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 :الُمقّدمة

أِلف المؤرخون والمفكرون والنقاد، إطالق صفة العصر الذهبي على العصر المتميز 
من تاريخ أية أمة. وحال سورية أن جل عصورها ذهبية، فالتميز هو أحد سماتها 

مختلفة، تؤكد ذلك المعطيات التاريخية و األثرية المكتشفة العصور الالبارزة عبر 
 حتى يومنا هذا.

سورية بإعتراف علماء اآلثار الغربيين، أعطت للعالم كل علم وفن وفلسفة. وقد قال ف
فيها المؤرخ الفرنسي أندري بارو: إن كل إنسان في العالم له وطنان، وطنه األصلي 
وسورية. وفي هذا داللة واضحة على أن الشعب السوري، وضع حجر األساس 

ل فيليب حتي: تحتل سورية مكانة فريدة للحضارة اإلنسانية منذ آالف السنيين. ويقو 
في تاريخ العالم، وقد كان فضلها على رقي البشرية من الناحيتين الروحية والفكرية، 
أجل شأنًا من فضل أي بلٍد آخر. والسوريون القدماء لم يتحفوا العالم بأبداع األفكار 

نما أوجدوا وسيلة للتعبير عن هذه األفكار، بتلك العالمات البسيطة، ذات  فحسب، وا 
المفعول السحري، التي تسمى األبجدية، والتي لوالها لما دونت أغلب اآلداب العالمية 
وحفظت. فاليونان نقلوا الحروف من الفينيقين، ثم أعطوها إلى الرومان، وبالتالي إلى 
شعوب أوروبا الحديثة. غير أن فضل السوريين لم يقف عند ذلك، فقد ازدحمت في 

ها وفعاليتها أكثر مما ازدهرت به أي اريخية وثقافية، تتصف بزهو أحداث تأرضهم 
أرض أخرى. وكان من شأن هذه األحداث، أن جعلت تاريخ سورية تاريخ معظم 
العالم المتمدن. ففي الفترتين الهلنستية والرومانية أتحف أبناء هذا البلد، العالم 

في الشعر ظهر شعراء عة من أبرز مفكريه ومعلميه ومؤرخيه. فمجمو الكالسيكي ب
تنوع طابع شعرهم فمنه غنائي وبطولي ورثائي وعلمي وديني، استخدموا البحر 
السداسي في نظمه، ومنه ما كان نثرًا ومنه ما كان منظومًا. ومن ناحية أخرى أسس 
األدباء السوريين مدارس فلسفية، كان لها مكانتها الخاصة في العالمين الروماني 



9 
 

ء األدباء في اعتمد هؤالوالمدرسة اإلفالطونية المحدثة.  ة الرواقيةواليوناني، كالمدرس
مية والسريانية تارًة، واللغة اليونانية في أغلب األحيان، أما اللغة ار كتاباتهم اللغة اآل

 الالتينية فقد اقتصر استخدامها، على الموظفين وأفراد الجيش.  

لعصر الروماني، من كونها لم َتحظ تأتي أهمية دراسة الحياة الثقافية في سورية في ا
بدراسة خاصة شاملة و معمقة، إذ أن معظم الدراسات التي تتعلق بالموضوع تناولته 
بشكل عرضي ضمن مواضيع عامة، لذلك كان ال بد من إعداد دراسة خاصة، 

 .مية كبيرةللحياة الثقافية في سورية في العصر الروماني، لما لهذا الجانب من أه
يعد مؤشرًا على مواصلة سورية ألداء دورها الحضاري المعتاد، الذي انطلق منذ  فهو

. ولتعدد مناحي الحياة الثقافية فإننا سنركز التاريخ وما زال حاضرًا حتى اآلنفجر 
ى في ترسيخ مكانة على جانب منها وهو الحياة األدبية، التي كان لها أهمية كبر 

 .سورية الحضارية

في المعلومات  ،بحث على المنهج العلمي التحليلي والنقديسنعتمد في هذا ال
صل إلى المستمدة من المصادر األساسية، ومقارنتها فيما بينها ومحاولة التو 

ى فهمه، ، سعيًا الستقراء الماضي بشكل يساعد علالمعطيات العلمية الصحيحة
ظهاره بالطريقة المثلى  .وا 

بات، كان من أبرزها قلة المصادر وقد ترافقت هذه الدراسة بمجموعة من الصعو 
بسبب فقر مكتباتنا بها.  ،المتعلقة بالبحث، والتي لم تكن في معظمها في متناول اليد

باإلضافة لصعوبة السفر، إلى البلدان التي يمكن أن توجد فيها هذه المصادر 
ية والمراجع. كما أنه ال توجد مؤلفات متخصصة بمعنى الكلمة، بالحياة الثقافية األدب

نما وردت بعض اإلشارات بخصوصها في بعض  لسورية في العصر الروماني، وا 
الكتب العامة، لذلك كان يجب جمع المعلومات منها ومن ثم مقارنتها مع غيرها 
وربطها وكتابتها. ومن ناحية أخرى كان للمعاناة التي نعيشها من جراء الهجمة 
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لك، حيث وضعت حدًا للتنقل السريع اإلرهابية العالمية، على بلدنا دورًا كبير في ذ
 ولوسائل االتصال واألمن واألمان.

 أهمية سورية بتبيان المقدمةتبدأ  ثالثة فصول:و  مقدمة وقد تم تقسيم البحث إلى
، أهمية هذا البحث وأهدافهثم ، وأسباب اختيار البحث، لها الرومان ودوافع احتالل

 .المعتمدة في البحثع لمصادر والمراجا ألهم دراسة ومن ثم

يغطاي الزمااني للبحاث الاذي  ين المكااني وفقاد تام فياه تحدياد اإلطاار  الفصل األولأماا 
ورية،  لسااا بومبيااوسق.م ، وهااو العااام الاااذي دخاال فيااه 61مااان عااام  مرحلااة هامااة تمتااد

م وهو العام الذي تم فيه اإلعتراف بالدياناة 242. إلى العام وأنهى الحكم السلوقي فيها
دينااااًا رسااااميًا فااااي اإلمبراطوريااااة الرومانيااااة. باإلضااااافة للتحاااادث عاااان الحياااااة المساااايحية 

ي لسااااورية خااااالل الساااايطرة الرومانيااااة عليهااااا، فاااا واالقتصااااادية السياسااااية واالجتماعيااااة
 .العصرين الجمهوري واإلمبراطوري

المااؤثرات المصاارية والفارسااية والهلنسااتية فااي سااورية، ماان  الفصللل الثللانيبينمااا تناااول 
هااؤالء كغاازاة علااى التااراب السااوري. وننتقاال للحااديث عاان الناحيااة األدبيااة  خااالل تواجااد

لسااورية فااي العصاار الهلنسااتي، ماان حيااث وجااود شااعراء تنااوع انتاااجهم األدبااي، وأعااالم 
و الفلسااافة علاااى الساااواء. وصاااواًل للحاااديث عااان الفلسااافة  نبغاااوا فاااي التااااريخ والجغرافياااا

لدراساااة تطااااور اللغاااة اآلرامياااة عباااار  الرواقياااة الساااورية، وروادهاااا السااااوريين. باإلضاااافة
التااريخ القاديم وحتااى العصار الهلنساتي. ووصااولها لمرتباة عالياة فااي ظال اإلمبراطوريااة 
اإلخمينية، ومحافظة السكان المحليين على اساتخدامها وخاصاة فاي الرياف، واساتخدام 

 اللغة اليونانية على نطاق واسع لدى السلوقيين كونها لغتهم األم. 

فقاااد خصاااي للحاااديث عاان الحيااااة الثقافياااة األدبياااة لساااورية خاااالل  الثاللللثالفصلللل أمااا 
والمواضاايع التااي  ونشااأتهم ة،يتضاامن دراسااة شااعراء وخطباااء سااوريالعصاار الروماااني، و 

تطرقااوا لهااا،  وكااذلك رواة القصااة وفناااني المساار  و المااؤرخين والجغاارافيين ومااا قاادموه 
فالطونياااة الحديثاااة وروادهاااا فاااي الفلسااافة مااان حياااث تأسااايس األ ومااان معلوماااات قيماااة، 

يااااااامبليخوس الخلقيسااااااي. كنومينيااااااوس األفااااااامي وبورفوريااااااوس الصااااااوري و  ،السااااااوريين
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للغااااات التااااي تاااام اسااااتخدامها فااااي سااااورية فااااي العصاااار ا ذلك الحااااديث عاااانباإلضااااافة لاااا
لغااة السااريانية واللغااة اليونانيااة واللغااة الالتينيااة، وأشااهر الماادارس التااي تاام لالروماااني كا

 ودورها في تثقيف الشعب وتوعيته.  ،ية في هذه الفترةإنشائها في سور 

 ويمكن تقسيم المصادر والمراجع المعتمدة في هذا البحث إلى ثالثة أنواع:
 

وتشمل هذه المصادر كتابات المؤّرخين الذين تناولوا بالدراسة  أوال: المصادر األدبّية:
الفترة التي يعالجها البحث، ّمما يجعل من كتاباتهم أّحد الركائز األساسّية التي يعتمد 

بحسب عليها هذا البحث نظرًا لما تحتويه من معلومات مهمة، وهذه المصادر، 
 ، هي:أهّميتها للبحث

 -السميساطي  أعمال لوقيانوس –اآللهة السورية كتب لوقيانوس السميساطي )  .4
 :محاورات لوقيانوس السميساطي(

 والمؤرخين والبلغاء  من أشهر الخطباء فهوموسوعة علمية،  يعتبر لوقيانوس
. وتعتبر كتبه هذه بمثابة العمود الفقري للبحث، في القرن الثاني الميالدي السوريين
، وخاصة في لتوضيح الناحية األدبية لسورية ،عليها بشكل أساسي تم اإلعتمادحيث 
 في العصر الروماني. الدينيةالتاريخية و  ، باإلضافة للناحيتينالحوارلقصة و فن ا

 مPhilon of Byblos   (44 – 141:)فيلون الجبيلي: .1
، اهتم بكتابة التاريخ السابق والمعاصر له، وقد السورية مدينة جبيل منمؤرخ سوري 

 سياسية ومدنية  ودينية ) اختلفت الموضوعات التي سجلها وأرخ لها من 
الذي هو عبارة عن سجل  )التاريخ الفينيقي ( هكتاب تم اإلعتماد على .وحضارية(

ما تم حفظه  ، ولكن لم يصلنا هذا التاريخ كاماًل باستثناء للتقاليد واألساطير الفينيقية
 من قبل المؤرخ الكنسي السوري أوسابيوس القيصري في كتابه )التاريخ الكنسي(.

البحث في إبراز الفضل السوري في  دعمولقد كان بمثابة العمود الفقري في البحث، 
  االكتشافات واالختراعات على مر الزمن. 
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  مLibanius of Antioch  (314-393 :)خطاب ليبانوس األنطاكي:  .2
. وهو من مواليد مدينة أنطاكية، ويعتبر من أشهر خطباء القرن الرابع الميالدي

، تم وظل معاديًا المسيحية حتى وفاته. له عدة خطابات ،تمسك ليبانوس بوثنيته
حيث امتد  في  ،الذي يحمل عنوان" األنطاكي" منها، الخطاب الحادي عشر إعتماد

هذا الخطاب مدينة أنطاكية، وأورد فيه الكثير من األساطير والتفاصيل المتعلقة 
 بأنطاكية. 

 م Dio Cassius  (151 – 135:)ديو كاسيوس:   .4
ومن أشهر ما اشتهر ،( في بيثينياNicaeaنيكايا   )مؤرخ روماني سياسي ولد في

)التاريخ  هو كتابته لتاريخ روما في ثمانين كتابًا باللغة اإلغريقة تحت عنوان ،به
(، ولم يصل منها سوى ثمانية عشر كتابًا، وتعتبر Histories Romana الروماني

هذه الكتب ذات قيمة علمية كبيرة، وذلك ألنها تلقي الضوء على السنوات األخيرة من 
 اإلمبراطورية. الجمهورية الرومانية وأوائل الفترة

 م(: 19 –ق.م 44)  Straboجغرافية سترابون: . 0

 –ق.م  61جغرافي ومؤرخ يوناني من آسية الصغرى، عاش في الفترة الممتدة بين  
، والجزء األهم في ) جغرافية سترابون(جزءاً  41م، واشتهر بجغرافيته المؤلفة من  41

ية وفلسطين وبالد العرب الذي يتحدث عن سور  XVIالبحث هو الجزء السادس عشر 
لمعلوماته الجغرافية والتاريخية  ،في الفترة الرومانية، وهو من الكتب الغاية في األهمية

 عن سورية في تلك الفترة. 

عثرت البعثات األثرّية في سورية أثناء عملية التنقيب،  :ثانيًا: المصادر غير األدبّية
على بعض النقوش التي تعود لفترة السيطرة الرومانّية عليها، حيث احتوت هذه 
النقوش على كتابات، وجد فيها معلومات، كان لها دور في إغناء البحث عمومًا، 

 ية بشكل كافي.وتغطية النقي في بعض الفقرات، التي لم تتطرق لها المصادر األدب

وهي مجموعة من النقوش، التي تعود لفترة السيطرة الرومانية على  النقوش: -4
سورية. حيث كان لهذه النقوش دورًا هامًا، في اإلشارة إلى مدى انتشار واستخدام 
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اللغات، التي استخدمت في سورية في العصر الروماني، سواء اللغة السريانية أو 
 الالتينية واليونانية.  

أما أهم الكتب واألبحاث الحديثة، التي تّم االعتماد عليها في  ثالثًا : المراجع العربية:
  :هذه الرسالة، بما فيها الدورّيات العلمّية المتخّصصة فهي

حمل بين طياته الذي إحسان هندي، شعراء سورية في العصر الهلنستي، كتاب  -1
لبحث، وتسليط الضوء على الشعراء معلومات هامة ومفيدة، كان لها دور في إغناء ا

 السوريين في العصرين الهلنستي والروماني.

كتاب عبداهلل الحلو، تاريخ سورية القديم، حيث تحدث عن األدباء السوريين  -2
 وأعمالهم األدبية، في العصرين الهلنستي والروماني.

 يةأساس ةدعامالذي يعتبر  ،مجاهل تاريخ الفينيقيين ،كتاب يوسف الحوراني -2
، فمنه تم استقاء أغلب المعلومات عن المؤرخ السوري فيلون الجبيلي، والعمل بالبحث

 الذي قام بترجمته عن مواطنه سنخونياتون الفينيقي. 

كتاب حربي عباس عطيتو، مالمح الفكر الفلسفي والديني في مدرسة اإلسكندرية  -1
ليها، في الوقوف على القديمة، حيث يعتبر من أهم الكتب التي تم االعتماد ع

 المدرسة اإلفالطونية المحدثة وروادها السوريين.  

  المراجع المعربةأهم أما 

قدم هذا الكتاب  تاريخ سورية ولبنان وفلسطين الجزء األول، ،فيليب حتيكتاب  -4
معلومات قيمة، عن واقع الحياة الثقافية األدبية لسورية في العصرين الهلنستي 

 والروماني، ونجا  األدباء السوريين في قيادة مسيرة التقدم والرقي في تلك الفترة. 

  المراجع األجنبيةأما أهم 

 دور هام في، الذي كان له   Anthologie Grecque موريس راكتاب  -4 
 وهو الروماني، ين الهلنستي واستقاء معلومات عن الشعراء السوريين في العصر 
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و ة لحوالي مائة شاعر يوناني كتاب من جزأين، يضم مايزيد عن ألف قصيدة قصير 
 هلنستي. 

 قدمحيث  ، Anthologie de la poesie Grecque روبير برازياك كتاب -2
مع فارق  الروماني ين الهلنستي والعصر معلومات عن الشعراء السوريين في فيه، 
، وهو أنه يعطي نبذة عن حياة كل شاعر وشعره، ثم عن كتاب موريس رات أساسي

 يذكر ثماني أو عشر قصائد له ال أكثر، وهو من جزأ واحد.

 The Roman worldو  The Roman near east  كتب ميللر فيرغوس -2 
44 BC–180 AD ، فمن خاللهما تم التعرف على أهم األدباء السوريين في العصر

 الروماني، وعن أعمالهم األدبية. 

 The Cambridge companion to theعلى مجموعة  إلعتمادل  باإلضافة -1
Hellenistic world  و ،Encyclopedia of the Roman Empire،  التي

احتوت بين صفحاتها أشهر األدباء والعلماء والشخصيات الهامة والمرموقة في 
 التاريخ القديم، وكان من بينهم بال منازع األدباء السوريين. 

  التي تّم االعتماد عليها في هذه الرسالة، فأهّمها: للمجاّلت أّما بالنسبة 

ان بن ذريل عن لوقيانوس وما جاء فيها للكاتب عدنالحوليات األثرية السورية، 
مجلة  Journal of Roman Studiesكا   دوريات أجنبية السميساطي. وهناك
 .سورية في العصر الرومانية أبحاث، عن عد فيها حيث وجدت الدراسات الرومانية.

وفي النهاية أتمنى أن أكون قد وفقت في انتقاء المعلومات، من المصادر والمراجع  
الضوء على واقع  تساهم في إلقاءالتي استخدمتها في البحث، وذلك لوضع لبنة 

 سورية الثقافي األدبي في العصر الروماني.
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 الفصل األول
في  في سورية لمحة عن الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية

 نيالعصر الروما

 اإلطار المكاني والزماني المبحث األول:

 اإلطار المكاني -1 

 اإلطار الزماني -2   

 المبحث الثاني: الحياة االجتماعية في سورية في العصر الروماني

 أواًل: طبقات المجتمع السوري في العصر الروماني

 الطبقة االرستقراطية -4 

 طبقة العامة وأهل الريف -2

 طبقة العبيد  -2 

 ثانيًا: العناصر السكانية األجنبية في سورية

 العنصر الروماني -4

 العنصر اليوناني -2

 العنصر اليهودي -2

 العنصر الفارسي  -1

 ثالثًا: الرعوية الرومانية 

 المبحث الثالث : الحياة السياسية في سورية في العصر الروماني 

 أواًل: الحياة السياسية في سورية في العصر الجمهوري الروماني 
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 ثانيًا: الحياة السياسية في سورية في العصر اإلمبراطوري الروماني 

 ون وحكم اإلمبراطورية الرومانية ثالثًا: السوري

 الحياة االقتصادية في سورية في العصر الروماني المبحث الرابع:

 أواًل: الزراعة 

  الصناعةثانيًا: 

 ثالثًا: التجارة 
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 زماني لسورية في العصر الروماني: اإلطار المكاني و الالمبحث األول

 :اإلطار المكاني -1

ماااااااع  ،لجمهورياااااااة العربياااااااة الساااااااوريةلفاااااااي هاااااااذا البحاااااااث الناحياااااااة المكانياااااااة  سااااااانتناول
د سااااوريا ولبنااااان فااااال بااااوبمااااا أننااااا ساااانتكلم عاااان  ،جمهوريااااة لبنااااان بحاااادودهما السياسااااية

 ،اساااام مشااااتق ماااان شااااور وآشااااور فسللللورية، ماااان معرفااااة تساااامية كاااال قطاااار علااااى حاااادا
، فاااااي موقاااااع تااااال انااااات عاصااااامتها مديناااااة شاااااوبت إنليااااالتلاااااك المملكاااااة الشاااااهيرة التاااااي ك

ي القااااارن ومؤساااااس هاااااذه المملكاااااة شمشاااااي أدو فااااا ،لااااايالن قااااارب القامشااااالي فاااااي ساااااورية
بصااااافته الحالياااااة للمااااارة األولاااااى  واساااااتخدم تعبيااااار ساااااورية .التاساااااع عشااااار قبااااال المااااايالد

فاااااي القاااارن الخاااااامس قبااااال المااااايالد . أمااااا لبناااااان فقاااااد ورد اسااااامه  ماااان قبااااال هيااااارودوت
ماااان قباااال  ،كمصااااطلح جغرافااااي أول ماااارة فااااي أوائاااال القاااارن الثااااامن عشاااار قباااال الماااايالد

 –فاااااي نصااااابه الاااااذي ياااااذكر أناااااه قاااااام بحملاااااة إلاااااى ) باااااالد لبناااااان  ،شمشاااااي أدو األول
mat Lebanon   )4.  ( أن اسااام لبناااان اشاااتق مااان ماااادة ) لااابنمااان يقاااول وهنااااك

 .ثلوج البيضاااااااااء ماااااااادة طويلااااااااة ماااااااان الساااااااانةالكتساااااااااء قماااااااام جبالااااااااه بااااااااال ،أي األباااااااايض
وعنااااادما يااااارد ذكااااار ساااااورية فاااااي هاااااذا البحاااااث فهاااااو للداللاااااة المكانياااااة والسياساااااية لكااااال 

، وال تشاااااااااامل هااااااااااذه التساااااااااامية األردن ماااااااااان سااااااااااورية ولبنااااااااااان فااااااااااي الوقاااااااااات الحاضاااااااااار
 .وفلسطين

ومرتفعااااااات  ،مااااااا بااااااين قماااااام األناضااااااول ) طااااااوروس و كيليكيااااااة( شااااااماالَ تمتااااااد سااااااورية 
األردن وفلسااااااطين جنوبااااااَا،  ومااااااابين البحاااااار المتوسااااااط غربااااااَا و بااااااالد الرافاااااادين شاااااارقَا. 

م إلاااااااى تقسااااااا فنجاااااااد أن ساااااااورية ،أمااااااا عنااااااادما نااااااادخل إلاااااااى حيثياااااااات اإلطاااااااار المكااااااااني
 وتمتااااااد ماااااان خلاااااايج المنطقللللللة السللللللاحليةوهااااااي ثااااااالث مناااااااطق تضاريسااااااية رئيسااااااة، 

                                                           
 -  ( في هاليكارناسوس، وقد أطلق عليه شيشرون لقب أبي التاريخ، فهو أول من دون 120 – 120ولد )ق.م

ن أهم عمل لهيرودوت هو كتابه ) تاريخ الحروب بين اليونان وفارس(، حيث قسمه إلى  تاريخًا بمعنى الكلمة. وا 
   تسعة أجزاء، أطلق على كل جزأ منه، اسم ربة من ربات الفنون التسعة.

، جامعة الوطن العربي القديم بالد الشام ) سورية ولبنان وفلسطين واألردن ( تاريخالعبداهلل، فيصل:  - 4

 .24م، ي  2001 – 2002دمشق، 
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، وهااااي عبااااارة عاااان منطقااااة شاااامال حتااااى رأس الناااااقورة فااااي الجنااااوبإسااااكندرونة فااااي ال
تكثااااار فيهاااااا الااااارؤوس كااااارأس ابااااان  وذلاااااك لقااااارب الجباااااال مااااان البحااااار، حياااااث ،ضااااايقة
 .  4هانئ

التاااااي تتكاااااون مااااان سلسااااالتين غربياااااة محاذياااااة للسااااااحل والساااااهل   المنطقلللللة الجبليلللللةو 
الساااااااحلي، وشاااااارقية موازيااااااة لهااااااا، يفصاااااال بااااااين السلساااااالتين منخفضااااااات يجااااااري فيهااااااا 
نهااااااااري العاصااااااااي والليطاااااااااني.  تتااااااااألف األولااااااااى ماااااااان جباااااااال األمااااااااانوس وفيااااااااه مماااااااار 

 .و مااااا يعاااارف باساااام األبااااواب السااااوريةوهاااا ،الااااذي يفصاااال كيليكيااااا عاااان سااااورية ،باااايالن
الااااااااذي يرتفااااااااع إلااااااااى  ،"Casiusكاساااااااايوس " األمااااااااانوس جباااااااال األقاااااااارع  ويلااااااااي جبااااااااال

بااااااااااارجيلوس "يعاااااااااارف باساااااااااام جبااااااااااال  وو يمتااااااااااد حتااااااااااى مدينااااااااااة الالذقيااااااااااة  ،م4122
Barglus  لتباااادأ بعااااد ذلااااك سلساااالة أن ينتهااااي عنااااد نهاااار الكبياااار الجنااااوبي" إلااااى ،
ووادي نهاااااار الليطاااااااني  ،التااااااي تمتااااااد مااااااا بااااااين نهاااااار الكبياااااار الجنااااااوبي ،لبنااااااان الغربيااااااة

 كم . 410بطول 

أهمهاااااا جبااااال الزاوياااااة  ،أماااااا السلسااااالة الشااااارقية فتتاااااألف مااااان عااااادد مااااان الكتااااال الجبلياااااة
 .  2) أنتي لبنان ( وسلسلة لبنان الشرقية التي تسمى

حياااااث أن األراضاااااي الممتااااادة مااااان خلاااااف  المنطقلللللة الداخليلللللةيلاااااي المنطقاااااة الجبلياااااة 
منطقااااة تتناااااوب فيهاااااا  ، عباااااارة عاااانشاااارقيةجبااااال لبنااااان الشاااارقية إلاااااى حاااادود سااااورية ال

وهاااااي عباااااارة عااااان  ،، ومنهاااااا حوضاااااة دمشاااااق2ألراضاااااي الخصااااابة و القاحلاااااة الجااااارداءا

                                                           
1 Al-Maqdissi, Michel: The Syrian Coast, Sea Routes, Edited by Nicholas 

Stampolidis, Athens, 2003, p90. 
، ، الكرخ2، شركة التجارة والطباعة المحدودة، طتاريخ الحضارات القديمةمقدمة في : باقر، طه -2

 .242 - 244م، ي2،4106ج
، ترجمة ايرينا داوود، إله الشمس السوري والديانات الشرقية في اإلمبراطورية الرومانية: التهايم، فرانتس - 2

 .22م، ي4110، 4منارة، ط، دار السورية، دمشق، مراجعة فراس السوا 
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، الااااااذي ينبااااااع ماااااان يخترقهااااااا ويااااااروي أرضااااااها نهاااااار بااااااردى ،طةأراضااااااي سااااااهلية منبساااااا
" ويحاااااااد هاااااااذه المنطقاااااااة مااااااان "Auranitisويليهاااااااا للجناااااااوب ساااااااهل حاااااااوران  .الزباااااااداني

. 4ماااااان الجهااااااة الجنوبيااااااة الشاااااارقية جباااااال العااااااربو  ،الشاااااامال الشاااااارقي صااااااخور اللجاااااااة
فتؤلااااااف القساااااام الشاااااامالي الغربااااااي ماااااان الصااااااحراء العربيااااااة فااااااي  باديللللللة الشللللللامأمااااااا 

، تقاااااع علاااااى أطاااااراف 2صااااال باااااالد الشاااااام عااااان باااااالد الرافااااادينوتف ،امتااااادادها األقصاااااى
، ويهطاااااال علااااااى ياااااارة فااااااي الغااااااربسااااااهول حمااااااي وحلااااااب وحماااااااة وواحااااااة دمشااااااق الكب

، وهاااااي كمياااااة كافياااااة مااااام 400تصااااال وساااااطيًا إلاااااى  ن األمطااااااربادياااااة الشاااااام كمياااااة مااااا
 ،وال تخلااااو باديااااة الشااااام ماااان بعااااض الواحااااات ،لخلااااق الشااااروط المناساااابة لحياااااة الباااادو

 .  شجار النخيل والزيتون كواحة تدمروتنتشر فيها أ ،التي تنشأ حول الينابيع

   :اإلطار الزماني -1

بحثناااااا علاااااى  ، ماااااع ذلاااااك فإنناااااا سااااانركز فااااايالتااااااريخ وحااااادة حياااااة ال يمكااااان تقسااااايمهإن 
وحتاااااى  ،ق.م (61الفتااااارة الممتااااادة مااااان حاااااوالي منتصاااااف القااااارن األول قبااااال المااااايالد )

 م(. 242أوائل القرن الرابع الميالدي )

إن الجغرافياااااااة الطبيعياااااااة لساااااااورية حالااااااات دون قياااااااام وحااااااادة باااااااين الكياناااااااات السياساااااااية 
التاااااي يصاااااعب  ،وجاااااود السالسااااال الجبلياااااة بسااااابب، وذلاااااك ضاااااهاالتاااااي تحكااااام علاااااى أر 

هااااااذا باإلضااااااافة لظهااااااور النزعااااااة  .قيااااااام اتصااااااال مااااااا بااااااين منطقااااااة وأخاااااارى ابوجودهاااااا
و ماااااان أتااااااى بعاااااادهم  ،التوسااااااعية عنااااااد جياااااارانهم األقوياااااااء )كاآلشااااااوريين و البااااااابليين (

حتاااااااى مجااااااايء الروماااااااان إلاااااااى ساااااااورية، حياااااااث أن هاااااااذه القاااااااوى جعلااااااات مااااااان ساااااااوريا 
ء تواجاااااه هاااااؤال ،مركزياااااة متحااااادةاألمااااار الاااااذي حاااااال دون وجاااااود قاااااوة  ،مسااااارحًا للقتاااااال

 .2الغزاة

                                                           
 .222م، ي 4121، جامعة دمشق، األقاليم الجغرافية السورية: عادل، عبد السالم - 4
 .224 – 220، ي المرجع السابق: باقر، طه - 2
 . 1، يم 2001 – 2006، جامعة دمشق، مطبعة الروضة، المدخل إلى اللغة الكنعانيةحامدة، أحمد:  - 2
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-600والبااااااااابليين) ق.م(642 – 4011كاااااااال ماااااااان اآلشااااااااوريين) لقااااااااد غاااااااازا سااااااااورية  
اإلسااااااااكندر   وماااااااان بعاااااااادهم، ق.م(222-021وماااااااان ثاااااااام جاااااااااء الفاااااااارس ) ،ق.م(022

كااااان أولهااااا معركااااة كرانيكااااوس عااااام  ، 4 فااااي عاااادة معااااارك يهم انتصاااار علاااا المقاااادوني
 .  ق.م224آخرها معركة جاوجميال عام و  ،ق.م221

 ،يناااااوي القيااااام ببناااااء إمبراطورياااااة كباااارى تقااااوم علاااااى أساااااس التساااااامحاإلسااااكندر وكااااان 
. وبعاااااااد موتاااااااه أن القااااااادر لااااااام يمهلاااااااه لتحقياااااااق مخططاااااااه ، إالال علاااااااى أسااااااااس العااااااارق

   .سورية من نصيب سلوقس اقتسمت إمبراطوريته فكانت

 ئاااااهبنا فاااااي ساااااورية خاااااالل فتااااارة حكماااااه، ومااااان أهااااام األعماااااال التاااااي قاااااام بهاااااا سااااالوقس
 .وأفاميا والوديكية ،منها أنطاكية وسلوقية بيريه التي دفن بها ،عدة مدن

كااااان أهمهااااا صااااراعهم مااااع البطالمااااة الحااااتالل  ،دخاااال الساااالوقيون فااااي صااااراعات عاااادة
 باااااين هاااااذين الطااااارفين حاااااروب أطلاااااق عليهاااااا المؤرخاااااون ت، حياااااث نشااااابساااااوريةجاااااوف 
تااااارة للبطالمااااة وأخاااارى ، جااااوف سااااوريةونتيجااااة لهااااا كااااان ، 2((الحااااروب السااااورية)) اساااام

 للسلوقيين. 

الااااذين وجهااااوا بعاااااد انتصااااارهم علااااى قرطاجاااااة   ،وفااااي هااااذه الفتااااارة باااارزت قااااوة الروماااااان
 ،بتااااارك جاااااوف ساااااورية للبطالماااااة لسااااالوقيينإناااااذارًا ل 2ق.م202فاااااي معركاااااة زاماااااا عاااااام 

  .ل في شؤون المدن اإلغريقية الحرةوعدم التدخ

 التاااااي بااااادت واضاااااحة عناااااد ،رتقباااااةللمواجهاااااة الم العااااادة  وعناااادها أخاااااذ كااااال طااااارف يعاااااد
إلاااااى هانيباااااال وفااااارار ، ر الروماااااان علاااااى قرطاجاااااة فاااااي الحااااارب البونياااااة الثانياااااةاانتصااااا

                                                           
1 G.Thomas, Carol: Alexander the Great in his world, Blackwell Publishing, 2007, 

pp 10-15. 
2 Daly, Gregory: CANNAE (The experience of battle in the Second Punic War), 

London & NewYork, 2002, p 139. 
3 Hoyos, Dexter: Hannibal’s Dynasty, London & NewYork, 2000, p 157. 
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وقيين فاااااي األمااااار الاااااذي أغضاااااب الروماااااان وجعلهااااام يشاااااتبكون ماااااع السااااال ،السااااالوقيين 
 الثالاااااث ا وفرضااااوا علااااى أنطيااااوخسهاااافيالتااااي انتصاااااروا  ،م421معركااااة مغنيزيااااا عااااام 

 ،الفتاااااارة التااااااي تلاااااات مااااااوت أنطيااااااوخس بالفوضااااااى والضااااااعف. وتمياااااازت صاااااالح أفاميااااااا
، لمركزياااااااة وتعااااااااظم األخطاااااااار الخارجياااااااةاألمااااااار الاااااااذي أدى إلاااااااى انهياااااااار السااااااالطة ا

نهاااااااء الحكاااااام بومبيااااااوس، بقيااااااادة 4وهااااااذا مااااااا مهااااااد لاااااادخول الرومااااااان إلااااااى سااااااورية وا 
 .، لتبدأ مرحلة االحتالل الروماني لسوريةفيها السلوقي

 :اعية في سورية في العصر الرومانيتم: الحياة االجالمبحث الثاني

 لمجتمع السوري في العصر الروماني: طبقات اأوالً 

أحاااااادثت تباااااادالت سياسااااااية  ،أن الساااااايطرة الرومانيااااااة علااااااى سااااااورية علااااااى الاااااارغم ماااااان
. وقااااد  ثير كبياااار علااااى الناحيااااة االجتماعيااااةواقتصااااادية هامااااة، إال أنااااه لاااام يكاااان لهااااا تااااأ

 : من الطبقات التاليةي هذه الفترة تألف المجتمع السوري ف

 الطبقة األرستقراطية -0

تتاااااألف هاااااذه الطبقاااااة مااااان الفئاااااة الحاكماااااة مااااان الساااااكان المحلياااااين فاااااي المديناااااة والتاااااي  
، باإلضااااافة إلاااااى اإلقطاااااعيين الاااااذين اصااااب رفيعاااااة فااااي ساااالم الرتاااااب اإلداريااااةتتقلااااد من

 .2يمثلون عشر السكان تقريباً  و ،يملكون الدور الريفية الرائعة

                                                                                                                                                                      
 - ق.م (، حيث برز  202 –ق.م  242وذلك ما بين عامي )  ،بين قرطاجة الفينيقية وروما دارت هذه الحرب

 .روماالذي وصل إلى أبواب  ،من قوادها هانيبال
 .402 – 404، ي المرجع السابق ، مفيد رائف: العابد - 4

 - بعثته روما إلى سورية بحجة إنهاء حالة الخالف بين السلوقيين على العرش ،وهو قائد عسكري روماني، 
جاء إلى سورية الحتاللها وضمها إلى اإلمبراطورية  ، إال أنهخطار الخارجية التي تحيط بسوريةوالتصدي لأل

 .الرومانية
رجمة زكي علي و محمد ، تتاريخ اإلمبراطورية الرومانية االجتماعي و االقتصادي: روستوفتزف، ميخائيل - 2

 .212م، ي 4،4101ج سليم سالم، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،
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األغنياااااااااء وأصااااااااحاب الورشااااااااات الصااااااااناعية  4كمااااااااا ضاااااااامت هااااااااذه الطبقااااااااة التجااااااااار 
 إلاااااااااى زعاااااااااامتهم أصاااااااااحاب هاااااااااذه الطبقاااااااااة وأضااااااااااف ،2العقاااااااااارات الكثيااااااااارةو  الكبااااااااارى

فاااااي . وقاااااد وجااااادت هاااااذه الطبقاااااة 2واالجتماعياااااة زعاماااااة دينياااااةالسياساااااية واالقتصاااااادية 
وكاااااااذلك ، فااااااال التجارياااااااة كتااااااادمر و دوراأوروباااااااوس، وفاااااااي مااااااادن القواالمناااااااطق الريفياااااااة
 .  كالالذقية وصور وصيدا وبيروت في المدن الساحلية

كااااااان  ،فباإلضااااااافة إلااااااى أعمااااااالهم األساسااااااية ،و قااااااد تنوعاااااات اهتمامااااااات هااااااذه الطبقااااااة
لهااااااام ميااااااال نحاااااااو األدب والفااااااان و الرياضاااااااة ومختلاااااااف ألاااااااوان النشااااااااط االجتمااااااااعي. 

ومااااااا يوجااااااد عليهااااااا ماااااان  ،ويظهاااااار ذلااااااك ماااااان خااااااالل البقايااااااا األثريااااااة وأهمهااااااا الصاااااايد
 .قباااااال رماااااااة السااااااهام أو حاااااااملي الرمااااااا مناااااااظر صاااااايد الدببااااااة والبقاااااار الوحشااااااي ماااااان 

ة ماااااان  موساااااايقى ورقااااااي وألعاااااااب وقااااااد تااااااأثر أبناااااااء هااااااذه الطبقااااااة بااااااالفنون الرومانياااااا
لااااااابعض راكباااااااي خيااااااال الساااااااباق مااااااان  السااااااايرك، ويظهااااااار فاااااااي األدب الالتيناااااااي ذكااااااار

صاااااور وعاااااازفين علاااااى النااااااي  ولممثلاااااين مااااان بياااااروت والعباااااي سااااايرك مااااان ،الوديكياااااة
ذين أسسااااوا الممثلااااون السااااوريون الااااوماااان أفااااراد هااااذه الطبقااااة . 1ماااان مدينااااه هليوبااااوليس

و قااااااد رعاااااات . بحسااااااب الطلااااااب عليهااااااا ،تنتقاااااال ماااااان مكااااااان إلااااااى آخاااااار ،منظمااااااة فرقاااااااً 
ولقااااااد تحاااااادث الرومااااااان عاااااان  ،كااااااان بعضااااااها ماااااان أنطاكيااااااة ،رومااااااا عاااااادة فاااااارق كهااااااذه

 .شهرة واسعةوذلك لما لهن من  (ambubaisعازفات الناي السوريات ) 

الحضااااارية الغربيااااة  األكثاااار تااااأثرًا بالتيااااارات ،لقااااد كااااان أهاااال الماااادن ماااان هااااذه الطبقااااة 
بساااابب  ،كسااااب مرضاااااة أفااااراد هااااذه الطبقااااة يرياااادون ، وذلااااك ألن الغاااازاة الوافاااادة إلاااايهم

                                                           
1   Seyring, Henri: Antiquite Syriennes, SR, Tome XXII, Paris, 1941, p168.           

 .142 ي، المجلد األول، تاريخ بالد الشام القديم:  أحمد علي ،علي إسماعيل - 2
اجعة جبرائيل ، مر مة جورج حداد َو عبد الكريم رافقترج، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: حتي، فيليب - 2

 .222ي م، 4122، 4ج ،بيروت  ،جبور، دار الثقافة
 .416م، ي 2001، و تاريخها الحضاري سورية: بدري، حجل - 1
- ني الناي وهي مشتقة من السريانيةتع. 
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علاااااااى وقاااااااد دأب أفاااااااراد هاااااااذه الطبقاااااااة  ، القتصاااااااادية والسياساااااااية واالجتماعياااااااةا قاااااااوتهم
إن هاااااااذا األمااااااار باااااااالطبع ال ينطباااااااق  ء الغااااااازاة حفاظاااااااًا علاااااااى مكاااااااانتهم.مساااااااايرة هاااااااؤال

لبعاااااد عااااان فهنااااااك العدياااااد مااااان العاااااائالت تبقاااااى بعيااااادة كااااال ا ،علاااااى كااااال أهااااال المااااادن
   .التأثر والتأثير بالمحتل

، الااااذين يختاااااارون فااااي أغلاااااب األحيااااان مااااان كاااااام الوالياااااتإلااااى هاااااذه الطبقااااة ح ينتمااااي
وباإلضااااااااافة للثااااااااروة التااااااااي يملكونهااااااااا  .الكثيااااااااروي النفااااااااوذ الكبياااااااار والثااااااااراء الناااااااابالء ذ

عنااااااااااادما يأخاااااااااااذون منهاااااااااااا العساااااااااااكرية التاااااااااااي  بسااااااااااابب الحماااااااااااالت  ،ازدادت ثاااااااااااروتهم
هنااااااك طااااارق أخااااارى للكساااااب وزياااااادة  تينتصااااارون حصاااااة األساااااد مااااان الغناااااائم. وكانااااا

، ساااااكان الوالياااااات للحااااااكم أو الاااااوالي وذلاااااك مااااان خاااااالل الهااااادايا التاااااي يقااااادمها ،الثاااااروة
ااًل لحكااااااام الواليااااااات فااااااي النزاهااااااة والتعفااااااف عاااااان الظلاااااام ومااااااع أن شيشاااااارون كااااااان مثاااااا

 .4ف عن قبول الهدايا التي قدمت لهفإنه لم يتعف ،والجور

 طبقة العامة وأهل الريف -4

والعاااااملين ماااااع  ،أصااااحاب الحاااارف اليدويااااةماااان و  ،تتااااألف هااااذه الطبقااااة ماااان الفالحااااين
حياااااث  ،ساااااتأجرين يحرثاااااون األراضاااااي الزراعياااااةوكاااااان صاااااغار الم .2القوافااااال التجارياااااة

ويعيشااااون فااااي فقاااار  ،وصاااافهم يوحنااااا فاااام الااااذهب علااااى أنهاااام كااااانوا مسااااتأجرين أحاااارار
. وكاااااااان هاااااااؤالء علاااااااى كوناااااااوا ملحقاااااااين باألراضاااااااي ومساااااااتعبدينولكااااااانهم لااااااام ي ،مااااااادقع

. وبينمااااااا كاناااااات الماااااادن كااااااراهيتهم لمضااااااطهديهم فااااااي أول فرصااااااة اسااااااتعداد أن يعلنااااااوا
اني، كاناااااات القاااااارى علااااااى إلااااااى الجاااااايش الروماااااا بأبنائهاااااااتتمتااااااع باالمتيااااااازات وال تبعااااااث 

. 2بهاااام فااااي الفاااارق المساااااعدة والكتائااااب لحشااااد جنااااود يوثااااقالرئيسااااي  مصاااادرالالاااادوام 
بالتياااااارات الغربياااااة اليونانياااااة وبعااااادها الرومانياااااة  ،ولقاااااد كاااااان هاااااؤالء أقااااال تاااااأثرًا وتاااااأثيراً 

                                                           
، القاهرة، مكتبة القديم منذ نشأتها وحتى نهاية القرن األول الميالديمعالم تاريخ روما السعدي، إبراهيم:   - 4

 .126نهضة الشرق، ي 
 .200، ي المرجع السابقإسماعيل، حلمي محروس:   - 2
 .  211ي  ،السابق المرجعروستوفتزف، ميخائيل:  - 2
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تاااااي يتكلمونهاااااا وهاااااي اللغاااااة حياااااث حاااااافظوا علاااااى لغاااااتهم ال مااااان الطبقاااااة األرساااااتقراطية،
ليترجماااااااوا ماااااااا يقولاااااااه  ،توجاااااااب علاااااااى الروماااااااان اسااااااتخدام المتااااااارجمين، ولقاااااااد اآلراميااااااة

تمساااااااااكوا بالعاااااااااادات والتقالياااااااااد وباااااااااالرابط العاااااااااائلي بصاااااااااورته  و. 4الساااااااااكان المحلياااااااااين
ن الكتابااااااات الموجااااااودة علااااااى القطااااااع األثريااااااة التااااااي تعااااااود إلااااااى 2القديمااااااة القاااااارون . وا 

ر تظهااااا ،التاااااي وجااااادت فاااااي الصااااافا جناااااوب شااااارق دمشاااااق ،الميالدياااااة الثالثاااااة األولاااااى
 .  دوام الشعائر والعادات القديمة

 العبيدطبقة  -2

لااااك ، وذي المجتمااااع  الروماااااني منااااذ بداياتااااهانتشاااارت ظاااااهرة العبوديااااة بشااااكل كبياااار فاااا
، إال أن العبيااااااد لاااااام يسااااااتكينوا وقاااااااموا بثااااااورات بساااااابب كثاااااارة الحااااااروب التااااااي خاضااااااوها

ي قادهاااااا كاااااالثورة التااااا ، شاااااارك العبياااااد الساااااوريون فاااااي بعضاااااهابالنجاااااا  لااااام تكلااااالعااااادة 
لية فاااااي القااااارن الثااااااني قبااااال ، وخاصاااااة تلاااااك التاااااي انطلقااااات فاااااي صاااااقياااااونس الساااااوري

 .2الميالد

أقاااااااليم ف. القاااااارون الميالديااااااةإال أن هاااااذا األماااااار أخااااااذ يتغياااااار شاااااايئًا فشاااااايئًا فااااااي مطلااااااع 
، حياااااااث قااااااوق متسااااااااوية فاااااااي المجتمااااااع الروماااااااانياإلمبراطوريااااااة صاااااااارت أعضااااااااء بح

لاااااى طريقاااااة  يؤكاااااد أن العبودياااااة  اكاااااان سااااانيك ،لتهممعاااااامتبااااادلت النظااااارة إلاااااى العبياااااد وا 

                                                           
محمد صقر خفاجة،  ، ترجمة رمزي عبده جرجس، مراجعةاإلمبراطورية الرومانيةب:   .تشارلز ورث، م - 4

 .60م، ي  4164القاهرة، دار الفكر العربي، 
 . 224، يالمرجع السابق: حتي، فيليب - 2

3   Diodorus of Sicily: XXI. 1 – 4b, p299.                                                                                               
 -  زوجة األولى لإلمبراطور فقد الحظوة لدى اإلمبراطورة ميسالينا ال ،ً كان محاميًا وأديبا ،م60ق.م وتوفي 1ولد

مات بأمر من  ، إال أنهابنها نيرون التلميذ غير المطيع م عهدت إليه أغريبينا بتعليم11، وفي عام كالوديوس

 .نيرون بقطع شرايينه
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 .4طبيعياااااة والحرياااااة حاااااق لهااااام  حياااااث يقاااااول: أنااااات والعباااااد مااااان طبيعاااااة واحااااادةغيااااار 
م (  422 – 441ولقاااااااااااااد ردد كااااااااااااال مااااااااااااان اإلمبراطاااااااااااااورين الروماااااااااااااانيين هادرياااااااااااااان )

 ،م ( قاااااارارات تمنااااااع قتاااااال العبااااااد ماااااان قباااااال ساااااايده 420 – 464وأنطونيااااااوس بيااااااوس )
 .  وأعطي العبد حق الوصية ،حدةعلى  وحرم بيع الزوجين كالً 

ى مصاااااادر العبياااااد وكيفياااااة وقاااااد وجااااادت فاااااي تااااادمر مجموعاااااة مااااان الوثاااااائق تشاااااير إلااااا
فكااااانوا سااااالع  ،عبيااااد، وتعااااد التعرفااااة الجمركياااااة أشااااهر وثيقااااة تدمريااااة تاااااذكر التهممعااااامل

 ،ن فااااي تاااادمر ماااانهم ماااان أتااااى عاااان رضااااا منااااهو إن العبيااااد الموجااااود .تجااااارة الترانزياااات
هاااااااي السااااااابيل الوحياااااااد ليكساااااااب لقماااااااة عيشاااااااه وأوالده،  ،ألن العبودياااااااة بالنسااااااابة للعباااااااد

وماااااانهم ماااااان أتااااااى وذلااااااك عاااااان طريااااااق وسااااااطاء تجاااااااريون يبيعااااااونهم داخاااااال المدينااااااة، 
وجااااااود أمااااااا وثااااااائق دوراأوروبااااااوس فتعطينااااااا معلومااااااات عاااااان  .مجباااااارًا كأساااااارى الحاااااارب
 مدينااااة وجاااادت فاااايكمااااا وأن للوثيقااااة التااااي  .دائمللللة وق مؤقتللللة، نمطااااين ماااان العبوديااااة

ة الاااااذي يتمتاااااع باااااه لتقيااااايم الوضاااااع القاااااانوني وحاااااق الملكيااااا ،أنطاكياااااة أهمياااااة اساااااتثنائية
 .العبيد في سورية

وقااااااد شااااااارك العبيااااااد فااااااي العمليااااااات التجاريااااااة علااااااى نطاااااااق واسااااااع، إذ تااااااذكر إحاااااادى 
الوثااااااائق أن عباااااادًا سااااااوريًا قاااااادم قرضااااااًا طوياااااال األجاااااال لاااااادعم عمليااااااة تجاريااااااة بحريااااااة، 

ويشاااااااارك فاااااااي  ،عباااااااد أن يملاااااااك ثاااااااروات كبيااااااارة ويتصااااااارف بهااااااااكماااااااا كاااااااان بإمكاااااااان ال
 . 2عمليات تجارية داخل البالد وخارجها

فااااي بعلبااااك كتباااات باللغااااة الالتينيااااة، يقااااول نااااي هااااذه  وهناااااك وثيقااااة ماااان دياااار لباااااس
لإللااااااه جااااااوبيتر البعلبكااااااي األفضاااااال و األعظاااااام وفااااااى كاااااال ماااااان كاليسااااااات  ): الوثيقااااااة

                                                           
 ،، منشورات دار عالء الديننسيم واكيم اليازجيترجمة  ،الحضارات القديمة، ف: دياكوف وَ كوفاليف، س  - 4

 .662، ي م2،2000ج ،4ط
 .146، ي المرجع السابق:  أحمد علي علي إسماعيل، -2
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دة والمقصااااااود بالسااااااادة هاااااام سااااااا ،4(وأبولااااااو فااااااي النااااااذر الااااااذي نااااااذراه لصااااااحة السااااااادة 
   .هذين العبدين وليس اإلمبراطور

 اصر السكانية األجنبية في سورية : العنثانياً 

 العنصر الروماني -1

اقتصااااار الوجاااااود الرومااااااني فاااااي ساااااورية فاااااي البداياااااة علاااااى عااااادد قليااااال مااااان المقيماااااين 
مااااااان  ، وكاااااااان أغلااااااابهم2اباااااااة مركاااااااز لنشااااااار الثقافاااااااة الالتينياااااااةليكوناااااااوا بمث ،اإليطااااااااليين
 ق.م كاناااااات 12ولكاااااان فااااااي عااااااام  .ن الحكااااااوميين الااااااذين يجبااااااون الضاااااارائبالمااااااوظفي

، حيااااااث توجااااااد قطعااااااة ماااااان رومااااااان المشااااااتغلين بالتجااااااارة مزدهاااااارةجاليااااااة المااااااواطنين ال
، وهااااااي تعااااااود نطاكيااااااةالنحاااااات  تصااااااور رأس تاااااااجر روماااااااني موجااااااودة فااااااي متحااااااف أ

   .2للقرن األول قبل الميالد

لروماااااان إليهاااااا بوصااااافها عاصااااامة التاااااي توافاااااد اكانااااات أنطاكياااااة مااااان المااااادن الساااااورية 
بوصاااااافه  ،وماااااان األمثلااااااة علااااااى ذلااااااك إقامااااااة بلينااااااوس األصااااااغر فااااااي أنطاكيااااااا ،سااااااورية

  .ضابطًا صغيرًا في الفرقة الثالثة

أماااااااااا بالنسااااااااابة للروماااااااااان الاااااااااذين وجااااااااادوا فاااااااااي المساااااااااتعمرات العساااااااااكرية ) بياااااااااروت و 
تأسسااااااات بواساااااااطة ، فتؤكاااااااد مساااااااكوكات مساااااااتعمرة بياااااااروت الرومانياااااااة التاااااااي بعلباااااااك(

فااااااااااي عصاااااااااار  وجاااااااااادت فيهااااااااااا، ، أن أقاااااااااادم الفيااااااااااالقق.م40ماااااااااااركو أجريبااااااااااا عااااااااااام 

                                                           
 .410ي  المرجع السابق،شيفمان، إ. ش:  - 4

2   Cumont, Franz: The Frontier Provinces of The East, the Cambridge Ancient 

History- vol (XI),Cambridge University press, 1980, p 625. 

، ترجمة إبراهيم نصحي، دار نهضة مصر، القاهرة، فرانكلين، القاهرة، أنطاكية القديمةداوني، جالنفيل:  -2

 .401 -402ي  م،4161 نيويورك،
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قبااااات بجولياااااا كولونياااااا الاااااذي قاااااام بتاااااوطين جناااااود الفرقاااااة الثالثاااااة فيهاااااا، ول،  4اغساااااطس
 . Julia Colonia Augusta Felix 2أغستا فيليكس

وقاااااد حقاااااق هاااااؤالء الجناااااد الاااااذين خااااادموا فاااااي الجااااايش سااااانين طويلاااااة نجاحاااااات بااااااهرة، 
، و رموقاااااااااة فاااااااااي اإلمبراطورياااااااااة الرومانياااااااااةأهلاااااااااتهم الكتسااااااااااب مكاناااااااااة اجتماعياااااااااة م

، ثااااام أصاااااابحوا التاااااي شاااااانتها روماااااا فاااااي هاااااذه المرحلاااااة شااااااركوا فاااااي أعظااااام الحماااااالت
 .الحاكمة في المقاطعات الرومانية الفئة

، إذ تصااااادعت ر باااااالم األهمياااااة فاااااي حيااااااة الواليااااااتلقاااااد كاااااان  لفتااااارة حكااااام قيصااااار أثااااا
الحااااااااواجز التااااااااي كاناااااااات تفصاااااااال بااااااااين الرومااااااااان وسااااااااكان  خاللهااااااااا ألول ماااااااارة تلااااااااك

الوالياااااااات، إذ شاااااااجع الهجااااااارة بطاااااااريقتين، األولاااااااى أناااااااه كاااااااان  يبعاااااااث إلاااااااى الوالياااااااات 
للساااااكن فاااااي مساااااتعمرات جديااااادة ذات طاااااابع تجااااااري أو   ،بالفاااااائض مااااان فقاااااراء روماااااا

صااااااناعي،  والثانيااااااة أنااااااه يكااااااافئ معظاااااام جنااااااوده المساااااارحين بإقطاعااااااات زراعيااااااة فااااااي 
شااااارين . ويقااااادر عااااادد مساااااتعمراته فاااااي الوالياااااات بماااااا ال يقااااال عااااان عأراضاااااي الوالياااااات

 .2مستعمرة أكثرها غرب المتوسط

 العنصر اليوناني -1

احتضااااااااانت البيئاااااااااة الساااااااااورية المتجانساااااااااة ثقافياااااااااًا وعرقياااااااااًا جماعاااااااااات مااااااااان األصااااااااال 
مناااااذ أواخااااار القااااارن الراباااااع قبااااال  تاااااي كانااااات قاااااد بااااادأت باالساااااتيطان فيهاااااااليونااااااني، ال

وشاااااجع علااااااى اسااااااتيطان اليونااااااان فااااااي كاااااال  ،قاااااادم اإلسااااااكندروذلااااااك منااااااذ أن  المااااايالد،
                                                           

1   Sawaya, Ziad: Histoire de Berytos et Heliopolis d' après leurs monnaies, 

presses de l' ifpo, Beyrouth, 2009, pp. 282 – 283. 

2   Pollard , Nigel : Soldirs, Cities, and Civilians in Roman Syria, The University of 

Michigan press, 4th ed, U.S .A, 2000, pp. 38 – 39, pp. 60-61. 
(، بيروت، دار  إلى أوكتافيوس التاريخ الروماني )عصر الثورة من تيبريوس:  أحمد علي، عبد اللطيف -2

 .202م، ي 4110النهضة العربية، 
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-242، وجاااااااااااء بعااااااااااده ساااااااااالوقس)اطق التااااااااااي ساااااااااايطر عليهااااااااااا ومنهااااااااااا سااااااااااوريةالمناااااااااا
للهجااااااارة واالساااااااتيطان فاااااااي ق.م(  الاااااااذي عمااااااال أيضاااااااًا علاااااااى تشاااااااجيع اليوناااااااان 220
فاااااي الجااااايش أو فاااااي  ، وذلاااااك لعااااادة أساااااباب منهاااااا دعااااام مركاااااز حكماااااه إن كاااااانساااااورية

لكااااااي ال يااااااذوب الوافاااااادون فااااااي بوتقااااااة  ،افااااااة اليونانيااااااة نشاااااار الثق ، وإدارة دفااااااة الحكاااااام
لاااااااام فيهااااااااا و ، بقااااااااي اليونااااااااانيون وعناااااااادما احتاااااااال الرومااااااااان سااااااااوريةالثقافااااااااة السااااااااورية. 

، وكااااااااااان أغلااااااااااب هااااااااااؤالء ماااااااااان العسااااااااااكريين المساااااااااارحين ألي مضااااااااااايقات وايتعرضاااااااااا
وجاااااودهم مناااااذ قااااادموا إلاااااى ساااااورية  اقتصااااار ولقااااادوالتجاااااار وبعاااااض أصاااااحاب الحااااارف. 

ومااااااان أهااااااام هاااااااذه ، لسياساااااااية أو التجارياااااااة أو العساااااااكريةياااااااة اعلاااااااى المااااااادن ذات الخلف
، وكاااااااااذلك المااااااااادن ياااااااااة وسااااااااالوقية علاااااااااى العاصاااااااااي والالذقياااااااااةالمااااااااادن أنطاكياااااااااة وأفام

 .  4لداخلية كدمشق وتدمر دوراأوروبوسا

  العنصر اليهودي -3

علاااااى ياااااد القائاااااد ناااااز  اليهاااااود إلاااااى ساااااورية بعاااااد ساااااقوط القااااادس فاااااي أيااااادي الروماااااان 
 ،الااااااااذي أقااااااااام االحتفاااااااااالت فااااااااي كافااااااااة الماااااااادن السااااااااورية، 2م10تيتيااااااااوس  الروماااااااااني

 ،، وعنااااادما طااااااف تيتياااااوس بالمااااادن الساااااوريةنتصااااااره علاااااى اليهاااااود ودخولاااااه القااااادسال
يااااه طااااالبين طاااارد اليهااااود وقاااادموا إل ،وحياااااه سااااكان أنطاكيااااة بشاااادة ،لقااااي اسااااتقبااًل حاااااراً 

 .ن من اليهود وكسر شوكتهميالسوري وذلك ألنه خلي ،2من مدينتهم

هم ، كمااااا قااااام بعضااااارة التااااي كونااااوا منهااااا ثااااروات هائلااااةاليهااااود يشااااتغلون بالتجااااوكااااان 
، وكااااااان لاااااابعض اليهااااااود شااااااأن كبياااااار فااااااي المدينااااااة بالتبشااااااير لااااااديانتهم بااااااين السااااااكان

                                                           
 .222 -222، ي المرجع السابق: حتى، فيليب -4

2 The works Flavius Josephus:  translated by William Whiston A.M, London, book 

VII, pp. 650-660. 
،عين للدراسات والبحوث اإلنسانية والرومانيالشرق األدنى في العصرين الهلينستي فر ، أبو اليسر:  -2

 .206، ي م2002، 2طواالجتماعية، 
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، كااااااان ياااااارأس إحاااااادى القوافاااااال التجاريااااااة بياااااانهم ) يوليااااااوس أورليااااااوس شااااااميط ( الااااااذي
 .م201وقد أقيم له تمثال في عام  ،وينفق عليها من ماله الخاي

تااااادمر  وياااااذكر أن اليهاااااود اشاااااتركوا ماااااع الفااااارس والروماااااان فاااااي حاااااروبهم ضاااااد حكاااااام 
يتااااولى اإلشااااراف  وكااااان لكاااال جاليااااة يهوديااااة رئاااايس ،خاصااااة فااااي عهااااد الملكااااة زنوبيااااا

 .4على شؤونها

 العنصر الفارسي -4

م ماااااان المااااااواطنين األحاااااارار ويعاااااااملون وكااااااأنه ،كااااااان الفاااااارس يتمتعااااااون بمكانااااااة عاليااااااة
وجااااادوا فاااااي ساااااورية مااااان أياااااام اإلمبراطورياااااة الفارساااااية فاااااي ، حياااااث أنهااااام فاااااي ساااااورية

، وذلاااااااااااك ق.م (126 -024) األول ق.م ( و دارياااااااااااوس020-001عهاااااااااااد قاااااااااااوروش)
   .عد أن خضعت سوريا لهمب

تااااااازوج مااااااانهم ف ،لفائاااااااهوازداد عاااااااددهم فاااااااي ساااااااورية فاااااااي عهاااااااد سااااااايطرة اإلساااااااكندر وخ
فقااااااد اسااااااتخدمتهم  ،، وفااااااي العصاااااار الروماااااااني لقااااااوا معاملااااااة حساااااانةوضاااااامهم للجاااااايش

 .خاصة في الجيش، زنوبيا كثيراً 

 ثالثًا: الرعوية الرومانية 

تباااااين األباااااطرة الرومااااان فااااي ماااانح الرعويااااة الرومانيااااة بااااين مكثاااار ماااان هااااذا أو مقاااال، 
أغلقاااااااا  البااااااااب أمااااااااام  2م (21-41م( وتيبااااااااريوس)41-ق.م21حياااااااث أن أغساااااااطس)

واب م ( فقاااااد فاااااتح األبااااا01-14مااااان يرياااااد هاااااذا الحاااااق، أماااااا اإلمبراطاااااور كالودياااااوس )
 .  على مصراعيها أمام من يريدها

                                                           
 .206ي  ،المرجع السابقإسماعيل، حلمي محروس:  -4

2 Shotter, David: Augustus Caesar, London & NewYork, 1991, p 67. 
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فقهاااااااء م ( أطلقاااااات الحريااااااة ألعظاااااام 412-242) وفااااااي عهااااااد ساااااابتيموس ساااااافيروس
لس فااااي إظهااااار حاااادبهم علااااى ، وهاااام بابينيااااان وأولبيااااان وبااااو القااااانون فااااي ذلااااك الوقاااات

   .اإلنسانية

علاااااى الطبقاااااات التاااااي يجناااااد منهاااااا  مساااااتنداً  عااااازم سااااابتيموس علاااااى  إقاماااااة سااااالطتهلقاااااد 
عسااااكره، ومااااان هناااااا بزغااااات تشاااااريعاته التااااي اتسااااامت باااااالبر والتساااااامح، وخططاااااه التاااااي 

ة الحاكمااااااة واإلدارة ماااااان تعسااااااف الطبقاااااا الحااااااين وغوغاااااااء الماااااادنوضااااااعها لحمايااااااة الف
 .  4اإلمبراطورية

كراكاااااااال  اإلمبراطااااااور حيااااااث أصاااااادر  ،2م242وبلغاااااات هااااااذه السياسااااااة ذروتهااااااا عااااااام 
(، Constitutio Antoninioniana)م ( القاااااااانون اإلمبراطاااااااوري 242 -244)

الااااااااااذي قضااااااااااى بتوساااااااااايع  الحقااااااااااوق السياسااااااااااية الرومانيااااااااااة لتشاااااااااامل جميااااااااااع رعايااااااااااا 
 .2الذين ولدوا ضمن حدودها ،اإلمبراطورية

بحكااااام  أصااااابحبااااابعض الغرامااااات، إذ  ى مااااان تمتاااااع بهاااااعلاااا هااااذه القاااااوانين تعااااااد وقااااد
عرضااااااة للضاااااارائب التااااااي ال تقااااااع إال علااااااى المااااااواطنين  ،ماااااان حااااااق جديااااااد مااااااا كسااااااب

الاااااذين يتمتعااااااون بحقااااااوق المواطناااااة، إال إذا كاناااااات ماااااادينتهم تتمتاااااع برعايااااااة ) القااااااانون 
 .1اإليطالي(

                                                           
 -  عسكرية هامة في سردينيا  م في المستعمرة الفينيقية لبتيس على ساحل ليبيا، وشغل مناصب 416ولد سنة

 الذي فاز به على حساب منافسيه. ،وأفريقيا وسوريا، وبعدها رشحته فرقته لعرش روما
 .120، ي المرجع السابقروستوفتزف، ميخائيل:  -4
 .212، ي المرجع السابقحتي، فيليب:  -2
م، 4114أولى، بيروت، ، طبعة ، دار الفكر لألبحاث: مآثر سورية في العصر الرومانياليازجي،عيسى -2

 .441ي
مبراطوريتهاوبوايه، جانين: أ وَ  يمار، أندريهأ -1 ، منشورات فريد م. داغر و فؤاد ج. أبوريحان، ترجمة روما وا 

 .211- 212م، ي 4126، 2عويدات، بيروت، باريس، ط
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أصاااااابحوا مواطنااااااون وانضاااااام الجنااااااود السااااااوريون إلااااااى الجاااااايش الروماااااااني بحكاااااام أنهاااااام 
، اليااااادهم وخاصاااااة الدينياااااة أينماااااا حلاااااواوتق ولكااااانهم كاااااانوا يتمساااااكون بعااااااداتهم ،روماااااان

وجااااادت خاااااارج تااااادمر منهاااااا  فهنااااااك سااااابعة عشااااار شااااااهدًا علاااااى عباااااارة اإللاااااه ملكابااااال
. باإلضااااااافة لااااااذلك 4خمسااااااة عشاااااار تعااااااود إلااااااى جنااااااود خاااااادموا فااااااي الجاااااايش الروماااااااني

فااااااإن الجنااااااود السااااااوريين الااااااذين ذهبااااااوا إلااااااى إيطاليااااااا لتوطيااااااد حكاااااام فسباساااااايان، حيااااااوا 
  .العادة السورية (لمشرقة )حسب الشمس ا

ومااااان األمثلاااااة الشاااااهيرة علاااااى  ،وحااااالالماااااواطن الرومااااااني كاااااان متميااااازًا أينماااااا أقاااااام إن 
، مااااا حاااادث للقااااديس بااااولس إذ أنقذتااااه رعويتااااه الرومانيااااة فااااي إحاااادى الماااارات ماااان ذلااااك

   .2الجلد، وخولت له الحق في التماس العفو من اإلمبراطور نفسه

صااااافة المواطناااااة فاااااي عااااادد مااااان  وهنااااااك حااااااالت قاااااد يحصااااال الشاااااخي الواحاااااد علاااااى 
، ولكااااااااان هاااااااااذا االمتيااااااااااز ال يعطاااااااااى إال ألشاااااااااخاي متميااااااااازين فاااااااااي مجاااااااااال المااااااااادن

. ويشاااااير أحاااااد النقاااااوش الرومانياااااة الماااااؤرخ اضاااااة أو العلااااام أو الفااااان أو غيااااار ذلاااااكالري
بطاااااااال عاااااااادد ماااااااان المباريااااااااات  (تيبااااااااري كالخااااااااري باااااااااتروبي )م إلااااااااى  60فااااااااي عااااااااام 
ياااااااا وأصاااااااله مااااااان أنطاك ،الرومانياااااااة، حياااااااث منحاااااااه نيااااااارون حاااااااق المواطناااااااة الرياضاااااااية

 .  2وكان يحمل الجنسية اإلسكندرية

نضاااااااامام اليونااااااااانيين ، بافااااااااي القاااااااارن األول الماااااااايالديوقااااااااد رحااااااااب مجلااااااااس الشاااااااايوخ 
لااااذي عاااااش فااااي القاااارن ، وحسااااب ماااااالالس فااااإن األنطاااااكي سوساااايبي اوالشاااارقيين إليااااه

                                                           
 -  إله شمسي عبد في تدمر كان يصور راكبًا عربة، وبقربه هالة ذات أشعة، أدخلت عبادته إلى روما حيث

 اقترن باسم عجلي بول.
1 Dirven, Lucinda: The Palmyrenes of Dura Europos, Leiden, Brill, Nether Land, 

1999, pp. 181 – 182. 

 (11:15أعمال الرسل: )  - 2
 .461 – 402ي  المرجع السابق،ش: . إ شيفمان، -2
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ا ، وقااااااد انتقاااااال مااااااع أغسااااااطس ليقاااااايم معااااااه فااااااي روماااااااألول الماااااايالدي كااااااان ساااااايناتوراً 
 .4رومانيًا بقرار من اإلمبراطور ويمكن أن يكون قد أصبح سيناتورًا ومواطناً 

، وتعااااادد شاااااعوبها وأجناساااااها شاااااار رقعاااااة اإلمبراطورياااااة الرومانياااااةوفاااااي النهاياااااة إن انت     
. قااااادات الدينياااااة واللغاااااات والتقاليااااادلااااام ياااااؤثر علاااااى ممارساااااة األنظماااااة الجماعياااااة والمعت

رض ماااااع ساااااالمة ، إذا لااااام يتعاااااافاااااي كااااال ذلاااااك دخل الحكوماااااة الرومانياااااةحياااااث لااااام تتااااا
 .اإلمبراطورية وأمنها

ن حااااال يمكاااان أن تتغياااار وتتباااادل ماااا ،إذا كاناااات سياسااااة الاااادول فااااي كاااال زمااااان ومكااااان
، إال أن مالمااااااح الحياااااااة االجتماعيااااااة ال تتغياااااار إلااااااى حااااااال يصاااااال إلااااااى حااااااد النقاااااايض

بااااال ال يمكااااان بالضااااارورة أن تسااااااير درجاااااة التطاااااور االجتمااااااعي ثقافياااااًا  ،بالقااااادر نفساااااه
 االقتصادية.    السياسية و تطور األحوال ،وحضارياً 

 م 313 –ق.م 44ة في سورية من عام المبحث الثالث : الحياة السياسي

   رية في العصر الجمهوري الروماني : الحياة السياسية في سو أوالً 

راطوريااااااااة الداخليااااااااة والخارجيااااااااة التااااااااي أخااااااااذت تعصااااااااف باإلمبإن تعاااااااااظم األخطااااااااار 
أدت بالنهاياااااااة إلاااااااى طاااااااي آخااااااار ،  أضاااااااعفتها و السااااااالوقية مااااااان كااااااال حااااااادب وصاااااااوب

. ففااااااي الااااااداخل تزاياااااادت أعااااااداد الماااااادن التااااااي أخااااااذت تطالااااااب باالسااااااتقالل صاااااافحاتها
ل ملااااااوك غياااااار أكفاااااااء وصاااااا و، عاااااان الدولااااااة مثاااااال صاااااايدا وصااااااور وطاااااارابلسالااااااذاتي 
 .  الداخلية واألخطار الخارجيةاإلصالحات  م عناألمر الذي صرفه، للحكم

الااااذي أخااااذ يوسااااع  ،أمااااا األخطااااار الخارجيااااة فتمثلاااات بااااالخطر اليهااااودي فااااي فلسااااطين
التااااي بلغاااات أقصااااى ، 2فااااي جنااااوب سااااورية مملكااااة األنباااااط توسااااع فاااايو ، دائاااارة نفااااوذه

 ق.م (.  62 – 21اتساع لها في عهد ملكها الحارث الثالث ) 

                                                           

 .412 – 410ي  ،المرجع السابقش: . إ شيفمان، 4-
 .211، ي المرجع السابقالعابد، مفيد رائف:  - 2



33 
 

، التاااااااي لااااااام يوقاااااااف لقوياااااااةمملكاااااااة بونتاااااااوس ا أيضااااااااً  وظهااااااارت فاااااااي آسااااااايا الصاااااااغرى
. وفااااااااي 4Sullتوسااااااااعها باتجاااااااااه الجنااااااااوب إال تاااااااادخل الرومااااااااان بقيااااااااادة القائااااااااد سااااااااوال 

مااااااان  Tigranes، التاااااااي تمكااااااان ملكهاااااااا تيجااااااارانس الشااااااارق توساااااااعت مملكاااااااة أرمينياااااااا
 22دخااااااااول العاصاااااااامة الساااااااالوقية أنطاكيااااااااة واالسااااااااتيالء عليهااااااااا فااااااااي أواخاااااااار العااااااااام  

 .  2ق.م

األرمينياااااة لااااام تساااااتطع البقااااااء فاااااي أنطاكياااااة وعنااااادما غاااااادرت، ظهااااار  ولكااااان الجياااااوش
 ،إال أن حكمااااه لاااام ياااادم طااااويالً  ،ملااااك جديااااد للساااالوقيين هااااو أنطيااااوخس الثالااااث عشاااار

عاااااااااام  إذ تمكااااااااان الروماااااااااان مااااااااان القضااااااااااء علياااااااااه وعلاااااااااى حكماااااااااه واحاااااااااتالل ساااااااااورية
 .       2ق.م61

الصاااااااعب ، وكاااااااان مااااااان ل االعتمااااااااد علاااااااى الجماعاااااااات المحلياااااااةكانااااااات روماااااااا تفضااااااا
معهااااام السياساااااة الرومانياااااة  بومبياااااوس، فااااااتبع وضااااااع فاااااي ساااااوريةعليهاااااا أن تغيااااار األ

التاااااي تقتضاااااي، تااااارك السااااايطرة لهااااام علاااااى مماااااالكهم بوصااااافهم أصااااادقاء لروماااااا، شااااارط 
لااااااايهم، وان يااااااادفعوا الضاااااارائب التاااااااي تترتااااااب ع ،عاااااادم اإلضاااااارار بسياساااااااتها الخارجيااااااة

ونظااااااارا  .1ل الاااااااداخليبيااااااار مااااااان االساااااااتقال، وقااااااادر كوتكفااااااال لهااااااام مقابااااااال ذلاااااااك السااااااالم
أصاااابحت والياااااة قنصاااالية فاااااي عهااااد كراساااااوس والاااااي  ،ساااااورية كواليااااة رومانياااااة ألهميااااة

ن فااااااااااااي معركااااااااااااة كراهاااااااااااااي و ، الااااااااااااذي قتلااااااااااااه البااااااااااااارثي0ق.م(02 –.م ق01سااااااااااااورية )
(Crahae)، ان الاااااااوالة الاااااااذين يعيناااااااون فاااااااي . وكااااااا6ووقاااااااع بااااااااقي جيشاااااااه فاااااااي األسااااااار

                                                           
1 Shotter, David: The Fall of the Roman Republic, London & NewYork, 1994, pp. 

50-51. 
 .  400ي  ،الهيلنستي والرومانيموجز الشرق األدنى في العصرين مرعي، عيد :  - 2

3 Grainger, John: Hellenistic Phoenicia, Oxford, 1991, p155. 

4
 Goodman, Martin: The Roman World, London, 1997,246.                                  

 .420م، ي 4126 ،6ج روت،، منشورات لحد خاطر،  بيتاريخ سورية: جرجي يني، - 0
6 Kamm, Antony: Julius Caesar A life, London & NewYork, 2006, p 84.  
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 0 - 2حكمهااااااااام مااااااااان تتاااااااااراو  مااااااااادة قنصااااااااال و  رتباااااااااة وصاااااااااالحياتم لهااااااااام ،ساااااااااورية
سااااالمة عاااان  ويعااااد مسااااؤوالً  ،، وتااااأتمر بااااإمرة هااااذا الااااوالي أربااااع فاااارق عسااااكرية4ساااانوات

 .الممتلكات في آسيا الغربية

وبااااااااألمير تاركوناااااااديموتوس  باااااااأنطيوخس ملكاااااااًا علااااااى كومااااااااجينيبومبياااااااوس اعتاااااارف 
أماااااا أسااااارهيني ) الرهاااااا( فأعطيااااات ألميااااار  ،حاكماااااًا علاااااى جااااازء مااااان كيليكياااااة الشااااارقية

وقاااااااام بمااااااانح أنطاكياااااااة وسااااااالوقيا علاااااااى  ،(Abgarus )عرباااااااي يااااااادعى أبجااااااار الثااااااااني 
الااااااذين  ،إخضاااااااع األنباااااااط بومبيااااااوس، بينمااااااا لاااااام يسااااااتطع 2العاصااااااي امتيااااااازات كثياااااارة

 -كااااااااانوا يساااااااايطرون علااااااااى القساااااااام األعظاااااااام ماااااااان جنااااااااوب سااااااااورية الحاليااااااااة) صاااااااالخد
   .2بصرى(

،  وقفاااات أنطاكيااااة 1فااااي حاااارب أهليااااة مااااع قيصاااار بومبيااااوسق.م دخاااال 12وفااااي عااااام 
فاااااي معركاااااة فارساااااالوس عاااااام  بومبياااااوس، الاااااذي انتصااااار علاااااى فيهاااااا بجاناااااب قيصااااار

 .على أثرها بومبيوسوقتل  0ق.م12

                                                           
 .121الحلو، عبد اهلل: سورية القديمة، ي  - 4

 - ما بين كيليكيا والفرات عاصمتها سميساط، ضمت إلى اإلمبراطورية  ،منطقة تمتد في سفح جبل طوروس
وأعلنها مملكة مستقلة. اهتم الرومان بهذه المنطقة نظرًا  ،ق.م462قام بطليموس أحد حكامها بثورة عام  .السلوقية

م، 22ثم أعيد لها استقاللها أيام كاليغوال  ،م41تيباريوس ألهميتها العسكرية، وضموها إلى إمبراطوريتهم في حكم 
 م.12واعتبرت والية رومانية تابعة لسورية عام 

 .240ي ، م4111، 4ط ،، سورية الشمالية1سورية في األلف األول الميالدي، م، متري: أثناسيو - 2
3   Rey-Coquais, J.P: La Syrie, de Pompée à Dioclétien: histoire politique et 

administrative, Archéologie et Histoire de la Syrie, Coll. Part II, Paris, 1989, 

p.46. 
4 -Nock, A.D:« The Roman Army and the Roman religious year», Harvard 
theological review, vol.45, No 4, Cambridge University Press, 1952, p 195. 
5 Tatum, W. Jeffrey: Always I am Caesar, Blackwell Publishing, 2008, p 149. 
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ثاااام  ،خفااااض الضاااارائب فااااي الواليااااات الشاااارقيةمعركااااة قااااوانين تالوأصاااادر قيصاااار بعااااد  
الاااااذي أخاااااذت باااااه عااااادة أعلااااان عااااان بااااادأ تقاااااويم جدياااااد عااااارف بتااااااريخ قيصااااار الجدياااااد، 

. ولقااااااد عماااااال علااااااى النظاااااار فااااااي 4ماااااادن ممااااااا ياااااادل علااااااى أهميااااااة التقااااااويم فااااااي اإلدارة
،  فااااااااوزع الهبااااااااات واالمتيااااااااازات علااااااااى الماااااااادن التااااااااي ممطالااااااااب السااااااااوريين وقضاااااااااياه

 .2وخاصة أنطاكية التي نالت الحصة الكبيرة ،ناصرته

، تااااهمااان الااااوالة علاااى الااارغم ماااان قصااار مدتاااولى فاااي عهااااد قيصااار حكااام سااااورية عااادد  
وأيضااااااااااًا  ،ق.م(16-11وماااااااااان هااااااااااؤالء الااااااااااوالة  أحااااااااااد أقربائااااااااااه سكسااااااااااتوس قيصاااااااااار)

ومااااااان ثااااااام استاسااااااايوس مااااااارقس وغاااااااايوس كاسااااااايوس أحاااااااد رؤسااااااااء  ،غاااااااايوس بااااااااتس
 .2المؤامرة على قيصر

روعات التااااااي ينااااااوي قيصاااااار وكااااااان القيااااااام بحملااااااة  ضااااااد البااااااارثيين ماااااان أهاااااام المشاااااا 
 .  لهذا المشروعوضع حدًا  1ق.م11، ولكن اغتياله في عام القيام بها

هااااااااا تقساااااااايم نااااااااتج عن ،وبعاااااااد مصاااااااارع يوليااااااااوس قيصااااااار شااااااااهدت رومااااااااا حربااااااااًا أهلياااااااة
أنطونياااااااااااوس وليبياااااااااااودس  ، باااااااااااين كااااااااااااًل مااااااااااان مااااااااااااركوس0اإلمبراطورياااااااااااة الرومانياااااااااااة

 .وأوكتافيانوس

القاااااواد الثالثاااااة الماااااذكورين انتهااااات هاااااذه الحااااارب بتشاااااكيل حكوماااااة ثالثياااااة مااااان ولقاااااد  
أصاااااابحت سااااااورية بموجااااااب هااااااذه الحكومااااااة الثالثيااااااة ماااااان نصاااااايب ماااااااركوس  .سااااااابقاً 

                                                           
1 Downey, Glanville: AHistory of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab 

Conquest, Secon, Parinting, University Press, New Jersey, 1961, p 157. 
2 Jones, A.H.M: Cities of the Eastern Roman Province, oxford, 1971, p, 260. 

 .  201ي د.ت،  ،لبنان، الجزء الثالث، دار نظير عبود، تاريخ سورية الدنيوي و الديني : الدبس، يوسف - 2
4 Goldsworthy, Adrian: Essential Histories (Caesar’s Civil War 49–44 BC), 

London & NewYork, 2003, p66. 
5 O.F.Robinson: Ancient Rome, London & NewYork, 1994, p 15. 
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، إلنشااااااااااغاله بمصاااااااااار وملكتهااااااااااا عليهااااااااااا لاااااااااام يسااااااااااتطع الحفاااااااااااظالااااااااااذي  4انطونيااااااااااوس
 .  2كليوباترا

 في العصر اإلمبراطوري الروماني  : الحياة السياسية في سوريةثانياً 

 نطونيااااااوس فااااااي معركااااااة أكتيااااااومأطس علااااااى إن انتصااااااار أوكتااااااافيوس الملقااااااب بأوغساااااا
وبااااااادأ عهاااااااد  ،2، وضاااااااع حااااااادًا للحاااااااروب األهلياااااااة فاااااااي العاااااااالم الروماااااااانيق.م24عاااااااام 

ة بإصاااااالحات سياساااااي، (paxa ugusta)جدياااااد هاااااو عهاااااد الساااااالم األوغسطساااااي 
دارية   .عتُبر أوغسطس رجل السالم المنشود، فاوا 

 ،و كاناااااات واليااااااة سااااااورية ماااااان بااااااين الواليااااااات التااااااي أسااااااندت إدارتهااااااا إلااااااى أوغسااااااطس
، فقاااااام أوغساااااطس ق.م21 سااااانة بمقتضاااااى االتفااااااق الاااااذي أبااااارم بيناااااه وباااااين الساااااناتو

مبراطورياااااة تتباااااع  ،ساااااناتورية تتباااااع لمجلاااااس الشااااايوخ ،بتقسااااايم الوالياااااات إلاااااى ناااااوعين وا 
وذلاااااااااااك ألهميتهاااااااااااا  ،لإلمبراطاااااااااااور. وكانااااااااااات ساااااااااااورية مااااااااااان الوالياااااااااااات اإلمبراطورياااااااااااة

ن يحملاااااون لقاااااب منااااادوب اإلساااااتراتيجية. وتاااااولى إدارة ساااااورية فاااااي هاااااذه الفتااااارة مبعوثاااااو 
 (proconsul)ويحملاااااون رتباااااة قنصااااال ساااااابق  (legatus augusti) أوغساااااطس 

وكاناااااات تحاااااات إماااااارة حاااااااكم الواليااااااة قااااااوات ، pro praetotr)أو براتيااااااور سااااااابق 
 .  1رومانية بلم عددها ثالث فرق أو أربع

                                                           
1 Keppie, Lawrence: The making of the Roman army, London, 1984, p 132. 
2 Downey, Glanville: op. cit., p.159. 
3 Dando, Steopen-Collins: Caesar’s Legion, John Wiley & Sons, Inc, 2007, p 194. 

 - هم أعضاء مجلس الشيوخ الروماني. 
4 Campbell, Brian: The Roman Army, 31 BC–337 AD, London & NewYork, 1994, 

p58. 
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وقاااااااد حملااااااات مااااااادينتي أنطاكياااااااة والالذقياااااااة فاااااااي عهاااااااد أوغساااااااطس لقاااااااب ميتروباااااااولس 
(Metropolis)4، روت وأقامااااااات فيهاااااااا فرقتاااااااان و أعياااااااد فاااااااي عهاااااااده بنااااااااء مديناااااااة بيااااااا

ب وقوفهاااااا ، بساااااباالساااااتقالل الاااااذاتي. ولقاااااد حااااارم أوغساااااطس أفامياااااا مااااان 2عساااااكريتان
. أمااااااا إمااااااارة حمااااااي التااااااي امتاااااادت ساااااايطرتها فااااااي 2إلااااااى جانااااااب خصاااااامه أنطونيااااااوس

الثااااااااااني حفياااااااااد  أعادهاااااااااا لياااااااااامبليخوسفقاااااااااد الشااااااااارق حتاااااااااى حااااااااادود مملكاااااااااة تااااااااادمر، 
   .الخيديموس

 ،الااااااذي زار سااااااورية ، م (21-41وبعااااااد مااااااوت أوغسااااااطس تااااااولى الحكاااااام تيبيريااااااوس)
أنطيااااااوخس الثالااااااث  هتااااااوفي فااااااي عهاااااادو . ع سياسااااااة ساااااالفه باإلنشاااااااء و األعماااااااروتاااااااب

ماااااا م، وعلااااى أثااااار ذلاااااك شاااااهدت هااااذه المملكاااااة اضاااااطرابات 41ملااااك كومااااااجيني عاااااام 
إلااااااااى واليااااااااة رومانيااااااااة  انتهاااااااات بتحويلهااااااااابااااااااين مؤيااااااااد ومعااااااااارض للحكاااااااام الروماااااااااني، 

 .  1لسلطة حاكم سورية خاضعة

، فاااااي حاااااين كانااااات السااااايطرة عليهاااااا م41مت تااااادمر للوالياااااة الساااااورية عاااااام وكاااااذلك ُضااااا
، وفاااااااي هاااااااذا كاااااااان تيبرياااااااوس أول مااااااان أخضاااااااع تااااااادمر  للحكااااااام يةإدارياااااااة ال عساااااااكر 

 الروماني.

وفاااااي فتااااارة حكااااام اإلمبراطاااااور الرومااااااني تيبرياااااوس تااااام صااااالب السااااايد المسااااايح تحااااات  
 .0في والية يودايا على يد الوالي الروماني بيالطس النبطي ،اليهودرغبة 

                                                           
 .244، يالمرجع السابقإ،ش:  شيفمان، - 4
س، بنغازي، الجزء ، تعريب محمد المبروك الذويب، منشورات جامعة قار يونجغرافية سترابون سترابون: - 2

 . 02م، ي2006، 46
، دمشق، 4،ج22، المجلدالحوليات األثرية العربية السورية ،(( كتابات يونانية في أفاميا ))زهدي، بشير:  - 2

 .216،  ي211 – 220 ي، 4112
 .206ي ، المرجع السابقفر ، أبو اليسر:  - 1

5 Tacitus: The Annals (xv: 44). 
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 4م ( الاااااذي كااااااان فااااااي فلساااااطين يحااااااارب اليهااااااود11-61أماااااا اإلمبراطااااااور فسباساااااايان)
، واسااااااند مهمااااااة قتااااااال اليهااااااود البنااااااه درهااااااا واتجااااااه إلااااااى رومااااااا لتااااااولي الحكاااااامفقااااااد غا

. ولقااااااااد 2وقضااااااااى علااااااااى االضااااااااطرابات ،م10تيطااااااااوس الااااااااذي دماااااااار أورشااااااااليم ساااااااانة 
، حياااااث نجحااااات فاااااي الفرقاااااة المرابطاااااة فاااااي ساااااوريا وصااااال فسباسااااايان الحكااااام بمسااااااعدة

. وكاااااااان جناااااااوده يرتااااااادون الخيتاااااااون 2إيصااااااااله إلاااااااى العااااااارش ضاااااااد منافساااااااه فيتيلياااااااوس
وفاااااااي عهاااااااده تااااااام ضااااااام مملكاااااااة  .1غيااااااار المرئياااااااةويبتهلاااااااون آللهاااااااة الشااااااارق الشااااااامس 

ويبااااااادو أن مملكاااااااة حماااااااي  .التاااااااي أصااااااابحت جااااااازًأ مااااااان والياااااااة ساااااااورية ،كومااااااااجيني
كونهااااااا تملااااااك طريااااااق اسااااااتراتيجي علااااااى طريااااااق تاااااادمر باتجاااااااه  ،لحقهااااااا ذات المصااااااير

، أمااااا تاااادمر 0تحولاااات إلااااى واليااااة قنصااااليةو  ،حيااااث ضاااامت إلااااى واليااااة سااااورية ،البحاااار
 .  6بوالية سوريةفقد أصبحت أكثر ارتباطًا 

م( فهااااااااو أول إمبراطااااااااور ينتمااااااااي إلااااااااى والياااااااااة 441- 12) أمااااااااا اإلمبراطااااااااور ترايااااااااان
لقاااااااد  .لفتااااااارات التاااااااي عرفتهاااااااا اإلمبراطورياااااااة، ويتمياااااااز عهاااااااده باااااااألمع اج إيطاليااااااااخاااااااار 

، حياااااااث كاااااااان علاااااااى معرفاااااااة جيااااااادة بأحوالهااااااااساااااااورية بعناياااااااة خاصاااااااة  خاااااااي تراياااااااان
 زار تراياااااااان  .بًا عساااااااكريًا فيهاااااااا أثنااااااااء حكااااااام أبياااااااهويعاااااااود ذلاااااااك لكوناااااااه شاااااااغل منصااااااا

، وقاااااااد دورًا هاماااااااًا فاااااااي حرباااااااه ماااااااع الفااااااارثيينالتاااااااي لعبااااااات  ،وأنطاكياااااااة سااااااالوقية بيرياااااااه
، 1فأعاااااااد أعمارهااااااا وأنشااااااأ البوابااااااة الوسااااااطى فيهااااااا ،زلاااااازال كبياااااار فااااااي عهااااااده هاأصاااااااب

                                                           
1 Levick, Barbara: Vespasian, London & NewYork, 1999, p 147.  
2 Tacitus: The Histories (II: 78 – 79). 
3 Dando, Steopen -Collins: op. cit, p 258.   

 .612، ي 2ج  الحضارات القديمة، :ف، دياكوف وَ كوفاليف، س  - 1
5   Bowersock, G. W.: Syria under Vespasian, JRS ,Vol. 63, 1973, p 140.      

 .264، ي  المرجع السابقأبو اليسر: ،  فر  -6
7 Malalas, Johanna: The Chronicle: A Translation by Elizabeth Jeffreys, Michael 

Jeffreys and Roger Scott, Melbourne, 1986, Book 11, p 145. 
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تااااااادمر أول حامياااااااة ووضاااااااع فاااااااي  ،كماااااااا قاااااااام بضااااااام تااااااادمر ودمشاااااااق لوالياااااااة ساااااااورية
 .  4عسكرية رومانية

 – 400أنتيااااااااوس أولااااااااوس يوليااااااااوس كودارتااااااااوس ) ،وماااااااان الااااااااوالة فااااااااي عهااااااااد ترايااااااااان
 401، و كورنيلياااااااوس بالماااااااا ) لاااااااذي خطاااااااط الحااااااادود باااااااين تااااااادمر وأفاميااااااااا ،م( 401

وعاااااااااين حاكماااااااااًا  ،الوالياااااااااة العربياااااااااة  م406عاااااااااام فاااااااااي الاااااااااذي أساااااااااس  ، 2م( 402 –
   .1ى مقرًا للفيلق الثالث سيرينايكاجعل من بصر و . 2رومانيًا عليها

يااااااااااااااة كفقااااااااااااااد زار أنطا م (420- 464اإلمبراطااااااااااااااور ماااااااااااااااركوس أوريليااااااااااااااوس)  أمااااااااااااااا
 ،اً اهتمامااااااا واضااااااح منااااااه لقيااااااتقااااااد أمااااااا حااااااوران ف ألهميتهااااااا السياسااااااية واالقتصااااااادية،
، إضااااافة إلااااى نصااااب المسااااافات التااااي وجاااادت فااااي 0فهناااااك نقااااوش تحماااال اساااامه فيهااااا

كمااااااا شااااااق فااااااي عهااااااده الطريااااااق  .6والتااااااي تحماااااال لقااااااب ماااااااركوس أوريليااااااوس ،بصاااااارى
يصااااااااال باااااااااين درعاااااااااا و بصااااااااارى. ومااااااااان أهااااااااام انجازاتاااااااااه مصااااااااالحة األحاااااااااوال  الاااااااااذي

 . 1بمواليدهم لدفع الضرائب التصريحالتي تلزم األفراد على  ،الشخصية

                                                           
 . 12ي ،م4112 ،ت وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشقمنشورا،  تدمر و التدمريين: البني، عدنان - 4

2 Bennett، Julian: Trajan optimus princeps, London & NewYork, 1997, p 179. 
3 Marcellinus, Ammianus: The Roman History (book XIV ، ch XIII: 13. 

، ، الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، المجلد الثانيفلسطين من اإلسكندر إلى الفتح العربي  ، نقوال:زيادة - 1

 .422، يم4110عة األولى، بيروت، الطب
 .022-061، ي2، جالمرجع السابق: ، يوسفالدبس - 0
، الحوليات  األثرية العربية السورية، ((  ليونانية الالتينية في بصرىالكتابات ا )) جنان بول:  ،يهكري كو  - 6

 .446، ي 442 -440 يم، 4110، 40ترجمة سليمان مقداد، المجلد 

مبراطوريتها ( 1تاريخ الحضارات العام أوبايه، جانيين:  وَ  أيمار، أندريه -1 ، ترجمة فريدم.داغر َو 2،م)روما وا 

 .220م، ي4126، 2بيروت، باريس، طفؤادج . أبو ريحان،عويدات، 
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 ن وحكم اإلمبراطورية الرومانية: السوريوثالثاً 

م( نفساااااااه إمبراطاااااااورًا، كاااااااان أول 244 – 412بعاااااااد أن أعلااااااان سااااااابتيموس سااااااافيروس )
علناااااااه جناااااااوده ، الاااااااذي أ4بساااااااكينيوس ينجاااااااره القضااااااااء علاااااااى خصااااااامه عمااااااال قاااااااام بااااااا

 .إمبراطورا في أنطاكية

د اساااااتتباب األمااااار لاااااه عااااادة أماااااا الالذقياااااة فقاااااد سااااااندت سااااافيروس الاااااذي أعطاهاااااا بعااااا 
 حتاااااىKome ، وأهمهاااااا أناااااه جعااااال أنطاكياااااة تابعاااااة لهاااااا محاااااواًل إياهاااااا إلاااااى امتياااااازات

 .  م202عام 

يضاااام القساااام ، 2قساااامينولقااااد دفعاااات هااااذه األحااااداث ساااافيروس إلااااى تقساااايم سااااورية إلااااى 
، أي السااااااااهول التااااااااي علااااااااى ضاااااااافتي ورية الكوماجينيااااااااة وسااااااااورية المجوفااااااااةاألول ساااااااا

. 2أنطاكيااااااااة والبحاااااااار وعاصاااااااامته الالذقيااااااااة، وعسااااااااكرت فيااااااااه فرقتااااااااانالعاصااااااااي إلااااااااى 
وفياااااااه ساااااااورية الفينيقياااااااة و شااااااارق األردن و  ،القسااااااام الثااااااااني فاااااااي الجناااااااوب الشااااااارقيو 

 .  1واحدةشق و تدمر وعسكرت فيه فرقة بعلبك و حمي و دم

ن تحمااااال أ، التاااااي سااااامح لهاااااا أنطاكياااااة أن تااااادفع الضااااارائب لالذقياااااةلقاااااد توجاااااب علاااااى 
 و نقاااااال األلعاااااااب االولمبيااااااة ماااااان أنطاكيااااااة إلااااااى أيسااااااوس تخليااااااداً  ،لقااااااب ميتروبااااااوليس

                                                           
1 Campbell, Brian: Greek and Roman military writers, London & NewYork, 2004, p 

142. 
 -  نزال سفيروس ألنطاكية لهذه المنزلة، إنما هو عقوبة لها لمساندتها لخصمه، الذي وهي تسمية لقرية كبيرة، وا 

 اصطدم به عند توليه الحكم.

2 Marie Dentzeret Winfried or Thmann: Archeologie ET Histoire de la Syrie II ، la 

Syrie de I ، époque achemenide alavenement de I،Islam, edite par Jean, p.56. 
 .264، يالمرجع السابقفر ،أبو اليسر:  - 2

4 T. Boatwright، Mary- J. Gargola Richard, Daniel - Talbert J. A: The Roman from 

Village to Empire, New York Oxford, Oxford university press, 2004, p 410.  
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فاااااي جناااااوب الالذقياااااة باااااالقرب  حاااااد النقاااااوش الاااااذي و جااااادأ.  ويشاااااير 4النتصااااااره فيهاااااا
 كتااااااب عليااااااه تخليااااااداً  ،علااااااى و جااااااود مركااااااز عسااااااكري ،ماااااان النهاااااار الكبياااااار الشاااااامالي

، باااااااأن األولياااااااة لتاااااااابوت وجاااااااد فاااااااي الالذقياااااااة .  وتؤكاااااااد الدراساااااااات2لااااااذكرى سااااااافيروس
 .  2س أعاد تشييد الالذقية و تجميلهاسفيرو 

ووهبهاااااااا  وقاااااااام بزيارتهاااااااا ،وبعاااااااد فتااااااارة مااااااان الااااااازمن  صااااااافح سااااااافيروس عااااااان أنطاكياااااااة
بة لحمااااااي فإنهااااااا أصاااااابحت . أمااااااا بالنساااااا1ض الهبااااااات، كمااااااا قااااااام بزيااااااارة أباميااااااةبعاااااا

بنياااااة األو  وأقيمااااات مواصاااااالتالطااااارق  وشاااااقت فيهاااااا، لهاااااا امتياااااازات ايطالياااااةمساااااتعمرة 
 . أما تدمر فرفعها إلى مرتبة مستعمرة.0دينيةالعامة و ال

لقاااااااد وفااااااار سااااااابتيموس سااااااافيروس األمااااااان واالساااااااتقرار علاااااااى الحااااااادود الشااااااارقية لوالياااااااة 
 .4حيث القوة الفرثية التي توالت هجماتها على الحدود ،سورية

ماااااادفوعًا إلااااااى ذلااااااك  ،وقااااااد تاااااازوج ساااااافيروس ماااااان جوليااااااا دومنااااااا السااااااورية الحمصااااااية 
باإلضااااااافة إلااااااى  افتهااااااا العاليااااااة، هااااااذاقمنهااااااا مكانااااااة أساااااارتها الدينيااااااة وث ،بعاااااادة أسااااااباب

تطاااااابق تنبؤاتاااااه ورؤيااااااه ماااااع تنباااااؤات جولياااااا دومناااااا ورؤياهاااااا، حياااااث فسااااار لاااااه كهناااااة 
أماااااا جولياااااا  تجلب لاااااه الحاااااظ والساااااعادة.سااااا ،مياااااا بأناااااه سااااايقترن باااااأميرة ساااااوريةمعباااااد أفا

                                                           
1 Downey, Glanville: op. cit., pp, 241. 

 .066ي ، السابق المرجعالدبس، يوسف:  - 2
األثرية العربية  الحوليات، (( دراسات أولية لتابوت الالذقية ))كريشيان، آغوب:  وَ الصفدي،هشام  - 2

 .10، ي11 -12 ي م،4101،  دمشق،1، المجلدالسورية
 .220- 241، ي المرجع السابقحتي، فيليب:  - 1
الحوليات األثرية العربية ، (( بحث موجز في تاريخ مدينة حمص وآثارها ))عادل عبدالحق، سليم:  - 0

 .  46، ي26 -0 يم، 4160، المجل العاشر، السورية
6 B.Isaac:" The limits of empire" The Roman Army in the East, C.champion 

Roman emperialism, USA , 2004, pp. 278 – 283. 
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مااااااان رجااااااال سااااااايغدو ملكاااااااًا فاااااااي  دومناااااااا فقاااااااد فسااااااارت تنبؤاتهاااااااا علاااااااى أنهاااااااا ساااااااتتزوج
 .  4المستقبل

، هاااااااذا اإلمبراطوريااااااة الرومانيااااااة ضااااااارة الشاااااارق فاااااايتااااااأثير ح ،فااااااي هااااااذه الفتاااااارة ازداد
بااااه العناصاااار السااااورية عاااان غيرهااااا ماااان الواليااااات فااااي  امتااااازت النفااااوذ والتااااأثير الااااذي

وازداد ، حياااااث أن هاااااذه التاااااأثير اساااااتمر ورياااااة خاااااالل القااااارن الثااااااني المااااايالدياإلمبراط
، رغااااااام ماااااااا أصااااااااب اإلمبراطورياااااااة مااااااان اضاااااااطرابات فاااااااي القااااااارن الثالاااااااث المااااااايالدي

 .  2شمل مختلف جوانب الحياةوأزمات 

الناحياااااااااااة السياساااااااااااية أخاااااااااااذت األفكاااااااااااار الشااااااااااارقية بالتوغااااااااااال داخااااااااااال النظاااااااااااام فمااااااااااان 
جعاااااااال ساااااااايفيروس ماااااااان حكمااااااااه  حيااااااااثاإلمبراطااااااااوري، ماااااااان خااااااااالل أساااااااالوب الحكاااااااام 

عاااان طريااااق النسااااوة اللااااواتي أورثاااان  ،تااااأثر الرومااااان بالديانااااة الشاااارقية كمااااا .2شخصااااياً 
 ،وانتقاااااال هااااااذا التاااااأثير إلااااااى ساااااافيروس. اللتباااااارك بهااااا أوالدهااااان عبااااااادة اآللهاااااة السااااااورية

. كمااااااا ألااااااف اثياااااال الدينيااااااة الشاااااارقية فااااااي المعاباااااادالااااااذي عمااااااد بنفسااااااه إلااااااى وضااااااع التم
 الرومان االحتفاالت بآلهة الشمس. 

تاااااااادفقت علااااااااى مجلااااااااس  ماااااااان الناحيااااااااة الدسااااااااتورية فااااااااإن ثمااااااااة عناصاااااااار سااااااااوريةأماااااااا 
القاااارن ، حتااااى بلاااام عاااادد أعضاااااء المجلااااس ماااان أصاااال سااااوري فااااي فااااي رومااااا السااااناتو

وتقلاااااد . 1لااااام تشاااااهده روماااااا فاااااي تاريخهاااااا مااااان قبااااال ،الثااااااني و الثالاااااث المااااايالدي رقمااااااً 
                                                           

، ترجمة يوسف شلب الشام، العربي للطباعة والنشر، إمبراطوريات سوريات حكمن في رومابابليون، جان:  - 4

 .22م، ي4121، 4دمشق، ط
م، ترجمة خالد أسعد عيسى َو أحمد غسان 220 -412تورتون، جود فري: أميرات سوريات حكمن روما  - 2

 .60م، ي 4121، 4للنشر والتوزيع، طسبانو، دار الريم 
 .421م، ي 4124، دمشق، ربوع محافظة حمصالموصلي، عماد الدين:  - 2
 -   بلم أعداد أعضاء مجلس السناتو من الشرق، واحد وأربعون شخصًا منهم سبعة يمثلون أنطاكية، وثالثة من

 .ثالثة من طرابلس واثنان من بيروتبعلبك وخمسة من تدمر، و 
 . 62 – 60م، ي2004، دمشق، قدمس، أباطرة وشيوخ رومان من المشرق العربيبورسك، غلف:  - 1



43 
 

ومناصااااااااب قياديااااااااة فااااااااي الجاااااااايش والمجلااااااااس ، بعااااااااض السااااااااوريين منصااااااااب القنصاااااااال
 .  4الذي أحدثته جوليا دومنا ،االستشاري

القاااااااانون  أصااااااادر، 2م (242-244كااااااااال بااااااان سااااااافيروس العااااااارش )وعنااااااادما تاااااااولى كرا
 ،أو المرساااااااوم األنطااااااااونيني (Constitutio Antoninioniana)اإلمبراطاااااااوري 

. ماااااااع العلااااااام أن 2المواطناااااااة الرومانياااااااة لجميااااااع الساااااااكانالااااااذي مااااااانح بموجباااااااه حقااااااوق 
لكنهاااااااااا جعلااااااااات مااااااااان ساااااااااكان  ،المواطناااااااااة الرومانياااااااااة لااااااااام تلااااااااام المواطناااااااااة المحلياااااااااة

وتعاااااااااد فتاااااااارة حكااااااااام اإلمبراطاااااااااور  .1ريااااااااة كتلاااااااااة واحاااااااادة تابعاااااااااة لإلمبراطااااااااوراإلمبراطو 
بهااااااا رومااااااا تااااااأثرًا بالطااااااابع  أكثاااااار الفتاااااارات التااااااي ماااااارتم (، 222-242ايالجبااااااالوس)

 .0والتي انتقلت إلى روما بشخي اإلمبراطور إيالجابالوس السوري

التاااااي  ،وصاااااحب هاااااذا التاااااأثير الاااااتحكم بمقالياااااد الحكااااام مااااان قبااااال جدتاااااه جولياااااا ميساااااا 
شااااابيه ،  كماااااا قامااااات بتشاااااكيل مجلاااااس مااااان النسااااااء Augustaاتخاااااذت لنفساااااها لقاااااب 

، مهمتاااااااه البحاااااااث فاااااااي أماااااااور اللبااااااااس تقاااااااوم هاااااااي علاااااااى رئاساااااااته ،بمجلاااااااس الساااااااناتو
 .  6المراسيم واالستقبال والبروتوكولو 

                                                           
 .222 – 221ي  ،المرجع السابق: تورتون، جود فري - 4

2 Cassius, Dio: Roman History, published in vol. VIII. Of the Loeb Classical Library 

edition, 1925, LXXIV, P 161.                                                                                                                                                         
 .420- 441، ي المرجع السابق: عيسى اليازجي، - 2
 .410ي، المرجع السابق: إ،ش شيفمان، - 1
 .00م، ي 4106، دمشق، حضارة أنطاكية عبر العصورورد، نخلة:  - 0
 العربية الحوليات األثرية، تعريب مجلة الحوليات األثرية السورية الذكريات السورية في روما،أنور: ، حاتم - 6

 .462(، ي410 -460م، ) 4162 -4164، دمشق، 42 -44، مالسورية
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الااااااذي  يمثاااااال طبيعااااااة  ،وقااااااد حااااااري اإلمبراطااااااور علااااااى إظهااااااار عظمااااااة إلااااااه حمااااااي
أن هااااااذه األعمااااااال  إال، 2وأماااااار بعبادتااااااه متقاااااادمًا علااااااى سااااااائر آلهااااااة رومااااااا، 4الشاااااامس

 .أدت إلى كراهية الرومان له في كل الواليات

ر أعيااااااد الحجاااااا ،2م222وعناااااادما قتاااااال إيلجابااااااالوس هااااااو وأمااااااه فااااااي آذار ماااااان العااااااام  
ياااااااادها اإلسااااااااكندر وباااااااادعم  الجاااااااادة حف. المقاااااااادس إلااااااااى موطنااااااااه فااااااااي مدينااااااااة حمااااااااي

 .، وهو لم يتجاوز أربعة عشر عاماً 1سفيروس وصل للحكم

وصاااااااية علااااااى العاااااارش يتااااااألف ماااااان سااااااتة عشاااااار شاااااايخًا كل لإلسااااااكندر مجلااااااس وُشاااااا 
حتااااااى يبلاااااام ويسااااااتلم الحكاااااام فعليااااااًا، إال أن الساااااالطة الفعليااااااة كاناااااات بيااااااد جدتااااااه حتااااااى 

ساااااافيروس خااااااالل حكمااااااه إصااااااال   خليفتااااااه اإلمبراطااااااور م. وشاااااارع226وفاتهااااااا ساااااانة 
دمشااااااااق ماااااااان الضاااااااارائب، وحااااااااول بصاااااااارى إلااااااااى مااااااااا أفسااااااااده ايالجبااااااااالوس، فااااااااأعفى 

وماااااااااان ناحيااااااااااة أخاااااااااارى أعاااااااااااد   .(م224 – 220)وزار تاااااااااادمر حااااااااااوالي  ،0مسااااااااااتعمرة
، والتااااادهور الاااااذي أصاااااابها أياااااام سااااالفه بعاااااد االنحااااادار ،المكاناااااة الدينياااااة آللهاااااة روماااااا

م عباااااادة شخصاااااه وهاااااو علاااااى ، كماااااا حااااار بالنسااااابة للروماااااان إنجاااااازًا عظيمااااااً ويعاااااد هاااااذا 
 . 6قيد الحياة

                                                           
1  Herodian: (book 5:5). 

2  Nock, A. D and Hov. LLD, M. A: The development of paganisim in Roman 

Empire , the Cambridge Ancient History - Vol( XII) , university press, 1981, pp. 212 

-214. 

 3 Malalas, Johanna: The Chronicle: Book 12, p 158.  
 .21 – 26، ي المرجع السابقاليازجي، عيسى:  - 1
 .216، يالمرجع السابق: ش إ، شيفمان، - 0
 .20م، ي4111، بيروت، 4ار الفكر، ط، دالميثولوجيا السورية من أساطير آرام: ، وديعربشو  - 6
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ولكاااااان يباااااادو أنااااااه لاااااام ياااااارض الجاااااايش، الااااااذي ثااااااار وقتاااااال قائااااااده أولبيااااااان، ثاااااام قتلااااااوا 
 .4م ووالدته جوليا ماميا220اإلمبراطور عام 

، شااااهدت رومااااا م211مصاااارع اسااااكندر ساااافيروس وفااااي عااااام بعااااد عشاااار ساااانوات ماااان 
الاااااذي  ،2م ( 211 – 211والياااااة ساااااوري آخااااار علاااااى عرشاااااها وهاااااو فيلياااااب العرباااااي) 

. وكااااااان أبااااااوه 2فيلبوبااااااوليس وأعطاهااااااا لقااااااب مسااااااتعمرة التااااااي سااااااماها ،ولااااااد فااااااي شااااااهبا
ارتقاااااى فيلياااااب إلاااااى العااااارش فاااااي مديناااااة زيتاااااا باااااالقرب مااااان . شااااايخًا مااااان شااااايوخ حاااااوران

، وكااااااان وس الثالااااااث فااااااي حربااااااه مااااااع الساسااااااانيينإثاااااار مقتاااااال جورديااااااان ،دوراأوروبااااااوس
لمدينااااااااااة فيلبوبااااااااااوليس تقويمهااااااااااا و نقودهااااااااااا الخاصااااااااااة. وقااااااااااد انااااااااااتهج فيليااااااااااب عاااااااااادة 

، ام بكاااال مااااا ماااان شااااأنه كسااااب ثقااااة الشااااعب، واالهتمااااغاااااء السااااخرةمنهااااا إل ،إصااااالحات
اإلمبراطورياااااة، أتباعاااااه  اإلصاااااالحات التاااااي أدت إلاااااى وقاااااف تااااادهور وكاااااان أهااااام هاااااذه

 .1سياسة التفاهم مع الساسانيين خاصة

، ففااااااااااااي عهاااااااااااد اإلمبراطااااااااااااور توقاااااااااااف العطاااااااااااااء الساااااااااااوري عنااااااااااااد هاااااااااااذا الحااااااااااادلااااااااااام ي
الاااااااذي اساااااااتطاع وقاااااااف الغااااااازو  بااااااارز دور أذيناااااااة الثااااااااني ،م (262-202فالرياااااااانوس)
الساسااااااانية فااااااأنعم القااااااوات ، و ساااااااعد  فالريااااااانوس فااااااي  االنتصااااااار علااااااى الساساااااااني

هاااااابالت ماااااان زوجتااااااه  ابنااااااه انتقاااااال الحكاااااام إلااااااىوبعااااااد مقتلااااااه . 0عليااااااه بلقااااااب قنصاااااال
، لاااااااااذلك تولااااااااات نانياااااااااة ب )اتيناااااااااودورس( وكاااااااااان قاصاااااااااراً ويعااااااااارف فاااااااااي اليو  ،زنوبياااااااااا

                                                           
1 Forsythe, Gary: A Critical Historyof Early Rome, University of California Press, 

2005, p 4. 
2 Forsythe, Gary: op. cit., p 5. 

    .216،  يالمرجع السابقش:  إ، شيفمان، - 2
 ،84- 85، ع مجلة الدراسات التاريخية،  (( اإلمبراطور الروماني فيليب العربي ))حمدان، عبد المجيد:  - 1

 .12،  ي406 -20 يم،  2001دمشق، 

 .121،  يالمرجع السابقحتى، فيليب:  - 0
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، وين دولاااااة قوياااااة تحااااات زعامتهااااااعلاااااى تكااااا التاااااي عملااااات ،الوصاااااية علياااااه أماااااه الزبااااااء
و ضاااااااربت  .ساااااااورية ومصااااااار وقسااااااام مااااااان آسااااااايا الصاااااااغرى وبالفعااااااال اساااااااتولت علاااااااى

-210)4الرومااااااان، حيااااااث زحااااااف أورليااااااان  األماااااار الااااااذي لاااااام يقبلااااااه ،باساااااامها نقااااااوداً 
 .2م ( إلى تدمر وأسر زنوبيا210

النظاااااااااام الملكاااااااااي  عتماااااااااد ام(  200 – 221) الحكااااااااام دقلاااااااااديانوس وعنااااااااادما اساااااااااتلم
م إمبراطاااااورًا شااااارقيًا 221 ، حياااااث أشااااارك معاااااه فاااااي حكااااام اإلمبراطورياااااة عاااااامالمطلاااااق
، يساااااااعد كاااااال منهمااااااا قيصااااااران ، 2وعاااااارف هااااااذا الحكاااااام بااااااالحكم التتراشااااااي ،وغربياااااااً 

يطاليااااااا وأليريااااااا216وفااااااي عااااااام   م قساااااام اإلمبراطوريااااااة ألربااااااع أقسااااااام هااااااي غاليااااااة وا 
 :ساااااورية إلاااااى قسااااامين وقسااااام. 1برتباااااة أغساااااطس والشااااارق، ويتاااااولى فيهاااااا إمبراطاااااوران

أوغسااااااتا الفراتيااااااة وعاصاااااامتها  ، والثااااااانيسااااااورية المجوفااااااة وعاصاااااامتها أنطاكيااااااة األول
 .  كيروس

كاااااان و  علاااااى الملاااااك، الحكااااام، تجااااادد الصاااااراعدقلاااااديلنوس اإلمبراطاااااور  لااعتاااااز وبعاااااد 
وذلااااااااك فااااااااي معركااااااااة   ،وسقسااااااااطنطيباااااااان ا األول النصاااااااار فااااااااي النهايااااااااة لقسااااااااطنطين

صاااااااب ليساااااااينيوس حياااااااث ن. 0ودخااااااال روماااااااا منتصاااااااراً  ،م242جسااااااار ملفياااااااوس سااااااانة 
                                                           

1  Cumont, Franz: Les religions orientales dans la paganisme Romain, librairie 

orientaliste, Paul GE .Uthner, Paris, 1929, pp106-107.   

Ball, Warwick: Roman in the East, 1 st Ed, Routledge, New York, U.S.A, 2000, p 

39. 

2 Beate Dignas and Eegelbert Winter: Rome and Persia in late Antiquity, 

Cambridge University Press, 2007, p25. 
3   Leclant, J: Dictionnaire de l'Antiquité, Paris, 2005, p.2154-2155 
4  Downey, Glanville: op. cit., P. 323. 
5 Eusebius of Caesarea: Life of Constantine – (book I: ch 28 – 39). 
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ماااااع شاااااريكه  حاااااين تاااااولى هاااااو إدارة  الغااااارب وأصااااادر ، فااااايإمبراطاااااورا علاااااى الشااااارق
م (، الااااااذي أعلاااااان فيااااااه 242إمبراطااااااور الشاااااارق مرسااااااوم ميالنااااااو فااااااي شااااااهر )شااااااباط 

أعطاااااااى الاااااادين المسااااااايحي مكاناااااااة  السااااااما  بممارساااااااة جميااااااع العقائاااااااد الدينياااااااة، ممااااااا
 .  4مميزة

 في العصر الروماني ية في سورية المبحث الرابع :الحياة االقتصاد

  أواًل: الزراعة

، حيااااااث أنااااااه فااااااي 2تعااااااد الزراعااااااة ماااااان األنشااااااطة االقتصااااااادية األساسااااااية فااااااي سااااااورية
إلاااااى نهاياااااة األلاااااف التاساااااع قبااااال المااااايالد وصااااالت التحاااااوالت االقتصاااااادية فاااااي ساااااوريا 

تقااااااااااط إلاااااااااى مرحلاااااااااة الزراعاااااااااة وذلاااااااااك باالنتقاااااااااال مااااااااان مرحلاااااااااة الصااااااااايد واالل ،قمتهاااااااااا
أغلاااااااب  وتمتلاااااااك. فيهاااااااا والشااااااعير أول ماااااااا زرعاااااااه اإلنسااااااانقماااااااح ، وكاااااااان الوالتاااااادجين

انوس الماااااااااادن السااااااااااورية مقومااااااااااات الزراعااااااااااة، ومنهااااااااااا أنطاكيااااااااااة التااااااااااي يصاااااااااافها ليباااااااااا
وعيااااااون  ،ياااااااهفماااااان تربااااااة غنيااااااة خصاااااابة إلااااااى ينااااااابيع غزياااااارة الم )): األنطاااااااكي بقولااااااه

، رض عنااااااادنا مسااااااااواة ومساااااااتوية كسااااااااطح البحاااااااا، األر جارياااااااة ومناااااااااخ طياااااااب معتاااااااادل
جااااااوز إنتاجهاااااا كااااال توقعاااااات يت ،ب ليناااااة طيعاااااة علاااااى المحاااااراثناعماااااة عميقاااااة التااااارا

، مهيااااااااأة دائمااااااااًا الحتضااااااااان البااااااااذار وبعااااااااث الحياااااااااة فيهااااااااا، طيبااااااااة للحاااااااارث مزارعيهااااااااا
أمللللللا . 2((والاااااازرع والنمااااااو مالئمااااااة لزراعااااااة األشااااااجار الباسااااااقة ذات الروعااااااة والجمااااااال

ق.م وساااااااااماها علاااااااااى  200التاااااااااي أسساااااااااها سااااااااالوقس األول سااااااااانة  بيرياااااااااه سللللللللللوقية

                                                           
م، ي  4112، 2تعريب مرقس داود، مكتبة المحبة القاهرة، ط، تاريخ الكنيسة: القيصري، يوسابيوس - 4

111 -110. 
، ترجمة جميل الذهبي وفاروق فريد، دار نهضة مصر، القاهرة، د. ت ا حضارة رومادولي، دونالد:  -2

 . 210ي
 .00م، ي 2001، 4محمد الزرقة، دار اسكندرون، دمشق، ط: ترجمة األنطاكي، لبيانوس - 2
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هااااذا النهاااار هااااو ساااابب ازدهارهااااا ، فتقااااع شاااامال مصااااب نهاااار العاصااااي، وكااااان 4اساااامه
هرت بأزهااااااااار التااااااااي اشاااااااات الالذقيللللللللةونموهااااااااا ماااااااان الناحيااااااااة الزراعيااااااااة والتجاريااااااااة. و

الت الحكاااااام فاااااي روماااااا وخمورهاااااا، التاااااي وصااااالت إلاااااى طااااااو  حااااادائقها وزيااااات زيتونهاااااا
ط بهاااااا مديناااااة محصااااانة يحااااايوأفامياااااا التاااااي ذكرهاااااا ساااااترابون علاااااى أنهاااااا  .واإلساااااكندرية

وبااااااذلك  ،، حيااااااث تشااااااكلت فيهااااااا مسااااااتنقعات ومااااااراع لألبقااااااار والخيااااااولنهاااااار العاصااااااي
. وفاااااااااي الجناااااااااوب 2تكاااااااااون األرض خصااااااااابة ومنتجاااااااااة للحباااااااااوب واألشاااااااااجار المثمااااااااارة

العديااااااااد ماااااااان  ذات التربااااااااة البركانيااااااااة الخصاااااااابة جاااااااادًا، والمالئمااااااااة لزراعااااااااةحللللللللوران 
سااااااااترابون عاااااااان سااااااااهولها  فقااااااااد تحاااااااادثدمشااااااااق  . أمااااااااا2الزراعااااااااات وخاصااااااااة القمااااااااح

ونظااااااارًا لحاجاااااااة دمشاااااااق  .1وأراضااااااايها الخصااااااابة ،ونهرهاااااااا العظااااااايم باااااااردى ،الدمشاااااااقية
مياااااه إليهااااا، وال تاااازال آثااااار هااااذه القنااااوات الشااااقت القنااااوات السااااتجالب  ،لمياااااه الشاااارب
 .0باقية حتى اآلن

 :أنواع من الملكيات الزراعية وهي هناك ثالثةو 

 الملكية العامة - أ
حياااااااث  مديناااااااة مااااااان األراضاااااااي والقااااااارى المحيطاااااااة بهاااااااا،وهاااااااي حااااااادود و أماااااااالك كااااااال 

، تقاااااع خاااااارج الحااااادود األصااااالية للمديناااااةكانااااات سااااالطة هاااااذه المااااادن تمتاااااد إلاااااى منااااااطق 
، عماااال األباااااطرة تهااااا واألراضااااي والقاااارى التابعااااة لهاااااولمعرفااااة حاااادود كاااال مدينااااة وملكي

الروماااااان علاااااى وضاااااع حااااادود باااااين بعاااااض المااااادن الساااااورية،  ففاااااي فتااااارة اإلمبراطاااااور 
، قااااااااااام والااااااااااي سااااااااااورية انتيااااااااااوس اولااااااااااوس ايليااااااااااوس م Trajan 12 – 441تراجااااااااااان 

                                                           
1 Diodorus of Sicily:  XXI. 1 – 4b, p 7. 

 .  10، يالمصدر السابق: سترابون -2
، ث، ترجمة شوقي شع(( بصرى في بالد العرب مدينة نبطية رومانية في بالد الشام )): ميلر، دروس -2

 .421، ي412 -422 يم ، 4121، 21 -26 مج، الحوليات األثرية السورية
 .00ي ،46، الجزء المصدر السابقسترابون:  ا  1

5 Sartre, Maurice: op.cit., p219. 
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 ،مااااااع ماااااادير المااااااال فااااااي سااااااورية بوسااااااتيميوس اساااااايليانوس ،م401-400كوادارتااااااوس
وفااااااي فتاااااارة اإلمبراطااااااور انطونيااااااوس  .ط حاااااادود األراضااااااي بااااااين تاااااادمر وأفاميااااااابتخطااااااي
تاااااام تصااااااحيح حاااااادود تاااااادمر فااااااي  ،م Antoninus Pius 422 – 464بيااااااوس 

 .4م402كانون األول سنة 
 الملكية الخاصة  - ب

، ويمكاااااان يااااااات التااااااي تعااااااود لشااااااخي أو لجماعااااااة ماااااااونقصااااااد بهااااااا األراضااااااي والملك       
التأكياااااد علاااااى وجاااااود فئتاااااين مااااان الملكياااااة الخاصاااااة لاااااألرض فاااااي ساااااورية مااااان القااااارن 

األراضااااااي  : األولااااااى ملكيااااااة كبياااااارة ماااااانيالدي وهمااااااااألول حتااااااى القاااااارن الثالااااااث الماااااا
تتركاااااز فاااااي أيااااادي قلاااااة مااااان النااااااس، والثانياااااة عااااادد كبيااااار مااااان قطاااااع األرض المتفرقاااااة 

وهااااااااذه األراضااااااااي كاناااااااات . إحااااااااداها عاااااااان األخاااااااارى والتااااااااي يملكهااااااااا عاااااااادة أشااااااااخاي
علااااااااى المحاااااااااربين  باااااااادوره عهاااااااااوز ي التااااااااي ،بمجملهااااااااا تابعااااااااة لإلمبراطااااااااور الروماااااااااني

باااااداًل مااااان  ،هم باااااالجيشليقوماااااوا باألعماااااال الزراعياااااة لقااااااء خااااادمت ،Veteraniالقااااادماء 
  .رهاق خزانة الدولة في هذه الفترةدفع رواتبهم الباهظة، نظرًا إل

عااااااان طرياااااااق اإلرث أو عااااااان طرياااااااق باإلضاااااااافة لاااااااذلك كاااااااان هنااااااااك أراضاااااااي تاااااااأتي 
يقضاااااااااي بأخاااااااااذ األرض مااااااااان مالكهاااااااااا  ،، ولقاااااااااد طباااااااااق فاااااااااي ساااااااااورية قانونااااااااااً الشاااااااااراء
تعطااااى لشااااخي ، وماااان ثاااام ال توقااااف عاااان اسااااتثمارها لماااادة ساااانتينفااااي حاااا ،األصاااالي
   .وتصبح ملكه بشكل قانوني ،يستثمرهاآخر ل

 ملكية المعابد -ج

وهاااااي متمثلاااااة بثالثاااااة نقاااااوش  ،عااااان ملكياااااة المعاباااااد قليلاااااة المصاااااادر التاااااي تكلماااااتإن 
تعاااااااااود لفتااااااااارات تاريخياااااااااة مختلفاااااااااة، وهاااااااااي تصاااااااااور المعاباااااااااد ودورهاااااااااا فاااااااااي الحيااااااااااة 
 االقتصااااااادية فااااااي سااااااورية. وماااااان هااااااذه النقااااااوش الاااااانقش الااااااذي تحاااااادث عنااااااه شاااااايفمان

IGRR ،3، 1020 ، والاااذي وجاااد فاااي قرياااة بيتاااوكيكيBaitocaece  فاااي مديناااة
                                                           

1 Dabrowa, Edward: The Governors of Roman Syria from Augustus to 

Septimius Severu, Bonn, 1998, p 79.                                                                                          
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وكيكي إلااااااااى معبااااااااد اإللااااااااه أعطااااااااى قريااااااااة بيتاااااااا ،، ويقااااااااول أن أحااااااااد الساااااااالوقيينأفاميااااااااا
 .زيوس

كاناااات  ،ويعتقااااد أن هااااذه الوثااااائق تشااااير إلااااى أنااااه فااااي ظااااروف ليساااات معروفااااة لاااادينا 
، وفااااي نفااااس الوقاااات فااااإن وق المعبااااد بمااااا فااااي ذلااااك حااااق الملكيااااةتحاااادث تجاااااوزات لحقاااا

رض واألعاااااراف الساااااائدة فاااااي إعاااااادة حقاااااوق المعباااااد أو التأكياااااد عليهاااااا لااااام يكااااان يتعاااااا
إن المعاباااااااااد  .4فكانااااااااات تعتبااااااااار أفعاااااااااااًل غيااااااااار قانونياااااااااة، أماااااااااا التجااااااااااوزات المقاطعاااااااااة
، كماااااا وشاااااااركت هااااااذه المعابااااااد ناااااات ماااااان كباااااار مااااااالكي األراضااااااي والقاااااارىالساااااورية كا

 في مختلف العمليات المتعلقة باألرض بما في ذلك عمليات البيع والشراء.

 ثانيًا: الصناعة 

تحقيااااااااق  اهااااااااتم الساااااااالوقيون اهتمامااااااااًا كبياااااااارًا بالصااااااااناعة السااااااااورية، وذلااااااااك ماااااااان أجاااااااال
. وقاااااد أدى ازدهاااااار الزراعاااااة وتاااااوفير فاااااائض لتصاااااديره إلاااااى الخاااااارج ،االكتفااااااء الاااااذاتي

إلااااااى إيجاااااااد صااااااناعات تعتمااااااد علااااااى المنتجااااااات الزراعيااااااة، كصااااااناعة النبيااااااذ وزياااااات 
ة الالزماااااااة لتخااااااازين النبياااااااذ التاااااااي ارتبطااااااات بهاااااااا صاااااااناعة األواناااااااي الفخاريااااااا ،الزيتاااااااون
، كصاااااناعة السااااافن واألسااااالحة ريةوقاااااد عااااارف السااااالوقيون الصاااااناعات العساااااك والزيااااات.

إن اجتمااااااااع هاااااااذه األساااااااباب قبااااااال العصااااااار  .2وصاااااااناعات أخااااااارى كالزجااااااااج والنسااااااايج
د ماااااااااان باإلضااااااااااافة لتشااااااااااجيع اإلمبراطوريااااااااااة الرومانيااااااااااة إلنتاااااااااااج العدياااااااااا ،الروماااااااااااني

، وتزاياااااااد الحاجاااااااة علاااااااى طلاااااااب البضاااااااائع، أدى الصاااااااناعات بسااااااابب نماااااااو اقتصاااااااادها

                                                           
 -  ،والمجسد للظواهر الجوية من مطر وبرق ورعد، يعتبر في األساطير اإلغريقية ممثاًل كبير آلهة اليونان

لعهد االستقرار والعقل والنظام والعدل بعد أن مر العالم بكارثة الطوفان، وقد سن األنظمة التي سارت عليها آلهة 

بشر. وقد أبرز الفن جاللته السموات، كما وضع القواعد التي نظمت حياة البشر لذلك لقب بأبي اآللهة وأبي ال

 وقوته وطبيعته، فيبدو في تماثيله وتصويره مصحوبًا بالنسر والصاعقة والصولجان وكرة الفلك ورمز النصر.
 .20- 11، المرجع السابقشيفمان، أ ، ش:  - 4
 .421، ي المرجع السابق: فر ، أبو اليسر -2
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شاااااأت طبقاااااة راقياااااة وغنياااااة ازداد الزدهاااااار الصاااااناعة فاااااي العصااااار الرومااااااني، حياااااث ن
طلبهاااااااا علاااااااى بضاااااااائع التااااااارف ذات األساااااااعار المرتفعاااااااة، كماااااااا كاااااااان لتاااااااوفر الماااااااواد 
األوليااااااة )كالصااااااوف والحرياااااار و الزيتااااااون( دورًا هامااااااًا فااااااي ذلااااااك. أمااااااا العاماااااال األهاااااام 

ن حاااااري الروماااااان علاااااى تاااااوفير ر طااااارق المواصاااااالت اآلمناااااة والمعبااااادةفهاااااو تاااااوف ، وا 
بوجااااااود ف، سااااااكان المحليااااااين باااااال لخدمااااااة الرومااااااانلهااااااذه الطاااااارق لاااااام يكاااااان لمصاااااالحة ا

ويشاااااااااترون فيبيعاااااااااون  ،الطااااااااارق اآلمناااااااااة يتااااااااااجر الساااااااااكان بمنتجااااااااااتهم ومصااااااااانوعاتهم
 .ويدفعوا الضرائب للرومان

، كااااااون الزراعاااااة متطااااااورة االحااااااتالل الرومااااااني تعاااااددت الصااااااناعات فاااااي سااااااورية فتااااارة
و صاااااااااناعة  ،الصاااااااااناعات الغذائياااااااااة والنسااااااااايجية والمعدنياااااااااة منهااااااااااواألمااااااااان متاااااااااوفر، 

   .النبيذ زيت الزيتون وأما الصناعات الغذائية فأهمها  .الزجاج

تم فااااي ، وكاناااات تاااات المهمااااة فااااي سااااورية ماااان الصااااناعاوتعللللد الصللللناعات النسلللليجية 
، . ولقااااااااد تميااااااااز السااااااااوريون بصااااااااناعة الحرياااااااار ال ساااااااايماالمصااااااااانع وداخاااااااال المنااااااااازل

 وكذلك صناعة الكتان والصوف.تدمر والساحل الفينيقي،  سكان

ي عااااااارف بالساااااااجاد الاااااااذ ،صلللللللناعة السلللللللجادبوخاصاااااااة دمشاااااااق  واشاااااااتهرت ساااااااورية
     .العربي أو الدمشقي

اشااااتهر  حيااااث ،صللللياغة الحلللللي الذهبيللللة والفضللللية فمنهااااا المعدنيللللة أمااااا الصااااناعات
واسااااتمرت تقاليااااد فاااان  الااااذهب والفضااااة منااااذ القاااادم، سااااكان الساااااحل السااااوري بصااااياغة

ففاااااي فتااااارة حكااااام كااااال مااااان   .والرومانياااااةحتاااااى الفتااااارة الهلنساااااتية الصاااااياغة فاااااي ساااااوريا 
، ظهاااااااااااااار م 211 – 211م وفيليااااااااااااااب العربااااااااااااااي  Caraclla 244 – 241كااااااااااااااراكال 

، مماااااااا جعااااااال الساااااااوريات مثاااااااال ل السااااااايدات الساااااااوريات كجولياااااااا دومناااااااانفاااااااوذ وجماااااااا
الااااااااذي تطلااااااااب فيااااااااه التاااااااارف االجتماااااااااعي واالزدهااااااااار  ،األناقااااااااة فااااااااي ذلااااااااك العصاااااااار

الصللللللناعات أمااااااا  .4التفاااااانن واإلبااااااداع فااااااي صااااااياغة الحلااااااي االقتصااااااادي مزياااااادًا ماااااان
                                                           

، 42، المجلد الحوليات األثرية السورية، (( وروائعهالمحة عن الحلي الذهبية القديمة  ))  زهدي، بشير: - 4

 .12 – 11،  ي 12 -14ي م ،4162دمشق، 
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، وصااااانع الساااااوريون األسااااالحة فلقاااااد اشاااااتهرت بهاااااا تااااادمر وصااااايدا وأفامياااااا  البرونزيلللللة
صللللللناعة الزجللللللاج وماااااان الصااااااناعات الهامااااااة  .ذ والرمااااااا كالساااااايوف والاااااادروع والخااااااو 

، ولكااااان علاااااى أياااااة خ حااااول معرفاااااة المختااااارع الحقيقاااااي لهااااااختلاااااف علمااااااء التااااااري التااااي
 .  4وتاجروا فيه ف الفينيقيون الزجاجحال عر 

 :اعة الزجاج في سورية إلى مرحلتينويمكن تقسيم صن

ابتكاااار فيهااااا الصااااانع السااااوري طريقااااة تساااامى  ،كاناااات قباااال الماااايالد :المرحلااااة األولااااى 
 .عدة طرق في صناعتها ولها بطريقة الزجاج غير المنفوخ

، الروماااااني لسااااوريةترافقاااات إلااااى حااااٍد مااااا مااااع بدايااااة االحااااتالل فأمااااا المرحلااااة الثانيااااة  
تسااااااااامى بطريقاااااااااة الزجااااااااااج  ،حياااااااااث تااااااااام ابتكاااااااااار طريقاااااااااة أخااااااااارى لصاااااااااناعة الزجااااااااااج

، حيااااااث أتاحاااااات هااااااذه الطريقااااااة الجدياااااادة ماااااان سااااااابقتها وهااااااي أكثاااااار تطااااااوراً  المنفااااااوخ
عااااااادة انتفاخاااااااات يعلاااااااو بعضاااااااها  تتاااااااألف مااااااان ،للزجااااااااجين صاااااااناعة أواناااااااي زجاجياااااااة

 بعض. 

)البروفياااااار(،  األرجللللللواني الصللللللبا وماااااان الصااااااناعات الهامااااااة فااااااي سااااااورية صااااااناعة 
، ونساااااب اختراعاااااه إلاااااى م الكنعاااااانيون ساااااكان السااااااحل الساااااوريوأول مااااان اخترعاااااه هااااا

، وكانااااات ماااااادة هااااذه الصااااابغة تؤخاااااذ ماااان حيواناااااات بحرياااااة الصااااوريينملقااااارت معباااااود 
 .2صدفية ذات لون أحمر بنفسجي )الموريكس (

 
                                                           

، المجلد العاشر، دمشق، الحوليات األثرية السوريةلمحة عن الزجاج القديم وروائعه ((، زهدي، بشير: ))  - 4

 .440 -401م، ي 4160
 -  وهي الطريقة األولى والتقليدية، يحصل على أشكالها من خالل الصب على جسم رملي أو بطريقة الكشط

 والنقش.
 -  وهي أكثر تطورًا من سابقتها، تمكن الصانع من صناعة عدة أواني زجاجية، تتألف من عدة انتفاخات يعلو

 لهواء بواسطة أسطوانة.بعضها بعضًا، وذلك عن طريق نفخ الزجاج في قالب أو النفخ با

 .240، ي المرجع السابقالدبس، يوسف:  - 2
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  ثالثًا: التجارة

أهمياااااة كبيااااارة فاااااي تطاااااور  ،شاااااكل الموقاااااع االساااااتراتيجي لساااااوريا فاااااي شااااارق المتوساااااط
، فهاااااي تقاااااع عناااااد ملتقاااااى ن لعاااااب دورًا تجارياااااًا مهمااااااً التجاااااارة،  حياااااث مكنهاااااا ذلاااااك مااااا

ماااااان البلاااااادان التااااااي تقااااااع شاااااارقي البحاااااار المتوسااااااط والبحاااااار  ،الطاااااارق البريااااااة القادمااااااة
األحمااااااار، باااااااالطرق البحرياااااااة اآلتياااااااة مااااااان البحااااااار، ولقاااااااد مكنهاااااااا هاااااااذا الموقاااااااع  مااااااان 

 التحكم بأغلب الطرق الواصلة بين الغرب و الشرق أو بالعكس. 

الطللللرق الدوليللللة  أمااااا الطاااارق البريااااة فمنهااااا وهناااااك طاااارق بريااااة وأخاااارى بحريااااة ونهريااااة
، يااااااربط عااااااد مااااان أشااااااهر طااااارق التجااااااارة العالمياااااةالاااااذي ي ،بخللللللورطريللللللق الأهمهاااااا  و

، وقاااااد سااااايطرت علياااااه مملكاااااة شااااابه الجزيااااارة العربياااااة بااااابالد الشاااااام ثااااام بااااادول الغااااارب
 .4األنباط منذ الفترة الفارسية، وكان سبب تواجدها وازدهارها

وحتاااااى  ،ً رقاالاااااذي يمتاااااد مااااان الصاااااين شاااااطريلللللق الحريلللللر أماااااا الطرياااااق الثااااااني فهاااااو  
 ، وقااااااااد اشااااااااتهر هااااااااذا الطريااااااااق بنقاااااااال الزجاااااااااج و المعااااااااادندمشااااااااق غرباااااااااً أنطاكيااااااااا و 

 .2، كالذهب و الحرير من الصينالثمينة و البضائع عالية القيمة

وهااااااو صااااااالح   Orantesنهاااااار العاصااااااي ومنهااااااا  أمللللللا الطللللللرق النهريللللللة فمتعللللللددة
إلااااى ، وقااااد وصااااف سااااترابون رحلتااااه ماااان ساااالوقية بيريااااه للمالحااااة  فااااي بعااااض أجزائااااه

وبالتأكياااااااد كانااااااات هنااااااااك قاااااااوارب صاااااااغيرة ))العاصاااااااي قاااااااائاًل:  أنطاكياااااااة عبااااااار نهااااااار
، وربماااااا تصااااال هاااااذه القاااااوارب حمااااااة محملاااااة بالبضاااااائع تعبااااار نهااااار العاصاااااي خلاااااف
تُبحااااار فاااااي المجااااارى األدناااااى للنهااااار  ،حتاااااى حماااااي وأيضاااااًا كانااااات السااااافن الصاااااغيرة

                                                           
 - .) بلدان أوربا )  اليونان و الرومان 

1  Mildenberg, L: Petra on the Frankineense Road? Again, Aram, Trade Routes in 
the near East, Oxford, 1996, p55.                                                                                    

 .41، ي المرجع السابقمحلي، ساطع:  - 2
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الطاااااارق التجاريااااااة النهريااااااة فااااااي . ويعااااااد نهاااااار الفاااااارات ماااااان أهاااااام 4((الكبياااااار الشاااااامالي
و هاااااي عباااااارة عااااان ألاااااوا  خشااااابية  ،وكانااااات البضاااااائع ُتحمااااال علاااااى أطاااااواف، الشااااارق

بواساااااااااطة حباااااااااال أو بعاااااااااض الحشاااااااااائش  ،متالصاااااااااقة ومشااااااااادودة لبعضاااااااااها الااااااااابعض
 المتينة. 

أسااااااااطواًل وقاااااااد أنشاااااااأت تااااااادمر  ،2جهااااااازة بجلاااااااود مااااااااعز منفوخاااااااة لتعويمهااااااااوهاااااااي مُ  
، مهمتهاااااااا األساساااااااية التواجاااااااد فاااااااي المجااااااارى األدناااااااى صاااااااغيرًا مااااااان السااااااافن الخفيفاااااااة

 .2ومراقبة حركة المالحة في الخليج الفارسي ،فراتلل

فهااااااي عدياااااادة ومتنوعااااااة، فماااااان جهااااااة المتوسااااااط توجااااااد طاااااارق البحريللللللة  أمااااااا الطاااااارق
مااااااواد وبااااااين مراكااااااز ال، ين مراكااااااز الصااااااناعة فااااااي شاااااارق المتوسااااااطمالحيااااااة تااااااربط باااااا

، وبهااااذا تكااااون قااااد ازدهاااارت مااااوانئ سااااورية عدياااادة الخااااام فااااي منطقااااة غاااارب المتوسااااط
 . 1كالالذقية وأرواد

بساااااابب  ،، فقااااااد نشااااااطت الطريااااااق البحريااااااة هناااااااكالبحللللللر األحمللللللرأمااااااا ماااااان جهااااااة  
اكتشااااااااف حركاااااااة الرياااااااا  الموسااااااامية فاااااااي فتااااااارة اإلمبراطاااااااور أوغساااااااطس فاااااااي القااااااارن 

تبحااااااار  ،طااااااان 000، ومناااااااذ ذلاااااااك التااااااااريخ أخاااااااذت سااااااافن بساااااااعة ل قبااااااال المااااااايالداألو 
صاااااايفًا باتجاااااااه المااااااوانئ الهنديااااااة عنااااااد مصااااااب نهاااااار السااااااند، محملااااااة بالبضااااااائع ماااااان 

                                                           
1 Butcher, Kevin: Roman Syria and the near East, the British Museum, London, 

2003,p132.                                                                                              

                     
، المجلد األثرية السوريةالحوليات ، تدمر وتجارتها الدولية، ترجمة عدنان البنيغاوليكوفيسكي، ميشيل:  - 2

 .446(،  ي420-440م، ) 4116، دمشق، 14
 .4021يتاريخ سوريا القديمة، الحلو، عبد اهلل:  - 2

4 Sartre, Maurice: The Middle East under Rome, p260.   
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. أماااااااا الطرياااااااق البحاااااااري الاااااااذي 4الهناااااااد ومنتجاااااااات الصاااااااين وباااااااالد الشااااااارق األقصاااااااى
، فقااااااد أواله الهنااااااد والصااااااين عباااااار المحاااااايط الهناااااادي إلااااااىمصللللللب الفللللللرات يتجااااااه ماااااان 

 .2هند والصينوأبحروا فيه وصواًل إلى بالد ال ،التدمريون اهتمامات خاصة

لقاااااااد قسااااااامت النقاااااااود الرومانياااااااة المضاااااااروبة فاااااااي ساااااااورية إلاااااااى ف أماااااااا بالنسااااااابة للنقاااااااود
 قسمين:

التاااااي كاااااان مصاااااادق  ،نقاااااود كانااااات تساااااك فاااااي عاصااااامة اإلمبراطورياااااة الرومانياااااة – أ
 .وزن والعيار ونوع الوحدة النقديةمن حيث ال ،عليها من قبل مجلس الشيوخ

 .بعض المدن السوريةرونزية تسك في نقود رومانية ب – ب

وبساااااااابب األزمااااااااة االقتصااااااااادية التااااااااي عاناااااااات منهااااااااا اإلمبراطوريااااااااة، ساااااااامح لاااااااابعض 
شاااااااق وصااااااايدا وصاااااااور باالحتفااااااااظ بعملتهاااااااا، وساااااااك المااااااادن الشااااااارقية كأنطاكياااااااة ودم

وبالتأكياااااد  .2، وهاااااو أماااار ال غناااااى عنااااه لتقااااادم التجااااارة المحلياااااةنقااااود نحاساااااية بنفسااااها
، وأيضاااااااًا كانااااااات فيهاااااااا Denariusر الرومااااااااني و الااااااادينا auriusُوجاااااااد  األورياااااااوس 

التاااااااي كاااااااان إصااااااادارها أقااااااال مااااااان  ،Tettradrachmaهنااااااااك التتردراخماااااااا الساااااااورية 
 .م202 – 211ت في المرحلة ما بين الدينار بثالث مرا

ي أسااااالوبه مااااان نماااااط ، ويقتااااارب فااااال ساااااك النقاااااود فيهاااااا مكاناااااًا متميااااازاً أماااااا تااااادمر فيحتااااا
وبعضااااها اآلخاااار  ،مجااااردًا ماااان الكتاباااااتبعااااض هااااذه النقااااود كااااان إن . النقااااود البارثيااااة

، وأخااااااارى عليهاااااااا اسااااااام تااااااادمر ) باااااااالميرا أو أدرياناااااااا (حاااااااروف فيهاااااااا  علياااااااه حااااااارف أو

                                                           
م، 4114دمشق  ،10-21مج  ،مجلة دراسات تاريخيةطريق الحرير )طريق الحوار(، فرزات، محمد حرب:  -4

 .440(، ي442 -16) 
 . 442، يالمرجع السابقسكي، ميشيل: غاوليكوفي -2
 .212، يالمرجع السابقروستوفتزف، ميخائيل:  - 2
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م سااااااااكت  214 – 210وفااااااااي سااااااانة  .4والملكااااااااة زنوبياااااااا هااااااابالتملاااااااك تاااااااادمر رسااااااام 
زنوبياااااا النقاااااود فاااااي أنطاكياااااة فاااااي فتااااارة الساااااالم ماااااع أورلياااااان وروماااااا،  وبعاااااض النقاااااود 

وعلااااااااى الوجااااااااه اآلخاااااااار صااااااااورة اإلمبراطااااااااور  ،حملاااااااات صااااااااورة ابنهااااااااا وهااااااااب الااااااااالت
 .2أورليان

لهاااااا، لقاااااد كاااااان لموقاااااع ساااااوريا الجغرافاااااي السااااابب الرئيساااااي فاااااي اإلحاااااتالل الرومااااااني 
لإلمبراطوريااااة ماااان الخطاااار البااااارثي، واإلسااااتفادة ماااان  وذلااااك لحمايااااة الجبهااااة الشاااارقية

التااااااي  ،خيراتهااااااا التااااااي شااااااكلت مااااااوردُا اساساااااايًا ماااااان المحاصاااااايل الزراعيااااااة والتجاريااااااة
م يتااااااادخل الروماااااااان فاااااااي ساااااااوريا كثيااااااارًا، إال بماااااااا تقتضااااااايه تعتماااااااد علياااااااه روماااااااا. ولااااااا

، وخاصااااااة ماااااان الناحيااااااة اإلجتماعيااااااة فتركااااااوا السااااااوريون يمارسااااااوا عاااااااداتهم الحاجااااااة
، وذلاااااك بشااااارط نهااااام أبقاااااوا علاااااى حكااااام األسااااار المحلياااااةوتقاليااااادهم. باإلضاااااافة إلاااااى أ
 أن ال يضر بمصلحة الرومان.

 ااا

 

 

 اااا

 

 ااا

                                                           
م، 4112، دمشق، 2 – 4، الجزء 22 مج، الحوليات األثرية السورية، النقود التدمريةزهدي، بشير:  - 4

 .440(، ي 412 -442)
2 Butcher, Kevin: A Palmyrene Curiosity, Berytus, VOL L, Lebanon, 2007, pp. 47 – 

48.     
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 ية في سورية قبل العصر الروماني الحياة الثقاف الفصل الثاني:

  : المؤثرات في الثقافة السورية المبحث األول

، وذلاك لهلنساتي، أمارًا باالم األهمياةتعد دراساة الحيااة الثقافياة األدبياة لساورية فاي العصار ا
مناذ العصاور القديماة وصاواًل إلاى  ،للتأكيد على الدور السوري في مواصلة العطاء الثقافي

علاى الارغم مماا تعرضات لاه دون انقطااع ومنهاا إلاى الوقات الحاضار،  ،العصر الروماني
. حياااث حمااال هاااؤالء الغااازاة، مااان جي عساااكري وثقاااافي فاااي فتااارات مختلفاااةخاااار مااان غااازو 

أثار وتاأثر بهاا الشاعب الساوري، فاي كافاة المجااالت مصريين وفرس ويونان، ثقافتهم التي 
. و بااااالرغم ماااان ذلااااك لاااام يتوقااااف السااااوريون عاااان يااااة واالقتصااااادية والسياسااااية ...إلااااخالثقاف

بااااارز إلاااااى الوجاااااود شاااااعراء ساااااوريون أغناااااوا الفكااااار العاااااالمي، بماااااا قااااادموه مااااان فعطاااااائهم، 
ة إلااى تقااديم ، باإلضااافمااًا فااي السياسااة والحااروب والفلساافةموضااوعات شااعرية، شااملت أعال

منظومااات شااعرية تااتكلم عااان أساااطير عرفاات بأساالوب شاااعري باااهر. هااذا باإلضااافة إلاااى 
ظهاااور المدرساااة الرواقياااة ذات الصاااناعة الساااورية البحتاااة، التاااي تصااادرت قائماااة المااادارس 

 فاااايروادهااااا كزينااااون وكريساااايب  آراءالفلساااافية فااااي العصاااار الهلنسااااتي، وذلااااك ماااان خااااالل 
. وهنااك دور للماؤرخين والجغارافيين الساوريين، السعادة ي من الشقاء والوصول إلىلتخلا

الااااذين ال تاااازال المعلومااااات التااااي كتبوهااااا ووثقوهااااا فااااي العصاااار الهلنسااااتي مصاااادرًا لجميااااع 
 الباحثين حتى فترة زمنية متأخرة. 

 أواًل : المؤثرات المصرية :
السااوريون بقيااة البلاادان، حيااث كااان لفن المصااري أكثاار ممااا تااأثروا بفاان تااأثر السااوريون بااا

غالبااًا مااا يقومااون بتقليااد الااواردات المصاارية، بشااكل يصااعب معااه التمييااز بااين المنتجاااات 
المصااارية المساااتوردة  والمنتجاااات الساااورية المقلااادة. ولقاااد اقتااابس الفناااان الساااوري عناصااار 

قاااام باااإجراء تعاااديل بسااايط عليهاااا.  تصاااويرية أو تشاااكيلية مصااارية اساااتخدمها كماااا هاااي، أو
، ففاي جبيال اكتشافت مسالة 4ي في العمارة والمباني الدينياة الفينيقياةيتضح التأثير المصر و 

                                                           
: مالمح الحياة الدينية في سورية من األلف الثاني قبل الميالد وحتى منتصف األلف األول حمود، محمود - 4

م، 2042دمشق ، )أطروحة أعدت لنيل درجة الدكتوراه في تاريخ الشرق القديم(،إشراف جباغ قابلو، قبل الميالد
 . 201 ي
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، التااي تصااور الملااك يحميلااك واقفااًا يقاادم قربانااًا إلااى ساايدة جبياال ) بعلااة جبياال (. يحميلااك
حياث رسامت الرباة علاى هيئاة الرباة حتحاور المصارية، وهاي جالساة علاى كرساي وشااعرها 

 ي الارأس. ترتادي الرباة لباساًا ضايقًا يشابهالمستعار المنقسام إلاى قسامين ينسادل علاى جاانب
، 4الربات المصريات، وتحمل بيادها صاولجان الباابيروس الاذي ينتهاي بزهارة اللاوتس لباس

 . 2وهو ما امتازت به الربات المصريات

، وهاااو مااان ثالثاااة أساااطر ماااع م علاااى نقاااش إليااال بعااال 4221كماااا عثااار فاااي جبيااال عاااام 
. ونقااش الفرعااون المصااري أوسااركون  األولكلمااات متفرقااة ، وجاادت علااى قطااع تمثااال 

بنحاات كاال إطااار التمثااال حسااب النمااوذج  شااين باساام الملااك. وقااد قااام  النحاااتعليااه خرطو 
المصري بإظهار اشارات خاصة كاألرض والسماء والصولجانين. ومان الممكان أن الملاك 

هاذا إشااارة  المصاري أرسال تمثالاه إلاى ملاك جبيال ليقدماه باادوره ناذرًا إلاى بعلاة جبيال، وفاي
إلى اساتمرار العالقاات الطيباة التاي ربطات جبيال بمصار مناذ أقادم العصاور وحتاى األلاف 

أشاااار لعالقاااة  أيلللزيس وأوزيلللريساألول قبااال المااايالد. فبلوتاااارخوس أثنااااء سااارده ألساااطورة 
تباادأ بخباار زواج اإللااه أوزيااريس ماان اإللهااة إياازيس،  التااي جبياال المباشاارة بهااذه األسااطورة،

وجهااا بحكاام المملكااة فتاارة غيابااه، ممااا أغضااب أخااوه تااايفون الااذي كاااان التااي ساامح لهااا ز 
، حيااث وضااعوه فااي صاااندوق دبر مااع بعااض األشاااخاي مااؤامرة ألخيااهيطمااع بااالحكم ، فاا
 .2ار إلى الشمال أي إلى جبيلتيالفجرفه  ،وألقوه في مياه نهر النيل ،وغطوه بالرصاي

                                                           
 - هما يحي وتعني يحيا  ،الناحية اللغوية مركب من كلمتين منق.م(، واسمه 110) عام  وهو ملك جبيل

 وملك، أي ما معناه يحيى الملك أو الملك الحي.
1 Gabriel, J.  Leroux: Les premieres civilization de la Mediterranee, persses 
universities de France, 1941, p 81.   

، م4111يئة المصرية العامة للكتب، ، ترجمة محمد عبد الهادي شعيرة، الهالحضارة الفينيقية)ج(:  ،كوتنو  - 2
 .                                                                      224ي 

 - .وهو ابن يحميلك ملك جبيل تسلم حكم المملكة بعده 
 -  ( خلف أباه الفرعون المصري  211 – 121وهو فرعون مصري من األسرة الثانية والعشرين ،) ق.م

 ق.م (. 121 -110شاشانق األول ) 
 .   40 -41، ي سوريا في األدب المصري القديم: صايم، أنيس - 2
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شااااطئ مديناااة بيبلاااوس، وأن  األماااواج دفعااات بالصاااندوق إلاااىأن و علمااات إيااازيس باااالمؤامرة 
حقيقتهااا و فقاادمت إلااى بيبيلااوس للبحااث عاان زوجهااا، وأخفاات قااد نماات حولااه،  شااجرة أثاال

ه. إلاااى أن تمكنااات مااان اساااترجاع الصااانوق، الاااذي البنياااكمربياااة  الملاااك قصااارعملااات فاااي 
 . 4يحوي جثمان زوجها والمخبأ في أحد أعمدة القصر

وجبيااال، والتاااي يفتااارض أنهاااا قديماااة قااادم تقااادم هاااذه األساااطورة تصاااورًا حاااول عالقاااة مصااار 
حياث ظلات جبيال تعباد اإللهاين أوزياريس . 2دينيااً  و التاريخ وتضافي عليهاا جانباًا أساطوريا

واياازيس ماادة طويلااة، وقااد وجاادت آثااار لهمااا فااي هياكلهااا، كمااا قدساات المدينااة الكلااب الااذي 
شااار إلااى أن كااان يرافااق اياازيس أثناااء بحثهااا عاان زوجهااا. كمااا أن لوقيااانوس السميساااطي أ

يزعماون أناه مادفون  الاذي ،يسكانوا يقيمون طقوس األحزان تكريماًا ألوزيار  ،سكان بيبلوس
 .  2عندهم

أنااه عاااش فتاارة ماان الاازمن فااي سااوريا، وأنااه كااان ذو مقاااٍم  سللنوهيويااذكر العااالم المصااري 
رفيااااع فيهااااا، إذ ضاااااعف ثروتااااه و تاااازعم القااااواد السااااوريين، ووطااااد األماااان وراقااااب التجااااارة 
والمواصالت وحمى الهاربين الالجئين إليها، إال أنه بقي مع هذا، يحن إلاى مصار ويتاوق 

ي ألفهااا أثناااء هروبااه إلااى . و يتحاادث ساانوهي فااي القصااة التااإلااى الرجااوع إلااى مسااقط رأسااه
 ساااورية، عااان عالقاااة مصااار ماااع ساااورية ومنزلاااة المصاااريين عناااد الساااوريين، وعااان انتشاااار

. وهااو فااي قصااته يمجااد عظمااة إلااه مصاار وفرعونهااا أخباار مصاار ولغتهااا عنااد أهاال سااورية

                                                           
 -   هي شجرة متوسطة االرتفاع ودائمة الخضرة، لها أزهار بيضاء وتزرع للزينة، وتعتبر مصدر للريا

واالستظالل، وموطنها األصلي في الوطن العربي وخصوصًا المناطق الساحلية، ألنها تحتاج إلى أماكن دافئة وال 
ي القرآن الكريم في اآلية السادسة ، وقد ذكرت مرة واحدة فوتستعمل لعالج العديد من األمراضتتحمل الصقيع. 

 عشر من سورة سبأ.
الصالت التجارية بين مصر وسورية منذ عصور ما قبل األسرات حتى نهاية ، محمود عبد الحميد: أحمد - 4

م،  4120تموز،  –، نيسان 20و 41، عمجلة دراسات تاريخية، ( ق.م1181 -4111الدولة القديمة ) 
 .411، ي411 -412ي

 .20 -24م، ي4111، 4لنشر، لبنان ،ط،ترجمة ميشيل كيلو، قدموس للبنان القديم، كارلهاينز: برنهردت - 2
، 4ط ،، تحقيق ماريو مونييه، تعريب موسى ديب الخوري، األبجدية للنشراآللهة السوريةلوقيانوس:  - 2

 .                                                                                                      21م، ي 4112دمشق،
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لقد وزع رع خوفك على أرض مصر، كما ونشر رهبتك في كال بلاد أجنباي  ))حيث يقول: 
( تااتحكم فااي اآلفاااق والشاامس تااأمر م هنااا ) أي فااي سااوريةلقصاار أوأناات سااواء كناات فااي ا

. وفاي 4((بك، إننا نشرب مياه األنهار حسب إرادتك ونستنشق هواء السماء حساب رغباتاك
هااروب ساانوهي إلااى جبياال فااي شاامال بيااروت ، دلياال علااى معرفتااه  لهااذه البقاااع و أهلهااا، 

بعاث ساافنها إلاى سااواحل وهاذا يشااير إلاى الصاالة باين مصاار وساورية، حيااث كانات مصاار ت
 .                             2لبنان إلحضار الخشب من غاباتها

بضااائع، إال أن الالاذي قااام برحلاة إلااى باالد فينيقيااة لجلاب  ون أمللونوهنااك قصاة يسااردها 
، حياث سارقت مناه األواناي الفضاية التاي كاان لم تكن موفقة بسبب  تعرضه للسارقةرحلته 

. حيااث يقااول 2ة إلااى ملااك جبيال لقاااء حصااوله علاى خشااب األرزيحملهاا معااه ليقاادمها هديا
لكنااه ، وطلااب منااه مغااادرة الاابالد، تزويااده بالخشااب مااا لاام يقاادم ثمنااه بدايااةً  أن الملااك رفااض
 أعطاه مبتغاه.  تراجع الحقًا و

لقااااد أتتنااااا  )): رون وملااااك فينيقيااااا أن قااااال لااااه األخيااااوماااان الجاااادال الااااذي دار بااااين ون أماااا
، كما وصلتنا حضارتها ولكن ما هذه الرحلاة الصابيانية التاي الصناعات عن طريق مصر

ال تقاال ذلااك   إن مااا قماات بااه لاايس  ))فاارد عليااه ون أمااون قااائاًل:  ((جعلااوك تقااوم بهااا   
 (آماااون  )، إنااه هااو البحاارساافينة فااوق الماااء ال يملكهااا أمااون رحلااة صاابيانية ولاايس هناااك

تاادعي أنهااا ملكااك ومااا هااي فااي الحقيقااة إال حقاال ألجاال الخشااب الااالزم يملااك لبنااان التااي 
 .((أمون "سيدة السفن جميعها  -للسفينة " أوسرحات

ماان خااالل مااا تقاادم نجااد أن لمصاار تااأثير حضاااري علااى سااورية ماان خااالل اعتااراف ملااك  
يمارسااه المصااريون شاايء ماان القااوة والجبااروت،  فينيقيااة بااذلك ، أمااا ماان جهااة أخاارى فنجااد

                                                           
 .12، 26-24، ي المرجع السابق: أنس، ميصا - 4
، دار المعرفة 4، ج مصر والشرق األدنى القديم ) الحضارة المصرية القديمة (  مهران، محمد بيومي: - 2

 .11م،  ي 4121الجامعية، 
القاهرة،  قاهرة،، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة المعالم تاريخ حضارة مصر الفرعونية  :توفيق، سيد - 2

 .                                                                                            221-222م، ي 4121
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ساااااورية فاااااي سااااابيل إخضااااااعها، والحصاااااول علاااااى مواردهاااااا االقتصاااااادية وخاصاااااة علاااااى 
 .  2وما يستخلي منها من مواد أخرى كمادة الراتنج 4األخشاب

ياتكلم اللغاة المصارية  الساوري ، فااألميرات المصرية السورية بتباادل ثقاافيوترافقت العالق 
ئعااة الصاايت فااي ية ذا. ولمااا كاناات الموساايقى المصاار  كمااا أن ساااقيه وكاتبااه كانااا مصااريين

فليس من المستغرب أن ال يجاد أميار لبناان سابياًل إلشاباع حباه لهاذه  ،جميع األمم القديمة
 إال بإحضار مغنية تقيم في بالطه  ،الموسيقى

نماا تعاداه  لم يكن التأثير المصري في سورية مقتصرًا على الجوانب االقتصاادية واألدبياة وا 
عبادة البطال اليونااني هرقال وأماه  أنسليم عادل عبدالحق  حيث يرىإلى الجانب الديني، 

، يمكان أن يكاون انتشاار هاذه العباادةبينماا ، فاي عهاد البطالماة في جاوف ساوريةانتشرت 
 حكموا سورية في العصر الهلنستي.عن طريق المقدونيين اإلغريق الذين 

ة، تؤكاااد الوجاااود إال أن وجاااود قائماااة تضااام أساااماء جناااود مرتزقاااة اشاااتركوا فاااي تقدماااة دينيااا 
والتااي ينحاادر  البطلمااي فااي الساااحل السااوري، وذلااك ألن أسااماء الماادن الااواردة فااي القائمااة

   هم.وذ البطالمة أوهي من ضمن ممتلكاتمناطق تقع تحت نفهي ، منها الجنود

وم علااى يقااق. م(،  411-410بقااانون فااي العااام ) فااي الالذقيااة ولقااد أقاار مجلااس الشاايوخ
ياازيس وهااو متعلااق بالجناادتكااريس عبااادة ساارابيس  ن خااالل فااي حااوران ماا ، وهااذا مااا نجاادهوا 

اآلثااار الموجااودة فااي الحاارم األكباار فااي قريااة ساايع قاارب   باادليل، عبااادة الجنااود لهااذه اآللهااة
 .  2مدينة قنوات

                                                           
1 Dunand, Maurice: Byblos: son histoire- ses ruines - ses legends, Librairie Adrien 
maisonnuve, Fance, 1963, p22. 
2 Renre, Dassaud: Byblos ET la mention des Gibites dans l'ancien testament, 
Syria, Tom 4, P302. 

 -  هي المنطقة التي كانت محل نزاع بين السلوقيين والبطالمة، وتشمل الجزء الجنوبي من سورية وفينيقية
 وفلسطين، ودارت حولها عدة حروب أطلق المؤرخين عليها اسم الحروب السورية.

3 Sarter, Maurice: the Middle East under Rome, pp. 33-34. 
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لاام يكاان المصااريين مااؤثرين فااي سااورية فقااط، باال تااأثروا أيضااًا بمااا كااان فااي سااورية فعبااادة 
 .   4ين عامة المصريينة كانت منتشرة بعشتروت السوري

والعالقاااات  ،مااان خاااالل ماااا تقااادم نساااتنتج أهمياااة التواصااال الحضااااري باااين مصااار وساااورية
المشاااتركة باااين البلااادين مناااذ أقااادم العصاااور، وارتبطااات هاااذه األهمياااة بأهمياااة موقاااع ساااورية 

جاااات باااين اوملتقاااى حضااااري باااين مختلاااف الشاااعوب وتناااوع النت ،كعقااادة مواصاااالت هاماااة
كان ضارورة ملحاة وحاجاة  ،وبالتالي فإن أهمية التواصل واالتصال بينهمامصر وسورية، 

لكااال الطاارفين علااى السااواء. وكاناات اآلثااار المصاارية المكتشاافة فااي سااورية أو تلااك المتااأثرة 
 عصب هذا النتاج الحضاري. ،بالفن المصري

 :ثانيًا : المؤثرات الفارسية

الساايطرة علااى سااورية، إذ قااام الملااك حلاات دولااة باباال الحديثة)الكلدانيااة( محاال آشااور فااي 
ق.م( باحتاللهااااا وجعلهااااا مقاطعااااة تابعااااة لباباااال، وعااااين  062-600نبوخااااذ نصاااار الثاااااني)

عااااام ثاااام اعترفاااات بساااايادته 42عليهااااا حاكمااااًا بابليااااًا، باسااااتثناء صااااور التااااي قاومتااااه لماااادة 
 .  االسمية

أن  واتطاعاساا الااذين، يناألخمينياا ألحااداث ظهاار للساااحة العالميااة الفاارسوفااي خضاام هااذه ا
فااي معركااة  على الميااديونعلااى آساايا الصااغرى بسااهولة، وخاصااة بعااد انتصااارها واساايطر ي

إكباتاناا، ثاام  للعاصاامة  هم لو دخا والتاي أعقبهااا وقعات بينهااا وباين الميااديين،  التااي ،لياديا
 .  4بابل

                                                           
1 Cornelius, Izak: The Many Faces of The Goddess, Academic press Fribourg, 2ed 
edition, Switzerland, 2008, p85. 

 -  تعود أصولهم لغويًا إلى العائلة الهندو أوربية من مناطق شمالي الهند وأواسط آسيا، أقامو دولتهم في شمالي
الذي تمكن من القضاء على غرب الهضبة اإليرانية منذ القرن العاشر قبل الميالد. وأشهر ملوكهم خسرو 

ق.م وضمها 000اإلمبراطورية اآلشورية، وتوسع الميديون نحو الغرب ، ثم قضى عليهم قوروش في عام 
 لإلمبراطورية الفارسية.

 -  ق.م على نهر الهاليس، واستطاع قوروش 011دارت بين قوروش الفارسي وكرويسوس ملك ليديا، في عام
 أو  Sapardsاالنتصار فيها، ودخول عاصمة اإلقليم سارديس، وتحويلها إلى إقليم فارسي تحت اسم ساباردا 
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،  تهاااوت الماادن الكنعانيااة تحاات ضااربات 2ق.م(020 -001) وبسااقوط باباال بيااد قااوروش
علاااى ياااد  الاااذي أصاااابها سااابقًا، دمارالاااخاااراب و بسااابب الالفااارس واستسااالمت دون مقاوماااة، 
 اآلشوريين وحروب نبوخذ نصر.

داريااوس ق.م(، وعناادما اسااتلم 020ثاام توسااع الفاارس باتجاااه مصاار وساايطروا عليهااا عااام )
مشااكلة تعاادد الشااعوب فااي (، عمااد إلااى حاال ق. م 126-024)الحكاام    Dariosاألول 
 ،فاااااي الااااادين واللغاااااة والنظاااااام االجتمااااااعي وريتاااااه، التاااااي ضااااامت أجناساااااًا مختلفاااااة،إمبراط

نقاااال بعااااض السااااكان ماااان بلااااد إلااااى آخاااار علااااى ساااابيل  فكالسااااوريين والمصااااريين واليونااااان. 
عاات الفارساية فاي وادي سكن بعاض الجماأو  ة،أسكن بعض اليونان في سوريف ،القصاي

 الصغرى وسورية. اوآسي النيل

، وكانااات اآلرامياااة اللغاااة الرسااامية فاااي بشاااكل كبيااار فاااي تااارابط الدولاااةاللغاااة  وقاااد سااااهمت 
هااااا ويسااااتخدموها فااااي اإلمبراطوريااااة الفارسااااية، حيااااث أن أغلااااب سااااكان اإلمبراطوريااااة يتقنون

 .حياتهم اليومية

، ال بال عملات دوائار الدولاة فاي فاي الوضاع القاائم مان ناحياة اللغاة لم يغير الفرسولذلك  
وأرسااالت نساااخًا مااان مقرراتهاااا إلاااى  ،الاااني الفارساااي إلاااى اللغاااة اآلرامياااةسوساااة علاااى نقااال 

التاي كانات تترجمهاا بادورها إلاى اللغاة المحلياة. وهاذا ماا يفسار  ،الدوائر الحكومية المحلياة
شاعوب المغلوباة لنا التقدم الذي أحرزته اللغة اآلرامية فاي الشارق األدناى، وتوصال أبنااء ال

 وظائف في الدولة بموافقة الملك. وخاصًة السوريين إلى استالم رتب و 
                                                                                                                                                                      

طرة على إقليم ليديا . وحكمت من قبل والي فارسي، كانت غاية قوروش من المعركة السي Sardisسارديس 
 الغني.   

، جمعية ق. م539التراث األثري للهالل الخصيب من األصول  حتى سقوط بابل الكلدانية : محفل، محمد - 4
، بيت األمم م 4111نيسان  40-41لعالم العربي بيروت للتراث مؤتمر أضواء على مدائن أثرية وحضارية في ا

   .64ي ،14 – 26، ي بيروت المتحدة،
م، دمشق،  2004  ،4، دار األهالي ، ط( ق. م539-414الدولة البابلية الحديثة )الغزالي، هديب:  - 2

 .20ي
 -  ( وهو ال ينتمي إلى األسرة اإلخمينية، تميز عهده في بداياته  126 – 024تولى الحكم بعد قمبيز ) ق.م

بالفتن واالضطرابات، ولكنه ما لبث أن ثبت دعائم حكمه وأعاد تنظيم المملكة من جديد، مما دعا بعض العلماء 
 .صفه بمؤسس اإلمبراطورية العالميةإلى و 
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رف الشاارق الااذي خضااع للفاارس بغناااه فااي مجااال الفاان، حيااث قاادمت المناااطق الخاضااعة ُعاا
للفاارس المااواد األوليااة والعملااة ورجااال الفاان، و يقااول داريااوس األول فااي هااذا الخصااوي : 

ي بنيت بها هذا القصر في سوزا والشاعب الباابلي هاو الاذي لقد أتيت من بعيد بالمواد الت))
 .  4((صغر األرض وكوم الحصى وجلب األرز من لبنان...الخ

نمااااوذج التماثياااال  ،ق.م200 عااااامولقااااد وجااااد فااااي قباااار أحااااد المااااوظفين الفاااارس فااااي صاااايدا 
  ،ق.م210، وعثاار علااى قطعااة نقااود وجاادت فااي صاايدا2فااي العاصاامة برساابوليس الموجااود

تظهااار علاااى وجههاااا سااافينة فينيقياااة، وعلاااى الوجاااه اآلخااار ملاااك فارساااي فاااي عرباااة تجرهاااا 
 الجياد.

عرفاات  ،راثاايية، فااإن عبااادة اإللااه الفارسااي  موبساابب العالقااات المتعااددة بااين فااارس وسااور 
مان أهاام اآللهااة ذات  ،فااي القارنين الثاااني والثالاث الماايالدي، وكانات فاي سااورية مناذ القااديم

طاااكي إلااى إقامااة وقااد أشااار ليبااانيوس األن  .2الطااابع العسااكري والحاميااة للجاايش الروماااني
 .  1من قبل الملك الفارسي قمبيز أنطاكيةمعبد له في 

كاااان معباااده قائماااًا قااارب  . وفاااي دوراأوروباااوسم410لسااانة   فتعاااود  لكهنتاااه  اإلشاااارة أماااا
. ولاااه نقاااش فاااي قرياااة سااايع قااارب المعساااكر الروماااانيلمديناااة فاااي قطااااع الحاااائط الغرباااي ل

                                                           
 .221-226، ي  المرجع السابق: أوبوايه، جانين وَ أيمار، أندريه  - 4

 .466، يالمرجع السابقحجل، بدري:  - 2
 - ه النور عند الفرس ومجسدًا للشمسولد من الصخرة، وهو إل. 

3 Popa , Alexandru et Berciu, Ion: Le Culte De Jupiter Dolichenus Dans La Dacie 
Romine , E. J. Brill, Leiden, 1978, p 46. 

 .10-61، ي : المصدر السابقاألنطاكي - 1
 - ية على الضفة ر ، تقع شرقي الصحراء السو مبراطورية السلوقية على اإلطالقوهي من أشهر مستعمرات اإل

( ومعناها باآلرامية الجدار أو  Duraاليسرى لنهر الفرات. وقد أقيمت على أنقاض قرية قديمة تسمى دورا ) 
( حاكم منطقة  Nicanorق.م، حيث شرع نيكانور )  200الديار. ويعود إنشاء هذه المستعمرة إلى حوالي عام 

شمال شرق سورية في إقامتها بتكليف من سلوقس األول، وأطلق عليها يوروبوس على اسم مسقط رأس سلوقس 
 في مقدونيا.
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صااور فيااه علااى هيئااة شاااب متااوج بقلنسااوة فريجيااة، ومرافااق برمااوز   (Canatha)قنااوات
 .وكذلك انتشرت عبادته في حوران ،4شمسية

، كماا كشافت البعثاة األلمانياة أفامياا وجاد لاه معبادًا تحات كنيساة و في منطقاة قارب مديناة 
 .  2في منطقة الكوماجين ،عن هيكلين له

واتجهاااوا فاااي  ،لااام يحااال تمساااك الفااارس بعقيااادتهم دون تساااامحهم الاااديني فاااي غالاااب األحياااان
ا، ففااي عهااد قااوروش أبيحاات ممارسااة الشااعائر سياسااتهم وحكمهاام للشااعوب اتجاهااًا إنسااانيً 

، فلام يادمروا مثلماا دمار 2فحلات الرحماة والتساامح مكاان الرعابالدينية التاي كانات متبعاة، 
اآلشاااوريين، بااال اتبعاااوا سياساااة تهااادف إلاااى إنعااااش التجاااارة وتعمااايم الرخااااء فاااي الواليااااات 

 .1المختلفة

ولقااد شااهدت فتاارة حكاام األخمينيااين عظمااة فااارس القديمااة، حيااث ازدهاارت العمااارة و الفاان  
   .0وتطورت نظم اإلدارة الحكومية

بالشااااعوب  أساااااء خلفاااااء داريااااوس فهاااام األوضاااااع ولاااام يساااايروا علااااى خطاااااه فااااي االسااااتعانة
 (..م ق 260 – 210المغلوبة دون تمييز. مما دفع المدن الفينيقية للقيام بالثورة )

علاااى هاااذا الشاااريط  سااايطرتهمإال أن  ورغااام تمكااان الفااارس مااان القضااااء علاااى هاااذه الثاااورات،
حيث ضعفت اإلمبراطورياة الفارساية وساقطت بسابب  ،عام 42لم تدم أكثر من  ،الساحلي

 .  4حروبها مع اإلغريق
                                                           

 -  ق. م، أصبحت  22كم شمال مدينة السويداء، وقد ورد ذكرها بكاناثا حوالي عام 1بعد تقع هذه المدينة على
 على درجة عالية من األهمية في القرن الثاني الميالدي، فامتألت بالمباني الدينية.

1 Zuhdi, B: Catalogue du musée national de Damas, Damas, 1999, p117. 
2 Sarter, Maurice: the Middle East under Rome, the Belknap press of Harvard 
University press, London, 2005, pp. 304 – 305. 

 .     2124، دار ترادكسيم، شركة مساهمة سويسرية جنيف، ي 4، ط40، مالموسوعة: ناهض، نقوال - 2
 ،إلى مجيء اإلسكندرمعالم تاريخ الشرق األدنى القديم من أقدم العصور عصفور، محمد أبو المحاسن:  - 1

 .                                      142، يها4101-4121، 2العربية بيروت، ط دار النهضة
 .   6ي ،المرجع السابق: نصحي، إبراهيم - 0
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 :ثالثًا : المؤثرات الهلنستية

( فااي أواخاار النصااف ( Johan Droysenأطلااق المااؤرخ األلماااني جوهااان درويساان 
 عاااان الحضااااارة لتميياااازه اصااااطال  العصاااار الهلنسااااتي، األول ماااان القاااارن التاسااااع عشاااار،

  ا. وقاد كتاب لهاذضارة اإلغريقية مع حضارات الشرق، والمقصود به امتزاج الح2اليونانية
ثماااار فااااي ظاااال إمبراطوريااااة عالميااااة، خااااط حاااادودها األولااااى ساااايف ينمااااو و يأن  اإلمتاااازاج

 ، وكان للعلماء والفالسفة دور كبير في هذا التمازج.إلسكندر، وتابعها من بعده خلفائها

، ن ساواهم متحضارون و البااقي برابارةكان لدى اليونان في السابق اعتقااد شاائع، أنهام دو  
. الحضاارات ماع بعضاها متازجمراسايمه لتاصادر  خالف هاذا االعتقااد، واإلسكندر  إال أن
 فغانيااةزعاايم إحاادى القبائاال األماان ابنااة ق.م فااي مدينااة سوسااة  221فااي عااام تاازوج حيااث 
روكسااانا، وزف إلااى ثمااانين ماان ضااباطه فتيااات فارساايات نباايالت، كمااا عقااد قااران  وتاادعى
 ، اليونانياةلنشار الثقافاة واصال العمال  ثام. آالف من ضباطه علاى فتياات فارساياتعشرة 

 .لشرق وسحره، فكان الناتج حضارة يونانية مصبوغة برو  اكل مكان  أنشأ المدن فيف

والحاااق يقاااال أن تاااأثير الشااارق كاااان أقاااوى فاااي مجاااال السياساااة والااادين، بينماااا كاااان تاااأثير  
، فبينمااا كااان الحكاام فااي اليونااان يقااوم علااى أساااس نااان أقااوى فااي مجااال العلاام والفلساافةاليو 

وعلاااى النظاااام الجمهاااوري، أصااابح تحااات تاااأثير الشااارق ملكياااًا علاااى الطاااراز دولاااة المديناااة 
، التااي قية تسااربت إلااى الديانااة اليونانيااةالشاارقي. كمااا أن المعتقاادات واألساارار الدينيااة الشاار 

حماال بعااض آلهتهااا منااذ االحااتالل اليوناااني صاافات شاارقية. و فااي مجااال الفلساافة انتشاارت 
وألول مااارة مرحلاااة  ناااب آخااار دخلااات النقاااودالشااارق، ومااان جاأفكاااار أفالطاااون وأرساااطو فاااي 

 التداول وبشكل رسمي المشرق العربي. 

ورث عناااه قاااواده هاااذه التركاااة العظيماااة،  ،ق.م 222وت اإلساااكندر فاااي بابااال سااانة وبعاااد مااا
ة امتدت على رقعاة وكانت سورية من نصيب سلوقس، الذي بنى صر  إمبراطورية عظيم

 .من البحر المتوسط إلى الهند واسعة من األرض

                                                                                                                                                                      
 .  60ي ، م4112، 4ط ، مكتبة صادر، بيروت،لبنان وسوريافرحات، أديب:  - 4
 .22ي ، المرجع السابقفر ، أبو اليسر:  - 2
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، وأخاااذ المثقفاااون والدة المملكاااة السااالوقية فاااي ساااوريةق.م( تااااريخ 200لقاااد اعتبااارت سااانة ) 
. 4السااااوريون يتعلمااااون اللغااااة اليونانيااااة لفظااااًا وكتابااااًة، وذلااااك بحسااااب مااااا تقتضاااايه الحاجااااة

تفاعلات فياه ماع  مناخاًا مالئمااً  ،وسرعان ماا وجادت القاوانين والتنظيماات الرسامية اليونانياة
 النظم المحلية وأساليب الحياة عند السكان السوريين. 

باااين  ولقاااد تاااابع سااالوقس ماااا بااادء باااه سااايده اإلساااكندر المقااادوني، فاااي الساااعي إلاااى المااازج 
 و (مياااااأفاأباميااااة )ساااالوقية بيريااااه و  هااااا، ومنالماااادن ، فبنااااى الحضااااارتين الشاااارقية والغربيااااة

التااااي اتخااااذها  (أنطاكيااااة) أنطيوخيااااا وكاااذلك ،2علااااى البحاااار المتوسااااط (الالذقيااااةالوديكاااي )
 .السلوقيون عاصمة لهم

زودت هذه المدن بالمسار  والحمامات ومالعاب الرياضاة والسااحات العاماة وغيرهاا لقد و  
انياة ماع االهتماام بشخصاية من المنشآت، واحتفظ فيها بالشكل السياسي لدولة المادن اليون

الجدياادة عاان المراكااز السااورية التااي كاناات . وفااي هااذا كلااه اخااتالف فااي المراكااز المااواطن
تبناى عاادة حاول حصان أو نبااع أو معباد كناواة لهاا، وتنماو بعااد ذلاك دون أياة خطاة ولاايس 

. وتقسام أمااكن التجماع البشاري التاي كاان 2يااة الديمقراطياةفيها أياة وسايلة للتعبيار عان الح
 :الثة أقسام هييرها إلى مدن إلى ثللسلوقيين الفضل في إقامتها أو تحويلها أو تطو 

 (.أنطاكيةأنطيوخس) مدن حديثة أنشأت منذ البداية على النمط اإلغريقي مثل  -4
 مستوطنات عسكرية تطورت إلى مدن مثل دوراأوروبوس .  -2
ر اإلغريقيااااة إليهاااااا مثااااال دمشاااااق ماااادن محلياااااة تطاااااورت بإدخااااال بعاااااض العناصااااا -2

 .1وحلب

                                                           
1 Grainger, John: Hellenistic Phoenicia- Clarendon press, oxford, NewYork, 1991, 
p107. 

 . 002، عالم الكتب، ي اإلغريق والرومان والشرق اإلغريقي الرومانيبكري، حسن صبحي:  - 2
 . 410، ي المرجع السابقحجل، بدري:  - 2
، رسالة ماجستير، جامعة عين السياسة السلوقية لهلينة سوريةإنشاء المدن في إطار : العابد، مفيد رائف - 1

 .2م، ي4114شمس، القاهرة، 
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سماء جديدة هلنساتية، فبياروت ولقد غير السلوقيون في أسماء المدن السورية القديمة إلى أ
بيفانيااة ( فااي زماان أنطيااوخس ، وحماااة ) أا ( فااي القاارن الثاااني قباال الماايالدسااميت )الوديساا

، وتبااادل اسااام شااايزر المجااااورة لهاااا إلاااى )الريساااا( نسااابة إلاااى تساااالية باليوناااان، أماااا الراباااع
وماا  ساورية نصيبين فحورت إلى ) نصيبيس ( التاي تمار فيهاا الطارق التجارياة باين شامال

ساالوقس نيكاااتور. وغالبااًا مااا كاناات تعااود المدينااة المسااتبدل اساامها  وراء دجلااة التااي بناهااا
، فمديناة حلاب )بيرياا ( وعنجار) يم وتطر  عنها أساماءها اليونانياةإلى وضعها القد ،حديثاً 

. ولااام تقتصااار عملياااة التاااي لااام تبااادل اسااامها ،خاااالكيس ( واالساااتثناء الوحياااد هاااو طااارابلس
نمااا تعااداها إلااى كثياار ماان معااالم الاابالد الجبليااة إطااالق أسااماء جدياا دة علااى الماادن فقااط، وا 

، فاأطلق علاى نهار العاصاي وا بالقرب منها كالجباال واألنهاارومناطقها الطبيعية التي سكن
 .  4(أطلق على جبل األقرع اسم )كاسيوس، و ( وهو اسم نهر كبير في مقدونيا ) أكسيوس

فااي  ،النقااود الساالوقية صااورهن وحملااتلملكااات الساالوقيات دور فااي الحياااة العامااة، لو كااان 
ق.م(، رأس  400 – 462دمترياااوس األول)  إذ وضاااعفتااارة متاااأخرة مااان الحكااام السااالوقي 

وكااان لكاال ماان الوديكااي  .رأسااه علااى النقااود الذهبيااة والفضاايةزوجتااه الوديكااي إلااى جانااب 
، وفاي مرحلاة الحقاة حكمات ق.م(202 – 264ب الساورية الثانياة)وبرينيقي دور في الحار 

لى جانبهم424 -420كليوباترا نيا)   .  2ق.م( باسم أوالدها وا 

موهااا، إال ورغاام الاادور الساالوقي البااارز فااي الحياااة السياسااية والفنيااة والدينيااة للاابالد التااي حك
لام يهملاوا اآللهاة المحلياة، فقادم سالوقس بنفساه ذبيحاة إلاى زياوس  . وأنهم تأثروا بها أيضاً 

ليساأله عان المكاان األمثال  ،كاسيوس ) بعل الجبل األقرع ( اإلله المحلي للعاصفة والرعد
أعاااااادت بنااااااء معباااااد الربااااااة  كماااااا أن زوجاااااة ساااااالوقس اساااااتراتونيكي  .2لتأسااااايس المديناااااة

                                                           
1 Jones: op. cit., p 90. 
2 Bikarman: op. cit., p 260. 
3 Malalas , Jahanna : The Chronicle , translation by : Elizabeth Jeffreys and others 
, Sydney ,( book 8:12) , p 105 . 

 -   وهي ابنة دمتريوس، وتعتبر الزوجة الثانية لسلوقس بعد األميرة الفارسية أبامية، تزوجها في غمرة المحالفات
التي عقدها خلفاء اإلسكندر بعد معركة إيسوس، فكان زواجًا سياسيًا، أراد سلوقس من ورائه دعم قدراته 

نية كثيرة، ويسيطر على أسطول ال يقل عن العسكرية، باكتساب مودة حليف قوي تدين له بالوالء مدن يونا
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ء سالوقس يناوون توحياد وجماع اآللهااة . وكااان خلفاافاي مديناة منابج )هيراباولس( رغااتيسأت
فاي ظال إلاه كاوني كماا فعال ، بعال ( -  أهاورامزدا -الكبرى في إمبراطاوريتهم ) زياوس 

. وقااد تجلاات هااذه النزعااة فااي عهااد لهااتهم باساام اإللااه البطلمااي ساارابيسبجمااع آ ،البطالمااة
ب و استشااعر ضاارورة توحيااد شاااعالااذي  ، 4ق.م( 462 -410أنطيااوخس الرابااع أبيفااانس )

هااااذه الفكاااارة فااااي معظاااام أرجاااااء القوميااااات، وقااااد تمكاااان ماااان نشاااار  ة إمبراطوريتااااه المتعاااادد
ى اتصااال وكانات المادن الفينيقياة أكثار المادن تقاباًل لهاذه الفكارة، ألنهاا كانات علا .2مملكتاه

. وقاااد سااامح أنطياااوخس الراباااع بساااك نقاااود عليهاااا آلهاااة محلياااة 2دائااام ماااع العاااالم اإلغريقاااي
ز الدولااة ظ بالوجااه األمااامي لهااذه النقااود الااذي كااان يحماال رماامااع االحتفااا ،وأخاارى إغريقيااة

ونقاش  ،، حيث نقش علاى النقاود فاي سالوقيا صاورة اإللاه زياوسوهو رسم أنطيوخس الرابع
. وكاال ذلااك إرضاااًء 1علااى نقااود الوديكيااا صااور كاال ماان اإللااه بوزياادون وبعاال وعشااتروت

قاااة كبيااار آلهاااة اإلغرياااق فتمااات مطابوتفادياااًا لحصاااول أي نااازاع معهااام.   للساااكان المحلياااين
لمحليااة فااي مختلااف المناااطق مااع كبياار اآللهااة السااورية بعاال )حاادد( بكافااة أشااكاله ا ،زيااوس
، كما تطابق اإلله زيوس مع اإلله بعلشمين، الذي توحد مع اإلله بعل حادد خاالل السورية

                                                                                                                                                                      

لتكون زوجة البنه  ،األميرة استراتونيكي أسطول غريمه بطليموس. إال أن سلوقس في نهاية المطاف تنازل عن
 أنطيوخس، الذي وقع في حبها. 

 -  وهي إلهة سورية محلية حلت محل اإللهة الفينيقية عشيرات إلهة الخصب. وقد حظيت مع شريكها حدد
تملك   هيرابوليس -تبجيل كبير منذ العصر الهلينستي، وبشكل خاي في شمال سورية إذ كانت مدينة منبجب

معبدا" رئيسيا"خصي لتقديس ثالوثهم اإللهي )حدد وأتارغاتيس وابنهما سيميوس أو شمش المجسد لرو  الحصاد( 
من الحجاج الذين قدموا من كل عدد كبير وكان يحتشد فيه كل سنة حسب قول حسب المؤرخ السوري لوقيانوس 

بالد الشرق بهدف تأدية طقوس العبادة الخاصة بهذه اإللهة، كما وشاعت عبادتهما خارج حدود سورية لتصل 
إلى جزيرة ديلوس اليونانية، إذ أسس فيها التجار السوريين نهاية القرن الثاني قبل الميالد معبدًا آللهتهم الوطنية 

 حدد وأتارغاتيس.
 - إله الخير عند الفرس. وهو 

1 Rostovetzeff, M: Social and Economic History of Hellenistic world, Oxford 
clarend on Press, Vo.11, 1953, pp. 434 – 438. 

 .421 – 420، ي سورية في عصر السلوقيينالعابد، مفيد: - 2
م، ي 4121، عمان، 4دار الشروق للنشر، ط، ، تعريب : إحسان عباسمدن بالد الشامجونز، أ، ها ، م:  - 2
16 . 

4 Rostovetzeff, M: op. cit., p 434 – 438. 
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التااااي تعااااود إلااااى عااااام  ،العصاااار الروماااااني. و يظهاااار فااااي أحااااد التاااادوينات مزدوجااااة اللغااااة
" زياوس الرعاد " وهاي صافة ُدعاي باليونانياة بعلشمين أن  ،م( في الطيبة قرب تدمر421)

وماااا اساااتخدام التااادمريين للقاااب " مااارء علماااا " أي سااايد األبدياااة فاااي اإلشاااارة  .4بعااال حاااداد
  . 2اعترافهم بتفوقه على بقية اآللهةإال دليل على  ،لبعلشمين

  اآلداب  :المبحث الثاني

ين ، لااذلك كااان لزامااًا علااى السااوريون الهامااة التااي تحفااظ تااراث الشااعوبيعااد األدب ماان الفناا
مان االنصاهار فاي  ،، من أجل الحفاظ على الثقافة الساوريةاالرتقاء به إلى أسمى المراتب

 .وخاصة خالل العصر الهلنستي ،سوريةبوتقة ثقافات األقوام التي احتلت 

  أواًل: الشعر        
، رضااي لنفسااه أن يكااون التااي اختااار فيهااا أن يصاابح أديباااً  منااذ اللحظااة األولااى إن األديااب

رمة ، فللشعر قواعد فنية وأصاول صاامقتضيات الفن األدبي الذي يمارسهخاضعًا لقواعد و 
، لكنهاا ال يمكان أن تازول وال يساتطيع منطاق التطاور أن قد تتغير جزئيًا مان عصار آلخار

 :ء، ومن هؤالء الشعراغيها نهائياً يل
  آراتوس  -4

وفاي روايااة  ،ق.م 240 بمقاطعاة كيليكياا عاام ،فااي مديناة ساولي ( Aratus)ولاد آراتاوس 
 210قاادونيا اليونانيااة عااام ، و تااوفي فااي مدينااة باايال عاصاامة مقاطعااة مق.م 240أخاارى 
ثيااااوقريطس) و  (Calimachosكااااان معاصاااارًا للشاااااعرين المصااااريين كاليماااااخوس) ق.م، 

Theocratos).  

                                                           
، ترجمة، الحياة الدينية في سوريا قبل اإلسالم ) العصر الهيليني والروماني (: ب كانيفه، وَ  خ تيكسيدور، - 4

 .41-42م، ي 4116، دمشق، 4موسى ديب الخوري، األبجدية للنشر، ط
 .420م، ي 4112، 4ر أمواج، دمشق، ط، دابعل هدادمجاعي ، سليم:  وَ حداد، حسني  - 2
 -   وهو من قورينا، شاعر األبيجرما وصاحب قوائم الكتب الموجودة في مكتبة اإلسكندرة، فقد كان أول من

 فهرس هذه المكتبة. 
 - رة كوس، ويعتبر أبو الشعر الرعوي، ولد في سيراكوز وعاش في القرن الثالث قبل الميالد وتعلم في جزي

ومن أهم شعراء اإلسكندرية، كان شعره مبتكرًا في عصر انعدم فيه اإلبتكار، تمتاز أشعاره الرعوية بواقعيتها 
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علاى  ، حياث درس الفلسافة المشاائيةية في سولي ومان ثام رحال إلاى إفساوساالبتدائدرس 
جزياارة و كااان ماان زمالئااه فااي الدراسااة.  و تااابع دراسااته فااي  ،يااد الفيلسااوف براكساايفانيس

  ، و منهاا انتقال إلاى العاصامة أثيناا، حياث التقاى بالفيلساوف زيناون الصايدوني سكو 
، ونااوس الثاااني غوناتاااس ملااك مقاادونيالااى الملااك أنتيجإ ،ق.م قدمااه زينااون 216وفااي عااام 

) نشااايد فاااي تمجياااد الااارب  ونظااام لااه بهاااذه المناسااابة قصااايدة بعنااوان .4انضاام إلاااى حاشااايتهف
الااذي مكاان الملااك أنتيجونااوس ماان االنتصااار  ،بفضااائل هااذا الاارب فيهااا تغنااى  ،( بااان

، حياااث كانااات مهماااة اإللاااه بااااان دب 2ق.م 211فاااي السااانة السااااابقة  علاااى الكلتياااين

                                                                                                                                                                      

فاضتها في وصف الطبيعة. انظر: الشيخ، حسين: العصر الهلينستي، دار المعرفة الجامعية،  وحيويتها وا 
      .421م، ي 4112اإلسكندرية، ب.ط، 

  -   يابًا، في الطرقات الظليلة في الجومنازيوم فأطلق كان من عادة أرسطو أن يعلم تالميذه وهو يمشي ذهابًا وا 
 على تالميذه اسم المشاءين. انظر:

 -412م، ي 4126، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، تاريخ الفلسفة اليونانية، السلسلة الفلسفيةكرم، يوسف: 
412. 

 -  جزيرة في البحر اإليجي، تقع على بعد ميلين ونصف من ساحل آسيا الصغرى، خضعت هذه الجزيرة في
العصور القديمة ألثينا ثم مقدونيا ثم سوريا ثم مصر في عهد البطالمة، ولقد أدت عالقتها مع البطالمة في مصر 

ثقافيًا هامًا، حيث أنجبت للعالم أبو قراط  إلى رفاهها العظيم، وقد اتخذها البطالمة قاعدة بحرية لهم، كانت مركزاً 
 الذي يعتبر أبو الطب.   

  -  في قبري، ولد عام كيتيون فينيقية، كانت تسكن مدينة هو زينون السوري المنحدر من عائلة سورية
 .111، ي المرجع السابقهنري س. عبودي: . انظر: ق.م262، وتوفي عتم ق.م210

1 Krevans, Nita and Sens, Alexander: The Cambridge companion to the 
Hellenistic world, press, 2007, p191.  

 -  وهو ابن إله الشمس ويعد حاميًا للقطعان والرعاة والصيادين، يتخذ في تصويره هيئة عفريتية على شكل
 يس قدمان وذيل أما جذعه فجذع إنسان.رجل صغير الحجم،  يبرز من رأسه قرنا ماعز وله من الت

 -  هم نفسهم الغاليين وينتمون إلى الفرع الغربي في مجموعة الشعوب الهندو أوربية ، ظهروا في نهاية
عصر البرونز وبداية عصر الحديد، في األجزاء الجنوبية الغربية من ألمانيا. ثم انتشروا بعد ذلك وتوغلوا في 

البريطانية غربًا وآسيا الصغرى شرقًا، ولكن لم يشكلوا وحدة حقيقية طوال تاريخهم  مناطق سكنهم بين الجزر
واختلطوا بالشعوب التي سكنوا بينها، ولذلك فإن مظاهر وحدتهم تتجلى في الجانبين الحضاري واللغوي بالدرجة 

 ر:األولى. وقد ذكرهم هيرودوت عندما قال بأن نهر الدانوب ينبع من بالد الكلتيين. انظ
 .110 -121م، ي 2006، 4، ط42الزين، محمد: الموسوعة العربية، مج 

2 Hammond, N.G.L and Scullard, H. H: The oxford classical dictionary, second 
edition, oxford at the Clarendon press, p. 92. 
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.  وفاي الساانة التاليااة سااافر آراتااوس الكلتيااين مماا سااهل االنتصااار علاايهمالرعاب فااي قلااوب 
مان الملاك  بازواج أختاه األميارة فايال ،لكي يهنئ ملكها أنطيوخس األول ساوتر ،إلى سورية

 ،الفلاك في سوريا نظم قصيدته الملحمية في علام ته ، وخالل إقامأنتيجونوس ملك مقدونيا
شاااعرية فاااي الفلاااك واألجااارام علمياااة يعاااد ملحماااة  الاااذي .((الظاااواهر))والتاااي تحمااال عناااوان 

لماا تخاطفاه ثمانياة عشار شااعرًا  ولاوال أهميتاه السماوية والنجوم والكواكب وأحوال الطقس.
، أو درساوه  و ترجماوه  إلاى الالتينياة، مثال شيشارون  ،4و عالمًا مختصًا في ذلك الوقات

خاااذ األبياااات الخمساااة أنفساااه قاااد  بااال يقاااال أن القاااديس باااولس، رجيااالف بالالتينياااة مثااال
. ويوجد الياوم 2بعد إبدال اسم رب األرباب زيوس بلفظ  )اهلل( ،دخلها في أنجيلهأو  ،األولى
العباساي  ويقاال أيضاًا أن الخليفاة ،علميًا معروفًا ومعترفًا به لكتاب )الظاواهر ( شرحاً  21

. كمااااا أن وبإيااااداع الترجمااااة فااااي دار الحكمااااة ،ةإلااااى العربياااا تااااهالمااااأمون،  قااااد أماااار بترجم
جرمااًا سااماويًا فااي  00قااد أثبتاات وجااود أوصاااف لمااا يزيااد عاان  ،األبحاااث الفلكيااة الحديثااة

                                                           
 .222، ي المرجع السابقهندي، إحسان:   - 4
 -  ( ولد في بلدة أربينوم 12 -406هو مارتوس توليوس شيشرون ،)ق.مArpinum  في أراضي حوض نهر

اليريس، كان شيشرون شخصية فذة متعددة المواهب، فقد اشتغل بالمحاماة والسياسة واألدب والفلسفة. ويعتبر 
فيه عصر شيشرون . للمزيد  أبلم الخطباء الرومان وألمع كتابهم، حتى أطلق المؤرخين على العصر الذي عاش

 حول ذلك انظر: 
 .24-46م، ي 4110أحمد علي، عبداللطيف: مصادر التاريخ الروماني، دار النهضة العربية ، بيروت ،

 -  ( ولد بوبليوس فرجيليوس ماروP.Vergilius Maro بالقرب من مانتو في ،)ق.م،  10أوكتوبر عام 40
(. نظم رعوياته في األربعينيات من عمره، ثم Magia Pollaألب يدعى فرجيليوس مارو وأم تدعى ماجيا بولال) 

قام بنفسه بجمعها في عشرة كتب مختارة، دون مراعاة تسلسل نظمها الزمني. أبدع فرجيل )أشعار الحقول(، حيث 
الشعر مقسمة إلى أربعة أجزاء، فيها وصف لفروع الزراعة أنذاك، وكذلك نظم قصيدة أخرى  نظم ألفي بيت من

 عرفت باإلنياذة.  انظر: 
 .410 – 420، د.ت، د.ط، ي األدب الالتيني ودوره الحضاريعثمان، أحمد: 

 -  م، 61م، توفي في روما عام 40و  0لقب برسول األمم ) أي الوثنيين(، ولد في طرسرس ما بين العامين
اسمه العبري شاول. تعمد على يد حنانيا وبدل اسمه إلى بولس، وبدأ يبشر بقيام المسيح. كتب أربع عشرة رسالة، 

 تشكل أربعة عشر سفرًا من كتاب العهد الجديد. انظر:
  .216 – 210ي، لبنان، د. ت، ، مطبوعات جروس، طرابلسمعجم الحضارات الساميةهنري: س. عبودي،  

2  Gruen, S. Erich: The Cambridge companion to the Hellenistic world, press, 
2007, p 304. 
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، لهااذا لاام يكاان غريبااًا ة المعاصاارةتنطبااق بكاال دقااة علااى المعطيااات العلمياا ،كتاااب الظااواهر
 .قمر حديثًا باسم ) فوهة آراتوس (تسمية إحدى الفوهات الموجودة على ال

 :تنتظم في قسمين البحر السداسي بيتًا من  4401و يضم كتاب الظواهر 

و يتكاون مان  ،ب بأكملاهو هاو عناوان الكتاا ،يطلق عليه اتفاقاًا اسام الظاواهر :القسم األول
، 2و مختلااف األجاارام السااماوية4تبحااث كلهااا فااي النجااوم و المجاارات و الكواكااب ،بيتاااً  101

 .النصف الشمالي من الكرة األرضيةالتي تظهر في 

( وهاو يتحادث فاي علام  Diosemeiaو يطلق عليه اتفاقاًا اسام ديوسايميا  ) :القسم الثاني
 ، وفااي الفصااول والطقااس و عالمااات هااذا التحااولحااوالت األنااواء الجويااة، و يبحااث فااي ت
. ولاذلك يمكان القاول أناه ظهار فاي العصار الهلنساتي ماا 2التقاويم و جميع األحاوال الجوياة

 .معارف العلمية كما هو عند آراتوسيعرف بالشعر التعليمي، المخصي لعرض ال

يثبات مكانتاه كشااعر كبيار، بغاض النظار  ،بيتااً  4401إن قيام آراتوس بانظم قصايدة مان  
وقاد أعجاب باه بعاض الشاعراء مثال  .قصيدة سواء أكانت علمية أو أدبيةعن معاني هذه ال

هااذا كتاااب  ))الااذي يقااول فااي إحاادى قصااائده عاان آراتااوس: ليونيللداس التللارانتي الشاااعر  
إلجااارام وعااان كااال ا ،الاااذي يتحااادث فياااه بعناياااة فائقاااة عااان النجاااوم المعمااارة ،آراتاااوس الخبيااار

الاذي  ،حظ هاذا العمالفلاي ،التاي منحتهاا الساماء الالمعاة الادوارة مسااراتها وأفالكهاا ،السيارة
 .             1((المجد من بعده لزيوس الذي جعل النجوم أكثر بريقًا و  ،نال المجد الوفير بثناء عظيم

 الواضاااحان فاااي ،فقاااد أعجباااه الصاااقل واإلتقاااان كاليملللاخوسوأماااا الشااااعر الليباااي األصااال 
ن كاان كاليمااخقصيدة آراتاوس الملحمياة )الظاواهر  ياودز وس ال ينفاي تاأثير الشااعر هي(، وا 

                                                           
1 Keyser.T, Paul and Massie, Georgia Irby: The Cambridge companion to the 
Hellenistic world, press, 2007, p 246. 
2 Edwyn Kobeet Bevan, M.A.: The house of Seleucus, vol.1, London, 1902, P 
332. 

 .026، ي المرجع السابق أوبوايه، جانين: وَ أيمار، أندريه  - 2
ي  ،م2040ة العامة للكتاب، دمشق، ، الهيئة السوريشعراء سورية في العصر الهيلينستي  هندي، إحسان: 1-
221–220. 
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فاي اإليبجرامياة رقام الواضح على أسالوب القصايدة و موضاوعها، حياث يقاول كاليمااخوس 
عر هناااا لااايس هاااو المنشاااد ولكااان الشاااا ،ياااوديز إن اإلنشااااء و الطريقاااة له )): مااان ديواناااه 21

قااد أخااذ  ،بااأن الشاااعر السااوري آراتااوس  :كناات فااي الحااق لساات أبغااي القااولن ا  المااذكور، و 
قصيدته أو نقلها عن أكثر اإلشعار عذوبة وطالوة، مرحبًا أيتها الكلماات المنظوماة بعناياة 

 .4((يا من تشهدين على سهر آراتوس الليلي 

قاااام بعااادة  ،و تقاااول المصاااادر أن آراتاااوس بعاااد أن انتهاااى مااان موساااوعته الفلكياااة الظاااواهر
حياث تاوفي  ،رحالت سياحية، ثم عااد إلاى مديناة بايال فاي وساط مقاطعاة مقادونيا اليونانياة

 مقدمة كتاب الظواهر: ق م . ومن أهم ما جاء في قصيدة 210هناك عام 

 دعونا نبدأ بذكْر زيوس -4

 ذاك الرب  الذي ال يمكننا 

 نحن البشر الزائلين

 .2عدم ذكر اسمه

 :فيقولوبعدها يتابع آراتوس 

 هو الرب الطيب 

 ويدفع الناس نحو العمل

 هو يعلمنا أي وقت هو األفضل لحراثة األرض

 سواء بواسطة الثيران

 أم باستخدام الفؤوس والمعاول 

 وأي الفصول مناسبة أكثر

                                                           

 .221، ي السابق المرجع  هندي، إحسان:  4-
2 Aratus (Solensis): Phenomenes, Translated by Martin Jean, volume 1, 1998, p 1. 
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 سواء لغرس األشتال 

 أم لرمي البذور في األرض

 :   ثم يتابع الشاعر قوله

 سماءألنه هو الذي يرسل اإلشارات في ال

 ويحدد مسار األجرام السماوية 

 وهو الذي يأمر أي نوع من النجوم 

 يجب أن تقّدم لبني الناس

 .4العالمات الدالة على الفصول

ماا هاو إال دليال علاى أهمياة هاذا اإللاه، لايس  ،من خالل ما تقدم نجد أن ورود اسم زيوس
باال حتااى عناااد السااوريين، فهاااو رب أرباااب األوليمبااوس هاااو إلااه الرعاااد  ،عنااد أهاال اليوناااان
لااااه الساااا فيجااااب علااااى كاااال البشاااار التهلياااال  ،ماء، هااااو الباااااقي وكاااال البشاااار زائلااااينوالباااارق وا 

 والتسبيح باسمه وعدم نسيانه . 

ة، ماااان خااااالل أوقااااات و نجاااد أن الشاااااعر يشااااير إلااااى جانااااب اقتصااااادي مهااام وهااااو الزراعاااا
التااي عرفهااا اإلنسااان  . فالزراعااة تعتباار ماان أقاادم الحاارفوأنواعهاااالزراعاة وطرقهااا وأدواتهااا 

بحسااب مااا تقتضاايه الحاجااة  ،، وطورهااا عباار العصااور حتااى الوقات الحاضاارخاالل تاريخااه
. إن إلااه السااماء والرعااد زيااوس يرشااد الناااس علااى األوقااات المناساابة لحراثااة األرض لااذلك
هاام فااي أي الفصااول تااتم عمليااة . وكااذلك يااوحي لبواسااطة الثيااران أو المعااول والفااأسسااواء 

. أماااا ماان ناحياااة أخااارى يشاااير هاااا المناساااب لرمااي الباااذور فاااي األرضغاارس األشاااجار، وأي
. وكاااذلك وجاااود ت وهاااو الثاااور، وفائدتاااه فاااي الحراثاااةالشااااعر إلاااى وجاااود ناااوع مااان الحيواناااا
. هااذا باإلضااافة سااتخدمها الناااس وهااي الفااأس والمعااولنااوعين ماان األدوات الزراعيااة التااي ي

                                                           
1 Brasillach, Robert: Anthologie de la poesie Grecque, pp. 363-364. 
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نحصااال علياااه عااان طرياااق غرساااه كاألشاااجار  منهاااا ماااا ،جاااود ناااوعين مااان النباتااااتإلاااى و 
 .ر نرميه في األرض كالقمح والشعيرالمثمرة،  ومنها ما يكون على شكل بذا

 ،ويشير الشاعر أيضًا إلى جاناب فلكاي، وذلاك مان خاالل وجاود األجارام الساماوية والنجاوم
ن تحادث بوجودهاا فاي هاذه األمااكن. وأماكن وجودها في السماء، والدالالت التاي ينبغاي أ

لفاااال  القياااام باااه بالنسااابة وماااا يتوجاااب علاااى ا ،وذلاااك فاااي تحدياااد بداياااة ونهاياااة كااال فصااال
 . للزراعة

  بيون األزمرلي  -2

مان أب فينيقاي و  فاي مديناة ساميرنه  ،المايالديقبال في القرن الثالاث  (Bion) ولد بيون
علاااى الشااااعر المصاااري تياااو قاااريطس تعااارف فيهااا ف ،، ثااام رحااال إلاااى اإلساااكندريةأم يونانيااة

(Theocrite  )4 وأعجاب باه،  ( لاذلك قاام بانظم بعاض القصاائد الرعوياةPastorales )
 .تقليدًا له

، وكتب باإلضافة لاذلك بين الراعيين اميرسون وزميله ليكيداسومن هذه القصائد المحاورة 
ولكاان أهااام ماااا  .فااي رثااااء أدونااايس  عاادد مااان ) االبيجرامااات الغرامياااة ( و االناكريوناااات

األغااااااني الجنائزياااااة  ) نظماااااه بإجمااااااع النقااااااد هاااااو الملحماااااة الرثائياااااة التاااااي تحمااااال عناااااوان
وقااد حماال ، ( Chant Funeraireen L Honneur D Adonis)  (ألدوناايس
 .  4زفي الحضارة الفينيقية اسم تمو  أدونيس

                                                           
 - وهي مدينة أزمير وتقع على الشاطئ الغربي من تركيا. 

1  Krevans, Nita and Sens, Alexander: The Cambridge companion to the 
Hellenistic world, press, 2007, p248.    

 - ائد مرحة وفي بعض األحيان إباحيةنسبة إلى الشاعر آنا كريون، وهي قص. 
 -  سه الحقيقي تموز أما معنى كان أدونيس معبودًا عند اإلغريق حوالي القرن السابع قبل الميالد، وكان ا

اسمه أدونيس فهو السيد، وهو لقب االحترام الذي كان يطلقه عليه عباده، ولكن اإلغريق غيرو لقب االحترام إلى 
اسم علم. وأدونيس هو إله الخصب والتجدد وجمال الطبيعة، يظهر في الربيع مع ظهور شقائق النعمان، وهي 

دمه الذي سال من فخذه، جراء قيام أحد الخنازير البرية بالتهامه واسقاطه الزهور الحمراء التي نمت فوق قطرات 
ميتًا. وبعد الحصاد تضمحل قوى أدونيس فتيبس الزهور واألعشاب وتتساقط األوراق، ويتلهف الناس لعودته 

نيس الذي فيندبونه في احتفاالت سنوية عرفت باألدونيات في جبيل ومغارة أفقا. ويوجد في هذه المغارة نهر أدو 
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فاي والتاي جااءت علاى لساان اإللهاة أفروديات ،أغاني فلي رثلاء أدونليس أما قصيدة بيون
 نعي حبيبها الذي قتله الوحش:

 آه ، إنني أنتحب من أجل أدونيس 

 أدونيس الجميل قد مات 

 أدونيس الجميل قضى نحبه

 ويتابع الشاعر فيقول : 

 هاهو أدونيس الفاتن يرقد في التالل 

 وفخذه الناصع مجرو  بناب أبيض

 والدم القاتم ينسال من جسده

 الثلجي الوضاء 

 على حين تكّسرتْ منه األجفان

 وذبلت العينان

 :وفي مكان آخر يقول الشاعر

 كان أدونيس مصابًا بجر 
                                                                                                                                                                      

، إال أن مواعيدها كانت تختلف ان البحر المتوسط هذه االحتفاالتيعرف اليوم بنهر إبراهيم، وقد تبنت معظم بلد
 انظر:من بلد آلخر. 

 .121-122م، ي 4121، بيروت، 2بشور، وديع: الميثلوجيا السورية، دار الفكر، ط
 .220، ي المرجع السابقهندي، إحسان:  - 4
 -  والشهوة والخصب عند اإلغريق وهي بنت زيوس وديونة، وتروي بعض األساطير اليونانية  الجمالهي إلهة

أنها ولدت من زبد البحر، ويوجد تقارب بينها وبين عشتار، وقد خصي اليونانيين لها من الطيور الحمائم ومن 
 النبات الرمان، وفيما بعد اتحدت مع  فينوس ربة الربيع عند الرومان. انظر:

عبد الرزاق: معجم األساطير اليونانية والرومانية ، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد ، األصفر وَ  سهيل ،مانعث
 .02 – 01م،  ي 4122القومي، دمشق، 
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 بجر  ال يرحم في فخذه

 لكن الجر  الذي أصاب الكيثيرية في قلبها

 كان أقسى وأفد 

 :ويتابع الشاعر فيقول

 وحول الشاب)أدونيس (

 الدموعكانت كالب الصيد الصديقة  تذرف 

 في هذا إشارة إلى أن للكالب فوائد في اصطحابها للصيد مع اإلنسان. 

 :ويقول الشاعر أيضاً 

 بينما كانت أفروديت

 تهيم على وجهها في الغاب وهي ذاهلة 

 .حلولة وخصالت شعرها شعثاء ونافرةجدائلها م

 كانت تسير دون تعال

 تمّزق األشواك قدميها

 4وتمتي دماءها أثناء سيرها

. فالشااعر ، ولكنهاا ملحماة حاب ال ملحماة حازنقصيدة رثاء أدونيس نحن أماام ملحماةفي 
دلياال علااى الحاازن  ، ومااا هااذا إالكمااا جاااء علااى لسااان حبيبتااه أفروديااتيرثااي لنااا أدوناايس 
قتاال فيااه أدوناايس  وماان خااالل الااني يشااير الشااعر إلااى المكااان الااذي .علاى فااراق الحبيااب
و اسااتخدموها فااي  ،ن األخشااابو الغابااات التااي أخااذ منهااا الفينيقياا ، هااذهوهااو غابااات لبنااان
. السااتخدامها فااي بناااء قطااع األسااطول ن ماانهمو وكااذلك اسااتوردها المصااري، صااناعة الساافن

                                                           
1 Brasillach, Robert: op. cit., pp. 353-354. 
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. ومنهااا الخنزياار البااري ،ه الغاباااتيشااير الااني إلااى وجااود حيوانااات مفترسااة فااي هااذ كمااا
 ن العينين وارتخاء الجفنين.  ويصف لنا الشاعر حالة الشخي الذي يموت وصفاته كذبال

وهنااك دلياال علااى  ناحياة اجتماعيااة، وهااي أن جار  الحبيااب الااذي يماوت حبيبااه وهااو علااى 
اياة قيد الحياة، أخطر من جر  المحبوب الذي يموت، ألن الحبياب سايبقى يعااني حتاى نه

 .حياته

النساااء ة كاناات إن التصاارفات التااي أباادتها أفرودياات، مااا هااي إال إشااارة إلااى عااادات قديماا
، وهااي إرخاااء الشااعر والمشااي باادون حااذاء، ودوس الحجااارة واألشااواك تمارسااها عنااد الحاازن

 بدون اإلحساس باأللم.

لي إن الشاااعر الالتينااي أوفياااد قلااد بيااون فاااي عملااه و كتاااب عاان أدوناايس قصااايدة ماان حاااوا
 .عشرين بيتاً 

فااي مراساام تقااام  ،فهااي عبااارة عاان احتفاااالت بااذكرى مااوت أدوناايسأمللا بالنسللبة ليدونيللات 
، مناذ ماوت أدونايس ئ الساورية و المصارية و اليونانياة، كاان يمارساها ساكان المرافاخاصة

. تتسم بطابعها المأتمي، حيث كانت النسااء فاي هاذه األعيااد ياتحلقن 4بهذا الشكل المفجع
حاااول رماااز هاااذا اإللاااه، و يبااادأن بالعويااال و الناااوا  ويقمااان برقصاااات علاااى ألحاااان حزيناااة،  

ي أياااام الحصااااد و تااادوم . وكانااات هاااذه األعيااااد تجاااري فااااحات العاماااةيماااأل ضاااجيجها السااا
توضااع صااورة أدوناايس علااى حيااث   ،اإلسااكندرية بهااذه المناساابة احتفاال سااكان، و ثالثااة أيااام

 .2سرير من فضة، و تحاط بزهور مزروعة في آنية نفيسة

  آرخياس األنطاكي -3

، وفااي روايااة ق.م 442عااام واليااد مدينااة أنطاكيااة ماان م ،هااو لوسااينيوس ليفيااانوس آرخياااس
،  فهااااو شاااااعر و نحااااوي و ماااان األدباااااء الااااذين تعااااددت ثقافاااااتهمق.م، وهااااو  402أخاااارى 

ه سياسي. وبعاد انقضااء فتارة تعليماه األولاى هااجر مان أنطاكياة إلاى روماا ليواصال مسايرت

                                                           
 .126 – 120، ي المرجع السابقبشور، وديع:  - 4
 .02ي، المرجع السابق. عبودي، هنري: س - 2
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وأثناااء تواجااده فااي رومااا تعاارف علااى عائلااة )لوكااوللس( المتنفااذة، وقااد أخلااي  ،4التعليميااة
يوس عليااه لصاااحبه لوكااوللس، ودافااع عنااه بماارارة عناادما أنكاار غراشاا (Archias) آرخياااس

 .2ق.م 62حق المواطنة عام 

أما بالنسبة لشاعره لقاد شاهدت قصاائده لاه بأناقاة أسالوبه و رقاة شاعره،  فقاد نظام قصايدتين 
 :يتينملحم

عان ( Sur la Guerre des Cimbresعلاى شارف مااريوس وتحمال عناوان ) :األوللى
 .السامبريينحرب 

(  Sur la Guerre des Mithridateعلاى شارف لوكاوللس وتحمال عناوان ) :الثانيلة
 .عن حرب ميثريدات

ن و ألااف كتاباااًا عناااه بعناااوا ،كمااا صاااادق آرخيااااس األنطاااكي الخطياااب الرومااااني شيشااارون
عندما صانف لاه كتاباًا بعناوان  ،رد شيشرون الجميل له )قنصلية شيشرون (، وفي المقابل

(Pro Archia وكتااب كتاااب آخاار فااي مااديح القائااد الروماااني روشاايوس .)كمااا كاارس 2 ،
فاي أواخار القارن  ،دكتاوراه للشااعر آرخيااسأطروحاة  ،أحد الباحثين في التااريخ الهيلنساتي

 وهي بالالتينية وعنوانها )الشاعر آرخياس(. ،التاسع عشر

 .  1ولقد وصل إلينا أربعة مواضيع  بتوقيع أرخياس 

قصااائد ال -1قصااائد التقاادمات والنااذور   -2قصااائد المااديح   -2الغراميااة   القصااائد – 4
 .الجنائزية حول فلسفة الموت

                                                           
1 Hammond, N.G.L and. Scullard, H. H: The oxford classical dictionary, second 
edition, oxford at the clarendon press, p 97. 

 . 60، ي المرجع السابق، هنري: س. عبودي -2
 - . وهو أحد الثوار على الحكم الروماني في بالد البونت بالقرب من اسطنبول حاليًا 

3 Hammond, N.G.L and. Scullard, H. H: op, cit, p. 98. 
4 Helen H.Law : The Poems of Archias in the Greek Anthology , Classical  
Philology ,Vol.31, The University of Chicago press, 1936,p.225. 
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 :قصائد الحب – 4

متحاادثًا عااان الجعبااة الفارغااة فاااي  ،تناااول الشاااعر موضااوع الحاااب فااي عاادد مااان القصااائد 
اثنين منها، ولكن يجب معرفة ما المقصاود بالجعباة الفارغاة ومان أيان اساتوحاها الشااعر، 

أفروديات   أن، التاي جااء فيهاا أسلطورة إيلروس بلن أفروديلتحيث تعود هذه العباارة إلاى 
ي، كانت تسيطر على العالم وكان لديها على غرار زيوس قاذف الصواعق رسولها الخاا

، ذلااك الصاابي الماار  المحتااال ال باال وحتااى 4الااذي يقااوم بتنفيااذ مشاايئتها إنااه إيااروس ابنهااا
حلاااق  بجناحياااه الاااذهبيتين الااارائعتين فاااوق األراضاااي والبحاااار، وهاااو ساااريع الظاااالم، حياااث يُ 

ال يوجاد فاوفاي يدياه قاوس ذهباي صاغير وقاد تنكاب جعباة الساهام،  ،وخفيف كهبوب الاريح
ال يقااال دقاااة  ،التاااي ال تخطااائ هااادفها. فاااإيروس كنّباااالمااان هاااو عصاااي علاااى هاااذه الساااهام 

 ،التساااديد مهاااارة عااان أبولاااون ذي الشاااعر الاااذهبي، وساااهام إياااروس تحمااال الساااعادة والفااار 
ال بااال وحتاااى الهاااالك، كاااان زياااوس يعااارف كااام مااان  ،عاااذاب الحاااب ولكنهاااا غالباااًا ماااا تجااار

األحاازان والمصااائب التااي يجرهااا اباان أفرودياات علااى العااالم. لااذلك فقااد أراد أن يقتلااه منااذ 
والدتااه، ولكاان والدتااه لاام تساامح بهااذا األماار أن يحاادث، حيااث خبااأت طفلهااا فااي غابااة غياار 

، نمااى إيااروس ن ماان حليبهماااان كاساارتاسااالكة، وهناااك فااي مجاهاال الغابااات أرضااعته لبوتاا
 .2يااازرع بساااهامه الساااعادة تاااارة والحااازن تاااارة أخااارى ،وهاااا هاااو يطاااوف العاااالم كلاااه ،وترعااارع

   يقول الشاعر في هذه القصيدة ما يلي:و 

 يا رّب الحب      
 أنت أيها الطفل

 إنك تسيء معاملتي 
 أفرغ في جسدي حسنًا،

 سهام جعبتك بكاملها 
 دون أن تترك سهمًا واحدًا 

                                                           
1 Bonnefoy.Y: Dictionaries des Mythologies et  des Religions des societe 
Tradionnelles et du monde Antique, Tom 1, Paris, 1999, P 692. 

، 4ة، دمشق، ط، ترجمة هاشم حمادي، األهالي للطباعاآللهة واألبطال في اليونان القديمة: نيهاردوت، أ.أ - 2
 .04 – 00م، ي 4111
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 وحيد الذي يتلقى ضرباتَك وهكذا سأكون ال
 ولكن عندما تودّ أن تصيب قلبًا آخر

 .4سوف لن يبقى لديك أي سهم
تقاديم األضااحي البشارية من خالل ما تقدم يشير الشاعر إلى ناحية اجتماعية مهمة وهاي 

وهي عادة كانات موجاودة عناد أغلاب ساكان العاالم القاديم، وكانات الغاياة مان ذلاك ، لآللهة
اآللهاااة والتاااودد إليهاااا مااان قبااال البشااار بهاااذه األضااااحي.  وفاااي هاااذا هاااو الحاااد مااان غضاااب 

تنااادي إحاادى الفتيااات إلااه الحااب إيااروس، وتطلااب منااه أن يقااذفها بكاال السااهام التااي  الااني
 لكي يبقى راضيًا، و يقلع عن تعذيب أناس آخرين. ،توجد في جعبته

 أما القصيدة الثانية فهي :
 ضعي أسهمِك على كتفك يا سيبريس

 بهدوءواذهبي 
 للتفتيش عن هدف آخر غيري

 ألنه لم يبَق في جسدي
 أي موضع لجر  جديد

 .2مهما كان صغيراً 
 هااذه األبيااات تباارز ماادى األلاام والحساارة التااي عانتهااا إحاادى الفتيااات ماان سااهام أفرودياات، 

تطلااب التااي تعتباار المسااؤولة عاان هااذه األمااور، فهااي التااي تسااير ابنهااا حسااب مشاايئتها، و 
ترميهاا بساهامها، ألناه لام يعاد بمقادورها تحمال أي ناوع لة أخرى غيرهاا منها البحث عن فتا

أماا بالنسابة لقصاائد الماديح فهاي ثالثاة: فاي ماديح المثاال  من  العذاب مهما كان صاغيرًا.
 صورة محفورة لبقرات على خاتم. -  في مديح هيزيود –أبيل 

                                                           
1 Rat, Maurice: Anthologie Grecque, Librairie Garnier, Freres, Paris, p 19. 
2 Rat, Maurice: op. cit., p 23. 

 - ق.م في مدينة 216اليونانيون في المقام الثاني بعد هوميروس، حيث  ولد سنة الشاعر الذي مجده  وهو
ق.م. كان فقيرًا بائسًا يرعى القطعان على سفح جبل ) هليقون 111كوي على شواطئ آسيا الصغرى وتوفي سنة 

اة التعيسة، حلمه بأن آلهة الفن كانت تنفخ في روحه الشعر وترقي أمامه برشاقة وتسبح ( وعزاؤه في هذه الحي
 في النهر. لقد كان مثل كل اليونانيين يحب األساطير والعجائب، وقد ألف كتابًا في  )األنساب اإللهية 
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 : القصيدة في مديح هيزيود فهي اأم

 بنفسها يا هيزيودلقد رأتك ربات الشعر 
 وأنت ترعى قطعانَك عند الظهر 

 في الجبال الوعرة 
 وجميعهن أردن حمايتكَ 

 فقدَّْمن ذلك غصْن الغار المقدس
 بأوراقه الجميلة

 وأعطين لك ماء نبع هيليكون الرباني
 الذي انبثق في سالف األيام

 من حافر الجواد المجنح )الطائر(
 وبعد أن ارتويت

 تغّنيت عبر قصائدك
 ِبِعْرِق الخالدين

 أنصاف األرباب القدماء وبأعمالهم.  وِبِعْرق
، أماااا الجاناااب األول منهاااا اقتصاااادي والثااااني أدبااايمااان خاااالل ماااا تقااادم يتباااين لناااا جاااانبين 

، وانتشااارها فااي بااالد اليونااان، كمااا ز ماان خااالل وجااود مهنااة رعااي األغناااماالقتصااادي فيباار 
 . العالمأنحاء أنها كانت منتشرة في سورية ومعظم 

ذي يعتبااره باإلضااافة إلااى اإلشااارة لوجااود نبااع ماااء فااي تلااك المنطقااة، وهااو نبااع هيليكااون الاا
. أمااا الجانااب األدبااي ن أن تاارد األغنااام عليااه لتشاارب منااه، ويمكاااليونااان ذو هالااة قدسااية

مثااال كتااااب  ،فيظهااار مااان خاااالل إتقاااان هيزياااود للشاااعر، وكتابتاااه لااابعض األعماااال األدبياااة
قااد تحااول ماان  ،كتاااب األعمااال واأليااام. وبااذلك يمكاان أن يكااون هيزيااوداألنساااب اإللهيااة و 

 مهنة رعي األغنام إلى مهنة نظم الشعر. 

من القصائد فهو قصاائد التقادمات و الناذور و منهاا قصايدة إلاى الارب  النوع الثالثأما  -
 بان و إلى أفروديت و كذلك إلى أثينا، وهناك قصيدة إلى هياراقليس الاذي قهار األساد فاي
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وهي التي سوف نتحدث عنها. ولكن قبل أن ندخل فاي غماار هاذه القصايدة  ،منطقة نيميا
 يجب التعرف على هيراقليس وأعماله.

فهو ابن جوبيتر من زوجته ألكميناي، فاي حاين أن لجاوبيتر زوجاات أخرياات أما هيراقليس 
أحاد هاؤالء ، وكاان ئاه مان زوجاتاه  األخريااتمثل جونو) هيرا( التاي دأبات علاى عاداء أبنا

كاان قوياًا حياث تمكان  ه، إال أنا4ين لقتلاهنابااألوالد هيراقليس الذي بعثات لاه عنادما ولاد بثع
 .هامن خنق

عاااش سااعيدًا معهااا ومااع أوالده، ولكاان جونااو عااادت ، و تاازوج هيااراقليس ماان األمياارة ميجااارا 
فاااا فأرسااالت لاااه جنوناااًا جعلاااه يقتااال أوالده ، غيااار أن منير ، 2لتثيااار لاااه المشااااكل مااان جدياااد

أنقاذه مان اقتاراف جارائم أخارى، وعنادما اساتيقظ كاان  ،أشفقت عليه فأرسلت له نومًا عميقاً 
 فحزن حزنًا عميقًا على ما فرط منه.  ،سليم العقل معافى

تنحصاار جميعهااا فااي إعاادام   ،قااام بهااا لقااد نسااب اليونااانيين لهيااراقليس اثنتااي عشاارة مااأثرة 
   .البالد الوحوش التي كانت تلقي الرعب في قلوب أهل

                                                           
1 Burn, Lucilla: World of Myths, introduced by: Marina Warner, British –Museum 
Press, London, 2003, P 14. 
2 Diodorus of Sicily: (IV- 4) – p 345. 

 - ها اليونانيون لهيراكليس باختصارهذه األعمال التي نسب: 

 .يق عليه الخناق بذراعيه القويتين، بأن ضظفره بأسد هائج في غابة نيميا -4
 .السبعةضربة واحدة قطع بها رؤوسه ضرب التنين الذي كان بمستنقعات لرنى   -2
 لحاقه بوحش الغزال ذى القوائم النحاسية والقرون الذهبية بعد أن عجز جميع الناس عن إدراكه.  -2
 إخضاعه الخنزير الوحشي الذي كان في جبل أيمنثوس. -1
  .إبعاده الطيور الجارحة عن بحيرة استمفاليس بعد أن أهلكت بمخالبها خلقًا كثيرين -0
تطهير إصطبالت إيجفس بتحول مجرى نهر ألفيوس وسلط ماءه عليها فنظفها وذهبت بما كانت فيها من  -6

 روائح كريهة.           
 الذي ضرب البالد وأحزن العباد. ،ذهابه إلى جزيرة كريد واستيالؤه على الثور الوحشي -1
 قتله ذيوميذيس ملك ثراقة الذي كان يغذي خيوله  من لحوم بني آدم. -2
 ه جيريونيس إيبريا الذي كان يغذي ثيرانه من لحوم رعاياه.قتل -1
 فتحه مجازًا بين المحيط األطلنطي والبحر المتوسط بزحزحته الصخر الذي كان يربط أوربا بإفريقية.  -40
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 ، حيااث روعأورسااتيهفكااان ذلااك بطلااب ماان  ،أمااا بالنساابة إلااى األسااد الااذي قهااره هيااراقليس
لاام تفلااح أيااة محاولااة فااي القضاااء عليااه ماان و  ،4األهااالي وقتاال الناااس والماشااية هااذا الااوحش

  هجام هذا الاوحش وجدوعندما قبل سكان منطقة نيميا. فانطلق هيراقليس إلى تلك المنطقة 
ومسك عنقه وظل يضغط عليه حتى أرداه قتاياًل، وبعادها حملاه علاى  ،بيديه القويتين يهعل

 . 1 كتفه وارتداه كدرع وثوب

 أما القصيدة فهي كالتالي: 

 إلى هيراقليس الذي قهر األسد في منطقة نيميه

 ال تخافوا بعد اآلن 

 من زئير األسد المزمجر

 الذي كان يأكل ثيرانكم 

 نيميهيا فاّلحي منطقة 

 لقد سقط في قبضة هيراقليس

 الذي يتفوق بمصارعة الحيوانات 

 والذي تمّكن من خنقه براحتيه القويتين 

                                                                                                                                                                      

 نزوله الجحيم إلنقاذ ثيزفس.  -44
 يحرسه.  بعد قتله التنين ذى الرؤوس السبعة الذي ،استحواذه على تفا  الذهب من بستان هسبريدون  -42

 انظر:
 Burn, Lucilla: op. cit., pp. 14 – 22. 

 - ولد قبل هيراقليس بتدبير هيرا، التي سمعت قسم زوجها بأن المنحدر من ساللة بيرسيوس ابن ستينليوس ،
من يولد قبل اآلخر من  اثنين األول ابن ستينليوس واآلخر ابن ألكمينا ستكون له السيادة على األخر . وعندها 

 طلب أورستيه من هيراقليس أن يقوم بأعمال خارقة إلبعاده والتخلي منه. 
 .126 – 120د الرزاق: المرجع السابق، ي عثمان، سهيل َو األصفر، عبانظر: 

0
 .422 -421م، ي 4122، األساطير اليونانية والرومانيةسالمة، أمين:   - 

2 Commelin: Mythologie Grecque ET Romainre, Paris, 1837, p145. 
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 أخرجوا قطعانكم إلى المراعي

 ويتابع الشاعر فيقول :

 (هيراقليسوأنت ) يا 

 يا من ارتديَت جلد األسد كزينة

 خذ ترسك من جديد

 لكي تخفف من غضب الرّبة هيرا

 .4غير الشرعيينتجاه األوالد 

، ولكنهااا كاناات تصاالح للزراعااة ورعااي الحيوانااات ةنطقاام ،ممااا تقاادم يتبااين أن منطقااة نيميااه
 هياراقليسمهددة بوجود أحد أخطار الحيواناات المفترساة علاى اإلطاالق وهاو األساد، ولكان 

 . ألمن واالطمئنان إلى سكان القرية، ويعيد اتطاع أن يقهر هذا الحيوان ويقتلهاس

التاي دأبات  ،مهمة أخرى، وهي التصادي لغيارة اإللهاة هيارا هيراقليسبيات بقي لفي هذه األ
 على عداء أوالد جوبيتر من زوجاته األخريات. 

 .من القصائد فهو في فلسفة الموت النوع الرابعأما  -

، حياااث كتاااب آرخيااااس عااادة قصاااائد فاااي هاااذا ن الشااااعر كاااان لاااه اهتماماااات فلسااافيةأي أ
ووجاااد لاااه ثالثاااة قصاااائد فاااي فلسااافة الماااوت، وفاااي ثالثتهاااا أشاااارة مبتكااارة للعالقاااة  ،المجاااال

 علااى أساااس أن المياات يصاابح صاادى لنفسااه عناادما كااان ،الكائنااة بااين المااوت و الصاادى
 .حياً 

 :ويقول الشاعر فيها الصدى بعنوان أما القصيدة فهي

 ليتلفظ لسانك بكلمات طيبة  

 عندما تمر أمامي أيها الصدى 
                                                           

1 Rat, Maurice: op. cit., p. 196. 
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 كلم وال تقول شيئًا الذي تت

 اا أكرر عليَك بأني سأقول الكلمات

 التي ستقولها أنت لي

 وسأصمت أنا حين تصمْت أنت.

 .4ُترى هل يوجد لسان أكثر عداًل من لساني  

ماان خااالل مااا تقاادم  نسااتنتج أن وجااود أشااياء فااي الكااون، يمكاان أن تقاارن بوجودهااا أشااياء 
 وال العبادة لما خلق الجن واإلنس.  ، ولأخرى، فلوال الصوت لما وجد الصدى

  بابريوس فاليريوس -4

فاااي سااااورية فااااي القااارن الثاااااني قبااال الماااايالد، إال أن المراجااااع  (Valerius) فاااااليريوس ولاااد
. لقاد اخاتي هاذا الشااعر والمكاان الاذي عااش فياه ،والمصادر ال تشاير إلاى مكاان والدتاه

ضامن  ،الحيواناات و النباتاات والجمااداتفي نظم الحكم الفلسفية و األخالقية على ألسانة 
م عثاار مينوئياادميناس فااي  4210، وفااي عااام ( Fables) حكايااا خرافيااة  قصااائد سااميت

  .2على مخطوط يحوي على أغلب خرافاتهدير يقع فوق جبل آتوس 

برازيااك فاي هاذا  وهاذا ماا أكاده الناقاد الفرنساي روبيار ،إيازوب 2فاليريوس بابريوسقلد لقد 
كاان باابريوس يعايش حساب رأي الابعض فاي القارن الثااني ق.م فاي  )):المجال حياث يقاول

غلااب الحاااالت أكثاار ماان اختصااار أليساات فااي  ،سااورية، و الحكايااا المنسااوبة إلااى إياازوب
 .  1((لحكاياه هو 

                                                           

 .246-240، ي المرجع السابق  هندي، إحسان: 4- 
م،  4111، 4، دار طالس، طدور سورية في بناء الحضارة اإلنسانية عبر التاريخ القديم: صائب، سعد - 2

 .420ي 
3 Kennedy, Dixon, Mike: Greco Oman Mythology, Oxford, England, 1998, p 16. 

 -  ولكنه حصل كان عبدًا من بلدة ساموس،  يالميالد قبل عاش في القرن السادسقصصي، شاعر يوناني
 على حريته فيما بعد.

4  Brasillach, Robert: op, cit, p421. 
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تقااوم علااى حااوارات بااين الحيوانااات  ،قصاايدة علااى شااكل حكايااا خرافيااة 422كتاب بااابريوس 
كالصرصااار والنملااة، وأخاارى بااين النباتااات كشااجرة البلااوط ونبتااة القصااب. باإلضااافة إلااى 
الحااوار الااذي ألفااه بااين اإلنسااان والحيااوان، كمااا هااو الحااال فااي قصاايدة الصااياد و الساامكة 

 .  4الصغيرة وهناك ثالث قصائد من قصائده

ت و هاااااي )الصاااااياد و السااااامكة نساااااان و الحيوانااااااالقصااااايدة األولاااااى تحاااااوي حاااااوارًا باااااين اإل
 .(الصغيرة

 :  و يقول الشاعر فيها

 كان هناك صياد

 يرتاُد الشواطئ البحرية

 ويحّقق حياةً رضّية من نتاج سّنارته

 بواسطة شعرة من غّرة حصان

 :ويتابع الشاعر فيقول

 هيا اتركني أذهب من هنا اآلن

 وعندما أتقوى من أعالق البحر

 وأصبح كبيرة 

 الئقة لكي أوضع على موائد السادة 

 ُيمكن لَك أن تصيدني هنا

 هكذا توّسلت السمكة الصغيرة

 وهي تئن وترتعش،ولكّن الصياد العجوز 
                                                                                                                                                                      

 
 . 211-212، ي المرجع السابقهندي، إحسان:  - 4



90 
 

 لم يكن يؤمن بكالم العواطف

 ولذا قام بتعليقها في سيخه المدبب

 :وقال لها

 إن من يترك ما  في يده 

 حتى لو كان شيئًا صغيراً 

 كبيرسعيًا منه وراء شيء 

 ولكن غير مؤكد 

 .4هو أمر في منتهى الحماقة ال أكثر

اثاة األرض ، منهاا حر نسان في تلك الفترة عرف عدة مهنذكرنا في القصائد السابقة أن اإل
. ومن خالل هاذه القصايدة نساتنتج وجاود مهناة أخارى، وهاي صايد وزراعتها ورعي األغنام
. لقااااد انتشاااارت هااااذه المهنااااة العاااايشلمهاااان إال لكسااااب الاااارزق ولقمااااة األسااااماك، ومااااا هااااذه ا

. ونتعارف أيضاًا علاى طل على مسطحات مائية ومنهاا ساوريةخصوصًا في البلدان التي ت
 . من الشعر الموجود على رأس الحصانإحدى أدوات الصيد وهي السنارة المصنوعة 

وممااااا تقاااادم نجااااد أن القااااوي يساااايطر علااااى كاااال المواقااااف و هااااو صاااااحب الاااارأي فيهااااا، وأن 
وسال ، فال يفياده إزاء ضاعفه ساوى التفي حالة ال يحسد عليها من الضعف الضعيف يبقى

ور بالياد خيار مان ، فالصياد عمل بالمقولة التالية: عصفوطلب الرحمة ممن هو أقوى منه
 .عشرة على الشجرة

 أما القصيدة األخرى فهي قصيدة الصرصار و النملة حيث يقول الشاعر:

 في وسط الشتاء 

 كان هناك نملة 
                                                           

1 Brasillach, Robert: op. cit., pp. 423- 424. 
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 حبات من القمح إلى خارج وكرهاتجر 

 لكي تهّويها

 رآها صرصار جائع جداً 

 فرجاها أن تعطيه منها

 شيئًا يسّد رمقه 

 :فقالت له النملة

 اا ماذا كنَت تفعل في أيام الصيف الجميلة  

 :فأجابها الصرصار

 بل كنُت أْنشد األغاني. لم أكن نائماً 

 ضحكت منه النملة

 وضمت حبة القمح إليها وقالت:

 لقد كنت تغني طيلة الصيف وخالل الشتاء 

 .4فليس أمامك اآلن يا عزيزي إال أن ترقي

حيااث أنااه حتااى  ،و ماان خااالل مااا تقاادم ناارى بااأن الشاااعر يريااد أن يوصاالنا إلااى حكاام مهمااة
باإلنسااان الااذي  ، فمااا بالاكقااات الهامااة لكاي تحصااد نتيجاة عملهاااالحيواناات تعماال فاي األو 

قائال ال تؤجال عمال الياوم إلاى الجميع االنطاالق مان المبادأ ال . فيجب علىزينه اهلل بالعقل
 ، فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. الغد

أمللا بالنسللبة للقصلليدة الثالثللة فهللي شللجرة البلللوط و نبتللة القصللب حيللث يقللول الشللاعر 
 أيضًا: 

                                                           
1 Brasillach, Robert: op. cit., p 425. 
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 كان هناك شجرة بلوط عتيقة

 ذ الناس األقدميننم

 هبت ريح عاصفة 

 فاقتلعتها من جذورها

 ألقتها في عباب النهرو 

   وحملتها األمواج في طياتها

 وعلى ضفتي النهر 

 كان الزرع ينمو

 وضمنه نباتات القصب

 التي كانت تحني أعناقها

 لتشرب من مكانها

 الماء الجاري في ضفة النهر

 ُدهشت شجرة البلوط

 من أن نباتات ضعيفة

 وسهلة االنحناء مثل القصب

 األرضلم َتْرِمها الريح العاصفة على 

 في الوقت الذي حّطمت فيه هذه الريح بنيانها  

 :عندما قالت لها نبتة القصب بحكمةو 

 ليس هناك ما يدهش هيا 
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 إن مقاومتك للريح العاصفة

 هي سبب خرابك

 وأما نحن)نباتات القصب (

 فإننا ننحني بتواضع

 بمجرد أن تهب نسمة ريح

 .4وتالمس رؤوسنا

 ، يوصلنا لحكماة مفادهاا إلى جانب تعليمي مهم، حيث الشاعر يشيرمن خالل هذا الني 
ال تكااان صااالبا فتكسااار وال لينااااً فتعصااار، لاااذلك علاااى اإلنساااان أن ال يواجاااه المخااااطر باااأن 

 بل يجب أن يتحايل عليها لكي يكون المنتصر في النهاية.   ،وجهًا لوجه

 :  الخطابة والبالغة :ثانياً 

ألن الشاااخي الاااذي يااادخل فاااي غمارهاااا،   وذلاااك ،تعتبااار الخطاباااة مااان أهااام الفناااون األدبياااة
، يساااتطيع مااان خاللاااه جاااذب الحاضااارين يح ورصاااينيجاااب أن يتمتاااع بأسااالوب كالماااي فصااا

باإلضافة إلقناعهم بكال ماا ياتكلم، حياث  والسامعين له  لكي ال يشعروا بالضيق أو الملل،
ديونيسليوس علاى  الحاديثاقتصار  ،. ولكان  لنادرة المصاادر يطلق على هذا فن المرافعة

، وهو خطيب ولد في القارن األول قبال المايالد فاي  كيليكياا، ألاف باللغاة اليونانياة أتيكوس
 . 2في الخطابة وفقًا آلراء أستاذه كتاباً 

 العلوم الفكرية  المبحث الثالث:

والغربياااة، بعاااد ماااوت اإلساااكندر المقااادوني فاااي عهاااد  ر التماااازج باااين الثقاااافتين الشااارقيةاساااتم
خلفائااه، لتتكااون الحضااارة الهلنسااتية، التااي سااادت لاايس فااي سااورية فحسااب باال فااي غاارب آساايا 

 ومصر. 
                                                           

1 Brasillach, Robert: op. cit., p 423. 
 . 416، ي المرجع السابقصائب، سعد:  - 2
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، فبارز مؤرخاون وجغرافياون وعادد كبيار مان في هذه الحضاارة لسوريون بشكل كبيروقد ساهم ا
، أال الماادارس الفلساافية الموجااودة وقتهاااالفالساافة، الااذين أنتجااوا فلساافة جدياادة، ضاااهت بآرائهااا 

 وهي  الفلسفة الرواقية . 

   الفلسفة :أواًل: 
تعاد الفلسافة الرواقياة التاي أسساها زيناون الصايداوي فاي ، و تقسم الفلسفة إلاى ثالثاة أقساام

ذه ، ماان أهاام الماادارس الفلسااافية التااي ساااهم السااوريون فيهااا، حياااث أنااه عناادما نشااأت هااا4أثينااا
الاذي حاولات كال مان  ،2حمل الدواء لنفس الداء المستعصي ،مهمتها األساسية المدرسة كانت

، أال وهااااو الااااتخلي ماااان الشااااقاء والوصااااول إلااااى معالجتااااه  واألبيقوريااااة المدرسااااة الريبيااااة 
وأن  ،مهمتهااا السااعادة. وكااان رجااال المدرسااة الرواقيااة مؤمنااون بااأن المدرسااة األولااى فشاالت فااي

 .  الثانية ستفشل حتماً 
                                                           

 -  :تقسيمات الفلسفة 
المنطق: ينظر الرواقي إلى العالم على أنه شيء خارج عنه، فهو في حالة توتر دائم معه، فالمنهج الرواقي  -4

 منهج تجريبي، يتداخل فيه اإلنسان والعالم، ويعتمد كل منهما على اآلخر.
فالعالم هو شيء مركب من مبدأين، مبدأ منفعل هو الطبيعيات: تشمل عند الرواقيين  العالم واهلل واإلنسان:  -2

هناك أربعة عناصر و هي النار والهواء وهما فاعالن و التراب والماء منفعالن،  والمادة ومبدأ فعال هو العقل. 
منظم لكل شيء، و اإلنسان فمن طبيعته أن يؤمن بكل فهو الخالق والاهلل  مفهوم وهي غير قابلة للهالك. أما

ما أن يكون ملحدًا يبحث عن البراهين ليدلل على إيمانه.   شيء حوله، وا 
فالخير عند الرواقيين هو الشيء النافع، و هو من  يتصف عمل اإلنسان فيها بالخير أو الشر،األخالق:  - 2

 انظر:للمزيد  .الهوى، وال يعرف األلم و هو العلم األسمىفهو الذي يعيش منزه عن  الحكيمأما إرادة اهلل. 

 وما بعدها. 00ي، المرجع السابق  جان:، بران   

1 Birley, Anthony: Marcus Aurelius, Taylor & Francis, 2000,pp. 98-99. 
، 4دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  ،اليونانية الفلسفةزينون وما حققته   ، كامل محمد:عويضة 2-

 .10، ي م4111
 -  نسبة إلى بيرون وهو من مدينة إيليس، رحل مع اإلسكندر إلى الهند في إحدى حمالته، وأعجب بالفقراء

الهنود ولما عاد إلى بالد اليونان كون مدرسته، كان موضع إجالل مواطنيه، حيث عينوه كاهنًا أعظم وأقاموا له 
 بعد موته. تمثاالً 

 -  ق.م، أقام مدرسته في حديقته المشهورة 214نسبة إلى أبيقور وهو فيلسوف يوناني ولد في شامس سنة
 .ق.م 210حتى توفي سنة  ،، وظل يدرس فيها ستة وثالثين سنةباسم حديقة أبيقور
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  المدرسة الرواقية وروادها -أ

اق أطلااق معاصاارو هااذه المدرسااة علااى زعمائهااا وتالمااذتها اساام الاارواقيين، نساابة إلااى الاارو 
كاان زيناون قاد بلام مان  ))حياث أن الماؤرخ رودبياه يقاول:  ،الذي كانوا يتلقون فيه دروسهم

كبااار و قااد اساااتقر فاااي رواق كاااان قائماااًا فاااي أ ،العماار اثناااين و أربعاااين سااانة حاااين بااادأ يعلااام
يااه اساام الاارواق الماازدان بالصااور، و يطلااق عل ،ميااادين أثينااا، و كااان مزدانااًا بصااور شااهيرة

   .من ذلك نشأ اسم الرواقيين، الذي أطلق على تالميذ زينونو 

يرافقاه  ،متنزهاا فياه طاواًل و عرضااً  ،و كان هذا األستاذ يعلم في رواقه على طريقة أرساطو
 .4((في هذا المشي بضعة من تالميذه الذين يحاورهم أثناء السير

 زينون -1

الساااوري المنحااادر مااان عائلاااة ساااورية فينيقياااة، كانااات تساااكن مديناااة  (Zeno) هاااو زيناااون
 .2ق.م210أكتيوم في قبري، ولد عام 

 ،، و يرتدي األقمشة الرخيصاةسوادالأما شخصيته فكان طويل القامة نحيف الجسم شديد  
و يقنع من مأكله بقليل من الخبز و العسل و القليل من النبياذ، وكاان وقاورًا ياؤثر الصامت 

ينبغاي أن  ،أن لناا لساانًا واحادًا و أذناين لانعلم أنناا )):لى الكالم و في ذلك قوله المعروفع
 .  2((ننصت أكثر مما نتكلم

األقااوال أن والااد زينااون . ولكاان أصااح إلااى أثينااا د اختلااف الباااحثون فااي أسااباب قدومااهوقاا  
ياأتي و  ،كان تاجرا كثير التردد على أثينا، و كان في أسفاره يشتري كتب الفالسفة اليوناانيين

 .بها لولده ليقرأها

                                                           

 .61ي، المرجع السابق  كامل محمد:  ،عويضة 4-  
2 Sharples .W, Robert: The Cambridge companion to the Hellenistic world, 
press, 2007, p 231. 

 .6م، ي 4112، 2عبد المسيح، جورج: زينون الرواقي، ط - 2
 -  و ال الحاجة إلى اتخاذ الفلسفة مهنة للعيش، و إنما  ،لقوتل اً إلى أثينا ليس طلب تهسبب رحلوهناك من يرى أن
طلب إلى أحد الكهنة العرافين أن يستشير الوحي فيما ينبغي أن يسلك من نهج  ،نه وهو في أول شبابهأسبب هو ال
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ماا الشاك فياه أن اع باألسااتذة واضاعي هاذه الكتاب، و لالجتما ،فرغب فاي الاذهاب إلاى أثيناا 
و عناادما وصاال . جذبتااه إليهااا باادافع نفسااي عميااق ،أثينااا كاناات مدينااة العلاام فااي ذلااك الحااين

أحااد و رجاااه أن يدلااه علااى ، ع الكتااب التااي كااان يجلبهااا لااه والاادهئزينااون إلااى أثينااا، التقااى ببااا
 .مؤلفي هذه المجلدات القيمة

هاااا هاااو ذا أحاااد  ))ماااارًا بالصااادفة، فأشاااار إلياااه باااائع الكتاااب قاااائاًل:  كاااان كاااراتيس الساااينيكي
   .4تلمذ على يديهيتد زينون في أن يتبعه في الحال و . فلم يترد((أولئك الذين تبحث عنهم 

م بالنظرياات و اهاتأفالطاونأعماال  قاراءةو أعااد  ساتيليون المعلام كما تتلمذ أيضًا على يد
 .  الطبيعية و الفلكية

الفالساافة األثينيااين، و تعرفااه إلااى بعااد كاال هااذا العلاام الااذي تلقاااه زينااون واسااتماعه إلااى أقااوال 
، فاتخاذ لاه مكاناًا مساتقال فت له، مألته الغيرة على الحقيقةنقاط بعدها عن الحقيقة التي تكش

مان هاذا بلاه منتادى لألدبااء و الفناانين. و للتعليم في الارواق المنقاوش فاي النادوة التاي كانات ق
ميااع الااذين يهتمااون بالفلساافة ، التااي خيماات علااى جق اشااتق اساام فلساافة زينااون الرواقيااةالااروا

، وكااان المسااتمعون ي ذلااك العصار فااي اليونااان و خارجهاافاا ،والعلام وشااؤون اإلنسااان والدولاة
ولقاد ألاف  .مختلفاة تي كانت تؤم أثيناا ألسابابال ،إليه خليطًا من جميع األجناس و الشعوب

                                                                                                                                                                      

فأدرك زينون أن الوحي يريد أن يأمره بالعكوف على  .الحياة، فاخبره بأنه يجب عليه أن يسلك نهج البحوث مع الموتى
 ،المتالطم باألمواجأو باألحرى العكوف على الفلسفة، فصمم أن يقذف بنفسه في خضمها  ،مطالعة كتب القدماء

 . انظر:فارتحل إلى أثينا

 .12-14عويضة، كامل محمد: المرجع السابق، ي  

- فيه كتابًا أسماه ذكريات إقريطس وألف ،فيلسوف كلبي يوناني كان زينون الرواقي يحضر دروسه. 
 

1 Beshare, Adel: Greek Philosophy, The Syrian Connection, Vol.1, published in AL-
Mashriq – A Quarterly journal of Middle East studies, 2002, pp.79-78. 

 - رسة القورينائية زعماء المدرسة الميغارية حيث تجمع حوله كل من تالميذ ثاوقريطس وتالميذ المد وهو أحد
 .ا لدروسهواستمعو 

 - ق.م ، يتلخي مذهبه في قوله األشياء 110ق.م وتوفي 010يوناني ولد في أفسون بأيونية عام  فيلسوف
 في تغير متصل .
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وألااف كااذلك فااي  .ماان الكتااب المتنوعااة الموضااوعات كااألخالق والطبيعااة والمنطااق العدياد
ض، ، الاااادحمنهااااا الحلااااول ، والفاااان والشااااعر وهناااااك عاااادة مؤلفااااات أيضاااااً و القااااانون الواجااااب

 .4الدالالت، والتربية اليونانية

، عقب وقوعاه علاى األرض أثنااء خروجاه مان مدرساته، ق.م261في عام  منتحراً مات زينون 
ره باإلنتحاار، تنادياه وتاأموكسر أحد أصابعه، إذ رأى في هذا الحادث إنذارًا من الساماء التاي 

إلااى تنفيااذ هااذا األماار المزعااوم.  : إننااي آت عااالم تنااادينني، فبااادر حااااًل فضاارب األرض قااائالً 
أمااار األثينياااين أن يااادفنوه قاااي نيكروباااول  ،لماااا علااام صاااديقه أنتيجوناااوس ملاااك مقااادونيا بموتاااهو 

 .  2مدفن عظماء األثينيين

ولاااذلك رفاااض لقاااب الماااواطن األثيناااي طاااوال كاااان زيناااون متمساااكًا بساااورية إلاااى أقصاااى درجاااة، 
و مجادوه بقبار  ،و أصر على لقبه الفينيقي السوري، فاحترم األثينيون إرادته بعاد موتاه ،حياته

اللتين عارضات تعاليماه  ،ونقش قرار التمجيد على عامودين في المدرستين ،وتاج من الذهب
 تعاليمهما، وهما مدرسة أفالطون و أرسطو. 

الرغم من صبغتها الدينية في العصر الرواقي، ينبوع اإلشعاع الفكري من سانة بقيت الرواقية ب
لكان أثرهاا عااد رس الفلسافة القديماة، و ، حياث أغلقات جمياع مادام 021إلى سانة  ق.م، 222

 فبرز في الفالسفة المحدثين وفي مذاهب اإلصال  الديني والدنيوي. 

 :عر فيها ما يليينون أبيات من الشولقد كتب أحدهم على شاهدة قبر ز 

 و إذا كانت بالدك األصلية هي فينيقية

 فهل يجب أن يضيرك شيء  الم يأت قدموس من هناك

                                                           
 -  : 1الهوى   -2الطبيعة اإلنسانية  -2الحياة متفقة مع الطبيعة  -4ومن أهم كتب زينون في األخالق- 

 -1التهكن  -2العالم  -2النظر  -4وفي الطبيعة ألف كتب منها  . التربية الهيلينية -6الناموس  -0الوظائف 
 -2المسائل الهوميرية  -4وفي المنطق ألف دراسة علم األلفاظ ، وفي الشعر والفن   المسائل الفيثاغورثية .

 الشعر.

 .22ي، المرجع السابق  جان:، بران4- 
 .24، ينفسهالمرجع  - 2
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 4الذي أعطى لليونان كتبها وفن كتاباتها

 كريسيب -1

، من أبوين سوريين جاء مان مديناة 2ق.م211في قبري سنة  (Chrysippus) ولد كريسيب
 الخليفة الحقيقي لزينون.، و يعتبر 2طرسوس ) من أعمال كيليكية (

كان كريسيب رجاًل مفاخرًا بذاتاه واثقاًا منهاا، فعنادما طلاب مناه شاخي أن يشاير علياه برجال  
 ،أناا هااو ألننااي لااو علمات أن أحاادًا فاااقني علماااً أن يعهااد إلياه بتعلاايم ابنااه فقااال: آخار يسااتطيع 

 لذهبت إليه طالبًا أن يعطيني دروسًا في الفلسفة .

يوجاد عنهاا  ،مؤلفااً  100لاليرسي يؤكد أنه كتاب أو كتب، فديوجينيس ا كان يسهب إذا تحدث
عنوان مؤلف في المنطق، وأغلب هذه المؤلفات ال يزياد  441الئحة غير كاملة،  يذكر فيها 

عنواناااًا فاااي األخااااالق. كاااان كريسااايب يااااورد العدياااد و الطويااال ماااان  12عااان فصااال واحااااد، و 
 .ًا كاماًل لمسرحية الشاعر أوريبيدالشواهد لدرجة أنه في أحد كتبه، أورد ذكر 

تقااااارع  مدعمااااة بالجاااادل البااااارع إن الجانااااب المهاااايمن ماااان تعاااااليم كريساااايب هااااو وثوقيااااة قويااااة
أعااداءها. لقااد كااان علااى الاارواق، أن يناضاال ضااد براعااة األكاديميااة الجدياادة، التااي بتحااريض 
مااان رئيساااها أركاسااايالوس، اتجهااات إلاااى تعلااايم ماااذهب فاااي الريباااة ملطاااف، تدعماااه براعاااة فاااي 

 نقاش كالمي يهدف إلى دحض كل رأي يطر .

الناااس يطلقااون عليااه لقااب جااة جعلاات ، لدر 1هاااجم كريساايب األكاديميااة الجدياادة هجومااا عنيفااا 
السكين القاطع للخيوط األكاديمية(، وكان يثق بقدرتاه علاى البرهناة ثقاة كبيارة ذهاب بهاا إلاى )

درجااة القااول، بااأن عقائااد المااذهب الرواقااي وحاادها ضاارورية لااه، ألنااه كفياال بااأن يجااد بمفاارده 
 األدلة، التي تمكن من إثباتها.

                                                           
 .14، يم4111، دمشق، 4، دار عالء الدين، طالسورية صرح ومهد الحضارة: عرنوق، مفيد - 4

2 Sharples .W, Robert: op. cit., p 232.  
3 Edwyn Kobeet Bevan, M.A: op. cit., P 331. 

 -  انظر: ق.م، يعتبر ثالث وآخر الشعراء التراجيديين اإلغريق.106ق.م وتوفي عام  120ولد عام 
Beshare, Adel: Greek Philosophy, The Syrian Connection, Vol.1, op. cit., p 80. 
4 Bels, Jacques: la survie de L, Ame de Platon A Posidonius, p173. 
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لماا اساتخدمت جاداًل غيار  ،ت اآللهاة تماارس الجادللو كان )) :وقد كان الناس يتناقلون القول 
 .((جدل كريسيب

، ومعه أخذت الرواقية 4م وأخالقو إن كريسيب هو الذي قسم الفلسفة الرواقية إلى منطق وعل 
لدرجااة أن شااااعت العبااارة ) لااوال كريسااايب لمااا كاااان رواق ولمااا كانااات  ،طابعااًا منهجيااًا حقيقيااااً 

 . 2الرواقية(

العظماااء ماان أصااحاب المناصااب الرفيعااة احتقااارًا كبياارًا، فااي زماان كااان يباادو أنااه كااان يحتقاار 
الملااوك يفضاالون اتخاااذ شاايوخ الماادارس الفلساافية مستشااارين لهاام، فهااو لاام يهااد الملااوك أيااًا ماان 

نتيجااة شااربه نبيااذًا حلااوًا، و  ومااات حسااب الاابعض ،كتبااه. وعماار مااا يقاارب ماان ثمااانين عاماااً 
 .  2تبناً عندما رأى حمارًا يأكل  حسب البعض اآلخر نتيجة انفجاره ضاحكاً 

 بوسيدونيوس الرواقي  -3

على ضفة نهار العاصاي عاام  ،في مدينة أفاميا السورية (Posidonius) ولد بوسيدونيوس 
. قضااااااى فتاااااارة طفولتااااااه ومرحلتااااااه ق.م 04وتااااااوفي فااااااي جزياااااارة رودوس عااااااام ، 1ق.م 420

درس  ،شااابًا رحاال إلااى رومااا، وبعااد أن نضااج وكباار وأصاابح االبتدائيااة فااي التعلاايم فااي أفاميااة
ي التعاارف مكنتاه فاا ،. وبعادها شاارع فاي رحلااة كبياارةالرواقياة علااى ياد باناساايوس أو بااانتيوس

ن أناه مانح مافيهاا وبلام مان شاهرته  ،، حياث رحال إلاى رودوسعلى جميع شواطئ المتوساط
بااين عااامي  كساافير فااي رومااا لتمثياال الرودوساايين، وقااد عااين صاافة مااواطن فيهااا هاقباال سااكان

أصااااول  فيهااااا علاااام طالبااااه، أسااااس مدرسااااة فلساااافية فااااي جزياااارة رودوس. و 0ق.م 21 – 26
ارتحاال ماان رودوس إلااى اليونااان وشااواطئ األدرياتيااك واساابانيا وافريقيااة ثاام  .الفلساافة الرواقيااة

                                                           

 .422، ي  المرجع السابق  حجل، بدري: 4-  
 .422، ي المرجع السابقاألشقر، أسد:  2-
 .20ي، المرجع السابقبران، جان:  2-  

4 Cannor .JJO, Robertson. E.F: school of Mathematics and statistics, university 
of st Andrews, Scotland, 1999, p8. 

 -  أن األخالق ال يجب فقط أن تصدر عن األحوال المذهب الرواقي من رودس حيث يقولوهو أحد رواد :
 بل يجب أن تصدر عن المزاج الشخصي.   ،الخاصة

5 Cannor .JJO, Robertson. E.F: op, cit, p9. 
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لااى جانااب بحثااه فااي المنطااق ألااف كتااابين فلساافيين ا ألول فااي الاارو  والثاااني فااي وفرنسااة.  وا 
بشااكل  ،ال الكتااابين فااي الفلساافة وعلااوم مااا وراء الطبيعااة ) الميتافيزيقيااا (، ويبحااث كاااآللهااة

. كماااااا ذاع صااااايت هاااااذه المدرساااااة العلااااام واألدب والفلسااااافة بشاااااكل رائاااااعيمتااااازج فياااااه الااااادين و 
إلااى حااد جعاال الخطيااب الروماااني شيشاارون يسااافر  ،والمحاضاارات العلميااة التااي كااان يلقيهااا

. كماااا أن القائاااد الرومااااني 2لسااافة وعلااام الكاااونفاااي الف 4محاضاااراتهإلاااى إلااى رودوس ليساااتمع 
بعااد أن انتهااى ماان احااتالل سااورية وضاامها إلااى اإلمبراطوريااة الرومانيااة، عاارج فااي  بومبيااوس

وفااااي رد . 2هإلااااى محاضاااارات لكااااي يسااااتمع ،طريااااق عودتااااه إلااااى رومااااا علااااى جزياااارة رودوس
ألنهاا حافظاة  لبوسيدونيوس على قول لألبيقوريين بأن الكواكب والنجوم ليسات كائناات حياة،

باااأن  :ومحفوظاااة عااان طرياااق األجسااااد. يؤكاااد الرواقياااون العكاااس حياااث يقاااول بوسااايدونيوس
 ،األبيقوريين ليسوا سوى أجساد شبيهة باألروا ، ولكن األروا  تصون األجساد مثل الصامم

أوكاال شااؤون  ،وعناادما بلاام بوساايدونيوس السااتين ماان عمااره. 1األشااياء الخارجيااةيحفااظ لنفسااه 
 جاسون. مدرسته لسبطه

 بيوئس الصيداوي  -4

، لاديوجونيوس الباابلي اً رجاال القارن الثااني قبال المايالد، وتلمياذ من (Boethus) يعد بيوئس
علااى أن اهلل يحاال فااي كاال أجاازاء الوجااود،  :ا الفيلسااوف نظريااة الحلااول القائلااةلقااد دحااض هااذ

 ،أحاادهما إلهااي. غياار أنااه قساام الكااون إلااى قساامين ن الكااون هااو اهلل، ورفااض األخااذ بهاااأو أ
الاااذي أصااابح عناااد  ،، ومااان ثااام عكاااف علاااى  دراساااة علااام الفلاااكالنجاااوم الثابتاااةويشااامل دائااارة 

                                                           
1  Hillan. Ah, Rizkall: culture Ed devlopement en Syrie ET dans les pays, 1969, 
p 33-34. 
 

 .4024، ي ، بيروت، لبنان4ر العربية للموسوعات، ط، الدا2ترجمة جرجيس فتح اهلل، م بلوتارك: - 2
 .221، يالمرجع السابقحتى، فيليب:  - 2

4- Bels, Jacques: la survie de L, Ame de Platon A Posidonius, p170. 
 - ابن البنت. 
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، ولااه ط عاان الرواقيااة وتقاارب ماان المشااائينالاارواقيين جاازًء ماان فلساافتهم، ابتعااد فااي عاادة نقااا
 .4آراتوس وبحوث عن الطبيعة والقدر تعليق على ظاهرات

 أنتيباتر الصوري -ا0

كان من رجاال الفلسافة الرواقياة، ، ق.م (16 – 10صور )  ( فيAntipaterولد أنتيباتر)  
الفيلساوف الرومااني كااتو تمكان مان اقنااع امتلك حجة وتأثيرًا قويًا على الجمهور، حتى أناه 

 .2األوتيكي من شمال إفريقيا، على اعتناق الفلسفة الرواقية

 ديودوروس -4

ق.م، وكااااان علااااى رأس المدرسااااة  440عااااام   صااااور فااااي (Diodorus) ديااااودوروس  ولااااد
. واسااام هاااذه المدرساااة الفلسااافية مشاااتق مااان لفاااظ بالمشاااائية فاااي أثيناااةالفلسااافية التاااي عرفااات 

، اديمياة التاي كاان يعلام فيهاا أرساطووهاو رواق مساقوف فاي األك ،( Peripatosإغريقاي  )
هااو  ،عظاامكااان ديااودوروس يقااول بااأن الخياار األ )): وأشااار شيشاارون إلااى ديااودوروس بقولااه

ين باا ،. وهااذه النظاارة تااوحي لنااا أنااه كااان يحاااول أن يجمااع((الجمااع بااين الفضاايلة وعاادم األلاام 
 .  2فلسفة الرواقيين واألبيقوريين

 التاريخ :ثانياً 

، حياث يمكان مان خاللاه غاياة كوناه مان أهام العلاوم الفكرياةدراسة علم التااريخ مهماة لل تعد
لكاال مجاااالت الحياااة السياسااية واالقتصااادية والعلميااة،  ،تاادوين األسااباب واألحااداث والنتااائج

 وتوثيقها زمنيًا ومكانيًا  بشفافية وبدون تحيز. 

بوسااااايدونيوس اقتصااااار الحاااااديث علاااااى   ،وبسااااابب نااااادرة المصاااااادر فاااااي العصااااار الهلنساااااتي
، عمقات أساافاره الواسااعة والمتعااددة معلوماتااه التاريخيااة، موهوباااً  ، الااذي كااان مؤرخاااً األفاامي

                                                           
 .262، ي المرجع السابقعبودي، س.هنري:  - 4

2-  K.Hitti, Pillip: Lebanon in history, London, 1957, P 181. 
، ترجمة أنيس فريحة مراجعة نقوال زيادة، دار الثقافة للطباعة والنشر، مؤسسة لبنان والتاريخحتى، فيليب:  - 2

 .222، يم4101فرانكلين، بيروت، نيويورك، 
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المجااااال، وأصاااابح كتابااااه )تااااواريخ( مرجعااااًا لكبااااار  امختصااااًا فااااي هااااذ عالماااااً  حتااااى أصاااابح
ن أغلااب المااؤرخين يرجعااون الفضاال  .بلوتااارخوسو  سااترابوالمااؤرخين بعااده ماان أمثااال  وا 

اساتفاد مناه الروماان إلاى أقصاى  له في جمع معلومات عان الغااليين قبال قيصار، وهاذا ماا
 .  4حد

حكام السالوقين، وأشاار ورية فاي القارن األخيار مان كتب بوسيدونيوس عن واقع الحيااة السا 
. وكااذلك اسااتخدام م الجمنااازيوم لالسااتحمام والسااباحةإلااى ذهااابهم إلااى حمااا ماان خااالل ذلااك

أنواع من اآلالت الموسايقية التاي تشاير بادورها، إلاى تقادم وانتشاار الموسايقى فاي األوسااط 
، القاول باأنهم أخاذوها عان اإلغرياقن الشعبية الساورية، وممارساة ألعااب المباارزة التاي يمكا

فهااذه الرياضااة لهااا دور كبياار فااي تنميااة الجساام وبنائااه ليبقااى قويااًا ومرنااًا. وقااد أشااار أيضااًا 
ن، و لام يتاأثر بكال ماا جااء باه السالوقي وهي أن الشعب الساوري ،إلى ناحية اجتماعية هامة

علاى عكاس المادن  وخاصة في القرى التي بقيت محافظة على عاداتها وتقاليدها وديانتها،
التااي تااأثرت بمااا جاااء بااه الساالوقيين، سااواء فااي تعلاام اللغااة اليونانيااة، بهاادف الوصااول إلااى 

، أو لمتابعاااة التعلااايم والوقاااوف علاااى كااال السااالوقيةوظاااائف سياساااية أو إدارياااة فاااي المملكاااة 
 أو لإلطالع على الثقافة اليونانية واالستفادة منها.  ،مظاهر التقدم والرقي

                                                           
 -  ق.م في61عام  ولد  ( آسيا الصغرى وبالتحديد من أماسياAmaseia ( في إقليم بونتوس )Pontus) ،

(   Posidoniusتعرف على بوسيدونيوس). كاريا( بإقليم Nyssaتلقى علومه في نيسا )  م،41وتوفي عام 
في بعض مناطق العالم القديم، فعرف أجزاء كثيرة من آسيا الصغرى  نوذلك في أثناء زيارته لروما. تجول سترابو 

يطاليا. تمكن خالل رحالته هذه من جمع معلومات جغرافية كثيرة حول المناطق التي  ،ومصر وبالد اإلغريق وا 
الذي يتكون من سبعة وأربعين كتابًا فقد بكامله. في  ،أليف عدة أعمال كالمالحظات التاريخيةزارها، مكنته من ت

يتألف هذا العمل من حيث حين تبقى لنا كتابه المعنون با " الجغرافيات" أو ) مالحظات أو ذكريات تاريخية(، 
لبالد اآلشوريين وسورية وفينيقيا وصفًا هامًا  ،سبعة عشر كتابًا أو جزءًا. ولقد تضمن الجزء السادس عشر منه

 .وغيرها من المناطق المجاورة لها ،والجزيرة العربية
 - م في16ولد عام وكاتب سير  فيلسوف  (خيرونياChaeroneaفي وسط بالد اإلغريق )،  تلقى علومه في

سبرطة وكورنثة واإلسكندرية، عين كاهنًا في معبد اإلله أبولون في دفني )  ( Delphiمدينة أثينا، ثم زار روما وا 
أهمها التراجم التي قارن فيها بين  ،، له الكثير من األعمالم420عام  وبقي بهذا المنصب حتى وفاته ،م10عام 

 له كتاب إيزيس وأوزيريس و قيصر.و  ،أهم الشخصيات اإلغريقية والرومانية

 .622 ، يالمرجع السابق :أوبوايه، جانين وَ أيمار، أندريه  - 4
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والحياة في المدينة الساورية سلسالة مساتمرة مان المناسابات االجتماعياة، إذ ) ): حيث يقول 
 ،كانوا يساتخدمون حماام الجمناازيوم، حياث كاانوا يادهنون أجساامهم باالزيوت الناادرة وباالمر

وألعااب المباارزة، التاي  4وتماوج المديناة مان أقصااها إلاى أقصااها بأصاوات عاازفي الهاارب
، التي فشالت فاي أن ته وأهم مالمح التربية اإلغريقيةنميهي إحدى طقوس عبادة الجسم وت

 .  2((تجد لها استجابة من جانب الرعايا الشرقيين لملوك العصر الهلنستي 

وصااف لمعركااة حاميااة الااوطيس، وقعاات بااين أهاال  حفظاات وماان كتاباتااه التاريخيااة التااي
موطناااه وباااين ساااكان مديناااة الريساااا المجااااورة ) قلعاااة شااايزر(، باااين فيهاااا أن  مديناااة أبامياااا

ففاي  الازمن.السوريين في العصر الهلنستي تركوا االنضباط العسكري المقادوني ماع مارور 
نااوا   عسااكرية واقتصااادية  عاادةيباارز  ،ق.م 410عااام  وصااف هااذه المعركااة التااي وقعاات

 ،باارز ماان خااالل وجااود نااوعين ماان األساالحةوموساايقية واجتماعيااة، أمااا الناحيااة العسااكرية ت
واقتصاااادية مااان خاااالل وجاااود صاااناعة مالباااس  .الااادرع والساااهم التاااي تساااتخدم فاااي المعركاااة
ون قاد ارتادوها يحيث من الممكن أن يكون السور  الحرب كالقبعات، وبراعة السوريين فيها،

لصاناعة ، وبذلك تكون المعركة قد جرت في فصل الصايف الحاار. باإلضاافة الحر ملتقيه
ليااال أيضاااًا علاااى وجاااود ، وهاااذا دة التاااي يحفاااظ بهاااا أو التجاااارة بهمااااالنبياااذ و أوانياااه الفخاريااا

أمااا  .فيهااا علااى مسااتوى الشاارق القااديم، التااي تعتباار سااورية ماان الاادول الرائاادة زراعااة الكرمااة
ن. الموسايقية للادليل علاى تعادد اآلالت الموسايقية كالنااي والزمار، التاي يساتخدمها الساوريو 

 لهاذه اآلالت وللنبياذ مااهو إال لإلحتفاال بالنصار. ااميابأن يكون اصطحاب أهالي أ ويمكن
بالحضااااارة اليونانيااااة، وبقااااوا ة أخاااارى نجااااد أن السااااوريين، لاااام يتااااأثروا جماااايعهم ناحيااااوماااان 

      متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم المحلية.

وعالهاااا  ساااار أهااال أبامياااا يحملاااون الااادروع والساااهام التاااي غطاهاااا الصااادأ )) :حياااث يقاااول
التااراب، يضااعون فااوق رؤوسااهم قبعااات ذات حافااة عريضااة بطريقااة بالغاات األناقااة، بحيااث 

                                                           
1 - Bouchier. E.S: Syria as a Roman province, Oxford, 1916, p 202. 

، دار النهضة العربية، تاريخ وحضارة مصر والشرق األدنى في العصر الهيلنستيالناصري، سيد أحمد:  - 2
 .202م، ي4112جامعة القاهرة ، طبعةم
 -  وهي مدينة بناها سلوقس األول، وأطلق عليها هذه التسمية تكريمًا لزوجته أباميا، واليوم تدعى أفاميا، وتقع

لى الشرق من نهر العاصي.    شمال غرب مدينة حماة وا 
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تظلااال أعنااااقهم دون أن تحااارمهم مااان التمتاااع بالنسااايم الباااارد والعليااال، ومااان خلفهااام ساااارت 
محملااة بجاارار النبيااذ ماان كاال صاانف وكاال نااوع، كمااا سااار عااازفو المزامياار والناااي  ،الحمياار

 .4((مجون وليس للحرب والنزال وهي آالت تصلح لل

وال نعااارف النتيجاااة التاااي انتهااات إليهاااا المعركاااة، ولكااان الواضاااح أن الساااوريين فاااي نهاياااة 
كاااانوا قاااد ضااااقوا ذرعاااا باااالحروب والمعاااارك، ولقاااد تمتعااات الشاااام برغاااد  ،العصااار الهلنساااتي

العيش والرخاء خالل حكم  السالوقيين، فقاد عااش ساكانها علاى حاد قاول بوسايدونيوس فاي 
 .2مهرجانات وأفرا  دائمة

ا أشاااااجار مثمااااارة، كالكرماااااة والزيتاااااون، بوسااااايدونيوس أن ساااااورية، توجاااااد فيهااااا ولقاااااد ذكااااار
زراعاااة الفساااتق، ويقصاااد باااه هناااا الفساااتق الاااذي  يااادعى باااا) فساااتق  وباإلضاااافة لاااذلك توجاااد

، تكااون ثماااره تحاات سااطح األرض، وتحتاااج حيااث أنااه عناادما يثماار ويحااين قطافااه ،العبيااد(
وتشاابه هاذه الثمااار إلااى حااٍد ماا عناقيااد العنااب، فهاي ذات لااون أباايض ماان  لمان يسااتخرجها،

ومان األشاجار أيضاًا شاجرة الصانوبر التاي تعتبار رائحاة ثمارهاا  .الخارج و شكلها مستطيل
 ))أقل طيبًة من رائحة ثمار الفستق، ولكنها تتفوق علاى الفساتق فاي طعمهاا. حياث يقاول: 

، وما يسمى بشجر الفساتق، ويحمال Perseaلبرسية وتنتج الجزيرة العربية وسورية أيضًا ا
هذا ثمرًا أشبه بالعنب، لاه قشارة بيضااء وشاكل مساتطيل ماا يشابه الادموع، وتازدحم بعضاها 
علااى بعااض كعناقيااد العنااب، وداخلهااا أخضاار شاااحب وطعمهااا أقاال لااذة ماان ثماارة الصاانوبر 

 .       2((ولكنها أطيب رائحة منها

( 10، الااذي وضااع منااه بولبيااوس )مامااه لتاااريخ بوليبااوسأمااا أعظاام مؤلفاتااه أثاارًا فهااو إت
 20-411)لسنوات الواقعة باين ( مجلدًا، وقد عالج ا02)فيه بوسيدونيوس  وكتب، 4مجلداً 

                                                           
 .202، يالمرجع السابق الناصري، سيد أحمد: - 4
 . 240، ينفسه المرجع - 2
 .221، ي لبنان والتاريخحتي، فيليب:  - 2
 -  أرغم أن يعيش في إيطاليا سبعة ق.م442 – 200قبل الميالد ما بين مؤرخ يوناني عاش في القرن الثاني ،

ق.م وحتى 220عشرة سنة منفيًا، بسبب سياسته المناهضة إليطاليا. من أهم مؤلفاته تاريخ العالم منذ عام 
والحرب المقدونية الثالثة. ويقع هذا  ،تاب بين ثناياه الحروب البونية األولى والثانيةق.م، حيث يشر  هذا الك410

 مجلدًا.10الكتاب في 
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، وتارك باذلك مرجعاًا 2أي الفترة التي انطلقت فيهاا روماا لتصابح قاوة سياساية عالميااً  ،ق.م(
 .  2يه كل المؤرخين الذين جاؤوا بعدهاعتمد عل

 .   (Cوماانهم المااؤرخ ساللوسااتيوس ،تااأثر الكثياار ماان المااؤرخين ببوساايدونيوس ولقااد
Sallustius Crispus )يقاادم  ،، وذلااك عناادما يتحاادث عاان التاادهور األخالقااي فااي رومااا

فحيثماا كاان الشارف والوطنياة يوجهاان )) موجزًا لتاريخ روما االجتمااعي والسياساي فيقاول: 
دباات وتوطناات فااي  ،ما وصاالت رومااا إلااى ذروة المجاادساالطة األفااراد ازدهاارت الدولااة، وعنااد

وكاذلك  ،جسدها جرثومة المرض والفساد، إذ طغاى الطماو  والطماع وغطاى الثاراء والرخااء
االسااترخاء علااى سااائر الفضااائل الرومانيااة القديمااة، فبعااد أن زال الخطاار الخااارجي بتاادمير 

ساللوساااتيوس فاااي  ، إن((ق.م، بااادأ التااادهور األخالقاااي  416 قرطاجاااة  مااان الوجاااود عاااام
حيااااث يتفااااق معااااه فااااي فكاااارة أن الخطاااار . 1هااااذا قااااد تااااأثر ببوساااايدونيوس األفااااامي هتحليلاااا

تااأثر بطريقااة العاارض نة علااى رومااا. وماان جانااب آخاار الحساا الخااارجي،  كااان لااه تأثيراتااه
فالمعلومات التي كتبهاا بوسايدونيوس ساهلة ومعبارة  وماوجزة، وكانات كتاباات ساللوساتيوس 
أيضااًا فيااه شاايء ماان اإليجاااز، فهااو يساارع بقااول مااا يريااد، وهااذا يااوفر لااه الكثياار ماان الوقاات 
ويعفيااه مااان الااادخول فاااي التفاصااايل، حياااث أناااه اختصااار قياااام ونشاااوء روماااا وانهيارهاااا بعااادة 

حيااااث أنااااه تااااأثر ،  (T.Livius)بالنساااابة لتيتااااوس ليفيااااوس األماااار نفسااااهذلك وكااااجمااال. 

                                                                                                                                                                      
 .222ي ،لبنان والتاريخ حتى، فيليب: - 4

2 Bunch.R, Glenn: The Cambridge companion to the Hellenistic world, press, 
2007, p 3. 

 . 162، يالقديمةسورية الحلو، عبداهلل:  - 2
 -  (26- 21وهو من الموظفين الذين أرخو )للعصر الجمهوري، كان ينتمي إلى أسرة من العامة، ويناصر  م

ويؤيد يوليوس قيصر. وقد شغل عدة مناصب سياسية فأصبح نقيبًا للعامة   Poplaresالديموقراطي  الحزب
م. 10في عام  Africa Novaوعضوًا في مجلس الشيوخ الروماني، وأصبح حاكمًا على والية إفريقيا الجديدة 

م(، كما كتب عن حرب كتيلينا 446- 400)   Bellum Iugurthinumوأهم مؤلفاته التاريخية، حرب يوجورتا 
Bellum Catilinae   ( 62 -61وفيها روى قصة مؤارة كتيلينا الشهيرة.)م 

 .466ي ،المرجع السابقمان، أحمد: تع - 1
 -  (01 ولد في بتافيوم 41 –ق.م )مPatavium   وهي بادو حديثًا( ويعتبر من أعظم كتاب الحوليات(

 -242تاريخ روما من سنة )  ويروي فيه، ميالدقيل المنذ تأسيسها حتى سنة تسعة الرومان، كتب تاريخ روما 
    ق.م( أي الحرب البونية الثانية، أي الحرب البونية الثانية ثم الحروب المقدونية والسورية.461



017 
 

، باعتباااااره تطاااورًا لااااه ة عاماااة فااااي رؤيتاااه للتااااريخببوسااايدونيوس والفالسااافة الاااارواقيين بصاااف
ياارى أن صااعود نجاام رومااا جاااء إلااى الوجااود كنعمااة ماان نعاام العنايااة اإللهيااة، وهااو فمغاازى، 

وياارى أن اإلحساااس  .ل القااانون األخالقااي أيضاااً يشاام ،يعتقااد أن اآللهااة تعماال بنظااام رباااني
، أماا غيابهماا فهاو قامت عليهما الدولة الرومانياةهما الدعامتان اللتان  ،بالواجب والفضيلة

 .4الذي أصبح سببًا للسقوط ،البنيان السبب في تداعي هذا

رة وجاود قاعادة تعمال عليهاا الدولاة، ساواء يرمي المؤرخون مان خاالل ماا تقادم إلاى ضارو 
 -، تسااااتطيع ماااان خاللااااه ضاااابط جميااااع التقلبااااات )السياسااااية فااااي وقاااات الرخاااااء أو الشاااادة

 .لتي يمكن أن تطرأ عليها فيما بعداالجتماعية( ا –العسكرية  -االقتصادية 

  الجغرافيا :ثالثاً 

وألهميااااااة الجغرافيااااااا وارتباطهااااااا بالتاااااااريخ، باعتبارهااااااا ماااااان العلااااااوم المساااااااعدة لااااااه، اهااااااتم 
محاايط األرض  فقااام بقيااس. 2الااذي رباط الزمااان بالمكاان ،بهااذا العلامبوسايدونيوس األفاامي 

اساااتنادًا إلاااى موقاااع الكوكاااب كاااانوبوس، بالنسااابة للنااااظر إلياااه مااان موقاااع مديناااة اإلساااكندرية 
 0ماااوقعين تسااااوي وجزيااارة رودوس شااامااًل، واساااتنتج أن فااارق زاوياااة النظااار باااين ال ،جنوبااااً 

ذا علمناا  ،اساتادي 210000يسااوي  حايط األرض موبذلك يكاون  .دقيقة 41درجات و  وا 
علماااًا بأناااه  ،2ميااال21000يكاااون محااايط األرض بطاااول  ،أن طاااول الساااتاديا عشااار الميااال

 والفرق بين الرقمين ليس كبيرًا . ،مياًل  21،104يساوي اليوم بآالت القياس الدقيقة 

حاااااول أن يقاااادم نظريااااة معينااااة عاااان تااااأثير الموقااااع  ،وضاااامن بحثااااه المتعمااااق بالجغرافيااااا
الجغرافااي علااى السااكان، وهااو مااا يمكاان تسااميته بالجغرافيااا العرقيااة. و ماان آرائااه فااي هااذا 

هااو الساابب فااي قيااام الرومااان بالتوسااع  ،أن وقااوع رومااا فااي وسااط اإلمبراطوريااة ،المضاامار
 مناطق جديدة في العالم القديم . واستعمار

                                                           
 . 210-211ي ،المرجع السابقعثمان، أحمد:  - 4

2 Prof.J.J.Tierney: The Celtic EthnograPhy of posidonius, Linguistics, Literature, 
Vol.60, (I959) published by Royal Iris,  Academy, P.189. 

 -  مترًا . 411-416الستاديا: وحدة قياس يونانية، يعادل بمقاييس اليوم من 

3 Cannor .JJO, Robertson. E.F: op. cit., p 10. 
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فريقياابفضل الساياحة التاي قاوقد تمكن بوسيدونيوس  ، مان رسام ام بهاا باين أورباا وآسايا وا 
إن مان يبحار  )): الصادد ، وقاال فاي هاذا4منذ ذلك الزمن الموغال فاي القادم ،مخارطة للعال

، وهاااي الفكااارة التاااي تبناهاااا (( مااان باااالد اليوناااان باتجااااه الغااارب يمكناااه أن يصااال إلاااى الهناااد
زر ، وقادتاه إلاى اكتشااف جاأواخر القرن الخامس عشار للمايالد في كريستوف كولومبس

تناااا . كماااا قاااام  بدراساااة أحاااوال بركااااني فيااازوف2الهناااد الغربياااة ثااام قاااارة أمريكاااا فاااي وا 
وأساباب  ،بدقاة عان الازالزل والباراكين حادث، وهذا ماا مكناه مان التحالتي السكون والهيجان

. وقااال بوساايدونيوس لتالفااي آثارهمااا الساايئةيجااب عملااه  ، وماااوثااورة الثانيااة حاادوث األولااى
، ولكناه فسار ذلاك بشاكل تناتج كلهاا مان جاذبياة القمار ،الجازربأن األمواج وعمليات الماد و 

. 2تساابب تماادد األمااواج وارتفاعهااا ،ينااةخاااطئ نساابيًا، حيااث اعتقااد أن القماار يبااث حاارارة مع
باإلضاافة لقاوة الطارد  ،تهمااوالشامس عان ساطح األرض وقاوة جاذبي في حين أن بعد القمر

ن دور القماار فااي حاادوث هااذه  المركزيااة، هااي الساابب فااي حاادوث ظاااهرتي المااد والجاازر، وا 
        ، كونه أقرب إلى سطح األرض.     الظاهرة أكثر من دور الشمس

الجغرافياااااة البشااااارية كتاااااب بوسااااايدونيوس عااااان تااااااريخ الكلتياااااين ، وقاااااد اعتماااااد  وفاااااي مجاااااال
عندما ألف كتابه الذي يحمل عناوان )جرمانياا(. وفاي  ،هذاعلى معطيات كتابه  تاكيتوس

                                                           
1  Sharples .W, Robert: op. cit., p 235.  

 -  م، ودرس الرياضيات وعلوم الطبيعة والفلك في جامعة بافيا. وهو 4104ولد في مدينة جنوى بإيطاليا عام
من المالحين والمكتشفين العظام في التاريخ، حيث ينسب إليه اكتشاف العالم الجديد ) األمريكيتين (. مات في 

 م، وهو في السجن ولم يعلم أنه مكتشف ألمريكا.4006عشرين مايو عام 

 .   216، يالسابقالمرجع  :هندي، إحسان - 2
  -  وهو في جبل فيزوف البركاني، معنى كلمة فيزوف السنام، و يقع شرقي مدينة نابولي اإليطالية، ويعد جبل

فيزوف الجبل البركاني الثائر الوحيد في أوربا باإلضافة لبراكين أخرى في إيطاليا. بالرغم من هدوئه الحالي، 
 ن الصفائح األرضية التكتونية واحدة آسيوية واألخرى إفريقية.وتشكل هذا البركان من تصادم اثنتين م

 -  يوجد في صقلية بإيطاليا ، ويصنف ضمن أخطر خمسة عشر من خمسمائة بركانًا خامدًا ونشطًا في
مختلف أنحاء العالم. ويلقبه السكان المحليون بالطيب، ألنه تبدر منه إشارات قبل فورانه، ويرجع بفورانه إلى 

 سنة قبل الميالد.4000
 .204 - 211، ي المرجع السابقهندي، إحسان:  - 2
 -  م من إحدى العائالت االرستقراطية في والية غالية الرومانية، دخل مجلس الشيوخ الروماني 06ولد عام

 .وتقلد وظيفة حاكم للوالية الرومانية في آسيا، أقبل على كتابة التاريخ وهو في سن األربعين من عمره ،سيناتوراً 
كان يعمل قبل ذلك في مجال البالغة والخطابة، من أهم مؤلفاته األجريكوال وجرمانيا والتواريخ والحوليات وهي 
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نشار فاي الثمانينياات  ،القرن العشارين تام اكتشااف كتااب جدياد فاي الجغرافياا لبوسايدونيوس
منااااه تحاااات عنااااوان )األوقيااااانوس والمناااااطق المحيطيااااة بااااه (، وقاااادم فااااي هااااذا الكتاااااب أهاااام 

ظريتااااه فاااي تجاااااذب األجاااارام نالمعلوماااات التااااي يهااااتم بهاااا علاااام الجغرافيااااة، باإلضاااافة إلااااى 
. 4فااي الجغرافيااة وعاان مؤلفااه )المحاايط(ويحاادثنا سااترابون عاان علاام بوساايدونيوس  .وتوازنهااا

وتنطلااق نظريتااه هااذه ماان نظاارة فلساافية شاااملة تعتمااد علااى مااا يمكاان تسااميته )التجاااذب(، 
تعطيناا وحادها التفساير الشاامل للكاون، وهاي تضام  ،حيث أن الفلسفة بحسب بوسايدونيوس

الااذي  ،وهااذه العناصاار موجااودة ثالثتهااا فااي الجساام اإلنساااني ،الفيزياااء والمنطااق واألخااالق
م يتكون مان لحام ودم ومان عظاام ومان رو ، وهاذه العناصار تتجااذب فيماا بينهاا فاي الجسا

 .اإلنساني مما يؤمن لها التوازن

لتجااااذب ألجااارام الساااماوية، حياااث يوجاااد بينهاااا ناااوع مااان اواألمااار نفساااه يمكااان قولاااه عااان ا 
، بااال حتاااى إذا بااادت لناااا بعاااض األجااارام األرضاااية والساااماوية الفضاااائي مماااا ياااؤمن توازنهاااا

 فهناك تجاذب بينها يلف العالم بأسره. ،منعزلة عن بعضها

اللغة والتعليم   :عالمبحث الراب  

عدادهم إعدادًا ساليماً ، الدعامة األساسية لتقدم أية أمة التعليم هو  ،فالنهوض باألطفال وا 
يجعلهاام مااواطنين صااالحين نااافعين لغياارهم، وماان ثاام ينشااأ ماان ذلااك مجتمااع متحضاار يملااك 

يعلااام هاااي حالاااة مااان المعرفاااة وحالاااة مااان الصااافات  –يرباااي أساااباب القاااوة جميعهاااا. فكلماااة 
ن التعلايم اليمكان أن ياتم إال بوجا2لجيدة، مع القدرة على صانع الحيااةا ، ياتم مان ود لغاة. وا 

باإلضااافة لإلطااالع علااى المسااتويات التعليميااة والثقافيااة عنااد  ، خاللهااا إيصااال المعلومااات
 الشعوب األخرى، ومجاراتها في التقدم والتطور.

    
                                                                                                                                                                      

يها للحقبة الواقعة بين موت نيرون وطلوع م قبل أن يكملها، أرخ ف420ستة عشر جزءًا، ولكنه توفي في عام 
 األسرة الفالفية.

 . 22، يالمرجع السابق، جان: بران - 4
2 West, Michael: M.Thereo Method English Dictionary, Longman, England, 1985, 
p 85.  
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 لم في العصور القديمةمراحل التربية والتع :أوالً 

 عند المصريين القدماء -1

اذكر يا  ))حيث أوصى أحد حكمائهم ابنه بقوله:  ،اهتم المصريون القدماء بالتربية
إال الرجل المثقف فإنه يحكم نفسه  ،بني أن أي مهنة من المهن محكومة بسواها

افتح قلبك للعلم وأحبه كما  )) يقول فيها: وصية أخرى ألحد الحكماء وهناك، ((سهبنف
يرون أن  . وكان هؤالء المصريون((. فال يعلو على الثقافة تشريع تحب أمك ..

المعرفة وسيلة لبلوغ الثروة والمجد، ولهذا أكثروا من المدارس وكانوا ينظرون إلى 
ويصنفونها ضمن مهن الطبقة األولى في المجتمع  ،مهنة التدريس باحترام وتقدير

 .المصري

لم يتلق التعليم المدرسي سوى الصبيان، الذين يمكن تعيينهم كهنة أو في المناصب  
وكان النظام ، رسة تقريبًا وهو بعمر عشر سنواتب الطفل إلى المداإلدارية. ويذه

 .4التربوي في مصر القديمة مقسمًا إلى عدة مراحل

نما في عصر الدولة القديمة لم تكن أبواب المدرسة مفتوحة أمام كافة أبناء الشعب ، وا 
وكبار موظفي الدولة. في حين  ،كان التعليم عامة مقصورًا على أبناء أمراء األقاليم
أما في عهد الدولة الحديثة فقد  أن أبناء الفالحين في أغلبهم لم يلتحقوا بالمدرسة.

، 2على مناطق غنية بالمواردبسبب سيطرة الدولة فتحت المدارس في وجه الجميع، 
. وبهذا أصبح بإمكان الفقير دخول األمر الذي مكنها من دعم العملية التعليمية

 . 2رسة، ليأخذ حقه من المعرفة والثقافةالمد

 تتراو  مابين أربع ضمن فترةم مبادئ القراءة والكتابة، يفيها، تعل يتم المرحلة األولى
بعض مبادئ اللغة وقواعدها، مع ما كان وقتها ضروريًا فيها وخمس سنوات. يتعلم 

                                                           
 . 02م ، ي 4122، 0، عمان، األردن، طمقدمة في التربيةناصر، إبراهيم:  - 4
م، 4116: دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، منشورات جامعة دمشق، عبد الحميد، محمود أحمد - 2

 .420ي
م، 2000القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،  ،أديب، سمير: موسوعة الحضارة المصرية القديمة - 2

 .  222 -222ي 
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من مبادئ المعرفة العامة، كالعدد والحساب وأصول الدين. وهكذا كان يعد في هذه 
المرحلة الصبي إعدادًا يعينه على سلوك سبيل الحياة، كما تسمح له بالتعمق في 

، إذا ما أتاحت له الظروف أن يستمر بعد المرحلة األولى. مواد الدراسةمادة من 
ه من العمل موظفًا صغيرًا في دواويين الحكومة وذلك ألن اجتيازه لهذه المرحلة، يمكن

. وتسمح له مع التجاوز بحمل لقب كاتب، 4الرئيسية، أو في دواوين اإلقطاع باإلقليم
 والمقصود به هنا من يعرف القراءة والكتابة فقط. 

يبدو أن نظامها كان يتيح للتالميذ أن يجمعوا بين ف التعليم الوسطىمرحلة  أما
العملية. وكانت إدارة وما يبتغون من الدراسة  ،أنواع الدراسة النظريةماينبغي لهم من 

واوينها المختلفة، هي التي تتكفل بتنظيم الدراسة واإلشراف عليها. وكان الحكومة ود
 ذة أن يتخذو من تالميذهم، طالبًا ومساعدين في آن واحد. اتألسل يمكن

ويحسنون النسخ، ويحظون بمزيد من وكان التالميذ في هذه المرحلة يجيدون الكتابة 
المعرفة، ويستطيعون في نفس الوقت أن يلموا ببعض أسرار الوظائف الحكومية 
ومقتضياتها. وتكاد طرق التعليم في هذه المرحلة تكون خاصة، فالتلميذ كان يعهد به 
إلى معلم خاي من الموظفين، يعلمه ويدربه وال يتركه، إال حينما يصبح قادرًا على 

 .2ء العمل في الميدان الذي يعمل فيه المعلمأدا

كانت تشبه إلى حٍد كبير دور التعليم عند اليونان، والتي  الثالثة مرحلة التعليمأما 
كان يتم التدريس فيها في مكان ملحق بدور  ،Gymnasiumتسمى جيمنازيوم 

 .2العبادة يسمى دار الحياة

طالب العلم والمعرفة، وينشدون مختلف المعارف والثقافات الوفي رحابها يتلقى  
الرفيعة، بين أيدي الشيوخ والحكماء من كتاب مصر. وقد عرف المصريين هذه 
الدور منذ عهد الدولة القديمة، فقد عثر بين خرائب تل العمارنة على أنقاض دار من 

                                                           
لمصرية في العصور القديمة، ترجمة عبدالمنعم أبو بكر إرماق، أدولف َو رانسكه، هرماق: مصر والحياة ا  - 4

 .200َو محرم كمال، مكتبة النهضة المصرية، د.ت، د.ط، ي 
 .222، ي المرجع السابق أديب، سمير:  - 2
 .206 -200، ي المرجع السابقإرماق، أدولف َو رانسكه، هرماق:  - 2
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عصر . أما في (عنخ = دار الحياة –اسمها ) بر  وفيها لبنات تحمل ،دور الحياة
رب  (توت)مثل  ،الدولة الحديثة فكان لدور الحياة صلة ببعض المعبودات المصرية

العلم والمعرفة، وسشات ربة الكتابة، و خنوم بارئ الخلق. لقد اشتهرت دور الحياة 
في مصر وذاع صيتها في الشرق والغرب، ونخي منها بالذكر دار أون ) دار 

ي تعتبر من أعرق دور العلم في العالم، فقد استقبلت عين الشمس(، الت -هليوبوليس 
صولون كفي أيامها المتأخرة أفواجًا من طالب العلم، وفدوا إليها من بالد اإلغريق، 

وطاليس وأفالطون. ومن هذه الدور أيضًا دار الحياة في أبيدوس، وكذلك دار الحياة 
. وهناك 4سرة الثالثةفي منف، التي أنشأت في عهد إيمحوتب الذي عاش في زمن األ

 .         2أتون ) تل العمارنة(، التي اشتهرت بالدعوة إلى التوحيد –أيضًا دار أخت 

 عند اليونان  -2

ظاارًا الخااتالف طبيعتهااا اختلفاات نظاام التعلاايم فااي الماادن اليونانيااة عاان بعضااها الاابعض، ن
وظااروف البيئااة  ، وقااد تااأثر الطفاال فااي تعليمااه بطبيعااة المجتمااع الااذي نشااأ فيااهومجتمعاتهااا

دول ياره فاي بقياة المحيطة به، فنجد الطفل في اسبرطة يختلف في نشأته التعليمية عن نظ
التاااي تعتماااد التربياااة مااان المجتمعاااات  كانااات اسااابرطة وذلاااك ألن  .األخااارى ياااةاليونان الماادن

 .2لعسكريةا

أن ناادرس مراحاال التعلاايم فااي أثينااا، كونهااا أشااهر الاادول اليونانيااة، وأكثرهااا تكاااماًل  ويمكاان
أولهااا يمكاان  ،إلااى ثااالث مراحاال مختلفااة التعلاايم فيهااا محيااث يقساا واهتمامااًا بهااذه الناحيااة. 

، ويباااادأ الطفاااال االلتحاااااق بهااااا فااااي ساااان السادسااااة أو بمرحلللللة التعللللليم االبتللللدائيتسااااميتها 
، يااادرس فيهاااا مباااادئ تاااى يبلااام سااان الرابعاااة عشااارة تقريبااااً فيهاااا حويواصااال تعليماااه  ،الساااابعة

  .ومباادئ الحسااب والموسايقى وبعاض التادريبات البدنياة ،القراءة والكتابة وأساسايات األدب

                                                           
 .412م، ي 4110، القاهرة، العمارة المصريةشكري، محمد أنور:  - 4
 .221، ي المرجع السابقأديب، سمير:   - 2

3 Freeman  , K,J, school of Hellas: an essay on the practice and  theory of 
ancient Greek education from 600 to 300 BC , London and New York, 1907, pp. 
42-43 . 
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وتسااتمر حتااى ساان الثامنااة  ،عشاار ، وذلااك ماان ساان الرابعااةمرحلللة التعللليم الثللانويثاام تباادأ 
، إذ يتعلمااون وال يسااتمر فيااه إال ميسااوري الحااال ، والتعلاايم فااي هااذه المرحلااة اختيارياااً عشاارة

وهااي مرحلااة  المرحلللة الثالثللة. ثاام تباادأ فااي الموساايقى والتاادريبات البدنيااة دراسااات متقدمااة
، حياث ياتعلم وحتاى سان العشارين ،سان الثامناة عشارة، ويلتحق فيهاا الشاباب مان األفيبوي

، وهااذه د الحيااة العسااكريةليعتااا ،ياااة صاعبةويعاايش ح ،الشااب فيهااا تمريناات رياضااية قاساية
 . 4المرحلة تتم تحت إشراف الدولة والتعليم فيها ملزماً 

 يم في سورية في العصر الهلينستيالتعل :ثانياً 

، وذلاااك مااان خاااالل وجاااود بصاااورة عاماااة بانتشاااار العلااام وتقدماااهامتااااز العصااار الهلنساااتي 
وكانت مهمة المسؤول عنها فاي الادول الهلنساتية  ،وظيفة أطلق عليها اسم جومنازيارخوس

عضاها ، بإلاى إنشااء مادارس ابتدائياة كثيارة . وأفضاى انتشاار التعلايم2اإلشراف على التعلايم
انتهاااائهن مااان  . ويبااادو أن تعلااايم البناااات كاااان يقاااف عنااادللاااذكور والااابعض اآلخااار لإلنااااث

ويلتحقاون فياه عاادة  ،مناازيوم، أما الذكور فكانوا ينتظمون في سلك الجو المدارس االبتدائية
، باإلضاافة لتعلايمهم أماور افي التاسعة عشرة من عمرهم، و كاان التعلايم العساكري أساساه

 .حياة العلمية والعامةأخرى في ال

ة كبارى، لقد حصلت اللغة والثقافة اإلغريقية في سورية في العصار الهلنساتي علاى أهميا
. حياث قاماة دور التعلايم أي الجومناازيومالسالوقيون بإ، ولقد عني محتلالقترانها بالشعب ال

أصاابح لكاال مدينااة فااي بااالد الشااام دار للتربيااة أي جومنااازيوم، وقااد تاادفق إليهااا السااوريون 
أن شااااباب  ،ق.م216. ويتباااين ماااان وثيقاااة ترجاااع إلااااى عاااام 2لتلقاااي التعلااايم وتخرجااااوا منهاااا

                                                           
 - .وهي مرحلة تلقي البرامج العسكرية لتدريب الشباب 

1 Beck , F,G, : Greek  education , 450 – 350 B.C ( London – New York – Barnes 
and Noble) , 1964, p  81. 

 .202، ي 1، جتاريخ البطالمة: نصحي، إبراهيم - 2
 .212، ي المرجع السابقالناصري، سيد أحمد:  - 2



004 
 

منااازيوم، التعلايم التقلياادي الااذي العاصامة الساالوقية أنطاكياة، كااانوا يتلقاون تعلاايمهم فاي الجو 
 .4كان يؤهلهم لالضطالع بواجبات المواطنين

تدائيااة فااي ماادارس خاصااة، أو فااي أمااا بالنساابة لنظااام التعلاايم فكااان يتااألف ماان مرحلااة اب 
، ومان مرحلاة الثقافاة العالياة ومن مرحلاة ثانوياة فاي الجومناازيوم. بيوت القادرين على ذلك

. وكاان اتذة وأماوال لادفع تكااليف التعلايممان أسا، ا الجو المالئامفي المراكز التي يتوافر فيه
دد قليااال مااان الاااذين تمكااانهم ماااواردهم، ويااادفعهم طماااوحهم إلاااى ال يتاااابع هاااذه المرحلاااة إال عااا

سااااعد علاااى  ،. ولعااال اعتمااااد السااالوقيين اللغاااة اإلغريقياااة لغاااة رسااامية إلمبراطاااوريتهمذلاااك
. وكااان تعلاام اللغااة الجدياادة يتاايح انتشااارًا سااريعاً فااين وعليااة القااوم انتشااارها بااين فئااات المثق

وقااد  .ع ماان الدراسااات األكاديميااة األخاارىالفرصااة لتااولي مركااز حكااومي أو متابعااة أي نااو 
حلياين فاي المادن هذا األمر أمام الساكان الم ،سهلت المدن والمستوطنات السلوقية الجديدة

فاي  ،ختالط القاائم يومياًا ماع اإلغرياق، الذين يبدو أنهم تأغرقوا لغوياًا بااالالجديدة والمجددة
 .  2وساحات األلعاب والمجالس العامة الساحات العامة واألسواق والمسار 

وقد شهد العصر الهلنستي ظهور عدد من دور الكتب العامة الكبيرة، وخير مثاال عليهاا 
 ن بنائهااا إلااى ساالوقس األول،و . و يرجااع المؤرخاارية دار الكتااب العامااة فااي أنطاكيااةفااي سااو 

، إذ ياذكر ساويداس عهد أنطيوخس الثالثليعود  ،بةأول ذكر لهذه المكتعلى الرغم من أن 
ياارة يوبيااا ( بتنظاايم شااؤون أن الملااك قااد عهااد إلااى الشاااعر يوفوريااون ماان خااالكيس ) فااي جز 

اللتااين كانتااا تتنافسااان  ،إن مكتبااة أنطاكيااة ال تقااارن بمكتبتااي اإلسااكندرية وبرجامااة .المكتبااة
مكتباة إنطاكياة . إن تواضاع شاأن 2على اقتناء مخطوطاات أرساطو نفي القرن الثاني ق.م
الملوك السااالوقيين لااام فااا، حركاااة العلمياااة فاااي الدولاااة السااالوقيةتخلاااف ال مااااهو إال دليااال علاااى

 .   كما فعل البطالمة في مصر ،العلميةيشجعوا الحركة 

 

 
                                                           

1 Downey, Glanville: op. cit., p 47. 
 . 222، ي المرجع السابقالعابد، مفيد:   - 2

3 Bikerman: op. cit., p 24. 
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 اللغة  :ثالثاً 

كااان لسااكان سااورية الفضاال فااي اختااراع األبجديااة، التااي صاادروها إلااى كاال أنحاااء العااالم. 
، فاللغااة هااي بالطريقااة التااي تتناسااب مااع طبيعتااه ،ولقااد غياار كاال شااعب فااي هااذه األبجديااة

لماااا وصااال اإلنساااان إلاااى هاااذا  ، فلوالهااااة فاااي حركاااات اإلنساااان وساااكناتهالبوصااالة األساساااي
مان  وساعة انتشاارها ،هاامن حيث سهولتها وطريقاة كتابت . وتتفاوت درجة هذه اللغاتالتقدم

 .زمان ومكان آلخر

 اللغة اآلرامية  -أ

 ،4، الااذين ينتهااي نساابهم إلااى سااام باان نااو م أخالمااو أو آرامااو علااى اآلراميااينأطلااق اساا
، وجاذر الكلماة الساامي ) رام ( يادل علاى ات القارن الخاامس عشار قبال المايالدحسب كتاب

ماادن والقاارى والمرتفااع، وهااذا الجااذر اسااتخدم األسااماء المركبااة لكثياار ماان الالمكااان العااالي 
فالالساام  ،، كفاارام، وكلهااا ماادن بنياات علااى تلااول ومرتفعاااتمثاال رام بعلبااك، رام اهلل، الرامااة

آرامااااو أو رامااااي صاااالة باالرتفاااااع والساااامو والساااايادة. عاااااش اآلراميااااون أول عهاااادهم  بااااين 
ين، ثااااام كساااااروا الطاااااوق الاااااذي فرضاااااه علااااايهم الصاااااحراء الساااااورية وجناااااوب ماااااا باااااين النهااااار 

فوصاااالوا إلااااى جنااااوب بابااال علااااى ضاااافاف الفاااارات، ثااام صااااعدوا إلااااى الشاااامال ، اآلشاااوريين
فبلغااوا  ،وانتشااروا فااي السااهول الواقعااة شاارق نينااوى، واتجهااوا بعااد ذلااك نحااو الشاامال الغربااي

 حلب و نصيبين وحران .في ضفاف الخابور والبليخ، وأقاموا 
                                                           

 .10، د.م، د.ت، يالوجيز في اللغة السريانية: نعمان، ميشيل - 4
 -  قيامها وهم من األقوام العربية التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية، واستقرت في بالد مابين النهرين . وكان

ق.م، ويعد 4100على ثالثة مراحل األولى وهي الدولة القديمة، التي أسسها الملك بوزور ) آشور األول( حوالي 
شمشي أدد أشهر ملوكها، وقد اتخذوا من شوباط إنليل عاصمة لهم. أما الدولة الوسطى فقد أسسها أريبا حدد 

ة الحديثة التي أصبحت عاصمتها نينوى، وكانت تتميز األول، ويعد تيجالت بيلصير أشهر ملوكها. وأخيرًا الدول
بالتنظيم العسكري، ومن أشهر ملوكها الملكة سمورامات) سميراميس( والملك شروكين) صرجون الثاني( ، كما 

 عرف أيضًا الملك آشور بانيبال بشجاعته وحبه للعلم. انظر:

عبدالمنعم أبو بكر، الهيئة المصرية العامة  ، ترجمة محرم كمال، مراجعةالد مابين النهرينبورت، ل.ديال: ب
    .200 -212م، ي 4111، 2للكتاب، ط
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لكنهم لم يستطيعوا أن يقيموا تحالفًا قويًا يشكل دولة كبيارة،   ،دويالت لقد أسس اآلراميون
الاات قااوة الماادن دون توسااعهم، وماان الغاارب ح ق حالاات الدولااة اآلشااورية البابليااةفماان الشاار 

. ومااان الااادول اآلرامياااة التاااي تشاااكلت فاااي الشااامال الغرباااي دولاااة سااامأل الفينيقياااة دون ذلاااك
حماه ودمشاق. وأخاذ الضاعف يادب فاي جسام هاذه  تالوعاصمتها زنجرلي، وفي الجنوب دو 

الدويالت في القرن التاسع قبل الميالد، إلى أن وقعت فاي النهاياة تحات ضاربات الجياوش 
 .  4نهاية القرن الثامن قبل الميالد اآلشورية في

، وتعاد بائال اآلرامياة وساطرت وثائقهاا بهااهي اللغة التاي تكلمتهاا الق :اآلرامية القديمة -1
فقاد ظهارت أول  ،العربية من أوسع لغات ممالك القبائال القديماة انتشاارًا وأطولهاا عماراً بعد 

. وعلاى الارغم مان زوال الكياان د بداية األلف األول قبل المايالدالنصوي المسطرة بها عن
.  اسااااتخدم 2السياسااااي لآلراميااااين، إال أن لغااااتهم بقياااات منتشاااارة فااااي أرجاااااء الشاااارق القااااديم

إال أنهام بادلوا حارف الضااد بحاارف  ،لتاي اساتخدمها ساكان بااالد الشااماآلرامياون األبجدياة ا
 .2هاتين الكلمتين بلغتهم أرق و مرقو  ،كما في كلمتي األرض والمرض ،القاف

ا باالطبع ال يحاط مان استخدم اآلراميون اللغة الفينيقية في كتاباتهم إلى جانب لغاتهم، وهاذ 
ارها عند كثير مان شاعوب المنطقاة، فانحن . وهناك أدلة كافية على سعة انتششأن اآلرامية

. م فيمااا بياانهم وبااين الشااعوب األخاارىللتفاااه ،نعاارف أن اآلشااوريين قااد اسااتخدموا هااذه اللغااة
ق.م،  يساتجيب  104وهذا هو القائد رب شقي  قائد سانحاريب الاذي حاصار القادس عاام 

الشااااعب  حتااااى ال يااااتمكن ،، ويخاااااطبهم باللغااااة اآلراميااااة1لرغبااااة مااااوظفي الملااااك ) حزقيااااا(
، ولام يقاف األمار عناد الموضاوع المنتشر على أسوار المدينة والمتتبع للمفاوضات من فهم

هااذا الحااد باال تعااداه إلااى اسااتخدام بعااض اآلشااوريين اللغااة اآلراميااة فااي مراسااالتهم، إذ عثاار 
الة موجهاة مان ضاابط آشاوري على لو  طيني في آشور مكتوب باللغة اآلرامياة، علياه رسا

تشاارت اآلراميااة خااارج حاادود بااالد الشااام، حيااث عثاار فااي مدينااة ممفاايس . كمااا انإلااى آخاار
                                                           

 .462- 464، يد.ط، د.ت، الكتاب األولالسريانية لغة وتراث –اآلرامية متري :  ،وهبة وَ جورج  ،رحمة - 4

بالد  -سورية -الفينيقيون -األردن-حضارات بالد الشام والعراق القديم،) فلسطينشاهين، عالء الدين:  - 2
 .11م، ي200 1دار الفكر العربي القاهرة، الرافدين (، 

 .20م ،ي 4122، 4ار أماني للنشر، ط، داآلراميون تاريخ ولغة وتراثأبو عساف، علي:  - 2
 .20ي  ترجمة يعقوب بكر، د.م، د.ت،،  الحضارات السامية القديمةسبتينو:  موسكاتي، - 1
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إلى فرعون مصار نيخاو الثااني  ،المصرية على رسالة موجهة من أمير عسقالن ) آدون (
. إن الشااايء الواضاااح مااان ذلاااك، هاااو أن اللغاااة ق. م ( مكتوباااة باآلرامياااة 010 – 601) 

وأصاابحت منزلااة اآلراميااة بمثابااة  ،4اآلراميااة أخااذت تحاال محاال البابليااة ت اآلشااورية تاادريجياً 
علااى الاارغم ماان أنااه لاام تكاان لآلراميااين تلااك القيمااة السياسااية، وال حتااى دولااة  ،اللغااة الدوليااة

 :مرموقة، والسبب في ذلك يعود
متنقلاين باين  ،الدور الوسيط الذي كان اآلراميون يلعبونه كتجار يجوبون المنطقاة إلى أوالً  

 .2شعوبها بكل حرية
مان معظام لغاات وكتاباات ذلاك  أساهل كتاباة ،مياة وأحرفهاا األبجدياةن اللغاة اآلراإ :ثانيلاً و 

حيااث كاناات هااذه اللغااات تكتااب بااالخط المسااماري  ،العصاار، ماان أكاديااة و حثيااة و فارسااية
كااان يسااتخدم اللغااة اآلراميااة فااي مراسااالته مااع  ،والجاادير بالااذكر أن الملااك حاادون .2المعقااد

 .1هي السائدة والدارجة اآلرامية وفي سورية كانت اللغة ملك مصر.
تعااااظم شاااأن اآلرامياااة وأصااابحت بحاااق لغاااة دولياااة تكتاااب بهاااا : طوريلللةراميلللة اإلمبرااآل -1

أو  ،0وعرفت باسم اآلرامية اإلمبراطورياة ،ويتخاطب بها القواد والعظماء ،الرسائل والوثائق
 :التقدم عدة أسباب منها و كان وراء هذا .اآلرامية الملكية

بينمااا اللغااات األخاارى كتباات  ،حرفاااً  22اللغااة اآلراميااة كتباات بأبجديااة مؤلفااة ماانأن  -4
 .  ما سهل كتابتها وقراءتها بالمقاطع الهجائية المسمارية الكثيرة، وهذا

 ،منااذ األلااف الثانيااة قباال الماايالد تغلغاال القبائاال اآلراميااة فااي بااالد الهااالل الخصاايب -2
 واندمجها مع سكانه.

ريون الااذين غاازوا الاادويالت اآلراميااة فااي بااالد الشااام طيلااة القاارنين إن الملاوك اآلشااو  -2 
التاساااع  والثاااامن ق.م، هجاااروا الساااكان اآلرامياااين إلاااى باااالد آشاااور وبابااال ومصااار، ونقلاااوا 

                                                           
 .24- 11، المرجع السابق أبو عساف، علي: - 4
 .10م، ي2001، دار الفكر العربي، تاريخ سورية القديم: سعد اهلل ، محمد علي - 2

 .21م، ي4121، مطبعة دار الكتب، دمشق، المدخل إلى اللغة السريانية: أحمد أرحيم هبو، - 2
 .416 -410، تعريب ناظم الجندي، مراجعة توفيق سليمان، دار أماني، ياآلراميونأ. دو بون، سومر:  - 1

5  Barckelmann, C: Das Aramaische, ein schliesslich des Syrischen, in 
Handbuch der Orientalistik, Band III, Leiden, 1954, p 135. 
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بعض سكان المقاطعات إلى بالد الشام، مماا ساهل عملياة التقاارب باين الشاعوب المختلفاة 
 .  الذين استسهلوا اللغة اآلرامية على ما يبدو

وسااط قباال ساايطرة ن مقومااات اللغااة اآلراميااة كاناات قااد تركاازت فااي بلاادان الشاارق األكمااا أ
، حتااااااى تأساااااايس خاصااااااة بهاااااام كتابااااااة أبجديااااااة. فلاااااام يكاااااان لإلخميااااااين األخمينيااااااين علاااااايهم

اإلمبراطورياااة الفارساااية. ولاااذلك آثااار ملاااوك الفااارس اساااتخدام اللغاااة اآلرامياااة، ليساااهل علااايهم 
 ألطراف. إدارة إمبراطوريتهم المترامية ا

 ،لاو  طيناي 000ولقد اكتشف في برسيبوليس )سوزا( عاصمة األخمينيين ما يزياد علاى 
تتعلاق بشاؤون  مكتاوب باللغاة اآلرامياة، وكلهاا ،تعود إلاى نهاياة القارن الساادس قبال المايالد

أقوالاه فاي  ،. كماا كتاب تالمياذ زرادشات فاي القارن الساادس قبال المايالدإدارية تهم المملكاة
 .4كتاب األفستا باللغة اآلرامية

تعاااود إلاااى القااارن  ،وفاااي آسااايا الصاااغرى عثااار علاااى شاااواهد قباااور مكتوباااة باللغاااة اآلرامياااة
والمنااااطق  رانياااوقاااد أدى انتشاااار اآلرامياااة فاااي إ. 2وكاااذلك فاااي كيليكيااااالثالاااث قبااال المااايالد 

عظااتهم الدينياة فاي منطقاة فاي  ،إلى استخدامها من قبل رجال الدين البوذي ،المجاورة لها
 .  2الحدود اإليرانية

رافاق احاتالل اإلساكندر للشاارق فارض اللغاة اليونانياة علااى  :آراميلة العصلر الهلنسللتي -2
م ت تمزقااااات 222وبعاااااد موتاااااه عاااااام ت  ،كلغاااااة رسااااامية مكاااااان اللغاااااة اآلرامياااااة ،كااااال بلداناااااه

. ونتيجااة لااذلك سااوريةك منهااا مملكااة الساالوقيين فااي إمبراطوريتااه الواسااعة األرجاااء إلااى ممالاا
ال سايما بعاد ، ق م(61-224خاالل العهاد اليونااني )مرت اللغة اآلرامية في فتارة عصابية 

رعان أن أخذت الثقافة اليونانية تفارض نفوذهاا فاي منطقاة الشارق، إال أن اللغاة اآلرامياة سا
   .4العهد المسيحي والتدمريون حتى ، فاستخدمها األنباطما عوضت ما فقدته في البالد

                                                           
 .26 – 21، ي المرجع السابق أبو عساف، علي: - 4
 .424ي  المرجع السابق، سبتينو:، موسكاتي - 2
 .410م، ي2000، علم اللغة العربيةحجازي، محمود فهمي:  - 2
 -  (400 عاصمة لهم، 406 –ق.م ) م( وهم أسالف العرب، سكنوا وادي عربة، ولقد اتخذوا الرقيم ) البتراء

ق.م، حيث حقق اإلنتصار على السلوقيين في نهاية عهده. 62 – 21ويعد الحارث الثالث من أبرز ملوكهم 
بح مهمة الملوك األنباط إزاء هذه ق.م، تقلي النفوذ النبطي، وأص61وعند استيالء الرومان على سورية في عام 

القوة حماية مملكتهم، وفي عهد اإلمبراطور الروماني تراجان، استطاع الرومان على القضاء على استقالل 
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العديد من الكلمات اليونانياة علاى اللغاة اآلرامياة، بفضال االحتكااك والتعامال،  تلقد دخل
ونشأت عناه أنمااط جديادة  ،ورافق هذا التطور اللغوي تطور واضح في نمط الخط اآلرامي

. إذًا نزلات مكاناة اللغاة اآلرامياة مان 2هي النمط العبري المربع  والنمط التدمري والماندعي
التحاادث بهااا محصااور فااي مناااطق الريااف والقاارى بقااي يااة رساامية، إلااي لغااة محليااة لغااة دول

المثقفااااون اللغااااة الرساااامية، تعلمهااااا  اليونانيااااة بينمااااا أصاااابحت اللغااااة  ،2وبااااين عامااااة الناااااس
 .المؤلفات اليونانية ىعوا تحصيلهم العلمي باالعتماد علأو يتاب ،ليوظفوا في الدولة

  اللغة اليونانية   -ب
السلوقيون اللغة اإلغريقية كلغة رسمية للبالط والدولة، ولم يقدموا على استخدام أياة اعتمد 

مثلمااا فعاال البطالمااة الااذين اسااتخدموا  ،لغااة أخاارى فااي شااؤون الدولااة إلااى جانااب اإلغريقيااة
صاااة ماااا كاااان متعلقاااًا اللغاااة المصااارية القديماااة فاااي كتاباااة اللاااوائح والقاااوانيين والقااارارات، وخا

 .1بشؤون الضرائب
اللغااااات وتنوعهااااا فااااي  ويعاااازى التاااازام الساااالوقيين باللغااااة اإلغريقيااااة دون غيرهااااا، إلااااى كثاااارة 

   .إمبراطوريتهم

، قياااة لغاااة الثقافاااة فاااي المنطقاااة كلهااااولكااان وعلاااى الااارغم مااان ذلاااك أصااابحت اللغاااة اإلغري
اء أكاان لكال مان يرياد أن يناال حظاًا مان ثقافاة العصار، ساو  ،وأصبحت بمثابة جواز مارور

. وكانت هذه اللغة من الممكن أن يستخدمها اإلنسان عبر المنطقاة أدبًا أو وظيفةعلمًا أو 
 تمامًا مثل اللغة اإلنكليزية في الوقت الحاضر. ،0من غربها إلى شرقها ،بأكملها

                                                                                                                                                                      

طرتهم وجعلوا عاصمتها بصرى م، التي كانت تحت سي406األنباط، وضم منطقتهم للوالية العربية عام 
 .انظر :الشام

 . 61 – 62م، ي 4121، 4نباط، دار الشروق، طعباس، إحسان: تاريخ دولة األ
دار لغات(، -حرف -عصور -مدن –شعوب  –موسوعة اآلثار التاريخية)حضارات : حماد، حسين فهد - 4

 .41-46م،ي2002أسامة، األردن،عمان، 
 .464 – 460، يالمرجع السابقدوبون، سومر: أ.  - 2

3  Butche, Kevin: op. cit., p 271. 
 .461، ي1ج ،تاريخ البطالمةنصحي، إبراهيم:  - 1
 .22، د.م، د.ت، ي دراسات في العصر الهلنستي: يحيى، لطفي عبد الوهاب - 0
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أي ملاك سالوقي علاى الاتكلم بأياة لغاة  ومن جهة ثانية ال تاذكر المصاادر شايئًا عان قادرة
لساابعة باساتثناء كليوبااترا ا ،ن ساائر الملاوك الهلنساتيينغير اإلغريقية، ولعل ذلك كاان شاأ
، وماااع ذلاااك فإناااه ال يبعاااد عااان الباااال أن األسااارة المالكاااة 4التاااي كانااات تتحااادث عااادة لغاااات

داخااال نطاقهاااا الضااايق،  ،غاااة المقدونياااة فاااي أحاديثهاااا الخاصاااةكانااات تساااتخدم الل ،السااالوقية
كانااات  ،الملاااوك المقااادونيين ، كماااا أن كااالاللغاااة شاااديدة القااارب مااان اإلغريقياااة وكانااات هاااذه

اإلغريقياة  لكساب تأياد العناصار ،تتملكهم رغباة قوياة فاي الظهاور بمظهار الملاوك اإلغرياق
 بسبب أهميتها الحيوية لممالكهم.

 

 ااااا

 

 

 ااا

 

 اا

 ااا

 

 

 

 

                                                           
1 - Plutarch: Caesar, translated by Bernado tte Perrin, 1967, XXVI, 1-4. 
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 : دبية في سورية في العصر الرومانيالفصل الثالث: الحياة الثقافية األ

لسورية في العصر الهلنستي، تحدثنا في الفصل السابق عن الحياة الثقافية األدبية 
ال تزال األجيال تنهل منها وترتكز  ،حيث بقيت سورية كنبع عطاء من المعلومات

عليها في معظم المجاالت. كما قدم السوريون في فترة االحتالل الروماني للعالم ثقافة 
 غنية، تنوعت بتنوع الدور الذي لعبوه. 

بلم األدباء فقد حية األدبية، وسوف نبين ذلك من خالل عدة نواحي منها النا
السوريون أعلى مراتب األدب، فظهر شعراء ضاهوا بشعرهم شعراء العالم الروماني، 

ليتمتعوا  ،فجذبوا العامة والخاصة، حتى أن أباطرة روما أرسلوا بطلبهم إلى بالطاتهم
 بشعرهم العذب. 

ى، كالخطابة و لم يقتصر اإلبداع السوري على الشعر بل تعداه إلى مواضيع أخر 
والبالغة التي تبؤوا كرسيها في جميع أنحاء اإلمبراطورية الرومانية، جامعين الناس 
حولهم يمتعونهم بفن المرافعة والحجج المقنعة. باإلضافة إلى ذلك برع السوريون في 
العلوم الفكرية فظهر مؤرخون وجغرافيون وفالسفة، قدموا للعالم مواضيع جديدة 

 إلى اآلخرين اللغة السريانية تارة، واليونانية والالتينية تارة أخرى.  مستخدمين في نقلها

 اآلداب  :المبحث األول

اتسع نطاق األدب السوري في العصر الروماني،  ليشمل باإلضافة للشعر والخطابة 
التي كانت قليلة االنتشار في العصر الهلنستي.  ،الحوارفنونًا أخرى، كفني القصة و 

أن يطوروا  ،وكان لزامًا على السوريين لكي ال يتأخروا عن الركب األدبي العالمي
وينوعوا في آدابهم، فظهر شعراء وقصصيون وخطباء ومسرحيون، تنوعت موضوعاتهم 

 .  لتشمل السياسة واالقتصاد واالجتماع وصواًل إلى عالم الخيال ،األدبية

 الشعر :أوالً 

 ،يعتبر الشعر من الفنون األدبية الهامة، حيث ظهر عدد كبير من الشعراء السوريين
الذين تنوعت موضوعاتهم الشعرية، إذ أفرد بعضهم شعره للحديث عن أمور دينية، 
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كالحب والزواج  ،هتم بعضهم اآلخر بالجانب االجتماعي، متناولين مواضيع عدةأبينما 
 والتعاون. وفيما يلي سنتناول هؤالء الشعراء والمواضيع التي كتبوا فيها.

 : برديصان الرهاوي  -1

م، وهو ابن 401هذا الشاعر في الرها في تموز سنة  (Bardisan) برديصان ولد
، نشأ في قصر ملكها معنو الثامن، ونال مع ابنه أبجر القسط 4نوحاما وأمه نحسيرام

 .2من العلم واألدب، وأستطاع أن يصبح أول شاعر سرياني يتغنى الناس بشعرهاألوفر 

وهو نهر في مدينة  ،والثاني ديصان ،يتألف اسمه من مقطعين األول بار بالسريانية
آمن بالمسيحية لكنه لقي من الكنيسة السريانية رفضًا  .2الرها، ولد بالقرب منه فتكنى به

عقيدته المسيحية، فقد اعتبره أتباعه من الهراطقة، وحربًا متواصلة، ورغم إخالصه ل
فهو يعتقد بإله واحد  .ةبالعاطفوذلك ألنه أراد أن يكون حر التفكير مسيحيًا بالعقل ال 

يستطيع أن يفعل  ،خلق العالم، وخلق اإلنسان وكونه من عقل ونفس وجسد، وجعله حراً 
ًا ألعماله، وسوف يكون الخير ويتجنب الشر، وهو فاني وسوف يثاب أو يعاقب تبع

هناك حساب في اآلخرة. اشتهر برديصان بنظم التراتيل الدينية وتلحينها، ومنها مائة 
. أنشأ شيعة عرفت بالديصانية، ضمت طبقة وخمسون نشيدًا على طريقة مزامير داوود

صرف همه  ،م262من أصحاب الثقافة والثراء، وحينما حل القديس أفرام  بالرها سنة 
 إلى معارضتها وقهرها بأناشيد على أوزانها وألحانها. 

وفيما يلي نعرض ملخصًا  ،أو ابن الملك ،1ومن القصائد التي بقيت لنا أنشودة الرو 
 لها:

يقي ابن الملك عن نفسه: لما كنت غالمًا أراد والدي أن أسافر من بلدي في الشرق 
فضاًل عن الذهب والفضة، وقد  ،س المختلفةإلى مصر، فحملوني بأنواع الهدايا والمالب

                                                           
 .20، ي المرجع السابق، محمد حمدي: كامل، مراد َو  البكري - 4
 .02، ي المرجع السابقهبو، أحمد أرحيم:  - 2
 .20، يالمرجع السابقاليازجي، عيسى:  - 2
 - مزمور 404ويصل تعدادها إلى  أحد أسفار العهد القديم. 
 .01، ي المرجع السابقهبو، أحمد أرحيم:  - 1
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أن ألبس الحلة  ،إذا ذهبت إلى مصر الستحضار اللؤلؤة ،عاهدتهم أال أنسى
عند عودتي ألرث مع أخي ملك أبي. وعندما وصل لمصر يقول:  وكنت  ،والمعطف

ولكني رأيت أحد مواطني من النبالء، فصاحبته وحذرته من المصريين،  ،وحيدًا غريباً 
 ونسيت أصلي الشريف.  ،أكلت من أكلهمو  ،ست لباس أهل مصرثم لب

بعث له برسالة حيث يقول: وقد وصلتني الرسالة في شكل  ،وعندما علم والده باألمر
وسرقت اللؤلؤة.  ،، فذهبت إلى الحية وسحرتها حتى نامتفأيقظني صوتها ،نسر

ة ) وقد فرش طريقي بالمغر  ،وتوجهت نحو الشرق ،وتهيأت للسفر إلى منزل والدي
 .    4خيوط الذهب ( على حرير الصين

لنا من يشير الني إلى عدة جوانب هامة سياسية واقتصادية اجتماعية، إذ يتضح 
الحكم ملكي، بحكم وجود ملك وولي عهده، وأن الملك ال يلجأ  الناحية السياسية أن نوع

نما يلجأ للحيلة والخديعة، ، دائمًا إلى القوة لفرض رغبته والحصول على ما يريد وهذا وا 
 عندما بعث بولي عهده إلى حاكم مصر ومعه الهدايا.  ،ما فعله الملك

أما من الناحية االقتصادية فيشير الني إلى وجود الحرير الصيني، الذي استورده 
السوريون خامًا من الصين، وتعد تدمر من أشهر المدن السورية التي استوردت الحرير 

 ،وأدخلوا عليه الخيوط الصوفية المصبوغة باألرجوان ،أعاد نساجوها حياكتهو الصيني ، 
قي، الذي اشتهر بصناعة هذه المادة، وهذا  دليل على التي جلبت من الساحل الفيني

 التبادل التجاري بين الغرب والشرق. 

ومن الناحية االجتماعية نالحظ ترف الطبقة الحاكمة في المأكل والملبس، وكذلك 
عندما رأى أحد أبناء قومه في  ،الذي تبين من خالل فرحة ابن الملك ،الترابط الوطني

ولقد أشار الني إلى استخدام السحر  .ر من المصريينمصر، ونصيحته له بالحذ
 ،التي يمكن أن تلحق بابن الملك إن تم اكتشافه ،والشعوذة، وكذلك إلى العبودية

 ومعرفة سبب مجيئه إلى مصر.  

                                                           
 .21 – 22، ي المرجع السابق: كامل، مراد َو البكري، محمد حمدي - 4



027 
 

لم يكن برديصان أبو الشعر السرياني وصانع أوزانه، فإن السريان عرفوا الشعر قبل 
كان  ،وتفنن فيها. وقيل أن له ابن اسمه هرموينوسزمانه، غير أنه توسع في أوزانه 

 .بين طبقات المجتمع ،وانحصر دوره في الترويج لقصائد أبيهيعرف الشعر أيضًا، 
ومن المحتمل أن يكون الولد قد نظم بعض القصائد، ولكنها لم ترق في عددها 

منها  ،كتبًا كثيرةديصان بر لقد ألف  .إلى الرتبة التي وصلت إليها قصائد أبيه ،وشهرتها
كتاب النور والظلمة و روحانية الحق، والمتحرك والجماد، وله مؤلفات أخرى لم يبق 

 .  4منها سوى مقتطفات قليلة ترد في بعض الكتب

 : أوبيان الكيليكي -1

مان شاعراء ساورية المشاهورين، ويرجاع بنسابه ألسارة مشاهورة (  Oppien)  يعد أوبيان
ي أخاذ منهااا لقباه الكيليكاي، كااان تاال ،الواقعااة فاي مقاطعاة كيليكيااا ،مان مديناة كوريكاوس

ولكناااه تعااارض أثنااااء حكااام لوسااايوس فياااروس حااااكم المقاطعاااة  ،والاااده مااان وجهااااء المديناااة
. رافااق أوبيااان والااده إلااى 2، ألنااه لاام يقاادم لااه فااروض الطاعااةللنفااي إلااى مدينااة مليتااوس

م. وعنادما عااد 461إال بعاد ماوت لوسايوس فياروس عاام  ،المنفى ولم يرجعا إلى بلادهما
 –   (464قاباال اإلمبراطااور ماااركوس أوريليااوس ،أوبيااان إلااى بلااده عاان طريااق رومااا

 ،(  HALIEUTICAقادم لاه قصايدة مطولاة كاان عنوانهاا الصايد البحاري )و  ،م ( 420
                                                           

 .20 ، يالمرجع سابق اليازجي، عيسى: - 4
 -  تقع كيليكيا في شمال سورية، وهي جزء ال يتجزأ منها، تشتمل على والية أضنة يحدها من الشرق جبال

األمانوس ومن الغرب والشمال جبال طوروس، ومن الجنوب البحر المتوسط، أطلق العرب عليها اسم مرج 
ومرسين وأضنة ومعش الديباج أو مرج المصيصة. يجري فيها نهري سيحان وجيحان، ومن أهم مدنها طرسوس 

 وعينتاب، وهي حاليًا ترز  تحت االحتالل التركي. انظر: 
 .12متري هاجري، أثناسيو: المرجع السابق، ي 

 -  مدينة أيونية في آسيا الصغرى، مركز تجاري وثقافي مشهور منذ القرن الثامن قبل الميالد، وفيها مدرسة
 ين.  ق.م وخربها المقدوني102فلسفية، احتلها الفرس 

2 -  Potter.S, David :The Roman empire at Bay Ad 180 – 395, New York & 
London , 2004, pp. 173-  174.   

 -  وهو ماركوس آنيوس فيروس أوريليوسMarcus Annis Verus م من عائلة إسبانية،  424، ولد عام
اإلمبراطور هادريان، تسلح بالعلم حتى أنه ُدعي تبناه اإلمبراطور أنطونيوس بيوس بناء على رغبة ووصية 

        )الفيلسوف على العرش الروماني(.
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لدرجاااة  ،، وقااد نالااات هااذه القصاايدة إعجاااب اإلمبراطااور4بياات شااعري 2000مؤلفااة ماان 
وهااااذه القصاااايدة ماااان البحاااار  .2جعلتااااه يماااانح أوبيااااان عاااان كاااال سااااطر منهااااا قطعااااة ذهبيااااة

تتحدث جميعها عن الصيد البحري. ويقول أحد الشاعراء  ،وتضم خمسة أجزاء ،السداسي
التاااي  ،لقااد جمااع أوبيااان فااي كتابااه طائفااة المخلوقااات البحريااة ))فااي وصاافها وتقريظهااا: 

 .  2((وليمة عظمية من صيد البحر ،ذا للقراء الشبابتسبح في المياه المالحة، وقدم به

لقد بقي أوبيان في بالط ماركوس أورليوس حتى توفي والده، فرافق جثمانه إلى مسقط 
رأسه في كوريكوس، ولكنه ما لبث أن تعرض لمرض الطاعون الخطير الذي أودى 

كوريكوس عن عمر ناهز الثالثين. ولشدة حب أهالي مدينة  ،بحياته هو اآلخر
لشاعرهم، أقاموا له تمثااًل تخليدًا لذكراه، وال تزال آثار كتابات المحبة واالحترام موجودة 
عليه. ولم يكن شأن أوبيان عاليًا وجلياًل فقط بين أهالي مدينته،  بل كان كذلك حتى 

اسمه على أحد  ،في روما عاصمة اإلمبراطورية، حيث أطلق القائم على شؤون البلدية
 . 1( OPPIAN HILLلمدينة ويدعى) تالل ا

 أما قصيدة )الصيد البحري( فتقسم إلى قسمين فقط:

 عندما يتملكنا الحب: -1

 ويقول فيها: 

 الغزالة حيوان برمائي 

 وهي تنقل بسهولة بين البر والبحر

 وعندما تسبح فوق أعماق المياه 

 وتمخر عباب األمواج المتحركة 
                                                           

1 Bunson, Mathew: Encyclopedia of the Roman empire, Facts on File, Inc, 2004, 
p 399. 

 .221م، ي 4122، 4ج ، منشورات السايح، طرابلس، المنشورات الجامعية،تاريخ حمصأسعد، عيسى:  - 2
 .200، ي المرجع السابقهندي، إحسان:  - 2
 .206، ي هسنفالمرجع  - 1
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 يرافقها في سباحتها  

 حشد من األسماك 

 تتبعها في خط سيرها 

 وتقوم في الوقت نفسه

 بلحس جلدها ألن جلد الغزالة ناعم تماماً  

 ويتابع الشاعر فيقول :

 أيها الرب العظيم 

 األرض ثابتة 

 ولكنها ترتعد من تأثير سهامك 

 والبحر يضطرب

 ولكنك بقدرتك تعيده إلى سكون 

 وحين أنت تجتاز الجو 

 األولمبيهتز جبل 

 كل الكائنات ترتعد أمامك 

 بدءًا من هذه القبة السماوية 

 حتى مدى األرض الواسعة 

 وكذلك طوائف بني البشر 

 .4الذين عاشوا ثم زالوا من الوجود 

                                                           
1  Brasillach, Robert: op. cit., pp. 403 – 404.  
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طر  الشاعر في هذه القصيدة مجموعة من األفكار والقضايا اإلنسانية واالجتماعية 
كالغزالة  ،اط مختلفة من الكائنات الحيةالهامة منها: قضية الحب الذي جمع بين أنم

واألسماك. ودلل أيضًا على مجموعة من الحيوانات المائية والبرمائية التي كانت 
والغزالة وهي حيوان  ،موجودة في عصره، ومن أهمها األسماك وهي حيوانات مائية

البقاء في تستطيع ال ألن الغزالة  ،برمائي كما يقول. ولكن هذا األمر مناقض للحقيقة
وهي تسبح فوق الماء وليس في أعماق البحر، ولكن توجد  ،الماء إال لفترة قصيرة

السالحف ع و كالتماسيح والضفادحيوانات تتمتع بهذه الخصوصية الفريدة من نوعها، 
ويمكنها التنقل بين اليابسة والماء. ومن ناحية أخرى يشير  ،التي تعمر مئات السنين
لة بجلد ناعم، استطاع اإلنسان في سورية أن يصنع منه الفراء الشاعر إلى تمتع الغزا
وكذلك صنع منه األحذية ولباس الحرب. ومن ناحية أخرى  ،والجلود للجلوس عليها

في حين أنها كانت ، في العصر الروماني أن يحرك األرض بالحب اإلنسان استطاع
الوسطى أثبت أنها  إال أن إنسان العصور، ثابتة والشمس تدور حولها على حد علمه

وبذلك يتعاقب الليل النهار. وما إشارة الشاعر  ،هي التي تدور حول الشمسو  متحركة،
ألهميته وقدسيته عنده، فهذا الجبل يعتبر مقر اآللهة الرومانية  إلى جبل األولمب إال

صار يرأس  ،، ولما استقر له الحكمالرئيسة، حيث حارب عليه جوبيتر قوة كرونوس
عندما  آلهة روما اآلخرين كل يوم على هذا الجبل، فحتى هذا الجبل يهتز اجتماعات

حاماًل معه سهام الحب والحزن، التي زودته بها أمه  ،يطير رسول الحب إيروس فوقه
 ليعذب بها البشر أو يفرحهم.    ،أفروديت

 السرطان وسمكة المحار: -2

 وكان هناك قوقعة تعيش في األعماق 

 وكانت تسكن فيها سمكة صغيرة 

  PINNEمن نوع سمك المحار 

 في الحقيقة كانت هذه السمكة قليلة الحيلة تمامًا 
                                                           

 - )وقف إلى جانب أمه في نزاعها مع أبيه.هو ثمرة زواج أورانوس )السماء (، بأخته جي )األرض ، 
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 ولم تكن تعرف أبداً 

 ما يجب أن تعده أو تقوم به  

 ولكن كان ُيساكنها في حياتها 

 سرطان بحري يهتم بها ويحميها 

 ولهذا كان يدعى 

 حامي السمكة الصغيرة 

 األسماك  فإذا دخلت بعض

 صدفة إلى القوقعة 

 ولم تنتبه السمكة الصغيرة إليها 

 يقوم السرطان بقرصها 

 ويتابع الشاعر فيقول :

 وهكذا نجد لدى سكان البحار والمياه 

 ، النوع النشيط والغبي معاً كما لدى اإلنسان

 . 4يوجد مساواة في الفكر لدى الجميعألنه ال 

وجود نوعين من الحيوانات البحرية الموجودة في من خالل ما تقدم يشير الشاعر إلى 
والسرطان البحري القوي. وحاجة  ،عصره، وهما سمكة المحار الضعيفة القليلة الحيلة

الكائنات الحية للمساعدة والتعاضد في مواجهة األخطار الخارجية، كما فعل سرطان 
جهة األخطار التي البحر وسمكة المحار. وكذلك اإلنسان بحاجة للتعاضد والتعاون لموا

لنبذ الخالفات والعيش بسالم، تأثرًا بحالة  ،تواجهه، وربما في هذا دعوة من الشاعر

                                                           
1 Brasillach, Robert: op. cit., p 405. 



032 
 

نهاية القرن الثاني  ،وحتى عصر الشاعر ،اإلمبراطورية الرومانية منذ عصر أغسطس
. ومن ناحية أخرى يشير الشاعر إلى حيث ساد السالم واألمن واالستقرار الميالدي

تتباين في درجة  ،، وهو أن الكائنات الحية على اختالف فصائلهاجانب فكري هام
 ومنها ما هو وسطيًا بين الحالتين.   ،فمنها الغبي ومنها الذكي ،التفكير

 أوبيان األفامي:  -3

م، جاء بعد 206في أفاميا من منطقة حماة ونبم سنة  (Oppien )  ولد أوبيان
  (244أوبيان الكيليكي بنحو نصف قرن، وذلك في عهد اإلمبراطور الروماني كراكاال

ولكنه أهدى كتابًا لإلمبراطور  ،م(. ولم تذكر المصادر والمراجع تاريخ والدته241 –
لخامسة والعشرين على الروماني كراكاال، ومعنى هذا أنه كان في سن العشرين أو ا

حيث دل على ذلك قصيدته الشهيرة المسماة ، . اشتهر بقوة شاعريته4م244األقل عام 
(، وهي من القصائد الممتازة بروحها  Cynegetica سيناجيتيكية ) الصيد البري

وانتشرت في جميع أصقاع  عدة، الشعرية ونظمها الدقيق، ترجمت إلى لغات أوربية
 . ابو أور 

مع قصيدة أوبيان الكيليكي، يفترض  ة أوبيان األفامي ومقارنتهادراسة قصيدومن خالل 
وحاول أن يقلده  ،ربما قد قرأ قصيدة الصيد البحري ألوبيان الكيليكي هبعض الباحثين أن

( 2400) ولكن بموضوع مختلف هو الصيد البري. وتتألف القصيدة من ،في األسلوب
ير مكتمل، ويمكن أن نورد مختارات من قصيدة في أربعة أجزاء والجزء الرابع غ ،بيت

 الصيد البري التي تتضمن مواضيع متعددة ومنها:

 الزواج بسرعة: -1

 ويقول فيها: 
                                                           

 -  م بعد 244، تولى الحكم عام م422أوريليوس أنطونيوس باسيانوس، ولد في مدينة ليون عام مرقي هو
والده سبتيموس سفيروس، ولكنه أقدم على قتل أخيه غيتا وحكم كغيره من األباطرة المستبدين، ولكن أهم عمل قام 

رار اإلمبراطورية الرومانية، به هو مرسومه الشهير، الذي منح بموجبه حق المواطنة والجنسية الرومانية لكل أح
 م مقتواًل على يد قائد الحرس اإلمبراطوري ماكرينوس.  242وتوفي في حران عام 

 .202، ي المرجع السابق: هندي، إحسان - 4
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 رب الحب الشرس 

 وأفروديت المتعددة الشخصيات 

 يسيطران على عالم الوعول 

 وهكذا يتحرق هؤالء على التزاوج 

 طيلة أيام بكاملها  

 :ويتابع الشاعر فيقول

 ولكن تزاوج الوعول 

 ال يتم بالطريقة 

 التي تتزاوج بها الحيوانات األخرى 

 والمداعبات التي تقوم بها 

 تبدو لنا غريبة بعض الشيء 

 إنهم ال يقومون بعملية التزاوج 

 واقفين في الحقول الباسمة 

 وال يتمددون على األرض 

 فوق المروج المزهرة 

 فليس هكذا يمكنهم االتحاد 

 تهم الغزاالت مع رفيقا

 إذ أن الوعول الذكور

 يجدون أنفسهم ملزمين 



034 
 

 بمطاردة اإلناث بأقصى سرعة 

 .4حتى يتمكنوا من اللحاق بهن

من أشهر اآللهة في التاريخ القديم،  ،في هذه القصيدة يشير الشاعر إلى إلهين اثنين
وابنها إيروس رسول الحب. وعلى الرغم من أن  ،وهما أفروديت إلهة الحب والجمال

في القرن الثالث الميالدي في ظل اإلمبراطورية الرومانية، إال أننا نراه  عاشالشاعر 
كيوبيد(، وهذا إن  –الرومانية ) فينوس  اليطلق على هذين اإللهين التسمية اليونانية 

الطبقة العليا ، وتعمقها لدى دل فإنما يدل على مدى االنتشار الواسع للثقافة اليونانية
ومن ناحية أخرى نجد أن الشاعر وكأنه عالم أحياء طبيعية،  منها األدباء.الرومانية و 

 ،ذكر الغزاليبين لنا أنماط مختلفة من التزاوج بين الحيوانات، كالزواج الذي يحدث بين 
ى إحدى باإلضافة إلى لإلشارة إل .الذي يعاني في الوصول لمبتغاه في جماع أنثاه

 الحيوانات البرية الموجودة بذلك الوقت وهو الغزال، الذي يعتبر من أجمل الحيوانات.  

استغل تشابه موضوع كتابه وكتاب أوبيان  ،يقول بعض المؤرخين أن أوبيان األفامي
الكيليكي، فسمى نفسه أوبيان، ولكن يمكن القول من جهة أخرى قد يكون أوبيان 

تيمنًا بأوبيان الكيليكي، الذي تردد  ،ا االسم وهذه القصيدةاختار لنفسه هذ ،األفامي
لما اشتهر به من قصائد شعرية وخاصة قصيدة الصيد  ،اسمه على لسان كل شخي

إن  ))ويقول أحد الكتاب األمريكيين المعاصرين في شر  هذا االلتباس:  البحري.
مواضيع شديدة استبعاد واحتمال وجود شاعرين يحمالن االسم نفسه، ويكتبان في 

ويعيشان في العصر نفسه تقريبًا، يمكن اإلجابة عليه  ،التقارب الصيد البري والبحري
بأن االسم الحقيقي لناظم الصيد البحري لم يكن أوبيان، ولكن تم الخلط بين اسمه واسم 

وفي أية حال يبدو من الواضح أن االثنين لم يكونا شخي واحد، ويمكن إزالة  ،سلفه
بقاء اسم أوبيان  ،اس بإعطاء أوبيان الكيليكي اسمه الثاني آنابارزوسهذا االلتب وا 

 .  2((األفامي على حاله

                                                           
1 Brasillach, Robert: op. cit., pp. 404 – 405. 

 . 202، ي المرجع السابق: هندي، إحسان - 2
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مع عدم التعرف على مؤلفها  ،لقد عثر على قصيدة بعنوان صالة تحمل اسم أوبيان
أهو األفامي أو الكيليكي. حيث أن هذه القصيدة كانت قد ألفت قبل قصيدة الصيد، 

 دينيًا. بعا  سواء أكانت لألول أو الثاني، وتحمل بين ثناياها طا

 :القصيدةوتقول 

 أيتها األرض يا مرضعتي األولى التي ولدتني 

 وزودتني بالغذاء الطبيعي الالزم لي

 والتي تلقفتني بذراعيها الرؤومين 

 هل يمكن للبحار أن تكون رحيمة  

 في يوم مماتي المشؤوم

 لكي يصبح  بوسع زورقي الصغير 

 أن يسري وأنا أراقب الغيوم  

 دون التعرض ألية أمواج هائجة 

 وبالصورة التي يحب البحارة المساكين 

  4المالحة بها

ناحية دينية مهمة، وهي أن أقدم بني اإلنسان قد يشير الشاعر في هذه القصيدة إلى 
آكلين  ،خلق من تراب األرض، حيث نشأ هو ومن خلفه من األجيال على هذه األرض

 من خيرها ناعمين برغدها.

ومن ناحية اجتماعية يشبه األرض باألم الرؤوم التي تلد الطفل، ومن ثم ترضعه  
ة يشير الشاعر إلى أن األرض وتضمه بين ذراعيها بكل لطف. ومن ناحية جغرافي

تتألف من اليابسة والماء، وكالهما مصدر للرزق. أما من الناحية االقتصادية فيشير 
                                                           

 .264 – 260، ي السابقالمرجع : هندي، إحسان - 4
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التي يستخدمها الصيادين لصيد األسماك أو  ،الني إلى وجود صناعة السفن والقوارب
 .والسفر بها التجار لنقل بضائعهم

  :أفرام السرياني -1

في السنوات األولى من حكم  ،السرياني في مدينة نصيبين( Aphrim) ولد أفرام
م على األرجح. كان أبوه كاهن صنم، يسمى  206سنة  القيصر قسطنطين األكبر

فيما تقول بعض الروايات، أنه ولد من أبوين . 4و كانت أمه مسيحية ،أبنيل أو أبيزل
 .2أسقف نصيبين مسيحيين و أنه تتلمذ على يد يعقوب

ولم  ،أفرام زاهدًا في حياته، مواظبًا على الصالة والصوم، ولم يشرب سوى الماءكان 
قيثارة  ))يأكل إال خبز الشعير والبقول المجففة، وأطلق عليه يوحنا فم الذهب لقب 

الرو  القدس ومخزن الفضائل، معزي الحزانى ومرشد الشبان وهادي الضالين، كان 
وعاش أحداث الحرب  ،م في مدرسة نصيبين. عل2((على الهراطقة كسيف ذو حدين 

التي انتهت بضم نصيبين إلى فارس، وعندها  ،م(212عام ) بين الرومان والفرس

                                                           
 - بعد أن بناها سلوقس نيكاتور .عاها السلوقيون أنطاكية ميغدونيا، وقد دتقع إلى الشرق من الرها ، 
 -  ( وهو ابن 221 – 206اسمه الالتيني كايوس فالفيوس فاليريوس أوريليوس، إمبراطور روماني )م
. كان إمبراطورا على القسم الغربي راطورًا عند وفاة أبيهالجنود إمب، أعلنه إلمبراطور قسطنطينوس وأمه هيالنةا

من اإلمبراطورية الرومانية بعد أن قضى على خصومه، بينما كان إمبراطور الشرق ليسينوس، اعترف بعهدهما 
، وذلك بموجب مرسوم ميالنو الشهير الذي أصدراه رسمية في اإلمبراطورية الرومانيةبالديانة المسيحية ديانة 

 م .242ام سوية ع
، مؤسسة ، ترجمة خلف الجراد، لبنان، بيروتثقافة السريان في العصور الوسطى: بيغوليفسكايا، نينا - 4

 . 420، ي 2040، 4عالم، طالناطق لإل
 - ( بدأ حياته ناسكًا، حضر مجمع نيقيا عام 222 -  210أسقف نصيبين )م، مات خالل حصار 220م

 أطلق عليه معاصروه لقب ) موسى بالد مابين النهرين (. شابور الثاني الفارسي لنصيبين،

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ،د.ت، تاريخ األدب السرياني: كامل، مراد َو البكري، محمد حمدي - 2
 .11ي

مركز الدراسات واألبحاث  ،فضل الحضارة اآلرامية السريانية على التراث العالمي: األنطوني، جورج رحمة - 2
 .121- 122م، ي 2001، 4الشرقية، ط



037 
 

وقام . 4م وأشرف على مدرستها، واعتبر إمام اللغة السريانية262هاجر إلى الرها عام 
وألف القصائد واألناشيد التي أغنى بها الكنيسة السريانية، طابعًا  ،شر  الكتب المقدسةب

 .2إياها بطابعه الخاي

فغلبهم على  ،م ( أهل فارس264 – 262) وفي أيامه حارب القيصر يوليانوس
 ،م 262أثناء عودته إلى بالده فمات سنة  ،أمرهم، ولكنه أصيب بجر  قضى عليه

. إال أن الفرس انتصروا بعدها على 2عن عمر ناهز الثانية والثالثين من العمر
الرومان، وألزموا خليفة يوليانوس بالصلح على أن تكون لهم نصيبين وما جاورها. مما 

ومنها انتقل إلى مدينة  ،و الذهاب إلى مدينة بيت جرمى ،اضطر أفرام لترك نصيبين
عض الوقت عند أخواله، ولكن لم تطل إقامته فيها فنز  ) ديار بكر(، فأقام فيها بآمد

م، وعمل أستاذًا في  260عنها. و أخيرًا استقر به المقام في مدينة الرها منذ سنة 
وتقول بعض المصادر أنه هو  ،التي عرفت فيما بعد باسم مدرسة الفرس ،مدرستها

نصيبين. إال أنه لم الذي أنشأ هذه المدرسة، وكان ينفق عليها هو و من خرج معه من 
 و قضى في أديرتها ثماني سنوات، ظل ،يقم في الرها طوياًل إذ غادرها إلى مصر

 .لآلريوسية 1يناصب العداء خاللها

بدأ أفرام يقرض الشعر في مدينة نصيبين في سن مبكرة، والراجح أن الذي دفعه إلى  
قرض الشعر قراءته لشعر برديصان وابنه هرموينوس، الذي كان شائعًا في ذلك 

                                                           
 .402 – 402، ي المرجع السابق: اليازجي، عيسى - 4
، مطبعة الشعب ، اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم واآلداب السريانية: س أفرام األول، أغناطيو برصوم - 2

 . 10ي  ،م4116، 2بغداد، ط
 -  الذي أوصى بالحكم له، ارتد  ،اإلمبراطور الروماني قسططنطيوس الثانيم بعد 264وصل إلى الحكم سنة

وحاول استعادة األديان الوثنية ولكنه لم يستطع، ألن المسيحية قد تأصلت حينها في نفوس  ،عن الدن المسيحي
 الناس، اشتبك مع الفرس في معركة على الفرات وقتل على إثرها.

3 - Ammianus Marcellinus : The Roman History (book xxIII:2). 
 -  .وهي مدينة تقع في أعالي الجزيرة السورية بالقرب من الرها 

 .11، ي المرجع السابق: حمد حمدي، مكامل، مراد َو البكري -  1
  -  م، حيث أسس اآلريوسية 226م وتوفي سنة 200وهو أحد كهنة اإلسكندرية، ولد سنة نسبة إلى آريوس

وقد اعتبر هرطوقًا في مجمع نيقيا الذي عقده اإلمبراطور قسطنطين، وتم تبرئته في مجمع التي نسبت إليه، 
 .220محلي عقد في صور عام 
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العصر. و لشعره في نصيبين قيمة تاريخية، إذ يبرز مقدار ما عانته المدينة من آالم 
وقعت في عهد شابور الثاني ملك الفرس عام ومآسي، فترة الحروب الفارسية التي 

م، عند أرض سنجار إحدى مدن الجزيرة السورية المشهورة، والتي عرفت باسم 212
معركة سنجار. صحيح أن هذه المعركة كانت بين الفرس والرومان، إال أن المدن 

إذ هي التي ذاقت مرارة هذه الحرب. من المدن األخرى،  السورية كنصيبين وغيرها
 ،تعقب الفرس فلول الرومان، ونكلوا بسكان الجزيرة المسيحيين. وبقي األمر على حاله

حتى تسنى لإلمبراطور الروماني يوليانوس الظفر على الفرس، واسترجاع ما أخذوه من 
م. وتتوالى 260شابور الثاني عام  ثم سرعان ما استرجعها. م202عام  مدن وضياع

يث تنازل م، ح262أرض الجزيرة، حتى عام  األحداث بين الفرس والرومان على
يان، عن معظم الواليات الرومانية إلى شابور الثاني، فاإلمبراطور الروماني جو 

وُسمح لهم  ،أبناء الجزيرة عن صدر العفو الفارسي،  الهدنة الموقعة بينهماوبموجب 
  .4بالعودة إلى ديارهم

األساقفة أمثال يعقوب وبابو وولجش يلقي الضوء على الكثير من أعمال  أفرام كما أن  
وأبرهام، الذين كان لهم دور في حياة المسيحيين في مدينة نصيبين، من خالل التبشير 

والوصول بهم إلى بر  ،و إبراز دوره في تخليي الناس من الجهل والتخلف ،لهذا الدين
إحدى إلى  ،األمن والسالم. ولقد وصل عدد القصائد التي كتبها أفرام في نصيبين

وعشرين قصيدة، زادها في الرها إلى ستة و خمسون، ثم زادها حتى بلغت سبعًا و 
هذه  كانت كلها عن نصيبين، و أطلق عليها كلها اسم ) نصيبينيات(. تتناول ،سبعين
موضوعات مختلفة، منها قصائد عن تاريخ نصيبين في عصره، فالقصائد  القصائد

نصيبين منذ وفاة  قسطنطين األكبر سنة الثالث األولى نظمت بعد حصار الفرس ل
نظمها تحت تأثير نكبات الحرب ، (42 – 1( ومن )1 – 1م. و القصائد من )200

 ( في مد  أساقفة نصيبين األربعة.24 – 42م. والقصائد من ) 201في ربيع سنة 
 ، حيث أخذت طريقهاأما المجموعة الثانية فكانت ذات مركز ممتاز من الناحية الشكلية

                                                           
 – 14م، ي 4121، 4م،عالم الفكر،  ط4040، حسن: مدينة ماردين من الفتح العربي إلى سنة شميساني - 4

12 . 
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وهي  ،(62 – 02ومنها القصائد من )  ،سوغيثا () ، و سميت فيما بعد باسمإلى الرها
المسيح.  السيد (عن بدأ آالم 12 – 20محاورة بين الموت و الشيطان، والقصائد من )

( فتشتمل في األكثر، على جدل ضد 11- 66( و من )04 – 12أما القصائد من )
 . 4د عن قيامة األموات و أزمة الموت، ثم قصائ و مرقيون برديصان و ماني

 تنقسم آثار أفرام األدبية إلى قسمين : كتابات نثرية و كتابات شعرية. 

لى عدد من أسفار الكتاب المقدس فله شرو  ع ،أما بالنسبة للكتابة النثرية
لم تصلنا عنه مباشرة بل عن طريق أدباء آخرون. وقد وصل منه  ،الدياتسرونو 

وجزء كبير من سفر الخروج. وفي عهده  ،بلغته السريانية األصلية، شر  لسفر التكوين
على أنها من كتابات العالم الجديد،  ،اعترفت الكنيسة السريانية برسائل بولس الرسول
. كما بقي لنا من آثاره كتابات كثيرة عن ولهذا قام أفرام بشر  هذه الرسائل مع اإلنجيل

محاربته لتعاليم ماني و مرقيون وبرديصان بعنوان )الرد على المارقين إلى هياتيوس(. 
وقد نسب إلى أفرام الكثير من الكتابات النثرية، منه تورجمات أي شرو  عن سفري 

 . 2التكوين و الخروج، وعن ابتداء الصوم

 ومة فهي نوعان:أما بالنسبة للكتابات المنظ

                                                           
 - ن القرن الثالث الميالدي، حاول التوفيق بين الدين أسس على اسمه الفلسفة المانوية، وهو فيلسوف فارسي م

المسيحي والزرادشتية. حيث تؤمن الزرادشتية بثنائية الخير والشر، ومن ثم أصبحت تسمية المانوية تطلق على 
 كل مذهب فلسفي يعتمد على مبدأين فاعلين في الكون، هما مبدأ الخير والشر.  

 -  له  م، كان401م وتوفي سنة  20ولد سنة مسيحيًا مؤمنًا، اعتبر أن هناك تعارض بين إله العهد القديم وا 
العهد الجديد. فإله العهد القديم إله غير كامل، ولكنه عادل وخلق العالم بواسطة مادة أزلية. أما إله العهد الجديد 

معه هدية هو إله الخير، ويعيش باستقالل كلي عن الخلق، وهذا اإلله تجسد في يسوع المسيح، الذي جلب 
الخالي للبشرية جمعاء. وقد رفض مرقيون العهد القديم كليًا، ولم يحتفظ من العهد الجديد إال بإنجيل لوقا 
ورسائل القديس بولس .انظر: الحاج، كميل : الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي واالجتماعي ، مكتبة لبنان 

 م .2000،  4ناشرون ، بيروت ، لبنان ، ط
 .400 – 12، ي المرجع السابق: راد َو البكري، محمد حمديكامل، م - 4

 - إذ نرى فيها تاريخًا متكاماًل لكل يقية جريئة بين األناجيل األربعةمن أهم كتب تاسيانوس وهو محاولة توف ،
 .وللحياة التي عاشها على األرض ،ما قاله السيد المسيح

 .404، ي السابقالمرجع : كامل، مراد َو البكري، محمد حمدي - 2
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األول: المدراش، وهو الشعر الذي يقرأ وينشد، وكان ألفرام فيه بصمة واضحة 
 المعالم.

 . 4الثاني: الميمر، وهو المنظومة التي تقرأ وال تنشد

 ،يتكون المدراش من عدة أبيات تتساوى في عدد مقاطعها أحيانًا، يرتلها فرد واحد
ويردد وراءه عدد من األفراد) كورس ( بعد كل بيت. وللمدارش أوزان وأنغام شتى، وكل 
بيت من أبيات المدراش قائم بنفسه، وليس من الضروري أن تكون له صلة بالبيت 
السابق والالحق. ويعد أفرام من خيرة ناظمي المدراش، وقد حذا فيها حذو داوود في 

ترتيب الحروف األبجدية، وأخرى على ترتيب حروف  مزاميره، فنظم أبياتها تارة على
أو إفريميون مصغرًا، و يقولون أن أفرام كان  ،2يسوع أو حروف اسمه )إ ف ر ي م( 

 .2طريقة غناء شعره باألنغام الصحيحة ،يتولى بنفسه تعليم المرتلين )الفرقة(

أو تضرع أو لكل مدراش الزمة يعود إليها المرتل بعد كل دور، تنطوي على ابتهال و 
 دعاء أو تمجيد للخالق ونذكر من أشعاره ما يلي: 

 أمك يا ربنا ال يعرف أحد كيف يدعوها 

 أيدعوها بتواًل ها ابنها حاضر 

 أيدعوها متزوجة لم يعرفها رجل 

ذا كانت     1أمك ال تدرك أبدًا فأنت من يدرككوا 

 ومكثت بتواًل إذ ولدتك بالقداسة 

 فصار عبدًا عجيب هي أمك . دخلها سيدًا 

 دخل ناطقًا فصمت بداخلها 
                                                           

 .00، ي المرجع السابق: هبو، أحمد أرحيم - 4
 .122، ي المرجع السابق: ، األب جورج رحمةاألنطوني - 2
 .402، ي المرجع السابق: كامل، مراد َو البكري، محمد حمدي - 2
 .122، ي المرجع السابق: األنطوني، األب جورج رحمة - 1
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 دخلها رعدًا فسكن صوته 

 دخل راعي الكل فصار فيها حماًل 

 خرج وهو يثغو

 4قلب األنظمة حشا أمك يا منظم الكل

تكتسب هذه القصيدة طابعًا دينيًا بحتًا، وفي ذلك إشارة من الشاعر إلى قصة السيدة 
نقل اإلنسان من حياة الجهل ف الذي غير مجرى التاريخ اإلنساني، ،مريم العذراء وابنها

، فبينما كان الناس يعبدون األصنام، والتخلف واالنحطاط إلى السالم واألمن والنور
 .لمولدهقد أطلق المؤرخون اسم التقويم الميالدي نسبة أصبحوا اآلن يعبدون اهلل، و 

دارش، وعلى رأسها مجموعتان في ويشتمل الجزء األكبر من مخطوطات أفرام على م
وسبعة مدارش عن  أظهر فيها معارضته لآلريوسية، ،مدراشاً  06مكونتان من  ،الجدل

و سر خلق اإلنسان، وخمسة مدارش في الرد على يوليانوس  ،)اللؤلؤة( أي عن المسيح
إمبراطور الروم، الذي ارتد عن المسيحية إلى الوثنية، و مدارش جدلية أخرى كتبها في 

م بعد وفاة القيصر يوليانوس، و منها  262نصيبين في النصف األخير من سنة 
 .2أنشودة 40وتتألف من  ،مدراش عن الفردوس فيه كثير من الخيال

الصلب و عن ميالد المسيح والصوم  وهناك بعض المدارش التي لم تصل إلينا كاملة،
و شهر نيسان بمناسبة عيد الفصح والتائب، وكلها مدارش دينية تنشد إلحياء أعياد 

 الكنيسة.

التي ترتل في  ،لفت منها التراتيلأة السريانية من مدارشه أبياتًا، وقد اقتطفت الكنيس
م األحد و األعياد و الصوم إلى غير ذلك، وهذه  ترجمة أحد المدارش أيا ،صالة الليل

 عن عيد القيامة:

                                                           
راسات ، مركز الد، المطبعة العربية) نشأتهم وانتشارهم وتراثهم (السريان : فيبي، جان موريس وآخرون - 4

 .12-14م، ي 4110، 4واألبحاث الرعوية، بيروت، ط
 .402، ي المرجع السابق: كامل، مراد َو البكري، محمد حمدي - 2



042 
 

  جد علينا أيها الرب المبارك بقليل من فضلك

   في هذا الشهر الذي أغنت هباته جميع البرايا

  لقد انبسطت آالؤك عليهم قاطبة

  فازدانت الجبال بأعشابها و الحقول بزروعها

  و البر بحيواناتهوزخر البحر بأصدافه 

  فنيسان زينة األرض و عيده جمال البيعة المقدسة

  هذا هو شهر نيسان الذي يمنح الشبع

  ينتهي بالصائمين إلى حيث األشياء الشهية

  ويلقي نير الصيام عن رقاب الجاهدين الساهرين

  إن نيسان يحيك لألرض لباسًا موشى بشتى األلوان  

   من الزهور و طيلسان من الورودفتظهر الخليقة متشحة بحلة  

  إن أم آدم )األرض ( ترفل في عيد نيسان و عليها ثوب لم تنسجه األيدي 

  وهي تبتهج ألن موالها قد هبط إليها و فيه رفع ابنها 

  فاألرض في حفلين : حفل سيدها و حفل ابنها

  وفي نيسان لهبط الرب من عل فتلقفته مريم

  وأبصرته مريموفي نيسان قام الرب وصعد 

   وأحست به مريم عند نزوله وقد أبصرته في قيامته

  إن اسم مريم مقرون بالصعود والنزول

  فهنيئًا لك نيسان فقد شهدت حمل الرب و موته و قيامه
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 وفي نيسان انتعش الصليب ومنحنا جميعًا ثمرة الحياة 

 وفي نيسان شاع طير السالم يشدو لنا 

 فيه تهبط رو  المجد  وفي نيسان عيد الفصح الذي

 ويتابع الشاعر فيقول:

 فليأتينا نيسان بزهره يا رب السالم وأيار بزنبقه 

 وحزيران بحزمه و تموز بحنطته و آب وأيلول بالعناقيد في السالل 

 .4وتشرين وسميه تشرين بالمعاصر و كانون و كانون بالراحة 

وهي قداسة شهر نيسان عند في هذه القصيدة يشير الشاعر إلى ناحية دينية مهمة، 
المسيحيين، ألن فيه عيد القيامة أو عيد الفصح، الذي يعتبر من أعظم األعياد 

بعد  ،المسيحية وأكبرها، ففيه يستذكر قيام السيد المسيح عليه السالم من بين األموات
الذي يستمر  ،ثالثة أيام من صلبه وموته كما يعتقدون، وفيه ينتهي الصوم الكبير

 ن يومًا، كما ينتهي فيه أسبوع اآلالم.ألربعي

ثوبها تلبس األرض فزراعي، اقتصادي  جانبومن ناحية أخرى يشير الشاعر إلى 
الناس  قيامما و سطحها في شهر أيار.  تملئ األزهار واألخضر في شهر الربيع، 
ممارسة السكان لهذه الزراعة  من الشاعر إلىإال إشارة  ،بحصاد القمح في شهر تموز

القديمة، التي وجدت في سورية وفي أغلب بقاع العالم. أما اإلشارة لوجود العناقيد ما 
 الوسط االجتماعي، سواء كفاكهة  وأهميتها في ،هو إال دليل على وجود زراعة الكرمة

اقي استخراج النبيذ منها والتلذذ به في بعصرها و أو  ،الصيف في شهري آب وأيلولب
ن إشارة الشاعر لوجودشهور السنة.  على انتشار زراعة  ماهو إال دليل ،المعاصر وا 

واستخدام السوريون لها الستخراج الزيت، الذي بدوره يحتاج إلى الزيتون في سورية، 
 أواني لتوضع فيه، وهذا يؤدي لوجود صناعة األواني الفخارية التي يحفظ بها الزيت.  

 عائلته. لتأمين قوت ،اإلنسان أن يكد ويتعب في هذه األشهر يجب على
                                                           

 .400 – 401، ي المرجع السابق: كامل، مراد َو البكري، محمد حمدي - 4
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لباقي أشهر السنة، وخاصة أشهر المطر ككانون وشباط وآذار، حيث يخلد اإلنسان  
 بسبب تساقط األمطار.  ،فيها شيء ما إلى الراحة

لميامر فهي شعر يقرأ و ال ينشد، ويمكن أن تكون طويلة تبلم آالف ل بالنسبة أما
األبيات. وأبياتها متساوية المقاطع غالبًا، وهي من المقاطع السبعة ذات الدعامتين: 

الذي كتبت به مدرسة نفسه األولى من ثالثة مقاطع و الثانية من أربعة. وهو النوع 
في جدله، وعلم به سامعيه المسائل  برديصان، وقد نظم به أفرام واستعمله سالحاً 

الدينية المختلفة، واستخدمه في كتابة الطقوس الدينية، و منها ميامر عن الصلوات 
لحاجة الكنيسة، ومنها صالة الرجاء لسقوط المطر. و نستطيع أن نرى في هذا الميمر 

اهلل يحل في  الذي كتبه أفرام في الرد على برديصان، رأي الكنيسة السريانية القائل: بأن
 جميع مخلوقاته ويالزمها، وبذلك يعارض رأي برديصان في القدر حيث يقول: 

 واحد هو األبدي الذي نعرفه ونراه

 وهو كائن بذاته و بغير ذاته و تبارك اسمه .

 أبدي إرادته في كل مكان  

 ،الظاهر الباطن، المشرق الباطن، وهو فوق وتحت

 وهو تحت مخلوط مع من تحت تفضاًل منه 

 .و مرتفع ارتفاع مجده في العلويينوهو سام 

 .وهو قبل كل شيء، وبعد كل شيء، ومع كل شيء

 .به البحر عندما تسبح فيه األسماكيش

 .ألسماك طيلة حياتهافكما تالزم المياه ا

 .كذا يالزم اهلل جميع خلقه

 وكما تغطي المياه األسماك دائمًا 
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 .على كل ما أبدع كبيرًا و صغيراً  ضفي الخالقكذا ي

 ويتابع الشاعر فيقول :

 ليس في المغيبات وال في المرئيات معارض له 

 .الذي خلق الكل من العدم و أبدعه ذلك

 قال اهلل : فليكن نور فكان 

 .ولتكن ظلمة فكانت

 لقد أورى اهلل النار من الحجارة و أنبع الماء من الصخر 

 .واحد قوي أوجد هذا كله من العدم هو

 هذا هو الموجود الذي جوهره منه 

 بإرادته تتلظى النار وبإرادته تخمد

 يحرق الخشب في الغابة الكثيفة فتشتعل النار 

 فيهيج فيها اللهب ويأكل بعضها بعض و أخيرًا تخمد

 وكذا إذًا بهرته الوثنية بزخرف القول 

 .4قله كاسمه، يا من عابن ديصان، أيها السافك

فهو الواحد األحد وهو الفرد الصمد،  ،في هذا الني يشير الشاعر إلى وحدانية اهلل
مجيده وهو غني هي تسبيحه وت ،وهو الظاهر والباطن. خلق الكائنات الحية لمهة واحدة

الماء أو حتى في الفضاء. فاهلل موجود في كل في اليابسة أو في عنها، سواء أكانت 
 مخلوقاته بآن واحد. مكان يالزم جميع
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الذي أوجده من العدم، هو الذي  ،و يشير الشاعر أيضُا إلى قصة خلق اهلل للكون
يقول للشيء كن فيكون، خلق اهلل النور وبالمقابل خلق الظلمة أي النهار والليل، 

ه، أما الليل فهو على لقمة عيش فيه ويتحصل ،فالنهار لكي يسعى اإلنسان في األرض
. خلق النار والماء ولكل مهمتها، أما النار فيستخدمها اإلنسان للتدفئة ةللسكون والراح

كالحديد  ،وطهي الطعام، باإلضافة إلى استخدامها في الصناعة لصهر المعادن
وقد  ،أما الماء فمنه خلق اهلل كل شيء حي )الكائنات الحية والنباتات ( .والنحاس

 أخرجها اهلل عز وجل من الحجارة. 

إذا ما تعرضت للحرق، فقد  ،فيمكن االستفادة من أشجارها في عدة نواحي أما الغابة
، وكذلك استفاد من ثمارها والبيوت صنع اإلنسان منها السفن الحربية والتجارية

وطلب  ،واستعملها أيضًا للتدفئة و بناء البيوت، وقد كانت سورية مشهورة بهذه الغابات
وتعرضت للغزو الخارجي للسيطرة عليها  ودها القاصر والداني لتزويده من خشبها،

 واالستفادة من أخشابها.

لقد كان أفريم السرياني على عداء مع الشاعر برديصان الرهاوي، وهذا ما نلتمسه في 
موقفه من الديانة فأفريم يدين بالدين المسيحي وينكر على برديصان  ،نهاية القصيدة

 .  المسيحية

وال عند غيره من الكتاب القدامى قافية مقصودة، ولم تظهر القافية  ولم يكن عند أفرام
إال في وقت متأخر بعد فتح العرب لبالد السريان. وقد نسب إلى أفرام عدد كبير جدًا 

نه ليصعب علينا أن نجزم بصحة كل ما نسب إليه مما وضعه إبان  ،من األشعار، وا 
 .4عضها من نظم بعض تالميذهإقامته في الرها، وهل كلها من تأليفه أو أن ب

 : الخطابة والبالغة ثانياً 

على عكس العصر الهلنستي ظهر في العصر الروماني خطباء سوريون، نالوا شهرة 
كبيرة في مختلف أنحاء اإلمبراطورية الرومانية، حيث كانوا يتنقلون من مكان إلى آخر 

                                                           
 .14، يالمرجع السابق: فيبي، جان موريس، وآخرون - 4
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لتزيين  ،جذبت الناس إليهم، ودفعت األباطرة إلى طلبهم بطريقة سلسة،يلقون خطبهم 
 بالطاتهم ومجالسهم الثقافية. ومن هؤالء الخطباء نذكر. 

 :لوقيانوس السميساطي -1

من أشهر الخطباء السوريين، ويمكن مقارنته بأفضل  ( Lucian) يعتبر لوقيانوس
 ،ا لو وجد في عصرهمالخطباء اليونان في القرنين الخامس والرابع قبل الميالد، وربم

 –   (441الروماني هادريان لنافسهم وتفوق على بعضهم. ولد في عهد اإلمبراطور
، وكان والده من 4م، في مدينة سميساط على الفرات األعلى420م ( نحو عام 422

 يتقن مهنة يدوية، وأمه ابنة نحات تماثيل.عامة الناس و 

عهد به والده إلى خاليه، اللذان كانا يمارسان مهنة  ،ولما غادر لوقيانوس المدرسة
ليعلماه أصول النحت. ولكن لوقيانوس وفي أثناء عمله  ،والدهما في نحت التماثيل

كسر قطعة رخام كلفه خاله بنحتها، وعاقبه عقابًا شديدًا جراء فعلته هذه، األمر الذي 
لمتابعة  ،اطعة أيونيادفعه للهرب من العمل. حيث سمح له والده بالذهاب إلى مق
منذ أن تسلم األباطرة  ،دراسته فيها، وكانت هذه المقاطعة تزخر بالعلم والعلماء

حتى  مدارس هذه المقاطعة،وقد ذاع شهرة  .م ( الحكم 16 – 412) األنطونيون
إلى الذهاب  ،بلم مدينة سميساط، األمر الذي دفع لوقيانوس ذو اللغة والثقافة السريانية

. وقد أعجب لوقيانوس بهذه الثقافة الغنية، وحري 2ا وتعلم لغتها وثقافتها اليونانيةإليه

                                                           
 - الذي تبناه مفسحًا المجال  ،من نفس بلدة اإلمبراطور تراجان ، مواطن إسبانيوهو بوبليوس إيليوس هادريان

 ل عهده.أمامه ليخلفه على عرش روما، ومسؤواًل عن حكم والية سورية الرومانية خال
م، 4121، 4، ترجمة سعد صائب َو مفيد عرنوق، دار المعرفة، طأعمال لوقيانوس السميساطيلوقيانوس:  - 4

 .2ي 
 -   مدينة يونانية تقع في آسيا الصغرى القديمة، على شاطئ البحر بين أزمير ومندليا، كان يقطنها مغتربون

 يونان.

 -  ماركوس أورليوس  –أنطونيوس  –هادريان  –وهم ) نيرفا  تراجان اسم أطلق على سبعة أباطرة رومانيين
 م(.412 -16كومودوس (، تولوا الحكم من )  –

2 -  Bunson, Mathew: op, cit, p 330. 
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واألدباء كهزيود  على النهل من مواردها المختلفة، ككتاب المالحم وال سيما هوميروس
، وكذلك كبار الفالسفة كأفالطون وكريسيب وأبيقور. وقرأ أيضًا مؤلفات روبندا

الذي كان له  ،ثينس، والخطباء والسيما ديموسوتوكوديدسالمؤرخين كهيرودوت 
 عنده تقديرًا كبيرًا وأولع بقراءة خطبه. 

بقي فيها مدة عشرين عامًا، ثم استأنف  ،ومن أيونيا انتقل لوقيانوس إلى مدينة أثينا
، 4فيهاة في اإلدارة اإلمبراطورية في شغل وظيفة رسميو ، إلى مصر ،م420السفر عام 

وكنت أقدم ))حيث وصف هذه الوظيفة في مؤلفه )الدفاع عن المأجورين( و قال: 
الدعاوى وأعين لها دورًا، وأمسك سجالت مضبوطة لكل ما يجري وما يقال، وأصنف 

. 2((وأودعها مع األوراق المحفوظة العامة  ،دفوع المحامين وأحتفظ بقرارات القاضي
راتبًا ضخمًا، وأنه يأمل في الحصول على وأضاف أنه كان يستوفي لقاء عمله هذا 

كوالي على أحدى المقاطعات مثاًل، ولكنه مات قبل أن يحقق حلمه.  ،وظيفة أعلى
م بقليل، وبذلك 412ويغلب الظن أنه توفي في أواخر عهد كومودوس أي قبل عام 

يكون قد عاش نحو سبعة وستين عامًا، وليس كما يظن البعض ثمانون عامًا، تاركًا 
 .2وة مادية كبيرة وأخرى أدبية أعظم قدرًا وأبقىثر 

ولد لوقيانوس في القرن الثاني الميالدي، في الوقت الذي ظهرت فيه نوع من البالغة 
أطلق عليها اسم السفسطائية الكاذبة، حيث بذل أدباء هذا العصر جهدًا كبيرًا إلحياء 

ولكن بالنظر لفقدان الحرية وانعدام  ،ثينسديموسعهد البالغة كما كانت عليه زمن 
المنابر السياسية، أصبح الكتاب يعالجون مواضيع خيالية أو هزلية، متجنبين األمور 

                                                           
 -  ،)يطلق عليه لقب المونيدي، وهو أول شعراء اليونان، تم دفنه في جزيرة إيوس اليونانية وتسمى اليوم )ينوس

 وديسة واإللياذة، عاش في القرن التاسع الميالدي.تنسب إليه ملحمة األ

  -  ق.م في أركوس، 112ق.م في قرية بئوتيا، ومات عام 022هو شاعر يوناني ولد على األرجح عام
 أعظم الشعراء الذين عرفتهم اليونان، وهو من الشعراء الغنائيين التسعة من اليونان القديمة.ويعتبر من 

 - ( حرض أثينة على مقاومة فيليب المقدوني بخطب مشهورة، 222-221خطيب ورجل دولة أثيني ،)ق.م
 اسمها الفيليبيات. وهو ابن صانع أسلحة وأمه اسمها كليوبولي.   

1 -  Wbittaker , C.R : Rome and Frontiers , New York & London, 2004, p157.  
2 - Bunson, Mathew: op. cit., p 330. 

 . 42 – 42، ي م4166، بيروت، ، ترجمة إلياس سعد غاليمسامرات األموات: نوسالوقي - 2
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التي لها مساس بالشعوب وعالقتها مع النظام الحاكم. وطالما أنه من المستحيل تشويق 
 ،سلوبالناس إلى االستماع لمواضيع كهذه، كان ال بد من إثارة فضولهم بجدة األ

فلكي يدهش  .وبهرهم باالفتتان في استعمال جميع المحسنات اللغوية واللفظية
يطلبون أن تقتر  عليهم المواضيع، وعندئذ  ،السفسطائيون الناس كانوا في مناسباتهم

، أما المعنى 4فيصدر منهم كالمًا طليًا موسيقي الجرس عفوياً  ،يرتجلون خطبهم
هذه البيئة وجد لوقيانوس الذي سرعان ما اكتسب  والموضوع فثانويان جدًا. في مثل

التي كانت تتطلبها مهنة السفسطائي، ولم يلبث أن أصبح في  ،المعارف والمعلومات
مقدوره عرض هذه البضاعة في العالم اليوناني والروماني. ولكن يمكن االعتقاد بأن 

اه من االنزالق ثقافته الكالسيكية القوية التي ثقف نفسه بها وذوقه الطبيعي، حفظ
اللذين وقع فيهما زمالؤه. ولتكوين فكرة صحيحة عما كان عليه  ،والتطرف في السخاف

لوقيانوس وقتئذ وعن فنه الرفيع، يجب الرجوع إلى مؤلفاته الجدية التي ال شك في 
نسبها إليه وأهمها )نيغرينوس( و)مديح الذبابة(، إذ يبدو في نيغرينوس ذا رو  متحمسة 

 شاعر بالجمال األخالقي مستقيم األحكام وذا طمو  ساٍم. وقلب حساس 

وتشهيرها تشهيرًا  ،لقد عمل لوقيانوس بإخالي على إصال  الناس وعيوبهم الشائعة
ليه يرجع الفضل في تبديد الكثير من األوهام واألباطيل والسخافات  ،الذعًا مؤلمًا، وا 

وهو أن  ،ه مبدأ ثابتالتي كانت مستحوذة على أغلب عقول معاصريه، وكان لدي
أجدى بكثير من استئصال ورم من جسد  ،استئصال فكرة خاطئة من رأس مواطن

الذي كان يعلم البالغة والخطابة  ،. وقد نشب خالف بينه وبين النحوي بولكس2إنسان
في أثينا، فسخر لوقيانوس من تعليمه ومن شخصه في ما كتب تحت عنوان )أستاذ 

ليكون  ،قيانوس نصيحة ساخرة، حول طريقة إعداد الفرديقدم لو  ها. وفي2الخطابة(
 .1بالغيًا ناجحًا عن طريق الهراء

                                                           
 .40 – 41، ي مسامرات األموات: لوقيلنوس - 4
 .42 -46، يأعمال لوقيانوس السميساطيلوقيانوس:  - 2
 .41 – 46، ي مسامرات األموات: نوسالوقي - 2
، 4ط سعد صائب ومفيد عرنوق، دار طالس، دمشق،، ترجمة محاورات لوقيانوس السميساطي: لوقيانوس - 1

 .20 – 41م، ي 4121
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ولقد ألف لوقيانوس عدة مؤلفات في البالغة منها ) قاتل الطاغية( و)االبن المحروم 
، وهناك إليهمن اإلرث(، إال أن بعض المؤرخين ال يعترفون بنسبة هاتين الخطبتين 

الذبابة( و)العنبر اإليبساد( و)الحجرة( و)حكم أحرف العلة( و)مديح )الفالريان( و)مديح 
عميق الثقافة واسع  ،الوطن( و)هيبساس(، و هذه المؤلفات تدل كلها على أن كاتبها

 اإلطالع والمعرفة، ويضاف إلى هذه المؤلفات )نيقرينوس( وهو أكثر رصانة وجدية.

 : أدريانوس الصوري -1

، 4م412م وتوفي سنة 442عام  مدينة صورفي  ( Adrianus) أدريانوس ولد
اشتهر كبليم وفيلسوف، وكانت البالغة آنئذ أحب الفروع األدبية إلى الناس. والبليم من 

كان يرافع أمام المحاكم ويعلم الناس فن المرافعة، ومن الناحية العملية  .الناحية النظرية
ب أمام الجماهير يذهب من مكان إلى آخر ليظهر مقدرته كخطي ،كان محاضراً 

. وقد 2المتعلمة. وكان البلغاء يخطبون في عدد من المواضيع دون أن يقتنعوا بحجتها
حيث تبوأ كرسي البالغة فيها،  ،هاجر أدريانوس من مدينة صور إلى مدينة أثينا

وعن اعتزازه بأصله  ،وتحدث في أول خطاب له عن علمه الغزير وقدراته العقلية
. وخالل فترة تواجد 2((ا إن الحرف يأتيكم مرة أخرى من فينيقية ه ))قال: فالفينيقي، 

أدريانوس في أثينا، اتهم بقتل سفسطائي كان قد أهانه من قبل، ولكنه حوكم وثبتت 
يقوم بواجبه كأستاذ للبالغة  ( Adrianus) ففر  لذلك كثيرًا. لقد كان أدريانوس ،براءته

بمباهاة عظيمة، ويلبس الثياب الثمينة ويزين نفسه بالجواهر، ويركب في طريقه إللقاء 
 ،محاضراته في عربة كان لجام خيولها مطلي بالفضة. وكان تالميذه يدعونه بالفينيقي

 .1كما فعل تالمذة ومحبي زينون الفينيقي من قبل

                                                           
1 Hammond.N.G.L and Scullard.H.H: the Oxford Classical Dictionary, second 
edition, Oxford, p 10. 

 .201، ي تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: ، فيليبتيح - 2
3 Philostratus and Eunapius: The lives of the Sophists, ed and tr: Wilmer ce wright 
( London, 1922 ), p 269. 
4  K.Hitti, Pillip: The history of Syria, pp. 321-322. 
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 ذلك نظراً ، و ند اليونان والرومان، اعتبروه خليفة قدموسولمكانة أدريانوس الكبيرة ع 
لما قدمه للشعوب األوربية من عطاء وفير في مجال البالغة والخطابة، و نظرأ لهذه 

 – 441) األعمال ذاع صيته في اآلفاق حتى أن اإلمبراطور الروماني هادريان
 -464ليوس) يأور س و م( استمع إليه، وكذلك أعجب اإلمبراطور الروماني مارك422
، وخلع عليه الذهب والضياع 4معه إلى روما فأخذهم ( فيه عندما قابله في أثينا 420

 والعبيد. 
هد خليفته كومودوس ) ، وفي عولشدة صداقته معه حدد له في إحدى الرات خطبته

. لقد سحر أدريانوس الرومان 2سكرتيرًا خاصاً  اإلمبراطور  عينه، م(412 – 420
يق التي كانت الدعوات إليها توزع في مجلس الشيوخ الروماني  ،اعات خطاباتهببالغته وا 

، وبهذا يكون قد علم البالغة في المركزين العالميين أثينا 2في القرن الثاني الميالدي
 .1وروما

 :صوريباولو ال -3

رن الثاني الميالدي، عاصر الصوري من الخطباء األجالء في الق (Paollo) يعد باولو
يبدو أنه وصل إلى مكانة عالية عند ، و ( م61 – 414) فيلون الجبيلي المؤرخ

 -441كسفير في عهد اإلمبراطور الروماني هادريان)  الرومان، حتى أنه ُعين
 .0عاصمة إقليمية ألجله جعل من صورولشدة إعجاب اإلمبراطور فيه، ، (م422

                                                           
 -  ،وهو ابن أجينور ملك صيدا من زوجته تيليفاسا، وهو شقيق أوربا التي خطفها زيوس كبير اآللهة اليونانية

 ولقد علم اليونان الحروف والكتابة.  
1 K.Hitti, Pillip: Lebanon in history, p202.  

 .201، ي تاريخ سورية ولبنان وفلسطينحتى، فيليب:  - 2
، منشورات دار ) تاريخ الفينيقيين ) خالل سانخونياتن البيروتي وفيلون الجبيليمجاهل الحوراني، يوسف:  - 2

 .42م، ي 4111، 4الثقافة، بيروت، لبنان، ط
، ترجمة أنيس فريحة، مراجعة  نقوال زيادة، مؤسسة فرانكلين، بيروت، لبنان في التاريخحتى، فيليب:  - 1

 .20م، ي 4101نيويورك، بدون طبعة، 
 -   م(، 414-61وناقد ومؤرخ فينيقي، من مدينة جبيل التي أخذ لقبه منها،عاش في الفترة مابين عامي)مفكر

 ترجم كتاب مواطنه سنخونياتون عن الفينيقية، وقد اتهم اإلغريق بتزييف التاريخ واعتباره أساطير وخرافات.
 .21، يم4112، 4فيلون: ترجمة عيد مرعي، األبجدية للنشر، ط  - 0
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 : أسباسيوس -1

 ولد في مدينة ،المرموقين السوريين من الخطباء (Aspacius )يعتبر أسباسيوس
اإلمبراطور الروماني  في القرن الثاني الميالدي، خالل الفترة التي تولى فيها جبيل

د اسمه مكتوبًا على إحدى المدافن في و وجومن اآلثار التي تدل عليه، ، الحكم هادريان
ى كان في أيام أوغسطس، وهو الذي بن ،ل أن صاحب المدفناقي في حينجبيل، 

 .  4هيكاًل في بالطه في جنوب جبيل

 : مكسيموس الصوري  -0

 ،م420في مدينة صور على الساحل السوري سنة (  Maximusمكسيموس ) ولد 
ضافة لكونه فيلسوفًا كان خطيبًا بليغًا.  ،، كتب باللغة اليونانية2م 420وتوفي سنة  وا 

يسافر من مكان إلى آخر إللقاء الخطب البليغة الرنانة، أي أن البالغة كانت في ذلك 
 . 2فنًا مستمدًا من فنون التعبير الخطابي ،العصر

كان مكسيموس عندما يصل إلى مدينة ما خالل تجواله، يعرض أمام الجمهور 
، وهذا دليل على حنكته وقوة في األيام المقبلة ا وعرضهامناقشتهالحجة التي يريد 

  ذكائه.

واستقر هناك  ،ثم وصل إلى روما ،وفرجينيا ، تجول في العربية1رحالكثير الت كان
ثم انتقل إلى  .الذي أصبح فيما بعد إمبراطوراً  ،لزمن طويل، علم ماركوس أوريليوس

والفلسفة القديمة وخاصة األفالطونية،  ،0حيث درس فيها شعر هوميروس ،بالد اليونان
 وفيها انتهت حياته.

                                                           
 .110، ي المرجع السابق: ، يوسفالدبس - 4

2  Meiser, Karl: Studien Zu Maximos Tyrios, p 1909, p1. 
3 K.Hitti, Pillip : Lebanon in history op,cit 202. 
4  Bardman, John – Griffin, Jasper – Murray, Oswyn : The Oxford Classical world, 
2003, p 590. 

 -  م .406تضم مملكة األنباط وعدد من مدن الديكابوليس،  التي أخضعها اإلمبراطور الروماني تراجان عام 
5  Potter.S, David: op. cit., p 331.  
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وذاع صيته هناك مع آريانوس وأبولونيوس  ،وفي أثينا التقى المؤرخ اليوناني آريانوس
الخلقيدوني. له إحدى وأربعون مقالة في المباحث الفلسفية واألدبية بأسلوب سلس 

قد ذكر كتاباته المؤرخ الكنسي . ول4واضح، استخدم فيه التشبيه والمقتطفات الشعرية
ومدحه في كتابه)الكرونيكون(. إضافة إلى رسائله المذكورة ترك  ،أوسابيوس

مكسيموس رسائل أخرى بليغة ال تزال محفوظة، حيث صور نفسه  فيها على أنه جلي 
 . 2وعذب

 :  أنتيباتر  -6
وس مفي فترة حكم اإلمبراطور الروماني سبتي (  Antipater)  عاش أنتيباتر

، وهو من مدينة 2م(241 -244وابنه كراكاال)  ،( م412- 244)  سفيروس
ومن تالميذ أدريانوس. حظي بالعطف اإلمبراطوري مثل مكسيموس،  ،هيرابوليس

ولم يظهر أنتيباتر أي تفوق على معاصريه في خطبه المرتجلة والمكتوبة، ولكنه امتاز 
عليهم في فن كتابة الرسائل، وهذا ما دعا سفيروس الختياره سكرتيرًا خاصًا له، كما 

 كتب له أنتيباتر رسالة ،كاال أخاهاغتال كرا. وعندما 1عينه معلمًا لولديه كراكاال وغيتا
، وأن اللذين 0كاال اآلن ) سوى عين واحدة ويد واحدة (لوم، يأسف فيها بأن لم يبق لكرا
                                                           

1  K.Hitti, Pillip: The history of Syria, London, 1951, p 320.  
 -  م، تلق علومه 242م، أصبح أسقف قيصرية في عام 210م وتوفي عام 260ولد في قيصرية بفلسطين عام

على يد العالم السوري بامفيلوس البيروتي، ويدعو نفسه أحيانًا بالبامفيلي إحياًء لذكرى بامفيلوس. من أشهر 
المسيحية منذ نشوئها حتى العام مؤلفاته التاريخ الكنسي، الذي يتألف من عشرة كتب ويتحدث فيه عن تاريخ 

، لخي فيه تاريخ العالم وبخاصة  chronicleم كتاب بعنوان  ) الحوليات (  202م. وألف في العام 221
 م.220تاريخ اإلمبراطورية الرومانية حتى عام 

 .114، ي المرجع السابقالدبس، يوسف:  - 2
 -  الشالي إلفريقيا، وتولىحكم اإلمبراطورية الرومانية عام م  في مدينة لبدة الكبرى على الساحل 410ولد عام

م، خلفه في الحكم ابنه كراكاال، الذي كان ثمرة زواجه من من جوليا دومنا 244م وبقي حتى وفاته عام 412
 السورية.

3 - K.Hitti, Pillip: Lebanon in history, p 181. 
 - مترًا  120، ويقول سترابون أنها كانت تقع على نحو كانت تدعى ايديسه، وقبل ذلك بكثير دعيت بمبيكة

 من نهر الفرات، أما السوريون بحسب رأي بليني فقد كانوا يطلقون عليها اسم ماجوج.
 .02، ي المرجع السابقاليازجي، عيسى:  - 1

5 - K.Hitti, Pillip: The history of Syria, p 321.  
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قد استخدماه الواحد ضد  ،علمهما مؤدبهما أن يستخدما السال  ليؤيد أحدهما اآلخر
ه واليًا على بيثينا، وجعل ،اآلخر. وكان سفيروس قد رفع أنتيباتر إلى مقام القنصلية

وانسحب إلى مدينته األصلية،  ،فأقيل من وظيفته ،ويقال أنه تسرع في استعمال القوة
 .  4حيث قيل أنه توفي جوعًا بإرادته

 : الحوارثالثًا: فن 

من الفنون األدبية الهامة التي لم يستغني عنها السوريين، لمواصلة  الحواريعتبر فن 
التألق األدبي الذي بدؤوه منذ زمن بعيد، فظهر من بينهم أدباء أتقنوا هذا الفن، ولم 
يقتصر عملهم على عالم األحياء من فقراء وأغنياء وملوك، بل تعداه إلى عالم 

وبصيرتهم تارة ،ة بصرهم تارة ى قو فإنما يدل عل ،األموات. وهذا إن دل على شيء
 .أخرى

 :لوقيانوس السميساطي -1

نما وجد قبل ذلك بكثير، وكان له وقع  لم يكن الحوار وليد القرون الميالدية األولى، وا 
فال يمكن إال التطرق  ،يتم التطرق لموضوع الحوارفي أذهان الناس منذ القدم. وعندما 

لخامس والرابع قبل الميالد. لقد تخطى التي ألفها في القرنين ا لمحاورات أفالطون،
حتى طال حضارات عديدة نشأت  شعاع أفالطون الفكري والفلسفي مجال بالد اليونان،

. ففي محاوراته كلها أرسى أسس الحضارة الغربية، وأشبع الفكر اإلنساني في بعده
فيلسوف السوري نومينيوس األفامي حقول الدين والسياسة والتشريع والمنطق. لقد كان ال

، فكان هناك شبه كبير 2على حق، عندما قال أن أفالطون هو موسى في ثوب يوناني
بأنه  ،وبين ما جاء في العهد القديم. ولقد اعترف لوقيانوس السميساطي ،بين ما كتبه

 .  2وأعجب بها أشد اإلعجاب ،تأثر بمحاورات أفالطون

                                                           
 .200، ي  المرجع السابقحتى، فيليب:  - 4

2  Guthrie, Kenneth Sylvan: Numenius of Apamea (the father of Neoplatonism), 
London, 1908, p 2. 

 .41ي ، أعمال لوقيانوس السميساطيلوقيانوس:  - 3
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ق.م، وهو من أسرة عريقة، كان لبعض أفرادها المقام 121ولد أفالطون في أثينا عام 
األول في الحزب األرستقراطي. قرأ أفالطون شعراء اليونان وعلى وجه الخصوي 

سقراط، وأعجب به فلزمه، وحزن الفيلسوف هوميروس، وفي سن العشرين تعرف على 
 .ن من السياسة. فيئس أفالطو ما أعدمته الديموقراطية األثينيةعند ،عليه حزنًا شديداً 

قضى حياته يفكر بالسياسة ويمهد لها بالفلسفة، ولم تكن له مشاركة فعلية فيها. بعد 
إلى مصر وقورينيا، وبعدها إلى إيطاليا.  ومنها موت سقراط غادر أفالطون إلى ميغارا

طل يسة على أبواب المدينة، في أبنية ق.م مدر 212أنشأ فيها سنة  ،وعندما عاد ألثينا
فسميت لذلك باألكاديمية. توفي أفالطون وقد بلم الثمانين من  ،بستان أكاديموسعليها 

 . 4ق.م، في أثناء حرب فيليب المقدوني على أثينا211عمره عام 

 .ألدباكان عالمًا بالرياضيات و  ،كان أفالطون واسع الثقافة فباإلضافة لعلمه بالفلسفة
. وقد قسمت حاورة تعددت مواضيعهاية وعشرين ممحاورات، بلم تعدادها ثمان عدةألف 

. فدعيت األولى بمحاورات الشباب أو السقراطية، ه بحسب الفترة التي كتب بهامحاورات
ألن أغلبها كان دفاع عن سقراط واحتجاج على إعدامه، وبيان آلرائه وتعتبر مثال 

ليا، للمنهج السقراطي. أما محاورات الكهولة فقد كتبها عند عودته من سفره إلى إيطا
نشائه األكاديمية، حيث بدت فيها األفكار الفيثاغورثية. أما محاورات الشيخوخة  وا 

 بالجفاف والجدل الدقيق.  زفتمتا

النسبة ألسلوبه فنجد فيه لقد امتازت هذه المحاورات بالصدق والبعد عن التكلف، أما ب
التي تؤلف الزمان والمكان وسائر الظروف، حيث يعرض فيها أفالطون أصنافًا  الدراما

من األشخاي يصورهم أدق تصوير، ويدمجهم في حوادث تستحث اهتمام القارئ، 
وتستبقي اهتمامه إلى النهاية. وكان هؤالء األشخاي حقيقيون وغير وهميون، وأهمهم 

لعصره  دوره جعل كتب أفالطون مرآةوهذا ب .تهسقراط الذي يظهر في جميع أدوار حيا
أما المناقشة فهي نسيج المحاورة، تبحث في مسألة ومحاولة  .تعكسه جميع جهاته

بتمحيي مايقال فيها، حيث يسأل سقراط محدثيه رأيهم فيناقشه فيتحول إلى  ،لحلها
 غيره فيناقشه وهكذا، وقد ينتهي الحديث إلى نتيجة وقد ال ينتهي، ولكنه على أية حال

                                                           
 .10، ي المرجع السابق ، يوسف:كرم - 4
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عارضة. مطلب للحقيقة، بخالف الجدل عند السفسطائيين، فإنه معارضة قولين ألجل ال
يمثل الغيبيات فلينال بالرموز ما ال ينال بالبرهان،  ،أما القصة فقد استعملها أفالطون

على وجه االحتمال، فهو تارة يروي تاريخ النفس قبل اتصالها بالبدن أو بعد مفارقته، 
ومرة يقي تاريخ األرض، وأخرى يسرد كيفية تكوين العالم  إلى ويصف عالم األروا ، 

 . 4غير ذلك

وأعجب بها كثيرًا وقلدها، لكنه أجرى  ،لقد اطلع لوقيانوس على محاورات أفالطون
فسر  ،(Doubl Accusaionعليها بعض التعديالت. ففي مصنفه التهمة المزدوجة ) 

لقد بدأت أعلمه  ))لنا لوقيانوس التغيير الذي أجراه على الحوار اإلفالطوني إذ قال: 
وأرغمته على  ،السير على األرض كما يسير اإلنسان، وغسلت ما علق به من أوضار

 ،وجعلته أكثر قبواًل لدى المشاهدين، كما أشركته بشكل خاي في الكوميديا ،االبتسام
يخشون األشواك التي  ،، أولئك الذين كانوا حتى ذلك الحينوأتحت له عطف السامعين

في حين أن محاورات . 2((فيحذرون لمسها حذرهم عن لمس القنفذ  ،كان مسلمًا بها
، وكذلك إن ترقى بحجمها إلى محاورات أفالطونلوقيانوس السميساطي قصيرة جدًا، ال 

المطلقة في مواضيع فلسفية  ا مختلقون، فهم يتخاطبون حسب هواه ومشيأتههأكثر أبطال
غيرها، فيها كثير من الجد والعبث والهزء، وفيها مايشبه األلغاز الحكمية  وأخرى

ات ي. وبهذا تكون شخصس له قيمة سوى حسن السبك واألداءواألخالقية، ومنها مالي
المحاورات عنده أسطورية أحيانًا، وتبدو طورًا آلهة كهرمز وبلوتون وآجاتس. كما نجد 

طاغية هاليكارناس وسيبيون، وفالسفة  وسك شخصيات تاريخية مثل موزولكذل
كأفالطون ومينيب وديوجين. إن محاوراته تبين بوضو  أن سخريته تناولت معتقدات 
عصره وتقاليده، دون تمييز بين مظاهر األمور وحقائقها، ودونما إبراز مذهب ديني 

 مبين أو مذهب فلسفي وأخالقي وأدبي حي ذي قيمة.

                                                           
 .22 – 11، ي  السابقالمرجع ، يوسف: كرم - 4
 .41، ي مسامرات األموات: نوسيالوق - 2
 - ( اشتهر بضريحه، الذي شيدته له زوجته أرتيميس في أعظم مدن 202-211ملك كاريا من عام ،)ق.م

في اللغات األجنبية  ، ومعناهاكاريا هاليكارناس، والذي عد من عجائب الدنيا السبع، ومنه أتت كلمة موزولوم
 بمعنى ضريح.
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الموتى هي التي جلبت له الشهرة، حيث سخر فيها بالمعتقدات  لوقيانوس إن محاورات 
، واستهزأ من خاللها شرقية التي دخلت األفكار الغربيةوخاصة الخرافات ال ،الدينية

باألفكار السائدة بين الناس عن العالم اآلخر. أما محاورات اآللهة فتتألف من قطع 
 ذات ذاتية شعبية بالغة في الميثولوجيا الوثنية، فعندما صغيرة، بعضها يتعلق بأحداث

يروس همه، لعدم محبة سراريه له، وعندما يتخاصم مع إرب األرباب زيوس إلى  يشكو
بل رجاًل عاديًا راكضًا  ،زوجته هيرا، بسبب خياناته العديدة لها، فإننا ال نرى فيه إلهاً 

. وما ابتداع كل هذا من لوقيانوس، إال وجه آخر من سخافات البشر، 4وراء اإلناث
الذين جعلهم يضحكون على آرائهم الغريبة التي ابتدعوها هم أنفسهم، واعتقدوا بها. 
وبهذه الجولة للوقيانوس في حضرة األرباب األولمبية، لم يبق لألرباب أية هيبة وال 

نما أصبحوا كسائر البش  ر. أساس في الواقع، وا 

كان متفشيًا في المجتمع الروماني بشكل كبير، دفع الذي ويبدو أن داء الطمع 
لوقيانوس إلى مناقشته في ست محاورات. متحدثًا فيها عن أولئك الطماعين الممالقين 
المداهنين، الذين كانوا يحومون حول األغنياء المسنين، ويتقربون إليهم بشتى الوسائل، 

والغيرة عليهم والعناية بهم، بل كانوا يوصون لهم  ويظهرون ضروب المحبة لهم
لعل أولئك األغنياء يقابلونهم بالمثل، وكانوا ينصبون لهم الشراك ليقضوا  ،بأموالهم
 . 2وينالوا مأربهم من أقصر الطرق ،عليهم

ولكن القدر ال يمهلهم في تحقيق مبتغاهم، فيموتون قبلهم ويصبحون على ما فعلوا 
حتى في عالم األبدية، حيث استعجلوا األشياء قبل أوانها فعوقبوا  ،نادمين متألمين

 بحرمانها. 

 ومن هذه المحاورات المحاورة أو المسامرة الثالثة وعنوانها بلوتون وهرميس: 

هل تعرف الثري أوكرا ذاك الشيخ الذي بلم من الكبر عتيا، وليس له ولد غير  –لوتونب
 بلم عددهم خمس مرات عشرة آالف   ...ي ،أن الذين يحاولون اقتناي ميراثه
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 أتعني أوكرات السينيكي، أنا أعرفه فما شأنه    –هرميس 

دعه يعش يا هرميس، عدا التسعين سنة التي قضاها، تسعين سنة أخرى   –بلوتون 
 ،وأكثر منها أيضًا إذا كان ذلك ممكنًا، وأما ممالقوه خارينوس الصغير ودامون والباقون

 فاسحبهم إلى هنا الواحد تلو اآلخر.

 هرميس إن هذا ليبدو غريبًا.

ال بل هو العدل بعينه، ما الذي دهاهم حتى يتمنون موته ويطمعون في  –بلوتون
وهم ال يمتون إليه بصلة  وما هو شر من ذلك كله أنهم يعتنون به، على األقل  ،ثروته

األماني. فإذا مرض فإنهم ينذرون  وهم يتمنون في قلوبهم مثل تلك ،أمام عيون الناس
النذر إلى اآللهة إذا ما أبل، في حين أن جميع الناس يعرفون نياتهم الشريرة. وبكلمة 

ليجدوا حظوة لديه، لذلك  ،أن هؤالء الرجال يبرعون في استعمال ضروب التمليق
 ًا.وليمت هؤالء قبله بعد أن تثاءبوا لطول انتظارهم ثروته عبث ،هو طويالً  فليعمر

إن أولئك المداجنين يغدون أضحوكة للناس، ألن صحته وهو كأنه مشرف  -هرميس
ألفضل بكثير من صحة الشباب، فيتركهم يأملون آمااًل ويحلمون  ،على الموت دائماً 

ممنين أنفسهم بحياة  ،بينهم بعد أن اقتسموا بالفكر ثروته فيما ،أحالمًا بأشياء كثيرة
 .سعيدة

ب الشيخوخة إذن، ومثل إيوالوس ليتجدد شبابه، أما أولئك ليخلع عنه ثو  –بلوتون
وليأتوا إلى هنا تعساء بعد موتهم  ،فلينتزعوا من بين آمالهم في الثروة التي حلموا بها

 شر ميتة.

كن مطمئنًا يا بلوتون فسآتيك بهم الواحد بعد اآلخر، إنهم سبعة حسبما  –هرميس
 أظن. 

سيسير في جنازة كل منهم مشيعًا، وقد تجدد شبابه جرهم إذن أما هو فإنه  –بلوتون 
 . 4بعد أن كان شيخاً 
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وهي وجود  هامة، اجتماعية عدة نوا من خالل ما تقدم إن لوقيانوس يشير إلى 
، و استخدام الخداع والغش في سبيل الوصول وحب امتالك الثروةظاهرة الفقر والغنى، 
 إلى الغاية المنشودة.

اًل من أفالطون ولوقيانوس، فأفالطون أعلن نقده الشديد في هذه المحاورة يتفق ك
للذين يتخذون من التملق لألثرياء، وسيلة للتربح وجمع المال، كما ندد بالربا والمرابين 
وأفعالهم الدونية لإليقاع بضحاياهم. ومن أطراف تعليقاته على الثروة والفاقة، بأن الثراء 

 راف الشر.يورث الطراوة والخمول و الرغبة في اقت

وتحدث عن الغنى والفقر وأثرهما في فساد الصناع، ألن الصانع إذا أصبح ثريًا، لم  
 ،تعد لديه الرغبة في مواصلة العمل في مهنته، ويزداد إهماله وخموله في كل يوم

ويزداد فسادًا في مهنته. أما إذا أعاقته الفاقة عن أن يحصل على األدوات الالزمة 
جعل من أبنائه أو غيرهم صناعًا فاسدين إذا يجودة صنعته، وللعمله، قل اتقانه و 

 .4ماعلمه حرفته

لوقيانوس محاورات أخرى، كانت تامة التأليف في نوعها، خليق بها أن تكون امتلك 
بالمنزلة الثانية بعد محاورات أفالطون، من حيث المكانة في فن الحوار المسرحي، 

، حيث أن لوقيانوس 2أوالديك أو بلوغ الجحيمال تيمون وتدعى بالمحاورات الكبرى أمث
تيمون بعد أن استرد بأعجوبة فيطلق لخياله العنان مبتكرًا مشاريع ومغامرات خارقة، 

 ثم يلهبهم بسياطه. ،ثروته يتصدر المجلس ليستقبل متملقيه القدامى

كما أن مينيب يهبط إلى الجحيم تحت قيادة بابلي مجوسي، ثم ال يلبث أن يعرج إلى 
ء السماء معتمدًا على جناحين مستعارين. على خالف خارون الذي يرقى إلى السما

ليتمكن من إلقاء نظرة  س جبل بليون فوق جبل أوسادليقيم بين األحياء، كما أنه يك
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ًا بالتنوع مشاملة على العالم، ثم يبيع المذاهب الفلسفية في المزاد. فهنا يبدو المشهد مفع
ماضين من بلد  ،تقل من األرض إلى القمر، ثم إلى جبل األولمبزاخرًا بالحركة، إذ نن

 .4إلى آخر، ناظرين في كل مشهد إلى ممثلين جدد

كانت الفكرة التي أوحت بهذا الحوار، تتطور فولئن لم يكن للحوار موضوع جوهري،  
لم  ،ي حتى النهاية، إن هذا األسلوب الذي اتبعه لوقيانوس في خيالهعتطورها الطبي

 يعمل به أفالطون من قبل .

ولقد سار لوقيانوس على نهج أفالطون في التقليل من شأن البالغة والخطابة، حيث 
أخذ على عاتقه البرهنة على أن فن الطفيلي أسمى من فن البالغة، ولقد جاء في 

 على لسان سيمون عن هذا األمر مايلي:  (أن مهنة الطفيلي فن)محاورة فن الطفيلي أو 

مقدورنا أن نتحدث كثيرًا عن جوهر علم البالغة، آلن اآلراء المتباينة حول  وفي
موضوع واحد تعينه، واالتجاهات المتناقضة التي تصطرع فيها، تؤكد أن الفن الذي 
 ليس له مفهوم واحد ليس فنًا البتة، ذلك إن أنت بحثت عما إذا كان هذا أولى من ذاك

ن لم تقر قط بوحدته، ف  . 2تقوض به وجود هذا الشيء الذي نحن بصدده نكإوأجدر، وا 

وهاجم أبرز  علم البالغة، بل سخر من مبادئ ،وس عند هذا الحدولم يقف لوقيان
 أعالمه، وكان يعتبر أكثرهم جبناء ومجرمين، و جاء أيضًا على لسان سيمون مايلي:

يعتِل قط مقعد إن بين الخطباء ايزوقراط وهو أبعد من أن يمضي إلى قتال، كما أنه لم 
المحكمة، ألن المقعد كان يرهبه. وكذلك ديماد واشين وفيلوقراطس أولئك الذين أفزعهم 

 .أول نبأ عن القتال ضد فيليب

ألم يخونوا الجمهورية  ألم يستسلموا هم أنفسهم لهم  ألم يستمروا في أثينا منتهجين  
أثيني  لقد اشتهر  سياسة مفيدة جدًا لهذا الملك، الذي عانى من ويالت حربه كل
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ويفيضون  ،هيبيريد وديموستين بالشجاعة واالقدام، ألنهم كانوا يصخبون في الندوات
 .4بالحديث متهجمين ضد فيليب، ولكن أي عمل بطولي امتازوا بالقتال ضد هذا الملك 

وبهذا يكون لوقيانوس وقف موقف معادي من البالغة، وأعالمها ومبادئها حاذيًا حذو 
لذي يقول رأيه على لسان سقراط، بأنه ال يعتبر البيان فنًا مطلقًا، فهو كما أفالطون. ا

يلو  له مزاولة عملية غريبة عن الفن، ولكنه يتطلب نفسًا ذات خيال وجرأة وقدرة 
بالطبع على االتصال بالناس، ويرى أن االسم النوعي لهذا النوع من المزاولة العملية 

ر سقراط، ألنه يسمي كل ماهو رديء قبيحًا، وفي . والتملق من وجهة نظ2هو التملق
ن أجادوا، فإنهم محتقرون وغير  :النهاية يخلي سقراط إلى القول أن الخطباء وا 

 .     2محترمين

إن شكل الحوار لدى لوقيانوس يعتمد في قسم منه على الكوميديا، ويتكئ في قسمه 
نه يصوغ هذين الحوارين في وحدة م كتملة، ال تعوزها الرقة أو اآلخر على الفلسفة، وا 

مع شتيت المقترحات غير المتوقعة. إن هذه المميزات الجمة التي تحلى  ،سهولة الحركة
. لقد كانت ي مصاف أفذاذ ونوابم كتاب الحقبة الكالسيكيةبها لوقيانوس، تجعله ف

وتعتمد  ،تعتمد على السخرية واالضحاك ))طريقته في الحوار كما وصفها فيليب حتي 
من أهم الركائز التي  ،على البالغة وفنونها، ولذلك كانت قدرته على التفنن بالحديث

. وهيأ له مكانة بين المشاهير اعتبره النقاد مثااًل يحتذى فيه اعتمد عليها بحواره، الذي
 .1((من ذوي األساليب المعروفة بالحوار، وبهذا يعتبر مبدع عهد جديد بتاريخ الحوار

 ،دم أفالطون في كتابة محاوراته اللغة اليونانية، كونها لغته األصلية من جانبلقد استخ
ولغة العلم واألدب بشكل عام في ذلك العصر من جانب آخر. أما لوقيانوس فقد 
استخدم في كتابة محاوراته اللغة اليونانية أيضًا، كونه كان متأثرًا بأدباء كتبوا أعمالهم 
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كأفالطون مثاًل، حيث استغنى عن اللغة السريانية فهي لغته باللغة اليونانية  ،األدبية
 األم، وكذلك اللغة الالتينية التي تعتبر اللغة الرسمية في اإلمبراطورية الرومانية. 

ومن جانب آخر أختار أفالطون سقراط ليكون بطل أغلب محاوراته، أما لوقيانوس فقد 
 .4للقيام بهذه المهمة اعتمد الفيلسوف مينيب

 برديصان الرهاوي: -1

. ومن دراسة الحوارهو أحد األدباء الذين تنوع إنتاجهم األدبي، ما بين فني الشعر و 
محاورته التي حفظت من قبل أحد تالمذته وهو فيليبس، يبدو أنه كان يختلف في 

 اً وهمي اً طريقة عمله عن لوقيانوس، الذي كان يفترض الشخصيات والحوادث افتراض
أعماله، أما برديصان فإن محاورته في كتابه )شرائع البلدان( حدثت في معظم  اً خيالي

 وبدون تريب مسبق. وفيما يلي ما جرى فيه:  ،عنده فجأة

  ،نبضه قاسقبل أيام دخلنا لعيادة شمشغرام أخينا، وأتى برديصان فوجدنا هناك ولما 
خارج إذ  ورأى أنه في حالة جيدة سألنا :عما كنتم تتحدثون   لقد سمعت صوتكم من

أن يسألنا ما  ،كنت داخاًل. كان من عادته حين كان يجدنا نتحدث في شيء قبل مجيئه
 كنا نقول، ذلك ليشترك معنا في الحديث. 

لماذا لم يكن  ،إن كان يوجد إله واحد كما تقولون )): عويدو هذا كان يقول))قلنا له: 
قل لي يا عويدو  ))قال له برديصان:  .((  البشر بشكل ال يستطيعون معه أن يخطئوا

أأن اهلل الواحد غير موجود  أم أنه موجود وال يريد أن يتصرف  ابني ماذا في ذهنك 
 .((البشر بالبر واالستقامة 

قال له  .((أنا سألت هؤالء ألنهم من سني ليؤدوا لي هم جواباً  ))قال عويدو  
لك أن تتعلم ممن هو أكبر منهم فمن المجدي  ،إن كنت تريد أن تتعلم )): برديصان

 سنًا. وأن كنت تريد أن تعلم فال يحتاج األمر إلى أن تسألهم.
                                                           

 -  شاعر وفيلسوف يوناني فينيقي األصل، كان رقيقًا فافتدى نفسه بثروة جمعها، عاش في القرن الثالث قبل
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 ،بل إلى أن تسمح لهم بأن يسألوك هم عما يريدون. فالذين يعلمون ُيسألون ال َيسألون 
 . ((ليسأل بشكل صحيح ،لوا فليصححوا ذهن السائلأِ ومتى سُ 

 .((أنا أريد أن أتعلم. بدأت بسؤال هؤالء أخوتي ألني أخجل منك  ))قال عويدو: 

ويريد  ،إنك تتكلم خالف الحقيقة. أعلم أن من يحسن السؤال ))قال برديصان: 
 .4((غير مدفوع برو  الخصام ال يخجل  ،االقتراب من طريق الحق

 تابع الحوار:  يومن ثم 

وأنا ال أستطيع  ،أن تعرف كل شيءيقولون: آمن فإذا آمنت تستطيع  ))قال عويدو:  
 .((أن أؤمن إال أذا اقتنعت

لو صنع . (( لماذا لم يجعلنا اهلل ال نخطئ وال يحكم علينا ))أجيب عما قال عويدو: 
بل لكان آلة بيد من يحركها. في هذه الحال  ،اهلل اإلنسان كذلك هو لم كان اإلنسان هو

أو عن المركبة التي يجرها  ،يعزف بها آخرقيثارة التي البما كان اإلنسان يختلف عن 
لما كان  ،  لو صنع اإلنسان بشكل ال يستطيع معه أن يفعل الشر وأن يدان بهثاني

 ولما أستطاع أن يتبرر به.  ،الخير الذي يفعله ملكًا له

إال أن األوامر التي أعطيت للبشر  ،األمور التي قلتها جميلة جداً  )):قال له عويدو 
 . (( تطيعون أن ينفذوهاصعبة فال يس

من اإلنسان الذي  ،لم يؤمر البشر بأن يفعلوا إال ما يستطيعون فعله )):قال برديصان
هو أضعف من أن ال يسرق أو من أن ال يكذب أو من أن ال يزني. هذه أمور كلها 
تحت سلطان عقل اإلنسان، إنها ليست مرتبطة بقوة الجسم بل بإرادة النفس. لم نؤمر 

وال أن نقود سفينة يعرف  ،أقوياء الجسم ابأن نحمل أعباء ثقيلة ال يقوي عليها سو 
األمر الذي يعرف به  ،وال أن نمسح أرضًا ونوزعها ،يف يقودوهاالبحارون وحدهم ك

 أنسانًا على أمر ال يستطيع فعله.المساحون وحدهم ... ليس الديان أثيمًا ليدين 
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قال عويدو: ربما يستطيع اإلنسان أن يتجنب األفعال الشريرة، ولكن من مَن البشر 
 يستطيع أن يفعل األفعال الصالحة 

فعل الخير أيسر من تجنب الشر. فالخير نابع من اإلنسان لذلك  ))قال برديصان:  
. لذلك حين ( أما الشر فهو من صنع العدو ) الشيطان ،ً يفر  اإلنسان حين يفعل خيرا

 . ((يرتكب الشرور  ،يكون اإلنسان مشوشًا وغير معافى في طبيعته

لو لم يكون  ،قال أيضًا عويدو هذا: يخطأ اإلنسان بدفاع من طبيعته ))قلت له: 
 .((اإلنسان كي يخطأ لما أخطأ 

لو كانوا يستخدمون عقاًل  لو كان البشر يفعلون كلهم فعاًل واحدًا، ))قال برديصان:  
 ولما تحلوا بالحرية التي تحدثت أليكم عنها. ،لقلنا أن طبيعتهم هي التي تسوقهم ،واحداً 

وما هي الحرية، أضيف إلى ما قلته لكم: طبيعة  ،ولكن لكي تفهموا ما هي الطبيعة
وهو يأكل ويشرب وينام ويستيقظ وأن يموت.  ،اإلنسان هي أن يولد وينمو ويلد ويشيخ

 هذه األمور ألنها من طبيعة اإلنسان، توجد عند جميع اإلنسان.(( .

 :تابع الحوار الذي نقله فيلبسون

يساقون، بأمر من القدر، أحيانًا نحو  يقول آخرون بأن الناس ))ثم سألناه وقلنا له: 
 .(( الشر وأحيانًا نحو الخير

وليس كل شيء  ،القدر موجود كما يقول الكلدانيون )المنجمون ( ))قال برديصان:  
 ،ن األمور المتصلة باألموال والمراكز والصحة والمرض والبنينإ ،يحدث بإرادة اإلنسان

تحت سلطان القدر، وليست تحت سلطاننا. فنحن البشر نقاد بالطبيعة على قدم 
وبحريتنا كما يشاء كل منا. ولكن ليس للقدر سلطان  ،وبالقدر بشكل متمايز ،المساواة

هو نفسه نظام مسيرة أعطاه اهلل أرباب السلطة  ،ألن ما يسمى قدراً  ،على كل شيء
تختلف العقول حين تهبط إلى  ،النظام اذوهوعناصر الكون. وبسبب هذه المسيرة 

ن ما جعلها تختلف هو القدر. ا  و وتختلف النفوس حين تهبط إلى األجسام،  ،النفس
أما القدر فهو الذي يجعل  ،والحكماء الجهلة ،الطبيعة تقتضي بأن يحكم الشيوخ الشباب

 .((والجهلة رؤساء على  الحكماء ،األطفال رؤوسًا على الشيوخ
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 ،أعلموا أنه  في كل مرة تضرب الطبيعة وتحيد عن استقامتها :لخالصة القو  
 . 4يحدث ذلك بفعل القدر

امتلك الناس عادات اجتماعية  الروماني من خالل ما تقدم نجد أنه حتى في العصر
يمكن أن يشعر بحالة نفسية  ،هامة، ومنها زيارة المرضى، فالمريض عندما يرى الزوار

جيدة. ومن جانب آخر يمكن أن نستنتج وجود جانب إبداعي آخر لدى األديب 
وهو إتقانه مهنة الطب، وذلك عن طريق التشخيي الذي عرفه البابليين  ،برديصان

فالعلم  .وهو طلب العلم ،قبله بمئات السنين. باإلضافة لذلك تم التطرق لموضوع هام
وطلب العلم ليس فيه عيب وخجل، فليس العيب  ،يمتلك قدرًا منه يمكن ألي شخي أن

 أن تكون جاهاًل وتسأل أهل العلم لتستنير بأفكارهم، بل العيب أن تصمت على جهلك.

كاآللة التي  فهو ليسالعقل فهو مخير،  وهبهاهلل خلق اإلنسان و أخرى لقد ومن ناحية 
نما هويحركها صاحبها متى وكيفما شاء.  إما أن يفعل الخير وبذلك يغيب مخير  وا 

نما هو حالة  ،، كالحرارة والبردأو العكسالشر.  فنحن ندرس الحرارة وال وجود للبرد، وا 
  تظهر بتناقي درجات الحرارة.

و يقول عويدو أن الناس يساقون بأمر من القدر نحو الخير والشر، أما برديصان 
ولكن ليس  ،فاإلنسان محكوم بالقدرفيقوم بدوره بتوضيح دور القدر في حياة اإلنسان. 

فهناك دور للطبيعة وحريته الشخصية. فالطول والصحة واألوالد يتحكم  ،في كل األمور
ويختلف الناس في امتالكها والتمتع بها، أما الطبيعة فتقود الناس على قدم  ،بها القدر

سان فيمكن فيها المساواة، فال تفرق بين أبيض وأسود وال بين غني وفقير، أما حرية اإلن
 ويتجنب الشر أو العكس.    ،أن يفعل الخير

وفي النهاية يمكن أن نقول أن فيلبس تلميذ برديصان، نقل لنا الحوار الذي جرى    
بين برديصان وعويدو، كما نقل لنا أفالطون حوارات سقراط. فبرديصان يحاول أن 

 لفلسفة اليونانية وبعلم السحرةبا ،يستثمر جميع المناسبات ليعلم ويعلل اإليمان المسيحي

                                                           
 .204 – 421، ي المرجع السابق: رحمة، األب جورج َو وهبي، متري - 4
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الكلدانيين، وال يقبل برديصان أن يخاف منه أحد أو يستحي منه أحد. فاإلنسان حر 
أن يؤمن أو ال يؤمن، ولكن عليه أن يعلل لم ال يؤمن. أما اللغة المستخدمة في هذا 

 الحوار فهي اللغة السريانية التي يتكلمها  برديصان.

 :رابعاً: فن القصة 

فن القصة أحد أهم األركان األدبية، التي ساهمت في أغناء الفكر اإلنساني يعد 
متاعه. وقد اتبع كتاب القصي في إيصال أفكارهم للناس أسلوبين، األسلوب األول  وا 

واألسلوب  .اعتمد على رواية قصي خيالية يختلقها األديب، وذلك إلمتاع الناس
ين تما إليصالها إلى الناس، وفي كال الطريقالثاني يروي أحداثًا واقعية وصادقة بطريقة 

يحاول الكاتب البعد عن إزعاج السلطة بطريقة مباشرة، وخاصة عند روايته لوقائع 
ها بالرمز. وقد ظهر قصصيون سوريون في العصر الروماني أتقنوا فيويكتفي  ،حقيقية

 :  الخيالي والواقعي، فجذبوا الناس وأمتعوهم. ومن هؤالء ،هذين النموذجين

 : يامبليخوس العيطوري -1

، م (412 – 16في عهد األباطرة األنطونيين)م، 420نحو العام  يامبليخوس ولد
لم يعرف هذا األديب إال . حيث يعتبر من أشهر األدباء السوريون في العصر الروماني

التي كتبها بعد أن  .Babylonika))4 ((حكايا بابلية ))روايته الموسومة من خالل 
كان من الكتبة  ،مثقف بابلي نمى وترعرع في كنف .عمره األربعين عاماً تجاوز 

سر على ما يبدو في حروب اإلمبراطور وأُ انخرط في الجيش الروماني، الملكيين، 
. كانت لغته األم اللغة (م441 – 446تراجان ضد الفرثيين في بالد الرافدين عام ) 

ية عن طريق معلمه، كما تعلم باإلضافة لذلك اآلرامية، وتعلم باإلضافة لها اللغة البابابل
عاش قسطًا من حياته يعمل كاتبًا في بالط الملك سوايموس، الذي اللغة اإلغريقية. 

 .2م461نصبه الرومان على عرش أرمينية عام 

                                                           
1- Butcher, Kevin: Roman Syria the near east, p 271.  

 .101ي  ،المرجع السابق: عبودي، هنري س، - 2
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إال ملخصًا من القرن  ،((حكايات بابلية ))لم يبق من رواية يامبليخوس المفقودة 
في مجموعته المسماة  ،م(212 – 220أورده العالم البيزنطي فوتيوس )  ،التاسع
من  التي جاءت في قاموس سويداس ،وكذلك بعض اإلستشهادات والشذرات .المكتبة

المصادر القديمة  تباينت مثلة على األسلوب األدبي الرفيع.أ ،القرن العاشر الميالدي
في قاموس أما من  ستة عشر كتابًا،  حول حجم الرواية، فهي تتألف حسب فوتيوس

 .4كتابًا ، وبذلك فهي تعد من الكتب القديمة المدونة 21أو  20وصلت إلى سويداس 

حول مغامرات الزوج البابلي رودانس وحبيبته  هاتدور أحداث)) أما الرواية فهي كالتالي 
وبدأ  ،ونيسوأقدارهما وفرارهما من الملك المستبد غرموس، الذي أغرم بسين ،سينونيس

بوساطة وزيره الخصي داماس وأتباعه اآلخرين. وتتشابك األحداث  ،يالحقها ويطاردها
بسبب غيرة سينونيس من ابنة الفال  الجميلة، حيث التجأ إليه العروسان في فرارهما 

ن غيرتها الزائدة تدفعها إلى قبول الزواج إلى حد أنها همت بقتلها.  ،إلى بيت أبيها وا 
ألنه قام بتقبيل ابنة الفال .  ،شاب، وذلك انتقامًا من زوجها رودانس من ملك سوري

الذي أمر بصلبه، ثم ما  ،وتتواتر األحداث إلى أن يقع رودانس في يد الملك غرموس
 .2((ليسترجع عروسه من منافسه الملك السوري ،لبث أن تراجع عن قراره وأطلق سراحه

ويلتقي رودانس في فيها ما يلي: ))  أما بالنسبة لباقي أحداث الرواية حيث جاء
 ،، وتحصل مالبسات كثيرة( إحدى الجزر الفراتية كاهن اإللهة أفروديت ) عشتار

                                                           
 -   وهو معجم بيزنطي واسع، فيه أكثر من ثالثين ألف مادة، سواء أعالم أو أسماء جغرافية أو اقتباسات من

كتاب إغريق قدماء ومتأخرين. ويرقى تاريخه للقرن العاشر الميالدي، يتميز بغناه بمعلوماته األدبية والتاريخية. 
 . 00 – 01م، ي 4112، 4انظر: فيلون : ترجمة عيد مرعي، األبجدية للنشر، ط

 -  ولد فوتيوس في القسطنطينية في الربع األول من القرن التاسع الميالدي، وهو بحاثة والهوتي مؤلف
المكتبة، وهي وصف لكتب يونانية عديدة، في الفلسفة واألدب والالهوت فقد معظمها ولم يبقى فيها إال الوصف. 

 -212ارتفع شأنه عند إمبراطور بيزنطة ميخائيل الثالث )تعلم الالهوت والنحو والمنطق وما بعد الطبيعة، 
 :أبو جعفر المنصور والمهدي(.انظر: بدوي، عبدالرحمن م(، بدليل أنه كلفه بالسفارة لدى خليفة بغداد )261

 .242م، ي 4116، 4، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طملحق موسوعة الفلسفة
 . 463م، ص 2116مج  ، ط  ،  لعربية،الموسوعة االزين، محمد:  - 0
2
 .463ص  المرجع نفسه: - 
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ه وشب ،((TIGRISودجلة  ((EUPHRATESبسبب شبهه بابنهما التوأم: الفرات 
  .4((سينونيس بابنتيهما ميسوبوتاميا

 مشاهد كما يوجد محاوالت الزوجين االنتحار بطرق مختلفة،  أحداث الروايةيتخلل 
عدام وأكل لحوم البشر.  ،وحشية البربرية  من عمليات صلب وتعذيب وا 

أعطاها طابعًا  ،ألبطال روايته أسماء شرقية أختارسوري األصل  يامبليخوسوبما أن 
في  مكانهاحدد العنيف(  –نحروس  –سنونو  –وردان سينونيس  -إغريقيًا )رودانس 

. وتحتوي للقارئ ليزيد من درجة اإلعجاب والتشويق ،بابل التي كانت تمثل رمز العراقة
في األدب القصصي اإلغريقي  ،الرواية على كل الموضوعات والعناصر الفنية المألوفة

للعصر اإلمبراطوري الروماني )التطهير والخالي، الصالت بالعالم اآلخر، مغامرات 
 . 2(ظاهري، والنوم في القبور التمويه واالشتباهالجحيم، الموت ال

 هطريقة عرضأثنى على فوتيوس و  همدح فكان سلسًا سهاًل مترابطًا، حيثأما أسلوبها 
للداللة على بالغتها  ،يستشهد بفقرات منها ،ألحداث. كما أن قاموس سويداس الشهيرل

 .   2الرفيع وأسلوبها األتيكي

 : حقيقية(لوقيانوس السميساطي )قصة  -1

، أبدع في كتابة الحواراتوكما أبدع لوقيانوس في فني الخطابة والبالغة وكتابة 
التي كتبها مدفوعًا بعدة  ،القصة. ومن أهم كتاباته القصصية روايته ) قصة حقيقية (

ورغبته في الوقوف على شيء جديد، ومعرفة حدود  ،، منها القلق الذهني1أسباب

                                                           
0
 .463ص  مرجع السابق،ال الزين، محمد: - 
2
 .463ص  مرجع نفسه،ال - 
 - فيها  دنسبة إلى منطقة أتيكا الواقعة في شرق بالد اإلغريق والتي يكثر فيها المعدن والرخام، كما تتعد

 .لهاهأ المجتمعات، وصل إليها الفينيقيين وتعاملوا مع
 .160، ي سورية القديمة: الحلو، عباهلل -2

4  Bunson, Mathew: op. cit., p 330. 



069 
 

. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على 4ومن يقطن الجانب اآلخر فيه ،األوقيانوس
 اهتمام لوقيانوس بالكشوف الجغرافية.   

كما لو أنها قصة حقيقية وليست خيالية. في البداية إن  ،سرد لوقيانوس هذه القصة
فعله أواًل من التجهيز والتحضير لها، وهذا ما له ال بد  ،أي إنسان يود القيام برحلة ما

لهذا السبب بالذات ذخرُت كمية وفيرة من القوت، وكفايتي  ))حيث يقول:  ،لوقيانوس
من الماء، بعد أن اصطحبت نحو الخمسين من الرفاق، ممن يشاطرونني الرغبة 
نفسها، كما جمعت عددًا من األدوات وحظيت بمال  استطعت الحصول عليه بأجٍر 

لوقيانوس ورفاقه في هذه المرحلة بحسب تنوعت المحطات التي وطأها  .2((عال
الطريق، فمنها ما حطوا فيها رغمًا عنهم، ومنها ما ذهبوا إليها رغبة في ذلك. حيث 

وذهبوا إلى بعض  ،ونزلوا إلى جوف الحوت ،وصعدوا إلى الفضاء ،أبحروا في البحر
باتجاه  ،الجزر. وعلى أية حال أنطلق لوقيانوس ورفاقه في رحلة بدأت من أعمدة هرقل

. وعندما أبحروا كانت الريا  مواتية لذلك، وبعد فترة زمنية األوقيانوس الهيسبيري
 ،أوغلوا فيها البحر. ليلجئوا بعدها إلى جزيرة قصيرة هبت ريح قذفتهم في عرض

بلم هذا المكان هيروكليس  ))كتب عليه العبارة التالية:  ،وشاهدوا عمودًا من النحاس
، وما كان من إلهفهو  ديونسيوسنصف إله أما ليس اقحيث أن هير  ،2((وديونسيوس 

، وهذا إن دل فإنما يدل على لهماإال أن قدموا فروض الطاعة  ،لوقيانوس ورفاقه
في الحقيقة. وبعدها رأوا نهرًا من الخمر ينبع من جذور  لهماتقديس لوقيانوس نفسه 

لبثت الرغبة أن استحوذت علينا، ثم ما  ))ويقول لوقيانوس في ذلك:  أشجار الكرمة،
فمضينا للتعرف على منابع النهر... لم أستطع بلوغ هذا المنبع بيد أنني ألفيت جذوع 

من  تأشجار ضخمة من الكرمة، مألى بالعناقيد، تسيل من جذور كل شجرة قطرا

                                                           
1  Wbittaker, C.R: op.cit., p157.  

2
 .422 ، ص5، قصة حقيقية، الكتاب األول، أعمال لوقيانوس السميساطيلوقيانوس:  - 
 -  ويقع خلف أعمدة هرقل أي خلف جبل طارق.المحيط األطلسي ) األطلنطي(هو ، 

3 -  A.H. Harmon in Lucian: A true story I-II, Vol – I, London, 1913 ,p 255.  
 - .وهو نفسه اإلله باخوس، تذكره األساطير بأنه إله العنب، وهو نفسه اإلله ليبرباتر عند الرومان  
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شارة لناحية اإل من خالل ما تقدم يمكن .4((الخمر الصافي، فتؤلف بمجموعها النهر
 .الخمر منهوهو وجود زراعة الكرمة واستخراج ا ،اقتصادية زراعية

هبت عليهم ريح عاصفة قذفتهم إلى ، اإلبحار ثانية لوقيانوس ورفاقه عاودعندما  و 
 ))، حيث يقول: ، التقى لوقيانوس ورفاقه رجال يدعون بالهيبوجيب2(األعلى )الفضاء

يعتلون    ، رجال الهيبوجيبكما يدعونهم، فوقعنا في أسرهم. وهؤالء  بالهيبوجيب التقينا
. 2(( الدوران حول األرض الهيبوجيبة هؤالء مهمضخمة كأنها األحصنة ... و  عقباناً 

من خالل ذلك يمكن أن يكون المكان الذي وطأه لوقيانوس ورفاقه هو القمر، وذلك في 
أن الحياة ممكنة على سطح القمر على غرار األرض. وبعد هذه  ،إشارة من لوقيانوس

الرحلة الفضائية خفت الريح وهبط لوقيانوس ورفاقه إلى البحر، وما لبثوا أن شاهدوا 
وعلى ضوء هذا  ))ويقول لوقيانوس حول ذلك: ، 1بينهما حوت ضخم سربًا من الحيتان

تلعتنا يالن أن أصبحت فوقنا، فابالمشهد الرهيب بدأ بعضنا يودع بعضًا، وما لبثت الغ
رجااًل وسفينة، بيد أنه لم يكن لديها من الوقت ما يكفيها لطحننا بأسننانها، فمرق مركبنا 

. بقي لوقيانوس في بطن الحوت 0((من بين الفجوات التي بين األسنان وهوى في قعره
وت مالئمًا مدة من الزمن، شاهدوا خاللها أقوام وغابات، لم يكن الوضع في بطن الح

حياتنا محتملة في جوف  منذ ذلك الحين لم تعد ))للحياة، ويقول لوقيانوس في ذلك: 
الحوت، فقد حاولت البحث عن سبيل للخروج... وفي اليومين العاشر والحادي عشر 

بيد أننا ما إن فتح الحوت شدقيه حتى عمدنا فورًا إلى  ...دخل الحوت بالنزاع األخير
ا، عندئذ علونا بالمركب، وسرنا بين فجوات أنيابه، وبعد أن وضع أخشاب ضخمة فيه

من خالل هذه القصة نتذكر قصة . 6((علونا به قلياًل، هبطنا به إلى البحر في هدوء
ومكث في بطنه مدة من  ،الذي أبتلعه الحوت ،ذي النون نبي اهلل يونس عليه السالم

                                                           
0
 .421ي ، 1، قصة حقيقية، الكتاب األول، أعمال لوقيانوس السميساطيلوقيانوس:  - 

2 A.H. Harmon in Lucian:  A true story, I, p 259.  
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 .091 ي، 44، قصة حقيقية، الكتاب األول، أعمال لوقيانوس السميساطيلوقيانوس:  - 

4 Bardman, John – Griffin, Jasper – Murray, Oswyn: op. cit., p555. 
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خروج لوقيانوس ورفاقه من بطن الزمن، وبعدها قذفه على الشاطئ بسبب تسبيحه. بعد 
لسعداء، وعندما رآهم الحوت عاودوا اإلبحار، حيث وصلوا إلى جزيرة يقال لها جزيرة ا

 ))إذ يقول:  وكانت قضيتهم الرابعة، ،قيدوهم وعرضوهم على القاضي، حرس الجزيرة
ذ حان الوقت للنظر في القضية الرابعة فقد طلبوا إلينا المثول أمام القاضي، ال ذي وا 

سألنا عن سبب مجيئنا إلى هذا المكان، بينما نحن لم نزل أحياء  فبسطنا له ما جرى 
أما اآلن فعلينا المكوث في لنا من أحداث...أمضى زمنًا طوياًل للتشاور مع معاونيه... 

ن اإلشارة إلى وجود القاضي وهذه القضايا، م . 4((الجزيرة بما يعدو السبعة أشهر ا وا 
حكم القاضي عليهم بالبقاء في  .العدل والنظام في هذه الجزيرةدليل على إال هو 

التقى لوقيانوس خاللها بشخصيات مرموقة كأبيقور مؤسس  ،الجزيرة مدة سبعة أشهر
. طلب لوقيانوس 2المدرسة األبيقورية، وهوميروس الشاعر اليوناني العظيم وفيثاغورث

ل هوميروس رجائه، عندها فقب ،ن من الشعريله بيتمن الشاعر هوميروس أن يسجل 
ن إنقش عليه بيتي الشعر التاليين )  ،أقام لوقيانوس في الميناء عمودًا من الزمرد

. 2عاد إلى وطنه بعد أن شاهد هذا البلد( –الذي يعز على اآللهة السعداء  لوقيانوس
ما هو إال دليل على عظمتهم عنده  ،إن اإلشارة إلى هذه الشخصيات من قبل لوقيانوس

 وعند ثائر شعوب األرض.

من هذه الجزيرة أبحر مرة أخرى، ودخل جزيرة ضيقة ورفاقه بعد خروج لوقيانوس  
. وقد حاولت كل واحدة 1ويرتدين أجمل الثياب ،الرقعة وجد فيها نسوة يتكلمن اليونانية

عندما ذهب لوقيانوس مع منهن أن تأخذ رجل من رجال لوقيانوس لالستمتاع معه، و 
إحداهن رأى عظامًا بشرية، ولم يرى للمرأة أقدم إنسان بل أقدام أتان، وعندها استل 

بأنها من نساء البحر، تدعى أونوسكيلي  )): لها وأجبرها على الكالم فقالت لهسيفه وكب
بعد  كنا، ثم تابعت قائلة: ) ذات قوائم أتان( كانت تفترس الغرباء الذين يقتربون منها

                                                           
0
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وعندما خرج لوقيانوس وأعلم رفاقه بالقصة،  4((أن نسكرهم نضاجعهم فنذبحهم وهم رقود
حيث تحولت إلى ماء. من خالل هذا المشهد ندرك أواًل  ،لم يجدهافرجع إلى المرأة 

 ،ع األرض، وكذلك ندرك كيد النساءأهمية اللغة اليونانية وانتشارها في معظم بقا
 ،السحر والشعوذة. وبعدها رجع لوقيانوس ورفاقه إلى المركبوجود ظاهرة باإلضافة ل

وعاودوا اإلبحار حتى وصلوا البر. وبذلك تكون القصة المناقضة السمها قد انتهت، 
 .2حيث يجب أن يكون اسمها قصة خرافية وليس قصة حقيقية

 :العلوم الفكرية –المبحث الثاني 

الروماني بشكل الفت لالنتباه، حيث تطورت العلوم الفكرية في سورية في العصر 
ثقة وتقدير من  ظهر علماء سوريون في جميع االختصاصات، وال تزال أعمالهم موضع

د تنوعت كتاباتهم في . وقمصدر أساسي في شتى مجاالت الحياةو  األجيال الالحقة،
 ممن خالل االعتزاز بوطنيته ،ظهر مؤرخون أبرزوا في كتاباتهم حسهم الوطنيف التاريخ

 ودعمها ،السوريون من خالل إثبات عقائدهم الدينية أبدعالسورية، وفي الفلسفة 
أما في الجغرافيا فال تزال األعمال التي قدمها عالم الجغرافية  .بالحجج والبراهين

موضع اهتمام واحترام واعتماد عند أغلب علماء الجغرافية في العصور  ،السوري
 الحديثة.  

 : التاريخ -أوالً 

يعتبر علم التاريخ من أعظم العلوم الفكرية على اإلطالق، فمن خالله تعرف اإلنسان 
. وكان للسوريين في العصر فهو الماضي والحاضرعلى ماضي الذين سبقوه، 

تكلموا عن قصة خلق الكون، وكذلك حيث ، تطوير هذا العلمالروماني دور كبير في 
أن يتقيد بها  ،كل باحث تاريخي وضعوا األسس العلمية الصحيحة، التي يجب على

. لكي يخرج بعيدًا عن التطرف واالنحياز ،ويضعها نصب عينيه في كل زمان ومكان
 بعمل تاريخي علمي ودقيق، يكون منارة لألجيال الالحقة وموضع ثقة.  

                                                           
0
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 : فيلون الجبيلي -1

ولد في عهد اإلمبراطور  ين،سوريال ينمؤرخ( من أعظم الPhiloيعتبر فيلون ) 
في  السورية، ويقول عن نفسه أنه كان م( تقريبًا، في مدينة جبيل 01 – 62) نيرون

-404) أي ( من األلعاب األولمبية220في الدورة ) ،سن الثامنة والسبعون عاماً 
. ويمكن القول أنه عاش في أواخر القرن األول الميالدي وبداية القرن الثاني (م401

 .4م( 414-61للميالد مابين )

اهتم فيلون بكتابة التاريخ السابق والمعاصر له، وقد اختلفت الموضوعات التي 
من دينية في مجلداته االثنتي عشرة التي خصصها )الكتب المقدسة  ،سجلها وأرخ لها

ثالثين والمختارة (، إلى مدنية في كتابه )المدن ورجالها البارزين (، والذي تألف من 
إلى سياسية في كتاب عن )حكم هدريانوس (. وهناك كتاب يحمل عنوان  لدًا،مج

الذي يمكن أن يفسر على أنه تعليقات على كتاب ، ETHATHJON))إتوتون( )
( أو عادات غريبة، وله ثالث كتب عن )تاريخ اإلغريق (. وشملت THOUTH)توت()

 .2وذلك في ثالثة كتبكتب عن )تاريخ اليهود ( و)التاريخ المدهش( ،أعماله أيضاً 

وهو  ،الذي يتألف من كتب تسعة ،2أما أهم كتبه فهو كتاب )التاريخ الفينيقي ( 
التي سجلها من قبله مواطنه  ،1عبارة عن سجل للتقاليد واألساطير الفينيقية

                                                           
 -   م(، أرسل قائده فسباسيان إلى 62 -01هو لوقيوس دوميتيوس نيرو كلديوس نيرون، تولى الحكم من

 أورشليم للقضاء على ثورة اليهود فيها.
 -  سكانها األبجدية األلف  كم إلى الغرب من بيروت، اخترع 10أحد أهم المدن األثرية في لبنان تقع على بعد

 بائية في القرن الثاني عشر قبل الميالد، وصدروها إلى العالم.
 -  نسبة إلى جبل أوليمبيوس المقدس في بالد اليونان، وهي ألعاب تشارك فيها أغلب دول العالم ، وتقسم إلى

ق.م، وتقام مرة كل أربعة 111ألعاب صيفية وشتوية، وال يزال معترف بها حتى اآلن، حيث اعتمدت منذ عام 
 سنوات.

 .1،22، ي المصدر السابقفيلون:  - 4
2  Barr, James . M, A. B, D.F, B.A: Philo of Byblos and his Phoenician history, 
Manchester, p 17.   
3 K.Hitti, Pillip : Lebanon in history, p201.  
4 Hammond.N.G.L and Scullard.H.H: op. cit., p823. 
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باستثناء ما تم حفظه من  ،، ولكن لم يصلنا هذا التاريخ كامالً 4الفينيقي سنخونياتون
 قبل المؤرخ الكنسي السوري أوسابيوس القيصري في كتابه )التاريخ الكنسي(.

 ،لقد حفظ أوسابيوس تلك المقتطفات من تاريخ فيلون الجبيلي حول التاريخ الفينيقي 
كمسيحي متدين في حربه ضد الوثنية في القرن الرابع الميالدي، وذلك لكي يظهر 

 ، لذلكالل مقارنتها مع األديان الوثنيةمن خ ،وجوهرها الصحيح طبيعة المسيحية
. وقد أختلف المؤرخون في الطريقة التي حصل من أوردها في الكتاب األول من عمله

خاللها أوسابيوس على هذا العمل، فمنهم من قال: أن أوسابيوس نسخ هذه المقتطفات 
فورفوريوس، ومنهم من رأى أن من عمل الفيلسوف الوثني األفالطوني المحدث 
، وجد في داخلها هذا العمل فأخذ 2أوسابيوس ورث عن معلمه بامفيلوس البيروتي مكتبة

منه ما شاء، ومنهم من يعتقد أن أوسابيوس تعرف على فيلون وكتاباته بشكل مستقل 
 . 2من خالل دراسته له

من مالحظات من مقدمة  ،أما بالنسبة للتاريخ الحقيقي فتتألف بقاياه عند أوسابيوس
ات رئيسة تمثل عدة ففيلون، ومن منتخبات من الكتاب األول، أخذ أوسابيوس مقتط

عن المقدمة كتب فيلون عن مواطنه سنخونياتون بعض  المقتطف األولمواضيع. ففي 
سنخونياتون ذو  ))حيث يقول: ، 1المالحظات، أما اسمه فيعني اإلله ساكون أعطى

ع، رغب أن يعرف من كل إنسان ما حدث منذ البداية، عندما علم غزير محب لإلطال

                                                           
 -  مفكر فينيقي عاش في األلف الثاني قبل الميالد استنتاجًا ما جاء عند فورفوريوس، أن سنخونياتون شخصية

ق.م (، التي وقعت بين اإلغريق وسكان  4421 -44411عاشت في الماضي البعيد زمن الحرب الترويانية )
     س.    ترويا على الساحل الغربي آلسيا الصغرى ز أو أيا الملكة اآلشورية سميرامي

1 Ebach , J: Weltentstehung und Kulturentwicklung bei philovon Byblos, tom 
197, n4, 1980, p 452.  

 . 11، يالمصدر السابقفيلون:  - 2
3 Bumgarten, A,I: the Phoenicien history of Philo of Byblos, a commentary, 
Leidn, 1981, p 261. 
4 Benz, F.L: personal names in the Phoenician and Punic inscription, Rome, 
1972, p 147.   
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بكل  ،. كان همه الوحيد طر  األسئلة على كل إنسان يخبره4بدأ الكون بالتشكل((
معلومة صغيرة كانت أم كبيرة عن بداية الكون. و يذكر فيلون أن مواطنه سنخونياتون 
قد أعتمد في كتابته لهذه المعلومات، على األعمال السرية المأخوذة من المعابد 

والتي كانت غير مألوفة ،   (AMMONEANS)المكتوب عنها  في كتب األمونيين
ذه األعمال الدينية في المعابد، كان مقتصرًا على . وذلك ألن الوصول إلى هلكل إنسان

 فئة قليلة من الناس، هم فئة الكهان الذين كانوا وحدهم القادرين على الكتابة والقراءة. 

توجد عدة مواضيع فمن التاريخ الفينيقي في الكتاب األول،  المقتطف الثانيأما في 
يفترض  ))حيث يقول فيلون: يمكن التطرق إليها. ومنها نظرية تكوين العالم ونشوئه: 

أن أصل الكون هواء مظلم عاصف أو تيار مظلم من الهواء وهيولى معتمة مظلمة، 
. وعندما عشقت الريا  2((كانت هذه األشياء المتناهية وبقيت عصورًا طويلة بال حدود

(، ومن POTHOS، امتزجت بها وشكلت اتحادًا دعي ب )الرغبة( ) عناصرها األولى
أو طين الذي نشأ منه كل شيء، ويعتقد  ((MOTاتصال الرغبة مع الريا  ولد موت 

. كانت هناك مخلوقات 2أنه مأخوذ من الفرعونية ويعني األم، ويستخدم كاسم إليزيس
 ،((Z0phasemin حية بدون إحساس تولدت منها مخلوقات ذكية دعيت زوفاسمين

، وهكذا ظهر موت مع الشمس 1أي )مراقبوا السموات ( وتشكلوا على هيئة بيضة
 .ضخمةوالقمر والنجوم والكواكب ال

                                                           
 .60 ، ي المصدر السابقفيلون:   -4
 -  أثارت عبارة ) المألوفة في كتب األمونيين ( جداًل كبيرًا بين المختصين حول أصلها ومعناها، فقال البعض

أن كلمة أمونيين أصلها حمانيهم وتعني )أعمدة، نصب ( وكانت الكتب محفوظة فيها ، وفسرها البعض اآلخر 
رة هنا إلى فئة متعلمة من ن اإلشاالتي تعني حرف، وبالتالي تكو   Ommanعلى أنها تعود إلى كلمة أومان 

بطريقة ما إلى اإلله المصري غير أن أكثر التفسيرات معقولية هي أن  كلمة )أمونيين( تشير ، الكهان
 انظر: . في فينيقية وربما كان لهذا اإلله أتباع ومعابد وكهنة ، amonأمون
 . 61: المصدر السابق، ي فيلون

2 -   Barr, James , M,A. B, D.F, B.A: op. cit., p23-24. 
3  -Lagrange: Etudes sur les Religions semitiques, Paris, 1905, p406. 
4 Attridge, H.W, and Oden, R.A, J.R: Philo of Byblos the Phoenician history, 
Intrroducion, Critical text translation, notes Washington, 1981, p 77, note 33.  
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نتيجة سخونة كل من البحر واألرض،  ،أما عن كيفية والدة الحيوانات فكان ذلك 
التي أدت إلى نشوء الريا  والغيوم واألمطار، حيث انفصلت هذه األشياء عن أماكنها 

نتج عن حيث يقول فيلون: )) وعندما التقت مع بعضها في الجو تصادمت،  ،األصلية
ونتيجة لصوت الرعد استيقظت المخلوقات الذكية  ،ذلك صوت الرعد ولمع البرق

(، وأصبحت خائفة نتيجة للضجيج، وبدأت المخلوقات المذكرة والمؤنثة وفاسمينالز )
. وبهذا تكون األرض والسماء والكائنات الحية قد 4بالتحرك على البر وفي البحر((

 .، ووجدت لنفسها حيز في هذا الكونخلقت

( وزوجته COLPIA)وولد من الريح كوليبيا  )) :تاريخ الحضارة يقول فيلون و عن 
 ،PROTOGONOS)( و زوجته بروتوجونوس )AEON( وأيون ) (BAOUباو

، 2. اكتشف أيون ثمار األشجار(أي  تحيا و تموت)وأطلق عليها اسم مخلوقات بشرية 
، حيث سكن وجيناوأطلق على األوالد الذين ولدوا من أيون وبروتوجونوس جينوس 

( PHOS ) ضوءأسمائهم . ومن جينوس ولد بشر آخرون كانت  2((االثنين في فينيقية
(، اكتشف هؤالء النار عن طريق احتكاك أعواد  (PHLOX ( وشعلة(PYR ونار 

. ومن هؤالء البشر ولد أبناء أطلقت 1الخشب مع بعضها وعلموا هذه الطريقة لآلخرين
أسمائهم على الجبال التي كانوا يقطنوها كاسيوس ) جبل كاسيوس ( ولبنان ) جبال 

واخترع األكواخ المبنية  ،كاسيوس هبسورانيوس الذي سكن صور لبنان (، حيث ولد من
من القصب والبردي. وولد من نسل هبسورانيوس أجريوس )الصياد( وهليوس ) 

. ومن مي الصيادون و السماكون بأسمائهمالسماك(، اللذين اكتشفا صيد السمك وس
وا السقوف نسلهم ولد أشخاي اكتشفوا الحديد وطريقة سبكه، وأشخاي آخرين اخترع

وأضافوا الساحات إلى البيوت وزودوها بأسوار وأقبية، وبعد ذلك توصلوا إلى تأسيس 
 المدن. 

                                                           
0
 .20 ، يالمصدر السابقفيلون:  - 

2 Longdon, S.H: The Mythology of All Races, Vol 5, Ed Archaeological Institute of 
America, Boston, 1931, p 18. 

3
 .24 ، يالمصدر السابقفيلون:  - 

 .24، ي نفسهالمصدر  - 1
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ميسور وصدق أي السهل والعادل، اكتشفا استخدام الملح، وقد ولد  انأما بالنسبة للولد
وهو الذي سماه المصريين  ،الذي اخترع الكتابة األبجدية من ميسور توتوس

 .غريق هرمسواإل TOUTH))4توت

بأخته جي  ،انوس )السماء (كرونوس فهو ثمرة زواج أور  أما عن تاريخ حياة
حدث نزاع  .(، حيث أنجب هذين الزوجين أربعة أوالد كان كرونوس أحدهماألرض)

وقف كرونوس فيه بجانب أمه ضد أبيه، وكانت الغلبة  ،بين األب أورانوس واألم جي
ليؤسس  ،في نهاية المطاف لالبن. عمل كرونوس على إحاطة مقر إقامته بسور كبير

 .  2بذلك مدينة جبيل في فينيقية

، أنه كان من يوس من خالل الكتاب األول لفيلونأشار أوساب المقتطف الثالثوفي 
خطر جسيم، أن يقوموا بالتضحية بأعز أبنائهم  عادة الناس القدماء عندما يحل بهم

، وهذا 1. وهو ما كان يفعله الفينيقيون أيضًا بحسب فورفوريوس2لتهدئة اآللهة الغاضبة
له  وجهز ،فألبس ابنه لباسًا ملكياً  ،ما فعله كرونوس عندما حلت بالبالد األخطار

 . 0مذبحًا وقدمه قربانًا لآللهة

فنرى أن فيلون يورد ترجمة لمواطنه سنخونياتون عن  المقتطف الرابعأما في 
حيث  . تقدم سوى الشر واألذية لإلنسانالحيوانات الزاحفة، وخاصة األفعى التي ال

                                                           
 - وأكثر تلك المحوالت معقولية هي ربطه مع اسم اإلله العلماء إيجاد تفسير لهذا االسم حاول العديد من ،

كالم ، وهو الذي أعطى األشياء أسماءها وعلم البشر الكتابة وال، الذي كان إلهًا للحكمةThotالمصري تحوت 
 :ئول عن التقويم .انظرله القمر مس، وهو كإلهة ومستشار الملوك، وهو كاتب اآلوفن النسيج والصيد والزراعة

Helck, Wolfang: Agypten Die Mythologie der alten Agypter in worterbich der 
Mythologie 1, 1965, p 402.     
1 Brehier, a: The Hellenistic and Roman Age, Translated by Wade Baskin First 
Phoenix Edit, 1965, p 201. 
2  Barr, James , M,A. B, D.F, B.A: op. cit., pp. 25-26. 
3 Cumont , Franz : Les religions orientales dans la paganisme Romain , librairie 
orientaliste , Paul GE .Uthner , Paris , 1929, p110. 

 .10، يالمصدر السابق: فيلون - 1
5  Barr, James , M,A. B, D.F, B.A: op. cit., p 29-30. 
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كان هذا الحيوان ) األفعى( شرسًا... وليس له أقدام وال أيدي أو أية أعضاء  ))يقول: 
غالبًا حياة طويلة جدًا. خارجية كالتي تتحرك الحيوانات األخرى بواسطتها... يعيش 

واعتبروها رمزًا  ،قدسوا األفاعي الكنعانيين فإن 4((وعندما تستوفي عمرها تفني نفسها
بخلعها لجلدها القديم كل  ،للخلود والديمومة، وذلك النسجامها مع فكرة التجدد السنوي

كتعبير عن  ،عام. وقد رسمها الكنعانيون وهي ملتفة حول دائرة و تبلم برأسها ذنبها
. اشتهرت كعدو لإلنسان حرمته الخلود و اإلقامة في الجنة، ومن 2فكرة التجدد الذاتي

كل من شجرة المؤكد أنه بواسطتها دخل الشيطان إلى الجنة ووسوس آلدم وقاده لأل
أنها تظل حية في حال لم  ،، ومن السمات التي تتصف الحية بهاالخلود كما صورها له

  .2وريون مع المصريين في هذه الفكرةالس يتم قتلها، ويتوافق

، لتحقيق فكرة أساسية أال وهي م نستنتج أن فيلون أنجز عمله هذامن خالل ما تقد
براز الدور الفينيقي في أهم اإلنجازات يخ الفينيقي بشكل متتابع ومتالحقعرض التار  ، وا 

خلق العالم تشافات األولى سواء الحضارية في تاريخ البشرية. فهو يعزو كل االك
الكون( ومراحله، ووجود مكوناته من أرض وسماء ومخلوقات ذكية، أو اختراع فكرة )

بناء البيوت واكتشاف الصيد وتأسيس القرى، أو غيرها من االكتشافات أرجعها جميعها 
 إلى الفينيقيين من بني جلدته.

براز عن حبه لوطنه من جانب وكان الهدف من وراء ذلك التعبير  لثقافي المستوى ا، وا 
 ،، مخالفًا في ذلك التفكير السائد آنذاكمن جانب آخر والحضاري الكبير لفينيقية

، فكان هذا العمل رد فعل شرقي سوري، 1والمرتبط بالتفوق الثقافي والحضاري اإلغريقي
ي على سيادة الحضارة اإلغريقية في العصرين الهلنست ،معتز بالحضارة المحلية

 . والروماني

                                                           
0
 .12، ي المصدر السابق: فيلون - 

2  Barr, James, M, A. B, D.F, B.A: op. cit., p 31.  
3  Longdon ,S.H : The Mythology of All Races, Vol 5, ed Archaeological Institute 
of America , Boston , 1931, p 18.  
4 Baumgarten: the Phoenician history of Philo of Byblos, pp. 267 -268.  
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 :يانوس السميساطيلوق -1

واستكمااًل لشخصية لوقيانوس السميساطي المتعدد االهتمامات، ال بد من البحث في  
 كتاباته التاريخية المتباينة المواضيع ومنها.

 كتاباته عن اآللهة السورية: - أ

، وهو بحق من المصادر 4يعد كتاب اآللهة السورية أحد أهم الكتب التي ألفها لوقيانوس
عند البحث عن اآللهة السورية في الفترة  ،ال يمكن االستغناء عنهاالهامة، التي 

و لم يكن لوقيانوس حينما ألف كتابه مخالفًا آلراء مجتمعه في ديانته، فمعظم  .الرومانية
كانوا يسخرون من آلهتهم لسببين: أولهما فقدان العالقة الجدلية  ،الناس في تلك الفترة

بدء انتشار الديانة المسيحية. ويتضمن هذا الكتاب عرضًا بين العابد والمعبود، وثانيهما 
ألشكال وأنواع الحياة الدينية في سورية في العصر الروماني، سواء في الداخل أو في 

 . 2يجمع بين الرواية والوصف والنقد ،الساحل بأسلوب جديد

لهة في د واآلحول العبادات والمعاب ،يعد كتاب )اآللهة السورية( الذي أعده لوقيانوس
 ،يريسالكتيب الذي وضعه بلوتارخوس حول إيزيس وأوز  مصدرا يضاهيً  ،سورية

. حيث اعتنى بلوتارخوس بالتأمالت الالهوتية وبرمزية والمتعلق بديانة وكهنوت مصر
أما دراسة  .األخالقية لالحتفاالت وللشعائرالطقس وبالفضيلة المطهرة، وبالنزعة 

وال بأي علم مقدس، وتهدف إلى  ،بأي تأويل عميقلوقيانوس فهي ال تظهر اهتمامًا 
عرض العبادات والمعتقدات من منظور موضوعي بحت. لقد أعتمد لوقيانوس في كتابه 
هذا على الروايات التي رواها له الكهنة، كما اعتمد على ما رآه بنفسه في المدينة 

. ولقد لغة األيونيةمستخدمًا في ذلك ال ،المقدسة هيرابوليس، وفي معبد اآللهة السورية
شكك بعض المؤرخين في صحة هذه الدراسة ووصفوها بأنها مزيفة، إال أن ذلك كان 
توهمًا من جهة، وتقلياًل من قدر لوقيانوس من جهة ثانية. ال سيما أن هذا المؤلف هو 

                                                           
1 Firgus, Millar : The Roman near east, Harvard University Press, 4 Th pr, London, 
England, 2001, pp. 454-455. 

 .1- 1ي  ،م4114، 4مونيه، ماريو: اآللهة السورية، تعريب موسى ديب الخوري، ط - 2
 -  اليونانية، وتكلم بها هيرودوت أبو التاريخ.وهي إحدى لهجات اللغة 
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الوحيد حتى اآلن، الذي عمل على رفع جانب من الحجاب الذي يغطي السر المدفون 
كانت منتشرة في  ،ية في سورية. إن عبادة اآللهة التي يحدثنا عنها لوقيانوسلألوابد الدين

، ومن روما حتى الحدود الشمالية عدة مناطق، من بالد الرافدين إلى ديلوس
لإلمبراطورية الرومانية، إن لوقيانوس في هذا العمل يدين هو نفسه بالدين الذي يصف 

 .4وينتقد

البحث فقد قسم إلى ستين فقرة، كل واحدة تحمل في أما في ما يتعلق بمضمون هذا 
ل طابع وصفي أو فكرة منفصلة عن األخرى في أغلب األحيان، ومنها ما يحم ،طياتها

 .تحليلي أو تاريخي

يبدأ الكاتب في مطلع كتابه بالحديث عن مدينة هيرابوليس، التي تقع شمال شرق 
وم بمدينة منبج من االسم القديم كم، وتسمى الي22، وهي تبعد عن الفرات حوالي 2حلب

 ،سالتي هي نفسها أترغاتي ممبوج أو مابوج. وهي مكرسة لعبادة اإللهة هيرا اآلشورية
 .مق.402دًا في جزيرة ديلوس في عام معب ،بنى لها الكهنة والمتعبدون السوريونالتي 

على أنه  أترغاتيس(وفسر اسمها)، 2حيث كان يعرض تمثالها في أيام األعياد المقدسة
ن كهنتها كانوا من الغال 1يمثل اإللهات الرئيسيات في سورية في العصور السابقة ، وا 

                                                           
 - .وهي جزيرة يونانية تتبع لمقاطعة أورتيجي، تهدمت بفعل حروب ميثريدات 
، مطبعة 41، م الحوليات األثرية السوريةبن ذريل، عدنان: نبذة للفقيه والكاتب لوقيانوس السميساطي،  - 4

 .421ي ، 462 – 412ي م، 4161الترقي، 
2 Johan , D.Grainger : the cities of Seleukid Syria, Oxford, 1999,p 207. 

 -  .هي أعظم آلهة اليونان، أخت وزوجة كبير آلهتهم، اشتهرت بحقدها وغيرتها ومالحقاتها لخيانات زوجها
 :انظر 

Firgus, Millar: op. cit., p 454-458. 
3 Macmullen , Ramsay: Paganism in the Roman Empire, Murray printing co, 
U.S.A, 2ed edition,1982 ,p19 . 

4 Bilde, Per: Religion and Religions practice in the sleucid kingdom, Aarhus 
University press, Esbjery, 1990, p 151.  
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. ويقال أن أصل اإللهة هيرا بابلي، وقد اعتبرت إلهة للخصب إلى جانب 4المخصيين
. ولم تكن هذه 2اإللهة الفينيقية عشتروت، وقد رأى فيها اليونان أفروديت والرومان فينوس

 . 2بهيرابوليس فقط بل بكل سوريةاإللهة خاصة 

هم أول من نظم ديانة فيقول:  ،صريينوفي الفقرة الثانية يخبرنا الكاتب بأن الم
األوائل الذين تمثلوا وجود اآللهة ...   ،المصريون بين الشعوب التي نعرفها هم كما يقال))

رهم على مذهب المصريين بعد تنو  ،وقد أسس اآلشوريون بعد فترة وجيزة ديانة ألنفسهم
إذًا المصريون هم أول الشعوب التي استطاعت أن تجد لنفسها ديانة تسير  .1((الديني 

 . قلدوهم  وبنوا المعابد والتماثيلعلى هديها، وجاء بعدهم اآلشوريون الذين 

اعتمد في كتابته على مصدرين  ،من خالل ما تقدم يمكن أن نقول أن لوقيانوس
والثاني هو روايات الكهنة له عن هذه  ،هو مشاهداته مدينة هيرابوليسأساسيين: األول 

 . وما جرى فيها منذ القديم ،المدينة وديانتها و معابدها

 :نوس وكتابه كيفية كتابة التاريخلوقيا -ب

ي ، كونه عمل فمن أهم الشخصيات األدبية السورية في العصر الروماني لوقيانوس يعد
، فأطلق لنفسه العنان بدون خشية من ، بكل دقة وحرفيةوأبدع فيها األدبية أغلب النواحي

أن من صفات المؤرخ الناجح  ومن بين إبداعاته كتاباته التاريخية، التي اعتبر فيهاأحد. 
 ، ال االنجراف وراء األهواء والنزوات. إلنصاف والحياد في كتابة التاريخوالصادق، ا

ن كتبوا أحداث الحرب التي وقعت بين البارثيين و ولقد عاب على المؤرخين الرومان الذي
قللوا من شأن البارثيين، ووصفوهم بأنهم عندما م. 462ان والتي جرت أحداثها عام الروم

                                                           
1 Butcher, Kevin: Tow Syrian deities, SR, Tome 84, 2007, p 280. 

2 Pup und Rollig: op. cit., 350.  
Attridge, H.W, and Oden, R.A, J.R: op. cit., p 88, notes 100.  
3 Grainger, John: Hellenistic Phoenicia, Clarendon press, oxford, NewYork, 1991, 
p117. 

 .414ي  المرجع السابق،: بن ذريل، عدنان - 1
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ضعفاء وجبناء، بينما على العكس من ذلك كالوا المديح للرومان لما قدموه من بطوالت، 
وهذا يثبت مقولة: بأن التاريخ يكتبه المنتصر كيفما شاء. وربما كان السبب في كتابة 

 أو لكي يحظى بحبه وعطفه وأمواله.المؤرخ بهذه الطريقة، إما الخوف من المنتصر 

اث الحرب البارثية الرومانية، هي التي دفعت لوقيانوس لكتابة إن الطريقة في كتابة أحد 
، ؤرخ أن يكون صادقًا حيال ما يكتب. حيث أراد من كل م4عمل ) كيفية كتابة التاريخ (

، فكل واحد من هذه للقوي أو للضعيف، حدًا سواء كتب للمنتصر أو للخاسرال يخشى أ
. فيجب اإلنصاف في إظهارهالك صفات قد تكون حسنة وأخرى سيئة، األصناف يمت

 .حيز إال للحقيقة العلمية الظاهرةفالمؤرخ ال يحب وال يكره وال يت

وعندما يقدم الكاتب على أي عمل لتأريخه يجب أن يكون متدربًا ومهيئًا لذلك، يعرض 
ويتجنب الغموض والحشو، وهناك أمر آخر  ،موضوعه بطريقة سهلة وغير معقدة

ن لم يجب على الكا ، أنهوضروري تب أن يكون قد شاهد الحدث وراقبه عن كثب، وا 
 يستطع فعليه أن يأخذ معلوماته من مصادر موثوقة ومحايدة. 

وبعد أن تتوافر للكاتب هذه المعلومات يقوم بتنسيقها وترتيبها وصياغتها، لتصبح أكثر 
لها فهمًا من قبل الجماهير. وعندها يستطيع وضع المقدمة، التي تتحكم األحداث في طو 

وقصرها، بحيث يستطيع القارئ عند قراءتها أن يعرف األحداث التي يتكلم الباحث عنها 
وفي مقدمتهم  ،تلك هي المقدمات التي اعتمدها أحسن المؤرخين في باقي البحث.
التي ساعدت على إحراز انتصارات اليونانيين  ،الحوادث أهم أورد فيهاهيرودوت، الذي 

ستكون أكثر   ،الذي أحس بأن حرب البيلوبونيز ،وانكسار البرابرة. ويليه توكوديدس
 أهمية من الحروب السابقة.

                                                           
1 Firgus, Millar: op. cit., pp. 454-455. 

 - مرض ق.م 100ق.م، وتوفي سنة 100 \ 160نا في الفترة مابين ، ولد في أثيوهو ابن المدعو أولوروس .
ونفي مدة ، إال أنه اتهم في الخيانة وكان أحد القادة العسكريين فيها ،ق.م120عون الذي اجتا  أثينا عام بالطا

 بونيز بين أثينا اسبرطة.  ، أتيح له خاللها كتابة أحداث حرب البلو عشرين عامًا خارج أثينا
 -  وبدأت بإعالن أثينة ق.م(101 – 124اليونان بين عامي )وهي الحرب التي دارت رحاها في بالد ،

التي سيطرت على كل  ،اسبرطة ى البلوبونيزيين وزعيمتهم اسبرطة. ولكن هذه الحرب انتهت لصالحالحرب عل
 االحتفاظ بمكانتها الحضارية. مع بالد اليونان، وفقدت أثينا لسطوتها السياسية
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عندها يغدو الدخول في السرد سهاًل  ،بعد أخذ الكاتب لهذه األمور بعين االعتبار 
طبيعيًا، إذ أن جسد التاريخ كله ليس سوى سرد مطول، وعليه يجب أن يكون العمل 

 ناتج عن اإللقاء وترابط الحوادث. ،التاريخي ذا وضو  جلي

طة األولى فالمؤرخ يهب لجميع قصصه شكاًل تامًا وكاماًل، حتى إذا ما أنهى النق 
. كما أن اإليجاز أمر ضروري دائمًا، فإن األحداث البسيطة 4ةوصلها بالنقطة الثاني

يجب أن يمر المؤرخ عليها بشكل سريع، أما األحداث الكبيرة والهامة يجب عليه 
االهتمام بها والتوسع فيها. وفي النهاية يجب على كل مؤرخ أن يضع نصب عينيه، أن 

التي تحكم عليه بنجاحه من  ينال  العمل الذي يقوم به إعجاب األجيال القادمة، فهي
 فشله وبتحيزه من عدمه.

 فورفوريوس الصوري:   -2

أو   Malchus ويدعى ملخوس ،إلى أسرة وثنية (Porphyry) ينتمي فورفوريوس
، وكان 2وزار سورية وفلسطين واإلسكندرية ،2م 222مالكوس ، ولد بمدينة صور حوالي 

بسبب اضطهاد  ،ولكنه لم يستطع أن يلتزم بالعقيدة المسيحية ،في مطلع حياته مسيحياً 
 . 1(م 200)اإلمبراطور ديكيوس عام 

وكانت ملتقى الشرق  ،لصناعةالتي اشتهرت بالتجارة وا ،أمضى شبابه في صور
وهي لغة أهل البالد.  ،كان فورفوريوس ملمًا باليونانية إلى جانب اللغة السريانية .والغرب

ويقال أنه اتصل في صباه ، كما اطلع على أسرار الكلدانيين والفرس وقدماء المصريين
أما عن تاريخ وفاة فورفوريوس هناك خالف كبير  .0"بأورجين" العالم المسيحي الشهير

                                                           
 .262 -262، ي أعمال لوقيانوس السميساطيلوقيانوس:  - 4
 - بالسريانية الملك أو األمير ثم حرفت إلى فورفوريوس. معناها 

 .11، ي ، مراجعة مارون رعد، دار نظير عبود1، ج تاريخ سورية الديني والدنيوي: الدبس، يوسف - 2
3 Firgus, Millar: op. cit., p 324.   
4 Cros, F. L :The Oxford Dictionary of the Christian Church, (Oxford University 
(Press1941), P.1091 

 .204، يالمرجع السابق: عطيتو، حربي عباس - 0
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ول م، ومنهم من يق200بين المؤرخين، فمنهم من يقول أنه توفي في روما حوالي
 :خ كتابان هما. وله في التاري4أنه توفي في صقليةكإيرونيموس 

في المجلد األول على حياة  : وهو مكون من أربعة أجزاء، ركز2تاريخ الفلسفة - أ
، حيث ينتهي عند أفالطون، تت أنظار الباحثين قدماء ومحدثينلدرجة لف ،فيثاغورث

 .ويعد من أهم مؤلفاته على اإلطالق
 م(.200) وقد كتبه في شيخوخته  بعد  حياة أفلوطين : - ب

ولقد كتب فورفوريوس باإلضافة إلى ذلك مقاالت عديدة ومختلفة، في الفلك والرياضيات  
وبخاصة النحو والخطابة، واتجهت معظم أعماله الفلسفية إلى رسم رحلة أو مسيرة  ،واللغة

لروحي والديني في واتجاهها إلى حياة التأمل ا ،النفس من ارتباطها بالعالم المحسوس
 .2العالم المعقول

 : الجغرافيا -ثانياً 

تعتبر الجغرافيا من أهم العلوم الفكرية، فبالرغم من أن الجغرافيين في الفترات السابقة، 
طها كما فعل استطاعوا تقديم معلومات قيمة للعالم كوضع خرائط لألرض وقياس محي

إال أن المعلومات التي توصل لها أحد العلماء السوريين في  بوسيدونيوس األفامي،
كانت أكثر أهمية ودقة، بإنتاج خرائط استند عليها العلماء البحارة  ،العصر الروماني

 والمستكشفون في رحالتهم الجغرافية التي قاموا فيها.

 :مارينوس الصوري -

ية القرن الثاني الميالدي، اوبد ،بين أواخر القرن األول (Marinus) عاش مارينوس
 . 1االجغرافيعن  ةباكتالوكان أول من استعمل الطرق العلمية في 

                                                           
 .11، ي 1، ج والدنيوي تاريخ سورية الديني: الدبس، يوسف - 4

2 Brehier, A: op. cit., p203. 
3 Cross,F.L:  op. cit., p 1091.  
4  K.Hitti, Pillip: The history of Syria, p 320. 
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بصراحة أنه تلميذ مارينوس الصوري ويمتدحه، ألنه كان يوجه  يعترف بطليموس  
باألنباء واألخبار  ،عناية زائدة لكل ما يشاهده. ومن الثابت أن مارينوس قد أنتفع كثيراً 

يجلبونها معهم إلى مدينتهم األم، والتي بقيت غير  ،رة والرحالة الصوريينالتي كان البحا
 ،معروفة لدى كثير من الشعوب. وعلى ضوء هذه المعلومات وضع مارينوس خريطته

وبعد أن كانت المعلومات التي ارتكز  .4وأخذها عنه بطليموس ووضعها في جغرافيته
أصبحت اآلن معروفة لدى الجميع عليها وقفًا على تجار صور وربابنة أساطيلها، 

ويستفيدون منها. وقد جعل مارينوس هدف حياته أنجاز خريطة للعالم كله، وأتم 
مقتنعًا مثل معلمه مارينوس  ،بطليموس في النصف األول من القرن الثاني هذا العمل

عن مناطق  ،. وبجهود مارينوس الصوري اتسعت المعلومات الجغرافية2بكروية األرض
المحيط الهادي والشرق األقصى. ومن المؤسف حقًا أن يكون مؤلفه القيم ) تصحيح 

قد فقد كله.  ،في وضعه ألسس الجغرافيا الحديثة الذي أرتكز عليه بطليموس ،الجغرافيا(
باستعمال خطوط الطول والعرض لتحديد  ،كما أن الطريقة الفذة التي اتبعها بطليموس

 ،ابتكار مارينوس، حيث أنه باختراعها قضى على الحدس والتخمينكانت من  ،األماكن
 . 2عند تعيينهم لكل موقع جغرافي ،الذي كان يلجأ إليه المسافرون

وقد أخطأ مارينوس في تحديد البر اآلسيوي، مما جعل كولومبس يأمل في الوصول 
غرافي العربي ، وبقي مارينوس منسيًا حتى قدر للجهولة إلى جزيرة دشنم بان الصينيةبس

 أن يكتشفه ويستشهد به في كتاباته. ،الكبير المسعودي

                                                           
 - م، عرف بالحكيم بطليموس، 464ي باإلسكندرية في عام م توف22ولد سنة  ،هو نفسه كالوديوس بتوليمايوس

في حين يرجح آخرون أنه كان إغريقيًا من اليونان، ولكن عثر  ،بعض المصادر ترجع أصله من إغريقي مصر
على رسالة بالعربية تصفه بالصعيدي المصري، في إشارة إلى أنه يعود بأصوله إلى جنوب مصر. استمد 
معلوماته من الجغرافيا عن مارينوس الصوري، ويذكر رسامو خريطة األمريكيتين أنهم استندوا إلى أعمال عمرها 

 تعود لعالم الجغرافيا بطليموس . سنة  4200

1 K.Hitti, Pillip: Lebanon in history, p202.  
2 Wbittaker, C.R: op. cit., p 158. 

 . 211، ي لبنان في التاريخ: ، فيليبحتى - 2
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التي تبدأ من الساحل الشرقي ألفريقيا،  ،سجل لنا مارينوس قصة منبع نهر النيللقد  
عند نقطة تقع شمالي زنجبار بقليل. و تروي القصة أنه في أواسط القرن األول 

كان هناك تاجر أفريقي يدعى ديوجينيس، عائد إلى بالده من زيارة الهند،  ،الميالدي
، حيث من المحتمل أن يكون إلفريقية في مكان يدعى ) راتبا (فهبط في األراضي ا

 .المكان الذي تقوم به حاليًا مدينة بانجاني في تنجانيقا

ن كبيرتين وسلسلة وأنه واصل سفره في البر خمسة وعشرين يومًا، فبلم مشارف بحيرتي 
 . الثلوج ويستمد النيل منها منبعه تكللها ،من الجبال

طليموس وعن سجالته رسم ب ،سجل هذه القصة الجغرافي السوري مارينوس الصوري
، خريطته المشهورة في أوسط القرن الثاني الميالدي، وهي أعظم جغرافيي وفلكيي عصره

البحر المتوسط، وتظهره نابعًا من بحيرتين تبين مجرى النيل ممتدًا من خط االستواء إلى 
تستمدان المياه بدورهما من سلسلة من الجبال الشاهقة هي ) جبال القمر(،  ،مستديرتين

 .4عام أعجوبة جغرافية410يموس طوال وقد ظلت خريطة بطل

 الفلسفة: -ثالثاً 

، فدعى بعض الفالسفة دة في الفكرأدى تقهقر روما الداخلي إلى  ظهور نزعات جدي
األفالطونية، ووجدوا في كتابه )الطيماوس( قوًة  تهفلسفإفالطون و إلى العودة إلى 

وقالوا بالثنائية األفالطونية، ففرقوا بين  ،انتعشت بها أنفسهم، وأكدوا قوله بالواحد األحد
ظريته الجسد والنفس. وجعلوا من خيال أفالطون في الحياة بعد الموت عقيدة، وتقبلوا ن

وأكدوا أن غاية اإلنسان أن يصير مشابهًا هلل، فظهرت  ،في الوسطاء بين اهلل والبشر
كنتيجة لمزاوجة فلسفة أفالطون بالروحانيتين المشرقية واليهودية.  ،األفالطونية الجديدة

وانتشرت هذه األفالطونية ما بين القرنين الثاني والخامس الميالديين، في عالم البحر 

                                                           
 - وتقع ، سويًا جمهورية تنزانيا االتحادية، ليكونا م4161اتحد مع جزيرة زنجبار عام  وهي الجزء القاري الذي

 .لهنديعلى ساحل المحيط ا

ارف،         الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار المع ،، ترجمة محمد بدر الدين خليلالنيل األبيض: مورهيد، آالن - 4
 .410م، ي 4160مصر، 



087 
 

نومينيوس وأفلوطين وفورفوريوس  دًء من اإلسكندرية، وكان أبرز وجوههاالمتوسط ب
 .4يامبليخوسو 

   :نومينيوس األفامي -4

وهو من مدينة أفاميا، ويعتبر المؤسس الحقيقي لألفالطونية المحدثة، حيث جاء قبل 
 -464ويرجح أنه في عهد ماركوس أوريليوس)  ،. برز في العصر األنطوني2أفلوطين
على ثقافته اليونانية في مدينة اإلسكندرية، ومنها  (Numenius)م(. حصل نومينيوس420

رأسه في أفاميا لقضاء ومن ثم عاد إلى مسقط  ،أقام فيها فترة من الزمنو  ،انتقل إلى أثينا
ن مكانته الفلسفية الكبيرة دفعت ف إلى اإلستشهاد بأقواله أمثال  ،كبارالسفة بقية حياته. وا 

 . 1، كما استشهد به أيضًا كلمنت اإلسكندري وأوريجين2فورفوريوس ويامبليخوس

، كان له مقام 0يعد نومينيوس أشهر الفالسفة األفالطونيين السوريين و زعيم المذهب
كان فيثاغورثيًا  ،. لكنه باإلضافة لذلك6كبير عند األفالطونيين في القرن الثالث الميالدي

، ولكن ال يوجد شيء مؤكد عن ميالده ، كما كانت له صالت بالغنوصيةمحدثاً 
 . 1م200من يقول أنه توفي في العام  ووفاته، ومنهم

                                                           
 .20- 41، ي م4160، دار الكشوف، الروم في صالتهم مع العرب: رستم، أسد - 4

2  Armstrong, A.H: Plotinus, first edit, London, 1953, p 162.  
 .01، ي المرجع السابق :اليازجي، عيسى - 2
 .201ي  ،تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: حتى، فيليب - 1

5 Hammond.N.G.L and Scullard.H.H: opز cit., p 742. 
 .220ي  المرجع السابق،: كرم، يوسف - 6
 -  ق.م، 000ق.م وتوفي عام 020اليوناني الذي ولد في ساموس عام نسبة إلى فيثاغورث الفيلسوف الرياضي

 حاول أن يجعل من الرياضيات علمًا برهانيًا قائمًا بذاته.
 - ن ، و تدعي أن معرفة علم الخالي مختلفة عن اإليمادى هرطقات القرن الثالث الميالديوهي إح

لم تام بجوهر الطبيعة وجوهر اهلل، وهي قريبة من ومحصورة بفئة قليلة ) النخبة (. وكذلك تدعي على أنها على ع
 األفالطونية والمانوية. انظر:

 .22م، ي 2006، 4، ط41بيطار، سوسن: الموسوعة العربية، مج
7  Zeller, Edward: Qutlines of the History of Greek Philosophy ,London, 1886, p 
345. 
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) موسى األتيك( الثنائية، وهو الذي دعا أفالطون ركز نومينيوس اهتمامه على الفكرة
 . 4اليهوديةو)موسى يتكلم اإلغريقية( كما كان مقربًا من 

واليهود براهمة، عند ال2ولقد شغل نومينيوس نفسه بالبحث في أفكار وتعاليم الشرق القديم
، ويختلف المؤرخون فيما بينهم اختالفًا كبيرًا، عما إذا كانت 2والمصريين والمجوس

 .1فلسفته قد تأثرت باألفكار الشرقية أم أنها كانت يونانية بحتة
فلسفي فهو يسلم بمبدأين متعارضين هما: اهلل والمادة، ولكن لما أما من ناحية مذهبه ال

، فإن نومينيوس قد طور هذه الفكرة أي فكرة كانت الفيثاغورثية قد التزمت بالواحدية
ن  ،فاهلل عنده هو الموناد الخالق ،0يبدو أنه أخذها عن الفيثاغورثية التي ،الثنائية وا 

 المادة هي الشر.
أن هناك نوعان من النفوس في العالم، نفوس خيرة وأخرى شريرة، كما  ويرى نومينيوس

ن الوجود ينقسم  ،6أنه توجد في اإلنسان، نفسان إحداهما عاقلة واألخرى غير عاقلة وا 
وتسودها  ،إلى مملكتين، مملكة العناية وتشمل األروا  العاقلة، واألخرى مملكة المادة

 الجبرية بتأثير الكواكب. 
                                                           

1  Guthrie, Kenneth Sylvan: Numenius of Apamea (the father of Neoplatonism), 
London, 1908, p 2.  
2  Potter.S , David : op. cit., p204.  

 -  وهي ديانة هندية تقول بإله مجرد أعلى خلق العوالم كلها، وتجعل اإلنسان طوائف مغلقة على رأسها الفرق
 اإلسالمية إلى أنها تنكر النبوات والبعث، وتحرم لحوم الحيوان.  

 - ثير هم أتباع الزرادشتية، ومؤسس مذهبهم زرادشت بين القرن السابع والسادس قبل الميالد، دخل مذهبهم الك
 من الحشو.

3 Firgus, Millar: op. cit., p 518. 
 .221 – 222، الجزء الثاني، ي الفلسفة اإلغريقية الغالب، محمد: - 1

 -  مصطلح يدل على المنفرد بنفسه والمفارق للجماعة، فالوحداية هي اتصاف الموجود بالوحدة وانفراده عن
ن صفات اهلل عز وجل، ومعنى واحديته أنه واحدًا ال شريك سائر الموجودات بكماالت أخرى. والوحداية صفة م

 له.
5 Bunson, Mathew: op. cit., p385.  

 -  مصطلح فلسفي يشير إلى الوحدة األساسية للوجود، والكلمة يونانية تعني وحدة. وقد فسرت بطرق
 مختلفة، فعند فيثاغورث الموناد هو أساس العالم ) وهو وحدة رياضية (.  

6 Vogel, C.J: de, Greek Philosophy, Vol.III, Leiden, 1959, P. 241ff. 
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فإنها  ،تأثره بعلم التنجيم واألنثروبولوجيا، وتلك العناصر إن دلت على شيءوهنا نلمس 
ن أهم ما يستدعي االنتباه في  .4تدل على محاولة إقامة علم التنجيم على أسس عقلية وا 

، فكرة الترتيب الهرمي الذي نجد على رأسه اإلله األول أو العقل األول 2فلسفة نومينيوس
 ألنه مصدر الفكر الخالي.  ،مبدأ الوجود، وأنه بمثابة الملك)الخير(، على اعتبار أنه 

ثم يأتي بعد  ،ثم يليه في الترتيب الهرمي نزواًل إلى أسفل، الصانع اإللهي أو الديمورج
مع  ،. ويتشابه هذا التسلسل الهرمي لآللهة عند نومينيوس2ذلك اإلله الثالث وهو العالم

ن لم يكن تسلسل الكائنات أو الموجودات لدى أفلو  هناك اتفاق بينهما في طين، وا 
أخيرًا نلمس في فلسفة نومينيوس مسحة صوفية إشراقية، فيصور نومينيوس التفاصيل. 

 .1المتأمل أو المتصوف، بالشخي الذي يراقب من مكان مرتفع فيكشف كل ما حوله
ت داخل، بعيدًا عن المدركاوأن خير الطرق للوصول إلى اهلل، هو االنسحاب إلى ال 

. ويالحظ أن أفلوطين قد استعار هذه األفكار من نومينيوس، ألنه فهمها على الحسية
إنها وصف لالتحاد الصوفي، ونحن نعلم أن نومينيوس قد قال بالتشابه الكبير بين 
ن كل نفس تحوي في ذاتها العالم المعقول بما فيه من آلهة  النفس وأصلها اإللهي، وا 

 وشياطين وكذلك الخير.
نومينيوس ذاتها تمثل األسس النظرية لمذهب أفلوطين الصوفي، وبناًء عليه فإذا  وآراء 

كان أفلوطين قد أخذ النظرية من نومينيوس، فليس بمستغرب أو بمستبعد، بل ومن 
 المعقول أن يكون قد تعلم منه الممارسة أيضًا.

 أفلوطين:  -2

م، وبقي بها إلى 200سنةمن اإلسكندرية ولد في ليقوبوليس من أعمال مصر الوسطى 
الذي  ، ساكاس سن الثامنة والعشرين ثم قصد اإلسكندرية. وتتلمذ على يد أمونيوس

                                                           
 .226 – 220، ي لمرجع السابق: اكرم، يوسف - 4

2 Bauthumely,J: Man & the Divine Word, in Pagan & Christian in the Age of 
Anxiety By E. R. Dodds, New York, 1970, PP.93-94. 
3 Guthrie , Kenneth Sylvan: op. cit., p 28. 
4 Guthrie, Kenneth Sylvan: op. cit., p 34. 

 - انظر: من القرن الثاني الميالدي. ي مصري ومعلم أفلوطين وأوريجينس،فيلسوف أسكندر  وهو 
 .24، ي المرجع السابق: رستم، أسد 
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يأخذ  (Plato )، وظل أفلوطين4ان حمااًل قبل أن يشتغل بالفلسفةيلقب بالحمال، ألنه ك
عنه إحدى عشرة سنة. أراد أفلوطين أن يقف على الفلسفة الفارسية والهندية، فالتحق 

(. ولكن هذا الجيش بعد أن طرد م210-212بالجيش الروماني الموجه على فارس)
الفرس من سورية، انهزم في العراق، فلجأ أفلوطين إلى أنطاكيا، ثم رحل إلى روما سنة 

.  2م( عن عمر يناهز ست وستين عاماً 210اته سنة )م (، وأقام بها حتى مم210)
 وكان مجلسه بها حافاًل بالعلماء وكبار رجال المدينة، حتى أن اإلمبراطور جالينوس

. لم يشرع في 2في إرشاد مريديه في الحياة الروحية ،تتلمذ له لسمو نفسه وعظيم حكمته
لى عجل، ويدع لتلميذه الكتابة حتى بلم الخمسين من عمره، حيث كان يكتب ويملي ع

ين رسالة هي صورة لتعليمه وكاتب سره فورفوريوس مراجعة األوراق. كتب أربع وخمس
 :هاسميت بحسب اسم تلميذه الذي أسس ،جاءت على ثالث مراحلالشفوي. و 

نسبة إلى إميليوس، وكتب فيها إحدى وعشرين  المرحلة اإلميلية: تعرف باسم األولى
 .1رسالة

نسبة إلى فورفوريوس الصوري، وكتب فيها المرحلة الفورفورية : وتعرف باسم الثانية
 . 0أربعًا وعشرين رسالة

نسبة إلى أوستيخوس، وكتب فيها  بالمرحلة األوستيخية: وهي األخيرة وتسمى الثالثة
 .6تسع رسائل فقط

                                                           
1  Zeller, Edward: op. cit., p327. 
2 Bunson, Mathew: op. cit., p436-437.  

 - قع أبيه في ، حكم بعد أن و م(262 – 202، حكم بين عامي ) اإلمبراطور الروماني فاليريانوس وهو ابن
 م.260أسر الفرس  عام 

3  Zeller, Edward: op.cit., p 328. 
العربية، ، دار العلوم مالمح الفكر الفلسفي والديني في مدرسة اإلسكندرية القديمةعطيتو، حربي عباس:  - 1

 .411بيروت، لبنان، ي 
5 Bunson , Mathew : opز cit., p 444.    
6 Hammond.N.G.L and Scullard.H.H: op. cit., p 847. 
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 ا خصوصيته.، فإن أركان الفلسفة عنده ثالثة أقانيم، لكل منهأما بالنسبة لمذهبه الفلسفي
، ومن منه يصدر العقل الكلي أو اللوغوساإلله الواحد أو اإلله األول الذي هو ساكن، و 
 . تخرج النفوس الجزئية بشكل هيولي العقل الكلي تصدر النفس الكلية ومنها

من أشار إلى اإلله الواحد ) الباب السادس من جمهوريته(، ثم  كان أفالطون هو أول
أنه المحرك األول الذي ال يتحرك. أما أفلوطين فحاول رفع  :ليقول جاء بعده أرسطو

أهم صفات اهلل عند أفلوطين هي الطبيعة إن . سموه مكانة اهلل إلى مرتبة أعلى في
. حاول أفلوطين إبعاد تدخل اهلل في هذا العالم الموجودات الواحدة، حيث يضعه في قمة

لك ال يصفه بالعقل األول بل إن العقل يتخل عن وحدانيته وسموه وكماله،  لذ كي ال
وال يمكن إعطائه وصف ألن الوصف  ،رمنه مثلما يصدر من الشمع النو  األول صدر

 فهو األقنوم الثاني العقل أو اللوغوس أما .4والماضي والمستقبل درجات، إنه الحاضر
 لكن العقل هو أقل كمااًل من اهلل،  ،في الثالوث الذي وضعه أفلوطين

ارتقاء الرو  إلى القمة األخيرة، أي  في ،ل لدى أفلوطين مرتبة من مراتب الروحيةالعقإن 
لهي عن طريق حملها لصور المعقوالت، إجوهر  هيف أما النفس الكلية االتحاد مع اهلل.

والنفس هي نقطة االتصال بين عالم المثل  .2التي هي بدورها صورة لإلله الواحد
يؤمن أفلوطين بأن  .في هذا العالم الواقعي الذي نعيشهوالمعقوالت، والعالم الحقيقي 

وأصبحت قابلة  عالمنا الواقعي،،النفس هبطت من عالم المعقوالت إلى عالم األبدان
وهي تكون العالم . ولهذا احتفظت بصلتها مع عالم المعقوالت لالنقسام وغير االنقسام،

العقل الذي تصدره، لكن البد  وتستمد صفتها غير القابلة لالنقسام من وتعطيه الوجود،
 . بهذا2تتحد بالبدن، فمن هنا تستمد حالة انقسامها وحلولها في عدة أبدان للنفس من أن

 : ) إن النفسفيقول أفلوطين .الصفتان المتعارضتان االنقسام وغير االنقسام  تكون لها
                                                           

 -  أعظم فيلسوف جامع لكل فروع المعرفة اإلنسانية في تاريخ البشرية، ومن هنا لقب بالعلم األول. ولد سنة
أمه فكانت من خلقيس ق.م بمدينة أسطاغيرا، وهي مستعمرة أيونية قديمة. كان أبوه نيقوماخوس طبيبًا، أما 221

 انظر:ق.م، في بلدة أمه خلقيس.222توفي بعده في عام  ،عمل كمدرس لإلسكندر المقدوني في يوبيا.
 .11، المرجع السابق، يالموسوعة الفلسفية

1 Potter.S, David: op. cit., p325. 
2 Bardman , John – Griffin , Jasper – Murray, Oswyn : op.cit., 591.  

 .406 -400، ي المرجع السابق: عطيتو، حربي عباس - 2
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 الذي توجد فيه، وغير منقسمة ألنها  ،منقسمة ألنها تحل في كل جزء من أجزاء البدن
 وفي كل جزء معين من ذلك البدن(. ،توجد بأكملها في جميع األجزاء

 فورفوريوس: -2
، فباإلضافة لكونه مؤرخ اء السوريين الذين تعددت ثقافتهميعتبر فورفوريوس من األدب

فورفوريوس درس وخطيب فهو أيضًا فيلسوف، ومن أتباع المذهب األفالطوني الجديد. 
الذي درس  ،2أمثال لونجينوس ،على أيدي كبار الفالسفة والعلماء، 4الفلسفة في أثينا

باإلضافة إلى أعمق  ،عليه أسرار اللغة اإلغريقية وما فيها من نحو وصرف وبالغة
( و)رسالة في 1. وأثناء إقامته في أثينا ألف كتاب )المسائل الهوميرية2األفكار الفلسفية
يذكرهم الشعراء( و)كتاب أخبار الفالسفة(. اتجه فورفوريوس بعد ذلك إلى  أسماء من لم

، وانضم فورفوريوس إلى الجماعة التي يعلمها أفلوطين، 0روما وهو في الثالثين من عمره
واعتبره من أوفى تالمذته وعهد إليه بتصحيح  ،الذي اتخذه بدوره من جملة خاصته

. 1روما، من خالل عرضه لمذهب أفلوطين. ذاع صيت فورفوريوس وانتشر في 6كتبه
وكان من بين تالمذة فورفوريوس الذين استمعوا إليه في روما يامبليخوس، أحد أتباع 

استطاع أن ينقذ فورفوريوس  أن أفلوطينيقال و  .المذهب األفالطوني الجديد في سوريا
شعر  وذات يوم)). ويقول فورفوريوس عن هذا األمر: 2من االنتحار بنصيحة عاقلة

أفلوطين برغبتي في االنتحار، فاتجه إلي وحدثني أن هذه الرغبة ال أساس لها من 
نما جاءت من مر  ، ض الماليخوليا، ثم نصحني بالرحلةالصواب على اإلطالق، وا 

. يتضح  1((فتوجهت إلى صقلية وتخلصت بذلك من الرغبة في االنتحار ومفارقة الحياة
مما سبق أن فورفوريوس أقدم على االنتحار لكن أستاذه الوفي أخذ بيده، ونزع هذه الفكرة 

                                                           
1 Potter.S, David: op. cit., p 327 -331.  
2 Zeller, Edward: op. cit., p327.  
3 Vacherot: Histoire Critique de L`ecole d`Alex, 1846, P.35. 
4  Potter.S, David: op. cit., p 327 -331.  

 .202، يالمرجع السابق :عطيتو، حربي عباس - 0
6 Armstrong, A.H: Op. Cit., P.178. 
7  Bardman , John – Griffin , Jasper – Murray, Oswyn : op. cit., p590. 
Armstrong, A.H : Op. Cit., P.178 
9  Armstrong, A.H: op. cit., p 50. 
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من نفسه وأعاد إليه شجاعته، ووضعه تحت حمايته و اتخذه سكرتيرًا له على مدى ستة 
 . 4أعوام

رغبة منه في  ،(Marcella)ولقد تزوج فورفوريوس أرملة أحد أصدقائه وتدعى مارسيال
وأكبر الظن أن مارسيال كانت من تالمذة أفلوطين وأتباعه في  أطفالها السبعة،تربية 

، وأراد بزواجه منها أن 2المدرسة، ومن ثم فقد عرفها فورفوريوس بحكم الزمالة الفلسفية
 . 2يدفعها إلى طريق الفلسفة، وأن يدفع أوالدها إلى الطريق نفسه

أشهر، ثم هجرها ورحل إلى مكان بعيد، ولم يلبث فورفوريوس مع زوجته تلك إال عشرة 
يلتمس فيه راحة النفس، وحزنت لفراقه واشتد حزنها لغيابه، فأرسلت تتوسل إليه أبًا 
وزوجًا وأستاذًا ورب أسرة أن يعود إليها. ولقد تعرضت مارسيال ألنواع مختلفة من 

لون إبعادها عن الذين كانوا يعتنقون المسيحية وكانوا يحاو  ،االضطهاد على أيدي جيرانها
هو تحقيق الخالي  ،. ولقد ذكر فورفوريوس أن الهدف الرئيسي للفلسفة1دراسة الفلسفة

للنفس، وأن الحياة تجربة طويلة، تكتب فيها النجاة لمن يتحمل مشقتها ووعورتها. ومن 
من أن يحرفه في  ،ثم فقد ذهب إلى أنه من الخير لإلنسان أن يموت وهو يقول الحق

 .سبيل الغلبة

 :ومن أهم مؤلفاته في الفلسفة

كيًا أكثر من ، وفيه يتجه اتجاهًا دينيًا تنسهانة، أو شر  على فلسفة التنبؤاتفلسفة الك -4
 .اتجاهه إلى الفلسفة

 .لهة وفيه شر  على تماثيل اآللهةصور اآل -2
في االبتعاد عن أكل لحم الحيوان، ويعتبر بمثابة تفصيل للحياة التنسكية وآلراء كثير من  -2

 .0لفالسفة الروحانيينا
                                                           

 .222ي، المرجع السابق: غالب، محمد - 4
2 Jules, Simon: Histoire de L`ecole d`Alexandrie, Tome II, pp. 98-99. 
3  Brehier, A: op. cit., p202. 
4 Jules, Simon: op. cit., PP.98-99. 
5 Potter.S, David: op. cit., p 327 -331.  
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 إلى اللغة الالتينية في القرن السادس الميالدي. تشر  المقوالت، وقد ترجم -1
 . األساسية لألفالطونية الجديدة فكاروهو ملخي وجيز في األ ،مقدمة في المعقوالت -0
: وهو بمثابة مقدمة لمقوالت أرسطو، وله مقام كبير عند العرب، إذ يعتبر 4إيساغوجي -6

الدعائم التي تأسست عليها الحركة المنطقية عند العرب. وقد انتشر في كل من أهم 
البيئات المثقفة طوال القرون الوسطى انتشارًا واسعًا عند الشرقيين والبيزنطيين والغربيين. 

التي غابت عن ذهن أرسطو  ،وقد وضعه فورفوريوس لكي يوضح األولويات المنطقية
 .2(ها في ) المقوالت ولم يحل غوامض

 .ة ذكر فيها نواحي النفس ووظائفهاوهي رسالة هام ،شر  قوى النفس -1
وجهه فورفوريوس إلى زوجته بعد  ،رسالة إلى مرسيليا، وهي بمثابة كتاب أخالقي -2

 .2افتراقهما
، فوريوس إلى الكاهن المصري أنيبون، وهي رسالة بعثها فور 1رسالة في الرد على أنيبون -1

 .0ا تحمل الطعن في العقائد الوثنيةألنه ،ولقد رحب المسيحيون بها
أما في النقد فقد ألف فورفوريوس كتابًا ضخمًا يحوي خمسة عشر رسالة، بعنوان ) ضد 

، وهو هجوم عنيف على الديانة المسيحية مشتماًل على نقد علمي عميق 6المسيحيين (
كما  ، حيث انتقد السيد المسيح1وللشرو  المعترف بها من الكنيسة ،لنصوي اإلنجيل

، لذلك اتجه أوسابيوس إلى 2جاء في إنجيل متى، وادعى أن األناجيل األربعة متناقضة
 . 1الرد عليه

                                                           
1  Brehier, A : op. cit. , p 203. 

 .221، يالمرجع السابق: غالب، محمد - 2
Zeller, E: Qutlines of the History of Greek Philos, p 301. 
3   Jules, Simon: op. cit., p 98-99. 
4  Potter.S , David : op. cit., p 327 -331.  

 .00، ي 1، ج تاريخ سورية الديني والدنيوي: الدبس، يوسف - 0
6  Harnack: The Expansion of Christianity , Vol  2, p 134. 
7  Brehier, A: op. cit., p 202. 

 .22، ي المرجع السابق: رستم، أسد - 2
9 Cross, F.L : op.cit., p. 1091. 
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ترك أفلوطين مهمة الدفاع عن الوثنية ضد المسيحية، لتلميذه فورفوريوس، الذي كتب 
أثناء إقامته بصقلية خمسة عشر رسالة، تعبر عن مناظراته التي أجراها مع المسيحيين. 

م فورفوريوس كثيرًا بالمسائل السياسية، ولم يمس األخالقيات المسيحية في شيء، لم يهت
نما يعترض على عقيدة خلق العالم في الزمن، ألنها قد ميزت بين العال م واهلل وفرضت وا 

. ومن هنا بعث األجساد فكرة غريبة ومستحيلة، كما أنه اعتبر أن فكرة األقانيم المتجسدة
فورفوريوس يتفق مع الفلسفة المسيحية للدين وكان واعيًا تمامًا لهذه كان  )): يقول هارناك

الذي أعجب  ،. هذا وقد كان فورفوريوس متحفظًا في مالحظاته عن المسيح4((الوحدة 
، لكنه اعتبر أن الضعف الواضح في حياته دلياًل على أنه ليس مقدسًا، كما 2به كمعلم

ووضح ببساطة أن عبادة المسيح ال تتفق مع  أنه يلوم النصارى الذين يغالون في أمره،
. وما هو جدير بالذكر أن فورفوريوس حين ألف كتابه الضخم ضد عبادة أسكليبوس

المسيحيين، لم يكن الدافع السياسي هو المحرك الوحيد في تأليفه له، بل هناك دافع 
هو التنافس القائم بين الفلسفة والدين من قديم الزمان، والذي ظهر في ثوب  ،آخر

األفالطونية المحدثة على يد أفلوطين. ولما كان هذا الكتاب يمثل خطرًا على 
 .فقد انبرى كثير منهم  للرد عليه المسيحيين، لذا

كما أنها  تتسم فلسفة فورفوريوس بالطابع العملي أكثر من اتصافها بالطابع النظري،
فلسفة تؤكد على الناحية الدينية بالمعنى الشعبي، ويمكن التعرف على الجانب الديني 
التنسكي في فلسفة فورفوريوس من خالل بعض مؤلفاته مثل : )فلسفة الكهانة ( و)رسالة 
في االمتناع عن أكل اللحوم( و)صور اآللهة ( باإلضافة إلى كتابه )عودة النفس إلى 

 بارئها(.

وفيما يتعلق بكتابيه ) فلسفة الكهانة ( و ) عبادة صورة اآللهة (  فإنهما يتعلقان بالعقائد  
اعتنقها التي سادت في الساحل الفينيقي. لقد سجل فيهما فورفوريوس الديانة الوثنية التي 

، ويقوم جوهر هذه الديانة على االعتقاد بأن اآللهة يعلمون الغيب، فإذا السوريون
                                                           

1  Harnack : op.cit., p. 138. 
2 Bunson , Mathew : op. cit. , p 444.    

 - .انظر إله الطب عند اإلغريق: 
 Brehier, a: op.cit., pp. 202-203.   
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أطلعوه على المستقبل، ويشتمل الكتاب على  ،د االتصال بهم بوسائل ماديةاستطاع أح
 باب كبير في التنجيم. 

ذا كان فورفوريوس قد فرق بين عالمين في كتابه )فلسفة الكهانة(، عالم اآللهة  وا 
. فإنه في كتابه )صور اآللهة( 4المشخصة الخاضعة للقضاء، وعالم الشياطين والجن

كنور السماء وأشعة الشمس المانحة للحياة، وخصوبة األرض  ،يعرض مناظر الطبيعة
 .2تزخر بها هياكل المعابد في شتى البالد ،وما يقابل ذلك من صور ومعبودات

ال تنطوي  ،ويبين أن عبادة األصنام ،مما سبق نستنتج أن فورفوريوس يدافع عن الوثنية 
 .2على هذا الزيف الذي يصفها به خصومها

فإنه ضمنه جوانب أخالقية ، 1بكتابه )االمتناع عن أكل لحم الحيوان( أما فيما يتعلق
 وأخرى دينية. 

من أربعة أقسام رئيسية، يذكر فورفوريوس في الكتاب األول ما يلي: هذا الكتاب يتكون 
على طوائف معينة من الناس، هي دائمًا  ،أنه ال يقصر الزهد عن أكل لحم الحيوان ))

في حاجة إليه كالذين يقومون بأعمال تتطلب جهدُا ومشقة كبيرين، مثل الرياضيين 
الذين يحتاجون إلى تفكير دائب، ولكنه يقصر هذا الزهد على  ،والجنود ورجال السياسة
 . 0((حياة الفالسفة الحكماء

أن تقديم الحيوانات كقربان لآللهة، جاء بناًء  ))أما في الكتاب الثاني فيبين فورفوريوس: 
، غير أن الذين 6((على تعود اإلنسان تقديم األشياء التي كان يستخدمها كقربان لآللهة 

                                                           
1  Zeller, Edward: op. cit., p243. 
2   Harnak: Expanasion of Christianity.Vol. I, P.376. 
3  Pohlsander . A, Hans: The emperor Constantine, New York & London, 2004, 
p47. 
4 Brehier, A: op. cit., p202. 

 .242، ي المرجع السابق: عطيتو، حربي عباس - 0
6 Zeller, Edward: op. cite., p 342. 
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 ادعوا بأن اآللهة كانت ال تقبل إال القرابين الثمينة يمكن الرد عليهم، بأنه كلما كان
 . القربان بسيطًا تسر اآللهة أكثر

لث يضطلع فورفوريوس بالمسؤولية لكي يبين، أن الحيوانات طالما أن وفي الكتاب الثا
لها إدراكًا وذاكرة، فإنها تشارك اإلنسان في العقل، وبالتالي فإنها ليست بمنأى عن حيز 
العدالة، فاألصوات التي تنطق بها الحيوانات لها مدلول ومعنى تفهمه الحيوانات، وعلى 

هي كالم من نوع خاي ال يفهمه إال الحيوانات.  ،اناتذلك فإن وسيلة التفاهم بين الحيو 
إن الحيوان مثل اإلنسان ليس فقط في أن االثنين يتعرضان لنفس األمراض، ولكن أيضًا 
في أن كالهما عنده عاطفة الحب والميل الروحي. إن خير دليل على ذكاء الحيوان هو 

من أجل الحياة والبقاء، ما يظهره من قوة، وما يخفيه من ضعف، وكذلك سعيه الدائب 
ن الذين يقولون بأن ذلك قد أوجدته الطبيعة في الحيوان يمكن الرد عليهم بالقول: بأن  وا 

 .4الطبيعة هي أيضًا التي أوجدت ذكاء الحيوان

أما في الكتاب الرابع واألخير، فيذكر فورفوريوس أن العزوف عن أكل لحم الحيوان ال 
اغورث وانباذوقليس، إال أن هناك أناسًا آخرين قد التزموا يعد مبدءًا شاذًا عند كل من فيث

بهذا التمتع مثل المصريين الذين قد عزف بعضهم عن أكل لحم الحيوان، والبعض 
إن الفالسفة ينبغي عليهم أن يعيشوا مثل حياة ))اآلخر عن أكل لحوم معينة. ويقول: 

أي أن تحل  ،لقول بالتناسخ، وينكر فورفوريوس ا((وتلك هي الحياة المقدسة  ،الرهبان
أروا  البشر بعد موتهم في أجساد الحيوان. كما يرى فورفوريوس أن القصي التي تروى 
عن تحول اإلنسان إلى حيوان ما هي إال قصي أسطورية، رغم أن هناك شبهًا كبيرًا 

 .2بين أروا  الحيوان وأروا  البشر

ق، وأفرد لها مؤلفًا خاصًا يعد من أهم لقد اهتم فورفوريوس اهتمامًا كبيرًا بدراسة األخال
. وفيه يقسم SENTENTIA))2أعماله الشخصية، وهو كتابه المعروف باسم سينتينتيا 

                                                           
 .241، يالمرجع السابق: عطيتو، حربي عباس - 4
 .246ي ،نفسه المرجع - 2

3 Porphyry :The  Sententences of Porphyry the Philosopher,The Journal of 
Speculative Philosophy, Penn State University Press, Vol, 3, 1869,  p .34.  
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الفضائل إلى أربعة أنواع أو أقسام رئيسة، وهو بهذا التقسيم إنما يضارع أستاذه أفلوطين 
بالفضائل السياسية الذي لم يوفق إلى مثل هذا التصنيف. وأول هذه الفضائل ما يسمى 

أو المدنية وهي التي تستهدف تحرير النفس من االرتباط بالبدن، كما أنها تقيم توازنًا 
وتعاداًل في الجسم، ويتم تحقيقها عن طريق تقليل االنفعاالت، وبالسلوك مع الفرد اآلخر 

تي سلوكًا متعاداًل ال ضرر فيه. أما فضائل الصنف الثاني فهي الفضائل النظرية، وال
بحيث تتفرغ للخير الحقيقي  ،4ياً نفس أيضًا من االرتباط بالجسد كلتعمل على تحرير ال

الذي تتصف به، وهذا النوع يعد أعلى مكانة ومنزلة من الفضائل السياسية، وذلك ألن 
وتخليصه من االنفعاالت هدفها ليس اجتماعيًا، بل ترمي إلى تطهير الفرد واألخذ بيده 

النوع الثالث من الفضائل على الفضائل التي تتعلق بالتفكير و يشتمل  والعواطف.
وبالتعقل، وال شك أنها فضائل نموذجية في اتجاهها إلى العقل كي تتلقى منه األوامر، 
وال أثر لالنفعاالت في ذلك، أما النوع الرابع واألخير فهي الفضائل التطهيرية، وتشمل 

يتم االتصال بالفضائل التأملية، المتعلقة النوع الموجود في العقل نفسه، وعن طريقها 
 بالرو  والمتعلقة بالذاكرة والعقل، أنها فضائل مثالية كاملة في إتباعها العقل.

ويتضح موقف فورفوريوس من النفس من خالل كتابه )عودة النفس إلى بارئها(، ويبدو 
نفس تصدر عن الذي ذهب إلى أن ال ،أفلوطين فيه تأثره الواضح بتعاليم وآراء أستاذه

. وقد بسط فورفوريوس هذه النظرية 2الذي يصدر هو اآلخر نتيجة تأمله للواحد ،العقل
بالمتوسطات بين اهلل والعالم،  ،في كتابه، غير أنه اتجه بها اتجاهًا دينيًا أميل إلى القول

حامل النفس الذي  ،ومن بين هذه المتوسطات التي يجعلها فورفوريوس بين العقل والمادة
 سميه الرو ، وهي أشبه بغالف محبوك مادته من ألطف األجسام وأكثرها رقة.ي

ويذهب فورفوريوس، إلى أن الشياطين تتلبس بحوامل في غاية النشاط والحركة، ولها 
القدرة على الظهور في هيئة أشبا . ويرى أيضًا أن اإلنسان إذا شغل نفسه بأمور الدنيا، 

ت قدرته على التعقل، فإذا سارت النفس سيرة فاسدة واتجه إلى الشهوات والملذات، وقل
في الحياة الدنيا، ذهبت هي وحاملها بعد الموت إلى الجحيم. ويتساءل فورفوريوس عن 

                                                           
1 Porphyry: The  Sententences of Porphyry the Philosopher, P.47.   

 . 416، ي بقالمرجع السا: عطيتو، حربي عباس - 2
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الطريق للخالي  فيرى أن الطريق في يد النفس، ففي قواها سبيل نجاتها، إذ تلجأ إلى 
 لنفس العودة إلى بارئها.التي تتيح ل ،العقل، حيث تفتح لها الفلسفة أبواب المعرفة

نما امتد إلى قرون عدةلم يقتصر أثر فور  ، حتى فوريوس على الفترة التي عاش فيها، وا 
العصر اإلسالمي. حيث عرف العرب المسلمون فورفوريوس وترجموا له، ويقول ابن 

إنه بعد اإلسكندر وقبل أمونيوس من أهل مدينة صور، وكان بعد جالينوس، ))النديم: 
كتب أرسطوطاليس، وله من الكتب بعد ذلك: كتاب )ايساغوجي( في المدخل إلى وفسر 

الكتب المنطقية، كتاب )المدخل إلى القياسات الحملية( نقله أبي عثمان الدمشقي، كتاب 
)العقل والمعقول( بنقل قديم، )كتابان إلى أنابو(، كتاب )الرد على سحسوس في العقل 

، كتاب )االسطقسات( مقالة سريانية، كتاب )أخبار  والمعقول(، )سبع مقالت سريانية(
 .4((الفالسفة

من أهل مدينة صور من ساحل الشام، ))ويذكر القفطي نفسه ما ذكره ابن النديم ويقول: 
وقيل كان اسمه أمونيوس وغيره وكان بعد زمن جالينوس، وله النباهة في علم الفلسفة 

ر الشهرستاني قائاًل: )) أنه الشار  لكالم . ويذك2((والتقدم في معرفة كالم أرسطوطاليس
أرسطو، ويدعى أن الذي يحكي عن )أفالطون( من القول بحدوث العالم غير 

 . 2((صحيح

، متدينًا بديانة 1وفي النهاية نستطيع أن نتبين أن فورفوريوس، كان فيلسوفًا مؤرخًا شارحاً 
 لى فلسفته برمتها.ثر ذلك كله عأولقد انعكس  ،كما كان صوفيًا شرقياً  ،شعبية

 : إميليوس األفامي -4

، أسس الث الميالدي تتمتع بأهمية كبيرةاميا التي أصبحت في القرن الثبأ مدينة وهو من
، وكان من المعجبين ة زنوبيا ملكة تدمر مدرسة فلسفيةفيها إميليوس تحت رعاي

                                                           
 .200-201، المطبعة الرحمانية، ي الفهرست ابن النديم: - 4
 .410 – 461، مكتبة المتنبي، ي أخبار العلماء بأخبار الحكماءالقفطي:  - 2
 .461، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، تخريج فتح اهلل بدران، ي الملل والنحلالشهرستاني:  - 2

4 Brehier, A : op. cit., P .203 
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كما  ،4وكان من تالميذ أفلوطين الرائد في هذا المذهب ،ويقاربه في تفكيره ،بنومينيوس
لت األفالطونية ، الذي يعتبر أحد كبار الشخصي2ورفوريوس الصوريفكان معلمًا ل

 .   2المحدثة في سورية

 :يامبليخوس -5
ممثاًل لألفالطونية الجديدة في القرن الرابع  (Jamblichus) يعتبر يامبليخوس

( بسورية حوالي Chalcis، ولد بمدينة خلقيس )1وبخاصة فرعها السوري ،الميالدي
 ومن ثم سادت تعاليمه في عهد األباطرة دقلديانوسوعمل مدرسًا فيها،  ،م220عام
، وتوفي في بلدته خلقيس ) عنجر ( عام 0م (206-221)نم( وقسطنطي221-200)

 .6م220
، ثم عاد بعد ذلك إلى فورفوريوساتجه في مطلع حياته إلى أثينا، وهناك تتلمذ على يد  

وأخذ يلقن الشباب دروسًا في ما بعد الطبيعة، حتى ذاع صيته وارتفعت منزلته  ،بلدته
بين معاصريه، ال في العلم وحده بل في مجاالت شتى في األخالق والتنسك والرياضيات 

                                                           
1 Hammond.N.G.L and Scullard.H.H: op. cit., p 52. 

 .202، ي المرجع السابقحتي، فيليب:  - 2
 . 02، ي المرجع السابق: التهايم، فرانتس - 2

4 Matson Odahl, Charles: Constatine and Christian empire , New York & London, 
2004, p 222   

 - ( 200 -221حكم بين عامي)عمل على إصال  اإلدارة في اإلمبراطورية الرومانية، فأحدث النظام  م
في الحكم الذي يقوم على وجود إمبراطورين يحكم أحدهما الشرق، في حين   Tetrachiaالرباعي أو التتراخيا

 :د كل منهما شخي يلقب بقيصر. انظريحكم اآلخر في الغرب، كما يساع

      .21-22م، ي4114شورات جامعة دمشق، فر ، نعيم: تاريخ بيزنطة السياسي، من

 - ( 221 -206اسمه الالتيني كايوس فالفيوس فاليريوس أوريليوس قسطنطينوس، إمبراطور روماني ،)م
قضى على منافسيه وأصبح إمبراطور الغرب، بينما بقي ليسينيوس إمبراطور الشرق ، اعُترف بعهدهما بالديانة 

لإلمبراطورية الرومانية، وذلك بموجب المرسوم الشهير الذي أصدره مع شريكه إمبراطور المسيحية ديانة رسمية 
 م.242الشرق مرسوم ميالنو عام 

5 Piganiol: L`Empereur Constantin, 1932, P. 159, 160. 
6  Bidez , Joseph : le  philosophe Jamblique et son Ecole, VOL 32 ,1919, P32. 
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ذا كان يام .4وغيرها فإن أسلوبه لم يرق إلى مستوى  ،بليخوس قد تتلمذ لفورفوريوسوا 
من  ، ورغم ذلك كان أسلوبه خالٍ ة التي تميز بها أسلوب فورفوريوسوالسالس الجمال

. ويعتبر يامبليخوس من المفكرين الذين قدرهم عصرهم، التعقيدات واألخطاء اللغوية
يامبليخوس طريقة لشر  المحاورات . لقد أقتر  2بدرجة أكبر مما قدرتهم العصور الالحقة

ابتداًء من محاورة  ،ي في دراسة عشر محاورات ألفالطونخوالكتابات األفالطونية، تتل
التي تناول فيها معرفة اإلنسان لنفسه، ثم محاورة جورجياس التي تهتم  ،ادس األولىيبالق

ان المبدأ األول أو اإلنس ، وأخيرًا محاورة بارمنيدس والتي يدرك فيها2بالفضائل السياسية
. وينصح يامبليخوس بدراسة هذه المحاورات دراسة جيدة ومستوعبة، ألنها تعتبر األسمى

والمبادئ والمثل العليا التي ارتآها أفالطون  ،مرشدًا كبيرًا وهاديًا عظيمًا للحياة الروحية
 .1من قبل

وأخرى على أرسطو،  ،أما عن مؤلفاته فلقد كتب يامبليخوس شروحًا على أفالطون 
ووضع كتبًا فلسفية ورياضية ودينية منها كتاب )اإللهيات الخلقية الكاملة( و)رسالة في 
الحياة الفيثاغورثية( و)رسالة في الحض على الفلسفة( و)كتاب العلم الرياضي باإلجمال 

الذي كان  0(، وكتاب )جملة آراء فيثاغورث(لمدخل لكتاب نيقوماخوس في الحساب( و)ا
تابًا ضخمًا لم يبق منه سوى رسالة عنوانها )الهيات والحساب( وكتاب )أسرار ك

المصرين( أي )معتقداتهم الدينية(. ويتضح من هذه األسماء أن يامبليخوس كان يمزج 
. أدخل يامبليخوس تعديالت 6مزجًا كان مألوفًا في عصره ،بين الدين والفلسفة والرياضة

مما فعله فورفوريوس، ولقد اعتمدت المدرسة األثينية جوهرية على مذهب أفلوطين أكثر 
على هذا التعديل، عند دراستها للمذهب األفالطوني الجديد بصفة عامة، ومذهب 

                                                           
1  Zeller, Edward: op. cit., p 345.  
2  Whittaker : Op. Cit., pp. 121 – 122. 
3 Brehier, A : op. cit., p 203. 
4  - Proclus :Commentary on the FRIST Alcibiades , ed . V, Cousin, 1864, P. 297, 
11-20. 

5 Bunson, Mathew: op. cit., p268.  
 .212، ي المرجع السابق: كرم، يوسف - 6
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أنه فيلسوف رومي معروف في  )). ولقد  قال القفطي عنه: 4أفلوطين بصفة خاصة
 ،لكتعرض لشر  بعض كتب أرسطوطاليس، ونقلت كتبه المصنفة في شيء من ذ ،وقته

 .2((ضها إلى العربية عإلى السريانية وخرج ب

فتعد مشكلة الوجود من أهم المشاكل الفلسفية التي ناقشها  ،رائه الفلسفيةأما بالنسبة آل
. وهذه 2وحاول اإلجابة عنها، كونها تشكل مسألة أجمع أغلب الفالسفة على البحث فيها

يامبليخوس لمعالجة هذا ، وقد سعى المشكلة مشابهة لنظرية الفيض أو الصدور
الموضوع من خالل أفكار من سبقه، وال سيما المذهب األفالطوني، ذلك أنه وضع 

التي توجد بين كل موجود وما يشارك فيه من  ،نظامًا معقواًل أكثر فيه من عدد الوسائط
، فهو يرى أن النفس ية نظرية النفس فإن له رأيًا آخرموجودات أخرى. أما من ناح

بالمصدر أو المنبع الرئيسي، يكون  1يمكنه االستغناء عنها، واالتحاد وال ،لجسدمرتبطة با
وقعه  ، وهذا األمر كان له0عن طريق السحر و التعاويذ ال عن طريق المجهود العقلي

. ولعل نظريته في النفس هي إفرازات لنظريته في الوجود، الخاي في الكنيسة المسيحية
، ومحاولته الجمع عة على تأثره بآلهة الشرق القديمة قاطوهنا نرى يامبليخوس لديه دالل

                                                           
1  Matson Odahl, Charles: op.cit. , p 222   

 .11، ي أخبار العلماء بأخبار الحكماء: القفطي - 2
 . 220، ي  المرجع السابقعباس عطيتو ، حربيي :  - 2
 -  هو ذاته ينتج عن هذا انبثاق شبيه لهنظرية الصدور عند أفلوطين هو أن الواحد أو اهلل عندما يشاهد ،

أو المبدأ الثاني هو العقل . لكنه أقل كمااًل منه  وهذا العقل حينما يتعقل الواحد ويتأمله ينتج عن األقنوم الثاني 
هذا التأمل مولود أقل منه في الكمال والنضج هو النفس الكلية التي تحوي الصور الطبيعية ، وعنها تصدر 

، هرميًا في قمته الواحد أو اهلل تتخذ شكالً النفوس الجزئية والهيولية، وبذلك  تترتب هذه الكيانات األفلوطينية و 
باعتباره مبدأ األشياء جميعًا . ثم العقل الكلي باعتباره صورة  للواحد ثم النفس باعتبارها صورة ولوغوس للعقل. 

 انظر:
 .221 – 226، ي المرجع السابق: كرم، يوسف 

4 F.Copleston, S.J.  : AHistory of Philos. Vol.I, Greece& Rome, PP.219-220. 

5  Philostratus and Eunapus: op, cit, p 363.  



213 
 

رمز دالالته الخاصة عند ، إذ أن لل4وتأويلها تأوياًل رمزياً  ،يونانيةبينها وبين اآللهة ال
 . ز مذهب الوجودية على سبيل المثالأفر  ،، فالبحث في رمزية الوجودالفالسفة

المعرفة ، إلى أهمية (الدفاع عن الفلسفة)أما آراؤه األخالقية فيشير يامبليخوس في كتابه 
، فالحياة العملية ال تستقيم دون فلسفة وال يمكن تعديلها النظرية والحكمة العملية

 وتهذيبها.

ذا كان هناك من الحيوا  ، فهذا ال يعني أنها تشاركنا نات ما يشاركنا بعض أنواع الذكاءوا 
يحتاج إلى منظومة فلسفية.  ،رياً سواء أكان عمليًا أو نظ ، وكل شيء2الحكمة النظرية

، لذا يرى يها يامبليخوس كل تجسيد لحياتناواألخالق هي المنظومة التي يجد ف
هي أسمى فضيلة يستطيع اإلنسان أن يحوزها، وذلك  ،يامبليخوس أن الحكمة النظرية

ألنها تتعلق بأسمى الموضوعات وأجلها، وهي الفضيلة التي تمثل الجانب اإللهي في 
وهذه الحياة النظرية هي أسعد وأفضل حياة، وال تكون إال للصفوة الخاصة  .إلنساننفس ا

 ،ألن الفيلسوف يرى أن أهم ما يجسد حياته الخاصة والعامة ،من البشر وهم الفالسفة
 .فوق ما هو واقعي ونظري ،هي األخالق وفضائلها التي تسمو باإلنسان

ي، ففي تفسيره للمبادئ الخاصة بالدين وأهم ما أهتم به يامبليخوس هو الجانب الدين
نجده يحاول تبرئة مبادئ الدين من السذاجة وسرعة التصديق، ويؤكد بأن  ،والالهوت

وليس الشيء الخفي،  ،هو الشيء العيني أو العياني ،الشيء الجدير بالتصديق
ل بعيدة عن ك ،، ويخضعه لمحاكمة عقلية منطقيةبليخوس يعطي للدين بعدًا فلسفياً فيام

 .2العواطف واآلراء السائدة

 : التربية والتعليمالمبحث الثالث

لكل  ، فالتربية ضروريةهم الجوانب الحياتية لدى اإلنسانيعتبر الجانب التربوي من أ
همالها، كونها إنسان في كل مراحله العمرية . وال يمكن للمجتمع االستغناء عنها وا 

                                                           
 .211، ي المرجع السابق: كرم، يوسف - 4
 . 221، ي المرجع السابق: عطيتو، حربي عباس - 2
 . 222 - 221ي  نفسه،المرجع  - 2
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المعرفة. وبقدر ما تكون العملية التربوية  المفتا  الذي يمكن من خالله الولوج إلى عالم
بقدر ما يكون أبناء المجتمع متقدمين، ونجا  العمل التربوي ينعكس على كل  ،ناجحة

ًا على جوانب الحياة األخرى، االجتماعية واالقتصادية والسياسية ...الخ، لذلك كان لزام
 االهتمام بالتربية والتعليم. من يريد االرتقاء بمجتمعه

 :التعليم – أوالً 

الذي يتلقاه الطفل من  ،كان التعليم الرسمي بغض النظر عن التدريب والتثقيف 
أسرته، مقتصرًا وقبل كل شيء على الميسورين القادرين على القيام بنفقاته، وكان بوسع 
النبالء واألثرياء أن يتخذوا ألبناهم مربين خصوصيين. وكانوا يبعثون بأبنائهم إلى 

، سواء في روما نفسها أو في ر المربين وعلماء النحو والمربينأشهمدارس يديرها 
الواليات التابعة لها كسورية. وكان يتقاطر على المعلم في الريف، أبناء مالك األراضي 
ممن يمثلون الطبقة األرستقراطية المحلية. أما أبناء العبيد المعتقين وصغار التجار 

 ،من خالل قيام آبائهم بتوفير المال في حري وعناية ،فيدرسون بصعوبة ،والفالحين
، إال في حاالت عدم توافر لم يحرم أحد من التعليم بشكل عام. فليمهملكي يدفعوه لقاء تع

 لدفع أقساط المدرسة والمعلم أي عند الفقراء. ،المال

راء، ومع تقدم الزمن ظهر بعض األسخياء الذين قاموا بتقديم األموال لتعليم بعض الفق 
ومن ثم اقتفت الدولة أثر هؤالء األفراد، وأصبح الصندوق الذي أمر به اإلمبراطور 

 .4يقوم بتدبير األموال لتعليم الفقراء في المدارس ،تراجان

فيما يخي السن الذي يجب أن يلتحق فيها  ،لقد تباينت المصادر األدبية فيما بينها 
، ويتراو  عند المفكرين منها دراسته االبتدائية بانتظام ويمارس ابتداءً  ،الطفل بالمدرسة

والفالسفة القدامى ما بين سن الخامسة والسابعة، ولكن لم تذكر المصادر أن األطفال 
 ذهبوا إلى المدرسة قبل سن السابعة. ،في العصر الروماني

ي والتعليم وبالنسبة للسريان ورغم أن المدرسة السريانية ارتدت الطابع الديني الالهوت 
الديني، إال أنها لم تهمل التعليم العام. كان التعليم االبتدائي يجري ضمن الكنائس، التي 

                                                           
 .  420، ي المرجع السابق: م.ب، تشارلز وروث - 4
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كانت تدار من قبل سلك روحي مثقف وباللغة السريانية. وفي هذه المرحلة يتلقى الطفل 
مبادئ القراءة والكتابة والحساب. وهو ما فتح الطريق أمام المعارف، فتوسعت آفاق 

 حيال العلوم الدنيوية المختلفة.الناس 

كان مقتصرًا على الذين تتيح لهم مواردهم  ،أما المرحلة الثانوية فكان االلتحاق بها 
اإلستزادة من العلوم وخاصة دراسة األدب. ويبدأ التلميذ االلتحاق بهذه المرحلة في سن 

 .الحادية أو الثانية عشر

ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التعليم العالي، وال يواصل التعليم فيها إال أوفر الطالب مااًل  
وأكثرهم طموحًا وحبًا للثقافة، وتدور الدراسة في هذه المرحلة، حول قراءة الكتاب المقدس 
وشرحه وتأويله، بغية تسهيل اآلراء العقائدية وترسيخها، وكذلك االتجاه الفلسفي 

بدأ االلتحاق بهذه المرحلة في سن الخامسة عشر، وتنتهي في سن ، وي4والخطابة
جباريًا لألفراد في هذه المرحلة. 2العشرين  ، لم يكن التعليم ملزمًا وا 

أما عن نظام اليوم الدراسي، فيذكر الشاعر الروماني لوكيان الذي عاش في القرن 
ثم يذهب إلى المدرسة في  ،أنه كان يبدأ مع استيقاظ الطفل في الفجر ،الثاني الميالدي

في  يذهب إلى البااليسترا وبعد اإلنتهاءليتعلم القراءة والكتابة،  صحبة البيداجوج
 .النصف الثاني من الفترة الصباحية

ثم يعود إلى بيته ليتناول وجبة الغداء، ثم يذهب ثانية إلى المدرسة حيث يكون معلم  
القراءة في انتظاره. وفي نهاية اليوم الدراسي يعود إلى المنزل، لينام في هدوء بعد قضاء 

 . 2يوم شاق

                                                           
 .22م، ي4112، 4، دار الحصاد، دمشق، ط السريانيةالسوريون والحضارة : عبده، سمير - 4
، بحث أعد لنيل درجة التعبير عن التعليم في العصر اليوناني والروماني: زايد، مصطفى محمد قنديل - 2

 . 2م ، ي 2004، جامعة طنطا ، حامد قادوس، َو محمود حسني صقر ، إشراف عزت زكيالدكتوراه
 - .وهو الشخي الذي يرافق التلميذ، ويوصله إلى المدرسة في عربة 
 - .وهو المكان الذي يمارس فيه التلميذ األلعاب الرياضية تحت حرارة الشمس الشديدة في وقت الظهيرة 

 .24، ي  نفسهالمرجع : زايد ، مصطفى محمد قنديل - 2
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ال ، ولكن لم يتم ذلك إالبنت تخرج مع الولد إلى المدرسةأما بالنسبة لتعليم البنات فكانت 
 .4العلوم المختلفةولم تتعلم البنات مثل األوالد  ،في حاالت نادرة

، سوى كسب ال يكفيه لتأمين المعيشةأما المعلم فكان المعاش الذي يتقاضاه ليس 
يضاف إليه مجموع الرسوم المدرسية المستوفاة من التالميذ، لذلك فقد حصل تنافس 

 أهم هذه المدارس :. و 2المدارس المتعددة لجذب التالميذ شديد بين

: تعد هذه المدرسة في مقدمة المدارس السريانية الشهيرة، مدرسة قطسفون أو المدائن
اتسرون في القرن الثاني صاحب كتاب الدي ،حيث نشأ فيها تاسيانوس السوري

 . 2الميالدي

ازدهرت هذه المدرسة التي أنشأها ملوك الرها األباجرة، ازدهارًا رائعًا  من  :لرهامدرسة ا
.   6أو أثينا الشرق 0، والتي سميت أثينا سورية1ثاني وحتى القرن السابع الميالديالقرن ال

 -401هرهم  برديصان الرهاوي )ونبم فيها عدد من وافر من الشخصيات، كان أش
م( وهو 212) رئاسة تلك المدرسة مار أفرام الكبير م (، وفي القرن الرابع تولى202

 . 1الملقب بنبي السريان
كانت بمثابة صلة ف. 2م210التي أنشأت سنة  مدرسة أنطاكيةومن المدارس الشهيرة 

، أي أنها استخدمت معارفها الفلسفية من ين العالم القديم والعالم الحديثاالتصال ب
 .4تحليالته المبكرةالوثني في  ومن الفكر ،الماضي السحيق

                                                           
داب، جامعة اإلسكندرية، ، كلية اآل، رسالة دكتوراهالقديمتصوير األطفال في الفن اليوناني : نى، محجاج - 4

 . 421، ي م4121
 .664، ي المرجع السابق :أوبايه، جانين َو أيمار، أندريه - 2
، م411للبنانية، طبعه األب جوزيف شابو، حلب، ، دار الكتب اعصر السريان الذهبي: طرازي ، فيليب دي - 2

 .42ي 
 .22، يالسابقالمرجع : عبده، سمير - 1
 .441م، ي 4162، ، دمشق، العدد الثالثمعلوال ،المجلة البطريركية: سمارة، يوسف - 0

6  Drijvers, H. J. W: Early Syriac Christianity, Vigiliae Christianae, Vol. 50 - No. 2, 
1996, pp. 171 - 175. 

 .42، ي السابقالمرجع طرازي، فيليب دي:  - 1
 . 21 -26ي  ،4116عالم الكتاب، القاهرة  ،التربية العربية في العصر الجاهلي: إسماعيلعلي، سعيد  - 2
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اشتهرت هذه المدرسة في القرن الرابع  ،م211أنشأت عام   أما مدرسة نصيبين
الميالدي، وعاشت حتى القرن السابع الميالدي، ويعود الفضل في نشأتها وشهرتها إلى 

 . 2م210القديس مار أفرام، الذي توفي في سنة 

 : اللغة -ثانيًا 

سورية في العصر الروماني، وذلك لتنوع الثقافات تعددت اللغات التي انتشرت في 
الموجودة والحاجات الكبيرة لهذه اللغات. فكانت الثقافة السورية المحلية مدعومة باللغة 

 ،ومن ثم األدباء بالدرجة الثانية ،السريانية، التي استخدمتها عامة الناس بالدرجة األولى
في  في سورية، التي كتبتاألدبية األخرى  . أما األبحاث واألعمالوذلك ألنها اللغة األم

 العصر الروماني فقد استخدم المثقفين في كتابتها، اللغة اليونانية في أغلب األحيان. 
ضروري ومفروض على الناس  أمر ،أما بالنسبة للغة الالتينية فكان انتشارها وتعلمها

 .    تبر سورية أحد أجزائهاية التي تع، كونها اللغة القومية لإلمبراطورية الرومانأحياناً 

 : اللغة السريانية -1

سمى اآلراميون أنفسهم بالسريان بعد اعتناقهم للدين المسيحي، ألن االسم الشعبي القديم 
. لقد أدى توحيد الشرق األدنى في ظل اإلمبراطورية 2صار عندهم عيبًا يدل على الكفر

. بهذه 1حال اآلرامية )السريانية (تعاش الرومانية، ثم انتشار المسيحية بعد ذلك إلى ان
. لقد انتشرت السريانية في كل 0الصفة عاشت قرونًا بعد ذلك وأنتجت أدبًا دينيًا ضخماً 

سوريا، وتعززت ونمت وكانت لغة الحياة والتخاطب والتعليم، حتى القرن السابع 
ا كل من آمن وكان لتكلم السيد المسيح بها أثرًا كبيرًا في انتشارها، فتعلمه .الميالدي

باإلضافة إلى ذلك انتشرت هذه اللغة في كل الشرق، إلى جانب  بالديانة المسيحية.

                                                                                                                                                                      
 22، يالسابق المرجع: عبده، سمير - 4
 . 22، ي السابق المرجع: طرازي، فيليب دي - 2
 .424، يم4124الحائجي، مصر،  ،قواعد الساميات: عبد التواب، رمضان - 2

4 K.Hitti, Pillip : Lebanon in history, p203.  
باعة والنشر، ، ترجمة يعقوب بكر، دار الكتاب العربي للطالحضارات السامية القديمة: موسكاتي، سبتينو - 0

 .424، م4101،مراجعة محمد القصاي
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الالتينية واليونانية التي رفض مسيحيو الشرق أن يتبنوها، وُترجم التوراة واإلنجيل إلى 
اللغة السريانية في القرن الثاني الميالدي، ووصلت مع المبشرين النساطرة إلى الهند، 

، حيث ينتصب هناك عمود كتب عليه باللغة السريانية إلى 4على بالد الصين وأشرفت
 .2جانب اللغة الصينية

في النهاية يمكن أن نقول أن اللغة السريانية رغم انتشارها في الشرق إلى جانب كل من 
إال أن استعمالها اقتصر بشكل أساسي على النواحي الدينية  ،اللغتين اليونانية والالتينية

 في المناطق الريفية المجاورة للمدن الكبرى.  ،ض الطبقات الشعبية الوسطى والدنياوبع

 اللغة الالتينية:-1
تنسب هذه اللغة إلى أسرة األلسن الهندية األوربية، وقد اشتق اسمها من سهل الالتيوم،  

حيث توطد نفوذ روما هناك، وذلك قبل أن تسيطر على إيطاليا، وتنشر سلطانها على 
مناطق البحر المتوسط. وانتشرت اللغة الالتينية مع انتشار الرومان وتوسعهم مختلف 

شرقًا وغربًا في الفترة اإلمبراطورية. وهكذا نجد اليوم كتابات ونقوش التينية في مختلف 
 . 2البقاع التي خضت للرومان، ومنها ما هو موجود في سورية

ألنها اللغة الرسمية لقيادة الجيش، لقد قام السوريون بمجهود حقيقي لتعلم الالتينية، 
وكل شيء  ،فالالتينية كانت اللغة القومية لوثائق التشريعية وأحكام القضاء.ولكتابة ا

، غير أن 1يؤهلها لتصبح اللغة الرسمية الوحيدة التي ال بد منها لوحدة اإلمبراطورية
كوالية سورية على  ،يةالمتزمتين والوطنيين في الواليات الخاضعة لإلمبراطورية الرومان

على إرسال اآلباء الطامحين  ،، كانوا يعترضون في كثير من األحيانسبيل المثال
ألبنائهم على ظهور السفن إلى إيطاليا، لكي يتعلموا اللغة الالتينية، وتتهيأ لهم فرصة 

. فكان السوريون إذا رغبوا في  تسلم وظيفة سياسية أو 0الترقي في الوظائف اإلدارية
ال بد لهم من إتقان كان أو الوالية بشكل خاي،  ،دية في اإلمبراطورية بشكل عاماقتصا

                                                           
 . 10، ي المرجع السابق: ميشيل ،نعمان - 4
 .22، ي المرجع السابق: هبو، أحمد أرحيم - 2
 . 2، يم4111، جامعة دمشق، اللغة الالتينيةالمدخل إلى ، محمد: محفل - 2
 .164، ي المرجع السابق : وبايه، جانين َو أيمار، أندريهأ - 1
 .422، ي المرجع السابقم، ب: ، تشارلز وروث  - 0
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دها اللغة الالتينية واعتما بالد آنذاك،اللغة الالتينية. كما أن نوع التربية التي سادت في ال
 . 4أمن للرومان دومًا حاجتهم من هؤالء الموظفين في التعليم،

 اللغة اليونانية:-3

ب اصحأاليونان فتعتبر اللغة اليونانية من اللغات األساسية في العصور القديمة، 
حضارة عريقة في التاريخ ال يمكن إنكارها. فقد تأثرت أغلب شعوب العالم بهذه 
الحضارة، وذلك لمواكبة التقدم والتطور في العالم آنذاك، ألن أغلب أعالم األدب، 

نانية، فكان لزامًا على المثقفين من العصر الروماني كتبوا أعمالهم األدبية باللغة اليو 
ليونان الغني من كتاب ومؤرخين ومعلمين تعلم هذه اللغة، لإلضطالع على تراث ا

وكتبوا وا هذه اللغة، تعلموحال السوريون كبقية الشعوب األخرى . بالمعارف الثقافية
، على الرغم من انيبها أعمالهم األدبية والسياسية واالقتصادية في العصر الروم

وجدت كتابات في مختلف المناطق قد و وجود اللغة السريانية واللغة الالتينية. 
السورية تدل على استخدام اللغة اليونانية في سورية في العصر الروماني، وكان من 
أشهر هذه الكتابات التعرفة الجمركية التي نقشت بنودها باللغة اليونانية، وكان ذلك 

 .2م421في العام  هادريان براطور الرومانيفي عهد اإلم

ومن جانب آخر تم استخدام اللغة اليونانية بشكل واسع من قبل الفنانين في العصر 
، على إحدى أهم لوحات *الروماني، فقد عثر في مطلع القرن الماضي في المسعودية

يًا رمزيًا الفسيفساء السورية العائدة بتاريخها للعصر الروماني، مثلت مشهدًا أسطور 
لنهر الفرات، وتكمن أهمية هذه اللوحة، بأنها حملت كتابة تشير إلى اسم الفنان 

 وكررت باللغة السريانية، كما أشارت إلى ،دونت باللغة اليونانية ،صانع هذه اللوحة

                                                           
 .162ي  ،المرجع السابق :وبايه، جانين َو أيمار، أندريهأ - 4
، دار العصرين اليوناني والروماني ) القسم اآلسيوي(آثار الوطن العربي في : قادوس، عزت زكي حامد - 2

 . 10 – 21م، ي 2000، 2المعرفة، اإلسكندرية، ط
 تقع على نهر الفرات في الجهة الشمالية من الحدود السورية التركية، جنوب غرب مدينة منبج )هيرابوليس(. -* 
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والذي يقابل  حسب التقويم السلوقي، 021حة عام اللو  تاريخ تنفيذ هذه
 .4حسب التقويم الميالدي222ت221

ولقد تم العثور على لوحة فسيفساء أخرى، في أواخر الثمانينات من القرن الماضي 
بطريقة الصدفة، في حي األربعين بأحد أحياء مدينة حمي على أرضية فسيفساء 
واسعة، تقسم إلى أربعة لوحات، كتب في أسفل كل لوحة باللغة اليونانية على ماتشير 

وماني للغة اليونانية في شر  لوحاته، ما هو إال إليه كل منها. إن استخدام الفنان الر 
دليل على أهمية هذه اللغة، في الجانب الثقافي الفني حتى في العصر الروماني، 

 وعلى عدم إمكانية اإلستغناء عنها.    

 اا

 

 اا

 

 اا

 اا

 اا

 

 اا

 

 اا

                                                           
1 Levi, D: Antioch Mosaic Pavement , Princeton, 1947, p. 395 
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 : الخاتمة
وذلك نوعًا جديدًا من الشعر، عرف بالشعر التعليمي، آراتوس إبداع الشاعر السوري  .4

من  إال قلة من الشعراء وهو أمر لم يفعله ، عندما نظم قصيدة مطولة سماها الظواهر
 قبله.

المدرسة  إلى تأسيستوصل زينون السوري، فتطوير الفلسفة،  علىعمل السوريون  .2
تعصى على كل من دور في حمل الدواء للداء الذي اس لهاكان التي الرواقية. 

 المدرسة األبيقورية والريبية، فكانت غايتها الوصول إلى السعادة والتخلي من الشقاء.
معلوماته بذلك عمقت فت بوسيدونيوس األفامي، الذي عرف بكثرة تجواله،بروز دور  .2

هذه توصل من خالل حيث  .أصبحت مرجعًا لكبار المؤرخينالتي التاريخية، 
ال يختلف كثيرًا عن  ،األرض، فكان الرقم الذي توصل إليهالمعلومات لقياس محيط 

 الرقم الحالي. 
، لتشمل باإلضافة إلى النواحي العصر الرومانيفي السوريين  اءمواضيع الشعر  تعدد .1

 بذلكنالت فالسياسية واالقتصادية واالجتماعية، عالم الحيوانات البرية والبحرية، 
 ورية الرومانية، حتى وصلت شهرتهاطإعجاب العامة والخاصة من شعوب اإلمبرا

 عن كل بيت شعري قطعة ذهبية.  ، الذين أعطوا مؤلفيهاألباطرة الرومانإلى ا
 وذلك بعد ،في العصر الروماني إلى الشعر الديني تحول الشعراء السوريين .0

االعتراف بالديانة المسيحية كدين رسمي لإلمبراطورية الرومانية، بموجب مرسوم 
واألشهر  ،عرضوا من خالله حياة السيد المسيح وتعاليمهحيث  م،242ميالنو عام 

 واألعياد المقدسة عندهم.
 ،رسمية في اإلمبراطورية الرومانيةعلماء البالغة في سورية، على وظائف  حصول  .6

وشدة  محنكتهلمكانتهم األدبية و وذلك  كلوقيانوس السميساطي وأدريانوس الصوري،
عجاب الناس به مذكائه  م، من عامة وخاصة.وا 

، حيث الحوارباإلضافة لعلم لوقيانوس في البالغة، فقد أبدع  في فنًا آخر وهو فن   .1
وأعجب بها أشد اإلعجاب، ولكنه اختلف عنه في  ،تأثر بمحاورات أفالطون

مواضيع الحوار واختيار الشخصيات. فبينما كان أشخاي الحوار عند أفالطون 
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حقيقيون وطبيعيون، اعتمد لوقيانوس على شخصيات وهمية ال وجود لها في أغلب 
جعل األموات يتكلمون،  حيثاألحيان، معتمدًا بذلك على السخرية والفكاهة والجد، 

 واستخف باآللهة فأنزلها إلى مستوى البشر. 
نسج قصة أطلق عليها اسم قصة حقيقية، في حين إذ فن القصة، بلوقيانوس  تألق  .2

كان اسمها مخالف تمامًا لمضمونها، حيث صعد القمر ونزل أعماق البحار، وسكن 
 بطن الحوت، موحيًا بذلك إلى أحداث، تكاد هي نفسها حدثت في التاريخ.

، عن قصة جيال الالحقةلأل معلومات هامة تقديم في التاريخ استطاع السوريون  .1
تكوين العالم وخلق اإلنسان والكائنات الحية األخرى، وعن عادة تقديم الناس 

على أن فكرة اختراع البيوت واكتشاف  أكدوااألضاحي لآللهة في حالة غضبها. و 
السوريين، متفوقين بذلك على  أبناء جلدتهم من الصيد وتأسيس القرى تعود إلى

في هذا المجال صفات المؤرخ الحقيقي، للعالم يانوس قدم اإلغريق. في حين أن لوق
الذي يجب أن يكتب التاريخ كما هو، بعيدًا عن االنجراف والتحيز لطرف على 

 حساب اآلخر مهما كان يعنيه. 
أثبت مارينوس الصوري كروية األرض ووضع لها مصورًا، استخدم وفي الجغرافيا   .40

اتساع المعلومات الجغرافية عن  فيه خطوط الطول والعرض، ساعد بذلك على
ها ويعتقدون بعدم نمناطق المحيط الهادي والشرق األقصى، التي كان الناس يجهلو 

ي وجودها، واعتمد معلوماته أغلب الجغرافيين الذين أتوا بعده، وخاصة الجغراف
 ليموس.طالكبير ب

على يد تم تأسيس مذهب اإلفالطونية المحدثة في العصر الروماني،  وفي الفلسفة  .44
الفيلسوف السوري نومينيوس األفامي، الذي ابتكرها بعد أن درس أفكار وتعاليم 
الشرق، عند كاًل من البراهمة واليهود والمصريين. ومن أعالم هذا المذهب، إفلوطين 

ل معلمه وصححها، حيث المصري وتلميذه بورفوريوس الصوري، الذي جمع رسائ
ترك له معلمه مهمة الدفاع عن الوثنية ضد المسيحة، وقد كتب بورفوريوس بذلك 
خمسة عشر رسالة ضد المسيحيين، باإلضافة لذلك ألف العديد من الكتب التاريخية 

 والفلسفية.  
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 في التدريس على المناهج الدينية والدنيوية باللغة السريانية، السوريون اعتمد  .42
  الكنائس.ضمن 

يد ، بسبب ظهور السفي العصر الروماني عادت اللغة السريانية للواجهة العالمية  .03
وعلموا بها. في حين كان للغة الالتينية أهمية أيضًا، ها المسيح واتباعه، الذين تكلمو 

فبها تصدر القرارات والمراسيم  الرسمية لإلمبراطورية الرومانية،بوصفها اللغة 
  اإلمبراطورية.
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 المالحق 

 الملحق األّول
 قائمة بأسماء األباطرة الرومان وفترة ُحكم كل منهم

 فترة الحكم اسم اإلمبراطور           
 م41-ق.م 21 (Augustusأوغسطس)
 م41-21 (Tiberiusتيبيريوس)
 م21-14 (Caligulaكاليغوال)

 م14-01 (Claudiusكلوديوس)
 م01-62 (Neroنيرون)
 م62-61 (Galbaجاالبا)
 م61 ( Othoأوتو)

 م61 (Vitelliusفيتيليوس)
 م61-11 (Vespasianفسباسيان)
 م11-24 (Titusتيتوس)

 م24-16 (Domitianدوميتيان)
 م16-12 (Nervaنيرفا)

 م12-441 ( Trajanتراجان)
 م441-422 (Hadrianهادريان)

 م422-464 (Antoninus Piusأنطونيوس بيوس)
 م464-420 (Marcus Aureliusماركوس أوريليوس)

 م420-412 (Commodusكومودوس)
 م412 (Didius Julianusديديوس جوليانوس)

 م412-244 ( Septimus Severusسيبتيموس سيفيروس)
 م244-241 (Caracallaكاراكااّل)
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 م241-242 (Macrinusماكرينوس)
 م242 (Diadumenianusديادومينيانوس)
 م242-222 (Elagabalusإيالجابالوس)

 م222-220 (Severus Alexanderسيفيروس الكسندر)
 م220-222 (Maximinus Thraxماكسيمينوس ثراكس)

 م222 (Gordian Iجورديان األّول)
 م222 (Gordian II جورديان الثاني)
 م222-211 (Gordian III جورديان الثالث)

 م211-211 (Philip I,The Arabفيليب األّول)العربّي()
 م211-204 (Trajan Deciusتراجان ديكيوس)

 م204-202 (Trebonianus Gallusتريبونيانوس غالوس)
 م204-202 (Volusianusفولوسيانوس)

 م202-260 (Valerianفاليريان)
 م202-262 (Gallienusجالينوس)

 م262-210 (Claudius IIكلوديوس الثاني)
 م210-210 (Aurelianأورليان)
 م210-216 (Tacitusتاكيتوس)
 م216 (Florianusفلوريانوس)
 م216-222 (Probusبروبوس)
 م222-222 (Carusكاروس)
 م222-220 (Carinusكارينوس)
 م220-200 (Diclidianusدقلديانوس)
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 الخرائط :الملحق الثاني
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 :  المعربة قائمة المصادر

، ترجمة محمد حسن ظاظا، مراجعة علي سامي النشار، أفالطون: محاورة جورجياس -4
 م.4110الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 

، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتابا، ، ترجمة فؤاد زكريأفالطون: الجمهورية -2
 م.4120

طاكي، ترجمة محمد الزرقة، دار : الخطاب الحادي عشر لليبانوس األناألنطاكي -2
 م.2001، 4، دمشق ، طاسكندرون

: ايزيس وأوزيريس، تعريب حسن صبحي بكري، مراجعة محمد صقر خفاجة، بلوتارخوس -1
 دار القلم، القاهرة د.ت .

، ، بيروت ، لبنان4، الدار العربية للموسوعات، ط2رجيس فتح اهلل، مبلوتارك: ترجمة ج -0
 د.ت.

منشورات جامعة ، ، تعريب محمد المبروك الذويب46، الجزء جغرافية سترابونسترابون:   -6
 م.2006، قار يونس، بنغازي

 م.4112، 4فيلون: ترجمة عيد مرعي، األبجدية للنشر، ط -1
، دار ترجمة سعد صائب َو مفيد عرنوق ي،لوقيانوس: أعمال لوقيانوس السميساط -2

 م.4121، 4المعرفة، ط
لوقيانوس: اآللهة السورية، تحقيق ماريو مونييه، تعريب موسى ديب الخوري، األبجدية  -1

 م.4112، دمشق،4ط ،للنشر
سعد صائب ومفيد عرنوق، دار : محاورات لوقيانوس السميساطي، ترجمة لوقيانوس -40

 م.4121، 4، دمشق ،ططالس
 م.4166، بيروت، ، ترجمة إلياس سعد غاليمسامرات األموات: لوقيانوس -44
، 2بة المحبة القاهرة ، ط: تاريخ الكنيسة، تعريب مرقس داود ، مكتيوسابيوس القيصري -42

 .م 4112
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