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 اإلىجاء 

 
 إلى كالجى ككالجتى عخفانًا بعصائيع 

     ءً كششى بخقة كفامغ رحمت أركاح  إلى
 إلى أساتحتى األفاضل تقجيخًا .

            
 أىجى ىحا الجيج                                

 
 نجاة جادهللا  
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 تقجيخ ك  شكخ

بػحجتى   كل أساتحتىل ذكختػجو بالكأ سجد خصاى،كفقشى ك أرشجنى ك  هللا سبحانو كتعالى الحى أشكخ   
دمحم الدبلـ عبجلة الجكتػر بحػث التاريخ كاآلثار بجامعة بشغازى، كأخز بالحكخ أستاذى السذخؼ عمى الخسا

أكد أف  استفجت مشيا فى دراستى، كسا ،الحى قاـ بتدكيجى بسجسػعة كتب قضسة مغ مكتبتو الخاصة شمػؼ،
األساتحة كتقضضع ىحه الجراسة مشيجضًا، فميؤالء  بسخاجعةلقضامو  عصضة مخدـك الفضتػرى  الجكتػر ستاذاأل شكخأ

   . ػ بكمسة تذجضع خالز الذكخ كالعخفاف كلكل مغ ساعجنى كل، كل التقجيخ األفاضل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



خ  

 

   تفيخس
  

  الرفحة                                                                                 السػضػع 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            ب حقػؽ الصبع   

 ج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            ار لجشة السشاقذة قخ 

 د . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            اإلىجاء 

 ق . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شكخ كتقجيخ 

 ك            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   السحتػيات فيخس 

     ز           . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الخبلصة .

         1          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . .  . . . . . . .   السقجمة

      13           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  تسيضج

            31            . . . . . .  ع فى دكلة البصالسةالفرل األكؿ: العػامل التى أثّخْت عمى التخبضة كالتعمض 

    64           . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  الفرل الثانى: التعمضع البصمسى 

    177          . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الثالث: مخاحل التعمضع البصمسىالفرل 

   164          . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤسدات التعمضع البصمسى : الفرل الخابع

 276           . . . . الخاتسة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

  221           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   قائسة السرادر كالسخاجع

  234            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . نجمضدية الخبلصة بالمغة األ 

  



د  

 

   ؽ. ـ( 31 – 323التخبضة كالتعمضع فى دكلة البصالسة )

 إعجاد 

  ضع العبضجىنجاة جضجهللا إبخاى

 السذخؼ 

 عبجالدبلـ دمحم شمػؼ 

  السمخز 

بقجر ما أخح الصابع كالذكل اإلغخيقي  البصالسة، الحى شيج انتذارًا كتشػعًا كبضخًا،إف التعمضع فى دكلة    

كإف ىحه الشيزة التعمضسضة البصمسضة غالبًا ما ضمت  القجيع، بقجر ما كانت لو ىػيتو كخرػصضتو الحزارية،

كقج تبشت السؤسدات التعمضسضة التى جأت بعجىع الكثضخ مغ شخؽ ، ة عمسضة كشضجة كمسضدة نيز تعكذ

كأسالضب كسسات ىحا التعمضع البصمسى اإلغخيقي، فمع يعج العمع مغ بعجىع غاية مثمسا كاف التعمضع اإلغخيقي 

أفخاده لمحضاة  القجيع، كإنسا كسضمة ترل بالسجتسع إلى أعمى السدتػيات كتخجمو كتحقق مرالحو، كتعج

عمى التجريب كاإلعجاد لمحضاة العسمضة، كمغ ىشا جأت األىسضة كضد كالعسل اإلعجاد السصمػب، كصار التخ 

جسعت الجراسة قجر كبضخ مغ حضث كالقضسة إلى معخفة شكل ككسائل كأسالضب كنطع ىحا التعمضع كالتجريب، 

الشطع ت اكلفتش الحقبة التاريخضة الحزارية، السعمػمات كالبضانات السجكنة عغ الحضاة التعمضسضة فى تمظ

 سجارسالكخاصًة  ، الفتخةتمظ انتذخت كتصػرت فى ضيخت ك  التىالبصمسضة كالسخاحل كالسؤسدات التعمضسضة 

عشجما  اعصت كقجمت إضافات ميسة في السجاؿ التعمضسىيحه السؤسدات فالكبخى،  كالسعاىج كالسكتبات

العمع الصبضعى، كفخضت األتجاه العمسى التجخيبى عمى لبحث ك ا أسالضب كبضخ إلى حج نذخت كرسخت

 .  الجراسات الشطخية
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    مقجمة

خ اإلندانى، كىػ السعخكؼ باليضممضشدتى الحى إف عيج دكلة البصالسة مغ العيػد السيسة فى التاري     
يترل بكل ماىػ إغخيقى كشخقى، ككاف كضل لو تسضده كاستسخاره الحزارى، كاليشتيى تأثضخه بشياية دكلتيع، 
بل بقضت سساتو كمعالسو إلى مابعج العيج الخكمانى بدمغ شػيل، كىحه الجراسة مػضػع الخسالة رؤية 

التعمضع فى السسمكة التى شكمت ثقبًل كحضدا كبضخًا مغ ذلظ التاريخ، حضث عغ التخبضة ك  تاريخضة كحزارية
تتشاكؿ بذئ مغ التفرضل كالتبدضط األسذ كاألشكاؿ التعمضسضة التى سادت فى الجكلة البصمسضة 

ؽ.ـ. فيى محاكلة لتختضب كجسع كتحمضل أكبخ قجر  31 -323اليضممضشضدتضة، كتحجيجًا فى الفتخة مغ سشة 
سعمػمات كالبضانات السجكنة عغ الحضاة التعمضسضة فى تمظ الحقبة التاريخضة، كربسا تكتدب مسكغ مغ ال

قضستيا فى كػنيا محاكلة لئللساـ بالجػانب السختمفة لمتعمضع البصمسى مغ خبلؿ مشطػر تاريخى كحزارى فى 
ساعضة التى شكمت كلمجػانب الدضاسضة كاإلقترادية كاالجت ذات الػقت، فتتعخض أكاًل كسجخل لحلظ العرخ

معًا البػتقة كالخمفضة كالُبشضة التاريخضة كالحزارية لمجكؿ اليضممضشضدتضة، فبل يسكغ الفرل بضغ البشاء 
الدضاسى كالحزارى؛ شكل كنطاـ الحكع فى أية دكلة، ككاقعيا األمشى كاالقترادى كاالجتساعى كالثقافى، 

ة عغ الطخكؼ كالسعصضات كالبضئة كالعشاصخ كاألفكار فيحه الدسات كالسبلمح كافضة لتعصى صػرة قخيبة ككمض
التى اسيست جسضعيا فى تذكضل كصضاغة مكػناتيا الحزارية، فيى جدء ال يتجدأ مغ حزارة عسضقة 
الجحكر كاالمتجاد، حتى كإف بجت مختمفة كمتسضدة عغ ماضضيا البعضج، فسغ البجييى تحمضل الػاقع التاريخى 

الستضعاب الُبعج الدضاسى كاألساس الثقافى الحزارى الحى تكػنت عمضو تمظ كالجغخافى لكضاف البصالسة، 
 الجكلة، متسثبًل فى اإلرث اإلغخيقى العخيق؛ الفكخ كالعمـػ كاآلداب كالفشػف، التى تعتبخ أعسجة الحزارة، 

 كتبضغ كتعصى صػرًا صادقة عغ الشيزة التعمضسضة؛ أىع ما ُبشضت عمضو أسذ نيزتيع الحزارية، لضدت
 اإلغخيقضة اليضممضشضدتضة فحدب، كإنسا حزارة البذخية إلى الضـػ .   

إف األساس التعمضسى البصمسى كاف انعكاسًا لمجػانب الحزارية السختمفة فى دكلة البصالسة، كسا يختبط    
ه، كيشتسى لمعرخ اليضممضشضدتى الحى ضمت الحضاة الثقافضة كاإلجتساعضة فضو نذضصة  إلى حج كبضخ حتى آخخ 

كاالصصجاـ بالطخكؼ كاالستغضخات الدضاسضة كالجيشضة فى الشياية، فبل يسكغ ألية دراسة تاريخضة كحزارية أف 
تتجاكز التأثضخات العسضقة ليحا العيج الحى بخزت فّضو الجكؿ الكبضخة بخؤاىا كامكاناتيا، كحضث ضل يسثل كيعبخ 
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الحزارى بضغ الثقافات؛ الثقافة اإلغخيقضة التى فى جانب عغ مخحمة إنتقالضة، كفى جانب آخخ عغ التشافذ 
نيزت مغ ججيج فى الببلد الذخقضة بذكل كسسات خمضط أختمفت عغ جحكرىا األصمضة، كفى ىحا ما يجؿ 
عمى أف الحزارات اإلندانضة تحضا حضثسا تتػافخ الطخكؼ كالسقػمات، كال تختبط بسكاف كزماف إال بتػافخ 

 دبيا ُبعجىا اإلندانى العاـ .  معصضاتو الحزارية، كىحا ما يك

إف غالبضة السؤرخضغ يخكف أف العرخ اليضممضشضدتى الحى بخزت فضو السسمكة البصمسضة مغ السخاحل    
مغ يتخحكف مغ األكضاع الدضاسضة كالتصػر االجتساعي   اإلنتقالضة التاريخضة الكبخى، كىحا الخأي تبشاه
رية عامًة، كأيزًا مغ ييتسػف بالشػاحي التعمضسضة كالثقافضة مؤشخًا لمتغضضخ كلمتقجـ فى الشػاحى الحزا

فإنيع تػافقػا جسضعًا عمى أف العرخ كرقي حزاري،  تقجـ تعمضسى كعمسى خاصًة، لسا شيجتو الفتخة مغ
البصمسى كاف عرخًا مسضدًا في كل شئ، بصابعو كسساتو كندعتو الصبضعضة كاإلندانضة، كتػجيو نحػ إحضاء 

الكبلسضكى، إذ بعج أف شيجت القخكف الدادس كالخامذ كالخابع ازدىار كنيزة اآلداب  اإلرث اإلغخيقي
 انتذارنيزة التعمضع ككل، ك الثبلثة التالضة ليا،  كف القخ  تكمجارس   الفشػف كالفمدفة اإلغخيقضة، شيج

  .خاصًة  مجارس الصب كاليشجسة كالعمـػ الصبضعضة كالتجخيبضة

كاألكؿ ؽ.ـ. كىى الحقبة الدمشضة البصمسضة، بجأ  كأنو قج حاف الػقت السشاسب فى القخكف الثالث كالثانى   
يج أف تكضف السجتسعات حضاتيا لكى تػائع التغضضخات الدضاسضة ُأر  الحى يتحتع فّضو تقضضع األسالضب القجيسة، إذا

تخف بو األفكار السدتشضخة، كحجه إذا لع تق فىكاإلقترادية كالثقافضة بجاًل مغ مقاكمتيا، فالثخاء كالفخاغ غضخ كا
لقج كاف لمسؤسدات كالعمساء، ثع تبلمضحىع دكرىع الكبضخ، فيى تعج مغ بضغ العػامل التى كاف ليا أعطع 
األثخ فى تغضضخ جػانب مغ الحضاة اإلغخيقضة، كخاصًة الجانب التعمضسى، فجكرىا األىع كاألكبخ كاف فى 

، إذ انيا جسعت مغ جسضع أنحاء ببلد اإلغخيق مدتػيات مغ اتداع دائخة التعمضع، كتضدضخ انتقاؿ السعخفة
 ،فى أى كقت مزى، كاسيست فى تشامى حخكة البحث العمسى ،العقػؿ أكثخ مسا جسعت أية مؤسدات أخخى 

بالبحث كالكذػؼ، كافتتحت أعطع  فُذغفت األجضاؿبفزل ما بعثتو مغ حافد قػى، كما قجمتو مغ أمثمة، 
، ك  فى أى عمع البج أف يحكخ اإلغخيق، فبلتداؿ الفمدفة كاليشجسة كأشكاؿ العسارة السجارس فى شتى العمـػ

 كالشحت كالترػيخ كقػاعجه الفشضة إغخيقضة، مغ ابتكار كإرث اإلغخيق .
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بجأت تشذخ أسالضب العمع الصبضعى، كأدخمت  مشح أف ،كقت كجيج كبضخالبصمسضة العمسضة بحلت السؤسدات    
لتجخيبى عمى الجراسة الشطخية، فأخحت تفدخ اإلنداف كالحضاة كالصبضعة تفدضخًا أك فخضت األتجاه العمسى ا

شبضعضة كعمسضة، كبجأ أساتحتيا كشبلبيا يتجيػف إلى البحث كالتجخبة كقػانضغ مدتشجًا إلى أسذ 
التى تجاكلػىا كنذخكىا كانت مغ العػامل السذجعة كالجافعة  كالسذاىجة، ككثضخ مغ الشطخيات كاألفكار

فأصبحت  ،فكضخ الشقجى كالتحمضل العمسى، كانتقمت الكثضخ مغ اآلراء عمى أيجى ىؤالء األساتحة كتبلمضحىعلمت
نتقاؿ يحجث كيكػف ىحا اإل  مادة جسضع الجراسات العمسضة فى القخكف التالضة، كما كاف مغ السسكغ أف

مغ أجل إرساء  كثضخ مغ  فحػا كاالستسضدة ليحا العيج، كىؤالء الخكاد الحيغ  طخكؼ، لػال ىحه الالتعمضسى
 األسذ العمسضة كالتعمضسضة عمى مجى ثبلثة قخكف متتالضة .  

مغ  أىسضةمغ أساتحة التاريخ القجيع، إف البحث فى التاريخ الحزارى أكثخ ججكى ك  بعسفى رأى    
عمى كجو  مػضػعات التاريخ الدضاسى كالعدكخى، كأف التعمضع اإلغخيقى عامًة، كمػضػع التعمضع البصمسى

الخرػص، مغ السػضػعات الحزارية السيسة كالججيخة بالبحث كالجراسة، كحتى إف تع تشاكؿ التحجيج ك 
سػضػع كبضخ المدبقًا عشج البصالسة بػاسصة عجد مغ الباحثضغ العخب كاألجانب، كلكغ يطل  التعمضع

كىع يتػقعػف فى حالة تشاكلو  كتذعبو، فإنو يسكغ دراستو ٌمججدًا مغ جػانب عجيجة،ه كمتذعب، كنطخًا لكبخ 
مغ ججيج، كإف كاف تحت نفذ السدسى كالعشػاف، أف تتصخؽ الجراسة إلى أسذ كمحاكر ججيجة، كأف يتع 

 التعامل مع السػضػع بسشيجضة مختمفة .    

إف القاعجة العمسضة تقػؿ: إف لكل نطخية تصبضق كنتائج عسمضة ككاقعضة، كإف عخض كتقضضع أى تعمضع    
عشى بالسحرمة متى بجأ كجاء، ككضف تخسخت نطع كقػانضغ كأسذ ىحا التعمضع، كماىى الطخكؼ كاف، ي

كالسخاحل التى مخ بيا حتى أصبح بالذكل الحى صار عمضو، أى مغ بجاياتو كانتذاره، إلى تعجد مخاحمو 
مات كتشػع مدتػياتو كمؤسداتو، كقج جسعت ىحه الجراسة في تختضب زمشى كمشصقي خبلصات مغ السعمػ 

التعمضسضة اإلغخيقضة، كقج بجأت أكاًل بالتسيضج لمتعمضع اإلغخيقى القجيع، كعخضت لؤلفكار كالشطخيات التعمضسضة 
قاعجة كأساس  تػججالعامة التى كانت سائجة قبل الحقبة البصمسضة فى مجف اإلغخيق الحخة،  إذ لػ لع تكغ 

ار كبقاء ىحا الذكل التعمضسى اإلغخيقى، سػاء تعمضسى حخ كعسضق، لسا كاف ىشاؾ ما يدتجؿ مشو عمى استسخ 
عبخ تمظ السجارس الفمدفضة كالفشضة العجيجة، أك إلى تمظ األىسضة كالقضسة السعخفضة التى صار ُيشطخ إلضيا 
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 بجسضع السدتػيات فى السجتسعات اإلغخيقضة لكل األمػر التعمضسضة كالثقافضة .  
ل فى القخف الخامذ ؽ.ـ. إلى مدتػى مغ الشزج العقمي إف السجتسعات اإلغخيقضة استصاعت أف تر    

كالفشى، كمغ إتقاف لبعس جػانب العضر، كمغ صػر ىحا الشزػج شغفيع بالسعخفة كالتعمضع، كإف كاف ىحا 
ثع  ، كتأثخ كارتبط بالجيانة كباألساشضخ اإلغخيقضةكرياضضاً  التعمضع اإلغخيقي القجيع فى بجايتو ضل تعمضسًا أدبضاً 

كمغ الذػاىج عمى نذاط الشػاحي التعمضسضة نذأة السجارس الفمدفضة فى أثضشا، كإشادة ُكتاب ة، بالفمدف
كفبلسفة اإلغخيق بأكاديسضتيا، كمجئ الذباب مغ كل السجف اإلغخيقضة لتمقى السعخفة فضّيا، كبخزت بعجىا 

يخىع لمذكل قجركا العقل، بقجر تقج.  . مجارس عجيجة في اآلداب كالفمدفة كالفشػف في كل مجف اإلغخيق " .
كُعخؼ عشيع بإنيع امة مفكخة كنذضصة، تدعى لمعمع كالحقضقة لحاتيا، كتجج سعادتيا فى التفكضخ السحس، 

إغخيقى مأثػر فحػاه إف التعمضع ىػ السرجر  كاالستستاع بالجساؿ العقمى كالذكمى حتى أنو كجج قػؿ
 " . الخئضذ لمتفكضخ

فى انتذخت الداحات الخياضضة  كساكانتذخت، السجارس الفمدفضة كالفشضة نست  ؽ.ـ. فى القخف الخابع    
خارج ببلد اإلغخيق، كلكغ السجارس كالتعمضع بالسفيـػ  كل السجف اإلغخيقضة، كضيخت مثميا فى السدتػششات

العاـ كالخاص قبل القخف الثالث ؽ.ـ. كاف يعشى عشج أغمب اإلغخيق تعمع كتعمضع الفمدفة كاآلداب 
أدباء كفشانضغ كفبلسفة أكثخ مشيع عمساء، كضمت أغمب  كليحا ضل يعسل عمى تخقضتو، الفشػف ضات ك الخياك 

العمـػ ذىشضة كمعشػية، كلضدت عمـػ عسمضة كتجخيبضة تدعى إلى  خجمة البضئة السادية الصبضعضة، فمقج كاف 
بعس  ضلقافضة كالتعمضسضة، إذ لمفمدفة كالفشػف أثخىا عمى كاقع الحضاة اإلغخيقضة اإلجتساعضة كالجيشضة كالث

الفبلسفة يخكدكف اىتساميع عمى الشػاحى الشطخية، كحاكؿ البعس اآلخخ مقاكمة ذلظ األتجاه، فى الػقت 
ف الفمدفة لع تعخقل العمع، بل ىى مغ كضعت أسذ العمع كأكججت قػانضشو األكلى، أالحى رأى البعس 

كاف ما  العمسضة كالخبخة العسمضة فى العمـػ اإلغخيقضة " كأصبح ىشاؾ قشاعة كإدراؾ مع الػقت لقضسة التجارب
 "  .  ألحج أف يخبخنا بو، فإف التجخبة تُعمسشا أياه

إف تعمضع كعمع اإلغخيق بجأ كشتضجة شبضعضة مغ نتائج الشيزة الفشضة كالفمدفضة اإلغخيقضة، كنتضجة لحلظ    
ّخب كل شئ، كمشيا ىحا الشدكع الجائع إلى اليجخة الخضاؿ العمسى الػاسع الحى تحجى الخخافات كاألساشضخ، كج

الحى ّضل يسضد اإلغخيق دكف غضخىع، فخكح البحث ىى التى أنذأت مجارس كتعمضع  كالبحث كاألكتذاؼ
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لمفشػف كالخياضات بقجر تقجيخىع  تقجيخىعمشح أف بجأ كلعيع ك  اإلغخيق، كدفعت بسدتػاىع العمسى كالثقافى،
عقػليع، ككاف ىحا السضل ُمذجعًا ليع كنّذط ظ التقجيخ الحى قػى كعضيع كحخر سعضيع لمعمع كالسعخفة، ذلك 

عمى القضاـ بكثضخ مغ التجارب فى أسالضب العضر، كدفعيع بتصمُعيع السعخفى إلى محاكالت الكذف عغ 
حقائق كمذكبلت الحضاة، كلكشيع لع يصبقػا فى الغالب ما تػصمػا إلضو برػرة عسمضة، لكغ الدسة الغالبة 

 عشجىع ىى اتباع العقل، فيى الػسضمة التى امتاز بيا التفكضخ اإلغخيقى الشقجى . 

عمى عيج البصالسة لع يعج العمع لمعمع ىػ الغاية مثمسا كاف التعمضع اإلغخيقي القجيع، كإنسا أصبح التعمضع   
أسالضب كنطع كمغ ىشا جأت الحاجة إلى معخفة شكل ككسائل ك  ،كغاياتو ق مرالحوضقتحالسجتسع ك  لخجمة

 التعمضع كالتجريب، الحي يعج الستعمسضغ لمحضاة كالعسل اإلعجاد السصمػب، كىػ الػسضمة التي ترل بيع إلى 
بفمدفة اإلغخيق  كبسطاىخ حضاتيع كتخاثيع التعمضسي بفغ ك السدتػيات، كالتعمضع البصمسي ضل كارتبط لحلظ  كل

أك متأثخًا إلى حج كبضخ بالشطع الدضاسضة كاالقترادية الحي خّمفتو األجضاؿ اإلغخيقضة، كسا كاف مختبصًا 
كالثقافضة التي عخفػىا، كبشػع القضع كالسثل التي كانػا يعتدكف بيا، فازدىخت ساحات التجريب الخياضي، 
كضيخت كانتذخت السجارس العجيجة كالستشافدة، حتى أضحت دكر كمكتبات كمؤسدات عمضا، مشيا تمظ 

كتمظ التي ال تتقضج بشطاـ محجد كال بأسالضب مألػفة أك تقمضجية، فمقج نيس كقاـ السقضجة بذخكط كمعايضخ، 
كالصبضعضة فى ىحا العيج الحى  ندانضةكبجػانب الحضاة اإل  التعمضع البصمسى عمى أسذ مدتسجة مغ الػاقع،

 . عمى أسذ كقضع عسمضة شيج انتذار التعمضع اإلغخيقى 

فًا عغ سابقو كمتشػعًا كمحكػمًا بآلضات ججيجة، فيحا التعمضع الشػعي أقاـ البصالسة نطامًا تعمضسضًا مختم  
العمسي العقمى، كبسعشى أدؽ أكجج التفكضخ الشقجي  كتشسضة البحث ،العسمي قاـ عمى مبادئ التصبضق كالتجخبة

 ،أخح الجارسػف لمتخاث األدبي اإلغخيقى يقتبدػف مشو ،التحمضمي ألكؿ مخة، بل حتى فى مجاؿ اآلداب
فخكع أتجاىات ك مغ  كأتجاه بحثػف فضو كيحققػف نرػصو كييتسػف بشذخىا، عمى اعتبار أف ذلظ نػعكي

العمع، فمع يعج الذعخ كالشثخ األدبى كسا كاف مغ قبل تعبضخًا عاشفضًا إبجاعضًا فقط، بل أصبح درسًا كتجريبًا، 
 الحمقات .   ك  السجارس كنتضجة مغ نتاج العقػؿ في

بقجر ما أخحت الصابع التى شيجت انتذار الحزارة اليضممضشضة فى الذخؽ مضع فى الفتخة إف التخبضة كالتع   
أحفاد ىؤالء  كالذكل اإلغخيقي القجيع في التعمضع، بقجر ما كاف ليا ىػيتيا كخرػصضتيا، كقج استسخ
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اب كتفدضخ متحسدضغ لمعمع كالتعمضع بشفذ حساس أسبلفيع إلى الفشػف كالفمدفة كاآلد ؛ البصالسة، اإلغخيق
تدعى كراء العمع مغ أجل العمع، بل اعتبخكه كسضمة،  البصمسضة اإلغخيقضة الحضاة، كلكغ لع تعج العقمضة

تتبلءـ مع رؤيتيع، كمع البضئة التى صاركا جدءًا مشيا، كصار  كأحجثػا في أغمب جػانبو نػعًا مغ التصبضقات
 لعمع أف تعخؼ، كلكغ أف تدتفضج مغ معخفتظ"  .       عمى التجريب كاإلعجاد لمحضاة العسمضة " فمضذ اكضد التخ 
تبشت السؤسدات التعمضسضة البصمسضة التعمضع اإلغخيقي، كبخامج التجريب اإلغخيقضة التي أدخمػا عمضيا    

بعس التحػيخ، لتتفق مع أىجافيع كحضاتيع كبضئتيع الججيجة، كسا أعصت خبخة كإدارة كقضادة البصالسة لدكاف 
غخيق كبقضة العشاصخ األخخى غضخ اإلغخيقضة، إضافات ميسة في السجاؿ التعمضسى، فجسضع ىحه الجكلة؛ اإل

سابقة العشاصخ الثقافضة الخمضط التقت فى محضط السسمكة البصمسضة، ككل ىؤالء كانػا أصحاب حزارات 
ي القجيع، الحى عتضجة، كمع تشامى الشذاط العمسى كالتعمضسي ضمت ليع تقالضجىع كعاداتيع كنطاميع التعمضس

، كقج تػفخت لمتعمضع بسجنيع القجيسة مقػماتو األساسضة مغ كحلظ يخكد عمى التجريب كاإلعجاد لمحضاة العسمضة
األدبى  بالتعمضع اختخاع الكتابة كمػادىا، كبخاعتيع في العمـػ كاآلداب كفخكع السعارؼ السختمفة، كبخغع تأثخىع

كليحا لع تشتذخ بذكل  الجػانب عمى أنيا لضدت مغ األساسضات،إال أنيع نطخكا  إلى بعس  ،اإلغخيق مثل
إال مع مجئ البصالسة خاصًة  ،كاسع في مجف الذخؽ مجارس السػسضقى كالشحت كساحات التجريب الخياضى

، بكل صػره كأشكالو كاإلغخيق اليضممضشضدتضػف عامًة، فيع مغ ساىسػا فى نذخ كتصػيخ التعمضع اإلغخيقي
 مجارسيع كمكتباتيع كعمسائيع بو قامتك  فبل ُيشكخ الجكر الحي قامػا بو،، عمضو كاالرتقاء بوالحفاظ بالتالى ك 

 عمضا في السجاؿكدرجات  سدتػياتل عمسى، كبمػغيعالتأثضخ الك شذاط ال في الحخكة العمسضة كالتعمضسضة، كىحا
يشدخػف صػرًا مغ أصػؿ ، التعمضسى " . . كإنا لتصػؼ بالخضاؿ صػرة شائفة كبضخة مغ الشداخضغالتصبضقضى 

يقدسػف ىحه الكتب إلى مجسػعات، كبعس مغ ىؤالء  ،الكتب القضسة، كمعيع عجد ال ُيحرى مغ العمساء
، كبعزيع يخخجػف لمشاس شبقات مغ الخكائع  الخجاؿ يشدخػف بانفديع تػاريخ مختمف اآلداب كالعمـػ

ضدتشضخ بيا غضخ االخرائضضغ كقخاء األجضاؿ ل ،الشادرة، كمشيع مغ كانػا يكتبػف تعمضقات كشخكحًا لمشرػص
 "  .       التالضة
، كعمى اعتبار اف التعمضع أىع دعامة مغ لتعمضعاالعمع ك مغ دكف كجػد  حزارةػجج التال يسكغ أف      

الجعامات الحزارية التى قامت كتقـػ عمضيا أسذ الحضاة اإلندانضة، فإف ىجؼ الجراسة ىػ تبضاف كعخض 
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ى مجسل عغ الُبشضة التعمضسضة فى الجكلة البصمسضة، مغ انتذار لمتعمضع بأشكالو كنطسو كافة، تاريخى كحزار 
إلى عػامل نيػضو كتقجمو، كعغ مخاحمو كمؤسداتو كمخخجاتو، مع التصخؽ بإيجاز لمخمفضة الدابقة لو، 

حجاث التى مخت بيا كاستعخاض لمبشاء الدضاسى كالثقافى لمجكلة البصمسضة، كالتدمدل السشصقى لمسخاحل كاأل
الشيزة التعمضسضة فضيا، لسعخفة الطخكؼ كالػقائع التى أكتشفتو ككاكبتو، كساعجت عمى عمػ كتضختو فى تمظ 
الفتخة بالحات، كليحا الجراسة تتبع السشيج التاريخى الحزارى، كتدتعضغ بالسشيج التحمضمى أحضانًا، كبػساشة 

 أك عبخ اإلشبلع عمى رؤى ثقافضة كتخبػية كاممة، سػاء كانتاإلحاشة بكل ماسبق مغ األبحاث كالجراسات، 
عمى الشقضس أك مكسمة ليا، مع أف البحث فى ىحا الُبعج التاريخى التعمضسى مغ جسضع جػانبو، مختمفة ك 

سضبضغ أف أجداء مشو مازالت مبتػرة مقارنًة بجػانب أخخى، ما يعصى مؤشخًا لسجى القضسة التى يشبغى أف 
ػاحى، فبل يدتصاع اإللساـ بكل جػانب السػضػع ككل، إذا لع تػجج األفكار كالخؤى الػاضحة تػجو ليحه الش

 عغ التصػر الحزارى فى العالع القجيع .    
ال تحػى السرادر التاريخضة كل السعمػمات عغ الجػانب الحزارية لمفتخة اليضممضشدتضة عامًة، كالبصمسضة   

الجػانب التعمضسضة التى  كف مغ عسخ التاريخ، كمشيا بعس مغخاصًة التى امتجت ألكثخ مغ ثبلثة قخ 
حاكلت اف تمع بو عشاصخ ىحه الجراسة، إلف الخمل فى أغمب السجكنات القجيسة تخكضدىا عمى الشػاحى 
الدضاسضة كالعدكخية كاإلقترادية بذكل أكبخ مغ الشاحضة الثقافضة، فسغ الرعػبات غضخ أف ٌجل ما ىػ 

كأكثخ بكثضخ مغ مجكنات الحزارة  ،ٌكتاب القجامى ىػ فى التاريخ الدضاسىمجكف أك مأخػذ عغ ال
الجغخافضضغ كالخحالة كحتى الذعخاء، عمى أك السؤرخضغ ىع سػاء اإلندانضة، كحضث كاف التخكضد غالبًا عشج

حه األحجاث كالػقائع الدضاسضة كالعدكخية البارزة كتجاىل ماعجاىا، كالرعػبة األخخى أف السعمػمات فى ى
بالشدبة لبعس مجف األقالضع، ال  ككافضة ، فبضشسا تػجج معمػمات كافضةةاحجكتضخة ك الفتخة لضدت عمى سضاؽ ك 
فى تػاريخ كأماكغ كأحجاث محجدة تججىا س، كإف كججت مجاكرة خخى أقالضع أمجف  تػجج السعمػمات ذاتيا فى

ؤرخ بالتعخض ليا، أك يخد ليا ذكخ، ىكحا نجج انفدشا عمى أتراؿ كثضق بصبقات قمسا يعشى الس.  ك .  " .
 ."   فأغمب ما يدجمو التاريخ الدضاسى ىػ الدبج الصافى عمى سصح الػجػد اإلندانى

أكثخ باألحجاث  تانذغم ا، تجج أف معطسيكالشرػص التاريخضة القجيسةكتابات العشج البحث فى ُجل    
 الذئػف الثقافضة ك  العمسضة كالتعمضسضة، الضػمضة، كخاصةً  ما يتعمق بجػانب الحضاة غاب فضياك  الدضاسضة
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كليحا فإف الشرػص فى ىحه الجػانب شحضحة، كإف كع مغ السجكنات كالػثائق   كاالجتساعضة عسػمًا،
عغ الحضاة التعمضسضة  مفرمةالقجيسة أمجت بذحرات لضذ إال، كال تحتػى عمى بضانات كافضة كمعمػمات 

العمسضة بذكل عاـ، كلكغ مع كل ىحه الرعػبات بجأت تبخز  البصمسضة بػجو خاص، أك ببعس مغ الحقائق
كتتزح تجريجضًا قضسة كل ما كجج مغ  كتابات الباحثضغ القجامى في السجاؿ التعمضسي، بسدتػى إسياـ 

 ىؤالء في مجاؿ الثقافة كالفكخ كالعمع في العرخ اليضممضشضدتى .    

ى الغالب لع تتصخؽ إال برػرة مػجدة لجػانب التعمضع القجيسة ف عمى ىحا الشحػ فإف ٌجل تمظ السجكنات    
البصمسى، أك أنيا تشاكلت التعمضع اإلغخيقى بػجو خاص، كلع تتصخؽ إلى التعمضع البصمسى إال برػرة عامًة 
كمقتزبة، كعمى اعتبار أف التعمضع البصمسى ىػ باألساس تعمضع إغخيقى، كلكغ بخؤية أخخى كنيػض 

رسع صػرة لمشطاـ التعمضسى كالتخبػى الحى كاف قائسًا فى العيج البصمسى، كما شخأ إغخيقى آخخ، كلحلظ يسكغ 
 . عمضو مغ تغضضخ

 مثقافة اليضممضشضة، ل ميسا كاف تذخبيعبخغع تعمضسيع اإلغخيقى، ك  البصالسة األكائل كبعس مغ األكاخخإف   
بالشطخيات البحتة، فكانػا  ع يكذفػا فى سضاستيع الخسسضة عغ أى اىتساـكشغفيع بالفشػف كاآلداب، ل

ىضئػا لمسؤسدات التى أسدػىا كل ما يمدميا  إداريضغ متدسضغ بالججية كالعسمضة، كرجاؿ أعساؿ متحسدضغ،
تصمعات ، ك كإقترادية فى سضاستيع ىحه اعتبارات سضاسضة ُتحخكيعكانت كغالبًا ما  مغ األستقخار كالجعع،

فى اإلدارة الحكػمضة السجنضة كاألعساؿ اإلنذائضة خاص  شسػحات ذات شابع عسمى، كلحلظ اعتسجكا بػجوك 
فى تعبئة الجكائخ   عمى الخبخات كالعشاصخ اإلغخيقضة كالسقجكنضة مصبػعضغ بالصابع اليضممضشي، كحلظ األمخ 

يعضشيع السمظ، كضل السدتذاركف يصمبيع ك مػضفػف ىا كيذخؼ عمضيا عمساء كخبخاء ك كاف يجيخ العمسضة، 
 ضدضػف فى الجكلة مغ أُشخ ككػادر اإلغخيق . كالسداعجكف الخئ

كا اإلغخيق عغ غضخىع مغ عشاصخ ّضد عمى الخغع مسا يػجو لمبصالسة مغ نقج لدضاستيع ىحه، كانيع م    
الجكلة، كانيع عشػا بإقامة حكع عائمى اكثخ مغ إقامة دكلة قػمضة، كانتقادات أخخى شخرضة تػجو إلى 

كفى الشياية لكل نطاـ إدارى أك سضاسى مداؤى مسضة ربسا بػلغ فضيا، بعس مغ ممػؾ كممكات األسخة البص
كمدايا كجػانب قػة كضعف، كمغ الصبضعى أف يعقب التخاجع الدضاسى كاإلقترادى تجىػر كحلظ فى الشطع 
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عسخت أكثخ مغ أية أّثخت ك ازدىخت ك  ؛كمع ذلظ فقج اسدػا لجكلة كبضخةكالقضع التى شكمت كضاف دكلتيع، 
، حضث سعػا تحجيجاً  الستػسط  مضشضدتضة أخخى، كضمت سضاسات معطع ممػكيا متجية نحػ حػضمسمكة ىضم

كتصمعػا دائسًا إلى القضاـ بجكر محػرى فى محضصو،  كضست حجكدىع بقاع كمستمكات غشضة كميسة كاف ليا 
    . فى الدضاسة الجكلضة مشح القخف الخامذ كالخابع ؽ.ـالسسضد كالسؤثخ شأنيا كدكرىا الحزارى 

ال تقترخ الجراسة عمى جسع السعمػمات كالبضانات كالعخض التاريخى السػجد ليا، بل شسمت كل القخاءات    
الدخدية كالتحمضمضة كالشقجية الػافضة عغ السػضػع، إلستضعابو كلئلحاشة بكل أبعاده، كأما اإليجاز فى بعس 

ا كتذتتيا، فالخؤية العامة كالسػضػعضة ما لقمة كضضق السعمػمات السجكنة عشيا أك التداعيإجػانبو، 
مصمػبة، كلكشيا لع تغغ عغ البحث فى الخمفضات كحتى الجدئضات، فبل يسكغ ترػر التصػر التخبػى 

كاضحة كمحجدة عغ عشاصخ ك كالتعمضسى بجكف الخمفضة التاريخضة كالحزارية، كمغ دكف فكخة كمضة 
أى الخخيصة التى قاـ البصالسة بتخسضسيا كتكػيغ حجكدىا السػضػع كافة؛ الطخكؼ السكانضة كالفتخة الدمشضة، 

كإشارىا، فمضذ ثسة مجاؿ مغ السجاالت جاء مغ الشئ، أك تأسذ مغ فخاغ، بل األمخ أكاًل كأخضخًا  أمخ 
نزج ككعى تخاكسى، كجيج إندانى مػصػؿ عبخ الدماف كالسكاف، كلضذ مغ السبالغة فى شئ القػؿ بإف 

ة كالتعمضسضة الحجيثة تحسل فى مبلمحيا كسساتيا مغ تمظ األفكار كالشطع البصمسضة كل األسذ كالشطع التخبػي
 اإلغخيقضة القجيسة . 

تبجأ الجراسة بتسيضج عغ التعمضع اإلغخيقى قبل العرخ اليضممضشضدتى، إلف التعمضع البصمسى فى األصل     
أخخى، كتشقدع الجراسة إلى  لكغ بخؤيةكباألساس ضل كلضج كنتاج كامتجاد لحلظ التعمضع اإلغخيقى القجيع، ك 

أربعة فرػؿ، ككل فرل يتكػف مغ عشاكيغ كعشاصخ تشتيى إلى سضاؽ كاحج، كفى الػاقع أف كل فرل، بل 
يذكل مػضػع دراسة قائسًة بحاتيا، كاستغخؽ  كقتًا كجيجًا، إلف اإللساـ  جراسةكل مبحث مغ ىحه ال

كاالقترادية كاالجتساعضة كالثقافضة لمجكلة التى امتجت لحػالى كاإلحاشة بالقخاءة الكاممة لمطخكؼ الدضاسضة 
ثبلثسائة عاـ لضذ باألمخ اليضغ، فيػ مػضػع شػيل كمتذعب، خاصًة كأف التفاصضل فى أغمب السرادر 
التاريخضة كسا ىػ معخكؼ لمجسضع عمى الجػانب كاألحجاث كالػقائع الكبخى دكف غضخىا،   كلحلظ ستطل 

، كحضثسا كاف لتاريخبكثضخ مغ مجكنات ا قلأ حزارى ُجل ماىػ مجكف فى التاريخ ال الرعػبة دائسًا أف
البارزة كتجاىل ماعجاىا، كلحلظ فى خزع البحث عغ تمظ الذحرات الحزارية  التخكضد غالبًا عمى األحجاث
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ة البحث التى لع يمق ليا باؿ أغمب الُكتاب األكائل، أك انيع تعخضػا ليا بذكل مػجد، كلحلظ سشرل ألىسض
عغ تمظ الخمفضة الثقافضة التى شكمت التقالضج كالعقمضة اإلغخيقضة، كحضث كاف لمثقافة تأثضخىا كدكرىا فى 

 مجتسع شكل التفكضخ الشقجى كاإلتجاه الفمدفى كالعمسى أحج مبلمحو األساسضة .  

ت كاتدعت حجكدىا يتشاكؿ الفرل األكؿ األسذ التى قامت عمضيا دكلة البصالسة، السسمكة التى ضيخ     
بدخعة خبلؿ القخف الثالث ؽ.ـ. فى أقالضع كمشاشق إستخاتضجضة، فيى ببل شظ نذأت كنيزت عمى أسذ 
كقػاعج عجيجة، فضعخض ىحا الفرل لؤلكضاع كالُبشضة الدضاسضة كاالقترادية كاالجتساعضة كالثقافضة لمجكلة 

األخخى أثخه فى تشػع كازدىار كحضػية السخحمة،  البصمسضة، كالتى كاف لمتجافع كالتشافذ بضشيا كبضغ السسالظ
فضبجأ بالبعج الدضاسضى أكاًل ثع لمعػامل االقترادية ثانضًا، عمى اعتبار أف الدضاسة كاإلقتراد أسباب كعػامل 
جػىخية فى نيػض أك انتكاس الجكؿ، ثع لجػانب الُبشضة الحزارية؛ الخمفضة االجتساعضة كالثقافضة، كالتى 

إلبعاد جػىخية فى ىحا التأسضذ كالتكػيغ؛ كمشيا السمػؾ البصالسة، كالسجف اإلغخيقضة، التى تصخقت فّضيا 
لعبت الجكر األبخز فى السحضط الثقافى اليضممضشضدتى، كبعس مغ تمظ األسذ الثقافضة؛ كالسجارس الفمدفضة 

ظ األثخ الدضاسى كاإلرث كالفبلسفة؛ أك الفمدفة كارتباشيا الػثضق بالحضاة العمسضة كالتعمضسضة، أى عغ ذل
 .  الحزارى الحى تأثخت بو الشػاحى التعمضسضة، كسا تذكمت مشو مبلمح كسسات كثقافة الجكلة البصمسضة 

يتشاكؿ الفرل الثانى فى البجاية سبل انتذار كعػامل كمقػمات الشيػض التعمضسى فى الذصخ األكؿ    
طع كأشكاؿ ىحا التعمضع البصمسى، مجى انتذاره كالثانى مغ عيج دكلة البصالسة، ثع اتداع كأختبلؼ ن

كتشػعو، كتصػر نطسو كمؤسداتو، فالشذاط التعمضسى سضذيج انتذارًا كدعسًا غضخ مدبػؽ لمسجارس 
كالسعاىج اإلغخيقضة التى ضمت دعامة رئضدضة فى التعمضع البصمسى، فحتى القخف الثالث لع يكغ ىشاؾ انتذار 

" العيج اليضممضشضدتي " حضث ازدىخت تمظ األفكار كاآلراء كاألسذ التى ميج كاسع لمتعمضع، كإلى ذلظ الػقت 
ليا مفكخكا اإلغخيق مشح اياـ ما ُعخؼ بجكيبلت السجف؛ حضث الحخية كالسيارات التقشضة، كانت ذات أىسضة فى 

لفت الشطاـ  تصػر التخبضة كالتعمضع بجرجة تبلئع تمظ الشطع التى عخفػىا كمارسػىا مشح ذلظ الػقت، كمشح اف
قج تزافخت عػامل ثقافضة كفكخية عجيجة ساعجت فى فالتخبػى عشج الذخقضضغ اىتساـ كبار فبلسفة اإلغخيق، 

قبل التصخؽ إلى استعخاض  لمتخبضة نطسيا التى يشبغى معخفتيا كاإلحاشة بياك تشػع كاتداع كانتذار التعمضع، 
 .  مخاحل كمدتػيات التعمضع
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األكلضة كالسخحمة الستػسصة األكلى أك السخاحل التعمضسضة الثبلثة؛ السخحمة  فى الفرل الثالث ندتعخض  
عخض دت، كيالتعمضسضة بعس مغ الجراسات كالسخخجات العالضةالجراسة  خحمةم العمضا، كتذسلالثالثة كالسخحمة 

ساء مغ كل الفرل الخابع األخضخ لمسؤسدات العمسضة الكبخى؛ السجارس كالسعاىج كالسكتبات التى جسعت العم
مكاف، سػاء تمظ التى تعيجتيا السجف، أك تعيجىا العمساء كالفبلسفة كالسمػؾ البصالسة حتى استصاعت أف 

رفع السدتػيات، كقج حاكلت فى ختاـ ىحا الفرل األخضخ أف أكثق بإيجاز لبعس مغ ألدؽ كأترل 
؛ عغ دستػر أىع مجف كضخيشايكا فىالتعمضسضة كالثقافضة الشطع كالحضاة عغ  السعمػمات السػثػقة كالسجكنة

 . أبخز مجارسيا كأعساؿ فبلسفتيا كعمسائياكػريشى العتضج، ك 

إف أجداء مغ السعمػمات أك الشرػص الػاردة فى بعس جػانب ىحه الجراسة جأت مغ تمظ السرادر    
كرس الرقمى كمشيع ديػد، اإلغخيق كالخكمافالكبلسضكضضغ؛ السجكنات السأخػذة عغ الكّتاب أك  الكبلسضكضة

  كأما بالشدبة لمجراسات كبػلضبضػس كلضفضػس كأثضشايػس،  البػنتى كبمػتارخػس كبمضشضػس ف كأستخابػ
الحجيثة عغ السػضػع، فيشاؾ أكثخ مغ دراسة قضسة متخجسة، كمشيا تاريخ الحزارة اليضممضشضدتضة لػيمضع 

درس بضل، ككحلظ فى المغة العخبضة ديػرانت، كاليضممضشضة فى مرخ آلكأيخيل  تارف، كقرة الحزارة لػيل
كلكغ أغمب  كتاريخ الفمدفة ألحسج بجكى، تاريخ التخبضة كالتعمضع فى مرخ البصالسة إلبخاىضع نرحى،

ضمت بمغات أخخى أجشبضة، كسا أف البحث فى تاريخ التعمضع بسعشاه  ات الحزاريةالسػضػع فىالجراسات 
شاكيغ ىى جدء آخخ مغ التاريخ التعمضسى كالتخبػى الصػيل العاـ كالػاسع مػضػع شػيل كمتذعب، كيترل بع

طل التخكضد عمى الجػانب التى تمقى الزػء عمى أبعاد كزكايا ىحا السػضػع مغ سضكالبعضج السجى، كليحا 
مشطػر تاريخى كحزارى فقط، بعضجًا عغ الخػض فى اتجاىات كمفاىضع ليا عبلقة بتاريخ التخبضة 

ىى محاكلة أخخى لتدجضل كتحمضل كبسعشى أقخب كبالخبلصة ػية كاالجتساعضة، كالشطخيات كاألفكار التخب
 األحجاث كالػقائع التعمضسضة، التى قج تبجك كاضحة أحضانًا، أك يمفيا الغسػض كالتذتت أحضانًا أخخى . 

، عالجت كثضخ     مغ    مع أف السكتبات األلكتخكنضة التى غجت تسثل كاجية لجامعات العالع السعخكفة الضـػ
أسباب كمذكبلت البحث عغ الكتب، ككفخت الػقت كالجيج، كأصبح الحرػؿ عمى كتاب قضع، أك مػسػعة 
نادرة فى أى جانب مغ الجػانب، اليتصمب أكثخ مغ كجػد شبكة جضجة، كالبحث فى محخؾ قػقل عغ مػقع 

احة لمجسضع، كإلى أف تمظ السكتبة، كلكغ التداؿ أغمب خجمة ىحه السكتبات األلكتخكنضة محجكدة كغضخ مت
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ترل مكتباتشا إلى ذلظ السدتػى، الشظ اف ىشاؾ صعػبات كثضخة تكتشف سبل البحث العمسى، فبل يخفى عمى 
أحج ما فى الجراسة العمضا خاصًة مغ صعػبات معخكفة لمجسضع، ستػاجو كل مغ يترجى ليا فى كل مكاف 

لبحث، أك بالباحث السبتجئ نفدو، أك كزماف، مغ امػر قج تكػف أساسضة ليا صمة مباشخة بسػضػع ا
، كبالشدبة لى فقج كاجيت كل أشكاؿ ىحه عمى الدػاء ضخكؼ أخخى شارئة قج تعضق كتعخقل البحث كالباحث

سػضػع البحث فى التاريخ الحزارى الحى ىػ شئ مختمف ل ى الرعػبات العمسضة كالمػجدتضة؛ مغ اختضار 
كغ مغ تقجيخ صعػبتو إال بعج أف قصعت كقتًا كشػشًا فى عغ الجراسة التاريخضة البحتة، كىػ مالع أتس

سبضمو، إلى مذقة الحرػؿ عمى السرادر كالسخاجع األساسضة، كإلى صعػبة كتكمفة التخجسة عغ المغات 
األخخى، كانتياء بتعصل الجامعة كتػقف الجراسة كإغبلؽ دكر السكتبات بدبب حالة الحخب كأكضاع الشدكح 

 شت، حضث شيجت كعافى بشغازى  ػر الحضاتضة كاألمشضة ضمت صعبة لفتخة شػيمةفاألم، كعجـ األستقخار
 ،فى تاريخ الحخكب آمجًا شػيبلً  محفػرة ستبقى ،السجيشة كسكانيا كجامعتيا كنػاحضيا أحجاثًا قاسضة كعرضبة

 . بشارىا كدمارىا كاىا كأكتػ ػ مغ عاشكفى ذاكخة 

ضاع ىػ دعػة لمجسضع لبلىتساـ أكثخ بالجػانب اإلندانضة أف تأتى مثل ىحه الجراسة فى ىكحا ضخكؼ كأك     
كالحزارية عامًة، كجػانب التخبضة كالتعمضع خاصًة، كاألستفادة مغ تمظ التجارب اإلندانضة السحفدة، كسا 
 ،اتػجو معكع بالجعاء أف تشتيى الحخب كيعع الدبلـ أرجاء الػشغ، كأف يعػد لمسجيشة استقخارىا كازدىارىا

أفزل مسا كانت، كترل السخاتب األكلى بضغ  يػماً فى مغ ركاميا لتعػد تشيس يا العتضجة جامعتنخى ك 
   . الجامعات الكبخى 
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 تسيضج 

   التعمضع اإلغخيقى قبل العرخ اليضممضشضدتي   

فى سجارس كالسكتبات عشج اإلغخيق قبل القخف الدابع ؽ.ـ. كيعتقج أف الالتعمضع  ال ُيعخؼ الكثضخ عغ   
مع نيزتيا الثقافضة فى القخف الخامذ ؽ.ـ. ففى العالع الحى كصفتو مبلحع ت لسجف اإلغخيقضة بجأا

كىػ العالع السضدضشى الحى ُتشدب إلضو ىحه السبلحع ال تػجج معمػمات عغ Hómēros (1 )ىػمضخكس 
ىػ الػسضمة لتجاكؿ التعمضع فى تمظ الفتخة، ففى حقبة ما قبل األدب السجكف فى ببلد اإلغخيق، كاف اإلنذاد 

األخبار كلتشاقل كالسعارؼ مغ جضل إلى جضل، كلقج تع ذلظ التشاقل عبخ شخؽ اىسيا الخكاية الذفيضة، كالتى 
السبلحع اليػمخية، أك تمظ الشرػص الذعخية التى رتبيا ىضدضػدكس ك  انتيت باإلغخيق إلى األساشضخ

Hesiodos (2) أدب مجكف، حتى أكاخخ العرخ اإلغخيقى فاألدب اإلغخيقى القجيع ُجمو أدب مخكى ال 
ليا أىسضة كبضخة فى إعادة  عشجما شخع فى تحقضقو كتجكيشو، كلحلظ أى معصضات مجكنة تػجج فى بعس الُخقع

ترػر شكل العبلقات االجتساعضة كالُبشضة االقترادية، كالكثضخ مغ جػانب الحضاة الضػمضة، كلكغ مع ذلظ ال 
تعمع فضيا  ٌيعخؼ شضئًا عغ السجارس التى ال كليحا ضخ مغ األسئمة حػؿ التعمضع،ٌتعصى إجابات كافضة عغ الكث

لمػثائق كسا كجج فى الذخؽ،  كيحتسل  الصبلب، كعغ إمكانضة كجػد مجارس أصبًل كمكتبات أك مخاكد رسسضة
لجى محجكد مغ السػضفضغ كالكتبة كالعاممضغ  اف عجد مغ عخفػا القخاءة كالكتابة كاف بدضصًا فى محضط

 رسسضة، كربسا ىشا يكسغ الدبب فى عجـ        -فقط ألغخاض إدارية الجكلة، إذ أنو مغ السخجح أف الكتابة كانت

ؽ.ـ. كقج 1250إغخيقي ُيعتقج أنو مؤلف السمحستضغ اإللضاذة كاألكديدة، كىى نرػص شعخية شػيمة تخكى حخب كحرار شخكادة عاـ  شاعخٌ ( 1)  
 التاسع أك الثامغ ؽ.ـ، كقج اختمف القجماء حػليا كحػؿ زمغ الذاعخ اختبلفًا كبضخًا،  لكغ معطع األبحاث الحجيثة تؤرخجسعت أشعارىا حػالى القخف 

 .Loeb Classical Library, Homer: Iliad, I, William, F. Wyatt, Homer: Odyssey, II, George, E القخف الثامغ ؽ.ـ.ب
Dimock, Harvard Uni. Press, 1995, p. 27; Petrie, M. A., Greek History and Literature,Trans. Yowell Y. 

Aziz, Oxford Uni. press, 1932, pp. 102- 103 .   

ىػ التعمضسى  ، كالذعخالتعمضسىالغشائى ك السسيجيغ لمذعخ  األخبلقضات ككتابة تػاريخ كأساشضخ مشطسة، كمغاىتست بسذ لسجرسة ( يعتبخ مؤ 2)   
أحسج، الذعخ اإلغخيقي، سمدة عالع السعخفة،     .عبضخًا عغ مػضػع معضغ أك عمع مغ العمػـ بصخيقة شعخية بقرج تديضل حفطو كتعمضسو في الحاكخةت

        Petrie, Ibid, p. 104 .; 27، ص1984الكػيت،     

 



14 

 

السضدضشضة، كحضث اليػجج مايذضخ إلى تجكيغ الشرػص  -ستسخارية التدجضل مع نياية الحزارة الكخيتضةا
اإلدارية أك األدبضة، كال كجػد لشرػص تعمضسضة فى تمظ الفتخة، فكاف التعبضخ الذفيى ىػ ما نقل األحجاث 

ع ُيعثخ فى الخقع الصضشضة ليحه الفتخة عمى أى نز مجرسى؛ أدبى أك ل . ."  التاريخضة مغ جضل إلى جضل
تاريخى بل عمى أية رسالة أك كصضة، فبل يػجج جػابًا كاضحًا مغ الخقع عمى الكثضخ مغ األسئمة التى تيع 
الباحثضغ بيحا الخرػص، كىكحا الُيعخؼ شضئًا عغ الكتبة كالسجارس بذكل خاص كالتعمضع بذكل عاـ، 

بعس ما يػجج مغ معمػمات كصل عغ شخيق الدساع كلضذ عغ شخيق القخاءة فى الغالب، كلعل بدبب ك 
ذلظ الزضاع لمسحفػضات الذفيضة أضحت السمحستاف؛ األلضاذة كاألكديدة، كىسا كل مابقى مغ سمدمة 

العشرخ شػيمة مغ السبلحع، أثسغ العشاصخ فى تخاث اإلغخيق األدبى كمو، كبفزميا صارت دراسة الذعخ 
األساسى فى نطاـ التعمضع اإلغخيقى، كمدتػدع األساشضخ كالسدخحضات، كأساس التجريب الخمقى، بل انيسا 
صارتا الكتاب السقجس الحى يدتسج مشو اإلغخيق ديشيع الرحضح، حتى أف بعس مغ فبلسفة اإلغخيق 

كإف مغ تتدشى لو فخصة فيسيا  أعتبخكا  تمظ األشعار؛ مشبعًا اليشزب مغ الػرع الجيشى كالحكسة الفمدفضة،
 .    ( 1) يدضصخ عمى أسالضب الفشػف جسضعيا "

أك مغ نطع  شعخاء  األساشضخ اإلغخيقضة التى جأت مغ ذلظ العيج البعضج، سػاء مغ معارؼ الشاس،  
مجيػلضغ، صارت عقضجة اإلغخيق كآدابيع كتاريخيع، كمشيا استسجكا السػضػعات التى درسػىا فى 

فالشرػص   ى التى اكحت إلى الفشانضغ كاألدباء ما أبجعػه مغ التساثضل كالشقػش كالشرػص،مشاىجيع، كى
تخكى   كانت  Herodotusالذعخية كسبلحع ىػمضخكس، بل حتى الكتابات التاريخضة كتػاريخ ىضخكدكتذ 

ضة أصبحت ( كىحه السحفػضات الذعخية الباق2كسمحسة نثخية عمى السدتسعضغ كُتحفع فى الغالب كال تقخأ )
  تخاثًا تتجاكلو األجضاؿ، كأساسًا لمتعمضع، كتشػعت بضغ شحرات تاريخضة كأمثاؿ خمقضة، كترشف فى الغالب إلى

  أبػاب ىى التعالضع كالشبػءات كالقرز، كانعكدت فضيا صػرة مجتسع كانت األعساؿ كاألفكار فضو حخة

ستضبتفضتر،  ;383، ص 1998، )ت.دمحم بجراف(، بضخكت، دار الجضل، 6، 2مج، 1كؿ كايخيل ديػرانت، قرة الحزارة "حضاة الضػناف"، ج( 1)
 .  60-59،  ص ص 1993،  169، الكػيت، سمدمة عالع السعخفة 19الكدشجر، تاريخ الكتاب،  )ت.دمحم.األرناؤؤط(، القدع األكؿ، 

ؽ.ـ. مغ اىع كتبو تاريخ ىضخكدكتذ الحي يرف فضو  425 -ؽ.ـ 484( مؤرخ إغخيقى آسضػى كلج فى ىمضكارناسػس في القخف الخامذ حػالي 2)
 ;Petrie, Idem, p. 11  الستػسط، ككتب  عغ الحخكب بضغ اإلغخيق كالُفخس، اشتيخ بمقب أبػ التاريخ . أحػاؿ الببلد كاألشخاص حػؿ حػض

Lateiner, D., The Historical Method of Herodotus, Uni. of Toronto, 1989, P. 37 .    
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امت تخاعى العادات، فاإلغخيق القجامى لع يكغ ليع تخبضة مشطسة، كلع يكػنػا يتعمسػف الكتابة كالقخاءة، ماد 
كال يػجج عشجىع كتب، فكانت األسخة تقـػ بتعمضع أشفاليا، فضجرب األكالد عمى الرضج كالحخب، كيتعمسغ 

التخبضة كتقـػ بالػاجب التعمضسى،  البشات األمػر السشدلضة، فقبل كجػد السجارس كانت األسخة ىى مغ تتػلى
حضث يتعمع مشيا األشفاؿ المغة كإتقاف لفع الكمسات أك اليجاء كربسا القخاءة كالكتابة كمبادئ الحداب، 

بالسسارسة العسمضة، بضشسا تقـػ األميات بتعمضع بشاتيغ شؤكف البضت،  كبعس اآلباء يعمسػف أكالدىع ميشتيع
عدكخية أك إقترادية كإجتساعضة عغ شخيق التقمضج كالتجريب، فغخست  كقج يذسل إعجاد األكالد كاجبات

     ( .1) األسخ السحتفطة بعاداتيا  فى أفخادىا األسالضب كالقضع التى البج مشيا الستسخار أنذصة الحضاة لقخكف 

ية فى العرخ الكبلسضكى استسخت األحاديث السخك  فى الحزارات اإلغخيقضة األقجـ، كسا تمظ البلحقة   
الػسضمة األكثخ شضػع  لمتعمضع كلشقل الشرػص، فكل األعساؿ تشتقل فى الغالب مغ جضل إلى آخخ  بصخؽ 
شفيضة حتى القخف الخابع ؽ.ـ، عشجما اصبحت السعارؼ تشتقل عبخ التعمضع شفيضًا  كبالكتابة أحضانًا، 

اف األدبضة كالفمدفضة، كىحا يعشى فانتقمت معيا عادات اإلغخيق كأحجاثيع شعخًا كنثخًا كسا انتقمت األعساؿ 
استسخ  االنتقاؿ التجريجى فى السجتسع اإلغخيقى صار مغ التػاصل الذفيى إلى التػاصل بالقخاءة، كمع ذلظ

كدب العمع فى ذلظ الدمغ غضخ مضدخ، إلف معخفة القخاءة لع تكغ سسة مشذخة ، كلحلظ ضل معطع التعمع 
كالجائد أف السجارس بذكميا  قخاء  تعمسػه اك حفطػه بالدساع، يؤخح بالتمقضغ،  ككاف معطع األدب يتمػه

السألػؼ ضيخت فى كقت ما مغ التجرج الثقافى اصبح تعمع الكتابة أمخًا ضخكريًا، كتحتع فضو نقل التخاث 
   ( .2)  السكتػب إلى األجضاؿ التالضة

 اؾ اترمػا بسجف الذخؽ؛ كالكاف لئلغخيق مجنيع الػاقعة عمى الذاشئ الذخقى آلسضا الرغخى، كمغ ىش  
 ظ اقتبدػا مشيا األبججية كسمدمة مغ العشاصخ الثقافضة التى  تدخبت لثقافتيع، حضث اخح اإلغخيقش

 مقػمات حزارتيع عشجما بجأكا األتراؿ بيا أفخادًا كجساعات، شخقًا كغخبًا قبل القخف الثامغ ؽ.ـ، كلكغ
 ا يعتبخه ىؤالء جػىخ الحضاة أال كىػ الحخية؛ حخية التفكضخقمسا كانت ىحه األمع السحضصة باإلغخيق تعشى بس

 .   1، ص 1975، مصبعة جامعة كػرنضل جاردف سضتي، نضػيػرؾ، 2اإلغخيقضة " األدب كالسجتسع"، ـ. إيثاكا، ط التخبضة ( ركاف، بضي تذارلد،1)

   .  65-64 مخجع سابق، ص ص ستضفضتضر، ;376، ص 6، 2، مج1( ديػرانت، مخجع سابق، ج2) 
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كالقػؿ كالعسل، كبصخؽ عجيجة دخمت عمـػ اليشجسة السرخية كالفمظ البابمى الفكخ اإلغخيقى، كنست  
التجارة الجاخمضة كالخارجضة، كالجغخافضا كالسبلحة كالتعمضع، كميا فى ذات الػقت، كفى ىحه السجف البج بجأ 

ى ذلظ العيج ضل التعمضع أغمبو اختضارى، التعمضع، كضيخت السكتبات عمى نسط السكتبات فى الذخؽ، كحت
كاقترخ عمى فئات خاصة، أما األغمبضة فكانت الحضاة مجرستيع كمعمسيع، فمع يعخفػا  القخاءة كال الكتابة كال 
الكتب كال تجاكليا، فمع تكغ  تػجج مجارس كال مكتبات بالخغع مغ أنيا ستعتبخ الحقًا مقضاس السعخفة لؤلجضاؿ 

       ( .1) القادمة

كتقـػ األـ بالجكر األكبخ، كأحضانا تداعجىا مخبضة  يطمػف تحت رعاية ذكييع حتى الدابعة، كاف األبشاء"   
الصضغ أك الذسع،  مغتخكى لؤلشفاؿ القرز، كأما ألعابيع فتذسل أنػاعًا مغ المعب كالجمى مرشػعة 

السخحمة   مة فى لعبيع، كبعج ىحهككانت عخبات األشفاؿ كالجمى كالحمقات كاألراجضح مغ األلعاب السفز
اإلشخاؼ  عشجما يربح الحكػر مشيع فى عسخ أكبخ يػضعػف فى رعاية عبج ُمدغ حدغ الدضخة، كضضفتو

عمضيع كتمقضشيع األخبلؽ الحدشة، كلكشو ال يذتخؾ فى ميسة تعمضسيع بالسعشى الحقضقى، كعشجما تػجج 
ىحا يعشى أف التعمضع ضل ميسة األسخة، كأف  السجف لع مجرسة، كاف ىحا العبج يخافقيع فى ذىابيع إلضيا، ك 

، الحى ّسغ قانػنًا  اصبح Solonتبغ مجارس نطامضة كال ساىست فى تسػيميا، . . كحتى زمغ ّسػلػف 
مرجرًا لمتقالضج كالشطع التخبػية األثضشضة أجضااًل، كىػ القانػف الحى فخض عمى حكػمة السجيشة تخبضة أبشاء 

خب كتعمضسيع عمى نفقتيا، ككانت األرستقخاشضة الثخية فى السجتسع الحى عاش فّضو ىحا مغ يقتمػف فى الح
السذخع األثضشى ُتقجر الحكاء كسا ُتقجر السػلج، كشجعت العمع كالتعمضع، . . ىحه البضئة الشظ ميجت  معشػيًا 

خكؼ ىى التى نست فضيا كماديًا كعسمضًا لؤلعساؿ الثقافضة الفحة التى تست فى العيج  الحىبى،  فتمظ الط
  ( .2) الفمدفة كالعمـػ كالفشػف، كنذأت فّضيا نطع التعمضع " 

     ضمت السجارس إف كججت أىمضة أك خاصة لفتخة شػيمة، كأف التخبضة مشح ذلظ الدمغ اىتست بالشاحضة   

  .   62نفدو، ص ص (  1)

عة مغ الشطع كالقػانضغ اإلصبلحضة  تعارضت مع نطاـ أثضشا آنحاؾ، كحاكؿ ( مذخع عاش فى القخف الدادس، شاعخ كرجل قانػف قاـ بدغ مجسػ 2)
عرػر ادخاليا فى الحكػمة لحل كثضخًا مغ السذاكل، يعتبخ السسيج  لسا عخؼ الحقا بالشطاـ األثضشي . الذضخ، رأفت غشضسى، تصػر التعمضع فى ال

   . 82، ص  7، 2،مج 2ت، مخجع سابق، جديػران ;25، ص 1972، 1الحجيثة، دار التشسضة لمشذخ كالتػزيع، ط
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الخمقضة أكثخ مغ الفكخية، فكاف ىجفيا تخبضة أبشاء أك مػاششضغ صالحضغ، أما أركانيا األساسضة فيسا 
الخياضة كالسػسضقى، كىسا يعدكاف معًا التخبضة الثقافضة كالبجنضة اإلغخيقضة، كيقـػ السعمع  فى ىحه السخحمة 

ءة كالكتابة أيزًا، كأما الحداب إف كجج فكاف يُعمع بصخيقة بدضصة كبجائضة، كيجؿ عمى األبتجائضة بتعمضع القخا
ذلظ أسمػب العج بالضج أك بػاسصة عجاد، الحى استعسمو حتى الكبار، ثع بعج ذلظ فى مخحمة متقجمة  

   ( .1) تبلمضح شضئًا مغ الجركس الشطخية فى الحداب كاليشجسة كالخسعال أصبحػا يعمسػف 

ج أف يتع التبلمضح مجة ثبلثة أعػاـ فى تعمع القخاءة كالكتابة كالحداب، كربسا حضشيا بجأك بحفع بع   
كيقـػ السعمع بذخحيا ليع مخكدًا عمى معشاىا الخمقى، كضل ىػمضخكس فى السختبة األكلى بضشيا،   األشعار،

لضاذة كاألكديدة، كعجا عغ الكتب السجرسضة ما يجؿ عمى اف التبلمضح كانػا يحفطػف عغ ضيخ قمب األ  كفى
ىػمضخكس، درسػا شعخ ىضدضػدكس كشعخاء الحكع كالذعخ الغشائى ككتاب السدخحضات كاألقػاؿ السأثػرة، 
كاما بالشدبة لمسػسضقى فضتعمسػف الغشاء بسراحبة القضثارة، كيذخؼ عمى ذلظ معمع خاص، كلع يكغ 

ىا الخمقى، كاعتبخكىا ذات قضسة كأثخ عمى الصبضعة السدمار مغ بضغ اآلالت السػسضقضة، كاىتسػا كثضخًا بأثخ 
الشغسة الجكرية ليا صفة الحخب، كالمضجية رقضقة، كفى التخبضة البجنضة كانت  -كفى اعتقادىع -اإلندانضة

التساريغ تدداد كمسا صار األكالد فى عسخ أكبخ، كيتػلى تجريبيع مجرب خاص فى ساحة أك مجرسة، حضث 
 ( .2القفد كرمى القخص كالخمح، كربسا أيزًا الدباحة كالخقز )تذسل السرارعة كالخكس ك 

اما تمظ األلعاب الخياضضة التى شغف بيا اإلغخيق، كاقامػىا فى ساحات السجف، فكانت فى البجاية عبارة    
عغ احتفاالت لتخمضج األبصاؿ، ككاف الغخض مشيا ىػ العسل عمى تكػيغ جضر قػى أكاًل، كليحا كاف تخكضد 

ع فى البجاية عمى التجريبات البجنضة، الكتداب الرحة كالقػة، ككانت القخاءة كالكتابة ُتعمع بذكل التعمض
 محجكد، ثع تمقػا بعج ذلظ الجركس فى الحداب كالببلغة كالفمدفة، كالتى اصبحت مغ ضسغ مشيج التعمضع

 بضة األكلضة التى تيجؼلمذباب مع مزى الػقت، كلكغ ضل التعمضع الخياضى يدتحػذ الجدء األكبخ مغ التخ 

Petrie, Ibid, pp. 80- 81 . (1)  

      Idem, pp. 81- 82 . (2) 
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األكلضة التى تيجؼ  لمذباب مع مزى الػقت، كلكغ ضل التعمضع الخياضى يدتحػذ الجدء األكبخ مغ التخبضة 
ضسة أساسضة فى لضاقة لكى يكػنػا مدتعجيغ لمجفاع عغ كششيع، كمغ ىشا كانت لمتخبضة البجنضة ق إلى تقػيتيع

، كتجريبات عمى بعس العادات االجتساعضة كالخمقضة، الفخدية كالجساعضة مختمف األنذصة الشرء، كتزسشت
نتطست فضو دركس ا  كليحا يخجع البعس بجاية التعمضع كالتخبضة اإلغخيقضة السشطسة إلى العرخ الحى 

 ( . 1) الخياضضة حػالى القخف الثامغ ؽ.ـ

  كجية اإلغخيق لسا ليا مغ أىسضة عمسضة كرياضضة، بعج أف صارت مع Olmpiaكلسبضا كانت لحلظ أ  
الػقت مػقعًا جامعًا لمسشافدات الدشػية، كساىست رياضاتيا فى تػحضج السجف اإلغخيقضة كحافدًا ليا عمى 

إلغخيق،  ؽ.ـ. كاشتخؾ فضيا الذباب مغ جسضع مجف ا 776اإلتقاف، فأقضست السدابقات األكلسبضة مشح عاـ 
فكسا كاف عذقيع لمذعخ، كاف كلعيع باأللعاب الخياضضة، ككانت أنػاعًا مختمفة مشيا ألعابًا محمضة كألعابًا 

كصارت مغ أكلػيات اإلغخيق الستعمسضغ أكثخ مشيا مباريات، كبشضت ساحات  كحجخات  إغخيقضة جامعة،
شة، كسا  يحجث عشج تكخيع بصل أك خاصة باأللعاب، كنذأت ألعاب عامة، كاخخى خاصة فى مشاسبات معض

تجشضغ مذخكع، ثع نذأت بعجىا ألعاب البمجيات التى يسثل فضيا الستباركف أماكغ أك شػائف مختمفة فى 
إحجى السجف، أما ألعاب الجامعة األثضشضة فيى أقخب ماتكػف إلى األلعاب الجكلضة، ككانت تذسل فزبًل عغ 

خبات كالسذاعل كالتججيف، كمباريات مػسضقضة فى الغشاء كالعدؼ األلعاب الخياضضة السألػفة، سباقات الع
  ( . 2عمى القضثارة كالسدمار كالشاى كالخقز، كإلقاء شعخ ىػمضخكس )

فى الػاقع لقج مّخ التعمضع اإلغخيقى بسخاحل قبل أف يكػف بالذكل الحى أصبح عمضو، أى قبل أف يكػف   
س، فمع يكغ ىشاؾ تيضئة أك إعجاد لمسعمسضغ، كلع يتمقػف ىشاؾ مكاف ككقت مخرز لمتبلمضح لتمقى الجرك 

أى مشاىج خاصة بإعجادىع كتجريبيع، بل كاف يكتفى بعزيع بسعخفة القخاءة كالكتابة كاإللساـ بالسعمػمات   
التى يقـػ بتعمضسيا  " . . كاف حـخ التعمضع متاحًا يجخل فضو كل مغ يخيج اف يجخب نفدو معمسًا دكف أف  

  صفات محجدة كمجركسة فى مبادئ نقل السعمػمات إلى الستعمسضغ، فخبلؿ العيج الكبلسضكى يستمظ مػا

 .    74، ص  1961( سسعاف، كىضب إبخاىضع، الثقافة كالتخبضة فى العرػر القجيسة، القاىخة،  دار السعارؼ، 1)

     Petrie, Ibid, pp. 95- 96 ;388 -387، ص 6، 2، مج1( ديػرانت، مخجع سابق، ج2) 
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 انذأت بعس السجف الحخة السجارس العامة، كبالشدبة ألغمب التاريخ اإلغخيقى ضل التعمضع خاصًا، كيسكغ   
لمعائبلت الثخية فقط أف تتحسل التكالضف، كفى بعس األكقات كاف يتع تجريب كل األكالد معًا لمخجمة 

 ضاف لع تتمق غالبضتيغ أى تعمضع بعجالعدكخية، كتعمست قمة مغ الفتضات القخاءة كالكتابة، كفى أغمب األح
 ، الخياضى ، كضل حطيغ مغ التعمضع كالثقافة ضئضبًل، كمارست الفتضات فى أسبخشة التجريبمخحمة الصفػلة

إلى التجريب، فى حضغ يػاضب إخػتيغ عمى األلعاب الخياضضة، كيحىبػف إلى  فتضات أثضشا ال تحىب بضشسا
ابة كالحداب، كيحفطػف الذعخ كيعدفػف عمى القضثارة، فقج تزسغ السجرسة، حضث يتعمسػف القخاءة كالكت

مشيج الجراسة مػاد؛ الكتابة كالحداب، كلكغ ضمت السػسضقى كالخياضة مغ اىع السقخرات فى السشيج 
الجراسى األثضشى، ككانت األلعاب الخياضضة ُتعمع فى مجارس األلعاب، كلع يكغ إغخيقى ُيعج متعمسًا إذا لع 

رعة كالدباحة كاستعساؿ القػس، كأضضف بعج ذلظ إلى ىحا السشيج الخسع كالترػيخ، ككانت يتقغ السرا
الكتابة تذسل القخاءة كالحداب، ككانػا يدتخجمػف فضيا الحخكؼ ال األرقاـ، كمصمػب مغ كل تمسضح تعمع 

فى تعمع العدؼ عمى آلة، كبعس مغ مػاد الجراسة يراغ فى عبارات شعخية، كلع يكػنػا يزضعػف كقتيع 
 ( .1) أية لغة غضخ لغتيع، إلنيع كانػا شجيجى العشاية بتعمع اإلغخيقضة كاستخجاميا " 

أما عغ تخبضة كتعمضع البشات، فكغ يجرسغ فى بضػتيغ، كتعمضسيغ فى الغالب اقترخ عمى التجبضخ    
األميات بتعمضسيغ  السشدلى، فمع يكغ لمبشات فى غضخ اسبخشة نرضب مغ التعمضع كاأللعاب الخياضضة، كقامت

شئ مغ القخاءة كالكتابة كالحداب، كشؤكف البضت كالغدؿ كالتصخيد، كأحضانًا العدؼ عمى آلة مػسضقضة، فمع 
تعمسيغ لمفتضات، مجرسة  Sappho (2)يكغ تعمضسيغ يتجاكز السخحمة االبتجائضة، إلى أف أنذأت سافػ 

ة فى السجرسة، كتعج مغ أكلى مجارس البشات، فضيا الذعخ كالسػسضقى كالدمػؾ، ككانت السعمسة  الػحضج
افتتاح مجرسة لتعمضع البشات " كلسا  Aspasiaككانت تدسى تمسضحاتيا بالخفضقات، كحتى استصاعت أسبازيا 

افتتحت فضيا مجرسة لتعمضع الببلغة كالفمدفة، كأخحت تذجع خخكج  450كصمت أسبازيا إلى أثضشا فى عاـ 
   الصبقات العمضا، كأرسل  تخبضة عالضة، كالتحقت بسجرستيا كثضخات مغ فتضاتالشداء مغ عدلتيغ، كتخبضتيغ 

فايد، أحسج، التخبضة كالتعمضع فى الحزارة الضػنانضة كالخكمانضة، مكتبة األنجمػ  ;87 -83، ص ص 7 2، ج2(  ديػرانت، مخجع سابق، مج1)
 . 302 -300، ص 1السرخية، ط

  . 11 ، ص2012فضػتذخ بخس، نضػيػرؾ،  آف كارسػف، سافػ الذاعخة اإلغخيقضة، )ت. أحسج مخسى(.  ؽ.ـ  612 شاعخة كلجت في لدبػس (2)
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محاضخاتيا، كمغ بضشيع كثضخكف مغ األزكاج زكجاتيع لضجرسغ معيا، ككاف الخجاؿ أيزًا يدتسعػف إلى  
فكاف خاصًا فى فمصالسا حجث أختبلؼ فى التخبضة كشكل التعمضع بضغ مجيشة كأخخى، ( 1) بخكمضد كسقخاط "

 أشبو كتجج التعمضع فى بعس مشيا يخكد عمى الجػانب البجنضة، كأسمػب الجراسة معطع السجف اإلغخيقضة،
حضث األكامخ كاأللتداـ بالتجريبات كحزػر الجركس، كحضث العدكؼ عمى دراسة الفشػف كاآلداب، ، الثكشاتب

مغ Sparta (2 )كإسبخشة  Athenaأثضشا فمقج كانت ببلد اإلغخيق مقدسة إلى دكيبلت مدتقمة، ككانت 
أىسيا، كاختمف شكل التعمضع فى كل مشيسا، كلكغ ىجؼ إلى اإلعجاد لمخجمة السجنضة أك العدكخية بحدب 
ضخكفيا، ففى إسبخشة كاف التعمضع مذتخكًا لمحكػر كاإلناث، ككاف الفخد تابعًا كمقضجًا، ففى سغ الدادسة 

تجريباتيع البجنضة، كفى سغ العاشخة  عشجما يبمغػف الدابعة يبجأكف يتجو األشفاؿ لشطاـ عاـ إجبارى، ك 
ىى اشبو ماتكػف بالسعدكخات،  يتجيػف لمجضر بعج قدع الػالء، فاألكالد فى اسبخشة ألتحقػا بسجارس

كتمقػا فضيا تجريبات خذشة كألعاب كمباريات رياضضة كأدبضة، كفى سغ الثبلثضغ يربحػف مػاششضغ كاممى 
ا كانت البشات يداكلغ الخياضات، أى أف التعمضع العدكخى كاإلعجاد البجنى كاف يذكل حضاة األفخاد األىمضة، كس

فى أسبخشة، كنطع كل شئ فضيا مغ أجل تحقضق ىحا اليجؼ، كالحى عمى أساسو تفخغ اإلسبخشى لتمقى 
ة الحخبضة كأىجافيا، التجريبات بأنػاعيا، كىحه التخبضة كانت خاصة بالجكلة اإلسبخشضة، تحقق غايات الجكل

  .  (3كلحلظ قامت عمى غخس قضع قتالضة )

 عمى العكذ اتدست أثضشا بالحضاة الدضاسضة، فكانت أىجافيا التخبػية تتشاسب مع نطاميا االجتساعى،    

كمغ سضختيا تعتبخ مغ ؽ.ـ. عاشت في أثضشا، كاشتيخت بعبلقتيا مع الدضاسي األثضشي بخيكمضذ،  400 -470( فضمدػفة بارزة مغ مضمضتػس 1)
يج مغ الفبلسفة البلئي رفزغ القضػد التقمضجية كالقػانضغ التي تقضج السخأة، كسعت لمسذاركة في الحضاة العامة، ككفقًا لبعس السرادر فإنيا تتقجـ العج

،  7، 2، ج2ا. ديػرانت، مخجع سابق، مجالحيغ أصبحػا رمدًا فكخيًّا مثل سقخاط، ككاف الكثضخكف مشيع  يحىبػف إلى مشدليا لدساع خصبيا كأحاديثي
 ,Wider, K., "Women philosophers in the Ancient Greek World",Brill Academic Publishers   19; -18ص ص 

1989, p. 21- 62 . 

خاشضة، كأسبخشة عاصسة إقمضع الكػنضا ، كأزىى مخاكد الحزارة اإلغخيقضة كميج الجيسقAtticaأثضشا أىع مجف إقمضع أتضكا  ( أكبخ السجف اإلغخيقضة؛2) 
Laconia،  كفى القخف الخابع ؽ.ـ.حضغ كانت السجف الحخة اإلغخيقضة فى الػسط كالجشػب آخحة بأسباب الزعف كاألنحبلؿ قادت السجيشتاف تحالف

         .Ferguson, Hellenistic Athens, London, 1911, p 5ضع الجكيبلت الستفخقة فى مػاجية القػى السعادية. 

   (3) Petrie, Ibid, p.16; Brubacher, J. Seiler, A History of the Problems of Education, New York, Mc 

Graw. Hill Book Company, Inc, 1947,  p. 3 . 
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فاىتست بتعمضع الفشػف كاآلداب، كبالخغع مغ أف الشاحضة الحخبضة لع تكغ كأسبخشة إال أنيا اىتست  
التعمضسضة األكلى  كالسخحمة كحلظ، فكاف الصفل األثضشى عشج بمػغو سغ الدابعة يمتحق بالسجرسة، بالخياضات

تختز  ، كثانضيا الجيجاسكػلضـػ  الخياضى تعمضعالتتع فى مجرستضغ، أكالىا الباستخا  ككانت متخررة فى 
الحضاة التعمضسضة بجأت باألدب كالسػسضقى كجانب مغ التجريبات، ففى أثضشا كاف الػضع مختمفًا، كلحلظ 

متشػعة، كضيخ أثخ ذلظ التشػع، فدكاف أثضشا مارسػا الشذاط البجنى لتقػية اجداميع، كلضتستعػا بحضاة 
كلمحرػؿ عمى تػازف فى الشػاحى العقمضة كالجسالضة، فأُنذأت فى السجيشة ساحات لؤللعاب  أكثخ، صحضة

جرسضغ، كبالخغع مغ انيا أكججت لشفديا نطامًا كمجارس لمخياضة البجنضة، كليا بعس اإلشخاؼ عمى الس
تخبػيًا كتعمضسضًا متسضدًا، فإف التعمضع في أثضشا لع يدسح لمجسضع، كاقترخ عمى أبشاء السػاششضغ األثضشضضغ، كلع 

 ( .1) ، أك جامعة تذضجىا كتجيخىا الجكلة، حضث اف التعمضع معطسو خاص عامةيػجج فضيا مجارس 

كإجتساعضة،  لتعمضع فى كل مجيشة ارتبط بسا يدػد فضيا مغ نطع سضاسضة كإقتراديةإف نػع كشكل كىجؼ ا   
ساساتيع   بسا كػنػا عمضو الذباب؛ السقػمات اإلندانضة كالثقافضة، كمغ ىشا رأى بعس مغ ا فقج غخسػ 

 ،السصمػب  التػجضو فى ايجييع، لضديل عمضيع تػجضييا الدمصة التخبػية فخكدكعمى الثقافة،  الدضصخة
أدت كضضفتيا، يدتػعب الشاس سضاسات حكػماتيع كمجتسعيع، كيذتخكػف فى تػجضييا بسا  فالتخبضة إذا

يعػد عمضيع بالشفع، كالػاقع أف كل مؤسدات التعمضع بسعطع مجف اإلغخيق، كسا اىتست بالتخبضة العقمضة 
أك آخخ، كلحلظ أكضح  برػرة أساسضة، اىتست بالتخبضة البجنضة، كألدمت مػاششضيا بخجمة الجكلة بذكل

، كدكنػا أراؤىع عشيا كخسػا أعساليعحضث  عسمضة التخبضة كاتجاىاتيا العامة كالخاصة العجيج مغ مفكخييع،
األىتساـ  محػر الفمدفضة حػليا، كيدجل التاريخ التخبػى أف اإلغخيق ىع أكؿ مغ تشاكؿ التخبضة فى

ى ذاتيا التخبضة، فالتعمضع كالتخبضة لع ترل إلى ىحا الفمدفى، فالتخبضة جدء مغ الفمدفة، بل إف الفمدفة ى
السدتػى الحى كصمتو مغ دكف مداعجة الفمدفة، كضل ىشاؾ ارتباط كعبلقة مترمة كمتبادلة بضغ األثشضغ، 

 لمػصػؿ  فسغ كجية نطخ فبلسفاتيع اف الػعى اإلندانى كسضمة مغ كسائل الشيػض، كالتعمضع ىػ الدبضل
   ،  كإذا لع يبغ التعمضع عمى أسذ، ما اتدعت  فخكعو ، كلسا أرتقى شكمو كنػعوإلى ىحا الػعى  السشذػد

: ديػرانت، مخجع سابق،  28-27، ص ص 1977، تػنذ، الجار العخبضة لمكتاب،2( التػمى، عسخ دمحم، تصػر األفكار كالشطخيات التخبػية، ط1) 
  . 87 -83، ص 7، 2،مج2ج
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كالسشاىج، فالتعمضع بالسفيـػ اإلغخيقى لضذ فقط تثقضف لمفكخ  كالتشطضع الجاخمى لمسجارس، كمخاحمو 
كىحا  كتحرضل لمسعارؼ، بل كحلظ تيحيب لمشفذ عغ شخيق دراسة الفشػف؛ تشسضة الحكؽ كسا تشسضة البجف،

ما تؤكجه تمظ اآلراء الفمدفضة العجيجة عشجما تبحث فى القضع العمضا لمتخبضة كالتعمضع، كفى عشاصخ كأىجاؼ 
فيحا ُيقجـ،  الخمقضة أك الجسالضة، كأصػؿ كأشكاؿ التخبضة التى يشبغى أف ك  ؛ الفكخية أك الجدجية،التخبضة

، التعمضع السخحمى الحى يبجأ مبكخًا، يختمف كيتشػع تبعًا لسدتػى الحضاة اإلجتساعى كتبعًا لعسخ كجشذ الصفل
ىجفو اف يجعل الشرء قادرًا  أكاًل كىػ الشظ كاف تعمضع فكخى، كلكغ غمب عمضو الصابع كالشذاط العسمى، ك 

 ( .1) كمجتسعو  عمى تمبضة حاجاتو كحاجات عائمتو

كميتع بالفمدفة  استحػذ الدعى لمسعخفة عمى عقػؿ اإلغخيق، فاإلغخيقى يعذق العقل؛ شالب عمع " . .
كمبجع كالسدخح، كقمسا تجج إغخيقى يذظ فى قجرتو عمى إدراؾ العالع كترػيخه، فالحكاء كالخضاؿ كاسع 

تذيج عمضيع خصبيع كأغانضيع كتذبضياتيع كأقاصضريع كألعابيع كمشحػتاتيع، ككل األعساؿ السادية 
كالثقافضة التى تست فى عرخىع الحىبى كالعرػر التالضة، كضل حب السعخفة أعطع مذتياتيع، كبشفذ القجر 

ت يقزػنيا فى التسخيغ مغ السحافطة عمى تشسضة عقػليع يكػف االىتساـ بتقػية كصحة اجداميع بأكقا
الخياضى، كليحا جعل اإلغخيق غاية التخبضة عشجىع اف يرل اإلنداف إلى الحضاة الدعضجة، كبمػغيا مغ 

إلى الساؿ كالجساؿ، كمغ فخط ىحا الكساؿ البحث السعخفى، كالدعى كراء العمع بسدتػى سعضيع   خبلؿ
 اششى كالطاىخى،  كالعجب أف غجكا ذكى ندعةاإلندانى كالسادى كضع اإلغخيق معايضخ لمجساؿ البذخى الب

خضالضة مثالضة، كأىتساـ بالفمدفة كالفشػف كبالسطاىخ العمضا لمحضاة، كنذأت الحخيات الفكخية كالجيشضة، 
كانذغل معطع مفكخى كفبلسفة اإلغخيق بسسارسة ميشة التعمضع، أك ضمػا شمبة شػاؿ حضاتيع، كإذا كاف ىؤالء 

عجىع قج كػنػا مجارس متفخقة، فإف ىشاؾ مغ كاف بسفخده مجرسة، كبعزيع كاف مجتسعضغ كتبلمضحىع مغ ب
ُيعمع فى أى مكاف يجج فّضو مغ يعمسو، أك يدتسع إلضو فى الدػؽ أك الداحة،  أك فى أى مكاف يمتقى 

 ( .  2كيجتسع فّضو الشاس " )

     . 87 -86، ص ص 7، 2، مح2ديػرانت، مخجع سابق، ج  ;31  -29التػمى، مخجع سابق، ص ص ( 1) 
   . 217 -216نفدو، ص ص  ;102  -100، ص ص 7، 2، ج2(  ديػرانت، مخجع سابق، مج2)
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باألفزل، كىػ ما يفدخ ازدىارىا  تعػدأدركت أثضشا أف السشافدة فى التعمضع كسا فى األلعاب أمخ مشتج كس   
 Platoأنذأ أفبلشػف   Academusبأكلى السكتبات كالجامعات، ففى السػقع السدسى بحجائق أكجيسػس 

العمسى، كاصبحت   ، كقاـ بتجريذ الفمدفة كالخياضضات، كعخفت بالسجسعAcademiaاألكاديسضة  (1)
فضسا بعج أىع جامعة فى ببلد اإلغخيق، كلع تكغ ىى أكلى الجامعات اإلغخيقضة، بل كانت فى كخكتػنا 

Crotona  فضثاغػرس  ىى مجرسة تقجـ مشاىج دراسضة، ؽ.ـ. 520مشح عاـ مجرسة 
Pythagoreanism(2)  كسا كانت مجرسة إسػكخاتضذIokrates (3 قائسة قبل جامعة أفبلشػف )

يؤدكف أجػرًا عغ   " . . مشح القخف الخامذ ؽ.ـ. ازدىخت فى أثضشا  السجارس الفمدفضة، كلع يكغ بدشػات
كاف يشتطخ مغ ذكييع أف يسشحػا السجسع التعمضع، كلكشيع كانػا فى الغالب مغ أبشاء األسخ الثخية، كلحلظ 

ىبات قضسة، كبعس مغ األغشضاء  يػصػف قبل كفاتيع ألعزاء السجسع بسا يكفل ليع أف يحضػا حضاة 
الفبلسفة غضخ مزصخيغ إلى العسل لكدب قػتيع، ككاف بعس الذعخاء فى ذلظ الػقت ييجػف الصبلب 

مبلبديع ذكك قبلنذ رشضقة كعرى كستخ  بقػليع إنيع أشخاص مترشعػف فى أخبلقيع، متصخفػف فى
قرضخة أك أردية جامعضة،  ككانت الشداء يقبمغ فى السجسع إلف أفبلشػف بقى متصخفًا فى أفكاره تصخفًا جعمو 

عمى   مغ أقػى أنرار السخأة، ككانت اىع مػضػعات الجرس ىى العمـػ الخياضضة كالفمدفضة، كقج كتب
ببل ىشجسة( ككاف أفبلشػف يعصى األفزمضة لمدساع أكثخ مغ القخاءة، السجسع )لغ يجخل ىحا السكاف إنداف 

مع انو كاف قج كتب الكثضخ، ككاف عمى شاكمة ىحا التفكضخ كثضخكف مغ ُكتاب كفبلسفة عرخه، كضل 
  . (4تبلمضحىيع  يعمسػف الصبلب عمى شخيقتيع بالسحاضخات كالحػار، كبعخض السدائل لحميا " )

ؽ.ـ. كنادى بػجػد إلو كاحج كأف  399 -469بع ؽ.ـ. كاف تمسضحًا لمفضمدػؼ سقخاط  أبخز فبلسفة  اإلغخيق الحى عاش عاش فى القخف الخا (1)
ألسخة أرستقخاشضة  تعػد أصػليا إلى آخخ ممػؾ آثضشا، ككالجتو إلى السذخع اإلغخيقى صػلػف، تعمع فى مرخ  429الخكح خالجة،  كلج أفبلشػف سشة 

، كتب فى العمـػ الدضاسضة كالقػانضغ كماكراء الصبضعة السضتافضديقا كحػارات فمدفضة ، كيعتبخ مؤسذ ألكاديسضة أثضشا التي ىي عمى يج رفاؽ فضثاغػرس
    . 468ص أكؿ معيج لمتعمضع العالي في العالع الغخبي . ديػرانت، مخجع سابق، 

كدرس كجسع مذاىجاتو، كعشجما عاد أدخل  اليشجسة الشطخية كعمع ؽ.ـ، رحل إلى مرخ كزار بابل حضث تعمع 492(  مغ عمساء الخياضضات 2)  
تبخ الفمظ كالصب كالجيغ، رأى أف جػىخ األشضاء ىػ العجد، أى أف كل شئ لو عبلقات ىشجسضة كرياضضة، ككذف كثضخًا مغ الشطخيات اليشجسضة، كيع

  .     34 -30ػسػعة الفكخ التخبػى اإلغخيقى، ص ص كاضع أساس العمـػ الصبضعضة، كمغ تبلمضحه الفضمدػؼ سقخاط. الدضج، أشخؼ، م

ؽ.ـ. ألسخة كانت ترشع آالت الشاى السػسضقضة، كأتاحت البشيا جسضع الفخص التعمضسضة، كقامت بإرسالو لجراسة الببلغة عمى  436( كلج فى عاـ 3) 
 فبجأ بكتابة الخصب لغضخه، كلع يحاكؿ  أف يكػف خصضبًا. نفدو   فى تدالضا، اضصخ إلى كدب قػتو بقمسو بعج أف ذىبت حخب البمػبػنضد بثخكة  عائمتو؛

  . 56 -19، ص ص 1978، 3( عبج الجائع، عبجهللا، التخبضة عبخ التاريخ،  بضخت، دار العمع لمسبليضغ، ط4)
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كلضذ ثسة محىب تخبػى مشح العيج  ،كاف لمفمدفة اثخىا فى الػعى، كسا ليا أثخىا فى شكل كنػع التعمضع  
الفبلسفة،   كبلسضكى إال كأعمغ أف رسالة اإلنداف ىى تحقضق ماىضتو، كمغ تمظ األياـ احتجـ الشقاش بضغال

حػؿ أىجاؼ التخبضة العقمضة أك الخمقضة، كىل تكػف أكبخ العشاية بتشسضة الكفاية العسمضة أك بتعمضع العمـػ 
عمى الفزضمة،  انة، فحث سقخاشضذالشطخية البحتة، كلكشيع اتفقػا عمى أف مكانة السعخفة ىى أسسى مك

إلف الشفذ ممضئة بالحقائق كاتخح مغ عبارة مشقػشة فى معبج )اعخؼ  كشمب مغ اإلنداف أف يعخؼ نفدو
نفدظ بشفدظ( نقصة بجاية إلف  إذا ما عخؼ اإلنداف نفدو، فإنو يجرؾ الحاالت التى تسّضده عغ غضخه، كسا 

فانرخؼ عغ دراسة الصبضعة إلى دراسة اإلنداف، ككانت  يجرؾ الحاالت التى يذتخؾ فضيا مع اآلخخيغ،
تعالضسو كتعمضسو عغ شخيق الحػار، كليحا لع يتخؾ كراءه مؤلفات تذخح فمدفتو، إال انو تخؾ تبلمضحه كمشيع 

أف  السجتسع، كمشيا  السفكخ أفبلشػف، الحى سجل أفكاره التخبػية فى شكل محاكرات فمدفضة تجكر حػؿ
إشخافًا تامًا عمى شؤكف كتذخؼ   ػد الحضاة العامة كالخاصة، كاف تشذئ الجكلة مجارسيجب اف يد التعمضع
كيجب أف يكػف أكبخ مػضف فى الجكلة ىػ كزيخ السعارؼ، كيجب اف تحل الدمصة محل الحخية فى ، التعمضع

مثالضًا، كرسع فى كتابو  الجسيػرية الحى يعتبخ أكسل عخض لفمدفتو مخصصًا لسجتسعًا ، فى شؤكف التعمضع
كابتكخ نطامًا تخبػيًا يعسل مغ أجل خمق ىحا السجتسع، فاألشفاؿ يػلجكف كيؤخحكف إلى الجكلة حضث يتمقػف 
تعمضسًا يتكػف فى معطسو مغ األلعاب الخياضضة كالسػسضقا، إذ يؤكج ىػ كحلظ عمى اليجؼ األخبلقى لمتعمضع 

الزعضفة، فالتخبضة البجنضة كسضمة الكساؿ األخبلقى،  البجنى، فالفداد يخجع إلى التعمضع الدئ كلمحالة البجنضة
تعج الجسضع لمحضاة الفعمضة، كأفبلشػف قدع الشاس فئات،  كضخكرة السػازنة بضشيسا، فاأللعاب الخياضضة

كخرز لكل فئة مايشاسبيا مغ تعمضع، شبقًا لمػضضفة التى يخيج أف يؤدييا، فمع يسّضد بضغ رجل كأمخأة بل 
ادرات عمى القضاـ بجسضع األعساؿ إذا كانت ليغ الكفاية، فالتفاكت بضشيسا فى الجرجة ال آمغ بأف الشداء ق

فى الشػع، كجعل لمشداء فخصًا تعمضسضة متقاربة مع الخجاؿ، فقاؿ: عمى الجكلة اف تتػلى تخبضة األشفاؿ 
لمبشات مغ الفخص  جسضعيع، كتقجـ ليع فخصًا لمتعمضع متكافئة، كيجب أال تكػف الصبقات كراثضة، كأف يكػف 

مثل ما لؤلكالد، كأال ُتسشع الشداء مغ تػلى مشاصب الجكلة إلنيغ نداء، كاعتقج أنو بيحا الشسػذج يدتصضع 
   . (1)أف يػجج مجتسعًا يدخ الفضمدػؼ اف يعضر فّضو 

       اً كمتحفمجرسة لتعمضع الفمدفة كالببلغة، كفّضيا حجيقة لمحضػاف  Aristoteles (2)انذأ أرسصػشالضذ   
 ،  ص ص2003سضجل، جانضذ، التخبضة كالتعمضع فى الضػناف القجيسة، السسمكة الستحجة، ىامبجف لمشذخ،  63; -59، ص ص 3سابق، ط مخجع عبجالجائع،( 1)

  .    426، ص 6، 2، مج1ديػرانت، مخجع سابق، ج ;95 -94

جاء إلى أثضشا مغ اسصاغضخا فى تخاقضا، ككاف أبػه الصبضب الخاص ألمضشتاس الثانى كالج ؽ.ـ. تمسضح أفبلشػف، كاستاذ اإلسكشجر،  322 -384أرسصػشالضذ  (2)
  . Petrie, Ibid, pp. 118- 119 فضمضب،يػصف بأكؿ السجرسضضغ، مغ إنتاجو الباقى:  فضسا كراء الصبضعة كاألخبلؽ كالدضاسة كالسشصق كالببلغة  
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لمتجريب الخياضى فى أثضشا، بو مجسػعة مغ السبانى تحضط   لمتاريخ الصبضعى، كاختار مكانيا فى أجسل مكاف 
 ، كسا ُسسى الصمبة بالسذائضغLyceumبيا حجائق  كشخقات،  كسسضت السجرسة فضسا بعج بالمػكضـػ 

ندبة إلى السساشى السدقػفة التى كاف يحب أف يسذى فضيا مع شمبتو كىػ  كمجرستيع بالسذائضة
ضـػ التى أغمب شمبتيا مغ الصبقة الػسصى، كبضغ السجسع العمسى الحى يحاضخىع، كقامت مشافدة بضغ المػك

أعزائو مغ شبقة األشخاؼ، كمجرسة إيدػكخاتضذ التى يأتى إلضيا فى الغالب إغخيق السدتعسخات، كجسع 
كألحق أرسصػشالضذ بسبانى السجرسة مكتبة، كلع يكغ يػجج فى ببلد اإلغخيق حتى ذلظ الػقت مكتبة عامة 

الذكل السعخكؼ، إذ أصبحت كقتيا أشيخ مكتبة حضشئح، فبليػجج معمػمات عغ أية مكتبة أخخى بالسعشى ك 
قبميا، السمػؾ، كبفزل الكتب التى كججت فضيا بالمغة اإلغخيقضة أك بمغات أخخى فسغ السخجح أف العمساء 

مضشضدتضة، كربسا كجج كالفبلسفة استفادكا مشيا، كباستثشاء السكتبات التى تأسدت بعج ذلظ فى السسالظ اليضم
ما يذبو السكتبة أك مخكد لمػثائق الخسسضة فى مضمضت، ، كربسا كاف فى ببلد اإلغخيق مشح ذلظ العيج كعمى 

 . (1) الجكاـ دكر كتب تقتشضيا الجكلة

 تبلمضحىع جعمػا مغ أثضشا مخكدًا لمجراسات الفمدفضة، كصارت جامعتيا تحطىكبعس مغ  ىؤالء الفبلسفة    
فضيا السجارس  تػشجت دعائسيا مع الدمغ، كأثخت الشظ عمى تصػر التعمضع اإلغخيقى، فقج اُنذئتبسكانة 

مقجرًا ليا أف تدضصخ عمى الفكخ اليضممضشضدتى كعمى الحضاة الثقافضة، إلنيا ضمت أكثخ  صارالكبخى، التى 
د اإلغخيق مغ العقػؿ نذاشًا تعمضسضًا الجتحاب الصمبة مغ أى مكاف آخخ، حضث جسعت مغ جسضع أنحاء ببل

أكثخ مسا جسعت أية مجيشة أخخى فى أى كقت مزى، كىؤالء الخكاد كتبلمضحىع تشافدػا فضسا بضشيع فى ضل 
كأفزل مػقع  ،أقػى قصب الجتحاب الفبلسفة إلضيا سضاسة مدتشضخة، كال عجب اف استسخت أثضشا مغ بعجىع

   .. (2) الحتػاء  شبلب العمع

  اليضممضشضدتي قامت عمى األسذ التى كضعيا فضثاغػرس كسقخاط كأفبلشػف  إف قضع كفمدفة العرخ   

 . 376، 6، 2، مج1نفدو، ج  ;522 -492، ص ص 7، 2، مج2(  ديػرانت، مخجع سابق، ج1)

2) ) Guthrie, W., A History of Greek Philosophy, II, London, 1996, pp. 10- 15; Robert. Rusk, The 
Philisophical Vases of Education, Uni. Of London Press,1929, p. 110 .   
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كالجلضل اف ىؤالء ضمػا أكثخ ذكخًا مغ ذلظ العجد الكبضخ مغ الفبلسفة أك السعمسضغ الحيغ  شالضذ،كأرسصػ  
ع  دكر كبضخ كحلظ فى ، كأشمق عمضيع الدػفدصائضضغ، كالحيغ كاف ليPeriklesبخزكا فى عرخ بخيكمضذ  

الحضاة التعمضسضة كاالجتساعضة كالدضاسضة، كىع معمسضغ عمى خبخة بفخع مغ فخكع السعخفة، كقامػا بتعمضسيا 
لتبلمضحىع لقاء أجخ أك بجكنو أحضانًا، كقج كاف أثخ ىؤالء  فى التخبضة كالتعمضع كاضحًا، فقج ساىسػا فى نذخ 

" الجراسة العمضا" بإدخاليع مػضػعات كدركس ججيجة أعمى قامػا ما يسكغ أف يصمق عمضو بالسفيـػ العاـ 
بتعمضسيا لكل مغ يخغب، كاألىع أنيع نادكا بأفكار مادية فى بحػثيع عغ الكػف أك السجتسع، كأف تمظ 
الصخؽ كاألسالضب كاألفكار التى نذخكىا، ىى التى أرست قػاعج التفكضخ العمسى الحى لع يكغ لو أساس مغ 

   . (1) فيؤالء الفبلسفة أك السعمسضغ العسمضضغ يعتبخكف ركاد التعمضع  العالى األكائلقبل، كلحلظ 

فى العيج اليضممضشضدتى بجأ االىتساـ أكثخ بجراسة الطػاىخ الصبضعضة، فػضعػا التصبضق العسمى كالتجخبة      
ىًا كسسة مغ سسات السعخفة فى القاعجة األكلى، بعج أف كانت األكلػية لمفكخ الشطخى، فغجت التجخيبضة اتجا

مشح تمظ  الفتخة، كأنتجت تصبضقاتيع عغ نتائج اسيست بذكل عسمى فى اتداع األتجاه العمسى كفى فيع 
بعس مغ مذكبلت الػاقع اإلندانى، كبخغع ذلظ ال يداؿ البعس يخى أنو لضذ ىشاؾ كجو مقارنة بضغ العرخ 

زارة اإلغخيقضة، كبضغ العرخ اليضممضشضدتي، فمكل اإلغخيقى الكبلسضكى، الحى يعتبخ العرخ الحىبى لمح
  .  (2) عرخ ضخكفو كأحجاثو التى تسضده كتؤثخ عمى انتاجو الفكخى 

حاكلت بعس مغ اتجاىات الفمدفات الدابقة فخض بعس أسالضبيا عمى العمع الصبضعى، فطيخ اتجاه    
أى أتجاه آخخ اف الفمدفة ال تعخقل عارض ذلظ، كانتقج التخكضد عمى الشػاحى الشطخية، فى الػقت الحى ر 

 العمع، فيى مغ كضعت أسدو كقػانضشو األكلى، كبجأت اتجاىات فمدفضة عمسضة تتجو مغ البحث فى 
األخبلؽ كالدمػؾ اإلندانى إلى أسذ شبضعضة، كبجأ بعس مغ الفبلسفة يجفعػف تبلمضحىع إلى العمـػ 

ػامل السذجعة لمتفكضخ الشقجى كلمتحمضل العمسى، الصبضعضة، ككثضخ مغ الشطخيات كاألفكار كانت مغ الع
   . (3) كانتقمت كانتذخت تمظ  اآلراء فأصبحت مادة جسضع الفمدفة الكبخى فى القخكف التالضة

 .212 -211نفدو، ص ص  ; 17 -11، ص ص 7، 2، ج2(  ديػرانت، مخجع سابق، مج1)

     .Petrie, Ibid, pp  34 -. 35 ;199 -196(  نفدو، ص ص 2)

  .     426، ص 6، 2، مج1(  ديػرانت، مخجع سابق، ج3)
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كغضخىا   كالسجرسة الكػريشضة Epikoureioiكاألبضقػرية  Stoikoi" ضيخت السجارس الفمدفضة كالخكاقضة   
ؽ.ـ. ككانت تقـػ عمى  300 -323مغ السجارس الفمدفضة فى الفتخة اليضممضشضدتضة، كخاصة الفتخة 

تجالؿ عمى أسذ مشصقضة، كمشح اف بجأت ىحه السجارس تكدب اتباعًا،  كالعمع كالتعمضع السشيج العقمى كاألس
بسختمف فخكعو يبلقى ركاجًا، إذ اف قػاعج التفكضخ العمسى غجت أساس لكل عسل كبشاء ككذف، فالػاقعضة 

ع يتحخر مغ كالعمسضة التى أرسى اساسيا كدعائسيا مفكخك اإلغخيق أتت بثسارىا كنتائجيا، عشجما أخح العم
الجيغ كالفمدفة كسا تحخر مغ األساشضخ كالخخافات، كىحا األتجاه الػاقعى بجأ بالشطخيات الفمدفضة التى 

   .  (1) خابع ؽ.ـ"ال ضيخت فى القخف 

ل تمظ األفكار العجيجة التى خخجت عمى الفكخ الشطخى الحى ساد كقتحاؾ، ميجت لبخكز مجارس فمدفضة ك   
خة اليضممضشضدتضة، ككاف لكل مشيا اتباعيا كشخقيا فى نذخ أفكارىا، لكشيا اتفقت عمى كبخى  ازدىخت فى الفت
السخحمة حمػاًل تداعجىع فى مػاجية الطخكؼ كالستغضخات، كمع أنيع لع يزعػا  أف تزع أماـ إغخيق

مجكنات الدضاسة األسخع ليحا االنتقاؿ، كلكشيع أيقطػا الػعى، كلػالىع لسا كججت الشطخيات كالتجارب فى 
الفتخة اليضممضشضدتضة، كبجا كأنو حاف الػقت الحى يجب فّضو بحث األسالضب القجيسة، لكى تػاكب التغضضخات 

سسة مغ  بجاًل مغ مقاكمتيا، فالتفكضخ الشقجى كالشطخة العمسضة كاتداع السعخفة كانت الدضاسضة  كالثقافضة
خة أخخى، فمع يعج البعس يدتثشى حتى سسات عرخىع، كسببًا فى جعل الجسضع يشطخكف إلى اآلمػر نط

الجيانة اإلغخيقضة بجكف نقجىا، كسا انتقجكا التقالضج الدائجة، كاعتقجكا أنيع بعسميع ىحا يتحخركف مغ 
  . (2) الجيل، كيقضسػا نطسًا ججيجة بجؿ الشطع التى ال يؤيجىا العقل 

يعجكف مغ بضغ العػامل  التى ضل ليا األثخ  كاف لمفبلسفة األكائل، ثع السجارس الفمدفضة دكرىا ، فيؤالء   
 البارز فى جػانب الحضاة اإلغخيقضة كميا، كلكغ دكرىع األىع كاف فى اتداع دائخة التعمضع، عشجما رفزػا

مغ الشطخية إلى  ؽ.ـ الحى تحػلت الفمدفة فى عرخه Epikourous 371- 341مغ اىع مجارس الفمدفة، اسديا  الفضمدػؼ ابضقػر ( 1) 
 ؽ.ـ. Zenon 261- 333صبضق، كمغ العقبلنضة إلى دراسة الدمػؾ، الخكاقضة مجرسة فمدفضة مشاىزة لؤلبضقػرية مؤسديا الفضمدػؼ زيشػف الت

 Zeller, E., Stoics, Epicureaus, and   ;55 -45ص ص ، 1985القاىخة، دار الثقافة،  ،األدب الدكشجرى إبخاىضع، دمحم حسجى، 
Sceptics, London, 1870, pp. 209 ff; Wright, Ibid, pp. 234 ff . 

  (2) Idem, pp. 669- 670 .  
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األفكار التقمضجية، مقجمضغ معايضخ غضخ مدبػقة تختكد عمى العقل كحجه، كاشتخكػا فى تشامى حخكة البحث  
السشصق، فيع الحيغ اختخعػا  كالججؿ كالتفكضخ، فاالتجاه لمعمسضة كاإلصبلح التعمضسى جاء بو الدػفدصائضضغ،

كرقػا الججؿ كحممػا أشكاؿ الحػار، كعمسػا شمبتيع كضف يكذفػف الخصأ السشصقى، كبعثػه فضيع شغف 
كالخصبة كالسدخحضة كالدضخة  فضدخكا انتقاؿ السعخفة، فالفمدفة كالببلغة كقػاعج المغة، بالسشاضخة كاألستجالؿ،

حكخ ىؤالء، فالتعمضع كالبضئة خمقت العقػؿ، كالتاريخ كالجغخافضا كالصب كاليشجسة، كفى أى عمع البج أف ي
كشكمت جضل  متحسذ لمسعخفة، يجج متعة  فى جسع الكتب، كالبحث عغ السكتبات الكبضخة، كييتع 

نتائج أبحاثيع العمسضة فى محاضخات كفرػؿ، كبحلظ   بالسدخحضات، كحلظ نذخ ىؤالء الدػفدصائضػف 
، فالتعمضع مغ جسضع الصبقات يدتسعػف إلى تعالضسيع الصمبة  جحبػاك  أصبحػا مؤسدضغ لمجراسات العمضا

كالعمع نيس عمى أساس مغ التجخبة كنتائجيا، كىى الصخيقة التى سضصبقيا عمساء اإلغخيق خبلؿ القخنضغ 
،  الخابع كالثالث ؽ.ـ. فالعمـػ اإلغخيقضة بمغت شأناً  فى ذلظ العيج، كافتتحت أىع السجارس فى شتى العمـػ

مغ كل األنحاء فى الغخب كالذخؽ، كلعل اختبلؼ أصػليع كثقافتيع قج ساعج عمى  كجاء إلضيا الصبلب
  . (1) تكػيغ الفمدفة اليضممضشضدتضة الجامعة 

إف الججؿ كالسشافدة التى بعثيا ىؤالء فى العمع كفى التخبضة كالتعمضع، جعمت مغ أثضشا مشح عيج مبكخ    
بلمضح أرسصػ كأفبلشػف، كالسجارس الفمدفضة الججيجة بعج مخكد التفكضخ اإلغخيقى، كاستسخ نذاشيا بفزل ت

ذلظ، كجاء الذباب مغ جسضع مجف الستػسط لضجرسػا فى األبياء كاألركقة التى رعاىا الفبلسفة،  بخغع 
ماكانػا يبلقػنو مغ الرعػبات، فالسجيشة التى كانت ميج الجيسقخاشضة كالحخية، كمخكدًا فكخيًا كلصالسا سعت 

كلكغ ضمت    لع يعج ليا مغ الشاحضة العدكخية كالدضاسضة دكرىا الكبضخ فى الفتخة اليضممضشضدتضة، إلى التغضضخ،
ليا مكانتيا الفمدفضة األكلى، كاستسخ العجيج يحىبػف إلضيا مغ اجل دراسة الفمدفة شػاؿ ىحا العرخ تقخيبًا، 

ب، كجعمتيع يفزمػف مسارسة فالذيخة التى تستعت بيا مجارسيا،  اجتحبت إلضيا الجسضع، فبلسفة كشبل
نذاشيع فضيا عمى مسارستو فى عػاصع السسالظ الججيجة حتى اإلسكشجرية، التى لع تكغ البضئة فضيا  
مذجعة ليحا الشػع مغ الشذاط العقمى، كلعل السمػؾ لع يذجعػا دراستيا مشعًا النتذار السعخفة الفمدفضة 

    لفمدفة حتى فى العرخ البصمسى، كبخغع أنيا لع تكغكبخكز مجارسيا، فاإلسكشجرية لع تذتيخ بجراسة ا

      Tarn, W. & Griffith, G., Hellenistic Civilisation, 3, London, 1959,  pp. 325- 330 . (1)  
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السكاف األفزل ليا إال أف بعس مغ الفبلسفة كججكا فضيا جسيػرًا  متابعًا، ككفج إلضيا عجد مغ اتباع  

صًة مغ كػريشى التى كاف ليا نذاط فمدفى كاضح كازدىخت فضيا مجارس الفمدفة،  السجارس  كخا بعس

كضيخت فضيا اتجاىات فمدفضة معخكفة ، كنطخًا لمجكر الحى قامت بو مجارسيا فى تمظ الفتخة، فقج صارت 

فة، ليا مع الػقت مكانتيا، كمشيا جاء ُجل  الفبلسفة الحيغ بخزكا فى اإلسكشجرية أك اثضشا مػشغ الفمد

 كربسا لحلظ لع  تػجج مشافدة بضغ مجارس كػريشى الفمدفضة كمجارس اإلسكشجرية حتى عيػدىا األخضخة،

عشجما ضيخت فضيا اتجاىات بعزيا ضمت محافطة كتقمضجية، كبعزيا اآلخخ استخجمت شخؽ كأسالضب 

   .   (1) ججيجة، إلى أف غجت السجيشة قاعجة لحخكات ديشضة عشضفة  فى القخف الثانى ـ

فى العرخ اليضممضشضدتي تشامى السضل العمسى كالتعمضسى، كغجت العمسضة كالػاقعضة مغ سساتو، كسادت    
رغبة كبضخة فى السعخفة سػاء فى مجاؿ العمع أك التعمضع، ففى السجاؿ األكؿ، أسفخ التصبضق العسمى لؤلفكار 

ػجو كاقعى بعج أف سضصخ األتجاه الشطخية عغ اكتذافات غضخت مغ مطاىخ الحضاة إلى حج ما، كسار الت
 مضاديغ الخضالى عمى العقمضة اإلغخيقضة، فأقبل العمساء عمى التصبضق العسمى، فبجأكا البحث بالتجخبة، كاكججك

أخخى، كضيخت نتائج أك مخخجات ىحا التعمضع الشػعى فى ذلظ الكع الكبضخ مغ العمساء تبلمضحىع البارزيغ فى 
لفشػف، فالعقمضة اإلغخيقضة لع تتػقف عغ االبتكار، كالشبػغ كالعبقخية اإلغخيقضة كل نػاحى العمـػ كاآلداب كا

فى كثضخ مغ األحضاف بمغت مخاتب عالضة، كلقج كاف ىؤالء أداة ىحا البحث، كحافدًا  قػيًا لصمب السعخفة، 
دبػقة، كأيقطػا كجعمػا مغ التعمضع سسة العرخ، كأنيع جأكا بأفكار كأسباب لمتفكضخ،  كأسالضب لمبحث غضخ م

الػعى كالشزػج الحىشى، فاصبحػا يجضدكف التجارب العسمضة لضتػصمػا بيا إلى فيع الشطخيات، كسا كانػا 
يدتخجمػف الشطخيات لسا تؤدى إلضو مغ نتائج عسمضة، فكاف األتجاه األبخز إلى التجخيبضة كالعمسضة، كأخحت 

الػقت، كأضحت مجارس كنطسًا مدتقخة ضمت مرجر  تمظ اآلراء التى كانت مغ قبل أفكارا تشزج كتتذكل مع
  .  (2الحخكة العمسضة كالتعمضسضة عجة قخكف )

 .      8إبخاىضع، دمحم حسجى، مخجع سابق، ص  (1)

 .  50 -13( نفدو، ص ص 2) 
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   قرارى القػؿ أف القخكف الخامذ كالخابع ؽ.ـ. فى جسضع السدتعسخات اإلغخيقضة كاف عرخ تصػر    
 مضجاف التعمضع ىع لع يبشػا إال فػؽ األساس القجيع، كمع احتفاضيع باألسذ قامػا بالكثضخ    مسى، ففىع
يجعميا  تى صار تعمضسًا متعجد األشكاؿ كالسعارؼ، فى كقت لع تكغ السعخفة فّضو قج بمغت حجًا مغ االتداعح

 ضع، كإلى ذلظ الػقت حضثفى متشاكؿ الجسضع، فقبل العيج اليضممضشضدتي لع يكغ ىشاؾ انتذار كاسع لمتعم
كالسيارات التقشضة،  العرخ الكبلسضكى، حضث الحخية التى ميج ليا مفكخكا اإلغخيق مشح ازدىخت تمظ األفكار

كانت ذات أىسضة فى تصػره كانتذاره بجرجة تبلئع تمظ الشطع التى عخفػىا كمارسػىا مشح ذلظ الػقت، 
كفى الفتخات البلحقة، كىى العيػد التى اعتسجت  جىع الحىبىفاإلغخيق حققػا تقجمًا تعمضسضًا ممسػسًا فى عي

كقامت إلى حج كبضخ عمى نطع كأسذ التخبضة اإلغخيقضة القجيسة، فمقج بقى التعمضع اإلغخيقى امتجادًا كمعضشا 
ىائبًل لمتعمضع البلحق، كمغ خبللو يسكغ الحكع عمى مقجار ما كصل إلضو مغ سبل كنقاط ضعف أك قػة 

   يجىا العرخ البصمسى .التعمضسضة  التى ش ميجت لمشيزة
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   الفرل األكؿ
  فى دكلة البصالسة  العػامل التى أثّخْت عمى التخبضة كالتعمضع
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 الفرل األكؿ  
 

 عػامل التى أثّخْت عمى التخبضة كالتعمضع فى دكلة البصالسة  ال
 

سضاسضة كعدكخية كإقترادية كاجتساعضة كثقافضة، كامتجت  عمى أسذ عجيجة ضيخت إف دكلة البصالسة    

فى شخؽ الستػسط كبحخ إيجو ميسة  أقالضع كمشاشق فى عجةحجكدىا خبلؿ القخف الثالث ؽ.ـ. شخقًا كغخبًا 

كشػاشئ آسضا الرغخى الجشػبضة كالغخبضة كالجردنضل كبحخ مخمخة كشػاشئ البحخ األسػد الجشػبضة، فكانت 

 Syria كسػريا Cyprusكقبخص  Kyrenaika كضخيشايكاك  Egypt ضة تذسل مرخالسستمكات البصمس

كالسجف اإلغخيقضة فى آسضا الرغخى كفى الجدر، كىى البقاع التى كاف ليا أبعج الثخ فى الدضاسة الجكلضة 

إف البصالسة استصاعػا تكػيغ شبو إمبخاشػرية ذلظ يعشى ك ( 1) خبلؿ ذلظ العيج كعمى مجى ثبلثة قخكف 

بعضجًا عغ السخكد، كأنيع لع  ضلبسخكد ىحه اإلمبخاشػرية، كبعزيا اآلخخ ا  أجدائي رتبصت بعس، كأيةمخكد 

 .( 2) الجاخمضة كالخارجضة جيجًا فى الحفاظ عمضيا فى مػاجية كل الطخكؼكقتًا ك يػفخكا 

بذئ مغ  سشتشاكؿ ،كتصػر نطسو كمؤسداتو و،كتشػع قبل أى حجيث عغ التعمضع البصمسى؛ مجى انتذاره   
عجيجة  ضخكؼفى الػاقع جػانب ك ف، فى دكلة البصالسة التعمضع التى أّتخْت عمى  األكضاع كالعػاملاإليجاز 

اسيست مجتسعة فى رسع كخمق الخمفضة كاإلشار كالعسق كاألبعاد لؤلشكاؿ كالرػر كالشتائج التى تمظ التى 
ابقو كحتى الحقو، كلحلظ سشعخض فى عغ س سضدصار عمضيا أك كصل إلضيا ىحا التعمضع السختمف كالست

نذاشو كاستسخاره؛  عمىك غضخ مباشخ أمباشخ  ،بذكل أك آخخ أثختالبجاية لمطخكؼ كاألسباب التى اكتشفتو ك 
  .  قػتو كعمػ كتضختوتخاجعو كضعفو أك 

 .  1976، القاىخة، 4كالكتاب الجامعى، ط، مكتبة األنجمػ السرخية، مصبعة جامعة القاىخة 1نرحى ، إبخاىضع، مرخ فى عرخ البصالسة، ج  (1)  

(2) Jougue, Pierre, Macedonian Imperialism and The Hellenization of The East, The Institut Francaisd, 
Archeologie Orientale, 1926 .   
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   : أكاًل: األكضاع الدضاسضة 

عات مدتسخة مغ أجل استقبلليا كبقائيا، تجؿ كل الػقائع إف دكلة البصالسة مشح تأسضديا دخمت فى صخا
  ؽ.ـ. اتخحىا قاعجة 323عاـ  كالية مرخ Ptolemaios Lagosفسشح تػلى بصمسضػس بغ الجػس 

 لعسمضاتو الحخبضة كالتػسعضة، كمشيا بجأ فى مج حجكده، فاتجو إلى ثبلثة أتجاىات؛ نحػ الجدء الذخقى
لحجكد دكلتو كخصػشيا  ىحه الجيات شكمت ُبعجًا أمشضاً  ستػسط، كنحػ الجبيتضغ الغخبضة كالجشػبضة، ككللم

ىػ القائج السؤسذ كأكؿ حكاميا، بعج ذلظ  Soterحسل لقب سػتضخ  الحى، فبصمسضػس األكؿ الجفاعضة
كقاـ بالكثضخ مغ العسل الدضاسى كالحخبى فى ضخكؼ مختمفة؛ مداعجة كغضخ مداعجة فى أكقات أخخى، 

قعيا، كقج سارت سضاستو فى عجة خصػط محجدة تيجؼ جسضعيا إلى حتى استصاع أف يثبت كجػدىا كمػ 
لسدانجة التضار الحى كاف ضج كحجة اإلمبخاشػرية السقجكنضة، أما   إرساء أسذ ىحه الجكلة، أكليا كاف سعضو

الخط الثانى فتسدكو بأف تكػف مرخ ىى مخكد الجكلة، عمى اف استقبللو بيا، كأعتخاؼ األشخاؼ األخخى 
 يا، لع يذكل الشياية بالشدبة لو، كالخط اآلخخ األكضح فى سضاستو ىػ العسل كبكل الػسائلبدمصتو عمض

 .    (1عمى اف يكػف ليحا الكضاف الججيج السكانة األكبخ فى السشصقة التى يذسميا العالع الستأغخؽ )

يحا ضمت كل كللقج اتبع أكؿ ممػؾ البصالسة كل الصخؽ كالدضاسات التى مكشتو مغ تحقضق أىجافو،    
أعسالو كخصػاتو مػجية بالكامل نحػ تأكضج استقبللو كتثبضت مخكده عغ شخيق تسكضغ قاعجة حكسو كسمصتو 

فاستصاع فى بعس األحضاف أف يحقق بالجبمػماسضة ماعجد عغ تحقضقو بالػسائل داخمضًا كخارجضًا، 
 عمى انتيت بسذاركتو فى القزاء العدكخية، تمظ التى بجأت بسقاكمتو كل محاكالت تػحضج اإلمبخاشػرية، ك 

  الدمصة السخكدية، ككحلظ ىػ لع يذارؾ بقػاتو فى كل تمظ الحخكب التى دارات رحاىا بضغ اإلغخيق كالتى
   ( .2) انتيت بيديسة جدء مشيع كدفعت بالجدء االخخ خارج ببلدىع

مكاكى، فػزى، الذخؽ األدنى فى العرخيغ  ;33، ص 1988 العبادى، مرصفى، العرخ اليضممضشدتى، بضخكت، دار الشيزة العخبضة،( 1) 
بػرتخ ىارفى، مخترخ التاريخ القجيع، )ت. إبخاىضع  ;47 -44 ، ص1999اليضمضشدتى كالخكمانى، القاىخة، السكتب السرخى لتػزيع السصبػعات، 

 .  301، ص 1991حػرانى(، القاىخة، مكتبة مجبػلى، 

دياكػؼ، س.، كػفالضف، ؼ.، الحزارات القجيسة، )ت. ندضع كاكضع  ;30-28مخجع سابق، ص ص  ;ى مكاك  ;300( بػرتخ، مخجع سابق، ص 2)
المب، ىاركلج، اإلسكشجر السقجكنى، )ت. عبج الجبار عبج السصمب(، بغجاد،  ;405، ص 1997، 1،  دمذق، مشذػرات عبلء الجيغ، ط2الضازجى(، ج

  Mahffy, J. P.,Empire of the Ptolemies, London, 1895, p. 206 ;50، ص1965السكتبة األىمضة، 
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بحدب ما مخ مغ كقائع كأحجاث، فانو بعج فتخة مغ الرخاع الحخبى كالدضاسى تسكغ القائج السقجكنى   
بصمسضػس مغ اإلستقبلؿ بػاليتو الذخقضة التى كانت جدءًا مغ اإلمبخاشػرية السقجكنضة، كقج تعدزت قاعجتو 

    ػاًل إلى اتخاذه لقب ممظ، عشجىا عسل  عمى اإلستقبلؿ كاستغبلؿ كلكالضًا عمى مرخ ككص كافمشح 
لطخكؼ كاإلمكانات لجعع كضانو الدضاسى، كمغ البجاية ساعجت تمظ التصمعات الدضاسضة كالعدكخية الفخص ا

كاألكضاع، سػاء تمظ التى ليا صمة باختفاء الدمصة السخكدية فى اإلمبخاشػرية أك بإبتعاده عغ مخكد 
، حضث استسخت الحخكب فى ىحه Babylon كبابل Makedoniaع عمى القضادة فى مقجكنضا الرخا

الحى استسخ  ذلظ الرخاع، Alexander III Macedonالسقجكنى  اإلسكشجر السشاشق لفتخات شػيمة بعج
الػاسعة، كاصبحػا بسػجب ىحا التقدضع ممػكًا عمى السسالظ  ألمبلؾبضغ القادة حتى بعج اقتداميع ا

قجكنضة كالدمػقضة كالبصمسضة، كنتضجة ايزًا لمتشافذ الدضاسى كالعدكخى كاإلقترادى الحى استسخ كاتخح الس
   . (1) صػرًا عجيجة بعج ذلظ بضغ الجكؿ الججيجة

كانت سضاسة بصمسضػس األكؿ التػسعضة قامت عمى تحرضغ خصػشو الجفاعضة أكاًل، ثع االمتجاد إلى حضث    
كد، فبصمسضػس بغ الجػس ىػ مغ شضج الجانب األكبخ لجكلة البصالسة، كلكػنو يقجر أف يرل  بيحه الحج

السؤسذ خاض العجيج مغ السعارؾ الحخبضة كالدضاسضة قبل اف يتسكغ مغ تثبضت مخكد دكلتو الشاشئة داخمضًا 
ػس بصمسضكإقامة مسمكة قػية، فسشح كقت مبكخ بجأ  ستقبلؿاالكخارجضًا، كضل اليجؼ األساسى الحفاظ عمى 

بعجه ألجل بخسع الخصػط كالقػاعج لمخقعة الجغخافضة التى حسمت اسسو، كليحا كاف عمضو كعمى خمفائو مغ 
البقاء كاالستسخار مػاجية جسضع أشكاؿ التحجيات كالرعػبات، كمغ خبلؿ ما قاـ بو مغ اعساؿ رأى اف 

ا فى خجمة مخافق كإجيدة القػة تتػقف عمى تزافخ كل العشاصخ كالسكػنات مجتسعة، كعمى مجى اسياماتي
مسمكتو، لحلظ كاف عمضو التخكضد ألجل تحقضق ىحه الغاية عمى جسضع الشػاحى بسدتػى العسل عمى القػة 
العدكخية كالدضاسضة معًا، لتتشاسب مع حجع التحجيات كالصسػحات القخيبة كالبعضجة، كىحه الدضاسة ساعجتو 

ة كالعدكخية كاإلقترادية السػاتضة مكشتو مغ الحفاظ عمى عمى الشجاح داخمضًا كخارجضًا، فالطخكؼ الدضاسض
          ( .  2ماتحت سمصتو، ثع التػسع بعج ذلظ فى اتجاه الغخب كالجشػب كالذساؿ )

   .  59-48، ص ص 1، جمخجع سابق( نرحى، 1) 

    . 217ص  ،2( نرحى، مخجع سابق، ج2) 
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دضادة البحخية عمى عربة الجدر كشاشئ فضشضقضا كعمى أصحاب ال كاف البصالسةفى أكاخخ القخف الخابع    
مػانئ سػريا كفمدصضغ ككضخيشايكا، كعمى بحخ إيجو كشػاشئ آسضا الرغخى الجشػبضة كالغخبضة، كفى 

أماـ ىحا التػسع كاف عمى البصالسة أف يحافطػا ك  الجردنضل كبحخ مخمخة كشػاشئ البحخ األسػد الجشػبضة،
د الحامضات الكبضخة فى كل السشاشق الحجكدية، كمػاجية الستصمبات كالتيجيجات عمى حجكدىع الستخامضة بػجػ 

كذلظ االمتجاد يذضخ إلى اف البصالسة األكائل لع يقفػا عشج حجكد الدضصخة عمى الصخؽ ، األمشضة كاإلقترادية
 ضادة العالع؛البحخية كالبخية فحدب، بل اإلستضبلء كحلظ عمى األقالضع ذات األىسضة مغ اجل الحرػؿ عمى س

اليجؼ الحى كاف كراء كل مذخكعاتيع الدضاسضة كالعدكخية، كىجؼ جسضع القػى السشافدة ليع فى العالع 
تدتيجؼ السحافطة عمى ممػكيع األكائل  اإلغخيقى مشح القخف الثالث، فكانت الدضاسة األىع شػاؿ عيػد
يا تسكشػا مغ لعب الجكر األبخز فى سضاسة االستقبلؿ، كعغ شخيق اعساليع الجاخمضة كالخارجضة التى قامػا ب

التحجيات التى كاجيت البصالسة باستسخار فى ىحه  العالع اليضممضشضدتي كاحجاثو، كالجلضل أنو عمى الخغع مغ
عمى ختيع السخحمة فى كل جيات حجكدىع، إال انيع نجحػا فى إقامة دكلتيع كالحفاظ عمى نفػذىع كسضص

  ( .1) مجى أكثخ مغ قخف 

 مكة البصمسضة ممكضة كراثضة قامت بحج الدضف  كعمى الحق اإلليى، كالسمظ البصمسى ىػ أساس الدمصةالسس 
كقخاراتو ىى القانػف، كيعتبخ كل سكانيا رعايا السمظ كمدئػلضغ أمامو، كلحلظ تستع بصمسضػس السؤسذ 

انى فضبلدلفػس كسار بصمسضػس الث ،ككرثتو مغ بعجه بالسكانة العمضا كالدمصة السصمقة فى مسمكتو
Philadelphus II  فى االتجاه نفدو لدضاسة كالجه التػسعضة، فجعع حجكد الجكلة الغخبضة كالذخقضة

كالذسالضة فى ثبلث جيات رئضدضة كحضػية ىى كضخيشايكا كسػريا كحػض بحخ إيجو، كمع نياية عرخ 
كاإلقترادى كاإلجتساعى  استكسل شكل كنطاـ الجكلة الدضاسى Eurgetes III بصمسضػس الثالث يػرجضتذ

كالثقافى أىع معالسو األساسضة، كنعست الجكلة باإلستقخار كاألمغ فى ضل حكع السمػؾ الثبلثة األكائل حتى 
، كعشجىا السخحمة األكلى لمجكلة اتدست باالتجاه Philopator IVعرخ بصمسضػس الخابع فضمػباتػر 

    ( .2التػسعى )

  (1)  Jouguet, Mac., Imp., I, p. 332 ff  . 

   حدضغ، عاصع ;202 -201، ص ص 1977( يحى، لصفى عبج الػىاب، دراسات فى العرخ اليضممضشضدتى، بضخكت، دار الشيزة العخبضة، 2)  
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ميجت لبصمسضػس الشظ قجراتو كمػاىبو الدضاسضة كالعدكخية، كلكغ تيضأت  أسباب كضخكؼ أخخى   
؛ الببلد التى تسضدت أكاًل ببعجىا عغ بؤرة الرخاع كبسػقعيا ارتبصت بقاعجة ىحا السمظ كمخكده، كىى مرخ

الجغخافى بضغ العالع الستسجيغ،  فالسشصقة ذات الُبعج األمشى كاإلستخاتضجى ساعجت بإمكاناتيا الصبضعضة عمى 
 تيضئة اإلستقخار بسكانيا الستػسط كالستحكع بالصخؽ كالسشافح البخية كالبحخية، حضث قػاعج السبلحة كممتقى
الحخكة بضغ القارات، كشكمت الرحارى كالسدتشقعات مغ حػليا مػانع دفاعضة ساعجت عمى تحرضغ 
حجكدىا مغ الغدك الخارجى، كتػشضج األمغ فى ربػعيا، مسا أتاح الفخصة لمدضصخة عمى األكضاع الجاخمضة 

جكلة البصمسضة ككججت كتختضب الشػاحى األمشضة كاإلدارية، فسرخ كانت السشصقة السشاسبة التى نست فضيا ال
الطخكؼ السبلئسة ليا، فاستحػاذىع عمضيا دعست استقبلليع الدضاسى كمػقفيع الحخبى، كمكشت قػاتيع مغ 
بشاء قػاعجىا البخية كالبحخية ذات الػجػد الفاعل فى السػانئ السصمة عمى سػاحل الستػسط، أك فى الذخؽ 

 ( . 1بشاء كالتأسضذ )الغشى بسػارده التى تحتاج إلضيا دكلة فى مخحمة ال

كاف عمى خمفاء بصمسضػس استكساؿ التأسضذ كالحفاظ عمضو اماـ القػى السشافدة ليع، مايعشى اف أتجاه   
السمػؾ األكائل فى بشاء الجكلة بجأ عمى قػاعج عجة،  اىسيا األساس األمشى، ثع الدضاسى كاإلقترادى، 

مضة عدكخية إغخيقضة، ككججت كحلظ قػة أخخى داخمضة كليحا تػاججت فى كل السجف كالسقاشعات البصمسضة حا
مكػنة مغ   مغ رؤساء كرجاؿ الذخشة لحفع األمغ كالشطاـ، بضشسا كججت ايزًا ماُيعخؼ بالفخؽ األحتضاشضة

العشاصخ األخخى غضخ اإلغخيقضة تؤدى أعسااًل ثانػية مداعجة اليعتسج عمضيا إال فى حاالت الزخكرة، 
 قػة ىحا السكاف أساسًا، كإذا دعت الحاجة فقج كانت ىحه الفخؽ التى تتكػف مشيا فاإلغخيق ضمػا يحتكخكف 

داكنى،جبلنفضل، أنصاكضة القجيسة، )ت.  ; 30 -28، ص ص 1991، مصبعة غاديكػا، القاىخة، 2احسج، دراسات فى تاريخ كحزارة البصالسة، ط
ىاركلج آيجرس، اليضممضشضة فى مرخ )ت.زكى عمى(، القاىخة، دار السعارؼ،  بل، ;73إبخاىضع نرحى(، القاىخة، دار الشيزة العخبضة، د.ت، ص 

 ;213 -212، )ت. مرصفى زيادة(، مكتبة الشيزة السرخية، د.ت، ص ص 1النجخ، كلضع، مػسػعة تاريخ العالع، ج   ;82، ص 1959
، ص  2دياكػؼ، كػفالضف، مخجع سابق، ج  ;286-284، ص 1975عبجالحق، سمضع عادؿ، ركما كالذخؽ الخكمانى، دمذق، السصبعة الياشسضة، 

405  ; Cary, M., & Suullard, H., A History of Rome, London, 1974, pp. 319- 335; Chamoux, F., 
Surkuclque inscription Greeques Trovees Apollonia, der Cyrenaique, Libya in History, Benghazi, p. 47; 
Green, Peter, from Alexander to Actium ' Historical Evolution of the Hellenistic Age', Uni. Of California 
press, 1993, pp. 945- 970; Tarn & Griffith, Hellenistic Civilisation, p. 34; Good Child, R., Crene and 
Apollonia, in Historical guide Department of Antiquiles, 4th edition, 1981, p. 70; Livius, Hist., XII, p. l sq; 

Strabon Geographaia, XVII, 797. 8 .  

   (1) Bevan, E. R., History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty, London, 1927, pp. 132 ff .     
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خ عمى اإلغخيق  الجضر تدتكسل مغ عشاصخ أخخى مغ غضخ اإلغخيق، فالبصالسة بخغع اعتسادىع بذكل كبض
بجاًل مغ إقامتيع    األقالضع فى مجف  فقج رأكا إقامة جشػدىع السختدقة كسط عامة الدكافمثل الدمػقضضغ، 

كمغ ، فى مجف إغخيقضة الصخاز، كحست القػات البخية كاألساشضل البحخية البصمسضة الجكلة كأمشت استقبلليا
قصعَا مغ األرض  اإلغخيق إلى دكلتيع، فسشحػا الجشػدأجل ىحا اتخحكا سضاسة ثابتة لتذجضع كتشطضع ىجخة 

بالشدبة  لشدبة لسػضفى  ىحا الشطاـ يسكشيع أف يقضسػا عمضيا كيدتثسخكنيا فى كقت الدمع، ككحلظ شبق
  ( . 1الجكلة السجنضضغ، إلف نطاـ السختبات الشطامضة لع يكغ شائعًا فى ذلظ الػقت )

لجيػد إليجاد اكضاع مدتقخة فى كل الجيات الستخامضة األشخاؼ التى كاف عمى البصالسة القضاـ بكثضخ مغ ا  
حكسػىا، ببشاء الشػاحى العدكخية كالدضاسضة كاإلدارية حتى تبقى دكلتيع كتفخض مكانتيا ككجػدىا فى 
 العالع اليضممضشضدتي الستشافذ، إلف بشاء الجكؿ البج اف تجعسو مقػمات كأركاف أخخى غضخ الشػاحى الحخبضة،

السقػمات االقترادية كاالجتساعضة كالثقافضة، كلكغ فى البجاية كانت القػة العدكخية دعامة أساسضة  كىى
اعتسج عمضيا البصالسة فى إقامة مسمكتيع فى كجو تحجيات العرخ الحى ماتداؿ القػة فّضو تذكل الفضرل فى   

لسقجكنضضغ عامًة كالبصالسة خاصًة العبلقات الجكلضة، كفى رسع حجكد الجكؿ، كالشطاـ الدضاسى أصبًل عشج ا
قاـ عمى أساس اف الجضر ىػ القاعجة الدضاسضة كالذعبضة التى تعصى لدمصات السمظ الذخعضة، كاعتسجكا  
مغ البجاية فى قػاتيع العدكخية األساسضة حتى بجاية عيج بصمسضػس الخابع عمى ألػية مكػنة مغ عشاصخ 

فخؽ الحخبضة البخية كالبحخية، فشطاـ األرتداؽ فى الجضر نطامضة مقجكنضة كإغخيقضة شكمت األساس لم
البصمسى كالحى احتكخه اإلغخيق فى البجاية أتى بشتائجو،  ككاف مغ بضغ األسباب التى ادت بعج ذلظ إلى 
تعجد األجشاس فى دكلة البصالسة، ما أضفى عمضيا الصابع العالسى السختمط، مشح االعتساد عمى الجشػد 

تدايج مغ كل األعخاؽ، كمع ذلظ ضمت ىحه العشاصخ كميا يصمق عمضيا اسع السقجكنضضغ السختدقة بذكل م
برخؼ الشطخ عغ األصل الحى تشتسى إلضو، كليحا اتدع الجضر البصمسى مع الػقت بالرفة الجكلضة فى 

ضت شابعو كتكػيشو، فالجضر كالقػة العدكخية مغ الجعامات الخئضدضة التى اعتسج عمضيا البصالسة فى تثب
 أركاف الجكلة، كفى مػاجية القػى األخخى، كساعجتيع فى الحرػؿ عمى ىحه القػات السكػنة مغ العشاصخ

  (1) Idem .   
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كبضخة مغ السياجخيغ  الستبلحقة، فزست قػاتيع أعجاداً األمشضة  كالخبخات اإلغخيقضة بجايًة الػقائع كاألحجاث 
السختمفة فى جضر  عخاؽالحقًا، كأف كجػد ىحه األ اإلغخيق، ثع مغ أجشاس أخخى غخبضة كشخقضة عجيجة

كاحج لع يكغ شضئًا يرعب ترػره فى ذلظ العرخ،  كاترفت بو الجضػش العدكخية بعج ذلظ ، فالعرخ ابتجأ 
كقج أدى ىحا إلى مخكنة أكثخ بالشدبة لمبصالسة الحيغ لع ، فى أكثخ مغ صػرة العالسضةفضو  تبأتجاه بخز 

كآخخكف يشحجركف مغ سبلالت مغ   بشدبة ما بضغ العشاصخ التى شسمت اإلغخيقيمتدمػا فى ىحا السجاؿ 
، كلحلظ ال حكسيع الذخؽ كالغخب، فكضفػا قػاتيع حدب الطخكؼ التى احاشت بيع فى السخاحل السختمفة مغ

 دكلة تتألف يسكغ القػؿ لحلظ إف الجكلة البصممسضة كانت دكلة قػمضة مػحجة، لقج كانت أقخب ما تكػف إلى
  ( .  1) مغ عجة أقالضع كعشاصخ متبايشة كتخزع لحكػمة بضخكقخاشضة مصمقة

 كرث البصالسة الدضادة الدضاسضة كالعدكخية عمى السشصقة، كإف دكلة  البصالسة كقج غجت ممكضة مصمقة،  
اخحت شكميا السخكدى مغ مرخ كفارس، كاستقبلؿ مجنيا بذئػنيا الخاصة مغ ببلد اإلغخيق، فمع ييتع 

مػؾ كثضخًا بإستقبلؿ السجف اإلغخيقضة التى خزعت ليع، ذلظ اف سضصختيع فى معطع  األحػاؿ لع تقف الس
عشج حج القزاء عمى حقيا فى إقامة عبلقات خارجضة، بل امتجت إلى شئػنيا الجاخمضة، كحلظ كاف مغ 

لؤلسخة البصمسضة  مطاىخ خزػعيا انيع فخضػا عمضيا الجدية، كأحضانًا تعفى مشيا إذا ماعبخت عغ كالئيا
بسذاركتيا فى األحتفاالت السعخكفة بإسع البصمسضات، كعمى الخغع مغ احتفاظ بعس مغ ىحه السجف األقجـ 

( التى تسدكت بقػانضشيا الخاصة، كاحتفطت ببعس  مقػمات الحكع 2) Cyreneبجساتضخىا كسجيشة كػريشى 
ت حكع البصالسة، كاصبحت تطيخ سمصتيع فى الحاتى، إال اف غالبضتيا لع تعج كضانات مدتقمة بحاتيا تح

تعضضغ الحكاـ كحقػؽ الدضادة كسظ الشقػد، فبعس مغ السجف القجيسة بقضت مغ الشاحضة الذكمضة ُمجنًا 
متستعة باالستقبلؿ الحاتى عمى غخار دكؿ السجف اإلغخيقضة، لكشيا فعمضًا اصبحت تخزع لمدضصخة البصمسضة، 

حخيات الجيشضة، ككانت الجساعات اإلغخيقضة كالسرخية كالضيػدية تخزع كمع ذلظ ضمت تدتستع بقدط مغ ال
    كخبلؿ ذلظ العيج اعتخؼ الشطاـ  كل مشيا لذخائعيا الخاصة، كتختار قزاتيا كتحاكع أماـ محاكسيا،

  ;46-38ص ص  ،2009العبادى، مرصفى، مرخ مغ اإلسكشجر األكبخ إلى الفتح العخبى، القاىخة، دار السعخفة الجامعضة، ( 1)  
Rostovtzeff, M., Social and Economic History of the Hellenistic World, I, Oxford, 1953, p. 706 . 

( الركنج، أنجريو، بخقة فى العرخ اليضممضشضدتي مغ العرخ الجسيػرى حتى كالية أغدصذ، )ت. دمحم عبج الكخيع الػافى(، بشغازى، مشذػرات 2)   
 .   2002 ،1جامعة قاريػنذ، ط
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  ،القزائى البصمسى بأربعة أنطسة قانػنضة؛ لمسجف اإلغخيقضة، كلئلغخيق، كالسرخيضغ، كالضيػد، كاألجانب 
حضث اجتسعت التقالضج اإلغخيقضة كالذخائع السرخية عمى إقامة نطاـ تذخيعى اخحت بعزو مغ القانػف 

ع، كلحلظ حاكؿ بعس مغ ممػؾ ككاف الكيشة السرخيضغ فى بعس األحجاث ييجدكف سضصختي األثضشى
البصالسة إضعافيع، بتجخيج السعابج مغ حقػقيا، كلكغ سخعاف ماغضخكا مػاقفيع كعسمػا عمى كدب تأيضجىع 
كاألستعانة بسذػرتيع، بإبجاء االحتخاـ لمسعتقجات السرخية كبشاء السعابج، فقج كانت سضاسة البصالسة 

لحيغ استفادكا مغ ىحه العقائج حضشسا اضفػا صفة التقجيذ الجيانات األخخى، بل ىع ا باألساس ىى احتخاـ
  . (1)ضة أك اآللػىضة عمى حكسيع، كاعتخفػا فى الشياية بالجيانة السرخية ديانة رسس

الػاقع أف البصالسة األكائل مشيع كاألكاخخ بخغع انيع اخحكا بقدط كافخ مغ الثقافة اليضممضشضة لع يطيخكا   
ىتساـ بالشطخيات السثالضة، سػاء أكاف ذلظ فى الشاحضة الدضاسضة أـ الشػاحى سضاستيع الخسسضة أى ا فى

األخخى، فشطاـ الحكع السمكى البصمسى أصبح يسثل فى جانب مشو الشطاـ الفخدى السخكدى، كفى جانب آخخ 
احتفطت السجف بذكل دكلة السجيشة، كلكشيا افتقجت جػىخه كمحتػاه،  فالسجامع الجستػرية فى مجف 

السة مارست نذاشًا محمضًا مقضجًا، ككل أكلئظ الخمفاء الحيغ اصبحػا ممػكًا لجكلة كبخى لع يعػدكا البص
يػاجيػف صعػبة فى تبخيخ سمصاتيع السصمقة لخعاياىع اإلغخيق، كحلظ فيع لع يكػنػا يحسمػف أفكارًا  

جكنى، لكغ بصمسضػس السق متصخفة عغ كحجة العالع، أك تػحضج الغخب كالذخؽ تمظ التى شغمت اإلسكشجر
األكؿ كانت لو رؤية قخيبة مشيا، كمعتجلة إلى حج ما، ففى الجانب الجيشى اضيخ احتخامو لبلدياف األخخى، 

  ( 2كأباح حخية العبادة لجسضع رعاياه فى الجكلة، كأنذأ عبادة مذتخكة بضغ السعتقجات اإلغخيقضة كالسرخية )

ممكو الدضاسى كالعدكخى مشح البجاية شئ مغ الخمدية  استصاع بصمسضػس السؤسذ أف ُيعصى لسقخ     
           يجعع مخكده، كيكدبو مكانة معشػية كركحضة عشج اإلغخيق، عشجما اقاـ في عاصستو ضخيحًا لئلسكشجر، فسغ 

   .   

 .  126 -125العبادى، العرخ اليمضشضدتى، ص ص   ;125، ص 2نرحى، مخجع سابق، ج- ( 1)  
مذتخكة مغ رجاؿ الجيغ اإلغخيق كالسرخيضغ تػلت  إنذاء الجيانة التػافقضة، كانتيى الخأى باف يتكػف محػر العبادة الججيجة  تذكمت لجشة  (2)

مغ ثالػث مقجس؛ سضخابضذ كإيديذ كىاركػبػكخاتضذ، كانتذخت عبادة ىحا الثالػث فى ندختو اإلغخيقضة فى محضط الستػسط. السػسػعة 
  ;554، ص 1964، اإلسكشجرية، جامعة اإلسكشجرية،كمضة اآلداب، 2، ج1العرخ الضػنانى الخكمانى، مج -سةالسرخية، تاريخ مرخ القجي

   .  53 -50العبادى، مخجع سابق، ص ص 
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     الدضاسات الػاضحة لبصمسضػس خاصًة كلؤلسخة البصمسضة عامًة اىتساميع الكبضخ بجعل اإلسكشجرية  
Alexandria ،اتخحكىا مخكدًا لحكسيع كعاصسة  ى سبضميع لتػشضج ىحه السكانةكف قضسة سضاسضة كديشضة   

لمجكلة، كمغ الػاضح أف اإلسكشجرية ازدىخت ازدىارًا كبضخًا  كػنيا العاصسة، كبجأت قضادتيا اقجر 
الحكػمات كأحدشيا نطامًا فى السحضط اليضممضشضدتى، بل صارت مخكدًا عالسضًا فى العالع الستأغخؽ عشجما 

 ( .1كقت قرضخ فى انتداع القضادة الدضاسضة كالثقافضة مغ أثضشا ) نجحػا فى
اعتسج البصالسة عمى العشاصخ اإلغخيقضة فى الحكع كالحخكب، كمشحػىا األمتضازات، فاإلغخيق الحيغ    

احتفطػا بإغخيقضتيع احتفطػا بسداياىع كمكانتيع، كبصمسضػس األكؿ كسائخ البصالسة مغ بعجه اتبعػا سضاسة 
إلى أغخقة اإلدارة كالجضر، فجعمػا المغة اإلغخيقضة لغة رسسضة تدتخجـ فى دكاكيغ الحكػمة تيجؼ 

 ( . 2كىى اإلغخيقضة اليضممضشضدتضة، لغة الببلط كاإلدارة )  Koineكمرالحيا، فرارت الكػيشى  

حافع  ضمت الجكلة مكػنة مغ أقالضع، ككل إقمضع إلى مقاشعات كمجف، ككل مجيشة إلى أحضاء، فقج    
البصالسة عمى شكل التقدضع القجيع كىػ تقدضع السقاشعات، التى تشقدع بجكرىا إلى مشاشق إدارية كعدكخية، 

، فيػ قائج الحامضة العدكخية فضيا Estrategosكفى كل مشصقة يػجج حاكع عدكخى يدسى إستخاتضجػس 
مغ اىع اختراصاتو  Nomarchosكالسذخؼ اإلدارى كالسالى، كإلى جانبو مػضف كبضخ يجعى نػمارخذ 

اإلشخاؼ عمى األعساؿ العامة كإقصاعات السمظ، كاىتع البصالسة بشذخ األمغ كالشطاـ فى أنحاء الجكلة، 
كلحلظ أنذأكا قػة مغ رجاؿ الذخشة فى كل مجيشة كقخية، كيخأس جياز الذخشة كبضخ رجاؿ الذخشة، كيعج 

خ عمى اإلغخيق،  كبعج القخف الثانى بجأكا يعضشػف أيزًا مداعجًا لقائج الحامضة، ككانت ىحه السشاصب حك
بالتجريج فى ىحه السشاصب عشاصخ أخخى مغ  غضخىع، كسا أنذأكا إلى جانب ذلظ مشاصب مجنضة أخخى 

صاحب  Exegtesاقتبدت أسساؤىا كاختراصاتيا مغ انطسة السجف اإلغخيقضة الحخة مثل األكدضجضتضذ 
ما يتعمق باألكضاع القانػنضة، كمغ السشاصب الكبخى فى سمظ  االختراصات اإلدارية الستشػعة، خاصةً 

 ،Gmnasiarchosاإلدارة السخكدية كحلظ كضضفة الكاتب السمكى، كرئضذ الجسشازيـػ أك جسشازيارخذ 
  ( .   3) كمدجل الجسشازيـػ أك كػزيتذ

         :Bevan, Ibid, pp. 41 ff   Jouguet, Ibid., p. 281 ; 491( السػسػعة السرخية، مخجع سابق، ص 1) 

امذ ( صضغة دكلضة لمغة اإلغخيقضة، كاإلغخيقضة تذعبت ليجات مختمفة األيػلضة كالجكرية كاأليػنضة كاألتكضة، ثع انتيت كميا فى القخنضغ الخ2)    
استعسميا السثقفػف  Koinedialektosكالتخاشب كالخابع إلى ليجة مذتخكة انبعث معطسيا مغ أثضشا، فكاف ىشاؾ لغة كاحجة  عامة لمحجيث الضػمى 

كالستعمسػف فى جسضع األرجاء ساعجت عمى إزدىار الحخكة الفكخية،  كانتذخت فى الذخؽ كالغخب كشاعت فى العرخ اليضممضشضدتي حتى غجت شبو 
    . Jouguet, Ibid., p 333 (3)                .  13لغة دكلضة أك لغة ثانضة . إبخاىضع، دمحم حسجى، مخجع سابق، ص 
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  :قترادية ألا عػاملثانضًا: ال  

إف الشذاط االقترادى الحى صاحب بجاية العيج البصمسى يجؿ عمى فتخة مغ االستقخار الدضاسى كاألمشى،   
 أقػى كأكثخ تشطضسًا كمكانة دكلضة، كلكغ القػة العدكخية كحجىا التكفى خخج البصالسة مغ الرخاعحضث 

عمى تكػيغ  يعتساعج إال االعتساد عمى دعامات أخخى  لدضاسضة، كليحا لع يكغ أماميعتحقضق األغخاض ا
بقضة أسذ دكلتيع كالحفاظ عمضيا، فالتحجيات االقترادية التى كاجيتيع فى بجاية التأسضذ جعمتيع 

ع أك التشطض   ،التجارى إلى أقرى حجيع ما عغ شخيق استغبلؿ مػقعإيكافحػف لتغصضة  تمظ االحتضاجات، 
الجقضق الحى مكشيع مغ الدضصخة عمى السػارد، أك العشاية التى بحلػىا لتصػيخ االقتراد بقرج الحرػؿ عمى 

شئ، فقج كاف ىشاؾ العجد الكبضخ مغ السالضضغ كالسحاسبضغ  كلع يكغ ىحا  كل أكبخ قجر مغ العػائج،
إلغخيق، كأصبح ىؤالء يذكمػف كاإلداريضغ كالسيشجسضغ كالفشضضغ الحيغ استقجميع البصالسة مغ كل ببلد ا

زيادة عمى عجد سكاف الببلد، كبالتالى ضغط عمى اقترادىا، كبخاصًة إذا اٌخح فى االعتبار أف معطسيع لع 
أغختيع  يكػنػا يقػمػف بأعساؿ أنتاجضة، كإنسا بأعساؿ تشطضسضة كإشخافضة أكثخ، كأنيع تقاضػا أجػرًا عالضة

 ( . 1) اـ التشافذ الذجيج بضغ ممػؾ السسالظ الستأغخقةبالسجئ كالبقاء فى دكلة البصالسة أم

كانت الجكافع االقترادية كراء األغخاض الدضاسضة التى سعى البصالسة إلضيا، إذ أنيع كانػا مغ أكبخ     
تجار الحبػب، كحساة األسػاؽ الخارجضة، كفخضػا حسايتيع عمى معطع مشاشق اإلنتاج، كسضصخكا عمى 

الػرؽ، كيكفى إلثبات األتجاه الدضاسى الحبػب ك  تجارة غ تجارتيع، كأحتكخكاالصخؽ البحخية لتأمض
اإلقترادى أف كل السشاشق ذات اإلنتاج الدراعى كالرشاعى التى اصبحت جدءًا مغ إمبخاشػرية البصالسة، 

حضث تػفخت بكل ىحه السشاشق السػقع الياـ تصل عمى الصخؽ التجارية، كذات أىسضة، ىى مشاشق غشضة 
فامتمكت دكلة البصالسة مرادر السػارد األكلضة كالبذخية، كتحكست بالسػانئ كالسشافح كالصخؽ  سػاد الخاـ،كال

  مشاشق الذخؽ كالغخب كالذساؿ كالجشػب، كىحا االمتجاد كالتػسع يذضخ إلى أف البصالسة التجارية بضغ 
 أساسًا  ية فحدب، بل كاف دافعيعيقفػا عشج حجكد الدضصخة عمى الصخؽ البحخية كالبخ  خاصًة األكائل لعك 

 Preaux, Claire, Les Grecs en Egypte d après les Archives de ;388 -387، ص ص 1، جمخجع سابقرحى، ن (1)
Zenon, Bruxel, 1947, pp. 68 sq; Rostovtzeff, Ibid, p. 322 .  
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اسضة كاإلقترادية، ذلظ اليجؼ االستضبلء عمى األقالضع ذات القضسة مغ أجل الحرػؿ عمى الدضادة الدض 
الحى كاف كراء كل مذخكعاتيع، كمذخكعات جسضع القػى السشافدة ليع فى العالع اإلغخيقى اليضممضشضدتي 
مشح القخف الثالث ؽ.ـ، فالتشافذ كاف شجيجًا بضغ السسالظ اليضممضشضدتضة عمى الدضادة البحخية كالبخية 

رية، لحساية حخية تجارتيا كسبلمة سفشيا، كلترجيخ مشتجاتيا فى لمتحكع فى الصخؽ كالسشافح كالسػانئ التجا
السػانئ السيسة، كلتػفضخ األمػاؿ؛ فتػفخ الساؿ كالسػارد كاف الجعامة الثانضة لئلستقبلؿ كالدضادة، كحتى 

ضة يدتصضع كضانيع الشاشئ مػاجية السصالب كالحاجات العاجمة؛ اإلدارية كالحضاتضة، كالقضاـ باألعساؿ اإلنذائ
  ( .1)الػاسعة 

فى القخف الثالث انتقل مخكد الثقل الدضاسى كاألقترادى إلى مشاشق السػارد كاألسػاؽ التجارية، كىحا    
االمتجاد كاالتداع فى الجياز السالى كاإلدارى يتشاسب مع انتقاؿ مخاكد الثقل فى السشصقة، كداللة التغضخ فى 

، كبالخغع مغ سضةعمى تػسع الجياز الػضضفى فى الجكلة البصم الشػاحى الدضاسضة كاإلقترادية، كيجؿ كحلظ
عجـ كجػد نطاـ مالى مػحج فى كل الجكلة، كاحتفاظ  البصالسة بالتقالضج السحمضة بالشدبة لؤلقالضع، كلكشيع 

ع استصاعػا تكػيغ إدارة ججيجة كمختمفة، كتصػيخ الشطع السالضة كاإلدارية فى اإلدارة القجيسة التى كججكىا، كت
فمصالسا اعتسج البصالسة  السذخفضغ عمى الذئػف السالضة كاالقترادية، كانػا ذلظ عمى أيجى خبخاء إغخيق،

كتخكػا لغضخىع مغ العشاصخ ػمة السخكدية، كمشحػىع السشاصب السيسة فى الحك عمى العشرخ اإلغخيقى
 ـ كمشفحكه ىع اإلغخيقىحا الشطا اإلنتاج الدراعى كالرشاعى كالسشاصب الجيشضة، كعمى ذلظ فقج كاف

مداعج  ؛فأىع مػضفى الجكلة؛ كزيخ السالضة السدسى ديػيكضتذ عمى رأسيع الػزراء،ك  السقضسػف فى السجف،
مغ جسضع  السمظ كلو سمصات كاسعة عمى جسضع مخافق الجكلة، كإلضو تخفع التقاريخ كالبضانات كاإلحراءات

كلػزيخ السالضة ككبلء أعساؿ أك مداعجكف مباشخكف رية، الجكلة، كمشو ترجر األكامخ كالقخارات اإلدامشاشق 
كل مداعج مشيع بإقمضع مغ أقالضع الجكلة، كمغ السػضفضغ البارزيغ أيزًا رئضذ الحدابات الحى  يختز 

كاف يقـػ بإعجاد األحراءات كتقجيخ الزخائب كل سشة، كيداعجه عجد كبضخ مغ السحاسبضغ فى أنحاء 
  رد كالساؿ دفعت إلى الشيػض بالسخافق كالخجمات، فػّجيػا ُجل اىتساميع إلى الببلد، فالحاجة إلى السػا

    (1) Maffy, J, P., History of Greek Nation, London, 1979, p. 390 .   
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اإلقترادية لزساف زيادة ثخكتيع، كبالتالى دخل الجكلة كتمبضة حاجات سكانيا، كيجؿ السخدكف  الجػانب  
عمى حجع الثخاء فى مجف الجكلة، كسا دلّت الػثائق عغ األحػاؿ  مػؾ البصالسة مغ العسبلتالشقجى اليائل لمس

لمسػاششضغ كالستعيجيغ كعغ األعساؿ كالشطع البمجية، كعغ الحضاة الخاصة كالعامة، كعغ ركاج  السادية
كارات كالزخائب التى التجارة كالدراعة كحخكة األسػاؽ كالسبلحة فى البحار، كما تثبتو كحلظ كثائق بضع األحت

كججت عغ عيج فضبلدلفػس، مغ كجػد شبقة كبضخة كسصى، كشبقة كبضخة أخخى متشامضة مغ األثخياء 
فزل الدضادة  يستمكػف أمػااًل يدتثسخكنيا فى األنذصة اإلقترادية الستشػعة، كيعػد إلى تجار اإلسكشجرية

  ( .1) مغ تجار أثضشا كركدس كمضمتػس التجارية التى اكتدبتيا الجكلة فى الستػسط أماـ مشافدضيا

عشاصخ التسكضغ كالقػة، ككػنيع ممػؾ بضغ  مغكانت الثخكة  فضو  عاش البصالسة فى عرخ تشافذ دكلى   
متأغخقضغ كخمفاء لمفخاعشة، عاصخكا ممػؾ بخجاـ كسخاقػسو كاألرستقخاشضة التجارية القخشاجضة التى حكست 

العالع الحى احتكػا بو كعاشػا بقخبو، كمغ ثع فقج كاف أحج  حكاـى قخشاجة، كىؤالء جسضعًا مغ بضغ أغش
الخصػط الخئضدضة فى سضاستيع الجكلضة أال يقمػا عشيع، كقج نجحػا فى أف تكػف كاجيتيع أكثخ بحخًا، 
كمطيخًا مغ مطاىخ ثخائيع، كأف كل تمظ السطاىخ الباىطة التى كانػا يخكف فضيا كاجية لسا لجييع مغ ثخكة، 

تحتاج إلى قجر كبضخ مغ التكالضف، شأنيا فى ذلظ شأف بقضة الجػانب، كالخاجح أف مجسػع إيخادات  كانت
البصالسة نقجًا كعضشًا كاف اكبخ ماجسعتو دكلة مغ الجكؿ فى تمظ الفتخة كأف سضاسة الجكلة فى ىحا السجاؿ 

 ادى، فالحكع البصمسى الحىفاألمخ الشظ ابعج مغ مجخد بخاعة فى السضجاف االقتر ضل يحكسيا عجة عػامل،
عاد فى اكؿ األمخ بديادة عطضسة فى ثخكة مسمكتو ، قج أتى قبل ىحا فى ركابو بإدارة قػية استصاعت أف 
تفخض كتحفع األمغ كالشطاـ فضيا، كمسا الشظ فضو أف الديادة بعج ذلظ فى مبمغ الثخكة كالخخاء ارتبط بإدارة 

اجعميا قادرة عمى العسل، كحلظ الػسائل التى اتبعػىا ساعجتيع عمى متدسة باالستقخار، كبالقجرة كالكفاية م
استغبلؿ السػارد، سػاء مغ حضث تضدضخ التعامل فى أنتاجيا، أك بتصػيخ االقتراد مغ حضث حجسو كرقعتو 

  ( .2بقرج الحرػؿ عمى أكبخ قجر مغ السػارد )

    Rostovtzeff, Ibid, pp. 269-290 .   (1) 

(2) Bevan, Ibid, pp. 135-142 .     
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أدخل البصالسة األسالضب العمسضة بذكل جعل باالمكاف الحرػؿ عمى أكثخ مغ محرػؿ فى العاـ الػاحج   
فى األنتاج الدراعى، بل لقج سضصخ األتجاه العمسى فى كل السجاالت، كأصبح يذكل أتجاىًا أساسضًا فى 

، كأدخمت الػسائل الخأسسالضة فى التشطضع االقترادى، فكانت كبضخًا مغ التخرز عسميع لجرجة اكججت قجراً 
نطسيع السالضة كاالقترادية قج حجدت أربعة أىجاؼ أىسيا جسع أكبخ قجر مغ الثخكة، كأنفاؽ أقل قجر مشيا، 
كإدخاؿ بعس التغضضخات عمى األكضاع القائسة، كمغ أجل تحقضق ذلظ، عسمػا عمى تقجـ السخافق كزيادة 

ى تعجد األلتدامات السالضة التى فخضػىا، كاالقتراد فى الشفقات، حتى أنيع كانػا اليشفقػف شضئًا االنتاج، كعم
إال إذا ضسشػا فائجة مباشخة مشو، عمى اف سضاسة البصالسة سػاء فى أقالضع دكلتيع، اـ فى الدضاسة الجكلضة 

األكبخ كاألىع مغ الثخكات يّخد إلى كاف يختكد عمى استغبلؿ السػارد استغبلاًل مشطسًا دقضقًا، ككاف الجدء 
كضخيشايكا كأيزَا بالخخاء كالتخؼ،  استستعتاإلسكشجرية، ككانت عػاصع األقالضع كبعس مغ السجف األخخى 

مغ أكثخ األقالضع إسيامًا فى ثخاء البصالسة،  كالشظ أف كضخيشايكا ،األجداء بقاًء تحت سضصختيعأكثخ  كقبخص
كػريشى إلنيا  اأكثخ مغ أقالضع  الجكلة األخخى،  كازدىخت أكبخ مجنيفضيا ػسًا كاف ممس كسا أف أثخ البصالسة

  ( .1)أدركت " أف التجارة خضخ ليا مغ الحخب " 

لع تكغ كل مجف العالع اإلغخيقى خارج ببلد البصالسة تذارؾ مجنيع فى الخخاء االقترادى الحى امتازت   
ًا معضشة تيضأ ليا أف تكػف فى العيج اليضممضشضدتي الحى بو، فمع تبمغ جسضعيا السدتػى نفدو، كلكغ مجن

اصصبغ فضو العالع السعخكؼ بالربغة اإلغخيقضة مخكدًا مغ أغشى السخاكد التجارية كالدراعضة كالرشاعضة فى 
حػض الستػسط، فبلُيعخؼ فى الحقبة اإلغخيقضة كميا عيجًا بمغت فضو الشػاحى اإلقترادية كالسالضة مابمغو 

ج مغ ثخاء " . . . كاعانت الحكػمة السجف السشكػبة بيبات مغ الحبػب، فقج كانػا يفخضػف ىحا العي
الزخائب كيقتخكف فى األجػر، كلكشيع كانػا أسخضاء فى العصاء كالرجقات، ككثضخًا ما كانػا يقخضػف الساؿ 

العامة عمى نفقتيع  لسجنيع مغ غضخ فائجة، أك يشقحكنيا مغ اإلفبلس باليبات الزخسة، أك يشذئػف السبانى
 ؽ.ـ. أنو فى حالة عجـ كفاء الشيخ، يقـػ بصمسضػس 237الخاصة، كيبضغ مخسـػ كانػبى صادر عاـ 

  عمى األسعار، كإذا حجث أف محرػؿ الحبػب كاف قمضبًل كلع يف بحاجة الببلد فاف العادة  بالتجخل لمدضصخة

  . 84ص  ،8، 2، مج3جمخجع سابق،  ديػرانت، (1)
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     ( . 1)"  ثل ىحه األحػاؿ باف يدتػرد السمظ الحبػب عمى نفقتو كيػزعيام جخت فى 

 ،لمدراعة السشاشق رمحتف البصالسة األكائل بػجو خاص لع يجخخكا جيجًا لتشسضة الببلد اقتراديًا، فاستإ  
  ىعازدىخت الرشاعة كراجت التجارة، كبالخغع مغ أف سضاستيع فى البجاية اتجيت كامتجت خارج حجكدك 

جاكز السرالح اآلنضة إلى أىجاؼ أبعج، ت كخاصة نحػ عالع الستػسط، إال اف اىتساميع بسحضط ممكيع
يحه الدضاسة ثخكات شائمة كانفقػا بدخاء عمى مذاريعيع الكبخى، كاستصاعػا فى زمغ قضاسى ب  فجسعػا

 ى كثضخ مغ الحكسةإحجاث تغضضخ فى كثضخ مغ الشطع القجيسة القائسة، كتمظ ببل ججاؿ سضاسة تشصػى عم
مصالب، كإف كاف السدتفضج األكؿ مغ ذلظ االزدىار ىع  حاجات ك  ففى الجكلة جسػع مغ الدكاف ليعكالحكاء، 

كخاصًة بعج أف تػافجت اليجخات الكبضخة، كتكػنت مشيع الجكلة، ككانػا الدشج األساسى فى إقامة  ، السمػؾ
  ( . 2) كإدارتيا بشاء اقترادىاك  أشخىا

صالسة شأنيع شأف حكاـ السسالظ الستأغخقة، كخسػا المغة اإلغخيقضة لغة رسسضة تدتخجـ فى دكاكيغ إف الب  
الحكػمة كمرالحيا، إذ بقضت لغة اإلدارة كالتجارة، كالشطاـ اإلدارى كالسالى اإلغخيقى الحى أثبت كفاءتو،   

ز بو ىؤالء مغ كفاية فى جػانب كفى سبضميع إلى تػشضج كضانيع اعتسجكا عمى السياجخيغ اإلغخيق لسا امتا
الحضاة العامة كالخاصة، إذ امتجت كفايتيع لتذسل السجاالت اإلدارية كالفشضة كغضخىا  كقج استخجـ البصالسة 
كل الصخؽ الجتحاب الستخررضغ فى عيج اصبح التخرز سسة مغ سساتو،  كاجتحبت الفخص إلضيع 

ج كالتجار، كاألشباء كالعمساء، فالحخكب كالطخكؼ أفػاجًا مغ الػافجيغ؛ السدتذاريغ كالكتبة، كالجش
اإلقترادية الرعبة التى عرفت بببلد اإلغخيق فى أكقات متبلحقة أدت فى الغالب إلى اليجخة اإلغخيقضة 
السدتسخة نحػ السسالظ الججيجة، حضث تػجج السشاشق األكثخ استقخارًا كفخص الثخاء، كإف كاف االعتساد فى 

مى اإلغخيق فى تكػيغ كتجريب الكػادر كالسجسػعات التى قامت باألعساؿ كالسذخكعات البجاية بذكل كبضخ ع
       كحلظ جحبت التػسعضة، كلحلظ مُشحت األمتضازات التى جحبت ىؤالء كشجعتيع عمى السجئ كاإلقامة فضيا،
 . (3) كحلظ جحبت كضست ببلد البصالسة مع الػقت أعجادًا  كبضخة مغ أجشاس أخخى غخبضة كشخقضة 

       (1) Diodorus Siculus Bibliotheca Historica, Loeb Classical Library, XX. 98 .   

 Bouche, Leclercq, Hist. Des. Lagides, I, Paris, 1903, pp. 191- 198 .      (2) 

 Rostovtzeff, Ibid, II, pp. 726- 733 .   (3  ) 
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ح رباتيع األ لسذارك سعتالتى  كالصبقات قترادى لكل السدتػياتأبػاب نطاميع السالى كاال البصالسةفتح   
فى استغبلؿ السػارد، كاإلغخيق الحيغ جاءكا لع يكتفػا جسضعيع بالعسل الػضضفى بالجياز اإلدارى السترل 

إلى العسل عمى تكػيغ  أساسًا بدمصة السمظ، رأس الحكػمة السخكدية، كتخزع إلدارتو كإنسا اتجو جدء مشيع
ت كضاف حخ تقـػ عمى قاعجة مغ السػارد السدتقمة، أى قامػا بسذاريع زراعضة كتجارية يكدبػف شبقة ذا

ذلظ االتجاه بذكل خاص فى مضجاف  كبجأ مشيا عضذيع، كلع يشتطخكا مشربًا إداريًا أك كضضفة حكػمضة،
يا االقترادى تحضط بسداكلة الشذاط التجارى السدتقل فى دكلة قاـ نطام التجارة، بخغع الرعػبات التى

إلى أرتفاع األرباح    أساسًا عمى االحتكار السمكى، كيجؿ عمى ذلظ حجع اإلقباؿ عمى االقتخاض بذكل أدى
التجارية إلى  الفخصعمى القخكض السالضة، ككحلظ الشسػ التجارى، كالػفػد التى كانت تخسل لجراسة 

 ى قامت بو البشػؾ فى تديضل السعامبلت،البصمسى، كأيزًا الشذاط الح ػجػدامتج إلضيا ال السشاشق التى
ككحلظ الكسضات الزخسة مغ الدمع التى كاف يتع ترجيخىا كاستضخادىا، كبعج فتخة اصبحت ىشاؾ شبقة 
كسصى مغ رجاؿ األعساؿ اإلغخيق فى الجكلة، حضث امتمظ الكثضخكف مشيع خبخة كرؤكس أمػاؿ،  فكاف 

اعضة، كالبعس اآلخخ صاركا خبخاء فى الرشاعة، ر ارية كالد السجاؿ متدعًا أماميع الستغبلؿ مػاىبيع التج
كالشظ انيع كججكا فخصًا مغخية، ككججكا إمكانات كاسعة الستغبلؿ خبخاتيع كأمػاليع، كقج كاف بعس أفخاد 

أصحاب كأعساؿ أخخى ك ، ىحه األعساؿالسجاؿ مفتػحًا لسداكلة  فكاف ،ىحه الصبقة خبخاء فى ألتداـ الزخائب
يقضسػف فى  أكثخىع قضسةك  يعسمػف فى كل أنحاء الجكلة ك  ضة، كقج كاف أفخادىا كثضخى العجدالسيغ الفش

اإلسكشجرية، ككججت كحلظ شبقة أرباب الحخؼ الضجكية، كتألفت مغ  الحيغ كدبػا قػتيع مغ األعساؿ الذاقة 
يقضة، لكغ فئات مشيا عسااًل كصشاعًا كما شابو، ككانت تػجج ىحه الفئة فى السجف حضث تكثخ السشذآت اإلغخ 

مغ سبللة ، ك ، كأف الصبقة الثخية كالػسصى اإلغخيقضة تألفت مغ كل ىؤالءالببلد كانت مشتذخة فى كل
    ( .1) اإلغخيق الحيغ استقخكا فى السشصقة مغ قبل الفتح السقجكنى

األمخ، االستعانة  أدى نسػ الجكلة العسخانى كالدكانى، كاالعتساد عمى خبخاء كعمساء اإلغخيق كمسا احتاج  
   بخبخاتيع لتشفضح األنطسة كالسذخكعات الكبخى اليشجسضة، كلمقضاـ بتجارب عمسضة فى السضجاف الدراعى

(1) Idem, p. 289; pp. 327-31    
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التشػع   كالرشاعى، كفى الشطاـ السالى كالشقجى، كقج أدخل السذخفػف اإلغخيق عمى الحضاة اإلقترادية
لفشضة كاإلدارية، كزادكا ثخكة الببلد مغ الشاحضة السالضة، ففى عيج بصمسضػس الثانى بمغ كالخقى فى الشػاحى ا

الجخل السالى لمجكلة أقراه، كازدادت الشفقات العامة كنفقات اإلدارة، كاتدست الشطع السالضة كاإلقترادية 
عسػاًل بو مغ قبل، كجدء مغ الشطاـ السالى كاإلقترادى الججيج م كاف جانبف بتشػعيا كبتشطضسيا كتججيجىا،

   ( .1) آخخ فى شخيق التكػيغ

السػضفضغ كالكتبة كالسحاسبضغ  الحاجة إلى تضمت الحكػمة تذخؼ عمى اجيدة كمػارد الجكلة، كزاد  
مغ اإلغخيق لمشيػض  إلى عمساء الخياضضات كالسيشجسضغاحتاجػا الزخائب كمغ إلضيع، كسا  جامعىك 
كالشطاـ الشقجى القائع عمى استخجاـ العسمة السدكػكة، إلى استربلح  مغ تصػيخ االقتراد، سذخكعاتالب

األراضى كالقضاـ بالتجارب الدراعضة عمى اسذ عمسضة، كمغ أعساؿ بصمسضػس األكؿ الججيخة بالحكخ ىشا، 
ؽ.ـ.  306إدخالو الشطاـ الشقجى، كسظ اكؿ عسمة لمسسمكة البصمسضة مغ الحىب كالفزة كالبخكند سشة 

صػرة لحاكع عمى  قػد الحىبضة كالفزضة صػرة لخأس بصمسضػس، ككانت الشقػد قبل ذلظ ال تحسلكحسمت الش
شيا؛ قضج الحضاة، كصارت العسمة تدظ فى اإلسكشجرية كسا تدظ فى كػريشى، كاستخجـ البصالسة ثبلثة أنػاع م

الجلضل الػاضح عمى ذىبضة كفزضة كبخكندية، ككاف السمػؾ البصالسة يحمػف نقػدىع بالكثضخ مغ الشقػش، ك 
مجى اتداع التجارة ذلظ السخدكف كالتبادؿ الشقجى الكبضخ لمعسبلت األجشبضة،  فإدخاؿ العسمة الشقجية بذكل 
كبضخ فى السعامبلت التجارية كاف لو أثخه فى تضدضخىا، كسا أدى إلى إقامة نطاـ متصػر لمتعامل عغ شخيق 

عبخ   تجار كتجار آخخيغ، ككجج مايذبو الخقابة عمى الشقجالبشػؾ كػسضط بضغ التجار كالحكػمة، أك بضغ ال
   ( .2)الشطاـ السرخفى البصمسى 

اخح البصالسة بسبجأ ممكضة الجكلة مسثمة فى السمظ مثمسا فعل الفخاعشة، كاعتبخكا أف ممكضتيا آلت إلضيع   
 Rostovtzeff كليحا فإف بعس مغ الباحثضغ فى التاريخ االقترادى كمشيع ركستػفتدؼ بحق الفتح،

  يعتبخ بصمسضػس األكؿ ىػ مغ كضع األساس لشطاـ اإلقصاع الحى اعتسج عمى استغبلليع لمببلد كالعباد 

   . 577، ص2، ج1السػسػعة السرخية، مخجع سابق، مج( 1)

   (2) Preaux, Ibid, pp. 426 .  
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كيجيخىا مػضفػه  خ مغ األرض،تحت إشخافيع الجقضق، فكانت إقصاعات السمظ البصمسى تحتل السداحة األكب 
كيقـػ بدراعتيا أعجاد كبضخة مغ السدراعضغ، كمداحات أخخى تؤجخ آلخخيغ مقابل إيجار عضشى  ،نضابة عشو

   ( .1) يؤخح مغ محرػؿ األرض

كانت الجكلة تقـػ بامتبلؾ األراضى كتاجضخىا كتجبى عػائجىا، كمغ إيجارات األرض حرل البصالسة عمى    
شًا كنقجاً، كتزاعف ىحا الجخل بعج فخض الزخائب العجيجة، كبفزل االحتكارات، فإلى جانب دخل ىائل؛ عض

نطاـ اإلقصاع أقامػا نطامًا لمزخائب كآخخ لبلحتكار، ككاف ليحا قضسة مددكجة،  فسغ جية تػفخت لمجكلة 
اإلقصاع ىحا  كسضة كبضخة مغ العسمة الشقجية، كمغ ناحضة أخخى زيادة مداحة األرض السدترمحة، فشطاـ

كاف إحجى كسائل البصالسة فى إصبلح األراضى البػر، كزراعة أنػاع السحاصضل، كتػزيع قشػات الخى 
كالجدػر، فكاف عمضيع القضاـ بجدء كبضخ مغ ىحه العسمضة، كتذجضعًا مغ الجكلة لمسمكضة الخاصة لؤلرض، 

كالكخـك مغ الزخائب فى الخسذ سشػات كألجل زيادة األستثسار فى الدراعة، فكانت تعفى مدراعى الفاكية 
األكلى، ثع تجبى مشيع ضخائب مخفزة فى الدشػات التالضة، كزيادة األراضى السسمػكة لؤلفخاد، كاف تصػرًا 
شبضعضًا لتمظ الطخكؼ، كأراضى السجف كحلظ اعتبخت ممكضات خاصة لسػاششى السجف، ككاف لمسجف البصمسضة 

صة بيا، كتستعت اإلسكشجرية بذكل خاص بإعفاءات مختمفة فضسا التى أنذأىا بصمسضػس األكؿ أرض خا
   ( . 2يتعمق بالزخائب )

فخض البصالسة الزخائب عمى كل شئ تقخيبًا، ككاف ىشاؾ إعفاء مغ الزخيبة لبعس الفئات كالسيغ،   
ما كاف يتع كلعمو كاف يقابل ىحا اإلعفاء إلداميا بأداء بعس الخجمات لمجكلة، كىى غضخ أعساؿ الدخخة؛ عشج

تدخضخ الشاس فى الحراد كأعساؿ الجدػر، كىى مغ تقالضج مرخ القجيسة،  ككاف لمعبضج دكر ميع فى 
الحضاة األقترادية، كمع ىؤالء اعتسج البصالسة أيزًا عمى الخعايا كالعساؿ األحخار، كلكغ حاكلػا  تقضضج 

    فكانت مخكدية مع مخاعاة التقالضج السحمضة، ذلظاالستعباد ألعتبارات سضاسضة،  كأما اإلدارة السالضة البصمسضة 
  أف مستمكاتيع الخارجضة كانت تابعة لمسمظ ككزيخ السالضة فى اإلسكشجرية، لكغ الدمصات السحمضة تستعت

 (1) Rostovtzeff, Ibid, p. 270-1, 351-3 .  

    . 72 -65ص ص  ،8، 2، مج3( ديػرانت، مخجع سابق، ج2)
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    ( .1) ؿ السالى يتفاكت بحدب األماكغ كالسػاردبقجر مغ االستقبل   

، كبأتباع األسالضب العمسضة، تخكضد اإلدارة اإلقترادية، بسػاردالقرارى القػؿ اف الحكػمة سضصخت عمى كل   
 إقامة السشذآت العامة أمكغفكاستخجاـ إمكانات اليشجسة اإلغخيقضة لمقضاـ بأعساؿ الخى كاإلصبلح الدراعى، 

كتسيضج الدبل لبلعساؿ اليشجسضة الكبخى التى كالتحكع فى فضزاف الشيخ،   خؽ كشق القشػاتكإنذاء الص
    ( .2) تست فى عيجىع

الفزػؿ  حافدبما إذلظ العمساء؛ كدفع  ،لكل شئ التحدضغالبصالسة عمى  اإلقترادية عسل تيعسضاس فى   
دعاىع ما  كذلظالدراعضة كالخعػية،  ألكلضةااألساسضة ر األمػ ب ييتسػا ، عمى أفقادتيع بصمب مغأك  العمسى،

 زرعت السحاصضل ك  إدخاؿ أنػاع كأدكات ججيجة مشيا،ب الدراعة بتكار مختمف األسالضب كالسعجات، كتشػعتال
كأف الصب البضصخى نطخًا لحلظ االىتساـ تقجـ كثضخًا فى دكلة البصالسة، كأف  ،عشػا بالخعى، ك عمى نصاؽ كاسع

شػاؿ العرخ البصمسى، كليحا  تػقففى عمسى الشبات كالحضػاف لع ت بحػثالتػحى بأف االعتبارات كالجالئل 
أخخى،  ، كذلظ باستحجاث محرػالتبذكل كاسع شيجت الدراعة البصمسضة نتضجة لحلظ أصشافًا مغ التججيج

 قاـ إلى جانبك  إتساميا بالسقايزة أك عمى الػرؽ، إلمكافككاف إيجاع الحبػب كسحبيا كتحػيميا فى ا
السقايزة السعجلة نطاـ مالى نقجى معقج، ككانت الحبػب السحفػضة فى السخازف السمكضة بسثابة رصضج 

فى كسعيا أف تشػب عشيا فى أعساليا   لشفديا إنذاء السرارؼ، كالتى  الحكػمة احتكختك ، احتضاشى
عسمة كارصجة،  مغ شخكات خاصة، كنطاـ اإلقخاض تسا تشطضسو، كالحدابات تجفع بتحاكيل مسا ألصحابيا

  ( .3)كتقخض الساؿ، كتدجد حدابات الخدائغ السمكضة  تقجـ التديضبلت فكانت

ف نيزة الرشاعة كالتجارة بالذكل كالحجع الحى بمغتو، قج قامت عمى نيزة زراعضة، فالجكلة البصمسضة إ  
 كمػاد الديشة  أكبخ مشتج كمرجر لمغبلؿ كخاصًة القسح فى شخقى الستػسط، كسا صجرت الكتاف كالعصػر

 .    137 -128( العبادى، العرخ اليمضشدتى، ص ص 1)

 Columbia- Zenon ;101-100، ص ص مخجع سابق نرحى،  ;448-447، ص ص 2، ج1مجمخجع سابق، ( السػسػعة السرخية، 2)
III, p.75 .     Papyri, 13;  

   I, pp. 366-7.   Rostovtzeff, Ibid, (3)  
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كأضحت اإلسكشجرية مخكدًا لتجارة ، بو كانفخدت بترجيخه إلى أرجاء العالع اشتيخت كالدجاج كالػرؽ الحى 
عابخة نذضصة، كاستفاد البصالسة مغ ىحه الدمع ذات القسضة العالسضة، فرشاعة الػرؽ مغ نبات البخدى، 

ليا  فقج ضل ،التى انفخدت بيا مسمكة البصالسة، كضمت مرخ مخكدىا كاف مغ الرشاعات الحرخية األكلضة
 سبق اختخاع الػرؽ كإتقاف صشاعتو، كفى العرخ اليضممضشضدتي فخض البخدى نفدو كسادة لمكتابة

و السعابج، ككاف مخررًا لمكتب تنتجا أف أفزل أصشاؼ الػرؽ  Pliniusكيحكخ بمضشضػس  ،تدجضلالك 
   ( .1) بالػرؽ السمكى كلحلظ سسىالسقجسة، كتعصى السمظ قدسًا مشو، 

يبضغ االتجاه األقترادى  غخبًا كشخقًا، بلقات الخارجضة التى امتجت إلى مشاشق بعضجةأتداع حجع الع   

كسا اسيست الجبمػماسضة فى خجمة أىجاؼ البصالسة القػى كالبشاء عمى أسذ إقترادية عشج البصالسة، 

مع دكؿ   الدضاسضة كاإلقترادية، كخاصًة فى عيج بصمسضػس الثانى الحى حخص عمى إنساء العبلقات

، جدر الستػسط التى كانت ليا أىسضة خاصة كسحصات عمى الصخؽ التجارية البحخية مع الغخبك  الجػار،

كضمت ىحه العبلقات عمى قجـ السداكاة شالسا  ككحلظ ركما عشجما بجأت تبخز كقػة ناشئة فى الستػسط،

    ( .2) بقضت دكلة البصالسة محتفطة بكضانيا الدضاسى كقجراتيا العدكخية كاإلقترادية 

مغ ىحه  اكإف جدء كبضخ مسا عاد عمضي تحققت فى الجكلة البصمسضةنتجت ك  التى جػانبالىحه بعس    
كفى إمجاد الحضاة ، سػاردالالثخكات قج استغمت فى اإلعسار كالكذػؼ كالتجارة الخارجضة، كفى تشسضة 

عمى  كالعقػؿ الفحة تتعاكناف  الثخكةفكانت ، مغ الساؿ، كفى خجمة مخافقيا تحتاجواالجتساعضة كالثقافضة بسا 
  . خمق عيج زاىخ آخخ 

      (1) Polybius, Hist. Loeb. Classical Library, II, 63, 1- V, 89; Preaux, c., L ' Economie 
Royal des Lagides, Chron. d' Eg., XI, 1939, pp. 61 ff; Rostovtzeff, Ibid, pp. 300 ff -381 
ff; Bouche, Ibid, I, P. 394 .    

(2) Wright, F. A., History of Greek Nation, 1932, pp. 119-120; Abdealiem, M. K.,   Alexandrian 
Trade in Aromata in the Graeco-Roman Times, 1954, p. 24 ff .  
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 :  اعضةجتسألاالجػانب ًا: ثالث

الشقػش كالػثائق التى تعػد إلى عيج الجكلة البصمسضة بسختمف كل شؤكنيع، ف كاف البصالسة إغخيقًا فى   
كعاشػا  يكتب كيتكمع اإلغخيقضة، ،إغخيقضاً  كاف تجؿ بإنيا دكلة إغخيقضة، كأف السجتسع البصمسى الشػاحى

قضتيع ىػ تيضئة البضئة السبلئسة لسعضذة محافطضغ عمى عاداتيع كتقالضجىع اإلغخيقضة، كأكؿ مطاىخ إغخي
دكلة إغخيقضة، ككحلظ ضمت  اإلغخيق، كلحلظ فقج ضل مطيخ دكلتيع إغخيقضًا، كبخزت فى ذلظ العالع بكػنيا

تػجج الثقافات السحمضة كالذخقضة التى تكذفيا الػثائق الجيسػشضقضة، كليحا فالتكػيغ االجتساعى لجكلة 
القجيسة ثانضًا،  كشتى األصػؿكأغمبضة مرخية  ،أكالً  الفخس مغ اإلغخيقصًا خمض البصالسة يػحى بإف سكانيا

، كالػسضمة التى تع بيا التفاىع بضغ عخاؽثع جالضات متفاكتة العجد كمتعجدة األ، أى أقمضة مستازة مغ اإلغخيق
بصمسى، فيى لغة ُجل ىحه العشاصخ ىى المغة اإلغخيقضة التى كانت المغة الخسسضة لمببلد مشح بجاية العيج ال

الببلط كالصبقة الحاكسة، كجسضع السخاسبلت كالػثائق الحكػمضة تتع بالمغة اإلغخيقضة، اما السخاسضع السمكضة 
فقج  كالقػانضغ السػجية إلى جسضع الدكاف فكانت تشذخ بالمغات الثبلثة اإلغخيقضة، كاليضخكغمضفضة السرخية،

كفة فى ذلظ الػقت، كليحا كججت عشاصخ مختمفة فى ضست التخكضبة الدكانضة مغ كل األجشاس السعخ 
أف تختبط كترضخ بتشػعيا  لتخكضبةالسجتسع، ككاف البج مغ تػفخ اىجاؼ إندانضة كمضة، إذا أُريج ليحه ا

فيى لع تعج خمضصًا  األفكار كالجيانات السختمفة، الجيسػغخافى بسثابة بػتقة حزارية تتقابل كتشريخ فضيا
   ( .1) يخبط بضغ الذخؽ كالغخببل صارت جدخًا   فقط،

 ستفادت اكقج  شجع البصالسة ىجخة اإلغخيق لجكلتيع شالسا كججكا أنيا ستخجـ أىجافيع بذكل أك آخخ،   
البصالسة فى  فمقج تشافذ الجكلة البصمسضة مغ اليجخة اإلغخيقضة الشظ، فجبت فى مجنيا الحخكة كالشذاط،

كل العالع جحبيع مغ إلدارة جسضع مخافقيا، فكاف البج مغ العسل  استقصابيع كإغخائيع بالسجئ إلى دكلتيع،
اإلغخيقى بكل الػسائل، كلع يقترخ األمخ عمى جمب الجشػد كالصبقة العاممة مسغ جاءكا سعضًا كراء الساؿ 
 كالخخاء، بل كجيػا الجعػات إلى   الذخرضات الدضاسضة كالعمسضة السخمػقة، فحزخ إلى مسمكتيع كثضخكف 

  ب العقػؿ كالخبخة كالسعخفة، مغ أمثاؿ الدضاسى كالفضمدػؼ األثضشى ديستخيػس الفالضخى مغ أصحا

    .109-108رخ اليمضشدتى، ص عالعبادى، ال ;125، ص 2، جمخجع سابق ( نرحى، 1) 
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 Demeterius of Phalerum كتضسػثضػس  فضبلدلفػس، أبخز مدتذارى بصمسضػس األكؿ ككريثو؛
كالضساخػس بضخ الحى يشتسى إلى عائمة عخيقة فى أثضشا، كالذاعخ الك Thimotuos of Athensاألثضشى 

  Eratosthenes (1 )الجغخافى إراتػاسثضشضذ الكػريشى العالع ك  ،Callimachos of Cyreneالكػريشى 

الشخبة اف يجسعػا حػليع أىع السدتذاريغ مغ العمساء كالسفكخيغ ك  بيحه الدضاسةاستصاع البصالسة   
ألقاب  بسزى الػقت نطامًا يتألف مغ عجة شبقات يسضدىا عغ بعزيا كالحيغ كػنػا ،اإلغخيقضة السثقفة

بقضة العشاصخ ل فخخية، ككانػا كميع تقخيبًا مغ اإلغخيق، كإذا كاف فى الفتخة الثانضة مغ عرخىع قج ُسسحػا
ارة السحمضة، فإف عجدىع ضل محجكدًا بتػلى مشاصب رئضدضة فى اإلد األخخى مغ أىل الببلد أك الػافجيغ

ضمػا يعتبخكنيع مغ الخعايا، كضل اإلغخيق يعتدكف بإغخيقضتيع  ، فقجاإلغخيق الحيغ شغمػىا بالقضاس إلى
 ( . 2)الحى اختريع بو البصالسة فى الجكلة  كثقافتيع كالسدتػى 

يق دكف غضخىع مغ الدكاف كاف اليقبل فى خجمة الحكػمة إال الحيغ اصصبغػا بربغة إغخيقضة، فاإلغخ   
كىضئػا ليع سبل العضر فى البضئة التى تعػدكا عمضيا ، تستعػا بحقػؽ السػاششة، كاغجقػا عمضيع االمتضازات

فعاشػا فى أكساط ، فى مػششيع األصمى، اى بشاء كتأسضذ مجف إغخيقضة يسارسػف فضيا حضاتيع بسعدؿ
فكاف   كأصبحت ىشاؾ مجف مخررة إلقامتيع،، خاصة بيع، كضمػا يسارسػف عاداتيع التى أعتادكىا

كاإلغخيق ىع األغمبضة فى تكػيغ كبشاء مخافق الجكلة البصمسضة؛ السجنضة كالعدكخية، كأف الجانب  السقجكنضػف 
األكبخ مغ ىؤالء ضمػا فى خجمة السمظ بصخيقة اك أخخى، كضل بعس ىحه الفئات يحضػف حضاتيع التى 

نػا شػائف كمدتػيات أخخى مستازة يحتسل تحجيجىا كفقًا لسدتػاىا العمسى أك بل كػ تشطسيا التقالضج العتضجة، 
السالى كمخكدىا االجتساعى، فكانت تػجج أربعة شبقات كىى شبقة السجنضضغ كالعدكخيضغ، كشبقة أرباب 

كعمساء كأشباء كغضخىع، كشبقة رجاؿ األعساؿ، كشبقة أرباب الحخؼ مغ صشاع كعساؿ  السيغ مغ فشانضغ
ضغ،  فالسجتسع البصمسى ككل كاف مجتسعًا شبقضًا، كجدء كبضخ مغ ىؤالء اإلغخيق سػاء السجنضضغ أك زراعض

العدكخيضغ يشتسػف إلى حاشضة السمظ، ككاف ألفخاد الحاشضة حاشضاتيع، كعمى ذلظ فإف مخكد ىؤالء 
 معقل سمصتيع بخغعاالجتساعى كاالقترادى كاف مختمفًا عغ غضخىع، كأكثخ مشو امتضازًا، ففى اإلسكشجرية 

   تعجد األجشاس التى سكشتيا، إال أف كاحجة ىى التى ترجرت قائسة اليـخ الصبقى كىع اإلغخيق؛ الحيغ

      Diod., Hist., XIX. 85. 4; XX. 47        ;48-46( العبادى، العرخ اليمضشضدتى، ص ص 1)  

 Idem . (2 )    
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       ( .1) نيا مدتقمة عغ السمظ البصمسىأات تبجك كمؤسد ككانت ليع يا، اعتبخكا أنفديع أصحاب  

فكانػا يعضذػف أما فى السجف أك فى الجالضات اإلغخيقضة  كخس البصالسة لئلغخيق سبل الحضاة اإلغخيقضة،  
عاداتيع كتقالضجىع، السبلئسة ل ككفخكا ليع مغ القػانضغ خارج السجف، كشسمػا بخعايتيع معاىجىع كمجارسيع،

فيػ لع ، محاكع تشطخ فى قزاياىع كفقًا لمقػانضغ اإلغخيقضة،  ككاف السمظ يعتبخ كبضخ القزاة كأنذأكا ليع
قزايا رعاياه، كفى  بتصبضق العجالة، فضفرل أحضانًا فى بعس الدمصات فحدب، بل يعشى أيزا يكغ مرجر

اكثخ مغ نػع مغ الغالب يشػب عشو قزاة مخترػف، كالقزاء عشج البصالسة كاف قزاءًا مددكجًا، يػجج بو 
القػانضغ، فمئلغخيق قػانضشيع  كلؤلجانب قانػنيع، كالقانػف السرخى القجيع لمسرخيضغ، كقانػف ثالث خاص 
بالسجف اإلغخيقضة، كلكل نػع مغ القػانضغ محاكع خاصة كقزاة يقػمػف بتصبضقو، كعمى راس ىحا الجياز 

   Archidicastes (2. )مػضف كبضخ بجرجة  كزيخ يدسى أرخضجيكاسضتضذ 

 تذضخ القخائغ فى جسمتيا إلى أف ٌجل أنحاء الببلد تستعت باألمغ كالدبلـ، كسا ارتقت بفزل الجيػد   
اإلدارة الحكػمضة، كُيمسذ الُخقى فى مدتػى الحضاة االجتساعضة، كاستسخ الشذاط برػرة كاضحة فى عػاصع 

صالسة الحيغ أكتػا نرضبًا مغ السقجرة العسمضة، االقالضع، كتعتبخ ىحه الفتخة األفزل فى مختمف الشػاحى، فالب
اتخحكا مغ اإلجخاءات مايكفل التقجـ لجكلتيع، كالػثائق تكذف نذاشًا ممحػضًا، فمقج كانت أجيدة اإلدارة 
البصمسضة تقـػ بإحراءات دقضقة لجسضع الدكاف فى السجف كالسقاشعات؛ مغ تدجضل لمسػالضج كالػفضات، 

 ( .  3جتساعضة كاإلقترادية )الرتباط ذلظ بالشػاحى اال

كاف التشطضع االجتساعى لو دكره فى التػازف الصبقى، كحلظ الجيغ ضل يذكل فى العيج البصمسى محػرًا     
  ساسضًا فى العبلقات،  بإضفاء الرفة الخكحضة لسدانجة األسخة البصمسضة، كىحا يجؿ عمى اف سضاسةأ
 ع ساعجىع عمى تحقضق اىجافيع ككثضخ مغ الرػر تبضغلبصالسة فى كدب العشاصخ السقضسة فى دكلتيا

جػانب مغ االحتفاالت الخسسضة أك الجيشضة ُتطيخ السمػؾ كالسمكات كاألمخاء البصالسة يختجكف األزياء 
  الفخعػنضة، فيع كججكا فى مرخ بضئة كمػارد لمشسػ الخكحى كالسادى، فأستفادكا مغ مضخاثيا الحزارى حضث

.    (1) Rostovtzeff, Ibid, pp. 324-327; Idem, pp. 887-896 ;Tarn, Ibid, p. 175 

          445-439ص صمخجع سابق، ، ػسػعة السرخيةالس (2)    

       (3) Preaux, Les Grecs en Egypte, pp.68-70; Bevan , Ibid, pp. 79 ff; ; Josephus, Hist., II, 16. 4 .    
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ىع أكؿ مغ أقاـ حكػمة مشطسة نذخت لػاء األمغ  كثخكة بذخية كمادية، فالفخاعشة ةكانت فضيا أنطسة قجيس 
كالدبلـ فى الببلد، كحاكلت أصبلح أحػاؿ السجتسع كشئػف الحضاة، كأنيع أكؿ مغ أنذأ نطاـ البخيج 

ػضفضغ كرجاؿ كالتعجاد، كالتعمضع االبتجائى كالثانػى، بل إنيع ىع اكؿ مغ اكجج نطاـ التعمضع الفشى إلعجاد الس
اإلدارة، كىع الحيغ ارتقػا بالكتابة كنيزػا باآلداب كالعمـػ كالصب، كالسرخيػف عمى ماىػ مجكف اكؿ مغ 

 . ( 1) كضع دستػرًا كاضحًا لمزسضخ الفخدى كالزسضخ العاـ، كىع مغ أكائل مغ نادكا بالعجالة االجتساعضة 

حضاتيع،  تقالضجىع اك أسمػب يتجخل البصالسة فى ضل السرخيػف يذكمػف الغالبضة مغ رعايا الجكلة، كلع  
كالحيغ ضل غالبضتيع يشتسػف إلى شبقة اجتساعضة أدنى، لقج كانػا برػرة عامة فبلحضغ كعسااًل، كانػا أداة 
 التشفضح بضشسا اإلغخيق أداة التػجضو، كعمى الخغع مغ تعمع فئة مغ السرخيضغ المغة اإلغخيقضة، لكغ ضل العجد

ضغ بمغتيع الػششضة كمحخريغ عقػدىع القانػنضة بالمغة الجيسػشضقضة، كىى آخخ صػر الكتابة األكبخ متسدك
السرخية التى كانت لغة الغالبضة مغ السرخيضغ الحيغ تفذت بضشيع األمضة، كلكغ ىحا الػضع بجأ يتغضخ فى 

    ( .   2) اكاخخ القخف الثالث ؽ.ـ. نتضجة ألكضاع تأثخت بيا الدضاسة الجاخمضة كالخارجضة 

بعس الجالضات األخخى كالفخس كالضيػد، كبعس الػافجيغ مغ غضخ اإلغخيق، خاصًة الحيغ استقخكا فى   
السجف، ضمػا يعضذػف فى جساعات ليا نطسيا كقػانضشيا، كلكغ مع ىحا األختبلؼ الثقافى لع تعج لبعزيا 

ضة، كمغ اكبخ الجالضات التى اقامت ىػيتيا الخالرة، كبجأت فى التأغخؽ، كأصبحػا مغ ضسغ الفئة اإلغخيق
فى دكلة البصالسة الجالضة الضيػدية، فقج جحبتيع  اإلسكشجرية عمى نحػ خاص، كيعج العيج البصمسى العيج 

مغ فمدصضغ، كانتذخكا  األىع لمضيػد بسرخ، سػاء مغ حضث السكانة كالحجع، كخاصًة بعج أف تدايج ندكحيع
ج عسل الكثضخ مشيع كسختدقة فى جضػش البصالسة، كحلظ فأف بصمسضػس فى كافة أنحاء الجكلة البصمسضة، كق

األكؿ الحى أتع بشاء اإلسكشجرية، جاء ببعس الضيػد لضدكشػىا، حضث أقاـ عجد كبضخ مشيع فى الحى  
الضيػدى، كقج زاد عجدىع كتغمغمػا بعج ذلظ فى كافة أنحاء الجكلة، كنعسػا  باالستقخار فى ىحه الفتخة، 

 كتسدكيع بجيانتيع، مشحيع السمػؾ حق إقامة ركابط خاصة بيع يشطسػف عغ شخيقيا شئػنيعكلكثختيع 
 ( .3كيسارسػف شقػسيع، كأصبحػا عشرخًا لو دكره فى الحضاة اإلقترادية كاالجتساعضة كالدضاسضة )

 حاكؿ بعس مغ ممػؾ البصالسة دمج بقضة العشاصخ غضخ اإلغخيقضة، عشجما شعخكا  إما بتحمخىا أك  

 . 444 -442ص ص مخجع سابق، السػسػعة السرخية،   ;131-129، ص ص6، 2، مج1، جمخجع سابق ديػرانت،(  1) 

 .   587; ، 6، 2، مج1نفدو، ج ;  75، ص 8، 3، ج2ديػرانت، مخجع سابق، مج ;149-147، ص ص2( نرحى، مخجع سابق، ج2)

  (3) Maffay, J., Empire of the Ptolemies, London, 1895, pp. 357- 358; Bevan, Ibid, pp. 111-113 . 
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كىحا يجؿ ، بقضةالتسدكيا بثقافتيا كيؤالء الضيػد الحيغ كثخت الخسائل الٌسشتقجة الستقبلليع الثقافي عغ    
باستثشاء مغ اقاـ  متذبثة بتقالضجىا، الفئات التى ضمت عمى أف اليضممضشضة بخغع انتذارىا لع تتغمغل بضغ

( . 1)بالسجف البصمسضة، ككحلظ ىؤالء اإلغخيق لع تعتخؼ قػانضشيع باالختبلط   

بجاية القخف األكؿ ؽ.ـ. كاف ىشاؾ رخاًء بذكل عاـ خاصًة لمصبقات العمضا، كالعشاية بتخصضط  حتى    
اإلغخيقى، كُبشضت السعاىج كالسدارح  ففى العرخ البصمسى كججت السجف الكبضخة ذات الصخاز السجف، 

ككانت القرػر السمكضة شكبًل آخخ مغ أشكاؿ التخؼ، عجا عغ  كالداحات، كبقضت أسالضب الحضاة اإلغخيقضة،
ما انفقػه عمى الكذػفات كالسذخكعات العمسضة، كأما الببلط السمكى البصمسى فأصبح مكتع  بالسػضفضغ ك 

لسعخكفة فى العالع اإلغخيقى، كلكغ الذئ السمفت فى ىحا العيج ما البلجئضغ الدضاسضضغ مغ الذخرضات ا
الثانضة  Arsinoe IIشخأ عمى أكضاع السخأة مغ تغضضخ، كقامت السمكات البصمسضات بجكر بارز مغ ارسضشػى 

فى الذئػف الدضاسضة كالقضادية، كيجؿ ذلظ عمى مجى تأثخ السمػؾ  Cleopatra VIIإلى كمضػباتخا الدابعة  
السة بالتقالضج الذخقّضة، فمع تكغ السخأة اإلغخيقضة قبل العيج البصمسى تتقمج األمتضازات الدضاسضة اليامة، البص

كال شظ فقج تأثخ مخكد السخاة البصمسضة فى السجتسع باألفكار الفمدفضة التى نادت بالسداكاة، ككحلظ بالجكر 
 ( .   2) مضشضدتضةالبارز الحى لعبتو األمضخات السقجكنضات فى السسالظ اليضم

اإلغخيقضة،  عشى السمػؾ البصالسة باستكساؿ بشاء اإلسكشجرية كمشحيا مطاىخ الحضاة الججيخة بالسجف الكبخى   
فالبصالسة ىع الحيغ مشحػا السجيشة شخرضتيا كسساتيا التى عخفت بيا، فأصبحت اإلسكشجرية مخكدًا تجاريًا 

عيا كتجارتيا كثقافاتيا، كبسا أف مطاىخ التخؼ تختبط بالحالة كاجتساعضًا كبضخًا جحبت الجسضع إلضيا، لتشػ 
اإلقترادية كالثقافضة إلى مجيشة، فقج عسل البصالسة عمى بشاء بعس السجف بذكل كنطاـ معضغ يتشاسب مع   

رؤيتيع، كلسا صارت ىحه السجف فى حالة ركاج تجارى كثقافى، فقج انعكذ ذلظ عمى الحضاة اإلجتساعضة 
كإلى نياية عيجىع بقضت مجنيع تحطى بسدتػى مغ الخخاء، كال ُيمسذ أى تجنى فى مدتػى كالثقافضة، 

 . (3) العسارة، أك فى الحضاة االجتساعضة حتى اكاخخ القخف الثانى ـ 

.    106، ص 1938،  4اإلسكشجري، كسفجج، تاريخ مرخ، القاىخة، مصبعة السعارؼ، ط  (1)   
، 2ديػرانت، مخجع سابق ج  ;44-41، ص ص 4نرحى، مخجع سابق، ج ;444 -443، ص ص السػسػعة السرخية، مخجع سابق( 2) 
 .    25،ص 8، 3ج

   . 110-106، ص ص 3ج ;56، ص1ج، مخجع سابق، نرحى ;134، ص 6، 2، مج1، جنفدو( 3) 
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    :رابعًا: العػامل الثقافضة 

فى مجتسعات شكمت االتجاىات  الثقافة كانت مغ سسات كمقػمات العرخ الستأغخؽ، كاسيست بشرضبيا   
العمسضة كالفمدفضة مبلمحيا األساسضة،  فطمت عشرخًا رئضدضًا اعتسج عمضو البصالسة فى تجعضع مخكدىع 
كتػشضج كضانيع، فقج ساىع تصػر السسمكة البصمسضة كقػة سضاسضة كاقترادية لمعالع اليضممضشى، فى انتقاؿ بؤر 

قى إلى الداحل اإلفخيقى، فالجكلة التى أسديا بصمسضػس بغ الحضاة الثقافضة مغ مجف الداحل اإلغخي
الجػس، كتػلى شؤكنيا مغ بعجه البصالسة، صارت البػتقة التى جسعت فضيا الحزارات الستبايشة؛ 
اليضممضشضة كالذخقضة، كتحّػؿ ىحه الحزارات بعج اختبلشيا إلى ماعُخؼ باليضممضشضدتضة، ذلظ أف مسمكتيع بعج 

ضخة مغ اإلمبخاشػرية السقجكنضة، غجت مػششًا لسختمف األعخاؽ كالثقافات؛ ثقافات الذخؽ أف كرثت اجداء كب
  .( 1)مع الثقافة اإلغخيقضة الحخة 

 بعجىاعسمػا ك الخيادة الدضاسضة كاإلقترادية فى العالع اليضممضشضدتي،  السشافدة عمى البصالسة استصاع  
اإلسكشجرية أىع بؤر الثقافة اإلغخيقضة، كالػاقع اف حكاـ  عمػا مغكج بقػة عمى انتداع القضادة الثقافضة، 

كاألثخ األىع فى نيزة الجكلة، إقتراديًا كمعساريًا كثقافضًا بضغ السسالظ   البصالسة األكائل كاف ليع الجكر
فى عجة  ،اليضممضشضدتضة الستشافدة، كىحا التشافذ لضذ فى الحخكب فقط، بل عبخ الشذاط الثقافى كالحزارى 

كأشكاؿ رئضدضة، مغ التجارة كالعسارة إلى العمع كالتعمضع كاألدب كالفشػف، كفى العجد اليائل مغ  صػر
كالفبلسفة كالذعخاء الحيغ جعمػا مغ القخنضغ الثالث كالثانى فتخة تذع بالشذاط ألدباء كا الشػابغ؛ العمساء

جضب اف العمـػ كاآلداب كالفشػف الدضاسى كالثقافى؛ العمسى كاألدبى، كالفمدفى كالجيشى كالفشى، كلضذ ع
  إلى ماكصمت إلضو، كبمغت السدتػى الحى بمغتو، إال بػاسصة بضئة غشضة ُمذجعة   اإلغخيقضة لع ترل

 كممػؾ مثقفضغ، كعمساء كادباء متفخغضغ بػجو خاص، ميجكا الدبل إلى الخكائع العمسضة كاألدبضة، كتجمت
لعمسى كالتعمضسى، كالعسل عمى جحب العقػؿ، كعمى نذخ فى البشاء الثقافى؛ ا تمظ الخعاية بػجو خاص

الفشػف، كفى ذلظ الجعع الدخى لمعمساء كاألدباء كالفبلسفة اإلغخيق الحيغ جاءكا إلى دكلتيع، كإلنيع عسمػا 
    فتػفخ الجػ السبلئع لبلزدىار العمسى كاألدبى كالثقافى، ففى  عمى تضدضخ كبث سبل الحضاة فى ُجل مشاشقيا،

، ص 1969 مشذػرات الجامعة المضبضة، ، بضخكت، دار صادر،2بجكى، عبجالخحسغ، تاريخ الفمدفة فى لضبضا " سػندضػس القػريشائى "، ج( 1)   
23; Preaux, Les Grecs en Egypte, pp. 57- 68 .       
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تفكضخ الشقجى إلى  عرخ ىؤالء البصالسة كبفزل مشاصختيع كتذجضعيع رُفع العمع القجيع كالبحث العمسى كال 
أعمى درجة، ذلظ اف شخاز الحاكع الحى يذجع العمع كاألدب كالفشػف كالخياضة خجمًة لؤلىجاؼ الدضاسضة 
كاف شائعًا فى العرخ اليضممضشضدتي، ككاف السمػؾ يخيجكف أف يكتدبػا ألنفديع مكانة كبخى فى العالع 

 ( . 1) زارة اإلغخيقضةاإلغخيقى، كمغ البجاية نربػا أنفديع رعاة لئلغخيق كلمح

إف تسضد البصالسة بخز فى كل الشػاحى، كالجعاية الدضاسضة عغ شخيق الشذاط الثقافى كالسؤسدات    
العمسضة اتدست بيا حقبتيع، كنتضجة شبضعضة لؤلتجاه العمسى كالثقافى لجكلتيع عغ شخيق تخكضد الشذاط 

لمثقافة العالسضة، كعمػىا الحى كصمتو عمى عيج  فضيا، فاإلسكشجرية لع تكغ فقط عاصسة سضاسضة، بل مخكداً 
البصالسة، الحيغ قامػا بالكثضخ مغ الجيػد فى سبضل نضميا لسكانتيا الثقافضة، إذ لع تعج السجيشة فى عيج 
ممػكيا األكائل عاصسة سضاسضة كإقترادية فقط لمجكلة البصمسضة، بل غجت مخكدًا ثقافضًا ميسًا فى العالع 

ى، فػجػد القرخ البصمسى فى السجيشة أعصى التذجضع كالجعع بسا يكفى، كفى الػاقع صار اإلغخيقى كالذخق
لجى البصالسة مايخشحيع لمخيادة مغ جسضع الشػاحى؛ كالشاحضتضغ العمسضة كاألدبضة خاصًة، إذ شضج البصالسة 

ت شيختيا، فيى فى السجيشة السعاىج كالسكتبات بشفذ درجة كمدتػى إعسارىع لمقرػر كالحجائق التى أشاع
أقامػا بيا كاسيسػا فى بشائيا  فكل السمػؾ ، كػنيا مقخ سمصتيع حطضت بالرجارة، كناليا األىتساـ األكبخ

    كإقامة السشذآت فضيا، كإف كانت عمى عيجى بصمسضػس األكؿ كالثانى  بػجو الخرػص استكسمت أىع
 لسثقف، كالسجيشة التى شاع مشيا العمعمعالسيا السعسارية التى اشتيخت بيا، كاصبحت عاصسة العالع ا

كاألدب، فيحاف السمكاف يعدى ليسا تأسضذ أىع االسؤسدات التى نيزت بالفكخ كالعمع  شػاؿ العرخ 
   ( .2) البصمسى، بل إلى  ما بعج العرخ الخكمانى 

 ئل كمغ جاءمشح غجت اإلسكشجرية اىع بؤر الثقافة اإلغخيقضة، اخح يتجسع فّضيا عمى عيج السمػؾ األكا  

صادؽ، ىانى نبضل، اإلسكشجرية "مجج سالف كأحضاء حاضخ"، القاىخة، كمضة البلىػت األسقفضة،  ;61، ص3، ج2، مجمخجع سابق( ديػرانت، 1)
   Lesky, Albin, History of Greek Literature, German, 1963, pp. 781- 784 ; 23، ص 1911

ؽ.ـ(، القاىخة، عضغ  30-323أبػالعصا، الحدضغ إبخاىضع، مكتبات العرخ اليضممضشضدتى )  ;132 -130( ستضبتفضتر، مخجع سابق، ص ص 2)
يحى، لصفى عبجالػىاب، اإلسكشجرية عاصسة البصالسة، بضخكت، دار  ;15 -14، ص ص 2002، 1لمجراسات كالبحػث االندانضة كاالجتساعضة، ط

  . Jouguet, Ibid, pp. 91-116    ;189-186، ص ص 1977الشيزة العخبضة، 
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بعجىع، العمساء كاألدباء كالفبلسفة كالسيشجسػف لضؤلفػا ىشاؾ السجسػعات كالجراسات االعمسضة، كمغ ذلظ  
 الحضغ تحػلّت مسمكتيع فى عرخ اكبخ ازدىار ثقافى لمسسالظ، إلى مكاف جحب لمثقافة كالتعمضع، كخاصةً 

 أكلئظ السمػؾ العجيج مغ السؤسدات العمسضة خبلؿ الفتخة السبكخة مغ حكع البصالسة، إذ ُبشضت فى عيج
معطع تمظ السشذآت ممكضة كلضدت اىمضة، إذ تػفخ ليا الكثضخ مغ ُسبل  ضمتكالثقافضة كالخياضضة، كليحا 

كىحه السؤسدات تستعت بالحخيات التى تستعت بيا السجف، فالسجيشة  التحفضد كالجعع مغ السمػؾ الستعاقبضغ،
صبحت شػاؿ حكع البصالسة أفزل مكاف ا ،ى تتمقى فضو حجكد الحزارات القجيسةالتى ُبشضت فى السػقع الح

لمعضر كلمتعمضع كالثقافة، ككل ذلظ نتضجة شبضعضة لصسػح السمػؾ فى أف يجعمػا مشيا السخكد األىع كاألكؿ 
    ( . 1) فى العالع اليضممضشضدتى

ل الثقافات كزخخت بالشذاشات، اإلسكشجرية بفزل ىحه الجيػد، كاصبحت نقصة ألتقاء ك ترجرت   
اف   كاجتحبت إلضيا الفبلسفة كالعمساء كشبلب العمع، كذلظ دلضبًل عمى رعاية حكاـ الجكلة كرغبة مشيع فى

  يجعمػا مغ مسمكتيع مػقعًا ميسًا لمثقافة اإلغخيقضة، كال عجب مغ ذلظ فعشجما تحل إدارة تػافخ  فضيا
كألسباب  بج اف يشتج عغ ذلظ رقى فكخى، كىكحا بجعع السمػؾالصسػح كالحكسة إلى حج معقػؿ، فإنو ال

أخخى، كمشيا البضئة الشذصة الغشضة باألفكار، ككجػد شبقة مغ السدتذاريغ كاألغشضاء يشاصخكف العمع 
كاألدب كالفشػف كيذجعػف الكذػؼ، اجتحبت السجيشة إلضيا البارزيغ مغ العمساء كاألدباء البلمعضغ، الحيغ 

لسجف اإلغخيقضة، كخاصًة مغ كػريشى السجاكرة التى اسيست بذكل كبضخ فى مج السجيشة جاءكا مغ كل ا
 ( .  2)بالعمساء كالذعخاء كالباحثضغ كالجراسضغ 

فى العرخ البصمسى كججت السجف الكبضخة حضث تعضر أغمبضة إغخيقضة، كفى مجنيع ذات الصخاز اإلغخيقى    
أسالضب الحضاة اإلغخيقضة، كما كاف لعاصسة البصالسة اف تترجر، ُبشضت السعاىج كالسدارح كالداحات، كبقضت 

 لػ لع تتػفخ فضيا الطخكؼ التى كججت فى معطع السجف اإلغخيقضة، فقج كجج فى السجف باإلضافة 

 Parsons, E. A., The Alexandrian   ;466، ص ص 2، ج1السػسػعة السرخية، مج  ;17-16( أبػالعصا،  مخجع سابق، ص ص 1) 
Library, London, 1952, pp. 133 . 

  ;191-190يحى، لصفى عبجالػىاب، مخجع سابق، ص ص   ;86-85نفدو، ص ص  ;14( إبخاىضع، دمحم حسجى، مخجع سابق، ص2) 
Josephos, Hist., XII, 3,1; Wilcken, E. G., Hermes, XII, 1912, 103 sq  
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فى الحخكة  ساىست فقج لمشيزة البصمسضة،سسات كاضحة  ،إلى شكميا كشابعيا اإلغخيقى الخاص بيا 
، كاستسخار االزدىار االقترادى كالثقافى األخخى ر مغ البؤ  الثقافضة فى العيج البصمسى، ككشتضجة لطيػر عجد

مجف كحلظ، كالتى كانت قائسة مغ قبل سػاء فى مرخ ككػريشى، أك غضخىا مغ  قجـلمسجف اإلغخيقضة األ
البصمسضة،  الثقافضة كخضخ شاىج عمى رقى الحضاة، الثقافى جكرىابلشفديا  تحتفع استصاعت أفاألقالضع التى 

ككفػد العجيج مغ ، ىؤالء إشادة ُكتاب اإلغخيق باعساؿ ممػكيا، كيتزح أيزًا مغ إشارة السرادر إلى سخاء
فى رعاية ، ك أبخز الذخرضات اإلغخيقضة إلضيا، فيع لع يألػا جيجًا فى اجتحاب اإلغخيق إلى مسمكتيع

 لسؤسدات اإلغخيقضة، لضخمعػا عمى دكلتيع شابعًا إغخيقضًا، لقج كاف ممػؾ البصالسة مذجعضغ لمعمـػ كاآلدابا
أجل ربط اإلغخيق حػليع، فمقج كانت ثقافة جسضع مغ أجل غخس كازدىار الحزارة اليضممضشضة، كمغ  كالفشػف 

اـ فى السجف كالقخى اإلغخيقضة األخخى يعضذػف فى السجف البصمسضة  الججيجة، اإلغخيق أساسًا، سػاء كانػا 
 . ( 1) السألػفة فى تقالضج السجف اإلغخيقضة األقجـ مشيا ثقافة إغخيقضة، كتستع مػاششػىا بجسضع الشطع

    الثقافضة، التخبضة عمى معاىج بتقالضجىع، كاستسخكا يتخددكف  فى بضئتيع الججيجة كحلظ تذبثػاىع  اإلغخيق   
تقـػ فى كل  ضمتك ، بالغ باآلداب كالفشػف  ككانت رسائميع تجؿ عمى اىتساـ ،رحكالسدا كمشطسات الذباف

كنذاشات يذتخؾ  كساحات لؤللعاب الخياضضة، كمجارس كمجامع عمسضة، السجف البصمسضة نطع كمؤسدات
ثقافضة أمتازت  ةفى التفخغ لمسعخفة كالبحث، كنذأت فى الببلد شبق اىست الطخكؼإذ س فضيا الجسضع،

كىحا الذئ أحج أسباب ، مشفتحضغ إزاء كل األفكاراآلخخيغ  ضل البصالسة كسا بقضة اإلغخيقك  الفكخى،بالتشػع 
القضع الدائجة فى السجتسع، لع تكغ  حتى حضغ كانت تيجد فى أف أنطسة كآراء كمجارس فمدفضة مختمفة،

   ( .2) نادرة حاالت باستثشاء ٌتسشع

شضدتي مارست دكرىا، فى االحتفاظ بالقضع التقمضجية، كلبعث الثقافة كل السخاكد الثقافضة فى العالع اليضممض  
الكبلسضكضة، كقج قاـ البصالسة بالجكر األبخز، فقج أرادكا بتأثضخ السفاىضع الجامعة، كأعتجادىع بتقالضجىع 

  اإلغخيقضة، أف يجسعػا كيحفطػا التخاث الحى تخكو اججادىع، ككل الذعػب األخخى التى أصبحت فى تمظ 

 .  125، ص 2نرحى، مخجع سابق، ج ;513، ص 2، ج1( السػسػعة السرخية، مخجع سابق، مج1) 

    .  174، ص 4ج ;69، ص 1( نفدو، ج2)
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أما الخصة التى انتيجػىا، فيى إنذاء مؤسدات كدكر خاصة   الفتخة تحت تأثضخ الثقافة اليضممضشضة، 
ككاف  ،تب بكسضات ىائمة، كبحلػا فى سبضل ذلظ بدخاءجسعػا فضيا الك مكتبات كالبحث، كألحقػا بيا لمجراسة

الكثضخ مغ  نجت نذاط العمساءك  فبفزميع ، أىسضتو فى إنقاذ السؤلفات الكبلسضكضة كالذخقضة ليحا الجيج
  ( .1) اصبح  الحفاظ عمى مضخاث الٌكتاب القجامى ميسة الشخب السثقفة كالسمػؾمغ الزضاع، ك  السجكنات

 غ السكتبات كاألفخاد عمى امتبلؾ السخصػشات كاألحتفاظ بيا، يجؿ عمى  السدتػى الشظ أف التشافذ بض  
الثقافى الحى كصل إلضو السجتسع البصمسى، فمع تعج الشدخ مصمب لمشخبة فقط، بل أصبحت تديغ البضػت 

 بضعتندخت ك الشداخضغ ُجميع مغ السثقفضغ كالصبلب، ك  فإف زبائغ كبحدب الػقائع كقرػر األغشضاء،
صػشات فى كل أقالضع الجكلة الػاسعة، كيعشى ذلظ إف اإلسكشجرية غجت أكبخ سػؽ لشذخىا كتجاكليا، السخ

ففى الداحات كاألسػاؽ عخضت مؤلفات عمساء اإلغخيق كفبلسفتيع كشعخائيع، كسا جسعػا مجكنات مغ 
بيا، كتذتخى  ثقافات الغخب كالذخؽ، كفى القخف الثالث أصبحت مجنيع اىع أماكغ إنتاج الكتب كاإلتجار

كل ماتعخضو األسػاؽ، األمخ الحى ساعج عمى ركاج تجارتيا، كبالتالى زيادة ندخيا كبضعيا تمبضة لصمبات 
  ( .2)السكتبات الكبخى 

العيج البصمسى مغ العيػد االتى زخخت باألفكار كالشطع كاإلتجاىات العمسضة، كنتج عغ األتجاه العمسى    
الكذف، كاحتفى الجسضع؛ الذعخاء كالكتاب بالشتائج، فمقج افاد ىؤالء مغ كالبحث ضػاىخ مشيا؛ التجخبة ك 

الكتابات العمسضة كبخزت فى أعساليع، إذ لع تقترخ سسعة اإلسكشجرية  عمى الذعخ كاألدب مع انتقاؿ 
الذعخاء البارزيغ كالفبلسفة إلى مكتبتيا الكبضخة، فقج اشتيخت حاضخة البصالسة بالبحث العمسى، كمغ خبلؿ 

     ( .3ىؤالء ضمت ألنذصة التعمضع كالفكخ كالفشػف قضستيا العمضا )

، 2، ج1السػسػعة السرخية، مج ;145-143العرخ اليمشدتى، ص ص  ;10ص  ،1977القاىخة، العبادى، مكتبة اإلسكشجرية القجيسة، ( 1) 
 Sarton, Gorge, Hellenis Science and Culture in the Last Three Cent. B.C., Greenwood ;620-619ص ص 

Press, 1959, p. 32; Bevan, Ibid, pp. 20—2; Tarn, Ibid, p. 236 .  

 ،  ص ص8، 3، ج2نفدو، مج ;2 -1، ص ص 6، 2، مج1ديػرانت، مخجع سابق، ج ;125-124( ( ستضفضتضر، مخجع سابق، ص ص 2) 
62-  63- 88-89;   Diod, III, 36,3 ;Mahaffy, Empire, p. 208; Fraser, P. M., Ptolemaic Alexandria, I, Oxford 

Uni. Press, 1984, p. 32 .     

   Polybius, IX, 2 ;92 -90(  إبخاىضع، دمحم حسجى، مخجع سابق، ص ص 3) 
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حتى العيج أكثخ  فمع تحخز اآلداب كالفشػف تقجماً  ،بو تسضدت كاف إلنتاج اإلسكشجرية األدبى شابع خاص   
البصمسى، عشجما ترجرت مجارس اإلسكشجرية آنحاؾ، كصارت بؤرة اآلداب كالثقافة فى العالع اليضممضشضدتي 

عمى السخاكد الدكشجرى نطخًا لمجكر الحى قامت بو السجيشة، كزعامتيا  ببل مشافذ، حتى أشمق عمى أدبيا
الثالث كانت    الحى امتازت بو، اختمف عغ العرخ الدابق كالبلحق، ففى القخف  األدبضة، فشػع اإلنتاج

فى الجراسات األدبضة، قرجىا كثضخ مغ كتاب الشثخ كالذعخاء كالجراسضغ، إما  لعمكتبتيا أىع مخاكد العا
الحيغ  ىا،عمى راى نقاد أديب لضشزسػا إلى ىضئة عمسائيا، أك لضتعمسػا فضيا، كيزاؼ إلى ذلظ اف شيخة أى

  ( .1) آخخ عيج أنتجػا مقجارًا مغ الشثخ لع يشتجو

قبضل سقػط الجكلة، كحتى مع تخاجع، استسخ االىتساـ بالعمـػ كاآلداب كالفشػف، ككضع السمػؾ الُكتاب    
ىحه الفتخة مغ ازىى الفتخات فى الشػاحى الثقافضة؛ السدارح كالسعاىج  تعتبخ ا لحلظتحت رعايتيع، ك 
بالعمساء كالذعخاء  ىات ضخسة تزسشت جسضع تخاث الفكخ اإلغخيقى، كضمت الببلد تحتفكالسجارس كمكتب

كبقجر ماكانت الدمصة مذجعة، كاف ىشاؾ كع كبضخ  كالفشانضغ، كتزع الشحاتضغ كالسيشجسضغ فى مكانة كبضخة،
مغ مخاكد  كمغ العمساء كالفبلسفة الحيغ اثخكا فى الػاقع العمسى، كلحلظ تػفخت فى كثضخ ،مغ كل ىؤالء

فطيخ ، العمع أسباب البحث عمى الشسط الحى كضع الفبلسفة قػاعجه، كأثّخت األفكار الفمدفضة عمى الفكخ
كلكغ الفبلسفة    ،تيتع بالشطخيات أتجاه بجأ يبحث عغ العمل الصبضعضة لكل شئ، ككانت الفمدفة قبل

كالحخكة العمسضة فى ىحا العرخ بعبقخية  كالعمساء اليضممضشدتضضغ اىتسػا بالػاقع كالتجخبة، فتأثخت الحضاة
لقج تأثخت الشػاحى التعمضسضة كالثقافضة فى ىحا العرخ  ،الفبلسفة، ثع ضيػر السجارس الفمدفضة بعج ذلظ

بعػامل عجيجة كأىسيا رعاية السمػؾ الشظ، كلكشيا تأثخت أكثخ بعبقخية الفبلسفة، كضيػر السجارس الفمدفضة 
 ( 2يست فى خمق مداج  عمسى كفمدفى عاـ كاف محفدًا كبضخًا  لمعمسضة كلمبحث )فى القخف الخابع، كالتى اس

   .  91-90، ص ص 8، 3، ج2ديػرانت، مج ;إبخاىضع، دمحم حسجى، مخجع سابق   ;145 -144( العبادى، العرخ اليمشدتى، ص ص 1)

يحى، لصفى  ;207 -185ص ص ، 2، جمخجع سابقنرحى،  ;212 -205  -120-118  -،  ص ص8، 3، ج2نفدو، مج (2) 
 Robinson, Eric, Ancient ;444-443، ص ص2، ج1السػسػعة السرخية، مج  ;315-314عبجالػىاب، مخجع سابق، ص ص 

Greek Literature, Wiley Library, 2004, pp. 41 ff; Bell, Cults and Creeds, in Graeco-Roman Egypt, I, 
Philasophical Library, 1954, p. 15 .           
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كثضخة كاف ىجفيا تحضضج الفكخ اإلغخيقى مغ السثالضة  إف العرخ اليضممضشضدتى سبقتو أفكار فمدفضة   
كاألسصػرية كاألتجاه بو نحػ العمسضة كالػاقعضة، ككسا شيج القخف الخامذ ؽ.ـ. ازدىار اآلداب شيج  

كاالىتساـ  ،قجر كبضخ مغ األفكار الحخةفسشح ذلظ العيج تسضدت آداب كفشػف اإلغخيق ب، الفمدفة ازدىار
العضر، كفى ىحه البضئة  باألخبلقضات، ككاف ىحا السضل ُمذجعًا عمى القضاـ بكثضخ مغ التجارب فى أسالضب

مغ  تحخر سجتسعلمشذاط السادى كالحىشى نست الفمدفة، كبمغت فى  القخف الخابع الحركة، ذلظ أف ال لباعثةا
كحتى التعمضع كالعمع قبل القخف  ،الجيغ كاألدبالدضاسة ك ل أمػر الحضاة، فى فالفمدفة أثخت فى جُ   كل شئ؛

كيعسل عمى تخقضتو رجاؿ فبلسفة اكثخ مشيع عمساء، كلع  الثالث ؽ.ـ. كاف يجخل ضسغ الفمدفة، كيّجرسو
 ة، الصبضعض الدضصخة عمى البضئةإلى  ذىشضة، أكثخ مسا تدعى  تكغ أغمب العمـػ فى نطخىع عسمضة، بل كانت

  ( 1) العمـػ اإلغخيقضةالتعمضع ك لقضسة التجارب العمسضة كالخبخة العسمضة فى  اً أصبح ىشاؾ إدراكلكغ مع الػقت ك 

إذا كاف العرخ اليضممضشضدتي شيج انتذار السجارس الفمدفضة، فقج كاف لمفبلسفة األكائل كأتباعيع أثخ    
كاإلجتساعضة كالثقافضة فى الببلد اإلغخيقضة مشح  فى األحجاث الدضاسضة ىؤالءجكر الحى قاـ بو كبضخ، كال

انصبلقو، كشخح مفكخكه  ب القخكف الخامذ كالخابع كالثالث ؽ.ـ. كاف دكرًا رائجًا، كأف العرخ الكبلسضكى تسضد
سػاء مغ خبلؿ مسارستيع لسيشة التعمضع فى مجارس خاصة اسدػىا جسعػا ، آراء عامة فى كل السدائل

بخ أماكغ عامة؛ كاألسػاؽ كالداحات كالسدارح، كبعس تبلمضحىع  الحيغ جأكا مغ فّضيا التبلمضح، أك ع
العرػر اإلغخيقضة ف ،بعجىع أكسمػ نذخ تمظ األفكار، كضيخت السجارس السختمفة، كصارت ليا ُنطسًا كأتباعاً 

السدائل  كالكثضخ مغالشطخيات كاألفكار فى كل جػانب الحضاة،  اسيست فى ضيػر مغ السخاحل التى القجيسة
لكغ   كالبحث  كاستسخ فبلسفتيا كاتباعيا ميتسضغ بػسائل السعخفة، السجارس الفمدفضة بحثتيا الفمدفة عبخ

شأنيا مغ القضسة األعمى ىى اتباع العقل، الدسة التى امتاز بيا التفكضخ اإلغخيقى الشقجى، فالسعخفة كإعبلء 
التأثضخ عمى كل  ى القػؿ أف الفمدفة عشجىع كاف ليااألسباب التى دفعت بسدتػاىع العمسى كالثقافى، كقرار 

 القػاعج شئ فى العرخيغ الكبلسضكى كاليضممضشضدتى، كاف الفبلسفة كانػا كاضعى أساس الصخؽ أك

  ;199  -196، ص ص 7، 2، مج2ديػرانت، مخجع سابق، ج ;86-85نفدو، ص ص  ;14(  إبخاىضع، دمحم حسجى، مخجع سابق، ص 1)
 ;Tarn, Ibid, pp. 237-238   ;191-189يحى، لصفى عبجالػىاب، مخجع سابق، ص ص  ;187 -135، ص ص 8، 3، ج2نفدو، مج

Mahaffy, Ibid, p. 511 .   
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العمسضة، كأكؿ مغ نطع التعاكف فى البحث الفمدفى كالعمسى، كالتعمضع اإلغخيقى يجيغ ليع بالكثضخ مغ  
تبادؿ السعمػمات، فتمظ اآلراء كاألفكار التى نذخكىا  الشطخيات كبالعجد اليائل مغ السرصمحات التى ساعجت

  . (1)ككافحػا مغ أجميا، ىى اآلراء ذاتيا التى ستذغل السعمسضغ كالستعمسضغ فى القخكف التالضة 

كاف ذلظ بإيجاز الذكل الدضاسى كاإلقترادى كاالجتساعى لجكلة البصالسة فى القخف الثالث ؽ.ـ.     
، اترفػا بثقة كإرادة كساسة كانػا قادةممػكيا  ، كأفعجيجة ضيخت عمى أسذأف دكلة البصالسة  يتبضغك 

 لجييع فاألساس الدضاسى، حضث عسمػا عمى إقامة دعامات أخخى لمجكلة ، كفاية إدارية كعسمضةب كتستعػا
مجتسعة مغ شػاحى ىحه ال يبخز بػضػح مجى ما شكمتوك  ،كالثقافى ارتبط مشح البجاية بالجانب اإلقترادى

فالبشاء الدضاسى كالعدكخى ارتبط بالجػانب األخخى الحزارية  ،االستقخار دععفى الشيػض بالجكلة ك سضة اى
كاضيخكا ُجميع ، عسمػا عمى بشاء الكثضخ مغ األسذ فى مػاجية الستصمباتحضث   السختمفة عشج البصالسة،
 االعتبارات العسمضة الخالرة ىىك  ،كانػا حكامًا شجيجى األنتساءإلنيع  يا، رالحبس اىتسامًا رشضجَا كرعاية

   مغ أىسيا تقالضج السجف اإلغخيقضة،، أخخى  عػاملتيع ساىست فى نيزة دكل كسا، ػجو سضاستيعتى تال
الحيغ عخفػا بالشذاط كحخص عمى الذئػف الجنضػية،  كلعل العامل األىع مغ كل ذلظ ىع اإلغخيق أنفديع،

بالسقجرة عمى اف يزضفػا إلى ما اقتبدػه مغ غضخىع شضئًا تسضدكا كسا  ،كرغبة فى السعخفة كحب لمحخية
 تقجيخ مايجيشػف بو لسجتسعات الذخؽ القجيع، سػاء عبخ التجارة ستعحرمختمفًا، حتى أنو صار مغ ال

كأتراؿ استسخ نيزة  فضيا أك عبخ السدتػششات فى العالع اليضممضشضدتى بعج ذلظ، فبثت ،كاليجخات األكلى
   ىى فتخة حكع البصالسة . حػالى ثبلثسائة سشة

  .  195،  ص7، 2، مج2(  ديػرانت، مخجع سابق، ج1)
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 التعمضع البصمسى 
  

سبل  سشتشاكؿتعمضع فى الجكلة البصمسضة، أثخت عمى التخبضة ال تىبعج أف عخضت لؤلكضاع كالعػامل ال    
أحج أىع القػى الدضاسضة كاالقترادية في العالع استقخار فبعج  التعمضع البصمسى،كنطع ىحا  انتذار

كتّحػليا إلى مخاكد  مغ ببلد اإلغخيق إلى مجف الداحل اإلفخيقي، الحضاة الثقافضة انتقاؿك  اليضممضشضدتي،
في ة البصالسة ، فذيجت دكلالتعمضسى الشذاط عمىه السخحمة األنتقالضة تؤثخ ىحإذ لع  تعمضسضة كعمسضة،

لتعمضع، ادعامة  التى ضمت غضخ مدبػؽ لمسجارس كالسعاىج اإلغخيقضة شصخىا األكؿ كالثاني نذاشًا كانتذاراً 
الػثائق كالسجكنات البخدية السعمػمات عغ كإذا كانت ُصجؼ التشقضب قج جادت بالتعخؼ عمى كع ىائل مغ 

القخى، فسا بالظ بالسجف الكبخى، فبل تداؿ اآلثار تكذف بضغ الحضغ السجف ك  التعمضسضة حتى في ضػاحي
كاآلخخ عغ ألػاح تعمضسضة في مختمف نػاحي كجػانب التعمضع في كل األنحاء التي امتجت إلضيا، ما يجؿ 

 .(  1) لبصالسة اتداعو كتقجمو فى مسمكة ا عمى مجى االنتذار كالشذاط العمسي كالتعمضسي، كعغ
إف التعمضع كاف مغ أعسجة بشاء الجكلة البصمسضة كاألسذ التي قامت عمضيا نيزتيا، فالسمػؾ البصالسة كقج 
تسمكتيع الخغبة في إعصاء دكلتيع سسات إغخيقضة، استعانػا بالتقالضج اإلغخيقضة، كعسمػا عمى أف يجحبػا إلى 

لبشاء كتكػيغ مؤسدات كىضئات كمجامضع عمسضة، كال شظ  ببلشيع السدتذاريغ البارزيغ في شتى السضاديغ،
في أف الجعع كالخعاية التي اسبغػىا عمى مؤسدات التعمضع دلضبًل عمى سضاستيع كرغبتيع في مداعجة 
السدتػششضغ عمى متابعة سبل حضاتيع كاالحتفاظ بصابعيع اإلغخيقي، ألنيع عشجما عسمػا عمى تمظ 

إلغخيق،  فيع عسمػا في ذات الػقت كبالشتضجة عمى نذخ التعمضع الدضاسات، كأكليا جحب كتػشضغ ا
اإلغخيقي كالثقافة اإلغخيقضة، حضث أخح يتػافج مشح القخف الثالث ؽ.ـ. كخاصة في فتخة السمػؾ األكائل، 
العمساء كالفبلسفة كاألدباء كالسيشجسػف كالفشانػف مغ أثضشا ككػريشى ككػس، كمغ كل أنحاء العالع 

ضؤلفػا السجسػعات كالسجارس كالجراسات العمسضة في اإلسكشجرية، كفي كافة السجف البصمسضة، اإلغخيقي، ل
 ( . 2عمسي كتعمضسي ) كمشح ذلظ الحضغ شيجت السشصقة فتخة انتذار

 8 -6 ص ص، 2001حدغ، ىبل، مرخ فى عيج اإلغخيق كالخكماف، الجضدة، دار األمل لمشذخ كالتػزيع،  ;63( ستضبفضتر، مخجع سابق، ص 1)  
 .   8 -7، ص ص 1987، 1ط فالػقى، دمحم ىاشع، أتجاىات حجيثة فى التخبضة، شخابمذ، مخكد التػثضق الجساىضخي، ; 

 Rostovtzeff, Soc. & Ec., pp 324; Idem, pp. 1059-60 .   (2) 
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 : أكاًل: انتذار التعمضع البصمسى    
  السجف  بسا فى، كدعسػا الجالضات اإلغخيقضة، كاىتسػا شضج البصالسة دكلتيع، شجعػا اليجخة إلضيا عشجما   

، مغ مؤسدات تعمضسضة، كاضفػا عمضيا صفة رسسضة، كزادكا عمى ما كاف يػجج مغ تمظ السجارس كاليضئات
فػصمت إلى حضثسا تػفخ العجد الكاؼ مغ السػاششضغ اإلغخيق، كإذا كانت السجارس باألساس أىمضة كخاصة، 

ف اإلغخيقضة حتى قبل البصالسة، كلكغ السمػؾ زادكا مغ عجدىا كأكلػىا رعايتيع، كقج كججت في كل السج
كأمجكىا بجعسيع كإعاناتيع، فسشحػىا األامتضازات اليامة، كامتبلؾ الجكر كاألراضي كاألثاث، كتدكيجىا بكل 

اىا صفة عامة أك ما تحتاج إلضو مغ السػاد كاألمػاؿ، كتشطضسيا كاإلشخاؼ عمضيا، كىحه الخعاية السمكضة اعص
حػؿ ىحه السؤسدات، سػاء معاىج أك شبو رسسضة، فالحكػمة كانت تعتخؼ بكل  الجساعات التي نذأت 

   ( .1مجارس أك نػادي أك جسعضات )
كاستحػذ ، رعػا كقجركا العمعالسحبضغ لؤلدب كالفشػف كذكى الثقافة كالتعمضع اإلغخيقي،  ىؤالء البصالسة  

باتػا يحتفطػف في قرػرىع ف ، مثمسا كاف لسضػليع السادية كالجسالضة،عمضيع السضل العمسي كالتعمضسي
عػا حػليع العمساء كاألدباء قجر كجس بسكتبات خاصة، عجا عغ كػنيع مغ أكائل السؤسدضغ لمسكتبات العامة،

عبخ    ،اىتساميع بجسع الذعخاء، كالشظ أفاد التعمضع مغ ذلظ، كمغ ازدياد السعخفة كتقجـ العمـػ كالكذػؼ
كتابات الخحالة كالسدتكذفضغ، فقج ُبحؿ في سبضل ذلظ قجر كبضخ مغ الجيػد السذتخكة، فبل يعػد الفزل إلى 

    ( .2) السمػؾ البصالسة كحجىع
تختب عمى رعايتيع كدعسيع مغ نذخ  ما التعمضع، في تخسضخىؤالء  الحي قاـ بو جكرضبقى دلضبًل عمى الس   

إمجاد السؤسدات   ،إذ كاف مغ بعس مطاىخ ذلظ االىتساـ ضسضة اإلغخيقضة،كبقاء كامتجاد الشطع التعم
بالسداعجات السالضة، كتذجضع األبحاث كالكذػؼ كالبعثات، كانتذار التعمضع بجسضع مخاحمو كأشكالو، 
كنذصت مجارس الفشػف كاليشجسة كالصب كالبضاف كالشحت كالتجريب الخياضي كساحات األلعاب الخياضضة، 

سػيل الكذػؼ كإرساؿ البعثات إلى الجامعات السعخكفة كجامعة أثضشا، كاضحت األركقة كالحمقات عجا عغ ت
    .( 3كالسجارس كدكر الكتب مغ األمػر الدائجة )

  Jouguet, Mac. Imp., pp. 302-333; 138 ff; Tarn, Ibid, p. 184 ff .   (1) 
 .  137،  ص 2الخحسغ، تاريخ الفمدفة، جبجكى، عبج  ;607، ص 1، مج2( السػسػعة السرخية، ج 2) 
 (  نفدو .3)
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كإلى مضل  ،إلى السشافدة بيحا الذكل كالكثخة، بعج ذلظ في مجف البصالسة يعدى انتذار مؤسدات التعمضع   
السػاششضغ اإلغخيق إلى لػف مغ الحضاة االجتساعضة يعػضيع إلى حج ما عغ جانب مغ حضاة اعتادكىا، 

، كلحلظ كفي كل السجف البصمسضة، لع  ى ثقافتيع، كلكشيع افتقجكىا في مجنيع الججيجةكأشضاء كانت قخيبة إل
إنسا كانت في الغالب ، العمسضة في األساس مؤسدات حكػمضة أسديا السمػؾ السؤسدات مبتكغ أغ
مغ مشاشق إغخيقضة مختمفة، ككانػا التى جأت  خاصة أك محمضة أسدتيا الجساعات الػافجة، مشذآت

االستغشاء لع يكغ في كسعيع بعج أف استقخكا في أرجاء مسمكة البصالسة  في إنذائيا، فيؤالء يتشافدػف 
فبل يجب أف يصسذ  ،، في الػشغ األـ، كفي السجف التي شضجكىا عشيا، ألنيا كانت قػاـ الحضاة التعمضسضة

  ( .1)  قاـ بو ىؤالء، كأيزًا ما قامت بو السجارس كاألشخاؼ في نذخ التعمضع الجكر الحي

احتفع اإلغخيق الحيغ عاشػا في دكلة البصالسة بذغفيع بأسالضب كنطع الحضاة الثقافضة، كبإحخاز قدط مغ   
التعمضع اإلغخيقي، كباستثشاء الفئة الستعمسة تعمضسًا عالضًا، كانت معخفة القخاءة كالكتابة تعشى لمجسضع شيء 

أرستقخاشضة  قج أكجج لمشاس الفخاغ، كنذأت لساديةككاف التخؼ كالحضاة ا، كأىسضة تأمضغ عسل كمخكد ،ىاـ
ثقافضة امتازت بالتعاير كالتدامح الفكخي، فأصبح مغ يقخأكف كيكتبػف أكثخ مغ أي كقت مزى، كبجأت 
الدضاسة كالعمـػ كاآلداب كالبحػث تشفرل عغ العقائج كالفمدفة كالدمصة الجيشضة، كأخح جدء كبضخ مغ عامة 

التي تسؤل حضاتيع كتتحكع بيا، فكاف التحخر مغ سسات العقمضة اليضممضشضدتضة،  الشاس يتحخر مغ الخخافات
كلع يكغ أحج ُيحدب مغ السثقفضغ إال إذا كاف يقخأ كيكتب كيتحجث اإلغخيقضة، كيدتصضع االستستاع بسذاىجة 

   ( .2) ، كيػريبضجيذMenandrosمدخحضات مشانجركس 
دكلتيع،كاستشت   ة اإلغخيق كجيػا جيػدىع إلى نذخ التعمضع فيإف البصالسة الحيغ تذخبػا تعالضع الفبلسف

الخصط أك القػانضغ التعمضسضة، كتحسمػا في سبضل تشفضحىا باىع الشفقات، كسا كاف لجيػد الفبلسفة كالعمساء 
تػجضو التعمضع بذكل أك آخخ، حتى غجت السجف البصمسضة مغ أكثخ السجف اليضممضشضدتضة  دكرًا في كاألغشضاء

    ( .3الػاسع ) اعضة لمتعمضع كإنذاء السجارس، الذيء الحي ساعج عمى انتذاره بيحا الذكلالخ 
  

Rostovtzeff, Soc. & Ec., pp 324; Idem, pp. 1059-60 .     (1) 

  -480ضذ ؽ.ـ. كيػريبضجس ركائي مدخحي كلج في سبلم 290 -342كاتب مدخحي كبلسضكضى كمغ أبخز شعخاء الكػمضجياف كلج بأثضشا   (2)
، ص 1986؛  الذشػنى، أحسج، الخالجكف مغ أعبلـ الفكخ العخبي، بضخكت، دار الكتاب العخبي، 160ؽ.ـ. عثساف، أحسج، مخجع سابق، ص  406
  .     409 -405، ص ص 7، مج3( ديػرانت، مخجع سابق، ج3)       .  229
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ت الحكػمضة كالسجنضة، ارتقى كأخح يشسػ، مع ازدياد االىتساـ بالتعمضع عمى كافة السدتػيا بجييىمغ ال   
السكتبات ك  فطيخت مخاحل كأشكاؿ عجيجة، كانتذخت السجارس األكلضة كالسذتخكة كالسعاىج الستػسصة كالعمضا،

ما يجؿ عمى الدسات السجنضة الػاضحة لجكلة البصالسة، كعمى ىحا  في كل أنحاء الجكلة البصمسضة، كلعل في
عو إلى حج كبضخ، فكثخة السجارس األكلضة في كل السجف، ككجػد التعمضع الشػعي انتذار كتصػر التعمضع كتشػ 

كأكجج شفخة كتجخبة غضخ مدبػقة في شكل  اً كالسختمف، الشطخي كالعسمي كالستػسط كالعالي، خمق تشػع
 اإلقباؿ بضغ كلب يحطىكصار  ،الحي لع يعج مقرػرًا بحاؿ عمى جشذ أك شبقة كحجع كنػع ذلظ التعمضع

ا بل يشقز مغ قضسة ىح، فمغ أجل إنذائيا مغ القاعجة العخيزة التي عسمت الدضاسة البصمسضة ،اتالفئ
البصالسة لع يدتجضبػا إال  لجكافع سضاسضة، أك حاجتيع السمحة  كاف لػحتى ك  ما ساد مغ اتجاىات،األمخ 

 فتحتنذخ التعمضع، كسا  ساعجت عمى ف ىحه الستصمبات كاألسباب ىي التي فإإلى الكػادر كاأليجي العاممة، 
      ( .1)كصػب  أماـ الػافجيغ مغ كل حجبالفخص 

كانت حاجة كمتصمبات الجكلة لمكػادر مغ العػامل التي ساعجت عمى نذخ التعمضع، كحلظ كػف التعمضع ىػ   
الػسضمة لمحيغ عاشػا في مجتسع السجيشة لتحقضق حاجاتيع االقترادية كاالجتساعضة، كسا لع يعج كجػد 
السجارس كالسعاىج قاصخًا عمى السجف الكبخى ذات األغمبضة الدكانضة مثل اإلسكشجرية كبصمسضة ككػريشى، بل 
كججت السجارس كالسعاىج العامة كالخاصة في كل مجف الجكلة التى اخحت تيتع جسضعيا بجػانب التعمضع، 

ع اتداع كارتقاء دكلتيع، كجج كىحا الدخع التعمضسي اكدبيا قػًة كتعجدًا في نػاحي نذاشيا األخخى، كم
التعمضع البصمسي شكمو الشيائي، كفتحت السجارس أماـ الجسضع، األغشضاء كالفقخاء، الحكػر كاإلناث، كربسا 
كانت ىشاؾ خصصًا مخسػمة أك معايضخ لفتح السجارس كتسػيميا كتشطضسيا بذكل عاـ أك خاص، كربسا كججت 

لسجرسة، كتفخض عقػبات عمى مغ يتأخخ كال يقـػ بػاجب تعمضسيع قػانضغ تمـد األسخة إرساؿ األشفاؿ إلى ا
    ( .2)  عمى األقل في السخاحل االكلضة

إلى جانب الصبقة الػسصى الػاسعة مغ الستعمسضغ كأنراؼ الستعمسضغ، كالتي كانت أكثخ عجدًا كنذاشًا،     
عمى األثخياء، فقج سعت في شمبو كل  فالتعمضع لع يعج حكخاً  كانت تػجج الشخبة التي تمقت تعمضسًا عالضًا،

   الفئات، كحلظ لع يكغ التعمضع مقرػرًا عمى الحكػر دكف اإلناث، فمقج انتذخت السجارس األكلضة لمبشضغ
          Lesky, Ibid, p. 784  ; 379، ص 2نفدو، ج ;56، ص ص 1، جمخحع سابقنرحي،  (1)
 . 3 -2، ص ص 1772،  دار التشسية لمشذخ والتؽزيع، 1يخ، رأفت غشيسي، تطؽر التعميػ، ط;  الذ413، ص 7، مج2( ديؽرانت، مخجع سابق،ج 2)
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كالبشات، بل كاف األكالد كالبشات يتعمسػف معًا في أغمب السجف البصمسضة، كىػ مالع يكغ معتادًا حتى في  
ة، فعجا انو لع يعج كقج أفاد االنتذار كالتشػع كالتخرز التعمضع مغ نػاح عج مجف إغخيقضة عخيقة كأثضشا،

كربسا اتجيت  كقفًا عمى فئات محجكدة، كال قاصخًا عمى الشخبة، صار ُمتاحًا أماـ الجسضع في ىحا العيج،
بل إف السجارس االبتجائضة فتحت كحلظ لبعس الفئات مغ   (1) بعس السجف إلى جعل التعمضع إجبارياً 

دايج عجد مؤسدات التعمضع في كل الشػاحي ، كمع تالعشاصخ غضخ اإلغخيقضة  مغ أبشاء سكاف الجكلة،
البصمسضة عبخ انتذار السجارس األكلضة لمبشضغ كالبشات، فمع يقترخ ىحا السج كاالنتذار التعمضسي عمى أكثخ 

    ( .2)السجف تقجمًا كسكانًا، كأقبل عمضيا الجسضع، إغخيق ككػريشضضغ كييػد كمرخيضغ 
ألعساؿ مسيجة أماـ الجسضع، ككحلظ الحرػؿ عمى مشاصب لكل في الػاقع لع تكغ الدبل لمػضائف أك ا   

أكلئظ اإلغخيق، كلحلظ ضل التعمضع ىػ الػسضمة إلى تقمج أعمى السشاصب في الجكلة، فسغ حق افزل 
أف يتقمجكا سمع الػضائف،  بضشسا كاف عمى اآلخخيغ األقل تعمضسًا كخبخة أف يقشعػا بالعسل  الستعمسضغ

دارات، كأنو مغ أجل الػصػؿ إلى الػضائف السجنضة اليامة، أك االلتحاؽ بالفخؽ كسػضفضغ عاديضغ في اإل
العدكخية، كما يدتتبعو مغ الفػز بسكافأة أك بإقصاع كبضخ، كاف يتعضغ عمى الخاغبضغ في ذلظ أف يكػنػا قج 

ضع يعتبخ الصخيق تعمسػا تعمضسًا إغخيقضًا جضجًا، كلحلظ مغ العػامل التي ساعجت عمى نذخ التعمضع، كػف التعم
لتحقضق السصالب االقترادية كاالجتساعضة، عبخ زيادة الجخل كتحدضغ السخكد، فالسدتػى العالي مغ التعمضع  

   ( .3)  ُتسكغ أصحابيا عادًة مغ تقمج مخكدًا  في مجاليع كمحضصيع
الشاس، كلكغ فى  باإلستشاد إلى الػثائق الذخرضة كالحكػمضة فإف التعمضع ضل فى جانب مشو يمبى حاجات  

جانب آخخ أكبخ استخجـ لتمبضة حاجات الدمصة إلى كػادر كخبخات، فتدضضخ أمػر الجكلة لغ يكػف إال عبخ 
 لتػفضخ  جياز إداري كمشطػمة، يتػالىا خبخاء عمى جانب كبضخ مغ العمع كالخبخة، فكاف التعمضع الػسضمة 

، تثقضف الكبار، القاىخة، دار الحسامى لمصباعة، دىخمضل، فا ;205 -204 مكاكي، مخجع سابق، ص ص ;399، ص مخجع سابق( نرحى، 1)
 . 87 -83ص ص مكتبة القاىخة الحجيثة، 

(2) Barrow, Rodin, Greek and Roman Education (Macmillan Education. London, 1976, 
  149- 156; Too, Ynu lee, Education in Greek and Roman antiquity (Bos ton Brill, 2011); Scott, Michael, 
Women in Ancient Greece, History Press, 2009, P. 34; Bevan, Ibid, p. 104 .    

، 1973، بضخكت، دار الشيزة العخبضة، 3( بل، ىمخكلج آيجرس، مرخ مغ اإلسكشجر األكبخ حتى الفتح العخبى، )ت. عبج المصضف أحسج عمى(، ط3)
التػمي، عسخ دمحم، دكر التخبضة فى بشاء الفخد كالسجتسع، كحجة التألضف كالتخجسة، بضخكت،  ;25، مخجع سابق، ص ؛ التػمى113 -112ص ص 

   Tarn, Hellen Civil, p. 175 ;19 -7، ص ص 1974كزارة اإلعبلـ كالثقافة، 
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عجدة، فطيخت الحاجة متصمبات الجكلة، بتعمضع كتجريب كإعجاد الكػادر إلدارة األجيدة كالسخافق الحكػمضة الست 
إلى الستخررضغ، كأصبح البج مغ كجػد الستعمسضغ كالستجربضغ في كافة الشػاحي السجنضة كالعدكخية، فكاف 
العسل عمى زيادة أعجادىع لتػفضخىع، كحضث يتع تمقضشيع كتجريبيع أمػر محجدة بحدب الػضضفة التي 

جة إلى امتياف ميشة مغ السيغ؛ محاسب اك فسخخجات ىحا التعمضع ستشتيي بالشتض يدتعجكف لمقضاـ بيا،
شبضب أك ميشجس أك كاتب أك غضخ ذلظ " أصبحت الكتابة ميشة ال ىػاية، ككاف يػجج الكاتب السمكى، 
كُكتاب آخخكف يشتسػف إلى حمقات كجساعات أرباب السيغ أك الحخؼ، يداكلػف ميشتيع فى أجيدة الجكلة أك 

ضخة لمشدخ، إذ كانت ميشة الشدخ كتجارة الكتب رائجة، كتػافج مدتقمضغ عغ غضخىع فى كرش كبضخة أك صغ
الشداخ السحتخفػف كباعة الكتب فى كل األغػرات، حضث كانػا يسمكػف دكاكضشيع فى اكثخ األماكغ نذاط فى 
السجيشة، ككانت كتب الُكتاب كالذعخاء تشدخ، كعشجما يشتيى الشداخػف مغ عسميع ُيجمج الكتاب كيربح 

كلع يكغ لمكتب أسعار محجدة بل كانت تباع ككل سمعة اخخى، فكاف  يقجر عمى شخائيا جاىد لمبضع، 
الجسضع، خاصًة إذا كانت كتب  دكف تجمضج فاخخ، كبعبارة أخخى لع تكغ أثسانيا غالضة إلى حج اف تقف 

كل مجف  عقبة اماـ الثقافة كالتعمضع، كالشظ إف زبائغ الكتب كاف ُجميع مغ السثقفضغ كالصبلب، كتباع فى
     ( .1)  كأقالضع الجكلة "

الجكلة البصمسضة إغخيقضة اليػية، لكغ غالبضة سكانيا لع يكػنػا مغ اإلغخيق، بل مغ أعخاؽ كثقافات  ضمت  
كديانات أخخى، كتذضخ القخائغ إلى تغمغل الثقافة اإلغخيقضة بضغ العشاصخ غضخ اإلغخيقضة عغ شخيق التعمضع 

عمى ذلظ اتخاذىع لؤلسساء كالسبلبذ كغضخ ذلظ مغ السطاىخ الخارجضة، فكسا كجج أك العسل كاإلقامة، كيجؿ 
مغ يقخأكف كيدتستعػف باألدب اإلغخيقي، ضل يػجج كحلظ  الحيغ بالكاد يتحجثػف اإلغخيقضة، فقج كانت 

عمى كل الببلد تعج بيع، كبالكثضخ مغ أنراؼ الستعمسضغ،  فالمغة اإلغخيقضة ىي لغة الجكلة كاإلدارة، ككجب 
مغ يدعى لمعسل في السخافق الحكػمضة أف يتقشيا محادثًة ككتابًة، مسا ساعج عمى انتذارىا إلى حج ما بضغ 
 السرخيضغ كالضيػد كالفخس كسػاىع، الحيغ اضصخكا إلى تعمسيا، كاصصبغػا مع الػقت بالثقافة اإلغخيقضة

(2. )     
  مغخي كالعسمي مغ السؤىبلت السصمػبة كاف عمى ىؤالء حضغ أصبح تعمع كدراسة السػاد البلزمة لئلعجاد الفك

 .  67-66نفدو، ص ص  ;61 -60( ستضبفضتر، مخجع سابق، ص ص  1)
 .  105-104ص ص ( نفدو، 2) 
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غضخ اإلغخيق أف يتقغ اإلغخيقضة، حتى يدتصضع أف يتػلى األعساؿ اإلدارية في الحكػمة، فطيخت مجارس  
كاف في البجاية مجرسػ ىحه السجارس األكلضة مغ اإلغخيق الحيغ كفجكا كثضخة يجيخىا مجرسػف محتخفػف، ك 

مغ السجف اإلغخيقضة، كأكججت المغة السذتخكة كالتعمضع، ثقافة مذتخكة، كىحا ما يجؿ عمى االستخجاـ الػاسع 
ف لسغ كانػا يعخفػف القخاءة كالكتابة، كأف عجد أكلئظ السدتخجمضغ الستعمسضغ كالعاممضغ في الحكػمة كا

كبضخًا، إلى الحج الحي أصبح فضو مسكشًا التػاصل بضغ سمصات الجكلة كجسضع العشاصخ غضخ اإلغخيقضة،  ما 
يجؿ عمى انتذار التعمضع  بذكل كبضخ بعج اف أصبحت الكتابة شائعة بضغ السػاششضغ إلى حج أف القخارات 

   ( .1)السيسة كالػثائق الخسسضة تعمق في األماكغ العامة 
ار التعمضع كحلظ في عيج البصالسة فئات كمدتػيات مغ الستعمسضغ، أحجىا ىي الستعمسضغ تعمضسًا أكجج انتذ

عالضًا، كفئة مغ الحيغ حرمػا عمى قدط محجكد، كميسا تكغ حجع كإمكانات كل ىحه الفئات، إال أنيا 
ببلد زاخخة بفئات فال تكذف عغ كجػد شخائح مختمفة كتشػع آخخ في الجكلة، ما يعكذ اتداع دائخة التعمضع،

كمدتػيات، كميغ عجيجة مغ رجاؿ العمع كاألدب كالفمدفة، كتعج بالسعمسضغ كالسيشجسضغ كالسحامضغ 
كاالشباء كالكّتاب كأصحاب الحخؼ كالتجار كالرشاع كالدراع، كسا اصبحت الخياضة كالسػسضقى حخفة كحلظ، 

حخب نفديا ميشة، كتحتاج إلى جشػد كصار السػاششػف يسؤلكف مجارس التجريب الخياضضة، بل أضحت ال
مجربضغ تجريبًا خاصًا يدتغخؽ الكثضخ مغ الػقت، كحلظ يبجك كاضحًا أف كل السجف اإلغخيقضة بسا فضيا مجف 
البصالسة، عخفت األشكاؿ األكلى مغ التعمضع التخرري، فكاف كل مغ الُكّتاب كالسيشجسضغ كالشحاتضغ 

   ( .2)اسبًا لسيشتيع كالبشائضغ  كالكيشة يتمقػف إعجادًا مش

كانت ميشة التعمضع مشتذخة بجرجة كبضخة، كعسل الكثضخكف في السجف البصمسضة عمى االشتغاؿ بسيشة التعمضع   
ال يداؿ بعس مغ أبشاء الشببلء يتمقػف تخبضة  . . العاـ كالخاص كإنذاء السجارس، كحتى عيج  البصالسة " .

عػ الذأف، كلكغ لع يعج مقرػرًا عمى أبشاء ىؤالء،  بل حتى أبشاء كتعمضع في الببلط يقجمو ليع أساتحة رفض
الصبقات الػسصى كالفقخاء كانػا يتمقػف التعمضع الحي يؤىميع كيشاسبيع، كالتمسضح الحكي يدتصضع أف يبمغ 
مدتػًا عالضًا مغ التعمضع يتضح لو أف يرل إلى مخاكد ككضائف عمضا في الجكلة، فبل عجب أف تسضد العيج 

   عمى الحي صار يشاط إلضو اإلشخاؼ صمسي بانتذار التعمضع كتقجمو، كال أدؿ عمى ذلظ مغ أف السدئػؿالب
  . 65-64ستضبفضتر، مخجع سابق، ص ص   ;545، ص 2، ج1مجمخجع سابق، ( السػسػعة السرخية، 1) 
 ( نفدو . 2) 
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دئػلضغ في السجيشة ىي التخبضة التعمضع في الجكلة البصمسضة أصبح أىع حكاميا، فقج كاف مغ كاجبات الس 
كالتعمضع، كالجلضل عمى االىتساـ بالتعمع كبسيشة التعمضع، أف أصبح مجيخ الجسشازيـػ مغ أىع الذخرضات في 

كفزبًل عغ السجارس األكلضة السحمضة كالتعمضع الستػسط الحى كاف ُيمقغ فى السعاىج أك  السجف الججيجة،
آخخكف ذكك مشدلة  يدافخ إلضيع التبلمضح مغ كل مكاف لضتمقػا العمع الشػادى الخياضضة، كاف ىشاؾ معمسػف 

عمى أيجييع، كفي ىحا سبق لػجػد نطاـ السجرسة الجاخمضة، كمجرسػف خرػصضػف يفج إلضيع التبلمضح مغ 
جيات بعضجة، ككاف الُكّتاب كحلظ يتحرمػف عمى أعساؿ، كقج يرمػف إلى أرفع السخاكد في الببلط، 

مػا العقػد التجارية كأف يدتشدخػا الكتب، ككانػا يجرسػف الخط كاألدب، باإلضافة إلى كميستيع أف يدج
     ( .1)السحاسبة كالخسع كالجيغ " 

ككججت دراسات شبضة كنرػص عغ معالجة أعجاد ميشة الصب،  كىىمشتذخة، متقجمة ك  كانت أخخى ة ميش  
 ذلظ يعشى أفة كانت تعصضيع مختباتيع، ك دكف أجخ، ألف الجكل لسجففي ا سقضسضغمل كبضخة مغ األشباء

عمى الجشػد كحجىع، إذ أف ضخيبة الخجمة الصبضة كانت يقترخ  الخجمات الصبضة السجانضة لع مغ ستفادةاال
كإلى جانب ، تجبى مغ كل سكاف األقالضع، كقج استعانػا في البجاية بخبخات معخكفة مغ السجف اإلغخيقضة

، كذاعت شيخة ػف في كل مجف الجكلة أشباء مختركجج  حضة العامة،األشباء الحكػمضضغ كالخجمات الر
 مجيشةإلضيا الصمبة مغ كل أنحاء العالع اإلغخيقي، كسا نالت  جاءمجرسة الصب في االسكشجرية، كالتي 

سسعة شضبة فى العبلج الجدجى كالشفدى،  كضخيشايكا بإقمضع  الػاقعة غخبى كػريشى Balagrai (2)جخاى مب
ككل ىحا يعشى بأف ميشة الصب كانت متقجمة، كالسجارس كالجراسات الصبضة كانت ليضممضشدتضة، فى الفتخة ا

كحلظ أصبحت االسكشجرية الػجية التعمضسضة األفزل أماـ الصبلب السػلعضغ باليشجسة أك الفشػف مغ  مشتذخة،
مضا، حضث كانت تػجج السجف األخخى، إلتساـ دراستيع كتعسضقيا لسغ يخيجكف إكساؿ دراستيع اليشجسضة الع

الشحتضة،  ؿعسااألالحيغ تدتيػييع  مجارس لمشحت تقـػ بتعمضعقامت حضث  مجامضع لميشجسة كأخخى لمفشػف،
الحيغ شسمػىع مغ  السعساريضغ كالشحاتضغ  العجيجك  جعع البصالسة،ب كحطضت ىحه السجسػعات كالسجارس

    ة شابعًا خاصًا مّضد السعسار كالفغ فضيا عشو فيبالخعاية بخزت مبتكخاتيع، كالتي خمعت عمى مسمكة البصالس
 .   173  -172؛ نفدو، ص ص 147 -146، ص ص 4( نرحي، تاريخ مرخ فى عرخ البصالسة، ج1) 
  Asclepiusؽ.ـ. عمى الصخيق بضغ باركى كأبػلػنضا ككاف يػجج بيا معبج مذيػر إللو الذفاء أسكمضبضػس  414( مجيشة إغخيقضة تأسدت عاـ 2)
    ;416، ص 1اشتيخت بالعبلج الشفدي عغ شخيق الحفبلت السػسضقضة، كمغ مػالضجىا الفضمدػؼ سػندضػس. بارت، رحبلت إلى ببلد الستػسط، جك 

Tabula, Peutingeriana 7, Pentapolis History an Geography, Harvard Uni .   Pausanias, II, 26, 9;    
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       ( .1) سائخ السسالظ اليممضشضدتضة األخخى  
كثضخي  إذ كانػا ميشة السحاماة،زاكلػ  الحيغ السحامضغمغ بضغ عشاصخ الحضاة االجتساعضة في الجكلة  

 يتمقػىؤالء لع  كلكغكاعتخفت بيع الحكػمة البصمسضة، القزايا،  الشذاط في السحاكع لمسخافعة في مختمف
   اكتدبػاعغ مثل ىحه السجارس، كلعميع  أصػؿ ميشتيع في مجارس خاصة لجراسة القانػف، ألنو لع ُيدسع

أف ذلظ كاف أيزًا الحاؿ مع السعمسضغ كميشة التعمضع، أما ك  لسداعجييع، لقشػىاخبختيع بالسخاف العسمى ك 
تبضغ أف كل  لقخائغالسعساريضغ كالسيشجسضغ مشيع كالعدكخيضغ كمخصصي السجف كقباششة الدفغ كالرضادلة، فا

ي السجتسع، كلكغ ال تحكخ كقائع كثضخة عغ تعمضسيع، كلحلظ فإف الباحثضغ أكلئظ كانػا عشاصخ مألػفة ف
  .( 2) ىالسيش ئلعجادل يسضمػف إلى القػؿ بأنو باستثشاء دراسة الصب كاليشجسة لع تػجج أية دراسات عمضا

 شبقة تأتى بعجكانت قبل عيج البصالسة،  بالشدبة إلى العشاصخ غضخ اإلغخيقضة كالسرخيضغ كسػاىع     
اختفت  مشيع العمضاة فئربسا ال، ك متفاكتة جرجاتب تتألف مغ مػضفضغك  شبقة مػضفي الحكػمة، السحاربضغ

، كقج اضصخكا إلى تعمع اإلغخيقضة كنطع العسل بدضصةات إال فئ خجمة الحكػمة الػافجة ىتجريجضًا، كلع يبق ف
الحيغ اصبحػا السػضفضغ، ىؤالء  عمضعتقضاميا ب ىػ ما قامت بو الحكػمة البصمسضة أبخزكيعتبخ مغ  الججيجة،

  ( .3) التي تتعامل بالمغة اإلغخيقضة كنطاـ السحاسبة اإلغخيقي سجففي ال عرب الشطع اإلدارية كالسالضة

انتذخت السجراس بكافة السخاحل، في مختمف بقاع الجكلة، كامتؤلت باألساتحة كالتبلمضح، كمع انتذارىا    
اىجيا، كضيخت مدتػيات أخخى مغ التعمضع األكلى إلى الستػسط كالعالي، كقج كاتداعيا  بجأ التّشػع فى مش

كانت أعجاد التبلمضح الحيغ يتمقػف تعمضسًا أكلضًا تتجاكز أعجادىع السخاحل األخخى مشح ذلظ الحضغ، كأصبح 
ضضغ، كقمسا تعمع القخاءة كالكتابة شيء ىاـ كضخكري، كال يكاد يػجج في مجتسع السجيشة إال قمة في فئة األمُ 

 كانت الكتب ال تجج مغ يصمبيا، ككاف السذتخيغ أكثخ مغ البائعضغ، فع تكغ األمضة متفذضة حتى في
محضط الشداء، ككجج التعمضع العاـ كالخاص كالسحمى كالخارجي كالحخ كالفشي كالشػعي كالحخفي، كمع زيادة 

     لسعاىج بذكل أكثخ، األمخ الحى عدز مغ السخاحل األكلضة كالستػسصة كالعمضا، أزداد عجد السجارس كا ىحه
؛ يحى، لصفى عبجالػىاب، مخجع 65، ص 2010( حافع، أحسج غانع، دراسات فى تاريخ العرخ البصمسى كالخكمانى، دار السعخفة الجامعضة،  1) 

 .   128 -126، ص ص 4، جمخجع سابق؛ نرحى، 189سابق، ص
 Rostovtzeff, Ibid, pp. 1085-94 .  (2) 
 Idem, p. 1088 .  (3) 
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    ( .1فخص التعمضع السشطع كأعجاد الستعمسضغ بسدتػى لع يعخؼ حتى ذلظ الػقت )  
 يأتى إلضيا ، يشفق عمضيا مغ مضدانضات السجف،Schola Publicaكانت ىشاؾ مجارس خاصة كأخخى عامة 

ارزيغ، بل إف بعزيا في تحت إشخاؼ معمسضغ بشيخة ككاف أكثخىا مغ كل مكاف،  الحيغ يخيجكف الجراسة
بضػتيع ا فتحػ ك  ببشاء مجارس في مجنيع، األغشضاء  بضػت ىؤالء السعمسضغ، كحلظ ساىع بعس السػاششضغ

 دائلالشاس في الحػارات كالشقاشات التي تجكر حػؿ مؾ الخصب كالجركس كاشتخ  كالقضتكأبيائيع لمباحثضغ، 
التجريذ، ككاف البعس مغ كبار أعضاف السجيشة  تعج تقترخ فقط عمى معاىج فمعفمدفضة كأدبضة،  معضشة

شسمت اتدعت، ك األسبػعضة أك الضػمضة، كىحا يشبئ أف دائخة التعمضع  يػاضبػف عمى حزػر ىحه الحمقات
الشطخة لمعمساء  كصارتالصبقات السثقفة كالستعمسة في الجكلة،  يحطى كيدتحػذ بجعع صار، ك كبضخجسيػر 

 ( .2) التقجيخالخعاية ك  ؿكالفبلسفة كالكذػؼ كالبحػث تشا
مع ثقة البصالسة بأنيع كرثة التقالضج اإلغخيقضة في كل السجاالت، فبل عجب أف ساركا عمى نفذ اتجاه     

أسبلفيع؛ ركاد العرخ الكبلسضكي، مغ فبلسفة كعمساء كشعخاء، كالحيغ تخكػا تخاثًا عمسضًا كفكخيًا يرعب 
عمى جسع جسضع مجكنات ىؤالء كشخحيا كالتعمضق عمضيا،  تقجيخ قضستو، فتػفخ عجد آخخ مغ الباحثضغ

كبفزل ىحه الجيػد تػفخت بضغ أيجي السعمسضغ كالستعمسضغ مػاد قضسة باإلمكاف االستفادة مشيا، كال بج أنو 
كاف ىشاؾ جسيػر كبضخ آخخ مغ القخاء إلى درجة ال بأس بيا، فشذصت حخكة الشدخ أك التجكيغ، كساعج 

السػاد السعجة  بة كالكتب بكثخة لع تعخؼ حتى ذلظ الػقت، ككانت ُجل تمظ الكتابات عمىذلظ عمى ركاج الكتا
استخجاـ العبضج   لمكتابة في أكؿ األمخ، ثع بفزل التػسع في إنتاج الػرؽ مغ البخدى فضسا بعج، ككحلظ

مغ الجكلة  الستعمسضغ كشداخضغ، كتحدضغ ُسبل السػاصبلت، كانتذار لغة كثقافة مذتخكة في انحاء كاسعة
(3. ) 
 مع الخعاية السمكضة لسؤسدات العمع كالثقافة في االسكشجرية، بقضت السعاىج كالسكتبات تمقضاف الحطػة  

   ؿ األمػاؿكالتأيضج، كيجؿ ىحا االىتساـ البالغ بشذخ كدعع التعمضع مغ قبل البصالسة، سػاء بجعػة العمساء كبح
 ;14 ، ص  1967، 1)ت. عبجهللا عبج الجائع(، بضخكت، دار العمع لمسبليضغ، ط ( امبضخ، ركنضو، التخبضة العامة،1)   

   Hubert, Rene, Traite de Pedagogie generale, Presses Uni. de France, Paris, 1046 .      
 .   9 -7ص ص ، 1973( بجكى، أحسج كمختار، جساؿ الجيغ، سمدمة التخبضة كالتعمضع فى مرخ، القاىخة، دار الفكخ العخبى، 2)

   (3) Lampela, A., Roman and Ptolemies of Egypt, Helsinki, 1998, p. 74; Manning, J. G., Egypt Under      
 The Ptolemies, 305-30 B. C, Princeton, 2009, P. 137 .             
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 ضػي كأىسضة بالغة، لضذ فقطعمى مجى إدراؾ ىؤالء السمػؾ الداسة ما لمتعمضع مغ دكر ح الصائمة كالجيػد 
كتيضئة األفخاد العاممضغ في دكلتيع لؤلعساؿ الزخكرية السصمػبة مشيع، بل ألجل الرالح الخاص لتػفضخ 

كالعاـ، كمغ أجل تقػيتيا كرفاىضتيا، كىػ متفقػف في ذلظ مع ما تقخره آراء فبلسفتيع الحيغ اعتبخكا العمع 
سع كلئلنداف الكثضخ مغ الفػائج، كترل بو إلى الغايات التي لغ كالتعمضع قضسة إندانضة عمضا تحقق لمسجت

  ( .1) يرل إلضيا إذا ما بقى محكػمًا بالجيل
في  بشاتفمع تتعمع ال، أف تعمضع معطع البشات كاف يقف عشج انتيائيغ مغ السجارس األكلضة لغالبفى ا    

بضغ  اً عمضع بضغ معطسيغ احجث فارقذلظ أف عجـ انتذار الت البصالسة، قبل مجارس السخاحل الستقجمة
الجشدضغ، ككانت األمضة متفذضة بضغ اإلغخيقضات، ألف اإلغخيق القجامى كانػا يطشػف أف ذكاء السخأة 

كعمى عكذ ما كاف سائجًا في معطع مجف العالع اإلغخيقي بعج ىحه الفتخة، أصبح التعمضع في أغمب ، يعػقيا
شرضب ك   نرضباً  لمبشات صارقبػؿ الشداء في مجارسيع، حضث السجارس مختمصًا، كلع يتخدد البعس في 

ففي كل مجف مسمكة البصالسة أصبح حع الفتضات مغ التعمضع العالي  األكالد في تمقى التحرضل العمسي،
كقج استصاعت كثضخات مشيغ اف يتحرمغ عمى قجر كافخ مغ التعمضع يؤىميغ لمعسل  مساثبًل لحع األبشاء،

ُيطيخ مجى ثقة الشداء البصمسضات في ثقافتيغ كدرايتيغ العمسضة، كاشتخكت السخأة  كىحا كفخص الثقافة،
. .  "  ككانت ليا جيػد مػفقة في السؤسدات العامة كالخاصةى، ثقافلكا في الشذاط التعمضسي البصمسضة

 ػف ضالعسػم ػف السػضف ػججكاف يك  أصبحت الفتضات الستفتحات تحىبغ إلى الجسشازيـػ لمتدكد بالعمع، 
عمى تعمضع البشات، ككاف يػجج اتراؿ بضغ اإلسكشجرية  اشخفػا عمى شئػف الشداء، ضغالسذخفب بضغالسمق

 يصمبالخبخة في تعمضع البشات، كأخحت الشداء  لكي تكتدب كخضػس كبعس السجف اإلغخيقضة مثل تضػس 
أقل تعقضجًا،  كبجأت مشيغ تأدية بعس الخجمات عمى نفذ األسذ كالخجاؿ، كغجت العبلقات بضغ الجشدضغ 

الدضجات يفتتحغ مجارس لمتعمضع، كشجع ذلظ عمى تعمضسيغ كتخبضتيغ تخبضة عالضة، كالتحقت بيحه السجارس 
في الشػادي  كثضخات مغ فتضات الصبقة العمضا كالػسصى، كبعس الدضجات كغ يؤسدغ األنجية أك يديسغ

األخخى، كأخحت شجرية، كفي السجف البصمسضة  التعمضسضة،  فقج كانت ىشاؾ أنجية مخررة لمشداء في االسك
  أغمب الشدػة في مجتسع البصالسة تأبى العدلة كتدتستع بحخية العسل كالسذاركة في األعساؿ الثقافضة 

 
  Idem .(1)   
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كالتعمضسضة، التى شجعت خخكجيغ مغ عدلتيغ كاختبلشيغ، كعمى تقػية ركح السشافدة، كتفػؽ بعس مغ  
 .  (1ات كأصبح ليغ  شأف كبضخ في الحضاة التعمضسضة " )أكلئظ الدضج

أكثخ معاىج كنػادي الذباب؛ الثقافضة  بذكل انتذخت في السجف البصمسضة العجيجة، ججت الشػادى الشدائضةكسا 
عسمػا عمى اإلشخاؼ عمضيا، ك ، الذباببسعاىج فقج أىتع البصالسة ، كفي مرخ عمى كجو التحجيج، كالخياضضة

يختادىا التبلمضح مغ بعج السخحمة األكلضة، كّجل  Gymnasium (2)ف ُيعخؼ مشيا بالجسشازيـػ كعمى ما كا
الثقافي ك  التعمضسي قخالسكىحا  ىحه السعاىج أصبحت رسسضة عامة، كبعس مشيا بقضت أىمضة خاصة،

التسخيشات الستضعاب قجر مغ التعمضع كالثقافة العامة، كلسسارسة ى ضل يختاده الذباب اإلغخيق كالخياضي
 ،لمػضائف بل إف التعمضع كالتجريب في ىحه السعاىج كانت أحج الذخكط السؤىمة في ذات الػقت، الخياضضة

كأصبحت تمظ الرفػة أك الشخبة السستازة تتألف مسغ ألتحقػا في صباىع  لحق السػاششة في مجف اإلغخيق،ك 
كمعشى ذلظ أف نطع تعمضع كتجريب ،   خاصةً  أك تعمسػا في الجسشازيـػ ،Ephebeiaبسشطسة تجريب الذباف 

 ،كججت أيشسا كقامػا بجعع كل الجسشازيافى عػاصع األقالضع،  الذباب لع تعج مقرػرة عمى السجف اإلغخيقضة
كسا كجج  صفة رسسضة، Gymnasiarchoiالسجف كالقخى كمجيخييا الجسشازياركضضغ  فيجسضعيا  فسشحت

السختز بيحه السشطسات، ككسا اعتبخكا أعزاء  زمضتضذإلى جانب ذلظ مشرب مدجل الجسشازيـػ الكػ 
الجالضات اإلغخيقضة في كل السشاشق مػاششضغ، اعتبخكا  كحلظ جساعة الجسشازيـػ أرفع أكلئظ قجرًا، كليحا 
كانت تأتى بعج جساعات اإلغخيق القػمضة في األىسضة أك ربسا اترمت بيا، فالصبقة السعخكفة باسع شبقة 

السػاششضغ الحيغ تمقػا تعمضسيع في معاىج التخبضة   كانت تتألف مغ  Hoiapo gymnasiumالجسشازيـػ  
 البلئقضغ كالسصمػبضغ لتػلى السشاصب، كاُنذئت عمى أك التحقػا بسشطسات تجريب الذباب، فيؤالء كحجىع ىع

السجف كفى  البلئقضغ كالسصمػبضغ لتػلى السشاصب، كاُنذئت عمى أياـ البصالسة كثضخ مغ معاىج التخبضة في
، ُشغفػا كحلظ بإنذاء    قخى األقالضع حضثسا كاف يػجج السدتػششضغ اإلغخيق، ككسا ُشغف اإلغخيق بالجسشازيـػ

 Oxford Classical  ;28؛ نفدو، ص 21-20، ص ص 1971، دار السعارؼ، القاىخة، 2( عبجالعديد، صالح، التخبضة كشخؽ التجريذ، ج1) 
Dictionary, (New York, Oxford University Press, 1996), p. 351- 355; Chiappetta, Michael, "Historiography 
and Greek Education", History of Education Journal 4, no 4(1953); Gunthes, H., A history of The 

Ptolemaic empire (trams. Tina Sauvedre) London, 2002, P. 131.  
، كىى مقار اإلغخيقضة، كعشػانًا لمثقافة اليضممضشضدتضة، كأكثخ السعمػمات عشيا بسا كجج مشيا في فتخة البصالسة كالجضاة سسة مسضدة لمسجيشة تكان (2) 

    . ائفالػض ىتأىضل الذباب لتػلبك كارتبصت بالسخحمة الستػسصة لتمقي العمـػ كاآلداب كالتجريب الخياضي، 
Barrow,  Ibid, pp. 149- 156 .   
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الجسعضات بكل أنػاعيا، كمغ ثع نذأت بكثخة تمظ الجسعضات االجتساعضة كالجيشضة كاالقترادية، لتػفخ  
 ( .  1ألعزائيا االجتساع كالسشاقذة كاالنتخاب كحتى التجريب كالتثقضف )

كفي الػاقع ال يسكغ الحجيث عغ نذاط تعمضسي  أدى انتذار التعمضع كحلظ إلى التعاضع لجكر السكتبات،    
كاسع في دكلة البصالسة بذكل خاص، كفي العالع اليضممضشضدتى بذكل عاـ، دكف ذكخ الشذاط الػاسع بكل 
مالو عبلقة بالعسل كالعسمضة التعمضسضة مغ أماكغ كمقػمات لمتعمضع، كمشيا زيادة دكر الكتب كتأسضذ 

غ أسػاؽ ككرش الشدخ،  كىحا االىتساـ  بسعجات كأدكات الكتابة كالتخكضد السكتبات الكبضخة، كما يتبعيا م
 عمى الجػانب الفشضة كالتقشضة، كغجا ىشاؾ إنتاج غديخ لمكتب كشبكات لتػزيعيا، كيجؿ ضيػر الػرش بيحا

عمى مجى تجاكؿ كاتداع ثقافة السعمػمات في تعمضع تدايج انتذاره كتخرراتو في كل الجػانب، فبجأت الكع 
السعمػمات عغ السكتبات العامة كالخاصة، كعغ الكتب كالُكتاب، كعغ نػع الصمب كالعخض، كعغ البحث 
كقضسة السخصػشات، فالسعمسضغ كالستعمسضغ كالُكتاب بحثػا كشمبػا باستسخار الكتب مغ الشاشخيغ، كمغ 

بضػتيع مغ مؤلفات  الُشداخ كباعة الكتب، كتدابق الجسضع إلى الحرػؿ عمضيا، كاالحتفاظ بسجسػعات في
  ( .2الُكتاب اإلغخيق الكبلسضكضضغ )

كاف ندخ الكتب يتع بػاسصة ُنداخ محتخفضغ اك مغ غضخ السحتخفضغ لتمبضة الحاجات السدتسخة لمسجارس   
كالسعاىج كالسكتبات، كالشاشخيغ يحتفطػف ُبشداخ كمرححضغ أكفاء، كيحخصػف عمى دقة الشدخ، فقج كاف 

ء، اك أكلئظ السدتفضجيغ فقط مغ الشدخ نتضجة إلزدىار التعمضع، كلخكاج تجارة الكتب، ىشاؾ ُنداخ غضخ أكفا
كلحلظ كججت في إشار أنتذار التعمضع كالسكتبات كتذجضع العمع كالسعخفة كرش خاصة كعامة لشدخ الكتب، 

في حضث كاف يتع   سػاء تمظ التي ارتبصت بسؤسدات الجكلة أك تمظ التي كانت ُممظ خاص ألشخاص، 
ىحه المفافات اليامة  ىحه الػرش ندخ السؤلفات اإلغخيقضة الكبلسضكضة لتمبضة الحاجة الستدايجة، كالصمب عمى

مغ السعمسضغ كالستعمسضغ، كمغ الشخبة األرستقخاشضة، كلع تكغ الػرش السخترة بشدخ الكتب خبلؿ العيػد 
  التفاصضل األخخى الستعمقة ػزيعو، كحتىالدابقة بيحا السدتػى مغ االنتذار كاالىتساـ بتػفضخ الكتاب كت

 يقفػف عشج  بإنتاج الكتاب كشكمو كجػدتو، ككاف الباحثػف مغ األساتحة كالصبلب في العيج الكبلسضكي قمسا
)1) Too, Ynu lee, Education in Greek and Roman antiquity (Bos ton Brill, 2011); Scott, Ibid, p. 34; 
Rostovtzeff, Soc. & Ec., pp. 324 ff; Fraser, Ibid, II, n. 89, p. 192; Bevan, Ibid, p. 104; Rostovtzeff, Soc.,& 
Ec., pp. 375- 377 .    

  .  101 -97( ستضبفضتر، مخجع سابق، ص ص 2)
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    ( .1)تمظ األمػر ىحه األمػر، بضشسا خمفاءىع في ببلد البصالسة تحجيجًا يقجمػف بعس التفاصضل عغ  
كصار السمػؾ البصالسة مغ أكبخ جامعي  مكتب،ل بعج اف أصبح ىشاؾ عجد كبضخ مغ القخاء، كتجارة رائجة 

كججت فإف بعس مغ السكتبات قج  كجج مغ معمػمات الكتب، كُبشضت السكتبات في عيػدىع، كمغ خبلؿ ما
  . (2)الجسضع  متشاكؿ قبميع، إال أنيا أصبحت في عيجىع أكثخ تصػرًا كضخامة، كفي

العمساء كالسفكخكف مغ كل األنحاء، كال يسكغ السبالغة في أثخ عمسائيا مكتبات البصالسة  عمى تػافج 
، إذ بفزل إنذائيا، كما تستع بو أساتحتيا مغ سخاء أمكغ ة كرعاي كمفكخييا في نذخ التعمضع كتقجـ العمـػ

دكف أي  ،صمق الجعع كالحخية ليع في متابعة بحػثيعتشطضع البحث العمسي الجساعي ألكؿ مخة، كتػفضخ م
 العسمضةلشػاحي التصبضقضة  ا ىجؼ سػى البحث، كفي كشف ىحه الطخكؼ كاألجػاء انصمق العمساء كأفادكا في

    ( .3) الشطخية، فأحجثػا نيزة تعمضسضة كعمسضةك 
كالسكتبة، بل  دار العمعشجرية عمى لع تقترخ الحضاة العمسضة كالثقافضة العمضا كاألكثخ تخررًا فى اإلسك   

كشكمت ىحه السجارس  كججت مجارس كقاعات لمجراسة يجرس بيا مغ شاء مغ العمساء كمجسػعاتيع،
يقرج ىحه السجارس كثضخ مغ الصبلب مغ كل  ، كصاربالسجسػعات العمسضة ما يسكغ تدسضتو كالقاعات

ي، اشتيخت بالعمـػ الخياضضة كالصبضعضة انحاء الجكلة كمغ خارجيا، كغجت أبخز مؤسدات لمبحث العمس
كعمسائيا البؤرة  مجارسياكلع يشقس القخف الثالث حتى أضحت االسكشجرية بفزل ، كاإلندانضة كالصبضة

ليا األخخى كاف  سجفالكما مغ شظ في أف كل ، الحىشضة لمعالع اإلغخيقي في كل نػع مغ فخكع العمع كاألدب
اإلسكشجرية  يا العمسي، كالعجد اليائل مغ ركادىا الستعمسضغ، كلكغدكرىا الستسضد، كيجؿ عمى ذلظ نذاش

ارتبصت شيختيا العمسضة كالثقافضة بذكل أكسع بجامعتيا كمكتبتيا، كضمت تدىػ بيسا حتى نياية القخف 
الخابع ـ. فيحه الذيخة العمسضة كالتعمضسضة بقضت تدشجىا ىحه السؤسدات التى سضأتى الحجيث عشيسا كعغ 

  ( .4)  سخارىسا إلى ذلظ الػقت في فرل مؤسدات التعمضعضخكؼ است

 قبل البصالسة لع تكغ مجف السشصقة خالضة مغ الشذاط التعمضسي؛ السجارس كالسعاىج كالسكتبات، بل كانت   
 . نفدو( 1)
جالمصضف، لسحات مغ تاريخ الرػفى، عب ;331، ص 1967يحى، لصفى عبجالػىاب، عرخ البصالسة، اإلسكشجرية، مخكد التعاكف الجامعي، ( 2)

 . 42، ص 1987الكتاب كالسكتبات، دار شبلس لمجراسات كالتخجسة، 
  . 42،  ص 1996،  1(  حدب هللا، سضج، غشجكر، دمحم جبلؿ، تاريخ الكتب كالسكتبات عبخ الحزارات اإلندانضة، دار السخيخ، ط3)

    (4) Sarton, Ibid, p. 54; Idem, p. 192 .  
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خمفضة عمسضة كتعمضسضة، كخاصًة في مرخ، كالسجف بإقمضع كضخيشايكا، حضث عاشت األغمبضة ليا قاعجة ك  
الػششضة أك اإلغخيقضة، كبالشدبة لتقجيخ مجى انتذار التعمضع كالثقافة الػافجة بضغ  الدكاف اآلخخيغ مغ غضخ 

كضل ليع نطاميع  ،ضجةاإلغخيق، سػاء الذخقضضغ عامًة أك السرخيضغ خاصًة، الحيغ كانػا أصحاب تقالضج عت
فكل الذػاىج ، صخفيع عغ تقالضجىع السػركثة بيع احاشتالتي الطخكؼ فمع يكغ مغ شأف  ،التعمضسي القجيع

تجؿ عمى أنيع احتفطػا بعاداتيع كأسالضبيع التعمضسضة، كاستسخ معطسيع عمى ما ألفػه مغ تعمضع خاص أك 
ضمت ميشة التجريذ  لحي بقى عشجىع لفتخة متأخخة "رسسي، دنضػي أك ديشي أرتبط بالدمصة أك السعابج، كا

أبػلمػ في إحجى البخديات في  شأف سائخ  السيغ في العيج البصمسي، ككانت في الغالب كراثضة، كيحكخ ىػر
كانػا مجرسضغ، كأف كالجه كاف أستاذًا في اإلسكشجرية، كسا يعخؼ مغ كثائق أخخى  شيء مغ الفخخ أف آباءه

  ( .1( مػف بالتجريذ في السجف "أف آخخيغ كانػا يذتغ
التعمضع كالسعخفة في السجتسع السرخي يحطى بالتقجيخ، إال أف العسل التعمضسي مع ذلظ لع يكغ    كاف   

  مصمب الفئات الػاسعة بقجر ما كانت الخغبة في تأمضغ الخزؽ أك مشرب يزسغ االمتضازات، كفي العسـػ
دية كالثقافضة؛ اتجاىاتيا كحاجاتيا، كسا ضل ضخكريًا لبلرتقاء في تأثخ جانب مغ التعمضع بحالة األسخ السا 

، كمغ بعج البصالسة ضل لمتعمضع السرخى نفذ الجكافع، أكليا اكتداب الخزؽ، كالثاني السخكد االجتساعي
السعخفة، كأف التعمع عبادة، أما الجافع الثالث فيػ شمب العمع  رضاء اآللية، فقج اعتقجكا أف آليتيع مرجر

 ( .2كحلظ )كالسفتخض أف ىحه الجكافع كفضمة بجعل ندبة الستعمسضغ عالضة، لكغ األمػر لع تكغ  معمع،ل
في عيج البصالسة، كخاصًة بعج أف أصبحت معخفة اإلغخيقضة شخشًا أساسضًا لمعسل في الحكػمة، كلكشيا لع   

ض تجريديا في كل السجارس، تكغ الذخط الػحضج، كنطخًا العتبار لغة رسسضة فى كل أنحاء الجكلة، كُفخ 
 فىكبالتالي اصبحت ىي لغة التعمضع كالعسل، كبالشتضجة بجأ االبتعاد تجريجضًا عغ استخجاـ الكتابة السرخية 

   يّجرسػنيا  معطع الذئػف العسمضة، كليحا انذغل عمساء دكر الحضاة، ككيشة السعابج بالحفاظ عمضيا، فطمػا
عاشت بسجيشة اإلسكشجرية، كاف رئضدًا لمسجرسة الػثشضة في االسكشجرية، كلعب بعس مغ تبلمضحه أدكارًا ( فضمدػؼ مرخي يشدب إلى اسخة  1) 

   . 350 – 351أساسضة، العبادي، مرخ مغ اإلسكشجر األكبخ إلى الفتح العخبى، ص ص 
العاـ كالضػـ إلى كحجات زمشضة، كسا عخفػا قضاس حفطت الػثائق عمػـ السرخيػف، ففي مجاؿ الفمظ عخفػا األبخاج الدساكية كالتقػيع كتقدضع  (2)

في الدمغ  بالداعات الذسدضة كالسائضة كالقسخية، كفي مجاؿ الصب كتخرراتو بخعػا في إجخاء العسمضات الجخاحضة كتخكػا أدكات شبضة كتقجمػا 
األشكاؿ اليشجسضة. عمى، زكي مطاىخ الحزارة فى الحداب عخفػا األرقاـ كالكدػر كالعسمضات الحدابضة كحداب األحجاـ ك  صشاعة العقاقضخ، كفي

؛ عسار، 14 -9، ص ص 1967؛ عمى، سعضج إسساعضل، تاريخ التعمضع فى مرخ، داراليبلؿ،  7، ص 1944اإلسكشجرية،  عرخ البصالسة، جامعة 
   .   20- 26، ص ص 2005حامج، الدضاؽ التاريخي لتصػر التعمضع السرخي، مكتبة الجار العخبضة لمكتاب، 
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دكرىع، فيى لغة ال يسكغ تعمسيا إال في مجارس مرخية، كليحا البج أف تكػف مجارسيع سػاء السجنضة فى  
الجيشضة قج بقضت في عيج البصالسة، كحلظ بالشدبة إلدارات الجضر، فقج استسخ نذاشيا في إعجاد ضباط  أك

 ( .1لحخبضة )الفخؽ السرخية، كال شظ أف اإلغخيقضة كانت ُتجرس أيزًا في السجارس ا
 بيااإللساـ  فإف لحلظ نطخًا المغة، ك  يذسل مبادئ كاف السرخيضغ في اإلدارات الحكػمضة تعمضع كتجريب إف

الخاغبضغ في العسل الحكػمي، كأف ىحا الذخط يتحقق عادة عمى أيجى   كاف شخشًا أساسضًا يجب تػافخه لجى
إلى  نتدابأك اال  لقاء ذلظ، ىعأجخ  ف تقاضػيالحيغ السجرسضغ اإلغخيق السشتذخيغ في أنحاء الجكلة؛ ك 
مغ  حكػمضةالػضائف الالخاغبضغ في تػلى   جسضعمجرسة إغخيقضة ابتجائضة، كليحا مغ السدتبعج أف 

جر قال تشاؿعمى التعمضع اإلغخيقي، كلع  قبللع تيع مش ف الغالبضة فإ كبالتالىذلظ،  استصاعػا  السرخيضغ
   ( .2)عانى األمضة ، كبقى العجيج مشيع يشوم سشاسبال

إف بعس الدسات اإلغخيقضة قج اقتحست السجتسع التعمضسى السرخي بذكل أك بآخخ، كعجا عغ بعس الفئات 
التى اصصبغت بربغة إغخيقضة، كلكغ ضمت الغالبضة ثقافتيا محمضة، فأغمب السرخيضغ كانت فخصيع مغ 

أخخى مذكمة فى تػلى الػضائف الرغخي، الثقافة الػافجة محجكة، كبالخغع مغ كل الطخكؼ لع تجج فئة  
كلكغ ُفخض عمى ىؤالء الخاغبضغ فى العسل مع الحكػمة الججيجة، تعمع اإلغخيقضة، كلحلظ كانت بعس  
اإلدارات في الػقت ذاتو مجارس إلعجاد السػضفضغ الججد، كالشظ تسكشت قمة مغ اكتدابيا، كإجادة مجاالتيع 

أصحاب ا مغ التعػيس عغ الشقز في تعمضسيع بالتقخب إلى الخاصة، ككاف ىشاؾ آخخكف كحلظ تسكشػ 
أف مذخفضيا ذلظ  الدمصة كاإلفادة مغ ذلظ، لكغ معطع مجارس السعابج السرخية تسدكت بتقالضجىا، كسبب

مغ رجاؿ الجيغ السحافطضغ، كبخغع السحاباة لمثقافة اإلغخيقضة ضل البصالسة يخكف ضخكرة كجػد شائفة مشيع 
لجيشضة ككحلظ الحاجة إلى لعاممضغ بتحخيخ العقػد تضدضخًا  لمسعامبلت بضغ األىالي، كلحلظ إلقامة الذعائخ ا

مغ السخجح أف يكػف قج شخأ بعس التغضضخ في الفتخة البصمسضة عمى ما ألفػه مغ تقالضج كعادات تعمضسضة  
      ( .3مغ عيػدىع الدابقة )

 ,Strabo      194- 230ص ، ص1959مكتبة األنجمػ،  القاىخة، ة كاإلغخيقضة،نرحى، إبخاىضع، مطاىخ التقاء الحزارتضغ السرخي (1)
Geographaia ;    

 .   366 - 39، ص ص 6، ج1؛ ديػرانت، مج  325 - 171( إبخاىضع، دمحم حسجي، مخجع، ص ص 2) 
 
 ;73-71، ص ص 1975تاب، مخكد عضغ القاىخة، ( نرحي، إبخاىضع، تاريخ التخبضة كالتعمضع فى مرخ، القاىخة، اليضئة السرخية العامة لمك3)  

   Bevan, Ibid, pp.208-214 ;466 ، ص3، ج2السػسػعة السرخية، مخجع سابق، ج



81 

 

السجتسع التعمضسى السرخي بذكل أك بآخخ، كعجا عغ بعس تدخبت إلى  إف بعس الدسات اإلغخيقضة   
فخصيع  تكان السرخيضغ أغمبمحمضة، ف الفئات التى اصصبغت بربغة إغخيقضة، كلكغ ضمت الغالبضة ثقافتيا

 ،الرغخي  الػضائف تػلى فى مذكمةأخخى   تجج فئةكبالخغع مغ كل الطخكؼ لع  ،ةلػافجة محجك مغ الثقافة ا
 كانت بعسلحلظ ك  ،تعمع اإلغخيقضة الججيجة،الحكػمة  العسل مع فى خاغبضغالىؤالء  كلكغ ُفخض عمى

مجاالتيع  كإجادةيا، باكتدا تسكشت قمة مغ الشظك  الججد، ضغػضفسالإلعجاد  مجارس ذاتوفي الػقت  داراتاإل
 الدمصة ألصحابتسكشػا مغ التعػيس عغ الشقز في تعمضسيع بالتقخب  كحلظككاف ىشاؾ آخخكف  ،الخاصة

مغ رجاؿ  مذخفضيا بتقالضجىا، كسبب ذلظ أفتسدكت  لكغ معطع مجارس السعابج السرخية ذلظ، اإلفادة مغك 
إلقامة يع مششائفة ضخكرة كجػد  خكف السحاباة لمثقافة اإلغخيقضة ضل البصالسة ي خغعبك  الجيغ السحافطضغ،

 لحلظ مغلمسعامبلت بضغ األىالي، ك  بتحخيخ العقػد تضدضخًا  لعاممضغ ككحلظ الحاجة إلى الذعائخ الجيشضة
مغ  ات تعمضسضة تقالضج كعادألفػه مغ  عمى ما البصمسضة الفتخة تغضضخ فيال بعسأف يكػف قج شخأ  لسخجحا

 ( .1) ةالدابق ىعػدعي
فقج  نطاميع التعمضسى السرخى، عمى درجة القزاءإلى  لضذ ، كلكغالشظ هتأثضخ  الججيج لمػاقع كاف   

احتفع الكيشة السرخيضغ بسجارسيع، كشئ مغ امتضازاتيع، ككاف الكتبة كالسحاسبضغ يعضشػف في مؤسدات 
 ة الصبقة الستعمسة تذكمت مغ ىؤالء الحيغ أسيسػا في الجكلة عقب انتياء تعمضسيع، إذ أف غالبض

كضل بعس الصبلب يتعمسػف في مجارس خاصة، ككانت الجكلة تشطع كتسػؿ بعس  السذخكعات الحكػمضة 
  السجارس لتػفضخ السػضفضغ كالسحاسبضغ كالكتاب الحيغ تحتاجيع  لسسارسة األعساؿ الػضضفضة ذات الصابع

ة األكائل احتفطػا بالسشاصب لئلغخيق، فإف األكاخخ ميجكا الفخص أماـ غضخىع  اري، كإذا كاف البصالساإلد
 ( .2لتػلى السشاصب في اإلدارة السحمضة، كبعس الػضائف اإلدارية العمضا )

إف تقخب البصالسة إلى العشاصخ األخخى ساعج عمى أنتذار التعمضع اإلغخيقي بضغ فئات مشيع، اضيخكا مضبًل   
داب اإلغخيقضة، كاكتدبػا تبعًا لحلظ مخكدًا يقارب مخكد اإلغخيق، ففي القخف الثالث لع يعج لتعمع المغة كاآل

   البصالسة قاصخيغ عمى مػاششضيع اإلغخيق، كبجأ العشرخ غضخ اإلغخيقي يتدايج في الجكائخ الحكػمضة 
(1) Encyclopedia of Educational Research, 3, Mecmillan Company, New York, 1960, P. 358 .   
  (2)Tarn, Ibid, p. 184 .       
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كالعمسضة في الجكلة البصمسضة، كىحا يجؿ أف الجسضع بات يقبل عمى التعمضع، كفزبًل عغ الخعايا السرخيضغ،  
ذلظ  كيجؿ ،أسساء إغخيقضة كغضخ ذلظ مغ السطاىخ اتخحكاك ، المغة تعمسػا دكلة البصالسة، كييػد فخسفإف 

كرغع أف نسط التعمضع البصمسي  ثقافة إغخيقضة،ب مع الػقت  اىعاصصبغاإلغخيقى ع ضالتعمج مغ نتائ عمى أف
في مجف البصالسة كاف ُيجدج الخكح اليضممضشضة، كيتع في إشار ديشي، فإف ذلظ لع يسشع الضيػد كخاصًة 

(1) االجتساعضة انتيعُيعّدز مك ألف التعمضع اإلغخيقي، األثخياء مشيع مغ إلحاؽ أبشائيع بالسجارس اإلغخيقضة  
.   

الضيػد مشح الشرف الثاني مغ القخف الثالث، حضث كانت مجسػعات مغ  بجأ تغمغل التعمضع اإلغخيقي بضغ   

  عمى أيجي معمسضغ إغخيق، كأصبح التعمضع اإلغخيقي بالشدبة ثخياء الضيػد يتمقػف قجرًا مغ التعمضعاأل أبشاء 

مجيشة إغخيقضة  ىُيخصصػف لتحػيل القجس إليع ُنخب ث بجأ بعس مغمصبقة العمضا الضيػدية إجباريًا، حضل

الضيػدية الستأغخقة في مرخ،  كانعكذ ذلظ عمى الشخبة لتعديد كضعيا االقترادي كاألمشي،نسػذج بػلضذ 

اإلغخيقضة في كتاباتيا، لجرجة أف صفػة السثقفضغ الضيػد؛ كمشيع الفضمدػؼ  لثقافةالتي ضيخ عسق أثخ ا

كضخكرة التفاعل معيا كاإلفادة مشيا،  ،اإلغخيقضة حزارةـ، كانػا يجاىخكف بتفػؽ ال 41 -.ـؽ 25فضمػف 

، ك أقبل عمى اإلسكشجرية  كقبل ىحا الخصاب بػقت شػيل كاف الذباب الضيػدي يختادكف معاىج الجسشازيـػ

كاأللعاب  ف بالفشػكاستستاع  مغ أكرشمضع كالعكذ ييػد يحسمػف ىػية ىضممضشضة، كشغف بالعمع كاألدب

معجالت التأغخؽ بضغ  الخياضضة، فزبًل عغ أركقة الفمدفة،  كقج ضيخ أثخ التعمضع اإلغخيقي في تدايج

الػقت العبخية إلى درجة  أعزاء الجالضة الضيػدية، حضث اتقشػا المغة، كاتخحكا أسساء إغخيقضة، كاىسمػا مع

            ( .2) ع الدساكية إلى اإلغخيقضةأنو فى عيج بصمسضػس الثاني باتػا في حاجة إلى تخجسة كتبي

 Bevan, Ibid, PP. 208 - 214; Fraser, Ibid, I, pp. 58-9 ; (1 ) 410 -400، ص ص 1نرحى، تاريخ الخكماف،  ج      

 

   (2) Fraser, Ibid, I, pp. 51-3, 54; Jouguet, Trois Et., p. 116; Tarn, Ibid, pp. 184-193 .             
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أبعج  لئلغخيق البصالسة دكرىع البارز في نذخ كنقل مجارس كمعاىج التعمضع اإلغخيقي إلى مشاشق أخخى  كاف 
في شخؽ كغخب الستػسط، كحتى الشطاـ التعمضسي عشج الخكماف مقتبذ إلى حج كبضخ مغ الشساذج اإلغخيقضة 

عمى تعمع   عمى إقباؿ الذباب الخكمانى فى الفتخة البصمسضة، إذ كاف انتذار التعمضع اإلغخيقى فى ركما حافداً 
                ( .  1اإلغخيقضة كتحكؽ آدابيا كالتخجسة مشيا إلى البلتضشضة كمحاكلة محاكاتيا )

 
متعمع،  السصمػبة لكلالفكخي مغ السؤىبلت عجاد أصبح تعمع اإلغخيقضة، كدراسة السػاد البلزمة لئل بعج أف    

ككاف معطع مجرسػ المغة  جرسػف محتخفػف في الخصابة كاآلداب كالشحػ،مجارس كثضخة يجيخىا م ضيخت 
، عمى الدػاء الحكػر كاإلناث مغ الستعمسضغ اً كبضخ  ىحه السجارس إقباالً  القتكقج  مغ اإلغخيق، كالسػاد األكلضة

كاُنذئت العجيج مغ  بارزيغ، معمسضغ خاصة، كتحت إشخاؼ كعمى األغمب أف ُجل ىحه السجارس كانت
( .2)جارس مذابية لتمظ السجارس األدبضة كالفمدفضة التي عخفتيا أثضشا كالسجف اإلغخيقضة األخخى الس   

حتى حقبة متأخخة مغ العيج الخكماني، كاف أغمب السعمسضغ الػافجيغ إلى ركما عبضجًا، كالبعس اآلخخ مغ  "
لمبضػت الكبضخة، بل إف مشيع مغ  عةالسعتقضغ، كالػاقع أف العبضج اإلغخيق لع يؤدكا األعساؿ السشدلضة الػضض

كانػا يؤدكف أعساؿ الدكختارية كالتعمضع كالتصبضب، ككاف اآلمات يدتخجمغ في الغدؿ كالشدضج، كقج كانت 
كثخة استخجاـ العبضج كالسعمسضغ اإلغخيق في البضػت كالسجارس الخكمانضة إحجى الػسائل الخئضدضة في نقل 

ذلظ أف العبج اإلغخيقي بػصفو سكختضخًا خاصًا لخب األسخة أك معمسًا  تخاث الحزارة اإلغخيقضة إلى ركما،
بالحزارة اإلغخيقضة، فبل أعجب  لؤلكالد أك شبضبًا لؤلسخة، كاف مغ شأف ذلظ أف يجعميع عمى أتراؿ كثضق

ؽ.ـ. إف ببلد اإلغخيق األسضخة  Quintus Horatius 65- 8أف قاؿ الذاعخ الخكماني ىػراتضػس 
    ( .   3) الستخمفضغ "أسخت آسخييا 

   (1) Pascal, Nanette R. " The Legacy of Roman Education (in The Forum)", The Classical 
Journal, 79, No. 4 (1984): 351 - 355; Michael Chiappetta, "Historiography and Roman 
Education", History of Education Journal, 4, No. 4 (1953), pp. 149- 156 .  

 & Oxford Classical Dictionary, Blower, Simon Horn    ; 410 -400، ص ص1نرحي، تاريخ الخكماف، ج( 2) 
Spew, Antony, Spawforth, Third Edition, Oxford, New York: Oxford Uni. Press, 1996, pp. 270- 

275 .     
؛ 85 -74، ص ص 1أحسج، سعج مػسى، تصػر الفكخ التخبػى، دارالسعارؼ، ط  ;416 -414، 1، جنرحى، تاريخ الخكماف( 3) 

    .  85؛ سضجل، جامشضذ، مخجع سابق، ص  102 -83خمضل، فادى، مخجع سابق، ص ص 
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  نطاـ التعمضع البصمسيثانضًا: 
ُفتحت السجارس  ،سابقوعغ ختمف أقاـ البصالسة نطاـ تعمضسي محكـػ بقضع كمعايضخ عمسضة كخمقضة، كم   

ىحا التعمضع كمخاحمو كمدتػياتو كمؤسداتو،  كتعجّدت ُأشخ كشخكط أماـ الجسضع اإلغخيق كالخعايا، فضو
تشطسيا، كاختمفت أسالضب  تخزع لمػائح كصارتكقػانضغ لفتح السجارس كتسػيميا،  ىشاؾ خصط اصبحتك 

 فتخةالسعخفة، ففي  اكتدابكىػ  الغاية،ككسائل التعمضع مغ مجرسة ألخخى، كلكشيا اتفقت في اليجؼ ك 
قخيبة العيج مغ أصػليا الحزارية،  ،كاف ال يداؿ اإلغخيق كالسجف اإلغخيقضة أيشسا نذأت مسضةجكلة البصال

ضمت ُتسثل الحضاة الثقافضة كاالجتساعضة، كتعكذ فضيا سادت كليحا فكل الُشطع التخبػية كالتعمضسضة التي 
ك آخخ، كسا كانت ُتعبخ عغ انخخاشيع في حضاتيع الججيجة، كإف التخبضة كالتعمضع السحاىب الكبلسضكضة بذكل أ

السدتقبل  االنصبلؽ مشو إلى كأ، الساضي خمفضة بضغ البقاء في كجانب مغ ىحه الحضاة ضل يشدع البصمسي
لحي غضخ الخسسي، كا شطاـالذكل أك المغ  ىالبصمس تعمضعال عقػد، انتقل في غزػف ف ،الذخقضة في البضئة

كاف يتع تسخيخ السعارؼ كالسيارات مغ خبللو بصخؽ شتى، إلى نطاـ شبقي كنػعى أكثخ تخررًا كتشطضسًا، 
       ( .1) نطخيات التخبضة اإلغخيقضةمسارسات ك  يزع السجارس السدتػحاة مغ

 و، كحجدت ُبشضتنطسو عجيجة تمظ التي أحاشت بالتعمضع البصمسي، كساىست في تشػع ضخكؼ في الػاقع  
كساسة ، كدكلة ناشئة، خمضط قافاتمغ ث لو، أشكالو عغ الفتخات الدابقة كاتجاىاتو كمشاىجو، كّمضدت

كمدتػيات كمؤسدات  ذكلب أخخى ستجفععػامل ك  كال شظ شعب نذضط،، مثقفػف، كفبلسفة كعمساء كممػؾ
ضة بأسالضبيا كشخقيا انتذار التعمضع كالتخبضة اإلغخيق التي ساعجت عمىىى  ةمجتسعأسباب ، فالتعمضعىحا 

كاف تعمضسًا إغخيقضًا، كأف الحقبة البصمسضة في بجايتيا  إف التعمضع البصمسياألكضح  كمدسضاتيا، كالدسة
جاءت بجسمة مغ الػقائع كالسبلمح شبضية بتمظ التي مخت بالتخبضة كالتعمضع في أكثخ مغ مخحمة كمشصقة، 

مع ما شخأ عمضيا مغ ، انتقمت بشفذ خصػشيا سسات تكذفت عغجػانبيا ذلظ أف الشطع التعمضسضة في كل 
  ( .2) التشػع مغ إقمضع إلى آخخ، كمغ مجيشة ألخخى  تغضضخات، مع مبلحطة

كانت مؤسدات الجكلة تخعى كتسػؿ بعس السجارس لتخخيج الكػادر مغ السػضفضغ كالسحاسبضغ كالُكتاب،  
 داري كالسجني، بشفذ الحاجة إلى الُسحاربضغ فيالحيغ كانت تحتاج إلضيع لسسارسة األعساؿ ذات الصابع اإل

 . 2002، السػسػعة الحخة، الضػناف القجيسة -؛ كيكبضجيا  295 -267( إبخاىضع، دمحم حسجي، مخجع سابق، ص ص1)
  (2) Freedman, Charle, Egypt, Greek and Rome, Oxford University Press, 1996, p. 131 .     
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كاف عمى الصالب ألي مشرب أف يثبت أنو مغ أبػيغ إغخيقضضغ، كأنو سمضع العادة  ، كفيحخبضةاللسيسات ا 
مغ العضػب الجدسضة كالخمقضة، كيكـخ أسبلفو ككالجيو، كيقـػ بػاجباتو السجنضة كالعدكخية، كيؤدى الزخائب 

 كفضمةتعمضع فى ال كاممة، كنادى البعس بأف تشذئ الجكلة السجارس، كلكغ أتجاه آخخ كاف يخى أف الُسشافدة
شيء مغ اإلشخاؼ عمضيا  كاف ليا كأأنذأت السجف مجارس كساحات لؤللعاب، ، فأفزل الفخصبتحقضق 

الجكلة، بل ضل  شضجتيا كعمى السجرسضغ، كلكغ بعس مغ السجف لع يكغ فضيا تعمضع رسسي أك مجارس عامة
إلى جانب السجارس السحمضة ضل يػجج فقج  ، ككانت بعس الجركس ُتعقج في السشازؿأىمى أك خاص، و أغمب

، مسا يقابل إلى حج ما أماكغ بعضجةيفج إلضيع التبلمضح مغ  كمعاىج التخبضة البجنضة، مجرسػف خرػصضػف 
 لع يجج ىؤالء ، ك تبلمضحىعمغ عالضة  اً أجػر السعخكفضغ  لسعمسضغالسجارس الجاخمضة، ككاف يتقاضى ىؤالء ا

السجرسػف السحتخفػف يشذئػف مجارسيع  استسخإذ  مجارسيع السعخكفة، صعػبة في جحب الصبلب إلى
كيخسل إلضيا التبلمضح مغ أكالد العائبلت الثخية كالستػسصة، حضث يػاضبػف عمى حزػر دركس  ،الخاصة
 ( .1)  يحه السيسةخاص ب أحج العبضج يخافقيعإذا كانػا فى عسخ أصغخ ، ك خبلؿ يػميع الجراسى تشاسبيع

أنيع  ، كيبجكPreschoolخ أف ىشاؾ مخحمة تدبق مخحمة التعمضع الشطامي اإلغخيق بذكل أك بآخ اعتبخ   
أشكاؿ    مغاإلغخيقضة، ك  التخبضةنساذج  دتعجقج تشسمػا بيحه السخحمة مغ تقل أعسارىع عغ سبع سشػات، ك 

فقج  ،كالبجنى ىتكػيغ العقمالإلى  التى سعت كانت التخبضة األثضشضة خاصةً لؤلشفاؿ مشح ذلظ الػقت،  التشذئة
 التعمضعكنطع قضع كالسفتخض أف تجرجػا في التخبضة مغ كل الشػاحي بسا يبلئع أعسارىع كأجدادىع الرغضخة، 

في  أشفاليعتخبضة  مدئػلضةتقع  كعمى األسخة، الجػانبكل  تعسل معًا في الشياية عمى تحقضق التػازف في
مغ كسائل تجلضميع، كسا تتمى عمضيع  السػسضقى كاألغانيف سشػاتيع األكلى تخبضة أدبضة كفشضة متشػعة، 

كال تحتاج إلى نذاط  انت بعس األلعاب مدمضة، فككالجمى كالكخات ليع األلعاب ػفخالقرز األسصػرية، كت
كمشيا ألعاب الجخي كرمى الكخة كالسخاجضح كبشاء البضػت مغ الخمل كالصضغ  ة األشفاؿ،بجني يفػؽ قجر 

القخاءة  بعسفضمعبػف كيتمقػف  ب، كىشاؾ أماكغ يمتقػف فضيا،كغضخىا، كلحلظ يقرج بيحه السخحمة المع
    ( .2) كالكتابة كالحداب كأجداء مغ السػاعع الجيشضة

  (1) Idem .  
، ص  ،1975، 2مصبعة جامعة كػرنضل جاردف سضتى، طالضػنانضة القجيسة "األدب كالسجتسع"، )ـ. إيثاكا(، نضػيػرؾ،  ركاف، بضبى تذارلد، ( 2) 

 . 19 -9ص
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القخاءة  كاف التعمضع الشطامي البصمسى يبجأ في سغ الدابعة، كىػ تعمضع فكخى كبجنى، فضذسل السقخر الجراسي
كالكتابة، إلى جانب األنذصة الجساعضة،  فتع تذجضع الرغار عمى االشتخاؾ في األلعاب الخياضضة البدضصة 

السيسات     س األعساؿ كيحفطػنيا، ككثضخًا مغ السختمفة، كعغ شخيق التسثضل كالخقز كالتقمضج يتعمسػف بع
عمى التبلمضح ك التي تجربػا عمضيا تصمبت قجرًا مغ الشذاط، فقج أدرؾ مخبػىع أىسضة بجء التعمضع في كقت مبكخ 

السخحمة األكلضة      استعجادًا لضػميع الجراسي، فكاف يتع تعمضسيع خرػصًا في  أف يشيزػا في الرباح
بصخيقة في البجاية ػف يتعمسيمعبػف ثع التبلمضح اإلغخيق في السجف اإلغخيقضة، حضث بشفذ شخيقة تعمضع 

  ( . 1)  لغتيع الػششضة كانػا شجيجي العشاية بتعمع ، ، إذالحخكؼ األبججية اإلغخيقضةسمدة 
ضة، بأف مغ شخائق التعمضع السألػفة لتعمع المغة في السجارس االبتجائضة، ما كاف ُيعخؼ بالصخيقة التخكضب   

يػضع أماـ التبلمضح لػحات تزع الحخكؼ كمقاشع الكمسات مع شكل الشصق بيا بالحخكؼ األبججية، ككاف 
مغ قرز أك نرػصًا أدبضة، أك صضغًا مغ  يصمب مشيع حفطيا كندخيا، ثع ُيعصى الصبلب بعج ذلظ فقخات

التبلمضح كرقًا مغ البخدى  كبعج ذلظ يدتمع ، أك الخذب كمسات يشدخػنيا بالقمع عمى لػحات مغ الفخار
 ،كيخاجع السعمع عسل الصبلببارزيغ،  ُكتاب يكتبػف عمضو ندخًا كإمبلء نرػصًا أخخى مختارة لذعخاء أك

األبججية اإلغخيقضة، كيشتيي بتعمع القخاءة كالكتابة  حفعب يبجأ أكالً ع كيدجل مبلحطاتو في اليامر، فالتعم
  ( . 2) عصاء دركس متتالضة اك إضافضة مغ التسخيشاتبيا، ككاف تعمع الكتابة يدتمـد عادة إ

بالفكخ كنسط الحضاة كالتخبضة اإلغخيقضة، كحضث ضل يشطخ  متأثخيغ فقط سكاف السجف البصمسضة لع يكػنػا
إلى الشذاط العقمي كالبجني عمى أنو غاية، كبالتالي تكػف مسارسة العسل التعمضسي أمخًا ىامًا كقضسة  اإلغخيق

بالشدبة لمبصالسة فأف األمػر ستكػف أكثخ عسمضة ككاقعضة عشجما يتعمق األمخ بتعمضع أبشائيع، عمضا، كلكغ 
 كالحفاظ عمى ثقافتيع، ككسا يبجك، لع تكغ الػسائل كالسػضػعات الجراسضة جضجة كمفضجة، إال إذ كانت تخجـ

ة، كليحا غجت أغمب إشار تمظ الخؤية، بخمفضاتيا االجتساعضة كالثقافض حاجات كضخكرات حضاتضة داخل
مػضػعات التعمضع تتجاكز السعمػمات كالشرػص السجخدة البعضجة عغ الػاقع، إلى مكػنات كمػاد البضئة 
الُسحضصة القخيبة كالطخكؼ التي يػاجيػنيا كيمسدػنيا، فمع تعج السجارس ُتعصى السعارؼ جاىدة، كأخحت 

 لظ، باالستفادة مغ الصبضعة بالتصبضق العسميتدتخجـ شخقًا كمشاىج معضشة مختبصة بالبضئة كمسا أمكغ ذ
 ( نفدو .1)
 .  15 -6، ص ص 1966صالح، التخبضة كالتعمضع فى مرخ القجيسة، القاىخة، دار السعارؼ،  ( عبج العديد،2)
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يحضط بيع،  البحث كالفيع لسافضيع الخغبة فى لمسعارؼ التي يتمقاىا التبلمضح، فتعػدىع العادات التي تغخس  
في اكتداب تحرضميع عمى أنفديع قبل اآلخخيغ، مع تشاكليع لسا يتشاسب كمدتػاىع كضخكفيع  معتسجيغ

    ( .1التي تضدخ ليع العسل مع كاقعيع، كدفعيع إلى الػجية العسمضة كالتعمضسضة التى يسضمػف إلضيا )
السخحمة ضيخ عجد كبضخ كاف التعمضع البصمسي باألساس تعمضسًا إغخيقضًا، يبجأ بالسخحمة األكلضة، كفي ىحه   

 مغ السجارس اإلبتجائضة، كمسا يججر بالسبلحطة أف التعمضع األكلى أصبح ُمتاحًا لدكاف الجكلة جسضعًا؛ الحكػر
األثخياء كالفقخاء، كحتى مغ غضخ السػاششضغ اإلغخيق كالسرخيضغ كالفخس كالضيػد كغضخىع مغ  ،كاإلناث  

أك الدادسة عذخة، كربسا يكػف االنتقاؿ مغ السجارس  الخامدةالخعايا، كتشتيي السخحمة األكلضة في سغ 
في ىحه الفتخة أصبح في  الصالب، أما التعمضع العالي يشتيى مشواألكلضة إلى السجارس الستػسصة بعج امتحاف 

  ( .2) شكمو كنطسو يذبو عسل مخاكد البحػث أكثخ مسا ىػ شيء نطخي مشيجي
 اصبحت نطع عجا عغ خصػشيا األكلى كاألساسضة،مو كمدتػياتو، التعمضع البصمسي بكل مخاح نطعإف    

 بعس مغ خبلؿ تمظ الشطع مىعالتعخؼ  باإلمكافكأصبح  كإف كججت األختبلفات بضغ اشكاليا، ،كاضحة
   ػجج في الػثائق السكتػبةيما  عبخيا لبعز اً ترػر  تعصى ُكّتاب تمظ الفتخة، كالتيتخكيا الُسعصضات التي 

كشساذج لتجريب التبلمضح كاالستجالؿ مشيا عمى معمػمات تترل بالسشيج الجراسي  سضة،تعمض مغ شحرات
الشقػش كتمظ  عثخ عمضو مغعمى الشطاـ التعمضسي، ما أكثخ  كمسا يزئ  كحضاة الصبلب، كالكتب السجرسضة

ما  ضياف كججكالخسائل الخاصة بػاسصة الستعمسضغ،  مغ تساريغ مجرسضة ككتب مشدػخة السخصػشات البخدية
كمغ بضغ القخاءات التخبػية كالتعمضسضة ما  ُيّرػر مشاىج الجراسة كمػادىا، كشخؽ التجريذ ككسائل التأديب،

األفخاد، كالتي احتػت عمى دالالت ذات  سضخةغ يدخد ع ، كبخاصة ماكالتخاجع نرائح الفبلسفة تزسشوت
ككل مخحمة ُتسثل ، يتألف مغ مخاحل، كحضث كاف العسخية قضسة تترل بالشطاـ الجراسي كمخاحل الجراسة

 ( . 3) مدتػى مغ مدتػيات التعمضع، حضث التغضضخات كالذخكط التي تحكع كل مخحمة كمدتػى 
 .   57 - 55، ص ص 1977سى، دمحم مشضخ، تاريخ التخبضة فى الذخؽ كالغخب، القاىخة، عالع الكتب، خ ( م1) 
؛ األشمذ التاريخي مغ الضػناف القجيسة،  35، ص 1978بضة،  بضخكت، دار الصمضعة، ؛  شػشح، خمضل، التخ 466( السػسػعة السرخية، ص 2)

 .  95 - 94، ص ص 2003السياد لمشذخ، السسمكة الستحجة، 
ضج ب ( تعػد بجاية الكتابة عمى كرؽ البخدى إلى مشترف األلفة الخابعة ؽ.ـ. كتتع عمى شكل أعسجة عمى شػؿ الػرقة، كيسدظ القارئ شخؼ المفافة3)

بالخغع مغ أكراؽ البخدى قابمة لمعصب األمخ الحي أدى إلى تمف كفقجاف الكثضخ مغ الشدخ، إال أنو كججت مغ العرخ البصمسي  كيفتح الشز مغ أكلو،
 عمى حفطيا . احتػت الشرػص التعمضسضة. كمعطع ىحه الشرػص جاء مغ نػاحي مرخ التي ساعج مشاخيا كسضات مغ البخديات

       Encyclopedia of Educational, p. 358 .    
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إلى تعمضع عاـ كخاص، ككانت السجارس األكلضة تقـػ  تشػعك  مخاحل،البصمسى إلى  الشطاـ التعمضسي تجرج   
 بتجريذ مبادئ القخاءة كالكتابة كالحداب برػرة بدضصة، كمغ بضغ ما ُعثخ عمضو في الُبخديات مغ مجكنات 

حخفة بعزيع  تعمضععغ غ جانب التبلمضح لتعمع الخط، ككحلظ كثائق ؽ.ـ، محاكالت اكلضة م 311مشح عاـ 
 ميشةلتعمع  أخخى  يخررػف أكقات، عدكخية تجريباتالحيغ يتمقػف  مغ قدعفقج كاف  ،، مغ الحخؼ

 جريبصػر التبعس البشاء أك الدراعة، كمغ كالخسع ك  صشاعة الخدؼ كتعمعأك فشضة؛  صشاعضة أك تجارية
انضت الخدافضغ، كُيخى فضيا الرانع يعسل مع الربضاف، اك يخاقبيع كىع يقػمػف كججت صػر لحػ   العسمي

الرػر عمضيا  كيخسسػف يا بالعسمضات السختمفة؛ يسدجػف األلػاف كالصضغ كيذكمػف العجضشة، كيصمػن
التي تخسع عمى األكاني كالسدىخيات مدتسجة مغ الحضاة كاألساشضخ  ككانت معطع األشكاؿ    يا،كيحخقػن

في صشاعة أباريق ماء  Ceramicusباستخجاـ الصضغ كالرمراؿ الدخمكػس  الصمبة يتشافذغخيقضة، ك اإل
يقػمػف بالتجارب كابتكار العجيج مغ السػضػعات، كأشكاؿ كنقػش  أثشاء عسميعك ، كأقجاح كآنضة كقػاريخ

فى زة كالبخكند، ك الخذب كاألحجار، كمعادف كالحىب كالف ، ككانت مغ السػاد السدتعسمةمغ افكارىع أخخى 
 ،سشتضغ لجى معمعفتخة عبارة عغ عقج يختبط فضو شخز بإبقاء عبجه   كججت كثضقةذات الدضاؽ العسمى، 

العبضج يقػمػف بجدء كبضخ مغ فقج كاف  نذأ لتديضل الكتابة، كىػ خط سخيع ؛االختداؿ شخؽ  مغ أجل تمقضشو
بالجػانب العسمضة  كحلظاىتسػا  كالفيع، اكخةمع اىتساميع بتسخيغ الح كالخبلصةىحه األعساؿ الكتابضة، 

   ( . 1) كميارات التجريب
كعمى القصع ، يدتخجمػف إلى جانب كرؽ البخدى لػحات مغ الفخار لمتجرب عمى الكتابة اف األشفاؿك   

الفخارية التي استخجمت في السجارس، ُكتبت بعس الشرػص القرضخة لبعس مغ ُكتاب اإلغخيق القجامى، 
مغ نرػص األدب  األلػاح السكتذفة أصبح في اإلمكاف إعادة تخكضب قرائج الذعخاء، كأف جانباً كمغ تمظ 

لي إلضظ رجاء أف تصمب  " الخسائل الخاصةبعس كخاسات التبلمضح ىحه أك  بػاسصةاإلغخيقى لع ُيعخؼ إال 
، ل ىضخايجكسإلى كلى أمخى أف يسجني بسدتمدمات السجرسة كمصالبيا، كمغ ذلظ كتاب لمسصالعة مغ أج

كلسا كانت ىضخايجكس في خصاب يخجع إلى القخف الثاني ؽ.ـ.  ، كىحا ما كتبو تمسضح في إحجى السجارس
 كجػد نطاـ التعمضع   ىحه تمسضحة، كىي ابشة أحج مجيخي األقالضع البصمسضة، فإف ىحا الخصاب ُيذضخ إلى

 -Milne, H. J., Greek short hand Manuals. Landon, 1934, pp. 64 ;400، ص 6، 2، مج1( ديػرانت، مخجع سابق، ج1)
73 .     
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   ( .1)  "مصمػبة بكثخة   الكتب السقخرة ، كإلى أفالسذتخؾ  
كضل تعمضع البشات محتفطًا ، في معطع السجف كاف يتع تعمضع األكالد كالبشات معًا، كلع ُتصخح فكخة فرميسا 

حضث تػاصل إعجاد مغ الفتضات البصمسضات الثخيات تعمضسيغ إلى ما بعج بأىسضتو لجى الصبقات العمضا، 
السخحمة الستػسصة، كايزًا البشات مغ عائبلت الصبقة الػسصى، كلحلظ ربسا اختمف التعمضع في بعس السجف 
كفق الصبقات االجتساعضة كالحالة االقترادية، فالغالبضة يدتسخ تعمضسيع حتى بمػغيع سغ الدادسة عذخة 

 ( .2)  أعسارىع، كإلى ما بعجىا إف كاف مغ أبشاء األغشضاءمغ 

ؽ.ـ. كانػا قج أتاحػا فضو عمى  100عمى الشسط اإلغخيقي، كقبل سشة  " أقاـ البصالسة نطامًا تعمضسضاً   
عكذ بقضة اإلغخيق، فخص التعمضع لمجسضع؛ البشضغ كالبشات، كقبميع لع يكغ لسعطع الفتضات اإلغخيقضات تعمضع 

القخاءة كالكتابة، أما بعزيغ اآلخخ فكاف تعمضسيغ كتخبضتيغ محجكدة، فكل تمقضغ  كإف كاف بعزيغ ،نطامي
ما تعمسشو اقترخ عمى الفشػف السشدلضة، أك كسدمضات تعمسغ السػسضقى كالذعخ كالخقز، ككانت العائبلت 

   ( .3) سشدؿ "مغ التعمضع بال  الثخية كبعزًا مغ عائبلت الصبقة الستػسصة تػفخ لبشاتيا قجراً 

األكلى كالثانضة في كل انحاء الببلد، كفى السخاحل التعمضسضة االكلضة تكػف  انت تػجج مجارس السخحمتضغك  
الجراسة إجبارية في الغالب، تمضيا مخحمة التعمضع الستػسط، التي تعشى كتذسل الجراسة في األفضبضا 

،   سضًا في ىحه السخحمة العسخية، كسا كاف ىشاؾ تعمضعكحضث ضل يذكل التعمضع البجني جدءًا أسا كالجسشازيـػ
، حخؼ معضشةامتياف مغ الذباب عمى  فئات حخفي ييجؼ إلى تجريب كآخخ خاص باإلعجاد العدكخى، حخبي

كمغ بعج السخحمة الثانضة الستػسصة يرل الصبلب إلى السخحمة الثالثة العمضا، كىي إختضارية لسغ يدتصضع 
 ىاألدب كأ العمسي التخرز مغ أجل، الذباب يأتيكاف لعالضة، كمغ كل السجف االستسخار في الجراسة ا

الجقضق، ككاف أبشاء األثخياء يػاصمػف تعمضسيع إلى ىحه السخحمة الستقجمة التي يرل إلضيا القمة، كىحا 
   األخح التجرج كاالنتقاؿ مغ مخحمة دراسضة إلى أخخى أعمى، يعتسج عمى الخغبة أكثخ مغ الفتخة العسخية، مع

   267العبادي، مخجع سابق، ص  ;147 -146، ص 4؛ نرحي، تاريخ مرخ في عرخ البصالسة، ج 109( بل،  آيجرس، مخجع سابق، ص 1) 
؛ محسػد، أشخؼ، التخبضة فى السجتسعات القجيسة، كمضة  57 - 55ص ، ص 1997، مبشى بضت الحكسة، بضخكت، ( كخيع، عمي، التخبضة الضػنانضة2)

    . 42، ص 2009الغخدقة،  التخبضة،
 Oxford Classical  ;28؛ نفدو، ص 21-20، ص ص 1971، دار السعارؼ، القاىخة، 2( عبجالعديد، صالح، التخبضة كشخؽ التجريذ، ج3)

Dictionary, (New York, Oxford University Press, 1996), p. 351- 355; Chiappetta, Michael, "Historiography 
and Greek Education", History Of Education Journal 4, no 4(1953); Gunthes, Ibid, P. 131 .  
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    ( .1)بعضغ االعتبار السػىبة الفصخية لجى الستعمع، باإلضافة إلى قجرتو عمى تحسل متصمبات البحث  
اـ، كالثقافة اإلغخيقضة بذكل خاص، فكانت قضسة التعمضع بذكل ع الشرء اإلغخيقي بقى ُيقجر األدب كالعمع 

بقجر قضسة ندخ كحفع األعساؿ القجيسة كابتكار أعساؿ ججيجة، كتجكيغ التخاث األدبي كالعمسي لؤلجضاؿ 
التالضة، كيػجج خصاب يشقل شخفًا مغ حضاة جساعة مغ ىػاة الكتب يقػؿ مخسمو فضو: اندخ لي الجدئضغ 

عغ أساشضخ التخاجضجيا، ككسا يقػؿ  اب شخرضات في الكػمضجيا ليػبدضكخاتضذالدادس كالدابع مغ كت
  ( .2) ىػبػكخايتػف فيسا يػججاف لجى ديستخيػس بائع الكتب"

كتذسل مؤلفات  ،اإلغخيقضة الكبلسضكضة في تعمضسيع السجكناتتشاكلػا التبلمضح يجؿ الخصاب عمى اف    
كالفبلسفة، كُكتاب الشثخ كالدضخ كالدضاسة كاالقتراد كالجيغ السؤرخضغ كالجغخافضضغ كالخصباء كالذعخاء 

 الكتاب السجرسي كسخ ضاف ىػمك " آنحاؾ األساسضة في التعمضع األكلىسادة ال الجراسة األدبضة ضمتك كالفشػف، 
 ،كقرائج سافػ، كركايات مشانجركس، كمقتصفات بشجاركس كس،الخئضدي في كل السجارس، كىضدضػد

كائل ُكتاب األناشضج كالسقفضات أل  قراصاتيا كمغ بضش، كمخصػشات لسدخحضات ديسػى  ،كقرائج آناكخيػف 
مغ أشعار كالضساخػس السعاصخ، ركائع كنتف مغ أناشضج الذكخ كالشرخ كأغاني الحخب، ك ، كاألزجاؿ

كفقخات مغ ركايات آيدخمػلػس الزائعة، عجا غضخىا مغ شعخ سػفػكمضذ كيػريبضجس كأرسصػفانضذ، 
   ( .3) " شعخ األغاني عمى مختمف بحػرهكأمثمة مغ 

ُعخؼ التعمضع البصمسي في بجاياتو باالىتساـ العسضق باآلداب كالفشػف، كبكثخة مجارس الذعخ كالسػسضقى   
الجمى في كل مجف البصالسة، بذكل يكاد يػازي كيفػؽ أحضانًا ما ُعخؼ مشيا في مجف اإلغخيق العخيقة، كمغ 

الجكلة البصمسضة، بل في كل الببلد اإلغخيقضة ضل في متشاكليع مقجار ىائل مغ أف القاششضغ في كل أنحاء 
ذلظ التخاث الفشي كاألدبى الحي بقى مشو في عرخ البصالسة الكثضخ، كليحا كاف التعمضع في أكائل ىحه الفتخة، 

  ء تمظكخاصة في السخحمتاف األكلضة كالستػسصة تعمضسًا أدبضًا، كقج ساعجىع عمى ىحا االتجاه بقا
 . 42؛ محسػد، أشخؼ، مخجع سابق، ص  57 - 55( كخيع، عمي، مخجع سابق، ص ص 1)
،  مكتبة األنجمػ 1، ط1زايج، مرصفى، التخبضة كالتعمضع فى الحزارة الضػنانضة كالخكمانضة، مج  ;( نرحى، تاريخ مرخ فى عرخ البصالسة2)

  Wikipedia, The Free Encyclopedia P. Oxy, XVIII, pp. 219- 264  ;120 – 98، ص ص 2006السرخية، 
 Roberts, C. H., "Literature and Society in The Papyri" , VII, Intern, De Pap. Geneve, (Museum Helveticum, 

X, 1953) P. 314 .    
 (3) Willis, W. H., "Greek Literary Papyri From Egypt and The Classical Conon" Hary. Libr. Bull. Vol. XII. 

1(Winter 1958), PP. 5 – 14 .   
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السحفػضات مغ اآلداب اإلغخيقضة " السبلحع " خاصًة فقامػا عمى االىتساـ بيا كتجكيشيا، كاألمخ اآلخخ  
الحي ساىع في ىحا االتجاه األدبى ىػ تػثضق كتصػر ما كاف ُيعخؼ بالذعخ التعمضسي، كاستسخار ىحا الذغف 

في كجػد الجراسة األدبضة الػاضحة في التعمضع، كالسشاىج التعمضسضة اإلغخيقضة، كإلى  بالذعخ ىػ الدبب
حقضقة أخخى أف اإلغخيق كانػا أناسًا يعتجكف كثضخًا بيػيتيع كأدبيع القػمى أيشسا رحمػا كاستػششػا، كقج بقى 

قامػا بحفع ككتابة  مػقف اإلغخيق ججيًا كمثالضًا لتأسضذ أسمػب كنطاـ التعمضع األدبى، ألنيع ىع مغ
 ( .1) األعساؿ الذعخية الباقضة، مثل مبلحع ىػمضخكس كىضدضػدكس 

في تعمضسيع كاف يجب أف يتحجث األشفاؿ عغ تاريخ اآلباء شعخًا أك نثخًا، فتعخفػا عمى الذعخ التعمضسي،   
يقـػ عمى الحى  Exhypolepeos  (2)الحي صار مغ أشكاؿ تمقى العمـػ كالجركس، فالشطاـ اإلنذادي 

اإللقاء مغ الحاكخة، اعتسادًا عمى نز مكتػب، كمغ قخاءة الشرػص األدبضة يتعمع التبلمضح كضف يدخدكف 
قرة قرضخة في أسمػب أدبى بجكف اخصاء إمبلئضة،  كعمى سبضل السثاؿ بخز  شاعخ يجعى سضسػنضجس 

التي يخاد تحكخىا متتابعة في  كاف يفخخ بأنو اختخع شخيقة لسداعجة الحاكخة عمى الحفع، بتختضب األشضاء
  .( 3) تختضب مشصقي، بحضث يؤدي كل قدع مشيا إلى القدع الحى يمضو 

ضمت األشعار اليػمخية الشرػص السفزمة التي تشذج في السجارس كاعضاد اإلغخيق، كىحا الجسع بضغ 
بضة كالتعمضع اإلغخيقي مشح التعمضع كالسحافطة عمى التخاث األدبى، ُيذكل خمفضة لمُبعج الجسالي كالعقمي لمتخ 

ؽ.ـ. فاألدب كسا ىػ كسضمة لمتعمع، كاف كسضمتيع لمفيع، كلضذ مجخد استستاع أك نقج، كلحلظ التعمضع  527
األدبى اإلغخيقي الترق بػاقعيع، كتعامل بذكل مباشخ كغضخ مباشخ مع الطخكؼ كالبضئة، مغ أبدط األمػر 

   كاف لتي تسذ الػجػد اإلنداني، كالذعخ التعمضسي كسثاؿالتي تعتخض الحضاة الضػمضة إلى السذاكل  ا
 777-846( ىػمضخكس شاعخ ممحسي كبلسضكي أسصػري ُيعتقج أنو مؤلف السمحستضغ اإللضاذة كاألكديدة، ىديػد أك ىضدضػدكس شاعخ إغخيقي 1)

كمغ أشيخ قرائجه األعساؿ كاألياـ، كأنداب اآللية .  ؽ.ـ. مشذئ الذعخ التعمضسي، كأمجت أشعاره برػرة عغ حكع األرستقخاشضة في ببلد اإلغخيق،
؛ سضمظ، مايكل، ىػمضخكس "اإللضاذة"، كامبخدج، 204 -185، ص ص 1971، ركما، أكاديسضة يشجكػنتي، 2ديػدناتي، مارشضمػ، ىػمضخكس، مج 

 .West, M   ;43، ص 1975فكخ العخبي، سبلمة، أمضغ، ىدضػد الذاعخ الضػناني، القاىخة، دار ال ;133، ص 2002مصبعة جامعة كامبخدج، 
L., Hesiod: Theogony, Oxford Uni. Press, 1966, pp. 2- 14 .        

( أسدو بضدتخاتػس، كىػ الشز الحي صار يعخؼ باسع أك تحقضق أك تشقضح بضدتخاتػس، الحي حفع معطع أشعار ىػمضخكس مغ الزضاع . 2)   
Marrou, H. I., Ahistory of Education in Antiquity, 3 rd  Eng. Ed, 1956. P. 69 - 80  .  

 (3) Old father, Charles Henry, The Greek Literary Texts from Greco- Roman, University of Wisconsin, 
1923, pp. 68 – 94 .        
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الحب فقط، بل عغ انعكاسًا لمتغضخات التي شخأت عمى مجتسعيع كحضاتيع، فمع تعج مػضػعاتو عغ الحخب ك  
في العرخ اليضممضشضدتى أصبح التخاث األدبى اإلغخيقي مشبعًا لكل     الفمدفة كالعمـػ كالفشػف كالحخؼ "

حكسة، كدرسًا في كل تجخبة، فبل مشاص مغ إيجاد سشج قػي مغ الذعخ إذا أراد أي متعمع أف يثبت صجقو 
ت أـ فمدفضة، دنضػية أـ ديشضة، ، كأعصػا بحلظ أك يقػؿ رأيو في أية مدألة أك قزضة مصخكحة؛ عمسضة كان

    ( .1) لتعمضسيع الذكل األدبى، كاألىسضة كالخرػصضة، فكدبػا لو االنتذار "

كمغ ثع كاف اإللساـ بيا أمخًا ، األدبى مغ مػضػعات التعمضع جدءاعشجىع  كحلظ تسثلكانت  األساشضخ    
الشػع األدبى الحي يسضمػف إلضو أك يسارسػف التعمع مشو، ضخكريًا كحضػيًا بالشدبة لمستعمسضغ، ميسا كاف 

 ، لكغ تعمضسضة نرػصًا ككتابات أك مدخحضات، أك مقاالت فمدفضة، فرارت فسػاء مبلحع أك قرائج، أغا
كججكا مجااًل رحبًا في تجخيج األساشضخ، كحتى الشرػص السقجسة القجيسة  أدباء كعمساء ىحا العيج البصمسى

العمساء كاألدباء كالكتاب لخكب مػاكبة  جؿ عمىي  ذلظك  ، كصف الػاقعقامػا عمى ا كليح، غسػضيا مغ
أخح األدب يرصبغ بالخكح ف الحي شيجتو الفتخة البصمسضة في مختمف فخكع العمع كالتعمضع،كالتخرز  التقجـ

خاصًة مجاؿ ك   التعمضعك  العمسضة، كتبارى الذعخاء ككتاب الشثخ في نطع نرػص جغخافضة كتاريخضة كفمكضة،
آخخ ـ تعمضسي عمسي ك افي التحػؿ كالتشػع إلى نط أخحك  كاألدب،  بجأ يدتقل عغ الفمدفة البحث العمسي

   ( .2)  أدبى

 عشجما كاف  التخكضد عمى تعمضع القخاءة كالكتابة كحفع الشرػص كأداء التساريغ عمى ألػاح خذبضة أك  
ت أدبضة ككخاسات التبلمضح، كمعطع ىحه البخديات  حجخية، كججت كحلظ األكراؽ البخدية متزسشة مؤلفا

مأخػذة مغ لفافات مدتعسمة مغ قبل لكتابة كثائق رسسضة، كمكتػب عمى ضيخىا نرػص أدبضة، ربسا كانت 
مدػدات مجرسضة، كىحا يعشى استخجاـ لمػرؽ  بذكل كاسع الشصاؽ في السجارس مغ أجل التجرب عمى 

احي التعمضسضة عمى كجو الخرػص، كيتبضغ مغ األكراؽ التي كججت في الكتابة، كفي الحضاة العامة، كالشػ 
      كثضخ مغ السػاقع، أف األدب كالمغة كاف أساس مشيج الجراسة، كأف الصمبة كاف في متشاكليع مجكنات مغ 

    . 347، ص 2001، 3،  القاىخة، ط 2( السػسػعة الكبلسضكضة  "األدب اإلغخيقى"،  ج 1)

العابج، مفضج رائف، البصالسة، دار  ;54  ، ص1993تاريخ األدب الضػنانى، إدارة الثقافة العامة، مكتبة الشيزة السرخية،  ،صقخخفاجة، دمحم  (2
   .  413 – 402، ص ص 2011الفكخ، 
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   كالشحػ  كاخحت السجارس ُتعمع تبلمضحىا حفع الشرػص الذعخية، كتجربيع عمى قػاعج المغة، التخاث اإلغخيقى

مشيج الجراسة الحداب كاليشجسة كالتاريخ كالجغخافضا، ككانت كتب اليشجسة   الببلغة، كيذسل كاسالضب
 كالجغخافضا خاصًة كتبًا مشطسة مشيجضة، كمع زيادة الصمب عمى السػاد السدتخجمة في الكتابة لتجكيغ

لشدخ  أك ،الخاصة، كالحدابات كالسدػدات، كصػر الػثائق الخسسضة كالقانػنضة كالسحكخات الخصابات
 ( .1)  مشيا اف تكػف كتبًا مجرسضة خادالتي كاف الس السخصػشات األدبضة، كخاصة تمظ

فى العيج البصمسى بقى البخدى ُمحتفطًا بقضستو، كمغ أىع كسائل التعمضع، مع تدايج الشذاط كالسج    
الب كاف السشتجػف كالتجار ، كفي الغمدتسخة كالكتب السجرسضة كانت الحاجة الستدايجة إلى السػادالتعمضسي، ف

، ألف أي نقز أك سػء تػزيع سضؤدي بالزخكرة إلى بالػرؽ الدػؽ بذكل مدتسخ تدكيج   عغ غمدئػلض
السشتج كالسرجر الػحضج ليحه السادة التي أسػاؽ البصالسة كخاصة مرخ  تعصل في عسل اإلدارة، كاستسخت

مغ فضيا السجارس كالسكتبات، حضث كاف  التي انتذخت شاشقاصبحت تدتعسل بذكل كبضخ، كخاصة في الس
، الذيء الحي لع يكغ متػفخًا في أي بخدىمغ ال كبضخةكسضات  كرش الشدخ في أي كقت تصمبأف الستػقع 

 ،كعغ شخيق السخصػشات البخدية ُعخؼ الكثضخ مغ جػانب التعمضع، مخكد آخخ في حػض الستػسط
   ( .2) انب السعخفةكالحفخيات مازالت تكذف عغ السديج مشيا حػؿ شتى جػ 

ضل اإلغخيق يكتبػف شػاؿ العرخ البصمسي في الغالب عمى البخدى كالخقػؽ كألػاح الذسع كمػاد أخخى،   
ككانت الكتابة عمى الذسع تسحى بقمع معجنى، أما الحبخ فكاف يسحى بقصعة مغ االسفشج، ككانػا  الُكتاب 

نت األلػاح الفخارية مشاسبة بذكل خاص لمتجرب السحتخفػف يكتبػف مايخيجكف فى صػرة أعسجة، كحلظ كا
عمى الكتابة ألنو كاف يسكغ مدحيا بديػلة ثع الكتابة عمضيا ثانضة، كقج كججت آالؼ القصع الفخارية التي 
تتزسغ الشرػص السختمفة، كليحا ُيعتقج أنيا كانت في الغالب مادة الكتابة لمفئات االجتساعضة األفقخ التي 

شخاء البخدى الخخضز ندبضًا في الببلد، أك ربسا عشجما يربح الػرؽ ناقرًا لدبب مغ لع تكغ قادرة عمى 
 األكلى لديػلة الكتابة  األسباب، كأيزًا استعسمت األلػاح الخذبضة بكثخة، كخاصة في التعمضع السجرسي

حدضغ سمضساف، فى التخبضة، يشغازى، جامعة فػده، ( مجسػعة مدتقاة مغ نرػص البخدى كاأللػاح كاالكستخاكا تػضح التعمضع السجرسي في مرخ. 1( 
  .   375 -374،  ص ص 6، 2، مج1ديػرانت، مخجع سابق، ج39; ، ص 1980، 1قاريػنذ، ط

 .    79مخجع سابق، ص  ( ستضتفضتر،2) 
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االبتجائضة عمى األقل كاف ُيدتعاف بيا  بكثخة في األغخاض التعمضسضة، عمضيا مخات عجيجة، ففى السجارس  
التي كاف مغ الضدضخ إعادة استخجاميا مخة بعج أخخى، نطخًا  الذسعاستفادكا بذكل كبضخ مغ ألػاح  ا كس

      ( .1) لديػلة مدحيا كحسميا كحجسيا الرغضخ

أما أكراؽ البخدى فكاف يكتب عمضيا بأقبلـ مبخية مغ القرب ُتحفع في عمب خاصة تدسى السقمسة،    
محىبة،   مغ البخكند كالفزة، ككججت أيزًا أقبلـالسرشػعة  قبلـ السعجنضةككانت تدتعسل كحلظ لمكتابة األ

 سحابخ المغ الفخار أك البخكند، كتتسضد  مرشػعةفي محابخ عادًة ككاف الحبخ األسػد كاألحسخ ُيحفع 
 ُتديغ بخسـػ مدتػحاة مغ األساشضخ، كأما شكل الكتاب فمع يختمف عغأحضانًا ، ك شكميا األسصػانيبغصائيا ك 
     ( .2) الستػسط، فقج كاف غالبًا يأخح شكل المفافة شعػب شكمو لجى

، كلع يكغ في بعزيا ادراج، كيكتفى فضيا بالسقاعج الرغضخة، فكاف التبلمضح فى السجارس ثاث بدضطاأل  كاف  
يزعػف عمى ركبيع السمف أك الكتاب الحي يقخأكف مشو، فالسقاعج كالسشاضج كغضخىا مغ اإلمكانضات 

سائل مغ الستصمبات السجرسضة،  ككانت بعس السجارس تديغ بتساثضل ألبصاؿ كآلية اإلغخيق، كىي عادة كالػ 
مشتذخة ككججت مغ قبل، كُتطيخ بعس األلػاح تبلمضح يسارسػف شضئًا مغ أشكاؿ التعمع كصفل يمعب 

تبلمضحىا غ يجى بالصػؽ، كآخخ يقخأ كتابو، كمغ العادات التي يتعمسػنيا فى أغمب السجارس، أف تزع بض
لػحات يخددكف ما ُكتب عمضيا مع رفاقيع عمى إيقاع كنغع إلى أف ُتحفع، كىي مغ الصخؽ الستبعة في تعمضع 

  ( .3القخاءة كالكتابة )
في التعمضع البصمسي تخسخت أكثخ مع الػقت كاكتداب الخبخة، الشطع كالسشاىج كالصخؽ التعمضسضة، كمشيا   

تي تدايجت في السجارس كالسكتبات العامة، فالقخاءة السدسػعة ضمت ليا فائجتيا أسالضب القخاءة العمشضة ال
بالشدبة إلى العبلقة الشذصة بضغ السعمسضغ كتبلمضحىع، كحتى بضغ الُكتاب كالقخاء، فكانت شخؽ اإللقاء 

ضغ في العمشى كالحػار تذكل جدء حضػي كعسمي في مشاىج الجراسة، كلتػثضق الرمة بضغ السعمسضغ كالستعمس
   السخاحل األخخى التي تأتي بعج السخحمة األكلضة؛ الستػسصة كالعمضا، كالتى مغ أكثخ شخؽ التعمضع فضيا، كانت 

 .  87  -77 ( نفدو، ص ص1)
 (2) Barrow, Ibid, p. 32 .  

 (3) Oxford Classical Dictionary, Greek Education, 3, p.426 . 
 



95 

 

 ،لضة، كىي تيجؼ إلى تحفضد التبلمضح عمى التفكضخ بأنفديع كصػاًل لمشتائجشخيقة الحػار أك األسالضب الجج 
كتعتسج عمى حػارية تبجأ مغ الجدء كتشتيي بالكل، كمغ الصخؽ األخخى شخيقة الشذاط تحت إشخاؼ مسثمي 
 الجكلة ككبار الستعمسضغ، كشخيقة القجكة التي ُيقجـ بػاسصتيا إلى السخاىقضغ نساذج ُيحتحى بيا، ككحلظ
شخيقة السشاقذة، كفضيا يقـػ السعمع بتػجضو األسئمة إلى التبلمضح، كعمضيع أف يجضبػا إجابات مخترخة، كمغ 
يػمضات التجريب كالستابعة كالتمقضغ يعتادكف الػاجبات كالعادات كالسدئػلضات االجتساعضة كالخمقضة، كعغ 

عمى انتياكيع لمقػاعج، كمع ىحه السذاركة كيعاقبػف  ػف شخيق التقمضج ألساتحتيع كالسبلحطة كاإليحاء يتجرب
كلكغ مع ذلظ لع ، األمخ مبصت إذا التبلمضح معالعقاب الجدجى  استخجمت  كالسخكنة إال أف بعس السجارس

   مقبػؿ،أمخ غضخ  ألجل تعمضسيع أك تيحيبيعإلف أسمػب الزخب  الذجة فى غالب األحضاف،ب تستاز التخبضة
، فالتخبضة كحاالت معضشة إال في حجكدذلظ  كانت الشطع ال تبضح إكخاه، كربسايجب أف يكػف دكف  ألف التعمضع

مشح الرغخ، كبقجر تدكيجىع بالسيارات كالسعخفة كاف حخصيع عمى تشسضة  كالسبادئ األخبلقضة  اكتداب لمقضع
 ( .1) الجػانب الػججانضة كالسثالضة بتعمع الشطاـ كالحكؽ كالتيحيب

السجرسضة،  السحدػسة في التعمضع البصمسي عغ شخيق معجات كأدكات اإليزاح استخجمت الػسائل كالصخائق 
ككانت السجارس االبتجائضة تقـػ بتعمضع مبادئ القخاءة كالحداب برػرة مبدصة، كالسشيج اقترخ في البجاية 

مػف عمى السبادئ، كلعل التبلمضح كانػا يدتعضشػف بسعجاد لحل عسمضات الحداب الديمة، ككاف األشفاؿ يقب
عمضيا ألف ما يتعمسػنو كاف شضئًا ممسػسا بالشدبة ليع، كبعس تمظ السشاىج مغ البضئة،  كمشيا لػحات 
الخذب كالذسع، كاستخجمػا الصخؽ الحدضة كالخمدية؛ األشكاؿ أك السجدسات، في تعمضع األعجاد، كفي 

، ك  عشج اإلغخيق  كاف نطاـ العجّ األعساؿ الحدابضة كاليشجسضة الخئضدضة، كفى أساسضات الخياضضات كالعمـػ
 ( .   2ُمعقجًا إذ لع يكػنػا يعخفػف سػى اإلشارات أك الحخكؼ لمجاللة عمى األعجاد جسضعيا )

 مّخ التعمضع اإلغخيقي بتصػرات، كاستسخ تعمضع الشرء يبجأ في مخحمة التعمضع األساسي، مغ سغ الدابعة    
 1 في فخاغ أقل، كاف يخمد لخقع سمضات حدابضة معقجة، تختمف ما بضغ الكدػر العذخية كالسبليضغ،مغ البخديات اإلغخيقضة الباقضة ما يجسع ع( 1) 

يخمد ليا بالحخكؼ األكلى مغ  10,000 ,1000 ,100 ,10 ، ككانت األعجاد4 كبأربع لخقع 3 بذخشتضغ، كبثبلث لخقع 2 بذخشة عسػدية كلخقع
، كلع يزع Myrioi  مخيػى  Chilioi ككمضػى  Hekaton ىكتػف  Deka ديكا Pente بشتى: ىيالكمسات اإلغخيقضة التي تدسى بيا ىحه األعجاد، ك 

ادي عمساء الحداب اإلغخيق رمدًا لمرفخ، أما الكدػر االعتضادية فكانت تدبب ليع عشاء ، فكانػا إذ أجخكا عسمضة حدابضة تحتػى عمى كدخ اعتض
 . 177 175 –،  ص ص 7، 2، ج2مج كميا.  ديػرانت، مخجع سابق،حػلػا ىحا الكدخ إلى عجة كدػر بدصيا  1 بدصو أكبخ مغ

 .65 Polyb., Hist., V, 10, (2      ) 
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إلى الخابعة أك الدادسة عذخة، كفي بعس السجف يبجأ مغ الدادسة، كلع تكغ ىشاؾ مجارس ثابتة، كإنسا  
 لسػضػعات التي يسكغالخجـ السػثػؽ فضيع يشقمػف األشفاؿ مغ معمع إلى آخخ، ككاف السجرس يختار ا

خرز الس السجارس ال تعخؼ امتحانات كال درجات، كلع يكغ ىشاؾ اتفاؽ عمى الػقت تجريديا، كفي أغمب
، كعمى السػاد التي ُتجرس، كفي السجارس األكلضة يذتسل مشياج الجراسة عمى الجيغ كآداب  لمتعمضع مغ الضـػ

 كالخياضة البجنضة، كعشجما يربح التبلمضح في عسخ الدمػؾ كالقخاءة كالكتابة كالحداب كالسػسضقى كالخقز
يتع تعمضع المغة  كفي السجف الكبخى حضث تشتذخ السجارس االبتجائضة األعمى، أكبخ يتجربػف عمى رياضات أكثخ

)الجراسة الشحػية( كالسدائل الحدابضة كالخسع كالجغخافضا العمسضة، كتدتسخ ىحه السخحمة حتى سغ الخامدة 
الستػسط تدتسخ الجراسة األدبضة؛ اإلنذاء األدبي كأسالضب الببلغة كالبضاف كالخصابة،  عمضععذخة، كفي الت

ككحلظ الخياضضات كالسحاسبة، كفي بعس السجف عشجما تشتيي السخحمة الستػسصة في سغ الثامشة عذخة، 
 "اإللدامضة  ةكفي بعس األحضاف يتع فخض التجشضج اإلجباري فضسا يذبو الخجم ،تمضيا دكرة تجريب عدكخية

كىي كحجات تتكػف مغ أبشاء أرباب اإلقصاعات  ،بابضجػنػى  اف يػجج في جضر بصمسضػس الخابع ما ُيعخؼك
اف يتجربػا مجة معضشة، كعشجما  األبشاء   إذ كاف عمى تؤلف جدءًا مغ الجضر، يتع تجريبيا، كىحه الػحجات

   ( .1)"  يتػفى رب اإلقصاع يخمفو أبشو، كقج تعمع فشػف الحخب

  كانت كل فخقة عدكخية تزع ىضئة مغ السػسضقضضغ كالكيشة يجرسػف العمـػ جسضعيا، مغ ديغ كأدب   
 كعمـػ شبضعضة كفمظ كشب كىشجسة كمػسضقى، كلكشيع ركدكا في دراستيع عمى العمـػ العدكخية، كليحا

أف األكالد يشتطسػف بعج عشجما يربح التبلمضح في عسخ أكبخ يبجأكف التعمع عمى التجريبات البجنضة، إذ 
انتيائيع مغ السجارس األكلضة بعكذ البشات لستابعة دركس التجريب البجني، باإلضافة إلى أنو يتشاكؿ 
تثقضفيع، فكاف الشطاـ باألساس يدعى إلى الشسػ البجنى كالجسالى عغ شخيق رياضات األلعاب كالسػسضقى، 

سضد بيا، كىي التخبضة البجنضة كالفشضة، كالتي اعتبخت كلحلظ فقج حافع التعمضع البصمسي عمى أىع خاصضة ت
، كالتعمضع Kitharistesاألساس ألي تعمضع، فكاف مغ أنػاع التعمضع الثبلثة ما ُعخؼ بالتعمضع الحدابي 

 Paedotribae  (2. )، كتعمضع السػسضقى كاأللعاب الخياضضة grammatistesالكتابي أك األدبى 
 بالشدبة لئلغخيق عشرخًا أساسضًا في الشطاـ التعمضسي، كارتبصت بذكل مباشخ  كانت الخياضة كالسػسضقى   

 Cohoon, Andrew, Ancient Education, New York, 2014, P. 37 . (1)  
 . 395 -385، ص 6، 1، ج2( ديػرانت، السخجع الدابق، مج2)  
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  التي تشاكليا الذعخ، كسا، كقج غصت السػسضقى كل تمظ السػضػعات Paideiaبأسمػب تعمضع الذباب 
كالسدابقات الخياضضة،  تقاـ السيخجانات الجعامة األساسضة ألي تعمضع إغخيقي عشجما مثمت الخياضات

، كذلظ كلسبضةاأللعاب األ  ثع أضضفت مباريات في السػسضقى كالذعخ إلى كتتشافذ فضيا كل السجف اإلغخيقضة،
ه السباريات العامة أف يشّسػ مقجرة العازفضغ كالحكؽ العاـ ألف اإلغخيق كانػا يعتقجكف أنيع يدتصضعػف بيح

في كل فغ مغ الفشػف تقخيبًا، كالذعخ كالخصابة كالتسثضل  يدضخكف عمى ىحا السبجأككانػا  في كقت كاحج،
 ( .1)  كالغشاء الجساعي، كحتى الشحت كالترػيخ كصشاعة الخدؼ

 كليحا استسخ شغف اإلغخيق  بخ األثخ في التعمضع،أصبح لؤللعاب أك صخؽ الكغضخىا مغ  بيحه السشاسبات  
تػجج بكثخة مجارس كدركس في السجف لمخياضات البجنضة ، كضمت حتى مخاحل متأخخة مغ أعسارىعبيا 

كانت السجارس تتبارى في إقامة السدابقات الخياضضة كالحفبلت السػسضقضة كالغشائضة، كتذارؾ "  كالسػسضقى
أدب أك كجج  كقمسا،  في مشافدات تذسل العدؼ كالغشاء كالخقز كالترػيخ كالخسعأثشاء األحتفاالت كاألعضاد 

تعمضع إغخيقي غضخ مترل بالسػسضقى، فقج كاف التعمضع كاألدب كالجيغ كالعخكض، كحتى التجريب الحخبي 
غشاء مباريات في البضغ الحضغ كالحضغ،  كثضقة االتراؿ بالسػسضقى، ككانت السجف كالجساعات السختمفة تقضع

كيصمب إلى األثخياء أف يتكفمػا بالشفقات، كيعضغ مؤلف لكتابة ، قبل مػعجه بدمغ ُتعج لو العجة ،الجساعي
   ( .2) " كيدتأجخ السغشػف السحتخفػف، كُيعشى كل العشاية بتجريب الجػقة ،الكمسات كالسػسضقى

، ككاف البعس يػاصمػف دراستيع عمى ىحا الذكل كانت دراسة السػسضقى كتعمع الغشاء مشتذخة قبل البصالسة
لمسػسضقى حتى عسخ الثبلثضغ، كيكػف قج تخرز بتعمع آلة مغ اآلالت " الذعخ الغشائي ُيقخض لضتغشى 
عمى القضثارة كالرشج كالشاي، كالذاعخ يقػؿ الذعخ كيمحشو كيغشى أشعاره، ككاف كل ما ُيحفع ُيمقغ شعخًا، 

سضقى اإلغخيقضة قج أصبحت مغ الفشػف القجيسة، كأصبح ليا كقبل أف يحل القخف الثامغ ؽ.ـ. كانت السػ 
مئات األنػاع كاألشكاؿ، أما آالتيا فطمت بدضصة، كاألسذ التي تقـػ عمضيا آنحاؾ القخع كالشفخ كاألكتار، 
كقج ضل الشاي شائع االستعساؿ، ككانت ثسة انػاع مختمفة مغ القضثارات تدتخجـ أثشاء الذعخ القرري 

في السجارس ُمعمسي رقز كمجربى ُمغشضغ، كالخقرات مغ بضشيا رقرات حخبضة كرياضضة  كالغشائى، ككاف
 كديشضة كالخقز البضخى يتعمسو األشفاؿ، كاقضست مباريات الخقز، كسا اقضست مباريات ألغاف جساعضة، 

 . 410 -409، ص ص 4نرحى، تاريخ مرخ في عرخالبصالسة، ج (1)
    .  249 -248ص  نفدو، ص 418;  – 412نفدو، ص ص ( 2)
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كبعس   فكانت الجركس في كل الفشػف، كتؤلف فشًا كاحجًا، ثع دخل فضيا التخرز السيشي بسزى الدمغ، 
عسمػا  تتحجث عغ السػسضقضضغ األقجمضغ الحيغ كثسة بعس الجركس، مغ أكلئظ األساتحة كانت لو شيخة

معمع  كعغ لضشػس، سدافات القرضخةعغ أكلسضذ تمسضح مارسضاس الحي اختخع الدمع ذا ال ؛اعمى تقجمي
 الحي قاؿ كتتحجث عغ أرفضػس التخاقى كعغ تمسضحه مػسضػس ختخع العبلمات السػسضقضة اإلغخيقضة،م ىخقل

 تقمضج األعساؿ كاألخبلؽ بإنو ،مخقزل أرسصاشمضذتعخيف  تحكخك  إف الغشاء مغ أجسل األشضاء لآلدمضضغ،
 ( .1)  يقاعضة "بصخيق أكضاع الجدع كالحخكات اإل كالعػاشف

بقضت كاستسخت التقالضج في أغمب ُنطع التعمضع عشج اإلغخيق البصالسة، كفي معطع مجف  عمى ىحا األساس  
بل عخفػا أشكااًل أخخى أكسع ، يتخح دائسًا شكل التعمضع السجرسي لع العالع اليضممضشضدتى، كالتعمضع اإلغخيقي

الفشي  ؛تقمضجىغضخ ال التعمضع ىحا كسائل أىع يقي مغاف السدخح اإلغخ فككأكثخ مخكنة كأرحب مجااًل، 
كأسمػب تعمضسي حتى أصبح في كقت مغ األكقات الشطاـ التعمضسي األساسي  كالعسمي كالتخفضيي، كقج قػى 

في أغمب السجف اإلغخيقضة، فسغ خبلؿ السدخح كانػا يتمقػف دركس في التاريخ كالجيغ كالدضاسة 
متابعضغ مات الثقافضة، فزبًل عغ ذلظ ضل عامة الجسيػر اإلغخيقي كاالجتساع، كتشبع مشو كل السقػ 

   ( .2)  بياخأى متخاجضجيات اإلغخيقضة كإبجاء الل يغمذاىجك 
كحتى كاف ىشاؾ دائسًا تعمضسًا آخخ غضخ مباشخ، عغ شخيق الحمقات السفتػحة كاألركقة كاألنجية كالجسعضات، 

السعمػمات، أي ضل ىشاؾ اكتداب لمسعخفة عغ شخيق الداحات كاألسػاؽ زكدت مختادييا بالخبخات ك 
السجتسع ككل، كىحا التعمضع الحخ تجاكز السجرسة بذكميا كإشارىا كنطاميا السختبط بالرف كالسعمع 
كالصالب، إلى نذاط مفتػح في اليػاء الصمق تحت ضل األشجار أك األركقة، كفي أماكغ أخخى ال تختبط 

أكتداب السعخفة لع يكغ حكخًا عمى السجرسة كمقاعجىا كداخل ججرانيا،  بل بسكاف  كال عسخ محجد، فالتعمع ك 
كججت صػرًا  أخخى ألنػاع مغ التعمضع الحخ كالسدتسخ كغضخ الُسقضج بقػاعج كمخاحل معضشة، فالسعخفة ال 
تتػقف عمى السجارس، كعسمضة التخبضة كالتعمضع حتى كإف قامت عمى مجسػعة مغ األنطسة كاألفكار، كلكغ 
ال تقترخ  السيسة عمى مؤسدات رسسضة أك غضخ رسسضة، كسا ال يػجج مؤسدة بعضشيا اضصمعت كحجىا 

  بسيسة التعمضع، فالتعمضع نذأ عبخ الذكل السجرسي السشطع السعخكؼ، كبقى كحلظ عبخ أشكاؿ كصػر أخخى 
 .   45، ص 1995كتب، القاىخة، ( عمى، سعضج إسساعضل، التخبضة فى الحزارة الضػنانضة، ميارات الشجاح، عالع ال1) 
 . 25؛ التػمى، عسخ دمحم، مخجع سابق  ، ص  21 - 7( عبجالجائع، عبجهللا، مخجع سابق، ص ص 2)
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حخة لضذ ليا عبلقة بالذكل التقمضجي السعتاد كغضخ السختبط بذخكط، كىػ تعمضع مختمف كقائع عبخ  
      ( . 1العامة اك الخاصة ) السجتسع بالكامل، كلضذ فقط مغ خبلؿ السؤسدات التعمضسضة

التعمضع، لكى تتفق  إف األىجاؼ التي سعى إلضيا البصالسة، حجدت اإلشار كالسشصمقات كالػسائل كأسالضب 
بالشطع التي قامت عمضيا دكلتيع،  التعمضع البصمسى رتبطكتحقضق تمظ الغايات الدضاسضة كاإلنذائضة، كلحلظ ا

خسػمة مغ الدمصة، مثمسا كاف االرتباط بضغ التعمضع كالعمع كالكذػؼ ككاف مجااًل تشفح مشو الدضاسة الس
كثقافة السجتسع البصمسي، فكاف مغ الزخكري ليع تشطضع التعمضع، بذكل يبلئع رؤاىع، مع عجـ اإللغاء لتمظ 

بل األسالضب كالشطع التعمضسضة التي كانت سائجة، كعخفتيا ببلد اإلغخيق األـ أك السجف اإلغخيقضة خارجيا ق
عيجىع، كيبجك كاضحًا استفادة كاستعانة البصالسة بالتقالضج التخبػية اإلغخيقضة في تأسضذ مؤسدات 

، فالتعمضع الحي ساد في الجكلة البصمسضة كاف في الػاقع نتاجًا لمجحكر كالخمفضة  كخجمات تعمضسضة متسضدة
دية كاالجتساعضة، فبل يسكغ أف يقـػ الثقافضة الستػارثة آنحاؾ، كلشػع البضئة كالطخكؼ الدضاسضة كاالقترا

اترمت اترااًل كثضقًا بػاقع الحضاة، كبالتخاث الحزاري  تعمضع بيحا الذكل مغ دكف أف يعتسج عمى أسذ
   ( . 2)اإلغخيقى 

 في شكل يذبو الذكل الحي كاف سائجًا في السجف اإلغخيقضة، قاـ نطاـ التعمضع البصمسي، فالبصالسة كػنيع  
اإلغخيقضة استعانػا في البجاية بالشطع كالتقالضج اإلغخيقضة في إنذا قاعجة مغ السعمسضغ  أصحاب الثقافة

كالستعمسضغ، كبقضت تمظ الشطع محافطة عمى الصابع اإلغخيقي القجيع، كمغ بعج االستضصاف في الذخؽ تبشى 
مضسى اإلغخيقي الخاص البصالسة مجسػعة مغ القضع كالسفاىضع التعمضسضة األخخى، كأضافػىا إلى الشطاـ التع

بيع، كالتي تتفق كميا باإلجساؿ عمى إعجاد األفخاد كتيضئتيع، لضكػنػا أكثخ قجرة عمى أف يشجمجػا في حضاتيع 
الثقافضة كاالجتساعضة الججيجة، فى البضئة التي يعضذػف فضيا، كأف يدايخكا الطخكؼ السحضصة بيع، كأف 

في الحضاة العسمضة كالعمسضة، عمى أف التعمضع الججيج كإف كاف يػاصمػا تعمضسيع كي يتسكشػا مغ أف يذاركػا 
  ( .   3قج حل بجػار التعمضع القجيع، كانت لو ىػيتو كأصػلو كركاده )

 (1) Kilpatrick,William. H., Philisophy Education, New York, The Macmillan. Co., 1957, p. 192; Erman- 
Ranke, Agypten, 78 . 

            Lesky, Ibid, p. 784  ; 379، ص 2نفدو، ج ;56، ص ص 1، تاريخ مرخ فى عرخ البصالسة، جنرحي (2) 
 . 14( امبضخ، مخجع سابق، ص 3) 
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بعج أف بجأت تطيخ مبلمح لسجتسع ججيج كمتغضخ، أخح يؤثخ كيتأثخ فكخيًا كحزاريًا، حخص البصالسة عمى    
اعتداز السػاششضغ اإلغخيق في السجف  استسخذ سمصتيع، ك تخسضخ ثقافتيع بشفذ مدتػى حخصيع عمى تكخي

البصمسضة بتقالضجىع اليضممضشضة، كأما مغ استقخكا خارجيا كاختمصػا بغضخىع مغ األعخاؽ كالثقافات كخاصة 
الذخقضضغ، فتخمػا عغ عدلتيع تجريجضًا، ككحلظ أثارت معاىج األلعاب الخياضضة كساحاتيا في بعس الذخقضضغ 

لفػه مغ قبل باأللعاب كبالحضاة العقمضة، كال بج أيزًا أف فئات مشيع قج تحرمت عمى تعمضسًا شغفًا لع يأ
إغخيقضًا، ككػنيع تأثخكا بالتعمضع اإلغخيقي يتبضغ مغ حالة التعمضع الشذصة، كمغ كجػد بعس الفػارؽ 

ء اإلغخيق، كغضخىع فمقج ساىع التعمضع في التقارب كالتعاير بضغ ىؤال الػاضحة في أكضاعيع بضغ العيجيغ،
مغ العشاص التي اقامت في مجف البصالسة أك بالقخب مشيا، كلكغ لضذ كل ىؤالء جسضعيع  سػاء مغ 
السرخيضغ أك الضيػد تمقػا تعمضسًا إغخيقضًا كتعمسػا المغة اإلغخيقضة، فالقخائغ تػحى بانو كانت لبعس مشيع 

يجى مجرسضغ خرػصضضغ، ففي العيج البصمسى انتذخ فقط معخفة باإلغخيقضة، كالسخجح أنيع اكتدبػىا عمى أ
التعمضع اإلغخيقي بضغ السكػنات السختمفة فى السجتسع، ككانت ىشاؾ أسباب كعػامل عسمت عمى أغخقة فئة 

فقج أكججت المغة كالسجارس ثقافة  مغ ىؤالء، كاكدابيع المغة كالثقافة كدمجيع في محضصيع اليضممضشضضى،
 ( .  1) انتذخ في ضميا التعمضع مذتخكة في أنحاء الجكلة،

البقضة مغ سكاف الجكلة، كخاصًة السرخيضغ كػنيع األغمبضة، كانت ليع نطع كعادات تعمضسضة راسخة،     
قامت عمى أسذ ثقافتيع كديانتيع استسخكا متسدكضغ بيا، عجا قمة مشيع تأغخقػا بثقافة إغخيقضة، ربسا لع 

بقضت بعضجة عغ مطاىخ الحضاة اإلغخيقضة، كقبل العيج البصمسى، كمشح تكغ أكثخ مغ مطيخ، أما الغالبضة فقج 
عيج الجكلة الحجيثة الفخعػنضة، كاف الصبلب يمتحقػف بسجارس تترل بالسعابج أك مجارس مدتقمة، إذ كاف 
لكل معبج مجرسة كمكتبة، كإف السػاد التعمضسضة في مجارس السعابج لع تقترخ عمى الجيغ بل كانت تجرس 

، كالسشاىج التعمضسضة تسضل لؤلدبضة، حضث اعتبخكا الكتابة كافضة لمتكػيغ التخبػى، كأما مجارس السخحمة اآلداب
الثالثة فكانت مترمة بسعابج العػاصع،  كعشجما أصبح دخػؿ السجارس االبتجائضة اإلغخيقضة مدسػحًا ليع، 

 كلكغ أكثخ السعابج، السرخية بخعايتيعتسكغ البعس مغ التعمع فضيا، كإذا كاف البصالسة لع يذسمػا السجارس 
فخج، أبػ الضدخ، الذخؽ األدنى فى العرخيغ اليضممضشضدتى كالخكمانى، القاىخة، مخكد عضغ القاىخة،  ;628، ص2، ج1السػسػعة السرخية، مج( 1)
 ,Encyclopedia, Education of the Jews of Alexandria in the Hellenistic Age, Cairo, 1975 ؛53، ص 2002، 1ط

pp.1-10; Rostovtzeff, Soc.,& Ec., P. 3- 882; Ibid, pp. 1087   
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ضمت تسارس  الخاصة السجارس ثخاء احتفطت بسجارسيا بسختمف مخاحل التعمضع، كال يبعج كحلظ اف السرخية
تػجج ثبلث مخاحل تعمضسضة؛ أكلضة كمتػسصة كمتقجمة، كبقى التعمضع عمى الشسط السألػؼ  كاستسخت ،دكرىا

    ( .1) بػقت شػيل عرخ البصالسة لجييع إلى ما بعج
فقج متقجمة،  ثبلثة مخاحل تعمضسضة، كتعقب السخحمة األكلى مخحمةيتكػف مغ  الشطاـ السجرسي السرخي    

ككاف أبشاء الفبلحضغ يتمقػف تعمضسًا كال كجػد المتحانات،  ،ل العاشخةكاف األشفاؿ يحىبػف إلى السجرسة قب
اعتسجت عمى مجرسضغ متخررضغ في  كأما الصبقة العمضا مبادئ حخفيع، كالدىعأ آلباءرسسضًا أدنى، كعّمع ا

اءة بأف مقخ ، ككاف تعمضسيع لكتعمع أبشاء الصبقة الػسصى في السعابجكسا في التعمضع اإلغخيقي،  ،تعمضع أبشائيا
 أما الكتابة فتعمسػىا بشقل الشرػص،كتزّسشت السختارات نرػصًا تيحيبضة،  الفقخات السختارة معًا، يقخأك

كاستخجمػا في تعمضع الكتبة الخسائل ، القجامى كتبو بعس السؤلفضغ السجرسضضغ كالحكساء فكانػا يجرسػف ـ
اف أ مغ سغ الخامدة كحتى الدابعة عذخة، كككاف التعمضع يبج " لتذجضعيع عمى دراستيا كنساذج التقاريخ،

كاستخجمت فضو الكتابة ، ككاف تعمضسًا محجكداً ، الحدابك  التبلمضح يتعمسػف القخاءة كالكتابة كالقػاعج كالشدخ
بالرػر، ككاف عمى الستعمسضغ أف يكخركا ما كتبػه مخات، حضث كاف الشطاـ األساسي لمكتابة في مرخ 

ككاف الحداب ُيعمع عغ شخيق ندخ الحدابات التجارية، فإذا أتع الستعمسػف ، بالعبلمات اليضخكغمضفضة
 ( .2) تعمضسيع، ُعضشػا كتبة لمحدابات في الجكلة "

حخص السرخيػف كاإلغخيق عمى تػفضخ أفزل تعمضع ألبشائيع، كعمى بث قػاعج األخبلؽ كالحكؽ كآداب 
فاآلباء السرخيضغ  اإلرشاد إلى الزخب كالعقاب، الدمػؾ، كقج تعجدت كسائل التأديب كالتقػيع، مغ الػعع ك 

بقجر ما كانػا شجيجي االىتساـ بتػفضخ حاجات أكالدىع السعضذضة كالتعمضسضة، حاكلػا أف يػفخك حاجاتيع 
التخفضيضة، فأتاحػا ليع الفخص لؤللعاب كالحرػؿ عمى بعس األدكات، فحفمت حضاتيع   بسا يشاسب مخاحل 

يا ما ُيذبع السضػؿ إلى الشذاط، كمشيا ما يداعج عمى اإلدراؾ كالتخضل، كصػرت عسخىع مغ ألعاب، فكاف مش
السشاضخ كثضخ مغ األلعاب صشعت لمحكػر كاإلناث مغ األشفاؿ، كمشيا لعبة السخبعات كلعبة الدضدتخـك كسا 

      ( .3كججت أشكاؿ لحضػانات صشعت مغ الفخار )
السػسػعة الحخة، التدمضة كاأللعاب فى مرخ اإلغخيقضة ؛  عمبى، أحسج، فى   ;165 ابق، ص( بجكى، أحسج كمختار، جساؿ الجيغ،مخجع س1) 

 التخبضة،  دار  
   . 34، ص 1954الشذخ، القاىخة،  الكذاؼ

   (  نفدو .3)   . 7-6ص  ، 1991القاىخة، جامعة القاىخة،  ، التخبضة كالتعمضع فى مرخ القجيسة(  نػرالجيغ، عبجالحمضع، 2)
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بالشدبة ليع عشرخًا  الحيغ كانت ،اإلغخيق كلكغ لضذ بجرجة اىتساـالخياضضة،  ع السرخيضغ باأللعاباىت   
، إال قمضبًل باأللعابػا كربسا لع ييتس يا،عش فالسشاىج السرخية لع تتزسغ شضئاً  أساسضًا في الشطاـ التعمضسي،
البصمسي تتأثخ بالحكؽ  يجخية في العكبجأت السػسضقى السر قضسة السػسضقى،ى كلكشيع اتفقػا مع اإلغخيق ف

كإف كاف ذلظ لع  ،إلضيا البعس تذج  كالشاي كالقضثارة اإلغخيقي، كتختب عمى ذلظ أف أصبحت بعس اآلالت
آالت ججيجة لع تكغ  يسشع مغ استسخار استخجاـ اآلالت السرخية األخخى كاليارب كالذخذضخة، كسا ضيخت

شيء مغ السػسضقى،  ككاف في بعس مجارسيع ي اإللو باف،معخكفة مغ قبل كالجبلجل البخكندية كنا
كسا فعل اإلغخيق، حضث كانت القجرة عمى العدؼ عمى كاحجة مغ األدكات  معياكلكشيع لع يتعاممػا 

، إذ كاف ُيعتقج لجييع لفشػف في كل مجاالت اكحلظ مغ خبلؿ السعخفة  ،السػسضقضة عبلمة رقى كتعمضع الذباب
أكثخ اعتجااًل كتيحيبًا، كحضث أىتع السعمسػف بػسائل التخبضة الخمقضة كالجسالضة،  أف الخكح يسكغ أف تربح

  ( .1)الجساؿ ك  الذغف بالفغ تشسضةفي  ذات األثخ  سػضػعاتال عبخ، لحدىكمجلػليا ا
 غضخكايع كلكشالكثضخ،  الصابع اإلغخيقي في التخبضة كالتعمضع، كاقتبدػا مغ نطع اإلغخيق كحلظ أخحكا الخكماف 

التخبضة، فيع لع يكػنػا  مغ الحي يتػافق كشخيقتيع في الحضاة، كأىجافيع نػعًا مغ التشطضع كأحجثػافضيا قمضبًل، 
ماىي إال  ،أف السػسضقى كاأللعاب الخياضضة كانػا يخكف  العسمضة ألنيع بصبضعتيعتسامًا،  يتفقػف مع اإلغخيق

اإلغخيقضة، إال أنيع قج فاقػا  شطعالمغ  جػانبع لتبشضي بالخغع مغك  إلى حالة بجنضة جضجة، كسضمة لمػصػؿ
أكثخ  أف الغالبضة مشيع ضمػا يعتبخكف الخبخة العسمضة كالبضئة السحمضةك  اإلغخيق في بعس السجاالت األخخى،

أىسضة مغ الجراسات الشطخية، كتبعًا لحلظ فأنيع استسخكا محافطضغ عمى ما اعتادكا عمضو في مجتسعيع مغ 
  ( 2سخافقة آبائيع لضتخحكا مشيع مخشجيغ كمعمسضغ في الحضاة الخاصة كالعامة )تكمضف األبشاء ب

الخكماف الحيغ تبشػا نػاحي كثضخة مغ نطع التخبضة كالتعمضع اإلغخيقي، إال أف ميارتيع بخزت في التصبضق،   
    أف اقتبدػاكفاقػا اإلغخيق في بعس السجاالت كالدراعة كالقانػف كاليشجسة، حضث قامػا بتصػيخىا، بعج 

   كشبقػا الكثضخ في السجاؿ التعمضسي مغ أسالضب كنطع اإلغخيق، فالتعمضع الخكماني ىػ ذاتو التعمضع كالتخبضة
 .  36 - 32، ص ص 2015( البدضػنى، أحسج دكيجار، التعمضع فى مرخ، مخكد األىخاـ لمشذخ، 1)
: كػيل. فخانظ ريتذارد، 16-15لحخة، التعمضع في ركما القجيسة، ص ص  ؛ السػسػعة ا 424 - 414، ص ص 1(  نرحى، تاريخ الخكماف، ج2)

، 1998؛ لضفضػس، ايتػس، كبلسضكضات أكدفػرد العالسضة، )تخجسة عغ البلتضشضة تي جضو لػس(،  1961الحضاة فى ركما القجيسة، بػتساف، نضػيػرؾ، 
. 19- 9ص ص       
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 نب عمػميا كآدابيا، بل كبقضت بالذكل كالشسط السعخكؼاإلغخيقضة بذكميا كمخاحميا كمدتػياتيا، كفى جػا 
بعج انتذارىا الػاسع الحي شيجتو، كقج تجمى ذلظ الذبو كثضخًا في كجػد نفذ مخاحل كمدتػيات التعمضع 
االبتجائي كالستػسط كالعالي، كفي استحجاث الخكماف لكل ما ىػ إغخيقي في كل الجراسات العمسضة 

( .1ضغ اإلغخيق إلى مجنيع، كنذأت بذكل كبضخ السجارس األكلضة الخاصة )كالفمدفضة، كفي جمب السعمس  
 فضيا األشفاؿ  يمعبكىي مجارس ، Ludi بمػدى في التخبضة الخكمانضة األكلى ضيخت السجارس التي ُعخفت " 

ككاف ُمعمع ىحه السخحمة ، كحفع األلػاح العذخة لمجيغ ،أساسضات القخاءة كالكتابة كالحداب كيتمقػف 
كاف السجرسػف السحتخفػف يشذئػف مجارسيع .. ك البتجائضة يقـػ بتعمضع األبشاء بضغ سغ الدابعة كالعاشخة، ا

كلع يكغ بضججػجػس يصمق عشجىع عمى السعمع، بل كاف يدسى بو العبج  ، الخاصة يخسل إلضيا أبشاء األحخار
غ كجػد مجارس داخمضة، ككاف ع دسعيُ فى ذىابو إلى السجرسة كالعػدة مشيا، كلع  الحى يراحب الغبلـ

، كفي الػقت الحي نالت فضو البشات تعمضسًا الدادسة عذخة مغ عسخه التمسضح يبقى فى السجرسة حتى يبمغ
أكلضًا، ُأتضحت لمبشضغ االلتحاؽ بالسجارس الثانػية مغ عسخ العاشخة كالخابعة عذخة، حضث يػاصمػف دراسة 

  ( .2)" ة قػاعج كآداب المغتضغ البلتضشضة كاإلغخيقض

 بعج تبّشى الخكماف لمعجيج مغ أكجو التعمضع اإلغخيقي، عسمػا عمى تقمضج بخامج التجريب اإلغخيقضة التي     
اجخكا عمضيا بعس التعجيبلت لتتبلءـ مع أىجافيع، إال أف ىشاؾ بعس األمػر نطخكا إلضيا عمى أنيا لضدت 

ا؛ السػسضقى كالخياضات، كأيزًا لع يّعغ الخكماف في مغ األساسضات، كلع ييتسػا بيا كسا اىتع اإلغخيق كىس
ىحه الفتخة بالعمـػ الصبضعضة إال بقجر ما كانت تحققو ليع مغ فػائج ممسػسة، كتبعًا لحلظ فإف السدايا العسمضة 
الػاضحة لجعل التقػيع ُمصابقًا لفرػؿ الدشة ىي التي حجت بيع كسثاؿ إلى دراسة الشطع التي كاف اإلغخيق 

 ( .3) يا في احتداب الدمغيتبعػن
كانت تطيخ فخكقات بضغ نطاـ التعمضع اإلغخيقي كنطاـ التعمضع الخكماني في أعمى شبقات التعمضع، فقج كاف   

الصبلب الخكماف الحيغ يخغبػف في متابعة أعمى مدتػيات التعمضع يتػجيػف إلى السجف اإلغخيقضة لمجراسة 
    العالضة تعشى اإللساـ بالسحاىب الفمدفضة اإلغخيقضة، كبسشاىج العمضا كخاصة لجراسة الفمدفة، فالثقافة

) 1) Keegan, John, A History of War Far, New York, 1993 ; Wood, Richard Hay, the Ancient World, David 
Mckay Company, Inc, 1971; Werner, Paul, Life in Rome in Ancient Times, Geneva Editions Minerva. S. A. 
 (2) Idem .  
 (3) History of Education Journal, no. 4, ( Chiappeta, Micael, pp. 149- 156 . 
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غ العمـػ الخياضضة كعمـػ قجرًا م البحث العمسي كاإلشبلع عمى األدب اإلغخيقي، كأف يكػف قج تمقى   
               ( .1)أثضشا كاالسكشجرية بالذباب الخكماني  مجارسكاكتطت  السػسضقى كالسعارؼ التاريخضة،

فى ركما أخحت السعاىج تعج الصبلب لمخصابة كالقانػف كشؤكف الحكع، كلكغ الصبقات العمضا بػجو خاص   
كفمدفتيع كفشػنيع الخصابضة، كرأت فى ىحه الجراسات  أصبحت تعشي بتعمع لغة اإلغخيق كدراسة آدابيع

مؤىل لمشجاح في الحضاة العامة كالخاصة، كضمت الُشخب األكثخ حطًا فى التعمضع العالى، كمغ مطاىخ 
االىتساـ الحي اكاله الخكماف لمتعمضع العالي، بخكز مجارس القانػف كالخصابة، كانتذار مجارس الفمدفة 

ة الخـك السجارس بالسداعجات السالضة، كتذجضع األبحاث في مجاؿ العمـػ كاآلداب، كالبضاف، كإمجاد قضاصخ 
كنذأت في السجف الخكمانضة العجيج مغ السجارس السذابية لتمظ السجارس األدبضة كالفمدفضة التي عخفتيا 

  ( .2)أثضشا كاالسكشجرية ككػريشى، كالقت قبػاًل لجى الخكماف بسا عخفػا بو مغ مضػؿ عسمضة كعمسضة 
أقبل الخكماف عمى األخح بالكثضخ مغ الشطع التعمضسضة اإلغخيقضة، كمغ نتائجو ذلظ ضيػر اتجاىات مع    

كضج " كاف مغ أبخز دعاة األخح بالشطع اإلغخيقضة شخرضات مغ مدتػى أيسضمػس باكلػس كسكضبضػ 
إلغخيق، كبعزيع أرفع مكانة أيسمضانػس، كشاركيع في ذلظ أساتحة اآلداب كفشػف الخصابة، ألف ُجميع مغ ا

 مغ السجرسضغ العاديضغ، كقج قػبمت ىحه االتجاىات في البجاية بسعارضة شجيجة مغ شضػخ الخكماف
السحافطضغ مثل كاتػ الكبضخ، الحي اعتبخ السؤثخات اإلغخيقضة سضئة األثخ في أخبلؽ الخكماف، كلحلظ فإنو 

بتجريب ابشائو كتعمضسيع، كقج لقى ىحا االتجاه صجى   اقتفى أثخ العادة الخكمانضة القجيسة، كقاـ بشفدو
بعس الػقت في شخد أساتحة الخصابة مغ ركما، كىحا نز قخار جاء عشجما بالغت السجارس في تجريذ 
المغات اإلغخيقضة كالبلتضشضة كخخكجيا عغ أىجافيا: بمغشا اف بعس األشخاص يشتحمػف لقب الخصباء 

بلتضشضة، كقج نسى إلضشا أف شبابشا الخكمانضضغ يزضعػف أكقاتيع ىشاؾ، البلتضغ أسدػا مجارس لمخصابة ال
حضث يجرسػف عادات كتعالضع ججيجة ال تتشاسب مع تقالضج اججادنا، كلحلظ ُنعمغ لمسؤل أجسع سخصشا عمى 

    ( .3كجػد ىحه السعاىج كنأمخ بصخد ىؤالء السعمسضغ " )

 (1) Idem . 
(2) The Classical Journal, 79, no. 4, Pascal, Nanette, pp. 115 - 155 .     

    ) Idem . 3) 
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  االتجاه  في كضحاأل  التأثضخ ، بجأالخكمانضة التعمضسضة في الشطعًا كاضحكاف األثخ اإلغخيقي كسا   
ضة، فقج كاجو الضيػد كخاصًة كالشدعة اليضممضشغخقة الخافس لؤل ،دكلة البصالسة ييػدمغ بعس عشج  الستعرب

تأثخت  فقج ،في الػقػؼ أماـ السج الثقافى اإلغخيقي في اتجاه ديشيع كتخاثيعصعػبات في االسكشجرية 
 كتخجسػا بالثقافة اليضممضشضة إلى حج كبضخ، كتخكػا العبخية، كغالبًا ما حسمػا أسساء متأغخقة، الجالضة الضيػدية

عس السعمسضغ الضيػد البارزيغ كانػا يتمقػف أجػرًا مغ تبلمضحىع كبكتبيع السقجسة إلى اإلغخيقضة، 
، كالجراسة بالتمسضح أى عبلقة السعمع ،السعمسضغ اإلغخيق، كمغ ناحضة أخخى فإف الحاخامضة في الضيػديةك

 حلظكنتضجة ل اإلغخيقضة، نذأت عمى أساس مغ التقالضج اليضممضشضة التي سادت مجارس الفمدفة، الججلضة
حاكؿ ك التقالضج التعمضسضة اإلغخيقضة،  مػاجيةك  ،ئة مغ الضيػد إقامة حاجد بضشيع كبضغ اليضممضشضضغحاكلت ف

مغ  مقتبدةعمى إيجاد نطع مذتخكة  ػاعسمك  بعس مغ ُكتابيع أف يػفقػا بضشيا كبضغ نطسيع كمعتقجاتيع،
يا ضشضدتى، فأخح كتابتخاث اإلغخيق في شكمو اليضمم مغركما  اقتبدت تسامًا كساالفمدفة اإلغخيقضة، 

كأكزانو كمػضػعاتو، كاستخجـ فضيا الرشاع الفشػف كاألشكاؿ اإلغخيقضة،  بصمسىشعخاؤىا أسالضب األدب الك 
فتحت ركما بعج  القػؿ بأف اليضممضشضة جؽكانجمجت في شخائعيا قػانضغ السجف البصمسضة الذخقضة، كبحلظ ير

حتى  التأثضخ اإلغخيقي عمىما يجؿ  ذارًا لمحزارة اإلغخيقضة،انت كل امتجاد لدمصة الخكمافك  الفتح الخكماني،
  . ( 1)ؽ.ـ  31بعج الدقػط الدضاسي كالعدكخي لجكلة البصالسة فى

مخاحل كمدتػيات، ككجج التعمضع العاـ كالخاص، كاستسخ التعمضع  ندتخمز أف التعمضع البصمسي كاف عمى   
أصبح التعمضع حقًا عامًا ككاجبًا بعج ك  ب التعمضع الشطامي،الحخ، عبخ األركقة كالداحات كاألسػاؽ، إلى جان

أف كاف تخفًا كخاصًا كاختضاريًا تقخره األسخة، كلع يعج ىجفو مقرػرًا عمى بعس القػاعج تمقغ لؤلشفاؿ، بل 
أصبح ىشاؾ تشطضع كخصط، األمخ الحي ساعج عمى زيادة السجارس كالسعاىج بكل أشكاليا كتخرراتيا في 

جكلة، كاخحت األسخ الستػسصة تخسل أبشاءىا لتمقي التعمضع،  تبعًا لسػاردىا في السجارس  التي كل أنحاء ال
أنذأىا السعمسػف في كل مكاف، كأما األغشضاء فإنيع عمسػ أبشاءىع في بضػتيع عمى أيجي مغ يدتأجخكىع 

  ػا الساؿ مقابلمغ السعمسضغ،  فقج تأسدت السجارس الخسسضة، كتمظ التي ضست فئة الصبلب الحيغ دفع
  ( .2تعمضسيع، كسا تػاجج شكل مغ أشكاؿ التعمضع اإللدامي كالسجاني في أبدط أشكالو )

  ) Oxford Classical Dictionary, Simon Horn blower and Antony Spawforth, 3, p. 201-203 . 1) 
   - 263 . 325   ، ص ص  1977سكشجرية "، ، بضخكت، دار الشيزة العخبضة، يحضى،  لصفى عبجالػىاب، االسكشجرية عاصسة البصالسة " اإل 
Rostovtzeff, Soc.,& Ec., pp. 375- 377; Sarton, Ibid, p. 192 .     (2) 
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ضل البصالسة مضالضغ إلى إنذاء نطاـ عاـ كخاص لمتعمضع، كضمت السجارس تعسل حتى مع تغضخ الطخكؼ     
ا يشتاب الجكلة مغ أكضاع، لكغ كاف عمضيا أف تتكضف مع كل كالدمصة، إلف أكضاع التعمضع يشعكذ عمضيا م

كضع ججيج، كمع األحجاث كالستغضخات الدضاسضة كاإلقترادية، كسا يدتجؿ مغ كجػد ىحا الشػع مغ السجارس 
 مدتػياتإلى ه  ارتقاء مدار  استسخاره كانتذاره ك  ّضسغفى اإلسكشجرية حتى القخف الخابع ـ. كال شظ ما  

السجف البصمسضة؛ فى االسكشجرية، كفي  ساحاتفى  الشجكات كالحمقاتُعقجت عشجما  و كمشيجو،مشيجضت عمضا،
يجؿ عمى تشامي الحخكة التعمضسضة فضيا،  مجف إقمضع كضخيشايكا، كما يحكخ عغ السجارس كالسعاىج كدكر الكتب

في كل أنحاء دكلة  كاف شائعاً  فإنو يسكغ القػؿ أف التعمضع، مغ خبلؿ ما كجج مغ السعمػمات السػثػقةك 
بذكل كمدتػى عجدىا كتالسجارس  بانتذارد تسضالعيج البصمسى البصالسة، كخاصة بضغ اإلغخيق، كأف 

لذكميا  كتشػعاً اتداعًا  شيجتكالتى  ،العامة كالخاصة السؤسدات التعمضسضةالسخاحل ك عكدتو تمظ  مختمف،
  ( . 1) غخيقيكجاءىا العمساء كالصبلب مغ كافة أنحاء العالع اإل ،نطسياك 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  . 9 -7ص ص مخجع سابق،  بجكى، أحسج كمختار، جساؿ الجيغ،( 1)
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   البطلمى 8 مراحل التعليمثالثالفصل ال
I.  املرحلة اْلولية 
II.  املرحلة املتوسطة 
III.  املرحلة العليا  
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  البصمسى مخاحػػػػػػػػػػػػػػل التعمضػػػػع
 

، إذ كاف يػجج مدتػيات مغ كجػد ثبلث مخاحل تعمضسضةأشكاؿ التعمضسى البصمسى، تعجد  اىج عمىمغ الذػ   
تضغ حمالسخ شضػعًا مغ انتذارًا ك مجارسيا أكثخ  ضمت التعمضع األكلى كالستػسط كالعالي، أى مخحمة أكلضة

كػادر مغ الإلعجاد ك ، خياضضةالثقافضة ك الشػادى أقخب ما تكػف لم الستػسصة كالعمضا، كمخحمة متػسصة ىى
 الصبلب إلضيا تاجتحب ،التى كانت أشبو بسخاكد لمبحث العمسي عمضاكمجارس السخحمة المػضفي السدتقبل، 

التعمضسضة كفى ىحا الفرل سشتشاكؿ ىحه السخاحل كأفخزت باحثضغ في شتى مجاالت السعخفة، مغ كل مكاف، 
   الثبلثة .  

 

   السخحمة االكلى " األكلضة " -أكاًل 
مغ أبشاء سكاف  غضخىعاإلغخيق، ك  التي يذتخؾ فضيا العجد األكبخ مغ ىي السخحمة التعمضسضة األكلضة    
ما يػجج مغ السعمػمات خاص بيحه السخحمة مغ التعمضع بفزل ما كصل مغ الكتب السجرسضة ة، ك جكلال

عادًة في عسخ الدابعة، كحضث كالسخحمة األكلى تبجأ  البخدية، سجكناتككخاسات التبلمضح، كما كذفت عشو ال
كانػا يختجكف ك  كاف السعتاد أف يحىب الرغار في كقت مبكخ إلى مجارسيع بسفخدىع أك بخفقة مخبضضيع،

أك  اً فػقو معصفًا أرجػانضك   ًا أبضزًء يمبدػف ردا ، كأكثخىعأشػؿ مبلبذكالكبار  مبلبذ مجرسضة قرضخة
ككاف التبلمضح الشذضصضغ، ككحلظ أكلئظ الحيغ  الدػء، عضغ قضيعتسضسة ت بعزيع قابكيتجلى مغ ر  ، أخزخ

كتاب لمقخاءة، ك  كمحابخ يخافقيع الكبار، يسزػف مباشخة إلى السجرسة كمعيع أدكاتيع السجرسضة، أقبلـ
مخة لتضدضخ غدميا كإعادة استعساليا  ،الفخار أك كلػحة مغ الذسع اك الخذب، كمجسػعة مغ كرؽ البخدى

، تشطخ أمامياعمى كخسي بدضط ك  تجمذصغضخة تمسضحة  خ مغ الفخار السمػف تسثاؿ صغض رػركي، أخخى 
  ( .1) المػح الخذبي السذسعمغ دركسيا بقمع  عمضو كعمى ركبتيا لػح الكتابة كتكتب

كاف مشيج الجراسة يشقدع أقداـ أك مػاد؛ القخاءة كالكتابة كالحداب كاأللعاب كحلظ، فقج أحتػت كأضضف   
الحداب  الخياضات، فمع تكغ تقترخ السػاد عمى القخاءة كالكتابة كالحداب، كفىلمسشاىج السػسضقى ك 

  الحخكؼ  استخجمػا في تعمضع العّج الحخكؼ ال األرقاـ، كيبجأ التعمضع بأساسضات القخاءة كالكتابة أكاًل، أى
.   199  -122 : ستضبتفضتر، مخجع سابق، ص ص142( نرحى، تاريخ التعمضع فى عرخ البصالسة، ص 1)       
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تعمضسيع ف األبججية، ثع السقاشع السكػنة مغ أكثخ مغ ذلظ، كبعجئح الكمسات التي تكتب عادة مقصعًا مقصعًا، 
بجأ بالتجريب عمى القخاءة كالكتابة، كتكػف بتعمع الحخكؼ اليجائضة أكاًل، ثع االنتقاؿ إلى السقاشع ي األكلى

 ( .1) يمى ذلظ تعمع كتابة كمسات تامة اك اكثخ، ثع السفخدة السؤلفة مغ حخفضغ
تساريغ لتصبضقيا،  يعيعصػنك  ف ىحه السعمػمات األكلضة كانت تتخح أساسًا لتمقضغ التبلمضح قػاعج المغة،إ   

كعمى قخاءة اآلداب اإلغخيقضة، كبػجو خاص الذعخ، كقج كانت أشعار  ،كبعجىا يسخنػف ايزًا عمى اإلمبلء
يػريبضجس، كفي ك ىضدضػدكس في السجارس، ثع تأتي بعجىا أشعار كحفطًا اًل تجاك  ىػمضخكس أكثخ األشعار

البجاية كاف السجرسػف يذخحػف األشعار كيفدخكنيا لتبلمضحىع، لكغ بعج ذلظ عمى التبلمضح أنفديع اف 
 يتعمع العدؼ عمى آلة مػسضقضة، كعادًة القضثارة أكأف كل تمسضح  كعمى يقػمػا بالذخح كالتفدضخ كالتعمضق،

ال يبجك مغ ذلظ السشيج أف أىع ك  الشاى، ككاف الكثضخ مغ مػاد الجراسة يراغ في عبارات شعخية كمػسضقضة،
 ما ييتع بو السجرسػف ىػ ذاكخة التبلمضح، كلكغ كاف يجب عمضيع قبل كل شئ، أف يحفخكا في ذاكختيع 

مقاشع كمسات مختمفة ذات  كبعج ذلظ يسخف التبلمضح عمى تكػيغ حخكؼ اليجاء كشكميا كتختضبيا كنصقيا،
 ( . 2)  معشى، أك ال معشى ليا أحضانًا، كلكشيا كانت تتصمب ميارة في الكتابة كدقة في الشصق

بعج اجتضاز ىحه العقبات األساسضة، يعصى السجرس تبلمضحه نساذج مختمفة لمكتابة يقػمػف بشدخيا عجة   
اة الضػمضة، كأسساء الحخؼ كالذيػر، أك أسساء أسساء أشضاء مألػفة يعخفػنيا مغ الحضيع مخات، ثع يمقش

 األشفاؿ،عقػؿ  تتقبميا كبعج ذلظ تدتبجؿ بالسفخدات جسل مخترخة أك قرز، مقتبدة مغ الحكايات
 يتفق كعقمضة الرغار،البتمقضغ ما عشػا  عشػا بالتمقضغ، كبعزيع اآلخخلع يالسجرسضغ  مغ تبضغ أف بعسكي

ىع السدتقبل كتبة  الكثضخكف مغعمى اعتبار أف ارىع كخبختيع، ك أعسك  ال تتشاسب بعس العباراتكحفع 
عمى ندخ صػر بعج فتخة مغ تعمضسيع عمى التسخف التجريجى  يبجأكف ىحه السجارس، فإف التبلمضح   خخيجػ

بعس األقػاؿ القرضخة  أك، الكتبمغ فقخات ل  الشدخ عمى التجربكيدتسخ تكخار  لمعقػد كالخصابات الخسسضة،
 ( .3) األدبضة مقصػعات مصػلة مغ السصالعات، أك بػجو خاص كاألحاجىالسأثػرة 

 لع يكغ التعمضع اإلغخيقي في السخحمة األكلى مقرػرًا عمى الكتابة كالقخاءة كالحداب فحدب، إذ يبجك    
نفدو . ( 1)   
  .   84 – 83، ص ص 2، ج7( ديػرانت، مخجع سابق، مج2) 

(3) Wilcken, E.G., Ostraka 1226, 1310, Thompson, Proceedi- ngs Soc. Bibl., (1912), 197, P. S. I., 1093, 
P. Bour., I, 141 ff .       
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يرعب معخفة كضف ُدرست، كال  لكغدركسًا شفيضة في مادتى التاريخ كالجغخافضا، ك ا خحك ا اف التبلمضحكحلظ  
 كلعميع كانػا يعصػف فكخة عغ أسساء السجف، كأشيخ السذخعضغ كانت ُتجرس في السجارس، أي كتب

كأمشاء مكتبة االسكشجرية، كعجائب الجنضا الدبع، كأسساء البحار  ،كالسرػريغ كالسعساريضغ كالسيشجسضشغ
التخاث الفكخي  كاألنيار األكثخ شػاًل، كيعخؼ التبلمضح عغ ،ً كالجدر كالبحضخات، كالجباؿ األكثخ ارتفاعا

 ( .1) كعغ التعاكف الدراعي كالرشاعي ،، كعغ أىع الذخرضات اإلغخيقضة التي أثخت في الحضاةكالذعخي 
بعج أف يستمظ التبلمضح مبادئ المغة كيتعمسػا السيارات األساسضة، كأكليا القخاءة كالكتابة، كميارة التعامل    

يبجأ السعمسػف في تػجضو ، السيارات باألرقاـ أك الخمػز الخياضضة، كميارة االستساع لمغضخ، إلى غضخ ذلظ مغ
قجراتيع الكبلمضة كالمغػية، ككانت القخاءة العمشضة كاإللقاء الذفيي مغ األمػر السحببة، كخاصة في مجارس 

العيج البصمسي، حضث تخسخ كساد ىحا األسمػب التعمضسي أكثخ مع تدايج االىتساـ بالتعمضع، كبشفذ درجة ىحا 
الكتابة، كقج كاف لمحداب نرضب محجكد مغ عشاية السجارس االبتجائضة، ككاف االىتساـ بتعمضع القخاءة ك 

الدكجضة، كبعج ذلظ الجسع كالصخح كالزخب ك  التبلمضح يعمسػف أكاًل األعجاد البدضصة، ثع األعجاد الفخدية
السعجاد، كأجداء كحجات القضاس كالعسمة، كيطغ أف تبلمضح السجارس االبتجائضة كانػا يتعمسػف شخؽ العج عمى 

عغ السقرػد بحلظ، فقج كانت شخيقة معقجة ليا قػاعج دقضقة يدتصضع   كغالبًا عمى األصابع، ككانت مختمفة
ابتجاء مغ الػاحج حتى السمضػف، ككانت الحخكؼ  ،التبلمضح بػاسصتيا أف يعبخكا بأيجييع عغ أي عجد صحضح

إف  كعقاباً  يخافقو تجريبًا صارمًا مغ السعمع، األبججية اإلغخيقضة تتصمب حفطًا جضجًا كمصػاًل، كىػ ما كاف
 ( .2) تصمب األمخ

" كاف السجرس يجرس كل السػاد، كيعشى بالتيحيب كسا يعشى بالتجريب، ككاف عمى اآلباء كاألميات تأنضب  
كترػر الػثائق السختمفة حضاة التبلمضح في مجارسيع، حتى لضكاد ُيدسع ، أكالدىع إذا ما الحطػا قرػرىع

كالبعس يجاىجكف لكتابة أسسائيع، كالبعس يختمدػف فتخة تديى فضيا ع يمثغػف في قخاءة دركسيع، بعزي
كلكغ  عشيع عضغ السجرس، كأف التبلمضح السذاغبضغ كانػا يعاقبػف بفخض كاجبات عمضيع أك بزخبيع أحضانًا،

   ىؤالء ة، كأف حضاةالعقاب الجدساني لع يكغ القاعجة الدائجة، كال يجب الطغ أف الجراسة كانت ُمسم
، ص 4نرحى، تاريخ مرخ في عرخ البصالسة، ج   ;136-132ستضبفضتر، مخجع سابق، ص ص  83 ; ص مخجع سابق، خمضل، فارس،( 1) 

 .   174 - 178ص 
       Marrou, Hist. Education in Antiq., PP. 8- 157  ;25-11( التػمى، عسخ دمحم، تصػر الشطخيات التخبػية، ص ص 2) 
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جدء مغ األلعاب، البدضصة  الخياضاتك  األنذصة، قاسضة، إذ أف السشيج الجراسي أحتػى عمى التبلمضح 
 يذتخكػف فضيا معًا، إلى جانب األلعاب السختمفة التيف ككحلظ كاف آباءىع ال يحخمػنيع اليجايا كالمعب،

ريج الدخخية مغ شخز كصف تجربػا عمى الدباحة كالسػسضقى، كاعتبخكا عجـ اإللساـ بيسا كصسة، فإذا أ
  ( .1)  بأنو يجيل القخاءة كالدباحة "

   مظ التي يتمقاىا الربضاف كالبشات في كت كانت الجراسة في السخاحل األكلضة في كل مجف السسمكة البصمسضة  
، سسالظ العالع اليضممضشضدتي، كربسا مع فارؽ بدضط بضشياب كػريشى، كفي كل السجف اإلغخيقضةك  اإلسكشجرية

أشعار ىػمضخكس ىي الكتاب السشيجي األكؿ كالخئضدي في ك  فالتعمضع األكلى يبجأ بسبادئ القخاءة كالكتابة،
التعمضع السجرسي في كل السجارس، كأيزًا قرائج ىضدضػدكس كأغاني سافػ كركايات مشانجركس كأسخضمػس 

شائضضغ، كأقػاؿ الُكّتاب كيػريبضجس كأرسصػفانضذ، كأجداء أخخى مغ قرائج الذعخاء الغ ،كسػفػكمضذ
خبلؿ  ، كمغالسدخحضضغ األكائل، كأناشضج الذكخ كقرائج الذعخاء السعاصخيغ كأبخزىع كالضساخػس الكػريشي

 ,Synesius بخقاكى سػندضػس الالفضمدػؼ إلى عائمتو  الخسائل الخاصة الكثضخة التي كتبيابعس 
eveque de Ptolemais, dans la Cyrenaiqua  (2 )التبلمضح في مجيشة كػريشى كانػا  عخؼ أفن

يتعمسػف حفع أشعار ىػمضخكس كىضدضػدكس، كبعس الذعخاء الغشائضضغ اآلخخيغ اإلغخيق بعامة مثل 
 ثضػجشضذ، كأرخضمػكذ كأنكخيػف كسافػ كألقضو كاستدضخػر، كال بج أنيع كانػا يحفطػف مغ شعخ بشجاركس

كانػا يقخؤكف ىضخكدكتػس،  بكػريشى، كمغ الشاثخيغألنيسا تتعمقاف خاصًة  القرائج الخابعة كالخامدة
كخرػصًا الكتاب الخابع مشو ألنو يتحجث عغ كششيع، كيجؿ عمى ذلظ كثخة استذياده بأشعار ىؤالء 

أك  في الجراسةخافقو مخة في مؤلفاتو الباقضة، ككاف ي 35الذعخاء، كبخاصة ىػمضخكس، كقج استذيج بو 
 إني ألذكخ " في رسالة إلضو أسسو ذكخ سػندضػس ساك، Auxence أككدانذ يجعىفتى  السجرسة
  ( .3)  (114رسالة رقع  Druon درككف تخقضع  ) " لقج كبخنا كعذشا معًا في كػريشى، شفػلتشا

 (1) Herondas, Mimiambes,Loeb Classical Library, III,11- 13, 18, 34 ; Winter, life and letters in the Papyri, 
p. 59.      

ـ. مغ أسخة كػريشضة نبضمة كاسعة الثخاء، كعاش معطع حضاتو فى كػريشى، ككاف كاتبًا كخصضبًا بارعًا، 365 -370( فضمدػؼ بخقاكى كلج بضغ سشة 2) 
،  2تاريخ الفمدفة، ج كاف أسقفًا لصمسضثة، بجكى، 411شضة، كفى سشة لسع فى الجراسات الفمدفضة، بعثت بو السجف الخسذ مشجكبًا عشيا إلى القدصشصض

 .    7 -5ص 
   .  13 -12(  نفدو، ص ص 3)
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  ،عغ تعمضع الشرء الكػريشي في تمظ الفتخة أك اإلشارات السعمػماتشئ مغ  الخاصةخسائل ال أعصت  
 السػاىبسضػؿ ك الأف التبلمضح ذكى تخبضة جضجة بحكع بضئتيع الػاسعة الثخاء كالثقافة، ك  أنيع تمقػاحضث 

 مصالب كإلى ،يجب اإلصغاء إلى نرائح األىل لكغ مع ذلظختمفة تجمت مشح نعػمة أضفارىسا، ك الس
تتجمى كتطيخ  ،السعمسضغ الحيغ يقػمػف بتعمضسيع، كال يخفزػف كل تعمضع ُيتاح ليع، كمغ خبلؿ ىحا التعمضع

كثخة  كيتبضغ مغكمشيا الحكاء كالذجاعة كاإلندانضة، ، فزائل عجيجة تبخز لجى الستسدكضغ بالسعخفة
بالشػاحي  سػاء آباء أك معمسضغ استخجاميع لمحكع كاألمثاؿ، لتسخيغ التبلمضح عمى السصالعة، اىتساـ السخّبضغ

 كقج صار األب الشاصح، إلى أبشوسػندضػس يتػجو بيا  ففي رسالة أخخى   التخبػية األخبلقضة كالجسالضة،
كتاب ُيفزل، كأف يكػف لمقخاءة في ك  بجػاره، كأف يتعمع كيعمّسو، كأف يعخؼ أي كاتب ضريع أفيػصضو ب

     ( .1) نفدو مكانة أكلى، كليحا يصمب إلى أبشو أف يقخأ باستسخار، كأف يتعمع كل العمـػ
بالشدبة لمسجارس غضخ اإلغخيقضة في دكلة البصالسة كأغمبيا السجارس السرخية لمسخحمتضغ األكلى    

 ىحه، كأف غضخ مترمة بالسعابج كبعزيا اآلخخ عمى صمةكانت  ذكخىاكسا سبق كالثانضة، فإف بعزيا 
 ىي السكاف السبلئع إلعجاد ذلظ الكع السصمػب بقضت كسػاىا في مخحمتيا األكلضة كالػسصى  سجارس ال

مجارس أكلضة  مسىبصعرخ الىحا التػجج شػاؿ ا ضمت إعجادىع كتػفضخىع باستسخار، كفي ىحا ما يجؿ عمى أني
مرخية كثضخة لدج حاجة الخاغبضغ في العمع، أك لسداكلة السيغ الحخة، أك بػجو خاص في تػلى الػضائف 

 المغة اإلغخيقضة أصبحت أفحتى بعج  ،الحكػمضة الرغخى التي كاف البصالسة يدسحػف لمسرخيضغ بتػلضيا
لع تحاكؿ أف تتعمسيا، كذلظ  ى مغ السرخيضغ، كمع ذلظ فإف الغالبضة العطسلجكلةىى المغة الخسسضة في ا

الكتابتضغ اليضخكغمضفضة كالجيسػتضقضة بقضتا كإلف  في السجارس السرخية األكلضة،أساسًا ع ُتجرس إلنيا ل
عمى ججراف السعابج كالسقابخ كأنراب السػتى كالتػابضت فحدب، بل كحلظ في المػائح  مدتعسمتضغ عشجئح ال

عمى السجارس ه الفتخة كلعل أىع تصػر شخأ في ىح ف مشيا متعمقًا بالزخائب الكثضخة،كالقػانضغ، كبخاصًة ما كا
اليضخكغمضفضة نقرًا كاف يقابمو ب بالسعابج، ىػ نقز اىتساميا عمى صمةالسرخية األكلضة التي لع تكغ 

 ( .2) ػمضةالجيسػتضقضة بدبب االزدياد السصخد في استخجاـ ىحه الكتابة في الحضاة الضب ازدياد اىتساميا
   في ضػء ذلظ يرعب تقجيخ مجى تأثضخ الدضاسة البصمسضة عمى السجارس السرخية لمسخحمتضغ األكلى 
 . 219، ص 2بجكى، تاريخ الفمدفة، ج ;36 -26ص ص مخجع سابق،  ( فػده،1)

(2) Strabon, XVII  ،3 ،22 ، , p. 838 .    
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 تجىػر أحػالياأنو مع نقز مػارد السعابج ك  مسعابج، كإذا كاف السخجحل تابعة كالػسصى التي لع تكغ 
كأف ، قل بحضث أف عجد ىحه السجارساستسخ  كأف ذلظ التأثضخ، ى مجارسيامدتػ تخاجع  كالسعشػية السادية

 فضيا فتخة اقاـك . ؽ.ـ 25مرخ في عاـ  الحى زار أستخابػف يحكخ سي ليا تجنى عغ قبل، ك ضعمتال لجكرا
أكالدىع  اف السرخيػف شجيجي الحخص عمى مخاعاتيا ىي تخبضةبأف إحجى العادات التي ك  ،كجضدة

 بعسكست الكامل كىػ أكؿ كتاب مجرسي يزع  كقج ُعثخ مغ عرخ الجكلة الػسصى عمى كتاب كتعمضسيع،
  ( .1) السعخفةا لمحرػؿ عمى يشبغي لمسبتجئ اإللساـ بي أك السبادئ التى  القػاعج

السجارس  أك، صغضخة جارسفى م سػاء ؛استسخت بخغع الطخكؼ ةالسخحمة التعمضسضة األكلضأف  يجؿ ىحا   
تسمظ بعس ألف السؤسدات الجيشضة ، كأكضاعاً  فزل حاالً كانت أىحه السمحقة  ربساسمحقة بالسعابج، ك ال

، تحفطاً كألف الكيشة كانػا أكثخ الصبقات السرخية  السجنضة، أقجـ عيجًا مغ سائخ السؤسداتك  ،السػارد
كضمت أغمبضة مشيع تتابع مخحمة التعمضع األكلى ألكالدىا فى  في حضاة السرخيضغ،  ب دكراً كالجيانة ضمت تمع

 عغ عمػماتكالس ،األخخى قج أغمقت أبػابيا جسضعيا السجارس عمى أف ال يػجج ما يدتجؿك  ىحه السجارس،
يغ، كأغمب الطغ القخاءة كالحداب كأصػؿ الجفضيا  يتعمسػف استسخكا الربضة  تذضخ إلى أف السخحمة األكلضة

االلتحاؽ  أك، داكلة إحجى الحخؼم إلى ىابعج انرخفػابيحه السخحمة مغ التعمضع، ك  اكتفػا  يةكثخ األ أف 
 لسخحمة التعمضسضة األكلى،بيحه ا ايكتفػ بعزيع اآلخخ لع أف  كحلظ بعجدتي الك   بإحجى اإلدارات الحكػمضة،

 الكتبة بسداكلة إحجى السيغ، أك باالنخخاط في سمظلضتكدبػا بعج ذلظ أما حاكلػا أف يػاصمػا تعمضسيع ك 
 ( .2) جكاكيغ الحكػمةب

كالسحادثة باإلغخيقضة، كتحخيخ اإلغخيقضة  الحيغ تعمسػا أسالضب العسلالستعمسضغ  ُجل ىؤالء شظ أف ال    
حكا في الخصابات أك ندخيا باإلغخيقضة، لع يتحكقػا شضئًا مغ آدابيا، فأغمب الخأى أف مغ اصصبغػا أك أخ

كدب مخكد يعادؿ مخكد اإلغخيق، ، لعيػد البصالسة األكاخخ يعسمػف عمى صبغ أنفديع بربغة إغخيقضة
 كانػا يجخمػف السجارس االبتجائضة اإلغخيقضة الستاحة لمجسضع، ثع يدتكسمػف دراستيع الستػسصة مغ بعجىا

  ( .3) عمى اإلغخيق ًا حكخ عمى أيجى مجرسضغ إغخيق، كذلظ لعجدىع عغ دخػؿ الجػمشازيا التي كانت 
(1) Idem .   
 (2) Schubart, Enfuehrung in die papyrus Kunde, Berline, 1918, p. 307 .         
(3) Idem .   
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 : السخحمة الستػسصة -ثانضًا  
شيادة  ، كىيEphebeiaكانت السخحمة األكلى مغ نطاـ التعمضع الستػسط اإلغخيقي يدسى أفضبضا      
الذباف، كمخحمة أخخى مغ مخاحل الحضاة التعمضسضة اإلغخيقضة، كفضيا يشخخشػف في صفػؼ مشطسات  تجريب

، كاستسخ ىحا الشطاـ التعمضسي الستػسط كالذامل مػجػدًا في Paideia -Epheboiالذباب السعخكفة بػ 
 ت إغخيقضة،عرخ البصالسة في كل السجف اإلغخيقضة، كفي جسضع السشاشق التي كانت تػجج فضيا جالضا

عكذ البشات  في ىحه السشطسات عشج بمػغيع الخابعة عذخة مغ أعسارىع، فاألكالد  الذباب اإلغخيقيكيشجمج 
لستابعة مخاحل تعمضع مختمف، يتمقػف فضو إلى ما بعج  بعج انتيائيع مغ السجارس األكلضةفضيا كانػا يشتطسػف 

عدكخي، باإلضافة إلى أنو يتشاكؿ تثقضفيع، ككاف سغ التاسعة عذخة تعمضسًا أساسو التجريب الخياضي كال
مقرػرًا عمى الحيغ كلجكا مغ أبػيغ ضل  االنخخاط في ىحه السخحمة يتصمب شخكشًا محجدة، كمشيا أنو

مػاششضغ، ككاف آباؤىع قج سبقػىع إلى االنخخاط فضيا، ككاف االنتساء إلضيا يخػؿ حق االلتحاؽ كالتجريب 
، كالتستع بح   ( . 1)قػؽ السػاششة في السجف اإلغخيقضة فضسا بعج في الجسشازيـػ

 يشتطسػف رسسضًا في سمظ مػاششة السجيشة الكاممة، ، بعج أف يتع الذباب تجريبيع في الحادية كالعذخيغ "   

كقبل أف يرمػا ىحه السخحمة يجربػف عمى مجى عامضغ عمى أيجى مجربضغ يختارىع ليع قبائميع، عمى القضاـ 
ضعضذػف كيأكمػف مجتسعضغ، كيمبدػف حمبًل رسسضة ذات ركعة كبياء، ف ششضة كالعدكخية،بالػاجبات الػ 

يشطسػف أنفديع تشطضسًا ديسقخاشضًا عمى نسط نطاـ السجيشة، ك  كيخزعػف بالمضل كالشيار لخقابة خمقضة،
 ة،كقزا فضجتسعػف في جسعضة كششضة، كيرجركف قخارات كيدشػف قػانضغ يتقضجكف بيا، كيكػف ليع حكاـ

فيحه القضع التي يشذأ عمضيا الذباب اإلغخيقي أساسيا ما تعمسو كتمقاه في السجارس كاألنجية، كفي 
السدارح كالداحات، كىي مديج مثالي مغ التجريب الجدسي كالعقمي، يقػي في الذباب الججية كااللتداـ 

 . (2)"  كحاسة الحكؽ، كفي ذات الػقت يعصضيع حخيتيع إذ ما نزجػا لضختاركا بأنفديع
كانػا في الدشة األكلى يخزعػف لشطاـ صاـر مغ التجريب الخياضي، كيتمقػف محاضخات في اآلداب   

 يتجرج في ىحه السخحمة إلى مػاد عجيجة، مشيا  سشيجالكعمـػ الببلغة كاليشجسة الشطخية كالسػسضقى، فكاف 
  لفمظ، ككاف التبلمضح ُيصالبػف بكتابة األدب كالشحػ، كالعمـػ الخياضضة بسا في ذلظ السقايضذ، كالفمدفة كا

   (1) Erman, Literatur. pp. 238 ff .  
.  86 -84، ص ص 7، 2، مج2( ديػرانت، مخجع سابق، ج2)   
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في مػضػعات إنذائضة مقخرة، كإلى جانب ذلظ كانػا يجرسػف شضئًا عغ القرز كاألساشضخ خصب  
ز يذتسل عمى عشرخ في غاية األىسضة بالشدبة ليع، أال اإلغخيقضة، كسا كاف ىحا التعمضع اإلغخيقي الخال

 إغخيقيال يعج كىػ التخبضة البجنضة، فكانت األلعاب الخياضضة ُتعمع أكثخ ما ُتعمع في مجارس ىحه السخحمة، ك 
متعمسًا إذا لع يتقغ الدباحة كركػب الخضل، كاستعساؿ القػس كالسقبلع، كالسرارعة التي كانت تسارس في 

تباشخىا الذبضبة اإلغخيقضة  ، كتجريبات عمى ألعاب أخخى شبضية بالتسخيشات العدكخيةPalaestraالحمبات 
باأللعاب البجنضة التي تعجىع  عشجما يبمغػف الدادسة عذخة مغ عسخىع، إذ كاف يشتطخ مشيع أف يعتشػا

غضخ مباشخ ليحا تعجىع عغ شخيق  الكامل لؤلعساؿ السجنضة كالحخبضة، ككانت ألعابيع كىػاياتيع اإلعجاد
الحخاب كقضادة السخكبات،  رمىالغخض عضشو، فقج كانػا يتجربػف عمى العجك كالقفد كالسرارعة كالرضج ك 

التي  يسارسيا الذباب في  لعاباأل في شكمو كشابعو يتزسغ كعشرخ ال غشاء عشو، كل  فكاف ىحا التعمضع 
كيؤدكف  ،أف يشيزػا باكخًا لمحىاب إلى السجرسةضيع ، كيبجأ كقت الجراسة صباحًا، إذ كاف عمالضػمى يعركتضش

     ( .1) بجنضةبعس التجريبات الخياضضة بإشخاؼ معمسضيع، ثع تأتي التسخيشات الفكخية لتتخمل التسخيشات ال
مغ خبلؿ التجريب عمى الجخى ، ك يشتقمػف إلى قاعة لؤللعاب الخياضضة تجيخىا الجكلة إلعجاد السػاششضغ  "  

يتمقػف عادة في التاسعة عذخة كالعذخيغ مغ عسخىع تعمضع  ف الحخب كالقجرات الخصابضةكالسرارعة كفشػ
الذباف افضبضا، ككاف اليجؼ األكؿ ليحا التعمضع تجريبيع عدكخيًا، لكشو كاف يذسل أيزًا تثقضفيع، ككاف 

ي التاسعة عذخة التجريب العدكخي في بعس السجف إجباريًا، لكشو لع يمبث أف أصبح بػجو عاـ اختضاريًا، كف
ككانػا في ىحه السخحمة ، مغ عسخىع يخسمػف لحساية الحجكد، كيعيج إلضيع عمى مجى عامضغ حساية السجيغ

يقدسػف أماـ مجمذ الخسدسائة، كايجييع مستجة فػؽ محبح اليضكل: لغ اجمل بالعار األسمحة السقجسة، 
ة إلى شقػس السجيشة، كإلى الػاجبات كلغ اتخمى عغ الخجل الحي إلى جانبي أيًا كاف، كسأقجـ السعػن

السقجسة  بسفخدي كمع الكثضخيغ غضخي، كلغ تكػف ببلدي حضغ أسمسيا إلى مغ يأتي بعجي أقل مسا كانت 
حضغ تدمستيا، بل ستكػف أكبخ كأحدغ مسا كانت كقتئح، كسأشضع مغ يتػلػف القزاء حضشًا بعج حضغ، 

ػف مغ انطسة، كإذا ما حاكؿ أحج أف يفدج ىحه القػانضغ، كاخزع لمقػانضغ السدشػنة، كلكل ما يزعو األىم
 ( .2) فمغ أسسح لو بحلظ، بل ادفعو بسفخدي كبسعػنة الجسضع، كسأكـخ ديغ الدمف" 

 . 494ص  السػسػعة السرخية، مخجع سابق،  ;( نفدو1) 
        .  86، ص 7، 2، مج2( ديػرانت، مخجع سابق، ج2)



116 

 

 البجنضة جريباتلمجسضع، فسشيج السحاربضغ يزع الجيغ كالقخاءة كالكتابة، كالت ع يكغ مشياج الجراسة كاحجاً ل  
بػجو خاص، كمشيج أخخ يزع الجيغ كالتاريخ كالخياضضات كالفمظ كغضخىا، ككاف ىشاؾ تعمضع فشى كعسمي 

األكلى، كىجفو تكػيغ كّتاب كمحاسبضغ، كتجار كصّشاع، كربسا األغمبضة اتخحكا مغ الحخؼ  بالجرجة
 حتى تعمع ميارة معضشة مثل االختداؿ الحي كاف مصمػبًا في أعساؿ الػضائف اإلداريةك  رشاعات ميشة ليع،كال

اف الخاغبػف في تعمع السػاد فكيجخى بصخؽ التسخيغ كالتجريب عمى يج خبضخ فضيا،  ،بالسرالح الحكػمضة، 
 ( .1) خفةيتتمسحكف فتخة محجدة عمى يج معمع يمقشيع أصػؿ السع الخاصة باالختداؿ 

كاف يغمب ك في عمـػ التجارة كالسحاسبة، لمتخرز  الحخة،ة التى يسكغ تدسضتيا بكججت كحلظ الجراس  
عمى ىحا الشػع مغ الجراسات شابع الجراسة الفشضة كالسيشضة العسمضة أكثخ مغ الجراسة الشطخية، كحتى األدب 

جرة عمى التعبضخ، كي يتسكغ الستعمع مغ نفدو كاف يجرس لغايات عسمضة، كىي اكتداب الرضغ المغػية كالق
في دراسة قػاعج المغة، كفي  كليحا تػسعػاأف يكتب الشرػص القانػنضة كالتجارية كتابة سمضسة كميشضة، 

 ( .2)  األدب الجيشي، كفي الفمظ كاليشجسة

لشحػ إلى اقػاعج ك  الذعخُتقجـ عمى مخاحل كخصػات فضشتقل مغ دراسة  فى ىحه السخحمة انت السشاىجك    
عمع الخصابة، كفى بعس دركس الخصابة يػجج تقدضع لمخصبة إلى ديباجة كقرة كمبلحطات ثانػية 
كخاتسة، كالعمـػ الخياضضة كالجغخافضا بسا في ذلظ السداحة، ككاف مقخرًا عمى التبلمضح أف يكتبػا مػضػعات 

جغخافضة أك تاريخضة،  إنذائضة، ككاف عمضيع في مخحمة تمى ذلظ صضاغة خصب في مػضػعات محجدة؛
لقج : كاستسخ ىػمضخكس أساس كحجخ الداكية في السشاىج"  ككانت ُكتب ىضخكدتػس مغ ضسغ مػاد التعمضع

عغ صحتظ، كأعخؼ ماذا كشت تقخأ، فقج قاؿ لي السجرس إنو الكتاب عشظ ك حخصت عمى الكتابة إلضظ لمدؤاؿ 
   ( .3)"  مغ اإللضاذةجدء لكتاب اكالسقرػد مغ ذلظ سا كتبتو أـ البشيا، م الدادس، كىحا

 كاف ُكتَّاب السدخحضات كأشيخ شعخاء األناشضج كالخصباء مػاضضع لمجراسة كحلظ، كأيزًا بعس مغ   
 الشرػص التسثضمضة كالحكع ذات الصابع الفمدفي كاألقػاؿ الدائجة، كبعزيا مغ الشػع الداخخ مثل األبضات

كعغ االختداؿ في  راف يختبط فضو احجاىسا بإبقاء عبجه سشتضغ عشج معمع يمقشو خبلليسا أصػؿ االختداؿ،الػثضقة عبارة عغ عقج أتفاؽ بضغ شخ( 1) 
 .Milne, Ibid, p. 130 ; Mentz, A., "Beitrage Zur Hellenistis ehen Tachggraphie", Archiv, XI, pp انطخ المغة الضػنانضة
64- 73 .  

 .     42 -41، ص ص 4ة، ج(  نرحى، تاريخ مرخ فى عرخ البصالس2) 
  (  نفدو .      3) 



117 

 

كحضث تزسغ السشيج الجراسي في ىاتضغ السخحمتضغ كحلظ مقخرًا  السشدػبة إلى الذاعخ سضسػنضجس،  
يقتبذ الصبلب مشيا كأجداء السدخحضات السباشخة، كقج  لقخاءاتمادتو التعمضسضة عمى بعس احتػى دراسضًا ت
كيػجج في نرػص ىحه  تيع، ذاكخ كتعمق في حجث معيع السػضػعات التي تكاألفكار عغ تمظ  مثمةبعس األ

تحث عمى ذلظ، كيقـػ بيا  ىحا السقخر تسثضمضات مغ ضسغضكػف فكتعاكنًا،  نذاشاً  الحػارات السجرسضة
في دار التسثضل، كقج تذسل  بيع لمذباب مكاف خاص ربسا كافإشخاؼ معمسضيع، ك تبلمضح بسداعجة ك ال

عغ كثضخ مغ السذكبلت أك ك يا، تشػعفيع قخاءات حػؿ عادات الذعػب كتقالضجىا، ك  الشرػص الجراسضة
    ( .1) السدائل التي يتجارسػنيا كيتشاقذػف حػليا كيتخاسمػف بذأنيا

كمشيا عغ جساعات مغ ؽ.ـ.  95 -88بضغ سشتي  ذفت معمػمات عغ بعس األمػر التعمضسضةك   
السثقفضغ كفق التقالضج اليضممضشضة الستػارثة، يقجمػف  Ephebesضضغ الذبضبة اإلغخيقضة، مسغ يعخفػف باإليفب

تطيخ  مغىع  لعل ىؤالء"  ككاف ليع شأف في شقػس كمػاكب السجف الجيشضةلية، آللالصقػس كالقخابضغ 
صػرىع في السشحػتات، ككانػا في أكقات معضشة يدتعخضػف ما يستمكػف اك يتحمػف بو مغ صفات في 

اصة في سباقات التتابع بالسذاعل، ككانت السجف تخخج عمى بكخة ابضيا لسذاىجة ىحه مشاسبات عامة، كبخ
العخكض الخائعة، فترصف الحذػد عمى شػؿ الصخقات، كيجخى الدباؽ لضبًل كالصخؽ غضخ مزاءة، فبل يخى 

ككانت الشاس مغ العجائضغ إال أنػار السذاعل التي يحسمػنيا، كىى تصضخ مغ يج إلى يج عمى شػؿ الصخيق، 
أستعخاضات الذباب كاالحتفاالت الخسسضة تتخمميا ميخجانات كمدابقات يدتستع بسذاىجتيا سكاف عػاصع 
األقالضع، كسا كانت تقاـ مشافدات رياضضة دكرية يتبارى فضيا اليػاة مغ جسضع السدتػيات كالسدابقات، كتمظ 

حتفاالت العامة بضغ الحضغ كاآلخخ، سػاء االستعخاضات الذبابضة التي تشطسيا السجف لمذبضبة كغضخىا مغ اال
في مشاسبة حفل ديشي أك تػلى ممظ أك عضج مضبلد أحج األمخاء تتضح الفخصة لمذباب لمتشافذ الفكخي 

   ( .2) كالخياضي، كسا تتضح أيزًا لدكاف السجف فخص لسذاىجة العخكض الخاقضة
 Elegeia مػضػعات متشػعة،كسا كتب قرائج قرضخة مغ الذعخ االلضجىككتب في  ـ. كلج في جديخة كػس،.ؽ 568- 556شاعخ غشائي (  1)

كسا تشدب إلضو بعس الحكع كاألقػاؿ  كىػ شعخ تتألف فضو كحجة القرضجة مغ بضتضغ أحجىسا مغ الػزف الدجاسي يمضو آخخ مغ الػزف الخساسي،
 .السأثػرة 

 .   86 -85، ص ص 7، ج2ديػرانت، مخجع سابق، مج   ;29فػده، مخجع سابق، ص  
 ,Grassi, Teresa, "Musica, Mimicae Danza", Studi della Scuola, Papirologica, III (Milan, 1920) ( نفدو .  2)

pp.35- 117 .       
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، كبعج تمقى مبادئ العمـػ األكلضة    فى الػاقع أف محػر التعمضع الستػسط إلى حج كبضخ ىػ الجضسشازيـػ
العمسي يتابعػف تحرضميع  غ التجريب الجدسي كالعقمي، كاف التبلمضح الحيغكالتخبضة، كىي دراسة خمضط م

في القخى الكبضخة، ككانػا يتمقػف في ىحه السعاىج  أكفي مجنيع،  االعمى الستػسط يحىبػف إلى الجػمشازيا
في السجف مغ معاىج العالع اليضممضشضدتى؛  مثمياالعمسضة كالخياضضة قجرًا يساثل ما كاف ُيجرس لشطخائيع في 

اإلغخيقضة القجيسة في ببلد اإلغخيق نفديا، كفي آسضا الرغخى بػجو خاص، كأف ىحه الجراسة الشػعضة في 
تعمضع التخبضة البجنضة التي تذسل الخياضات  تزسغ تباألساس معاىج رياضضة،  ىىمعاىج الجػمشازيا كالتي 

ضة تذكل جدءًا كبضخًا كأساسضًا مغ أبخز سسات كاأللعاب كالتجريبات الذبو عدكخية، كحلظ كانت الجراسة األدب
 حضث أف دراسة اآلدابكسا يدسضيا البعس، السخحمة الثانضة لمتعمضع اإلغخيقي أك مخحمة الثقافة العامة، 

تحتل مكانة الرجارة في ىحه السخحمة؛ الفمدفة كالشثخ كالذعخ كفشػف الخصابة كمعاجع كقػاعج الشحػ 
أكاخخ  حتىاكتدب  البصمسىكانت الشتضجة الصبضعضة لحلظ ىي أف التعمضع  كالرخؼ لمغة اإلغخيقضة، كقج

أساسًا لمثقافة  الكبلسضكضة إحجى سساتو الخئضدضة، كىي أتخاذ اآلدابصارت  العرخ اليضممضشضدتى سسة
     ( .1) كإىساؿ دراستيا العامة، كلضذ معشى ذلظ إغفاؿ بقضة العمـػ األخخى،

في التعمضع البصمسي بفزل البخديات الكثضخة التي كذف عشيا، كبعس مغ ىحه سكغ تقجيخ مجى التشػع ي   
يزع أجداء مغ كتاب العشاصخ إلقمضجس، كبعزيا رسائل فى عمع الفمظ، كأخخى مدائل فى  سكتذفاتال

اليشجسة، كقج ُعثخ عمى كثائق مجرسضة عمضيا ججاكؿ حدابضة مشيا القدسة كالجحكر التخبضعضة كالتكعضبضة، 
إلى  قيغ اليشجسة التصبضقضة، كسا كانػا يجرسػف تاريخ اإلنداف كتصػر حضاتو الحزارية مشح بجء الخمكتسار 

الخياضضات كالفمظ، كلكغ  أياميع، كمعمع يجعػ تبلمضحه إلى إجادة الصبضعة ككسائميا، كمغ كسائميا
كالسضل إلى التخرز لجراستيا  لخغبةالحيغ لجييع ا كثخ ذكاء مغ التبلمضحالخياضضات كانت مغ شأف األ 

فضيا، كحتى كإف لع تكغ في ىحه السخحمة تحتل مكانًا بارزًا  مثمسا تحتمو اآلداب كالعمـػ األخخى فى الثقافة 
الستخررضغ فضيا، كسا أستسخت دراستيا كأف لع يكغ  بفزل مػاىب العامة، إال أنيا استسخت في التقجـ

 ( .2)  لى دراستياتجريديا في االنتذار بضغ ذكى السػاىب كالسضػؿ إ
     ألنيع كانػا يتقاضػف األساتحة الستخررضغ  " .. كاف ذكك الثخاء كحجىع ىع الحيغ يتعمسػف عمى أيجي

(1) Idem .  
(2) Papyri. Oxy., 29, Fay., G. P. Tebt., 694, P. Reinach, S, P. Oxy., G, 667 .  
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ف لضبًل في السرانع أك الحقػؿ حتى يدتصضعػا أف الصسػح مغ الذباف كانػا يعسمػذكى  أجػرًا عالضة، كلكغ
يحزخكا في الشيار دركس ىؤالء الستخررضغ الستشقمضغ، كيتسثل جدء حاسع مغ تعمضع الذباف األثخياء في 

خاصة أك خرػصضة،  اً الشرح السخمز مغ الكبار، كالتي في بعس األماكغ كاألكقات قج تذسل دركس
حجث عغ الدضاسة في أغػرا، كمداعجتيع عمى تأدية كاجباتيع كيتعمع السخاىقػف مذاىجة مخشجىع يت

العامة كحزػر الشجكات، كيتجربػف في صالة لؤللعاب الخياضضة، كيتابع أغشى الصمبة تعمضسيع مغ خبلؿ 
دراسة مع السعمسضغ السذيػريغ، ككاف الذباب يتعمسػف عمى يج أساتحة الببلغة يمقشػنيع فغ الخصابة 

لفمدفة كالتاريخ، ككاف ىؤالء السجرسػف السدتقمػف يدتأجخكف أحضانًا قاعات كالعمـػ الصبضعضة كا
لمسحاضخات بالقخب مغ مجارس األلعاب الخياضضة، ككاف يتألف مشيع كمغ قاعاتيع مجارس متفخقة فى 
السجف، كبعج انتياء ىحه السخحمة كاف عجد قمضل مغ الذباف الدعجاء ىع الحيغ يحىبػف لستابعة دراستيع 

 في االسكشجرية، أك في إحجى السجف الكبضخة مثل أكدضخنخػس أك كػريشى، كالبعس كبار األساتحة،عمى 
   ( .1)يحىب إلى خارج دكلة البصالسة كخاصًة أثضشا " 

 -مسا يججر بالسبلحطة أنو إذ كاف دخػؿ السجارس االبتجائضة اإلغخيقضة مضدػرًا لمسرخيضغ فإف الجػمشازيا  
كانت تػصج أبػابيا دكنيع، كبضشسا كاف ذلظ غضخ متاحًا كمسشػعًا بتاتًا عمى  -أي السجارس الستػسصة

السرخيضغ إال في بعس الحاالت الشادرة، ُسسح ألثخياء الضيػد كالفخس أيزًا، خرػصًا الحيغ جاؤكا مغ بضغ 
تعمضع صفػؼ السدتػششضغ العدكخيضغ السختدقة باالنزساـ إلى السجارس اإلغخيقضة، ككاف اليجؼ ليحا ال

تجريبيع عدكخيًا، لكشو يذسل تثقضفيع، كفي فمدصضغ بجأ تغمغل التعمضع اإلغخيقي بضغ العبخانضضغ الضيػد مشح 
الشرف الثاني مغ القخف الثالث حضث كاف أبشاء أثخياء الضيػد يتمقػف قجرًا مغ التعمضع اإلغخيقي عمى أيجى 

 ( .2)معمسضغ إغخيق 
سػف، كىػ مغ أىع دعاة اليضممضشضة بضغ الضيػد، مؤسدات تعمضسضة ؽ.ـ. أسذ الكاىغ يا 175في عاـ  " 

إغخيقضة كجسشازيـػ في القجس، لتجريب الضيػد عمى أف يربحػا مػاششضغ إغخيق، فحل الجضسشازيـػ محل 
كتاباتو إلى اليضكل كسخكد لمحضاة الضيػدية االجتساعضة، كانزع إلضو كثضخ مغ الكيشة، كأشار فضمػف في 

  ء الضيػد بيا باعتباره أمخًا مدمسًا بو، كسا يحكخ يػسضفػس عغ تمقى الضيػد في مرخ كفيألتحاؽ أبشا
 (1) Preaux, C., Letteres Priveesare Cquesd Eg., Rev. Belge Philol, et d' Hist., VIII ،1929, pp. 757-800;  
Rostovtzeff, Ibid, p.1058 .   (2) Idem .  
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، كيتمقػف أنصاكضا الدمػقضة تعمضسي  ع فضيا، أما األكالد فأنيع كانػا يشتطسػف بعج ذلظ في سمظ الجضسشازيـػ
فضو عادة تعمضسيع، كفي مخحمة الجراسة الستػسصة كانت الجراسة تذسل التجريب عمى األلعاب الخياضضة 

ي ىحا كالفشػف العدكخية كتعمضع المغة اإلغخيقضة خرػصًا أعساؿ ىػمضخكس، ككاف جانب ىاـ مغ التعمضع ف
ككاف الصمبة يقػمػف  التجريب لسذاىجة التسخيشات،  السعيج كػنو إغخيقى ىػ التجريب كالتخدد عمى قاعات

أيزًا بجكر ميع في االحتفاالت الخاصة بتكخيع آلية السجف اإلغخيقضة، كيقػمػف باأللعاب الخياضضة 
عخاة تسامًا دكف حخج، كىػ أمخ غضخ كالسرارعة كىع عخايا، ذلظ أف الربضة في ىحه القاعات كانػا يتجربػف 

مقبػؿ عشج بعس الضيػد كيتعارض مع ما تحث عمضو الذخيعة الضيػدية مغ عجـ كذف العػرة، كرغع ذلظ 
حخصت االرستقخاشضة الضيػدية عمى إلحاؽ أبشائيع بيحه السجارس، بل أنيع كانػا يمحػف في االنزساـ 

في السخحمة الستػسصة مغ التعمضع، كاف الخاغبػف مشيع إلضيا، كفي بعس األكقات كعشجما يتع التبلمضح 
 ( . 1التعمضع العالي يمتحقػف بجامعة االسكشجرية )

أنذأ الخكماف كحلظ في ىحه الفتخة عجدًا كبضخًا مغ السجارس لمسخحمة الستػسصة في تخررات            
 غ اإلغخيق، كعمى رأسيعمختمفة مشيا األدب كالشحػ، كقج شيجت ىحه السجارس إقباؿ بعس السعمسض

الحي عّمع في ىحه السجارس الخكمانضة المغتضغ اإلغخيقضة كالبلتضشضة، ثع ؽ.ـ.  284 -244 أنجركنضكذ 
دخمت في ىحا الػقت مجارس البضاف أك مجارس لتعمضع الخصابة، كتخّخج مغ ىحه السجارس عجد كبضخ مغ 

  ابة كالخصابة، حضث كاف ىجؼ السخحمة ىػ الخصباء ناؿ بعس مشيع شيخة كاسعة كأثبت كفاية في الكت
                                                                                ( .2)  الفرحاء إعجاد الخصباء

بالشدبة لمتعمضع الستػسط السرخي فإف الفتضاف الحيغ كانت ضخكفيع تدسح ليع باالستسخار في الجراسة،   
ابعػنيا في مجارس السخحمة الستػسصة السرخية، ككانت تػجج ىحه السجارس  في مختمف فإنيع كانػا يت

أنحاء الببلد عمى األرجح، كىى أما مجارس اترمت بالسعابج، أكا مجارس خاصة كمدتقمة عشيا، كأف التعمضع 
ىحه  لع يقترخ عمى الجيغ، بل كاف متشػعًا كيذسل الحداب كالسداحة كالفمظ كاآلداب، كاففضيا في 

    عيج البصالسة، كتػجج قخائغ كاضحةفى  السجارس الستػسصة باشخت ىحه السخحمة الستقجمة مغ التعمضع
(1) Forbes, C. A., "Expanded Uses of The Greek Gymnas- ium", Class. Philil. 40 ,1940, pp. 32- 42 ; 
Nilsoon, M. P., Die Hellenists Che Schule (Munchen 1955), p. 85 ff. 

.  146 -141، ص ص 4نرحى، مرخ في عرخ البصالسة، ج     ; 150 -137، ص ص7، مج2( ديػرانت، السخجع الدابق، ج2)     
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تدتيجؼ فقط  ال اشتخاؾ إدارات الحكػمة كحتى إدارات الجضر في مخحمة التعمضع الستػسط، كالتىعمى  
كاف يتػلى أمخ ذلظ شخرضات كبضخة تجسع بضغ  إعجاد كتبة ىحه اإلدارات، كإنسا إعجاد ضباط لمجضر، كأنو

ىحه السخحمة الستػسصة مغ التعمضع فى  تذتخؾالثقافة األدبضة كالثقافة العدكخية، كمغ اإلدارات التي كانت 
كىحا يجؿ عمى ، ساثلمكحلظ إدارات بضت الساؿ، كاإلدارات السترمة بالسعابج أيزًا كانت تقـػ بشػع مغ التعمضع 

    ( .1)ارات في مخحمة التعمضع الستػسط اشتخاؾ كل اإلد
يتبضغ مغ القخائغ كالشرػص أف السػضف كاف ال ُيعمع أكثخ مغ شخز كاحج في كقت كاحج لمشيػض    

، كمعشى ذلظ أنو لع تػجج في ىحه السرالح الحكػمضة مجارس عمى الشحػ السألػؼ، كاحجةبأعباء كضضفة 
كانت تقـػ بو إدارات الحكػمة قبل مجيء البصالسة، ذلظ أنو ككحلظ فعمت اإلدارات السترمة شئ يذبو ما 

السػضفػف السجخبػف يتػلػف تعمضع كتجريب أكلئظ الذباف الحيغ أتسػا  استسخفي مختمف الجكاكيغ الحكػمضة 
ف التعمضع في دكر الحكػمة لع يكغ فإ حلظكك  الػضائف الحكػمضة، في لعسلايخغبػف  دراستيع األكلضة ك 

لتجريب كتمقضغ أصػؿ العسل، فقج كاف يذسل كحلظ بعس الجراسات األدبضة بػصفيا جدءًا مقرػرًا عمى ا
كمسا يججر بالسبلحطة أف التعمضع عشج السرخيضغ كاف يخكد عمى لجراسات األدبضة، مكسبًل لئلعجاد السصمػب، 

سا باعتباره جدءًا كالجافع إلى ذلظ لع يكغ مجخد الذغف باآلداب كسا التعمضع اإلغخيقي قبل البصالسة، كإن
ُمكسبًل لئلعجاد السصمػب، كحتى في التعمضع كاإلعجاد العدكخي لع تكغ الفشػف العدكخية ىي كل ما يقزى 
الصبلب الخاغبػف في ىحا الشػع مغ الجراسة فى تحرضمو كتمقضو، فقج كاف ىؤالء يتمقػف  كحلظ نػع مغ 

العدكخية، كاتفقػا تسامًا مع اإلغخيق في أىسضة التحرضل السجنى؛ األدبى كالعمسي، إلى جانب التجريبات 
    ( .2) كقضسة السػسضقى 

مغ السخجح أف اإلغخيقضة قج أصبحت تجرس عشجئح في ىحه السجارس الحكػمضة، كالغالب أف تكػف الصبقة   
د ىحه العمضا مغ السرخيضغ بػجو عاـ قج رأت في تعمع المغة اإلغخيقضة استكسااًل لمسؤىبلت، كليحا فإف أفخا

الصبقة حاكلػا تعمع اإلغخيقضة عمى أيجى مجرسضغ خرػصضضغ، كذلظ كاف شأف فئة مغ السرخيضغ عسمػا  
عمى عيج البصالسة األكاخخ عمى صبغ أنفديع بربغة إغخيقضة أمبًل في الفػز بسخكد يػازى مخكد اإلغخيق، 

 الزباط   شيا في إعجادكال بج مغ أف تكػف إدارات الجضر الخاصة بالفخؽ السرخية قج كاصمت نذا
(1) Diod, I, 81, XXI, 132  123 ; Dawson, Ibid, pp. 66- 112 .  

 .   94 -36( ستضتبفضتر، مخجع سابق، ص ص 2)
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األرستقخاشضة السرخية  مفخؽ، ككالعادة ال يمتحق بسجارس ىحه اإلدارات سػى فئة محجكدة مغل البلزمضغ 
   ( .1)الجنضػية 

التعمضع السرخي، أى السجارس الستقجمة، فيي كحلظ لع تػجج إال في السخاكد الثقافضة  السخحمة العالضة في  
الكبضخة التي كانت في الػقت نفدو مخاكد ديشضة ميسة، كىي ىمضػبػلضذ كمشف كىخمػبػلضذ كشضبو كأدفػ 

شرضب كسايذ، إذ أف بعس السجف التي كانت تقـػ فضيا معابج عطضسة بإدارة كأشخاؼ الكيشة اسيست بال
أتراؿ   األكفخ في دراسة الجيغ كالفمدفة، كالفمظ كالصب كالعسارة كالقانػف، كتػحي القخائغ لحلظ باستسخار

"  كأف مقار تمظ السخاكد كانت فى السعابج ذاتيا أك فى معابج ممحقة بيا، مخاكد ىحه السخحمة العالضة بالسعابج
ذ مؤسدة عمسضة ذاعت شيختيا قجيسًا في الصب بأنو كانت لخجاؿ الجيغ في ىضمػبػلض  أستخابػف  كيحكخ

كالفمدفة كالفمظ، كبأنو عشجما زار السجيشة في عذخيشات القخف األكؿ ؽ.ـ. كانت ىحه السؤسدة قج تبلشت، 
كبحدب شيادتو فأف معيج ىضمػبػلضذ قج زاؿ مغ مكانو عشجما زار مرخ كيدتجؿ عمى ذلظ بأنو لع يخ ليا 

   ( .2) " بضػت الكيشة كمجرسة أفبلشػف كيػدككدػسنذاشًا مع أنو أُشضخ لو إلى 
باستثشاء ىحا الحجيث السػجد الحى افزت بو بعس السرادر، فأف السرادر األخخى غضخ السرخية      

خاصًة ال تحكخ أي معمػمات عغ السعاىج العالضة، كإذا كانت ىحه ىي حاؿ أعخؽ السعاىج السرخية، فيل 
سعاىج، كلكغ في بعس الػثائق السرخية شػاىج عجيجة بعزيا مباشخة كاف ذلظ أيزًا حاؿ غضخه مغ ال

عمسائيا في عرخ البصالسة، كىحه الذػاىج القمضمة تمقى بعس يا كشاف كبعزيا غضخ مباشخة تجؿ عمى شأن
 كاآلخخ ىػ شبضعة نذاط عمساء ىحه السعابج،،  ىاالزػء عمضيا، فيي تكذف امخيغ، كأحجىسا ىػ استسخار 

البصالسة نذاشيا العمسى، لكشو كاف نذاشًا  فتخةالسعاىج السرخية ضمت تسارس في ىحه و أف كمعشى ذلظ كم
  ( .3) جمو مقرػرًا عمى حساية التخاث مغ غدك الثقافة اإلغخيقضة 

إف اليضممضشضة لع تتغمغل بضغ كل العشاصخ غضخ اإلغخيقضة، باستثشاء مغ اقاـ مشيع بالسجف البصمسضة، كلع   
إف غالبضة السرخيضغ لع يتحرمػا عمى التعمضع مع الفئات التى  ضمت متذبثة بتقالضجىا، ك  تشجح األغخقة

 كاألختبلط، كحخكتو الشذصة، ثع بسزي الػقت كتغضخ الطخكؼه اإلغخيقي الستػسط كالعالى، حتى مع انتذار 
 (1) Gordiner, Alan H., The House of  life, London, 1938, pp. 175 ff .   
 (2) Rostovzeff, Ibid, p. 719; Strab. XVII, 29 (806) . 
 (3) Fraser. Ibid, pp. 436-7; Thompson, Ancient. Libraries, Berkeley, California, 1940, p. 2 .    
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أصبح فئة مغ الدكاف يدعػف إلى التعمضع، كصاركا يكتبػف كيقخأكف اإلغخيقضة ربسا بذكل أسيل،  
القخف الخابع كأكائل القخف الثالث ؽ.ـ كاف مانثػف  افة مكانة بضغ اإلغخيق،  كفي أكاخخكأكدبتيع ىحه الثق

ىضمػبػلضذ في شمضعة أساتحة معيج االسكشجرية، كمانضثػف مؤرخ ( كبضخ كيشة 1) Manethon الدسشػدى
السعابج اعتسج في أجداء مشو عمى ما جسعو مغ سجبلت  ،قاـ بكتابة تاريخ مرخ بالمغة اإلغخيقضة ،مرخي 

اشتيخ مانثػف بغدارة عمسو، فاختاره كقج  كالخكايات الذفيضة، كالسؤرخضغ الحيغ جاءكا بعجه نقمػا عشو كثضخًا،
قبل أف يكمفو بعج ذلظ بػضع كتاب في  ،بصمسضػس األكؿ عزػًا في المجشة التي كضعت ثالػث االسكشجرية

في  كاف ضابصاً ك   Dionysus Ptusrabisيتػسخابضذ   كأيزًا بخز ديػندضػس تاريخ مرخ القجيع،
يجؿ بأنو مرخي متأغخؽ، كىػ ما  كصفك أحج خخيجي ىحه السعاىج اإلغخيقضة، ، كىػ الحاشضة السمكضة

 . (2) أسسو السؤلف مغ شقضغ أحجىسا إغخيقي كاآلخخ مرخي  عمضو
ة لشتائج سضاسة في مجارس السخحمة الستقجمة أي السعاىج السرخية العالضة خاصًة تجمت صػرة كاضح   

كألف  فى اإلسكشجرية،  البصالسة، كتبعًا لحلظ فإف أىسضة تمظ السعاىج تزاءلت كشغت عمضيا مكانة دار العمع
كاالبتكار، كال عجب فإف ذلظ كاف  النتاجالشذاط العمسي اإلغخيقي لع يػاكبو نذاط عمسي مرخي يػازيو في ا

ل مغ ىحيغ الشذاشضغ، كمغ ذلظ أف مكتبة اإللو نتضجة شبضعضة لمطخكؼ التي اكتشفت عشجئح أصحاب ك
حػرس كسثاؿ كانت تدتقبل فقط كيشة ذلظ السعبج، كحتى ىؤالء كانػا ال يدتفضجكف مغ السكتبة كثضخًا بدبب 

أك ضمت  تسدج بضغ الجيغ كالعمع البحت،  كتب التي حُفطت فضيا، كالتي كانت عمى األغمب سحتػياتالفقخ 
كخاصًة فى القخف الثانى ؽ.ـ ضشسا في الػقت ذاتو كانت مكتبات الحكاـ البصالسة بتشجضع تتعمق بالجيغ كال

، ككانت  مكتبة االسكشجرية قج احتػت خبلؿ كقت قرضخ عمى مئات األلػؼ مغ الكتب في كافة العمـػ
مفتػحة أماـ الصبلب كالسثقفضغ لسسارسة نذاشيع التعمضسي كالثقافي، كليحا قامت بجكر كبضخ في تصػر 

يرػر بذكل كاضح الفخؽ بضغ الثقافات، الفخعػنضة السحافطة، كتمظ اليضممضشضدتضة  عخفة، كىحا التبايغالس
    ( .3)  الحضػية

(1) Brochard, Victor, Lessceptiques Grecs, Paris, n. ed, 1959, p. 178; Oxford Class Diet., Siv. Manetho .  
  . 266 -265ص    ، ص4( نرحى، تاريخ مرخ فى عرخ البصالسة، ج2)

     .  نفدو (( 3) 
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   : مخحمة التعمضع العالي -ثالثاً 

السخحمة الثالثة أك مخحمة التعمضع العالي اإلغخيقي ىي مخحمة التخرز أك الجراسة الػاسعة كالجقضقة    
التى اضحى ليا شأنيا، كصار ليا مػقع لمتجريذ كقاعات بالسجارس العمضا السختبصة كالسترمة 

كسا تحكخىا بعس  Museum -Mouseion السػسضـػ أك السػزيػف  دار العمع ةبسؤسدك حاضخات، لمس
تمظ،  اإلسكشجريةمجارس  ياإلى جانبك ، اآلخخ كسا يدسضيا البعسلسعيج السجسع العمسي أك ا ىكى، السرادر

ستشافدة أىع ، فمع تكغ االسكشجرية فحدب بسجارسيا الالسعخكفة مجارس كػريشى تجاىل دكر يسكغككحلظ ال 
يشايكا كمجف ضخ مخاكد التعمضع كالعمع في كل نػاحى دكلة البصالسة، كفي العالع اليضممضشضدتى، بل كانت مجف ك

آخخ، ككّػف  كمكاف عيج إنتاج أيقج يفػقاف إنتاجًا  قج أخخجت مغ مجارسيا إلى العالعفى الذخؽ  أخخى 
كالذعخاء مغ  ػافجيغاألفزل لمعمساء كاألدباء الاالسكشجرية قج أصبحت في القخف الثالث السكاف كالسػقع 

تمظ الخعاية السمكضة  ككحلظ كالذيخة،  السكانة  فؤلف ىؤالء ىع الحيغ اكدبػىابارزة، السشدلة ال أصحاب
العمسضة، فبل عجب أف جارسيا األدبضة ك م بيا كسخاء السمػؾ البصالسة، كالسدتػيات العمضا التي اتدست

، اب التي ىضأت البحث لمباحثضغ في مختمف فخكع العمتػفخت كل الطخكؼ كاألسب  كلضذ مغ باب السبالغةـػ
 كمكتبات مجارسإذا قضل أف أسذ الجرس أك البحث العمسي عمى قضع كمعايضخ عمسضة قج أرسضت في 

السجارس التي نذأت حػليا ك  تمظ السؤسدات؛ دار العمع كمكتبتيا،فالسرادر كافة تتحجث عغ  االسكشجرية،
بعمساء كػريشى كأعساليع غضخ ُتذضج ك  مشيا في كل مجاالت كجػانب العمـػ الصبضعضة كاإلندانضة، كتفخعت

في كل أقداـ الجراسة العالضة لمعمـػ كاآلداب كاليشجسة تحققت  التي كإلى تمظ الشتائج، السدبػقة في البحث
  ( . 1) كالصب

دار العمع بالجراسة العمضا، أف  السعخكفة السؤسدات أغمبغضخ أرتباط بالسبلحطة  الذئ اآلخخ الججيخ  
كانت مخكد البحػث في العمـػ الصبضعضة، في حضغ أف السكتبة الكبخى كانت مخكد البحػث في اآلداب كالعمـػ 

نذاشيا لػ لع تكغ سارسة العالضة األرتقاء كاالستسخار في مالسخحمة ضتعحر عمى ىحه سكاف  كأنو  اإلندانضة،
 الجراسة الحيغ جحبتيع كاألساتحة أجضاؿ مغ الصبلبب تسجىاتتبعيا تجعسيا ك  يجةمجارس عجمؤسدات ك ىشاؾ 

    الفتخة  كأف ذلظ  العمضا، كمعشى ذلظ بقاء كاستسخار مدتػيات كمخاكد التعمضع قائسة كنذصة شػاؿ ىحه 
  . 490، ص 7( ديػرانت، مخجع سابق، ج1) 
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   ( . 1) ي السخحمتضغ األكلضة كالػسصىسجارس السخاحل األدنى، أكبضخ لاستتبع كجػد كنذاط  
ال تشتيي الجراسة عشج البعس بانتياء ىحه السخاحل، فعشجما يتع التبلمضح السخحمة الستػسصة مغ التعمضع،   

 لسجفأك الدفخ إلى إحجى ا االسكشجريةبسجارس  كاف الخاغبػف مشيع في إتساـ تعمضسيع العالي يمتحقػف إما
أثضشا التي اشتيخت بأكاديسضتيا كمجارسيا الفمدفضة الكبخى، كفي  يقي، كخاصةً السعخكفة في العالع اإلغخ 

الصسػحضغ  الػاقع ضفخ الكثضخكف مغ أبشاء السجف بتعمضع كثقافة إغخيقضة جضجة، كلكغ بعس مغ الذباف
العالي بإشخاؼ كبار األساتحة، كالتعمضع  ،كالسحطػضضغ فقط الحيغ كانػا يقجركف عمى متابعة دراستيع العالضة

عمى السخاحل األخخى نطسًا كشكبًل كمػضػعًا، كيػجج خصاب جاء في بخدية كذفت عغ  ال شظ يختمف كيديج
اندخ لي صػرًا مغ الكتابضغ . . السحضط الذغػؼ بالبحث كبقخاءة الكتب في تمظ البضئة يقػؿ فضو كاتبو: " 

إنيا مػجػدة بضغ كتب بػلضػف الدادس كالدابع مغ شخرضات في الكػمضجيا لمسؤلف ىضدكخاتضذ يقػؿ 
عغ األساشضخ  لكغ يحتسل أنيا لجى آخخيغ كحلظ، كلجيظ أيزًا ممخرات نثخية مغ مؤلفات تضخساجػراس

 ( .2)  أف ديستخيػس الكبتى قج استحػذ عمضيا "  كفي رأى ىاربػكخايتػف  في التخاجضجيا،

 األجػر، كحلظ لع تكغ ىشاؾ ألرتفاعطخًا أصعب ما في ىحه السخحمة أنيا كانت تحتاج لسػارد كإمكانات ن   
بيا اإلنفاؽ عمى التعمضع غضخ الساؿ الخاص أك دعع السمػؾ كالجكلة، كعمى الخغع مغ سيػلة شخيقة يسكغ 

فيع معشى كسضاؽ بعس مغ الخسائل كالخصابات السجرسضة، إال أف  بعزيا ال تبضغ الكثضخ عغ مقخر خصة 
عغ عقمضة  بتمظ السجيشة، فكخة اقاـ  صى خصاب كتبو شالب ُيحتسل أنويعقج ك ، الجراسة كمشاىجيا كأحػاليا

أما عغ . . " عغ مقخر دراستو ضئاً شفضو ال يحكخ ك  ،بدضطمزسػف الخصاب  إلف ،لسبتجئالصالب الجامعي ا
حتى مغ بعضج، إف  نفدي، فمػ أنشي كججت بعس السجرسضغ األفاضل لسا كانت وهللا نطخت إلى ديجكمػس

أس إلى قمبي، ىػ أف ذلظ الدضج لع يكغ سػى معمع ريفي يعتبخ نفدو نجًا لبقضة السعمسضغ، كلسا ما يجخل الض
كشت أعمع بغس الشطخ عسا أتكبجه مغ مرخكفات باىطة تحىب ىباء، أنو ال خضخ يخجى مغ ىحا، فأنا 

  ( .3) اعتسج عمى نفدي " 
 بعس مغ الصبلب يدتسخكف في البحثال تشتيي الجراسة بيحه السخحمة عشج مدتػى معضغ، بل إف ال   
  ( نفدو .1)   

 (2) Mantte, The Classical Journal, 79, no. 4. pp.  .351 – 355   
(3) Fraser, Ibid, pp. 312- 318 .      
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جدة بعسخ أك فتخة محغضخ  كحلظ ىكالتخحاؿ، كيكػف عمضيع تحسل الشفقات الباىطة كبحؿ الجيج كالػقت، كى 
  يشقصعػف شمبتيا فضيا سػاء قزى أعػاـ أك حتى عقػد، كإف أغمب  بحثاليشقزى  الكليحا معضشة 

سعشى الكمسة، كقج كانت ب أصبحػا شبلب عمعذلظ إلنيع ك ، الحضاة السادية أك االجتساعضةبعضجًا عغ  لجراساتيع
كاف  لمتتمسح عمضيع، مثمسا تجتحب حػليع الذباف الذغػفضغ في ىحه السخحمة  شيخة كبار الستخررضغ

  ( .1) الذباف يمتفػف حػؿ أصحاب السجارس الفمدفضة في أثضشا كغضخىع مغ كبار العمساء كالفبلسفة
كاألدباء  لمتعمضع، ككاف العمساء كداً مخ  أكثخ مشيالمبحث العمسي  معيجاً ع* خاصًة دار العمالسجارس ك  بجأت    

ع العصايا كالسكافآت، كغضخ مصالبضغ بإلقاء كاف البصالسة يجدلػف لي لمبحث، كالحيغ متفخغضغشبو كالفبلسفة 
أنتباه تجحب  ىؤالء العمساء كانتسسعة  أي نػع مغ الجراسات التعمضسضة، كلكغ تشطعتأية محاضخات، كلع 

الخاغبضغ في العمع، فضمتف حػؿ كل مشيع عجد مغ الصبلب الداعضغ لبلستدادة مغ عمػميع، كيقـػ األساتحة 
فادة مغ عمسيع كمعخفتيع الػاسعة، كلحلظ فإف التعمضع العالي الحي عخفتو بتعمضع مغ يتػسسػف فضيع اإل

كاف بػجو عاـ مضبًل  بخغع ارتباشو بسؤسداتيع العمسضة، حقبة البصالسة كغضخىا مغ دكؿ العيج اليضممضشضدتى
اذ أك نػعًا مغ التعمضع الفخدي، أشبو ما يكػف بالتعمضع الخاص أك الجركس الخرػصضة التي يعصضيا أست

لشتضجة اك  لذيادةمحجكدة مغ الصمبة، كلع تكغ ىشاؾ امتحانات كال شيادات كال مكافآت، فقج كانت ا لفئة
فزبًل عغ الصخد مغ ، الذعػر بالفذل كأما العقاب فإنو ، جادةاإلاإلحداس ب ىي ،لمصمبة كالسخجػة

في االسكشجرية، كإذا  تحةسااأل يج أىع  الصبلب شيادة أنيع درسػا عمى السجسػعات العمسضة، ككاف يكفى
  ( .2) ىحه السخحمةسثميا تكاف ال ُيعمع عمع الضقضغ عغ كل نػاحي السعخفة كفخكعيا التي كاف 

كاف ىحا الذكل مغ التعمضع العالى ناجحًا إلى درجة أف نتج عشو عجة مجارس  متشافدة في كل فخكع   
ذاؾ مغ األساتحة، الحيغ يسضمػف أك يتجيػف السعخفة، كالسقرػد بيحه السجارس مجسػعة أك أتباع ىحا أك 

نحػ أتجاه كل مشيع، كمعطع ما حجث مغ التقجـ في مجاالت البحث في العقػد التالضة بعج ذلظ عمى أيجى 
 مسغ درّسػا فضيا، الحيغ كانػا عمساء كباحثضغ أكثخ مشيع فبلسفة، قزػا حضاتيع فى البحث الستخرز في

  ياضضة، كالسجارس كالسؤسدات السختبصة بالسخحمة صارت بسثابة أكاديسضات العمـػ الصبضعة كاإلندانضة كالخ 
مسى ارتبصت الجار كالسكتبة الكبخى بالسخحمة العمضا ، كسضأتى الحجيث عشيسا بالتفرضل  كسؤسدات قائسة بحاتيا فى فرل  مؤسدات التعمضع البص )*( 

   .الحقاً 
  .   237 -226 ، ص ص4( نرحى، تاريخ مرخ فى عرخ البصالسة، ج1)
( نفدو .2)  
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بيا قاعات يجتسع بيا العمساء كيمتقػف بتبلمضحىع كيتباحثػف  حضث كافلمتجريذ، أماكغ  لمبحث أكثخ مشيسا
، االسكشجرية إلى جأكاالستاحة، ف فضيا، كأفاد العمساء كالستعمسضغ عمى الدػاء مغ األجػاء كالفخص العمسضة

عمى نسط التى أنذئت  ،مجارسياك  لمجراسة كاإلفادة مغ مكتبتيا أك  مؤسداتياإما لبلنزساـ إلى عزػية 
                   ( .1) ركاؽ أرسصػشالضذأك   كلػكضـػ  كغخار مجارس أثضشا كبخاصة أكاديسضة أفبلشػف 

كأعجت مئات  سخصػشاتدخت آالؼ الشخحت كعالجت كنالباحثضغ كالصبلب، مغ  الستقجمةالجائخة  ىحه      
ألبحاث، كيػجج أسساء ألف كمائة مؤلف ىضممضشضدتى، كما مغ شظ في أف مغ ال ُتعخؼ اآلالؼ مغ ا

 أنيا حتى كأف لع تختقى بعزيا إلى مدتػى   أسساءىع يفػقيع الحرخ، كيتبضغ مغ مؤلفات ىؤالء التبلمضح
اف مغ قبل كأف التعمضع العالي لع ُيعج مثمسا ك، فإنيا كانت كفضخة ككاسعة الشصاؽ بحػث اساتحتيعمؤلفات ك 

تجاكزت    ػىامقتمائة عاـ عمى يج معمسي الفمدفة كاآلداب اإلغخيقضة كخصباء الببلغة، كأف الجركس التي 
أليست كحي العجيج مشيع، كىكحا سضجتسع العمساء  تمظ الجراسات كالسعمػماتك مجخد الدخد لمحقائق العمسضة، 

تمف الشدخ السجسػعة مغ أبعاد العالع اإلغخيقي بضغ مخا كيقارنػ لضذخحػا  مؤسدات اإلسكشجريةكاألدباء في 
  ( .2)  لسؤلف ما، لكي يعتسجكا ندخة كاحجة تكػف مرجرًا لمشدخ لفتخة شػيمة

في الػاقع أف ىحا العسل ىػ مثاؿ فقط عمى إحجى نتائج ذلظ التحػؿ التعمضسى، كاالنتقاؿ مغ مخحمة    
بحث العمسى، كحضث لع يعج بسقجكر أى باحث اف ألخخى أعسق كأدؽ، كأصبح ىشاؾ معايضخ كشخكط تحكع ال

يعتسج عمى الخكاية الذفيضة لمشرػص، أك ُيزضف شضئًا إلى الشز األصمي أك يححؼ مشو كسا يذاء، أى 
إلى مدتػى تعمضسى أكثخ تخررًا، كاتداع ثقافة القخاءة كالبحث، حضث أصبح االحتخاـ الراـر لمشز 

بالسعخفة كل مغ تؤىميع لبلضصبلع بالبحث تمظ الجراسات،  حضث زكدت األصمي أحج سساتو األساسضة،
كانكب الجارسػف عمى التخاث اإلغخيقي القجيع؛ األدبى كالفمدفى، يبحثػف فضو كيجرسػنو كيحققػف نرػصو 
كييتسػف بشذخىا، عمى اعتبار أف ىحا شئ ميع مغ أشكاؿ االشتغاؿ بالعمع، فقج  بجأت بحػث عمساء 

مضحىع أثشاء تمظ الفتخة في تحقضق الكثضخ مغ الشرػص، كيكفى اإلشارة ىشا كسثاؿ مجارس اإلسكشجرية كتبل
 كاألكديدة، كلمذعخ كالذعخاء كاحج، إلى أف ىحا العيج ىػ الحي أنتج فضو أكؿ نز محقق لكل مغ اإللضاذة

    ساليعالغشائضضغ كلكتاب السدخح، كىػ الحي اخخج أكؿ دراسات لمغة اإلغخيقضة،  كمغ امثمة بحػثيع كأع
 . 94 -36( ستضتبفضتر، مخجع سابق، ص ص 1)
  ( نفدو .2)
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كضعػا أساس الشحػ كفقو المغة، كبحثػا في الصخؽ الرحضحة فى ىحا الرجد، أنيع  الكثضخة العمسضة 
، أزماف األفعاؿ كحاالتيا؛ إخبارية أك شخشضةإلى محكخة كمؤنثة، ك  أكؿ مغ قدع األسساءك  الستعساؿ األلفاظ،

مقج اسيست فة، ججيجؽ  كأسالضب لمبحث كىكحا كجج التعمضع األعمى شخ بتكخكا عبلمات التخقضع،كىع مغ ا
 ال  أثخاً  ، كتخكتالكبلسضكضة تمظ الفتخة في تحقضق الكثضخ مغ الشرػص مجارس اإلسكشجرية األدبضة بحػث

     ( .1) يضممضشضدتىالعرخ الشخؽ البحث العمسى فى  يسحى في
كالصبضعضة بالسعشى اليضممضشضدتى، في الجعػة الحثضثة إلى العشاية باآلداب كالعمـػ  عمسضةالشدعة ال اتدست    

بشفذ مدتػى كقجر االىتساـ بالفشػف اإلغخيقضة، حضث تػفخكا عمى دراستيا كإحضائيا كبشاء الثقافة عمى 
تجخيبي كتكػيغ أساسيا، ككسا قامت البحػث عمى الجراسات األدبضة كحلظ قامت الجعػة لمبحث العمسي ال

التفكضخ الشقجي التحمضمي، كإلى الجسع بضغ الجراسات الشطخية األدبضة كاألبحاث التصبضقضة العسمضة مغ بعس 
 ( .2) الشػاحي الذكمضة كالسػضػعضة

اخترت كصارت اإلسكشجرية حتى ، التي اكتطت بيا قاعات البحث السدتػياتالجراسات ك بفزل ىحه   
مخكدًا ألبخز مجرسة مغ مجارس األدب اإلغخيقي، كساىع في تعديد ىحا السخكد  أكاخخ العيج اليضممضشضدتى

كػف السجيشة ضمت لفتخة شػيمة السػقع األفزل ألىع مجارس الذعخ كالشثخ كاألدب الترػيخي،  ضخكؼ كثضخة؛
 مقخ إلقامة كعضر معطع أدباء كعمساء ذلظجعمػا مشيا ك كما كاف لسمػؾ البصالسة مغ شغف أدبى كدكر، 

كالضساخػس  الحى كفج إلى اإلسكشجرية مغ كػريشى كصار شاعخ  كمغ بضغ أىع ىؤالء الذعخاء الكبار ،العيج
، ببلط بصمسضػس الثاني، كأبػلػنضػس الخكدسى كثضػكخيتػس كشخرضات أخخى كثضخة مثمت مجارس اآلداب

   ( .3فبل يقترخ األمخ عمى سضاسة البصالسة التعمضسضة )
التي يجرسيا كيتخرز فضيا الصبلب اآلداب اإلغخيقضة الكبلسضكضة، ككاف بعس مغ  كاف مغ أكؿ السػاد 

األساتحة يمقػف عمى الصمبة السشتطسضغ في مجارس دركسًا في مػضػعات راقضة كدقضقة، كفي آخخ الشيار 
األقل  ُتمقى محاضخات عمى مجسػعات أقل انتطامًا كأكثخ عجدًا، كأكبخ الطغ أف حتى ىحه السحاضخات الثانضة

 السختمفة  ككاف شبلب العمع في السجارس العمضا مدتػى كانت في الببلغة كالذعخ كاألخبلؽ كالدضاسة،
 . ( نفدو 2)     . 105 -104، ص ص 7( ديػرانت، مخجع سابق، ج1) 
 ،2007بضخكت،  تاريخ التخبضة، قخاءات تخبػية مختارة في  ؛ السػسػعة العخبضة، 102، ص 9، األدب اإلغخيقى، مج كبلسضكضة( السػسػعة ال3)

 .   12ص
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لدابق، ا يصػفػف بذػارع كساحات السجف يتجادلػف أك يحاجػف بعزيع بعزًا كسا كانػا يفعمػف في العيج
ككانت الشداء تذتخؾ أحضانًا في السشاقذات الججلضة، ككانت بعس الفتضات يحرمغ عمى قجر ال بأس بو مغ 

لسدتقمة، أك باالستساع إلى السحاضخات، ككغ يذاركغ بحػارىغ السشصػي التعمضع العالي، بالبحث كالقخاءة ا
عمى جانب مغ العمع كالثقافة العالضة، كقامت بعس الشداء بإنذاء مجارس، كأصبحت بعس البضػت الكبضخة 
التي تسمكيا سضجات مثقفات أشبو بالشجكات تشاقر فضيا العمـػ كاآلداب كالفشػف كالفمدفة كالدضاسة كشئػف 

  ( .  1) حكع، مشاقذة تجسع بضغ نػاحى السعخفة السختمفة كتؤثخ كل مشيا في األخخى ال
كاف مغ بضغ الدضجات مغ تفػّقغ بعمسيغ كثقافتيغ الػاسعة كمػاىبيغ الذعخية، كبخزت بعزيغ   

ككسا كاف ىشاؾ اىتساـ بجراسة اآلداب، كتب كنادى  بسشاقذتيغ العسضقة، أك بأسمػبيغ األدبي السرقػؿ،
تاب آخخكف بزخكرة العشاية بجراسة العمـػ سػاء بالشدبة إلى أصحاب السػاىب العالضة كىع نادركف، أك كُ 

األنتباه نرضحة  دتخعىمغ ذكى االقجرات العادية، كمغ بضغ الشرائح الكثضخة التى ت حتى عامة الشاس
كذلظ باتباع الصخيق  " غايتشا نحغ نؤمل في الػصػؿ إلضيا بفزل العقل، الفضمدػؼ الكػريشى سػندضػس

الحي سمكتو العقػؿ السستازة مشح األزماف القجيسة، أال تخيجكف أف تتحسمػا األعساؿ بعج األعساؿ، لكغ ال 
شيء عطضع يشاؿ بغضخ تعب، كإذا استصعتع الػصػؿ إلى الغخض بدعادة، فدتذعخكف تمظ المحة التي يحذ 

 .   (2)  بيا كل أكلئظ الحيغ يتقجمػف في شخيق التقجـ "
الشظ فى أف قبل ىحه الشرضحة بدمغ شػيل كانت الجراسات السحرػرة في مجارسيا الفمدفضة كاألدبضة،     

قج أخحت تجخل معتخؾ الصبضعة كالحضاة تحاكؿ فيع أسخارىا بالعقل كالعمع، كتشقل بعس حمػليا إلى كاقع 
جاالت العمع، كمضجاف البحث، كالفكخ اتدعت م الشاس، كتجلى بجلػىا في كل األمػر الكبخى، ففى الػقت الحى

، عمى أف عبادة اآللية القجيسة بقضت بضغ كالجيغ قضجًا في متاىات الفمدفة كاألساشضخم البحثلع يعج 
البدصاء كحتى الستعمسػف، كسا بقضت كحلظ في الصقػس الخسسضة كالفشػف، كضمػا يدتخجمػنيا في الذعخ 

   ( .3) كالشقر 
 نفدو . (1) 
السخأة العالسة تحت حكع البصالسة كالخكماف" دراسة تاريخضة أثخية "، ، أمضسة عمى; أحسج227 – 226،  ص ص 2تاريخ الفمدفة ، ج ( بجكى، 2)

  .  2004)دكتػراه غضخ مشذػرة، جامعة اإلسكشجرية، 
 (3) Rusk, Robert., The Philisophical vases of Education, Uni. London press, 1929, p. 164 .  
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تػشجت دراسة كافة العمـػ اإلندانضة كالصبضعضة كالخياضضة، فكانت تجّرس كتصخح  صمبةالساتحة ك األبػاسصة  
السعارؼ السختمفة، كتكػنت السجامضع العمسضة كاألدبضة، كنذأت السجارس الستشافدة، كاتدعت دائخة البحث 

ـ الفمظ كالجغخافضا كالتاريخ الصبضعي، التجخيبي، في العمـػ كاآلداب؛ الصب كالتذخيح كالجخاحة، كفي عمػ 
كأدباء كفبلسفة كجغخافضضغ  عمساء كأشباء،بخز ، ك كالفشػف  كالشبات كالحضػاف كالصبضعة، كالخياضضات كاليشجسة

 ، بل ُيخى التصػيخ الحي قاـ بو باحثضياػثعمى البح مجارسيافي كافة جػانب السعخفة، كلع تقترخ  بارزيغ
 ، عجد كبضخ مغ اتباعيع كتبلمضحىع الحيغ عاشػا في ضل أساتحتيعكلسع  حث،نطع التعمضع كشخؽ البقى 

خصاب  يبخز في أعساؿ أكلئظ الخكاد" . .  كيحممػىاىع يذخحػف مؤلفاتيع كيعمقػف عمضيا، أك يجسعػف أفكار 
الشرػص كصمت كاممة ألمكغ الحكع بأف األعساؿ ك  لػ كانت تمظ، ك الشاقج كالسحمل؛ ستعربغضخ ال العقل

   ( .1)  " األعساؿ الحىشضة  لعمـػ الصبضعضة اإلغخيقضة أىعا
يحكخ أف بصمسضػس الثاني كاف مضااًل إلى العمـػ الصبضعضة كالتاريخ الصبضعي، كلكغ فى ذات الدضاؽ    

 Euclidesكاف العالع إقمضجس  بصمسضػس األكؿ بصمسضػس الثالث كاف شغػفًا بالخياضضات، كفى عيج
العشاصخ، كيعتبخ و في جامعة اإلسكشجرية، كفضيا أخخج كتاب ة يجّرس الخياضضاتالسمقب بأبي اليشجس

في ىحا الفخع مغ الخياضضات،  سجارسمغ الاعمى سػاىتفػقت  لسجرسة ىشجسضة شيضخة، ضغمؤس كتبلمضحه
الحي درس شبضعة السسرات  Ctesibius of Alexكمغ تبلمضح السجرسة اإلقمضجية تدضبػس اإلسكشجرى 

لخافعة كاألرغغ السائي كالداعة السائضة، كنطست السداكؿ كساعات قضاس الدمغ عمى نحػ يسكغ مغ كاختخع ا
قضاس كتقدضع المضل كالشيار إلى أربع كعذخيغ ساعة، ك  بضاف عجد الداعات الدمشضة عمى مجى الضـػ كالعاـ،

ىع كاضعػا  ضضات البصالسةالخياضضة عامًة كاليشجسة خاصًة، كعمساء الخياالعمـػ  ما أحخزتو ىعأ ىحا مغ ك 
ة، بجأكا كأتسػا دراسة القصاعات السخخكشض مغقػاعج حداب السثمثات، كحداب التفاضل كالتكامل، كىع 

 ( .  2)  ككصمػا باليشجسة العمضا أك بيشجسة األبعاد إلى درجة مغ الكساؿ الشدبي

  اء إلى دكراف األرض حػؿاالىتج Aristarchusفي جامعة اإلسكشجرية أيزًا استصاع أريدتارخػس    

(1) Encyclopedia of Educational, 3, p. 358 .  

 (2) Gow, Ashort History of Greek Mathematics, 1921; Arcibald, Euclid's Book O Divisions, 1915; Heath, 
T., The Thirteen Book of Euclid's Elements, 1926, p. 48 .  
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لكػريشى إراتػسثضشضذ الذسذ، كتسكغ الجغخافى ا  Eratosthenes مغ قضاس محضط األرض  يجرجة مغ  
Hipparchus  كأقاما ىضبارخػس الشضقى!! آالتبل الجقة كب  ككبلكديػس بصمسضػس   Claudius   نطامًا

الخصػط  كأنبادكقمضذ فمكضًا ُيعج مغ العبلمات الفارقة في تاريخ العمـػ الصبضعضة، كرسع أناكداغػراس 
Heron ىضخكف اإلسكشجري  مغ ابتكار  يجالع شطخية الشذػء كاالرتقاء، كآخخ مختخعاتاألساسضة ل كاف ك  ،

    فى السجاؿ الصبى كبخزت الكبضخ في إنذاء السجارس الصبضة كالرضجلة،  كتبلمضحىع سكشجريةاإل شباءأل
Herophilos  مجرسة ىضخكفضمػس Erasistratus  كمجرسة إرسضدتخاتػس  بحاث  حضث قامتا بأىع األ 

                                                    ( .1)  في التذخيح كالجخاحة كالفدضػلػجضا الصبضة
  

كشيخة السجارس العمسضة كاألدبضة الكبخى، ال عجب أف شيج التعمضع  العمساء بجيػد مع تقجـ البحػث    
ؽ، كاجتحبت اإلسكشجرية إلضيا الصبلب ال مغ غضخ مدبػ نذاشًا كتدابقًا عمسضًا كتعمضسضاً البصمسى  العالي

، بل مغ كل نػاحي العالع اإلغخيقي كغضخ اإلغخيقي، ككاف كثضخكف فحدب نػاحي كأقالضع الجكلة البصمسضة
مغ شباب مجيشة كػريشى بعج إتساـ تعمضسيع الستػسط في مجارس السجيشة يمتحقػف بسجارس الفمدفة فّضيا، 

خى في اإلسكشجرية أك أثضشا مغ أجل إكساؿ تعمضسيع الفمدفى العالي، فقج أك يدافخكف لجراسة تخررات أخ
معقل الفمدفة  يحىبػف لجراستيا في أثضشا كاف كل مغ تجتحبيع الفمدفة مغ كل مجف العالع اإلغخيقي

الحيغ تجاكزت شيختيع حجكد كالعمساء  ُمشجبو لعجد كبضخ مغ الفبلسفة الػاقع كانت كػريشىكفى  اإلغخيقضة،
د اإلغخيق، كشيجت السجيشة نفديا في فتخات متفاكتة ازدىار تعمضسي كعمسي متبايغ يكاد يػازي أحضانًا ببل

الفبلسفة الكبار نذأة كػريشي كتبلمضح الفضمدػؼ سقخاشضذ؛ ، كمغ ذلظ الحي عخفتو أثضشا أياـ مججىا
ط البحػث اكلئظ الحيغ عسمػا عمى تشذض كحتى ،Aristippus كأرستبػس Carneaadsكخنضادس 

 ؛السجيشة الثخيةمغ مػالضج ىع  إراتػسثضشضذ، ك Hegesiasىجدضاس  الفمدفضة في االسكشجرية كمشيع
   ( .2) كضخيشايكا عاصسة

كبعج أف أتع دراستو الستػسصة فضيا،  ؽ.ـ، 129 -214كلج كخنضادس أبغ ابضكػمػس في كػريشى     
جراسة العالضة، كإلى جانب السعخفة الػاسعة كالعسضقة سافخ لضكسل دراسة الفمدفة في أثضشا، كمشيا تفخغ لم

   بالفمدفة بكل فخكعيا، كاف خصضبًا كمجاداًل بارعًا، حتى إف محاضخاتو الفمدفضة كاف يػاضب عمى حزػرىا
(1) Sarton, Ibid, III- V, VIII, XVIII- XXI . 

 . 313، 2010دار السعخفة الجامعضة، القاىخة،   ،2ط ،(  أبػرياف، عمى، تاريخ الفكخ الفمدفى، أرسصػ كالسجارس الستأخخة2) 
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 الخصباء السعخكفضغ آنحاؾ، كتػلى بعجىا رئاسة األكاديسضة، كتخخج عمى يجيو الكثضخ مغ التبلمضح مغ ببلد
بعثت  كفجاً آسضا كإفخيقضا التي غمبت عمضيا الثقافة اليضممضشضة، كقج تخأس كخنضادس بػصفو رئضدًا لؤلكاديسضة 

ؽ.ـ كأثشاء ىحه الدفارة سشحت لو الفخص إللقاء محاضخات فمدفضة  155 -156ا إلى ركما سشة بو أثضش
في ميستيا فأعفى  بعثةىشاؾ، كاف ليا أثخ بالغ في نذخ الفمدفة بضغ الذباب الخكمانى، كنجحت ال

و بسحىب محىبٌيعخؼ األثضشضػف مغ دفع الغخامة، كيعتبخ كخنضادس مؤسذ لسجرسة فمدفضة قائسة بحاتيا، ك 
  ( .1)  صّشف أكثخ مغ أربعسائة كتابك  االحتساؿ اك االحتسالضة،

كػريشي،  في التعمضع عغقضسة  عمػماتكم الفضمدػؼ الكػريشي الستأخخ سػندضػس صػر كتابات خكتت   
تكذف نرػص مغ رسائمو عغ صجاقات أساسيا دراسة الفمدفة خاصًة مخحمة التعمضع العالى  فىك 

التعمضع كالثقافة، كاالشبلع عمى مشاىج البحث العمسي كالسعارؼ اإلندانضة، ما يجؿ عمى كمدتػيات عمضا مغ 
مجى تشػع دراستيع كرقى تعمضسيع، كال بج أف أجضااًل متتالضة مغ شمبة العمع في كل نػاحي اقمضع السجف 

 ة مغ اإلشبلعمغ العمع كالسعخفة، ألنيع كانػا عمى سعمدتػيات  الخسذ كضخيشايكا قج سعػا إلى اكتداب
سخصػشات الفبلسفة كالسؤرخضغ كالخصباء كالذعخاء، ككاف ذلظ يسثل جدءًا مغ اإللساـ بالثقافة اإلغخيقضة ب

يتصمب التخرز في الجراسات األدبضة كالسحاىب الفمدفضة، أك العمـػ الصبضعضة   في تعمضسيع العالي، الحي
كػريشي يشتقمػف إلى اإلسكشجرية أك إلى أثضشا إلتساـ كبعج أتساـ دراستيع األكلى كالستػسصة في  كالخياضضة،

الخياضضات درسػا ، كلع تقترخ الجراسة عمى الفمدفة، بل تخرريعبخغبتيع في إكساؿ  مجفػعضغ، الجراسة
مشيا، كمغ االقتباسات الفمدفضة كالجركس   كالفمظ أيزًا، إلف رسائل سػندضػس تشبئ بأنو درس قجراً 

لخفضعة الػاسعة التي يكذف عشيا في مرشفاتو كخصاباتو استشتج الباحثػف فى السذتخكة، كمغ الثقافة ا
كخاصًة في الفمدفة، كلكغ رسائمو مغ اإلسكشجرية في ىحه كاسعة  سضختو، أّنو ال بج قج تمقى دراسة عمضا

   ( .2)الفتخة ال تحكخ ما تمقى فضيا مغ دراسات أخخى 
ع العػاصع العمسضة اإلغخيقضة آنحاؾ؛ أثضشا كاإلسكشجرية، يعػد العالى في أى تعمضسيعىؤالء  يتمقىبعج أف   

  أغمبيع إلى كششيع كػريشي، ككاف في عاصسة البشتابػلذ حتى ذلظ الػقت تشافدًا كاضحًا بضغ الحيغ تعمسػا
 . 22 -11،  ص ص 1( بجكى، تاريخ الفمدفة "سػندضػس القػريشائى"،  ج1)
 H. Druon, Oeuvres de Synesius, eveque de  فى تخجسة درككف(  142: 57 ) الخسائل أرقاـ مغ 75( نفدو، ص2)

Ptolemais, dans la Cyrenaique, Paris, Librairie Hachette, 1878 .     
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 في اإلسكشجرية كأكلئظ الحيغ درسػا في أثضشا، التى بجأت تفقج مكانتيا العمسضة، كضمت تحاكؿ بخغع  
ذلظ ىػ ما كتبو سػندضػس في عمى كما يؤكج ، مجارسيا الفمدفضة سسعةبذيختيا ك  االحتفاظالطخكؼ 

سضعفضشي ىحا مغ تػقضخ أكلئظ العائجيغ مغ أثضشا بدبب عمسيع، كال .  رسائمو إلى أخضو ".بعس مغ 
يفيسػف خضخًا مسا نفيع نحغ أرسصػ كأفبلشػف، تضاىضغ بأنيع شاىجكا األكاديسضة كالمػقضػف كالخكاؽ الحي 

، ف، لكغ الخكاؽ لع يعج ججيخًا باسسو ُبعج، ألف أحج الػالة انتدع كل المػحات التي كانت تديشوعمّع فضو زيشػ
.. كاألدعضاء مغ أكلئظ الحكساء الدائفضغ  الحيغ يتباىػف بأنيع تمقػا العمع في اثضشا، كىي كعبة الفمدفة 

كلئظ الحيغ تعمسػا في الحقضقضة في نطخىع، كىع لحلظ يفتخخكف بأنيع أقجر عمى فيع الخكاقضة مغ أ
 ( .1) " اإلسكشجرية، ألع يقرجكا مجارس الفمدفة في حخميا القجيع

لضتشي افضج مغ مقامي في أثضشا كسا تػد لى، يبجك لي أنشي كبخت " سػندضػس فى خصاب آخخ  يقػؿ   
مع فضسا مزى، شبخًا في السعخفة، اتخيج شاىجًا عمى تقجمي، إف أثضشا لع يعج ليا مغ العطسة غضخ أسسيا البل

مشح أف ىجخت الفمدفة ىحه االماكغ، فإنو لع يعج أماـ الخحالة ما ُيعجب بو غضخ أبشضة األكاديسضة كالمػقضػف 
كالخكاؽ الحي أعصى أسسو لذضعة خخكسفػس، بل إف الخكاؽ فقج لػحاتو التي كانت مغ ركائع ريذة 

كر الخربة لمفمدفة، كذلظ بفزل ىػياتضا، الخساـ فػلػجشػخذ، كفي أيامشا ىحه في مرخ كحجىا تشسػ البح
لقج كانت أثضشا في الساضي مقاـ الحكساء، أما الضـػ فبل تدىى إال برانعي العدل، كبالحكضسضغ 

 ( .2)  الفمػشخخدضضغ المحيغ يجتحباف الذباب، ال بفراحتيسا بل بأكاف مغ عدل ىػمضتذ"
خ العالع اإلغخيقي فى عيج سػندضػس ىػ ربسا ليكحا أسباب كلمطخكؼ التي أحاشت باإلغخيق كتغضّ  

ماجعمو  يتػجو  بالشرح إلى أبشو بأف يبقى في كششو كػريشى، كأف يكػف لمجراسة في نفدو السكانة 
االكلى، كليحا يصمب مشو أف يقخأ باستسخار، كأف يتعمع كل العمـػ كاف ُيعمّسو، كإف خضخ ما يسكغ أف يخثو 

إني أممظ مدارع أقل كثضخًا مسا كرثتو، كلع يبق عشجي ذىب كال ُحمّى،  الػلج عغ ابضو ىػ الكتب، فضقػؿ لو:
فسا كاف عشجي مشيسا أنفقت مشو في شخاء األشضاء الزخكرية، كعشجي مغ الكتب أكثخ بكثضخ مسا كرثت، 
كىحه ىي الثخكة التي يشبغي عمضظ يا بشى أف تعخؼ كضف تفضج مشيا، كإلى أف يقػؿ: لشتخح شخيقًا كسصًا، 

 نجج أندب مغ اإلنذاء األدبي أك دراسة األعساؿ األدبضة، كىل ىشاؾ لحة أشيخ كأصفى، كمتعة أسيل فيل 
  Druon, pp. 434- 435 فى تخجسة درككف( 12)الخسالة رقع 90 -88بجكى، مخجع سابق، ص ص  (1)
 ( نفدو  .2)
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حتى حضغ يتػقف عغ كأنبل، إف اإلغخيقى في نطخي أسسى مغ األجشبي، ألنو يكذف عغ حكسة أكثخ، ك  
بعضجًا، بل يججىا في اآلداب، إف اآلداب تدمضة مفضجة لمخكح، فيي بيحا ال تفعل غضخ أف اليبحث عغ   التأمل

تيبط الجرجات التي صعجتيا، كلمرعػد إلى قسع  الفمدفة ال بج مغ ركح نبضمة تميسيا الدساء، كال بج عقل 
 ( .1)  التفكضخمستاز يجج في ذاتو كل ما يحتاج إلضو مغ مػارد 

قابمو ركػد في بعس  البصالسةج عيجػانب السعخفة عمى  التعمضسي العالي فيالشذاط  السفارقة أف ىحا      
اإلسكشجرية خاصًة، بضشسا لع يكغ مجارس  جػانب أخخى، كمثاؿ ذلظ الخكػد الحي سضصخ عمى الفمدفة في

خنضغ الثالث كالثاني بػجو عاـ، كلكغ لساذا ضمت خبلؿ الق كػريشيمجارس التخاجع كالجسػد الفمدفي ذاتو في 
كىل الدمصة ىي ، خقابةالالبصالسة السمػؾ فخض  البضئة في اإلسكشجرية غضخ مذجعة لمشذاط الفمدفي، فيل

ال شظ أف   !الدبب في أنو ال يكاد ُيعثخ عمى فبلسفة في معيج اإلسكشجرية الحي احتػى سائخ السعارؼ
في بعس الفتخات؛ كعيج يػرجضتذ الثاني، كانت سببًا في ىجخة عجد مغ  األحجاث العشضفة التي نذبت
 ،بيا مغ بضغ أكلئظ الذخرضات العمسضة الحيغ تأثخكا  بعس مغ الفبلسفةك  العمساء كاألدباء مغ السجيشة،

 قج تخاجعت بػصفيا مخكدًا تعمضسضًا، كفي أف مدتػى البحػثمضيا، ع آخخ أك أثخت بذكل يشاؾ أحجاثف
، السشجدات العمسضة األبخز ارتبصت بالخعضل األخضخ مغ العمساء السفارقة األخخى افك ، ظ الطخكؼتمبدبب 

الخأي  ىحا األىع يشتسى إلى الذصخ الثاني مغ عرخ البصالسة، ما يجعل الذظ في صحةالتعمضسى  شذاطفال
، كُيدتخمز مغ رسيامجامثمسا استصاعت مكانتيا  لع تتسكغ مغ استعادة اإلسكشجريةمكتبات  بأف ؛القائل

في الحخكة العمسضة كالتعمضسضة، إف كل فخكع كخاصًة اإلسكشجرية   الجكر الحي قامت بو مجف البصالسة
السعخفة عجا الفمدفة كانت مسثمة في مؤسداتيا )مجارسيا كجامعتيا كمكتبتيا( كىى التي استسخت تباشخ 

   ( .2) خجمة العمع إلى عيج متأخخ
تعجدت كتشػعت السجارس كالجراسات فى اإلسكشجرية؛ دراسات أندانضة الفمدفضة، فقج باستثشاء الجراسة    

 ىحا الفرلكليحا مغ السيع أف نعخض فى كشبضعضة، كدراسات أدبضة كفشضة، كالجراسات الخياضضة كالصبضة، 
 التعمضع العالى .   بعس مغ تمظ الجراسات التى ارتبصت بسخحمةالبصمسى ل مخاحل التعمضععغ 

 . 220 -219، ص ص 2بجكى، تاربخ الفمدفة " كخدنضاس القػريشائى "،  ، ج(  1)
 ; Cook, R. M., Amasis and Greek Sin Egypt, Journal of  Hellenic Studies (1936) p. 227 FF : 25( نفدو،ص 2)

Elgood, P. G., The Ptolemies of Egypt, 1938, p.64.   
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  :  الجراسات األدبضة كالفشضة -1
 نساذج ؛فى الشرػص القجيسة ةالعسضق بحاثكاأل اتالجراست قام مكتبة اإلسكشجرية الكبخى مجارس ك فى    

ىا فقارنػا بضغ السخصػشات نذخ نقجىا ك ك  يافي تحقضق ليع جيػدككانت  ،ةالكبلسضكض ةاإلغخيقض اآلداب
، اكضبط نرػصي اترشضفي مىع انكبػافقج السختمفة لمسبلحع كالتػاريخ كأعساؿ شعخاء ككتاب اإلغخيق، 

كاستعسمػا لفافات بخدية ذات حجع خاص، يدسح  غضخ األصمضة، بسدألة تسضضد األعساؿ األصمضة مغػا اىتسف
فعمى ، يرعب تجاكليا الكبضخة إلى مجسػعة لفافات بجاًل مغ كتابتيا فى لفافة كاحجة بعسمضة تقدضع الشرػص
 مجمجًا، 24حقضق كإخخاج اإللضاذة كاألكديدة ليػمضخكس فى تسكغ زيشػدكتػس مغ ت سبضل السثاؿ، ألكؿ مخة

لمجاللة عمى بضت غضخ  Obelosاألكبضمػس يا مشفى ترػيباتيع الشرضة عبلمات ىامذضة ػا كاستعسم
، أك الشجسة الرغضخة )*( التى استخجميا Asteriskosكعبلمة االستذياد األستخيدكػس  أصمى،

عشى ناقز فى الشز، كاستعسميا أرستارخػس الدامػتخاقى لمجاللة أرستػفانضذ البضدنصى لمجاللة عمى م
حجد أرستارخػس أجداء ك  عمى بضت مكخر، كسا اختخع أريدتػفانضذ عمع الشبخات لتذكضل المغة اإلغخيقضة،

ففى  ،القجيسة، كاألعساؿ األدبضة معخفتيع باألساشضخ تعمضقات شارحة تجؿ عمىكا كسا أصجر ، الكبلـ الثسانضة
 الفزل كليع ،القػامضذ كالسػسػعاتكابتكخكا  الشقج األدبى، عمعالشحػ ك ابتجعػا  ع لؤلدب القجيعدراستي

بالحفاظ عمى تخاجضجايات إسخضمػس، ككػمضجيات أرستػفانضذ، كقرائج بشجاركس كباكخضمضجيذ الغشائضة، 
     ( .1) كتػاريخ ىضخكدتػس كثضػكضجيجيذ

 ، كصارت مجارس اإلسكشجرية فى السختبة األكلىالباحثضغ كبضخ مغ بكع  األدبضة فى الػاقع حطت الجراسات  
الحى  Zenodotosزيشػدكتػس األفدى  أبخز الذخرضات األدبضة كالعمسضة مغ مدتػى  أف تػافج عمضيا عجب

 Apolloniusأصجر أكؿ شبعات محققة لسمحستى ىػمضخكس كقرائج ىضدضػدكس، كأبػلمػنضػس الخكدسى 
كصاحب  ، كإراتػسثضشضذ الكػريشى عالع الخياضضات،Zyanosكزيانػس ، تضكامؤلف ممحسة األرجػناك 

الحى يعتبخ أكؿ باحث   Aristophanesاألعساؿ الذعخية كالفمدفضة كالتاريخضة، كأرستػفانضذ البضدنصى 
كأرستارخػس أكؿ مغ حجد أجداء الكبلـ، كتعتبخ  فى مجاؿ تحقضق الشرػص القجيسة كنذخىا،  عمسى

 مغ غضخىا، ككالضساخػس العالع كالذاعخ الكػريشى  أخخجيا عغ األشعار اليػمخية أكثخ أتقاناً ندختو التى 
  .  53 -52أبػالعصا، مخجع سابق،  ص ص   ;279، ص 1979، )ت.مجسػعة مغ العمساء(، القاىخة، 4( سارتػف، جػرج، تاريخ العمع، ج1) 
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إلى جانب عسل ترشضف ، عغ الكتب ت البحثلتديضل عسمضا أكؿ فيخس يعتبخ أكؿ عسل ببمضػجخافى كضع 
اإلسكشجر ، لمسؤلفضغ كالشرػص اإلغخيقضة، كمغ بضغ أىع الذعخاء الحيغ عخفػا باسع نجـػ كػكبة الثخيات

بترشضفو كتختضبو لسؤلفات شعخاء  الحى كاف مؤلفًا تخاجضجيًا، كلسع Alexandros Aitolosاأليتػلى 
عالع الشحػ كالذاعخ التخاجضجى لضكػفخكف الخالكضجى  سكشجريةالتخاجضجيا فى السكتبة، كجاء إلى اإل

Lycophron، فى عشيا  كتألضف دراسة، الحى قاـ بترشضف كتبػيب كتحقضق نرػص مؤلفى الكػمضجيا
كألف ، ، كأكسل ىحه الجراسة إراتػاسثضشضذGlossaiتدعة كتب، ألحق بيا تفدضخًا لمسفخدات الرعبة باسع 

بًل، كلكغ العسل الحى اشتيخ مغ بضغ كل أعسالو قرضجتو ألكدشجرا التى تكػنت لضكػفخكف حػالى ستػف عس
 ( .1) مغ ألف كأربعسائة كأربعة كسبعػف بضتاً 

 التى سخصػشاتلم اتكحاكلػا أف يدتخخجػا خبلص، بجسضع أشكالو شقج الشرػص كاألدبل صخؽ الاكججكا   
ذعخاء كال ، فػضعػا قػائع بأحدغ الكتب،ضوكيبحثػا ف أكهأف يقخ  إلى مايجب شمبتيعرشجكا كأ ،كججكىا

، السعمػمات السذتتة كجسعػا ،كالفػا سضخًا لكبار الكتاب كالعمساء كالسؤرخضغ التدعة،العذخة،   الغشائضضغ
التخاجع ك  السقالة كدائخة السعارؼك  كابتجع التحجث الخضالى،، ككتبػا خبلصات فى التاريخ كاآلداب كالتسثضل

      ( .2) سعاجع ككتب الشحػالػا ضعكك   القرضخة 
 القخاء الشاقجيغ فى تفدضخىا لمسعارؼ العمسضة،ك  لمبحػث كالكتب أف تتفق مع مدتػى الستعمسضغ بجكاف ال   

نفدو عمسضًا، كيسكغ تقجيخ قضسة كمجى أىسضة عسميع ىحا مغ التقضضع الشقجي كاإلنداني لؤلدب شثخ مل كحتى
قاـ عمى أساس ما كصل مشيع، كما ُيسكغ فيسو مغ  ،دب اإلغخيقيالكبلسضكي، فسعطع الشقج كالتقضضع لؤل

عمى القضاـ  لحيغ لع يقترخ نذاشيع  في مجاؿ األدبكا كتبلمضحىع، السؤلفات كالبحػث التي قاـ بيا ىؤالء
لظ أف شعخاء العرخ ذ التى أٌىسمت، فشػف البجكر رئضدي في دراسة الذعخ القجيع، بل شسل كحلظ أحضاء 

ىتسػا بالسدخحضات الذعخية عمى حداب أنػاع الذعخ األخخى، كبمغػا بيا مدتػى تعحر بمػغو الكبلسضكى ا
عمى مغ أتػا بعجىع، كلحلظ فإف أبخز شعخاء الفتخة البصمسضة ركدكا جيػدىع في أحضاء الذعخ غضخ 

لضيع فزل كعمسضة ججيجة، كيعدى إ السدخحي، كحتى حضغ أحضػا فشػف الذعخ القجيسة، فعمػا ذلظ بخكح أدبضة
   ميارتيع فى دراسة مختمف الذعخ  تحقضق السبلحع كاألشعار الغشائضة كالسدخحضات كنذخىا، كقج استخجمػا

 .   Lesky, Ibid, p. 728; Fraser, Ibid, p. 459 ;53 – 51نفدو، ص ص  (1) 
 (2) Idem .   
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يع زنػدكتػس مشالبصالسة ك نقاد األدب في عيج  بخزأ التي نذخىا شرػصالكتجؿ مقارنة  ،ككحلظ الشثخ 
 يختكد عمى قػاعج ثابتة يتبعػنيا، إذ جعمػا األدبػا كأريدتػفانضذ كأريدتارخػس، عغ الصخيقة التي كان

     ( .1) ىعبعج الحي ضيخالتخضمى  ذلظ األتجاه الشقجىتختمف عغ 
فقو المغة، كقج أىسيا مجرسة أريدتارخػس كمجرسة أريدتػفانضذ في مغ  مجارس أدبضة كثضخة ضيخت     

 بالحخكؼ الكبضخة ،في السخصػشات القجيسة بعزيا عغ بعس في األدب بفرل الفقخات تقجماً  أحجث األخضخ
 تاختخعك  كما إلضيا مغ فػاصل الكبلـ، ،عبلمات االستفياـك  الرػتضة كبعبلمات التخقضع، كابتكخكا العبلمات

إال إذا كرد  جرسة لع تكغ تخى أف لفطًا ما إغخيقضًا اإلغخيقضة، كىي م المغة التي تزبط القخاءة فى األصػات
ججّدت  ع، كبػاسصتيالشثخ األتضكى بسا بقي مغ د ىؤالءػ جيل جيغيفي كتابات العرخ الكبلسضكي، كاألدب 

 ( .2)  كحفطت اآلداب اإلغخيقضة

يدتارخػس، أريدتػفانضذ عسمو، كأتسو أر  استسخبجأ زنػدكتػس تيحيب اإللضاذة كاألكديدة، ك . . . "    
ككانت نتضجة عسميع ىػ الشز الحالي لياتضغ السمحستضغ، كىع الحيغ شخحػا ما غسس فضيسا شخحًا يجؿ 

الشثخية كالذعخية، كبػجو  عمى عسق االشبلع، ذلظ االشبلع الػاسع الحي أنعكذ في أعساؿ كالضساخػس
السكتػبة، كالسيارة المغػية خاص في ديػاف األسباب كممحسة ىقمي كاألناشضج، فيي تتدع بصابع البحػث 

 اتداع ثقافتومعالجة السػضػعات التي تبضغ  فى حخصوعمى  جؿكاستخجاـ السفخدات الشادرة، برػرة ت
كغدارة عمسو، كقج اكتدبت أشعاره كممحسة ىقمي خاصًة شيخة كاسعة، كضل الشاس يقخأكنيا كيذخحػنيا 

    ( .3) " كيعمقػف عمضيا حتى القخف الثالث عذخ ـ
ال أدؿ عمى األثخ الحي تخكو أريدتارخػس، بعج تخكو لئلسكشجرية في عيج يػرجضتذ الثاني، مغ    

إذ  الجراسات األدبضة بخغع األحجاث فى عيج ىحا السمظ، كالتى اتدست بالتزضضق عمى العمساء،  استسخار
 كلسا يتبضغ مغ  استسخت األبحاث بخغع تمظ األكضاع، إذ تحكخ البضانات أسساء أربعضغ مغ تبلمضحه،

 كأف  أنيع لع تكغ ليع صمة مباشخة بو، فإف ذلظ يعشى أف تأثضخه ضل باقضًا في األجضاؿ التالضة،تػاريخيع 
. 48 -45 ، ص ص2007( كىبو، دمحم حدغ، محاضخات فى األدب اليضممضشضدتى، جامعة حمػاف، 1)    

 (2) Pfeiffer, Rudolff, Hist. of classical Scholarship Oxford press, 1998, p. 269; Fraser, Ibid, p.309 ff .  
(3) Oxford History of The Classical (Oxford Uni. Press, 1986, p. 357; Blum, Rudolf, Kallimachus, (Trans. 
Hans H. Wellisch), Uni. Wisconsim Press, 1991, pp. 11 ff .   
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في األجضاؿ التالضة، كأف مؤلفات  أف تأثضخه ضل باقضاً  يعشى ذلظ لع تكغ ليع صمة مباشخة بو، فإفأنيع  
شخكحًا كتعمضقات  نذخ الحى تخاقىالسكشجري اإل ديػندضػس ىع األعبلـ كانت كفضخة، كلعل أبخز التبلمضح  ىؤالء

كضع أكؿ كتاب عغ قػاعج المغة اإلغخيقضة، كيشتسي إلى أكاخخ القخف األكؿ ك  عمى األكديدة كاأللضاذة،
.                           ( 1) كثضػف اإلسكشجري  كتخكفػف  ىع ديجكمػس ثة عمساء آخخكف ثبل   

جأكا مغ السجف اإلغخيقضة فى  فى اإلسكشجرية، فإف معطسيع أقامػاالحيغ دباء مغ قخاءة سضخ العمساء كاأل   
البصالسة فى  عمى نجاح جشػب إيصالضا، كىحا يجؿك  قمضع كضخيشايكاكمجف إ آسضا الرغخى مغ أك ، الػشغ األـ

رئضذ السكتبة  شربم الحى تػلى الخكدسي أبػلػنضػسيأتى  الرف األكؿ كمغ، استقصاب أصحاب العقػؿ
عشو بأنو تمسضح الذاعخ كالضساخػس، كمخبى  ؽ.ـ، كيحكخ 245 -265حػالي عذخيغ عامًا مغ الكبخى 

، لذعخية التى نذبت بضشو كبضغ أستاذهىػ السعخكة ابخز كاف صبضًا، كالحجث األ لبصمسضػس الثالث عشجما
 ستة آالؼ بضت نطسيا فى، إذ األرجػناكتضكاالتى أثارت الججؿ؛  ممحستوىا أشيخ مغ  عجة قرائج كألف

أدى دكره  ،التى نبحت السمحسة كاعتبختيا نسط شعخى قجيع األتجاىات األدبضة كالشقجية السعاصخة ليا، مخالفةَ 
إال فى لغتيا كأكزانيا، أما  فيى التذبو السبلحع عرخىع كأتجاىاتو، لصبضعة كأنتيى، كلع يعج مبلئساً 

 شكبًل أدبضًا آخخكا ابتكخ  يحالك ، مػضػعيا كمػاصفاتيا فػفقًا التجاىات التألضف فى العرخ اليضممضشضدتى
 ( .2) ال تديج عغ الثبلثسائة بضتمغ السمحسة  خيتفق مع مضميع إلى الرقل، كىػ السمضحسة؛ كىى أقر

 Philetas 320- 270الذاعخ فضمتاس ، شمضعة الذعخاء الحيغ كفجكا لسجيشة اإلسكشجرية مغ كػس في  
ؽ.ـ. كىػ مغ اساتحة بصمسضػس الثاني، كمغ تبلمضحه زنػدكتػس كىخمدضانكذ كربسا  ثضػكخيتػس، كلع 

ج البصالسة، عي  الجراسات األدبضة فى بجايةيكغ شاعخًا فحدب، بل ُمعمسًا كحلظ،  قاـ بجكر في تشذضط 
أبخز شعخاء القخف الثالث ؽ.ـ.  ك  أعزاء جساعة فضمتاس، مغكمؤسذ لسجرسة شعخية ليا أثخىا، ك 

 276ا إلى اإلسكشجرية ، كجاءبجأ حضاتو كنذأ في جديخة صقمضة، ثع تشّقل بسجف إغخيقضةالحى  ثضػكخيتػس
كجج في قرخىا السمكي ما  الثاني ألنو  ؽ.ـ. كاستقخ بيا بعس الػقت، كقاؿ قرضجة في مجح بصمسضػس

 فشػف  يدتحق مغ التكخيع، ُجل شعخه ضل يرػر حضاة الخيف حتى ُلقب بذاعخ الخعاة، كىحا الشػع مغ بضغ
(1) Sarton, Ibid, pp. 237 - 8; Fraser, Ibid, I, pp. 335- 465; Pfeffer, Ibid, p. 269 .  

 Lesky, Ibid,pp. 718- 728; The Oxford Classical ;241 – 240 ص ص ،3، ج8ديػرانت، مخجع سابق، مج( 2)  
Dictionary, 3 “Apollonios of Rhodos”, pp. 124- 126 .  
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 ( .1) الذعخ التي ابتكخىا شعخاء اإلسكشجرية 
 ،االيضجخاماتأنػاع الذعخ، كمشيا  عمى أيجى شعخاء البصالسة كأكليع كالضساخػس الكػريشى تصػرت   

فشػف الذعخ ت، كتربح نسط لمتعبضخ كترػيخ ألػاف متعجدة مغ التجارب، كمغ كاتدعت لتذسل عجة مجاال
مغ  تتمسح عمى يج ىخمػقخاشضذ الحى ككالضساخػس ،كاألناشضج الجيشضة الذعخ الحساسي اإلغخيقى األخخى 

 لضعسل بالتجريذ، كاف شاعخًا بارعًا كصل الكثضخ مغ شعخه، كيعتبخ أفزل ثع انتقل إلى اإلسكشجرية ياسػس
ما قاـ بو مغ البحث نتاج  ،السعمػماتبقرائجه  كتتسضد ناضسي القرائج الجيشضة،؛ مغ يسثل شعخاء الفتخة

إف شعخاء السخحمة كبخاصًة كالضساخػس ك ، كثخة األكزاف التي أستحجثياه مغ أبخز سسات شعخ ك  ،العمسي
إلى مجرستضغ رئضدضتضغ؛ أخزعػا عمع العخكض لقػاعج أدؽ مسا أتبعو أسبلفيع، كبجأ االنقداـ كاضحًا 

    ( .2)أحجاىسا مجرسة كالضساخػس، كاألخخى مجرسة أيػلػنضػس 
تترل بتاريخ اإلغخيق كتفدخ أصػؿ كنذأة  مغ األساشضخ سمدمة كالضساخػس تشاكؿ فى ديػاف األسباب    

بػيػتضا بببلد يبجأ الجيػاف بحمع يخى فضو الذاعخ نفدو كقج انتقل مغ كػريشى إلى جبل ىمضقػف في  مجنيع "
حشضشو الجائع إلى مدقط عشجه  اإلغخيق، حضث لقشتو ربات الذعخ فضزًا مغ األساشضخ، كيعبخ عغ االنتساء

رأسو كػريشي، كتتسثل ىحه السذاعخ لضذ فقط في أنو استخجـ في نذضجيو الخامذ كالدادس الميجة 
ي مػجو إلى أيػلػ كبضخ آليتيا، كفي الجكرية الذائعة االستعساؿ في كػريشى، بل كحلظ في أف نذضجه الثان

أف نذضجه األكؿ مػجو إلى ارتسضذ األخت التـؤ أليػلػ، كالشذضج الثالث مػجو إلى زيػس، ككاف رب 
ديمػس كىي التي شيجت مػلجىسا، كنذضجه الدادس  األرباب ككالج أيػلػ كأرتسضذ، كنذضجه الخابع عغ
جيشة مشح تأسضديا، ككالضساخػس يشاقر في نذضجه إلى مػجو إلى ديستخ كىي التي انذئت عبادتيا في الس

زيػس الخكايات الدائجة عغ مػلج اإللو كيفشجىا كشاقج يعخؼ أصػؿ عمع الشقج، كأخح يكتب تخاتضل كنكات 
كثضخ مغ السعارؼ العمسضة في  أحتػتكقرائج إرشادية ، شعخية كمجائح تشع عغ فصشة مثل خرمة بخيشضكى

      ( .3) "   تاريخالجغخافضا كاألساشضخ كال
 
(1) Idem 

.   71-70، 17 -14، ص ص 1973"شاعخ اإلسكشجرية"، مشذػرات الجامعة المضبضة، كمضة اآلداب،  ( السدمسى، عبجهللا، كالضساخػس القػريشى2)
    

 (3) Fraser, Ibid, pp. 226 ff .       
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سة مغ أىع سسات أدب السخحمة، كىي كليحا فثسة س، ركاد الشيزة العمسي البصالسة كانػا أدباءإف   
ىػ  الحي شيجتو الفتخة اليضممضشضدتضة في مختمف فخكع العمع، كلسا كاف العيج  ضةالعمس  لخكب تيعمجارا
كضيخ  التجخبة،ك  عمى التصبضق العسمي لمشطخيات قباؿاإل، ك بعج أف سضصخ الفكخ الشطخي  كذف العمسىال عرخ

فسغ الصبضعي أف يتأثخكا بسا ، ف األدباء يعضذػف كسط ىحه البضئةكلسا كا، البارزيغالعمساء   كثضخ مغ
أبحاثيع بحضث نتج عغ ذلظ اصصباغ  ،حزارة عرخىع دايخكاعمضيع أف ي  ككاف حػليع مغ شفخة عمسضة،

الثقافة  تبحضث أصبح، بالخكح العمسضة الدائجة، كلقج استتبع ذلظ االتجاه أف تشافذ األدباء في االشبلع
كأصبح  العمسى االتجاه األدب حخفة، أف نسا كاتخاذ، جراساتملكاف  كحلظك ، سات أدبيعمغ س عمسضةال

    ( .1) الكتابة األدبضة العمسضة نذصتكلتمظ األسباب مجتسعة  ، التخرز مخغػبًا، كالعمسضة ىجفًا كمصمباً 
ضة كالشقجية، كبضغ أقامػا في اإلسكشجرية كقامت بضشيع السشافدات األدب ف أشيخ شعخاء العرخ البصمسىإ  

ككافة أشكاؿ الذعخ اإلغخيقي باستثشاء الكػمضجيا تأثخت بالذعخ الدكشجري في ىحا العيج، القجيع كالججيج، 
حتى أشمق عمى أدب الفتخة )األدب فضيا،  أف يمع بتصػر اإلنتاج األدبي  كأصبح البج عمى كل باحث

بي في العالع في ذلظ الػقت، بسا في ذلظ األدباء اإلسكشجري( كذلظ لذجة تأثضخ مجارسيا عمى اإلنتاج األد
    ( .2)  الخكماف، الحيغ كانػا يحاكػف نساذج اآلداب اإلغخيقضة

 ذائع، كمغ ثع فإنيع سعػا إلى اختضار مػضػعاتال تجشبيك  الػاقعضة، يسضل إلى أصبح الذعخ الدكشجري     
سة األخخى في السضل نحػ البداشة، مسا كاف غضخ مدبػقة، أك قابمة لمتشاكؿ مغ زاكية ججيجة، كتتزح الد

 فتخةال أدبكليحا فإف أغمب  ،يجفعيع إلى أف يتفادكا قجر االستصاعة األكزاف السعقجة، كيبتكخكا أكزانًا ججيجة
عالجػا نقز اإللياـ بديادة االشبلع ك  بالكضف دكف الكع، كالسضل إلى الرقل، كالسبالغة في اإلتقاف، تدعا

ف مقجرتيع ميسا كانت ضئضمة بالقضاس إلى أسبلفيع، إال أنيا ستبجك لػ كججت نفديا في كرأك أ كالسعخفة،
     ( .3)مػاقع لكمدايخة  اتجاه يشاسبيا كيػاكب عرخىا، كىحا يجؿ عمى ثقة

 Haowatson. M. C., The Oxford Companion to Classical ; ;148 – 142إبخاىضع، دمحم حسجي، مخجع سابق، ص ص  (1) 
Literature, 2nd , Oxford Uni, Press, 1997,p. 563-564 .      

(2) Beye, R. & Harles, G., An Cient Greek Literature and Society, Anchor Books, New york, 1975, pp. 
334- 335 .     

: بل،  إدرس، مخجع سابق، ص ص  50، ص 1982يضممضشضدتى الخكمانى،)ت جػرج شخابضذى(، بضخكت، دار الصمضعة، ( بخىضضو، إمضل، األدب ال3) 
. 31، ص 1983؛ بخىضضو، إمضل، الفمدفة اليضممضشضدتضة كالخكمانضة، )ت جػرج شخابضذى(، بضخكت، دار الصمضعة،  121 -119     
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دكنػا معطسيا في اإلسكشجرية،  ،رامضة كباإلغخيقضة ركائعكتب الضيػد اليضممضشضدتضػف كقتئح بالعبخية كاآل 
فقج ألف أدباء ييػد ما ُعخؼ بشذضج اإلنذاء الجسضل الحي حػى نرػص  مجائغ شخؽ الستػسط، كبعزيا

كافتتحت السجارس لجراسة أسفار مػسى كالذخيعة كتفدضخ القػانضغ  إغخيقضة مغ سافػ إلى ثضػكخيتػس،
، كانتقمت ىحه الذخكح كالتعمضقات كاإليزاحات مغ السعمسضغ إلى الصبلب جضبًل األخبلقضة لمذباب الشاشئضغ

   ،كقبل أف يختتع القخف الثالث كاف عمساء السجسع العطضع قج فخغػا مغ نذخ األدب القجيع ، بعج جضل

 كقامت شائفة مغ عمساء الضيػد باإلسكشجرية في عيج بصمسضػس الثاني عمى األرجح بتخجسة التػارة إلى
كنذأت مجارس لجراسة الجيغ الضيػدي دراسة فمدفضة بضغ الضيػد، كأخخى لتجريذ العمـػ  المغة اإلغخيقضة،

     ( .1) كالسعارؼ
الكثضخ مغ الشرػص األدبضة التي تتحجث عغ  مجارس الفشػف فقج ضيختك  أما عغ الجراسات الفشضة    

فى ىحا العيج دراستيا  تكبجأ، مع السػسضقىكتع بسعمػمات دقضقة عغ تجريب  السػسضقى القجيسة، كتفرح
مفزمة عمى غضخىا، كإف كاف  تتأثخ بالحكؽ اإلغخيقى، كتختب عمى ذلظ أف أصبحت بعس اآلالت السػسضقضة

كسا ، القجيسة، كسا ضيخت آالت ججيجة لع تكغ معخكفة مغ قبل  ذلظ لع يسشع مغ استسخار استخجاـ اآلالت
قاـ كمػديػس بصمسضػس كىػ أحج ك  سة عشاصخ السػسضقى القجيسة،كانت ىشاؾ محاكالت الكتذاؼ كدرا

عمساء الخياضة كالفمظ باإلسكشجرية في القخف الثاني ـ بعسل ممخز لشتائج األبحاث السػسضقضة في عرخه 
ككانت الجكائخ العمسضة كاألدبضة بصبضعة الحاؿ تعشى بأصػؿ السدخحضات التخاجضجية  كالعرػر الدابقة،

عجة شعخاء يػصفػف  Pleiadesمغ بضغ مؤلفي التخاجضجيا الحيغ يصمق عمضيع لقب يمضادس ك  كالكػمضجية،
بأنيع عاصخكا فضبلدلفػس مسا يػحى بأنو كانت ليع صمة باإلسكشجرية، كال ُيعخؼ عغ أعزاء ىحه 

  الكػرنثى كاف الذاعخ Machonكيبجك أف ماخػف  الجساعة أكثخ مغ أسسائيع كأسساء مدخحضاتيع،
البج أنو كاف ، ك إلى مشترف القخف الثالث ؽ.ـ و الحي ألف مدخحضات كػمضجية، كيشتسي نذاشالبارز 

كىػ ما ندتخمرو مغ استسخار الصخاز  لمفشانضغ االبارزيغ أتباع كتبلمضح تمقشػا أصػؿ الفغ عمى أيجييع
 ( .2) كالسدخح اإلسكشجري شػاؿ عرخ البصالسة

 (1) Tarn, Alexander the Great, 2 Vols, Cambridge: Uni. Press, 1948; Haowatson, Ibid, p. 371 .  
  ص ،4نرحى، تاريخ التعمضع فى عرخ البصالسة، ج  ;27 ؛ عثساف، أحسج، مخجع سابق، ص 341، ص 3، ج8(  ديػرانت، مخجع سابق، مج2) 

 .   413 -412ص 



142 

 

تعخض مدخحضات لمكتاب اإلغخيق الكبلسضكضضغ، ك  بيا مدارح تػجج  شظ في أف كل السجف البصمسضة ال   
كمشيع عمى سبضل السثاؿ الكاتب إسخضمػس الحي غضخ األدب عشجما عخض أفكار الحػار كالذخرضات 

كمغ السدخحضات األخخى السختارة  الجراما، الستفاعمة إلى الكتابة السدخحضة، كفي قضامو بحلظ أختخع أساس
كيخجع الفزل إلى سػفػكمضذ في تصػيخ الدخخية كأسمػب أدبي، كعمى العكذ  لدػفػكمضذ كيػريبضجس،

أما أرستػفانضذ كىػ كاتب مدخحى ىدلى دعاه  كانت مدخحضات يػريبضجس تتحجى األعخاؼ كالعادات،
لع تدشح لو الطخكؼ بتمبضة الجعػة، حاكؿ أف يحجد كيذكل فكخة الكػمضجيا  بصمسضػس إلى اإلسكشجرية كلكغ

    ( .1)  سخضمػس التخاجضجيا كذكل فشيكسا شكل إ
خاصة تختمف عغ سائخ مجارس الفغ فشضة ذات مسضدات  ضيخت في اإلسكشجرية مجارس لمشحت   

الحى أخخج أكثخ مغ ىحا السدتػى، بفشيا، كلكشيا تأثخت بالفغ اإلغخيقى القجيع،  كتسضدت اليضممضشضدتى،
كأف لو مكانًا فى ترشضف شػيل مغ األساتحة بعضشيا،   كمغ أسباب ذلظ أف كل مثاؿ كاف يشتسى إلى مجرسة

خاصًة بأعساؿ فشانضغ ابتكخكا مجارس فى الشحت مثل بخاكدتضمضد كسكػباس كالصبلب يتػارثػف إبجاع فشيع، 
كانت إغخيقضة في شخازىا  الشحت في عرخ البصالسة عغ أف أغمب السشحػتات تكذف دراسةك ، كلضدضبػس

سا ُشغف فكأك ممكة مغ أسخة البصالسة بصخاز مرخي،  ، مثل تسثاؿ يرػر ممظفضيا العشاصخ اختمصتكإف 
البصالسة بالعمع شغفػا بالشحت كحساس الفشانضغ لتخمضج األبصاؿ أثشاء تعمضسيع، ككانت مجارس الشحت 
كالفشػف اىتست بجراسة التذخيح الحخكي، ككاف التعمع في ىحه السجارس يحتاج إلمكانات كنفقات باىطة 

ظ سشػات شػيمة، كالجراسة عسمضة أكثخ مشيا نطخية حضث كانػا يمتدمػف في أكثخ الجركس بسبلحطات ككحل
ككانػا يتعمسػف عمى استخجاـ جسضع  السعمسضغ كمذاىجة الخياضضضغ البارعضغ في مجارس األلعاب كمضاديشيا،

ف أخخى، كغجا أساتحتو ، كأصبح ُيجرس الترػيخ الحى صار فشًا مدتقبًل بعج أف كاف مكسبًل لفشػالسػاد
خضاؿ السجتسع كعبخت عغ رقى كذكؽ  كالترػيخ كأليست فشػف الشحتيدتجعػف ألداء أعساؿ فشضة كاممة، 

   ( .2) فشى كمعساري 
لتشقر عمى نرب جشازي، أك عمى إىجاء مقجـ إلى أحج اآللية، كىي   ىي قرائج قرضخة تشطع Epigrammaايضجخاما  االيضجخامات كمفخدىا (1) 
. السػسػعة السرخية،  مغ حضث السػضػعات كالرضاغة، حضث أنيا أصبحت شكل ججيج مغ األدب قجـ ما ُعخؼ مغ فشػف الذعخ اإلغخيقى، كتشػعتأ

 .  124 -122نفدو، ص ص  ;153 -147، ص ص 7، 2، ج2ديػرانت، مخجع سابق، مج   ;587-586، ص ص 2، ج1مج
    .   132-125، ص ص 8، 3، ج2مج نفدو،  (2) 
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  الجراسات كالعمـػ االندانضة :  -2
 Callisthenes of  العجيج مغ السؤرخضغ مشيع؛ كالمضدثضشضذ األكلشثىبخز  الجراسة التاريخضة فى   

Olynthos ،كاعتبخ مغ األعساؿ  مؤرخ غدكات اإلسكشجر األكبخ فى مؤلف بعشػاف إنجازات اإلسكشجر 
 أتيا،نذ قػائع بأسساء الفائديغ فى األلعاب األكلضسبضة مشحو فاتمؤلكمغ  األكثخ انتذارًا فى العالع القجيع،

 -360ىضكاتضػس األبجيخى  كمغ مؤرخى العرخ البصمسى، مغ عذخة أجداء عسبًل آخخ عغ تاريخ اإلغخيقك 
 ، اتبع فى كتابتو التختضب الدمشى،Aigyptiakaبعشػاف السرخيات  ألف عسبًل عغ تاريخ مرخ ؽ.ـ. 290

فى الكتابة عغ تاريخ  جػزيفػس كاإلغخيقى يػسبضػسالضيػدى مشيع السؤرخ  رخضغ آخخيغاستشج عمضو مؤ ك 
كتأثخ بيحا الكتاب ديػدكرس الرقمى عشج كتابتو لمجدء األكؿ مغ مؤلفو السعخكؼ، كألف ، مرخ القجيسة

    ( .1) عسبًل آخخ يجكر حػؿ شعب خخافى يعضر فى جديخة شساؿ غخب أكربا
 ؽ.ـ Apollodorus of Athens 180- 120أبػلمػدكرس األثضشى البارزيغ مغ مؤرخضغ الفتخة    

أكسل دراستو عمى يج عالع المغة أرستارخػس، ك  ،The Stoic Diogenesتتمسح عمى ديػجضشضد الخكاقى 
ؽ.ـ. كقج  145حتى عاـ  غصى فضو العرػر مشح سقػط شخكاده Chronicleتاريخضًا بعشػاف  عسبلً  ألف

 جدءًا، كىػ 24اتػسثضشضذ، ككتب عسبًل تاريخضًا آخخ عغ اآللية فى ر اريخو مغ أبحاث إاقتبذ جدءًا مغ ت
مدتجاًل بسشيج السجرسة الخكاقضة فى التفدضخ العقبلنى  بحث مػسػعى جسع  فضو كل جػانب العقائج الجيشضة،

اد ستخابػف مغ كاستف   ،ىػمضخكس بعضجًا عغ الخخافات، ككتب كتابًا عمسضًا مغ أثشى عذخ جدءًا عغ شعخ
ىحا الكتاب فى مؤلفو الجغخافى، كأرخ لؤلدب كالذعخ أيزًا بأسمػب نقجى تزسغ تعمضقات عمى قجماء 

مغ أبخز مؤرخى اإلسكشجرية الحيغ تأثخكا بسجرسة  Hesychius اإلسكشجرى  ىضدضخضػس كيعتبخ الذعخاء،
كمع ىحا  مغ مرادر مػثػقة، ػماتوعغ اإلسكشجر األكبخ، كاليعخؼ ما إذا كاف قج استقى معم إسقخاط، كتب

إلى أف كضع أريانػس كتابو عغ اإلسكشجر كاعتسج فضو عمى  ،فقج احتمت كتاباتو السكانة األكلى لفتخة
ىضدضخضػس إال عغ شخيق ديػدكركس ككػريتػس المحيغ  مرادر أكثخ دقة، كلع يرل شئ مسا كتبو

سػسضبضػس، فى تاريخ أسبخشة، كبقضت يسػف ىػ اعتسجا عمضو فضسا كتباه، ككتب مؤرخ آخخ كفج مغ الكضجا
  كالضكدضشػس مغ ركدس، كتب عغ   شحرات مغ مؤلفو التاريخى، كمغ مؤرخى القخف الثانى السؤرخ

(1) Howatson, Ibid, p. 345; Pfeiffer, pp. 253-258 .    
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 ُيعخؼ بإسع سػيجس عكيػجج معج ،اإلسكشجرية، كقج أخح عشو أثضشايػس ما كتبو عغ أحتفاالت البصػلسايا 
عج أحج جيػد عمساء يك  ،اعتسج عمضو كثضخكف فى دراسة السؤلفات اإلغخيقضة ـ. يعػد لمقخف الخامذ

نتائج دراسات  وفضألىع السؤلفضغ القجامى الحيغ ضاعت نرػصيع الكاممة، كامغ  فقخات حفعل، اإلسكشجرية
     ( .1)  السةالبص عمساء

الحيغ كتبػا عغ األحجاث الخكمانضة، دكنػا معطع السؤرخضغ  ي كافحتى حػالي مشترف القخف الثان  
التي نذخت حتى التاريخضة  ىػ أف كل تمظ السؤلفاتىسا اإلغخيقضة، كيفدخ ذلظ بعاممضغ، كأحجب مؤلفاتيع

بضغ الستعمسضغ الخكماف فقط، ككانػا عشجئح ىا ىػ أنيسا لع يشذجا نذخ  اآلخخ ذلظ الػقت كانت إغخيقضة، كأما
مغ  ةالبػنضكب الحيغ كتبػا تاريخ الحخ  ،صضعػف قخاءة اإلغخيقضة، بل أيزًا الخد عمى السؤرخضغ اإلغخيقيدت

كحلظ، ىع مغ قدسػا تػاريخ ىضخكدكتذ إلى تدعة كتب، البصالسة  ُكتاب كجية الشطخ القخشجضة، ككاف
    ( .2) ككتاب ثػكضجيجيذ في حخب الضمػبػنضد إلى ثسانضة، كجسيػرية أفبلشػف إلى عذخة

إيجضبتكا، الحي تزسغ تاريخ مرخ  التى ضيخت فى العرخ البصمسى لقضسةمغ السجكنات التاريخضة ا   
إلى األسخات الحاكسة كالعرػر التاريخضة ُتعج  الفخعػنى حتى القخف الثالث ؽ.ـ. كتقدضستو لسمػؾ مرخ

حاكؿ جيجه أف يػثق ، ك مانضثػف  السؤرخ السرخي  قاـ بو األىع في عمع اإليجضبتػلػجى، كىحا العسل الياـ
كال أدؿ عمى عشايتو  قدع الحكاـ السرخيضغ ثبلثضغ أسخة،ك  أصجؽ صػر الحضاة السرخية كأقخبيا إلى الػاقع،

مخجعًا أساسضًا يعتسج   في بحثو بتحخي الحقضقة كعمى قضسة مؤلفو، مغ أف ىحا السخصػط القضع ضل أمجاً 
ت تػاريخ األحجاث التي كردت في التػراة، كالباحثػف في تاريخ مرخ عمضو السؤرخػف الضيػد كالبلتضغ، إلثبا

  ( .3) مػثػقًا يعتسج عمضو ضل سشجاً  القجيع يعتبخكف أف تاريخ مانثػف 

ؽ.ـ  194 -275سجل الجغخافضػف دكرًا  فى التصػر العمسى لئلسكشجرية، كيحتل إراتػسثضشضذ الكػريشى   
 في قضاس أبعاد األرض، كاآلخخبحث  لجغخافضا التاريخضة، كأىع أبحاثومكانًا مخمػقًا في مجاؿ الجغخافضا كا

كتاب يجعى عمع الجغخافضا، كقج كلج ىحا العالع في كػريشي، حضث درس عمى كالضساخػس، ثع تابع دراستو 
 الجغخافى  عشجما استجعاه بصمسضػس الثالث  لخئاسة السكتبة الكبخى، كاف  246في أثضشا حتى حػالي عاـ 

 .  422 -420، ص ص 1نرحى، تاريخ الخكماف، ج( 1)
 ( نفدو . 2) 

  (3) Oxford Class. Diet, Siv. Manethon .   
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كالفمدفة كالتاريخ كالشقج األدبى كعمع  لو مؤلفات كثضخة فى الخياضضات، ضاً عالسًا مػسػعاألكؿ، لكشو كاف  
س األرض، كفضو استصاع أف يتػصل إلى فى الجغخافضا، أكليسا عغ قضا أىع أعسالوك ، الفمظ كعمـػ المغة

 أجداء مكػف مغؽ.ـ.  184في عاـ  Geopraphicaقضاس دقضق لسحضصيا، كالثانى بعشػاف الجغخافضات 
، كقج كاف ليحا الكتاب أثخ شػيل السجى فضسغ أخصاء مشاىج مغ سبقػه فى الكتابة الجغخافضة  ضوبضغ ف

كس األثضشى اتخحه بعج حػالى قخف أساسًا لخسالتو فى اشتغمػا بالتاريخ مغ بعجه إلى حج أف أبػلػدكر 
 التاريخ، كبحدب السعمػمات عغ إراتػسثضشضذ أنو  تمقى العمع عمى معمسضغ أفحاذ مشيع زيشػف الخكاقي

Zenon   كأرسدضمػس الستذكظArcilous  كتأثخ بسشيج ككالضساخػس الذاعخ كلضدشضاس الشحػى ،
   ( .1)أرخسضجس الخياضى 

سكشجرى بأف تاريخ إراتػسثضشضذ يدتبعج ألكؿ مخة التاريخ األسصػري لئلغخيق استبعادًا كامبًل، يحكخ اإل   
بأف ىػمضخكس البج قج عاش في كقت عشو كيحكخ ، كيبجأ مشح االستضبلء عمى شخكادة حتى كفاة اإلسكشجر

حفبلتيع السذيػرة التي سابق عمى ىجخة األيػنضضغ ألنو لع يخد في شعخه ذكخ لؤلعبلـ السعخكفة بضشيع، مثل 
، كأستخمز مغ الفارؽ في السعمػمات الجغخافضة بضغ ىػمضخكس حفبلت األيػنضضغ الجامعةب تعخؼ

كفي رأيو أف األشعار اليػمخية لع يقرج بيا تعمضع الشاس  أقجـ عيجًا مغ اآلخخ،  كىدضػدكس أف أكليسا
   ،عغ تقدضسيع الزضق لبشى اإلنداف بقجر ما قرج بيا التخكيح عشيع، كشمب إلى اإلغخيق أف يتخمػا

كأعمغ أف الشاس يجب أف يقدسػا أفخادًا ال أقػامًا، كقاؿ إنو يخى أف كثضخيغ مغ الفخس كاليشػد قـػ ضخفاء، 
كأف الخكماف قج أضيخكا أنيع أكثخ استعجاد مغ اإلغخيق لمشطاـ االجتساعي كالحكع الرالح، كلكغ لع يكغ 

أكؿ جغخافي ذكخ الرضشضضغ في  كلكشو أقل، كبا كآسضا، ككاف عمسو باليشجيعخؼ إال القمضل عغ شساؿ أكر 
لػ أف أتداع السحضط األشمشصي لع يقع عقبة في سبضمشا لكاف مغ الديل عمضشا أف "  كتبو، كقج كرد في فقخة

  ( .2)"  نشتقل بصخيق البحخ مغ أيبضخيا إلى اليشج متتبعضغ دائخة كاحجة مغ دكائخ العخض

اب إراتػسثضشضذ قجرًا كبضخًا مغ السعمػمات األدبضة كالحزارية، كلع يتبع شخيقة االستخساؿ فى أحتػى كت  
سخد األحجاث التاريخضة، كإنسا أعصى كتابو شابع الججاكؿ متػخضًا الجقة، فكاف بحلظ أكؿ مغ كضع نطامًا 

 كلحؾ  فاصمة بقجر كاسع، لتأريخ األحجاث لضدت لؤلساشضخ مكاف فضو، كأنذأ باستخجاـ زكايا الطبلؿ مشاشق
.  153 -152، ص ص 6، 3، ج2( ديػرانت،  مخجع سابق، مج1)  
.   154(  نفدو، 2)   
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كيحكخ أستخابػف  مقجرتو في الخياضضات،ك  الجغخافضا إلى كفايتو األدبضة كعقمضتو العمسضة، فيو يعدى تػفضق 
   ( .1) أكثخ ما يحكخ عغ البحػث الجغخافضة التي قاـ بيا

فى رأي العجيج مغ الباحثضغ أف ما ك  كل الجغخافضضغ القجامى حتى العرخ الخكماني، ر إراتػسثضشضذترج   
 الجغخافضضغ الحيغ سبقػه، خصاءأغمب أ أعسالو صححت فيحا العالع، األىعىػ  أنتجو ككتبو في الجغخافضا

رض تقجيخًا مجىذًا، ، كقّجر محضط األ فتخة شػيمة أىسضة لمعالع اكتدبت كضع خخيصة تػصمت إلىبحػثو ك 
فمع يقع   مضل!! 7900مضبًل، كالتقجيخ الحجيث ىػ  7850كبعج تقجيخه لصػؿ محضصيا، قّجر شػؿ قصخىا ب 

عشجما  .قبل الشرف الثاني مغ القخف الثالث ؽ.ـ أحج في ببلد البصالسة بكذػؼ كببحػث جغخافضة عمسضة
    ( .2) ببحػثو الججية قاـ
أحجىسا ىػ ما كتبو السدتكذفػف  اف مغ التألضف يتدساف بصابع جغخافي،ضيخ خبلؿ ىحه الفتخة نػع  

شذأة السجف كالجدر اإلغخيقضة كاألساشضخ السترمة بحلظ، كقج أضاؼ الشػع ب السؤلفات التي عشضت كاآلخخ
ذلظ ثسخة البعثات  مجغخافضا بسا أضافو مغ السعمػمات عغ العالع السأىػؿ، كالشظ كافل األكؿ مػاد قضسة 

كقج كاف ما كتبو أكلئظ السدتكذفػف أحج السرادر اليامة  ألغخاض تجارية كعدكخية، تي أكفجىا البصالسةال
التي أعتسج عمضيا إراتػسثضشضذ كمغ جاء بعجه، كإذا كاف ال ُيعخؼ أف أغمب قػاد ىحه البعثات ألفػا كتبًا، 

كأف أريدتػف كحلظ كضع  ،لي الشضلعغ رحمتو إلى أعا فإنو ُيعخؼ أف أكليع ىػ فضمػف الحي كضع تقخيخًا 
مزضق باب السشجب، حتى  لمتعخؼ عمى شػاشئ ببلد العخب 280تقخيخًا عغ رحمتو التي قاـ بيا حػالى عاـ 

 كلعل أفزل نػع مغ السؤلفات مغ حضث الفائجة العسمضة كاف الكتاب الحي صشفو تضسػسثضشضذ الخكدسى؛
حتى  د السدافة بضغ كل مضشاء كآخخ ابتجاء مغ أثضػبضاكصف فضو شػاشئ البحخيغ األحسخ كالستػسط كأكر 

الكػريشي أبخز مثل لمشػع الثاني،  Philostephanosفضمػستضفانػس كيعتبخ ، الصخؼ الغدى لمستػسط
كيتجمى في كل ما كتبو تأثخه باتجاىات أستاذه كالضساخػس، كانتاج فضمػستفانػس الخئضدي عغ مجف العالع 

بػجو خاص بأساشضخ نذأتيا، كلع ترل مغ ىحا السخصػط إال شحرات، كقج  اإلغخيقي كجدره، حضث عشى
 . ( 3كتب في مصمع القخف الثاني ) Mnaseasاتبع أسمػبو مؤلف آخخ يجعى مشاسضاس 

  . 267- 268 ، ص ص4( نرحى، تاريخ مرخ فى عرخ البصالسة، ج1)
 ( نفدو . 2) 
   (  إبخاىضع، دمحم حسجي، مخجع سابق، 3) 
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المحاف صشفيسا؛  كالسؤلفاف التاريخضاف، Ajtharkhides اجثارخضجيذكف مشيع حكخ آخخكف ي ضػف جغخاف   
أف ديػدكرس استسج مشيسا  يعتقج كفضخةأحجاث في آسضا، كأحجاث في أكركبا، يتزسشاف مادة جغخافضة 

سخ( ككاف يقع مادتو، بضج اف شيخة أجثارخضجيذ بػصفو جغخافضًا تدتشج إلى كتابو عغ البحخ األركثخى )األح
     ( .1) كالبذخية كيدخخ بسعمػمات قضسة في مجالي الجغخافضا الػصفضة ،في خسدة أجداء

مغ أىع الكتب التي أثخت في تاريخ  Claauddiusكبلكديػس بصمسضػس ل الجلضل الجغخافي يعج كتاب   
لحا فإف بصمسضػس  خصػط الصػؿ كالعخض، بشطاـ ـ.128 -127ما بضغ  الفكخ الجغخافي كفي رسع الخخائط
خخيصة بالجلضل الجغخافي  13كقج عّدز خخائصو التي بقى مشيا ، مخصػطلرائج تحجيج السػاقع جغخافضًا كفقًا 

فيحا الكتاب مفضج ، القجيسة قالضعلبلخخائصو التػضضحضة  كقج استعخض في كتبو تمظ، كتب 8السكػف مغ 
     ( .2)قخف الثاني ـ في الشرف األكؿ مغ ال العالع القجيعجغخافضة لسعخفة 

إراتػسثضشضذ بكػنو عالسًا في الخياضضات فقج ألف كتابًا يجعى األفبلشػني بدط فضو آراء أفبلشػف في   
  لع يكغ لؤلفبلشػنضة مغ يسثميا في اإلسكشجرية خبلؿ القخنضغ الثاني كالثالث ؽ.ـ،عجا ذلظ الخياضضات، ك 

       ( .3) يا أكثخ شيخة كنذاط فمدفيكعمى العكذ كانت السجارس الكػريشضة كفبلسفت
الذصخ األكؿ مغ عرخ البصالسة شضئًا مغ الشذاط الفمدفي حضغ  فى الػاقع شيجت اإلسكشجرية في بجاية   

كفج إلضيا عجد مغ السذائضغ مثل ديستخيػس الفالضخى كاستخاتػف كيخاكدضفانضذ كديقايارخػس، كبعس أتباع 
، كمغ أتباع مجرسة مجارا  الفضمدػؼ الججلي ديػدكركس، كالفضمدػفاف السجرسة الكػريشضة مثل ثضػدكركس

قػلػتضذ، كسا نذط في الخكاقضاف سفايخكس كيػسضجكنضػس اإلسكشجري تمسضح زيشػف، كالفضمدػؼ االيضقػري 
اإلسكشجرية عجد آخخ مغ الفبلسفة الججلضضغ، كلكغ الػاقع ال يجؿ عمى أنو كاف ألي مغ ىؤالء شيخة مقارنة 

سفة السجارس الكبخى في أثضشا أك حتى كػريشى، أك أنو عمى األقل كاف ألية مجرسة مغ ىحه السجارس بفبل
شاشًا كمخكدًا ثابتًا سػاء في القخف الثالث كالثاني ؽ.ـ. كقج ضمت   اإلسكشجرية تجتحب إلضيا البارزيغ مغ 

لفبلسفة، كيقابل الخكػد في ىحيغ رجاؿ العمع كاألدب عمى نحػ ما كانت أثضشا تجتحب إلضيا البارزيغ مغ ا
   ( .4القخنضغ نذاط ممحػظ في القخف االكؿ إلى العيج الخكماني )

  .  150 -149، ص ص 8، 2، مج3( ديػرانت، ج1) 
Idem .  (3  )Plin, XXXVIII, 108; Fraser, Ibid. pp. 553- 674 .  (2)  

 (4) Maspero, C., Horapollon et lafin du Paganiame Egypticn, Bifao, II, 1913, p. 184 .   
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كاف مغ شأف سيػلة االتراؿ بضغ مختمف أرجاء العالع اليضممضشضدتى تأثخ مخاكد الشذاط العقمي       
سشصق كما كراء ببعزيا، كشبلئع فبلسفة اإلغخيق كانػا يتخددكف عمى ركما كيمقػف فضيا محاضخات في ال

لمخكماف لع تخل اتجاىاتيا مغ تأثضخات  في مجاؿ الجراسات القانػنضة التي تكذف عغ عبقخيةك  الصبضعة،
إغخيقضة، كال عجب أف ضمت أثضشا تجتحب إلضيا الفبلسفة كسا اجتحبت اإلسكشجرية إلضيا شبلب العمع، ذلظ أف 

يسضتو، كأف تبلمضح أرسصػشالضذ حػلػ المػكضـػ تبلمضح أفبلشػف استسخكا يتابعػف بشذاط بحػثيع في أكاد
كاف مغ شأنيا تػشضج دعائسيسا كالتأثضخ  إلى مخكد لمجراسات الفمدفضة، كأف ىحيغ السعيجيغ تستعا بسكانة 

 أفليسا  عمى تصػر الفمدفة اإلغخيقضة، كفي الػقت نفدو ضيخت في أثضشا مجرستاف أخخياف كاف مقجرًا 
   .                                        (1ضشضدتى، ىسا الخكاقضة كاألبضقػرية )تدضصخا  عمى الفكخ اليضمم

 السجرسةىحه مغ عبلمات  هعتبخ يالحى ك  أرستبػس الكػريشى، ضة بخزدقخاشالسجرسة التبلمضح مغ بضغ   
 كبعج مػتقج أتع تعمسضو العالى فى أثضشا،  آرائو الرخيحة كالبدضصة أثارت الججؿ، ككافإلف  ،الذيضخة
، كقزى حضاتو ُمعمسًا كػريشى إلي آخخ األمخكرجع  ،سافخ إلى مجف متفخقة، كآخخىا ركدس استاذه

، كحبتيا ؽ.ـ. كألفت أربعضغ كتابًا، ككاف ليا تبلمضحىا 356سشة تيا مجرس فيابشتو  كقج خمفتولمفمدفة، 
                                                             . (2)كػريشى قبخية مذخفة " ضضاء ىبلس " 

الذيضخة؛ لػكضـػ أثضشا، كبعج أف قاـ مغ كػريشى، كتػلى األكاديسضة ؽ.ـ. جاء كخدنضاس  193ي عاـ ف    
 اإلسكشجريةك  سػلىك  صػرك  بػثضشاك  مغ نابمى عمى رأس السجسع العمسي تخخج عمى يجيو الكثضخ مغ التبلمضح

األكاديسضة العخيقة، ككاف  خخيجىبعس مغ األسساء التى كججت في الثبت اليخكػالنى ل ا، كىحهالرسّ ك 
فشج كاقعضة الخكاقضضغ السادية ببحثو ك  كخنضادس أكصل عقضجة التذكظ العاـ إلى العجمضة الحىشضة كاألخبلقضة،

 ككصفيا بأنيا ال يدتصاع ،ةكىاجع كل الشتائج السشصقض فى الحػاس كالعقل، الكانتي -التحمضل األفبلشػني
ا عمى رأس أرسمتو أثضشك  أف يقشعػا باالحتساالت كيخضػا بعادات زمانيع، الجفاع عشيا عقمضًا، كأمخ شبلبو

خصب مجافعًا عغ العجالة، ثع خصب في الضـػ التالي شضػخيا عشجما  مجمذ إلى ركما ادىر سضاسضة بعثة
                                                 ( . 3) سمي مدتيدئًا بيا ككاصفًا إياىا بأنيا حمع غضخ ع

   189-188، ص ص 8، 2، مج3ديػرانت، ج ;345 -330السجارس الدقخاشضة " ص ص  -السػسػعة الذاممة، " العرخ الحىبي لمفمدفة(  1) 
   .   90، ص 1974، 1السػسػعة الفمدفضة، )لجشة مغ العمساء األكاديسضضغ(، بضخكت،   دار الصمضعة، ط (2) 
 .   16 -12، ص ص 1( بجكى، مخجع سابق، ج3)
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حتى نياية القخف الخابع ـ. عشجما بخزت في جامعة اإلسكشجرية الفضمدػفة ىضباثضا، كىى إبشة  
كضع شخحًا لكتاب بصمسضػس؛  كاف استاذًا لمخياضضات، الحى الخياضى كالفمكى ثاكف الدكشجرى 

العشاصخ كالبرخيات إلقمضجس لضكػف أسيل لمصبلب،  مخصػط السجدصى، كأعاد مخاجعة كتمخضز
األبشة ك  ـ. 365كألف كتاب فى الفمظ، كمغ أرصاده الفمكضة رصجه لكدػؼ الذسذ فى سشة 

  شخحاً  ألفتكقج  ،كحلظ استاذه الفمدفة كالخياضضات كفضيسا تخرريا األساسي  صارتىضباثضا 
القانػف الفمكى، كشخح عغ القصاعات عمى األرتساشضقى لمخياضى ذيػفشصذ، ككتبت عغ 

السخخكشضة ألبػلػنضػس البخجاكى، ككانت ضسغ ىضئة العمساء بالجامعة، كباإلضافة لمخياضضات 
بخزت فى تجريذ الفمدفة األفبلشػنضة السحجثة، كالسخجح أنيا دّرست مؤلفات أفبلشػف كأرسصػ 

  ضيا سضاسضػف ميتسػف بالسدائلكغضخىسا مغ الفبلسفة، ككانت أيزًا مدتذارة سضاسضة  كفج إل
     ( .1) العامة، ككاف ليا تبلمضح مسضدكف جأكا مغ مجف إغخيقضة عجيجة  "

فى كاف يعبخ مغ أشيخ تبلمضحىا الفضمدػؼ البخقاكي سػندضػس الحى  أتع دراستو فى اإلسكشجرية، ك    
لع يبق ألثضشا شئ رفضع سػى  " ةستاذتو كلسجرسة الفمدفة باإلسكشجريال التقجيخاإلعجاب ك  عغ ىحارسائمو 

براحبة " كيرفيا  الضـػ قج تمقت مرخ كصانت الحكسة الشافعة مغ ىضباثضاأسساء الببلد السذيػرة، ف
ـ مغ  395سشة  السؤرخة 138رقع  خسالة الكفى   -تخجسة درككف -157الخسالة رقع  - الفزل
لع تدتصع الذيخة  ما مكشتشا مغ أف نحققرائعة رحمتشا السذتخكة! لقج يقػؿ عشيا  " كع كانت  -كػريشى

كىحا الشز ال "  الشفػذ إلى أسخار الفمدفة كحجىا أف تقشعشا بو: لقج شاىجنا كسسعشا تمظ التى تسمظ مضدة
يجؿ عمى قضسة ىضباثضا العمسضة فحدب، بل عمى السكانة التي تحطى بيا اإلسكشجرية كسخكد لمعمع كالتعمضع، 

 فيسػندضػس  عشيا تحجث قػيًا حتى ذلظ الػقت، كتمظ السشافدة السدتسخة كإنيا كانت ال تداؿ مشافداً 
إف رحمتي إلي أثضشا سُتخيحشي مغ إكبار أكلئظ الحيغ يتعمسػف في أثضشا  " كتب عشياك أثضشا زار  عشجما ورسائم

ػ كيعػدكف إلضشا، إنيع ال يختمفػف في شيء عّشا نحغ بشى اإلنداف العاديضغ، إنيع ال يعخفػف أرسص
 ( .2) "  كأفبلشػف خضخًا مّشا، كمع ذلظ فيع يدضخكف بضششا كسا لػ كانػا أنراؼ آلية بضغ دكاب

     (1) Dzielska, Maria, Hypathia of Alexandria, Uni of California press, 1955, pp. 50- 49; Tannery, P., 
Hypatia, 2ieme annee, tome II, P. Marrou, Ibid, p. 406 .  

   .   64 -63، ص ص 1( بجكى، مخجع سابق، ج2) 
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   الجراسات كالعمػـ الصبضعضة :  -3
 عمع الفمظكأترل إلى مدتػى متصػر لمغاية،  فى دراساتيع كأبحاثيع الفمكضة كصل عمساء البصالسة   

اد تعاممػا معو كفخع مغ الخياضضات، ككضعت الشساذج اليشجسضة األكلى ثبلثضة األبع، ك اليشجسةبعشجىع 
كبجأ ضخاكمضجس، ىك  كالضبذ يج يػدككذ كشضجكس كسديكذ لكػاكب في القخف الخابع ؽ.ـ. عمىا خكةح لذخح

فى  مخصجًا فمكضاً  عشجما أنذأ كتضسػخاريذ عمع الفمظ كعمع لو قػاعجه كأصػلو  بجيػد كل مغ أريدتضممػس 
استخجماىا بدضصة، كبفزميسا تع قضسة بخغع أف األجيدة التى  بحاثمبشى ممحقًا بجار العمع كقاما فضو بأ

الػصف، كقج ب ، ككانت قبل ذلظ تعخؼةمعضش طاتدجضل اكؿ قائسة لسػاقع الشجـػ حدب قضاسيا مغ نق
 ( .1)  ساعج ذلظ كثضخًا فى تحقضق الطػاىخ الفمكضة

مغ في أكائل القخف الثالث ؽ.ـ كاف أرستارخػس الدامػسى أكؿ مغ أشار إلى نطاـ شسدي، كىػ عالع    
 يا عغ حجس دكراف الكػاكب التى ذكخىا ىضخاكمضجس، كذكخ معمػماتبشطخية  نادى، الجراسات الفمكضة كادر 

ؽ.ـ، ككضع  رسالة عغ أحجاـ الذسذ  182كقاـ بخصج األنقبلب الرضفى فى سشة يا، بضش كالسدافات
ب السثمثات، فػضع كالقسخ كأبعادىسا، كالقضاسات التى قاـ بيا بصخيقة الشدب، كىى شخيقة مسثمة فى حدا

ككضع كتاب   كابتكخ مشاىج ىشجسضة ججيجة كمعقجة لكى يرل إلى ىحه الشدب، ، لعمعا ليحا األسذ األكلى
سخات، ب الحى سبق ذكخه الكػف الحقضقى أكبخ مغحجع اشتسل عمى عجة افتخاضات، كاستشتج مشيا أف 

تجكر حػؿ الذسذ، كأف كخة الشجـػ  كأف األرض، كتعتسج افتخاضاتو عمى أف الشجـػ كالذسذ تبقى ثابتة
     ( .2) الثػابت متحجة فى السخكد مع الذسذ، كاعتبخ أف الكػف النيائى

في الفمدفة الصبضعضة مسا أكدبو لقب  بحػث استخاتػف، أستاذ بصمسضػس الثاني كأريدتارخػس ىعكانت أ   
كعمع  فخكع العمع، كىسا الصبفي فخعضغ مغ  )الصبضعي(، كيبجك أنو بفزل نطخيتو عغ الفزاء قج أثخ

أبخز مغ ك  في عيج بصمسضػس الثاني،عاش الحى األكبخ  اليػائضات السزغػشة عغ شخيق اكتدضبضػس
بحػالي ه كقج أتى بعج، كتصبضقاتو العسمضة، كقج كضع كتابًا كصف فضو تجاربو كاختخاعاتو عمعبيحا الاشتغمػا 

  كجو عشاية كبضخة إلى معجات القتاؿ ككسائل ، ك ككاف ميشجسًا عدكخياً ، ربع قخف فضمػف البضدنصي
(1) Oxford Classical Dictionary, pp. 525- 533; Robertson, D. S., Greek and Roman Architecture, 2nd., 
Cambridge University Press, 1943, p. 231.   
(2) Idem .  
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بجراسات ىامة في عمع اليػائضات السزغػشة، يتألف مغ تدعة أجداء، كقاـ أيزًا  ككضع كتاباً  التحرضشات
مغ اإلشارة إلى القضاـ ببحػث بعجىا كتخمػ السرادر  عشيا كتابًا يتألف مغ خسدة كستضغ فربًل،ككضع 

ككانت  يشتسى إلى القخف األكؿ ـ. أكؿ عالع في ىحا السجاؿ، كىضخكف الصبضعةعمـػ  في اإلسكشجرية في
    ( .1) مغ سبقػهعمى بحػث  تعتسج بحػثو 

لتقجيع كتجسضع  عجدًا مغ السداىسات، بسا في ذلظ القضاس في القخف الثاني ؽ.ـ. قجـ ىضضارخػس الشضقى   
قائسة الشجع األكؿ الحي اقتخح فضو نطاـ حجيث عغ األجخاـ الػاضحة )جياز حداب حخكات الكػاكب(، 

كأدى خجمات لعمع الفمظ بفزل  باستخجامو التخس التفاضمى، عخكفاً ؽ.ـ. كقج أصبح الجياز م 80حػالي 
كضمت الشتائج التي كصل إلضيا فّضو ثابتة لفتخة ، لمسخة األكلى دقضقاً   استخجاماً حداب السثمثات  استخجاـ

كمغ مؤلفاتو الكثضخة كتاب الطػاىخ  ؽ.ـ. 121-161كقاـ بسبلحطات فمكضة فضسا بضغ عامي ، شػيمة
مغ  ل الربخ عمى البحث، دقضقًا شجيج العشاية بالسبلحطة،شػي عالسًا مغ الصخاز األكؿ، " كاف الصبضعضة

أعطع كذػفو تحجيج االعتجالضغ الخبضعي كالخخيفي، كقجر شػؿ الذيخ القسخي في الستػسط بفتخة مغ الدمغ 
 ال يقل إال بثانضة كاحجة عغ التقجيخ الحالي!! ثانضة، كىح 2ك دقضقة 44ساعة ك 12يػمًا ك 29شػليا 

ـػ الثابتة، كأنذأ كخة بّضغ عمضيا مػاقع الشجـػ كسا حجدىا، كأدخل تحدضشات كبضخة عمى ككضع فيخسًا بالشج
بفزل دراساتو الخياضضة لمعبلقات الفمكضة أف يزع ججاكؿ جضػب الدكايا، كأف  كاستصاع آالت السبلحطة،

كالقسخية  يبتكخ بحلظ حداب السثمثات، كاستعاف بالدجبلت السدسارية في تحجيج أشػاؿ الدشضغ الذسدضة
تحجيجًا قخيبًا، كحجد أكبخ ُبعج بضغ الذسذ كاألرض، كاختبلؼ مػقع القسخ بالشدبة لمشجـػ باختبلؼ مػضع 

   ( .2) " الخاصج عمى سصح األرض
كىػ فمكى عاش فى الشرف الثانى مغ القخف الثالث ؽ.ـ. كػنػف مغ سامػس،  يأتي مغ عمساء الفمظ 

تتكػف مغ األسج كالعحراء كالجب  ى مجسػعة مغ الشجـػ اكتذفياأشمق عم كثضخة، كرياضى كضع مؤلفات
 ( .3) أسع ذؤابة بخنضكى تخمضجًا لحكخى ججائل زكجة بصمسضػس الثالث األكبخ

 .  111( سارتػف، مخجع سابق، ص 1) 
  Pastore, Giovonni, About Hipparchus, Privately Published, Rome, 2006, pp.13- 26 .  (2 )    

مغ بصمسضػس ما عاد زكجيا إذاججائميا  نحرت بضخنضكى أف السمكة يا فى قرضجة لو، كنعخؼ مش كالضساخػس الكػريشىناؿ ىحا الكذف تقجيخ ( 3) 
فعت كقجمتيا قخبانًا في معبج أرسضشػى أفخكديتى، لكشيا اختفت مغ السعبج، فأذاع كػنػف في الشاس أنيا ارتيا جدتتو عػد بعجفتػحاتو في الذخؽ، ك 

   .  إلى الدساء 
  Bulmer, Thomas, Conon of Samos, Dictionary of Scientific Biography 3. 1990, p. 391 .  
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كأضاؼ إلى اليشجسة  أف يزع تقػيسًا فمكضًا بعج دراسات ألبحاث السرخيضغ الفمكضة،كػنػف استصاع    
 دكلة البصالسةائسة بكل ما حجث في كضع كحلظ ق، ك كضع سبعة كتب في عمع الفمظك  اكتذافات عجيجة،

استشبط بعس نطخيات مدتكسمة في ك  مغ حاالت كدػؼ الذسذ، كأكؿ مغ كذف القصاعات السخخكشضة،
آخخ مغ عمساء الفمظ   ككاف عالساً  ،خمفو تمسضحه دكسضثضػستو بعج كفا، ك يػلػنضػسبحدب أ السػضػع

كضع كتب كثضخة في الفمظ الحى  يػسكالخياضضات اقتصف بعس مبلحطاتو الفمكضة بصمسضػس كبلكد
كالجغخافضا كالخياضضات كالبرخيات كالفمدفة كالسػسضقى، كاعتسج في بحػثو كتقجيخاتو كحلظ عمى ما تخكو 

بأعساؿ الخصج لمقضاـ  ىضضارخػس، كحدغ األسصخالبات كآالت قضاس الدكايا، كىي أىع اآلالت الفمكضة
، ككاف أرخسضجس يعتبخه عالسًا رياضضًا، كعشجما كضع بلد اليامةبيا تحجيج مػاقع الب اعكالقضاس التي يدتص

 أنو قج مزت يقػؿ فضو "كتابو عغ الحمدكنات تػجو باإلىجاء في مقجمتو إلى دكسضثضػس تمسضح كػنػف 
 كفي ىحا أبمغ داللة عمى مكانتو، سشضغ مشح كفاة كػنػف كأنو كاف ُيصمعو عمى بحػثو قبل نذخىاعجة 

   ( .1" ) العمسضة
لقب عالع  عمى خمفاء إقمضجس اليشجسة كأكدبو كتابو عغ السخخكشات أيػلػنضػس البخجاكى درس    

جاء مغ يخجا بإقمضع يامفػلضا في عيج بصمسضػس  " أرفع مدتػى  البحت إلى ب اليشجسة األكبخ، ألنو ارتقى
السختمفة السخكد، ك  ة السخكدكاف استاذًا في نطخيات الجكائخ الستحج الثالث كدرس مجة شػيمة في اإلسكشجرية،

عجة سشضغ إلى ىحه الخسالة  باعتبارىا كسضمة لتفدضخ حخكات الكػاكب، كقج عسج بعج أف ضل يجرس اليشجسة
نطخية خػاص السشحشضات التي تشذأ  387ك في السخخكشات، كبحث في ثسانضة  كتب فاتخحىا بجاية لكتابو

ثة مغ ىحه السشحشضات كالجائخة رابعتيا، أسساءىا مغ تقاشع مخخكط مع سصح مدتػ، كقج أشمق عمى ثبل 
كقج يدخت اكتذافاتو كضع نطخية القحائف، ككانت مغ أكبخ العػامل فضسا حجث في اآلف،  السعخكفة بيا

ككاف عخضو لشطخياتو شػيبًل، كلكغ الصخيقة التي اتبعيا شخيقة ، السضكانضكا كالسبلحة كالفمظ مغ تقجـ
مغ مؤلف إقمضجس كضػحًا كدقة، كال تداؿ الكتب الدبعة الباقضة مشو أىع كتاب عسمضة، كلع يكغ مؤلفو أقل 

    ( .2)  عمسي مبتكخ في كل ما كتب في اليشجسة الشطخية "
 (1) Idem . 
 (2) Otto, Neugebauer E., A History of Ancient Mathematica Astronomy, new york, 1975, pp.  142 – 143 .  
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ؽ.ـ.  187إلى  212  كضع دمقخيصذ نطخيتو الحرية، كفضسا بضغ فضدياءال كأعمع الصبضعة فى مضجاف    
عضغ أرخسضجس ما يدسى بالكثافة الشػعضة، كىي ُتجرس في عمع الصبضعة عمى كجو أشسل مغ أجل الػصػؿ 

صتو بػاس االختخاع الحى؛ حمدكنةالإلى بشاء نطخية رياضضة مشطسة، كمغ أختخاعات أرخسضجس الكثضخة؛ 
     ( .1)ُيدتصاع جمب السضاه بذكل اسخع، كبعج تصػيخىا تػصل العالع إلى مزخة السضاه أصبح 

في عمـػ األحضاء صّشفػا مسمكتي الحضػاف كالشبات، كتجؿ البحػث عمى أنو كاف ىشاؾ عجد غضخ قمضل مغ    
مختمف أنػاع الشباتات  ، ضستلمسعاكنة في التجاربائق ككانت قج ألحقت بالجامعة حج، الكذػؼ السبتكخة

تمسضح أرسصػ ثضػفخاستػس، كأبحاث الدابقة كمشيا بحػث  بحاث، كبجأ األىتساـ بيحه باألكالصضػر كالحضػانات
، في حجائق جامعة اإلسكشجرية زرعت مئات كخمضفة ثضػفخاستػس أستخاتػف ككاف معمسًا لبصمسضػس الثانى

تأثضخاتيا العبلجضة عمى أيجى عمساء في الكضسضاء ألجل األنػاع مغ األعذاب كالشباتات، كدرست خػاصيا ك 
    ( .2) تحزضخ العقاقضخ كالسخاىع

إف أغمب البحػث التى جخت تمظ الفتخة أخحت تتدع بالصابع العمسي كالعسمي الستخرز، كمع ذلظ فإف   
كفمكضًا كمؤرخًا في الجامعة نفديا ضل ىشاؾ مغ يّجرس اليشجسة كالخياضضات، ككاف في ذات الػقت جغخافضًا 

كخصضبًا كشاعخًا كمػسضقضًا، ككانت لو بحػث مبتكخة في الفمظ كيمقى محاضخات في األدب كاألخبلؽ 
كالدضاسة، كمغ ىؤالء األساتحة البارزيغ العالع الجغخافي إراتػسثضشضذ، الحي كاف عالسًا رياضضًا كحلظ، 

نضكضة إليجاد الػسط العجدي بضغ شػؿ مدتقضسضغ كابتكخ شخيقة الكذف عغ األعجاد األكلضة، كاختخع آلة مضكا
أك عجة مدتقضسات، كقج كضع نسػذج بخكندي ليحه اآللة عمى العامػد الحي أقامو اعتخافًا بسا يجيغ بو مغ 
الفزل لبصمسضػس الثالث، ككضع ىحا السػسػعي كتابًا في الخياضة )األفبلشػني( ككاف السؤلف الخئضدي 

، كىػ عمى ىضئة حػار  تزسغ أبحاثًا عغ التشاسب كالتعخيفات األساسضة في الحي بدط فضو آراء أفبلشػف 
     ( .3) اليشجسة كقػاعج السػسضقى 

(1) The Oxford History of Classical World, Boardman, Jown, Griffin, Jasper, Oswyn, Murray, Oxford Uni. 
Press, Oxford, 1986, p. 403 
 (2) Theophrastus, De his toria Plantarum, De Causis Plan Tarum, Greene, Landmarks of Botanical History 
1909, Hort, The Ophrastus, Enquiry in to Plants, 1916, Tarn, Ibid, pp. 272- 3; Singer, Greek Biolagr and 
Greek Medicine, 1922, pp. 288 - 9, Sarton, Ibid, pp. 379 ff. 

  .  111سارتػف، مخجع سابق،  ص  ;55 -6( السػسػعة الفمكضة، بضجرسغ، بجاية الفضدياء كعمع الفمظ، بضخكت، ص ص 3)
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  الجراسات الخياضضة :  -4
ما  ككانت تذسل سائخ فخكع العمع األخخى، فاقتالتى ك  عمع اليشجسة، أكؿ العمـػ الخياضضة القجيسة    

، ككاف مشيج الجراسة يتألف مغ أربعة مػضػعات: اليشجسة الشطخية كالحداب كالفمظ يعتبخ الضـػ عمع الجبخ
عمساء بفزل  الشطخيات كالبخاىضغ كأصبحت اليشجسة الشطخية مغ ذلظ الػقت مجسػعة مغ، كالسػسضقى

 ؛بسا في ذلظ القػاعج األساسضةيا، بالعجيج مغ التصػرات اليامة في مجالالحيغ ساىسػا اإلغخيق القجامى 
إنذاء حداب قتخبػا مغ نطخية األعجاد، التحمضل الخياضي كالخياضضات التصبضقضة، كأ ،فكخة البخىاف الخياضي

كشالضذ أكؿ مغ استخجـ االستشتاج فى الحل في القخف الدابع، ككاف ميتسًا باليشجسة  ،التفاضل كالتكامل
 كالتداؿياضضات بشطخيتو الذيضخة، ثع فضثاغػرس مغ أىع مغ قاـ بتصػيخ الخ ، كجعل ليا نطخيات تصبضقضة

معدكلة عغ السدائل التصبضقضة، كأكؿ مغ بحتة رياضضات  قبل ىؤالء  ُتجرس، لقج كانت العجيج مشيع نطخيات
ىع عمساء اإلغخيق، الحيغ أدخمػا االستشتاج السشصقي كالبخىاف الحي يدتخجـ البداشة  اكتذفيا كىي بيحه

     ( .1)  في حل مدائل اليشجسة
السمقب بأبي اليشجسة، كالحي كضع  ؽ.ـ. 270 -320ضيخ في اإلسكشجرية إقمضجس  مغ بعج ىؤالء    

 أشيخ مؤلفاتو كتاب العشاصخ أك  كلكغ، كتب الكثضخ مغ السؤلفات الخياضضة، أسذ اليشجسة اإلقمضجية
Elements ،ثة حتى عيج قخيب، كيقع فى ثبل ؽ.ـ.  300مغ عاـ  أىع السرادر اليشجسضة الحى ضل

عذخ جدءًا؛ األجداء الدتة األكلى حػؿ اليشجسة السدتػية، كاألجداء مغ الدابع حتى العاشخ تجكر حػؿ 
أما األجداء ، خررو لمسدتقضسات غضخ الجحريةك  األىع، الحدابات كنطخية األعجاد، كيعتبخ الجدء العاشخ

كتاب السبادئ كتاباف آخخاف  مغ الحادى عذخ إلى الثالث عذخ، فتذسل اليشجسة القجيسة، كقج أُضضف إلى
أحجث عيجًا،  ، أما االخخ فيػHypsiclesأحجىسا ألفو ىبدكمضذ  يعالجاف السجدسات السشتطسة،

كإف كاف يسكغ كإقمضجس كأستاذ متسضد الفكخ كالذخرضة ال يعخؼ الكثضخ عغ حضاتو الخاصة كالتعمضسضة، 
      ( .2مسضة مغ مػاقف تخكى عشو )استخبلص شحرات مغ شجاعتو األدبضة كنطختو إلى البحػث الع

، ص  2014: السػسػعة الحخة، تاريخ الخياضضات، أحسج دمحم عػؼ، كيكضبضجيا، 177 -175، ص ص 7، 2، مج2( ديػرانت،مخجع سابق، ج1)
، 2ضات الضػنانضة،  ج: ىضث، تػماس، تاريخ الخياض165،  ص2006: قامػس العمع الفمكى، مؤمغ، عبجاألمضخ، بضخكت، دار العمع لمسبليضغ، 16

.   12الشاشخكف دكفخ، نضػيػرؾ، ص   
؛  سضجل،جانضذ، مخجع سابق،   ص  334، ص 2010، مؤسدة عدالجيغ لمصباعة كالشذخ، 1، ط1( شضخانى، سسضخ، صانعػ التاريخ، ج2) 

414  . 
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 جريةأسذ فى اإلسكششطخية الصفػ، ب السعخكؼ أرخسضجس بصمسضػس األكؿ، كأتى قبلإقمضجس عاصخ    
درس فضيا عجد كبضخ مغ الجراسضغ، كتعمع فضيا فضسا بعج تمسضحه عالع الخياضضات أيػلػنضػس  جرسةم

كانػا  ُكتاب اإلغخيقكلحلظ فإف  ،البخجاكى عمى أيجى خمفاء إقمضجس، كقج قخف أسع إقمضجس بأشيخ مؤلفاتو
ىحا  بعج جضل مثمسا تجاكلػ أي كتاب آخخ جضبلً  بسؤلف العشاصخ دكف استخجاـ أسسو، كلع يتجاكؿ يجعػنو

معطسو أبتكارًا  كلع يكغ، الكتاب، الحي ضل تبلمضح اليشجسة في أنحاء العالع يدتخجمػنو مع تعجيبلت بدضصة
السدمع بيا  بادئأصضبًل، بل مجسػعة معمػمات معخكفة، إال أنو يستاز بسا اختاره فضو إقمضجس مغ الس

 ألنيا أساسضة كتفػؽ غضخىا في األىسضة ق أف تدسى قػاعجالشطخيات التي تدتحأك  كالتعاريف كالفخكض
قج جسع مادة كتابو مغ كافة السرادر التي كاف في مقجكره الػصػؿ إلضيا، فإنو  التصبضق، كإذا كافك 

، كفي تشطضع كسائل البخىاف تشطضسًا مشصقضًا يتدع تياصضاغك  صاحب الفزل في مختاراتو، كفي تختضبيا
   ( .1) عمى اليشجسة، بل كضع كتبًا أخخى شسمت فخكع الخياضضاتو ترخ مؤلفاتبحت، كلع تق بصابع عقمي

ؽ.ـ. أحج رياضى  Archimedes of Syracuse 287- 212يعتبخ أرخسضجس الدضخاكػزى     
في  مشترف القخف الثالثفى  أقاـ مبتكخة بضغ عمساء الخياضضات اليضممضشدتضضغ، قمضةع ىعمجرسة إقمضجس، ا

ضل عمى أتراؿ كثضق بعمسائيا، ك  في تصػيخ الخياضضات في جامعتيا، خىاآث كانت إلقامتوك اإلسكشجرية، 
كأىع  ،كأرخسضجس ذك الشدعة العسمضة التصبضقضة فى أبحاثو كمشيع كػنػف كدكسضثضػس كإراتػسثضشضذ،

خىشًا عمى ككسائل مضكانضكضة أختخعيا مب ،إسياماتو فى حقل الخياضضات كالسضكانضكا، ككذف الكثافة الشػعضة
يحكخ ، ك مغ األجيدة كاآلالت الججيجةالكثضخ أف يبتجع  قجرة تحخيظ جدع كبضخ بصاقة صغضخة، كأستصاع

أما فى الحداب ، كىحا األختخاع السعخكؼ بحمدكف أرخسضجس ديػدكركس بأنو أختخع لػلبة لخفع الساء
اؤىا، كسا بخع أيزًا فى الفمظ    ابتكخ الحاسب الخممى لحداب األعجاد الكبضخة التى مغ الرعب إحركالجبخ 

  كالبرخيات، حضث أختخع القبة الفمكضة  التى كانت عمى شكل سساء مدتجيخة تزاء فتطيخ فضيا حخكة
 الذسذ كالقسخ كالكػاكب الدضارة، كساعة شسدضة دقضقة تتشبأ بسا سضقع مغ كدػؼ كخدػؼ، كنجح فى

(1) Heath, T., A History of Greek Mathematics  ،1921 ، pp. 56-58; Euclid, XIII (Loeb), pp. 564 ff; The 
Oxford Classical Dictionary, 3, “Euclid”, p. 564, p. 708;         

: مػسػعة بخيتانضكا، الخياضضات اإلغخيقضة" 154 -25، ص ص 1956، مكتبة بخكسضذ الخقسضة، 1ىضث، تػماس، إقمضجس كالتقالضج عشو، ط 
.  60 - 52، ص ص 1960: باؿ كدكس، فى تاريخ العمػـ كالخياضضات، الشاشخكف دكفخ، نضػيػرؾ، 18 -4 ، ص ص1978إقمضجس"،   
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تعضضغ أبعاد الكػاكب، كاستصاع صشع البكخات السدتخجمة فى السػازيغ، كاستحػذت تصبضقاتو كنطخياتو  
   ( .1) فكاراألالعسمضة عمى 

كأبغ عع ىضخكف الثاني أبخز حكاـ عيجه استشارة، كعجا الفضديائى أرخسضجس كالجه ىػ الفمكي فضجياس "   
، ككاف لجييع مغ  عبقخيتو الفصخية، فعل ما قاـ بو كثضخكف مغ اإلغخيق اليضممضشضدتضضغ الحيغ شغفػا بالعمـػ
الساؿ ما يسكشيع مغ إشباع ىحا الذغف، فدافخ إلى اإلسكشجرية حضث درس عمى خمفاء إقمضجس، كقزى 

كعاد بعجىا إلى سخاقػسة حضث كىب حضاتو لكل فخع مغ فخكع العمـػ  اضضات،حضاتو في دراسة الخي
ككتاب ثانى عغ   عغ الكخة كاألسصػانة فى مجمجيغ،؛ قاالت فى شتى فخكع العمعمك بحػث  كتبالخياضضة

ثالث عغ السػازيغ، كرابع عغ األجداـ الصافضة، كفى ىحيغ ك  األجداـ شبو السخخكشضة كشبو الكخكية،
بخىغ ىشجسضًا عمى فخعضغ نطخيضغ مغ فخكع السضكانضكا، كىسا األستاتضكا كاليضجركستاتضكا، ككتاب الكتابضغ 

اىتساـ العالع كتخكد  خامذ عغ قضاس الجائخة، كسادس عغ الدنبخكات، كالدابع عغ نطخيات الحخكة،
تضعابيا، اإلغخيقي عمى أغمب ىحه الكتب مع إدخاؿ بعس التعجيبلت عمضيا لضديل عمى السبتجئضغ اس

    ( .2)"  كيبلحع أف رسائمو في اليشجسة كانت تعتسج عمى أبحاث يػدككدػس كتعتبخ مكسمة ليا
قضسة عمسضة ال  حتى أكاخخ عرخ البصالسة مغ عمساء في الخياضضات كاف ليع ع تخل اإلسكشجريةل  

. كاف ىبدكمضذ مغ أبخز األسساء فى  اليشجسة فى الشرف األكؿ مغ القخف الثانى ؽ.ـيدتياف بيا، 
كفى القخنضغ الثانى كاألكؿ ؽ.ـ. قجمت إقمضجس،  مؤلف كتاب يعخؼ باسع الجدء الخابع عذخ مغ عشاصخ

ككاف مغ بضغ ىؤالء العمساء الستأخخيغ دار العمع ستة أعبلـ فى مجاؿ الخياضضات كىع؛ ىضبارخػس الشضقى 
، كي، مغ عمساء اليشجسة الكبارػمجيذ كزنػدكركس كديشػسػركرس كيخسضػس، كأبػلػنضػس البخجاكنض

ككاف رياضضًا كفمكضًا، كضع شخحًا عمى السجدصي لبصمسضػس، كأعاد كتابة كتحخيخ كتاب العشاصخ إلقمضجس 
لضكػف أسيل تشاكاًل عشج الصبلب، كأدخل فضو تعجيبلت، ككضع زيادات بقضت في معطع السخصػشات الباقضة، 

ا بسقجمة أعاد بيا بعث الخكح اليشجسضة اإلغخيقضة، مسا يجؿ كحلظ أعاد كتابة البرخيات إلقمضجس، كصجرى
   ( .3) اليشجسة العمضاب  ما يدسى  في عمى كجػد أبحاث متقجمة

    . Lesky, Ibid, pp. 790-791; Howatson, p. 49 ;68 -65(  أبػالعصا، مخجع سابق، ص ص 1)
.  Idem, p. 146 (2) The Oxford Classical Dictionary, 3, pp 126- 127;  

 (3) Farrington, B., Greek Science, Pelican Book, Harmonds worth, 1949, pp. 70 ff .  
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 الجراسات الصبضة )مجارس الصب( :  -5
تذخيح مغ أكثخ الجراسات التى ازدىخت شػاؿ عيج البصالسة الجراسات الصبضة، ككانت مجارس الصب كال  

ضسغ نصاؽ دارالعمع، كنذصت البحػث في تاريخ الصب كبخاصة دراسة مؤلفات ىضبػكخاتضذ 
Hippocratic  469- 399 .تقجيخًا إلسياماتو الباقضة في السجاؿ كسؤسذ مجرسة مغ أىع مجارس  ؽ.ـ
مجارس كانت قج بجأت دراسة الصب الجنضػى فى أثشاء القخف الخامذ ؽ.ـ. فى أربع ( 1) الصب اإلغخيقى

كبخى؛ فى كػس، كنضجس مغ آسضا الرغخى، كفى كختػنا بإيصالضا كفى صقمضة، كفى القخف الثالث بخزت 
مجارس شبضة فى اإلسكشجرية ضست إلضيا العجيج مغ األشباء البارزيغ مغ أبخزىا كأىسا، مجرسة ىضخكفضمػس 

راسضدتخاتػس ؽ.ـ. كمجرسة الصبضب إ Herophillus of Chalcedon 330 -260الخالكضجكنى 
ؽ.ـ. كقج كاف مغ بضغ الحيغ كتبػا عغ األبحاث  Erasistratus of Iulis 315 -240الضػسضى 
زيشػف كجبلكقضاس، ىحا إلى أف ىضخاقبليجيذ كأيػلػنضػس ك  باقخضػس كفضمضشػس ىع؛مضحكتبل ؤالءالقجيسة ى

ف كسائل البحث في تمسضحي خخكسخمػس كتبا بإفاضة في تاريخ مجرسة ىضخكفضمػس، كذلظ يجؿ عمى أ
العيج البصمسي لع تعع الباحثضغ عغ أىسضة الػقػؼ عمى نتائج البحث القجيع،  كلدػء الحع لع ترل كاممة 

رسالتاف مغ القخف الثالث ؽ.ـ. كىسا تتشاكالف بػجو خاص قػاعج المضاقة  اإلسكشجرية إال  مغ مؤلفات أشباء
   البصالسة، كىي عبارة عغ تعمضق عمى  خخ عرخكآداب الدمػؾ في ميشة الصب، كرسالة كاحجة مغ أكا

متسضدًا عغ  مجاالً تخرز كميشة، كلضربح  الصب بثػرة شبضة في الضػناف القجيسة، جعمت ة شيضخة مغ الفتخة الكبلسضكضة قامتمجرسشبضب ك  (1) 
أف السخض داء شبضعى تجب مكافحتو بػسائل ىا أبخز  قػاعج لعمع الصب، ككاف مغنطخيات أك كضع ىضبػكخاتضذ  فقج ارتبط بيا،  السجاالت األخخى التي

األساس الحي بشى عمضو شبو،  ، ككضع لو معمسو ىضخكدكذ الدمسبخى كػس جديخةفى  ميشتوأبغ لصبضب نذأ كمارس  ككاف ىضبػكخاتضذ شبضعضة،
شيختو حتى كاف بضغ مخضاه حكاـ،  كفى عاـ  كذاعت ،بتعػيجه االعتساد عمى نطاـ التغحية كعمى الخياضة الجدسضة أكثخ مغ اعتساده عمى األدكية

مغ  كلىاأل  ككاف األثشاف كاألربعػف سجبًل سخيخياً مؤلفًا،  72بمغت مؤلفاتو حػالي ؽ.ـ. استجعتو أثضشا لضحاكؿ كقف انتذار الصاعػف فضيا،  430
ستضغ  اعتخافيا أف السخض أك العبلج قج أعقبو السػت فيب، نػعيا في الدبعة عذخة قخنًا التي أعقبت ذلظ العيج، ككانت مغ أعمى األمثمة في األمانة

كىي: الحكع كاألدلة كتشطضع التغحية كالعػائج في األمخاض الحارة  ىضبػكخاتضذمغ كتابات  مغ الحاالت، كأربعة ال أكثخ مغ السؤلفات الصبضةبالسائة 
، عاشػا في أكقات مختمفة بضغ القخنضغ الخامذ كالثاني ؽ.ـ آخخيغ في جخكح الخأس، أما عجا ىحه األربعة مغ السؤلفات فسغ كضع مؤلفضغ التوكرس

كصل  مجرستو كاف التقجـ الحى أحخزتو، تقجيخًا إلسياماتو كيذار إلضو إنو أبػ الصب عتبخ كاحجًا مغ أكثخ الذخرضات البارزة في تاريخ الصب،كلحؾ ي
 حخرشمبة الصب حتى ىحه المحطة يعخؼ بقدع ىضبػكخاتضذ ندبة لمصبضب الحى  األعتخاؼ بأثخه فى دكائخ ىحه السيشة لجرجة أف القدع الحى يأخحه

 .  مغ الخخافات كالشطخيات الفمدفضة، ككضع لو قانػف ميشى كأخبلقى الصب
ار السعخفة بضخكت، د دائخة معارؼ القخف العذخيغ، دمحم فخيج مججى، 572;، ص 1991قامػس السػرد، مشضخ البعمبكى، بضخكت، دار العمع لمسبليضغ،  

ديػرانت، مخجع سابق،  ; 44، ص 1986، 1، القاىخة، دار كمكتبة اليبلؿ، ط1غالب،مرصفى، ابقخاط، مج 339;، ص 1لمصباعة كالشذخ، مج
      .   194 -184، ص ص 7، 2، مج2ج
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 عشج مجرسة ىضبػكخاتضذ، كتبعًا لحلظ فإف السرجر الخئضدي لمسعمػمات عشج أشباء العرخجخاحة األعزاء  
   ( .1)  البصمسي ىػ مؤلفات  أشباء اإلمبخاشػرية الخكمانضة

مغ اىع الحػادث في تاريخ العمـػ اإلغخيقضة، ىػ نيزة الصب القائع عمى العقل ال عمى الخخافة، أك    
 كاف الصب اإلغخيقي حتى القخف الخامذ كثضق االرتباط بالجيغ إلى حج كبضخ،تػجو الصب كجية دنضػية، ك 

مغ أىع العػامل فضسا أحخزاه مغ تقجـ ىػ الفحز ك  بصضئًا، مسي التذخيح ككضائف األعزاءككاف تقجـ ع
ال تداؿ في معطع حتى القخف الخابع ؽ.ـ  عغ أحذاء الحضػانات في عسمضات العخافة، أما الجخاحة فكانت

مغ مجيشة  بعج أف كانػا متشقمضغ كيذتغل بو كبار األشباء فقط، ،األحػاؿ عسبًل ال يتخرز فضو الصبلب
في مشازليع تارة أخخى، ك  ،كافتتحػا  أمكشة لمعبلج يعالجػف فضيا السخضى، في مجنيعبعزيع  ألخخى استقخ

كبجأ األشباء يجرسػف أيزًا دراسات عسضقة، كحػت البخديات الصبضة مادة تعمضسضة عغ األمخاض كشب 
عمى  عمى الصبلب أف يقجمػا أدلةك  جة،العضػف كاألشفاؿ كالتػلضج كالعقاقضخ، ككانت كتب العبلج الصبي عجي

في  عمى كل مغ يخيج التخرز كخاصًة في  صبحكأ، قبل أف ُيدسح ليع بسسارسة ميشة الصب ، كفاءتيع
ككثخت عشجىع الصبضبات البلتى يدتخجمغ عادة في عبلج  ، ،إلى اإلسكشجريةيدافخ أف  العيج اليضممضشضدتى

، كقج بخزت مشيغ بالجمج كالذعخ ُتعج حجة في مػضػعاتيا الشداء، كقج كتب بعزيغ رسائل في العشاية
     ( .2) شبضبة تجعى أغشػديذ ذاع صضتيا بسؤلفاتيا عغ أمخاض الشداء كالجخاحة كفخكع أخخى 

السمتف حؽل   والذفاء، وقج بقى الثعبان  رفع اإلغخيق القجامى كاىشيػ اسكؽالس إلى مراف اآللية واطمقؽا عميو لقب إلو الذفاء، وكانت الثعابيؼ عشجىػ رمدًا لمحياة( 1) 
 ,.Dobson, J. F.  نيؽى، ولحلغ ظمت ىحه األسساء األىػ في ثبت طؽيل مؼ أسساء األطباء غيخ الجيشييؼالطب الج قاومي ىالعرا رمدًا لمريجلة، وظل الطب الجني

Herophilus of Alexandria, Proc Roy. Soc Med, London, 1925, pp. 19- 32 .    
فى أثيشا، وكانت رغبتيا في دراسة الطب  ولجت أغشؽديذ، و أنيا كانت أول طبيبة ندائية وقابمة عشيا يحكخ جايؽس جؽليؽس ىيجيشؽس الحي عاش في القخن األول ( 2)

تدعى  تحججت بأنياو  التجريب الطبي، كؼ مؼعمى التشكخ بدي رجل لكى تتس فعسمت مجفؽعة مسا شاىجتو في حياتيا مؼ كثخة الشداء الالتي تؽفيؼ أثشاء عسمية الؽالدة،
، ىشاك أن تمعب دورًا ميسًا في السجتسع الطبي لجراسة الطب لكى تعالج صجيقًا ليا يعانى مؼ السخض، غادرت الحقًا لتدتكسل دراستيا في اإلسكشجرية، حيث استطاعت

كان تخرص الشداء في دراسة الطب الشدائي والتؽليج والقبالة مدسؽحًا في زمؼ ىيبؽكخاتيذ ، و فييا نعخًا لسا كانت تتستع بو السخأة مؼ حخية في دراسة الطب ومسارستو
، وذلغ بعج أن اكتذف ُحكاميا أن بعزًا مؼ الشدؽة يقّسؼ بعسميات اإلجياض، سافخت أغشؽديذ وتمقت لعقابفى أثيشا، إال أنو ُمشع بعج وفاتو واعتبخ جخيسة تدتحق ا

لتسارس الطب في  ة، وتتمسحت عمى يج ىيخوفيمؽس الحي كان أىػ خبيخ عمػ تذخيح في ذلغ الؽقت، وبعج استكساليا تحريميا العمسي عادتاإلسكشجري تحريميا الطبي في
خجماتيػ الطبية لػ  بأنخون ي وا بجأالحيؼ  الؽقت ذاع صيتيا بيؼ الشداء المؽاتى بجأن يطمبؼ عؽنيا الطبي دون غيخىا مؼ األطباء الخجال، و أثيشا متشكخة بدي رجل، ومع
واتيسؽىا بأنيا تعسل عمى إغؽاء الشداء وبأنيؼ يتسارضؼ لكي يحعيؼ بمقائيا، إذ لػ يكؽنؽا   سدؤوليةالفي الدابق، فذخعؽا بتحسيل أغشؽديذ  تعج مطمؽبة مؼ الشداء كسا

نات ليا، إال إنيا ما لبثت أن خمعت ردائيا لتكذف عؼ ىؽيتيا الحقيقية، ولكشيػ اإلدا وأثشاء محاكستيا قام مجسؽعة مؼ األطباء واألزواج بتؽجيو، عمى عمػ بعج بأنيا امخأة 
كافية لتجعل مشيا محنبة، كسا جاءت مجسؽعة مؼ   تكؽن واستطاعت أغشؽديذ أن تقشع القزاة بأن اتيامات الخجال ال يسكؼ أن    ،بالخجاع استسخوا في كيل االتيامات ليا

اتيا واستيجؼ محاوالت أزواجيؼ إندال حكػ اإلعجام بيا، ُبخئت أغشؽديذ مسا ُندب إلييا وتغيخ القانؽن في أثيشا بعج ذلغ ليدسح لمسخأة وأشجن بسيار   الشدؽة ودافعؼ عشيا
طبيبات عامة، والشداء رمد لمبالعسل في الطب لسجواة الشداء، وكان لسحاكستيا تأثيخًا ، فقج فتحت الطخيق أمام آخخيات لمعسل في السجال الطبى، وتحؽلت أغشؽديذ إلى 

 ,Withington, E. T., Medical, History From The earliest Times, The Scientific Press  ;56والتؽليج خاصة . غالب، مرطفى، مخجع سابق، ص 
London, 1894, pp. 6- 23; Alic, M., Hypatias Heritage, Ahistory of Women in Medicine, Beacon Press, 1986, p. 6 .             
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ضسيع الشطخي كالعسمي فحدب، بل كحلظ عمى مشتجات فى دكلة البصالسة أخح األشباء ال يعتسجكف عمى تعم  
 بسيارةمت كاستخج الصبضة شائعة االستعساؿ، أخخى، إذ أنو مشح ىحا العيج أصبحت األدكات الجخاحضة مػادك 

يبضعيا األشباء أنفديع ك  يعجىات األدكية ككان العجيج مغ االكتذافات اليامة في السجاؿ الصبي، السعجات فى
عيج الخفضغ، كتججر اإلشارة إلى اف تقجـ دراسة الصب البذخى كالصب البضصخي أيزًا في كمداعجكىع السحتأ

يعدى إلى مؤسدات البصالسة أكثخ مشو إلى مرخ القجيسة، فقج كاف يتعضغ عمى فخساف الجضر  مسىالبص
دكخية، السشتذخيغ في السدتعسخات الدراعضة أف يعشػا بخضػليع كسا يعشػا بإنفديع تحت إشخاؼ الدمصة الع

باإلضافة إلى أف أشباء اإلسكشجرية كانػا يدتعضشػف في بحػثيع بتذخيح الحضػانات، كأنيع كجيػا عشاية 
ككاف البصالسة السمػؾ ال يتخددكف في تقجيع أي مداعجة يحتاجيا عمساء الصب، ، كبضخة إلى العقاقضخ الصبضة

بعس السجخمضغ  انػا يخسمػف فمع يكػنػا يجضدكف تذخيح جثث السػتى مغ اآلدمضضغ فحدب، بل ك
السحكػمضغ باإلعجاـ لُتذخح أجداميع، كبفزل ىحا التذجضع أصبح التذخيح اآلدمي عمسًا، كقمّت إلى حج 
كبضخ األغبلط التي كقع فضيا رجاؿ الصب قبميع، كإزاء ضيػر السجارس الصبضة الستشافدة كضيػر ىؤالء 

غ عرخ البصالسة نذاشًا شبضًا مسضدًا، كبجأ اىتساـ األشباء البلمعضغ ال عجب أف شيج الذصخ الثاني م
الفبلسفة بالشاحضة الخمقضة في عسل الصبضب، كقج شارؾ كثضخكف في تكػيغ آداب شبضة سمضسة تيجؼ إلى 

 ( . 1) رفع السدتػى الخمقي لمصبضب، ال الجفاع عغ مرالح ميشتو فقط
ؽ.ـ. عشجما جاء كبخاصًة مغ كػس  300إف تاريخ تعمضع الصب في مسمكة البصالسة بجأ حػالي عاـ   

أشباء كثضخكف كاف أبخزىع ىضخكفضمػس كأرسضدتخاتػس، ككانا يداكالف بحػثيسا في اإلسكشجرية خبلؿ الشرف 
األكؿ مغ القخف الثالث ؽ.ـ. فقج كاف ىضخكفضمػس باالستشاد إلى السعمػمات، مغ أىع عمساء التذخيح في 

 تػس أىع عمساء كضائف األعزاء، كيزع عالع الصب جالضشػس ىحيغالعيج اليضممضشضدتى، كسا إراسضدتخا
العالسضغ بضغ الحيغ يصمق عمضيع أشباء السجرسة السشصقضة أك االستجاللضة، كأساس االستجالؿ ىشا دراسة 
أسباب السخض، كىػ ما يقتزي اإللساـ بعمسي التذخيح كالفدضػلػجضا، حضث أرتقى ىضخكفضمػس كإرستخاتػس 

 كاف لجراسات يح ككضائف األعزاء، ككاف شبضعضًا أف يؤدي التذخيج إلى تقجـ الجخاحة، لقجبعمسي التذخ 
   ىؤالء األشباء خاصًة الفزل في ضيػر كتصػر مجارس الصب كالرضجلة،  كمشيا أبحاث

يد تػفضق جاكيج(، مكتبة : تارف، الحزارة اليضممضشضدتضة، )ت. عبجالعد  372 -370تاريخ التعمضع فى عرخ البصالسة، ص ص  نرحى، ( 1) 
     .  204 - 201: سارتػف، مخجع سابق، ص ص  325 - 324، ص ص 1966األنجمػ السرخية، القاىخة، 
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ىضخكفضمػس الحي رأى أف السخ مخكد التفكضخ كأنو مترل بالجياز العربي، فيػ أكؿ مغ كػف فكخة  
،  تشبس مغ تمقاء نفديا كإنسا مغ القمبكإنيا ال، أف الذخايضغ تحسل دمًا ال ىػاء، كعغ فكخة كاضحة عشو

أجداء  بعس األسساء التي أشمقيا عمىـ الصب يدتخج مجاؿكبيحا كذف عغ الجكرة الجمػية، كال يداؿ 
الصبضب الخاص لبصمسضػس  Andreasبضشيع انجرياس مغ  كثضخكف، تبلمضحكقج كاف ليضخكفضمػس  ،الجدع
  ( .1) الخابع

كاستفاد مغ قػاعج ع التذخيح، كىػ شبضب تعمع الصب بسجرسة ىضبػكخاتضذ، يعتبخ ىضخكفضمػس رائج عم    
 ، ثع اجتحبو بصمسضػس األكؿPraxagorasبخاكداجػراس مغ كػس  كتتمسح عمى يج، الصب التى أرساىا

نذاشيا إلى  امتج، اإلسكشجرية في بالتذخيح خاصة سجرسة شبضةل  مؤسذ كيعجؽ.ـ.  285حػالي عاـ 
، كفى ألكؿ مخة لتقجـ الجخاحة كأختخاع آالت ججيجة تدتخجـ فضيايا ؿ ؽ.ـ. حضث أدى تقجمنياية القخف األك

كتتجمى استفادتو فى كصفو التفرضمى لمجماغ كتسضضده بضغ السخ تجاربو،  استفاد مغ الصبى األداء السيشى
ذػكى، كالسخضخ، كبضغ أكتار العزبلت كاألعراب، كسا تتبع مدار األعراب مغ السخ إلى الحبل ال

ال القمب  بأف السخ ذكخكاستصاع أف يفخؽ بػضػح بضغ الذخايضغ كاألكردة كأنيا تكػف فارغة بعج السػت، ك 
 ىغضخ السجج التذخضز  تفادى الػقػع فىك  أخصاء مغ سبقػه، ىػ مخكد التفكضخ كالحكاء مرححا

التغضضخ فى  عغ شخيق سعخفة حالة السخيسل كاستخجـ ساعة مائضة لقضاس سخعة الشبس، لؤلمخاض،
  ( .2) فحز الشبس الشبس، كأدخل تحدضشًا بحلظ عمى نطخية بخاكداجػراس، أكؿ شبضب إغخيقى

ككصف مقجـ الجماغ كالسخضخ كالدحايا،  ػصف الذبكضة كأعراب الشطخ كصفًا شبضًا،ب " قاـ ىضخكفضمػس  
ى أعراب حذ كسسى باسسو معرار ىضخكفضمى، كفيع كضضفة األعراب، ككاف البادئ بتقدضسيا إل

درس ك  كأعراب حخكة، كفرل أعراب الجسجسة عغ أعراب الشخاع الذػكي، كمضد الذخايضغ مغ األكردة،
لسعخفة سخعتيا، كىحه   ، ككجو عشاية كبضخة إلى ضخبات الشبس،كالخئتضغ كأعزاء التشاسل كالبشكخياس الكبج

قاقضخ العتقاده بأنو ال يسكغ تصبضب أكلى السحاكالت في أتجاه الحرػؿ عمى تقجيخات دقضقة، كاستخجـ الع
األمخاض دكف مداعجتيا، كشخح شبكة تتألف مغ عجة أكعضة دمػية تخخج غالبًا مغ فخع كاحج، كىحه 

    أنو كاف يتعحر  الذبكة تػجج في قاعجة مخ الحضػاف بضشسا ال يػجج ليا نطضخ في اإلنداف، كال شظ في
(1) Dobson, Ibid, p  .36 .  
(2) The Oxford Classical Dictionary,3 , pp. 126- 127 .        
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 ( .1)  "تذخيح لئلنداف  اتساـ ما قاـ بو مغ بحػث دكف  
كأرسضدتخاتػس بإجخاء التجارب عمى األحضاء، إذ أف  يقـػ بفحز جثث السػتى، بل أتيع ىضخكفضمػس كاف  

كجيت إلضيع ىحه التيع كانػا يعمقػف أف الجخاحضغ الحيغ  البصالسة كانػا يدسحػف بتذخيح السجخمضغ، كيبجك
أىسضة كبضخة عمى الفحز الشطخي لؤلعزاء الجاخمضة، كمغ ثع فإنو يجب اعتبارىع آباء عمع التذخيح، كقج 
فاؽ أرسضدتخاتػس زمضمو ىضخكفضمػس في بحػثو عغ القمب كالسخ كالتفخقة بضغ األعراب الحداسة 

عمضو تشاكؿ الصعاـ الخفضف، كال يدتخجـ إال أبدط  كاألعراب السحخكة، ككاف يخفس فرج الجـ مفزبلً 
  ( . 2) األدكية

كدرس الصب فى مجرسة  بجديخة أيػلضذ، كلج الصبضب أرسضدتخاتػس ىػ رائج عمع كضائف األعزاء   
كشضجكس الصبضة، كاف مضااًل إلى الفدضػلػجضا كتصبضق الشطخيات الفضديائضة، كيعج السؤسذ لعمع التذخيح 

خضى، جاء إلى اإلسكشجرية كمارس ميشة الصب حضث لع يجج قضػدًا عمى تذخيح الجثث، كقاـ السك  السقارف 
 عمى الحضػاف كحتى اإلنداف بعج السػت لضتعخؼ عمى األمخاض أك اإلصابات التى أدت وبإجخاء تذخيحات

ة كأجخى تجارب كحلظ عمى األجداـ الحضة لجراسة عسمضات السخ، كتخكدت أعسالو التذخيحض مػفاة،ل
كخرز الجدء األكبخ لجراسة السخ كتخكضبو ككضائفو، كقج استصاع أف يسضد السخ مغ السخضخ ، األساسضة

تسضضدًا أدؽ مغ ىضخكفضمػس، كاعتبخه مخكد لمجياز العربى، كتسكغ مغ التفخقة بضغ األعراب الحدضة 
القمبضة السختمفة، كسا  كالحخكضة، كأف القمب ىػ العامل األىع فى الجكرة الجمػية، ككصف بجقة الرسامات

ككصف كشخح عسل  أكضح أف األكردة كالذخايضغ شبكة مترمة ببعزيا، كاكتذف الجكرة الجمػية الرغخى،
لداف السدمار، كاألكعضة المسفاكية في غذاء األمعاء، ،ككاف أكؿ مغ شبق الشطخية الحرية عمى عمع 

الحخارة الحاتضة بيا، كأف اليػاء يعتبخ عامبًل اإلندانى يتكػف مغ ذرات تحخكيا  األعزاء، كأكضح أف الجدع
يتحػؿ مشذصًا، كأف الجـ يشتقل عغ شخيق األكردة ثع يحىب إلى الخئتضغ فضشتقل اليػاء إلضيا، ثع يعػد حضث 

الخكح الحضة كيتػزع عمى كافة أجداء الجدع عغ شخيق الذخايضغ، كذكخ اف الجدع تحخكو  اليػاء إلى
  ما عغ التسثضل األساسي لؤلغحية، ألنو ابتجع شخيقة لقضاس حخارة  الدفضخ،العزبلت، ككاف لجيو فكخة 

يػسف، حشاف الدضج، الصب فى مجرسة اإلسكشجرية القجيسة فى العرخيغ البصمسى كالخكمانى، )رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، جامعة  (1)
 (  2001اإلسكشجرية،

 (2) Robertson, E. F., Herophillus, University of Cambridge ،2007 ،PP. 11- 13.    
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كحاكؿ أف يعمل جسضع الطػاىخ الفدضػلػجضة بعمل شبضعضة، ككاف يخى أف الصب ىػ فغ مشع السخض  
       ( .1) ككاف يقاـك كثخة استعساؿ العقاقضخ، عبلج السخض بالجكاء  كلضذ ،قػاعج الرحةبسخاعاة 

يتزح مغ شػاىج عجيجة فأف كل مغ ىضخكفضمػس كإراسضدتخاتػس كضعا خبختيع الصبضة فى خجمة   
األبحاث العمسضة، كاعتسجا عمى السشيج العمسى فى السجرسة الصبضة الججيجة باإلسكشجرية، فى عبلج األمخاض 

ػجضا، كتابع أساتحة الصب كعمى دراسة أسبابيا، إلى جانب االىتساـ فى أبحاثيع بعمسى التذخيح كالفدضػل
 كمغ ـ. حضث ضمت محتفطة بذيختيا العمسضة فى ىحا االسجاؿ حتى أكاخخ القخف الخابع كالجخاحة نذاشيع

فى أكائل القخف الثالث ؽ.ـ. كقج  الصبضب الدكشجرى أبػلمػدكركس األشباء الحيغ شػركا فى ميشة الصب
آخخ مغ أشيخ تبلمضح  لكل مغ أتى بعجه، كشبضبكضل ماكتبو مخجعًا أساسضًا ، كتب عغ عقاقضخ الدسـػ

أدت  تجعى السجرسة التجخيبضة، مجرسة شب ججيجة ءتعدى إلضو إنذا ىضخكفضمػس يجعى فضمضشػس الكػسى
التي كانت عمى الجكاـ أحج مػاشغ الزعف في الصب اإلغخيقي،  مسضػؿ الشطخية،ل تيابسشاىز لمصب خجمة

الػقػؼ  البعبلج األمخاض  مختراً   فدضػلػجضا، اعتقادًا مشو أف الصبتبلمضحه إلى إغفاؿ التذخيح كال كدعى
الذخرضة كالتعمضع بسبلحطاتو  أف ييتجى، ك عمى أسبابيا، كلحلظ فإف كاجب الصبضب ىػ أف ُيعصى العبلج

أستاذه كالحاالت السذابية، كأغمب الخأى أف فضمضشػس لع يفعل اكثخ مغ أنو بجأ حخكة االنذقاؽ عغ مجرسة 
 تبلمضحأىسمت األساسضات الصبضة مثل عمسى التذخيح كاألعزاء، كمغ  فضمػس، كأسذ لسجرسة شبضةىضخك 

مجرسة ىضخكفضمػس، شبضب آخخ ذاعت شيختو فى الشرف األكؿ مغ القخف الثانى ؽ.ـ. ىػ سضخابضػف 
، كالتى تعج مغ أكثخ Empiric Schoolكيعتبخ السؤسذ الفعمى لسجرسة الصب التجخيبى  األكبخ،

باألعخاض كالسبلحطات األكمضشضكضة  شيخة، كنادت بالبحث فى األسباب الخئضدضة لؤلمخاض، كاىتست سجارسال
إلى جانب الخبخة الكتذاؼ كمعخفة السخض، كاعتقج أف قػاعج العمـػ الصبضة تكسغ فى السسارسات العسمضة 

ىى السبلحطة كالتجخبة، السدتسخة كلضذ فى الجركس الشطخية، فاعتسج نذاشو الصبى عمى ثبلثة دعائع، 
كالصبضب اسكمضبضاديذ البضثضشى مغ بثضشضا، درس الصب  كدراسة الحالة، كاألستشتاجات مغ الحاالت السساثمة،

فى أثضشا، ثع تمقى السديج مغ تعمضسو الصبى فى اإلسكشجرية، مغ السشاديغ باآلراء الحرية فى الصب، كرفس 
  كالصبضب اسكمضبضاديذ البضثضشى مغ بثضشضا، درس الصب فى  ج أكؿكل الصخؽ الشطخية فى الجراسة الصبضة، كيع

(1) El Abbadi, M., " The Great Library and Mouseion., Unesco/UNDP, 1990, pp. 93- 94; The Oxford 
Classical Dictionary, 3,Herophilus ", pp. 348- 350 . 
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كرفس كل ، شجرية، مغ السشاديغ باآلراء الحرية فى الصبأثضشا، ثع تمقى السديج مغ تعمضسو الصبى فى اإلسك 
كيعج أكؿ مغ عالج األمخاض العقمضة كالعربضة، كأكؿ مغ كصف عسمضة  فى الجراسة الصبضة، الصخؽ الشطخية

 فى ركما شبضةؽ.ـ. أكاديسضة  91أنذأ حػالى عاـ ، فتح ثقب فى القربة اليػائضة فى حالة حجكث اختشاؽ
  ( .1) بالتجريذ فضياكقاـ 

ا، كاتبع أغمبيع مشيج مجارسي يػجج العجيج مغ ألشباء الحيغ درسػا كمارسػا ميشة الصب فى اإلسكشجرية،  
ككاف لسؤلفاتيع تأثضخ عمى السسارسات الصبضة كالعبلجضة، حضث كاف بإمكاف تبلمضحىع االستفادة كالخجػع إلى 

لو  اف أستاذاً كك ؽ.ـ. 80 -150ضتػر مشيع الصبضب ىضج ، دراساتيع عجد ىائل مغ الشرػص كمشاقذة
أتباعًا كثضخيغ، فإف ذلظ لع يؤد إلى تجىػر  عجة أبحاث دقضقة، كبخغع ما نالتو التجخيبضة مغ نجاح أكدبيا

أك انجثار مجرسة ىضخكفضمػس بجلضل انتذارىا داخل دكلة البصالسة كخارجيا، كشيخة الكثضخ مغ اتباعيا، 
 75كالصبضب ىضخاكمضجس كحلظ مغ تارنتع بخز حػالى عاـ  انى ؽ.ـكمشيع الصبضب خخيدسػس القخف الث

ككضع كتابًا مستازًا عغ العقاقضخ الصبضة، كقج ّميج الصخيق إلى كذف األدكية  ،ككاف جخاحًا بارعاً  ؽ.ـ.
ؽ.ـ. شبضب قبخصى مغ أتباع السجرسة  15 -90كأبػلمػنضػس كثضخة  شبضة ؤلفاتم كلو السخجرة،

،  كالصبضب نقميا عغ الصب السرخى القجيع عجة كتبك  بًا مرػرًا عغ أمخاض السفاصل،ألف كتا التجخيبضة،
فى  الدكشجرى أبػلمػنضػس الفأرك  كىى مجرسة شبضة خاصة،، ؽ.ـ. أنذأ مجرسة الصخيقة 50عاـ ثضسضدػف 

ضة، الشرف الثانى مغ القخف األكؿ ؽ.ـ. ألف كتابًا فى تاريخ الصب، كأرخ فضو لسجرسة ىضخكفضمػس الصب
إراسضدتخاتػس فى  درس ميشة الصب فى اإلسكشجرية عمى يج خمفاء .ـ 60 -15 كالصبضب ديػسكػريجس

مجرستو، رحل إلى ركما كعسل جخاح فى  الجضر الخكمانى، ككصف السػاد الصبضة بجقة كبضخة تجؿ عمى قػة 
سجل ، سادة الصبضةالسبلحطة، كسا كصف بعس السدتحزخات الصبضة الكضسضائضة فى كتابو السعخكؼ عغ ال

فضو أكثخ مغ ستسائة نبات شبى فى خسدة مجمجات، كجسع كل السعمػمات الصبضة التى كردت عشج 
كعشج اإلغخيق، كشعػب آسضا الرغخى، كأضاؼ إلضو تبلمضحه مجمجيغ بعج كفاتو، كاعتبخت تمظ  ،السرخيضغ

 ( . 2) ذلظ العيج كلقخكف شػيمة فى اإلسكشجرية فىالصب السجكنات مغ أىع السخاجع األساسضة لسغ درسػا 
 
 . 73-70( أبػالعصا، مخجع سابق، ص ص 1)
   . 325-324تارف، الحزارة اليضممضشضدتضة، ص ص  ;240، ص 4سارتػف، مخجع سابق، ج ;( نفدو2)
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 مؤسدات التعمضع البصمسى

 
الجكر األبخز فى التعمضع كالثقافة البصمسضة،  السؤسدات العمسضة التى كاف ليا سشتشاكؿ فى ىحا الفرل     

لمجراسة،  مقخاتأك  مشذآت معسارية لع تكغ مجخد سدات البصالسة، مشيا أنياكالػاقع قضل الكثضخ عغ مؤ 
عمضا  كمدتػياتمخاحل األساس الحي ارتكدت عمضو ك ، كلكشيا كانت مطيخًا مغ مطاىخ نيزة تعمضسضة كاسعة

قج م، فآنحاؾ ىعاأل السؤسدات  مغمسضة سؤسدات البصال كفى الػاقع كانتآنحاؾ،  ضيخت كاستسختأخخى 
كتػافج عمضيا العمساء كالسفكخكف  في جسضع السجاالت، جسعت كضست نخب كثضخةجارس مك  دكر ىؤالءشضج 

أف كل فخكع السعخفة   التعمضع كالحخكة العمسضةفى  كُيدتجؿ مغ الجكر الحي قامت بومغ جسضع األنحاء، 
، تعت بو مغ سخاءإذ بفزل إنذائيا كما تس كتػفخ ليا مصمق الجعع لستابعة بحػثيا، كانت مسثمة فضيا،

  ( .1)كأحجثت نيزة تعمضسضة كعمسضة عسضقة أمكغ تشطضع البحث العمسى الجساعى ألكؿ مخة، 
 السةالبص   تكفل، ك يقضسػف فضيامغ كل مكاف  لمعمساء كالباحثضغ كالصبلب سكشاً ىحه السؤسدات غجت    

حػثيع العمسضة، بلحضاتيع ك  متفخغضغ اكانػ الذكل بيحا  كأنيعأك بالقخب مشيا، ممحقة بيا،  فبإقامتيع في مبا

يا كىحا ما يفدخ كضف كاف ل فى تقجـ التعمضع كاستسخاره،ىحه السؤسدات  كدكر أثخ تجاىل بل يسكغ ف

السػسضػف   كاف كمغ أكؿ ىحه السؤسدات ،فى كل العالع اليضممضشضدتى كالسكانة األىع كلعمسائيا الدبق

Mouseion العجيج ك  ،كبضخةالسكتبات ال كبقخبيا  حػليا كازدىخت ،إلسكشجريةأك األكاديسضة فى ا دار العمع؛

تقترخ الحضاة العمسضة كالثقافضة كلع  الشػاحى الشطخية كالتصبضقضة العمسضة،شتى فى  كالسعاىج مغ السجارس

، كلكغ اشق اليضممضشضدتضةالسشكل فى  مثميامؤسدات كججت  بلفقط،  السجف البصمسضةعمى ك  عمضيا،

    ( .2) شضمة سبعة قخكف  راية العمع كالتعمضع كرفعت ترجرتدكلة البصالسة تسضدت  ك  السؤسدات فى

  .  42ص  ،مخجع سابق حدب هللا، سضج غشجكر، دمحم جبلؿ، ( 1)
 Sarton, Ibid, p. 54 . (2)   
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      (  دار العمع السػسضػف ) أكاًل: 
مضشضدتى، تأسدت في عيج بصمسضػس األكؿ البصمسي اليضم عيجالتي عخفيا ال مغ أكائل األكاديسضات   

بضشسا أغمب السرادر يا، كشػرىا بصمسضػس الثاني، كيحكخ السؤرخ أثضشايػس أف بصمسضػس الثانى ىػ مؤسد
األكؿ ىػ مغ شخع فى إنذائيا، ككاف ممكًا ُمحبًا لمثقافة اإلغخيقضة، كبعج أف تسكغ مغ  ُتجسع عمى أف

زة فكخية كفشضة كعمسضة باإلسكشجرية، كأراد أف يبخز مسمكتو عغ إرساء قػاعج حكسو حخص عمى إحجاث ني
يحكخكف  مغ ىشاؾيذع بالعمع كالسعخفة، بضشسا  عمى أف يجعل مشيا مػقعاً  بقضة السسالظ اليضممضشدتضة، فعقج

أف صاحب فكخة إنذاء دار العمع ىػ ديستخيػس الفالضخى الحى ساعج بصمسضػس األكؿ فى تخصضصيا 
و ف أقشعو بتشفضحىا لضجعل مغ اإلسكشجرية تشافذ أثضشا فى العمـػ كاآلداب كالفمدفة، كبحلظ فإنكإنذائيا بعج أ

 ( .1) يعج ىسدة الػصل بضغ أثضشا كشعمتيا الحزارية كالفكخية، كبضغ اإلسكشجرية السجيشة الشاىزة كقتحاؾ
ا بعجه يقػلػف إنو ىػ الستحف كالسكتبة كأنفق عمضيسا مغ الساؿ ما جعل السؤرخضغ الحيغ جاءك  كسع " 

ىػ الحى أكحى إلى  ،307 لجأ إلى مرخ فى عاـ الفالضخى الحىدمتخيػس  كيمػح أف الحى أنذأىسا، 
عمـػ يزارع الالفشػف ك لخبات  بضتاً متحفًا أك  بصمضسػس األكؿ أف عاصسة ممكو تحيع شيختيا إذا أنذأ

مغ بالقخب  ه بالساؿ، كقامت الجامعة الججيجةكاقتشع بصمسضػس األكؿ كالثانى بالفكخة فأمجا ،جامعات أثضشا
، ككانت تحتػى عمى ردىة عامة يمػح أف العمساء كانػا يتشاكلػف فضيا الصعاـ، كقاعة القرػر السمكضة

لمسحاضخات كبيػًا كركاقًا، كحجيقة كمخصجًا فمكضًا كالسكتبة الكبخى، ككاف يعضر فى الستحف أربع شػائف مغ 
عمساء فى الصبضعة كأشباء، ككانػا جسضعًا يتقاضػف مختبات مغ الخدانة السمكضة، العمساء؛ فمكضضغ ككتاب ك 

كلع تكغ ميستيع أف يعمسػا الصبلب، بل أف يتػفخكا عمى البحػث كالجراسات كإجخاء التجارب، كلسا تزاعف 
راسات الخاقضة فى العقػد التالضة قاـ أعزاؤه بإلقاء السحاضخات، كلكشو بقى إلى آخخ أيامو معيجًا لمجىع عجد

"  العمع انو أكؿ مؤسدة أقامتيا دكلة لمعسل عمى تقجـ اآلداب كالعمـػ أكثخ مشو جامعة لمصبلب، كمبمغ 
(2. )  

تدسضة السػسضػف تعشى باإلغخيقضة معبجًا أك بضت ربات الفشػف كاآلداب كالفمظ فى البجاية، ألنو كاف مكانًا   
 د عبادتيغ إلى التأمل كالتفكضخ العمسى، كارتباط نذأتومخررًا إلليات الفغ بػصفيا معبػدات، تخم

 .   129 -124ستضتبفضتر، مخجع سابق، ص ص   ;63 -62، ص ص 8، 3، ج2( ديػرانت، مخجع سابق، مج1)
  ( نفدو . 2)
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بخبات الفشػف التدع يخجع إلى اىتساـ أعزائو فى البجء بسشاىج الجراسة األدبضة كالفشػف، فجار العمع في  
كأكجو الشذاط الثقافي الكثضخة التي تشاصخىا،  ،ليات العمـػ كالفشػف كالسػسضقىًا إل س كانت معبجاألسا

كتجخى فضيا أشكاؿ مغ األنذصة األدبضة كالعمسضة، كليحا كاف رئضذ ىحا السعبج مغ الشاحضة الخسسضة كاىشًا 
أحضانًا عمى األقل يذغل في الػقت ديشضًا فى البجاية، ثع أصبح لمجار عسضج تذضخ الذػاىج إلى أنو كاف كحلظ 

 أك السعيج العمسي، كغجت ليا نفدو مشرب كبضخ حكاـ اإلسكشجرية، كأصبحت مع الػقت أشبو باألكاديسضة
عالضة، كمع استسخار الدضاسة البصمسضة في جحب البارزيغ إلضيا، كاف يقضع فضيا عمى نفقة الجكلة  سسعة

بى مشيع الزخائب، إذ كانت تػفخ ليع السدكغ كالصعاـ بحضث يسكشيع عجدًا كبضخًا مغ العمساء كاألدباء ال تج
التفخغ تسامًا ألبحاثيع كدراساتيع دكف أف يزصخكا لمقضاـ بأى عسل آخخ، كاستسخ يعضر فضيا أربع شػائف 

مغ اإلغخيق، كيبجك أنو  مغ العمساء، فمكضضغ كُكتاب كعمساء في الصبضعة كأشباء، ككاف ىؤالء معطسيع
زكدت  ،دار العمع لكل فخع مغ فخكع العمع؛ الفمظ كالتذخيح كالصبضعة كالسضكانضكا قاعة أك اكثخخررت في 

بسا يمـد مغ األدكات كاألجيدة، كأما عمساء األحضاء فكانت لجييع حجائق فدضحة تزع مختمف أنػاع الشبات 
    ( .1) كالحضػاف كالسضسا الشادر مشيا

ع رجاؿ األدب في عرخىع، كيػفخكف ليع أكد معضذتيع، كيعفػنيع مغ بقى البصالسة يشدلػف في دار العم   
الزخائب كسائخ االلتدامات األخخى، كيكمفػف مػضفضغ معضشضغ بخعاية شئػنيع السادية، كذلظ لكى يتػفخكا 

، كأكبخ الطغ أف مدتذاره  "عمى البحث العمسي كالتألضف  أنذأ بصمسضػس بضتًا لخبات الفشػف كالعمـػ
ج ألُيع نذاط أرسصػ في جسع الكتب كضخكب السعخفة كأنػاع الحضػاف كالشبات كدساتضخ الحكع، ديستخيػس ق

كترشضف ما جسعو مشيا، فأشار عمى ما يطيخ بأف تقاـ شائفة مغ السباني ال تتدع إليػاء مجسػعة 
عطضسة مغ الكتب فحدب، بل تتدع فػؽ ذلظ إليػاء الحيغ يسزػف حضاتيع في البحث العمسي، فكاف 

كإذا كاف بعزيع يقػمػف بأداء ، العمساء يقضسػف بيا، كالحكػمة تشفق عمضيع، كبمغ عجدىع مائة عالع
كتشطضع السكتبة أك اإلشخاؼ عمى الخجمات التعمضسضة، أك حتى تعمضع كاجبات خاصة يعيج بيا السمػؾ إلضيع، 

 الصعاـ عفاء مغ الزخائب كتشاكؿأبشائيع، كسا استسخ العمساء يتمقػف العصاءات كاالمتضازات السختمفة كاإل
 في السػسضػف دكف مقابل، كأعفػ مغ الزخائب العامة، ككانػا يذخفػف عمى السخصج كقاعة التذخيح، 

        
 Preaux, Grecs en Egypte, p. 69   ;227-226، ص ص  4( نرحى، تاريخ مرخ في عرخ البصالسة، ج1)
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 لسة كل ما يصمبػف مغ ماؿ كنفقات لمبحث كمخصػشات، ككقتكيختار مشيع مخّبػ األمخاء، ككفخ ليع البصا
  ( .1) كمداعجيغ ليع، ككاف التعمضع حقًا ليع ال كاجبًا مفخكضًا عمضيع "

مغ ثبلثضغ إلى ا فضي قاـمتعمضع، أل يا مخكدأكثخ مش فى كاقع األمخ كانت دار العمع عبارة عغ مخكد أبحاث   
شى فى ساحة القرخ السمكى فى حى البخكضػف، ككاف يتكػف مغ مبشى كأقضع السب ،أربعضغ عالسًا بذكل دائع

رئضدى بو أركقة كمسذى مدقػؼ، كمبشى كبضخ يتشاكؿ فضو أعزاءه شعاميع معًا كسا يحكخ الجغخافى 
الحى زاره فى نياية القخف األكؿ ؽ.ـ، كيحكخ أيزًا أنو كاف لمسػسضػف  Strabo أستخابػ كالسؤرخ اإلغخيقى

كاىغ مايؤكج نذأتو الجيشضة بػصفو معبجًا فى البجاية، لحلظ كانت ىشاؾ ىبات كأمػاؿ عامة رئضذ يمقب بال
بخبلؼ الخئضذ الكاىغ الجيشى، أف السعمػمات  مػقػفة عمضو كالسعابج، ثع أصبح ىشاؾ بعج ذلظ رئضذ إدارى 

غ الحى السمكي، عغ نطسيا كمبانضيا، ىػ أنيا كانت تؤلف جدءًا م عغ دار العمع ككل ما يسكغ اف يدتسج
 كتتألف مغ مشتده كأركقة كمبشى كبضخ كاحج أك مجسػعة مغ السباني تزع قاعات لمبحػث العمسضة فزبًل عغ
كجػد أماكغ إلقامة العمساء الحيغ كاف يتألف مشيع أعزاء الجار، ككانت تحتػى عمى ردىة عامة يمػح أف 

 بيػًا كركاقًا كحجيقة كمخصجًا فمكضة كالسكتبة الكبخى العمساء كانػا يتشاكلػف فضيا الصعاـ، كقاعة لمسحاضخات ك 
(2. ) 
كاف جدء مغ القرػر السمكضة، كيذتسل عمى متشده كمسذى بو مقاعج، كقاعة كبضخة كفشاء كاسع الجتساع   

، ككاف األعزاء العمساء يتشاكلػف شعاميع بقاعة الصعاـ داخل السبشى، كإف دائخة  العمساء أعزاء السػسضـػ
نت تشحرخ داخمو كال يغادركنو، كيتقاضػف راتبًا مغ الجكلة، كالباحثػف يعضذػف داخل نذاشيع كا

السػسضػف حضاة آمشة، مشرخفضغ كمتفخغضغ تسامًا لمبحث العمسى كاإلشبلع، كمعفػف مغ جسضع األعباء 
ككافة الزخائب، يعسمػف فى ىحه السؤسدة عمى حداب بصمسضػس متحخريغ مغ ما يذغميع،  كمغ دكف 

يقػمػا بذئ آخخ إال البحث، كأف السمػؾ كانػا يجفعػف ليؤالء العمساء مختبات سخضة، كيػفخكف ليع كل أف 
حاجاتيع السادية كيعفػنيع مغ دفع الزخائب، كأداء أي عسل يرخفيع عغ بحػثيع، ككانػا جسضعًا يتقاضػف 

     عضغ عالع، كلع تكغ ميستيع أفمختبات مغ الخدانة السمكضة، ككاف عجد أعزائو يتخاكح بضغ الثبلثضغ كاألرب
 .   20 - 19أبػالعصا، مخجع سابق، ص ص ( 1) 

(2) Erskine Andrew, Culture and Power in Ptolemaic Egypt: The Museum and Library of Alexandria. 
Greece and Rome, vol xlii. Oxford uni, press, 1955, pp. 38- 48 .  
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الصبلب التجارب، كلسا أف تزاعف عجد   ف يتػافخكا عمى البحػث كالجراسات كإجخاءيعمسػا الصبلب، بل أ 
في السعيج في العقػد التالضة، قاـ اعزاؤه بإلقاء السحاضخات، كلكشو بقى إلى آخخ أيامو مخكدًا لمبحػث 

    ( .1) أكثخ مشو معيجًا أك جامعة لمصبلب كلمجراسات
 أساتحتيا السشقصعضغ كسجمػا السػسضػف كالسكتبة عمى ؿ كالسكافأتشػاؿ عيػد البصالسة اُنفقت األمػا   

الخياضضضغ  مغ الكثضخ خزب تديضبلتالمغ  البحػث وتكبفزل مالقض ،كالتألضف سكتذفاتالأىع لمبحث، 
كذاع صضت مجرسة الصب الدكشجرى كال سضسا في التذخيح ، كالستخررضغ في العمـػ الصبضة كالفمكضضغ

 المغة كالشقج الفضمػلػجىعمـػ الفضدياء كالكضسضاء كاألحضاء ك  ؛كاإلندانضة ـ الصبضعضةكالجخاحة، كفي العمػ 
، أرخسضجسك كأقمضجس  أيػلػنضػسك كالضساخػس  ففي ىحه الجامعة دّرسكالتاريخ كالجغخافضا كالسكتبات، 

كراف أريدتارخػس أف يكتذف د تػصلك  ،أف يقضذ محضط الكخة األرضضةالكػريشى كاستصاع إراتػسثضشضذ 
مجخد حجس كتخسضشات، كإنسا كانت مبشضة عمى  مساءالع ىؤالءاألرض حػؿ الذسذ، كلع تكغ فخكض 

  ( .2)  التجخبة كالسذاىجة
كإف كاف ذلظ  ،مغ كل مكاف حتى أكاخخ عيج البصالسة ضل نذاط دار العمع، بجلضل تجفق الجراسضغ إلضيا    

كباستثشاء بعس فذ السدتػى فى جسضع الطخكؼ، ال يدتتبع بالزخكرة أف مدتػاىا العمسي استسخ بش
الفتخات مغ األضصخابات شيجتيا اإلسكشجرية، كنتضجة لحلظ رحل عشيا بعس مغ عمسائيا كأساتحتيا، كال 

إذ لضذ مغ الخصأ األفتخاض أف ىحا األمخ قج  شظ أف مدتػى الحخكة العمسضة فضيا قج تأثخ بفقجاف ىؤالء،
خاصًة بعجما عاشتو السجيشة مغ أحجاث تػالت عمضيا، كلكغ مع ىحا ال  ،كشتضجة لحلظ أفزى إلى تخاجعيا

كاف عمضو شػاؿ القخف االثالث كالثانى ؽ.ـ. حضغ  تخاجع كثضخًا عسايجؿ ذلظ عمى أف  السدتػى العمسي لمجار 
بضغ ة ف السقارنإك درجات آنحاؾ،  بمغت مشجدات تبلمضحىا في مجاؿ اليشجسة كالصب بػجو خاص أرفع

 ةحتى فتخ  بجكرىا شجرية كغضخىا مغ مخاكد العمع في العالع اليضممضشضدتى، تؤكج أف دار العمع احتفطتاإلسك
    ( .3)عخفو العالع القجيع  أرقى مدتػى  اليداؿ كأنو، متأخخة

   (1 ) Blum, Ibid, pp. 755- 794    
 (2) Elaabadi, Ibid, p. 97: Athenaeus, V, A. 196- B. 203; Rostovtzeff, Hellenistic World, (Journ. of Greek 
Studies) No. 22, 1932, pp. 135- 160 .        

.     227-220ص ص  بضخكت، دار السعخفة، ،7ج ،(إف لتارف  ، )مػسػعة كضسبخدج فى التاريخ القجيع( 3)       
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العمع ُتقجـ خجماتيا إلى عيج متأخخ مغ العيج الخكمانى، كضل يخحب فضيا  فى الػاقع استسخت دار   
 بالباحثضغ عمى اختبلؼ اجشاسيع، كلع يكغ يذتخط لقبػليع فضيا أى شخكط، كبجأ الجسضع يتػافجكف إلضيا،  

، آخخ بجأ يتخح أتجاىًا  بعج ذلظ كيبجك أف التػسع في عزػية الجاريا، نصاق فى ضل العمسى الشذاطكجل 
الذخرضات البارزة، مثل الحكاـ ككبار رجاؿ   كىػ جعل العزػية فضيا شخفضة أك فخخية بالشدبة لبعس

" إف اإلمبخاشػر ىادرياف كاف مغ السعجبضغ كالستحسدضغ لمحزارة  اإلدارة كالجضر كاألبصاؿ الخياضضضغ
مشاقذاتيع، كبسشاسبة  اإلغخيقضة، زار السػسضػف كشيج بعس نجكات العمساء كالفبلسفة ىشاؾ كاشتخؾ في

ىحه الديارة زاد عجد العمساء بتعضضغ كثضخ مغ األساتحة كالفبلسفة، كمشيع بعس مغ الفبلسفة الستجػلضغ 
الحيغ ال يقضسػف في اإلسكشجرية، فكانػا أشبو بأعزاء مخاسمضغ لمسػسضػف، كأف مفكخكف كعمساء محمضػف 

 ًا زمش ت اإلسكشجرية مجيشة الفبلسفة بعج أف ضمتأسكشجريػف ىع الحيغ أصبحػا قػاميا بػجو عاـ، كصار 
  ( .1) "  مجيشة العمساء كاألدباء

 ، كتجفق عمضيا األدباء كالعمساءأماـ الجسضع التى شضجكىا السؤسداتقرػرىع كسا فتحػا   فتح البصالسة  
لسكتبة، كالتى جار العمع،  أنذاكا بقخبيا ال ذضضجىعت فى كل فخع مغ فخكع السعخفة، كبعجمغ كل مكاف، ك 

لجار العمع مكتبتيا الزخسة،  صارتكانت  فى البجاية جدءًا مشيا ثع أصبحت فى كقت الحق ممحق بيا، لقج
كثضقة العبلقة فضسا بضشيا، العمسضة  ىحه السؤسدات كضمتالتى فاقت شيختيا شيخة الجار نفديا فضسا بعج، 

، فالسدتذار الدضاسى الفالضخى الحى عضشو يقىفى العالع اإلغخ  عخيقة أخخى  اتكامتجادًا كحلظ ألكاديسض
، كاف ماىخًا فى معخفة نطاميا كمقاصجىا، درس  بصمسضػس لضكػف شخيكو فى التأسضذ مغ أتباع المػكضـػ

فبشاء جامعة عمى ىحا ، أكاديسضة أثضشا يا كبضغكضل ىسدة الػصل بضشالفمدفة السذائضة بسجرسة أرسصػ، 
عتبخ دعامة ثقافضة يعتج تمغ ناحضة، كمغ ناحضة أخخى الػشضجة  العمسضة اتالصخاز كالشسط يجؿ عمى العبلق

حج العمع أكؿ مؤسدة عمسضة أقامتيا دكلة لمعسل عمى تقجـ العمػـ ك   بيا لخجمة األغخاض الدضاسضة،
 ( .2)كاآلداب، ككانت أىع ما أفاده  تاريخ البحث كالتعمضع  

   
  

  Athenaeus, I, 10  ;24-23، ص ص 2بجكى، تاريخ الفمدفة، ج ;145-143ص  ( العبادى، مرصفى، العرخ اليضمشدتى، ص1)
Parson, Ibid, pp. 9 ff .  

 (2) Erskine, Ibid,vol xlii., pp. 38- 48 .   



171 

 

  مكتبة اإلسكشجرية ) السكتبة الكبخى (: ثانضًا:
 عمساءفتػحة أماـ البشرف ممضػف مخصػط، ككانت مالكتب التى احتػتيا  ُقجرت البصالسة مكتباتبشى   

 كأ  Bibliothekeإلسكشجرية ا كالسكتبة األكلى السعخكفة بسكتبة ، كالباحثضغ لسسارسة نذاشيع العمسي
كمشو  ،رًقضاً كأكثخىا  اإلسكشجرية احضاء أىعكىػ  Broucheionفى حى البخككضػف  شضجتبالسكتبة الكبخى، 

فمع  ا، إذ بجأت كسمحق بي انبًا مغ دار العمعج ، كشكمتنفدو السمكى قرخالتقع فى حضث  أخحت أسسيا،
قضسة السرجر مجمجات بسا حػت مغ مخصػشات ك األساس ، ثع صارت اتكغ فى البجاية سػى جدء مشي

بسا عسمت  كمػردًا زاخخًا  سيمت عمضيع القضاـ ببحػثيع كميساتيع، بعج ذلظ،ئيا عمسا لمجراسات التى قاـ بيا
 مكتبةلخجمة السؤسدة األـ، كبيجؼ اف يجعمػا مشيا عسارىا رج مغ إالقفكاف ليع، عمى جسعو كتقجيسو 

، ثقافضة ضخسة ضست كل الثقافاتمؤسدة نفديا  ثع صارت ىى ،ندانىاإل  اإلغخيقى تخاثالجامعة لكل 
بكل كل أنحاء العالع  يسكغ جسعو مغ لجسع مايو دتذار م تحت ترخؼ ككضع بصمسضػس األكؿ مضدانضة

الكتب  جيػد كبضخة فى سبضل جسع أكبخ قجر مغ ؤالءكبحؿ ى، اء كالشدخ السشطعالذخ ب الػسائل كالصخؽ؛
ة بيحا الكع اليائل، سكتبال البصالسة شخقًا ككسائل متعجدة لتدكيجكالشظ استخجـ )المفافات البخدية(، 

  ( .1) كمعطسيا كانت تجمب مغ أسػاؽ أثضشا كركدس
ة فى السخازف الخاصة، ثع ترشف بعج ذلظ ترشضفًا مبجئضًا كانت السجمجات قبل إيجاعيا السكتبة تحفع لفتخ   

كفقًا لمسرجر الحى كردت مشو، مثل تمظ التى جأت عغ شخيق الدفغ، أك كفقًا لمترػيبات السجكنة عمضيا 
مغ صاحبيا، كبعج إيجاعيا فى السكتبة يتع ترشضفيا مخة أخخى أبججيًا تبعًا السع السؤلف أك السػضػع، 

كتجكيغ الصخيقة التى استعسمت لمحرػؿ عمى السجمجات بخط جسضل كانت متبعة فى عيج ككفقًا لقػائع،  
بصمسضػس الثالث، مسا يجؿ عمى األىسضة التى  تطيخ فى العشاية بالكتب، كاىتساـ السذخفضغ عمضيا  

 ى متشاكؿبالسؤلفات السجكنة بالمغات األخخى غضخ اإلغخيقضة كالتخجسة مشيا، لضجعمػا عمـػ العالع الخارجى ف
أيجى العمساء كبمغتيع اإلغخيقضة، فزست السكتبة كتبًا تست تخجستيا عغ لغات أخخى، مشيا المغة السرخية 
اليضخكغمضفضة، كالبابمضة كاليشجية كالفارسضة كالفضشضقضة كالضيػدية، كحفطت البخديات التى حػتيا معمػمات 

 اث اخخى فى كل مضاديغ العمع، كلحلظ اعتبخت عغ تاريخ العمـػ الدابقة، ككانت الجافع إلى متابعة أبح

  .    144 -143العبادى، العرخ اليضمشدتى،  187; -186يحى، لصفى عبج الػىاب، مخجع سابق،  ص ص ( 1)
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التى أسديا البصالسة فى  العمع التى تسضد بيا العيج اليضممضشضدتى، فالسكتبة األكلى نحػ حخيةالشػاة 
، بل فى كل العالع اإلغخيقى اإلغخيقضة سكتباتاللضذ فقط بضغ  كبخى  مكانة، احتمت اإلسكشجرية عاصستيع

    ( .1)ثضشا فى القخكف الدابقة أ كصمتياالسكانة التى لحات ترل  ياجعم ما حاكى كالخكمانى، 

فيشاؾ إجساع عمى انيا يا األـ، أما تاريخ تأسضدك  السكتبة عجة أسساء مشيا الكبخى كالخئضدضة عمى أشمق   
ؽ.ـ. ساعج  285 -350الفالضخى مغ فالضخكمى حػالي  ؽ.ـ. كأف السدتذار 285سدت فى سشة تأ

 مشافدة لضجعل مغ اإلسكشجريةكإنذاءىا فيػ الحى أقشعو بتشفضحىا يا، كشارؾ بصمسضػس األكؿ فى تخصضص
رسصػ مغ تمسضحه ثضشا فى العمـػ كاآلداب كالفمدفة اإلغخيقضة، كىػ مغ قاـ بذخاء الجدء األكبخ مغ مكتبة أأل 

 مػؾالس، كيقػؿ أستخابػف أف رسصػ أكؿ مغ أقتشى مجسػعة مغ الكتب، كانو أكؿ مغ عّمع سكتبتيالنضمػس 
الذيضخة، كتعتبخ أغمب  سكتبةالمبصالسة بفكخة تأسضذ ل كضفضة إنذاء السكتبات، بسعشى أف أرسصػ قج أكحى

إلى ابشو بصمسضػس الثانى الحى قاـ  ياتلكغ بعس مشيا ندب ليا، السرادر أف بصمسضػس األكؿ السؤسذ
و بتصػيخىا، حضث أصبحت أفزل مسا كانت عمضو فى عيج كالجه، األمخ الحى جعل بعس السؤرخضغ يعتبخكن

، كصاحب السجيػد كالجكر األكبخ الفعمضضغىػ السؤسذ الفعمى لمسكتبة، كديستخيػس كحلظ مغ السؤسدضغ 
خه السؤسذ الحقضقى  كصاحب الفزل، كأنو أكؿ مغ أشخؼ فى التأسضذ، بل إف بعس مغ السؤرخضغ يعتب

 عمضيا كنطسيا كأعصاىا ُبعجىا العمسى كالثقافى، فيػ اكؿ مغ جسع نػاة الثقافة السعاصخة مغ الكتب
   ( .2) مغ العالع اإلغخيقى( المفافات)

ا كىى بسفخدىا بشى بصمسضػس األكؿ السػسضػف كألحق بو السكتبة، كقاـ خمفو بصمسضػس الثانى بأغشائي 
جعمت مغ اإلسكشجرية بؤرة التفػؽ العمسى كاألدبى، ككريثة أثضشا فى مكانتيا العمسضة، كالثقافة اإلغخيقضة 
نفديا فى دكلة البصالسة لع تكغ كافجة، كلع تكغ إغخيقضة صسضسة، كلكشيا ضمت تجكر فى فمظ الثخاث 

ثقافات القجماء، كاتخحت لشفديا اتجاىًا مختمفًا،   اإلغخيقى، كالشظ أنيا اعتبخت تصػرًا شبضعضًا كضخكريًا ل
 كأصبحت صاحبة األثخ فى تشسضة الفكخ اإلغخيقى كحفطو،  كلع يكغ ذلظ األثخ مقرػرًا عمضيا، كلع يكغ

 Strabo, XV, II, 1. 8 ; Bevan, Ibid, pp. 20-2 ;442ص ،2، ج1: السػسػعة السرخية،  مج158 -156( نفدو، ص ص 1)
Oxford Classical Dictonary, s. v; Tarn, Ibid, p. 236 . 

           Westerman, Ibid, pp. 1- 16 ;189( يحى، لصفى عبجالػىاب، مخجع سابق،  ص 2)
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الثانى أف يحذجكا عجدًا كبضخًا مغ العمساء ذكى ك  األكؿ البصالسة كخاصة عالسضًا، كلقج استصاع بل محمضاً 
لسكتبة، ككانت الجكلة تجدؿ ليع السختبات باإلضافة لمسعضذة كالدكغ السكانة العمسضة الخفضعة لمعسل فى ا

 ( .1) السمػؾتع تعضضشو مغ قبل يرئضذ  عمضيع حتى يتفخغػا ألعساليع السػكمة إلضيع، كيقـػ باإلشخاؼ 
 فتخاتخبلؿ ال تعاقبػا عمى رئاستيا ارتبط تاريخ السكتبة بسجسػعة رؤساء مغ رجاؿ العمع كاألدب   

   ، العالع اإلغخيقى كل فقج عيج بإدارة ىحه الخدانة العمسضة الفارىة إلى متخررضغ المعضغ مغ ،السختمفة
يع عمى التػالى؛ زيشػدتػس األفدػسى أكؿ رئضذ لمسكتبة، كأبػلمػنضػس فككفقًا لبخدية أككدضخنخػس، 

جرية، كإراتػسثضشضذ قػائع مكتبة اإلسكش الكػريشى كالضساخػس الخكدسى الحى فى عيج رئاستو نطع الذاعخ
كأرستارخػس الدامػتخاقى، كمغ األدلة عمى قضسة مشرب رئضذ  الكػريشى، كأريدتػفانضذ البضدنصى،

السكتبة فى الببلط البصمسى، أنو أصبح مغ التقالضج السػركثة أف يتػلى أمخ تخبضة أبشاء السمظ رئضذ 
كأشخؼ أبػلمػنضػس الخكدسى عمى تخبضة السكتبة، كليحا تػلى زيشػدكتػس تخبضة أكالد بصمسضػس األكؿ، 

بصمسضػس الثالث، كعيج إلى إراتػسثضشضذ بتخبضة بصمسضػس الخابع، كسا كاف إرستارخػس معمسًا لبصمسضػس 
اف أبػلمػنضػس كإرستارخػس الدامػتخاقى قج قاما بيحه السيسة أيزًا، فكاف األكؿ معمسًا يحكخ الخامذ، ك 

  ( .2) البشاء بصمسضػس الدادس الثالث، كالثانى معمساً  صمسضػسلب
أىع ما يسضد تاريخ السكتبة أف مغ تػلى رئاستيا كانػا  عمساء كأدباء، كبعس مغ الذعخاء السذاىضخ الحيغ 
عسمػا فى داخميا كضائف رئضدضة مختمفة، كيأتى عمى رأس ىؤالء كالضساخػس الكػريشى كعالع الببمضػغخافضا، 

 ( الحى يعتبخ أىع أعسالو، كيعشى بالسبلحطات كقػائع مؤلفات 3ذ )مؤلف الكتاب السعخكؼ باسع البضشاك
عسل بالتجريذ فى ضاحضة  ( درس كالضساخػس فى صباه عمى يج الفضمدػؼ بخاكدضفانضذ نياية  القخف الخابع كبجاية القخف الثالث ؽ.ـ. ثع 1) 

  حضث تخبع 276بصمسضػس الثالث الحى ضسو لببلشو حػالى عاـ نطخ السمظ يمفت ، كاستصاع أف 208حػالى عاـ بزػاحى اإلسكشجرية   إلضػسضذ 
، ألف كالضساخػس أعسااًل عجيجة، كيشدب إلضو أكثخ مغ ثسانسائة 240عمى عخش الذعخ كضل يحتل السختبة األكلى بضغ شعخاء عرخه حتى كفاتو 

ستضتبفضتر،   598;، ص 2، ج1خية، مخجع سابق، مجالسػسػعة السر . كتقع فى حػالى سبعة آالؼ بضت عسل، كأكثخىا شيخة قرضجة األسباب 
 .   128-127مخجع سابق، ص ص 

    (2) Encylopedia of Library and Callimachus, Information Science, I, pp. 403 ff .  
ساء كالباحثػف فى السػسضػف، ككاف ( يػصف البضشاكذ بانو فيخس، إال أنو اشسل، ألنو أكؿ عسل ببمضػجخافى مشطع، كالبج أف قج استخجمو العم3)  

ختضب أبججيًا األداة العسمضة الستخجاـ السكتبة، كالدبب فى عسل الفيخس راجع إلى كثخة المفافات البخدية،  ففى كل عسل مغ األعساؿ السختمفة كضع الت
يتبع ذلظ ببعس السعمػمات اإلضافضة مثل أساتحة  أك مػضػعضًا أك زمشضًا، مقجمًا لكل مؤلف تخجسة مخترخة لو تذسل مكاف الػالدة كاسع األب، ثع

حكخ عشػاف السؤلف أك السجارس التى تعمع فضيا، ثع عشاكيغ كتبو مختبة ىجائضًا، ثع بسبلحطات كتعمضقات حػؿ صحة ندب الكتب إلى مؤلفضيا، كختامًا ي
 . 36 -23ب اإلغخيقى . أبػ العصا، مخجع سابق، ص ص الكتاب كمقجمتو كعجد أسصخه، كعمى ىحا فإف البضشاكذ كاف عسبًل ببمضػغخافضًا لؤلد
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الكتاب البلمعضغ فى كل فخكع السعخفة، كىػ فيخس مشطع لكل محتػيات السكتبة، كأكؿ عسل ببمضػغخافى فى 
لفافة،  120التاريخ، كرغع أنو لع ترل مشو سػى قصع صغضخة، إال انيا تػضح أنو كاف عسل يقع فى 

جرًا ببمضػغخافضًا عغ كل الكتب التى دكنت فى األدب اإلغخيقى حتى ذلظ كاستخجـ كفيخس لمسكتبة، كمر
رئضدضة، الػقت، فمقج كاف  مرشفًا كمفيخسًا أيزًا، قدع المفافات إلى مجسػعات، كالفيخس إلى أقداـ 

التاريخ، القانػف، الفمدفة، الصب، الذعخ السمحسى، ، اختمف السؤرخػف فى عجدىا، كمشيا الخصابة
 ، متفخقات، كعمى ذلظ فإف المفافات ربسا كانت مرشفة إلى عذخة مجسػعات رئضدضة أك أكثخ،التخاجضجيا

إلى مائة كعذخيغ مػضػعًا، كزعت عمضيا المفافات عمى رفػؼ السكتبة  تكصم فخعضة الخئضدضة قدست إلىك 
فى السائة مغ  قاـ بتدجضل عذخيغو بإن القػائع، كلحلظ لُقب كالضساخػس  بأبى الببمضػغخافضا، كُيحكخكفص

كحلظ إلى اعسالو الذعخية التى تبقى مشيا قجر فى ىضئتيا الكاممة، ككاف ختو ، كتخجع شيمحتػيات السكتبة
نذضصًا فى خجمة الببلط السمكى البصمسى فى عيج بصمسضػس الثانى، فألحقو بالعسل بالسكتبة فى فتخة رئاسة 

لخئاسة السكتبة أنو كاف متفخغًا لمتألضف، كمغ أبػلمػنضػس الخكدسى، كربسا يعػد الدبب فى عجـ شغمو 
  ( . 1) تبلمحتو الحيغ تػالػا عمى رئاستيا إراتػسثضشضذ الكػريشى كاريدتػفانضذ البضدنصى

إف مكتبة اإلسكشجرية كانت مختبة كمشطسة، كقاـ اإلسكشجر األيتػلى بترشضف كتختضب مؤلفات لذعخاء  
إلى زيشػدكتػس كمعاصخكه أمثاؿ اآليتػلى كلضكػفخكف  التخاجضجيا كالسدخحضات، كعيج كالضساخػس

بالتحقضقات الشرضة لمذعخ اإلغخيقى، كبعج كفاتو أكسل عسمو بعس تبلمحتو، كمشيع أريدتػفانضذ  البضدنصى 
كأريدتارخػس الدامػتخاقى، أما عغ تختضب المفافات عمى رفػؼ السكتبة، فكانت ترشف حدب مػضػعاتيا، 

ـد مشفرمة عغ بعزيا، عمى أف تػضع أفقضة عمى الخفػؼ بحضث ال تشدلق كلحلظ كانت تجسع فى ح
المفافات الستذابية، بػضع فػاصل كتقدضع الخفػؼ إلى أقداـ شبقًا الحتضاجات السكتبة، أما فى حالة كجػد 

    ( .2عشػاف فضػضع فى آخخ المفافة، ألف ذلظ ىػ أكؿ ما ُيقخأ عشجما ٌتفتح المفافة )

  ندبة إلى Sarapeionكتبة الكبخى الخئضدضة اقضست مكتبة فخعضة اخخى عخفت باسع إلى جانب الس   

كزارة الثقافة كاإلرشاد القػمى، القاىخة، السؤسدة  ،تاريخ الحزارة السرخية" العرخ الضػنانى كالخكمانى كاإلسبلمى" ،(كآخخكف )الخػلى، أمضغ  (1)
  . 190-189ص  يحى، لصفى عبج الػىاب، مخجع الدابق، ص  ;7 -2ص ص   ،1960، السرخية العامة لمتألضف كالتخجسة كالصباعة كالشذخ

   .  36 -23( أبػ العصا، مخجع سابق، ص ص 2)  
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" ألف ذلظ السمظ بصمسضػس الحى كاف عمى معخفة بالفبلسفة كغضخىع مغ  كتقع بحى راكػتضذالسعبج، 
أنذأ ،  األمػاؿ السمكضة مغ أرجاء العالعكدفع ثسشيا مغ  -السؤلفضغ السذيػريغ، بعج أف اقتشى الكتب

كشضجت بعج أف ضاقت السكتبة األكلى بسا فضيا مغ مجمجات مسا استجعى ، مكتبتضغ كاحجة خارج القرخ
بسكتبة  السقرػدعمى ىحا كاف ك  (1)" إنذاء األخخى، كعخفت باسع السكتبة الرغخى، تسضضدًا ليا عغ الكبخى 

الفخعضة ب كالثانضة الرغخى التى تػجج خارج القرخ كالسعخكفة الكبخى كلى األ  كاحجة؛ اإلسكشجرية مكتبتاف ال
الدضخابضػف، أما معبج الدضخابضػف فقج اكتسل بشائو فى عيج بصمسضػس الثالث، كالسكتبة كانت تػجج فى  أك

تحفع فى السخبعات السحفػرة  مسخ سفمى نحت فى الرخخ كمكدػ بالحجخ الجضخى، ككانت المفافات البخدية
بعج أف  لرغخى االسكتبة كازدادات أىسضة ىحه  فى ججرانيا، كبيا عجد مغ السقاعج كانت مخررة لمقخاء،

زكدتيا السكتبة الخئضدضة بحػالى أثشاف كأربعػف ألف مجمج مغ الشدخ السكخرة مغ السؤلفات التى كانت تػجج 
 ( . 2) تب الججيجةفضيا، كبحلظ أتاحت ىحه السكتبة الفخعضة مكاف فى السكتبة الخئضدضة لمك

بالشدبة إلى مجسػع محتػيات السكتبتضغ التى ذكخىا السؤرخضغ مغ مجمجات كمخصػشات، فتعجدت التقجيخات، 
لكغ أقخبيا إلى الػاقع ىػ احتػائيا فى نياية حكع بصمسضػس الثانى عمى خسدسائة لفافة بخدية، كيقجر 

افة عمى األقل، كفى الرغخى ثبلثسائة لفافة، البعس عجد السجمجات فى السكتبة الخئضدضة بأربعسائة لف
لضربح مجسػع محتػيات السكتبتضغ سبعسائة لفافة، ككاف ىشاؾ نػعضغ مغ المفافات إحجاىسا مختمصة، 
كالثانضة غضخ مختمصة أك مفخدة، كالسقرػد بالسختمصة ىى لفافة بخدية تحتػى عمى عجة أعساؿ لسؤلف كاحج 

تمصة أك السفخدة فيى لفافة بخدية تحتػى عمى عسل كاحج لمسؤلف أك أك ألكثخ مغ مؤلف، أما الغضخ مخ
أجداء مغ العسل، ككانت السؤلفات تشدخ عمى كرؽ البخدى، كفخضػا عمى كل مغ يتعمع باإلسكشجرية أك 
يدكرىا مغ العمساء أف ييجى إلى دار كتبيا ندخة مغ كل ما يؤلف مغ كتب، كبيحا األسمػب زادت حرضمة 

   ( . 3كتب، كىحا األمخ يفدخ كضف ُجسعت مجسػعات ىائمة مغ  كتب األمع القجيسة )السكتبة مغ ال
 
 .   57  -56العبادى، لعرخ اليضمشدتى، ص ص   ;( نفدو 1) 

 Diod, III, 36, 3; Jouguet, Trois. Et., p. 116 . (2   ) 
     
 ,Westermann, Ibid, p. 9; Blum.,Ibid, p. 228; Josephos  191 -190(  يحى، لصفى عبج الػىاب،  مخجع سابق، ص ص 3)

Antic Jud., XII, 3, 1; Sarton, Ibid, p. 32 .   
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جسعت كل اإلنتاج يا التقجيخات عمى أربعسائة ألف مرشف، كليحا كاف ُيعتقج أن كفق سكتبةالاحتػت    
إال أف الُسمفت  لفتخةغ السكتبات في تمظ اعمى الخغع مغ بخكز العجيج م، ك اإلغخيقي كالذخقي لُمكتاب القجامى

كالججيج الحي مّضد مكتبة اإلسكشجرية عغ غضخىا مغ الدابقات كالبلحقات فى القخف الثالث ىػ ضيػر فئات 
كحمقات مغ العمساء كالباحثضغ الحيغ كاف عسميع الخجمة في السكتبة، ككحلظ إلى كع ككضف الكتب كاألصػؿ 

جػاء الفخص لمبحػث العمسضة أف تددىخ بسا ليا مغ شبضعة احتػائيا عمى التي حػتيا، كاتاحت تمظ األ
في أي مضجاف، كافدحت الصخيق بحلظ أماـ ىحا التخاث الفكخي كي  كالصبلب لمباحثضغ لمسعارؼ مجسػعات

الشابغضغ في شتى مجاالت العمـػ  كإنجازات يبقى كيستج أثخه كيشتذخ ببل عائق، بسا تجسع مغ خبلصات
    ( . 1) الفشػف كاآلداب ك 

فى الػاقع لع تكغ السكتبة مكتبة عادية بأي حاؿ مغ األحػاؿ في ترسضسيا كمحتػاىا، ككسا يحكخ    
، كتػجج مجفأتاف باكزاف، ليسا  فقج كانت عبارة عغ قرخ ضخع مديغ بذكل فخع باألعسجة كالتساثضل كالخسـػ

عمى الغخؼ، أي تجفئة مخكدية ربسا تكػف ىحه  مجخشتاف تسخاف خبلؿ الحػائط بسػاسضخ لتػزيع اليػاء الحار
ىي بجاية مكتبة اإلسكشجرية، حضث تعسل التجفئة السخكدية عمى حساية الكتب مغ رشػبة الجػ، ككاف بيا 
، إلى جانب الكتبة كالقائسضغ بأعساؿ التجمضج،  مػضفػف يؤدكف األعساؿ التي يقـػ بيا أمشاء السكتبات الضـػ

ية الكتب كاالعتشاء بيا، كخجمة أعزاء السكتبة كمختادييا، كتخرضز قاعات كغضخىع مسغ يقػمػف بخعا
كردىات لمعمساء، كسا كاف ليا نطع خاصة لتشطضع كترشضف الكتب، كشخؽ لمكذف عشيا، ككاف لكل قدع 
سجل مفيخس لسجسػعات الكتب، كيبجك أنو كاف يػجج فضيا قدع خاص باستقباؿ الكتب الججيجة، كأنو في 

كاف ُيدجل عمى كل كتاب مرجر الحرػؿ عمضو، كأنو بعج ذلظ ُتخسل إلى السكتبة ذاتيا حضث ىحا القدع 
تدجل في فيارسيا، كإلى جانب أمشاء السكتبة كالعمساء الحيغ كانػا يذخفػف عمى ندخ السؤلفات، كعمى 

احثضغ البمغ  كضع الفيارس الخاصة بالسؤلفات كالسجسػعات في الخفػؼ الخاصة، استخجمػا فضيا مئات
 ( .2كالشّداخضغ، فقج كاف فضيا الكثضخ مغ الشّداخ كالسرححضغ كالسشقحضغ )

 " . . . كإنو لتصػؼ بالخضاؿ صػرة شائفة كبضخة مغ الشداخضغ لعميع مغ العبضج أك السدتأجخيغ يشدخػف  
  
، تاريخ مرخ فى عرخ نرحى  ;192 -191يحى، لصفى عبجالػىاب، مخجع سابق، ص ص  ;24 -23، 2بجكى، مخجع سابق، ج (1) 

  Edwards. F., Libraries and Founders of Libraries. Newyork, Burt Franklin, 1996, pp. 6- 7  ;56البصالسة، ص 
 Blum, Ibid, pp. 104- 113 .  

(2) Idem . 
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  عسبك  إلى مجسػعات، ياثانضة مغ أصػؿ الكتب القضسة، كمعيع عجد ال ُيحرى مغ العمساء يقّدسػن صػرًا 
، ككمف تػاريخ مختمف كتبػا ىع مغ ىؤالء الخجاؿ تبلمضحىع بإعادة الشطخ في الشدخ آخخكف  اآلداب كالعمـػ

كترحضحيا، كبعزيع يخخجػف مجمجات مغ الخكائع القضسة، كمشيع مغ كانػا يكتبػف تعمضقات كشخكحًا 
ػقت بخز حخص متدايج عمى لمشرػص لضدتشضخ بيا غضخ اإلخرائضضغ كقخاء األجضاؿ التالضة، كمشح ذلظ ال

تشقضح السخصػشات لمػصػؿ إلى الشرػص األصمضة، لقصع الصخيق عمى إسأة الشداخ إلى السؤلفات التي 
، كقج لى األصمىكصل في بعس السؤلفات إلى الحج الحي أستحاؿ معو الػصػؿ إ يشدخػنيا، إذ أف التذػيو

الستعجدة لمعسل الػاحج، تمظ التي كانت تفضج العمساء كاف يػجج بالصبع الكثضخ مغ الشدخ الستكخرة، كالخكايات 
إلنجاز ندخات محققة لمسؤلفات القجيسة، كقج كاف ىشاؾ حمقات كاممة مغ العمساء تعسل في إصجار الشدخ 

 ( .1) " السحققة لمكتاب القجماء 

ات ضخسة باالستشاد إلى كصف ُكتاب العرخ اليضممضشضدتى، فإف كتب السكتبة  تػزعت عمى عذخ قاع   
ممضئة بالخفػؼ التي تحسل المفافات، كيحىب إلى القاعات العمساء، حضث يدتخجمػف الكتب كيتشاقذػف   
حػليا، كتقـػ السكتبة بسيسة ندخ السخصػشات التي لجييا، كتبضعيا أك تسشحيا  لمعمساء، كترجرىا كحلظ 

ت الكتب ُتذتخى بأي ثسغ حدب خصة إلى مخاكد الثقافة اإلغخيقضة، كإلى ركما فضسا بعج، كألجل ذلظ كان
ُمشطسة، كُتجسع بأشكاؿ شتى كبكل الصخؽ السخصػشات الشادرة السػجػدة في ذلظ الػقت مغ كل مكاف، أما 

كبػاسصة ىحا العسل كصمت الكثضخ مغ  الكتب التي لع يكغ في اإلمكاف شخاؤىا أك بضعيا فقج كانت ُتشدخ،
، كفي الػاقع كاف إصجار الشدخات السؤلفات اإلغخيقضة كغضخ اإلغخيقضة عمى  الرػرة التي ُتعخؼ الضـػ

السحققة مغ أىع األعساؿ التي قاـ بيا السحققػف بالسكتبة، كبحلظ أسجى ىؤالء العمساء الحيغ عسمػا بسكتبة 
اإلسكشجرية خجمات كبضخة لمعمع كالتعمضع، إذ أنيع لع يقرخكا عشايتيع عمى كضع فيارس لمكتب، بل كضعػا 

مع الترشضف كتحقضق الشرػص كالشقج األدبي، ككانػا عشج دراسة أى نز ييتسػف أكاًل بتحقضق األسذ لع
قضستو، ثع بذخح لغتو، كبعج ذلظ بتفدضخ السػضػعات التي يتشاكليا، كأصجرت السكتبة قخارات كنذخات 

ضعت أسذ عمع كبحػث تبضغ االستعساؿ الرحضح لؤللفاظ كالعبارات اإلغخيقضة القجيسة، ففي ىحه السكتبة ك 
   ( .2الترشضف، كنقج الشرػص، كسا كضعت قػائع لمسؤلفات اإلغخيقضة األدبضة )

  .  92(  نفدو، ص 2)   .  91 -90، ص ص 3،8، ج2( ديػرانت، مخجع سابق، مج1)   
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في مكتبة اإلسكشجرية كضعت أصػؿ عمع الترشضف، ككضعت قػاعج نقج الشرػص األدبضة، كقػائع   
الجراسات كالعمـػ البحتة، فمقج تخكت  كلع تيسل الخياضضات ضة، كالبحػث العمسضة كالفمدفضة،لمسؤلفات األدب

تفيع السبادئ العمسضة، فى  كمقجرةانصبعت بو،  في الشرػص التي أخخجيا السؤلفػف الكبلسضكضػف أثخاً 
قجمتو مغ مداعجات كإدراكًا أدؽ لخكح البحث العمسي، فكاف ليا في ىحا العيج الستأخخ الضج الصػلي فضسا 

 كبخى في سبضل السداىسة في حفع أعساؿ قضسة، كإخخاج نرػص معتسجة، أما التعخؼ عمى شبضعة ىحه
السداعجات كمجاىا فبل يداؿ مػضع نقاش كججاؿ، كلكشيا ببل شظ عطضسة القضسة في التخاث اإلندانى ثسخة 

  ( .1) الجراسة كالبحث العمسي

 حذػد الفكخية ألقداـ دار العمع إذ احتاج األشباء إلى مؤلفات الصبضب" السكتبة كانت بسثابة مكاف لم 
ىضبػكخاتضذ كمغ جاء بعجه، أك الفمكضػف في حالة احتضاجيع إلى سجبلت األرصاد كالشطخيات الفمكضة 
األكلى، إذ كاف لدامًا عمى العمساء مغ رجاؿ دار العمع أف يعخفػا ما كصمت إلضو العمـػ في الساضي، غضخ أف 

لظ كمو ال يعشى بالزخكرة أف ىحه الدجبلت كالبخديات األكلى مثل الدجبلت السرخية كالبابمضة الستعمقة ذ
بعمع الفمظ كالتشجضع، لع تكغ جدء مغ مقتشضات السكتبة، كيبلحع أف السؤلفات العمسضة بجأت تحطى باالىتساـ، 

شيا سػاء في بضػتيع، أك في ككاف مغ الديل عمى رجاؿ العمع أف يكػف لجى الػاحج مشيع مجسػعة م
مختبخاتيع، كباالنتقاؿ إلى دائخة السيتسضغ بالجراسات سػاء عمسضة أك أدبضة، أصبحت أىسضة السكتبة تدداد 
برػرة كبضخة مع الػقت، حضث أنيا ال تقجـ السعمػمات فحدب بل تحتػى عمى أميات السؤلفات اإلندانضة 

ذخيح أف يججكا بالسكتبة كتبًا، كلكشيع لغ يججكا أجدامًا الكبخى، فعمى سبضل السثاؿ يدتصضع شمبة الت
لتذخيحيا، كعمى عكذ شمبة األدب إذا أرادكا قخاءة اإللضاذة أك األكديدة أك أشعار سضسػنضجس كأغاني 
أناكخيػف، فدػؼ يججكف تمظ الحخائخ بضغ أيجييع،  كربسا لع يكغ باستصاعتيع أف يعثخكا عمضيا في مكاف 

سكغ أف تدسى السكتبة باسع عقل السػسضػف، كسا يسكغ أف ُيصمق عمضيا قمب الجراسات آخخ، كعمى ىحا ي
     ( .2)  اإلندانضة "

 -51، ص ص 1947بخيػ، كمضخ، الضػنانضػف في مرخ، بخككدل،  ;10،  ص1977( العبادى، مرصفى، مكتبة اإلسكشجرية القجيسة، القاىخة، 1)
 . 20 -15، ص ص 1985، 34ة اإلسكشجرية " بدكغيا كآثارىا كدمارىا"، بارسػف،  مجمة الجراسات اليضممضشدتضة، مكتب  ;73

، 1980، الكػيت، 176( مجمة البضاف، مكتبة اإلسكشجرية كدكرىا الحزارى فى حفع التخاث الكبلسضكى كإنعاش الجراسات األدبضة، أحسج عثساف،  2)
 .   94 – 80ص ص 
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عمى السؤسذ فسشيا مغ اعتبختو بصمسضػس األكؿ، كأخخى اعتبختو   اختمفت السرادر القجيسة فضسا بضشيا    
الثاني، غضخ أف صمة الفالضخى بسشذأ ىحه السؤسدة كمؤسدات أخخى ليا عبلقة بجار العمع تؤيج الخأى 
األكؿ، ألنو فقج مكانتو كسدتذار في القرخ البصمسي مشح أكائل عيج بصمسضػس الثاني، كلحلظ فإنو ُيخجح 

ؽ.ـ خصا الخصػة األكلى، كبشضت بحلظ في عيجه،  290سضػس األكؿ ىػ الحي حػالي عاـ أف يكػف بصم
ككحلظ يعتبخ ىحا الفضمدػؼ اإلغخيقي  السبادر الخكحي كالسشطع العسمي ليحه السكتبة، ككاف رجل دكلة 

البارزيغ ككاتب، كتمسضح ثضػفخاستػس الخكاقى، كمسثل الشخبة السثقفة في أثضشا، كمغ زعسائيا الدضاسضضغ 
ؽ.ـ، كلع يػجج أفزل مشو لئلشخؼ عمى إنذاء السكتبة، كالخجل كجج  307 -317لسجة عذخ سشػات مغ 

في اإلسكشجرية مخكد الجكلة الججيجة، كمخكد الحضاة الخكحضة لكل العالع اليضممضشضدضتي، كليحا تعج السكتبة   
 ( .1) كاف لو الفزل في كضع نػاتيا بسثابة إنجاز مذتخؾ لكل مغ سػتضخ كفضبلدلفػس كالفالضخى، الحي

ضل البصالسة يعّضشػف إلدارتيا شخرضات معخكفة في ذلظ العرخ، فتعاقب عمى إدارتيا كالعسل فضيا رجاؿ 
عطاـ مغ مدتػى  كالضساخػس كإراتػسثضشضذ مغ كػريشى، كأرستارخػس مغ سامػتخاقضا كغضخىع، كبدبب 

ء كالباحثضغ مغ جسضع أنحاء دكلة البصالسة، كمغ العالع ىحه الدضاسة جحبت السكتبة الكثضخ مغ العمسا
اليضممضشضدتى، لمبحث كاالشبلع كالجراسة فضيا، كسا شجعت ال شظ عمى تكػيغ العجيج مغ السجارس األدبضة 

   ( .2كالعمسضة التي اشتيخت بيا اإلسكشجرية )
تبلفًا يرعب معو معخفة لقبو " تختمف السرادر القجيسة في المقب الحي يدسى بو أمضغ السكتبة اخ    

الحقضقى، كلسا كاف ُيعخؼ أف زنػدتػس كايػلػنضػس الخكدسى كإراتػسثضشضذ كأرستارخػس كانػا معمسي 
أبشاء معاصخييع مغ البصالسة، فأنو يدتخمز مغ ذلظ أف أمضغ السكتبة كاف في الػقت نفدو ُمعمسًا كحلظ 

تػسثضشضذ كأريدتػفانضذ البضدنطى لع يكػنا مغ أمشاء ألفخاد األسخة السالكة، كلكغ فخيدر يخكى أف إرا
ك يحكخ أف كالضساخػس سػاء تػلى أك لع يتػلى مشرب أمضغ  السكتبة الحيغ عمسػا أفخاد األسخة السالكة،

السكتبة فيػ الخجل الحي ال يكاد يخد ذكخ لمسكتبة إال كتحكخ أعسالو فضيا، إذ يفػؽ ذكخًا عغ كل تمظ 
ة بخدية بأف الحيغ عضشػا أمشاء لمسكتبة بعج زنػدتػس ىع أيػلػنضػس الخكدسى األسساء، كتكذف كثضق

    كإراتػسثضشضذ كأريدتػفانضذ البضدنطى الحي عمق عمى فيارس كالضساخػس كيعدى إلضو فزل تختضب
 Rostovzeff, Soc & Ec., III, p. 1650 . (1) 

    ; Athenaeus, I, 3. b.   Idem(2) 
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أحج رجاؿ حخس  Cydasع أيػلػنضػس مؤرخ األدب اإلغخيقي كأريدتارخػس كقػداس مؤلفات أفبلشػف، ث 
كىػ آخخ مغ ُعخؼ أنو تػلى  Onesandrosيػرجضتذ الثاني، كأغفمت ىحه البخدية ذكخ أكنضدانجركس 

السكتبة الكبخى، كيبجك أنو ُعضغ في ىحا السشرب ألنو كاف مغ أنرار بصمسضػس التاسع كأف مشرب أمضغ 
   ( .1)"  ؽ.ـ 88كاف عقب استعادة ىحا السمظ عخشو في عاـ  التعضضغ

استسخ البصالسة يّعضشػف إلدارة السكتبة شخرضات أدبضة كعمسضة مخمػقة، فباإلضافة إلى ديستخى   
كزيشػدكتػس فقج كاف مغ رؤسائيا ؛ الذاعخ كالشحػي لضكػفخكف مغ ىالضكذ، كالجغخافي كالفمكي الذيضخ 

ى، كالشاقج المغػي أريدتارخػس، كمغ بضشيع البج أف ُيحكخ بذكل خاص كالضساخػس إراتػسثضشضذ الكػريش
العالع كالذاعخ الكػريشى السعخكؼ بإنتاجو الغديخ، كالحى بمغ  ثسانسائة كتاب، كصشف ىحه السجسػعة 

مى كما لبثت السكتبة بجيػد ىؤالء أف زادت ع كنطسيا في فيخس عاـ بمغ عجد ممفاتو مائة كعذخيغ ممفًا،
في أىسضتيا كتعمق الشاس بيا، كأصبح مشرب أمضغ السكتبة مغ أرفع السشاصب عشج السمظ، كمغ  العمع دار

اختراصاتو أف يكػف السعمع الخاص لػلى العيج، كقج بقضت أسساء ىؤالء األمشاء كإف اختمف بعزيا عغ 
     ( .2قافة اليضممضشضة )بعس في السخصػشات السختمفة، كإف اختبلؼ أصػليع لضػحي مخة أخخى بػحجة الث

ضل لمسكتبة أمشاؤىا مغ العمساء البارزيغ الحيغ اىتسػا بأمخىا شػاؿ العيج البصمسي، مشح أف أمخ  سػتضخ    
بػضع أساسيا، كقاـ الفالضخى بتدكيجىا بالسجسػعة الخئضدضة كتػلى فضبلدلفػس رعاية إكساؿ العسل، كفي 

ضًا الحتػاء كل السؤلفات، فأرسل قدع مشيا إلى معبج سضخابضذ عيج يػرجضتذ لع يعج قرخ البخككضػف كاف
حضث بجأت تتكػف مشيا مكتبة ثانضة، إذ بحمػؿ مشترف القخف الثالث أصبح السبشى األصمي أصغخ مسا 
يكفى، فشقمت مجسػعة إلى الدخابضـػ ضست نحػ أثشاف كأربعػف ألف كثسانسائة ندخة كمخصػط غضخ مكتسل 

عمى تدكيجىا بأنفذ السؤلفات، كأف يدشجكا اإلشخاؼ عمضيا إلى عمساء مبخزيغ، كإذا " كمع حخص البصالسة 
كاف بصمسضػس الثاني كؤلىا بخعايتو فشست سخيعًا، إلى حج أنو قبل نياية حكسو ضاؽ السبشى األصمي 

فإلى لمسكتبة بسا فضو مغ كتب، مسا استػجب إنذاء مكتبة ثانضة في السعبج ُعخفت باسع السكتبة الرغخى، 
 األكؿ كأتسيا  جانب السكتبة الكبخى األـ التي كانت في جػار األكاديسضة كالتي بجأ ببشائيا بصمسضػس

(1) Athenaeus, I, 3. B; Fraser, Ibid, I, pp. 330- 335 . 
ؽ.ـ، كالضساخػس  260 -284 ( فى أحجث ثبت ليا أسساء الدتة األمشاء األكلضغ، كىؤالء األمشاء عمى التػالي ىع زيشػدتػس اإلفدػسى2)   

 -195ؽ.ـ، أرستػفانضذ البضدنصى  195 -285ؽ.ـ، إراتػسثضشضذ الكػريشى  235 -240ؽ.ـ، أيػلمػنضػس الخكدسى  240 -260الكػريشى 
 . Idem  ؽ.ـ145 -160ؽ.ـ، أرستارخػس الدامػتخاقى 160 -180ؽ.ـ، أبػلػنضػس ايجكجخافػس 180
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سة مكتبة أخخى في معبج اإللو سضخابضذ أك بالقخب مشو في الحى بصمسضػس الثاني، فقج أسذ البصال 
السرخي السعخكؼ بخاكػتضذ بزػاحي السجيشة، كفي ىحه السكتبة األصغخ التي صارت تجعى سضخابضػف، 

في السكتبة األـ، كلحلظ ُيعتقج أف السكتبة الثانضة ىي مجخد  الُشدخ الستكخرة مغ السؤلفات التي كانت ٌحفطت
، كقج بمغ عجد ما فضيا مغ السمفات قبل نياية حكع فضبلدلفػس خسدسائة كأثشاف جدء مغ مك تبة البخككضـػ

 ( .1" ) كثبلثػف ألف مخصػط اك ممف، كذلظ يعشى بحدب التقجيخات مائة ألف كتاب
، كبالشدبة إلى أعجاد الكتب، لمسشافدة ضل تكبضخ السكتبتاف فتخة مغ الػقت يقػى عشج البصالسة مضميع  

يا ضمت تتدايج، ففي عيج أكؿ رئضذ لمسكتبة احتػت عمى نحػ مائتا ألف لفافة، أما في عيج ثالث رئضذ فإن
حػؿ  ُكتاب العرخ القجيع ُمعصضات متعجدة بمغت أربعسائة كتدعػف ألف لفافة، كيػجج لجى بعس مغ

ني لمقخف الثالث ، أنو في الشرف الثاTzetesعجدىا، كمشيا ما يحكخه العالع البضدنصى يػىانذ تدتديذ 
ؽ.ـ. كانت السكتبة الكبخى تحػى أربعسائة كتدعػف ألف لفافة، أما أكؿ غل فى القخف الثاني ـ كالسؤرخ 
أمضاف مارسمضشى القخف الخابع ـ فضحىباف إلى أنيا احتػت عمى سبعسائة ألف، كفي خبلؿ القخف األكؿ ؽ.ـ. 

ػف كثسانسائة ألف مجمج، كانت ندخًا مكخرة، كصل عجد إلى مائتا ألف، كأكدع في الرغخى أثشاف كأربع
كذلظ إلفداح مكاف لكتب أخخى أججر باالقتشاء، كلتػفضخ مكتبة ثانضة يدتصضع القارئ العادي التخدد عمضيا " 
.. بسزي الدمغ نقز عجد السجمجات السختمصة تجريجضًا نتضجة ندخيا في لفافات بخدية متشاسبة الحجع، 

ج أنو عشجما أىجى القائج الخكمانى انصػنضػس إلى كمضػباتخا مكتبة بخجاـ تعػيزًا كقج ساد ىحا الشطاـ إلى ح
ليا عغ الكتب التي ُأحخقت في عيج قضرخ، كانت اليجية تتألف مغ مائتا ألف مجمج بدضط، ككسا يخى 

حق  بمػتارخ: فقج أخح أنصػنضػس مثل ىحا العجد مغ الكتب لضقجميا إلى السمكة  كتعػيس عغ الزخر الحي ل
 ( .2) بسكتبة اإلسكشجرية "

التفاصضل عغ كضفضة إغشاء البصالسة لسكتبتيع،  الحقضقة يػجج لجى كتاب العرخ اليضممضشضدتي كثضخ مغ    
كمغ ذلظ ماُيحكخ عغ شخاء مكتبة أرسصػ التى حػت مخصػشات أصمضة، كبذكل خاص أيزًا كصل  إلى 

  جارة الكتب رائجة، كباإلضافة إلى ىحا فقج تع شخائيا مغالسكتبة الكثضخ مغ السجف اإلغخيقضة، فقج كانت ت
 ،الخاصة كأشيخىاآسضا الرغخى إلى ماسالضا في الغخب، لكغ يبجك أف كتب أرسصػ كانت أكلى السجسػعات 

 Jouguet, Trois Et., p. 116; Diod, III, 36, 3 .(1) 
  ) Plutarchus, Loeb Classical Library, VII, 17- VI, 15- 31 .    2      ) 
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كفى اإلمكاف تقجيخ حجسيا كقضستيا مغ السبمغ الكبضخ الحى دُفع ثسشًا لذخائيا، كإف قرة ىحه السجسػعة  
 ( .1كتشّقميا مغ مكاف آلخخ، لضجؿ عمى شغف السمػؾ البصالسة بأصػؿ الكتب )

السصمق إلى أثضشا أف تعضخه مخصػشات إيدخضمذ كسػفػكمضذ شمب السمظ صاحب الدمصاف . .  . "
كيػريبضجس، كأكدع لجييا مبالغ شائمة ضسانًا لعػدتيا سالسة، فمسا أرسمت إلضو احتفع بأصػليا كّرد إلضيا 
ندخًا مشيا، كأبمغ األثضشضضغ أف يحتفطػا بالساؿ جداء ليع عمى عسميع، كربسا يحجث أف يتبخع  أحج مغ 

 ( .2)"  ثخياء عشج كفاتو بسجسػعتو الخاصة مغ السخصػشات في مػاضضع متشػعةالشببلء كاأل 
 مغ الذػاىج الجالة عمى شغف البصالسة بجسع الكتب، أف بصمسضػس الثالث أمخ أف كل مغ يرل إلى  

اإلسكشجرية يجب أف يػدع كتبو في السكتبة، كأف تشدخ مشيا صػرة ُتعصى كاحجة لراحبيا، كتحتفع السكتبة 
صل، كحخص السمػؾ الحيغ جاءكا بعجه عمى زيادة مقتشضاتيا، فكاف ُيمـد جسضع السدافخيغ القادمضغ باأل

بتدمضع ما بحػزتيع،  كإف لع تكغ ىحه الكتب مغ مرشفاتيا، فإنيا تحفع بضشسا يتمقى صاحبيا ندخًا مشيا، 
ي مضشاء اإلسكشجرية كبحدب ما ٌيحكخ فإف بعس السػضفضغ الحكػمضضغ كانػا يفتذػف الدفغ الخاسضة ف

كيأخحكف كل ما يججكه مغ كتب، كىحه بعس مغ أسالضب تجسضع الكتب عشج البصالسة " يتحجث أمػنضػس 
كسشبمقضػس كيحى الشحػي ك داكد األرمشي أف بصمسضػس الثاني كاف يجفع مبالغ شائمة ثسشًا لمكتب مّسا 

سة القتشاء الكتب إلى حج أنو حسل كل شجع عمى تديضفيا، كسا يحكخ جالضشػس أف أحجىع بمغت بو الحسا
البحارة الحيغ يخسػف سفشيع في اإلسكشجرية عمى أف يأتػه بالكتب، كقج اقتفى بصمسضػس الثالث خصػات 
أسبلفو في جسع الكتب كاستخجـ في ذلظ كسائل ال يسكغ أف يقخه عمضيا أحجًا، فقج أصجر أمخًا يحتع عمى كل 

كصػليع إلى اإلسكشجرية كل ما معيع مغ كتب ال يجاعيا في السكتبة  القادمضغ مغ الخارج اف يدمسػا عشج
إذا لع تكغ مغ بضغ مقتشضاتيا، عمى أف تشدخ صػرة مغ كل مشيا ألربابيا بجاًل مغ الشدخ األصمضة، ككانت 
مثل ىحه الكتب تػصف بأسساء السكاف الحي جاءت مشو، لمتفخيق بضشيا كبضغ الكتب التي كاف السمظ 

 . ( 3أكبخ أسػاؽ الكتب " ) يذتخييا مغ
 انتذخت فى ىحا العيج رغبة كتشافذ عشج الجسضع في اقتشاء الكتب، كنذأت فئة  تخررت في ندخ

   (1) Idem ; Bevan, Ibid, p. 346 .  
  . 158-143: العبادى، مخجع سابق ص ص 24، ص2بجكى، مخجع سابق، ج  ;89 -88، ص ص 8، 3، ج2( ديػرانت، مخجع سابق، مج2)

Parsons, Ibid, pp. 106 ff .      (3) 
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قجيسة، أي ضاىخة تديضف  ندخالسخصػشات الججيجة كإتبلفيا، لضبضعػىا لجامعي الشدخ األكؿ عمى أنيا 
بخكز ىػاة ك الكتب، ازدىار تجارة  ؛الكتب، كيسكغ أف تحكخ كحلظ كطاىخة مراحبة لؤلىسضة الكبضخة لمسكتبة

ىع في تصػر إنتاجيا كركاج ندخيا، كنتضجة لصمباتيع كإقباليع عمى جسعيا كالسػلعضغ بالسخصػشات كدكر 
، كأصبح ندخ كتديضغ الكتب يتع في كرشات خاصة القخاء شخائيا، األمخ الحي أدى إلى رفع قضستيا في نطخ

يتبع السكتبة، حتى لضقاؿ إف عجد لفائف البخدى التي دكّنت عمضيا  حكػميمجنى كاالخخ  كعامة، كبعزيا
إلى جانب السجسػعات خاصًة مع صعػبات الشدخ،  غ سبعسائة ألف، كىػ عجد ال يدتياف بوالكتب بم

األخخى التي ضستيا أك احتفطت بيا مكتبات السعابج كالسجارس كالقرػر في السجف، ككانت بعزيا متاحة 
إلغخيقضة التي ا كمغ السرادر األدبضة كالعمسضة التي حػتيا السكتبة الكبخى؛ مجسػعات السؤلفات   ،لمجراسضغ

كتبيا األقجمػف، كتذسل كتابات السؤرخضغ كالفبلسفة كالجغخافضضغ، ككتاب الدضخ كالخصباء كالذعخاء، 
كمؤلفات الصب كاالقتراد كالجيغ كالفشػف إلخ، كعمى سبضل السثاؿ ال الحرخ ُجسعت مؤلفات أكثخ ىؤالء 

مي مغ السؤرخضغ، كمغ الفبلسفة شيخة في الغالب كيضخكدكتذ كثػكضجيذ كديػدكرس الرق  الُكتاب 
كمغ السرادر الكتابضة األدبضة السبلحع كاألغاني كاألشعار كالسدخحضات ، كسقخاط كأفبلشػف كأرسصػ شالضذ

كما تتزسشو مغ أفكار كحقائق كأساشضخ كخضاالت، كمجكنات الخصباء كحلظ كمغ بضشيا خصابات الدعضع 
 ( .1)  األثضشى بخكمضذ

مشيا؛  عمى السرشفات اإلغخيقضة، بل حػت أيزًا مرشفات بمغات أخخى  السكتبةتقترخ مجسػعات  لع   
السرخية كالعبخية كاألثضػبضة كالفارسضة كالبلتضشضة كالفضشضقضة كغضخىا، كعمى ىحا فإف مكتبة اإلسكشجرية 

دانضة أي كل الثقافة اإلن، كل مكاف كحتى مؤلفات لٌكتاب آخخيغ مغ جسعت مؤلفات لمُكّتاب غضخ اإلغخيق،
بحلظ لضذ فقط عمى ما كرثػه مغ أججادىع اإلغخيق ُبشاة الحزارة الكبلسضكضة ػا حتى ذلظ الػقت، كحافط

مغ تخاث شفيي أك مكتػب، مغ مدخحضات كفمدفة كسضاسة كأدب كعمع كفغ، بل حتى عمى أجداء مغ تخاث 
في ف، عغ األخخى غضخىع، كشيجت ىحه السجسػعات كميا كلضذ بكل ناحضة مشيا عمى أعساؿ مختمفة 

كأربعػف ندخة مغ التحمضبلت ، الحػارات البخككضػف عمى عيج بصمسضػس الثاني كانت تػجج ندختاف مغ
 ييػدية مشيا محىب فضمػف عغىشجية ك تخجسات لفمدفات كمؤلفات ، ك مبلحع ىػمضخكسكندخ مغ  ،ألرسصػ

(1) Idem, pp. 176 ff . 
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لفات مرخية مشيا كتاب إيجضبتكا لمسؤرخ السرخي مانضثػف كمؤ ، المػغػس اإلليي، كتخجسة العيج الججيج
ندخ لتخجسات أخخى،  الحي كتب بالمغة اإلغخيقضة، كيبجك أنو في كقت آخخ أكدعت في السكتبة الرغخى 

كمشيا تخجسة التػارة كالتعمضقات عمضيا، كفي الػاقع فإف مكتبتا اإلسكشجرية جسعتا كل التخاث كاإلنتاج 
 ( .1)كغضخ اإلغخيقي مشح أقجـ العيػد اإلنداني اإلغخيقي 

أكؿ أمضغ لمسكتبة زنػدكتذ كمداعجاه اسكشجر األيتػلى كلػكػفخكف مغ خالكضذ عكفػا عمى جسع     
كترشضف كتحقضق كنقج الذعخ اإلغخيقي، فأخح زنػدكتػس مغ أشعار ىػمضخكس كىدضػدكس كبعس أشعار 

تخاجضجيا، كإلى لػكػفخكف بالكػمضجيا، كقج أحجث يضشجاركس كاناكخيػف، بضشسا عيج إلى اإلسكشجر بال
  أرسصػفاف البضدنصى انقبلبًا في األدب، بفرل الجسل السدتقل في السخصػشات القجيسة بعزيا عغ بعس

بالحخكؼ الكبضخة كبعبلمات التخقضع، كىػ الحي اختخع الشبخات لقخاءة الكتابات الضػنانضة، كحلظ ابتكخت 
أ زنػدكتذ تيحيب السبلحع، ككاصل أرسصػفاف عسمو كأتسو أرستارخػس، ككانت العبلمات الرػتضة، كقج بج

نتضجة عسميع ىػ الشز الحالى لياتضغ السمحستضغ، كعمى الخغع مغ أنو ال ُيعخؼ عمى كجو الجقة كضفضة 
ترشضف الكتب في ىحه السكتبة، إال أنو باالستشاد إلى ما يػجج مغ معصضات أنيا كانت ُمّرشفة في عذخ 

ػعات رئضدضة ىى: الذعخ، السدخحضات، القانػف، الفمدفة، التاريخ، الخصابة، الصب، الخياضضات، مجس
كباإلضافة إلى السعصضات الستعمقة بالكتب، قّجـ كالضساخ معصضات تتعمق بالسؤلفضغ، كىػ السبجأ الحي سضؤخح 

    ( .2بعضغ االعتبار في القخكف البلحقة كإلى ىحا الضـػ )
ف مكتبة اإلسكشجرية كتاريخ الببمضػغخافضا يعتخفاف بقضسة عسل كالضساخػس ككتابو السعخكؼ في الػاقع أ   

ببضشاكذ الحي تعخض لو الكثضخكف، ففضو تّع تجكيغ أسساء السؤلفضغ كعشاكيغ السؤلفات باالستشاد إلى 
اصات، ترشضف الكتب في رفػؼ السكتبة، أي أنو عكذ بذكل صادؽ كضفضة الترشضف حدب الشػع كاالختر

 ( . 3ببمضػغخافي  في العالع ) -كلحلظ فإف الكتاب  يعتبخ  أقجـ كأكؿ عسل لسؤلف بضػ
    . 165 -160العبادى، مخجع سابق، ص ص  (1)
 .   91 -90، ص ص 8، 3، ج2( ديػرانت، مخجع سابق، مج2) 

يغ ييتسػف بالججيج في سػؽ الكتاب إزاء مذكبلت صعبة: كضف ( في العرخ اليضممضشضدتى كجج العمساء كاألدباء كالباحثػف كىػاة جسع الكتب، الح3)
شدبة ليع أف يعخفػا ماذا يػجج في الدػؽ مغ كتب، كماذا ُيكتب مغ مػضػعات إلخ، كقج كانت ىحه السذكمة قائسة في العالع اإلغخيقي كخاصًة بال

تعقضجًا في ىحا العرخ،  حضث أصبح مغ الرعب الحرػؿ عمى معمػمات ألكلئظ الحيغ ال يعضذػف في السخاكد الثقافضة الكبضخة، إال أنيا أصبحت أكثخ 
سػاء حػؿ الكتب، أك  السؤلفضغ كحتى حػؿ قضسة السؤلفات، أي في معخفة ما يرجر مغ كتب ججيجة، كفي كضفضة الػصػؿ إلضيا، كقج أدى الذغف 

 -ت ببمضػغخافضة مختمفة كقػامضذ أعبلـ إلخ، كإف ضيػرىا بيحا التي تزع مؤلفا -السؤلفات السخجعضة -لمسعمػمات إلى ضيػر نػع ججيج مغ الكتب
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في السكتبات السشافدة  ضيخت سمدمة مغ األعساؿ اليامة البضػغخافضة كالببمضػغخافضة التي تجؿ عمى قجـك    
     عرخ ججيج بالشدبة إلى نذخ السعمػمات حػؿ الكتب كالكّتاب، كحاكؿ البعس في العالع اإلغخيقي

أف يقمجكا ىحا العسل، كمغ ىؤالء ىخمضبػس تمسضح كالضساخػس كمعاكنو، الحي ألف عمى نسط الخكماني 
بضشاكذ كتاب التخاجع،  كعمى ىحا الشحػ كحلظ قاـ مغ مضمػس الجبمػماسي كالشحػي كخاتذ مجيخ مكتبة 

يا، كقج كاف بخجاـ بتألضف فيخس لمسكتبة في القخف الثاني ؽ.ـ، كىػ مغ أشيخ كتابيا كضل لفتخة مجيخًا ل
ىحا الفيخس أحج اإلنجازات الببمضػغخافضة لمعمساء السجتسعضغ فضيا، كسا كضع عمى نسط فيخس كالضساخػس 

ؽ.ـ، كفي الفتخة ذاتيا ضيخت أكؿ السؤلفات السجسمة عغ الكتب  100فيخسًا آخخ لسكتبة ركدس حػالي 
ت ىحه السؤلفات حضشئح لتفضج أكبخ بذكل عاـ، كلضذ عغ الكتب السػجػدة في مكتبة كاحجة فقط، كقج كتب

       ( . 1عجد مغ السيتسضغ بدػؽ الكتاب في ذلظ الػقت )
لع ُيدسع عغ مكتبة عامة قبل مكتبة اإلسكشجرية، بالخغع مغ كجػد الكثضخ مغ السكتبات الخاصة،      

ح عسميع الخجمة كالججيج اآلخخ في القخف الثالث ؽ.ـ. ىػ كجػد فئات مغ العمساء كالباحثضغ الحيغ أصب
في السكتبة، كباالستشاد إلى  الشرػص الباقضة عغ السكتبات اإلغخيقضة البلحقة؛ في العرخ اليضممضشدضتي 
عامة، كالبصمسي خاصة، فضسكغ القػؿ أف تمظ السكتبات قج أخحت كشبقت كل اإلنجازات التي كاف عمع 

سقارنة بعس السعصضات عغ تشطضع مكتبة السكتبات قج تػصل إلضيا خبلؿ ألف سشة في ببلد الخافجيغ، كب
البابمي، كمغ  -أشػر بانضباؿ يكذف عغ كجػد بعس التذابو بضغ عمع السكتبات اإلغخيقي  كاآلشػرى 

 السخجح أف اإلغخيق في آسضا الرغخى نقمػا بعس إنجازات ىحا العمع إلى العالع اإلغخيقي، كىحا التبادؿ

سعمػمات حػؿ الكتب قج فقجت فعالضتيا مع تصػر السكتبات، كأصبح ال يدتغشى عغ ىحه السخاجع لشذخ الذكل يجؿ عمى أف األسالضب القجيسة ال -
 كاحجًا السعمػمات، كالذئ الججيخ بالحكخ أف كالضساخػس بعج أف نذخ مائة كعذخيغ مجمجًا قاـ فضيا بترشضف الكتب ثسانضة أصشاؼ، لع يمتـد  نطاماً 

لسؤلفضغ كأسساء الكتب، الجسمة األكلى في كل كتاب، كعجد سصػره، كتخجسة ادبضة مػجدة، كقج استفاد مغ فضيا، ككانت الفيارس تتزسغ أسساء ا
سسو مغ السجسػعات الفشضة لمكتب في السكتبة لضؤلف كتابو بضشاكذ في مائة كعذخكف مجمجًا، الحي يعتقج بأنو  استخجـ كفيخس لمسكتبة، كقج اشتق ا

كل خدانة مغ لفافات البخدى، كإف السؤلف كاف يخيج مشو أف يكػف مرجرًا  ببمضػغخافضا عغ كل الكتب التي ألفت، كعغ  القػائع أك المػحات السثبتة عمى
بتقجيع كل  الحيغ ألفػا، كىكحا فإف كالضساخ لع يكتف في مؤلفو بحكخ الكتاب، بل كاف يقجـ معمػمات عغ الكاتب أيزًا، كمغ ناحضة أخخى لع يكتف 

بمضػغخافضًا لكل األدبضات اإلغخيقضة كفيخسًا لمسكتبة -عغ الكتب، بل كاف يزضف مبلحطاتو الشقجية كحلظ، كلحلظ فإنو مخجعًا   بضػ السعصضات األساسضة
   الكبخى . 

  Blum,Ibid, p. 160, pp. 234 - 235; Sarton, Ibid, pp. 143 - 151; Athenaeus, II, 70. b; Parsons, Ibid, pp. 
206 ff . 

. 124 -123بفضتر،مخجع سابق، ص ص، ستضت( 1)  
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تأثضخ الحزارة ف التعمضسضة، عجيجة مشيا الشطع بل في مجاالتفحدب  الحزاري لع يكغ في نطع السكتبات
،  كلكغكاضحًا، ضل الذخقضة عمى الحزارة اإلغخيقضة  التصػيخ الحي قجمو اإلغخيق في السجاؿ الفكخي كالعمـػ

كزادكا عمضو في كافة السجاالت، كالخبلصة أف  غ، بل شػركا ما اخحكه عمى الشقل كالتجكي كا يقترخ  فيع لع
 كسا دخمت إلى مجف الذخؽ كالغخب مع اإلغخيق فمدفتيع كأسالضبيع كفشػنيع،، اإلغخيق تأثخكا مغ الذخؽ 

فسيجت ىحه األتراالت إلى سضصخة  كانتذار الثقافة اليضممضشضدتضة في العرخ البصمسي، كحضث انجمجت 
                  .   (1) تضةاليضممضشضد حزارةخمضط ىػ سسة ال  تكػف مشيا، ك الثقافات

الخبلصة فقج أنتجت العجيج مغ السؤلفات كالسجكنات في الجراسات اإلندانضة كالعمسضة قبل كبعج إنذاء    
ات كانت السكتبة، كُيعخؼ مغ مقجار استخجاـ مخادؼ )مكتبة( في اإلغخيقضة، أف عجدًا كبضخًا مغ السخصػش

تشدخ كتجسع كتشقج كترشف عمى األغمب مشح القخف الثالث ؽ.ـ، كاستسخت اإلسكشجرية بسكتبتيا الكبخى 
بؤرة لمشذاط األدبي كالعمسي كالثقافي لفتخة شػيمة، كالسؤكج أنيا احتػت لحلظ عمى أىع السؤلفات السخجعضة، 

حثضغ في مختمف فخكع السعخفة، كقج باإلضافة إلى مجسػعات أخخى ضستيا السكتبات ال غشى عشيا لمبا
بقضت مكتبة اإلسكشجرية أكثخ مغ قخنضغ مخكدًا لمحضاة الثقافضة لمعالع اليضممضشضدتي، إلى أف تعخضت ألكؿ 

 . ( 2ؽ.ـ ) 47كارثة سشة 
بقضت مكتبة اإلسكشجرية أىع مكتبة في العالع اإلغخيقي، بخغع ما حل بيا، إذ استسخت السؤلفات الباقضة    

لسكتبة ُتشقح كتحقق حتى نياية العرخ الخكماني، كاعتبخت األكثخ دقة، كمغ بضغ األدلة التي تؤيج ىحا في ا
الخأى قخار لئلمبخاشػر دكمضدضاف بإرساؿ فخيق مغ الشداخ إلى مكتبة اإلسكشجرية لكى يشدخػا السؤلفات 

، الحي بجأت السكتبة السفقػدة، ككانت قج تأسدت مكتبة كبضخة فى ركما فى عيج اإلمبخاشػر أغدصذ
   البصمسضة تفقج مكانتيا في عيجه، فقج أصبحت ركما بالتجريج مخكدًا لمحضاة الثقافضة حضث أخح الذعخاء

 .   376، ص 1،6، ج2نفدو،  مج : 316، ص 6، 1، ج2:  ديػرانت، مخجع سابق، مج154 -151العبادى، مخجع سابق، ص ص ( 1) 
كؿ عغ الحخيق الحي أكدى بسعطع محتػيات السكتبة الكبخى ىػ القائج العدكخي الخكماني يػلضػس قضرخ الحي بعج  أنتراره عمى ( تفضج أغمب السعمػمات أف السدؤ 2)

كامتج الحخيق أمخ بأحخاؽ الدفغ، مشافدو بػمبى في فارزال،  تّجخل في الحخب األىمضة الجائخة في اإلسكشجرية في ذلظ الػقت إلى جانب كمضػباتخا، كخبلؿ السعارؾ الجائخة 
الخأي بأنيا كانت مجخد  إلى السخازف السجاكرة لمسضشاء كلمسكتبة، كقجر عجد الكتب التي ألتيستيا الشضخاف بػأربعػف ألف مجمج، كليحا يجج البعس  صعػبة فى قبػؿ

خ مغ مخصػشات الثقافات اإلندانضة كالصبضعضة، كتأثخت نتضجة لحلظ مخازف لمسكتبة الكبخى، كالػاقع كانت الحادثة كارثة كخدارة كبضخة ألنو بدببيا ُفقجت إلى األبج الكثض
الكتب األخخى في السكتبة  كفقجت مكتبة اإلسكشجرية السكانة التي تسضدت بيا لفتخة شػيمة، كعمى الخغع مغ أنو قج بقى لمستعمسضغ كالسثقفضغ في اإلسكشجرية مجسػعات

ظ التعػيزات؛ كسبادرة بػمبى الحي يحكخ بأنو أىجى لكمضػباتخا مائتا ألف لفافة مغ مكتبة بخجاـ لكى تحي ثانضة الرغخى، إال أف ىحه السفقػدات ال تعػض، كحتى تم
 مكتبة اإلسكشجرية، إال أف كل تمظ السحاكالت عجدت أف تعضج لمسكتبة أىسضتيا األكلى .

 .  132، ص 1955يا(، بغجاد، عػاد،  كػركضذ، مكتبة اإلسكشجرية )تأسضديا كإحخاق; 619السػسػعة السرخية، ص  
Kenyon, F. G., Books and Readers in Ancient Greece and Rome, The Clarendon Press, Oxford, 1932, p. 

24 ff; Parsons, Ibid, p. 11 ff; Strabo, XVIII, 1. 54 . 
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غ السخكد، ثع تعاقبت كالفبلسفة يججكف فضيا ضخكفًا لمحضاة كلمعسل أفزل مغ مرخ التى صارت بعضجة ع    
      عمضيا أكقات كأحجاث صعبة أخخى في نياية عيج اإلمبخاشػرية، حضغ أصبح السدضحضػف القػة الجيشضة

بحضث كالدضاسضة الراعجة، كعشجىا غجت رمدًا لمثقافة الػثشضة في نطخ الجعاة الستحسدضغ لمجيانة الججيجة، 
قت لضذ إال، كىكحا فإف تجمضخ السكتبة عمى يج بصخيخؾ إف إلحاقيا بسرضخ الثقافة الػثشضة كاف مدألة ك 

اإلسكشجرية ثضػفضل كاف نتضجة مشصقضة ليديسة الثقافة الػثشضة أماـ السدضحضة،  كمغ بعجىا يفتقج ذكخ 
إلى بعس الشرػص التاريخضة مغ العرخ الػسضط  السكتبة في السرادر فتخة شػيمة مغ الدمغ، كباالستشاد

مخدكنيا في تمظ األحجاث، كربسا بقى مشيا شيء حتى مجئ العخب لسرخ، كيذاع  أنيا لع تفقج كل يبجك
ـ، كتفشضجًا ليحا يحكخ أكدكسضػس بأنو لع يعج لمسكتبة كجػد  640أف السدمسضغ  أحخقػا بقاياىا حػالي سشة 

شضة كانت قبل الفتح اإلسبلمى بأكثخ مغ قخنضغ، كفزبًل عغ ذلظ يقػؿ سارتػف في ىحا األمخ: إف الكتب الػث
أشج خصخًا عمى السدضحضضغ الحيغ كانػا يدتصضعػف قخاءتيا، كلعجـ إلساـ السدمسضغ إذ ذاؾ بالمغة اإلغخيقضة، 

                                  ( .1كمغ ثع فإف اتياـ السدمسضغ بإحخاقيا محس أفتخاء عمى الحقضقة )
لػالة بالسكتبات كسا كاف يفعل البصالسة مغ قبل، بل    في العرخ الخكماني ال ُيدسع عغ كلع لؤلباشخة كا     

ـ الحي ُيحكخ  363 -316في عيج سضصختيع لع تدد مكتبة اإلسكشجرية إلى أف أتى اإلمبخاشػر يػلضانػس 
بأنو حاكؿ إعادة مكانتيا الفكخية فانتيت محاكلتو تمظ بشيب ما بقى فضيا لرالح مكتبتو ىػ، كقبمو في 

ـ، فجمخ جانب كبضخ مشيا كنقل ما تبقى فضيا،  272احخؽ الحى السمكي في عاـ  عيج ماركػس أريمضػس
كفي عيج ثضػدكسضػس ُخّخب معبج سضخابضذ السمحقة بو السكتبة الرغخى تخخيبًا شبو تاـ، كبعج تعاقب ىحه 

بضغ األحجاث كالحقائق التى ال مجاؿ لمججؿ كالذظ فضيا، فأف مكتبات اإلسكشجرية قج راحت ضحضة الرخاع 
السدضحضضغ كالػثشضضغ، عشجما أصبحت السدضحضة الجيغ الخسسي لمجكلة الخكمانضة، فتع تجمضخىا بػصفيا 
معقل اآلراء اليجامة، كلكغ مغ السخجح أيزًا أف بعس الكتب قج نجت بذكل أك آخخ، كأف السجيشة استسخت 

كبقضت مكتبتيا األكثخ شيخة  فضيا بعس مغ مخاكد  السعخفة كالتعمضع حتى القخنضغ الخامذ كالدادس ـ، 
 ، بضغ كل السؤسدات التعمضسضة التي شضجىا البصالسة، صخحًا يشبئ عغ اإلغخيق الحيغ اىتسػا بالعقػؿ كالعمـػ

  ( . 2) كحفطػا التخاث اإلندانى لضرل جضبًل بعج جضل 
ملعتقدات الوثنية  فدمره ثيوفيلوس أسقف يدعم   اإلمرباوورية الرومايية  وأما السرابيوم فقد حكم عليو نأيو دمرت بنهاية القرن الثالث ق.م. إابن الصراع على السلطة ِف إن مكتبة اإلسكندرية( 1) 

رفوفها خاوية متاماً م رأى خمازن الكتب و  614م  ورواية أخرى للمؤرخ أودسيوس الذي ذكر أيو حوايل عام  171اإلسكندرية بناء على فرمان حيظر الدايانت غري املسيحية أصدره ثيودوسيوس عام 
زييف لواقع التاريخ  وشهادات الشهود  والعرب الذين ِف املكتبة شبو مهجورة  وىذه الشهادات تؤكد أيو مل يكن ابإلسكندرية مثة مكتبة عندما فتح العرب مصر  وأية أقوال غري ذلك ليست سوى ت

ظلت  املكتبة الضياع ِف عصور الظالم  ال ميكن هلم ان حيرقوا مكتبة احتوت اإلرث اإليساىن كما يدعى املزيفون  واحلقيقة أن استوعبوا ثقافات اليهود والفرس وحفظوا تراث اإلغريق والرومان من 
اً  وكان ىدفها القضاء على مدرسة م أكرب ْحلة اضطهاد تعرض هلا الوثنيون من أجل القضاء عليهم هنائي 614-163حىت هناية القرن الرابع م. حني شن أسقف كنسية اإلسكندرية ثيوفيلوس  تتمتع

   م ابعتبارىا متثل الثقافة القدمية 117ولذلك اجتو إىل تدمريىا ِف سنة  اإلسكندرية 
Sarton, Ibid, p. 156 .    

. 133 -8136  العبادى  مرجع سابق  ص ص  43 -46  ص ص 4بدوى  مرجع سابق  ج  (2)  
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Gymnasium   الجسشازيػـ ثالثًا:     
إلنيا قامت كعسمت دائسًا عشج اإلغخيق،  الحضاة التعمضسضة كاالجتساعضة سساتك  مطاىخشازيا مغ أىع الجػم   

كإف غالبضة اإلغخيق عاشػا فى السجف اإلغخيقضة حضث تػافخت كل عمى السحافطة عمى ثقافتيع اإلغخيقضة، 
فيى  مسارسة عاداتيع،استصاعػا متابعة تعمضسيع ك  السعاىجاألسباب التى يدخت ليع حضاتيع، كفى ىحه 

 أفضبػى  صمة كثضقة بشطاـ الذبضبة اكانت مخكدًا لمتعمضع الستػسط بشػعضو الثقافى كالخياضى عمى الدػاء، كلي
، ك  كاألفضبػى    الحي كاف في نطخ الذباب ىع مغ بجأكا أك عمى كشظ دخػليع لمتجريب فى الجسشازيـػ

ككانت تمى جساعات  ،ششضغ األحخار أك في الجالضات الحخةاإلغخيقي مؤىبًل ضخكريًا لبلنتطاـ في ىضئات السػا
                                 ( . 1اإلغخيق القػمضة فى األىسضة كتختبط بيا جساعات رجاؿ الجسشازيـػ )

الجػمشازيا عمى تعمضع الذباف، بل كانت أيزًا مشتجيات لئلغخيق الحيغ كانػا يعضذػف بالقخب مشيا لع تقترخ 
، كفي بعس األحضاف أك الطخكؼ كبخاص ًة الحيغ تعمسػا فضيا،  ككانت تؤلف مشيع جساعات رجاؿ الجسشازيـػ

، فيحا الشادي الثقافي السعخكؼ ضل شابعًا خاصًا  الصارئة كاف ٌيجعى السػاششػف لبلجتساع في الجسشازيـػ
يا كضانيا كتقالضجىا، ضيخ كمسضدًا لمحضاة اإلغخيقضة، كحضثسا استقخ اإلغخيق كانتطسػا في جساعات كاف ل

، كيشيس انتذار  بيحا الذكل الػاسع في الجكلة البصمسضة كتستعيا ىا نادى تعمضسي كرياضي أك جسشازيـػ
بتمظ السكانة اليامة، دلضبًل عمى استسداؾ اإلغخيق بتقالضجىع، كعمى شجة اىتساميع بأف يكفمػا ألبشائيع 

يدتقخ اإلغخيق عمى شكل جالضة مشطسة كاف ال بج مغ  ، فحضثسا كافالحرػؿ عمى ثقافة إغخيقضة صحضحة
، كالتي   في بجايتيا كانت بسثابة أماكغ عامة لبلستخخاء كالتخفضو، كمشاقذة السذاكل  إنذاء الجسشازيـػ

           ( . 2) لمتعمضع كالتجريب الخياضى الضػمضة، كالسػضػعات الحىشضة كالعقمضة، ثع أصبحت
مة التعمضع الستػسط، بل لقج كاف محػر التعمضع الستػسط ىػ األنتداب إلى ىحه أرتبط الجسشازيـػ بسخح  

السعاىج الثقافضة كالخياضضة، كجسضع التبلمضح الحيغ تابعػا تحرضميع الستػسط، كاف عمضيع الحىاب إلى 
لعمسضة الجػمشازيا حضثسا كججت، أما في مجنيع، كأما في القخى الكبضخة، ككانػا يتمقػف في ىحه السعاىج ا

 كالخياضضة قجرًا يساثل ما كاف ُيجرس لشطخائيع في غضخىا مغ معاىج العالع اليضممضشضدتى، كالجراسة فى ىحه
لئلغخيقي شخشًا      السعاىج الثقافضة كالبجني ضمت مختبصة بسشطسات تجريب الذباب، التي كانت بالشدبة  

  (1)  Rostovtzff, Soc. & Ec., pp. 324 ff ; Tarn, Hellen. Civil., p. 175 .   
 (2) Idem .       
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يي تمظ اليضئة االجتساعضة الدضاسضة التي استعاض بيا كثضخ ف ،جػىخيًا إلدراج أسسو في قائسة السػاششضغ  
فيي نطاـ سضاسي ، البصالسة عغ مجنيع اإلغخيقضة في كششيع األـ مغ اإلغخيق السدتػششضغ في مجف

كاجتساعى ضل في نطخ كثضخيغ مسغ استػششػ مغ العشاصخ اإلغخيقضة خارج ببلد اإلغخيق بسثابة السجكلة أك 
قامت كحلظ فى ذات أنيا دكلة السجيشة، فضسكشو أف يدتعضس بتمظ الجالضات الحخة عغ السجيشة الجكلة، إذ 

كل اإلغخيق فى مجنيع اإلغخيقضة، كفى ك  ، لخياضيالسعيج الجراسي كالشادي ا آخخ غضخ كػنيا بجكرالػقت 
، كدكرىا كاف تقجيخىع كاضحًا ألىسضتيابيحه السعاىج أك الشػادى،  اتستعػ كسا  السجف كالقخى البصمسضة،

بل السخاكد الخئضدضة لشذخ الثقافة اإلغخيقضة،  لع تكغ فقطكػنيا فى ، ؤسداتكلسعخفة مجى  أىسضة ىحه الس
اليامة، أك االنخخاط فى الفخؽ السستازة بالجضر، كما كاف الدضاسضة  لى السشاصبأنو مغ أجل الػصػؿ إ

، فبل مغ الفػز بإقصاع كبضخ، كاف يتعضغ عمى الخاغبضغ فى ذلظ أف يكػنػا قج تعمسػا تعمضسًا إغخيقضاً   يدتتبعو
ادي الشضل كشساؿ عمى الثقافة كالحزارة اإلغخيقضة بضغ مشاشق ك   في الحفاظدكر  أنو كاف لمجػمشازيا شظ

                                                                                            ( . 1)إفخيقضا 
كاف دخػؿ الجػمشازيا كعزػية جساعاتيا مشطسضغ تشطضسًا دقضقًا بسقتزى قػانضغ اليضئات السختمفة التي  

لظ ضسانًا لعجـ تدخب غضخ اإلغخيق إلضيا " ككانت كل جساعة كانت ىحه السعاىج كالجساعات تترل بيا، كذ
تشتخب رئضدًا لقبو جػمشازيارخ، كاف مغ بضغ ميامو اإلشخاؼ عمى شئػف التعمضع، كىى التى يتػلى تشطضسيا 
شخز يجعى قػسسضتضذ، مسا يػحى بإف الجػمشازيارخ كالقػسسضتضذ مغ بضغ ىضئة الحكاـ التى تجيخ 

جساعات اإلغخيقضة، كالخأى الدائج بأف الجػمشازيا فى دكلة البصالسة كانت شئػف كل جساعة مغ ال
مؤسدات أىمضة اعتسجت عمى الجساعات التى انذأتيا، كلكغ الجكلة كانت تذخؼ عمضيا، كإزاء ذلظ يخجح 
أف السمظ لع يكغ حاكع الببلد فحدب، بل كاف كحلظ راعى مؤسدات اإلغخيق، كالحى يذخؼ عمى 

ع ل فضيا الجػمشازيا، كلحلظ كانت ىشاؾ تفخقة بضغ الحيغ تمقػا تعمضسيع فضيا، كبضغ مغجساعاتيع، بسا 
 يمتحقػا بيا،  تسامًا مثل األختبلؼ بضغ مػاششي العػاصع أنفديع بخغع أنيع كانػا جسضعًا مػاششضغ، كمعشى

، كك انت تتألف مغ ىحا أنو كانت ىشاؾ نخبة، كىي الفئة أك الصبقة السعخكفة باسع شبقة الجضسشازيـػ
 ىع السػاششضغ السػسخيغ الحيغ تمقػا تعمضسيع في معيج التخبضة كالتحقػا بسشطسة تجريب الذباب، فيؤالء

  
(1 ) Bevan, Ibid, II, pp. 104- 166 .    
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      كإذا كاف التسضضد كالتفخقة جخت بضشيع، فكانت ىشاؾ  كحجىع البلئقضغ لتػلى السشاصب بعػاصع األقالضع، 
رصفاة داخل أخخى مختارة، كٌعخفت تمظ الشخبة بصبقة أعزاء الشػادي الخياضضة، فيؤالء األخضخكف فئة م

ىع األثخياء مغ الدكاف الحيغ تمقػا تعمضسيع في السعاىج، كتجرجػا باالنتقاؿ مغ دكر الذبضبة السؤىمة 
لػضائف العامة في لعزػية تمظ السؤسدات، كىع لحلظ كحجىع الحاصمػف عمى السؤىبلت السدػغة لتػلى ا

  ( . 1) مجف الجكلة 
يحه السعاىج ىي السجف اإلغخيقضة، ككحلظ الجساعات القػمضة السختمفة، ل  األساسضة القاعجة كانتلسا    
، ككاف لكل جساعة رئضذ تشتخبو كيجعى سضاسىبصابع  بعزيااتدع  اجتساعضة كضاناتباألساس  ىيالتى ك 

الخئضذ األجتساعى ك  الحكاـ السحمضضغ ا يجؿ عمى أنو مغ أىعكىح ،Gymnasiarchesالجػمشازيارخضذ 
شئػف التعمضع فإنو كاف يتػلى أمخىا عجد مغ  يتػلى اإلشخاؼ عمى التعمضع، كأما كىػ الحى ،ليضئة السػاششضغ

، غضخ أف ىحه السعاىج كانت خاصة، كمشحت السعاىج Kosmetesمضتذ ز ػ كالسجرسضغ كشخز يجعى 
صفة رسسضة،  Gymnasiarchoiضع، كفي السجف كالقخى كمجيخييا الجضسشازياركضضغ الكائشة بعػاصع األقال

اقتبدت أسساؤىا كاختراصاتيا  ، مغ أىع مشاصب السجيشة،أخخى رفضعة  كسا أنذأ إلى جانب ذلظ مشاصب
كمشيا اإلشخاؼ عمى  الستشػعة صاحب االختراصات مغ أنطسة السجف اإلغخيقضة الحخة، مثاؿ األكدضجضتذ 

ما يتعمق باألكضاع القانػنضة، كالكػزمضتضذ الحي كاف مخترًا بكل ما يترل ك  ،العمعيشة كعسضج دار السج
      ( . 2) بسشطسة تجريب الذباف

أنذئت عمى أياـ البصالسة كثضخ مغ معاىج التخبضة في السجف كالقخى، كحضثسا كانت يػجج عجد كاؼ مغ    
ع يشذئػىا، لكشيع اعتخفػا بيا كبحقيا فى أمتبلؾ السبانى اإلغخيق السدتػششضغ، كإذا كاف البصالسة ل

شسمػىا  كاألراضى، كإذا ىى باألساس كججت في كل السجف اإلغخيقضة قبل عيج البصالسة، كلكغ ىؤالء
بخعايتيع كأمجكىا بجعسيع كإعاناتيع، كلعل ىحه الخعاية كالرمة الػثضقة بضغ ىحه السعاىج كالتعمضع ىى التى 

غة عامة أك شبو رسسضة " كاف فى كسع اإلغخيق االحتفاظ بتقالضجىع فى مجنيع، كحضثسا عمضيا صبخمعت 
 Palaestraeكججكا انذأكا معاىجىع كمشتجياتيع اإلغخيقضة فى أنحاء الببلد، فقج كاف البااليدتخى 

 ( .3كالجػمشازيا في اإلسكشجرية، كفى كل مجف البصالسة كقخاىا )
.   380 -379لبصالسة، ص ص ( نرحى، تاريخ مرخ فى عرخ ا1)  
.   565 -563( نفدو، ص 3)  . 606 ، ص2، ج1:  السػسػعة  السرخية، مخجع سابق، مح339 -335( نفدو، ص ص 2)  
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 مباف فدضحة كرائعة كيػجج بيا بيػ أعسجةمقخ لحضاة اإلغخيق اإلجتساعضة، كليحا فيى  الجػمشازياكانت   
كيحتسل أف جػمشازيا ككل ما يمـد الخياضضضغ، ، عمى حسامات لمتعمضع كأخخى لمتجريب، كاحتػتكقاعات 

ُيعخؼ مغ إحجى الػثائق أنو كاف يتعضغ ك ، إلنو يمقى رعاية ممكضة خاصة، كاألكبخ العاصسة كاف األىع
تخزع لمشطاـ أنيا خزعت كمعشى ذلظ ، إلجخاء اإلصبلح البلـز في أحج الجػمشازيا الحرػؿ عمى إذف

و السرانع كالجكر كاليضاكل التي أسديا األفخاد، كذلظ ألف شئػف التعمضع كانت نفدو الحي كانت تخزع ل
 لبصمسضة،أقالضع الجكلة امجف  فكانت تػجج جػمشازيا في كلاألخخى،  تيع الجكلة، مثمسا كانت تيسيا شئػف 

تمقػف كىى مخاكد ثقافضة كرياضضة يتخدد عمضيا الذباب اإلغخيق الحيغ يتستعػف بحق السػاششة، كفضيا ي
عشجما كانت تقع اضصخابات عشضفة كمرادمات بضغ إغخيق " ..  تعمضع أعمى كأنػاع الخياضات السختمفة

 اإلسكشجرية كييػدىا، كاف الجػمشازيارخذ ىػ الحى يسثل ىضئة السػاششضغ اإلغخيق كيجافع عغ قزضتيع
.             (1) " سة ، فبلبج اذف مغ أنو ضل ليحا الذخز مخكد ىاـ شػاؿ  عرخ البصاللقزاءأماـ ا  

فى عيج البصالسة الضيػد  التعمضع فى الجػمشازيا، كلحلظ يعشى مسجيشة اإلغخيقضةل أف االنتساء الكامل    
حضث كانػا يدعػف لمحرػؿ عمى السػاششة اإلغخيقضة حتى يتع إعفاؤىع  بيا، حخصػا عمى إلحاؽ أكالدىع

ؽ.ـ. عمى سكاف مرخ، باستثشاء أىل  24 -23 مغ الزخيبة الثقضمة التي فخضيا أغدصذ عاـ
العيج الخكماني عشجما اصبحت  كيعشى ذلظ ازدىار كبقاء ىحه السعاىج حتى أكاخخ، اإلسكشجرية مغ اإلغخيق

معطع ىحه السعاىج خاصة كألغى ما كاف يػجج مشيا في القخى، كأضفى عمى التي في السجف صفة رسسضة 
ألتجاه مع الجسشازيارؾ كىع رؤساء السعاىج، كعضغ إلى جانبيع مػضفضغ معتخفًا بيا، كسا اتجو كحلظ نفذ ا

آخخيغ مشحيع ألقابًا، كخرز ليع أعسااًل اقتبديا مغ الشطع السخعضة في السجف اإلغخيقضة ذات االستقبلؿ 
الحاتي، ككججت أدلة اخخى مثل أتخاذ  قخارات بتخفضف أعباء الشفقات التي يتصمبيا مشرب مجيخ معيج 

كلعل فى ذلظ دلضل عمى أف الدمصات كقتيا اخحت تعسل عمى  تدضضخىا، ضة، حتى يقبل السخشحػف عمىالتخب
ايجاد مخشحضغ إلدارتيا، كأف تمظ السؤسدات العامة التى ضمت استسخارىا، بعج أف بجأت تجج صعػبة في 

    ( .2)مغ مبتكخات اإلغخيق حافع عمضيا الخكماف كلكغ مع أسالضبيع في التججيج 
 (1) Rostovtzff, Soc. & Ec., pp. 1059- 60; Fraser, Ibid, I, p. 86 .  
(2) Jouguet, Mac. Imp., pp. 302- 333 .      
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        8 الجسعضاترابعًا:  
مع تغضخ الشطع الدضاسضة فى العالع اإلغخيقى فى خبلؿ العرخ اليضممضشضدتى، كحاجة اإلغخيق الحيغ    

جيجة لبلجتساع  كالعضر فى جساعات أك فئات عاممة متقاربة تػفخ ليع شضئًا عاشػا فى مجف السسالظ الج
مغ السداعجة العسمضة كالحضاة الجستػرية التى افتقجكىا فى مجتسعيع الججيج، فشذصت الجسعضات اإلغخيقضة 
فى كثضخ مغ السجف خارج حجكد ببلد اإلغخيق، كقج كجج إغخيق البصالسة خاصًة فضيا تعػيزًا عغ نقز 

ستذعخكه فى حضاتيع العامة، فطيخت عشجىع جسعضات كثضخة ليا أسساء مختمفة، كقامت عمى نذاط ديشى ا
حتى قبل  الجسعضات ىشاؾ مايجؿ عمى كجػد ىحهك  أك ديشػى اتخحت مشو شعارًا كحجة لعقج اجتساعاتيا، 

البصالسة، بل إف الكثضخ الفتح السقجكنى لمسشصقة، كلكشيا لع تكتدب أىسضتيا كمكانتيا البارزة إال فى عيج 
مشيا تكػنت كنذصت فى بجاية العيج البصمسى، كحضث كانت تأتى فى األىسضة بعج الجسشازيـػ فى السجتسع 
اإلغخيقى، كضل ليا شابعيا الجيشى أك السجنى االجتساعى، ككاف اإلغخيق ييتسػف كثضخًا بتأسضذ أك تكػيغ 

في السجف البصمسضة مغ عػامل التأثضخ العسمي كالتعمضسي  الجسعضات، كتعج الجسعضات السختمفة التي انتذخت
عمى األفخاد الحيغ يترمػف بيا كيحتكػف بشذاشيا بػجو أك بآخخ، فالسػاششضغ الحيغ يحسمػف صفة 
العزػية في أي مغ الجسعضات، يجرسػف قػانضشيا كيخمرػف لسبادئيا، كيجافعػف عغ نطسيا كأىجافيا، 

، ثع يمتدمػف بسا تػصى بو ىحه الجساعات مغ القخارات كالشطع، كيديجكف عمى كيذضجكف بالقضع التي تتبشاىا
ذلظ أنيع يقفػف كيقجمػف ليا دعسيع كعػنيع، كيجتحبػف غضخىع لجعسيا كمدانجتيا، كالجسعضات بجكرىا 
تحاكؿ أف تشفع كتخجـ أعزاءىا، كتدتخمز ليع حقػقيع إذا تعحر عمضيع كأفخاد استخبلصيا، كسا تحثيع 

القضاـ بأداء كاجباتيع نحػ أنفديع كنحػ جساعتيع، فتعقج ليع مغ أجل ذلظ االجتساعات، كتشطع عمى 
السحاضخات كالشجكات في الذئػف السترمة بشذاشيا، فتقجـ ليع التجريب كالسداعجة، كتفتح ليع مضاديغ 

، عمى أف العسل السثسخ، كعمى الجسمة فإف بعزيا تتخح مغ نفديا مجرسة خاصة تجرب فضيا أعزائيا
  ( .1) يتحسمػا السدئػلضة في تحقضق األىجاؼ التي قامت مغ أجميا جسعضتيع

عمى ىحا األساس فقج كانت الجسعضات أماكغ لبلجتساع كالشقاش كحلظ، كتأكضج لمقضع السيشضة كالجيشضة   
 اتخحت دكركاالجتساعضة كالخمقضة، مسا يعج مغ ضخكرات الحضاة اإلغخيقضة، بل إف بعس مغ ىحه الجسعضات 

  ) Bouche-Leclercq, Ibid, III, p. 164 .   1  ) 
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كمشيا عمى سبضل السثاؿ جسعضة دار العمع باإلسكشجرية التى آخخ لمتجريب كالتعمضع كالتخبضة السجتسعضة،  
كقج حطت بجعع كعصف السمػؾ البصالسة، حتى صارت تعتسج عمضيع  كتشازلت عغ حقيا فى اختضار رئضديا، 

لطيػر نطاـ الجسعضات أك الشقابات في العرخ البصمسي اليضممضشضدتي، ألف االعتقاد تداءلو  يبجى البعس
الدائج أنيا ابتكار ركماني خالز، لكغ الحقضقة أف التخرز الحي نذأ تمبضة لحاجة السجتسع في ىحا 

ف تحخرت مغ العيج كاف سببًا مباشخًا في ضيػر ىحه الشقابات العجيجة، ذلظ أف فئات مغ اإلغخيق بعج أ
السدئػلضة، كمغ معطع األعباء التي كانت ممقاة عمى كاىميا في دكلة السجيشة، كججت نفديا بحاجة إلى 
المقاء مع غضخىا مغ الفئات عمى شكل جساعات أصبحت تفتقجىا السجف الججيجة، ثع تصػرت ىحه 

ألفخاد مغ مجتسع محجكد إلى السجسػعات إلى صػرة الخابصة أك الشقابة أك السشتجى، ككحلظ بدبب انتقاؿ ا
مجتسع رحب في كافة الشػاحي، كمشيا الشاحضة السيشضة كالفكخية، كتختب عمى ىحا أف نّست كأصبحت الفشػف 
كحتى اآلداب ميغ بعج أف كانت تعبضخًا عفػيًا لمسػاششضغ الستفاعمضغ مع مجتسعيع كمحضصيع، أك بسعشى آخخ 

  ( . 1) غجت حخؼ بعج أف كانت مجخد ىػايات
أنػاع ىحه الجسعضات مقرػرة عمى أكاخخ عرخ البصالسة، كإنيا لع تختمف كثضخًا  السعمػمات عغ كأغمب   

حتى كإف خزعت لمتأثضخات  ،في نطسيا عغ الجسعضات السساثمة ليا في السجف اإلغخيقضة في ببلد اإلغخيق
االختبلط بضغ اإلغخيق كغضخىع مغ السحمضة، كذلظ ألنو في الذصخ الثاني مغ العرخ البصمسي أزداد التأثضخ ك 

 كازدادت أىسضة السحاىبفيع كحلظ كاف ليع أنجيتيع كجسعضاتيع، عشاصخ الجكلة، كمشيع السرخيضغ خاصة، 
الجسعضات اإلغخيقضة كشبضياتيا السرخية   مغبعس يحتسل أف ك  ،عشج إغخيق مرخ لذخقضةا الجيشضة

 ، تأثخت ببعزياىحه الجسعضات  أك أف بعس مغ إغخيق عمى الدػاء،ك  أصبحت تتألف مغ أعزاء مرخيضغ
كىي الجسعضات الجيشضة الخاصة التي ؛ يمتقػف في أنجية جسعضاتيع، كُيعخؼ مشيا ثبلثة أنػاع الجسضع ككاف 

تترل بالحضاة الجيشضة، كجسعضات أرباب الحخؼ كالسيغ السختمفة ككانت تترل اترااًل كثضقًا بالجكلة، كلعميا 
يا، مثل الجسعضات الدراعضة السحمضة لدراع السمظ، كاألشخاص السذتغمضغ في ىي التي كانت تشطس

الرشاعات السختمفة؛ في الشقل أك التعجيغ أك البشاء أك الرضج إلخ، كيحتسل أف بعس  الجسعضات كانت 
 دائسة، كقج استسخت كل ىحه نذضصة ك مفككة كمؤقتة، لكشو ال شظ أف بعزيا اآلخخ كانت مؤسدات قػية ك 

(1) Idem, pp. 170- 172 .   

اتخحت بالتجريج بعس مطاىخ الجسعضات مشيا  شػاؿ عرخ البصالسة، كيبجك أف بعس األنػاع مغ الجسعضات
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اإلغخيقضة، كلحلظ فإنو ال يطيخ بػضػح إذا كانت في األصل مشذآت مرخية، كلكغ تتزح في الجسعضات 
بضشًا في ىجفيا كنطسيا عغ الجسعضات اإلغخيقضة السرخية الجيشضة كاالجتساعضة، كىي التي تختمف اختبلفًا 

السساثمة ليا، كيبجك أف الجسعضات السرخية التي كانت مغ الشػعضغ الثاني كالثالث قج اكتدبت كحلظ بعس 
    ( . 1) مطاىخ الحضاة الشقابضة اإلغخيقضة

كضضفة  اىج كالسكتباتال يقل دكر الجسعضات عغ بقضة السؤسدات التخبػية كالتعمضسضة، ككسا لعبت السع   
حضػية في كضاف السجف كالكضانات بتأكضجىا لمقضع التي قامت مغ أجميا، كحلظ فعمت الجسعضات، كال يخفى ما 
ليحا الجانب مغ أىسضة في تجريب كمداعجة األفخاد، إذ إنو يعتبخ أك يعبخ عغ جانب مغ جػانب السجيشة، 

التخبػية،  الخسالة ا لتكسل جىى ذلظ مغ أنيا كانت تبحؿ جيكمكسل لحضاتيع االجتساعضة كالجيشضة، كال أدؿ عم
دكرىا التعاكني كالخكحي أك الفشي، فسدجت بو تجريذ السػاد السختمفة عمى نحػ ما تفعل  ككثضخًا ما تجاكزت

فاتخحت لشفديا مجارس تتبعيا تداكؿ فضيا ىحه السيسة السترمة بالشذاط التعمضسى أك الحخفى، ، السجارس
جسعضة دار السترمة بجػانب الحضاة الجنضػية؛   كمغ أمثمة ىحه الجسعضاتزائيا التعمضع فضيا، كيتػلى أع

السػانئ أك  تتكػف مغ عساؿ كأخخى لمذباب كجسعضة أك الفشػف، لمفشانضغ السمكضضغ، كجسعضة كجسعضة ،العمع
مى األقل مغ ، كقج حخص اإلغخيق البصالسة عمى أف  تكػف ليع عزػية جسعضة كاحجة عأحػاض الدفغ

كقج كجج في بصػلسضذ نقر مغ نياية عيج فضبلدلفػس، أك بجاية عيج بصمسضػس الثالث ىحه الجسعضات، 
لتكخيع أحج أعزائيا جداء لو عمى ما قجمو لمجسعضة  تقخيبًا يحػى قخارًا اتخحتو جسعضة فشاني ديػنػسضػس

إذ أنيا ضست أثشضغ مغ ، سعضةالج ىػ قائسة أسساء أعزاء خجمات، كما ييع مغ أمخ ىحا الشقر مغ
شعخاء التخاجضجيا، كأثشضغ مغ شعخاء الكػمضجيا، كثبلثة مغ مؤلفي الذعخ الحساسي، كذلظ عجا عغ 

األعزاء العاممػف كاألعزاء الفخخيػف، ككاف الفخيق األكؿ يا؛ كبحدب تقدضس السػسضقضضغ كالسسثمضغ،
لسدخح، كالذعخاء كمجيخي السدارح كالسسثمضغ يتكػف مسغ يداكلػف باستسخار إحجى السيغ التي تترل با

كأما األعزاء الفخخيػف فإنيع كانػا أكلئظ الحيغ يعصفػف عمى تمظ ، كالسػسضقضضغ كالخاقرضغ كغضخىع
         ( .2) أصجقاء الفشػف الجسضمةب كصفيعالفشػف، كيسكغ 

  
(1) Otto, I, pp. 165- 166 .  
 (2) Idem, II, p. 321 ff .  
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  : السدارحخامدًا: 
السدخح ككل السرصمحات التي تصمق عمى السدخحضات كأشكاليا؛ التخاجضجيا كالكػمضجيا إغخيقضة، كحتى   

التسثضمضات  كأالتي استخجمت فضيا اإلشارات كالتخانضع كالخقز كاألناشضج الجيشضة، ك  الرامتة التسثضمضات تمظ
لحى ىػ أختخاع إغخيقى حرخى، إحجى أىع يسثل السدخح اك  الغشائضة، تجيغ إلى السدخح اإلغخيقي، 
المغة قجمت  في حضاة اإلغخيق، حضث عبخ ىحا السخفق الحضػي  السؤسدات الثقافضة كالتخبػية ذات األثخ

، فقج كاف لمسدارح دكرىا في التعمضع، كفى التخكيح  كاآلداب الخاقضة كالسػسضقى كالفغ كالتاريخ كحتى العمـػ
ساحات األسػاؽ استسخ االىتساـ بيسا شػاؿ ك  الشاس، فالسدارح كالحمقات كفخصة لبللتقاء بضغ، كالتدمضة

كال يخفى ما ليحه الجػانب مغ تأثضخ عمى السختاديغ مغ حضث الدمػؾ كاكتداب العادات   عيج البصالسة،
كالسثل، فيي ال تخمػ مغ تأثضخىا االجتساعى كالتخبػي بسا تؤديو عمى األقل مغ كضضفة التخكيح عغ الشفذ، 
كاستعادة الشذاط اإليجابي إلضيا، ككسا كانت الفشػف في خجمة الدضاسة، رعت كحلظ الفزائل كغخسيا في 

فذجعت بعس السدخحضات عمى عجـ اليبػط بالسثل الخمقضة، كعجـ انحخاؼ الحكؽ العاـ عسا ىػ ، شفػسال
ت يختادىا الجسضع، ككاف انذئ متعارؼ عمضو، كالبعج عغ الدخخية بالقػانضغ البذخية كالصبضعضة، فالسدارح

ضمت مغ األماكغ التي كاف ليا  شكميا كشأنيا الثقافي كالتعمضسي الياـ في  باإلسكشجرية أكثخ مغ مدخح،
السجتسع اإلغخيقى البصمسى، ككاقع األمخ كانت أىع أماكغ السعخفة كالتعمضع في السجف اإلغخيقضة بذكل عاـ، 

كؿ مياميا غضخ تثقضف السػاششضغ كتعمضسيع، إسعادىع كالتى ضل يختادىا اإلغخيق، حضث كانت مغ ا
كتدمضتيع، كذلظ ما يجلل عمى التكامل في العسل كالجكر التخبػي بضغ جسضع السؤسدات في الكضاف 
اإلغخيقي، إال أف بعزيا لعب دكرًا بارزًا، كالسدارح مغ بضغ ىحه السؤسدات التي عمى الخغع مغ تصػر 

 ( .1)  إال أنيا لع تشعدؿ عغ بقضة السؤسدات في أداء رسالتياكضضفتيا كدكرىا في ىحا العرخ 
لصالسا نطخ اإلغخيق إلى السدخح  عمى أنو كسضمة تخبػية كتعمضسضة،  كأف السدخحضات تداعج عمى تػاصل   

األفكار كتفضج فى نذخىا كتحخرىا مغ الجسػد كالقضػد في التشاكؿ، كيجعل مغ السادة السجخدة مدتداغة  
يع كاألستضعاب عشج الستعمسضغ، كبالتالى تعسل عمى تقػية لغتيع كتشسضة ثقافتيع كتصػيخ ذكقيع كاسيل لمف

 كقجراتيع التحاكرية، كتثضخ حضػيتيع العقمضة عغ شخيق إثارة الخضاؿ لبلبتكار كاالكتذاؼ، 
(1) Grassi, Ibid, pp. 35 ff .   
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 ضلك ، يسَا ضسغ االىتسامات الحضاتضة لئلغخيقخاصًة، احتل مػقعًا م يقجـ أعساال إبجاعضة فالسدخح الحى
، كسا يداعج في تقػية المغة، كتقجـ  الخبخات الخغبة في السعخفة  تذجعالتى  األنذصة فى السعتاد الشذاط
كاألدب  كيػجو أنطارىع إلى الثقافة األدبضة كالفشضة،، السذاركةك  األتراؿ كبشاء العبلقاتعمى  كيداعج

غ بعس أسباب تصػره كثخة الصمب عمى السدخحضات لعخضيا في السشاسبات السدخحي اإلغخيقي كاف م
كالحفبلت العامة، كىي التي تدايج عجدىا مشح أكاخخ القخف الثالث ؽ.ـ، كعمى مخ الدمغ أخح السؤلفػف 
السدخحضػف يتخحكف مغ السدخحضات اإلغخيقضة نسػذجًا، أك يتجيػف نحػ اتخاذ قرز مدخحضاتيع 

ئة، كأحضانًا كانػا ىع مػضػع ىحه السدخحضات، كأصبحػا ىع السثاؿ السحتحى في آداب كشخرضاتيا مغ البض
السجتسع اليضممضشضدتي، ككاف شعخ السدخح مغ بضغ فشػف الذعخ التي مارسيا شعخاء اإلسكشجرية، كبصبضعة 

ة كالكػمضجي Tragedyالحاؿ كانت الجكائخ العمسضة كاألدبضة تعشى بأصػؿ السدخحضات التخاجضجية 
Comedy كبتاريخيا كبأعساؿ أعطع مؤلفضيا، لكشو ال يػجج ما يجؿ عمى أف شعخاء اإلسكشجرية ألفػا ،

مدخحضات ذات قضسة كبضخة، كمغ بضغ مؤلفى التخاجضجيا الحيغ أشمق عمضيع لقب يمضادس عجة شعخاء كانػا 
ال يعخؼ مغ أعزاء يػصفػف بأنيع عاصخكا فضبلدلفػس مسا يػحى بأنو كانت ليع صمة باإلسكشجرية، ك 

ىحه الجساعة أكثخ مغ أسسائيع كأسساء مدخحضاتيع، دكف أف ُيعخؼ ما ىي مدخحضاتيع التي أنتجػىا في 
كسػسثضػس  Philicosاإلسكشجرية أك مغ أجميا، كلعل مغ أىع ىؤالء الذعخاء؛ لػقػفخكف كفضمضقػس 

Sositheusخؼ عغ يقضغ أنو الف مدخحضات في ، كأف األخضخ ىػ الػحضج مغ أفخاد تمظ الجساعة الحي ُيع
كاف الذاعخ الػحضج البارز الحي ألف مدخحضات  Machonاإلسكشجرية، كيبجك أف ماخػف الكػريشثى 

    ( .1) كػمضجية  لسدخح اإلسكشجرية، كيشتسى نذاط ماخػف إلى مشترف القخف الثالث ؽ.ـ
إلضيا جػانب مغ فغ التسثضل،   كدعا  أما التسثضل فقج حاكلت مجف أخخى كمشيا اإلسكشجرية، أف تشقل   

ٌكتاب  بصمسضػس األكؿ مشانجركس لمسجيء كلكغ قبل الجعػة بجاًل مشو فمسػف، كمشانجركس مغ أشيخ
السدخحضات، كضيخت مدخحضتو األكلى في الدشة التي أعقبت كفاة اإلسكشجر، ككتب بعجىا أكثخ مغ مائة 

ع األتجاه السدخحى لمشدعة الججية التي جأت بيا مجارس مدبلة نالت ثساف مشيا الجائدة األكلى، كحتى م
  ـ أثضشا الفمدفضة، إال أف اإلقباؿ عمى مذاىجة السخحضات استسخ يتدايج إلى أكاخخ القخف الثالث ؽ.

  ) Idem; O. G. I. S., p. 51; CF. Noshy, Arts in Ptolemaic Eg., p. 126 . 1)  

تضشى الشاشئ كقتحاؾ مدتسج إلى حج بعضج مغ السدخحضات اإلغخيقضة بل إف السدخح كاألدب السدخحى البل     
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غضخه مغ الفشػف ذركتو، مغ حضث كسضة اإلنتاج، كلقج كاف  وبمغما  العيج ىحا كبمغ التسثضل في " السعخكفة 
 لكل مجيشة إغخيقضة بل يكاد يكػف لكل بمجة في السختبة الثالثة دار لمتسثضل، ككاف السسثمػف أحدغ تشطضساً 

 ( .1) " ككاف الصمب عمضيع كثضخًا،  ككانػا يشالػف أجػرًا عالضة ،أك الحق مسا كانػا في أى عرخ سابق
كلسا كانت  بدبب كثخة الصمب عمى السدخحضات لعخضيا فى الحفبلت العامة تصػر السدخح اإلغخيقى   

 سشحت ف خككثضالسعتاد أف فسغ ، تػجج السدارح في كل السجف اإلغخيقضة الكبخى، كتقاـ العخكض السدخحضة
كسا تضدخ  الكبلسضكضة، الكػمضجيا كأ التخاجضجيا عخكض مغ ضليع الفخصة بضغ الحضغ كاآلخخ لسذاىجة عخ 

االستستاع بسذاىجة الخكايات الذعبضة كاألدكار اليدلضة في السدارح السحمضة، أك شخاؼ األ حتى لدكاف
ى كالخقز كاأللعاب البيمػانضة، كما إلى ذلظ، ىشاؾ فخؽ متجػلة لمسػسضق فقج ضمت قاعات السػسضقى،

 ( .2)  لمتخفضو عغ الفبلحضغ في القخى الشائضة بأشخاؼ األقالضع
ثضمضات مغ السؤلفات الكبلسضكضة التسلسذاىجة السجف  مدكافلالفخص  كانت تتاحك ، حفبلتال . اقضست ." 

االستستاع الجسضع  أنو كاف في كسعك ة، كضل الصمب عمضيع مدتسخًا، كناؿ مسثمضيا أجػرًا عالض اإلغخيقضة،

بسذاىجة السدخحضات مسا يجخى عخضيا في السدخح السحمى، أك بيػ السػسضقى، كىشاؾ جػقات متشقمة مغ 

كأمج السمػؾ بالساؿ مؤلفي السدخحضات، كخرز كحلظ في بعس السجف  السػسضقضضغ كالخاقرضغ كالسيخجضغ

كقضسة أجخ لجخػلو لسذاىجة ما ُيعخض مغ السدخحضات  مغ ماؿ الجكلة مبمغ لكل مػاشغ مغ مػاششضيا

كاأللعاب فى األعضاد العامة، كالحجة فى ذلظ أف ىحه العخكض كاأللعاب يجب أال تكػف تخفًا تختز بو 

الصبقات العمضا كالػسصى، بل يجب أف تيجؼ إلى رفع مدتػى السػاششضغ العقمي عغ بكخة أبضيع، كاستستع 

عخضو في السدخح السحمي أك بيػ السػسضقى، أك بػاسصة الفخؽ الستجػلة، الدكاف بسذاىجة ما يجخى 

 ( .3)  " الجكلة التي عسمت عمى التخفضو بػسائل التدمضة عمى القخكيضغ الداكشضغ في األنحاء الشائضة مغ

 .  419 -417، ص ص 1نرحى، تاريخ الخكماف، ج ;98، ص8، 2، مج3ديػرانت، مخجع سابق، ج( 1)

   .  ( تفدو3) .  27حسج، مخجع سابق، ص عثساف، أ( 2)
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     كػريشى  مجارسسادسًا: 
مغ بضغ العجد اليائل مغ األعبلـ؛ العمساء كالفبلسفة كاألدباء مػالضج كنذأة مجف كضخيشايكا، نتبضغ أف    

مغ الدمغ، كإف  مجيشة كػريشى خاصًة عاشت كشيجت نيزة عمسضة كثقافضة غضخ مدبػقة امتجت لفتخة
اإلسكشجرية بػقت شػيل، بل كإف مشافدتيا  ارسيا كمحاىبيا الفكخية كالفمدفضة سبقت شيخة مجارسمج شيخة

          ( .1) عمى مكانتيا كقضستيا الثقافضة كالحزارية عخيقة أخخى كأثضشا لجلضل آخخ لسجف إغخيقضة
يغ مياجخ  بػاسصةؽ.ـ.  631تأسدت حػالى  أف السجيشة التى ،لمتاريخ الحزارى ك  لمعضاف الطاىخذئ ال

كلحلظ  ،باستقبلليا الدضاسى كاإلقترادى كبثخائيا عخفت حضاة السجيشة الحخة ،مغ جديخة ثضخا اإلغخيقضة قجمػا
 كبخ مجف كضخيشايكا كأبيى بؤر حزارتيا،أىع كأ، كشخاز  كأسالضب  بسا اعتادتو كألفتو مغ نطع كبقضتكانت 

 أى بجستػر ، الحخة فتعت بكل عشاصخ الحضاة العامة لمسجازدانت كتس ،مجيشة إغخيقضة كعاشت يا بجأتكإلن
أكج مججىا كاف فى القخف الخابع ؽ.ـ. حضث شيجت ك  كبجسعضة شعبضة كمجمذ بػلى كحكاـ كمحاكع،

فى سشة  "  ػاسعةالجكلضة ال ياعبلقاتك  الدضاسضة حجكدىاكغجا ليا  ،ازدىارىا العسخانى كالدراعى كالتجارى 
 ( .2) سيػرية ذائعة الرضت "ؽ.ـ. كانت كػريشى ج 414

 Cyrne Sous La Monarchie Des Battiades  كػريشى خبلؿ العيج السمكى الباشى فى مؤلفو   
لقج ضّمت ىحه السدتػششة ُدكّرية مغ حضث لغتيا؛ خرػصًا فى مجاؿ  " Chamoux، كتب فخندػا شامػ 

ببلد اإلغخيق كػريشى كمجف الحى عخفتو شسميا نفذ التصػر الحزارى  اإلغخيقضةمجف كضخيشايكا بل ، الفغ
نفديا، كبالتالى فإنو لضذ ىشاؾ ما يدتػجب الّدعع بأنيا قج عجدت عغ مػاكبة ذلظ التصػر، بدبب مغ 

 ضةببلد اإلغخيقالمياجخة، نذأت كتخعخعت بعضجًا عغ التفاعبلت الحزارية التى كانت  اتأنيا مجخد مدتػشش
ـّ تذيجىا إّباف تمظ الحقبة  .. إف كػريشى لع تعر عمى ىامر ُمجخيات األمػر فى العالع اإلغخيقى  " اأُل

الثانى لمقخف  السعاصخ ليا فى عدلة شبو كاممة عشو، بل نخاىا عمى العكذ مغ ذلظ، ُتديع مشح الشرف
اتّحجت مع ىحه السجف بػاسصة ما  الدادس ؽ.ـ. كبيّسة كبضخة فى حضاة السجف اإلغخيقضة األخخى، فيى قج

    ( .3)ضسو مغ عبلقات تجارية بحخية كاسعة " كانت تق
، السخكد الػششى لمسحفػضات 34، 1التاريخضة، العجد شمػؼ، عبج الدبلـ دمحم تشقضحات كترحضحات فى تاريخ كػريشى الثقافى، مجمة البحػث( 1)

       . 322  ، ص2جعرخ البصالسة، ( نرحى،2)  .137، ص 2012كالجراسات التاريخضة، 
  .    338 -337ص ص ، 1990، بشغازى، جامعة قاريػنذ، 1)ت. دمحم عبجالكخيع الػافى(، ط اإلغخيق فى بخقة،  ،فخندػا ػ، ( شام3) 
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لدكاف با تزجأثخت السجيشة مغ تجارتيا الػاسعة التى عسمت عمى إنسائيا، كقامت فضيا أحضاء راقضة    
عغ  كؿ ديػرانتالسؤرخ  يقػؿ مج الثانىالجدء األكؿ مغ السجمػسػعة قرة الحزارة؛ كفى كاألسػاؽ، 

كأصجركا مشيا إلى الخارج األصػاؼ كالجمػد كاستشبتػا مغ بعس األرض لمخعى، ػا كاستخجم "كػريشى  نذاط
الضػناف بأجسعيا تحخص عمى شخائو، ككانػا يبضعػف غبلت ببلدىع إلى افخيقضا،  نبات األنججاف تاببًل  كانت

ج جعل السدىخيات القػريشضة مغ أحدغ مدىخيات العالع، كانتفعت السجيشة كارتقػا بحخفيع الضجكية إلى ح
بثخكتيا عمى خضخ كجو كأحكسو، كازدانت بالحجائق الغشاء، كبأعطع التساثضل كحمبات األلعاب، كفضيا كلج 
أرستبػس أكؿ فضمدػؼ أبضقػرى ذائع الرضت، كإلضيا عاد بعج تجػاؿ شػيل لضؤسذ السجرسة القػريشضة " 

(1 ) .      
، ككانت كعبلقاتيا الػاسعةكسضاساتيا كضانيا السدتقل ليا  مجيشة إغخيقضة، فقج كاف ضمتإلف كػريشى    

بشدبة أقل " البج األخخى، كلكغ  فئاتمػاششتيا مضدة مشحت لفئة مستازة مغ سكانيا اإلغخيق، ثع لبعس ال
ت فى السيجخ، كشّضجت ُمجنًا إغخيقضة مغ االعتخاؼ بأف ىحه السدتػششة الباشضة اإلغخيقضة التى انبثق

الحزارة كالربغة كالمغة كاإلنتساء؛ قج ضّمت شػاؿ القخنضغ المحيغ بقى خبلليسا العخش الباشى قائسًا بسعدؿ 
ع يختمصػا فى الحقضقة بيؤالء إاّل فى حجكد ضضقة، فخضتيا عغ أصحاب الببلد األصمضضغ، فإغخيق كػريشى ل

     ( .2) الدشػات األكلى التى تمت إنذاء مدتػششتيع " عمضيع مرمحتيع، خرػصًا خبلؿ
مشح أكؿ حاكع كىػ باتػس، استسخت لكػريشى شػاؿ عيجه كعيج خمفائو نطسيا كسضاساتيا التذخيعضة    

كاإلقترادية االجتساعضة الخاصة بيا، فمقج تأسدت  كعاشت ىحه السدتػششة لتكػف مجيشة حخة إغخيقضة، 
ا تستعت بو مجف أخخى كثضخة حتى فى عيج البصالسة، كمشيا اإلسكشجرية نفديا، كتستعت بحخيات أكثخ مس

كاليػجج تقجيخ دقضق لعجد سكانيا فى تمظ الفتخة، كلكشيا الشظ كانت أكثخ مجف األقمضع سكانًا، كأكثخىا نذاشًا 
عجىع الضيػد الحيغ كانصبلقًا، كأف اإلغخيق ثع الدكاف السحمضػف كانػا  يذكمػف األغمبضة في السجيشة، كمغ ب

ككاف حكسيع ممكضًا  ،جاءكا خبلؿ العيج البصمسى، كأف السمػؾ البصالسة الحيغ خمفػا الباتضضغ فى حكسيا
دستػرىا  كمخكديًا، حاكلػا قجر اإلمكاف الحج مغ استقبلليا الحاتى، كمع ىحا لع يكغ بػسعيع إلغاء

  خيقضة العخيقة، كذلظ يجؿ عمى مػقفيع مغ كمجامعيا الجستػرية، فاحتفطت بسا احتفطت بو السجف اإلغ
 .  315، ص 6، 1، ج2نفدو، مج  ;43-42، ص ص 8، 3، ج2( ديػرانت، مخجع سابق، مج 1)
.  338(  شامػ، مخجع سابق، ص 2)  
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عمى أف تكػف الشطع السألػفة، إذ بخغع احتفاضيع بامتضازاتيع إال انيع غضخكا مغ سضاستيع معيا، كحخصػا   
مع العتضج عمى دستػرىا ليا فابقػا مع غضخىا،  التى اتبعػىا السخكدية الدضاسات لتمظ مغايخة ابيعبلقاتيع 

عيج كتاريخ  قجـاأل بسا احتفطت بو السجفك  ،نطسيابخكحيا ك  السجيشة كلحلظ احتفطت بعس التعجيبلت،
   ( .1)  مغ عاصسة البصالسة حزارى 

، ككصفت Diagrammaالحى كصف بإنو ، شىالكػري الجستػر عمى لػحة مغ الخخاـ نقذت نرػص  
 عشو حػؿ مدألتضغ كاختمف الباحثضغ خسذ عذخة مادة،ديباجة ك كقج تزسغ ، Nomoiمػاده بأنيا قػانضغ 

الجستػر،  فى عيجه تع تعجيل كإقخار السمظ البصمسى الحى كىسا؛ المػحىحا نطخًا لعجـ كضػح آخخ جدء مغ 
األخضخ يعػد  إصجارهكاألغمب أف ، كضخيشايكالكل مجف   أـ ،يشى فقطىل كاف دستػرًا لكػر  كالسدألة األخخى؛

لتشطضع األكضاع باالقمضع بعج  ،بعج إجخاء بعس التعجيبلت عمضوالحى كافق إلى عيج بصمسضػس األكؿ، 
 ،التى مخت بفتخة مغ عجـ االستقخار كػريشىفى كخاصًة  ،اضصخابات البصالسة،  ككانت قج كقعت بو سضصخة

أمخ ك الدمصة البصمسضة فى االقمضعبدط عقبيا تمظ األحجاث التى ا األخضخ مغ القخف الخابع ؽ.ـ.الثمث  فى
مسػاششضغ السقضسػف فى ل يتػجو ، كفى السدألة الثانضة يخى بعس الباحثضغ أنو لسا كاف ىحا الجستػركاقع

 ىإلى الصخؼ الغخب  ذخؽ الأقرى اتاباثسػس إلى مابعج أكتػماالكذ، أى مغ قبعج  السشصقة السستجة مغ
  جح، بضشسا يخ االقمضعكإنسا لكل ، كحجىا فإف ىحا يجؿ عمى أنو لع  يكغ دستػرًا  لسجيشة كػريشىكضخيشايكا،  مغ

بكػريشى  رأى آخخ بإف كجػد بشػد تشطع عبلقات كػريشى مع باقى مجف كضخيشايكا يجؿ عمى أنو كاف خاصًا 
   ( .2) فقط
لجستػر تػجج العشاصخ األساسضة التالضة: ىضئة مػاششضغ تتكػف مغ عذخة فى الشرػص األكلى مغ مػاد ا  

كمجة العزػية أربع سشػات،  ،آالؼ مػاشغ، كمجمذ بػلى مكػف مغ خسدسائة عزػ يختاركف باالقتخاع
كاليجػز إعادة التذخيح لمسجمذ إال بعج سشتضغ مغ انتياء العزػية، كمجمذ شضػخ يتكػف مغ مائة  

 تداؿ أك كفاة احجىع تتػلى ىضئة السػاششضغ تعضضغ آخخ اليقل عسخه عغ خسدضغ عامًا،عزػ، كفى حالة اع
 كتختار اليضئة كحلظ كاىغ لئللو أبػلػ تؤرخ الػثائق باسسو، كفى السادة الدادسة يشتخب العذخ آالؼ 

  Joseph.,Jud., XVII, 115 ff; (1 )373 -371ص ص  2نرحى، مرخ فى عرخ البصالسة، ج    
، 1نرحى، مرخ فى عرخ البصالسة، ج :150  -138ص ص  ،1966بشغازى،  بجالعمضع، مرصفى كساؿ، دراسات فى تاريخ لضبضا القجيع،( ع2) 

.   371 -356. 323 -322، ص ص 2نفدو، ج :62-61ص ص    
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 خسدة مغ القادة، عمى أف يكػف بصمسضػس قائجًا مجى الحضاة، كفى السادة الدابعة يكػف ىشاؾ تدعة 
يختاركف مغ بضغ العذخ آالؼ ، كخسدة حكاـ ،Nomophylakes عمى القػانضغ حخاساء أك  أكصض 

بذخط أف اليكػنػا قج تػلػا  السشرب مغ قبل، كفى السادة التاسعة كل مػاشغ مغ أعزاء ىضئة  ،كحلظ
أك  ،أك تجريب الربضة عمى األلعاب الخياضضة أك السػسضقى أك السبارزة ،يسارس ميشة الصبالسػاششضغ 

، اليكػف عزػًا فى السشطسات السعخكفة باسع          Hetairai (1. )يعسل رسػاًل فى البخكتانضـػ
بسجئ الحكع البصمسى  أكثخ تأثختلكشيا  لقج تأثخت السجيشة بكثضخ مغ األحجاث كالػقائع التى مخت عمضيا،  

حج بإمكانو تجاىل الجكر الثقافى كلكغ مع كل ىحا فبل أالسخكدى الحى ركد الدمصات بعاصستيع اإلسكشجرية، 
ف كػريشى بمغت مغ االزدىار كاإلبيار حجًا جعميا نجًا .. إ"  عيجىحا القبل كخبلؿ   الحزارى الحى قامت بو

ألثضشا كمشافدًا ليا عمى زعامة العالع اإلغخيقى ثقافضًا كاقتراديًا، كلكغ تأسضذ مجيشة اإلسكشجرية عمى يج 
ىا عاصسة لمجكلة البصمسضة قج أضّخ بكػريشى بالغ الزخر، فقج انتقمت األىسضة اإلسكشجر األكبخ، ثع اتخاذ

إلى السجيشة الججيجة، كتزاءلت أىسضتيا .. إف تأسضذ اإلسكشجرية كنسػىا مخكدًا سضاسضًا كثقافضًا كبضخًا، كاف 
نو عشجما قاـ إل  ،نقصة تحػؿ فى تاريخيا، كلعل أىع كأبمغ ضخر يترل بسػضػع الشاحضة العمسضة كالثقافضة

البصالسة ببشاء دار العمع كمكتبة اإلسكشجرية، فقج عسمػا عمى القضاـ بجعػة كبجمب العمساء إلضيا مغ كل 
مجارسيا أنحاء العالع اإلغخيقى عامًة، كمغ كػريشى خاصًة، كالتى كانت كبااًل عمضيا عشجما اجتحبت أساتحة 

     ( .2)كأثخت عمى أكضاعيا االقترادية كالثقافضة " 
تسضدت كػريشى بتجارتيا كمضشائيا كأسػاقيا، كسا تسضدت بسجمديا كبسعابجىا كحساماتيا، كبخز مغ أبشائيا   

ىػ أف أكؿ  فى شتى السجاالت، فكاف مشيع العمساء كالذعخاء كالخصباء كالفبلسفة، كأكثخ ما يدتحق الحكخ
التى أخخجت  ة كػريشى، تمظ الجامعةجامعة نذأت فى الداحل الذسالى مغ قارة لػبضا القجيسة ىى جامع

عجيج األعبلـ فى كل مضاديغ السعخفة اإلندانضة كالصبضعضة؛ العمـػ كاآلداب كالفمدفة كالفشػف، كباإلضافة إلى 
ككارنضادس كسػنػسضػس،   Asterأكلئظ األفحاذ أبشائيا أرستضبػس ككالمضساخػس كإراتػسثضشضذ كأستضخ 

 الكبار مغ مذاىضخ كأساشضغ الفكخ اإلغخيقى مغ كل مكاف، فداركىا اجتحبت إلضيا شػاؿ عيج ازدىارىا
   ككخركا زيارتيا، كذكخكىا كأششبػا فى ذكخىا، كمغ ىؤالء عمى سبضل السثاؿ ال الحرخ كغضخىع كثضخكف، 

(1) S. E. G., IX, 1; Cary, Ibid, pp. 222 ff; Jones, A., Cities of Eastern Roman Provinc’es , p. 357 .  
   .     136( شمػؼ، عبج الدبلـ، السقاؿ الدابق، ص 2) 
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 الذعخاء ىػمضخكس فى القخف التاسع كالثامغ ؽ.ـ، كبشجاركس، كالسؤرخ ىضخكدتػس كالفضمدػؼ الفح
" ثسة ثمة مغ العمساء كاألدباء ارتبصػا بكػريشى، مشيع مغ ُكلج فضيا كعاش، كمشيع مغ تخعخع بيا أفبلشػف 

مغ زارىا كنيل مغ يشابضع العمع فضيا، كمشيع مغ تتمسح عمى أساتحتيا األفحاذ، فسشيا ثع ىاجخ، كمشيع 
االحتزاف كالحساية كمشيع الػفاء كالػالء، فكانت كػريشى ليع إليامًا ككحضًا كمػضػعًا لكتاباتيع فضيا أك 

    ( .1)عشيا، فػججكا فضيا محجًا كمدتقخًا كمقامًا  " 
كىػ أبخز   ،كالمضساخػس بغ باتػس اإلسكشجرية البج أف ُيحكخ العالع كالذاعخعشج الحجيث عغ مكتبة      

 305كتشحجر أصػؿ عائمتو الشبضمة إلى باتػس، كلج فى كػريشى حػالى ، أىع مسثل لمسكتبةك العرخ،  أسساء
ى، ؽ.ـ. كعاش فضيا أكؿ شبابو، كتعمع فى مجارسيا، ثع سافخ إلى أثضشا فتخة لضتمقى فضيا تعمضسو العال

الضػسضذ بزػاحى اإلسكشجرية حضث أسذ مجرسة كاشتغل بالتعمضع، كبعج إنذاء  مشصقة كاستقخ بعجىا فى
فى إشار جيػده لجعل اإلسكشجرية مخكدًا فكألقى محاضخاتو فضيا،  ،أصبح مرشفًا فى السكتبة ،تيا الكبخى مكتب

رئضدًا  ثع عضشو كصار شاعخ ببلشيا، السجيشة لمثقافة اليضممضشضة استجعاه بصمسضػس الثانى فضبلدلفػس إلى 
أىع أعسالو حضث كضع  لمسكتبة لضبجأ خجمات عمسضة كعصاءات ثقافضة ال سابق ليا فى ترشضف السكتبات،

كانت مؤلفاتو الكثضخة األخخى أساسًا لجراسة نقج األدب البضشاكذ، كسا كتابو الذيضخ ؛ فى ىحا العمع
ار فى الفغ كالعمع كتجؿ عمى سعة إشبلع، كلضذ إبجاع شعخى اإلغخيقى، كحتى قرائج كالمضساخػس ىى أفك

فقط، كالػاقع أف معطع مػضػعاتيا ذات ىجؼ عمسى مباشخ، كلع يكغ الشثخ الذعخى عشجه عمى حداب 
قرضجة األسباب كلحلظ ضمت ، أك مبلحع صغضخة كمعطع أشعاره قرضخة مغ الذكل السدسى أيضجخامات األفكار،
Aitia، كالجغخافضة كالسضثػلػجضا، ة التاريخض كىى مديج مغ السعمػماتالباقضة،  ائجهأشػؿ قرأىع ك  مغ

تشاكلت تأسضذ السجف كنذأة الحفبلت الجيشضة، كفى كل قرائجه البج أف يحكخ كػريشى مدقط رأسو كمشذأ 
كتاب، كضل يشطع الذعخ إلى آخخ أيامو، كتؤرخ كفاتو بدشة  800شفػلتو كشبابو،  كضع كالمضساخػس 

  ( .2) .ـ. فى عيج بصمسضػس الثالثؽ 240
  فى عمع الجغخافضا البج أف يحكخ العالع الجغخافى كالسػسػعى اآلخخ بجامعة اإلسكشجرية إراتػاسثضشضذ   

 الكػريشى، السمقب بػالج الجغخافضا، تتمسح عمى يج كالمضساخػس كلضدانضاس، ككاف كاسع السعخفة كتشاكؿ فى
  5، ص ص 1( بجكى، مخجع سابق، ج1) - 22;.   16 -5 ، ص ص2بجكى، مخحع سابق، ج   

.    103 -102، ص ص 8، 3ج -2( ديػرانت، مخجع سابق، مج2)    
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كتاباتو مػضػعات عجيجة أخخى، مشيا الشقج األدبى كالتاريخ كالخياضضات كالفمظ، كىػ اكؿ عالع استصاع   
كالعالع أستضخ مغ األرض بجكف آالت،  قصخ يقجريدتفضج مغ معمػماتو الخياضضة لخجمة الجغخافضا، كأف  اف

فى حػالى ستة عذخ كتابًا، يعج مغ أىع  مغ تبلمضح كالضساخػس، صشف مؤلفاً  يزاً كػريشى كحلظ، كىػ ا
  ( .1) األعساؿ عغ الفتخة األسصػرية مغ تاريخ أتضكا

ع الججيج فى مغ الفبلسفة الكبار الفضمدػؼ كارنضادس بغ إبضكػمػس كىػ مؤسذ لسا يعخؼ بالسجس   
كىع ، أك مايعخؼ بالسجرسة األحتسالضة، Sceptusأثضشا، ككاف يشتسى إلى محىب الفبلسفة الستذككضغ 

 ،   أكلئظ الشقاد األكائل الحيغ اكتفػا بالشقج دكف التعبضخ عغ الخأى، كمغ السحاىب الفمدفضة السعخكفة ججاً 
حتى صارت تعخؼ باسسيا،  ،مغ كػريشى تبػسكالتى أثارت الججؿ لسجى شػيل، محىب المحة لمفضمدػؼ أرس

، كىشاؾ آخخكف مغ شخحػا آراء عجيجة بخرػص ىحه الفمدفة Theodorusككاف مغ تبلمضحه ثضػدركس 
، كفى  Anniecerisكصار مغ أكبخ دعاتيا أك معارضضيا، كمشيع ىضجدضاس الشاصح كأنضدخيذ 

ة األحتسالضة التى ذاعت شيختيا فى أثضشا كسا حكخ محىب األحتساؿ اك السجرسيأف السرادر الفمدفضة البج 
كمغ الفبلسفة كالكتاب البارزيغ الستأخخيغ أيزًا  ذاعت شيخة مؤسديا الفضمدػؼ الكػريشى كخدنضاس،

البخقاكى، كتب أك  الكػريشائى كالحى يخد ذكخه فى بعس السرادر بدػنضدضػس ،سػنضدضػس الكػريشى
ء صػرة كاضحة عغ الحضاة التعمضسضة فى مجف كضخيشايكا، كيشتسى مقاالت كأناشضج كخصابات أفادت فى إعصا

إلى أسخة كػريشضة قجيسة كعخيقة، درس فى اإلسكشجرية كأقاـ فتخة فى أثضشا، كأكفج  مبعػثًا إلى 
 -Arcadius  395لكػريشى مغ اإلمبخاشػر أركاديػس  مداعجةالقدصشصضشضة، كاستصاع أف يحرل عمى 

 ( .2) قمضعلؤلضغ أسقفًا لسجيشة بتػلضسايذ، كحضشيا كانت قج صارت عاصسة ـ. ع 410ـ، كفى عاـ  408
 .ؽ.ـ 159 -195مغ األدباء ُكتاب الشثخ البلتضشى الكاتب مغ أصػؿ " لضبضة " بػبمضػس تخنتضػس آفخ  

Publius 1Terentius Afer   كقع أسضخًا عشجما كاف صغضخًا حضث أخح إلى ركما، كىشاؾ استصاع
   ( .3)عمضسو كحخيتو الحرػؿ عمى ت

الخبلصة مغ أبشاء كػريشى، فبلسفة اسدػا لسجارس فمدفضة كبخى، كمشيع مغ قاؿ بآراء ججيجة لع تصخح   
 مغ قبل، لجرجة أنيا ُعخفت بالسحاىب الكػريشضة أك بفمدفة كػريشى لتسضضدىا عغ مجارس أثضشا، كإف كثضخًا 

 . 154 -152( نفدو، ص ص 1)
.  416، ص 1(  نرحى، تاريخ الخكماف، ج3.  ) 22 -17، ص ص 2: نفدو، مخجع سابق، ج22 -5، ص ص 1، ج( بجكى، مخجع سابق2)  
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العمساء كاف كػريشضًا، أك تتمسح عمى يج عمساء كػريشى، أك ربصتيع عبلقات ثقافضة متضشة مع العمساء  مغ
ادية التى التداؿ تذى بالجكر إال ىشاؾ الكثضخ مغ األدلة السع، معطسي مؤلفات كبخغع فقجاف كضضاع فضيا، 

بخغع كل محاكالت الصسذ كالتجاىل " باالستقراء  ،البارز الحى شيجتو السجيشة التعمضسى كالثقافى
كاالستقخاء كالسقارنة يتزح لشا أنو ما مغ مجيشة فى الػجػد غسصت حقػقيا الثقافضة كالحزارية كسا غسصت 

 لكضخيشايكا لتشكخ لسشجداتو الثقافضة كالحزارية مثمسا الشكخافحقػؽ مجيشة كػريشى، كما مغ بمج فى الكػف تع ا
مشح أمج مجيج .. النخيج مشيع أف يتدّيجكا أك أف يّجعػا، كلكششا فقط نخيج مشيع أف يحكخكا كيشذخكا ما كاف كما 

لضًا عمػًا  ىػ كائغ، ال أكثخ كال أقل، فبل يبخدػا كششيع قجره بضغ األكشاف، كلػ بحثػا كنقبػا لػججكه قجرًا عا
                                                                               . ( 1) كبضخًا  "

 مجارس كمكتباتك  حخة شضجتيا كدعستيا السجف اإلغخيقضة،خاصة ك مجارس  ،البصمسى العيج  مغ مجارس  
ات إغخيقضة حكػمضة بشاىا البصالسة، اإلسكشجرية ىى أكؿ مؤسد دمصة، دار العمع كمكتبةالدعستيا عامة 

كججت مؤسدات  مفتػحة لمجراسات العمسضة كاألدبضة، ثع العامة السؤسدات الخاصة تمظ كاصبحت جسضع
دار العمع ؛ اإلسكشجرية فى ُجل مجف العالع اإلغخيقى، كلكغ مؤسدات كمشافدة ليا بيا شبضيةرسسضة 

ذكخىا بجكف تخرضز عشج الحجيث  ، إلى حجت السمكضةىحه السؤسدا فاقت سائخ خاصًة، كمكتبتيا الكبخى 
كاحتزشت  ىحه  فى كل العالع اليضممضشضدتى؛ إذا أصبحت عمسًا عمى الحخكة العمسضة كالتعمضسضة، عشيا

مئات مغ الشرء الحيغ أصبحػا في مدتقبميع عمساء أفادكا الحضاة الثقافضة كالدضاسضة الفارىة السؤسدات 
بالشػاحي العمسضة  خعايةذلظ الدخع في أسساء كأعجاد الشابغضغ، كما بمغتو الكاالقترادية، كيؤكج عمى 

آخخ كالتعمضسضة، فاالىتساـ بالتعمضع كباألمػر التخبػية في حقبة البصالسة لع تكغ أكضح مشيا في أي عيج 
مضسضة الساضضة، ال يكاد يػجج مثاؿ مغ األمثمة التعك أكثخ كنذاشًا كتّشػعًا،  تمغ العيػد الدابقة ليا، إذ كان

 ( .2) كتخى ليا في ىحا العيج شكبٌل لمتصبضق في مجرسة مغ السجارس إال

كانت فى دكر العمع مجسػعات كحمقات كبضخة  لمبحث العمسي، ككججت بقخبيا كحػليا أعطع  مؤسدات    
 محتػيات كل حػت معطع تخاث اإلغخيق كاإلندانضة آنحاؾ، كأصبح فى متشاكؿ العمساء كشمبة السخحمة العمضا،

  . 134شمػؼ، عبج الدبلـ، السقاؿ الدابق، ص (  1)

 .  173، ص 2013( غخمبخيتر، إرندت، مخترخ تاريخ العالع، )ت. ابتياؿ الخصضب (، الكػيت، عالع السعخفة، 2)
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قامت بجكر كبضخ  ،عخفيا التاريخ الحزارى  أكؿ مكتبة جامعضةفإف مكتبة اإلسكشجرية ىى كلحلظ  السكتبات، 
، لمبحث العمسي اتالقاعجة أك األساس الحي ارتكدت عمضو أىع مؤسدالسعخفة كالثقافة، بل ىى  تصػر في

التعمضسي،  الخكاجالشذاط ك التي كانت سببًا مغ أسباب ىحا يقترخ األمخ ىشا عمى سضاسات السمػؾ فبل  لحلظ
 تتعجدك  سسة مغ سساتو،الحى صارت العمسضة  العيج لعيج زاخخ، ساسأىع  العمساء ك األدباء فقج كاف

    ( .1) آخخ لئلغخيق نيػضك  أزدىار عرخبحق كاف ف، ومؤسدات تكتشػع

أصبح إنذاء دكر لمكتب بذكل عمسي كمشطع ضخكرة ُممحة كمحتػمة، إلف متصمبات البحث، ككجػد   

ضخة عامة، السجارس، كالحاجة لمسؤلفات أصبحت كبضخة إلى الحج الحي بخزت فضو في ىحا العيج فكخة مكتبة كب

ت إذا أنو قج تػفخت في كقت الحق كل الطخكؼ كالذخكط الزخكرية إلنتاج ضخع لمبحػث كالكتب، فشسّ 

أصبح  السجف البصمسضةكمجارس مكتبة اإلسكشجرية كحػت خبلؿ كقت قرضخ عمى مئات اآللػؼ مغ الكتب، 

الستشػعة كالشادرة في األدب  في متشاكؿ ُمثقفضيا كقخائيا مغ السعمسضغ كالستعمسضغ عجد ضخع مغ السؤلفات

اإلغخيقي الكبلسضكي بذكل كبضخ، كأف السكتبة الفخعضة امتجت إلضيا الحخكة العمسضة، حتى أف اإلندانى ك 

 ( . 2) السحاضخات كالجركس كانت ُتمقى فى أركقة معبج الدخابضػف كفى مبشى السكتبة

احتمت مكانتيا لحلظ ك لئلسكشجرية،  سضدةالسطاىخ الحزارية السكأبخز  أىعالسكتبة الكبخى ضمت  لقج   
    ( . 3بضغ مكتبات العيج اليضممضشضدتى إلى العرخ الخكمانى ) السعخكفة

في الحاكخة، فحمقت بسحضصيا في آفاؽ عمضا،  اعسالياكالسدارح  كالجسشازيـػالسكتبات كالسجارس  حفخت  
في إنتاج كنذخ  ةكمتسضد  ةرفضع كدات مخ كضمت ُتسثل ركح االنفتاح كالبحث التي مضدت السخحمة، حضث صار 

لضدت نقصة  ، إف ىحه السؤسداتالسعخفة، كممتقى لمحػار كمرجر إشعاع ثقافي بضغ مشاشق الذخؽ كالغخب
   .ندانضة إل معبقخية المزضئة في سجل الحزارة اإلغخيقضة الذخقضة فحدب، بل إنيا ُتسثل عبخة 

 ( انطخ ستضتبفضتر، مخجع سابق  .1) 

(2) Diod, III, 36, 3 .  

(3) Jouguet, P., Trois, Et., 1929, p. 116 .  
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   خامتة
 

إف التعمضع غضخ التمقضشى كالبل نسصى الحى يتجاكز الذكل كاإلشار التقمضجى يعػد بجحكره كأصالتو إلى     
لكذف جػانب  سابقة تىحه الفتخة التاريخضة البصمسضة اليضممضشضدتضة، كىحه الجراسة محاكلة اخخى مغ محاكال

بعس الذئ عغ قضسو كمخاحمو كتصػر مؤسداتو، فالخؤية تفرضمضة شبو  كأتجاىات ىحا التعمضع، كىى رؤية
الدصحى بجػانب العاـ ك  امخ ميع لسغ يخيج اف يرل إلى أبعج مغ مجخد اإللساـ مضةالتاريخضة كالحزارية الك
التعمضسضة، فقمسا كججت أفكار كنطخيات كمجارس لع  تمظ التجارب استضعابىػ  األىعالجراسات اإلندانضة، ك 

، فحلظ التفػؽ التعمضسى اإلغخيقى كل تكغ مغ نتاج ىحا العرخ، ع تجج ليا مجااًل لمبحث كالتصبضق إلى الضـػ
البصمسى القجيع حقضقًة اليحتاج إثباتيا لجلضل، فمقج فخضت كاستحػذت نطخياتو كنطسو كشخائقو كأسالضبو عمى 

فى التاريخ التخبػى كالفمدفى كاإلجتساعى، كالعجب كالغخابة فالتجخبة التعمضسضة  باحثضغـ التقجيخ كإىتسا
شكل ككاقع حزارى بعضج كعسضق  عمى البصمسضة السثسخة، كالتى أتت بأبيخ الشتائج فى زمغ قضاسى، استشجت

ػؼ أماميا شػيبًل كىى لحلظ تجخبة ججيخة باإلعجاب كالتقجيخ كبالػق، كاف سائجًا فى السجتسع البصمسى
  كالبحث فضيا . 

سضخى الفخؽ كيكتذف تمظ  ،عامًة كالبصمسى خاصةً  إف كل مغ يبحث فى تاريخ التخبضة كالتعمضع اإلغخيقى   
الصفخة غضخ السدبػقة لمتجخبة التعمضسضة البصمسضة، كذلظ العجد كالكع اليائل مغ السؤسدات؛ السجارس 

السعخكفضغ الحيغ يخصئيع الحرخ كالػصف، كىحا أكضح دلضل عمى كالسكتبات كالعمساء السعخكفضغ كغضخ 
ذلظ التعمضع، كإف كثضخ مغ القزايا كالسذكبلت التى تشاقر أثخ ك  الذغف بالبحث كُحب السعخفة، كعغ قػة
كقج ، عشجىع كفى مؤسداتيعمجاؿ البحث كالتفكضخ  كانت فى ،كتمقى األىتساـ فى الجكائخ العمسضة الضـػ

بعزيا مجااًل لمجراسة، فزبًل عغ مجى  كضمتحمػؿ ليا كمعالجتيا، فشجحػا فى بعزيا، حاكلػا كضع ال
الجكلة فى إعادة تذكضل كصضاغة السجتسع الستعجد األعخاؽ كالثقافات كالجيانات بخؤية كمضة  نجاح ممػؾ

  كببخنامج تعمضسى شامل .  
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كفى الػاقع أف السؤسدات كالسجارس التى كاف لمعرخ البصمسى اليضممضشضدتي فزل كبضخ فى تقجـ التعمضع،   
الدخع كالسشافدة ، كقامت بالجكر األكبخ، فرفعتو إلى مدتػى عاؿمغ  نذأت كازدىخت فى ىحه الفتخة ىى
التخبضة كالتعمضع، جعمت مغ مجف البصالسة مشح ذلظ كل جػانب كمدائل التى بعثتيا ىحه السؤسدات فى 

فقج كانت نطسيا كمدتػياتيا قائسة عمى أسذ كقػاعج عمسضة  الػقت مغ أىع مخاكد التعمضع اإلغخيقى،
السعخكفة تبخز مشح ىحا الشيػض الثانى لئلغخيق،  التعمضسضة كمشيجضة عمضا، كليحا اخحت ىحه السؤسدات

انتذارًا بمغ مغ قػتو  ،، بل فى كل مشاشق الثقافة اليضممضشدتضةفقط فى مجف السسمكة البصمسضة كتشتذخ لضذ
  .ل " أف جسضع األمع الستحزخة أضحت مدتعسخات ليبلس فى كل ما يترل بالشذاط الحىشى " كزخسو أف قض

ىؤالء البصالسة اإلغخيق ىع اكؿ بشى السؤسدات العامة، ففى السجف البصمسضة أُنذأت السكتبات  إف  
مضيا،    أك شكل مغ اإلشخاؼ ع اً لخياضة البجنضة، كأصبح يػجج نػعاكالسجارس كساحات األلعاب كمجارس 

  اً كأف ىحه السؤسدات أكججت لشفديا تقالضج كنطع تخبػية كتعمضسضة متسضدة، كأصبح التعمضع فضيا متاح
كلع يعج التعمضع فى معطسو خاص ، لمجسضع تقخيبًا، كال يقترخ عمى أبشاء السػاششضغ السقجكنضضغ كاإلغخيق

شخؽ دراسضة، كمكتبات تذضجىا بل أصبحت تػجج مجارس عامة تقجـ مشاىج ك كمغ مدئػلضات األسخة، 
الجكلة أف السشافدة فى مجف بعس كربسا رأت إلى جانب استسخار التعمضع الحخ كالخاص، كتجيخىا الجكلة، 

 مغ التى كانت فأنذأت دار العمع ،التعمضع أفزل، كىػ ما يفدخ إعسارىا ألكبخ السكتبات كأىع  السجارس
تبتى اإلسكشجرية التى ُقجر ليسا أف تكػنا أقجـ كأكبخ مكتبات كمك ،آنحاؾ الجامعات القجيسةالجكر أك أبخز 

  . حكػمضة فى التاريخ القجيع

كركاجًا، انتذارًا  كالعمع كالتعمضع بسختمف فخكعو يبلقىكرعاة،  اتباعاً  مشح اف بجأت ىحه السؤسدات تكدب   
عمسضة التى أرست اساسيا إذ اف قػاعج التفكضخ العمسى غجت أساس لكل عسل كبشاء ككذف، فالػاقعضة كال

العمع  ت أتجاىاتالبصالسة أتت بشتائجيا تباعًا بعج ذلظ عمى يج تبلمضحىع، عشجما أخح ؤسداتكدعائسيا م
الفمدفضة التى  سجارسالػاقعى بجأ بالالعمسى مغ األساشضخ كالخخافات، كىحا األتجاه  تحخرتقاـك السعػقات ك ت

الحى كاف سائجًا الشطخى  كار العجيجة التى خخجت عمى الفكخضيخت فى القخف الخابع ؽ.ـ، ككل تمظ األف
.كقتحاؾ 
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الشطخيات  ف قضع االتعمضع اليضممضشضدتي قامت عمى األسذ التى كضعتيا مؤسداتو التعمضسضة، فتمظ إ   
التى نذخكىا، ىى التى أرست قػاعج التفكضخ العمسى الحى لع يكغ لو كجػد مغ قبل، ففى  كالعمـػ كاألفكار

العرخ بجأ اىتساـ العمساء أكثخ بجراسة ضػاىخ الػاقع كرصجىا، فػضعػا التصبضق العسمى كالتجخبة فى  ىحا
، فغجت التجخيبضة اتجاىًا كسسة مغ سسات السعخفة فى يةالشطخ فكار لؤل القضسةالسختبة األكلى، بعج أف كانت 

رفع كرقى  ذكل عسمى ككاقعى فىاسيست ب ،عغ نتائج كأكتذافات ضةالعمس تصبضقاتالكأسفخت  ىحه الفتخة،
     . فى ذلظ الػقت  التعمضسضة الحضاة

إف العقمضة العمسضة كالسشيجضة اإلغخيقضة أنصمقت فى ىحا العرخ كلع تتػقف عغ االبتكار، كنذخ عمساء    
كأساتحة السؤسدات البصمسضة نتائج أبحاثيع كتجاربيع فى محاضخات كفرػؿ، كأصبحػا بحلظ مؤسدضغ 

العمضا فضسا بعج، كقج جحبػا إلضيا الكثضخ مغ الصمبة الذباب مغ كل الصبقات، كعمّسػا فغ السشاقذة  لمجراسات
أك السشاضخة لمسجتسع العمسى، ككافحػا بثقة كصبخ األفكار التقمضجية أمػرًا مدمسًا بيا، مقجمضغ مقايضذ 

الجػىخ عمى أساس التجخبة  ججيجة كأفكارًا غضخ مدبػقة تختكد عمى العقل كحجه، فالعمع يشيس مغ حضث
كنتائجيا، كىى ذات الصخيقة التى شبقػىا خبلؿ القخنضغ الخابع كالثالث كالثانى ؽ.ـ. فالعمـػ اإلغخيقضة بمغت 

  شأنًا بعضجًا فى العرخ اليضممضشضدتي بعج الخصػات األكلى السػفقة التى خصتيا مشح ذلظ العيج .

تشامى السضل العمسى كالتعمضسى، كغجا عرخ العمع كالخغبة فى  قرارى القػؿ إف فى العرخ اليضممضشضدتي   
يتشافذ مغ أجمو الجسضع، كلحلظ  كمصمب الػقػؼ عمى أرض الػاقع، كغجت العمسضة سسة كشابع كىجؼ

سادت رغبة كبضخة فى السعخفة سػاء فى مجاؿ العمع أك التعمضع، ففى السجاؿ األكؿ، أسفخ التصبضق العسمى 
كتذافات عجيجة غضخت مغ مطاىخ الحضاة إلى حج ممسػس، فمقج كاف العرخ بحق عرخ لمفكخ الشطخى عغ ا

إزدىار لمعمع، فبعج أف تدمط الفكخ الشطخى شػيبًل عمى العقمضة اإلغخيقضة أقبل العمساء عمى التصبضق العسمى 
 لمسعخفة . لمشطخيات، فازدىخ العمع كالبحث بالتجخبة، ككججت مضاديغ كآفاؽ أخخى 

مخخجات ىحا التعمضع الشػعى الستفػؽ فى ذلظ الكع الكبضخ مغ العمساء الخكاد كتبلمضحىع ك  تائجضيخت ن   

البارزيغ فى كل نػاحى العمـػ كاآلداب كالفشػف، فالشبػغ كالعبقخية اإلغخيقضة فى كثضخ مغ األحضاف بمغت 

لسعخفة، كجعمػا مغ التعمضع مخاتب عالضة، كلقج كاف ىؤالء أداة ىحا البحث، كأصبحػا حافدًا  قػيًا لصمب ا
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سسة العرخ، كأنيع جأكا بأفكار كأسباب لمتفكضخ ججيجة، كأسالضب لمبحث غضخ مدبػقة، كأيقطػا الػعى 

كالشزػج الحىشى، فاصبحػا يجضدكف التجارب العسمضة لضتػصمػا بيا إلى فيع الشطخيات، كسا كانػا 

سمضة، فكاف األتجاه األبخز إلى التجخيبضة يدتخجمػف الشطخيات لسا عداىا أف تؤدى إلضو مغ نتائج ع

تشزج كتتذكل مع الػقت، كأضحت مجارس كنطسًا ًا كالعمسضة، كأخحت تمظ اآلراء التى كانت مغ قبل أفكار 

 .  مدتقخة ضمت مرجر الحخكة العمسضة كالتعمضسضة عجة قخكف 

اسى لمجكلة البصمسضة، إذ ضمت إف الشيزة التعمضسضة البصمسضة اإلغخيقضة لع تشتيى بإنتياء الجكر الدض  

األجضاؿ اليضممضشضة التالضة تعجه مغ أىع عيػد تاريخيع التعمضسى، فقج كاف ىحا  العيج بحق متشػع بأفكاره، 

كمشصمق فى تحجيو لجسضع السعايضخ كالعقائج التقمضجية، كما مغ عيج مغ العيػد البلحقة نافذ العيج 

مسى، كفى الثقة التى كانت ُتصخح بيا األفكار، إال ىحا العيج الكبلسضكى فى كثخة مجارسو كأنصبلقو الع

البصمسى، فقج كانت كل السدائل  التى تذغل السجتسع آنحاؾ ٌتجرس كتشاقر فى مجارس كجامعات تحخرت 

مغ األساشضخ كالتقالضج، كانرخؼ اتباعيا إلى البحث كالجرس، كاتخحكا مغ تخاثيع كحاضخىع نقاط انصبلؽ، 

 يسكغ أف يشذأ كيددىخ فى أجػاء الكبت السعشػى كالسادى، فالشذاط التعمضسى اإلغخيقى كاكبو إلف التعمضع ال

نذاط ثقافى كسضاسى كإقترادى كاجتساعى، كسسحت ىحه البضئة بحخية التفكضخ كالشقج، كأدت السشاقذات 

ككاقع عمسى  العمسضة إلى الػعى، كتشاكلت مشاقذاتيع كخصاباتيع القائسة كل شئ، كما تسخس مغ نتائج

عشيا بعج ذلظ، كاف نتضجة شبضعضة لمطخكؼ التى  كاكبت كساعجت عمى ىحا الشذاط كالدخع مغ اإلبجاع 

 كاالبتكار .   

فى ىحه البضئة التعمضسضة الباعثة عمى الشذاط كالكذػؼ، كالبحث  أثسخت مؤسدات اإلغخيق كتسضدت عغ   
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شبضعضة التداع السعخفة كنيػض التعمضع كازدياد غضخىا، فالبضئة العمسضة الجاذبة كالسذجعة نتضجة 

كالتعمضع اإلغخيقى كاف مديجًا مغ كل ىحا؛ مغ اإلتقاف كالتفخد، كأنتج كأخخج عمساء كأدباء  السعمػمات،

كفبلسفة كفشانضغ، فالتعمضع كالبضئة ال الػراثة فقط ىى التى تخمق العقػؿ، كالحخية كالفخدية كالكذف العقمى، 

تقػية أسالضبب التعمضع اإلغخيقضة، كسا ىى التى أليستيع ما أبجعػه فى الفمدفة كاآلداب كانت مغ أسباب 

كالعمـػ كالفشػف، كتذكل جضل ناشئ متحسذ لمعمع كالسعخفة، يجج سعادتو فى البحث كجسع الكتب، كتقجيخ 

    السكتبات الكبضخة .

يمعب فضيا األشفاؿ كال  فتخةكىى  ،كلضةمخحمة تدبق السخحمة األ  تػجج كانتفى التعمضع األكلى البصمسى   

حضث ال يتزسغ السشيج  ،يتمقػف أى نػع مغ التعمضع السقرػد، ثع فى عسخ أكبخ يبجأكف التعمع السشتطع

ؤللعاب، ثع فى عسخ ل قخبتعمضع السػسضقا كالخياضات البدضصة األ ، بلفقط التعمضسى مبادئ الكتابة كالقخاءة

ع مبلئع ألعسارىع كمدتػياتيع العقمضة كالجدجية، كىػ أشبو بالتعمضع أكبخ يبجأ شكل آخخ مغ التعمض

تيضئة لجخػؿ التبلمضح ة الستػسط، كحتى فى ىحه السخحمة الستػسصة ضمت تػجج مخحمة تسيضجية، كىى فتخ 

الخياضى ك  الثقافى الشادىب ىػ أشبوالحى الشطاـ كالذكل الذيضخ،  ؛إلى ماُعخؼ عشج اإلغخيق بالجسشازيـػ

الجراسة يذسل باإلضافة إلى الخياضات البجنضة كالسػسضقا، ف ،حضث يتمقػف فضو تعمضع أعمى ،ات الػقتفى ذ

كلكغ  كبعس مغ جػانب العمـػ الصبضعضة، ،األدبضة؛ قػاعج المغة اإلغخيقضة كالخصابة كدركس فى الفمدفة

 كل الجراسات سػاء األدبضة أكالتخكضد عمى  تجريجضاً  ثع صار، كالفشػف  السشيج األدبى ىحه السخحمة فىغمب 

يمـد الصمبة  محجد اً جشيىشاؾ م يعجلع تػصمػا بعجىا إلى أف العمسضة بشفذ القجر، كبحدب مضػؿ الصبلب، ك 

تخرز معضغ تتجو إلضو، كفى العادة يكػف االىتساـ   كل مجسػعة تسضل أك تخغب فى بتعمسو، كإنسا

معخكفضغ باتجاىيع الفمدفى أك العمسى أك األدبى، كقج  ةاتحسأحػؿ فى الغالب  كاأللتفاؼ ،بسدألة أك قزضة
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فأغمب  ،بصابعيا شخائق التجريذ الفمدفة اإلغخيقضةكحلظ ك  ،كخاصًة الشحت الفشػف  فى البجاية شبعت

بجأت  كنقاشات كمشاضخات بضغ التبلمضح كأساتحتيع، كفى ىحا العيج عسمضة، اتتجريبمذاىجات ك  الجركس ىى

التعمضع يشحػ أكثخ نحػ الجراسات العمسضة كالتجخيبضة  اخححضث ، كتتجو نحػ العمسضة  ،كتشصمقالعمـػ تتحخر 

    لمعمـػ الصبضعضة كالتصبضقضة أكثخ مغ الجراسات الشطخية .  عاـ كغجا ىشاؾ تػجو ،العسمضة

، ك     أك رأى؛ اآلف ىشاؾ  اعتقاد فى نطاـ التعمضع اإلغخيقى لع تكغ تػجج أمتحانات بالسعشى السعخكؼ الضـػ

في نجاح  التقضضسى كضع االساسفى ىػ ، أنطسة التعمضع الحالضة نقاط الزعف كمداكئ أبخز مغ ف إ

كاجتضاز تبلمضح السخاحل األكلضة كالستػسصة خاصًة، لسعضار االمتحاف أك األختبار الشطخى قبل أى معضار 

ػف األساس كالسعضار الحقضقي آخخ، كبجيبًل عغ األنذصة العسمضة الضػمضة، كالتي ىي مغ السفتخض أف تك

 ًا بجؿ اف يكػف معضار  ،لتقػيسيع كنجاحيع، حتي اصبح  يشطخ إلي األمتحاف عمي انو آلضة التقضضع الػحضجة

 التيالقرػر زعف ك يخجع لسعالجة حالة ال ،، كربسا كاف اعتساد ىحا األسمػب التخبػي غضخ السججىاً تقػيسض

 الحىك ، فالتقضضع عبخ االمتحاف يعدز كيسشح الفخصة لحاالت الغر، العسمضة التعمضسضةإدارة كتػجضو  تراحب

الفذل  حالة مجخد حاالت شاذة كاستثشاء، األمخ أك الذئ الحى يعكذ فقط كلضذ، ضاىخة متفذضة أصبح

ىحا ك  بالذكل االمثل، أك الجكر السصمػب مشيا ػاجبالفي اداء  لفى السؤسدة التعمضسضة كك كالفداد العجدك 

السعمع فقط، كفى الحقضقة االمتحاف ال يسشح السؤشخ الحقضقي كالػاقعي لمفذل اك كدكر ضة لضذ مدئػل

ف ادي السعمع عسمو عمي اكسل كجو، أالشجاح، كإنسا السقضاس كالسؤشخ يكسغ في اعساؿ الستابعة الضػمضة 

، كربسا كاستصاع شمبتو كحلظ استضعاب كفيع السػاد ال حفطيا عغ ضيخ قمب، ألجل اجتضاز األمتحاف

شائعة بل مدتفحمة فى  طاىخةالاصبحت الحاجة ممحة لمتخمز مغ ىحه اآللضة، خاصة بعجما اصبحت 

كيقمريا الي ادني ندبة، كفى رأيى اف ال يسشح االمتحاف يا كربسا التغضضخ ليحا األسمػب سضحج مش مجارسشا،
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 . عساؿ الضػمضة مغ معجؿ تقػيع الصالب، مع كضع ضػابط دقضقة لبل السائةب  عذخة اكثخ مغ

إف التعمضع في البجاية كالشياية ىػ استعجاد شبضعي عشج الجسضع فى كل السجتسعات، كلكغ ال بج اف تتػفخ   

ليحا االمخ الفصخى الطخكؼ كالبضئة السبلئسة التي تضدخ كتداعج عمى إنتاج تعمضسى بالذكل السصمػب 

يػ يشبأ ال شظ عغ قجرات فخدية تختبط بالحكاء كاألفزل، كأما استسخاره إلى مدتػيات أعمى بعج ذلظ، ف

استفادة ك  أعمىعمى تعمضع  أك الصبلب عمى الدػاء كالسيارات كالعبقخية، فبل يدتصاع الحرػؿ مغ السعمسضغ

يجرسػا يّجرسػا  ك أف  ،، إذا لع يكػنػا ذكى مػاىب شبضعضة، أك باألدؽ لغ يكػف فى كسعيعكحقضقضة محجدة

 إذا لع يكغ لجييع الجافع كالخغبة كالسضػؿ إلضيا .قػا فضيا، كيتفػ  العمـػ الصبضعضة 

يترل بسعانى كدالالت عسضقة ليا عبلقة  ضلليحه األسباب كغضخىا، فإف االتجاه التخبػى اإلغخيقى    

بالبحث عغ اإلنداف الشاجح كالكامل، الحى يحقق اإلندجاـ بضغ الكساؿ الخكحى كالجدجى، كمشح ذلظ 

فيع مغ  التخبضة سػى تكػيغ  كبشاء مكػنات الخكح كالجدج معًا، ككاف يُشطخ إلضيا كالتعمضع التاريخ لع يكغ يُ 

شضئًا كاحجًا، إذ رأكا فضيا العشاية التى يجب أف ُتقجـ  لمشرء فى كل الشػاحى، كمشح العرخ الكبلسضكى حتى 

قمضة أك الخمقضة، كىل يكػف العيج اليضممضشضدتي احتجـ الشقاش بضغ فبلسفتيع، حػؿ أىجاؼ ىحه التخبضة الع

التخكضد عمى  العمـػ العسمضة أك بتعمضع العمـػ الشطخية البحتة، كلكشيع اتفقػا عمى قضسة السعخفة، كأف رسالة 

   التعمضع ىى تحقضق سبل ككسائل ىحه السعخفة الصبضعضة كاإلندانضة .   

شكاؿ كالسشاىج التعمضسضة العادية، كال تختبط كانت استخاتضجضة كأسالضب التعمضع العالى البصمسى تتعجى األ   

بذخكط كقضػد محجدة، كالتخكضد عمى التعمضع التثقضفى كالعمـػ التى تغحى العقل كالفكخ، كتخكد عمى إعصاء 

ُمصمق الحخية فى البحث كالتعبضخ عغ األفكار كاألراء، كتػفضخ السػاد كاإلمكانات كالفخص السادية كالسداحة 
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ة لسشاقذة تمظ األفكار، لضذ مغ أجل عخضيا كتقضضسيا أك رفزيا كتغضضخىا، بل مغ أجل السكانضة كالدمشض

شخح كل السذكبلت كالشطخيات السختمفة أماـ الصمبة، فالسشيج فى البجاية ال يتعجى غالبًا بعس السعمػمات 

خافقة عغ قزضة أك مػضػع ما، كلكغ ُيصمب مغ الصمبة البحث كالقخاءة الكافضة عشو فى الكتب الس

كالسقاالت، كمغ ثع ُتتاح الفخصة كالػقت ليع لمسشاقذات حػليا، ككثضخًا ما يتع التصخؽ إلى قزايا سضاسضة 

كاقترادية، عمسضة كأدبضة، تجخيبضة كفمدفضة، كتكػف نتائج ىحا الذكل كاألسمػب التعمضسى عمى مدتػى 

محػرىا كأقصابيا؛ األساتحة كالصمبة  كيكػف ، جساعى، كىحا األسمػب ُيتضح انتقاؿ السعخفة بذكل اجتساعي

عمى نفذ السدتػى، كالجلضل أف تمظ األسالضب استصاعت أف تحقق نتائج قضسة، فعخفت الجكؿ  اليضممضشدتضة 

 عامًة، كدكلة البصالسة خاصًة العجيج مغ الشػابغ .  

يعج لسجف البصالسة مغ  بعج ىحه الحقبة أى بعج نياية العيج البصمسى اليضممضشضدتي، كبالخغع مغ انو لع   

كبسعاىجىا  إال انيا ضمت لفتخة زمشضة شػيمة مغ أىع البؤر الثقافضة بسؤسداتيا ،الشاحضة الدضاسضة دكرىا

العمسضة، كخاصًة اإلسكشجرية إذ استسخ الكثضخكف يحىبػف إلضيا مغ اجل الجراسة العمضا، كضمت تحتفع 

تعت بيا السكتبات كالسجارس التى ضيخت فضيا، كسجارس بالرجارة لقخكف بعج ىحا العرخ، فالذيخة التى تس

األدب كاليشجسة كالفمظ كالصب كالفمدفة، اجتحبت إلضيا  الجسضع، كجعمتيع يفزمػف مسارسة نذاشيع 

العمسى ىشاؾ عمى مسارستو فى مجف أخخى، كال عجب أف استسخت مؤسدات البصالسة تجتحب الصبلب إلضيا 

العمساء مغ قبل، كذلظ يجؿ عمى قاعجتيا  الػاسعة كعمػ شأنيا كشيختيا  مغ كل مكاف، كسا اجتحبت إلضيا

كتػشضجىا لجعائسيا، كتأثضخىا عمى تصػر التعمضع اإلغخيقى، فيى لع تدتحػذ عمى الفكخ اليضممضشضدتى كعمى 

الحضاة الثقافضة في ىحا العيج فحدب، بل امتج ىحا التأثضخ إلى العرخ الخكمانى، كإلى عرخ الشيزة 

 كركبضة  الحجيثة .  األ 
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كسا حطى العيج اليضممضشضدتى باىتساـ مؤرخي الحزارة عمى نحػ استثشائي، عيج آخخ حطى أيزًا     

كىػ ، لكبلسضكىفشػف العرخ ا عمضعكت ءاحضإعادة أب إلنو بجأالحزارة،  فىسؤرخضغ كالالباحثضغ  باىتساـ

كبلسضكضة، فشضة ليا أصػؿ  امتاز بيا ىحا العرخيخى كثضخكف أف األفكار التي ، إذ األكركبضة عرخ الشيزة

فقج كاف االعتساد  ،البحث كاألىتساـ كالجراسة ليحه األصػؿبتسامًا كسا كسا بجأ كأنتيى العرخ اليضممضشضدتى 

 نجازاتإمغ أكبخ ك األكبخ خبلؿ ىحه الفتخة عمى الفشػف كالعمـػ التي تخمفت عغ الحزارة اإلغخيقضة، 

ىػ جمب اإلنتاج الفشى الثقافي اإلغخيقي كامبل إلى غخب أكركبا لمسخة األكلى مشح  كتصبضقات عرخ الشيزة

بعج سقػط  الباحثضغ في الجراسات كالشرػص اإلغخيقضةعجد كبضخ مغ العمساء ك  بعج ىجخة ،العرػر القجيسة

ات كتع العثػر عمى ىحه السجمج، ، كحسمػا معيع ما استصاعػا مغ مجكنات كإرث إغخيقىالقدصشصضشضة

كالسخصػشات بجاخل األديخة كالكشائذ، فتع تخجستيا إلى المغات األكركبضة السحمضة لتديل قخاءتيا، كتع ندخ 

، فقج بالسكتبات العامة، لجعميا في متشاكؿ كافة الفئات كاألشضاؼ اعذخات الشدخ مغ كل كتاب كإيجاعي

الضة التى شيجت ازدىارًا، ككحلظ إبجاعا كانت حقضقة ىحه الشيزة ىػ االىتساـ الفشي كالسيشى بالشػاحي الجس

كنيزًة في التعمضع األكاديسي السعتسج عمى السرادر  في األدب البلتضشي، كفي األدب بالمغات السحمضة ،

 الكبلسضكضة .   

ال يسكغ أف يكػف بسشأى عغ و عش الحجيثك شػف، إف عرخ الشيزة ىػ حخكة ثقافضة تشػيخية بجأت بالف    

كسسى لحلظ  فقج خررت العجيج مغ أعساؿ ىحا العرخ لمفغ كخاصًة الخسع كالشحت،ضة، الشيزة الفش ذكخ

ركاده بفتح آفاؽ السعخفة  اـىتس اىػ  أسدو كسساتو كمقػماتو،، إلف بعج ذلظ ىكالعمس الفشى ضػ بعرخ الشي

كالججيخ ، العمع جدخًا يشتقمػف عبخه مغ عسق التخمف إلى  التحزخ كالخقيالفغ ك أماـ الجسضع، كجعمػا مغ 

قامت التى  السجفك   الكشضدةمغ  ثع ،التجار دعسًا كبضخًا مغ تلقض حقبةىحه الخبلؿ  ػف إف الفشىشا بالحكخ 
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كحكاميا مغ أكبخ رعاة الفشػف كاآلداب، اإليصالضة سجف الإذ كانت بخعاية العجيج مغ تمظ األعساؿ الفشضة، 

سيا، كبخزت مخاكد كبخى ليا األثخ األكبخ في رسع فأقامػا األنجية كالسجامع الفشضة لشذخىا كتذجضع تعمض

القخف الدابع عذخ إلى  كاستسخت ،أكاخخ العرػر الػسصى مغ بضخةك فشضة مػجة طيختتػجياتو، ف

اتدست ك  ،الػاسعة كعبلقاتيا التجارية بتجارتيا عخكفةم تجارية بؤرمغ تحجيجًا  انصمقتالسضبلدي تقخيبا، ك 

ثع أخحت في  بإيصالضا،كمضبلف كبضدا  كجشػه كالبشجقضةفمػرندا  كىى فخدية،ك  ندبضةبحخيات  ما بذكل

 .  في جسضع أنحاء أكركبابشفذ الذكل  االنتذار، كلكغ لع تشتذخ تغضضخاتو

إف ك  ،العرػر البلحقة كاف لفشػف كآداب اإلغخيق كالخكماف انعكاسات كتأثضخات عسضقة عمى الحضاة في  

كبعث لشيزة  كاف نػاة فى ىحا العرخ، ججيج كشكل كتصػيخىا في قالب بعث الثقافة اإلغخيقضة كالبلتضشضة

 لساذا بجأ عرخ الشيزة بالفشػف، كلضذ بأى أعساؿ كعمـػ أخخى ؟ لكغ ك  ،حزارية ججيجة

 الشيزة فى مجف بعضشيا، مػلج بأف ّدمعْ ي بعسكربسا ال، محبًل لمشقاشك  مصخكحًا دائساً كاف ىحا الدؤاؿ    

 أف ىؤالء باحثػ التاريخعتبخ يبسحس الرجفة، بضشسا بذكل قجرى أك لجكا ككججكا ىشالظ ف رجااًل عطساء ك إل 

قادريغ عمى الػصػؿ لمتأثضخ كالذيخة بدبب الطخكؼ الثقافضة الدائجة في ذلظ  العطساء كانػاالشابغضغ أك 

ىحا أججاد بشاة  ىع ؛ ك بشى الخكمافحضث  السيج الصبضعي لمشيزة الفشضة،تاريخضًا  كانت إيصالضا الػقت، فقج 

في فغ الشحت كالخسع كاألقتباسات معطع فشػنيع عمى نسط الفغ اإلغخيقي، فقجمػا أىع اإلسيامات  عرخال

كالعسارة، كاحجثػا تصػيخًا فى نحت المػحات الػاقعضة، كابتكخكا األقػاس كالجعامات الخخسانضة التي ساعجت 

 . في تذضضج أبشضة أضخع مسا بشى اإلغخيق

القادة الدضاسضػف كالدعساء الجيشضػف مغ أتباع الكشضدة استخجاـ ى ليحا الشيػض اآلخخ  األسباب مغ     
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كأف فشانػ كأدباء عرخ الشيزة؛ الكّتاب كالخسامػف ، رعاياىع لمتأثضخ عمى تفكضخ ػف الفش الخكمانضة

سط الكبلسضكي في أدبيع فقمجكا الذكل كالش، القجيعاإلغخيقى كالخكمانى  تخاثالسػسضقضػف، كانػا معجبضغ بال

الساؿ كالفغ كالعمع الدضاسة ك أف ك  ،األشكاؿ كالسداحات بجقة متشاىضة كمعسارىع كنحتيع كترػيخىع، فرػركا

اتحجا معًا، كأف السشافدة بضغ الفشانضغ كالسثقفضغ ألجل الفػز بالسذاريع الفشضة الكبخى كانت نقصة اإلنصبلؽ 

 كاإلبجاع في ىحا العرخ .    

، مغ فخاغ كلع يكتدب ىحا الػصف ،حزارى ال لػاقعانتجت ىحا أعػامل عجيجة كبالسحرمة  شيايةالفى     

الجكر عمى أكجكا  جسؤرخى ىحا العيفحققت التقجـ في شتى السجاالت،  مجتسعةضجة مغ نتائج بل كاف نت

السجف التجارية شجعت كسا  ،مفشػف لكتحفضد كاسعة خعاية ب في كقت الحقالتجار كرجاؿ الجيغ  بو الحي قاـ

العامة أك  لتعسضج السذاريع الستجفقة ياثخكات سخختك  ألبخز الفشانضضغ،راقضة  فشضة مػاششضيا لتعسضج أعساالً 

كاستسخ الفشانػف في إبخاز  ،كالسشافدة الخاصة، كأيزا صار بإمكاف األفخاد تخرضز أكقات أكبخ لمجراسة

لخسع لػحات  لجة مػضػعات الحضاة الضػمضة، فاتجيػاالسػضػعات الجيشضة، إال أنيع بجأكا أيًزا في معا

التى  ترسضع السشازؿ كالسباني العامةب ، كبجأ اىتساـ السعساريضغكالشاس كصػر لمسشاضخ الصبضعضة كالذػارع

الفكخي كاف جدخًا الفشى ك ، كإف ىحا االنتقاؿ كبجساؿ شخزىا الكبلسضكضةكبػاجياتيا البدضصة بالقػة  تسضدت

العرػر كمثميا السعشػية كاالجتساعضة ىحه ػسصى كالعرخ الحجيث، كاتدع بخفس قضع بضغ العرػر ال

كالدضاسضة، كذلظ بإحضاء تخاث العرػر الكبلسضكضة اإلغخيقضة كالخكمانضة، كإغشاء قضسيا الفكخية كالفشضة 

        كالحضاتضة بإنجازات الحاضخ؛ لتربح إحجى السكػنات األساسضة في الحزارة األكربضة الحجيثة .

عرخ الشيزة، كتجحرت كحخكة أف يرل ىحا التأثضخ ل قبل خكمانىإف الشساذج اإلغخيقضة أثخت في الفغ ال   
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كال تداؿ  كفغ الشحت بكل صػره كأشكالو، العسارةفي أبجع الشحاتػف كالسيشجسػف اإلغخيق ، فقج فشضة كأدبضة

متسضدة بضغ السشحػتات كاألبشضة في العالع مغ  التساثضل كالسباني العامة ذات الصخاز اإلغخيقى تحتل مختبة

 ، العسارة  فى فمقج كاف ألعساؿ الفشانضغ اإلغخيق أثخ داـ ألكثخ مغ ألفي عاـحضث الترسضع إلى الضـػ

 مغ أنذأكا األدب السدخحي كساكىع  فى كتابة األدب البلتضشى، مثمسا تأثضخىع العسضقكفى كل شئ،  كالشحت،

 افدكرىع الخائج في التعمضع، ك  ، كفى ىحا ما يجؿ داللة كاضحة كحضة عمىلسدارحفى ا ٌيعخؼ كٌيقجـ اآلف

 .  ءً بقاك  ًا استسخار أسالضب التعمضع  مغ أكثخاإلغخيقضة  أسالضب التعمضع أشكاؿ كشخؽ ك 

إف تجخبة التعمضع البصمسي بكل مخاحمو كمدتػياتو، تجخبة فخيجة مغ نػعيا، بل ىي مغ أكضح التجارب   

ة في تاريخ التخبضة كالتعمضع، كفى السحرمة ال مجاؿ لمذظ أف ىحا التعمضع بكل صػره كأشكالو لع التعمضسض

يكغ تعمضسًا تقمضجيًا كجامجًا، كعمى قجر اىتساميع الكبضخ بالجراسات العمسضة كاألدبضة، كاف االىتساـ األكبخ 

آليات لمفشػف كأقامت ليا الصقػس  كغضخ السدبػؽ بالجراسات الفشضة، كما مغ أمة فى التاريخ القجيع خمقت

مثمسا فعمت أمة اإلغخيق، كحضث نذأت األجضاؿ اإلغخيقضة عمى الذغف كالتحكؽ لكل ما لو عبلقة بالفشػف 

كالجساؿ العقمى كالبرخى كالحدى؛ الخياضة كالسػسضقا كالذعخ كالغشاء كالشحت كالترػيخ كالسدخح، لسا ليا 

فتمظ الجػانب أحتمت الحضد األبخز كاألىع مغ حضاتيع ككقتيع مغ أىسضة فى إرىاؼ الحذ كالػججاف، 

كتعمضسيع، فيى بالشدبة ليع كانت غحاًء لمخكح، حضث تخى العقمضة اإلغخيقضة أف الفشػف تيّحب غخائد 

تخفعو كتشقحه مغ القبح كالعشف كالتمػث الدسعى كالبرخى الحى يحضط بو: الفغ ىػ صشاعة ك  اإلنداف

تعمع ىحه الرشاعة كمسارستيا لغ يدتصضع اف يرشع أي شيء ايجابي، اك يسارس  الجساؿ، كمغ يحـخ مغ

 سمػؾ راؽ،  كيقػؿ السثل اإلغخيقى " ابق حضث الغشاء فاالشخار اليغشػف " .   أي
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ع تتخسخ جػانب فى حزارة اإلغخيق أكثخ مغ تخسضخيا لمفشػف، عبخ التعمضع السػسضقى فى الػاقع ل 

حرز الشذاط؛   سضقا كالخسع كالخياضة الى السشاىج التعمضسضة فى كل السخاحل، كالخياضى، بتزسضشيا السػ 

الشجاح الشظ لع يكغ لتخكضدىع فقط عمى الفشػف كالخياضات فى السجارس اإلغخيقضة تذكل نرف السشيج، ك 

قتيع مغ ك  اً كبضخ  ًا بل عمى كل الجػانب كالسيارات العقمضة كالجدجية كالخكحضة، كلكغ الفشػف احتمت جانب

ليحا كربسا تخفضو، أك أنيا غضخ اساسضة، مغ العتبخكىا ا كتعمضسيع بعكذ غضخىع مغ الذعػب االخخى الحيغ

األسئمة اآلتضة: ىل التعمضع في العرخ  أك قخيب مشيا مغ يسارس ميشة التعمضعبعس يتبادر إلى ذىغ 

خجاـ شخائق تجريذ فعالة ؟ كىل ف السحتػى قمضل كمشاسب لسدتػى التبلمضح أـ الستإل  حاً البصمسي كاف ناج

كىل مايشقز التعمضع في مجارسشا ىػ تعمضع ىحه  ؟ الفشػف كالخياضات مىالشجاح كاف لسجخد التخكضد ع

 كاستثسار شاقاتو  ؟ بكل جػانبياالتمسضح  شخرضة أـ أف التخكضد يجب أف يشرب عمى بشاء، الجػانب

     و سػاء كانت فشضة أـ عمسضة أـ رياضضة ؟كحلظ تػجضيو نحػ مضػل، الفكخية كالجدسضة كالخكحضة

الضـػ تثبت نتائج األبحاث التخبػية بإف تعمضع الفشػف بػجو خاص يشعكذ باثخه عمى األجضاؿ الحاضخة   

فضخى الفضمدػؼ األلسانى ىضجل" أف التعمضع ىػ فغ جعل البذخ  كالقادمة، كيجعل الشرء أكثخ رقضًا كتيحيبًا،

كػريا الجشػبضة: " ال تػجج دكلة تتحسل إنتاج  ضكتػر شضا، خبضخ جػدة التعمضع فيكفى رأى ف ،أخبلقضضغ "

جضل كامل دكف تعمضع جضج، فيحا الجضل سضجمخ الجكلة داخمضًا لتتفتت كتفقج كجػدىا، الذخؽ األكسط أىسل 

ة الجػىخية، عخب عغ ىحه القزضأجانب ك  كقج كتب العجيج مغ السفكخيغ كالكُتاب  التعمضع كاآلف يجفع الثسغ"

فكتب مضخائضل نعضسو " عشجما تربح السكتبة ضخكرة كالصاكلة كالدخيخ كالكخسي كالسصبخ؛ عشجئح يسكغ 

ندتصضع أف   " ىشا ما معشاه بضئتشاك  كاقعشا قخيب مغ ككتب مجكف  القػؿ بأنشا أصبحشا قػمًا متحزخيغ "

لزخكرة تصػيخ آلضاتو كمشاىجو البجائضة  نتخضل كنخى حجع الدقصة السجكية لمتعمضع الحي أدار ضيخ التجاىل
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التي لغ تشجب إال أجضااًل مذػشة تعضر باألفكار السدتعسمة التي تجافي اإلبجاع، كال ترمح لئلستيبلؾ 

عمى  اإلنداني في عالسشا، كإف لع تكغ لجيشا الخؤية كالذجاعة الكافضة لتجارؾ راحمة حمسشا، يجب أف نخذى

تسثمو ىحه األجضاؿ عمى مدتقبمشا، أف جضل شبضبتشا الحي انعجمت لجيو  مغ الخصخ الػجػدي الحي األقل

ختبة عمى غضاب السػاد الفشضة كحرز الست السخةالغايات كضاعت مشو الػسائل، يحرج الضـػ الشتائج 

السػسضقا عغ السجسػع األساسي التخاكسي لمصالب داخل السؤسدات التعمضسضة، كال عاصع لشا في ىحه 

جة مغ تجاعضات سقصتشا الحزارية إال الفشػف الجسضمة كتعمسيا كتعمضسيا، لشقمب السفاىضع التي السخحمة السعق

ال تشاسب إنداف العرخ، كنقػؿ عمسػا أكالدكع السػسضقػا كالخسع كركػب خذبة السدخح، اّسدػا في كل 

 ،السػتكخة سة مكافحة فمجيشة معيجًا فشضًا، كاتخكػا لمجساؿ الحي ُتمقضِو العمـػ الفشضة في قمػب الشرء مي

كيـػ أف تكتع شػارع السجيشة بحاممي اآلالت السػسضقضة بجؿ حاممي الدبلح، ىحا يعشي أفَّ صػت الخصاص 

كالقحائف بات نذازا ال تدتدضغو عضغ كأذف السجتسع، عشجما يفخض الجساؿ إحداسا كجػديا عمى كاقع 

ذبضبة جئشاكع بالسػسضقػا بجؿ جئشاكع بالحبح، الحضاة سضتخفَّع بعزيع عغ حسل الدبلح، كعشجما تيتف ال

   . كعشجىا لغ يكػف التفكضخ بسدتقبميع كمدتقبل الػشغ مجعاًة لمقمق " 

قبل عيج ىؤالء الكتاب بأكثخ مغ ألفى سشة كتب الفضمدػؼ اإلغخيقى أرسصػ" إف الذعػب يقػدىا     

ما كصل كانتيى إلضو ىؤالء الفبلسفة  " كليحا فإف التفدضخ السشصقى األقخب لكل الستعمسضغك  الحكساء

ما ال تطيخ  كالسفكخكف ىػ الحقضقة التالضة: إف األزمات الفكخية كاألخبلقضة التى يعضذيا كيسخ بيا مجتسع

افتقج لفتخة شػيمة الحكع  ،فجأه، بل ىي حراد كنتاج لدشػات مغ العسل السسشيج لفكخ كعقل جضل بأكسمو

، كمتخمف بكل السقايضذ؛ فاقج لميػية انى معًا، كالسحرمة فى الشياية مجتسعالخشضج كالبشاء اإلندانى كالعسخ 

مغ الفداد اإلدارى كالسيشى كالسالى إلى األقتتاؿ كالحخكب، فسغ سضؤسذ لبشضة كجضبًل متعمسًا تعمضسًا جضجًا 
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ضة كالخصػرة، كججيجًا، التعمضع الجضج ىػ بشاء اإلنداف كتشسضة كنيزة كقػة السجتسع، مدألة في غاية االىس

كاساس كل امة كاعضة كمتصمعة نحػ السدتقبل األفزل، فاإلنداف ىػ القضسة كالثخكه الحقضقضو التى مغ 

السفتخض اإلستثسار فضيا كالتعػيل عمضيا، كالتعمضع ال يعشى فقط السجارس كالسشاىج كشخؽ التجريذ 

ضات؛ أى الجكلة كالسؤسدات كالسدؤكلضغ كالقائسضغ عمضيا، بل العقػؿ كالخؤى كالكػادر كالخصط كاألستخاتضج

فأي خمل في إحجى  كالسعمسضغ كالسخبضغ كاألسخة كالبضئة السحضصة األجتساعضة كاإلقترادية كالثقافضة، 

مكػنات ىحه العسمضة الكمضة الستخابصة، سضدتجعي ضعفًا كتجىػرًا في السشطػمة التخبػية كالتعمضسضة، كمغ ثع 

مة الفكخية كاألخبلقضة عمى السجى القخيب كالبعضج، كالخبلصة، إف معزمتشا ترجعًا كانيضارًا فى السشطػ 

 الحقضقضة ىى معزمة ثقافضة كحزارية .  

راسة    لتعمضسضة سػاء فى إشار التجخبة ا جانب مغ أىع جػانب التاريخ الحزارى،ل صخقتت ىحه الجِّ
السجتسعات اإلغخيقضة مغ أجل الػصػؿ  إلندانضة الذاممة، أك بالخبخات كالشتائج الػاقعضة التي جخبتياا

، فيى دعػة لسديج مغ اإلىتساـ بتمظ التجارب الحزارية، كاستضعابيا كاستخبلص السشذػد لمتغضضخ كالخقى
يشبغى أال تػضع ىكحا بحػث جانبًا، كأف يعخؼ سبل ك العبخة دائسًا بالشتضجة، فالجركس كالعبخ مشيا، 

عمضيا، كذلظ لسا  لزػءكتػشضشيا، كأْف تعصى األكلػية بتخكضد ا ئقياشخاتصبضقيا، ككضف يسكغ اإلستفادة مغ 
   . في البشاء اإلندانى، كفى التشسضة كالشيزة الذاممة مغ أثخ جػىخى  الجانبليحا 

 

 نجاة جادهللا  
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Summary 

The education of the Ptolemaic state, which witnessed a great diversity 

and diversity, as much as it took the character and the ancient Greek 

form, as much as it had its identity and its civilizational uniqueness, and 

this educational development of the Ptolemies often reflected a scientific 

renaissance is solid and distinctive, Of the methods, methods and 

characteristics of this Greek Ptolemaic education, science is not after 

them as much as it was ancient Greek education, but a means to reach 

the highest levels of society and serve and achieve its interests, and 

prepare its members for life and work preparation required, and focus on 

training and preparation for the life of Uncle The study collected a great 

deal of information and data on the educational life in this historical and 

cultural period. It dealt with the systems, stages and educational 

institutions of the Ptolemies which emerged and spread and developed in 

that period, especially Schools, institutes and major libraries, these 

institutions have given and made important additions in the field of 

education when published and established to a large extent methods of 

research and natural science, and imposed the experimental scientific 

trend on theoretical to a large extent methods of studies . 
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