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 1أساطير أفالطون

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 ناصر الحلوانيترجمة: 
 
 
 
 

جم لد.      مقدمة: هذا نص متر
ن بارتنن (. موسوعة ستانفورد للفلسفة، والمنشور عىل )حول أساطت  أفالطون، كاتلي 

  الموسوعة عىل 
جمة ه  للنسخة المؤرشفة فن   هذا الرابطننوه بأن التر

 عن ، والنر
ا

 النسخة الدارجةقد تختلف قليال

ا،  جمة. وختاما ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخت 

جمة والنشر نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د  . إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 عىل مجلة حكمة. 

 

 

 

                                                           
1 Partenie, Catalin, "Plato's Myths", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2014 Edition), Edward 

N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/plato-myths/>. 

https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/plato-myths/
https://plato.stanford.edu/entries/plato-myths/
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يف معناه متاًما عما نقصده حنن muthos شفهية  حكاية لفظ القدماء اليواننيون عليه أطلق ما خيتلف
تعترب قصة  فإن احلكاية األسطورية ابلنسبِة إىل اليوانيني ،"mythأسطورة "ووسائل اإلعالم اآلن بلفظ 

فهو . أما ابلنسبة إلينا فُتعتربر األسطورة أمرًا غري اثبت. حقيقية؛ قصة تكشف األصل احلقيقي للعامل واإلنسان
يف اليوانن القدمي، روي ما يُعتربر مهًما من هذه احلكاايت شفهيا على شكل . اعتقاد منتشر وشائع، لكنه زائف

لى أية حال، ظهر يف أوائل القرن السابع قبل امليالد نوعان من ع. أشعار، وكثريا ما كانت تستلهم األساطري
والفلسفة اليت تشكلت  التاريخ كما صاغه ثيوسيديدس يف أغلب األحوال،: اخلطاب، ُوضعا يف مقابل الشعر

، يف القرنني السادس ""يف الطبيعة: بواسطة جمموعة مؤلفات لعدد من الفالسفة الطبيعيني حتت العنوان نفسه
وجتاوز  . كان هاذان النمطان من اخلطاب يشكالن بدائل واقعية للتناول الشعري لألمور.  واخلامس قبل امليالد

، ابستخدامه كال من األساطري إىل حد ما الرتاث الفلسفي للقرنني السادس واخلامس قبل امليالد أفالطون
وبذلك بدا وكأنه حياول التغلب على . سفيةها، ومنحهما دورا يف جتربته الفلأّلفالتقليدية، واألساطري اليت 

 .logosوالعقلي السردي  muthosالتعارض التقليدي بني اخليايل الشفهي 

أّلفها  أساطريو  أحياان، بتعديلها يقوم تقليدية أساطري أفالطون؛ حماورات يف األساطري من العديد هناك
 فأفالطون. خمتلفة تراثية مصادر من مستمّدة أسطورية عناصر يتضمن منها العديد أن من الرغم على هو،
 قرائه أذهان النبيلة يف املعتقدات األسطورة ليغرس يستخدم عموًما وهو. ذاته الوقت يف وصانع لألساطري راوي
طرحها هلم  مت ما إذا الفهم صعبة تكون قد متنوعة فلسفية أمورا ويعلمهم ابلفلسفة، األقل االهتمام ذوي

 أفالطون أسطورة بني شديد ارتباط وجود املعاصرين الباحثني من الكثري افرتض وقد. جاف فلسفي أبسلوب
 .واآلخر احلني للخطاب بني متعارضان نسقان أبهنما عائهادّ  من الرغم على وفلسفته،

 

 أفالطون قراء مجهور. 1

 أفالطون أساطري. 2

 إقناع كوسيلة األسطورة. 3

 تعليمية كأداة األسطورة. 4
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 طيماوس حماورة يف األسطورة. 5

 والفلسفة األسطورة. 6

 األفالطوين الرتاث يف األفالطونية األساطري.7

 النهضة عصر يف أفالطون ألساطري الفين يلالتمث. 8

 املراجع قائمة

 أفالطون أساطري من خمتارات

 أفالطون ألساطري موجزة مقدمات

 أفالطون أساطري حول وكتب مقاالت

 األفالطوين الرتاث يف أفالطون أساطري

 املقال مراجع

 أكادميية أدوات

 العنكبوتية الشبكة على أخرى مصادر

 صلة ذات مدخالت
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 أفالطون قراء مجهور .1

 يونس حبث هو املوضوع، هذا حول جيد حبث إجراء مت قرائه؟ مجهور هو من؟ و أفالطون يكتب كان ملن
طروحات قبل أفالطون موضوعات غامضة أبعاجل الفالسفة ": ، وأحب أن أقتبس منه الفقرة التالية(2007)
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يف "، "يف الطبيعة"تلك الكتاابت ـ  وتعد. ال خارج دوائر حمددة من املتخصصنيمتخصصة، لكنها مل تلق قبو 
وبعضها يف قالب النظم الشعري  ، إىل آخره، اليت ُكتب معظمها يف قالب نثري سردي،"يف الوجود"، "احلقيقة

من انحية أخرى، ابتعد أفالطون عن هؤالء املتخصصني، وسعى . يعة تعبريية مباشرة، وليست بالغيةذات طب ـ
يرى بعض . (13ة" )متناول فهم العام عل الفلسفة يفابلعامل، وج املرتبطةإىل معاجلة املشكالت األخالقية 

يف كتاابته، كال من مجهور القراء املعنيني  ، أن أفالطون قد خاطب(2003)الباحثني اآلخرين، مثل مورجان 
 .ابلفلسفة، ومجهور القراء غري املعنيني هبا

 يلجأ كمنمتاًما  ": الفالسفة إىل التالية ةلفتال وجَّه أنه اجلمهورية، حماورة يف نأفالطو  عن ثبت وقد
 الفوضى كشاهد على ـ الفيلسوف كذلك يرضي عاصف؛ وابل أو رملية، عاصفة ليتقي جبدار االحتماء إىل
 يغادرها وأن بشكل ما، والضالل الظلم أفعال من الدنيا هذه يف حياته تنقية من يتمكن أن ـ اآلخرين تعم اليت

ن املؤكد أنه شعر ابستياء شديد ملا آل إليه مصري م. (496d) "اضيار  النفس، سامل الطيبة، اآلمال حتدوه
هذا يعد و . أن الفيلسوف جيب أن ينفصل عن اجملتمع حبسب أفالطون (1964)ويزعم شرتاوس . سقراط

، الذين ال فأفالطون مل يهجر فكرة سقراط القائلة أبن على الفيلسوف التزام جتاه مواطنيه. متطرفًا تفسريال
على من متكن من اخلروج من الكهف أال . عد اجتماعيللفلسفة ابلنسبة له بُ ف. يكرسون حياهتم للفلسفة

ينبغي على . يرونه من ظالل هي موجودات حقيقية القابعني فيه، معتقدين أن ماالذين مازالوا ينسى أولئك 
لكن أفالطون . ليس ابملهمة السهلةالفيلسوف أن ينقل معارفه وحكمته إىل الناس، وأن يعرف أن ما يقوم به 

مل يكن مستعدا للوصول إىل ما وصل إليه سقراط؛ إذ فضَّل أن يوجه خطابه إىل مجهور كبري بواسطة حماوراته 
فلم يكتب أطروحات فلسفية مبهمة، بل حماورات فلسفية . املكتوبة، بدال من إجراء حوارات يف ساحة األجورا

مت استفتاح معظم احملاورات مبشهد . م قليل ابلفلسفةجذابة، ُقصد هبا أن تكون مقبولة لدى مجهور ذي اهتما
استهاليل ملكان وزمان وشخصيات احلردرث، يتمكن القارئ بواسطتها من معرفة املشاركني يف احلوار، وزمانه، 

ية املشاركون يف احلوار شخصيات اترخي. ومكانه، وكيف التقى املشاركون فيه، وسبب انغمارهم يف ذلك احلوار
يف زمان ومكان  لشخصيات اترخيية أو روائية، فإهنا تلتقيوسواء كانت ا. صيات روائية متخيلةحقيقية، وشخ

اترخييني حقيقيني، ولكن املشاهد االستهاللية تلك ال تتضمن إال القليل من املفارقات التارخيية العارضة؛ 
يلة وعفوية ُحفظت ونُقلت رغب أفالطون يف أن تبدو حماوراته كمحاورات أص. ألحداث يف غري زماهنا األصلي

كم عدد احملاورات الروائية املتخيلة من بني هذه احملاورات؟ يصعب حتديد ذلك، ولكن من املؤكد .  بدقة شديدة
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. وتظهر يف ثنااي احملاورات إشارات إىل األساطري التقليدية، والشخصيات األسطورية. قدرا كبريا منها أّلفأنه قد 
وجورجياس ـ واللتان تعتربان عادة األخريتني يف كتاابت  من حماوريت برواتجوراسعلى أية حال، يبدأ أفالطون 

املرحلة املبكرة ـ يف نسج حماوراته حبكاايت خيالية ال حتيل إىل وقائع خارجها، واليت عادة ما نشري إليها ابعتبارها 
 .إىل مقاصد أخرىويُقصرد أبساطريه تلك جعل الفلسفة أكثر قبوال، ابإلضافة . أفالطون "أساطري"

 

 أفالطون أساطري .2

 ،(359d-360bة اجلمهوري)جيجيس حكاية مثل أفالطون، عند التقليدية األساطري  من العديد متييز ميكن
 إبجراء أحياان يقوم وهو ،(804e4 القوانني) األمازونيات حكاية و( أ 22c7طيماوس) فايثون وحكاية

 بدجمها أخرى أحيانيف   يقوم بينما بسيطة، تعديالت جمرد أو جذرية تغيريات سواء احلكاايت، هلذه تعديالت
 لألسطورة دجما تشكل واليت ،(414b-415d اجلمهورية) النبيلة الكذبة مثاًل مع احلال هو كما،  معا

 البشري اجلنس اتريخ فيها قسم اليت هيزيود وأسطورة األرض، من ينبتون األجداد أبن تقول اليت الكادمونية
 إر اسطورة مثل أفالطون، حماورات يف املذكورة األساطري ضمن أيضا، اخلاصة أساطريه توجد كما.  عصور إىل

Er (621 اجلمهوريةb8)، اطالنتس سطورةأ أو ( 26س طيماوe4) أفالطونضّمن  اليت األساطري من كثري، و 
 املوت، بعد احلساب أو الربكة، جزر مثل، التقليدية األساطري من مستوحاة وموضوعات شخصياتفيها 

 ومعظم. التقليدية األساطري من املستمدة وتلك اخلاصة، األسطورية موضوعاته بني التمييز أحياان ويصعب
، وأسطورة مزدوجي 523a-527a) جورجياس حماورة أسطورة: فلسفيا حوارا تلي أو تسبق هاأّلف اليت األساطري

ة اجلمهوري) Er إر وأسطورة ،107c-115a) ، واألسطورة يف حماورة فيدون(189d-193dة املأدب)اجلنس 
614a-621d)، اجملنحة الروح واسطورة (246 فايدروسa-249d) فايدروس )، وأسطورة حتوت
274c-275e)274-268) ، وأسطورة نشأة العامل يف حماورة السياسيe وأسطورة قارة أطالنتس ،

 (.903b- 905b)  القوانني حماورة وأسطورة ،(21e-26d، كريتياسس،  طيماو )

 أساطري بلفظ ،يؤلّفها اليت أو التقليدية سواء يستخدمها، اليت األساطري إىل أحياان أفالطون يشري
muthoi  . إللقاء نظرة على املواضع اليت وردت فيها لفظة أسطورةmuthos  يف أعمال أفالطون انظر

. ذات معىن حصريليست muthos ة أسطور  كلمة فإن حال، أية على.  ((ff 141) 1998)بريسون 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، حكي شفهي": akoeظ "لف (274c1) على سبيل املثال، أُطِلق على أسطورة حتوت يف حماورة فايدروس
 ، يف حماورة القواننيةشائع، تراثة، بو ": نpheme"رت أسطورة كرونوس ابعتبارها كِ وذُ تقرير، قصة، 

713c2) يف حماورة السياساألسطورة  ، وأسطورة( 272يd5, 274e1, 275b1)، أسطورة وأعتربت 
 مكتوبة رواية و muthologema (229c5،)ة شفهي خيالية حكاية فايدروس حماورة مستهل يف بورايس
 .logos (2d)ة معقول

 قابلة غري رواايت استخدمها، اليت التقليدية األساطري وكذلك أفالطون، هاأّلف اليت األساطري إن
 اآلهلة،: مثل احلياتية، خرباتنا تتجاوز معينة، أحدااث أو وأماكن، وأفعال، موجودات، تصور ألهنا للتكذيب؛

 خيالية حكاايت األساطري إن. وغريها السحيق، واملاضي املوت، بعد واحلياة اخلارقني، واألبطال والشياطني،
 .النفس يف الالعقالنية اجلوانب تستهدف ال أهنا كما للعقل، منافية أهنا ذلك عن يلزم ال ولكن أيضا،

 تلك صراحة تتناول ال لكنها خيالية، صةهي ق514a-517a) ة )اجلمهوري حماورة يف فالكهف،
 عن ختتلف فإهنا وابلتايل، ،(وغريمها املوت، بعد احلياة السحيق، املاضي) خرباتنا وراء فيما تقع اليت األمور

 الكهف فإنوبشكل أوضح: . هايؤلّف اليت األساطري عن وكذلك أفالطون، يستخدمها اليت التقليدية، األساطري
 فإن"ة مدين حكم الفالسفة يتوىل أن إىل أنه سقراط يقول أيضا، اجلمهورية حماورة يف. أسطورة وليس تشبيه،
. 501e2-5)) "عمليا تتحقق لن (muthologein) خيايل كتصور كلمات يف صورانها اليت الدولة

(: 402c2 اجلمهورية: راجع) متخيلة مدينة يصور أنه جهة من ؛ورةأسط املثالية املدينة بنيانميكن أن يسمى 
 للداللة (237a9,241e8) فايدروس حماورة يف muthos كلمة ُتستخدم. "السعيدة الدولة نتخيل حنن
 استخداًما يعد ذلك لكن( Brisson 1998, 144سقراط" ) هبا يقوم اليت البالغية املمارسة" على

 .للكلمة فضفاًضا

 عبارة ألساطري( ا1): األفالطونية لألسطورة أساسية مسات مثان هناك أن (2012) موست يرى
 مستمّدة من (3). الشباب من للمستمعني السن كبار حيكيها (2). املستمعون يقاطعه ال ذايت، حوار عن

 من ايً فعل التحقق ميكنال  (4). (17، يشار هلا سواء تلميًحا أو تصرحًيا )خيالية أو حقيقية شفهية مصادر
 جانب من العقالين للتمحيص موضوعا تعد ال فإهنا وهلذا الرتاث، من موثوقيتها تكتسب (5). صدقها
 من شكل أي جتاوز اإبمكاهن"عمل ما  داءأل أو التحفيز االستمتاع،: نفسية آاثرا اهل (6) ،(18)ني املستمع
 .جدليا عرضا تلي أو تسبق  (8). سرديةو  وصفية هي (7) . (18ي" )العقل اإلقناع أشكال
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 استثناءات هناك وأن الشك، تقبل ال حبيث مطلقة ليست الثمانية السمات تلك أن موست يقر  
 أسطورة عشرة أربع من جمموعة بتأسيس لنا فستسمح ابملرونة، يتسم تطبيقها كان وإن واآلخر، احلني بني

 واملأدبة، وفايدروس، ومينون، وبرواتجوراس، وجورجياس، فيدون، حماورات يف األقل، على أفالطونية،
 السمات. (السادس الكتاب) والقوانني وكريتياس، وطيماوس، والسياسي، ،(العاشر الكتاب) واجلمهورية

 القدمي، لليوانن الشفهي الثقايف الرتاث يف ظهرت واليت التقليدية، لألساطري عمومها يف مطابقة" األوىل السبعة
 .(19)"ة بشد ينتقدها وابلطبع، أفالطون، يصفها ما كثريا واليت

 الثمانية، السمات هذه بكل تتسم ألفالطون الدفاع حماورة يف النبوءة قصة أن (2012) دوريون ويرى
 جمرد ليست النبوءة قصة أن إىل دوريون توصل. (2012) موست عنها حتدث اليت األفالطونية لألسطورة

 ابتكر الذي من. الكون أصل عن أسطورة: دقة أكثر بتعبري. أيضا أفالطونية أسطورة هي وإمنا أفالطونية، رواية
 انظر)؟ يرى أرسطو (elenchus) والتوليد لتهكماب احلواري االستفهام ابستخدام اآلخرين آراء اختبار فكرة
 األفكار تفنيد ممارسة أن( 1354a3-7فن الشعر: ، وكتابه172a30-35املغالطات السوفسطائية: كتابه

ا"، وذلك حبسب دوريون هل حمدد أصل عن البحث اجملدي غري من ويـُعرد ابلتايل الزمن، غياهب يف متاهت قد"
 بدأ املناظرة، أشكال من شكال كان" اجلديل االستفهامي احلوار منهج أبن إقناعنا أفالطون حياول. (433)
 إهليا؛ أصال أفالطون عليه يضفي وابلتايل ،(433نبّوة" )ابل عررف أن مبجرد عفوي، بنحو ممارسته يف سقراط

 ملنهج جماز) تعويذة تعلم أنه قوله سقراط لسان على يضع عندما ذلك؛ مثل يفعل خارميدس حماورة ففي
 . (16c) فيليبوس حماورة أيضا وانظر زاملوكسيس، اإلله من (اجلديل احلواري االستفهام

 

 إقناع كوسيلة األسطورة .3

 أي يفعله ما هذا. هبا موثوق أدلةن م عليه االستدالل العقل يستطيع ملا وفقا نعيش أن أفالطون حبسب علينا
. واحلجج املنطق من أساس على حياهتم إقامة من فينفرون الفالسفة، غري أما. سقراط مثل حقيقي، فيلسوف

 الذهن، يف املعتقدات غرس على تعمل فاألسطورة. األسطورة هي االقناع وسائل وإحدى إقناعهم، جيب فكان
 377a اجلمهورية: راجع) النبيلة ابلقيم يؤمنون األطفال، حىت الفلسفة، إىل ميال األقل جعل يف فعالة أهنا كما

ff.) 
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 اهتماما أكثر كاليبوليس مواطين النبيلة الكذبة جتعل أن املفرتض من جند اجلمهورية، حماورة يف
 هبم ينتهي فرمبا شباهبم، يف الفلسفة مبمارسة البدء احلراس على أن مباأنه  (2009) سكوفيلد يرى. مبدينتهم

 يقول كما فالفلسفة، ؛(115) ,"الوطين واجبهم أداء من جاذبية أكثر" التفلسف جيدوا أن إىل األمر
 فيهم النبيلة الكذبة تولد أن املفرتض ومن. ملدينتهم واإلخالص ابحلب ال ابملعرفة، احلراس تزود سكوفيلد،
 األعظم املصاحل يرونه ما تعزيز يف طاقاهتم أقصى بذل" عليهم أبن اإلميان فيهم تغرس وأن ملدينتهم، اإلخالص

 تؤخذ أن ُقصد واليت القوانني، حماورة يف القوانني من لعدد املمهدة الديباجة اعتبار ميكن. (113) "للمدينة
" نبيلة أكاذيب"كـ التقليدية األسطورة من عناصر تتضمن واليت هلا، التالية القوانني اتباع على حتض كمواعظ

 (. 790c3; 812a2; 841c6: انظر)

قد مت ف. فيها الصدق بعض فهناك حمضة، أكاذيب األخروي ابملصري املتعلقة أفالطون أساطري ليست
 مقبولة وحماوريه سقراط اعتربها سابقة، ملقدمات منطقية نتيجةك  "خالدة النفس"ة عبار  تقدمي فيدون حماورة يف
 مل هأبن (102a-107b) اخللود مسألة حول األخري احلوار بعد سيبيس ويقر (.106b-107a: راجع)

 بعض لديه مازالت أبنه فيصرِّح سيمياس أما. حوهلا شكوك أو سقراط، حجج على اعرتاضات مزيد لديه يعد
 ال األسطورة لكن، األخروي املصري أساطري من أسطورة حينذاك سقراط هلم حيكي. (107a-bك )الشكو 

 خياال ليست أبهنا القول ميكن وابلتايل خالدة، النفس أن تفرتض هي. خالدة النفس أن على دليال تقدم
 ابالعتقاد املرء األسطورة تقنع أن سقراط وأيمل اآلخرة، احلياة يف العدالة حتقُّق األسطورة تفرتض كما.  حمضا

 يغامر أن للمرء املالئم من رىأ": سقراط يقول. األخرى احلياة يف عدالة هناك وأبن خالدة، النفس أبن
-114d) "نبيل  أمر املغامرة أن حيث ي،النهائ استقرارها ومواطن أنفسنا خبصوص حقيقي ذلك أبن ابالعتقاد

e) .إر أسطورة هناية عند نفسه الشيء سقراط يقول Er وهي أسطورة حول املصري النهائي خُتتتم هبا حماورة ،
إذا مل تفلح  :توفر األسطورة نوعا من الدعم. (621b) "تنقذان، إذا ما اقتنعنا هبا سوف"األسطورة . اجلمهورية

مقتنعا أبسطورة جيدة، وقد تكون هناك حاجة إىل األسطورة،  يظل ه، فإنهاحلجج يف حث املرء على تغيري حيات
 .ذلك يف الفلسفة ختفق عندما (903b) ق"إىل تواف"املرء  "لتجذب بسحرها"كما جاء يف حماورة القوانني، 

 كمجاز جورجياس حماورة يف األخروي املصري أسطورة اعتبار األفضل من أن (2009) سيديل يزعم
 أسطورة قراءة احتمالية (2007) هولويل يزعم كما ،(68) ة"احلالي حياتنا يف واإلصالح األخالقي، للفتور"

 للشفقة، مثريا مشهدا،" تطرح إر أسطورة أن (2012) جونزاليس ويرى. العامل هذا يف للحياة كمجاز إر
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 حبسب اإلنسانية، احلياة مييز ما" أن يزعم فإنه وابلتايل،. (259) "األسطورة عبارات حبسب وحمريا، هزليا،
 املبسوط العقلي للتفكري دراميا تصويرا ليست الفلسفة أن يعين مما ،272)ا" )صلهأ يف غامضة أهنا األسطورة،

 النفاذ من التفكري هذا يتمكن ال" شيء لكل دراميا تصويرا وإمنا املرء، يتوقع قد ما مبثل اجلمهورية حماورة يف
 والرعونة، والطبائع، واملصادفة، التجسيد،: مثل عقالنيا، وال غامضا يبقى شيء لكل به، واإلحاطة إليه

 ابلتوازن، تتصف أن جيب واليت للحياة، احملددة العوامل يف والتنوع املتأصل، التعقد إىل ابإلضافة والنسيان،
. اآلخر والعامل العامل هذا بني الفاصلة احلدود على األسطورة ُتشوِّش. (272)ة" طيب حياة حتقيق أجل من

 نهأبو خالدة، النفس أبن نؤمن لكي، Erإر سطورةأب ال سقراط، يقوله مبا االقتناع علينا أنه جونزاليس ويرى
وفيدون، فإن األسطورة  وعلى نقيض أساطري حماوريت جورجياس .الظروف مجيع يف العدل ممارسة علينا جيب

فإذا كانت . يف هذا العامل يناقض إدراك املثال الفلسفي شيءكل "أن  تصوراخلتامية يف حماورة اجلمهورية، 
 .n,277) "ا األساطري األخرى توفر للفيلسوف شكال من أشكال اهلروب، فإن أسطورة إر متثل له كابوس

36). 

 

 تعلُّم كأداة األسطورة .4

 حججه فهم يف صعوبة من اآلخرون جيده قد ملا ولكن. اآلخرين مع فلسفته يشارك أن الفيلسوف على جيب
 على تساعدهم أن ميكن أسطورة أو مثال، أو صورة، لتقدمي األمر كلف مهما مستعدا أفالطون كان العقلية،

 إذ. للتعلم جيدة أداة تكون قد، التشبيه أو الصورة، مثل، فاألسطورة. به إخبارهم يف احلجة أخفقت ما فهم
 بنظرية ُيسمى مافيدون  حماورة يف أفالطون يطور. جمردا فلسفيا مذهبا متنها يف تتضمن أن لألسطورة ميكن

 فيدون حماورة يف األخروي املصري أسطورة وتصور. جمردة لغة يف بسطها مت حيث. (72e-78b) التذكر
 فايدروس حماورة أسطورة أما. درامي قالب يف التذكر نظرية غيتص ال ولكنها اآلخر، العامل يف األرواح مصري

 معاودة قبل السماوات عرب األرواح تسافر كيف لنا حتكي وهي. درامي قالب يف فتأيت اجملنحة، األرواح عن
 تتجسد أن مبجرد السماء يف شهدته ما وتنسى احلقيقي، العامل إىل ترنو أن حتاول وهي ابلتناسخ، جتسدها
ثل تتذكر مث جمددا،

ُ
 حماورة أسطورة تقدم ال. احلسية متثالهتا إىل تنظر عندما السماء يف عاينتها اليت األبدية امل

"تعدياًل" هلا  وتقدم النظرية، هذه صحة تفرتض ببساطة إهنا. التذكر نظرية لدعم شواهد أو أدلة أية فايدروس
 فإن ألفالطون، ابلنسبة صحيحة تـُعرد األسطورة جتسدها اليت النظرية هذه أن وحيث ضمن أشياء أخرى.
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 قد املذهلة تفاصيلها أن من الرغم على للصدق، داخليا معيارا (ألفالطون احرتامنا مع) تتضمن األسطورة
 األقل يساعد لألسطورة الرائع السر فإن أخرى، أمور بني ومن. احلريف مبعناها أخذ ما إذا بعيدا ابملرء تنحرف

 ."تذكُّر املعرفة" وهي التذكر، يف أفالطون لنظرية األساسية الفكرة استيعاب على للفلسفة ميال

 

 طيماوس حماورة يف األسطورة .5

 من جمموعة تساعدها، صانعً  اإهلً  يشمل ومعقد، شاسع بناء عن عبارة طيماوس حماورة يف الكون خلق نظرية
 وفق، الفوضى إىل يتجه داخلي حافز عليها يهيمن، حمددة مادة من الكون خيلق وهو، أدىن رتبة من اآلهلة
 eikos muthos احملتملة اخليالية احلكاية من كال يستدعي ككل الكوين البناء ذلك. معقول منوذج

(29d, 59c, 68d) و الرواية العقالنية احملتملة (30b,48d, 53d, 55d, 56a, 57d, 90e) .
قصة "، (جوويت) probabale taleحكاية حمتملةإىل  eikos muthos وقد متت ترمجة التعبري

 والتفسري السائد، هو ما أيده. (زييل) likely tale، حكاية حمتملة(كورنفورد) likely storyحمتملة
يرى كورنفورد أن املسألة الكونية يف حماورة طيماوس هي حكاية . ( وآخرون1937,31ff)كورنفورد 

muthos الكونابألساس،  ألن موضوعهاأيًضا و . سردي، وليس كتحليل تفصيلي؛ ألهنا صيغت يف قالب ،
حال خمتلفا، وإن كان ( ch. 13 ,1998)ويقدم بريسون  . ، وال ميكن معرفته حق املعرفةيف تقدم مستمر

. وأثناء خلقهعلى املسار نفسه؛ يرى بريسون أن خلق الكون قول غري قابل للتحقق عن العامل احلسي، قبل 
 eikonألهنا تدور حول ما حدث للصورة  eikos muthosبعبارة أخرى، أن خلق الكون حكاية حمتملة 

ن املشكلة تقع أب هو القولالبديل املعتاد . مثل سدمي ال ميكن معرفته شيءحينما كان كل  قبل وأثناء خلقها،
ليس مرجع األمر أن العامل شديد . الكونعند العامل املتخصص يف حبث الكون، وليس يف موضوع فكرته عن 

أحد مؤيدي هذا الرأي . وصفا دقيقا واثبتا له ننشئالتغري حبيث ال ميكن معرفته، وإمنا مرجعه إخفاقنا يف أن 
 ة كان على لفظ حمتمل  29d2أن التأكيد يف الفقرة رقم   (2003)رو ويرى (.(59-1928هو اتيلور 

eikos ة وليس على لفظ حكايmuthos،  وأن لفظmuthos هنا أساسا كبديل للفظ قصة  اسُتخدم
 (.3-380 ,1939)وهو أيضا ما ذهب إليه فالستوس )بعيدا عن التعارض املعتاد معها  ،logosمعقولة 

: ن نظرية خلق الكون تلك جاءت كمحاولة للكشف عن عقالنية الكون، أي( أ(2009ويرى برنييت 
، (eoikaل اسم فاعل من الفعل حُيتم) eikos  إن كلمة حمتمل. ذاكأسباب اإلله اخلالق وراء صنع هذا أو 
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فإن   النصية من هومريوس إىل أفالطون كما تدل الشواهد  كما يزعم برنييت، ولكن،  "ممكن"عادة، ما ُترتجم 
وحيث أن نظرية خلق الكون . "معقول"، و"طبيعي"، و"مقبول"، و"مناسب"، و"مالئم": من معانيها أيضا

 معقولة"املصنوعة من قبل اإلله اخلالق، فيصح أن يُطلق عليها  eikonة هو معقول يف الصور تُبدي ما 
"eikos .دم خامات ويزعم برنييت أن اإلله اخلالق يستخ ،وليس نظري نه عمليأب منطق اإلله اخلالق يّتسم

عديل خططه حبسب هذه خلق الكون، وإمنا كان عليه ت أن لديه حرية االختيار بعد مل تعد مادية معينة، وأنه
وعلى الرغم من معرفتنا أبن اإلله اخلالق هو خري حمض جتاه خلقه، فإنه ليس مبقدور أحدان أن يكون . املواد

بو إىل كشف هذه وهلذا فإن كل من يص. موقنا من أسبابه العملية يف خلق الكون على النحو الذي صنعه عليه
فإن نظرية أفالطون يف اخللق ، وابلتايل يف هناية األمر "حمتملة"إىل إجاابت  األسباب ال يتمكن من الوصول إال

؟ "muthosأسطورة"لكن، ملاذا أمساها أفالطون . مبقتضى املعنيني املذكورين آنفا للكلمة eikosحمتملة 
حيث أن )أن نظرية خلق الكون يف حماورة طيماوس تتعلق أيضا أبنساب اآلهلة  هو السبب حبسب برنييت

، ويبني ذلك قصد أفالطون إىل التغلب على التعارض التقليدي بني (ابلنسبة ألفالطون إله املخلوق هوالكون 
 . logosوالعقالين  muthosاألسطوري 

 عليه، هو الذي النحو على للكون اخلالق اإلله صنع وراء العملية األسباب عن طيماوس يتحدث
 يتخيلها، أن عليه بل قبوهلا، ساد منطقية مقدمات عدة من األسباب تلك استنتاج كوين ابحث ألي ميكن وال
ضمن قيود تقع  تلك اخليالية تصوراته خيترب الكوين فالباحث. احلنكة وال املخيلة أصحاب من ليسوا أهنم غري

 الصحيح، واألفالطوين السقراطي التقليد وحبسب ومتماسكة، معقولة افرتاضات إىل يصل أن عليه إذ ،عليه
 أمام الكون خلق يف نظريته يعرض فهو طيماوس؛ يفعله ما وهذا آخرين، مع تلك افرتاضاته اختبار فعليه

: وهم من الفالسفة احلاذقني املهرة ذوي اخلربة. (29d1) "ام حكَّ "kritai م عليه يطلق ممن آخرين، فالسفة
يف مستهل حماورة وجندهم يبدون إعجاهبم ابلفكر الكوين لطيماوس سقراط، وكريتياس، وهريموقراطيس، 
يقول  .ميكن القول أن نظرية طيماوس قد مت اختبارها بدقة (.(107aكريتياس، وهي تتمة حملاورة طيماوس 

أن يكونوا متساهلني بعض الشيء؛ حيث ال ميكن يف ذلك اجملال الوصول إىل أكثر  على احلكَّامأنه  أفالطون
يهدف إىل جذب غري املهتمني ابلفلسفة بغرض تغيري  إن اخلطاب الكوين يف حماورة طيماوس ال. من افرتاضات

د به تقليل صعوبة موضوع نشأة عامل الصريورة صِ وميكن القول أن سيناريو خلق الكون فيها قد قُ . حياهتم
يف حماورة فيليبوس، وخالل حوار جديل حمكم، مت تقدمي نشأة عامل الصريورة يف كلمات جمردة . ليسهل استيعابه
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لكن . ((27b-cاملتولد عنهما، وسبب هذا االختالط والتولد د، واحملدود، والوجود املختلط دو الالحم: مثل)
حماورة طيماوس هتدف إىل أن حتيط أبكثر مما أحاطت به حماورة فيليبوس؛ إهنا هتدف إىل الكشف عن املبادئ 

الكيفية اليت يثمر هبا هذا ، وإىل تفسري (53d: راجع. اليت يقدر العقل على استيعاهبا)األنطولوجية املطلقة 
. يف إطار غائي عن أسباب خلق العامل على النحو الذي ُخلق عليه عامل الصريورة، وكذلك إىل الكشف التفاعل

وهي أسباب يتم ختيلها؛ إذ على التخيل أن ميأل الفراغات اليت خيلفها العقل يف حماولته تلك للكشف عن 
 .هو عليه األسباب وراء خلق الكون على النحو الذي

 

 والفلسفة األسطورة .6

حيث بدت كلمة ،  logos (324d)واحلوار اجلديل  muthosبني احلكاية  برواتجوراس حماورة ُميِّز يف
muthos  وكأهنا تدل على معىن القصةstory وكلمة ،logos وكان هلذا . العقليربهان على معىن ال

ش سقراط مذهب برواتجوراس ففي حماورة ثياتيتوس يناق. والسوفسطائي التمييز صداه يف حماوريت ثياتيتوس
يف السطر نفسه ، و  (164d9) "رأي برواتجوراس"، ويشري إليه ابعتباره شيءاإلنسان مقياس كل : الرئيسي

، 156c4يف الفقرة  الحقا. و  muthosيذاتية املعرفة واإلدراك لفظ رأ يطلق سقراط على دفاع ثياتيتوس عن
من  من احملسوس واملنفعلة سمن اإلحساعلى التعلم حبسب ما تولده احلركة الفاعلة  "رأي"يطلق سقراط لفظ 

وره أن زينوفان، حملايف حماورة السفسطائي يقول الزائر اإليلي . إدراكات حسية وموضوعات حسية مدركة
أسطورة، كما لو حيكوا لنا "ابإلضافة إىل فالسفة صقليني ، هريقليطس، و وأيونيني وإليائي آخر؛وابرمنيدس، 

على مذاهب الفالسفة تلك،  muthoiوإبطالقه لفظ آراء (. c-e، وأنظر أيضا  242c8) ") كنَّا أطفاال
يف بدا أفالطون  . غري جدليةقد تكون على ما يبدو  ا أساطري يف حد ذاهتا، بل أهنافإن أفالطون ال يدعي أهن

يف عدة  لجوء إىل الصور يف معرفة األشياءال نأداو . معينةألساطري تقليدية  ىل حد ماإ حماورة اجلمهورية معاداي
رمبا كان لديه مربر قوي لتجنب استخدام . أنه جيب للمعرفة الفلسفية احلقة أن تتجنب الصور ىعادّ و  ،حماورات

ها، واليت ألّفوخباصة تلك األساطري اليت ، ة، كما أهنا بصرية إىل أقصى درجةاألساطري؛ فهي ال تتصف ابجلدلي
. تجّنب ذلكلكنه مل ي ،تتضمن الكثري من التفاصيل املرئية، اليت تبدو كما لو كانت تعليمات توجيهية لرسام

ال يطرح رفضا بسيطا ألفضل الشعراء؛ وإمنا " ن الكتاب العاشر يف حماورة اجلمهورية( أ (2011يرى هولويل
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أن تكون  لة ما إذا كان ممكنامشك يبحث اًل تداخُ جنذاب لعملهم، واالفيه املعارضة داخل معقدا تت نسيًجاقدم ي
 (.244أبي شكل، من ضمن مسائل أخرى" ) ا فلسفيا للشعرحمبً 

 لوكان كما أحياان فيبدو. أكرب مجهور تعليمو  إقناع يف رغب، مبا أنه وسط حل إىل الوصول عليه كان
 املثال، سبيل فعلى. ابلفلسفة املنشغلني غري مجهور وتعليم إقناع تتطلب ال درجةل ابألسطورة الفلسفة ينسج

 مع قوي بنحو مندجمة واجلمهورية، وفيدون، جورجياس، حماورات يف األخروي املصري تصور اليت األساطري فإن
، كما أن أسطورة املصري األخروي يف حماورة (Annas  1982 أانَّس: راجع) احملاورات لتلك الفلسفية احلجج
من بداية احملاورة، كما تضع خمططات ، خرىتلو األ واحدة، الللعلم الغائيالعالمات املربجمة تلتقط، " فيدون

ونراه يستخدم األسطورة  (.-1990381سيديل)ا" أن تتحقق هب احملاورة أولية للوسائل اليت ميكن ملقرتحات
الذي يرى أن أفالطون يقدم من ( (Kahn 2009كان :  راجع، يف أحيان أخرى كملحق للنقاش الفلسفي

وقد تغلب على  يف حماورة طيماوسيبدو و . أسطورة حماورة السياسي، مسامهة مذهبية لفلسفته السياسيةخالل 
فللعقل اإلنساين حدود، وحينما يصطدم هبا فعليه أن يلجأ إىل : ملرة واحدة التعارض بني األسطورة والعقل

 .األسطورة

 للجدل متدادا أو وضروري، مساعد أمر القصص رواية أن: ثورية األقل النسخة يف الفكرة ستكون"
 ابإلضافة ة،عقالني ال عناصر تتضمن طبيعتنا أن حقيقة ورمبا البشرية، حبدودان تقر اليت الفكرة وهي الفلسفي،

التمايز بني ما هو سوف ينمحي "، ويف تفسري أكثر ثورية، (Rowe 1999,265ة" )العقالني العناصر إىل
إذا ما أخذان يف االعتبار ان أفالطون قد اختار . (265) "يف أحد مستوايته وما هو أسطوري واقعيا فلسفي

إضافة إىل اشتماله على مشهد استهاليل )شكل احلوار : التعبري عن أفكاره من خالل القالب السردي، أعين
أبي  من نتائج لهل سيعين أن ما يتم التوص (استخدام شكل السرد الروائي احلوار"ن أب، فيمكننا القول (روائي

فإن "إذا كان األمر كذلك، . (265) ة"األسطور " من وعكن سيتم التعامل معه احلجة العقليةوسيلة كانت ك
يؤثر يف أفضل األحوال مقارب للحقيقة، س، ويف كاف  وغري   بكونه مؤقتا لتعبري اإلنساينا اخليال يفقدرا من 

 للتمييز بني األشكال شيوًعالتطبيقات األخرى واألكثر امن  أكثرالكتابة األفالطونية يف أعمق مستوايهتا، 
الفجوات اليت  األسطورة فلن متأل، وإذا كان األمر كذلك، (265ب" )األسطورية وغري األسطورية للخطا

سيبدي العقل  ، لكن(ما تؤدي أغراضا معينة جلمهور حمددمثل رغم أهنا قد تفعل ذلك أيضا) فقط خيلفها العقل
-265) منه يصعب التخلصبنحو بعضا من املالمح اليت نربطها كتمايزات خاصة برواية القصة   اإلنساين
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من الصعب تقرير أي تلك القراءتني هي املقاربة األفضل لرأي أفالطون حول التفاعل بني األسطورة . (6
 .حول هذا املوضوعفقط يبدو املفسر ملتزما بتقدمي تقديرات حمتملة . والفلسفة

 

 األفالطوين الرتاث يف فالطونأ أساطري .7

 995a4: ، راجع أيضا982b18 امليتافيزيقا) بشكل  ما للحكمة حمب هو األساطري حمب أبن أرسطو يقر
ولكن يبدو أنه . مفقودة اآلنوهي لعله استخدم اسطورة أو اثنتني يف حماوراته املبكرة،  (.1074b1-10و 

 (.1000a 18-9 امليتافيزيقا: راجع)قد أنى بنفسه عن األسطورة 

 دراسةو  أفالطون، قبل لألسطورة الفلسفياالستخدام  يف موضوع اجليدة الدراسات من عدد هناك
لقليل من الدراسات حول االستخدام الفلسفي لألسطورة يف الرتاث وهناك ا من أفضلها، (2000) ن مورجا

 هرياقليطسسبيوسيبوس، وزينوقراطس، و  األتباع املباشرين ألفالطون يف األكادميية، ألَّف قدف. األفالطوين
األساطري مبثل ما فعل أاًي منهم يستخدم  لكن مل. واألطروحات الفلسفية ،احملاورات: البونيت، كال النوعني

وزوروسرتيس  هاديس،عن األشياء يف : مثل ،هرياقليطس، الذي كتب العديد من احملاورات، ابستثناء أفالطون
(Zoroastres( وأريس ،)Aparis)، اليت تتضمن قصصا أسطورية، وشخصيات أسطورية أو شبه  و

فال توجد شواهد كثرية على أن االستخدام األفالطوين لألسطورة  ،أما يف الرتاث األفالطوين الالحق. أسطورية
ن األساطري األفالطونية موضوعا للتأويل أصبحت العديد م. ابستثناء شيشرو وبلواترخ ،كان ممارسة مقبولة

فقد طرح بروفريي، وبروكلوس، ودامسكيوس وأليمبيودوروس  ،يف تراث األفالطونية اجلديدة اجملازي التفصيلي
تفسريات جمازية لعدد من األساطري األفالطونية، كأساطري املصري األخروي يف حماورة فيدون، وحماورة جوجياس، 

 .أو أسطورة أطالنتس
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 التوضيحية الرسوم بعض غري جند ال لكنَّا النهضة، عصر يف هبا احملتفى الشخصيات من أفالطون كان لقد
 حماوالت وتثبيط منع إىل املرئي التصوير من أفالطون موقفأدى  فقد. األفالطونية األسطورية لألفكار القليلة
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 يف شديدة بدقة أفالطون صاغها اليت األسطورية املشاهد تصور مطبوعات أو منحواتت، أو لوحات، رسم
 الشعراء ةهامجقام مبو  ،ب التصوير املرئيتتجن الفلسفية املعارف أرقى أن اُمكّررً  أفالطون ادعى إذات، كلم

 ماكجراس يقدم. املهمة بتلك للقيام أكفاء غري أبهنم الفنانون أحس رمبا. مرة من أكثر عموما والفنانني
 أيقوانت يف األفالطونية األسطورية واألماكن الشخصيات تصور اليت النادرة للرسوم وحتليالت عرضا (2009)

 دوران وحمور الكهف، فايدروس، حماورة يف احلربية العجلة سائق املأدبة، حماورة يف اخلنثى: مثل النهضة، عصر
 .اجلمهورية حماورة يف واألقدار الضرورة تديره الذي الكون
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 جامعة في المقدمة تلك من نسخة قُدمت وقد. جديدا عمال يعتبر بحيث المذكورة، المقدمة عن كبير

 كراوت ريتشارد من وردتني التي وللتعليقات. النقدية مالحظاتهم على لقرائي البالغ تقديري. نيوشاتل

 .األولى المسودة على
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