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 ملخص: 

إذا كـان الـدين اليوناني )اإلغريقي( لـم يستطع أن يقضي على الحروب بعقيدتـه فـإنه قـد أفلح ونجـح في تخفيف وتقليص          

حجـم متاعب الحيـاة االقتصادية بـما كـان يقـيمه من أعـياد كثـيرة هـذه األعيـاد التي تتخللـها الكثير من الحـركـات واألغـاني 

ـهب المعجبـون في تمجيدهـا، وخـصوصـا األعيـاد التي تتعـلق بـاآللهـة، وقـد كانت هـذه األعيـاد شعـائر جمـاعية التي أس

تختلـط فيـها العـقـائد واألسـاطيـر. وسبـب اختيارنا للمـوضوع هـو الرغبـة في مـعرفـة أهـم هـذه األعيـاد )الدينيـة( في 

ـونـان )اإلغريق( وطريقة إقـامة هـذه األعيـاد وكيف تطـورت. وقـد ارتأينا أن تـكون الحضارات القديمة وخـصوصا عنـد الي

 إشكـالية المـوضوع على النـحو اآلتـي: مـاذا نقـصـد باألعيـاد الدينيـة عند اإلغـريق، ومـاهـي هـذه األعيـاد المهـمة عندهـم؟ 

  .عيـاد الدينيـةالـدين اإلغريقي، األعيـاد، اإلغريق، األ كلمات مفتاحية:

Abstract: 

If the Greek (Greek) religion was not able to eliminate wars with its faith, then it has succeeded 

and succeeded in mitigating and reducing the size of the troubles of economic life through the 

many feasts it held. These feasts were collective rites in which beliefs and legends were mixed. 

        The reason for choosing the topic is the desire to know the most important of these 

(religious) holidays in ancient civilizations, especially in Greece (the Greeks), and the way these 

holidays were held and how they evolved. 

   We have decided that the problematic of the subject should be as follows: What do we mean 

by religious holidays for the Greeks, and what are these important holidays for them? 

Keywords: Greek religion, holidays, Greeks, religious holidays. 
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 مقدمة:

تـميـز الشعـب اإلغريقي بتدينه كالشعـب المصري، فـقد كـان لكـل عائلة يـونانية إلـه خـاص بهـا تـوقد لـه النـار في البيت         

ال تنطـفئ أبـدا، ويتماثـل هـذا الشيء على القبيـلة وعلى المـدينة، كـما أن الديـانة اإلغريقية تتميز بتعقيـدهـا فـهي مجموعة 

رة من العـقـائد المختلطة والمتشابكة والمعقـدة فيمـا بينهـا وفي عقلية ونظر اإلغريق القـدماء أن اآللهـة ال تختلف عن البشر كبي

شـكال وحيـاة، فـكانوا يـأكلون ويشربـون ويتزوجـون وينجبـون ولكنهـم كـانوا يختلفون عنهم ألنهـم خـالدون وأنهـم ذو قـوى 

وكان مسكنهـا جبـل أولمـب وتـسمى اآللهـة التي اعتقد النـاس بـأنها تـسكن فيه باسم المجـموعـة   خـارقة وجمـال فائق

األولمبيـة، كـما تـأثرت الديـانة اإلغريقية بـآلهة دخلت إليها من شعوب وأقـوام أخرى والمشهـورة كـاآللهـة المصرية 

موعـة اآللهـة األولمبيـة ويبلـغ عـددهـا إثنـي عشـر إلـهـا ويـرأسهـا واآلسيـوية وكـانت أهـم وأبـرز اآللهـة اإلغريقية هـي مج

اإللـه الكبير هـو زيـوس وهـو الذي خلقهـا جميعـا )اآللهـة(، وقـد استمد المؤرخـون معلـومـاتهم عن اآللهـة اليـونانية من 

س( عـلى أنـه مرسل السحـاب ومسقـط األمطـار قصـائد الشـاعر اليـونـاني هـوميروس الـذي وصف لنـا اإللـه زيـوس )أورانـو

  وجـامع الرعـد، هـذا وقـد عبـد اإلغريق أيضـا إلـه الشمـس "هيلـوس" ولكنـه كان من اآللهـة الصغـرى، 

وكـانت األرض عند اليـونان مـوطن معظم اآللهـة اليونـانية وهـي تسمـى "جـي" أو "جـي" كـما كان هناك إلـه للحـرب      

واإلنجـاب وإلـه الهـواء والبـحار وغـيرهـا من اآللهـة، وسلـوك هـذه اآللهـة فيما بينـها وبين البشر خـالية من المـثل والقيـم 

 ـح لنفسـها بـكل مـا يتمتـع بـه البـشر من المـُثل، فقـد اتخذت لنفسـها صفـات اإلنسـان. األخالقية العليـا فهـي تسم

كـان المعبـد اليـوناني يضم جزئيين أو جانبين رئيسيين هـُما: الحـرم وهـو الفنـاء الـواسع الذي يضـم جميع وحـدات       

المعبـد، والجـزء الثـاني هـو الـمزار الذي يشكـل الـجزء المعـماري المهـم من المعـبد و الذي يحتوي بـدوره بشكل عام على 

ـه حيث يوضع تمثالـه واألخـرى خصصت للهـدايا التي تقدم لـه ولـم تـكن الطقوس جميعها غرفتين إحداهمـا خصصت لإلل

كـما أن الطقوس لم تكن جميعهـا  ،تجري في المعبـد فـقد كان عدد من الطقوس تجري في البيوت أو في مساحات المدينة العامة

 القبيـلة. تجري بـإشراف الكهنـة بل بعضها يجري بـإشراف رب األسـرة أو رئيس 

ومـن المعتـقدات الجنـائزية عند اإلغريق أنـهم كانوا يـقدمون القرابيـن ألرواح موتـاهم في مواسـم معينة وكـانت المدن         

تـقدس الموتى من سـلف األسـرة المـالكة وكبـار المحاربين المشهورين ومـُؤسسي المدن فيصـح هـؤالء الموتـى آلـهة حامية 

كان لكل مدينة بطلهـا القـومي الذي تشيـد لـه معبـدا لتعبـده فيـه، وكـان يسمـى نصـف إلـه ألنـه ولـد من صلب أحـد لمـُدنها فـ

 اآللـهـة.

 إشكالية البحث: 

 مـاذا نقـصـد باألعيـاد الدينيـة عند اإلغـريق؟ 

 ومـاهـي هـذه األعيـاد المهـمة عندهـم؟

 وكيف تطـورت هـذه األعيـاد؟
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 لبحث: أهمية ا

تبرز في مـعرفـة أهـم األعيـاد )الدينيـة( في الحضارات القديمة وخـصوصا عنـد اليـونـان )اإلغريق( وطريقة إقـامة هـذه 

 األعيـاد وكيف تطـورت.

 أهداف البحث: 

  بيان أهم األعيـاد الدينيـة عند اليـونـان )اإلغريق(.

 منهجية البحث: 

التركيز على المنهج التاريخي والوصفي لمعرفة األعيـاد الدينيـة عند اإلغـريق والتطورات التي عرفتها هـذه األعيـاد عند 

االغريق من خالل ما جاء في المصادر والمراجع التي تناولت وأشارت لموضوع األعيـاد الدينيـة عند اليـونـان )اإلغريق( من 

 قريب أو بعيد. 

 ـاد الدينيـة: تـعريـف األعي .2

 مقدسة، .... ومواكبيـذكر أرستو فـانيز: " أمـا أكثر ما يقدم لآللهة من ضحايا ومـا أكثر ما يقام لها من هياكل وتماثيل          

 .1إنـا لنشـهد في كل ساعة من ساعـات العـام أعيـادا دينية وضحايـا عليهـا أكاليل من الزهر تقرب لآللهـة "

وهـذه العبـارات تصـور الواقع كما كـان ولعـل أكثر الطقوس هـي األعيـاد وخصوصا أعياد اآللهـة فقـد كانت شعـائر          

، وكـانت نفقـات هـذه 2جماعية تختلـط وتمتزج فيهـا العـقائد واألساطير على شكـل تطبيقـات عملية تمـارسها جماعات تؤمن بهـا

ا األغنيـاء، أمـا الـدولة فقـد كانت تـقدم األموال المقدسة ومنها تؤدي للشعب رسـوم الدخول لمشاهدة األعيـاد يـقـوم بتحملهـ

 األلعـاب والمسرحيات التي كانت تمتاز بـها هـذه األعياد المقدسة.

 .  3ةيهـا من أعيـاد دينيـوكـان التقويم اآلثيني تـقويمـا دينيـا في جـوهـره، وكانت الشهور كثيرة تسمى بأسماء ما يقـام ف      

وقـد حاول المشرفون على إدارة البولس على إحاطة طقوس الديانة بحالة من البهاءة النظـارة فـإن توسيديد ينتسب إلى      

المنتظمـة ". وكان في  والذبائح الدوريةبركليس قـولـه: " نـحن قـد وفرنا للروح سبل الراحة ال تحصى عن طريق األلعاب 

قع للتسلية والراحة الضروريتين للسكان أهميتها الخاصة السيما وأن اإلغريق قـد تجاهلوا يـوم األحد الذي يحدد تعاقب الوا

أخرى كان لهـا أهميتها أيضا، ويـأتي في الدرجـة األخرى فيهـا الحرص على التقريب وبالتالي  ولكن اعتباراتأسابيع العمل، 

بادرة تكريم جماعي آلهتـهـا الحـامين، وتـأتي في الدرجة الثانية الرغبة في استمالة هـواة على توحيد جميع أعضاء المدينة في 

 المدينة في أعين األجانب، وإعالء شهـرةالمشاهد الجميلة 

                                                           
  . 361، ص  002 65،، دار المهـد بيروت، الطبعة 1، الجزء2ران، المجلد د: محمد بجمةول وايريل ديورانت، قصة الحضارة، تر 1

 .161، ص 2002، 1المعتقدات اإلغريقية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة  ،خزعل الماجدي 2 

 .161مرجع سابق، ص  ول وايريل ديورانت، 3 
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 دوذلك توطيد ألركان نفوذهـا وخضوعا لطمع مستمر في رفع العيـد البلدي إلى مرتبة األعياد الشاملة، وهـكذا فـإن كل المدن قـ 

 .4اندفعت في المنافسة ألعيـاد كثيرة تتخللهـا الحركات وأغـاني المتعاقبة التي أطنب المعجبون في تمجيد نقاوتها القديمة

 أهـم األعيـاد األولمبيـة:  .1

اآللهة عشر إلـه تعيش فـوق قمة جبل األولمب، وأن هـذه  اثنيلـقد ورد عـدد اآللهـة األولمبية من خالل المصادر إلى          

. كـاإللهـة هيـزا، وبوسيدون، آثينـا وأبـوتـون، وأرتميس وأريـس وحتى 5كانت تعيش تحت حكم رب األربـاب زيـوس

 .6ديونسيوس الذي يعتقد أن عبادته بدأت متأخرة عن بقية آلهـة اإلغـريق

  :عـيد اإللــه زيـوس 

وهـو إلـه السمـاء أو هـو السماء نفسهـا أو يسكن السماء التي يرسل منها المطر  يـأتي زيـوس في مقدمة أربـاب أولمبوس         

 والبرق وينزل الصاعقـة ويسيطر على الظواهر الجوية وعلى الطقس كله،

فهـو أيضا رب الجـو ويصفه هوميروس بـأنه جامع السحب وبوصفه محركا للرعد والصاعقة المخيفة وكـإلـه بهذه الصفة كان  

 ذلـك إبتداء  لذلـك أقيمت األعياد لتمجيده و .7بيعي أن يعتبره اإلغريق اإللـه األعلى ويتصوروه في شخصية حـاكم مهيبمن الط

ق. م، و استمرت كل أربع سنوات في منتصف الصيف لمدة خمس أيـام، تبدأ األعيـاد بالمواكب الدينية وتقديم  776من سـنة 

القرابين لزيوس ثم تبدأ المباريات الرياضية التي شملت أول سباق المسافات القصيرة ثم أدخلت المسافات الطويلة كما أدخلت 

، رمي القرص، رمي الرمح، الجري، المصارعـة(، ثـم أدخلت مباريات سباق العجالت مباريات األلعاب الخمس )قفز طويل

كذلك كانت هناك مباريات سباق بين الصبية فقـط وبين الرجال وحدهم ومباريات أخرى كان على الفرسان أن يقفزوا فيهـا من 

 ابقات بين المنادين ونافخي األبواق.أعلى صهوات جيـادهم ويجرون بحوارها وهـم ممسكون فألجمتها، هـذا فضال عن مس

كانت األعياد األولمبية أهـم األعيـاد اإلغريقية قاطبة، فيها كانت تـؤرخ األحداث، وكان انعقادها مناسبة احتشاد الشعراء    

 والخطباء لكي يعرضوا إنتاجهم الشعري والفكري ويتناقشوا في األمور العامة، وكانت مناسبة لعقد صفقات التجارة.

وكـان مكان انعقادها في إلتـس دليال على قداستها فهي أقدس مكان في أولمبيـا فقد كان فيها معبد زيوس األولمبي وغـابته    

 عصر برقليس. والعاج فيوكان في المعبد تمثال زيوس الضخم الذي نحته فيدياس وكساه بالذهب 

                                                           
للنشر والطباعة،  ، عويدات1 المجلد: فريد مداغر فؤاد، جمةترتاريخ الحضارات العـام الشرق واليونان القديمة،  ،أندري إيمارـ جانين أو بوايه 4

 .163-ـ167، صص 2001 ،1 الطبعة لبنـان،

 .06، ص 1991، مكتبة نهضة الشرق ،جامعة القاهرةالمدخل إلى تاريخ وحضارة اإلغريق،  ،عاصم أحمد حسين 5

 .49، ص 1830، 1 فوزي مطاوي، تاريخ العالم اإلغريقي وحضارته، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، الطبعة  6

 .215، ص 1971 عبد اللطيف أحمد علي، التاريخ اليوناني )العصر الهلالدي(، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، 7 
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م في عهد اإلمبراطور ثيودوسيوس األول  182في عـام  واستمرت الدورات األولمبية لما يقرب ألف سنة حتى ألغيت   

)األكبر( الذي جعل المسيحية الديانة الرسمية في كل أصقاع الدولة الرومانية وحرم غيرهـا وبذلك فقدت األعياد األولمبية 

 .  8مبررهـا الديني وانتهت واندثرت معهـا أولمبيـا

   :عـيـد اإللـهـة هـيـزا 

ويعني السيـدة فـهـو مؤنث هيروس، وقـد جعـل اإلغريـق  ديمة في بـالد اليـونـان واسمها اليـونـاني هـيـزا كانت ربـة قـ       

منـها أختـا   لزيوس وزوجـة شرعية ويبـدو أن أرجـوس كان أقـدم بـلد عبدت فيه هـيزا حتى تلقبت أحيانا بهيـزا األرجية، وكان 

أميال من شمال أرجـوس، وكان أعظم وأشهر  06وهـي بـلدة هيزا اليوم على بعد حوالي أشهر معبـد لـها يقـوم في بلدة باسمها 

مركز لعبادتها بعـد أرجوس هي جزيرة ساموس حيث ولـدت هـيزا على ما يروى وعبدت منذ زمن مبكر، وكـان يقـام في 

لشاطئ ويفسر ذلك بـأنه رمز العبادة ساموس احتفال سنوي يقوم الناس فيه بنقل تمثال هيزا سرا من معبدها ويخفونه قرب ا

القديمة التي كانت سائدة عند الشعوب البدائية حيث كان الزوج تختطف زوجته سـرا كذلك راجت حول هيزا أساطير كثيرة 

حيث يقال أنها هربت مع زيوس كي يتزوجـا عند جبل كيتايرون وتقول األسطورة أن هيزا تنازعت ذات مرة مع زيوس 

هدد كبير اآللهـة زيوس أنـه سيتزوج بامرأة أخرى وأتى بكتلة من الخشب وجعلها في صورة عروس وما إن  وهربت منه وقـد

سمعت هيزا بذلـك حتى إنهالت على العروس تمزقها فلما اتضحت لها الخدعة حل الوئام محل الخصام وعلى أية حال فـإن هـذه 

ديـداال حيث كان ينظم موكب عرس تحمل فيه كتلة من الخشب مزركشة األسطورة كانت سببـا في نشـأة ذلك العيـد المسمى عيد 

بـأدوات زينة العروس ويسيـر الموكب إلى جبل كيتارون حيث كانت تقام كومة عالية تحرق فيها كتلة الخشب بعد تقديم القرابين 

 .  9لزيوس وهيزا

في كانون الثاني وتجري فيه أعياد  ويجري تقريبـاأي شهر الزواج  كمـا كان يقام لها عيد آثيني آخر يسمى جـاميليون        

 . 10ووالدتـهن وحياتهـن الجنسيةالزواج المقدس على اعتبار أن هيزا هي إلهـة الزواج وراعية النساء 

 :عـيـد اإللـهـة ديميتـر 

منذ زمن قديم جدا ولعل اسمها أصال كان  هـي إلهـة قديمة من أعظم اآللهـات، كانت عبادتها موجودة في بالد اليونان         

(déo( ثم أضاف إليها اإلغريق لفظ ميتر )metor)1112، فـأصبحت األرض األم وإرتبطت بصفة خاصة بحصاد القمح، 

                                                           
 .121-120خزعل الماجدي، مرجع سابق، صص  8 

 .222-222عبد اللطيف أحمد علي، مرجع سابق، صص  9 
 .123خزعل الماجدي، مرجع سابق، ص  10
 .218علي، مرجع سابق، ص عبد اللطيف أحمد  11

 . 53، ص1873إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة، الكويت، : جمةتر جفري بارندر، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، 12
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عبادتها  وترجع جذورميل  12وإن عبادة ديميتر كانت قديمة في بلدة إليوسيس بـإقليم أتيكـا وهي ال تبعد عن آثينـا بـأكثر من  

. وكثيرا ما كانت تصور ديميتر وهي تحمل سنابل 13ى أصل جزيرة كريت، وكانت ديميتر ربة ثمار األرض والسيما القمحإل

 .14القمح في يدها وقـد عرفها الرومان باسم كيريس

لسرية يسية اوقـد أقيمت لآللهـة ديميتر أعياد دينية من أهمهـا: الطقوس السرية في إليوسيس وهـو طقوس النخلة اإلليوس        

 . 15التي كانت تؤمن بالخالص على يـد ديميتر بعد الموت

ومن أشهر أعياد ديميتر و أوسعها انتشارا عـيد الثيسموفوريـا أي عيد الربة جالبة الكنوز وهـي من أعياد ديميتر            

( وكـان يشتمل على طائفة من 11ـ  11)تشرين الثاني( لثالثة أيام ) الخاصة بالنساء فقط و التي تقام في شهري بيانوبسيون

وترسم ديميتر في الرسومات الفنية مرتدية ثـوبا كامل  ،الطقوس معظمها سحري و تقوم بها النساء من أجل خصب األراضي

 وسلة وكلتاهما من األدوات وقورا   وتزين رأسها بـإكليل من سنابل القمح وتمسك في يدهـا بصولجان من سنابل وكذلك بشعلة

 .  16التي كانتا تستعمل في اإلحتفال الكبير بالطقوس السرية اإلليوسية

  :عـيـد اإللـهـة آثيـنـا 

هـي ربة الحكم عند اإلغريق وكذلـك ربة الحرب والنزاع وحامية الصناع وقـد لقبت بـأسماء كثيرة منها: ذات الوجه             

قيم لها أكبر معبد في بالد اإلغريق وهـو معبد البارثينون وهـو معبد العذراء فوق هضبة اإلكروبولوس الحسن والعذراء ولقد أ

 . 17في مدينة آثينـا، وكـان يرمز لها بطائر البـومة )رمز الحكمة والمعرفة( في بالد اليونان القديمة

 عـيـد اإللـه آيـروس:     

وهـو عيد الحب عند اليونـان ألنه يحتفل بـإلـه الحب آيروس فـقد كان آيروس محط جذب  ويعرف بعيد اإليروتيديـا         

 والرياضية.الشباب والشابات على حـد سواء ولذلـك تظهـر تماثيله في النوادي الثقافية 

اس الحب بينهم حيث شاب تطوعوا على أس 100وفي طبية كانت طقوس هـذا العيـد مرتبطة بالكتيبة المقدسة المؤلفة من         

في الميدان، وهـذا يعني أن ممـارسة هـذا العيد  ولقـاء الموتيعمل كل شابين متحابين على إنمـاء الحب بينهما والقتال سـويا 

 كانت متينة في طيبة.

 ن(. أمـا في آثينـا فكـان عيده في شهر مينيجيون )آذار ـ مارس( حيث تنتظم فيه مواكب من اإليروتيس )العـاشقي   

                                                           
 .220ـ  218مرجع سابق، صص  ،عبد اللطيف أحمد علي 13 

  . 61مرجع لسابق، ص  ،عاصم أحمد حسين 14 
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وفـي مدينة تيسبـيـاي )جنوب بويوتيا قرب جبل هيلكون( وكـان هـذا العيد يقام قرب معبد آيروس الذي يحتوي على تمثال        

 . 18رمزي لـه ال بصورة إنسان أو حيوان

 تـطـور األعيـاد: 3.   

يتضح أيضا من العناية الفائقة التي أحاطت بها الدولـة هـذه األعياد ومن األكالف التي كانت تقتضيها أنها تتخطى          

اإلطـار الديني تخطيا بعيدا، نـعم إنها تحتفظ عن أصلها بالخطوط األساسية: الذبائح والتقادم والتطوافات وشكل المباريات، 

يبذل إكرامـا لإللـه لفكرة التنافس نفسها في المباريات الرياضية واأللعاب في األعياد  وتستجيب المباريات في المجهود الذي

الشاملة، ولكن مميزات أخرى فرضت بعضها النخبة الحاكمة ونشـأ بعضها اآلخر بفعل التطور الطبيعي تظهر بـاكرا جـدا وال 

ينة وتقوي إلتحام الشعب أدبيا وتوفر لهذا األخير، بـاإلضافة إلى تلبث أن تتغلب رويدا رويدا، وتخدم األعيـاد الدعـاوة دوليـا للمد

 الفكري والجمالي.  لالستقصاءأسباب اإلراحة، عناصر ثمينة 

تقتصر اإلفادة من هـذه األعياد على الطبقات الميسورة دون غيرها  وقـد حرص حكام الديمقراطية اليونانية على أن ال         

ح مساعدة من الدولة تتيح لهم دفع رسم الدخول إلى المسر الفقراءهذا الصعيد، فمنذ عـهد بريكليس تلقى بنتائجها على  القتناعهم

الذي كان أنذاك مجرد مدرج خشبي يجهزه الملتزمون، إذ أن المسرح الرخامي والحجري الدائم لـم ينجـز في منحدر القلعة 

قيمة المساعدة ودفعتها لمناسبة أعياد ال توجد على المشاهد أي إنفاق، الجنوبي قبل أواخر القرن الرابع، ولكن ما لبث أن رفعت 

في الحياة  االشتراكفقدمت هـذه المساعدة ما يبررها وغدت في الواقع مساعدة مالية من شأنها إذا ما أضيفت إلى تعويضات 

سه قسما المقيمين وتقطع في الوقت نفالسياسية أن تشجع بطالة المواطنين وتسهم في صرفهم عن العمل المنتج لمصلحة األجانب 

 .  19به في حقل آخـر االنتفاعمن الموارد العامة التي كان بـاإلمكان 

عدد التمثيليات الجديدة المعدة ألعياد ديونيسوس وجرت العادة على أن  انخفضوفي الوقت نفسه تقريبا من القرن الرابع           

منتخبة بين التمثيليات التي عرفت شهرة واسعة في القرن الخامس، وكان لهذه العادة ما يبررهـا تدني  تمثيليةتعتمد في كل عيد 

مستوى التمثيليات الجديدة، ولكنها لم تتالف قط هـذا التدني، فكانت النتيجة رفض الحرص على إرضاء الجماهير بما تنتظره 

 .ت والممثلينوالجوقـاإلى أقطار المباراة على التنافس في اإلخراج 

وأفضى تطور مواز إلى إعطاء الممثل مركز أساسي في المباراة المسرحية، وكان هـذا المركز في البداية على درجة          

 القتناعا ازديادعدد األشخاص في التمثيلية قـد رافقه  ازديادقصوى من اإلغفال إذ كان المؤلف نفسه يقوم بدور اإلنشاء، ولكن 

ة وخبرة الممثلين أن تضفيـاه من أهمية على التمثيل، ال بل من قيمة للتمثيلية أحيانـا، فظهـر حينئذ الممثل بما يمكن لموهب

ثم شملت المباراة المسرحية الممثلين الذين نالوا التيجان على غرار  ،الممتهن كما ظهر من قبل، في األلعاب الرياضية

لتي كثيرا ما تحدد فيها الغرامات ا اتفاقياتنقلوا من مدينة إلى مدينة عاقدين "الخوريغي" و المؤلفين والذين تنظموا فرقـا و ت

  ،شعبية واسعة، وقـد أتاحت لهم تنقالتهم الفنانينيتوجب دفعها على أن ال يخل بشروط العقد، وقـد عرف بعض هؤالء 
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يب فيه على ر ومما اللمفاوضات الدبلوماسية، والعالقة الطيبة أحيانا التي تربطهم بالحكام أن يتدخلوا في الظروف السانحة في ا

 الجماهير الطامعة بالمشاهد الرفيعة النادرة. اجتذبتكل حال أن شهرتهم هي التي 

في الفكرة التي نهضت في البداية بـاألعياد الدينية فغـدا فيهـا جـوهر ما كان في  إحرافتتـم هـذه التبادالت المتجانبة عن         

أصبحت و والجمالية واألدبيةهد ثانوية أو ملحقات فقط. واضمحلت صبغتها الدينية المميزة أمام قيمتها المسلية البـدء مجرد مشا

 . 20الديانة مجـرد فـرصـة

 خـالصة واستنتاج: 

من خالل عرضنا للمـادة الخبرية نستخلص بـأن األعيـاد الدينية كـانت أكثر الطقـوس انتشارا وشهـرة بين اليونانيين القـدامى،    

وكـانت هـذه األعيـاد تتميـز بالطـابع الجـماعي تقـام على شكـل ممـارسـات وتطبيقـات عمليـة، وتـقدم فيـهـا قـرابين لآللهـة 

 يهـا، وكـانت تـجرى في هـذه األعيـاد العديـد من المبـاريـات الريـاضية بين الشـعوب المـجاورة والمختلفـة.بـهدف التقـرب إل

م في عـهد اإلمبراطور الرومـاني 182األعيـاد األولمبيـة لمدة حـوالي ألـف سنة حـتى ألغيت فـي عـام  استمرتوقـد    

 ي في كـل أنحـاء اإلمبراطورية الرومانية.  ثيودوسيوس الذي جعـل المسيحيـة الديـن الرسمـ
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، 1 المجلد: فريد مداغر فؤاد، ترجمةتاريخ الحضارات العـام الشرق واليونان القديمة،  ،أندري إيمارـ جانين أو بوايه (1

 .2001 ،1 الطبعة عويدات للنشر والطباعة، لبنـان،

 .1873إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة، الكويت، : ترجمة لدى الشعوب،جفري بارندر، المعتقدات الدينية  (2

 . 2 00 4، 1الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة  اإلغريقية، دارخزعل الماجدي، المعتقدات  (1

 .1991المدخل إلى تاريخ وحضارة اإلغريق، جامعة القاهرة، مكتبة نهضة الشرق،  ،عاصم أحمد حسين (2

 1971. عبد اللطيف أحمد علي، التاريخ اليوناني )العصر الهلالدي(، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، (2

 .1830، 1 فوزي مطاوي، تاريخ العالم اإلغريقي وحضارته، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، الطبعة (6

  . 002 65،، دار المهـد بيروت، الطبعة 1، الجزء2د ران، المجلدترجمة: محمد ب ،ول وايريل ديورانت، قصة الحضارة (7

 

 .العلمي والنشر لألبحاث األكاديمية المجلة البوخاري، سفيان/ الباحث ،2021©  محفوظة الحقوق جميع

(CC BY NC) 

                                                           
 .  170-168أندري إيمار ـ جانين أو بوايه، مرجع سابق، ص  20 

http://www.ajrsp.com/

