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 العسكري الواجبتعارضه مع و العشق مفهوم
 اكسينوفون المؤرخ كتابات في

 

 صابر علي الدين عالء. د                 

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب 

 

 

 يبدو الفلسفية كتاباته في باألخالق  اكسينوفون المؤرخ تماماه نإ

Vivienne Gray" جراي فيفين" األستاذ حديثا ألمح كما – االهتمام هذا لكن ، واضحا
(1) 

   الشئون الهللينية عمله وفي. التاريخ كتابة في وسائله بين من أيضا يعد

 لهدف متمم عمل – يدعي كما – لكنه ثانويا،  موضوعا باألخالق اهتمامه يعد ال

 شخصيات -له بالنسبة – التاريخ محددات تعتبر الذين أولئك من واحد فهو. المؤرخ

 التفاعل المحددات هذه بين من عنده نالحظ أن الطبيعي ومن ؛ العظماء الرجال فعالوأ

 أن الورقة هذه و تحاول. والعسكرية السياسية واألفعال الشخصية األخالق بين

 هذه في نظره من مظاهر وجهة مظهرا   اكسينوفون كتابات قراءة خالل من توضح

فى ( عدمه أو) النفس ضبط به يقوم أن يمكن الذي الدور نعنى بذلكو ، الموضوعات

 فهم نستطيع مدي أي وإلي العسكري،  التاريخ سياق عشق الغلمان فيما يخص

 أوسع فهم تنمية في شهادته نستعمل أو"  بالفعل حدث ما"  حددنل كتاباته نصوص

 . ككل اليونان بالد في  للعشق

 النادرة كاياتالح من مثير تنوع علي المختلفة اكسينوفون كتابات تحتوي

 مناقشات علي أيضا وتحتوي ، الرجال بين العاطفية العالقات تعكس التي والروايات

 سقراط اكسينوفون فيه يصف ففى الوقت الذى. العالقات تلك مثل طبيعة عن

 الكاتب أن يبدو صارمة،  راءآ عن معبرا- -فى كثير من أعماله الفلسفية- 

 هذه عجيش ،التاريخية الكتب في رويت التي اتالرواي هذه من كثير خالل من

ه استحسان عن متكررة بطريقة ويعبر االجتماعية الحياة من همم كجزء العالقات

 بين للعالقة يجابيةاإل النظر وجهة حيث من العسكري السياق مجال في أما. (2)لها

 أناده مف اعتقاد علي ترتكز ، فإن آراءه والمعشوق   عاشقال

 -خجوال كان نإ- الشجاعة من كبرأ قدر بذل علي الجندي تحث العالقة هذه مثل
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  نياساوساب لسان علي التفسير هذا ويوضع. يمكن أن تنقذه من الجبنو

 الرغمعلى و ".المأدبة" اكسينوفون عمل من الثامن الفصل في (جاثونأ عاشق= )

حينما يعتبر  ،فسيرتال هذاتجاه  التعاطف من ا  نوع يظهر نفسه اكسينوفون نجد ذلك من

 : بدهي التفسير هذا أن  " يدصال عن" عنوان يحمل بحث فى

 أشياء فعل أو قول ويتجنب نفسه علي يتفوق فهو ،همحبوب رجل إلي أي ينظر عندما"

 (3)" يراه ال لكي وضيعه أو حقيرة تكون

  وضعم  في Kritoboulos لوس بو تولكري  اكسينوفون  يسمح  ذلك  إلي باإلضافةو

  ويذهب بالحماسة،  مليئة  بلغه  السابق  المبدأ  هذا  بشرح  يقوم  أن" المأدبة " من عمله  آخر

.  (4)كقادة وسيمة مالمح لهم رجاال   نختار أال المعقول غير من نهأ عن إلعالنإلى ا 

  مدينة في " المقدس  الرباط"  أن  – الرأي  لهذا  تأكيدا   –" دوفر  يثنك " األستاذ ويذكر

  يبسثينيسا قصة أن إلي ويشير ، العاطفية العالقات من أساس علي نظم طيبة

Episthenês في االعتقاد نفس تعكس "التصعيد"  اكسينوفون عمل في  

  بين حتي هنفس المنحي ونجد. ( 5) للحب القوية الروابط مع المحاربة القوة انصهار

  القائد فنري المعارك،  في معا   بين المح وضع نيتجنبو  كانوا  الذين  االسبرطيين 

لحظة   حتى اللواط ممارسة علي  بانتظام يواظب Anaxibios كسيبيوسانأ االسبرطي

 .  ( 6)المعركة  ميدان  في  صريعاسقوطه 

لكنه   فقط،   الحياة  من  كجزء   اللواط  ممارسة يقبل   لم  اكسينوفون أن  نجد  سبق   ومما

 النبل علي  الحض  في  عاطفية ال افترض أيضا  امكانية أن تحث مثل هذه المشاعر 

 قد العاطفية  الممارسة هذه  أن  اكسينوفون يري التصور  هذا  ضوء  في ولكن . والشجاعة 

 ،العسكري الرجال مستقبل تهدد  أحيانا العاطفية  الرغبة  فهذه: المخاطر بعض  حوطها ت 

 الممارسة هذه يقدم لنا فى مقابل نهأ غير. السلطة موضع في  هم  الذين  أولئك وخاصة 

 هذه بين وسيطا   يعتبرها التي  النفس ضبط ةلضيف المدمرة طفيةالعا

 كتابات في نتفحصه أن نحاول الذي العسكري الواجب ممارسة في خصوصا األفكار، 

 .يلصالتف من بمزيد اكسينوفون

 االحتياجات شباعا من يمنع ال اكسينوفون نظر وجهة من النفس ضبط نإ 

 عبدا   فال يصبح الرغبات تلك مثل في التحكم علي قادرا المرء يجعل لكنه دية، سالج
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 فحسب، الجنسية الموضوعاتفى مجال  هذه النفس ضبط ضيلة؛ فهو ال يستشهد بفلها

 قائمةمن  واحدة مجرد هي -النساء أو الرجال عند سواء -الجنسية الرغبةحيث إن 

 اكسينوفون لـمع في عديدة مواضع في خربآ أو بشكل تتكرر التي ديةسالج الشهوات

 بين ومن ى.أخر أعمال فيكذا و "الذكريات" ىالمسم

. (7)العمل في واالنغماس موالنو والجنس والشراب الطعام شهوة: الشهوات هذه

 الحكاية تلك رواية اكسينوفون يعيد عندما تصوريا األخالقي المشهد هذايتلخص و

 الفضيلة بين هيراكليس اختيار في لخصتت التيو Prodikos لبروديكوس المنسوبة

 االختيارات هذه، حيث تتجسد    السعادة أو الرذيلة  أو 

بعد أن أشرف على سن  البطل مأما البديلة حياتهن أساليب صفني نساء شكل في

 .(8)الرجولة

 ال -ليسهيراك قولي كما -الحياة هذه وفي ، المتعة حياةأمامه  يلةذالر تعرض

 يمارس هلكن المرهقة،  العامة الشئون أو الحربية بالموضوعات يهتم أنالمرء  يحتاج

 لنكما أنه . اللواط ممارسة فيها بما األحاسيس من يسعده ما اختيار عن طريق حياته

 هذه مثل لبلوغ المستخدمة الوسائل حول الشكوك من الكثير إلثارة حاجة في يكون

 شخصا   المرء يكون أن هدفها نألمن الرذيلة  النقيض علي هيف الفضيلة أما. الغايات

 الفضيلة من كلخصائص  المؤلف ستعرضا وبعدما. والرائعة النبيلة باألعمال ا  جدير

 علي يلةذالر توبيخ في الفضيلة تستمر ،اغايتهم لتحقيق منهما كل وسائلو يلةذوالر

 فكرتين بين تربط ثم أهدافها،  لوسائل عرضها من تظهرالتي  الواضحة الخطايا

 لبلوغ المتقنةطائفة من االستعدادات ب يقوم أن المرء منتتطلب  يلةذالر أن مفادهما

االستعدادات ، وهو  هذه علي يبذل الذي المجهود عييض فهو ثم ومن ، المتعة هذه

 فهو وبالتالى ،وقتها في الشهوة تأتي دون انتظار ألن اإلفراط حد إليمجهود يصل 

 سبيل علي – منه يتطلب هذا ولعل. (9)الرغبة حلت قبلما األشياء هذه من كفايته يأخذ

لكي يحفز  ذلك شابه وما بالثلج مبردة وخمور متنوعة طباقأل امتقن اعدادإ -المثال

 بالكلماتالشهوة المنهكة عنده. وفى حالة الشهوة الجنسية يُعبر عن مثل تلك األفكار 

 :ةقائل الرذيلة تخاطب وهي الفضيلة لسان علي تأتي التي ةتيآلا
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 كل "إن اضطرارك للرغبة الجنسية قبل نشوء الحاجة إليها هى التى تجعلك تستخدم

 كءقادصا تعلم أن يمكنك الطريقة وبهذه كالنساء، الرجال تخدمتسو الحيل أنواع

 ".النوم في النهار من نفعا األكثر الجزء وقضاء ليال الحرمات انتهاك

    "الجنسية لرغبة: اضطرارك لوعبارة

 لبلوغذاته  الوقت في والحقيرة البارعة الطرق اكتشاف علي تؤكد "

 متعته المشتهاة لحث األطباق من اأنواع يستخدم المتعة في المنغمس كان وإذا. المتعة

. سيةالجن اإلثارة له لتحقق الجنس من معلومة غير أشكال إلي يلجأ فهو الضعيفة، 

 ليست واإلشارة" كالنساء جالالر يستخدم "عنيب  كلمة ترجمت هنا ومن

 ،الشرجي التخلل طريق عن البالغين الرجال بين للتزاوج بل طاللو المقبولة للعادات

 الممارسات تلك فساد علي تدلو"   دوفر" األستاذ أوضح كمامهينة  ممارسة وهي

 .  (10)الرغبة تضعف ماعند الجنسية الشهوة لحفز كوسيلة

 النفس لضبط الحاجةفإن  -قبل من أوضحنا كما – الكسينوفون بالنسبة

 نوع أي نيمارسو الذين ألولئك بالغة أهمية ذات تعد الجنسية للذة ادباالستع ومخاطر

 أن المرء فعلي مزرعة وكيل ينيتع األمر يتطلب عندما حتي السلطة،أنواع  من

 ربما الغالم بمحبوبة البالغ االهتمام ألن مفرط،  بشكل الحب في الوقوع يتجنب

 ضبط فضيلة أن علي اكسينوفون ويؤكد. (11)لواجباته الدقيقة اإلجادة مع يتضارب

 الذكريات عمله ففي ؛العسكرية المهام نيمارسو لمن ضرورية تبدو النفس

(Memorabilia 1.5.1) تاالعتبارا من تعد ديةسالج الشهوات علي السيطرة أن يري 

 هاما عامال كان النفس ضبط أن اكسينوفون ويري. العسكري القائد اختيار عند الهامة

 بوليداماس ةخطب في ثم إنه يصفه ؛ عام كقائد Pherae فيراي من ياسون نجاح في

Polydamas أنهب                    : 

 الذي الرجال كل بين من الجسدية المتع يخص فيما لنفسه ضبطا األكثر الرجل"

 .  (12) "أعرفهم

 اكسينوفون عند ظهرت( ممارستها عدم أو) النفس ضبط فضيلة ممارسة إن
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 الشئون الهللينية عمله في وردت الثالث الروايات وهذه ، روايات ثالث في

Hellenica .وضوحها، عدم من بالرغم النقاش تقبل وال قصيرة األولي الرواية تبدو و 

 طيبة ضد    جيّسالءوسأ ملهح أثناءوقعت  حادثة الرواية هذه تروي

 أصبحأن  أراضى طيبة في حيث كان من نتيجة ما فعله االسبرطيون. م.ق 337 امع

 نتيجةو. الحبوب في احاد انقص وعانوا محاصيلهم،  حصد علي قادرين غير ونيالطيب

 ذلك وفي. حبوب اءلشر  ساياباج ساحل أعالي إلي سفينتين أرسلوا لذلك

 تحت Euboia وبيابيو جزيرة في  وريوسأ في ةحامي لالسبرطيين كان قتالو

 في ونجح ، سفن ثالث تحصين من سرا   تمكن لذيا لكيتاسأ القائد قيادة

 احتفظ. سجين ثلثمائه وعلى متنها حبوب من تحمله بما الطيبية السفن علي االستيالء

 لكن أتباعه،  له كان حيث وريوسأ في المدينة قمة في حراسته تحت بالسجناء لكيتاسأ

  :مايلى اكسينوفون لنا يروي ثم. طويال   يدم لم ذلك

 هذا كانو ، وريوسأ من بغالم حميمة صلة ىعل كان لكيتاسأ القائد نإ يقال"

 مع وينغمس المدينة جبل قمة من ينزل نأ لكيتاسأ واعتاد. بالغ بحسن يتمتع الغالم

 سيطروا االنحالل، بهذا أن السجناء عندما علموا  غير. شقع عالقة في الغالم هذا

 سفن طريق تأمين من نيبيوالط تمكن لذلك نتيجةو عصيانهم،  وأعلنوا الجبل قمة علي

 " (13)بسهولة الحبوب

 العالقةيعرض تفاصيل  لم اكسينوفون أن لنا يتضح السابقة الفقرة خالل ومن

 بين ما نقرأ أن -يبدو كما-منا يطلب بل والغالم،  لكيتاسأ بين الموجودة العاطفية

 للبحث لمهام منصبه لكيتاسأ ترك تفسير في صعوبة هناك أن أيضا   و نجد. السطور

 الجر حرف استخدامف ἦ" به يهتم" أنه سوي لسبب ال  غالم،  عن

 لبشك صاحبه به يهتم ما شئ في االستغراق علي يدل به المفعول بحالة متبوعا 

يصعب و. (14)"الغالم علي ةكلي نصبا االهتمام أن ندرهيلأ" ذاتساأليقترح و. بالغ

، حيث إن ال أم الغالم جمال من ينبع االهتمام هذا كان إذاما  نحددعلينا أيضا أن 

 .  (15)" "جدا وجذاب جميل" الغالم أن يذكر ونفكسينو

 تدل اكسينوفون كلمات أن هو هنا عليه تأكيدال في أهمية األكثر الشئ ولكن

، الغالم هذا مطاردة خالل من لواجباته االسبرطي القائد إهمالعلى  قاطع بوضوح
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 .عسكرية هزيمة األمر الذى أسفر عن

 المزمار والعب  ثيبرون القائد قصة إلي تشيرف الثانية الروايةأما 

 في  ستروثاس القائد ضد ةاسبرط حملة أثناء   رساندروسيث

 هذه اكسينوفون ويروي. م.ق 391 عام أثناء      نهر ماياندروس وادي

 أننعرف  الرواية هذه فاصيلوفقا لتو. (4.8.18.19) الشئون الهللينية عمله في القصة

بوصفه  ثيبرون فأرسلت الصغرى سياآ في االسبرطي النفوذ تؤكد أن حاولت اسبرطة

 الفترة تلك في العسكرية عملياته نالت الذي ستروثاس القائد سلوك يختبرل قائدا  لقواتها

 ثيبرون قوات أن الحظ -اكسينوفون يخبرنا كما -ستروثاس لكن. اآلثينين استحسان

 موت عنه نتج االسبرطية القوات علي غتمبا بهجوم القيام في ونجح النظام ينقصها

 النظام ماعدان أننجد  العسكرية الناحية منو. دروسرسانيث ورفيقة ثيبرون من كل

 ابه منيت التي الهزيمة لهذه كافيا سبباوحده  يعد كان ستروثاس إليه أشار الذي هذا

 ثيبرون من كال دفعت التي االجتماعية الظروف هي ما لكن االسبرطية،  القوات

 السؤال هذا علي اإلجابة بغرض ؟االسبرطيين بهزيمة يعجالإلى أن  ساندروسروثي

 كما -التصحيحات هذه ولكن ،الرواية هذه تصحيحات إلي الباحثين من كثير ألج

 إلي الهزيمة هذه سبب أرجعت قد التفسيرات بعض ولعل. امقنع حال تقترح لم -تضحا

 .للحب المهلكة التأثيرات

 ما نستعرض أن علينا يجب التفسير،  لهذا تفصيلية مناقشة فيالدخول  وقبل

 فيثيبرون  ظهر إذ. الماضي فيوشخصيته  ثيبرون عمل عن نفسه نوفوناكسي قاله

 تحول. م.ق399 عام خاللو الصغرى، سياآ في اسبرطية عسكرية قوةل اقائد البداية

 قرار أن والواقع. (16)آالف العشرة حكومةمن  بأمر ثيبرون لمصاحبة اكسينوفون

 ةاسبرط ملك رسل بين وضاتالمفا من العديدسبقته  قد اكسينوفون مع ثيبرون إشراك

 من المرتزقة قوات معه خدمت كان الذي ياقثرا حاكم ،   سيوثيس وبالط

 إن كانو المفاوضات، هذه عن شيئا يعلم يكن لم اكسينوفون نفإ يبدو وفيما. اإلغريق

 إذا خطر في ستكون اكسينوفون حياة نأ وهو الفترة تلك في واحد موضوع أثيرقد 

 ا  موجودكان  بالكراهية شعور ثمة أن الروايات بعض وتذكر. (17)ونثيبر مع اشترك

 ثيبرون وقابل اكسينوفونفلقد انطلق  مر، األ كان وأيا. واكسينوفون ثيبرون بين ا  سلف

 تيسافرنيس الفارسي القائد ضد حملته في وشاركه  برجاموس في
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Tissaphernes
شئون ال عمله في ينوفوناكس ساقها التي التقاريرلقد كانت و. (18)

لقد ف. (19)ة األخيرسمعبالطبع  تشوه الحملة رئاسة في ثيبرون وجود فترة عنالهللينية 

 من العديد علي وسيطر افرنيس، ستي مواجهة عن -اكسينوفون يروي كما-تقاعس

 امدن كانت سيطرتهفضال عن أن المدن التى وقعت تحت  نفسه،  تلقاء من المدن

 األثناء تلك في. Larisa الريسا في المقاومة علي جبرأ عندما فشل نهأ كما ضعيفة،

 حيث Karia كاريا ضد بحملة والقيام الريسا بترك ثيبرون Ephors وسيفوراإل أمر

 تغريمة تمحيث  اسبرطة إلي حينئذ واستدعي Derkylidas دركيليداس القائد هب استبدل

 . (20)ونفيه

 بالرجل تلحق أنه لنا يتضح ثيبرون عن اكسينوفون قدمها التي الخلفية ومن

 )فحصه بصدد نحن الذي اآلتي النص في أكثر هذا ويتضح، المخزية التهم من العديد

Hellenica 4.8.18)  : 

 

 مناسبة كل في كانت ثيبرون أعمال أن ستروثاس الحظ يمر،  الوقت بينما" 

 لسهلإلى ا افرسان أرسل لذلك االزدراء، علي وتبعث منتظمة غير بطريقة تمارس

 ثيبرون أن حدث لكنو. تهمعاستطا قدرعلى  روهويحاص العدو يقهروا أن وأمرهم

 المزمار، العازف على ساندروس، رثي مع االفطار ةوجب تناوله بعد خيمته إلي تراجع

 في ألنه كان أيضا فحال قويا لكنو جيد،  مزمار العب فقط يكن لم ساندروسرثي نأل

 ".الرجال مع الجنس ممارسة

 مع الجنس بممارسة مشغوال كان ثيبرون القائدإلى أن  اكسينوفون يشير كما

 الوقت ذلك في وتعرضت عليها يشرف من ينقصها قواته وكانت ساندروس،رثي

 لهذه تصحيحاتالحق إن لدينا اقتراحا ب ؟التفسير هذا نقبل أن لنا هل. غتمبا لهجوم
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. المخطوط في اللواط علي للداللة إشارة ، وهذه التصحيحات ال تظهر أيةالفقرة

 اقل يبدو التصحيح وهذا" جسدية قوة" تعني التي  لكلمة األول التصحيح

 أيضا تعني التي والكلمة. جدا   نادر لشئ ياهامش اشرح تعد الكلمة نأل أهمية

 كلمة استبدالكما أن . شطبها في نتردد ال وقد شاعرية أكثر كلمة وهي" جسدية قوة"

بكلمة  Teubner" ويبنرت" طبعة في ظهرت التي" يلقيبمعنى " 

. بصددها نحن التي المشكلة وتقلب النقاش تثير "هرفيق خيمة تاركا" 

 لفظ  أن إذ ، السياق هذا في  معني تحديد يصعب وبالطبع

 التي الجملة أن علي  الرابط و يدل". االسبرطية ةقيالطر استخدام" عنيي

 نهأ كما خيمته، إلي رجوعه منه يفهم عمل في ثيبرون ماسانغ سبب تشرح هاردصيت

 اسبرطي بقائد الئقة غير تبدو التي التهمة عن كدفاع يستخدم نهأ أيضا المحتمل من

 .اسبرطيالم يكن  شخصيا نهأ خاصة مزمار،  العب ةمرافق في

 نهاإ يقال، فمحل كلمة   كلمة إحالل بخصوص أما

 أن من الرغم علي ، البدنية الشجاعةباط زعم ثيرساندروس بامتالك تدل على ارت

 اكسينوفون عند آخر مكان في" قوي"  وكلمة" جسدية قوة"  كلمة

  (21)البدنية القوة في الفائقة البراعة مجرد من أكثر الشجاعة في الفائقة البراعة يعنيان

 للتدريب تحتاج كانت -عند اكسينوفون  طبقا لما ورد – االسبرطية القواتكما أن  .

 بين من يكن لم القرصرمى  أن من الرغم وعلي .الحملة في وجودها أثناء بانتظام

   كلمة تصحيح نفى أ اشك هناك نفإ ، (22)المذكورة الرياضية التمرينات

 برمي انشغل ثيبرون نأ ولو. المباعث العدو هجوممن  ثيبرون اندهاش سبب يشرح

 ذنإ. تقتربوهى  العدو فرسان يري أن لما أتيح له آخر، نشاط يأ وأ قرصال

 ةتابعم عن لهشغ ما تدريب أو ما رياضة بممارسة مشغوال   كان ثيبرون أن فاحتمال

 .صحيح غيرأمر  ستروثاس شنه الذي غتالمبا الهجوم

 ما استخد"  مةهو كل فيه المفتاح أن نجد النص،  إلي رجعنا وإذا

ذه به يقصد كان اكسينوفون أن نجزم أن نستطيع ال ونحن ، "االسبرطية ةقيطرال

 هذه" رڤدو" األستاذ و يؤيد،   "الغلمان حب ممارسة" الكلمة

 هذا يدعمومما  .الغلمان حب ممارسة تعني كانت كلمة أن يرىو النظرة

  ريستوفاينسأ الكوميدي للشاعر مسرحية في ورد المعني هذا نأ الرأي
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، وأن هذه الثيسموفوريا  أعياد في النساء" وهى 

" كهنمي" األستاذ ويضيف. (23)الكالسيكيةالحقبة  في المعني لهذا الوحيدة اإلشارة هى

Meineke حفظها  سيولبيو الكوميدي الشاعر عند وردت شذرة توجد نهأ 

 فهو Kock" كوك" األستاذ اما. (24)المعني نفس تحمل  يوسثيناأ لنا

 التي  كلمة أن ويري اللواط ممارسة بمعني الكلمة فهم علي يعترض

" تناول طعام بسيط على الطريقة االسبرطية" فى مقابل  تعني سييوبول عند وردت

 . (25)"لييق   بالفعلالطعام الفاخر الذى يشار إليه 

" كوك" فاألستاذ حاسم،  بشكل" مينكه" األستاذ اقتراحومن العسير قبول 

 الفترة تلك في المجتمع في العبيد بأن اعتراضه مبررا   االقتراح هذا علي يعترض

 الهامة للشخصيات كهدايا تقديمهم الممكن ومن ألسيادهم يناحمتميسورين و كانوا

 .(26)والبارزة

 تشير سييوبول الكوميدي الشاعر عند وردت لتيا الفقرة تلككانت  سواءو

 تعني  كلمة أن مناقشاته في يقرر" رڤدو"أن  نجد نناإف ال،  مأ الجنس إلي

 يُمارس الذي الشخص جنس عن النظر بصرف ، "الشرج طريق عن الجماع" أصال

 كانت اوإذ. استعماله ندرة يوضح تخصيصا األكثر المعني هذا ولعل .الجماع هذا معه

 إلي اإلشارة فإن واضحة،  غير اكسينوفون الفقرة التى أوردها في الجنسية اإلشارة

 بين العالقة عليمن الصعب تطبيق هذه الكلمة  تجعل الشرج طريق عن الجماع

 ان يصعب عالقتهما نـلك بالفعل معا انـك إنهما فالحقيقة ؛ ساندروسروثي ثيبرون

 ال همايكل عمر ألن، نظرا  عشوقهوم  عاشق بين عالقة تكون

 جعلت كافية خبرة ولديه ناضج رجل ثيبرون نأ كما .العالقة هذهوجود ب يسمح

  عين ثم م.ق400 عام الصغرى سياآ في ا حاكم البداية في هتعين اسبرطة

 . مياندروسنهر  سهل لةحم في م.ق391 عام سنوات تسع بعد اقائد آخري مرة

 ما تؤكد (6.10)  بوليانوس االبجراما كاتب لنا سجلها رواية وهناك

 شخصا   نإ يقولإذ  ، الناس إليه تجذب غةبال ةموهب من ساندروسرثي به يتمتع كان

 وليسإقليم أي حول التي األراضي علي قائدا كان   ندروساكسيلأ يدعي

 يغري يا  مسرح ا  مشهد فنظم ، حملته مال لزيادة حةناج خطة ابتكر قد وكان،  
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 قيدوهم الذين جنوده بهم أحاط تجمعوا وحين ،للمسرح المجاورة المدن سكان به

 لثيبرون أرضه حدود سلم ذلك وبعد ؛سراحهم يطلق لكي المال من ةفدي منهم وطلب

 جذبت الذين الفنانين بين من كان ساندروسرثي نإ الرواية صاحب ويقول. ورحل

 حمله أن اكسينوفون ويذكر .المزمار علي زفالع في لمهارته كبيرا   جمهورا   مشعبيته

 المدن من اعدد الفترة تلك في شملت وسيبوليان قصتها لنا يروي التي ثيبرون

  حدود علي  ميسيا أعمال من كانت التي برجاموس إلي باإلضافة ، يوليهاأل

 في األولي ثيبرون حملة قبل حتي صادقة،  بوليانوس رواية كانت وإذا. (27)ايوليس

 ةكفيل كانت مزمار عازفك طيبه سمعه حقق قد ساندروسرثي فإن م، .ق400 عام سياآ

 في .م.ق391 عام سافر عندما ناضج غيرحيث إنه لم يكن مراهقا  ثيبرون،  جذبب

 .مياندروس سهل في ثيبرون حملة

 أوسع ا  اهتمام لنا يعكس ثيبرونعند  النفس ضبط ضعف علي الحكم إن

 ثيبرون حادثة إن حقا. المقال بداية في نلحظه الذي النفس ضبط بأخالق

 فيه بلغت الذي الجنسي الذاتي االنغماس مشوقا يمثل اتشابه تظهر ساندروسروثي

 الخاصة االستخدامات بين الخلط في ثيبرون طريقة لنا تعكسكما  أشدها،  يلةذالر

 والحادثة. الجنسية تهابلذ التمتع في الصباح في وقته معظم يقضي فهو والليل،  للنهار

 يسببها التي بالمخاطر األخالقي اكسينوفون اهتمام توضح سالكيتأ حادثة مثل ككل

 كانا ساندروسروثي ثيبرون أن اكسينوفون يذكر وعندما. العسكري للقائد عشقال

 العقاب من انوع يبدو اكسينوفون الذى أصدره حكمال أن يوضح فهذا قتال،  من أول

 .تاريخية لحقيقة تقريرا   منه أكثر خالقياأل

 حادثة في النفس ضبط انتصار تبين التي العكسية الصورةنرى و

 الفصل في اكسينوفون يرويها التي الشهيرة  سيوميجابات  جيسالءوسأ

 سيميجابات أن: يرويها التي القصةتقول و. جيسالءوسأ حياة عن مؤلفه من الخامس

  سيداتيسبثيرا يدعي الفرس بالد من النبالء الرجال ألحد ا  وسيم ا  غالم كان

.  م.ق396 عام  فريجيا في ةحمل في هقابل اجيّسالءوس وان

 التي الصفحات من العديد أكدتها حقيقة سيبميجابات جيسالءوسأ الملك إعجاب وكان

 معلومة غير مناسبة في نهأ ويروي. (28)الشئون الهللينية عمله في المؤرخ رواها

 أن بالغ بمجهود حاول الملك لكن ليقبله، جيّسالءوسأ الملك من سيميجابات اقترب
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 قدرةأمرا يفوق  يعد الذي لنفسه ضبطه يثبت الطريقة بهذهكان و منه،  اقترابه يتحاشى

 يتحلي ما أنها توضح لنا على لنا تبدو كما القصة المحدثون المعلقونولقد فسر  .البشر

 سيرة عن حديثه معرض في بعد فيما اكسينوفون ويؤكد. األخالق نبل من الملك به

 اهتمامه من أكثر األعمال من للجليل اهتمامه جل وجه نهأ جيسالءوسأ الملك

 الدستور" عمله في أيضا   هذه النظر وجهة يؤكدكما . (29)الجنسية بالنواحي

القائد والخطيب االسبرطي نفسه كان   كورجوسيل نإ بقوله" االسبرطي

ن كان هناك شك بالغ في إقد منع االسبرطيين من االنغماس في ممارسة اللواط، و

 .( 30)نب االسبرطيين أنفسهماصدق تحقيق هذا المنع من ج

 أن سيميجابات حاول التي القبلة قصة يروي الذي للنص الكاملة القراءة نإ

 ،للواط صريحا رفضا   كونها من أكثر إلى فهم منا تحتاج جيسالءوسأ الملك من ينالها

 رفض بعد نفسه لضبط جيسالءوسأل اكسينوفون مدح بمجرد تنتهي ال القصة ألن

 قبلة، بل إنها تظهر لنا نوعا من المفاوضات يطلب فيها ميجاباتيس سيلميجابات أولي

 أخري مرة يحارب أن يفضل أنه مؤكدا   جيسالءوسأ يرفضه الذي للخضوع،

 .جانبه من انعا  خ ااهتمام ينال أن عن الشاب نحو برغبتهذاتها  عركةالم

 أكثر مفهومها في األهمية بالغ شيئا األخالق كانت. م.ق الرابع القرن وبلغة

 سيداتيسبثيرا ابن كان سيفميجابات. الغلمان حب ممارسة عن االمتناع كونها من

 الحاكم ضد جيسالءوسأ مع عسكري تحالف ياتحد ف الذي النبيل الفارسي الرجل

 يذكر لذلك، ضافةاإلبو. فريجياعلى  الفارسي الوالى Pharnabzos ارنابازوسف السابق

 واليقب أن الفرس عادة من كان المفاوضات في الحاشية نشغالا مع أنه اكسينوفون

 علي وبناء. العام التمييز من نوعا   يعد كان التكريم وأن ، (31)يكرمونهم الذين أولئك

 يؤكده ما وهذا ، قويا   وسياسيا   دبلوماسيا شكال تتخذ سيميجابات قبلة حادثة نفإ ذلك

 .وعائلته سيداتريسبثيا عن رواية آخر مكان في عرضه خالل من اكسينوفون

 قيادة تحت خدم قد كان سيداتيسبثيرا نفإ اكسينوفون لرواية وطبقا   

 في ة، محظي ابنته يأخذ نأ بطلبه أهانه فارنابازوس وأن الفارسي الوالى فارنابازوس

 فارنابازوس تصرف نتيجة وبالتالي. (32)للزواج العظيم الملك ابنه يد طلب أنه حين

 ويقال. سيميجابات المسمي الوسيم وابنه ابنته معه خذأو جيسالءوسأل هءوال حول فقد

 لما وتبعا جيسالءوس، أ الملك اهتمام جذبت التي األسباب حدأ كان الشاب جمال نإ
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 يرحب جيسالءوسأ جعل الذي األول السببكان  فإن هذا كله كسينوفونا رواه

 الفارسي، والىال ضد أوسع اتحالف يقيم أن جيسالءوسأ حاوللقد و. (33)سيداتيسبثيراب

 لبافالجونيا المجاورة الحدود ملكب سيداتيسبثيرا ابنة زواج في ليتفاوض فتقدم

Paphlagonia وتيسأ المسمي Otys   ،الملك قدمه الذي اإلغراء نم اجزء وكان 

 الشعب ومع شخصيا معه التحالف تحقيق في الفرصة له أتاح أنه االسبرطي

 بصرف ، (34)االسبرطي الحكم تحت كانت التي اليونانية الدويالت وباقي االسبرطي

 أمام أنفسنا نجد وهنا. بالده نم منفيا كان الذي تسيدايسبثيرا مع تحالفه عن النظر

 المنفي، في دولة في حياي أن سيداتيسبثيرا نظر وجهة منمرامه  نكا سياسي،  زواج

 . (35)الفترة تلك في له جائزة أكبر سيكون وأن هذا

 كما السياسية أهدافه لتحقيق ابنته استخدام في يرغب سيداتيسبثيرا كان وإذا

 بدوافع البنه اللواطي االنحالل تشجيع في يرغب كان هل السؤال يبقي رأينا، 

 ، (36)السياسة هذه لمثل مماثلة م.ق الرابع القرن أحداث في سوابق هناك ؟ةمتشابه

 بجريمة اتهم الذي  سوفودرياس االسبرطي القائد حادثة منها نسوق

 دون األثينية الحدود علي بغاره بقيامه االسبرطية بالمصالح اضر ألنه الموت عقوبتها

 .  (37)اسبرطة علم

 ولكنه نته، اأد قد إليه الموجه االتهام في للفصل عقدت تيال المحكمة نإ والحقيقة 

 تفصيلية برواية اكسينوفون ويمدنا .جيسالءوسأ الملك تدخل خالل من برئ ذلك مع

عاشقا  جيسالءوس كانأ ابن  داموسخيرأ أنمفادها  القصة هذه عن

 توسط قد يداموسخرأ وأن،  Kleonymos كليونيموس سوفودرياس بنال 

 وتعهد سوفودرياس ءةببرا القصةتنتهى و. ألبيه حبه جلأ من االسبرطي الملك لدى

 .يداموسخرأل التام خالصواال بالجميل نابالعرف كليونيموس

إن سبب تدخل أجيسالءوس يبدو واضحا  ، فالحقيقة أنه غير موقفه أثناء القصة 

ببراءة سوفودرياس ولكنه : ففى البداية كان معترضا على ادعاء ابنه أرخيداموس 

فيما بعد رأى من وجهة نظره أن اسبرطة ال تستطيع أن تستغنى عن خدمات محارب 

شجاع مثل سوفودرياس، بما يتمتع به من مؤهالت مميزة وسجل مشرف. ويعلق 

األستاذ "كارتليدج" على موقف أجيسالءوس من هذه القصة فيقول "إن أجيسالءوس 

ة السياسية بنشر مبدأ المحسوبية المقيت، من خالل كان يرغب فى إلغاء المعارض
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توسط ابنه ارخيداموس ليبرء سوفودرياس، ويقلل من أهمية الدور الذى يلعبه العشق 

 . (38)فى القصة "

من وجهة نظر اكسينوفون إذن أن استخدام اللواط كطريقة للضغط السياسى 

تيس يحمل كثيرا من أمر غير الئق، فاالعتراف بالعشق بين أجيسالءوس وميجابا

المخاطر، ويؤدى لوقوع ضرر بالغ على مدينة أسبرطة. وهذا االفتراض يفسر لنا 

االختالف في التغيير بين أجيسالءوس وميجاباتيس كما يجسدها أكسينوفون. والقصة 

توضح لنا ضبط النفس من جانب أجيسالءوس فى رفض األعمال الجذابة 

 لميجاباتيس.

ية للحكم على ممارسة حب الغلمان تجبرنا ببساطة أن إن وجهة النظر التقليد

نتجاهل العناصر الجوهرية فى القصة التى رواها لنا اكسينوفون. وإذا حاولنا أن نقدم 

تحليال  لهذه القصة من جانبنا نقول : أوال نحن النرغب فى أن نشير إلى أن 

الجدير  أجيسالءوس لم يكن ينجذب نحو الشاب، أو أنه ال يمارس ضبط النفس

بالمالحظة، والذى نميل إلى تسميته عمال بطوليا فى رفض قبول ميجاباتيس كمحب. 

فنقطة الخالف هنا تكمن فى الدافع وراء هذا السلوك الذى قام به الملك أجيسالءوس، 

ال يرتكز على إدانة أخالقية لحب الغلمان، لكنه يركز  –من وجهة نظرنا  –حيث إنه 

م الذى يجب أن يتحلى بها، ويتجنب تعريض نفسه لما يتنافى على واجبات القائد العا

مع هذه الواجبات. فاألخالق المتضمنة هنا هى أخالق الواجب العسكرى والسياسى، 

وليست أخالق األفعال الجنسية فى حد ذاتها. ومن هنا فإن حادثة قبلة ميجاباتيس 

لها، وبدون هذا االفتراض تناسب تماما  اإلطار المقدم من خالل األمثلة التى تعرضنا 

 .(39)يصعب علينا تفسير التفاوض الذى تسجله لنا القصة

ويبنغى أن نوضح فى النهاية أن الفرص التى كانت متوفرة لدى الجيوش 

اإلغريقية وقادتها أثناء المعارك لممارسة حب الغلمان كانت عديدة، وأن العالقات 

رأى المؤرخ اكسينوفون الذى اعترف الناتجة عنها أيضا كانت معقدة. فكما أوضحنا 

أن مثل هذه العالقات ربما كانت جديرة باالحترام، وتدفع الجنود للبالء الحسن فى 

أن االنغماس فى الحب فى بعض  –كما يوضح  –المعارك، لكنها علمته أيضا 

الحاالت يكون محفوفا  بالمخاطر، إذا كان األمر متعلقا باإلخالل بالواجبات العسكرية 

لسياسية. فبالنسبة له فإن القدرة على مقاومة الرغبة العاطفية حينما تكون ضرورية وا
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من –تبدو أعلى المؤهالت التى يجب أن يتحلى بها القائد العام . فلقد فشل البعض 

فى االختبار، مثل ألكيتاس وثيبرون حيث جلب كل منهما الهزيمة  -وجهة نظره

آخرين مثل أجيسالءوس فى عالقاته  العسكرية على مدينته؛ فى حين أن هناك

بميجاباتيس، نجحوا فى االختبار بعزة وكرامة، ولعل هذا كان سبب مدح اكسينوفون  

 له مدحا  بالغا .
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