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 : ثَيغةكي

َ  بـؤ  ِؤعـيرري  ِرابـزدوو  لـة  وةرطزتَ صود ئةوةي لةبةر      ُ  لةدووبررةبووٌـةوةي  ِرَيطـزت  و، دةخـوَليَي َ  ِةَلـةكر
ــؤ يــػ(كوٚضثثجِٚٚط) ضركضــرسيةكرٌي طوجنــرويي تَيبــي  ــة ب ــي ٌيغــميىرٌي ب ــر و داً كزدٌ ــريي و داسط ــرُ كؤت  َِيٍ

 عــرري دةوَلةتــة صــٍوري لــة بةكؤوــةَه كــرري و طــةه بةرةوثَيغطــووٌي لةبــةردةً كؤصــ  وةككــة  بةِرةوعــطةلَي ،
ً  بواري و، ُبوودةردةكةوت ئةصيٍر ُ  ئرعـميرٌةي  ثَيكـةوةييرٌي  بـةردة و بـةردةواويػ  دةكـزدةوة  تةصـ   ِروَلرتيرٌيـر

 ٌيغـميىرٌي  ِرةِةٌـدي ) بـةٌروي  توَيذيٍةوةيـةي  ئـةو  بريؤكةيعريةٌي ِةَلوةصمة لةصةركزدٌَ,  ئروردةييرُ ِةية, 
 .ئررا رتةِ(دا كوٚضجِٚٚط ضركضرسيةكرٌي لة

 ضركضـــرسي ويضـــي بـــريو ِـــةوَي  ببـــووة ِرةوعـــةي تيغـــ  خضـــمٍة صـــةر ئـــةو بـــؤِةوَلَيكـــة  يٍةوةكـــةتوَيذ   
 جَيـي  بووٌةتـة  بواراٌـةي  و بربـة   بـةو  ئرعٍربووُ و،ٌروبزاو  صةركرري ِرتٍة سةويٍةي ,و ئةصيٍر لةدةوَلةتةعرري

 رٌكزاوة.تةرخ طرياوُ لةبةرضرو ضركضرسيةكرٌي وركي وةك و لةصةركزدٌي ِةَلوةصمة
ــة      ــة جط ــةتوَيذيٍةوةك ــةجنرً و ثَيغــةكي ل ــةك و ئ ــرٌي بةِــةردوو ثوخمةي ــشي و عــةرةبي سو  ليضــي و ئيٍطمي

 بووٌةتـة  خـوارةوةدا  ٌروٌيغرٌرٌةي ئةو لةيَيز و عَيوةية بةً كة ,ثَيكّرتووة تةوةر صَيدةصثَي  و  لة صةرضروةكرُ،
 :عيكزدٌةوة برصي و بربة 

 خَيَمريةتي، دةوررطريي كةوكزدٌةوةي لةصةر كرركزدُ و خةَل  كؤوةَلريةتيرٌةي ئروَيمةكزدٌي: يةكةً

 .خةَل  داخواسيةكرٌي و ويضت ثزصي و  طةه ئةجنووةٌةكرٌي: دووةً

 .صيرصي دورخضمٍةوةي يرصري و دةصةَلر  لة بةعداريكزدُ وريف و لةئةرك  بووُ ئرطردار ثَيويضي: صَييةً
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 دةصمثَي 

 كرية و بوار و ذوكىِزاٌي صيضمةوي و دةسطر و لةداً  وطؤِراُ  ئرَلوطؤِر لة كةخؤي ضركضرسي ٌيةتي و بريؤكة       
ــرٌي ــةَلطر جؤراوجؤرةكـــ ــمكرريكزدٌيرُ و، كؤوـــ ــةٌيرسي دةصـــ ــةوةو بـــ ــرككزدُ ِرَيككزدٌـــ ــداٌيرُ و ضـــ  و ثةرةثَيـــ
ً  و خزاثكـرري  عـَيواسةكرٌي  ِـةووو  كةوريةصي و لةخةوؼ ثرككزدٌةوةيرُ،  ٌـردادي  و ٌـرِرةوايي  و طةٌـدةَلي  و صـمة
 كــةظ كــرركزدٌي فةلضــةفةي و دٌيــربي  ثَيــي كةبــة بــةجؤرَي  ئرِراصــمةكزدٌيرُ و بةِرَيكخضــن تــر,  دةبيٍَيمــةوة
 بـــة وةَلـــرً ئرصـــي لـــة, ضـــروطرياوُ لةبـــةر طةيغـــمٍيدا بـــةئركرً لـــة ِرةِةٌداٌـــةي بـــةو و ضركضـــرسيكرر واليـــةٌي

ُ  كة, دابَيت صةردةً ثَيداويضميةكرٌي  بةكؤوةَلريـةتي  و وـزؤ   ثةيـدابووٌي  لةطـةهَ  ثَيغـكةوتٍةو  تـةري   و ِروعـر
َ  كـة  ؼ،(ئةصـيٍر ) خـةَلكي  لةٌَيويرٌـدا  و يؤٌرُ داٌيغمواٌي لةسةي , (1)ِةَلداوة صةري بووٌي  دةوَلةتـة  لـةديررتزي

َ  كؤرٌمـة،  و ئـةرطؤظ  و ئةصثررتة لةطةَه ، و ِةيورردةكزَيت عررةكرٌي ُ  عـرري  دةوَلةتـة  ضـوار  طـةورةتزي  يؤٌرٌيـر
 و ئـربووري  لةطؤِراٌكرريـة  و ،(2)دابةعكزدبوو ٌَيوخؤيرٌدا لة وَلرتةكةيرُ صةروةري تةواوي ٌشيكةي كة ثَيكَّيٍربوو،
ً  دةوَلةتــة منوٌــةي وةك دةكــزَي دا صيرصــيةكرُ و كؤوةَلريـةتي   ،(3)بكزَيــت ِــةيورر بيٍيوةكــرُ جؤراوجــؤر صيضـمة
 و يرصـرٌرظ  و(4)فةيمةصـو   و برييـرر  واقـ،،  سةوـي   لةصةر ثِزاكميشةكزدٌيغي و بؤكزدُ كرر لة ِةبووةو ئروردةيي

 .بيٍيوة ِرؤَليرُ ، (5)يةكَيكيرٌة( Clesthenes كوٚضجِٚط)كة ضركضرسيكرر، ذوكىِزاٌرٌي

 كــوِري و   (6)ئةصــيٍر كؤوــةَلطري خــوارةوةي ضــيٍةكرٌي ثغــمطرييكررةكرٌي خرٌةداٌــة لــة بــوو يــةكَي  ٌــروبزاو     
 بـة  صـةر  و -كةدواتز دةبَيمة بربةتي برظ - (الضّن ذشب)دةعمريي ثررتي صةركزدةي ي( Megacles ويطركميط)

 داوزكرٌدٌـــةوةي لـــةدواي ئةٌداوـــةكرٌي سؤربـــةي كـــة ،(8) بـــوو(7) ئةِرصـــمؤكِزاتي ي(ئرلكيىئؤٌيـــدي) بٍةورَلـــةي
 ومىالٌَيي و كؤوةَلريةتي بررودؤخي اثيخز لة وةرطزتَ بةصود س.ث٢٣٦ صرَلي لة كة ،( Cylonكيمؤُ)ِرابوٌةكةي
 ثِزوثرطةٌـــدةي صـــمةوديدةو جـــةوروةري صـــؤسي ِراكَيغـــرٌي و ٌرئـــرراوي و ثةعـــَيوي بَمروبووٌـــةوةي و ضـــيٍريةتي
 لــة يرروةتيــداُ بــةَلَي  وةرطــزت  و ِةٌــدَيكيرُ ثغــمطريي لــة بةِزةوةٌــدبووٌي و ورفــةكرٌيرُ لــة داكــؤكيكزدُ
ُ  و ،(ويطـررا ) ديكمرتؤري(,Theagenes تيئرطٍيط) خةسوري  و( دلفـي ) ثةرصـمطري  فرَلطزةوةكـرٌي  بـة  ِراوَيـذكزد
ــةكرتي داطريكزدٌــي و(ئــةكزؤثؤليط) قــةَلري بةثــةالوررداٌي كزدٌيــرُ ِرَيٍــوَي   كــررطَيزي كةوةَلبةٌــدي جــةيُ، ل
 كؤتريي و ذوكىِزاٌي لة تركِزةوي  كزدٌي ثةيِزةوي بة و ِرَيٍوَيٍيةكةيرُ، بةجَيطةيرٌدٌي و بوو، ئةصيٍر وصةربرسي

                                               
 .٣،ص(٨٨١١:بػداد) صٚط،ٗاه٘ دٍٙاهق اهضٚاصٛ اهفلز: صاحل حمٌد غامن (1)

 .٩٨ص ،(٨٨٨٨:اربد) ، داراالًى ٗاهزًٗاْ، اهُٚ٘اْ: ٗاخزْٗ علاعٞ ( عوٛ 2)
 اٌمغـــــررا  ،٦ديطـــــزاُ،د و اٌؾـــــرري ؽـــــرح حمىـــــدزمجـــــة ت ،(يؤٌـــــرُ)برصـــــمرُ جّـــــرُ تـــــرري : ديطـــــزاُ و ربزطـــــز( ا 3)

 .٨٨١ص ،( -اي هجري شمشي -ه.ش٨٣١٢:تٔزاْ)فريدوظ،
 .٨٨غامن حمٌد صاحل، املصدر اهضابق، ص(4)
 .٣٣ص ،(٨٨٨٨:ٚشٝاجل) اهػد، ًطبعٞ ٗ ًلتبٞ اهُٚ٘اْ، تارٙخ: ٌٔٛف حمٌ٘د (5)
 .٣٨٤ص, (ت.د:امل٘صى)اهقدٍٙ، خاهتارٙ يف حماضزات: اهفتٚاْ ًاهم امحد ٗ صوٌٚاْ عاًز ( 6)
: كــوروفكني.ب.فئــودور. لَيكدراوةتــةوة( بزتزِــر)برَلرتزةكــرُ ذكووــةتي بــةواتري لةصةرضــروةيةكدا( Arstocracy)ذــوكىِزاٌي(  7)

 (.ه. ش٨٣٤١:تّزاُ)فزايَ، ضرثخرٌة حمور دوً،اٌمغررا  ضرث ومني، غالحمضني تزمجة برصمرُ، يوٌرُ ترري 
ق.َ, تزمجٞ ٗتقدٍٙ ٗتعوٚق ًِريٝ كثزٗاْ,   488 -888رٗبزت ج. هٚتٌاْ: اهتجزبٞ االغزٙقٚٞ, حزكٞ االصتعٌار ٗاهصزاع االجتٌاعٛ ( 8)

 .Marshal Cavendish: Ancient Greece,(Malaysia:2010),p.74 ؛٨٦٦( ص٦١١١ اجملوط االعوٟ هوجقافٞ,)د.َ:
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 بضــةثَيَ ، ئةصــيٍر دَيكمــرتؤري وةك خــؤي ئةرصــمؤكِزاتي،ِةوَليدا( كةويٍــة)ئؤليطــرركي صيضــمةوي بــة َِيٍــرُ
( ويطـركميط ) كـة  ئـةوةي  لةبـةر  ئةوةؼ ئةتيكر، صٍوري دةرةوةي فِزَيدراٌة وزدوةكرٌيغيرُ وتةروي دوورخزاٌةوة

ُ  كؤتـريي  ئـةركي  كـة  ، بٍةورَلةيـة  ئةو صةرؤكي  وَيـشةي  كةوتـة  بةسةييرٌـة  بـيَ  ثَيضـثَيزدرابوو،  بةوِرابووٌـةي  َِيٍـر
ُ  كـة  ئةصـيٍر،  خواوةٌـد  ثةرصـمطري  ِرَيـشي  طوَيداٌـة  بـيَ  و، وِروكررةكـرٌي (كيمؤُ)  ِـةوواٌيرٌي  َِيٍـربوو،  بـؤ  ثـةٌرير

ُ  عـةِري   ِةَلطريصـرٌي  بـةِؤي  بوو ئةوةؼ و، لةٌروبزد ُ  و ويطـررا  و ئةصـيٍر  ٌَيـوا  جـةوروةرو،  بَيـشاري  و وروياٌـد
 ِؤكـرري  و ثةرصـمطر  ثـةٌرخواساٌي  بـة  دةرِـة   صـمةوكرري  و ثةميرٌغـكَي   بـة  ٌـروبزاو  بٍةورَلةي تؤوةتبرركزدٌي
 .(9)عةِر ِةَلطريصرٌدٌي

ُ ) كـة  دةرضـوو،  ثيرووـرقوهَ  صَيضةد لة ثَيكّرتو دادطريةكي لةاليةُ دورخضمٍةوةكةعيرُ بِزيرري        Solonصـؤلؤ
 ٌركؤكي بة َِيٍرُ بؤكؤتريي ئةصيٍر صةركزدةكرٌي بةِروكرري  (11)ضركضرسيكرر و  يرصرٌرظ (15) ي(س.ث ٩٩١-٢٣١

 .   (12)ثَيكيَّيٍر دةركةوتَ،  ِرةوعة ئةو لةئةجنروي بةرةيةي دوو ئةو ٌَيواُ ديايةتي و

 بــةَلرً طةِراٌــةوة، و صــؤلؤُ بــةرلَيبوردٌيكةوتٍــة ( كوٚضثثجِٚٚط) لةٌَيويرٌــدا ئرلكيىئوٌيــدي خرٌــةوادةي دواتــز    
 تـر  كوِرةكرٌيغي ذوكىي وروةي و صةردةوةكةي كة -( س.ث٩٦٤ - ٩٣٢( ) Pisitratus بيضرتاتؤظ) لةصةردةوي

 ثــةيِزةو ِرةِــر و تركةكةصــي ذوكىِزاٌيــةكي تيريــدا ٌرصــزاوةو( اهطػثثاٝ)صــمةوكرراُ بةصــةردةوي ,س.ث ٩٨١ صــرَلي
 دؤسيةوة وةٌفر لة خؤيرُ و  (14)بةجَيَّيغت ئةتيكريرُ ئةِرصمؤكِزاتي تزي خرٌةوادةيةكي ضةٌد لةطةَه - (13)كزاوة

 ٌركؤكيــةكي بــةِؤي ئــةرررةيرُ دووركةوتٍــةوةي ثَيدةضــَي ِــرتووة لةصةرضــروةيةكدا كــة ئــةوةؼ بــةطوَيزةي و
 لةصـةردةوي  و( س.ث ٩٦٩) ترصـرَلي  بطةِرَيٍزَيمـةوة  ٌةعمواٌزا و، (15)بووبَي ويخنواسي يُ وةصةلةي و كؤوةَلريةتي
 وـروةي  بـؤ  ،(ئرلكيىئوٌيـدي ) بٍةورَلـةي  صـةرؤكي  وةك(كوٚضثجِٚٚط )طةِراٌـةوةؼ  كة ِةر دا، بيضرتاتؤظ كوِرةكرٌي
  Militiades)ويميميـرديط ( )س.ث ٩٦٣) صـرَلي  و ِةَلبـذَيزدرا، (Archon وةدةٌي ذركىي) ئةرخؤُ بة ئةوصرَلة
 ٌــروبزاوتز جــررَيكي دةصرِتؤيغــموةكرُ بٍةورَلــة صــةركزدةي لَيكمَيطةَيغــم  ئــرَلؤسي بــةِؤيثرعــرُ  , طزتــةوة جَيــي

ــةوة ــي ,و دورخزاي ــةَه ثَيوةٌديغ ــةي لةط ــةي بٍةورَل ــوو، جَيطزةوةك ــة   تَيكط ــةوةؼ ك ــةِؤي ئ ــؤٌي) ي ــروكي (كيى  ب

                                               
 .٩٤ص ،(٨٨٨٣: امل٘صى) ٗاحلطارٝ، اهتارٙخ يف دراصٞ اهزًٗاْ، ٗ اهُٚ٘اْ: حمٌد رعاد عبداملِعٍ ٗ عب٘ جنٍ عادي ( 9)

Robert W. Wallace: Revolutions and a New Order in Solonian Athens and Archaic Greece, 

in Kurt A. Raaflaub and others: Origins of Democracy in Ancient Greece, (California: 2887), 
pp.52-54. 

ــرري(  18) ــرتز بؤساٌيـ ــةبر سيـ ــؤلؤُ رة صـ ــة بةصـ  ًِغثثث٘رات االٗي، ،جثثثش١ اهلل فثثثت  جثثثزجٚط تزمجثثثٞ اهضثثثري،: بو٘تثثثارن: بزواٌـ
 .بعدٓاا٦١٨ًٗص ،(٦١١٩:اربٚى)٢اراظ،

 اهجقافٞ، ٗسارٝ بزبارٝ، اٗغضطِٚط االب تزمجٞ االثِٚٚني، دصت٘ر: ارصط٘: بِزواٌة يرصركرٌي و ضركضيرسي بة صةبررة  بؤساٌيرري(  11)
  .Robert W. Wallace,Op. cit, pp.60-67 ؛. ٣١- ٣١،ص(٦١٨٣:دًغق)هولتاب، اهض٘رٙٞ اهعاًٞ اهل٣ٚٞ

 .٦٦٨ -٦٨٨صص  اهضابق، بو٘تارن،املصدرِٙظز (  12)
 .٨٣٦ -٨٣١ص ص ،(٨٨٨٨:االصلِدرٙٞ)اجلاًعٚٞ، داراملعزفٞ احلطارٜ، اهتارٙخ يف ًقدًٞ اهُٚ٘اْ: حيٚٛ عبداه٘ٓاب ( هطفٛ 13)
 قثثثثثار جاًعثثثثثٞ ًِغثثثثث٘رات اهعزبثثثثثٛ، بثثثثثاه٘ ّ عالقتثثثثثٕ ٗ االغزٙثثثثثق تثثثثثارٙخ يف دراصثثثثثات: االثثثثثثزَ عبداحلٌٚثثثثثد ( رجثثثثث  14)

 .٨٣١،ص(٨٨٨٢:بِػاسٜ)ُٙ٘ط،
  .71Marshall Cavendish,op.cit.,p  ؛٨٦٨ -٨٦١ص ص اهضابق، املصدر هٚتٌاْ،.ج ( رٗبزت 15)
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ــرديط(  ــة يةكــدا بــةدواي جــرر بؤصــَي)ويميم ــةركَيي ل ــؤيثي) يرريــةكرٌي لةضوارضــَيوةي و طرليضــكةِراٌي كَيب  دا( ئ
ــةركةوت  ــمَّيٍر، صــ ــةوروةرَيكي و بةدةصــ ــدا سؤري جــ ــوو، ثةيــ ــرٌي بــ ــرتاتؤظ كوِرةكــ ــرظ) بيضــ  Hippiasِيثــ
ُ  بةئةٌيةصت ورُ لةطةَلي تَيكدا ثةيوةٌدي و، كةوتَ بةطوورُ لَيي(  Hipparchosوِيثررخؤظ  كـزد  غرفَمكوييـر

ُ  وردةؼ وردة و، ثةردةثؤعـكزد  ترواٌةكةعيرُ و ُ  ٌركؤكيـةكر ثَيـ    بـةرةي  ضـةٌد  بـؤ  ِروَلرتيـرٌي  و صـةٌد  ثـةرةير
( ئيحـة ) دةريـري  بـركوري  عـوَيٍَيكي  ضـةٌد  طـزت   بـؤ  (ويميميـرديط )( س.ث٩٨٢) لة كرتَيكيػ و، دابةعكزد ٌةيرر

 سؤربــةيرُ طةِراٌــةوةيبــةاَلً  بكــةُ، كــؤ تــر  ِرةخضــر ئةصــيٍيةكرُ بــؤ دةرفــة  بــوو، صــةركةوتوؼ و ِراصــثَيزدرا
 و تيريـدا  برسرطرٌي كةوت  وةتةطةرة و، ئةمخيٍيةكرُ لةاليةُ( ئيحة)دةريري بركوري طزت  و(س.ث٩٨٣-٩٨٣)لة

ُ  و طةِراٌـةوة  بؤ ِةوَلداٌيرُ و دوورخزاوةكرُ ضرالكي ُ  ثغـميواٌي  و صـؤس  ِراكَيغـرٌي  بـؤ  كرركزدٌيـر  ئةصـثررتةيةكر
 دواي تيـذي،  توٌدو لة ثِز صمةوكرراٌةي صيرصةتَيكي ثةيِزةوكزدٌي بؤ بيضرتاتؤظ كوِري ِيثرصي ثةٌربزدٌي ،(16)و

ــة بــزاي ي(ِيثــررخؤظ) كــويراٌي ــررودؤخي تريؤريضــميدا، ِــةوَلَيكي ل ــربوري ب ــرتي صيرصــي و كؤوةَلريــةتي و ئ  وَل
 .(17)بوو ئرَلؤس تز َِيٍدةي

ــةي      ــذبوو لــة ئةٌداوــةكرٌي وتــزا وةك كــة ؼ(ئرلكيىئوٌيــدي) بٍةورَل ــة و (18) دوورخزابووٌــةوة وَي  ترراوطــة ل
 كةوتٍــة ئةصــيٍر صــةر َِيزعــكزدٌة و ديكمــرتؤري دةصــةَلرتي لــة بــووُ ِرسطــرر بــؤ و، ساٌــي دةرفــةتيرُ بــة دةييــرُ،

ُ  بٍةورَلةيـة  ئـةو  صةرؤكي وةك كةيػ  (كوٚضجِٚٚط), (19)صوثر تةيرركزدٌي كؤكزدٌةوةو  بـروكي  عـَيوةي  بةِـةور
 صـوثر  قورصـي  ثيـردةي  ثغـمطريي  تـواٌي  دةكـزد،  دةوَلةوةٌدةكرٌيغـي  تـرسة  و ئةِرصمؤكِزا  و ئرسادخيواس ِرَيبةرايةتي
 . (25)طةه ِروثةميرٌي بغبَيمة بَّيٍَيت بةدةصت

 فرَلطزةوةكـرٌي  بةرتيمـةوة  ِرَيـي  لـة  تـواٌي  ،ٌروبزاو كةصـريةتيةكي صيرصـي ييـز بـوو     كة لةبةرئةوةؼِةروةِر       
 ِرسطـرر  ئةصـيٍر  ِةوووعـمَي   ثـَيػ " ِرصـمةي وتـ    بـة  تـةٌّر  كـة  بـةوةي  ,بكـر   ِراسي(  pythiaجٚابٚ) ثةرصمطري

ُ  بـؤ  كـة  بدةٌـةوة،  ئةصثررتيرٌة ئةو وةَلروي" بكةُ ُ  ِراوَيـذكزد ُ  ئـةوةؼ  لةبـةر  لَيـدةٌرُ،  ِروويـر  لـة  ئةصـثررتيةكر
ُ  ديكمـرتؤري  صيضـمةوي  بـووٌي  بةرقةرار ديايةتي عوَيٍَي  ِةووو ُ  ثغـمطريي  و بـوو  دةكـزد،  ئةِرصـمؤكِزاتيةكرٌير

 صـرَلي  لـة  ئـةواُ،  صـوثري  يرروـةتي  بـة  ئةجنرويغـدا  لـة  و، ٌـةبوو  ئةصمةً لةطةَليرُ ِرَيككةوتَ و كزدُ ِةٌطيةورِ
 .(21)دا خَيشاٌةكةي ئةٌداورٌي و خؤي دورخضمٍةوةي فزورٌي و صةركةو  دا(ِيثرظ)بةصةر( س.ث ٩٨١)

ــةهَ     دواي        ــمةوكرري, لةطــ ــمةوي صــ ــرُ بةصيضــ ــريي َِيٍــ ــةب كؤتــ ــة ثِزؤصــ ــةركةوت  لــ ــةو ِرووداوة و صــ  ئــ
ــرطؤراظ) ــة(  Isagorasئيض ــوويٍط) ك ــزد، ثغــمطريي( ئةصــثررتة) ثردعــري(  Cleommenesكمي لةصــةر  دةك

ــور   دةصــةَلرتي صيرصــي  ــةكي ك ــة  بؤوروةي ــةكيكةوت ــة   ٌركؤكي ــد و, ك  ٌرضــرر ئةصــثررتة ثردعــري داغــلةكؤترييتوٌ
 بؤرةخضـر  دةرفـةتي  و، طز  بةدةصمةوة دةصةَلرتي جَمةوي وَلر  يةكةوي كةصيي وةك ,كزا ئةصيٍر لة ضووُ دةربة

                                               
 .٤٦-٤٨ ص ص اهضابق، املصدر: حمٌد رعاد عبداملِعٍ ٗ عب٘ ٍجن ( عادي16)
 .٩٢ص اهضابق، املصدر ( ارصط٘، 17)

)18(  see Marshall Cavendish,op.cit.,p. 74.  
 .٦٣٩(,ص٨٨١١:دًغق) اهفلز، دار اهُٚ٘اْ، تارٙخ: عٚاد كاًى ( حمٌد 19)
 . ٨٣٨-٨٣١ص ص اهضابق، املصدر االثزَ، عبداحلٌٚد ( رج  28)
 .٨٣٢ -٨٣٩ص ص اهضابق، املصدر عٚاد، كاًى حمٌد ؛٩٤اهضابق،ص املصدر ( ارصط٘، 21)
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 بةَلَيٍداٌيغـي  بـةر  لـة , و  (22)وَلـر   بـةِرَيوةبزدٌي  صيضـمةوي لة طـزٌ  ئةجنروـداٌي ضركضـرسي    ةكـر  بـ  ب دةصـت  تر
ُ  ٌَيواُ صيرصي ي(تكرون)يةكرتتةواوكزدُ ِرٌداٌي ِرَيي لة بةوةي  يةكضـرٌي  داببيٍكزدٌـي  و، ِروَلرتيـرٌي  و عـررةكر
  وَلــر ، بــةِرَيوةبزدٌي لةجووطــةكرٌي داٌيغــمواُ ِرَيــذةي سؤرتــزيَ بةعــداريكزدٌي دةرفــةتي فزاواٌكزدٌــي و سيــرتز
 ييغــثَيغٍيرركزاوةكرٌ ضركضــرسية ،و دةطةيــةٌَ طغــي بةبةريةوةٌــدي كــةسيرُ دابــَ  ومىالٌَييرٌــة ئــةو بــؤ صــٍور

ُ  صـةردةوي  بـة  كؤتريي صةركرريغي بةِرتٍة . (23).لَيكزا طةرويرُ ثَيغواسي  بةرقـةرار  صـةرةتري  و ِـر   صـمةوكررا
 . (24)ثَيكزد دةصي دميوكِزاتي صيضمةوي بووٌي

 بـةَِيش  ورةيـةكي كةصـريةتيةكي لةِرادةبـةدةر سرٌـ  و خـروةُ       (كوٚضجِٚط)  وتزاوة  كةطوَيزةب ئةوةؼ بة      
 كـؤ  ،يخَيـزا  كـةرةوةي  يـةكاليي  بؤكـرري  ئروبـرسبووُ )اٌـدفر (   و ورد لـؤييكيي  بريكزدٌـةوةي  دا خـؤي  لـة  و، ةبوو

 بةضـرك  برو صيضمةوي لة بةعةيئةو  و داوةسراوة ئةو ويضمبيةتي( صؤلؤُ) وةك اليةك لة واثَيدةضَي , وة كزدبؤ
 ٌـويَ  بـررودؤخي  كـة  ,ٌةكرتـةوة  صـنَ  طؤِراٌكرريـةك  لـةِي   تـزيػ  اليـةكي  لـة  و، بثـررَيشيَ  بةرضرو دَيمة ثةصةٌد و

 ضركضـرسيةكرٌي  ئةوـةؼ وايكـزدووة كـة    كـزدوة،  طـوسةري  ثَيغـكةوتٍدا  بةئرِراصمةيبؤية بةردةواوي  خواصمبيةتي،
َ  وةصف ِراصمةقيٍة بةعؤرعي  بـؤ  ثَيويضـت،  و طوجنـرو  بةضـةكي  دَيىوكِزاتيـةتي  ئـةو  كـة  لَيكبدرَيمـةوة  وا و، بكـزَي
 لـة  كـة  ديكمرتؤريـة   بةصةر و، اليةك لة دةكزد بؤي تَيكؤعرٌي بوو لةوَيذ كة ئةِرصمؤكِزاتية  بةصةر صةركةوتَ
ُ  .(25)تـةيرركزدووة  دةقؤصـمةوة،  طـةه  ئـرسادي  بٍرِبكزدٌي بؤ دةرفةتَيكي ِةووو دا دوايي وروةكرٌي  ٌـةبيَ  ِـي   يـر

ُ  خوَيٍـروي  رووبةرووبووٌـةوةي  دؤخي بؤ لةطةِراٌةوة وَلر  ُ  ٌَيـوا  ثـَيػ  ئـةوةي  وةك خـةَل   بـرقي  و خرٌةداٌـةكر
و  ذكووـة   كـرري  لـة  ضركضـرسي  دووضـيٍةكةو  بةئرعـمكزدٌةوةي  كةثَيويضـي  َي،َيشبثرر (صؤلؤُ) يئةرخؤٌ بووٌة

 ,خوَيٍدٌــــةوةوة لــــةِرَيي خــــةَلكيػ ثَيغــــواسيكزدٌي تَيبــــي  دةعــــَي ،(26)بــــوو خــــةَل  طــــوسةراٌي برعــــكزدٌي
ُ  يـةك  كـة  كزدبـيَ  واي لَيكـزاوة،  طوسارعـي  طـةه  ذـوكىِزاٌي  كةبةورٌري لةدَيىوكِزاصية   وابـيَ  ثَيـي  كـة  لةٌوصـةرا
ــيٍرييةكرُ ــؤسي سؤر ئةص ــةطوَيزةي و بةدَلض ــةو ب ــة ئ ــوً)تَيطةي ــةَلي ي(وفّ ــةوَلي ِ ــشة طزتووة،ِ ــرُ ثِزاكمي  كزدٌي

 .(27)داوة

ــزَي  ــرسيةكرٌي دةك ــدي بةطغــي كــة(كوٚضثثجِٚٚط ) ضركض ــمىرٌيرُ ِرةِةٌ ــة  ِــةبوو، ٌيغ ــَيوةي ل  ضــةٌد ضوارض
 :  عيكرركزدُ بربةتي وبكزَيٍة بكزَيَ ِرا ة خوارةوة بةوغَيوةيةي و بةربرظ خبزَيٍة جيرواسدا ٌروٌيغرٌي

 

                                               
ٞ  عشٙثش،  ٙ٘صث   ٢٘ٙٚثى  تزمجٞ ٗاثارٍٓ، ٗادبٍٔ االغزٙق تارٙخ اهٛ ًدخى: برتٜ.( ا 22) ٞ  اهلتث   دار ًؤصضث ٞ  ٗاهِغثزيف  هوطباعث  جاًعث

 .٦٦ص ،(٨٨٤٤: امل٘صى)امل٘صى،
23

 Kurt A. Raaflaub: The Breakthrough of Demokratia in Mid- Fifth-Century Athens, in Kurt 

A. Raaflaub and others: Origins of Democracy in Ancient Greece, (California:2007), p.145.  
 .١٢ص ،(٨٨١٤: االصلِدرٙٞ) املعزفٞاجلاًعٚٞ، دار اهزًٗاْ، ٗ اهُٚ٘اْ حطارٝ تارٙخ يف دراصات: اهغٚخ حضني ( 24)
 .٦٣٤ص اهضابق، املصدر عٚاد، كاًى ( حمٌد 25)
 .٩١ص صابق، ك٘رٗفلني،ًِبع. ب.( ،ف٣٘دٗر 26)
ممثدٗ  درٗٙثػ ًصثطفٛ ٗ ابثزآٍٚ اهضثاٙ : ًقدًثٞ يف تثارٙخ احلطثارٝ اهزًٗاُٚثٞ ٗاهُٚ٘اُٚثٞ، تثارٙخ اهُٚ٘اْ،امللتث  اجلثاًعٛ              (  27)

 .٩٨ص ،، االٗي ،اجلش١(٨٨٨٨-٨٨٨١احلدٙح)االصلِدرٙٞ:
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 دةوـــررطريي كةوكزدٌـــةوةي لةصـــةر كـــرركزدُ و خـــةَل  كؤوةَلريةتيرٌـــةي ئروَيمـــةكزدٌي: يةكـــةً
 :خَيَمريةتي

 بةٌدةراٌـةي  و دةوروبـةر  طوٌدوعـررو  ئـةو  بةِـةووو  ثرٌمرييةكةي كة( ئةتيكر) دورطةي ٌيىطة ئةوةي لةبةر      
ُ ) ِـةرَيىي  صـيَ  لـة  يـةوة  جـوطزايف  لـةرووي  ثَيكـدةَِيٍر،  ئةصيٍري عرري دةوَلةتة صٍوري دةطزَيت لةخؤي  ، ضـيركر

ُ  ، دةعمةكرُ َ  وةصـةلةي  تـةوةري  ٌـةؼ  ِةرَيىـة  ئـةو  جيرجيـريي  ِـةر  ثَيكّـرتووةو (  كـةٌررةكر  وِـةوَلي  يـةكطزت
 كـة  ,عرر دةوَلةتة خودي  كة لةوةي جطة ضوٌكة ،(28)كؤوةَلريةتيدا و صيرصي لةبواري بووُ ِةَلوةعرُ و لَيكحيريي
 ييـرٌَيكي  طوسةراٌـدٌي  ثَيٍرو لة عةعريةتةكرُ و بٍةورَلة ٌَيواُ ِروبةعيي لة ية بزيي ئةرصمؤ بةتَيِزواٌي  طواية

 دايـ   بة خَيشاُ تيريدا كة ،(29)ٌزابوو بٍيرد خَيَمريةتي ِرَيوِرةمسي و خشوريةتي ثةيوةٌدي بٍةوري لةصةر  ئرصودة،
ــروك و ــرُ ئةواٌــةي ِــةووو و ب ــةوة، لَيي ــةوري دةكةوتٍ ــوو كؤوةَلريةتيةكــةي صيضــمةوة صــةرةكي بٍ  ِــةووو و، ب

ــداورُ ــةريي وابةصــمةي ئةٌ ــروي ٌ ــَن ب ــرٌي و خَي ــووُ، صــةرؤكةكةيرُ فزو ــة ب ــةورياتطزي ك ــرثَيزة دةصــةَلرتي ب  ب
ُ  كـة  ، راصـم َ  ئـةتيكرؼ  بؤداٌيغـمواٌي  ،(35)دةساٌي طةورةيرُ َ  ثةيوةٌـدي  بٍـةوري  لةصـةر  عـَيوة  بةِـةور  و خـوَي
 .(31)ببووُ دابةؼ( اصزٝ)بٍةورَلة عةصت صَيضةدو و(بطّ) ترية دواٌشة و عةعرية  بؤضوار خشوريةتي

 و، ِـــةبوو(tritty  ثوثثثح)يـــةك صـــَي بـــةٌروي جـــوطزايف يـــةكي ثرٌمـــريي و تريبـــة  سةويـــةكي ِةرتريةيـــةك     
ُ  كغموكرَلي سةوي خروةٌي كة بووُ خَيَن ئةٌداورٌةي ئةو يةكيرُ كؤوةَلة، لةدوو بووُ بزيي ئةٌداوةكرٌي  و بـوو
ُ  ثمةي و صرورٌداري لةرووي جيرواس خَيشاٌي يوررةيةك ُ  دووةوـيػ  كؤوـةَلي  و، ثَيكـدةَِيٍر  خرٌـةداٌير  ئةواٌـةبوو

 .(32)بووُ خةري  تزةوة ثيغةي و ثيغةصرسي و بةبرسرطرٌي كة

ــميػ      ــة بةطغــ ــةِرووي كــ ــيٍريةتيةوة لــ ــةر ضــ ــمؤكزاتةخرٌةداٌةكرُ) بةصــ  االرصثثثثتقزا ٚني اهِثثثثبال١ -ئةرصــ
Eupatridae-  االراضثثثثٛ اصثثثخاب  ًثثثثّ اهثثثثشراع -سةوي خــــروةُ ،جوتيـــرراٌيGeorgi -، ُالؾــــٍر  -ثيغــــةوةرا 

Demiurgi -، ُكزَيكررا  ُ ُ  يـر َ  ،Thetes  )(33) او Hektemoroi املعثدًني  اٗ اهعٌثاي  -بَيبةعـر  و، دابةعـبووب
ُ  و صيرصـي  كزدٌـي  وبةعـداري  برَلـر  ثمةوثؤصي وةرطزت  وريف خوارةوة ضيٍةكرٌي لةصةرةترعدا  ووورةرصـةكزدٌير

ً  بؤضي  تةٌّر ورفة ئةو  (34)و ٌةبووبَي ُ  عـَيواسي  خـوداٌي  ِةرٌروضـةيةكيػ  خـةَلكي  ،و(35)بـووبيَ  يةكـة  و ييـر
 كـة  ثَيكَّيٍـربَي،  ديرريكزاويرُ كؤوةَلريةتي ضيٍَيكي ضرالكيةكةيرُ، وجؤري بةثَيطة و، بووبَي تريبة  بريكزدٌةوةي
ــربووري بةريةوةٌــدي ــِزواٌي  و ئ ــةيررو صيرصــيرُ تَي ــِزواٌي  و بةريةوةٌــدي ديي ٌ ــز ضــيٍةكرٌي تَي ــووبَي ت  و، ب

                                               
 . ٩٣اهضابق،ص املصدر حمٌد، رعاد عبداملِعٍ ٗ عب٘ ٍجن ( عادي 28)
 .٦٤اهضابق،ص املصدر هٚتٌاْ،. ج ( رٗبزت 29)
 .٣٣اهضابق،ص املصدر ٌٔٛ،ف ( حمٌ٘د 38)
 . ٨٢٨ص ،(٦١١٤: اهقآزٝ) هوجقافٞ، االعوٛ اجملوط اخلغاب، حمضّ تزمجٞ، اهُٚ٘اُٚٞ, اهعاًٞ احلٚاٝ: سميزْ ( اهفزٙد 31)
 .  ٩٣اهضابق،ص املصدر حمٌد، رعاد عبداملِعٍ ٗ عب٘ ُٞجٍ ( عادي 32)
 .٨٢ص املصدراهضابق، برتٜ،.ا ؛ ٨٦٨صابق،ص ًِبع ديطزاُ، و بزطز.( ا 33)
 . ٣٦ص املصدراهضابق، هٚتٌاْ،ج.   ( رٗبزت 34)
 .٨٢ص املصدراهضابق، برتٜ،.( ا 35)
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 ِــةوَه لــة داٌــةراٌيػ يرصــر و(36)لَيكةوتبَيمــةوة صيرصــي ثــررتي لةضوارضــَيوةي خؤرَيكخضــن و ومىالٌــَي ئــةوةؼ
ُ  صيضـمةوَيكي  ومكةضـي  و ِرابطزُ ٌَيواٌيرُ ِروصةٌطي دابووبَ ُ  وـريف  ساوـ   كـة  بكـةُ،  دةصـموريير  و بـيَ  ِـةووا

 منوٌـةي  بـةدواي  طةِراُ  بريي  ِةوَي  بووبَيمة ئةوةؼِةر  و، بكر  فةراِةً تركةكرٌيرُ ئرسادي و خؤعطوسةراٌي
 ئـةو  بـةثيَ  ِةرَيىرٌـة  لـةو  يـةك  ِـةر  داٌيغـمواٌي  ِرؤَلـي  ئـةوة  ،(37)يؤٌـرٌي  فةيمةصـوفرٌي  لةالي ضرك عرري لة برَلر

ــي صزوعمةكةصــيةي ــد لَي ــووُ بةِزةوةٌ ــةو بؤجــؤري ٌروضــةكةيرُ طوجنــروي و، ب ــةي ضــرالكية ئ ــدا ئربووري  تيرت
 ِرةِةٌـدي  ِةوـة  ئروـرجنَيكي  ِـةبوو،  ثِزكزدٌـةوةي  تواٌري ئةويرت ِةرٌروضةيةكيػ،كة وثَيداويضي ئةجنرودةدرا،
ً  ي( ذـوار  و تعروـن ) طـؤ  طفمـو  وروةَلةورَيطةي ةل ئةطةر كة طؤِرَي َِيٍروةتة  توٌدوتيـذي  ئـةجنرً،  ٌةطةيغـمبر  ٌـةر
 .(38)دةبي  بةخؤيةوة

 كؤوـةَلطر،  جيرجيركـرٌي  بةضـيٍة  صـةر  دةصةَلرتي وةرطزت  خواسيرراراٌي يرُ ثررتةكرُ صةرؤكي جرر سؤر بؤية     
ُ  بؤبةريةوةٌـدي  ذرَلةتةيرُ ئةو كزدوة، خؤيرُ بةِري و ثَيطة بة ِةصميرُ كرتَي   بـؤ  و، ساٌيـوة  بةدةرفـة   خؤيـر
 و ئــربوري بــرري ويرٌةعــيدا لــة  و، بــووُ ٌــَيومىال ئروَيمــةي و ٌــروة جؤراوجؤريــرُ ِــةٌطروي طةيغــمٍيػ بــةئركرً
 صـةردةورٌةي  ئـةو  درَيـذايي  بـة  -ضركضـرسةكرٌيػ  دةصـةَلرتدارة  رؤيغـمووةو  بةرةوٌرِةوواري كؤوةَلريةتي و صيرصي
ُ  بةِةوَلة ،-ترقيكزدؤتةوة ذكووِزاٌي صيضمةوي ي لةجؤراوجؤركة عَيواسي  ئةصيٍر ُ  و ضركضـرسيةكرٌير  يرصـركرٌير

ــةيرٌمواٌيوة ــةدووبررة ِرَي ٌـ ــةوةي لـ ــزُ بووٌـ ــي( كوٚضثثثجِٚٚط)   و (39)بطـ ــرت وةك – خؤعـ ــكزا ثَيغـ ــةك -برصـ  يـ
 كؤصــثرٌةؼ ئــةو. بكــر  ضررةصــةر طزفمــة ئــةو لةِريغــةوة ويضــي بــوو، يــة ومىالٌــَي جــؤرة ئــةو لةقوربرٌيــةكرٌي

 لةطـةهَ  ٌروضـةيي  صـةركةوتووي  بزدٌَيكـي  بةِرَيوة كؤكزدٌةوةي ضؤٌيةتي لة بووُ بزيي دةبووٌةوة بةِروويوكةِر
ــةكرُ داخــواسي  ٌَيــواُ لــة صــرساٌدُ ضــؤٌيةتي بــةَِيشو، ٌروةٌــديي ذكووــةتَيكي  ٌروضــةيي وبةريةوةٌــدي بٍةورَل
 . (45)لةطوٌدةكرٌدا

ــةو       لةصــةر  ئــةتيكري وكؤوــةَلطري ِةَلوةعــرٌدةوة داٌيغــمواٌي دابةعــكرري عــَيواسي صــةرةتر وةبةصــمةؼ بؤئ
  صـيَ  كـزدة  ئةويغي و( phyl قبٚوٞ) خَيَن( دة) كزدة(phratries) عةعرية ِؤس) ضوار لةبزيبٍةوري جوطِزيف, 

 ِةرَيىـة ( صَي)بةصةر ِةوواٌيغي و َي  (41)(  Demos احلي)طةِرةك ضةٌد كزدة  واٌةعي لة ِةريةك و)تزيي(
                                               

ُ  عَيواسي ثةصةٌدي ضيرٌغيٍرُ بؤمنوٌة(  36)  بـووٌي  بةرقـةرار  ِـةواداري  كةٌرريـةكرٌيػ  ٌروضـة  داٌيغـمواٌي  و دةكـزد  دَيىوكِزاصـير
ُ  صيضـمةوةكة  لةِـةردو  تَيكةَلرويـةك  خواسيرري كةٌرريةكرٌيػ ٌروضة داٌيغمواٌي و، بووُ ئؤليطرركير صيضمةوي  ثررتـةكرٌيػ  ، بـوو
  .٦٦١ص ،اهضابق دراملص ، نبو٘تار ِٙظز. بؤضوٌرٌةبووُ و ويضت ئةو وَيٍةٌوَي 

 . ٣٣-٣٦ص ص اهضابق، املصدر عٚاد، كاًى ( حمٌد 37)
 . ١١-٤٨ص ص اهضابق، املصدر اهغٚخ، ( حضني 38)
ٍ  ٗ عب٘ جنٍ عادي ِٙظز (  39)  املصثدر  عٚثاد،  كاًثى  حمٌثد  ؛ ٤٦-٩٣ص اهضثابق،ص  املصثدر  حمٌثد،  رعثاد  عبثداملِع

 .٦٣٤-٦٨٣ص ص اهضابق،
 .٨٢٢ص اهضابق، املضدر سميزْ، ( اهفزد 48)
ُ  ئةرصـمؤكِزا   لـة  جطة كة ِرتووة دا، ٩٤ص صربق، وٍب، كوروفكني،. ب. فئودور كمَي  لة(  41)  تـزي  خـةَلكي  بـةبرقي  وخرٌةداٌـةكر

ــرساد ــؤظ، وتـــزوة ئـ ــة دميـ ــةو رةٌطـ ــةكرُ ٌروةعـــةوة ِةرلـ ــروبزابَ بـــةدميؤظ طةِرةكـ ــَي  وةرطَيـــِزي.ٌـ  ،ارصط٘،املصدراهضثثثابق كمـ
 دابةعـكرري  بـةواتري  كوٚضثجِٚٚط  ضركضرسيةكرٌي لة بةَلرً لَيكزاوة طوسارعي طةه بةورٌري كة كةوعةوتوتويةتي  ،(٨)٩،ِروػ٩١ص

 .دَيت ئةصيٍر عرري لةدةوَلةتة وجوطزايف كررطَيِزي
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 صيضــمةوي بٍــةوري بووٌــة )ديي(ةكــرُ و، دابةعــكزد( كرٌرراوةكــرُ و دةعــمةكرُ و ضــيركرُ)ئــةتيكر صزوعــميةكةي
 صـيَ  ثَيغـو  وةك ئـةوةي  لـةبزي  و وِروَلـرتيبووُ،  صيرصـي  وـريف  بٍطـيٍةي  كـزدة  تيريرٌدا ئةٌداويةتيغي و كررطَيِزي

ــزيي) ــروخوَيَ( ت ــ  ِ ــٍَ، )فزتزايط(َي ــزيي) صــَي ثَيكبَّي ــن) ٌروضــةيي ي(ت ــرُ(فَيي ــدةَِيٍر َيكي ــةر و (42)ثَيك ِ 
ٞ ) طوٌـد  ذكووـةتي  بةعـَيوةي  َيـ  (دَيـي )  خــؤجَيي دةصـةَلرتي  يةكَيكيرٌـدا  لةِـةر  ،(43)دةطَيـِزا  ِرؤَلـي (اهقزٙثثٞ حلً٘ث

 دَي قـوَلي  ويضـي  لـة  كـة  ِـةبوو،  ِروَلرتيرٌيرُ كؤٌرِتؤَلكزدٌي ووريف كؤبووٌةوة وعوَي ( صِدٗق اًني )وخةسٌةدار
 وابةصــمةيي تريةطــةري بةدةصــمةبةٌدي كؤتــريي بــةوةؼ ،(44)طزتبــوو صةرضــروةي كــزدُ خؤِرَيبــةري بــؤ ٌغــيٍرُ

ُ  كةِـةر  ديبةيـةك،  ثـررتي  صـيَ  دةكةوت  ِؤي ببووة كة ِر ، خَياليةتي  ئـةو  و ِـةرَيىَي   ٌوَيٍةرايـةتي  يةكـةير
ُ  ئربووريـة  لةضـرالكي  ئـةوجؤرة  خـةرَيكي  كة دةكزد  خةَلكرٌةيرُ كؤوةَلة ُ  كـة  بـوو ً  لةٌروضـةكةير  دةدراو، ئـةجنر
 كــة(دةعــت) ثــررتي و, بــووُ خــةري  برسرطرٌيــةوةواٌــةب بةبة, كةتريبــة  بــوو (كــةٌرر) ثــررتي لــة بــووُ بــزيي

 . (45)دةطز  لةخؤي ئريةَلدارةكرٌي كة( ضير)  و،ثررتي دةكزد كغموكرَليةكرٌي سةوية خروةُ ٌوَيٍةرايةتي

 و خَيَمريـــةتي دةوـــررطريي لـــةبزي ويضـــمويةتيٌـــروبزاو  كـــة دةخوَيٍزَيمـــةوة لـــَي ئةوةعـــي  ِـــةٌطروة ئـــةو       
ُ  طـةورة  بـرثرية  خؤبـةورياتطزي  بٍةورَلة كوَيزاٌةي عوٌكةوتةيي  صـةركزدايةتيكزدٌي  وـريف  قؤِرخكـرراٌي  و، ساٌـةكر

ــَن  ٌةِروةتيــةكي لةِــةووو ضروثؤعــيكزدُ ئروــردةي دةصــةَلر  لــة ورٌــةوة و خؤيــرُ بةريةوةٌــدي كةلةبــةر - خَي
ــةكرٌيرُ ــووُ ِروخوَيٍ ــة صيرصــي دةصــمةبةٌدي و ٌروضــةطةرَيي و، -ب ــةتي ضوارضــَيوةي ل ــة  ةرتةصــ ،ب ثررتري  ك

 و ئـةواٌيرت  بةراوبـةر  ِر  و ٌركؤكي و ٌةكزدُ قبوَه يةكرت ِةوَي  و ثَيغكةوتَ بةردةً كؤصثي دةبووٌة ِةويغة
 رووبةِرووبووٌــةوةي و ثَيغطــووُ بــةرةو بــؤ دةصمةجةوعيغــي ئــريادةي و ِروكــرري طيــرٌي و، كؤوــةَلطر لَيكرتاساٌــي
 ِةوـةِرةٌطي  و فزةيـي  كة  ئررا بَيٍَيمة وا كؤوةَلريةتي ِرةوعَيكي دةكزد، بَيبةِر الواسو دةرةوة وةتزصي و كررةصر 
 وِـةوهَ  ئريادة و ٌية  و وعررةسايي دٌيربي  و بري و ويضت تيريدا كة بَيت ضوارضَيوةيةك و، بداتةوة ِرةٌ  تيردا
ــي و ضــرالكي و ــؤ ِــةووواُ، ِرؤَل ــةوةي تواٌضــي ب ــة صــةردةً، ثَيداويضــميةكرٌي و ثزصــيرر وةَلروداٌ ــةتَيكي ل  دةوَل

 دةوَلةتــة كزدٌــي صــةركزدايةتي جَمــةوي وةرطــزت  و بــووُ بةثَيغــةٌ  وعــيروي ثَيغــكةوتَ ئروــردةي يــةكطزتوي
َ  يةكرت ئروَيمةي طزي ، تزي عررةكرٌي  -وتـزاوة بـةجؤرَي  لـة سيردةِرؤييـةوة     وةك - ساٌـزا  ئةطـةر  بةتريبـةتيػ . بـ
ــرٌي ــَيٍر ِروَلرتي ــد ئةص ــووُ بةِزةوةٌ ــة ب ــةكي ل ــمرٌيرٌيةي ئرطريي ــةٌدوي عررص ــةً  ثةرةص ــة،ك ــة وَيٍ ــي ك  تواٌض
 ئـةوةؼ  و ئـررا  دةَِيٍـر  ثَيكزدٌـي،  كـرر  و( اهغثع   امجاع) خةَل  كؤِرايي دروصمكزدٌي بؤ  (عاًٞ قدرٝ)ِةوووةكي
َ  تـر  ِروَلرتيـرٌي  دةدايـة  ئرصـرٌكرري  كة (46)وَلرتة ئةو وَيذووي لة بوو طزٌ  وةرضةرخرٌي خرَلَيكي  وروةَلـةي  بمـواٌ
 .  بطةيةٌَ ٌوَييرُ ذةقييةتطةلَي بة ِروو دةخزاٌة كة رَيكرراٌةؼ و،ئةو بكةُ ثَيغّرتةكرُ لةطةَه دروصت

                                               
 ؛٨٩٨ص اهضابق، املصدر: االثزَ عبداحلٌٚد رج  ًلاٜٗ ف٘سٜ ؛٢٦-٢٨ص اهضابق،ص ( ارصط٘،املصدر 42)

Lesley Adkins and Roy A. Adkins:Handbook to Life in Ancient Greece,2nd ed,(New 

York:2885,p. 146.  
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 (Robert W. Wallace,Op. cit, p.76. 
)44 (Ibid,p.77. 

 . ٤٨ص اهضابق، املصدر ٗاخزْٗ، علاعٞ عوٛ ؛٨٦٣ص اهضابق، املصدر:حيٚٛ عبداه٘ٓاب ( هطفٛ 45)
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 لــة داٌــةؼ ودة عــرر لةدةوروبــةري دميــوظ دة ،(دميــوظ) صــي كــزدة ئــةتيكري ئــةوخركي وتــزاوة وةك ضــوٌكة    
ُ  ، (47)( ئـةتيكري ٌروةِراصـت  : ويشوجيـر ) لة دةداٌةعيرُ و،( ٌروضةي كةٌرر: بررالير)   ئـةتيكر  تـز،  بـةدةربِزيٍَيكي  يـر
 لـةِرووي  يـةك  وةك ٌشيكـةي  ِـةرَيىي  صـيَ  ةيـ كزد ببـوو،  دابـةؼ (وكـةٌرر  ودةعـت  ضـير  ِـةرميي ) بؤصـيَ  ثَيغرت كة

 لةِةر و( ٌروةوة ٌروضةكرٌي. ٣ بةري، دةورو عررو. ٦ ٌروضةكةٌرريةكرُ،. ٨) لة بووُ وبزيي داٌَيغمواُ يوررةي
ُ   بـوو،  عـررة  دةوَلةتـة  ئـةو  ثَيكَّيٍةري يةكةي بطوكرتيَ -برصكزا ثَيغرت وةك كة  -َي ( دَيي)  و ئريةَلـدار  و برسرطـر

 سؤربـةي  و، تؤوـرركزد  طةِرةكرٌـة  ئةو ئةٌداوي وةك جيرواسي بةبَي و بةيةكضرٌي وٌرِروَلرتي دورخزاوة و ثَيغةوةر
 ثةيوةٌــدي، ثَيكــةوةطوجنرُ لــةروي دةِــر  ثَيــ  لــَي يــرُ( تــزيي) بــةٌروي طــةورةتز كةيةكــةي طةِرةكرٌــةؼ ئــةو

 بةعـَي  ( ٌـروةوة  بةري،ٌروضةكرٌي دةورو عررو ٌروضةكةٌرريةكرُ،) لة يةك ِةر وبةوغَيوةيةؼ ٌةبوو ثَيغيٍةيرُ
 ِةرصـيَ  صزوعـي  و، لـةخؤدةطز   ي(وكـةٌرر  ودةعـت  ضـير  ِـةرميي )ثَيغـوو  ِةرَيىـةي  لةوصَي ِةريةك لةخةَلكي

 و ييــرُ عــَيواسيلــةو ٌروضــرٌة  ِةرٌروضــةيةك خــةَلكي كــة وتــزا ثَيغــرتيػ و، جَيكزدبــؤوة لةخؤيــدا ٌروضــةكةي
 يةكرتٌــةبووُ كةِروصــَيي بةصــيرٌيرُ كــة يرٌةعــي(تــزيي) ئــةو ِــةووو و، ِــةبوو بــةخؤي تريبــة  بريكزدٌــةوةي

 دةورو عــررو ٌروضــةكةٌرريةكرُ،)  واتــر ِةرَيىــة، صــَي لــةو وثغــ  بــةتري و يــةك يــةك ثَيكــدةَِيٍرُ، لــَي ِــؤسَيكي
 وثَيغــيٍةي خــوَيَ ثةيوةٌــدي و كــزد دة ديــرري دابةعــكزدبوو، بةصــةردا ئــةتيكري كــة ،(ٌــروةوة بةري،ٌروضــةكرٌي

 و وديـ   دارايـي  بـرري  لـةكررو  بـوو  بٍطـيٍةيي  يةكـةكي يـةكيػ  ( دَيىي) ِةووو ٌةدةكزدٌةوة، كؤي  بةريةوةٌدي
 ِروَلــرتي و، ِــةبوو بــةخؤيرُ ترتيبــة  ئــريي  ي( قثث٘ظ)كــةؼ و وِرةصــي ِرَي  و(مجعيــة)كؤوةَلــة و، ِةَلبــذاردُ
ــووٌيػ ــدا ب ــوو تيريرٌ ــة بب ــؤ)ب ــروةيي ب ــةر و،( و ــةوري لةص ــةوة بٍ ــوَيٍَي  ورٌ ــت لةع ــةدةِر  بةدةص ــشاُ ٌ  وخَي

 .  (48)كزابوو تؤورر تيريدا كة دةكزا ِةيورر ثَيغوي ة(دَيىي)طةِرةك ئةو بةئةٌداوي ِةرعوَيٍَي  طواصمبريةوة

 ضــي  بةيــةك صــةر و ٌةبةصــمبووٌةوة بةيةكــةوةي خــوَي  ثَيوةٌــدي تؤورركزاوةكــرٌيػ ئةٌداوــة سؤربــةي      
ــي ِــةبوو يــرُخؤ يصــةرؤك لــةِرووي ئيداريــةوة  طةِرةكرٌــة لــةو ِةريــةك و، ٌــةبووُ كؤوةَلريــةتيػ  دةطــوتزا ثَي

ــرر ) ــة, ( Demarchدمي ــةُ ك ــرو لةالي ــةكرٌي ِ ــروةي طةِرةك ــرَلَي  بؤو ــةَه ص ــذَيزدرا ِ ــرري دةب ــي وثررَيشط  ليض
ُ  كـة  دةكـزد  تؤوـرر  ِروَلـرتي  وةك ئةواٌةعـي  و، دةكـزد  ِروَلرتيرٌي ً  صـرَلَي،  دةطةيغـمةذة دة  تةوـةٌير  لةطـةهَ  بـةَلر
ُ  خـؤجَييي  دةوَلـةتي  ِرؤَلـي  طَيِزاٌـي  صـةرةِراي  دةِـر   ثَيـ   لَي ِؤسيرُ كة(  ديي و تزيي) لة ِيطكرً ئةوةعدا  يـر
 وكـررة  ئيػ تةٌّر ئةواُ بةَلكو ٌةبووُ، صةربةخؤ وكةصيةتي قةوارة خروةُ ،-وتزا َيغرتث وةك – طوٌد ذكووةتي

ُ  ئةواٌةؼ و دةكزد ِرايي ٌروخؤييةكرٌيرُ  بـةو  ِةَلدةصـر،  ثَيـي  ِـؤس  ِـةبوو،  عـرر  برَلـرتزي  ئرصـي  بـة  كةثَيويضـمير
 .(49)ِةووواٌة ٌوَيٍةري لةخؤيداكؤكزدؤتةوةو يةكةكرٌي ِةووو صيفةتةي

 كـة  دا،( كوٚضثجِٚٚط ) ئـةوةي  وةك دابةعكرريةكي وةِر لة ٌةبَي طوجنرو كة دةردةخةُ ئةوة ئةواٌةؼ ِةووو     
 ِةَلوةعـَيٍزابَيمةوة،  كؤوةَلريـةتي  ييـرٌي ة ثَيكـةو  بـؤ  بـوو  ئـررادا  لـة  كةثَيغـرت  خشوريـةتي  و خوَيَ بٍطيٍةي تيريدا
 دةصـمة  و ِةَلبووةعَيٍَيت خرٌةداٌةكرُ خَيَمة تواٌيَ  بةِؤيةوةؼ و طريابَي بةبٍةور خؤجَيي جيرواسي ئةو لةبزي
ُ  و ثةر  جيرجيركرٌدا بةٌروضة دةصمة ُ  تـواٌَيبَيي  بـةوةؼ  و، بكـر   بَمرويـر ً  بةربةصـت  و بكـر   الواسيـر  لةبـةردة

                                               
 .  ٢١ص ،(٦١١١:املِص٘رٝ،) ، اجلاًعٞ عباب ًؤصضٞ اهزًٗاُٛ، ٗ اهُ٘اُٛ اهتارٙخ: اهضٚد ( حمٌ٘د 47)
 .  ٤٢اهضابق،ص املصدر حمٌد، رعاد عبداملِعٍ ٗ عب٘ ُٞجٍ ( عادي 48)
 .٨٩٣-٨٩٦ص ص اهضابق، املصدر االثزَ، عبداحلٌٚد ( رج  49)
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ُ  كـة  داٌيغـمواٌيػ  ,(55) و دابـ َ  ٌَيواٌيرُ طةلةكؤوةي كرري ُ  تيريـدا  ِةرَيىـةي  لـةو   بـةبَيطوور  وـريف  تؤوـرردةكزا
 و بطـر   ئـةتيكر  صـٍوري  بةروبووةكرٌي بةِةوووجؤرة دةصميرُ تواٌيبَيميرُ و، ِةبووبَي وةكيةكيرُ ِروَلرتيبووٌي
ــةي ــةووو وووررةص ــةو ِ ــرالكية ئ ــةؼ ض ــةُ ئربووريرٌ ــة بك ــدا ك ــةجنرً تيريرٌ ــةووواُ و دةدرا، ئ ــةلةي  ِ  لةوةص

 بــة كةِةٌــدَي  دةرضــوبَيت لــةوة و، بَيــتبــؤ ِرةخضــر  يــةكيرُ وةك دةرفــةتي صــةركزدايةتيكزدٌدابــةِرَيوةبزدُ و 
 ِــةووواُ و مبَيٍٍــةوة، بةعــخوراو و لةوضــت طــوَي و عــوَيٍكةوتة وةك ِــةتر ِــةتريي سؤربــةؼ صــةركزدةو وــريا 

 كؤوةَلريــةتي ٌــةريي و داب ثــةيِزةوكزدٌي و دةٌطــداُ وةصــةلةي و ئــريي  ِرَيــوِرةمسي ئةجنروــداٌي لــة وةكويــةك
ُ  و خؤعـرت  بؤييـرٌَيكي  يـةكرت  كرريطـةري  يَيز لة و ِةووواُ ضرالكي و عررةسايي و بري بة و، بووبَ بةعدار  ساَلبـوو
ــةر ــثةكرُ بةص ــةلي كؤص ــةبررتزيرُ ِ ــةبووبَيت، ل ــةو ِ ــة ئ ــرُ ِةرَيى ــدي ي ــرُ بةسَي ــةساٌيَ  خؤي ــن و ٌ  و ثرراص

 .ٌةبووبَيت ِروكررييرُ ٌيةتي و ِروبةؼ ويضي لةوثَيٍروةعدا و لةثَيػ ِةرة ئةركي ٌةكزدبَيمة طةعةثَيداٌيرُ

ــؤييكيػ      ــي لـ ــة ٌـ ــدي يـ ــمرٌةي ثةيوةٌـ ــواُ دؤصـ ــةكرُ ٌَيـ ــي و تركـ ــرُ و خؤعةويضـ ــة، ئيٍميىريـ  بؤِةرَيىةكـ
 و بـري  بةرِـةوي  تيريـدا  كـة  ِرؤياٌـةيرُ،  ييـرٌي  سيٍدةطيـةكرٌي  ثَيداويضمية و ِروبةؼ بةريةوةٌدي لةضوارضيوةي

 ٌرضـرريي  وابةصـمةيي  و خَيَمريـةتي  دةوـرةطريي  و خـوَي   ثةيوةٌـدي  جَيـي  ةوة،دةضٍي يرُبةكؤوةَل ِةوَلي و ئريادة
 و بٍةورَلـة  دةصرِتؤيغـمواٌي  وروةَلةي و صيرصة  بؤ كوَيزاٌةي ِرةطةَلي و عوَيٍكةوتةيي و، بةخَيَن تريبة  بةخركي
 . ٌةطزتبَيمةوة دةبوو، وةٌد سةرةر تيريدا طغي ضي  بةسؤري كة دةكةوتةوة،ي لَي ئةوةي

ــةوةيبَم       ــيرُ روبووٌـ ــة ِروخوَيٍةكرٌيغـ ــةكرٌي بـ ــز ِةرَيىـ ــةثَيي تـ ــكرريةكة بـ ــَيوةيةك ,دابةعـ ــةوةك بةعـ  كـ
 بـة  خـؤي  ثةيوةٌـدي  لـة  ِـةبوو  تركَيـ   ِـةر  بـؤ ئـةوةؼ كـة    و، (51)''بـوو  ئـةتيكر  لةِـةووو  ِؤسَي  ِةووو"دةَلَيَ

 و خَيــشاُ بــروي وٌــةريي وداب دةطةِرايــةوة بــؤي خوَيٍيــةوة لــةِرووي تريةيــةي لــةو وئةٌداويــةتي عةعــريةتةكةي
 و، لــةَِيش بريكزدٌــةوة و ٌــةيرريي بــزي لــة كــة ِرةخضــرٌدبووُ ئــةوةي ِــةلي  ،(52)بكــر  ثررَيشطــرري بٍةورَلةكــةي

ُ  كزدٌـةوةي  يةكاليي بؤ دةرةكي َِيشي بةر بزدٌة ثةٌر سؤرجرر  صـود  ,و (53) -دابـوو  ِرووي ثَيغـرت  وةك - طزفمـةكر
 بـؤ  دةرةكيػ وةتزصي و ِةوبةرٌةيرراُ لة و بِزواٌَ يةكرت لة خشورٌة يةكرت، ِةوةجؤرةكرٌي تواٌضمة لة َبيٍب

 بٍةوريــةكي وةك وَلــر  لــة ثرةَيشطــرريكزدُ ديضــثمي  لــة جطــة تــز، ِةرَيىــةكرٌي داٌيغــمواٌي ِــةرَيىَي  صــةرِةر
 ِـروخوَيٍيػ  خشورٌةو صؤسي و، بكةُ ئرِراصمة بؤ ِروَلرتيرٌي ,بوو ذوكىِزاٌرُ و كرربةدةصت خةوي كة ,دةصموري
 .ٌةكةٌةوة صَن ِرتٍيرُ ولةبةتةٌطةوة بَيت ثرَلٍةريرُ

 ٌروضـةيي،  وةٌـدي يثة و خـوَي   ثةيوةٌدي)وةبدةئي ِةردوو كة كزدؤتةوة لةوة جةخي صةرضروةيةكيػ        
ُ  ضةصـثرو  و بـةَِيش  ئـةثيٍر  لـة ( دةكرتـةوة  كـؤ  بةيةكـةوة  ٌروضكةيرُ لةصةبٍةوري ِروَلرتي كة  برَلـر  َيٍرولـةث  و بـوو

                                               
ٞ  اهقدميثٞ،  اهعصث٘ر :بزاصثتد  ِٓزٜ ( جاميط 58) ٞ  قزبثاْ،  داٗد تزمجث ْ  ؛عثاًز ٦٦٨ص ،(٨٨٦٢:بثريٗت ) االًزٙلٚثٞ،  املطبعث  ٗ صثوٌٚا

 .٣٨١ص اهضابق، املصدر اهفتٚاْ، ًاهم امحد
 .  ٢١ص اهضابق، اهضٚد،املصدر ( حمٌ٘د 51)
ٝ : جضث   رٗجثز  ؛٢٦اهضابق،ص ( ارصط٘،املصدر 52) ْ  اه٘اقثع )ةثِٚثا  يف املثزة ٞ  ،(ٗاهقثاُ٘  اجملوثط  كثزٗاْ،  ًثِريٝ  تزمجث

 . ٤٨ص ،(٦١١٩:اهقآزٝ) هوجقافٞ، األعوٛ
 .٨٣١ص اهضابق، املزجع هٚتٌاْ،. ج رٗبزت ؛٦٨ص اهضابق، املصدر برتٜ،. ا ( ِٙظز 53)
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ُ  توٌد كَيبةِركَيي لة ٌروضةيي ذكووةتي دةصي  سةويٍةيـةكي  ئةورٌـة  ِـةووو  كـة  ٌيـة  تَيـدا  ،طوورٌيغـي (54)دابـوو
ُ  بةطغـي  وَلرتةكـة  لـة  لةكؤتريغـدا  و يـةكرت  لةِةرَيىـةكرٌي  ثررَيشطرري ِةووواُ ئةوةي بؤ ئررا َِيٍروةتة  كـة  بكـة

 ٌيغـمىرٌي  ئَيٍميىري بة ئَيضمردا لة كة ِةصمكزدٌةية ضوارضَيوةي ئةو خودي ئةوةؼ ببؤوة، تَيدا ِةووواٌي جَيي
 بةِزةوةٌــدكزدٌي و ئيٍميىــر لــة ئــةوجؤرة دروصــمكزدٌي بــؤ يػِةوَلــداٌ و دةكــزَي لــَي طوسارعــي ٌةتــةوايرتي و

 خواسيـرراٌي   و وٌةتةوةثةروةر ٌيغمىرٌي فةرورٌِزةوايرٌي ئةركي لةثَيغرتي  و تزيَ بٍطيٍةيي لة لَيي، ِروَلرتيرُ
 .   ثرراصمٍيةتي و ثَيداُ طةعة و ضرك دةوَلةتي دروصمكزدٌي

 :خةَل  داخواسيةكرٌي و ويضت ثزصي و  طةه ئةجنووةٌةكرٌي:  دووةً 

 وةك ئــةوةي لــةبزي ، صــمةوكرري بةصيضــمةوي َِيٍــرُ وكؤتــريي لةدةصــةَلر  بضــرتاتؤظ بٍةورَلــةي الداٌــي          
ُ  ٌَيواُ  ٌروخؤي عةِري ِةَلطريصرٌي وَلر ، بؤ ئرعي طَيِزاٌةوةي  ِؤي ببَيمة دةكزا ضروةِرواُ  ضـي   و خرٌةداٌـةكر
 بةدةصـت  صـةركةوت   طغـي  ضـي   صةركزدةي وةك( كوٚٚضجِٚط) كة لةكؤترييغدا و، داَِيٍر خؤي بةدواي طغي
 تـةواو  دةوَلـةتَيكي  بـةبٍيرتٍرٌي  بة بووُ، يرروةتيدةري لةصةرخضمٍيدا ئةواٌةي و ٌطزاٌييةال ضركةي دةبوو َِيٍر،

  يؤٌـرٌيػ  ئرصـريي  قضـةكزدٌي  سوـرٌي  بة و ديررة  لةورٌركةيةوة  وةك كة ئةوصةردةوة ثَيوةري بة (55) دَيىوكِزاتي
ُ ) صةرضركضـرسيةكرٌي  لة ِرؤيغمٍيػ دةعَي و بداتةوة ، (56)دةطةيرٌد ي( الغعب ذكي)طةه ذوكىِزاٌي  كـة (  صـؤلؤ

 .وربةصمة ئةو ٌةيطةيرٌدبَيمة ثَيكزا، ئروريةي ثَيغرت

 ثَيـداطزي  و داٌـريي  و ويـرٌِزةوي  و ٌيغميىرٌثةروةراٌةي ِةصي و بريي ئرصؤي فزاواٌي صةرةِراي ئةو  ضوٌكة     
ــدي لةصــةر ــةو و، ي ئةصــ كؤوةَلطــةي طغــي بةريوةٌ ــريي يرصــريرٌةي ِــةووو ئ ــرُ بؤكؤت ــة َِيٍ ــةكرُ ب  و ٌركؤكي

 داوةسرَيٍــةري و بــروك بــة ِةٌــدَي  بةِؤعــيةوة و ،(57) دايِزعــن كؤوــةَلطر ِــةَلكزدٌي بةيةكــةوة بــةئرورجني
ً  دةكـةُ،  ٌـروسةدي  دَيىوكِزاتي ُ  بـةِرَيوة  بـؤ  ذكووِزاٌيـةي  صيضـمةوة  ةوبـ  بةطغـي  بـةَلر  بـة  ئـررا كـة   َِيٍريـة  بـزد
ُ  و ثمـة  وةرطـزت   ِريشبةٌدي تيريدا ،و ٌرصزاوة(Timocracy) تيىوكِزاصي  وة صـرَلرٌة  داِـرتي  بـِزي  بـة  ثؤصـمةكر
ُ  ئةواٌةعـي  و، برَلـر  دةصـةَلرتداري  كـزدة  دةوَلةوةٌـدةكرٌي  ،بـةؼ بـةؼ كـزدو    كؤوـةَلطري  (58)بـوو  ثةوةصت  داِرتيـر

 و كــزدُ الِرَيــَي دةرفــةتي بَيطووــرُ وئــةوةؼ  (59)بــووُ بــةؼ بــَي دةصــةَلر ، بةعــداريكزدٌي ئرصــي ٌةدةطةيغــمة
 ئيىميـرسي  ثمـةو  بـة  طةيغن يرُ دةصةَلر  لة بةعداريكزدُ بؤ داِر  لةكؤكزدٌةوةي ٌةعيرو عَيواسي بؤ ثةٌربزدُ

ُ  ِرووبـةِروي  يوَلـرت  لةكؤترييغـدا  و،دروصت دةكزد  جيرجيركرُ ضيٍة بؤ سيرتز  كـة  بةتريبـةتيػ  ،كـزدةوة دة قـةيزا
ُ  ٌةيويضـموة  ئةو وتزاوة وةك ُ  ئةٌـداورٌي  كؤوةَلريـةتي  بةثَيطـةي  جَيطـؤِركَيي  ٌـةيمواٌيوة  يـر ُ  بكـر ،  ضـيٍةكر  يـر
 بــة دادوةري بــؤكزدٌي ِةوَلــداٌي صــةرةِراي كةدةعــَي وادةردةكــةوَيت بةوــةؼ يــةكرت، ِروعــرٌي بيرٌكرتــة يكــةًالٌ

                                               
 .٨٢٢ص اهضابق، املصدر سميزْ، ( اهفزد 54)
 .٩٦اهضابق،ص املصدر فٌٞٓٛ، ( حمٌ٘د 55)
 .٨٢٦ص(٨٨٢٦:َ.د) اهعزبٛ اهفلز دار, خفاجٞ صقز حمٌد ًزاجعٞ, ٙضزٜ اهزساق عبد اإلغزٙق،تزمجٞ: كٚت٘. د. ( ٖ 56)
 .٨٦٢-٨٦٩ص ص اهضابق، املصدر حيٚٛ، عبداه٘ٓاب ( هطفٛ 57)
 .٦١ص اهضابق، املصدر برتٜ،.( آ 58)
 . ٦٣٣-٦٣٦ص ص اهضابق، املصدر عٚاد، كاًى ( حمٌد 59)
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ــةردي ــةي ب ــرسيةكرٌي، طؤع ــةيمواٌيَ  ضركض ــةكررةكرٌي ٌ ــةووواُ ب ــر  ِراسي ِ ــرُ و، (65)بك ــر  واي ــةَلر  لَيبك  دةص
 .بشاٌَ خؤيرُ ٌيغميىرٌي بة ئةتيكرؼ  ِةووو و، خؤيرُ بةدةصةَلرتي

 كـة  تَيطةعـم َ  لـةوةؼ  ودةعـيَ  بوةصـمَيت  لةصـةري  (كوٚضثجِٚٚط ) دةبـوو  كـة  بـوو  كةوريةصـيةك  ئةوةؼ          
 بةرثزصيرريرٌَ و ٌوَيٍةر كةصرٌَي  و دةطريَيت ويضمةكرٌيرُ لة طوَي بكةُ ِةصت خةَلكي ئةوةية، ضررةصةر تةٌّر
 دةطــةِرَيَ، وةَلرورٌــة ئــةو بــؤ جؤراوجؤرةكــرُ بــوارة و كريــة لــةٌَيو  و، تَيدةطــةُ وئرساريــرُ خــةوُ و  لةخــةً كــة

 صـةردةويػ  طيـرٌي  و كؤوـةَلطر  ثَيغـكةوت   ِرةوتـي  لةطةَه و صتدةخيوا طوسةراٌيرُ و ييرُ  ثزصي و كةثَيداويضي
ُ  كةظ وةبةصمة ئةو بؤ كة لةوةي بووبَي بَيطوورٌيػ دةخوا ، ئةواٌي بةدةردي و دةِرتةوة  و طوجنـروتز  لـةخؤير
 . دةوَلة  لة بةعَي  بكزَيٍة خؤيرُ دةبوو بؤية ٌةبوو، ئرطردارتز بةذرَليرُ

ُ  كة صيةي كة ضوارصةد ئةجنووةٌة ئةو لةجَيي دا بِزيرري وةبةصمةؼ ئةو بؤ      ثةصـةٌد  و وردبـي   بـؤ  صـؤلؤ
ــة ، كرروبــرري كزدٌــي ضــرودَيزي ،و(61)طــةه صــةر صــةثَيٍزاوةكرٌي يرصــر و فزوــرُ كزدٌــي( اقــزار و تــدقيق)  دةوَل

 ثَيغـرت  كـة  بـوو  )فزاتـزاظ(ة  ضـوار  ئـةو  صـةرةوةي  صـرورٌدارةكرٌي  ضـيٍة  بـؤ  تيريـدا  ئةٌـداوَيي  و بـوو  داميةسراٌد
ــةوري لةصــةر كؤوــةَلطريرُ ــرتي و خــوَيَ بٍ ــوو كــزد دابــةؼ خشوري ــةتيػ و خــوَيَ ثةيوةٌــدي ،و(62)ب ــة خشوري  ل
ُ  خـوارةوةي  ضي  (63)دةكزدو، يرري طةورةي ِرؤَلي ثَيكَّيٍرٌيدا  داِـرتي  بـِزي  ٌـةبووٌي  لةبـةر  ِؤساٌـة،  ئـةو  ِـةور
ُ  بَيبـةؼ  لَيي ثَيويضت  دةصـةَلرتي  كـة  ثَيكَّيٍـر، ( Boule يبـول )بـةٌروي  كةصـي  ثَيٍحضـةد  ئةجنووـةٌَيكي  ،(64)بـوو
 .(65)ِةبوو سيرتزي

ُ  كؤتـريي  وةبةصـي  بـة  كـة  بـوو  ة(خَيـنَ )دة ئـةو  ئةجنووةٌةكةؼ ثَيكّرت  بٍطيٍةي          دةوـررطريي  بـة  َِيٍـر
 ِـؤي  ببووٌـة  خـؤي،  لةصةردةوي بةر ةكةبط(ي)فزاتزا ضوار لةبزي ٌيغمىرٌي، ِةصي بةَِيشكزدٌي و خَيَمريةتي

 (َيـ  َن)خَي لةِـةر  و ِـةَلكزدُ،  ثَيكـةوة  بٍـةوري  كزدبووٌيـة  و ،-ثَيكزا ئروريةي ثَيغرت وةك - كؤوةَلطر دابةعبووٌي
ُ  طةلـةوة  لةاليةُ كرُ ة(دَيي) داٌيغمواٌي يوررةي بةطوَيزةي و ثغ  تريو بةعَيوةي كةظ ثةجنر  و، ِةَلدةبـذَيزدرا
 بةذــة  كـة  كـزاو  ديــرري دةصـمةيةكي  بـة  ببـوو  بةوــةؼ ِـةبوو،  كزدٌـي  كرٌديـد  خــؤ وـريف  ِروَلرتيـةكيػ  ِـةووو 

 ضــيٍةكرٌي تَيكــِزاي و ِــةوواُ ٌيغــميىرٌي وةك ي(ئــةتيكر) ِــةرَيىي خــةَلكي ِــةووو ذــوكىِزاٌي و ٌوَيٍةرايــةتي
 ئـةو  و ديـرريكزاو  ٌروضـةيةكي  ِـي  تـةٌّر  ٌـةك  ، وةك دةكـزد  ئةصـيٍر  دةوَلةتةعـرري  ضوارضَيوةي لة (66)كؤوةَلطري
 و بــوو ٌييغــميىرٌي ِرةِةٌــدَيكي خــؤي بــؤ ئةوــةؼ ِــةر ، (67)ِــةبوو لطــةَليرُ خوَيٍييــرُ ثةيوةٌــدي خَيَمرٌــةي

                                               
)60 (Marshall Cavendish,op.cit.,p. 63.  

 . ٦٦٤ص اهضابق، املصدر بو٘تارن،(  61)
 .  ٦١١ص ،(٨٨١٨:اهقآزٝ)اهعزبٚٞ، داراهِٔطٞ حطارتٍٔ، ٗ تارخئٍ االغزٙق: اهِاصزٜ عوٛ امحد ( صٚد 62)
 . ٨٣٣ص اهضابق، حيٚٛ،املصدر عبداه٘ٓاب ( هطفٛ 63)
 .٦٣١ص اهضابق، املصدر عٚاد، كاًى ( حمٌد 64)

)65( Marshall Cavendish,op.cit. ,p 74.  

ٛ زاالغ اهعثا   تثارٙخ  ًلاٜٗ ف٘سٜ(  66)  رجث   ؛٨١٩ص ،(٨٨١١:اهبٚطثا١  دار)احلدٙجثٞ،  اهزعثاد  دار ٗحطثارتٕ،  ٙقث
 .٨٩٣ص اهضابق، املصدر: االثزَ عبداحلٌٚد

 .٤٨ص اهضابق، املصدر ٗاخزْٗ، علاعٞ ( عوٛ 67)
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 و تريبـةتي  لـةييرٌي  تريوثغـ   ثزؤصـةي  صـةركةوتوةكرٌي  كةصة بؤثغكٍي  توٌديػ وردو ِرَيوعوَي  طزتٍةبةري
ــَيػ طغــميرٌدا، ــةكرربووٌيرُ دةصــت ث ــداوي وةك ب ــدَي  و، ئةجنووــةُ ئةٌ ــةوة ئةطــةري جــرريػ ِةٌ  و ِرةتكزدٌ

 بةصةرضـــوو، وـــروة ئةجنووـــةٌي لةاليـــةُ لَيٍـــةِرتووييرُ و ٌـــةكررايي بـــةِؤي ئةٌداويـــةتيرُ ِةَلوةعـــرٌدٌةوةي
ُ  وطزتٍةبةري  صـرَلي  كؤتـريي  لـة  فـةروي،  ِةَلضـوكةوتي  ِرةفمـررو  بـؤ   وثَيداضـووٌةوة  ثغـكٍني  عـوَي   و ِرَي ِـةور

 لـة  ِةَلبذَيزدراو كةصي تواٌضي لة بووُ دَلٍير بؤ (كوٚضجِٚٚط) ِةوَلي بةَلطةي وةك دةكزَي ،(68) ئةٌداويةتيرٌدا
ُ  ِرةفمـرركزدٌي  دروصـت  و ئرصـريي  كةصـَيكي  وةك صةعرٌي ئةركي ِراثةِراٌدٌي ووةصةلةي مجوجؤَه  وةك ئةجنووـة
 .بكزَيت ،صةيز دا كررةكةي لةوروةي  ٌيغميىرٌي دةسطريةكي

 كةتةوــةٌي ِةرِروَلرتيــةك بــؤ خؤثرَلــروتَ وــريف دووجــرر تــةٌّر و ئةٌداويــةتي بؤوــروةي صــرَلَي  ديــرريكزدٌي      
 ئةٌداورٌيغـي  تَيكـِزاي  دابةعـكزدٌي  و خَيشاٌـي،  ثةيوةٌدي و داِر  بِزي لةبةرضروطزت  بَي صرَه، صيطةيغمبَيمة 

 دة صـةر  بـة  كزابـوو  دابـةؼ  كـة  دا، صـرَلَي   لـةوروةي  ئـةوةي  بـؤ  ،)خَيَن(يـةك  بـة  صـةر  كةصي ثةجنر ليذٌةي دة بؤ
 بـة   ،و ِرؤيي ذـةو   وـروةي  ثَيـٍخ بـؤ   ئـةويػ دابةؼ كزدٌي  و ،(Prytany)بة ٌرصزاو ِرؤيي ثَيٍخ و صي وروةي
 صـةرؤكريةتي  ،(Prytaneisثزيمـرٌيط  )ٌرسٌـروي  بـة  كةصـة  ثـةجنر  لـةو  كـةظ  دة يـػ ِرؤي ذـةو   ِـةر  بؤ و ٌؤرة

 ِرؤيَي ِةووو بكةُ و,عرر لةطؤِرةثرٌي بةيةكةوةيي كييةوةخواردٌَيعداري بة  (69)و، بطزُ بةدةصمةوة ئةجنووةُ
ــةٌَيو يــةكي  ــدا ل ــرو صــةرؤكي وةك خؤيرٌ ــذَيزُ,  يةكــةً كةصــي برَل ــرِةَلب ــة  وــؤري ت ــي و دةوَل  ثةرصــمطري كميم

 صـةرؤكريةتي  دا ِرؤية ئـةو  لـةوروةي  و وةربطزَيـت  ِةَلـدةطريا  تَيـدا  ثـررةي  و كةئةرعـيف  ,خةسَيٍـة  و ئةكزؤثؤليط
 و ئةرك, بةِرايي كزدٌي فةرورٌِزةواصةربة )خَيَن(ي  )تزيي( صَي ِروكرري بةبكر  و  وكؤبووٌةوةكرٌي ئةجنووةُ

بــَي لةبةرضــروطزت  ئةطــةري صــةرِةَلداٌي ثةعــَيوي لةبــةِرَيوةبزدُ دا,   .(75)ِةَلضــَيت  ئةجنووــةُ وكــرري ئــيػ
ئةويػ لةبةر كةوي وـروة و ٌـةبووٌي دةرفـةتي ثَيويضـت بـؤ تَيطةيغـن لةئرصـي تواٌضـي بـةِرَيوةبزدٌي كةصـي           

ةرة و فةرورٌِزةوا بةتريبةتيػ لةو كرروبرراٌةب رايي كزدُ و بةرةو ثَيغـربدٌيرُ وـروةي سيـرتز و كةصـي عـيروي طـ      
لةعةو و ِرؤيَيكدا و بةِةووو كةصَيكيػ بةئةجنرً ٌرطر . ِةر بؤ ئـةوةبوو كـة وةك ثَيغـرت وتـزا, ِـةووواُ ئـيػ       
لةصــةر ثزصــةكرٌي خؤيــرُ بكــةُ و بةعــداربَ لةبــةِرَيوةبزدٌي كرروبررةكرٌيــرُ و ترقيكزدٌــةوةب  بــؤ بــةديَّيٍرٌي  

 ويضمةكرٌيرُ.  

 دةكـزد  دؤسَيكـي  ِـةووو  تـروتوَيي  و بـوو  ِةويغـةيي  راوَيـذكرريي  طريـةكي دةس ئةجنووةٌـة  ئـةو  بةاَلً ضوٌكة       
ــةخي ــةه كةبري ــة بؤط ــةبررةي خؤعــي ِراصــثرردةي و ِرا و، ِةبري ــِزؤية ل ــِزي ثَيغــٍيرركزاوةكرُ ث  ِــةووو و، دةردةب

 دةبَيمـة  دواتـز  كـة  -( Ecclesiaاجلٌعٚٞ اهعاًثٞ  )طغي كؤوةَلةي اليةُ لة ثةصةٌدكزدٌيرُ دواي ِراصثرردةكرٌيغي
 .(71)جَيبةجَيكزدُ برري دةضووٌة و وةردةطز  يرصرييرُ َِيشي ،-برظ بربةتي

 ِةوووئـةو  ضرودَيزيكزدٌي وريف و دةكزد كررطَيِزي دةصةَلرتي بةرستزيَ وووررةصةي ئةجنووةٌةكةِةروةِر         
 دة لــةِرَيي و، بكــةُ ِرايــي فةرورٌــةكرٌي و بكــةُ ثَيغــكةؼ خؤيــرٌي راثــؤرتي دةبــوو كــة ِــةبوو فةرورٌبةراٌــةي

                                               
 .٨٩٣ص اهضابق، املصدر االثزَ، عبداحلٌٚد ( رج  68)
 .٨١٩ص اهضابق، املصدر ًلاٜٗ، ف٘سٜ ؛٤٤اهضابق،ص املصدر: حمٌد رعاد عبداملِعٍ ٗ عب٘ جنٍ ( عادي 69)
 .٨٨١ص اهضابق، سميزْ،املصدر اهفزد ؛٨١٦ص اهضابق، اهغٚخ،املصدر حضني ( 78)
 .٤٤اهضابق،ص املصدر حمٌد، رعاد عبداملِعٍ ٗ عب٘ جنٍ عادي(  71)
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ــةري ــذَيزدراويػ، فةرورٌب ــةيرُ ِةَلب ــة كةِةريةك ــ  ل ــووُ، )خَيَن(َي ــي صةرثةرعــي  ب ــةتي داراي ــزد دةوَل  و دةك
ــةو ِةرخؤعــي ــزؤية ئ ــرييرٌةي ث ــردة يرص ــزد ئرو ــة دةك ــوو ك ــة دةب ــةردةً خبزَيٍ ــر( ب ــةدةبوو و ،)ئيكيميشي ــي  ٌ ِ 

 و ِةبوو دادوةريغي دةصةَلرتي و بيبيَ ، ي)بولي(ئةجنووةٌ ئةوةي ثَيػ ٌروبزاو كؤوةَلةي بدرَيمة ثَيغٍيررَيكيػ
 و، بــووُ ئــةو ئةٌــداورٌي لــة ِــةر ثَيكــدةَِيٍزاُ ورفــةكرُ وةصــةلةي لــة  بــؤتَيِزواٌني دادطريرٌــةي ئــةو دادوةراٌــي
 وةك كة دةردةكةو   ،واي(72)دةصةثرٌد كةومةرخةودا فةرورٌبةراٌي بةصةر دارايي صشاي و دةردةكزد بِزيررةكرٌي

ــةٌَيكي ــميىرٌي ئةجنوو ــةكي ٌيغ ــمةيةكي و ٌرخَيَم ــموري دةص ــرداٌرُ و دةص ــةجَيكرري و ودادوةري يرص ــر جَيب  و يرص
 جَيبــةجَيكرر، اليــةٌي بــةِروكرري جــررةدا ئــةو لةِرَيكخضــم  و دةربكــةوَيت وِرَيكــوثَيكي، ئرصــريػ ضــرودَيزيكرري
 ثَيغـرت،  وةك ٌةبَي يرصرداٌرُ ئةجنوٌَيكي بةتةٌّر ِةر و، دةوَلة  طغي لةكرروبرري ِةبي كررطَيِزي دةصرتؤيغمويي

 بطزَيــت طةٌــدةَلي لـة  بــةر و بٍــوَيَ  ِرؤَه ٌيغـميىرٌيرٌة  (73) و ِــةبَيت فـزاواٌرتي  بٍكةيــةكي كــة بـووبيَ  ئــةوة بـؤ 
ُ  ٌـرو  ثريـةي  ثمـةو  لـة  بةِزةوةٌدبووٌيرُ ِةلي تر  ٌةَِيَمَيمةوة ئةٌداورٌي بؤ ئةوة ودةرفةتي  وـروةي  و ئةجنووـة
 .بةكرربَّيٍَ بٍةورَلةيرُ و ٌشي  وكةصي خؤيرُ بةريةوةٌدي بؤ و خزاث بة دةصةَلرتيرُ و بيؤسٌةوة ئةٌداويي

ً  دايريـ ت ِـةبوو   وـريف  ِروَلرتيريـةك  ِةووو كة)ئيكيميشير(ؼ             لـة  صـةرةكي  ِرةطـةسَيكي  وةك ,و بَيـت  ئةٌـدا
ــرٌي ــري داً ثَيكَّيٍـ ــة (74) ذـــوكىِزاٌيي ودةسطـ ــررةكرٌي دةوَلةتـ ــدا عـ ــردةيي يؤٌرٌـ ــةر, و ِـــةبوو ئروـ ــي لةبـ  ثَيطةعـ

 ةصيضـــمةو صـــةردةةوي لـــة داٌيغـــمواُ، سؤريٍـــةي بةريةوةٌـــدي كزدٌـــي ٌوَيٍةرايـــةتي و وَلـــر  لةبـــةِرَيوةبزدٌي
 بـةِؤي  كـة  ثَيغـرت  وةك ئـةوةي  بـزي  لـة  ثرراصت، خؤي ورٌةوةي ي(ضزٗرٝ)ثَيويضي ئةصيٍرعداةكرٌي جؤراوجؤر
ُ  وريف بةردةً ئةصمةٌطي  و كـؤ   لـة  خـؤي  ٌـةيمواٌي َ  ،(75)ِروَلـرتي  دةبووٌـة  ئةواٌـةي  ِرَيـذةي  كـةوي  ِروَلـرتيبوو
 دةرطـــري كزدٌـــةوةي بةتريبـــةتيػ( كوٚضثثثجِٚٚط)ضركضـــرسيرٌةي ئـــةو بـــةِؤي بكـــر ، ِرسطـــرر خَيَمريـــةتي بةٌـــدي

ُ  ئـةو  ثَيغـرت  -طـوتزا  كـةوةك  - توَيذطةلَي  و ضني و كةصرُ بؤ بةِروَلرتيبووُ  يوـررةي  ٌـةدةبيٍزا،  ثَيـِزةوا  ورفـةير
  (76) دةوَلــة  كرروبــرري ِــةووو خبرتــة دةصــت وايمَيّــر  بــوو،و سيــرتز بريــةخي و طزٌطــي كــزدو سيــردي ئةٌــداورٌي
 بـةوةؼ  بطزَيـت،  لـةخؤ  ديـرريكزاو  خَيَمَيكـي  بٍةورَلةو صةرضةٌد ضيٍَيكي ضةٌد خةَلكي تةٌّر كة دةرضوو لةوةؼ
ــؤي ــوا ب ــة ل ــةكي وةك ك ــوَيَ  خــؤي ٌيغــمىرٌي داوةسراوةي ــِزَي، وِرؤَه بٍ ــرُ بطَي ــةبَي ِــةرِي  ي ــوتزاوة، وةك ٌ  ط

ُ  ِـةووو  بةعـداريكزدٌي  تيوريةوة لةِرووي تواٌيبووي  ِرايـي  بـؤ  دا يرصـريي  داٌيغـمٍَيكيَ  لةويرٌـةي  ِروٌيغـميىرٌير
ُ  ئروردةي ٌةِةووواُ ثِزاكميكيةوة ِرووي لة ضوٌكة بةتريبةتيػ بكر ، وَيٍر دةوَلة  كرروبرري كزدٌي  داٌيغـمٍةكر
 .  (77)بكزَيت ديرري بةعداريكزدٌيرُ ِرَيذةي بوو ٌةئرصرٌيػ دةبووُ

 و بـــوو داوـــةسرا( صـــؤلؤُ) لةاليـــةُ ثَيغـــرت كـــة( Heliaia اهغثثثعبٚٞ احملثثثاكٍ) طـــةه دادطـــريصـــةبررة  بـــة      
 طةيغـمة  بـزكميط  لةصـةردةوي  ثَيـداو  ثـةرةي  ةوة(ؽـالذير  )دةصرِتؤيغموويي و ِرَيكخضن لةِرووي( كوٚضجِٚٚط)

                                               
 .٦٣٨ص اهضابق، املصدر عٚاد، كاًى حمٌد ؛٨١٩ص اهضابق، املصدر ًلاٜٗ، ف٘سٜ(  72)
 .٨٣٣ص اهضابق، حيٚٛ،املصدر عبداه٘ٓاب هطفٛ(  73)
 . ٩٢اهضابق،ص املصدر حمٌد، رعاد عبداملِعٍ ٗ عب٘ جنٍ عادي(  74)
 . ٨١٢ص املصدرُفضٕ،(  75)
 .٤١،ص( املصدر ُفضٕ,  76)
 .٨١ص اهضابق، املصدر اهغٚخ، حضني(  77)
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 يـةك ) بـة  دادوةري، بةاليـةٌي  ئـةويػ  و بـوو  خـةري   صيرصـيةوة  بةاليـةٌي  كة( ئيكميشير) لةطةَه ِةٌدَي  لوتكة،
ُ  لة ئةٌداوةكرٌيغي دةعَي و دةكةُ ِةيورريرُ( عت َ  طغـي  كؤوةَلـةي  ئةوئةٌداورٌـةي  ِـةور ُ  بـ  لـة  كةتةوـةٌير
 لـة  دةصمةية ِةر و دةصمةيةك ضةٌد بؤ ودابةعببوو ِروَلرتي( ٢١١١) يوررةيرُ و، كزدبَي تَيثةِري صرَه(٣١)صي
 ِــةووو و، َِيىــر بــة بؤكزابــوو تريبــةتي ثيمَيكــي دةصــمةيةكيػ ِــةووو  (78)و ثَيكــدةِر  طــةورة دادطــري(٨١)دة

ــةكي صــوَيٍدخؤرَيكيػ ــدةدرا تربمؤي ــة ثَي ــةروي ٌروٌيغــرٌي ك ــةو َِيىــري و ف ــوو لةصــةر دةصــمةيةي ئ ــة ب ــؤي ك  ب
ــةوة ــررةي ، و، دةطةِرايــــ ــداورٌي يوــــ ــةكيػ ئةٌــــ ــةكرتي ِةردادطريــــ ــريي لــــ ــةٌَيواُ دا ئرصــــ ( ٣١٨و ٦١٨) لــــ
ــدةَِيَمزاُ يــةدة  بؤكــرتي تــزيػ وئــةواٌي بــووُ(احملمفــيني)صــوَيٍدخؤر ــة و، جَي  طــةورةكرٌيػ صيرصــية دادطــر ل
 ضـةٌد  لـة  ئروردةبووٌيرُ ئةوكةصرٌةي ديرريكزدٌي يرُ لةِةَلبذاردُ و،(٦٩١٨يرُ ٦١١٨ ير٨١١٨ُ) دةطيغمٍة
 يــرُ ِرَيطــزتَ و دادطركــرُ بةِرَيوةضــووٌي دادوةراٌــة و يرصــريي بــة و، بــوو ثَيويضــت ِرؤيدا يــةك لــةوروةي دادطريـةك 
 تــرك يوــررةي بــؤ ثــةٌربزدٌيػ و ئــرَلؤسدةكزا، لةِرادةبــةدةر عــَيواسَيكي ثــةيِزةوي وتزصــرٌدُ، بــةرتين ٌةَِيغــم 

ُ  يوررةي سؤري ،(79)و دةٌطةكرُ ٌةبووٌي وةكيةك بؤ ئةٌداورُ لةدصمٍيغرٌكزدٌي  ئروـريةي  بةوعـَيوةيةي  ئةٌـداور
ُ   لةوِةوَلرٌـة  كزدٌـةكرُ،  دادطـريي  بـةرواري  ثـَيػ  ترِرؤيَيـ   دادطر ِراطةيرٌدٌي دواخضم  و ثَيكزا  كةلـةثَيٍرو  بـوو
 .(85)دةدراُ ئةجنرً دا صةرةوة وةبةصمةي ئةو

ُ  و كؤوةَلطـة  توَيـذةكرٌي  و ضـني  تَيكِزاي لةٌَيو وثغ  تري لةِرَيي ِةَلبذاردٌيغيرُ دةعَي        ِـةووو  لـة  ِرواٌيٍيـر
ً  دةخزايـة  كـة  ،(81)كوعـن  لةِروداوي جطة دؤسَي  ُ  ئةجنووـةٌي  وةك بطـوكي  تـزي  دةصـمةي   بـةردة رمـط  )ثَيـزا
ُ  وَيذوويـةكي  كـة  ِـيرت،  و كةصـي  ضن دةصمةي و كةصي يةك ثةجنرو ودادطري( Areopagusالغيو    كةثَيغـرتير
 بةردَيكي وةك( ِيمير) ٌوصةرةكرُ لة يةك كة كزدبَي واي ،-ٌرساٌزَيت بةثَيويضت لَيزة برصكزدٌيرُ و –  (82)ِةبوو
 دواي ئةصــي  ِةوووِروٌيغــميىرٌيةكي  كــة بةتريبــةتيػ و، بكــر  صــةيز ئةصــي  دَيىوكِزاتيــةتي طؤعــةي تــزي

 داِــر  وبــِزي ضــيٍريةتي جيــرواسي بووٌيغــيدا كرٌديــد لــة و ِــةبووتَيــدا  ئةٌــداوبووٌي وــريف صــرَلي، صــي تةوــةٌي
ــةدةطريا بةوــةرد ــةٌّر (83) ٌ ــةوة ت ــةبَي ئ ــة ٌ ــوو ك ــةوةي دةب ــة ئ ــةي ب ــز  دادوةري ثم ــريي خــروةٌي وةردةط  و داٌ

 و، بِزةخضـيَ  بؤ بةدادوةري بووُ ِةلي بةتريوثغ  ِروَلرتي ِةيارتزيَ لةواٌةعبوو و(84) بواية برؼ ِرابزدوويةكي
 بووبـر  لَيثزصـيٍةوة  دوضرري طةه لةبةرضروي لةودادطريةدا ئةركةكةي وروةي تةواوبووٌي دواي بةرثزصَيكيػ ِةر
 عـن  يـةك  لةواقعـدا  طـةه  دادطـري  لةطـةهَ  طغـي  كؤوةَلـةي  بَيـت  وا بـِزوا  -وتـزا  وةك -كـة  دةكـر   وا ِةرئةوةعة و،

ُ  بةطوَيزةي وتةٌّر ُ  ثةصـةٌدكزدٌي  بـؤ ( يـر ئيكيميش)  كـة  بةتريبـة   ٌـرودةبزَيَ،  جيـرواس  ٌـروي  بـة  ئـةركير  يرصـركر
 و(اإلعــــــزا )صةرثةرعــــــميكزدُ بــــــؤ ؼ(ِيميــــــر) و كؤدةبووٌــــــةوة(احلكــــــرً)دةصــــــةَلرتداراُ وِةَلبــــــذاردٌي
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 و دادوةرةكـــرُ كـــة ئـــةوةؼ لةبـــةر و ،(احللثثثً٘ٛ اجلٔثثثاس)بـــةِرَيوةبزدُ دةسطـــري لـــة بـــوو( حماصثثثبٞ)لَيثَيطـــيٍةوة
 وةرطــزت  لــةكرتي و،(85) دابــوو خــؤي طــةه لةدةصــي ؼ(احلكــرً) دةصــةَلرتداراُ كزدٌــي دادطــريي و داورسراٌــدٌيرُ

ُ  و ئةرك ُ  ِةَلضـر ُ  صـوَيٍدي  بـةكررةكرٌير ُ  ِروصـؤسي  و وَلـر   بـؤ  دَلضـؤسير  صيضـمةوي  و بؤدَيكمرتؤريـة   ٌةٌواٌـد
 و، دةخـوارد  طـةه  صـةروةريةتي  بزيٍـداركزدٌي  عَيواسةكرٌي طغت لة خؤثرراصن و(كةويٍة ذوكىِزاٌي) ئؤليطرركي

ُ  و كـرر  طةليغـةوة  بـةٌروي  ، و(86) بووُ طةه دادطري بةكزدةوةؼ  دادوةري دةصـمةيةكي  تـةٌّر  و دةكـزد  دادوةرييـر
 طـــةه تَيكـــزاي وروةَلـــةي وةك بـــةردةويرُ دةخزاٌـــة وذاراٌـــةي ئـــةو لةبةراوبـــةر وروةَلـــةيرُو ٌـــةبووُ، ثـــةتي

ُ  كـةرةوة  يـةكاليي  بِزيررةكرٌيغيرُ و، لَيكدةدرايةوة ُ  قـربيمي  بـوو ّ )ثَيداضـووٌةوة  و ترٌةلَيـدا  (اإلصثت٣ِا   ٗ اهطعث
ُ  ضـوٌكة  ٌـةبوو،  تزةوة دادطريةكي لةاليةُ ُ  ٌوَيٍةرايـةتي  ئةركرٌيرٌـدا  لـة  ِـةردووكير  جظـرتي  وةك دةكـزد  طـةلير
 ضـوٌكة  ,(طـةه )بوولـة  بـزيي  كررةكةيـدا  لةضوارضَيوةي ِةريةكةيرُ و، دةكزاُ ئيعميبرر (اهغعبٚٞ اجلٌعٚٞ)خةَل 
 بــؤ ئروزاسَيــ  ببَيمــة و بطَيِزَيــت ِرؤَه ٌيغــميىرٌيرٌة كــة وايكزدبــوو ئةوــةؼ دةكــزد، يــرري طــةلي وــوو ِــة ِرؤَلــي
 لــة ِــةووواٌيػ و،(87) يرصــر خــودي و فةرورٌبــةراُ لةصــةر طــةه صةرثةرعــي و ضــرودَيزي كزدٌــي(ت٘ثٚثثق)ثمــةو

 ِرةِةٌــدة ئـةو  ئةوــةؼ كـزاو،  ديـرري  تريفةيــةكي تـريةو  و طـزوث  يــرُ دةصـمة  ٌـةك  بــَ صـودوةٌد  بةرةجنروـةكرٌي 
 .  دةكزَيَ ضروةِرواُ دميوكِزاصي دةصةَلرتَيكي كةلةِةر لة كة ٌيغميىرٌيرٌةُ

يةكضـرُ   بـواري  ِرةخضـرٌي  و، خَيَمريـةتي  صيضـمةوي  ضركضـرسي  كرريطةري لةيَيز صةربرسي صيضمةوي طؤِري         
 جيــرواسي ضــروطزت  لةبــةر بــَي و ثَيغــرت صــةردةورٌي بةثَيطــةواٌةي تــر ، ِؤسةكــة دة بةِــةر صــةر ِروَلرتيــرٌي بــؤ

ُ   وريف ،(88)داِر  بِزي و ضيٍريةتي  لـةيَيز  و، ِـةبَيت  صـوارة  و ثيـردة  صـوثري  لـةِريشةكرٌي  بةصةربرس خشوـة  كـزد
 صــةبرسي خشوــةتي دةطــؤِرا، كةصــرَلرٌة خؤيــرُ لةِؤسةكــةي بةِةَلبــذاردُ ديــرريكزاو فةرورٌدةيــةكي صــةركزدايةتي

ــةجنرً ــدةُ ئ ــة(89)ب ــزد ك ــوثر وايك ــؤدة ص ــةي ب ــةك وةك يةك ــةِرووي ي ــشةوة ل ــةؼ َِي ــَ ، داب ــدة( دة) و ب  فةرورٌ
 ذــركىي polemarchos) ثؤليىــررك صــةركزدايةتي و لــةيَيزفزورُ كــة ِةَلبذَيزدراوةكرٌيغــيرُ صةرثةرعــميررة

ــووُ،( صــةربرسي ــر صــةركزدةكةيرُ دةصرِتؤيغــموويي داب ــةُ، صــٍوردار ئرصــمَي  ت ــةلَي  بك  ِــةر دةٌطــي جــرر كةط
ُ  و بووُ و ،(95)ِةبَي ي(ثؤليىررك واتر)ئةو دةٌطي َِيشي ِةورُ يةكَيكيرُ  صـةبرسي  ئةجنووـةٌَيكي  وةك  ئروردييـر
 صــةرؤكي وةك صةركزدةكةعــيرُ و وةسيــز وةك ئةٌداوــةكرٌي وايكــزد كــة ئةجنووةٌــة ئــةو ثةرةصــةٌدٌي ثرعــرُ

ُ  بووٌـةوةي  ضـزِ  بـزي  لـة  ،(91)و بكةوُ دةر وةسيزاُ ئةجنووةٌي  صـوثردا،  كزدٌـي  لةصـةركزدايةتي  تـةٌّر  كرريغـير
ــةِرَيوة جــةٌطيرُ ضــرالكي ــةُ ب ــميرُ و، بب ــةبَي ودةص ــةكررو ِ ــرري ل ــي ب ــة  و داراي ــةتيػ دةوَل ــرري بةتريب  كرروب
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ــري. (92)دةرةوة ــميىرٌي ورٌ ــي بةٌيغ ــةٌطي صــوثر كزدٌ ــةَه وِةورِ ــةدةٌي و صيرصــي دةصــةَلرتي لةط ــةٌَي، و  دةطةي
 ٌيغـميىرٌيي  ئةطـةر  و، بـةَِيشي  بـة  دةوَلـة   ورٌـةوةي  بـؤ  طزٌطـة  ثريةيـةكي   بـيَ  لةطةَلـدا  ئَيضمرعي و كةِةويغة
 ئـروزاسَيكي  دةبَيمـة  بَيت، ئةٌداوةكرٌي بةرثزصيرريةتي بة ثةيوةصمبووُ وصٍوري ورٌةوة ساو  و ثرَلٍةر بووٌيػ
ُ  بـوار  و تريبـة   ضيٍَيكي يرُ ِؤس لةدةصت َِيش كؤبووٌةوةي لة ِرَيطزتَ بؤ طزٌ  ُ  تـركِزةوي  بـة  ٌـةدا  لـةبِزيرردا

ــر تزصــي ودورخضــمٍةوةي ــة ِرَيطــزتَ و كودةت ــوار و، صــرورُ بةِــةدةرداٌي ل ــةداُ ب ــة ٌ ــة خــزاث ب ــي وروةَل  كزدٌ
 بـؤ  ٌةِروـةتي   وريةي ببَيمة ِةويغة دةكزَيت كةضروةِراُ ِةَلة، صيرصةتي كزدٌي ثةِرةو و دةوَلة  كرربةدةصمرٌي

 .كؤوةَلطر

 َِيـش  صـةركزدايةتي  ئةواٌةي ٌَيواُ لة جيرواسي بَي طزٌطرٌة صةربرسية ثمة و ئةوثؤصت جَيٍةَِيغم  بةَلرً        
ــريي ــرُ دةري ــةُ وعــكرٌي ي ــةتيػ دةك ــة، بةتريب ــؤ دةفةرورٌدةك ــةوةي ب ــداٌي وةتزصــي ِروبةِروبوٌ ــَي  دةٌط  و ٌّ

ً  ِرَيطز ٌةبووٌي و، بؤيرُ صرَلرٌة ئرعكزاي ِةَلبذاردٌي ئةجنروداٌي ُ  خؤكرٌديـد  صـةرلةٌويَ  لةبـةردة  و، كزدٌـةوةير
ــة ــةتي وةرٌــةطزت  ئرصــريي ب ــدة وةك لةعــةِرَي  صــةربرسيرٌة ئةوبةرثزصــة ذرَل ــز ولةعــةِرَيكي فةرورٌ  وةك دوات

ُ  و تةواولةِةَلبــذاردُ ِراعــكروي  و، طوجنــروة  تــز بــواري  و كريــة  لــة ئــةوةي  وةك صــةربرس، ( اصثثتجِا١ )ِــةَلروَيزد
ــرٌكزدٌيرُ ــةر لةدةصمٍيغـ ــيٍةي لةصـ ــدييرُ بٍطـ ــة بةِةرةوةٌـ ــوسي لـ ــرتوويي (93)سؤرو ٌفـ ــي(كفثثثا١ٝ)لَيّـ  و كةصـ

 ئرساداٌـة  كـة  تـز،  ثؤصمةكرٌي طغت لة جيرواس ثؤصي دوو وةك دارايي، بةرثزصي ِروعَيوةي تريبةتي( خربة)لَيشاٌي
ُ  ي(ثؤليىررك) دةركةوت   ،(94)و طةِر دةخزاٌة كرُ ة(دَيي)لة ِراصمةوخؤ و َ  وةك صةردةصـمةير  ثيـروي  بـةَِيشتزي

ُ  وةعـق   كـة  تركَيـ ،  ِـةووو  بـؤ  ثؤصمة بةو ثَيطةيغن دةرفةتي كزاٌةوةي و، دةوَلة   و طةيرٌـدبيَ  ثَيـي  وِراَِيٍـر
ُ  طغـي  لةكؤوةَلـةي  ِـةبيَ  دةٌطـدةراٌي  كزدٌي ِراسي تواٌري بةسورٌثرراويػ و، صةركزدة كزدبيةتة  ئةجنووـةٌي  يـر
ــدا ــة خــةَل  بةعــداريكزدٌي بريــةخي صــةِراي كــة تَيطةيغــمَ  (كوٚضثثجِٚٚط) ئــةوةي لةصــةر بةَلطةيــة. (95)طةَل  ل

 طزٌطي و ثَيويضي بةثَيي بؤضررةصةركزدُ ثِزؤية وةك كزدٌيرُ بةٌد ِريش و، ثَيداويضميةكرٌيرُ دةصمٍيغرٌكزدٌي
ُ  وردبي  و، ُ  كزدٌيـر ُ  لةصـةرد  دةٌـ   و ثَيٍحضةدكةصـي  ئةجنووـةٌي  لةاليـة ُ  جَيبـةجيَ  بـؤ  ٌيـر ُ  لـة  كـزد  اليـة

ــةي ــزا، ثَيغــرت وةك - طغــي كؤوةَل ــةَلرً  وت ــةرد ب ــي و ــة ٌ ــةوةي وةك - ي ــمري ئ ــةَلر  لةئَيض  دا لةٌَيوعــي و ِرؤيِ
 ثَيـداٌي  لـة  كـة  كزابَيت صةيز وا و بَيت ِةوةكررة تواٌيبَيي كةصَي  ِةووو ،-بةرضرو دَيمة بةدروصت كودردصمرُ

ُ  طـزٌ   تـزي  ضـرالكي  بـوارو  ِةٌـدَي    بـةَلكو  دةكـر ،  يـرري  عـيرو  ِرؤَلي ئةركَيكدا ِةووو ُ  كـة  ِـة  بـة  ثَيويضـمير
َ  ديـرري  ٌّـَي   بةِةَلبـذاردٌي  ٌةكزاوة و، ِةية ِمد..و لةخؤبوردويي و كرراوةيي و لَيشاٌي  ِـةووواٌيػ  و بكـزَي
ــريف ــؤ و ــؤ خ ــدكزدٌيرُ ب ــةبَيت، كرٌدي ــةؼ ِ ــري ئةو ــرٌي ورٌ ــي داٌ ــيروة كةص ــوَي  ع ــيرو، لةع ــةدةكزَي ع  وةك ك

 .  بطريَيت ضرو لةبةر دةسطركرُ داوو كزدٌي بةٌيغميىرٌي بؤ طزٌ  ِرةِةٌدَيكي
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 : دورخضمٍةوةي يرصري و دةصةَلر  لة بةعداريكزدُ وريف و لةئةرك  بووُ ئرطردار ثَيويضي: صَييةً

 و، دةسطركــرُ و داً بةٌيغــميىرٌيكزدٌي و خَيَمريــةتي دةوــررطريي كزدٌــةوةي كــةً يــرُ ٌةَِيغــن بــؤ ِةوَلــداُ     
 و، خشوريــةتي و خــوَيَ ٌشيكريــةتي ِةصــي جَيــي لــة ٌيغــميىرٌي بةِةصــي ِروَلرتيــرُ طؤعــكزدٌي بــؤ كــرركزدُ
 بةعـداري  ثَيٍـرو  لة تريبة ، خَيَمَيكي بٍةورَلةوو  ضني و دةصمة لةاليةُ دةصةَلر  وةرطزت  قؤِرخكرري ٌةَِيغم 
 لــة ِروَلرتيــرٌي ئرطــرداربووٌي ثَيويضــميي ،-برصــكزا ثَيغــرت وةك - لةدةصــةَلر  ِروَلرتيــرُ ِرَيــذةي سؤرتــزيَ ثَيكزدٌــي
 طـؤِريَ  َِيٍرية جوَلرٌةوة، يرصريي ٌر و ثؤصت بةكررَِيٍرٌي وخزاث كزدُ الِرَيي وصشاي برد و، ور  و ئةرك ِةوبةر

ــر ــةر ت ــةتي ئةط ــة دةرف ــداوبووُ ب ــة ئةٌ ــةك ل ــةداوودةسطركرٌيرُ لةي ــؤ ل ــر، ب ــَيوةية ِرةخض ــٍَ ِرؤَه بةوع ــة ببي  ك
ُ  كزدٌي بةعداري دةعَي و، دةخيواصت ٌيغميىرٌي بةريةوةٌدي  طغـميةي  كؤوةَلـة  ئـةو  لةكؤبووٌـةوةكرٌي  ِروَلرتيـر

ُ  ئروـردة  و، بووُ ئةٌداً تيريدا  بـؤ  دةوَلـة   دواتـزي  ثـةٌربزدٌي  تةٌرٌـة   طـةه،  دادطركـرٌي  داٌيغـمٍةكرٌي  لـة  بـوو
ــرريكزدٌي ــي دي ــركزدٌي و، بةعــداربواُ ِرؤياٌــةي كزَي ــةو وَيٍ ــ  وةك ئةركــة ئ ــؤ ِؤكررَي ــداكزدٌي ب ــذَيوي ثةي  و ب
 عَيوة لةصةر ئةصيٍرييةكرُ تةواوي وثَيداطريي بؤصوربووُ بةَلطة وةك ِةية كة بووُ، ئروردة ئررةسووي جوَلرٌدٌي

 وةك, (96) لَيـدةكر   برصي( غيرب)ٌةبووُ ئروردة لة وبةرطزتَ تَيداكزدٌي ِرؤيي سيردة و منوٌةيي دَيىوكِزاصيةتَيكي
 كةِراصـمةوخؤ  داوةسراوةيـةؼ  دوو ئـةو  كزدبـَي،  يـرري  وـةسٌي  ِرؤَلي وذارة ئةو كزدٌي ضررةصةر بؤ طوجنرو ِرَيكرري

ُ  بٍدةصـي  لـة  و يـةكرت  تةواوكةري وةك ,و خؤيرُ تريبةمتةٌدي بةثَيي دةكزد طةليرُ دةصةَلرتي وووررةصةي  ئـةوا
ُ  كـررة  بـةرةجنروي  و، خـةَل   ويضمةكرٌي و خةوُ بووٌي ثِزؤية بة لةصةر بِزيرر  تواٌضـي  ئرصـي ,و ئةجنروـدراوةكر

 خــةَلكي لةوةعــةوة دةدرَيــت، ٌــةكرراييرُ بــرجي و عــرُ صــةر ئــةركي كزدٌــي لــةِرايي كرربةدةصــمةكرُ فةرورٌبــةرو
 .وةربطزُ ئةسوووُ دةتواٌَ

 ئرصـريي  لـةبرري  و صـرَلرٌة  و بـوو  طغـي  كؤٌطزةيةكي بةصزوعت كة بوو(ئيكيميشير)ي كؤوةَلة ِةرضي ضوٌكة      
ــ  بةعــَيوةيةكي داو ــةبرري و، جــرر(٨١)دة كةوــةوة بــةالٌي ِرَيكوثَي ــٍخ ئةجنووــةٌي داواي لةصــةر و ٌرصــريي ل  ثَي

 كـؤي  وتـزا  وةك كـة  ئةٌداوةكرٌيغـي  تَيكِزاي دةداو، طزَي كؤبووٌةوةي برية ثَيويضت ِةركر  يػ(بولي)صةدكةصي
ــرٌي ــيٍري ِروَلرتيـ ــةخؤ ئةصـ ــز ، لـ ــريف دةطـ ــداريمَيدا وـ ــرُ بةعـ ــةبوو كزدٌيـ ــي ِـ ــةداٌرٌي ثضثؤرَيغـ ــركرُ لـ  و يرصـ

ُ  و ِةَلط لةِةوبةر لَيثَيطيٍةوةكزدُ و دادوةرةكرُ دادةوةسراٌدٌي ُ  كزدٌـي  وضـرودَيزي  كةوتـةكرٌير  فةرورٌبـةرا
 بــرد صــةثرٌدٌي و بوجــة خــةرجكزدٌي دَيزيضــرو و، ِروثــةميرٌَيي طزَيــداٌي و ئرعــي و عــةِر لةصــةر بِزيــررداُ و

 دةصـةَلرتة  سؤربـةي  دةصـمورييةوة  كةلـةِرووي  بـوو  داوةسراوةيـةك  وبةطغـي  ضةعـٍة  لـةو  ي طغمطري تزي وبربةتي
 كــررَي لةِـةووو  خـؤي  ضــوٌكة (كوٚضثجِٚٚط ) لةصـةردةوي  بةتريبـةتيػ  و(97) بــوو بةدةصـمةوة  دةوَلـةتي  برَلركـرٌي 

 ئــةو ذيضــربرتي و دةطــز  برَلوَيشةكــرُ لــة طــوَيي ِةرئــةويػ بةصــكزاُ كرراٌــةي ئــةو صــةرةِراي و ِةَلدةقورترٌــد
 و، دةكـزد  ثَيغكةعيرُ بةرثزصيرريةتييرُ وروةي بووٌي تةواو ودواي صرَه كؤتريي لة كة وةردةطز  فةرورٌبةراٌةي

 ٌــرو دةضــووٌة و برصــكزاُ جؤراوجؤراٌــةي بربةتــة ئــةو كــؤي دؤصــيةي لةصــةر بِزيــررداُ بــؤ  دةصــةَلرتيػ تــةواوي
 .(98)دةكزاُ وووررةصة داٌيغمٍرٌةدا لةو لةصةرداُ دةٌ  و طفموطؤ دواي ثضثؤِريةكةيةوة، ضوارضَيوةي

                                               
 . ٩٦ص اهضابق، املصدر اهضاٙ ، ابزآٍٚ ٗ ًصطفٛ درٗٙػ ممدٗ (  96)
 ٦١اهضابق،ص املصدر صاحل، حمٌد غامن(  97)
 .٤١اهضابق،ص املصدر حمٍ، رعاد عبداملِعٍ ٗ عب٘ جنٍ عادي(  98)
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 ِةركـةظ  دةكـزا  كـة  بـوو  ئـةوة  , بـوو  ِرةخضـرٌد  بؤِروَلرتيرُ ئرصرٌي وةرطزت  ئةسوووُ كةدةرفةتي ئةوةؼ      
بـؤ   خـؤ  وـةيمي  خؤي كة دةكزا تةرخرُ بوارة ئةو  كةبؤ  بكر ، طفموطؤ بةعداري و بَيت ئروردة دا كرتة و ِرؤي لةو

ــروت  ــةبوو، ثرَل ــوٌكة ِ ــمةي ض ــمٍةكرُ خغ ــ  وا داٌيغ ــووُ ِرَي ــة خزاب ــة ك ــةوةي ل ــةوي كؤبوٌ ــوار ِــةر يةك  ض
ُ  دورخضـمٍةوةي  يرُ ورٌةوة بةبةتي دةوري لة طفموطؤكرُ كؤبووٌةوةيكدا ُ  بةرثزصـةكر  ِـروردةي  ,و ثؤصـمةكرٌير

ُ  و وَمكريـةتي  ئرريغـةي  و وَلر  ئرصريغي و طةمن ُ  ئةواٌـة  و، ورياتـي  و( ايؾـردرة )سةوتكـزد  بةراوبـةر  بةَلَيٍـةكرٌير
 بربــةتَي  ِــةر لــة بــوو ئةٌــداوَي  ِــةر وــريف دوةً كؤبووٌــةوةي لــة بــةَلرً دةصــوِرايةوةو، بةديٍــةَِيٍربوو بةطــةه

ُ  دةرةوة صيرصةتي بؤ كؤترييػ داٌيغمٍةكةي و،دوو بكر  بؤطةه قضة  ِةبَي طغي يرُ تريبةتي كةطزٌطي  تـةرخر
ُ ( ًطوثق )ِرةِـر  كؤوةَلـة  ةكـرٌي (ؽـالذير  )دةصرِتؤيغـن  كـة  ئـةوةؼ  لةبةر و، كزابووُ  كـؤتي  بةِةٌـديَ  و ٌـةبوو
 لـةوروةي  كؤوةَلـة  بِزيررةكـرٌي  لـة  ثةَل  كة ِةبوو ورفيرُ ِروَلرتيرُ كزابووُ، دار صٍور ةوة(ٌريرصريي ِرَيكرري)وةك
 ئـةوةؼ  بةِؤي و، لَيدةكزا وَلر  بةريةوةٌدي بة طةيرٌدٌيرُ سيرُ وةسةٌدةي كرتَي  بطزُ دةرضووٌي دواي صرَلَي 
 ِراي ديي ئةطةرضـي  ِةبوو، ثَيغرتي لة وريف ِرؤيغن لةصةر بؤ عيروتزةكةيرُ بِزيرردا دوو دييةكبووٌي لةكرتي كة

ــةؼ ــة كؤوةَل ــةكرُ ,(99)بري ــرٌمواٌي ترك ــداسةي دةي ــذي بةئةٌ ــرتوويي و بَيزتي ــود لَيّ ــرُ ص ــة وةرطزتٍي ــةجنروي ل  ئ
 خواسيـرري  بـوارةي  لةو بةِزةوةٌديغيرُ و،بة دةبوو تةواو ئةركةكرٌيرُ وروةي ئةواٌةي كررٌروةي ِةَلضةٌطرٌدٌي

ُ  ثَيغـةٌ   و طـزٌ   ِرؤَلـي  بووُ، ثرَلروت  بؤ خؤ  كـة  ٌيغـميىرٌيةؼ  ئةوئرورجنـة  و وَلـر   ثَيغخضـم   لـة  و، بطَيـِز
 ئـةواٌي  ويضـي  جَيبةجَيكرري ٌةبٍة و بَ ٌةخغةِرَيذي خؤيرُ بووُ، بةديّرت  بةئووَيدي و ِةبوو ثَيي بِزوايرُ

ُ  كؤوةَلَيكي ِةر بؤ و لةِةرعوَيٍَي  سةويٍةيةكة ئةوةؼ تز،  لةكَيبـةِركيَ  جؤرَيـ   ثَيغـيَ  بَيمـة  ثـةروةر  ٌيغـميىر
 ٌيغـميىرٌي  بةريةوٌدي قرساجني بة كةكؤترييةكةي طؤِرَي، دَيٍَيمة تركةكرُ لةٌَيو برعرت ِرؤَلبيٍي  داَِيٍرُ لةثَيٍرو
 بــَي بــؤ ٌــةك طــةه ئةجنووةٌــةكرٌي دةِرتٍــة بريكزدٌــةوة بــؤ ئةصــيٍرييةكرُ دةعــوتزا وةك ضــوٌكة.دةبــَي تــةواو
 . (155)غةوطي  و ئووَيدي

 بـؤ  طـةه  ِراصـثرردٌي  بٍـةوري  كةلةصـةر  طةلَي (اهليئر )داوةسراوة دةصمةو لة بوو بزيي كة عة(ِيمير) ِةرضي    
 َيـ  (دَيـي ) ِـةووو  دةبـوو  و، بوو كؤكزدٌةوةيرُ صزوعي دةصةَلرتي( دَيي)و داوةسرابووُ دادوةر ِرؤَلي كزدٌي ِرايي

ُ  ئروـردةيي  بـةطوَيزةي  كةظ( ٢١١)عةعضةد ِةرِؤسَي  بؤ واتر كةظ( ٢١١١)عةعّةسار  ثَيغـكةؼ  وثةرؤعـيير
 ودواي  دةكـزدُ،  ديـرري  صـرَلَي   بؤوروةي دادوةري جؤراوجؤرةكرٌي بؤبوارة ئةويػ و، بكر  ٌروةٌدي دةصةَلرتي بة

َ  بـةوةي  ومىرٌةيرُ بٍةوري لةصةر و ِرؤياٌة بؤدادطر ِرؤيغمٍيرُ و ِةَلبذاردُ  ئـةركي  ديـرريكزودا  لـةوروةي  دةتـواٌ
 جيرجيركـرٌي  ٌروضة ي(قطاٙا)دؤسطةه لة بؤتَيِزواٌني كةصي(٨١١)صةد طزوثي لةضوارضيوةي بكةُ، ِرايي خؤيرُ

ــة  صةراٌضــةري ــةوةؼ. (151)ِرادةصــثَيزدراُ ئيىِزاتؤِري ــةتَيكي ئ ــرؼ دةرف ــوو ب ــؤ ب ــووُ ويضــي كــة كةصــرٌَي  ب  ب
ــةدادوةري ــردةيي و ب ــؤي ثةرؤعــيرُ و ئرو ــةبوو ب ــةِرَيي و، ِ ــة ئةواٌةعــةوة ل ــةو ك ــةيرُ ئ ــر دةرفةت ــوو بؤِرةخض  ب
ُ  صـةركةوتوو  لةواٌةي يرُ بكةُ ِرايي خؤيرُ ئةركي ثَيويضت وةكو و خؤيدا لةكرتي ودةيرٌمواٌي  تيريـدا،  ٌـةدةبوو
 .       بكةُ تز بةَِيش يرُ ثةيدا بةخؤبووُ ومىرٌة ثَيويضت وبةخؤئروردةكزدٌي بطزُ وةر ئةسوووُ

                                               
 . ٨١٨-٨١١ص ص اهضابق، املصدر اهغٚخ، حضني(  99)
 .  ٨٨٣ص اهضابق، املصدر سميزْ، اهفزد(  188)
 .٨١٢ص ُفضٕ، املصدر(  181)
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ــةِؤي         ــةوةي بــ ــريف ئــ ــمٍة وــ ــرو دةصمخضــ ــرري ٌــ ــةراٌي كرروبــ ــررطَيِزي فةرورٌبــ ــررداُ و، كــ ــةر بِزيــ  لةصــ
ــرُ(ؽــالذير )دةصرِتؤيغــموويي ــدٌيرُ لةصــةرةتري ي ــةوتيرُ ِــةَلط ضــرودَيزيكزدٌي و، داوةسراٌ  دةصــةَلرتي و وك

ُ  بوةصمَيَ  بةيرصريةك كرركزدُ دةيمواٌي و، ِةبوو يرصرداٌرٌي  كـة   دةصرِتؤيغمٍيغـي  جؤراوجـؤري  و، بيطـؤِريَ  يـر
 تريبةمتةٌــدييرُ  بــةوةؼ و دةطةيرٌــد( اهليئــر ) وداوــةسراوةكرٌي دةصــمة ثضــثؤِري جؤراوجــؤري و فزواٌــي ورٌــري

 ثضـثؤريي  بـؤثِزاكميشةكزدٌي  و، ٌةوريـةوة ( ترواٌكـرري  و وـةدةٌي ) دؤسي جيركزدٌـةوةي  لـة  تـةٌّر  لةضزبووٌةوةي
ُ  كـرري  لة ٌشي  ُ  جَيبـةجَيكزد  بـة  ئـةوةي  صـةرةِراي  دةسطركرٌيغـي  دةصـمةو  و كـزد،  تَيثـةِري  ودادوةري ويرصـرداٌر

 ثَيـي  ٌوصةرَي  كة ثَيطةيةك طةيغمبووٌة و، دادةٌزاُ دادوةري و يرصر بةصةر خةَل  ضرودَيزي درَيذةداٌي ِرواَلةتي
َ  بـةراورد  صـةردوة  ئـةو  ثَيغـكةوتوي  وَلـرتَيكي  ِـي   ئـي  بـة  بمواٌزَيـت  ئةصمةوة وابَي  رؤَلـي  طزٌطـي  و ،(152)بكـزَي

 دورخضــمٍةوةيرٌي ثَيويضــي كــة صيرصــي، ٌــةيرراٌي كزدٌــي دادطــريي بــة ِةَلضرٌيغــيرُ و( احملمفــني)صــوَيٍدخؤراُ
 بةِؤيـةوة  دةيـرٌمواٌي  خـةَلكي  كـة   ِرةخضرٌدبوو ووةرجَيكيرُ ِةه ، (153)ئررا َِيٍربووة دةوَلةوةٌداُ لةكرريطةري

ُ  ووـريف  ئةرك صٍووري ئرعٍري دةخيواصت، وَلر  بةريةوةٌي بةوعَيوةيةي و تزظ بَي بةدادوةرييرٌدا لةبووُ  خؤيـر
َ  تـزيػ  وعـوَي   ِرَي سؤر و يرصركرُ وِرةتكزدٌةوةي ُقبوَلكزد لةِةوبةر ِروَلرتيرٌيػ وريف و  دةصـت  كةلـةكرتي  بـ

 ورفةكرٌي وئةرك ويضت صٍوري لةوذرلةترٌةوة ئرطرداربووُ لةِرَيي ِروَلرتيػ وةك و، بَي ِة صودي بةكرربووٌيرٌدا
 .بشاٌَ خؤيرُ

 دةصمخضـمٍة  بـؤ  دةرفـةتي  ئةصـيٍر  عرري دةوَلةتة لة صيرصي ييرٌي واقعي وووررةصةكزدٌي كة لةبةرئةوةي        
)  لــة  ِيطــكرً ةوةبةِؤيــ و، ِرةخضــرٌدبوو يــةكرتي وبــرري لــةكرر داوــةسراوةكرُ و دةسطــر و داً ثيغــةيي ٌــروةوةي
ــةٌي  طغـــي كؤوةَلـــةي ــي ثَيٍحضـــةد وئةجنووـ ــرُ و كةصـ ــرُ( دادطركـ ــؤ خؤيـ ــة يـــةك بـ ــرداٌرُ،)ثَيغـــةكرٌي لـ  يرصـ

ٞ )ثيغــة تَيكـِزاي  بــةَلكو ٌـةكزدبوو،  تــةرخرُ بةتـةٌّر ( دادوةري جَيبـةجَيكزدُ،   جؤراوجــؤر بةعـَيواسي  كــرُ(ٗظٚفث
ٛ )ثةعـَيوي  صـةرِةَلداٌي  بـؤ  خؤعكةر ِرَيطة بووبَيمة اليةكةوة لة رةٌطة بَيطوورُ كة ، يةك ثرَه ضوبووٌة  ي(ف٘ضث

ً  تـز،  ضـروةِرواٌكزاوي  ٌةرَي  بةرةجنروي سؤر و بةِرَيوةبزدُ  لـةييرٌي  ضـركةكرري  و طغـي  ِرؤعـٍبريي  كرتَيـ   بـةَلر
 ِراَِيٍــرُ لــة ثضــثؤِرَيي بــَي وَلرتةكــةيرُ، طغــي لــةييرٌي بةعــداريكزدُ بؤتواٌضــي وــةرد دةبٍــة ِروٌيغــميىرٌيرُ

ٞ )ثيغة ضووٌةٌرويةكي كزاو، ديرري ثيغةيةكي وفَيزبووٌي  دةبَيمـة  ئـةوةي  و، ٌربَيـت  ٌـروؤ  عـمَيكي  كـرٌيػ (ٗظٚفث
 ئـةو  بٍـةوري  لةصـةر  ِـةر  و، وَلـر   ضـرالكيةكرٌي  طغـت  لـة  بةعـداريكزدٌة  ِرةطـةسي  فةراِىبووٌي بريةخيػ جَيي

 .(154)ِةَلدةصةٌطَيٍزَيت كؤوةَلطرية ئةو تركةكرٌي ِراصمةقيٍةي بووٌي ِروٌيغميىرٌي بةعداريكزدٌةؼ

ــةرك دةعــَي       ــة دةبيٍيــةوة كــةخؤي دادوةرةكــرُ و)احملمفني(خــؤر صــوَيٍد ئرصــريي كــرري و ئ  جيركزدٌــةوةي ل
ــدةَلي تؤوــةتي ــرُ طةٌ ــة ي ــزا كرربةدةصــمرُ كةئرِراصــمةي ِةَلضــوكةوتكزدُ، ِةَل ــريي دواي دةك ــرت  كؤت ــروةي ِ  و

 خـةَل   صةرلَيغـَيواٌدٌي  و بةخيرٌـة   تؤورتبـرر  يةكي ِةرِروَلرتي بةدادطرييكزدٌي ِةَلضرٌيرُ وريف و، ئةركركرٌيرُ
ــةو ــةي ب ــةي وترراٌ ــي لةكؤوةَل ــي طغ ــزد، ثَيغكةع ــرُ دةك ــةتبرر ي ــة تؤو ــةترَه ب ــةوةي ب ــٍيرري كزدٌ ــ  ثَيغ  دةٌ

                                               
 . ٦٣ص اهضابق،ص املصدر صاحل، حمٌد غامن(  182)
 .٨٨٨اهضابق،ص املصدر حمٌد، رعاد عبداملِعٍ ٗ عب٘ جنٍ عادي(  183)
 .  ٨٦٣-٨٦٣ص اهضابق،ص املصدر صاحل، حمٌد غامن(  184)
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ُ  تريبة  كة وداوايرٌةؼ بة و (155)دراو صشا خروةُ و ٌروبزاو لةكؤوةَلةي برو يرصري لةطةَه ٌةيرر لةصةردراوي  بـوو
 كَيغــة عــمة داواكــةي راوايــي بةراوبــةر ولــة دادطــر، بــةردةً دةخزايــة لَيكــةوتوةوة سيــرُ كةصــي لــةِرَيي و تــرك بــة

 و بــووُ طغــي دؤسي  يــرُ غةِراوــةدةكزا، دؤِراٌيغــي لةئةطــةري و دةكزايــةوة قــةرةبوو يــرُ ثَيــدةدرا لةصــةرةكةي
 لةذرلـةتي  و ٌـةدةبوو  وردي صودوةٌدي لةصةركةوت ، داواكرر و دةكزدُ ثَيغكةعيرُ دةوَلةتةوة بةٌروي ِروَلرتيرُ

ُ  وخةوَمرٌـدٌي  دادطرييةكـة  بةِرَيوةضووٌي بؤ كة وعوَيٍةؼ ِرَي بةو و، دةدرا صشا صةرٌةكةوتٍيػ  قـةرةبوو  و سيـر
ــة صــةرٌةكةوتَ، غةراوــةي و ــة خــةَل  لةبةرضــروي و دادطرييةكــة لةويرٌــةي و ئرعــكزا ب ــةر دةطرياي ــةو (156)ب  وئ

ُ  كـة  صشاجؤراوجؤراٌةؼ ُ  ِرةٌطـة  كـة  لَيـدةدرا،  بزيرريـر  كـةدواتز  بـيَ  صيرصـي  دوورخضـمٍةوةي  يرصـري  ديررتزيٍيـر
 ثرداعـت  و خؤتَيّةليورترٌدُ و وئةرك ئرسادي و ور  صٍوري ئروردةبوواُ كة كزدبَي واي برصكزدُ، بربةتي دةبَيمة

ُ  وروـةَلكزدٌي  لةِةوبةر و، بشاٌَ بةرثزصيرريةتيرُ ئةرك ِراثةِراٌدٌي ضؤٌيةتي ِةَلضوكةو  برجي و  ثَيغـّرتةكر
 .بكةُ يرصر ِرةضروي ِرؤياٌةيرُ وكةوتي ِةَلط

ُ  وـريف  ُكةِـةوووا  وَلرتَيكـدا  لـة   ٌيـة  لؤييكي ضوٌكة       ُ  بةعـداريكزد ُ  ِـةبَيت  لةبـةِرَيوةبزدٌير  و،ِةرخؤعـير
 وووررةصـةي  ضـؤٌيةتي  بؤ بةدواداضووُ لَيثَيطيٍةوةو خةَل  دادطري و طةه وئةجنووةٌةكرٌي يرصر ضَيوةي لةضوار
 ثَيـوةري  بـةثَيي  بةوضـؤٌيةتية  عـيرو  ِةَلوَيضـي  بةراوبةريغـيرٌدا  لة و، بكةُ جيرواسي بةبَي ئةركةكرٌيرُ و ور 
ُ  لةصـٍووري  ئةوةي بةقةدةر و  صةردةوةكة ثَيداويضي بةئةٌداسةي وةربطريَي، صةردةً بروي  دايـة  دةصِزؤيغـمٍير
ُ  ِرَيوعـوَي   و كزاو ضروةِرواُ ثَيغّرتي و بةِرَيوةبزدُ لةِرةوعي بةئرطربووُ ِةوَلي ُ  ِرووبةِرووبووٌـةوةير  و، ٌـةدة
ُ  بةوتواٌضـمةي  ِةيرٌةو ئريادةيةي بةو ً  بؤيـر ُ  ِرؤَه ٌيغـميىرٌيرٌة  بـووة،  فةراِـة  و طغـي  بةريةوةٌـدي  و ٌـةطَيز

 ئــةو تــر. ويضــمةكرٌيرُ بــةديَّيٍرٌي و تواٌضــت بةخةرجــداٌي كؤبووٌــةوةو تَيــدا ضوارضــَيوةي ٌةبَيمــة ٌيغــميىرٌي
 .  دةبَي ئروردةيي وَلرتيػ طةعةي و لةثَيغكةوتَ ِروولة ئووَيدي ِةبَيت بةردةواوي ويضمةؼ

َ  كةصـرٌَي   دةكـةويَ  واِرَي وةرجَيكـدا  و ِـةه  ِةووو كةلة ئةوةؼ ِؤيبة     ُ  كـة  ِـةب  ِرةوعـي  لـة  بةريةوةٌـدير
ــةديّرتوو ــربي  ب ــدا ودٌي ــةوة كررةكمةرةكرٌي ــَن و، ٌةبيٍٍ ــة ص ــةكرٌي ل ــةوةو لَيكةوت ــةَلي بكةٌ ــركؤك لةط ــَ ٌ  و، ب
 ِرَيبةرايـــةتيكزدٌي ثزؤصـــةي و ِرةوعـــةكة كـــؤٌرِتؤَلكزدٌي و ثَيَّيٍـــرٌي كؤتـــريي ِـــةلي دةصـــمكةوت  خواسيـــرري
 بــةطوَيزةي ِــةوواُ وتــزا وةك كــة لةبةرئــةوةؼ و، بــَ خؤيــرُ ويضــمةكرٌي بــةديَّيٍرٌي بةئرِراصــمةي طؤِراٌكــرري

ُ  جؤراوجؤرةكـرٌي  كريـة  بةعـداريكزدٌي  ثؤصـت  ثمـةو  وةرطزت  وةكيةكي وريف تةوةُ عيروي  ِـةبوو،  ذوكىِزاٌيـر
ُ  بةرثزصـيررَيي  ثَيطةوثمـةي  لـة  وةرطزتَ صود دةطوجنر  لةئةطـةري  و، دةصـةَلر   وبطةٌـة  بطةيـةٌَيت  بةوئرورجنـةير
 بــؤ و، بكةٌــةوة توٌدوتيــذي وعــَيواسي َِيــش لةبــةكررَِيٍرٌي بــري صةركةوتٍيغــيرُ دواي كزدٌــي بةٌــةيرري ِةصــت

( كوٚضثجِٚٚط ) ئـةركي  بؤيـة  بكـةُ،  وَلـر   كـزاوي  ثـةِرةو  دةصـموري  و بـرو  ٌةريي ثَيغَيمي ورٌةوةعيرُ بةردةواوي
ُ  لةِةوبـةر  و بكرتـةوة  ثَيغـّرتَي   لـةوةِر   لةبةرطزتَ كةبري ,بوو  خـزاث  و لةوضةعـٍة  ِةوَلطـةلي  بـة  ِةصـمكزد

ُ  ٌةعـيرو  لةبـةر  كـة  ئةواٌـةؼ   وبؤصـشاداٌي  دةصةَلر  بةكررَِيٍرٌي  ئـةو  لـةثرهَ  صـةرٌخ،  جَيـي  دةبٍـة  جوَلرٌـةوةير
ُ  و لةدادطر جؤراوجؤرةكرُ دؤسة بؤ كة تز صشايرٌةي ُ  ئةجنووةٌـةكر  بـةِرَيوة  بـة  ئروـرية  ثَيغـرت  و لَيـدةدرا  بِزيرريـر
 .بكرتةوة بربةتةؼ ئةو لةطةَه  طوجنرو تزي ِرَيطرضررةيةكي لة بري كزا، ضووٌيرُ

                                               
 .٨١٣-٨١٣ص اهضابق،ص املصدر اهغٚخ، حضني(  185)
 .٢١-٢٤ص ص اهضابق، برتٜ،املصدر.ا ِٙظز(  186)
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 طةِراٌـةوةي  لـة  وِرَيطزتَ ثررتريةتي ٌركؤكي دروصمبووٌي ِؤكرري ٌةَِيغم  وبؤ صةرةوة وةبةصمةي ئةو  بؤ       
 بــؤ بــووُ وةتزصــي جَيــي كــة ,ِــةوَه خــوداُبــةَِيشو  و وــةسُ يرٌكةصــ بــةرطزتَ بــةديرريكزاويػ (157)تــركِزةوي
ــرُ ــة ِةَلض ــر ب ــي و كودةت ــةَلر  سةوتكزدٌ ــةوةي و دةص ــمةوي ِةَلطَيزاٌ ــةتيػ ذــوكىِزاٌي، صيض ــةي بةتريب  بٍةورَل

ــرتاتؤظ ــرت -بيضـ ــكزا ثَيغـ ــة -برصـ ــتر كـ ــة رؼئةوصـ ــيٍر لـ ــةواداريرُ ئةصـ ــربوو ِـ ــةاليرُ و وـ ــت لـ ــووُ خؤعةويضـ  بـ
 يرصـــري دةركزدٌـــي ِـــةبوو، لَييـــرُ كزدٌـــي(اهشعاًثثثٞ)صـــةرؤكريةتي بـــؤ طةِراٌـــةوة تزصـــي يـــػ( كوٚضثثثجِٚٚط)و،

الي كــة ،(159)ساٌــي ثةصــةٌد بــة  (158) (OstrakismosيــرOstracismُ قثثاُْ٘ اهِفثثٛ)صيرصــي دوورخضــمٍةوةي
ــدَي   ــزٌطرتيَ وةكِةٌـ ــرر طـ ــرم)ِروخضـ ــمةوي ي(وعـ ــي صيضـ ــؤ دَيىوكِزاصـ ــم  بـ ــة  ثرراصـ ــةوةي دةوَلـ  لةطةِراٌـ
 ِةرصـةركزدةيةك  لـةديي  دةٌـ   كة ِروَلرتيرُ دابووة وريف لةِرَييةوة ئةو  ضوٌكة كزاوة، وَيٍر( اهطػٚاْ)صمةوكرري

 دؤسَيكيػ وةِر ئةجنروي بووٌي ئةرَي  ئةطةري لة و، وَلر  دةرةوةي بؤ بكةُ دورخضمٍةوةي ئررةسووي  كة بدةُ
 ثررضــة لةصــةر كةصــةكة ٌــروي ٌوصــي  بــة خؤيــرُ ِراي طغــميدا كؤوةَلــةي ٌرئرصــريي لةداٌيغــمٍَيكي ِروَلرتيــرُ دا،

 بـوو  بـزيي  كة كؤبووبريةوة، ثَيويضت ِرَيذةي كرتَييػ و دةردةبِزي دةفَي ، بؤٌرو ِرويغم  َي (صرتاكؤُ) صواَلة 
 ئـةوةي  بـيَ  دوردةخزايـةوة  ئـةتيكر  ِـةرَيىي  دةرةوي بـؤ  صـرهَ (٨١)دة وروةي بؤ بَيشراو كةصي دةٌ ، لةعةعّةسار

ً  دةيويضـت  ئةوةعـةوة  لـةِرَيي    ،(115)بدا  دةصت لة بووُ ِروَلرتي وريف و وورَه ووَل  خروةٌداريةتي وريف  طـةه  ِـة
 .(111) دةردةضووُ دَيىوكِزاتي َِيَمي لة كة بكر  ئةواٌة ضرودَيزي ِةويػ بكر  ِراسي

 و ئةٌداوبووُ تيريدا ِروَلرتيرُ كةِةووو رودةدرا،جنئة ئيكيميشير( لة) ةدةٌطداٌةك وتزا وةك كة ئةوةؼ لةبةر    
 كؤوةَلريةتيرٌةي ِةَلكزدٌي ثَيكةوة بؤ كة ترسةيةؼ دابةعكررية بةو و، ِةبوو لةصةرداٌيرُ دةٌ  وريف ِةوواٌيػ
ً  طةلةكؤوـةي  و ِروبةؼ كرري و دةصمةبةٌدي ِةلي دابوو، ئةجنروي داٌيغميواُ  بؤداكـؤكي  ِروخوَيٍـةكرٌي  و خـش

ــرُ ــةتي ي ــة دياي ــة كوَيزاٌ ــةئرورجنطرياو صــةركزدةي ِةوبــةر ل ــةو بــؤ عــريرُ و ب ــؤوة بةرتةصــ  صــشاية ئ  و، كزدب
 لةصـةر  ٌـرو  صـواَلةتَيكي  ِةرثررضـة  فِزَيـداٌي  كة و،بةوةؼ ئةجنرودةدرا يةكحرر صةَلرٌة وتزاوة وةك دةٌطداٌةكةؼ

 و،(112) طةيرٌـدوة  طـرياوي  بـةئرورٌخ  كةصـي  ثالٌـةكرٌي  ي(تعطٚى)كرتي لةكررخضم  ورٌري بؤدورخضمٍةوة، ٌوصزاو

                                               
 . ٨٩٩-٨٣١ص ص اهضابق، املصدر االثزَ، عبداحلٌٚد رج  ؛ ٨٣١-٨٣٦ص ص صابق، ًِبع ديطزاُ، و بزطز.ا بِزواٌة،(  187)
 حمٌثد : ِٙظثز  .وةرطـرياوة  دَيـت،  طَمكـرر  صـواَلةتي  لةتكـة  بةورٌري كة Ostrakon يرُ Ostrakaوايةي لة و طزيكية وعةيةكي(  188)

 .٦٦٣ص اهضابق، املصدر اهِاصزٜ، عوٛ امحد صٚد ؛٦٩١ص اهضابق، املصدر عٚاد، كاًى
 .٩٦ص اهضابق، املصدر فٌٔٛ، حمٌ٘د(  189)
 . Lesley Adkins and Roy A. Adkins,Op. cit,p.35 ؛٨١ص اهضابق، املصدر اهغٚخ، حضني(  118)
 .  ٢١ص اهضابق، املصدر اهضٚد، حمٌ٘د(  111)
ــي ئــةو يرصــرية دوضــرري دورخضــمٍةوة ِــرتَ ٌــروي ِيثــررخؤظ )    (  112) ( خشوــي ِيثرصــي Hipparchusلــةٌَيو ئةواٌــةؼ كــة ثَي

ــة  ــركميط س،.ث٣١٤ديكمرتؤرلـ ــةMegacles)ويطـ ــة (Xanthippus) ٘ظ٢ٚلضثثثِجٚب س،.ث٣١٢( لـ ــزيكميط لـ ــروكي بـ  س،.ث٣١٣بـ
ــة Aristides) ئةرصــميديط ــةThemistocles)ثٌٚضثثتؤكوٚط س،.ث٣١٦( ل ( كــوِري ويميمــرديط Cimon)كيىــؤُ س،.ث ٣٤١( ل

ُ  س،.ث٣٨٢لـة ( Hyperbolus) ٓٚجريبؤهثؤظ  س،.ث٣٣٣( لـة Thucydides)توكيديدظ س،.ث٣٢٨لة  Lesley   ِـرتووةو.  ٌرويـر

Adkins and Roy A. Adkins,Op. cit,p.35 ( يػ صشاي دورخضمٍةوةي كوٚضجِٚٚطبةثَيي ِةٌدَي  طَيِزاٌةوة دةبَي خودي)
 .٦٩١. حمىد كرون عيرد, ايؾدر الضربق,صوةرطزتَ 
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ُ (113)ذكووـة   لـة  عـةِربووبيَ  دوورخضـمٍةوةي  وتـزاوة،  وةك لَيي ئرورجنيػ  و ئـرسادي  و ئةصـيٍر  كزدٌـي  ِرسطـرر  يـر
َ  وةك -ِرَيطريـةؼ  بـةو  ،(114)و صـرهَ (٨١)دة بؤوـروةي  وةتزصـيدار  ِرةطةسطةلي لة طغي بةريةوةٌدي  ئةصـيٍر   -دةَلـَي
ــة دةصــمكةوتَ  ذكووــةتَيكي ــة دةصــةلي ترئرصــمَي  ك ــةه دابَيم ــة ط ــوو واي ك ــ  كزدب ــَي ٌشي ــةواو ذكووــة  ب  ت
ــوكِزاتي ــةويت دةر دمي ــَي . (115)بك ــررَيكي وةك ٌرع ــمةجةوعي ِرَيك ــزاي دةص ــةه تَيك ــؤ و ط ــةك، ب ــة بؤبةريةوٌدي  ك
ِةرضـةٌد ٌرعـكزَي ٌكـوَلي لـةوة بكزَيـت كةئـةو جـؤرة لـة دةٌطـداُ           .لَيكٍةدرَيمـةوة  ِةبووة ٌيغميىرٌي ِرةِةٌدي

 .(116) وبؤصشاداُ بَي كةوريةصي ٌةبووة،

ً  ٌـةكزدبَي،  وةتزصـيرٌة  بـةو  ِةصي يػ(كوٚضجِٚٚط)ٌركزَي كة واية وبِزواؼ        وابـووبيَ  ثَيـي  دةطـوجنيَ  بـةَلر
 عـرري  دةوَلةتـة  دةيويضـت  كةئـةو  بةتريبةتيػ ٌني، ِي  دا دَيىوكِزاصي صيضمةوي سؤرةكرٌي صودة ضرو لة ئةواٌة
 وـةسٌي  و َِيش ِرَيي بطرتة ٌيغمىرٌةكةيةوة بة لةوةبوو ضروي و بكر  ِرسطرر ودوبةرةكي ثررضةثررضةيي لة ئةصيٍر

 دادوةري و يةكضـرٌي  و ئـرسادي  لـة  دَيىوكِزاصـي  بٍـةوركرٌي  ثِزاكميشةكزدٌـي  لـة  كةجطـة  كزدبـوو  بـةوةؼ  دةركي و،
 ثَيكةوةِـةَلكزدٌي  بـووٌي  دابـني  و يـةكطوترري  بـؤ  يـة  ٌـي  تـز  ِرَيطريـةكي  ِـي   دايـة،  تواٌر لة َِيٍدةي كؤوةَلريةتي

 بةدةصـمةوة  دةوَلةتـدا  لـة  بـةكزدار  ِراصمةقيٍة دةصةَلرتي( طةه) كة وايكزد ضركضرسيةكرٌيغي بة و ِروَلرتيرُ ٌَيواُ
 دةكــزا، بــةدي لَيــي كةوريةصــيرٌةي ئــةو بــةِؤي ٌــربوو بٍيــرتي كــة دَيىوكِزاصــيةؼ ئــةو ئةطةرضــي خــؤ و، بطزَيــت
َ  كـة  بكزَيـت  لـةوة  ٌكـوهَ  ٌـركزيَ  لَيطزتٍـةوة  ِرةخٍـة  ٌةعـمةري  يَيز كةوتبَيمة و بةرضرو بَيمة طوورٌروي  تـةواوتزي
ثَييوايـة كـة    يػو ٌوصـةرَيك (117)بّـَي َ  بـةدي  تواٌيبـووي  وـزؤ   كر  ئةو تر كة  بووة دميوكِزاتي صيضمةوي جؤري

طـةه دةيمـواٌي ثِزوبرطةٌـدةي ئـةوة بكـر       كؤتـريي ِـر ,    ث.س(555لةصـرَلي )  كوٚجضِٚطئةوكرتةي فةِرورٌِزةوايةتي 
 . (118)فةرورٌِزةواي راصمةقيٍةية لةئةصيٍر

ُ  وَيـذوو  لـة  كةِةٌـدَي   داِـرتووة  لةصةرضروةيةك      ُ  ٌوصـر  كـة  ,ئةوةيـة  ئةصـي   دَيىوكِزاصـيةتي  لـة  ِرةخٍـةير
ُ  بةصـةردا  كـة  ِةَلطـٍزابوو،  ياوةياوكرري ئرثؤِراي لة جؤرَي  بٍةوري لةصةر  بِزيررطـةلي  جَيبـةجَيكزدٌي  و ساَلبـوو
 كـة  وتزاويغـة  و، ِيـوابيَ  بـيَ  لَيـي  ضركةكرر صيرصيكةصي  بووكة ئةصمةً ئرصمَي  تر دا، ئةٌداوةكرٌي بةصةر ضرك

                                               
 . ٦٦٨ص اهضابق، املصدر بزاٙضتد، ِٓزٜ جاميط(  113)
 .٨١٩ص اهضابق، املصدر ًلاٜٗ، ف٘سٜ(  114)
 . ٣٨١اهضابق،ص املصدر اهفتٚاْ، ًاهم امحد ٗ صوٌٚاْ عاًز(  115)
بةتريبةتي كة وةك وتزاوة لةصةردةوةكرٌي دواتزدا وايمَيّرتبوو ِةوةظ)وشاد( ِرؤَلي تَيداببيَ  و خزاث صودي لَيوةربطريَيـت و،  (  116)

ــةي     ــررةي ئةواٌ ــةوة يو ــةِؤي ئةوةع ــَي ضــريؤكي        ب ــوو و، دةع ــردي كزدب ــووُ سؤري ــمٍةوة ب ــرري دورخض ــةك دوض ــي  بيرٌووي ــَي ِ ب
   ُ ــيةكر ــةِرةكرٌي ديي ِةخروٍغــ ــةركزدةي ديررلةعــ ــميديط(ي صــ ــيٍيةكرُ    و  )ئةرصــ ــةالي ئةصــ ــرده( لــ ــةر: العــ ــزاو بة)دادطــ ٌرصــ

 داواي ٌةخوَيٍـدةوار  كةصـَيكي   ة،بؤدورخضمٍةو طغي ئةجنووةٌي دةٌطداٌي لةثؤصةكي بووٌي ئروردة لةويرٌةي و( س.ث٣١٦لةصرَلي)
رتَيكيػ صةركزدة لَيي دةثزصَي داخـؤ ئـةو صـةركزدةية    ك و، بٍوصَيت صواَلةتَيكَي  لة بؤ صةركزدةي ي(ئةرصميديط) ٌروي دةكر  لَي

ي دةتـةوَي  دةٌرصي كة دةيةوَي دوور خبزَيمةوة؟، ٌةخوَيٍدةوارةكة دةَلي ٌةخَيزئةويػ بةصةرصـوِرورٌةوة لَيـي دةثزصـَي كـةواتر بؤضـ     
ــرودَيزي         ــدةَلَيَ بةدادطــةر ٌ ــةوةي ِــةوواُ ثيريــدا ِةَل ــَي ضــوٌكة بَيمرقــةي ل ــة وةَلروــدا دةَل ئــةو صــشاية بدرَيت؟ٌةخوَيٍدةوارةكــة ل

 .٦٩١دةكةُ.حمىد كرون عيرد:ايؾدر الضربق،ص
 . ٦٩٨-٦٩١ ص ص ُفضٕ، املصدر(  117)
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 تيريدا الداُ وةتزصي بة ئروريةي ،ضوٌكة جَييكزدؤتةوة ذوكىِزاٌيدا صيضمةوةكرٌي ليضي لةكؤتريي ئةفالتؤٌيػ
َ  وتـرري  لـةِرَيي  ياوةياو وروياٌـدٌي  ضـوٌكة  بةكررَِيٍرٌيـدا،  خـزاث  لةكرتي بةتريبة  كزدووة  ورويَيٍـةري  و ئـرطزي
 دةكـزيَ  بـةكورتيػ  و ئرصـرٌة  سؤر دةبيٍزَيـت،  تزاييـدي  عـرٌؤي  لـة  ئـةوةي  وةك ِـةيَيَ،  صـؤس  و ٌواٌدٌي لة تةيي
ُ  لةصـةر  دَيىوكِزاصي بؤ ئةصي  لَيكداٌةوةي كِزؤكي كة بوتزَي  بةكؤوـةهَ   لـة , و وةصـمروة ( المحىّـز )بةكؤوـةَلبوو

 ِــةوَي  ةٍــدةب كــة ،و وابةصــمةيي  ِرؤب بطَيــِزُصــؤسبــةسؤري ئةطــةري ئةوةِةيــة كــة لــةجَيي ئــروةس  دا بــووٌيػ
 خـؤي  كـة  دا جةوروةريـةي  ِةَلطـووٌة  و وابةصـمةيي ئةو بـرجي  ئةصـيٍرؼ  و، دميرطؤطيـة   و  ياوةياو صةرِةَلداٌي
ُ  كةصي ٌركؤكي و ِر  و قني بةِؤي يرُ عَيمطرياٌة ِةَلطووٌي لةصرتي كة, دةبَيٍيةوة كوَيزاٌةدا لةبِزيررطةلي  ٌَيـوا

 ويممـة   كة تواٌركرُ تَيكغكرٌدٌي ِؤي كةدةبووؤ دةِر  بةدوادا دورخضمٍةوةي سؤرجرر و دةدراُ ,صيرصةمتةداراُ
 .(119) دةبوو وةٌد سةرةر تيريدا

َ   كميضـثيٍيط  ضركضرسيةكرٌي بةِؤي دةصمكةوترٌةي لةو كة كزاوة ئةوة تَيبي  تزيغةوة لةاليةكي        بـةديّرت
ُ  بةِةرةوةٌـد  لَيـي  ئةواٌـة  تـةٌّر  بـةَلكو  ، ٌـةبوو  يةك وةك ئةتيكر داٌيغمواٌي و ِروَلرتيرُ بؤِةووو  بـة  كـة  بـوو
 داٌيغــمواُ سؤريٍةيــةكي بةطغــي، ئــةتيكر ِــةرَيىي و ئةصــيٍر داٌيغــمواٌي ٌَيــو لــة لةكرتَيكــدا ٌــرودةبزاُ، ِروَلــرتي
ــرُ وــريف كــة ِــةبووُ ــةدرابوو ِروَلرتيبووٌي ــة و ثَيٍ ــووُ، بَيبــةؼ دَيىــوكِزاتيػ دةصــمكةوتي ل ــة كزاب ــة بؤمنوٌ  ل
 و بووٌُــة( Politai)ِروَلــرتي كزابــووُ وةصــف( astai)عــرر داٌيغــمواٌي وةك تــةٌّر كــة يٌــرُ و كطــرُ دةصــموردا

ــيرٌدا ــة لةطةَليغ ــةوةر و( douloy)كؤيم ــت و ثَيغ ــرٌي دةص ــة ِرةٌطيٍ ــرٌي بةبٍةض ــرتي وةك( metikoy)بي  ِروَل
 دَيىوكِزاتيةكـة  كـة  كزدبـوو  واي وـةؼ  ئـة  دةَِيٍـر،  ثَيـ   داٌيغمواٌيرُ سؤريٍةي بةيةكةوة كة ٌةكزابووُ، ِةيورر

 وةكيـةكي  بـؤ  ثِزوثرطةٌـدة  صـةرةِراي  ضـوٌكة  بةتريبةتيػ دابٍزَيت، ٌردادوةراٌة و داخزاو و كةويٍة بةدَيىوكِزاتي
ــةواوي ــرُ ت ــة ِروَلرتي ــةر ل ــر بةراوب ــةتي ،صيضــمةوَيكي دا( Lsonomina)يرص ــذاردٌي ٌوَيٍةراي ــةورٌي ِةَلب  ثةرل
 .(125)داٌةبوو ئررا لة ٌوَي دَيىوكِزاتيةتي وعةي بةورٌري

ُ  ئةصـيٍريي  ثَيدةضـيَ  ئةواٌةعـدا  ِـةووو  لةطةَه بةَلرً      ُ  بةعـَيوةيةك  يـةكر  كـة  ويضـمَ ،  خـؤؼ  صيضـمةوكةير
 و بكزَيــت بــؤي، يــرُ( والء) وــةين و( محــرظ) ثةرؤعــي ٌَيــواُ لــة جيركــرري بمواٌزَيــت ئةصــمةوة لةئَيضــمردا

ــةوَيت ــة وادةردةك ــة ك ــ  ل ــدا سةي ــة  دةصــمكةوتَيكي وةك ئةواٌ ــة تريةب ــةكرُ ئةصــيٍريي ب ــة ي ــروار ك ــزة)ِ  ي(ٌع
 عـوَي   دابـووُ،  تـروي  بيـرٌي  طـةالٌي  وتـةواوي  طزيـ   وَلـرتي  عـررةكرٌي  داٌيغـمواٌي  صةر بة( اإلصتعال١)بةرسةفِزي
 بـة  بَّيٍَيـت  كؤتـريي  توٌي بةِؤيةوةؼ ساٌيبَيت، ثرراصم  لَيكزدُ بةرطزي و بؤكزدُ عةِر عيروي بة بؤية طزتَ 

ــررطَيزي و ثررضةثررضــةيي ــةتي، دةو ــةدةوَي  خَيَمري ــوو ك ــرَلي ب ــةتيكر)بةصــةر ب  بؤيةكــةررريػ و، كَيغــربوو دا(ئ
 صيضمةوة كزد واي بررودؤخيػ طوجنرويي و، ٌر بٍير  خَيَمةكي ٌر دةصموريي كزؤكي  بٍةوري لةصةر دةوَلةتَيكيرُ

 ِرووبـةِروو  بـؤ  خـةَل   ئروردةصرسكزدٌي لة بَيت صةركةوتوو و بكر  ئيضثر  خؤي ِرةصةٌريةتي و ثمةوي يةكة ٌوَي
 . (121)وةتزصيةكرُ بوٌةوةي

                                               
 .٦٦٤اهضابق،ص اهِاصزٜ،املصدر عوٛ امحد صٚد(  119)
 .٦٦٩ص ُفضٕ، املصدر(  128)
 .٦٦١-٦٦٩ص ص ُفضٕ، املصدر(  121)
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 لــة ِروَلرتيــرُ ِــةووو بــؤ دادطــةري كــة( عثثع  ُظثثاَ)طــةليي صيضــمةوَيكَي بٍيرتٍــرٌي لــة صةركةوتٍيغــي بــة     
ــةر ــر بةراوبـ ــريف و(Isonomia) يرصـ ــِزيَ وـ ــةكي و ِرادةربـ ــؤ وةكيـ ــت وبـ ــةكرٌي طغـ ــةَلطر تركـ ( Isegoria)كؤوـ
ُ  ئـرسادي  ِرَيي و، دابيٍكزدبوو ً  بؤدةوَلـةتي  بةخغـػ  و( المٍـرفط )كَيبـةِركيَ  و كـرركزد  كزدبووٌـةوة،  واَلـر  لةبـةردة
 ثضـثؤيي  ساٌضـي  كـة  كـزد،  طـةه  ِراصـمةوخؤي  ضـرودَيزي  و صةرثةرعـي  ومكةضـي  بةعـَيوةيةك  دادطري و دادطةري
 وَيٍـةي  بةطغـي  جيّـرٌيػ  ٌةلـة  و ِيمـي   دٌيـري  ٌةلـة  كـة  ،(الكىـره )تـةواويي  لـة  ئرصـمَي   طةيرٌدبووة دادوةريي
ــةبوو ــة ِــةر و، ٌ ــةو و ب ــَي  كــة ذوكىِزاٌيةعــي صيضــمةوي ب ــش ٌّ ــوو تواٌضــي و َِي ــة ب  صيرصــي ثَيغــكةوت  ل

 اُطثثالق)عررصــمرٌي دةرِرويغــم  و، وِوٌــةري ِــشري ثَيطةيغــم  و دةرةكــي( حتــدي)وةيــداخنواسي وقبــوَلكزدٌي
 ئةصـيٍر  كـة  ٌوَييةؼ ثَيطةية بةو و جَيبةجَيكزدُ دةصةَلرتي بةصةر طةليػ ضرودَيزي بةديَّيٍرٌي بة و، (حطارٜ
 جيـرواس   صيرصـي  وـؤدَيمَيكي  و منووٌـة  بمواٌَي دةوَلةتةكةي وايكزد كزدبوو، ثةيداي طزيكيةكرٌدا عررة دةوَلة لةٌَيو

 بكـر   ثَيضكةؼ ئةصثرتة، صيضمةوي بةتريبةتيػ  طزَي  جيّرٌي دةوَلةتةعررةكرٌي بؤصيضمةوطةلي كَيبةركَيكرر و
ــةِرووي و ــة ِرووب ــةكرٌيػ قةيزاٌ ــةوةو، دةرةكي ــةِري ببَيم ــةخؤبووُ بةوث ــواو و بِزواب ــةوة ِي ــيَيمة طةعبيٍيغ  بط

 .(122)ٌَيودةوَلةتي ومىالٌَيي قؤٌرغي

 بــةديَّيٍرٌي و ثَيغــّرتةكرُ لــة بةصــةركةوتَ تــةٌّر طــةورةيي، بــة ورٌــةوة بةرقــةرار و بــةرداواً ضــوٌكة بــةَلرً    
ُ  ئةصيٍريي دةبوواية طةرةكة، ثةرةثَيداٌييغي و لَيكزُ ثررَيشطرري ضؤٌيةتي و ٌربَيت وةيضةر دةصكةوتةكرُ  يـةكر

ُ  كـة  بكـةُ،  وـذارَي   ضـةٌد  لةصـةر  ِةَلوةصمة الٌيكةً ُ  ضررةصـةر  و فةراوؤعـكزد  لـة  يـةك  بـةطوَيزةي  ٌـةكزدٌير
ُ  لـة  ئةصـيٍريي  دَيىوكِزاصـييةتي  صـةرٌةكةوت   وِؤكررطـةلي  كةوريةصـي  وةك صةرضروةكرُ،  لةصـةر  بـةردةواوبوو
 :دةبيٍٍةوة خؤيرُ و طرياوُ لةبةرضرو كؤوةَلطر، ثَيغكةوت  و ئرراوي بةديَّيٍرٌي

 ئروردةصـرسي  لةبةرضروطزت  بَي ،(حزيف)دةقرودة  دميوكِزاصي ضةوكي بةثزاكميشةكزدٌي ئيكميفركزدُ لة         
 قؤٌرغةكـة  طوجنـرويي  و ثَيويضـمبووٌي  ئرصـي  و ضـةوكةكة  طغي واتري بة صةبررة  ثَيغوةخت ئرطريي و تَيّشريَ

ُ  بـزي  لـة  ِروَلرتيرُ تر صرسكزدٌي، بؤ سةويٍة و ثِزاكميشةكزدُ بؤ ُ  كزدٌـي  ِرايـي  صـةر  لـة  صـوربووٌير  ئةركـةكرٌير
 صـةركزدةكرٌيػ  تر رسكزابريةوةةب وا ِروَلرتيرٌي ئرصي و، بَي صيرصي بةعداريكزدٌي بؤ ،(اًتٚاس)دةصمكةو  لةبةر
َ  قـورظ  ذـوكىِزاٌي  جؤربـةجؤرةكرٌي  كريـة  لـة  جـةوروةر  صـٍوري  بـيَ  عـداريكزدٌي  بة كزابرُ ٌرضرر  ِةَلضـةٌطَيٍ

ُ  بريكزدٌـةوةي  ئرصـي  ٌـرقوَلي  ضـوٌكة  ٌـةطزُ،  وٌرديدةي ُ  داوي كةوتٍـة  بـؤ  لةواٌـةبوو  ِروَلرتيـر  و صيرصـةمتةدارا
ُ  كةصي ويضي و درؤييٍة بةَلي  طريؤدةي  وادةكـر   بـَي،  ِةرعـوَيٍَي   و ِـةركر   لـة  ئةوـةؼ  و، بكـر   ئرِراصـمةير

 عرٌضــــي ئةواٌــــة سؤرتــــزيػ و خــــةَل  ٌوَيٍــــةراٌي ِرواَلــــةتي كزدٌــــي بةعــــداري ببَيمــــة سيــــرتز دميوكِزاصــــي
 و، ٌـــةبَ دةصـــةَلر  دروصـــي ئرِراصـــمةكزدٌي و كرروبررةكـــرُ صةرخضـــم  كةعـــيروي ِـــةبَي دةصـــمةبذَيزكزدٌيرُ

َ  بوار ومىالٌَيكرٌيػ عَيواسي و ِرووداوةكرُ ثةرةصةٌدٌي ُ  ِرةخضـَي  بكـر   ِةَلوةصـمة  ئةصـيٍر  كؤوـةَلطري  تـر  ٌـةبوو
 طةيغــم  بةلوتطــة و، بكــر  ِروَلرتيــرُ تَيكــِزاي بــة ثَيغــكةؼ ِــشري و صيرصــي يــةكي ِرؤعــٍبريي تــر وتَيبكؤعــَي

 دةصمكةوترٌةعـي  ئـةو  و، وروةيـةدا  لـةو  ديمؤظ ِروثةميرٌَيي بةصةرؤكي وبووٌي ئيىِزاتؤرية  وةك دةوَلةتةكةؼ
 و ِـةبَيت  سيرتزيرُ بةرِةوداري ويضي ِروَلرتيةكرٌي صةركزدةو كة بوو وايرٌكزد بوو، رَِيٍ بةدةصي ويرٌةيدا لة

                                               
 .٨١٤ص اهضابق، املصدر ًلاٜٗ، ف٘سٜ ؛٦٦٨-٦٦١ص اهضابق،ص املصدر اهِاصزٜ، عوٛ امحد صٚد ( 122)
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 صــةربرسي و صيرصــي ِرةوعــي َِيغــمٍةوةي و دةصــمكةوتةكرُ لــةو كــزدُ ثررَيشطــرري لةصــةر طــةورةيرُ خــةوي
 دميوكِزاصي ئةداي ثةرةثَيداٌي وذاري بؤصةر صةرجنيرٌي ئرِراصمةي ئةوةؼ ضِزبكةٌةوة، دا خؤيرُ لةبةريةوةٌدي

 صيضــمةوي ئيىميرساتـةكرٌي  لــة بـووٌيػ  بةِزةوةٌــد وةرجـداركزدٌي  و، وــةذرَه كـزدة  عــرر ٌـروخؤي  كرروبـرري  و
ُ  وـريف  ثَيـدراويي  بـة  دميوكِزاصي  صـٍوري  ٌـرو  جَيبووةكـرٌي  ٌيغـمة  بيرٌيـة  و يُ كؤيمـةو  وةدةرٌـرٌي  و، ِروَلـرتيبوو
ُ  ديمـؤظ  ِروثـةميرٌي  ئةٌـداوي  كـة  ئـةتيكر  دةرةوةي تـزي  عـررةكرٌي  داٌيغمواٌي و ئةصيٍر عرري دةوَلةتة  لـة  بـوو

ُ  برد بووُ ٌرضرريػ و بووُ ئيىثِزاتؤريةتةكة صةروريةطوساري ئةواُ لةكرتَيكدا بةرِةوةكرٌي، ضٍيٍةوةي  و بـدة
 بــةردةً خضــمة ئةصــيٍري لةوبرجرٌــة، ِــةر طغــمييػ كؤوةَلــةي داٌيغــمواٌي ئروــردةبوواٌي رؤياٌــةي دابيٍكزدٌــي
ُ  و ئةصيٍر ديايةتي ٌوَي ِروثةميرٌيةتَيكي وةك كة ،(اهطبقٚٞ اهِشعٞ)ضيٍطةرايي لة تز عَيوةيةكي  صيضـمةوةكةير

ُ  ٌردادطـةر  ي(123) (ديمـؤظ ) ثـةميرٌَيي  ِـرو  لـة  رسطرربووُ خواسيرري و دةكزد ُ  ٌـةكررايي  و، بـوو  لـة  ضركضـرسيةكر
 و صيرصــي صيضــمةوة ٌــةداٌي بــوار و ِروَلرتيــرُ ٌَيــواُ ضــيٍريةتي بــةرفزاواٌي جيــرواسي ِريغــةيي بٍرِبكزدٌــي

 دميوكِزاصــيي  ِرةطــةسي ٌرئروــردةيي ِــةياريػ، بةٌــدةكرٌي و لــةكؤ  بؤِرسطــرربووُ طغــي بةضــي  ئربوريةكةعــي
ُ  الواسي بـة  ِةصـت  ئةصـيٍر  ِـةياري  داٌيغمواٌي وايكزد و، دةرخضت ئةصيٍر لةدميوكِزاصيةتي كؤوةَلريةتي  و بكـة

ُ  كرروبـرري  بةِرَيوةبزدٌي ضرالكرٌةي بةعداري تواٌري  -دميوكِزاصـي  بةرقـةراري  صـةرةِراي – ئـةوةؼ  ٌـةبَيت،  عـررير
ُ  ثيـرواٌي  لةدةصـي  صيرصـي  صـةركزدايةتي  ضـِزبووٌةوةي  ِـؤي  بة بوو  ِةٌـدَي   و ئةرصـمؤكِزاتي  ضـي   و برسرطـر

 صيضــمةوي لــة ؤرس لةٌروةِرؤكــدا فةرورٌِزةوايــةتي كــة بــوو وايكــزد ئةوــةؼ صيرصــي، طةوــةي ٌــرو صةركةعــي
 بةعـداريكزدٌي  كـة  وتزاويغة و، ٌةبَي جيرواس بوو صرورٌداراراٌةوة بةدةصي دةصةَلر  كة ثَيغوو فةروةٌِزةوايةتي

 ِــةووو دةرةجنــروي لــة و، ٌــةبَيت كؤوةَلريــةتي دميوكِزاصــيةتي طزٌطــةكرٌي ثريــة ئةطــةر ٌريــة  بــةدي ِراصــمةقيٍة
 عـةِري  كررةصـرتي  داَِيٍـر،  خؤي بةدواي ورٌةوةي بةردةواً و وبةرقةرار دميوكزاصي ئةداي كةعكضي كة ئةواٌةؼ

 كـررواٌي  و لـةٌروبزد  كةعـميطةلةكةي  ِرَيبةرايةتيةكـةي  ئةصـيٍرو  ئيىثِزاتؤريـةتي  كةوايكزد ، ي(124) (ثيموثؤٌيشير)
ــي ٌــةوة ٌــةوةدواي كــةلموري عــمَيكي وةك كــة لَيكــزد واي و وةصــمرٌد ِرؤعٍبرييةكةعــي صيرصــي  بكؤَلزَيمــةوةو لَي
 .    (125)ِيطيرت

 بةعـة  كزدٌـةوةي  بـةدووبررة  ٌرضـرر  وةرٌـةطزَيت  وَيـذوو  لـة  واٌـة  ئـةوةي  بـروة  وةك بـيَ  بزيـرريػ  ئةطةر خؤ     
 وَلرتــة، ئــةو وَيــذووي لــة وةرطــزتَ واٌــة و، ِرَيكرراٌــة ئــةو لةصــةر كــزدُ ِةَلوةصــمة ِرةٌطــة ئــةوة بَيــت، ترَلــةكرٌي
 بَيــت، طــزٌ  و ثَيويضــت سؤرو واَلترٌــة  لــة كريةكرٌيــةوة، ِــةووو بــة ييــرُ ئَيضــمري بــرري ضــرككزدٌي بــةئرورجني

                                               
   و بــِزاوة بةصــةردا ٌــروةي ئــةو ديمؤصــةوة دورطــةي ٌــروي بــةٌروي بــوو يؤٌــرُ عــررةكرٌي لةدةوَلةتــة بةعــَي  ِروثةميرٌيــةتي ( 123)

ُ  لـة  كـةِروو  ئـةمخي   وةتزصـيةكي ر ِـة  بةرثةرضـداٌةوةي  لة بةعداريكزدُ و ئروردةبرعي بؤ و ئةصيٍر بةصةرؤكريةتي  بكـر ،  يؤٌـر
 Lesley Adkins and Roy A. Adkins,Op.cit, p.9  .ثَيكّر (س.ث٣٤١)لةصرَلي

ث.س( رويــدا و, صــي صــرَلَيكي خريرٌــد و ٌشيكــةب ِــةووو دةوَلةتــة عــررةيؤٌرُ وةك 431لةصــرَلي )لــةٌَيواُ ئةصــيٍر و ئةصــثررتة و  ( 124)
اليةٌطزي يةك لةو دوو دةوَلةتة بةعداريرُ كزد. فئودور ب. كوروفكني : تـرري  يوٌـرُ برصـمرُ, تزمجـة غالحمضـني ومني,ضـرث دوً,       

ري سيــــرتزيػ لــــةبررةي ِــــةورُ جــــةٌ  بِزواٌــــة:  . بؤساٌيــــر٨٣٨(,ص٨٣٤١ اٌمغــــررا  حمــــور, ضــــرثخرٌة فــــزايَ, )تّــــزاُ : 
ضرث و اٌمغررا  وسار  فزٍِ  و ارعرد اصالوي،  ، صرسورُتزمجٞ حمٌد حضّ هطفٛتوكوديديط)توصيديد(: ترري  جٍ  ثموثوٌشي، 

 ,تةواوب كمَيبةكة.(٨٣٤٤عزكت صّروي اٌمغررا  خوارسوي،) تّزاُ:
 .٩٩-٩٦ممدٗ  درٗٙػ ًصطفٛ ٗ ابزآٍٚ اهضاٙ ، املصدر اهضابق، صبؤ ًٓٞ٘ٗ ٢ٞٗ ٓؤكارا٠ُٞ باصلزا بِزٗاُٞ:  ( 125)



 د. حمىــد أوــني عمــي عبــداهلل
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 و كؤوةَلريـةتي  يةكـديطريي  بـة  رُثَيويضـمي  سيـرتز  ِةركرتَي  لة و ية ٌيغمىرٌي ِرسطرري بؤرُ خةبرتي كة بةتريبة 
 ئيٍميىــر  لــة  ضوارضــَيوةيةكة دروصــمكزدٌي  و ثــةروةري ٌةتــةوة  ِةصــي  جؤعــداٌةوةي و صيرصــي  يــةكطوترري
ــي ببَيمــة بــَي، بيرٌوويــةك بةِــةر و كةصــَي  ِــةر بــؤ بةساٌــدٌي كــة بؤٌيغــميىرُ،  ٌركؤكيــةكرٌي وكــؤي صــور َِيَم

ُ  لـة  بـةر  بكررُ بةيةكةوة لةِرَييةوة تر ، بَيت كؤتريي تَيدا دةٌطةكرٌةوة و ِرةٌ  بةِةووو ِروٌيغميىرٌيرٌي  و ثـال
 ٌوصــي ضــررة و بةريةوةٌـدي  لةصــةر ِةَلطــٍزاو ئرعـميرٌةي  ِــةَلكزدٌي ثَيكــةوة لـةِرَيي  و بطــزُ ٌــةيرراُ ٌةخغـةي 
 تـــةٌّر ئةوـــةؼ دابِزَيـــذُ، طـــةالُ ثَيغـــكةوت  كـــررواٌي لـــة داٌـــةبِزاو طةعـــي ئريٍـــدةيكي ٌةخغـــةي ، ِروبـــةؼ

 ئةو ِروعَيوةي كةوي الٌي لةصةر ِةَلوةصمة كةتيريدا دةبَي وةيضةر ِراصمةقيٍة دَيىوكِزاصيةتي بةثِزاكميشةكزدٌي
 .  لةبةرضروطرياوُ ئةصيٍردا لةدميوكِزاصيةتي ٌةرَي  ِؤكررطةلي و كةوريةصي وةك كة بكزَيت، ِؤكرراٌة
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 بةرئةجنرً

 بةضــةٌد كوٚضثثجِٚٚط ضركضــرسيةكرٌي ديــررتزيَ و ئةصــيٍر لــة ضركضــرسي ِــةوَي  ببــوة ِرةوعــة ئــةو برصــكزدٌي
 :  ِروو خبزَيٍة خوارةوة بةوغَيوةيةي و خرَلَي  بةضةٌد طزٌطةكرٌيرُ دةكزَي كة دةطةيةٌةٌَ، ئةجنروَيكىرُ

ــة.٨ ــدةخر  لَيكؤَليٍةوةك ــةطؤِراٌكرري دةري ــرسي و ك ــمَي  وةك ضركض ــة ويض ــرتي ل ــرُ وَل ــيٍرؼ و بةطغــي يؤٌ  ئةص
 ئريادةيــرُ و تواٌضــت و دٌيــربي  و ويضــت بــةطوَيزةي ضركضــرسةكرٌيػ و ِــةبووة ئروــردةيي ِةويغــة بةتريبــةتي،

 .ترقيكزدؤتةوة خؤيرُ ِةوَلي ، ووةرد ِةه ِرةخضروي لة وةرطزتٍيرُ صود وئرصي

ُ  ضركضــرسي  ثِزؤصــةي  لــة  بيــٍني  بةصــود  ضركضــرسةكرُ. ٦ ُ  كةوتؤتــةوة،  لَيــي  ئــةوةي  و ثَيغــيٍرٌير  ضركضــرسيير
ــداوة ــةجنروي و ئةجنرو ــيرُ ئ ــةي كررةكرٌيغ ــرسي سةويٍ ــزي ضركض ــرٌدووةو، خــؤي دواي ت ــةو ِرةخض ــةؼ ب  ثَيوداٌط

ُ  ِرؤَلـي  ئةويػ كررةكرٌي و ويضت و كوٚضجِٚٚط بؤ ئةسووُ وةك صؤلؤُ ضركضرسيةكرٌي  ِةوَلـةكرٌي  بـؤ  ئـةسووٌير
 .كزدووة يرري بزيكميط

ُ  كةِـة  وَلرتَي  بٍيرتٍرٌي كة دةرخيضمووة توَيذيٍةوةكة.  ٣ َ  خؤيـرٌي  وَلـرتي  بـة  وـووا  بكـةُ،  لـيَ  داكـؤكي  و بـشاٌ
ُ  ثةيوةصـمكزدٌي  و ٌيغـميىرٌي  و ويممـي  ِةصـي  كـرراكزدٌي  و جؤعداُ بة ثَيويضي  تـر  ِةيـةو،  ثَييـةوة  ِروَلرتيـر
 ثةيوةٌـدي  لـة  خؤي كة ، دةوررطريي وركي ِؤكرري و ئةَلمةرٌرتيظ ببَيمة و بٍزَيَ وةال جيرواسيةكرُ ِةووو تيريدا
ٌـ  ئةوةؼ. دةبيٍيةوة ٌروضةطةرَيي و بريكزدٌةوة جؤري و خشوريةتي و خوَيَ  بـةري  طزتٍـة  و قـوهَ  ةوةيبريكزد
 صــةرلةٌوَي و خَيَمريــةتي دابةعــكرري ِةَلوةعــرٌدٌةوةي لــة كميضــثيٍيط كــة ،ثَيويضــمة جؤراوجــؤري وعــوَي  ِرَي

 .كزد بةرجةصمةي دا دابةعكزدٌةوةي

 دوورخضـمٍةوةي  و خشوريـةتي  و خَيـنَ  بةثةيوةٌدي كؤترييَّيٍرُ تةٌّر كة دةردةكةوَيت توَيذيٍةوةكةوة لةِرَيي. ٣
ُ  و وَلـر   خؤعويضـم   و ٌيغـميىرٌي  ِةصـي  يـةكرت،  لة ثررتةكرُ و خَيَن ئةٌداورٌي ُ  بـؤ  ِةوَلـدا  و بةرةوثَيغـربد
 تـةٌّر  ئـةوةؼ  ٌـةطريابَي،  لةبةرضرو ِةووواُ وريف كزدٌدا ذوكىِزاٌي لة ئةطةر ٌركر ، دةصمةبةر لَيكزدٌي داكؤكي
ــة ــي ب ــرواسيي بٍرِبكزدٌ ــةكرُ جي ــداري و ي ــي بةع ــةككزدار ثَيكزدٌ ــمةوخؤي و ب ــةه ِراص ــةِرَيطري ط ــذاردُ، ب  ِةَلب

ــةَلرتةكرٌي ــرداٌرُ لةدةص ــةجَيكزدُ و يرص ــدا و جَيب ــةدي دادوةري ــت، ب ــة دَي ــدا ك ــةه تيري ــة ط ــرٌكزدُ ل  و دةصمٍيغ
ُ  و جَيبةجَيكزدُ و لةصةرداُ بِزيرر و بةثِزؤيةكزدُ و وذارةكرُ ِريشبةٌدكزدٌي ُ  و ضـرودَيزيكزدٌير  و ديـرريكزد

 وعوَيٍةوارةكةعـي  كـزد  ئةوـةي  ؼ( كوٚضجِٚٚط). ببيٍَيت ِرؤَه ئةركةكرُ ِراثةِراٌدٌي ثرداعي و برد كزدٌي ِرايي
 لةضـرو  دَيىوكِزاصـيرٌة  ثَيكةوةييرٌي صيضمةوي جواٌرتيَ َِيٍرٌةئرراي و، ئةصيٍر طةيغم  ثَيغكةوتَ بةلوتكةي لة

ــريي و، ِروصــةردةوةكرٌي ــة تواٌ ــةوةي ل ــداخنواسي ِرووبةِرووبووٌ ــي وةي ــووُ و دةرةك ــةئيىثِزاتؤري ب ــةٌرو  ب  ِرتٍ
 .دةركةو  دا ٌَيودةوَلةتي ىمىالٌَييطؤِرةثرٌي

 طـةه  كزدٌـي  بةعـداري  تـةٌّر  كـة  دةيضـةيَي َ  ئةصيٍر لة دميوكِزاصيػ ئةداي ٌةورٌةوةي بةرقةرار و بةردةواً. ٩
َ  ئةطـةر  يـة،  ٌـي  بـةظ  بـةردةواوبووٌي  و ِراصـمةقيٍة  دَيىوكِزاصيةتي ِرتٍةئرراي بؤ لةذوكىِزاٌي  ئرطـريي  و ِـشري
 ووةرجي ِةه و سةويٍة ِرةخضرٌي و ِروَلرتيرُ وعيرري ئرصي و صةردةً لةطةَه وطوجنروي ضةوكةكة بة صةبررة 

ُ  و ئـةرك  كزدٌـي  ِرايـي  لـة  تركةكرُ كرراوةيي و لَيشاٌي و ثِزاكميشةكزدُ . ٌـةطريَيت  لةبةرضـرو  بةرثزصـيرريةتيةكر
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ــةلَيكيػ ِــةر ويضــي ــؤ ط ــزتَ صــود ب ــة وةرط ــذووي ل ــ  وَي ــةسوووُ و طزي ــي ئ ــة ثيويضــي دميوكِزاصــي كزدٌ  ب
 .       كزاوُ تَيبي  ئةواُ ئةسوووٌكزدٌي لة كة ِةية ٌةرَيٍييرٌة و ئةرَي  خرَلة ئةو لةصةر ِةَلوةصمةكزدُ

 
 
 

 املوخص

 كوٚضجِٚٚط اصالحات يف اه٘ ين اهبعد

 ٠هثد  اإلصثال   فلثزٝ   ٔ٘رهظ ارضٚٞ ٓٚأت اهيت ظزٗ اه  اىل هإلعارٝ خصص  عوٌٚٞ حماٗهٞ ٓٛٓذٖ اهدراصٞ        
 ً٘ضعًا اصبخ  اهيت ٗاجملاالت امل٘اضٚع توم عوٟ ٗهوتعز , فٚٔا  األً٘ر سًاَ  هٚأخذ كوٚضجِٚٚطبشعاًٞ  األثِٚٚني
َ  اهيت اإلصالحات آٍ عوٟ فٚٔا ُٗةكدت, املغٔ٘رٝ إلصالحاتٕ ج٘ٓزًا تبدٗ ٗ ,عِدٓا املدع٘ ه٘ق٘   ًٗاُتجث   بٔثا  قثا
ٟ  اهقدميٞ اهقضٌٞ بِا١ اصتبداي ًّ خالهلا ٞ  قاعثدٝ  عوث َ  اهقزابث ٞ  اهفث٘ارق  بقاعثدٝ  ٗاهثد ٞ مل اياجملث  ٗفثت   احملوٚث  غثارك
ّ  هٞٗاملضؤ ٗاجملاهط اجلٌعٚات اهٛ اُطٌأًٍ خالي اً٘رٍٓ متغٚٞ يف اهغع   يف تت٘ضثع  ٗاهثيت , داهثبال  اًث٘ر  ادارٝ عث
 .اه٘ ين اهبعد تطبٚقٔا

ٞ  وػتنياهبث  ٗاملوخثص  اهباحثح  اهٚٔثا  ٗصثى  اهيت إصتِتاجاتٗ املقدًٞ اىل ضافٞالبإ اهبخح ٙتلْ٘   ٞ  اهعزبٚث  ٗاإلجنوٚشٙث
 :آلتٛكا تقضٌٚٔا مت حٚح حماٗر ثالثٞٗ متٔٚد ًّ,  املصادر ٗقا٢ٌٞ

 .اهقبوٚٞ اهعصبٚٞ تطعٚ  عوٟ ٗاهعٌى اإلجتٌاعٛ اإلُدًاج:  ةٗاًل

 .احللً٘ٞ ًّ اهِاظ اه طً ًٗضأهٞ اهغعبٚٞ اجملاهط: ثاًُٚا

 .اهضٚاصٛ اهِفٛ ٗقاُْ٘ اهضوطٞٗ يف املغاركٞ ٗحق باه٘اجبات اه٘عٛ ضزٗرٝ: ثاهجًا
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ABSTRACT 
The Nationalist -ethnical- Dimension in Clesthenes reforms 

      This study is a scientific attempt which is dedicated to refer to the 

circumstances which became the ground in which reformation conception 

emerged by the Athenians, and which gave the opportunity to Cleisthenes take 

the reins of it. The research also attempts at identifying those topics and areas 

that became the station in which he stopped and which was the essence of his 

famous reforms. The position stressed that his most important reforms were 

changed the classic division of power from the one which was based on kinship 

and blood to the one on the basis of local differences and opening the chance of 

participation for people to manage their matters through accession to the 

associations and councils responsible for the management of the country, hence 

the nationalist dimensions were seen in these reforms. 

The research consists of, in addition to the introduction, preface, the most 

important conclusions reached by the researcher, the two summaries in Arabic 

and English languages and the list of sources, three axes which were divided as 

follows : 

٨-  Social integration and working on weakening the tribal nervousness . 

٦-  People's Councils and the question of their requirements and what they 

want from the government. 

٣-  The necessity of being aware of the duties and the right to participate in 

power, and the law of political exile. 
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 ليضي صةرضروةكرُ
 يةكةً: بةسورٌي عةرةبي و وةرطَيِزدراو بؤسورٌي عةرةبي

 اهلتثث  دار ًؤصضثثٞ عشٙثثش، ٙ٘صثث  ٢٘ٙٚثثى تزمجثثٞ ٗاثثثارٍٓ، ٗادبٔثثٍ االغزٙثثق تثثارٙخ اىل ًثثدخى: بثثرتٜ.ا   .1
 (.٨٨٤٤: امل٘صى)امل٘صى، جاًعٞ ٗاهِغزيف هوطباعٞ

 اهضثث٘رٙٞ اهعاًثثٞ اهل٣ٚثثٞ اهجقافثثٞ، ٗسارٝ بزبثثارٝ، اٗغضثثطِٚط االب تزمجثثٞ االثِٚثثٚني، دصثثت٘ر: ارصثثط٘ .2
 (.٦١٨٣:دًغق)هولتاب،

 (.٦١١٩:اربٚى)٢اراظ، ًِغ٘رات االٗي، ،جش١ اهلل فت  جزجٚط تزمجٞ اهضري،: بو٘تارن .3

 (..٨٨٦٢:بريٗت) االًزٙلٚٞ، املطبعٞ قزباْ، داٗد تزمجٞ اهقدميٞ، اهعص٘ر:بزاصتد ِٓزٜ جاميط    .4

 ،(٨٨١٤: االصلِدرٙٞ) اجلاًعٚٞ، املعزفٞ دار اهزًٗاْ، ٗ هُٚ٘اْا حطارٝ تارٙخ يف دراصات: اهغٚخ حضني .5

 قثثار جاًعثثٞ ًِغثث٘رات اهعزبثثٛ، بثثاه٘ ّ عالقتثثٕ ٗ االغزٙثثق تثثارٙخ يف دراصثثات: االثثثزَ عبداحلٌٚثثد رجثث  .6
 (.٨٨٨٢:بِػاسٜ)ُٙ٘ط،

ٛ ا ٗاهصثزاع  االصثتعٌار  حزكٞ االغزٙقٚٞ، جزبٞاهت: هٚتٌاْ.ج رٗبزت .7 ٞ  َ،.ق٣١١ -١١١ الجتٌثاع  ٗ تزمجث
 (.٦١١١: َ.د)هوجقافٞ، عوٟاال وطاجمل كزٗاْ، ًِريٝ تعوٚق ٗ تٞقدٍٙ

 هوجقافثثثٞ، األعوثثثٟ اجملوثثثط كثثثزٗاْ، ًثثثِريٝ تزمجثثثٞ ،(ٗاهقثثثاُْ٘ اه٘اقثثثع)ةثِٚثثثا يف املثثثزةٝ: جضثثث  رٗجثثثز  .8
 (.٦١١٩:اهقآزٝ)

 (.٨٨١٨:اهقآزٝ)اهعزبٚٞ، داراهِٔطٞ حطارتٍٔ، ٗ تارخئٍ االغزٙق: اهِاصزٜ عوٛ امحد صٚد .9

: امل٘صثثى) ٗاحلطثثارٝ، اهتثثارٙخ يف دراصثثٞ اهزًٗثثاْ، ٗ اهُٚ٘ثثاْ: حمٌثثد رعثثاد عبثثداملِعٍ ٗ عبثث٘ جنثثٍ عثثادي .18
٨٨٨٣.) 

 (.ت.د:امل٘صى)اهقدٍٙ، خاهتارٙ يف حماضزات: اهفتٚاْ ًاهم دامح ٗ صوٌٚاْ عاًز .11

 (.٨٨٨٨:اربد) ، داراالًى ٗاهزًٗاْ، اهُٚ٘اْ: ٗاخزْٗ علاعٞ عوٛ    .12

 (.ت.د:بػداد) اهعاهٛ، اهتعوٍٚ ًطبعٞ اه٘صٚط، ٗ اهقدٍٙ اهضٚاصٛ اهفلز: صاحل حمٌد غامن .13

 (.٨٨١١:بػداد) ٗاه٘ٝصٚط، اهقٞدٍٙ اهضٚاصٛ اهفلز: صاحل حمٌد غامن .14

: اهقثثآزٝ) هوجقافثثٞ، االعوثثٟ اجملوثثط اخلغثثاب، حمضثثّ تزمجثثٞ، ٞ, اهُٚ٘اُٚثث اهعاًثثٞ احلٚثثاٝ: سميثثزْ اهفزٙثثد .15
٦١١٤ .) 

 داراملعزفثثثثثثثثٞ احلطثثثثثثثثارٜ، اهتثثثثثثثثارٙخ يف ًقدًثثثثثثثثٞ ,اهُٚ٘ثثثثثثثثاْ: حيٚثثثثثثثثٟ ٓابعبثثثثثثثثداه٘ هطفثثثثثثثثٛ   .16
 (.٨٨٨٨:االصلِدرٙٞ)اجلاًعٚٞ،

 .٨٨١١: دًغق اهفلز، دار اهُٚ٘اْ، تارٙخ: عٚاد كاًى حمٌد .17

 (. ٦١١١:املِص٘رٝ،) ، اجلاًعٞ اهغباب ًؤصضٞ اهزًٗاُٛ، ٗ اهُٚ٘اُٛ اهتارٙخ: اهضٚد حمٌ٘د .18

 (.٨٨٨٨:جٚشٝ) اهػد، ًطبعٞ ٗ ًلتبٞ اهُٚ٘اْ، تارٙخ: ٌٔٛف حمٌ٘د .19

 تثثارٙخ ٗاهُٚ٘اُٚثثٞ، اهزًٗاُٚثثٞ احلطثثارٝ تثثارٙخ يف ًقدًثثٞ: اهضثثاٙ  ابثثزآٍٚ ٗ ًصثثطفٛ درٗٙثثػ ممثثدٗ  .28
 .االٗي ،اجلش١(٨٨٨٨-٨٨٨١:االصلِدرٙٞ)احلدٙح اجلاًعٛ اهُٚ٘اْ،امللت 
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 اهعزبثثٛ اهفلثثز دار, خفاجثثٞ صثثقز حمٌثثد ًزاجعثثٞ, ٙضثثزٜ اهثثزساق عبثثد اإلغزٙق،تزمجثثٞ: كٚتثث٘. د. ٖ .21
 (.٨٨٢٦:َ.د)

 دووةً : بةسورٌي فررصي

ــز .22 ــرري : ديطــزاُ و اربزط ــمرُ جّــرُ ت ــد.   ،(يؤٌــرُ)برص ــرري ؽــرح حمى  اٌمغــررا  ،٦ديطــزاُ،د و اٌؾ
 (.ه.ش٨٣١٢:تّزاُ)فريدوظ،

 وسار  اٌمغررا  و صرسورٌطرث لطفي، ذضَ حمىد تزمجة ثموثوٌشي، جٍ  ترري (: توصيديد)توكوديديط .23
 (.ه.ش٨٣٤٤:تّزاُ) خوارسوي، اٌمغررا  صّروي عزكت اصالوي، ارعرد و فزٍِ 

 ضـرثخرٌة  حمـور  دوً،اٌمغـررا   ضـرث  ومني، غالحمضني تزمجة برصمرُ، يوٌرُ ترري : كوروفكني.ب.فئودور .24
  (.ه.ش٨٣٤١:تّزاُ)فزايَ،

 
 صَييةً: بةسورٌي ئيٍطميشي
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