
             ىصالح السيد عبد الح

 ىاألرسط مسرحية الفرس وفن الشعر
وحاكداة لممدل  ىهد دذن إ دد التراةيدديابقفلد     كتابد   دن الردمر وم دفم التراةيديد  ىيحددد ررسدطف  د

كدل  ؛ع  بكل نفع ون رندفاع التدزين المندىلغ  ووتم  ألن ا ورمف  ى،  ؛ ل  طفل ومينذات  ىةاد تام  
 ى، ال  دىهدذ  الوحاكداة  دك ردكل دراودرةدزا  الوسدرحي ؛ فتدتم  ىن رن يرد عمى انمراد  دنفع ون ا ووك

   (ٔ)لتط ير ون وثل هذين االنممالين .فبأحداث تثير الرمق  فالخفف، فبذلك يحدث ا ىركل سرد

لمتراةيددددديا، فتددددد كتددددب  ىالوؤسددددس الحقيقدددد (.ق.م ٙ٘ٗدددددٕ٘٘  )Aeschylus  سددددخيمفسري دم ددددفي  
هدذ   ىفسدفف نتندافل  د (ٕ).، لدم يصدل إليندا ون دا سدفى سدبي وسدرحيات  قدطاةيديد سدبمين وسدرحي  تر 

إلي ددا الددبمض ينظددر  ى، فالتدد.ق.م ٕٚٗتددم عرادد ا عددام  ىالتددف  ، Persae  الدراسدد  وسددرحي  المددرس
عمى رن ا رنرفدة نصر دراوي  رائم  لوا رحدرز  اليفندانيفن ودن انتصدار عمدى ةيدفش المدرس الو اةود  

 (ٖ).لبالدهم

إلدددى رن دددا وسدددرحي  ودددن وسدددرحيات ريسدددخيمفس  ي سدددبب اختيدددار هدددذ  الوسدددرحي  دفن  يرهدددافيرةددد
كانددت  ىبميدددة كددل البمددد عددن دائددرة الوسددرحيات التدد ى. ريدد ؛ تصددفر حدددث تدداريخك فتددي بالممددلتاريخ

                                                 

ص  (، ٖٜٛٔ) القداهرة وكتبد  األنةمدف الوصدري . ،؛ ترةود  فتقدديم فتمميدق  إبدراهيم حوداد ررسدطف  كتداب  دن الردمر ((1
ٜ٘. 

 [ Aris., Poe., CD, TLG; Bekker page 1449b, 24-28].  

(2) R. C. Jebb, Greek Literature, Digitized for Microsoft Corporation, by the                          

Internet Archive in 2007. From University of Toronto, p. 73, 80.                

، بقددر رن دا كاندت وسدرحي  عدن الخطدأ فودا يتبمد  ي  التسدةيمي  لحددث تداريخى بالممدللم تكن وسرحي  المرس بالوسدرح (3)
 .تمياً لمحرب فا ىا لم يكن الفصف الدراوون عقاب ون لدن اآلل  . فل ذ

Cf., H. D. F. Kitto, The Greeks, Penguin Books Press; Great Britain, 1
st
. ed., (1951), The 

last ed. (1962), p. 183.   
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األخدددددرى رف حتدددددى األبطدددددال األفلوبيددددد  رف اآلل ددددد     Dionysusتتوحدددددفر حدددددفل اولددددد  ديفنفسدددددفس  
هدف رن دا وسدرحي  تحددثت عدن ال زيود  ؛ اختيار تمك الوسرحي  دفن  يرهارسباب  ىنفثا (ٔ).اليفنانيين
 ؛فس ودددى تدرتدد  الردداعري  التصددفيري ، رظ ددر ب ددا ريسددخيمتالددب فصددفرة ةديدددة تواودداً  ى ددالمسددكري  

 ىبدأنا  بنمسد  ف ف  ،ت م زيوفالر فد لالرفاة ةمل ون م   ن،م زيو  عمى لسان الو زفوي  لتصفير  حيث
برخصدي  يفنانيد   ى. فلدذلك  مدم يدأتالمددف   الوبت ج بتحقيدق النصدر فهزيود ي  عن رفايرخصي  يفنان
  (ٕ).وسرحي الفاحدة داخل 

ومئ ريسخيمفس تمك الوسرحي  بالكثير ون ورداهد الترتدب فالبكدا  فالنحيدب فالخدفف عمدى وصدير 
حددف بددالد ةدد  نتف  ى، فالددذرسددىتائددد الةدديش الما  Xerxesإكسيركسدديس   ىةدديش المددرس فالومددك المارسدد

  .اليفنان لدحرها فهزيوت ا

رة تدفاد  افكثرة عدت  فتندفع رسدمحت  فو د ىالمارسالةيش فتفة عظو  تصفير  ى ريسخيمفس فرخذ 
ودن  رديئتدد رفةدد بدذلك التصدفير يوكدن القدفل بدأن ريسدخيمفس  هكدذا فلمفهمد  األفلدىف  فبسال  ةنفد .

، ال وحالد  الةدرار ىالةديش المارسدهدذا يددحر  سدفف  ىالخفف فالرمق  عمى بالد اليفنان فةير ا الدذ
ذا الةدديش المددرم وددن رن يددتم وسددتبمدًا تواوددًا وددن وخيمدد  القددارئ فالوردداهد ريدد  خددفف رف رددمق  عمددى هدد

  .هزيوت 

 ودن تةربدد  سدابق  الردداعر  رفنيخددفسإن عدرض الوسددرحي  عمدى هددذا النحدف تددد يرةددي إلدى إ ادتدد  
 Phrynichus   (ٕ٘ٔق.م ٙٚٗدددد.)تدددفس  يوسدددرحي  سدددقفط ويم عدددرض ى، فالدددذCapture of 

Miletus   ً؛ تدفسيفعدم تدرت م عمدى حوايد  فالدد اع عدن ويمالمرس   ي ا هزيو  األثينيين روام وصفرا
 يل حددثًا كدانفا هدم ير بدفن نسديان ، إال رند قام بتةسيد فتوث،   Ioniaريفنيا   ىرهم الوماتل اليفناني   

                                                 

الدددفطنى الكفيدددت  الوةمددس  ،ٚٚ ددسمسددم  عدددالم الومر دد ؛ عدد  ريقددى تراثددًا إنسدددانيًا فعالويددًا،رحوددد عتوددان  الردددمر او (1)
 .    ٕٕٔ–ٕٕٓ. ص ص ٜٗٛٔوايف  لمثقا   فالمنفن فاآلداب،

دفن  يددرهم وددن  ىكددان هددفويرفس فثيكفديددديس فريسددخيمفس ووددن اهتوددفا بتصددفير فتوةيددد انتصددارات الرددمب اليفنددان (2)
 األدبا  فالرمرا  اليفنانيين.

Cf., H. D. F. Kitto, op. cit., p. 138 .                           



 
 
 
 
 

 وسرحي  المرس ف ن الرمر األرسطى

 

ٜٖٔ 

إال  (ٔ)، ممتد  تمدك ككبيرة عموالي  ، فتم تغريو  بغراو  لةو فرون اال زيو  فالر ض  ك،  مقذّكرهم ب 
 ى، فالتد Phoenissae      رن  بمد ذلدك فعدى الددرس ةيددًا فتدام بكتابد  فعدرض وسدرحي  المينيقيدات

ون  ةا  ريسخيمفس  (ٕ)، Salamis   تغنى  ي ا بانتصار اليفنانيين عمى المرس  ك وفتم  سالويس
فتدام بتصدفير هزيود  المددرس . مدى نمدس ن ددج  كدرة وسدرحي   رفنيخدفسس عبمدد  فكتدب وسدرحيت  المدر 

ى الكتابدد  الوسددرحي  ةمددل رحددداث وسددرحيت  تدددفر عمدد ى، فوزيدددًا وددن البراعدد   دداليفنددانيين يريددد ىعمدد
، كوددددا يددددرى بمددددض هددددف وددددا ةمم ددددا وسددددرحي  تراةيديدددد فهددددذا  (ٖ)،نمسدددد م، المددددرس رررض رعدددددا  بددددالد 

 ىباألحدداث داخدل بدالد اليفندان فبرخصديات يفنانيد  لكاندت نرديد تغند كلدف كدان تدد رتدبأن  حثفن؛ البا
  (ٗ).فتوةيد بنصر بالد  فليس وسرحي  تراةيدي 

فهددم  ،ركسدديسيكسإ ىالومددك المارسدد ى، فهددم يوثمددفن وسترددار الةفتدد يمتددتأ ريسددخيمفس الوسددرحي  ب
  سإكسيركسي يقفد  الومك الراب ىالذ  تفة ةير م   ىيصمفن ود

 [Aesch. Per., 12-14] 
 ذهبت كل تفة ابن آسيا 

                                                 

 رفنيخدفس ى ، فذكدر رن الحكفود  األثينيد  تدد  رادت عمدهيرفدفتدفس هدذ  الفاتمد   دك تاريخد فلقد سةل ربف التداري   (ٔ)
                  .Cf., Hdt. His., VI, 21  راو  والي  كبيرة.

(2) R. C. Jebb, op. cit., p. 72.                                                                                            

(3) H. D. F. Kitto, op. cit., p. 183.                                                                                 

وسدددرحي  ، فلكدددن سدددبقت ا حومدددت اسدددم المدددرس ىالوسدددرحي  التراةيديددد  الفحيددددة التددد ىلدددم تكدددن وسدددرحي  ريسدددخيمفس هددد     
 ىلمرداعر الكفويدد التك كان يطمق عمي ا إوا المرس رف المينيقيات، فكانت هناك رياًا وسدرحي  كفويديد  رفنيخفس ف 
 رريستف انيس بنمس االسم. الر ير ى  الوماصر لمراعر الكفويدPherakratis يراكراتيس  

 .  ٖٚص  ؛(ٖٜٜٔ) رةالقاه وكتب  ودبفلك. ،نظري  ررسطفطاليس  ى الكفويديا ،انظر  عصام الدين ربف المال     

(4) Edith Hall, "The Sociology of Athenian Tragedy", The Cambridge Companion to                       

Greek Tragedy, edited by, P. E. Easterling, Cambridge University Press, UK., (1997), 

p. 100.  

  الوؤسسدد  المربيدد ،ترةو ددا عددن اليفنانيدد  فتدددم ل ددا فعمددق عمي ددا ؛ٕى، ترةيددديات رسددخفلفس انظددر  عبددد الددرحون بدددف 
  . ٕٕٚدٕٕٙص ص  ،الورةي السابق  فانظر  رحود عتوان ؛ٕٛٔ(، ص ٜٜٙٔلمدراسات فالنرر، بيرفت )
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 .ى تزوةر وي رةم ا الراب فه
 ،ن فبحارةون وراة ف رسا ىتنفع الةيش المارس ىفصف ود ىفيصر الوسترارفن عم

 

[Aesch. Pers. 18-20]

 الخيفل ىالبمض ون م عم  ...........
 ظ ر السمن، بينوا الوراة كانفا ىفآخرفن عم

  و ل لمحرب . ىيكفنفن صمًا وتالصقاً يسير عم 

كسيركسدديس ب دم إ ىلنصدر لممددرس ال وحالد ، رتددتحقيدق ا ىةوديم م وغدافير فرددةمان فتدادرفن عمدد
ندفع ودن رندفاع القتدال. فيحدافل  ك، فكل تائد ون تفاد ةير  ذف و ارة خاص   ى بقاع األرضون رت

نمدددددددفس النددددددداظرين  ىإثدددددددارة هدددددددذا الةددددددديش لمرعدددددددب  ددددددد ككدددددددل  قدددددددرة التأكيدددددددد عمددددددد ىالوستردددددددارفن  ددددددد
  .(ٔ)   

 ىلسدان وةمدس وستردار  كفعمد، ى ريسدخيمفس، يدأتىلةيش المارستفة ا ىتصفير ود ىفاستورارًا  
، بددددددددددددددأن ةيردددددددددددددد م تددددددددددددددد خددددددددددددددرج لمحددددددددددددددرب وذالل اليفنددددددددددددددانيين فاسددددددددددددددتمبادهم ىالومددددددددددددددك المارسدددددددددددددد

فل ذا  أن هذا الةيش سدفف يحدرز النصدر   . 
  ى األعدا  اليفنانيينفالتمفق عم

 

[Aesch. Per., 65-66] 

   إن ةيش وميكنا لوحطم الودن
 ردا  ذلك لقادر بالممل . ىفرن  عم

                                                 

 ."" ٛٗبيت  ى  ى، ثم فردت بنمس الومن ٕٚبيت  ةا ت  ى( ٔ)
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ال يوكن هزيوت  ون رحدد. بدل لدم يفلدد بمدد  ى،  أن  هف الةيش الذالةيش فعداد  ىفوزيدًا ون الثق   
 (ٔ)ى الفتفف روام هذا الةيش المارس ىون يةرؤ عم

 

 

[Aesch. Per., 87-92] 

 ون الرةال ال رحد كريم الوحتد 
 مظو ، ك ال يوكن  رن يبارينا 

 في رن يصد رسفار ت
 .ةار   ون البحر رف روفاةاً 

 ةيرنا ال يوكن وقافوت  
 . انمرةفرمب المرس 

الوسرحي  عمى هذ  النغود  ودن الردمفر بالوةدد فالمظود  عمدى  د وستراري الومكد  فيستور كفرس
 رعدائدد  ةويدديالنصددر فهزيودد   لدد  اآلل دد  رتْ دّ ت دد المددرس تددد ةدديشذكر رن يددودددى سددت  رسددطر تاليدد ، ف 

 (ٕ).البالدودن ف الي ةوي ىفالقاا  عم

لوسدددددرح فتتحدددددافر ودددددي ا ىكسيركسددددديس عمدددددرم الومدددددك إ  Atossa  رتفسددددداالومكددددد  فعنددددددوا تظ دددددر 
لةدديش ابن ددا ا ، فذلددك ونددذ رن رعددد  ى وناو ددا باسددتورار،  أن ددا تحدددث م عددن حمددم تددرا   ددوسترددارين ابن ددا

 لوسموات  أن ا تتحدث فكأن هزيو  اليفنانيين رور ون ا فذهب ل زيو  ةيش اليفنانيين،

                                                 

 ىإكسيركسديس عدن وددن رحد القدفاد المدرس فهدف يتحددث إلدى رفرد  هيرفدفتفس عمك لسا ىالذ ى( فهذا هف نمس الومنٔ)
 .ىوفاة   الةيش المارس ىعدم تدرة رحد عم

Cf., Hdt. Hestoriae, VII, 9.                                                                                              

(2) Aesch. Per., 94-99.                                                      
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 [Aesch. Per., 177-178]

 ةير  ىونذ رن رعد ابن .............. .
   .فتفة  نحف ررض األيفنيين را بًا تدويرها

 ى  التدالتو يدد لم زيود ىيسدخيمفس  در ، يأخدذٖٕٔبيدت البدايد  ودن خوس  عرر بيتًا ف  ىود ىفعم
.    د بمدد ودن يسدتطيي هزيوتد لم يفلد ىحمت بذلك الةيش المرم الذ
السدخري  وندد ،  ىود  الةدديش المارسدكدان يقصددد بدذكر  لقدفة فعظريسدخيمفس  فودن هندا يوكدن القددفل بدأن

لسان ريسخيمفس بكل ذلك عمى  ىيأت ىمفوزيدًا ون السخري  فالرمفر بورارة ال زيو ، فوزيدًا ون التر
نمدددس الفتدددت يةمم دددم   دددىف  بقدددفة ةيرددد م فكثدددرة عددددد  فعدددداد ، نالو مةبدددين الوغدددرفريالمدددرس رنمسددد م 

يتحدثفن عن وفتدي بدالد اليفندان فعظود  فتدفة ةيرد ا فثرفات دا فنظدام الحكدم  ي دا، فذلدك حتدى البيدت 
ٕٗ٘ . 

 كتنةمدالرسفل المارسك،  عندوا يدخل هزيوت   تتبدد صفرة الةيش المارسك القفي الذي ال يوكنف 
          ىوددددددددا ةددددددددر  ىكددددددددان ردددددددداهد عيددددددددان عمدددددددد، خاصدددددددد  فرن هددددددددذا الرسددددددددفل بفاددددددددفحالومركدددددددد   حقيقدددددددد 

وددا لحددق بددالةيش  .   دف ردداهد عمددى  
لحقدت  ى  التدتصفير  لم زيوررادها ريسخيمفس ب الوأساة التكتو   ون هزيو  نكرا . فهذ  هك ىالمارس

 النكس  ليس  ارسيًا  قط فلكن  راهد عمي ا. ى،  راف ىبالةيش المارس

 ن م تد ه ِزوفا ون اليفنانيين ى الودن المارسي  بأندا  الرسفل عم ى  حقيق   فتتةمى ال زيو
 

[Aesch. Per., 249-255] 

 يا ودن األرض األسيفي  ةويم ا،  
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 وينا  الثرفة الكبير،ألرض المارسي  ف ريت ا افيا 
 هكذا بارب  فاحدة ثرفتكم المظيو  تد 

ِور ْت،  ُ  فزهرة المرس سقطت فذهبت. د 
 رفل ون يممن األخبار السيئ . ى، إن  ون السيئ رنى يا فيم
 ، بالوثل رن رةمك الوصيب  كم ا ىون الارفر لكن 

   تد انت ى بفاسط  األةانب.   كم   يا ري ا المرس. إن الةيش

 ارسددي    ى رلسدن    ركثدر ودن وددرة فعمدكمد  تددد انت دى ىالةدديش المارسدارة  فيسدتخدم ريسدخيمفس عبد
 عندددددددددددددددددددددوا تددددددددددددددددددددال، ٕ٘٘ى البيددددددددددددددددددددت لسددددددددددددددددددددان الرسددددددددددددددددددددفل  دددددددددددددددددددد ى وددددددددددددددددددددرة عمدددددددددددددددددددد؛ وختممدددددددددددددددددددد 

بقددفل م عبدددارة ، ن المددرسالوستردداري لسددان ىعمدد ى، فوددرة رخددر   
  .لسددددددان الومكدددددد  رتفسددددددا   ى ، فعمدددددد 
تتحددث  ىلسدان الومكد  رتفسدا فهد ىةدا  بد  ريسدخيمفس عمد ك  الةديش المارسدرةول تمبير عدن هزيودف 
يوكدن سدردها  ىسد  الةديش المار ؛ عندوا رخبرت  رن هزيو Dareios  رفح زفة ا الراحل داريفس ىإل

 رن روةددددددددددددددددددداد المدددددددددددددددددددرس تدددددددددددددددددددد فلدددددددددددددددددددت ى  فهدددددددددددددددددددكموددددددددددددددددددد  فاحددددددددددددددددددددة   ى ددددددددددددددددددد
       .ٗٔٚبيت  ى    

، وثدددل ىال زيوددد  فالددددوار فالنكسددد  لمةددديش المارسددد ىاسدددتخدام كمودددات تمنددد ى دددريسدددخيمفس ع فيندددف 
  األ مال

   
 . فالكموات  

ال زيودد  عمددى وسدداوي الومكدد   سددرد تماصدديل ى دد ى، يأخددذ الرسددفل المارسددعمددى ودددى ثالثددين بيتدداً ف 
 (ٔ) بأن وا سرد  ةز  ون تميلثم يخبرها ، الحرب فون الزال حياً  ىعون وات  ، فيخبرها رتفسا

                                                 

فودا لحدق  وساوي الومك  رتفسا كارث  ةيش ابن دا، ى،  بمدوا يذكر الرسفل عم ٖ٘ٗتقريبًا  ك بيت  يرد نمس الومنى  (1)
 لحقت بالةيش  قط   ى،  أن هذا هف نصف الررفر التهزيو  ب  ون

 ". 
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 [ Aesch. Per., 330 ] 

 .رتص روفر تميم  سيئ  ون كثيرة فتمت  ى رنن

رودام الةديش  ىهزيود  الةديش المارسد ىتصف ود ول  فبر م وا ةا  ب  ريسخيمفس  يوا بمد ون ة  
 ى دد ةو دفر ودن الونتصدرين ى، إال رن عدرض ذلدك عمدالفصدف ودن تراةيدديا ىودا  د ى، فوددىاليفندان

، رن الةدديش خاصدد  عندددوا يقددفل الرسددفل لمومكدد  (ٔ)؛الحدددث ىوددن الكفويددديا عمدد ئى رددالومركدد  راددم
   روام اليفنانيين ويت  حزين  فوخزي ىلق ىالمارس

[ Aesch. Per., 444 ] 

  . قد تم القاا  عمي م كمي  فبصفرة وؤسم  

 ىالددذ ىفصددم  ل ددذا الحدددث التراةيددد ىوددن لدددن الوؤلددف  دد ىفنظددرة الترددم افوزيدددًا وددن الكفويدددي
بةدديش  فبمددد عمو دا بوددا رلددم  لسدان الومكدد   ىعمددى أندد  يددأت  ؛دا  بدالد   رعددتصدفير هزيودد ىير دب بدد   دد

ودن  ةديش ةدرار ىح فكأن ا تسخر ون ابن ا فتقفل بأن  تدد ذهدب  دإذ ب ا تنفّ ؛  ابن ا ون هزيو  نكرا 
ى ب زيو  ركثر ، إال ان  تد ونون تبل  Marathon  ثفناومرك  وار  ىن واتفا ون م  نتقام لورةل اال

  ورارة ون سابقت ا
 

  

[Aesch. Per., 476-477] 
 يمتقد رن  سفف يحقق المقاب  ىكان ابن

 ون اآلالم لنمس  .فلكن  ةمب الكثير 

                                                                                                                            

حقيقد  ودا ى ن ايد  سدرد  ل زيود  الةديش عمدك وسداوي الومكد ، عنددوا رخبرهدا بدأن هدذ  هد ىكذلك  د ففرد نمس الومنى
ن كان تد ر مل عن ا كفارث رخر    ىلحقت بالةيش المارس ىحدث فا 

 

 [ Aesch. Per., 513 - 514 ]  

انظددر  ةمددين ؛ ، فوددادة خصددب  لمكفويدددياالكبريددا  وصدددرًا رساسدديًا لمتسددمي حددظ الوتظدداهرين بالمظودد  ف  خاصدد  فرن سددف  (1)
 ددعدد ،سمسددم  عددالم الومر دد  ى،ب  ترةودد   ردداكر عبددد الحويددد؛ وراةمدد   وحوددد عنددانداسدديكفلفةي   نددفن اآلفيمسددفن  

 .232ص  ؛ ٕٓٓٓ وارس(، فاآلداب لمثقا   فالمنفن ىالوةمس الفطن) الكفيت ،ٕٛ٘
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 فتقفل بأن ا بائس  فحزين  ةدًا لنكس  ةيش  ارس وصير الةيش،  ىعمفتنفح الومك  بمد ذلك 
[ Aesch. Per., 517 ] 

  نا  الةيش .  ون رةل رنا حزينكم  

وصددير  ىالبكددا  عمدد ى أخددذفا  دد النددفاح هددم رياددًا، ىالومددك عمدد ىفلقددد رددةي نددفاح الومكدد  وسترددار 
حري  رمفب آسيا ون  ىإل ىسفف تؤد ى، فالت بوثل هذ  ال زيو  فتمك النكب ىون ىةير م المرم الذ

فتخمص  ون نير  (ٔ)التمبير عن ر بات  كنمس    ىفكذلك حري  الرمب المارس ىتبميت ا لمومك المارس
 المبفدي . 

تصددمد إلددي م فترددير  ىكدد رفح الومددك داريددفس ىمددالندددا  ع ىفكددذلك األوددر عندددوا رخددذ الكددفرس  دد
تيادتدد  لمددبالد رف  ىلددم يت ددفر وددن تبددل  دد ىإن م ينادفندد  ألندد  الومددك الددذ دد (ٕ)ى وصدديبت م تمددك؛عمددي م  دد
هدذ   ىنسدفلن ت  بالد  ارس فآسيا تاطب ،    نكرا  لمةيش فلكلهزيو ىكوا  مل ابن   تسبب   لمةيش،
   ربد الدهر ال زيو

 

 [ Aesch. Per., 757 - 760 ] 

 ...............................................    الومك 
 األررار ون الرةالكثيرًا المفم  اوثل هذلقد سوي 

                                                 

(1) Aesch., Per., 591-594 :                                                                                           

 

 

 

؛ ىانظددر   رنددان رفبيددر  األدب اليفنددان ؛الوسددرحي . ى دد ىتراةيددد ئحددافل ريسددخيمفس ب ددذا الوردد د إخددراج فتفليددد ردد (2)
 . ٓٗ – ٜٖص  (،ٖٜٛٔ) رفرات عفيداتون ،باريس ،بيرفت ،ز يب ىترةو   هنر 
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 هذ  الطريق  فة ز حوم  اد بالد اليفنان.  مكر  ى
    إن هذا المول كان  ي  القاا  عمي م ،فبنا  عمي  داريفس 

 . ة وذكفرة عمى الدفامكمي ، بصفر 

نصر    بنرفة  ىسخيمفس ون زيف لمحقائق ون رةل التغنب  ري ىرت وا ىالبد هنا ون التأكيد عم
بدالد اليفندان      ىلم يرن حربًا بحري  ون تبل عم رن الومك داريفس ىالمرس.  كذبًا ادع ىبالد  عم

  (ٔ). استحق ال زيو   فالغير وسئفلتام ب ذ  الوغاورة الطائر  حين رن ابن  إكسيركسيس هف ون  ك 

،  يةممد  يقدفل سداخرًا ودن طديش يوتددح ريسدخيمفس بدالد اليفندان لسان ربأ الومدك داريدفس ىفعم
 ى، يددددأتى الومددددكى لسددددان وسترددددار عمددددف  (ٕ)ى إنسددددان.يوكددددن رن ي زو ددددا ر ابندددد  بددددأن بددددالد اليفنددددان ال

يا ر دددم كثرت دددا  قدددد ان زودددت آسددد ىبدددأن ةيفرددد م لدددن تمدددفد ثانيددد  إلددد ردددبأ داريدددفسريسدددخيمفس بقدددفل م ل
الومددددك  ى، يتغنددددى وسترددددار مددددك فكددددذلك رددددبأ داريددددفس خرددددب  الوسددددرحفعندددددوا تغددددادر الو (ٖ)فانت ددددت.
 ىعمدديودد  نيددت ب ددذ  ال ز لمددارس فكيددف كانددت فلكن ددا كيددف رصددبحت اآلن بمددد رن و   المظدديم ىبالواادد

ادحاكودن افوزيددا  (٘)فخوسدفن بيتددًا.خوسدد  ى ودد ىفذلددك عمد (ٗ)،اليفندانيين يريدد  فتسددمي  لسددخري  فا 

                                                 

فعددن ؛ .ٕ٘ٔ ص ،ٜٜٙٔ ، بيددرفتالوؤسسدد  المربيدد  لمدراسددات فالنرددر ،  تراةيددديات رسددخيمفسى( عبددد الددرحون بدددف ٔ)
                   . ٙ٘ٚدٖ٘ٚطيش فتسرع إكسيركسيس، فعدم دراست  لألوفر ةيدًا انظر ربيات 

(2) Aesch. Per., 745-746:                                                                                             

 

(3) Aesch. Per., 798-799 .                                                              

كري  تمنى  قد الوكان  فالسمطان لمو زفم، حتى فرن كان هذا تدر  فنصيب ؛  أن  تدر فنصيب ال إن ال زيو  المس
               .Cf., Eur. Tro., 302-303 يوكن تحوم .

(4) Aesch. Per., 852-906.                                                                                             

وددفيًا  نصدراً  إن تحقيدق رثيندا النصدر عمدى المدرس هدف انتصدار لكدل الوددن اليفنانيد  األخدرى،  دالةنفد اليفندانيفن حققدفا (5)
اليفنددانيين القددفل بددأن الودنيدد   عمددى رودد  كانددت ثريدد  بحددق فتفيدد  ةدددًا فبحددق. فلقددد رراد ريسددخيمفس بتصددفير  النتصددار

ن كاندت فالديوقراطي  تد تمفتت عمى الدكتاتفري ، فرن تميمد  ف قيدرة  قدد تغمبدت عمدى ثدرفة الردرق  ثرفات بالد اليفندان فا 
فطندد  البفاسددل الددذين هزوددفا إوبراطفريدد   ىالونتصددر ببندد اسددتطاع ريسددخيمفس كددذلك رن يمخددر فيزهددف زهددفةف  .المظيودد 

 المرس المظيو . 
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الومركد  هزيود   ىأن هدزيوت م  دي ن دى ر نيتد  بد ى، يةمل ريسخيمفس الكفرس المارسىالةو فر اليفنان
 .   عظيو 

 كسيركسديس فوسترداري  تتةمدىالو دزفم إب  ريسخيمفس بدين الومدك  ىرت ىالذ ىالحفار الدراو ىف 
ى لسدددان ومدددك و دددزفم ، خاصددد  فرن دددا رتدددت عمدددالمسدددكري  ال زيوددد يدددر عدددن التمبفكمودددات رةودددل صدددفر 

ن كددان بدد  تراةيددديا فبكددا  بمظودد  فتمددفق بددالد اليفنددان ىتغنددتةويددي رةددزا  هددذا الحددفار ودددحفر.   . فا 
 ىفيندفح عمد كيبكد ىالومدك المارسد ىفهدف يدر  ىفنحيدب إال رند  ودن الوؤكدد كدان يمةدب الةو دفر األثيند

بالكفويددديا وددن عظدديم ريسددخيمفس فبنةدداح  ى مقددد رتدد (ٔ).المظدديم ىاليفنددان هزيوتدد  فنكسددت  روددام الةدديش
        تمب الوراهد الدراوي  التراةيدي . 

 ددك ، حيددث ر بتدد  وددن كتابتدد  لوسددرحي  المددرسريسددخيمفس  وددا كددان ير بدد هنددا التأكيددد عمددى عمينددا 
وفتمد  سدالويس؛ إال  ىسدماد  ، بتوةيدد  لنصدرت م عمدى عددفهم المدرس  دفا   ىإراا  الةو فر اليفندان

 (ٕ)ى.ت تمك الوسرحي  ون كفن ا التراةيدر ر  رن هذ  الر ب  تد

النحيدب عمدى هزيود  الةديش ر م إصدرار ريسدخيمفس عمدى ومئ دا بالبكدا  ف  د ؛فكذلك كانت ن ايت ا 
 ةو ددددفرنمسدددد   هدددف ى، فالددددذىنتصددددار الةددديش اليفنددددان ددددك الة دددد  الوقابمددد  ا تمندددك ، إال رن دددداىالمارسددد
 (ٔ).   حي  ؛ ري رن ا وسرحي  ذات ن ايتينالوسر 

                                                                                                                            

دار المكدر  خماةد ، صدقر؛ وراةمد   وحودد ى ردمرفاى  يفريبيديس فعصر ؛ ترةو   عبد الومطدىانظر  ةمبرت وفر 
 .    ٕٗ، ص د.ت. ى، القاهرة المرب

 .ٖٕٙص  .ةمين فيمسفن  الورةي السابق (1)

 يقفل ررسطف   (ٕ)

[ Arist. Poet.,1453a, 33- 36] 

حينئددذ التراةيدددى ن، ألن الردداعر ،  إنوددا يرةدي إلددى اددمف تقدددير الورداهديالنددفع ودن الحبكددات وماددالً إذا كدان هددذا  
لدديس هددف  الحبكددات يتفلددد وددن ذلددك النددفع وددن ىيستررددد  يوددا يكتبدد  بوددا توميدد  ر بددات وتمرةيدد .  يددر رن اووتدداع الددذ

 . ٖٗٔررسطف  الورةي السابق. ص  ،.ىإنوا هف يناسب الكفويديا كةنس دراو ىاووتاع الحقيق
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األسداس  ىألند   د؛ مدرةين الردمق  رف الخدفف نمدفس الوت ىبطل الوسرحي  لن يثير  درياًا  نةدف  
 ر ب ةدد خطددر يحدددق بدد  سددفف يكددفن وثددا ىفوددن ثددم  ددأ ،، الةو ددفر الوردداهد ل زيوتدد عدددف لميفنددانيين

لةددد  الدراويددد  تكدددفن وناسدددب  لمكفويدددديا ركثدددر ون دددا الوماى ، فهدددذ  الطريقددد   دددف دددرح لمةاندددب اليفندددانى
يمحدق  ذالل الدذىخاص  فرن الكفويديا تمالج وفافعات وتبايند  فودن بين دا وفادفع او (ٕ).لمتراةيديا

فذلدددك عدددن طريدددق عدددرض رنانيتددد  ف بائددد  فريادددًا  ،، فرن دددا تسدددتخف باونسددداناأل دددق ىباألردددرار اددديق
   (ٖ).وثل إكسيركسيس ، تواواً    امم 

إكسيركسددديس ليسدددت بدددنوط ودددن رنوددداط  ىفودددن األهويددد  بوكدددان ذكدددر رن رخصدددي  الومدددك المارسددد
فيوكددن القددفل بددأن ريسددخيمفس تددد رتددى ب ددا وددن رةددل  (ٗ)،الرخصدديات التراةيديدد  التددك ذكرهددا ررسددطف

 . ل المرح فالسرفر عمى تمفب ةو فر إدخا

فل ا فتادت ا فحسن تصريم م لألودفر، باليفنان فةير ا فرسطريسخيميفس تغنك  ك الوسرحي  نالحظ ف 
 عمى عكس بالد المرس فتصر ات ومك م الغير وسئفل  رف وحسفب . 

ةيديدد  وددن التمقيددد فالحددل ، خاصدد  فرن الةددز  ار الت فيةددب التنفيدد  إلددى اددرفرة تركيددب الوسددرحي 
 رفةدد  ىأتك بمدد ذلدك حدل لدذلك التمقيدد الدذر مب رحداث الوسرحي  ثم ي  كاألفل ون ا هف وا يةرى 

                                                                                                                            

 .ٖ٘دٖٗص ص  .ررسطف  نمس الورةي( ٔ)

الورةدي فانظدر  ةمدين فيمسدفن   ؛.ٕٓٔص  ٔٔ،  ٓٔ . فهداوشٖٗٔ،  ٖ٘،  ٖٗلورةي. ص ص نمس ا  ررسطف (ٕ)
 .ٖٕٙص السابق. 

عمددى لسددان   ٖ٘٘دددٓ٘٘يصددف ريسددخيمفس الومددك إكسيركسدديس  ددك ركثددر وددن وكددان بصددمات الت ددفر فالتسددرع  ربيددات  (ٖ)
فعمدى  ٘٘ٚبيدت  ىف د، هدل بداألوفرعمى لسان داريفس يذكر بأن  راب وت فر رخدرق ةا ٗٗٚبيت  ىالكفرس ، ف 

 لسان رو   أن ا تصم  بمدم الرةاع  رف الرةفل .  
 .ٖٕٗ؛ ص  الورةي السابقانظر  ةمين فيمسفن        

( ٗالسدف ،   ى( الردخص الغايد   دٖ( الردخص السديئ،  ٕ( الردخص الماادل،  ٔ  هى أنواط الرخصي  التراةيدي   (ٗ)
 .   ٖٚٔنظر ررسطف  الورةي السابق. ص ا ؛سف .الرخص الفاتف بين طر ك المايم  فال
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، إذ هدذ  الةزئيد  ىيد   دفعمى هذا  أن وسدرحي  المدرس بميددة تواودًا عدن الوسدرحيات التراةيد الوؤلف؛
 (ٔ).رن ا ال تحتفى عمى عقدة رف حل

تصددفر  ىودا تدود  ريسددخيمفس ودن ورداهد كفويديد  داخددل الورداهد التراةيديد  التد ىفكدذلك ال ننسد
.  وثددل هددذ   يوكددن رن ي زودد  رحدددال ىلمددرم الددذهزيودد  المددرس فبكددائ م فنحيددب م عمددى نكسدد  ةيردد م ا

 الوراهد كانت تدخل الب ة  عمى نمفس الوراهدين اليفنانيين ر م تراةيديت ا.

ى ردارك بأند  تدد رراد تخميدد نصدر يفندان ،وفتدف ريسدخيمفسم م ترن ندفر م كدل ذلدك  ودن الووكدن 
. فألن  ى عمى بالد المارس تصدى لمغزف ى، عندوا كان بين صمفف الةيش اليفنانك الذ ي  هف نمس 
ب اج تف ىتسةيل حدث تاريخ ىفيبغ ىكاتب تراةيد سماد فا   ،و  بوا حققف  ون نصر عمى رعدائ م، فا 

 ىفتد ترةدي تمدك التركيبد   دكفويدي . التر ي ي  الوراهد الصفر ف تتخمم ا بمض ال قد ةا ت تراةيديت  
اةيديد    عندوا عدرض وسدرحي  تر Phrynichusسابق   رفنيخفس  وسرحي  المرس إلى وا حدث وي 
الحددث كدان هدذا   (ٕ)؛ألن دا تتحددث عدن هزيود  المدرس لميفندانيين ىتاريخي  ، ر ا ا الةو فر اليفنان

  قدام فابتكدر وسرحي  تراةيديد . ون خالل ىلحدث تاريخ ىفهف يتصد ىالمكر  وخزفن ريسخيمفس ى 
 ودن خدالل التراةيدديا.فالكفويدديا لتسدري  اكيدف تكدفن  ىفهد؛ راةيديد لمومالة  التةديدة فطريق  صفرة 

كدان فالبدد رن ثم  قدد فون ؛ وادياً هذ  الوسرحيات توفل  كانت ىالت ىالحكفو  اليفناني  ه خاص  فرن
   (ٖ).تتمق هذ  الوسرحيات فسياسات الحكفو  اليفناني  األثيني 

أن   لدد  سياسدديًا بددفالدعايدد ىصددفرة ورددرت  سدداطم  لرددمب  اليفنددان مريسددخيمفس رن يقددد فكددذلك رراد
 ؛ عمى عكس وا كانت عمي  بالد المرس ون ديكتايفري  فعبفدي .لنصر دائوا لمحري  فالديوقراطي ا

 ىفرخيرًا يوكن القفل بأن وسرحي  المرس أليسخيمفس كانت إرهاصات رفلى لألنفاع الوسدرحي  التد
فهددددى الوم ددددداة   ؛Tragi-comedy  ىالمصددددفر الحديثدددد  باسددددم التراةكفويددددد ىظ ددددرت  يوددددا بمددددد  دددد

                                                 

 . ٜٙٔررسطف  الورةي السابق  ص  (ٔ)
(2) R.C. Jebb, op. cit., p. 72.                                                                                            

(3) Paul Cartledge, "Deep Plays: Theatre as Process in Greek Civic Life", Cambridge  

Companion to Greek Tragedy, edited by P. E. Easterling; Cambridge University Press, 

UK., (1997), p. 18.                                                       
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عدن عراد ا رودام  ، فبميدداً تمريمدات ررسدطفيوكن القفل بأن ا وسرحي  تراةيدي  بميددًا عدن ف . الومةم 
 ىنمس الفتت وسرحي  تراةكفويدي  رف وةرد رنرفدة فاحتمال بالنصر   ى، فلكن ا  الةو فر اليفنانى

 . ىروام الةو فر اليفنان ىصفرة عرض وسرح
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 ثانيًا: المراجع العربية

الددفطنك لمثقا دد  فالمنددفن  الوةمددس، ٚٚدد سمسددم  عددالم الومر دد ؛ عدد يًا فعالويددًا،رحوددد عتوددان  الرددمر او ريقددك تراثددًا إنسددان ددد
 .ٜٗٛٔوايف  كفيت،فاآلداب، ال

  .ٖٜٛٔ  قاهرة، الالوصري  وكتب  األنةمف ، إبراهيم حوادة، ن الرمر؛ ترةو  فتقديم فتمميقكتاب  ،ررسطف د

ى، دار المكددر المربدد ،خماةدد  صددقر ؛ وراةمدد   وحودددىاف رددمر  ى؛ ترةودد   عبددد الومطددى، يفريبيددديس فعصددر ةمبددرت وددفر  ددد
 .(ت د.القاهرة )

 ددسمسدم  عدالم الومر د ؛ عدد عندانى،حويدد؛ وراةمد   وحودد  ندفن األداب  ترةود   رداكر عبدد سديكفلفةي   ،ةمدين فيمسدفن دد
    .ٕٓٓٓفالمنفن فاآلداب، الكفيت ،وارس  لمثقا   ىالوةمس الفطن ،ٕٛ٘

الوؤسسد  المربيد  لمدراسددات  ،عمي دا ؛ ترةو دا عددن اليفنانيد  فتددم ل دا فعمدق(ٕ)ترةيدديات رسدخفلفس  ،ىعبدد الدرحون بددف  دد
 .ٜٜٙٔ ، بيرفتنررفال

 .ٖٜٜٔ  ، القاهرةوكتب  ودبفلى لكفويديا،ا ىنظري  ررسطفطاليس   ،ن ربف المالعصام الدي د

 .ٖٜٛٔ باريسد  بيرفت ،عفيدات ونرفرات، ز يب ى؛ ترةو   هنر ىاألدب اليفنان  رنان رفبير، د
 صالح السيد عبد الحك

  تسم الدراسات اليفناني  فالالتيني 
 وم  سفهاجةا دكمي  اآلداب  


