــية وفلســــــفة ســــــقراط عن أتثريات أفالطون اليت طبع هبا فكر 

 وفلسفة وشخص سقراط احلقيقي!

                                                        
 .كلية األداب  /جامعة بغداد -1
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حتّدث ابلنيابة عنه وألبسه أفكاره ومعتقداته، وأرسى قواعد كيف زّيف أفالطون حقيقة سقراط؟. ملاذا 
فلســـــفته؟. أســـــئلة  كثرية ترددت يف أذهاننا وقتذاك ومازالت غريها تعاود الظهور كّلما ســـــنحت هلا الفرصـــــة 

 بذلك.
ما هو عام يف ســــــــــــري أكثر العظماء إن مل يكن كّلهم، أن جند هناك من  يتحّدث إبمسهم، ويتكّلم على 

ومينحهم أفكاره ومعتقداته، يلبســهم إقنعته، ويضــفي عليهم مسات عصــره وزمنه وعقائده. يذيبهم ألســنتهم، 
 يف فكره ومقاالته.

دمى وأشــــــــــــباح حيرّكها خمرج ابرع بيديه، وهو يســــــــــــترت بعيداً عن األعني وراء  -إذن-هل كان العظماء 
سرح؟. هل حّقاً كانوا ضالالً تنعكس الستار؟. هل كان العظماء جمّرد أقنعة يتحّرك املمثلون فوق خشبة امل

كما تصـــــــــــــــّور ذلك أفالطون يف كهفه؟. كم من األحاديث واملقاالت   -على اجلدران، ويراها النا  حقيقةً 
واألقاصــــيص وضــــعها املخرجون والقصــــاصــــون ونســــبوها إىل العظماء!!. وهل كان العظماء أشــــباحاً ودمى 

 وضالاًل تنعكس على اجلدار؟
ذن، ومازاد يف الطني بّلًة، أّن خمرجنا الذي ختبأ وراء النّص، أفالطون احلكيم، تلك هي قصـــة ســـقراط إ

كان شـــــــاعراً غنائياً عظيماً. ومن النادر أن تبقى احلقيقة بني يدي الشـــــــاعر، حقيقًة. إنّه يف مجيع األحوال 
 لن تبقى حقيقة، ستذوب، وتتمّوج، وتنصهر، وتنكسر على ضفاف الشعر.

أبدعها قلم أفالطون، مل تعد لســــــــــــــقراط ضــــــــــــــفاف أو حدود، تضــــــــــــــع حدود هويته ويف احملاورات اليت 
 التارخيية، ومتنعه من أن ينسكب قطرة إثر قطر يف دم أفالطون وفكره.

ذاك ما أراده أفالطون ابلضبط. محله عشقه لسقراط أن يتخّفى به، ومينحه ذاته وهويته، ويتالشى هو 
 يف نسبه ويف دمه.

 تنـاهلـا شــــــــــــــــاعريـة أفالطون، حـاول البعض أن يبحـث عن ســـــــــــــــقراط، مـاقبل عن تلـك اهلوامش اليت مل
اإلفالطوين، جيد أن جيد هفوة أو حّيزاً يكتشـف سـقراط خمتبئاً فيه. ألجّل ذلك كتبت هذا البحث، عسـى 

 أن يقرأه طالب علم أو معرفة، مع التقدير.
 كيف نجد سقراط؟

 إىل حياة اإلعتدال والوســـــطية، قد انلت رضـــــا إّن الدعوة اليت جندها يف فلســـــفة ســـــقراط واليت ترشـــــدان
وموافقة الكثري من الفالســـــفة واملفكرين، وأســـــســـــت لقاعدة ذهبية ومعيار عمليايت لتقييم األهواء، وتبصـــــري 

 الغرائز. وهبا ميكن تثبيت الذات على ركائز عميقة وسط حبر متحرك من الرمال.
عامل اليت تشــــّكل جوهر وحقيقة الذات اليت نبحث النقطة األســــاســــية اليت ننطلق منها كي نعثر على امل

 عنها يف صخب احلوا .
نبدأ من هنا أواًل، أي أن جند أنفســــــنا، التائهة يف األهواء والرغبات، وأن نعثر على أنفســــــنا املضــــــطربة 

 بفوضى التغريات اليت تنهمر حولنا مثل ماء النهر والذي اليتوقف تّياره أبداً.
انً هادائً ومطمئناً، لن نســـــتطيع أن نعلم شـــــيئاً مما يتحّرك حولنا، ولن نفهم دون أن جند إل نفســـــنا مكا
 شيئاً حىت لو إمتلكنا العامل كّله.
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الدعوة اليت هنض هبا سقراط، يف جوهرها دعوة  إلكتشاف الذات، وإستعادة العقل قبل أن يتحّول إىل  
 اإلنسان.أداة إستثمار بيد فئات املستثمرين واملستعبدين لذات 

من خالله نرى العامل. وأن نتحرر من سيولة األحداث،  -على األقل-البد أن يكون لدينا اثبتاً نسبياً 
وإهنمارات الســـــــطوح، وآتكل اجلروف حتت أقدامنا وتســـــــاقطها املتتابع؛ ذلك هو الشـــــــرط الرئيســـــــي حلياة 

 مل الذي حنن مسؤولون عنه أيضاً.اإلعتدال، وهنضة التعقل، مبا يولد من شعور إجتاه ذاتنا وإجتاه العا
إّن الرؤية الرئيسـية اليت ينطلق منها سـقراط يف فهم ووعي الشـعور ابحلب الذي يربطنا ابألخرين إرتباطاً 

تبدو واضـــحة يف قدرة اإلرادة املســـتبصـــرة على فرملة الشـــهوات والتحّكم  -وفقاً لنظرية اإلعتدال-مصـــريايً 
 إبضطراب األهواء وعصفها.

عوة سقراط حتمل يف طياهتا أّي هاجس ديين أو عقائدي، بل كانت دعوة حرّة ليقظة العقل، مل تكن د
وإستعادة املعقول الفلسفي من أوهام األقوال الشائعة، وتثبيت نواة راسخة للعقل، يف كّل إختيارتنا القادمة 

نا مب ا فيهم من قّوة جاذبية مبا فيها خيارتنا العاطفية يف احلب إجتاه األخرين، اليت تنجذب إليهم أنفســـــــــــــــ
 وأسر.

تنطوي فكرة ســــقراط يف حياة اإلعتدال والوســــطية على أســــاســــيات املباديء العامة للنحلة الفيثاغورية 
واليت ظّل ســـــــــقراط وفّياً هلا يف الســـــــــّر والعلن. تلك املباديء اليت ال تتيح إلتباعها حياة البذخ واإلســـــــــراف 

وأخالقاً ســـــــــــــــلوكية ملتزمة، جيهلها اليوانن، وتتنكر هلا قيمهم واإلنغما ، بل تفرض عليهم قيماً جديدة، 
 اإلجتماعية والطبقية املستعبدة لرقاهبم.

فقد إتبع فيثاغور  )عاش يف القرن الســـاد  قبل امليالد( املعّلم األول لســـقراط وإلتباعه من الفالســـفة 
احلياة الفاضــلة، واليت عادة املشــائيني، تعليمات صــارمة تفرض على تالميذه من كال اجلنســني مشــروطيات 

 ما تكتفي ابلضرورات القصوى اليت يتطلبها إستمرار احلياة يف داخلنا.
قيم الفلســـفة الفيثاغورية اليت أصـــبحت أســـاســـاً رئيســـياً يف بنود مدرســـة كروتوان اليت أســـســـها فيثاغور  

ادة يف بالد اليوانن؛ )جنوب إيطاليا(، كانت شروطاً صارمة لتحقيق هنضة أخالقية وإصالحية وفلسفية ج
من هنا فقد إنتخب فيثاغور  أتباعه من األقوايء من أصـــــــــحاب اإلرادة والشـــــــــكيمة العالية من اجلنســـــــــني 
كليهما، والذين كان هلم اإلســـــــتعداد لرفض قيم وســـــــلوكيات حياة الرذيلة والكذب والشـــــــهوة املتفشـــــــّية يف 

 عموم بالد اليوانن.
مع ميول الطبيعة داخل  -متاماً -حياة الشـــــــــــــهوة والرغبة، تتفق  جند أن  حياة اجلســـــــــــــد وما ترتتب عليه

أنفسنا؛ ذلك أهنا تنبع من صميم حركة وإحندار الطبيعة بذاهتا، واليت سرعان ما جترفنا معها بواسطة تّيارهتا 
 الصادمة والعنيفة، ومبا متليه علينا حياة الدعة والشهوة، ومبا تغرينا به أاننياتنا البدائية اجلشعة.

الفلســفة اليت جاء هبا فيثاغور  من الشــرق وهو يتجّول متغرابً يف مصــر واببل واهلند واليت أمضــى فيها 
أكثر ســـــــنوات عمره ليتعلم هبا، مل تكن تلك الفلســـــــفة إاّل دعّوة منّظمة لوقف وحجز تدهور حركة الطبيعة 

)إاّل حركة إصـــــــــــالحية كربى، الشـــــــــــهوانية داخل اجملتمع اليوانين، وداخل أنفســـــــــــنا، ومل تكن يف حقيقتها: )
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يقضــي بواســطتها على الشــلل الذي أصــاب التفكري اليوانين... خصــوصــاً بعد ســقوط املدن اليواننية حتت 
 .(2)السيطرة الفارسية((

الفلســـفة هي فن اإلرادة القادر على كبح شـــهواتنا، وفضـــح أســـاليب األان داخل أنفســـنا. الفلســـفة هي 
 اإلخالقية، وإصالح ذواتنا الشهوانية.سدٌّ حاجز ومانع، لتدهور قيمنا 

إلصالح مفهوم احلب،  -أيضاً -فالدعوة اليت بّشر هبا سقراط يف ساحات أثينا وأنديتها، كانت دعوة 
 وحترير اجلسد من قيود وعبودية الشهوة السدومية.

ســـــد عند ســـــقراط وأســـــالفه الفيثاغوريني، مل يعد احلب لّذة منغمســـــة يف اجلســـــد، ومتشـــــبثة إبمتالك اجل
اجلميل، كما هو احلال عند أبيقور  أو عند غريه من الشــــــهوانيني املنغمســــــني، وابلضــــــد من تلك العقيدة 
األبيقورية، اليعين مفهوم احلب عند ســـــــقراط إاّل برزخاً من برازخ التســـــــامي والتعايل على نداءات وخورات 

 الطبيعة داخلنا.
لتشــــامخ والقطيعة مع الطبيعة اليت جتذبنا بقّوة احلب الذي طلبه ســــقراط يف فلســــفته، قّوة التســــامي، وا

 وإصرار إىل مراكز التساقط واجلذب والتدهور.
يبدو ســقراط مصــرّاً على مقاومة نداءات اجلســد الســدومي الشــهواين، الذي ال يلبث، حييك لنا شــباك 

 إمتالك اجلســـــد اإلغراءات مبا يقدمه لنا من فتنة اجلســـــد، وإغراءات الشـــــهوة، وإســـــتغااثت األان اجلاحمة يف
 اجلميل.

لقد أدرك سقراط حبكمته الفيثاغوريّة أن الرغبة اجلاحمة ال تعين يف هناية املطاف إاّل إستنفاذ طاقة احلياة 
 الثمينة وتبديدها، وما يرتتب على ذلك من موت القلب وبالدة العقل، وهشاشة احلوا .

ر يف جذور فكرة النفس عند الفيثاغوريني، هناك ميكن أن جند أســـاســـيات الدعوة إىل اإلعتدال  والتبصـــّ
تبدو دعوة سقراط واضحة وجلّية، ف: ))النفس حقيقة إهلّية مستقّلة عن اجلسد كّل اإلستقالل، بل تعّد 
وجودها فيه مبثابة ســـــــجن حتاول اخلالص منه. ويذكر أفالطون هذه النظرية يف حماورة فيدون وينســـــــبها إىل 

يذ فيلوالو . ومؤدى هذه النظرية، أن النفس أشـــــــبه بنغم القيثارة، ألن اجلســـــــم مبثابة ســـــــيميا  الطييب تلم
القيثارة، فيه من احلرارة والربودة ما يف أواتر القيثارة من غليظ ورفيع األصـــــــــوات ومن توازن هذه األضـــــــــداد 

 .(3)اجلسد(( حيدث النغم، فأن أضل التوازن بينها تالشى النغم وأصاب النفس املوت حىت قبل أن يبلى
طغيان إحدى العناصــــر اليت تشــــكل مكوانت النفس األســــاســــية ينتهي بفشــــل النفس، وإضــــطراب يف 

 وظائفها الكلية وابلتايل إخنذاهلا أن تنجز غايتها يف وجودها األرضي يف احلياة العاقلة والراشدة.
الكيوســـــــــــــــي وهو  وفكرة توازن عنـاصـــــــــــــــر النفس قـد ترجع يف جـذورهـا إىل الطبيـب الفيثـاغوري أبقراط

 صاحب فكرة توازن عناصر البدن وإستقامتها كي تستقيم صحة البدن والنفس.
وســـــــقراط ما قبل اإلفالطوين أمن هبا وتفاىن لتطبيقاهتا العملية يف ميدان الصـــــــحة األخالقية. وكان هو 

هلو، ومل جنده  ابلذات إمنوذجاً عملياً إلســــــتيعاهبا يف ســــــلوكه اليومي، فلم نره مســــــرفاً يف شــــــراب أو أكل أو
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 .80ص ،م 1998 ،القاهرة ،دار قباء للطباعة والنشر ،اترخيها ومشكالهتا ،الفلسفة اليواننية ،أمرية حلمي مطر .د -3
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مســـــــــــتغرقاً يف شـــــــــــهوة أو ممازحة، بل كان منوذجاً لإلعتدال يف أقواله أو أفعاله. كان وفّياً لتعاليم فيثاغور   
 اخلالدة.

))إّن اإلنسـان العادل والنقي واخلرّي هو صـديق األهلة، والرجل الظامل والسـيء... عكس ذلك ابملطلق. 
ألخيار كوهنم أصــــدقاء األهلة، ميتلكون الصــــورة احلقيقية... واألشــــرار والرجال كّلهم ممتلئون ابألمال... إّن ا

ميتلكون الصـــــورة الزائفة... ميتلكون امللّذات مرســـــومة يف أوهامهم وختيالهتم... واألشـــــرار يفرحون ابمللذات 
 .(4)الزائفة((

قول اإلنســــــان هذا ما كان يؤكد عليه ســــــقراط دائماً: ))إّن املعتدلني يكبحون مجاح شــــــهواهتم، متبعني 
احلكيم... لكن اإلفراط يف اللّذة يســــــــــــيطر على عقول األغبياء، ويصــــــــــــبح األغبياء والفاســــــــــــقون والعبثيون 

 .(5)جمانني، وجيعلهم األفراط يف اللذة يصرخون عالياً...((
فمن أين أتتى لليوانن أولئك املنهمكون حبياة الغرائز والشـــــــــــهوات، واحملبون للحرب، النهمون بعشـــــــــــق 

من أين أتتى هلم أن يصـــخيوا الســـمع لســـقراط، وهو يدعوهم حلياة الفضـــيلة، وينشـــر بينهم عقيدة  اجلســـد،
 العقل، ويتحدث هلم بلغة الفلسفة اليت ال تتالءم مع طبائعم وغرائزهم البحرية اجلاحمة؟.

على لســان  إّن الروح اليت حتّدث هبا ســقراط، إعتقد أكثر أهل اليوانن إهّنا لغة الوحي، قد ألقتها اآلهلة
ســــقراط، أو لعّلها روح غريبة أصــــابت ســــقراط، وجعلته يتكّلم مبقاالت مل أيلفها اليوانن من قبل، مع ذلك 
ال ميكن لســـــــقراط أو ألي فيلســـــــوف أخر يدعو النا  للتعقل ونبذ الشـــــــهوات اليت إعتاد عليها القوم، أن 

 ينجو بنفسه.
حماكمة فاشــــية ابطلة حكمت عليه ابملوت؟.  ذلك يفســــر لنا ملاذا إضــــطهدت أثينا ســــقراط وقادته إىل

وهو أيضـــــاً ما يلقي ابلضـــــوء على املصـــــري املأســـــاوي الذي آلت إليه مدرســـــة فيثاغور  يف كروتوان، وكيف 
إنتهى مصـــــــــري مدرســـــــــة احلكمة األوىل يف بالد اليوانن ابحلرق والقتل والتشـــــــــريد. وكان فيثاغور  قد أدرك 

متخّفياً قبل أن يقتله القوم: ))أما أتباعه الذين بقوا يف كروتوان فقد حبنكته املصـــــــري الذي يرتبصـــــــه، فهاجر 
الرايضــــي،  miloراحوا ضــــحية مؤامرة دبّرها فيلون وحزبه حيث أحرقوهم أحياًء وهم جمتمعون يف منزل ميلو

 .(6)فماتوا مجيعاً إبستثناء أرخبيو  وليسس التارنيت الذين فرّا إىل طيبة ابلقرب من أثينا((
ل كان فيثاغور  قد هجر وطنه يف جزيرة سـامو ، أقصـى الشـرق من بالد اليوانن: ))فراراً من ومن قب

ه يكون قـــد نُفي من  515 - 535طغيـــان بوليقراطيس ) ا خوفـــًا من غزو الفر ، أو لعلـــّ ق. م(، أو رمبـــّ
 .(7)البالد كما كانت العادة يف ذلك الزمان ابلنسبة للمفكرين األحرار((

                                                        
 ،القاهرة ،2ط ،والنشر للطباعة دارقباء ،قرين عّزت .د ،اليوانين النص عن ترمجها سقراط، حماكمة ،أفالطونحماورات  ،أفالطون -4

 .269، ص .20ص ،م 2001
 .339ص ،فيلبو  ،احملاورات ،أفالطون -5
 ،م 1998أ  القاهرة ،دارقباء للطباعة والنشر ،1ج ،اتريخ الفلسفة اليواننية من منظور شرقي ،مصطفى سامي النشار .د -6

 .153ص
 .150ص ،مصدره السابق ،مصطفى سامي النشار -7
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وشــــــــخصــــــــية ســــــــقراط قد أاثرت الريبة يف نفو  الطبقات العليا يف اجملتمع اليوانين، ال ريب أن أفكار 
ومنذ ذلك احلني أخذت تعد العّدة للنيل منه، أما ســــــقراط فقد مضــــــى لغرضــــــه غري مبال  خبصــــــومه الذين 

 أخذوا يزدادون حنقاً به.
ر ونبذ الشــــهوا ت، وتدعو من طرف خفي إن  أفكار هذا الرجل اليت تدعو إىل احلكمة والتعقل والتبصــــّ

لدى الطبقات اإلجتماعية املتنفذة،  -متاماً -إىل العدل وإنصـــــاف الضـــــعفاء واملســـــحوقني، غري مرحب  هبا 
واليت تؤمن ابلقّوة، ومتّجد الشـــهوة، وتبارك الرذيلة والظلم، اليت تعدها من مسات الرجل القوي. وتلك القيم 

 ريّة املتوحشة واحملّبة لسفك الدم.قد توارثها اجملتع اليوانين عن القبائل الدو 
فليس غريباً وفقاً لتلك احلقائق أن يواجه ســـــــــــــــقراط هتماً خطرية، يف نتائجها. ومن مجلة تلك التهم، 

 أهانة آهلة أثينا، وعبادة آهلة جديدة ال يعرفها اليوانن، وإزدراء قواعد الدين وقيمه العليا.
أرســـتوفانيز )يف مســـرحية الســـحب( إىل الداميون الســـقراطي... الذي يتمثل له ))إننا الجند إشـــارة عند 

على شـــــكل هاتف ابطين، والذي يشـــــري إليه اإلدعاء حينما يضـــــيف إهتاماً اثلثاً، وهو إحالل آهلة جديدة 
حمل آهلة أثينا... إّن ســـــقراط... وابء خطري ينبغي التخّلص منه أبي مثن. وهذا يؤكد قول ســـــقراط: عندما 

 .(8)لت لكم من قبل إّن كثريين يكنون يل أحقاداً عميقة فإعلموا إين قلت لكم احلقيقة((ق
سقراط مل يكن مبالياً بتلك التهم الباطلة اليت ال أسا  هلا من الصحة، وكّل دعوته تستند إىل إنصاف 

يف دعوات الســـوفســـطائية الطبقات الدنيا واليت أراد هلا أن تنال تعليماً مســـاوايً لغريها؛ هذا ماوجده مالئما 
 اجلريئة يف النزول ابلفلسفة من برجها العايل إىل الشعب.

مل يعــد مقبواًل وال منــاســـــــــــــــبــاً، أن تبقى الفلســـــــــــــــفــة حكراً وراثيــاً على أبنــاء الطبقــات العليــا، أو النخبــة 
لســـــــــــــفية اإلجتماعية النبيلة. كما أن حماولة فيثاغور  تعليم شـــــــــــــرحية أو خنبة حمددة ختضـــــــــــــع لقواعد حنلة ف

صــــــارمة، قد مضــــــى زمنه أيضــــــاً؛ لذا فمنذ البدء إكتشــــــف ســــــقراط الروح الثورية اليت إنطوت عليه الدعوة 
 السوفسطائية يف تعليم اجلماهري أحاديث الفلسفة وفن اخلطاب.

لقد اســتمر ســقراط يف تعليم أهل أثينا مباديء الفلســفة اليت وجد أهّنا كافية لتهذيب الطباع، وترويض 
إيقاظ العقل من ســـــــــــباته الذي طال ليله. وابلفعل بدأ حشـــــــــــد كبري من خمتلف أصـــــــــــقاع اليوانن الغرائز، و 

 يقصدون أثينا لكي يستمعوا ملباديء املعلم األول الذي أهُلم فن القول، وحكمة اآلهلة.
ومما له داللة كبرية هنا أن نالحظ أن أكثر تالمذة ســـــقراط ليســـــوا من أبناء وطنه أثينا، بل هم أجانب 

 يها، إستقطبهم سقراط حبكمته.عل
ويف حماورة فيدون: ))يذكر أفالطون بضــــــعة عشــــــر نفرّاً ممن حضــــــروا يوم إعدام ســــــقراط. وهم خاصــــــة 
تالميذه أو حلقته، ومعظمهم من األجانب عن أثينا، وفيهم أقليد  امليغاري. ومن هؤالء األصـــــجاب من 

، وإجتهت وجهة أخالقية حمضــــة. وكان بينهم أنشــــأ مدارســــاً أخالقية فيما بعد مثل أنتنســــتيس وأرســــتيبو 
مسيا  وقيبيس وميدوان  وهم فيثاغوريون وتالميذ فيلوالو  املشـــــــــــهور... ومل يكد ينفذ حكم اإلعدام يف 

 .(9)سقراط حىت هجر أفالطون أثينا((
                                                        

 .82ص ،حماكمة سقراط ،أفالطون -8
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إننا نســــــتطرد إبيراد تلك النصــــــوص واليت قد حتملنا بعيداً عن الغرض؛ لكي نبني أن الدر  الفلســــــفي  
ان درســــاً وســــيبقى درســــاً، غري مرغوب فيه ليس لدى اليوانن وحســــب، بل لدى مجيع البلدان على حّد ك

 سواء.
فالســـــــلطة مهما تكن طبيعتها حىت وإن كانت من طبيعة دميقراطية، فإهّنا ال حتّبذ الفلســـــــفة؛ فهي تريد 

ارك العامة، أمر  ليس أن يبقى النا  رهن أشـــــــــــــــارهتا، ورهن لطاعتها. وإاثرة قضـــــــــــــــااي الوعي يف عقول ومد
 حممود العواقب، وال مأمون اجلوانب والنتائج.

اجلماهري ال ميكن إيقاظها ابلوعي الفلســــفي أو تســــريها به؛ ذلك ما يشــــّكل خطراً يف بناء أي جمتمع، 
وابلتايل يهدد بقاء أي ســـلطة. والنظم اإلجتماعية والســـياســـية، تنهض وتتشـــيد أركاهنا بواســـطة نظم القّوة، 

فرضـــــــــه من قوانني الطاعة واإلنقياد. ومن طبيعة الســـــــــلطة أن تتحالف مع طبقات رجال الدين الذين وما ت
يقدمون أكرب اخلدمات للســـــــــلطات الســـــــــياســـــــــية واإلجتماعية مبا ميتلكون من قدرات فّذة يف ختدير عقول 

 اجلماهري وتذويبها بواسطة قّوة وأتثري األسطورة.
لك، ومل حيط به علماً أو وعياً يف ذلك الزمن املبكر من اتريخ يبدو يل أن ســــــقراط مل يكن يدرك كّل ذ

الوعي الفلســـــفي الناشـــــيء يف بالد اليوانن، وابلتايل فإنّه مل يلمح اخلطر احلقيقي احملدق به، على الرغم من 
 أنّه يعلم جيداّ ما حّل بروتوغورا  )القرن اخلامس قبل امليالد( من مصــــــري ابئس على يّد أهل أثينا، وكيف

 أُحرقت كتبه علناً، وكيف وىّل هرابً، حىت أدركه املوت غرقاً يف عرض البحر!!.
 تلك الدرو  مل تكن كافية لثين سقراط عن عزمه، ومل تكن كافية لكسر قّوة إرادته وتصميمه.

تلك إرادة املفكر احلّر الذي ال خيشـــــــــى الضـــــــــغوط وال يهاب األخطار. وقد مضـــــــــى هلدفه: ))يعارض 
اجملتمع كّله وكّل ســـلطاته الدينية... ومن هنا كان البد من إصـــطدامه ابلســـلطة الســـياســـية؛ ألن الدين من 

 .(10)شأن الدولة نفسها((
إّن ما اكتشفه سقراط يف أثينا، وأواله كامل عزمه، أن يتحدث مع النا  البسطاء الذين يلتقي هبم يف 

جلديد من الســـــوفســـــطائيني الذين كانوا جييبون شـــــوارع أثينا، امليادين العامة واملناســـــبات. تعّلم ذلك النهج ا
 ويلقون مبواعظهم لكّل من يرغب بذلك.

والســـوفســـاطئيون أوّل من فتح أبواب الفلســـفة أمام اجلماهري الراغبة يف التعليم، وأابح الدر  الفلســـفة 
 للجميع، ابلرغم من معارضة بريوقراطية الفالسفة النبالء آنذاك.

فة أن تبقى حكراً بعد اليوم على النخبة املتعلمة فقط. إّن وظيفة الفلسفة احلّقة، تبصري ال ميكن للفلس
النـا  ابحلق، وهتذيبهم ابلعلم واألخالق الفـاضـــــــــــــــلـة. جيب أن ال تبقى الكلمـة اليت حتمـل بذور احلكمة، 

ثرة يف النفو  اليت أســــــــــرية اللفائف واملداد واملدوانت. احلوار هو أصــــــــــلح املناهج لنشــــــــــر الكلمة احلرّة واملؤ 
 تتلقاها.

والكلمة هي احلوار بني العقول، واملقابلة بني النفو  لتوليد احلق من نفو  الرجال. والفلســـــــــــــــفة منذ 
 ذالك اليوم هي مفرز إجتماعي، حواري، وجديل بّناء.

                                                        
 .20ص ،حماكمة سقراط ،أفالطون -10
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كان ســـــــــقراط: ))ســـــــــوفســـــــــطائياً أصـــــــــياًل... وال غرو فقد كان تلميذاً لربوتوغرا  وبروديقيو ، وعلى 
خص جلورجوراي ... ومن الطريف أنّه كان يُطلق لفظ الســـــــــوفســـــــــطائي على ســـــــــقراط وتالمذته ومنهم األ

 .(11)أفالطون((
لقد وِلد ســـــــــــــــقراط فقرياً، ويف أدىن مراتب الســـــــــــــــلم اإلجتماعي، فلم يكن نبيالً كأفالطون. والده كان 

لوطنه، حمّباً للفقراء من أبناء شـــعبه.  حنااتً، ووالدته كانت قابلة للنســـاء، أما هو فلم يكن إاّل جندايً خملصـــاً 
 وقد عقد العزم منذ البدء أن يتلقى الدر  الفلسفي من مناشئه األصلية.

وال بد أن الفلســـــفة إختمرت يف ذهنه بواســـــطة تلك األســـــئلة املضـــــمرة اليت ظلت عالقة يف خلده منذ 
الء ومكرمني، كســـــــــاىل ومرتفني طفولته، وهو يرى ذلك التمايز الطبقي الذي جيعل من بعض أبناء وطنه نب

يتســـــــــــــــكعون يف األندية واخلّمارات، ينالون كّل ما يرغبون به من ترف ورغد عيش، دون أن يبذلوا جهداً 
يذكر، وبعد كّل تلك العطالة األخالقية والفكرية، واإلسرتخاء، يالحظ أن حكومات وطنه، ال تلبث حىت 

 واملناصب السيادية. تكّرم هؤالء وتعتين هبم، وختّصهم بكّل اخلريات
كان يتســــــــــأل من أين جاء ذلك التمايز اهلرمي الذي جيعل من بعض األفراد آهلة، ويســــــــــحق ويهمش 

 أخرين، يسحقهم حىت النهاية دون أدىن رمحة؟
أن يكون سوفسطائياً، متجوالً يف األسواق يعرض اراء ُه وإحتجاجته املكّرسة ابلفلسفة،  -إذن -قدرُه 

 عوزين، معزايً هلم.يلتصق ابلفقراء وامل
ســــــقراط احلكيم الذي إنتخبته اآلهلة بنداءاهتا الصــــــادقة يف معبد دلفي ليكون رســــــول احلكمة والكلمة 
الصــــادقة إىل أبناء وطنه مجيعاً، يســــري حايف القدمني يف صــــقيع أثينا البارد واملثلج؛ يف ذلك عزاء وأي عزاء 

ذلك صـــــــرخة إحتجاج ضـــــــد أولئك املرتفني واملتخمني يؤاســـــــي به الفقراء الذين الجيدون قوت يومهم. ويف 
 بلذائذ اجلسد السدومية.

ذلك ما يعطي لنا تفســـــــــــــــرياً مقنعاً، ملاذا أراد ســـــــــــــــقراط أن يتعّرض لزيف أولئك األوغاد الذين يدعون 
إمتالك احلقيقة، أولئك النبالء الذين إنتفخت أوداجهم غروراً أبنســــــــــــــاهبم وطبقاهتم وأحســــــــــــــاهبم ومراكزهم 

ماعية، ومبا حيملون على صـــــــــــدورهم من تكرمي إجتماعي. لكن ســـــــــــقراط أصـــــــــــّر أن خيلع عنهم أقنعة اإلجت
الكذب والزيف، ويســـــــلخ عن طبائعهم الدنيئة جلود الوهم الذي اتهوا به فخراً، وحســـــــبوه شـــــــرفاً هلم دون 

 األخرين.
قيقة، أو يبلغوا رتبة احلب أّن الشــــهوانيني واملرتفني الميكن أن ينالوا طعم احل -متاماً -لقد أدرك ســــقراط 

النبيل؛ ذلك أهّنم ليســــــوا نبالء كما يدعون، بل هم عبيد لشــــــهوة اجلســــــد الســــــدومي النازف. ال ميكن ملن 
اســـــتنزف قواه األخالقية والفكرية، أن يبلغ رتبة احلاســـــة النبيلة، اليت تتجّرد بعاطفة احلب النبيلة عن ممازجة 

 الشهوة، وخمالطة الرغبة احملّرمة.
كم إنتماءاهتم الطبقية املســــــــرفة فمن الراجح أن يكونوا قد اســــــــاؤوا فهم احلب أو تفســــــــريه، تفســــــــرياً وحب
 سوايً.
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من العسري جداً إن  مل يكن مستحياًل، أن نستخلص حقيقة سقراط السوفسطائي وأرائه، يف احملاورات  
 بتدوين أرائه، ومل يرتك أثراً يعتّد اإلفالطونية. فســــقراط احلقيقي مل يدّون حرفاً واحداً، ومل يكن مهتماً أصــــالً 

به لتمييز أاثر هويته األصـــــــــــــــلية؛ وهذا مهد  الســـــــــــــــبيل أمام تالمذته أن يكتبوا عنه أو خيلدوه مبا تشـــــــــــــــتهي 
 أنفسهم.

من الناحية العملية من غري املمكن أن نفرد شخصية وأراء سقراط عن أراء وفلسفة أفالطون؛ هذا أمر 
. غري أّن الكثري من الباحثني قد تلمســــوا أكثر من دليل أو قرينة، أّن أمراً ما، عســــري جّدا أو قل  مســــتحيالً 

 يف فلسفة سقراط وأرائه قد مًت تغريه أوتزيفه على يد أفالطون.
فأواًل: إّن شـــــخصـــــية ســـــقراط وبيئته اإلجتماعية اليت نشـــــأ فيها وترىّب، ختتلف إختالفاً جذرايً عن البيئة 

ع فيها أفالطون؛ هذا ابلضــــرورة يؤدي إىل إختالف الرؤى واألهداف والغاايت اإلجتماعية اليت نشــــأ وترعر 
لدي الرجلني؛ فكلٌّ منهما ينتمي إىل طبقة إجتماعية، ووســـــــــــــــط إجتماعي خمتلف ومتناقض. فال بد أن 

 تكون األولوايت خمتلفة أيضاً إن مل تكن متناقضة.
مقاالته الفلســـــــــــفية، بل كان يلقي ذلك شـــــــــــفاهاً على اثنياً: إن ســـــــــــقراط مل يكن مؤمناً بتدوين وكتابة 

تالمذته، وما دّونه أفالطون يف حماوراته عن ســــــــقراط، مل يكن إاّل أتليفاً أدبياً فنياً الحقاً، إجتهد فيه بفكره 
وميوله وجهده ورغبته وذاكرته، حىت ال يشـــتبه أحد  اليوم أّن ماورد عن ســـقراط يف احملاورات، ليســـت أقواالً 

 ، وال أراًء له، بل كانت نتاجاً إفالطونياً، مجلًة وتفصياًل.لسقراط
فســــقراط يف تلك احملاورات ليس أكثر من دمية حيركها أفالطون من وراء الســــتار، ويضــــع على لســــاهنا 
األحاديث اليت تســــعفه هبا الذاكرة، وحىت لو فرضــــنا أهّنا نصــــوص لســــقراط حقيقية، فأين حنن من أتويلها، 

مراراً وتكراراً، ســـــواء وضـــــعوا كتباً  ،العظماء أكثر تراث شـــــذيبها...؟. وهذا ما حصـــــل يفأوتفســـــريها، أو ت
 خاصة هبم أو مل يضعوا.

اثلثاً: إختالف الصــــور واألراء اليت وصــــلتنا عن ســــقراط وتباينها، تبايناً كبرياً مبقدار اإلختالف والتباين 
 ه، أو إستلهموا أتثريات سريته.بني تالمذة سقراط أنفسهم، الذين كتبوا يف أرائه أو فلسفت
ق. م(، بوحي مباشر من سقراط ختتلف  366فاملذهب الذي وضعه إنتستنيس اإلثيين أو الكليب )ت

 إختالفاً جذرايً عًما حتّدث به أفالطون.
فسقراط كما إستوحى سريته تلميذه إنتستنيس، يبدو زاهداً يف الدنيا، متشّرداً، فقرياً مدقعاً، ال رغبة له 

 متع الدنيا، يعيش كفافاً، معرضاً عن خمالطة السفهاء، فضاًل عن حمادثتهم.يف 
وكان إنتســــتنيس قد: ))إنضــــم إىل حلقة ســــقراط، فأخذ عنه إكبار حياة الفضــــيلة وعدم املباالة ابألمل. 

حبها وكانت فلســـــــــفته اخللقية تقوم على تقرير أن الفضـــــــــيلة قابلة للتعّلم والتعليم، وأهّنا كافية يف تبليغ صـــــــــا
 .(12)السعادة، ألن من ميتلكها الحيتاج إىل شيء من خارج((

ومن انحية أخرى جند أكثر الكلبيني: ))رفضــــــوا اقتناء بيوت أو أي مكان للســــــكن، وأخذوا يتجولون 
 .(13)أشبه ابألفاقني والشحاذين...((
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 فكرة الحب عند أفالطون:

الفىت الوسيم بسقراط. كان إسلوبه غامضاً، مل يكن أفالطون مشرقاً وهو يطرح عالقة السبياد  ذلك 
ر تلك العالقة الشـــاذة  معتماً، خجواًل. مل نعرف ماذا يريد أن يقول أفالطون. كما أننا ال نســـتطيع أن نفســـّ

كما فعل أفالطون، لكن ذلك لن يكون إاّل تلميعاً أجوفاً، لنّص تفوح -قبل أن نبذل جهداً أتويلياً كبرياً 
 منه رائحة الغلمة.

قول الدكتور علي الوردي: ))الظاهر أن أفالطون أراد أن يســـــتغل إســـــم ســـــقراط يف ســـــبيل مصـــــلحته ي
اخلاصة. ورمّبا حاول أن يتخذ مقتل سقراط ذريعة للقضاء على السفسطة والدميقراطية اللتني كانتا من ألّد 

كرة، مـــاهي . ولكن مـــا عالقـــة ذلـــك بفكرة احلـــب، ملـــاذا حـــاول أفالطون تزييف تلـــك الف(14)أعـــدائـــه((
 مصلحته من وراء ذلك؟.

يقول الوردي: ))كان أفالطون مصــــــــــــاابً ابإلحنراف اجلنســــــــــــي... مل يتزوج طيلة حياته... وخيّيل يل أّن 
 .(15)سقراط كان يكافح اإلحنراف اجلنسي بني قومه((

فرقاً بني الطبيب الذي يسعى لتشخيص ومعاجلة املرض،  -حسب إعتقاد الوردي-الفرق بني الرجلني 
 وبني املريض الذي جيد أعذاراً ملرضه، ويبحث عن تربيرات واهية لكي يستمر بعاداته السيئة واملختّلة.

 هبيميته إىل لريتدّ  عقبيه على أفالطون ينتكس وكيف، أفالطون إليه يدعوان الذي احلب حقيقة للنظر
 ذلك بل، نبيالً  حبّ  والكلّ ، احملّبة أنواع من نوع كلّ   يكون ال: ))يقول وهو إليه نصغي. النازفة السدومية

، ابلضــــرورة مشــــاع هو... أفروديت ذريّة من يكون الذي احلبّ  إنّ . فقط بنبل حيبوا كي  الرجال يلهم الذي
 من بدالً  ابجلســـــــد ويغرقون، الشـــــــباب حبّ  إىل النســـــــاء حبّ ، حّبهم فيتخطى، الرجال من األحقر وحيّرك
 .(16)...((الروح

خة اليت متار  الرذال فأفالطون كان  مريضـــــاً، وجوهر مرضـــــه، يرتّد إىل طبيعة طبقته اإلجتماعية املتفســـــّ
واملوبقات، كأهّنا طبائع إعتيادية. وقد أخذ أفالطون على عاتقة مســــــــــــؤولية توفري غطاء نظري وفلســــــــــــفي، 

 إلحنالل سدومي مزمن، إستغل فيه فلسفة سقراط ذاهتا.
اإليرو  الســـــدومي النازف، والذي هو خاصـــــية شـــــبه مالزمة لطبقة فأفالطون كان املنظّر األهم لغريزة 

 النبالء واألثرايء املرتفني، أو ملن حيّل حملهم من الشهوانيني والعبثيني.
يتحّدث افالطون يف حماورة ســـــــــــــــيبوزيوم أو املأدبة، عن احلب، بعد إعادة توزيع النص توزيعاً مسفونياً 

 األوريف.  -طلق الفيثاغوريماهراً، عن طريق حتفيزه وممازجته ابمل
يقول على لســان ســقراط: ))إّن دوتيميا كانت معلميت يف احلب... برهنت يل أّن احلّب مل يكن مجيالً 
وال خرّياً، بل وســـــــطاً بني ذلك. وقالت يل أّن احلّب هو نفس عظيمة، وهو توســـــــط بني اإلهلي والفاين... 

حمب للحكمة. وكونه حمباً للحكمة فإنّه وســـــــــــط بني العامل  يربط العامل كّله معاً... إّن احلّب فيلســـــــــــوف  أو
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واجلاهل... فإنين ســـــأعلمك أبّن اهلدف املاثل... هو الوالء يف اجلمال، ســـــواء أكان هذا اجلمال يف الروح  
 .(17)أو يف اجلسد((

إمتالك  دوتيما املالك اليت أهلمت سقراط فن احلب أخربته أّن الوالدة تبدأ يف اجلمال. أي يف الرغبة يف
اجلســـــد اجلميل واإلســـــتحواذ عليه. لكّن أفالطون حياول مبعجزة أورفية أن اليتوقف عند الرغبة يف اجلســـــد، 
بل البد لنا من جتاوز عقبة اجلســـد، أبجنحة إســـتعارها من ســـقراط. هناك يف األعايل ميكن أن نلتقي بســّر 

 اجلمال الذي ال يفىن.
تلفتني مزجاً شعرايً، فالوالء للجمال، حسب إعتقاده، ميكن إّن أفالطون حياول أن ميزج بني قضيتني خم

أن يكون والًء جلمال اجلســـــــــــــــد، أو مجال الروح، على حّد ســـــــــــــــواء، ال فرق بينهما، مع إهّنما قضـــــــــــــــيتان 
متباعداتن، كما ال خيفى ذلك. ليس ابلضـــــرورة أن يكون مجال الروح، مجال للجســـــد، وال يصـــــح العكس 

 أيضاً.
عّلق ابحلوا ، وكثرياً ما يكون فّخاً تنصـــــــــبه الطبيعة لنا حلكمة الوالدة والبقاء. وال مجال اجلســـــــــد أمر  يت

 جند له عالقة جبمال الروح أو مسوها.
من املسـتبعد أن ينسـجم ذلك اإلعتقاد مع املبدأ الفيثاغوري، والذي هو صـميم يف اإلعتقاد السـقراطي 

 أساساً.
نّه كثرياً ما يســــــــــتخدم لغة شــــــــــعريّة مرنّة وخصــــــــــبة، تذيب علينا أن ندقق النظر فيما يقول أفالطون، فإ

التناقضــــات، وتقّرب ماهو بعيد. يقول أفالطون: ))إّن الذي يصــــعد من هذه األشــــياء األرضــــية حتت أتثري 
احلب احلقيقي، يبدأ من اجلمال األرضـــــــــي ويرتفع ألجل اجلمال األخر... ومن كّل األشـــــــــكال اجلســـــــــدية 

ت اجلميلة... لكن ماذا إذا كان لدى اإلنســـــــــــــان عيون لرتى اجلمال احلقيقي اجلميلة يرتقي إىل املمارســـــــــــــا
 .(18)فسريى اجلمال اإلهلي... اجلمال اّلالمدنس ابلتلوث اجلسدي((

يعتقد أفالطون أنّه من املمكن بواســـــــطة اجلدل الصـــــــاعد أن نتدرج من اجلمال اجلســـــــدي وصـــــــوالً إىل 
 اجلمال اإلهلي.

طون يف احلب ال ميكن أن تكون ســـــليمة أو صـــــائبة، إنّه فقط شـــــاعر، واضـــــح لكّل عاقل أّن رؤية أفال
 ميّوه يف األلفاظ، وخيّيل يف العبارات، لكّنه يف كّل األحوال ال يتحّمل مسؤولية ما يقول.

فالقضـــــية هنا ال تتعلق جبدل فلســـــفي صـــــاعد أو انزل، بل هي تتعلق بوجود مشـــــكلة عملية هلا صـــــلة 
 بنتائج عشق اجلسد ذاته.

ســــد ال بد أن يقودان إىل مركز جاذبيته، ويســــقطنا يف شــــباك قّوة شــــّده، عاجالً كان ذلك أم أجاًل، اجل
 ليس للجسد األرضي من وظيفة أخرى غري كثافة الشّد واجلذب والوالدة.

أفالطون خيادع ذاته، ويرتدي قناع ســــقراط. إنّه يريد أن ميضــــي قدماً بشــــفاعة اجلســــد ووســــاطته ليقف 
 احلب اخلالد.عند شفق 

                                                        
 .116ص ،4جملد  ،احملاورات ،أفالطون -17
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أننا أمام طريقني ال ميكن أن يســتمرا معاً، إذا ما رغبنا بولوج العتبة العذريّة  -ابلنســبة لنا-واضــح متاماً 
 للحب. وهنا ال بد لنا من قطع صلتنا ابجلسد اإلرضي أو الشهواين، قطيعًة ال صلة بعدها قط.

 اليت جند عندها منهج سقراط احلقيقي.نكون بلغنا الغاية  -إن صّح التعبري-بتلك القطيعة العذرية 
بنفي اجلســد اإلرضــي، وجذم الصــلة به، وخلع قيود عبوديته الشــهوانية أوالً واثنياً  -إذن-ســقراط يبدأ 

واثلثاً؛ إذ ال توجد أمامنا أّي فرصة مهما كانت صغرية، كي تسمو بعدها نفوسنا، وتتعلق أبهداب الشفق 
 اجلسد اإلرضي، منقادون إلغوائته السدومية.اإلهلي، طاملا حنن متعلقون بكثافة 

مثة فلسفتان متنازعتان ومتناقضتان مل يفلح أفالطون يف ردم اهلّوة الغائرة بينهما، ومها ينتميان لعاطفتني 
متغايرتني إحدمها تنزع نزوعاً صـــوفياً للمطلق، واألخرى تتثاقل إىل مركزية اجلســـد. إننا مهما بذلنا من جهد 

لن جنين من وراء ذلك غري خيبة  -كما يفرتض أفالطون-آليرو ، ومحلناه على اإلعتدال لتعقيل كثافة ا
األمل. إذ ال توجد حدود معرتف هبا ملعيار اإلعتدال، إذ ليس للحب معيار لإلعتدال، فهو ليس ابلقضية 

و مراكز التثاقل، الكمية؛ ابلتايل فنحن يف مجيع األحوال منســــــــــــاقون وراء طبائعنا، اليت متيل إىل اإلحندار حن
 وهذا أمر  معقول متاماً.

لن تكون هناك أّي حدود لإلعتدال أو الوســـــــطية يف أفعال الطبيعة، ســـــــنخضـــــــع فقط مليولنا الغرائزية، 
 ولن نتوقف حىت نكتفي أو منتليء. ننحدر مع جتوعنا حىت يسكت عنا اجلوع، ويرتوي العطش.

نعتق من قبضة ميولنا اجلسدية... هناك سلسلة ولن يكون هناك أّي فرصة ساحنة لكي نتسامى، أو ن
 دوافع وإحتياجات ورغبات، تنجذب إلشباعتها. 

يف الطبيعة توق ورغبة جاحمة، وإمتالك وإجنذاب وتكاثر يف اجلســد، وهكذا تتناســخ الشــهوة يف داخلنا 
 -جلســـد نفســـهعبور برزخ اجلســـد، عرب ممارســـات ا -متاماً -دون إنقطاع، تتكرر دون هناية. ومن املســـتبعد 

 ال بد أن تكون لدينا إرادة إلقحام القطيعة إىل صلب الطبيعة. -كما يتوهم أفالطون 
هناك هّوة عميقة وغائرة يف كنه الوجود. تلك اهلّوة السحيقة ال ميكن جتاوزها بواسطة التلوث اجلسدي 

القطيعة، يف صـــــــــــــــلب  كما يطلق عليه أفالطون، بل ال بد من زج إرادة اللوغو ، أو إرادة احلرمان أو-
 الرغبة. 

من العبث أن يتســـــــــــــامى احلب إىل شـــــــــــــفق عذري بدون تدخل اللوغو  اإلهلي الذي يصـــــــــــــادر متعة 
 اجلسد، ومينع الرغبة أن تتمادى فيه.

ومن املســتحيل إكتشــاف الذات أو التعرًّف على املاهّية املتعالية للحب دون وجود املطلق ذاته، ودون 
دد أو اّلالزماين. وقضـــــــــــية إكتشـــــــــــاف الذات وتعلقها مببدأ احلّب املتســـــــــــامي، أن ندخل يف عالقة ابلال حم

ليســــــت قضــــــية ماورائية، بل هي قضــــــية كيف تتحقق الذات يف الوجود؟. كيف تعرّب عن نفســــــها؟. كيف 
 تقاوم الشّر؟. كيف تنتصر على الشهّوة؟. كيف تتنّقى وتتطّهر من أاثم اجلسد، وأرجا  الشهوة؟.

 الخاتمة:

العســـري مبكان أن منّيز بني شـــخصـــية وفكر ســـقراط عن فكر وشـــخصـــّية أفالطون. فســـقراط يف ** من 
تواريخ الفلســـــــــفة كّلها هو ما نعثر عليه يف احملاورات كتبها أفالطون. ومن املســـــــــتحيل تقريباً أن نقف على 

 احلدود الفاصلة بني الفيلسوفني.
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طون وفلسفته، ابلرغم من أننا واثقون ** تكاد تكون شخصية سقراط وفلسفته هي ذاته شخصية أفال 
بوجود فوارق فاصـــــــــــلة وحامسة بني الفيلســـــــــــوفني؛ وذلك حبكم إختالفهما اإلجتماعي والطبقي. فأفالطون 
إرســـــــتقراطي، نبيل، مرتف وغين، ال يعبأ ابلفقراء واجلماهري املســـــــحوقة من أبناء وطنه، وهو إضـــــــافة لذلك 

، فإّن ســـقراط ينحدر من طبقة إجتماعية ابئســـة وفقرية، وهو حيتقر العبيد واملســـحوقني. وابلضـــد من ذلك
 قريب جّدا يف فكره وأماله وتطلعاته من أمال الفقراء واملسحوقني واملهمشني.

** مل يكن أفالطون يؤمن ابلعشــــــق الذي يربط الرجل ابملرأة، ويعتربه عشــــــقاً للعبيد والعامة. وهو يكّن 
بني رجل وأخر من جنســـه. وهنا جيد أفالطون ضـــالته يف عشـــق أشـــّد الوالء واإلخالص للحّب الذي يقع 

يبدو أنّه مسة مالزمة آلاثم طبقته اإلجتماعية املرتفة واملتعالية. وحنن جند ســـــــــــــقراط ميار  حياته اإلجتماعية 
الطبيعية يف بيت وزوجة وبنني. وسقراط ليس من دعاة احلّب السدومي، بل مل يكن من دعاة حّب وعشق 

 اجلسد أصاًل.
** موضــــــــوع احلّب عند أفالطون يبدأ ابحلوا ، وينهض من عشــــــــق اجلســــــــد اجلميل، مثّ يتدرج مبنهج 
جديل صـــــــــــاعد حىت يرتقي شـــــــــــرفة احلب العقلي والروحي ينصـــــــــــحنا. واحلب عند أفالطون متعة حســـــــــــّية 

ايل وجسدية، مثّ بعد أن متتلئ ينصحنا أفالطون أن نعتدل ونقتصد، ونتطلع للحب احلقيقي الذي يف األع
 حيث يبقى احلّب خالداً هناك.

** يرى ســـــــقراط أن احلب احلقيقي ال يكون حقيقياً خالصـــــــاً دون أمل ومعاانة وكفاح. ودون أن منتلك 
إرادة وقّوة يف حجب الشـــهوات وتطهري احلوا  من عوالق اجلســـد، ال ميكن لنا أن نرى ضـــياء الشـــفق، أو 

بو إليه سقراط بواسطة منهج القطيعة الكلّية مع الرغبة أن نتذوق طعم العشق العذري أو اإلهلي، الذي يص
 يف اجلسد.

 ال فرصة للحب اإلهلي دون أن تكون هناك قطيعة مع الرغبة يف اجلسد.
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