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 اخلطاب وكراهية الشجاعة -1

 
 يف مرات ست   من أكثر ترد )مل االستعمال قليلة لفظة على أفالطون حماورات يف نعثر

 من ونهيسمع أو «يقولونه» مبا الناس عالقة الستكشاف جد ا مفيدة لكن ها أعماله( مجلة
 ،«اخلطاب كراهية» تعين اليت (misologia) «ميزولوجيا» لفظة وهي أال ؛«خطاابت»

 وىس آخر اشيئ   - كنط  منذ شاع تعبري حسب - اليوم (uns für) «عندان» تعين ال واليت
 ابلنسبة» وابلتحديد ،«حقيقة» له الذي «اخلطاب» غري «العقل» ليس .«العقل كراهية»

 لإلنسان فذ  ال االخرتاع بوصفها «اللغة» خارج أي اخلطاب منطقة خارج عقل يوجد ال .«إلينا
 «مؤسسة» إىل مشيئته ضد ورمبا ا،الحق   حتو ل والذي (،sapiens homo) العاقل

 للحقيقة.
 مسألة حول تدور اليت- (Lachès) «الكيس» حماورة يف جاء كما  البشر، إن  

 وكان عصر،ال ذلك يف أثنيا يف معروفة عسكرية شخصية هو الكيس أن   حيث ،«الشجاعة»
 حمب  » هو إم ا -م.( ق. 424 ةسن دليوم معركة يف معا )حاراب اسابق   احلرب يف زميله سقراط

 «.للخطاابت كاره» هو أو «للخطاابت
 سقراط: حضرة يف حماوره حمد ث   الكيس قال

 مضاعف. ،شئت إذا أو بسيط، رأيي فإن   نيسياس، اي ابخلطاب، يتعلق ما فيما أم ا»
 يف يبدو قد كما  (؛philologos) اخلطاابت أحب   أن ين ذاك أو هلذا يبدو أن ميكن فقد
 حول خطااب   يلقي أحدهم أمسع فعندما (.misologos) اخلطاابت أكره أن ين غريه عيين

 يقوم اليت للخطاابت أهال   إنساان   حق ا، إنساان   ويكون أخرى، حكمة أي   حول أو الفضيلة،
 املشهد. هذا ليهع ينطوي الذي والتناسق التناغم أتم ل عند الوصف تفوق هبجيت فإن   هبا،

 قيثارته يف اسقتن أمجل يضع أبن يكتفي ال الذي املثايل، املوسيقي عندي هو اإلنسان فهذا
 مع توافق يف (logois) أقواله يضع هو حياته، واقع يف الذي، بل عادية، آلة أي يف أو
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 لدوريا النمط على بل الليدي، وال الفرجيي وال األيوين النمط على ليس (،erga) أفعاله
 هو من يئةه الناس أمام ومينحين يطربين الصوت فهذا ا.حق   اليوانين النمط وحده هو الذي

ها. يسمعين اليت ابلكلمات ألتذ   ما فرط من (،philologon) للخطاابت صديق  كن  ل إاي 
 مينحين ما هوو  لكالمه؛ امزخرف   يبدو ما بقدر والسي ما يضجرين، العكس يفعل الذي اخلطيب

 .ه(-ج 811) «(misologon) للخطاابت عدو   هو من مظهر
 بل تالكلما ليست عمله أدوات أن   يعين وهذا عسكري، هو الكيس أن   هنا يثري ما
 ،«الشجاعة» معىن عن ُيسأل أن ميكن من أفضل هو احلرب رجل أن   صحيح األسلحة.

 قولهت ما إزاء ومشاعران موقفنا طبيعة عن ُيسأل من أفضل يكون لن ابلتأكيد لكن ه
 «باحلر » بني الفاصلة احلدود نرى أن علينا الحيته.ص خارج تقع هي .«الكلمات»
 ،«طاابتاخل» عن الكيس كالم  يف فلسفية داللة وجد أفالطون فإن   ذلك ومع .«املعىن»و

   كذلك.  هو مبا «اخلطاب يكره» أن ه عليه يبدو أن ميكن من بعناية اختار وقد
ا وهلة ألو ل تبدو هي إذن اخلطاب كراهية  إن    للعالقة قتعلي هي :«حريب» عمل وكأّن 

 أن كنمي سالح هو «اللغة خارج» يكون ما كل  أن   يفرتض مم ا خارجها. والوقوف اللغة، مع
 «الشجاعة» دوتب املعىن وهبذا اخلطاب. منطقة يف يقف من ضد أو يتكل م من ضد   ُيستعمل

ا وهلة ألو ل  شجاعة ربخ دق سقراط وكان ابخلطاب. معين غري الشجاع اللغة. خارج تقع وكأّن 
 .«لشجاعة؟ا هي ما» سؤاله عن جييب أن على قدرته يف يشك   ال ولذلك احلرب، يف الكيس

 اختبار هو راطسق يريده وما شجاعته. يف التفكري منطقة خارج الشجاع جتعل احلرب أن   إال  
 شجاعته. معىن حول وابلذات ابخلطاب، بعالقته االحتفاظ على الشجاع قدرة

 بل داعية؛ ليس هو :«احلقيقة» هو بوصفه يطرحه ما ليس سوفالفيل يهم   ما وهكذا
 أو ولونهيق مبا معرفتهم مدى واختبار ما، مسألة حول «للكالم أهال   الناس أكثر» استدعاء
 غري. ال «ودةاجل» وابلتايل «األهلية» هو الشجاع الكيس لدى الوحيد املقياس إن   يفعلونه.

 له فسحن وأن ذلك، إىل ندعوه أن علينا ما مسألة يف «يتكل م» ألن أهال الناس أكثر هو من
  اخلطاب. مساحة
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  ابحلقيقة تمهت ال الشجاعة أن   فقط بل ابحلقيقة، للشجاعة عالقة ال أن ذلك يعين ال
 ذاته حد   يف «اخلطاب» أو «الكالم» ليس الشجاع يثري ما إن   :مثال   احلكمة هبا هتتم   كما

 إنسان» قدرة عن يكشف ما جهة من فقط بل - صحيح أو حقيقي هو حيث من أي -
 أن   نرى أن يناعل .«يفعله» وما «يقوله» ما بني «تناغم» أو «توافق» أتمني على «حقيقي
م الناس مجيع إىل ينظر ال الشجاع  التساوي دمع لكن   ابخلطاب. العالقة يف متساوون وكأّن 

 ابخلطاب لعالقةا مقياس إن   أبفعاهلم. خطاهبم عالقة من بل نفسه، اخلطاب من أييت ال بينهم
 ،أصال   «يبخطا غري» شيء يف بل اخلطاب، «زخرفة» يف املهارة ليس أي اخلطاب، ليس إذن

 يتكل م ال أو أخرس الفعل أن   إذن الشجاع يفرتض .«الفعل» وهو أال اخلطاب، خارج ويوجد
 يقوله ما يف ليست حقيقته أو ما إنسان قيمة أن   ث   ومن الكالم. منطقة من أييت ال هو أو

 حقيقته، خارج يقف سيقوله ما كل  ألن   ؛به خيربان كي  متمي ز شيء لإلنسان ليس نفسه. عن
 .«يُفعل» ألن ه ؛يُقال ال «آخر» شيء وبني يقوله ما بني «تناغم» حتقيق على قدرته يف أي
 الطرف نم فيه، تتكل م ال اليت املنطقة من خارجه، من اخلطاب إىل تنظر إذن الشجاعة إن  

  اإلنسان. من اآلخر
 إن ه آخر. ءشي من بل الفيلسوف، مثل احلقيقة، من ىتتأت   ال إذن الشجاع هبجة إن  

 من بني اي  كاف  «اتناغم  » يؤك د ألن ه فقط وذلك للبهجة، مثري «مشهد» من أكثر يطلب ال
  يُقال. وما يقول

 رى،أخ حكمة أي   حول أو الفضيلة، حول خطااب   يلقي أحدهم أمسع فعندما» قال: 
 عند الوصف قتفو  هبجيت فإن   هبا، يقوم اليت للخطاابت أهال   إنساان   ا،حق   إنساان   ويكون

  «.املشهد هذا عليه ينطوي الذي والتناسق التناغم أتم ل
 يقوله ام وليس ،«اخلطاب»و «اإلنسان» بني التالؤم هو الشجاع هبجة يثري ما إن  
 ال هبجة» يثري الذي «اجلمال» من بنوع بل ابحلقيقة امتعلق   ليس التالؤم وهذا اخلطاب.

 هو الشجاع ىلإ ابلنسبة احلقيقة مقياس إن   ابجلمال: احلقيقة تعو ض الشجاعة إن   .«توصف
. امقياس   وليس «مجايل» مقياس  هتم ه ال هي احلقيقة، حدود على إذن الشجاع يقف نظراي 



5 

 

 زخرف ربع متر   ال هبجة وهي البهجة. من بنوع تِعدان نأ على قادرة أي ؛مجيلة تكون ما إال  
 اليوانين ابلسلوك اأيض   هو امتعل ق   الشجاع يبدو ا،طبع   .«بالغي ة» هبجة ليست هي اخلطاب:

 أو لفضيلةا حول املتكل مني خطاابت يتأم ل وهو .«أتم لي» حيوان أيضا هو املوجود: جتاه
 حبد   وجودامل حقيقة ليس التأم ل موضوع أبن   ي زيتم لكن ه أخرى. معرفة أو حكمة أي   حول
 من على ابطر  مث ة خطابه: مع اإلنسان تالؤم مدى بل نفسه، اخلطاب ليس وابلتايل ذاته،
 الفضيلة ولح اخلطاب بني الشجاع يشاهده الذي «التناغم» رابط وهو أال ميتلكه، أن يتكل م
  الفضيلة. حول خيطب الذي اإلنسان وبني

 ميكن ذيال التقابل نرى أن وعلينا .«موسيقي» هو هنا الوصف منوذج أن   الواضح من
 نم أي يف حال كل  على يوجد ال والذي) أفالطون أكادميية شعار بني ظالله نلمح أن

 مل من فناسق حتت يدخل أحد ال» نعين ؛موته من قرون عدة بعد إال   ينتشر ومل ،نصوصه
 ضترف هنا «حنن» هناك ،«سقفنا حتت» ،«علينا» ؛«(agéômètrêtos) امهندس   يكن

 األرض (metrein) يقيس» من بني التقابل .«املوسيقي» وبني املندس ني( أو الغرابء
(gè)» اإلهلام راب ت» حتر كه من وبني (Moûsa)»املوسيقي»و ؛» (mousikós) هو 

ن ُعرفن إهلية، حورايت نوه اإلهلام، راب ت فن   يزاول من  وخاصة نالفنو  كل  ملهمات أبّن 
  املوسيقى.

 كتفيي ال الذي املثايل، املوسيقي عندي هو اإلنسان فهذا» الكيس: يقول ولذلك
 يضع هو ياته،ح واقع يف الذي، بل عادية، آلة أي يف أو قيثارته يف تناسق أمجل يضع أبن

 «.(erga) أفعاله مع توافق يف (logois) أقواله
 أو اخلطاب شؤون يدير من ليس الفيلسوف، ليس الشجاع عند األعلى املثل إن  
 - اشيئ   ليس حنالل - «قيثارته» يف ليس املناسب، «التناغم» إنتاج حيسن من بل احلقيقة،

 وأفعاله. أقواله نيب التناغم رهني هو يكونه ما ألن   ؛احق   يكونه، ما يف ،«حياته واقع» يف بل
 الشجاعة إن   موسيقية: طبيعة من أو موسيقى هي نفسها «الشجاعة» أن   نكتشف ث   ومن

 نضع ال كما  األبدان يف الشجاعة نضع ال الشجاعة. عن لقصة اسرد   ليست هي تُقال. ال
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 اعزف   سلي لكن ه .«العزف» إن ه ؛«نفعله» أن علينا آخر شيء هناك اآلالت. يف األحلان
 قطف وعندئذ شجاعة. «حياة» شكل أو «واقعة» الشجاعة نفسها. ابحلياة بل ابآلالت

 إنسان» يعيشها «حياة واقع» بوصفه التناغم الكيس: إليه يشري الذي التناغم نرى أن نناميك
 اتناحي على العزف من نوع الشجاعة ينجزه. الذي «للخطاب أهل» إنسان أي ،«حقيقي
 اخلاص موته على يعزف الشجاع املوت. مع حدودها من تقريبها أي للخطر، بتعريضها وذلك
  احلياة. من شكال   بوصفه

 «شجعي» أن ميكنه ال فهو آخر شخص حياة وليس حياته يستعمل الشجاع وألن  
 خارج يأ أفقها، خارج لشجاعة معىن ال للشجاعة: داخلي انتماء هناك عنه. غريب بتناغم
ا ملعىن.ا بنفس خمتلفني شعبني لدى اشجاع   تكون لن وأنت قص تها. خارج أو لغتها  فعل وألّن 

 (Moûsa) «وزاتامل» مع ومرعبة مستحيلة جتارة يف اسلف   تتور ط يفه موسيقية، طبيعة من
 رمستها كما  (mythos) «قص ته» داخل ترافقه أو تراقبه اليت التسع «اإلهلام راب ت» أو

 اليت «املوزات» إشراف وحتت قص ته، داخل إال   اشجاع   املرء يكون ال اليواننية. امليثولوجيا
 اإلنسان على الكيس اشرتط ولذلك وإبداعاهتم. وفنوّنم أشعارهم اليوانن نسب وإليها تلهمه،

 عن ريبةغ أحلاان يعزف ال الذي ذاك اجلي د: «املوسيقي» مثل إال   اخلطاب ميارس أال   احلق
 هو الذي ريالدو  النمط على بل الليدي، وال الفرجيي وال األيوين النمط على ليس» قلبه:

 مستوطنة وهي ،«أيونية» إىل )نسبة «األيوين» النمط استبعد لقد «.احق   اليوانين النمط دهوح
 اشتهر فيهاو  الفلسفة والدة شهدت ا،حالي   الرتكية إزمري من ابلقرب تقع قدمية يواننية

 سابق أو لليوانن جماور شعب سكنه إقليم وهو فرجييا إىل )نسبة «الفرجيي» والنمط هومريوس(
 على سابق شعب سكنها تركيا يف أرض وهي ،«ليداي» إىل )نسبة «الليدي» والنمط عليهم(

 هلجة وهي ،«دوريدا» إىل )نسبة «الدوري» النمط إال   يستبق ومل عليهم(. وأث ر اليواننيني
 الشمالية(. الغربية اليواننية من قريبة قدمية، يواننية

 أي وع،موض بال «هوية» إىل ادوم   حيتاج الشجاع أن   هو التفصيل هذا من انيهم ما
 بشعب «اخلاص» النمط على عزفها يتم   اليت تلك بل موسيقى أي   وليست ،«موسيقى» إىل
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 لشجاعةا مطلب إن   فيها: الفلسفة والدة رغم «األيوين» النمط الكيس استبعد ولذلك ما.
م رغم «الفرجيي» النمط واستبعد ا؛فلسفي   ليس  الشجاعة تريادسا ميكن ال اجلار: موسيقى أّن 
 شجاع وه أحد ال اليواننيني: على أتثريه رغم «الليدي» النمط واستبعد آخر؛ شعب من

 إليه نتمين شيء هي املوسيقى مثل الشجاعة أن   هو عليه التأكيد الكيس أراد ما ابلوراثة.
 يه حياتنا، لشكل مالئمة «نغمة» هي بل شيء، ال من ااخرتاع   ليس هو ولذلك ا.سلف  
 .إرث   أو أخالقية سلفة أو معرفة جمرد وليست اإلهلام، رابت من إهلام

  
   اإلنسان وكراهية العقل كراهية  -2
ا القدماء لدى )املعروفة (nōPhaíd) «الفايدون» حماورة يف  لودخ» يف تبحث أبّن 

 عن لسؤالا وهو أال ا،متام   طريف سياق يف «ميزولوجيا» عبارة أفالطون استعمل («النفس
 دار قد احلوار أن   يُفرتض أن ه والسي ما املوت، من الفيلسوف يت خذه أن جيب الذي املوقف

 مارس أو ايرفرب  من يوم )يف السم   شرب حلظة ينتظر وهو سقراط، حياة من األخري اليوم يف
 وصفهب اخلاص املوت يفهم االنتحار، على حير ض أن ودون سقراط، كان  م.(. ق. 933 سنة
 أن   ضيفرت  هو ث   ومن .«التفكري» عامل األصلي: موضعها إىل «فسالن» عودة من انوع  

ا ،«خالدة» تكون أن ميكن النفس  «.اجلسم» فناء مع تفىن لن وأّن 
 حيذ ر كان  ام بقدر النفس خلود ينكرون من ضد احلجاج يف يفشل أن خييفه يكن مل

 قال: ؛إثرة أكثر «خطر» من تلميذه
 ( πάθος، pathos) الشطط ناءع من لنحرتس شيء كل  قبل ولكن -»

  هو؟ ما -
 ،λογοιόμισ) اخلطاب يكرهون مم ن نصبح أن هو -

misologoi،)  اإلنسان يكرهون مم ن نصبح كما (νθρωποιάμισ، 
misanthropoiيقع أن من أسوأ شيء إلنسان حيدث أن ميكن ال أن ه إذ   (؛ 
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 (αίμισολογ، misologia) اخلطاب كراهية  وإن   اخلطاابت. كراهية  يف
 ،αίμισανθρωπ) اإلنسان كراهية  منه أتيت الذي املصدر نفس من أتيت هي

misanthropia.) دماعن النفس يف تتسل ل هي اإلنسان كراهية  أن   واحلال 
 وجدير سليم ،صادق أن ه اعتقدان شخص يف املفرطة ثقتنا فنضع املعرفة تنقصنا
 مع التجربة نفسب نقوم ث   وزائف، شر ير أن ه نكتشف فرتة، بعد أن نا، ث   ابلثقة،

 ننظر نالذي أولئك على وخاصة ا،غالب   التجربة هذه تتجد د وعندما آخر. شخص
م على إليهم  أتثري تحت ننتهي، فإن نا الرفقاء، وأفضل األصدقاء أقرب من أّن 

  أي   لدى امطلق   سليم شيء مث ة ليس أن ه نعتقد وأن الناس، كل  بغض إىل الصدمة،
 .د(13) «نكا

 املساحة نكره أن يعين وذلك .«العقل» يقوله ما نكره أن هنا يعين اخلطاب نكره أن
 متيل «النفس» ن  وأل .«اخلطاب» بواسطة «عقله» وبني «نفسه» بني املتكل م يبتكرها اليت
 أنفسنا نيب اهلو ة هدم خدمة يقد م ما اغالب   السائد الرأي فإن   اصحيح   الناس «يراه» ما إىل

 فإن   ولذلك ائد.الس الرأي خيالف مم ا اخلوف أنواع كل  منها أتيت اليت اهلوة تلك عقولنا. وبني
 طمس قد السائد الرأي يكون اليت املسائل حول «يُقال ما» نكره أن هو اخلطر أنواع أشد  

 يعتقده ما يقة.احلق مع وليس املزاج مع هي نإذ املعركة إن   املرحية. األجوبة حتت إليها الطريق
 نوع فاديت أجل من استحداثها ت   مرحية مزاجية حالة جمرد الواقع يف هو «احقيقي  » الناس

 اخلطاب كراهية  ىلإ أي «امليزولوجيا» إىل غالبا األمر هبم وينتهي حُتتمل. ال اليت األسئلة من
  احلقيقة. اهيةكر   أو العقل كراهية  الكر ة نفس يف يضمر الذي

ا امزعج   خطااب   «الفلسفة» تبدو  :«نفسه» نم مهجورة منطقة إىل احملاِور تقود ألّن 
 مساحة يرتكو  السائد الرأي آلة يعط ل عندما احلوار أو السؤال يصنعها اليت املنطقة تلك إىل

 راهيةك» إىل احملاور يلجأ أن هو سقراط حسب خطر أكرب فإن   هنا ومن فارغة. احلقيقة
 معاين بني «logos» لفظة يف ايفر قو  مل اليوانن أن   إال   للخوف. امنبع   بوصفه «اخلطاب
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 ... خلإ ،«اجلمع»و «الربط»و «التفسري»و «احلساب»و «اللغة»و «العقل»و «اخلطاب»
 هامن النفس، من شىت مساحات من اخلوف يعين كان  اخلطاب من اخلوف فإن   ث   ومن

  السائد. الرأي منطقة خارج العقل استعمال
ا «اخلطاب كراهية» سقراط وصف ملاذا ولكن  حيدث أن ميكن ما أسوأ أبّن 

 على ادرق انحيو » أبن ه لإلنسان اليوانين التعريف ضوء يف ذلك نقرأ أن علينا ؟«إلنسان»
 قةاحلقي يف هو «اخلطاب يكره» من فإن   ث   ومن (.echôn logôn zôon) «اخلطاب

 يأ اإلنسانية. «النفس» شكل يكره اإلنسان، «ماهية» يكره نعين ،«اإلنسان يكره»
 لب أنفسنا. خارج شيء إىل الوصول أجل من «أداة» جمر د اخلطاب يكن مل إذ   اخلطاب.
  النفس. كره  هو اخلطاب كره  أن   ث   ومن النفس، شكل هو اخلطاب

 اخلطاب هيةكرا  بني :«ميزوأنثروبيا»و «ميزولوجيا» بني املزعج التماثل جاء هنا من
 «ماهية» من أو واحدة، «كراهية» من أي ،«واحد منبع» من تصدران مها اإلنسان. وكراهية
   .«اخلطاب على القادر» هو «اإلنسان» تعريف أن   مبا واحدة،

  «.األلفاظ» بواسطة «النفس» إخراج سوى يفعل ال «يتكل م» ومن
 عن رموز يه الصوت عرب خترج اليت النربات إن  » :«العبارة» كتاب  يف أرسطو قال

-9 أ 81 ،8) «الصوت عرب اخلارجة األلفاظ رموز هي املكتوبة واأللفاظ النفس، حاالت
5). 

 .«سناأنف» عن رموز جمرد هو «األفاظ  » ندعوه ما إن   النفس: يكره اللفظ يكره من
  ليها.إ يرمز اليت النفس وكراهية اللفظ كراهية  بني الفصل ميكن وال

 أكثر أدل ة تقدمي على مرك زة تكن مل األخرية سقراط أتكيدات أن   هو هنا يثري ما لكن  
 به تحل يال جيب الذي املناسب املزاج على مرك زة كانت  ما بقدر النفس خلود على برهنة

 وثيقة عالقة يف بوصفه النفس خلود إثبات حول هنا، أي احلقيقة، حول انقاش   خنوض عندما
. والعادل اجلميل قبيل من املوجودات «أشكال» أو ماهيات إثبات مع  معىن ال كأن ه  واخلري 

 تقدير بحس مهد د، أن ه يبدو مزاج وهو أنفسنا. حنن خنلد أن دون من املاهيات تلك خللود
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 كراهية» يف نقع أن ميكن كما  العقل، كراهية  أو «اخلطاب كراهية» يف ابلوقوع سقراط،
 حول النقاش ةأمه ي يف الثقة يفقد أن بل اخلاص موته ليس الفيلسوف خييف ما .«اإلنسان

 معىن. هلا ليس مبوته عنايته أن   يشعر أن موته:
  اخلطاب؟ كراهية  يف الناس يقع ملاذا ولكن
 مع صدام يف تبدو إن ما أ(77) «اخلطاابت من بونيرات» الناس أبن   أفالطون يوحي

 يكون وفس ذلك وأن   تفىن نفسه فإن   مات مىت اإلنسان أن   خيشى» الذي العامي «الرأي»
 وريهحما لدى اخلطاابت من االرتياب هذا يصف سقراط فإن   ولذلك ب(.77) «وجوده ّناية
 تتبخ ر فسو  هي اجلسم من جختر  أن مبجر د «النفس» أن   من «األطفال خوف» يشبه أبن ه
 :قائال   احملاورين أحد يرد   وهنا د(.77) «الريح حتملها»و فعال  

 أن نا يسل ختي ل، ابألحرى، أو تقنعنا، أن وحاول سقراط، اي خفنا، أن نا لنفرض -»
 خياف أبال   قنعهت أن وحاول األشياء، هذه ختيفه طفل رمبا فينا يوجد أن ه بل ابخلوف، شعران

 بعبع. مثل تاملو  من
قال سقراط: جيب عندئذ أن ننشد له التعاويذ يف كل يوم حىت يتم  طرد األرواح  -

 .ه(77) «الشريرة

 الفلسفة تبدو األطفال؟ وخوف اخلطاب كراهية  بني األفالطوين الربط نفهم كيف
  استعارة. إذن هو الطفل هذا موته. من العامي العقل يف الكامن «الطفل» خلوف مقاومة مبثابة

 اءأشي من طفويل خوف شكل أتخذ وهي املوت؛ من اخلوف من نوع هي اخلطاب كراهية
 من متوق عة غري خامتة اخلطاابت كراهية  يف الوقوع من سقراط حتذير يبدو لذلك تُقال. ال

 ابقةس «ماهيات» بوجود قبلنا ما ذاإ النفس خلود عن الدفاع ضرورة حول مفص ل نقاش
 إن   :«لغوي» خبلود بل «طبيعي» خبلود يتعلق ال إذن األمر إن   أجسامنا. وجود على والحقة

 منطقة يف ،«اخلطاب يف» الوجود بل اجلسم فناء بعد «الطبيعي» الوجود ليس النفس خلود
 ساعدي أن خطابلل ميكن حيث ث   ومن موهتا. حول السؤال مواصلة ميكن حيث «العقل»
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 لنفسا تذهب» أن من خوفه من أي ،«املوت» من خوفه من التخل ص على فينا «الطفل»
 «يعيالطب» الفناء من خوفه يواصل الطفل وحده البدن. من خروجها مبجر د «الريح مع

 منطقة يف وتمي بل ،«جسم» مثل ميوت ال فينا ميوت ما أن   إىل سقراط ينب ه ولذلك للنفس.
 نع والفحص األسئلة طرح يف نستمر   أن لنا ميكن حيث «اخلطاب» منطقة هي أخرى

  عنها. الواضحة اإلجابة إمكانيات
 املكان وه بوصفه اخلطاب أحببنا ما إذا إال   اخلطاب كراهية  من التخل ص إذن ميكن ال

 خللودان. الوحيد
  

 الشجاعة سياسات والكراهية: احلقيقة -3
 كراهية» ةقضي لطرح آخر اسياق   «اجلمهورية» حماورة من الثالث الكتاب يف نصادف

 اخلوف ر ستك خطاابت بوجود مسحنا إذا الشجاعة على املواطن تربية ميكن ال أن ه :«العقل
 ينسجها اليت املظلمة املنطقة تلك من تنبع سوف عندئذ الكراهية إن   ب(.-أ911) املوت من

 يقرتحه ام فإن   هنا ومن واملوت. الشجاعة بني املسافة عن ،«الشعراء» خطاب مثال   اخلطاب،
 وأن ص،القص هذه يسردون الذين أولئك نراقب» أن هو احلقيقة «مدينة» يف الفيلسوف

 يه ال قصصهم أن   وذلك ميج دوها، أن بل ا،ظلم   هاديس أشياء يلعنوا أال   منهم نطلب
 .ج(-ب 911) «املستقبل اريبحمل الثقة تلهم كي  صاحلة هي وال حقيقية

  «حمو» إىل يدعو هو بل «الطلب»و «املراقبة» جمر د من أكثر يذهب أفالطون لكن  
 وقفامل هذا نفهم أن جيب ال هومريوس. قصائد حىت املوت، من الناس خييف شعر كل

 كانت  كل ما» :ابلعكس بل متعتها، أو القصائد تلك «شعرية» على امجالي   ااعرتاض   بوصفه
 ورجال أطفال لىع تُتلى أبن هلا نسمح أن املفيد غري من وكان إال   شعري ة، أكثر القصائد تلك
 «املوت تهمخشي من أكثر االستعباد خيشوا أن عليهم ث   ومن ا،أحرار   يعيشوا كي  معد ون هم

 ب(.917)
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 بل ؛«اراب  حم» يكون أن عليه «احر   يعيش» أن أراد من أبن   فقط ليس أفالطون يوحي
 خطاابت أو قصائد خطر حتت يقع أن ه طاملا الداخل من امهد د   يظل   سوف احلر   العيش أن  
 عليهم. ايقص ه اليت «اجلحيم» أو «هاديس» قصص عرب املوت، من الناس ختيف قصص أو
 حول وخاصة سنا.أنف على نقص ه مم ا أييت قد اخلوف إن   حر ا؛ تعيش حىت حتارب أن يكفي ال

 أمساء كل  دطر  هو إذن املطلوب شعرية. أو سردية، هزمية شكل يف إذن تاملو  أييت قد موتنا.
 ّنر )مثل املوتى يسكن حيث السفلي العامل أّنار أمساء أو اجلحيم سك ان أو األشباح

 «ستيكس» ّنر أو ،«الدموع من يولد الذي» احلريف ابملعىن ؛Kôkytós «كوكيتوس»
Stúx – ج(.-ب 917) الكراهية(» ّنر 

 خمي لة يف املوت تعط ل أن اللغة؟ من اجلحيم تطرد أن فلسفة أي   تستطيع هل ولكن
 العيش على قدرتنا نيوب اجلحيم عن قصصنا بني الربط يف أفالطون خط ة نفهم كيف  احملاربني؟

؟   احلر 
 ييكف ال ولذلك الشجاعة. عن جديدة بسياسة إال   املوت قصص مقاومة ميكن ال

؛ بشكل نعيش حىت اخلطاب من اجلحيم «أمساء» منحو أن  أمساء حيارب ال أفالطون إن   حر 
 :«العظماء» إىل ننسبها اليت «ىوالشكاو  املراثي إزالة» إىل أيضا يدعو هو بل فقط اجلحيم

 والشعار الفالسفة. مدينة يف مبكى حائط يوجد ال تشكو. أو ترثي أن ابلعظمة يليق ال
 هو آخر كرمي  إىل ابلنسبة مرعب شيء املوت أن   يرى لن الكرمي أن  » التايل: هو يرفعه الذي

 ستعمالا جمرد نواهتا يف أليست املوت؟ من الشجاعة نفرغ كيف  ولكن د(.917 ) «صديقه
  اخلاص؟ للموت مرعب

 على :فقط احرتازي إجراء هو املوت قصص سرد يف مهارهتم من الشعراء جتريد إن  
 «رعب» شكل يف يتسر ب ال املوت لكن   املدينة. «اسحر  » إىل املوت تسر ب متنع أن الفلسفة

 الشعراء خطر ن  إ ابلضحك. بل ابلرعب يتعلق ال مزعج جانب إىل ينب ه أفالطون إن   بل فقط،
 قصص من خريةالس إثرة يف القدر بنفس بل اجلحيم بقصص الرعب إثرة يف فقط ميكن ال
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 ضعيف خيلوسأ عن تتحد ث اليت صائدالق مننع أن علينا هومريوس ضد   تتذم ر. اليت اآلهلة
 .د(911) !يبكي إله عن واتئه،

 برتبية قاحملد اخلطر رصد بل دينية ألسباب اآلهلة حرمة عن الدفاع هو القصد ليس
 قطري عن ذلك كان  وإن مهزومة. آهلة من الرعب تعل م خطر الفلسفية: املدينة حر اس

 احلر اس دجير   ألن ه سي ء درس هو «ابآلهلة يليق ال الذي الضعف من الضحك» إن   الضحك.
 ميكن ال املوت. حتد ي على قدرهتم من جير دهم ث   ومن اآلهلة، حول اخلطاب «جد ية» من

 «اجلد  » هو رالبش ملستوى التخط ي وهذا البشر. ضعف فوق تقف آبهلة إال   املوت حتد ي
 العيش علجي وابلتايل املوت. خطر يساوي خطر اآلهلة هزل إن   عنهم. ميي زهم الذي الوحيد

  .مستحيال   اأمر   احلر  
 ال» :ال  قائ «الضحك» من الفيلسوف مدينة حر اس منع إىل أفالطون ينتهي ولذلك

 الضحك يبدو ملاذا ولكن ه(.911) «الضحك أصدقاء من حر اسنا يكون أن اأيض   جيب
  فالطون؟أ عند لضحكا هو ما كئيبة؟  تكون أن الشجاعة طبيعة من هل الشجاعة؟ على اخطر  

 «القدر بنفس اعنيف   اتغري    النفس يف حيدث» أن هو «عنيف ضحك» يف يزعج ما إن  
 أي لنفس،ا حالة على يؤث ر خارجي مفعول جمر د هو ماهية؛ بال هنا الضحك يبدو )نفسه(.

 فكرة تبدو ؛«يضحكون عظماء» أانس تصو ر أفالطون يرفض ولذلك .«حقيقتها» على
 ملاذا؟ ولكن .«فيلسوف» إىل ابلنسبة مزعج لكن ه الشعراء، عند احمب  ب   اشيئ   تضحك عظمة

 غري الكذب كان  إذا ... أن ه وذلك اعتبار. كل    فوق احلقيقة نضع أن علينا ألن ه»
 أن   البديهي فمن ؛(κουάφαρμ) عالج شكل يف للبشر، مفيد ولكن ه لآلهلة، مفيد

 «يلمسوه نأ جيب ال العاديني وأن   غريهم، دون لألطب اء ُيرتك أن جيب عالج هكذا استخدام
 .ب(913)

م واحلال اآلهلة لعالج الكذب دواء استعمال هو إذن الشعراء خطأ إن    طب اء.أ ليسوا أّن 
 آلة بطض دون احلقيقة مدينة تصو ر ميكن وال املمنوع. الضحك من شكال   بوصفه الكذب
 الذي خلط  ا كل  نراقب أن علينا اآلهلة. بقصص األمر يتعلق عندما والسي ما داخلها، الكذب
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 امرور   اآلهلة لىع الكذب حد   إىل الفالسفة ملدينة املناسبني احلر اس تربية من أفالطون يرمسه
 يعين لكوذ آهلتهم. شكوى من يسخرون حبر اس ممكنة غري حلراسةا إن   آالمهم. من ابلضحك

 اعةشج دون من أي البشر، مستوى تتخط ى شجاعة دون من حراسة تصو ر ميكن ال أن ه
 ال الذي سالنف لشكل هدم النفس: لطبيعة مالئم غري اتغيري   الضحك يبدو ولذلك آهلة.
. أن جيب  ولذلك آلهلة.ا جد ية من الضحك إىل قةاحلقي حر اس يدفع الشعراء كذب  إن   يتغري 

  الضحك. منع دون من الكذب منع ميكن ال
 كذب.ي ال بشر تصو ر ميكن ال كذلك  يضحك، ال بشر تصو ر ميكن ال ألن ه ولكن

 لآلهلة؛ مفيد غري الكذب أن   يعلن هو الشعراء، ضد   طبي ة: استعارة إىل أفالطون يلجأ ولذلك
 يعامل ال أن ه إال   ، للبشر مفيد الكذب أبن   حيكم هو احلقيقة، ىعل البشر تربية أجل من لكن ه

 الفيلسوف إن   فقط. لألطباء اخمصص   «اعالج  » بوصفه بل للحقيقة، اخصم   بوصفه الكذب
 معىن؟ أبي   ولكن الكذب. طبيب هو عندئذ وحده

 ،«قلالع هيةكرا» إثرة إىل أفالطون فيه أتى الذي السياق إىل مباشرة نذهب أن علينا
  احلقيقة. مطلب على احلر اس تربية أمام األخري العائق بوصفه

 ،«رتبيةال» هو أفالطون حسب للفيلسوف األخري املطلب أن   نعرف أن الطريف من
 تعيش أن ميكن ال املدينة: لوجود امتام   حريب   تصو ر هو املدينة. «حر اس» تربية وابلتحديد

 احلرب لىع القدرة احلرب. على قدرة بوصفها ملدينةا حراسة على القدرة حرب. دون من احر  
 الشبيبة تربية اسةسي معىن يف شجاعة سياسة هي إذن الفلسفة إن   احلقيقة. على قدرة بوصفها

 ولذلك احلرب. وفن   احلر   العيش بني احلقيقة، وحراسة املدينة حراسة بني القوي   الربط على
 الفلسفة يستل جي دين. حر اس خلق أجل من املناسب الرتبية فن   وصف يف أفالطون اندفع

 الربط فن هابوصف احلقيقة احلقيقة. حراسة :«احلراسة» من اندر نوع هي .معزوال   «اتفكري  »
. العيش مدينة يف النفس واستعمال اجلسد استعمال بني   احلر 

 ماألجسا صنعت اليت «الرايضة» بني املالئمة الصلة بيان هو أفالطون برانمج كان  بذلك
 «الرخوة»و «الرقيقة» النفوس تلط ف اليت «املوسيقى» وبني ،«القاسية»و «الصلبة»
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 ونيك أن دون «اصلب  » يكون أن على اجلسد تربية هي الشجاعة سياسة إن   د(.484)
 على المةع الرق ة إن  » قال: رخوة. تكون أن دون رقيقة تكون أن على النفس وتربية ا،قاسي  

 رخوا جعلته العنان مطلقة تُركت إذا .)σιςύφ σοφοςόφιλ( ابلطبع الفيلسوف
 ه(.484) «وتضبطه تلط فه هي توجيهها، أحسن مىت ولكن الالزم، من أكثر

 والرخاوة، وةالقس بني واملوسيقى: الرايضة بني قلقة منزلة الشجاعة تكون أن معىن ما
 على النفس ةتربي فن هي بل .جسداي   مشكال   ليست إذن الشجاعة إن   والرق ة. الصالبة بني
 على ريةاحل هي كانت  رمبا النفس، يف املهجورة املنطقة من نوع اخلاص، الالوجود من نوع

 .اجلحيم قصص عن ابعيد   تنبت أن للحقيقة ميكن حيث فاٍن، جسد مقاس

 


