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Abstract 

“Image – bearers” 

a Commentary on Sophocles’ Fragment (TrGF,vol.4Fr.452Radt) 

This research sought to study one of the fragments that reached us 

out of the missing Sophocles’ works, it is the only remaining fragment of a 

play called “The image – bearers” which is unique and study worthy in the 

researcher’s opinion, due to its new unprecedented ideas, and the questions 

it arises on the part of the researcher, because of the nature of the topic it 

deals with, as well as the style of Sophocles, regardless of the fact that such 

fragments hadn’t been widely studied either by Arab or foreign scholars. 

The researcher attempted to comment on this fragment and analyze the ideas 

it embraces, in the light of the available literary sources, to know all about 

it, set the date of the play performance and the status it has among the other 

Sophocles’ plays. 

    The researcher concluded that this play is closely related to the events 

witnessed by the city of Athens during the period between 416 and 415 

B.C., when the Athenians laid siege the Melians in 416 B.C. as a result of 

refusing to pay the yearly tribute to Athens. Although the Melians had 

surrendered due to starvation, the Athenians entered the city suddenly 

killing men and youth, capture women, children and aged men, and sold 

them in the slaves’ market. The news was spread that the gods had 
abandoned Melos after the city had been void of the worshipers. 

Consequently, Athenians felt shocked in the evening that witnessed the 

preparations of the campaign against Sicily, Unknown people destroyed and 

distorted the statues of the god Hermes. That was a bad omen for the 

campaign which ended with the Athenian fleet being destroyed and the 

Athenian Empire broken down. In the light of connecting such given 

information with the title of the play and the only remaining fragment, the 

researcher dates the play to 414 B.C., as Sophocles wanted to warn the 
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Athenian society against the consequences of neglecting the rights of gods, 

disrespecting their sacredness and insulting their holy symbols. Sophocles 

found that gods’ abandonment of Ilion, which had become like a proverb, is 

an appropriate topic reflecting his massage. Thus, he modified the narrative 

to make clear that gods were very keen on protecting their holy rites from 

being insulted. He made the gods carry the statues worshipped on their 

shoulders on leaving the places of their worship in Ilion. The researcher 

came up with the fact that there is a connection between the topic of this 

play and the two plays: “Laocoon” and “Locrian Ajax”, both of which were 

missed, except for a few fragments, as far as the idea and narrative sequence 

are concerned, according to the mythical traditions. So, the researcher 

suggests that the play under study represents, in addition to the other two 

plays, a connected tragic trilogy. It is likely they were performed all together 

during the Dionysia feasts in 414 B.C. The researcher also attempted to 

identify the play characters, the sources that Sophocles had derived his 

topics from, and the effect of his focusing on the political work. He was also 

keen on defining whether this fragment was a text derived from the play 

context or an overall summary of its topic. The researcher used both the 

analytical and comparative approach.        

ال شك أن الشذرات التى تصمنا من أى عمل أدبى مفقود ليا أىميتيا  
الخاصة، وتزيد ىذه األىمية بقدر ما يحظى بو الكاتب من اىتمام، أو بقدر ما تتفرد 
بو الشذرة من مضمون، وكمما كانت السطور المتبقية كاشفة لطبيعة العمل الذى 

ادت قيمتيا، وشجعت عمى دراستيا. يسعى ىذا البحث إلى دراسة وصمتنا منو، كمما ز 
المفقودة، وىى  Σοθοκλῆςإحدى الشذرات التى وصمتنا من أعمال سوفوكميس 

Ξοανηθόροιالشذرة الوحيدة المتبقية من مسرحية بعنوان "حاممو األوثان" 
، والتى ٔ 

أفكار جديدة لم ترد فى  يرى الباحث أنيا تتسم بالتفرد وتستحق الدراسة؛ لما تحممو من
                                                           

ٔ
فضل الباحث استخدام مصطمح "أوثان" ألنو أدق من مصطمح "تماثيل"، ذلك أن "أوثان" أكثر  - 

كون التماثيل موضع عبادة. يرد فى المعجم الوسيط )باب الواو فصل تحديدا من "تماثيل"، عندما ت
ة َأم غير الثاء مع النون( "اْلَوَثُن:  التِّمثال ُيْعَبُد سواء َأكان من خشب َأم حجر َأم ُنحاس َأم ِفضَّ

   ك."ذل
 . ٕٔٓٔ، ص ٕٗٓٓالمعجم الوسيط، إبراىيم أنيس وآخرون، مكتبة الشروق الدولية، القاىرة، 
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أى مصدر سابق عمى سوفوكميس، وما تثيره من تساؤالت لدى الباحث، نظرا لطبيعة 
الموضوع الذى تعالجو وأسموب سوفوكميس فى تناولو. ناىيك عن أن ىذه الشذرة لم 
يسبق وأن تناوليا أحد من الباحثين العرب أو األجانب بدراسة وافية. وسوف يسعى 

عمى ىذه الشذرة، وتحميل ما تنطوى عميو من أفكار، عمى خمفية ما  الباحث لمتعميق
وصمنا من مصادر، فى محاولة لسبر غورىا، وتحديد تاريخ عرض المسرحية، 
وموقعيا من مسرحيات سوفوكميس األخرى. وسوف يعتمد الباحث فى ىذه الدراسة 

 عمى تطبيق المنيجين التحميمى والمقارن.
  Θήβας ὶπἐ ὰπηἙاح مسرحية "السبعة ضد طيبة" وردت ىذه الشذرة عند شر  
ق.م.(: تعميقا عمى البيت  ٙ٘ٗ-ٕ٘٘) Αἰζτύλοςق.م( أليسخيموس  ٚٙٗ)حوالى 

Nauck( عند ناوك ٖٗٓ، أو البيت )ٕ Dindorf( عند ديندورف ٖٓٔ)
 Radtورادت  ٖ

Pearson( عند بيرسون ٜٕٔ، أو تعميقا عمى البيت )ٗ
. وقد أرجعيا الشارح إلى ٘

ينسبيا لسوفوكميس بعنوان "حاممو األوثان". يقول  -بالنسبة لنا -رحية مفقودةمس
 الشارح وفقا لنص الشذرة: 

“εἴξεηαη δὲ θαὶ ἐλ Ξναλεθόξνηο Σνθνθιένπο ὡο  

νἱ ζενὶ ἀπὸ ηῆο Ἰιίνπ θέξνπζηλ ἐπὶ ηῶλ ὤκσλ  

ηὰ ἑαπηῶλ μόαλα, εἰδόηεο ὄηη ἁιίζθεηαη” 
أن اآللية حمموا أوثانيم عمى أكتافيم  و األوثانحامم"ويذكر سوفوكميس أيضا فى 

 بعيدا عن إليون، ألنيم أيقنوا أنيا )أى المدينة( كانت تسقط )فى أيدى اإلغريق("

                                                           
2
 - Dindorf (W.), Poetarum Scenicorum Graecorum: Aeschyli, Sophoclis, Euripidis, 

et Aristophanis abulae quae extant omnes: cum deperditarum fabularum 

fragmentis, necnon caeteris earum scriptis, J. Abrams et C. Richards, London, 

1846, Fr.410. 
3
 - Nauck (A.), Tragicorum Graecorum Fragmenta, B.G. Teubner, Lipsiae, 1856, 

Fr.414. 
4
 -  adt  s. , Tragicorum Graecorum Fragmenta, Vandenhoeck and  uprecht, 

G ttingen, Vol.4, 1977, Fr.452. 
5
 - Pearson (A.C.), The Fragments of Sophocles, Cambridge University Press, 

Vol.2, 1917, Fr.452. 
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نخرج من خبلل القراءة المبدئية لمضمون الشذرة بأن موضوعيا يرتكز عمى  
ص حر الثانية، أوشكت عمى السقوط. و Ἴλιονأن مدينة إليون  األولى،فكرتين: 

اآللية عمى الخروج، حاممين تماثيل عبادتيم، قبل سقوط المدينة. عبلوة عمى ذلك 
يمدنا السياق، الذى وردت فيو الشذرة عند الشراح، بعنوان المسرحية التى تنتمى إلييا 

 الشذرة.
 ىل يمكن اعتبار ىذه الشذرة نصا من المسرحية أم ممخصا لفكرتيا؟

 ، وىوὡςمع أداة الربط ( ”ἐρῶ“)من  εἴρηηαι استخدم الشارح فعل القول 
ما يفيد بأن ما يرد يعد من الكبلم غير مباشر. وبالتالى فإن ما أورده الشارح لم يكن 

ليس أبياتا وردت فى المسرحية، ولكنو  نصا مباشرا من مسرحية سوفوكميس. أى أنو
عبارة عن عرض لفكرة، قد تكون ىذه الفكرة تم عرضيا فى مشيد أو حديث، وقد 
تكون ىي الفكرة اإلجمالية لممسرحية ككل. بالنظر إلى عنوان المسرحية يميل الباحث 
إلى أن ما أتى الشارح عمى ذكره ىو تمخيص إجمالى لمضمون المسرحية، قد يكون 

ارح اجتيد فى وضعو، أو استقاه من أحد فيارس التصنيف التى تم انتاجيا فى الش
)القرن الثالث ق.م( اجتيد  Εηνόδοηοςاألسكندرية. فمن المعروف أن زينودوتوس 

. يحتوى ٙمدون عمييا تعميق عقب كل مخطوطة ζίλλ βοιفى إلحاق بطاقة صغيرة 
، مما يعين رواد المكتبة عمى ٚعوىذا التعميق عمى اسم المؤلف وعنوان العمل وموضو 

. وقد أسيم ٛمعرفة محتوى المخطوطة دون فردىا
ق.م( في تطوير ىذا النظام عن طريق ما  ٕٓٗ-ٖٓٔ)Καλλίματος كاليماخوس 

                                                           
6
- Staikos (K.), The Great Libraries: From Antiquity to the Renaissance, Oak Knoll 

Press, Newcastle, Delaware, 2000, p.68 
7
- Wright (A.), Glut: Mastering Information Through the Ages. Joseph Henry 

Press, Washington, 2007, p.73. 
8
- Eliot, S., and Rose, J. (eds), A Companion to the History of the Book, Blackwell 

Publishing, Malden, Massachusetts, 2007, p.86. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29rw%3D&la=greek&can=e%29rw%3D0
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، مرتبة ىجائيا بأسماء المؤلفين وأعماليم تبعا Πίνακεςٜنظمو من قوائم فيارس 
فى أن ما  -ا يعضد ما نذىب إليو.  وربمٓٔلمصنف األدبى والمعرفى الذى كتبوا فيو

أن الشارح لم يحدد أرقام أبيات، ولم  -أورده الشارح كان عبارة عن ممخص لممسرحية
نما نسبو بشكل مباشر لممؤلف.  ينسب ما أورده إلى إحدى شخصيات المسرحية، وا 
وبذا يكون فعل القول ىنا بمعنى "ذكر" أو "أخبر" أو "روى"، وقد وردت ىذه المعانى 

–A Greekفى قاموس المغة اليونانية القديمة  ἐρῶبين ما ورد فى معانى الفعل من 

English Lexicon ٔٔ . 
 عنوان المسرحية

بيما بعض الشئ، فمن يبدو عنوان المسرحية المنسوبة إلييا الشذرة م  
الصعب التكين بكنو الموضوع، الذى تعالجو المسرحية، من عنوانيا، عمى غير ما قد 
يحدث مع عناوين المسرحيات التى تحمل أسماء أبطال أو بطبلت، عمى سبيل 

، أو أياس Ἠλέκηραالمثال، فيمكننا أن نخمن موضوع مسرحية تحمل اسم إلكترا 
Αἴας أو أنتيجونى ،Ἀνηιγόνη أو فيموكتيتيس ،Φιλοκηήηης وكذلك يمكننا ،

تخمين موضوعات المسرحيات التى ترتبط بأساطير معروفة مثل "السبعة ضد طيبة" 
أليسخيموس. مع ذلك قد يساعدنا تحميل الشذرة الوحيدة المتبقية من ىذا العمل المفقود 

 فى تحديد مبلمح الموضوع الرئيس، الذى تعالجو المسرحية. 
ك الشكوك حول عنوان المسرحية، ويقترح نسبة الشذرة لمسرحية ناو  تساور 

، ولم يعطنا سببا لشكو فى صحة نسبيا، أو يقدم ٕٔالمفقودة Λαοκόων"الوكؤون" 
                                                           

9
- El-Abbadi (M.), The Life and Fate of the Ancient Library of Alexandria, United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Mayenne, 1990, p.101. 

 ألف كاليماخوس باإلضافة لقوائم الفيرسة قوائم أخرى بموضوعات خاصة.
=Witty (F.J.), "The Other Pinakes and Reference Works of Callimachus". The 

Library Quarterly,43, (July 1973), p.237. 
10

- Wright, op.cit., p.73. 
11

 - LSJ. SV. ἐρῶ 
12

 - Nauck, Fr.414. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29rw%3D&la=greek&can=e%29rw%3D0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29rw%3D&la=greek&can=e%29rw%3D0
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عمى  Welckerدليبل يدعم إعادة نسبيا لمسرحية "الوكؤون". يعترض كذلك فيمكر 
ا إلى "الوكؤون"، نسب الشذرة لمسرحية بعنوان "حاممو األوثان"، ويحبذ أيضا نسبي

حيث يرى أنو من الصعب عرض مسرحية بطميا الرئيس جوقة مؤلفة من حشد من 
حاممين تماثيميم،  Τροίαاآللية يظيرون عمى المسرح، وىم يفرون من طروادة 

أن  ”εἴρηηαι δὲ καὶ ἐν Ξοανηθόροις“ويقترح أن الشارح أراد فى تعبيره 
معنى "فى"، مستشيدا باستخدام مشابو بمعنى "عن" وليس ب ἐνيستخدم حرف الجر 

من وجية  -، أو أن الشارحٖٔق.م.( ٓٓٗ-ٓٙٗ) Θοσκσδίδηςعند ثوكيديديس 
. ٗٔ ἐπί ηῶν Ξοανηθόρωνبدال من  ἐν Ξοανηθόροιςربما استخدم  -نظره

وقد أورد بيرسون رأى فيمكر كمقدمة لمشذرة بشكل يوحى بتصديقو عمى ما ذىب إليو 
رج رأى كل من ناوك وفيمكر من تحت مظمة الشك فى صحة . مع ذلك لم يخ٘ٔفيمكر

نسبة المسرحية لسوفوكميس، األمر الذى ال يقوم عميو دليل قاطع، ولذا فمم يبادر أى 
من المحررين بنقل الشذرة إلى مسرحية "الوكؤون"، وظمت الشذرة فى كآفة الطبعات 

 تحت عنوان مسرحية "حاممو األوثان". 
الجمع. ومن واقع المسرحيات المتبقية من الموروث  أتى العنوان فى حالة 

التراجيدى، فإننا ندرك أن معظم المسرحيات التى تحمل عناوين فى حالة الجمع تمعب 
فييا الجوقة دورا محوريا، بغض النظر عن حجمو، ويكون تركيز الموضوع الرئيس 

فى مسرحيات منصبا عمييا، أو تكون الجوقة ضالعة فى أحداثو. ويمكن مبلحظة ذلك 
، Χοηθóρoι، و"حامبلت القرابين" Ἱκέηιδεςإغريقية مثل: "الضارعات" 

                                                           
13

 - Thuc., 1.9. 

“ἐν ηοῦ ζκήπηροσ ἅμα ηῇ παραδόζει” 
14
 - Welcker  F.G. , Die griechischen Trag dien mit   cksicht auf den epischen 

Cyclus, E. Weber, Bonn, 1839, p.66. 
15

 - Pearson, Fr.452. 
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، و"نساء تراخيس" Φοίνιζζαι، و"الفينيقيات" Τρῳάδεςو"الطرواديات" 
Τρατίνιαι "و"عابدات باكخوس ،Βάκται "و"اإليرينيات ، Ἐρινύες

ٔٙ . 
ذا كانت المسرحية بالفعل تتبنى قضية الجوقة فإن الجوقة فى مسرحية   وا 

كانت تتألف من اآللية، الذين كانوا يعبدون  -وفقا لمضمون الشذرة -"حاممو األوثان"
عمى أكتافيم ورحموا. ويصعب تصور  فى طروادة، والذين حمموا تماثيل عبادتيم

اإلطار الذى حضر اآللية فيو إلى المسرح مجتمعين. كما يصعب معرفة إذا ما كانوا 
قد ظيروا عمى خشبة المسرح وىم يحممون تماثيل عبادتيم، أم كان ىذا مجرد وصف 
سردى؟ وذلك لصعوبة التطبيق، وىذا ما ألمح إليو فيمكر. ويمكننا أن نقدم فرضية 

ى مبنية أيضا عمى سوابق العروض المسرحية اإلغريقية: أن حاممى األوثان الذين أخر 
أحضرىم سوفوكميس إلى خشبة المسرح لم يكونوا سوى نماذج من اآللية، وليس كل 
اآللية مجتمعين، وبالتالى يكون ظيور إلو أو أكثر بوصفو من شخصيات المسرحية 

وأثينة  Ποζειδῶν من بوسيدون  كل -عمى سبيل المثال -أمرا يسيرا. فقد ظير
Ἀθηνᾶ  فى برولوج "الطرواديات" ليوريبيديسΔὐριπίδης (ٗٛٓ-ٗٓٙ .ق.م ،)

فى مسرحية   Ἄρηεμιςوأرتميس  Ἀθροδίηηوظيرت كل من أفروديتى 
شخصيات عدة من  Προμηθεύς. ومرت ببروميثيوس Ἱππόλσηος"ىيبوليتوس" 

أليسخيموس.  Προμηθεὺς Γεζμώηηςالقوى اإلليية فى "بروميثيوس مقيدا" 
وبالتالى فإن حضور بعض اآللية بوصفيم نماذج يسمح ليم بمعب أدوار محورية فى 
المسرحية، وقد أصبحوا عند سقوط المدينة، وفى لحظة خروجيم منيا حاممين تماثيل 
عبادتيم، يوصفون بالصفة المركبة المستخدمة كاسم "حاممو األوثان" 

Ξοανηθόροιيا عنوان المسرحية. ، والتى جاء من 

                                                           
16

- Kirkwood (G.M.), “The Dramatic  ole of the Chorus in Sophocles”, Phoenix, 

Vol. 8, No. 1 (Spring, 1954), p.1-22.  

=Weiner  A. , “The Function of the Tragic Greek Chorus”, Theatre JournalVol. 32, 

No. 2 (May, 1980), p. 205-212. 

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%98%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8D%CE%B5%CF%82&redirect=no
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عمى أى حال كان سوفوكميس معروفا بأنو يجيد توظيف الجوقة فى  
ق.م.(  فى حسن  ٕٕٖ-ٖٗٛ) Ἀριζηοηέληςمسرحياتو، وقد امتدحو أرسطو 

. ٚٔتوظيفو لمجوقة بوصفيا واحدا من الممثمين، حيث يمعبون دورا مؤثرا فى األحداث
ديدة لمجوقة، والتى تتمثل فى أنيا أن سوفوكميس ابتكر وظيفة ج Kittoويرى كيتو 

. وبالتالى فإن الكيفية التى أدت بيا الجوقة ٛٔدوما تمعب دورا دراميا مؤثرا فى األحداث
فى ىذه المسرحية دورىا عمى المسرح لم تكن لتشكل إشكالية معقدة بالنسبة لكاتب 

 متمرس مثل سوفوكميس.  
 المسرحية المقترحتاريخ 

ت سوفوكميس، التى وصمتنا كاممة، يتسم بالترجيح ال شك أن تأريخ مسرحيا 
. ٜٔأكثر من القطع، إذ ال نممك أدلة كافية تساعدنا عمى القطع بتواريخ دقيقة محددة

وقد يكون التأريخ أكثر صعوبة، عندما يتعمق األمر بالشذرات. من ثم فإن محاولة 
ات. كان التأريخ تظل محض اجتياد يعتمد فييا الباحث عمى المتاح من معموم

: فقد تم انتخابو بوصفو ٕٓسوفوكميس ميتما بالحياة السياسية كما كان منخرطا فييا
 ٓٗٗ-ٔٗٗواحدا من القادة العشرة، ورافق بيركميس فى حممتو إلخماد ثورة ساموس )

ق.م.( فى  ٕٗٗ-ٖٗٗ) ἑλληνοηαμίαιق.م.(، وكان أحد األمناء عمى الخزانة 
ق.م. بوصفو عضوا من المفوضين  ٖٔٗ. وتم اختياره فى Ἀθῆναιأثينا 

، الذين تم منحيم صبلحيات خاصة، Πρόβοσλοιاالستشاريين فى المجنة التأسيسية 

                                                           
17

 - Aristotle, Poetics, ch.18. 
18

 - Kitto (H.D.F.), Greek Tragedy: A Literary Study, Doubleday, Garden City, 

New York, 1957, p.165. 
ٜٔ

، ٜٙٛٔأحمد عتمان، األدب اإلغريقى: تراثا إنسانيا وعالميا، دار المعارف، القاىرة،  - 
 .ٕٚٛص
ٕٓ

 وكميس السياسى ومواقفو السياسية، راجع:عن نشاط سوف - 
Osborne   . , “Sophocles and Contemporary Politics”, in A Companion to 

Sophocles”, Kirk Ormand  ed. , Wiley-Blackwell, Malden, 2012, p.270ff. 
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وتم تكميفيم بالعمل عمى إعادة تنظيم األمور السياسية والمالية لمدينة أثينا، بعد كارثة 
Σσρακοῦζαιواليزيمة فى سيراكوزا  Σικελίαالحممة البحرية عمى صقمية 

. وقد ٕٔ
 .ٕٕوجد الباحثون فى مسرحياتو انعكاسات لما تعايشو أثينا وببلد اليونان فى عصره

عمى سقوط مدينة إليون بعد  -كما سبق وأوضحنا -يركز موضوع المسرحية 
حصار طويل، وىو الموضوع الذى يستدعى لمذىن مبلبسات ىذا السقوط وتبعاتو، 

التى تعرض ليا الطرواديون عند  فسقوط مدينة إليون يرتبط بالوضع المأساوى والفجائع
اقتحام اإلغريق لممدينة: من قتل واغتصاب وتدنيس، وما قاستو نساء األسرة الممكية 
الطروادية من قير وميانة، عندما تم توزيعين كسبايا عمى قادة اإلغريق، حيث تم 
 ترحيمين إلى ببلد اليونان. كما يركز أيضا عمى تخمى اآللية عن المدينة، ورحيميم
عنيا حاممين تماثيميم، وىو ما يحمل تمميحا إلى عظم شأن تماثيل العبادة فى نظر 

 أصحابيا من اآللية.
حينما نعيد قراءة ىاتين الفكرتين، المتين يرتكز عمييما موضوع المسرحية، فى  

ضوء األحداث السياسية واالجتماعية التى مرت بيا مدينة أثينا فى العصر 
تبدو كما لو  -محل الدراسة -من األحداث ما يجعل المسرحيةالكبلسيكى، فإننا نجد 

                                                           
21

 - Smith (W.), Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, Little, 

Brown and co, Boston, 1867, S.V. Sophocles. 
22

 - Badger (N.J.), Sophocles and the Politics of Tragedy: Cities and 

Transcendence, Innovations in Political Theory (Book 48), Routledge, London, 

2012. 

Ferrario  S. , “Political Tragedy: Sophocles and Athenian History”, in Brill's 

companion to Sophocles, Andreas Markantonatos (ed.), Brill, Leiden, 2012, p.447-

470. 

Atkison  L.M. , “Tragic  hetoric: Sophocles and the Politics of Good Sense”, 

PhD., University of Toronto, 2013. 

Jouanna (J.), Sophocles: A Study of His Theater in Its Political and Social Context, 

tr. by Steven Rendall., University of Princeton Press, 2018. 

 aaflaub  K.A. , “Sophocles and Political Thought”, in Brill's companion to 

Sophocles, p.471-488. 
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كانت انعكاسا ليا، مما يشجعنا عمى اقتراح تاريخ مناسب ليذه المسرحية، عمى وجو 
 لم تتم دراستيا من قبل. -كما سبق وأشار الباحث -الخصوص وأنيا

ن فى كان من بين األحداث التى ىزت المجتمع األثينى ما فعمو القادة األثينيو  
ق.م.: كانت جزيرة ميموس، إحدى الجزر اإليجية  ٙٔٗفى عام  Μῆλοςميموس 

 اإلتاوةذات الموارد المحدودة، يعيش سكانيا عمى الكفاف، وقد تخمفت عن دفع 
. اعتبر Γῆλοςالسنوية، التى فرضتيا مدينة أثينا عمى أتباعيا فى حمف ديموس 

ق.م.( ىذا الوضع بمثابة  ٗٓٗ-ٓ٘ٗ) Ἀλκιβιάδηςالقائد األثينى ألكيبياديس 
معاداة لسياسة أثينا، فأعد حممة تطالب الميميين باالستسبلم. وبعد حصار دام ألشير 
عدة، انتيجت فيو أثينا سياسة التجويع بغية التركيع، أرسل أىل الجزيرة وفدا لمتفاوض، 

ة الميمى وقد سجل لنا ثوكيديديس الحوار الذى دار بين القادة األثينيين ووفد المفاوض
. ُيظير The Melian Dialogue (Thuc.5.84-116)فيما يعرف بـ"الحوار الميمى" 

الحوار الذى كتبو ثوكيديديس الصمف فى ليجة األثينيين فى مقابل حديث الميميين، 
الذى تظير منو قمة الحيمة. وضع الوفد المبعوث من قبل ميموس ثقتو فى أن اآللية 

، وكذلك سيفعل االسبرطيون. فقد كانت ميموس من سوف تدعميم، ولن تتخمى عنيم
األصل مستعمرة أسسيا االسبرطيون، لكن ىذه الثقة فى اآللية قابميا األثينيون بثقة 
فى قوتيم، وأعمنوا أن اآللية ال شأن ليا باألمر، وأن القوى من حقو أن ينتزع ما 

لة يكون لو دور يشاء، وعمى الضعيف أن ينصاع ويسمم باألمر؛ ذلك أن منطق العدا
فقط إذا ما تساوت القوى المتصارعة فى البأس. وما كاد أعضاء الوفد الميمى 
اليائسون يعودون إلى الجزيرة ليعمنوا لبنى وطنيم رد األثينيين، حتى وجدوا القوات 
األثينية تباغت الجزيرة بيجوم مفاجئ. قام األثينيون بارتكاب جرائم تتسم بالوحشية، وال 

الفكر األثينى المتحضر، فقد قاموا بقتل كل من لديو القدرة عمى حمل تتناسب مع 
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السبلح، وعرضوا النساء واألطفال لمبيع فى أسواق العبيد، وصادروا األراضى ووزعوىا 
 . ٖٕعمى خمسمائة مستوطن أثينى

كان مثل ىذا العمل الذى يخمو من الرحمة، ويبتعد عن أى توقير لآللية،  
ة أى مثقف حر، فما بالنا لو كان كاتبا عرف بتدينو مثل كفيبل باستفزاز قريح

. لذا فإن الباحث يميل إلى أن سوفوكميس أراد أن يربط جميوره بين ٕٗسوفوكميس
حصار إليون وحصار ميموس: فقد كان الطرواديون المحاصرون من قبل اإلغريق 

، الذين ، كما كان حال أىل ميموسٕ٘عمى ثقة بأن اآللية تدعميم، ولن تتخمى عنيم
إال أن اآللية تخمت عنيم كما تخمت ، ٕٙأكدوا ثقتيم فى أن اآللية قادرة عمى دعميم

 عن الطرواديين من قبل. ولم يجدوا منيا دعما وال نصرة.
 

ق.م. قرر القادة األثينيون بقيادة ألكبياديس شن  ٘ٔٗبعد أقل من عام فى  
                                                           

23
 - Seaman  M.G. , “The Athenian Expedition to Melos in 416 B.C.”, Historia: 

Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 46, H. 4 (4th Qtr., 1997), p. 385-418. 

=Wassermann  F.M. , “The Melian Dialogue”, Transactions and Proceedings of 

the American Philological Association, Vol. 78 (1947), p. 18-36. 

"، من التاريخ الدبموماسي: التفاوض من مركز القوة، حوار اثينا وميموسالخطيب، " باسل بن رؤوف
 .ٙٛٔ-ٓٛٔ، ص ٜٜٓٔمجمة الدراسات الدبموماسية"، العدد السابع، 

ٕٗ
وفى معبد البطل األتيكى  Ἀζκληπιόςعمل سوفوكميس كاىنا فى معبد اإللو أسكميبيوس  - 

 :مناصبو الدينية وورعو راجع . عنλκωνἌألكون 
Smith, op.cit., S.V. Sophocles. 

O’Connor  M.B. ,  eligion in the Plays of Sophocles, George Banta, Wisconsin, 

1923. 

 .ٕٛ٘عتمان، ذكر سابقا، ص 
25

 - Ahrensdorf (P.J.), Homer on the Gods and Human Virtue: Creating the 

Foundations of Classical Civilization, Cambrige University Press, 2014, p.122ff. 
26

 - Thuc., 5.104,112. 

 عن ثقة اىل ميموس فى دعم اآللية، راجع:
Crane (G.), Thucydides and the Ancient Simplicity: The Limits of Political 

Realism, University of California Press, 1998, p.246ff. 



 
 Ξναλεθόξνη حاممو األوثان

02 
 

-ٓٚٗ) Νικίας نيكياس  حممة عمى صقمية، وقد قوبل ىذا القرار باعتراض من قبل
ق.م.  ٘ٔٗق.م.( رجل السبلم. وما ييمنا فى ىذه الحممة أنو أثناء اإلعداد ليا  ٖٔٗ

حدث حادث مروع أثار الفزع بين المواطنين من غضب اآللية، واعتبروه نذير شؤم 
عمى المحممة وعمى مستقبل أثينا، التى سيطر عمى قادتيا العناد والصمف، ذلك أن 

النصفية المعروفة  Ἑρμῆς ن قاموا بتحطيم تماثيل اإللو ىيرميس أشخاص مجيولي
. تمك التماثيل التى كانت منتصبة أمام أبواب البيوت، وعند ٕٚوتشويييا   ἑρμαῖبـ

مفترق الطرقات فى مدينة أثينا، وقد كان األثينيون يستبشرون بيا ويبجمونيا. ولم 
 .ٕٛة كبيرة لمن يرشد عن فاعمياتعرف ىوية الجناة، عمى الرغم من رصد مكافأة مالي

ىذا العمل أيضا يخمو من أى توقير لآللية، وفيو إىانة لجبلليا وتدنيس كان  
لحرمتيا. ويمكننا القول إن ىذا الحدث أليم سوفوكميس بالحديث عن حمل اآللية 

أن يظير القدسية التى خصت بيا اآللية  -كما نفترض -لتماثيميا حتى يتسنى لو
م، وشعورىم بالغضب إذا ما انتيكت حرمة ىذه التماثيل أو تمت تماثيل عبادتي

 إىانتيا.
، وىى الفترة ٜٕكانت طبيعة تمك الفترة أيضا تتسم بتزعزع اإليمان فى اآللية 

التى نشط فييا السوفوسطائيون، وظير فييا المشككون أمثال دياجوراس من ميموس 

                                                           
27

 - Kousser   . , “The Mutilation of the Herms: Violence toward Images in the 

Late 5th Century BC”, in Autopsy in Athens:  ecent Archaeological  esearch on 

Athens and Attica, Oxbow Books, Oxford, 2015, p.76-84. 
28

 - Kagan (D.), The Peace of Nicias and the Sicilian Expedition. Cornell 

University Press, 1981. 

Andrewes  A. , “The Peace of Nicias and the Sicilian Expedition”, in The 

Cambridge Ancient History, Vol.5, D.M. Lewis, J. Boardman, J.K. Davies and M. 

Ostwald (eds.), Cambridge University Press, 2006, p.433-463. 
ٕٜ

كيكى وبدايات اإللحاد باآللية فى النصف الثانى من القرن الخامس ق.م. فى عن الفكر التش - 
 ببلد اليونان، راجع:

Bremmer  J.N.. , “Atheism in Antiquity”, in The Cambridge Companion to 

Atheism, Michael Martin (ed.), Cambridge University Press, 2006, p.12ff. 
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Γιαγόρας ὁ Μήλιος بتقطيع تمثاال خشبيا  )القرن الخامس ق.م.(، الذى قام
لييراكميس، واستخدمو كوقود لطيى طعامو، كما قام بإفشاء أسرار إليوسيس 

Ἐλεσζίνια Μσζηήριαٖٓ؛ فقام األثينيون بطرده من المدينة. 
بناء عمى ما سبق فإننا نقترح أن تاريخ عرض المسرحية كان تاليا ليذه  

األثينى، ونرجح أن وقت األحداث، التى ال شك أنيا تركت أثرىا عمى المجتمع 
فى مدينة  Γιονύζιαق.م. أثناء احتفال الديونيسيا  ٗٔٗعرضيا كان فى مارس 

-ٙٗٗ) Ἀριζηοθάνης أثينا، وىو االحتفال نفسو الذى عرض فيو أريستوفانيس 
ق.م.(، والتى ظير فييا بوضوح  ٗٔٗ) Ὄρνιθεςق.م.( مسرحية "الطيور"  ٖٙٛ

ذكر صراحة أمر المجاعة التى عانى منيا أىل تأثره بما حاق بأىل ميموس، وقد 
متحدثا إلى  Πειζίζηραηοςميموس جراء حصار األثينيين. يقول بيسيستراتوس 

 اليدىد:
“ὥζη᾽ ἄξμεη᾽ ἀλζξώπσλ κὲλ ὥζπεξ παξλόπσλ,  

ηνὺο δ᾽ αὖ ζενὺο ἀπνιεῖηε ιηκῷ Μειίῳ.”
31 

 "عندئذ سوف تحكمون البشر كما )تحكمون اآلن( الجراد،
 بيدون اآللية مرة أخرى بالمجاعة الميمية"وسوف ت

ق.م.( عقب واقعة حصار  ٘ٔٗيوريبيديس مسرحية "الطرواديات" )قدم  
ق.م، وقد وقع فى ىذا العمل تحت تأثير السمعة السيئة  ٘ٔٗميموس فى عام 

. اختار يوريبيديس الحكاية التى وجد في أحداثيا النموذج األقرب لؤلحداث ٕٖلمحصار
يممح إلييا: حصار ميموس وسقوطيا، وممارسات األثينيين غير التى يود أن 

األخبلقية، ومصير الميميين، وموقف اآللية من مثل ىذه الممارسات البربرية. فقد كان 
                                                           

30
 - Winiarczyk (M.), Diagoras of Melos: A Contribution to the History of Ancient 

Atheism, Trans. Witold Zbirohowski-Kościa, Beiträge zur Altertumskunde, Band 

350, De Gruyter, Berlin, 2016. 
31

 - Aristoph., Av. 185-186. 
32

 - Van Erp Taalman Kip  A.M. , “Euripides and Melos”, Mnemosyne, Fourth 

Series, Vol. 40, Fasc. 3/4 (1987), p. 414-419. 
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سقوط إليون النموذج األشير لمدينة سقطت بعد أن تم حصارىا. وما القتو نساء 
بحن سبايا، ويقترب كذلك طروادة يشبو بدرجة كبيرة ما عانتو نساء ميموس، حيث أص

إثخان اآلخيين فى األمراء الطرواديين من المذبحة التى دبرىا األثينيون لشباب ميموس 
   ورجاليا بعد أن أعمموا السيف فييم.   

بناء عمى ما سبق نفترض أن الوضع العام فى أثينا كان دافعا لشاعر عرف  
ى مسرحو الموضوعات التى تجول بتقواه وتوقيره لآللية، مثل سوفوكميس، أن ينقل إل

فى أذىان بعض األثينيين، وأن يصور ىواجسيم من غضب اآللية، الذى قد يصيبيم 
جراء ما اقترفتو أيدييم فى ميموس، وما لحق بتماثيل ىيرميس من إىانة، عمى وجو 
الخصوص وأنيم كانوا بصدد إرسال حممة عسكرية يساورىم القمق من عواقبيا، وتممك 

صانعى قرارىا، ذلك الصمف الذى تكرىو اآللية، والذى يمكن لمحو فى الصمف من 
حوار القادة األثينيين مع وفد المفاوضة الميمى وأبرزه ثوكيديديس. وقد أثبتت األيام أن 

، الذى كان يكن ٖٖ قمق بعض األثينيين فى محمو، وعمى رأسيم نيكياس، رجل السبلم
. فقد منى األسطول األثينى ٖٗداقة متينةسوفوكميس لو احتراما كبيرا، وتربطو بو ص

بيزيمة نكراء، كانت المسمار الذى دق فى نعش اإلمبراطورية األثينية، وأدى 
النييارىا، بعد أن فقدت أثينا قوتيا البحرية الضاربة، وعددا ىائبل من جنودىا البواسل 

مقمقا أيضا  وقادتيا المحنكين. لقد كان تصرف القادة األثينيين فى حممتيم عمى ميموس
لحمفاء أثينا فى حمف ديموس، الذين غدوا ال يأمنون غشاوة صمف قادة أثينا، وما قد 

 .ٖ٘يترتب عميو من عواقب قد يصيبيم منيا ما ال يحمد عقباه

                                                           
33

 - Thuc., 6.9-14. 
34

 - Westlake  H.D. , “Sophocles and Nicias as Colleagues”, Hermes, 84. Bd., H. 1 

(1956), p.110-116. 
35

 - Kagan, The Fall of the Athenian Empire, Cornell University Press, London, 

1987. 

سيد أحمد عمى الناصرى، اإلغريق: تاريخيم وحضاراتيم، من حضارة كريت وحتى قيام  =
 وما بعدىا.  ٖٓٗ، ص ٜٙٚٔإمبراطورية االسكندر األكبر، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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قراءة كل من يوريبيديس وأريستوفانيس وسوفوكميس لممشيد قراءة واعية كانت  
ادة لنتائج من جنسيا، فخطوب متبصرة. اعتمدوا فييا عمى أن المقدمات تؤدى ع

الدىر عممتيم أن الدوائر تدور عمى الباغى، وقد كان ليم فى الحرب الطروادية خير 
عبرة، ولذلك استدعتيا قريحة كل من يوريبيديس وسوفوكميس. فقد تتخمى اآللية عن 
دعميا إلحدى المدن، ولكنيا ال تغفر تدنيس مقدساتيا، وال تترك ثأرىا ممن يغالى فى 

النتقام المدفوع بالصمف، الذى يؤدى إلى خمو معابدىا من العّباد. وىكذا نرى كل من ا
أثينة وبوسيدون، المذين دعما اإلغريق باألمس، يسعيان لمثأر منيم عند يوريبيديس فى 
"الطرواديات"؛ ألنيم بصمفيم ومغاالتيم فى االنتقام من الطرواديين تسببوا فى ىجر 

وأىانوا تمثال أثينة ودنسوا مقدساتيا. يوضح بوسيدون أنو  بوسيدون ألماكن عبادتو،
 ترك أماكن عبادتو عند سقوط المدينة:

“ἐγὼ δέ - ληθῶκαη γὰξ Ἀξγείαο ζενῦ  

Ἥξαο Ἀζάλαο ζ᾽, αἳ ζπλεμεῖινλ Φξύγαο - 

ιείπσ ηὸ θιεηλὸλ Ἴιηνλ βσκνύο η᾽ ἐκνύο”
36 

 "وألننى انيزمت من ىيرا، اإللية
 -، المتين تعاونتا فى االستيالء عمى فريجيا37األرجية، ومن أثينة

 فإنى أرحل عن إليون الشييرة، وعن المذابح التى تخصنى"
 بعد سقوط مدينة إليون:وتشير أثينة لما ألّم بيا وبمقدساتيا من إىانة 

“Ἀζήλα 

ηνὺο κὲλ πξὶλ ἐρζξνὺο Τξῶαο εὐθξᾶλαη ζέισ,  

ζηξαηῷ δ᾽ Ἀραηῶλ λόζηνλ ἐκβαιεῖλ πηθξόλ. 

                                                           
36

 - Eur., Troiad., 23-25. 
ٖٚ

ة لو، فمن من الغريب أن يتحدث بوسيدون عن ىزيمة الطرواديين بوصفيا ىزيمة شخصي - 
 ,.Hom)المعروف من خبلل أحداث اإللياذة، ومن خبلل الحديث الذى دار بين بوسيدون وأبولمون 

Il.21.435-460) أن بوسيدون لم يأخذ صف الطرواديين ولم يناصرىم فى القتال، ولكنو كان ،
 يتمني ىبلكيم.
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Πνζεηδῶλ 

ηί δ᾽ ὧδε πεδᾷο ἄιινη᾽ εἰο ἄιινπο ηξόπνπο  

κηζεῖο ηε ιίαλ θαὶ θηιεῖο ὃλ ἂλ ηύρῃο; 

Ἀζήλα 

νὐθ νἶζζ᾽ ὑβξηζζεῖζάλ κε θαὶ λανὺο ἐκνύο; 

Πνζεηδῶλ 

70νἶδ᾽, ἡλίθ᾽ Αἴαο εἷιθε Καζάλδξαλ βίᾳ.”
38 

 أثينة: "
 أريد أن أسعد الطرواديين، أعدائى السابقين،  

 وأن أصيب جيش الطرواديين بعودة مريرة
 بوسيدون:

 لكن لماذا تثبين ىكذا من جانب إلى آخر: 
 من تصيبين؟تكرىين وأيضا تغدقين بالحب إلى أقصى درجة عمى 

 أثينة: 
 أال تعرف بالمعاممة الميينة لى ولمعابدى؟

 بوسيدون: 
 أعرف، عندما جر أياس كساندرا )من ىناك( بالقوة."

 
 المقترحة   الثالثية 
من المعموم أن الكثير من موضوعات المسرحيات التراجيدية تم استقاؤه من  

فإن الممحمة األقرب  الموروث الممحمى المستمد من الموروث األسطورى. من ثم
، إال أن Ἰλίοσ πέρζιςلمعالجة مثل ىذا الموضوع ىي ممحمة "سقوط طروادة" 

الشذرات القميمة المتبقية من الممحمة ال تساعدنا فى استخبلص ما يفيد أنيا تعرضت 
لفكرة خروج اآللية من طروادة حاممين تماثيميم. يصعب القول بأن سوفوكميس قد 

لية حاممين تماثيل عبادتيم من الموروث الممحمى. ويبقى استمد فكرة خروج اآل
                                                           

38
 - Eur., Troiad., 65-70. 
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سوفوكميس متفردا فى طرحو وفقا لما ورد فى ىذه الشذرة. أما فيما يخص تخمى اآللية 
عن المدينة فيبدو أنيا فكرة تنتمى إلى موروث قديم، وسوف نأتى لمحديث عن ىذا 

 الموضوع الحقا. 
سابقة ما يربط ىذه المسرحية  لم يصمنا كذلك من أى مصدر أو أية دراسة 

بأية مسرحية أخرى فى سعينا لمبحث عن ثبلثية متوافقة. لذا سوف يجتيد الباحث فى 
اقتراح أقرب عناوين المسرحيات، التى وصمتنا من أعمال سوفوكميس المتبقية 

 والمفقودة، لموضوع "حاممو األوثان"، والتى يمكن أن تشكل معيا ثبلثية مقبولة. 

 Λανθόσλاألولى: "الوكؤون" المسرحية 
تعد واحدة من مسرحيات سوفوكميس المفقودة، والتى لم يتبق منيا سوى بضعة  

شذرات. ويبدو من عنوان المسرحية أنيا تركز عمى مأساة العراف الوكؤون وابنيو، 
حيث نصح الوكؤون الطرواديين بأن يحرقوا الحصان الخشبى، وعاقبو بوسيدون )أو 

ن أرسل زوجين من الثعابين البحرية الضخمة قتبله وابتمعا ولديو )أو الربة أثينة( بأ
وأتباعو أن ما حدث نذير شؤم، وبمثابة تحذير Αἰνείας أحدىما(. وقد اعتبر أينياس 

Ἴδηإليى من أن المدينة توشك عمى السقوط، فغادروا مدينة إليون إلى جبل إيدى 
ٖٜ  . 

)أواخر  Γιονύζιος Ἁλικαρναζζεύςيشير ديونيسيوس الياليكارناسى  
أوائل القرن األول م.( إلى مسرحية "الوكؤون" فى معرض حديثو  -القرن األول ق.م.

عن خروج أينياس من إليون مع من تبقى من الطرواديين، بعد أن تعرض معظم 
الطرواديين لمقتل واألسر. وقد قاد أينياس الجمع إلى نقطة حصينة فى جبل إيدى. 

ذى يستعرض الروايات السابقة عميو، عمى خروج أينياس حامبل يركز ديونيسيوس، ال
معو الكنوز الثمينة والمتعمقات المقدسة، التى ورثيا الطرواديون عن أسبلفيم، ومرة 
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 - Arct., Iliou persis. Fr.1; Quint. Smyr., Posthomerica, 12.444ff.; Hyg., Fab.135; 

Ver., Aen. 2. 214. 
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. ويستشيد ديونيسيوس ٓٗأخرى يشير إلى أن أينياس حمل معو والده وآلية المدينة
 بمسرحية "الوكؤون" عمى خروج أينياس وسببو قائبل:

“Σνθνθιῆο κὲλ ὁ ηξαγῳδνπνηὸο ἐλ Λανθόσληη δξάκαηη κειινύζεο ἁιίζ

θεζζαη ηῆο πόιεσο πεπνίεθε ηὸλ Αἰλείαλ ἀλαζθεπαδόκελνλ εἰο  

ηὴλ Ἴδελ, θειεπζζέληα ὑπὸηνῦ παηξὸο Ἀγρίζνπ θαηὰ ηὴλ κλήκελ ὧλ Ἀ

θξνδίηε ἐπέζθεςε θαὶ ἀπὸ ηῶλ λεσζηὶ γελνκέλσλ πεξὶ ηνὺο  

Λανθνσληίδαο ζεκείσλ ηὸλ κέιινληα ὄιεζξνλ ηῆο πόιεσο 

ζπληεθκεξακέλνπ. ἔρεη δ᾽ ἐλ αὐηῷ ηὰ ἰακβεῖα ἐλ ἀγγέινπ 

πξνζώπῳ ιεγόκελα ὧδε: 

λῦλ δ᾽ ἐλ πύιαηζηλ Αἰλέαο ὁ ηῆο ζενῦ  

πάξεζη᾽ ἐπ᾽ ὤκσλ παηέξ᾽ ἔρσλ θεξαπλίνπ  

λώηνπ θαηαζηάδνληα βύζζηλνλ θάξνο.  

θύθιῳ δὲ πᾶζαλ νἰθεηῶλ πακπιεζίαλ:  

ζπκπιάδεηαη δὲ πιῆζνο νὐρ ὅζνλ δνθεῖο,  

νἳ ηῆο δ᾽ ἐξῶζη ηῆο ἀπνηθίαο Φξπγῶλ.”
41 

"سوفوكمس، الشاعر التراجيدى، فى مسرحيتو الوكؤون يصور أينياس، عندما 
أوشكت المدينة السقوط، وىو يغادر إلى جبل إيدى انصياعا ألوامر والده أنخيسيس 

Ἀγρίζεο بعد تذكره ما أمرتو بو أفروديتى، ومن خالل العالمات التى حدثت مؤخرا ،
الوكؤون، متكينا بقرب دمار المدينة. وردت عنده أبيات فى الوزن بالنسبة البنى 

 اإليامبى، فى حضور الرسول )إلى خشبة المسرح(، الذى يقول ما يمى:
 "اآلن عند األبواب يصل ابن اإللية )أفروديتى(،

 أينياس. والده محموال عمى كتفيو
 عاليا، عمى حين، أسفل ظيره، تضررت

 مرة من صاعقة زيوسطيات عباءتو الكتانية ذات 
 ويحيط بيما حشد من عبيد المنزل

 ىناك يصحبو عدد كبير ال يتخيمو العقل
 يتوقون لالنضمام إلى مستعمرة الفريجيين"

                                                           
40

 - Dion. Hal., Antiq. Rom.1.46-48. 
41

 - Dion. Hal., Antiq. Rom.1.48.2. 
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بالنظر إلى اعتماد ديونيسيوس عمى مسرحية "الوكؤون" بوصفيا شاىدا عمى 
ية روايتو، ومن خبلل السياق الذى ورد فيو الشاىد، يمكننا أن ندرك أن مسرح

"الوكؤون" عالجت أحداث ما قبل سقوط مدينة إليون، حيث لم يصل اإلغريق بعد إلى 
، الواقع فى أعمى نقطة فى مدينة إليون. وقد تعرضت Πέργαμονحصن برجامون 

 . ٕٗالمسرحية لخروج أينياس، ومن تبقى معو، من الطرواديين
سوى تشير بعض المصادر إلى أن أينياس لم يحمل من تماثيل اآللية  

Παλλάδιαأو البالبلديا  Παλλάδιονالبالبلديون 
. وبالتالى يكون موقعيا سابقا ٖٗ 

عمى مسرحية "حاممو األوثان"، التى ستتعرض أيضا ألحداث ما قبل السقوط الكامل 
، أعمى الحصن، حيث ἄδ ηονلمدينة إليون، وقبل أن يقتحم اإلغريق قدس األقداس 

، ٗٗالتى يحظر رؤيتيا وال لمسيا لغير المؤىمينتماثيل العبادة المقدسة لآللية، و 
 وبمجرد أن خرج اآللية حاممين تماثيميم سقطت المدينة بأكمميا.    

 Αἴαο Λνθξόοالمسرحية الثالثة: "أياس الموكرى" 
تعتبر أيضا من المسرحيات المفقودة. وقد حدد سوفوكميس اسم أياس فى  

. ومن Τελαμώνألكبر ابن تيبلمون عنوان المسرحية بالموكرى لتمييزه عن أياس ا
المعروف جيدا أن أياس األصغر الموكرى قد اشتير باغتصابو 

أمام تمثال الربة أثينة، حيث لجأت كساندرا إلى التمثال Καζζάνδρα لكساندرا 
                                                           

ٕٗ
ق.م.( أن أينياس وأتباعو  ٔٗٚ-٘ٚٚ)ازدىرت أعمالو ما بين  Ἀρκηῖνοςيروى أركتينوس  - 

ت الثعابين أحد أبناء الؤكوون، قبل أن تخرج القوة غادروا المدينة إلى جبل إيدى، بعد أن قتم
اإلشارة الضوئية  Σίνωνالمختبئة من اآلخيين داخل الحصان الخشيى، وقبل أن يعطى سينون 

 بالنار لؤلسطول اآلخى ليعود.
Arct., Iliou persis, Fr.1. = Dion.Hal. Antiq. Rom. 1.68.2ff. 
43

 - Verg., Aen.2.705ff; Dion. Hal.Antiq. Rom.2.66. 
ٗٗ

، ٗٔ"، مجمة أوراق كبلسيكية، عدد Δὐρύπσλος يوريبيموس  أيمن عبد التواب، "غنيمة - 
 .ٖٚٔ، ص ٕٚٔٓ
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. وبالتالى فإن معالجة مثل ىذا الموضوع تتطرق ٘ٗمستغيثة باإللية ومتشبثة بالتمثال
عند سقوط المدينة، كما تتعرض لجرم إىانة تمثال العبادة  إلى فكرة معاناة النساء

 وتدنيسو. 
المحظات األولى الستيبلء اإلغريق  -من حيث التوقيت -يناسب ىذا الحدث 

عمى المدينة، واقتحاميم الحصن والمحراب، أى آخر نقطة حصينة فى المدينة، حيث 
و األوثان". ويبدو أن سادت حالة من الذعر والفوضى. وتأتى تالية لمسرحية "حامم

الربة أثينة لم تكن من بين اآللية الذين حمموا تماثيل عبادتيم، ويتضح ذلك من 
الحوار الذى دار بينيا وبين بوسيدون فى مسرحية "الطرواديات" ليوريبيديس: فعمى 

، توضح أثينة أنيا ٙٗحين يوضح بوسيدون أنو رحل عن مواطئ عبادتو فى طروادة
 .ٚٗا لئلىانة، عمى يد أياس الموكرىتعرضت ىى ومقدساتي

يرجح الباحث أن التركيز انصب فى مسرحية "أياس الموكرى" عمى الجرم   
الذى ارتكبو أياس األصغر ومغباتو، حيث قضت عميو أثينة، بمساعدة بوسيدون، فى 
طريق عودتو من طروادة، بعد أن أسقطت عمى سفنو متعمدة جبلميد ضخمة، وأغرقو 

 . ٛٗمن شوكتو الثبلثية قسمت الصخرة التى تشبث بيابوسيدون بضربة 
بناء عمى ما سبق تكون مسرحية "حاممو األوثان" ىي المسرحية الثانية فى  

ترتيب الثبلثية. ويتضح من المسرحيات الثبلث أن سوفوكميس ركز عمى ما يعانى منو 
اب أىل المدينة التى تتعرض لمحصار والسقوط: من قتل، وأسر، وتشريد، واغتص

لمنساء. واستطاع ببراعة وحنكة معالجة فكرة قداسة تماثيل العبادة، وحرص اآللية 
عمى أال تتعرض تماثيميا إلىانة أو تدنيس، وىى األفعال التى من شأنيا إثارة غضب 
ذا دققنا النظر الكتشفنا ببساطة أن ثبلثية  اآللية، وىو ما سنتعرض لو الحقا. وا 

                                                           
45

 - Arct. Iliou Persis Fr.1.; Apd. Ep. 5.22; Strab. 13.1.40. 
46

 - Eur., Troiad., 23-25. 
47

 - Eur., Troiad., 64-70. 
48

 - Hom., Od.4.449-511. 
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انعكاسا لؤلحداث التى مرت بيا ميموس، وما تعرضت  سوفوكميس المقترحة ما ىى إال
لو تماثيل ىيرميس بعد ذلك. وربما تحمل تكينا من سوفوكميس، قبل الحممة عمى 
ىانة تماثيل ىيرميس فى أثينا، لن تمر  صقمية، بأن أفعال األثينيين فى ميموس، وا 

الطروادية،  مرور الكرام، بالمقارنة بمصائر بعض قادة اإلغريق بعد انتياء الحرب
 .ٜٗنتيجة ما اقترفتو أيدى اآلخيين من أفعال مشابية

 ىجر اآللية الحامية مدينة إليون
اعتقد اإلغريق مثل غيرىم من الشعوب القديمة فى ضرورة تحصين المدينة،  

فمنذ العصر الموكينى اىتموا بتشييد الحصون واألسوار، لكنيم مع ذلك ارتأوا أن ذلك 
ب الحماية اإلليية، فاختارت كل مدينة لنفسيا إليا أو أكثر ال يغنى عن السعى لطم

يتزلفون إليو ليظمميم بحمايتو. وأطمقوا عمى ىذه اآللية "اآللية الحامية لممدينة" 
πολιούτοι θεοί "وقد اشتيرت الربة أثينة بعبادتيا تحت لقب "بولياس .Πολιάς  

 .ٓ٘بوصفيا حامية مدينة أثينا
اذة" سعى الطرواديون الستعطاف الربة أثينة، صور ىوميروس فى "اإللي 

أن تجمع  Ἑκάβηمن والدتو ىيكابى  Ἕκηωρحامية مدينتيم، عندما طمب ىيكتور 
نفيس وبالذبائح، كى تحميو وتحمى  πέπλοςالنساء ويتقربن إلى الربة أثينة برداء 

. كذلك اىتم أيسخيموس بفكرة اآللية ٔ٘ Γιομήδηςة ديوميديس المدينة من كرّ 
فى مسرحية "السبعة ضد طيبة" توسبلت أىل طيبة  لحامية لممدينة، وصور لناا

                                                           
ٜٗ

 تاه فقد: الطروادية الحرب انتياء بعد المأساوية المصائر من اإلغريق القادة بعض عانى - 
 أجاممنون وقتل.  Μενέλαος مينبلوس وكذلك عودتو، طريق فى δσζζεύςὈأوديسيوس 
γαμέμνωνἈ والتيو بالجنون يوريبيموس وأصيب. مصرعو األصغر أياس ولقى. عودتو فور. 

Hom.,Od.4.492ff; Paus., 7.19.6-9. 
50

 - Schmitt (P.), "Athena Apatouria et la ceinture. Les aspects féminins des 

apatouries à Athènes", Annales: Economies, Societies, Civilisations, Thames 

and Hudson, London, 2000, p. 1059–1073. 
51

 - Hom., Il. 6.86ff. 
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Θῆβαι ٕ٘آلليتيم حماة المدينة ألكثر من مرة أن يقوموا بدورىم فى حماية المدينة .
إال أن أيسخيموس استدعى فكرة أخرى تسترعى االىتمام: أن اآللية تتخمى عن المدينة 

 المدحورة، فيقول:
“…. ἀιι᾽ νὖλ ζενὺο  

ηνὺο ηῆο ἁινύζεο πόιενο ἐθιείπεηλ ιόγνο.”
53

 

 "....لكن القول السائر:
 إن المدينة المستولى عمييا تتخمى عنيا آليتيا"  

“κήπνη᾽ ἐκὸλ θαη᾽ αἰῶλα ιίπνη ζεῶλ  

ἅδε παλάγπξηο”
54

 

 "ليت مجمع اآللية )الموجود( ىا ىنا ال يتخمى عنى أبدا
 طوال العمر" 

“πνῖνλ δ᾽ ἀκείςεζζε γαίαο πέδνλ  

ηᾶζδ᾽ ἄξεηνλ, ἐρζξνῖο  

ἀθέληεο ηὰλ βαζύρζνλ᾽ αἶαλ….”
55

 

 "أى واد من األرض ستستبدلون
 ن ىذا، إن تركتمأفضل م

 لألعداء ىذه األرض ذات التربة المنتجة"
المعروف  -لم تكن ىذه الفكرة بدعا من قول أيسخيموس، إذ درأ أيسخيموس 

فى مسرحية "السبعة ضد طيبة" عن نفسو مسئولية ىذا االتيام الموجو  -بتبجيمو لآللية
وقد أوضح بذلك أن ىذا ، λόγοςلآللية ببراعة، حينما وظف تعبير "القول السائر" 

                                                           
ٕ٘

ى حوارىم مع إتيوكميس فى معظم أجزاء يظير ذلك فى تضرعات الجوقة المستمرة، وف - 
 المسرحية.

53
 - Aesch., Sept. cont. Theb.217-218. 

54
 - Aesch., Sept. cont. Theb. 219-220. 

55
 - Aesch., Sept. cont. Theb. 304-306. 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29fe%2Fntes&la=greek&can=a%29fe%2Fntes0&prior=e)xqroi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5Cn&la=greek&can=ta%5Cn0&prior=a)fe/ntes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=baqu%2Fxqon%27&la=greek&can=baqu%2Fxqon%270&prior=ta/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%29%3Dan&la=greek&can=ai%29%3Dan0&prior=baqu/xqon%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lo%2Fgos&la=greek&can=lo%2Fgos0&prior=e)klei/pein
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ليس من بنات أفكاره، ولكنو  -بأنيا تتخمى عن المدن المدحورة -االتيام الموجو لآللية
 . ٙ٘فى الموروث الشعبىقول منتشر يسرى بين الناس: أى أنو متجذر 

بالرجوع لممصادر نجد أن تخمى اآللية عن المكان، الذى تحميو حدث مرتين: 
، عندئذ فزع اآللية، Τσθῶνاألولى، حينما أخرجت األرض من بطنيا المسخ تيفون 

، وحينئذ لم يكن البشر قد خمقوا بعد، ٚ٘وتنكروا فى ىيئات حيوانية، وفروا إلى مصر
ينة وجود. والثانية، حينما تخمت اآللية عن طروادة، وىذا ىو ولم يكن لمفيوم المد

 الموقف األقرب.
بناء عمى ذلك يستنتج الباحث أن فكرة رحيل اآللية عن طروادة قبل سقوطيا       

كانت فكرة راسخة فى الموروث األسطورى قبل أيسخيموس، وأن محصمة الرواية 
  األسطورية كانت تسرى سريان القول المأثور.  

يمكننا القول إن سوفوكميس نظر إلى رحيل اآللية بوصفو تخل عن المدينة.  
نستدل عمى ذلك من السياق الذى وردت فيو الشذرة: فالشارح الذى أتيحت لو فرصة 
االطبلع عمى المسرحية، أو حتى ممخصيا استدعاىا ليشرح مقصد أيسخيموس بتخمى 

لتيقنو من أن نص سوفوكميس كان يردد اآللية عن المدن المدحورة، وما كان ذلك إال 
صراحة فى تعميق شارح آخر معمقا عمى مسرحية "السبعة  الفكرة نفسيا. ويظير ىذا

ضد طيبة"، حيث يوضح أن مقصد أيسخيموس أن اآللية تخموا عن طروادة، ويربطيا 
 فيقول: -محل الدراسة -بما ورد فى شذرة سوفوكميس

                                                           
من الصعب كذلك أن يضع أيسخيموس عمى لسان شخصية بطولية من شخصيات الحرب  - ٙ٘

ا بما حدث فى إليون، ذلك أن الحرب الطيبية وقعت قبل الحرب الطيبية، صراحة، استشياد
الطروادية، ولذلك اكتفى أيسخيموس بالقول السائر دون توضيح أصمو، ليؤكد الفكرة عند جميوره دون 
أن يوقع نفسو فى خطأ قد يؤخذ عميو. وبالتالي سوف يستدعى المتمقى تخمى اآللية عن الطرواديين 

 نموذج األشير. وفى ىذا حذق وبراعة من أيسخيموس.من تمقاء نفسو بوصفو ال
57

 - Apd., Bibl.1.6.3. 
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“ιέγεηαη γὰξ ὅηη ὅηε ἔκειιε πνζεζῆλαη ἡ Τξνία, ἐθάλεζαλ νἱ ζενὶ ηνῖο 

Τξσζὶλ ἀλειόκελνη ἐθ ηῶλ λαῶλ  ηὰ ἀγάικαηα αὑηῶλ.”
58 

"يقال إنو عندما أوشكت طروادة عمى الدمار، ظير اآللية لساللة تروس 
 .)الطرواديين( وىم يحممون تماثيميم من محاريبيم"
ليوريبيديس عن  وقد سبق وأورد الباحث حديث بوسيدون فى برولوج "الطرواديات"

 رحيمو عن مدينة طروادة عند سقوطيا قائبل:
 "وألننى انيزمت من ىيرا، اإللية

 -األرجية، ومن أثينة، المتين تعاونتا فى االستيالء عمى فريجيا
 59فإنى أرحل عن إليون الشييرة، وعن المذابح التى تخصنى"

ممحمة ق.م.( عمى لسان أينياس فى  ٜٔ-ٓٚ) Vergiliusيقول فيرجيميوس 
 :Aeneis"اإلنيادة" 

“….quae sit rebus fortuna videtis: 

excessere omnes, adytis arisque relictis, 

di, quibus imperium hoc steterat…”
60

 

 ينتظر وطننا." ... فإنكم تقّدرون أى مصير 
 لقد تخمت عنو جميع اآللية، بعد أن ىجرت كل مذبح ومحراب مقدس فيو.

 ٔٙ لقد رحمت عنا جميع اآللية التى أرست من قبل دعائم سمطاننا"
                                                           

58
 - Schol.rec. on Aesch. Theb. 203 

59
 - Eur., Troiad., 23-25. 

60
 - Verg., Aen.2.350-352. 

ٙٔ
تعميقا عمى ىذه األبيات التى وردت  -)القرن الخامس م.( Macrobiusيشير ماكروبيوس  - 

ن يوريبيديس سبق فيرجيميوس إلى ىذه الفكرة، إال أنو حينما أورد أبيات إلى أ -عند فيرجيميوس
 يوريبيديس سالفة الذكر وضعيا خطأ عمى لسان أبولمون ال عمى لسان بوسيدون. 

“Hoc unde Virgilius dixerit, nullus inquirit: sed constat illum de Euripide 

traxisse, qui in fabula Troadibus inducit Apollinem, cum Troia capienda esset, 

ista dicentem…” 

=(Macrob., Satur.5.22.7.) 

 اعتمد الباحث فى ترجمة أبيات "اإلنيادة" عمى ترجمة عبد المعطى شعراوى:

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quae&la=la&can=quae0&prior=sequi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sit&la=la&can=sit0&prior=quae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=rebus&la=la&can=rebus0&prior=sit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fortuna&la=la&can=fortuna0&prior=rebus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=videtis&la=la&can=videtis0&prior=fortuna
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=excessere&la=la&can=excessere0&prior=videtis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=excessere&la=la&can=excessere0&prior=videtis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=omnes&la=la&can=omnes0&prior=excessere
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=adytis&la=la&can=adytis0&prior=omnes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=arisque&la=la&can=arisque0&prior=adytis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=relictis&la=la&can=relictis0&prior=arisque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=di&la=la&can=di0&prior=relictis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=di&la=la&can=di0&prior=relictis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quibus&la=la&can=quibus0&prior=di
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=imperium&la=la&can=imperium0&prior=quibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=hoc&la=la&can=hoc0&prior=imperium
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=steterat&la=la&can=steterat0&prior=hoc
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القرن الثالث م.( إلى ىجر )  Τρσθιόδωροςيشير كذلك تريفيودوروس 
 لمدينة إليون عند سقوطيا قائبل: Ἀπόλλων أبولمون 

“ράδεην δ᾽ Ἰιηόζελ Λπθίεο ἐπὶ πίνλα λεὸλ  
ἀρλύκελνο κεγάινηο ἐπὶ ηείρεζη Φνῖβνο Ἀπάιισλ.”62 

 "انسحب أبولمون فويبوس من إليون إلى معبده المترف فى ليكيا،
 "63حزينا عمى أسواره القوية

وفا بالفعل لئلغريق من نخرج مما سبق بأن سوفوكميس قد عالج موضوعا معر  
موروثات الحرب الطروادية، تقوم فكرتو عمى أن اآللية قد تخمت عن الطرواديين، وأن 

 اآللية رحموا عن المدينة قبل سقوطيا. 
 لماذا ىجرت اآللية طروادة وتخمت عنيا؟ 

لفتت فكرة خروج اآللية من مدينة إليون قبل سقوطيا، وتخمييم عن  
م.(، الذى بحث عن  ٖٓٗ-ٖٗ٘) Augustineأوغسطين  الطرواديين نظر القديس

مواضع تسمح لو بانتقاد الموروث الدينى واألسطورى القديم والتشكيك فى اآللية 
الوثنية، بغية نقض المعتقد الوثنى. وجو القديس أوغسطين االنتقاد لآللية الوثنية 

عمييم أن يتكفموا  الكبلسيكية لتخمييم عن عّبادىم وعن مدينة إليون، التى كان يتوجب
، وجعل شاىده بيت فيرجيميوس سالف الذكر ٗٙبحمايتيا فى أكثر من موضع

. لقد كانت اآللية القديمة، من وجية نظره، عاجزة عن نصرة من تقربوا (2.351)
                                                                                                                                                    

فرجيميوس، اإلنيادة، ترجمة: عبد المعطى شعراوى وآخرون، المركز القومى لمترجمة، القاىرة، 
ٕٓٔٔ . 

62
 - Tryphiod., Ilii excidium. 508-509. 

ٖٙ
من الثابت فى األساطير أن أبولمون شارك بوسيدون فى بناء أسوار طروادة، عندما خدما  - 

 فى فترة استعبادىما. Λαομέδωνالممك الؤميدون 
أيمن عبد التواب، "استعباد بوسيدون وأبولمون فى طروادة"، المؤتمر الدولى الخامس، مركز الدراسات 

 .ٖٖ-ٚٔ، ص ٕ، جـٕٗٔٓ، جامعة عين شمس، البردية والنقوش
64

 - Augastin., de Cit. Dei., 2.22, 2.25, 3.7, 3.14. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xa%2Fzeto&la=greek&can=xa%2Fzeto0&prior=*)axaiou/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%2790&prior=xa/zeto
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29ilio%2Fqen&la=greek&can=*%29ilio%2Fqen1&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*luki%2Fhs&la=greek&can=*luki%2Fhs0&prior=*)ilio/qen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pi%5C&la=greek&can=e%29pi%5C41&prior=*luki/hs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pi%2Fona&la=greek&can=pi%2Fona0&prior=e)pi/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nho%5Cn&la=greek&can=nho%5Cn1&prior=pi/ona
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29xnu%2Fmenos&la=greek&can=a%29xnu%2Fmenos0&prior=nho/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mega%2Flois&la=greek&can=mega%2Flois0&prior=a)xnu/menos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pi%5C&la=greek&can=e%29pi%5C42&prior=mega/lois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tei%2Fxesi&la=greek&can=tei%2Fxesi2&prior=e)pi/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*foi%3Dbos&la=greek&can=*foi%3Dbos0&prior=tei/xesi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29apa%2Fllwn&la=greek&can=*%29apa%2Fllwn0&prior=*foi=bos
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 إلييم بالعبادة من الطرواديين، وتخموا عنيم عندما كانوا فى أمس الحاجة لدعميم.  
ة عن مدينة إليون تتسم بالغرابة وتضع اآللية فى ال شك أن فكرة تخمى اآللي 

مرمى سيام المنتقدين والمشككين. ولما كان من الصعب عمى الشعراء نفى الفكرة 
الموروثة، أو التشكيك فى مصداقيتيا، فعمى أقل تقدير قد يكون منيم من اجتيد فى 

  تقديم ما يبرر إقدام اآللية عمى اتخاذ ىذا القرار الغريب.   
يم من شذرة سوفوكميس محل الدراسة أن اآللية رحمت عن طروادة؛ ألنيا نف 

أوشكت عمى السقوط. وىى إشارة تحمل عرضا لمفكرة الموروثة أكثر من كونيا تقدم 
 مبررا مقبوال. 

يوضح أيسخيموس فى "السبعة ضد طيبة" أن المدينة التى يتم االستيبلء 
ى قموب أىميا، ويموث الشك فى اآللية عمييا، ويمم بيا الخراب، يتزعزع اإليمان ف

 تقواىم. يقول أيسخيموس:
“καηλόκελνο δ᾽ ἐπηπλεῖ ιανδάκαο  

κηαίλσλ εὐζέβεηαλ Ἄξεο.”
65 

 ون، "إن أريس قاىر الشعوب المجنون يعصف بجن
 ويدنس التقوى )نحو اآللية(" 
 ويشير إلى أن تكريم اآللية صنو استقرار المدينة وازدىارىا:

“γέλεζζε δ᾽ ἀιθή: μπλὰ δ᾽ ἐιπίδσ ιέγεηλ:  

πόιηο γὰξ εὖ πξάζζνπζα δαίκνλαο ηίεη.”
66 

 "وكونوا عونا )لنا(. أعتقد أنى أتكمم لمصالح العام؛
  ألن المدينة التى تدبر شئونيا جيدا تكرم اآللية" 

يسوق لنا يوريبيديس فى "الطرواديات" ما يمكن اعتباره تكينا من قبل 
بوسيدون بالنتيجة التى ستترتب عمى سقوط المدينة؛ إذ يقول بوسيدون، بعد أن تحدث 

 عن ىزيمتو عمى يدى ىيرا وأثينة، وىجره إلليون ومقار عبادتو فييا: 
                                                           

65
 - Aesch., Sept. cont. Theb.343-344. 

66
 - Aesch., Sept. cont. Theb. 76-77. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=maino%2Fmenos&la=greek&can=maino%2Fmenos0&prior=a(/pan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%272&prior=maino/menos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pipnei%3D&la=greek&can=e%29pipnei%3D0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=laoda%2Fmas&la=greek&can=laoda%2Fmas0&prior=e)pipnei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=miai%2Fnwn&la=greek&can=miai%2Fnwn0&prior=laoda/mas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29se%2Fbeian&la=greek&can=eu%29se%2Fbeian0&prior=miai/nwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29%2Farhs&la=greek&can=*%29%2Farhs0&prior=eu)se/beian
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ge%2Fnesqe&la=greek&can=ge%2Fnesqe0&prior=sxeqei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%275&prior=ge/nesqe
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29lkh%2F&la=greek&can=a%29lkh%2F0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cuna%5C&la=greek&can=cuna%5C0&prior=a)lkh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%276&prior=cuna/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29lpi%2Fzw&la=greek&can=e%29lpi%2Fzw0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=le%2Fgein&la=greek&can=le%2Fgein0&prior=e)lpi/zw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Flis&la=greek&can=po%2Flis0&prior=le/gein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr4&prior=po/lis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29%3D&la=greek&can=eu%29%3D0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pra%2Fssousa&la=greek&can=pra%2Fssousa0&prior=eu)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmonas&la=greek&can=dai%2Fmonas0&prior=pra/ssousa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti%2Fei&la=greek&can=ti%2Fei0&prior=dai/monas
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“ἐξεκία γὰξ πόιηλ ὅηαλ ιάβῃ θαθή,  

λνζεῖ ηὰ ηῶλ ζεῶλ νὐδὲ ηηκᾶζζαη ζέιεη.” 
67 

 "ألن اليباب القبيح عندما يستحوذ عمى مدينة،
 تضمحل عبادة اآللية، وال يرغب أحد فى تبجيميا"

لقد التفت كل من أيسخيموس ويوريبيديس، عمى ما يبدو، إلى غرابة فكرة  
تخمى اآللية عن المدينة المستولى عمييا، واجتيدا فى تقديم المبرر ليا: فاآللية 

حورة، كما حدث فى إليون، مخافة أن تضمحل عبادتيم وال يمقون ييجرون المدينة المد
التكريم البلئق. ويمكن فيم ىذه الفكرة أيضا من منطمق أن العّباد يفقدون الثقة فى 
آليتيم التى لم تناصرىم أو تنصرىم؛ ذلك أنيم لم يؤدوا دورىم المنشود فى حماية 

 المدينة.
س قد ساق فى تفاصيل عممو المفقود ال نستطيع أن نقطع إذا ما كان سوفوكمي 

المبررات لخروج اآللية من مدينة إليون وتخمييم عنيا، كما فعل يوريبيديس، أم أنو لم 
 يتعرض لذكر السبب. 

 خروج اآللية بثماثيل عبادتيم وابتكارية سوفوكميس
يمكننا أن نستنتج أن سوفوكميس عالج الفكرة الشائعة عن ىجر اآللية لمدينة 

ندما أوشكت عمى السقوط، وىى الفكرة التى أشار إلييا أيسخيموس عرضا، إليون، ع
عمى حين كان بوسيدون ىو النموذج الوحيد الذى أورده يوريبيديس دون أى تمميح 
لخروج اآللية األخرى، وذلك فى سياق معالجتو لموضوع سبايا الحرب الطروادية. 

اآللية من طروادة محور  ويختمف سوفوكميس عن نظيريو فى أنو جعل موضوع خروج
معالجتو المسرحية، كما أنو وافق الفكرة الشائعة فى خروج كآفة اآللية من المدينة دون 

 التركيز عمى إلو بمفرده، وىو ما يبدو جميا من عنوان المسرحية. 
تظير براعة سوفوكميس كذلك فى حسن االنتقاء، والمعالجة، وتوظيف الحكاية 

ة بصورة تيسر عمى المتمقى فيم الرسالة، التى يود إيصاليا.  لمتمميح لؤلحداث المعاصر 
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فتظير براعتو فى تعديمو فى أحداث األسطورة دون المساس بإطار روايتيا. فقد أراد 
أن يممح إلى ما حاق بمدينة ميموس؛ ليمقى  -من وجية نظر الباحث -سوفوكميس

عمل، الذى يتسم الضوء عمى أن دمارىا عمل يغضب اآللية؛ ذلك أن مثل ىذا ال
بالصمف، من شأنو أن يؤدى الضمحبلل عبادة ىذه اآللية، وىو األمر الذى ال يمر 
دون عقاب. وفى دمار إليون خير عظة. كما صور اآللية أثناء خروجيم من المدينة، 
وقد حمموا تماثيل عبادتيم، وفى ذلك تأكيد عمى فكرة حرص اآللية عمى عدم إىانة 

يل العبادة بالنسبة ليم، ليخدم ىدفو فى التمميح لما ألم بتماثيل مقدساتيا وأىمية تماث
 ىيرميس فى أثينا. 

يمكننا القطع أن فكرة حمل اآللية لتماثيل العبادة لم ترد إلينا من أى مصدر 
سابق قبل سوفوكميس، وىنا أيضا يكمن موضع ابتكاريتو وأصالتو. وربما استوحى 

ة الموروثة عن خروج أينياس من طروادة، التى سوفوكميس فكرتو المبتكرة من الرواي
تفيد بأن بعض التماثيل قد خرجت من المدينة قبل سقوطيا، حينما وفر أينياس ممرا 
آمنا لمشيوخ والنساء واألطفال ليفروا إلى جبل أيدى حاممين معيم مقدسات المدينة 

ى كتفيو وثرواتيا، ومن المعموم أن أينياس نفسو خرج حامبل والده أنخيسيس عم
. وربما تأثر أيضا بما ورد عمى لسان أثينة ٛٙوممسكا بالبالبلديون رمز حماية المدينة

عند يوريبيديس فى "الطرواديات"، حيث تظير كراىيتيا لما تعرضت لو مقدساتيا من 
 تدنيس، ورغبتيا فى االنتقام ثأرا لكرامتيا. 
 الشواىد عمى التماىى بين اآللية وأوثانيا

وال يضع ىيئة اآللية، تعد نموذجا يحاكى  المخصصة لمعبادة ثيلكانت التما  
، حيث كان حدا وال فاصبل بينيا وبين اآلليةليا سياق الحديث فى المصادر القديمة 

أن  يطمب ىيكتور من والدتو ىيكابى ،عمى سبيل المثال ىناك تماىى بين اإللو ووثنو:
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تشفق كى  ،نساء المدينة بصحبةوأن تتضرع ليا  بالتقديمات،ئللية أثينة ل تتقرب
 وسارت األمور عمى النحو التالى: .وتؤيدىم بالنصر ،عمييم

“ἣ δ᾽ ἄξα πέπινλ ἑινῦζα Θεαλὼ θαιιηπάξῃνο 

ζῆθελ Ἀζελαίεο ἐπὶ γνύλαζηλ ἠϋθόκνην." 
69 

 انو، ذات الوجنتين الجميمتين، العباءةثي لكاىنةا"أخذت 
 عمى ركبتى اإللية ذات الخصالت الجميمة" اوبسطتي

 وبعد أن ابتيمت ىيكابى ومن بصحبتيا، يخبرنا ىوميروس:
"ὣο ἔθαη᾽ εὐρνκέλε, ἀλέλεπε δὲ Παιιὰο Ἀζήλε."

70
 

 "لكن بالالس أثينة لوت عنقيا معربة عن الرفض"
( مشيد القرن السادس ق.م) Ἀλκαῖος الشاعر الغنائى ألكايوس يستعرضوحينما 

الربة كساندرا بتمثال  تاغتصاب كساندرا عمى يد أياس األصغر، يصف كيف استجار 
امتؤل وقد  كترث أياس لذلك،لم يعمى حين  ،حيث أمسكت بذقن تمثال الربة ثينة،أ

عبر البحر  اندفعت اإللية قاطبة جبينيا ، عندئذفى الحرب نصرنشوة الب صدره
  .ٔٚعاصفة خفية ارياح عمييا أثناء عودتو وأثارت وقد مؤل الغضب صدرىا، الداكن،
؛ ألنين استين بتمثاليا لعقاب ىيرا Προιηίδεςوقد تعرضت بنات برويتوس  
ى، فاصابتين بالجنون فسارت الفتيات فى تجوال طوفن فيو مناطق متعددة دون الخشب
Bremmerبريمر يرى . ٕٚتوقف

تؤكد فكرة التماىى بين  وغيرىا أن مثل ىذه الشواىد ٖٚ
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 - Hom., Il.6.302-4. 
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 - Hom., Il.6.311. 
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- Alcaeus fr.298.20-27 (Voigt.). 
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 -Apd., Bibl.2.2.2. 
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Bremmer,"The Agency of Greek and Roman Statues", Opuscula, 6 (2013), p. 7–
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Sherri Dawsonشيرى داوسون  ترجحو أيضا مااإللو ووثنو، وىو 
وميمونوبولوس  ،ٗٚ

Mylonopoulos
 .ٚٚ Petridosس ، وبيتريدو ٙٚ Steiner، وستينر ٘ٚ

تتنزل فيو  انخرج مما سبق بأن اإلغريق كانوا ينظرون لؤلوثان بوصفيا تجسيد
 .ٛٚوتسمح ليم عن طريقيا باالتصال المباشر بعد أن ىجرت اآللية األرض ،اآللية

 الشواىد عمى كراىية اآللية انتياك حرمة أوثانيا
إلى تماثيل ينسحب عمى تماثيميا، فكان النظر  من قداسة آلليةلكان ما 

أو االعتداء عمييا لو عواقبو  ،أو اقتحام خصوصياتيا ، من قبل غير المؤىمين،اآللية
ووقع بصره  إلى البالبلديون، حينما امتدت يداه بصره Ἶλος إيموس فَقدفقد  .الوخيمة

وىو نفس  ،ٜٚيقع عميو بصر أحد من البشرحيث كان من غير المسموح أن  يو،عم
 Vesta بلديا من معبد فيستاالالذى أخذ الب ،Metellus يتيمموسنى بو مالمصير الذى مُ 

 Ἀζηράβακοςأستراباكوس  . وقد أصاب الجنون كل منٓٛفى روما
أرتميس الربة أن وقعت أعيونيما عمى تمثال  بعد  λώπεκοςἈوألوبيكوس 

حتفو بعد أن  Γημοθῶν. وقد لقى ديموفون ٔٛالخشبى فى اسبرطة Ὀρθία أورثيا 

                                                           
74

 - Dawson (S.), "The Setting and Display of Cult Images in the Archaic and 

Classical Periods in Greece",PhD, McMaster University, 2002. 
75 

- Mylonopoulos (J.), Divine Images and Human Imaginations in Ancient Greece 

and Rome. Religions in the Graeco-Roman World 170, Brill, Leiden, 2010. 
76 

- Steiner (D.T.), Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek 

Literature and Thought, Princeton University Press, 2001. 
77

- Peridou (G.), Divine Epiphany in Greek Literature and Culture, Oxford 

University Press, 2015. 
78 

- Burkert (W.), "From Epiphany to Cult Statue: Early Greek Theos", in What is a 

God? Studies in the Nature of Greek Divinity, A. B. Lloyd Duckworth (ed.), 

London, 1997, p.15–34 
79 

- Plut., Parallela Graeca et Romana.17. 
80 

- Plut., Parallela Graeca et Romana, 17.  
81

- Paus. 3.16.9. 



 

 أيمن عبد التواب

30 
 
 

. وقد أصاب ديونيسوس ٕٛ، ربما كان تمثالياῬέαض مقدس يخص ريا اطمع عمى غر 
Γιόνσζος  إليوثير بناتἘλεσθεραί ٖٛبالجنون لتيكمين عمى تمثالو. 

 من ىم حاممو األوثان؟
يركز مضمون الشذرة عمى اآللية الراعية لمدينة إليون، المتكفمة بحمايتيا،  

سيا الطرواديون، وأقاموا ليا والتى اخذت صف الطرواديين فى القتال، أو التى قد
قد القى تبجيبل من قبل  -أو اإللية -محاريب العبادة. وال يتعارض كون اإللو

الطرواديين، مع موقف اإللو الشخصى من القتال، فقد كانت أثينة عمى سبيل المثال 
إلية مقدسة عند الطرواديين، عمى الرغم من أنيا كانت تساند اآلخيين، كما كان 

يقف عمى الحياد. ذلك أننا نتحدث ىنا عن اآللية الذين كان ليم تماثيل  Εεύςزيوس 
عبادة، ويتمقون التكريم فى طروادة بغض النظر عن موقفيم من القتال. ويمكن حصر 

، التى تربطيا بطروادة عبلقة قوية، إذ إنيا كانت زوجة أفروديتىأشيرىم فى: 
ما أنو ساندت الطرواديين فى ، كΠάριςأنخيسيس ووالدة أينياس، ونصيرة باريس 

، حيث كان يرعى Λαομέδων، الذى عمل فى خدمة الؤميدون أبولمونالقتال. و
قطيعو، وساعد بوسيدون فى تشييد أسوار المدينة، وقد اتخذ صف الطرواديين فى 

، أثينة. وٗٛ، الذى شيد أسوار طروادة فى فترة خدمتو لبلؤميدونبوسيدونالقتال. و
لعبادة من قبل الطرواديين، وكانت اإللية الحامية لممدينة، حيث التى كانت تتمقى ا

، الذى كثيرا ما زيوسكان تمثال البالبلديون طمسميا الذى يضمن سبلمة المدينة. و
، الذى كان لو تمثال عبادة داخل ديونيسوستضرع لو الطرواديون فى "اإللياذة". و

-ٓٔٔ) Πασζανίαςس صندوق محفوظ فى قدس األقداس وفقا لرواية باوسانيا
 . ٘ٛم.( ٓٛٔ
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ذا كانت رواية سوفوكميس عن حمل اآللية لتماثيل عبادتيم تبدو غريبة، فإن   وا 
الرواية تبدو أكثر قبوال إذا ما عممنا أن بعض تماثيل العبادة فى طروادة قد دخمت 
المدينة بإرادة وفعل إليى: فالبالبلديون ألقاه زيوس فى موقع تأسيس مدينة إليون، 

 .ٙٛمثال ديونيسوس الموجود فى قدس أقداسيا كان من صنع ىيفايستوسوت
 ٗٔٗيخمص البحث إلى أن مسرحية "حاممو األوثان" ربما عرضت فى عام 

ق.م. وأنيا جسدت مع مسرحيتى "الوكؤون" و"أياس الموكرى" ثبلثية متوافقة فى 
أثناء اإلعداد  الطرح. وأن سوفوكميس عكس حالة القمق التى انتابتو وبعض األثينيين،

لمحممة عمى صقمية، من عواقب صمف القادة األثينيين، وخشية األثينيين من أن 
تعاقبيم اآللية عمى ما اقترفو قادتيم فى ميموس، وما حاق بتماثيل ىيرميس فى أثينا. 
وقد صور سوفوكميس ىذه اليواجس من خبلل التعرض لمعاناة مواطنى مدينة إليون 

ذالل، وما ترتب عمى ذلك من إضمحبلل لعبادة اآللية  المدحورة من قتل وسبى وا 
فييا؛ نتيجة دمار المدينة، التى كانت تقدم طقوس العبادة ليا، وتزعزع إيمان أىميا 
بمقدرة اآللية عمى حماية المدينة. كما تعرض لفكرة قدسية تماثيل العبادة، وحرص 

ما يظير جميا فى موضوع  اآللية عمى أال تتعرض أوثانيا لمتدنيس أو اإلىانة، وىو
المسرحية محل الدراسة. اجتيد الباحث كذلك فى تحديد اآللية الذين كان ليم مواضع 
 عبادة فى إليون، والذين من المفترض أنيم خرجوا حاممين تماثيل عبادتيم من إليون. 
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 قائمة المعاجم والمصادر والمراجع
 أوال: المعاجم والقواميس العربية

 ثانيا: المعاجم والقواميس األجنبية
Liddell (H.G.), Scott (R.), Jones 

(H.S.), and McKenzie (R.),  

A Greek–English Lexicon, Oxford 

University Press, 1843. 

Smith (W.), Dictionary of Greek and Roman 

Biography and Mythology, Little, 

Brown and co, Boston, 1867 

 ثالثا: المصادر اليونانية والالتينية
 اعتمد الباحث فى معظم النصوص اليونانية عمى:

(Thesaurus Linguae Graecae (Tlg.)  و Perseus Digital Library( 

 وفى النصوص الالتينية عمى:
(PHI Latin Texts   و Perseus Digital Library) 

Septem contra Thebas Aeschylus 

Fragmenta Alcaeus 

Bibliotheca 

Epitome 

Apollodorus 

Iliou persis (Fragmenta) Arctinus 

Aves Aristophanes 

De Poetica Aristoteles 

De civitate Dei  Augastine 

antiquitates romanae Dionysius of 

Halicarnassus 

Troades Euripides 

Fragmenta Hellanicus of Lesbos 

Iliada 

Odyssea 

Homerus 

Fabulae Hyginus 

Saturnalia Macrobius 

Hellados Periegesis Pausanias 

Parallela Graeca et Romana Pl  Plutarchus 

Posthomerica Quintus of Smyrna 

 Scholia in Aeschylem 

 .ٕٗٓٓإبراىيم أنيس وآخرون، مكتبة الشروق الدولية، القاىرة،  ، الوسيطالمعجم 

https://www.tlg.uci.edu/demoinfo/demo.php
http://www.perseus.tufts.edu/
http://www.perseus.tufts.edu/
http://latin.packhum.org/index
http://www.perseus.tufts.edu/
http://www.perseus.tufts.edu/
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Lexicon Stephanus of 

Byzantium 

Geographica Strabo 

 Suidae Lexicon 

Histories Thucydides 

Ilii excidium Tryphiodorus 

Aeneis Vergilius 

 رابعا: المصادر المعربة
اإلنيادة، ترجمة: عبد المعطى شعراوى وآخرون، المركز القومى  فرجيميوس، 

 .ٕٔٔٓلمترجمة، القاىرة، 
 خامسا: المراجع العربية

دار المعارف، القاىرة، األدب اإلغريقى: تراثا إنسانيا وعالميا،  أحمد عتمان، 
ٜٔٛٙ. 

"استعباد بوسيدون وأبولمون فى طروادة"، المؤتمر الدولى - أيمن عبد التواب، 
الخامس، مركز الدراسات البردية والنقوش، جامعة عين شمس، 

 .ٖٖ-ٚٔ، ص ٕ، جـٕٗٔٓ
"، مجمة أوراق كبلسيكية، Δὐρύπσλος يوريبيموس  "غنيمة- 

 .ٕ٘ٓ-٘٘ٔ، ص ٕٚٔٓ، ٗٔعدد 
اسل بن رؤوف ب

 الخطيب،
من التاريخ الدبموماسي: التفاوض من مركز القوة، حوار اثينا "

، ٜٜٓٔ"، مجمة الدراسات الدبموماسية"، العدد السابع، وميموس
 .ٙٛٔ-ٓٛٔص 

سيد أحمد عمى 
 الناصرى،

اإلغريق: تاريخيم وحضاراتيم، من حضارة كريت وحتى قيام 
يضة العربية، القاىرة، إمبراطورية االسكندر األكبر، دار الن

.ٜٔٚٙ 
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 سادسا: المراجع األجنبية
Homer on the Gods and Human Virtue: 

Creating the Foundations of Classical 

Civilization, Cambrige University Press, 2014. 

Ahrensdorf (P.J.),  

“The Peace of Nicias and the Sicilian 

Expedition”, in The Cambridge Ancient 

History, Vol.5, D.M. Lewis, J. Boardman, J.K. 
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