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تكمن أهمية هذا البحث في كيفية ترجمةة المطةحلحاا اليانانيةة المة،مةةث  يةث 
متغيةةراا الماجةةاد  فةةي ملتمةةا المةةرب ال ةةامس   ةة  يتغيةةر مومةةام المطةةحلحاا   ةة  ال

ا تطةاد،ة أ  أالدييةةةع فعلةي وةة ي  الم ةةا   اجتماعيةةة أ  المةيدد وةةااا كانةا وياوةةية أ 
"فضةيلة" فمةةل  لكةن تحةيةةة ناعيةة هةةذ، الوضةيلةث هةة   ،لة  ترجمةة المطةةحل   ال

المطةةةةحل  هةةةةي ن ةةةة  أوةةةة  أ  ةةةةةر   أ  شةةةةلاعة أ  عةالةةةةة أ  تمةةةةا ع   الم ةةةة   ال  ةةةةبة 
  الةةةةةذب ،عت ةةةةةر مةةةةةن أهةةةةةخ المطةةةةةحلحاا التةةةةةي اوةةةةةت ةمما هةةةةةامير    مومةةةةةام

أروةةتمرا ي مةةةن الةرجةةة اع لةةةي ليع ةةر عةةةن الوضةةةا،  اعوةةمي فةةةي ملتمعةة ث فةةةد ،لةةة  
  "ث  لكةةةةن ،لةةةة  تحةيةةةةة ناعيةةةةة جةارتةةةة ضةةةة اترجمتةةةة  "انن ةةةةاب الليةةةةة" أ  "انن ةةةةاب الو

ة  بمةةةة ال ةةة دا  اعةرإةةةااث فننةةة  هةةةامير   ،متةةةة  شةةةلاع  جادتةةة ع فةةةن ا كةةةاب 
علةي مةةر العطةةار ذةةةأ هةةذا المطةةحل  فةةي فمةةة  ا ةةة  أ  أك ةةر مةةن فضةةا،ل ث  هةةذا  وعةة  
المتغيةةةراا اال تطةةةاد،ة م ةةة  ماضةةةاف وةةة  العملةةةة فةةةي عطةةةر وةةةالاب  ةيةةةاجي يسث أ  
المتغيةةراا ال ياوةةية م ةة  ذةا،ةةة ال مةةام الةةة،ممرا يث   ةةالحبا كةةاب لمةةذ، المتغيةةراا تةة ةيرا 

را علةةةةي أالدييةةةةةاا الملتمةةةةا اليانةةةةةانيع  هةةةةذا  ةةةةةالحبا وةةةةي اب  اضةةةةةحا أك ةةةةر  عةةةةةة ك يةةةة 
( ث ث اوةةةةةةةةتعرال نمةةةةةةةةا م لمةةةةةةةةذا المطةةةةةةةةحل   مرادفاتةةةةةةةة    

(ث  فةةةةةةةي نطةةةةةةةاا م ةةةةةةةر ياا التراجيةةةةةةةةيين ال دةةةةةةةةةث ث  مضةةةةةةةادات    
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ر ية  الا ةةاع علةةةي مومامةةة  فةةةي وةةةياط اع ةةةام  فةةةي نحةةةاط الملتمةةةا ال ةةةارجي للم ةةة 
 الذب  الحبا يؤةر علي مومام المطحل ع    

ث ن ي  اعو  ال رب محارب الماراةابث أب يسخولوسمن الطبيعي بالنسبة ال
 طار  تملية،ة  حالية ليشير إلي الممةر  الحر ية  ن    ، ت ةم المطحل  

اعو   ال ر   م لما في م ر يتي "الور "  "ال بعة ضة  يبة"ع فوي م ر ية 
إلي شلاعة  ااد الور   ممةرتمخ   /الور "ث ،شير المطحل  "

     (: 31-30لممارت  في رمي الما   اعذياا  الحر ية؛ فمذا ا،مايا  ،عة 
©     

لشةةلاعت  فةةي ييةةاد  العلةةدا الحر يةةة  اعذيةةاا   هةذا أركيتةةا  ملةة  وةةارد،س 
43-44 :) 

        ⎯  

        ' ,  ,  

لشةلاعت   م انتة ث  مةن ةةخ  ث اوف أرإامةارد    المطةحلحين  إ  
 ' © (: 968ث 322-321ماتةةةةةةةةةةةةةةةةة  وةةةةةةةةةةةةةةةةةارد،س  اعذيةةةةةةةةةةةةةةةةةاا  أ ةةةةةةةةةةةةةةةةة ب 

   
        ,     

…………………………. 
 '   

 إعمةةة الروةةا  ممارنةةة ذةةين وةةماا الوةةر  فةةي الماضةةي  الحاضةةرث م ةةر ا أهةةخ الطةةا،  
 (: 444-441الحقيميين  اعذياا  ا 

 ©   ,  

        '   ,  

        '     ,  

          .  

المةةا   ( ليشةةير إلةةيفةةي وةةار  مبالغةةة التوضةةي     المطةةحل   ، ةةت ةم
(ث (  الميبةةةةةةة   (  ن ةةةةةة  اعوةةةةةة     الح يعيةةةةةةة   

هةةةؤالا ا   هةةةذ، الوضةةةا،  التةةةي كةةةاب ،متلكمةةةا الوةةةر ث  لكةةةن  ةةةالحبا  عةةةة الم إمةةةة جلةةة 
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    العةةار يتح ةةر اك رك ةةيس علةةي مةةن ةةةخ    2( للمملكةةة الواروةةيةع
                 '       (:        990-989 مد،   عة الم إمة  اعذيةاا 

                                        
         ,  

 ةةةةة  أوةةةةة   ةةةةةااد الوةةةةةر   م ةةةةةانتمخ ن  مومةةةةةام تمليةةةةةةب عةةةةةن المطةةةةةحل   ،ع ةةةةةر
 لم إمةع     ل الية  ر ما الشلاعة ال ا مةاالجتماعية الع

أب يروة  رجةا   اتيةاكليسمن  ث في م ر ية ال بعة ضة  يبة ث  إحل  الروا 
   58-57لحراوة ال اا اا اعمامية  اعذياا :) 

 '      

        '   ·  

 ،شةير إلةي الشةلاعة  المةةر  الحر يةة العاليةة التةي تم ةةن  الشة  أب المطةحل  
الرجةا  مةن الةةفاف عةن أذةااب مةي ةة  يبةةع  فةي م ةر ية الوةر  ،طةف الروةا   هةؤالا

إلةةةةةةةةةةي شةةةةةةةةةةةلاعت   ن ةةةةةةةةةة  أوةةةةةةةةةةةل   إشةةةةةةةةةةار    الما،ةةةةةةةةةةة تي ةةةةةةةةةةاجاب  المطةةةةةةةةةةةحل  
  ⎯ ) 306ار ذمما ذين أه   اكترإا  ال يا المشم ث :)            ' 

  ⎯               في نوةس الم ةر ية ، ةت ةم الكةار 
ال طةر الةذب يتم ةا، الوةر     اليةراا فةي اللمةاد اللمةا ليشةير إلةي المطةحل  

 (: 219-218 اعذياا 

 ' '         

           .  

إلي مومام تمليةب هامير ب؛  يث ياض  ال يراا التي   α،شير المطحل  
وتح  علي الملكة أتاوا  أذ ا،ما  أوة ا،ما  ك  الة لة في  الة انتطار  ااد الور  

يحل  من لث المطحل   الكار المومام ، ت ةم شلاعتمخ   اتمخع    وس  
الملكة أتاوا أب ت تعحف   جما دارإا  الذب رأت  في أ دمما أب ي    ذركات  عليما 

 (:222 علي اذ ما  ال يا 
        , 
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التواط في الحرب  للليش الواروي أم ية الكار  عن  المطحل  ،ع ر 
، ت ةم  ثا  ليعلن ما ف الليش الواروي في الحرب، تي الرو  عة أب ال طرع    

ليع را عن ا تمالين ال طر   مضاد،  الكار  المطحلحين 
 (:248 الم إمة  ال يا 

        .  

ي    المل  ف ث في اللماد اللما ، ت ةم الكار  المطحل   ث   عة الم إمة
 العيش مر  ةانية في  ث إا  عن كيفية ع ار الشع  الواروي أ مة الم إمةدار 

  789-788 اعذياا                        :)    
      

             

ما  عميمة   الأ،ام عن مومام تمليةب؛  يث ، ترجا   المطحل  ،ع ر 
،طف الكار   المومامراا فا ش التي كاب ،عيشما الور      الم إمةع    وس  ال

 الحيا  التي كانا تعيشما ال دد تحا   خ المل  دارإا   المطحل  
 (: 857-852 اعذياا 

               -                                                                

         ,  

           '    

       ⎯   - 

             - 

         .   

الحيا  العميمة الم دهر   عنر ع  مومام أروتمرا ي هاميرب لي، ت ةم المطحل  
   تحا   خ دارإا      ال ر  ث التي كاب يتمتا ذما الشع ا (  الم

نما جيث فما  اهر ك  الة     ا،  الا الذب ،عة  ال  بة للكار    
  ⎯   ث ال يرتك  أفعا  مشي ة) ث ليس داعيا للحرب)
      ث  مل  ش ي   انل) ع   إتح ر الكار  علي الليش)
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 , (: 918 ال يا  الذب كاب في عمة، ال اذق  الواروي المم  م

,                  

،شير المطحل   مومام هاميرب إلي الشلاعة  الما  ال ا مة للليش الوارويع  في 
 أ حا  الياناب  عة نطرهخ  ا   كليتم  ترام ر ية أجامم اب تطف 

      '      (: 331-330 اعذياا 

                       
              

 لكن  ة ، اب  ثمومام تمليةب عن شلاعة هؤالا اع حا   نطرهخ ،ع ر المطحل  
عن عةم را ة اع حا   عة المعركة       في تع يراا كليتم  تراه اك  عض التم خ 

 عد ة هذا "ث ث " لاالمخ ليد  ح ا عن الحعام  الشرابت
لمت    جما أجامم اب أ ة هؤالا اع حا  التي تمتة مخ  الطوة  حمات حيذ

 في نوس الم ر ية ،طف الروا   ظ أ حا  الياناب  المطحل    ع  
             '                         (: 756-755 اعذياا 

                                                               
           .  

 ث مومام تمليةب إلي ال طر  ال راا  الم انة االجتماعية العالية  ،شير المطحل 
ذاووما (ث  المطا،     في نوس الا ا أب هذ، ال يراا  ة ت تي ياض  لك   
هذ،  تع ر من ةخ(ث   758ث ال يا      حا،ا انن اب   ل نتيلة

حةم  عة  لي  عجامم ابع اع ةام المؤووة التي وتالكلماا  طار  تم مية إلي 
  تي،ل  أب يتبا انن اب التما  في  يات   ث الةي ية ا،  الا فح    جمة نمر 

 ع ة دالا   3اليراا الحيا ع  إحط  علي(     ايةج ا، اب لة،   م
-795 اعذياا  أجامم اب في م ر يت  عا،ةا من  ر اد  ،طو  الكار  

797 :) © '  ,            

               

           '     
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الااضحة من ييادت   ث المطحل   مومام هاميرب عن شلاعة   ا  أجامم اب ،ع ر 
 توكير، اللية  ث (الح يمة لمحعاب الليش   

    الش  أب هذا الكلماا جااا ذاووما تمميةا تم ميا   (ع
  عكليتم  ترال ماط أجامم اب  إذرا ا لمة  جرم 

تمليةب  مومامفي ت ةم في أغل  اع اا   ث أما  ال  بة للمطحل  
،حل   ث(ع فوي م ر ية ال بعة ضة  يبةالل ن    عن ع رهاميربث  يث ،

 (:  237 ال يا  من كار  فتياا  يبة أال ،لعلاا الماا  ين  اتياكليس
'   ⎯  , 

 مةةن المعركةةةث  التةةي ت تةةاب فتيةاا  يبةةةاتيةةاكليس عةةةم انتمةةا  مشةاعر ال ةةاعث ،مطةة   
   4(ع إلي ك  الماا  ين   ،طبحاا ج  اا   

 مومةةةةام   /فةةةةي م ةةةةر ية الوةةةةر  لةةةةخ ، ةةةةت ةم المطةةةةحل    
اعوةة   المركةة  االجتمةةاعي  المةةادبث م لمةةا ع ةةة هةةامير  ث  لكةةن  عةةن يع ةةر بمةةي ل

(: 325-323الممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مين فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي المعركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اعذيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  لي تمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
       

       ,  , ⎯ ,  

           ' ·  

( عوةةةةةحا  مةةةةةن ال ةةةةةون   أوةةةةةل  ن يةةةةة   ةةةةةالرغخ مةةةةةن أب ةةةةةةارإ يس كةةةةةاب  ا،ةةةةةةا   
      رشةةةةةةيق الل ةةةةةةخ  )⎯ ) ف  المطةةةةةةةحل  وةةةةةة إال انةةةةةة      ث

  ث  هذا لم إمت   مات  في المعركةع  إ تمة الكار  الملة  اك رك ةيس نو ة
              .    (: 1041 ال يا   المطحل  

                       
  نةة   ث ، ةةت ةم الكةةار  المطةةحل  ةةةدم مةةراا ليع ةةر عةةن ما ةةف اك رك ةةيس  نحيبةة 

(ع   فةةي م ةةر ية ( لممةة  مين   ( مةةن ممةة  م     م مةةر ،ةةا،س 
انن ةةاب اللبةاب الةةذب ، ةة ا  ة  لي تمةةة  ال ةبعة ضةةة  يبةة ، ةةت ةم المطةحل  
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       (: 411علي اععما  المشي ة  ال يا 

                                        
       '   ,  

       '        

         '  .  

         , ⎯  '  .  

البح  ميدني ا  الذب عي   مةافعا عن أ ة أذااب المةي ة ضة  اتياكليس،متة  
(ث  إ نف ل ان  عن جا ث فما يبل  عرش إالهة العار  تيةيا   ح  أر 

(  إ ر، عم  اعفعا  المشي ة  الكلماا المتعلرفة   
  ح  أب ، اب  (ث فما ال، عن التواط  تع ر الكلماا ه ا ع

 اعالد ي لمحار ي  يبة علي محار ي أرجا  الذين ،ضماا ووا  م   أمفيار  
تع ر عن شلاعة ميدني ا ث  اتياكليسث فكلماا أالدييا ب ،عت ر الذ

تمليةب أروتمرا يث  لكن تع ر أ،ضا عن أالدييات  التي ترفض  ذاوو  
   5عار الل ن  االنتماكاا الةي ية  البشرإة  الغحروة  عةم التما ع

مةةةام  مرادفاتةةة  ذةةةة ب مو ، ةةةت ةم المطةةةحل   ث  م لمةةا ع ةةةة هةةةامير  
؛ فوةي م ةر ية ال ةبعة ،طةف الروةا  الما،ةة أمفيةار   ع ة ا، ة الا  أ،ضةا  أالد ي

              (: 569-568 اعذياا   المطحل  

                       '    
        ' , ,  ·  

 شةلاعة  إ ةةام عةن مومام تمليةب هةاميرب  ع ر، المطحل   من الااض  أب
       أمفيةةار )  ) ة تعملةة  فةةي معاللةة  ث فةةي دفاعةة  عةةن    ةة  ث 

 عةة  لة  ي ةةر  الروةا  ال ةماا غيةر اعالدييةةة   لكةن 6(ع اعمةار   
 ,  (: 575-572عمفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار    اعذيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 

  ,         
           ,  

       ,  ,  

       '   .  
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(ث م يةةةةةر للوت ةةةةةة ث إال أنةةةةة  وةةةةةوا  دمةةةةةاا   فبةةةةةالرغخ مةةةةةن أنةةةةة  
     ث أك ر معلخ للو اد )   فةي مةي ةة )

(  وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةماا  أرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ث داعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي لدنتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام   
    ث  هةا الةةذب أشةار علةةي أدراوةةتا   ارتكةاب هةةذ، المطةةا، ع)

ع ةة  ييمةة معا نةة مةن يةيخ ا    إعةة م ةةأ الةةفاف عةن المطةلحة العامةة للةا ن
م لمةا ياضة  ل ةا دارإةا  فةي  ؛ إق إلةي هةذا ة يرتك  جرا،خ في الحر    لك ا،  الا ث 

 (: 777-774م ر ية الور   اعذياا 
   ,    

        ’ ·      

           ,   

         ,  ’  .  

ي اوتعراض  لملاك الور  المةمااث ،طف دارإا  المل  أرتافرإ يس  المطحل  ف
  ت  المل  ال امس مارد     يثلشلاعت   الاف  علي مطلحة     ث 

     (ع   عن  كاب عارا علي        
يةةةيخ  إلةةةي  ةةةة مةةةا ليع ةةةر أ،ضةةةا عةةةن المطةةةحل   إ ةةةت ةم ا، ةةة الا  

عةةةةن العةةةةراع اذةةةةن إ، ليةةةةا   اتيةةةةاكليسم ةةةةر ية ال ةةةةبعة يتحةةةةةم  ع فوةةةةيأالةةةةر   معا نةةةةة
 , '   (: 610-609 الكلمةةةةةةةةةاا التاليةةةةةةةةةة  اعذيةةةةةةةةةاا 

  ,                             
          ⎯ ,  

( التمةةةي ( العةةةاد    إلةةةي الرجةةة  العا ةةة     ،شةةةير المطةةةحل  
  ⎯  ع  نلةةة نوةةس المومةةام فةةي نوةةةس الم ةةر يةث  يةةث ي طةة  الروةةا  الملةةة)

 (: 596-595لمااجمة أمفيار    اعذياا  أب يرو  رجا   اتياكليس
      

        .    .  

(ث ( الح مةةةاا   اع اإةةةاا    عةةةن الرجةةةا  ،ع ةةةر المطةةةحل  
(ع  تؤكة ل ا انلمة أةي ا نوس المومةام فةي  اعتقياا الذين يبللاب اآللمة   
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ث 881رأيمةةا   طةةاا محاكمةةة أ روةةتيس فةةي نما،ةةة م ةةر ية "إلمةةاا الر مةةة"  اعذيةةاا
           ,      (: 1013-1012ث  98-989

                  
……………………………………. 

     

              

……………………………… 

 '   

            ⎯  .  

(  التوكيةةةةةةةةةةةةةةةر الليةةةةةةةةةةةةةةةة  ث  فةةةةةةةةةةةةةةةالرأب الطةةةةةةةةةةةةةةةا،    
  ⎯   أهةةخ وةةماا ا ) مميةةةا ي طةة   ذر مي يةةا  فةةي م ةةر ية ع

أفضةةةة  فةةةةي ما وةةةة  مةةةةا  إةةةةا   اعذيةةةةاا يتبةةةةا أوةةةةلا ا أب  ذر مي يةةةةا انلةةةة  هةةةةرميس 
1034-1035 :) 

    '   

        '  .  

( ليع ةةر عةةن ييمةةة ωνفةةي وةةيغة أفعةة  التوضةةي     المطةةحل   ، ةةت ةم
 ( أب يتم ةةة  المشةةةار  الليةةةة     ذر مي يةةةا   علةةةي أالدييةةة معا نةةةة؛ فيلةةة 

 إ ةةةةت ةم الحةةةةار  فةةةةي م ةةةةر ية   (ع أفضةةةة  مةةةةن تشةةةة    ذرأ،ةةةة   ع ةةةةاد،   
 (: 19-18 اعذياا أ،ضا ليشير إلي مومام أالد ي  أجامم اب المطحل  

 '      

          '  .  

التي كانا تم  ذيا أجامم اب في  (   يتح ر الحار  علي الوضا، 
،ع ر  لك    ث بمي أ  مادب  مومام المطحل   ال ، ت ةم الماضيث   الحبا

 عد تما  كليتم  ترامومام أالد يث  يث يتحةم عن فضيلة الشرع التي دن تما  عن
ل تحةم عن مومام المطحل   عد ت   المرأ   ه ا ما العشيق ا،لي  ا ع  نتا ف

ث فبانضافة أن  ،شير إلي ن   اعو   الم انة االجتماعية العاليةث ا،  الا ع ة 
تطف نو ما  كليتم  ترالمرأ  م لما ع ة هامير  ع فمذ، عن أالديياا ار أ،ضا ع ،
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     (: 608-606ث 601-600 اعذياا  ث في م ر ية أجامم اب 

 © '                                                 
  

           
 .....................................................  

        ⎯ '      

         ,  ,  

       ⎯ ,   ,  

 يث تشير إلي القيخ اعالديية الااج   ؛  مومام أالد ي  اض ت ت ةم المطحلحاا 
تتحةم م   أب   جة فضيلة  كليتم  تراتاافرها في ال  جة أة اا غياب   جماث ف لة 

   ثأة اا غيا   كانا    ترامث (: تشتاط الوتقبا    جما اللةير  اال
م لما تركما ويلةهاث تحر  م  ل  م    ث(ث  اهر  ⎯  جة  فية   

 ( لك  أعةا، ع   الحبا ت ير(ث محار ة    الكل  الافي   

 هذ، الكلماا التم خ؛  يث تطةر من   جة الانا   جما ما أالر  ت تمر، لتمتل ع  
 طار  مت ا ضة ما  الم تليراا ، ت ةم المطحل   في م ر ية      
 '  , ©  (: 406-404 اعذياا  لمطحل  ا

.     
          '   • - 

                

الم تليرااث  من  مومام أالد ي عن ظلخ    ا  أذ اا عخ  ،ع ر المطحل  
الذب ،ع ر عن  ةخ ،مف هذا المطحل  في ت ا ض  اض  ما المطحل  

في اآلب الم تليراا   إتباع  للماانينث هذ، القيمة التي توية  ييمة عةالة ا 
فيل  أب يراعي المل  الوضا،  المعا نة لكي ، اب  ؛ نما هخ ل مخ من مل  أرجا  ن

   في نوس الم ر ية ،شير المطحل     7ع  إلي ييمة
أالديية أالر   ة تخ التركي  عليما في المرب ال امس     الميددب؛  هي م اعة  
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اعوة اا الم تليرإنث م لما ،متة  كار  ذ اا داناؤ   مل  أرجا   شعب  لتمة،خ 
 (: 967-966ث 626-625الحما،ة لمخ  اعذياا 

 ,  '   

 ,  .  
............................................................ 

' '   ,  

 .  

ال يةةةر ث  إ ةةةا  فضةةةيلة ا  أ  ةةةام مةةةن  الم ةةةتليرإن   ةةةمم ةةةةأ م ةةةاعة  ا تعةةةة 
نةة  مةن أفضةة  ا    وةف فمةذا ملة  أرجةةا      مةن اآللمةةةع  م افة   لةة (  ال ركةاا   

 م ةةاكن الاوةةةة   مةة حمنث ت  لمةةةنكةةرم ضةةياف  لم ةةةتليراا ل ث   ةة   م ةةاعةت
ث ال يةا الةةفاف عة مخ   م ةوالية  تحمة    ث ( 961-957ن امتمن  اعذياا 

 (ع  963
القةةةةةةيخ التملية،ةةةةةةة الماميرإةةةةةةة  عةةةةةةن  /المطةةةةةةحلحاب ،ع ةةةةةةر  ه ةةةةةذا 

م لمةةا  ةةةم  ال  ةةبة ث لةةخ ،حةةةم تغيةةرا ك يةةرا فةةي مومةةام المطةةحل  المارةةةةث   
ع   تةي ييمةة م ةاعة  ال ةلاكياا ال ةيوة لة   انتمة   ث الذب لمضاد، 

م ةة  التمةةا   التعمةة ث ت ةةر   التةةي  ةةة تةة خ عةةن القةةيخ المعا نةةة لةة   ث الم ةةتليرإن
لكةةي  اب متةةافر  لةةة  ا  أ،ضةةا فضةةيلة الشةةلاعة الماميرإةةة التةةي ،لةة  أب تكةة 

هةا الرجة  ( ع ةة ا، ة الا  يللة  إلية  الم ةتليرإن؛  مةن ةةخ الرجة  الواضة    
 8الماب ال  ي  التمي المتعم ع 

الذب ي شة الم الية  إع ر عن ذةا،ة ال ةار  اعالدييةة  أما بالنسبة لسوفوكليس، 
لتةةي تعتمةة علةي العةةالخ ث فةي م ةر يات  ااوةةت ةم المطةحل   ذةا،ةة  فةي عطةر،ث 

اعوةةةةحاربث  مومةةةةام تمليةةةةةب ،ع ةةةةر عةةةةن القةةةةيخ الت اف ةةةةية م ةةةة  الشةةةةلاعة  ن ةةةة  اعوةةةة  
  المرك  االجتماعي العاليع  
 عةةة ج انةة   اعذيةةاا  أ،ةةا تتحةةةم انلمةةة أةي ةةا عةةن  أ،ةةا فوةةي ذةا،ةةة م ةةر ية 

119-120 :) 
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فةةةةةةةي  الةةةةةةةة أفعةةةةةةة  التوضةةةةةةةةي  ث  المطةةةةةةةحل   أ،ةةةةةةةا تمتةةةةةةةة  أةي ةةةةةةةا المل ةةةةةةةاب 

   ) أ،ةةا يشةةير إلةةي مومةةام تمليةةةب هةةاميرب  حةةالي؛ فمةةن كةةاب أفضةة  مةةن ل ث 
 يةةث  ؛ (ث  هةةذا فةةي ممارنةةة مةةا  التةة  الراه ةةةفةةي الشةةلاعة  التعمةة    

ياضة  أ د، ةيا   أ،ةا   عةة مةاا  9ذتحا ل  علي انلمةع فمة شلاعت   عة فمة، تعمل  
  إمتة ة   المطةحل  ة أ،ةا  لة   انوةاا  إلية ث عجامم اب أن  لن ،ماذ  إهان

 (: 1341-1339 اعذياا 
 ⎯   

        ' '   , ©  

         , ⎯ .  

إلةةي المومةةام المةةاميرب للوضةةيلةث  هةةي الشةةلاعة البحاليةةة  شةةير المطةةحل  ،
( α أفضةة  رجةة  شةةلاف    -  ةة  رأب أ د، ةةيا -الةةذب ،عةةة  ،ةةا ع

 فةي نوةةس  10فةي الحةةرب الحر اد،ةة  اوةةت  اا أاليليةا ث  لةةذا ، ةتحق التكةةرإخ ع ةة دف ةة ع 
وةةة ا،  علةةي أداا  اجبةةاهخ إحةةث أ   الم ةةر ية ،متة ةة  تيةةاكر    المطةةحل  

 ' (: 1415-1413فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  دف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   اعذيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 

   © ⎯                                   
         , , ,  

        '    '   

ام الطعبة في المم أ،ا ،ع ر عن شلاعة  أب المطحل  من الااض  
  11(عللمعارك  

  المطحل   اتياكليس إمتة  كرإاب في م ر ية أنتيلاني البح  
 ,     (: 195-194 اعذياا 

                            
         , '  ,  

     '   

             ·  
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في أن  كاب محار ا مةافعا عن        اتياكليستكمن فضيلة 
   في رمي الرم     (ث  متوا ا  ث  لذا)

 ع ر، (؛  من ةخ كاب ،ل  تكرإم  ذةف   ما الماتي العمماا  
 المومام الماميرب للشلاعةع عن المطحل  

ن  اع   الذهاب  -في م ر يت  -  عة محا لة الةاف أ د، يا  لويلاكتيتيس
  ولحت  إلي  ر اد ث ،مت ا فيلاكتيتيس عن الذهابث فيمةد، أ د، يا    ن  ،ل  أب 

(ث  إرد علي  فيلاكتيتيس متم ما أن  من الااض  أب  الة، 994،حيا اع امر  ال يا 
 '     ⎯ يةا  ليس أ رارا   أنل  ع 

, '  ث  علي الوار ،حا   996-995اعذياا ث)
 ',  (: 998-997أ د، يا  أب يمةأ من ر ف فيلاكتيتيس  اعذياا 

  , '                 
         '     .  

يرفض أ د، يا  و رإة فيلاكتيتيس من أول ث  إمتة     ن  من ن   ا  
    ث لذا ،ل  أب يذه  إلي  ر اد  للمشاركة في ا تدلما  الما ع)

  شلاعة فيلاكتيتيس  أجةاد،ث   ليشير إلي  حالة ، ت ةم المطحل  
 هذا فيلاكتيتيس للذهاب للمعركةث  لكن جاا  يمةع أ د، يا  من هذ، الكلماا تحوي

عن االشتراك في   ال مر إلي الحالة المرضية للبح   عل ،   ولاب تم مي  اض 
 الحربع 

 التع ير  -في م ر ية ن اا ترااليس-  جما هيرا ليس  تطف د،انيرا  
"  177-176"  اعذياا :)           ⎯   

           .  

،ع ةةةر عةةةن ال ةةةماا  ؛  يةةةثإلةةةي مومةةةام هةةةاميرب  حةةةالي ،شةةةير المطةةةحل  
م   الشةلاعة الوا،مةة  ال  ة  انلمةي  التةي تلعلة  أفضة  البحالية التي تمي  هيرا ليس 
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  ةةة وس المطةةةحل  ،متة ةةة  الروةةةا  لي ةةةا   اعذيةةةاا  12ع (  الرجةةةا    
488-489 :) 

 '  '    

         '   '  .  

في معارك  علي اللميا ليطف تواط هيرا ليس  ، ت ةم المطحل  
( أمام الح ث  يث  مر،    هذ،   ث  لك   ظمر  طار  أضعف البحالية

اكليس ش طياا ةاناإة  اا وماا م لما ، ت ةم وافالوتا  التي أ ضرها مع ع    
 ت ةم أ،ضا م ا ضة ل ماا ش طيات  الر،ي ية   ولاب ال قيض الشار ث ،

ع فوي اعذياا لمطحلحاامذ، االمومام الحقيمي ل مطحلحاا مت ا ضة لياض 
 ضعيف( في ت ا ض شار  للمطحل   ،مف المطحل   ال ا مة

  هيرا ليس في المعاركث ذي ما ، اب الذب ،شير  الحبا إلي  ا   شلاعة
 ضعيوا في غراميات ع

 مومام الشلاعة ثفوي   إ ا كاب وافاكليس اوت ةم المطحل  
 مومام مضاد ،ع ر عن الل ن  طوة  المماذ  اوت ةم أ،ضا المطحل  

 ا   أب تشلا أالتما الرإ اةميس للا اعتح -في م ر يتما-عامةع فمذ، الي ترا 
 '        (: 368-365نتمام من أمما  عشيمما  اعذياا  لان ما لد

   
           ,   

         ·     ,  

             .  

  وةلاب ال قةيض الشةار  ليشةيرا    / وافاكليس المطحلحين ، ت ةم
لشةةةةلاعت       طةةةار   اضةةةحة إلةةةي الشةةةلاعة  اللةةة نع ف جةةةةامم اب 

لل  مةةا  الافمةةا مةةن  تلةةة  الةةةهاث  مةةن ةةةخ فمةةي  ذي مةةا اذ تةة  الرإ ةةاةميس  ث   اتةة 
الااتمةةاث فكةةاب ،لةة  عليمةةا أب تكةةاب م ةة  أذيمةةا  ع( لاالةةةها الميةةا الا، ةةة   

  ا  لي ة 13ع
 إ ا كانةا الي تةرا تت ةذ ما وةا أ ةا  مةن أالتمةا   طةاا  
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 ضةية االنتمةةام لاالةةةهاث فةةنب الكةةار  ي تمةةةها أ،ضةا لحالتمةةا الضةةعيوة  الذليلةةة  عةةة مةةاا 
 (: 849 الةها  ال يا 

     .                                                                             

ليشير إلي الاع  ذاوو  مرادفا للمطحل   ، ت ةم المطحل  
 ضعف الي ترا        نماع   عة  لي  ،حا   الكار  أب يمةأ من  الة الح ب التي 

 (: 1077-1074تعيشما الي ترا  اعذياا
        
        ,    

          ', ©  

          ,  

ث أب ضعيوة    إ ةث م   الع ةلي  الباكي ،ل  أب تمف  دف
      ث   ية  أمام اليانة اللمياث فمذا ليس ما ف أذ اا ا)

  1089-1082م لما ياض  الكار   عة  ل   اعذياا:) 
                                                       

     

        ,  , ·  

            - 

           ,  

         ⎯  - 
   <>  ,  

         '    .  

ليشير إلي  οςفي ت ا ض  اض  ما المطحل   ،مف المطحل  
ع ةخ شلاعة أجامم اب الذب ،ل  أب تت ذ، الي ترا  ة   لما  ال تلع  الح ب ،ضعوما

م   الملة  ال معة اللية   ؛أجامم اب  ،شير الكار  ل ماا أالر  ل  
  إلي هذ، الوضا،  ذب ا،ما  الافماث  أال ت يا إحل  من الي ترا  14(ع

اللرأ   الشلاعةع ع ر عن  مومام تمليةب ،   )αفيل  أب تكاب   يمة   
، ت ةم وافاكليس المطحلحاا المت ا ضة لياض   أ،ضاث  في م ر ية أنتيلاني
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ال طا،  المت ا ضة للش طيااث  يث ت تمة أنتيلاني ج ن أالتماث م لما فعلا 
 (:38-37اث  اعذياا الي تر 

   ,     

        ' ⎯  '  .  

تلا،  ضية دفن  عالتما اومي ي اللباب ما فالفي محا لة من جان  أنتيلاني لتغير 
،ل    الث  ο من ن   ا  ث (ن يلة اعو      أاليمماث تذكرها    نما

، ت ةما  مومامين  ς / المطحلحاب    الحباث أب تكاب 
مت ا ضينث  يث ،شيرا إلي ج ن اومي ي  شلاعة  الةها أ دي ا  في مااجمة 

  15المضا،اع

   انضافة إلي فضيلة الشلاعةث ، ت ةم وافاكليس المطحل  
الم انة االجتماعية م   ن   اعو     ث  مرادفات  للتع ير عن فضا،  ت اف ية أالر  

 ،متة  فيلاكتيتيس البح  نيا تاليما   الطوة  ث العاليةع فعلي و ي  الم ا 
 (: 905-904 اعذياا 

  '        

          ,  ' .          
 ةعة التي كلف ذما لحمل  إلي ميةاب نيا تاليما  لويلاكتيتيس عن الفبعة أب ، شف 

الذب ،شير  الحبا إلي ال لاكياا  " α،متة    التع ير " المعركةث 
16 يا تاليما  ال ا عة من أول  ال  ي   م انت  االجتماعيةعال  يلة ل

 من الااض  أب   
  هذا ما ث (يت او  ما   يعت     نيا تاليما  كاب ،مةم علي فع  شيا ال

في م ر ية ن اا    17(ع903-902    ل  اعلخ م لما يؤكة ذ و    اعذياا ،
  المطحل  هيليا   الةت ث ممتة ا  الة، هيرا ليس  ث ، ا  ترااليس

 (: 812-811 اعذياا 
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(ث  ت   ا في  ت  رج  من أفض  الرجا     يلام هيليا  أم  عنما
م ل  أذةاع من الااض  أب فضيلة هيرا ليس تترك  علي ييم  الت اف ية:  لن تر  

الشلاعة  ن   اعو  انلمي  الم انة االجتماعية العاليةث  لكن نشعر من الد  
ي ع س ما الكلماا  مومام أالر أالد ي  ها إالدا   فاا هيرا ليس ل  جت  عل

                                                كانا تمنع 
أب وافاكليس اوت ةم المطحلحاا ال ا مة  مومام أالد ي  طار    ال ش 

 ت تم  من كانمخ التي ال  ؛ فما ي تمة  عض أعما  ا ا،  الا أك ر من 

 لكن  ة تعحيمخ لقبا آالر  ها  ث  المومام التمليةب   مومام أالد ي 
لتشير إلي   ت ت ةم انلمة أةي ا المطحل علي و ي  الم ا ث  ليس  بميع ف

 (:133-132في م ر يت   اعذياا  أ،ا 
    

             .   

 ع ، ت ةم المطحل (  تكر، ا  فاآللمة تح  الح ماا   
  مومام يت ا ض ما الطوة  من ةخ ،ع ر عن مومام عةم التعم   ث 

 هذا أ دي ا ث في نما،ة  18ع مومام أالد ي  أ،ا  الذب جع  ا  
ث ذي ما ،متة  كرإاب ςم ر ية أ دي ا  ملكاث ي تمة نو    المطحل  

 ,    (: 1434-1432 اعذياا  المطحل   

  ' ,                                 
            ' ,  

          ·   , ' , .  

 ς  /كما ها  اض  من أ ةام الم ر ية أب المطحلحين 
 ب ال قيض الشار ؛  يث ،عة كرإاب اوت ةما  مومام أالد ي   ولا 

أ دي ا   فبالرغخ من أن  ،عرع أب ؛لحمارت  من ال حيوة  ن   ولاكيات  ما أ دي ا 
 تي اكتشف أ دي ا  ذ و    ثلخ ،وش هذا ال ر  اا  أ ةام الم ر ية ثالمات  ها

 متل   ؛ي ة     جرم   الا اا الذب و ب  للمة ςأن  المات ع أما أ دي ا  فما 
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ليس   الة، المل  اليا ع  لكن وافاكليس الم الي يرإة أب ياض  ل ا أب ا  
  لك   يتحا  إلي هذ، ال اوية ال يوة      المر ع أ  المةرث  ث ح يعت 

م لما ياض  ل ا أ دي ا  في م ر ية أ دي ا  في كالانا  دفاعا عن نو   
       ,            (: 272-270 اعذياا 

        ©   , '    

        , '  '    

(ث  إنما جاا جرم  دفاعا عن ال وس أة اا  الوحر     لخ ، ن أ دي ا  
ت ةم المطحل  لخ ،  ع ( لما كاب عادت ث  إ ا كاب تطرع ذتعم    

 لكن  مومام أالد ي ،ع ر عن ال لاكياا ال يوة  ث مومام تمليةب  بمي 
 نلة نوس اعولاب في الحاار ذين  19م   الملخع ثلإلن اب التي ي مطما التعم 

        . (: 1482-1481أ روتيس  ا،ل يا  في م ر ية الي ترا  اعذياا 

        
 .          ⎯ .  

 الرغخ من  في هذ، اعالحاا المشي ةث  كيف تارط ،  ر أ روتيس من ا،ل يا    ن 
 ي ما ، ت ةم فع إرد علي  ا،ل يا    ن  دمر نو   عن  ث    أن 

 يث ،ع ر عن ن   أو  ا،ل يا   ؛ مومام تمليةب هاميرب  المطحل  
مومام أالد ي عن   ت  االجتماعية العاليةث ،ع ر المطحل   م ان

توتمة التعم   ت     التي ث م   ا،ل يا ث ال لاكياا المشي ة التي يرتك ما 
ث ي تمة أ روتيس أم  في  اار، ما أالت  الي ترا في نوس الم ر يةث ل  التعاوةع 

                     (: 1291-1289 اعذياا "  " كليتم  ترا  التع ير
     ⎯           

        '       

        ,  ' ,    ·  

أب ن يلة اعو    اا م انة اجتماعية عاليةث  ؛  تعت ر كليتم  ترا الرغخ من أب 
 ،ع ر من المؤكة أب المطحل    "ع  ال أنما  ووا  التع ير "إ
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التي م  ا عشيمما ا،ل يا   كليتم  ترا مومام أالد ي عن ال لاكياا المشي ة لألم 
 التطرع فيمخ  ث(   طر، من االوتيدا علي ممتلكاا اعب   

  (ع            حما ة  
إلي  يتيسث نلة ولاكياا أالر  تحا  ا   في م ر ية فيلاكت

οالةاف ة ث  هذا ما ياضح  نيا تاليما  في  اار، ما أ د، يا  عن الح
 (:120-119فيلاكتيتيس للحطا  علي أولحت   اعذياا 

.         '    ' .  

.        · ,   .  

ذت ويذ الحة ال ةاف وي اب   أن  في  الة ييام  يا تاليما ل  أ د، يا  ياض
    يخ     ؛ مومام تمليةب هاميرب تشير هذ، الكلماا إلي (ع 

أوالي    تي لا اوت ةم  فانن اب ن ي  اعو  الشلاف ، تمر في كان  
إلي مع ي  ،شير المطحل   من ةخالحي   ال ةاف ليحط  علي ما يرإةث   

 هذا يذكرنا   لاكياا أ د، يا  في أ د، يا  20عم د م: الح مة  ممار  الةهاا
هامير  ث فمة اوت ةم الحي   الت كر لكي ، ترد ممتلكات     جت  من ال حباا 

ه اك االتدع:  الحبا  لكن  ع  اوتمر في كان   الرغخ من  ل   ث  إمتلمخ
ة انتمام أ د، يا  من رجا   اماا  ارتكاب الحيوة وي اع د، يا الماضاف كاب عةالف

ف حن أمام ش   مرإض مملار لخ يرتك    ال  بة للحالة الراه ةث ضة أورت ع أما 
من ةخ ير     عأ،ة الحيوة وا  أن  مرإض  لة،  اعولحة التي وي تطر ذما اليانانياب 

( ل  العار    ،لل  ال ةاف ما هذا الش   المرإضنيا تاليما  أب 
اض  جانبا أالدييا لمومام المطحل   هذا ي 21ث   عد ت   ا 
 فك  ال لاكياا ال يوة التي ت    ا  22ع    ال تت او  ما وماا ا
  ث  إل  أب ،ح مما ا 23 مومام العةالة  ليس  مومام الةهااع 
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-967ث 874-872   اعذياا فيلاكتيتيس في  اار، ما نيا تاليما  هذا ما يؤكة، 
 (:973-971ث968

   '              

         ,  .  

        '–⎯     ,  

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
,  ,  ,  ⎯   

            .  
 ........................................................................ 

   ,   '    

          ·  '    

         , ,    ©.  

في ال ةا،ة ،طف فيلاكتيتيس أذ اا أترإا ث أجامم اب  مي يد  ث  المطحل  
 الذب  وو    ن  ن ي   ث ث  الرغخ من أنمما لخ ،حتمد ما ا تمل  نيا تاليما

؛   م القيخ التملية،ة لا،شاش هذا االوت ةع ( ⎯   ح يعت    
 أ،ضا إلي اععما  الم للة التي ال   ،شيرييخ اعو   الشلاعة  لك  عن ،ع ر يث 

 يت ذ أ،ة م ررااث  من ةخ تتوق ما هذ، القيخث م   الت لي عن اعوة اا تحا
تم ميةع   عة  ل  ،حل  فيلاكتيتيس من نيا تاليما  أال ن ر    المطحل 

( أمام البشرث هذا العم  ويلل  ل  العار   ، ان   إ الذ، إلي  ر اد ث عب 
 ( م   ال ةف  الحي  ت او فمذ، اععما  المشي ة    ؛ ويطب  

، ت ةم  مومام أالد ي  ο  مما الش  في  أب المطحل   24عοا   فمل
 ليس  بميث  يث ،شير إلي ولاكياا أ د، يا   رفا   الذين يرإة ب الةاف  

 ث ذرفض  الةاع   يسث علي ع س نيا تاليما  الذين وي اب فيلاكتيت
 في م ر ية أنتيلاني نلة اوت ةاما   25إلي ووي ت   عة إعاد  اعولحة ل ع ر يل   

 الرغخ من أعمال  المشي ةث م لما تمتة   مماةد لمة  إن اب  المطحل  
 (:31-29أنتيلاني كرإاب  اعذياا 
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 ' , ,    

            .  

               
في العراا  ت ج   م ل ث  عةم دفن ذالي ي يس  ترك  الرغخ من أب كرإاب ،مام  عم

     كلماا أنتيلانيث  هذا الحيار اللار ةث إال أن  ، تمر  لتوتروما
، ت ةم   ولاب تم مي ي تمة في نوس الا ا موماما تملية،اث  لك    يت ذالمطحل   ة 

 في م ر ية ن اا ترااليس أ،ضاث نلة       في ال ياوةع      ماويةالممار  ال
الذب تطف    د،انيرا   جما هيرا ليس  اوت ةام أالر تم مي للمطحل  

 (: 541-539 اعذياا 
  '      

         · ' ,   

            ,  

تطر  د،انيرا أنما ت تمر اآلب ما غرإمتما أ ضاب هيرا ليسث ةخ تطو   الافي 
  )     الواض  ة ،شير المطحل  (ع   إلي القيخ الت اف ية

يس م   البحالة  الشلاعة  ال    انلميث  لكن من الد  ال   نومخ أب لميرا ل
 ضرها  ة أد،انيرا تمتة   ذمذا المطحل   عة أب علما  غراميات  ما امرأ  أالر  

ث أب أن  لة،  فضيلة التعام  اأالديي االمطحل  مومام يت ذ   اا علي  ل   ع مع 
عن و رإة  اتع ر  يث  التم خ؛  ث اب تث  ت ير الكلماللية ما ال  اا

  جا لما  االوخ  من أب ، اب الطاوا  عة أب ت ةب م ا فما   د،انيرا من   جماث 
(ث ذي ما   جا  ⎯     فمل   

(ع  ه ذا  ة 551-550ث اعذياا   ' فعليا لمذ، المرأ  الشا ة   
م    ثأالدييةال  لكن في ولاكياا  ثليع ر عن اللاد  ، ت ةم المطحل  
التلا  اا ال ياوية   أم لما تتم خ د،انيرا علي   جما هيرا ليسث  ثالغرامياا ال  ا،ية

 26 الةي ية م لما تتم خ أنتيلاني علي المل  كرإابع
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يخ اعالديية المعا نة علي الق ا،  الا  طار  أك ر من   إرك  وافاكليس
عطر،ث م   ييمة الطةا ة أ  م اعة  اعوة اا  الم تليرإنث   ي ي ر ها الت

فيلاكتيتيس ،حةد مذا ف 27ع ،  الا التي ذةأا إلي  ة ما في م ر ية الم تليراا ال
 (:423-421 اعذياا  ت في م ر ي (  وماا الطةيق اللية  

   '     ' ,  

                 

         ' ,  .  

"ث  من الح يعي أب  ،متة  فيلاكتيتيس وة،م  ن تار  التع ير "
 مومام القيخ الت اف ية م   الشلاعة  ن   اعو   لك    ، ت ةم المطحل  

؛ يية المعا نة للطةا ةث  يث ،حةد وماا وة،م  ن تاريت ا ليشم  القيمة اعالد
 '(  ردف الشر ع       ال طا،  الح يمة   ،واعةفمة 

 720-719(ع    وس اعولاب ،متة  الكار  نيا تاليما   اعذياا:) 
 '                                           

     · 
 عة أب رأ  الكار  ولاكياا نيا تاليما  ما فيلاكتيتيسث ،متة    التع ير 

"  " انضافة إلي المومام التمليةب للمطحل ع   
الوضيلة المحلا ة لم اعة  اعوة ااث ، ت ةم  ث الذب ،ع ر عن  ا  نيا تاليما 

،ع ر عن ولاكياا نيا تاليما  ال  يلة ال ا عة  ؛  يث مومام أالد ي ،ضاأ المطحل 
من أول  ال  ي   التي أداللا ال ر ر علي وة،م  فيلاكتيتيسث  لمذا ويطب  وعيةا 

  )28 29 عة مات ع 
 '،متة  تياكر   أ د، يا   التع يرإن " أ،ا  في م ر ية 

" ث"⎯ 1399ث 1381 "  اعذياا:) 
   ' , '  '   ,      

 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  
⎯ '    .  
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 مومام أالد ي عن  ث المطحلحين  ع رذ وس اعولاب ال اذق ،
فمة عرل الم اعة   30عأ،ا ع د، يا   عةالت  تلا،  ضية دفن  ةال  يل ياالاكل ا

 ' © عة أب كاب عة ا ل     ،ا في  ما  الةفن ذاوو  وة،ما ع

 , '  م لما يؤكة أ د، يا  ذ و    اعذياا )
م لما  (  في أرا،     ا  يم   اوو  أ،ضا رجد 31(ث 1377-1378

  32(ع1374يؤكة الكار   ال يا 
 الرأب الطا،  ييمة أالديية أالر  ،ل  تااجةها ضمن ييخ  ه ذا ،عة 

وافاكليسع فوي م ر ية أ دي ا  ملكا ع ةما ،حل  أ دي ا  من كرإاب أب ،متل  
  (: 1443-1442ج اا لمتل  أذي   ولاكيات  غير التقيةث يرد علي  كرإاب  اعذياا 

                                     © ,     
        ,    .  

 أن  ،ل   مومام القيخ المعا نة ليشير إلي ، ت ةم كرإاب المطحل  
 الح يخ  العم  اعو الرأب  التعام  ما  ضية عماب أ دي ا  

    )كرإاب ل لاكيات  ال  يلة مع  لأ دي ا   عاةع   عة  ل  ي
 (:1479-1478 اعذياا 

     ,       

             .  
، ت ةم  من ةخ (ع أفض  م     أب تلع  كرإاب  اآللمةمن أ دي ا  ،حل  

اعالحاا اعالديية  غير كرإاب الا اف في   المطحل   مومام أالد ي ،ع ر عن تل 
طا، ث الرأب الإتباف فيما أ دي ا ث  هذا  التمةير اللية لألمار    تارطالتقية التي 

  ع  اضالااج  تاافرها في انن اب الو ال ماا
ات  ليمتة   فا،مخ   تي  ال  بة للع يةث ، ت ةم وافاكليس المطحل   مرادف

في م ر ية الي ترا    المطحل  طف المر يأ روتيس ، عويادهخث فمذا
 (:26-23 اعذياا 

   ,     
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             ·  

           ,   ,  

             ,  

 يث ،شير إلي  ؛عن مومام أالد ي  ليس  بمي  ،ع ر المطحل 
 ،ظمار إال لاكياا ال  يلة للمر ي الااضحة من م اعةت  عوياد، الي ترا  أ روتيس   

 إشب  أ روتيس المر ي  اللااد  لمماع  مشاعر الح   التشليا  المشاركة الاجةانية
علي دا،ما طا ( الذب ما تمةم  في ال ن ، اب  رإ ن ي  اعو    

ظمار ن   ش طيت    لب  الشلاف  الطاوا في أ  اا الشة  إ
     ع  لكن  ة ، اب االالتدع ذين اللااد  المر ي ها نوس الورط)

 ثحقيميال  أولل     ،متة  اللاادف ؛وافاكليس هامير     ذين 
 ن   ش طيت   ليس ن   أول ع  ذي ما ،متة  المر ي ل لاكيات  ال  يلة ال ا عة من

  انضافة إلي القيخ اعالديية ال ا مةث ي ر  ل ا وافاكليس ييخ أالر    
   عطر، م   الح مة  التما ع فوي م ر ية الي ترا ، ت ةم الكار  المطحل
  1015في أفع  التوضي  ليع ر عن أهمية هذ، القيخ  لإلن اب  اعذياا-

1016 :) 
       

          ,   .  

( ιالبطير     ؛عن أفض  القيخ اعالديية المعا نة ،ع ر المطحل  
أفض  م     ابتحمم ث تل  القيمتاب اللتاب(  العم  الح يخ   

   م  الكار  الي ترا ع    عة  لي  يل( في  يا  انن اب 
 (: 1097-1095ث 1089 اعذياا 

 '    .  

 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 
     ' - 

          ,    

           .  



 

355 

355 

 فريد حسن االنور 

ليشلا    الي ترا في ما وما ضة  تلة  الةهاث  المطحل   ، ت ةم الكار 
  الرغخ من أب المطحل  ل  مومام  التمليةب عن الشلاعة  اللرأ ث إال أن  ،شم  ييخ 

(ث محيعة للماانين الي ترا   يمة   فأالديية  اضحة من كلماا الكار ؛ 
 إا  في ولاكياتما تلا،  قية(ث ت ال ما إة   

        ع) 

ع ة وافاكليسث ف لة   تعة العةالة أ،ضا ييمة أالديية من ييخ ا   
 اعذياا   أ د، يا ث في م ر ية فيلاكتيتيسث ،ضا نو   ضمن ا 

1050-1051 :) 
    ,  

              .  

 مومام أالد ي ليع ر عن ييخ أ د، يا  في هذ، اعذياا  ، ت ةم المطحل  
المعا نة: العةالة  التما ع    وس اعولاب ،طف كرإاب نو   في م ر ية أنتيلاني 

                      (: 671-668 اعذياا 

                  
          ,  '   ,  

         '      

           .  

علي اللميا ،ل  أب ،ح ق ياض  ل ا كرإاب أب م ةأ ا ترام العةالة  ت ويذ الماانين 
اللية العاد  من وماا الحاكخ  ث  هذ،  ا ة ممما كانا المر ع

      المطحل  ،ع ر  من ةخ(ع  عن ييمة العةالة؛  ذاضا
،طر كرإاب أب ،ح ق العةالة علي أنتيلاني      عةم  اعتما للماانين   يث

دفن أاليماع فم ةأ ا ترام الماانين ييمة لما أهميتما في  ا،مة القيخ  المبادئ  تما محا ل
 ا ترام كرإاب لتحميق العةالة  عماب من ،مف ضةها  33ا يعالمعا نة لل مام الة،ممر 

ث 652-648دفع  لم ا اذ   من ال  ام من أنتيلاني لعطيانما نمام الة لة  اعذياا 
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655-656 :)    ,  ,   <> '             

       
         ' ,  ©  

           ,   

        ⎯ ⎯       

        '        

 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

  ⎯     

            ,  

ش   المما    ع" "ث " ي تمة كرإاب أنتيلاني  التع يراا "
ولاكياا الورد  ليس  م انت  االجتماعية أ  ،ع ر عن  أب المطحل  في  

لا اف  ضة   المطحل   ا بقي فمن المم ن أب ي تمة ا   ؛ الماد،ة
(ث م لما الحا  ما  عطيان  ل مام الة لة      العةالة

ث  إ تمة ح يم  العةالةلت ب كرإاب ،متة  نو   أأنتيلانيع  لكن  الرغخ من 
لعةم  ترإ يا  ي تمة،  العراعنلة لا افما ضة ال مامث  أنتيلاني 

ث  1076تمة،   للشرا،ا الةي ية ال اوة ذةفن الماتي   ال يا 
       )فما يترك ج ة في العراا  ؛

-1064 عيةا عن عالخ الماتيث  من ةخ كاب عما   أب ،ماا أ ة أذ ا،   اعذياا 
ا،ل يا   التع ير  -كليتم  ترافي  اارها ما -(ع   في م ر يتما ت تمة الي ترا 1076

"  562-561"  اعذياا :)     ,  ' 

                         
      .   

  مومام  ليشير إلي ولاكياا الأالديية نن اب  ، ت ةم المطحل  
(  نغااا   بمي(؛ فما ،ع ر عن جرم ا،ل يا   ولاك  غير العاد    

  34يانة   جما  مشاركتما في  تل ععلي ال كليتم  ترا



 

357 

357 

 فريد حسن االنور 

أما القيمة اعومي التي يرك  عليما وافاكليس ذاووما ييمة معا نة من ييخ انن اب 
الوضي  هي العم  من أج  الا نث التي تلعل  مويةا لا     إ ا  التكرإخ في   ا 

كخ الكاهنث في م ر ية أ دي ا  ملكاث الحا ،متة علي و ي  الم ا  الحربع ف  ال لخ 
                                                          (: 48-24أ دي ا   اعذياا 

    

          ' '   ·  

               

            .  

        ',   ',  ·  

        ', '·         

            ·  

( الذب ،شير إلي م انت  االجتماعية 46 ال يا  يلم  أ دي ا   المطحل  
في  فرها،ل  تاا التيمعا نة ال القيخ لك   ،ع ر  طار  أواوية عن  ث  ن   أول 

فيل  علي أ دي ا  إود  المةي ة  ؛عم  من أج  وال  الا نالذب ،الحاكخ اللية 
     ث  إنما  اعرل من الا اا)  ث    اا علي  ل)
هذا ،ل  علي  أب ، اب   يما  إؤمن  م ةأ  تحمقجية ع  لكي يت   ومعة ي و

(ث  إ توية من معرفة   في تما إلي   ي اآللمة    ؛المشار 
 35(ع   الوضي هذ، هي ييخ الحاكخ (ث  ال  راا   

ليشير إلي  ثفي م ر ية أنتيلاني ث  مضاد،  إ ت ةم كرإاب المطحل  
-207ث 197-194  الي ي يس تلا،    مما  اعذياا  اتياكليسولاكياا ك  من 

208 :)  ,                          

         , '  ,  

             '   

             ·  

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع   

'  ,   '   

        ⎯ '    .  
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فما  ا؛هاميرإا تملية،ا يت ذ مومامالذب    المطحل  اتياكليس،متة  كرإاب 
(ث   ممارت  في رمي الرم    اتياكليس،ع ر عن شلاعة 

(ث  لمذا ، تحق التكرإخ  ةي ة   في الةفاف عن الم  اوتب ال  
س ي(ع ذي ما ،ضا كرإاب ذالي ي  ذةف    ول الماتي العمماا   

ث  يث ،شير إلي ا مومام ليس  بقي  ، ت ةم المطحل ع ذين ا  
 مومام أروتمرا يث  لك    رج   ب م انة اجتماعية عالية  أو  ن ي ث أب 

 يةفن  إطب   ، رم  ال ال   اا علي  ل ل  ولاكا مشي ا ضة     ث   و
-209ع   إ مي كرإاب  ةي   ذمذ، الكلماا  اعذياا العةالة تحالو  كانا   تي لا

210 :)  ©    ,                    

             .  

، رم في  يات    عة ممات ث فالتكرإخ  الشرع  ثييمة العم  من أج  الا ن من ،متل 
 مخع ة وافاكليسث التي تكاب نتام فضا،ل ييمة أالر  يت افس من أجلما ا  

معا نة ال مخأ،ضا ةمر  فضا،ل  ت اف ية م   الشلاعة  الم انة االجتماعية  الماد،ةث ال
اعوة اا  العم  من أج  وال  الا ن  م   العةالة  الح مة  التما   م اعة 

  ا ترام الماانين ال ما إة  الكانيةع  

  
عاش فتر  الة،ممرا ية  اهتخ  طار  أك ر  ث الذبأما بالنسبة ليوريبيديس

  الديياا  انن اب  ولاكيات ث فمة كاب من الح يعي أب يتمرد علي التمالية المار ةة 
  ،ضا انن اب ل وة  ال و حا،يين جعل ةر،  الو ت ث  المعايير اعروتمرا ية للوضيلة

للمطحلحين   هذا علي اوت ةامك  انع س  من ةخ ولاكيات  مقيا  ك  اعشيااع   
  /    ضا معايير جةية  لوضيلة في م ر يات ث  يث 

 عطر،ع
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ب  مومام  التمليةب المامير  فوي ال ةا،ة نلة اوت ةاماا للمطحل  
إلي  المطحل  ،شير ث  يث ر ياا التي ت   الحر ب  اعوا ير البحاليةفي الم

 القيخ الت اف ية م   الشلاعة  ن   اعو   الم انة االجتماعية  ال ر  ع 

في م ر ية هي اذي البح  أاليليا   علي و ي  الم ا  ،طف الكار 
-134 اعذياا   المطحل  

135 :) ⎯              

         ,  

عن الحبة أ د، يا  من أج  تحوي  اليانانيين للتضحية ذ الي  ي ا؛ يتحةم الكار  
أفض  ك  اليانانيين  ثأاليليا  فد ،ل  أب يمملاا

      ) شير ث من أج  الا ر ضحا،ا الع يةع،
يليا  في الشلاعة  الم انة االجتماعيةع  في إلي أفضلية أال المطحل  

في أفع  التوضي  ليع ر  م ر ية الوي يقياا ، ت ةم ذالي ي يس المطحل  
 (:599عن أفض  وماا الما،ة الع  رب  ال يا 

⎯      .  

 (⎯ ضع     عن أفضيلة الما،ة الحذر الذب يؤمن ،ع ر المطحل  
 (عن الما،ة المتمار المتحمس   ع

 تطف كاو ةرا في م ر ية الحر اد،اا البح  ه تار  التع ير 
"⎯ "  395-394 اعذياا :) 

         
 ⎯    

ذين أ حا   ر اد ث  من ةخ ،ع ر عن ا  الرجأفض  إلي  ،شير المطحل  
ملة، ويبمي لذب ضحي  حيات  من أج      ث   الشلاعة البحالية لم تار افضيلة 

 إ ت ةم تال ي يا  المطحل     (ع   مات     الالةا  عة
 709ه تار في  اار، ما أنةر ماالي  ال يا     ذ وس المومام ليطف:) 
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    ' ,  

،شلا تال ي يا  أنةر ماالي   نما كانا   جة ه تار أفض  الورإليين 
      المطحل  إع ر (ث  شلاعت  : فضيلة ه تارعن 

-1253الكار  في نوس الم ر ية أو  ه تار  اعذياا   إمتة البحاليةع 
1254 :) 

  '     

          
 مومام تمليةب عن فضا،  ه تار الذب كاب ويارةما اذ    المطحل   ،ع ر

 كانا وتلعل التي وضا،  تل  الأوتياناكس من م انة ملكية  ن   أو   ةرااث 
  36(ث  لكن الماا  رم  من  ل عςعميما  

    ام مةي ة  يبة  ا  اتياكليس في م ر ية الوي يقياا ،طف 
 (: 832-830 اعذياا 

    -             
     '  

           

إلي أعلي  مخ الملة  رفعاا مةي تمخإلي   ام  يبة الذين  المطحل  ،شير 
،ع ر من ةخ (ث    ’  الحر ب    أة اا

المطحل   طار  ورإحة عن الشلاعة  الممةر  الحر يةع    وس المطحل  ،طف 
ذيليا  في م ر ية أنةر ماالي اعر ا  التي فمةا في الحرب      هيلي ي  اعذياا 

611-612 :) 
      

         '      

         '     . 

إلي شلاعة اع حا  الحر اديين الذين فاضا أر ا مخ من  ،شير المطحل  
(ع  إطف هيرا ليس في  أج     مخث  إع ر أ،ضا عن ن   أولمخ   

 (:635-634في أفع  التوضي   اعذياا  م ر يت  أذ ا،   المطحل  
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   '    

       '  ·  

 مومام تمليةب عن أذ اا هيرا ليس الذين ،عت ر ب أفض   تع ر الطوة 
ن   أولمخ انلمي  م انتمخ االجتماعية العاليةث  لكن تكمن فضيلتمخ في البشرث   

 تواالر ذمخ اآلبعيب ل  رإة المةر ،ماا أ لو  اعذ اا علي ية  الةهخ الذ
 في ذةا،ة م ر ية الي تراث يتحةم الود  الومير عن دافا ا،ل يا  من  

 (:22   ال يا لت  إج الي ترا 
     '   

،شير المطحل  إلي   م  الحبا ث   فما ، شي أب ت ل  أ واال من رج  
ة  ةر  ث تل  الوضا،  التي تعحي الما  لألذ اا ن ي  اعو    ب م انة اجتماعية عالي

 في نوس الم ر ية تطف  37للمحالبة  حما مخ الشرعية في عرش جةهخ أجامم ابع
 (:338-336"  اعذياا  ⎯الي ترا  الةها أجامم اب  التع ير "

 ,  ⎯   ,  

       ' ' '     ,  

          .  

شير إلي مومام لت مومام تمليةب هاميرب  ت ت ةم الي ترا المطحل   
الشلاعة البحالية لألب أجامم اب الااضحة  عة تةمير، لحر اد  

    من العار الذ   أ روتيس أب ، اب ضعيوا  لذا (ث
   )ي تمخ من عشيق أم  الذب  ة أهاب   ر  الة،  اعذياا  ث  إل  أب

 " في أن  يلمي   الضاا علي التع ير "تكمن أهمية     38(ع 325-327
ع   رب نما،ة الم ر ية تلام الي ترا أمما أنما مومام الشلاعة في المطحل  

 (:1066 ال يا    تلا رجد

 ' '   ,    
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فضا،  أجامم اب البحالية  اعروتمرا يةث تل   عن المطحل   ،ع ر
 جما لود  الوضا،  التي الاع ا،ل يا  أب تكاب ماجاد  في   م الي تراث  لذا    

 فمير ليضعف ن لماع 

ليع ر عن أفض    في م ر ية مية،اث ، ت ةم ،اواب الطوة 
 (:615مية،ا  عة   اج  من امرأ  أالر   ال يا التي وتل يما  الماد،ة و الم ا

 '   .   

  مومام تمليةب هاميرب عن اعماب المادب الذب وتك ب  المطحل   ،ع ر
إ ا كوا عن غض ما  رض ا لحما اا ،اواب  هذا ث  )39  مية،ا

لتشير إلي توكير ،اواب  مومام ت ت ةم مية،ا المطحل     وس ال 40الماد،ةع
 (: 893 -892 اعذياا

      

      ', '    .  

أفض   طار  مية،ا أنما اآلب تومخ توكير،  تعترعفي محا لة ل ةاف ،اوابث 
   ع ر عن الم وعة الماد،ة التي تعاد عليما  علي  (ث  ال ش  أب المطحل،

 أ الدها من جراا   اج  من امرأ  أالر ع      
 مرادفات   مومام تمليةب ليشير إلي   في المماذ  ، ت ةم المطحل  

ع فوي م ر ية الوي يقياا ي تمة البح  مي اإ يا  نو   ع س الطا،  ا  
 /  وماف نطيحة  الة، كرإاب  اعذياا   المعركة في  الة هر    من

1003-1005 :) 
  ,                           

       ' ,      

      ', © '      

لذب انن اب اللباب ا نيع ر عل مومام تمليةب   /، ت ةم المطحل  
إعيش  اا  ( عورت       ث   الا، ا    يمرب من المعركةث  من ةخ ،طب 

، تحيا تحملما  (ع هذ، هي ال ماا ال يوة التي ال يات  ذاومة اللباب   
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 علي تل   هذ،ج ا من  حالت   ،عتمة يث م   مي اإ يا ث  رج  أب 
        41ال معة ال يوةع
،  مضاد  ر ية افيلي يا في تا رإس نلة اوت ةاما للمطحل   في م

   مومام تمليةب   ولاب ال قيض الشار ث  هذا في  اار ذليلة،س ما 
 (:115-114أ روتيس  اعذياا 

                               

   '   
عن الشلاعةث  يث ،طف الرجا  الذين لةيمخ اللرأ     ،ع ر المطحل

  ) إنلا  الممام الشا ة    علي المطحل   ،شير(ث ذي ما 
ييمة في أ،ة ث إلي الل  اا الذين ليس لةيمخ  ذاوو  نقيضا شار ا للمطحل 

 (ع   أب م اب   
ةم يارإ ية،س أولاب الت ا ض ذين  في م ر ية أنةر ماالي ، ت 

لما الحا   ال  بة لك  من أ حا  الم ر يةث م  ييخالمطحلحاا لياض  التباين ذين 
 ذمذ، الكلماا  تحا   المر ية أب تشلا ويةتما هرمياني ع  أنةر ماالي هرمياني
 (: 873-871 اعذياا 

    '    , 
 '        

   '   . 

( من  ر اد  م   تاض  المر ية أب هرمياني لي ا أوير   رب   
 جااا من مةي تما ذبا، ة  ث(      اضأنةر مااليث  لك ما اذ ة رج  ف

(  = (ع من الااض  أب المطحل   ض مة   
 ث تل ال راا  الم انة االجتماعية  الما  لمل  م تطرعن  مومام أروتمرا ي ،ع ر 

هرمياني أمام اذ ت   ذما مي يد    تتباهيالتي ،متلكما الوضا،  الت اف ية 
هذ،  42تعحيما الما  في  ياتما ال  جيةع امتيا اا يث إنما تم   أنةر مااليث 
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 لمذا  ثماالي  عة وماط مةي تما  أوبحا أوير   ربأنةر   افمةتم االمتيا اا التي
 (:  933-932 اعذياا  تطوما هرمياني  المطحل  ال    

 ⎯      

               
   مومام هاميربث  يث ،شير إلي إن انة فمةا فضا، ، ت ةم المطحل  

 اعروتمرا ية م   الما   ال ر    الم انة االجتماعيةث  أوبحا أوير   آمةع ا  
حلحاا اوت ةام  للمطث ةرا،ة ال ار  اعالديي ث لكن ما ،مي  يارإ ية،س
إلي هذا المتغيراا ال ياوية  االجتماعية  ت دفع مومام أالد ي غير م  اطث 

كاب ي تكر في أوا ير الترام الياناني ع   ال تطاد،ة  ت ةيرها علي اعالدييااا  
لكي ي تمة اع ضاف ال ياوية  االجتماعية  اعالديية في  إةال  ماضاعاا جرإوةث 

 ع  هذا من الد   ضا مواهيخ جةية  للمطحلحاا ذلة،
يارإ ية،س  هذ، الماضاعاا التي ت ا لما ا ة  من المرأ   كانا أالديياا 

اوت ةم فمة  المواهيخ التملية،ة للمطحلحااع   ا عيةث  أةرا علي   طار  جرإوة
 إ تمة ر ا،لماع فمذ،  المرأ    مرادفتمما ليمتة  فضا،   / المطحلحين
م  :  اة ا في م ر يتما ذتع يراا ك ير  ذاووما   جة  أمالك تيس م  

 ⎯    ث 84-83 اعذياا)   اعذياا 
  (ث 325 ال يا  ’ (ث 1083ث 616-615ث 200

  ااض  أب المطحلحين (ث  من ال616-615 اعذياا
 /  فضا،  الك تيس اعالديية؛  ليع را عناوت ةما  مومام أالد ي

فمي   جة  اهر   اا ومعة جية ث عا لةث شلاعة تضحي  حياتما من أج  
فالكار   في م ر ية اث  بقي اتملية، احاا مومام لكن  ة تت ذ المطحل  43  جماع

 (: 991-990ذاووما أالتا الذ تي  إا   اعذياا  كليتم  تراالي ترا ،متة  
          

       , 
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ليشير إلي الم انة انلمية ل  اا  إا ع  إمتة  الكار   ، ت ةم المطحل  
 (: 381-379 اعذياا  هي اذي  المطحل  ذالي  ي ا في م ر ية 

 ⎯     

  ,    

          .  
شلاعة ذالي  ي ا  توضيلما الماا   رامة عن الحيا  في ممانة بعة أب رأ  الكار  ف

الحيا  غير الكرإمة ع ا ةمي  عليما ما إب ث   وما تطرإح اوتعباد
     ⎯  ضعما ضمن ا    44(ث378-374ث اعذياا،

مومام تمليةب أروتمرا ي عن ن دا اعو  الذين  المطحل   ،ع ر ث  من ةخ
تؤه  ل    ذاووما فضيلة  ث(  ، تحماب  م  اوخ ال      

إ ت ةم الكار     45تحتاجما المةي ة لت ويذ متحلباتماعةث   الش طية  الشلاع
فايةرا  عة انتحارها  ال يا     في م ر ية هي اليتا  ليطف  المطحل   

849 :) 

<  >     

         
ايةرا من المم ن أال يت ذ هذا المطحل  موماما أالدييا  عة مشاهة  ولاكياا ف

إع ر عن فضا،  فايةرا   جماث     محا لتما المشي ة للتمرب الشمااني من اذن
اعروتمرا ية م   ن   أولما  م انتما االجتماعيةث  لك   في الغال   ة ية  علي 
مومام أالد ي  م مار أالرث  يث أب فايةرا لخ ، ن لما  نبا في هذا الح  اآلةخ الذب 

(ث   ة فضلا أب تماا 766-764تي  اعذياا   عا في       انلمة أفر دي
 46(ع775-770 يبة علي أب تعيش مةن ة ذمذا الح  اآلةخ  اعذياا   ومعتما

 في فضيلة من أهخ فضا،  ا   بك  من ذالي  ي ا  فايةرا ،شتركا  ه ذا
أنمخ ال يتحملاب ع ا الحيا  غير الكرإمة  :الحقيمي

   ⎯   من ةخ   ثأب إن اب عادب يتحملما  ما( م ل 
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 في المماذ  أ،ضا   47ع( هيرا ليسث أ دي ا أ،ا ث    ارب: ، اب الماا أفض  لمخ
ليشير إلي تما    رف  ل  هي اليتا ث م لما تؤكة انلمة  ، ت ةم المطحل  

 عة أب اكتشف ذرأت  من جرإمة محا لة اغتطاب   جت    الة، ةي ا أرتميسث   
      ·     (: 1454ث 1419  اعذياا

........................................................... 
     .  

التما   الارف : هي اليتا فضا،  ،شير إلي  من الااض  أب المطحل  
      الذب ،ملئ  لب ) )اعالديية التي ،متلكما  كانا  تل  القيخ ث

جل ا ل  التكرإخ  الشرع  ها علي  ش   في ال ما،ة  لك ما ثو   معانات  في  يات 
 عالماا

 مومام أالد ي ع ة  وت ةمأ  ث فمة /أما  ال  بة للمطحل  
  ضع  االجتماعي أ  عنال مر   طرعانن اب ويا ال لاك يارإ ية،س ليع ر عن 

في م ر ية  " "  التع يربال  بة لل  ااث ي تمة أ روتيس هيلي ي ع فادبالم
 (:566افيلي يا في تا رإس  ال يا 

    .  

ليس ل  عد ة  المومام الحبميث  لكن ،شير إلي ال اوية  الش  أب المطحل  
ن  بمة أروتمرا ية     مع ي الكلمة اعالدييةث  يث ،ع ر عن امرأ  مالةااللية 

 حا افيلي يا     اعتماد أ روتيس  ال يا من أجلما    ث ف لك ما  اا أالديياا ويوة
ذ وس التع ير في م ر ية افيلي يا في أ ليس  أ،ضا كليتم  ترا ها(ع  ت تمة564

" "  1169-1168 اعذياا ):  
      

           . 

     ولاكياتما ال يوة لكي   اما الحربمة ؛ فتعة هيلي ي اعروتمرا ية 
ع  ت تمة كليتم  تراضياف  يا  اذ ة   جما مي يد  ث  كانا و   ، تردها 
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ا اذ تمع ةما تحذر  ث" "هيلي ي  التع ير  -في م ر يتما-أنةر ماالي 
 (: 230-228 عذياا ا هيرمياني أب تكاب م لما

⎯ ⎯       
  ·     

  ⎯  '©   

ث  يث ،ع ر عن شما  تحةد أنةر ماالي  الة ة المومام اعالد ي للمطحل  
 مومام    لمرأ  اعروتمرا ية تحا  ا ر يلةذاووما (ث    الرجا    

من هرمياني  تل  الر يلة التي ت تمخ ذما ك ث أالد ي  مومام  ( إلي بمي
التي  ث فيل  علي هرمياني أب تكاب متعملة  تتل   ولاكياا أمما هيلي ي 48 أمماع

  اا  التع ير أواأ ال -في نوس الم ر ية- أيضا بيليوسي تمةها 
" 595-594"  اعذياا :) 

 ⎯  '     

       .   
ث مفهوم أخالقي، حيث تفتقد هيليني إلى العفة والتعقل عن المصطلح  يعبر

، تحيا أب ،لع  ن ا،  متعمدا  مي يد   ال إاض  ذيليا  ال   ؛ ف
 (: 601-600 اعذياا

                    

       ⎯     

يوضح بيليوس   49ن   الر  عها التح خ في ال وس    التعم  الذب ،مطة، ذيليا  

 (: 604-602 اعذياابالدقة رذيلة هيليني 

    ⎯ ',     

            

       '    .  

هر ا ما  ث فمة( فميلي ي تشترك ما اذ تما في ر يلة شما     الرجا    
( إلي أرل أج  يةع  ه ذا ترم االذ ة نوس  ' رج  شاب   

ث م لما نطح  جة،  ر يلة اعمث  كاب ،ل  علي نيا تاليما  أال يت  م 
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        (: 622-619 اعذياا  ذيليا 

                                 
            

  ·    

      ' .   

من ةخ يت ذ موماما أالدييا ،ع ر عن إلي هرميانيث    " "يشير التعبير  
 'ال لاكياا المشي ة التي ت ملما ال  جة إلي ذيتما      ومعة أمما ال يوة  

 ع  إ مي ذيليا  كلمات  في هذا الماضاف ذ طيحة الشباب أب يت  جاا من)
 (:623-622"  اعذياا "لة اضاذ ة أم ف

        ,  

      ,  '   .  

الذي يعبر عن رذيلة عدم تعقل وفجور   ث (229"  ال يا  "يقف التعبير 

(ث  من ةخ 623 ال يا "  "في تناقض شارح  للتعبير  ، األم هيليني
لة اضعم الو(  مومام أالد ي ،ع ر عن وماا ا = ، ت ةم المطحل  

عوةث الوضا،  التي توتمةها ك  من من تعم    التي ت ل  ذ اا لةيمخ نوس وماتماث 
لةيما ومعة ويوة   تعترع هيلي ي في م ر يتما أب 50اعم هيلي ي  اذ تما هرميانيع

  )مشي ا  لك ما في الحقيمة لخ توع  شيوا ث    ت تحق علي  هذا
 51(ع 271-270 اعذياا 

في م ر ية -ث ي تمة ،اواب س المومام اعالد ي للمطحل     و
 التع ير  ث  جت  مية،اوار  في التي تمت  أ والما ش طية اعم ال يوة  -مية،ا

" "  1336 ال يا:) 
 ,    .  

     أب       ولاكياتما ال يوةع  إلي  بقيا   مية،ا ا  تتحا  ه ذا 
 مومام أالد ي لتشير إلي ولاكياتما  المطحل   مية،ا ت ت ةم ثتمت  أ الدها

 ,         (: 1080-1079 اعذياا  
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      ©    .]  

وراعما ال و ي ذين أم ترإة ان ماا الذب ياض  ت مي مية،ا  ةي ما الذاتي  عة أب 
ع ما علي ؛   ما طرا ة اض  ث تعلي  يا  أذ ا،ما    جة متعحشة لدنتمام

(ث فما و     أالر   ( أ اب من أ،ة اعتباراافالغض    
إلي اعالديياا ال يوة   ،شير المطحل  ( للبشرع أعمخ الشر ر  
التعم   ا، فض التي توتمة يةفعما غض ما الرتكاب أ شا اللرا،خلل  جة التي 

أن  من العار علي في م ر ية افيلي يا في أ ليس يؤكة أاليليا     52 الح مةع 
  مومام أروتمرا ي( أب تذه  إلي ذيا رج  غرإ ث عنما ذذل   ال  جة ا  

مومام أالد ي(ث    (  تطب   وتلل  ال معة ال يوة عهلما  
ث  أرادا ع ةما أتا لتحل  م اعةت  ننما  اذ تما كليتم  ترا هذا  اضحا من تحذير، ل

 53(ع 1032-1030 اعذياا  دالا  اليمت 
 مومام أالد ي ليع ر عن   م لما ، ت ةم يارإ ية،س المطحل  

يوة ل لاكياتمخ ال  ولاكياا مشي ة للمرأ ث ي تمة أ،ضا الرجا   المطحل  
ع فمذا ذيليا  في م ر ية أنةر مااليث م لما انتمة هيلي ي   تي لا كاناا 

"   اذ تما هرمياني   جة  وية،ث ي تمة أ،ضا مي يد    التع ير "
 (: 591-590 اعذياا 

  ' ,      

               

ث  يث ،شير إلي ،ع ر عن مومام أالد ي من المؤكة أب المطحل  
اعالديياا ال يوة لمي يد   الااضحة من ما و  المشين تلا، أنةر ماالي   ولماث 
هذ، ال لاكياا التي جعلا ذيليا  ي تمة،  طوة الل ن  عةم الرجالةث فليس لة،  

(ع  ه ذا البح  الماميرب   في الحاار ما الرجا     تي الحق 
ل    أول   م انت  االجتماعية  مي يد    ح   رب  ر اد   الملم  

من الطا،ط    ما    إطب  جبانا ليس لة،   ق  ع ة يارإ ية،سحرم  شلاعت ث ،  
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المطحل  الذب كاب ،حلق علي ج  اا هذا ث الكلمة  ول الرجا ث  إلم  
 لحبمة االجتماعية الاضيعة في عطر هامير  ع  علي فمراا ا  الحرب 

 إلي  إحالما من  بقية ه ذا ،غير يارإ ية،س المواهيخ التملية،ة للمطحلحاا 
ةفن ليد عن  وي   -في م ر ية الحر اد،اا     ت  ؤ كاو ةرا-ف جامم اب أالدييةع 
  446 ال يا :)     , 

  ,                  

 يث  ؛أجامم اب  عن ولاكياا الأالديية ل   ،ع ر المطحل  
للاا، المرأ  أالر  غير  ث تعام   طار  ويوة ما محميات   من ضم مخ كاو ةرا

(  طار  ممي ة  جاا عما    الةفن ليد    من ةخ  جت ث   
   ،أ،ضا  كليتم  ترا( تتوق ما الحا،ا،ع  ت تمة  في م ر ية افيلي يا

 (:1012في أ ليس  ال يا 
      .  

مومام تمليةب عن الاع أجامم اب  طار  أك ر من الد م   ،ع ر المطحل  
    من جيش ث  ان ةام علي التضحية  اذ ت ع ) 

،اواب  المطحل     جما ا   ذ وس اعولابت تمة مية،ا   
 466-465ن ةام  علي ال  ام من امرأ  أالر   اعذياا  ؛:) 

 ,   '    

          ·  

من أواأ الرجا ث  يث ذاوو  ،اواب اا أالديي عن المطحل   ،ع ر
أالر   طرع ال مر عن الت ةيراا ال ل ية علي ال  جة اع لي  امرأ   ن  ويت  م منإ

(ث  هذا  ح  أالر ع ة ةخ ت تمة، مية،ا   ن  ،وتمة إلي الرجالة     ع أذ ا، 
هاميرب  ال وي ة أرجا  إعت ر   ا،ة - عة مي يد    أجامم اب -يارإ ية،س 

رجالة لملرد ولاكيات  ال يوة  مع ي الكلمةث ،حرم من أهخ فضا،ل   هي الشلاعة  ال
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"  تؤكة، مية،ا  عة  لي  ع ةما ت تمة،  التع ير " تلا، أورت ع  هذا ما
 (: 490-488 اعذياا 

 ' ' ,  ' ,   

       ,  '  ,  

       ·  

؛  يث هلر   جت  ال يوة،اواب  إلي ولاكياا " التع ير " ،شير
(ث  الرغخ من أن   '    جة أالر  لوراش ال  جية   لل   وي

 ع ةما ،عرل ،اواب علي مية،ا الم اعةاا  54(ع لة،  أ وا    
أ،ضا  (ث ت تمة،615-610الماد،ة  تاوياا أوة ا،   هي في الم وي  اعذياا 

                         (:618"  ال يا   التع ير "
    '   .   

ع ة هامير    ترفض مية،ا المةا،اث التي كانا   خ من أ  ام فضيلة ا  
مومام   ،ع ر المطحل   عفد فا،ة  من هةا،ا رج  ؛ 55 تكاب ةر ت 

  م ويا ال لق هلر أورت ث  من ةخ لي ا لمةا،ا، الماد،ة أ،ة فا،ة ث  نع أالد ي
فلن ت وف من اللواا العا وي التي تشعر    أورت ع   الرغخ من تكرار انتماد مية،ا 

 ؛  لكن هذا فيث نلةها تمتة    المطحل  لياواب  المطحل  
 (:953-952محا لة ل ةاع  لت ويذ جرا،مما  اعذياا 

 '    ,  

       '   '   

(  محماظة عر   ،اواب وعية    غرإمتما تعت ر مية،ا 
     ؛ عنما وت ام)  ما رج )  ع ، ت ةم المطحل

   ذ وس مومام المطحل اوت ةمت  د،انيرا لتمتة    جما  م لماث
هيرا ليس العا،ة ما امرأ  أالر  في م ر ية ن اا ترااليس ل افاكليس  اعذياا 

،شير إلي المومام الحبمي  مةر  ث أنمر وا ما(ث أب أب المطحل  ال539-541
 ث،اواب في عد ات  الغرامية ما ال  اا تواط اوت ةام   طار  تم مية ليع ر عن 
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 الةاعمخ  حد   ل ان   تي ،حط  علي  ث     ات  في ان،ماف  ال  اا اوتغد  جمال
 يارإ ية،س العاد  ال يوة لللما ذين   جتينث  هذا ما ي تمة ه ذا  56م وعت  الماد،ةع

ث 178-177يؤكة، ك  من هرمياني  أ روتيس في م ر ية أنةر ماالي  اعذياا 
909 :) 

       

        ’ ’  ,  

 ................................................................. 
 ’ , ’ ’ ’  .  

" تؤكة أب الرج  الذب ،لما ذين   جتين " "ث  فالتع يراا "
    ث   عت ر، ) تي لا   ث أالدييا  

 م   نيا تاليما  اذن أاليليا ع ث  كاب

 إ ا كاب يارإ ية،س  ة اوت ةم المطحلحاا لي تمة أالديياا ال  اا  الرجا ث 
فنب اآللمة أ،ضا لخ ت لخ من هذ، االنتمادااع فمذ، كرإاوا  المر ي ي تمةا انل  أذاللاب 

 < < (: 952ث 912في م ر ية اياب  اعذياا   المطحل  

 ,        
  ................................................... 
    '  '      

، ت ةم  مومام أالد ي ليشير إلي ال لاكياا المشي ة  الش  أب المطحل  
وا  أنل  م ما (ث اغتط  كرإا  فما عاشق ويا   ؛ لإلل  أذاللاب 

 من المؤكة أب  57ترك  في العراا ،ماا ذة ب م اعة ع ث      اعتماد كرإاواث  ود
 يهذ، اعذياا كانا ضمن أذياا أالر  تةين يارإ ية،س  ما و  المعادب لآللمةث فعل

ي تمة هي اليتا  في م ر يت  انلمة أفر ديتي  التع ير  ثو ي  الم ا 
"  106ث 14-13"  ال يا:) 

   ·  
     ,  

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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 '    .  

 كياتما يث ي تمة ولا  ؛( ،عت ر هي اليتا  أفر ديتي أواأ اآللمة  
،علب  انلمة التي تكاب  ليد لتارإل البشر في العد اا الغراميةث فما ال الدأالديية

(ث  من ةخ ، ر، الح   إ ور من ال  امع   ذة،عة ليد   
  تي التا ا ع ةما ،حل  من انلمة أفر ديتي العوا عن تحا   هي اليتا ث ي مي 

 ال يا  لمةعن اآل  ةي     لماا تم مية
120 :)   ⎯   .                             

فرأب التا ا "أن   ؛ كانا هذ، الكلماا  م ا ة تا عا  اع ةام الم واإة في الم ر ية 
عةم تعم   ة  علي( من البشر" ي،ل  علي اآللمة أب تكاب أك ر تعمد   

ضة تةين طارم ال ماما وولاكياتما: تحةيما لرغباا البشرث الااض  من أفر ديتي 
تارإل فايةرا في    آةخ مع  أد  إلي ماا االة ينع  لكن نشعر من هي اليتا ث 

الد  اع ةام في هذ، الم ر ية  م ر ياا أالر  ذتعمق  جمة ال مر الول فيةث أب 
 وا  عن المطا،  انن اب ها الم انن اب مقيا  ك  اعشيااث فوي أغل  اع اا 

 يث  ؛  مومام أالد ي أب ، اب  ،ل التي تحةم ل   ليس انل  الذب 
 58عييخ اعالديية م   الح مة  العةالة الخ،ممر 

اوتمرارا لمل  يارإ ية،س مواهيخ المطحلحااث نلة من المم ن أ،ضا أب ا   
 المطحل   متة اب اعو  الومرااث ،   اعي مومام تمليةب هاميربث أب  ض 
   ييممخ اعالدييةع فوي م ر ية افيلي يا في  الح  ة ل لاكياتمخ  مرادفات 

 (:45"  ال يا ' أ ليس ،متة  التا ا نو    التع ير "
 <'> '    ·  

عن رج  أالديياث  يث ،ع ر  الحبا موماما  بقيا  لكن  يت ذ المطحل   ال
لة،  ييخ أالديية معا نة م   الافاا   ضيعة  لكن فمير  ب م انة اجتماعية

(  إؤتمن علي  انالدا عوياد،ث اعمر الذب ،لعل  ماةاط في    
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في م ر ية اياب  اعذياا     وس اعولاب ،متة  المر ي نو    59اعورارع
854-856 :) 

      ,  

      ·  '      

        , ©  .  

( في  يا  الع ية ها االوخ فمل ياض  المر ي أب الشيا الممين   
   الع ة ليس أواأ من اع رار  الما كاب    اوت  اا هذاث  (ث 

  ،ع ر المطحل  60ع ( 733-728هيلي ي اعذياا   ارب أ،ضا م ر ية 
 ث م   اضلع ة الو،متة   ال ماا اعالديية ل الت كية عن مومام أالد يث  يث 

إمف هذا التطرإ    انالدا  الافاا  الم اعة  التي ،مةمما المر ي ل يةت  كرإاواع 
لةت  ملرد ، اع أب ، تشف أب  ا  ي مافي ت ا ض  اض  ما كلماا اياب  عة  ل  

 (: 1383-1382 اعذياا الادمة وا حة 
      ,  

        '  ' .  

 اكتشاع  " عن ع ار، علي أم  التي أنل ت   التع ير "اياب ،ع ر  
 إعتمة أنما آمةث  ،عرع  الةت  الحقيقية ،طر  ذمذ، الكلماا  ها الفما  مشين(ث 

عن مومام م د مث  بمي في أفع  التوضي  ليع ر    من ةخ ، ت ةم المطحل 
( ت ل  ولاكياا مشي ة  عم  عد ة غير  يث ،شير إلي آمة    ؛  أالد ي

ث اعذياا   لما  الافا من العار شرعية  ت ل   ود تترك  في العراا
من ن   آمة لا اكتشف أن  اذ ما م   اآلب الذب ، اع  العار(ع هذا 1523-1527

 61عوا حةث في ةم علي  ح   علي أمة  إ اب الطما أفض   ال  بة ل 

 الود  الومير   م أالت   المطحل   ثفي م ر ية الي تراث  إمتة  أ روتيس
 '  ⎯     (: 382-380 اعذياا 

                         
      '    ,  

          ,  .  
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الذب كاب ، ت ةم  مومام تمليةب أروتمرا ي ليمتة  الملاك  فالمطحل  
(  ليس ليس عميما    اعمراا ع ة هامير  ث ،متة     يارإ ية،س ه ا رجد

،عرل  افمير  افد  ذ ( ذين أه  أرجا ث    ل  م انة اجتماعية عالية
 في م ر ية أنةر ماالي ، ت ةم ذيليا  المطحل   62ن يلة ما الي تراعولاكياا 
  في أفع  التوضي  ليشير إلي اع وا  غير الشرعيين  ال يا

638 :)     .           

(  لكن لةيمخ ولاكياا  اا غير شرعيين   عن أذ ،ع ر المطحل  
(ث  من الااض  أب المطحل  ( من الشرعيين   ن يلة أفض   

،شير إلي مومام  بميث  يث ، تبعة ذيليا  المعايير اعروتمرا ية لتحةية جةار   ال
 ث انمر  عة  ل (ع641-639انن ابث اعذياا 

يياا الملتما الياناني يارإ ية،س إلي  ضا   ة دفعا هذ، التغيراا في أالد
معايير جةية  لدالتيار في ال  ام  الطةا ةث  يث ذره ا أ ةام م ر يات  
 ش طياتما أب المعايير التملية،ة م   اعو   الم انة االجتماعية  الماد،ة لي ا لما 
أهمية اآلبع فمذا ذيليا  في م ر ية أنةر ماالي ي تمة ما ف مي يد   من 

 (: 641-639نةر ماالي  اذ ما ذمذ، الكلماا  اعذياا أ
        

             

         ·  

(ث فميرا ( أ  وة،ما   من اعفض  لإلن اب أب ، تارث ومرا   
 غ يا   ليساوت ةم المطحلحين  الش  أب يارإ ية،س ع

 /  مومام أالد ي   ولاب ال قيض الشار  ليع ر عن ال لاكياا 
 63دأالديية لإلن اب  طرع ال مر عن الم انة االجتماعية  الماد،ةعال اعالديية  
شرإ   في ،ع ر عن الش   الذب لة،  ييخ أالديية موية  ل فالمطحل  
مي يد  ع   في نوس  م    هذا ،عت رس ع ا ةث   طةفي الال  ام أ  
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-1279الم ر ية ،عحي ذيليا  نطيحة للشباب الذين ،مةماب علي ال  ام  اعذياا 
1282 :)                     ['   '      

  
       '  , ©  ,  

         ⎯ ' ,  

      '       

 عة أب رأ  ذيليا  معانا   وية، من ولاكياا   جت  هرميانيث ي ط  ك  شاب أب 
  تي لا جل ا  ث  ليس من عا،لة ا   ، تار امرأ  من ن   ا  

المطحلحين المت ا ضين  ، ت ةم يارإ ية،س (ع معما ممرا ض ما   
يؤإة هذا أن   المادبث  ما  أ مومام أالد يث  ليس لمما عد ة  الاضا االجتماعي 

،شير  (ث  من ةخ ال1282معيارا الالتيار ال  جة  ال يا  ايبعة ال ر   ذاووم
إلي ن   اعو   ال ر  ث  لكن ،ع ر عن عا،لة   = )64المطحل  

   التعم   ن   الر    الافاا  العوة  التما ث هذ، القيخ التي تح مما ييخ أالديية م
تكاب  عية  عن عا،لة تضخ ش طياا م   هرمياني  هيلي ي  مي يد   الذين ،ع ر 

ث 300-297  ارب أ،ضا م ر ية أذ اا هيرا ليسث اعذياا  ع مخ المطحل  
أ ليسث هيلي ي   نما  في م ر ية افيلي يا في ث إ تمة أجامم اب  65عأنمر  عة  ل ( 

عن  يتحةم أ،ضاث  من ةخ ال    في شماا ذدد الياناب  التضحية  اذ ت  افيلي يا
 '⎯  (: 750-749لة  اعذياا اضمعايير االتيار ال  جة الو

           
       ⎯ ,  ⎯ .  

 موية   ( أب ،  ب في ذيت  امرأ      ،ل  علي الرج  العا 
  شير المطحل  ال (ث   الت كية،   إلي مومام  بمي اجتماعيث عن  ال

،   هيلي يث  لك   ،ع ر عن اعالديياا اللية  الموية  التي ،ل  تاافرها في 
الحةيث عن معايير ،مف هذا   التي توتمةها هيلي يع    ثال  جة م   الحمار   التعم 

في تضاد ما  جمة ال مر اعروتمرا ية الماميرإة التي عرضما ال  جة الواضلة 
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أب من الح مة أب ، اب ال  ام م  ي علي التكافؤ في ال ر    اعو   ا،  الا 
 ث أنمر  عة  ل (ع 893-887 م ر ية ذر مي يا  مميةا اعذياا 

  ذاووما ييمة أالديية معا نة  إعحي يارإ ية،س ماضاف الطةا ة أهمية ك ير 
ع  إاض  هذا مي يد   في  ةي   ما ،ل  تاافرها في ش طية ا  

 تغيير رأ،   ث أجامم اب في م ر ية افيلي يا في أ ليسث  عة تمرب أجامم اب م  
 (:348-345  طاا التضحية  اذ ت  افيلي يا  اعذياا 

         '   

               
               

'     .  

ث  يث ،ع ر عن    مومام أالد ياض" إلي الرج  الو ،شير التع ير "
أوة ا،  في أ  اا وعة،  ( ما ،غير ولاكيات     ال إن اب

   ث ذ  ، اب أشة  فااا لمخ  إويةهخ  طار  أ اب)
   فالطةيق اللية   66(ع  ها الذب ،مف ما )

انتمادها  أة ااهي اذي في م ر يتما  ةأوة ا،   الطاوا في أ  اا الشة ث م لما تؤك
 (: 1227-1226ل لاكياا الطةيق ذاليم تار  اعذياا 

       

 ·   ' ' '  . 

عن مومام أالد يث  يث ،طف الطةيق الذب ،مةم  ،ع ر المطحل  
 من ةخ ، اب  (  المشاركة الاجةانية لطة،م  في أ  اا الشة    

في نوس - تطف هي اذي  67ت ت ر الطةا ةع ث أما في أ  اا ال راا فد مويةا ل
الحر اد،اا الد،ي اشتركن معما في  ت   لةب ذاليم تار   رمان  ها  -الم ر ية

-1051 اعذياا  ث  الرغخ من  شاعة االنتمامنو   من  طر،  المطحل  
1052 :) 

    ,'  '  
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         '  ·  

فضيلة  يخ المعا نة للطةيق التي تترك  عليعن الق ،ع ر المطحل  
م اعة  اعوة اا  إيذاا اععةااع   إحةد يارإ ية،س في م ر ية هيرا ليس مل انا 
القيمة الحقيقية للطةا ة ذاووما ييمة أالديية معا نة في ممارنة ما ييخ ت اف ية م   

-1425ال ر    الما   اعذياا 
1426 :) ©                            

          .  

التي مر ذما  تراجع  عن االنتحار      وة،م   يؤكة هيرا ليسث  عة المح ة
(  الما  أفض  من ال ر      ةي يا ث أب اعوة اا ا  

  )مما ال ش  في  أب المطحل   68ع  ليس ل  عد ة  المومام
ع اور الوضيلة التملية،ة  ط  عن مومام المطحل التمليةب اعروتمرا يث  يث ف  

،حتاجما اآلب هيرا ليسث  لك   ،حتام المشاركة  التي التل  الوضا،  ل ر    الما ث ل
ا المومام الحقيمي اعالد ي الاجةانية للطةيق التي تممر في أ  اا الشة ث هذا ه

  تحةد الي ترا في م ر يتما وماا الطةيق الافي   69ع  ل ماا ا  
 (:70-67 اعذياا      أب ، اب   جا ذاوو  وة،ماالود   ع ةما تتحةم عن

 '    ·  

            .  

             

       ,    .  

م   انل   -1: وةيق نما جي -    رأب اعروتمرا ية الي ترا –فالود  
     ث ليس      فضا،   ات  الملكية  ةرا،   ن   أول  التي تلل  ل)

عن  وةيق  في لخ ، يا إلي وة،مت   الشرع  الملة م لما ع ة هامير  ث  لك  
م   المةر ال عية  -2(ث   الي ترا في أ  اا شةتما  

    م   الح ي     -3(ث70( الذب ،عالج جرا  البشرع 
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                 (: 628-625اياب في م ر يت  وماا أوة اا الحاغي  اعذياا  إاض  
  ⎯   

            ,   

         ⎯  ,  

          .  

(ث  إاض  م رراا هذا الرفض؛ فالحاغي يرفض اياب أب ، اب  اغيا   
الذين  خ من ا  ث عن  ، اع أب ، تاره، تار أوة ا،  من ا  

 الحبا لن يرضاب عن أعمال  المالمةث  من ةخ  ة ،متلا،ع ، ت ةم يارإ ية،س 
 يث   مومام أالد ي   ولاب ال قيض الشار ث   /المطحلحين 

  ب يت خ  العةالة  التعم   :ولاكياا مت ا ضة لك    ب ،ع ر ك  مطحل  عن
 ل  ولاكياا مشي ة نرضاا الحاغي ث    ب ، التما   إل ة، ا  

البة للم ط  ال ياوي يرفض اياب الحيا  ال حر  الطا ع إم لمخ ا  
 إ ت ةم أاليليا     71في الحيا  الماد،ة اآلم ة للم ط  الةي يع  إوض  البماا

ع ةما  هذا في م ر ية افيلي يا في أ ليس  مومام أالد يث  المطحل  
أن  ويحا   م اعة  وة،م  أجامم اب في مش لة التضحية  اذ ت   كليتم  تراياعة 

 (:1021-1019 ال يا 
 '      

       '    ',     

          .  

 طار     عجامم اب؛ أب ،ممرلطة،م ياض  أاليليا  أن  ،ل  أب ، اب 
عن  رإق ال طيحة اللية   ث  هذا  ح  مش لت ييم  المعا نة أفض   إممر

      د ب الللاا للما )هذاع  يلام  الليش علي (ث  من ةخ ال
وماا البحالة في  -في م ر ية أذ اا هيرا ليس-،متة  روا  مل  أرجا    

                             (: 178-177 اعذياا   المطحل   الطةا ة
      

          .   



 

380 

380 

 في التراجيديا اليونانية  ايسخولوس، سوفوكليس، يوريبيديس(  مفهوم المصطلح

من المل  د،مافاب أب ، لخ أ وا  هيرا ليس   ذل  ، ت   وةا ة ،حل  الروا  
 ش   مما ال (ث ،مطة ن دا مةي ة أرجا ع أفض  اعوة اا   
، ت ةم  مومام تمليةب ية  علي القيخ الت اف ية التي    في  أب المطحل 

 هي ن   اعو   ال راا  -     جمة ال مر اعروتمرا ية–،ل  تاافرها في الطةيق 
من العار عةم  مايت  لمخ  ها اع وا ث  إطر  أن  يرفض ت ليخ   الما ع  لكن المل 

أب يةافا عن  (ع فمذ، إ ة  وماا ا  287-284مل  مةي ة  ر   اعذياا 
  72عايتمخث لي ت   ال معة اللية أ لو  الذين ،حل اب  م

 ه ذا أة ا يارإ ية،س من الد  أ ةام م ر يات  أب القيخ الت اف ية 
عايير ةاذتة للةار  اعروتمرا ية م   اعو   ال ر    الم انة االجتماعية لي ا م

 فوي م ر ية الي ترا ث ير   ب ،لة معايير  قيقية أالر ع،حا   أ انن ابث  من ةخ
 أ روتيس تلر ة أالت  ما أنماط م تلوة من الش طياا اعويلة  غير اعويلةث 

فمير معاملة ن يلة تت خ  ضبل ال وس  التعم ث  تت ا ض ما  كيف عاملما فد  
غخ من فمر، المعاملة ال يوة التي ال تما من  الةتما  عشيمما ن دا اعو ع فبالر 

 انغراا الذب تارط في : لة،  في م  ل  عذراا   جت  الشرعيةث  ت حةر من ودلة 
أروتمرا ية  اا م انة اجتماعية عاليةث إال أن  لخ ، تغ  فروة   اج  هذ، ليح ن 
 ضع  االجتماعي  المادبث ذ  علي الع س لخ ، م    اج  الشرعي  ال كا   إحافظ 

( أب من العار    مباد،  اعالدييةث  فح  اث علي عذرإة   جت  الي تر 
( ضة اذ ة ن دا اعو   ب الم انة االجتماعية ظلخ    يرتك  إواا  أ 

(ث  هذا   العاليةث  الما ال ياجة ذي مما تكافؤ اجتماعي  مادب  
 من ةخ  73(ع725ث 255ث 46-43ما ،طر     ها نو    تؤكة، الي ترا  اعذياا 

،ط  أ روتيس إلي نتيلة أن  من الطع   جاد معيار أكية للاد  انن اب 
    ؛  يث ياجة اضحراب في  با،ا البشر)  ؛ فمة نلة)

( من أب ن ي  اعو    ييمة لمخ    أذ اا ال
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       ث  أذ اا  ا فا،ة) يعي ( من أ اا  ض
( في    ة نلة نم  الر    العم    74(ث اعو    

( في ش طية الومير  نوس الغ يث ذي ما نلة علا الر    التوكير   
 لمذا االضحرابث يرفض أ روتيس ك  المعايير التملية،ة  75(ع 372-367 اعذياا 

    (: 378-374اعروتمرا ية للةار  انن اب  اعذياا 

                       .   
          '    

      ,  '    .  

      '  ©'        

       '  ©    

(  كما ويوا   فم لما رفض اعو ث يرفض أ،ضا ال ر   ذاووما    
إلي  الومر أ،ضا ليس ل  عد ة  الوضيلة؛  يث يةفا انن ابعلي فضيلة انن ابث   

الحاجةث   تي اعولحة التي ،حملما الرج  لي ا  ذةافا (   ال يوة ال لاكياا
  76م تمليةب هاميرب: الشلاعة في الحربعث  موما دليد  ا عا علي أن  

 ه ةذا أة تةا ش طةية الوةد  الوميةةرث التةي اذتكرهةا يارإ يةة،س لتل ةة التغيةةراا 
فةةي أالدييةةاا الملتمةةا اليانةةانيث فشةة  المعةةايير التملية،ةةة م ةة  اعوةة   ال ةةر    الم انةةة 

حيةا   تملباتمةاع االجتماعية في تحةية جةار  انن ابث عنمةا  اذلةة للتغييةر مةا متغيةراا ال
 ةالرغخ مةةن أب الوةةد  لةةيس اعفضةة  مةةن نا يةةة اعوةة ث فةةالومر دمةةر أوةةل  م لمةةا ،مةةا  

(ث  لةةيس اعفضةة  مةةن نا يةةة الم انةةة االجتماعيةةة أ  الماد،ةةةث إال أنةة  38-37 اعذيةةاا 
 77ث أنمةةر وةةا ما( ع 382-380( مةةن ال ا يةةة اعالدييةةة  اعذيةةاا اعفضةة    

أوةةب  ،ع ةةر أ،ضةةا عةةن يةةيخ  ث يةةيخ ت اف ةةية اب ،شةةير إلةةيلةةذب كةة ا فالمطةةحل  
م لمةةةةةةةا تع ةةةةةةةر الكلمةةةةةةةة اليانانيةةةةةةةةة  ث أالدييةةةةةةةة معا نةةةةةةةة لرجةةةةةةة  ،  ةةةةةةة  ر  ةةةةةةة    ةةةةةةةاعة، 

 المتحلبةةةاا ذةةةين عطةةةر هةةةامير    االتلوةةةامةةةة  الةةةذب ،عمةةة  ذية،ةةة (ع ف
اعروةةةةةتمرا ي   عطةةةةةر يارإ يةةةةةة،س الةةةةةة،ممرا ي الةةةةةذب ،عتمةةةةةة علةةةةةي إن ةةةةةاب لة،ةةةةة  يةةةةةيخ 

دييةث   التالي من الح يعةي أب يت ةا موةاهيخ المطةحلحاا مةن  بمةي إلةي أالد ةيع أال
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 لكةةةن لة،ةةة  ييمةةةة ضةةةبل  ث رجةةة   ب م انةةةة اجتماعيةةةة متااضةةةعة ،ع ةةةر عةةةنفالمطةةةحل  
 ةةافظ علةةي عةالةةة  بمتةة  التةةي ي تمةةي  فةةالود  78الةة وس التةةي تشةة   جةة اا مةةن فضةةيلت ؛ 

متواد،ةةا ذةةذل  أب ،شةةارك فةةي  ث را ية لةةخ ، مةة    اجةة  مةةن امةةرأ  مةةن  بمةةة أروةةتم ؛ إليمةةا
 قية  حالوميةر  ةام ذت الوةد  الذب يلوا االنتبةا، ه ةا أب   79ال شاط المالخ ل لل اعوا ع 

فةةةةةي م ةةةةةر ية  ا، ةةةةة الا ال مةةةةةر  اعروةةةةةتمرا ية للةةةةة  امث م لمةةةةةا  ضةةةةةحما ل ةةةةةا   جمةةةةةة
علةةةي  هةةةا مةةةن تةةة  م مةةةن  بمتةةة ث فةةةد ،لةةة ( ذر مي يةةةا  مميةةةةاث أب الح ةةةيخ   

( أب يتةة  م مةةن الةةذين يتبةةاهاب ذ ةةرا،مخ الوميةةر أ  الةةذب ،عمةة  ذية،ةة     انن ةةاب
     أ  أو  مالةهخ ) 80(ع 893-887(  اعذياا     

الذب أضاف  يارإ ية،س علي اوت ةام  ث ت او  هذا التغير الااض إ  
المطحلحاا الماميرإة من مواهيخ  بقية إلي مواهيخ أالدييةث ما الش طياا 

ية  التي ت تحق المة  ذمذ، المطحلحااث فود  يارإ ية،س ، الذ م اب مل  اللة
هامير   في ال  اا لملرد ولاكيات   ش طيت  ال  يلةع  من ةخ ،لة أ روتيس الح  

 (:385-384لتحةية معايير  قيقية للةار  انن اب  اعذياا 
       '    

             

،حةد أ روتيس معيارإين للح خ الحقيمي علي ن دا الر  : ش طيتمخ التي ت خ عن 
(  (ث ولاكياتمخ  أولاب عشرتمخ    مباد،مخ اعالديية   

ل لاكيات     المطحل    عة أب ،متة  يارإ ية،س الود  81ما البشرع
ضمن اضاف   اج ث ،ضع     ضبل ال وس  تعمل  ما مال  يلة  مباد،  اعالديية م

 نلة، يتماد   عة  ل  في  82( الذين تممرهخ مباد،مخ  ولاكيات عال  دا   
 (: 388-386ورالة جةية  غير م  ا ة نرواا مبادئ الة،ممرا ية  اعذياا 

[                 
       '·        

      '  .  
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في تحةب وارخ لل مام اعروتمرا ي للح خث يتحي  يارإ ية،س للحبمة التي تمي ها 
فمل ييمما اعالديية المعا نة د ب ال مر لقيمما الت اف يةث  ضم ما  الحبا هذا 

خ اللةار  ندار  م ا لمخ    خ الود ث  إطر  أب رجا  هؤالا الحبمة هخ الذين لةيم
مةنمخ  طار  عادلةث  ليس  عماا ال اط الذب ،عت ر ب تماةي  ذة ب عما ع فمة أذر  
يارإ ية،س من الد  ش طية فد  الي ترا القيخ اعالديية المعا نة الااج  تاافرها في 

هل  هذ، القيخ التي تؤ  83الماا ن م   ضبل ال وس  التعم   ن   الش طية  التما ع
 جةيرا  ندار  أورت   د لت   من ةخ(  لكي ، اب ماا  ا جيةا   

 نلة نوس المع ي  84،ضمن لمما ال دمة  اال دهارث م لما يؤكة المؤرخ ةياكيةية ع 
 (: 271-270في  ةيث تيرإ يا  في م ر ية عاذةاا  االا   اعذياا 

      ' ⎯  

           .  

(ث م    عماا  ( المادر علي الكدم   فالماا ن الماب   
( ، اب ماا  ا ويوا   ال اطث  لكن ي مط  العم    

   ) المطحلحين  ع  من ةخ جاا / يرا إلي ليش
عن القيمة اعالديية الااج  تاافرها في الماا ن  ليع ر ؛ مومام أالد ي مت ا ض

 التي ،وتمةها الماا ن ال يئ   هي التعم  في جميا ولاكيات (  اللية 
  ) ع  في م ر ية الم تليرااث ، ت ةم يارإ ية،س المطحل   مضاد، في

ع  في ث  عماا الشتاتارب عد ة ما ال ياويةث  يث ي تمة الروا ث مم   ال مام الة، 
(:    425-423ال مام الة،ممرا ي  اعذياا 

  ⎯    ,    
      ©  ' ⎯   

        ,    .  
 ( من الا اا أب ،طب  ا    ال  بة لطوا  الملتما   

(ث  لخ      ت يية الشع  ذل ان     ؛ (' ⎯ رجد  ا ييمة  
، ت ةم روا  الة، تاتارإة المطحل   85(ع   ، ن شيوا من       
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  ليع رعن المومام التمليةب اعروتمرا يةث أب  بمة ن دا الملتما اعةرإاا
ليع ر  المطحل   ب الم انة االجتماعية العاليةث   طار  مضاد  ، ت ةم 

عن إن اب الحبمة  ضيعة اعو  الذب ، ل  ولاكياا ويوة  االوت ةام ال يئ لذكاا 
عمل    د ة ل ان  ليضل  الشع  من أج  م او  ماد،ة  اجتماعية لي اب رج   ا 

 مومام  بمي  أ،ضا أالد ي  ييمة في الملتماع  ه ذا ، ت ةم المطحل  
 يا اعو  ،طب   عيما  إضل  الشع  ذل ان ليع ر عن إن اب  ض

   86(ع    ث 243 ال يا

في الحقيمة لخ يرفض القيخ الت اف ية اعروتمرا ية ذاووما  إب يارإ ية،س
 لك   رفض عةم ا ترانما  القيخ اعالديية المعا نةع  فمذا ث معايير ل  

،متة  د،مافاب مل  أةي ا  المطحلحين  -اا هيرا ليسفي م ر ية أذ  -ياال  
 / 297 ل  أرجا  ذت ليخ أذ اا هيرا ليس  اعذياا   لرفض-

300 :) 
       

            

      [ ' ' ·      

         ,  

أالد يث فيل  علي اع الد     مومام  بمي  /، ت ةم المطحلحين 
( شلاف    ( أب ،وت ر ا   نمخ  لة ا من أب  ن ي  اعو    

تشير المطحلحاا إلي مل  أةي ا  ن د،ماث  لمذا ع  ت  جاا من ذياا ا  
ي هاميرب ية  علي ن   اعو   ال ر    الشلاعة لل    تت ذ مومام أروتمرا 

الذين تغل مخ شما  اللشا   المطاهر ع  لكن ع ةما ن ما انتماد ل  
   ت ةم المطحل  من الح يعي أب (ث ،  مومام أالد ي  ليس ه ا 

 بمي؛  يث ،شير إلي ولاكياا  اغي أرجا  المشي ة ضة أذ اا هيرا ليسث  من ةخ 
 إضا  ث  /،مف هذا المطحل  في ت ا ض شار  للمطحلحين 
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إلي ال لاكياا ال  يلة التي ،ل  تاافرها في   يث ،شيراموماما أالدييا أالر لمما؛ 
 م اعة  الم تليرإن ماداما العةالة تحالومخع  اض ث م  انن اب الو
لم اعةت     وس اعولاب ،متة  الكار  ذيليا  في م ر ية أنةر ماالي   

 (:776-768البحلة  اذ ما ضة مي يد    اذ ت  هرمياني  اعذياا 
 ⎯      

          .  

           ,   

        ,  

       ' '    

        ·      

        ·  '   

        .  

ث  يث ياض  ه ا إلي االوت ةام الماميرب اعروتمرا ي للمطحل   نعاد
رب المامي  الة ة المومام الحبمي للمطحل  الذب ،متة     وماا ا  

"ث  ذيليا : ن   أول   م انت  االجتماعية العالية  "
" " ث" " ث"  ،ث ةرا)"
"         ث  شلاعت  في الةفاف عن "  ث   الحبا ك)

( (ث  تبمي فضيلت      هذ، القيخ تلل  ل  الشرع  الملة   
تمليةب لة،  ك  مماماا    ه ذا نحن أمام 87تضيا أة اا  يات    عة مات ع

لكن ،ل  أب  88الوضيلة الماميربث ن   اعو   ال ر    الشلاعة  الشرع  الملةع
     ييمت  اعالديية المعا نة:  ا  هذا المة  نضا في الح باب أب ذيليا  ي

                                        (: 780-779عذياا العةالةث م لما ،حةد الكار   عة  ل   ا
    ⎯                                     

            .  

(ث فد ،ل  فيل  أب يرافق القيخ الت اف ية ال ا مة القيمة اعومي للعةالة   
( للحطا  علي نطر  العةالة  اوت ةام الما  المؤ ،ة    إف اد
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 الحبا هذا الحةيث ،متة     ذيليا ث  في  89(ع،لل  ملةا مشي ا  
نوس الا ا ي تمة    مي يد   الذب اوت ةم الما  الغاشمة ضة الضعيوة أنةر ماالي 

 الحقيمي ذيليا ع  اذ ما  لخ ،عم    ا ا للعةالة التي يؤمن ذما ا  
فالعةالة تعة ييمة أالديية معا نة فرضا نو ما ضمن ييخ أالر ث م   الرأب 

ث لتحميق اللية  التعم   ضبل ال وسث التي ،ل  تاافرها في الماا ن ا  
-844في م ر يتما  اعذياا  90تاض  هي اذي امبادئ ال مام الة،ممرا يث م لم

845 :) 
     '   

            .  

(ث  أب يرد شر ا  أب ، ةم العةالة    فيل  علي ك  إن اب 
 ع ، ت ةم يارإ ية،س المطحلحين/  مومام ال قيض 

 تشية فايةرا  العةالة الشار  ليع را عن مومام أالد يث  يث ،شيرا إلي العاد   المالخع 
(:                            428-427في م ر ية هي اليتا   اعذياا 

    '  ,     
        ⎯ © ·  

فالشيا الا ية الذب ،لع  انن اب ،طارف تملباا الحيا  أب ، اب لة،  رأب عاد  
عن القيمة  ،ع ر المطحل   (ع  ⎯ وةية   

 (:432-431اعالديية لعةالة الرأبع  إؤكة الكار  كلماا فايةرا  اعذياا 
 ,       

        ⎯   .  

ر عن ملة  ي  ( شيوا جيةا في ك  م ابث  إ م ،عة التعم    
   ⎯ ر المطحل  ،ع ( ذين البشرع =  ) عن 

القيمة اعالديية للعةالة التي تلل  لإلن اب ملةا  يباع   تي  ال  بة لآللمةث ،عت ر 
رأيمخ ال ةية العاد  فضيلة  ييمة أالديية معا نة ننماا الطراف ذين اعالاإنث م لما 
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-1200لوي يقياا  اعذياا يؤكة الكار  في م ر ية ا
1201 :)   ·  ' '                              

       , ⎯  .  

ليشير  جاب تةال  اآللمة  الرأب اعفض  الذب  ، ت ةم الكار  المطحل  
  ة تحةم المؤرخ   91د عوي اب  م ا ة الر مة ننماا الطراف  إ د  ال عا

ةياكيةية  عن ييخ العةالة  الرأب ال ليخ الحر ضمن مبادئ الة،ممرا ية اعالر  التي 
 92ث م    ق التطاإا في االنت ا ااع(  ماا ن الواض    تكولما لل

-1ث اعذياا 853 ه اك شذر  ليارإ ية،س تحةد ةدم فضا،  معا نة أالر   الشذر  
4:) 

     ' , ,  

        

   ·     

    .  

(: تبلي  اآللمةث  فانن اب الذب ،مار  في  يات  ةدم فضا،    
لعامة لليانابث ، اب اعفض   إ ل   ال معة الملية   الاالةينث  الماانين ا

   ع  الش  أب اعتبار هذ، القيخ المعا نة فضا،  ،عة ك را جةيةا للمعايير)
التملية،ة للوضيلةث  من ةخ ،عت ر يارإ ية،س انن اب الذب ،مار  هذ، الوضا،  

 93ع 
الي أ  الود  في يارإ ية،سث م   ذيليا  في م ر ية أنةر ما إب 

  ي  الر   ال يتغير تحا أ،ة ظر ع  ال فم ر ية الي تراث ، اب أويد  ح يعت ث 
يت ا   عن مباد،   ييم  اعالدييةث م لما تع ر هي اذي في م ر يتما  عة أب تعرع 

 '  (: 598-597أب اذ تما  اجما الماا  شلاعة  اعذياا 

         
       '   '   
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فا   يبمي     ؛ فح يعت  ال تتغير تحا أ،ة ظر ع وعبةث م   التي
(ع 94   الت كيةةة ال ،ع ةةر المطةةحل   اجمتمةةا ذالي  ةةي اث  إبمةةي دا،مةةا مويةةةا   
 ا عةن مومةام  بمةةي  يةث ،طةةف ذالي  ةي ا فةةي  التمةا الراه ةةة  عةة أب فمةةة 

كةةة  المعةةةايير التملية،ةةةة للمطةةةحل  مةةةن م انةةةة اجتماعيةةةة  ةةةةر    وةةةلحةث  لك مةةةا تحةةةتوظ 
ذر  ما ال  يلة  شلاعتماع 95   نلةة نوةس الحةةيثث  عةن ةبةاا   يعةة ن ية  الةر  ث  علةي 

(:              560-558ل ةةاب الكةةار  فةةي م ةةر ية افيلي يةةا فةةي أ لةةيس  اعذيةةاا   

    ,                                

   ·  ' -  
              ·  

الوضيلة (ث فنب ( البشر  االتلوا ولاكياتمخ   فممما االتلوا  باف   
تبمي  اضحةث ،ع ر المطحل  عن فضيلة ن    (   الحقيقية   

الح مة  :فضيلة أالر   تؤهل  إلي ث هذ، الوضيلة التي الر   ال ا عة من ن   اعو
كلماا المؤرخ اك ي واب  في هذا الم اب إل  أب نذكر  96(ع 563-562 اعذياا 

"إب الحطاب اعوي  يالة فميرا  لك   يبمي  ح يعت  أويد  اا   يات   لة،  ر   
لي ا يارإ ية،س؛ أوالت   هذا ها  97("ع  ⎯⎯  يلة  ال

في ةر ت   م انت  االجتماعيةث  لكن في ن   ر    التي تالة مع   تبمي في   يعت  
 ممما  اج  من متغيراا اجتماعية أ  ماد،ةع

  الياناني المة،خث فيل  ترجمة المطحل ه ذا هةع هذا البحث إلي كيفية  
تؤةر  المر ع ال ياوية  االجتماعية  اال تطاد،ة التيمعرفة ملتما هذا المطحل    

 بقيا؛ ،شم  موماما فمن المم ن أب ، اب  ع  الحبا علي المومام الة يق للمطحل 
الم انة االجتماعية  ال ياوية  الماد،ةث أ  أالدييا؛ ،شم  القيخ  المبادئ اعالدييةع 

 أب نحةد ه  انن اب ث  /المطحلحين  ترجمةفيل  ع ة 
من المم ن أب ، اب انن اب فع  بة ل    الم    ال  ثأالدييا م بقيا أ

   بقيا  أالدييا   الم    ال  بة ل    ع  لكن  ة ، اب انن اب نو
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     في آب  ا ة؛  بقيا أب متمي  اجتماعيا  ماد،ا 
 بقيا أب    الم   من المم ن أب ، اب  ؛ أالدييا  لك    ث  أود

 أالديياع   لك    ثو   ليس ل  مرك  اجتماعي  ال مادب ضيا اع
 في ال ما،ةث  عة اوتعرال هذ، ال ما م من ال طاا الم ر ية لتراجية،ا 

لخ يتا ف عن  المرب ال امس     الميددث ن تحيا أب نما  أب المطحل  
غيراا ال ياوية ك تيلة للمت ثالتع ير عن القيخ الت اف ية الماميرإةث  لك   ات ا

 االجتماعية  اال تطاد،ة في ملتما أةي ا المرب ال امس  ت ةيرها علي اعالديياا 
ييخ أالديية معا نة م   العةالة  التعم   ضبل ال وس  عن ع ر طوة عامةث لي

القيخ التي ممةا الحرإق لل مام  تل  المشار  اللية   العم  من أج  الا ن؛ 
 الحبا كاب للقيخ ع   ف  ال ياوية  االجتماعية  اال تطاد،ةالة،ممرا ي لكي ي ل  أهةا

الت اف يةث م   ن   اعو    ال ر    الم انة االجتماعيةث د را ممما في تم ين 
،طب  ماا  ا جيةا  لحواظ علي مباد،   أالدييات ث  تيانن اب من ا

   يخ ( يتواع  ذ لا  ما أمار الحيا   إ ت مر ما لة،  من ي
    أالديية  ممةراا موية  لطال  أورت   د لت ع
 
 
 
 
 
 
 

 المصطلح أرقام األبيات التي ورد فيها إحصائية 
 يوريبيديس  سوفوكليس ايسخولوس
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ن اا ترااليس  626الم تليراا 
125 

 664العمالمة 

 109الك تيس  541 626
 602 31أنتيلاني   966
966 275 745 
 621 مية،ا  671 44الور  

 298أذ اا هيرا ليس  964أ،ا   218
852 1415 628 
أ دي ا  ملكا  918

687 
 240هي اليتا  

968 943 427 
 637 1083الي ترا  989

 1294 119فيلاكتيتيس  595ال بعة ضة  يبة 
610 421 1419 
 1454 456 156أجامم اب 
 611أنةر ماالي  719 755
795 873 766 

1132 1050 773 
 120هي اذي  مر  16 881ا الر مة ألما 

974  1226 
 852الم تليراا   988

1012  912 
 230الي ترا   1013
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 378  مر  21
  607 
  990 
 191هيرا ليس مل انا   
  236 
  666 
  1426 
 472الحر اد،اا   
  1254 
افيلي يا في تا رإس   

114 
 98اياب   
  99 
  153 
  379 
  399 
  633 
  750 
  1603 
 311هيلي ي   
  644 
  719 
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  754 
 830الوي يقياا   
  889 
  1215 
 1182أ روتيس   
  1276 
 285عاذةاا  االا    
  29افيلي يا في أ ليس   
  45 
  346 
  488 
  625 
  750 
  979 
  1186 
  1188 
 246رإ ا    
  318 
  914 
 مر  61  
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 هوامش البحث:

 
 

الملحمي  الشعر ث في  ح ين وا مينث في الشعر تخ إلماا الضاا علي مومام المطحل   (1   
الغ ا،يث  الذب ،شير إلي محارب هامير  ث  فد  هي ياد   ث  شمية الا ن ع ة تيرتايا ث 

للة لة ع ة والاب  ةياجي يسث  الرإاضي  المما  في الم اف اا  ن ي  اعو   ب الرأب الموية 
 الرإاضية ع ة ذ ةار  ث أنمر:

ير     هي ياد  ع مللة مرك  الةراواا  ذين هام فرإة   ن اعنار: مومام المطحل  
 ع486-425(ث ا 2007ث  جامعة عين شمسث الماهر  24ال رد،ة  ال ماشث العةد 
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تيرتايا ث والابث ةياجي يسث   في الشعر الغ ا،ي فرإة   ن اعنار: مومام المطحل   
 (ع2008شمسث الماهر  ث  جامعة عين 25ع مللة مرك  الةراواا ال رد،ة  ال ماشث العةد (ذ ةار  

 ع190-157ا  
 ع ة ا،  الا ث أنمر: عن المطحل    (2 

D.L.Cairns, AIDOS. The Psychology and Ethics of Honour and Shame in Ancient Greek 

Literature (Oxford University Press 1993), pp. 178-214. 
   ,n the Values of Honor and Shame in AncientHYBRIS. A Study iN.R.E Fisherأنمةةر:  (3 

Greece (Aris & Phillips 1992), pp. 275-277.                                                      

AdkinsA.W.H.    A Study in Greek Values, London 1975, , Merit and Responsibilityيؤكة    (4 

pp. 156-157 أب انن اب ، اب )  ذر    الشلاعة  إ اب  ح يعت  الةااللية 
   من م ر ية ال بعة ضة  يبةع 237في ال يا  اللبانةث  إ تشمة  المطحل  

  ,The Psychology and Ethics of Honour and Shame, pp. 182AIDOSCairns .- ,183أنمر: (5 

R.P.Winnington, Studies in Aeschylus   (Cambridge 1983), p. 31.                                             

 569في ال يا  ( أب المطحل  ,Adkins  p.157 Merit and Responsibilityياض   (6 
 ،ع ر عن الشلاعة في الحربع م ر ية ال بعة ضة  يبة من

ع ة ا،  الا  لخ ، ن   أب ا    ( ,Adkins   172 p. Merit and Responsibilityياض   (7 
ذا ا ت    ضاعة أول   لكن ذ عامت   ومالة العراك مع   ولاك  الذلي  الذب يت او  ما الحبمة 

  الاضيعة  لي ا  بمت ع

   p.173 Merit and Responsibility,, Adkins-174.                                                           أنمر:  (8 

 البحالية الماميرإة ع،ا  ع ة وافاكليس ث أنمر: عن القيخ (9 
B.M.W.Knox, “The Ajax of Sophocles” (HSCP 65 1961), pp. 1-37, R.P.Winnington-
Ingram, Sophocles: An Interpretation (Cambridge 1980), pp. 15-19, S.Goldhill, Reading 

Greek Tragedy (Cambridge 1986), pp. 154-161, P.E.Easterling, “Notes on Tragedy and 

Epic”, in Papers given at a Colloquium on Greek Drama in Honour of  R.P.Winnington-

Ingram, ed. L.Rodley (London 1987), pp. 52-61, G.Zanker, “Sophocles’ Ajax and The 

Heroic Values of the Iliad” (CQ 42 no. 1 1992), pp. 20-25.   

 ث أنمر:عن أ،ا  ذاوو  محار ا  (01 
D.Rosenbloom, “From Poneros to Pharmakos: Theater, Social Drama, and Revolution in 

Athens, 428-404 BCE” (CQ 21 no. 2  2002), p. 299, Cairns, AIDOS. The Psychology and 

Ethics of Honour and Shame, p. 238, A.G.Katsours, Linguistic and stylistic 

characterization Tragedy and Menander (Ioannina 1975), p. 43. 
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 أنمر أ،ضا: ثأ،ا التي تع ر عن شلاعة اعالر  عن المطحلحاا   (11 

   ث1319 ال يا)     ث 1345 ال يا)   ث 1355 ال يا)  
 (ع1357 ال يا 

    .C.M.Bowra, Sophoclean Tragedy (Oxford at the Clarendon Press 1944), p. 119:أنمر (21 
       G.Wheeler , “Gender and Transgression in Sophocles’ Electra” (CQ 53 no. 2أنمر:  (31 

     2003), pp. 387-388.                                                                                                         
         .Wheeler , “Gender and Transgression in Sophocles’ Electra”,  pp. 379, 384أنمر:  (41 

عن الت ا ض ذين ش طيتي أنتيلاني  أالتما اومي ي في مااجمة  اانين الة لة  دفن الماتيث   (51 
 أنمر:

Katsours, Linguistic and stylistic characterization Tragedy and Menander, p. 46.                    
 M.W.Blundell   G&R ” Philoctetesof  Neoptolemus in Sophocles’  Phusis“Theيؤإة    (61 

35 no.2 1988, p.  139 أب المطحل )   متة  الح يعة ال  يلة ل ياإتاليما ع، 

  The Psychology and Ethics of Honour and Shame, pp. AIDOS, Cairns .258- .259أنمر:    (71 

 ث أنمر:133-132عن إواا  أ،ا   مومام اعذياا   (81 
Fisher, HYBRIS. A Study in the Values of Honor and Shame, pp. 324-328.                                                                   

 (ث  يث ،طر  أب المطحل  ,Adkins  173 p. Merit and Responsibility  ارب   (91 
 ما يلي  من م ر ية أ دي ا  في كالانا   طار  مت ا ضة ما الطوة  270، ت ةم في ال يا 

 ت ةم  عة  ل  ذاوو  مرادفا للطوة ث  الضبل م لما ، ير  اناني التي تع ي غ
  ما يلي (ع 919 ال يا 

  J.Biancalana   ” Law and Literature 17 no. 2 Philoctetes“The Politics and Law ofيؤكة     (20 

2005, pp.157, 164-165 أب المطحلحين )  ث مومام  ة، ت ةما في هذ، الم ر ي 
التي تتضمن فكر  عن القيخ الحر ية البحالية نن اب الوضيلة  ،ع ر المطحل    م د مع

عن مومام الح مة  في نوس الا ا عن الةهااع  التافيق للم تطرث ذي ما ،ع ر المطحل  
     أنمر أ،ضا: 

Blundell, “The Phusis of  Neoptolemus in Sophocles’ Philoctetes”, pp. 138-139. 
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(  و    Cairns  253p. and Shame, nd Ethics of Honour . The Psychology aAIDOS،عل   (21  
رفض نيا تاليما  الةاف فيلاكتيتيسث   ن  يؤمن   ب الحي   ال ةاف أوالي  م للة تلل  العارث 

  ها يرإة أب ،    ومعة جية  ذاوو  محار اع  انمر أ،ضا:
Biancalana, “The Politics and Law of  Philoctetes”, p. 164, Katsours, Linguistic and 

stylistic characterization Tragedy and Menander, p. 49.                                                                 

أب وافاكليس  طة تطادم   ( ,Adkins  194 n. 23 p. Merit and Responsibility ر  ي (22   
 عن المطحل      ع؛ للتع ير عن ذةا،ة ال ار  اعالديية في عطر، تشاإش ييخ ا  

 ع ة وافاكليسث أنمر:
Cairns, AIDOS. The Psychology and Ethics of Honour and Shame, pp. 215-264.                   

    pp. 165, 171.                          PhiloctetesBiancalana, “The Politics and Law of ,”أنمر: (23 

  pp, . The Psychology and Ethics of Honour and ShameAIDOSs, Cairn .259-  .260أنمر: (24 

  pp. 140Philoctetesof  Neoptolemus in Sophocles’  PhusisBlundell, “The ,”-  نمر:أ  (25 

141. 
 n. 23-pp.193 Merit and Responsibility,, Adkins 194                   .                           أنمر:  (26 

أب الممار  الا ية  التي ،ضعما  ( ,Adkins  175 p. Merit and Responsibility ،طر  (27 
وافاكليس لكي ، اب انن ابث علي اع   في م ر يتي فيلاكتيتيس   أ دي ا  في كالانا ث هي 

  م اعة  الم تليرإنع

اب ضة المر ع المعاك ة  المحنث في هذ، اعذياا  مومام اعم  عن المطحل   (28 
 أنمر:

C. de Heer,  A Study of the Field Denoting 

Happiness in Ancient Greek to the End of the 5th Century B.C.(Amsterdam 1969), p. 62. 

 أب المطحل   (ث  يث ،طر ,Adkins  174 p. Merit and Responsibility  ارب  (29 
اوت ةم ذ وس م تاإات  التملية،ة المار ةةث  يث ،ع ر عن رج   اب لة،  المةر  علي تمة،خ الم اعة  
عوة ا،   ليس ه اك أب إشار  إلي تو ير أك ر من هذاع   عن وةا ة نيا تاليما   فيلاكتيتيسث 

 أنمر:
Biancalana, “The Politics and Law of  Philoctetes”, pp. 171-172.   

( أب Zanker  “Sophocles’ Ajax and The Heroic Values of the Iliad”, p. 24يؤإة   (30 
( 1399 ال يا  (  1381 ال يا  تياكر   ،متة  أ د، يا   المطحلحين 
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 Cairns, AIDOS. The Psychology and Ethics of أنمر أ،ضا:لعةالت   كرم نو   تلا، أ،ا ع 

Honour and Shame, p. 240.    
( أب من وماا ن ي   Rosenbloom  316-, p. 315Pharmakosto  Poneros“From،طر   (31 

اعو  المغامر   حيات  من أج  أوة ا، ث  إت ذ أ د، يا  في م ر ية أ،ا  نما جا لعد ة ال    
 .G.Zanker, “Sophocles’ Ajax and the Heroic Values of the Iliad”, pp الطةا ةع أنمر أ،ضا: 

24-25.                        
    p. 299.Pharmakosto  PonerosRosenbloom, “From ,أنمر:                               (32 

( أب العةالة ع ة وافاكليس هي الاوية ,Adkins  175 p. Merit and Responsibility ،طر  (33 
 عةالة في أيةيمخ  ليس عةالة الم ا ا  أمام الماانينع أ لو  الذين ،متلكاب ال

Acta Classica A Study in Social Values” (-B.X.de Wet, “The Electra of Sophoclesنمر:أ  (34 

20 1977), p. 30.                                                                                                                           
من م ر ية أ دي ا  ملكاث ،علق  46" في ال يا    طاا التع ير " (35 

R.D.W.Dawe  Sophocles Oedipus Rex. Cambridge University Press 1982, p. 91 , com. 

v.46  أب أ دي ا  ه ا ها أفض  البشر  ليس إل    تي لا لم   الم مذ )  ع) 

.Hypomnemata 54. Gottingen Terms for Happiness in EuripidesMcDonald, M) أنمر:  (36 

1978), p. 127.                                                                                                                             
  ’s Speech in Greek Tragedy: The Case of  Electra and J.Mossman, “Women     نمر:أ (37 

               Clytemnestra in Euripides’ Electra” (CQ 51 no.2 2001), p. 379.                              
  ارب :   (38 

G.M.A.Grube, The Drama of  Euripides (London  , Methuen & Co. Ltd., Gloucester Mass. 

1973), pp. 305, 307-308, J.A Sheppard, “The Electra of Euripides” (CR 39  1918), p. 138. 

(  Katsours  , p. 55terization Tragedy and MenanderLinguistic and stylistic charac،علق  (39 
 س الحيا  أب اوت ةام ،اواب المتكرر لكلماا الم     ال  ار ث في  اار، ما   جت  مية،اث ،ع

 التلارإة لل اطع

 عن مومام ال عاد  الماد،ة لياواب في م ر ية مية،اث أنمر:  (40 
McDonald, Terms for Happiness in  Euripides, pp. 50, 55, Grube, The Drama of  

Euripides, pp. 155-156, D.Kovacs, “Zeus in Euripides’ Medea” (AJPh 114 no. 1  1993), p. 

57, H.Musurillo, “Euripides’ Medea. A Reconsideration” (AJPh 87  1966), p. 56),  
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إب ش طية كرإاب في   ( McDonald  213, p. Terms for Happiness in Euripides تعلق (41 

م ر ية الوي يقياا ت تلف عن ش طيت  ال  يلة ع ة هامير  ث  يث لن ،وض  أذةا  إنما  اذ   عن 
  ث  تت ا ض أ،ضا ما ش طية أجامم اب الذب ضحي  اذ ت  افيلي يا من أج      ع إنما  مةي ت

  ,pp. 9, 115Euripides Andromache M.Lloyd ,(Ars & Phillips 1994)-,116         نمر:أ  (42 
idem, The Agon in Euripides (Oxford 1992), p. 52, McDonald, Terms for Happiness in  
Euripides, p. 85.  

لك تيسث أنمر  طار  متكرر  في عد ة ما الش طية ال  يلة ال أوت ةم المطحل   (43 
 ع899ث 742ث 442ث 241ث 235ث 152ث 151اعذياا: 

 ,Groaning 91, E.P.Garrison, , p. Terms for Happiness in EuripidesMcDonald    نمر:أ (44 

Tears: Ethical and Dramatic Aspects of Suicide in Greek Tragedy (Leiden, New York, 

Köln 1995), pp.129-131.                                                                                                              
  , p. 99 Euripides the IdealistR.B Appleton ,(New York 1972).                            نمر: أ  (45 

(  Katsours  , p. 56terization Tragedy and MenanderLinguistic and stylistic characيؤإة  (46 
(ث فلخ تكن م والة عن  التماث  هذا  اض  من مومامما أب  الة فايةرا  ووا  المرل  

عن االوت ةام المتكرر لكلمة في عد ة  عن العار  الافما علي ومعتما  إالوا،ما لمذا الح  اآلةخع
ث 283ث 279ث 269ث 205ث 186ث 179ث 176ث 131ث 40ما  الة فايةراث أنمر اعذياا: 

 ع1306ث 768ث 766ث 730ث 698ث 597ث 512ث 479ث 477ث 405ث 394ث 293

 16p.1 Merit and Responsibility,, Adkins.                                                               أنمر:   (47 

  Phoenix” (Andromache ’EuripidesP.N.Boulter, “Sophia and Sophrosyne in   20أنمر: (48 

1966), p. 54.                                                                                                                                
، ت ةم  مومام   ( أب المطحل  M.Lloyd     , p. 120Euripides Andromacheيؤإة   (49 

 أالد ي  يث ،ع ر عن العوة  التعم   ضبل ال وسع أنمر أ،ضا:

A.H.Sommerstein, “The End of Euripides’ Andromache” (CQ 38 1988),  p. 244.    
   ,p. 243AndromacheEuripides’  “The End ofSommerstein ,”-                        .246 أنمر:  (50 

 p.161 Merit and Responsibility,, Adkins.                                                               أنمر:   (51 

 ) ”p.48.   HermesJ.Moline, “Euripides Socrates and Virtue ,(1975 103                  أنمر: (52 

 :1032-1030يارإ ية،سث إفيلي يا في أ ليسث اعذياا   (53 
    

      '·        
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       ·  

                                                                         .Adkins, Merit and Responsibility, p.161أنمر: 

 ،اوابث ذاوو  رج  الملخ  الشر في هذ، الم ر يةث أنمر: عن (54 
A.P.Burnett, “Medea and the Tragedy of Revenge” (CPh 68  1973), pp. 12-13. 

 عاد    ام الرجا  المت  جين من امرأ  أالر  ننلاب أ وا ث أنمر: عن  
W.K.Lacey, The Family in Classical Greece (London 1968), pp. 15ff., 111-113, M.Shaw, 

“The Female Intruder: Women in Fifth-Century Drama” (CPh 70 1975), p. 259, n. 18, 

R.Just, Women in Athenian Law and Life (London and New York 1989), pp. 52-54, 62-64.   
ع 19ث 326-321ع 14: اع د، ةةيا  الطةةةا ةث التةةذكير( ث أنمةةر: عن المةا،ا الم تلمةةة  الضةةيافةث (55 

          عن هذا الماضافث أنمر:ع  286-285ع 14ث138-135ع 13ث 42-35ع 5ث 283-286
M.I.Finley, The World of Odysseus (Harmondsworth 2nd ed.,  1978), pp.121-122, 

I.N.Perysinakis, Wealth and Society in Early Greek Literature (Ph.D. King's College, 

London 1982), pp. 90-121, C.Mason, The Ethics of Wealth in Early Greek Thought (Ph.D. 

Cambridge 1944), pp. 10-26, Allison J.W., "Axiosis, the New Arete: A Periclean Metaphor 

for Friendship" (CQ 51.1 2001), pp. 54-55. 

 عن الم    المادب لياواب من عد ات  ما ال  ااث أنمر:  (56 
J.A Sheppard, “ and the Modest Measure in Three plays of Euripides” (CQ 11 1917), p. 10. 

 عن ماضاف ترك اع وا  في العراا ع ة يارإ ية،سث  عن ش طية اياب  طوة الاوةث أنمر: (57 
M.Huys, The Tale of  the Hero who was exposed at birth in Euripidean Tragedy: A Study 

of Motifs (Leuven University Press 1995), pp. 94-103, 147-149, 168-176, 212-224, 246-

251, 279-283, 308-312, 343-345.  

 افترال  فما ي ةأ ؛( عن انل   المطحل  c.4-Rep. 379 b.1 ارب م ا شة أفد اب    (58 
ث   ( في ا  ث  إطر  ومراط: ال ياجة شيا ضار أب انل  ، اب 

 الشيا غير الضار ال يؤ بث  الذب ال يؤ ب ال ،عم  شراث  ما ال ،عم  شرا من الم تحي  أب 
(ث  من ةخ مويةا   (ث  ه ذا ، اب ا   ، اب م وا  عن ظلخ  

ليس و   ك  شيا  (ث    اا علي  ل  ا  با للرفاهية  العم  اللية  ، اب و 
ث ليس م وا  عن ك  ما ،حةم  غير م وا  عن ك  الشر رث  ك تيلة انل  ذاوو  

 (ع أنمر:(  لك    ة ، اب و با فمل للملي   للبشر  
K.J.Dover, “The Portrayal of  Evaluation in Greek Poetry” (JHS 103 1983), pp. 46-47.   

  ,p. 94.   terization Tragedy and MenanderLinguistic and stylistic characatsours ,أنمر: (59 

 ,p. 320,             the Hero who was exposed at birth in Euripidean Tragedy Huys ,أنمر: (60 

    K. Synodinou, On the Concept of Slavery in Euripides (The University of Ioannina 

1977), p. 94.                                                                                                                                
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  ,pp, Honour and Shame . The Psychology and Ethics ofAIDOSCairns .270-  ,271أنمر: (61 

    Huys, the Hero who was exposed at birth in Euripidean Tragedy, p. 344, K. Synodinou, 

On the Concept of Slavery in Euripides, pp. 90-91.  
م   موما  ، ت ةم  ( أب المطحل Grube  , p. 304The Drama of  Euripidesة يؤك  (62 

 أالد ي ،ع ر عن ن     يعة الود ع

     p.56.Andromache ’EuripidesBoulter, “Sophia and Sophrosyne in ,”أنمر:               (63 
    ,p. , Euripides AndromacheM.Lloyd                                                              .142أنمر: (64 

 في م ر ية أنةر مااليث أنمر: 1282-2791اعذياا عن  (65 
P.T. Stevens, Euripides Andromache (Oxford 1971), p. 246. Boulter, “Sophia and 

Sophrosyne in Euripides’ Andromache”, p.58. 
    ,p. 94.   terization Tragedy and MenanderLinguistic and stylistic characatsours ,أنمر: (66 
-67(ث الي ترا  اعذياا 567-556عن وماا الطةيق الليةث  ارب أ،ضا: أ روتيس  اعذياا  (67 

(ع  عن هذا الماضاف في 408(ث افيلي يا في أ ليس  ال يا 403(ث الوي يقياا  ال يا 1131ث 68
 م ر ية هي اذيث أنمر:

C.Collard, Euripides, Hecuba. (Aris & Philips 1991), p. 196, G.R.Stanton, “Aristocratic 

Obligation in Euripides’ Hekabe” (Mnemosyne 48 Fasc. 1 1995), p. 31, A.W.H Adkins, 

“Basic Greek Values and in Euripides’ Hecuba and Hercules” (CQ 16  1966), p. 219, 

McDonald, Terms for Happiness in Euripides, p. 97.   

 في م ر ية هيرا ليس مل اناث أنمر: 1426-2514اعذياا عن  (68 
S.Yoshitake, “Disgrace, Grief and other Ills: Herakles’ Rejection of Suicide (JHS 114 

1994), p. 152, H.H.O.Chalk, “ and in Euripides’ Herakles” (JHS 82 1962), pp. 

7-8. 

( أب  “Adkins  219 p. ”Euripides’ Hecuba and Hercules Greek Values and in ،طر  (69 
" وةيق  اب  مافق ، اب لة،  المةر  علي م اعة   " هيرا ليس ،مطة  التع ير

 ع أنمر:59-55أوة ا،   إ اا أعةا، ع   عن الطةا ة في م ر ية هيرا ليسث  ارب أ،ضا اعذياا 
McDonald, Terms for Happiness in  Euripides, pp. 131-13, G.W.Bond, Euripides Heracles 

(Claredon Press, Oxford 1981), pp. 415-416, J. T. Sheppard, “The Formal Beauty of the 

Hercles” (CQ 10 1916), p. 72, J.Gregory, “Euripides’ Heracles” (YICS 25 1977), pp. 295-

260. Yoshitake, “Disgrace, Grief and other Ills: Herakles’ Rejection of Suicide”, pp. 151-

153, Katsours, Linguistic and stylistic characterization Tragedy and Menander, p. 49.                                                                       

                                    ,p. 169.sTerms for Happiness in EuripideMcDonald ,        أنمر:  (70 



 

401 

401 

 فريد حسن االنور 

 
أب كد من مية،ا ( McDonald  7 n. 30p. 20 in Euripides, Terms for Happinessتطر   (71 

أ  ال لحةث عب هذا     رأيمما ال ،ضم ا لمما ال عاد   اياب رفضا الرفاهية الماد،ة وااا ال ر   
فضا ناف هذ، ال عاد  الماد،ة  لك مما رفضا اعلخ الةااللي التي  ة ت  ب  الحقيقيةث  في الحقيمة لخ ير 

 لمما إ ا لخ ،طا  ما القيخ اعالديية اعالر  الماد،ةع
 p.157 Merit and Responsibility,, Adkins       .                                                       أنمر:   (72 

(  Cairns  272-. The Psychology and Ethics of Honour and Shame,pp. 271DOSAIياض   (73 
ث  ( ها دافا الود  لرفض انواا   45ث ال يا أب العار أ  ال ل   

 أ،ضا: أنمر    ( ضة أب إن ابع46ال يا 
G.R.Moulton, The Ancient Classical Drama. A Evolution Study in Literary (Oxford at the 

Clarendon Press 1898), pp. 161-162, McDonald, Terms for Happiness in  Euripides, p. 

174, Rosenbloom, “From Poneros to Pharmakos, p. 312. Goldhill, Reading Greek Tragedy, 

pp. 162-165. Fisher, HYBRIS. A Study in the Values of Honor and Shame, p. 432.                                               

ث  يث ياجة أ وا  غير شرعيين لةيمخ ولاكياا 638-636 ارب أ،ضا أنةر مااليث اعذياا  (74 
 J.D.Denniston  Euripides Electra. Clarendon Press: Oxford  الشرعيينع ،علقن يلة أفض  من 

1960, p. 93المطحلحين ( أب   ث  أنمر   ، ت ةما  مومام اجتماعي  أالد يع
 أ،ضا:

C.E.Hajistephanou, The Use of and its Cognates in Greek Tragedy (Cyprus 1975), 

pp. 72-73.                                                                                                                                  
 في م ر ية الي تراث أنمر: 372-367اعذياا عن  (75 

Adkins, Merit and Responsibility, p.177, idem, Moral Values and Political Behavior,        

p. 115, Denniston, Euripides Electra, p. 102,   Rosenbloom, “From Poneros to Pharmakos, 

p. 321. Cairns, AIDOS. The Psychology and Ethics of Honour and Shame, p. 272, 

Synodinou, On the Concept of Slavery in Euripides, p. 100.                                                            
 ’p. ElectraM.J.O’Brien, “Orestes and the Gorgon. Euripides ,(AJPh 85 1964) ”أنمر: (76 

34. 
ن   الش طية  عةم مرافمت   الضر ر  ل    اعو   الم انة االجتماعية العاليةث   عن ماضاف (77 

 ,Synodinou, On the Concept of Slavery in Euripides      :  م لما الحا  للع ية اع فيااث أنمر

pp. 100-101,       Katsours, Linguistic and stylistic characterization Tragedy and Menander, 

p. 75.                                              
،متة    ( أب المطحل  Adkins  , 1957pp. 17 ,Merit and Responsibilityيؤكة  (78 

ا نلة ذاضا  ييمة ضبل ال وسث  هذا ،عة الر جا عن  اعة  االوتعما  التمليةب للمطحل ع  ه 
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الوضا،  المعا نة ت الذ م اناث فانن اب ،ح خ علي   ما ،وعل   ليس  مممر،ث هذا التغيير ي ر  
 أنمر أ،ضا :   محا لة يارإ ية،س الوتوطا  العاداا المار ةة لوكر عطر،ع

idem, Moral Values and Political Behavior in  Ancient Greece from Homer to the end of the  
Fifth Century (London 1972), p. 117. 

عن موضوع خلط األصول بسبب رفع أهمية االمتيازات المادية عند الزواج، أنظر: ثيوجينيس )الكتاب األول ،   (79 

183-190 :) 

    , ,                               

      ,                                                   

·   ⎯                                               
     
       ,     ,                                                

 ⎯                                     

     , '   ' .                                           

  ·                                     

     ·   .                                                       
    

 : 893-887ا،  الا ث ذر مي يا  مميةاث اعذياا  (80 

                                                            

           '   - 

               ,  

          '   ,  

             

            

            
        ,New York 1972), p. 99.(Euripides the Idealist R.B. Appletonأنمر:   (81 
      p. 321.Pharmakosto  PonerosRosenbloom, “From ,أنمر:                              (82 

ة للود  في م ر ية الي تراث أنمر علي و ي  الم ا :  ضبل المعا ناعالديية عن القيخ   (83 
ث كرم 262-261ث 253ث 70-67 ث التما   التعم   ن   الر  : اعذياا46-43ال وس: اعذياا 

 ع431-426ث 395-394ث 363-360الضيافة  أهمية الما : اعذياا 
 :5-3ةياكيةية ث الكتاب ال اد ث الوط  التاواث الومر  ال انيةث اعذياا   (84 

          

     ·      

     '   .  

( ع ة   ( أب الماا ن اللية  Adkins  Merit and Responsibility, p. 199يؤكة 
 ةياكيةية  المرب ال امس ها نو   ع ة يارإ ية،سث يتعام  ذ لا  ما أمار الة لةع أنمر أ،ضا:
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Adkins, Moral Values and Political Behavior, pp. 111ff., 141-142, D.MacDowell, 

“ and Generosity” (Mnemosyne 16 1963), pp. 127-129.   

 Groningen, Bouma’s  , Commentary . Vol. IIEuripides, SupplicesCollard,  .C)     أنمر:    (85 
Boekhuius b.v. Publishers 1975), pp. 222-223. 

    p. 292.”Pharmakosto  PonerosRosenbloom, “From ,أنمر:                              (86 

 شير ه ا إلي فضيلة  ( أب المطحل  Stevens  , p. 188Euripides Andromache يؤإة (87 
  الشعر البحاليع

 في م ر ية أنةر مااليث أنمر: 776-768اعذياا عن  (88 
Stevens, Euripides Andromache, pp. 186-188, M.Lloyd, Euripides Andromache, p. 143, 

Boulter, “Sophia and Sophrosyne in Euripides’ Andromache”, p.57.                                       
 780-779يارإ ية،س في اعذياا  ( أبStevens   , p. 188Euripides Andromache،علق  (89 

 علمطحل  ،عحي موماما أالدييا ل

 ’p. ”Hekabe Stanton, “Aristocratic Obligation in Euripides ,                           .24أنمر:  (90 

    ,p. Terms for Happiness in EuripidesMcDonald ,219.                                          أنمر:  (91 

 :4-1ث اعذياا  ام ةال ية ث الكتاب اع  ث الوط  ال ا ا  ال دةينث الومر ةياكية  (92 
   ,   

 , , ©    ,  

     ⎯ ⎯    

   .  

 : 3-1ث اعذياا  ليث الومر  اعالرا ا عشر ث الوط  الكتاب ال اد   
‘ ,  , ,     - 

        ,  

       

  ارب أ،ضا:  ثةياكيةية   اوت ةامات  التملية،ة للمطحل  عن 
I.129.3, II.35, II.87.9, VI. 40, VIII.47.6. 

.no. 2 1975), p. 213, (CQ ”, and ThucydidesResponsibility ,Merit“ ins,AdkA.W.H 25 أنمر:  

idem,  Merit and Responsibility, pp.178-179.                                                     

 p.176 Merit and Responsibility,, Adkins                                                       .: مرأن  (93 

   ,ed. Concepts of Demoralizations in the Hecuba, K.J.Reckord:            أنمر  (94 

P.Burian,   Directions in Euripidean Criticism (Duke University. Durham 1985), pp. 115-

116,        Stanton, “Aristocratic Obligation in Euripides’ Hekabe”, p. 15.                        
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الماضاف  الحركة ال و حا،يةث  عن كلماا هي اذي عن ةباا   يعة ن ي  الر    عد ة هذا (95 

 أنمر:
D.J.Conacher, Euripides and the Sophists. Some Dramatic Treatments of Philosophical 

Ideas (Duckworth, London 1998), pp. 62-63. 

  ,The Psychology and Ethics of Honour and Shame, pp. AIDOSCairns .340- ,341أنمر:    (96 

  McDonald, Terms for Happiness in Euripides, p. 274, Moline, “Euripides Socrates and 
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