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 أـ التنظيم اإلدارى فى مصر القديمة :

   شعبه :ـ صفات الملك ومهامه وعالقته بٔ

قوته أمضى من الموت الزؤام
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" يمّكن له مصر 
يهدم له معاقل آسيا وُيخضع له كل الناس " و ،العليا ... والسفلى

ال أحد يعرفك 
وهو الذى جعلته يفهم خططك ،إال ابنك ) الملك (

" عليم 
وليس فى الدنيا شىء ال يعلم به " ،بما يحدث وبما يقع

" إذا قلت ألبيك النيل ... ليدفق الماء 
على الجبال سمع منك وفعل حسب مشيئتك "

أحيا أهل مصر وأزال آالمهم"

وال  ،"احذر مرءوسيك ... ال تقترب منهم ... وال تضع ثقتك فى أخ 
.  تعرف أصدقاء " 
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ال تقتلن   ،

 رجالا تعرف قدره
ا ؛ ألن الشفقة محبوبة وسيحمد  ،وأسس آثارك على حب الناس ،" ال تكونن فظا

ومصلين لعافيتك ،الناس ... مقدمين الشكر على شفقتك
ا فكن شفيقاا حينما تسمع كالم المتظلم وال تسىء معاملته ... إلى أن  ،إذا كنت حاكما

يقول ما جاء من أجله 
.وال تعذبن األرملة "  ،زين" واسى الح 

" يتمسك بالعدالة وال يتجاوزها "   
ميراث  وال تحرمن رجالا من ،أقم العدل لتوطيد مكانتك فوق األرض

وال تضرن األشراف فى مراكزهم  ،والده
بل اتخذ لنفسك الرجل بحسب  ،" ال ترفع من شأن ابن العظيم على ابن الوضيع 

. كفايته " 

والقصاص فى  ،العدالة ... لم يعبث بها أحد منذ زمن صانعها
 انتظار كل من ال يأخذ بقوانينها " 

  
أولهما

 وثانيهما

 ـ صفات الوزير ومهامه :ٕ

وسيد  ،" أمين األمناء 
ا "  .  األسرار ... الذى ال يخفى عنه اإلله )الملك( شيئا
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 ،
:"انتبه ستنجح فى تحقيق الهدف من منصبك إذا نصرت 

" فعليك التأكد من أن كل شىء ،العدالة ... فالناس يتوقعون العدل حيثما حل الوزير" 
وَمْن هو  ،وَمْن هو قريب منك ،وَمْن ال تعرف ،يتم طبقاا للقانون ... ساوى بين َمْن تعرف

ا قبل أن تبت فى شكواه" . بعيد عنك . وال تصرف شاكيا
" ابن إنسان ثرى على 

ابن انسان فقير "
وال يظلم الضعيف من أجله" ،"هدية رجل قوى

: " فال تضر رجالا بجرة قلم " 

واسيت األرملة ... 
.  ووهبت الخبز للجوعى ... والماء للعطشى ... واللحوم والثياب والزيت للمساكين " 

" ال تأكلن الخبز إذا كان هناك آخر 
. يتألم من عدمه دون أن تمد يدك إليه " 

" ال 
ا فى القسمة وأنبذ الطمع"  ع تابع . وال  تتطلعن . " فال تطمعن فى متا تكونن شرها

.  لخبزه ... وال تطمعن فى متاع شريف " 
.  " مرض عضال ... والصداقة معها مستحيلة "  

ا ... ويشاور الجاهل والعاقل" مت ؛ ألن كبرا
هاية العلم ال يمكن الوصول إليها "ن

وإنما هى  ،" إن الوزارة هى ركيزة الدولة . والوزارة ليست حلوة المذاق
. لقد  مرة كالعلقم " 
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" إن الماء والهواء يخبران بكل ما 
.  وأن ما يفعله ال يبقى مجهوالا "  ،يفعله

 وسماتهم : ـ مهام حكام األقاليمٖ

 
 ب ـ طبقات المجتمع المصرى القديم والعالقات داخله :
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 "
" أسس آثارك على (0ٓ)أعط حبك ألناس األرض " 

حب الناس "
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أو يقضى عليه بالفناء ؟ .  ،ويمنحه الخلود ،فعالم سيحاسبه أوزيريس

ا : مفارقة االستبداد والحرية فى الفلسفة اليونانية :  ثانيا
 أ ـ مفارقة االستبداد والحرية فى فكر أفالطون : 

ـ ٔ
ـ ٕ
ـ ٖ
 ـٗ
 ـ ٘

 ــ النفس اإلنسانية عند أفالطون :ٔ

واألسوأ أو  ،"جزآن األفضل أو األسمى الذى يحكم 
.  (0ٙ)األدنى الذى يخدم"

؛  (09)" مركبة مكونة من جوادين مجنحين وسائق يقودها " 

(ٔٓٔ)، 

 ـ طبقات الدولة عند أفالطون والعالقات داخلها :ٕ
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يخضعون مثل كالب الحراسة للحكام 
الذين هم رعاة المدينة

" تنجب للدولة أطفاالا من سن العشرين وحتى األربعين . أما الرجل ... فيظل 
ينجب أطفاالا حتى الخامسة والخمسين

ا فعليك أن  " فإذا كنت مشرعا
ثم تجمع بين هؤالء وأولئك " ،تختار للرجال الذين انتقيتهم أقرب النساء إلى طبيعتهم

ن على أوسع نطاق " فمن الضرورى ... أن يتزاوج النوع الرفيع من الجنسي
ممكن . وأن يتزاوج النوع األدنى على أضيق نطاق ممكن ... وعلى الحكام أن يدركوا 
وحدهم سر هذا اإلجراء ... أما عدد هذه  االجتماعات السنوية فسنترك تحديده للحكام 

ا "  حتى يستطيعوا أن يحتفظوا بعدد السكان ثابتا

" فاألطفال عندما يولدون يعهد بهم إلى هيئة تتولى شئونهم ... ومن الواجب أن 
يقطن  ،يعنى هؤالء الموظفون بأبناء صفوة المواطنين . ويعهدون بهم إلى مربيات

ا من المدي ا خاصا وينقلوا األمهات إلى  ،نة ... وعليهم أن يعنوا بتغذية األطفالوحدهن مكانا
دور الحضانة عندما تمتلىء أثداؤهن باللبن مع اتخاذ كل التدابير الكفيلة بأال تتعرف 

األمهات على أطفالهن "

" من المحال على فرد واحد أن  " فكل فرد يؤدى وظيفة واحدة فى المجتمع "
ة حرف فى آن واحد "يجيد عد
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ـ نظم الحكم عند أفالطون :ٖ

 . 
Aristocracy 

 ":
وإذا تقاسم السلطة  ،إذا سيطر أحد الحاكمين على الباقين كان ذلك النوع حكومة ملكية

.  (0ٕٔ)عدة أشخاص كانت أرستقراطية " 
  .

 Timocracy

ا بنفسه وأقل ثقافة ... يحسن االستماع ولكنه ال  ،: "أنه أكثر اعتدادا
وشديد الخضوع للحكام . وهو فى  ،يجيد التحدث ... لطيف المعشر مع األحرار من الناس

ى غزواته ... ومواهبه ستند إلطموحه للسلطة ال يستند إلى فصاحته ... بل ي
(ٕٖٔ)العسكرية"

 Oligarchy

" إنهم 
ا ... وهم مقترون فى أموالهم  ذوى نهم للمال ... فهم يقدسون الذهب والفضة أشد تقديسا

ا محاولين أن يتهربوا من القانون " ... يمارسون ملذاتهم سرا

 .

Democracy
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"فالتطرف يؤدى فى كل األحوال إلى رد فعل عنيف مضاد ... فالتطرف 
(ٔٗٔ)الحرية ال يمكن أن يؤدى إال إلى التطرف فى العبودية "  فى

Tyranny

 .

  .
" لوقوع خالفات  

 .  (ٖ٘ٔ) ذاتها " داخلية بين أفراد الفئة الحاكمة

Ideal State

" الطبقة الملكية تصدر أوامرها 
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 (ٙ٘ٔ)األخرى المحكومة توافق على األوامر فحسب " بينما الطبقة 

ـ ٔ
ـ ٕ
ـ ٖ

ـ ٔ
ـٕ
ـٖ

 "  .
إ

ـٔ
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ـ ٕ

ـٖ

ـٗ

ا دور القانون داخل دولة  فما هو أساسا
 أفالطون ؟  

 ـ مكانة القانون عند أفالطون :ٗ
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" القانون... يجمع المواطنين إما بالوعد وإما بالوعيد 
وإنما يجعلهم يسهمون فى دعم وحدة  ،... فال يدعهم يوجهون نشاطهم كيفما شاءوا

الجماعة "

 
 (ٔ11)  .

 "
فال القوانين وال األوامر تعد أسمى من المعرفة ... إن العقل يجب أن يحكم الكل ... ولكن 

.  (9ٔٔ)"نظراا لعدم وجود هذا العقل ... لذلك يجب أن نلجأ للقوانين

ل اعترف أفالطون بوجود ه
حرية للمواطن ـ سواء فى دولته المثالية فى محاورة الجمهورية أو فى دولة القوانين ـ أم 

 ال ؟ 
ـ مكانة الحرية عند أفالطون : ٘
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أما من لم يلتزم  ،" سلك حياة عادلة فإنه ُيثاب على ذلك
(9٘ٔ)العدل فى حياته فإنه يلقى أسوأ عقاب " 

ا : فالمرء يحصل  " الفضيلة ال تعرف سيدا
.  (9ٙٔ)منها المزيد أو األقل... واللوم إنما يقع على من يختار " 

واقتراف كل شر " ،:" النفس خالدة قادرة على تحصيل كل خير

" إن اإلنسان يصبح 
. (99ٔ)ما يريد أن يكون " 

  "
.  (0ٓٔ)ومن يعلم ما هو العدل يصير رجالا عادالا " 

ا من  " فالعلة الوحيدة إلساءة السلوك هى أن يكون المرء محروما
المعرفة "

ن " يذهب إلى ما هو شر بإرادته ... فليس من طبيعة اإلنسان ... أ
 .  (0ٖٔ)يختار فعل الشر بدالا من ما يعتقد إنه خير " 
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 ب ـ مفارقة االستبداد والحرية عند فالسفة الرواق:

ـ ٔ
ـٕ
ـ ٖ
ـٗ
ـ٘
 القدر :ـ تصور الرواقية عن ٔ

.  (ٕٗٓ)"وكل ما يوجد يعد ـ بمعنى ما ـ بذرة لما يأتى بعده " 

" وما يحدث اآلن قد حدث " ال يمكن أن يحيد عن إيقاع الحاضر "
(1ٕٓ)وسوف يحدث فى المستقبل بنفس الطريقة "  ،من قبل

" ممثل فى 
ن قبل الكاتب ... فلتقوم بهذا الدور ببراعة ... ألن مسرحية تكون الشخصية فيها محددة م

. " فكل ما  (ٕٔٔ)هذا هو عملك ومهمتك ... لكن اختيار ذلك الدور يكون من شأن آخر " 
ا لك ... منذ البداية " ألم بك كان مقدرا
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"فمن المستحيل أن نغير األشياء التى 
"نظام ال يسمح بأى حيود ... ، (ٕٗٔ)" قُدرت

وضرورة ال تقهر"
ال 

على األرض بمعزل عنك يا إلهىيوجد شىء يحدث 
، 

وطيع أوامره "  ،" تقبل القدر بصبر
ولتطمئن أن هللا سيمنحك  ،خير مما تختار لنفسك : " كن قانعاا فما اختاره هللا لك

(ٕٕٓ)غداا ـ مثل اليوم ـ كل ما هو أصلح لروحك " 

ا ... متوافقاا مع  ا منسجما " راضيا
 (ٕٕٔ)وكل ما قضوا به "  ،اآللهة ... وحامداا لهم كل ما يمنحون

" موجود داخلنا" ،(0ٕٕ)" بجانبك ومعك " 

هل يعنى هذا أنه ال مجال 
للحرية داخل عالمهم ؟

 ـ النفس اإلنسانية عند الرواقية :ٕ

وملكة  ،وعضو الكالم ،:" أعضاء الحس الخمسة
" تنتشر فى التفكير... والملكة المنتجة )للنسل(

.  (ٖٕٙ)الجسم ... فتتحكم وتسيطر على األعضاء " 
   .   (1ٖٕ)ويطيع األول الثانى "  ،وجزء عقالنى ،" جزء العقالنى
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"ال يتأثر بنشاط الحواس 
وال يسلم القيادة لهما ؛ ألن من طبيعته أن يضع كل  ،أو نشاط الرغبات ... ويتسيد عليهما

.  (ٕٓٗ)األشياء تحت أمرته " 
" ال نكون 

ا ألجسامنا "  عبيدا
.  (ٕٕٗ)"نوازع الجسد مثل الدمى تحركها الخيوط "  ،(ٕٔٗ)

فكما أن هناك علالا للجسد ).( فكذلك هناك اضطرابات فى 
. (ٕٗٗ)وما يماثلهما "  ،وحب المتعة ،مثل حب الشهرة ،النفس

أخمد الشهوة حتى يظل عقلك الموجه  ،" أكبح الرغبة
ا ... دون روية " ،(ٕٙٗ)سيد نفسه "  " وتمسك بحكم العقل "" فال تفعل شيئا

حيث إن العقل يدرك الصواب ويوجهك إليه  (0ٕٗ) 
. ويجب أن (ٕٔ٘)وليست مخالفة أو معارضة له  ،فال ُبّد أن تكون اإلرادة تابعة للعقل ،(ٕٓ٘)

 .(ٕٕ٘)فيكبح شهواته ورغباته  ،يطيع الجسم أوامر العقل

لعقول الحاكمة داخل الدولة من وجهة فما هى عالقة المحكومين با
 نظر الرواقية ؟ 

 والعالقات داخلها :ـ نشأة الدولة عند الرواقية ٖ

" ال يستطيع أن يعيش ...  
.  (ٕٙ٘)بمجتمع يخلو من البشر " 

: " بصفتى أنطونيوس فإن مدينتى هى 
ا فمدينتى هى الكون" ،روما وبصفتى إنسانا

" فالعالم كله كأنه دولة واحدة "
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ا يرعى تحت مراقبة راع  ،"حياة واحدة فى عالم واحد كما لو كانوا قطيعا
. (ٕٕٙ)واحد" 

ونفس القبس اإللهى " ،رابة الدم... بل قرابة االنتساب إلى نفس العقل" ال تجمعنا ق

فالكائنات العاقلة قد " 
ا " " العمل الالئق باإلنسان هو اإلحسان إلى جبلت من أجل أن يخدم بعضها بعضا

" فلنجعل أيدينا ممدودة ومستعدة؛ لمعاونة كل من يحتاج جنسه اإلنسانى"
.  (1ٖٕ)للمساعدة " 

"فالقانون هو ملك يوجه كل 
يأمر )البشر( ... بما ينبغى  ،األمور اإلنسانية ... وذلك ألنه هو معيار الصواب والخطأ

" القانون هو سيدنا : ومن ويمنعهم مما ال ينبغى فعله " ،فعله
 .  (9ٕٓ) يخالفه ... فهو آبق" 
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ا بدستور واحد "  . (9ٖٕ)" فنحن نستظل معا

(ٕ9ٗ)  .

الرواقية : ـ نظام الحكم فى دولةٗ
" دستور يعد 

ا من الملكية .  (91ٕ)والديمقراطية "  ،واألرستقراطية ،مزيجا

ولذا ال أنكر إحساسه باأللم ...  ،" من فئة البشر
فأنا أدرك أن به جانبين : جانب العقالنى ... وآخر عقالنى"

ا مع المعارضة .وال ،االفتراءات." راعياا للناس ... ال يصغى إلى ينافق ... متسامحا
ا بالمشورة التى ترشد إلى ما هو أقوم " ... مرحبا

ا على استعداد ... أن تغير  موقفك إذا :" كن دائما
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" فأنفذ إلى كان هناك فى الحقيقة من يصحح لك رأياا أو يرشدك إلى ما هو أقوم
.  (01ٕ)ودع كل إنسان ينفذ إلى عقلك "  ،العقل الموجه لكل إنسان

(09ٕ)" فال يجعل من نفسه طاغية على أى إنسان " 

يحمى الضعيف من (00ٕ)والقسط فى كل ما يفعل "  ،" والقانون
القوى

" يحب 
ويؤثرهم على نفسه "أصدقاءه ... 

" ضع 
ا على كثيرين "نفسك تحت سيطرة العقل . .. فتصبح حاكما

 
 "
ا. وهذا هو  يخضع األضعف لألقوى ... وبين البشر يجب أن يكون أفضلهم هو أعالهم قدرا
ا ... فهو من ينصح بما يجب فعله وما ال  سبب ما ُنسب من مكانة للعقل الذى يعد حاكما

ويوضح للناس المفيد وعديم الفائدة ،يجب
" أليس من الواضح 

.(1ٖٓ)جعلت من أجل المخلوقات العليا؟ "أن المخلوقات الدنيا 

 (0ٖٓ)" ال يكف عن صنع الخير " 

" ال 
" ال شىء مفيد للكل يمكن أن يفعل شيئاا ... دون اعتبار للصالح العام "

" ما ال يفيد السرب ال يفيد النحلة "،(ٖٖٔ)يضر بالجزء "
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ولكن إذا كان العقل هو اآلمر 
 فهل كان للحرية وجود فى المذهب الرواقى ؟ ،الناهى فيما يخص السلوك اإلنسانى

 ـ الحرية عند الرواقية :٘

ا ألى  "فال يكون عبدا
(0ٖٔ)أو مصادفة" ،أو إكراه ،ظروف

" فتحصل على ما تريد وتتجنب ما ال تريد "

ا ن أن يرغب فى أى شىء " فليبتعد ع ،" فأيما أمرىء يرغب فى أن يكون حرا
" إمكان أحد أن يحول (ٕٕٖ)

" فبوسعك أن ترى طريقك وتمضى وتعمل ما تعمل " ،بينك وبين أن تقول ما تقول
     .  (ٕٖ٘)"البداية فى مقدورنا " فيه "

" ال تلم 
" الفضيلة ال تهبط علينا مصادفة "(ٕٖٙ)فهى ال ترتكب خطأ" ،اآللهة

ومنها ما ال يتوقف . فأما األمور  ،األمور ما يتوقف على مشيئتنا" فمن 
التى تتوقف على مشيئتنا فهى آراؤنا وميولنا ورغباتنا ... أما األمور التى ال تتوقف على 

.  (ٕٖٖ)مشيئتنا فهى الجسم والثراء والمجد والسلطة " 
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 (ٖٖٗ) 

 ج ـ مفارقة االستبداد والحرية عند شيشرون :  

ـ ٔ
ـٕ
 ـ نشأة الدولة عند شيشرون والعالقات السائدة داخلها :ٔ

" فالطبيعة هى من وجهت 
" للحفاظ على ما يخصهم ... أى .  (ٖٖٙ)البشر لالجتماع فى جماعات " 

 ،، (1ٖٖ)لحماية ممتلكاتهم " 
 . 

وتتكون أول جماعة بالزواج ... والثانية مع األبناء ... ويعد هذا فى الحقيقة 
ثم الروابط بين أبناء العمومة  ،بداية المجتمع السياسى . ويلى هذان روابط بين األخوة

 الذين ال يقيموا فى بيت واحد ... ويرجع نمو المجتمع السياسى إلى التزايد والتكاثر
(ٖٗٓ) 

. " وهذا الشعب ليس مجموعة من البشر   
وتحقيق الصالح  ،ولكنها جماهير عريضة اتفقت على احترام القانون ،تجمعت بطريقة ما

العام "
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ا نشترك فى العقل" "أننا جميعا

 

:" إننا يجب أن نكون 
.  (ٖٔ٘)عادلين تجاه األدنى منا ـ فى وضعه وحظه ـ ومن هؤالء العبيد" 

 ،" وعدم االستيالء على ما يخص أى شخص
(ٖ٘٘)أو يخص اآللهة" ،أو يخص الدولة

" هو الرابطة التى تجمع بين المواطنين "
تخضع ألوامر القانون"فالحياة اإلنسانية 

" فالقانون هو ... المعبر عن العقل الكامن فى الطبيعة 
. (ٖٗٙ)ويمنعنا من القيام بضده" ،الذى ... يأمرنا بما ينبغى أن ُيفعل

" من أجل سالمة .  (ٖ٘ٙ) 
ولضمان حياة سعيدة وهادئة للبشر" ،وأمن الدولة ،المواطن
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ا  وثالثا
" العقوبة مالئمة 

للجريمة "

 ـ نظم الحكم عند شيشرون : ٕ

أن كل دولة ... 
أو بمجموعة مختارة ...  ،واحد ُتحكم عن طريق اتخاذ قرارات ... فيجب أن ُيوثق بشخص

أو بكل الشعب. وعندما تعطى السلطة العليا... لشخص واحد ندعوه ملك والحكومة ... 
ا أرستقراطياا  ملكية . وعندما ُيعهد بها لمجموعة مختارة فإن الدولة ُيقال كونها ُتحكم حكما

. أما الدولة التى يعتمد فيها كل شىء على الناس فتسمى ديمقراطية"
" كل األشياء فى يد شخص واحد " 

(ٖ19)  .

ا ... فى إدارة . . (9ٕٖ).. شئون الدولة " " حرا

 
" األدنى يجب أن 

.  (9ٖٙ)يطيع بإرادته األسمى منه"

تسيطر على العناصر الشريرة فى النفس أعنى الحكمة  ،" أفضل عناصر النفس
والغضب " ،كالرغبة
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" أن تكون السلطة فى يد مجموعة مختارة "

 (ٓٓٗ)"فتصبح كل األمور فى يد الشعب"

" فأى 
. (ٗٓٗ)زيادة ... تتحول إلى ضدها ... فالحرية الزائدة تحولت إلى استعباد " 

 " :
ال يوجد نظام حكم أسارع برفضه أكثر من ذلك النظام الذى تكون فيه سلطة الشعب مطلقة 

 "(ٗٓ٘)  .

 "
 ،فالملوك يتحولوا إلى طغاة ،ألخرىفالقوة السياسية تنتقل كالكرة من مجموعة 
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. (ٙٓٗ)واألرستقراطيون يتحولوا ألولجاركيين " 

؛  

 ،واألرستقراطية ،هى خليط بين الملكية " أفضل الحكومات
والديمقراطية "

: " سأتبع المبادىء نفسها التى 
نى سأجعلها صورة ولكن ،رآها ذلك الرجل ـ أفالطون ـ فى تشكيل صورة لدولته المثالية

لجمهورية مترامية األطراف " 

.  (٘ٔٗ)وأى نوع من الحياة نريده "  ،: " إننا يجب أن نقرر من نريد أن نكون
: " عندما يتبنى شخص ما خطة لحياته ... فيجب أن يغير سلوكه 

.  (ٙٔٗ)وفقاا لها " 

(1ٔٗ)" هبة تأتى إلينا من اإلله"
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Abstract 
The Paradox of the Despotism and the Liberty at the Ancient Egyptian Sages 

and Greek Philosophers 

By Jehaan El- Saied Saad 

The Political philosophers divided into two teams: The first one 

advocate the despotism of the ruler, the second team advocate the liberty of 

the people. But through the deliberative reading in political thought we find 

a third team who advocate both of the despotism of the ruler & the liberty of 

the people from the eminent representative of this team we find the sages of 

the ancient Egyptian thought and some Greek philosophers such as Plato, the 

Stoic philosophers and Cicero .   

Our theme is the study of this paradox; we mean the advocation of 

both the despotism of the ruler, and the liberty of the people in the same time 

by the sages of the ancient Egyptian thought and some Greek philosophers to 

show if there was really any paradox in their thought or no. 

The importance of our theme due in the first place to its novelty; as it 

connects the thinkers of two civilizations whereas some researchers thought 

they differ in the nature of their nations and their religious, ethical and 

political beliefs… etc. But in spite of this we found that there are an idea 

about which the famous thinkers of the two civilizations agree, and this 

assure the meeting of civilizations instead of their struggle. The second 

reason for choosing our theme that it clarifies from one side the consistency 

in the political thought of the philosopher, and from the other side it clarifies 

the consistency of the political thought of any of the chosen philosophers 

with other parts of his doctrine. We use in treating our research theme the 

analytical, comparative and critical method.   

We arrive after research in our theme to the following results: 

1- The sages of the ancient Egyptian thought in spite of their advocation the 

idea of the deified pharaoh who we must obey his orders, they confess 

the liberty of the citizens which appear in allowing them to complain of 

rulers when they were harmed, and also in the gods account to them 

about their good & bad deeds in the otherworldly court. The advocation 

of people liberty and in the meantime despotism of ruler didn't contain 

any paradox ; as they looked to the ruler as merciful father who take care 

of his children so when he orders them to do something he doesn’t order 

for arbitrariness in them only , but because knew what was best for them.  

2- The advocation of Plato and Stoic philosophers about the despotism of 

the wise ruler and in the meantime the liberty of people didn’t contain 

any paradox in their thoughts, as they looked to the ruler as a mind which 

rule in accordance with knowledge of what is best for his citizens and for 

this reason he must be obeyed. Liberty for them had a special meaning it 

is to do what your mind order you to do not what you want. The 

advocation of Plato and Stoic Philosophers about the complete control of 
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mind about the state affairs is consistent with their other views in their 

doctrines; as they gave the mind the complete control over what is under 

him that is in human soul, ethics and nature. 

3- Cicero agreed with Plato and Stoic philosophers in their advocation about 

both of despotism of the ruler and liberty of the people as he confesses as 

them that mind should control what is beneath him, but Cicero was more 

realistic than them by supposing his idea about mixed constitution which 

make the liberal citizens choose the despot who rule them.  
 

 هوامش البحث : 
(ٔ)

انظر 

عبد العال عبد الرحمن د.

ترجمة انظر ريكس ورنر

(ٖ)

د.عبد العزيز صالح :انظر 

(ٗ)

ا ، وانظر د.عبد العزيز صالح :.   هـ . أيضا

مراجعة :ترجمة:فرانكفورت، وآخرون : 

(٘)

أ.د.مصطفى النشار:

ـ 
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(ٙ )

د.عبد العزيز انظر.

ترجمة:  ت.ج.جيميز : صالح :

د.فايز أنور عبد المطلب : (انظر 1)

ترجمة: كلود ترونكير: ، ـ 

  

مروة عوض إبراهيم : (انظر9)

ت.ج.جيميز : 

مراجعة :ترجمة :جون باول

ت.ج.جيميز : (0)

(ٔٓ)

د.عصمت نصار، د.محمد يسرى جعفر :

See Guthrie,W.K.C.;History of Greek Philosophy,Vol.II,The University 

press,Cambridge,1965,pp.263,279, Jaeger,Werner;Paideia,Trans. From the second 

German edition by:Gilbert Highet,Vol.II,Oxford university press,New York,1948,p.31.  

See Plato;Republic,Transl. by:Paul Shorey,The Loeb Classical Library,R.&R.Clark,Great 

Britain,1946,507c,530a,Sophist,Transl. By:Harold North,The Loeb Classical 

Library,William Heinemann LTD.,London,1952,265c. 

See Aristotle;Metaphysics,Trans. into Eng. under the Editorship 

of:J.A.Smith,W.D.Ross,The Clarendon press,Oxford,1908,B.XII,Ch.8,1073a .  

(ٔٔ )

Theocracy

د.عصمت د.فايز أنور عبد المطلب:انظر(ٕٔ)

نصار:

 انظر د.فايز أنور عبد المطلب(ٖٔ)

هـ . فرانكفورتد.إمام عبد الفتاح إمام : انظر أ.(ٗٔ)

أ.د.مصطفى النشار:هـ.فرانكفورت : المرجع السابق(انظر٘ٔ)

د.عبد العزيز صالح :

مراجعة:ترجمة:جيمس هنرى برستيد : (ٙٔ)

ا نفس المرجع وانظر أيضا
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السابق انظر المرجع

.د.عصمت نصار(انظر جيمس هنرى برستيد:المرجع السابق1ٔ) 

ا أ.د.عصمت نصارسابق،هـ. فرانكفورت : مرجع (9ٔ) وانظر أيضا

(انظر جيمس هنرى برستيد0ٔ)

انظر أ.د.إمام عبد الفتاح إمام : (ٕٓ)

ا أ.د.إمام عبد الفتاح إمام : (هـ.فرانكفورت : ٕٔ) وانظر أيضا

ا أ.د.عصمت نصار(هـ.فرانكفورتٕٕ) وانظر أيضا

ا د.فايز أنور عبد المطلبفرانكفورت(هـ.ٖٕ) وانظر أيضا

د.فايز أنور عبد المطلب عبد المطلب(ٕٗ)

(هـ.فرانكفورتٕ٘)

انظر المرجع السابق(ٕٙ)

أ.د.مصطفى النشار :(1ٕ)

 المطلب(انظر د.فايز أنور عبد 9ٕ)

أ.د.مصطفى النشار :كلود ترونكير

هـ . فرانكفورتانظر أ.د.إمام عبد الفتاح إمام0ٕ)

وانظر أ.د.إمام عبد الفتاح إمام: د.محمد غالب :(ٖٓ)

انظر د.محمد غالب(ٖٔ)

د.سليم حسن : انظر(ٕٖ)

انظر المرجع 

السابق

يم حسن : د.سل(ٖٖ)

(ٖٗ )

د.شاهيناز زهران : 

د.سليم حسن : مرجع سابق(ٖ٘)

د.سليم حسن : المرجع السابق(ٖٙ)

المرجع سابق د.سليم حسن :(1ٖ)

د. فايز أنور عبد المطلب(9ٖ)

ا أ.د.مصطفى   مرجع سابقالنشاروانظر أيضا

ا تعاليم بتاح حتبمرجع سابقد.سليم حسن(0ٖ) وانظر أيضا

جيمس هنرى برستيد : المرجع السابقنفس

د.سليم حسن : المرجع السابق ـ(ٓٗ)

 د.فايز أنور عبد المطلبانظر(ٔٗ)

(ٕٗ)
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انظر 

 د.إمام عبد الفتاح إمام:أ

د.فايز أنور عبد المطلبانظر المرجع السابق(ٖٗ)

انظر أ.د.مصطفى النشار : مرجع سابق(ٗٗ)

هـ. فرانكفورت : (٘ٗ)

هـ. مروة عوض إبراهيم : انظر(ٙٗ)

د.سليم حسنفرانكفورت : المرجع السابق

أ.د.مصطفى النشار :انظر(1ٗ)

ع سابقد.إمام عبد الفتاح إمام : مرجانظر(9ٗ)

ت.ج.جيميز : (0ٗ)

المرجع السابقانظر(ٓ٘)

مروة عوض إبراهيم : مرجع سابقانظر

أفالطون: انظر

مراجعةدراسة وترجمة 

See Also Plato;Timaeus,Transl. with Commentary by:Francis Macdonald Cornford,in 

Plato’s Cosmology,Kegan Paul,Trench Co.,London,1937,17d. 

،( ت.ج.جيميز : ٔ٘)

د.فايز أنور عبد المطلب(ٕ٘)

ا جيمس هنرى برستيد د.عبد وانظر أيضا

 العزيز صالح :

ا د.فايز ت.ج.جيميز(ٖ٘) وانظر أيضا

د.شاهيناز زهران :أنور عبد المطلب

اوانظر: أ.د.مصطفى النشار(ٗ٘) أيضا

د.سليم حسن : 

ا المرجع د.سليم حسن :(٘٘) وانظر أيضا

السابق

ا المرجع السابقالمرجع السابق(ٙ٘) وانظر أيضا

أ.د.مصطفى النشار : انظر جيمس هنرى برستيد (1٘)

ا (ت.ج.جيميز:9٘) د.سليم حسن:وانظر أيضا

نقالا عن د.سليم حسن( 0٘)

جيمس هنرى برستيد(ٓٙ) 

د.سليم حسن : (ٔٙ)

جيمس هنرى برستيد(ٕٙ)

د.سليم حسن : ( ٖٙ)



 
حلماء الفلر مصر القدامى االستبداد واحلرية لدى 

 وفالسفة اليونان

 جيهان السيد سعد الدين

 

- 427 - 

 

 

مرجع د.عبد العزيز صالحمرجع سابقت.ج.جيميز(ٗٙ)

سابق

ت.ج.جيميز: مرجع سابقأ.د.مصطفى النشار :(انظر٘ٙ)

أ.د.مصطفى النشار :(انظرٙٙ)

ت.ج.جيميز : (انظر1ٙ

انظر د.عبد العزيز صالح(9ٙ)

( انظر ت .ج .جيميز0ٙ)

أ.د.مصطفى النشار :انظر(1ٓ)

صطفى النشار :أ.د.مت.ج.جيميز : انظ(1ٔ)

أ.د.مصطفى النشار :نظر(1ٕ)

مروة عوض إبراهيم : انظر(1ٖ)

أ.د.مصطفى النشار : (1ٗ)

أ.د.مصطفى النشار :مرجع سابقعبد العزيز صالحانظر (1٘)

ت.ج.جيميز : مرجع سابق(1ٙ)

(11)

لديكم مدينة بال 

حاكم ... لفيف من الناس بال قائد ... أنت ... لص ... مرتشى ... تحمى اللصوص

د.سليم حسن : انظر ت.ج.جيميز

 

ت.ج.جيميز : المرجع السابق(انظر19)

(10)

جفرررى بارندر)المشرررف علرى التحريررر(: انظررر

مراجعة: ترجمة:

 

(9ٓ)
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 د. فايز أنور عبد المطلبانظر

 

المرجع السابق(9ٔ)

المرجع السابقانظر

انظر

مرجع سابق،ت.ج.جيميز:

" أحب زوجتك كما يجب " جيمس هنرى 

ابرستيد :  د.سليم حسن : مرجع سابقوانظر أيضا

ا جيمس هنرى برستيد" فأشبع جوفها وأستر ظهرها " " أجعل قلبها فرحا

ا، فهى حقل مثمر لسيدها " هـ. وانظرنرى برستيد : جيمس هما دمت حيا

فرانكفورت:

د.عبد الحليم انظر 

نور الدين :

( انظر د.فايز أنور عبد المطلب9ٕ) 

 

ت.ج.جيميز( انظر المرجع السابق9ٖ)

انظر د.فايز أنور عبد المطلب(9ٗ)

(9٘)

انظر جفرى 

 د.سليم حسن : مرجع سابقبارندر

جون باولانظر(9ٙ)

أ.د.إمام عبد الفتاح إمام : (انظر91)

(انظر المرجع السابق99)

أ.د.مصطفى النشار :انظر(90)

سابق مرجع د.فايز أنور عبد المطلب(0ٓ)

مرجع سابقد.سليم حسن : (0ٔ)

د.فايز أنور عبد المطلب(0ٕ)

هـ. فرانكفورت : انظر المرجع السابق(0ٖ)

انظر د.فايز أنور عبد المطلب(0ٗ)

أفالطون: (0٘)

See Also Taylor,A.E.;The Mind of Plato,First American Edition,Ann Aabor 

Paperbacks,The University of Michigan Press , U.S.A.,1960,pp.80,102, 

Jordan,James;Western Philosophy-from Antiquity to the Middle Ages,Macmillan 

Publishing company, New York ,1987,p.101.   

(96)Plato;Laws,Transl. into Eng. by:R.G. Bury,in two volumes,The Loeb Classical 

Library,William Heinemann LTD, London,1952,B.5,726e. 
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(01 )

 د.إمام عبد الفتاح إمام: انظر أ.

ترجمة وتقديم أفالطون(09)

(00) 

See Crombie,I.M.;An Examination of Plato's Doctrine,Vol.I,Routledge and Kegan 

Paul,London 1963,p.329.      

انظر أفالطون(ٓٓٔ)

 (101)See Plato;Laws,B.I,627a,B.IV,714e.    

(102) See Plato,Philebus,Transl. with Introduction & Commentary by:R. Hackforth in 

Plato's Examination of Pleasure,Cambridge University press, 

1949,33b,Laws,B.II,653b,c,Tim.,70a.   

أ.د.إمام عبد الفتاح إمام(انظر أفالطونٖٓٔ) 

ترجمة(انظر جورج سارتون ٗٓٔ)

أولف جيجن : انظر أفالطون:٘ٓٔ) 

ترجمة:

Barker,Ernest;The Political Thought of Plato and Aristotle,Dover Publications,New 

York,1959,pp.112,116. 

(106)See Plato;Symposium,Transl. By:W.R.M.Lamb,The Loeb Classical 

Library,William Heinemann LTD.,London,1953,216e,217a.  

 (أفالطون1ٓٔ)

(انظر المصدر السابق،9ٓٔ)

عبد السالم الترمانينى(انظر جورج سارتون0ٓٔ)

 (110)See Plato; Laws, B.II,671d,B.III,690b,c.  

(111)See Ibid.,B.I,627a,B.III,690b,B.IV,714e.   

( أفالطونٕٔٔ) 

السابق(المصدر ٖٔٔ)

 المصدر السابق(ٗٔٔ)

(المصدر السابق٘ٔٔ)

ا(المصدر السابقٙٔٔ) المصدر نفسهوانظر أيضا

ا المصدر نفسهوانظر(المصدر السابق1ٔٔ) أيضا

(انظر المصدر السابق، 9ٔٔ)  

(119)See.Plato;Laws,B.V,744b,c,Dunning,William;A.History.of.Political.Theory,Macmill

an.Company, London,1930, p.39.  

(انظر أفالطون ٕٓٔ) 

(انظر المصدر السابقٕٔٔ)

ا محمد ممدوح علىعبد السالم الترمانينىانظر(ٕٕٔ) وانظر أيضا
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أفالطون(ٖٕٔ)

عبد السالم الترمانينىالسابق(انظر المصدر ٕٗٔ)

Plato; Laws, B.III,690a,B.IV,714e. 

(125) See Plato; Ibid.,B.V,744b,c, Dunning,AHistoryof Political Theory, p.39.       

(126)See Plato; Ibid.,B.IV,715d. 

(انظر أفالطون1ٕٔ) 

اد.إمام عبد الفتاح إمام : (9ٕٔ) د.ثناء عبد الرشيد المنياوى، د.فيصل وانظر أيضا

فتحى محمد

أيمن هاشم محمد : 

ا أيمن هاشم محمد :  (أفالطون : 0ٕٔ)  وانظر أيضا

(130)See Plato; Laws,B.III,690a.  

د الفتاح إمام : (انظر أ.د.إمام عبٖٔٔ)

(أفالطونٕٖٔ)

د.على أحمد عبد القادر : (انظر المصدر السابقٖٖٔ)

(أفالطون : المصدر السابقٖٗٔ) 

ا أفالطون(أ.د.إمام عبد الفتاح إمام: ٖ٘ٔ) وانظر أيضا

أيمن هاشم محمد : أفالطونانظر(ٖٙٔ)

د.على أحمد عبد القادر: د.ثناء عبد الرشيد المنياوى (انظر1ٖٔ)

(انظر أ.د.إمام عبد الفتاح إمام : مرجع سابق، 9ٖٔ)

د.إمام عبد الفتاح إمام : (انظر أفالطون0ٖٔ)

،أ.د.إمام عبد الفتاح إمام:المرجع أفالطون:المصدر السابق،(انظر ٓٗٔ)

 السابق

االمصدر السابق(أفالطونٔٗٔ) المصدر نفسهوانظر أيضا

 . 0ٗص: مرجع سابق، 11، ص

 : مرجع سابقج، د، أ.٘ٙ٘، 9المصدر السابق، ك

 .1ٓٔص

، ص : المرجع السابق أ، أ.9ٙ٘، 9: المصدر السابق، ك  

ٔٓ9  . 

 .ٕٔٔ: الجمهورية، ص ، 9ٓٔص : الطاغية، أ.

 أ . 1ٙ٘هـ، ٘ٙ٘،9: المصدر السابق، ك 

 . 0ٓٔص : مرجع سابق هـ، أ.٘ٙ٘، 9، ك

(انظر أفالطون9ٗٔ)

 : مرجع سابق، أ. ب،  1ٙ٘، 9: الجمهورية، ك

.ٓٔٔ، 0ٓٔص

(انظر أفالطونٓ٘ٔ)

ا(المصدر السابق،ٔ٘ٔ) المصدر نفسهوانظر أيضا

Plato; Laws, B.II, 661e,663d .    
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(152) See Ibid.,B.III,683a,B.IV,710d,e. 

(أفالطونٖ٘ٔ) 

د.ثناء عبد الرشيد المنياوى(انظرٗ٘ٔ)
 (155)See Plato;Politicius,Transl. with Introduction & Footnotes 

By:J.B.Skemp,Routledge&Kegan Paul London,1952,268b,c,275b, 276e .  

(156) Ibid.,261a . 

ممدوح علىمحمد (انظر1٘ٔ) 

 د.ثناء عبد الرشيد المنياوى( 9٘ٔ)

 (159) See Plato; Laws, B.III,681d,693d,e,694a.  

(160)See Ibid.,B.III,693d,e,B.VI,755e,756a. 

د.على أحمد عبد القادر(انظرٔٙٔ)

(162) See Plato; Laws,B.VI,755e,756a. 

مراجعرة ترجمرةأرنسرت براركر : انظرر(ٖٙٔ)

 

د.ثناء عبد الرشيد المنياوى انظر(ٗٙٔ)

،د.على أحمد عبد القادر : (انظر٘ٙٔ)

(ٔٙٙ )

محمد ممدوح على : انظر

 

ديرـتصرترجمرة جرورج سرباين : (انظرر1ٙٔ)

مراجعة وتقديم

االمرجع السابق(9ٙٔ) د.على أحمد عبد القادر:وانظر أيضا

محمد ممدوح على : (انظر0ٙٔ)

محمد ممدوح على(انظر1ٓٔ)

و ذلك " للقانون تقسيمان : القانون المكتوب، والقانون غير المكتوب . القانون المكتوب ه(1ٔٔ)

كتوب، فهو الذى نشأ عن الذى نعيش فى ظله فى المدن المختلفة، وذلك الذى ُيسمى القانون غير الم

.العادات "

Laertius,Diogenes;Lives of Eminent Philosophers,Trans. by:R.D.Hicks,Vol.1,The Loeb 

Classical Library,William Heinemann Ltd. , London , Harvard University press, 

Cambridge, 1980,B.III,86.  

(172)See Plato; Pol.,p.51,Jordan; West.Philos.,pp.114,115. 

د.على أحمد عبد القادر :  (1ٖٔ) 

See Plato; Laws,B.IV,720a ,723c,B.IX,854a. 

(أفالطون1ٗٔ) 

See Plato; Laws,B.III,684c,690c,B.IV, 711c,720a,e,721e,722e,723a-c.   

(175)See Ibid.,B.IV,718c,722e-723a,B.VIII,832,B.X,855d,890b,B.XI,933c. 
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(176)See Ibid.,B.I,624a,626b,B.IV,714a.   

(177)See Ibid.,B.I,630c. 

(
1
78)See.Plato,Laws,B.VI,772b,Melling,David;Understanding Plato,Oxford University 

Press,Oxford,New York,1988,pp.159,165 . 

(179) See Plato,Ibid.,B.VI,769d,770b,771a,875c-d. 

(180) See Ibid.,B.IV,714a,715c,d. 

(181) Ibid.,B.IX,875c,d. 

(انظر أفالطون9ٕٔ)

المصدر السابقانظر(9ٖٔ)

See Also Plato; Laws,B.III,690a,B.IV,714e.     

شيماء على أحمد: انظر(عبد السالم الترمانينى9ٗٔ) 

(أفالطون9٘ٔ)

ا ال(أفالطون :9ٙٔ) مصدر نفسهوانظر أيضا

(المصدر السابق91ٔ)

(188)Plato; Laws,B.X,904c.  

(189)See Plato;Protagoras,Transl into Eng. By:W.R.M.Lamb,Loeb Classical 

Library,William Heinemann LTD.,London,1952,325a,352c,358b,c,Laws,B.12,963a. 

(190)Plato;Gorgias,Transl. into Eng. By:W.R.M. Lamb,The Loeb Classical 

Library,William Heinemann LTD.,London,1953,460b.  

(191)See Plato,Prot.,360b,Laws,B.IX,863c.  

(192) Plato;Prot.,345b. 

(193)Plato; Ibid.,358c,d,See Also Gorgias,509c,Tim.,86e,87b,Laws,B.V,731c,B.IX,860d.  

انظر أفالطون(0ٗٔ) 
محمد ممدوح علىانظر(أفالطون0٘ٔ)

د.على أحمد عبد القادر : (انظر0ٙٔ)
 
(

1
97)See.Plato;Phileb.,28c,d,30a,e,31a,Tim.,30a,31b,c,32b,c,34b,c,48a,69b,c,Laws,B.X,89

1c,892a,896b-e,904c,Aristotle;De Caelo,Trans. into Eng. By:J.L. Stocks,under the 

Editorship of:W.D.Ross,The Clarendon press,Oxford,1947,B.I,Ch.10,280a6-10.         

(ٔ09)

See Arnold,Vernon;Roman Stoicism,The Humanities Press,New York,1958,p. 219  

ترجمةهنرى توماس، دانالى توماس : (انظر00ٔ) 

See Bevan,Edwyn,Stoics and Sceptics,Lowe and Brydone,London,1959,p.50,Arnold;Op. 

Cit.,p.222. 

 (200)See Arnold; Ibid.,pp.218,220,221,222.   

 Clarke,M.L.;The Roman Mind,Harvard University Press, Cambridge,1960,p.116.  

مراجعةترجمةديوجنيز الئرتوسنظر(ٕٔٓ) 

مراجعة وتقديمترجمةماركوس أوريليوس 

See Greene,William Chase;Moira - Fate,Good and Evil in Greek Thought,Harvard 

University press, Cambridge , 1944,,pp.338,339,352, Zeller, Eduard;Outines of the 
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history of Greek philosophy, Transl. By:L.R.Plamer,Kegan Paul Trench Trubener co 

LTD, London,1931,pp.211,216,Clarke;Op. Cit.,pp.115,116. 

ديوجنيز الئرتوس(انظرٕٕٓ)
See Also Aetius; 1,28,4 quot. from Long,A.A.,Sedley,D.N.;The Hellenistic 

Philosophers,Vol.1,Cambridge University press,Cambridge, 1987, p.336. 

(203)See Seneca;Ad Lucilium Epistulae Morales,Vol.I,Transl.by : Ricard Gummere, 

The Loeb Classical library,William Heinemann 

LTD.,London,1953,Ep.XVI,5,Ep.,XIX,6,Inwood,Brad & Gerson,L.P.;Hellenistic 

Philosophy,Hackett Publishing Company,Indiana Polis,1988,p.100. 

جالل الدين سعيدماركوس أوريليوس:
 

ماركوس أوريليوس(ٕٗٓ)
المصدر السابق( انظرٕ٘ٓ)

Seneca;Ad Lucilium Epistulae Morales,Vol.II,Transl.by:Ricard Gummere,The Loeb 

Classical Library,William Heinemann LTD.,London,1953,Ep.LXXXIII,2. 

ماركوس أوريليوس(ٕٙٓ) 
ا المصدر نفسهوانظرالمصدر السابق(1ٕٓ) أيضا
جالل الدين سعيدهنرى توماس : (انظر9ٕٓ)

أيمن هاشم محمد : 
 (210)See Seneca;Ad Lucilium Epist. Moral.,Vol.I,Ep.LXV,13,Clarke,The Roman 

Mind,p.116, Schofield,Malcolm;The Stoic Idea of the City , Cambridge University Press, 

Cambridge,1991,p.90. 

د.طارق عبد المحسن :نقالا عنبكتيتوس(ٕٔٔ)
ماركوس أوريليوسوانظر المصدر نفسه،

See Plato;

اأوريليوس (ماركوسٕٕٔ) المصدر نفسهوانظر أيضا
أبكتيتوس

 (213)See Seneca;Ad Lucilium Epist. 

Moral.,Vol.I,Ep.XXXVII,3,Vol.II,Ep.LXVII,10,Ep.LXXVII,12, Vol.III,Transl.by:Ricard 

Gummere,The Loeb Classical Library,William Heinemann 

LTD.,London,1953,Ep.CVII,8,CXIX,2, Arnold, Roman Stoic,p.17,Clarke,Op. Cit.,p.116. 

(
2
14)Seneca;Ibid.,Vol.I,Ep.XVI,4,5,See.Also.Ep.XXIV,2,Ep.LVIII,28,Ep.LXV,24,Ep.XX

VI,10,Ep. 

XXXVII,3  

 ماركوس أوريليوس
ا(ماركوس أوريليوسٕ٘ٔ) د.طارق عبد المحسن : مرجع وانظر أيضا

سابق،
 (

2
16)See Bevan,Stoics and Scept., pp.47,48,51,55,56,75, Arnold,Op. 

Cit.,pp.17,18,218,219,229,Seneca;Op.Cit.,Vol.I,Ep.XVI,5,Ep.XXXI,10,Ep.LVIII,28,Ep.L

XV,24,Vol.II,Ep.LXXI,12,14,Ep.LXXVI,23,LXXXIII,2Ep.XCI,16,17,Vol.III,Ep.CVII,9,10

,11.   

(217)Bevan;Op. Cit.,pp.53,54.  

د.طارق عبد المحسن : مرجع (انظر  جالل الدين سعيد9ٕٔ)
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 سابق
(

2
19)Seneca;Op.Cit.,Vol.II,Ep.LXXVI,24,See.Also.Ibid.,Ep.LXXVII,12,Ep.XC,34,Vol.III

,Ep.,XCIV7,Ep.XCVI,2Ep.XCIX,22,Ep.CVII,4,9,11,Vol.I,Ep.XXXVII,4. 

مراجعةترجمة( د.هنرى توماسٕٕٓ) 

ا المصدر نفسه (ماركوس أوريليوسٕٕٔ) وانظر أيضا

(انظر المصدر السابقٕٕٕ) 
 (

2
23)See Bevan,Stoics and Scept.,p.48, Arnold,Roman Stoic.,p.18. 

(انظر ماركوس أوريليوسٕٕٗ) 
Seneca;Op. Cit.,Vol.I,Ep.XVI,5,Ep.LXV,10,Vol.III,Ep.XCV,49,Arnold,Op. 

Cit.,pp.218,223.   

(
2
25)See Seneca;Ibid.,Vol.II,Ep.XC,18. 

(
2
26)See Ibid.,Vol.I,Ep.XLI,2,Vol.II,Ep.LXVI,6. 

(
2
27)See Ibid.,Vol.II,Ep.LXXXIII,2. 

(
2
28)See Ibid.,Vol.III,Ep.XCV,48,50,Ep.CX,10, Clarke,The Roman Mind,p.116. 

(229)Ibid.,Vol.I,Ep.XLI,1.   

(230)Ibid.Vol.II,Ep.LXXIII,16.  

(
2
31)Ibid.,Vol.III,Ep.CVII,11,Ep.CX,10, Arnold,Op. Cit.,p.19. 

(
2
32)See Ibid.,Vol.II,Ep.LXXXII,1,Ep.XC,18. 

(
2
33)See Ibid.,Vol.III,Ep.CVI,5,Ep.CXVII,2,Nemesius,78,7-79,2 quot. from Long & 

Sedley;The Hellen. Philoso.,Vol.1,p.272, Arnold,Op. Cit.,p.243, Bevan,Op. Cit.,p.100. 

 (ٕٖٗ)

ترجمه إلى العربيةأرسطوانظر
اليونانية راجعه عن

جالل الدين سعيدديوجنيز الئرتوس(ٖٕ٘)
 

Sellars,John;Stoicism,University of California Press,California,2006,p.105,Inwood;Hell. 

Philoso.,p.141.   

 (236) Calcidius,220 quot.from Long & Sedley;Op. Cit.,Vol.1 ,p.315.  

(
2
37) Seneca; Op.Cit.,Vol.II,Ep.XCII,1, See Also Ibid.,Ep.LXXI,Vol.I,Ep.XLI,8,LXV,24. 

(
2
38)See.Ibid.,.Vol.I,Ep.XLI,1,2,Ep.XLVIII,12,Vol.II,Ep.LXVI,12,Ep.LXXIII,16,Ep.XC,2

9,Ep.XCII,2,28,Vol.III,Ep.XCIII,10,Ep.CXXIV,14,Clarke,The Roman 

Mind,pp.119,122,Bevan,Op. Cit.,pp.49,56. 

جورج سباين:ماركوس أوريليوس
تقديم ومراجعة:ترجمة:

 المدينة العالمية عندٕٙ، ٘المصدر السابق، ك
فى الفلسفة اليونانية ـ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ـ اإلسكندرية ـ  الرواقية اليونانية فى دراسات

 .ٖٖٗ، ٖٖٖـ صٖٕٓٓ
وانظر المصدر نفسهماركوس أوريليوس(ٕٓٗ)

 (
2
41)Seneca;Ibid.,Vol.I,Ep.XIV,1,See Also 

Ibid.,Ep.XV,3,Vol.II,Ep.LXVI,32,Bevan,Stoics and Scept.,p.57. 

(ماركوس أوريليوسٕٕٗ) 
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See Seneca; Ibid.,Vol.I,Ep.LXV,21. 

 (
2
43)See Cicero; Academica,I,39 quot. from Inwood & Gerson;Hellenistic Philosophy, 

p.119. 

ديوجنيز الئرتوس(ٕٗٗ) 
ـ ترجمة:  فردريك كوبلستون انظر (ٕ٘ٗ)

أولف جيجن:

See Seneca,Op. Cit.,Vol.II,Ep.LXXXV,10       

انظر أفالطون :
وولتر ستيس انظر

ترجمة: : 

 
Aristotle;Politica,Trans. By:Benjamin Jowett,in the works of Aristotle,Vol.X,Trans. Into 

Eng. Under the Editorship of:W.D.Ross, the Clarendon Press,Oxford,1949, 

B.VII,Ch.14,1333a16-18,Ch.15,1334b17-20. 

See Ibid

ا(ماركوس أوريليوسٕٙٗ) المصدر نفسهوانظر أيضا

See.Seneca;Ad.Lucilium.Epist.Moral.,Vol.I,Ep.XXVI,3,Vol.II,Ep.LXXI,37,Ep.LXXXV,6,

7,8,Vol.III,Ep.CX,4        

ماركوس أوريليوس(1ٕٗ) 
االمصدر السابق(9ٕٗ) المصدر نفسهوانظر أيضا
االمصدر السابق(0ٕٗ) المصدر نفسهوانظر أيضا

Seneca,Op.Cit.,Vol.I,Ep.XX,2,6,Ep.XXXI,1Ep.XXXVII,4,Vol.II,Ep.LXX,28,Ep.LXXXV,

8,Ep.XC,5,Vol.III,Ep.XCIX,18,Ep.CXXIII,6,Ep.CXXIV,12. 

(
2
50)See 

Seneca,Ibid.,Vol.II,Ep.LXVI,35,Ep.LXXVI,18,Vol.III,Ep.CXIV,23,Ep.CXXIV,4. 

(
2
51)See Ibid.,Vol.II,Ep.LXXVI,18,19. 

(
2
52)See Ibid.,Vol.I,Ep.VIII,5,Ep.XXVI,3. 

(انظر ماركوس أوريليوسٖٕ٘)
هبة ربيع مرزوق : ديوجنيز الئرتوس 

Seneca;Op. 

Cit.,Vol.I,Ep.IX,4,15,17,18,Ep.XLVIII,4,LXII,2,Vol.III,ep.XCIX,16,Schofield;The Stoic 

Idea of the City,pp.119,121,122,Inwood & Gerson;Hellen. Philos.,pp.143,144,152. 

ترجمة : إبيقور انظر إبيقور (ٕٗ٘)
ودراسة : 
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 Clarke,The Roman Mind,p.44,Long & Sedley;The Hellen. Philoso.,Vol.I, pp.126,133. 

ماركوس أوريليوس(انظرٕ٘٘) 
Seneca,Op. Cit.,Vol.I,Ep.IX,17,18, Vol.III,Ep.XCV,52,Schofield,Op. Cit.,pp.12,61.  

.; Pol.,B.II,Ch.5,1263a40-
1263b1 

(
2
56)Seneca,Op. Cit.,Vol.I,Ep.IX,17,18. 

وانظر ماركوس أوريليوس
ا المصدر نفسه( المصدر السابق1ٕ٘) د.هنرى توماسوانظر أيضا

Seneca,Op. Cit.,Vol.I,Ep.XXVIII,5. 

 (ٕ٘9)
ترجمة:انظر جان جاك شوفالييه

مروة عوض إبراهيم 
 :

د.طارق عبد المحسن:انظر 
 جان جاك شوفالييه:

مروة عوض إبراهيم : انظر
، 

جان جاك شوفالييهجورج سباين:(انظر0ٕ٘)

Arnold; Roman Stoic.,pp.4,274,275,Clarke,The Roman Mind,pp.44,106,113,121. 

ا(ماركوس أوريليوسٕٓٙ)  المصدر نفسهوانظر أيضا
مراجعة :ترجمة:دليل بيرنز:

جالل الدين سعيدد.طارق عبد المحسن:.(انظرٕٔٙ)

 (ٕٕٙ)De La Fortune Ou Vertu D’Alexandre Treute I,p.116
 جالل الدين سعيد

جورج سباين : (انظر ماركوس أوريليوسٖٕٙ)

أيمن جورج سباين(انظر المصدر السابقٕٗٙ)
دليل بيرنز :هاشم محمد: 

Seneca; Jordan

See.Fr.1quot.from.Freeman,Kathleen;Ancilla.to.The.Presocratic.Philosophers,The.Alde

n.Press, 

Oxford,1948,p.125.  

انظر عبد السالم الترمانينى
ماركوس أوريليوس(ٕ٘ٙ)
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(
2
66)Seneca;Op. Cit.,Vol.I,Ep.XLVII,13. 

جورج سباين(انظر ماركوس أوريليوس1ٕٙ)
دليل بيرنز

Seneca,Ibid.,Vol.I,Ep.VI,7,Vol.II,Ep.XC,41,Vol.III,Ep.XCV,64. 

(انظر ماركوس أوريليوس : 9ٕٙ)
اوانظرالمصدر السابق(0ٕٙ) المصدر نفسهأيضا
(انظر المصدر السابق1ٕٓ)

Seneca,Ibid.,Vol.I,Ep.V,4,Ep.VI,7,Ep.VIII,2,Vol.II,Ep.XC,3,Vol.III,Ep.CIII,3,Ep.CIX,15. 

ديوجنيز الئرتوسجورج سباين : انظر
مراجعة ترجمة وتقديم 

  

" إن المجتمعات والحكومات تقام ـ فى المقام األول ـ للحفاظ على 
ا أن الطبيعة هى من دفعت البشر لالجتماع مع بعضهم البعض،  الممتلكات الخاصة . وربما يكون صحيحا

لغرض حماية ممتلكاتهم ".ولكن كان اجتماعهم 
Cicero;On Duties,Edit. by:M.T.Griffin & E.M.Atkins,Cambridge University Press, 

Cambridge,1991,2,73.   

ويتفق الرأيان السابقان مع وجهة نظر السوفسطائيين؛ حيث يروا أن المصلحة الفردية هى ما يدفع البشر 
ا إلقامة مجتمعات على أساس التعاقد بأن يتنازل كل واحد منهم عن جزء من مصالحه مقابل ما  أساسا

وراسبروتاجسيحصل عليه من أمان، وحماية من  أقرانه داخل المجتمع 
النظرية السياسية ب،ٕٕٖـ09ٕٔد.عزت قرنى ـ مكتبة سعيد رأفت ـ القاهرة ـ 

 0ٙٙٔد.محمد سليم سالم سجل العرب ـ القاهرة ـ ـلويس اسكندرـ ٔعند اليونان ـ ج
 . ٕٓٔ، 0ٔٔـ ص 

جالل انظر إبيقور
جورج سباين الدين سعيد: 

Lucreti,Titi Cari;De Rerum Natura,Transl. with Commentary by:Cyril   Bailey,Oxford 

University Press, London,1947,V,1019 – 1027,1134-1150. 

اوانظرماركوس أوريليوس(1ٕٔ)  المصدر نفسهأيضا

المصدر السابق(1ٕٕ)
See Also Seneca;Ad Lucilium Epist. Moral.,Vol.I,Ep.XLVIII,3 . 

 (
2
73) Seneca,Ibid.,Vol.III,Ep.XCV,53, See Also Ibid.,Vol.I,Ep.VI,6. 

أيمن هاشم محمد : (انظر1ٕٗ) 
(انظر ماركوس أوريليوس1ٕ٘)
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See Laertius,Diogenes;Lives of Eminent 

Philosophers,Transl.by:R.D.Hicks,Vol.II,Harvard University Press , 

London,1979,B.X,150,152, Lucreti,Titi Cari;De Rerum Natura,V,1134-1150. 

(
2
76)See Laert.,Diog.,Ibid.,B.VII,88,Cicero;The Laws,Transl. by: Niall Rudd , 

Introduction & Notes by: Jonathan Powell & Niall Rudd , Oxford University 

Press,Oxford,1998,I,19,23. 

انظر ماركوس أوريليوس(11ٕ) 
See Schofield;The Stoic Idea of the City,p.70,Cicero;The Republic,Transl. by:Niall Rudd, 

Introduction & Notes by:Jonathan Powell & Niall Rudd,Oxford University 

Press,Oxford,1998,3,33.  

(
2
78)Marcian,I (SVF 3,314) quot. from Long&Sedley;The Hellen. 

Philoso.,Vol.I,p.432,Cicero; Ibid.,3,33.   

 .ٕ٘، ٓٔ: مصدر سابق، ك 
 (280)See Cicero; The Rep.,3,33, Seneca; Op. Cit.,Vol.III,Ep.XCIV,37.     

(281) See Cicero; Ibid.,3,33, Long&Sedley;Op. Cit.,Vol.I,pp.432,433.  

 . 31، 7، ك14، 1: التأمالت، ك (اوظر ماركوس أوريليوس282) 

Cicero,The Rep.,3,33,Clarke,The Roman Mind,pp.44,49,50,Long&Sedley;Op. 

Cit.,Vol.I,pp.432,433.  

اوانظرماركوس أوريليوس(9ٖٕ) المصدر نفسهأيضا
Seneca; Op. Cit.,Vol.II,Ep.XCI,17. 

 (
2
84)See Laert.,Diog.;Lives of Eminent Philoso.,Vol.II,VII,33,Schofield;The Stoic Idea of 

the City,pp.3,4. 

د.على أحمد عبد القادر : (انظر 9ٕ٘) 
(انظر جورج سباين9ٕٙ)

 (
2
87)Laert.,Diog.,Lives of Emin.Philos.,Vol.II,B.VII,131,See Also Long & Sedley;Op. 

Cit.,Vol.I.,p.433.  

ماركوس انظر ديوجنيز الئرتوس(99ٕ) 
أوريليوس

See Seneca; Ad Lucilium Epist. Moral,Vol.I, Ep.LXV,19, Vol.III, Ep.XCIX,2. 

(
2
89) See Clarke,The Roman Mind,pp.103,104. 

 

(
2
90)See.Seneca,Op.Cit.,Vol.I,Ep.IX,3,Ep.XLV,9,Ep.LIX,14,Ep.XXXV,4,Ep.XLI,5,Vol.II

,Ep.LXXII,5,Ep.LXXXV,37,40,41Vol.III,Ep.CIV,29,30,Ep.CXI,4,Ep.CXX,10,Bevan,Stoic

s and Scept.,pp.78,79,80.

: د.عبد الحليم محمود ـ  المشكلة األخالقية والفالسفة ـ  
 ٖ٘ٔ، ٔ٘ٔصـ ٕٕٔٓمكتبة األسرة ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة ـ 

.0ٕٓص ـ 00ٔٔـ ترجمة لفيف من العلماء ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ  ٗتاريخ العلم ـ ج
ترجمةشارل فرنر(انظر 0ٕٕ)

(293)Seneca; Op.Cit.,Vol.II,Ep.LXXI,27 . 

(انظر ماركوس أوريليوس0ٕٗ)
ا.وانظرالسابق.المصدر(0ٕ٘) .نفسه.المصدر.اأيضا

 
السابقالمصدر (0ٕٙ)
 (المصدر السابق01ٕ)
( المصدر السابق09ٕ)
ا المصدر نفسه(المصدر السابق00ٕ) وانظر أيضا
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(300)Seneca, Ad Lucilium Epist. Moral.,Vol.II,Ep.XC,5.  

(
3
01)See Ibid.,Vol.I,Ep.IX,3. 

(
3
02)Ibid.,Vol.I,Ep.IX,18. 

 (انظر ماركوس أوريليوسٖٖٓ) 
See Seneca,Op. Cit.,Vol.II,Ep.LXXXV,32, Clarke,The Roman Mind,p.104. 

(
3
04)Seneca;Ibid.,Vol.I,Ep.XXXVII,4,See Also Ibid.; Vol.II,Ep.XC,5,34. 

(
3
05)See Schofield;The Stoic Idea of the City,pp.84,88,90,91. 

(
3
06)Seneca; Op. Cit.,Vol.II,Ep.XC,4,5.    

ماركوس أوريليوس(1ٖٓ)
(انظر المصدر السابق9ٖٓ)

See Seneca; Op. Cit.,Vol.II,Ep.XC,5. 

ماركوس أوريليوس(0ٖٓ) 
المصدر السابق(انظر ٖٓٔ)

 (
3
11)  See Seneca, Ad Lucilium Epist. Moral,Vol.I, Ep.XXIV,7,Vol.III,Ep.CXIV,24. 

ا المصدر نفسهوانظرماركوس أوريليوس(ٕٖٔ) أيضا

ا المصدر نفسهوانظر المصدر السابق(ٖٖٔ) أيضا
(المصدر السابقٖٗٔ)

 (315)See Seneca;Op. Cit.,Vol.II,Ep.XC,6. 

 (انظر ماركوس أوريليوسٖٙٔ) 
جالل الدين سعيد(انظر ديوجنيز الئرتوس1ٖٔ)

 
لدين سعيدجالل ا(انظر ماركوس أوريليوس9ٖٔ)

 
(

3
19) Seneca;Op. Cit.,Vol.I,Ep.LI,9,See Also Ibid.,Vol.II,Ep.LXVI,16,17,Ep.LXXXV,38. 

تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقى ـ الدار  محاضرات
، ٕالمصدر السابق، ك،0ٕ٘صـ ٖٕٔٓالمصرية اللبنانية ـ القاهرة ـ

ٕٔٔ، 1ك ،ٕحياة مشاهير الفالسفة ـ ج9ٙ، 1، كٖ، ٘، ك0
 .ٔالمختصر، 

(انظر د.طارق عبد المحسن : ٕٖٔ)

ا المصدر نفسهأبكتيتوس(ٕٕٖ) وانظر أيضا
ا المصدر نماركوس أوريليوس(ٖٕٖ) فسهوانظر أيضا

ا المصدر نفسهمصدر السابق( الٕٖٗ) وانظر أيضا
See Seneca; Op. Cit.,Vol.I,Ep.XVIII,7,Ep.XXXI,5,Ep.XXXV,1,Ep.XLIV,1,Ep.XLVII,15. 

 (325)Ibid.,Vol.I,Ep.XIV,16,See Also Ibid.,Ep.XX,2. 

ا المصدر نفسهماركوس أوريليوس(ٕٖٙ) وانظر أيضا
Seneca; Op. Cit.,Vol.I,Ep.XXII,15,Vol.II,Ep.LXVI,16,Ep.LXX,16,Ep.LXXIII,14. 

(327)Ibid.,Vol.II,Ep.LXXVI,6,See Also Ibid.,Ep.LXXXVIII,32. 
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(
3
28)See.Ibid.,Vol.I,Ep.XXXIV,3,Ep.XXXVI,6,Ep.LIV,7,Ep.LXI,2,3,Ep.LXII,1,Vol.II,Ep.

LXVI,16, 

Ep.LXVIII,9,Ep.LXX,28Ep.LXXV,18,Ep.LXXXI,25,Ep.LXXXVIII,18,Vol.III,Ep.XCIII,7. 

(
3
29)Ibid.,Vol.I,Ep.XXVII,2,XXVIII,2,Vol.III,Ep.XCIV,55,Ep.XCVIII,2,Ep.CII,23,26,Ep.

CXV,16.  

(
3
30)See.Ibid.,Vol.III,Ep.CVIII,8,Long & Sedley;The Hellen. Philoso., Vol.I, p.424. 

(331)See Cicero; De Fato,XVII,XIX,39-44 quot. from Long & Sedley;Ibid.,Vol.I, p.341. 

جالل الدين سعيدٕٖٖ) 
(انظر د.طارق عبد المحسن : ٖٖٖ) 
(ٖٖٗ)

فلماذا 
;See Aristotleنحاسبه سواء بالثواب أو العقاب ؟ 
Nicomachea,Transl.by:W.D.Ross,under the Editorship of:W.D.Ross,in The Works of 

Aristotle,Vol.IX,Oxford University Press, London , 1949,B.III,Ch.5,1113b,1114a. 

(
3
35)See Cicero; On Duties,B.I,12,22,49,157,B.II,15,73,The Republic,B.I,1. 

(
3
36)Cicero; On Duties,B.II,73,See Also Ibid.,B.II,78. 

(
3
37)Ibid.,B.II,73,See Also Ibid.,B.II,78. 

(
3
38)See Cicero; The Rep., B.VI,13. 

هبة ربيع مرزوق : (0ٖٖ) 

 
(

3
40)Cicero; On Duties,B.I,54.  

أحمد خليل إبراهيم : هبة ربيع مرزوق : (انظرٖٔٗ(

  See Arist.; 

 (
3
42)See Cicero; The Rep.,V,7. 

انظر أفالطون

السيد عبد الهادى محمد :انظر

 (
3
43)See Cicero; The Rep.,B.I,39,B.III,43. 

(
3
44)Ibid.,B.I,39. 

(
3
45)See Cicero, The Laws,B.I,23,61,B.II,5. 

(
346

)Cicero; On Duties,B.I,107  .     

 .  ٘٘، ٖٖـ صٕ: تطور الفكر السياسى ـ ج 
 انظر البحث (9ٖٗ)

(
3
49) See Cicero,The Laws,B.II,5.    

جون باولجورج سباين : مرجع سابق(انظرٖٓ٘)

Schofield;The Stoic Idea of the City,pp.43,45. 

(
3
51)Cicero; On Duties,B.I,40, See Also Ibid., B.I,88, The Laws,B.II,19 .  

جورج سباين : (انظرٕٖ٘)
 محمد ممدوح على : (انظرٖٖ٘)

(
3
54)See Cicero, The Republic,B.III,24,The Laws,B.I,42.         

" إعطاء كل فرد ما له " .
أفالطون:
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 (
3
55)Cicero, The Republic, B.III,24  .  

هبة ربيع مرزوق : انظر(ٖٙ٘)
السيد عبد الهادى محمد :(انظر1ٖ٘)

See Aristotle , Eth.Nicomachae, B.II, Ch.1, 1103a15-25, Politica, B.VII, Ch.1, 1323b29. 

   Aristotle ,Pol., B.VII, Ch.1, 1323b29" فما مه أحد يكون عادًلا بالمصادفة " . 

(358)See Cicero, The Laws,B.I,42. 

(
3
59)Cicero, The Republic,B.I,49 .  

(
3
60)Cicero, The Laws,B.III,3 .   

(361)See Ibid.,B.I,19.   

ـ ترجمة  انظر كلود نيكوليه، آالن ميشال(ٕٖٙ) 
جورج سباين : 

محمد ممدوح على : (انظرٖٖٙ)
 (

3
64)Cicero, The Laws,B.I,18,19, See Also Ibid.,B.I,23,42,B.II,8,13,The 

Republic,B.III,33.  

(
3
65)See Cicero, The Laws,B.I,18,19,23,42,B.II,8,13, The Republic,B.III,33.  

(
3
66)Cicero, The Laws,B.II,11. 

(
3
67) See Cicero; On Duties, B.II,42,The Republic,B.III,18,33. 

هبة ربيع مرزوقجون باولانظر

أحمد خليل إبراهيم : (انظر9ٖٙ)
 (369) See Cicero, The Laws,B.I,27, The Republic,B.III,33. 

جورج سباين(1ٖٓ) 
 (371)See Cicero, The Laws, B.I,20 . 

(ٖ1ٕ)

; Laws, B.IV, 723c, 
B.IX, 854a

(
3
73)See Cicero, The Laws ,B.II,13.   

(
3
74)See Cicero, The Republic ,B.III,18. 

(375)See Cicero, The Laws,B.I,20, B.III,11,29. 

(
3
76)Ibid.,B.III,46.  

(
3
77)Cicero, The Republic,B.I,42.    

(
3
78)Cicero, Ibid.,B.I,42, See Also Ibid.,B.II,49,The Laws,B.III,15.   

(
3
79)See Cicero, The Republic, B.V,3,The Laws,B.III,4. 

السيد عبد الهادى محمد :انظر  كلود نيكوليه

 (
3
80)Cicero, The Republic,B.V,5. 

(
3
81)See Cicero; The Laws,B.III,2.  

(
3
82)Cicero, The Republic,B.V,5. 

(383)See Cicero, Ibid.,B.I,54,56,64, B.III,37. 

جون باولأحمد خليل:
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(384)See Cicero The Republic,B.I,54,B.II,31,47, B.V,5,8. 

(
3
85)See Cicero;Ibid.,B.II,39,43,B.IV,8, The Laws,B.III,25. 

(
3
86)Cicero, The Republic,B.I,51, See Also Ibid.,B.III,36,37.  

(387)See Ibid., B.VI,26. 

(
3
88)Cicero,Ibid.,B.III,37, See Also The Laws, B.I,26.  

(
3
89)See Cicero, The Republic,B.I, 54,69,B.II,15,43,B.III,46, Clarke,The Roman 

Mind,p.48. 

(
3
90)See Cicero; Ibid.,B.I,65,B.II,43,47,48. 

مرجع سابقكلود نيكوليهمرجع سابقانظر هبة ربيع مرزوق
 (

3
91)See Cicero; The Republic,B.I,50,65,B.II,47. 

(
3
92)Ibid.,B.I,42. 

 مرجع سابقأحمد خليل إبراهيم : (انظر0ٖٖ)
مرجع سابق(انظر هبة ربيع مرزوق0ٖٗ)

 (
3
95)See Cicero,The Republic,B.I,65,The Laws,B.III,37. 

(
396

)
Cicero, The Republic, B.I,43. 

(
3
97)See Ibid.,B.III,2. 

انظر أحمد خليل إبراهيم(09ٖ) 
 (399)See Cicero; The Republic,B.I,55. 

(
4
00)Ibid., B.I,42, See Also Ibid.,B.III,23,45. 

 (
4
01)See Cicero; Ibid.,B.I,43, On Duties, B.II,79. 

(
4
02)See Cicero, The Republic, B.I,67. 

أحمد خليل إبراهيممرزوق : (انظر هبة ربيع ٖٓٗ) 

 (
4
04)Cicero; The Republic, B.I,68.  

(
4
05)Ibid., B.III,45, See Also Ibid., B.III,46. 

(
4
06)Ibid., B.I,68.    

(
4
07)Clarke,The Roman Mind,pp.45,103, See Also Cicero; Ibid.,B.I,45,54, B.III,23,The 

Laws, B.III,28. 

(
4
08)See Cicero, The Republic, B.I,54.     

(
4
09)See Ibid.,B.I,69,B.II,41,57. 

(
4
10)See Cicero; The Laws, B.III,8. 

كلود محمد ممدوح على:انظر 
نيكوليه

إبراهيم : أحمد خليل (ٔٔٗ)

See Cicero; The Laws, B.I,37. 

(412)Clarke Op. Cit., See Also Cicero, 
(413)Laert ,Diog.,

(
4
14)Cicero,The Republic, B.II,52, See Also On Duties, p.XI . 

(
4
15)Cicero; On Duties,B.I,117, See Also Ibid.,B.II,46,B.III,16.  

(
4
16) Ibid.,B.I,120. 

(
4
17)Cicero;De Natura Deorum,Translated By:H.Rackham,William Heinemann LTD., 

Cambridge,1951, B.III, XXXVI,87. 

(
4
18)See Ibid., B.III,XXXVI, 87,88, Greene; Moira, pp.360,374. 

(
4
19)See Cicero; On Duties, B.I,132. 

 قائمة المصادر والمراجع :
 أوالا : المصادر:

 أ ـ المصادر المترجمة إلى العربية :
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مراجعةدراسة وترجمة ــ أفالطون: ٔ
 

ترجمها إلى العربيةترجمها من اليونانية إلى اإلنجليزيةـــــــــــــــــٕ
 

  ترجمة وتقديم وتعليق: ـــــــــــــــــٖ
ترجمة وتقديم ـــــــــــــــــ:ٗ

 
مراجعة وتقديمترجمة ــ ماركوس أوريليوس ٘

 ب ـ المصادر المترجمة إلى اإلنجليزية :
1-Cicero;De Natura Deorum,Translated By:H.Rackham,William Heinemann 

LTD.,Cambridge,1951. 

2----------;On Duties,Edit. by:M.T.Griffin& E.M.Atkins,Cambridge University 

Press,Cambridge,1991. 

3----------;The Republic & The Laws,Transl. by: Niall Rudd,Introduction&Notes 

by:Jonathan Powell& Niall Rudd , Oxford University Press , Oxford , 1998. 

4-Plato;Gorgias,Transl. into Eng. By:W.R.M. Lamb,The Loeb Classical Library,William 

Heinemann LTD.,London,1953. 

5-------;Laws,Transl. into Eng. by:R.G. Bury,in two volumes,The Loeb Classical 

Library,William Heinemann LTD, London, 1952.  

6------;Philebus,Transl. with Introduction & Commentary by:R. Hackforth in Plato's 

Examination of Pleasure,Cambridge University press, 1949.  

7------;Politicius,Transl. with Introduction&Footnotes 

By:J.B.Skemp,Routledge&Kegan Paul London,1952.  

8------;Protagoras,Transl into Eng. By:W.R.M.Lamb,Loeb Classical Library,William 

Heinemann LTD.,London,1952 . 

9------;Republic,Transl. by: Paul Shorey, The Loeb Classical Library, R.&R.Clark, Great 

Britain,1946. 

10-----;Sophist,Transl. By:Harold North,The Loeb Classical Library,William Heinemann 

LTD., London,1952. 

11-----;Symposium,Transl. By: W.R.M.Lamb,The Loeb Classical Library,William 

Heinemann LTD.,London,1953. 

12-----;Timaeus,Transl. with Commentary by:Francis Macdonald Cornford,in Plato’s 

Cosmology,Kegan Paul ,Trench Co.,London,1937. 

13-Seneca;Ad Lucilium Epistulae Morales,Vol.I,II,III,Transl.by:Ricard Gummere,The 

Loeb Classical Library,William Heinemann LTD.,London,1953. 

ا : المراجع :  ثانيا
 أ ـ المراجع العربية والمترجمة إليها :

ترجمة ودراسة : : ـ إبيقور ٔ
 

اليونانية راجعه عنترجمه إلى العربيةـ أرسطو:ٕ

مراجعة ترجمةـ أرنست باركر : ٖ

د.إمام عبد الفتاح إمام : ـٗ

: د.عبد الحليم محمود ـ مكتبة األسرة ـ  المشكلة األخالقية والفالسفة ـ  
 . ٕٕٔٓالهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة ـ 
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د.عزت قرنى ـ دار الوادى للنشر :ـ:المشكالت الكبرى فى الفلسفة اليونانية
 . 01ٙٔوالتوزيع ـ القاهرة ـ 

ترجمة:  ـ ت.ج.جيميز: 1

ـ د.ثناء عبد الرشيد المنياوى، د.فيصل فتحى محمد9

ترجمة :ـ جان جاك شوفالييه : 0

ترجمة:ـ جفرى بارندر)المشرف على التحرير(: ٓٔ
مراجعة: 

ـ جالل الدين سعيدٔٔ
ترجمة :ـ جورج سارتون : ٕٔ

 . 00ٔٔـ ترجمة لفيف من العلماء ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ  ٗتاريخ العلم ـ ج
ديرـتصترجمة ـ جورج سباين : ٗٔ

مراجعة وتقديم

تقديم ومراجعة :ترجمة :ـــــــــــــــــــــــــــ : ٘ٔ
 

مراجعة :ترجمة :ـ جون باولٙٔ

مراجعة:ترجمة:ـ جيمس هنرى برستيد : 1ٔ

مراجعة :ترجمة:ـ دليل بيرنز :9ٔ

يمترجمة وتقد ـ ديوجنيز الئرتوس0ٔ
مراجعة 

ترجمة ـ ريكس ورنرٕٓ

ـ د.سليم حسن:ٕٔ

ترجمة ـ شارل فرنرٕٕ

ـ د.شاهيناز زهران :ٖٕ
ـ د.طارق عبد المحسن : ٕٗ

ـ د.عبد الحليم نور الدين :ٕ٘

ـ عبد السالم الترمانينىٕٙ

ـ د.عبد العال عبد الرحمن عبد العال : 1ٕ

ز صالح :ـ د.عبد العزي9ٕ
 ـ د.عصمت نصار، د.محمد يسرى جعفر :0ٕ
ـ د.على أحمد عبد القادر : ٖٓ

ـ د.فايز أنور عبد المطلب : ٖٔ
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: أ.د.إمام عبد الفتاح إمام ـ ـ اليونان وروما ـ  ٔتاريخ الفلسفة ـ ج 
 .ٕٕٓٓـ القاهرة ـ .المجلس األعلى للثقافة

ترجمة: ـ كلود ترونكير : ٖٖ

محمد ذيب ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ شيشرون ـ 
.09ٕٔبيروت ـ 

ـ د.محمد غالب :ٖ٘
: دراسات فى الفلسفة اليونانية ـ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ـ اإلسكندرية ـ  

ٕٖٓٓ. 
ـ أ.د.مصطفى النشار :1ٖ

 . ٖٕٔٓالفلسفة اليونانية من منظور شرقى ـ الدار المصرية اللبنانية ـ القاهرةـ  تاريخ
مراجعة:ترجمة:ـ هـ. فرانكفورت، وآخرون: 0ٖ

مراجعةترجمةـ د.هنرى توماسٓٗ

ترجمة ـ هنرى توماس، دانالى توماس : ٔٗ

ترجمة: ـ وولتر ستيس : ٕٗ
 

 ب ــ المراجع اإلنجليزية : 
1-Aristotle;De Caelo,Trans. into Eng. By:J.L.Stocks,under the Editorship 

of:W.D.Ross,The Clarendon press,Oxford,1947. 

2-----------;Ethica Nicomachea,Transl.by:W.D.Ross,underthe Editorship of: 

W.D.Ross,in The Works of Aristotle,Vol.IX, Oxford University Press,London,1949.         

3-----------;Metaphysics,Trans. into Eng. under the Editorship of:J.A.Smith,W. D. 

Ross,The Clarendon press,Oxford,1908 .  

4------------;Politica,Trans. By:Benjamin Jowett,in the works of Aristotle,Vol.X,Trans. 

Into Eng. Under the Editorship of:W.D.Ross, the Clarendon Press,Oxford,1949.  

5-Arnold,Vernon;Roman Stoicism,The Humanities Press,New York,1958. 

6-Barker,Ernest;The Political Thought of Plato and Aristotle,Dover Publications New 

York,1959 . 

7-Bevan,Edwyn,Stoics and Sceptics,Lowe and Brydone,London,1959.  

8-Clarke,M.L.;The Roman Mind,Harvard University Press, Cambridge,1960. 

9-Crombie,I.M.;An Examination of Plato's Doctrine,Vol.I,Routledge and Kegan 

Paul,London,1963. 

10-Dunning,William;A.History.of.Political.Theory,Macmillan.Company, London,1930. 

11-Freeman,Kathleen;Ancilla to The Presocratic Philosophers,The Alden Press, 

Oxford,1948. 

12-Greene,William Chase;Moira - Fate,Good and Evil in Greek Thought,Harvard 

University press, Cambridge,1944. 

13-Guthrie,W.K.C.;History of Greek Philosophy,Vol.II,The University press, 

Cambridge,1965. 

14-Inwood,Brad&Gerson,L.P.;Hellenistic Philosophy,Hackett Publishing 

Company,Indiana Polis,1988. 

15-Jaeger,Werner;Paideia,Trans. From the second German edition by:Gilbert 

Highet,Vol.2,Oxford University Press,New York,1948. 
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16-Jordan,James;Western Philosophy-from Antiquity to the Middle Ages,Macmillan 

Publishing company, New York ,1987. 

17-Laertius,Diogenes;Lives of Eminent Philosophers,Trans. by:R. D. Hicks,Vol.1,2,The 

Loeb Classical Library,William Heinemann Ltd.,London,Harvard University 

press,Cambridge,1980,1979. 

18-Long,A.A.,Sedley,D.N.;The Hellenistic Philosophers,Vol.1,Cambridge University 

press,Cambridge, 1987.  
19-Lucreti,Titi Cari;De Rerum Natura,Transl. with Commentary by:Cyril   

Bailey,Oxford University Press, London,1947. 

20-Melling,David;Understanding Plato,Oxford University press,Oxford, New York, 1988 . 

21-Schofield,Malcolm;The Stoic Idea of the City,Cambridge University Press, 

Cambridge,1991. 

22-Sellars , John; Stoicism , University of California Press , California , 2006. 

23-Taylor,A.E.;The Mind of Plato,First American Edition,Ann Aabor Paperbacks,The 

University of Michigan Press,U.S.A.,1960.  

24-Zeller, Eduard;Outines of the History of Greek philosophy,Transl. 

By:L.R.Plamer,Kegan Paul Trench Trubener co LTD, London, 1931. 

ا :   الرسائل العلمية :ثالثا
ـ أحمد خليل إبراهيم : ٔ

ـ السيد عبد الهادى محمد:ٕ

ـ أيمن هاشم محمد : ٖ

ـ شيماء على أحمد: ٗ

ـ محمد ممدوح على٘

ـــــــــــــــــــــ : ــــــــــــــــٙ

ـ مروة عوض إبراهيم : 1

ـ هبة ربيع مرزوق : 9
 

 


