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 ـصملخ

إلى إلقاء الضوء على معنى ودور األسـوور  يـي الفلسـفة األينوونيـة مـ   البحث الحالي يهدف
 Ο μύθοςوالتي يختتم بها أينوـو  محـاور  الهمهوريـة كالبتـاع العا ـر   ؛ ريخنل أسوور  إ

του Ηρός 
يظهـر ييهـا  قدم أسوور  إير  خنصة الموقف األينووني ع  العدالة ومصير اإلنسا ؛ والـذ ت

واألساوير األينوونية ال ت ـب  األسـاوير اليونانيـة القديمـة  أو تحـاول . هصيرمحراً يي اختيار 
أ  تحابيهــا  وإ  بانــئ داقمــا قاونــة يــي خلفيتــ  المعرييــة.  ياألســوور  عنــد أينوــو  تحمــل 

ــفي؛ يتـســ  ــث الفلسـ ــة البحـ ــى خدمـ ــعى إلـ ــفية وتسـ ــمات  الفلسـ ــ  بصـ ــى  نههـ ــا ير علـ وتحبمهـ
ويـي  -لنقتراع م  الحقيقة  يوظيفـة األسـوور  هنـا وسيلة األسوور  عند أينوو  هيقوانين .
الخواع الفلسفي عنـدما يعهـا المنوـن عـ  وصـف هي خدمة  -األينوونية بصفة عامة الفلسفة
 إلى قلع الحقيقة. الورين
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Abstract 

The purpose of this paper is to shed light on the meaning and role of myths in Platonic philosophy. Our 
chief concern will be with the Myth of Er that concludes Plato's dialogue: The Republic (10.614-10.621).  
Er's myth explains principles governing events there: the ways individual souls shape their own destiny 
by choosing the lives they will lead, the role of spirit guides accompanying each soul returning to life, the 
doctrine of the golden mean that applies in this life as well as the next.  We shall keep a watchful eye 
throughout other Platonic Myths; in order to discover their function in the organism of the Platonic 
philosophy. We conclude this paper with the question if there are some points of similarities between 
the Myth of Er and Dante’s Divine Comedy? 
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 ؟اهل يمكن تحديد ماهيتهو ما هي األسطورة، 

يلبـي تبحـث يـي موضـوا  مـا  داية إلى تحديد ماهية األسوور  كالمثولوهيا تسعى هذه الورقة ب

وعنـدما إذا أردنـا أ  نسـتخدم األسـلوع األينوـوني.  أ  تضع تعريفـا لـ  أو تحـدد ماهيتـ   البد 

اً وبعينـ  يصـف األسـوور  واحـد اً مـ  المسـتحيل أ  نهـد تعريفـ ي يعـل ذلـف ي ـلئ؛ حاولئ أ  أ

اً ومعقـد ايريـد اهميع أنواعها ووظاقفها! يفي الحضارائ المختلفة ت بل األسوور  حادثر ويحص

 –حـدد بدايـة موضـوا ورقتـي يمب  أ  يفسر ويفهم بمقـائ الوـر   لـذلف يسـوف ابتفـي بـأ  أ

يـة الخياليـة القديمـة بدايـة بـأ  األسـوور  هـي الروابـالقول  -الموضوا العام وأقصد األسـوور 

 التي ال يمب  إخضاعها لقواني  المنون.ل عع م  ال عوع و

مـ  المسـلم بـ  أ  أسـاوير بـل حضـار  تحمـل يـي هوانبهـا خصوصـيائ  ـعوبها مـ  عقاقـد و

وعادائ وتقاليد وم  المدبد أيضاً أ  األساوير القديمة عا ئ وتناقلئ م  هيل إلى هيل قبل مـا 

ولـ  نبعـد    ع بدايائ اإلنسا يقوم التاريخ برصدها بسنوائ بل بقرو  عديد ؛ ياألسوور  بدأئ م

إلنسـا  ل -ملبـة الخيـال -بثيراً ع  الحقيقة إذا ذهبنا بالقول بأ  األسوور  هي أول ن ـاو ذهنـي 

بـا   ولما با  هذا هو موضوا الفلسفة ؛   يفهم نفس  والبو  م  حول منذ الخليقة  يي محاولت  أ

 .متوتر  عنقة ون أئ بينهما -األسوور  الفلسفة و - اللقاء بينهما

أ  الفلسـفة هـي التوـور الوبيعـي بـ يمبنـا القـول بـل  الفلسفة منذ ن أتها باألسـوور ؛  ئرتبولقد ا

مـ  ي. للفبر اإلنساني ليـتخلص مـ   ـواقب  األسـوورية ويصـبر أبثـر التاامـا بـالمنون وبـالعلم

   لـمالخوأ أ  تقدم الفلسفة على أنها عالم منوقي مضيء ظهر يهـأ  داخـل عـالم األسـوور  المظ

ين يمب  أبداً أ  نقفا م  األسوور  الخالصة إلى المنون الخالص  ولب  هـذا العبـور تـم ب ـبل 

 .تدريهي وعلى مدى قرو  عديد 

فـي البـدايائ ي   الخوـوائ علـى هـذا الوريـن ىوبدايائ الفلسفة األولى يي بند اليونا  تمثل أول 

 اً أمـوربانـئ   والمنون الديانـة والفلسـفة األولى للتفبير الفلسفي عند اليونا  ننحظ أ  األسوور

 بـا  الفبر الفلسفيأ  و بلما تقدمنا تاريخياً نهد  ؛ مترابوة تقدم يي بعض األحيا  بمايج مختلو

. ودو  أ  يعني ذلف أن  يي مراحـل الفلسـفة اليونانيـة الم ـرقة بـا  هـذا 1أبثر تحديدا واستقنالً 

 تباعـ  إلـى تبنيهـا.ينسج األسوور  بمهار  ياققـة  ويـدعو أ يأينوو  نفس  اً ونهاقي اً االستقنل تام

يـي وريقهـا  د مسـير  الفلسـفةيـ حدهـو محاولـة ت ما يبو  تاريخ الفلسفة القديمة وأهم أهااق ولرب

التعـرف علـى العمليـائ المختلفـة التـي قـام بهـا بـل ييلسـوف مـ  لتخلص م  األسوور  وا نحو

 
وبنيتهـا  ترهمـة ودراسـة  ر  إلـى المنوـن  بـدايائ الفلسـفة اليونانيـةموتسوبولوس  إيفاهيلوس  م  األسوو   1

 2ص..2003دار الثقاية العربية  هدى الخولي  وتعلين
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ِ  المفاهيم المحدد  بهدف ت بيل يهـًم دقيـ نظام م  الفنسفة لتحويل العناصر األسوورية إلى  ًِ َن

  .ع  البو  يي صياغة منوقية

 األسطورة في بالد اإلغريق

منهـا بانـئ تضـم أسـاوير  ببيـر   نبدأ بالتسليم بأ  األساوير اليونانيـة القديمـة يـي هانـعالبد أ

و المنحـة هـاهرئ  م  ناحية أخر  عندما ا تغل أهل اليونا  بالتهـار و ند أوربية؛ ال عوع اله

 معهم أساويرهم وهاءوا م  بند ال ر  بأساوير هديد .

 حيـا الوتفاصيل  بو   الروايائ التي تفسر ن أ  الم مهموعة هيغلبها يي أ األساوير اليونانيةو

وغيرهــا مــ  مخلوقــائ  ؛ الــبونئو األبوــالو لهــةاآل مغــامرائســرد ليــي صــور   اإلنســانية  

بعـد ذلـف مـ  خـنل المنحـم ثـم انت ـرئ  اية الصور  ال فهية يـيي البدي أخذئوقد . أسوورية

وهي الخلفيـة المعرييـة والملهـم األساسـي لمـا نولـن  دراما؛ ر وبوميديا و ع اآلداع المختلفة م 

 .لمصادر األدبية المعرويةا الذ  يُعد أقدم. البنسيبي األدع اليوناني اليوم علي 

يـي   وبعها بوابعـ  الخـاصبعد أ   خنصة األساوير القديمة إلى العالم إذاً  يالتراث اليونانقدم 

 هيـرودوئ واللـذا  يصـفهما   Ησίοδος وإيسـيوذوس Όμηροςلحميـة مـع هـوميروس صور  م

 وقـوس العبـاد  ارسـخا و يات مسـ معليـ   خلعـاوم األلوهية عنـد اليونـانيي   قد  بن مفهو نهماأب

ييهـا ولبنهـا ال تبعـد بثيـرا عـ   اً مبالغـ  وربما تبـدوههة النظر هذه و 2.ورسما معالمها لليونانيي 

 الحقيقة.  

 ونانية ع  غيرها م  أساوير قديمة؟ولب  يبقى السدال: ما الذ  ميا األساوير الي

مههولي  انتموا  أ  تبو  منذ بدايتها  عرا  ليس يقو م  قبل  عراء لألسوور  اليونانية قدر -1

اء عظماء انتقلئ أ عارهم منذ اللحظة األولـى مـ  ال ـعر  عر م  قبل التقليد ال فهي  ولب  إلى

الملقى إلى ال ـعر المبتـوع  وبـا   ـعرهم علـى درهـة مـ  القـو  بحيـث وضـع بصـمت  علـى 

 الحضار  اليونانية يي مهملها.

أمام توور الفبر اإلنساني  بـل  اً بالرغم م  حهم وأهمية األساوير اليونانية يأنها لم تقف عاقق -2

الامنية الواقعة بي  االنتقال م  الفبر األسوور  إلى الفبر المنوقي بانئ يتر  وهيـا    الفتر  إ

أ  األســوور  ظلــئ تلعـع دورهــا يـي تلــف المرحلــة  بــالرغم مـ و   مقارنـة بحضــارائ أخـرى

   !تفاوتةبدرهائ م

 

 ةاألفالطوني الفلسفة األسطورة في 

 
2 Herodotus, 11, 53. 
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 تـوعمبو :  ـفهينية يـي  ـتى صـورهاعلى األساوير اليونا اً م  المدبد أ  أينوو  با  مولع

ولقـد اختصـئ بـل منهمـا    يثاغوريـةلفاألساوير األورييـة واب الخاص إلى هانع تأثره   وخوابي

 بالميتاييايقا ومصير النفس بعد الموئ.  

لـيس هنـاف مبـا   -والتي تعتبر منوقيـة صـارمة –ويقا للفلسفة األينوونية م  النظر  األولى و

مـ  ههـة  3  مدينتـ مـ  -ويقصـد هـوميروس - عو إلـى وـرد ال ـعراء لألسوور ؛ يهو نفس  يـد

وربمـا يراودنـا السـدال:   4محاور  القواني  خمس مرائ على األقـل.يي ب  أخرى نهده يست هد 

 سفت ؟وهو نفس  لم يستوع أ  يورده م  يليوالع بورد هوميروس م  همهوريت   بيف 

لسفت  بل لقد قـام بنسـهها بمهـار  ياققـة! هـل هـو األساوير يي سيا  ي لقد قدم لنا أينوو  نفس  

 تناقض يي الفلسفة األينوونية!

األرهر لدينا أن  با  يعرف هيدا أهميـة  م  هذا النوا  تناقض  ال نعتقد أ  الفيلسوف قد وقع يي

 هـو نفسـ  ودور رسـم األسوور  والتي بـا  لحضـورها يـي يلسـفت  مقصـد ومغـاى أينوـوني

وظـف األسـوور  يـي الحقيقـة   للوصـول إلـى الداقبـة أينوو  محاولةي في .بدقة وعمن معالم 

 يـي يلسـفت  بانـئألسـوور  اي ؛ لموضوا بحث  يي بل مـر   اوهسم  بنالفلسفي؛ ليعوي  بناق 

ويلقي بأسلحت  عند حدودها  عندقذ تأخـذ  قهااعمع  الدخول إلي أالعقل  تقدم الحقيقة عندما يعها

ــدخو ــا ال ــى عاتقه ــار األســوور  عل ــالم المف ــذا الع ــى ه ــل أدوائ يســتخدم و  .ل إل الفيلســوف ب

خيـال الـذ  يسـعى مسـتوحا  مـ  ال وصـور حيـة مهاايـة عبـارائم    ؛ األسوور  لخدمة هدي 

أو إ   لحقيقـةلمحابـا  ب ونيـةوتظهـر األسـوور  األينو الحقيقـة   إلـىلوصـول ل هاهدا ببل قواه

 و معنـى وتنوو  علـىبداية ونهاية    لها رمهموعة م  الصولوحة  ينية وأدبية تضم  قئ هي 

    . ف  محددهدتسعى إلى 

ل أ  تحابيهـا  وإ  بانـئ يـة القديمـة  أو تحـاوواألساوير األينوونية ال ت ـب  األسـاوير اليونان

ياألسوور  عند أينوو  تحمل بصـمات  الفلسـفية وتسـعى إلـى   نة يي خلفيت  المعريية.وداقما قا

لم تب  ياألساوير اليونانية القديمة وتحبمها قوانين . أما ير على  نهه  يتس خدمة البحث الفلسفي؛ 

وال تهــتم ؛ κοσμογονικόςتتســم بالبعــد الفلســفي  ولبنهــا بانــئ أســاوير تخــص البعــد البــوني 

 تراعي قواني  المنون يي تفسيرها للبو .   بالوصول إلى الحقيقة أو

عـ  دورهـا يـي  اً بـا  دور األسـوور  مختلفـ ي   األسـوور  إلـي ال ـعر  أينوـو  خيالـ  أدخل

 .محابا أسس الف  المسرحي والتمثيل وال تستند إلىيبانئ األسوور  عنده  اليونا  القديم؛ 

 
3 Republic [377d]  
4 Plato’s laws: (680a, 681e, 707a, 777a, 804a) 



 5 

 يةالـدراما اإلنسـان وتـار  بـو ال تـار  لتصـف   األينوونيـة الصـور يـي األسـوور  وتـأتي تلـف

ونيـة تسـتمر يـي مخاوبـة ؛ ياألسـوور  األينوبعـد المـوئ مصـير الـرو  وأخـرى تحـدثنا عـ 

بل ذلف. هبـذا النفوس وإنارتها عندما يسدل المنون الستار ويعل  إينس  يي تقديم نهاية منوقية ل

للوصــول إلــى  اً أساســي عــامنً  -يرســمها يــي أســاويره  التــي - بقيــئ تلــف الم ــاهد األينوونيــة

 .5المعرية

معـايير يـ   علـى لسـا  سـقراويقـدم لنـا ل الهمهوريـة محـاور  مـ  اً ببيـر اً لقد خصـص هـاءو 

 .6راألساوي

 

 األسطورة والمنطق في الفلسفة األفالطونية

ارتباوا مبا را بالمنون؛ ياألسـوور  هـي التـي تعوـي  يي الفلسفة األينوونية ترتبو األسوور 

للمنوــن وتهعلــ  مفهومــا للهميــع  ويــي نفــس الوقــئ يمبنهــا أ  تعبــر عــ  بــل المفــاهيم   ــبن

.  وربما ال نبعد بثيرا ع  الواقـع إذا ذهبنـا يي م هد واحد يد الفيلسوف  رحهاوالمعاني التي ير

قـل مـ  حهـة أ  المنون عند أينوو  يرتبو باألسوور  ويحتـا  إليهـا؛ يـالمنون ينتبإلى القول 

إلـى نتيهـة أو حتـى يعـد  -يي بثير م  األحيـا  -خر دو  أ  ينتهي  إلى أخرى وم  سبع إلى آ

التصور الفلسفي يـي لقوـائ مصـور  وتصـل  - عند أينوو  -م األسوور  بذلف؛ على حي  تقد

 إلى نهاية معقولة وتفسير معقول.

األسوور  والمنون يي الفلسفة األينوونية هما  يقا  متناقضـا  ومتسـاويا  يـي نفـس الوقـئ  

مفـاهيم  ياألسوور  هي رواية خيالية ال تستند على الحهج المنوقية وليسئ حقيقية  ولبنها تعـالج

نهـد أنفسـنا األساسـي للفلسـفة األينوونيـة. مـع أينوـو  الدور  يلسفية؛ تلف المفاهيم التي ت بل

لحقيقة من ود ؛ يالهـدف هـو الوصـول إلـى الحقيقـة مـ  خـنل الرمـا   أمام خداا مقصود بنوا 

 وعبور حدود الواقع المنوقي للوصول إلـى نهايـة معقولـة عبـر وريـن هـانبي يسـتعي  بالخـداا

بـأ   ولب  هـل يمبنـا القـول والرما لتقديم األيبار الفلسفية التي قد ي ل المنون يي التعبير عنها.

  نون داخل البناء األينووني؟ماألسوور  هي 

ــى الخــرو  عــ  حــدودها  وال  ــذاتي؛ يــن تســعى إل ــاء ال ــا باالبتف ــة تتمي األســوور  األينووني

ولبنهـا تعمـل علـى سـحر العقـول والتقـرع إلـى    ي للتحر  أو السدالعقل اإلنسانلل الوقئ تترف

 الحقيقة  يقو  بواسوة لوحائ هملية وأدبية.

 
5 J. Theodorakopoulos, Introduction to Plato, pp, 314-315. 
6 N.M. Skouteropoulos, Plato Republic, Athens 2002, 588b –588e. 
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االهتمـام وال ـهر  مـ  بـي   –يـي البتـاع السـابع مـ  الهمهوريـة  -ولقد لقيئ أسوور  البهـف 

األساوير األينوونية  وربما يرهع ذلف لبونهـا ملخصـا لمهمـل يلسـفت   وبصـرف النظـر عـ  

؛ ياألبيد أ  أسوور  البهـف تعبـر هم األساوير األينوونية أو اعتبار ذلف مبالغةنها أمناق ة بو

 ب بل واضر ع  دور األسوور  ومعناها يي يلسفت .

مفهــوم هــام يــي الفلســفة  وهــو –أســوور  البهــف ليســئ إال تصــويرا دراميــا لمفهــوم التــذبر ي

  وم الهـام يـي بناقـ ذلـف المفهـ  مـع إبـراا دور الـديالبتيف األينوـوني يـي معالهـة -األينوونية 

 الفلسفي.

إلى توظيف األسوور  يي نصوصـ  بمهـار  ياققـة ليقـدم نظامـاً مـا يصـعع  إذاً  لهأ أينوو  لقد

ي ب  يي بنيت  النظام المنوقي مع األخذ يـي االعتبـار هميـع الفـوار   اعلى المنون تقديم   نظام

تـوظيفهم الـذي  بـا  أصحاع المدرسـة السفسـواقية   خنف علىوهذا  7األساسية بي  النظامي .

واقية تسـتخدم الحـوار يـذذا بانـئ السفسـ إعواء قو  ومصـداقية لخوـابهم  يهدف إلى  سوور ألل

لوصــول إلــى لبهرعــائ تبــاد تبــو  متســاوية ألســباع ال تهــدف  -األســوور   - اوالميثولوهـيـ 

البـايي مـ  أهـل خدمـة البحـث الفلسـفي يسـتخدم األسـوور  بـالوعي با  أينوو   يذ الحقيقة؛ 

   8ولهدف أقصى هو االقتراع م  الحقيقة عندما يُسلم المنون أسلحت .

 يـي دور األسـوور   يـ يي محاورات   بوسيلة لنقتراع مـ  الحقيقـة سوور أينوو  األيستخدم 

لميـة عـ  أوالً وقبل بل  يء  خدمة البحـث الفلسـفي عنـدما تعهـا اللغـة الع الفلسفة األينوونية

غ المعريـي النـاتج عـ  العهـا الفـرا ءوصف الورين إلى الحقيقـة  دور الميثولوهيـا إذاً هـو مـل

لبن  با  يدعوهم إلـى تبنـي   وأسوورت ب واأ  يدمنبأتباع   أينوو  العبالوبع لم يو  .منوقيال

ألسـوور  هـي وظيفـة ا ولب  مـا 9.م  الحقيقة اً واقتراب نها  يي بل مر   أل  يي ذلف ر سوواأل

 يي الفلسفة األينوونية؟

 

 

  وظيفة ودور األسطورة في الفلسفة األفالطونية

 يي النقاو التالية: وظيفة ودور األسوور  يي الفلسفة األينوونيةويقا لما تقدم يمبننا أ  نحصر 

يـي المقـام األول قصـد   :القـار  - عواء مرونة للحوار الفلسفي الهاف بهدف هذع المستمعإ -1

؛ التخفيف م  صرامة القول الفلسـفيم  أهل  نصوص  الفلسفيةوو  أ  يضع األسوور  يي أين

 

هدى الخولي   رو  يي النصـوص اليونانية  المأدبـة ألينوـو   رابوـة الصـداقة اليونانيـة المصـرية  أثينـا  7 
 47.ص. 2007

 48نفس المرهع ص.    8
 .c - b621الهمهورية   9
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انتقـال رتيـع مـ  بناء المنوقي لها  بما يي ذلف م  القار  بصرامة ال المستمع أو حتى ال يضين

حسـع ولبنهـا ال تقـدم األيبـار الفلسـفية ي أينوـو  فلسفةي  ائ منوقية إلى نتاقج أبثر رتابةمقدم

وبــأ   - يــي لغتهــا األصــلية -أمــر ظــاهر للعيــا  عنــد دراســة محاوراتــ  وهــذا تصــيغها أدبيــاً؛ 

أينوو  يتعمـد أ  يضـع أعمالـ  الفلسـفية يـي قالـع ينـي  أو بأنـ  قـد قـام هـو نفسـ  بذخراههـا 

 لتعرض مسرحياً.

-المأدبـة-ايـدروسك ي يي النصـوص الوويلـة  :ستراحة قصير اسوور  األينوونية بمثابة األ -2

عوـاء الفرصـة إمـ  أهـل  األسـوور نسـج ويخوو ل  وبأن  يقصد يظهر أينوو   الهمهورية 

 . الفهموأنفاس  لمواصلة المتابعة  حتى يلتقو – المستمع –للقار  

 مبـا بقـدر اإل االقتـراع مـ  الحقيقـة ياستخدام األسوور  با  م  أهلخدمة البحث الفلسفي  -3

يعهـا المنوـن عـ  صـياغة خدمة البحـث الفلسـفي عنـدما  بهدف: ع  ذلف يعها المنونعندما 

إذاً هـو مـلء الفـراغ المعريـي النـاتج عـ   ألسوور ف الورين إلى الحقيقة  دورايص أيباره بي

بالوبع لم يولع أينوو  م  أتباع  أ  يدمنـوا بقولـ   ولبنـ  بـا  يـدعوهم إلـى  العها العلمي. 

 .10يي ذلف نها  لإلنسا  واقتراباً م  الحقيقةتبني أسوورت  يي بل مر   أل  

 –عند أينوـو    األسووري :المقدمة أو الخاتمة دورتلعع األسوور  يي الفلسفة األينوونية -4

أو تلخيصـاً  لما سـيأتي مـ  القـول الفلسـفي   أو ختامياً  دوراً تمهيدياً تلعع  – يي بثير م  األحيا 

 أو خاتمة يي بثير م  األحيا .   بمثابة مقدمةيتبو للموضوا الذ  تم مناق ت  بالفعل

؛ يتتـدر  بـدور الهـدل الصـاعديـي بعـض األحيـا  تقوم األسوور  يي الفلسفة األينوونية  -5 

ة واضـحال مـ  األمثلـةو   حوار الفلسفي حتى يصل بهـا أينوـو  إلـى ذروتـ  الفلسـفيةوترتفع بال

نمـاذ  مـ   ةيي محاور  المأدبة ثنثقدم لنا ي أينوو ي نصادي  يي محاور  المأدبة؛ ما ذلف على 

تتدر  مع تدر  الحوار األينووني لتلعـع يـي بـل مـر  دوراً يتناسـع مـع  خصـية  األساوير؛ 

يي وريق  نحو تحديد معنى ودور الحع ووظاقفـ   الصاعد لفيلسوفاهدل  بذلف ت بلي  الراو   

 :ها يقسم الع ن إلى نـوعي ييوالتي  سوور  أيروديتيأ 11بفسانيس صادف أوال ومع ني المختلفة.

 ببير  سماوية وصغير  أرضية.   :سماو  وأرضي  يأيروديتي نفسها نوعا 

والتـي تقـدم ن ـأ  اإلنسـا  األولـى ببـاق   12واألسوور  الثانية هي التي يـأتي بهـا أريسـتويانيس

وأصـبر بـل نصـف يبحـث    دئ اآللهة أ  تعاقب  يقسمت  إلى نصفي ارثنثي الهنس  لغورست  أ

 على لسا  أريستويانيس وسيلة إلعاد  اإلنسا  خر  وهبذا با  الع ن مع أينوو ع  نصف  اآل

 
 c-b 621 الهمهورية  10
 185c-180cالمأدبة   11
 193d-189c المأدبة  12
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ن بأصـل الحـع ون ـأت  والتـي تتعلـ  13إلى أسوور  ديوتيما ثم ينقلنا أينوو  وحدت  األولى. إلى

وبـوروس  وهـو نفسـ  ذيمـو   األولى بوليد وبيعت  تنوو  على التناقض بوبيعة والديـ  كبينيـا

تخدم مرحلـة بعينهـا يـي  اوسيو بي  اإلل  والب ر. م  األساوير الثنث ننحظ أ  بل واحد  منه

انيـة تدبـد علـى دوره يـي تحقيـن ياألولى تقسم  وتميا بي  أنواع   والث ؛ معالهة موضوا الحع

والثالثة تهعل من  رسوال إلى الب ر ليأخـذ بأيـديهم بـي يعلـو بهـم مـ     البمال اإلنساني والسعاد 

 همال الهسد إلى الهمال يي ذات  ولذات  سعيا وراء الخلود.  

تسـير يـي وريـن تصـاعد   وريـن يتناسـع مـع  مأدبـة  األسوور  يي نص الإيمبنا القول إذاً 

 يـي المأدبـة نثالـث األسـاوير  .ييمـا بعـد نـاقن لتعـاليم ديوتيمـا  ين الذ  سيرسم  سـقراوالور

يتناسـع أوال مـع  خصـية مـ   اً األينوـوني لتلعـع يـي بـل مـر  دور تتدر  مع تدر  الحـوار

بلمـا عهـا المنوـن عـ   اً ذم  أدوار البناء األينووني الذ  يهد ييهـا مـن اً يقدمها ثم لتبني دور

 .صياغة أيباره

يظهـر  14والـذ  ترسـم ديوتيمـا معالمـ  يـي المأدبـة والورين التصـاعد  للوصـول إلـى الهمـال

 15المهنحة ورديتها للمولنعربة اللصعود  سيايدرويي  الفيلسوف لصور  التي يرسمهام ابهاً ل

قئ يذبرنا بأسوور  البهـف يـي الهمهوريـة وصـور  سـهي  البهـف الـذ  يواهـ  ويي نفس الو

 .16ضوء ال مس بالمعنى المهاا  لل مس

 (617d-R. 616b)أسطورة إير 

تقدم أسوور  إير مصير األروا  بعـد المـوئ  ومـا تلقـاه مـ  عقـاع وهـااء ويقـا لحياتهـا علـى 

ريـة وليهيـع بهـا علـى سـدل غلفبـو  األرض  تأتي األسوور  يي البتاع العا ر لتختم الهمهو

Γλαύκων, .الذ  قد ورح  يي البتاع الثاني ع  العدالة 

عثـر علـى    القتلـى تم همـع هثـثع ر  أيام  عندما وبعد    فالمعارأحد  يي قد قتلإير هو بول 

كبمـا  لحر  هثـث القتلـى عندما حا  الوقئ ويي اليوم الثاني ع ر   والتي لم يتغير معالمها هثت 

 روحـ  ئعنـدما غـادري .ما رآه يي العـالم األخـرى آخذ يرو إلى الحيا   و اير عادالعاد   بانئ 

   مبـا  غـامض إلـى روحـ  يـرو  بيـف وصـلئ  ويو  ببير مـ  األروا  يي رحلة مع ئذهب

 
 212c -201d المأدبة  13
 ؟ولكن إذا استطاع شخص ما أن يشاهد الجمال المطلق في صورته  الليةوة اليديودق قةةةوة مواذا هت ورت"..... 14

: وأضواف   ،ستكرن قةاه  بعد ذلك فاتغة إذا مد نظده في هذا االهجاه وسعد بعةني نيس  بيذا الجمال و عاش مع 

  فةط هناك ]قةث الجمال في ذاه [ ولةس في أي مكان أخد ستتاح لو  اليدصوة لدةيوة الجموال براسوطة أم هغيل أن

فضائل[  بدون شرائب، ولكن ]سةلد ا العضر الذي يمكن أن يداه وأن  لن يلد نماذج مزيية لليضةلة ألن  يكرن خال 

ةة ويدعاهوا سوري يكتسوب المةودتق علو  أصةلة بسبب اه ال  باليضةلة الحةةةةة، وعندما يلد  نماذج ليضائل قةةة

   (212a).. المأدبة خدآلآللية وأكثد خلرداً من أي إنسان  ا أن ي بح محبرب
  247c يدروسا ي 15
   VII.514aالهمهورية  16
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ويـي الوسـو بـي   .مثلهما يـي السـماءيي األرض  و  يتحتابا  هناف يصف  لنا على هذا النحو: 

  ها بعد صدور الحبم عليهـايقودون يحاسبو  األروا  ثم قضا    قد هلس يتحائ األرض والسماء

يأخذ البعض األخر وريق  إلى  و الهانع األيم  كالسماء  م  علو ال الورينإلى  بعضها ليصعد

قاقمـة  تـم تثبيـئ علي صدور األروا  المتههة إلى أعلـى  وأسفل على الهانع األيسر كاألرض 

فل يـذنوبهم بانـئ معلقـة علـى يهـا  أمـا األروا  المتههـة إلـى أسـ بأعمالهم والهـااء الصـادر عل

ب ر  وأمـروه أ  م  العالم اآلخر لل رسالةن  الرسول الذ  سيحمل أأما إير يقد أنبقوه ب .ظهورهم

القادمة م  الفتحائ  . ويصف إير حال األروا يستمع و ينحظ بدقة بل ما يحدث يي هذا المبا 

الصاعد  م  يتحـة  أما األروا  م  البههة نالوا يي مهرها   ولقد قةنظيفة وم ر  بأنها ةالعلوي

   متربة بالية وبأنها بانئ يي رحلة  قاء وويلة.   م  رحلة وويلةا آتية أنهببدو األرض يت

ييما بينها ع  ما صـاديت  يـي السـماء مـ  نعـيم  تحدثتو عندما تتعارف تتصاير بانئ األروا و

 وتـذبرئ األروا  رض مـ   ـقاء وعـذاع وهـي بابيـة نادمـة.وهمال بفر  وسرور  أو يي األ

والـذنوع   كالهحـيم : بها  والتي استغرقئ ألف عامالقادمة م  األرض أنواا العذاع التي مرئ 

   عدم احتـرام اإللهـةو امعصية الوالدي  وعدم احترامهم السرقة والقتل أمابانئ ببير  بالخيانة و

ع ر مرائ  وبل مـر  تقـاس بـألف علي   بع با  العقاعولبل ذنع ارت يهو م  أعظم الذنوع..

ســنة. بمــا يعــدد إيــر الفضــاقل التــي تحلــئ بهــا األروا  التــي اارئ الســماء: العــدل وال ــهاعة 

يـور  يـتهم المنيـةاوالحبمة  تلقئ تلف النفوس الهااء بنفس المقدار. وبالنسبة لألوفال الذي  قـد و

  إيـر قـد ذبـر أ ـياء لـيس لهـا إبعد ذلف يقول سقراو: والدتهم  وهدالء الذي  لم يعي وا ووين 

يسترد سقراو بالتفصيل الحديث عـ  أهـل العـذاع يـي الهحـيم ويـذبر أ  معظمهـم مـ   17قيمة!

. وهناف إ ـار  إلـى 18الوغا  ويذبر لنا تفصيليا على لسا  إير األهوال وألوا  العذاع يي الهحيم

يـي مدينـة بانفيليـا  ولقـد قتـل  ويذبر كأرذيواس   وقد بـا  واغيـة أحد الوغا  وآخري ارديوس 

  . وعندما سأل عن  إير ك يي مبا  التقـاء األروا والده العهوا و قيق  ويعل أ ياء أخرى قبيحة

نـ  رآه علـى م ـارف يوهـة الفتحـة األرضـية مـع   لم يعد ول  يعـود أبـداً. ويقـول إبا  الرد بأن

ِ  ولب   يخر  منها  معظمهم وغا   يباد ريآخ   وقـئ   يي تلف اللحظة صدر صـوئ بـو  عـاَل

قيــدئ أيــد  وأرهــل وأعنــا  الوغــا  بيــف يــرو  ذلــف هــاء أنــاس متوح ــو  وهههــم قبــير و

 
راو بتعلين سـق ا ربما تبو  مسألة األوفال وحديثي الوالد   ثغر  يي بناء األسوور   أراد أينوو  أ  يتفاداه  17

 المختصر!
مشواهد مون هوذا  لت ريده يرمةدوسل نةدهبالدغم من مشاهد بشعة، العةربة ب  في األسطرتق رت أفالطرن ي  18

هوذا عدب عن استنكاته الشديد ألنظمة الطغةوان وتدع ي الملحة في أن بة أفالطرنذلك؛ بدغيمكن هيسةد و، النرع 

الياتق بةن أفالطورن وهورمةدوس هور أن  . الطغاقلذي ينتظدوذلك بإظيات العةاب ا ،المستةبل النظام السةاسي في

في قةن أن اليةلسوري  دون مناقشة فكدق العدل والظلم. لعدض قالة يدث  ليا،الثاني يةدم هلك ال رت في مالقم  

 .الظالملمعاقبة  أساسكالعدالة ، واألجد العادل ،  فكدقؤيد ي يديد أن ال رت بتلك
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علـى األرض يـو  األ ـواف ذاهبـي   باألغنل  ولقد ورحوا أرضا  وبعد هلدهم بالسوو سحبوا

خويا م  ابوس للهميع تحئ األرض إلى وروروس حيث النار الحارقة. وبا  هذا البو  هو الب

 ةبانئ تستويع أ  تبقى سبع للخرو  م  هناف. وبل رو  أ  يسمع صوت  لحظة تأهع األروا 

أ  تغـادر الليمـونس  وبعـد  ويي اليـوم الثـام  بـا  علـى األروا  Λειμών.19أيام يي الليمونس 

ي ب  القـوس قـا  ولبنـ  يهبو م  أعلى وي ن األرض   قاً مضي اً أيام رأوا على بعد عمود ةأربع

أبثر إضاء  ولمعاناً. وبعد يوم م  الرحيل وصلوا إلى هذا النبع الضوقي ويـي منتصـف  الحظـوا 

 Ανάγκη 20 كمحـور  االنـاهي  οάγκιστρ أوراف الحبال الم دود  التي تمسـب   وبـا  مغـال 

 بانـئوالداقر  أهااء: الهلع والعمود و ةبتلف األوراف: وهو يتبو  م  ثنث اممسب كالضرور  

دواقـر تتـداخل بـل واحـد  منهـا يـي  لبنهـا يـي الحقيقـة تتبـو  مـ  ثمـانيمسوحة و هذه الداقر 

األخرى  يذذا نظرئ إليها م  أعلى ظهرئ داقـر  واحـد  متصـلة. ويختلـف عـرض بـل داقـر   

يـرا يالخارهية هي األبثر عرضا ثـم السادسـة يالرابعـة يالثامنـة يالسـابعة يالخامسـة يالثالثـة وأخ

ــر  ــداقر  الســابعة هــي األبث ــئ مرصــعة  وال ــى بان ــداقر  األول ــا  يال ــبة للمع ــا بالنس ــة. أم الثاني

نوراكال ــمس  والثامنــة بانــئ تســتمد ضــياءها مــ  الــداقر  الســابعة كالقمــر  أمــا الــداقر  الثانيــة 

نـئ نفس اللو  واإلضاء  ولبنهمـا بـا  أبثـر اصـفرارا  والـداقر  الثالثـة با الهمبا  والخامسة ي

ثانيـة مـ  البيـاض. وبـا  والسادسـة تـأتي يـي المرتبـة ال   بيضاء اللو   والرابعة بانـئ حمـراء

يدور بمهمل  م  ناحية على حي  تدور الدواقر السبع الداخلية يـي اتهـاه مضـاد للحربـة  المحور

الخارهية والداقر  الثامنة بانـئ األسـرا يـي الحربـة. وبـا  المحـور ببـل يـدور علـى رببتـي 

. ويو  بل داقر  بانـئ ترتبـا سـرينا تـدور مـع الـداقر  وتغنـي نفـس اللحـ  كأناهي  ر الضرو

وحـول  21راقعـة. اهارمونيـ  ها الخاصـة  والثمانيـة معـاً ت ـبلوبنفس النغم ك لبل واحـد  أن ـودت

  ابيضـ ا الدواقر هلسئ البنائ الثنث للضرور : الخسيس  بلوثـو  أتروبـوس. وقـد ارتـدي  ثيابـ 

  األولى بانئ تغني على مـا يـائ كالماضـي  22بالتيها  وتغني  مع السرينسواادانئ ردوسه  

بل  وبانـئ بلوثـو تـدير ما يحدث كالحاضـر  والثالثـة علـى مـا سـوف يـأتي كالمسـتقعلى الثانية 

ها اليمنى يتحرب  م  ال ـر  إلـى الغـرع  وأتروبـوس تحـرف الـدواقر الداخليـة يـي المحور بيد

 
 .صعودها أو هبووها مبا  التقاء النفوس بعد   19
عند إيسخيلوس األناهي  هي القو  العظمى التي تخضع حتـى اآللهـة ألوامرهـا. عنـد أينوـو  هـي أم لـثنث  20

اإلنسا  ياألولى الخيسي تختـار هـذا المصـير والثانيـة تنسـج حيـا  اإلنسـا  والثالثـة  بنائ يحدد  بدورهم مصير
منه  عنـد أينوـو  يتوـابن مـع المعنـى الحريـي ألسـم بـل  أتربوس تهعل هذا االختيار ال رهعة يي  ودور بل

 واحد   ينخيسي باليونانية م تن م  يعل اختار وبلوثو م  يعل انسج و أتربوس هي نفي لفعل أتراهع ع  .

  21  هنا الحظ تأثير ييثاغورس يي الفلسفة األينوونية عندما وحد بي  حربة البوابع وبي  النوتة الموسيقية.
22  εςΣειρήν  آلهة نسـاقية مرتبوـة بالمـاء والحـع والمـوئ  تصـور بـرأس امـرأ  وهسـد وـاقر يـي األسـاوير

اليونانية القديمة وب  ين د  بألحا  ال تقاوم  يي سحرها وتدد  إلى هنو  م  يستمع لها.  ويقـاً ألينوـو  يبلـ  
  617b-c. عدد السرينس ثمانية الهمهورية  
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أ     بيـدها هـذه وتلـف. بـا  علـى األروا تساعد يي الحـربتيئ يباناتهاه مضاد  أما الخسيس 

مـ   اً   وبعـد أ  أخـذ مـ  حهرهـا عـددبا  هناف رسول يرتبهـا يـي نظـامو الخسيس  تمثل أمام 

  أيتهـا تحـدثبم بنئ الضـرور صعد إلى مبا  مرتفع وقال: الخسيس أورا  تحمل نماذ  للحيا   

نتهـي   الفانية دور  هديد  والـذ  سـوف تكالحيا  ر سوف يبدأ للدو 23εφήμερος العابر  األروا 

ولبنبم أنتم الذي  ستختارو  مصيربم. الفضـيلة ضـالة    ختيار مصيربمقرعة ال بالموئ  ل  تقام

سيبو  نصـيببم  اهراقادليل. وبقدر احترامها أو اال تعرف سيدا  واإلنسا  ينال منها البثير أو الق

ا  أمـامهم  يأخـذ أما اإلل  يهو غير مسـقول. ثـم ألقـى األور منها  المسقولية تقع على م  يختار  

عـددها يفـو  بثيـرا  با ظهر دوره. يوضع الرسول على نماذ  الحيا   والتي بل منهم ورقت  وأ

. وبانئ م  هميع النماذ  : الحيـا  الحيوانيـة واإلنسـانية  حيـا  وغـا   24الموهود  عدد األروا 

ل مـ  الهمـال أو الفقـر أو القـو . نمـاذ  بثيـر  للحيـا  مرضى  أصحاء  آخرو  على هانع همي

 توضير نوعية النفوس البامنة يي هدالء.    ولب  بدو

هنا تبم  الخوور  واللحظة الحاسمة لمصـير اإلنسـا   ولهـذا البـد  : وهنا يقول سقراو لغلفبو 

يفيـة اختيـار لبل واحد منا أ  يتخلى ع  هميع الدروس األخرى ويهتم يقو بالدرس الذ  يعلم  ب

 بـي  هميـع الوـر  بيـفومـ     وبيف يمبن  أ  يفر  بينها وبي  الحيا  ال رير    الحيا  الفاضلة

ء أسـووأ  ختلو بالغنى أو الفقر  تتعلم ماذا ينتج ع  الهمال إذا ا البد أ  تختار الورين األيضل.

. وهـذا 25ا عادلـةوأيضلها هـو الـذ  يهعلهـ    إلى أ  تبو  ظالمة ور  الحيا  التي يددى بالرو 

 :خـر الموـافبعد موت . ويضيف الرسول يـي آذه واالختيار البد أ  يقوم ب  اإلنسا  يي حيات  ه

يي الحيـا   ولـيب   اهيد اخر واحد قادم على االختيار علي  أ  يختار بتعقل  يربما ينال نصيبإ  آ

حيا  أحد الوغا   وعنـدما ختار األول متأنيا يي اختياره. وبعد أ  انتهى م  حديث  أسرا األول وا

ذ يلقـي بـاللوم م  أ  يلوم نفسـ  أخـ  يضرع صدره بيدي  ويندع حظ   وبدالً ما يعل  أخذ  ابت ف

ء ممـ  هبوـوا مـ  السـما اً لهة وبل  ـيء أخـر إال نفسـ . ولقـد بـا  واحـدعلى حظ  وأوامر اآل

السـماء بـانوا علـى    مـ إلى التاام الحبمة  ومعظم الهابويال وبانئ يضيلت  ترهع إلى التعود 

يـي االختيـار.  ل. أما النفوس الصاعد  م  األرض يبعد أ  قاسوا ما قاسوا لـم يتسـرعواهذا ال ب

. وبـا  االختيـار األخيـر ألوديسـيس والـذ  اً يي وريقة االختيار بانئ الحيا  السابقة تلعع دورو

إنسا  بسيو بـدو   رو  ارأهوال يي حيات  السابقة  اختم  م ا  و هبعد تفبير وويلك لما قد تلقا

 
مع المييرم األفالطرني لخلرد النيس! يمكنا هبديد هذا الرصف فةط في إطات  وصف النيس "بالعابدق" ال يتيق  23

 اه اليا بالجسد.
 !نماذ  الحيا  المقدمة للنفوس هي أبثر م  النفوس يي العددالحظ العدالة يي بو    24
 الحظ ارتباو عدالة الرو  يي حياتها بالعدالة اآللهية  ويبر  الثواع.  25
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أ  مناصع أو  هر  ال يعري  أحد. وقال بعد ذلف إن  با  سـيقوم بـنفس االختيـار حتـى لـو بـا  

 أول المقترعي .    

إلـى الخيسـس  والتـي أعوـئ  بترتيع االقتـراا ئئ األروا  بلها حيا  لها توههوبعد أ  اختار

يات   ثم قام الذيمو  بتوهيه  نحو بلوثـو ا الهني كالديمو   الذ  اختاره بي يوهه  يي حلبل منه

ه وبعـد أ  لمـس علـى اختيـار ختـاره يـأدارئ محـور الضـرور   تصـديقاً مـا ا ىالتي صدقئ علـ 

صبر اختياره بذلف ال رهعة يي . ثم سار دو  النظـر وأ τροποςΆ26 سبوذهع إلى أترو المحور

ر   ـديد  وخانقـة. وعنـد إلى الخلف وذهع هو واآلخرو  إلى سهل ليثي كالنسيا   وخـنل حـرا

  وبـا  علـى البـل أ  الظنم ذهبوا إلى نهر النسيا  كالذ  ال يتحمل أ  وعـاء علـى حمـل ماقـ 

البعض بالحبمة يأخذوا ي ـربو  المايـد! وبلمـا  ـرع مـ   ي ربوا هرعة واحد  من   ولم يتحل

  ويـي لحظـة هذا الماء نسي بل  يء كعلى قدر ال رع تبو  درهة النسيا   ثم غلـبهم النعـاس

واحد  انتقلئ النفوس ديعة واحد  إلى أعلى يي هذا الورين أو ذاف إلى حيث تولـد وبأنهـا نهـوم 

   ولم يب  يعرف بيـف عـاد إلـى هسـده فس  يلم يسمر ل  بال رع م  النهر  يي السماء. أما إير ن

 ولبن  يتر عيني  يوهد نفس  على مثنى االحترا  عند الفهر.    

 

 

 رتأويل أسطورة إي

تقـدم الرديـة األينوونيـة لـرب  مـ  أربـا  يلسـفت  األساسـية   تبم  يي أنها أهمية أسوور  إير

وأقصد مصير النفس اإلنسانية بعد الموئ. م  ههة أخرى تـرتبو يـي تلـف األسـوور  نظريـائ 

أينوو  يي السياسة واألخن  والنفس على حد سواء! يالنفس خالد  كنظريت  يي النفس  ولبنهـا 

ع على ما تقوم بـ  يـي الحيـا  الـدنيا مـ  أيعـال غيـر أخنقيـة أو تهـااى إذا نههـئ وريـن تعاق

الحبمة المدد  بدوره إلى الخير كنظريت  األخنقية  ثم يختار اإلنسا  مصيره وال تتدخل اآللهـة 

ينمـاذ  الحيـا  المقدمـة للنفـوس هـي    يي ذلف  بل تظهر م  األسوور  الحريـة اإلنسـانية باملـة

 .كنظريت  السياسية والتي تقوم على مفهوم العدالة  !م  النفوس يي العددأبثر 

خـر مـ  الفلسـفة آوو  الفلسفية هنا أو يي أ  موقـع ملف المفاتير لفف ونسم أينأي ل  أدعي أنن

تحئ أمور قـد اسـتوقفتني مـ  األسـوور   ااألينوونية  ولبني ببساوة سأحاول أ  أضع خووو

  . نا هميعاً؛ ولبل واحد منا على حدرية التأويل لالسابن سردها  تاربة ح

نفس الب ـرية  للفلسـفة األينوونيـة يـدور حـول خلـود الـ  اً أساسـي اً   محورإ -وبما نعلم  -بداية  

مـ  الحيا  الدنيا هي مهرد حلقة واحد  م  رحلة ال نهاية لها  وبعد ويا  نفس بأ   وعلى االعتقاد
 

 هنا بالفظ اليوناني ليدبد على أ  االختيار ال رهعة يي .الحظ تنعع أينوو    26
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على حياتها السابقة  ثم تعود إلى الحيا  مر  أخرى يـي صـور   أتلف النفوس سوف تعاقع أو تباي

أراد أينوو  أ  ينهي همهوريتـ ؛ بـنص مـ   لقد هديد ؛ وهذا السيناريو يتبرر إلى ما ال نهاية.

أوول وأهم نصوص  الفلسفية؛ بأسوور  تناقش مصير اإلنسا  بعـد المـوئ وتدبـد علـى مفهـوم 

 ي يهع الوقوف عندها:وييما يلي أهم النقاو الت العدالة .

هـو وصف أصحاع النعـيم بالحبمـة ولتربيا على وصف ألوا  العذاع الواقعة على الوغا . ا-1

 مبدأ أساسي يي الفلسفة األينوونية.

 . الموسيقىبالنور و يي أسوور  إير ارتباو العالم العلو   -2

 !النفوس يي العدد ا  المقدمة للنفوس هي أبثر م نماذ  الحي -3

أنتم الـذي  ختيـار مصـيره علـى لسـا  الرسـول: ..اعلى الحرية الباملة لإلنسـا  يـي  التأبيد -4 

أو القليـل بقـدر  ستختارو  مصيربم. الفضيلة ضالة ال تعرف سيدا  واإلنسـا  ينـال منهـا البثيـر

    أما اإلل  يهو غير مسقول.المقتراالمسقولية تقع على    هاقراداااحترامها أو 

Κλωθώ , الخيسي وبلوثو وأتروبوس: ألسماء: بالمعنى اليوناني لوالتنعع  فظيالتعبير الل -5 

   άχεσηΛ , Άτροπος  . 

 

 خاتمة

مـ  عالمـ  المحسـوس إلـى عالمـ     تصـاعد وريـن معـالم  ترسم أهم األسـاوير األينوونيـة  

ور  أسـوإلى الخير؛ على حي  ينتهـي الوريـن يـي  الورين ينتهي أسوور  البهففي ي المعقول  

تلـف المفـاهيم   تتعـانن  الفلسفة األينوونية وييأسوور  إير إلى العدالة  ويي  إلى الهمال   الحع

   .إلى درهة التوابن والعدل   وتت ابف الخير والهمالك

وحده  حبيمالي   واحد  والورين تصاعد  و ا   ورين يرسم الفيلسوف معالم  اإلنسانية الرحلة

امنـاً  عليهـا م  أسر األوهام التي اعتـادأينوو   يي همهورية إنسا  البهفعلى تخليص قادر 

إلــى عــالم النــور  عــتمأغنلــ  وإخراهــ  مــ  البهــف الم تحوــيم مــ  تمب وــوينً  وهــو الــذ  ـيـ 

أسوور  إيـر   بغاية من ود .  آخذا بيدي  م  العالم المحسوس إلى المعقول..إلى الخير؛ وال مس

بقفـا  يلسـفية متفاقلـة تب ـر الحبمـاء  م لهمهورية أينوو األسوور  التي تأتي بمسف الختاتلف 

م  الب ر وتتوعد األ رار كالههنء  منهم؛ يالفيلسوف يظهر بأسـوورت  هـذه هامسـا يـي أذننـا: 

 هناف عدالة بونية!

 هل يمبنا القول بأ  أسوور  إير تمثل ملخص للفلسفة األينوونية يي مهملها!أخيراً  

 

 



 14 

 ث قادمة  لبحو واقتراح إشكالية 

 الكوميديا اإللهية لدانتي وأسطورة إير!هل هناك وجه تشابه بين 

ال ـعرية  Dante Alighieriييـر  ههـي ملحمـة  دانتـي ألي  La Divina Commedia  البوميديا اإللهية

   1321.27ويات   1308والتي قام ببتابتها بي  عامي 

إللهـي  العـالم الحقيقـي أو عـالم المثـل إذا تعتبر البوميـديا اإللهيـة وريقـا لإلنسـا  نحـو العـالم ا 

ثـم    Inferno يـي الهحـيم الفلسفة األينوونية. وييهـا يلقـى اإلنسـا  عقابـ  المصولر م  استعرنا

يـي الهنـة  يـن بـد أ  يتوهـر تمامـا قبـل أ  يلتقـي بالـذائ اإللهيـة Purgatorio يذهع إلى الموهر

Paradisoللحيا  اآلخـر  مـ  منظـور الديانـة المسـيحية ي. وتقوم بوميديا دانتي على تصور خيال   

ــة أهــااء: الهحــيم  ــى ثنث ــة إل ــديا اإللهي ــةPurgatorio  الموهــر Infernoتنقســم البومي      والهن

.Paradiso عــوالم: الهحــيم  ةتقــدم القصــيد  علــى لســا   دانتــي  نفســ  واصــفا رحلتــ  يــي ثنـثـ و

  ـيمـا إلـى الهنـة يحبيبتـ  بياتريت. أهيـلوالموهر والذ  يصاحب  إليهمـا ال ـاعر الرومـاني يير

 .  Beatriceتقوده إليها  

 وبـي  العدالـة اإللهيـة بمـا يصـورها هالت ـاب  بـي  يبـر  العدالـة عنـد استوقفنا يي بوميديا دانتي

 يقع علي  العقاع.   ظالميلقى ثواب  وال عادلال   يالنتيهة واحد    إير!ورأينوو  يي أسو

البوميـديا أسـلوبا أدبيـا راقعـا  هوا اإلغريقيّة والرومانيّة يي هذلى الرمالحقيقة إ  "دانتى" خلع ع

بثر م  تفسـير  يتفسـر أيضـا أبثر م  معنى وأيترف بذلف  ؛ الوقئ سوبديعا واادها إبهاما يي نف

 على أنها ورين للعا ن أو للحع أو رحلة لل اعر المحع مر  ثالثة.

  الحرية اإلنسانية وعلى العدالة اإللهيةالكوميديا اإللهية وأسطورة إير يؤكدان على 

المعنى الظاهر  للبوميديا اإللهيـة هـو مصـير األروا  بعـد المـوئ  أمـا المعنـى الخفـي والـذ  

يترف ل  ال اعر مبانا بي  السوور  يهو حرية اإلنسـا  يـي تحديـد مصـيره  وهـو نفـس المعنـى 

خـتم بهـا الهمهوريـة. والمغـاى عنـد الذ  يقدم  لنا أينوو  بأسوورت  إير على لسا  سقراو لي

يـاألمر يـي يديـ  والحريـة باملـة أل     بنهما واحد وهو حث اإلنسا  على اتبـاا الـنهج األمثـل

 يختار  وهنا تظهر العدالة اإللهية يي أوضر صورها.

بالعود  مر  أخرى إلى األرض ليصل الرسالة التي تلقاهـا  اً دانتي مبلف إذ   خر بي  العملي آت اب  

  -التـي يمثـل البحـث عنهـا موضـوا عملـ  نفسـ وحبيبتـ   - انفسـه  ـيبياتريتالعالم اآلخـر و م 

مهمتـ  التـي  تظهر القمة ل  على غفلت  األولى  ثم تحل ل  ألغاا السماء والبو   وتب ف ل  عـ 

هـو األخـر بـالعود  وسـرد مـا  اً سيعود م  أهلها إلى األرض. ويي أسوور  إير نهد البول مبلفـ 

 هحيم وهنة على السواء.رآه م  
 

27 Encyclopedia Americana, 2006, Vol. 30 p. 605. 
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يال ـعر الـذ     اختيار دانتي لل اعر النتيني ييرهيل ليس مصادية يهـو يرمـا للحبمـة والفلسـفة

خلف  هذا ال اعر الروماني القديم ينوو  على يلسفة مثالية  تحاول باندياا وإصرار االنتقال مـ  

 .األينووني إلى عالم المثل -إ   قئ -المحسوس إلى المعقول  وهي يلسفة تنتهي

دانتي يعتبره أعظـم ي  فلسفائ القديمة بوريقة أو بأخرىولع على الم  المدبد أن  با  مال اعر ي

المباد  األخنقية  التي أقرتهـا الفلسـفة األخنقيـة القديمـة    يأ عاره بانئ تنوو  على ال عراء

  ويهعـل مـ  المسـيحيةللديانـة يتخلى ع  توري  عندما  بل يذهع دانتي إلى ما هو أبعد م  ذلف

والثــاني مــ  الهــاأي  األول يــي و منقــذا ومعلمــا ومر ــد ييرهيــل الــذ  لــم يعــرف المســيحية

عليـ    دانتي الـذ  يعتـرف بفضـل ييرهيـلتظـل قاقمـة  يـ  مـا مفارقـةوهناف  كالبوميديا اإللهية 

لـدى  اءه والموهـر  ويخلفـ  ورم وبتفوق  م  الناحية األخنقية  يهعل  دليلـ  ومعلمـ  يـي الهحـي

 !الهنةوصول  إلى 

على  واوئ هار الموهـر ينهـذع دانتـي   الموسيقى في الكوميديا اإللهية وأسطورة إيرأهمية 

  وهـو حـارس الموهـر  Catoولبـ  بـاتو  Casellaويرهيل بسحر الموسيقى التي تعايها باسين 

 يلومهما على هذا.

ينا تـدور مـع الـداقر  وتغنـي نفـس ويو  بـل داقـر  بانـئ ترتبـا سـريي أسوور  إير نقرأ: ... 

   .هارمونيا راقعة ت بلاللح  وبنفس النغم ك لبل واحد  أن ودتها الخاصة  والثمانية معاً 

والورين التصـاعد  للوصـول    الكوميديا اإللهية واألساطير األفالطونية بينالطريق نحو اإلله 

لصـعود  مها أينوو  يـي يايـدروسيظهر م ابهاً للصور  التي يرسذائ اإللهية عند داتتي إلى ال

 بأسـوور  الحـع يـي المأدبـة وأخيـراً  ويي نفس الوقئ يـذبرنا   العربة المهنحة ورديتها للمولن

بأسوور  البهف يـي الهمهوريـة وصـور  سـهي  البهـف الـذ  يواهـ  ضـوء ال ـمس بـالمعنى 

 لل مس. ينوونياأل
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