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محفكظة . ال يسمح اخذ ال معمكمة مف  ال جزء مف ىذه الرسالة عمى ىيئة    9102حقكؽ الطبع  
ح مف دكف الحصكؿ  عمى إذف نسخة الكتركنية اك ميكانيكية بطريقة التصكير اك التسجيؿ اك المس
 كتابي مف المؤلؼ أك إدارة الدراسات العميا كالتدريب جامعة بنغازم 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْمًما  
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 إلى اللذين دعماني معنوياً ومادياً 
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 الشكر والتقدير
 

الشػػكر كالتقػػدير كأكليػػـ جامعػػة بنغػػازم كميػػة اتداب  اسػػـ التػػاري  القػػديـ  يسػػتحقكفكثيػػركف ىػػـ مػػف 

 مسػػتاذإكأتقػػدـ بالشػػكر إلػػى ،لقبكليػا لػػي كطالػػب بالدارسػػات العميػػا بقسػػـ التػػاري  شػػعبة التػػاري  القػػديـ 

شػػجعني عمػػى دراسػػة ىػػذا المكلػػكع مػػف الناحيػػة  الػػدكتكر رجػػب عبػػد الحميػػد االثػػـر  رحمػػو ا  الػػذم

الػدالؿ المشػرؼ عمػى رسػالتي عكض الدكتكر سعد صالح  أستاذمبالشكر إلى  كما أتقدـ، التاريخية 

رشػاد كعمى ما م بذلو مف جيد فػي مراجعػة رسػالتي كعمػى رحابػة صػدره كصػبره معػي فػي تػكجييي كا 

 .عمي خيركفعبلن ىك كجو ال لما فيو فائدة بحثي ،

طيب محمد احمادم الذم تفلؿ مشككران في اطبلعو عمػى ال كما أتقدـ بالشكر إلى الدكتكر

زكدنػي بقػدر كبيػر مػف المراجػع  كالػدكتكر جعفػر عبػاس الػذم، رسالتي كمكاافو الطيبة كالجادة معػي 

زكدنػػػػي بقػػػػدر كبيػػػػر مػػػػف المعمكمػػػػات  الػػػػذم شػػػػدمكالشػػػػكر مكصػػػػكؿ إلػػػػى الػػػػدكتكر فػػػػرج الرا األجنبيػػػػة

الػذم اػاـ بتعػديؿ مقتػرح  السػبلـ شػمكؼ يلػان الػدكتكر عبػدأكأشكر ، التاريخية عف المجتمع اإلغريقي

لػى الػدكتكر محمػد عبػد ، الرسالة كذلػؾ بععطائػو بعػض المبلحظػات التػي تخػدـ ىػذا  يالكػريـ الػكاف كا 

لى الدكتكر محمد الككافي لما بذلو الرسالة  مف جيد في مساعدتي. كا 

لػى األسػػتاذ  لػػى ، كأتقػدـ بخػػالص شػكرم إلػػى مكتبػػة جامعػة المػػرج . خالػػد اليػػدارالػدكتكر كا  كا 

لػى مكتبػة المعيػد العػالي إلعػداد المعممػيف بػالمرج كأتقػدـ بالشػكر إلػى مكتبػة المرحػـك  كؿ مكظفييػا كا 

المكظػؼ بالمكتبػة المركزيػة  كأتقػدـ بالشػكر إلػى األسػتاذ حسػيف مالػي، عمى الفزانى العامة ببنغػازم

 دراستي .  في الذم كفر لي كؿ المصادر كالمراجع التي احتجت ليا بجامعة بنغازم

 
 خيران اشكر كؿ مف خدـ ىذه الرسالة كلك بكممة كلكؿ مجتيد نصيبأك 
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 فهرس المحتويات
 الصفحة البيان 

 ب صفحة حقكؽ الطبع
 ج صفحة التكايعات

 د اتية القرآنية
 ه  اإلىداء

 و الشكر كالتقدير
 ز فيرس المحتكيات

 ط الخبلصة بالمغة العربية
 الفصؿ األكؿ

 0 ببلد اإلغريؽ
 المبحث األول

 المكاع الجغرافي لببلد اإلغريؽالمطمب األول 3
2 

 7 أصؿ الشعب اإلغريقيالمطمب الثاني 3 
 00 قيةالبيئة اإلغريقية وتأثيرها عمى مركز المرأة اإلغري3المبحث الثاني

 00 تأثير البػيئة االجتماعية عمى المرأة كمجتمع الرجؿ األثينيالمطمب األول 3
 06 تأثير البيئة االجتماعية عمى المرأة كمجتمع الرجؿ األسبرطيالمطمب الثاني 3

 الفصؿ الثاني
 07 المرأة في األسطكرة اإلغريقية

 01 لمبحث األول 3 مقدمة عن األسطورة اإلغريقيةا
 20 بحث الثاني3مقدمة عن اإللياذة واالوديسيةالم

 22 المبحث الثالث3المرأة اإلغريقية في اإللياذة 
 10 المبحث الرابع3المرأة اإلغريقية في األوديسية

 14 المبحث الخامس3المرأة في بعض األساطير اإلغريقية
 14 أسطكرة األمازكنات : المطمب األول 3
 17 كرغكنات:أسطكرة الغ المطمب الثاني 3

 الفصؿ الثالث
 12 دراسة لممرأة اإلغريقية مف خبلؿ األعماؿ المسرحية

 60 المسرح اإلغريقيالمبحث األول 3



 ح 
 

 المحتويات فهرس
 Eschylesالمطمب األول 3 المرأة في مسرحيات ايسخيموس 

 61 ق م ( 654 – 525) 

   Sophocles المطمب الثاني 3المرأة في مسرحيات سوفوكميس
 ق م ( 605 – 625) 

51 

   Euripides 3المرأة في مسرحيات يوريبيديس المطمب الثالث 
 ق م ( 604 – 610) 

60 

 الفصؿ الرابع
 72 المرأة اإلغريقية في الحياة االجتماعية

 71 المبحث األول3المرأة في األسرة اإلغريقية 
 72 زكاج المرأة اإلغريقيةالمطمب األول 3
 20 دور المرأة اإلغريقية في البيت المبحث الثاني 3

 22 المبحث الثالث3العادات األسرية اإلغريقية 
 25 المبحث الرابع3خروج المرأة اإلغريقية إلى السوق

 27 زم المرأة اإلغريقية:المطمب األول 3
 000 المرأة اإلغريقية كدكرىا في التعميـ كالريالة كالسحر كالعرافة 3 المبحث الخامس

 020 عالمراج
 020 أكالن : المصادر 

 020 المصادر األدبية - أ
 022 المصادر المترجمة - ب

 022 ثانيان : اائمة المراجع العربية
 010 ثالثان : اائمة المراجع األجنبية

 015 رابعان: اائمة الدكريات
 014 المبلحؽ

 062 الممخص بالمغة االنجميزية 
 061 الكاجية االنجميزية
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 ا في حضارة بالد اإلغريق المرأة ودوره
 ق م ( 604ق م ( إلى عام )  525من عام ) 

 إعداد
 عبد الستار صالح يوسف إدريس

 المشرف
 د. سعد صالح عوض الدالل 

  صخممال
 ةؽ.ـ اػػػػػػد تمتعػػػػػػت بمكانػػػػػػ 1150 – 1550العصػػػػػػر المػػػػػػككيني  يإف المػػػػػػرأة اإلغريقيػػػػػػة فػػػػػػ  

مػػػف  ىعمكماتنػػػا عػػػف المجتمػػػع المػػػككيني مسػػػتقالقميػػػؿ مػػػف مك حيػػػاة حػػػرة،  اشػػػتاجتماعيػػػة سػػػامية، كع

القػػػرف  فػػػي Homerusالمتػػيف نظميمػػػا ىػػكميركس  ةيسػػػيدكاالك  مػػػف اإلليػػاذة ىاتثػػار، كاغمبيػػػا مسػػتق

كرد  يالتػػػ يبنيمػػػكب يـ ىػػ .ف أشػػػير نسػػاء اإلغريػػػؽ ؽػػػػػػػػػػػػػامف ابػػؿ المػػػيبلد، كأف مػػػػػػػػػػػػػػاسع أك الثػػػػػػػػػػػػػالت

ظػػرة اػدـك زكجيػػا أكديسػػيكس تعامػان من 20ظمػػت  كالتػيىػػكميركس  Odyssey األكديسػية فػػيذكرىػا 

كىسػيكد  كالشػاعرة سػافك، كالتنػااص بػيف ىػكميركس Glytemnestraككميتمنسػترا  Heleneكىيميف 

Hesiode  يخمػك مػف  صػكر مجتمعػان أرسػتقراطيان بطكليػان الييرجػع إلػى اخػتبلؼ المجتمعػيف فأحػدىما

  ريفيان كااعيان. المثالية، كاتخر يصكر مجتمعان 

 همية الموضوع 3 أ

إف كثيػػران مػػف كتػػب التػػاري  اإلغريقػػي القػػديـ اػػد اىتمػػت بالجانػػب السياسػػي لتػػاري  اإلغريػػؽ 

الحيػػػػاة  فػػػيمػػػف االختصػػػػار، كألف مركػػػز الرجػػػؿ كالػػػػح كمقػػػرر  بشػػػيء لالجكانػػػب األخػػػػر  كتناكلػػػت

اد اطع شكطان تاريخيػان شػااان بػيف اإلغريقية االجتماعي  االجتماعية منذ فجر نشأتيا فعف كلع المرأة

المػػرأة مػػف  لعبتػػو الػػذمالدراسػػة كالبحػػث، ككػػذلؾ ألىميػػة الػػدكر يحتػػاج إلػػى المعارلػػة كالتأييػػد كلػػذلؾ 

 فػياإلغريقيػة بػؿ أنيػا كانػت أيلػان سػببان  األسػاطيرالمرأة ىػي أسػاس  ككيؼ كانت ،خبلؿ األساطير



 م 
 

المػدف اإلغريقيػة بأسػماء نسػائية كاػد لعبػت  الطركادية "، كاػد سػميت أغمػب الحركب " الحرب إشعاؿ

  المسرحية. األعماؿخبلؿ  المرأة اإلغريقية دكر كبير مف

حلػػارة بػػبلد اإلغريػػؽ " فيػػك إلظيػػار  فػػياليػػدؼ مػػف اختيػػار المكلػػكع " المػػرأة كدكرىػػا  أمػػا

إلبػػراز حياتيػػا العامػػة، ككػػذلؾ  فػػيكانػػت تقػػكـ بػػو المػػرأة اإلغريقيػػة  الػػذمأىميػػة ذلػػؾ الػػدكر التػػاريخي 

ظيارىػا المجتمػع اإلغريقػي فيأىمية دكر المرأة   الميبيػةتزكيػد المكتبػة  فػي ، ككػذلؾ رغبتػيلمقػارئ، كا 

 ؽ.ـ. 406 – 525الحلارة اإلغريقية  بدراسة عممية تاريخية عف المرأة كدكرىا في

 اختيار المكلكع فيرجع سبب اختيارم ليذا المكلكع المسمى بػ ) المػرأة كدكرىػا أسبابأما   

حلارة ببلد اإلغريؽ( أنو عندما أتيحت لي الفرصة بقبكلي لمدراسة بقسػـ الدراسػات العميػا شػعبة  في

السنة التمييدية درست خبلليػا جميػع  فيببعض البحكث الدراسية  أساتذتي كمفنيالتاري  القديـ، فقد 

مػع اإلغريقػي دراسػة تػاري  المجت فػيبحػث أدرس ك أأف  تجكانب الحلارة اإلغريقية، كلذلؾ فقد كجػد

 ىذا المجتمع.  فياإلغريقية  القديـ كدكر المرأة

 الدراسات السابقة 3

كبالنظر إلى الدراسات السابقة التي كتبت عف المرأة اإلغريقية نجدىا لـ تتعرض مباشرة لما 

أطمقنا عميو عنكاف "المرأة كدكرىا في الحلارة اإلغريقية، إال أف ما تػـ العثػكر عميػو لػـ يكػف يتجػاكز 

ف كػػػاف  بلػػػعة مكالػػػيع انحػػػازت لمجانػػػب األسػػػطكرم أكثػػػر منيػػػا لمكااػػػع، كالنسػػػاء، األمازكنػػػات، كا 

 المؤرخكف األجانب القدماء )الكبلسسيكيكف( أك المؤرخكف العرب.

أمثاؿ عبد المطيؼ أحمد، كحسيف الشي ، اد أشاركا إلى دكر المرأة في الحلارة اإلغريقيػة، 

 أكثر منيا اعتمادان عمى الكااع كالحقيقة التاريخية.كأغمبيا كانت تعتمد عمى األسطكرة 

أما الدراسات العربية السابقة، كالباحثكف الذيف سبقكني في ىػذا المجػاؿ، كالتػي تركػزت عمػى 

 دراسة المرأة اإلغريقية دراسة تاريخية، فنذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ:
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، 1مػػػػدبكلي، القػػػػاىرة، ط دراسػػػػة بعنػػػػكاف: أرسػػػػطك كالمػػػػرأة، إمػػػػاـ عبػػػػد الفتػػػػاح إمػػػػاـ، مكتبػػػػة

 ـ.1996

، دار المعرفػػػة الجامعيػػػة، اإلسػػػكندرية، 1كدراسػػػة أخػػػرل بعنػػػكاف اليكنػػػاف، حسػػػيف الشػػػي ، جػػػػ

 ـ.1992

أمػػػػا الدراسػػػػة الثالثػػػػة فكانػػػػت بعنػػػػكاف : األدب اليكنػػػػاني القػػػػديـ كداللتػػػػو عمػػػػى عقائػػػػد اليكنػػػػاف 

 الدراسات األدبية، القاىرة.كنظاميـ االجتماعي، عمي عبد الكاحد كافي، دار المعارؼ، مكتب 

ف كانت ايمة كألافت كثير مف المعرفة التاريخية  كنجد أف ىذه الدراسات العممية جميعيا كا 

الحلػارة اإلغريقيػة إال أنيػا لػـ تمػؽ اللػكء عمػى دكر المػرأة فػي الحلػارة اإلغريقيػة، كلػذلؾ  يسار لد

بة التاريخية، خاصة فيما يتعمؽ بدكر سكؼ يحاكؿ الباحث أف يقكـ في ىذه الدراسة ما اد يفيد المكت

المػػرأة فػػي الحلػػارة اإلغريقيػػة مػػف الناحيػػة االاتصػػادية كالسياسػػية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة كالريالػػية 

كينقسػػػـ البحػػػث إلػػػى أربعػػػة فصػػػكؿ تسػػػبقيـ مقدمػػػة كتعقػػػبيـ خاتمػػػة ثػػػـ المبلحػػػؽ كاائمػػػة المصػػػادر 

 كالمراجع كالدكريات.

 فصػػكؿ بحيػػث يمكػػف لػػو أف يػػتمكف مػػف أربعػػةالبحػػث فػػي لقػػد رأل الباحػػث أف يكػػكف ىػػذا  

 كالمعمكمات التاريخية المتكفرة. ،تغطية المكلكع بما تسمح بو إمكانيات البحث المتاحة

فقػػد جػػاء الفصػػؿ األكؿ تحػػت عنػػكاف "المكاػػع الجغرافػػي لػػببلد اإلغريػػؽ"، حيػػث أف مػػف أىػػـ 

ككػػذلؾ دراسػػػة  ،ىػػك الجانػػب الجغرافػػيالجكانػػب التػػي أثػػرت عمػػى تػػاري  المػػرأة اإلغريقيػػػة كحلػػارتو 

، كاد انفرد ىذا الشعب بعمؽ التفكير كداتو يقي حيث كاف اإلغريقي يعتز بأصموأصؿ الشعب اإلغر 

 ىذا كاد اسـ الباحث الفصؿ األكؿ إلى مبحثيف ككؿ مبحث ينقسـ إلى ثبلثة مطالب.
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لمػرأة كمجتمػع الرجػؿ يػة عمػى اتتحدث الدراسة في المبحث الثاني عػف تػأثير البيئػة االجتماع

بعد أف ميدنا لو  ،كنحف بيذا نككف اد دخمنا تدريجيان في صمب مكلكع البحث ،كاالسبرطي األثيني

 بنظرة عامة عف المكاع الجغرافي لببلد اإلغريؽ كأصؿ ىذا الشعب.

كيتناكؿ الفصؿ الثاني كىك بعنكاف "المػرأة فػي األسػطكرة اإلغريقيػة" حيػث أف األسػطكرة عنػد 

 ؽ تتخذ لكف التاري  فيي تجسد محاكالت اإلنساف المستمرة ألجؿ تجسيد الحياة اإلغريقية.اإلغري

كاد تعرلت الدراسة لمختمؼ جكانب تمػؾ األسػاطير المتعمقػة  ،شتمؿ عمى خمسة مباحثكي

بػػالمرأة اإلغريقيػػة فجػػاء المبحػػث األكؿ مقدمػػة عػػف األسػػطكرة اإلغريقيػػة كتبعتػػو دراسػػة فػػي المبحػػث 

إلليػػػاذة كاألكديسػػػة ثػػػـ نخػػػتـ الفصػػػؿ بػػػالمرأة فػػػي بعػػػض األسػػػاطير اإلغريقيػػػة بأسػػػطكرة الثػػػاني عػػػف ا

 غكنات.ر األمازكنات كأسطكرة الغك 

الحػػديث عػػف دراسػػة لممػػرأة اإلغريقيػػة مػػف خػػبلؿ فػػي أمػػا الفصػػؿ الثالػػث فقػػد أفػػرده الباحػػث 

كاد كانت أغمب  حيث نشأت المسرحيات اإلغريقية عمى عبلاة بعقائدىـ الدينية ،األعماؿ المسرحية

 المسرحيات اإلغريقية تمعب فييا المرأة اإلغريقية دكر البطمة.

ثػـ المػرأة  ،كيقع الفصػؿ الثالػث فػي ثبلثػة مطالػب بػدأت بػالمرأة كدكرىػا فػي الػدراما اإلغريقيػة

 كس.يمخات أيسفي مسرحي

 كيتناكؿ المبحث الثالث كالرابع المرأة في مسرحيات سكفككميس كيكريبيديس.

حيػػػث بقيػػػت األسػػػرة  لحيػػػاة االجتماعيػػػةفػػػي ااإلغريقيػػػة الفصػػػؿ الرابػػػع دراسػػػة لممػػػرأة  كيتنػػػاكؿ

اإلغريقية إلى آخر تاري  اإلغريؽ أاكل األنظمة في الحلارة اإلغريقية، حيث أفرده الباحث بدراسة 

دراسػػة سػػف زكاج المػػرأة بمػػت سػػتة مباحػػث. حيػػث المعػػادات اإلغريقيػػة، كاػػد اسػػـ الفصػػؿ الرابػػع إلػػى 

ككيػؼ كانػت  ،قية كدكر المػرأة اإلغريقيػة فػي األسػرة ككػذلؾ دراسػة لمعػادات األسػرية اإلغريقيػةاإلغري

 .المرأة اإلغريقية لسكؽ كاد امنا بدراسة المبلبس كزمالمرأة اإلغريقية تخرج إلى ا
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 كالسحر كالعرافة.دكر المرأة في التعميـ كالريالة يتحدث المبحث الخامس عف  

 

 

 الباحث3 الصعوبات التي واجهت

المعمكمػػة يجػػب  إلػػىكلكػػي أصػػؿ ، الماديػػة اإلمكانيػػاتأمػػا المشػػاكؿ التػػي كاجيتنػػي فيػػي امػػة  

كلػك المتكالع محػاكالن تغطيػة  ميدكمؿ ج  ترجمة بعض المراجع، كلكف الحمد   استطعت أف أ   ي  عم

مػػا كذلػؾ بكاػكؼ أسػاتذة أجػبلء بجػانبي سػاعدكني ككجيػكني ل ىػذا يتخػدـ بحثػ التػيالنػكااص بعػض 

 .فيو خدمة بحثي ىذا

مػػف ا  التكفيػؽ فػػي معالجػة ىػػذا المكلػكع كأف يسػػد كلػك بعػػض الػنقص فػػي مكتبتنػػا  أتمنػىك 

 العربية كا  مف كراء القصد. الميبية ك 

 الباحث           

 عبد الستار صالح يوسف
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 لفصل األولا
  اإلغريقبالد 

 المبحث األول
 .غريؽاإلالمكاع الجغرافي لببلد 

 .اإلغريؽ: المكاع الجغرافي لببلد  المطمب األول
 .اإلغريقي: أصؿ الشعب  المطمب الثاني

 المبحث الثاني
 .اإلغريقيةكتأثيرىا عمى مركز المرأة  اإلغريقيةالبيئة 

عمى المرأة كمجتمع الرجؿ  االجتماعية:تأثير البيئة  المطمب األول
 .األثيني

تمع الرجؿ جعمى المرأة كم الجتماعيةاثير البيئة أ: تالمطمب الثاني
 .االسبرطي
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 المبحث األول
 بالد اإلغريق 
 المطمب األول
 اإلغريقالموقع الجغرافي لبالد 

كحلػػػػارتو ىػػػػك الجانػػػػب  اإلغريقػػػػيفػػػػي تػػػػاري  المجتمػػػػع  أثػػػػرتالتػػػػي  الجكانػػػػب أىػػػػـإف مػػػػف   
كسػػػاعد عمػػػى نشػػػأتيا  غريقيػػػةاإلالحلػػػارة  كازدىػػػاربنصػػػيب كافػػػر فػػػي تقػػػدـ  أسػػػيـالػػػذم ( 1)الجغرافػػػي

تقػػػع حػػػكؿ البحػػػر إيجػػػة  اإلغريػػػؽحيػػػث أف بػػػبلد  ،(2)اإلغريػػػؽكتطكرىػػػا كجعميػػػا تتكيػػػؼ ككااػػػع بػػػبلد 
ككػاف بحػر ، (4)الصػغرل أسػياكبحػر إيجػة الػذم يفصػميا مػف الشػرؽ عػف  ،(3)كالجزر التي تنتشر فيو

األسػاس  دة المنطقة اإليجية ىيككح السمع كاألفكار, أنكاعيتبادؿ فيو الناس جميع  ان نشط ان ايجة سكا
 .(5)القديـ اإلغريقيالذم ينبغي أف يقكـ عميو تفسير تاري  العالـ 

نيػا عػبلكة عمػى اعتبارىػا عف ،اإلغريػؽتتمتػع بػو بػبلد  الػذمالجغرافي المميػز  كبالنسبة لممكاع
ف المكاػػع إ ،(6)الحلػػارة الغربيػػة اػػد حبتيػػا الظػػركؼ البيئيػػة كفتحػػت ليػػا مجػػاالت التقػػدـ مكطنػػان لنشػػأة

 يرغػـ اشػتراكيا فػ ،لػى ثبلثػة أاسػاـإتنقسػـ  اإلغريػؽاد جعػؿ بػبلد  ،اإلغريؽكالتكزيع الجغرافي لببلد 
البػػػد أف تػػػنعكس عمػػػى  كىػػػذه الظػػػركؼ ،خػػػرلأظػػػركؼ  فػػػيتختمػػػؼ عػػػف بعلػػػيا  ،بعػػػض الظػػػركؼ

مػى النيايػة ع فػيتأثيرىػا  مصالحيا كمػف ثػـ عمػى تفاعميػا الطبقػي كعمػى كلػعيا االجتمػاعي لتظيػر
 .نظميا السياسية

                                                 
 .35,ص1992يحيى, لطفي,عبد الكىاب، اليكناف, دار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية,( 1) 
 .34, ص1991, 1عكاشة, عمي, كآخركف, اليكناف كالركماف,ط( 2) 
, رجب عبد الحميد, دراسات في تاري  اإلغريؽ, منشكرات جامعة ااريكنس بنغازم ط( 3)   .13,ص 1996, 1األثـر
 .5، ص 1,ج1992، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية,1الشي ,حسيف, اليكناف,ج( 4) 
 .17، 16، ص ص 1,ج1971، دار النيلة العربي,، بيركت 1عمي, عبد الطيؼ أحمد: التاري  اليكناني,ج( 5) 
لقػػػاىرة, دار الفكػػػر ديكبكلػػػد, فػػػاف إلػػػيف المػػػر, داف ميتشػػػؿ, تػػػاري  التربيػػػة البدنيػػػة، ت محمػػػد عبػػػد الخػػػالؽ عػػػبلـ, ا( 6) 

 .66العربي, د. ت, ص 
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 اثػػر ال اإلغريػػؽخػػريف كىمػػا التكػػكيف الطبيعػػي كالتكػػكيف البشػػرل لػػببلد كاػػد كػػاف لمعػػامميف ات
اػػد اسػػمتيا الظػػركؼ  ،اإلغريػػؽبػػبلد  أففمػػف حيػػث التكػػكيف الطبيعػػي  ،يقػػؿ عػػف تكزيعيػػا الجغرافػػي

 فػػيف الجبمػػي بحيػػث يغمػػب التكػػكي ،الجبػػاؿ فػػيتمثمػػت ىػػذه الظػػركؼ  ،منػػاطؽ صػػغيرة إلػػىالجغرافيػػة 
كطبيعػػػي أف كػػػبل مػػػف ىػػػذه  ،لخػػػر أ ةمنطقػػػ فػػػي التػػػيكتغيػػػب بػػػالمرة  كاػػػد تطػػػكؿ السػػػكاحؿ ،المنطقػػػة

كػػاف أف فيػػو سػػكاء ك بيػػا السػػكاف المكجػػكد يقػػكـ التػػيالممارسػػة االاتصػػادية  نكعيػػة فػػيالتككينػػات يػػؤثر 
لسػػكاف إلػػى تحقيقيػػا يسػػعي ىػػؤالء ا التػػييحػػدد نػػكع المصػػالح  هكىػػذا بػػدكر  ،أـ زراعيػػان أـ تجاريػػان رعكيػػان 
 كػػؿ اسػػـ كنسػػب اكتيػػا أك لػػعفيا فػػيكمػػف ثػػـ يتحػػدد نػػكع الطبقػػات االجتماعيػػة المكجػػكدة  ،كتأمينيػػا

 فػيالنيائيػة  تنعكس محصمتو أفالبد  الذم األمر ،عمى غيرىا مف الطبقات أك خلكعياكسيطرتيا 
نيػائي أك طريقػة شػكمو ال سػكاء كػاف ذلػؾ مػف حيػث ،كؿ اسػـ فييظير  الذمصكرة النظاـ السياسي 
  .(1)ااتلاىا ىذا التطكر التيتطكره أك الفترة الزمنية 

بالمنػػػاطؽ  أحاطػػػت التػػػيتغيػػػر الظػػػركؼ  فػػػي أسػػػيـذا كػػػاف عامػػػؿ التكػػػكيف الطبيعػػػي اػػػد ا  ك 
كانعكػػس بالتػػالي  االاتصػػادمتككينيػػا  فػػيعميػػو بحيػػث يظيػػر ذلػػؾ  (2)كأثػػرت اإلغريػػؽالمختمفػػة لػػببلد 

التكػػكيف البشػػرل أك السػػكاني اػػد كػػاف لػػو دكف شػػؾ دكر ال يمكػػف  فػػاف عامػػؿ ،عمػػى نظميػػا السياسػػية
لكػؿ فػكج  أف كطبيعػي ،اتخذتػو ظػركؼ كػؿ منطقػة الػذمنيػائي تحديػد الشػكؿ ال فػيالتقميؿ مػف شػأنو 

فػػاليجرة اػػد تكػػكف تسػػربان  ،ظركفػػو الخاصػػة بػػو اإلغريػػؽبػػبلد  فػػياليجػػرات التػػي اسػػتقرت  أفػػكاجمػػف 
كبالتػالي تلػيع ىكيتػو كيظػؿ  إذا كػاف عػدد الميػاجريف امػيبلن  ييفاألصػمالسػكاف كػؿ  وفيػبطيئػان يػذكب 

ذا كػػاف عػػػدد إ ،مػػػع ىػػؤالء السػػكاف سػػكاف المنطقػػة محتفظػػيف بعػػػاداتيـ كتقاليػػدىـ كنظميػػـ أك ينػػدم 
حقيقتيػػا مػػزي   فػػيالمنطقػػة ىػػي  فػػيالمكجػػكدة  الميػػاجريف كبيػػران لتنشػػأ مبلمػػح جديػػدة لمعػػادات كالػػنظـ

 .(3) بيف القديـ كالجديد

                                                 
 .119 – 118يحيى، لطفي عبد الكىاب، مرجع سابؽ، ص ص ( 1) 
د.ت،  –كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ  –مكتبػػة االنجمػػك المصػػرية  –اندرسػػكف، ت : البيئػػة كالحيػػاة، فػػكزم فيػػيـ جػػاد ا ،( 2) 

 .44ص 
الكااعػة فػي البحػر االيػكني  Lonicالجػزر األيكنيػة  – 1ىػي :  يمكف تقسيـ الجزر اليكنانية إلى ثبلثػة مجمكعػات( 3) 
الجػػزر اليكنانيػػة الجنكبيػػة " كريػػت " لممزيػػد عػػف الجػػزر  – 3الكااعػػة فػػي بحػػر إيجػػو  Aeyeanالجػػزر األيجيػػو  – 2

 كما بعدىا. 269اإلغريقية أنظر : غانـ سمطاف جزر العالـ، مكتبة الفبلح في الككيت ص 



4 
 

جزيػرة  ف مػف األطػراؼ الجنكبيػة لسبلسػؿ جبػاؿ شػبوكانت ىذه الببلد تتككف كما ىػي اتلقد 
كاػػد ، (1)الغػػرب إلػػىالجنػػكب تقطعيػػا مرتفعػػات تمتػػد مػػف الشػػرؽ  إلػػىتمتػػد مػػف الشػػماؿ  التػػيالبمقػػاف 

إف السبلسػػؿ الجبميػػة  ،(2)عػػدد كبيػػر مػػف الػػدكيبلت المسػػتقمة إلػػىمنقسػػمة دائمػػان  اإلغريػػؽظمػػت بػػبلد 
عػػف بعلػػيا كيفصػػؿ فيمػػا بينيػػا كديػػاف  منعزلػػةإلػػى منػػاطؽ صػػغيرة تكػػاد تكػػكف  اإلغريػػؽسػػـ بػػبلد تق

يعتػػزكف بأصػػميـ  اإلغريػػؽ كػػاف كاػػد ،كاحػػدة (3)ألكثػػر مػػف مدينػػة األحيػػافأغمػػب  فػػيكال تتسػػع  ،كبيػػرة
كاػػػد آلػػػؼ بػػػيف  ،الحػػػدكد السياسػػػية جميػػػعبى كػػػؿ منيػػػا حظػػػت إغريقػػػيعػػػالـ  إلػػػىكاالنتمػػػاء  اإلغريقػػػي

 فػييرجػع  اإلحسػاسكىػذا  كثقافيػة كلغكيػة (4)مػا بيػنيـ مػف ركابػط جنسػيةفيجميعان إحساسيـ  يؽاإلغر 
   .إلى مركز مشترؾ كىك البحر نتيجة ية كانتأف المنطقة اإليج إلى األمرآخر 

 ،Polis(5) باسػـعػرؼ كػؿ منيػا ت عدة كحدات سياسػية صػغيرة إلى اإلغريؽكاد اسمت ببلد 
السػػاحؿ خػػط  كاػػد شػػكؿ ،سػػيؿ بػػران كبحػػران  (6) الميبيػػةبطبيعتيػػا الػػببلد  يػػؽاإلغر تشػػبو جغرافيػػة بػػبلد ك 

حيانػان يكػكف مسػتقيمان كأحيانػان أخػرل ينحنػي أشػكمو ك  فػي الكااػع يتبػايف فػيمستقيـ اميؿ التعاري  كلكػف 
 .(7) بحرية ان سك ؤ ينحني خارجيان مشكبلن ر  انحناء داخميان مشكبلن خمجانان كأحيانان 

ت ءجػا أنيػايػركف  اإلغريػؽكػاف  اإلغريػؽفصػؿ الخريػؼ عمػى بػبلد  إف ىطكؿ األمطار في
كىػػك يشػػكؿ البيئػػة  كحلػػارتو اإلغريقػػيتػػاري  المجتمػػع  فػػي (9)الجانػػب الجغرافػػي لقػػد أثػػر. (8)يػػايبمػف ل

كانػػت لكػػؿ  ،نتيجػػة العكامػػؿ الجغرافيػػة اإلغريػػؽبػػااي منػػاطؽ بػػبلد  إلػػىالمكانيػػة أك الظػػركؼ الماديػػة 
حجميػا  فػيلقػد كانػت منطقػة صػغيرة  ،مػكاطف ألؼ 30كاف ال يزيد عف  افكعدد السك ،منطقة منيا

                                                 
 .120لكىاب، مرجع سابؽ : ص يحيى، لطفي عبد ا( 1) 
، مرجع سابؽ ص ( 2)   .13األثـر
 .17، ص 1عمى، عبد المطيؼ أحمد، التاري  اليكناني، مرجع سابؽ، جػ ( 3) 
ص  –ـ 1991يحيى، لطفي عبدا لكىاب، اليكنػاف، مقدمػة فػي التػاري  الحلػارم، دار النيلػة العربيػة، القػاىرة ( 4) 

35. 
 .19 – 18، ص ص 1لتاري  اليكناني، مرجع سابؽ،جعمى، عبد المطيؼ أحمد، ا( 5) 
يحػد إامػػيـ كيرينػػايكي مػػف جيػة الغػػرب خمػػي  سػػرت الكبيػر، كمػػف الشػػرؽ يحػػده سػاحؿ مدينػػة دارنػػيس لممزيػػد انظػػر ( 6) 

، كميػػة اتداب، جامعػػة 1كبلكديػػكس بطكليميػػكس، كصػػؼ ليبيػػا )اػػارة أفريقيػػا كمصػػر(، ت محمػػد المبػػركؾ الػػدكيب ط
 . 57، ص2004ااريكنس، 

، منشػكرات مركػز البحػكث كاالستشػارات، 1بكلقمة، اليػادم مصػطفى، القزيػرم، سػعد خميػؿ، السػاحؿ الميبػي، ط، ( 7) 
 .392ـ، ص 1997بنغازم، 

 (8) Graves, R. (1964).The Greek Myths.Vol 1.England R.G.R Clark. ,Pp193. 196. 
 .1انظر الشكؿ راـ ( 9) 
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المتعمقػػػة  األمػػػكرككػػػاف ىػػػذا االحتكػػػاؾ مجػػػاالن لمنااشػػػة  ،يػػػكمي احتكػػػاؾكػػػاف المػػػكاطنيف بيػػػا عمػػػى 
كػػؿ مػػف ىػػذه المجتمعػػات الصػػغيرة  فػػيالعػػاـ  الػػرأمبػػالمجتمع كالنتيجػػة الطبيعيػػة لكػػؿ ىػػذا ىػػي تبمػػكر 

 .(1)لدكؿ الكبيرةمجتمعات ابسرعة عمى عكس 
كشجعت ىذه الجزر اليجرات اإلغريقية مف  ,(2)بجزره العديدة ىاـ دكر ولقد لعب بحر ايج

كىذا الطريؽ كاف معركفا عند ادماء ,جزيرة كريت إلىمف البحر المتكسط  Thera جزيرة ثيرا
بلد كتتكاؼ الحياة في ب,ىذا كينعدـ المطر في بحر إيجة سنة كؿ ثبلث سنكات، (3)اإلغريؽ

األمطار التي تيطؿ عمى ببلد اإلغريؽ في  أف,إذ (4)في الشتاء الفصميةاإلغريؽ عمى األمطار 
كاألنيار ، (5)حر المتكسط كبالتحديد مف ليبيابتأتي مف ال أنيافصؿ الخريؼ كاف اإلغريؽ يعتقدكف 

ك أكىي غير صالحة لممبلحة  ان تجؼ صيفكنيا كل ان ة في ببلد اإلغريؽ تفيض شتاءالمكجكد
يسمكف الرياح التي تأتي مف جية  اكانك , كاد كانت عبلاتيـ بالبحر المتكسط اكية إذ (6)الشرب

 .(7)ليبيا باسـالجنكب 
الصغرل الجنكبي  أسيااد أغاركا عاـ عمى ساحؿ ؽ ـ كاف األخييف  1400حكالي عاـ ك  

مستعمرات  إغريؽ يقيمكف أكؿؽ ـ, تحت أسـ شعكب البحر ككانكا 1223كما ىاجمكا مصر عاـ 
 ,ىـ التساليكف الذيف عبركا جباؿ بيندكس الثانيةفنزلكا في ابرص ك ركدس ك ميميتكس, كالجماعة 

الدكريكف فمكطنيـ األصمي غير  أما ,تساليا باسـعمى كؿ السيؿ الذم أصبح يسمى  كاستكلكا
 .(8)غرلمعركؼ كاد استكطنكا ببلد اإلغريؽ الكسطى كاد أسس الدكريكف دكؿ أخرل في أسيا الص

                                                 
 . 39بؽ,صيحيى لطفي, المرجع السا( 1) 
, تاري  اإلغريؽ, مرجع سابؽ, ص ( 2)   .16األثـر

 (3)  Shaw, T.(1738).Travels, or, observations relating to several parts of Barbary and 
and the Levant. Oxford.p226. 

 .6الشي , مرجع سابؽ ص  (4) 
 (5) Graves Robert, The Geek Myths, Vol,England, R&R, Clark Ltd, 1964 Pp193 196. 

 .6الشي  مرجع سابؽ,ص ( 6) 
 (7) Pliny, (1958).  Natural History  (Trans by  H. Rackham) L.C.L: London , P36. 

, تاري  اإلغريؽ، مرجع سابؽ, ا( 8)   .80ألثـر
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إف اليجرات اإلغريقية جاءت بعد اتصاؿ متتالي شممت حتى الشعكب التي يفصميا 
لكا اكانيف عمى األماكف التي ىاجركا إلييا فيما يتعمؽ بالمحاصيؿ الزراعية كمكافحة ، كفر (1)البحر

 .(2)الحشرات اللارة لمزراعة 

                                                 
 (1)  Chamoux,F.(1953). Cyrène Sous La Monarchie Des Battiades. Paris., P 38. 
 (2) Plinius ,(1938. Naturalis.(Trans by Rackham.LCL : London., P122. 
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ـ كانكا أميؿ إلى إبقاء ، كىكذا نعرؼ أني(1)لقد كصؿ المياجريف اإلغريؽ بدكف نساءىـ
 .(2)المرأة داخؿ البيت تغزؿ خيكط الصكؼ كتعتني باألطفاؿ 

، (3)إف دخكؿ المرأة اإلغريقية في المدف بعد اليجرات اإلغريقية كاف مسبكاان باألسطكرة 
كاليجرات اإلغريقية اد تركت آثاران لتقسيمات حقكؿ كمزارع اديمة، حيث بنى المياجريف منازليـ 

 .(5)، كحرص اإلغريؽ في كؿ مكاف نزلكا بو عمى تككيف جماعات تتسـ بالطابع القكمي(4)الريفية
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (1) Jones,A.H.M.(1971).The Cities of the Eastern Roman Provinces. Second Edition, 
Oxford., P350. 
 (2) C. Freeman Egypt. Greece G. Rome, London, P. 228. 
 (3)  Sadawya, A.(1968). The Greek Settlement In Cyrenaica With Notes On Pottery 
Discovered There :Libya In History, Pp93 – 98. 
 (4)  P.M. Fraser Inscriptions Gyrene Berytus, 1958, P. 104. 
 (5)  Rostovtzeff, M.M.(1967). The Social and Economic History of the Hellenistic 
World. Oxford.P 1059. 



8 
 

 المطمب الثاني
 اإلغريقيالشعب أصل 

لممنطقة  الذم كاف في األصؿ اسمان  Hellas ىمبلس باسـعرفت  اإلغريؽإف حلارة ببلد  
 أفكالمرجح  ,كشماليا اإلغريؽكسط ببلد الكااعة حكؿ رأس خمي  ماليا عند الحدكد التي تفصؿ بيف 

عف طريؽ  عمى أعلاء المجتمع اليمميني ةينييف( بمعني سكاف ىمبلس لو دالللفظة )الييمم
  .Amphictuones(1) األمفكتيكنيف باسـ ةلمعركفسـ جامع لحمؼ الشعكب المحمية اعاستخداميا ك

 إغريؽ أكؿ, الذيف كانكا Ionesف اإلغريقييف ىك تحريؼ لمفظ أيكنيي ) اليكنانييف ( إف إسـ 
أطمقت عمييـ شعكب ىذه الممالؾ إسـ )ياؤنييف(  كمف ثـ ,لؾ الشرؽ األدنى القديـاحتكت بيـ مما

 Yavaniكؿ شعب مف ىذه الشعكب فصار ينطؽ اارة يفاني  مع تحريفو بما يتفؽ كطبيعة لغة
كفي عيد سرجكف  برصالمحرؼ اد ظير أكال في ا االسـكلعؿ  Yunanكيكناف Yaunaكيكانا 
إف لفظ الييمينييف بمعنى سكاف  ،Yamaneيماني باسـفقد عرفيـ  ,ؽ ـ 705ؽ ـ  722الثاني 

 استخدامياعمى أعلاء المجتمع اليمميني عف طريؽ  لمداللةمعناىا الكاسع  اكتسبتىمبلس اد 
 مأ ,Amphictuonesاألمفكتيكنييف  باسـالمعركفة  ةامع الحمؼ الشعكب المحميكعسـ ج
  .(2)الجيراف
ؽ ـ, كاد دخؿ إلى شبو الجزيرة 1100حلارتو عاـ  انتيتجاء عصر البركنز الذم  كبعدىا 

 ةجنبية متباينألييا طكائؼ إ, ثـ انحدرت Pelasgians (3)يف(ياكـ )الببلسج أك ةابيم اإلغريقية
 أنيـف المرشح ف ميالببلسجي أف ,(4)األجناس,كىـ سكاف منطقة اتيكا كغيرىا مف القبائؿ اإليجيو

 .مف سكاحميا الشراية كالجنكبية اإلغريقيةكفدكا مف جنكب غرب أسيا الصغرل كدخمكا شبو الجزيرة 
إغريقية  أكالىمااف لـ تكف تالمبكر( انتشرت حلارتاف رئيسي ؽ ـ )العصر1100عاـ  كفي 

ف كاف  كانت إغريقية كبدأت  كالثانيةالحلارة اإليجية, ىيكىذه  اإلغريؽببلد  إلىاد امتد  تأثيرىاكا 
فالحلارة اإليجية سميت نسبة  الحلارة المككينية, خارجيا كىي كانتشرت اإلغريؽفي امب ببلد 

                                                 
 .85,108,109، مرجع سابؽ ص ص1عمي عبد الطيؼ، ج (1) 
 .109, 108عمي، عبد المطيؼ، التاري  اليكناني، مرجع سابؽ، ص ص ( 2) 
 .85عمي، المرجع نفسو، ص( 3) 
 .67عكاشة, مرجع سابؽ,( 4) 
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الحلارة المينكية فسميت  كأماجزيرة كريت,  إلىبحر إيجة,كالحلارة الكريتية سميت نسبة  إلى
 .(2)مينكس (1)بيت إلىنسبة 
كرب  ،ذلؾ رجؿ الدكلة كالممؾ فيكأنو يتساكل  ،ةاف ىناؾ مف يعتقد أف الناس سكاسيفعذا ك 
ذلؾ ألنو يتصكر أف كبلن مف ىؤالء  ،ذلؾ كاىمكف فيفيـ  كالمرأة كالرجؿ ،كالسيد كالعبد ،المنزؿ

نما  ،النكع فيعف اتخر ال  األشخاص يختمؼ فعذا  ،عدد األشخاص الذيف يتعامؿ معيـ فيكا 
 أما أكبر فيك رب أسرة أما مف يتعامؿ مع عدد ،شخص كاحد أك امة مف األفراد فيك سيد تعامؿ مع

 نظرية ال كتمؾ ،ممؾ مف يتعامؿ مع العدد مع عدد كبير مف الناس فيك سياسي أك رجؿ دكلة أك
 .(3)إذ أف بيف ىؤالء األشخاص فركاان جكىرية ،يمكف أف تككف صحيحة

 بدأ ابؿ الذمكرية نتيجة لغزك القبائؿ الد ،ـ ؽ 1000 حكاليلقد انتيت الحلارة المككينية  
 ذلؾ بقرف تقريبان ككانت نتيجة ىذا االنتياء فترة مف التخمخؿ كالتخمؼ سادت أرجاء المجتمع

 فعنيا (4)المظممة ىذه الحقبة سيمآكلكف رغـ كؿ  ،ؽ.ـ 800لمدة ارنيف مف الزماف حتى  اإلغريقي
ؾ مف امتزاج بيف كما كاف البد أف يتمك ذل جاءت مف الشماؿ التيأتاحت العناصر الجديدة 

ذلؾ مف صراع كتداخؿ كتفاعؿ أدت  يعنيوبما  ،العناصر السكانية القديمة كىذه العناصر الجديدة
عرؼ بنظاـ دكلة  الذمالجديد التككيف  ىذا المجتمعكاد سار  ،النياية إلى اياـ مجتمع جديد في

 .Polis "(5)المدينة"
 إلىككؿ عشيرة  ثبلث عشائر إلىكؿ ابيمة ابائؿ ك  أربعة إلى ثينييف كانكا ينقسمكفف األإ  

 ،(6)النظاـ كجد ابؿ أنشاء الدكلة أسرة كيبدكا أف ىذا 60أف صيغة الجمع عبارة عف  أمأسرة  30
كبيف الرايؽ يظير بصكرة مممكسة جعمت  ،مالكي الرايؽ األسيادلقد أخذ التنااض بيف طبقة 

                                                 
، ص 1995مينكس ممؾ كريت كىك ابف زيكس لممزيد انظر : شػامك، فرانسػكا، اإلغريػؽ، ت محمػد عبػد الكػريـ، ( 1) 

94. 
 .75يحيى، لطفي,اليكناف,مرجع سابؽ,ص( 2) 
 .31 – 30، ص ص 1996، مكتبة مدبكلي، القاىرة، 1إماـ عبد الفتاح إماـ، أرسطك كالمرأة، ط( 3) 

  (4) Polivia Sparta And Her Sochems Prayus, Akademia 1971 P 205. 
 .93يحيى، لطفي عبد الكىاب، اليكناف، ص ( 5) 
 .154عاصـ أحمد،اليكناف، مطبعة العمرانية لؤلكفست، جيزة، د : ت ص  حسيف،( 6) 
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في جكىره مبني عمى  اإلغريقيالمجتمع كاف ك ، (1)المجتمع األثيني مسرحان لنلاؿ طبقي مرير
  .النظاـ الطبقي القائـ عمى امتبلؾ الثركات

 : Eupatridaeاليكباتريدال  شراؼكاألطبقة النببلء  أىميا
كانػػت تتمتػػع بجميػػع الحقػػكؽ حيػػث كانػػت  التػػي اإلغريقػػيالمجتمػػع  فػػيالطبقػػة المميػػزة  ىػػيك 

  .(2)كاألراليتممؾ معظـ الثركات 

نظاميا  فيىناؾ دكلة مجتمع  تكفاعية كعمى الرغـ مف تأثيرىا فمـ االجتم ةإف البيئ
أدل  الذمكاتئذ األمر  اإلغريؽببلد  فيكانت تعيش  التيالسياسي المكحد جميع الشعكب المتنافرة 

عف الظكاىر الحياة  اإلغريؽتفكير  فيحد كبير  إلىأثرت  كالتيإلى اياـ النزاعات القبمية 
أدل  اائمان عمى أساس كحدة المدينة فقد اإلغريؽلتنظيـ االجتماعي عند كلما كاف ا ،االجتماعية

مختمؼ  في عناصرىا المختمفة تىتؤثر البيئة الطبيعية بش (3)أبناء المدينة الكاحدة تشابو إلىذلؾ 
مف  األاطاركثيران ما كاف لمبيئة الجغرافية لقطر مف  بأنوكيحدثنا التاري  ، (4)نكاحي حياة اإلنساف

ف لممكاع كالتلاريس كالمناخ كالمكارد الطبيعية اثر كالح عف ،تاريخية تكجيو في الغ بؿ حاسـاثر ب
 عصكرىا القديمة في اإلغريؽذلؾ القطر داخميان كمدل عبلااتو الخارجية مثاؿ ذلؾ ببلد  حياة في

عبلن لك ف ملى فييا التيكجية غير  إلىيقاؿ عنيا بأنو مف الممكف أف يتجو تاريخيا الباكر  كالتي
 الكات ذاتو ال فيكانت عميو كلك أف التاري   التيأف بيئتيا الجغرافية لـ تكف عمى ىذا النحك 

 .يخلع لفركض جدلية

ذا   شبو فياامت بيا  التيتمؾ الحلارة الزاىرة  أصحابىك تاري   اإلغريقيكاف التاري   كا 
 اإلغريؽ إلىالتاري  ينسب  ىذا أف أم هحكض البحر المتكسط كما كراء فيجزيرة البمقاف كانتشرت 

تسيطر عمى بااي العالـ  أفكاحدة  إغريقيةع مدينة ببلدىـ كبياف ذلؾ انو لـ تستط إلى أككافة 
 .(5)أك تفرض عميو الكحدة اإلغريقي

                                                 
ـ، ص ص 1991منشػػكرات جامعيػػة ااريكنس،بنغػػازم،  2 –عمػػى، عػػدناف عبػػاس: تػػاري  الفكػػر االاتصػػادم، ط ( 1) 

12 – 13. 
 .128حسيف، عاصـ أحمد: المدخؿ إلى تاري  كحلارة اإلغريؽ مكتبة نيلة الشرؽ د :ت، ص ( 2) 
يػػث، محمػػد عػػاطؼ: دراسػػات فػػي تػػاري  التفكيػػر كاتجاىػػات النظريػػة فػػي عمػػـ االجتمػػاع، دار النيلػػة العربيػػة، غ( 3) 

 .5ـ، ص 1975بيركت، 
 . 17ـ، ص 1961األنصارم، يكسؼ جغرافيا البيئات الطبيعية، دار النيلة، مصر لمطبع كالنشر، ( 4) 
 .6، ص 1983لتاري  الركماني، القاىرة، إسماعيؿ، شحادة محمد، ركما سيؼ كاانكف، دراسات في ا( 5) 
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المعركؼ باالعتزاز باليكية كاستبعاد اتخر كالحط مف مكانتو  أ اإلغريؽمبدإف فكرة أك 
 .(1)يان لككنو ال يتمتع بككنو إغريق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (1) W.G. Forrest, A, History Of Sparta, London, 1968, P10. 
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 المبحث الثاني
  اإلغريقيةعمى مركز المرأة  وتأثيرها اإلغريقيةالبيئة 

 األولالمطمب 
 تأثير البيئة االجتماعية عمى المرأة ومجتمع الرجل األثنيي3

 ،كنشػػاطو اإلنسػػافحيػػاة  مختمػػؼ نػػكاحي فػػيتػػؤثر البيئػػة الطبيعيػػة بشػػتى عناصػػرىا المختمفػػة 
نظاميػػا السياسػػي المكحػػد  فػػيمجتمػػع  ةفمػػـ تكػػف ىنػػاؾ دكلػػ ،الػػرغـ مػػف أثػػر البيئػػة االجتمػػاعيكعمػػى 

ايػػػاـ  إلػػػىأدل  الػػػذم األمػػػر ،كاتئػػػذ اإلغريػػػؽكانػػػت تعػػػيش فػػػي بػػػبلد  التػػػيجميػػػع الشػػػعكب المتنػػػافرة 
عػػف ظػػكاىر الحيػػاة االجتماعيػػة كلمػػا  اإلغريػػؽتفكيػػر  فػػيحػػد كبيػػر  إلػػىأثػػرت  التػػيالنزاعػػات القبميػػة 

تشػػابو أبنػػاء المدينػػة  إلػػىاائمػػان عمػػى أسػػاس كحػػدة المدينػػة فقػػد أدل ذلػػؾ  اإلغريػػؽالمجتمػػع عنػػد كػػاف 
 فػيلعبة االتصػاؿ الحلػارم كاالحتكػاؾ الثقػافي  الذمكيجب أف ننبو لؤلذىاف إلى الدكر  ،(1)الكاحدة

نشػػط اػػد  اإلغريقػػي االجتمػػاعيفػػالفكر  ،تكجيػػو الفكػػر االجتمػػاعي كتكجييػػو نحػػك التفكيػػر المكلػػكعي
نتيجػة ىجػره  اإلغريقػيتعػرض لػو المجتمػع  الػذمبصكرة خاصة نتيجة االحتكاؾ الحلػارم كالثقػافي 

 .بعض القبائؿ مف الشعكب المجاكرة لو
 كسػػيمة كعمػػى جعػػؿ ةشػػاا اإلغريػػؽبػػبلد  فػػيجعػػؿ الحيػػاة  مػػىعكاػػد تلػػافرت ىػػذه العكامػػؿ 

المنػاخ  كاخػتبلؼ ،التػي كجػد بيػاذلػؾ أف كعػكرة األرض  ،الكات نفسو فيشعبيا صمبان كليف العريكة 
شػػػعبان  اإلغريػػػؽ كبالتػػػالي جعمػػػت ،اػػػد جعمػػػت البقػػػاء لؤلصػػػمح ،كاسػػػكة الشػػػتاء ،فصػػػؿ إلػػػىمػػػف فصػػػؿ 

عمى أف  اإلغريؽادرة  مع ،الطكيؿ الجاؼ (2)الصيؼ فيمتقشفان شديد المراس غير أف اعتداؿ الجك 
 يسػتغرؽ كػؿ كاتػو، فمػـ يكػف ال أصبح الكفػاح مػف أجػؿ القػكت أفترتب عمييا  ،يعيش عيشة الكفاؼ

 .ة العيشمقيحصؿ عمى لبحاجة إلى الكد المستمر مف الصباح إلى المساء لكي 
شغكفان ال  أم أرسطك حيكانان مدنيان  كما سماه ،لـ يكف رجؿ أسرة بؿ كاف اإلغريقيف الرجؿ إ
 ،سياسػػتيا اشػػةتػػدبير شػػئكنيا كمنا فػػيبػػالكاكؼ عمػػى أحكاليػػا كالمشػػاركة  المدينػػة فقػػط بػػؿ فػػيبالحيػػاة 

تسػتمـز البقػاء بػيف جػدراف  التػيبعػض الميػف كالصػناعة  فيبحياة الخبلء أنو زىد  كاد بمغ مف شغفو
المجتمػػع األثينػػي  فػػيك  اإلغريػػؽمركػػز المػػرأة عنػػد  فػييكػػف ىنػػاؾ مفػػر مػػف أف يػػؤثر ذلػػؾ  كلػػـ ،أربعػة

                                                 
 .5غيث، محمد عاطؼ، مرجع سابؽ، ص ( 1) 
القديمػػة لػػـ تكػػف منعزلػػة عػػف محيطيػػا بػػؿ متصػػمة بػػو حلػػاريان كااتصػػاديان  Libyaكىػػي فػػي ذلػػؾ تشػػبو منػػاخ ليبيػػا ( 2) 

 كما بعدىا. – 6ـ، ص 1971، 2عزيز طريح، جغرافيا ليبيا، القاىرة، طكسياسيان، شرؼ، عبد ال
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 تمعػػػات كريػػػتمج فػػػيأثينػػػا كػػػاف أدنػػػى مػػػف المػػػرأة  فػػػيخػػػاص حتػػػى لقػػػد ايػػػؿ إف مركػػػز المػػػرأة  بكجػػػو
أف تتقػدـ كأف  المػرأةكليذا السبب عنػدما تريػد  كأف كراء تخمؼ المرأة ىك الرجؿ (1)ةكأسبرط كميكنيال

 .(2)الرجؿإال بمكافقة لدييا تحقيؽ التقدـ أك الحرية تتحرر ليس 
المسػػػيطرة عمػػػى الحيػػػاة  ىػػػي المػػػرأةفقػػػد كانػػػت  العػػػرش إلػػػى (3)المصػػػرية المػػػرأةفقػػػد كصػػػمت  
بينمػػا كػػاف  اإلنتػػاجحفػػظ النػػكع ككانػػت تقػػكـ بمعظػػـ عمميػػات  فػػياألكبػػر  األثػػريػػا مػػف بمػػا ل العائميػػة

كانػػت تسػػير  التػػيف المنػػزؿ كيبػػدك أف ىػػذه المجتمعػػات ىػػي ك بشػػؤ  الرجػػؿ يقػػـك بتربيػػة األكالد كالعنايػػة
فقػػد كػػاف الرجػػؿ المصػػرم يػػدعكا  ،(4)تمحػػؽ أكالدىػػا بنسػػب أميػػاتيـ أم" يكممػػعمػػى نظػػاـ " النظػػاـ األ

المشاىد العقائدية المصكرة نظران لمكاف  فيالكريتية  المرأةظيرت بو  ما أكثركأف  ,(5)" حبيبتو" ابنتو 
حفبلت  فيكتكشؼ بعض الصكر الجدارية عف أنيف كف يمزمف  ،العقيدة الكريتية في " اإللية" األـ 

 فػياػد اختمػؼ  أةالمػر كبػدييي أف مركػز  ،(6)بيف كيشغمف أماكف متميػزة ان خاص ان المناسبات العامة ركن
مسػتقى مػف  معمكماتنػا عػف المجتمػع المػككيني ف القميؿ مفإ باختبلؼ المكاف كالزماف, اإلغريؽببلد 
القػػػرف  فػػػي Homerus ميركسالمتػػػيف نظميػػػا ىػػػك  ةيسػػػيدكاالك   ةليػػػاذكأغمبيػػػا مسػػػتقى مػػػف اإل ،اتثػػػار
 ." أك الثامف Alothesea, iliadeالتاسع

 ،حػػػرة المػػػرأةكعاشػػػت  ينى بمكانػػػو اجتماعيػػػة سػػػامية،المػػػكك العصػػػر فػػػيلقػػػد تمتعػػػت المػػػرأة 
 فػي "Hesiode" فييػا بالطبيعػة كالخػبلء, كنفيػـ مػف شػعراء القػرف السػابع أمثػاؿ ىيسػيكد تكاسػتمتع
يخمك مف  يان بطكليان الاختبلؼ المجتمعيف فأحدىما يصكر مجتمعان أرستقراط إلىيرجع  المرأةتصكير 
 .(7)كااعيان  كاألخر يصكر مجتمعان ريفيان  المثالية

كليذه الصدااة جانبيا  نسافالصديؽ الكفي ىك أثمف مقتنيات اإليقكؿ اكسنكفكف إف 
العادة بيف الرجاؿ كالشباف  في ككانت تنشأ ،ركحيان  غذاءن  اإلغريؽكاد كجد فييا  ،النبيؿ (8)العاطفي

                                                 
 .48، مرجع سابؽ، ص 1عمى، عبد المطيؼ أحمد، التاري  اليكناني،ج( 1) 
 .107ـ، ص 1975، بيركت، 1 –عمى، أسعد، المرأة في القكاعد، ط ( 2) 

 (3)  Naville, E.(1996).The temple of Deir el Bahari.London P, 46. 
 .131الخشاب، مصطفي دراسات في االجتماع العائمي، مرجع سابؽ ص ( 4) 

 (5)  A H Gardiner, Ramesside –Adminis Trative Documents – London – 1940, P14 15. 
 .32، ص 1981عكاشة، ثركت، الفف اإلغريقي، الييئة المصرية العامة لمكتاب ( 6) 
 .56 50 – 49، مرجع سابؽ، ص، ص 1اليكناني، جػ عمى، عبد المطيؼ أحمد التاري  ( 7) 
أف ىػػذه العكاطػػؼ اممػػا تطفػػك عمػػى السػػطح، كغالبػػان مػػا تحتجػػب كراء سػػتار مػػف الػػتحفظ كالتزمػػت كاالحتشػػاـ,عبد ( 8) 

 .68المطيؼ، مرجع سابؽ,ص
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كه إما إلى تفسير بكاعثو فتعز  فيداء األ كتختمؼ ،كحب الغمماف ةصكرة استمبلح لمصبي فيأك 
أك االفتتاف  ،العكاطؼ كحرماف فيكبت  يسكد الحياة العسكرية مف أك ما ،عزلة النساء أك امتيف

 .(1)األلعاب فيبالجسد العارم 
سمكيا عمى أساس إف  فيشاب انخرطكا  300كتيبو مقدسة " اكاميا  طيبو " فيكاد كاف 
كلقاء  ،كالقتاؿ سكيان  ،الحب المتبادؿككانا يدرباف عمى إنماء عاطفة  ،متحاباف كؿ شابيف بينيـ

حب الرجاؿ لبعليـ البعض كاف سببو تأخر  فيأف ىذه الظاىرة الغربية  الميداف في المكت معان 
 .(2)اإلغريؽسف الزكاج عند 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
مرسػكمة عمػى بعػض أك االستجابة لنداء الغريزة حينما يشتد االختبلط كتتكافر عناصر التحاب : كتؤكػد الصػكر ال( 1) 

 األكاني الخزفية ىذا الغراـ الشاذ بيف الرجاؿ.
 .68 – 67،المرجع السابؽ، ص ص 1عمى، عبد المطيؼ أحمد، ج( 2) 
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 المطمب الثاني
 عمى المرأة ومجتمع الرجل األسبرطي  جتماعيةتأثير البيئة اال

 فنجػد حػاؿ ،شعاع العقمػي كمنبػت ركاد الفمسػفةد الحلارة كراعة اإلىي مي اإلغريؽببلد  فإ
 هكمػا أنػار  ،مػف ازدىػار كتقػدـ اإلغريقػيإذ عمى الرغـ مما بمغة الفكر  ،ىذه الحلارة غريبان  فيالمرأة 

 ةاإلغريقيػػػالقػػػكانيف  إذ حػػػررت ،مػػػع المػػػرأة ومكاافػػػ فػػػيمػػػف المعػػػارؼ العقميػػػة فقػػػد كػػػاف مكافػػػة فادحػػػان 
د كانػػت عميػػو القػػكانيف الينديػػة )أم حػػرؽ الزكجػػة مػػع زكجيػػا بعػػ الػػذمبػػذلؾ  وبيمصػػبكغة بتحجػػر شػػ

  .مكت الزكج(
عػف  يعترؼ بحقكؽ المرأة فيك يعتبرىا مخمكاان تقػؿ ايمتػو اإلنسػانية ثينياألكلـ يكف التشريع 

 اكلو :  فيايمة الرجؿ يعمف عف ذلؾ أرسطك 
د بػػو، كلػػذلؾ يجػػب أف تقتصػػر تربيتيػػا " إف الطبيعػػة لػػـ تػػزكد المػػرأة بػػأم اسػػتعداد عقمػػي يعتػػ
 .(1)" عمى شؤكف التدبير المنزلي كاألمكمة كالحلانة كما إلى ذلؾ

كنػػدرة  ميػػات البيػػكتأىمػػاؿ الزكجػػات ك إل اإلغريقيػػةالحكالػػر  فػػي( ينديػػة) الغػػكانأكاشػػتيرت 
مػػف جػػنس  كخمػػت مجػػالس الفبلسػػفة ،نديػػة كالمحافػػؿ الميذبػػةاأل فػػيالسػػماح ليػػف بمصػػاحبة الرجػػاؿ 

 Aspasiaالطميقات كمف أشػيرىف أسباسػيا  مالجكار  جانب الشييرات مف الغكاني أك مف إلى ،المرأة
 .Pericles " "(2)رفيقة بركميس " 

 تخػػرج مػػف بيػػت فكانػػت ال ،عمػػى المػػرأة بػػاالنزكاء كاالنعػػزاؿ اإلغريقػػيكىكػػذا حكػػـ المجتمػػع 
األبنػػػاء  البيػػػت كتنتيػػي كاليتيػػػا عمػػى يفػػالػػزكج إال نػػادران كافتقػػػرت كمػػا ذكػػػرت سػػابقان بمزاكلػػػة ميمتيػػا 

 (3)عػف المجتمػع اصػد تحاشػي كبقيػت بمعػزؿ ،أما اإلناث فػعلى سػف الػزكاج ،سف السابعة فيالذككر 
 .(4)الفليحة

                                                 
 (1)  Stephane : Histoire Ancienne De I, Afrigue Du Nord Paris Vp 35. 

 .155ص  – 1975 – 1 –تفاحة، أحمد زكى، المرأة كاإلسبلـ، دار الكتاب المبناني ط ( 2) 
 لممزيد انظر عف بركميز أنظر : ( 3) 

Arb Urrn, Pericles And Teach Elf Hls Tory London  
 . 27الييمة، عصـ الديف المرأة مف خبلؿ اتيات القرآنية، الشركة التكنسية لمتكزيع، د.ت، ص( 4) 
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انحدر مكاطنك اسبرطة عف الغزاة الدكرييف الذيف غزكا سكاف ببلد اإلغريؽ القدماء كاستقركا 
 Aristoteles 384رسطك أكاد كاف  (1)ؽ.ـ  900ك 1100في شبو جزيرة البيمك بكنيز بيف عامي 

 ،عشػػػيرتيـ نيػػػـ يتسػػاىمكف مػػع نسػػاءأل Sparta"  (2)ىػػؿ " اسػػبرطةأيعيػػب عمػػى ؽ.ـ  322 –ؽ.ـ 
ط اسػػبرطة ك كيعػػزك سػػق ،اػػدارىفأة كحقػػكؽ الحريػػة كالظيػػكر مػػا يفػػكؽ كيمنحػػكنيف مػػف حقػػكؽ الكراثػػ

كربمػػا ظػػف الػػذيف يسػػمعكف عػػف ىػػذه  ،(3)الحقػػكؽ فػػيسػػراؼ ىػػذه الحريػػة كىػػذا اإل إلػػىلػػمحبلليا اك 
فخميػؽ  ،كاإلنػاثمػف الػذككر  اإلنسػافتقػدير حػؽ  فػيثمرة مف ثمرات االرتقػاء  أنياالحرية االسبرطية 

نظػػػاـ الػػػرؽ العريػػػؽ بػػػيف  فػػػيالقسػػػكة  مػػػف غايتػػػو اػػػد بمػػػغ اإلنسػػػافحػػػؽ  إنكػػػار أفيػػػذكركا  أفبيػػػؤالء 
ىك ظاىرتػاف متمثمتػاف  ،اىؿ مع النساء معان االسترااؽ كمف التس كاف ما شاع بينيـ مف ،االسبرطييف
كتػػركيـ  ،الػػدائـ بالقتػػاؿ االسػػبرطيكذلػػؾ بسػػبب انشػػغاؿ الرجػػؿ  ،معيشػػة االسػػبرطييف فػػيلعمػػة كاحػػدة 

أف ىػػػذه "  ،كاإلبػػػاءغيبػػة األزكاج  فػػػيالمػػػرأة االسػػبرطية  إلػػػىالتجػػارة  البسػػيطة مثػػػؿ لخػػػر األ األشػػياء
الحرية  مبادئمف  نصيب ليا ال ،ىما ظاىرتاف لعمة كاحدةالحرية النسكية " كذلؾ االستعباد األسرم 

 .(4)كاالعتراؼ بالحقكؽ
                                                 

ت جامعػػػػة عمػػػػر المختػػػػار البيلػػػػاء، ادكيػػػػف دانبػػػػكغ، تػػػػاري  العػػػػالـ، ت. حميػػػػد عمػػػػي بكشػػػػعيمة كآخػػػػركف، منشػػػػكرا( 1) 
 .51ـ، ص 2007

 1700في اصر كنكسكس في كريت زخارؼ جدارية بمشاىد حيو بكائنات بشرية كاد دمر كنكسكس حكالي عاـ ( 2) 
ـ، ص 1991، دار الكنػػدم لمنشػػر كالتكزيػػع، 2 –ؽ.ـ لممزيػػد أنظػػر : احمػػد عكيػػدات مػػدخؿ إلػػى تػػاري  الحلػػارة ط 

169. 
 ئع السماكية: المرأة كالشرا( 3) 

ذ أكالن المرأة لدل العبرييف إف عقد الزكاج لدل الييكد ال تتساكل أطرافو فيك أاػرب إلػى كثيقػة التمميػؾ منػو إلػى العقػد إ
تصبح المرأة فيو مممككة لمرجػؿ بكػؿ مػا لكممػة الممكيػة مػف معنػى، كلػـ تكػف التػكراة أكثػر رحمػة مػف شػرائع الينػد )أم 

 حرؽ الزكجة مع زكجيا( 
 أة كالنصرانية : المر 

كػػاف عمػػى المػػرأة أف تتصػػرؼ إلػػى أمػػكر الرىينػػة كالتبتػػؿ، كأف المػػرأة لتكفػػر عػػف خطيئتيػػا كجػػب عمييػػا االبتعػػاد عػػف 
 األمكر الدينكية، فقد جعمكا المرأة خميفة الشيطاف.

 المرأة كاإلسبلـ : 
 لـ يفرؽ اإلسبلـ بيف المرأة كالرجؿ إال بالتقكل كاألعماؿ الصالحة.

 في العصكر الكسطى : المرأة 
 أف الكنيسة اعتبرت المرأة أداة الشيطاف، كاد كاف عمى المرأة االتجاه إلى عمؿ الرىبنة.

  ـ. 1988لممزيد أنظر : عبد الفتاح شحادة، الية المرأة،  
  155تفاحة، أحمد زكي، المرأة كاإلسبلـ، مرجع سابؽ، ص ( 4) 
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سػػبيؿ  فػػي التلػػحية بالػػذات فػػيف كمػػا كصػػؼ عػػنيـ مػػف شػػجاعة فػػذة كرغبػػة يأف االسػػبرطي
الحػر  (1)المػرأة إسػياـسكل  ،حركة المجتمع فيفميس مف تفسير بيف أيدينا ليذا الدافع  ،الرجكلة مثؿ

 فػػػػػػػػػػمجتمػػػػع م فػػػػييلػػػػاىييا  كلػػػػـ تبمػػػػغ مػػػػا ،التػػػػاري  فػػػػييتيػػػػا ىنػػػػاؾ تفػػػػردت فػػػػي ىػػػػذه المدينػػػػة فحر 
مثميػا مثػػؿ  اإلنسػانيةالحقػكؽ  الحلػارة المصػػرية القديمػة بأنيػا تمتعػت بكامػػؿ فػيسػكل  ،المجتمعػات

 ،جميػع شػؤكف الحيػاة حتػى الريالػة الجسػدية منيػا فيتزاحـ الرجؿ  االسبرطية ككانت المرأة .الرجؿ
 ،لػدييا تػأبى كرامتيػا أف تجػرح كلػك بػذلت أعػز مػا ،زىا محترمػان ككممتيػا ذات شػأفمرك كمف ىنا كاف

 وفػكؽ ترسػ أمػا ،النساء االسبرطيات أكصت كلدىا بػأف يعػكد مػف الحػرب إحدلمما جعمنا نعرؼ أف 
 .(2)بيده يحمموأك  اتيبلن محمكالن  أم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
أف المػرأة لػـ تكػف تعتبػر أكثػر مػف آلػو تناسػؿ لممزيػد عػف المػرأة اتشػكرم  في المجتمع اتشكرم نجد القػكانيف تفيػد( 1) 

 .404 – 392ـ، ص 1978، 2أنظر يكسؼ الحكراني البنية الذىبية الحلارية، دار النيار لمنشر، ط 
 .19الحكراني، مرجع سابؽ، ص ( 2) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 اإلغريقية األسطورة فيالمرأة 

 )المثيكلكجيا (. مقدمة عف األسطكرة اإلغريقية :األول بحثالم
 يسية.عن اإللياذة واألودالمبحث الثاني 3 مقدمة 

 .اإللياذةفي  اإلغريقية: المرأة بحث الثالثالم
 ية.يسداإلغريقية في االك  المرأة: ث الرابع بحالم
 .: المرأة في بعض األساطير اإلغريقيةبحث الخامس الم

 أسطكرة األمازكنات.ول 3 المطمب األ 
 أسطكرة الغكرغكنات.المطمب الثاني 3 
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 األول  بحثالما
 مقدمة عن األسطورة اإلغريقية  

لقػػػػػد نشػػػػػأت األسػػػػػطكرة بتشػػػػػخيص لمعناصػػػػػر الككنيػػػػػة مثػػػػػؿ الكائنػػػػػات كالظػػػػػكاىر الطبيعيػػػػػة 
سػػػػاطير كايػػػػات المدىشػػػػة كاألمجمػػػػكع الر تعنػػػػي  ، ةيػػػػإف كممػػػػة المثيكلكجيػػػػا اإلغريق (1)كالمحسكسػػػػات 

البمػػػداف اإلغريقيػػػة ككاعػػػت بػػػيف  فػػػيعمػػػى أنيػػػا حػػػدثت  تػػػدؿ نصكصػػػيا كآثارىػػػا الباايػػػة التػػػي المنكعػػػة
الثالػث أك  القػرف فػينقمتيا إلينػا األشػعار اليكميريػة المكتكبػة  التي، الفترة ـ التاسع كالثامف ؽ القرنيف
 .(2)كتاباتاألصكؿ كال ذلؾ المجمكع مادة لخمة، صعبة التحديد، متنكعة في، ك الميبلدمالرابع 

 ةاإلغريقيػػ ةكاألسػػطكر  ،(3)إف كممػػة )ميثػػكس( كانػػت تسػػتعمؿ فػػي القػػرف الخػػامس ابػػؿ المػػيبلد
سػطكرة اإلغريقيػة يكتفػي بتسػديد األ فػيفالبطػؿ  ،(4)تككنت مف الثقافة البدائية فيػي تعبػر عػف العقيػدة

 .بمداف مذىمة إلىلربات اكية مف سيفو، كالقياـ برحبلت 
المػدف، كحينػان أخػر تسػيـ  فػياإلغريقية تتخذ لكف التػاري ، فتحمػؿ طػابع النبػؿ  سطكرةف األإ

تحػػػيط  التػػيدعػػـ أك تفسػػػير المعتقػػدات الدينيػػة، كليسػػػت غريبػػة عنيػػا، أيػػػة كاحػػدة مػػف الظػػػركؼ  فػػي
اإلغريقػي، تنطبػؽ  المغكم الحرفي فكممة " أسطكرة " بالمعني ،أخر باألسطكرة عامة، لكف ليا مدلكؿ

أك اصة خرافة فكممة "أسطكرة  تراجيدياعقدة  أك ككميديان ة تركم، سكاء كانت مكلكع عمى كؿ حكاي
 تعرؼ حػدكدان، كىػي لػركرية لمفكػر كمػا اليػكاء اإلغريقي، ال العقؿ، فاألسطكرة عند " تعارض كممة
 .(5)سطكرة تراث لخـ خالد خمقو اإلغريؽكاأل ،كالشمس لحياتو

اإلغريقية  لؤلسطكرةفالفيـ الصحيح  األساطير سيرتف فيكمف البدييي أف يختمؼ المفكركف 
المسػػتمرة ألجػػؿ تجسػػيد الحيػػاة  اإلنسػػافتجسػػيد لمحػػاكالت  ىػػي، ك اإلنسػػانييقتلػػي فيػػـ تطػػكر الفكػػر 

 التػػيتكلػػح الجكانػػب االجتماعيػػة كالسياسػػية  كاألسػػطكرة، األبديػػةفرصػػتيا  بحثيػػا عػػف فػػي اإلنسػػانية

                                                 

 (1) Lang,A.(1887).Myth Ritual And Religion.VolII. Longmans,Green, And Co. London 
, P36. 

 .5، ص1982، 1بيار غريماؿ، المثيكلكجيا اليكنانية، ترجمة ىنرم زغيب، منشكرات عكيدات، بيركت، ط ( 2) 
 (3) Dowden, K. (1992). The Uses of Greek Mythology, London and New York., P 45. 

ـ، ص  1991، دار اإلنسػانية، بيػركت،1كالكجػكد، طالشامي عمي : الفمسفة كاإلنساف، جدلية العبلاة بيف الفكر ( 4) 
33. 

 .310، ص 1986عماد حاتـ : أساطير اليكناف، الدار العربية لمكتاب، ( 5) 
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كعف مػا ىػك  اإلنسافأف البطؿ فييا يشكؿ صكرة مثالية ك  ،(1)عمى حد سكاء كالشعب باإلنسافتحيط 
 .(2) إنساني

كما كاف لو أف  الفف كالشعر فيلـ يكتب دراسات نقدية تنظيرية  مىكميركس ناادان أ لـ يكف
ابػػؿ  مػػا ةالمرحمػػ أنيػػاتعػػرؼ عمػػى  أفيمكػػف  ةاإلغريقيػػ ةكاألسػػطكر ، (3)يفعػػؿ ذلػػؾ فيػػك المبػػدع األكؿ

  .(4) ةالعممي
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .310حاتـ :مرجع سابؽ، ص ( 1) 
سػػػكاح فراس,األسػػػطكرة كالمعنى,دراسػػػات فػػػي المثيكلكجيػػػا كالػػػديانات الشراية,دمشؽ,منشػػػكرات عػػػبلء الػػػديف, د.ت، ( 2) 

 .12ص
 .62, ص1976عثماف,أحمد, أغاني نقدية مف ىكميركس, حكؿ طبيعة الشعر ككظيفتو,, مجمة الثقافة, القاىرة،  (3) 

 (4)   Rose , H. J.(1965). A Handbook of Greek Mythology. Methuen London ,P,12. 
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 الثاني بحثالم
 يسيةدواالو  ةلياذاإل  مقدمة عن

يعرفػكف القػراءة كالكتابػة كلكػف كػاف  مالمبكػرة مػف العصػر الحديػد ةلـ يكف اإلغريػؽ فػي الفتػر 
كيػرجح  التػاري ، فػيكديسػية كىمػا مػف بػيف أعظػـ المبلحػـ الشػعرية كاأل اإللياذةراؽ تمثمو  أدب لدييـ
يسػػية خمسػػكف سػػنو د( كاالك  ـ ؽ750لي منتصػػؼ القػػرف الثػػامف)أخػػذت شػػكميا العػػاـ حػػكا اإلليػػاذةأف 

كاػػػػد تػػػػـ تػػػػأليؼ  1))كاػػػػد صػػػػاغ ىػػػػذه الممحمػػػػة شػػػػاعر اإلغريػػػػؽ المعػػػػركؼ " ىػػػػكميركس " ،بعػػػػد ذلػػػػؾ
كػؿ  األسػطكرةكانػت تمامػان مػف السػحر،  اإلنسافعندما يئس ، (2)الصغرل بآسياأيكنيا  فيالممحمتيف 

طكر فف ركاية القصص البطكلية تػدريجيان كاكتمػؿ تمبث أف كلـ ي ،(3)كحكمتو لو، كانت تأمبلتو شيء
، (4)تعػد أعظػـ نمػكذج مػف ىػذا النػكع مػف القصػص التػيليػاذة مبلحػـ شػعرية كاإل نلجو حتػى صػار

العػػػػالـ الييمينػػػػي بػػػػذخيرة لػػػػخمة مػػػػف األسػػػػاطير كحػػػػدد ا ك المػػػػذيف زكدكػػػػاف ىػػػػكميركس مػػػػف الشػػػػعراء 
 .(5)إطارىا

البدائيػة مسػتخمص  مكميػةالمجتمعػات األ فػيانػة المػرأة معظـ المعمكمات الشائعة عف مك فإ
 الػػذمتقػػدـ لنػػا فكػػرة كالػػحة عػػف المكانػػة العاليػػة كاالحتػػراـ كالسػػمطاف  التػػيسػػاطير بكجػػو عػػاـ مػػف األ

تمؾ األزماف نتيجة لكظيفتيا البيكلكجية فقد كاف الرجؿ يبجؿ المرأة كيقدميا  فيكانت تتمتع بو المرأة 
 .(6)يستطيع ىك ذلؾ ما الاألطفاؿ بين ألنيا تنجب

ف يدرسػكف خاصػة لمػذي أىميػةساطير كلؤل ،(7) التاريخية اتدابإللياذة كاألكديسة مف اتعتبر 
اد أف المؤرخيف كالشعراء ككتاب المسرح اإلغريقي  ىميتيا اللخمة كالسيماأالحلارات القديمة فميا 

                                                 
ني العظػػػيـ، كاػػػد أختمػػػؼ كلػػد ىػػػكميركس فػػػي إحػػػدل المػػدف االيكنيػػػة كاػػػد كػػػاف فااػػدان لمبصػػػر كىػػػك الشػػػاعر اليكنػػا ( 1) 

الباحثكف في حقيقة كجكد شخصية ىك ميركس كاد رأل البعض انو شخصية كىميو، كيرم فريؽ آخر أنو كلد حكالي 
القرف العاشر ؽ.ـ كسمي بيكميركس بمعني الرىنية لكاكعو أسيران في الحرب، أك بمعنى الخطيب كالمحػدث الشػتياره 

 مى، كاد نشأ ىكميركس في مدينة أزمير كتمقي فييا العمـ.بالخطابة كببلغة القصص، أك بمعني األع
 .28ـ ص 1983، 1 –ركبير، فرناف: األدب اليكناني، بيركت، ط ( 2) 
 .15ـ، ص 1980سكاح، فراس: مغامرة العقؿ األكلي، دراسة في األسطكرة، دار الكممة بيركت، ( 3) 
 .310حاتـ، عماد: أساطير اليكناف، مرجع سابؽ، ص( 4) 
 .28، ص 1،1999الخطيب، محمد: الفكر اإلغريقي، منشكرات دار عبلء الديف دمشؽ، ط  (5) 
 .5ـ، ص 1992الخكلي، سناء: في األسرة كالمجتمع، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،( 6) 

 (7) Baldry, H, C, Ancient, Creek, Literature In Its Livig Context Lodon 1968 P126.  
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ال أنو أمكػف جمػع إقية عديدة كمتناثرة طكرية اإلغريسالكتابات األكصكر  ساطير اإلغريقيةتأثركا باأل
 .(1)الكثير منيا
كاػد  اصة الدىشة كالغرابة، تتخذ في غير مكلع ميزة القصػة الشػعبية، ىي، ك ةيسيداألك  فإ
كلػيس ، باألبطػاؿذا، ليا عبلاػة كثيقػة لياذة، كلكف مع ىعران ااؿ ارستقراطية مف اإليسية شدتككف األك 

كاصاصػػكف، ككػػاف غنػػاؤىـ  ريػػؽ كمعظػػـ الشػػعكب اتريػػة مغنػػكفكػػاف لئلغ ،(2)فقػػطببطميػػا الرئيسػػي 
تػػػيف مشػػػعبيـ اليمجيػػػة األكلػػػى ممح كاصصػػػيـ مػػػف الػػػركابط االجتماعيػػػة اليامػػػة، كاػػػد نقمػػػكا عػػػف أيػػػاـ

 عظيمتيف :

طػركادة  تحدثنا عف كيؼ أف عصبة مف القبائؿ اإلغريقية حاصػرت مدينػة التي 3 (3) اإللياذة – 0
 يا.طركادة بآسيا الصغرل، كاستكلت عمي

أثنػاء  البطؿ الحكيـ Odysseusأكديسيكس اصة مطكلة تركل مغامرات  ىي: ك  يسيةداألو  – 2
زمف ما مف القػرف الثػامف أك السػابع  فيكاد دكنت ىاتاف الممحمتاف  عكدتو مف طركادة إلى جزيرتو،

نيمػػا اإلغريػػؽ اسػػتعماؿ الحػػركؼ األبجديػػة مػػف جيػػرانيـ األكثػػر تمػػدنان، كلكػػف نظػػف أ ؽ.ـ عنػػدما تعمػػـ
 وسػػػباف فيمػػػا سػػػمؼ إلػػػى شػػػاعر لػػػرير اسػػػممكجػػػكدتيف ابػػػؿ ذلػػػؾ بػػػزمف طكيػػػؿ جػػػدان، ككانتػػػا تن كانتػػػا

 صػػػػاغيما مثممػػػػا ألػػػػؼ " ميمتػػػػكف " اصػػػػيدة الفػػػػردكس الػػػػذم" كاػػػػد زعػػػػـ النػػػػاس أنػػػػو ىػػػػك "ىػػػػكميركس
 .(4)ةالمفقكد

 
 
 
 

                                                 
 (1) Cf, Robert Graves, New Larousse Encyclopedia Of Muthology, London 1977.P98.  
 (2) Fernand Robert, Lalitter Ature Creegue Textetraduit En Atab Par Henri Zocehaib 
Editions.Oueidat Baey Rontn Paris P25. 

في أشعار ىػكميركس ككػاف يػدكر كػؿ مكلػكع كانت األسيرات الشابات مكلكع الرغبة العاطفية لدل المنصريف ( 3) 
كاميميػػا إبػػراىيـ، سػػيككلكجية المػػرأة العاممػػة، دار النيلػػة العربيػػة،  –اإلليػػاذة مػػف أجػػؿ الصػػراع عمػػى امػػرأة مػػف العبيػػد 

 .43ـ، ص 1984بيركت 
مطبعػة السػعادة  ىػ جػ كيمز: مكجز تاري  العالـ، ت عبد العزيز تكفيؽ جاكيد،، القاىرة، مكتبة النيلة المصػرية ( 4) 

 .100ـ ص  1958السعادة 
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 الثالث بحثالم
  اإللياذةفي  ةالمرأة اإلغريقي

كانت  يالت Troryعاصمة مممكة طركادة  Iiionاليكف  كاد أخذت اإللياذة اسميا مف كممة
 ةاإللياذك  تناكلت اإللياذة طرفان منيا، كتسمي ىذه العاصمة أيلان " طركا كبرجاـ، يميدانان لمحرب الت

فتره  ماألخير، أ هفمف نتاج سنكات عمر  ةيسيدمتحمس، أما األك مف نظـ ىكميركس الشاعر ال
اللفة األكربية ببلد  في، كيقابميا لل ممالؾ أسيا الصغر إحد ىيأف طركادة  النل  كالتعقؿ،

ؿ يؽ الدردن، فمكاعيا الجغرافي يمكنيا مف السيطرة عمى الممر االستراتيجي، كىك مليغريؽاإل
، ككاف يحكـ طركادة شي  حكيـ بسكاحؿ البحر األسكد يتصؿ البحر اإليج يكالبسفكر البحرية الت

ىكتكر  ك( سكندر)أك األ Parisثناف : باريس اركف أشيرىـ اء كثي" لو أبنPriamبرياـ "  واسم
 ة.الشجاعة كالبسال فيف مثبلن أعمى كاالذم 

 (1)زعيـ فكانت مقسمة إلى دكيبلت كثيرة عمى رأس كؿ منيا ممؾ أك إلغريؽأما ببلد ا
ف ركس ككالياذة ىكميإأسميا اريب جدان مف  يالعيد الركمان يف ل، كاد كتبت ممحمة أخر (2)مستقؿ

ارية  يفكاف مف أسرة ليا مكانو محترمة كاد كلد  مالذ Vergiliusفرجيمكس  اذةنيأسميا اإل
  .(3)أنديس

 Andromache 3(4) أندروماخي
 تعتبػر أنػػدركماخي مػف أبػػدع الشخصػيات التػػي تحػدث عنيػػا الشػعر القػػديـ فيػي زكجػػة محبػػة

نظػػر كداع زكجيػػا مسػػتعدة لعاطفػػة إلػػى درجػػة المثاليػػة، تبػػدك أكؿ األمػػر فػػي م ةكفيػػ إلػى حػػد التفػػاني،
نجػػاة ىػػذا الػػزكج العزيػػز عمػػى امبيػػا، كتتلػػرع إليػػو أف يعػػدؿ عػػف القتػػاؿ كيبقػػي بجانبيػػا،  ىػػيكاحػػدة، 

األجػػؿ المحتػػـك كىػػكل ىػػذا النبػػأ  هافػػالسػػانيا كامبيػػا، كركػػب رأسػػو كك  فػػعذا رفػػض االسػػتجابة إلػػى دعػػاء
يتممكيػا بعػد  دحػان مػف الػزمف كػاف أكؿ شػعكرالتعيسة فأفقدىا كعييا ر  ـ عمى رأس تمؾ الزكجةك المشؤ 

                                                 
 كشقيؽ اجاممنكف. Heleneزكج ىيميف 3Menelasمينيبلكس( 1) 
 . 53 – 52ـ,ص1,1990بسيكني, كماؿ, في األدب اليكناني, مكتبة النيلة المصرية، القاىرة، ط( 2) 

 (3) Mlgordon Journal Of Roman Stuies 1934p12. 
 أنظر: لممزيد عف المعمكمات عف أندركماخي( 4) 

Euripldes – II The Library – Founded By James ( LCL),Pp416 – 417. 
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يعثػر عمييػا فػي التػراث القػديـ  ئمة المثالية التػي ال يكػاد القػار تنبيو مف ىكؿ تمؾ الصدمة ىي األمك 
 .كمو

 ((تبكى: ىي، كاالت لو ك هكأخذت أندركماخي ىكتكر مف يد)) 
كلدنا، لسكؼ  كال عمى يعمتشفؽ  لسكؼ تقكدؾ بسالتؾ إلى التيمكة، إنؾ ال يزكج ه ياآ 

ىكتكر،  أصبح أرممة عما اريب، فسكؼ يقتمؾ اإلغريقيكف، األفلؿ لي أف ال أعيش بدكنؾ يا
لمقتاؿ، لخير لي  (1)بالنسبة لي األب كاألـ كالزكج فبل تذىب شيءفميس لدم احد غيرؾ، إنؾ كؿ 

الحزف  سكل شيء يل ىعزاء إذا لقيت حتفؾ، كلف يبق مأ يل ىأمكت مف أف أفقدؾ، فمف يبقأف 
كال تيتـ ابنؾ  ةالقمع فياتف كابؽ ىنا  يرحمناالشيـ،  ينت زكجأأب أك أـ، ك  (2)ففميس لي ات
 ."(3)كترمؿ زكجتؾ
لك بقيت  بيعار كاف سيحيؽ  مأ ))ة الساطعة، عمى زكجتو بقكلو :ىكتكر ذك الخكذ فرد

يسمؾ مسمؾ الجبناء يستطيع أف  ال ف ىكتكرإ (4)كراء أسكار طركادة، كتقاعست عف خكض المعركة
ارارة نفسو بأف يكـ  فيالطميعة، مع أنو يشعر  فيأك يرفض النزاؿ، إذ اعتاد أف يأخذ مكانو دائمان 
سكل مصير زكجتو مف بعدة  شيءيزعجو  ، كال((مكتو اريب كيكـ دمار طركادة نفسو غير بعيد

 فيقكؿ : 
 مامؽ عميؾ مف أف يسكاؾ جندما أنا أنا لست امقان عمى ما اد ينزؿ بالطركادييف بقدر )) 

كأتصكرؾ  (6)كأف أحد اإلغريقييف سيأخذؾ أسيرة  (5)العينيف إلى ذؿ العبكدية  ةكأنت دامع رخآ
مرأة أخرل، كتحلريف الماء مف بئر غريبة كأنت مسمكبة نكؿ الأرجكس تغزليف عمى ال فيكأنت 
كلسكؼ ينتابؾ الحزف  Hectorزكجة ىكتكر  يى صاغرة مقيكرة كيقكؿ مف يراؾ باكية ىا اإلرادة

التراب  جسدم عمى أمكت كيياؿ يليتنمف جديد عمى فقداف رجؿ مثمي اد يخمصؾ مف العبكدية 
 .(((7)األسر إلىابؿ أف أسمع صرخاتؾ كىـ يسكاكنؾ 

                                                 
 .101ـ، ص1994، 1نيياردت : الممحمة اإلغريقية القديمة، ت ىاشـ حمادم، ط( 1) 
 لقد كاف الندركماخي سبع أخكة ماتكا في يـك كاحد فقد صرعيـ جميعا أخيمكس الكبير.( 2) 
 .54سابؽ,ص ، مرجع1عمي عبد المطيؼ,ج( 3) 
 .102نيياردت,مرجع سابؽ,( 4) 
 .55, مرجع سابؽ,ص1عمي عبد المطيؼ،ج( 5) 
 .102نيياردت,مرجع سابؽ,ص( 6) 
 .55، مرجع سابؽ,ص1عمي عبد المطيؼ، ج( 7) 
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 و.كىـ بعناا أف ااؿ ذلؾ، مف ابنو ، بعدHectorااترب ىكتكر  
ك يصرخ، ابتسـ ىكتكر كأندركماخي " الصغير التصؽ بصدر المربية كىلكف "استياناكس)) 

، ومذراعية كاب  لمطفؿ بمطؼ، كنزع ىكتكر الخكذة ككلعيا عمى األرض، ثـ حمؿ استياناكس بيف 
كاد ابؿ ىكتكر ابنو  ،Zeus(1) عاليان نحك السماء ثـ راح يتلرع لزيكس" ورفع ىكتكر يدي

كيترككا أمكر الجيش كالحركب  أف يعكد إلى المنزؿ كينتظركنو ىناؾ فياستياناكس كزكجتو كرجاىـ 
 فيكااؿ ليا  ،(((3)أندركماخى إلى الحياكة كالغزؿ، كمراابة الخادمات في ياكانصر  (2)لمرجاؿ فقط

، كركح يمساء المعركة المشئكمة سيأت ت، حيف تصبح مدينتنا المقدسة طركادة آتعرؼ أنو  ياليـك
 ير كثيران بأحزاف الطركادييف سيأتير متأثأطبلالن، طركادة كالممؾ الباسؿ كشعب الممؾ معو، كأنا غ

، كحزف أبى، حزف الكثير مف القـك األخيار، كىـ يتكسدكف الثرل Hecubaالحزف حزف ىيككبا 
حزنؾ، كأحزف لفكرة  مكتؾ، كعندىا يعتصرنى فيالمخلب بالدماء، تحت أاداـ األعداء أفكر 

 .(4)حممؾ بعيدان، كأنت تبكيف
ى إل ،(5)باتجاه المنزؿ و بينما سارت اندركماخيخكذت Hectorكاد لبس ىكتكر 

ف كانت الدمكع اد حجبت صكرتو عف عين ي"، متمفتو كراءىا لك"برجامكس كحيف  ،(6)يايتنظر إليو كا 
إلى البيت باكية بكت معيا خادماتيا جميعيف، كلـ يكف األمؿ يراكدىف بعكدة ىكتكر  كحيف كصمت

ف يقبؿ أخيؿ ىدايا أجاممنكف دكر اتـ " ثيتس " ات يكىنا يأت ،(7)مف المعركة إلى البيت سالمان 
Agamemnon يؿ صفكؼ يقتحـ أخ ياليكـ الثان يكاف، ففكتعكيلاتو كلكف بعد فكات األ

عمى الرغـ مف أف أمو " ثيتس " تنبأت بأنو حيف ينجح أخيؿ الطركادييف كيصرع ىكتكر 
Achilleus : مف النيؿ مف ىكتكر ستككف ىذه إشارة النياية ىك  

                                                 
 .102نيياردت: مرجع سابؽ, ص( 1) 

 (2) EURIPIDES:II AS WAY TH LOEB CLASSLCAL LIBRARY (LCL) EDITED, BYTHE 
GREEK ANTHOLOY LONDON,P432. 

 .103نيياردت مرجع سابؽ,ص( 3) 
، 1965ركبػػػرت بػػػيف : ذىػػػب طػػػركادة،ت رشػػػدم السيسػػػي, بعشػػػراؼ اإلدارة العامػػػة لمثقافػػػة بػػػكزارة التعمػػػيـ العػػػالي،( 4) 

 .209ص
 .103نيياردت : مرجع سابؽ,ص( 5) 
 .529، مرجع سابؽ, ص 2عمي عبد المطيؼ: ج( 6) 
 .103 نيياردت: مرجع سابؽ,ص( 7) 
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االت  ،(((1)إلى مكتؾ ف مجابيتؾ ليكتكر كالنيؿ منو ستؤدل بكؿ تأكيدإلقد االت لو ))
يصبح  لكي ال زكجة ىكتكر أنت لي األخ كأنت الزكج، فمتكف عندؾ رحمة بي كابقى ىنا عند البرج

حكليا جتمعت اكعممت زكجتو بمكتو  ركعندما مات ىكتك  ،(2)طفمؾ يتيمان كتترؾ زكجتؾ أرممة
مكت، فمما أفاات لخكتو كحممنيا بينيف، ككأنما استكلت عمييما غشيو اأزكجيا كزكجات شقيقات 

 صدرىا، رفعت صكتيا بالعكيؿ كتكممت كسط نساء طركادة اائمة :  إلىكعادت ركحيا 
جرد ساحتؾ كمازاؿ كلدل م في ةغـ مرير أرمم في يمنزؿ ىاديس كتتركن إلىأنت ترحؿ ))

حف ىكتكر، بعد أف مت أما اتف فكـ مف م كأنت كلف تككف نفع لو يا ناأ طفؿ ابنا لكالديف تعيسيف
اصرؾ ثيابؾ  فيكتبقي  ةعاري ةتنيشؾ الديداف الجائعة، جثف فسسيقاسييا إذ فقد أباه، أما ات

السيدات، كلكف سأحرؽ جميع ىذه بالنار المتأججة، النار  مأبدعت صنعيا أيد التيالجميمة النس ، 
 .((نؾ لف تحترؽ بيا، كألنيا ستككف تمجيدان لؾ مف رجاؿ كنساء طركادةذلؾ أللف تككف نافعة  التي

أتت إلييا ىيميف كتنحت النساء  ،(3)نحيبياىكذا كانت تبكى زكجة ىكتكر، فشاركتيا النساء 
أييا الممؾ )) اائمة بيدكءكرثت ىكتكر  النساء عف طريقيا كمشت ببطء كتكافت بجكار النعش

ـ تتكاف كل اط عمى ما سببتو لطركادة مف شقاء يس جميعان لـ تممنف دكف إخكة باريىكتكر، إنؾ م
كؿ  في، كاتف كاد رحمت عنا فمف أجد ةاتخريف البلذع ةمف ألسن ياط عف الدفاع عنى كحمايت

ككلعت النقاب عمى كجييا  ((،يكاف مثمؾ رفيقان ب الذمطركادة أحدان يدافع عنى ماعدا أبيؾ 
 .(4)إلخفاء دمكعيا

كلعيا  التيالمقدمة  فيأخبرنا راسيف  ةإلى عبد (5)اندركماخى مف حرة لقد تحكلت 
اكريبيد ثـ مف  فرجيؿ، كمف أندركماخي مف انباذه لمسرحية ىذه )اندركماؾ ( انو استسقي مكلكعيا

تصكير شخصية  فيميركس ف المستعبد أف يككف اد استكحى ىك كليس مطركاديات سينيؾ 
ميركس كمنيـ بيركس بف اخيؿ، لياذة " ىك إ، فأكثرىـ شيرتو " شخاص اتخركفأندركماؾ، كأما األ

اتؿ أخيؿ، ) كىرميكف ( ابنو مينيبلكس ممؾ اسبرطو، كأكرست بف  الذمكىكتكر بطؿ طركادة 
 ( يريدأف بيركس ممؾ )البير همنتيى البساطة مفاد فيأجاممنكف ممؾ ارجكس كمكلكع التمثيمة 

                                                 
 .35,ص1992، 2، القاىرة، ط1شعراكم,عبد المعطي: أساطير إغريقية,ج( 1) 
 .266,ص 1,2004عثماف,احمد,ىكميركس,اإللياذه, القاىرة،ط( 2) 
 .468,469، ص ص 1981، 2سبلمو أميف : اإللياذة, دار الفكر العربي، ط( 3) 
 .609،ص2التاري  اليكناني،جعمي عبد المطيؼ :( 4) 
 .91,ص1992حسيف, مرجع سابؽ,الشي  ( 5) 
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لذكرل  خيأمانة أندركما ىما أنو يصطدـ بعقبتيفال إىكتكر  رممةأ، أسيرتو ك خياالاتراف بأندركما
  .(1)زكجيا، كغيرة خطيبتو " ىرميكف

 Helene3أسطورة هيمين 
يكس " فأنجبت منو " ز  ةعيني كبير اتلي فيكاف لممؾ أسبرطة زكجة تدعي " ليدا " راات  

بنة كبر األربعة زكجت االالبشر، فمما نجبت مف زكجيا طفبلن كطفمة مف أ أف، بعد ةطفبلن مف اتلي
ككانت  ةليث ) كما سنرل( أما الطفمة اإلالبشرية مف أجا ممنكف ممؾ ) مسينا ( فجمبت عميو الككار 

لقد لـ يكف سندان شرعيان لمينيبلكس ممؾ اسبرطة  أفككاف الزكاج منيا سندان اكيان،  (2)تدعي ىيميف
كاف بلؿ عصرىا القديـ بؿ إف االنتساب إلييا ببلد اإلغريؽ خ فيـ أمران مألكفان كاف النسب إلى األ

 .(3)العرش تتحقؽ بالزكاج مف الممكة ةيعد شرفان كبيران ككانت كالي
اصر أبييا بالتبنى) تينداريكس(  فيكعندما شبت ىيميف االبنة الجميمة لزيكس كاصبحت  

Tendarius كاد كاف ممؾ  ،(4)ةلخطبتيا كىـ محمميف باليدايا الثمين إلغريؽأتى كافة أمراء ببلد ا
البد أف  رض ااطبةجمؿ نساء األكانت تعتبر أ التيأسبرطو الشي  اد أدرؾ بفطنتو أف زكج ىيميف 

بطمة اإللياذة كىى امرأة فذة  يفييميف ى (5)حقادسبب جماليا لكثير مف األخطار كاأليتعرض ب
يقسـ كؿ  أفمف احدىـ يزكجيا  أفابؿ  فقد ااترح عمى جميع خاطبي كد ىيميف ،(6)منقطعة النظير

منيـ اسمان ال حنث فيو عمى أف يرل  لحكمو فبل يحاكؿ التعرض ليا فيما لك صارت مف نصيب 
خطفيا عاشؽ حسكد كسنرل  يظفر بيا عمى استردادىا، فيما لك الذمسكاه، بؿ كاف يساعد الزكج 
 .(7) نشكب حرب طركادة فيأف ذلؾ القسـ كاف السبب 

                                                 
 .9، ص1975راسيف اندرماؾ، ت أديب اسحؽ دار ماركف، ( 1) 
 .29سبلمة أميف: اإللياذة، مرجع سابؽ,ص( 2) 
 .53، مرجع سابؽ,ص1عمي عبد المطيؼ :التاري  اليكناني، ج( 3) 
, 1999حػػػديث, اإلسػػػكندرية,عبػػػد الغني,محمػػػد السػػػيد: بعػػػض مبلمػػػح الفكػػػر اليكنػػػاني القػػػديـ, المكتػػػب الجػػػامعي ال( 4) 

 .93ص
 .26سبلمو:اإللياذة، مرجع سابؽ، ص( 5) 
 .82,جامعة الدكؿ العربية,د.ت, ص2, م  1ديكرانت, كؿ: حياة اليكناف, ت, محمد بدراف, ج( 6) 
 .26سبلمة:اإللياذة، مرجع سابؽ,ص( 7) 
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بنة ، أحدىما تدعى أثيرا ا(1)رفقو كصيفتيا فيطراات طركادة  يفكانت ىيميف تركح كتغدك 
، طركادة كتخصر مجمس بريامكس كمستشاريو فكؽ أسكار، (2)لمياأبيتثيكس ك كمكميني ذات عيكف 

غفرت ليا زلتيا كعاشت معززة دكف انقاص  ةاسبرط فيكحتى عندما عادت إلى زكجيا مينيبلكس 
 .بكرامتيا (3) مف سمعتيا أك مساس

الذيف  بطاؿ "،عشر ؽ.ـ، أل " األ يالقرف الثان فيكاف ممكؾ اإلمارات األجنبية كنببلءىا 
كا عمى أنفسيـ اسـ "نيابي سمى العصر باسميـ كانكا لصكصان كاراصنة, ككانكا يفخركف بأف يطمق

سكل تمجيد  امة شيرتيـ يى التي، Tory" ككانت أغانييـ دنيكية فاجرة، ليست اصة طركادة المدف
 .(4)ةعرم لمنيب كالقرصنش

ىذه الحرب كما جرل خبلليا مف مبارزات بيف األبطاؿ  اإللياذة فييقكؿ ىكميركس 
حلارة  يى ةيسيداإللياذه كاألك  في يصفيا ىكميركس التيكالحلارة ، (5)كاختبلفات بسبب النساء

يخترع حلارة ف أإنساف  مبط داخمي محكـ، إذ ليس بعمكاف أكاممة كحقيقية نظران لما فييا مف ترا
س عاصمة ممفي إلىا إف ىيميف كباريس كانا اد فر  ،(6)مف خياؿ ثـ يحمؿ الناس عمى تصديقيا

، كاد استجكب باريس كطمب منو أف يشرح سبب كجكد السيدة امصر، حيث تـ القبض عمييم
 شرحة فيمصر، فمـ يكفؽ باريس  إلى غريؽالجميمة ىيميف إلى جانبو ككيؼ جاء بيا مف ببلد اإل

إلى إاناع الفرعكف كمف ثـ أبعد خارج الببلد كاد أبعد باريس خارج مصر، كبعد ذلؾ جاء زكجيا 
كطنو كفعبلن عاد مينيبلكس  إلىالسابؽ مينيبلكس مطالبان الفرعكف بأعطاءه ىيميف كذلؾ لتعكد معو 

امية، لقد نسيت ىيميف رسالتيا الس ،(7)كعاشا عيشو ىنية غريؽببلد اإل إلى Heleneمع ىيميف 
كاف سبب سعادتيا، نسيت ابنتيا كاصرىا كببلدىا، كاستسممت  الذمكنسيت زكجيا الممؾ العظيـ 

                                                 
 .54، مرجع سابؽ, ص 1عمي عبد المطيؼ : ج( 1) 
 .151سبلمو : مرجع سابؽ,ص ( 2) 
 .54، مرجع سابؽ ص 1عمي عبد المطيؼ، ج( 3) 
كافي,عمػػػي عبػػػد الكاحػػػد,األدب اليكنػػػاني القػػػديـ كداللتػػػو عمػػػى عقائػػػد اليكنػػػاف كنظػػػاميـ اإلجتمػػػاعي,دار المعػػػارؼ ( 4) 

 .80,ص 1960بمصر,
 .78,79,ص ص1969عياد, محمد كامؿ,تاري  اليكناف,الجزء األكؿ,جامعة دمشؽ,( 5) 

 (6)    Ventris,M.And Chadwick,J.(  (1953 .Evidence for Greek Dialect in the Mycenaean 
Archives. ournal of Hellenic Studies, Vol. 73 ,P84. 
 (7)    Euripides Wlthan Enclsh Translaton By Arhur S Way, (L.C.L) Press, London 
,P513. 
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 في يبت رالية بفكرة الذىاب معو لترتملباريس في لعؼ لـ يسبؽ ليا أف أحست بمثمو، كرح
 .(1)راابة زكجيا بعيدة عف ، فترشؼ كأس الحب السعيد مترعة بيف ذراعيةهحلانو كتصبح لو كحدأ

فينيقيا،  فيمبلحـ ىكميركس، تمميحات غريبة لرحمة ااـ بيا باريس إلى صيدا  فيف كا  
بيكميركس فقد كجد أنو مف  سااـ بيا مينيبلكس إلى مصر، كمع كؿ إعجاب ىيردكت لكأخر 

لشىء سكل  يصدؽ أف برياـ بمغ بو الخبؿ حد التلحية بطركادة كجميع الطركادييف الأن  الصعب
 كاد كتب يقكؿ :  ،Heleneامتبلؾ ىيميف،  Parisأف يتيسر لباريس 

) لست أصدؽ أف برياـ كاف سيمتنع عف تسميميا إلنياء ىذه السمسمة مف الككارث، حتى 
 .(2) تزكجيا( الذمكلك كاف ىك نفسو 

كانت نياية ىيميف نياية مأساكية كعنيفة إذ شنقت فكؽ شجرة كىناؾ كثير مف الركايات ك 
كال ينبغي أف ننسى أف  (Zeus (3 كايؿ أف كالدىا زيكس بيلو تقكؿ أف ىيميف اد كلدت مف

ككاف الزكاج منيا سندان اكيان، أف لـ يكف سندان شرعيان، لمينيبلكس،  ،كانت عريقة النسب (4)ىيميف
Menelaus ةممؾ اسبرط Sparta لفرارىا مع  األمراء، كمف ثـ نفيـ لماذا ثارت ثائرتو كبقية

 .(5)ةبف ممؾ طركادا Parisباريس 
أنجبت منو  الذمكزكجة مينبلكس  ،أجمؿ نساء عصرىا، كابنة زيكس كشقيقة يىف ىيميف إ
 "."ىيرميكني

 فيطركادة  إلىذىب  الذمإف  ركاية "ىيميف" في:  ـؽ. 406-480 سيكيقكؿ يكريبيد
ىك شبح ىيميف، كأما ىيميف نفسيا فذىبت إلى مصر حيث تحممت كثيران مف المشاؽ  "ىيميف" ةايرك 
 عكدتوحتى عثر عمييا أخيران زكجيا مينيبلكس أثناء  ،لصعاب بسبب شدة أخبلصيا لمينيبلكسكا

 .(6)مف طركادة 

                                                 
 .7,ص 1956سبلمة,أميف : ىيميف طركادة,دار الفكر العربي, ( 1) 
 .215ركبرت بيف, مرجع سابؽ,ص ( 2) 

 (3)   Nilsson ,M. (1964). A History of Greek Religion.( Translated by F.J. Fielden).  
Oxford University Press. P146. 

ل المنتييػػة ال ينطػػؽ أسػػـ ىيمػػيف مثػػؿ ليمػػى فػػي العربيػػة مػػع اإلمالػػة ككػػذلؾ تنطػػؽ األسػػماء المؤنثػػة اليكنانيػػة األخػػر ( 4) 
 بالياء.

 .53، مرجع سابؽ ص 1عمي عبد المطيؼ,ج( 5) 
 .337,ص 1955، 1سبلمة, أميف,معجـ األعبلـ في األساطير اليكنانية كالركمانية, دار الفكر العربي ط( 6) 
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 Glytmnestrs3 كميتمنسترا
 Glytmnestrs " زكج ابنو " تينداريكس " كميتمينسترا""Agamemnonلقد كاف اجاممنكف 

يخبرىا بسقكط  يتمنسترا" بأفزكجتو " كم لغزك طركادة كعد ، حيف سافر أجاممنكف(1)أخت ىيميف
ذلؾ، ككاف عمى الخدـ الذيف أرسميـ أف يشعمكا النيراف عمى ذرل الجباؿ، إف  طركادة حاؿ كاكع

 بسرعة، هكاف مف شأنيا أف تبمغ اصر  لتنتقؿ مف امة جبؿ إلى امة أخر  التي، اإلشارة مثؿ ىذه
 .Troadأكؿ مف يعرؼ بسقكط طركادة  فتككف " كميتمنسترا"
سيشيد  كاف الذمحصار طركادة تسع سنكات، كحؿ العاـ العاشر كاألخير، استمر 

يكـ نبأ سقكط  مأ النبكءة، ككاف مف الممكف اتف أف تتمقي " كميتمنسترا" فيسقكطيا، كما جاء 
تفاجأ بعكدة زكجيا كانت ترسؿ أحد العبيد لدييا إلى  ال يركادة كعكدة زكجيا أجاممنكف، كلكط

كاحدان تمك اتخر، كالخادـ المطيع ينتظر اإلشارة المتفؽ عمييا،  كمرت األياـسطح القصر كؿ ليمة، 
كانت  اإلشارة، لكف ليس تنيا (2)تنتظر ىذه كبدكرىا كانت " كميتمنسترا" حسب أكامر سيدتو،

أجاممنكف  متشكاة الستقباؿ زكجيا إذ كانت اد نسيتو، كأغرمت بعيجيبتكس، كنكت اتؿ
Agamemnon سيعكد فيو إلى الكطف منتصران. الذم نفس اليكـ في 

 كانت تمؾ اإلشارة مة جبؿ عاؿجأة رأل العبد ناران ساطعة فكؽ اكاف الميؿ مظممان، كف
إلى  Agamemnon المنتظرة منذ عيد بعيد، لقد سقطت طركادة، كعما اريب يعكد أجاممنكف

" كميتمنسترا" ليزؼ إلييا ىذه  ىإل الميمية الملنية، فانطمؽ (3)كفرح العبد فقد انتيت حراستو البيت،
تبعد الشككؾ  يالنبأ ؟، كلك " بيذا "Glytmnestrsالبشرل السعيدة، لكف ىؿ سرت " كميتمينسترا" 

ارارة  فيكذىبت لتقديـ ارباف الشكر، ك ، عنيا تظاىرت بأف النبأ اد أسعدىا، ثـ استدعت الكصيفات
 .Agamemnonنفسيا كانت تنكل اتؿ أجاممنكف 

، فقد كصميـ بسرعة نبأ سقكط Agamemnonاف المدينة عند اصر أجاممنكف اجتمع سك
ف كاف الشؾ بعكدتوهالشيكخ استقباؿ أجاممنكف عند اصر طركادة، أراد  فعبلن اد تغمب عمييـ  ، كا 

يعد بعيدان، كمف جديد  أحيانان، كاد بدد الرسكؿ القادـ ىذه الشككؾ حيف أعمف أف أجاممنكف لـ
لمقاء، لكف  شيءالقصر ككأنيا تريد إعداد كؿ  ا" بالفرح، كأسرعت إلىتظاىرت " كميتمنستر 

                                                 
 .931عبد الغنى، محمد السيد محمد، بعض مبلمح الفكر اليكناني القديـ، مرجع سابؽ ص ( 1) 
 .235محمة اإلغريقية القديمة، مرجع سابؽ، ص نيياردت، الم( 2) 
 أف أسـ ىذا الحارس ىك " تمتبيكس ".( 3) 
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 فينفسو  Agamemnonكاخيران ظير أجاممنكف  استعدادىا لـ يكف الستقباؿ زكجيا بؿ لقتمو،
زىار، كمف خمفيـ كثير مف المقاتمكف يسيركف مزينيف باأل المظفر كاف ومركبتو، عمى رأس جيش
مركبة كانت تجمس كاساندار ال فيكبجكار أجاممنكف  حصر ليا ال يالتاألسيرات، يحممف الغنائـ 

 .ابنو برياـ الحزينة ةالعراف
فرش كأمرت ب كميتمنسترا" الستقبالو،"  (1)، كخرجتةالشعب مميكو باليتافات المدكي استقبؿ

و إلو، حتى أنو ككأن Agamemnon ، كاستقبمت أجاممنكفيرجكانالطريؽ إلى القصر بالنسي  األ
دخؿ أجاممنكف القصر بعد أف خمع صندلو،  إف ىك ابؿ بمثؿ ىذا التبجيؿ ةمف غلب اتلي خاؼ

كعند مدخؿ  عف انتظارىا كعف عذابيا بسبب فرااو تحدثو ىيكمف خمفو سارت " كميتمنسترا" ك 
 ينساعد ي، استجب لدعائZeusكس يكصاحت ز  Agamemnon القصر تكافت زكجة أجاممنكف

القصر صرخة أجاممنكف كىك يمفظ أنفاسو اتمت "  فيكفجأة ترددت نكيت عممو" ما تنفيذ في
 كىك يخرج مف الحماـ، فقد ألقت عميو غطاء عريلان طكيبلن، فكأنو الشباؾ ال كميتمنسترا" أجاممنكف

اتمت " كميتمنسترا"  ةاع عف نفسو، كبثبلث لربات بالبمطيستطيع الدف فكاكان، كال يستطيع منو
 .(2)يدييا تقطر دمان، كثيابيا ممطخة بالدماء في ةسترا" إلى القكـ كالبمط" كميتمن كخرجت، زكجيا

 
  

                                                 
 .236ص  ،، المرجع السابؽتنييارد( 1) 
 . 237ص  ،نيياردت، المرجع السابؽ( 2) 
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 الرابع بحثالم
 ةيسيدفي األو  اإلغريقية المرأة

ببلدىػػـ ككيػػؼ غلػػب  إلػػىبطػػاؿ التاريخيػػة حػػكؿ عػػكدة األ األحػػداث يسػػيةاألكدكاػػد تناكلػػت 
 ف، فقػػػد أرسػػؿ عمػػييـ الريػػػاحكزيػػدك بكثػػػرىـ نقمػػة عمػػييـ إلػػػو البحػػر أكثيػػػركف مػػف بيػػنيـ ك  ةآليػػ عمػػييـ

 تعػػد أعظػـ ممحمػة شػػعرية نظمػت فػػعف اإلليػاذةذ كانػت إ، (1)كطػػنيـ إلػىالعاليػة، كظمػكا طريػػؽ العػكدة 
كصػػػؼ  ىػػػيىػػػكميركس، ك  إلػػػىالممحمتػػػيف المنسػػػكبتيف  إحػػػدل ىػػػيعنيػػػا، ك  أىميػػػةتقػػػؿ  ال ةيسػػػيداألك 

بطػػػاؿ مػػػف حػػػرب تػػػركل عػػػكدة األ ىػػػيك  Ithaca (2) ممػػػؾ أثياكػػػو Odysseus لػػػرحبلت أكديسػػػيكس
 .(3)طركادة

 Penelope3موبي يبين
 لمػػػا سػػػقطت مدينػػػة طػػػركادة العظيمػػػة، أبحػػػر جميػػػع الزعمػػػاء الػػػذيف شػػػنكا الحػػػرب عمييػػػا إلػػػى

العمػػػى،  السػػػماكات فػػػيأكطػػػانيـ، كلػػػـ تكػػػف سػػػبؿ رجػػػكعيـ مميػػػدة سػػػميمة، فقػػػد ثػػػار عمػػػييـ الغلػػػب 
كيقصػد بػو زكجػة " ،(4)مرأتػو المػاكرةااصره ذبحان شنيعان بيػد  فيفتحطمت بأحدىـ سفينتو، كذبح غيره 

مػػكبي يأكديسػيكس زكجتػو بين " كاػد كجػػد وغيابػ فػػيمرت عميػػو مػع عشػيقيا آأجػاممنكف كميتمنسػترا إذ تػ
زكجيا أكديسيكس مف طركادة سالمان  ب عمى أمؿ أف يعكداانتظاره متحدية كؿ المصاعب كالخط في
 .(6)عنيا وأثناء غياب Penelope يمكبيبين ةالكفي وكما تعرلت لو زكجت، (5)عامان  20بعد 

عمػى حالػو، فالػطركا إلػى  شػيءككجد آخركف أف الفكلى اد عمت منازليـ، فمـ يبؽ فييػا 
طػػػػكؿ األرض كعرلػػػػيا ابػػػػؿ أف يػػػػركا  فػػػػي، فيػػػػامكا لأمػػػػاكف أخػػػػر  فػػػػيالبحػػػػث عػػػػف مسػػػػاكف جديػػػػدة 

                                                 

  (1) A Thornton People And Themes Ln Homer,S Odyssey P 17. 
اكديسة في المغات األكربية اتف ترادؼ سمسمة طكيمة مف الرحبلت  عكليس / أكذيس، كما يسميو البعض، ككممة( 2) 

اك رحمة يمتد بيا األمد كتتخمميا المخاطر كاألىكاؿ، كما ترادؼ اصو السندباد عند أبناء العربية، كاف االكديسػية ىػي 
عبلاػة كثقػى باألبطػػاؿ اصػو الدىشػة كالغرابػة، كاػد تكػكف األكديسػية شػعران أاػؿ ارسػتقراطية مػف اإلليػاذة، مػع ىػذا، ليػا 

العػػريقيف كىػػي تمثػػؿ اصػػة عػػكدة األبطػػاؿ إلػػى كطػػنيـ كمػػاذا كػػاف ينتظػػرىـ مػػف مصػػير محتػػـك ككيػػؼ كػػاف مصػػير 
اجػػػػػاممينكف حػػػػػيف اتمتػػػػػو زكجتػػػػػو ككفػػػػػاء بينيمػػػػػكبي الكديسػػػػػيكس (( عنبػػػػػرة سػػػػػبلـ، االكديسػػػػػية، دار العمػػػػػـ لممبليػػػػػيف، 

 .8ـ، ص 1986بيركت،
 .35، ص 1983، منشكرات عكيدات، بيركت، باريس، 1ني، ت ىنرم زغيب، ط فرناف ركبير، األدب اليكنا ( 3)
 .11ـ، ص 1986ىك ميركس األكديسية، ت : عنبرة سبلـ الخالدم دار العمـ، بيركت ( 4) 

(5) Homer. ( n.d.). The Anew (Trans by E V Rieu. LCL : London.P 83. 
 .57ـ، ص 1990القاىرة،  1المصرية، ط  بسيكني، كماؿ: األدب اليكناني،مكتبة النيلة( 6) 
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قلػت أن، فقػد كأشػدىـ عػذابان  (1)األرض اجتيابػان  فػيأبعػدىـ  Odysseusمكاطنيـ، ككاف أكديسيكس 
 .(2)يزاؿ بعدىا يلرب بعيدان عف مممكتو إيثاكة ككاف ال ،أعكاـ عشرة بكامميا

إف أم " :يعنػػى أصػػميا "نسػػي " كالثانيػػة "يفػػؾ كلػػىاأل مػػكبي مركػػب مػػف كممتػػيف :يسػػـ بينإ إف
ار كانت تغزؿ أثناء الني التيالنسي  (، كانو كذلؾ يشير إلى الزكجة  تفؾ التي) المرأة  يمكبيلفظ بين

بػدكنيا لػف يػتـ زكاجيػا مػف  التػيمػف صػنع ىديػة الزفػاؼ  يتنتيػ الميػؿ، حتػى ال كتفؾ مػا تغزلػو أثنػاء
 .(3)فييا أحد الطامعيف

ىػػذه  فػػي يمػػكبيدكر المػػرأة بين مأ يمػػكبيبين وزكجتػػ إلػػىىنػػا ىػػك عػػكدة أكديسػػيكس  كمػػا ييمنػػا
 ةخيػػػران رثػػػت آليػػػأكطنػػػو ك  إلػػػىسػػػبيؿ عكدتػػػو  فػػػي (4)لقػػػد ااسػػػي أكديسػػػيكس الكثيػػػر الممحمػػػة الشػػػعرية،

أف يعيػد  Atheneبنػاء عمػى طمػب ابنتػو أثينػا  ةاع اتليػاجتمػ في، Zeusاألكلمب لو كارر زيكس، 
أكديسيكس  ةمطاردعف  يكؼ البحر كاف ال ةآل (5)كطنو، عمى الرغـ مف أف بكزيدكف إلىأكديسيكس 
كفػاء بانتظػار ال فػيالمثػؿ األعمػى  Penelopeمػكبي يلرب بينتك  (6)كؿ أنحاء البحر فيأكديسيكس 

 .(7)عركض الزكاج أثناء غيابو الطكيؿ زكجيا أكديسيكس عشريف عامان كرفليا كؿ
إحػدل مسػابقات الجػرم  فػي هعمػى فػكز  ى زكجة مكافػأة لػوبلقد حصؿ أكديسيكس عمى بينيمك 

و بنػاالف  (9)حزنت بينيمكبي زكجػة أكديسػيكس (8)ة المخمص مكبي رمزان لمزكجةيكفيما بعد أصبحت بين
كديسػػيكس كعمػػكس يكاصػػبلف السػػير ااصػػديف أكػػاف  افيمػػ، ك هخ لػػـ يكتشػػؼ شػػيئان عػػف كالػػدو تميمػػابنػػا

ىيئػػة شػػحاذ مسػػكيف ككانػػا اػػد أصػػبحا عمػػى مشػػارؼ  فػػيالمدينػػة كػػاف أكديسػػيكس يتككػػأ عمػػى عكػػاز 

                                                 
: دت: الممحمػة اإلغريقيػة القديمػة تلممزيد عف المخاطر التي مر بيا أكديسيكس أثناء عكدتو لكطنو أنظر: نييار ( 1) 

 .163ـ ص 1994، 1 –ىاشـ حمادم، ط 
 .11ىكميركس، األكديسية، مرجع سابؽ، ص ( 2) 
 .250سابؽ، ص الخطيب، محمد، الفكر اإلغريقي، مرجع ( 3) 
لمتعريػػػؼ عمػػػى األحػػػداث التػػػي جػػػرت فػػػي األكديسػػػية يجػػػب عمػػػى القػػػارئ مطالعػػػة كتػػػاب، عنبػػػرة سػػػبلـ الخالػػػدم، ( 4) 

 .ـ1986ىكميركس، االكديسية، دار العمـ لممبلييف 
 بكليفيـ (. –ألنو أعمى أبنو ) السيكمكب ( 5) 
 .163ينياردت : مرجع سابؽ، ص ( 6) 
 .52، مرجع سابؽ، ص 1: جعمى، عبد المطيؼ أحمد( 7) 
 .232نيياردت: المرجع السابؽ، ص ( 8) 
 أف أكؿ مف يتعرؼ عمى أكديسيكس عند عكدتو لكطنو، خادمتو المخمصة ككمبو.( 9) 
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كتعػػػرض عمػػػى  ،(2) أف تمػػػتحف الخطػػػاب بػػػأف تخػػػرج اػػػكس أكديسػػػيكس ياػػػررت بينيمػػػكب، (1)المدينػػػة
اليػػدؼ، كلسػػكؼ تختػػار مػػف يقػػكـ بػػذلؾ زكجػػان ليػػا )ىػػذا كػػاف ىػػك رأل يشػػدكه كيصػػيبكا  الخطػػاب أف

 القػػكس، ييثنػػ مػػنيـ شػػد الػػكتر كال مفعممػػت بػػو بينيمػػكبي( فمػػـ يسػػتطيع أالغريػػب أكديسػػيكس  الرجػػؿ
مكانػو، فمػر السػيـ  طمقػو عمػى اليػدؼ دكف أف يتحػرؾ مػفأا أخذ الغريب )أكديسيكس( سيمان ك كعندم

 .(3)عشر كميا يثنعبر الحمقات األ
 يكالتػػػػ اليػػػػـر كخادمتػػػػو العجػػػػكز (5)كمبػػػػو (4) كؿ مػػػػف يتعػػػػرؼ عمػػػػى الغريػػػػب )أكديسػػػػيكس(أك  
صػػاح الغريػػب  بيتػػو منتظػػريف نبػػأ كفاتػػو فػػيكػػانكا يقبعػػكف  القلػػاء عمػػى الخطػػاب الػػذيف فػػيسػػاعدتو 

تعرفيف  مف مكانو فأنت   صنعتو بنفسي الذميتيا الممكة مف يستطيع أف يحرؾ السرير أ)أكديسيكس( 
 مػػف الجػػذع سػػريران  كصػػنعت اػػرب القصػػر، مصػػنكع مػػف جػػذع شػػجرة زيتػػكف ىائمػػة، كانػػت تنمػػكأنػػو 

ىػذا السػرير، أجيشػت بينيمػكبي بالبكػػاء،  كزينتػو بالػذىب كالفلػة كالعػاج، كحػدىما كانػا يعرفػاف صػنع
حػػكؿ كفائيػػا  ةيسػػيدزكجػػة أكديسػػيكس كيػػدكر اسػػـ كبيػػر مػػف األك  ،(6)أحلػػاف أكديسػػيكس فػػيكارتمػػت 

خبلصيا لزك   . (7)كحكمتيا جيا كذكائياكا 

 Nosika 3 نوسيكا
يمػكبي كأكؿ مػا ينبغػي أف بعػد بين ةيسػيداألك  فيأىـ الشخصيات ابنة الممؾ ألكنيكؤس :  ىي

بلت األسػاطير الييمينيػة، مف بط يى عنيا ىك أنيا ليست شخصية تاريخية كال حديثنا شر إليو عندت
نما ى كػالجنس  األشػياءكثيػر مػف  فػيككالػدىا نمػكذج  وبتكػرات الشػاعر البػدائي كخمػؽ خيالػمف م يكا 

كالرشػػػااة كخفػػػة الػػػركح كالداػػػة كالحيػػػاء الممػػػزكج بقػػػكة اإلرادة كصػػػبلبة العػػػكد، كليػػػذا حػػػيف تقػػػع عينيػػػا 
كأعػػػيف صػػػكاحبيا عمػػػى أكديسػػػيكس أشػػػعث الشػػػعر عاريػػػان يحػػػاكؿ االسػػػتتار بػػػأكراؽ األشػػػجار، كعمػػػى 

                                                 
 .219 – 206نيياردت: مرجع سابؽ، ص ص ( 1) 
طبيعػػة إذا أنػػو يمػػكت كاختمفػػت آراء العممػػاء فػػي منشػػأ أكديسػػيكس، فمػػنيـ مػػف يقػػكؿ أف اكديسػػيكس إلػػو مػػف آليػػة ال( 2) 

عند ااتراب الشتاء مختفيان في البحر الغربي، ثـ يعكد فيترعرع في فصؿ الربيع رأل آخر يقػكؿ أنػو إليػان شمسػيان، كفػي 
 رأل آخر أنو إلو زراعة. 

 .219نيياردت، المرجع السابؽ، ص ( 3) 
إال أنػو ااػػؿ سػحران كجاذبيػػة مػف آخيػػؿ، كػاف اكديسػيكس عنػػد ىػك ميػػركس ىادئػان داىيػة كاسػػع الحيمػة ال يمكػػف ايػره ( 4) 

 كلكنو كاف يجسد نكعان مف الرجاؿ الذيف كاف كثير مف اإلغريؽ يتمنكف أف يككنكنو. 
 .لقد كاجو أكديسيكس السيكمكب كىـ شعب خرافي مف العمالقة بعيف كاحدة( 5) 
 .225نيياردت، المرجع السابؽ، ص ( 6) 
 .23ص كافي، عمي عبد الكاحد، مرجع سابؽ، ( 7) 
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كحػػدىا  يكتبقػػي " نكسػػيكا " ىػػ هعػػران مػػف منظػػر ذطبقػػة مػػف زبػػد البحػػر تفػػر كػػؿ الفتيػػات ىمعػػان ك  وجسػػم
 فػػػيبالكرامػػػة، تسػػتمع إلػػػى تكسػػػبلتو، كتظمئنػػو عمػػػى مصػػػيره  مفعمػػة القمػػػب بالشػػػجاعة، مميئػػة الػػػنفس

 يعجػاب ثػـ تنحنػعكجيػو ب فػيتتأمػؿ  وليػإاػدمتيا  التػيكعنػدما يسػتحـ كيمػبس المبلبػس  كداعة كراػو،
 : ما يمي مىف مف خصائص الشعر اليكمر  التيذة تمؾ السذاجة المذي : فيكتقكؿ ليف  عمى رفيقاتيا
 صػديقاتي العزيػزات بػدكف إرادة اتليػة الػذيف يقطنػكف األكلمبػكس أف يكػكف يػا يستمعف إلا" 

 ودميمػان كلكنػو يشػب يف بالخالديف منػذ لحظػة كػاف يبػدك لػالفيكياف الشبيييىذا األجنبي اد كصؿ عند 
 يزكجػان لػ اتلية كىذا شأنو أف يريد المقاـ ىنا ليصػير شأالسماء الكاسعة، فمت فياتلية الذيف يثككف 

 ." (1)البمد ىذا في االستقرار وكأف يركا
 فػػينشػػاىد فيػػو آمػػاؿ ىػػذه الفتػػاة تتفػػتح الزىػػكر  الػػذميكتفػػي المؤلػػؼ بيػػذا المنظػػر المػػؤثر  كال

نما ىك إلىتمبث أف تذكل أماـ تصميـ أكديسيكس عمى العكدة  فصؿ الربيع ثـ ال يقدـ إلينا  ببلدة، كا 
كاافة عمى مقربػة مػف بػاب  منظران آخر أشد كأكثر فتنو كسحر، فيرينا نكسيكا ساعة رحيؿ ىذا البطؿ

كطنػؾ  فػيجنبي " أرجػك كأنػت األ كداعان أييااائمة " ودؽ إلى أكديسيكس معجبة بو كتخاطبالقاعة تح
 ".(2)أنت مديف ليا بسبلمتؾ التيأف تذكر يكمان تمؾ 

 خريسايس ((3 أخيل واالسيرة )) 
كظػػؿ  أاػػامكا معسػػكراتيـ كأحػػاطكا بيػػا مػػف كػػؿ جانػػبعنػػدما كصػػؿ اإلغريػػؽ إلػػى طػػركادة، 

بػػػالمعنى  حصػػػار األمػػػرحقيقػػػة  فػػػيكلػػػـ يكػػػف  (3)يكمػػػان بعػػػد يػػػكـ، كليمػػػة بعػػػد ليمػػػة ان حصػػػارىـ ليػػػا اائمػػػ
يف االسػػبرطي كاػػد كانػػت الحػػرب بػػيف ،(4)تػػزاؿ بدائيػػة كبسػػيطة سػػاليب الحػػرب كانػػت الأالصػػحيح الف 

يػـك آخػر ينتصػر  فػيك  ف،يف اليػزائـ عمػى الطػركاديكالطركادييف يكـ ينتصر فيػو االسػبرطيكف كيمحقػك 
كلعميا أفرغت مكارد طػركادة كأنيػت تجارتيػا مػع  تسع سنكات،استمر التطكيؽ  ،(5)ف كىكذاك الطركادي
دارت اإلغريػؽ إلػى مدينػة خركسػى كلػربكا الحصػار حكليػا، فػ كاد ذىب فريؽ مف جػيش،(6) الخارج

 الطػػركادييف معػػارؾ داميػػة عػػادكا بعػػدىا إلػػى معسػػكراتيـ مثقمػػيف بالغنػػائـ الثمينػػة كيجػػركف بيػػنيـ كبػػيف
                                                 

 .137غبلب، مرجع سابؽ، ص ( 1) 
 (2)    The Discovery Of Homeric Creee Wiliam Amcdonald,P92. 

 .11، ص 1956 –ىيميف طركادة، دار الفكر العربي  –سبلمة، أميف، ىكميركس ( 3) 
 (4) Eadem : Time In Greek Tragedy Ithaca Press 1968 P24. 
 (5) Idem The Greeks And Their Gods London 1962 PP113-114. 

 .493، مرجع سابؽ، ص 2عمى، عبد المطيؼ أحمد: التاري  اليكناني، ج( 6) 
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المثػػاؿ  ىػػـ كثيػػران مػػف األسػػرل ككػػاف مػػف بػػيف األسػػرل فتػػاة فارعػػة الطػػكؿ ممشػػكاة القػػكاـ، فريػػدةءكرا
 الػػذمكحػػديثيا ، مشػػيتيا، ألنيػػا كانػػت تحػػس بجماليػػا، كفتنتيػػا الخاراػػة فػػيراػػة كتتبختػػر  فػػيتتمايػػؿ 

 .(1)" خريسايس " ابنة الكاىف العجكز المقيـ بمعبد اإللو أبكلك يى يجمب األفئدة كأنو السحر تمؾ
كاػػػػد رأل ، (2)بطػػػػاؿ اإلغريػػػؽأاػػػكل أؿ بيػػػذه الفتػػػػاة كيعػػػد أخيػػػػؿ مػػػف بػػػػيف عجػػػب أخيػػػػأ كاػػػد 

 فػيزء مػف نصػيبو جػ أجاممنكف أيلان ىذه الفتاة فبير بجماليػا، كممكػت عميػو امبػو كتفكيػره، فاختارىػا
شػػرة مدينػػة ثنػػى عأسػػتكلى أخيػػؿ كرجالػػو عمػػى اكاػػد  ،(3)ترلػػ  لرغباتػػو ةالغنػػائـ لتكػػكف أمػػة لػػو، كعبػػد
مدينػة نيسػكس  يإحػدل ىػذه المػدف ىػ فػيالػداخؿ، ك  فػي لأخر  حدل عشرةا  عمى الساحؿ اتسيكل، ك 

كالسػػبايا  الغنػػائـ كأخكييػػا، كعنػػد تكزيػػع (4)كانػػت تعػػيش خريسػػايس، إامػػيـ ميسػػيا فػػيىػػذه المدينػػة  تقػػع
كاتخػذىا محظيػة،  كعادة اإلغريؽ بعد االنتصار كانت ىذه الفتاة مف نصيب أخيؿ فأصبحت أمػو لػو

نػزاع عنيػؼ بػيف إثػارة  فػي سػايس سػببان يأحبتو حبان صاداان كما شغؼ بيػا حبػان ىػك اتخػر، ككانػت خر 
ؿ ليػا بأنػو يريػد أف يزكجيػا أفيجينيػا كاػا ف أجػاممنكف اػد كػذب سػابقان عمػى أبنتػوإأخيؿ كأجػاممنكف ) 

 صػفكؼ اإلغريػؽ، لكػف فػيأرتمػيس(، كانشػقاؽ خطيػر  ةحى بيػا لعربػألخيؿ كلكنو كاف يريد أف يلػ
 .يحمميا تبعة ما شجر مف نزاع بيف الزعيميف يستطيع أف يمقي عمييا المـك أك أحدان ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .12( أميف سبلمة،ىكميركس ىيميف طركادة، مرجع سابؽ ( 1) 

 (2)    Homer : The Iliad, Anew Translation Byevrieu The Penguln Classlcs P 164. 
 .12كادة، مرجع سابؽ صأميف سبلمة:ىيميف طر ( 3) 
 .– Brisels –تكتب بريسئس ( 4) 
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 المبحث الخامس
 ساطير اإلغريقيةالمرأة في بعض األ

 األمازونات 33 أسطورة  المطمب األول
 ةغريقياإلاألساطير  كتقكؿ ,(1)لقد الات اصة األمازكنات صيتا كاسعا في العصكر القديمة

اسـ األمازكنات فيك رمز  أما، Ares(2)أريس  يدعىصؿ األمازكنات يرجع إلى إلو حرب أبأف 
ف ممكو األمازكنات كانت ،(3)المرأة المنزكعة الثدم ت مف ءألمازكنات جاتسمى ميريني كاصة ا كا 

نثي أنجبف أ إذانيف أكمف عادات األمازكنات  ,(4)ليبيا كاد كرد ذكرىف في كتاب ديكدكركس الصقمي
لقد كاف معركفا  ,(5)ترمي بالقكس في الحركب كذلؾ في سف البمكغ أفلتستطيع  دييا يتـ كيوفعف ث

 .(6)الغربية مف ليبيا األماكف ي مجتمع األمازكنات كاف مكجكدا ف أف ان لدل اإلغريؽ اديم
يتسمحف بالكثير مف  استعماؿ الخيكؿ في حركبيف كاد كفكاد كانت األمازكنات يفلمف  
ستعماؿ السيؼ استطعف انا يمبسف جمكد األفاعي الكبيرة ك كالمعدات الحربية القديمة كاد ك األسمحة

لعربات التي تجرىا الخيكؿ ا يلان أح كاألاكاس كالنباؿ كاد استعممف الرم إلىبعلافة  ,بميارة فائقة
 .(7)في الحرب

 كاد اامت األمازكنات بتأسيس عدد مف المدف التي حممت أسماء بعض األمازكنات,
كيكجد مكاف جنكب  ,(8)كأغمب ىذه المدف التي تأسست عمى يد األمازكنات تقع في الساحؿ اإليجي

زكنات في عدة مدف ككذلؾ تعكس الحمبلت التي شنتيا األما,جنكب سامكس كاف يسمى أمازكنيكـ
                                                 

(1)  Athenaeus.  ( 1927(. The Deipnosophistis. ( Trans by Charles Burton. LCL : 
London. PP 718,726. 
(2) HOMER, ILIAD, OP CIT XXIVP 804. 

 (3) GRAVES,ROBERT THE GEEK, MYTHS,VOL,ENGLAND, R&R CLARK LTD, P355. 
 (4) DIODORUS, SICULUS OP CIT PP,52,55. 

 .160,ص 1975خشيـ,عمي فيمي,نصكص ليبيو,دار مكتبو الفكر,طرابمس,( 5) 
 (6) APOLLONIUS RHODIU,,THE HISTORICAL LIBRAY,(TRAN:JAMES GFRAZER),L, 
CL LONDON WILLIAM HEINEMANN,1967,P1000. 
 (7) HERODDOTUS,HISTORIES,(TRAN:REV HENRY CARY) LONDON,GEORGE BELL 
BELL AND SONS,1898, P193. 
 (8) Xiii Strabo, The Geography, (Tran :Eh,Warramington), Loeb, London, William 
Heinemann,1967,p10. 
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ليذه الممكة  ان ميريني تكريم باسـكتسمية مدينة  في أسيا الصغرل مف ابؿ ممكة األمازكنات ميريني,
الساحؿ  األمازكنية كىذا يدؿ عمى سيطرة األمػػػػػػػػػػػػػازكنات عمى أغمب المكااع الكااعة عمى طكؿ

 .(1)ابرص كأسيا الصغرل كليبيا ةاإليجي لتركيا كجزير 
  .(4)كالثدم األيمف عار (3)أحيانان بصدكر بسيطة (2)ر تماثيؿ األمازكناتكتظي

 الغورغونات3المطمب الثاني 3 أسطورة 

ف ىذا الجنس مف المخمكاات األسطكرية  ,(5)لقد كانت الغكرغكنات يعشف في جزيره ساربيدكف  كا 
مكطف اإلغريؽ في  عف مكاف كجكدىف ىك ,سطكريةر األاإلغريقية الغريبة التي حددتيا المصاد

 إلىكاد كاف في نظر اإلغريؽ إف الغكرغكنات ىي مخمكاات خاراة كتثير الرعب كالفزع  ,(6)ليبيا
 بقطع رأس Perseoكاد ااـ بيرسيكس ,حجر إلىلييا فيي تحكؿ كؿ مف ينظر إلييا إكؿ مف ينظر 

 . (7)الغكرغكنة ميدكسا 
نعة صنعت بشكؿ بشع ألجؿ أثارة مجرد أا إالىك  كيعتقد اإلغريؽ إف الغكرغكنات ما 
 ءأسرة متكحشة ليف ألسف طكيمة كأجنحة كشعرىف كثيؼ ممي إلىكترجع الغكرغكنات  ,(8)الرعب

                                                 
 (1) Pomponius Mela,Description Of The World, (Tran:Fe Romer) Ed, Usa, University Of 
Michigan,2001,P 19. 

 (.2نظر الشكؿ راـ )ا( 2) 
اد تكػكف اسػطكرة األمازكنػات مرتبطػة بغػزك اػـك لػيس ليػـ لحػى كربمػا ىػـ السػكثيكف، الميػار، عبػد الكػريـ : دليػؿ ( 3) 

 .13، ص 1977متحؼ طمميثة، الدار العربية لمكتاب، 
 . 13، ص1977الميار، عبد الكريـ : دليؿ متحؼ طمميثة، الدار العربية لمكتاب، ( 4) 

 (5) Stasinus Of Cyprus, Cypria Fragment,21,(From Herodian Peculiar Diction) P13. 
 (6) Keighthly,Thomas, The Myhology Of Ancient Greece And Italy,London,Wittaker And 
And Co,1854,P224. 
 (7) Hesiod, Theogony,Shield Of Heracles,(Tran:Hgevelynwhite) Loeb,London,William 
Heinemann,1914 P274. 
 (8) Harrison,Jane Elllen,Mythology, New York, Cooper Square Publishers,Inc 1963, 
P70.  
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 كربما كانت,(2)كعمى العمبلت القديمة (1)صكر المرسكمة بالفسيفساءالبالثعابيف كالذم يثبت ذلؾ 
 . (4)الخكؼ تعني (3)كممة الغكرغكنات

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
تكجػػد بعػػض صػػػكر الغكرغكنػػات فػػػي متحػػؼ طمميثػػػة.، يكجػػد فػػػي متحػػؼ بطكليمػػػاس تمثػػاؿ ألثينػػػا مرتديػػة اػػػبلدة ( 1) 

 (.3سيفساء األمبميمة انظر الشكؿ راـ )الغكرغكف يعكد لمقرف األكؿ ؽ.ـ، كصكرت الغكرغكنات عمى الف
 (2) Pindar, Olympian,Odes Of Pindar (Tran:William H Race) Loeb London,William 
Heinemann 1997 P64. 

عنػػدما يريػػد األب تخكيػػؼ أبنائػػو يقػػكؿ لػػو جاتػػؾ غكلػػة كىيػػا تعنػػي تحريػػؼ لكممػػة الغكرغكنػػة فيػػي الفػػزع كالخػػكؼ ( 3) 
 حسب اعتقادم.

 (4) Howe, Thalia Phillies, The Origin And Function Of Gorgonhead,, Aja Vol58,No3 
(1945), P209. 



 

 

 

 

 

 ثالثالفصل ال

 دراسة لممرأة اإلغريقية من خالل األعمال المسرحية

 .اإلغريقيالمسرح  األول 3المبحث 

 .المرأة ودورها في الدراما اإلغريقية بحث الثاني3الم

 .Eschylesمسرحيات ايسخيموس  يالمرأة ف 3 األول طمبالم

 .Sophoclesمسرحيات سوفوكميس  فيالمرأة  3 الثاني طمبالم

 .Euripidesمسرحيات يوريبيديس  فيالمرأة  3 الثالث بطمالم
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 المبحث األول 
 المسرح اإلغريقي 

حػد  مكالتراجيديا لنػدرؾ إلػى أ الككميديا ذلؾ العصر بنكعييا فيكبيران  قد بمغت الدراما شأنان ل

الػػػدراما  كاػػػد بمغػػػت ،أسػػػمائيا يفػػػ أشػػػكاليا أك يلئلغريػػػؽ سػػػكاء فػػػأدبنػػػا الحػػػديث  ينحػػػف مػػػدينكف فػػػ

 إيسػػػػخيمكس ةربعػػػػسػػػػكاء ككميػػػػديا أك تراجيػػػػديا ذركتيػػػػا عنػػػػدما ازدىػػػػرت أعمػػػػاؿ الكتػػػػاب األ ةاإلغريقيػػػػ

 .كيكريبيديس كاريستكفانيس كسكفككميس

دينيو فمعابػد اتليػة كانػت  يءكؿ ش لئلغريؽ ظمت إلى حد كبير ابؿ ةكالكااع أف الحلارة العقمي 

 ةجػكىر الديانػ يكانت ى ةبلت الدينيالحف مؾتب ةالخاص كالطقكس ةؾ أف عبادة اتليتكمؼ الكثير ذل

كانت دائمة التغير دعت  يالت ةكحككمة المدين كلكف اد دعت ظركؼ المجتمع ة،ال العقيد ةاإلغريقي

التاريخية  ةأمران لركريان لئلغريؽ كبذلؾ زادت المعرف العالـ ةإلى فكر مستقؿ متحرر كأصبحت معرف

ىـ أكؿ مف اىتـ بالمسرح ككلع نظامػان خاصػان كعػنيـ أخػذ  غريؽعتبر اإلكي، (1)كالعادات ةكالجغرافي

 .(2)الفف العالـ ىذا

ىػدؼ ك  كالممثمػيف كالمشػاىديف ،ك الجكاػةأتتككف مف الككرس  يكالت ةالبشري (3)المقكمات ماأ

نمػػا كػاف التمثيػػؿ عػامبلن مسػػاعدان  يالبدايػػة ىػك التمثيػػؿ فػ يفػ يالفػف المسػػرح  ىدفػو إلػػفاء حػػد ذاتػو كا 

لكء ىذا  يف يالطبيع كىكذا كاف مف ،يمقييا الككرس يااعية كالتشكيؽ عمى األناشيد التجك مف الك 

كلكػػف بالتػػدري  بػػدأ األمػػر يتطػػكر  ،ةالمسػػرحي فػػيحتفظػػان بالمكػػاف األكؿ االعتبػػار أف يظػػؿ الكػػكرس م

كاػد  ،متػو تػدريجيان الممثػؿ تػزداد اي كيأخذ شكبلن جديدان، فبدأ دكر الكػكرس يقػؿ تػدريجيان بينمػا أخػذ دكر

 ،القػػرف الثالػػث تقريبػػان  يكصػػؿ إلػػى نيايتػػو فػػ بػػدأ ىػػذا التطػػكر منػػذ أكائػػؿ القػػرف الخػػامس ؽ ـ حتػػى إذا

                                                 
، دراسات في تاري  اإلغريؽ كعبلاتو بالكطف العربي، ص ص ( 1)    200 – 199 – 198األثـر

)3  ( Worid Dreme A Nioo II Londin 1949.P86. 
 رفة الممثميف ك خشبو المسرح كمدرجات المشاىديف المقكمات غير البشرية ىي األكركسترا كغ( 3) 
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 يكلػػكع ليػػا فػػشػػكؿ أك الزمػػة مسػػرحية ال م اػػد اختفػػى نيائيػػان أك أصػػبح مجػػرد (1)كػػاف دكر الكػػكرس

 .طبلاان إ (2)ةلممسرحي يالبناء الدرام

كتبيػػا إيسػػخيمكس  يمثػػؿ مسػػرحية " اللػػارعات " التػػ ،ىكلػػالمسػػرحيات التراجيديػػو األ فػػيك  

 أمػػػا الممثمػػػكف ،المسػػػرحية كميػػػا تػػػدكر حػػػكؿ مصػػػير ىػػػؤالء الفتيػػػات البلجئػػػات يمػػػثميف الكػػػكرس نجػػػد

 يفػػ ذاتػػو نجػػده يءكالشػػ ،األىميػػة إلػػى حػػد بعيػػدمرتبػػو اميمػػة  يتتعمػػؽ بيػػـ فيػػأتكف فػػ يكالحػػكادث التػػ

العقػاب أك  ر المسػرحية كميػا تقريبػان حػكؿ مكاػؼ تليػاتحيث تدك  ،مسرحية الصافحات لمشاعر ذاتو

 .(3)كميتمنسترا يردف االنتقاـ مف أكريستيس ألنو اتؿ أمو ييمثمف الككرس كالبلت يالقصاص البلت

كػػاف  إذ، (4)المسػػرحيات اإلغريقيػػة فػػي بػػبلد اإلغريػػؽ عبلاػػة بعقائػػدىـ الدينيػػة ةنشػػأللقػػد كػػاف 

ف الػػدراما عفػػ ي،الكجػػدان يمػػف الشػػعكر الػػدين ةعامػػ ةديمػػة بصػػفاف عنػػد الشػػعكب القعػػدب ينبالفػػف كاأل

)  ةلػمػف عبػادة ات فمف المعركؼ أنيػا نشػأت ،اإلغريقية ال تمثؿ استثناء مف ىذه القاعدة بؿ تؤكدىا

النفػكس كتجعػؿ  يتبعث النشكة ف يالت يكلما كانت الخمر ىكالتراجيديا، لو الخمر آ (5)( كسيديكينس

بػك لمػكف أصػار مثػؿ  Dionysosد تميمػو نظػـ الشػعر فػعف )ديكينسػيكس (بالراص كا نساف يحساإل

                                                 
كىػػي أعيػػاد اإللػػو  Dionysiaالديكنيسػػية  –أناشػػيد الكػػكرس كانػػت ىػػي األسػػاس فػػي االحتفػػاالت الدينيػػة بأعيػػاد ( 1) 

 ديكنيسكس.
 أف البطؿ المسرحي ىك الشخصية التي تػدكر حكليػا معظػـ األحػداث كتػأثر ىػي فػي األحػداث أك تتػأثر بيػا أكثػر( 2) 

مف غيرىا مف شخصيات المسرحية فكاف البطؿ في المسرحية اإلغريقية ممكان أك أجران أك اائدان اد كانكا ىـ المحرككف 
مػف فنػكف  –عبػد القػادر القػط  –لؤلحداث كالمسيطرات عمى الدكلة، كفي شخصياتيـ تتمثؿ الايا العصر كالمجتمػع 

 .27 – 26ـ، ص  1978 –األدب المسرحية، دار النيلة العربية، بيركت 
ـ،  1991يحى، لطفي عبد الكىاب، اليكناف، مقدمو في التاري  الحلػارم، اإلسػكندرية، دار المعرفػة الجامعيػة، ( 3) 

 .214 – 213 – 212ص ص 
 (4) The Martyrdom Of Man Winwood Read P154. 

 . 182ـ، ص 1984عثماف أحمد : الشعر اإلغريقي، الككيت، ( 5) 
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إلػػى  اإلغريقيػػةكيمكػػف تقسػػيـ الػػدراما ، (1)كالشػػعر كحمػػؿ لقػػب ) المغنػػى ( الػػذم كػػاف راعيػػان لممكسػػيقى

 اسميف رئيسييف ىما :

 .Tragodiaالتراجيديا  – 1

 .Comodiaالككميديا  – 2

عيػػػد ) الديكنيسػػػيا (  مس ؽ ـ جػػػزءان ال يتجػػزأ مػػػف ميرجػػافالقػػرف الخػػػا أكائػػػؿ يفػػ أواًل 3 التراجيـــديا

 .( ) ديكينسيكس ةلالربيع احتفاالن بعيد ات فيكيان كىك ميرجاف كاف يقاـ سن ،أثينا يالكبير ف

 كيبػدك أف الممثػؿ ،مظير مف مظاىر الطقػكس الدينيػة غريقيالمسرح اإل يفكانت المبلبس 

كمػػف ىنػػا  ،ات اإلنشػػاد أك أحسػػف الممثمػػيف كانػػت عنػػزان تفػػكز بيػػا أحسػػف مجمكعػػ يكأفػػراد الكػػكرس التػػ

 مػف كممتػيف ةمركبػ ريقيػةإغ ةكممػ يكىػ ،Tragidiمف ىذا النكع تراجيديػو  يأصبح أسـ المسرحية الت

 .(2) ةالعنزي ةغنياأل

 يسػػػمى " خيتػػػكف يف ثػػػكب داخمػػػاألكؿ عبػػػارة عػػػ ،كػػػاف الممثػػػؿ يسػػػتخدـ نػػػكعيف مػػػف الثيػػػاب

Chiton ينػزؿ إلػى مػا ككاف طكيبلن  ،أكماـ طكيمة يككاف لمثكب الداخم ،عباءةشبو الي يخارج يالثان 

كؿ يسػمى النػكع األ أمػا العبػاءة فكانػت نػكعيف ،التراجيػديا يال فػإالركبتيف كلكنػو ال يبمػغ القػدميف بعد 

اصير يشبؾ إلى  يكالنكع الثان ،ةاع مختمفأكل يككانت تمؼ حكؿ الجسـ ف ،Himationىيمايتكف 

جػػدت اطػػع مبلبػػس معػػدة ك  ،ىػػذه الثيػػاب إلػػى ةلػػاف" كباإلChalmode االمكدلالكتػػؼ كيسػػمى "خػػ

ككػػاف  ،يف يرتػػدل ثكبػػان أصػػفر ذا مظيػػر نسػػائكػػا التراجيػػديا يفمػػثبلن ديكنكسػػكس فػػ، لشخصػػية معينػػو

                                                 
اإللو اد أصبح مف أىـ القكل اإلليية كأشيرىا في الحيػاة اإلغريقيػة إال أنػو ال يعػد مػف أاػدميا بػؿ مػف مع أف ىذا ( 1) 

 أحدثيا بدليؿ أنو لـ يذكر سكل أربع مرات في ممحمتي ىكميركس كال يدخؿ أيلان في دائرة اتلية االكليمبكس.
 .205يحيى، لطفي عبد الكىاب، المرجع السابؽ، ص ( 2) 
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ككػاف العػراؼ  ،ية بيلػاء مشػغكلة بػالمكف األرجػكانكالممكػة عبػاء ،يالممؾ يرتدل ثكبػان ذا لػكف أرجػكان

 .(1)كىك عباءة مف الصكؼ تحيط بالجسـ كمو "Agrinonأجريتكف" يرتدل ثكبان يسمى

 وبدايات فن التراجيديا Thespis 3ثيسبيس 

كلكننػػػػا نسػػػػتطيع أف نستسػػػػقى بعػػػػض  ،يػػػػذكر يءيصػػػػمنا ممػػػػا كتػػػػب كعػػػػرؼ ) ثيسػػػػبيس ( شػػػػلػػػػـ 

أنػو نفسػو كػاف يقػـك فقيػؿ  ،مػف بعػض الػذيف تحػدثكا عنػو مػف القػدامى كالبلحقػيف ةالمعمكمات المتفرا

ختػػرع القنػػاع اأف  كلكنػػو لػػـ يمبػػث ،كمػػا كػػاف يغطػػى كجيػػو بالرصػػاص ،مسػػرحياتو يدكر الممثػػؿ فػػبػػ

أمػا أانعػة النسػاء فمػـ تعػرؼ ،(2)كمما يذكر أف أانعو ) ثيسبيس ( كانت تصػكر كجػكه الرجػاؿ يالكتان

يا ككانػت تراجيػد ،كمػا أسػتخدـ مكانػان مسػقكفان بػيف الحػيف كاألخػر ليغيػر مبلبسػو ،كاػت الحػؽ يفػ الإ

يمقػى حػديثان يحتػكل عمػى شػرح ك  ةالمنصػ بػدايتيا إلػى يالممثػؿ فػ ييػأتالطػابع إذا  ة)ثيسبيس( بسػيط

أنحػاء أتيكػا  يينتقػؿ مػف مكػاف إلػى مكػاف كيطػكؼ فػ يدكيان كاف  ثيسبيس عيد يكالمسرح ف ،متمييد

 .(3)عيادالمكاسـ كاأل يف

 . (4)اء إلى دراما أنو كاف أكؿ مف حكؿ الغنؽ.ـ  600لمعركؼ عف ثيسبيس حكالي اك  

 Comodiaثانيًا الكوميديا 3 

 ،صػػاخب كمعربػػد يحتفػػاؿ أك مككػػب ريفػػا" ككبػػكس " بمعنػػى  ييػػديا بػػيف كممتػػتجمػػع كممػػة ككم

إبػػاف  ياإلغريقػػ أنحػػاء الريػػؼ يكانػػت تػػؤدل فػػ يكالراصػػات التػػ يأكدل" بمعنػػى أغنيػػة مػػف األغػػان"ك

أنيػػػػا نشػػػػأت مػػػػف  مأ ،كس " إلػػػػو الخمػػػػرسػػػػيما اطػػػػاؼ العنػػػػب المػػػػرتبط بعبػػػػادة " ديكنيسػػػػالحصػػػػاد كال
                                                 

ص  –ـ  1972 –اسػػيخكلكس الناشػر التييئػة المصػػرية العامػة لمكتػػاب  –اىيـ سػكر، المسػػرح اإلغريقػي ت : إبػر ( 1) 
 .38 – 37ص 

 . 146الشي ، حسيف، مرجع سابؽ، ص ( 2) 
 .199أحمد عثماف، الشعر اإلغريقي، المرجع السابؽ، ص ( 3) 
كرات جامعػػػة عمػػػر المختػػػار البيلػػػاء، إدكيػػػف، دانبػػػكغ، تػػػاري  العػػػالـ، ت : حميػػػد عمػػػي بكشػػػعيمة كآخػػػركف، منشػػػ( 4) 

 .48، ص 2007
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المسرحيات تختمؼ عف أنكاعان مف  وستعمالا يالككميديا تعبير يغطى فك  ،االحتفاالت الدينية الشعبية

 ،تصػػػكير الشخصػػػيات فػػػيك  ،الحبكػػػة يكأنيػػػا تتطمػػػب ميػػػارة فػػػ ،ايػػػة سػػػعيدةليػػػا ني أف يالتراجيػػػديا فػػػ

كانػػت تتلػػمف  ياالت الديكنيسػػية التػػكاالحتفػػاإلغريقيػػة كانػػت أسػػمكبان تطػػكر مػػف الطقػػكس  فالككميػػديا

دكران  كلقػػد لعػػب عنصػػر شػػعبية ىػػذا الفػػػف ،كتشػػترؾ جميػػع الطبقػػات كالفئػػػات ،انعػػةكارتػػداء لؤل غنػػاء

خطػػػكط الحػػػدث  رسػػػـ يفكػػػاف لجميػػػكر النظػػػارة دكر ىػػػاـ فػػػ ،تشػػػكيؿ الككميػػػديا كتطكرىػػػا يأساسػػػيان فػػػ

احدان مف كاف ك  مالككميد ألف الشاعر ميدككمىك المميز لمحدث ال يفالفف الشعب ،مالككميد يالدرام

  .كمو يىتماـ المجتمع االثيناكفنو كاف مكلع  ،الشعب

ال إأمرىػػا  لػػـ يكشػػؼ كػػفكل ،كتػأثرت بالبػػدايات نفسػػيا ،ديالقػد نشػػأت الككميػػديا إلػػى جانػػب التراجيػػ

عػػػاـ المباريػػػات المسػػػرحية  يفػػػاز بػػأكؿ جػػػائزة فػػػ م" ككػػػراتيس الػػػذـ ؽ 423 – 520" مػػع كراتينػػػكس

 .(1)ـ.ؽ450

 لئلنسػػاف نبػػع مػػف لػػعؼ اإلمكانيػػة اإلنسػػانية كمػػف اػػكة اإلرادة نفسػػيا (2)إف احتػػراـ التراجيػػديا

طريػػؽ  كعػػف تسػػمى بالقػػدر تعتبػػر أكثػػر اػػكة منػػو يانػػت اكتػػو فػػعف القػػكل الغيبيػػة كالتػػفاإلنسػػاف ميمػػا ك

مػػػػف ىػػػػذا  كيقػػػػاس بػػػػاإلرادة ينشػػػػب الصػػػػراع بػػػػيف القػػػػكانيف كينتصػػػػر القػػػػدر كيعػػػػانى اإلنسػػػػاف مالتحػػػػد

حػيف أنػو ال  يفػ ،تحؿ بػو يتكل ىذه الكارثة القدرية التثـ يحاكؿ االرتفاع بنفسو فكؽ مس ،االنتصار

فمػـ  ،تحققػت النبػكءة ماعنػد (كىكػذا كػاف األمػر بالنسػبة )ألكديػب ،نيػايستطيع أف يمنعيػا أك ييػرب م

رادتػػو يبػػكح و( عينيػػأمامػػو أكثػػر مػػف أنػػو )فقػػأ يجػػد عقابػػان لنفسػػو لقػػاء  ةليػػف اتكلػػيس مػػ ،مػػف نفسػػو كا 
                                                 

ـ، ص  1988، المؤسسػة الجامعيػة لمدراسػات كالنشػر كالتكزيػع، 1 –كمذىب األدب، ط  –ترحيني، فايز، الدراما ( 1)
 .83 – 82ص 

ع يقػػػكؿ أرنكلػػػد ىػػػاكزر : كانػػػت التراجيػػػديا ىػػػي االبتكػػػار المميػػػز لمديمقراطيػػػو االثينيػػػة، كالحػػػؽ أف لػػػركب الصػػػرا( 2)
الػػداخمى لبناءىػػا االجتمػػاعى ال تظيػػر فػػي أل فػػف أخػػر يمثػػؿ الكلػػكح كالصػػراحة لمػػذيف تظيػػر بيمػػا فػػي ىػػذا الفػػف، 
فػػالظركؼ الخارجيػػة المرتبطػػة بطريقػػة عرلػػيا عمػػى جمػػاىير الشػػعب كانػػت ديمقراطيػػة، كلكػػف ملػػمكنيا، كاصػػص 

الفػف كالمجتمػع عبػر التػاري ،  –ارنكلػدىاكزر البطكلة فييا مف نظرة مأساكية بطكلية إلى الحيػاة، ككانػت أرسػتقراطية، 
 .104ص 
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 دفػػػف المػػػكتى تقاسػػػى كتحػػػؿ بيػػػا الفاجعػػػة يبشػػػرعية الػػػديف كاتليػػػة فػػػ متنػػػاد يكانتيجػػػكنى التػػػ ،جرمػػو

تقػػى الذلػػؾ  كىيبكليػػت ،عػػدـ دفػػف الجثػػة فػػي (1)(رغبػػة )كريػػكف يلتنتصػػر رغبػػة أخػػرل دينيػػة باطمػػة ىػػ

المػػكت بأشػػنع  همصػػير  كػػكفي ،عػػف نفسػػيا وحػػيف راكدتػػو زكجػػة أبيػػ ورفػػض أف يػػدنس فػػراش أبيػػ مالػػذ

ارىػا بانتصػاره لػد األعػداء اعتب هيػرد لػببلد مكاجاممنكف الػذ ،كؿ مكاف يف الطرؽ إذ تتبعثر أشبلؤه

التفاخر بو خكفان مف  فأبى ،نشكة النصر هلـ يرلى أف تغمر  مكالذ ،اربانان  ،ايجينيبابنتو اف وكتلحيت

  .(2)يعكد فيو مالذ اليكـ ييا فة نراه يقتؿ بيد زكجتو كعشيقأف يستجمب ذلؾ سخط اتلي

ييػػا المبلمػػح الطقكسػػية عم تػػدؿ مسػػحر  يفكػػاف ليػػدؼ دينػػ ،ثابتػػة كانػػتانعػػة ف اسػػتعماؿ األإ

 فكانت تتككف مف : ةانعما األأ ،(3)بعض المعابد يالمكجكدة ف

 .السف مف الرجاؿ كالنساء يأانعة األشخاص المتقدميف ف –أ 

 .يكالدع يأانعة الطفيم –ب 

 .(4)ماءلعبيد كاإلة اأانع –جػ 

 كيلػطر ،ف لكثرة النظارة كاف الممثؿ يلطر إلى أف يمبس حذاء عاليان كى يظير لمجميػعإ

المسػػرح كػػاف يؤدييػػا  يدكار المػػرأة فػػكأ ،(5)حػػكؿ انػػاع يتقنػػع بػػو وإلػػى أف يػػتكمـ مػػف خػػبلؿ بػػكؽ يخفيػػ

كمػػػف  ،ة التمثيػػػؿمػػػر مػػػف مشػػػاىدممنكعػػػات أكؿ األ كمػػػف الجػػػدير بالػػػذكر أف النسػػػاء كػػػف، (6)الرجػػػاؿ

 يكمػا كػف ممنكعػات مػف االشػتراؾ فػ ،عمػى كجييػا كتتنكػر تجرأت منيف عمى ذلؾ كانت تلع نقابان 

                                                 
رغـ كجكدىػا الكاحػد  –كمع ذلؾ فيي مختمفو  –تتكاجد في ثبلث درامات عند سكفككميس  –أف شخصيو ) كريكف( 1) 
 في الدرامات الثبلث. –
 .4 – 3 – 2ـ، ص  1967أحمد، فكزل فيمى المفيـك التراجيدل كالدراما الحديثة، القاىرة، ( 2) 
 .47ـ، ص1973باريس، منشكرات عكيدات،  –، بيركت 1فرناف ركبير، االدب اليكنانى، ت ىنرل زغيب، ط( 3) 
 .44، ص 1972سكر، ابراىيـ، المسرح اإلغريقى ايسخكلكس، الناشر الييئة المصرية العامة لمكتاب، ( 4) 
 .10محمكد مجمكد، مسرحيات يكريديز، مصر، مطبعو مكتبة مصر د:ت، ص ( 5) 
 .47فرناف ركبير، مرجع سابؽ، ص ( 6) 
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 يأف الػػدراما اإلغريقيػػة اػػد تحػػدثت فػػال إ ،يػػافع ممػػيح التقػػاطيع ككػػاف يمثػػؿ دكر المػػرأة فتػػى ،التمثيػػؿ

 .(1)يالمسرح اإلغريق ةثرىا عمى خشبآكارىا عف المرأة كمأغمب أد

 إلػػى جانػػب أنػػكاع الميػػك يترفيػػة بالنسػػبة إلػػى الشػػعب اإلغريقػػحػػدل أنػػكاع الإرح مسػػكػػاف ال 

كلقػد لعػب  ،الريالػية كالحفػبلت المكسػيقية كالمباريػات كقراءة الشعر كالفمسػفة كالمحالػرات ،األخرل

مػف ، (2)إلييػا التراجيػديا كنقمػكا ييطالإلغريؽ الذيف استكطنكا الجنكب اإلحياة ا يالمسرح دكران ميمان ف

عمػى مسػرح  Eschylesايسخيمكس لمشاعرثينا أفنذكر انو اد عرلت مسرحية نساء  Ithacaاتيكا 

ككػاف أكؿ مسػرح زكد بالجػدراف  ،ـ ؽ 470سنة  يتـ بناؤه حكال مكالذ ،سيرككزة أادـ مسارح صقمية

 .(3)المتحركة كلكحات المناظر

خػػػػذت أذ إ ،نػػػػد الركمػػػػافع(4)بػػػبلد اإلغريػػػػؽ تختمػػػػؼ عػػػػف الككميػػػديا يغيػػػر أف الككميػػػػديا فػػػػ 

 (6)النسػػاء كػػف يتػػرددف عمػػى المسػػرحك  ،(5)المحاكػػاة كالسػػخرية عمػػى كبػػار القػػكـ يالػػتيكـ فػػ الككميػػديا

، كربما الككميديػة أيلػان، كلػك أننػا نسػتبعد ذلػؾ ألف المميػاة اإلغريقيػة ال لمشاىدة الركايات التراجيدية

كمػع  ،(7)حيػافبعض األ يالفالحة المنكرة فاألفعاؿ  ال تخمك مف يالقبيحة، بؿ ىلفاظ ألاتخمك مف 

                                                 
 (1) Modren English Iishlteratur By Ghmair And Ac Ward.P.42  

كالتى تعنى كػكرس الػذم يظيػر عمػى شػكؿ  – Tragoudivالتراجيديا : اصؿ الكممة مشتؽ مف كممة " تراجكدل ( 2) 
فبلالت األلػػو ديكنسػػيكس )آلػػو الخمػػر كراعػػى اغنيػػة المػػاعز، كاػػد انبثقػػت مػػف احػػت –مػػاعز كالمعنػػى العػػاـ لمتراجيػػديا 

 المسرحمممزيد راجع : 
 .128اليكناف، ص  –حسيف الشي  

 .561ـ، ص 1993، الييئة المصرية لمكتاب، 2م   – 10عكاشة، ثركت، الفف الركمانى، جػ ( 3) 
 كرس " بمعنى الميرج.أف أصؿ كممة ككميديا ىك " ككمى " بمعنى اريو لكف العمماء يرجعكنيا إلى كممة " ككم( 4) 
ـ، ص 1979فينكبا تدكلفى، تاري  المسرح ت : الياس زحػبلكل، دمشػؽ منشػكرات كزارة الثقافػة كاالرشػاد القػكمى ( 5) 

248. 
لمممػػػػكؾ كالػػػػدكر الثػػػػانى إلػػػػى  –لقػػػػد كػػػاف مقسػػػػـ إلػػػػى ثػػػػبلث أدكار الػػػدكر االكؿ  –المسػػػرح الركمػػػػانى ) الككلسػػػػيـك( 6) 

 فقد كاف مخصص لمنساء. االرستقراطييف كالدكر الثالث
 ,Penguin,Theophrastus, Menander, Plays, G, Fragments لممزيد عف مسرحيات المرأة أنظػر :( 7) 

The Samian, Woman P 181 .كما بعدىا 
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المأساة  حـر مف مشاىدة الممياة ذلؾ أفكمع ىذا فعف بعض الباحثيف يعتقدكف أف المرأة األثينية لـ ت  

 .مف الجنكف كالبذاءة يء" فييا شيةساتير بركاية " يتنتي يتنفسيا ال

 فييػػػا كثيػػػر مػػػف ةريػػػأثينػػػا تقػػػع عمػػػى تماثيػػػؿ عا يأف ال ننسػػػى أف أعػػػيف النسػػػاء فػػػ يكينبغػػػ 

يبػرز  ليػةرسػكؿ ات تمثػاؿ اإللػو ىػرميس وأف كػؿ بيػت تقريبػان كػاف يقػكـ أمامػكلنذكر مثبلن بػ ،اإلباحية

كيزينكنيػػا باألزىػػار  ككػػاف األثينيػػكف يعتنػػكف بيػػذه التماثيػػؿ كيغسػػمكنيا Phallusمنػػو علػػك الػػذككرة 

  .(1)كيرتمكف أماميا أدعية كصمكات اصيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .62 – 61، مرجع سابؽ، ص ص 1عمى عبد المطيؼ أحمد، التاري  اليكناني،ج( 1) 
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  ولاأل  طمبالم

 ق م Eschyles  (525 – 654 )ايسخيموس المرأة في مسرحيات 

 إلػى يكينتمػ ،(1)القػرف الخػامس ؽ.ـ فػيأحد ابرز شعراء التراجيػديا  Eschylesايسخيمكس 

 ،يػؿال القمإالخاصة  ننا ال نعرؼ عف حياة ايسخيمكسإ، (2)تتمتع بالكفاء يالت ةتيكية العريقسرة األاأل

كاد كاف  Euphorion –يكفكريكف  ألب يدعى –ؽ.ـ (  525عاـ )  يكالمف ىذا القميؿ أنو كلد ح

منػػػذ العصػػػكر  ،ككانػػػت البكسػػػيس ىػػػذه ،بػػػالقرب مػػػف أثينػػػا ،Elbusisاريػػػة " البكسػػػيس  يمػػػيبلده فػػػ

 .Persphone(3) كابنتيا بيرسيفكنى ،Demeterديميتر  ،مقر عبادة ،السحيقة

 يالػػركح الدينيػػة العميقػػة التػػ تمػػؾ يفػػ ىػػذه القريػػة أثػػر كبيػػر يكػػاف لمػػيبلد ايسػػخيمكس فػػ كاػػد

 ،مػػف احتفػػاؿ بػػالغمكض كالرىبػػة مسػػرحياتو يكفيمػػا نػػراه فػػ ،كصػػمنا مػػف أعمالػػو تسػػيطر عمػػى كػػؿ مػػا

المطمعػػيف  مػػعخاصػػة إذا عممنػػا أنػػو دخػػػؿ  ،كسػػيطرتيا عمػػى مصػػير البشػػر (4)يمػػاف عميػػؽ باتليػػةا  ك 

 . (5)سرارعمى ىذه األ

 3 م.ق 647 ةضد طيب ةالسبع

بنػػػاء أك ) بػػػكبينيكس (  خػػػكيف ) اتيػػككميس (حػػػكؿ الصػػػراع بػػيف األاث المسػػرحية أحػػػدتػػدكر 
كايككاست عمى عرش طيبة ككيؼ اتفقا عمى تكلى الحكػـ بالتنػاكب كػؿ منيمػا لمػدة سػنة  ،اكيديبكس

 ،و بعػد انقلػاء مدتػػويػخنمػا جمػس عمػى العػرش كرفػػض تركػو ألكيػؼ نقػض اتيػككميس االتفػػاؽ حي ثػـ

                                                 
 .45سابؽ، ص عثماف، أحمد الشعر اإلغريقي، مرجع ( 1) 
 .334ـ، ص  1999، دار عبلء الديف، 1الخطيب، محمد، الفكر اإلغريقي، ط ( 2) 
كما كانت مكطف األسرار المقدسة التي ذاع صيتيا طكاؿ العصكر القديمة، فتغنى بيا الناس في كػؿ زمػاف عمػى ( 3) 

 طكؿ المدائف اإلغريقية.
كىػػك فػػي ميعػػة الصػػبا، ككػػاف نائمػػان  – Eschylesايسػػخيمكس تػػركل إحػػدل الركايػػات أف األلػػو ديكنيسػػيكس تجمػػى ( 4) 

 .55في كرمة ألبيو، كأمره أف ينظـ التراجيديا، راجع ابراىيـ سكر، ص 
ـ، ص ص  1972، الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب، 1 –سػػكر، إبػػراىيـ، المسػػرح اإلغريقػػي، اسػػيخكلكس، مػػ  ( 5) 

54 – 55. 
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بعلػػيما  ف كيقػتبلاخػك خػاه عػف العػرش كيتبػارز األأليخمػع  رأس جػيش ككيػؼ حلػر بػكلينيكس عمػى
اإلغريػؽ كمػا كػاف  يمنع دفف جسد الميػت يعتبػر عنػد ميؤكؿ العرش إلى كريكف الذ يالبعض كبالتال
خاىا أتتحدل ارار كريكف كتدفف  خت بكلينيكيسأال أف انتيجكنى إ ،عقكبة دينية بشعة معند المصر 

كاػػػػد اخػػػػذت المسػػػػرحية اسػػػػميا ) السػػػػبعة لػػػػد طيبػػػػة ( مػػػػف حشػػػػد  ،اببنفسػػػػيا معرلػػػػة نفسػػػػيا لمعقػػػػ
بػػػػكاب طيبػػػػة أصػػػػص كػػػػؿ كاحػػػػد مػػػػنيـ لمياجمػػػػة بػػػػاب مػػػػف خ وجيشػػػػ أبطػػػػاؿبػػػػكلينيكيس لسػػػػبعة مػػػػف 

 .(1)السبعة
 3 ثالثية أوريست

 ،المرحمػػػة األخيػػػرة مػػػف حيػػػاة إيسػػػخيمكس المسػػػرحية يمػػػة النلػػػ  فػػػا ميبمػػػغ البطػػػؿ التراجيػػػد

 المؤلفػػػػػػػة مػػػػػػػف " أجػػػػػػػاممنكف Oresteiaريسػػػػػػػت " أك " األكريسػػػػػػػتيا ثبلثيػػػػػػػة " أك  يكيتجمػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػ

Agamemnon كالصػػػافحات أك " األكمينيػػػديس ،كحػػػامبلت القػػػرابيف أك مقػػػدمات القػػػرابيف Lcs 

Eumenide،  السػػابعة  يكىػػك فػػ ،ؽ ـ 458ككتبيػػا عػػاـ  ،عمالػػو الفػػائزة بجػػائزة المسػػرحأأخػػر  ىػػيك

 ،مكالفكر  يث نلكجو الفنحي تمثؿ القمة مف يائعتو التبحؽ ر  ىيبلثة أعكاـ، ك يف ابؿ كفاتو بثتكالس

 ثكتتحػػػد ،الشػػػاعر الشػػػاب سػػػكفككميس ككػػػاف اػػػد عرفػػػو كاسػػػتخدمو ابمػػػو ،كفييػػػا يسػػػتخدـ ممػػػثبلن ثالثػػػان 

 فػػيأجػػاممنكف يقػػؼ أجػػاممنكف  فػػيف ،الشخصػػيات معػػالـ الصػػراع كمبلمػػحعػػف المسػػرحيات الػػثبلث 

الصػافحات يكاجػػو  فػيبنيػػا أكريسػتيس ك ا كميتمنسػترا وحػػامبلت القػرابيف تكاجػ فػيك  مكاجيػة كميتمنسػترا

 .(2) االنتقاـ كجيان لكجو أكريستيس مع أبكلمكف ربات

 يفػػ "أجاممنكف"المنتصػػر كىػػك اجػػاممنكف نػػرل عػػكدة القائػػد سػػتيكر كؿ مػػف االجػػزء األ فػػيك 

ترا ب أجاممنكف مف زكجتػو كميتمنسػكيطم ،سيرتو كاسندراأإلى بيتو كمعو  ةحرب اإلغريؽ لد طرداك 

تتنبػػأ بمصػػرعيا  ىػػيالمقػػدرة عمػػى التنبػػؤ فتظيػر ك  بكلمػػك اػػد مػػنح كاسػندراألػو ككػػاف اإل ،ف ترحػب بيػػاأ

 ،يتػكلى العػرش بػدالن منػو مكميتمنسػترا كعشػيقيا ايجيتػكس الػذ كسيدىا اجاممنكف عمى يػد زكجتػو ىي
                                                 

 .168 – 167ؽ ص الشي ، حسيف، اليكناف، مرجع ساب( 1) 
 .44ـ، ص  1990القاىرة، مكتبة النيلة المصرية،  1بسيكني، كماؿ في النقد اليكناني ط (2) 
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مف لية حتى تمكنيـ آلكادـ ابنتيا افيجينيا اربانا ل اجاممنكف اد سبؽ لو كتبرز كميتمنسترا فعمتيا بأف

 .(1)بحار إلى طركادةاإل

 تتمتػػع رغػػـ خيانتيػػا بقامػػة ،عشػػيقة إيجيتػػكس كااتمػػة زكجيػػا أجػػاممنكف (2)كىػػذه كميتمنسػػترا 

كعنػػػدما تسػػػمع بمػػػكت  ،كتكاجػػػو اػػػدرىا دكف الشػػػعكر بأيػػػة بػػػادرة لمنػػػدـ ،طكيمػػػة كترفػػػع رأسػػػيا شػػػامخة

 يءحتى إذا اكتشػفت أف كػؿ شػ ،عداـلتكاجو اإل ـ تتسمح فكران بالبمطةكؿ الجرائ فيعشيقيا كشريكيا 

كبعػد حػكار سػريع كاصػير  ،صرخة حزف أك ال تبدر عنيا كممة أسى ،كأنو اد فات األكاف ،اد انتيى

 .(3)دكف أية ىمسة ،أكريستيس تستسمـ لمقدر كلكنو صاـر كحاسـ بينيا كبيف ابنيا

 Les Chophores  3حامالت القرابين 

كفييا يرل القارئ التآمر كاالتفػاؽ عمػى  ،كثير مف المكااؼ المتباينةعمى  تشمؿ ىذه المأساة

االنتقػػػػػاـ كثيػػػػػران مػػػػػف مناظرىػػػػػا تقػػػػػع حكادثيػػػػػا أمػػػػػاـ اصػػػػػر أتريػػػػػكس حيػػػػػث يكجػػػػػد ابػػػػػر " أجػػػػػاممنكف 

Agamemnon "،  أف " أكرسػتيس فػيص خمتت ىيك Orestes  "(4) ،مقاطعػة "  يبعػد أف يشػب فػ

" فيمػػر Argosتػػو عمػػى األخػػذ بثػػأر أبيػػو يعػػكد إلػػى " أرجػػكس كالدتػػو كيشػػعر بقدر  فككيػػدا " بعيػػدان عػػف

 تمػػؾ السػػاعة تخػػرج مػػف القصػػر الجكاػػة فػػيك  هكيلػػع فكاػػو خصػػمة مػػف شػػعر  ،جػػاممنكفأ بقبػػر كالػػده

                                                 

 .170الشي ، حسيف، اليكناف، مرجع سابؽ ص  (1) 
في مسرحية حامبلت القػرابيف عػرض إيسػخيمكس جثتػى إيجبتػكس ككميتمنسػترا، بكاسػطة " العجمػة الػدكارة " أبيػات  (2) 

ىا يتناكؿ عمؿ أيسخيمكس الفنى التػأليؼ كاألخػراج كالماكيػاج كالمبلبػس كالػديككر، كالتمثيػؿ، فقػد أختػرع كما بعد 373
لمممثميف مبلبس تعطييـ كااران أسمى مف كاار البشر، كتزيد مف طكليـ كحجميـ، فألبسيـ االحذية الخشبية المرتفعة، 

لى حتى القدميف، كما أسػتخدـ تػزييف المسػرح بالػديككر، كاألردية المحشكة الفلفالة المزركشة ذات األكماـ التى تتد
كالمكحػػػات المصػػػكرة، كاألدكات كالمػػػذابح كاألبػػػكاؽ، كاألشػػػباح، كػػػذلؾ أبتكػػػر ألػػػكاف الراصػػػات التػػػى تؤدييػػػا الجكاػػػة فػػػي 
مسرحياتو ككاف بكجػو عػاـ يتكفػؿ بكػؿ مػا يتصػؿ بمسػرحياتو مػف شػئكف اإلخػراج بسػيكني، كمػاؿ، فػي النقػد اليكنػاني، 

 .50ع سابؽ ص مرج
 .49بسيكني، كماؿ، في النقد اليكناني، مرجع سابؽ ص  (3) 
 لممزيد عف مسرحية أكرستيس أنظر :( 4) 

 Euripide Oreste, Tome,Vi Paris1968 P 35. 
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ف تأرسػػػمي اػػػد ،Clytemnestra" كبلػػػع فتيػػػات كانػػػت " كميتمنسػػػترا  Alectreالمؤلفػػػة مػػػف " إلكتػػػرا 

 .(1) حمـ اد أزعجيا ذلؾ ركحة عمى أثرلتيدل ب ،يحممف القرابيف إلى ابر أجاممنكف

جػزاء  ،ا أيجيبتكس كينكؿ بيػـكعشيقي رستيس يخطط لبلنتقاـ مف أمو كميتمنستراك لقد كاف أ 

القػرابيف بنيػػة  فػبل تسػكب ،ال تتبػع أكامػر كالػدتيا ،كلكػف إلكتػرا ،(2)جػاممنكفأ هاتػؿ كالػد ياترفػكه فػامػا 

راحػػة أميػػا مػػف األحػػبلـ ال نمػػا تسػػكبيا  ،مزعجػػةتيدئػػة ركح كالػػدىا كا  تمػػاـ عػػكد تمنػػىكىػػي كا  ة أخييػػا كا 

شػعرىا بييئػة  وتشػب يالشػعر التػ كال تكاد تصؿ إلى القبر حتػى تممػح خصػمة ،أبييا ياالنتقاـ مف ااتم

 يمف الثقة كاالطمئنػاف كاألمػؿ فػ يءبش نفسيا يفتحس ف ،ـ تممح كذلؾ آثار خطكاتث ،تمفت النظر

 ،كيعرفيػا بنفسػو ،حتػى يظيػر شػقيقيا أكرسػتيس كات طكيؿ عمى ىذا الشؾ يكال يمل ،عكدة أخييا

 .االنتقاـ لو ييتكسبلف إليو أف يسدد خطاىما ف ثـ يدعكاف معان شبح أبييا

 ىػذه المأسػاة يفقرات تعتبر أبػدع مػا فػ يالتكسؿ ف Eschyleكاد صاغ المؤلؼ ايسخيمكس 

رأت أنيػػا  كىػػك أنيػػا ،عػػ  كالػػدتيماأز  مبػػالحمـ الػػذكعمػػى أثػػر ذلػػؾ تنبػػر " إلكتػػرا " شػػقيقيا  مػػف عبػػارات

 ،أف أكرسػتيس كمعنػى ىػذا ،أمتص دميا مػع المػبف ،كعندما كلعتو عمى ثدييا لترلعو ،كلدت تنينان 

أبكلػكف  ،سػياسالخادعيف " كىكذا تنبػأ لك كال يتيسر لو ذلؾ إال إذا خدع ،سيحقؽ ىذا الحمـ مىك الذ

ثػػـ ال يمبػػث  ،لنيػػار كتعػػكد إلكتػػرا إلػػى القصػػريميػػؿ ميػػزاف ا ،ال يكػػذب أبػػدان " مالقػػدير المكصػػى الػػذ

 يءشػ يلػيفيف يطمبػاف إيكاءىمػا فػ يصػكرت يأف يتقدما إلى القصػر فػ ،بيبلديس وكصديقأكرستيس 

فينبئانيػا  ،باليمػا لتػرل مػا ،ىذا الحػكار فتتجػو نحػك ىػذيف األجنبيػيف ،مف اللجي  فتسمع كميتمنسترا

ثػـ تػدخؿ القصػر  ،فتتقبؿ ىذا النبػأ بعػدـ اكتػراث "ستيسأ مكت " أكر نببأنيما أتيا ليحمبل إلى القصر 

                                                 
 .90، مرجع سابؽ، ص 3 –غبلب، محمد، جػ ( 1) 

  (2) Haigh: The Tragie Drama Of The Greeks Dover Publications 1968, 33. 
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تػكس مػع مرلػػع فتبعػث ىػذه البشػػرل إلػى عشػيقيا إيجب القسػكة يرفقتيػا ىػذاف األجنبيػاف ثػـ تمعػػف فػب

 .تحبو كثيران  يأكرستيس الكفية الت

 كػف يحممػف القػرابيف كيطمػبف إلييػػا يسػتكافيا الفتيػات المػكاتتكابػؿ أف تنصػرؼ ىػذه المرلػع 

كىنػػا تحلػػر "  ،" أيجيسػػتكنى " منفػػردان كال يكػػاد يصػػؿ حتػػى تسػػمع صػػيحاتو خمػػؼ السػػتار أف تػػدعك

ثػـ  ،يده فيجذبيا خمػؼ المسػرح كيقتميػا يعنيا كالسيؼ ف يبحث مالذ ،تمنسترا " فتمتقى بأكرستيسكمي

 كاافػان بػيف الجثتػيف يعمػف انتصػاره عمػى نحػك مػا فعمػت كميتمنسػترا يفتح البػاب فيػرل النظػارة أكرسػتيس

كأسػػيرتو كاسػػندرا " بيػػد أف أركسػػتيس ال يكػػاد يسػػتمتع بمػػذة ىػػذا االنتقػػاـ كيجمػػس  ،اجػػاممنكف يػػـك اتػػؿ

ألف "  ،يػػػاـ بينيمػػػا كػػػؿ ىػػػذا الػػػزمف الطكيػػػؿ حتػػػى يشػػػعر بااللػػػطرابفراػػػت األ يالتػػػ (1)إلػػػى شػػػقيقتو

ث أف يختمط فبل يمب ،كف اد بدأف يظيرف لو دكف أف تراىف الجكاة أك أحد مف النظارة (2)"  اإليرينى

 .(3)كيفر عقمو

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .90مرجع سابؽ، ص  – 3غبلب، محمد، ج ( 1) 
اإليرينػػى ىػػف اإلالىػػات المزعجػػات الػػثبلث المػػكاتي يتعقػػبف الجػػاني باالرعػػاب كاالفػػزاع، تػػدعى أكالىػػف تيسػػيفكنيو، ( 2) 

 كثانييف ألكتك، كثالثيف ميجيريو.
 .91مرجع سابؽ، ص ص  – 3غبلب، محمد، جػ ( 3) 
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  طمب الثانيالم
 Sophoclesسوفوكميس المرأة في مسرحيات 

 ق م ( 625-605)
 يبػيف سػػنت Atheneكلػد بقريػػة ) ككلػكف ( بػػالقرب مػف أثينػػا  ،ىػك سػػكفككميس بػف سػػكفيمكس

اشػػػتير  لقػػػد ،(2) أثينػػػا يسػػػمحة فػػػمػػػف أصػػػحاب مصػػػانع األ هككػػػاف كالػػػد ،(1) ؽ.ـ ( 495 – 497)

 ،Antigoneؽ ـ بمسػػرحية " انتيجػػػكنى  440عػػاـ  ائزةبالجػػػ ه" بعػػد فػػكز  Sophoclesسػػكفككميس "

البطػػؿ بػػيف الػػكالء لمصػػديؽ كالػػكالء لمػػكطف،  صػػدر ييػػدكر فػػ مكتصػػكر ىػػذه المسػػرحية الصػػراع الػػذ

يجػػب أف يكػػكف كالؤه  مإلػػى أف الجنػػد يكالشػػاعر ينتيػػ ،خػػرذا تعػػارض كػػؿ منيمػػا مػػع اتإكخاصػػة 

بالمقػػػدرة عمػػػى التعبيػػػر عػػػف  ،كاػػػد أمتػػػاز سػػػكفككميس ،(3) هىػػػك طاعػػػة أكامػػػر اائػػػد كاحػػػد فقػػػط يءلشػػػ

جزيػػرة سػػػامكس لػػػد  يظيػػرت فػػػ يعػػػيف اائػػدان لقمػػػع حركػػػة التمػػرد التػػػكاػػد ، (4) يػػػةقالمعلػػبلت الخم

 .(5)أثينا

  

 405-495) كاػػد بمػػغ سػػكفككميس، (6)كاػد بقيػػت مػػف مسػػرحيات سػػكفككميس سػبع مسػػرحيات

عػػاـ ، ؽ.ـEschyle (525-456 )الػػذركة كاػػد انتػػزع الجػائزة مػػف ايسػػخيمكس  (7)ؽ.ـ(، بالتراجيػديا 

                                                 
 .197دب اليكناني القديـ، مرجع سابؽ، ص كافي، عمى عبد الكاحد، األ( 1) 
 .113، ص 1952دار إحياء الكتب العربية،  – 3جػ،  1غبلب، محمد، االدب الييمنى، ط ( 2) 
 .44حسيف، عاصـ أحمد، المدخؿ إلى تاري  كحلارة اإلغريؽ، مكتبة نيلة الشرؽ، د:ت، ص ( 3) 
، الشػػػػركة العامػػػة لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع 3 – 2مجمكعػػػػة  ،1 –فخػػػرم، ماجػػػػد، نيػػػػ  المعرفػػػة، مسػػػػيرة الحلػػػػارة، مػػػ  ( 4) 

 .157اإلعبلمي، د:ت، ص 
 .44حسيف، عاصـ أحمد، مرجع سابؽ، ص ( 5) 

 (6)  Sophocles, (1956). Translation Stir. Volumes I Harvard University Press.P 102. 
 كىذا التأمؿ بدأ غنائيان، أنظر : المأساة لـ تعد سردان بؿ ىي نكع مف التأمؿ كالغكص في مقطع منعزؿ( 7) 

 .98ـ، ص  1982، بيركت، منشكرات عكيدات، 1غريمار، بيار، ت ىنرل زغيب، المثيكلكجيا اليكنانية، ط
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سػػػيد  يمػػرة( كبقػػ 42مسػػػرحية نػػاؿ فييػػا الجػػػائزة ) 120حياتػػػو أكثػػر مػػف  يكاػػد كتػػب فػػ ،ؽ ـ 468

 .(1) عامان  30 يالمسرح اإلغريق

الػػذيف ككمػػػت إلػػػييـ ىػػػذه  ةالسػػػت ةالقلػػػا كبعػػد أف تقػػػدمت بػػػػ سػػكفككميس السػػػف اختيػػػر لػػمف

كاػػد ، (2) كمفػػت بتعػػديؿ الدسػػتكر يالتػػ لجنػػة الثبلثػػيف فػػيؽ ـ عػػيف علػػكان  411سػػنة  فػػيك  ،الميمػػة

إلػػو الطػػب أسػػكمبيكس  معبػػد يفقػػد عمػػؿ كاىنػػان فػػ ،شػػغؿ سػػكفككميس بعػػض المناصػػب الدينيػػة العامػػة

Asclbuos )العػالـ  يليػذه اإللػو ذا شػيرة ذائعػة فػ الشػاعر ونظمػ مالػذ ،ككاف نشيد التكػريـ )البايػاف

معبد البطػؿ  يكما كاف أيلان كاىنان ف ،مكظؿ يغنى حتى القرف الثالث الميبلد ،يكالركمان ييقاإلغر 

 .( كىك مف أتباع أسكمبيكس Alkon) ألككف ياألتيك

 ،أك مختػػار ،جػػيبلن بعػػد جيػػؿ بأنػػو إنسػػاف مصػػطفى يكاػػد شػػاع االعتقػػاد لػػدل الشػػعب األثينػػ 

مكتػػو  كبعػػد ،منزلػػو يأسػػكمبيكس فػػ ولطػػب نفسػػكالسػػماء بػػؿ ايػػؿ أنػػو أستلػػاؼ إلػػو ا ،ةابػػؿ اتليػػ مػػف

كبنػػك لػػو  ،Bexion كخمعػػكا عميػػو لقػػب الملػػيؼ ،إلػػى مرتبػػة البطكلػػة الدينيػػة هاألثينيػػكف كرفعػػك  وادسػػ

بقيػػادة  يالجػػيش االسػػبرط فقػػد كػػاف Dekeleiaعمػػى الطريػػؽ إلػػى ديكيميػػا  همقبػػرة أجػػداد يمحرابػػان فػػ

كأمره بالسماح  ،ليذا القائد ونفس Duonsuos كسليساندركس يحتؿ ىذا المكاع فظير اإللو ديكنيسي

 .(3)لؤلثينييف بدفف الشاعر ىناؾ 

 Antigone 3انتيجوني 

 نظميػػػػػا يكانػػػػػت مػػػػػف أركع المسػػػػػرحيات التػػػػػ " انتيجػػػػػكنياجمػػػػػػع النقػػػػػاد القػػػػػدماء عمػػػػػى أف " 

ممػػؾ طيبػػة  صػػكر فييػػا الصػػػراع العنيػػؼ بػػيف كريػػكف ،ـ ( ؽ – 442)  ،Sophoclesسػػكفككميس 

                                                 
 .335الخطيب، محمد، مرجع سابؽ، ص ( 1) 
 .115، ص 3 –غبلب، محمد، مرجع سابؽ، جػ ( 2) 
 .185بسيكني، كماؿ، في األدب اليكناني، مرجع سابؽ، ص ( 3) 
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 يكتػتمخص ىػذه المأسػاة فػ ،(1) هصػممت عمػى مخالفػػة أكامػر  يالتػ يالمستبد، كبػيف انتيجػكن كحاكميا

سػػميف، تعػػكداف إلػػى طيبػػة بعػػد كفػػاة كالػػدىما انتيجػػكنيأف "  فتشػػاىداف تمػػؾ  ،Odipeأكديػػب  (2) " كا 

 يتنتيػػ يمػػف أجػػؿ العػػرش كالتػػ ،بػػكلينيكيس ايتيكمػيس ك ،تشػػتعؿ بػػيف شػػقيقييما يالحػرب الطاحنػػة التػػ

ذ ذلػؾ يخمػك الجػك لخاليػا " كريػكف " فيصػعد  كؿ بيػد اتخػر كمػا تمنػى ليمػا ،ؿ الشقيقيفقتب أبكىمػا كا 

ائزيػػة لػػػ " بػػكلينيكيس " ككػػاف نإنػػو يحػػـر أف تقػػاـ الطقػػكس الج بػػؿ ،كلػػيس ىػػذا فحسػػب ،عمػػى العػػرش

مائػػة سػػنة عمػػى شػػاطر نيػػر "  والطقػػكس معنػػاه الحكػػـ عمػػى ركحػػو بػػأف تتيػػ حرمػػاف الميػػت مػػف ىػػذه

 .مممكة المكتى يتستقر ف س " دكف أفإستك

ف يػػيانتصػػار الطيب بعػػد ،(3) عمػػى حقػػكؽ اتليػػة مثنايػػاه التعػػد يككػػاف ىػػذا العمػػؿ يحمػػؿ فػػ 

أمػػػا  ،المقػػػاتميف الػػػذيف سػػػقطكاكلجميػػػع  "ف جنػػػازة فػػػاخرة لػػػػ " إيتيكمػػػيسيعمػػػى األرغكسػػػييف أاػػػاـ الطيبػػػ

كاػد تركػت  ،ارب أسكار المدينة ،لميدافا يمف الدفف ف وفقد ارر كريكف كالطيبكف حرمان ،بكلينيكيس

كلـ  ،مكتب عمى ركح بكلينيكيس الطكاؼ األبدلقد  ،جثتو لتمزايا الكحكش الكاسرة كالطيكر الجارحة

 .(4)المكتى عالـ أركاح يتستطع أف تجد الطمأنينة ف

 ليػدجعمت المرأة اإلغريقية عمى القدر مف الدراية كليست العادات كالتقا يالت يف الطبيعة ىإ

ىػػػذه  تحديػػػد ي) الػػػذككر ( دخػػػؿ فػػػ ،بالرجػػػاؿ يءكالسػػػيما المجتمػػػع الممػػػ يأك أفعػػػاؿ المجتمػػػع اإلغريقػػػ

كانػػت تحبػػو كثيػػران لتخطػػى منػػو بػػآخر  مانحنػػت انتيجػػكنى عمػػى أخييػػا بػػكلينيكيس " الػػذ ،(5) الدكنيػػة

                                                 
، 1959انتيجػكنى، جػاف أنػكل، ت: الفريػػد فػرج كادكارد الخػراط، مكتبػة االنجمػػك المصػرية، االلػؼ كتػاب، القػػاىرة، ( 1) 

 .4ص 
 لممزيد مف الحرب بيف األخكيف انظر :( 2) 

 .57 – 56أميف سبلمة : سكفككميس، دار الفكر العربي، ص 
 .124، مرجع سابؽ، ص 3غبلب، محمد، جػ ( 3) 
 .275ـ، ص  1994، 1 –ردت، الممحمة اإلغريقية القديمة، ت : ىاشـ حمادل، ط نييا( 4) 

 (5) Pomeroy, S. (1975). Goddesses, whores, wives, and slaves women in classical 
antiquity. Publisher Schocken books. P 53 
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 فحػكؿ ،نػبضيزاؿ فيو عرؽ ي أما اتخر فكاف ما ،كاد كاف " إيتيكميس " اد مات عمى الفكر ،كمماتو

 مالػذ يكحظ أخػ ،عمى حظؾ العاثر يا أختاه ي" كاليف نحك شقيقتو كااؿ : ،عينيو المتيف خبأ نكرىما

 يشػقيقت تكسػؿ إليػؾ يػاأ يننػإال اتف فقػط إأكنو لو مف الحب ما  كما كنت أعرؼ مقدار ،ماتمتو بيد

حتػى مػف ىػذا  يحرمنػال تدعى مدينة طيبة ت ،يكمسقط رأس يثرل كطن يف يأف تكارل جثت ،العزيزة

كػػػـ تألمػػػت أنتيجػػػكنى  ،(1)"يأرل شػػػبح المػػػكت جاثمػػػان عمػػػى جبينػػػ ينػػػأل يجفنػػػ يغمقػػػأ كاتف ،الرجػػػاء

Antigohe  ابنو أكديبOdipe نكار الذات فطرت عمى التلحية يكالت ،الطيبة  .(2) كا 

مػػػػػف االشػػػػػتيار بحبيػػػػػا ألبييػػػػػا  (3)كانػػػػػت ذات حػػػػػظ كافػػػػػر يالتػػػػػ Antigoheف أنتيجػػػػػكنى إ 

كلكنيػا تفلػؿ  ،تتعػرض لػو بيػذا العمػؿ مـ تكف ىذه الفتػاة تجيػؿ الخطػر الػذسبيمو كل في كالتلحية

فكػػرة  ، فتقػػاـك بفصػػاحة كحماسػػةيتيػػيف القػػانكف اإلليػػتكاجػػو سػػخط الممػػؾ بػػدفف شػػقيقتيا عمػػى أف  أف

يجػر كريػكف  تريػد أف تحكليػا عػف ىػذا التصػميـ ثػـ تخػرج لتنفيػذه ثػـ يالت Asmenشقيقتيما اسميف 

 .(5)خكيف استكلى كريكف عمى العرش، بعد مكت األ(4)سرحعمى الم

نػت كيػؼ أ متػذكر )) يكأختيػا إسػميف كتقػكؿ إسػميف إلػى انتيجػكن انتيجػكنيكىذا حػديث بػيف 

كيػؼ فقػأ  مككيؼ كشفيا بنفسػو تػذكر  وجرائم متذكر  ,كالدنا كيؼ كاف مصدر الذعر كاالحتقار مات

 ،عنقيػػػا فػػػيعقدتػػػو  مالحبػػػؿ الػػػذ متزكجيػػػا تػػػذكر  يمػػػو التػػػأ كانػػػت بػػػدكرىا يمنػػػا التػػػأك  ،عينيػػػة بيديػػػو

، كاتف كسػيؼ كػؿ منيمػا مختػرؽ صػدر األخػػر ،كسػقطا معػػان  ،ككيػؼ ااتػتبل:)خكينػاأ مكالبارحػة تػذكر 

                                                 
 .57سبلمة، أميف، سكفككميس، مرجع سابؽ، ص ( 1) 
 .275ع سابؽ، ص نيياردت : مرج( 2) 
فػػي فمكرنسػػية بعيطاليػػا،  Laurentianusxxx IIأف لمسػػرحيات سػػكفككميس السػػبع مخطػػكطيف ميمػػيف أحػػدىما ( 3) 

كيكجػػد بالمكتبػػة القكميػػة الفرنسػػية ببػػاريس كيعػػكد  Parisinius2712كيعػػكد لمقػػرف الحػػادل عشػػر، ـ، أمػػا الثػػانى فيػػك 
 بر االكثر أىمية ألنو األادـ كاألسمـ.لمقرف الثالث عشر الميبلدل، كالمخطكط األكؿ يعت

 .125، مرجع سابؽ، ص 3غبلب، محمد جػ ( 4) 
(، اإلدارة  7، راػػػـ التسمسػػػؿ ) 2، جػػػػ 2 –كؿ، ديكرانػػػت، اصػػػة الحلػػػارة، حيػػػاة اليكنػػػاف، ت، محمػػػد بػػػدراف، ط ( 5) 

 .275ـ، ص  1961الثقافية، القاىرة، 
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كجػػػو  يذا كافنػػػا فػػإ ةنيايتنػػػا المؤلمػػ منظػػر أ ،صػػػبحتا بػػبل أىػػػؿ كال نصػػيرةأختػػػيف كاػػد األ إلػػى مانظػػر 

 .(1)((الرجاؿ كيؼ نستطيع مقاكمة انتيجكنينسكه نحف  ،، كمقرراتومى كريكفكتمردنا ع ،القانكف

كلكنيػا  ،لقد تألمت انتيجكني كثيران مػف اػرار خاليػا كريػكف الجػائر بعػدـ دفػف جثػة بػكلينيكيس

ميمتيػا لكحػدىا  كاد صممت انتيجػكني عمػى تنفيػذ ،ألخييا ابؿ مكتو وأعطت متذكرت ذلؾ الكعد الذ

 ،حاجػة إلػى مسػاعدتؾ يسػميف كاالػت: لسػت فػأختيػا أ لقػد تركػت انتيجػكني، (2) دفف جثة أخييػا يف

كأراػػد بجػػكار  ،كت اريػػرة العػػيفمػػأذلػػؾ  كبعػػد ،مػػف عقػػاب يميمػػا نػػالن يجثػػة أخػػ بػػدفف مكحػػدسػػأاـك 

 .(3)" يحببتو طكاؿ حياتأ ينا التأ ،يأخ

 Alecltre 3إلكترا 

 " ترل Clytemnestrأف " كميتمنسترا  يىذه ف Sophocles (4)تتمخص مأساة سكفككميس

الجديػػد  النػػار بعصػػا عشػػيقيا كزكجيػػا يالحمػػـ يمقػػى فػػ يفػػ Agamemnonزكجيػػا القػػديـ أجػػاممنكف 

 الػببلد بظبللػو تأمرت معػو عمػى اتػؿ زكجيػا فينبػت مػف ىػذه النػار غصػف يظػؿ مالذ (5) "ستك إيجيب"

القػػػرابيف إلػػػى ابػػػر  حمػػػؿلي"  Kresothmesيػػػا " كريسػػػكثيميس نكترسػػػؿ اب ،فتنػػػزع  مػػػف ىػػػذه الحمػػػـ

                                                 
 .14ـ، ص  1973ما التكنسية لمنشر، جميؿ الجكدل، الدرا –سكفككميس، انطقكس، ت ( 1) 

    (2 ) Whitman Sophoclec, Astudy Of Heroic Humanism Harvard University Press 
1966, P29. 

تقػػكؿ انتيجػػكف السػػميف، اريػػد أف أكارل أخػػى كأخػػاؾ، أجػػؿ ىػػك أخػػكؾ حتػػى كاف جحػػدت ذلػػؾ كأنكرتػػو، كػػذلؾ لػػف ( 3) 
 ظر يمكمنى الناس ألنى تركتو غير مقبكؿ أن

 .137طو حسيف مف االدب التمثيمى اليكنانى، سكفككميس، دار المعارؼ بمصر، د: ت، ص 
 في المسرح اإلغريقي كبلن مف : Alecltreلقد كتب عف المأساة إلكترا ( 4) 

 في مسرحية إلكترا. Sophoclesفي مسرحية حامبلت القرابيف.       سكفككميس  Eschylesإيسخيمكس 
 في مسرحية إلكترا. Euripidesكيكريبيدس 

عنػػدما عػػاد أجػػاممنكف مػػف حػػرب طػػركادة منتصػػران، أتمػػرت بػػو زكجتػػو كميتمنسػػترا كعشػػيقيا أيجيبتػػكس، كاػػتبله فػػي ( 5) 
حفؿ أايـ الستقبالو في عقر بيتو كأماـ النار المقدسة، كتمكنت أبنتو إلكترا مف إنقاذ أخييا الطفؿ أكرسػتيس فيػرب بػو 

 مربية، لممزيد أنظر :
 كما بعدىا. 9التمثيمي اليكناني، ص  –يف، مف األدب طو حس
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عػػف إطاعػػة أميػػا  فتنيػػاه ،بشػػقيقيا ابػػؿ إنجػػاز ىػػذه الميمػػة يكلكػػف إلكتػػرا تمتقػػ ،ولتيػػدئ ركحػػ ،كالػػدىا

شػػعرىا كتلػػعيما عمػػى ابػػر  مػػف اليػػكاء، كبػػأف تأخػػذ خصػػمتيف يأف تقػػذؼ بيػػذه القػػرابيف فػػكتأمرىػػا 

كالػػػدتيا كميتمنسػػػػترا طافحػػػػة بالتيديػػػػد  كىنػػػػا تظيػػػػر ،إليػػػػو أف يعيػػػػد إلييػػػا كشػػػػقيقيا (1)كتتكسػػػػؿ ،كالػػػدىا

بػػة الممػػؾ كخرجػػت لتشػػف الغػػارة انتيػػزت فرصػػة غي تتيميػػا بأنيػػا يالتػػ Alecltreالسػػباب لػػد إلكتػػرا ك 

فيعمف أنػو جػاء لينبػئيـ بكفاتػو عمػى أثػر  Oresteكعمى اثر ذلؾ يصؿ رائد "أكرستيس  ،سرتياأعمى 

حمؿ يحتكل عمى رماد جثتو سي محفمة سباؽ "أبكلكف" كأف الكعاء الذ سقكطو مف فكؽ المركبة أثناء

بينمػػػا تكلػػكؿ إلكتػػػرا عمػػػى مػػكت شػػػقييا مػػػع  ،فتػػدعك " كميتمنسػػػترا " الرسػػػكؿ إلػػى القصػػػر ،إلػػييـ اريبػػػان 

ذا ذاؾ تعكد "خريسكثيميس ،الجكاة القػص  " مسركرة ألنيا تجد عمى ابػر أبييػا خصػمة شػعر حديثػةكا 

، كلكػػف وأبيػػ اػػدـ ىػػذه القػػرابيف إلػػى مكأنػػو ىػػك الػػذ ،فتعتقػػد أف "أكرسػػتيس" اػػد حلػػر ،بيف جديػػدةكاػػرا

كلنلػػرب "  يفيمػػـ أعينينػػ ،القصػػر يفػػ يكأف رسػػكؿ النعػػ ،فيإلكتػػرا تجيبيػػا اائمػػة أف شػػقيقيا اػػد تػػك 

 كىنا يصػؿ "أكرسػتيس" ،إلى القصر " عرض شقيقتيا كتعكدخريسك ثيميس"فترفض  ،يبتكس بيدناإيج

مػاـ لػطرب أت يخيمكس " تمؾ اللػحية المسػكينة التػإيس مأساة " يىذه المأساة كما ف يكليس ىك ف

كبعػد القتػؿ ال يحػس بتأنيػب  ،الرجػؿ المسػركر بتأديتػو كاجبػان مقدسػان  بؿ ىك بعيد عف كسكسة ،يالكح

 .اللمير

إلكتػرا  فتتسػمـ ،يحمػؿ الرمػاد المزعػكـ مصكرة الرسكؿ الذ ييظير أكرستيس عمى المسرح ف 

الخطبة البميغة يػدرؾ  ذهكحيف يسمع أكرستيس ى ،الخالدة ةتكجو إلى رماد شقيقيا تمؾ الكلكلالكعاء ك 

نيمػا لفػ ،نفسػو فتطيػر فرحػان  فيكشػؼ ليػا عػف ،ف أماـ شقيقتو فبل يسػتطيع أف يكػتـ انفعالػوأنو ات  يكا 

كانػت  مإيجيبتػكس الػذ يفاجئيمػاكاػت العمػؿ اػد حػاف يجر كينبر سػيده بػأف  رائز إذ بال ،ىذه السعادة

                                                 
فػػي مسػػرحية حػػامبلت القػػرابيف ال يسػػخيمكس عنػػدما تريػػد إلكتػػرا أف تلػػع القػػرابيف عمػػى ابػػر أبييػػا أجػػاممنكف تجػػد ( 1) 

 خصمة شعر تشبو خصمتيا كىذه الخصمة ىي خصمة شقيقيا أكرستيس.
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المأسػػاة  يالقصػػر كىنػػا تنتيػػ يصػػيحات فػػ تسػػمع كبعػػد اميػػؿ ،الممكػػة اػػد تبعػػث إليػػو لتنبئػػو بكفػػاة ابنيػػا

 جمػػكد كصػػمت يالمرعػػب فػػ وانتقامػػ يقػػـك فيػػو االبػػف خمػػؼ السػػتار بتنفيػػذ مبػػذلؾ المنظػػر المػػركع الػػذ

كبعػػد اتػػؿ كميتمنسػػترا يجػػر إيجيبتػػكس  ،بكممػػة إشػػفاؽ عمػػى أميػػا ةكاسػػكة بينمػػا ال ينطػػؽ لسػػاف االبنػػ

 .(1) بح فيو كالده أجاممنكفذ ماف الذالمك نفس يليذبحو ف ،رستيس إلى داخؿ القصرأك 

 يخػتبلؼ عػف معالجػة ايسػخيمكس فػيقدـ شيئان جديدان يختمؼ تمػاـ االكمسرحية إلكترا كفييا  

ف الشخصػية المسػرحية حتػى إ ،(2) سػطكرةلػنفس األ ،مسرحية إلكتػرا فيحامبلت القرابيف كسكفككميف 

لقلػػػػاء كالقػػػػدر يسػػػػيطر عمػػػػى كا ،مالفكػػػػر تتبػػػػدؿ كممػػػػا تغيػػػػر الخػػػػالؽ المبػػػػدع  لػػػػك تكػػػػررت تتغيػػػػر أك

كيكريبيػػديس  Sophoclesكسػػكفككميس  Eschyleالشخصػػيات الدراميػػة اإلغريقيػػة عنػػد ايسػػخيمكس 

Euripide إلكتػػػػرا أف  إال أننػػػػا نػػػػرلAlectre  كأرسػػػػتORESTE يمتشػػػػابياف عنػػػػد األكؿ كالثػػػػان ،

 . (3) ف عند الثالثاكمختمف

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .130 – 129، المرجع السابؽ، ص ص 3 –غبلب، محمد، جػ ( 1) 
 .307عثماف، احمد، مرجع سابؽ، ص ( 2) 
، المنشػػػػأة العامػػػػة لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع كاإلعػػػػبلف الجماىيريػػػػة، 1 –عيػػػػد، كمػػػػاؿ، المسػػػػرح بػػػػيف الفكػػػػرة كالتجريػػػػب، ط ( 3) 

 .101، ص 1984طرابمس، 
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  ثالثال طمبالم

 ق م Euripides (610 – 604 )ديس يوريبيالمرأة في مسرحيات 

منيزارشػػػػػػػػيديس  أك ،MNESARCHOSبػػػػػػػػف منيزاركػػػػػػػػكس  Euripidesىػػػػػػػػك يكريبيػػػػػػػػديس 

Mnesarchides، كىػػاجر إلػػى أثينػػا Athene  تػػاري  مجيػػكؿ كاألسػػباب  يىػػاجر إلييػػا أىمػػو فػػأك

 (1)ك سػػػػػكفككميس Eschyleالكبيػػػػػريف ايسػػػػػخيمكس  غيػػػػػر معمكمػػػػػة كلػػػػػـ يػػػػػؤرخ اإلغريػػػػػؽ لػػػػػو كلزميمػػػػػو

Sophocles (2)لغيرىـ مف عامة الناس بما تعكدكا أف يؤرخكا بو. 

يتحػػدثف كيسػػمكف سػػمكؾ النسػػاء  كجعميػػف ،يطبلتػػو مػػف عميػػاء المالػػلقػػد انػػزؿ يكريبيػػديس ب

اذيف نمػػاذج مػػف الحيػػاة اليكميػػة كالشػػح كمػػا بمػػغ مػػف حبػػو لمكااعيػػة أف اظيػػر عمػػى المسػػرح ،العاديػػات

ىػذه  فػيك  ،ةعمػى شخصػيتو البطمػ يالحدث الػدرام يركز فلقد  ،(3) يثينكرجاؿ مف عامة الشعب األ

 كتشؼ خيانةاخصكصان بعد أف  ،تصكيران سمبيان فصكرىا  ،إلى نفسية المرأة المرحمة تغمغؿ يكريبيديس

اتخػػر  فكتػػب ثػػبلث مسػػرحيات تصػػكر الخيانػػة الزكجيػػة كتحتقػػر الجػػنس ،زكجتػػو األكلػػى كالثانيػػة لػػو

 : ىيك 

 يكأنػػدركماخ ؽ ـ 425عرلػػت عػػاـ  يالتػػ HECUBA كىيكػػابى Hippolyteىيبكليتػػكس 

Andromague/ 419 تتػدخؿ حيػث  ستقت مكلػكعاتيا مػف األسػاطير التراثيػةاجميعان  ىيك  ،ؽ ـ

كيفلػػؿ دراسػػة األخػػبلؽ  ان يػػكاػػد كػػاف يكريبيػػديس شػػاعرا  كااع ،(4) لتسػػاعد اػػكل الخيػػر كتعقيػػدىا ةليػػات

صػػػياتو بصػػػكرة أسػػػطكرية ككػػػاف مػػػف أعػػػبلـ س ال يحػػػب أف يصػػػكر شخيكيكريبيػػػد كالمشػػػاعر الفرديػػػة
                                                 

الصػبية الػذيف  ايسخيمكس كاف جنديان أبمى في معركة سبلميس البحريػة بػبلء حسػنان، كسػكفككميس كػاف يقػكد جكاػة( 1) 
 اشترككا في االحتفاؿ بيا، كيكريبيديس كلد في نفس العاـ الذم نشبت فيو المعركة.

 .211بسيكني، كماؿ، في األدب اليكناني،مرجع سابؽ، ص ( 2) 
 .45حسيف، عاصـ أحمد، مرجع سابؽ، ص ( 3) 
ـ، ص  1988سات كالنشر كالتكزيع، الجامعية لمدرا –، المؤسسة 1 –ترحينى، فايز، الدراما كمذاىب األدب، ط ( 4) 

81. 
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الحػػرب كاػػد حممػػت أغمػػب مسػػرحياتو شخصػػيات  هيكػػر  Euripidesكػػاف يكريبيػػديس  الركمانسػػية كاػػد

 .نسائية

 كبػػػدء حياتػػػو Atheneكلػػػد بػػػالقرب مػػػف مدينػػػو أثينػػػا  ،كيكريبيػػػديس آخػػػر شػػػعراء الترجيػػػديا 

 .(1) ؽ ـ 455المسرحية عاـ 

تنتػػالكس منسػػكب إلػػى اتليػػة  أننػػا نػػرل أف مأ ،ةى اتليػػمنسػػكبة إلػػ Iphigenieف افيجينيػػا إ

بػػذلؾ تكػػكف منسػػكبة إلييػػان مػػف جيػػة أبييػػا  يالفيجينيػػا فيػػ األب كاألـ ربمػػا أنػػو الجػػد األكبػػر ةمػػف جيػػ

التي خانػت زكجيػا  Clytemnestreمف جية أميا كميتمنسترا  رفيعة المقدار أيلان  ىيك ، اجاممنكف

 ،سػبيؿ الدكلػة يككػاف مػف كاجػب كػؿ فػرد أف يلػحى فػ ،(2)بتػكسأيجي أجاممنكف كاتمتػو مػع عشػيقيا

 يككاف الرجؿ ف ،رالية مطمئنة ىيك تقبؿ عمى التلحية بنفسيا  Iphigenieكمف ثـ نرل افيجينيا 

 .(3)المرأة كمف الطفؿ ألنو أنفع لمدكلة كالمجتمع ذلؾ العيد أكثر أىمية مف

 نسػػافكػػرس عبقريتػػو لمتعبيػػر عػػف اإل ،عػػان كػػاف مؤلفػػان إنسػػانيان بار  Euripidesك يكريبيػػديس  

الرجػؿ أك المػرأة  ذلػؾ يسػكاء فػ ،الداخميػة هكسػير أغػكار مشػاعر  وعمااػأ يكحاكؿ الغكص ف ،رغباتوك 

المػػرأة  تفيػػـ مشػػاعر Euripdes فيكريبيػػديس ،العديػػد مػػف مسػػرحياتو يخصػػيا بػػدكر البطكلػػة فػػ يالتػػ

 .(4) الطركاديات يف ة، صكر الزكجة الكفيبعمؽ

                                                 
(1) Euripide Heracles Les Suppliantes Ion Tome III Paris 1965p 187. 

.Euripide Les Troyennes Iphichnie En Tauride Electre, Tome Iv Paris 1968, P 166 (2 )  
 .13 – 12محمكد محمكد، مسرحيات يكريديز، مرجع سابؽ، ص ص ( 3) 
 .81ينى، فايز، الدراما، مرجع سابؽ، ص ترح( 4) 
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 ثػػػارةإكالقػػػدرة عمػػػى  ،ا كتحميػػػؿ عكاطفيػػػاتصػػػكير شخصػػػيتي يىػػػتـ بػػػالمرأة كبراعتػػػو فػػػكاػػػد ا 

عكاطػؼ  مػف كشػؼ وكاد الحركة الركمانسية لعػدـ تحرجػمف ر  ان ككاف رائد ،كتحريؾ المشاعر ،الشفقة

 .(1)الحب بيف الرجؿ كالمرأة كالتحدث عنيا بصراحة لـ تكف معيكدة مف ابمة

كمػػا  ةس غيػػر مقبكلػػييتناكليػػا يكريبيػػد يت النسػػائية التػػنيػػيف كانػػت الشخصػػيااألثينظػػر  فػػيك 

ىػػػؤالء األثينيػػػكف عػػػف  يإننػػػا نعجػػػب كيػػػؼ رلػػػ ،يعػػػدكان لػػػدكدان لمجػػػنس النسػػػائ ونفسػػػ كػػػاف الشػػػاعر

 Antigoneلشخصػػػػػياتو النسػػػػػائية مثػػػػػؿ شخصػػػػػية أنتيجػػػػػكني  Sophoclesسػػػػػكفككميس  (2)تصػػػػكير

 .(3)كيككاست

 أعيػػاد الثيسػػمكفكريا كممخصػػيا أف يسػػاء فػػمسػػرحية الن Euripidesس يكاػػد كتػػب يكريبيػػد 

 80أف مجمكع اصص يكريبيديس يبمغ "  ،(4) مسرحياتو فيالمرأة تريد االنتقاـ منو ألنو تيجـ عمييا 

 (14ال بعػد)إأربػع اصػص كأنػو لػـ يػنعـ بػأكؿ نصػر كػؿ منيػا  يكاد فاز خمػس مػرات اػدـ فػاصة  "

 .(5)بالجيكد كالمثابرة كالتأليؼ  ميئةسنة م

 ؽ ـ Alceste (438 ) يسستكلا

كعػػػرض ىػػػذه  ،Euripidesنتػػػاج يكريبيػػػديس إكصػػػمنا مػػػف  أاػػػدـ مػػػا يىػػػ الكسػػػتيسمسػػػرحية 

كريبيػدس بطريقتػو الخاصػة يمعب فييا ىيراكميس دكران ملحكان يصػكره يك  ،ؽ ـ 438 :المسرحية عاـ

                                                 
عمػػػى، عبػػػد المطيػػػؼ أحمػػػد، مصػػػادر التػػػاري  اليكنػػػاني، المكتبػػػة التاريخيػػػة، بيػػػركت، جامعػػػة بيػػػركت العربيػػػة، درا ( 1) 

 .195ـ، ص  1970النيلة المصرية، 
 .20ت، ص  يكريبيدس كعصرة، عبد المعطي شعراكم، دار الفكر العربي، مطبعة المدني، د جمبرت، مكرم،( 2) 
 .21 –جمبرت مكرل،مرجع سابؽ، ص( 3) 
ـ، ص  1977ابراىيـ، محمد حمدم، دراسة في نظريػة الػدراما اإلغريقيػة، دار الثقافػة لمطباعػة كالنشػر، القػاىرة، ( 4) 

83. 
 .209كافي، عمى عبد الكاحد، المرجع السابؽ، ص ( 5) 
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بػػيف  ألنيػػا تجمػػع ،شػػبو مأسػػاةبػػؿ مسػػرحية شػػبو سػػاتيرية أك  ،ليسػػت مأسػػاة بػػالمعنى الصػػحيح يفيػػ

 .(1)الجدؿ كاليزؿ معنصر 

ذا كػػػػاف يكريبيػػػػديس اػػػػد أعطانػػػػا فػػػػ   يالمػػػػرأة التػػػػ ،نمػػػػكذج Alceste الكسػػػػتيسمسػػػػرحية  يكا 

تغػار عمػى  ينمػكذج المػرأة التػ (2)مسرحية ميػديا يكأعطانا ف ،مف أجؿ حبيا لزكجيا بحياتيا يتلح

مػػكذج المػػرأة الخائنػػة ن ،Hoppolyteمسػػرحية ىيبكليػػت  يفعنػػو أعطانػػا فػػ ،يػػرة ااتمػػة مػػدمرةزكجيػػا غ

كالطريػػػؼ أف يكريبيػػػديس اػػػد كتػػػب ىػػػذه المسػػػرحية بعػػػد أف اكتشػػػؼ خيانػػػة زكجتػػػو بعػػػد زفافيػػػا بكاػػػت 

 .مف األكلى ةفعف األخرل لـ تكف أاؿ خيان ،كمع أنو طمؽ ىذه المرأة كتزكج بأخرل ،اصير

كلعػػػػؿ مسػػػػرحية  3عمػػػػى شخصػػػػية البطمػػػػة يالحػػػػدث الػػػػدرام يىػػػػذا كاػػػػد ركػػػػز يكريبيػػػػديس فػػػػ 

حمػت محػؿ  مأ ،ؽ.ـ كمسػرحية رابعػة 438ت عػاـ عرلػ ،أادـ مسرحية لػ يكريبيديس يس ىتيسكلا

 .(4)المسرحية الساتيرية 

تشػػير إشػػارة صػػريحة إلػػى مػػا كصػػؿ إليػػو تفكيػػر  يىػػ ةكاممػػ الكسػػتيس كاػػد كصػػمتنا مسػػرحية 

بنػػػت بميػػػاس بحياتيػػػا مػػػف أجػػػؿ  الكسػػػتيسكتػػػدكر ىػػػذه المسػػػرحية حػػػكؿ تلػػػحية البطمػػػة  ،يكريبيػػػديس

ىػك عمػى أاػؿ تقػدير غيػر  مسػبيؿ أف تنقػذ زكجيػا الػذ يتقػدـ عمػى المػكت طكاعيػة فػ ىػيك ، (5)الحب

 هاصػػر  ياستلػػاؼ ابكلمػكف فػػكػػاف اػد  مالػذ كىػذا الػػزكج ىػك آدميتػػكس ،اءجػدير بيػػذه التلػحية كالفػػد

 فعنػدما ااتربػت سػاعة مػكت ىػذا الممػؾ ،كردان عمى ىػذا الجميػؿ خصػو اإللػو بميػزة نػادرة ،كأكـر كفاتو

                                                 
 .215بسيكني، كماؿ، في األدب اليكناني، مرجع سابؽ، ص ( 1) 
 .74بسيكني، كماؿ، في النقد اليكناني، مرجع سابؽ، ص ( 2) 
عثمػػاف، أحمػػد، المصػػادر الكبلسػػيكية لمسػػرح شكسػػبير، دراسػػة فػػي مقكمػػات الكتابػػة الدراميػػة، مجمػػة عػػالـ الفكػػر ( 3) 

 .183ـ، ص  1981 – 3الككيت، عدد 
 .80ترحينى، فايز، مرجع سابؽ، ص ( 4) 
 .216كناني، مرجع سابؽ، ص بسيكني، كماؿ في األدب الي( 5) 
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أك لو ابكلمكف فرصة النجاة كالبقاء عمى ايد الحياة شػريطة أف يجػد بػديبلن لػو مػف األسػرة الممكيػة  ركف  

كلكػف الممػؾ لػـ يجػد أحػدان  ،رحمػة المػكت يفػ ويأخػذ دكره كيحػؿ محمػ يحتى فردان مػف أفػراد الرعيػة لكػ

باايػة مػف أيػاـ بقيػة الالسػف اػد رفلػا التنػازؿ عػف ال يحتى أبكيػو الطػاعنيف فػ ،متطكعان  يفتديو بحياتو

الزكجػة الكفيػة أاػدمت عمػى ىػذه  ستيسػكلاحياة ابنيمػا الممػؾ الشػاب إال أف سبيؿ  يالغالية ف ،العمر

 .التلحية بنفس رالية كجاءىا المكت كاادىا بدالن مف زكجيا إلى العالـ اتخر

 لػػػيفان عميػػػو Heraclesبمراسػػػـ الػػػدفف كفػػػد ىراػػػؿ  Admetusأثنػػػاء ايػػػاـ آدميتػػػكس  فػػػيك  

 يكبينمػػا كػػاف ىراػػؿ يعربػػد فػػ ،كأىمػػوظمػػو القصػػر  ييعػػيش فػػ مكرمػػو كأخفػػى عنػػو حقيقػػة الحػػداد الػػذفأ

كتحػػػت اللػػػغط حقيقػػػة  الممكيػػػة كيعػػػاار الخمػػػر المعتقػػػة عػػػرؼ مػػػف الخػػػادـ المػػػتجيـ ةكػػػـر اللػػػياف

كاػػد أنجػػز كعػػده  ،مػػف عػالـ المػػكت حيػػة إلػػى زكجيػا الكسػػتيساألكلػاع فتػػأثر كصػػمـ عمػى أف يعيػػد 

 .(1)عمى أركاة القصر تعادت السعادة الزكجية فرفرفبالفعؿ ك 

مكانػو تكحػده بػالقيـ العميػا  كالجمػاؿ ىػك ،ير أك العػادؿ أك الحقيقػف الجميؿ ىػك نفسػو الخي ػإ 

كػاف  مالحػكار الػذ يفػ يفقمػد أسػمكبو الخطػاب Gorgiasلقد تػأثر يكريبيػديس بػػ جكرجيػاس  (2)األخرل

ابتكرىػػا  يتػػكاسػػتعمؿ لغػػة النثػػر ال ،سػػتخداـ االسػػتعاراتبػػيف شخصػػيات مسػػرحياتو كأكثػػر مػػف ا ويجريػػ

كبالخطػػػب  ،كانػػػت تثيػػػر المتفػػػرجيف كتسػػػتكلى عمػػػييـ التػػػي الخطابيػػػةبمميئػػػة  اةسػػػأم فكانػػػت ،أسػػػتاذه

 .(3)أكردىا عمى لساف بطبلتو  يلائية التالق

اػػرارة  يبمػػرارة عمػػى فػػراؽ زكجتػػو كلكنػػو يعتقػػد فػػ يأدميتػػكس كمػػا صػػكره يكريبيػػديس يبكػػإف  

 يكيعمػى ىػذا االعتقػاد بصػره حتػى يػأت ،فسو أف مف الطبيعى جدان أف تمكت الزكجة بدالن مف الػزكجن
                                                 

 .295 – 294عثماف أحمد، مرجع سابؽ، ص ص ( 1) 
.Plutarchos Garritt, Phlosphy Of Beauty, Clanedon Press, Oxford 1962 P 11    (2) 
 .118بسيكني، كماؿ، في النقد اليكناني، مرجع سابؽ، ص ( 3) 
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شػخص آخػر ميمػا  مرفلػان باتػان أف يمػكت بػدالن مػف أ رفػض مالذ – Pheresكالده العجكز فيريس 

كتقػػػػـك مشػػػػادة بػػػػيف ىػػػػذيف الػػػػرجميف  Alceste يسالكسػػػػت ةأثنػػػػاء جنػػػػاز  ييقػػػػدـ القػػػػرابيف فػػػػ يكػػػػاف لكػػػػ

كصػػػؼ  فػػػيرسػػػـ أبطػػػاؿ ركايتػػػو ك  يفػػػ ةجػػػادكػػػؿ اإل Euripidesلقػػػد أجػػػاد يكريبيػػػديس  ،(1)نييفاألنػػػا

يثارىا لػو عمػى نفسػيا (2)لزكجيا الكستيسنفسياتيـ كعكاطفيـ كخاصة إخبلص  كشػجاعتيا النػادرة  ،كا 

 .(3)أك ادرتيا الفائقة 

 3 نساء كريت 

اسان بالنسػبة ليكريبيػديس حس ؽ ـ تتناكؿ مكلكعان يعتبر 438المأساة عرلت عاـ  ىذه فإ

الخفػاء  فػيأحبػت  التي االميرة الكريتية تمؾ Aeropeفمسرحية " نساء كريت " تتناكؿ اصة أيركبى 

كلكف  ،(4) البحر فيإلى بحار إغريقي ليمقى بيا  جنديان شابان ثـ يكتشؼ أمرىا فسمميا كالدىا سيدان أك

شػػعبية مثيػػرة ال تيػػدؼ كمػػا يبػػدك حكايػػة  ،صػػةكالق ،البحػػار يعفػػك عنيػػا كيصػػاحبيا إلػػى بػػبلد اإلغريػػؽ

عبػرت بيػا أيركبػى عػف غراميػا تػذكر كاتيامػات لػد  يالتػ إنساف كلقد ظمت األناشيد مإلى إزعاج أ

إف جميعيػػا كانػػت كافيػػة إلثػػارة العطػػؼ بطريقػػة فنيػػة سػػامية نحػػك أكلئػػؾ  ،يكريبيػػديس حتػػى بعػػد مكتػػو

ا كانػت الفتػاة النفػكس فيمػا إذ يؿ إدخاؿ الشػؾ فػس يبدك أنو اد حاك يكريبيدي العذارل المخطئات لكف

 مػف يؿ السػمكؾ الجنسػكػاف مجػا ،عمؿ مخجؿ يدفع الرجػاؿ األفالػؿ إلػى اتميػا ماد أرتكبت فعبلن أ

كػاف ممػكؾ  ،لؤلعمػاؿ السػخيفة كالعقػاب الصػاـر مباشػرة بالنسػبة يأخصب المياديف بعد المجاؿ الػدين
                                                 

 .51جمبرت مكرل، مرجع سابؽ، ص ( 1) 
 .212د الكاحد، مرجع سابؽ، ص كافي، عمى عب( 2) 
 .216بسيكني، كماؿ، في األدب اليكناني، مرجع سابؽ، ص ( 3) 
ىنػاؾ اصػػة مشػابية لقصػػة أيركبػى كىػػي اصػة فركنيمػػى أـ بػاتكس االكؿ، حيػػث تػزكج كالػػدة عمػى كالػػدتيا ككانػػت ( 4) 

ئرتو، كفي يػـك مػف االيػاـ جػاء إليػو زكجة كالدىا تكرىيا كتكذب عمييا كتتيميا بالفجكر، كما أف سمع كالدىا كثارت ثا
صديقة التاجر فأكرمو كطمب منو طمب كاسـ أف يأخذ معو أبنتو فركنيمى كيمقى بيػا فػي عػرض البحػر، فنفػذ التػاجر 
لقػػا بيػا فػػي عػرض البحػػر تنفيػذان لقسػػمة كعيػدة ثػػـ أخرجيػا مػػف البحػر، لممزيػػد أنظػر إبػػراىيـ  البحػار، فػػربط فركنيمػى كا 

 كشقيقاتيا.نصحي، إنشاء اكريني 
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مثػػؿ ذلػػؾ الػػزكاج كػػاف  ،يػػةكف ذلػػؾ طبقػػان لمتقاليػػد الدينيفعمػػ مصػػر عامػػة يتزكجػػكف مػػف أخػػكاتيـ ككػػانكا

أف البطمػة اإلغريقيػة ، (1) ككاف ال يصح حتى مجرد التحدث عنػو ،نظر الرجؿ اإلغريقي يخطيئة ف

  .(2)( ةا) نساء طركادػػػػػػػدرام يىا شخصية ثانكية عند يكريبيديس فنجد

 3  الطرواديات 

 ةنػرل الحػائط المتيدمػ ،مػدل بمػغ المجػد مإلػى أ ،كممػات كالػحة فػيكتػرل  ،ةتبدأ المسرحي

إنسػػاف  الحػػاؿ نػػرل شػػبح فػػيكبعػػض األكػػكاخ الفقيػػرة المبعثػػرة حيػػث كانػػت ىنػػاؾ مدينػػة " يكمامػػا " ك 

مػف الػاء الميػؿ  رأسػيا كظيرىػا يؤلمانيػا ،متعبػو لمغايػة ،إنيا امػرأة عجػكز ،ينيض مف النكـ بلجر

لقػد  (3) مػف عيػد اريػب كانػت ممكػة طػركادة يالتػ " ىيككبػا " يكالسيدة العجكز ىػ ،عمى أرض صمبو

امب الحػدث كيتػأثر  ييش فكيعالمتفرج  يستمتع يمناظر خمؼ المسرح لك يالمسرح اإلغريق يأايـ ف

زكج )يكريبيديس محكرىا يػدكر حػكؿ ىيككبػا  ؽ ـ كاد جعؿ 415كمثمت ىذه المسرحية سنو  ،(4) بو

 .(5)ادر المسرح مف مبدئو إلى نيايتوتغ لـ ي( التكأـ ىكتكر بطؿ الطركادييف برياـ

 Lphigenia In Tauride 3 ق م 604تورس  يإفيجينيا ف

 كؿ بمنظرالمشيد األ أىي مف تأليؼ يكريبيدس كيبد يا كالتكاد مثمت مسرحية أفيجيني
 .(6)أكليس كىك يخيـ عميو الميؿ الدامس يف اإلغريؽلمعسكر 

                                                 
 .54جمبرت مكرل، مرجع سابؽ، ص ( 1) 
 .99عيد، كماؿ، مرجع سابؽ، ص ( 2) 
 .95جمبرت مكرل، مرجع سابؽ، ص ( 3) 

  (4) Nilsson,M. (1964). A History of Greek Religion.( Translated by F.J. Fielden). 
Oxford University Press.p38. 

 .223سابؽ، ص  كافي، عمى عبد الكاحد، مرجع( 5) 
(6) Euripides, With Anenelish Translatlon BY, Arthur S, Way (LCL) London, Prss p 301  
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 مػف أجمػؿ المسػرحيات ىػيبعػاـ كاحػد ك  يتػكرس ابػؿ أنػدركماخ ينظمت مسرحية إفيجينيا فػ

إنيػا  ةركمانتيكيػ إنيا ليست مأساة بػالمعنى المعػركؼ لنػا كلكنيػا ليسػت أيلػان مسػرحية ،كصمتنا يالت

رحة عند اليػركب مػف ثـ ف ،ثـ نحك مغامرة جريئة خطيرة ،تبدأ بالحزف كتتطكر نحك الشعكر بالخطر

تصػػكير الشخصػػية  يصػػدؽ فػػ ة لمػػا فييػػا مػػفتشػػبو القصػػة الخياليػػة لكنيػػا مأسػػا يالخطػػر لػػذلؾ فيػػ

كذلػؾ  ةيػا المعنػفعفيحينيا بصفة خاصة تمثؿ صكرة صػاداة لطفمػة انحػدرت مػف أسػرة كبيػرة حمػت عمي

أسػػػاءت إلػػػى  يككراىيػػػة نحػػػك بػػػبلد اإلغريػػػؽ التػػػ ،لمػػػا فييػػػا مػػػف رغبػػػة مختمطػػػة مػػػف االنتقػػػاـ كالمػػػكدة

كاسػػتعداد لتقػديـ نفسػػيا  لقسػػكة الشػديدةتبػاع اإكاحتمػػاالت  ،كطنيػا يىػػ يالتػكىػب اإلغريػػؽ  ،شخصػيا

 (2)يكريبيديس ةؽ.ـ بعد كفا 406تكرس حتى عاـ  يكاد تأخر عرض مسرحية افيجينيا ف، (1)كقرباف

كج مػف كتز  آرجس يح أرستيز بعد ذلؾ ممكان عمى ميسنصبأنيا ىك مكلكع المسرحية الثانية ك كأفيجي

الكاليات حتى تقدمت  كظؿ يحكـ ىذه ،كفاتو الممؾ عمى اسبرطة بعد يابنة عمو مينيبلكس كخمفو ف

ذا كػػاف سػػكفككميس فػػ ،(3)بػػو السػػف كلدغتػػو أفعػػى فمػػات  ةألكتػػرا اػػد اعتمػػد عمػػى األسػػطكر  مسػػرحية يكا 

 ،كانػػػت اػػػد حبسػػػتيا ينيػػػا إلػػػى أرتيمػػػيس لتطمػػػؽ الػػػريح التػػػجيياػػػرب ابنتػػػو إف تػػػزعـ أف أجػػػاممنكف يالتػػػ

بػػػػررت بيػػػػا زكجتػػػػو  يذلػػػػؾ مػػػػف األسػػػػباب التػػػػركادة، ككػػػػاف السػػػػفف اإلغريقيػػػػة إلػػػػى طػػػػ فمنعػػػت عبػػػػكر

مسػػرحية "  ي، فػػعف يكريبيػػديس فػػطػػركادة ظػػافران منتصػػران  كميتمنسػػترا اتميػػا إيػػاه بعػػد عكدتػػو مػػف حػػرب

مينػػاء  يا فمػػـ تػػذبح اربانػػان عمػػى المػػذبح فػػجينيػػيأرتيمػػيس تنقػػذ إف ةاػػد جعػػؿ الربػػ "تػػكرس يجينيػػا فػػيإف

نمػا أصػبك ، (4)ركادة اإلغريقية إلى ط األساطيؿ رأكليس مف أجؿ إيجا  ةت كاىنػو لمعبػد ىػذه اتليػحا 

                                                 
 .105 – 104مكرل، مرجع سابؽ، ص ص  جمبرت( 1) 
 .81ترحينى، فايز، مرجع سابؽ، ص ( 2) 
 .121محمكد، محمكد، مسرحيات يكريديز، مرجع سابؽ، ص ( 3) 
 .63لنقد اليكناني، مرجع سابؽ، ص بسيكني، كماؿ، في ا( 4) 
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ككػاف أىػؿ تػاكريس متكحشػيف يقتمػكف جميػع  ،تػاكريس الكااعػة عمػى أاصػى شػكاطر البحػر البعيػد يف

 .اربانان لآللية هببلدىـ كاف عمى إفيجينيا أف تعد إغريقي إلى شكاطر مكصؿ أ فعذا ما ،األجانب

كمػػػع  Orestesكجػػاء أخكىػػػا أكريسػػتيس  ،(1)فػػػزع مسػػتمر فػػيكىكػػذا كانػػت إفيجينيػػػا تعػػيش 

كما  ،(2)مف دـ أمو كمتيمنسترا وكسيمة يطير بيا يدي بيبلديس إلى معبد أرتيميس ليبحث عف صديقو

ألرتميس كما  ككاف عمى إفيجينيا أف تقدـ الليفيف الكافديف اربانان شييان  ،معبد دلفى يأبكلمكف ف هأمر 

ة األخيػػػرة تتعػػػرؼ عمػػػى أخييػػػا المحظػػػ يلمعبػػػد، كلكنيػػػا فػػػا يقلػػػى بػػػذلؾ طقػػػكس العبػػػادة المتبعػػػة فػػػت

 ،الػريح مكاتيػة فػردتيـ عكاطػؼ البحػر اليػائ  إلػى الشػاطر كلػـ تكػف ،امفتنقذىا كتيرب معي وكصديق

كالسػماح  لكال أف ظيرت لو الربة أثينا كأمرتو باإلذعاف لمشيئة اتلية ،ككاد ممؾ الببلد يقبض عمييـ

  .(3)سليـ بالرحيؿ مع تمثاؿ أرتيمي

  -3 أعياد الثيسموفوريا فيالنساء  

 ةليػدينية تقاـ تكريمػان لآل ؽ.ـ كأعياد ميرجانات 410أك  411عرلت ىذه المسرحية عاـ 

 –أكتػػكبر  فػػيمكسػػـ بػػذر الحبػػكب  فػػيكتعقػػد  ،ديميتػػر راعيػػة المحاصػػيؿ الزراعيػػة كخصػػكبة التربػػة

زيػػادة الخصػػب  كالقصػػد منيػػا ،ر سػػحريةككػػف يقمػػف أثناءىػػا بشػػعائ ،كال يحلػػرىا إال النسػػاء ،نػػكفمبر

ىػذه االحتفػاالت  ييخططػف فػ يكريبيديس أف النساء مكعمـ الشاعر التراجيد (4)ككفرة محصكؿ القمح

                                                 
 .105جمبرت مكرل، مرجع سابؽ، ص ( 1) 
أف كميتمنسترا ىي ابنػو ممػؾ كأخػت نصػؼ إليػة كىػي ىيمينػا، كىػك مركػز رفيػع فػي الحػالتيف يشػرؼ اػدرىا، كعميػو ( 2) 

كميتمنسػترا لممزيػد تككف إفيجينيا كأخكتيا أكرستيس كالكترا ككريسكتيمس ينتسبكف ألـ رفيعة القدر عمػى كػؿ حػاؿ كىػي 
 29ـ، ص  1964أنظر : جيتا، ت : محمد عبد الحميـ كػرارة، أفيجينيػا فػي تػكركس، االسػكندرية، منشػأه المعػارؼ، 

 كما بعدىا.
 .64بسيكني، كماؿ، في النقد اليكناني، مرجع سابؽ، ص ( 3) 
 .92بسيكنى، كماؿ، في النقد اليكناني، مرجع سابؽ، ص ( 4) 
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تفكيػر كألنو اد جعؿ الحياة معقدة بالنسبة ليف كذلؾ بعػد أف أدخػؿ  ،(1)لمقلاء عميو ألنو عدك لممرأة

مؤامرة جميع النساء المجتمعات  كيكتشؼ يكريبيديس ،المسرحية أعماؿ يكمشاعر المرأة اإلغريقية ف

كىػػػك حفػػػؿ )أك عيػػػد( لػػػديمترا، كػػػاف يقػػػاـ فػػػي أثينػػػا تشػػػارؾ فيػػػو النسػػػاء (2)عميػػػو عيػػػد الثيسػػػمكفكريا يفػػػ

 .(3)المتزكجات فقط

 3  برلمان النساء

 أثينػػا يعك إلػػى أف تتػػكلى النسػػاء السػػمطة فػػتػػد ي، فيػػ493عػػاـ  يعرلػػت ىػػذه المسػػرحية فػػ

 يمطمقػة فػ الجديد ينصػؼ العجػائز كيعطػييف أكلكيػة يفييا مشرعان، فالنظاـ النسائ يءكتجعؿ كؿ ش

نسػاء االسػتيبلء عمػى الحكػـ الاػررت لقػد ، (4)المتعة الجنسية عمػى الفتيػات إرلػاء لمعدالػة االشػتراكية

النسػاء بلقػد لػاؽ  ،(5) كسػراف مبلبػس أزكاجيػف الصػباح المبكػر يمػف فػالمدينػة دكف غيػرىف كا يف

ثياب الرجاؿ إلى مجمس  يكاررف أف يذىبف متنكرات ف أثينا يالرجاؿ إدارة دفة األمكر ف يبتكلذرعان 

 .ييميف مف االستيبلء عمى السمطة يتخذكف مف القرارات ما يخمسة لك (6) الشعب االكميسيا

جميعان يمثمف أفػراد كىف  مجمكعات صغيرة يف الدخكؿ كاحدة بعد األخرل أك ينساء فال أتبد

ىػك اثنتػا عشػرة  يعػددىف اإلجمػال كمػف المحتمػؿ أف ،يتخػذف طػريقيف إلػى األكركسػترا يالبلئ الجكاة

                                                 
 .342المرجع السابؽ، ص عثماف، أحمد، ( 1) 

 (2) Idem Form And Meaning In Drama Methuen1965p22. 
ىيركدكت، مف مصادر التري  القديـ، الكتاب الثاني مف تاري  ىيركدكتكس، كصؼ مصر، ت: محمػد المبػركؾ، ( 3) 

 .93، ص 2006منشكرات جامعة ااريكنس، بنغازم،
 .85ترحينى، فايز، مرجع سابؽ، ص ( 4) 
 .221مى عبد المطيؼ أحمد، مصادر التاري  اليكناني، مرجع سابؽ، ص ع( 5) 
كىػػف جماعػػة مػػف النسػػاء األثينيػػات تككنػػت مػػنيف األغمبيػػة السػػاحقة لمجمػػس األمػػة فػػأاررف دسػػتكران جديػػدان إلاامػػة ( 6) 

ب اليكنػػاني جميػػع فػػركع الحيػػاة االجتماعيػػة عمػػى دعػػائـ شػػيكعية خالصػػة، لممزيػػد أنظػػر :عمػػى عبػػد الكاحػػد كافػػي، األد
 .248القديـ، مرجع سابؽ، ص 
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أمػا النصػؼ األخػر القػادـ  ،داخػؿ المدينػة يقطػف يالجكاة صديقات براكساجكرا البلئ كيشكمف بنصؼ

 .ذلؾ يمتئـ شمؿ الجكاة كيصبح عددىا كامبلن  كبعد ،الدخكؿ يؼ فيبدأ فمف الري

االتفػاؽ  خطػة مبينػو سػبؽيدكر بيف براكساجكرا كبقيػة النسػاء أنيػا  مالذكنعرؼ مف الحكار  

عمػى الخطػة  كيبمػغ إصػرارىف، (2) المقصػكرة عمػى بنػات جنسػيـ (1)أحػدل األعيػاد النسػائية يعمييا ف

كتسػػػتعمؿ أخػػرل فتػػرات خػػػركج زكجيػػا إلػػػى  ،أف إحػػداىف تركػػت الشػػػعيرات تنمػػك تحػػت إبطيػػػا بغػػزارة

، كذلػؾ تحت أشػعة الشػمس الحاراػة طمبػان لسػمرة البشػرة الزيتكف ثـ تجمسالسكؽ لتدلؾ جسميا بزيت 

كلقػػد كلػػعف جميعػػان لحػػى مسػػتعارة إال أف أحػػدىف ظيػػرت أكثػػر أنااػػة  ،ةأف السػػمرة أاػػرب إلػػى الرجكلػػ

فصػػارت  وكمعظػػـ جسػػم هره كغطػػت صػػدر خصػػالػػدرع ألف لحيتػػو بمغػػت  مػػف أيكػػراتيس الممقػػب بحامػػؿ

 .يكالدرع الكاا

 عصماء عف بةفييف براكساجكرا زعيمة حركتيف خطتمقى  (3)يتجمع النسائبداية ال فيك  

أثناء  يحديثيف الغنائ يف أعلاء الجكاة فكتتناكؿ النساء كى ،برنام  اإلصبلح المراد تنفيذه

ية الباركدكس مما ييير ، ثـ يخمك المسرح بعد أغن، صكرة المستقبؿسيرىف نحك مجمس الشعب

كيخبره  ،سرات مبلبسة كخرجت بالميؿ يزكجتو الت يف ه، تساكر لشككؾا بميبيركس زكج براؾلظيكر 

                                                 
لقد كجد ذات يـك في األجزاء الغربية مػف ليبيػا عمػى أطػراؼ المعمػكرة شػعب تحكمػو النسػاء، فقػد كػاف مػف عػرفيـ ( 1) 

أف تقػػـك النسػػػاء بميػػػاـ الحػػػرب كيطمػػػبف لمخدمػػػة العسػػػكرية لفتػػرة معينػػػة، ام الفتػػػرة التػػػي يحػػػتفظف فييػػػا بعػػػذريتيف، ثػػػـ 
 جاؿ بعد أنيا الخدمة لكنيف يظممف ممسكات بزماـ الحكـ كأمكر الدكلة في أيدييف لممزيد راجع :يمليف إلى الر 

 كما بعدىا. 158ـ، ص  1975 – 2 –عمي فيمي خشيـ، نصكص ليبية، ط 
  فقػػط بػػؿ لمػػا تحممػػة مػػف أكجػػو الشػػبو لػػرأم أفبلطػػكف فػػي كتابػػة  –إف الحبكػػة الفنيػػة فييػػا مشػػكاة ال لقيمتيػػا الذاتيػػة ( 2) 

 .220الجميكرية (، كدعكتو إلى المساكاة بيف المرأة كالرجؿ، عمى، عبد المطيؼ، مصادر التاري  اليكناني، ص 
ؽ ـ، مػػف تػػأليؼ أرسػػطكفانيس كىػػدفيا ىػػك أف  411كىػػذه المسػػرحية عكػػس مسػػرحية ليسػػتراتى التػػي عرفػػت عػػاـ ( 3) 

لػرابيف عمػى ممارسػة الجػنس معيػـ مادامػت  تتكلى النساء دفو الحكـ كيمتنعف عػف الرجػاؿ فػي شػيكاتيـ الجنسػية، كا 
الحرب اائمة، كأف يستكلى عمى االكركبكليس كخزانة البارثنكف التي يدفع منيا الرجاؿ ايقاؼ الحرب، كتنتيػي الحػرب 
كتقػػاـ كليمػػة عامػػة يسػػير فييػػا مككػػب األثينيػػيف االسػػبرطييف كػػؿ رجػػؿ إلػػى جػػكار زكجتػػو، بسػػيكني، كمػػاؿ، فػػي النقػػد 

 .87اليكناني، ص 
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أمكر الدكلة كنظميا حيث  يكاع ف مباالنقبلب الذجتماع مجمس الشعب ا خريميس القادـ مف

ختيرت براكساجكرا ت بأغمبيةااتخذت القرار   .رئيسة لمحككمة ،ساحقة كا 

مبلبس  مال تزاؿ ترتد يالت راكمف خمفيف مباشرة تأتى براكساجك  (1)يعكد أفراد الجكاة
نفسيا  يفي ،بعد أف نجحت خطتيف نفسيف مبلبس الرجاؿأزكجيا، كتأمر النساء بأف ينزعف عف 

تمؾ  يكاع كف مبلبس ابؿ أف يدرؾ زكجيا ما سبؽ أف سراتو مف ستذىب خمسة إلى بيتيا لتعيد ما
براكساجكرا كيصبح الجميع األكركسترا بالفعؿ كتعكد  يناء يغير أعلاء الجكاة مبلبسيف فاألث

 .(2)بمبلبسيف النسائية العادية

أف سيصبح كؿ  يرحيا براكساجكرا لزكجيا ببساطة فكتتمخص أسس النظاـ الجديد كما تش 
ف النظاـ الجديد يريد أف ينصؼ العجائز أالمسألة الجنسية حيث  ىيعمى نقطة عريلة ك  يءش

، كمف ثـ فعمى مف يريد مف فتيات الشباب لفتياتالمتعة الجنسية عمى ا يفيعطييف أكلكية مطمقة ف
رلاء  أف يذىب إلى عشيقتو الصبية أف يقدـ أكالن بعض التلحيات إشباعان لشيكات العجائز كا 

األجزاء األخيرة مف المسرحية  يا ال تظير كثيران فكمف المبلحظ أف براكساجكر  ،لعدالة االشتراكية
 .الكليمة العامة امةػػػػػػػإلا

 نتياء الحرب البمكبكنيسية بتسع سنكاتاؽ.ـ كبعد  393ت المسرحية عاـ عرلكاػد 
 يتمثيمو المسرح يتحدث عنيا أرسطكفانيس ف يلقد خمفت اتراء الت، (3)( ؽ ـ 495-404)

كيؤمف بو  ،كاف يسير عميو مف أنظمة حياؿ ما وكمكااف يتفكير المجتمع األثين يجكانب عميقة ف
 عند ادماء اإلغريؽ أاصى درجة مف الراى ماد بمغ التمثيؿ الككميد سطكفانيسكبفعؿ أر  ،مف عقائد
 .(4) يالتمثيؿ المسرح يكالعظمة ف

 
 

                                                 
 ,Aristophanes Four Plays In English Verse, Poxford عػف مسػرحيات أرسػطكفانيس راجػع :( 1) 

Press London, 1951, P 19. 
 .345 – 394عثماف، أحمد، مرجع سابؽ، ص ( 2) 
 .346عثماف، أحمد، مرجع سابؽ، ص  (3) 

 (4) Aristophanes Yhe Wasps The Poet And The Women The Frogs London 1964 P 
103. 
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 المبحث األول

  ةاإلغريقي األسرةالمرأة في 

كانػت  ألنيا ،قد بقيت األسرة إلى آخر تاري  اإلغريؽ أاكل األنظمة في الحلارة اإلغريقيةل

أتيكػا سػػمطاف فػي  لػؤلب ككػاف ،الصػػناعة عمػى السػكاءراعػة ك كحػدة اإلنتػاج االاتصػادم كأداتػو فػي الز 

ادات الركمانيػػة تعطػػى ككانػػت العػػ ،(1)ركمػػا يأسػػرتو، كلكنػػو كػػاف أاػػؿ مػػف سػػمطاف األب فػػ يكاسػػع فػػ

حالة إذا ما  ي، كما كانت تعطى لؤلب نفس الحؽ فابنو إذا كلد مشكىان  التخمص مف يلؤلب الحؽ ف

، كيبيػػػع أبنائػػػو عػػػرض الطفػػػؿ الحػػػديث الػػػكالدة لممػػػكتيأف  وكسػػػع يفقػػػد كػػػاف فػػػ (2)جػػػاء المكلػػػكد أنثػػػي

 ير زكجان آخر ألرممتو بعػد كفاتػو فػكيختا ،كيزكج بناتو لمف يشاء ،كبناتو غير المتزكجات القاصريف

كلػد مػف  ككاف ،لـ يكف يجيز لو أف يبيع أبناء أنفسيـ ي، كلكف القانكف األثينةبعض الظركؼ المعين

 يمسػػػتقبلن فػػػ لنفسػػػو بيتػػػان خاصػػػان كيصػػػبح علػػػكان  رأبيػػػو، كينشػػػتػػػزكج يخػػػرج عػػػف سػػػمطات أكالده إذا 

 .(3)العشيرة

سػرة كلػو جميػع سػيد األىػك  كاف الكالػد كػاف يكانت أساس ككياف المجتمع المككينسرة ف األإ

، كيرجػع العنايػة بػاألكالد كالمنػزؿة المرأة ككظيف، (4)سرةتسيير جميع الشؤكف الخاصة باأل يفالحقكؽ 

                                                 
(، اإلدارة الثقافيػػة فػػي جامعػػة الػػدكؿ  17)  2 –مػػ   – 2كؿ ديكرانػػت، اصػػة الحلػػارة، ت: محمػػد بػػدراف، جػػػ ( 1) 

 .121ـ، ص 1968، 3 –العربية، القاىرة، ط 
 .61لمنشر كالتكزيع، االسكندرية، د ت ص  CDالسعداكل، حمدل، صراع الحلارات، الركماف، ( 2) 
 .121مرجع سابؽ، ص  كؿ ديكرانت،( 3) 

 (4) Mylonas,G.E.(1966). Mycenae and Mycenaean Age. Princeton: University Press.P 
150. 
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كآالت لمحيػػاة حيػػو  فيػػـ أدكات ،سػػرةتػػأميف الحاجػػات اللػػركرية لقػػكاـ األالثػػركة ك العبيػػد تحصػػيؿ إلػػى 

 .(1)يقكمكف باألعماؿ المنافية لممكاطنيف اإلغريؽ األحرار ،كاإلنتاج

جميكريتػػو فػػي  العبلاػػات األسػػرية كنظػػاـ األسػػرة ىنبلحػػظ أف أفبلطػػكف ألغػػ كعمػػى أيػػو حػػاؿ

المنػزؿ  يلقػد كػاف الرجػؿ يحكػـ فػ ،(2)رغ ألمػكر الدكلػةكذلؾ كما يعتقد أفبلطػكف أف الحػاكـ عميػو التفػ

كعمػػػى المػػػرأة كػػػذلؾ أف تظػػػؿ بعيػػػدة عػػػف ىمػػػـك  كالرجػػػؿ يحكػػػـ الدكلػػػة ،كعمػػػى المػػػرأة السػػػمع كالطاعػػػة

  :(4)كاد تكمـ افبلطكف عف نمكذجيف لؤلسرة، (3)السياسة

 تكػػز عمػػىكتقػػـك عمػػى نظػػاـ كحدانيػػة الػػزكج كالزكجػػة كتر  ،طبقػػات الشػػعب ياألسػػرة فػػ 3واًل أ
 إلػى تػؤدل ير أف أفبلطػكف حػدد االعتبػارات التػىػذا النظػاـ الطػبلؽ غيػفػي  كيبػاح ،التعااد المشػركع
 مكبالقػدر الػذ كحػدد كػذلؾ النسػؿ كفػؽ حاجػة الدكلػة ،يتيػدد كيػاف االجتمػاع األسػرم الفصؿ حتػى ال
 .تسمح بو مكاردىا

 اتتية :  ئطبقة الحرس كيقـك عمى المباد ياألسرة ف 3ثانيًا 

 .خلكع األطفاؿ بنيف كبنات لتربية اجتماعية كاحدة – 1

 .أسرة الجندية يفاؽ عمييـ طالما كانكا مكجكديف فنتتكلى الدكلة أمر تربيتيـ كاإل – 2

 .الحقكؽ كالكاجبات كتكلي الكظائؼ العامة يالمساكاة بيف الجنسيف ف – 3

 .لمعركؼحرماف طبقة الحراس مف الممكية كمف تككيف أسر بالمعني ا – 4

 زكجػػػػة Arteكأريتػػػػي  ،زكجػػػػة بريػػػػامكس ممػػػػؾ طػػػػركادة Hecabeكتػػػػدبر كػػػػؿ مػػػػف ىيكػػػػابي 

 لكلعػؿ األخيػرة أاػك  ،ناصػحةلزكجيػا ك  ككػؿ منيمػا صػديقة ،الممكػات هالكينكس شؤكف بيتيا كما تدبر 

                                                 
مرحبػػان، محمػػد عبػػد الػػرحمف، مػػف الفمسػػفة اليكنانيػػة الػػى الفمسػػفة اإلسػػبلمية بػػاريس، منشػػكرات عكيػػدات كمنشػػكرات ( 1) 

 .211 – 210ـ، ص 1983، 3 –البحر المتكسط، بيركت، ط 
 .64، ص 2003بيكمى، محمد حمد، تاري  التفكير االجتماعى، دار المعرفة الجامعية، ( 2) 

  (3) Susan Okin ,Women In Wesern,Of Political Thou Ght P 86. 
كانػػت االسػػرة كال تػػزاؿ األسػػاس فػػي بنػػاء الحيػػاة البشػػرية كنمكىػػا لممزيػػد انظػػر ابػػف اتيػػة، تأكيػػؿ مختمػػؼ الحػػديث، ( 4) 

 ـ.1973محمد النجار، دار الجبؿ بيركت  تحقيؽ
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 ي، كىػػى تشػػترؾ فػػآخػػر يءشػػ مرلػػاىا ابػػؿ أ ألف أكديسػػيكس ينصػػح بػػأف يحػػكز ىمػػف األكلػػ ان مركػػز 

كتخػػرج ابنتيػػا ناكسػػيكا  ،الكينػػكس عمػػى اػػدـ المسػػاكاة ك الكبيػػر بالقصػػر مػػع زكجيػػاالبيػػ يالحػػديث فػػ

Nausicaa البحػػػر بأكديسػػػيكس  ر، كتمتقػػػي عنػػػد شػػػاطصػػػحبة كصػػػيفاتيا يإلػػػى أطػػػراؼ المدينػػػة فػػػ

Odysseus الصػػػراحة  ي، كيػػػدكر بينيمػػا حػػػديث ىػػك آيػػػة فػػيءكفقػػد كػػػؿ شػػ وسػػػفينت بعػػد أف غراػػت

أيلػان  Heleneككانػت ىيمػيف  ،يد بأنو أكؿ حب مف أكؿ نظرةحتى كصؼ ىذا المش كالغزؿ الرايؽ

فػػكؽ  ومجمػػس بريػػامكس كمستشػػاري كتحلػػر ،طراػػات طػػركادة فػػي رفقػػة كصػػيفاتيا يتػػركح كتغػػدك فػػ

فرت ليا زلتيا أسبرطة غ يف Meneiausمينيبلكس  زكجيا إلىكحتى عندما عادت  ،أسكار طركادة

 .(1)رامتياسمعتيا أك مساس لك نقاص مفإكعاشت معززة دكف 

ذ كيجػب أف تتػكفر  ،(2) أسػرة فييػا أمكمػة كأبػكة كأخػكة يا كاف لمطفؿ أسرة فيجب أف ينشأ فكا 

ذا لػػـ األسػػرة يالعناصػػر فػػ سػػرة ىػػذه األ يتتػػكفر فػػ اإلغريقيػػة التلػػامف كالطاعػػة كالتطييػػر كالمحبػػة كا 

اسػتبداديان يمتػزج بػو  كاد كػاف المجتمػع اتخػر مجتمعػان أبكيػان  ،الشركط فأنيا ستؤدل بيا إلى االنحبلؿ

كجيػة النظريػة صػاحب السػمطاف األبكة كحبيا القكييف ككاف األب مػف ال جماؿ المرأة كغلبيا بحناف

كأف يلػع أطفالػو عمػى امػـ  ،وكأف يقػدميف للػيكف ،مف السرارل ما يشػاء ككاف لو أف يتخذ ،ىاألعم

نطػػػاؽ ىػػػذا اإلطػػػار فػػػي  لمػػػرأةككػػػاف مركػػػز ا ،(3)الغلػػػاب ةليػػػلآل أك يػػػذبحيـ اربانػػػان  الجبػػػاؿ ليمكتػػػكا

 يتلػػػطمع بػػػدكر رئيسػػػي فػػػ يفيػػػ ،أيػػػاـ بركميػػػزفػػػي  بػػػبلد اإلغريػػػؽ اليكمريػػػة منػػػو يأراػػػي فػػػ سػػػرماأل

 فػبل ،إلى راة إفيجينيػا كحقػد إلكتػرا Hippode Meiaكالمبلحـ مف خطبتو يمبس ليبكداميا  القصص

                                                 
 .54 – 53مرجع سابؽ ص ص  – 1عمى عبد المطيؼ أحمد، التاري  اليكناني، جػ ( 1) 

 (2) Groves The Ramily And Its Socal P 49, 52. 
 مثمما فعؿ أجاممنكف بأبنتو أفجينيا كادميا اربانان لآللية أرتيميس لكى تبحر السفف الى طركادة.( 3) 
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كتشترؾ  السكاء كالنساء عمى بؿ نراىا تسير حرة بيف الرجاؿ ،الحجاب كال البيت يمنعاىا مف الخركج

 .(1)منااشات الرجاؿ الجدية يأحيانان ف

 كذلػؾ مػا ،المرأة الركمانيػة متحػررة مػف ايػكد العزلػة المفركلػة عمػى المػرأة اإلغريقيػة ككانت
مشػػاركة سػػيدة  الركمػػاني (2)المجتمػػع يمػػف أنػػو كػػاف أمػػران مألكفػػان فػػ Neposكػػاف يحػػدثنا بػػو نيبػػكس 

 .دب كالحفبلتآالمفي  الليكؼ كمصاحبتيا إياه اؿاستقبفي  البيت زكجيا
 كاف يسمح مف حيث اختبلط الجنسيف بقدر كبير يينـ بجبلء عف أف المجتمع الركمانكىذا 

 .(3)مف الحرية لـ يكف المجتمع اإلغريقي يسمح بو
سػرة مػف خػبلؿ الصػدااة الممتػدة كمػا لبثػت األ ،مجتمػع يال فػإيحيا  يمكف أف نساف الف اإلإ

غيرىػػا مػػف األسػػر مجمكعػػة مػػف الخبليػػا االجتماعيػػة  ف تؤلػػؼ مػػعأالعػػائبلت  بػػيف غيرىػػا مػػفا ك بينيػػ
تظيػػػػر ككحػػػدة اجتماعيػػػػة متماسػػػكة ثػػػػـ تسػػػير الحيػػػػاة  ثػػػػـ مػػػا تمبػػػػث القريػػػة أف ،لممجتمعػػػات المحميػػػة

مجتمعػان تامػػان رأل أرسػطك  يتعتبػػر فػ يمجتمػع المدينػة التػ االجتماعيػة بصػكرتيا الطبيعيػة حتػى ينشػػأ
 .(4)يمنيا كالكمال ماللركر  غراض الحياةأحقيؽ جميع يقـك بت

ف كانػػت لػػو بعػػض ،المجتمػػع يأفبلطػػكف كثيػػران عػػف دكر األسػػرة فػػ كاػػد تحػػدث الشػػطحات  كا 

شػػيئان مشػػاعان  ،كالنسػػاء ،تكػػكف فييػػا الممكيػػة يدث عػػف طبيعػػة الحيػػاة الشػػيكعية التػػالفمسػػفية عنػػدما تحػػ

كالف األميات  ،أيلان إلى األميات ربيتيـ كتعميميـكما جعؿ جميع األطفاؿ كت ،المجتمع يلمجميع ف

اد تصكر أفبلطكف أف تربيتيـ كرعايتيـ ك  المدينة كيعممكف عمى يلجميع األطفاؿ ف (5)ف أمياتيعتبر 

                                                 
جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة، د ت ص  1، جػػػ1 –كؿ ديكرانػػت، اصػػو الحلػػارة حيػػاة اليكنػػاف، ت: محمػػد بػػدراف، مػػ  ( 1) 

 .98 – 97ص 
كاػػد تحمػػت ركمانيػػات بصػػفات رفيعػػة، كمثػػؿ ذلػػؾ اكرنميػػا كالػػدة األخػػكيف جراكػػكس، كاتصػػفت بعلػػيف بقػػدرة فائقػػة ( 2) 

جػػة شيشػػركف األكلػػى، كعنيػػت بعلػػيف عنايػػة كبيػػرة بالدراسػػة زك  –عمػػى إدارة شػػئكف األسػػرة كممتمكاتيػػا مثممػػا ترنتيػػا 
 صديقة شيشركف. Gaerelliكاالطبلع مثؿ اايرليا 

 – 747ـ، ص ص 1973، منشػػػكرات الجامعػػة الميبيػػػة، كميػػػة اتداب، 2نصػػحي، إبػػػراىيـ، تػػاري  الركمػػػاف، جػػػ ( 3) 
748. 

 .94ـ، ص 1982لعربي، القاىرة، الفكاؿ، صبلح مصطفى، سكسيكلكجيا الحلارات القديمة،الفكر ا( 4) 
 (.4أنظر شكؿ راـ )( 5) 
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التلػػامف االجتمػػاعي كخمػػؽ جػػك مػػف العكاطػػؼ كاالنفعػػاالت  ىػػذا سػػكؼ يػػؤدل إلػػى حػػدكث نػػكع مػػف

 .كما تصكر أفبلطكف ،عفييا الجمي يرعي يالت ،كاألحاسيس المشتركة

كمػػو أسػػرة كاحػػدة كيعممػػكف عمػػى  يجعػػؿ مػػف المجتمػػع ،المجتمػػع يف ىػػذا النظػػاـ األسػػرل فػػإ 

األسرية الخاصة مصالح جماعية عامة كاف  كيجعؿ مف المصالح زيادة ركابطيـ كعبلااتيـ ببعليـ

بعلػػيا فػػي  طبيعػػة الحػػراؾ االجتمػػاعي كجعػػؿ األسػػر مدمجػػة كػػاف أفبلطػػكف تحفػػظ أيلػػان عمػػى أف

 .(1)الدكلة كنظـ الحكـ فييا ةالجتماعية كالسيما الطبقة الحاكمالطبقات ا سكؼ يؤثر عمى ،البعض

كيقرر أفبلطكف المساكاة التامة عمى ، (2)التجمع الطبيعي األكؿ يى كيرل أرسطك أف األسرة

 يالكامػؿ فػأف يلطمعف بػدكرىف  ،فعمي النساء كما يقكؿ ،صعيد الحراس كالحكاـ بيف المرأة كالرجؿ

كأف كراء تخمػؼ  ،(3)الحػرب كالسػمـ يكحماية سكاىف مػف المػكاطنيف فػ مياديف التربية كالعناية باألكالد

السػػبب عنػػدما تريػػد المػػرأة أف  المػػرأة ىػػك الرجػػؿ كمػػف كراء طريػػؽ المػػرأة الػػى التقػػدـ ىػػك الرجػػؿ كليػػذا

ككػػاف أفبلطػػكف يػػدعك إلػػى  ،(4)الرجػػؿ تتقػػدـ كتتحػػرر لػػيس لػػدييا تحقيػػؽ التقػػدـ أك الحريػػة إذا مػػا كجػػد

 ،كال زكجػػة ،كال زكج ،كال ابػف ،الكاحػدة " فػػبل أب الدكلػػة " فكػرة طبقػػة الحػراس ليؤكػػدفػي  إلغػاء األسػػرة

 فػيكمػف ىنػا لػـ تكػف المػرأة الركمانيػة تتمتػع بمكانػة محترمػة  ،ألف الجميع يشكمكف أسرة كاحدة كبيػرة

ر مػػف التبجيػػؿ ككانػػت متحػػررة مػػف كػػؿ ايػػكد سػػرة بقػػداأل يكانػػت تحظػػى فػػ فقػػد ،المجتمػػع الركمػػاني

 .(5)المرأة اإلغريقية فرلت عمى التيالعزلة 

                                                 
، ص 2002عبد الرحمف، عبد ا ، تطكر الفكر االجتماعي اإلسػكندرية جامعػة بيػركت، دار المعرفػة الجامعيػة، ( 1) 

25. 
(2) Mair , Callimachus.( n.d.).Hymns And Epigrams Hymn. (Trans by – ----- ): 
London. P125. 

 .95ـ، ص 1991، 1رم، ماجد، تاري  الفمسفة اليكنانية، دار العمـ لممبلييف، بيركت، ط فخ( 3) 
 .107ـ، ص 1975، 1 –أسعد عمى، المرأة في القكاعد، بيركت، مكتبة مكاكل، ط ( 4) 
 .72أماـ مفتاح أماـ، مرجع سابؽ، ص ( 5) 
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 بيتيػا أك فػيحالة زنػا  يتفاجأ ف ييعترؼ بحؽ اتؿ ابنتو الت يككاف اانكف أجكستك الركمان 
، (2)حيػث أف عقكبػة الزنػا كانػت عنػد اإلغريػؽ إمػا المػكت حراػان أك اإللقػاء فػي البحػر ،(1)زكجيػا بيت
ميػاديف الصػناعة كالزراعػة  فػيعبػاء العائمػة فتسػاعد زكجيػا أ فػيتسػاىـ  ةنيقيػيالفان كانت المػرأة يلأك 

 فػػػيدكر المػػرأة اإلغريقيػػة  كالمنػػازؿ كذلػػؾ عكػػس يرالػػؽ ليػػا أف تػػرث كتػػكرث كتممػػؾ األككػػاف يحػػ
 .(4)كما تفشى بينيـ الزكاج باألجنبيات ،(3)الحياة االجتماعية

كاد كانت النسػاء الثريػات  ،(5)ات مكسعة عف المرأة القرطاجيةكفى الحقيقة ليس لدينا معمكم
فػػي  كػػاف العبيػػد يسػػتخدمكفكاػػد  ،(6)ممبسػػيف كمظيػػرىف فػػيالثريػػات الفنيقيػػات يحػػاكيف اإلغريقيػػات 

 .(7)األسرة فيطفاؿ تعميـ األ
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .39ـ، ص 1990درية ،، دار المعرفة الجامعية، االسكن2الشي ، حسيف، الركماف، جػ ( 1) 
 (2)   J.Wilson , The Culture Of Ancient Egypt , Chicago , 1963 , P 413. 

 .98ـ، ص 1992، 2 –منشكرات جامعة ناصر، ط  1بارة، محمد رملاف، اانكف العقكبات الميبي، جػ ( 3) 
 .27ـ، ص 1955، 3 –الطكيؿ، تكفيؽ اصة الكفاح بيف ركما كارطاجة، مكتبة مصر، مصر، ط ( 4) 
 .25ـ، ص 1425الجربي، فيصؿ أسعد، الفنيقيكف في ليبيا، الدار الجماىيرية،، بنغازل ( 5) 
 .165ـ، ص 1959صقر، أحمد مدينة المغرب في التاري ، دار النشر بكسبلمة، تكنس،( 6) 

 (7) Frank ,T.(1927). An Economic History of Rome (Cosimo Classics History) New 
York, P 207. 
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 المطمب األول

 زواج المرأة اإلغريقية

كػاف الػزكاج عنػد ،(1)بؿ كاجب مقدس ،القد كانت المجتمعات البدائية تعد التناسؿ أمرا طبيعي

كفػػؽ رغبػػة الكالػػديف أك  إلػػى العاطفػػة كيتقػػرر عػػادة هاإلغريػػؽ يسػػتند إلػػى المصػػمحة أكثػػر مػػف اسػػتناد

كالػػػزكاج مشػػػركع لمقاصػػػد سػػػامية ، (2)سػػػنان  ـالرجػػػاؿ عػػػادة يتػػػزكج ممػػػف أصػػػغر مػػػنيككػػػاف ، اربػػػاءاأل

األسػرة ة الكػكف بالتناسػؿ المػنظـ كتكػكيف كعمػار  ،كمؿاأل ونساني عمى الكجبقاء النكع اإلفي تتمخص 

 .(3)وصبلحية كترابطو كتألق عمييا مدار كالتينكاة المجتمع التي ىي 

 كفييػػا تعطػػى ،الخطبػػة الرسػػمية يالػػزكاج اإلغريقػػي فيػػ فػػيكلػػى أمػػا الخطػػكة اللػػركرية األ 

حػػؽ  مذ يػػراػػاـ بيػػا غ ىممػػت ىػػذه الخطػػكة أكأؾ أاػػرب أااربيػػا مػػف الػػذككر، فػػعذا العػػركس كيقػػكـ بػػذل

ككانػت العػادة أف يعطػى لممػرأة اإلغريقيػة ) الزكجػة (  ،شػرعييف كاألطفػاؿ غيػر ،اعتبر الزكاج بػاطبلن 

 .إذا طمقت المرأة وفيك يعاد إلى أصحاب ،يصبح ممكان لمرجؿ بيد أنو ال ،مير

ر ككػاف الشػتاء شػي ،أما الفترة بيف الخطكبة كالزكاج فتجػرل فييػا المراسػيـ الدينيػة التمييديػة 

اإلغريقػػػػػي الشػػػػػرعي المصػػػػػحكب  راعيػػػػػة الػػػػػزكاج مأGamelie كجاميميػػػػػا Gamelion(4)جػػػػػاميميكف 

يقػػػاـ  كػػػاف يقابػػػؿ تقريبػػػان ينػػػاير( كفيػػػو كػػػاف Gamelionكشػػػير الػػػزكاج جػػػاميميكف  ،بالمراسػػػيـ الدينيػػػة

ىيػػػرا راعيػػة لمنسػػػاء كحيػػػاتيـ  كانػػػت ( كاػػد Theogamiaالمقػػػدس ) (5)احتفػػاؿ يسػػػمي عيػػد الػػػزكاج

                                                 
 (1) Hans Kelsen Socity And Nature 1946 P 9. 

 .77بترم عزيز، يكئيؿ يكسؼ، مرجع سابؽ، ص ( 2) 
لممزيػػد راجػػػع خزعػػؿ الماجػػػدل، الػػػديف كانػػت األـ فػػػي مصػػر تخطػػػب لكلػػدىا كعنػػػد المكافقػػة تعػػػد طقػػكس الػػػزكاج، ( 3) 

 .238ـ، ص 1999 1 –المصرم، ط 
 .123، ص 2003ة كالمجتمع، الناشر مؤسسة الشباب الجامعية، اسكندرية، رشكاف حسيف عبد الحميد، األسر ( 4) 
 .226عمي، عبد المطيؼ أحمد،التاري  اليكناني، مرجع سابؽ، ص ( 5) 
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لكف الصحيح أنيا اكتسػبت بعػض صػفات ربػات  ،ككالدتيف كاد ايؿ إنيا كانت ربة لمقمر (1)الجنسية

كيعتبر اليػـك الرابػع بعػد ظيػكر  ،(2)عمى دكرة النساء الشيرية لو تأثير عمى ما يظف القمر ألف القمر

 .(3)ريقياإلغ بالخير بالنسبة لمزكاج تبشر يمر فيو بدران مف األياـ التيككف الق ممر كاليـك الذالق

 ويسػػػاكييا يؤديػػػ ككػػػاف الػػػثمف عػػػادة ثػػػكران أك مػػػا ،طريقػػػة الػػػزكاج اإلغريقػػػي الميػػػركاػػػد كػػػاف 

 .(4)الخطيب إلى كالد الفتاة

القكميػػػة  األعيػػػاد فػػػيكاػػػد ذىػػػب أفبلطػػػكف إلػػػى أف المشػػػرفيف عمػػػى نظػػػاـ الحراسػػػة يتكلػػػكف  

عمػى شػرط الكفػاءة  اائمة كالمناسبات السعيدة صياغة عقكد زكاجية مؤاتة بيف الحارسيف كالحارسات

عمميػة التناسػؿ فػبل نسػرؼ  فػيحتى تلمف نسبلن ممتازان مف أصبلب ممتازة كحتى يمكننػا أف نػتحكـ 

االت حػػنراعػػي أف تكػػكف  يكلكػػ ،العػػدد عػػف الحػػد األنسػػب فيقػػؿتتزمػػت  تلػػخـ عػػدد السػػكاف، كال فػػي

 .(5)نتقاؿ الجنسي محققة لحاجات الدكلةاال

 يػؤتى بػو ميغتسػبلف بالمػاء الػذكالعريس يـك زفافيما  (6)عركسكانت ال Athenaكفى أثينا  

كعكة الزكاج  بيت كالد العركس تذبح فييا الذبائح كتؤكؿ ي" كاليرىك " كتقاـ كليمة زفاؼ ف مف ينبكع

ككانػػت  ،بيػػت زكجيػػا مسػػيرة إلػػىفػػي  تؤخػػذ العػػركس ،المصػػنكعة مػػف السمسػػـ كبعػػد انتيػػاء الكليمػػة

كاألشبيف تتبعيا أميػا  ،كتجمس بيف العريس ،كاد غطي كجييا ببراع (7)عربة فيالعركس تنقؿ عادة 

                                                 
 :لممزيد أنظر ،إف أرسطيفكس كاف عمى عبلاة مع امرأة تدعى اليدة( 1) 

 Atheneus , The Deipnosophistis , With An English Translation By Charles Burton , 
Loeb Classical Library , London , 1927 , P. 558.  

 .123، ص 2003راشكاف، حسيف عبد الحميد، االسرة كالمجتمع، اسكندرية الناشر مؤسسة الشباب الجامعة، ( 2) 
 .226عمى، عبد المطيؼ أحمد،التاري  اليكناني، مرجع سابؽ، ص ( 3) 
 .77بترل، مرجع سابؽ، ص ( 4) 
 .123رشكاف، حسيف عبد الحميد، األسرة كالمجتمع، اسكندرية، مرجع سابؽ، ص ( 5) 
لقد كاف الحبيب اإلغريقػي يجػدد كػؿ يػـك الزىػكر التػى يػزيف بيػا بيػت محبكبتػو دلػيبلن عمػى فػرط الغػراـ، فػعذا حمػؿ ( 6) 

 كمانية.إلييا الزىكر فقد خطبيا، كيرجع األصؿ في تاج الزكاج الى الشعائر اإلغريقية كالر 
 (.5أنظر شكؿ راـ )( 7) 
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كمػػا يصػػحبيـ جمػػع مػػف المػػدعكيف  ،مكاػػد بيػػت أب العػػريسفػػي تحمػػؿ مشػػاعؿ إلػػيئت  يأميػػا كىػػ

بيتيا الجديد كترحب بيا  فيأف تدخؿ العركس  كما ،نشكة كفرح فيكالجميع  ،كالمغنيف عمى المزمار

ثـ تدخؿ المرأة غرفة الزكاج فتأكؿ شػيئان مػف ،كالحمكيات وفكاكال مف يعطي لياـ العريس حتى أىناؾ 

المراسػػـ فػػي اليػػـك  يكتنتيػػ ،الخػػارج كصػػيفات العػػركس تػػرانيـ الػػزكاج فػػي حػػيف تغنػػى فػػي)السػػفرجؿ( 

 .(1)اارب لتستمـ اليدايا كالتمنيات الطيبةصدااء كاألاأل ماـأالعركس بدكف براع  الثاني عندما تظير

بػؿ كػاف كالػدىا يػؤدل ليػا أحيانػان  ،(2)يػؤدل ثمػف العػركس مه ىك الػذكلـ يكف الخطيب كحد 

 مػا كمتى تزكجت المرأة اإلغريقية أصػبحت مػف فكرىػا ربػة بيتيػا كنالػت مػف التكػريـ بقػدرايمة  بائنية

اإلغريػػؽ كمػػا  إلػػى ييػػأت حنانػػان كشػػكاان  وبكصػػف مأ ،ككػػاف الحػػب بمعنػػاه الحقيقػػي ،تنجػػب مػػف األبنػػاء

باتصػػػاؿ جسػػػميف أك  تنطمػػػؽ يفمػػػـ يكػػػف ىػػػك الشػػػرارة التػػػ ،وابمػػػ بعػػػد الػػػزكاج ال إلػػػى الفرنسػػػييف ييػػػأت

ة اليكميرية مف الكفاء الزكج كفى والعناية بالبيت كشئكن يبؿ كاف ثمرة االشتراؾ الطكيؿ ف ،تقاربيما

ىػػػف كميتمنسػػػترا  (3)أشػػػعار ىػػػكميركس إال ثػػػبلث زانيػػػات يكلػػػيس فػػػ ،زكجيػػػا مػػػف عدمػػػو يبقػػػدر مػػػا فػػػ

                                                 
 .78بترل، مرجع سابؽ، ص ( 1) 
لقػػد كػػاف الفػػرس يقػػدمكف لمشػػعب الفتيػػات المقػػببلت عمػػى الػػزكاج، كيبػػدأكف بػػالعرائس األغمػػى ثمنػػان، كىكػػذا تمػػارس ( 2) 

 –( 4رف )سترافكف )سترابكف( مف مصادر التاري ، القػ طقكس الزكاج، كفي الصباح يغتسمكف ابؿ أف يممسكا أم إناء
الكتػاب السػادس عشػر مػف جغرافيػة سػترافكف، كصػؼ بػػبلد مػا بػيف النيػريف، كفيينػا كشػبو الجزيػرة العربيػة، ت: محمػػد 

 . 32، ص 20، فقرة 2006المبركؾ الدكيب، منشكرات جامعة ااريكنس، بنغازم، 
تحؽ ىػذه العقكبػة كزنػا الزكجػة اف اانكف " ببلالما " الذل يقرر عقكبػة المػكت عمػى كثيػر مػف االفعػاؿ التػى ال تسػ( 3) 

أنظػػر ترجمػػة اػػػانكف حمػػكرابي الػػى المغػػة العربيػػػة فػػي مجمػػة كميػػػة  –" مػػف اػػػانكف حمػػكاربي 5المػػادة " –كاالغتصػػاب 
ككذلؾ أنظر ساسي سالـ الحاج المفاىـ القانكنية لحقكؽ االنساف عبر الزماف  –ـ 1961اتداب بغداد، العدد الثالث 

 .101ـ، ص 1995كالمكاف، 
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Glytemnstra (2)كأفركديتػػػي (1)يمػػػيفكى Aphrodite تنطبػػػؽ  يرسػػػميا ليػػػف ال يكلكػػػف الصػػػكرة التػػػ

ف انطبقت عمى اإلليات  ،عمى المرأة العادية  .تمؾ األياـفي كا 

كلػـ  ،ككانت األسرة اليكمرية أكثر نسائيا ميػذبات رايقػات كأكثػر أطفاليػا مخمصػكف أكفيػاء 

يطحػػػف  فكػػف ،يقمػػف فييػػا مػػف األعمػػاؿ بػػؿ كػػف ،يكػػف عمػػؿ األميػػات مقصػػكران عمػػى إنجػػاب األبنػػاء

كلػـ يكػف يخطػف كثيػران ألف معظػـ المبلبػس  ،كيطػرزف ،كينسػجف ،كيغػزلف ،كيمشطف الصكؼ ،الحب

تحػػرص عمػػى تكاجػػد  ،فقػػد كانػػت المػػرأة اإلغريقيػػة ربػػة بيػػت ممتػػازة، (3)لػػـ تكػػف بحاجػػة إلػػى الخياطػػة 

 .(4)رتيا النكؿ في بيتيا كأداة ااتصادية في تكفير المبلبس ألفراد أس

فكػاف الكلػد  ،ككانت البنات يػتعممف الفنػكف المنزليػة عمػى حػيف يػتعمـ األكالد الصػيد كالحػرب 

ذا شػػب أكبػػر أبنػػاء ،كحػػرث األرض ،يػػدرب عمػػى صػػيد السػػمؾ كعمػػى السػػباحة األسػػرة مػػف الػػذككر  كا 

ى بيػت تػزكج جػاء بزكجتػو إلػ فػعذا ،ؿ عنيػاؤك غيبة أبيو رب األسرة المس فيكبمغ سف الرجكلة أصبح 

 .كىكذا تتجدد األجياؿ جيبلن بعد جيؿ ،أبيو

كاػد تظػؿ  ،محتفظػة بكيانيػا ككحػدتيا تتغير فييا أفراد األسػرة عمػى مػر األيػاـ كتبقػي األسػرة 

 التػػيفييػػا األفػػراد اكاعػػد النظػػاـ كاألخػػبلؽ  ينصػػير الػػذمالبيػػت  فػػيتلػػع  ،محتفظػػة بيمػػا عػػدة اػػركف

                                                 
ىيميف ىي أجمؿ نساء عصرىا، كابنة زيكس كليدا، كيقكؿ يكريبيدس في ركايتو ىيميف إف الذل ذىب إلى طػركادة ( 1) 

ىػػػك شػػػبح ىيمػػػيف كأمػػػا ىيمػػػيف نفسػػػيا فػػػذىبت الػػػى مصػػػر حيػػػث تحممػػػت كثيػػػران مػػػف المشػػػاؽ كبسػػػبب شػػػدة اخبلصػػػيا 
  لمينيبلكس حتى عثر عمييا أخيران أثناء عكدة إلى طركادة لممزيد أنظر :

 .337، ص 1955، 1 –آميف سبلمة، معجـ األعبلـ في األساطير اليكنانية كالركمانية دار الفكر العربي ط 
كاد كاف أرسطيفكس يشترل عاىرات بثمف غالى "، كلـ يكف يخجؿ حػيف يعيػر بيػذه الصػمة، بػؿ كػاف يػرد اػائبلن:" ( 2) 

ف، الفمسفة القكرينائية، أك مذىب المذة، دار ليبيا لمنشر بدكل، عبد الرحم لممزيد أنظر: ،إني أممكيا كلست مممككان ليا
 .54ـ، ص  1969كالتكزيع، بنغازم، 

 .99 – 98، مرجع سابؽ , ص، 1كؿ ديكرانت، ج( 3) 
 (4)    C. Freeman , Egypt Greece And Rome. P. 228.  
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كاػػد كانػػت الدكلػػة تػػزكج الرجػػاؿ كالمػػرأة مػػف خيػػرة  ،(1)عيػػاأنكا البػػد منيػػا لقيػػاـ الحككمػػة عمػػى اخػػتبلؼ

 .(2)كالد لمدكلةأاكل األ كذلؾ لغرض أنجاب ،الرجاؿ كالنساء

كثػر ممػا تػؤدل إلػى أ ،الزاىر تؤدم إلػى صػبلت الجنسػيف ابػؿ الػزكاج اإلغريؽككاف عصر 

الشػيطاف أك مػف " تقمػص  مػف صػكرة (3)يكػانكا يعػدكف الحػب الركائػ اإلغريؽذلؾ بأف  ،الزكاج نفسو

إلػػػى اختيػػػار الػػػزكج الصػػػالح أك  بيػػػا مإذا ذكػػػرىـ إنسػػػاف أنػػػو كسػػػيمة ييتػػػد كػػػانكا يسػػػخركف ،الجنػػػكف

 كمػف كالجػكاىر ،كالثيػاب ،البنتػو بائنيػة مػف المػاؿ راف ينتظر مف كالػد الفتػاة أف يييػفقد ك ،الصالحة

 طية بػػػيف النػػػاس فخمػػػكاػػػد عمػػػؿ اإلسػػػكندر عمػػػى إزالػػػة الفػػػكارؽ الجنسػػػ، (4)بعػػػض االحيػػػاف يالعبيػػػد فػػػ

كزعمػاء  وكالمقدكنيػة كجعػؿ نفسػ اإلغريقيػةكالمناداة بشعب كاحػد فقػاـ بػزكاج  الشعكب بعليا ببعض

 .(5)ذلؾ يادكة ف وجيش

بيػػػت  إلػػػىثينيػػػة أك الزكجػػػة األ ف الميػػػر كػػػاف عنػػػد اإلغريػػػؽ ىػػػك مػػػا تنقمػػػو المػػػرأة اإلغريقيػػػةإ

 إدارة أمػبلؾ كاف يتػكلى فقػط الذمان لمزكج يصبح ممك شكؿ جياز أك ثركة عقارية ال فيسكاء  زكجيا

المنػزؿ كتػأمر  فيميا مف ابؿ تدير العمؿ أكما جمست ، (6)كاالنتفاع بيا طيمة الحياة الزكجية وزكجت

 .(7)بيتيا جناح النساء فيمنعزلة  كتأمر الخادمات حيث ستبقي بقية حياتيا

                                                 
 .99 – 98، مرجع سابؽ، ص، ص 2 –م   1كؿ ديكارنت، جػ ( 1) 

 (2) Lynde , Woman Is Not Rational Animal In Discovering Real Ity P 82. 
 راجع كبلن مف : ( 3) 

. Homer Ilade Iv Tome 1967  
 .1997، إسكندريةاليكناف،  –حسيف الشي   
 .112ـ، ص 1968، 3 –القاىرة، ط – 2 –م   ،2 –ديكرانت، كؿ اصة الحلارة، ت محمد بدراف، ج ( 4) 
 .82، ص 2003اري  التفكير االجتماعي، دار المعرفة الجامعية، بيكمى، محمد حمد، ت( 5) 
 .64مرجع سابؽ، ص  1عمى، عبد المطيؼ أحمد التاري  اليكناني، جػ ( 6) 
 .كىذا يقميد كاف يمتد الى العبيد الذيف اشتراىـ الرجؿ حديثان ( 7) 
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كػػاف  يػػت العػػريسكاػػد كػػاف مػػف العػػادات اإلغريقيػػة أنػػو عنػػدما كانػػت العػػركس تصػػؿ إلػػى ب 

ككػاف الػزكاج اإلغريقػي ىػك األسػاس ، (2)فكؽ رأسػيا بسػمة مممػكءة بالبنػدؽ كذلػؾ لجمػب الحػظ (1)يفرغ

الػزكج إلػى كالػد  وير محػرر عػاده بعػدد مػف البقػر يدفعػفي تككيف األسرة عندىـ كاد كاف يتـ مقابؿ م

 .(3)كاف البقر أساس التبادؿ عندىـ الزكجة

فيعشػػػػػػؽ أكديسػػػػػػيكس  وينو أك يشػػػػػػيف زكجتػػػػػػيشػػػػػػ لمرأة مػػػػػػاتغػػػػػػزؿ الرجػػػػػػؿ بػػػػػػا فػػػػػػيكلػػػػػـ يكػػػػػػف  

Odysseus  كاليبسكGalypso، ( ككيركيCirce)، عمى عدـ  يمكبيتمكمو بين كيغازؿ ناكسيكا كال

 اصػػػر بريػػػامكس فػػػيعػػػف الطػػػبلؽ أك تعػػػدد الزكجػػػات إال  ينيكك المجتمػػػع المػػػ فػػػيكال نسػػػمع  ،كفائػػػو

ىػػػكميركس ذكػػػر لمػػػزكاج عػػػف  يممحمتػػػ فػػػيد يػػػر  كال ،" الحػػػريـ " وحيػػػث كػػػاف يكجػػػد مايشػػػب مالطػػػركاد

 .المحاـر سكل مرة أك مرتيف

 ،" ليس ىناؾ ما ىك خيػر لمرجػؿ مػف أف يفػكز بزكجػة طيبػةكيصكر ىسيكد الزكاج فيقكؿ:  

 (4)كىػػك تصػػميـ يػػنيض دلػػيبلن عمػػى أىميػػة المػػرأة ،الزكجػػة الخبيثػػة" كلػػيس ىنػػاؾ مػػا ىػػك شػػر لػػو مػػف

ة فػػي نظػػر التشػػريع اإلغريقػػي ىػػك اىتمػػاميـ بتفاصػػيؿ طقػػكس ايمػػة المػػرأة كزكجػػ، ك (5)كمػػدبرة لممنػػزؿ

 .(6)الزكاج

الرجػػؿ األثينػػي اػػد حػػتـ عميػػو كتمانيػػا كعػػدـ إظيارىػػا  لقػػد كاػػؼ العػػرؼ حػػاجزان أمػػاـ عكاطػػؼ

ذا كػػػاف لمرجػػػؿ ميدانػػػو كلممػػػرأة ميػػػدانيا فقػػػد احتجبػػػت ىػػػذه العكاطػػػؼ كراء  عمػػػى مػػػرأل مػػػف النػػػاس كا 

                                                 
 . 104اليكناف، مرجع سابؽ، ص  –الشي ، حسيف ( 1) 
 . 97، أرسطك كالمرأة، مرجع سابؽ، ص إماـ، مفتاح إماـ( 2) 
 .54ـ، ص 1991، 1الناطكر، شحادة، اليكناف كالركماف، دار االمؿ لمنشر كالتكزيع، األردف، ط ( 3) 
أما أرخيمكخكس شاعر باركس فيك ىجاء يحمؿ عمى المرأة السباب شخصية كاليمكف أف يؤخذ تشييرة بيػا مأخػذ ( 4) 

نحكـ في المرأة عدكان صريحان ليا مثؿ سيمكنيديس، شػاء أمكرجػكس، الػذم مأخذ الجد، كليس مف اإلنصاؼ كذلؾ أف 
 عدد نقائيا كشبة أصناؼ النساء بأصناؼ الحيكانات المختمفة.

 .66 – 65، مرجع سابؽ، ص ص 1عمي، عبد المطيؼ،التاري  اليكناني، ج( 5) 
 (6)   R. D. Biggs, Akkadian Didactic Princcton University Press , 1974 , P 594. 
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ف كاف يكريبيديس ،الستار حطػـ بكااعيتػو الصػارخة  الػذمؽ.ـ ( ىػك  480 – 406) Euripides كا 

كمميدان الطريؽ  ،ةمطمقان العناف لممشاعر المكبكت ،الميداف كغيره مف المياديف ىذا فيحكاجز العرؼ 

 .(1)عاطفة الحب الركمانتيكي تعبيران كامبلن عند شعراء العصر اليمينستي لمتعبير عف

ىػػذا إلػػى  كيجرنػػا، (2)بكلمػػكأفػػكؽ المػػدخؿ مػػف لػػريح قشػػكف شػػعارات كاػػد كػػاف األثينيػػكف ين 

القديـ كفػى جممػة اصػيرة  ثينيالمجتمع األ فيكلع المرأة  فيتتصؿ بالمكلكع كتتمثؿ  لخر أنقطة 

يحتفظػػكف فيػػـ " ،المػػرأة كالػػزكاج مكاػػؼ اإلغريػػؽ مػػف اإلغريػػؽيحػػدد ديمكسػػثينيس أحػػد أشػػير خطبػػاء 

أمػا الزكجػات  ،جسػاميـالصحة اليكمية ألأجؿ  ات( مف)الرفيقكالمحظيات  ،بالخميبلت مف أجؿ المذة

 .مخمص لمنازليـ فيف يحممف أبنائيـ الشرعييف كيكف حراسان 

 يعرفتيػػػا أثينػػػا كالتػػػ التػػػيالحػػػديث أكالن عػػػف نكعيػػػة النسػػػاء  إلػػػىكىػػػذا التحديػػػد الػػػدايؽ يجرنػػػا 

عػف سػمككيف  فػةلييف بركميس نصػيحتو المعرك إجو نكعيف :األكؿ يلـ النساء البلتي ك  إلىانقسمت 

 أمػا النػكع الثػاني فيلػـ النسػاء  ،ثينيات المكلػدمياتيف األأك  ،حرارزكجات المكاطنيف األككف  ،مثؿاأل

 

                                                 

 .66مرجع سابؽ، ص  1عمى، عبدا لمطيؼ أحمد، التاري  اليكناني، جػ ( 1) 
 (2) Robinson,C.E. (1966) A History Of Creece.London.P 65. 
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يبػػدأ  Sparta مدينػػة اسػػبرطةفػػي  كأمػػا ،المالطيػػة (2)اسباسػػيا ،" (1)جنبيػػات المكلػػد مثػػؿاأل

لػػو بالبحػػث عػػف ككػػاف يسػػمح  ،العسػػكرية الكاممػػة كجنػػدم خدمتػػو سػػنو 21سػػف  فػػياالسػػبرطي كىػػك 

سػػاحة األلعػػاب  فػػيكػػف يظيػػرف معػػو  يئػػالفتيػػات البل ككػػاف يختػػار عػػادة كاحػػدة مػػف رفيقاتػػو ،خطيبتػػو

ألف التربيػػة االسػػبرطية كانػػت تؤىػػؿ  ،عرايػػا كالرجػػاؿ تمامػػان  الريالػػية كفػػى ممعػػب سػػباؽ الجػػرم كىػػف

تػػػى يبمػػػغ سػػػف غرائزىػػػا كبعػػػد اختيػػػار الخطيبػػػة تحجػػػب عػػػف خطيبيػػػا ح الفتػػػاة لمسػػػيطرة الكاممػػػة عمػػػى

مكاطنػان  يسػبرطىػذه السػف يعتبػر األ يالػزكاج ففػ عندىا يتـ يكالت ،الثبلثيف كىك سف الرجكلة الكاممة

حيػػث يخلػػع لمػػنظـ العسػػكرية كالنظاميػػة حتػػى سػػف  كلكنػػو يظػػؿ تحػػت الطمػػب ،حػػران كامػػؿ الحقػػكؽ

ظػػركؼ السياسػػية فػػي المكانػػة بػػيف المػػرأة اإلغريقيػػة كالمػػرأة المصػػرية بػػاختبلؼ ال تاختمفػػ، ك (3)السػػتيف

 .(4)الببلد

 ف الزكاج اإلغريقي لـ يقـ عمى عاطفة الحب بؿ عمى المصمحة المادية ككاف اليدؼ منوإ 

سػػػف  يفػػػ بػػػاءكحمايػػػة ات ،كاسػػػتمرار األسػػػرة ،إنجػػػاب األطفػػػاؿ لممحافظػػػة عمػػػى الجػػػنس ككيػػػاف الدكلػػػة

مكػػاف المػػرأة  يفيػػـ أيلػػان أفك  ،كلػػماف تقسػػيـ العمػػؿ تقسػػيمان مبلئمػػان بػػيف الرجػػؿ كالمػػرأة ،الشػػيخكخة

الصػػػكؼ كتنسػػػ   طفػػػاؿ كتطيػػػك الطعػػػاـ كتغػػػزؿالبيػػػت حيػػػث كػػػاف عمييػػػا أف تربػػػي األ الطبيعػػػي ىػػػك

ىػػػػكميركس يسػػػػتخدـ كممػػػػة خاصػػػػة كىػػػػى  ككػػػػاف ،(5)المبلبػػػػس كتشػػػػرؼ عمػػػػى شػػػػئكف البيػػػػت األخػػػػرل

Einater ممػة مػف اإلشػارة إليػو كلكػف سػرعاف مػا أختفػت ىػذه الك لزكجة األخ فيذا مثؿ كالػح يمكػف

                                                 
 .111، 101الشي ، حسيف : اليكناف، مرجع سابؽ، ص ص ( 1) 
جميعػان أسباسػيا خميمػة بػركميس التػي أنجػب  فكاد اتخذ بعػض األزكاج األثينيػيف مػنيف رفيقػات أك خمػيبلت كأشػيرى( 2) 

، مرجػػع سػػابؽ، ص 1 –عمػػى، عبػػدالمطيؼ أحمػػد، التػػاري  اليكنػػانى، جػػػ  :لممزيػػد أنظػػر ،منيػػا بعػػد طبلاػػو مػػف زكجتػػو
72. 

الناصػػرل، سػػػيد أحمػػػد، اإلغريػػػؽ تػػػاريخيـ، كحلػػػارتيـ، مػػػف العصػػػر المػػػيبلدم حتػػػى ايػػػاـ إمبراطكريػػػة اإلسػػػكندر ( 3) 
  200.ك 199ـ ص 1973لة العربية، القاىرة األكبر، دار الني

 (4) W. Petrie. Social Life In Ancient Egypt. London , 1932 , P. 112. 
 .158، مرجع سابؽ، ص 1عمى، عبد المطيؼ أحمد، التاري  اليكناني،ج( 5) 
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عمينا تفسػير سػبب ىػذا التغييػر ففػي بيػت مثػؿ بيػت " برابػكس "  المفردات العادية كليس مف الصعب

نػدثرت ىػذا النػػكع اكعنػػدما  ،ألنيػف زكجػات إخػكة لتػرتبط الكاحػدة بػػاألخر  كػاف ىنػاؾ عػدد مػػف النسػاء

عػف حيػاة أبػائيـ  بعدما أاامت البنات في منازؿ أزكجيف كاستقؿ األبناء في بيكتيـ سر الكبيرةمف األ

 األعػػـ Kedestes كأصػػبحت كممػػة ،تميػػز زكجػػة األخ ىػػذا التميػػز الػػدايؽ Einater كنػػة أصػػبحت

ض السػنف عػعػف ب ،"كاػد كشػفت لنػا اصػيدة "تيػكجنيس الميجػارم ،(1)ةكاف تلـ جميع االصيار التي

 ثرياء بغض النظراألغنياء كاأل طبقة النببلء ليزكجكا بناتيـ إال مف طبقة الزكاج فمـ يكف يالمتبعة ف

 ،(3)غريقيػات بعيػدات عػف الخلػكع لنظػاـ تعػدد الزكجػاتكانػت اإل، ك (2)كالعػرؽ األصػيؿ عف المنبػت

كاػد كػاف لمػزكاج اإلغريقػي  (4)كالمرأة اإلغريقيػة كزكجػة كانػت تخلػع فػي الغالػب إلػى سػيطرة الػزكج 

 .(5)ريجات ذات معالـ سياسية أم لمتقرب مف الحكـ مثبلن 

  3ة اإلغريقيةسن زواج المرأ

كفػى ذلػؾ تقػكؿ  ،(6)لقد كانت المرأة اإلغريقية تتزكج في سف مػا بػيف الثانيػة عشػر كالعشػريف

شػػران  (7)مػػف زكجػػة شػػابة " إف زكاج الشػػاب Euripdesمسػػرحية يكريبيػػديس فػػي  إحػػدل الشخصػػيات

 فسػػػرعاف مػػػا تفػػػارؽ صػػػكرة أمػػػا نلػػػرة الجمػػػاؿ ،كسػػػبب ذلػػػؾ أف اػػػكة الرجػػػؿ تبقػػػي طػػػكيبلن  ،مسػػػتطير

                                                 
 .85، ص 1968فينمي، عالـ أكديسيكس، ت: حممى عبد الكاحد خلرة، دار نيلة مصر،  –ـ إ ( 1) 
 . 120، ص 1981الخشاب، أحمد، التفكير االجتماعي، دار النيلة العربية، بيركت، ( 2) 
 .99, ص  1996، 2إماـ، عبد الفتاح، إماـ، أفبلطكف كالمرأة، مكتبة مدبكلي، القاىرة، ط( 3) 

 (4) H. L. Jones , Strdo Geography With An English Translation Burton , Leob Classical 
Library , London , 1967,P12. 

، دار الكتب الكطنية، بنغازم، ط( 5)   .98، ص 1994، 1الغنام، مراجع، السميفيـك
، ص 1977، مكتبػة األنجمػك المصػرية، جامعػة القػاىرة، 4نصحي، إبراىيـ، تاري  مصر في عصر البطالمة، ج( 6) 

18. 
 لعمة يريد الرجؿ يجب أال يتزكج صغيران. ( 7) 
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ألف الفتػػاة الصػػغيرة تكػػكف طيعػػة  (2)نػػييثكاج المبكػػر السػػائد فػػي المجتمػػع األالػػز سػػف كػػاف ، " (1)المػػرأة

الخامسػة  سػففػي  الفتيات يتزكجفمف كأف امة  ،كليذا كانت الفتيات يتزكجف في سف الخامسة عشرة

ىػك الثامنػة  لمػزكاج عشرة كأف امة مف المفكريف المستمريف ىـ الذيف نصحكا أف يككف السف الطبيعي

أسػػبرطة فػػي  تكػػكف سػػف العشػػريف لجمػػاعي الحػػاؿ أمػػا أفبلطػػكف فػػرأل أف ،كمػػا فعػػؿ أرسػػطك ،عشػػرة

Sparta، رأت شػيئان أك لػـ تكػف اػد سػمعت شػيئان  التي أما سقراط فكاف يقكؿ :" تزكج الفتاة الصغيرة، 

 يفػ ةكريػت اتليػنػا فعنػدما اسػتفتى أىػؿ كمػف ى ،أما الرجؿ فكاف سف الزكاج ىك سػف الثبلثػيف عامػان 

 ةليككانت ات ،ثمار ابؿ األكاف "نسائيف الشابات أجابت اتلية " ال تقطعكا ال يكثرة عدد الكفيات ف

كعندما يصػؿ الرجػؿ سػف الػزكاج الثبلثػيف  ،سف مبكرة في م تتزكجكا البنات ابؿ األكاف " أتعنى " ال

 ،يغصػبكف عمػى الػزكاج رغمػان عػنيـ يتزكجػكا فػأنيـ كلػـ ،عامان كالمػرأة تصػؿ فػي العمػر عشػريف عامػان 

عػػػراة األجسػػػاـ مػػػاريف أمػػػاـ النػػػاس إلػػػى أف يصػػػمكا إلػػػى  فػػػي مككػػػب افكانػػػت الطريقػػػة ىػػػي أف يسػػػيرك 

الرجػػػاؿ كالنسػػػاء العػػػازفكف عػػػف الػػػزكاج البػػػالغيف سػػػف  مدار مظممػػػة أ فػػػي كيػػػدخمكنيـ (3)االكركبػػػكؿ

 .(4)مف يحصؿ أك يمسؾ الفتاة فأنيا تصبح شريكة حياتو ككؿ ،الزكاج

بػػيف العشػػػريف  مأ ،بعشػػريف سػػػنو لمنسػػاء كثبلثػػيف لمرجػػػاؿ (5)اإلنجػػاب كيحػػدد أفبلطػػكف سػػػف

كىػك يبػيح التػزاكج  ،كبيف الخامسة كالعشريف كالخامسػة كالخمسػيف بالنسػبة ليػـ ليف كاألربعيف بالنسبة

                                                 
 .113مرجع سابؽ، ص  – 2جػ  –انت، كؿ ديكر ( 1) 
 لممزيد عف المجتمع االثينى أنظر : ( 2) 

 Gyril E Robinson, Hlstory Of,Greece London 1966 P 63. 
 األكركبكؿ كىك مكاف عبادة ككاف يسمي األكركبكؿ أل المدينة العالية لممزيد عف االكركبكؿ انظر : ( 3) 

 54ـ، ص 1965ييمينيػػػػػة، ت:رمػػػػػزم جػػػػػرجس، سمسػػػػػمة األلػػػػػؼ كتػػػػػاب، القػػػػػاىرة، أرنكلػػػػػدتكيبنى، تػػػػػاري  الحلػػػػػارة ال
 كمابعدىا.

 .84إماـ عبد الفتاح، أرسطك كالمرأة، مرجع سابؽ، ص ( 4) 
فػعذا أخفنػا إلػييـ  –737،5مكاطنان حران كما حدده في النكاميس )  5040كاد كاف عدد المكاطنيف ثابتان أم حكالي ( 5) 

 .Metics، عدا الغرباء 50000كاف المجمكع حكالي  إلييـ النساء كاألكالد كالعبيد
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خير سػف ككاف تأ ،(1)ىكخارج أكاصر القرب ،المعاشرة الحرة بيف الرجاؿ كالنساء خارج حدكد السف أك

المػػػكاط بػػػيف الرجػػػؿ  ظػػػاىرة بػػػبلد اإلغريػػػؽ كىػػػى فػػػيظيػػػكر ظػػػاىرة غريبػػػة  ،(2)ثينػػػيزكاج الرجػػػؿ األ

 كبيػران مػف العػادة (4)"سكلكفكمشػرع كػػ Hesiode (3)شػاعر كااعػي كػػ" ىسػيكد مككاف مػف رأ ،كالرجؿ

ظػػاىرة  بالفتػػاة الصػػغيرة بنػػة الكريثػػة أف صػػار زكاج الكيػػؿلقػػد ترتػػب عمػػى التشػػريع الخػػاص باال بػػؿ

 .مألكفة

 كاد فسر بعػض المػؤرخيف ىػذه الزيجػات المتػأخرة بأنيػا نتيجػة لمحيػاة االجتماعيػة كبخاصػة 

غيػر أف  ،نشأت بيف الرجاؿ فكجػدكا فييػا عكلػان عػف الػزكاج المبكػر يالت (5)الصدااات الحميمةتمؾ 

نبػػان كبيػػران مػػف سػػكاف جاأف  كذلػػؾ ،اتصػػاديان أك اجتماعيػػان آخػػرامكػػاف أيلػػان أف نسػػكؽ ليػػا تفسػػيران باإل

 ،يممكيػػا الكاحػػد مػػنيـ صػػغيرة يككانػػت مسػػاحة األرض التػػ ،أتيكػػا كػػاف يتػػألؼ مػػف صػػغار المػػزارعيف

معظـ األحكاؿ أف يكػكف أسػرة إال كخمػؼ ألبيػو عنػدما يبمػغ  فياالبف  كمف ثـ كاف مف المتعذر عمى

نػد ىػذه الطائفػة الكبيػرة مػف كليػذا كػاف الػزكاج ع ،بفبلحة األرض بنفسػو تسمح لو ىذا األخير سنان ال

كليػػذا كػػاف األبنػػاء الفبلحػػيف يعيشػكف تحػػت سػػقؼ كاحػػد كمػػف  ،السػكاف أمػػران عسػػيران ابػػؿ سػػف الثبلثػيف

                                                 
 .96فخرم، ماجد، تاري  الفمسفة اليكنانية، مرجع سابؽ، ص ( 1) 
 ىى أكثر مف أل مدينة أغريقية أخرم  Atheneألف المعمكمات المتكفرة لدينا عف مدينة أثينا ( 2) 
 مف أعماؿ الشاعر ىسيكد :( 3) 
 لممزيد راجع :فيرس النساء ك  –األعماؿ كاالياـ  

 Heslod The Homerlc Hymns And Homerlca London Pp1 2 154 220. 
سػػكلكف المصػػػمح االجتمػػػاعى كالسياسػػػي العظػػػيـ، كينسػػػب إليػػػو عػػػدد مػػػف القػػػكانيف تتصػػػؼ بالعػػػدؿ المطمػػػؽ كتبػػػت ( 4) 

 كأعمنت عمى ألكاح خشبية ككاف مف أعماؿ أاامة ديمقراطية جكىرية في أثينا.
مكتػػػب األيػػػديمس فػػػي  كثيػػػرات مػػػف بائعػػػات اليػػػكل المحترفػػػات، إال أنػػػو كػػػاف يتعػػػيف عمػػػييف التسػػػجيؿ تكجػػػد كػػػذلؾ( 5) 

إلػى  التبرج في الممبس كالتزيف مف صػبغ الشػعر كاستخراج ترخيص بمزاكلة الرذيمة، ككاف مظيرىف يتميز بكؿ سمات
 نتػػػدبات مثػػػؿ المسػػػرح كملػػػمارالتعطػػر ككثػػػرة الحمػػػي، ككػػػف ال يكتفػػػيف بالتسػػػكع فػػػي الشػػػكارع اللػػػيقة بػػػؿ يغشػػػيف الم

ـ،  1973، منشػكرات الجامعػة الميبيػة، كميػة اتداب، 2 –نصػحي، إبػراىيـ تػاري  الركمػاف، جػػ :لممزيد أنظػر ،السباؽ
 .744ص 
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إذ جعميػا أكثػر خلػكعان  ،مركػز المػرأة فػيسػف الػزكجيف اػد أثػر بػدكره  المرجح أف الفارؽ الكبيػر بػيف

 .السف فيكاف الزكجاف متقاربيف  كانقيادان لمرجؿ مما لك

، (((1)عمرىا عمى خمسة عشر ربيعان  يزيد ال التيتزكج الفتاة الصغيرة ))كيقكؿ إيسخكماس  

ف ،ككاف محـر عمى المرأة اإلغريقية الحرة أف تتزكج برايؽ كػاف يجػكز  كعمى الحر أف يتزكج بآمة كا 

 .(2)عف طريؽ التسرل ال الزكاج ولمسيد أف يتمتع بجكاري

سف مبكرة إذ أف ثمراتيا  ييتزكج شبابيا ف التييع الببلد جم فيأننا نشاىد " كيقكؿ أرسطك  

 ظاىرة التبكير عمى خطر أخر كىك خطكرة الكلع كاألمة بالنسبة لمزكجػات مكتنطك  لعيفة كىزيمة

 ىػػي (4)ف الطبيعػػةإ ،(3)الكلػػع أك يصػػبف بػػأمراض عصػػبية شػػديدةفػػي  الصػػغيرات فكثيػػر مػػا ييمكػػف

لػماف العتػداؿ الحػكاس  سػف ناميػة فيػك خيػر كأبقػي كفيػو فيكأما الزكاج  ،(5)تحدد سف الزكاج التي

بالنسػبة لمنسػاء كلمرجػاؿ السػابعة  ةف يكػكف الثامنػة عشػر كسبلمتيا كيمكف تعييف أفلؿ سف لمزكاج بػأ

السميـ باللبط كىك كاػت النلػكج كاكتمػاؿ  كفى ىذه الحدكد تعييف كات الزكاج اإلغريقي ،كالثبلثيف

 .(6)التناسؿ كالكفاء بالتزاماتو لمباشرة كىك أنسب كات لمزكجيف ،القكم

 كليػػذا كانػػت ،تقاليػػدالالمجتمػػع اإلغريقػػي لػػركرة تفرلػػيا العػػادات ك  فػػيكاػػد كػػاف الػػزكاج  

 ككانػت ،المدف تسمح لمنساء العجائز أف يكاعف أشد العذاب بالذيف يصركف عمى عدـ الزكاجبعض 

                                                 
 .70 – 69، مرجع سابؽ، ص ص 1عمى، عبد المطيؼ أحمد، التاري  اليكناني، ج( 1) 
 .77، مرجع سابؽ، ص كافى، عمى عبد الكاحد، األدب اليكناني القديـ( 2) 
 .125راشكاف، حسيف عبد الحميد، األسرة كالمجتمع، مرجع سابؽ، ص "( 3) 
  40أل أف الرجؿ يستطيع أف ينجب األطفاؿ حتى في سف السبعيف كالمرأة تستطيع أف ينجب األطفاؿ الى سف ( 4) 

(5).Mair , Callimachus.( n.d.).Hymns And Epigrams Hymn. (Trans by – -----): 
London P : 1259 . 

 .20ـ، ص 1985الخشاب، مصطفى، دراسات دراسات في االجتماع العائمي، دار النيلة المصرية، بيركت، ( 6) 
20. 
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كمػػػف مشػػػاىدة  ،مػػػف حػػػؽ االنتخػػػاب ككػػػاف العػػػزاب يحرمػػػكف ،(1)مدينػػػة اسػػػبرطةفػػػي  العزكبػػػة جريمػػػة

  .(2)المكاكب العامة

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 البيتدور المرأة اإلغريقية في 
د حافظ إلى حد ما عمػى التصػميـ ا ،العصكر التاريخية القديمة فييبدك أف البيت اإلغريقي 

الفنػاء فػي كسػطو معبػد زيػكس " :جزاء الميمة التاليةاأل يتألؼ مف ملمقصر اليكميركس الذ ساسياأل
Zeus ككانػػػت  ،فرعيػػة كاسػػـ خػػاص لمنسػػاء مكاػػد لمنػػار كعمػػى جانبيػػػة غػػرؼ وكااليػػكاف كفػػى كسػػط

ؤلفػػػة مػػػف طػػػابقيف ككانػػػت شػػػائعة فقػػػد الم البيػػػكت فػػػيمػػػا أ ،الفنػػػاء إثنػػػاء النيػػػار فػػػيالنسػػػاء يجمسػػػف 
حتػى  ،سػعة كالرفاىيػةدنػى مػف الأكما أف يبمػغ البيػت حػدان  ،(3)لمنساء مغرؼ الطابؽ العمك  تخصص

كبػػيف اؿ  ،نطػػاؽ الزكجػػةبػػيف  ما ،المخصصػػة لمحيػػاة العائميػػة البحتػػو يفصػػؿ بػػيف الغرفػػة أك الغػػرؼ
 .ال نادران إتخرج منو  بيت الزكجي كال إلى ممباشرة مف البيت الكالد " تنتقؿ الزكجة"انذركف

بػالمبلبس كالعنايػػة  إدارة شػؤكف البيػػت الداخميػة كاالعتنػػاء يكلػي فيػػاأل مػا كاجبػات الزكجػػةأك  
نػػػاث المػػػكاتي يبقػػػيف معيػػػا حتػػػى سػػػف السػػػابعة كاإلفػػػي  ف مػػػف كاليتيػػػايخرجػػػك  بأكالدىػػػا الػػػذككر الػػػذيف

                                                 
 تعتبر مدينة اسبرطة إحدل المدينتيف الرئيسييف المتيف عرفيا نظاـ الدكلة في ببلد اإلغريؽ. ( 1) 

 كذلؾ راجع : 
 107غريػؽ كعبلاتػو بػالكطف العربػي منشػكرات جامعػة اػاريكنس، بنغػازم، ص دراسات فػي تػاري  اإل –رجب االثـر  

 .كما بعدىا
 .80إماـ، عبد الفتاح، أرسطك كالمرأة، مرجع سابؽ، ص ( 2) 
 .84بترل، مرجع سابؽ، ص ( 3) 
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 يإذا اصػػػػدت تحاشػػػػ ،إال تعػػػػكد إلييػػػػا ماعيػػػػة كالفكريػػػػة كالسػػػػيما السياسػػػػيةاالجت فك فالشػػػػؤ  ،زكاجيػػػػف
 .(1)الفليحة

كػػة المػػرأة ينبغػػي عمييػػا أف ممػػدبرة فتلػػبط نفقػػات البيػػت كتمػػؾ ىػػي ممالمػػرأة البػػد أف تكػػكف  
 يدكر داخؿ كليس مف البلئؽ لمرجؿ أف يعرؼ كؿ ما ،اعتبارىا كيؼ تحكميا بنظاـ كتدبر يتلع ف
 .المنزؿ

لممسػػائؿ  فمػػيكف ىػػدفيا أف تطيػػع زكجيػػا دكف أف تمقػػي بػػاالن  لجميػػع المسػػائؿ األخػػر  فػػيأمػػا 
يميؽ ليػا أف  فعنو ال واحتراـ فتكافق إلى زكجيا بكؿ يكأف تصغ ،نما عمييا أف تتنحي تمامان ا  ك  ،العامة

 .(2)تقع خارج البيت التيتتطفؿ عمى األمكر 

                                                 
كيػداف، منشػكرات ع 1اندرية ايمار، تاري  الحلارات العاـ الشرؽ كاليكناف القديمة، ت : يكسؼ أسعد داغر، جػػ ( 1) 

 .356ـ، ص 1981، بيركت، 2 –ط 
 .102، 101إماـ عبد الفتاح إماـ،أرسطك كالمرأة، مرجع سابؽ، ص ص ( 2) 
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 المبحث الثالث

 العادات األسرية اإلغريقية 

 ،كالممكيػػة ،كاػػد اجتمعػػت اػػكم الػػديف ،كػػاف ينتظػػر مػػف كػػؿ مػػكاطف أثينػػي أف يكػػكف لػػو أبنػػاء

ىك الجانػب  ىكلالذككر بالدرجة األ فاؿاألطكاد كاف االىتماـ بعنجاب  ،(1)كميا لمقاكمة العقـ كالدكلة

 ،(2)ىنثػكػانكا ييتمػكف بػاالبف الػذكر عػف األالببلد اكية بالمكاليػد الػذككر فقػد  كلذلؾ تصبح ،العسكرم

 ،(3)كميا حياتو في وككر كىذا اكبر ما كاف الرجؿ يخافعدـ كجكد ذرية شرعية مف الذ مكأما العقـ أ

ييػـ أ طفػاؿ لحظػة كالدتيػـ لنعػرؼمرلػى إذ يجػب فػرز األالمشػكىيف كال طفاؿاأل كاد كاف يجب فرز

 ةمشػكىي الخمقػ ألكلئػؾ الػذيف يكلػدكف يمنع بقانكف تقديـ أيو عنايػة أفتنبغي العناية بو كتربيتو عمى 

العراء كالسيما فكؽ امـ الجباؿ أمػران  فيككانت طرح األطفاؿ  ،العراء لكحكش البرية فيبؿ يطرحكف 

كػاف بطمػة احػدم المسػرحيات اإلغريقيػة شخصػية لقيطػة عثػر عمييػا  يػران مػامألكفان عنػد اإلغريقػي ككث

حة تكلػع بيػا جػزءان مػف العػادات صػكرة كالػ ىػياتػؿ األطفػاؿ  فيكاف ىذه العادة ، (4)بيذه الطريقة

العػػراء عمػػى ىػػذا  فػػيالخصػػكص يطػػرحف  وعمػػى كجػػ المػػرأةكاػػد كانػػت  ،(5)عنػػد اإلغريػػؽ جتماعيػػةاال

 .(6)كثر مف الذككرأحك الن

 يـ ككػافييكالدىا كتػكجأفيما يختص بتربية  الحياة االجتماعية كالسيما فيكاد برزت المرأة  

بينمػػػا  ،سػػػف السػػػابعة إلػػػىذمتيػػػا  فػػػيدارة المنػػػزؿ كاالعتنػػػاء بعائمتيػػػا فالػػػذككر ترعػػػاىـ كيبقػػػكا إكاجبيػػػا 
                                                 

جبػػػزيبل ريختػػػر , جمػػػاؿ الحرامػػػى , مقدمػػػة فػػػي الفػػػف اإلغريقػػػى , دار امػػػانى لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع , سػػػكرية، ( 1) 
 .71ـ , ص  1987

 .35مرجع سابؽ، ص  – 2 –م   – 2بدراف، جػ  ديكرانت، كؿ اصو الحلارة، ت :محمد( 2) 
 .296حسيف، أحمد، المدخؿ تاري  كحلارة اإلغريؽ، مطبعة العمرانية لؤلكفست، د ت، ص ( 3) 
 .73ـ، ص 1958الفرد : زيمكف، الحياه العامة اليكنانية، ت: عبد المحسف خشاب،القاىرة، ( 4) 
 .84ع سابؽ، ص إماـ، عبد الفتاح إماـ، أرسطك كالمرأة، مرج( 5) 

 (6) Cary,M. (1933). The Population of Athens A. W. Gomme: The Population of thens 
in the Fifth and Fourth Centuries  B.C. Oxford: Blackwell,P79. 
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يػؤدل إلػى  ككػاف حػؽ اتبػاء فػي الػتخمص مػف أكالدىػـ ،(1)ف يتػزكجفأ إلػىرعايتيػا  فػيقيف باإلناث ي

لػى فػػالنظـ اإلسػبرطية كانػت تكجػب عمػػى اتبػاء إعػداـ أكالدىػػـ  ،اسػػترااايـ تػارة أخػرل ىبلكيػـ تػارة كا 

ككانػت  ،تػركيـ طعامػان لمكحػكش كجػارح الطيػكر عقب كالدتيـ أك لمشكىيف أك المرلىااللعاؼ أك 

بلحية كلػدىا لمحيػاة صػ ممتأكػد مػفف الغايػة( نفسيا تمجأ إلػى مختمػؼ الكسػائؿ لتحقيػؽ ىػذه ةأالمر األـ )

فػعف عػاش بعػد ذلػؾ  ،مغمكسػان كاتػان مػا النبيػذ كتتركػو فيعقب كالدتو  وكانت تغمس ةنظر مجتمع في

ف مػػات أدت األـ ) المػػرأة ( كاجبيػػا نحػػك المجتمػػع بػػأف  دؿ ىػػذا عمػػى اػػكة بنيتػػو كاسػػتحقااو التربيػػة كا 

ض عمى مجتمع عميو أمو يعر نظره ككاف الكلد تبقي  يستحؽ الحياة في خمصتو مف كائف لعيؼ ال

ثينا أكىذا النظاـ كاف سائدان في  ،أاركا بقاءه نيائيان  ىأنو سميـ معاف فعف كجدكا سياك شيكخ القبيمة كرؤ 

Athene، (2)أفبلطكف كأرسطك كاد أاره فبلسفتيـ أنفسيـ كعمى رأسيـ. 

ف اتبػػاء غيػػر أ ،(3)ب اإلغريقػػيلػػؤل ينتيجػػة للػػعؼ الػػدخؿ المعيشػػ المػػرأةكربمػػا كػػاف كأد  
ككػاف ، (4)عمػييـ صػحاء لعػدـ اػدرتيـ عمػى اإلنفػاؽىذا الحؽ أحيانان مع األطفػاؿ األ يستخدمكف كانكا

كػاف المكلػكد  أمػا إذا ،كميػؿ مػف الزيتػكف عمػى بػاب البيػتأسػرة ابػف يعمػف عػف ذلػؾ بكلػع إذا كلد لؤل
أمػػر تربيػػػة  يفػػسػػرة اإلغريقيػػػة سػػمطة مطمقػػة األ فػػيككػػاف لػػؤلب  ،نثػػي فتكلػػع فتيمػػة مػػف الصػػػكؼأ
مػع أف ىػذه العػادة لػـ تكػػف  ،العػراء حتػى يمػكت فػيلتػرؾ الطفػؿ  (5)شػرعي كمػا كػاف لػو حػؽ ،طفالػوأ

كفى اليكـ الخامس أك السػابع لػكالدة الطفػؿ تجػرم لػو مراسػيـ التطييػر رسػميان  ،نعتقد عمى ما ،شائعة

                                                 
 .120ـ، ص 1991حبلؽ، حساف، مبلمح مف التاري  كالحلارات، الدار الجامعية، بيركت،( 1) 
عبػػد الكاحػػد، األدب اليكنػػاني القػػديـ كداللتػػو عمػػى عقائػػد اليكنػػاف كنظػػاميـ االجتمػػاعي، القػػاىرة، دار  كافػػي، عمػػى( 2) 

 . 34، 33نيلة مصر د ت، ص ص 
 (3) Seltqn Wine In The Ancent Zorld London P ; 68. 

 .34كافي، عمى عبد الكاحد األدب اليكناني القديـ، مرجع سابؽ ص ( 4) 
، Thebeاليكنانيػػػة كانػػػت تحظػػػر ىػػػذا الفعمػػػة عمػػػييـ، ككػػػاف بعلػػػيا، كشػػػرائع طبيػػػة اإلغريقيػػػة  كمػػػع أف الشػػػرائع( 5) 

يجعميا جريمة يعااب مرتكبيا بالقتؿ، فعنيا لـ تقـك عمى استئصاؿ ىذه العادة في الكااػع العممػي، ككػاف الػتخمص مػف 
ؼ كثيػران عػف الػرؽ لممزيػد عػف الػرؽ الكلد عمى ىذا النحك يعرلو غالبػان لمػرؽ لمصػمحة مػف النقطػة فػي منزلػة ال تختمػ

 أنظر : 
 كما بعدىا. 35كافي، عمى عبد الكاحد األدب اليكناني القديـ، مرجع سابؽ ص 
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كيعقػب ذلػؾ  ،الطفػؿسميت بيذه التسمية ألف األب ربما كاف " يركض حكؿ" المكاد كىك يحمػؿ  كاد
ككثيػػران مػػا كػػاف  ،يعتػػرؼ فييػػا األب بابنػػو رسػػميان كيعطػػى لػػو أسػػمان  ،اليػػكـ العاشػػر فػػيمراسػػيـ عامػػة 

كلػػـ  ،كاػػد أنجػػب ىراػػؿ الػػذككر بالعشػػرات ،(1)مػػوحيانػػان باسػػـ جػػده ألأـ جػػده البنػػو ك الطفػػؿ يسػػمي باسػػ
 . (2)ديجانير ينجب مف اإلناث سكل طفمة كاحدة مف زكجتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .77بترم، مرجع سابؽ، ص ( 1) 

 (2) Lynda Lange Woman Is Not Rational Animal In Disco Veriny Real P 12.  
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 الرابعالمبحث 

 السوق إلى المرأة اإلغريقيةخروج 

بػؿ خرجػت إلػى السػاحات كالميػاديف العامػة  ،بالبقاء فػي المنػزؿ إف المرأة اإلغريقية لـ تكتؼ  

كاف شراء الحاجات مف السػكؽ " ، ك (1)كذلؾ لممشاركة في المسير في مككب طقكس األعياد الدينية 

ىػػذه الحالػػة  يففػػ ،إال إذا كػػاف يػػكـ الرجػػؿ يكمػػان حػػافبلن باإلعمػػاؿ ،عمػػبلن يقػػكـ بػػو الرجػػاؿ (2)"االجػػكرا

 ثينيػة كانػتالف السػكؽ األ ،صػحبة خادمػة إذا كجػدتفي  (3)السكؽ إلىاإلغريقية تخرج  كانت المرأة

 كفيػػو كػػاف الرجػػاؿ يتكممػػكف بحريػػة ،مميئػػان بالنػػاس تحتػػدـ فيػػو المنااشػػات كتثػػكر فيػػو المشػػادات مكانػػان 

 .(4)مف النيار رأة اإلغريقية تزكر جيرانيا كيقليف مع صكيحباتيف بلع ساعاتككانت الم ،تامة

 فكاف عمى أزكاجيف القياـ ،طبلاان بشراء ما يمزميفإمف يق الالحرائر  اتاإلغريقي نساءأف ال 

يطمئف إلى خػركج المػرأة  كاف ال يثيناألكيبدك أف ،5مثبلن  الخدمة كحراسفي  بذلؾ حتى أثناء اياميـ

 .مكلكع مأ فيالرجاؿ مف الكبلـ  ينحرج إلى السكؽ الصاخبة حيث ال بمفردىا

كلػيس ممػػا  ،بيتيػػا مػف أف تكػكف خارجػػة فػيأف تكػػكف  كيقػكؿ الكينػكس إف مػػف الخيػر لممػرأة 

ف العسػكرية ك كؿ ىػك الشػؤ كاد كاف شغؿ االسػبرطيكف األ، (6)أعمالو لتصريؼ ىيشرؼ الرجؿ أف تبق

 كػػػاف منشػػػغبلن  يسػػػبرطلشػػػراء حاجتيػػػا ألف الرجػػػؿ األ السػػػكؽ لػػػىإأف تخػػػرج  ةكليػػػذا كػػػاف البػػػد لممػػػرأ

                                                 
 (1) Alhenqeus, The Deipnosphistis With An English Translation By Charles Burles 
Burton To Loeb Classical Library London , 1927 , P 558. 

 كالسكؽ بالمغة الركمانية ينطؽ " فكـر ".( 2) 
 .167ـ، ص 1966تشالز الكسندر، أثنيا في عيد بركميس، ت: أنيس فريحة ركبنصف، بيركت، ( 3) 
 .61مرجع سابؽ، ص  1ليكناني، جػ عمى عبد المطيؼ أحمد، التاري  ا( 4) 
 .258حسيف، عاصـ أحمد، مرجع سابؽ، ص ( 5) 
 .58عمى عبد المطيؼ، التاري  اليكناني، مرجع سابؽ، ص ( 6) 
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العائمػػة غالبػػان مػػا يكػػكف زكجيػػا  فػػيتمارسػػيا المػػرأة االسػػبرطية  يكالسػػمطة التػػ (1)باإلعمػػاؿ العسػػكرية

 .(2)كتؤمف المرأة االسبرطية ذلؾ بعمميا أك بثركتيا ،غائبان عف البيت

                                                 
ـ، 1991كلياـ ليمي، المدخؿ إلى عمـ األخبلؽ، ت: عمي عبد المعطى محمد، دار المعرفة الجامعية، إسػكندرية،( 1) 

 .179ص 
 .348مرجع سابؽ، ص اندرية ايمار، ( 2) 
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 المطمب األول

 زي المرأة اإلغريقية

قيات فقيرات كاف مف عبلمات تفاكت في األزياء مف حمي التي ارتػدتيا المػرأة إف كجكد إغري

فيك يتألؼ عنػد  ،جكىره في (2)العصكر التاريخية كاحد فيكاف زم المرأة كالرجؿ , حيث (1)اإلغريقية

كؿ عبػػارة عػػف كاأل ،الػػرداء الػػداخمي كالػػرداء الخػػارجي رئيسػػيتيف ىمػػا : (3)كالرجػػؿ مػػف اطعتػػيف المػػرأة

بػػػػس عمػػػػى التمييػػػػز بػػػػيف الػػػػدكرييف بالعبػػػػاءة كيعتمػػػػد طػػػػراز المبل أمػػػػا الػػػػرداء الخػػػػارجي فشػػػػبيوسػػػػترة 

 ،منذ الحركب الفارسػية اإلغريؽالصاـر ىك الشائع في جميع أنحاء  فكاف الطراز الدكرم ،يكنييفكاأل

أف  لػذا ينبغػي، بيد أف الطراز االيكنى ) كىك أكثر ترفان ( لـ ييمؿ تمامان في أم عصر مػف العصػكر

 .الرداء الداخمي عند اإلغريؽ فيثر أبكمييما لما ليما مف نيتـ 

 الرداء الداخمي 3 .أ

 الرداء الداخمي الدوري عند المرأة 3  (0)

 مػػف طػػكؿ يءطػػكؿ بعػػض الشػأكبيػػرة مربعػػة الشػكؿ  4ككػاف يتػػألؼ مػف اطعػػة امػػاش صػكفي

طكليػػان  ثػػـ تمػػؼ ،ؽ كالخصػػربعمػػؽ اػػدره تقريبػػان المسػػافة بػػيف العنػػ ىعمػػتمػػؼ مػػف األ ،صػػاحبة الػػرداء

  ل.جية أخر مف جية كمفتكحة مف  ةفتصبح مغمق

                                                 
 (1)    Freeman, Egypt Greece And Rome , London , 1967 , P 233. 

، مجػالس البمػديات Bouleuteriaمجػالس الشػيكخ  Leschai" ليسػخام  Stoaاألماكف اإلجتماعيػة ىػي األكراػة ( 2) 
Prytaneia  كبيكت الينابيعFountain Housesذا أردت المزيد عف ىذه االماكف األ  جتماعية أنظر: ، كا 

 كما بعدىا. 63جزيبلن زيختر، مرجع سابؽ، ص  
 لممزيد مف المعمكمات حكؿ مبلبس الفينيقييف بصكرة عامة أنظر: ( 3) 

 Rawlinson G, Ahistory Of Phoen Iciens. 
 .(6أنظر شكؿ راـ )( 4) 



100 
 

 يتجػػاكز الركبػػة كلػػيس لػػو مػػا الػػرداء الػػداخمي الػػدكرم عنػػد الرجػػاؿ فيػػك دكف شػػؾ ااصػػر الأ 

يمػف األ فيظػؿ الػذراع ،يسػر فقػطلعبيػد كالعمػاؿ يثبػت فػكؽ الكتػؼ األف رداء اأكمػا  ،ىعمػطية مػف األ

 .طميقان 

 يوني 3 مي األالرداء الداخ (2)

 تسػػػتعمؿ مػػػف حيػػػث انػػػو يخػػػاط كال مكيختمػػػؼ عػػػف الػػػرداء الػػػدكر  ،ككػػػاف يصػػػنع مػػػف الكتػػػاف

كالطيػة فيشػبياف  مػا الحػزاـأمػا دكف المرفػؽ  إلى هالكااع ثكب النـك يبمغ كما فيكىك يشبو  ،الدبابيس

كىك يميؽ بالكيكؿ  ،، ككاف الرداء االيكنى يمبس مف ابؿ المرأة كالرجؿ بالطريقة نفسيامالطراز الدكر 

 .(1)المناسبات الرسمية فيال إيمبسو الشباب  كال

 3 العباءة أو الرداء الخارجي . ب

امػػػاش طكيمػػػة مربعػػػة الشػػػكؿ أك  كىػػػي عبػػػارة عػػػف اطعػػػة ،كػػػبل الجنسػػػيف (2)ككػػػاف يمبسػػػيا 

يسػر مػف ثػـ تسػحب مػف فػكؽ الكتػؼ األ ،مػاش باليػدتمسػؾ زكايػا الق مستطيمة كترتب بالشػكؿ التػالي:

ىـ بكثير مف الرداء أالرداء الخارجي أك العباءة كانت أف  ،يمف كالجانبالذراع األ كتثبت بيف مؼالخ

 .ئان يمبس شي نما يكصؼ بأنو الإالسترة فقط  (3)يرتدم الذمفالرجؿ  ،الداخمي

 أمػا خػارج البيػت فيمبسػػكف ،اػداـ داخػؿ البيػتإلغريػؽ كػانكا عػادة يمشػكف حفػاة األكيبػدك أف ا

جمديػة تمػر  سػفؿ كىػك بسػيط مثبػت بأشػرطةاـ ) الصػندؿ ( يتػألؼ مػف الجػزء األاػداأل نكعان مف حذاء

يمبسػػيا ممثمػػكف المأسػػاة  كمػػا ،كىنػػاؾ نػػكع مػػف حػػذاء المبػػاد تمبسػػو الطبقػػات الفقيػػرة ،صػػابع القػػدـأبػػيف 

                                                 
 .83 – 82بترل، مرجع سابؽ، ص ( 1) 
اكيف المػػػرأة اإلغريقيػػػة فػػػي مظيػػػرىف فكػػػف يمبسػػػف الفسػػػتاف كيشػػػدكنو فػػػي كانػػػت النسػػػاء الثريػػػات القرطاجيػػػات يحػػػ( 2) 

 .165ـ، ص 1959خصرىف بزنا ر لممزيد أنظر: أحمد، صقر، مدينة المغرب في التاري ، تكنس، 
، 1 –عػػف مبلبػػس المػػرأة اإلغريقيػػة أنظػػر : الكتػػاب الرابػػع مػػف تػػاري  ىيركدكتػػكس، محمػػد المبػػركؾ الػػذكيب، ط ( 3) 

 .128ؼ، ص 2003ااريكنس، بنغازل،  منشكرات جامعة
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ت كانػ ،(1)الخػؼ ويشػب الذمالفارسي  ككانت المرأة اإلغريقية تمبس الحذاء ،)التراجيديا( لزيادة طكليـ

العشػريف ككػانكا  القػرف فػي ةكانػت منتشػر  التػيالمرأة اإلغريقية تمبس ابعات فخمة مف طػراز القبعػات 

أحذيػػة بيلػػاء مػػف الجمػػد  فقػػد كػػانكا أحيانػػان ينتعمػػكف ،اػػداـ عػػدا أفػػراد الطبقػػة العميػػاالعػػادة حفػػاة األ فػػي

 .(2)بسيكر بالخرز أطرافيا مزينةفي  كانت عند المرأة اإلغريقية مزركشة جميمة

 ثار أنفسيـ يطمقكف أسـ " الباريسية " عمى صػكرة المػرأة الكريتيػة ذات الصػدرف عمماء اتإ 

مػػا فيمػػا أ ،(3)المثيػػر كالجمػػاؿ القػػكم ،نػػؼ البػػارزكاأل ،كالعنػػؽ الجميػػؿ كالفػػـ المغػػرم ،المرتفػػع البػػراؽ

فقػػد  Helene ىيمػػيف ىػػيبػػبلد اإلغريػػؽ  فػػييتعمػػؽ بجمػػاؿ المػػرأة اإلغريقيػػة فقػػد كانػػت أجمػػؿ امػػرأة 

شػػرااان كبيػػاء عػػف أفركديتػػي إتقػػؿ  شػػيدت عمػػى ذلػػؾ افركديتػػي ككصػػفتيا بأنيػػا أجمػػؿ امػػرأة كىػػي ال

البػػػديع المعػػػركؼ باسػػػـ " بيرنيكػػػي " بسػػػمات الجمػػػاؿ اإلغريقػػػي  يكيتحمػػػى الػػػرأس النسػػػائ ،(4)نفسػػػيا

 كاػػد أسػػفرت تصػػفيفة ،كممػػا يخفػػي عميػػو المزيػػد مػػف الجاذبيػػة غمػػكض شخصػػية صػػاحبتو الخػػالص

شبح  زادىا رىافة التيف معان عف الكشؼ مبلمح الكجو الكسيمة آ فيالشعر البسيطة كالفريدة األنااة 

 .(5)ابتسامة تكاد تتفرج معيا الشفتاف ككأف صاحبتيا تستعيد ذكرياتيا

 ،(6)رسػطكأ لقد كانت المكاد المستعممة الرئسية ىي الصكؼ كالكتاف ككرد ذكر الحرير عنػد 

 أك لػػافة إلػػػى الزخػػػارؼ الخطيػػة ككانػػػت الرسػػـك تنسػػػ  تطػػػرزالمصػػػكرة باإل ظركاػػد اسػػػتعممت المنػػا

أرجػكليس أف المػرأة فػي  Tiryns( اصػر تيػرينس Frescoes كيتبيف مف الرسـك الحائطية ) (7)تمكف

الفائقػػة أثػػارت أنااتيػػا  التػػي كريػػت فػػيكىػػي شػػبيية بأزيػػاء المػػرأة  ،المككينيػػة كانػػت عصػػرية األزيػػاء
                                                 

 .84بترم، مرجع سابؽ، ص ( 1) 
 لقد كاف مف عادات الكريتيات الطريفو أف تبقي صدكرىف عارية أك يكشفيا امصاف شفافة.( 2) 
 .22، مرجع سابؽ، ص 2 –ديكانت، كؿ، جػ، م  ( 3) 
 .77ـ، ص 1982، 1 –غريماؿ، بيار، الميثكلكجيا اليكنانية، ت ىنرم زغيب، بيركت، ط ( 4) 
 .90، الييئة المصرية العامة لمكتاب، د، ت، ص 1 –م   10عكاشة، ثركت، الفف الركماني، النحت، جػ ( 5) 
 .511جزيبل زيختر، مقدمة في الفف اإلغريقي، مرجع سابؽ، ص( 6) 
 .513 – 512جيزيبل زيختر، مرجع سابؽ، ص ص ( 7) 
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كلكػػف  ،سػػيدات الطبقػػة األرسػػتقراطية ، كال تمثػػؿ ىػػذه الصػػكر الحائطيػػة إالثػػرييفدىشػػة المكتشػػفيف األ

كاػػد  ،(1)بسػػاطة كحشػػمة كأاػػؿ بيرجػػان كأنااػػة المحتمػػؿ أف نسػػاء الطبقػػات الػػدنيا كػػف يمبسػػف ثيابػػان أكثػػر

ر كانت المرأة اإلغريقية شغكفة إلى حد كبي( 2)تحمت المرأة اإلغريقية بالخكاتـ ككذلؾ تحمت باألاراط 

 .(3)األلثمة كالمرايا  ،كالسبلسؿ،األساكر ،بكسائؿ الزينة الشخصية مثؿ مشابؾ الشعر

 خزانة مالبس المرأة اإلغريقية 3

، كبعػػػػض التماثيػػػػؿ (4)لقػػػػد كػػػػاف فػػػػي بيػػػػت المػػػػرأة اإلغريقيػػػػة خزانػػػػة لحفػػػػظ العطػػػػكر كالقػػػػكارير

بخػزائف المبلبػس  وما نسػميمف الكالح أف ك ، (5)الصغيرة التي كانت في العادة تقدـ كقرابيف لزيكس 

حتػػػػى العصػػػػريف الييمينيسػػػػتى اإلغريػػػػؽ بػػػػبلد  يابيػػػػا إلػػػػى األمػػػػاـ لػػػػـ تكػػػػف معركفػػػػة فػػػػتفػػػػتح أبك التػػػػي 

كلػػـ تصػػكر الخػػزائف  Armariamثينػػي االسػػـ األ لمخزانػػة باسػػتثناء إغريقػػييكجػػد أسػػـ  كال ،كالركمػاني

 فػػيلكلػع المبلبػػس كالمجػكىرات ككػػاف المكػاف المػػألكؼ  ،المنحكتػة لػكاح اإلغريقيػػةكانػػي كاألى األعمػ

تيػا، كانػت ادك أك لتي نلعيا في خزائف ذات أدراج ككثير مف األشياء ا ،ان كاف أـ صغير  ان صندكؽ كبير 

تظيػر مجمكعػة رفػكؼ مػرة  حيانان رؼ أك سناد يحمؿ بعػض األدكات مػاأكصكر  ،تعمؽ عمى الحائط

 العصر الييمينستي انتشرت المكتبػاتكفى  ،كلكف بدكف األبكاب الخاصة كالمميزة لمخزائف ،أك مرتيف

 .(6)كاستخداـ الرفكؼ المعقدة الذم ربما ساعد في تطكر الخزائف ذات األبكاب

                                                 
 .52، المرجع السابؽ، ص 1عمى، عبد المطيؼ، التاري  اليكناني ج( 1) 

 (2) H. Lcchat , Phidias Boccard Editeur , Paris , 1924 , P. 2. 
الميػػػار، عبػػػد الحفػػػيظ فلػػػؿ، الحلػػػارة الفينيقيػػػة فػػػي ليبيػػػا، دار الكتػػػب الكطنيػػػة، منشػػػكرات مركػػػز جيػػػاد الميبيػػػيف ( 3) 

 .132، ص 2001، 1لمدراسات التاريخية، جامعة الفاتح، بنغازم، ط
 (4)   Athenaeus , The Deipnosophistis , With An English Translation By Charles Burton, 
Burton, Loeb Classical Library , London , 1927 , P 558. 
 (5)   Theophrastus , Enquiry Into Plants , With An English Translation Sir Bart Arthur 
Hort , The Loeb Classical Library VI , P 65. 

 .509جزيبل ريختر، مرجع سابؽ , ص ( 6) 
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 خامسال المبحث

  ودورها في التعميم والرياضة والسحر والعرافة.المرأة اإلغريقية 

 مقػػر رة كجعمتػو دعامتيػا كعمكدىػا الفالمجتمعػات القديمػة امػدت الرجػؿ زعامػػة األسػ ف معظػـإ

 علػمية كاػد أعانػو عمػى ذلػؾ الطبيعػة مػف اػكة هيرة لرغباتو كخادمو طبيعية لنفػكذأس (1)المرأة كجعمت

 .(2) ةكاسكة كخشكن

 خصػػائص الرجػػؿ فػػيكاػػد اسػػترعت ىػػذه الظػػاىرة نظػػر المػػؤرخيف مػػف اػػديـ الزمػػاف فبحثػػكا  

 يفػػػ ة بينيمػػػاكذىػػػب بعلػػػيـ إلػػػى القػػػكؿ بكجػػػكب المسػػػاكا ،لكػػػؿ منيمػػػا يكالمػػػرأة كالكلػػػع االجتمػػػاع

كذىػػػػػب الػػػػػبعض اتخػػػػػر إلػػػػػى تقريػػػػػر  ،يجتمػػػػػاعالحقػػػػػكؽ كالكاجبػػػػػات كالكظػػػػػائؼ العامػػػػػة كالمركػػػػػز اال

محيطػػػو الخػػػاص كىػػػك  لكػػػؿ منيمػػػا فممرجػػػؿ يإلييػػػا مػػػع تحديػػػد المركػػػز االجتمػػػاع المشػػػار (3)المسػػػاكاة

 .(4)كلممرأة محيطيا الخاص كىك مممكة البيت كما يتصؿ بو ،المجتمع

                                                 
 .131ـ، ص  1985الخشاب، مصطفى، دراسات في االجتماع العائمى، دار النيلة المصرية، بيركت، ( 1) 
كانت المرأة في المجتمع البدائى بجانب عمميا المنزلى، تشارؾ الرجؿ في الحصكؿ عمى الغذاء كالكساء الىتماـ ( 2) 

الجماعػػػة كعػػػف أاميميػػػا غػػػارات كغػػػزكات الجماعػػػات األخػػػرل ابػػػك طالػػػب، صػػػكفى، تػػػاري  الػػػنظـ  الرجػػػؿ بالػػػدفاع عػػػف
 .33، ص 1987القانكنية كاالجتماعية، القاىرة، 

اف المساكاة تكػاد تكػكف مطمقػة فػي ىػذه المجتمعػات البدائيػة فانيػا تتجمػى فػي أكلػح صػكرة ليػا فػي المسػاكاة بػيف ( 3) 
حقػكؽ التػى يتمتػع بيػا الرجػؿ كيقػع عمػى عاتقيػا نفػس الكاجبػات التػى يتحمميػا الرجػؿ، الجنسيف، فالمرأة تتمتع بنفس ال

 .21ـ، ص  1987، 1 –زناتى، محمكد سبلـ، مدخؿ تاريخى لدراسة حقكؽ االنساف القاىرة، ط 
 كبعد أحد عشر عامان أحس ميجاكميس أف حزبو خػارج عميػو، فأخػذ يكاتػب ) بيزستركسسػران فشػرط عميػو أف يتػزكج( 4) 

 ابنتو، كرده إلى أثينا بحيمو تخمؽ بالعصكر القديمة، كتبيف ما كاف عميو الناس مف سذاجة مطمقة.
أذاع فػػي المدينػػة أف اتليػػة أثينػػا ردت ) بيزيستركسػػعلى كطنػػو، كاػػد استكشػػؼ امػػرأة جميمػػة طكيمػػة القامػػة نشػػأت فػػي 

يقػػكؿ  صػػؿ تيرااػػي فػػي اسػػـ ) ككليتكسػػكماالػػديمكس الػػذم يسػػمى ) بايانياكمػػا يػػركم ىيػػردكت أك بائعػػة التيجػػاف مػػف أ
فألبسػيا لبػاس أثينػا فأدخميػػا المدينػة بجانػب )بيزيسػتركتس( كاػد دخػؿ بيزسػتركتس المدينػػة ( غيػره، ككػاف اسػميا ) فكيػا

 تحممو عجمو كفي جانبو ىذه المرأة، كاد استقبمو جاثيان خالعان اد مؤله األعجاب كالتقكل.
ا ثػػـ الػػطر إلػػػى الخػػركج مػػف المدينػػة ثانيػػة، فيػػػك رفػػض أف يػػدنك مػػف بنػػػت ىكػػذا تمػػت عػػكدة بيزسػػتركتس إلػػػى أثينػػ

كاسػػتقر فػػي )رام  ()مجيػػاكميس( فخشػػي التػػآمر عميػػو كانسػػحب متسػػبلالن مػػف المدينػػة كاختػػار خمػػي  )ترميػػافي سػػالكنيؾ
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 ،الحيػاة االجتماعيػة يا حتػى تتبػكأ المكػاف البلئػؽ بيػا فػكض بشخصػيتيالنيػ يف اامت المرأة

لقػػػد  ،الرجػػػؿ فكؿ عمػػػى حقكايػػػا كانتزاعيػػػا مػػػف بػػػراثكلػػػذلؾ جاىػػػدت المػػػرأة جيػػػاد األبطػػػاؿ فػػػي الحصػػػ

 .احترمت طائفة كبيرة مف المجتمعات القديمة حقكؽ المرأة كبالغت في تقديرىا

فقػد  ،(1)عصػكرىا األخػرل يدرجة لـ تصميا ف كصمت المرأة إلىمصر الفرعكنية مثبلن  يفف 

 .(2)لعبت دكر كبير في حرب مصر مع اليكسكس

الحقػػػػكؽ  فػػػػيفقػػػػد عممػػػػت المػػػػرأة فػػػػي الحقػػػػؿ جنبػػػػان إلػػػػى جنػػػػب الرجػػػػؿ ككانػػػػت مسػػػػاكية لػػػػو  

كاػػػػد منحػػػػت بعػػػػض المػػػػدف  (4)ليػػػػات كالرجػػػػاؿزيػػػػكس ىػػػػك األكثػػػػر اانكنيػػػػة مػػػػف األ أف، (3)كالكاجبػػػػات

الجيػكش كيقمػف  فػيفكػف يشػتركف  ،مدينػة أسػبرطة نسػاءىا امتيػازات كثيػرة كخاصػة القديمة اإلغريقية

 .(5)الدفاع كيتقمدف الكظائؼ العامة بأعماؿ

فقػػد تمتعػػت  ،كمػػا يصػػكرىـ ىػػكميركس (ؽ.ـ 1150-1550) ينيكك ف إغريػػؽ العصػػر المػػإ

ىنػاؾ  فكمػا أ (6)كعشػف عيشػة حػرة اسػتمتعف فييػا بالطبيعػة كالخػبلء ،ةاجتماعية ىام ةنسائيـ بمكان

 فػػيالمػػرأة  كتابػػو الخػػامس تشػػيد عمػػى رسػػالة فػػي سالثامنػػة مػػف عمرىػػا أكردىػػا ىيػػردكت فػػيفتػػاة  ةاصػ

شػػػكة الممػػؾ ) كميػػػك ر  كالقصػػة أف ) أرسػػػطغكرس المميطػػى ( كػػػاف يحػػاكؿ ،ةالمبدعػػػ اإلغريػػؽحلػػارة 

كميػػكمينس عنػػدما رأت أف  ليػػدخؿ الحػػرب إلػػى جانبػػو لػػد الفػػرس فصػػاحت ابنتػػو يميػػنس ( االسػػبرط

                                                                                                                                               

لكثيػرة كمكس( ثـ عػاد كانتقػؿ إلػى األرض الممتػدة حػكؿ جبػؿ )بانجػايكس( فػي تراايػا كىنػاؾ اسػتطاع جمػع األمػكاؿ ا=
 كحشد مف العماؿ األجراء ثـ انتقؿ إلى )ارتريا( كىي مدينة في إيجا في مكاجية أتيكا.

 كما بعدىا. – 41لممزيد أنظر : محمكد السيد، التاري  اليكناني كالركماني، ص 
 .133الخشاب، مرجع سابؽ، ص ( 1) 

 , H. E. Winlock , On Queen Tetisheri. Grandmother Of Ahmos, London , 1821  م( (2) 
Pp11-16.  

 .133الخشاب، مصطفى، مرجع سابؽ، ص ( 3) 
   (4 )  Andrew Lang , Th Odysset Of Homer Done Into English London, 1956 P 334. 

 .133الخشاب، مصطفى، مرجع سابؽ، ص ( 5) 
 .51، مرجع سابؽ، ص 1عمى، عبد المطيؼ أحمد، التاري  اليكناني،ج( 6) 
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 ،ال يقتمؾ الغريب "ا  عد يا أبى ك أف تبت صاحت " يجب ،لمبمغ أصبح مغريان كيمكف ألبييا أف يقبؿ بوا

رافعػان عػرض  ،غرفػة ثانيػة مػف غػرؼ منزلػو رافلػان  كاد سمع الكالد نصيحة ابنتو الصغيرة كدخػؿ إلػى

رادتػو عشارؾ بالمجتمع كت ييجرل حكليا ف عمرىا كانت تفقو ما مف ةثامنال يفلفتاة  ةالغريب استجاب

 .(1)شؤكف الحياة العامة فيو كتطمع مف صغرىا عمى

كالقػػدرة كالقسػػكة  اتصػػفت بالشػػجاعة ةف المػػرأة االسػػبرطيأمكتػػارؾ ( إلػػى كاػػد أشػػار المػػؤرخ ) ب

ى كتكصػػػ ثالعامػػػة كمػػػا كانػػػت ثػػػر  مػػػكرجميػػػع األ فػػػينمػػػا كانػػػت تتحػػػدث بصػػػراحة ا  زكاجيػػػف ك أتجػػػاه 

باسػـ النسػاء  ةأرلى أسػبرطة مسػجم انت أكثر مف نصؼحيث ك يرالكتشتغؿ بالتجارة كتمتمؾ األ

ة يحصػػػمكف عمػػػى ثػػػركات غيػػػر مشػػػركع كيعػػػزك بعػػػض المػػػؤرخيف ذلػػػؾ إلػػػى أف الرجػػػاؿ الػػػذيف كػػػانكا

 .(2)ةالرىباف أمان مكاليف عندأيسجمكنيا باسـ زكجاتيـ كيكدعف 

ماليػا لػافة إلػى أعكانػت باإل يالتػ نسػاء الطبقػة العامػة ةالحيػاة العمميػة خاصػ فػيساىمت  

كبعػػض الشػػئكف  ،كالفخػػار كالغػػزؿ كالنسػػي  يكانػػتخػػدـ بعػػض الصػػناعات كصػػناعة األالمنزليػػة كانػػت 

مػف بكابػة المبػؤتيف شػميماف بػالقرب ىنػرم كشػؼ  كاػد ،(3)مػف تربيػة النشػر يءلافة إلى شػإالزراعية 

و جماجمػو تيجػاف ذىبيػة أك تغطػى كجكىػو أانعػػ لرجػاؿ كنسػاء مػف بينيػا ماتكسػك ةعػف ىياكػؿ عظيمػ

العظيمػػة كانػػت لممػػكؾ كممكػػات يتقمػػدكف جػػكاىر الممػػكؾ  أف ىػػذه اليياكػػؿ فػػيشػػؾ  ةكلػػيس ثمػػ ،ذىبيػة

 .(4)كالممكات

سػػباؽ  فػػيإلعػداد الفػػرؽ لمػػدخكؿ  الكراثػػة كأف تنفػػؽ ثركتيػػا ةسػبرطيككػاف مػػف حػػؽ المػػرأة اال 

اـ بألسػػنتيف سػػيتخػػدـ نظػػاـ الحكػػـ باإل ةككانػػت المػػرأة االسػػبرطي ،تجرىػػا أربعػػة خيػػكؿ التػػيالعربػػات 
                                                 

 .130ـ، ص  1973، 2 –لحكرانى، يكسؼ األنساف كالحلارة، مدخؿ دراسة، منشكرات صيدا، بيركت، ط ا( 1) 
 .65ـ، ص  1991، 1 –الناطكر، شحادة، كآخركف، اليكناف كالركماف، دار االمؿ لمنشر كالتكزيع، االردف، ط ( 2) 
ـ، ص  1996، 1 –و العربيػو، بيػركت، ط محمد، جميمة عبدالكريـ، اكربنائيو كالفػرس كاألخمينيػكف، دار النيلػ( 3) 

253. 
 .54ـ، ص  1981عكاشة، ثركت، الفف اإلغريقى، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ( 4) 
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كمػف القػرف السػادس  ،معشػر الرجػاؿ لػدييف االحتفاظ بالمستكل البلئؽ مػف التػدريب بػيف يالسميطة ف

لقػد  ،(1)نحػاء ىػيبلسأجميػع  فػيلكحيػدة المتحػررة ا يىػ ةاالسػبرطي ةإلى القرف الرابع ؽ ـ كانت المرأ

الخػػػػدـ بالقصػػػػر كانػػػػت نكسػػػػيكا كىػػػػي ابنػػػػة الممػػػػؾ الكنيػػػػؤس تتػػػػكلى األشػػػػراؼ بنفسػػػػيا عمػػػػى أعمػػػػاؿ 

  .(2)الممكي

 يكالنظػػاـ اػد جعػػؿ مػنيـ أاػػكل جنػكد فػػ مفقػد كػػاف تركيػز االسػػبرطييف عمػى التػػدريب العسػكر 

غريقيػة أخػرل إ احػتبلؿ بػبلد يمػر أف يشػتغمكا اػكتيـ العسػكرية فػكاد حاكلكا بادئ األ ،يمينيالعالـ الي

 ،ةؽ ـ إلػى أف اػكاىـ البشػري 550 سػنوال أنيػـ تنبيػكا نحػك إانػاف خػريف منزلػة األآ ةينزلػكا أغاراػ يك

بقػػػاء عمػػػى االانػػػاف الخالػػػعيف لئل عػػػدديان  ةتكػػػف كافيػػػ لػػػـ ةكالدرايػػػ ةكانػػػت عميػػػو مػػػف الشػػػجاع مػػػع مػػػا

 .(3)حاليان 

الحسػاس  نػاث الرايػؽنفعػاالت كعنفيػا كعػف جػنس اإلاالسػريعة  بأنيػاالمػرأة  أرسطك ككصؼ

سػبأ بمقػيس كانػت  ةممكػلكػف ك ، (4)كر العقػؿينقاد لعكامؿ الشعكر أكثر مما يسترشد بن مالذ ،يالعاطف

 يىػػ ةكالمػرأ ةظػران إلػى الرجػؿ عمػػى أنػو ىػك الصػكر لقػد ن ،(5)مسػػطكر األ عمبلاػة باتسػاع ممكيػا كغناىػا

 .(6)أعمى ىك كما ىك أدنى مكجكد لصالح ما،األدنى يىك األعمى كالمرأة ى أصبح كالرجؿ ،الييكلى

 .(6)أعمى

                                                 
ـ،  1963تكيبنى، أرنكلد، تاري  الحلارة اليمينيو ت : رمزل جرجس ك صقر جفاجو، مكتبة االنجمك المصرية، ( 1) 

 .52ص 
 .30ـ، ص  2000ناني كالركماني مؤسسة شباب الجامعة السيد، محمكد، التاري  اليك ( 2) 
 .176ـ، ص  1981تكيبنى، أرنكلد، تاري  البشرية، ت : نقكال زيادة، االىمية لمنشر كالتكزيع، بيركت، ( 3) 

 (4) Susan G Women From The Greeks To Thefrench Revoiuion Stanford University 
Press,197317. 

 .36ـ، ص  1990، 1ف، ببلد سبأ كحلارات العرب االكلى، دار الفكر المعاصر، بيركت، طترسيس، عدنا ( 5) 
  (6)  Bacon ,F. (1960). The New Organon, ed. Fulton H. Anderson The , Bobbs Merr 
Ill (Indianapolis and New York). P.54. 
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ككػاف  كالدىػا كتػكجيييـأ ةيما فيمػا يخػتص بتربيػسػجتماعية الالحياة اال يلقد برزت المرأة ف 

بينمػػػا  ،السػػػابعة ذمتيػػػا إلػػػى سػػػف فػػػي االمنػػػزؿ كاالعتنػػػاء بعائمتيػػػا فالػػػذككر ترعػػػاىـ كيبقػػػك  إدارةكاجبيػػػا 

الحيػاة السياسػية فمػـ يكػف  فػي ةمػا عػف دكر المػرأة األثينيػأتػزكجف رعايتيػا إلػى أف ي فػيناث يبقيف اإل

 .(1)العائمةك  المنزؿ ىك المسئكؿ عف تأميف حاجياتمؤثران, كالحان فقد كاف الرجؿ 

 ةفقػػػد خرجػػػت المػػػرأة االسػػػبرطي ةثينيػػػمتحػػػررات أكثػػػر مػػػف المػػػرأة األ ةسػػػبرطاككانػػػت نسػػػاء  

ال إسكاؽ عمبلن يقػكـ بػو الرجػاؿ كاف شراء الحاجات مف األ ،(2)كاشتغمت بالتجارة كخرجت مف عزلتيا

فػػي  (3)السػػكؽ كانػػت النسػػاء يخػػرجف إلػػى ةىػػذه الحالػػ يعمػػاؿ ففػػحػػافبلن باأل إذا كػػاف يػػكـ الرجػػؿ يكمػػان 

فيو المنااشات كتثكر  تحتدـ كانت مكانان مكتظان بالناس ةثينيدت الف السكؽ األصحبو خادمو إذا كج

 .(5)بحرية تامة (4)كفيو كاف الرجاؿ يتكممكف ،فيو المشادات

  دما ابتدأت بالتفتيشابؿ التاري  كانت أكؿ مف أكتشؼ الزراعة عن عصكر مافي  ةالمرأ أف 

 التػػي يتنتظػػر عػػكدة الصػػياديف كأنيػػا ىػػ حيػػث كانػػت ،عػػف غػػذاء ليػػا كألكالدىػػا اػػرب مكػػاف إاامتيػػا

امبػػت  كىكػػذا ،تعطػػى مػػف الغػػبلؿ أفلػػؿ مػػف غيرىػػا ةت بعػػد المبلحظػػة بػػأف األرض المشػػققاسػػتنتج

                                                 
 .120ـ، ص  1991بيركت،حبلؽ، حساف، مبلمح مف تاري  الحلارات، الدار الجامعة، ( 1) 
 .296حسيف، أحمد، المدخؿ إلى تاري  كحلارة اإلغريؽ، مطبعة العمرانيو لبلكفست، دت ىى  ( 2) 
 .167ـ، ص  1966ركبنصف، تشارلز الكسندر،  أثينا في عيد بركميس، ت :أنس فريحو، بيركت، ( 3) 
نػدما رآه رجػؿ يأكػؿ فػي السػكؽ فقػاؿ أتأكػؿ فػي كاف ىناؾ رجؿ إغريقي اسمو ديسيمكس، كلو نكادر كثيػرة منيػا ع( 4) 

 السكؽ ؟ فقاؿ إذا جاع ديسيمكس في السكؽ أكؿ مف السكؽ.
اػػاؿ :كاسػػمعو رجػػؿ كبلمػػان غميظػػان كأفحػػش فػػي القػػكؿ، كتكمػػـ عنػػو فمػػـ يجبػػو فقيػػؿ لػػو : مػػا منعػػؾ مػػف مكافأتػػو كىػػك لػػؾ 

 معرض ؟
،، اػاؿ : فػعف ينػبح عميػؾ كمػب تنػبح عميػو، اػاؿ : ااؿ : أرأيت لك لػربؾ حمػار برجمػو أكنػت تلػربو برجمػؾ، اػاؿ ال

مػػا أف يكػػكف كمبػػان، كمػػا أكثػػر مػػا يجتمعػػاف فيػػو، أنظػػر كتػػاب الجػػاحظ،  ال، اػػاؿ : فػػعف السػػفيو إمػػا إف يكػػكف حمػػاران كا 
 .18مقتطفات مف كتاب الحيكاف لمجاحظ، ص 

 .61، مرجع سابؽ، ص 1التاري  اليكناني، ج –عمى عبد المطيؼ أحمد ( 5) 
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ت المكانػػة ختمفػػكاػػد ا، (1)ىػػذه الشػػقكؽ فػػي  كبعػػد ذلػػؾ تنثػػر الحبػػكب ،ةأداة تراىػػا صػػالح ماألرض بػػأ

 .(2)ختبلؼ الظركؼ السياسية في الببلد ي كانت عمييا المرأة اإلغريقية باالت

 أواًل 3 المرأة اإلغريقية والتعميم 3

 ىػػذه المرحمػػة تكػػكف مػػكاد الدراسػػة الحسػػاب كاليندسػػة كالفمػػؾفػػي  سػػنة 30 إلػػى 20مػػف سػػف 

كمف سف  ،فتنبتو الركح الفمسفي (3)فتستغنى عف التجربة كتستخدـ البرىا التي كالمكسيقي تمؾ العمكـ

 (4)رجاالن كنساء ىذه المرحمة يميز مف المدارس أصحاب الكفاءة الفمسفيةفي  سنة 35إلى  30

دارتو كاالشراؼ عمػى العبيػد ا  تمقيف الفتاة أعماؿ المنزؿ ك في  فكاف يتمثؿ ما االىتماـ األكبرأ

ؼ ثقافػػة الفتػػػاة مػػا لػػػـ يتػػكفر زكجيػػػا عمػػػى كعنػػد ىػػػذا الحػػد تتكاػػػ ،كرعايػػة األطفػػػاؿ كالحياكػػػة يكالطيػػ

فػػػي  ككاف التمميػػػذ يبقػػػى،كلػػػـ يسػػػمح اػػػط عػػػف كجػػػكد مػػػدارس داخميػػػة، (5)كتعميميػػػا فيمػػػا بعػػػد رعايتيػػػا

لػى مػا ،عشػرة أك السادسػة عشػرة مػف عمػرة المدرسة حتى يبمغ الرابعة بعػد السادسػة عشػرة إف كػاف  كا 

 .(6)مف أبناء األغنياء

ككانػت ليػا بعػض اإلشػراؼ القميػؿ  ،كمدارس لمريالة البدنيػة أنشأت أثينا مساحات لؤللعاب

بػػؿ ظػػؿ التعمػػيـ  ،الدكلػػة جامعػػة تػػديرىا كلكػػف المدينػػة لػػـ يكػػف فييػػا مػػدارس عامػػة أك ،عمػػى المدرسػػيف

في المدارس أدراج بؿ كاف  يكف كلـ ،األفراد كنادل أفبلطكف بأف تنشر الدكلة مدارس مفي أيد فييا

أيػان كانػت  ،أك الصػحيفة ،يقػرأ منػو الػذم ف التمميذ يلع عمى ركبتيػو الممػؼفكا ،فييا بالمقاعد ييكتف

 .يكتب عمييا التي ،مادتيا

                                                 
 .23ـ، ص  1988، 1 –شحادة، عبد الفتاح، الية المرأة، المركز العالمي، ط ( 1) 

 (2) Petrie,W. M. Flinders.(1932). Social Life In Ancient Egypt.London.pp 112 – 115. 
 البرىاف، استدالؿ ينتقؿ فيو الذىف مف مسممات إلى أخرم تنت  عنيا لركرة.( 3) 
 .43ـ ص 1991، 1 –ري  الفمسفة العربية، دار المراسـ، بيركت، لبناف، ط عاصى، حسف، المني  في تا( 4) 
 .92 – 91الشي ، حسيف، اليكناف، مرجع سابؽ، ص ص ( 5) 
 .83، مرجع سابؽ، ص 2 –ديكرانت، كؿ، جػ ( 6) 
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كىػى عبػادة انتشػرت فيمػا  تػزداف بتماثيػؿ األبطػاؿ اإلغريػؽ كآليػتيـ ككانت بعػض المػدارس 

 ،كادككػػاف المػػدرس يػػدرس كػػؿ المػػ ،ككػػاف عػػدد اميػػؿ منيػػا يمتػػاز بأثاثػػو الظريػػؼ ،بعػػد انتشػػاران كاسػػعان 

 .(2)لمتأديب (1)كيستخدـ النعاؿ ،باألخبلؽ كما يعنى بالعقكؿ كيعنى

كالريالة  المنزؿ القراءة كالكتابة كالغناء كالراص بؿفي  تعميميا ةكاد كاف ميسكران عمى المرأ

كتسػػاعد  ،عمػػرىـ ميػػـ حتػػى السػػابعة مػػفأفػػي رعايػػة  كالد كالبنػػات يظمػػكفككػػاف األ، (3) البدنيػػة أيلػػان 

 ةكفػى سػف الثامنػ،(4)كغيرىا لية كالحيكاناتطفاؿ اصص اتميا ىذا مربية عبدة تركل لؤلفي عم ـاأل

كػاف يسػتعمميا  التي شياءكيبدك أف األ ،(5)اادران عمى الدفاع عف كطنو يعشر يصبح الشاب اإلغريق

كىى تشمؿ  ،الكات الحالرفي  طفاؿيستعممو األ لعابيـ تشبو بشكؿ عاـ ماأفي  طفاؿيستعمميا األ

فػي حػيف  طفػاؿ كغيرىػاكعربػات األ الشػمعأك  المصنكعة مف الطيف تمفة مف المعب كالدمىنكاعان مخأ

 .لعبيـفي  طفاؿاأل لدل ةراجيح مف األشياء المفلمكانت األ

 أثينػػػا يففػػػ ،تمكيميػػافػػػي  تشػػرؼ عمييػػػا الدكلػػػة كال تسػػاىـ ال (6)ككانػػت التربيػػػة عمػػى العمػػػكـ 

ىميػػة أككانػػت ىػػذه المػػدارس  ،ذ زمػػف سػػكلكفيبػػدك منػػ عمػػى مػػا حيػػث كجػػد نػػكع مػػف المػػدارس خاصػػة

كلػػى فػػي العصػكر األ ف التربيػػة كالسػيماأكمػا  ،خػرلأتمػؼ كالشػػؾ مسػتكاىا مػػف مدرسػة إلػػى صػرفة يخ

مكاطنيف صالحيف  فكاف ىدفيا تربية ،اىتماميا بالناحية الفكرية كثر مفأكانت تيتـ بالناحية الخمقية 

                                                 
عمى كتفػي  نرل في إحدل الصكر المنقكشة عمى جدراف بمبني، كلعميا منقكلة عف صكرة إغريقية، تمميذان محمكالن ( 1) 

 تمميذ آخر، كيمسكو تمميذ ثالث مف عقبيو، كالمدرس ينياؿ عميو لربان.
 .83كؿ ديكرانت، مرجع سابؽ، ص ( 2) 
 .63، مرجع سابؽ، ص 1 –عمى، عبد المطيؼ أحمد، التاري  اليكناني، جػ ( 3) 
 .80بترل، مرجع سابؽ، ص ( 4) 

  (5) Robinson Short History Of Greece P 375. 
كآلػػو كسػػمـ لكثػػرة اىتمامػػو بػػالعمـ كالػػتعمـ يجعػػؿ ميػػر المػػرأة اف يعمميػػا المتػػزكج بيػػا بعػػض القػػرآف  كػػاف الرسػػكؿ ( 6) 

لممزيػد  –كاف يجعؿ فداء بعض األسرل أف يعممػكا بعػض أبنػاء المسػمميف القػراءة كالكتابػة  الكريـ، كما اف الرسكؿ 
 انظر :

 كما بعدىا. 39ـ، ص  1،1979 المرأة كالسبلـ، بيركت، ط –أحمد زكى تفاحة  
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كتعنػػػى  ،ـك ازينػػػالمكسػػػيقى كالجم: بيػػػة كالتعمػػػيـ فيمػػػا ساسػػػياف لمتر الركنػػػاف األ مػػػاأال عممػػػاء عظمػػػاء 

كعكسػػػػيا التربيػػػػة  ،الثقافيػػػػة أكالفكريػػػػة  نسػػػػميو اليػػػػـك بالتربيػػػػة ىػػػػذا المفيػػػػـك العػػػػاـ مػػػػافػػػػي  المكسػػػػيقى

 .(1)البدنية

العديد مف المقاطع الشعرية  كيحفظ (2)دراسة الشعراء خاصة أشعار ىكميركس كيتعمـ الطفؿ

ؼ عمػػى المكسػػيقى كيشػػمؿ العػػز  ة عشػػر مػػف العمػػر يبػػدأ تعمػػيـ الطفػػؿالثالثػػ يكحػػكال ،عػػف ظيػػر امػػب

 .شعار الغنائيةالقيثار كالغناء كدراسة األ

كالمبلكمػة  مفكاف يمارس المصارعة كالجر  ،عداد الطفؿ جسمانيان إكفى نفس الكات كاف يتـ 

عشػػر  دسػػةكفػػى سػػف السا ،) البااليسػػترا ( كالجمنػػازيكـفػػي  كاػػذؼ الػػرمح كالكثػػب كالسػػباحة كالػػراص

تتكاػؼ  ال ال أف التػدريبات الريالػيةإ ،المدرسػةفػي  يصبح الفتػى شػابان كيقػص شػعرة كيتكاػؼ تعميمػة

 .استعدادان لمخدمة العسكرية

اػػػد حمػػػت لممػػػرأة اإلغريقيػػػة محػػػؿ الريالػػػة بالنسػػػبة  يكػػػف القػػػكؿ أف ميػػػاـ التػػػدبير المنزلػػػكيم

 عػف طريػؽ اسػميف مػف ولرجػؿ يػتـ تككينػة عممػو كتعميمػو فاكبيذا تصبح لكؿ مف الرجؿ كالمرأ لمرجؿ

تككينيػا عػف  كالقراءة اإلغريقية يتـ ،ىك القراءة كالكتابة كالمكسيقى يالتعميـ األكؿ ىك الريالة كالثان

 .(3)يالتدبير المنزل وطريؽ كميام

                                                 
 .81بترل، مرجع سابؽ، ص ( 1) 
 ىى : Original,Sourcesاف المصادر االصمية  (2) 

 .Literary Sourcesالمصادر األدبية 
كالمقصػكد  Documentary Sources، أك المصػادر الكثائقيػة Non Literary Sourcesالمصػادر غيػر األدبيػة 

 األكلية التى كردت فييا معمكمات مف منبعيا األصمى.بالمصادر األصمية تمؾ المصادر 
 .94 – 92الشي ، حسيف، اليكناف، مرجع سابؽ، ص ( 3) 
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 يالمنػزؿ كفػفػي  تمقاىػا التػي ساسػيا الػدركسأ ،يتنشػر المػكاطف األثينػ التي التربية يىذه ى

 ،الجمػػاؿ الشػػاب حاسػػةفػػي  يقػػكل ،يكالعقمػػ ،يمػػزي  صػػالح جميػػؿ مػػف التػػدريب الجسػػمالطريػػؽ كىػػى 

 .(1) نل  كيعطيو حريتو إذا ما ،سف الشبابفي  كيفرض الراابة

 Sapno Ou Sappho 3سافو 

 مػػف الشػػكاىد المتصػػمة ويمكػػف اسػػتنباط نعمػػـ شػػيئا  كثيػػران عػػف حيػػاة الشػػاعرة سػػافك ككػػؿ مػػا ال

السػابع القػرف أكاخػر فػي  كبذلؾ تككف اد كلػدت ،Alcee (2)عاصرة أللسىبشئكف حياتيا أنيا كانت م

 كبيػران مػف حياتيػا ان طك كاطعػت شػ ،Eresosكأنيا كلدت ببمدة إديزكس  ،أك أكائؿ القرف السادس ؽ.ـ

فػػػي  ألسػػػباب سياسػػػية ليسػػػبكس سػػػرة نبيمػػػة كنفيػػػت مػػػفأكأنيػػػا كانػػػت مػػػف  ،Lesbos (3)ليسػػػبكسفػػػي 

 امػػػػرأة سػػػػااطة تػػػػدعى حبائػػػػؿفػػػػي  كاػػػػع Gharaxosاراكسػػػػكس كػػػػاف يػػػػدعى ك مالعصػػػػر نفسػػػػو الػػػػذ

 .(4)كىجت أخاىا معيا اصائدىا ىجاء الذعان في  كاد ىجتيا سافك Rhodopisركدكبيس 

 عػدـ كيؤخػذ مػف ركايػات أخػرل يغمػب عمػى الظػف (5)لقد سمى سقراط الشاعرة سافك بالجميمة

بنفسػػيا  حبيػػا ألقػػتفػػي  فاايػػاكأنيػػا إلخ Phaonفػػاؤف  وسػػمأصػػحتيا أنيػػا شػػغفت حبػػان بفتػػى جميػػؿ 

 .Leucade(6) جبؿ لككادفي  منتحرة مف امة

                                                 
 .86، مرجع سابؽ، ص 1ديكرانت، كؿ، جػ ( 1) 
ؽ.ـ مػػف أسػػرة أرسػػتقراطية كاػػد نفػػى مػػف بػػبلده السػػباب سياسػػية، كألػػؼ  640كلػػد أللسػػي بجزيػػرة ليسػػبكس حػػكالى ( 2) 

ياسة كالحركب االىمية كمنيا مايدكر حكؿ الحػب كالغػزؿ، كالطعػاـ، كمنيػا مايػدكر عػف الجانػب اصائد تدكر حكؿ الس
 الدينى.

 ليسبكس كاف يغمب عمى أىميا السذاجة في التفكير، كالبساطة في شئكف االجتماع، كامة الحنكة.( 3) 
 .115كافى، عمى عبد الكاحد، األدب اليكنانى القديـ، مرجع سابؽ، ص ( 4) 

 (5) Pirenne ,J.(1937).Archives d'histoire du droit Oriental II.Published by Nouvelle 
Societe d'Editions/Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Bruxelles/Paris.P39. 

 .115كافى، عمى عبد الكاحد،، مرجع سابؽ، ص ( 6) 
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 التعمػػػػيـفػػػػي  الشػػػػاعرة اإلغريقيػػػػة الكبػػػػرل عمػػػػى حريػػػػة المػػػػرأةكتشػػػػيد مدرسػػػػة الشػػػػاعرة سػػػػافك 

أف اغمػػب  ،(2)الحيػػاة العمميػػةفػػي  كتػػدؿ الشػػاعرة سػػافك بػػأف المػػرأة اإلغريقيػػة اػػد سػػاىمت ،(1)كالدراسػػة

ليسػبكس فػي  دارت سػافكأكاػد  ،(3)حكؿ الحب كالشػيكة كالتمتػع بالشػيكات اصائد الشاعرة سافك تدكر

بسػبب  ،بسػبب عبلااتيػا مػع تمميػذاتيا مدرسة شعر كمكسيقى ادمت إلييا الفتيػات كنشػأت االتيامػات

كصػػؼ الجمػػاؿ فػػي  كاػػد نبغػػت أيمػػا نبػػكغ ،(4)الفتيػػات اصػػائدىا إلػػى بعػػض تمػػؾفػػي  ليجتيػػا الجريئػػة

يػا بجانػب ذلػؾ كل ،آثارىا يدكر حكؿ ىذه األمكر كصؿ إلينا مف عظـ ماكم ،كاصائد الحب كالنسيب

فػػي  الػػزكاج لتينئػػة العركسػػيف كمػػدحيا كالتفكػػو بكصػػفيا أفػػراحفػػي  يتغنػػى بػػو ماصػػائد مػػف النػػكع الػػذ

  .(6)تسعة أسفار كاممة ثار عمى أنو اد تألؼ مف شعرىاكتدلنا ات ،(5)صكرة ىزلية تيكمية

 أك جماعػػة أدبيػػة ،شػػكؿ منتػػدلفػػي  ،عػػض الفتيػػات الصػػغيراتحكليػػا ب (7)كاػػد جمعػػت سػػافك

Thiasos كأطمقت  يأفركديت كعبادة ربة الجماؿ كالحب كالتناسؿ ،بيدؼ تعميميف المكسيقى كالشعر

ذا كانػػػت فنػػػكف المكسػػػيات تشػػػمؿ (8)عمػػػى منتػػػداىا اسػػػـ " دار خدمػػػة المكسػػػيات كػػػؿ ألػػػكاف الفػػػف  " كا 

برنػام  الدراسػة عنػدىا كػاف  فػعف ذلػؾ يعنػى أف ،راص كالشػعركالثقافة كال تقتصر عمى المكسيقى كالػ

نمػا كانػػت  ،ىػذه الفنػكففػي  محترفػات يتلػمف مػكاد جػادة لمغايػة كلػـ تكػف ترمػى إلػػى تخػري  فتيػات كا 

                                                 
 .129، ص 1973، 2 –بيركت، ط  الحكراني، يكسؼ، اإلنساف كالحلارة، منشكرات صيدا،( 1) 
، ص 1996، بيػػركت، 1 –محمػػد، جميمػػة عبػػدالكريـ، اكرينائيػػو كالفػػرس كاألخمينيػػكف، دار النيلػػة العربيػػة، ط ( 2) 

253. 
 (3) Page Sappho , And, Alcaus Oxford Press P21. 

 .36ركبير، فرناف، االدب اليكناني، مرجع سابؽ، ص ( 4) 
 اتف في مصر زفة العركس. كىذا ما يطمؽ عميو( 5) 

 (6) - Pindar.(1922). Lyra Graeca.  ( Trans by  Edmonds, J. M.). L.C. London ,P 41.  
 (.7انظر الشكؿ راـ )( 7) 
خرجػػت نكعيػػة مػػف اإلغريقيػػات إلػػى المجتمػػع اإلغريقػػي كعػػرفف باسػػـ الخمػػيبلت أك المحظيػػات، كاػػد طمػػب الرجػػؿ ( 8) 

 .Freeman , Egypt Greece And Rome , London , 1967 , P 231:نظرلممزيد أ ،اإلغريقي كدىف
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ككمدرسػػػة  ،النسػػػائية المتكاممػػػة كالصػػػالحة لمػػػزكاج األسػػػاس األكؿ إلػػػى تكػػػكيف الشخصػػػيةفػػػي  ترمػػػى

 .ف أفلؿ كسائؿ التعميـ ىك الحبناجحة كشاعرة مكىكبة ااتنعت سافك بأ

 ةبمكان ظىحتالتي  Atthisمنيف أتثيس  ،ككصمتنا شذرات تتحدث عف ىؤالء النساء باالسـ

كفػػػى إحػػػدل الشػػػذرات تقػػػكؿ  Arignotaكأريجنكتػػػا  ،كأناكتكريػػػا Gyrinnoكجيرنػػػك  امبيػػػافػػػي  خاصػػػة

 عنػػدما تراىػا يكػػاد يغمػػى يكىػػ ،بيػػا دكنيػا يألنػو حظػػ ةلػػتافيػػك ك ،سػافك :" إنيػػا تحسػػد زكج حبيبتيػا

 .(1)عمييا مف شدة اإلعجاب كاكة االنجذاب

 زفػاؼ متنكعػة يتػدعى أناكتكريػا كنظمػت سػافك أغػان حدل القصائد بجماؿ فتػاةإفي  كتتغنى

 .الشكؿ متنكعة األكزاف

كتعقػػػػد حػػػػكاران بػػػػيف  ،الياسػػػػميفتشػػػػبو عركسػػػػان بالتفاحػػػػة كبزىػػػػرة  يحػػػػدل ىػػػػذه األغػػػػانإكفػػػػى 

بعض القصائد عػف في  كتكشؼ الشاعرة ،مذراء كىك مكلكع آخر مألكؼ تقميدعكبيف ال (2)العركس

عػدد مػػف فػي  كتكتػب سػافك بميجػة ليسػبكس الدارجػة كىػى أبكليػة فيمػا عػدا ،عػف ركح الدعابػة كاليػزؿ

كاد كلع أرسػطك سػافك عمػى اػدـ المسػاكاة مػع  ،فييا بالميجة الممحمية " اليكميرية " القصائد تأثرت

حدل اصائده تمف أف يمتد إكايؿ أف سكلكف عندما سمع  لقدماء عبقرية سافكىكميركس كاد امتدح ا

ثينػا تتمتػع حينئػذ بمركػز مرمػكؽ أفػي  كلػـ تكػف المػرأة ،ظير امب بو العمر إلى أف يحفظ شعرىا عف

كلػػذلؾ اشػػتدت حممػػة الػػرجعييف  ،زمػػف سػػافكفػػي  أيكليػػافػػي  ختيػػاأنقػػيض  بالحريػػة كاالنطػػبلؽ عمػػى أك

 .(3)شعرىا نااديف شعرىا نقدان مريران في  منذريف عمى شاعرة ليسبكس

                                                 
 .107بسيكنى، كماؿ، في االدب اليكنانى، مرجع سابؽ، ص ( 1) 
المعركفػة باسػـ  Stanzaكما أنيا أعطيت اسػميا لممقطكعػة الشػعرية  Epithalamiaنظمت سافك أغاني الزكاج ( 2) 

 .Sapphicالسافية 
 .138 – 137حمد، مصادر التاري  اليكناني، مرجع سابؽ، ص ص عمي، عبد المطيؼ ا ( 3) 
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 ايـ ابرىاأحفمو زفافيا كعندما ماتت سافك في  تنشد التي يككانت سافك تكتب بنفسيا األغان

كلػػربت  ،تمػػثبلن  يالػػت فييػػا سػػنكات النفػػ التػػي ااكصػػةأرض الػػكطف كأاامػػت ليػػا مدينػػة سير  عمػػى

 كالزىريػػات ياألكانػػ ر رسػػميا عمػػى كثيػػر مػػفكظيػػ ،مػػدينتا إريػػزكس كميتمينػػو صػػكرتيا عمػػي عمبلتيػػا

 .(1)تزاؿ بااية إلى اليكـ ال التي

 .(2)كيقكؿ أفبلطكف بأف المرأة كانت تقـك بمحاكرات ثقافية ممتعة مع غيرىا مف المفكريف

 3أريتية

 فأ يينبغػػ (4)كىنػا ،(3)نجػب كلػدان كبنتػان اسػميا أريتيػوأكمػف زكجتػو  ،كػاف ارسػطيفكس متزكجػان 
نيػا أتؤكػد  كلكػف سػائر المصػادر ،كليست ابنتو ،أخت ارسطيفكس يف أريتيو ىأتزعـ  احد المصادر
ت فػكاػد خم ،(5)الفمسػفة تمميػذ أمػو( فقػد عممتػو –عممت ابنيا )ارسػطيفكس الحفيػد التي يابنتو كأنيا ى

خمفتػػو عمػػى  ،الفمسػػفة القكرينائيػػة الػػذل كلػػع أسػػس ،(6)أريتيػػة أبييػػا ارسػػطيفكس الفيمسػػكؼ السػػقراطى
  .(7)المدرسة رأس

، الػػػػػذم أراد اف يصػػػػػمح كيقػػػػػيـ المػػػػػذىب (8)كىػػػػػذه أيلػػػػػا اػػػػػد خمفيػػػػػا ابنيػػػػػا ميتركديػػػػػد اكتػػػػػكس  

 .(9)القكريني

                                                 
 كما بعدىا.  10مكاكل، عبدالغفار، سافك شاعرة الحب كالجماؿ عند اليكناف، القاىرة،  دت ص ( 1) 
 .155 – 151، ص ص 1969، 1حباز، حنا، جميكرية أفبلطكف، بيركت، ط( 2) 
 معناىا باليكنانية : فليمة.( 3) 
 .56ـ، ص  1969الرحمف، الفمسفة القكرينائية أك مذىب المذة، دار ليبيا لمنشر كالتكزيع، بنغازم،  بدكل، عبد( 4) 
 .60المرجع نفسو، ص ( 5) 
تمقى ارسطيفكس دراستو الفمسفية عمى يد سقراط، بقى في اليكناف فترة يمارس فييا مينة الفمسػفة، كمػا زار العديػد ( 6) 

عبػػدالرحمف  –كثيػػرة ال تخمػػك مػػف طرافػػة كظرافػػة كطرافػػة آفالػػى فييػػا الػػدكتكر  مػػف بمػػداف اليكنػػاف ككانػػت لػػو مكااػػؼ
كمػػا يمييػػا، عبػػدا  حسػػف المسػػيممى كاليمػػاخكس القػػكرينى مطبعػػة دار الكتػػب،  40بػػدكل فػػي كتابػػة مػػذىب المػػذه ص 

 .37 – 36، ص ص 1973منشكرات الجامعة الميبية كمية االداب، بيركت،
 .87ابؽ، ص خشيـ، عمى فيمى، مرجع س( 7) 
 يعني تمميذ أمو.( 8) 
، الكتػػاب السػػابع عشػػر عػػف جغرافيػػة سػػترابكف )كصػػؼ ليبيػػا 1سػػترافكف )سػػترابكف(، مػػف مصػػادر التػػاري  القػػديـ ج( 9) 

 .118، ص 2003، 1كمصر( ت: محمد المبركؾ الدكيب، كمية اتداب، جامعة ااريكنس، بنغازم، ليبيا، ط
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 لرياضةوا المرأة اإلغريقيةثانيا 3 

لعػػػاب األ لقػػػد الػػػطرت المػػػرأة اإلغريقيػػػة فػػػي بعػػػض األحيػػػاف إلػػػى مزاكلػػػة ميػػػف صػػػعبة مثػػػؿ

 .(1)لكسب الماؿ كذلؾ  الريالية 

 يكػف عمػى درجػة مػف الميااػة يكانت الفتيات يعػدكف لكػ ،شباب يدربكف عسكريان كبينما كاف ال

كلػػـ يكػػف ليسػػمح لمفتيػػات الصػػغيرات بتنميػػة أيػػة عاطفػػة  ،طفػػاالن أصػػحاء أاكيػػاءأينجػػبف  يلكػػ البدنيػػة

الحرب بؿ عمى العكػس كػاف عمػييف في  مف فقداف ابف ليف ذلؾ إلى خكفيف ميؤد لؤلمكمة حتى ال

سػػػبيؿ فػػػي  معركػػػة ملػػػحيان بحياتػػػوفػػػي  ابػػػف أك زكج مػػػاتذا إالذاتيػػػة إال  كرامػػػةأف يشػػػعرف بشػػػعكر ال

   .(2)المجد

 ككػاف يسػمح ،مخدمتػو العسػكرية الكاممػة كجنػد يسػبرطكفى سف الكاحدة كالعشريف يبػدأ األ 

فػػي  كػػف يظيػػرف معػػو ياتػػو الفتيػػات البلئػػككػػاف يختػػار عػػادة كاحػػدة مػػف رفيق ،لػػو بالبحػػث عػػف خطيبػػة

التربيػة األسػبرطية  ألف ،كىف عرايا كالرجػاؿ تمامػان  ملريالية كفى ممعب سباؽ الجر عاب اساحة األل

 التػي يتمقػيف نفػس التمرينػات الريالػية (3)كاد كانت الفتيات ،كانت تؤىؿ الفتاة لمسيطرة عمى غرائزىا

فلػػكؿ مػػف  أك ،(4)خجػػؿ مػػف الفتيػػات مالمبلعػػب دكف أفػػي  عرايػػا كيظيػػرف مػػثميـ ،يتمقاىػػا الفتيػػاف

 .تيافالف

اػػادرة  مػػان أكانػػت تعػػد بػػدنيان كمعنكيػػان لتكػػكف  التػػي جػػزءان مػػف تربيػػة الفتػػاة اتػػؿ الشػػيكة كػػاف فإ 

: ف القتػػاؿ كانػػت تقػػكؿ لػػوكعنػػدما كانػػت األـ االسػػبرطية تػػكدع ابنيػػا إلػػى ميػػدا ،نجػػاب األبطػػاؿإعمػػى 

                                                 
 (1) Freeman , Egypt Greece And Rome , London , 1967 , P 233. 

تاري  التربية البدنية، ت : محمد عبد الخالؽ عبلـ دار الفكر  ،ميتشؿ –د  –إلمر  –فاف داليف  –ب  –ديكبكلد ( 2) 
 .78الفكر العربى، القاىرة، د ت، ص 

 (.8أنظر شكؿ راـ )( 3) 
 (.9أنظر شكؿ راـ )( 4) 
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: لػػػية أكليمػػػاأتػػػاف فػػػي األلعػػػاب الرياكاػػػد فػػػازت امر ، (1)" محمػػػكال عميػػػو أكدرعػػػؾ  حػػػامبلن  ي"عػػػد إلػػػ

 .(2)أما الثانية فيي : زيكسك ،أرسيتكنكس

 ـ الجماؿ بيف النساء منذ زمف بعيػد يرجػع إلػى القػرف السػابع ؽفي  كاد أااـ سيسمكف مباراة 

تنػدكس فػي  تقػاـ التػي ف المباريػات لمجمػاؿ كالمباريػاتأىذا المعنى في  كمف أاكاؿ " ثيركفراستسكس

كفى عيد اإلغريؽ كػاف الجميػع يػأتكف مػف  ،مبية ابؿ ثبلثيف ارفاد بدأت األلعاب األكل ،(3)كلسبكس

 .(5)كيقدمكف القرابيف لزيكس ،ببلدىـفي  (4)مناطؽ ببلد اإلغريؽ عمى أىـ األماكف اداسة كؿ

كاػػد شػػاركت الفتيػػات اإلسػػبرطيات فػػي التربيػػة العسػػكرية كسػػمح ليػػا بحريػػة االخػػتبلط مػػع   

كتقػكـ بػبعض العػادات الدينيػة مثػؿ  ،(6)كيعتػزلف فػي بيػكتيفالػزكاج فيمبسػف الحجػاب  دالشباب أما بع

 .(7)ذبح األلحيات كتمطي  يدييا بالدـ

 السحر والعرافة في  المرأة اإلغريقية ودورهاثالثُا 3 

فػػذلؾ  Katharsios" كالمطيػػر بامتيػػاز  Apotropaiosالشػػر "  يبعػػد مالػػذ كمػػبكلأكػػاف  إذا

فكػػؿ جػػـر اتػػؿ بشػػرية كػػاف ينػػت  لطخػػو  Pythonبيتػػكف  مطيػػران بعػػد اتػػؿ ف يكػػكفأأكجػػب  وألنػػو ذاتػػ

يمػة المتعمقػة جعػؿ األعػراؼ القدفػي  بشػكؿ بػارز كمػسػاىـ أبكل ،(8)الجماعػات برمتيػا عمؿ شر كييدد

ف يبػرئ أكريسػت مػػف جػـر اتػؿ األـ بيػػد أفػي  نجػػح الػذمانػو ىػك  ،نسػػانيةإكثػر أبالتلػحيات البشػرية 

                                                 
 .200الناصرل، سيد أحمد، مرجع سابؽ، ص ( 1) 
 .148، ص 2002 1الكند، أندريو، براة في العصر الييمينستي، ت: محمد عبد الكريـ الكافي،  بنغازم، ط( 2) 
 .398 – 397، مرجع سابؽ، ص ص 2 –، م  1 –ديكرانت، كؿ، جػ ( 3) 
 كىى دلفى كككنثة كألمبيا.( 4) 

    (5 ) Robert Paul G Jack Orr The Olympics P 20. 
 .53ـ، ص  2000تاري  اليكناني كالركماني، مؤسسة شباب الجامعة، السيد، محمكد، ال ( 6) 
 .14، ص 1973دكنالت، كليت، معبد ديميترا، مجمة ليبيا،  ( 7) 
ـ  1986، 1دار دمشػؽ، ط  1 –إلياد ميرسيا، تاري  المعتقدات كاألفكار الدينية، ت : عبد اليادم عباس،، جػػ ( 8) 

 .334ـ ص 
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 اميـ بحركػػات االسػػتعمار عػػاداتيـ كتقاليػػدىـ كديػػانتيـ عنػػدكاػػد نقػػؿ اإلغريػػؽ معيػػـ عنػػد ايػػ ،(1)ابنيػػا

عطػػاء إفػػي  يمعبػػد دلفػػفػػي  ةككانػػت ميمػػة الكينػػ ،ـمدينػػة تصػػبح نمكذجػػان مػػف الدكلػػة األ متأسػػيس أ

 .(2)ـخارج كطنيـ األ نشاء مستعمراتيـإفي  بارعان  مشكراتيـ كاستخدمكا معمكماتيـ استخدامان 

مػػػػػف اتسػػػػػاع راعتيػػػػػا الجغرافيػػػػػة كخصػػػػػب أرالػػػػػييا  إلغريػػػػػؽ ليبيػػػػػا لمػػػػػا فييػػػػػالقػػػػػد اسػػػػػتعمر ا

 .(4)، كاد عرؼ اإلغريؽ بكسيدكف إلو البحر بعد الميبييف(3)الزراعية

األصػؿ عرافػة األرض فػي  ككانػت ،يدلفػ (5)عرافػة يبئات عنػد اإلغريػؽ ىػنكمف أشير المت 

 ةخػبلؿ الكاىنػتكػكف االستشػارة مػف  كاػد جػرت العػادة أف ،أف أبكلػك أخػذ بعػد ذلػؾ كظائفيػا غير األـ

تجمػػس  جابػػات عػف أسػػئمة المتسػائميف عػػف المسػتقبؿكانػػت كاىنػو أبكلمػػك تقػدـ اإل يكالتػ Pythiaثيػا يب

ركح اإللػو أبكلمػك  بطريؽ ال تزاؿ خافيو كتتقمصيا ةشبو غيبكبفي  ثبلثة أرجؿ كتركح معمى مقعد ذ

بسبب التركيز  ةغيبكب في كانت تركح يكالت األعـ األغمب تأكيبلت شتىفي  فتيذم بعجابات تحتمؿ

 كتصكرىا ككانت تقدـ مشكراتيا  ،(6)ةمفيكم غير ةكتنطؽ بأصكات مبيم ،الكامؿ يكالركح يالعقم

                                                 
 .335بؽ، ص إلياد، ميرسيا، مرجع سا( 1) 

  (2) Boardman,J.(1973). The Greeks Overseas : Their Early Colonies and 
Trade.England. P 151. 
 (3) Pindar , The Odes Of Pindar Translation By Sir John Sandays , The Loeb Burton 
Classical Library , London , 1961 , P IV, IV, 15. 
 (4)    Herodotus , Histories , With An English Translation By Godly , The Loeb Burton 
Classical Library , Reprinted 1957 , P 50. 

 – 2 –ط  –أف أاػػدـ عرافػػو فػػي بػػبلد اإلغريػػؽ ىػػى ) دكدكناكمكطنيػػا " ايبيػػكس " انظػػر : امػػيف سػػبلمو " اليػػاذة "( 5) 
 .371ـ، ص  1981دار الفكر العربي 

 .60 – 59يب، محمد، الفكر اإلغريقى، مرجع سابؽ، ص الخط( 6) 
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ينجػػز مػػف ابػػؿ  (2)يلقػػد كػػاف الػػكح، (1)أبكلمػػك يكصػػى بيػػا إلػػو الشػػعب ةبعبػػارات منمقػػة كلكػػف غاملػػ

  .(3)المشكرةفي  مف ابؿ النبى الذل كاف يساعد الكاىنة بيثيا

 فف التنبؤ يى Witchcraft كالعراؼ ىك المنجـ كالعرافة ،حرفة العراؼ يى ةعرافة لغالأما 

 صار إلى معنى آخر عكس ما يمعناىا األصمفي  كتريد ،ريرةػاؿ باألركاح الشػػػػػػػبكاسطة االتص

 كاد استمدت ىذه المفظة ،فمقد كاف العراؼ ىك الشخص صاحب الحكمة كالبصيرة ،شائعان عنيا

 .( كمعناىا العراؼ Wit( مف كممة )  Witch)  ةاإلنجميزي

 اسػمو يعمى يد رجػؿ كمػدان ،سكندر األكبرعيد األفي  تعممكا التنجيـ ألكؿ مرة اإلغريؽف إ

كاد كػاف  ،(4)يالخراف كالسحر نكع مف الخرافات كىك يقكـ عمى أساس التفكير Berosusبيركسكس 

اكاميا السحر  يمة تحمؿ أك عبارات تتمىكىى تم Incantationكاف السحرة يستعممكف راية سحرية 

غريػؽ العرافػة كػاف اإل نيػة كىػك لػرب مػفاألفػي  ككػاف العرافػة يسػتعممكف اػراءة الطػالع ،يماف بوكاإل

لد  اإلغريؽحرب في  عند عكدة القائد المنتصر ،(5)يستبناء األكانإكالركماف يمارسكنو عف طريؽ 

كاسػػندرا  بكلمػػكأ ةلػػكاػػد مػػنح ات ،يرتو كاسػػندراأسػػ لػػد طػػركادة " أجػػاممنكف " إلػػى كطنػػو كبيتػػة كمعػػو

كسػيدىا اجػاممنكف عمػى يػد زكجػة  يكىى تتنبأ بمصرعيا ى التنبؤ فتظير مالقدرة عمى عمـ الغيب أ

                                                 
 .67، ص 1993، 1 –برايركلؼ، كرستيناس، أزىار مف اكرينا، منشكرات جامعة ااريكنس، بنغازل، ط ( 1) 
يحتػػؿ كحػػى دلفػػى مكػػاف الصػػدارة فػػي العصػػر الكبلسػػيكى بػػيف مراكػػز الػػكحى فػػي بػػبلد اليكنػػاف ككػػاف تمثػػاؿ اإللػػو ( 2) 

كتمة مف الحجر مخركطية الشكؿ كاد كانت كاىنة شابو تدعى بيثيا تمقى اجابات الػكحى شػعران كىػى ابكلمك عبارة في 
فػي حالػػة مػػف التػػكتر العصػبى الشػػديد بعػػد أف يطرحيػػا عمييػا كػػاىف معػػيف، ككانػػت بنػكءة الػػكحى كثيػػران مػػاتعرؼ كلعػػؿ 

يتعػػيف عمػػى الػػراغبيف فػػي استفسػػار  مػػرد ذلػػؾ يرجػػع إلػػى براعػػة الػػكحى فػػي جميػػع المعمكمػػات الػػكفيرة عػػف زكارة، ككػػاف
 الكحى أف يتقدمكا بالقرابيف ابؿ طرح أسئمتيـ.

 .336إلياد، مرجع سابؽ، ص ( 3) 
 .44، 77ـ، ص ص  1983الساعاتى، سامية حسف، السحر كالمجتمع، دار النيلة العربية، بيركت، ( 4) 
 .264الشي ، حسيف، اليكناف، مرجع سابؽ، ص ( 5) 
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 ةربانا لآللكتبرر زكجتو فعمتيا بأف اجاممنكف اد ادـ ابنتو افيجينيا ا ،كعشيقيا أجاممنكف كميتيمنسترا

 .(1)ف زكجة مينيبلكسييسترجعكا ىيم يلك ةلحربية إلى طركادبحار بسفنيـ ااإل حتى تمكنيـ مف

 كانػػت تفسػػر التػػي Dodona بمػػدة دكدكنػػافػػي  كىنػػاؾ عرافػػات أخريػػات كعرافػػو اإللػػو زيػػكس

 سػػػئمةاأل ككانػػت ،شػػجرة البمػػكط كغيرىػػػا مػػف األصػػكات بأنيػػػا إرادة اإللػػوفػػػي  كراؽأصػػكات حفيػػؼ األ

  .(2)تكتب عمى راائؽ معدنية بقى بعليا حتى اتف

 مػف بػدكر الكسػيط بػيفيبلزمف المعابػد كيق يىنات المكاتالحدسية تكثر الكا ةكفى إطار العراف

 .(3)واإللو كزبائن

 تظيػػر عنػػد ىػػكميركس كتقػػكؿ التػػي ،كىنػاؾ السػػاحرة ميػػديا كىػػى ابنػػو شػػقيقة السػػاحرة كيركػػى

كػػكلخيس  كػػـكػػاف يح مالػػذ Aeetesاإلليػػة ىيكػػاتى ككالػػدىا ىػػك آيتػػيس  يبنػػأنيػػا أبعػػض المصػػادر 

 .عمى شاطر البحر األسكد

 إذ كانت تممؾ ةس فصاعدان اعتبر اإلغريؽ ميديا نمكذجان كامبلن لمشعكذيكمنذ عصر يكريبيد

 ،ككرنثػػا كفػػى ،(4)رداء غريبػػان  مكىػػي ترتػػد صػػكرىا الفػػف اإلغريقػػي ككثيػػران مػػا ،زمػػاـ كػػؿ أسػػرار آسػػيا

أف ييجػر  عندما ارر جاسػكف أك جػازكفك  ،كجو زكجيا جاسكف كطمكحةفي  كانت ميديا دائمان عقبة

 ،آخػر األمػر بالخلػكع لرغبتػوفػي  ميػديا تظاىرت ،كى يتزكج مف كريكسا ابنو الممؾ كريكف (5)ميديا

كما أف أرتدتيا ككيكسا المسكينو حتػى  ،مسـ سحر في  كلكنيا أرسمت رداء كحميان ذىبية إلى غريمتيا

                                                 

    (1 ) Haigh , A,E,The – Tragic Drama Ofthe Greeks, Oxford 1938p 126. 
 .61الخطيب محمد، الفكر اإلغريؽ، مرجع سابؽ، ص ( 2) 
ـ، ص  1985، 36شعبك، أحمد ديب، المعيكش األسطكرل، " مقالو في مجمو الفكر العربى المعاصر " العػدد  ( 3) 

112. 
، كلمػا عػاد Pelionت طفكلتػو فػكؽ منحػدرات جبػؿ بيميػكف زكج ميديا ىػك جاسػكف كىػك بطػؿ تسػالى، الػى سػنكا( 4) 

 ، كجد أف عمة بيمياس اد اغتصب عرش أبية. Lolcosإلى كطنو بكلككس 
اد تحدث يكريبيديس في مسرحياتو عف مسرحية ميػديا، كلممزيػد راجػع دراسػة لممػرأة اإلغريقيػة مػف خػبلؿ االعمػاؿ ( 5) 

 حثنا.المسرحية يكريبيدس كمسرحية ميديا مف خبلؿ ب
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تجعؿ ميديا انتقاميا كامبلن اتمت طفمييا المذيف  يلكك ، كشممت القصر كمو ،التيمتيا ناره كمعيا أبكىا

تزكجتػو كأنجبػت  مالػذ ،كىنػاؾ رحػب بيػا آيجيػكس ممػؾ أثينػا أنجبتيما مف جاسكف ثـ فرت إلػى أثينػا

كلكنيػػا  ،ابػػف آيجيػػكس اتخػػر ،كحاكلػػت ميػػديا أف تقتػػؿ تميسػػيكس ،Medus منػػو كلػػدان سػػمى ميػػركس

كتقػكؿ بعػض مصػادر ، أطمقػت اسػمو عمػى الميػدييف مالػذ ،إلػى أسػيا مػع ابنيػا ميػدكس فشمت كفرت

 كبعػػد أف أنيػػت نزاعيػػا مػػع كالػػدىا الػػت عمػػى حياتيػػا ،أف ميػػديا اػػد عػػادت إلػػى كػػكلخيس ،القصػػة

 .(1)بنفسيا

( يتقػع عمػى السػاحؿ الميبػ ببلتيػا) جزيػرةفي  بمشكرة الكاىنةمككث " باطكس " كرفااو  كلعؿ

 طمػت ىمميػـ تمػؾ الصػعكباتححيػث  ،ى اػدكميـ إلييػاما أف انقلى عاماف عم إذ أنو ،كاف اصيران 

 التي ةف بالكذب كاىنتو البيثيمتيمي ،بيا حتى أنفذكا مف جديد مبعكثان إلى معبد دلفى اصطدمكا التي

" أبكلمػك "  كىنػاؾ رد اإللػو ،مستقرىـ الجديد حياة مفعمة بالرخاءفي  كانت اد كعدتيـ بأنيـ سيبلاكف

 :عمى مبعكثيـ بسخرية اائبلن 

زرت مكئػػؿ  الػػذمأنػػا  ،بيػػا يمعرفػػة تفلػػؿ معرفتػػ ،دكف أف تػػذىب إلييػػا ،إذا كنػػت أنػػت تعػػرؼ ليبيػػا

متحػكليف مػف جزيػرة "  ،كػاف مػف الثيػرانييف إال أف أطػاعكا أجؿ عممؾ كثيران " فما يفعنن ،الخرفاف ىذا

  .(2)يببلتيا " إلى البر الميب

                                                 
، 9ـ، ص ص  1972، 1 –المسيممى، عبػدا ، يكريبيػدس مسػرحية اغريقيػة، منشػكرات جيػؿ كرسػالة، ليبيػا، ط ( 1) 

11 ،12. 
ـ،  1990شػامك، فرانسػػكا، اإلغريػؽ فػػي براػو، ت: محمػػد عبػد الكػػريـ الػكافى، منشػػكرات جامعػة اػػاريكنس بنغػػازل ( 2) 

 .143ص 
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ياباتكس ! لقد جئت تطمب لسانان سميمان لكف " اائمة :ال أف ردت عميو إيثية بال ةالكاىن (1)فما كاف مف

 ملػذا مػاكلػـ يفيػـ " بػاطكس " ،(3)" ليبيػا أرض األغنػاـفػي  مدينػة (2)الرب الطاىر يبعث بػؾ لتؤسػس

 . (4)ةاصدت إليو الكاىن

                                                 
 .109 شامك، فرانسكا، المرجع السابؽ، ص( 1) 

   (2 ) Herodotus. (1957). Histories. (Trans by A. D. Godley). LCL: London p155 
 لممزيد عف كثرة االغناـ في ليبيا أنظر :( 3) 

 Strabon ( LoebTranslated By HL Jones XVII,19. 
 .110شامك، فرانسكا، المرجع السابؽ ص ( 4) 
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 .ـ 1978المسرحية، دار النيلة العربية، بيركت،  اتدابالقادر، مف فنكف  القط،عبد  (5)
، حػػػػكؿ مائػػػػدة المعرفػػػػة، القػػػػاىرة، سػػػػيكيالكبلاألدب  فػػػػيالعقػػػػػاد، عبػػػػاس محمػػػػكد، مقارنػػػػات  (6)

 ـ. 1962نيكيكرؾ، 
 ـ. 2000السيد، محمكد، التاري  اإلغريقي الركماني، مؤسسة شباب الجامعة،  (7)
 ـ.  2001الميار، عبد الحفيظ الحلارة الفينيقية في ليبيا،  (8)
  ـ. 1999، 1 –، دار عبلء الديف، ط اإلغريقيالخطيب، محمد، الفكر  (9)
لمنشر كالتكزيع معرفة إخػكاف،  الفنيركماف، صراع الحلارات المكتب ال م،، حمدمالسعداك  (10)

  ت. ، داإلسكندرية
 د ت. دار المعارؼ، القاىرة، ، الجميكرية، ت: نظمة الحكيـ،أفبلطكف  (11)
 1 –دمشػػػؽ، ط  ،أحمػػػد غسػػػاف، سػػػبانك، ىػػػرمس الحكػػػيـ بػػػيف اتلكىيػػػة كالنبػػػكة، دار اتيبػػػة  (12)

 ـ.1982
نظريػػة الػػدراما اإلغريقيػػة، دار الثقافػػػة لمطباعػػة كالنشػػر،  فػػي، دراسػػة حمػػدم، محمػػد إبػػراىيـ (13)

  .ـ1977القاىرة، 
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، 1 –، ليبيػػا، منشػػكرات جبػػؿ كرسػػالة، ط إغريقيػػة، يكريبيػػدس، مسػػرحية عبػػد ا المسػػممى،   (14)
  ـ. 1972

، دار النيلػػػػة المصػػػػرية، بيػػػػركت، العػػػػائمياالجتمػػػػاع  فػػػػيالخشػػػػاب، مصػػػػطفى، دراسػػػػات   (15)
  ـ. 1985

  ـ. 1987تاري  النظـ القانكنية كاالجتماعية، القاىرة،  طالب، صكفى، ابك  (16)
، القػاىرة، كاتدابؽ، معجـ األساطير اإلغريقيػة كالركمانيػة كزارة الفنػكف عبد الراز ر، فاالص  (17)

 ـ. 1967
 ،2 –بيػػركت، ط  كالحلػػارة، مػػدخؿ دراسػػة، منشػػكرات صيػػػدا اإلنسػػافالحػػكرانى، يكسػػؼ،   (18)

 ـ.1973
 ـ. 1978، 2 –الحلارية، دار النيار لمنشر، ط ، البنية الذىنية _______  (19)
 1991، 1 –، ط األردفالنػاطكر، شػػحادة، اليكنػػاف كالركمػػاف، دار االمػػؿ لمنشػػر كالتكزيػػع،   (20)

 ـ.
 ـ. 1996، 1 –ح إماـ، أرسطك كالمرأة، مكتبة مدبكلى، القاىرة، ط عبد الفتاإماـ،   (21)
 ـ.1996، 2_______، أفبلطكف كالمرأة، مكتبة مدبكلي، القاىرة، ط  (22)
، دار 1 –جػػ  ل عبػاس،عبػدا ليػاد –الدينيػة، ت  كاألفكػارإلياد، ميرسيا، تػاري  المعتقػدات   (23)

 ـ. 1986 ،1 –دمشؽ، ط 
 ـ. 1983الساعاتى، سامية حسف، السحر كالمجتمع، دار النيلة العربية، بيركت،   (24)
سػػعد داغػػر، ايمػػار، اندريػػة، تػػاري  الحلػػارات العػػاـ، الشػػرؽ كاليكنػػاف القديمػػة، ت، يكسػػؼ أ (25)

 ـ. 2،1981 –، منشكرات عكيدات، بيركت، ط 1 –م  
 ـ. 1973بيركت، ابف اتيبة، تأكيؿ مختمؼ الحديث، دار الجيؿ، تحقيؽ محمد النجار،  (26)
، رجػب   (27) ، منشػكرات جامعػة اػاريكنس، كاالاتصػادم السياسػيد، تػاري  براػة عبػد الحميػاالثػـر

 ـ. 1988، بنغازم
، منشػػػكرات جامعػػػة العربػػػيبػػػالكطف  كعبلاتػػػوغريػػػؽ تػػػاري  اإل فػػػي، دراسػػػات ________  (28)

  ـ. 1996، 1 –، ط بنغازمااريكنس، 
السػػػػكيفي، مختػػػػار، أـ الحلػػػػارات مبلمػػػػح عامػػػػة ألكؿ حلػػػػارة صػػػػنعيا اإلنسػػػػاف، الػػػػدار   (29)

 . 1999، 1المصرية المبنانية، القاىرة، ط
ىرة، التػػػػاري ، الركمػػػػاف، القػػػػا فػػػػي، شػػػػحادة محمػػػػد، ركماسػػػػيؼ كاػػػػانكف، دراسػػػػات إسػػػػماعيؿ  (30)

 ـ.1983
فيػػيـ جػاد ا ، مكتبػة االنجمػك المصػرية، كزارة التربيػػة  فػكزماندرسػكف، البيئػة كالحيػاة، ت :   (31)

 كالتعميـ، د : ت.
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 الييمػػو، عصػػـ الػػديف كركػػرجـ، المػػرأة مػػف خػػبلؿ اتيػػات القرآنيػػة، الشػػركة التكنسػػية لمتكزيػػع،   (32)
 ت..د
عبػػر الزمػػاف كالمكػػاف، منشػػكرات  فاإلنسػػاالحػػاج، سػػالـ ساسػػى، المفػػاىيـ القانكنيػػة لحقػػكؽ   (33)

 ـ. 1995الجامعة المفتكحة، 
  .ـ1961االنصارل، يكسؼ، جغرافيا البيئات الطبيعية، دار نيلة مصر لمطبع كالنشر،  (34)
 ت. ، داإلسكندرية، صراع الحلارات، الركماف، حمدمالسعداكل،   (35)
اريس، دار االنسػانيو، الشامى، عمى، الفمسفة كاالنساف،جدلية العبلاة بيف الفكر كالكجكد، بػ  (36)

  .ـ 1991، 1 –ط ، بيركت
 ـ. 1992االسرة كالمجتمع، دار المعرفة الجامعية،  فيالخكلى، سناء،   (37)
  .ـ 1986الخالدل، عنبرة سبلـ، ىكميركس األكذيسيو، دار العمـ لممبلييف، بيركت،   (38)
بيػػػركت، أبػػي الفػػرج عبػػدالرحمف بػػف عمػػي بػػػف الجػػكزم، أخبػػار النسػػاء، المكتبػػة العصػػرية،   (39)

2001. 
رزؽ ا ، التػػاري  الركمػػانى، منشػػكرات جامعػػة سػػبيا، الػػدار العربيػػة لمنشػػر،  إبػػراىيـأيػػكب،   (40)

 ـ. 1996القاىرة، 
اىرة، ، القػػػػػالعربػػػػػيالفػػػػػكاؿ، صػػػػػبلح مصػػػػػطفى، سكسػػػػػيكلكجيا الحلػػػػػارات القديمػػػػػة، الفكػػػػػر   (41)

 ـ.1982
 ،3 – الطكيػػػػؿ، تكفيػػػػؽ، اصػػػػة الكفػػػػاح بػػػػيف ركمػػػػا كارطاجػػػػة، مكتبػػػػة مصػػػػر، مصػػػػر، ط  (42)

 ـ.1955
 .، الدار الجماىيريةبنغازمليبيا،  فيالجربى، فيصؿ أسعد، الفينيقيكف   (43)
 ،2 –، ط 3 –الػػػػزكاج كالطػػػػبلؽ كأثارىػػػػا، جػػػػػ  فػػػػيالجميػػػػدل، سػػػػعد محمػػػػد، احكػػػػاـ األسػػػػرة   (44)

 ـ. 1998
 ـ. 1999، 1 –الماجدل، خزعؿ، الديف المصرل، ط   (45)
 ـ. 1981ربية، بيركت، الخشاب، أحمد، التفكير االجتماعى، دار النيلة الع  (46)
 ـ. 1،1990 –االدب اليكنانى، مكتبة النيلة المصرية، القاىرة، ط  فيبسيكنى، كماؿ،   (47)
  .ـ 1990 ،14 –ط  النقد اليكنانى، مكتبة النيلة المصرية، القاىرة، في، ______  (48)
، 1مصػػػػر، ط ،بػػػػاار، طػػػػو، مقدمػػػػة فػػػػي آداب العػػػػراؽ القػػػػديـ، الػػػػدار الدكليػػػػة لبلسػػػػتثمارت  (49)

2002.  
دابيػـ كاثػارىـ،  (50) ، ط 3 –ت : عزيػز، يكئيػؿ يكسػؼ، جػػ  بترل، مدخؿ إلى تاري  اإلغريػؽ كا 

 ـ. 1998، 2
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بكػػػػرل، حسػػػػف صػػػػبحى، رسػػػػالة بمكتػػػػارخكس عػػػػف ايػػػػزيس كاكزيػػػػريس، االلػػػػػؼ كتػػػػاب، ادارة   (51)
 الثقافػة، د ت.

ت، االسػػػبلـ، دار النيلػػػة العربيػػػة، بيػػػرك  فػػػيبيلػػػكف، تغاريػػػد، المػػػرأة كالحيػػػاة االجتماعيػػػة   (52)
 ـ. 1985

، بنغػازمبدكل، عبدالرحمف، الفمسفو القكرينائيو، أك مذىب المذه، دار ليبيا لمنشػػر كالتكزيػع،   (53)
 ـ. 1969

، 1 –ط  بنغػػػازم،برايراكلػػػؼ، كرسػػػتيناس، أزىػػػار مػػػف اكرينػػػا، منشػػػكرات جامعػػػة اػػػاريكنس،   (54)
 ـ. 1993

 ، ـ1997 ،2 –ط  صدر االسبلـ، دار الكندل، فيبطاينو، محمد، الحياة االجتماعية   (55)
  .2003بيكمى، محمد محمد، تاري  الفكر االجتماعى، دار المعرفة الجامعة،   (56)
، بنغػازم ،بكلقمة، اليادل مصطفى، الساحؿ الميبى، منشكرات مركز البحػكث كاالستشػارات  (57)

 ـ.1997، 1 –ط 
، لجنػػة التػػأليؼ 1ت : زكػػى نجيػػب محمػػكد، ج ػ  برتػػد اندراسػػؿ، تػػاري  الفمسػػفة الغربيػػة،  (58)

 ـ. 1978، 3 –لترجمة كالنشر، ط كا
 بمكطكخكس، العظماء، ت : بشارة، ميخائيؿ،دار العصر لمطبع، د : ت.  (59)
لكجيػػػػا اإلغريقيػػػػة، ت : ىنػػػرل زغيػػػػب، منشػػػػكرات عكيػػػػدات، بيػػػػركت، ثيك بيػػػار غريمػػػػاؿ، الم  (60)

 ـ. 1982، 1 –باريس، ط 
، 2 –ط  ،صػر، منشػكرات جامعػة نا1 –بارة، محمد رملاف، اػانكف العقكبػات الميبػى، جػػ   (61)

 ـ. 1955
 ـ. 1966عيد بركميس، ت:أنيس فريحة، بيركت،  فيتشالز الكسندر، أثينا   (62)
ترحينػػى، فػػايز، الػػدراما، كمػػذىب األدب، المؤسسػػة الجامعيػػة لمدراسػػات كالنشػػر كالتكزيػػع، ط   (63)

 ـ. 1988، 1 –
 ـ. 1963ف، ت : زكى عمى، االسكندر االكبر، كتب الشرؽ االكسط ر تا  (64)
صػػقر خفاجػػة، مكتبػػة  –د، تػػاري  الحلػػارة اليمينيػػو، ت : رمػػزل جػػرجس، ك تػػكيبنى، أرنكلػػ  (65)

 ـ. 1963االنجمك المصرية، 
 ـ. 1981نقكال زيادة، االىمية لمنشر كالتكزيع، بيركت، –، تاري  البشرية، ت:_____  (66)
 –كلػػى دار الفكػػر المعاصػػر، بيػػركت، ط ترسػػيس، عػػدناف، بػػبلد سػػبأ كحلػػارات العػػرب األ  (67)

 ـ. 1990، 1
  .ـ 1979، 1 –حة، أحمد زكى، المرأة كاالسبلـ، دار الكتاب المبنانى، بيركت، ط تفا  (68)
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، ت : جمػػػاؿ الحرامػػػى، سػػػكرية، اإلغريقػػػيالفػػػف  فػػػيثمػػػا، سػػػكنك، جيػػػزيبل، زيختػػػر، مقدمػػػة   (69)
  .ـ 1987

جػػػاف أنػػػكل، انتيجػػػكنى، ت : الفريػػػد فػػػرج كادكارد الخػػػراط، مكتبػػػة االنجمػػػك المصػػػرية االلػػػؼ   (70)
 ـ. 1959، كتاب القاىرة

 ،اإلسػػػكندرية محمػػػد عبػػػدالحميـ كػػػرارة، منشػػػأة المعػػػارؼ، تػػػكركس، ت: فػػػيافيجينيػػػا –جيتػػػا   (71)
 ـ.1964

  .ـ 1967 جاف راسيف، ايفيجيف، ت: خميؿ شرؼ الديف، مأساة، دار الكتاب المبنانى،  (72)
 ـ. 1921مارس،  28حسيف، طو، نظاـ االثينييف،   (73)
 س، دار المعارؼ بمصر، د ت. مف االدب التمثيمى اليكنانى، سكفككمي ______،  (74)
أحمػػػػػػػد، المػػػػػػػدخؿ إلػػػػػػػى تػػػػػػػاري  كحلػػػػػػػارة اإلغريقيػػػػػػػة، الػػػػػػػدار الجامعػػػػػػػة، عاصػػػػػػػـ حسػػػػػػػيف،   (75)

  .ـ 1991بيركت،
حبلؽ، حساف، مبلمح مف تاري  الحلارات، مطبعػة العمرانيػة لؤلكفسػت، الػدار الجامعيػة،   (76)

  .ـ 1991بيركت، 
 .1969، 1حباز، حنا، جميكرية أفبلطكف، بيركت، ط  (77)
 ، عاصـ، اليكناف، مطبعو العمرانية لؤلكفست، د ت.حسيف  (78)
 ـ. 1986حاتـ، عماد، اساطير اليكناف، الدار العربية لمكتاب،   (79)
، 2 –خشػػيـ، عمػػى فيمػػى، نصػػكص ليبيػػة، دار مكتبػػة الفكػػر طػػرابمس ليبيػػا، طػػرابمس، ط   (80)

 .ـ1975
محمد عبدالخالؽ ميتشؿ ت :  –د  –إلمر  –تاري  التربية البدنية، ت: فاف داليف ، ديكبكلد  (81)

 ، القاىرة، د ت.العربيعبلـ، دار الفكر 
 ـ. 1966 بيركت، عيد بركميس، ت:أنيس فريحة، فيركبنصف، تشارلز الكسندر، أثينا   (82)
ط  ، ت: ىنػػرل زغيػػب، منشػػكرات عكيػػدات، بيػػركت، بػػاريس،يركبيػػر، فرنػػاف االدب اليكنػػان  (83)

 ـ. 1983، 1 –
 ـ. 1975 ركف، عبكد،، دار ماإسحاؽ أديب راسيف، اندركماؾ، ت:  (84)
  .ـ 1998 ، القاىرة،العربيرياض، أسامة، المنشطات كالريالة، دار الفكر   (85)
 الػػػرحمف حميػػػػدة، دار الفكػػػػر، دمشػػػػؽ، عبػػػػد :، تاالجتمػػػػاعيرينيػػػة كمكزبيػػػػة تطػػػػكر الفكػػػر   (86)

  .ـ1985
، مؤسسػػو األسػػرة اجتمػػاععمػػـ  فػػيكالمجتمػػع، دراسػػة  األسػػرةالحميػػد،  رشػػكاف، حسػػيف عبػػد  (87)

 .2003، إسكندريةجامعية، الشباب ال
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رشػػػدل السيسػػػى، بأشػػػراؼ االدارة العامػػػة لمثقافػػػة بػػػكزارة  :ركبػػػرت بػػػيف، ذىػػػب طػػػركاده، ت  (88)
 ـ. 1965التعميـ العالى، 

ريخاميسػػػػرا، المػػػػرأة فػػػػي عصػػػػر المغػػػػكؿ، ت:احمػػػػد الجكارنػػػػو، دار الكنػػػػدم لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع   (89)
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 : 3 قائمة الدوريات ثالثاً 
 . 0974رٍخَح انًصرٍح، انُاصرً، انسَذ أحًذ، األنعاب األونًثَح انقذًٍح، انًجهح انرا .1

 . 0973دوَاند، ونَد، يعثذ دًٍررا، يجهح نَثَا،  .2

 –انًعاصر، انعذد  انعرتٌيجهح انفكر  فٌ، يقانه انًعَوش األسطورىشعثو، أحًذ دٍة،  .3

 و. 0985 – 36

يقذياخ انكراتح انذرايَح،  فٌ، دراسح انًصادر انكالسَكَح نًسرح شكسثَرعثًاٌ، أحًذ،  .4

 و. 0980و  3نكوٍد، عذد يجهح عانى انفكر ا

، يجهح انثقافح، عذد أغاَي َقذٍح يٍ هويَروس حول طثَعح انشعر ووظَفرح______،  .5

 و.0976، 38
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 (0انشكم )

 كمنطقة بحر ايجةخرٍطح تالد اإلغرٍق 
 315، ص 0990عرفة الجامعية، اإلسكندرية، المصدر : لطفي عبد الكىاب يحيى اليكناف، دار الم
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 ( 2انشكم رقى )

 صورج نأليازوَاخ يٍ يرحف تطونًَاٍس "طهًَثح" 

 ذصوٍر انثاحث

 

 

 
 ( 3شكؿ راـ ) 

 تطونًَاٍس "طهًَثح"صكرة لمغكرغكنات مف متحؼ 

 ذصوٍر انثاحث
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 (4شكؿ )

 خكر في مبخرةؼ.ـ كىي تمثؿ امرأة تلع الب 471ترجع ىذه الصكرة إلى حكالي 
 Cyril history of Greece 91المصدر : 

 

 
 (5شكؿ )

 ؽ.ـ 541ليكيثكس رسـ عميو مككب زكاج مف صنع الفناف أمازيس، حكالي  
 .446المصدر : جيزال، مقدمة في الفف االغريقي، ص 
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 ( 6شكؿ )

 ؽ.ـ  541ليكيثيكس رسـ عميو نساء يغزلف الصكؼ، مف صنع الفناف ػأمازيس، حكالي 
 .445المصدر : جيزيبل، مقدمة في الفف اإلغريقي، ص 

 
 (7شكؿ )

 تمثاؿ المرأة مف عصر سافك أك ما حكلو 
 Cyril history of Greece 91المصدر : 
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 ( 8شكؿ راـ )

ؽ.ـ، كتمثؿ امرأة تعزؼ عمى  471ىذه الصكرة تمثؿ النحت البارز اإلغريقي كترجع إلى حكالي 
 النام.

 .327لكىاب يحيى، اليكناف، إسكندرية، ص المصدر : لطفي عبد ا

 
 ( 9شكؿ )

 ؽ.ـ 16نسكة منشحات بثياب زرااء حكالي القرف 
 .41المصدر ثركت عكاشة، الفف اإلغريقي، ص 
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Women and her role in Civilization of Greek 

Country 525 bc – 406 bc 

By 

ABD ALSTTAR  SALEH YOUSUF 

supervisor 

D. SAAD SALEH AWYD ALDLLAL 

 
Silence of Literary Sources and Lack of reference to her in the Familial life Can't be 

Considered evidence of neglecting of the women or weakness of Familial tie or its 

Shortage of warmth and Sympathy as that the Greek Society was Masculine Society , 

the Greek literature was Caring with State and Policy more than with Individual or 

Family . 

No Controversy  that the house was the natural Place of Greek woman and the wife role 

was Managing its affairs Such as baking Cooking Knitting , Control of Supply Stores , 

Furniture's and Supervision on Servants  Sticking of Greek  . 

Woman in the house and that She didn't go to markets or that she is isolated of the man 

Society is mistake and Such Speech is only as Proverbs and wisdoms it is difficult to 

imagine the Greek woman was Sticking on Silence for longtime . 

There many occasions in which the Greek woman left her house without Subjecting to 

gossip . 

Isolation of woman came From the below east to loin then transferred to Ethical , in the 

Six Century bc . 

Woman liberation front appeared , urobednus defend the rights of woman in Freedom 

Sermons , Ariosto muscled them with Slut words . 

The roles of the woman Starting from 411 b . c became more Concern in Literary Plays 

, Samuel Lassen Said that the nature gave the woman Force more Thant the which given 

by legislations . 

 

The Greek woman Participated in the Suentific Life specialty in the Scientific life 

specialty the woman of the Common rank in addition to her domestic works , She was 

working in many industries Such as . 

Utensils Industry , Porcelain , Spinning and weaving Industry and Some Agricultural 

affairs in addition to Children rearing  . 

The Professional Participation of Greek woman was more than any woman in other 

Societies . 
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The Greek woman Competed the man in all Life affairs even the Physical Sports her 

Position was respected and her word was important refusing that her Lignite Spoiled 

even She Sacrificed with everything one of the Spartans woman advised her Son to 

return to war dead or triumphant .  
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