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 حث ملخص الب
تعد جريمة غشيان المحارم وجريمة القتل  اسرلرع د لد ايغريل  للر القلرن ال لام  
لللا ملللن مومللل  الوا لللب  لللا م م  والرابلللب  بللل  المللليود ملللن العلللوالر اشجتماديلللة  التلللر شللل ال مامح 

 التاري ر   ما مثا ا المررح اليو ا ر سن المررح مرآة المجتمب.
 و يلة محلددة  لد مرت بلي جريملة غشليان وجدير بالذ ر أ ه لم ت لن ل لاع دقوبلة  ا

المحارم إش أن بعل  ال لوالي الج رلية  ا لل بمثابلة  لوا ين غيلر م توبلة  ومرت بوللا يعلا بون 
   والتر أشارل إلليمررحية الربعة  د طيبةأ فر م بإرادت م داي جريمت م  ما جردل ذلع 

لقت  اسررع لقد ُص فل إلي بادتبارلا جريمة غشيان محارم  أما جريمة ا أمهب و زواج أوديب
 تلل  دمللد  مثلل  وأد اسب للاا وشللمال اي للاذ أ ثللر مللن الللذ ور  و للان الللدالب وراا ارت اب للا لللو 
الفقر لر  ثير من اسحوا ؛ و ت  غير دمد؛ رواا لر م الرة ريا لية  أو للر أث لاا شلجار  

م ففلللة  و لللد د للل   أو ملللا شلللابه ذللللع؛ للللذا يعتبلللر للللذا ال لللوا ملللن القتللل   لللتو  مبلللرر ا  ودقوبتللله
المرللللرح اليو للللا ر  مللللاذج  ل للللذر الجريمللللة مثلللل  مرللللرحية أجللللامم ون ييرلللل ياو   ومرللللرحية 

 ليرا اي  مج و  ا   ذلع أبدا يوربيدي  من  و  مررحية أيون. 
                                                 

   الجزا اسو . 2020يوليو مجاة "و ائب تاري ية" ددد  )*(

 لبحوث مركز ا

 الدراسات التاريخيةو
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Abstract 
The crime of incest and the family killing of the Greeks in the 

fifth and fourth century B.C. are social phenomena, which formed an 
important feature of the features of historical reality, as represented by 
the Greek theater because theater is the mirror of society. 

It should be noted that there was no specific legal punishment 
against perpetrators of incest, but some sexual intentions were 
tantamount to unwritten laws, and the perpetrators punished 
themselves willingly for their crime as embodied by the play Seven 
against Tayba, Which referred to the marriage of Oedipus to his 
mother as a crime of incest and incest, and the crime of family killing 
was classified as premeditated murder, such as infanticide and 
included females more than males, and the motive behind committing 
it was poverty in many cases; unintentional killing; whether in sports 
competition, Or during a fight, or the like, so this type of killing is 
considered a justified killing,  and its punishment is reduced. Greek 
theater has reflected models of this crime such as Agamemnon's play 
by Aeschylus, and the crazy play of Heracles, as well as creating 
Euripides through the play of Ion.   

 المقدمة
إن جللرائم غشلليان المحللارم والقتلل  اسرللرع  ا للل عللالرة اجتماديللة د للد 
لا ملن موحلم  ا م م  ايغري  لر القرن ال ام  والرابب  ب  الميود  وش ال مامح 

  الوا ب التاري ي والمرلرح  وتعر لل بعل  المصلادر ل لا  أمثلا   تابلال بعل
 ,Demos , Herduts ,Lysias, Pausanias, Platoالمللخر ين ال ورللي يين 

Xanoph  وغيرلم  والتر أمدت ا بمعاومال والية مفصاة دن لذر الجرائم  وُ تّاب
المرللللرح  مثلللل و إيرلللل ياو   ويوربيللللدي   ل للللو  دللللن ايشللللارة إلللللر الدرارللللال 

ت ودل الجرائم بين  الحديثة التر أغد ل داي البحذ جوا ب تحاياية جديدة  و د
وأد اسب لللاا  والتلللر  ا لللل رلللمة ملللن رلللمات م ال اصلللة  والتلللر تع للل  جا بلللا  ملللن 
دلللادات م وتقاليللللدلم القديملللة  ومللللن أرلللباب ا الفقللللر  وبعللل  الموروثللللال الدي يللللة  
وجريملللة غشللليان المحلللارم  ل ا لللل بعللل  ال لللوالر الج رلللية بمثابلللة  لللوا ين غيلللر 

ددة  للد مرت بللر لللذر الجريمللة لللر الفتللرة م توبللة؛ لعللدم وجللود دقوبللة  ا و يللة محلل
 ال وري ية  إش أن مرت بي ا  ا وا يعا بون أ فر م بإرادت م داي جريمت م.  
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يع للللل   للللل  ملللللا يلللللدور للللللر  الللللد   و المرلللللرح ملللللرآة المجتملللللبوبملللللا أن  
بجرائم غشليان المحلارم والقتل  اسرلرع  اليو ا يلذا التم  تاب المررح  ؛الشعوب

و تل    (1)(Παίδα κτείνεινاسطفلا  ) وأدمثل    لقت  لقطوالتر لم تقتصر دار ا
( د للللللللللللللللللللللللللللدما  تلللللللللللللللللللللللللللل  أملللللللللللللللللللللللللللله Ὀρέστηςأوريرللللللللللللللللللللللللللللتي ) ومثلللللللللللللللللللللللللللل   اسم

 ايتم يرللللترا د للللدما  تالللللل  ومثلللل   (  و تلللل  الللللزوجΚλυταιμνήστρα ايتم يرللللترا)
 تلللللللللل   ومثلللللللللل   (  وجللللللللللرائم  للللللللللد اس للللللللللاربἈγάμεμνονزوج للللللللللا أجللللللللللامم ون)

 ومثلللللل   وجللللللرائم  تلللللل  اسب للللللاا( ابللللللن دملللللله أجللللللامم ون  γισθοςἴΑ أيجيرللللللثو )
ن  وأجلللللللللللامم ون اللللللللللللذع  لللللللللللحي باب تللللللللللله يث للللللللللل( لوللللللللللللدي ا اشΜήδειάميلللللللللللديا)

  (Ἐτεοκλῆςإتيللللللللو اي ) ومثللللللل   (  وجللللللللرائم  تللللللل  اس للللللللوةἸφιγένειαإليجي يلللللللا)
 للللتو  الاللللذين  (δίπουςἰΟن أب للللاا أويللللديبو )ي( اس للللو Πολυνείκηςوبللللولي ي  )

( اب لله Θησεύς تلل  ثيرلليو ) حي مللا  بع لل ما الللبع   و للذلع  تلل  اسب شب لله
والتلر ت ودلل   غيلر المتعملدة جرائم القت  اسررع(. أما ππόλυτοςἹليبوليتو )

يللله المللول ( Ἄλκηστις)د للدما  للدم زوجتلله أل رللتي   (Ἄδμητοςبللين أدميتللو )
(Ἄιδης)  غشللليان جريملللة  بادتبارللللابلللدش  م للله  و لللذلع أوديلللب د لللدما تلللزوج أمللله

(  تللل  زوجتللله Ἡρακλῆς تالللل  فرللل ا  وليلللرا اي )وللللر   هيلللولقلللأ دي  المحلللارم 
 (.   Λάιόςولو لر  وبة من الج ون  وأوديب د دما  ت  أبار شيو )  راوأب ا
 :جريمة غشيان المحارم : أولا 

إن جريملللللة غشللللليان المحلللللارم  ا لللللل علللللالرة اجتماديلللللة د لللللد ايغريللللل  
ن  ا ل أ ب  وأشد؛ س  ا ا تحام  لا والر الج رية بادتبارلا  من جرائم الز ا  وا 

الد رة  التر تبعذ اششمئزاز  و رتد  داي صلحة ذللع ملن أحلد الجوا لب التلر 
 قد لي ا أررلطو مقترحلال ألوطلون المثاليلة ال اصلة والمتعاقلة بمشلايعة الما يلة 
والزوجللال  والتللر تت للمن دللدم و للوح دو للال القربللي التللر تللخدع أحيا  للا إلللر 

شلليان محللارم بللين أد للاا العائاللة الواحللدة  ارت للاب جللرائم  تلل  وادتللداا و للدح وغ
والتر ي تج د  ا  صومال  و ا ا جرائم آثمة؛ س  ا ارُت بلل ملب أ لارب مقلربين 

  (2) ما لو  ا وا غرباا دن مرت بي ا
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وتحايا للا لللذلع يم للن القللو  أ لله مللن الوريللب أن ألوطللون د للدما يجعلل  
ا بللين الجميللب  لإ لله يريللد أن يم للب العو  للال الج رللية بللين المحبللين اسب للاا مشللاد 

مللن الرجللا  لقللط  ل  للله ش يم للب العو للال الحميمللة اس لللر  التللر مللن المحتمللل  
ارت للللاب جللللرائم غشلللليان المحللللارم ورللللط لللللذر العو للللال ا ثمللللة  ولللللو مللللا  للللان 
ريرشللدلم إلللي دو للال اس للارب  ومللن ثللم يم علله مللن ارت للاب لللذر الجللرائم رللواا 

 ت ت ع المحارم.  ا ل دو ال طبيعية أو شاذة؛ س  ا
ولذلع رم  رولون لر تشلريعاته لل ب أو لل و أو لالزوج اللذع ي لبط 
اب تللله أو أ تللله أو زوجتللله متابرلللة للللر جريملللة ز لللا أو غشللليان محلللارم أن يبيع لللا 
 اماة  ول ن لر القر ين ال ام  والرابب  ب  الميود  ا ل دقوبت ا تقتصر داي 

ر أع أ شللطة دي يللة لللر المدي للة  طردلللا مللن اسرللرة  وحرما  للا مللن اششللتراع للل
 لان يجلب دالي اللزوج أن يطال   59وولق ا لما ذ رر ديمورث ي  لر  طبته ر م 

ش رلليتعر  إلللي لقللد حقللو   زوجتلله الزا يللة والمرت بللة جريمللة غشلليان المحللارم وا 
 .(3)المواط ة التر يتمتب ب ا 

اة أن جريمة غشليان المحلارم إرلا (4)وأشار أحد المخر ين ال وري يين 
لامجتملب داملة بقلدر ملالر إرلااة لاللزوج؛ وذللع شرتباط لا بالتشل يع للر شللردية 
اسوشد إذا  ا لل الملرأة متزوجلة بلزوج شلردر وأ جبلل أب لاا غيلر شلرديين  تيجللة 
ارت اب للا جريمللة غشلليان المحللارم أحيا  للا  و للان القللا ون اشغريقللي يرللتبعد اسب للاا 

ال ام  والرابلب  بل  المليود تقريب لا   غير الشرديين من ميراذ أبي م  و  القرن
   ملا أ له ُيحلرم ملن وصليته دالي olkosبمع ي أ ه ُيحرم ملن ميلراذ م لز  واللدر 

لا ملن جميلب الحقلو   أ ته من أبيه س  ا أ ل غير شلقيقة  وملن ثلم  لان محروم 
لللا ملللن اشرتبلللاط الملللادع بواللللدر ودائاتللله  إش أن  لللا محروم  العائايلللة والدي يلللة  وأي  

ون ايغريقي و ب له إرتث اا  وحيلد ا بحصلوله دالي حقله للر  صليب اشبلن القا 
؛ بحيلللذ يقلللل ن ليملللا بللللين مائلللة و مرللللمائة notheiaغيلللر الشللللردر ملللن الميللللراذ 

 ( 5)درا مة تقريب ا 
 59و رللتد  داللي صللحة ذلللع أ لله  للرب   ايللة  طبللة ديمورللث ي  ر للم 
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ة ال ور ثيلة  يللارا   . م للر أث لاا محا ملة العلالر  348 – 349التلر ُألقيلل دلام 
يقللو  " إن لللذا لللو و للب الللزوج أن ت جللب الزوجللة أطفللاش  تقللدم م إلللي دائات للا  
وأن تقلوم بتلزويج ب ات لا؛ س  لا أ جب لالم ملن صلاب ا. لل حن  مالع دلالرال يقلدمن 
ل لللا المتعلللة الج رلللية  و مالللع محعيلللال يقلللدمن سجرلللاد ا ملللا تحتاجللله ملللن ردايلللة 

  (6)أوشد ا شرديين  وتقوم برداية م ازل ا". يومية  أما الزوجال لت جب ل ا
ويم للللن القللللو  أن ديمورللللث ي  صلللل   المللللرأة إلللللي ثللللوذ لئللللال  لللللنو 
العللالرال  وال رللاا الوتللر يحتللرلن تقللديم المتعللة الج رللية  والزا يللال التللر  ا للل 
تعم  لر الموا ير. أما المحعيال ربما  ا ل التفر ة بيل  ن وبلين العلالرال للر 

 وا ملن البوغلة  والمحعيلة للر التلر ربملا تعليل ملب رجل  بشل   الصفة مجرد 
ذا أ جبلللل أطفلللاش  يعتبلللرون غيلللر شلللرديين  لولق لللا لقلللا ون رلللولون   امللل  ودائلللم وا 
صوحاته المعرولة  ان ل م الح  لر الميراذ لقلط للر حاللة دلدم وجلود أب لاا  وا 

تلزوجن  شرديين ل ب من زوجته الشردية. أما الزوجلال ل لن مواط لال أثي يلال
ن د   ا شردي ا بمعرلة الوصر داي ن من مواط ين  وأ جب ا أب اا  شرديين وا  زواج 
ذلللع لإ لله يللد  داللي رللل   املل  لوشلليان المحللارم بادتبللارر  للمن جللرائم الز للا  
وددم احتياج البع  شرت اب جرائم غشيان المحلارم  علر ا لتلولير ذال المجتملب 

 (7) ل الة الماذال المشار إلي ا راف ا.
وتحايا ا لذلع يم ن القو  أن توايع العقوبلة يرجلب إللي الحفلاع دالي شلردية 

؛ وذللللع س للله إذا تملللل جريملللة polis رللل  اسب لللاا؛ لت قيلللة رلللولة المدي لللة الدوللللة 
غشيان المحارم والزوجة لر دصمة زوج ا الشردر  وحمال بطف  لر أحشائ ا 

رلللو  يتمتلللب للللذا لإ  للا رلللو  ت رلللب للللذا الطفلل  إللللي زوج لللا الشلللردر  وبللذلع 
  (8) الطف  غير الشردر بحقو  المواط ة  و اصة إذا ما ُطعن لر شرديته.

ويم للن القللو  بللأن المجتمللب ايغريقللر  للان للله تقاليللد اجتماديللة  تفللر  
داي ال راا العزلة  والتر تق ر بالفص  بين الج رين لر الم اربال  حتي للو 

بلللللرااة وش تحلللللوم حلللللول م  ا لللللل للللللذر الم ارلللللبال اشجتماديلللللة ملللللب رجلللللا  أ ثلللللر 
يقللو و " إن المللرا د للدما يتحللرر  (10)لللذا ألوطللون لللر الجم وريللة  (9) الشللب ال.
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مللن  يللود العقلل  لللر أث للاا  وملله ش يعللي إ امللة دو للة ج رللية مللب أملله؛ حيللذ إن 
 الحيوان ال امن بدا اه يتحرر من  الة ال والر الج رية واس و ية".

وجلللود دقوبلللة  ا و يللة محلللددة  لللد  أمللا جريملللة غشلليان المحلللارم رغلللم دللدم
مرت بي لللا للللر الفتلللرة ال ورلللي ية  إش أن بعللل  ال لللوالي الج رلللية  ا لللل بمثابلللة 
 للوا ين غيللر م توبللة  و رللتد  داللي صللحة ذع ممللا أشللار إليلله رللقراط دللن لللذر 
ال لللوالر بادتبارللللا  لللوا ين داملللة " يجلللب أش ي لللون لاواللللدين دو لللة ج رلللية ملللب 

 .(11)اا دو ة ج رية مب الوالدين" أوشدلم  وأش ي ون ل ب 
و جد ألوطون للر الجم وريلة يقلو و " يجلب أش ي لون لارجلا  دو لال 
ج رللية مللب أم للات م أو ب للات م أو أب للاا ب للات م  ومللن ي حللدرون مللن  احيللة اسم  
وبالمث  يجب أش ي ون لا راا دو ال ملب أوشدللن أو ملن ي حلدرون ملن  احيلة 

 (12) آبائ ن"
  أن لللذر الجريمللة د رللة لاوايللة  وأن ا ل للة تعتبرلللا ألعللاش  ويم للن القللو 

بوي ة  وش يوجد شرا يبعذ إلر اششمئزاز أ ثر من لذر الجريملة  وش ت تال  
ا راا دالي إدا للة مثلل  لللذر الجريملة  والللدلي  داللي ذلللع  جلد لللر التراجيللديا داللي 

بلإرادت م دالي   شبة المررح اليو لا ي  ل  مرت بلر للذر الجريملة يعلا بون أ فرل م
جريمت م التر تصيب م بالاع ة؛ مما دلع لم إللر التوجله إللر ال بلواال التلر لعبلل 
لللللا وملللللخثر ا دالللللي مععلللللم جوا لللللب حيلللللاة ايغريللللل  اشجتماديلللللة  لحلللللر   دور ا لام 
المجتمللب ايغريقللي داللي ارتشللارة وحللر دلفللر لللر شللئون حيللات م  ومللن ثللم يم للن 

ايغريلل  اشجتماديللة لعللدة  للرون   القللو  أن دلفللر و   ت للا  للا وا م ططللر حيللاة
 .(13)م  ا القر ان ال ام  والرابب  ب  الميود 

 لان القلا ون غري   بين ايعالرة جريمة غشيان المحارم  يولاق اا دا            
ودالر   ال الصلة للر شل ا ا و ا و يت لا ول رت لا ايغريقيةي ف  ل م دقود الزواج 

 د لللد زواج لللم دقلللد معاشلللرة يرلللت دمون ايغريللل رلللبي  المثلللا  ش الحصلللر  لللان 
(Ό υοικισία   مرلبو )ا ( بعقلد اتفللاΟρνλογία)    يحللرر ملا  لان الللبع  مل  م 

  (Ίσροθύταιرللللمر)ثللللم دقللللد ا آ للللر يُ   (Σνγχώρησιςد للللد زواجلللله دقللللد ا مللللد ي ا)
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 اصرة ل ا ل  ايغريقيةد المرأة يحرر أمام ال   ة  ومن ثم لإن القا ون  ان يعُ و 
اج لوشية أبي ا  وبعد الزواج لوصاية زوج ا  ومن بعدر لوصلاية ت  ب  ب  الزو 

  وش ترلللللتطيب اللللللزواج دون ب  لللللا إذا باللللل  الرشلللللدش ي لللللا أو سأو سبي لللللا جلللللدلا 
الوصللللر  إذ ا لللللالمرأة ايغريقيللللة  ا للللل ت  للللب طللللوا  حيات للللا لللللولر أمللللر يقللللوم 

ة لللرد ا مرللتقو   بالوصلاية داي للا طبق للا لاقللا ون ايغريقللر  لالم يعتبللر القللا ون المللرأ
 . (14) ما لم ت ن  ادرة داي ات اذ  رار لر حيات ا 

ومللن ثللم يم للن القللو  بللأن الللزواج الشللردر لللم ي للن مجللرد اتفللا  بللين رجلل  
بمثابللة -واملرأة ي رللجمان مع لا  بقللدر مللا  لان اتفللا  بلين اث للين مللن أربلاب اسرللر 

  للللو    ا لللل ليللله الملللرأة للللد  للللذا التبلللاد   ملللن أجللل  غلللر  محلللدد-أوصلللياا
 إ جاب أطفا  شرديين  وتفادي ا شرت اب جريمة غشيان المحارم أحيا  ا.

و رللتد  داللي صللحة ذلللع مللن أحللد ال رللاا التللر ربمللا لللم ي للن ل للا وصللر 
شلللردر للللتم زواج لللا الشلللردر بوارلللطة زوج لللا الملللري  بوصلللفه الوصلللر داي لللا  
 ولر أم ديمورث ي   الذع  ام زوج ا ولو ملري  دالي للرال الملول بتزويج لا
لللا شلللردي ا لصلللديقه ألوبلللو  ربملللا  شلللية ا حرال لللا وارت اب لللا جريملللة غشللليان  زواج 

  (15) المحارم بعد ولاته.
ويم ن القو  بأن الزوج المري  وزوجته المقبالة دالي اللزواج ملن صلديقه 
حريصللان داللي أن يللتم زواج للا بشلل   شللردر؛  للر ت جللب أطفللاش  شللرديين؛ ل للر 

والمميلللللزة دلللللن غيرلللللا للللللر المجتملللللب ت للللون للللللذر الزوجللللة ملللللن الفئلللللال المحللللددة 
ايغريقر  ول ر يتأ دوا من رومة زواج ا الشلردر  لان يجلب أن ُتعطلي الملرأة 
لزوج لللا الجديلللد بوارلللطة الوصلللر داي لللا؛ رلللواا  لللان واللللدلا أو أ اللللا أو جلللدلا 
لواللللدلا  أو أع شللل   آ لللر ي لللون مرلللئوش  د  لللا بشللل   ررلللمر حتلللي للللو  لللان 

 المول.  زوج ا الراب  المري  داي لرال
 ول ا  تراا  ألي   ان د دلم ددة بعد الطو  تفادي ا لا اط لر اس راب؟ 

ول  تزوجل من صديقه لر أث لاا حيلاة زوج لا وللو ملري  دالي للرال الملول  
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 أم أم ا ا لبعد ولاته؟ 
 ول  ت من دقد زواج ا من صديقه داي طو  ا م ه؟ 
أ  لا  لمن متلاا زوج لا  ربما أوصي بزواج ا ملن صلديقه  لر تلخو   ما يلة بملا

 إلي زوج آ ر.
وتحايا لللا لقلللرار اللللزوج بتلللزويج زوجتللله لصلللديقه أن للللذر الزوجلللة  ا لللل ل لللا 
لللا م للله دالللي رلللومة زواج لللا الشلللردر  وا  جلللاب  م ا لللة  بيلللرة د لللدر  وذللللع حرص 
أطفللا  شللرديين؛  للر ش تتعللر  لو حللرا  بارت للاب جريمللة غشلليان المحللارم أو 

ي لللتج د  لللا إ جلللاب أطفلللا  غيلللر شلللرديين إذا  الز لللا ملللب أشللل ا  آ لللرين  وربملللا
حللدذ ذلللع  تيجللة طمللب ا  للرين لي للا  وربمللا  للان الللزوج المللري  يمتاللع ثللروة 
لي من بقاالا لزوجته وسب ائه الصوار مب صلدي  م ال  لله؛  لر ش تتعلر  

 لاتبديد.
ا لدلب بعل  الرجلا   يغريقيلةربما بربب التزامال الزوج أمام زوجتله ا اإذ  

غشلليان ا  دللن  للا ون الللزواج والعللر  اشجتمللادر  وارت للاب جريمللة إلللي اش حللر 
وتقي البع  ممن التزموا ب ذر القوا ين من ارت اب  أحيا  ا  رالفة الذ ر المحارم

ا ذا حدين  و ا ل المرأة تفقلد حق لا  لذر الجريمة  إذ ا لقوا ين الزواج  ا ل روح 
دقلللد اللللزواج شرت اب لللا  للللر الصلللدا  للللر حاللللة  يا ت لللا لزوج لللا إ لللوش  بشلللروط

  (16) غشيان المحارم.جريمة 
و رللت تج مللن ذلللع أن جريمللة غشلليان المحللارم رغللم وجودلللا لللر المجتمللب 
ايغريقر إش أ  ا مرلو ة ش و  ومو ود ا؛ س  ا تثير اششلمئزاز؛ ل و  لا  لد 
أ للو  المجتمللب ايغريقللر  رغللم دللدم وجللود  للوا ين م توبللة لعقوبللة مللن يرت ب للا  

ربما سن لئال اس ارب التلر  لان ملن المم لوا غشليا  ا  ا لل  ايالة وغيلر وذلع 
 محدودة.

مللب العاللم أ لله وجللدل بعلل  الحللاشل التللر تللزوج لي للا رجلل  بأ تلله غيللر 
الشقيقة من  احية اسب لقط؛ س  لا للو  ا لل أ تله غيلر الشلقيقة ملن  احيلة اسم 
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حللد  ول للا تقللب جريمللة ل للان القللا ون يم للب زواج مللا؛ س  مللا مولللودان مللن رحللم وا
غشيان المحارم لر حالة زواج ما المرلو  ش و  ومو لود ا   ملا  ا لل ل لاع 
بع  حاشل الزواج بين العم واب ة أ يه  وحاشل زواج بين ال ا  واب ة أ تله  
وللللذر الحلللاشل ت لللمن دلللدم وجلللود غشللليان المحلللارم اللللذ  ارلللتبعد طبق لللا لاعلللر  

للذا اش تيلار للر اللزواج د لد ايغريل  للر اشجتمادر  ومن ثم يم ن القو  أن 
القر ين ال ام  والرابب  ب  الميود يت من بالتأ يد معيار ا اجتمادي ا ول ن  يمته 

 .(17)تع   ربية  و عام الزواج لدي م ش يحدد تر يبة لذا المعيار 
ب املل   اليو للا يلقللد در لل ا المرللرح غشلليان المحللارم أمللا دللن جريمللة 
رلبي  المثلا  ش الحصلر  يأمله  ودالبزواج أويلديبو   إبداده من  لو   صلة

المحللرم  و زواج أوديبلل ييشللير أيرلل ياو  لللر مرللرحية الرللبعة  للد طيبللة إللل
 م  لللللا جابللللله أطفلللللا  ا  و   دون دامللللله بادتبارللللللا جريملللللة غشللللليان محلللللارم  أملللللهب

 (و 778 -884) (18) (χοροςالجو ة)
ἐπεὶ δ' ἀρτίφρων  
ἐγένετο μέλεος ἀθλίων  

γάμων  ἐπ' ἄλγει δυσφορῶν  

μαινομένᾳ κραδίᾳ  
δίδυμα κάκ' ἐτέλεσεν·  
πατροφόνῳ χερὶ τῶν  
κρεισσοτέκνων [δ' ἀπ'] ὀμμάτων ἐπλάγχθη·

(19)
 

 وعندما أدرك 
 )غشيان محارم(، البائس أن زواجه غير طاهر

 وبعد أن غضب ،اعتصره األلم
 وبقلب يقوده الجنون

 ا مزدوجةأنجز شرورا 
 أباه. فبيده التي قتل بها

 غشلليان المحللارمول لا يتبللين ل لا أن أويللديبو   لد أصلليب بالاع لة  تيجللة لعل  
 مللن ثللمول للا ارت للز محللور الحللدذ الللدرامر لللر المرللرحية مللن إبللداا  و   أملله بملل
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أملله برتشلل   دقللدة الحللدذ الللدرامر بأ مالله  لاللو لللم يقتلل  أويللديبو  أبللار ويتللزوج 
الي ذللع ايشلارة إللي  لو  واللدلي  د ؟لمن أع أحداذ ريت ون لي   المرلرحية

 .(20) دعميا ت ا ه لامحارم جريمة  ليعددر له  أويديبو  و رله لما  ُ 
داللي الللرغم مللن دللدم داملله بحقيقللة  و لله  و ديبيللوالوريللب لللر اسمللر أن أو 

التلر ارت ب لا ملب  غشيان المحلارم ات  أبيه  ومرت ب الفواحل من  و  جريمة 
 ايعاللللم أن الاع للللة تما للللل م لللله  ول   للللأملللله  إش أن ال للللو  تماللللع م لللله  ل للللو ش 

 .(21)  ولهالمعا اة  ا ل تومرر داي حد 
ل للذا  للر  أن مأرللاة أوديللب  للدر مقللدور و  للاا مرللطور  لاللم يللتم ن والللدر 
ملللن موالبلللة القلللدر   ملللا للللم يلللتم ن للللو موالطتللله  لالق لللاا والقلللدر للللو  جميلللب 

 .(22)البشر  ولو  آل ة اسراطير 
أن الحلل  الوحيللد لللر   أملله و تلل  أبللار  رأوديللب أ لله ز للا مللب أولمللا داللم 

  ال  ايللللة أن يعا للللب  فرلللله  ول للللا  مللللة ايبللللداا الللللدرامر لللللر دللللر  المرللللرحية
ه  وش قل أمه يحتي أ ه لقأ دي . (23) أمه مب غشيان المحارموارتعرا  جريمة 

 (25) م في ا.ثم غادر أويديبو  طيبة  (24)  فر ا يو ارتر 
ن القلو  أن المرلرح للاد   يرلعي وتحايا ا ل ذا العلر  المرلرحر يم ل

لاق للللاا داللللي العللللوالر التللللر ت للللر بللللالمجتمب  رغللللم وجودلللللا داللللي المرللللتو  
الفللردع  إش أن المجتمللب ايغريقللر بشلل   دللام يرل لل ا شلل و  ومو للود ا  و للام 
المررح اليو ا ر بعر  ا ب  اية مأرلاوية  بمعا بلة الجلا ر ل فرله؛ لاق لاا دالي 

 قرار لر المجتمب ايغريقر.  لذر العالرة؛ ليتحق  اشرت
 :جريمة القتل األسري: ثانياا

ت قرلم جريملة القتل  اسرلرع إلليو  تل  دملد  و تل  غيلر دملد  و رلتد  
؛ حيلذ أشلار إللي القلا ون اللذع 23داي صحة ذلع من  طبة ديمورث ي  ر لم 

للللر إصلللوحاته الشللل يرة  لللائو  " إذا  لللام شللل   بقتللل    Drakonي رلللب للللدرا ون 
ير دمد؛ رواا لر م الرلة ريا لية  أو للر أث لاا شلجار يعتبلر للذا آ ر داي غ
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ال وا ملن القتل   لتو  مبلرر ا لله حيثيلال للر صلال  الجلا ر حتلي للو  لان المقتلو  
  وتوجللد حللاشل  تلل  مماثاللة  مثلل و إذا صللاد  القللدر (26)بللين ألللراد أرللرة القاتلل  

للا بووايللة أملله أو زوجتلله أو أ  تلله أو اب تلله و للبط الوصللر أحللد اسشلل ا  متابر 
لملللن حللل  للللذا الوصلللر  تللل  للللذا الشللل   مرت لللب الجريملللة للللر  فللل  لحعلللة 

 (27) بطه  وبذلع يطاب من المح مة ادتبار لذا القت   تو  مبرر ا 
من  ابمثابة عالرة اجتمادية تع   جا ب   ايغري د د  اسب اا ت   ويعد

 م ربما تحديد ددد دادات م وتقاليدلم القديمة  و ان ال د  من ا تشارلا ليما بي 
أرارل ا الفقلر  وتأصلال تالع العلالرة حتلي   ألراد اسرلرة للدوالب ا تصلادية بحتلة

لا بلأن تالع العلالرة شلمال اي لاذ  (28) أصبحل رمة ملن رلمات م ال اصلة. دام 
ملللن  ايغريقيلللةملللن أب لللائ م أ ثلللر ملللن اللللذ ور  ل لللان الرلللائد للللد  أغالللب اسرلللر 

واحلدة  وملا يزيلد  ةومن اي اذ ش يزيد دن اب ث ين  ااسب اا الذ ور ش يزيد دن 
و د أشلار  ثيلر ملن الملخر ين إللي أن أرلباب تفشلر  (29)دن لذا وذاع يتم  تاه.

الفقللللر  والعللللادال والتقاليللللد  وبعلللل   وللللل يايغريقلللللللللذر العللللالرة لللللر المجتمللللب 
وبلللللذلع أصلللللبحل علللللالرة موروثلللللة تتوارث لللللا اسجيلللللا  ليملللللا  ؛الدي يلللللة وروثلللللالالم

وجلللدير باللللذ ر أ للله حتلللي أوا لللر القلللرن الرابلللب  بللل  المللليود للللم توجلللد ( 30)بي  ملللا.
و رلتد  دالي صلحة ذللع مملا أشلار إليله   ( 31) اليو لانمدار  لإل لاذ للر بلود 

 ا للل ش ترللم  إطو  للا  اليو للانأن أغاللب دللائول  (Ποσείδιπποςبورلليديبو )
ة الثا يلللة بتربيلللة أ ثلللر ملللن ب لللل واحلللدة  حتلللي أن اسرلللر الو يلللة إذا أ جبلللل اشب للل

ن اشبن الذ ر يماع   إذا  لإ ا ل ت بذلا لت ون در ه لاجوا والمر  ثم المول
وللذا يلددم ل رت لا دلن   اقلر للر العلراابلد أن تُ  بي ملا اس ثلي ش  الح  لر الحياة

ذال اشبلن  اسررة ايغريقيةويبدو أن غريقر  اياي اذ لر المجتمب  سب ااا وأد
ن وجلد طفلومل اأ ثلر شليود   ا ل الواحد  ن للد  بعل  اسرلر رغبلة ن غيرللا  وا 

ملل  م لللر التعللوي  دللن أحللدلما إذا مللال لللر ميللدان القتللا   وأمللا دللن الب للال 
ب لا أ ثلر ملن اب لة واحلدة  و ا لل اسرلرة التلر دلددلا  إغريقيلةا وجلود أرلرة ل ادر  

 .(32)  بير ان اي دام دار  ت  اسب اا بمعد  لقد أ ثر من ذلع  ادرة  ومن ثم 



  المصرية بين الواقع التاريخي والمسرح غشيان المحارم والقتل األسري عند اإلغريق 

 

 
- 22 - 

للم  جلد  اشغريقلروأمام تاع العلالرة اشجتماديلة المتفشلية للر المجتملب 
 ماللع-ال للام  تلل  اسب للاا حتللي ع للور الماللع لايللب  يصللوت ا واحللد ا يعتللر  دالل

تشللجيب  يودأب دالل (33)   الللذع ادتللر  داللي لللذر العللالرة ورل لل ا.-مقللدو يا 
ن بالمائللة مللن ياسرللر  ثيللرة العللدد  وبللذلع زاد دللدد الجلليل المقللدو ر  رابللة  مرلل

 .(34) واحدأب اا جي  
ا أملر  يعلد أن مزاوللة تالع العلالرة  لررل  (35)(βαιῆΘمدي ة طيبلة) إش أن
مدي لة طيبلة  تعدلر ذلع الو ل  ومن ثم  ايغريقريحعرر القا ون   غير مشروا

م رّ حلللوبلللذلع (  36)التلللر حعلللرل مماررلللة تالللع العلللالرة. يالمدي لللة اليو ا يلللة اسولللل
القاتلل   ييللد أحللد أبللوي م  ولللر  دقوبللة دالل ي  اسب للاا داللالقللا ون الج للائر  تلل

باحت لللان جثلللة طفاللله المقتلللو  لملللدة ثوثلللة أيلللام وثلللوذ ليلللالر متصلللاة للللر أحلللد 
للللذر  يوذللللع ب لللد  الق لللاا داللل ؛اسملللا ن العاملللة أملللام  اللللة طبقلللال المجتملللب

و ا ل لذر العقوبة تمث  طابب ايلا لة بملن   (37) جريمة أررية وصف االعالرة ب
ب دايه  ل ي تع   لر الوا ب ارت جا  ا اجتمادي ا موج  ا الي راوع الجلا ر . تق

إذ ا  وام ل رة الجزاا لو مقاباة الشر بالشر  لما أ زلله الجلا ر ملن شلر بلالمجتمب 
يالللزم المجتملللب أن يطبللل  دايللله دقوبلللة ش ترجعللله لمثللل  ملللا لعاللله؛ حتلللي ش ي لللرر 

اب لللذا الجلللرم  إذ بويللر ذللللع ش المجللرم إجراملله  وحتلللي ش يقاللدر غيللرر للللر ارت لل
يتحق  اشرتقرار اشجتمادر  لدور العقوبة لو الدلاا دن المجتمب؛ ولذلع  ان 
للا لاجميللب لللد  جميللب  تطبيلل  العقوبللة أمللام ال للا  لللر أمللا ن دامللة لتشلل   ردد 

ا بأن المح مة الج ائية الم تصة بالفص  لر   ايا القت    (38)المجتمعال  دام 
و اتلب   είσαγωγεύς)ملد ر دلام و للم  أد لاا ة ل من ثوثمن لذا ال وا ت و 

γραμματύς    ومح للرυπηρέτης)  ويوجللد شلل   آ للر مللن أشلل ا  جريمللة  تلل  
اسب لاا د للدما ادتلاد ايللله أبولاللون للر بعلل  ال بللواال تقلديم اس للاحر البشللرية 
مللن اسب للاا أحيا  للا؛ ب للد  تحقيلل  رغبللات م لللر بعلل  اسمللور التللر يتطاللب إلي للا 

 (39) باا  و رتد  داي صحة ذلع مما أشلار إليله أحلد الملخر ين ال ورلي يين ا
غللللللزو أتي للللللا  رللللللأ  ماللللللع أثي للللللا  Eumopus للللللائو  " د للللللدما  للللللرر ماللللللع ترا يللللللا 
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Erechtheus  مر لللز اللللوحر ملللاذا يفعللل   لللر ي تصلللر دالللي اسدلللداا؟ لطالللب م للله
 للد  الللوحر  للرورة أن ي للحي باب تلله "  مللا طاللب ماللع مرللي يا لللر أث للاا حربلله

 بلللواة ايلللله حتلللي يلللتم ن ملللن تحقيللل  اش تصلللار  للللرد دايللله  Σβαρταإرلللبرطة 
الوحر  لائو  "  لرورة تقلديم اب تلع العلذراا  قربلان للل لة الموجلودة تحلل رلط  
اسر   دالللي أن للللذر اشب لللة تقلللدم  فرللل ا  قربلللان برغبت لللا "  و لللرر المالللع ذبللل  

مما دلب الماع إللي اش تحلار  اب ته  إش أن ذلع لم يرفر دن أع  تائج يتم الا؛ 
 .(40)وا ع ا   اية مأراوية لاحرب المري ية اسولي 

وتحايا ا ل لذر ال بلواال يم لن القلو  بلأن اللبع  يعتبلر  تل  اسب لاا للر 
لذر الحالة لي  بجريمة   ول   ا  عتبرر جريمة أررية بدلي  أن ماع مري يا ما ه 

بثمارلللا  حتللي دلعلله ذلللع ال للدم إلللي  ال للدم داللي  تلل  اب تلله العللذراا حي مللا لللم تللأل
اش تحللار؛ ممللا يللدلع ا الللي ادتبللار ت فيللذ لللذر ال بللواة بقتلل  اب تلله العللذراا جريمللة 
أرلللرية ش تقبللل  اشحتملللا  ا  لللر  وللللي حاللللة  تللل  اس لللارب بشللل   دملللد  ل لللان 
يعا ب بلالمول  ل  ملن يرت لب للذا الجلرم  أو ملن رأ  للذر الجريملة وللم يرلالم 

ن لم ي ن  ادر ا لإ ه يحتم دايه لر إ قاذ المج  ر دايه إذا  ان  ادر ا داي ذلع  وا 
ش يعر   فره لعقوبة الجالد والحرملان ملن الطعلام ثوثلة  ايبوغ دن الجريمة وا 
أيللام متتاليللة  أمللا الجللا ر ل ا للل تصللادر أمو لله طبق للا لاقللا ون استي للر لللر بللود 

ج ر دايه  ا ل دقوبتله الملول اليو ان  أما لر حالة ما إذا  ان الجا ر ابن الم
أشلار إلللي جريملة أرلرية  للان الجلا ر لي للا  (42)  إش أن أحلد المللخر ين (41)حر  لا 

Alcmaeon  و ا للل المج للر داي للا أمللهEriphyle  الللذ   للام بقتا للا  وذلللب الللي
مر ز الوحر لر دلفر  ي يتط لر ملن الاع لة التلر أصلابته  تيجلة  تل  أمله  للرد 

 بوللر دايللع أن تتللرع الم للان الللذع و عللل ليلله جريمللة  تلل  دايلله الللوحر  للائو  " ي
أمللع  وتقلليم لللر م للان آ للر لللم تشللر  دايلله الشللم  لللر الو للل الللذع  تاللل ليلله 
أمع " وبالفع  بحذ دن مواصفال الم ان  لوجد جزيرة جديدة بلالقرب ملن   لر 

 Achelous وبلللذلع ي للللون  لللد تط للللر ملللن الاع للللة التلللر أصللللابته  تيجلللة ارت ابلللله  
   أمه.جريمة  ت
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وممللا ش شللع ليلله أن لللذا ال للوا مللن الجللرائم يرل لل ا المجتمللب اي رللا ر 
ا  لللي  لللر بللود اليو للان لقللط  بلل  د للد  الللة شلللعوب اسر    شلل و  ومو للود 

لللر روملا  للو   Pompeiaل جلد دالي رللبي  المثلا  ش الحصللر  لا ون بومبيلو  
اللذع يقتل  اب له العصر الجم ورع؛ حيذ يعا ب اشبن الذع يقتل  أبلار  أو اسب 

بعقوبلللة الملللول  -بادتبارللللا جريملللة ملللن أبشلللب ملللا يقترلللله اي رلللان ملللن جلللرائم -
و ذلع داي ملن يعجل  بملول أبيله أو اب له  وتمتلد العقوبلة حتلي دالي المحلر  
داللي ارت للاب لللذر الجريمللة أو المشللتر ين لي للا مللن  للرب أو مللن بعللد  ولللو  للا وا 

ب دقاب لا  ارلي ا بلأن ُي لرب بعصلي  ارج  طا  اسررة؛ لذلع لالجلا ي  لان يعا ل
  ثم يو ب لر  ي  من الجاد  ويو لب معله –أع لون الدم  –ذال لون أحمر 

 اب وديع وثعبان و رد ثم يوال  ال لي   وُيحمل  والحيوا لال ت  شله وتعذبله  ثلم 
ن لّللر ( 43)ُياقللي لللر البحللر أو لللر ال  للر أي مللا أ للرب لم للان و للوا الجريمللة    وا 

ل ان لر ادتقلاد ايغريل  أن العداللة المقدرلة توحل  المجلرم الجا ر من العدالة 
ن لللم ترلطب أن ت للا  م له لللر حياتله الللد يا  لإ  لا ت تعللرر لللر  للر أث للاا حياتله  وا 
ا  رة لتقت  م ه  والدلي  داي ذلع أن الف ر اليو ا ر القديم مل  العلالم ا  لر 

مثللاش  داللي القصللا   بأشلل ا  ياقللون جللزاا مللا لعاللور لللر الحيللاة الللد يا؛ لي و للوا
ا للر ل للر ايغريلل  (44)العلاد     واسبعللد ملن ذلللع أن إحرلا  العدالللة  لان رارلل  

للللا وتم للللن مللللن  الفللللرار لللللإن العدالللللة توحلللل  ادتقللللاد ا ملللل  م أن مللللن يرت للللب جرم 
 .( 45)أ اربه

وا  مللا الحقيقللة التاري يلة لقللط   اصللرة دالي اسرلرع  جريملة القتلل وللم ت للن 
  للللر تمثيللل  الجلللرائم اسرلللرية ليو لللا ر  لأبلللدا المرلللرح االرخيلللة اسدبيلللة ت اولت لللا

لللللر مرللللرحية أجللللامم ون صللللور ال اتللللب حيللللذ  ؛و اصللللة جريمللللة  تلللل  اسب للللاا
(  تللل  المالللع أجلللامم ون شب تللله إليجي يلللا σχύλοςἰΑ( )206-217سيرللل ياو )

إلللي ل للر تم حلله الريللاح المواتيللة ليللذلب  ؛(ρτεμιςἌداللي مللذب  ايل للة أرتمللي )
 ويقو و   ا يشعر أجامم ون بالتعارة ل ذا اسمرطروادة  وحي  

‘βαρεῖα μὲν κὴρ τὸ μὴ πιθέσθαι, 
βαρεῖα δ', εἰ 
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τέκνον δαΐξω, δόμων ἄγαλμα, 
μιαίνων παρθενοσφάγοισιν 

ῥείθροις πατρῴους χέρας πέλας βω- 
μοῦ. τί τῶνδ' ἄνευ κακῶν; 

πῶς λιπόναυς γένωμαι 
ξυμμαχίας ἁμαρτών; 

παυσανέμου γὰρ 
θυσίας παρθενίου θ' αἵματος ὀργᾷ 

περιόργως ἐπιθυμεῖν 
θέμις. εὖ γὰρ εἴη.

(46)
 

 ول يمكنني رفضه، ،ما أشق)هذا( الدمار
 إنه شاق علي  

 أني سأذبح ابنتي، مجد بيتي،
 وألوث بنهر من دم عذراء
 يد األب بجانب المذبح.

 فماذا هناك غير)هذه( الشرور؟
 كيف أفكر في التخلي عن أسطولي

 وأخذل حلفائي؟
 ولكي يتوقف ذلك

 إنهم يطلبون بإلحاح دم عذراء كأضحية
 لتهدئة الرياح،

 وهذا حقهم. عسى أن يكون خيراا.
أملر ا ثقليو   يع لروا  ما    ن شيئ ا دادي اتلم  ااب ويبدو ل ا أن مرألة  ت  اس

(βαρείαدالل )ي (  اسب  لقللد ارللت دم أجللامم ون المصللطاβαρεία مللرتين لللر )
وا  مللا ثقلليو  دايلله وغيللر   لللذا اسمللر لللي  رلل و  أن  دالليليخ للد  متتللاليين؛ بيتللين

  أن ي لون  يلر ا( يدرل( )εὖ γὰρ εἴη)جماة مقبو   ولر   اية اسبيال يرت دم 
 ةوالعجيب ل لا أع  يلر يلأتر ملن ذبل  اب لة دلذراا للم ترت لب ذ ب لا رلو  أ  لا اب ل

و ال صر للر الحلرب التلر أجامم ون. لقد ي ون ال ير الذع يقصدر أجامم ون ل
 صلر ا ي الد ارلمه وذ لرار رغلم وصلفه شب تله  ا لتحقيل رو  تذب  اب ته ملن أجا ل

 (47)ليخ د أ ه ري حر بأغاي ما د در. ؛(δόμων άγαλμα صرر ) ةأ  ا زي 
للللللا لللللللر مرللللللرحية إليجي يللللللا لللللللر ριπίδηςὐΕ وأشللللللار يوريبيللللللدي ) ( أي  
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ا دام بأمر ايل ة أرتملي  لله أن أجامم ون حي م (λίδιὐΑ νἐ φιγένειαἸ)أولي 
ثلللللللم أدالللللللن س يللللللله   ورلللللللل   ب لللللللرورة الت لللللللحية باب تللللللله حلللللللزن ل لللللللذا اسملللللللر

 (و 398-396( أ ه يرل  أمر ايل ة أرتمي )Μενέλαοςمي يوو )
τἀμὰ δ' οὐκ ἀποκτενῶ 'γὼ τέκνα· κοὐ τὸ σὸν μὲν εὖ 

παρὰ δίκην ἔσται κακίστης εὔνιδος τιμωρίᾳ, 

ἐμὲ δὲ συντήξουσι νύκτες ἡμέραι τε δακρύοις,
(48)

 

 . ولنابنتيلن أذبح 
 يكون عادلا سلوكك نحو النتقام.

 . أنا أتعذب في الليل والنهار بدموعي ىبينما أبق
ذاب تللهحي مللا يعاللن أ لله لللن يللذب    إ رللا يته يول للا يخ للد أجللامم ون دالل  ا  وا 

ا الراوع (   ما يعتر  بأن لذνύκτες ήμέραιلع  لذا ريع  يتعذب لي    ار)
  ويع لر اش يمل لاعد  بصاة  ول ا يع ر أجامم ون  لأب أ ثلر ملن  و له  ائلد  

 إ ران يحم  مشادر وأحاري  أ ثر من  و ه  ائد ا مجلرد ا ملن للذر المشلادر. 
وملللن ثلللم  وحلللع الطريقلللة المولللايرة التلللر دلللالج ب لللا أيرللل ياو  ويوريبيلللدي  للللذا 

  (49) داي المررح.الحدذ 
وأررلل  إلللي   وا  مللا امتثلل  لللر ال  ايللة  ر رل للهولللم يطلل  أجللامم ون للل

زوجتلللللللله  ايتم رللللللللترا يطاللللللللب م  للللللللا أن تررلللللللل  إليلللللللله اب ت مللللللللا ليزوج للللللللا إلللللللللي 
ول  له ش يريلد أن   (. و د  لرر أجلامم ون أن ي لحر باب تلهἈχιλλεύςأ ياايو )

 (.512 -511 ال  القدر ) ييبين أن لذا  رارر  وا  ما ياقيه دا

ἀλλ' ἥκομεν γὰρ εἰς ἀναγκαίας τύχας, 
θυγατρὸς αἱματηρὸν ἐκπρᾶξαι φόνον.

(50)
 

 ولكن فإننا أمام قدر ملزم
 .يضطرني لذبح ابنتي قرباناا

و أ لله ُمجبلر داللي لللذا الجللرم    ول لا يخ للد أجللامم ون دالي أن القللدر ش ُيللرد
رادتله إالوا ب  ولفع ل لرة أن ي لحر ب امل  ر ي بويت   من لذا أن اسب  د 

للي  بأ له حاو  أير ياو  ويوريبيدي  أن يصلورا للذا اسملر باب ته لاذة  بدر. و 
 داي العائاة.  ومخثر ا دادي ا  وا  ما مقيلشيئ  
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وتحايا ا للرل  ودلدم امتثلا  أجلامم ون لاقلدر للر الت لحية باب تله يخ لد ل لا 
رل  الحاشل الفردية لعالرة  ت  اسب اا لر المجتمب ايغريقر؛ لعلدم ا تشلارلا 

  ر المررح لر معالجة مث  لذر العوالر اشجتمادية.وتفشي ا  ولذا دو 
مللللن  للللو   ؛و للللذلع  جللللد ايبللللداا المرللللرحر لللللر دللللر   تلللل  اسب للللاا

د للدما  تلل  ليلللرا اي    (μαινόμενος ςῆρακλἩ) امرللرحية ليللرا اي  مج و  لل
لشلللعر   (θησεύςصلللديقه ثيرللليو ) يأتلللو ول لللر مباشلللرة للللر اش تحلللار   أب لللاار 

   (51)(و1162-1154رار صديقه لر لذا الو ب)ليرا اي  بقمة ال ج  أن ي
Θησεὺς ὅδ' ἕρπει συγγενὴς φίλος τ' ἐμός. 

ὀφθησόμεσθα, καὶ τεκνοκτόνον μύσος 
ἐς ὄμμαθ' ἥξει φιλτάτῳ ξένων ἐμῶν. 
οἴμοι, τί δράσω; ποῖ κακῶν ἐρημίαν 

εὕρω, πτερωτὸς ἢ κατὰ χθονὸς μολών; 
φέρ' . . . ἄν τι  κρατὶ περιβάλω σκότον. 

αἰσχύνομαι γὰρ τοῖς δεδραμένοις κακοῖς· 
καὶ τῶνδε προστρόπαιον αἷμα προσλαβὼν 

οὐδὲν κακῶσαι τοὺς ἀναιτίους θέλω.
(52)

 

 ولكن ها هو صديقي وقريبي ثيسيوس يقترب
 أخشى أن تقع أنظاره عليا 

 بناء، وهو أعز أصدقائيلعنة قتل األ يوتواجه عينا صديق
 اأين أجد مكاناا قصيا  الويل لي، ماذا أفعل؟

 في معزل عن الشرور؟
 رأسي بالظالم الدامس يدعني أغط

 نني أخجل من الشرور التي ارتكبتها،إحيث 
 ناساا أبرياء بجريمة سفك الدماء.إول أرغب في أن ألطخ 

أن يمرله  صلديقه يو وله دال  بشادة جريمته  ول ا يبدو شعور ليرا اي  بمد
  لللا ليرلللل جريملللة أويبلللين    لللدر للللذر الجريملللةدي  ملللن يللللللليععم يوريب ؛اللللد  
إللللللي  جللللل  ليلللللرا اي  برلللللبب  أ لللللر حتلللللي أن ثيرللللليو  أشلللللار ملللللرة  ؛داديلللللة
(53)(و1201-1199جريمته)

 

{Αμ.} αἰδόμενος τὸ σὸν ὄμμα 
καὶ φιλίαν ὁμόφυλον 

αἷμά τε παιδοφόνον.
(54) 
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 خاجالا من عينيك
 خاجالا من الصداقة

 ومن دم األبناء المسفوك.
وصلللللللللللل  يوريبيللللللللللللدي  ليللللللللللللرا اي  لللللللللللللذلع يم للللللللللللن القللللللللللللو  أن وتحايا للللللللللللا 

( (αιδόμευοςب امة) ليخ د مرة أ ر  داي الفعل  الم جل  اللذع ارت بله  ؛) اجو 
جللرائم -دماللله اسدبيللةأمللن  للو  - واللعدي  أن ييللل للذا حللاو  يوريب  ليللرا اي 
صلابته باللد    وربملا إصلابة المقلربين م له  ب اا ويععم ملن بشلادت ا ت  اس   وا 

ا دور المرلللرح ليتج لللب ا  لللرون ارت لللاب مثللل  للللذر الجلللرائم؛  علللر ا لعوا ب لللا ول للل
  الو يمة.

لا ملن  لو  مرلرحية إيلون) والتلر تعلر    (ωνἼوأبدا يوريبيدي  أي  
والتلللر   (Κρέουσα( لافتلللاة العلللذراا  ريورلللا)Ἀπόλλωνاغتصلللاب ايلللله أبولالللون)

( ( لر الم ان 898وبربب  ول ا من أم ا  تاته)  (898-895أ جبل م ه طفو 
وتر ته   الذع  اجع ا ليه ايله أبولاون دا       دار رف  ت  باش  ه فر

سن لللذا الطفلل  جللاا  تيجللة دو للة غيللر شللردية ؛ (55) لتفتررلله الطيللور الجارحللة
 κρυπτόμενον λέχος تيجللللللة جريمللللللة اغتصللللللاب و عللللللل دون ر للللللالا)و 

ηύνάσθην()1484لا  للل  للللر حماللله (  لبعلللد وشدتللله دلع لللا  ول لللا ملللن العلللار إ
(  لتتر له ές ταύτον αντρον ούπερ ηύνασθη( )17غتصلبل ليله)اللذع ا    فرله

 ( لللللر رللللاة مرللللتديرة ومجولللللةΚάκτίθησιν ώς θανούμενον ()18يمللللول)
(Κοίλης έν άντιπήγος εύτρόχωι κύκλωι( )19  إش أن يوريبيلد  دلر  )

( اللللذع αίδωςا مشلللادر ال جللل )المرلللرحية بصلللورة تمللل  حيلللاة البشلللر مرلللت دم  
   (56)(.αίσχρόνيجاب العار)

بتلرع   ول ذا دلع ا  ول ا من دار الف ليحة إللي ارت لاب جريملة أ لر 
(   اية γαστρός διηνεγκ όγκονطفا ا الر يب يمول  والدلي  داي ذلع جماة )

دن العبا الثقي  الذع يمثاه طف  ال طيئة بال ربة ل م الموتصبة الذع يلدلع ا 
لشللائب الللت ا  مللن طفلل  ال طيئللة لللر م للان اشغتصللاب لاللت ا  م لله  و للان ا
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إلللي رغبللة اسم لللر تط يللر م للان اشغتصللاب بللدم ثمللرة لللذر ؛ ولللذا راجع للا  فرلله
ل ذا  د يجعل  اسم تشلعر باشرتيلاح ال فرلر  وربملا   –طف  ال طيئة  –الجريمة 

 (57) المول.( اب ه من Ἀπόλλωνا سما ا أن ي قذ اسب أبولاون)أي   
( لر وصلفه لجريملة ςῆρμἙايله لرمي ) أنررحية لر بدايت ا وتعر  الم

( 12اغتصللاب  ريورللا التللر و عللل داللي رللف  تلل  بللاش  لللر أر  اسثي يللين)
(  ورغبللللة مللللن ايللللله 14دون تطبيلللل  مرارللللم الللللزواج المتبعللللة لللللر ذلللللع الو للللل )

(. وايبللداا لللر دللر  الجريمللة مللن  للو  المرللرح أن الجريملللة 14الموتصللب)
ب رب  ايصلرار ملن الموتصلب بلدلي  ا تيلارر لم لان بعيلد دلن تمل دن دمد م

لعلدم لرارللا ملن الجريملة   ؛دون دالم أحلد  لتتم العو ة ا ثمة لر ال فاا ؛البشر
  (Πικρών γάμων( )506ويصللف ا لللر العللر  المرللرحر بأ  للا دو للة مريللرة)

وتصلللل   ريورللللا ب فرلللل ا  يفيللللة اغتصللللاب ا  (58)(.504جعاللللل العللللذراا تعيرللللة)
  ( 895- 892( )892-891( )892- 887  جريمللللة أبولاللللون مع للللا)ل شلللل

 αναιδείαιالللذع يمللار   شللوة حللب دون  جلل ) ا بأم للا مللن أبولاللونوارللت جاد  

.....Πράσσων( )895-896)  جالب   غير شلردر  و ا ل ال تيجة إ جاب طف
 (59).؛ مما دلع ا الي  تاهل ا العار

 –ة الثالثلة لقتل  اسب لاا ومن ثلم  خ لد أن دلر  المرلرح اليو لا ر لاحالل
 ُيعد محاربة لاعالرة؛ بدلي  رل  ا  والرعر لاق اا داي ا. –من  و  البحذ 

لللللللر مرللللللرحية ميللللللديا   تلللللل أشللللللار ال اتللللللب يوريبيللللللدي  إلللللللر جريمللللللة و 
(Μήδειά)  حي مللا   والتلر  امللل بتمزيل  أ ي للا أبرليرتو  أرب للا وألقتله لللر البحلر

( مالللع ήτηςἰΑللللا أيتلللي )و لتلللر يما  لللا أباجلللزة الذلبيلللة الأشلللار إللللر رلللر ة ميلللديا 
حبيللللب ميللللديا وشللللري  ا لللللر رللللر ة  –( Ιάσωνحيللللذ إن يارللللون)؛  (60) للللول ي 

الجلزة  ي( ليحصل  دالΚολχίς ان  د أبحر إلر مدي ة  ول ي ) –الجزة الذلبية 
طاللب  يب للاا  دالل  ليحصلل  داللر حقلله لللر العللرل؛ وط لله يالذلبيللة ويعللود ب للا إللل

وصللللللللللللل   للللللللللللول ي  رللللللللللللاددته ايل لللللللللللللة  (  وحي مللللللللللللاΠελίαςدملللللللللللله بايللللللللللللا )
( بلللأن  لللذ  رللل م الحلللب للللر ρωςἜ( واب  لللا ايلللله إيلللرو )φροδίτηἈألروديتلللر)
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وترلاددر للر رلر ة الجلزة الذلبيلة ملن أبي لا    وجعا لا تعشل  يارلون  اب ميلديا 
ا لات ين ذ العيون ال ثيرة الذع يحلر  الجلزة الذلبيلة   عحي ما ص عل شراب ا م وم 

وحي ملا  (61)ا رر ة الجزة الذلبية وال روب ملن  لول ي .وبالتالر ارتطاا  ولم
  وحللاو  أن يعيللد الجللزة الذلبيللة  داللم والللدلا برللر ة الجللزة الذلبيللة طللارد رللفي ت م

 ول   ما تم  ا من ال رب.
 لللد أبلللدا المرلللرح ايغريقلللر للللر دلللر  الجريملللة اسرلللرية ملللن  لللو  و 

ة بللين الرللاحرال حيللذ ع للرل ميللديا اس ثللر شلل ر  ؛ليوريبيللد  (62)مرللرحية ميللديا
حيللذ ؛ لللر اسرللاطير  و للد حققللل أرللطورة ميللديا شلل رة وارللعة لللر مجللا  اسدب

  (σίοδοςἩاب التراجيللديا وغيللرلم  لع للرل أو  مللرة د للد لرلليودو )تّللت اول للا  ُ 
  وت اول للللللا بعللللللد ذلللللللع الشللللللادر التراجيللللللدع (63)(Πίνδαροςثللللللم د للللللد ب للللللدارو )

  ش يلرتبط بايطلار التقايلدع   رغلم أ له للر العلر يوريبيدي  لر مررحيته ميلديا
لاجريمللة  بلل  يعتمللد داللي اسرللطورة لم ا شللة الق للية الفارللفية وال فرللية بتصللويرر 

   وع لرل ميلديا للر ماحملة اسرجو اوتي لا(64)لامشادر والعواطل  ب لذر الصلورة 
  حيذ  اد (65)أو ) بحارة الرفي ة أرجو ( لاشادر الر  درع أبولاو يو  الرودع 

الذلبية المعاقة لر  لول ي   الجزة ل ر يح روا ؛ ن اسبطا يارون مجمودة م
  لو علللل ميلللديا للللر حبللله  وبعلللد مولللامرال دديلللدة وصللل  يارلللون إللللر  لللول ي 

ويأ ذلا معه إلر بود اليو ان    بشرط أن يتزوج ا ؛وراددته بوصفت ا الرحرية
الذلبيللة  وبعللد ذلللع  الجللزة يوبف لل  مرللاددات ا تم للن يارللون مللن الحصللو  دالل

  إش أن أبرللليرتو  ر يارلللون وميلللديا التلللر اصلللطحبل مع لللا أ ي لللا الصلللويرأبحللل
 يإللأوا لجل يلم حتو وحاصر   ر ان  ول ي  تم  وا من الاحا  بيارون وبحارته

أن  يالجللزر الم صصللة لإلللله أرتمللي   وأرللفرل المفاو للال بي  مللا دالل  أحللد
  عتله بأ لذلا ويترع ميلديا للر الجزيلرة  ول لن ميلديا أ  الذلبية الجزةيأ ذ يارون 

معبلد ايلله  يمعه  وا ترح يارون أن ت دا ميلديا شلقيق ا وترلتدرجه لاح لور إلل
ليعيلللدلا إللللر  ؛الذلبيلللة وترلللام ا إليللله جلللزةأرلللا  أ  لللا رترلللر  ال يأرتملللي  داللل

( أن ميللديا غطللل 448-4() ال تللاب πολλώνιοςἈويشللير أبولاو يللو )  الللوطن
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د لدما طلاردلم ذللع و   (66)يارون ولو ي لرب د ل  شلقيق ا  ش تر  يوج  ا حت
 يحتلل ؛لقت للا لللر البحللرأو   صللويرةلقامللل ميللديا بتمزيلل  جرللد أ ي للا  طع للا الماللع 

(67)تعي  والدلا دن مطاردت م.
حلين  ؛وبذلع لقد ارت بلل جريملة للر حل  واللدلا 

ومللللن ثلللم  ا للللل ميلللديا بطاللللة   دالللر رللللر ة الجلللزة الذلبيللللة م للله يارللللونرلللاددل 
المثاليللة؛ الللدور المعللا   لامللرأة ايغريقيللة يوريبيللدي  لللر مرللرحية ميللديا تجرللد 

  ول لللا يخ للللد و اتالللة لللللر جلللرائم أرلللرية دديللللدةورلللار ة    ورللللاحرة  بربريلللة س  لللا
المرلللللرح اليو لللللا ر للللللر دلللللر  مثللللل  للللللذر الجلللللرائم دالللللي أ  لللللا مرلو لللللة شللللل و  

ا؛ لاق اا داي ا لر المجتمب ايغريقر.  ومو ود 

 الخاتمة
المحلارم  و لذلع جريملة القتل   ات   من  و  البحذ أن جريمة غشليان

اسرللللرع  ا تللللا مللللن العللللوالر اشجتماديللللة الموجللللودة لللللر بللللود ايغريلللل   ولللللر 
  ا ترو 

لللم ت للن ل للا دقوبللة  ا و يللة محللددة  للد  أولا: جريمةةة غشةةيان المحةةارم:
مرت بي ا لر الفترة ال وري ية  إش أن ال والي الج رية  ا ل بمثابة  وا ين غير 

للللا  لللا وا يعلللا بون أ فرللل م بلللإرادت م دالللي جلللريمت م  و لللد أبلللدا م توبلللة  ومرت بو 
المررح اليو ا ر من  و   صلة زواج أويلديبو  بأمله بادتبارللا جريملة غشليان 
محللارم  وذلللع لللر مرللرحية الرللبعة  للد طيبللة  ول للذا دور المرللرح ال للاد  لللر 

 معالجة الق ايا التر يرل  ا المجتمب ايغريقر ش و  ومو ود ا.
والتللر ا قرللمل إلللي  تلل  دمللد و تلل  غيللر جريمةةة القتةةل األسةةري:  ثانياةةا:

دمللد  وتللم اشرتشلل اد ب مللاذج مللن لللذر الجللرائم الم تافللة دا لل  اسرللرة ايغريقيللة 
 لللدلي   لللاطب دالللي حلللدوث ا  ودور القلللا ون الج لللائر للللر معا بلللة الجلللا ر  وللللذا 

 بمثابة الوا ب التاري ر ل ذر الجرائم.
دا لللر تمثيلل  جريمللة القتلل  اسرللرع لللر بللود  مللا أن المرللرح اليو للا ر أبلل

ايغريلل  ودر لل ا؛ حيللذ صللور ال اتللب مرللرحية أجللامم ون ييرلل ياو ؛ مللن 
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 و   ت  الماع أجامم ون شب ته إليجي يا داي مذب  ايله أرتمي ؛ ل ر تم حه 
الريلللاح المواتيلللة ليلللذلب لطلللروادر  و لللذلع دلللر  مرلللرحية ليلللرا اي  مج و  للللا  

  أب اار  ول ر مباشلرة للر اش تحلار  و لذلع أبلدا يوربيلدي  د دما  ت  ليرا اي
لللر دللر  مرللرحية إيللون  والتللر تعللر  اغتصللاب ايللله أبولاللون لافتللاة العللذراا 
 ريورللا  والتللر أ جبللل م لله طفللو   وبرللبب  ول للا مللن أم للا  تاتلله  و للذلع أشللار 
ا؛ ال اتلللب يوربيلللدي  للللر مرلللرحية ميلللديا إللللي جريملللة  تللل  أ ي لللا  وتقطيعللله أرب للل

ب لللد  مرلللاددة دشللليق ا يارلللون لرلللر ة الجلللزة الذلبيلللة ملللن أبي لللا إريتلللي  مالللع 
  ول ي .

إذ ا  خ د من  و  البحذ أن المررح اليو ا ر  ان مرآة المجتمب  يع ل  
 لل  مللا يللدور لللر  اللد الشللعوب مللن وا للب تللاري ر لللر شللتي الجللرائم الم تشللرة لللر 

  المجتمب ايغريقي؛ لمعالجت ا  والحد من ا تشارلا.
و رللت تج مللن دللر  الجللرائم الم تافللة ودقوبللة الجللا ر لللتع   لللر الوا للب 
اشرللت جان اشجتملللادر الموجلله إللللي رللاوع المجلللرم  لللإن  لللوام ل للرة الجلللزاا للللو 
مقاباة الشلر بالشلر  لملا أ زلله الجلا ر ملن شلر بلالمجتمب يالزم المجتملب أن ي لز  

جرامله  وش يقالدر غيلرر به دقوبة ش ترجعه لمث  ما لعاه؛ حتلي ش ي لرر المجلرم إ
للللر ارت لللاب للللذا الجلللرم  وبويلللر ذللللع ش يتحقللل  اشرلللتقرار اشجتملللادي  ل لللد  
العقوبة لو الدلاا دن المجتمب  ومن ثم  ان تطبي  بع  العقوبال لر أما ن 

ا لاجميب.  دامة رادد 
وبما أن المرلرح للاد ؛ إذا  للالور  ملن تمثيل  للذر الجلرائم دالي  شلبة 

لللو بمثابللة محاربللة الجللرائم  والق للاا داي للا؛ ليعلليل المجتمللب المرللرح اليو للا ر 
 ايغريقر لر أمان وارتقرار.
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 الهوامش:
                                                 

 وارلت دم مصلطا   أشار أحلد الملخر ين إللي وأد اسطفلا  د لد ايغريل  بالاولة الوتي يلة (1)
(infanticidiumرغلللم أن المو لللوا ش ي للل  الروملللان )   وللللذا المصلللطا  يع لللي إلقلللاا

المللد   إلللي (  1991(داصللم أحمللد حرللين   عرواالللوأد. روش يع لل  الطفلل  لللر العللراا
 .280    تاريخ وح ارة ايغري 

(2) Aris.Pol.1262. 

(3) Demos.59 
(4) Diod.Sic.1.78  
(5) W. El kholy (1976), Ashort Encyelopaedia of psychology and psychiatry, 

pp. 354-355; (   المرأة لر أثي ا )الوا ب والقا ون( ترجمة م يرة 2005روجر جرل   )  
.76الة )المشروا القومي لاترجمة(   الطبعة اسولي      روان   المجا  اسداي لاثق  

(6) Demos.59.122 
  Lysias 1-33؛  73 – 72( المرجب الراب     2005روجر جرل   )  (7)

(8) Demos.23.53.  
(9) Lysias. 1 
(10) Plat.Rep.838. 

(11) Xenoph.Mem.4.4.20. 
(12) Plat. Rep. 461-b. 

الريارللللللية ودورلللللللا لللللللر الحيللللللاة  ر(    بللللللواال دلفلللللل2006 ريمللللللة رم للللللان رلللللللادي ) (11)
لي القرن الرابب  بل  المليود إدرارة تاري ية من القرن الثامن  –واشجتمادية لر اليو ان 

 .240ررالة ماجرتير غير م شورة    اية ا داب   جامعة ط طا      –

 .43(   المرجب الراب      2005روجر جرل ) (11)

 .66(     2005روجر جرل   ) (11)

(16) Taubenschlag (1955), the law of Greco – Roman Egypt in the light of the 

papyri Warszawa, pp. 463-464, 323 B.C.640 A.D. 

 .105 – 104(   المرجب الراب      2005روجر جرل   ) (17)

 

ومجمودة من اسش ا   بتوجيه من  الُكوَرال أو الُكوُرس أو الُخوُرس أو الجوقة (11)
مو ين(.  امة  ور  )أو الجو ة( )أو  )مطربين) تت ون منو  .مدير  تقدم الفن الو ائر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A
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الجو ة ل ا جذور لر و م توب ل خشا اسش ا . تألي  موريقر  د تع ر بصفة دامة
ت رب لذر المماررة إلي الموريقي اليو ا ية القديمة )جو ة اليو ا ية( التر  الما ر 

المآرر  مث  الصول ال ارجر الذع يررد أث اا أداا لر  المررح  ا ل موجودة لر
 راجبوولامزيد   المشالد ال ارجية

S. Demorest (2000). "Encouraging male participation in chorus". Music 

Educators Journal. 86 (4): p.38. 

(19) Aesch. Sept. 778-884.   
(20) A.A.long, D.N. Sedley (1987), The Hellenistic Philosophers, 2 vols, 

Cambridge, pp.332-87.S.Bobzien (1998, Passim).  
(21) A. Schiesaro (2003), the passions in play – Thyestes and Dynamic of senecan 

Drama, Cambridge, pp. 10 ff.  
  الق لاا والقلدر للر أرلاطير اليو لان مجالة  لاريو    (1999القرا ي )الطالر  ايفة  (22)

 .204و       العامية   جامعة  اري

(23) M. Frank (1995), “The Rhetorical use of family terms in senecas "Oedipus and 

phoenissae" phoenix 49, p.124.  
 – 364  الجزا اسو   القالرة    أراطير إغريقية(  2008دبد المعطي شعراوع ) (21)

370. 

(25) Eur – phone. 1610- 1611; D. Cohen (1955), law ,violence and community in 

classical Athens , Cambridge University press , pp.143 ff. ; Zeitlin (1986), 

Configurations of Rope in Greek Mythin .s.tomasellin.R.porter(edd).Oxford , 

pp .122 ff. ; A. Stewart (1995)  ,Greece . Princeton.pp.74 ff.  
(26) Demos.23. 
(27) Demos.23.53 

(28) A. W. Gomme (1933) , The Population of Athens, p.79 

(29) W. Tarn (1978), Hellenistic Civilization (up. Re London), pp. 100 – 101 ; W.S. 

Ferguson (1911), Hellenistic Athens, p.374. 
(30) T.B. L. Webter (1960), studies in memnder2 ; 

  درارلة مصلدرية   ارة اليو ا يلة ال ورلي يةالقبالة لر الح(  2012أحمد غا م حالع )
المختمر الدولر الثالذ )التأثير والتأثر بين الح ارال القديمة(  مر ز الدرارلال البرديلة 

ايغريل  (  1981؛ رليد ال اصلرع )9وال قول  جامعة دين شم   الجزا الثا ر    
تللللاريخ  ( 1976؛ دبللللد الاطيلللل  أحمللللد داللللي )95  القللللالرة    تللللاري  م وح للللارت م

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
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ومللا بعللدلا؛ لطفللر دبللد الولللاب يحيللي  48القللالرة     – العصللر ال لليودع –اليو للان 
الطبعللة الثا يللة  ايرلل  درية     – مقدمللة لللر التللاريخ الح للارع – اليو للان(  1987)

44 – 45. 

(31)    H.I. Marrou (1956), Histoire de Leducation dans l’Antiquite , p. 51 .   
(32) )W. Tarn (1978), p.102 ; H.I. Marrou (1956), p. 51 ; G. Glotz (1920), 

infanticidium.Expositio in Daremberg et Saglio Dictionnaire des antiquites et 

nomaines paris .   
(33) M.P. Charles Worth (1936), Five Men, London, pp.33ff; D.S. Sharp (1914), 

Epictetus and the new Testment , London,pp.15ff.  
(34) Livy,39,24. 

(11)  (Θῆβαι لللللللر مدي للللللة يو ا يللللللة تقللللللب لللللللر بيوتيللللللا ورللللللط بللللللود اليو للللللان .... ولامزيللللللد )
  R . Waterfield ( 2004) راجبو

.  Athens : A history from Ancient Ideal to Modern city ,Cambridge , pp 8 ff   
(36) Aelianus,varia Historia . 11.7 .1. 
(37) Diod Sic , 1.77; J.G. Wjlkinson (1878) , Manmers and Customs of The Ancient 

Egyptions,Vol.1, London, p.303 
( و الجرائم والعقوبال البد ية لر روما  و  العصر 2007رجب رومة دمران ) (11)

ية   العدد الرابب    اية   . م (   مجاة و ائب تاري  31 – 509الجم ور  ) 
  3       جامعة القالرةا داب

(39) Pausanias ( w.h.s )( 1935) English Translation by Jones,london, 5,vols.4.4.5 

;Herduts (A.p)(1930),Historia with an English translation by goldley ( 

l.c.l)4vols.6.42.2. 

(40) Quinn( t.j)( 1971) PoliticalGroup in lesbos during the Peloponnesian war 

.H.x.x.14;The acydides( l.c.l) 1923),History of the pelponnesian war with an 

English translation by Charles foster smith .4vols .1.24.2. 
(41) Diod.Sic.1.77.  

(    بواال مر ز درالة دلفر وأرباب غمو  ا   القالرة   1984محمد حرن ولبه ) (12)
  79. 

 .9 – 8(     2007رجب رومة دمران ) (11)
(44) Sourvinou – Inwood. (C), (1995), Reading Greek Death to the End of the 

Classical Period, Oxford,p.70.  
(45) plato (1903): platonic opera .john Burnet . Oxford university. Press.p .364.   
(46) Aesch. Agam. 206-217.  
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(47) D. Rosenbloom , Myth, History and Hegemony in Aeschylus, Austin: 

University of Texas; B. Goff (1995), History, Tragedy, theory :Dialogues in 

Athenion Drama ,University of Texas press, Austin, Ipid , pp.106 – 107 .  

(48) Eur. Iphig. Aul. 396-398. 

(49)   B.Goff (1995), p .31. 

(50) Eur. Iphig. Aul. 511- 512. 

  المجال  اسدالي لاثقاللة  ليلرا اي  مج و لا  ليوريبيلدي (  2001ملان )أحمد دت راجبو (11)
 القالرة. 

(52) Eur. Herc.fur.. 1154-1162  
(53)   M.S. Silk (1985) ,"Heracles and Greek Tragedy" , G.R.32 , p. 15. 

(54) Eur. Herc.fur.. 1199-1201.  
(55) D.J. Mastronarde (1975) ,"Iconogrophy and Euripides Ion" Cant 8 ,p.168; 

يوريبيدي "   –اغتصاب العذراا والعار لر مررحية أيون "  )2011(لريد حرن اس ور 
مجاة مر لز الدرارلال البرديلة وال قلول  المجالد الثلامن والعشلرون  جامعلة دلين شلم   

  1  
(56) R.S. Yong (1941),"Antibhe: A Note on The Ion of Euripides " Hesperia 10, 

pp.138-142. 

(57) Huys , The Hero who was exposed at birth in Euripidean tragedy,Leuven 

univ.p.162. 197,(esp.Ion) pp.168-177. 

  المررح العالمر   مراجعة أحمد يوريبيدي   أيون(  1984دبد المعطي شعراوع )( (11)
 دتمان   دولة ال ويل.

(59) A. Lesky (1978) , Greek Trogedy, English translation by H.A.Frankfort with 

foreword by prof.E.G.Turner,London&New yourk , pp82ff.  
مررحية ميديا ليوريبيدي   ترجمة وتقديم وتعاي   المر ز القومر  (2012م يرة  روان) (06)

 وما بعدلا. 21    1804لاترجمة  العدد 

(61) Apollod . 1.9. and 23. 
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(حلللللا م  لللللول ي   والحوريلللللة Αίήτηςملللللن  رللللل  المالللللع أييلللللت )( Μήδεια)ت حلللللدر ميلللللديا (02)
(. ولامزيللد Πέρσης(اب للة بررللي )Εκάτη(  وولق للا   للرين لللر اب للة لي للاتي)ίδυίαإيللديا)
 راجبو 

Apollod.1.9-23; Hes.theog.961; Diod.sic, 4.45; apud Greek mythology Index, 

s.v. medea. 

(63)  Hes.theog.992; pind.pyth.4.  
ة العدوا ية ملن ا تقلام ميلديا ملن يارلون للر مرلرحية ال زد ( 2015)أحمد  اي  إبراليم  (01)

ميديا ليوربيدي    المختمر اللدولي الرلاد    الموروثلال القديملة بلين الشلفالية وال تابيلة 
جلللزا اسو    جامعلللة دلللين شلللم    والتجرللليد   مر لللز الدرارلللال البرديلللة وال قلللول   ال

 51 . 
اليو ا يلة حلو  حلوادذ ا تطلا   (   الددايلة الريارلية2002محمد الريد دبلد الو لي )  (01)

دبلر  عوالح لار  رريويين   مختمر دور المرأة الريارلغري  واسال راا المتبادلة بين اي
العصور   مر لز البحلوذ والدرارلال التاري يلةو  ايلة ا داب   جامعلة القلالرة   المجالد 

 . 51اسو      

 .22 – 21(    2012م يرة  روان ) (00)

(67) M. Shaw (1975), "The Female Intruder: Women in Fifth – century Drama " 

CPH 70, pp.255-266.  
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 المصادر والمراجع 
 ( Oxf.Class.Dichأولا: المصادر األدبية: )وفقاا لةة 

Aris .Pol.1262 . 
Demos.23.53. 
Diod.Sic.1.78 
Herduts A.p (1930),Historia with an English translation by goldley. 
 Lysias( 1-33 ) 
Pausanias  w.h.s ( 1935) English Translation by Jones,London.  
Plato ( 1903 ): platonic opera .john Burnet . Oxford University. Press 
Quinn T.J ( 1971) PoliticalGroup in lesbos during the Peloponnesian 

war 
Xenoph.Mem.4.4.20 

 راجع: ا: المثانيا 
 المراجع األجنبية: – 1

Barlow, S.A. (1981)," Sophocles Ajax and Euripides Heracles "Ramus 

10 No .2. 

Charles Worth, M.P. (1936), Five Men, 

Cohen, D. (1955), law violence and community in classical Athens 

(Cambridge University press).  
Demorest S. (2000). "Encouraging male participation in 

chorus". Music Educators Journal . 86 (4) . 
Ferguson, W.S. (1911), Hellenistic Athens. 

Frank, M. (1995), “The Rhetorical use of family terms in senecas " 

Oedipus and phoenissae " phoenix 49. 

Goff, B. (1955), History, Tragedy, theory: Dialogues in Athenian 

Drama, University of Texas press, Austin. 

Gomme, A .W. (1993), The Population of Athens. 

Huys, The Hero who was exposed at birth in Euripi dean tragedy. 

Lesky, A. (1978), Greek Trogedy, English translation by 

H.A.Frankfort with foreword by prof.E.G.Turner.london, New 

Yourk. 

Long , A.A., Sedley D.N. (1987), The Hellenistic Philosophers, 2 

vols. Cambridge. 
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Marrou, H.I. (1956), Histoire de leducation dans lAntiquite. 

Mastronarde, D.J. (1975),"Iconogrophy and Euripides Ion" (CANT 8). 

Moussa, S.Η. (2011), έυυοιατης Ελενθερίας στοτον Σολωμού και τον 

Αισχύλον μια σνγκριτική αδημοσίεντη διπλωματικη εργασία 

(master),   ΕκπΑ, Αθήνα. 

Rose, H.J. (1953), A Handbook of Greek Mythology ,( their stories 

signification and origin ), London. 

Rosenbloom, D., ''Myth History and Hegemony in Aeschylus”. 

Shaw, M. (1975), " The Female Intruder: Women in Fifth – century 

Drama " CPH 70.  

Schiesaro, A. (2003), The passions in play – Thyestes and Dynamic of 

senecan Drama, (Cambridge). 

Silk, M.S. (1985)," Heracles and Greek Tragedy ", G.R.32. 

Sourvinou – Inwood. ( c ) , ( 1995 ) , Reading Greek Death to the End 

of the Classical Period, Oxford. 

Stewart A. (1995), Greece. Princeton. 

Tarn, w. (1978), Hellenistic Civilization (up. Re), London.  

Taubenschlag (1955), the law of Greco – Roman Egypt in the light of 

the papyri, 323 B.C.640 A.D, Warszawa. 

Waterfield.  R  ( 2004 )  Athens : A history from Ancient Ideal to 

Modern city ,Cambridge . 

Webter, T.B. L. (1960), studies in memnder. 2. 

William El kholy (1976), A short Encyclopedia of psychology and 

psychiatry , . 

Wjlkinson, J.G (1878), Manners and Customs of the Ancient 

Egyptians, Vol.1.London. 

Yong, R.S. (1941),"Antibhe: A Note on The Ion of Euripides " 

Hesperia 10. 

 المراجع العربية: – 2
(  ال زدللة العدوا يللة مللن ا تقللام ميللديا مللن يارللون م 2015) أحمةةد خليةةل إبةةراهيم

لللللر مرلللللرحية ميلللللديا ليوربيلللللدي   المللللختمر اللللللدولي الرلللللاد   الموروثلللللال 
القديمة بين الشفالية وال تابية والتجريد  مر ز الدرارلال البرديلة وال قلول  

 الجزا اسو   جامعة دين شم .
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ي   المجاللل  اسدالللي ا ليوريبيلللد(  ليلللرا اي  مج و  لللم 2001) أحمةةةد عتمةةةان
 لاثقالة  القالرة.

(  "القباللللة للللر الح لللارة اليو ا يلللة ال ورلللي ية"  م 2012) أحمةةةد غةةةانم حةةةافظ
درارللة مصللدرية  المللختمر الللدولر الثالللذ )التللأثير والتللأثر بللين الح للارال 
القديملللة(  مر لللز الدرارلللال البرديلللة وال قلللول  جامعلللة دلللين شلللم   الجلللزا 

 الثا ر.
م(  الجللرائم والعقوبللال البد يللة لللر رومللا  للو   2007) رجةةب سةةالمة عمةةران

 . م( مجالللللة و لللللائب تاري يلللللة  العلللللدد  31 – 509العصلللللر الجم لللللور  )
 الرابب   اية ا داب  جامعة القالرة. 

  روان  م يرة ترجمة والقا ون( )الوا ب أثي ا لر المرأة م(  2005) جست روجر
 اسولي. الطبعة رجمة( لات القومي )المشروا لاثقالة اسداي المجا 
 (  ايغري  )تاري  م وح ارت م(  القالرة.م 1981) سيد الناصري

م(  الق لاا والقلدر للر أرلاطير اليو لان مجالة  1999) الطاهر خليفةة القراضةى
  اريو   العامية  جامعة  اريو  .

(  المللللد   إلللللي تللللاريخ وح للللارة ايغريلللل   م 1991) عاصةةةةم أحمةةةةد حسةةةةين
 القالرة.

   دالعصلللر ال للليو –(  تلللاريخ اليو لللان م 1976) يةةةف أحمةةةد علةةةىعبةةةد اللط
 القالرة.

 (  أراطير إغريقية  الجزا اسو   القالرة. م 2008) عبد المعطى شعراوي
 –(  "اغتصاب العذراا والعلار للر مرلرحية أيلون م 2011) فريد حسن األنور

يوربيللللللد "  مجاللللللة مر للللللز الدرارللللللال البرديللللللة وال قللللللول  المجاللللللد الثللللللامن 
 والعشرون  جامعة دين شم   القالرة.
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م(   بللواال دلفللر ودورلللا لللر الحيللاة الريارللية  2006) كريمةةة رمضةةان رفةةاعي
درارة تاري ية من القرن الثامن إلي القلرن الرابلب  بل   –واشجتمادية لر اليو ان 

 ررالة ماجرتير غير م شورة   اية ا داب  جامعة ط طا. –الميود 
  (الح لارع التلاريخ للر مقدملة) اليو ان  (م 1987) يىيح الوهاب عبد لطفي

 .اير  درية الثا ية  الطبعة
م(  الددايللة الريارللية اليو ا يللة حللو   2002) يمحمةةد السةةيد محمةةد عبةةد ال نةة

حللوادذ ا تطللا  ال رللاا المتبادلللة بللين ايغريلل  واسرلليويين  مللختمر دور المللرأة 
والدرارللال التاري يللةو  ايللة الريارللر والح للارع دبللر العصللور  مر للز البحللوذ 

 ا داب  المجاد اسو   جامعة القالرة.
م(    بواال مر ز درالة دلفر وأرلباب غمو ل ا    1984) محمد حسن وهبه

 القالرة .
(  مرللرحية ميللديا ليوريبيللدي   ترجمللة وتقللديم وتعايلل  م 2012) منيةةرك كةةروان

   القالرة.1804المر ز القومر لاترجمة  العدد 
 


