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 ممخص:
اجتمعععلكايرونعععي نكميعععمك أمنععع كممعععلك ، بععع نكايجما ينععع نك ن مععع كاأعععتمكاي ينعععلكمعععنك

 م اعع ك  ععب ي كييك،ععمكايرتعع  كاين  ععيكمععنكك-(1)،ععمك مم يعع اي عع يوننك ايا عع كار ععب ي ك
يكار، بعع  منك ععامكاي عع يو نكيغععمكمعع كنمويعع كأعع اكايجعع فكمععنك نمعع ك،ععمكاي رععك-ايجما ينعع 

ينرععع نكك  اععع كتموعععلكاا،ن عععي ي كمععع امكمعععنك ععع لكمعععنكار،تيا ععع يكيت  عععنيكتيعععككار عععبكامعععاا ك
كى ا كر   ك  ني ك  ك،  ي  كييين كاإلياا نك م امكمنك  لكنك  كينج اك اإل   نكم ار ك

                                                           

ّالفزٕ  ،ٌٗجغٖ ػلٌ٘ب أى ًالؽظ رلك الخلؾ الزٕ ٗغججَ فِن الوؾذص٘ي ثظفةخ ػبهفخ لملوفخ أعف ْسح(1) 

ّ أاليفذٗن، عفْاف ففٖ بزبثفبد أفالؽفْى فٖ الةمفش اغرشٗيفٖ  -ٗؼْد للؼالقخ ث٘ي هظ لؾٖ

 Jean-Pierre بزبثبد الغبثي٘ي ػلَ٘، ؽ٘ش رزشبسك رلك الملوزبى ًةظ الوؼٌٖ ّٗزظالى ثبلةؼف فٖ 

(New York: Zone Books, 1988),   Myth and Society in Ancient GreeceVernant, 

pp 203-04)     ٌّبلوففخ أعفف ْسح رؼٌففٖ فففٖ ادعففبط الؾففذٗش  هففي إٔ طففLiddell and Scott, 

477.University Press,1997), p (Oxford:Oxford ,English Lexicon-Greek  ؽ٘فش ،

ٗؼٌفٖ ؽفذٗضب   فٖ ُزٍ الةزشح الجببشح، فلن ٗمي اللْعفْط ٌُٔبك إٔ رٌبقغ أّ رؼبسع فٖ الوؼٌلن ٗمي 

 رغ٘ش هذلْلِوب٘ش أى ب  هي الوظ لؾ٘ي قذ الؾذٗش الخشافٖ أّ الخ٘بلٖ، ر ٔػلخػيل٘ب  ّد رذل بلو

 Tertullian ، ر٘شرْل٘بى Justin Martyrؽزٖ أى آثبف المٌ٘غخ األّائ  أهضبل ثْعزي هبسر٘ش  ،ػجش الؼظْس

قذ اػزجشّا األع ْسح رغغف٘ذا ألػوفبل الشف٘بؽ٘ي ثٌ٘وفب    Clement of Alexandria   ّبل٘وٌذ الغمٌذسٕ 

 اعزخذهْا اللْعْط للزؼج٘ش ػي الؾي٘يخ اغلِ٘خ الؼل٘ب.
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نكي ن ع ك  اع ك عاميكر  ب  مع يك  ينع ك روعيكم اع ك مؤيم كمن ا كايتر نننكتناايكاهيافك ا 
ك،ي ن كميمن ك تنج ك يثك ايا  .

مععالك-إلو عع يكاينععالكاإلياععمككاكرت اعع ك ، بعع ن ععك ععب ي كيي  ن تععياكاي  يععثك نك
نكتيعككايعام  كايتعمكام  كيإل   نك    كرنكنر نكمع ار كمجياك،يمكترنك–اإلي ك،مكخي  ك

 لكرونععيكمععنكرمعع ك ععمععنكايجما ينعع ككىرتعع كايت ععن كار يععر  ععيكأععمكاي ععم كار   ععن كيي
ك نك  عامكت  عنيا كك  ي  لكمنكخع لكتيينعلكار عب ي ك معاي رتا كىاي  يونننكتختيفكاييؤك

كا عتخاامكىي كي و يك،ي ن كاي يثكمنتماننكمي كميمك     ك  ياأننك ا م  ن ككاجانا ك
ايمعععع اسكار ععععت يايمكايتيينيععععمك،ععععمكايا عععع ك يافك  ،رعععع يك ، بعععع ننكاي عععع يمكميععععمكتيينععععلك
ايمصعععع ايكار   ععععن نك اي صعععع لكمععععنكخعععع لكايا عععع كايج ينعععع يكييععععىككار ععععت ت  كايريععععمك

ك.ايمتنيقك  ي ن كاي يث

 ي،نعع كنكيامنايت   عع،كنكاي نو غ يونعع كنكار:ككا، ب نن  ععب ي كييناينععالكاإلكمماا ت دالاا 
م  اايك م نا كايخي اك اي نثنايمي رم ك،مكاين يمكاَرخين نم  ا كان  ن ن سناي  رخنان

كار يايكنايمنت اايكايان ن كايمصين كاي انم .

ك:مقدم 
"ك ياك أعمك مم يع كايمي ينع نكينعثكRepublica، ب نك"ايجما ين ك تناكمي  ي ككككك

تجتملك،ن كرلكار،ر يكايتمكمي ا ك ، ب نك،مكمي  يات كاي     نكين عامكيؤنع ك ع مي ك
نك معععنكم أ ععع ك ععع افكمعععنكاي  ينععع كاي ي ععع ن ك  كاي أ تنععع ك  كاي ن  عععن ك  كارخ  نععع نك ا 
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تيععككنك(3) ت تاععمكجما ينعع ك ، بعع نك  ععياكر ععب ي كييك(2)ايترعع يكميععمكميعع يكايناايعع 
، بعع نك  ك أميعع اكايا عع كار عع بنيك،ععمك،رععيكاي صعع كايتععمك أمععلكاي عع يو نكايا ععتا نكرمعع

ك(4) صعع  كم معع نك يععكك  اععمكيععمكننتعع ا اكت ععمننكار ععب ي كرجعع فكمععنكاي رععيكار، بعع  م
أمنع ك يعككايجع فنك ي مع كنيجعلك يعككيمع كت ينع كريمع ك  عب ي ك،عمك أعنكايميعاوننك ميمك

كك، بع نكمعنكاي عنيك اي عنيافنك يع ايخع ب كيم  عفك ص  كم م كمنك  ينع نك  كيي اعمك
ايتعمكامت عاكايع ناك نكك–اي عنيافكك عب ي ك  عننكرت  ع ياي امكاي  يمكميعمكايعي بك عننكار

نك ر نم كملكتأرناك ناكاي ام فكمولك(5)منك  ين ك خيىك- ريأ ك ي، ا  ، ب نك اك 
ايمنت ععععاايكأنععععي ا يكميععععمكا يكاي ععععنيافك موعععع لكأعععع مني سك أن ععععن ا سك،ععععمكترعععع ننك

ك.(7)،مكايمجتملكاإلغين مك(6)ايان ن 

                                                           

(
2
) Mcpherran. M.L,”Plato's Republic a critical guide” ,Cambridge, university 

Press ,(2010) p 1. 

(
3
) Hooper, Anthony. “The Philosopher's Stories: The Role of Myth in Plato's 

Pedagogy.” The European Legacy: Toward New Paradigms 15 (2010): p849. 

(
4
) Annas.J: the myth of Er, Phronesis. vol 27.1982.p 119. 

 (
5
بج٘فشا  ،سثوفب اسرفجؾ ُفزا الغفذل ثفبلةِن الخفبؽ  لملوفخ  عفجت هْقف  أفالؽفْى هفي الشفؼش ّالشفؼشاف عفذدا  (

فيذ بزجذ األعفبؽ٘ش عفؼشا  ّاسرج فذ ففٖ ثفذاٗزِب ث عفؼبس ُفْه٘شّط ُّ٘غفْ٘دّط، لفزلك  ،أع ْسح 

ظي الجؼغ أى ُغْم أفالؽْى ػلٖ الشؼشاف ُْ ُغْهب  ػلفٖ األعف ْسح، ّ ى بفبى افالؽفْى قفذ أدسك ؽي٘يفخ 

، اهزذ ُفزا  األع ْسح ُّزا هب عٌْػؾَ دؽيب  الزٖ رذػْ لالًؾالل األخالقٖ ّ خادخزالف ث٘ي األعؼبس ّخبط

الخلؾ لمض٘ش هي الجبؽض٘ي ّالوةمشٗي ّؽزٖ للؼشة هٌِن فٌشٕ دبزْس هظ ةٖ رلْػ ٗظ  األعف ْسح ثيْلفَ 

 ُففٖ ؽمبٗففخ اّ قظففخ هوزضعففخ ثفف قْال ّاعففؼبس ربهؼففخ د ٗيجلِففب  د الخ٘ففبل ّالؼبؽةففخ  هظفف ةٖ رلففْػ، 

 .44، ص1991سح فٖ الةلغةخ الًْ٘بً٘خ ، داس ادسقن لل جبػخ ّالٌششّالزْصٗغ، اليبُشح،األع ْ

)
6
)

Herod,ii,53 

  مىحٌُم حبجٍلٍم " َن صىعب أوضبة اَلٍت للٍُوبوٍٍه "فٍمب )ٌُمٍشَس َ ٌٍضٍُدَس( اللزا

(
4

( ّد ًٌظ فٖ ُزا الظذد  ى ًزبش  ى ُ٘شّدّد قذ اقش  ى اٙلِخ الًْ٘بً٘خ هظشٗخ ادعن ّاألط  ؽ٘ش 

  -ٗيْل: 
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 -أفالطون واألسطورة:

م  ع ك ا عي ك،عمك أعنككب ي ك اييعانثكاين يعمكر ي ي ع  اين  ع ك عننكريمع ك  عتناكك
ايميععععاونننكيرك نكياياككاي ععععام فكياعععع لكاين  عععع كنختيععععفنك، يمصععععبيي نك،ععععمكاين    نعععع ك

مععنكك ، بعع نكن ععتخامكرعع  ككى ععيكنك يعع يكك(8)مععنكاصععلكيوعع  ك ايععاك(-)
يعععاكميععع  ي ك ععع يابك،عععمكميععع  ي ك ،اععع اكنك يينععع كتختيعععفكمعععنكيؤنععع كايميعععاوننكايريمتعععن

كنكXenophanesكنسر ععععععععععن  ،  ينصععععععععععفكتنعععععععععع ينمككsophist ، بعععععععععع نكاي  ، ععععععععععب يمك
 ،عمكميع  ي ككن(9) ريمع ك Heraclitus  أنيا ينبع سParmenides   يمن نعانسك
ينن يك  كمعنكمع يمكايموعلك،عمككا تخامك ، ب نكمصبيحككTimaeusتنم ن سك

نكيغعمكمعع كتمويع كأعع لكاي رعي كمععنك نمع ك،ععمكاي رعيكاي ي عع مكار، بعع  منك(10)م ا علكمععا ك
عع)مععكا    عع ن معع كنصععفكاي رععي ك نكك مصععبيحكك  يمكايموععل(ك،ععمك  ععسكايميعع  ي ك ن  

نك أ كم كنؤراك(11) م كن  حكا تخاامك ، ب نكييمصبييننك ص ي كت  اين كا نكتمنن 
، بعع نكياعع ننكايمصععبييننككنختيععفكمععنكياياككايرونععيكمععنكايميععاوننكنرمعع ك  نكياياكك

كريم كار ب ي ك،مكاينصيكاييانث.كىنتن ياكملكاي ري كاي  ين كمنكمن 

                                                                                                                                                    

(Herd, ii,50) 

 اَلٍت قذ جبءث إلى الٍُوبن مه مصش". "فً الُاقع إن كل أصمبء

(
8
) Jean-Pierre Vernant, Myth and Society in Ancient Greece (New York: Zone 

Books, 1988),pp 203-04 

(
9
) Plat.soph.242c8 

(
10

) Plat .tim 29d-59c-68d 

(
11

) Plat.tim30b-48d-53d-56a-57d-90e 
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نك عبيعمكناع جمك ، بع نكار عب ي ككن(12)ي يك مم لك ، ب نكايناناكمنكار ع بني
ير عع كأعع جمكاي ععنيافك ي معع كرعع نك يععكك عع  كايخيععبكنكي ععاكأعع جمك ، بعع نكايععا يكاي ععي مك

 عي ن ك،عمكايمجتمعلكمعنكخع لكمعا كصع  يكرك خ  نع كك نمع َكاي  كنين  كاي نيافك ويسك
نكر  يكم يي ك ك(14)- أ كم كاراكمين كمنكخ لكاين  ي ك:ك(13)ر ي ي  كمو ك ا 

 " " 
ك"ىذا م  عمم بواسط  ىوميروس   "

 تنج كار تم تكيمولكأ لكك  ساي ييكاي  كنييقك  يمان  ك   يي اك   حك ، ب نك
 ن كركتصيحكإل  م كمجتملكنك ايتمكت امك م   ك خ (15)ار ن يك م كتيمي كمنكمج نك

ك.(16) لكتن  ك نبي كاي ا ايكميمكاي  سكاي  ين ك ينمك
نك جععععاك نكياعععع ك ععععم يك، بعععع نكار ععععب ين  رت  عععع يك   ةععععي ك ممععععقكيي ععععب ي ك،ععععمك

ك(17)-:ىم تير ك رك أ

                                                           

12
قبئوفخ رؾفْٕ ػلفٖ عفجؼخ ّصوفبً٘ي اعزشفِبد ،اعفزخذم فِ٘فب أفالؽفْى بلوفخ Brandwood ( ػوي ثشاًّْد (

ّرلففك ػجففش اصٌزففٖ ػشففشح هؾففبّسح هففي هؾبّسارففَ ّٗيففغ أرلجِففب فففٖ هؾففبّسرٖ الغوِْسٗففخ  ،أعفف ْسح 

 ,Leeds: W. S. Maney and Sons,  A Word Index to PlatoL. Brandwood)ّاليفْاً٘ي 

1976). pp 11-12ّٗزبش ثشٗغفزْى ، Brisson  ا اعف ْسٗ ب ففٖ هؾفبّساد أفالؽفْى رغفؼخ ّعفز٘ي اعزشفِبد 

هٌِن أصٌفبى ّأسثؼفْى ألعفبؽ٘ش هؼشّففخ لفذٕ اغرشٗفم، ثٌ٘وفب ٗفشعؼ ثشٗغفزْى  ى ادعزشفِبداد الجبق٘فخ رٌزوفٖ 

" .Trans.G.Naddaf  "Plato the myth makerBrisson, Lألعفبؽ٘ش هفي اثزمفبس أفالؽفْى ًةغفَ 

.Chicago : University of Chicago press 1998.pp 

(
13

)

Plat. Res 334.a.9-330.b.6. 

(
14

)  Plat. Res 334.a.9-330.b.6. 

(
15

) Burnyeat ,M.F. “Cultureand Society in Plato’s Republic.” Tanner 

Lecturesin Human Values 20 . 1999". P 222. 

(
16

) Plato, Res. (602b-606d) 
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ا نك نكت  بلك  كت ع   كك monologueتي مكار ب ي كاايم ك،مك رلكم   ي   -1
 .   ك ايجال نناكمنك  ي  كاي 

منيعمك–ني مكار ب ي كاايم كايمتياثكارر عيك ع   كايع  كغ ي ع  كمع كنرع نك ع يابك -2
 ايار  ك،مكمي  يايك ، ب ن.ا كيمكايا امكاي خصن كاررويكيرم ك ك أ كمك- ، ب ن

تت عع  لكار ععب ي كم  عع م يكرك عع نلكي يصععا ك  ك  ناعع ك يععنسكيين ععلكاي  ععي ك -3
  اي كميمك  لكتيينلك  كا ت ت  كيا .

 تن اكار ب ي ك،مكرت   يك ، ب نكاايم  كييىكتن ينمكار امننك. -4
  كاويك   مكينثكتمولكاا،ن  كإل ج  ك مف.اايم كم كنر نكيي ب يك -5

 -: آراء الب حثين حول أسطورة إر
،عمكيؤنع ككJulia Annasك(19) ج ينع كين ع سكFerrari(18)كت  يككايرونعي نكموعلك،نعياي 

نمعع كايناايعع كر  ععني ك،ععمكيععاك اتاعع كميعع  ي ك ، بعع نك"ايجما ينعع "كرنمععلكنتيععاثكمععنك 
م كأمكيركترمي كييعانثك ع يابكمعنك نمع كك نك  ب ي كييكHitchcock ا تي كأنت ر كك

 نكار ععب ي كتموععلكي عع ي ككMoors.Kرن ععيكمعع  يسككىنك ي (20)ايناايعع ك  ي  عع  كيإل  عع ن

                                                                                                                                                    

(
17

) C.Collobert &Others.Plato and Myth.,The Use and Status of Platonic Myths 

.Mnemosyne Supplements.vol 337. Leiden: Brill, 2012.p16ff.. 

(
18

) Ferrari, G. R. F “Glaucon's Reward, Philosophy's Debt: The Myth of Er,” in 

Plato's Myths, ed. Catalin Partenie (Cambridge: Cambridge University Press, 

2009), p118.  

(
19

) Annas, J. Introduction to Plato’s Republic, Oxford: Oxford University Press, 

1981. p353 

(
20

) Hitchcock,David. “The Role of Myth and its Relation to Rational Argument 

in Plato's Dialogues.” Ph.D. diss., Claremont Graduate School, 1974.p188, 
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نك(21) نم ك خ  ن نك  نم كيم كتيميع كمعنكت نع يكيمعنكن  ي اع نااي نك، ينااي كمنك نم كاي
رأعععمكار،رععع يك يغعععمكمني،ععع كج ينععع كين ععع سك أأمنععع كممعععلك ، بععع نكايجما ينععع ك ايا عععتا ك

نكينععثكي يكيعانوا كمعنك  عب ي كييك،عمكمنععياك عي ن  كك ايعا ا،لك،نع كيرك  اع ك ععاميكي نع  ك
ك-ي  ي كايجما ين كررلك،ت  لكم ا :  ا كتختيفنك لك ت   اكم كج فك،مكم

ب ااورة عاااوا ي ق لتقاادم ساابب ً  "تعااد اسااطورة إر  اادم  مؤلماا ن إنياا  تنحاادر بناا 
 (22.)ليكون اإلنس ن ع دال"  ً فعودا

ك- ب ي ك   يا :كخيكي  سكاي  يو كتصفك  سكارآ ،مكمملككك
 (23)"إني  معقدة وتتسم ب لفوضى "

كتاعع كر ععب ي كييك،ععمكممععلكريععقكياعع ك يغععمكأعع اك، ععاكمعع ايكين عع سك غنععييكمععنكيؤن
نكنرع نكيرك  ا كيجييك كمنك    ك ، ب نكي لك أمن كاينااي ككا   ييك  ا كتناكج ف ك

معععلككHalliwellت عععقكأععع يين لكانك ك(24) عععاكرتععع ك،عععمك  عععيكريعععقأععع اكايجععع فكمعععنكايميععع  ي ك
اي  يوععع كاي ععع    ك م عععاكم   اععع ك  ،تيا ععع ك نك ، بععع نك عععاكرتععع كايرتععع  كاين  عععيكمعععنك

 يعىك  يع كم عيك ع  ايك مع ك  ك  عب ي كييك نعاكايرتع كايت علكارايجما ين نك اي  كنيع
ايجما ينع ك عاك نككاينملكررلنكينعثكنعيجحكىنكأ اكايرت  كم يمك  كاخنلكميأن يمك 

ق.منك ن مع كنيجعلكرت  ع كايرتع  كاين  عيكييعىكك370ق.مك كك380مع امك رت يك،نمع ك عننك
                                                           

(
21

) Moors, kent “Mythologia and the Limits of Opinion: Presented Myths in 

Plato’s Republic,” Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient 

Philosophy 4 (1989):pp241-242. 

(
22

) Annas,J: ibid .p 119 

(
23

) Annas,J :An introduction to Plato's republic.  Oxford. Clarendon 

press'1981.p 349. 

(
24

) idem “Plato's Myths of Judgment,” p132. 
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عععكييعععىنك  أععع كي   يعععاكج   ععع نك(25)ق.م360مععع مك  عععاكر تععع كك  نكايرتععع  كاين  عععيك ن  
 نكير عع كركنختيععفكمععنك ععن قكايميعع  ي كررععلنك ععلكبمععحك ، بعع نكييععىكت  ععنحكمعع كري  عع

نك ن مععع كا تععي ك نعععاكاي ععع يوننك(26)،عععمكايينععع  كارخععيىك، ععلكيععا يكايينععع  كاين ايعع كمعععنك
مرميعع كيميعع  ي ك نك  ععب ي كييكمتممعع ك ككEdelstein ااي ععتننككStewartييكا موعع لكا ععت ك
 صع كت تمعمكيمنععياثكك(Smith29(  عمنثككBloom(28)نك ن مع كامت يأع ك يع مك(27)ايجما ينع 
 نمع ك، عني ككىنك تؤرعاكميع  ع نكمع ار ك  امكتاافكيخامع ك  عن ك نكنرع نكاإلي  ي ك

كاينااي ك،مكياك اتا .
معنكارختنع يكاينع الك  عب ي كييك  اع كر  ع ك  نيع ك Dorter,k  نصعفكرن عثكا يتعيك

ععكاايمتع  كيي  ععينكمؤرععا ك معع ك ك   عع كرك  ععتبنلك نك  ععا كايينع  كمععنك  بعع ك ن عع فنكير  عع كاايم 
اياككاي ع تسكمعنكي يع كاإلكاختن يكايي  كايم  ق تنج ككمين  كنن ك ،قكم ايايك، ي ي 

كىي ك، عاكJosef Pieper نك م كج  نعفك ن عي(30) ني  كك رك نيمكم اكمنكخ لكين  ك     
 نكايمي رمع ك صع ككىايين  كيإل  ع نك ي كىب ي كيج   كمنك ؤالك ج ا كمنكمن ار 

                                                           

(
25

) Halliwell.S,” Plato:  Republic  10”.(Warminster: Aris and Phillips, 1988), 18., 

pp 194-5 

(
26

) Johnson, “Does Plato’s Myth of Er Contribute to the Argument of the 

Republic?” Philosophy and Rhetoric32 (1999): p4 

(
27

) Stewart, Myths of Plato, London.Macmillan.1905,pp24-25, L .Edelstein. 

”Function of Myth in Plato's philosophy "Journal of the History of Ideas x.  p463.  

(
28

) Bloom, A.The Republic of Plato (New York: Basic Books, 1968), P435. 

(
29

) Smith, Plato's Use of  Myth as aPedagogical Device Ottawa: National Library 

of Canada, 1985pp126-127. 

(
30

) Dorter,k “Free Will, Luck, and Happiness in the Myth of  Er,” Journal of 

Philosophical Research 28 (2003):P131 
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،نععي ك نكار ععب ي كركت ععامككReid.Jنك معع كجنيمععمكينععاك(31)يم نعع كيمعع كنيععاثك نععاكايينعع  
ايناايععععع كيإل  ععععع نك  عععععايكمععععع كتموعععععلكم عععععري كأ نععععع نكرنكايعععععي  كتعععععؤويك،عععععمكاي خصعععععن ك

 يأعععع نكي ن ععععمنك  يععععككي معععع ك ععععي كي  ب  معععع يكا نك  اهيافكاي عععع    كنك(32) اختن ياتاعععع 
كايا  كار  بنيك،مكرت   يك ، ب نك ص  كم م .يكتج ألكرونيكمنكاي  جونني
ك
 -والمغزى الحقيقي لألسطورة: رإاخ ي   

نك(33)يجلك غي كاي  يوننك خصن كييكر، ب نك    كا نك  اكت ينخمكيي خصعن  
 عععاكا عععتن يكأععع اكار عععمكمعععنكك نك ، بععع نكىنعععيككPlattكيرك نكايععع ناكمععع امكموعععلك ععع ب

،ععععمكمميعععع كمععععنكتعععع ين،ككMoses Choreneاي عععع ين مككى عععع ين كي اأعععع كم  عععع   ععععب ي ك
ايعع  ككAramيامكآا ععنك Ara ياآكىار ععب ي كتيرععمك صع ك عع  كجمنععلكنعامكن(34) نع نيم 
)م عععت ي(كيجم يععع ك ي  يعععيكغععع  ك ي ععع كيتيصعععلككSemiramisيامنسكنمي تععع كايي ععع ك ععع 

ملك  بكك،مكمع ك أع كيينع ك   ع فككRussell ات قكي لككمين نكير  ك تلك،مكاياج من
 ع بك نككىسنك أر اكنعيكيمن  ك نن مكاريمن منك ينسكا نكك,ηνῦ ᾿Αξκελίνπ نكار مك
ك:يجمي اقكايتيجم كار

                                                           

(
31

) Pieper,j.The Platonic Myths, trans. Dan Farrelly (South Bend: St. Augustine’s 

Press, 2011), ,p 30. 

(
32

) Reid, J “Justifying the Myth of  Er,” (Philadelphia: The American 

Philosophical Association, 2014),p 4. 

(
33

) Inwood, Michael. “Plato's Eschatological Myths.” In Plato's Myths, edited by 

Catalin Partenie,. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.p30. 

(
34

) A. Platt, Plato 614b, Classical Review 25 (1911).pp13-14 
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Ηπὸρ ηοῦ ᾿Απμενίος, ηὸ γένορ Παμθύλος
(35)" 

كنك"(36)إر األرميني من ب مفيموس )أو من أرميني ب مفيموس( ":كأم
كTammuzمععلك عع بك،ععمك نكييكننععاك خصععن كم ا نعع كيتمعع  ككSayce نت ععقك عع نسك

 ع كييعىكاينع يمكاي ع يمكيننع اكاييك ع ين نك، تعلك أ بعيك نعاأ كاي  كي،اكمب ن كايي  كار
كمجعع لكييتععن ننك رك(37)ين  اي صعع كياعع كجعع  يك عع مكيانعع كنيأنيعع كييينعع  ك،ععمككىخععيك مععي ك
،ا اكن ع ما  ك،عمكك-  ينك ت قكمنامكك–نكصحكا ت ت  كاي  يوننكاي    ننكييرنككم ا 

،اععععمكيغ عععع ك ، بعععع نكايصعععع ا  ك،ععععمكت ععععانمكتيععععككاي صعععع ك،ععععمك عععع تكمععععنكاإلو عععع يك اين ععععننك
   تو لكياثك  ب ي كمني فنك م كنؤراكتيككاي ي ن ك،مكامت  ا  ك ج اك رويكمعنك

نكي "كمعنكخبع ي كي،عاكيع كامعي  ك خ صع كي  ي ك،مك  سكاينملكر، ب نك"ايجما ين
،ععععمكي عععع ي ك ا ععععي ككتععععي بكك خصععععن ك بععععلكار ععععب ي كييك  ي صعععع كك(38)ر  ععععيكم  عععع  

يامك  ص كايي  كم ت يكاررويكآياك نكعككآنيامنسكيمار ب ين كايتمكي نيكمنكم قك 
كومكنن اكاي بلكييين  ك.كي  نا كنايككاي بلك تنج كي،  كي كاي نك ، ن م ك

نكمجاىكرن  ىك،مكمنياكيانو كمنك  ب ي ككا، ب نكييكيي  لك أر يككن أ ك
 خ صعع ك  نكم نععا كايخيعع اكك(39)  ير عع ك عاكنرعع نكمصععين ككيغين نعع َكييكاي ع م نيىكيععنسكا ععم ك

                                                           

(
35

) Plat.Res.614b 

(
36

) Russell,J.R “The Platonic Myth of Er, Armenian Ara and Iranian Arday 

Wiraz,” Revue des Études Arméniennes 18 (1984):p 480 

(
37

) Sayce ,l.Cambridge Ancient History .vol II.Cambridge: Cambridge University 

Press,.p184 

(
38

) Plat.Res.329b-395d-549c 

(
39

( رجؼب لشّاٗخ اعزشاثْى سؽ  أفالؽْى  لٔ هظش ثؼذ هْد هؼلوَ عيشاؽ ّهمش ثِب قشاثَ صالصخ ػشش ػفبم 

، ُّفْ بفبُي ُلْ٘ثفْل٘ظ ّّطف  الوٌفضل الفزٕ أقفبم ثفَ Sechnuphisٗزؼلن، ّببى هؼلوخ ٗذػٖ ع٘خٌْف٘ظ  

بففزلك D.L 3.6.101  بوففب ربففش ٗففذْٗعٌ٘ظ دٗشر٘ففْط رلففك الشؽلففخ ّ Strabo.Geog 10.3 فالؽففْى ا
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 ايينععع  كاياايمععع كييععع  سك،عععمكاينععع يمكاهخعععيك ايوععع ا ك اين ععع  كأعععمكم نعععا كمصعععين كت عععياك
ايمصعين نكا نكغنعيأمك  إلنمع نك اع ك مويعيكأع لكاين نعا كيرنع  ك    عن ك،عمك  عب ي كييك

ميععىكتععأويك ، بعع نك عع ي ريكايععان مكم ععاك ععام فكك  ا ععي ككنكممعع كنموععلكايععن  كم ععاك ، بعع ن
ك.(40)ايمصيننن"

   ع ك  مت ع يك نك ، بع نك عاككΗπὸρي  لك ناكاي  يوننكمي  يع كت  عنيكا عمكييك
،ععمك بي يتاعع ك ععاكريةععيكككMcGowanا ترععيكار ععب ي كمععنكاينععامك، ععيىك نكمعع رج انك

يت  عحك نك ، بع نك يااك نكن عامكي ع كك""كاين    نع كت    كا مكييكملكريمع ك" بعل"
نك ،مك  عسكاي عن قك(41)اين يمكاهخيك م ك ب يت  نكينثكتمولكايييي كييىكك  ب ين ك ب  ك

 نك ، بعع نك يااك نككى"اياعع اف"ك نععيكك"" ععننكا ععمكييك ريمعع ككRussell ي ععبكي ععلك
ك(42)نيم ك"يي ي ي ك"اي  كنمويا كايا افك ايتمكتمويا ك ص كييكي  .

نك ععععععععععععلكرعععععععععععع نكمععععععععععععنكاي  ععععععععععععيمكنرععععععععععععنك نكييكيععععععععععععكGonzalezا تععععععععععععي كجعععععععععععع   اينسك
 ا كايتييععععلكرمعععع كيععععاثكيونيأعععع كمععععنكنكجوتعععع كيععععمكتصععععيينععععثكك43نمعععع ناا"

ك.(44)ايجوث
                                                                                                                                                    

الفزٕ ٗؼفذ أقفذم الوظفبدس الزفٖ رؾفذصذ ػفي سؽلفخ افالؽفْى  Cic :Rep 1.10.16-Fin 5.29.87ع٘شفشّى  

ففٖ ثْل٘فْط ػلفٖ أقبهفَ افالؽفْى أالشّهبً٘فخ هضف  اّسعف٘ي ّلوظش، بوب أبذد ػفذد هفي الوظفبدس الًْ٘بً٘فخ ّ

 هظش.

(
41

هغذٕ ب٘الًٖ: الزبسٗخ ّاألع ْسح فٖ هؾبّساد أفالؽْى، الومزت الغبهؼٖ الؾذٗش، اغعمٌذسٗخ، (  

 .545، طــــ 544، طــــ 1م، ؽ2112

(
41

) McGowan, Daryl Anne “Myth and Mimesis in Plato’s Republic,” (Ph.D. diss., 

State University of New York at Buffalo, 1983), p182,  

(
42

) Russell.ibid.p479 
43
كلمة دايمون هي مصطلح يوناني يصعب ترجمته للعربية ،أختلف معناه وتطور عبر العصور،فبينما كاان هاوميرو   

قصرها علي اإللهاة الصايرأ أو اوروا، ،بينماا  دون يستخدم هذه الكلمة ليصف إلهة االوليمبو  كمرادفا لكلمة َ

يستخدمها أفالطون ليعبر عن كائناا  إلهياة منهاا اوخياار ومنهاا اووارار،وتيير معناهاا جيئيااب فاي كتاباا  اَباا  الكنيساة 
 .واصبح  تصف نوعاب من الوياطين اوورار الذين يخادعون البور
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 ا علك نعا كبعيقكي ن ع كيعا ثكأع لكار عب ي ك،عمكايكىي اكي  لك ، ب نكايتأرناكميع
اي ص ك    ك،ا ك  يابكايمنيمكاي  كركن يثكيركمنكايي  يقككى  يا ك خصن كمنكي ك

كنكيجع  كييااكا مكاي بلك،يمكنرتفك ع ي  لكك ركن  لكغنيكايي  يقنكرم ك نك ، ب نك ا
 عب ين كمع ايك  عمك خصعن كرك لك ريكا م ك ر نكا م كمياا،  كايين  كك اكم اكييىم ك

ييين  ك ناكم تا ك ركنت قكأ اكرم ك عيىكمعلكايمصع ا، ك يعاأ ك علكأعمكمي  يع ك ا عي ك
يفكتيقك نكنيمعلك عيتأصنلكاي ص نكرم ك ريك ، ب نك ةن تع ك،اع كميع ي ك ع  كا ع

ك-:كيان نك أ كم ك يالك،مكتنينفك ، ب نكي بي كييكينثك  ليمام ك  لكي  ي ك
"ὅο πνηε ἐλ πνιέκῳ ηειεπηήζαο" (45) 

 "الذي قضي نحبو ذات يوم  في الحرب".
نك ععلكصعع يك ، بعع نك بععلك  ععب يت ك،ععمكصعع ي كاي بععلكم انعع  ككيععمكنرععنكييك بعع  ككككككك

 ععاامكميناعع كتيععككاييييعع كايتععمكيععمكن ععتبلكاإلكن(46)ايمانعع كايعع  ك عع مك يييعع كيينعع يمكاهخععي
ان عععن سنك  ي،نععع سنكون ععععن سكاي  يعععلكمعععنكار بعععع لكاينةمععع فك موععع لكأي ععععلنك  ككى ععع ك

ك. جيج م 
ا ععتميك يععككايتصعع نيكار، بعع  مكييييعع كغنععيكم انعع نك،نصعع يك ، بعع نك ج عع اكككككك

ن معع كج ععاك بيعع ك كنكἤδε  ي نععلككδηεθζαξκέλσλ ععاكتيييععيك ككηῶλ λεθξῶλاهخععيننكك
كδεθαηαίσλكيغمك    ك،مكاين مكاين  يكك ὑγηὴοك" ينم"كةلكرم كأ  اك يالك، بك

                                                                                                                                                    

(
44

) Gonzalez, “Combating Oblivion: The Myth of Er as Both Philosophy’s 

Challenge and Inspiration,” in Plato and Myth, ed. Collobert, Destrée, and 

Gonzalez (Leiden: Brill, 2012), p271 

(
45

) Plat.Res.614b. 

(
46

) Schils, Griet. “Plato’s Myth of Er: The Light and the Spindle.” Antiquité 

Classique 62 (1993) : 101-114. 
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مع اكييينع  كمعيتننكك  ع كنك ا تخامك ، ب نك  ي  كايتأرناكايي ةمك،ع ري(47) ناكايم يك
(ἀλεβίσ, ἀλαβηνὺο)ك-:ك(48) كرم ك  ل  رأ  كنؤراكي ن  كيا ثكايمنج  كك

"ἐπὶ ηῇ ππξᾷ θείκελνο ἀλεβίσ, ἀλαβηνὺο δ’ ἔιεγελἃ ἐθεῖ ἴδνη". 
ن ع د لمحي ة م  ا ىده أ ند محرقتو ع د لمحي ةن ليروي بعدع ا  "وعندم  ك ن ممدً 

 ىن ك )في الع لم اآلخر(".
م عع ك اعع ك أعع كمعع كركنت ععقكمععلكاَك اكمعع كي بعع نك صععت ك  صعع ا ك  اعع ك ععت     ك  اععمك ،

 ا ع كرأيعاكمنعياثكار عامنننككيعيصك ، بع نك نكن  عجا ، عاكيع يكككناي صصكايخن ين 
ك(49)-:ك كاي و قك ا ك تصان ا   راكميىك أمن

"Καὶ νὕησο, ὦ Γιαύθσλ, κῦζνο ἐζώζε θαὶ νὐθ ἀπώιεην, [c.] θαὶ 
ἡκᾶο ἂλ ζώζεηελ, ἂλ πεηζώκεζα αὐηῷ," 

 ستنقذن  )من الفن ء( إن وولم تفن الق    بقيت "وبيذه الطريق ن ي  جالوكونن
 طعن ى "أ

ي  عععن كك مكأععع لكاي صععع كإلنجععع اكاا،عععلك خ  ن ععع ؤرعععاكميعععىك نك ، بععع نكيعععمكن يععع  اععع اك
تنيعمككى صع كتاعافكيت عجنلكاي ع   كميعك  ع نكرم كمي   كمنك  علنك يعمكترعنك ناينااي

                                                           

(
47

) ἀλαηξεζέλησλ δεθαηαίσλ ηῶλ λεθξῶλ ἤδε δηεθζαξκέλσλ, ὑγηὴο κὲλ 

ἀλῃξέζε, θνκηζζεὶο δ’ νἴθαδε κέιισλ ζάπηεζζαη δσδεθαηαῖνο.( Plat.Resp.614b) 

(
48

) Plat.Res.614b 

(
49

) Plat.Res.621b-621c. 
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 عععاناكري اوععع كنك عععلك عععاما ك ، بععع نك  صعععيايك(50)اي ي عع  كرمععع كا،تعععياك نعععاكاي ععع يونن
ك ج كاإلنم نك ا ك اي و قك،مكي  يتا .كى ا نن ك ايكأافك مو ك

 -ىم مح ورى :أعرض ألسطورة إر و 
 أمنتاع ك ا ك ، ب نك،مك ياك صت ك  يتنينفك  بي ك   ع  ك  ةن تع كنوعمك رعاكميعىك

 نكننعع اككب يعع كم عع يك بععلكاي صع كينععثككييعع  كتي عع لكمعيكاري ع ي كيي  ععيكمععنكخعع لكار
αὐηὸλ ἄγγεινλ ἀλζξώπνηο γελέζζαηكي عياأ كينصع حكي ع ر كيي  عي

نك، نعاك نك(51)
 εἰο ηόπνλ ηηλὰيعىكمرع نككيياعمكيخعيننكايعي  كايج عاك أ عيك ي، ع ك ي ا كارَكغع اييك

δαηκόληνλ
يمعععلكأععع لكايي ععع ي ك،اععع ك، بععع نك عععبك ععع  كاختنععع يكييكينكيعععمكن  عععحك (52)

 ريك     نك   لك ياكار ب ي كي  ي  كت  نما كييىكو وع كييمكاختن يكييامكركنيت  ك
 -:مي  يكيين  كأمك

 مايد ال عود والمح كم . •
 الحضور اإلليي الكوني وم  يتضمنو من إا رات فمسفي  وأسطوري  وديني . •
   الجديدة واختي ر الروح الح رس.يت اختي ر األرواح لحيو التن سخ  •

كا مععع كر  عععيكاري ا ك،عععمكأععع ياي نعععنمكنييعععىكايجيعععنمك،نينععع  ك رك ععع أاككيعععمكناععع بكييككك
نكرم كيعمكن  عحكي ع ك ، بع نك(53)ايمر نكتي ىكم كر  يكمين ك  أا كمنك ننمك  كجينم

                                                           

(
50

) Larivée, “Choice of Life and Self-Transformation in the Myth of Er,” in Plato 

and Myth, ed. Collobert, Destrée, and Gonzalez (Leiden: Brill, 2012), p252. 

(
51

) Plat.Res.614c. 

(
52

) Plat.Res.614b. 

(53) ἐπεηδὴ αὐηαῖο δηθαζζείε, θαηὰ δὲ ηὼ ἑηέξσ ἐθ κὲλ ηνῦ ἀληέλαη ἐθ ηῆο γῆο 

κεζηὰο αὐρκνῦ ηε θαὶ θόλεσο, ἐθ δὲ ηνῦ ἑηέξνπ θαηαβαίλεηλ ἑηέξαο ἐθ ηνῦ [e.] 

νὐξαλνῦ θαζαξάο.Plat.Res.614e. 
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إال أن األرواح التي ك نت برفق  إر لم تاتك الظمم  بعاد ص ي كمنكايي   ك ا ي نك
مع ا كايمعن اك أع اككنكيرعنكييككرع نك ع أاا كم  قضت فترة عق بيا  ميعىكممينع كايت   ع،ك ا 

ك   ي كري  . م ك
 -أوال مايد ال عود والمح كم  والثواب والعق ب وم  دره الفكري :

ك(54) نععاكايم امعع كايتععمكت ععااكميععمكي يعع كغنععيكت ينانعع كنصععفك ، بعع نك اانعع كاييييعع ك
ن ععا كايم ععااكار،تتعع يمكييييعع كاري ا نك، نععاك نكتصععلكك(55)مج  نعع  كيت ععامكيي عع يثكيععاو ك

ييعىكمرع نك μεηὰ πολλῶν ي، ع كاري ا كارخعيىكηὴν τςσὴν ποπεύεζθαιايعي  ك
   يامع كنككγῆρ  δύ  ع ك،تيتع نك،عمكارياك εἰρ ηόπον ηινὰ δαιμόνιον كيياعمكمع 

كن δικαζηὰρاي تيتعععننك  عع  كμεηαξὺنك نجيععسك ععننكοὐπανοῦك،تيتعع نك،ععمكاي ععم ف
 ععننكاي ععم فك ارياك أعع كمعع ككاي  عع  كركنجي عع نكميععىكاريانكيرعع امكن ععوي نكينعع اَك

 -:(56)  ي ك ، ب نك   ي 
"δηθαζηὰο δὲ κεηαμὺ ηνύησλ θαζῆζζαη" 

 قض ة يجمسون بينيم  )الفتحت ن المتق بمت ن في األرض والسم ء(.
؟ك أ  ك ت ريك صفك ، ب نكييمر نكاي  كا ك،الكنن لك نكنر نكأؤرفكاي    ك  يك

كδαιμόνιον      ريم ك  كمر نكييامكم نك ص  كيينثك  لكم  كك أ يكيين كاري ا كن

                                                           

(
54

) Plat.Res.614c. 

(
55

) "ἔθε δέ,ἐπεηδὴ νὗ ἐθβῆλαη, ηὴλ ςπρὴλ πνξεύεζζαη [c.]κεηὰ πνιιῶλ, θαὶ 

ἀθηθλεῖζζαη ζθᾶο εἰο ηόπνλ ηηλὰ δαηκόληνλ, ἐλ ᾧ ηῆο ηε γῆο δύ’ εἶλαη ράζκαηα 

ἐρνκέλσ ἀιιήινηλ θαὶ ηνῦ νὐξαλνῦ αὖ ἐλ ηῷ ἄλσ ἄιια θαηαληηθξύ. δηθαζηὰο δὲ 

κεηαμὺ ηνύησλ θαζῆζζαη, νὕο, ἐπεηδὴ δηαδηθάζεηαλ, ηνὺο κὲλ δηθαίνπο θειεύεηλ 

πνξεύεζζαη ηὴλ εἰο δεμηάλ ηε θαὶ ἄλσ δηὰ ηνῦ νὐξαλνῦ,"Plat.Res.614c. 

(
56

) Plat.Res.614c. 
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كايمر نك-ملكايتي ةكك-كنم  م"كايتمك تيجما ك"ييام"ا"ا أمكص  كاي    ك  ب مكأ ا
كايا كمن ك   ات كر   ا كاي     ك ن ك نت ا كأ   كمنككنم   يا من كأ   ك اييانث اين اينن

ك ،ن ي .كىركنمرنكخااما كتي رمكاإل   نكمييان كي خ صك
معنكخنعيلكنαὐηαῖρ δικαζθείη ك كرع م  كينثكن فك م ماع كاإل  ع نكيني  ع كي ع   ك

ك(57)-  يلنك، ين اي نكن أ  نكييىكاي م فنك  كرم ك  لك ، ب ن:
ηνὺο κὲλ δηθαίνπο θειεύεηλ πνξεύεζζαη ηὴλ εἰο δεμηάλ ηε θαὶ ἄλσ δηὰ 

ηνῦ νὐξαλνῦ, ζεκεῖα πεξηάςαληαο ηῶλ δεδηθαζκέλσλ ἐλ ηῷ πξόζζελ, 
"ويأمرون الع دلون من ن حي  ب لذى ب يمين  نحو السم ءن ح ممين عالم ت 

 حكميم أم ميم"
نك(58)صعععني  ،عععمك  عععب ي كييكمعععنك،رعععي كمصعععين كك  ععع تن عععيك،رعععي كايي ععع  ك  جععع اك كك ك

ك.(59) رت  كايم تىك  ص صكايت ا ني جيتا كمت نكارأيامك
نك يعع كاي ععم فكننيمععلكايةعع يم نكي عع يايك ك ن معع كن عع قكارخنعع يك ممعع يامكصعع ما ككك

ك-:(60) مم يامكم صي كميىكةا يأمكيني    اكمينا ك،مكايجينمك

                                                           

(
57

) Plat.Res.614c. 

(
58

) Davis, W ”Plato on Egyptian art”. The journal of Egyptian Archaeology. Vol 

65 .1979. p121. 

59
 هفي األعفشح الؼبعفشح طفْسح للوؾببوفخ ؽ٘فش ريفْل: Merikare ( رؼشع لٌفب رؼفبل٘ن الولفك ه٘فشٕ بفبسٕ (

 ىلُن  فً رلك  الٍكُ. ... الشجكل ٌبقك"القضبة الزٌه ٌحبكمُن المحزَن  الزي ٌعبوً، أوج حعلم أوٍم ال ٌخضبٌ
 كضبدة األبذٌت". لٍت( بال خطٍئت، َصٍبقً مثل اإللً ثببخبا اسي أعمبلً، لكىً ٌأحً إلٍٍم )االا بعذ المُث َإلى جُ

ًففَ ػٌففذهب ٗؼجففش رلففك  الففذً٘ب ّٗؾففببن ػلِ٘ففب .،ّ ى الوزففْفٔ ٗؾوفف  ثؼففذ الوففْد أػوبلففَ فففٖ -الففٌض ٗدبففذ ػلففٖ:

 هشح ااخشٓ. با ٗثشش ي ٗؼْد ّل الوؾببوخ الؼغ٘شح ع٘ظجؼ  لِب  

Erman, Adolf (1966)"The Ancient Egyptians: A Sourcebook of their 

Writings .New York: Harper and Row,. Pp77-78 

(
60

) Plat.Resp.614d. 
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ηνὺο δὲ ἀδίθνπο ηὴλ εἰο ἀξηζηεξάλ ηε θαὶ θάησ, ἔρνληαο θαὶ ηνύηνπο 
ἐλ ηῷ ὄπηζζελ ζεκεῖα πάλησλ ὧλ. 

ب ألسفل ولدييم  إا رات )يذىب( الظ لمون إلى اليس ر  ى"ومن ن حي  اخر 
ك"(61))حكميم( فوق ظيورىم

  نك  ك  عع كن تي،عع كاإل  عع نكر ععاك  نكنن  عع كمينعع كم ععيكمععيايكك–يي–ي ععاكميععمك
ὑπὲξ ἑθάζηνπ δεθάθηο
كδίθαηνηك اين اي نεὐεξγεηεθόηεο كايمي   ننك ر يكك(62)

ὅζηνηنت    نك،مكايج افك
نكأ لكايج ينع كمعنكار عب ي ك(64)مو يا  يرلكي   كم ي كك(63)

 عععامكأععع لكاي صععع كرعععام  كيرعععمكنرععع نكأعععمكمععع كجنيعععيكاي ععع يو نكننت عععا نك نك ، بععع نك
  عع نك  ععايكمعع كتيترعع كمععالكاإلكىاي ا ععلك نكأعع لكاي صعع كركتيترعع كميععنك ك  عع نكمعع ار كاإل
يك ععلكتعع أ كمععالكاإليعع نك معع كن يععةكأ عع ك نكايجمنععلكنت  ععلكمصععنيلكا نك  كتعع مكىميعع

مععي(كمععنكاي  عع  نكرمعع ك   ايأعع ك مجععياكريمعع ك)  نععاكمعع كتيمععلكمعع كنو ععيكاري ا كييجيععنمك
 كاي ععيك،اعع كم ععيك موعع لك معع كنت ععقكمععلكم اعع مك اك عع يابكايجعع افك عع افكينمععلكايخنععيكيععا

نكاينعااكركاك،نو غ ينع  كوعي ك ايع  كي  كايع ناك،نع كاينالكاإليامك ينسكايييم نك أ كايي مك
ك.(65)ننن"كأ كمااكم اسكم اكاي نو غ يككم ي "

                                                           

61
 ؽزفٖ  31فٖ عْسح األًؼبم اٙٗفخ  -اليشآى المشٗن-األفالؽًْ٘خ ثوب عبف فٖ بزبة هللا الؾم٘ن( رزبشًب الؼجبسح (

ظِفْسُن أد عفبف هفب  ٔهب فشؽٌب فِ٘ب ُّفن ٗؾولفْى أّصاسُفن ػلف ٔالغبػخ ثغزخ قبلْا ٗب ؽغشرٌب ػل  را عبفرِن

 ٗضسّى 

(
62

) Plat.Res.615b. 

(
63

) θαὶ αὖ εἴ ηηλαο εὐεξγεζίαο εὐεξγεηεθόηεο θαὶ δίθαηνη θαὶ ὅζηνη γεγνλόηεο εἶελ. 

Plat.Res.615b. 

64
( ٗزةففم أفالؽففْى فففٖ عففضاف الؼففبدل٘ي هففغ الزشففشٗغ اغلِففٖ بوففب عففبف فففٖ اليففشأى المففشٗن فففٖ طففْسح األًؼففبم (

  د هضلِب ُّن د ٗظلوْى . ٓأهضبلِب ّهي عبف ثبلغ٘ئخ فال ٗغض هي عبف ثبلؾغٌخ فلَ ػشش 161ادٗخ

(
65

) Hitchcock, ibid.p 197 
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نصععفكييكاري ا كايتععمكتتجمععلك،ععمكأعع اكايمرعع نكاإلياععمكايعع ننككصععنا اكمععنكارياك
ك-(66)   ي :

"ἀληέλαη ἐθ ηῆο γῆο κεζηὰο αὐρκνῦ ηε θαὶθόλεσο,". 
 ".")بعض األرواح( ي عد من األرض ممتم   بكل من  الق ذورات والتراب

ك-:(67)   ي  نصفكاي ننكأ ب اكمنكاي م فك
"καηαβαίνειν ἑηέπαρ ἐκηοῦ [e.] οὐπανοῦ καθαπάρ." 

 "وبعضي  ييبط من السم ء المعين"
ننك صععفك نكن عع ينك عكPaul Friedländer يع  لك نعاكاي عع يوننكموعلك،ينار ععايك

مععنكك  ععننكي يعع كايععي  كايبعع أي كايمتيععييكك كايا  بعع كين عع ين ي يعع كايععي  ك عع افكايصعع ما ك
 κεζηὰο αὐρκνῦ ηε  يج ععم ي يعع كايععي  كايميت بعع ككκαθαπάρايج ععاكاري ععمك

θαὶθόλεσο
تيعععككايج ينععع ك ععع ي كينكاي ععع اي كايتعععمككىميعععكVorwerkنك ميعععقك،ععع ي نيكك(68)

ت جعععاكميعععمكايعععي  كميت بععع ك ععع رياكايتعععمكخيجعععيكم اععع نك مععع كايبععع أي ك،يا  باععع كمعععنك
ايمنت ععععععاككى،ععععععمكج أيأعععععع كميععععععتنتمععععععاكنك  نت ععععععاك نكتيععععععككاهيافك ايت  ععععععنيايك(69)اي ععععععم ف
 نع كاي  يعلك عأنكايج عاك عجنكاي  رخنعا كايممتع  ك  ر عب ي كايتنت ك-ار ي،عم- اي نو غ يك

،رلكاري ا كايتمكتجمنيك،مكأ اكايمر نك ع افكميناع كك  ك يأ ننك أمكت  نيايكي  يي

                                                           

(
66

) Plat.614d 

(
67

) Plat.Resp.614e 

(
68

) Paul Friedländer, Plato: An Introduction, trans. H. Meyerhoff, vol. 1 (New 

York: Bollingen, 1958); Perceval Frutiger, Les Mythes de Platon(Paris: Alcan, 

1930).p136 

(
69

) Vorwerk, Matthias, “Mythos und Kosmos. Zur Topographie des Jenseits im Er-

Mythos des Platonischen Staates (614b2-616b1),” Philologus 146 (2002),p 57 
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يا كيرك  اع كيعمكتصعلكانسك  كمة أيكاي ننمككمنكي،  كارَكم م يكم   كاين ا ك،مكأ 
اي ا ينعع نكينععثكيععمكت نععلكمعع كن ععت ج كايمصععنيكارخنععينك معع كتني ععيكيعع كمععنكيو نتاعع ك

نك ي  ك تنجععع ك،نياععع كميعععىكارياك  نعععاكي ععع  كيو ععع يكيينعععالكاإلياعععمنك، عععاكم  عععيكايععع
،مككىخيك  ك،مكين  ككىخيك  كر نكاإليامنكينر نكيا ك،يص ك  يكج افأ كم ايكي  سكايم

مك ايييمع نكا نكتنع ياك عننكةي فكمختي  نك أمكايي ي كايتمكتموعلك مع كاينعالكاإلياع
إلاياككخبعأككىخعيك  كمك،يصع كايص تننك، عاكمعالكمعنكيرعمك،عنامنك ييماعمكمعنك مبعمكياع

اععع ك ، بععع نكمعععالكاإليععع ك  اععع لكايبين ععع كنرععع نكايت   ععع،كأععع كبين ععع كنو عععيك كناختنععع يأم
ك.(70)نالكاي   م ينسكمجيا كام ىكي ييمت نك

نيرععنك عع  سكمننعع يكايم عع  ا ك،ععمكنمنعع ك ، بعع نك ععننك  عع اتكايعع    ك ار،نعع لكايخنععي ك
جيمكاي  كنت ع  ك،عمكم تعلكاينالكاإليامك، ي نلكاي  كنيملكايت   كاإليان كموي كمولكاي

يانع   سكب غنع ك تيككار،نع لكن ع مفكج افأع نك،اع اكنن ملك   سكايمرن لك،كنايرونينن
مكجع افكايجينمكنن  يفكم مكم  الك،مك خ لكارر يكم  ك   لكايم نك ك   م نيمكاي  ك تلك

 كمنكايت  نيايكايتمكيان ن سك  م كيفك   كرو يكم   كار نك ي اك(71)و مآم كا تي، كمنك
 نكاريعععفك ععع  كايتعععمكنتيعععاثكم اععع ككAdamامكآو ععع يكي ن عععمنكينعععثكنعععي كي ياأععع ك ععع ك

ن نك أ كم كن تخام كو غ يك ي،ن ك اي نم    كتن اكي منك   قكييمص ايكار ، ب نك،مك
                                                           

(
41

ففٖ فيفشٍ عفجت عفيبئَ،  أٓػفْى ػوفب قغفوَ هللا لِفن، فوفٌِن هفي ساس ر٘فشالٌبط فٖ ُزٍ الؾ٘بح هي بض٘ش  (

ًغبى ػٌفذ ثِزا ٗج   ؽغخ اغ الخ٘ش، ّالزٌبعخفٖ رغجشٍ ّقغٍْ قلجَ ّالجؼذ ػي  بعججٓ فٖ صشّرَ ّهٌِن هي سأ

الفزٕ وفب ػبعفزِب ّثِفزا رج ف  ؽغفخ الةفبًٖ ففٖ ؽغفبثَ األخ٘فش ّػ ػفبدح هفب رخزفبس ؽ٘فبح هخزلةفخ ػسثفَ، فمف  س

 فٖ هؾبّسرَ عْسع٘بط. ّٓطةَ افالؽْى فٖ أع ْسح أخش

(
71

) ὁ δὲ ᾿Αξδηαῖνο νὗηνο ηῆο Πακθπιίαο ἔλ ηηλη πόιεη ηύξαλλνο ἐγεγόλεη, ἤδε 

ρηιηνζηὸλ ἔηνο εἰο ἐθεῖλνλ ηὸλ ρξόλνλ, γέξνληά ηε παηέξα ἀπνθηείλαο [d.] θαὶ 

πξεζβύηεξνλ ἀδειθόλ, θαὶ ἄιια δὴ πνιιά ηε θαὶ ἀλόζηα εἰξγαζκέλνο, ὡο ἐιέγεην 

.Plat.Res.615d 
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نك(72)،مك نم كأ لكايمص ايك،نم كنتنيقك منت اايكا، ب نكمنكمع ك نعاكايينع  ككييت رن
، بععع نك  كمعععنكمنت عععاايكي  عععمكايمعععؤويكار ي،عععمك اي نوععع غ يككر ،نععع  ككأععع اك ععع    ككى رك عععيك

يك،ععمكصعع ي كاييععاثكايعع  كتععمكيت ععانمك صعع ككىنن ععمكيععيصك ، بعع نكميععايان نعع نك،عع ك
ركيع ياك رعيلك،عمكمصع ايك خعيكك ، ب نك عاك  علكيعاو ك نكينك،ن  ك كي عاكا ترعيغنعيلنككىتعمك ا 

،ناعع كرونععيكمععنكايم عع أاكايتععمكتخععتيبكك ، بعع نك  ععب ي كييكيعع يككمععنكايب ننععمك نك جععا
مععنككDoring،ناعع كايمنت ععاايكايان نعع كايمصععين ك  إلغين نعع نكيعع يكك منععلكيمعع ك عع لكا ي ععسك

ك.(73) ج اكمص ايكمتناا كيا لكار ب ي 
ايم اعع مكايت ينعا ك،ععمككمعنكيياخعت فك،ععمكتصع يكأعع انسك،عمك  ععب ي ك أ ع ك  يععةك

غين مكاي  كنص يكأ انسكم يمكتت اجعاك،نع كايعي  كرصع ي كيإل  ع نك  عي كايم ي ثكاإل
ك-:(74)أ مني سك   ي ي خ يكايم فك،مكب ننتا كير ا كا نكياياكك أ كم كم يكم  ك

 "عجب ًن ايء م  يبقي في منزل ى ديسن روح و ورة دون إدراك "  
ك-:ى ي كييك جاك نك ، ب نك اك راكمي،مكأ اكايج فكمنكا ب

 الحضور اإلليي يتمثل في القض ة . -
 ὅζιοι .(75)عق ب الجرم مم ثل لجزاء المحسنن ف لكل متس وون  -

                                                           

(
72

) AdamJ.The Republic of Plato. . 2nd ed. Vols. 1-2. Cambridge University 

Press, 1969.p437 

(
73

) Döring, “Die eschatologischen Mythen Platos,” Archiv für Geschichte der 

Philosophie 6 (1893):pp 478-488. 

(
74

) Hom. Od 10.521.   
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 لم يتحدث أحد ممن أنيوا عقوبتيم في ى ديس عن ظمم في مح كمتيم. -
األرواح تااذىب لمعااذاب دون إجباا ر بكمماا  ماان القضاا ة وفااي ىااذا تأكيااد لعاادل  -
 اإللو.

  ك اي  عع  كاإليانععننكك ععاكتعع يمك نك ، بعع نك معع ك امعع كمععنكايي ععكى يععينكاي ععياف كار
اا،علككى كايتمك اميكمنكايو ا ك اين ع  كأعنكاي ريك نكيركينر نكايميفكم ار ككن جاكاا،ن  ك

ميعع يكجما ينعع ك ، بعع نكك-نك ين ععيك، ععني كايناايعع كييتم ععكك عع ي نمك اي  عع يلكجمننعع َك
ن عع ك نك يعع كرعع نكارمععيكامعع  كيي  عع يلكييك اجت عع  كاي ععي يك ايي ايععلكجمننعع  كك يععاأ ن-ررععل
لك يكاينععاميع يكيو عكىايمع   ننكيركينكايصع ي كتيترع كميع،عمكي ع  كايمي ع ننك ككت   تع  ك

اياككر معععلكمعععنكاري ا ك  ععع كركةيعععمك،عععمكايم عععاانكياإلياعععمنكايععع  كنعععتمك،عععمكت ععع غمكمعععلك
نكاري ا كتت  ععلكمععنكأعع لكاري ا نكرك ، بعع نكيععمكن ععامكت  صععنلكي عع  ك   كك  نت ععاك ن

ك كم     . لكا نكتيملكج افك ،ن يا كايتمكا  يكا نكجا
ك

  -:الحضور اإلليي الكوني
ηῇ ὀγδόῃ πνξεύεζζαη،ععمكاينعع مكايوعع منكتت ععامكاري ا ك

ك– توعع ايكاييان عع كك(76)
يتصععلك،ععمكاينعع مكاييعع ا كم ععيكييععىكم ععااكآخععيكرعع  مكنصعع  كك–مرعع نكايت عع يامكاإلياععمك

ك-:(77) ، ب نك  ي  ك

                                                                                                                                                    

45
( الوغبّاح ث٘ي الؼيْثخ ّعضف فؼ  الخ٘ش ٗذػًْب لليفْل ثفبى أفالؽفْى بفبى ٗدبفذ ػلفٖ هةِفْم الؼفذل اغلِفٖ (

 أبضش هي الشؽوخ.

(
76

) Plat.Res .616c. 

(
77

) Plat.Res .616b. 
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"δηὰ παληὸο ηνῦ νὐξαλνῦ θαὶ γῆο ηεηακέλνλ θῶο εὐζύ, νἷνλθίνλα". 
 السم ء واألرض مثل العمود"."ضوء مستقيم عبر كل ايء في 

أع كميع يككηὸ θῶοنكينكأع اكاي عن فك(78)ييم عااكايرع  مك ن عتميك صعفك ، بع ن
نكἈνάγκηنك نعتيرمك ع كاي عي ي كζύλδεζκνλ ηνῦ νὐξαλνῦاير ننكم كني بكاي عم فك
تععععتيرمك،ععععمكا يانككرتج ععععناكي خصععععن ك  ععععب ين كييانعععع ايي عععع ككايي عععع ك ين ععععيكايم اعععع من

ي   لنك ناأ ك،مكاي يككاك بل،مكرلك،يككر ر نك اي مسكتك ميناير ار ك اي مسك اي
ر ععنتا نك ن معع كايميع يكار لكير رعع ك يععلك ايوع  مكاي أععي ك ايو يععثككاي معيكن نععيكا نر  ع َك
ك.(79) ايخ مسكر ر كايم تي كاايمين،ك اييا لكمب يك

ت  اك،مكايي ي كاإليانع نك،تع  ككΣεηξῆλα،مكرلكمي يكت فك،ت  كيا كص يك  ييك
ك.(80)،مكرلكاايي كمنكايا اييكايوم  ن كن  ا نكمن ك،مك وم ك ايا 

منكأ اكايمر نكت عتبنلكاري ا ك نكتعيىكايرع نك أرميع نكن عنيك،عمكت ع غمكمعلكين ع تك
يتعمكتم عكك  مع مكارمع يكاإليانع كاكن يصعاي خكى فنكرم ك  تبنلك نكتيكايم  ن مك ايو 

، بعع نكييرعع نكنيتعع  كيايا عع كم ت ن عع ك منك اييععانثكمععنكتصعع يكاي ةعع كى تيعع ،ةكميعع
 نك ععاكصعع يكي عع كميعع يكايرعع نك،عععمكتخععي كمععنك بعع قكأعع اكاي يععثنك   يععةك نك ، بعع

                                                           

(
78

) εἶλαη γὰξ ηνῦην ηὸ θῶο ζύλδεζκνλ ηνῦ νὐξαλνῦ, νἷνλ ηὰ ὑπνδώκαηα ηῶλ 

ηξηήξσλ, νὕησ πᾶζαλ ζπλέρνλ ηὴλ πεξηθνξάλ—ἐθ δὲ ηῶλ ἄθξσλ ηεηακέλνλ 

᾿Αλάγθεο ἄηξαθηνλ, δη’ νὗ πάζαο ἐπηζηξέθεζζαη ηὰο πεξηθνξάο· νὗ ηὴλ κὲλ 

ἠιαθάηελ ηε θαὶ ηὸ ἄγθηζηξνλ εἶλαη ἐμ ἀδάκαληνο,Plat.Res.617a-b. 

(
79

) Plat.Res.617a-b. 

(
80

) ἐπὶ δὲ ηῶλ θύθισλ αὐηνῦ ἄλσζελ ἐθ’ ἑθάζηνπ βεβεθέλαη Σεηξῆλα 

ζπκπεξηθεξνκέλελ, θσλὴλ κίαλ ἱεῖζαλ, ἕλα ηόλνλ· ἐθ παζῶλ δὲ ὀθηὼ νὐζῶλ κίαλ 

ἁξκνλίαλ ζπκθσλεῖλ.Plat.Res.616b 
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م عع ا رينسكا ك ك عع   ن كموععلك  يمن نععانسك كمخ ي  ععك(81)ممعع اكمععنكاي ععن فك  كاي عع يكك صعع يك
ايعع ننكتصعع ياك نكارونععيكنععي بكاير ارعع نك أعع كايتصعع يكايعع  كي، عع كمني ععمكك ،نيعع رؤس

  يا ك ، ب نكاي ام فك مو لك ي ريسك  ن ي نك غنيأمكمعنكايع ننك، عي اكأع اكايعيا بك
ايم عععااكايرععع  مكخععع ي ككنكرمععع كي، ععع اك نكنرععع نكأععع ا(82)كربينعععقكمععع ا كن ععع  كاييينععع ك

 أا اك يعككمعنكخع لكاي تيتعننك،عمك نكييك ي،   ك عاك عك يكك   يامككن  اك، ي اارياك
مي  يععع ك ، بععع نكيةاععع يكك نكى عععيكيرك   ععع كنك(83)اي عععم فكايتعععمك ريأععع ك،عععمك اانععع كاييييععع 

نكنصعع يكميعع يك ياعع اكايم ععااكايرعع  مك ععاك صععاك ن عع ككمجعع   ك،ععمكتصعع نيلايج  عع كاإل
ييان نكرم ك نكأ اكايم ااك اكك ر ر ك   يكني بك ننكاير ار كايتمكتناكاير نك،مكص ي ك
ععك عع يي أععلكاي ععام فك نكاري ا ك ععاك، ععاكتجنك  ععلكخعع ي كاريا  نكم عع ، ك يععاكم ععيكن م 

كيت افكأ لكايت  صنلكريا كملكاريت  ت،تيتننك،مكاي م فكين يك ر ،ن كركرم ك نك ج ا
 كت عععتبنلكمج  ن عععينكي مععع كرععع نكأععع اكايمرععع نك رعععلكأععع لكايت  صعععنلك اي  ععع  كمعععنكاريا
نك ت  ن ك ، بع نك عأنك(84)،ن كاير نكمنكم ة ينننك،نم ك،  ا ك ي يا كىاري ا ك نكتيك
 παληὸο ηνῦرععلك عععمفك،ععمكاي عععم فك ارياككممععع اكنمتععاكم عععينموععلكأعع اكاي ععع يك

νὐξαλνῦ θαὶ γῆοبعع نكمععنك ةينعع كاييؤنعع كمععنكخعع لك ي  ععمك،رععي ك ععيا ككنر ععىك ،

                                                           

(
81

) Morrison, “Parmenides and Er,” Journal ofHellenic Studies75 (1955): p66.  

(
82

) Couvreur, “Un passage de Platon mal interprété (République 10, 616b-617b)” 

Revue de Philologie 19 (1985): p14 

(
83

) Heath, Thomas. Aristarchus of Samos. Oxford: Oxford University Press, 

1966.pp150-151. 

(
84

) Stewart, ibid, p163, 
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يرنكتص يك ، ب نكاير  مكنيت  كنكاي تيتنننك  كمنكخ لكارياكايتمك نن كمينا 
ك  ك ككم ناكمنكايايا  .

 ن ععععتميكتصعععع نيك ، بعععع نكيي ععععرلكاإلياععععمكايعععع  كن ععععنبيكميععععمكايم ععععااكايرعععع  مك
ك-:(85)  ي  ك

"ἐλ ζξόλῳ  ἑθάζηελ, ζπγαηέξαο ηῆο᾿Αλάγθεο, Μνίξαο, 
ιεπρεηκνλνύζαο, ζηέκκαηα ἐπὶ ηῶλ θεθαιῶλ ἐρνύζαο." 

البيض ء  ثي بالقدر بن ت الضرورة لبسن ال عراون ورب ت عمى"الكل ج لس 
 ووضعت سبح  عمي رؤوسين".

 Ἀνάγκηρ موعع لنكتم ععككθπόνῳاينععي ككمميععكἈνάγκηي عع كاي ععي ي ككجي ععي
ἄηπακηον (86) كةاععييكرتج ععناكي رععيك ععاكيغععمك نكأعع لكايي عع ك ككخن بعع كتيرععمكايرعع نك 

كاي ي ععع مك  ر ععع ج ياسككأععع اكايم اععع م م ععع ا رينسك كيمجعععيا كم عععاك  يمن نعععانسك ا عععتن يك
نكيركينك ، بععع نكنج عععاكأععع اكايم اععع مكاي ي ععع مك،عععمك(87)ينن عععياكمعععنك ععع  كي ،ةععع كيي ةععع م

،عععمكايتعععياثكار عععب ي ككي ععع  كايععع ننكمي،ععع اكمعععنكارصععع ي كم انععع نك،اععع لكايي ععع كين عععيك
نن عيكمععنككا عم عامكياع ك ككصع يأ ك،عمكصع ي ك  عين ن، بع نك يعالكأع كمعنك غين عمك كاإل

ك. ا يأ ك،مكي ةكاي ة مكاير  مك ةن تا 
ينثكايمياوننككىرونيكمنكايخيبكياكغين م،مكايتياثكاإلكم ا مكاإلي ك   كك
رعع   اكننت ععا نك نك  ك ععمفكآخععيككيتععىكي اععمكىنكاإلغينععقكن ا عع نكاينانععاكمععنكاي عع كرعع 

                                                           

(
85

) Plat.Res .617c4-5 

(
86

) Plat.Res . 616c4 

(
87

) Halliwell, “The Life and Death Journey of the Soul: Interpreting the Myth of 

Er, in”The Cambridge Companion to Plato's Republic, edited by G. R. F. 

Ferrari,Cambridge: Cambridge University Press, 2007.p457. 
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ياعع كي اوعع ك،ععمكايعع منكين ععيك  انعع كاي جعع انكاَكنك، هياعع كاين    نعع كك(88) خ ،اععمنكأعع كييعع 
ايخع يقكيرك،عمكيع ريكا عتو  ين كينثكيمكننيفكاين    ن نكاي ام فكم اع مكاإليع كار عا ك

ياتامكخ يععا كيركي اعع كيععمكتخيععقنك ير اعع ك عع  كم ةمعع كي اوعع ك،ععمكايعع منك روععيكم اعع كآياعع كآ،عع
كم م .كي أن كك ص  ص يأمكمنكاإلنك أ كم كنام   كإلم ا ك،امكت(89) خ ي 

ييانععع كمتنعععاا ك عع افكايتعععمكا عععتماأ كمعععنككن يصععع خ ععامك ، بععع نك،عععمكأععع لكايج ينعع ك
نكير  ك امكياع ك،عمكصع ي ك  عين كم انع ك     كمولكي  كاي ي ي اجتا اكمنك    كمنكاي

ايتعمكر  عيكي ع ك  نعع ككΜνίξαηموعلكي ع يكاي عايككغينعقياع كايت ينانع كايتعمكنني،اع كاإلارَك ك
ك(90)  عععع  كارياعععع كيان ععععن ا س ني سك ير اعععع ك صعععع ييكوعععع ثكي عععع يك،ععععمكم ععععاكأعععع م

اخععت فكم  ععأأ كركتصعع يككىيععماإليانعع كك خصععن ييرععنكأعع لكايكΣειπῆνα اي عنين ن يك
ك،مكت  غمكت م.من كتنملكك ايتمك ك لك،مكص ي كايي ،ةكيي ة مم ونك ،مكص يك

 الح رس.التن سخ واختي ر األرواح لحيواتي  الجديدة واختي ر الروح 
ك-:(91)ن ا ك ، ب نك،مك صفكايم ااكاي  كت ا ك،ن كممين كايت   ،كك  ي  ك

"ἐπεηδὴ ἀθηθέζζαη,εὐζὺο δεῖλ ἰέλαη πξὸο  ηὴλ Λάρεζηλ. πξνθήηελ νὖλ 
ηηλα ζθᾶο πξῶηνλ κὲλ ἐλ ηάμεη δηαζηῆζαη, ἔπεηηα ιαβόληα ἐθ ηῶλ ηῆο 

Λαρέζεσο γνλάησλ θιήξνπο ηε θαὶ βίσλ παξαδείγκαηα, ἀλαβάληα ἐπί ηη 
βῆκα ὑςειὸλ εἰπεῖλ". 

                                                           

(
88

) Cornford (F.M), Greek Religious thought , Edited by Ernest Barker, university 

of London , p x. 

(
89

، 1953ْٗع  بشم، ربسٗخ الةلغةخ، اليبُشح، ه جؼخ لغٌخ الز ل٘  ّالٌشش ّالزشعوخ، ال جؼخ الضبلضخ،  (

 .3ص

(
90

) Droz, Les mythes platoniciens (Paris: Éditions du Seuil, 1992), 143. 

(
91

) Plat.Res.617c. 
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 سيس مب ارةن وعمي ذلك" وعندم  و موان ك ن من الواجب أن يسيروا نحو الخ
وعندى  أخذ من ركبتي الخسيس نم ذج  حدة ن ىعم ال  ورتبيم ك م  إليي ً   ً مبعوث ج ء

 ". م  ع لي ً  وتكمم بينم  يرتقي )ي عد( مك ن ً  نحيواتعديدة لم
،مكاي ج اكاإليامككممن ا ككايم ااكايتمكتيرم امك ، ب نكص ي كمنكاإليا كك ن ناك ك

اي عع يمككايعع  كنموععلكاين صععيكايمعع ةمكاييعع رمك 98(πξνθήηελ)المبعااوث اإلليااي صعع ي ك
تععتمكا نككمععنكاييينعع ك،ععمكارختنعع يك  معع  كأعع اكايم ععااكايمعع ةمكنموععلككنميععمكت ةععنمكاي  ععي

عن ر الضارورة ك يرنك،مكص ي ك ة مكمتر ملكنت ،يك،ن ك(93)تاخلكي ن مكمنكاإليا ك
ي ععع يك(ك رياععع كم  صعععيكتموعععلكηάμεη)كاين عععري كي ةععع م  عععي كيكنأععع (δεῖλ)والحتميااا  

ن كيامك   .ك  ناأ كنتياثكايم ن ثكاإليامكمنكممين كار تياتكاإليان كايتمكتتمكيتيتي
ك-:(94)ك  ي  ككايم  ي ك تا    ن كاختن يكاري ا كيين 

“᾿Αλάγθεο ζπγαηξὸο θόξεο Λαρέζεσο ιόγνο. Ψπραὶ ἐθήκεξνη, ἀξρὴ 
ἄιιεο πεξηόδνπ ζλεηνῦ γέλνπο ζαλαηεθόξνπ. [e.] νὐρ ὑκᾶο δαίκσλ 

ιήμεηαη, ἀιι’ ὑκεῖο δαίκνλα αἱξήζεζζε. 

                                                           
92
كل االَلهة في موهد التناسخ كان  تقوم بدور محدد ،لكن أفالطون قدم هذا الرساول اإللهاي الاذأ  هار كمان م وحااكم  

،لكننا نستطيع أن نفهم مان الجاي  البااقي مان اوساطورا أن المسايطر علاي هاذا  دون أن يذكر من ارسلهلعملية التناسخ  
الموهد هو اإلله اوعلى الذأ قدمه  أفالطون في صورا العادل الذأ يقيم العدل دون أن يفعل وال يتادخل بواكل مباوار ، 

ود كائناا  أسامى مان اإلنساان ال وهو ما يدعونا إلعادا الن ر فاي الفكار الاديني اوفالطاوني والتوحياد ،وال سايما أن وجا
 يتعارض مع مبدأ التوحيد . 

(
93

) McPherran, “Virtue, Luck, and Choice at the End of the Republic,” in Plato’s 

Republic. A Critical Guide, ed. McPherran (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2010), p135.. 

(
94

) Plat.Res617c-e. 
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  لدورة ني  بدايإنت الضرورةن األرواح تحي  ليومن العذراء ب نإني  كمم  الخسيس "
نتم أجمكم بل ألو( من إيمون )المجنس الف ني الذي يحمل الموتن لن يخت ر د ىخر أ

 ".روحكم الح رس ( - ليكمإيمونكم )اتخت رون د
"كك  ك،رععععي كاي ععععيننك  كKaم اعععع مكايمصععععينننكمععععنك"ايرعععع "ك"كδαίκσλكنم ناايععععانم وععععلك

ايمعع ككاييعع يسكايعع  كنصعع ي كاإل  عع نكم عع كمععن الك نرعع نكميععىكأنيتعع ك ن ععتميكمنعع ك
 .(95) ناك ، ت 

نجعع كاريتعع امك عع نك  عع كريمعع ك)يرععم(ك ιαρὼλ أماار إليااي ينكممينعع كار تععياتكأععمك
ك-:(96)ايتمكتنيفكايم  مكΛαρέζεσο ιόγνοرخ نسك

Λάρεζηλ κὲληὰ γεγνλόηα, Κισζὼ δὲηὰὄληα, ῎Αηξνπνλδὲ ηὰ κέιινληα. 
 الخسيس )تغني( لم  ك ن نكموثو لم  يكوننواتروبوس لم  سيكون.

  عع  كي معع كترعع نكمك ارختنعع يكار تععياتكاإلياععمك نععاكاي عع يوننك نكأعع لكممينعع ا تععي ك
اكايرع  منكنكا تص يكاي عخ صكاإليانع كميعمكت ةعنمكايم عا مت اك نكر يكا كنك ك(97)م    َك

 ك ععرلكمععنكار ععر لكمععنكايتععاخلك،ععمكممينعع كيمعع ا كاختنعع يكأ ا تنعع اأمكمععنكايتععاخلك عع
نكرع نك عنيأ ك،عمك-نك،ع ري ا كت عنيكم عي ر كايين  كييتأرناكميعمكي ن ع ك نكاإليع كيعنسك  ا 

يركي ا كتخت يك يين كت م ك،مكةلك ج اك ،ي كمنكك-تيتن ك  ة مكنينقك ج لكايم  فك
مععنكاختنعع يلكممعع كن  ععمك  كا يكك  كجنيععيكآخععيكمععنكنختعع يكيا ععنكك كايمختي عع ايينعع ا عع اتك

                                                           

(
95

) W.K. Simpson, (Ed), psychology and society in the ancient Egyptian, Yale 

Egyptological studied, 3, 1989, p 199. 

(
96

) Plat.Res.617d.  

(
97

) McPherran.ibid.p135. 
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ت نع كك  ع  كممينع كمم كايتم لكر  ا ك  رويكمنكايا يكايت ةنممنكينمين كار تياتك   ا ك
 ع كغنعيك ركيتنعن كميعمكاريانك أع كايتمع لك اياكاييعا ثككير،ن لكايي  ك ن م كر  
،ععمكك نكاإليعع كيععنسك،عع م  ككىميععمكيينعع كايمصععنينك نؤرععاك روععيكميععكمععؤوينك أعع كمعع كنؤرععا

كاختن يايكاي  ي.
  ك ينن كايع  النك، عاك وع يككايتمكتين كن م  ككΨπραὶ ἐθήκεξνη م ك صفكايي  ك ك

 نككDestrée؛كرنكايعععععي  كخ يعععععا ك،عععععمكايمععععع أ كار، بععععع  منك، يعععععةكان عععععتين كجعععععار ك
نك اي ا عععلك نك(98) ، بعع نكأ ععع كن صععاكايينععع  كايتععمكتصععع ي كايععي  ك يعععنسكايععي  ك   عععا 

ت عع ن ك ، بعع نكركنصععفكينعع  كايععي  ك، ععبك  ععايكمعع كنصععفكايي يعع كايتععمك ععنر نكميناعع ك
معععنكينععع  كايعععي  كار   عععن ك،عععمكاختن يأععع ككاكايم عععااكيعععنكتموعععلكيركن مععع  كارختنععع يك،عععمكأععع 

 θνηηοῦالجانس الفا ني الاذي يحمال الماوتايي يمككي يككج فككايتأرنعاكميعمكايمع يك"
γένοςρ θαναηηθόπος
مختي  ك،مكرلكص ي كننن ككنك رأنكاإل   نكننن كص ي(99)

خ يا كميت ب ك ج اكنمولكك  يككΨπραὶ ἐθήκεξνηن م  ك ،   كرختن يلك تر نكايي  كأ  ك
كنرياععع ك مو  ععع كنععع مك- نعععاكارختنععع يك-  عع ن،ينععع  كاإلكنيكم عععتمي ي يعع كمعععنكارختنععع يكغنععع

 كيين تع كاي ع    نكاختنع يلك،  ع كنبيع كينع  كمخ ي عكى م عام كنختع يكاإل  ع نك نن  ع كميع
  ععع نك،عععمكي ععع   كنععع  كنخت يأعع نك  اععع اكركن عععتبنلكاإل ك عععيلك،عععمكرعععلكي  نن  عع كيخنعععيلك

 غنععيلكك  ك  ك ععنن ك  ك غنععيلكوينععكمنك  ك  عع كرعع نك، نععيا ك ععاكتنععياكييةيععك ارخنععيك نكنععامىك  عع
 ὑκᾶο "ينععثك عع لك ، بعع نككيينعع كارختنعع يكجعع فكم عع م   ككىنأعع اكايتأرنععاكميععك  ك  نعع

                                                           

(
98

) Destrée, “Comment Être responsable de son Destin?” inFate, Providence and 

Moral Responsibility in Ancient, Medieval and Early Modern Thought, ed. Pieter 

d’Hoine and Gerd Van Riel (Leuven: Leuven University Press,2014),p 26 

(
99

) Plat.Res.617c/ 
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δαίκσλ ιήμεηαηكνὐρومكم اك،أرعاك يعكك   يع ككلو( من اجمكمإيمون )الن يخت ر د"ك"ك"
""(100)"ἀλλ’ ὑμεῖρ δαίμονα αἱξήζεζζε  ن،عع يم يكيمااونكماباال أنااتم تختاا رون د"

نكمعالكاإليع ك،عمكخي ع كى يككتأرنعاكميع ،مككن ينسكييي  نر نكييين  كايتمكتمكاختن يأ ك
ك، إل   نكاي  كركنتنيمكمنكم    كاختن يات كنر نك اكةيمك    كم اكايي   كارخني.

ايم جعع ا كاييصععصك  نععاك نكا تاععمكايم نعع ثكاإلياععمكمععنكيانوعع ك وععيك ععننكاري ا ك
نعع نك  ععااكرععلك ايععاك،ععمكاختنعع يكين تعع ك يينعع كنا نكتمك عع اتكايينعع  كايمختي عع   كمععنكجمنن عع

ت م كيركييك، اكم  لكمنك يك
ك-:(102)ا ك  ك خنيككنكرك،يقك ننكمنكاخت يك  ر ك(101)

"Καὶ δὴ νὖλ θαὶ ηόηε ὁ ἐθεῖζελ ἄγγεινο ἤγγειιε ηὸλ κὲλ πξνθήηελ 
νὕησο εἰπεῖλ· “Καὶ ηειεπηαίῳ ἐπηόληη, μὺλ λῷ ἑινκέλῳ, ζπληόλσο δῶληη 

θεῖηαη βίνο ἀγαπεηόο, νὐ θαθόο." 
 آخر م  ق لو المبعوث اإلليي ق  ال   من مك ن  "وفي ذلك الوقت أعمن رسول

سيمقي  ولمن بقي أخيراً مع استخدامو العقل ومع الحي ة ب ستق م  فإن أيًض -الت لي:
 حي ة طيب  بال ار".

ايكياعع كرمعع ك  عع"كاإلياععمك،ععمكم عع ي كميععىكاينععالك  يععةكيععيصك ، بعع نكميععمكايتأرنععاك
ὥζπεξ ἔιαρνλ"ةنك نكأ اكايتأرناكن تماكمنكينم نكاري ا ك  ينالكاإليامنك أ ككن  
 نكار تععياتكاإلياععمككينععثكصععي ك ، بع نكتأرنعاكمععنكايكآخعيخعع لك عع تكمع ككنةاععيكمعنك

نكر  يكتخت يك،ىكارخنيكينكنرتع كميناع ك ينكنؤويكميىكاختن يايكاري ا نك، ري  ك ا 
                                                           

(
100

) Plat.Res.617c. 

(
101

)Ταῦηα εἰπόληα ῥῖςαη ἐπὶ πάληαο ηνὺο θιήξνπο, ηὸλ δὲ παξ’ αὑηὸλ πεζόληα 

ἕθαζηνλ ἀλαηξεῖζζαη πιὴλ νὗ, ἓ δὲ νὐθ ἐᾶλ·"Plat.Res.617c-e 

(
102

) Plat.Res.619a. 
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 تنج كا يأ ك،مكارختنع ينك علكت عتبنلكايينع  ك خنعيكمتعمكتم عريككνὐ θαθόοايتن   ك
ك.μὺλ λῷك)اين ل(ك اييرم كζπληόλσο δῶληη  ر ت  م ك

نتمك يين كر مي كيركي ع كاختنع يكاري ا كيين تاع ككايجانا كك  تكايين  كر نكاختن يككك
ايجانا كننتماكميىكخ يتاع ك،عمكايينع  كاي ع    نك ايمن  ع  كتعا،لكايعي  كرختنع يكاي  ع يلك

نكي يككامت يك ناكاي  يوننكرم ك  عي   ك نك  عب ي كييكأعمكامع  ك(103) ين  كاي     ك
 يي ي   .

اي  ع فكك نك نعاكاييجع لكاختع يكينع  ومكت ايعيكارختنع يايكمعنك  علكاري ا كايم جع ا
نك  نعاكاي  ع فكاختعينك Επειόs ηοῦ Πανοπέυρ᾿سكن كموعلكي  كين نع سك عنك ع    

 ععاكاختعع يككΑγαμέμνυν᾿ينعع  كاييجعع لنك ايعع ناكاختعع يكينعع  كايينعع انك،اعع اكاجعع مم  نك
تيععع لكار عععر لكمعععنكينككن(104) ايععع ناكاختععع يكينععع  كايبنععع يك اي  ععع يكن نكننعععن ك  عععيا ك

نك يركينك نععاكاي عع يوننك ععاكامت ععي اكنك(105) نكيينعع انك  كبعع ييكأعع ك وععيك،نوع غ يك  ع ي
ك.(106)، ب نك اكتأويك  ناكاين  ياكايا ا  ن ك اي   ن  

  يععععنك ت ععععقك–كنععععياكم نععععا كايت   عععع،ككييصععععلكايمصععععي ك نكيعععع  لك نععععاكاي عععع يونن
نكرعع نكأعع اكا كتكمانععا كمععنكايينعع اننك كااك ت جنععلكايمصععينننكر عع كي معع كتععأوي كك(107)ك-مناععم

                                                           

(
103

) Gonzalez,ibid.p 263. 

(
104

) Plat.Res.620a-b-c. 

(
105

) Graf& Fritz. (1993): “Dionysian and Orphic Eschatology. New Texts and 

Old Questions,” in Thomas H. Carpenter, and Christopher A. Faraone, eds., Masks 

of Dionysus (Ithaca, NY and London: Cornell University Press,), pp239–40. 

(
106

) Keping, “Plato’s Poetic Wisdom in the Myth of Er,” Frontiers of Philosophy 

in China 4 (2009):p 287. 

(
107

) Russell,ibid.p 484/ 



 محمود حنفي محمود  

858 
 
 

اي عاي كاإليانع كييييع لك،عمكج عاككننمع نكايمصعي كاي عانمك مع أ كايييع لايت جنلكياجعلكإل
،عععمككيت   ععع،ك عععاكةاعععييك صععع ي ك روعععيك  ععع ي  كينععع انك  كتموععع لنك رك  رعععيك نكم نعععا كا

اي صعععععع صكايايم ععععععن نك ننت عععععععاك نكأععععععيمسكأععععععع كار ععععععمكاإلغين عععععععمكيإليعععععع كايمصعععععععي ك
ايج ععاكمععنكخعع لكممينعع كايتي ععنبككىي عع ةكميععكينكاأتمعع مكايمصععينننك  ينكير(108)تيعع ي

م كي ننمكايمننع كي، يمي رم ك،مكاي ريكايمصي كتؤا ك ياأ كمتن ي  كملكم ا كايت   ،نك
ك.ن أ كم كنيت  كيم ناكمنكاي يثك(109) كييجينم اإليان ك

ةاعييكمعنكخع لككن كأعمكمني،ع ك رنعا ، ب نكين نا كايت   ،كاي نو غ يكمني، ك ينكك
ك-:(110)منكخ لكمي  يت كمن  نكينثكن  لك    ك ، ب نرت   يك

 

 -ب لذي يدعونو الموت–"ىم يقولون أن روح اإلنس ن  خ لدة نوأحي ن  تنتيي 
 وأحي ن  تعود مرة أخري".

                                                           

 (
118

ؼزجش هي أُن اٙلِخ الوظشٗخ اليذٗوخ، ّٗظْس ثشأط ؽبئش رؾْد أّ رْد  لَ الؾموخ ػي الةشاػٌخ، ّٗ(

 -، أدهغَ اغرشٗم فٖ ُشهظ، ّلِزا الغجت أؽليْا ػلَ٘ الوؼظن صالصب  أّ هضلش الؼظوخ (Ibis)أثْ هٌغ  

 ى ُزٍ  -لولك لزلك أؽلم ػلَ٘ الوؼظن صالسًّؼزيذ اًَ ًجٖ هللا ادسٗظ الزٕ بشهَ هللا ثبلٌجْح ّالؾموخ ّا

أعؤ هشارت الؾموخ ّعؾ هضٗظ هي األفمبس الوظشٗخ الًْ٘بً٘خ، ببى هشرج ب  ثبليوش  ٔرش٘ش  لالٌظْص 

ّأطجؼ  لَ الؾغبة ّالؼلن ّاألدة، ّببى ٗيْم ثْظ٘ةخ ببرت الزبعْع طبؽت األًبه  الجبسػخ ّببى ٗؼجذ فٖ 

ْظة٘ي لزا خظٍْ ّببى ساػٖ المزجخ ّالو –األعوًْ٘٘ي الؾبل٘خ –( Hermopoles agna)ُشهْل٘ظ هبعٌب 

ث٘شّد، هؼِذ اغًوبف  –2الوْعْػخ الةلغة٘خ الؼشث٘خ، ؽ –هؼي صٗبدح ّآخشّى  –للوضٗذ أًظش  –ثظلْارِن 

 .96، ص 2، 1، ط2م، هغلذ 1986الؼشثٖ، 

(
109

) Faulkner, Raymond o. The Ancient Egyptian Book of the Dead. Austin: The 

University of Texas Press, 1993. Pp27-28. 

(
110

) Plat, Men 81.b.3-.5 
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ر، بعععع نكم ععععيكاي عععع   ننكمينعععع ك   يععععةك نكم ععععا كايت   عععع،ك ايمي رمعععع ك ععععاكا ت ععععلك
 ععيايكاي  رخنانعع (ك،نمعع كنخععصكايت   عع،نك  ععاكنرعع نكايتععأونيكارك-،نعع سك ،نوعع غ يس)  يك

بينعقكتتيمع لك ص ي كغنيكم   ي كمنكخع لكايتنع ينمكارغين نع ك  ك صع ي ككم   عي كمعنك
  عب ي كنك يرنك ةينت كايتمك اما كمنكخع لك ناك ياكرا  ك ة مكار يايكايمصيككميى

ن و عععع يكايرعععع  مكينععععالكاإليعععع  تتمنعععع ك عععع يت ينيكارخ  ععععمك اإلك كيين ععععلخ  ععععنييكر  ععععيك
ل ف لتن سخ  الذي قدمو سا بقيو يختماع عان ت اور أفالطاون الاذي عرضاو مان خاال 

نكورفياون التن ساخ  عماى النفاوس الااريرةيون واأل أسطورة إرن حيث ق ر الفيثا وور 
نك مكيععاك اتعع ك يععمكنت ععحكمععنكرت  عع تامكرمعع كجنيعع اكمععنكاينعع ا كييينعع  كم عع  ك  ععجنك،عع

ل فاااي اعتااارافيم بمعااارفتيم وك نااات محااا كمتيم تتمثااانك(111)أععع انسكرععع نكمرععع نكيين ععع  
معنك -تتفاق ماع النساق الم اري  –م  أفالطون فيقدم لن  مح كما  ك مما  أبأ ميمن 

 ععاايكاي  ععيك،عع كنرعع نكياععمك   ععني كيت عع الكر،نعع لكخنيأعع ك  ععيأ نك نجنععلكمععنكايت   عع،كا
ععكىميعع ميععىكجنععلكايت   عع،كم ععا كمعع مكيمععنكيععمكنصعععلكك خعع ي امكيجعع نكيعع يككرعع نكيينص 

يم  ععععانننك أ عععع كنت ععععحكا يكاي رععععيك كا يلكارخنععععيك عععع افكرعععع نكمععععنكايمي عععع ننكيمصععععن
تععأوييك منت عاايك عع   ن ك يرععنكيععمك، بع  مكاييععيك،ععمك  ععسكمنت ااتع كايخ صعع ك ايتععمكار

كنرنكمنكاي   يننكا نك،ام.
ك-:(112)كمنكايت   ،ك  ي  كك نرملك ، ب نكيانو

                                                           

(
111

) Bremmer,(J).(1999),.“Rationalization and Disenchantment in Ancient Greece: 

MaxWeberamong the Pythagoreans and Orphics?”in Richard Buxton, ed.From Myth 

to Reason ? Studies in the Development of Greek Thought (Oxford: Clarendon Press, 

P79. 

(
112

) Plat.Res620e 
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"᾿Επεηδὴ δ’ νὖλ πάζαο ηὰο ςπρὰο ηνὺο βίνπο ᾑξῆζζαη, ὥζπεξ ἔιαρνλ 
ἐλ ηάμεη πξνζηέλαη πξὸο ηὴλ Λάρεζηλ· ἐθείλελ δ’ ἑθάζηῳ ὃλ εἵιεην 

δαίκνλα, ηνῦηνλ θύιαθα ζπκ[e.]πέκπεηλ ηνῦ βίνπ θαὶ ἀπνπιεξσηὴλ ηῶλ 
αἱξεζέλησλ." 

بيدى ن كم  قدر لي  نماوا في نظ م نحو  تي  "وعندم  امسكت كل األرواح حي
 اً لحي تو ومنفذ  ً يمونو )إليو( ليرافقو ح رساالخسيس نالتي أعطت لكل منيم د
 ختي راتو".ال

 ي عع يككمانعع ككمي بعع  ككا ععتميك ، بعع نك،ععمكت ععانمكم ععااكيتمعع مكايت   عع،كرم ععااك
معنكاي ةع مك يعنسكمعنكارختنع ياينكينكاختنع يكايينع  ككم عؤ لكر  كي  يييامك   نكي

نم نكانم نكايع  كنيا،عقكاإل  ع نك امت عاك نعاكاي ع يوننك نكأع اكايعاانؤويكميعمك ع تكايعا
 عععيك نكينععع  ك مععع اك ك عععاكك ، بععع نكن نكيرك(113)نعععؤويك،عععمكم  صعععيكاي خصعععن ك ب  ماععع 

نك ،ععععمكأععع اك  ععععمك ا ععععحكيععععا يكايععععاانم نكايمصعععع ي كتجنيعععع ك ععععنناا كر  ععع نك   ععععت  م كا
نك   مكيتص يك ناكاي  يوننكمنك نك  ب ي كييكت  لك نكايين  كركنمرنك نكيإل   ن

ك.ت ا كمنك  ب ك ن  فك ايتمك  قكار  ي كيين 
ك  كيمع كن   ع ا كمعنك، ع يلكميع يا كتناكريم يكايم ن ثكاإليامكمنك أمن كاختنع يكايعيككك
 يي عع ي كايم   ععي كياعع لكايريمعع يكأععمك،نك(114)، بعع  مي اععمكي ن عع كاي رععيكايععان مكاركمعع  كما

ك-:(115)اكميمكمامكم ي ين كاإلي كمنكأ اكارختن ينكينثكن  لك ، ب ننايتأر
                                                           

(
113

) Barrachi, Claudia. Of Myth, Life, and War in Plato’s Republic. Bloomington: 

Indiana, University Press, 2002.pp113-114. 

(
114

 ( اخشًب رؾل٘  ُزٍ اليشح ػي ع٘بقِب ثوب ٗزٌبعت هغ أُو٘زِب.

(
115

) Plat.Res.619a 
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"πξῶηνο δ’ ὁ ιαρὼλ πξῶηνο αἱξείζζσ βίνλ ᾧ ζπλέζηαη ἐμ ἀλάγθεο. 
ἀξεηὴ δὲ ἀδέζπνηνλ, ἣλ ηηκῶλ θαὶ ἀηηκάδσλ πιένλ θαὶ ἔιαηηνλ αὐηῆο 

ἕθαζηνο ἕμεη. αἰηία ἑινκέλνπ· ζεὸο ἀλαίηηνο." 
لي  ىو أول من يخت ر الحي ة التي يمتحق بي  من اال   هر  اختيتم "أول من 

الكثير او  ) سواء(مني يستحق )جزء( )لي (ن كل سب لضرورةن والفضيم  ال سيد 
القميل تبع  لتكريمو او احتق ره )لي (ن الموم عمي من اخت ر واإللو ليس مالم 

كول(".ؤ )مس
يبيع كايناايع كك أ  كن ي يك ، ب نكي  يت كمنكا ب ي كيينك،يمكترعنكار عب ي كاا،نع  ك

ايخصعع صك، يي عع لكاإلياععمككىاي  ععني نك ين ععيكامعع  كييناايعع كميععك،ععمكينعع  ك ركتيغن عع  ك
 ص  كم مع نك ي مع كرع نكككἀξεηὴ δὲ ἀδέζπνηνλمن كاختن يكاي   يلكنتياثكمنك أ

مععياكمععنكك كمعع  رتعع كاي عع    كمععنكجما ينعع ك ، بعع نكيت عع  لكم  عع تكايناايعع ك،ععمكاي
،نعع يامكا ا،ععلكجنيععيكاي عع يو نكن تي عع نك نكار ععب ي ك كىايجعع افك ي عع  كاري ا كميعع
يرنكار ي كييتصعانقكأع كمع كجع فك،عمكريمع يكايم نع ثككنت امكاا،ن كينر نكايميفكم ار ك

الماوم عماي مان اختا ر واإللاو لايس ”.αἰηία ἑινκέλνπ· ζεὸο ἀλαίηηνο اإلياعمك"ك
ن عامكي عع ك،عمكةعلكأعع اكايي ع يكاإلياعمكايعع  كةاعيك،عمكا اععمكصع ي نككول("ؤ ماالم )مساا

، ب نكص يلكي ن نع كمعنكي ن ع كامت ع الكايعان مك تصع يلكييي أنع نك غيع كاي عخ صك 
اإليانعع كر  ععيك ععخ صك  عع ين كمني ،عع كيي عع يثنكيرك نكايم نعع ثكاإلياععمكن اععمكتيعع نيلك

ا نكتمننع كيجع سك عيانم عا نك رعيك اا كتنينعفك ،عمكي يع كاي)اإليع ككζεὸο ن  ي ك، مياع ك
 ثكن  علكي ع ي كايتنينفكايتمكيعمكتع ري(نكينكايم نع اا ككج  ا كم كنمن كنايريم كينثكي

أع كمعنكك،يااكايم ااك،جع فكا عم ك،عمكايو يع ك ار،عيااكييت ينعان ياك منكاإلي ك،ا كينسك
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  كيمكنةاعيك،عمكامت  يك كىنكمي(116)ني   كمنكاختن يايكاي  يك،مكارخنيك أ ك ايا
كىرعععاكميعععايت رنعععيكتؤكيكمعععنكم   ععع كارختنععع يك،اععع كاي ععع يلكارخنعععينك ممينعع كايت   ععع،ك نيععع

 يا اعع ك  عع كنمرععنكيين ععلكاايارعع ك،يععمكنجععيؤك ، بعع نكميععمكيايجاععلك  يب ننعع ك ا ععتي ي ك
ا يكايم عععااكايرععع  مك،عععمك ةععع مكتععع منكرككنعععا يرم كيبععع قكصعععنو كايتأ نعععثكا كايععع ر ي ن

نكي  ك   مك ا يأتكاي خصن يكاإليان ككرلكب، ي خصن كي رمكايم ااكاإليامكارميمنك
  ة مكاير نك اير ار كا نكتاخلك،نيمك،مكممين كايي ع  ك  كاين ع  كاي ي ي كتم كك

 لكؤك  عع ننكار تععياتكاإلياععمكايم ععاي ععايكن مععنك ععا يكنخععامكاختنعع يكاإلكا كايت   عع،نكي عع ي
 يتمكايي عع لكايعع  كن،ععمكيينعع كايت رنععيكاي  ععي ك،نينعع  كك  نععلكارا ايكركننععاكتععاخ  كمععنكت

 αἰηίαأمكي  يي ك ا نكتاخلك،نيمنك ر  يكن نلك يككن ةمكاري ا ك ني مك  إلي  اايك
ἑινκέλνπ· ζεὸο ἀλαίηηνο.”  ف لقضاي  ليسات  ن(117)نلايس لكام عماي األعماى حجا

ك.ليي (ن القضي  بينكم )كبار( وبين اإللو الح كم الوحيدإنحن )كاخوص 
، ب  نع ك،عمكأع لكار عب ي كينعثكننعاكج   كآخعيكيي عخ صكاإليانع كاركأ  كنةاي

 لكمععنك يععككايم ععااكمععنكنيعع رمكؤكم ععياععمنك، ييمععيك نكمععكا كجعع فا يأعع ك،ععمكي ععةكاي ةعع مك
رككمععيكرععلكمععنكأعع لكاي ععخ صككيي نعع مك ععا يل  كنك  عع نك،ععمكارخنععيكأعع كمععنكيتعع كيعع كاإل

 ك كلغنععيك ععا يكن عع مككمعع امكمععنييانعع كي رمعع ك ركةاععيككنك،يععمكنةاععيكمعع امك خصععن  روععي

                                                           

(
116

ى أالغوغ ثؾشَٗ دّى  دساك، ّالْاقغ بض٘ش هي الجبؽض٘ي ٗؼزيذ اى أفالؽْى ٗغزخذم لةظ اغلَ فٖ الوةشد ّ (

لُْ٘خ ّاػؾخ فٖ ُزا الْقذ ُْ هب عجت ُزا الخلؾ الزٕ ببى عججب فٖ بض٘ش هي ػذم ّعْد رؾذٗذ هغزْٗبد لإل

ذسك ،ٗغوْ ػي للزؼج٘ش ػي  لَ أػلٔ د ٗ   ، فيذ ببى افالؽْى ٗغزخذم بلوخ  لَ فٖ الوةشدادرِبهبد ثبلزؼذدٗخ 

 ثؾش اخش. ٔل ُزا ٗؾزبط  ٗؼبػ ى أد الةؼ  ، 

(
114

 .118 ّهب ظلوٌبُن ث  ببًْا أًةغِن ٗظلوْى  عْسح الٌؾ ، أٗخ  ٔٗزغلٔ ٌُب قْلَ رؼبل (
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ايتاخلك،نم كينسكي نك،امكر ي  يكم ري ك  ي ة مك اي نلكتت قكتم م كملكم ا مكن تبنلك
ك. كار، ب  مكاي  كن م كمنكاي نلاإلي
لكاإليعع كمععنكايةيععمك أعع اكرعع نكيعع يك صعع كييكاينانععاكمععنكايت  صععنلكايتععمكت عع كي ععاكككك
كىميععك ي  ي عع كت ععانمكاي ععياأننكن كا،تي عع  لكيت  ععنيكياعع لكار ععب ي ار   ععمكايعع كىايموعع ك
كأ اكار،تياا.ك صي

نم نكايعي  كصع  كايي ع كري وع كااياك ἄγεηλينثكن  اك(118) ، ب نكي انت كختتمومكن
Κισζὼايلككىيتصاقكميك εἵιεην κνῖξαλتي  ع سك نكومكنت جع كييعىكايي ع كΑηξόπνπك

 Αλάγθεο ἰέλαη᾿ايتععمكتوعع لكخنعع بكايمصععنينك تمععيكايععي  كتيععيكمععي كاي ععي ي ك
ζξόλνλنكم ا كييىك الكاي  ن نكΛήζεο πεδίνλنك  ناكمن    كنجا نك  عج يك ع ي ي ك

(كر  ععيكΛήζεο-᾿Ακέιεηα)كنك أع لكار عم فΑκέιεηα πνηακόλ᾿معنك اعيكاي  عن نك
نكأع اكاي اعيك(119)  عايك  اع يكاينع يمكاي ع يمكΛήζεο  ، بع ننك ننعاككجماع يمني ،ع كي

وععمكجنيعع ك ، بعع نك يععاك  اعع يكاإلغين نعع كايعع  كرعع نك،عع قكارياك،ععمكمنةععمكايمصعع ايك

                                                           

(
118

) ὃλ πξῶηνλ κὲλ ἄγεηλ αὐηὴλ πξὸο ηὴλ Κισζὼ ὑπὸ ηὴλ ἐθείλεο ρεῖξά ηε θαὶ 

ἐπηζηξνθὴλ ηῆο ηνῦ ἀηξάθηνπ δίλεο, θπξνῦληα ἣλ ιαρὼλ εἵιεην κνῖξαλ· ηαύηεο δ’ 

ἐθαςάκελνλ αὖζηο ἐπὶ ηὴλ ηῆο ᾿Αηξόπνπ ἄγεηλ λῆζηλ,ἀκεηάζηξνθα ηὰ 

ἐπηθισζζέληα πνηνῦληα· ἐληεῦζελ δὲ δὴ ἀκεηαζηξεπηὶ ὑπὸ ηὸλ ηῆο [621a] 

᾿Αλάγθεο ἰέλαη ζξόλνλ, θαὶ δη’ ἐθείλνπ δηεμειζόληα, ἐπεηδὴ θαὶ νἱ ἄιινη δηῆιζνλ, 

πνξεύεζζαη ἅπαληαο εἰο ηὸ ηῆο Λήζεο πεδίνλ δηὰ θαύκαηόο ηε θαὶ πλίγνπο δεηλνῦ· 

θαὶ γὰξ εἶλαη αὐηὸ θελὸλ δέλδξσλ ηε θαὶ ὅζα γῆ θύεη. ζθελᾶζζαη νὖλ ζθᾶο ἤδε 

ἑζπέξαο γηγλνκέλεο παξὰ ηὸλ ᾿Ακέιεηα πνηακόλ.Plat.Res.620e 

(
119

) Lincoln, Bruce. “Waters of Memory, Waters of Forgetfulness.” Fabula 23 

(1982): 19-31.p 20 
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 ع كأع ك ،نعيكك،ننت عاΑκέιεηα᾿ مع ك اعيك نك(120)اين يمكاي  يمك ت نع ك،نيجينع سك،عمك يعك
ك.(121)اي  ك ياك،مكمي  ي ك ، ب نك"،نا ن"كStyx سكر    ك ايك تن

ك- نختتمك ، ب نكار ب ي ك   ي :
μέηπον μὲν οὖν ηι ηοῦ ὕδαηορ πᾶζιν ἀναγκαῖον εἶναι πιεῖν

,(122) 

م  محدد من مي ه )نير   وعمي ذلك من الضروري لمجميع أن يارب قدراً 
 .النسي ن(

 αὐηὸρ δὲ ηοῦ μὲν ὕδαηορ κυλςθῆναιاي اعيككل نم لكييكمعنكاي عي كمعنكمنع 
πιεῖν
كينن اكيني  ك صت .ك(123)

 نععاكيعع  لكين تاعع كاي عع    نككىمععنك اععيكاي  ععن نك،ععمكارخنععيككيت  ععكت ععي كايععي  
نكمعلك عي كايعي  كي عأرويكممع كتيتمعلكمعنكمنع  منك  ع لكت  نيكتيككايج ين ككاي  يوننك

يرك نكك(124)،نعلكايع  سك   ع نك عننكاين علك اييغ ع يك ن عاصعياتكاإلك اي ايكن اككلمن كمن
 معع كيععاثكك م عع  ك مععنكجانععاكا نكمني،ععك نكت ععا نجعع ككىخععيك ارياكمععي ككىيعع كمايينعع 

معع ككتعع ريكنك،يعع مععي ك خععيىكارياكى،ن يعع كايتععمكتععتمكميعع كى  عع نكميععيععنمرنكي عع  كاإل
كمنكجانا.ك   نكاإلكخب ياثك،مكين  ك     كي كم ك 

ك

                                                           

(
120

) Stewart, ibid.p154 

(
121

) Jean-Pierre Vernant, Myth and Thought Among the Greeks, 2nd ed. (London: 

Routledge, 1983), 106, 117. 

(
122

) Plat.Res.621a. 

(
123

) Plat.Res.621b 

(
124

) Eichholz, D. E “Plato, Republic 621a.” The Classical Review 54 (1940): p182 
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 -خ تم :
 صععع كييك،عععمك ا نععع كمميععع كايجما ينععع نكأععع لكاي صععع كايتعععمك  عععجا كمعععياك ، بععع نك

غين نع ك ر لكاإليان كار ب ين كاإل ك اراي ي  نكياف نك ما ي ك،ي يكرونيكمنكارَك ، ب
 كمععنكار،رعع يك ايمنت ععاايكايان نعع كايمصععين كاي انمعع نكرعع نكايموعع ىكم اععكوععمكيعع يكرونععيا ك

رمت ع قكك  كامع ك ك   نكمع ار كينر نكاإلك ي ك ين يكاا،ن كيو  يكاينااي كاإليان نكمالكاإل
"ايجما ينععععع "كرعععععام  كييناايععععع ك اي  ععععع يلكميععععع  ي كك، بععععع نكرعععععلك ي عععععاك عععععامككناي  ععععع يل

خعيكييناايع كآاين  يكينو يكمنكخ يع ك جع كرت  كاإل    ن نك خصكايج فكارخنيكمنكاي
ير ع ككنتصع نيكاإليع كارميعىكغنعيك، معلكىينالكاإليامنكيغمكييصك ، ب نكميع أ كا

ك-م ا م كيينالكاإليامكمنكخ لكايناناكمنكايم  أاك  ريكم ا :كىراكمي 

 .فسد وم الكوني والنظ م الذي ال يح ل  التن -
واألاااك ل اإلليياا  األسااطوري  الحضااور اإلليااي الااذي  يتمثاال فااي القضاا ة   -

 والمبعوث االليي.
اااك ل باادور فااي حفااظ النظاا م الكااوني دون تاادخل فااي اختياا رات قياا م ىااذه األ -

 البار.
بما  يتفاق ماع   ὅζιοιعق ب الجرم مم ثل لجازاء المحسانن ف لكال متسا وون  -

 و العدال .ألعدل اإلليي وليست دعوة لمفض  ل ا
 ىيؤكد عم ىالجميع لم يره دون اكو يسن وتقبل تقديم مفيوم مختمع لي د -

 .لمرحم  التي تكاع فيي  الحق  قي تمك افتفيميم لمعدل اإلليي 
األرواح تااذىب لمعااذاب دون إجباا ر بكمماا  ماان القضاا ة وفااي ىااذا تأكيااد لعاادل  -
 اإللو.



 محمود حنفي محمود  

865 
 
 

ورفااي والب كخياادي فااي  ااورة مغاا يرة لمفكاار الفيثاا ووري واأل  تقااديم التن سااخ -
حظاااى الجمياااع ي ىحتااا - ولااايس لممفسااادين فقاااط – ياااتم لمجمياااع الااادينين ف لتن ساااخ

 ني ء ألي ادع ء  لممخموق ب لظمم.ا  من اإللو و   ب ختي رن وفي ىذا رحم
اإلقاارار أن الحياا ة التااي نحي ىاا  يااوم ماان حيااوات كثياارة نح سااب عميياا  قباال  -

 .ليس مس وال( ولحس ب األعمى في األخير )اإل  ىويبقاختي ر الحي ة الجديدةن 
خا لق ىاذا  نس ن واألعماىاألس سي  في  ورة عالق  بين اإل   ت وير القضي -

 النظ م.

ر عيي كاي ج انع كايتعمك عاك، ب نك ما ي ك انا ك نكنجن كمنكايناناكمنكا ا تب تك
يتعمكتيتع  كي جتاع اكركت تاعمنكمعنكخع لك  عسكتيعككار عب ي كاك    نك ينعيكتصن كاإل

يك،رينعع كميعع  ركىايتععمكا ععتمييكميععنععيكختعع مكييميعع  ي كاياراعع نك ر  ععيكخا ك،ععمك يافتاعع ك ك
  ععع ننكإلو ععع يك أمنععع كايناايععع ك اي  عععني ك  ي  ععع  كيإلكى يعععمانعععا ك،عععمكايرتععع كايت عععلكار
ك، ب نكيانو ك يرنك  و  يكمالكاإلي كارميى.ك  ج فيكار ب ي كينختمك ا ك

 المراجعالم  در و 

 الم  در:

ك-،نم كنتنيقك مص ايكاي يثكاين    ن ك، اكامتما  كميم:

Thesaurus Linguae Graecae , univ of California Irvine , 1999.  

 -المراجع العربي :
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مجععععا كرن  ععععم:كايتعععع ين،ك ار ععععب ي ك،ععععمكميعععع  يايك ، بعععع ننكايمرتعععع كايجعععع منمكككك
ك.1منكب2012اييانثنكاإل ر اين نك

مصععععب مكغيعععع  نكار ععععب ي ك،ععععمكاي ي عععع  كاين    نعععع نكاايكاري ععععمكييب  معععع ك اي  ععععيك
ك.1990 ايت  نلنكاي  أي ن

ب نع كنكاين  فكريمنكت ين،كاي ي   نكاي  أي نكمب ن كيج  كايتعأينفك اي  عيك ايتيجمع 
 .1953و يو كناي
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