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a distinguished scholar and a great friend. 

 األستاذ و المعلم و الصديق   إلى 

 (  ٢٠١٣-١٩٤٥. أحمد عتمان )د

 للا  رحمه

 

 تيحتط  اذ ،  خيا  بشيكل اليونيان  المسيح  في  خاصة أهمية1الكورس تحتل 

. 2عدييدة نظحييا  وفيق الكيورس بوجيود بيخخح أو بشيكل القديم اليونان  المسح  نشأة

 لييدرجا  خضيي  القديميية اليونانييية التحاجييديا فيي  الكييورس اسييتادا  أن ميي  وبيالحمم

 مححليية إلييى وصييوا إسييايلوس الييدرام  الشيياعح فتييحة منيي  التغييييح ميي  متفاوتيية

 أهميتها على يؤكد ازال يوريطيديس مححلة ف  الكورس استادا  أن إا ،  3يوريطيديس

 فيي  للكييورس المسيتمح الييدور هيي ا إزاء و. اليدراما فيي  والوظيفييية الفنيية الناحييية مي 

 اليونيان  الدرام  الشاعح استادا  م  المغزى  حول التساؤل يطح  القديمة التحاجيديا

 لقييم الشاصيية هي ه تمثيل مدى ع  و سوسيولوج ؛  إطار ف  الجمعية الشاصية له ه

 بيالمجتم  الكيورس عالقة مدى على الطحث إشكالية تحتكز هنا م  و. محددة اجتماعية

 النصييو  فيي  الكييورس اختيييار أن خصوصييا الدرامييية يوريطيييديس نصييو  عطييح

 في . الططقي  التصيني  و الجنس و للهوية تطعا متنوع بشكل يأت  ليوريطيديس الدرامية

 مسييححيا  فيي  الكييورس عالقيية فيي  الطحييث نحييو الدراسيية هيي ه تسييعى اإلطييار هيي ا

 . األثين  للمجتم  ااجتماعية القيم بمنظومة يوريطيديس

 مفهيو  عليى استنادا ااجتماعية القيم لمنظومة محددا تعحيفا الدراسة ه ه تتطنى و      

 مي  مجموعة تنتاب محدد اجتماع  نظا  ف  عامة مفاهيم: باعتطارها ااجتماعية القيم

 للمجتمي  العيا  النظيا  مي  ييتالء  إيجياب  أثيح على تنطوي الت  السلوكيا  و األفكار

 تكشي  أن شيأنها مي  ااجتماعيية القييم منظومية فينن ذلي  عليى و ،  الماتلفية بأبعاده

 في  وتنميتيه تعزييزه إلى يسعى و ما مجتم  يتطناه ال ي الفكح ططيعة و السلوك مقاييس

 .4الفحد

 :  وه  محاور أربعة عطح الحئيسية اإلشكالية الدراسة ه ه تعالج سوف 

 أهميية نتنياول المحيور هي ا في :  يوريطييديس ليدى الكورس أناشيد: األول المحور -١

 الدراميية الوظيفية نحلل  ثم يوريطيديس عند للتحاجيديا الدرام  الطناء ف  الكورس

 .للكورس
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: الميحأة قضيايا تجياه موقفيه و يوريطييديس ليدى النسيوي الكيورس: الثيان  المحور -٢

 و يوريطيديس تحاجيديا  ف  الحئيسية الفكحية القضايا أحد على المحور ه ا يحكز

 تجياه الكيورس موقي  الطحيث يتنياول القضية ه ه اطار ف  و ،  المحأة قضية ه 

 صيو  أنيه أ  اليدرام  الشياعح رأي عي  الموقي  هي ا يعطيح وهيل القضيية ه ه

 . المححلة تل  ف  األثين  المجتم 

 .للمجتم  القيمية المنظومة م  الكورس موق : الثالث المحور -٣

 هويية في  التعيدد و التنيوع على الضوء مجملها ف  المحاور ه ه تلق  ب ل  و 

م  خيالل تنياول  القديم األثين  بالمجتم  الكورس عالقته على ذل  انعكاس و الكورس

 نجيد حييث.(  .ق ٤٣١) مييديا: أهمها ،  يوريطيديس تحاجيديا  م  تططيقية نماذجعدة 

 هحقيل تحاجييديا في  له ه مقابلة حالة هناك و طيطة نساء م  كورس المسححية ه ه ف 

 أميا. طيطية مدينية شييو   هيم و المدينية ذا  مي  أفيحاد م  الكورس يتكون اذ مجنونا

 مي  فيهيا الكورس يتأل  الت  و.(  .ق ٤٢٤) هيكاب  تحاجيديا فسيكون الثان  النموذج

 لييدى مشييابهة حاليية توجييد كيي ل  و ،  طييحوادة حييح  أعقييا  فيي  طحواديييا  سييطايا

 و الطحواديييا  تحاجيييديا هيي  و للمقارنيية مجيياا تكييون أن الممكيي  ميي  يوريطيييديس

.(  .ق ٤١٣) إلكتحا تحاجيديا  عطح األخيح النموذج يأت  ثم. طحوادة نساء م  كورسها

 في  يظهيح الي ي الكيورس لي ل  موازييا أرجيوس مدينية نسياء م  كورسا فيها نجد و

 أوريسييتيس تحاجيييديا و( آرجييوس ميي  أمهييا  ميي  كييورس) المسييتجيحا  تحاجيييديا

 (.آرجوس م  خادما )

 يوريبيديس  لدى الكورس أناشيد: أوال

 

الكييورس نييم  الطنيياء الييدرام  للتحاجيييديا اليونانييية علييى نحييو  أناشيييد تقيي  

التحديييد، فتشييكل جييزء أساسيييا نييم  األجييزاء أو العناصييح الكمييية وفييق المنظييور 

 األرسط :
 

κατὰ δὲ τὸ ποσὸν καὶ εἰς ἃ διαιρεῖται κεχωρισμένα τάδε 

ἐστίν, πρόλογος ἐπεισόδιον ἔξοδος  χορικόν, καὶ τούτου τὸ 

μὲν πάροδος τὸ δὲ στάσιμον, κοινὰ μὲν ἁπάντων ταῦτα, 

ἴδια δὲ τὰ ἀπὸ τῆς σκηνῆς καὶ κομμοί.5 
 

 إليهيا تنقسيم التي  ،  المنفصيلة األقسا  أي ،  الكمية األجزاء ع  اآلن لنتحدث و"

 المايحج ، ( بيسوداإل) التمثيل  المشهد ، ( لوجحوالط) المقدمة: ه  و ،  التحاجيديا

 :نوعي  إلى بدوره ينقسم و. الجوقة مناء و ، ( ااكسودوس)
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 (.الطارودوس) المدخل -1

 (.ااستاسيمون) المنشد -2

 ،  التحاجييديا  بعي  أما. التحاجيديا  كل ف  عامة – السابقة - األجزاء ه ه و

 6(."كوموس) منائح و للممثلي  أناشيد: خاصة بصفة ففيها

 الكمي  الطنياء مستوى على هاأناشيد و الكورس وجود أهمية ندرك ذل  على و

 بل آخح إلى شاعح م  تتفاو  الدرامية وظيفتها لك . للتحاجيديا( الاارج  أو الشكل )

 . آخح نص إلى درام  نص م 

 إشيكالية وجيدنا التحديد وجه على يوريطيديس لدى الوظيفة تل  تناولنا ما إذا و 

 ان أي ،  اليدرام  الفعيل و الكيورس أناشييد بيي  فجيوة بوجود الزعم ف  تتمثل أساسية

 مي  الكثييح ييحى و ،  الدراميية الناحيية م  للتطحيح يفتقد سيطيدييور لدى الكورس دور

 سيطقه بمي  مقارنية يوريطييديس ليدى تقوض الدور ذل  أن الاصو  ه ا ف  الطاحثي 

 مسيححيا  ف  الكورس إن المثال سطيل على زيمحمي  فيشيح ،  الدراميي  الشعحاء م 

 تحاجييديا في  حتيى و ،  للفعيل أسيطابا الشاصيا  إعطاء دورها يتجاوز ا يوريطيديس

 الكيورس أن نجيد ،  قديمية مسححية عدة اعتطارا  تعد الت  و ، ( Βακχαιايا كالطا)

 الييدرام  الحييدث تشييكيل عيي  يكونييون مييا أبعييد ديونيسييوس اإللييه أتطيياع ميي  المكييون

 .7الدرام  للحدث خلفية يمثلون أنهم ف  دورهم ينحصح و ،  للمسححية

قللت م  اليدور اليدرام  للكيورس ارتكيز  عليى أسياس  ت معظم اآلراء النقدية ال إن

 أهمها:

 الكورس ا يحقق للدراما بعدها الواقع . أن( ١

 ( أن الكورس ا يكتسب نحورة ف  السياق الدرام  و الحدث المسحح .٢
 

الزعم األول فنن تططيق معيار الواقعية ف  أقل درجاته يظل ميح ف  ما ياص  

. فالطعد األسطوري و سيطوة النطيوءة يطقييان عائقيا مالئم  للتحاجيديا اليونانية ف  رمتها

أما  أي محاولة لمطابقة الواق  بالحدث الدرام  ف  الدراما القديمة ، ه ا باالف القناع 

مح منطقة التمثيل و أماك  المتفيحجي  عليى حيد و المكان و نوء الشمس ال ي كان يغ

سواء فيحتم ب ل  وجود إشتحاطية تجاوز فكحة التطابق بي  الواق  و المحاكاة الدراميية 

عي    -عليى سيطيل المثيال  -بالنسطة للمتفحج. فنح  وفق ه ا المعيار )الواقعية( نعجيز 

قتيل أطفالهيا فليم القصيح لت إليىحيي  دخليت  8فهم موق  الكورس حييال جحيمية مييديا

تتدخل من  الطداية لمن  وقوع الجحيمة بل اكتفت بداية بالتح يح م  الجحيمة وعواقطها ، 

القديمية  ياو الحقيقة هو أن الكورس عطح  ف  ذل  ع  دورهيا المنشيود في  التحاجييد

 .9القاصحة المغلو  على أمحها" وفق تعطيح جيلطح  موري لحمطة"التعطيح ع  ا

أما ف  ما ياص أهمية الكورس ف  إطار النص اليدرام  فهنياك إشيكالية بيأن  

النص باعتطاره نصا  إلىمجمل اآلراء الت  نظح  للكورس ف  ه ا السياق كانت تنظح 
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ادبيا ، ف  حي  أن جملة التحاجيديا اإلمحيقية يجب ان تعالج دون اعتطارا  أنها تندرج 

ا  الشيكل الفني  تطيحر بدرجية كطييحة نم  فنيون العيحض و عليى ذلي  فيان مقتضيي

: "أن الشياعح يسيتطي  أن يجعيل إلىوجودها ، و ف  ه ا السياق يشيح جيلطح  موري 

و قد يعطح ع  كل تل  األحاسيس عي   هاشاصياته قادرة على التعطيح ع  كل أحاسيس

طحيق نظم حوار وانيح بسيي  لكي  هنياك بقيية مي  األحاسييس التي  ا تسيتطي  أي 

المسح  أن تحس بها إحساسا شاصيا و الت  تستطي  فق  ان تعطيح عي  شاصية على 

نفسها بنفسها مثل الموسيقى و شوق الجسد ، و الوسيلة الوحيدة للتعطيح ع  هي ا النيوع 

 .10األخيح م  األحاسيس ه  الجوقة" 

 تلقييه الي ي الاطيا  مسيتويا  تعيدد هو تعقيدا أكثح اإلشكالية ه ه يجعل ما و 

 أناشييد و للكيورس فحديية أناشييد مي  مضيمونا و شيكال المسيح  خشطة على الكورس

 :بالقول أرسطو إليه أشار ما هو و kommoi الدرامية الشاصية م  متطادلة ديلوجية

"κομμὸς δὲ θρῆνος κοινὸς χοροῦ καὶ ἀπὸ σκηνῆς11." 

 ميي  بااشييتحاك الجوقيية تنشييدها محثييية عيي  عطييارة(: الكومييوس) المناحيية"

 .12"الممثل

السمة ف  خطيا  الكيورس تنيتج لنيا تنوعيا في  الشيكل ميا بيي  الغنياء و  ه ه

الحوار المطاشح و تطاي  ف  العالقة كل مستوى م  مستويا  الاطا  بالفعيل اليدرام  

 . 13م  ناحية المحتوى و الغحض و درجا  التقاط  بي  ااثني 

 أناشيد) اصطال  لدى قليال نتوق  أن يجب اإلشكالية تل  ططيعة ندرك لك  و 

 الكلمية بي  ما التزام  على يدل المصطلح فمفهو   ، (Choral Lyrics) أو( الكورس

 قيثيارة تعن  الت  Lyre م  مشتق  Lyrics فالمصطلح. الموسيقية النغمة و المنطوقة

 accompanied by)  القيثيارة على العزف م  ما فعل تزام  على للدالة استاد  و

lyre) الفعليية الممارسية ميا تماميا يتطيابق ا اللغيوي ااشيتقاق هي ا أن مي  بالحمم و 

 هي  القيثيارة تكي  ليم حييث القديمية التحاجييديا في  الكورس ناشيدأل الموسيق  للعزف

 و شييوعا األكثيح اآللية هو المزمار كان بل ل ل  المستادمة األساسية الموسيقية األداة

 و دراميية،  عيحوض م  مشاهدا تحاك  الت  الفاارية الحساما  م  كثيحا تثطته ما هو

 هيو و النغم و الكلمة بي  الجم  قوامها كان الكورس أمان  بأن قائما المفهو  يطقى لك 

 (.Performance) األداء عنصح وجود دون يتحقق ا ما

 كان ال ي الحقص عنصح ذل  إلى أنفنا ما إذا جالء أكثح يصطح األمح إن بل 

 تنييادي Ηλεκτρα إلكتييحا تحاجيييديا ،ففيي  الكييورس ألمييان  مصيياحطا عنصييحا أيضييا

 :قائلة الحقص تشاركها ك  بنلكتحا الكورس

"θὲς ἐς χορόν, ὦ φίλα, ἴχνος,  

ὡς νεβρὸς οὐράνιον 
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πήδημα κουφίζουσα σὺν ἀγλαΐᾳ.  

νικᾷ στεφαναφορίαν  

κρείσσω τοῖς παρ᾽ Ἀλφειοῦ ῥεέθροισι τελέσσας  

κασίγνητος σέθεν: ἀλλ᾽ ἐπάειδε 

καλλίνικον ᾠδὰν ἐμῷ χορῷ ."  

 اآلن..  الموسياي تحطهيا التي  الحقصية لنطيدأ و ،  لحأسيه أزهارك احضحي هيا"

 ،  المملكية عليى سيلطته ،  الفائتية األيا  ف  علينا العزيز ،  الملك  النسل يستحج 

 في  يشيي  الي ي ،  الهتياف صيو  فليحتفي . يسيتحق كميا المغتصب جندل بعدما

 .14"الفح  نطحاته

 نستم  إليها تقول: Ηρακληòمجنونا  هحقلف  تحاجيديا  و

οὔπω καταπαύσομεν  

 Μούσας αἵ μ' ἐχόρευσαν.  

 παιᾶνα μὲν Δηλιάδες  

 <ναῶν> ὑμνοῦσ' ἀμφὶ πύλας  

  τὸν Λατοῦς εὔπαιδα γόνον,  

 εἱλίσσουσαι καλλίχοροι·    

أتوق  ع  التغن  بحبا  الفنون الالئ  أوحيي  إلي  بيالحقص و كميا تنشيد  ل  "

ع ارى ديلوس نشيد النصح المقدس ، بينما يدور الحقص حول أبوا  معطيد ابي  

 .15ليتو )أبوللو("

 قيحاءة الدرام  النص قحاءة تعتحي الت  الصعوبة م  شيئا يكش  الجانب ه ا 

 في  تتيداخل الت  الفنية العناصح بجملة التامة اإلحاطة أهمية على يؤكد و خالصة أدبية

 العميل مغيزى و معنيى تعكيس و محيدادا تيأثيحا مكتملية تنيتج و اليدرام  الفعيل نسيج

 .إجماا

إذا ميا تناولنيا عالقتهيا  ةفي  التحاجييديا اإلمحيقيي  سأهميية دور الكيور تتضح

بمفهو  الشاصية الدرامية ، و ف  ميا إذا كانيت تمثيل شاصيية دراميية وفيق المفهيو  

فيي  هيي ا  مييوري العييا  أ  شاصييية افتحانييية ، و هنييا يمكيي  أن نييورد مييا أشييار إليييه

الجوقية فيال نجيد أمامنيا أعمياا  أناشييدالاصو  بقوله: "عندما يالو المسح  و تطدأ 

فحدية أو أماك  أو أشااصا معينة بل شيئا عاما أبديا. فالجسد ياتفي  و الجيوهح يطقيى. 

و إننا حين اك نتاب  عظمة الحب ، و محور اانتقا  ، و قواني  الجزاء الاالدة، أو ربما 

طحان عليى العيالم نتاب  أيضا ذل  الش  األبدي فيما إذا كانت الفتوى و ااستقامة  تسيي

 .16بأي حال م  األحوال"
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الكورس يطقي  المجيال مفتوحيا  أناشيدو بقدر ما ياصص موري ه ا التفسيح ب 

لقحاءة ططيعة الكورس كشاصية درامية ف  تلي  المشياهد الحواريية مي  الممثليي  ، و 

ف  التحاجيديا القديمية كانيت تتيأرجح  الكورسالموافقة على أن  إلىهو ما يجعلنا نميل 

ة بأنهيا ( ، و الثانيي ناشييدبي  هويتي  : تتمثل األولى بأنها كيالحو  و الفكيحة العامية )األ

 .  17تجاري شاصية درامية )الحوار م  الشاصيا  الدرامية(

 ميييدياذليي  المثييال اليي ي اشييحنا فيي  ميي  تحاجيييديا  إلييىو يمكننييا العييودة هنييا  

و شاصيية  اذ تتحيول في   ابي  هوية الكورس باعتطارها روح العالقةلالستدال على 

محاولة التدخل إليقياف مييديا حيي  تحياول فيتح  إلىمشهد قتل أطفال ميديا م  التعليق 

 با  القصح الموصد.

يمك  أن ننته  إليه ف  تناولنا إلشكالية دور الكورس ف  الفعل الدرام  هو  ما

ا أو الكورس ف  مسح  يوريطيديس تعيد عنصيحا أصييال و ا يمكي  اعتطياره مقحمي أن 

يوريطيديس شاعحا مجددا ف  الدراما القديمة و هيو ميا  كانعطئا على ه ا الشاعح ، فقد 

يتضييح ميي  جمليية السييما  المميييزة لنصوصييه مثييل النهايييا  ميييح المفجعيية لييطع  

اعتطيار بعي   إليى، و الطاب  الساتيحي لطع  تحاجيدياته ما دفي  اليطع   اجيدياتهتح

 المعطي  . و يشييح عطيد18نى فيهيا عي  الكيورستل  المسححيا  دراما سياتيحية اسيتغ

الكورس ف  مسححيا  يوريطيديس ، نجد أنهيا تؤكيد  أناشيد: "إذا راجعنا إلىشعحاوي 

بحاعته كشاعح موهيو  ، و أدييب ملهيم . كميا أنهيا تصيور أفكياره كفيلسيوف متنيور 

وسياس  نلي  و ناقد اجتماع  ذك . لك  ليس م  الصوا  ان نأخ  كيل ميا جياء في  

الكورس على انه يعطح ع  نظحة يوريطيديس الشاصية ... ل ل  يجب دراسة ما  ناشيدأ

. إن محتوييا  المسيححيةأقوال إلحيدى الشاصييا   االكورس على أنه أناشيدجاء ف  

لها عالقة وطيدة بمونوع المسححية ، لكنها قد تكيون عالقية مطاشيحة أو  ناشيده ه األ

قة مطاشحة أ  ميح مطاشحة فيان ذلي  ا يقليل مي  ميح مطاشحة. و سواء أكانت ه ه العال

 .19شأن يوريطيديس كمؤل  مسحح " م و ا ينقص أيضا  ناشيدقيمة ه ه األ

الكورس لدى يوريطييديس بسيما  عدييدة تعقيد صيلتها بثقافية  أناشيدلقد حفلت  

 :أهمها إلىالجماعة م  جوانب عديدة ، نشيح هنا 

 بيأن  و اآللهية عليى بحنقهيا يوريطييديس شياو  اتهميت ميا فطقيدر: اآللهية تمجيد (١

 إليى للنظيح فسيحة هنياك تيزال فيال ،  اليونانيية اآللهة تل  إلى نمن  أساء مطتدعها

 تلي  أن خصوصيا. الكيورس أناشييد ف  نستشعحه الدين  بالمعتقد اإليمان م  ش ء

 لثقافية انعكاسيا منهيا تجعيل متنوعية طقسيية عناصيح تكوينهيا ف  تضمنت ناشيداأل

 :الطقس و العطادة جانب م  الجماعة

 للنيوع المحتملية الجي ور أحيد باعتطارها إليها يشار الت  و الديثحامطية األمان  (أ 

 :أورد حي ( الشعح ف )   ف  أرسطو إليه أشار ما هو و التحاجيدي
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"γενομένη δ᾽ οὖν ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτοσχεδιαστικῆς καὶ αὐτὴ 

καὶ ἡ κωμῳδία, καὶ ἡ μὲν ἀπὸ τῶν ἐξαρχόντων τὸν 

διθύραμβον, ἡ δὲ ἀπὸ τῶν τὰ φαλλικὰ ἃ ἔτι καὶ νῦν ἐν 

πολλαῖς τῶν πόλεων διαμένει νομιζόμενα"20. 

 نشيأة – الكومييديا شيأن ذلي  في  شيأنها – األصيل في  التحاجييديا نشأ  لقد و"

 نشييأة تحجيي  بينمييا ،  حامبيالييديث قييادة أيييدي علييى نشييأ  فالتحاجيييديا. ارتجالييية

 في  الييو  إليى تنشيد تيزال ا التي ( الفالية) اإلحليلية ناشيداأل قادة إلى الكوميديا

 .21"مدننا

 حيي  هيكياب  يوريطييديس تحاجييديا في  لها أثحا نجد و  Laments المحثيا  ( 

 قائييدة تجيطهييا و باإلنشيياد تطييدأ ثييم بوليييدورس ابنهييا جثيية عيي  هيكيياب  تكشيي 

 :ه ه على تؤكد الكورس نجد Μηδιαميديا فف . 22الاادمة و الكورس

"πολλῶν ταμίας Ζεὺς ἐν Ὀλύμπῳ, 

πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως κραίνουσι θεοί: 

καὶ τὰ δοκηθέντ᾽ οὐκ ἐτελέσθη, 

τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον ηὗρε θεός. 

τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα." 

 

 "هك ا تجحي بما شاء اإلله

 األقدار ف  دنيا الطشح ه ه

 فيها الحكم م  عاله  يتولى

 و نتوه  نحار فيها نح و

 ا تجحي بما كنا نحيد فه 

 تواف  بال ي ا نطلب و

 حكم و عدل م  زيوس كله

 تدابيح له ا تغلب و

 مايتها إلىتمض   قصة

 .23مصيح سوف يأت  منتهاه" و

 

 : الططلة التوجه لآللهة بالصالة و الدعاء تدعو Ηλεκτρα إلكتحاف   و

μεγάλα θεός· ἀλλ' ἴθι καὶ παρ' ἐμοῦ χρῆσαι    

 πολύπηνα φάρεα δῦναι  



 أناشيد الكورس لدى يوريبيديس 
 

520 

 χρύσεά τε χάρισιν προσθήματ' ἀγλαΐας.  

 δοκεῖς τοῖσι σοῖς δακρύοις  

 μὴ τιμῶσα θεοὺς κρατή- 

  σειν ἐχθρῶν; οὔτοι στοναχαῖς  

 ἀλλ' εὐχαῖσι θεοὺς σεβί- 

  ζουσ' ἕξεις εὐαμερίαν, ὦ παῖ.  

 

لتكتسي  بهيا ، و حلييا  موشياة ه  اآللهة ، فتعال  ، اقتحن  من  أثوابا قديحة "

مفات  الجمال مزيدا م  الحسي . أتحسيطي  اني  تنتصيحي   إلىم  ذهب تضي  

على أعدائ  بسكب الدموع دون أن تكحم  اآللهة ؟ ليس بالنوا  بل بالصيلوا  

 .24 "السماء ، تستطيعي  أن تجعل  الحظ يطتسم ل إلىالتقية 

ما نالحظه هنا هو المفارقة الكطيحة بي  موق  الكورس ف  السياق اليدرام   و

التي  تغنيهيا منفيحدة مي   ناشييدف  األ وتشتحك فيه ف  حوار م  الممثل م  جهة  ال ي

 .الجهة األخحى

يأت  م  عالقتهيا  وقةالج ناشيدجانب آخح نجد أن الطاب  الطقس  الدين  أل م 

الوثيقة باألشكال الطقسية الشائعة لدى اليونان ، و دليلنا ف  ذل  هو جملة م  المصادر 

و  Hymnsالكيورس مثيل المناجياة  أناشييدذا  الج ور الطقسيية التي  اسيتعانت فيهيا 

جاز لنيا أن نعطيح عي  جملية  إنو . 25ج ورها الطقسية إلىالصلوا  الت  تعيد الدراما 

 ناشييدالكورس باعتطارها نصا مقدسا فينن تلي  األ أناشيدتستاد  ف   الت  تل  العناصح

أبعادها انعكاسا لميا هيو راسي  و مسيلم  حدف  أ كانتبما تتضمنه م  نصو  طقسية 

فيه ف  المجتم  األثين  حتى و إن كيان ذلي  ا ينطيوي عليى إيميان الشياعح اليدرام  

 نفسه.

 الكورس ثطاتا و أهمية ف  سياق النص األدب  الدرام . أناشيدم  ذل  تكتسب  و

 : ( الوط ٢

الكورس بحب الوط  و أهميته ف  حياة الفحد ، و نجد مثياا صيحيحا  أناشيد تحتف 

 :Μηδιαميدياف  تحاجيديا 

"ὦ πατρίς, ὦ δώματα, μὴ 

δῆτ᾽ ἄπολις γενοίμαν 

τὸν ἀμηχανίας ἔχουσα 

δυσπέρατον αἰῶ, 

οἰκτρότατόν <γ᾽> ἀχέων. 

θανάτῳ θανάτῳ πάρος δαμείην 

ἁμέραν τάνδ᾽ ἐξανύσασα: μό- 
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χθων δ᾽ οὐκ ἄλλος ὕπερθεν ἢ 

ς πατρίας στέρεσθαιᾶγ " 

 

وطن  .. أي مسكن  ، ليتني  ا أصيطح فأجيدن  بيال وطي  ، أقضي  حيياة  أي "

كليلة م  العجز و الوه  ، و تل  ه  أكثح المصائب اسيتدرارا للشيفقة مي  بيي  

األحزان ، أا فألرقد رقدة المو  ، قطل أن أرى ذل  الييو  و قيد تحقيق ، فلييس 

ميي  أرض ميي  أن يحييح  اإلنسييان  أميي  بييي  كييل المصييائب مييا هييو أسييو نيياكه

 .26آبائه"

 

 : ( الفضيلة٣

على قيمة الصدق ف  حياة الفحد كميا تيؤد بفعلهيا أهميية  هاأناشيدالكورس ف   تؤكد

أن الكيورس بشيكل عيا  تلتيز  مطيدأ  نالحظو ما  أن يقد  اإلنسان النصح لآلخحي .

الصدق فال تك   إا حي  يكون اإلفصيا  عي  الحقيقية ميدعاة للاطيح و المضيحة 

فيي   إيفيجنيييا ظلمييا علييى الفييحد و علييى ذليي  نجييدها فيي  تحاجيييديا  يوريطيييديس )
و الصيدق  الوفياءفي  حيي  نجيد  ( تك   على الطامية لتتجنب الضيحر.27تاوريس

و له ه الثيمة تنتصيح الكيورس المكونية مي   هيكاب ححية أساسية ف  مس يمةيمثل ث

 أسيحا  طحواديا .

 

ثانيا: الكورس النسوي لدى يوريبيديس و موقفه تجاه قضايا  

 المرأة
تحاجييديا  ١٣بي  مسيححيا  يوريطييديس التي  وصيلت إلينيا كاملية هنياك  م 

 تتضم  كورس م  النساء و ه ه المسححيا  ه :

 .طيطة نساء: ميديا -١

 هيطولوتوس عطيد / تحوزي م  نساء: هيطولوتوس -٢

 .أرجوس م  أمها : المستجيحا - ٣

 طحوادة مدينة م  سطايا: هيكاب  -٤

 .فينيقيا  نساء: الفينيقيا  -٥

 .بورسولوس م  نساء: أندروماخ  -٦

 .طحوادة م  نساء: الطحواديا   - ٧

 .يونانيا  أسيحا : وريسات ف إيفيجينيا  - ٨

 .كحويسا خادما : أيون - ٩

 .يونانيا  إماء: هيلي  -١٠
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 . أرجوس م  نساء: إلكتحا - ١١

 .أرجوس م  خادما : أوريستيس - ١٢

 .باخوس عابدا : باخوس عابدا  -١٣

 .أثينا م  نساء: أوليس ف إيفيجينيا  -١٤

  الكورس  موق   أن  التحاجيديا  تل  مجمل إلى بالنظح نحاه أن  يمك   ما 

  الكورس تطدأ ما عادة إذ ،  محاوما موقفا يظل اليونانية المحأة قضايا م  التسوية

  ذل   بعد تتحاج  ثم  هدفه  نحو ينطلق ك   همته شح  عطح التحاجيدي الططل بمساندة

 صيحاتها قتطل الكتحا ف   الكورس ه   فها ، . قدره مواجهة  ف  وحيدا الططل لتتحك

هو ذا  الموق  ال ي  و،  28كليتسمنستحا ووالدتها يجيستوسآ م  تنتقم لك  إللكتحا

 تتا ه حيال نوايا ميديا تجاه زوجها: 

δράσω τάδ'· ἐνδίκως γὰρ ἐκτείσηι πόσιν, 

Μήδεια. πενθεῖν δ' οὔ σε θαυμάζω τύχας. 

ὁρῶ δὲ καὶ Κρέοντα, τῆσδ' ἄνακτα γῆς, 

στείχοντα, καινῶν ἄγγελον βουλευμάτων. 

 
 ل  يا ميديا ف  انتقام  م  زوج  فالحق "

 لست أعجب م  أن  تندبي  حظ  العاثح و
 هو ذا )كحيون( يقتح  ها

 .29به قد جاء يعل   أمحا دبحه" كأن 

 

 :النشيد ه ا ف  ميديا م  موقفها لتغيح تعود الكورس نجد لكننا

"ἄιες, ὦ Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ φῶς, 

ἀχὰν οἵαν ἁ δύστανος 

μέλπει  νύμφα; 

τίς σοί ποτε τᾶς ἀπλάτου  

κοίτας ἔρος, ὦ ματαία; 

σπεύσει θανάτου τελευτά:  

μηδὲν τόδε λίσσου. 

εἰ δὲ σὸς πόσις 

καινὰ λέχη σεβίζει,  

κείνῳ τόδε μὴ χαράσσου: 
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Ζεύς σοι τάδε συνδικήσει.μὴ λίαν 

τάκου δυρομένα σὸν εὐνάταν." 

 "أي زيوس يا ر  كل العالمي 
 األرض هال تسمعي ؟  أيه ي
 النور أا تطصحها؟ أيها
 سمعتم ه ه الحمقاء تدعو هل

 أنواع الدعاء؟ أي
 فيها قلطها المفعم بالحقد الدفي   با 

 ه ه الحعناء ا تتعجل  أي
 كل ه ا اإلثم و الغضب الفظي  أو

 أجل لحظا  الغحا  الدافئة  م 
 نهايت  األليمة إلىأجل ه ا تسحعي    م 

 زوج  فح عن   اآلن
 را  للعش الجديد تتقاذف األهواء و النزوا  قلط  للجحيم؟ و

 هواه و خفف  عن  الع ا  إلى فلتتحكيه
 تسحف  ف  الحزن و األلم المحيح ا

 . 30ليثأرن ل  اإلله" و
  ميديا بحق  اإليمان  م  يتطور ال ي و ميديا إزاء الكورس تتا ه ال ي  الموق   ه ا  إن

 أيضا ذل  يتط و ،  اانتقا  ل ل  واستنكارا ط قا رفضا إلى تدريجيا يتحول اانتقا  ف 

 سما  م  سمة م يتض تحول وهو ،  لفعلتها الجسيمة العواقب م  لميديا تح يحا

 على مطن  موق  تشكيل على القدرةو التحول فكحة حيث م  الدرامية ةالشاصي

 الفعل تجاه لموقفها الكورس تشكيل أن هنا اانتطاه يلفت ماو. المتاحة المعطيا 

  للمجتم  القيميةو األخالقية المنظومة معاييح وفق  ميديا لاط   قياسها م  ناب  الدرام 

 بها ونعن  المدينة تل   ألن انتقامها ف  اقدم المض  م  ميديا تنهى فالكورس. األثين 

 كقاتلة تستقطلها ل   سوف أخالقية أعحاف و قواني  م  شؤونها ينظم بماو بقداستها أثينا

  ه ا  م و. وابنته المدينة مل  به قتلت بسمو ءهاأبنا بدماء اليدي  ملطاة مجحمة و

 الضحايا و الفحد على ليس الفعل ه ا بشاعتهو شناعته على الكورس تؤكد ال ي ثالحد

 .بأسحه المجتم  على بل

 وجهة لتطن  الحثيث سعيها إطار ف  الكورس موق  أن أيضا نالحظه ماو 

 هاأناشيد على يتأكدو أكثح يتضح ااجتماعية القيم منظومة إلى المستندة العامة النظح

 الفعل م   التجانس م   شيئا يفقدها قد  سياق  ف  العامة  القيم تل  إلى تشيح ربما الت 

 (:Μηδεια ميديا ) ف  مثال الكورس فنجد ،  التحاجيدي الدرام 

"πῶς οὖν ἱερῶν ποταμῶν 

ἢ πόλις ἢ θεῶν 
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πόμπιμός σε χώρα 

τὰν παιδολέτειραν ἕ- 

ξει, τὰν οὐχ ὁσίαν, μετ᾽ ἀστῶν; 

σκέψαι τεκέων πλα- 

γάν, σκέψαι φόνον οἷον αἴρῃ. 

μή, πρὸς γονάτων σε πάν- 

τᾳ πάντως ἱκετεύομεν, 

τέκνα φονεύσῃς." 

"كي  إذن يمك  له ه المدينة ]أثينا[ نطت الينابي  القدسية ، الت  طالما فتحت 

،  ناءهاأحضانها ألصدقائها ، )كي  لها( أن تستقطل ف  أرنها ، امحأة تقتل أب

امحأة آثمة لتعيش بي  أهلها ، تأمل  أي نوع م  الد  تحملي  أوزاره ، ا .. ا ..  

و حق ركطت  ، نتوسل إلي  بحق كل مال علي  ، ا تسفك  د  ولدي  ، م  أي   

تأتي  بتل  الجسارة لعقل  م  أي  تستمدي  القوة ليدك و قلط  ، و أنت تقدمي  

 .31على بشاعة تهورك"

 التمحد فكحة تطلور م  حالة تشكل الظلم وطأة تحت يحز  بأنه الفحد وع  إن 

  معه  و الظلم  دائحة ف   يقيده ال ي اإلطار ع   الاحوج نحو تدريجيا تدفعه  و  داخله  ف 

  العا   المطدأ ذل  . الححكة تستدع  و التغييح تستهدف ثورة إلى  الجماعة و الفحد يصل

 التحاجيديا أن  ذل  ،   التمحد فكحة تتطلور حيث م   ينطلق الدراما ف  معادل يوازي 

 الططل فيه يطادر حقيق  فعل إلى وصوا كحالة تصاعدها و الفكحة ه ا تطور تتط 

 الاطأ ثنائية) السقوط إلى به يؤدي و بالاطورة يتص  فعل ارتكا  التحاجيدي

 أشحنا ال ي  المثال ف  و  هنا الكورس سلوك  ف  نالحظه ما و( الفاجعة و التحاجيدي

  على  يق  ال ي  بالظلم كامال وعيا الكورس تظهح إذ  ،  المعيار ل ل   ياض  ا  أنه إليه

 يتمثل خطح و ظلم مواجهة ف  النساء الكورس تض  و بل األثين  المجتم  ف  النساء

 لمنظومة الاضوع و لالستسال  تحك  الوع  ذل  م  بالحمم لكنها ،  ال كح سلطة ف 

 ف  إلخمادها تسعى و عليها التمحد تحف  و اعوجاج و خلل م  فيها بما المجتم 

 . التحاجيدي الططل نميح

 :فتشيح ،  كجنس المحأة باصوصية وعيها الدوا   على الكورس تؤكد ك ل 

 .بها القيا  الحجل يستطي  ا الت  بأدوارها تقو  أنها (1

 .مجاراته و الحجل مجابهة فيه تستطي  ما الحيلة  و الحكمة م  تمتل  (2
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 للمجتمع القيمية المنظومة من الكورس موقف: ثالثا
صلة الكورس بالشاصية الدرامية   بدراسة القحن التاس  عشح ف  النقد  اهتم

سوسيولوج . و على  منظورم  جهة و بالمتفحج اليونان  م  الجهة األخحى ذل  م  

ذل  تطلور رأي كان يحى إن الكورس ف  التحاجيديا اليونانية يق  موق  الحياد تجاه 

الططل التحاجيدي و عالمه و هو ما فحض عليها مجموعة م  الوظائ  الفنية 

 . 32والدرامية

شيلح أن و جود الكورس يالق المسافة بي  المتفحج و الفعل التحاجيدي  فيحى

وبالتال  تكون بمثابة )المتفحج المثال  أو القياس ( )انظح:شليغل( فه  تارة تاف  م  

على نحو يحاك  مشاعح المتلق  وذل   هوطأة األلم التحاجيدي و تارة أخحى تعطح عن

 .33حالة التأمل الدقيق إلىمشاهدة تحتف  فيه م  حالة ال موسيقىأمان و ف 

ليعيد تشكيل السياق ااجتماع  لهوية  Battezzetoيج ء لويج  باتيزاتو ثم

)متفحجا محايدا أو  فهاالكورس وفق ه ا المفهو  فياحجها م  إطارها المجحد بوص

مستعينا بخراء امطيحتو ايكو النظحية  تحديدا دقة و إطار أكثح إلى ينقلهاقياسيا( و

متلق  اختطاري  أو  إلىذل  يحيل باتيزاتو الكورس  على. و34المتصلة بمفهو  التلق 

( implied reader / spectatorتجحيط ( بدا م  المتلق  القياس  وفق تعطيح إيكو )

ستجابة يالص اليه باتيزاتو هو أن : أفحاد الكورس يقدمون ا ماو أو متلق  نمن .

 ختطاريي إلجزء م  النص ال ي هو جزء م  النص ، و بالتال  يمك  اعتطارهم متلقي  

ال ي   الفعلاستجابا  متعددة للنص و وهناك،  داخلهنم  إطار النص و ونيقع

يتضمنه م  الممك  أن تقا  لك  الحجال و النساء ال ي  يشكلون مجموعة الكورس  

 عديدة ه : امللعويقدمون رؤيتهم/ استجابتهم تطعا 

 .Social Statusااجتماع   الواق  (١

 . National Characterisation الهوية (٢

 .Sex الجنس (٣

عطح  الكورس للفعل الدرام  ف  استجابة تؤثحه ه العوامل الت  تتحكم و وإزاء

بي   اانسجا األهمية يتمثل ف  وجود حد أدنى التجانس و غبال انجد اشتحاط هاأناشيد

ينتف  مثل ه ا التجانس يديح الفحد   حي  ، تجانس بي  الفحد ومجتمعه و رسالكوالفحد و

 (.مجنونا هحقلظهحه للمجتم  مثل ما فعل هحقل ف  نهاية تحاجيديا )

الالفية كما يشيح العديد م   إلىكانت الكورس تتحاج  وظيفتها الدرامية  اإذ و

حول ما تمثله  ؤلو م  هنا يطح  التسا Zimmermennالنقاد و منهم زيمحم  

 الكورس ف  ه ا اإلطار؛ هل ه  صو  المؤل  أ  صو  المدينة و المجتم ؟

موليندوف حيث ه  لسان المؤل  نحى أصحا  ه ه النظحية مثل ويلمو   فم 

( يحى أن المؤل  ف  تشكيله مجموعة الكورس يتححر م  قيود و مقتضيا  ١٩٥٩)

الحطكة الدرامية خصوصا بالنسطة لتصويح الشاصية الدرامية ، حيث تتيح له الكورس  
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  -المتححرة م  عالم الططل التحاجيدي و الت  ا تتداخل بشكل كامل م  ذل  العالم  -

 وجهة نظحه دون أن يؤثح  ذل  ف  السياق الدرام  للمسححية.مساحة يعطح فيها ع  

ناكويت أن حياد الكورس تجاه الفعل  دلف  الجانب اآلخح يحى فيحنت و في و

الدرام  يكسطها استقاللية لتعطح ع  وجهة نظح عامة مستندة على إدراك و فهم 

دى يوريطيديس وتحليل جيد للفعل المتمثل أمامها. خصوصا أن اختيار هوية الكورس ل

نظح سوسيولوجية.   هةهوية ذا  طاب  استثنائ   م  وج اردان دائما ينطوي على اختي

باعتطاره ممثال لشحيحة خاصة ف  المجتم  اليونان  ، كما نجد  ةفنجد مثال صو  المحأ

و فيدل  يحنتمثل ما يصفهم ف همالكهول و متكحر لمجموعة الشيو  أو استادا 

وجهة النظح قطل  إبداءبأحقية الحديث و نائيي  ، حيث يتمتعواستثن ني نيكويت )مواط

 .35الجمي  ف  ااجتماعا  العامة(

الحالتي  تكون هوية الكورس هوية استثنائية ف  إطارها ااجتماع  و صوتا  كلتا ف و

 له خصوصية م  المنظور ااجتماع .

 النتائج بع  نستالص أن يمك  السابقة المحاور ف  عحنناه م   خالل م  

  ف   الكورس أن القول يمك  الت  ااجتماعية القيمو المطادئ م  مجموعة ف  المتمثلة

 تحسي  :تتضم و ،  تحسياها إلى سعت ربما و عنها عطح  قد يوريطيديس تحاجيديا 

  بالنسطة الوط  قيمة  على التأكيد،  اآللهة تمجيد عطح الدين  بالمعتقد المتصلة المفاهيم

 الكطيح توقيح، باإلنافة  األخالقية بالفضيلة التزا  إلى، و الدعوة  الجماعة و للفحد

 . رأيه حصافة و حكمته على التأكيد عطح بالس 

 

 الحواشي 
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المنشدي  ال ي  يؤدون نوعا م  الحقاصا  الجماعية أثناء إنشادهم ف  عحوض ماتلفة منها ما  

يتصل بالطقس و الشعيحة الدينية ، و منها ما يتصل بفنون العحض الحية و م  نمنها المسح   
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