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 : ملخص

العمل�ن   كال هذين   �� واملتضمنة  املش��كة  النظر  املقال وجهات  �� هذا  أستور  أ.  رو�و  املؤلف  يناقش 

"قصة الكهف" ألفالطون و"ال��اجفاد غيتا" لفا�سا اللذين هما وجهان للعبقر�ة الفلسفية، و�تناول تصور  

لدراسة أن كال التحفت�ن تو�حان واقعا أك�� كماال من الوجود  العالم املطلق عند �ل م��ما. إذ تب�ن هذه ا

الوجود  األبدي، ما فوق وما وراء  الواقع  الرمز�ة" ألفالطون حقيقة  الكهف  العادي، �شرح "قصة  اليومي 

، هذه ا�حقيقة ال�ي �� حاضرة وواهبة ل�حياة وخ��ة القيمة. وهو نفس الواقع  mundane existenceاملادي  

 كتاب ��اجفاد غيتا بحسب املؤلف.الذي نجده ب

لـ  وقد �ان الهدف من وراء وصف وتحليل ومقارنة نص "قصة الكهف الرمز�ة" ألفالطون و"�شيد املو��" 

املعروف  “ هما   ��اجفاد“بالـ  فا�سا"  اللذين  العمل�ن،  هذين  عن  وم�خص  بفكرة  القراء  تزو�د  هو  غيتا"، 

تحفت�ن من أبدع وأروع ما أنتجت اإل�سانية قديما، كما كشف املؤلف عن نظرة املثقف�ن ملثل هذه األعمال  

ية  ا�خالدة. إذ ان ا�حضارة �� مفهومها ا�خ��ل انصهار إلبداعات فكر�ة ال �عتقد أو تحدد بال��امات جغراف 

 معينة.  

املفتاحية: املو��،    ال�لمات  �شيد  غيتا،  ال��اجفاد  الكهف،  قصة  فا�سا،  أفالطون،  املطلق،  العالم 

 املعرفة. 

 

 اإلذن بالترجمة: تّم التواصل مع المؤلف عبر البريد اإللكـتروني ووافق على الترجمة.  ∗
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Abstract: 

This present essayist intended to describe, analyze, and provide readers with an 

overview of the major themes running throughout both Plato’s ‘Allegory of the Cave,” 

and Vyasa’s “The Song of the Lord,” better known as the Bhagavad Gita. By providing 

readers with such a summary, it was also the desire of this present writer to situate 

how we thinkers may go about comparing these two masterpieces . 

Next, via direct comparisons, as well as arguments justifying why this present author 

believes these two philosophical dialogues are attempting to unveil the same ultimate 

reality, it was the concluding want of this present essayist, to shine a light not only on 

their sameness but to invite wonder as to why they are strikingly parallel. 

Keywords: Comparative Philosophy , Plato, Vyasa, Hinduism, Allegory of the Cave, 

Bhagavad Gita, Reality, The Song of the Lord. 
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 تمهید:  -1

تتا�ع األسئلة املتعلقة بأسس واقعنا ع�� تار�خ فلسفات العالم؛ مثال، إذا فحصنا "قصة الكهف الرمز�ة  

Allegory of the Cave    وكذلك ألفالطون  غيتا  “الـ  "  التحفت�ن Bhagavad Gita"1��اجفاد  كال  أن  نجد   ،

حقيقة   ألفالطون  الرمز�ة"  الكهف  "قصة  �شرح  العادي،  اليومي  الوجود  من  كماال  أك��  واقعا  تو�حان 

، هذه ا�حقيقة ال�ي �� حاضرة وواهبة  mundane existenceالواقع األبدي، ما فوق وما وراء الوجود املادي  

مشا��ة �� كتاب ��اجفاد غيتا    themeوجدنا تيمة  ل�حياة وخ��ة القيمة. بالرغم من أن البعض سيندهش،  

يتشار�ان ��    Vyasa  2أيضا. ومع ذلك، هل يضمن لنا القراء أن ند�� أن كال من أفالطون وح�اية فا�سا  

الرؤ�ة نفسها للواقع املطلق؟ باختصار، يناقش املؤلف �� هذا املقال وجهات النظر املش��كة واملتضمنة ��  

 ذين هما وجهان للعبقر�ة الفلسفية.كال هذين العمل�ن الل

 تقدیم:  -2

الهندو��ي   النص  فإن  وامل�ان،  الزمان  اختالف  من  الرمز�ة    ��اجفاد“الـ  بالرغم  الكهف  وقصة  غيتا" 

�� كتاب ��اجفاد غيتا والكتاب السا�ع من   القراء  ألفالطون يكشفان عن أوجھ �شابھ مذهلة، نجد نحن 

، وهو  transienceجمهور�ة أفالطون قصصا تتعلق بنشوء اإل�سانية من عالم الوهم، الذي ابت�� بالزوال  

مستقر  ephemeralnessعر��ي   وغ��   ،instability�و الواقع  impermanenceحظي  ،  من  عالم  إ��   ،

، إن هذا العالم الوه�ي هو األصل وهو ثابت إ�� األبد، ويعرض الواقع كما هو، و�فتقد إ�� أي فرصة  2الفع��

 .3للتغي��، وليس ب�حظة عابرة

ال��اية سنناقش   الرمز�ة" ألفالطون و��اجفاد غيتا، و��  سنلقي نظرة عامة ع�� �ل من "قصة الكهف 

و��  ا
َ
امل و"�شيد  أفالطون  نص  ب�ن  وجود  The Song of the Lordلتشابھ  املقارنة  هذه  تف��ض  حيث   ،"

 ا�حقيقة املطلقة نفسها لدى �ل من أفالطون وا�حوار الدي�ي. 

 قصة الکهف الرمزیة: وصف وتحلیل:  -3

أل�خاص منذ  ، Glauconتبدأ "قصة الكهف الرمز�ة" بصورة رسمها سقراط لشقيق أفالطون جلو�ون 

��م وي�ج��م �� كهف يحيط  الوالدة،  ليس منذ  ولكن  . وهم مقيدون �سالسل ال �ستطيعون  4الطفولة، 

، وتوجد نار فوق و�� �� االصل خلفهم، ت��يء �ش�ل خافت، واألشياء   5تحر�ر أنفسهم أو تحر�ك رؤوسهم

 
1 Russell, Bertrand., The History of Western Philosophy (New York: Simon & Schuster., 1972)., 120-121 & 
Sri Chinmoy. 60. 
2. Ibid. 
3. Ibid. 
4 . Ibid. 514a-c. 
5 . Ibid. 
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ظال يرون  حيث  الكهف،  جدران  صورا ع��  �عرض  النار،  بجانب هذه  تمر  هؤالء سوى  1  لهاال�ي  يرى  ، ال 

 ا�ع�اسات أو ��خ لألشياء تمر من أمام النار، وليس املشهد ا�حقيقي لتلك األشياء نفسها.  

تقيدهم،   ال�ي  السالسل  زالت  فإذا  �جلو�ون،  ال�جناء  حال هؤالء  وصف  يواصل سقراط  ذلك،  �عد 

وراء النار    سقراط أن هذا املالذ   ، يد��2�عمد واحد م��م إ�� أن يتجول �� الكهف و�الحظ أن هناك منفذ

وأشعة الشمس �� ال�ي تقودهم ل�خروج من الكهف والتحرر منھ، لرؤ�ة الواقع الفع��، أو ذلك العالم الذي  

ظلھ العالم ع�� حقيقتھ كما هو، وليس  أن �ستكشف  لهذا األس��  الشمس، مما �سمح  ��  3�شرق فيھ   ،

العالم خارج الكهف، سيستغرق وقتا طو�ال للتكيف معھ،  األخ��، ينطق سقراط بلسان جلو�ون، أن هذا  

ومن أجل ذلك ليس من الغر�ب القول بأن األس�� الذي انفلت من قيده سيبدأ بفهم العالم طبقا لنسب  

increments 4أو درجات. 

اآلن، �عد إلقاء نظرة خاطفة ع�� عالم ا�حقيقة هذا، �ستمر سقراط �� إخبار جلو�ون، أن هذا املنفلت  

من الكهف، سيحاول عند عودتھ إليھ، سيحاول تنو�ر اآلخر�ن �� العالم بما يتجاوز مجرد ظالل األشياء  

. بالرغم من ذلك، فإن هؤالء ال�جناء اآلخر�ن سيس��زؤون من املنفلت، و�ؤكدون أنھ هو/�� يجب  5وصورها

يراه هو/��  أنھ  اد��  ما  �شأن  مخطئا  أو  �اذبا  ي�ون  هذا  6أن  ع��  كعقاب  جانب  ،  من  املف��ض،  ا�خطأ 

إذا هو/��   أنھ هو/�� سي�ون �� خطر، وسيواجھ خطر املوت من قبل اآلخر�ن،  املنفلت، يد�� سقراط 

 . 7بالتفاصيل، أك�� إخالصا للواقع من الكهف lusherاستمر �� التمسك بقصتھ/قص��ا إنھ عالم م��ء 

بأنھ   �جلو�ون  القول  سقراط  يواصل  ال��ديد،  هذا  من  أن  بالرغم  العالم  نور  شهد  من  �ل  ع��  يجب 

أو   بال�امل بأشعة الشمس،  �� الكهف. فهو ح�ى لو لم يكن مستن��ا  البقية، ممن �انوا  �شارك رؤ�تھ مع 

العالم األبدي الذي يتجاوز واقعنا، فإن هذا املنفلت ع�� األقل يحث أو يوقظ واقعا جديدا ألولئك الذين  

يل��م سقراط ع�� عكس أولئك الذين �علنون أن املعرفة يجب أن ت�ون   ،8لم يفكروا أبدا �� إم�انية حدوثھ

�� الروح من قبل املدرب املناسب بالرأي القائل بأن القدرة ع�� املعرفة يجب    placeableأوال قابلة للتكيف  

 .9أن �سبق االستيقاظ الفع�� لهذه املعرفة دون أي استبعاد

يف��ض   سقراط  تجعل  ال�ي  األسباب  ب�ن  �سبق  من  أن  يجب  املعرفة  ع��  القدرة  بأن  القائل  املوقف 

املعرفة نفسها، هو أن أولئك الذين يؤكدون أن الشرط األول ليقظة الروح هو معلم بارع، �ش��ون أولئك  

 
1 . Ibid., 515a-b. 
2 . Ibid., 515c-e. 
3 . Ibid. 
4 . Ibid., 516a-b. 
5 . Ibid., 516c-d. 
6 . Ibid., 517a-c. 
7 . Ibid. 
8 . Ibid., 516c-d. 
9 . Ibid., 518b-e. 
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، بالرغم من أن سقراط ال  1الذين يزعمون أن األشياء يمكن رؤ���ا �جرد أ��ا كذلك �� ذا��ا، أي يمكن رؤ���ا

فطر�ة  unproblematicيجادل   املعرفة  ع��  القدرة  أن  يد��  أنھ  إال   ،innate    سمح� مما  لنا،  بالنسبة 

؛ تماما كما يمكن أن نناقش  consciousnessباستخراج املعرفة من أعماق العقل لالرتقاء إ�� مقدمة الو�� 

من هم أك��    ، لسبب وجيھ يرى سقراط أن 2بقوة وحيو�ة، فإن ما يمكن رؤ�تھ يتطلب ع�ن املعاين بداية

دراية بطرق الواقع الدائم واألبدي أو العالم الذي يتجاوز الكهف، هم الذين �ستطيعون توجيھ اآلخر�ن  

 ع�� طول الطر�ق خارج الكهف، لتجر�ة جمال هذا العالم املتعا�� بذوا��م. 

ء الكهف املظلم،  وهذا �ع�ي، بالنسبة لسقراط، أن أولئك الذين لد��م معرف أك�� بالعالم ال�ائن �� ما ورا

العالم   �� ا�حياة،  تمنح  ال�ي  الشمس  أشعة  حول  املعرفة  ومشاركة  اآلخر�ن،  إلرشاد  األ�سب  فقط  هم 

ع��  3العلوي  أنھ  جلو�ون  سقراط  يخ��  املش��كة،  ا�حسية  وجاذبيتھ  املنطقي  ت��يره  عن  النظر  فبغض   ،

الهائل با�خ�� وا�جمال، هو الذي   الرغم من رغب��م �� العيش �� ضوء الشمس بمفردهم، فإن هذا الشغف

، و�تفق  4يدفعهم إ�� أن ي�ونوا ما ير�دون؛ امللك الفيلسوف وا�حراس (األوصياء)، أو قادة ا�جمهور�ة املثالية

الصورة   تلك  ويستوعبون  الكهف،  من  ��ر�ون  الذين  ألولئك  املناسب  التعليم  أن  ع��  وجلو�ون  سقراط 

الواقع ك�ل، هم من يجب أن يتولوا األمر. ألنھ بدون �عليم مناسب، وعملية    the epitomeاملصغرة   عن 

بالعالم خارج الكهف، قد �ستخدمون هذه املعرفة �ش�ل   الذين هم ع�� دراية  صقل فكري، فإن أولئك 

 .5خط��

الفيلسوف  �عد ذلك، �غ�� أفالطون حواره، للدخول �� مشاورات تتعلق بالتعليم املطلوب من قبل امللك  

بت�خ��   املرتبطة  التخصصات  أو  البدنية،  التمار�ن  حول  تتمحور  أن  يجب  وال�ي  املثالية،  الدولة  وقادة 

، كما يو��ي �� نفس الوقت باملوسيقى ودراسة األ�حان، ح�ى ال  6الكفاءة التقنية، أو السيطرة ع�� ا�جسم

  �� لي�ون  للعقل  ترو�ض  العملية  هذه  و��  ا�حدود،  العقل  ا�جسديتجاوز  مع  هو  7وئام  هذا  ال��اية،   ��  ،

تحقيق التم�� للذات، من أجل املعركة ال��ائية؛ أي تجاوز وجودنا األر��ي لنصل يوما ما إ�� روعة الواقع  

املطلق، الذي يمكن الوصول إليھ من خالل التفك�� الداخ�� �� الروح ع�� العقل، هذا هو الشغل الشاغل  

ا 8ألفالطون   �� ـ  العقل  ألنھ  الو��  ،  لتحقيق  الروح،   �� يندمج  الذي  هو  ـ  من    awarenessل��اية  و�خراجھ 
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الص��ورة إ�� الوجود، أو من ا�حياة امل�انية والزمانية، إ�� الواقع األبدي املتسامي، يواصل سقراط تدقيق  

 .1األمر �جلو�ون، وللدراسات أهمية �� تطو�ر العقل

ا التمهيدية  املرحلة  أن  سقراط  �عتقد  ��  أوال،  تتمثل  ا�حاكمة،  والطبقة  ا�ح�ام  عقول  لصقل  ألولية 

اليونا�ي   الفكر   �� سادت  وقد  لفيثاغورس  فكرة  و��  العدد،  تحليل  علم   �� ال�ي  الر�اضيات،  �عليمهم 

أنھ  2القديم يبدو  املستخدمة �حل ما  التفك��  إ�� شرح عمليات  األرقام  خالل فحص  ��دف سقراط من   .

من خالل دراسة األرقام، يمكن املساعدة �� حل االنقسام ب�ن كيف يمكن ؛ �عتقد سقراط أنھ  3متناقض

 التفك�� �� ��يء ما ع�� أنھ فردي وعدد من األجزاء �� نفس الوقت. 

" أن يفسر وحدة  1كما فعل سقراط، وكما فهم األمر من قبلھ، يمكن للرقم "  4"1مثال، لنفكر �� العدد "

. وهذا �ع�ي أن سقراط �عتقد 5لعديد من املظاهر، ونحن أمثلة منھالواقع الواحد الذي نتشارك فيھ، ولھ ا

أنھ يمكن أن نفسر �ش�ل متسق العديد من الكيانات ال�ي نجدها من حولنا �� العالم اليومي، مع ال�ون  

 ".  1ا�جرد وا�حيط بنا، من خالل التحقيق �� الرقم "

". و�املثل، يمكن النظر إ�� 1=1هو نفسھ، مثل ""، يمكن التأكد من أنھ عدد فردي، و 1إذا أخذنا الرقم "

"، من خالل أف�ار  1" ع�� أنھ مجموعة أو �لية أو مجموع الز�ادات ال�ي تؤدي إ�� مفهوم فردي للرقم "1"

"  1". ومع ذلك، كيف يمكن أن ند�� أن أر�عة أر�اع "1. =  25. +  25. +  25. +  25التقسيمات الفرعية مثل "

" �� وحدة،  1يمكن القيام بذلك عن طر�ق رسم الضوء �ش�ل متوازن ب�ن أر�اع "  "، ببساطة،1�� نفسها "

"، إال أنھ ��  1." متطابق مع نفسھ وليس "25" يبقى نفسھ. ومن جانب آخر، ع�� الرغم من أن "1وواحد "

 ". 1" هو نفسھ "1"، ومن جانب آخر، سي�ون "1." �ساوي "25الوحدة، أر�عة "

" لـ  1)" وال�ي ال تزال بنفس اإلجابة أي "1):  4*    25ر�قا بديال، ونؤكد أن "((.بالرغم من ذلك، قد نأخذ ط

، أو  1=   25+ .  25+ . 25+ .  25" أو ".1=1". و�التا��، سواء أخذنا "1) بنسب متساو�ة، مثل "4*  25" و "(.1"

�ساعد ع�� إظهار  ". حيث �عتقد سقراط أ��ا مثال،  1)" ننت�ي دائما بنفس ال��يء، أي إ�� "1):  4*    25"((.

فردية، لتصبح مندمجة من �ل    parcelsوجود اتحاد م��امن ب�ن العديد من األمثلة ال�ي �عتقد أ��ا أجزاء  

 . 6األجزاء، مثل ش�ل جما��، ومتصور �� تجر�د منطقي غ�� قابل للتغ��

شرع والطبقة  �عد ذلك، دعا سقراط جلو�ون إ�� النظر �� الر�اضيات (علم ا�حساب) ال�ي يحتاجها امل 

. �ش�� سقراط �عد ذلك  7ا�حاكمة املستن��ة، من خالل ا�جمع والطرح والضرب والقسمة �� عالقة مجردة
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. تكمن هذه  conundrumsإ�� أن ا�حساب ليس ذروة التعلم، ألنھ ليس خاليا من �عض األلغاز املنطقية  

اإلجا نفس  تنتج  أن  يمكن  ال�ي  األرقام  عمليات  تحليل   �� كب��ة  التناقضات  لنا  تظهر  وال�ي  الرقمية،  بة 

 . 1وصغ��ة، �� نفس ال�حظة

" هو نتيجة اإلضافة  3"، نجد أن نفس الرقم "3=    14-17" و "3=    1+    2إذا أخذنا ع�� سبيل املثال "

ا�جموعة    �� داللة  األهم  {1،2،3“{والرقم   " ا�جموعة هو  من  ناتج  رقم  أصغر  ح�ن   ��  ،"  {3،14،17  ."  {

"،  14-17" وكذلك لطرح "2+    1" هو أك�� وأصغر نتيجة نظرا �جمعنا ب�ن "3�� أن الرقم " وهكذا، قد ند

" بالذات �� النتيجة الك��ى أو  3، أو غموض عند طرح سؤال حول ما إذا �انت "an aporiaفهناك انحراف 

�خطوة األو��  . آنذاك، يخ�� سقراط جلو�ون أن ا�حساب هو ا2الصغرى لتالعبنا باألرقام، كما ُوصفت للتو

�� اكتساب املعرفة بالواقع املطلق خارج الكهف؛ ومع ذلك، ف�ي ليست �� قمة التعليم املناسب للطبقة  

 . 3ا�حاكمة وامللك الفيلسوف، �� الدولة املثالية، ألنھ أساس غ�� مستقر للوصول إ�� معرفة عالية

هو وجلو�ون ل�حصول ع�� التعليم    �عد ذلك، يواصل سقراط مناقشة أهمية الدراسة الثانية، �� سعيھ

ال�حيح وا�حصول ع�� معرفة بالواقع املطلق، املناسب للطبقة ا�حاكمة وامللك الفيلسوف، وهذا الفرع  

. أوال، يصف سقراط ألفالطون الهندسة ع�� أ��ا تحليل لألشياء املعقولة، ع��  4من املعرفة هو الهندسة

ستمدة من هذه األشياء املعقولة، إ�� مصط�حات ر�اضية مجردة  تطبيق الصيغ العامة، ل��جمة األسئلة امل 

. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن سقراط يدرج الهندسة ع�� أ��ا الدراسة الثانية من ب�ن أر�ع  5وثابتة وفعالة

دراسات مطلو�ة لفهم الواقع املطلق، و�التا��، يجب أن تحتوي ع�� عيوب، من املدهش أن يتحدث سقراط  

إ�� التناقضات    flawsجلو�ون عن عيوب    بالفعل  القضايا من  تنبع هذه  ا�حساب،  علم  الهندسة، ومثل 

 . 6املنطقية

بمع�ى أن أحد أوجھ القصور �� الهندسة هو أ��ا تحلل األشياء املعقولة، وال�ي تخضع للتغي��، اعتمادا  

الصيغ الشاملة القابلة للتطبيق  ع�� م�ا��ا و�حظ��ا �� الوقت املناسب، وهو أمر غر�ب ألنھ يتعارض مع  

املعقولة األشياء  هذه  لتفس��  الهندسية  املقاييس  �ستخدمها  مش�لة  7وال�ي  بأن  االعتقاد،  السهل  من   .

سقراط مع الهندسة �� كيف يمكن أن نفحص األشياء املعقولة بمصط�حات مفاهيمية، عندما يمكن أن  

ول ا�جميع �غض النظر عن امل�ان أو الزمان. أخ��ا، دعونا  تتغ�� الصيغة، �� ح�ن أن هذه األخ��ة �� �� متنا 
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ندخل تلك الدراسة الرا�عة ال�ي �شرحها بالتفصيل سقراط �جلو�ون، مع املعرفة ال�ي تتجاوز هذه القواعد  

 . dialectic1األر�عة للتعلم، أي الدياليكتيك 

ا�جدل  اليق�ن،   �� تفوقها  ال�ي  تلك  وح�ى  الفلك  لعلم  الرا�عة  الدراسة   �� ندخل  أن  قبل  ذلك،  ومع 

dialectic  قد يتساءل القراء اليقظون ما �� الدراسة الثالثة ب�ن دراسة الهندسة وعلم الفلك؟ حسنا، لقد ،

ستوى، وقد �ان تنوع الهندسة  تناول سقراط هذا األمر مع جلو�ون، و�تب�ن أنھ يؤكد الهندسة القياسية للم 

وامللك   ا�حاكمة  للطبقة  الالزمة  الثانية  الدراسة  وتفس��  إعالن  �� ذهنھ عند  يدور  �ان  ما    monarchهو 

. �عتقد سقراط أن هذه الدراسة �� من �ساعد ع�� إنارة أرواح الطبقة ا�حاكمة وامللك الفيلسوف  2املستن��

ندسة ال�ي تبحث �� كيفية وجود األشياء �� ا�حياة الواقعية، بما  وتجعلهم �عون الواقع املطلق �� تلك اله

. إن الدراسات ا�خاصة بمثل  3يتجاوز املعا�جة ا�جردة ملثل هذه األشياء ع�� املعادالت الهندسية للمستوى 

الر�اضية، مثل العمق، وا�حجم، والقمم، وا�حيط   ، وا�حواف، �ل هذا  contoursهذه السمات لألشياء 

لنمط الهند��ي األع��، و�ن �ان األمر مث��ا للنقاش �� الهندسة، �عتقد سقراط أنھ بإم�انھ أن �ش�ل  �ش�ل ا

 . 4ع�� نحو مناسب القانون الثالث الذي تحتاجھ الطبقة ا�حاكمة وامللك الفيلسوف للدولة املثالية

�ش�ل كب�� �� تنمية    �عتقد سقراط أن هذه الهندسة املتعددة األ�عاد �� الدراسة الثالثة، و�� مهمة

العقل لفائدة الروح، كما �عتقد أن قلة ا�خ��ة والدعم السيا��ي ملثل هذا النوع من الر�اضيات، يجعلھ حقال 

التقدم و�طيء  ا�حا��،  الوقت   �� قليلة،  فئة  ع��  سقراط  5مقتصرا  برواية  اآلن  �ستمتع  قد  األخ��،   ��  .

 . 6لفلك وال�ي تتجاوز جمالها وتحليلها الديالكتي�يوجلو�ون املتفق عل��ا للدراسة األخ��ة لعلم ا

اآلن، قبل �عر�ف سقراط وجلو�ون للديالكتيك/جدلية ا�جدل/، توجد دراسة ��ائية �ستمتع ��ا ع��  

حد سواء، الستكمال الدراسات األر�ع املطلو�ة للطبقة ا�حاكمة �� ا�جمهور�ة، بما �� ذلك امللك الفيلسوف.  

قانو   �� الدراسة  تطبيق  هذه  ممارسة  ��جيع  ع��  �عمل  �جلو�ون،  سقراط  أكده  الذي  الفلك،  علم  ن 

العلو�ة، وتدر�ب طالب هذه الدراسة بالنظر إ��    the celestial bodiesالر�اضيات ع�� األجرام السماو�ة  

 . 7السماء

هذا    �عد ذلك، بقدر الت�جيع ع�� تطبيق الر�اضيات ع�� العالم السماوي، أخ�� سقراط جلو�ون، أن

املتحركة األجسام  ع��  الر�اضية  الصيغ  تطبيق  التحليل  8�ع�ي  �عكس  هذا  أن  ند��  أننا  من  بالرغم   .

الهند��ي، يؤكد سقراط ذلك، و�د�� أيضا وجود م��ة إضافية لعلم الفلك تم��ه عن الهندسة فقط؛ أي  
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نفسها السماو�ة  األجرام  تظهره  الذي  اال��جام  أو  أن1االنتظام  سقراط  �عتقد  �ان    ؛  و�ن  الفلك،  علم 

الفضاء    �� بمصداقية  يتصف  فإنھ  التغ��،  دائمة  مادة  ع��  مستقرة  عاملية  معادالت  تطبيق  مع  يتعامل 

ال�و�ي، الذي ال نملك القدرة ع�� تبديلھ. ومن ثم، قد ند�� أن علم الفلك ��دف �� ال��اية إ�� دراسة هذا  

فنحن من يجب أن �غ�� مفاهيمنا ا�خاطئة، و�� �عض  الثبات ال�و�ي، و�ما أننا ال نملك السيطرة عليھ،  

 األحيان، حساباتنا ال�ي عفا عل��ا الزمن، لفهم تحر�ا��ا، وليس األجرام ال�ونية نفسها.

يمكن فهم قول سقراط بأن دراسة علم الفلك �ساعد ع�� سمو الروح، واالنتقال من عالم املع�ى إ�� 

ال�ون، و�� أس�ى    بأزليةهو من يمكنھ فهم املسائل املتعلقة  عالم ا�حكمة، بأنھ تصديق بأن العقل فقط  

. يؤكد سقراط بأنھ ��ذه املعرفة يمكن لإل�سان أن يتأمل �ش�ل أفضل مصدر �ل أش�ال  2الدراسات األر�ع

 .3ا�حياة، بوصفھ خالقا ل�ل الكمال، ومدى ا��جام بنية ا�خلق

ك هو األ�سب لتنو�ر العقل وفهم الوجود، و��  إن أحد األسباب ال�ي تجعل سقراط �عتقد أن علم الفل 

املهمة األخ��ة للملك الفيلسوف وللطبقة ا�حاكمة ا�حامية وا�حر�صة ع�� ا�جمهور�ة، ومثل هذا التحليل  

بدقة ا�خلق  باستدعاء  لنا  ا�حركة  4هو ما �سمح  انتظام واستقرار  ا�خلق، كما يظهر من خالل  بنية  أي   .

إ�� مواقعها األصلية مرة واحدة خالل �ل دورة من دور��ا السنو�ة، بينما تدور  ال�ونية، حيث �عود ال�واكب  

أو تنقسم إ�� ف��ات من الضوء والظالم، �� يوم واحد، يقدم من خالل هذا دليال بأن العناية اإللهية �� من  

 . 5تنظم ال�ون 

ع��   ا�خلق  ع��  األمثلة  أفضل   �� هذه  ال�واكب  حر�ات  أن  جلو�ون  سقراط  نطاقأبلغ  إن  6أوسع   .

استمرار�ة حركة ال�واكب ع�� العصور �ع�ي ترتيبا أع�� من نظامنا، وا��جاما بفعل خالق خ��، الذي أنتج  

. أخ��ا، �عد هذا التدقيق لعلم  7مثل هذا النظام األز�� املستمر واملنظم بدقة، الذي يجعلنا أك�� ايمانا بھ

مثابة أفضل مقدمة ل�حصول ع�� عقل قوي وممارسة  الفلك، أخ�� سقراط جلو�ون أن هذه الدراسات ب

 . 8الديالكتيك

االن، كما يفهم من قبل سقراط وجلو�ون، الديالكتيك هو ذلك الذي يصور الطبيعة أو جوهر ال��يء 

هو الطر�ق للوصول إ��    . �عتقد سقراط ومعھ جلو�ون بأن االستدالل الديالكتي�ي9و�ضعھ محل السؤال

ا�خ�� الوجود  ع��  دليل  مجرد  وليس  املطلقة،  إلتقان  the light of being  ا�حقيقة  فقط  نتيجة  وهو   ،

 
1 . Ibid., 529d-530c. 
2 . bid. 
3 . Ibid., 530d-531e.  
4 . Ibid., 529d-530c. 
5 . Ibid., 529d-531e. 
6 . Ibid. 
7 . Ibid. 
8 . Ibid., 532a-c. 
9 . Ibid. 
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الدراسات األر�ع. وهو ال ي��ك مجاال للظلمة والتصورات الواهمة، مثل من بقوا �� الكهف. إن الديالكتيك 

اتھ، وهذا النمط من التفك�� وحده هو الذي يمكنھ  بقدرتھ ع�� تحليل أصل �ل األشياء، هو وصف ل�خلق ذ

 من فك شفرة طر�قة عمل ال�ون.

ألن االستدالل الديالكتي�ي يمكن من دمج مفهوم�ن متعارض�ن دون تناقض. مثال، إذا قمنا بتحليل عبارة  

" ال��يء  ي�ون  أن  إم�انية  ينفي  مما  تناقض،  ع��  تحتوي  أ��ا  سنجد  تام/تام"  و"غ��  تام"  غ��  "تام/غ�� 

تام/تام". من جانب آخر، نجد أن الصيغة "تام/غ�� تام" تحتمل النقد ال�امل، ف�ي مطابقة لنفسها، و��  

ليست تركيبا للعمليات املتعارضة، حيث تتصور وحدة أساسية مثل اثن�ن مالئمة و�التا�� مواز�ة (معادلة)،  

 أو ع�� األقل عبارات متشا��ة.

أنھ ال "تام/غ�� تام" وال "غ�� تام/تام"، فاألمر ال يخلو من نقائص،    بما  يبالرغم من ذلك، ال نزال ندعي

، عندما يتساوون، فإ��م يحبون ا�حقيقة الر�اضية القائلة بأن  a frictional relationوهم �� عالقة تجاور  

القواسم   �� قوائم مش��كة. تكمن هذه  عددين ساِلب�ن، عند ضر��ما، يصبحان رقما موجبا، سيش���ان 

ش��كة �� فكرة أن كال البيان�ن متشا��ان �� اغ��ا��ما انفصالهما وتقابلهما لبعضهما البعض ومع �عضهما  امل

البعض. وفقا لذلك، من الناحية النظر�ة، قد ند�� أن العبارات "تام/غ�� تام" وغ�� تام/تام" �ش�� ضمنا  

 ، a mysteryف��ض مثل هذا السرإ�� إم�انية تب�ن أو اكتشاف مصدر يمكن أن ننسبھ إ�� ذلك الذي قد ي

. ألن ذلك الذي يمكن أن يتصور، أو يطرح مثل هذا السر ال�و�ي، قد أتاح الظروف  1وا�خزان ال��ائي ل�خ��

إلم�انية املعرفة، وال�ي �� أفضل من عدم امتالك فرصة لتحقيق اليق�ن. أخ��ا، بما أن األفضل هو ا�خ��، 

يجب أن �شارك �� ا�خ��، و�التا�� يجب أن ت�ون املعرفة �� نفسها    و�ما أن األسوأ هو الشر، فإن األفضل

�� املعرفة، األمثل، األس�ى، وا�خ�� لنفسھ
ُ

 . 2ال�ي تولد ا�خ�� الفا�ي األول، وهو األفضل، ك

يقودنا إ�� السبب ذاتھ الذي جعل سقراط وجلو�ون يثمنان    و�التا��، فإن هذا االستدالل الديالكتي�ي 

أي ��يء قيد الفحص، و�ن    the core هذا الش�ل من املعرفة؛ ألنھ، كما هو مو�ح أعاله، يقودنا إ�� صميم

. أي كيف يمكن االدعاء بمعرفة  3�ان بدون القدرة ع�� اختبار مثل هذا التحليل بما �س�ى �علومنا التجر�بية

 ما لم نؤسس املبادئ األو�� ملا يتم فحصھ، وهو ما ينجزه الديالكتيك ألنھ مستقل عن ا�حاجة  أي ��يء عل
ً
ميا

. و�التا��، فإن الديالكتيك  4إ�� تصورات أو انطباعات أو حقائق أو أدلة من ا�حواس، ل�ي نؤسسها كحقيقة

للملك الفيلسوف،    بالنسبة لسقراط وجلو�ون هو العقل ا�خالص بحد ذاتھ، وهو قوة مدهشة محفوظة

 .5ليعرف و�نفذ بدقة بارعة سلطتھ، بروح ا�خ�� نفسھ

 
1 . Guthrie, W.K.C., 506-507. 
2 . Ibid. 
3 . Ibid.., 533c-e. 
4 . Ibid., 532a-c. 
5 . Ibid., 534a-535a. 
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�عرف سقراط وجلو�ون امللك الفيلسوف بأنھ ال�خص الذي يجب أن يأخذ زمام السلطة، ليس حبا ��  

السلطة، بل العكس تماما؛ من أجل الصا�ح العام للدولة املثالية، ال�ي يمتلك هذا ال�خص معرفة واسعة  

لتدب� �� جمهور�ة أفالطون هو  1�ها بحكمتھ/بحكم��ا ع�� السن�نع��ا  ب�ن الطبقة ا�حاكمة  . أي أن امللك 

ا�حاكم الفع�� المتالكھ للفلسفة، فهو ال يمتلك السلطة، لكنھ يمتلك املعرفة وا�حكمة امل��اكمة لديھ ع��  

 . 2الزمن، لي�ون األفضل ملهمة ا�حكم 

�� الدولة، كما أن خ�� الوجود يؤدي إ�� �ل حاالت الص��ورة؛  وهكذا، فإن امللك الفيلسوف هو تجل �خ

املثالية، ألنھ �سهل �� األخ�� استمرار�ة ا�جميع . 3�عتقد سقراط أن امللك الفيلسوف هو األ�سب للدولة 

ألنھ، مثلما يوجد العالم فوق ص��ورة الكهف وهو شرط الستمرار�ة الواقع بأكملھ، فإن امللك الفيلسوف  

. وهكذا، قد ند�� أن امللك الفيلسوف عند أفالطون يمثل كال  4ء الدولة ب��دد، وع�� نحو أ�سبيتحمل عب 

من التواضع األصيل ألك�� الفالسفة ا�حقيقي�ن واألك�� إثارة لإل�جاب، فضال عن اللباقة األس�ى �� الطبقة  

�� تلك الدولة، ال�ي تضم    ا�حاكمة. أخ��ا، يتب�ن أن كال من سقراط وجلو�ون يق��حان أن الدولة األصل،

 .5قادة أقو�اء جسديا، وحكماء، و�مارسون الشك الدائم، ونا�ج�ن ومحنك�ن، ومحب�ن ل�خ�� وعادل�ن

بالرغم من ذلك، أن�ى سقراط وجلو�ون "قصة الكهف الرمز�ة" ألفالطون من خالل مناقشة ما إذا �ان  

م خرجوا من الكهف، وهل امللك الفيلسوف  . أي، هل يمكن ألي �خص أن يقول بصدق أ��6�ل هذا ممكنا

مستعد للعيش �� ا��جام مع �ل من هم ع�� قدم املساواة معھ، وهل هو ع�� استعداد ألن �شارك �� �ل  

األوقات خ��ه من أجل نور العالم األع�� وا�حقيقي، والذي ساعدهم ع�� ا�خروج منھ؟ ا�جواب هو "�عم"، 

�� املعرفة، واالهتمام با�جسد ورفاهيتھ، مما �سمح بحياة عادلة    وذلك من خالل �شر التعليم، وال��غيب

و�سود األخالق األس�ى    . تصبح الدولة مثالية عندما يرغب ا�جميع �� املعرفة، ويعيشوا �� وئام تام،7زاهية

وجلو�ون 8وا�حقيقية سقراط  وضع  وقد  األوقات    .  وحدد  املثالية،  الدولة  لهذه  ودقيقة  صارمة  قواعد 

ا�حددة ال�ي يجب ف��ا ع�� النشء والصبيان متا�عة �عليمهم، وماذا سيفعلون �عد ذلك، �ل ذلك من أجل 

 . 9التأكيد املذهل ع�� ا�حقيقة وا�خ�� بدال من الشر الذي ال ينت�ي
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 : البهاجفاد غیتا: وصف وتحلیل  -4

ال��اجفا  "السانتانا"تحتوي  الهندوسية  الفلسفة  خالصة  ع��  املو��"  "�شيد  غيتا  إزاء    3د  واملواقف 

الوجود برمتھ و�زاء األحداث وكيفية التصرف، وقد عا�جت الوسائل الكفيلة إليجاد حالة اال��جام ب�ن  

اإل�سا جزءا من س��ة  و�عد  وال�ون،  العالم  من  اإل�سان  موقف  إطار   �� تصب  واملوضوع، و��  ن  الذات 

، وتتضمن فلسفة املعلم  4من م�حمة "املها��اراتا" 49إ��  23وتطور ذهنيتھ ورؤ�تھ، و�� تحتل الفصول من 

كريشنا" "س��ي  "أرجونا"  5الرو��  األم��  راودت  ال�ي  املثالية  األف�ار  ع��  ورده  ا�حياة،   ��   6وتطبيقا��ا 

لوال هذه ا�حوار�ة امل�حمية؛ فبينما    وأشاعت �� نفسھ حالة من اإلحباط لم يكن من املمكن التغلب عل��ا

ا�جيشان متأهبان للقتال وسري كريشنا يقود عر�ة أرجونا، فإنھ يالحظ حالة اإلحباط ال�ي أصابت بطل  

 "أرجونا" فيوقف العر�ة و�بدأ ا�حوار ب�ن االثن�ن.   7الباندافا

ذي يضرب بھ املثل ل�ونھ أس��ا  ترمز ا�حرب ال�ي يخوضها األم�� "أرجونا" ضد أقار�ھ إ�� النضال الذا�ي ال

، األمر الذي �ستد�� ا��  Brahma8لهذا العالم، بينما تحقيق الذات، ي�ون من خالل االتحاد مع براهما  

. ��دف "أرجونا" إ�� التغلب ع�� �جره ونفوره  1التساؤل، يا ترى ما األساس األبدي الذي ينبعث منھ الواقع

ع��   والسيطرة  أقار�ھ،  مع  القتال  الو��، من  توقظ  بطر�قة  املطلق،  الواقع  مع  الوحدة  أجل  من  نفسھ، 

تام ا��جام   �� بالذات  الو��  حافظ ع�� 
ُ
وت ا�ح��ي،  اإلدراك  ل�� 

ُ
وت ا�حواس،  دور  2و�سكُن  فإن  و�املثل،   .

و�الت    9"كريشنا" من  يتحرر  ح�ى  "أرجونا"  ع��  ووصيا  مرافقا  ي�ون  أن  الزائل    the woesهو  املايا  عالم 

. تطرح هذه ا�حوار�ة ب�ن "كريشنا"  3التافھ، ملعرفة الواقع ا�حقيقي؛ األبدي، دائم الوجود، الشاملوالعابر و 

التحرر الرو��   ، ح�ى يمكن أن نتحد مع  spiritual liberationو"أرجونا" سؤال حول كيف يمكن تحقيق 

 .4خاللنا to shine "براهما" من التج��  selfhood، أو أقنوم  Atma"10  أتما“لـ "براهما"، مما �سمح 

من أجل الفوز بمثل هذا الصراع مع الذات، وللوصول إ�� التوحد مع براهما، نأمل، و�ن �ان األمر نادرا  

�� هذه ا�حياة، يبدأ "أرجونا" �� استجواب "كريشنا" حول مواضيع فلسفية مختلفة تتعلق بكيفية امل��ي 

�شيد املو��" أنھ  “لـ . تؤكد النظرة الثاقبة 5املطلق قدما نحو طمر أبدي لعالم الوهم، وملس وتحسس الواقع

هذه   إن  دقيق،  �ش�ل  إليھ  للوصول  �س��  الذي  "أرجونا"  أو هدف  التام  الواقع  �شرح  حوار  ليس مجرد 

ا�حوار�ة ب�ن االثن�ن �� طر�ق الكتشاف التساؤالت املتعلقة بكيفية تحض�� الذات ل�خالص األبدي أو تلك  

ا� النظر عن  النتيجة لكسر دورة  الرو��، �غض  التوحد والتحرر  ل�حفاظ ع��  املعاناة،  ا�خفية من  حياة 

 . 6ا�حياة ال�ي �عيش
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كريشنا" أن ين�ح "أرجونا" و��ذبھ لتلقي ا�حقيقة  “لـ  نجد أمر�ن مهم�ن �� "ال��اجفاد غيتا"، كيف يمكن  

بمثل هذه   لي�ون الئقا  "أرجونا"  عليھ  ي�ون  أن  يجب  وما  الرو��املطلقة،  بالسؤال  1ا�حدث  يتعلق  فيما   .

خالل   من  ذلك  تحقيق  يمكن  "براهما"،   �� للهو�ة  املطلقة  ل�حقيقة  "أرجونا"  سيتلقى  كيف  حول  األول، 

أو جانب مع�ن من "أتما    لل�خصية،او أي نوع خ��ا�ي    guna  11نمط�ن للعيش، مرتبط�ن بأي صفة ذاتية  

Atma��ش�ل فطري وفعال من خالل نوع واحد هو التجسد الرو��    " الروح، أو أن "براهما" لوحده، يتج�

. يقابل السؤال الثا�ي السؤال االول، تحديدا، ترى ما الذي يجب ع�� الفرد أن يفعل (��خ��، صقل)  2"أتما"

. دعونا نتحقق من االتجاهات  a mystical joy3ملقار�ة الواقع املطلق، ليستحق هو/�� هذه السعادة املطلقة  

إزاء ا�حياة، وال�ي يجب أن يختارها "أرجونا" بمساعدة �لمات "كريشنا" �أساس للمبدأ األخال�� �� الثالث  

 حياتھ، ليصل إ�� التفا�ي واإلخالص.

يوجھ كريشنا أرجونا إ�� مسار غ�� قابل للشك، ح�ى يتمكن من الوصول إ�� الواقع املطلق، هذا املسار  

  rajas"13و"الرجاس  tamas"12ل مفاهيم ثالثة �� "التاماس الثالث، ال�ي تتمحور حو  gunasهو الصفات 

�ش�ل �ل الواقع، �� �ل �خصية، أو    gunas. يرى كريشنا أن هذه الصفات الثالث  sattva"144و"ساتفا  

، نجد أن عناصر  prakriti"15  . أي إنھ �� عالم املادة والش�ل، املعروف باسم "بركر�ي5نوع م��ا �� �ل �خص

الدائم وا�حياة املنبثقة عن "براهما"، وال�ي تحافظ ع�� �ل   awareness، ال�ي �� الو��  Purusha"16"بوشا  

 . 6الوجود، مادي وغ�� مادي مدر�ا �ان أو مكتشفا

من   واملائزة  وا�حكيمة  العقالنية  قدر��م  تنبثق  الذين  أولئك  أن  فكرة  الثالث  االتجاهات  هذه  تتضمن 

��  tamas"التاماس   الذين هم  أو  املايا  "،  (املادة ا�خاملة)، أو عالم  العابر، والذي    maya17عالم الظلمة 

العالم   مع  ليتوحدوا  للواقع  القاتمة  النظرة  والعيوب، يجب عل��م محار�ة هذه  الدمار واالحتقار  يتضمن 

وا�حقيقي "الراجاس7املطلق  املقام األول من   �� ا�حياة  تجاه  الذين تصدر مواقفهم  أولئك  فإن    . و�املثل، 

rajas  أو الس�� األنا�ي للم�افأة، باعتباره الدافع الوحيد للفعل، يجب عل��م مرة أخرى التغلب ع�� هذه ،"

ساتفا" فينا جميعا، والذي  “الـ  . يوجد عنصر  8ا�حاجة إ�� العظمة املرتبطة بالرغبة �� مديح األخر�ن لهم

الذي ينب�ي من االل��ام غ�� األنا�ي اتجاه  ين�ح بھ "كريشنا" "أرجونا" والعمل بھ أك��؛ ألن ا�حب ا�جياش  
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"اآلتما"، أو الروح األحادية نحو   اآلخر�ن، ملساعدة اآلخر�ن، من خالل إرادتنا ا�خاصة، هو الذي ي�يء الروح 

 . 1خ�� "براهما" األبدي 

" باملوقف ال�حيح املطلوب من الذين ير�دون الوصول إ�� التوحد مع الواقع  sattvaساتفا  “الـ  ترتبط  

تطبيق   يختار  أن  يجب  و�ل  للمعرفة،  أخرى  اتجاهات  أيضا  وتوجد  بھ/��ا، “ الـ  املطلق،  ا�خاص  ساتفا" 

  . بالفعل، يقدم كريشنا �� ال��اجفاد غيتا فكرة أن املعرفة من خاللa realm2لتطو�ر الو�� ��ذا الواقع  

النظرة  وتب�ي  الظلمة)،  (عالم  الدنيوي  العالم  عن  التام  التخ��  ينتجها  ال�ي  ل�حكمة،  التحرر�ة  التأث��ات 

. �ع��ف كريشنا أن هذا  samsara183  سمسارا“الـ  الزاهدة ل�حياة كنظام مع القيم ا�خ��ة، يؤدي إ�� تحرر  

وأن األم�� أرجونا وهو يحارب اآلن    هو التحرر الرو��، وهو أمر صعب، وفردي، و�صعب جدا إيجاد حل لھ،

ال�ي  املصيبة   �� يفكر  وأن  مثلھ،  هو  ملن  األ�سب  وهو  الفعل،  طر�ق  يختار  أن  عليھ  يجب  أقار�ھ،  ضد 

 . 4قر�با سيوجهها

إن السؤال امل�ح الذي يدور �� ذهن أرجونا، والذي �س�� إ�� إيجاد إجابة لھ �� أقوال كريشنا، هو كيف  

. يجب أن نضع �ع�ن االعتبار أن  5الفعل، بينما هذا املسار سيؤدي إ�� فقدانھ لعائلتھ؟يمكن أن يتب�ى مسار  

يزال   الذي ال  "براهما"،  مع  لي�ون منتصرا متوحدا  أرجونا نفسھ وغروره،  األمر هو استعارة، يصارع فيھ 

ر الفعل، �ستحق االستكشاف. �سلط كريشنا الضوء ع�� إحدى الطرق ال�ي أوجبت ع�� أرجونا اتخاذ مسا

الوه�ي، هو   mayaح�ى لو بدا ع�� الفعل شنيعا، هو أن زوال عالقات أرجونا السابقة، وعالقتھ �عالم املايا  

 .6أيضا وهم

يخ�� كريشنا أرجونا بموقفھ امليتاف��يقي، وهو أن ال ��يء يوجد من ال ��يء أو يتال��ى من الوجود؛ �ل  

إ�� األبد أبدية، و�� هكذا  لـ  أو صورة رمز�ة �املة     avatar (19)شنا �ش�ل عام هو تجٍل . إن كري 7األشياء 

براهما"، فهو يمثل تجسيدا ل�امل الوجود، والذي �عتمد عليھ، و�ما أن كريشنا هو ا�خ�� نفسھ، فإن �ل  “

. �� األخ��، يوا��ي كريشنا أرجونا و�حاول ��دئة قلقھ �� صراعھ مع  8أش�ال ا�حياة سوف �ستمر إ�� األبد

فكما أن كريشنا هو تجل وصورة �املة عن "براهما"، فمن الضروري لسيادة االستقامة أن يتغلب  أقار�ھ،  

 .9أرجونا ع�� جميع العقبات، بما �� ذلك نفوره من الصراع، و�علقھ باإليمان باملوت
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ي،  إن اق��احات كريشنا ألرجونا فيما يتعلق بكيفية النظر إ�� املوت ع�� أ��ا وهم؛ ألن �ل الوجود أبد

داخل مستوى الواقع نفسھ، �ساعد أرجونا    respawnسواء كنا نتقدم إ�� واقع أع�� من الدنيوي أو نتجدد  

ليس فقط ع�� استجماع قوتھ للصراع الذي سيخوضھ، بل �ساعد أيضا أرجونا �� تقييم قيمة النظر�ة  

 .1املطبقة عن طر�ق املمارسة

كرة خاطئة، يمكن أن �عيد التأكيد ع�� أن صراع الروح فإذا �انت ا�حياة �لها أبدية، وأن املوت هو ف

�عرفنا ع�� الفهم ا�خاطئ ملا �س�ى املوت؛ كما يجب أن يؤدي هذا الفهم إ�� سلوك أخال�� �عكس هذا الفهم  

 ا�حقيقي.

وهكذا، قد نؤكد أن هدف أرجونا �� ا�حرب، لن ي�ون إهدار ا�حياة، ألنھ من املستحيل أن تنت�ي أي حياة  

"براهما"من من ا�خ�� األعظم  للظلم من  2ظور  إزالة  ا�حقيقة   �� الرمزي االستعاري، هو  الصراع  إن هذا   .

. إن التخ�� عن املعاي��  3ل�حقيقة  chaoticحياتنا، والذي يمثلھ خداع أقارب أرجونا لھ، وفهمھ الفوضوي  

السلوك  ال�ي نفرضها ع�� أنفسنا وع�� اآلخر�ن، لتصور ا�حقيقة األس�ى بوضوح، �� املمارسة التأملية، أو  

غ�� األنا�ي هو الذي يمهد لنا الطر�ق لن�ى ما يكمن ما �� قلو�نا، ونرى جمال العدالة نفسها ال�ي يجب أن  

 . 4�سود دائما، بالرغم من أي ش�وك قاتمة

�ارما  “الـ  ، يتمثل �� حدث  wrongdoingيب�ن كريشنا ألرجونا أن أحد أسباب إخماد العدالة الدائم لآلثام  

"karma"20سامسارا"، وال�ي  “الـ  ، أو تلك األفعال ال�ي نختار القيام ��ا ��  21دهارما"“الـ  نتيجة لتلقي    ، أو

كقانون   الواقع،  جوانب  �ل  تنظم  ف�ي  خاطئة،  أو  �حيحة  �انت  سواء  أخالقية،  قيما  جميعها  تمتلك 

رتبط بنا، قد ند�� أن  . ألن ألفعالنا أثرا �غض النظر عن وعينا، ف�ي تنتشر �� جميع أنحاء الوجود امل5اس�ى

بل  املطلقة،  ا�حقيقة  باسم  للقتال  فقط،  ينجح  فلن  واملعنوي،  ا�جسدي  املعركة  لثقل  بتحملھ  أرجونا 

االستسالم    �� يتمثل  األسا��ي  هدفھ  ألن  مبار�ا،  ا�حرب“لـ  سي�ون  هذه  ب��اية  أرجونا  6براهما"  أن  بما   .

دهرمي  “ الـ  ن أن يفشل أمام هذا العائق، ألن أداءه  سيحارب بمباركة ال�ون، كما تج�� �� كريشنا، فال يمك 

dharmic  رضية �� روح أرجونا إ�� “الـ  " ال يفتقر إ�� أي تلميح للفشل، و�التا�� تنتج حقيقة
ُ
�ارما" الهادئة وامل

 . 7األبد

و الذي  قد تتبادر للقراء استش�االت من نوع، ملاذا �عد كريشنا أرجونا با�جاه والقوة؟ أوال، ألن كريشنا ه

. إن 8يمثل "براهما"، ذلك األصل األبدي والال��ائي ل�ل الواقع، الذي ال يوجد ��يء خارج منھ سابقا او الحقا
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. ألن حياة 1براهما"، وهو جوهره، وهو أيضا متعاٍل، فهو ذروة أو قمة �ل الواقع“لـ  كريشنا هو تجل �امل  

"براهما" ليس لها قر�ن، ألن "براهما" بالضرورة هو  كريشنا دون "براهما" مستحيلة، يمكن أن ند�� أن قوة 

. إن قوة "براهما" �� �شاطھ الذي ال ينفصل عنھ، و�متد  2الال��اية، واألبدي، واملتمدد �� الوجود والزمن

�ش�ل غ�� متح�� �� جميع جوانب الواقع، وهو يبتعد عن مستوى الوهم الوه�ي أو عالم املايا العابر، من  

 . 3ميق، مثل ال��يء الوحيد األس�ىخالل تفرده الع

يمكن حل �ل ازدواجية �� "براهما"، ألنھ جوهر متسام، فهو يحيط بجميع جوانب الواقع، سواء �انت  

مادية أو  أن كريشنا هو تجل  4غ�� مادية  بنا، فإن  “لـ  . و�ما  الذي هو فوقنا ومحيط  الكيان  براهما"، هذا 

الذي  أرجونا،  مخاوف  تخفيف  يحاول  السلطة    كريشنا  يمتلك كريشنا  أقار�ھ.  ضد  املقبلة  حر�ھ   �� يفكر 

تلك   أو  النصر،  تاج  تحقيق  نحو  أرجونا  قلب  يوجھ  من  وهو  للوجود،  ال��ائي  األصل  باعتباره  األخالقية، 

البص��ة الرائعة ال�ي تتحقق عندما نتحكم �� أنفسنا، بتواضع، من خالل تفس��ه ـ كريشنا ـ الصادق ل�حياة  

 . 5سلمات األس�ىاألبدية وامل 

"فيشنو   مثل  دقة  أك��  و�ش�ل  "براهما"،  مثل  ألرجونا  ا�خالص  ش�لھ  كشف   �� كريشنا  �ستمر 

Vishnu"22ش�� كريشنا لنفسھ باعتباره ا�خالق  6، اإللھ األقل خلقا �� البانثيون (مجمع اآللهة) الهندو��ي� .

،  sustainingالذي �عتمد عليھ �ل أش�ال ا�حياة �� ��اية املطاف، أو ع�� أنھ "براهما"، أو إلھ ا�خلق املغذي  

"شيفا   الهندوس  آلهة  أعظم  إلھ  أو  األشياء،  �ل  ا�حب  Shiva"23ومدمر  الو��  هذا  باسم  �شع  فهو   ،

. تخدم رمز�ة الثالوث الهندو��ي؛ "براهما"  Vishnu"7ن، وما يمثلھ "فيشنو (الفيض) ا�حياة �� �ل ما هو �ائ

 . 8و"شيفا" و"فيشنو" هدفا من أهداف البشر�ة �� �ل ا�جوانب املتعلقة ��ا

لم يكشف كريشنا عن تجليھ ألرجونا وحده؛ فهو خالد، وما يقوم بھ قد قدَر من قبُل �� الزمن، ومص��  

. يؤكد كريشنا ألرجونا بأنھ سينجح بالفعل، إن �ان سيشن حر�ا ضد أقار�ھ،  9من سيحارب أرجونا الهز�مة

. إن كريشنا  10�شرط أن ي�ون قد قطع عالقتھ �عالم املايا الوه�ي والعابر، دون ا�خوف من ا�خسارة أو الر�ح

 . 11ونا باالنتصارهو األبدي واملدبر وا�حدد واملتبصر �� �ل األزمنة، وكالمھ ألرجونا هو الذي ��جع ويِعد أرج

 
1 . Ibid., 18:54-59. 
2 . Ibid. 
3 . Ibid. 18:53-65. 
4 . Ibid., 17, 9:17-19, & 9:30-34. 
5 . Ibid. 
6 . Eknath Easwaran , 163-164 & Bach, Marcus., 19-20. 
7 . Ibid. 
8 . Ibid. 
9 . Eknath Easwaran , 74-75, 13:31-33, & 18:45-46. 
10 . Ibid., 74-75. 
11 . Ibid., 72-75. 
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يطرح نص "ال��اجفاد غيتا" املش�لة الثانية، وتحديدا، ما يجب علينا نحن القراء أن ن��ذب بھ لن�ون 

رجاس" أو األنانية، وكذلك  “الـ  مستعدين ومناسب�ن �حالة التوحد املوعودة مع "براهما"، �عد االنتصار ع��  

الـ  ة كريشنا ألرجونا �� أن �س�� لال��جام �� ذواتنا ��  . إن نصيح 1تاماس" أو الذات غ�� النشطة“الـ  ع��  

العق�� وغ�� املتح�� لهو�تنا �سمح لنا باالنفصال عن االرتباطات    levelheadedساتفا"، ألن هذا التوازن  “

ال�ي ننشغل ��ا، عندما ن�ون موجودين �� عالم املايا العابر، الذي يتكرر �� "�شيد املو��". ألنھ عندما نجد  

"، أو توازنا ب�ن ذواتنا ع�� أنھ حقيقي مادي وفكرة جوهر�ة، فإننا  prakritiبر�ك�ي  “لـ  س�ون �� منظورنا  ال

" ا�خاص بنا، أو أن جزءا من "آتما" "براهما" ينبتق منا و�تألق، داخل ذواتنا وأثناء  Atmaآتما  “الـ  نصل إ��  

 . 2�� حياتنا اليوميةهذه العملية، نحن مع عدم وجود أو عدم ا�ع�اس ضوء "براهما" 

"فيشنو  “الـ  �ش�ل ��خ��   �� كريشنا، قلب  للتج��  ا�خالق  Vishnuساتفا" خطوة ضرور�ة  االلھ  أو   ،"

. تكمن رسالة "ال��اجفاد غيتا" �� أن الهدف من ا�حياة هو  3ا�حب، الذي �ش�ل جوهر الثالوث الهندو��ي

راهما" ورؤ�ة العالم ا�حقيقي واملطلق، الذي هو  إيجاد الطر�ق الصادق، الذي سيقودنا إ�� التوحد مع "ب

. إ��ا ال�حظة ال�ي تنت�ي ف��ا معركتنا ضد الوهم، و���دد صوت  4بمثابة جائزة توجد ب��اية هذا الطر�ق الشاق

كر األمر �� الفصول األخ��ة من صراع أرجونا ضد أقار�ھ وهو متس�ح بمشورة كريشنا
ُ
 . 5ا�جد فينا، مثلما ذ

أن   الفصل  قبل   �� الفر�د  ا�حدث  ذلك  نتناول  ��ايتھ،  ونصل  غيتا"  "ال��اجفاد  نص  دراسة   �� نتعمق 

عليھ "إسوران   ال�ون، سواء  Easwaranالسادس عشر، كما علق  ال�ي �سكن  القوى  تلك  يتناول  الذي   ،"

طرف   من  املوجهة  أفعالنا  أن  وكيف  قانونية،  غ��  أو  قانونية  ال“الـ  �انت  الهالك  بدد 
ُ
ت ملن  ساتفا"  وشيك 

. أوال، مثلما أشرنا من قبل، إن أولئك الذين 6رجاس"“الـ  تماس" وهيمنت عليھ صفة  “الـ  سيطرت عليھ صفة  

فيشنو"، الذي هو مكمن النور  “لـ  صفت قلو��م، وحققوا التوحد مع "براهما" ع�� "كريشنا"، بصفتھ نائبا  

. ع�� النقيض من ذلك، فإن من هم  7املوت أبداساتفا"، لن يتذوق  “الـ  وا�خلود األبدي، ومن اتبع توج��ات  

تاماس"، فإ��م سيتعرضون للتطه��، �� عالم جهنم “الـ  م�حدون، أو هم خارج القانون، و�سيطر عل��م صفة  

الـ آتما" الروح ا�خاص ��م، والذين لد��م صفة  “الـ  دهارما"، وال�ي �ستن�ف  “الـ  �ارما" آلثام  “الـ  ع�� عقو�ات  

رجاس" هم من املرجح ا��م “الـ  . إن من يحملون صفة  8ن إ�� مرحلة بدائية من الوجود والو��تاماس" �عودو “

 
1 . Ibid., 14:1-10. 
2 . Ibid., 30, 15:3-5, 15:14-20. 
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4 . Ibid., 18:36-40, 18:45-47, & 18:56-74. 
5 . Ibid., 16:6-22 
6 . Ibid. 
7 . Ibid., 16:6-22, 18:36-40, 18:45-47, & 18:56-74. 
8 . Ibid., 16:19-22. 
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" مرة أخرى، ح�ى يتنوروا مرة أخرى �� عاملنا األر��ي، و�كتسبوا قلبا  samsaraسمسارا  “الـ  باقون �� دائرة  

 . 1طيبا يتمحور حول األنا األخال�� 

الثقة التامة ال�ي يضعها "أرجونا" �� "كريشنا"، وهو ع�� و�� تام  نجد �� ��اية نص "ال��اجفاد غيتا" تلك  

إرادة ال�ون و�زالة �ل الصعو�ات، حيث أصبح    ذباملهمة ا�حقيقية ال�ي أمامھ؛ ��دئة قلقھ ا�خاص، وتنفي 

كريشنا فيھ  أيقظھ  الذي  ا�حب  بفضل  صافيا،  ع��  2قلبھ  أرجونا  بانتصار  امل�حمة  هذه  تنت�ي  هكذا،   .

. 3الم الاليقينيات، و�تج�� لھ املستقبل وا�حا، �� حلولھ وتجليھ ا�جازي �� بيت كريشنا املن��ش�وكھ، وع

، والزهد، وابتعاده عن البذخ والتفاخر، جعلھ �عرف أن أفعالھ  impartialityإن تمسك أرجونا بطر�ق العفة  

. فقد 4ي �عوق نجاحھ الرو��ال�ي يقوم ��ا باسم كريشنا لن تفشل أبدا، وستتغلب ع�� جميع العوائق ال�

غيتا؛ فهو يظهر �� ��اية "�شيد املو��"    حقق أرجونا توحده مع "براهما" ع�� "كريشنا" �� ��اية نص ال��اجافاد

براهما"، و�� غمرة هذه ا�حماسة، فهو �عزز نفسھ  “لـ  كَمِلك، �ع��ف بحر�ة حب كريشنا، التج�� الرمزي  

لز�ادة وضع إيمانھ �� الوجود من خالل اإلخالص للقوان�ن األخالقية والعمل األخال��، و�منع أي عدو عن  

 .5التج�� قد ينبثق منھ

 الکهف الرمزیة ألفالطون والبهاجفاد غیتا: تصور واحد لنفس الواقع المطلق: قصة   -5

ألفالطون   الرمز�ة"  الكهف  "قصة  من  �ل   �� الرئيسية  النقاط  وفحص  شرح  املقال  هذا   �� حاولت 

العمل�ن  لكال  أن  سنؤكد  املقارنة  هذه  و��  االثن�ن،  ب�ن  مباشرة  مقارنة  سنجري  واآلن،  غيتا.  وال��اجفاد 

 د نفسھ للواقع املطلق نفسھ.االعتقا

�� كهف مظلم، ينفلت واحد م��م من أسره   أناسا مساج�ن  الرمز�ة" ألفالطون  �� "قصة الكهف  نجد 

وكيف   ال��ا�ي،  العالم  هذا  و�فهم  سيستوعب  أي  الكهف،  خارج  سيحيي  كيف  حول  تحديات؛  و�واجھ 

. و�ع�� ع�� نفس األمر �� م�حمة  6فسيشارك معرفتھ هذه مع اآلخر�ن الذي ما زالوا أسرى �� ظلمة الكه

ال�خ��ي  املستوى  ع��  يماثلھ  أفالطون  عند  األسر  من  املنفلت  فهذا  �سيط،  بتماثل  غيتا"  "ال��اجفاد 

ممن  أقار��م،  يد  ع��  املوت،  احتمال  وهو  بائس،  مص��  ال�خصيت�ن  هات�ن  ينتظر  امل�حمة،   �� "أرجونا" 

أقا  طرف  �� نص أفالطون، ومن  بالكهف  املو��"تحرروا  "�شيد  �� نص  أرجونا  يتب�ن من خالل هذه  7رب   .

 
1 . Ibid., 16:1-8. 
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فالطون
ٔ
 وديع بكيطة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الواقع المطلق عند كل من ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)282( 

املقارنة وجود �خصيت�ن ال تخافان من مص��هما، ��دفان إ�� تحس�ن ودعم و�� املقر��ن من هم حولهم،  

 . 1ليتمكن هؤالء من اكتشاف ا�حقيقة املطلقة بأنفسهم

بقيمة   غيتا  وال��اجفاد  ألفالطون  الرمز�ة"  الكهف  "قصة  من  �ل  وأن  تؤكد  وا�جسد،  العقل  من  �ل 

" ضرور�ة لتحقيق ا��جام الروح، وفتح ا�جال "آتما" للتألق �� عالم النور،  prakritiبر�كر��ي  “الـ  ممارسة  

. و�مكن بحسب النص�ن تحقيق فكرة الكمال البشري من خالل املمارسة والتعود ع�� هذا  2بقدر اإلم�ان

ظلمة الكهف عند أفالطون، هو نور الشمس، و��ون ذلك    . ما يجب أن يتكيف معھ املنفلت من3الكمال

عن طر�ق التعليم املناسب، املالئم للطبقة ا�حاكمة وامللك الفيلسوف، للتغلب ع�� �ل صراع، ع�� موهبة  

. نجد األمر نفسھ عند "أرجونا"، الذي يو�ح فهمھ  4العقل وا�جسد، لفتح ا�جال لسمو الرو�� �� الفرد

لم من خالل توج��ات "كريشنا"، و�ز�ل ارتباطھ باالسم والش�ل واملادة، ح�ى يتمكن من  الذا�ي ورؤ�تھ للعا

 . 5السمو الرو��، لي��يء نوره الرو�� �� العالم ��دوء

تتناسب �خصية "امللك الفيلسوف" عند أفالطون مع �خصية "أرجونا"، الذي هو التجسيد الفع�� 

؛ �ع��ي أرجونا �� البداية  6ن يتو�� السلطة �� الدولة الفاضلةل�خصية امللك أو القائد، الذي من املف��ض أ

. 7تردد ب�ن أن يخوض املعركة ضد أقار�ھ أم يتخ�� عن ذلك، ليدرك �عد ذلك أنھ قادر ع�� السيطرة عل��م

ألنھ  ا�حكم،   �� م��دد  فهو  الرمز�ة"،  الكهف  "قصة   �� الفيلسوف  امللك  �خصية  عند  األمر  نفس  نجد 

. نجد 8وهو الو��ي ع�� الدولة املثالية �� اآلن نفسھ، وهو يدرك أن السلطة ُمفسدة للروحفيلسوف بحق،  

�� كال ال�خصيت�ن النموذج األص�� ل�حكم وقيادة أمة، كما قد نجد �خصا ليس ع�� دراية ��ذه ا�حقيقة  

 �عد، وهو متوجس من بلوغ السلطة. 

"ال��اجفاد الرمز�ة" ومعها  الذين يرتبطون بصفة    تصف "قصة الكهف  الناس،  الـ  غيتا"، حالة معظم 

تاماس"، وهم من يقطنون عالم الكهف أو عالم املايا العابر، الذي يكتنفھ الكذب والعذاب الناتج عنھ، “

. �ش��ك النصان �� الرؤ�ة املوضوعية للواقع اليومي العادي، فهو  9وتؤكد ع�� استثناء واحد، مهدد بالقتل

دائ فيض  حالة  زائلة  ��  وسرعة  باآلالم،  ephemeralnessمة،  م��ء  واقع  وهو  (فاسد)،  مضمحل  وهو   ،

�غ�� قصد أو  املظلم، عن قصد  الوجود  �� مثل هذا  البقاء  الذي يتصورون و�ختارون  أولئك  . 10يتحملها 

 
1 . Ibid.., 516c-517c & Eknath Easwaran , 73-75. 
2 . Ibid.., 516c-517c & Eknath Easwaran , 24, 26. 
3 . Ibid.., 515e-516b & Eknath Easwaran , 87. 
4 . Ibid.., 521b-522b & Eknath Easwaran , 85-87. 
5 . Eknath Easwaran , 85-87, 170-172, & 9:26-32. 
6 . Ibid.. 540b-d & Eknath Easwaran , 21-22. 
7 . Eknath Easwaran , 18:73-74. 
8 . Ibid.. 540b-d. 
9 . Ibid.. 515b-e, 518b-e, & Eknath Easwaran , 14:8-10. 
10 . Ibid. 
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أو "الكهف" عند  تاماس “الـ  ترتبط صفة   املايا"  الدنيوي والوه�ي "عالم  العالم املظلم   �� " ب�ل من �عيش 

 . 1سمسارا"“ الـ ، �� دائرة ا�حياة هذه، ال�ي قدرها sorrowsأفالطون، وهم غ�� مدرك�ن ملعانا��م 

وحد مع  سمسارا"، يمكن فيھ الت“لـ  عالم أع�� من الكهف أو من الدائرة األبدية    و�تب�ن من النص�ن وجود

. يصف حوار "براهما" مع "فا�سا  2الواقع املطلق، وفيھ شمس الذات �شرق وتن�� العالم وتتوحد مع "براهما"

Vyasa  إل��ا، و�� سامية أن يصل  يمكن ألي فرد  أ��ا حقيقة فعلية و��ائية ومطلقة،  التوحد ع��  " حالة 

ن أفالطون و"فا�سا" نظاما أس�ى وأع��  . يصور عمل �ل م3وجوهر�ة وأبدية وضرور�ة من أجل ا�خ�� العام

من حياتنا اليومية، وهو نظام أبدي وسامي وشامل، وهو ضروري الستمرار �ل درجة من الواقع، و�جعالن  

. يركز الَعمالن ع�� حقيقة العالم املطلق، الذي بمجرد الوصول  4من هذا النظام مصدرا للواقع ول�خ�� العام

مت��، وأن التوحد معھ يمهد لنا أن �ستمتع بنوره الهائل من ا�خ��، إ�� األبد  إليھ، تصفو أرواحنا با�خ�� وت

 . 5�عد أن تجتاز أرواحنا عالم الظلمة

خالصة القول؛ يتفق النصان ع�� صفات الواقع املطلق نفسها، بدءا من فكرة أنھ أبدي، ما �ع�ي أن  

ضر وال املستقبل، ف�ي حقيقة سرمدية، غ��  ا�حقيقة املطلقة، كما �� األبدية، ال تمتلك املا��ي وال ا�حا

للتغي�� ثابت  6قابلة  فهو  التطابق،  حد  إ��  املطلق  العالم  العمل�ن عن  �� كال  الدقيق  التصور  يصل هذا   .

. فهما يكشفان عن ا�حقيقة املطلقة وراء ما هو متغ��، �� ح�ن �ش�ل مفاهيم مثل  7ومستث�ى من أي �غي��

 . 8�ة ا�حل األ�سب �جميع مستو�ات الوجود الدنيوي املتذبذبال�لية أو األصل واالستمرار 

أي    وتوصف ا�حقيقة املطلقة �� كال النص�ن أيضا ع�� أ��ا متعالية ومحدثة، ف�ي تتخلل دائرة ا�حياة.

إن شمس أفالطون ال�لية الوجود �� �ل م�ان كما هو املؤلھ "براهما"، فهما حاضران دائما، و�ظهران �ش�ل  

. ُينسب إ�� الشمس و"براهما" التفرد والتم��، مما يجعلهما  9ت مختلفة �� �ل مظاهر ا�حياةواسع بدرجا

يتجاوزان ا�حياة الدنيو�ة، و�الرغم من أ��ما داخل �ل ��يء، فإ��ما وحدهما من يقفان فوق ال�ل ويعكسان  

 . 10مجمل من �شارك شغفھ وحبھ للنوع اإل�سا�ي

م  صفت�ن  والغياب  ا�حضور  هذا  فهما  �عت��  ��يء،  �ل  يرى  الذي  و"براهما"،  الشمس   �� تناقضت�ن 

جوهران حاضران �� �ل م�ان ولك��ما غائبان، ال يمكن إدراكهما أو هم خارج مجال إدراكنا. وهما �� مرتبة  
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ا�حياة   تنبجس  و��ما  دنيوي،  ما هو  الوجود و�ل  حاالت  جميع   �� جوهرهما  �سود  الواقع،  �ل  أس�ى عن 

الوجود ال�و�ي. تؤكد هذه الرمز�ة ا�خاصة ��ذين ا�جوهر�ن ـ الشمس "براهما" ـ عن  وتتدفق �� �ل مظاهر  

 . 1وجود حقيقة جوهر�ة متعالية �� ا�حقيقة املطلقة

تحضر أيضا �� كال النص�ن فكرة ال�ائن األع��، الذي �عد ضرور�ا لتفس�� استمرار�ة الواقع والوجود، 

نيوي الذي تحت. يؤكد النصان كذلك ع�� وجود قوة شاملة، �� الذي يِحل فيھ ا�جوهر، و�ن�� العالم الد

. �ش�� ا�حقيقة التجر�بية  2ا�حقيقة املطلقة، �سري �� الوجود �لھ، و�� كيان حيوي أبدي ال يف�ى ومتواصل

أل��ما   القصوى،  القوة  لهما  "فا�سا"  "براهما"  أو  أفالطون  لشمس  أن  �ش�ل منظم  الوجود  استمرار�ة   ��

العالم، فقط يجب أن    �� ال�ي تجعلنا نحس باألشياء  لنا األسباب  �� �ل م�ان، مرة واحدة، ليسردا  ي�ونا 

بالرغم من ا�عدام هذه الضمانة، فهذه ا�حقيقة املطلقة �� مستمرة وثابتة، و�مكن توقعها �ش�ل ثابت،  

 و�� قوة مغذية (تن�ي، نامية)، و�� خ��ة ولطيفة بال�امل.

. و�ما أن هذا 3يقة املطلقة، ال�ي تنبجس من الشمس و"براهما"، �� خ��ةإن هذه القوة ا�حيو�ة ل�حق

بحياتنا   تحيط  واآلالم  وا�جهل  واملعاناة  الو�الت  فألن  ا�حديث،  الزمن   �� إلينا  بالنسبة  غر�با  يبدو  األمر 

الكمال؛ ف�ي �ساعدنا ع��    �� ال�ي صبت  األدبية  اليومية، فلذا يجب أن �عطي فرصة لفهم هذه التحف 

 .compassion4تعاطف  إعادة تقييم ما �س�ى بمعرفتنا بطبيعة ما �عت��ه �ش�ل ال

"فا�سا" ع�� اعتبار أن الشمس أو "براهما" هما    أوال، يقوم هذا التصور املش��ك للوجود ب�ن أفالطون و

ا�حياة ومن   بأن من يحوز ع�� فرصة    يحافظمصدرا  يقول  النص�ن  ب�ن  عل��ا. كما يوجد معتقد مش��ك 

هاتان القوتان بالفيض املنتظم ل�حياة ��   . �سمح5الوجود أفضل من الذي ال يمتلك فرصة ع�� االطالق

؛ 6جميع أنحاء ال�ون، ف�ي خ��ة أل��ا أتاحت إم�انية الوجود أن يوجد �� نظامنا ال�و�ي، الذي هو دليل ��

إن "براهما" الذي يرى �ل ��يء بوعيھ الشامل، هو شرط الستمرار الواقع، كما إن شمس أفالطون ضرور�ة  

الم الكهف، أي إن كال األَسْ�ِن �� كال التصور�ن هما كيان وجودي، وهو ا�خ��  ل�ي �ستطيع رؤ�ة ما وراء ع 

 . 7: ال ��يء يوجد ح�ى يمكن تصورهSpinozaنفسھ، ألنھ بدون هذين األس�ن، كما يقول سبينوزا 

"��اجفاد غيتا"ـ  نفس ا�حقيقة املطلقة، ويع��ف �ل م��ما    يصف النصان معاـ  "قصة الكهف الرمز�ة" والـ

، و�احث�نأن لهذا الواقع املطلق سمات أو صفات خاصة بھ، وهذا اف��اض بطبيعة ا�حال بالنسبة لنا كقراء  ب

�شرح �ل م��ما الواقع املطلق الذي يتجاوز شؤوننا الدنيو�ة، الذي هو �� ال��اية أبدي، داخل وخارج �ل  
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ال، كما يت�ح من ا�خ�� الذي  األشياء �ش�ل مدهش، وهو ضروري الستمرار�ة ا�حياة، ألق��ى درجات الكم

 يدل عليھ. 

 خالصة:  -6

�سلط هذه ا�حاولة الضوء ع�� أوجھ التشابھ ب�ن النص�ن، اللذين يكشفان عن نفس ا�حقيقة املطلقة،  

 و�� دعوة أيضا للتساؤل حول ملاذا هما متواز�ان إ�� حد التطابق.  

  وقد �ان هد�� من وراء وصف وتحليل ومقارنة نص "قصة الكهف الرمز�ة" ألفالطون و"�شيد املو��" لـ 

املعر  بالـ"فا�سا"  هما    وف  اللذين  العمل�ن،  هذين  عن  وم�خص  بفكرة  القراء  تزو�د  هو  غيتا"،  "��اجفاد 

 تحفتان من أبدع وأروع ما أنتجت اإل�سانية قديما، كما أكشف نظرة املثقف�ن ملثل هذه األعمال ا�خالدة. 

ات جغرافية معينة، إذ إن ا�حضارة �� مفهومها ا�خ��ل انصهارا إلبداعات فكر�ة ال �عتقد أو تحدد بال��ام 

حر�ا بنا ان �ش�� ا�� ا�حقبة التار�خية لهذين النصي�ن القو��ن بلغا��ما االم. ال��اجفاد غيتا تار�خها التدو��ي 

سنة واألرجح انھ أقدم من ذلك بكث��، الزال البحث والتنقيب �� تدقيق التار�خ اليقي�ي �حقبة    6000يقارب 

الرمز�ة  الن�ي السانطانا "فدك" والذي سميت   الهندوسية املقدسة باسمھ. اما نص قصة الكهف  الكتب 

حوا��   والد��ا  فتار�خ  افالطون  ا�جمهور�ة  بالنسبة    517لصاحب  شهرة  النصوص  أك��  وهو  امليالد،  قبل 

 ألعمال افالطون. 
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  :1مفاهيم سنسكر�تية

تار�خ كتابة    701اليھ ايضا ب�لمة غيتا، يتش�ل من    �شار غيتا:��اجفاد   - اية جزء من م�حمة مها��ارتا، 

 سنة وهو من ب�ن الكتب الدين الهندو��ي املقدس.  6000حوا�� 

هو كريشنا د�� بيانا �عرف ب فياسا كذلك بفيدا فياسا وهو ال�اتب والن�ي للمها��ارتا الرئي��ي فياسا:   -

هو افاتار االلھ براهما واحد أعظم االلهة ا�جسدة �� االرض ال�ي تنوب  ايضا املدون الوحيد للبوراناس و 

 عن براهما وهو كريشنا االزرق

االسم باللغة السنسكر�تية سانتانا �ع�ي حرفًيا `` استمرار ا�خالفة أو التشعب أو التماسك أو  السانتانا:  -

 إندرا.االتصال. وفقا لبورانا، �انت سانتانا واحدة من خمس أ�جار �� جنة 

إحدى القصائد امل�حمية السنسكر�تية �� الهند القديمة   م�حمة عظيمة من ساللة مها ��اراتا املها��ارتا: -

 كذلك توجد مقابل��ا م�حمة رامايانا. 

أنھ شاب وسيم  شري كريشنا:   - يتم تصو�رها ع��  ما  لفيشنو، غالًبا  والرئيسية  الثامنة  الرمز�ة  الصورة 

 . Bhagavad-Gitaة يظهر كقائد للعر�ة ومستشار ألرجونا �� �عزف ع�� الناي ازرق البشر 

اسم    Arjuna  ارجوانا: - أيًضا  عليھ  الهندية  Arjun(ُيطلق  للم�حمة  العظيم  البطل  هو   (Mahabharata 

الدي�ي   الفلسفي  تتعلق  Bhagavad Gitaوا�حوار  مماثلة  ومصط�حات  "ف��ي"  و  "المع"  �ع�ي  اسمھ   .

 يمثل أفضل جوانب اإل�سانية: ال�جاعة والقوة والتواضع. بالسطوع. ... أرجونا 

، وهم  Sahadevaو   Nakulaو  Arjunaو  Bhimaو   Yudhishthira�ش�� إ�� اإلخوة ا�خمسة وهم  الباندافا:   -

ال�خصيات الرئيسية �� م�حمة ماها��اراتا. �انوا أبناء باندو املع��ف ��م، ملك هاستينابور وزوجتھ �ون�ي 

 . شارك اإلخوة ا�خمسة �� زوجة واحدة اسمها درو�ادي.ومادري 

 األول.، اإللھ  Prajapatiبراهما هو االاله ا�خالق الهندو��ي. ُ�عرف أيًضا باسم ا�جد وكم�ا�� الحق لـ  براهما:   -

�� املصادر الهندوسية املبكرة مثل ماها��اراتا، براهما هو األس�ى �� ثالوث اآللهة الهندوسية العظيمة ال�ي 

 �شمل شيفا وفيشنو.

كريشنا أحد أك�� اآللهة الهندية اح��اًما وشعبية، ُ�عبد باعتباره التجسد الثامن (أفاتارا أو أفاتارا) كريشنا:   -

 لإللھ الهندو��ي فيشنو وأيًضا �إلھ أع�� �� حد ذاتھ. 

�� �لمة سنسكر�تية �ع�ي الذات أو الروح أو الروح الداخلية. �� الفلسفة الهندوسية، ال سيما    Atma آتما:   -

�عت�� الروح آتما املبدأ األول: الذات ا�حقيقية للفرد ال�ي تتجاوز التماثل مع    للهندوسية،�� مدرسة فيدانتا  

 جوهر الفرد.  الظواهر،

خصوصية، سمة،   جودة،والذي يمكن ترجمتھ ع�� أنھ "  والسيخية،هو مفهوم �� الهندوسية    Guṇaگونا:   -

 Gunas. �عت��  Samkhyaملكية". �ان املفهوم �� األصل جديًرا باملالحظة باعتباره سمة من سمات فلسفة  

 اآلن مفهوًما رئيسًيا �� جميع مدارس الفلسفة الهندوسية تقر�ًبا. 

 

 .تمت إضافة هذه المفاهيم من طرف الُمراجع: كريم كسبور  ∗ 



يلول  (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -تاسع  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  سبتمبر  - ا
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للفلسفة   Samkhyaنف��ي طورتھ مدرسة  ، وهو مفهوم فلسفي و Gunasهو واحد من ثالثة    Tamasتماس:   -

 البالدة.الهندوسية. الصفتان األخر�ان هما راجاس وساتفا. تاماس �� نوعية القصور الذا�ي أو ا�خمول أو  

وهو مفهوم فلسفي ونف��ي طورتھ   )،(امليول والصفات والسمات  Guṇasهو واحد من ثالثة    Rajasراجاس:   -

... رجاس هو امليل الفطري أو ا�جودة ال�ي  بالقول للف  أسلفناكما    Samkhyaمدرسة   لسفة الهندوسية. 

 تحرك ا�حركة والطاقة والنشاط.

ساتفا �� واحدة من ثالث غواصات أو "أنماط للوجود" (امليول والصفات والسمات)، وهو مفهوم  ساتفا:   -

(ال راجاس  هما  األخر�ان  الصفتان  الهندوسية.  للفلسفة  سامكيا  مدرسة  طورتھ  ونف��ي  عاطفة فلسفي 

 والنشاط) وتاماس (الدمار والفو��ى). 

نظام    (��  ،Prakritiبراكر��ي:   -  �� "املصدر")  "الطبيعة"،  للفلسفة    Samkhyaالسنسكر�تية:  (دارشان) 

الهندية، الطبيعة املادية �� حال��ا ا�جرثومية، أبدية وما �عد اإلدراك. ... �� النصوص الفلسفية الهندية 

مصط�  املبكرة، استخدام  الطبيعة    svabhavaح  تم  ليع�ي  ل��اكر��ي  مشابھ  بمع�ى  ا�خاص")  ("ال�ائن 

 املادية. 

"الروح   (��  Purushaبوروشا:   - الفلسفة    "،"ال�خص  "،السنسكر�تية:   �� "الو��")  أو   الهندية، "الذات" 

 وخاصة �� النظام الثنائي (دارشان) لسامكيا، الروح األبدية األصيلة.

الفلسفة  مايا:   -  �� أسا��ي  مفهوم  "الوهم")  أو  "ال�حر"  (بالسنسكر�تية:  ��   الهندوسية،مايا  سيما  وال 

لإللھ من   يمكن  ال�ي  ال�حر�ة  القوة  إ��  �� األصل  مايا  �لمة  �� فيدانتا.  التقليدية)  (غ��  أدفايتا  مدرسة 

 خاللها جعل البشر يؤمنون بما يت�ح أنھ وهم. 

سنسكر   Saṃsāraسمسارا:   - �لمة  �ل  ��  "دور�ة  و  امليالد  إعادة  مفهوم  أيًضا  إنھ   ... "العالم".  �ع�ي  �تية 

 إ��ا دورة املوت والبعث. باختصار،املادة، الوجود"، وهو معتقد أسا��ي ملعظم الديانات الهندية.  ا�حياة،

أو  الرمز�ة،الصورة  افاتار:   - �شري  ش�ل   �� اإللھ  تجسد  الهندوسية،   �� ("النسب")،  أفاتارا    سنسكر�تيا 

 حيوا�ي ملواجهة �عض الشر املع�ن �� العالم. 

خضع مع�ى مصط�ح الكرمة إ�� تطور غر�ب. ال�لمة سنسكر�تية و�ع�ي "فعل"، "عمل"، "فعل ما ".   �ارما: -

 ... وهكذا فإن نظر�ة ال�ارما مرتبطة بنظر�ة إعادة امليالد. 

لتمسك أو الدعم. من هذا، يأخذ  ددهر مما �ع�ي ا  - Dhrجذور �� السنسكر�تية    دهارما لها �لمة  دهارما:   -

 الثبات، ومن ثم فهو "كقانون". أو مستقيممع�ى "ما هو ثابت 

عام)،   1000، �� السنسكر�تية: �ع�ي "�ل ��يء منتشر" ووفًقا ملدهاث (حوا��  Viṣṇu(أو    Vishnu فشنو: -

 "ال�خص الذي هو �ل ��يء وداخل �ل ��يء". 

باسمDavanagari"شيفا"شيفا:   - أيًضا  ��جم 
ُ
ت  ،  shiva  تقول كما  �ع�ي،   (Monier Monier-Williams  ،

ال�لمة الشعبية ��    Iva، كر�مة، حميدة، لطيفة، خ��، ودودة". جذور  مؤاتيھ"ميمونة،   مما    śī�� أصل 

 مما �ع�ي "تجسيد النعمة".  vaووالتغلغل"  تكمن،�ع�ي "�� �ل األشياء 

 



فالطون
ٔ
 وديع بكيطة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الواقع المطلق عند كل من ا
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