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 الملخص:
على تنظيم  سيطر. في الثقافة اليونانية وهاما اأساسي اأمر  السيمبوزيون كانت –مجالس الشراب الخاصة بالرجال 

 .والمرح ،والتقاليد : الرفاهية،عناصرثالثة  األرستقراطيةالمجالس 
 أوهمها االلتزام بعدد الكؤوس التي يقررها المضيف أ من يعد القواعد العامة للضيافة، والتي تطبيقالضيف  فكان علي

 قانون المجلس.ب مذكرةسراف في الشراب وعواقبه اإل مشاكلواني األ وقد أظهرت الجلسة إلدارةعضو المجلس المختار 
على أن  ضيوفه مع ويتناسب ثروته يناسب بما الجلسة وتنظيم توفير النبيلنفس الوقت كان علي المضيف  وفي

 دائما والتي تظهر تريالكرافي آواني  المخلوط النبيذ وهو المناسب الشراب توفير فبعدلخلق روح األخوة والتقارب  المرحيمنحهم 
الفنان اليوناني التعبير عن  عاستطا االحتفال. وبدءعن توزيع النبيذ  كإعالنوالكؤوس  األوخينوي جنًبا إلى جنب مع تظهر

وجهة نظره في طقوس وممارسات السيمبوزيون بعيدا عن المثالية التي كتب عنها شعراء وكتاب السيمبوزيون ، وربما اهتم فقط 
 بالتعبير عن احتفاالت المجلس كنقطة جذب لحدث مهم استمر علي مدار العصر اليوناني . 

من  ال ما بين الغناء وألقاء المزاح والشعر وأحاديث السياسة و مابين األلعاب بما فيهاتنوعت وسائل الترفيه و االحتف 
الترفيه. يستمر مع وجود عازفي الموسيقي وسيدات  ،المنشودة المكافأةللحصول علي  تحقيقه لواجبالنبيذ والهدف ا قذف

في أنحاء المدينة ويعزفون الموسيقى  في حالة سكر يرقصون صاخبةكب ابظهور مو  ء المجلسبعد انتها االحتفال حتي
 القديم. األثينيمشكلة للمجتمع  أي يسبب ولمه ءكان يتم احتوا وصخبه عبثه كل والذي رغم  ويغازلون األوالد

 أواني . ؛ ممارسات ؛طقوس؛ السيموزيون الكلمات الدالة: 
Abstract:  

Men’s drinking gatherings (symposia) were an essential and important element of Greek 

culture. Three elements controlled the organization of these aristocratic gatherings: luxury, 

tradition, and festivity. 
The host had to observe the general rules of hospitality, the most important of which 

included respecting a certain number of cups determined by the head guest or symposiarch 

chosen to oversee the gathering. These cups reveal the problems of excessive drinking and its 

consequences, recalling the symposium’s laws. 
At the same time the noble host was required to provide for and organize the gathering 

according to his level of wealth and his guests for whom he was also required to provide a 

festive atmosphere to help generate a fraternal spirit of closeness. After providing the 

appropriate drink, which was watered down wine in krater jars (often depicted alongside 

oenochoe pitchers and cups as a signal to serve the wine and begin the celebration. The Greek 

artist managed to depict his viewpoint of the rituals and practices of the symposium stripped of 
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the idealism with which the poets and symposium writers did. They may have been concerned 

only with expressing the celebrations of the gathering as a point of attraction for an important 

event that recurred throughout the Greek epoch. 
Modes of entertainment and celebration varied from singing to the telling of jokes, the 

recitation of poetry and political discussions, to games including throwing wine at a target in 

return for a prize, and it all took place in the presence of musicians and courtesans. The 

celebration would go on after the end of the gathering when loud processions of drunken 

people could be seen dancing, playing music and flirting with the boys across the city, a 

phenomenon that despite its huge potential for disruption ancient Athenian society could 

contain so that problems were avoided. 
 Key words:  

Symposium, Rituals , Practices , Pottery. 
 :  المقدمة

 في هي حفلة أو مجلس ظهر ()الشراب معا – συμπόσιον- symposion –مجالس الشراب 
مناقشة  ذلك ويتم خالل ،منزلهالشراب في إلى  الرجال يدعو المضيف حيث الطبقة العليا اليونانية طاوسأ

 :1الجلساتك مختلفة مثل السياسة والفلسفة وأيضا الشعر الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بتل ضوعاتمو 

الثقافة اليونانية منذ القرن السابع قبل الميالد، وأصبحت شأنا  منكانت هذه المجالس جزءا أساسيا 
الصغيرة صداقات  ات الحضورنشأ بين مجموعت كانت ، حيثاألرستقراطي في حياة الرجل األثيني مهمًّا

رمزا للوحدة السياسية والهوية  باتالذي و مشاركة الشراب،  عنوتحالفات سياسية وروابط أخوية نتجت 
موح االعتدال في الشراب، فكان علي السياسي الط  المجلس ها يجابية التي عزز من السلوكيات اإل. 2الثقافية

رجل  ينصح القرن الخامس قبل الميالدوفي  .3فراطإتناول الشراب مع الحضور دون ي أن عضو المجلس
أن  أولئك الذين يسعون للحصول على مناصب سياسية بتجنب 4أنتيفون   Ἀντιφῶν - الدولة األثيني

سراف نتيجة اإل مهمال في مسئولياتهاإل ايترتب عليه بصورة قد ةالمشروبات الكحولي يعشقونبأنهم  يوصفوا
حتى للمجتمع  امعادييعد و  اً مكروهومع ذلك كان النقيض وهو الشخص الرافض للشراب  ،5في شرب النبيذ

في  6كراتينوس  ;Κρατῖνος نجد حظي بلقب "شارب الماء". فمن القرن الخامس قبل الميالد أيضاأنه 

                                                 
1  GARNSEY, P., Food and Society in Classical Antiquity Cambridge University Press, 1999,13. 
2 DAVIDSON, J. S., Courtesans and Fishcakes: The Consuming Passions of Classical Athens, Martin’s Press. St, 

1997, 40. 
3  NAGLAK, M., Turning the Cup: Thematic Balance in the Greek Symposium, The University of Arkansas 

Undergraduate Research Journal 11, Inquiry, 2010, 1. 
   Ἀντιφῶν - ق.م: من أهم الخطباء والمؤثرين في الحياة السياسية األثينية . 44٨0-410

- https://en.wikipedia.org/wiki/Antiphon_(orator) , Accessed 8/3/2021. 
5 MEINEKE, A., Fragmenta Comicorum Graecorum, Berolini Typis et Empensis G. Reimer 1839, 237. 

6 Κρατῖνος; ق.م 422 –ق.م  51٩، كاتب كوميدي اثيني 

 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%88%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%86%E1%BF%B6%CE%BD
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%88%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%86%E1%BF%B6%CE%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/Antiphon_(orator)
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Meineke%2C+August%2C+1790-1870%22
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 لتزمن السلوك الموهكذا، فإ .7بداعإنه شخص غير منتج ألي أيصف شارب الماء ب )الخمر قنينة)مسرحيته 
 .٨اعتدالب المشاركةاالمتناع التام عن الخمر والمتعة، بل من خالل  عبريتحقق  يكن لم المجلسفي 

 الخامس القرن نهاية تعود إلى نصوص فيف، سراف في الشرابورغم ذلك عانت تلك المجالس من اإل
 فالطونأ حيث يذكر ،ثنياأبرنة عراضه مقاأعلي السكر و  اوسيطرته رطهبسا مجالس على الثناء نجد ،.ق.م

سراف اإلوفًقا ألفالطون ضد  نيو سبرطاال كانو ) روالسك الشراب مجالسعن  ينواإلسبرطي ينالكريتي امتناع
في الغالب(، المشاجرة، التخريب، االعتداءات،  ة)الجنسي المشينة فعالاأل، الغطرسة من تبعاتهو  في الشراب

، حيث تتميز األثينية المجالسف، وفًقا لهذا البناء، مختلًفا تماًما عن كان النظام المتقش  فوأعمال الفتنة. 
   .٩فكاراأل وتناحر المفتوحة والمناقشات والتساهل،األخيرة باإلفراط 

 ،في العصر اليوناني ألهمية تلك المجالس لشراباواني أ علي نتصوير ممارسات السيبموزيو  نتشرا
كل المنازل  في التي تكاد تكون موجودة ἀνδρών Andron كانت تقام دائما في حجرات الرجال حيث

oikos إلىن يالفنان دفعمما  ،لكثرة استهالكها اً ساسيأ اً مطلبواني األرستقراطية، فكانت تلك اليونانية األ 
 اليونانية.    ةعلي الحدث األهم والمستمر علي مدار عقود في الحيا التركيزباستمرار مع تطوير رسومهم 

طقوس وممارسات مجالس  المعبرة عنرسومات الفخار  من نماذج   ميتقدل جاءت تلك الدراسة وبالتالي
هتم المضيف بتقديم كل وسائل الترفيه والتسلية واأللعاب اتوضيح قواعد تقديم الشراب وكيف بهدف  الشراب
عبر الفنان  وكيف، سراف في الشرابهتم الفنان اليوناني بتحذير أعضاء المجلس من اإلاوكيف  ،لضيوفه

فخارية بترتيب  رسوم :والأحيث ستصف الباحثة  في نهايته. أو، عن تلك األفعال سواء خالل المجلس
تحليل تلك الصور ردا علي  ثانيا:في نهاية البحث من وجهة نظرها ثم ستعرض  نو مبوزييسلاألحداث في ا

  األسئلة المطروحة بالبحث.

 

 

                                                 
7  DAVIDSON, Courtesans and Fishcakes, 151. 
8 HENDERSON, W. J., "Men Behaving Badly: Conduct and Identity at Greek Symposia" Akroterion 44 , Rand 

Afrikaans University 1999,4. 
9 FISHER, N.R. E., Scribner’s Greek Associations, Symposia, and Clubs. In Civilization of the Ancient 

Mediterranean: Greece and Rome. Edited by Michael Grant and Rachel Kitzinger, New York, 1988. 26-29 

،1167–1197. 

Plato. Plato in Twelve Volumes, Vol. 9 translated by Harold N. Fowler., CAMBRIDGE, MA, Harvard 

University Press: London, William Heinemann Ltd. 1925, 176a. 

 :  س نتيجة االسراف في الشرابللمزيد عن المبالغات التي حدثت في المجال -

- LISSARRAGUE, F. A., The Aesthetics of the Greek Banquet. Images of Wine and Ritual. Translated by Szegedy-

Maszak, Princeton University Press 1987. BOWIE A. M.; «Thinking with Drinking: Wine and the 

Symposium in Aristophanes», The Journal of Hellenic Studies 117, 1997,  1-21. 
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 (: ἀνδρών) الرجال واجتماع بالشراب الخاصة االحتفاالت حجرة تصميم -أوال

الحجرة  فيه كانتو لقرن السادس قبل الميالد، إلى اثينا يعود أندرون بتصميم لحجرة األ عثر علي:1-1
ظهر في منزل  خرآتصميم ثمة  10(.1مخططأطلق عليها حجرة االنتظار ) الشكل دائريةمسبوقة بأخري 

وكانت  .،ق.م 520 إلىندرون تعود ، بينما حجرة األ.ق.م 540عام إلى يعود  وهو مكان، 11بيزيستراتوس
.(2مخطط )14، 12،13حجرات صغيرة الحجرة ملحقة بثالث 

في القرن الرابع  وتكرر ذلك التصميم  12
 منم نموذج طيني مجس   ثمة .سبع حجرات صغيرة لكن بعدد( 3مخطط ) 13رتريايمنزل الموازيك با في .ق.م
يعمل  يشكالن مدخال عمودان للحجرة ماميبدال من الجدار األ به يظهر  األندرونلحجرة ( 1)صورة  14ثيرا
والتهوية لحجرة الرجال ضاءة اإلهذا التصميم المزيد من  وربما وفر ،15ندرونفاصل بين حجرة االنتظار واألك
حجرة لالنتظار  بدون 16ولينثأطلق عليه بيت الممثل الكوميدي في أخر لمنزل آتخطيط  ظهر( . 2صورة )
17(4مخطط عمدة )األ من طل علي فناءت  كانت ندرون ن حجرة األأ إال

. 

 : تحليل مخططات حجرة الرجال :1-2

 : الرجال حجرة :1-2-1

يسمح بحرية ، األمر الذي عن مركز المنزلتبعد  ندروناأل / أنالسابقة نالحظ المخططات من
وسواء  .يسمح بحرية النساء وبشكلل سكان المنز  بقيةزعاج إدون  بعد وجبة العشاء المناقشات واالحتفاالت

ساسي هدف األالهذا ف )مثل منزل بيزيستراتوس( ضافتهاإتم  أوللمنزل صلي األكانت تلك الحجرة في التصميم 
 .لها

 

                                                 
10 ELLIS , J., Ghent, Town and Country Houses of Attica in Classical Times, In: Herman F. Mussche (Hg.): Thorikos 

and the Laurion in Archaic and Classical Times. State University of Ghent 1973, 63-140. 
 .قبل الميالد 527-561قبل الميالد، ، كان حاكم أثينا خالل الفترة ما بين 52٨سيستراتوس، توفي عام بي  11

- https://en.wikipedia.org/wiki/Peisistratos 8/3/2021. 
12  HOEPFNER, W., Geschichte des Wohnens, Deutsche Verlags-Anstalt DVA, 1999, 231.  

Ἐρέτρια)
قبل  ، كانت من المدن الهامة خالل القرنين السادس والخامسجزيرة وابيه او اجريبوز باليونانتقع ب :13 

  https://en.wikipedia.org/wiki/Eretria 8/3/2021,الميالد.
 

 Θήρα
 .اليونانكم جنوب شرق  200 على ب عد .كيكالديسفي أرخبيل  بحر إيجةفي جنوب  جزيرةهي و  حاليا،:سانتوريني  14 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Thera  

 
ة انتظار ثانية أمام أيًضا أنه من الممكن وجود غرف Hoepfnerق.م و كهديه مقدمة الي هيتاريا يرى 550لعام  تارخ 15

 ى تأثيث هذا االندرون بمقاعد بدال من االرائك، والتي أغلقت جناح الرجال هذا. باإلضافة إلجدار العمود
HOEPFNER, Geschichte des Wohnens, 231. 

 16 Ὄλυνθοςمدينة يونانية في خالكيذيكي باليونان : https://en.wikipedia.org/wiki/Olynthus 8/3/2021 :Access 

17  ROBINSON, D. M.; Graham, J. W.; The Hellenic House, Excavations at Olynthus, Baltimore, 1938.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Peisistratos
https://en.wikipedia.org/wiki/Eretria
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Thera
https://en.wikipedia.org/wiki/Olynthus
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  زخرفة الحجرة: :1-2-2

ثر عليها في العصر الكالسيكي بلوحات الفسيفساء رضيات بعض المنازل التي ع  أتميزت  األرضيات:
حتي الفسيفساء نفسها تنوعت  .1٨لواح من الطينأأغلب المنازل كانت عبارة عن  أرضيات نرضية ولكاأل

ومكعبات الزجاج  –( 3صورة )تكون خشنة وذات تصاميم بسيطة عادة ما و  –ى جودتها ما بين الحص
، وتعددت .والتي ظهرت بين القرنين الرابع والثالث ق.م ،ذات التصاميم األدق (Tesseraالصغيرة )

بين شرائط وأنماط زخرفية هندسية بسيطة، وزخارف نباتية وأفاريز حيوانية  ما هذه األرضيات وعاتموض
 . 1٩ (4،5صورة وموضوعات أسطورية )

مع انت الجدران الجصية ذات المظهر التقليدي والتي انتشرت في أغلب المنازل حتي البسيط منها ك الجدران:
جدران على  للجميع وانتشر اوهو نوع من الفن كان متاح ليهاالصنوبر ع شجر من الخشبية الرفوفانتشار 

 المعابد والمباني العامة. 

الرسوم المصورة علي األواني  من خالل األندرونيمكن التعرف علي كثير من زخارف جدران  
ل ق عليهاظهرت خلفيات جدران المجالس  .ق.م 530 المؤرختين( 10-٩صورة )الفخارية، فمن   وقد ع 

يضا اآلالت الموسيقية أالحرب. ظهرت برفقاء هذا المجلس  الضطالع رموز ولعلهاوالصيد  لقتاللمعدات 
( 11(، كما ظهرت عناصر مثل القناع )صورة 25-14صورة بين الجالسين ) والباربيتون  اآللوس مثل

 (. 30-12صورةوالستائر ) 
 ماكن أخري إلقامة المجالس: أ:٣-1-2

قامة إندرون(، فقد تعلم اليونانيون من الفرس فقط في غرف مغلقة )األ عقدت  يبدو أن مجالس الشراب لم 
قرب نموذج أو  بسبب سهولة نصبها في األماكن المفتوحة. اعملي ااختيار صبحت أالخيام التي سرعان ما 

قيم في الهواء أ يصور مجلساً  .ق.م 520 إلىناء يعود إ علىمنظر هو المجالس بعيدا عن الحجرات  ةقامإل
( .ق.م 520الوسائد ) ىالكروم يتناولون النبيذ متكئين علين بن في حديقة محاطو يظهر الجالس، و لقالط
 20(٨) صورة  (.ق.م 530معهم عازفون للقيثارة ) أو( 6صورة )

 megaloprepeiaمساحات واسعة مثل   إلىتحتاج  المجالس الرسمية ذات العدد الكبير تكما كان
ماكن فكان يتم في قاعات عامة في األ. قيم في جو يشبه مجالس الشرابأرسطو، والذي أالذي تحدث عنه 

21(5المقدسة المحلية )مخطط 
 

                                                 
18  REBER, K , "Zur Architektonischen Gestaltung der Andrones in den Ha ̈usern von Eretria", Antike Kunst 32, 

1989,  5. 
19  MICHAEL, H. J., , Domestic Space in the Greek City, In: Susan Kent (Hg.): Domestic Architecture and the Use of 

Space, Cambridge, 1990, 97.  
20  SCHÄFER, A. Unterhaltung beim Griechischen Symposion, Mainz, 1997, 42. 
21  JEFFERY, L. H. The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford University Press, 1990. 141. 
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"وفقا لتسلسل أحداث  الفخاريةواني األ مجالس الشراب علي في الممارسات والطقوس  تصوير -ثانيا
 :المجلس"

 أ:بداية السهرة:-2

 : 22(20أ ،-1٩صورة )  ق.م( ٥00) متروبوليتانال بمتحف  kylix -كيليكس شراب كأس:1–أ -2

 حيث، بداية السهرةفي  على األرجحلمجموعة من األشخاص  امنظر يصور مجلس(: أ -1٩ الجانب)
فيبدأ المشهد من  ،ئةالجميع ممتل ويتأكدون من أن كؤوسالخمر  يحملونالعازفون يعدون آالتهم والصبيان 

السيدة تجلس . مجموعة من الرجالإلى  ظرتنو مقعد منخفض  علىقدميها  تضعتجلس سيدة  حيثيسار ال
، بينما يدها اليسرى منخفضةى تحمل فرعا في يدها اليمنو مسند للظهر ينتهي برأس بجعة، له مقعد  على

 عليبقيثارة عار ، يجلس صبي اليمين إلىخلف المرأة ورأسها مغطي بتربون. ترتدي خيتون يعلوه هيماتون 
يتوسط  رجل. يأتي بعد ذلك KAAOZه مكتوب بشكل عمودي: يرتدي إكليال من الزهور وخلف؛ كرسي

 نهايةعند  .ذات ساق تدعم مسند الرأس بدون مفروشات أريكة فوق علي يده اليمني يتكئالمشهد راقدا 
 يرتديوهو اليسار  الرجل الراقد علي األريكة جهةالقيثارة. ينحني  لعازفاألريكة تظهر الساق اليسرى 

. يقوم الصبي قيثارة سفلأ إلىالمدالة ، ويحمل في يده اليسرى فقط ألسفل من جسمها الجزء يغطيهيماتيون 
 إكليل من الزهور حول رأس الرجل. بوضع

على الجانب اآلخر من األريكة، يركض صبي إلى اليمين ناظًرا إلى الوراء، ويمسك بيده اليمنى 
: بين رؤوس الثالثة. موجموشعره يرتدي إكلياًل الصبي  ، وملئهربما إلعادة  بمقبض واحد ينخويأو 

KAAOZ .  مسكة بإكليل من الزهور آخر شخصية في المشهد امرأة على غرار األولى. تجلس على كرسي م
أيًضا برأس بجعة لكن ساقه ليست متقنة مثل تلك الموجودة في  كرسيها. ينتهي مسند ظهر هايفي كلتا يد

 .K[AAOI]: الكرسي اآلخر. خلفها
 :23 (٣4 صورة) (.ق.م ٥10) ميونخ - الدولة لآلثار بمتحف  تيركرا كأس: 2 -أ-2

 ثوديموس. على اليسار في حالة استرخاء شخاص في مجلسمنظر يصور مجموعة من األ
ΘΟΔΕΜΟΣ  اممسك كأس كيليكسيحتسي النبيذ من بيده اليسرى و  تكئ على وسادةفي مواجهة الناظر ي 

 علىمعلق . بأسفل جسدههيماتيون يحيط  وثمةكليل من الزهور إ سهأيعلو ر يده اليمنى. وقاعدتها ببساقها 
في مالبس  (ΜΕΛΆΣ ميالس )خرآبجواره علي اليسار رجل و barbiton  - قيثارةمن خلفه الحائط 
تعزف  يليهم امرأةلحوم وكعك.  عليهاطاولة  األريكةإلى اليمين )الوجه مفقود(. أمام  متجهورأسه  ،مماثلة

                                                 
 (MMA 07.286.47) ، محفوظ بمتحف المتروبوليتان برقمم1٩07عثر علي الكأس عام 22

- https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247927 ,Access8/3/2021 
23 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Symposion_Staatliche_Antikensammlungen_8935_A.jpg 

Accessed 8/3/2021. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247927
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Symposion_Staatliche_Antikensammlungen_8935_A.jpg
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جذعها  .بشريطة متعرجةوشعرها مربوط  هيماتيون يعلوهطويل  خيتونية (، مرتدسوكو) الفلوت
 ،خروناآل مالبس كالتي يرتديها ( يرتدي ΣΜΙΚΡΟΣ -)سميكروس الرجل الذي يليها  ،ها مفقوداناوذراع

 جل. الر سوكو إلىذراعه ويده اليمني  يتكئ على األريكة الثانية )جزء من ساقيه وذراعه األيسر مفقود( ويمد
 فوقه اآلخروالذراع  يمن فوق رأسهذراعه األ يرفع ة.مكلل رأس (ΕΚΦΑΝΤΙΔΗΣ -س دا)ايكفانتيخير األ
. أمام 24، إلى الوراءΟΠΟΛΛΝΣΕΓΕΚΑΙΜΑΚΑΙ يغني أغنية كتبت كلماتها األولى أمام فمه:و 

 أسفل كل طاولة مسند قدم. و شراب؛  عليها فقط كؤوساألريكة طاولة 

 (.ق.م ٥00-٥٥0)سيل كببرو  لمتاحف الملكية للفن والتاريخبا  calyx-kraterكأس - ٣-أ-2

 :  25(2٧)صورة رقم  

على اليسار  ، بينماالجميع في حالة نشوة واستمتاع بالموسيقيحيث  في منتصف السهرةخر آمنظر 
 حول يلتفطوياًل  اً ترتدي خيتونو حول رأسها  اً شريطتربط  ،بالقرب من نهاية األريكة (XOPO) خورو تجلس
 -)فيدياس مستطيل الشكل. تواجه  مسند منخفض ىعلقدميها  تضع ،على كل ساعد اً وسوار  األسفل هانصف

ΦΕΙΔΙΑΔΕΣ كأس وفي يده اليسرىوسادة أنيقة  علي األيسر بمرفقه متكئا، الذي يمد نحوها يده اليمنى 
فتاة  نرىد ذلك . بعالسفلي فقط نصفهحول  برداء ملتفوهو شريطة مزخرفة  سهأر حول  ،من ساقها يمسكها
يزين ساعدها و  بشرائطشعرها مربوط و  الً طوي اً خيتون ترتديواقفة إلى اليمين   ΗΕΛΙΚΕ -هيليك  الفلوت
إلى ذراعه اليمنى  رافعارأسه للخلف و على األريكة الثانية  ( ΣΜΙΚΡΟΣ سميكروس)سوار. يتكئ األيمن 
 ،ويحمل كأًسا بنفس الطريقة فيداسمالبس مالبس كيرتدي  ، ويستمع إلى الموسيقى بنشوة وهو سهأر  أعلى

 -) رودخر، الشاب علي اليمينفي عين اآل كل منهما يحد ق افي مواجهة بعضهم ينشخصيتكئ آخر 
ΡΟΔΕ  )رأسه واضعايمسك مؤخرة و ، لخوروالشاب المواجه  التي يرتديهاالمالبس نوعية نفس  يرتدي 
له  على كرسي منخفض هاقدمو  باليسرىكأسا  هو يحملو  هللشاب المقابل ل األيسر الكتفحول  األيمنذراعه 
 .26حاشيةإطار ال وكذلك منقوشة على األرجل رائكاأل. قطط أرجل

 ب : منتصف السهرة : -2

 : ( ٣0 صورة)  (..مق 4٨0-4٩0)محفوظ بمتحف المتروبوليتان  ليكسكي -1-ب-2

السون في حالة نشوة ربما بدأ الجميع جو  بجانب األرائك قنديل يظهر حيث مسائي شراب حفلمنتصف 
يرتكز المصباح على الجزء العلوي من الحامل، ويشار إلى شعلته باللون األحمر.  ،برؤوسهمالخمر يلعب 

تبدي  وهيبيدها ليس بهدف الشرب  اً كأس تؤرجحالسيدة على اليمين  ،خطافاتب ومن تحته مغرفة معلقة
                                                 

24  VERMEULE, E., «Fragments of a Symposion by Euphronios», Antike Kunst 8, 1965, 83-39. 
25  https://www.beazley.ox.ac.uk/XDB/ASP/recordDetails.asp?id=C9E4425E-24E0-4828-8703-

440DE5409F41&noResults=&recordCount=&databaseID=&search=  Access 8/3/2021  
26  SOMVILLE , P, «Le Signe d’Extase et la Musique, Centre International d'Étude de la Religion Grecque Antique», 

Kernos 5, 1992, 173-181.  

https://www.beazley.ox.ac.uk/XDB/ASP/recordDetails.asp?id=C9E4425E-24E0-4828-8703-440DE5409F41&noResults=&recordCount=&databaseID=&search=
https://www.beazley.ox.ac.uk/XDB/ASP/recordDetails.asp?id=C9E4425E-24E0-4828-8703-440DE5409F41&noResults=&recordCount=&databaseID=&search=
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 فلعل ريكةاأل بجوار القنديلوجد أداة غريبة تختلف عن تكما  ،الكأس من أكثربرفيقها الملتحي  اهتماًما
 .27قد بدأت والمسابقاتلعاب األ
 نهاية السهرة :  –ج  -2

 .(.ق.م ٥10 – ٥00) بمتحف هيرميتاج في سان بطرسبرغ، ظمحفو  كانثاروس  كأس - 1-ج-2
 :2٨(32)صورة

 .داخل المنزل امازالو نهم أتوضح  بعد، فالسلة المعلقة في الخلفية االسهرة في نهايتها ولكنهم لم يرحلو 
 )علي يسار المشهد( أحدهم .باالشر  ينتهالطعام لكن ربما لم  نفد وقد الموكب في حالة رقص وغناء وسكر

ا مع رأس رجل يرتدي مالبس مشابهة في يده اليسرى يتداخل جزئيًّ  كأس كيليكسعباءة ويمسك يرتدي 
... بالباربيتونوعباءة إلى اليمين، يلعب  غطاء للرأسرتدي ي شابيتحرك  ،بعد ذلك ، ثمولوساألويعزف على 

 ، فى حينالشاب عباءة أطرافكما يوجد كلب نحيل يجلس على األرض ورأسه مرفوع كما لو كان يقضم 
من جهة اليسار ينظر خلفه رافعا  ولاألعباءات فقط.  اليمين( ى)علاألخرى في الجهة الثالثة  الشبابيرتدي 

على  األخير؛ الشخص اً . األخيران يواجه بعضهما بعضكأس كيليكس ىاليسر وفي يده يده اليمني بعصا 
 .اآلولوس اليمين يلعب 

 : 2٩(2٩) صورة رقم   (.ق.م ٥00)ميتروبوليتانبمتحف ال كيليكسكأس شراب  -2-ج-2

على اليسار شاب ء. جهة واحدة في حالة رقص وغنالن يمشهد  يصور مجموعة من الشباب متجه
للخلف مائل رأسه و  barbitonاليمين )جزء من جذعه مفقود ومليء بالجص( يلعب الباربيتون  إلىيتجه 

مع إكليل  بها غطاء للرأس(. يلبس عباءة فوق كتفه ٨شير إلى أنه ينشد الغناء )الشكل مما ي  ، وفمه مفتوح
أحدهما إلى  ـ )صنج(يأتي بعد ذلك محتفالن شابان يلعبان الكروتاال ،بقدمه ابسيط نعال كأحمر حولها وكذل

بإكليل  غطاء للرأسن مالبس متشابهة: يامنهما ينظر إلى الوراء. يرتد كال لكناليسار واآلخر إلى اليمين 
. ثم يأتي رجالن آخران ي فترض أنهما شابان، KAA [Ojlأحمر، وعباءة فوق الكتفين. بين رؤوسهم: 

بال يد في يده  اً عميق اً كوب يحمل واآلخر ليد األخرىافي ريشة للعزف في يده اليسرى و  أحدهما يحمل باربيتون
مفقود الجذع فارغة. الوجه و  ألسفل و ةممدد ،اليسرى الممدودة، والتي رسمها الرسام بالخطأ كيده اليمنى

. آخر K] AAOZمكتوب عمودًيا بينهما:  الصاجات.ي الشابان يرتديان مالبس مثل حاملومملوء بالجص. 
ا مشابًها ويأتي من اليمين. يحمل العبو الباربيتون والشباب الموجود في يرتدي زيًّ شخصية في المشهد شاب 

 معقودة مطلية باللون األحمر وبالكاد يمكن رؤيتها. اأقصى اليمين عص

                                                 
27  BRIAN, A. , Kottabos: An Athenian After-Dinner Game, Archaeology13, No. 3, September 1960, 202-207.  
28  MOORE, M, B., The Hegesiboulos Cup,The University of Chicago Press, 2008, 21. 
29  https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247927  8/3/2021. 

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247927
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 : ٣0(٣1صورة :)(.ق.م ٥00- ٥10) ميونخ -الدولة لآلثاربمتحف  محفوظ كيليكسكأس  -٣-ج-2

في نهاية السهرة  أثناء مغادرتهم شخاص في وضع احتفاليمجموعة من األالمنظر علي الكأس يصور 
ول )معظم الرأس والكتف شاب األلاعلي اليسار  .ربما هما في الطريق حيث تظهر خلفية المشهد فارغة

. aulos - اآلولوس ، ويسبقه شاب يعزف علىبالكروتاالاأليسر مفقود( يخطو خطوات من اليسار ممسًكا 
 يرتدياأليمن وأعلى ذراعه(  كتفهكذلك مفقود، التالي )رأسه  الشاب ،كتفيهيرتدي عباءة فوق  كالهما

 األيمن ذراعه(. األيسر كتفه مع يتداخل لحيته)طرف  الخلف إلى ينظر لكنه تجاههم يرقص هيماتيون
 نشاباالتاليان هما  المحتفالن. باربيتون أسفل يوجدإلى  المتدليةبعصا. في يده اليسرى  ةممسك ويده مرفوعة

 ويخينو أيده اليمنى في ه ممدودان و ا. يركض األول إلى اليسار ناظًرا للخلف، ذراعفقطن عباءات ديايرت
في راحة  ا كأس الكيليكسموازن ،إلى اليمين ناظرًا للخلف لشاب األخيرايتحرك  ،فارغة رياليسبينما مضلع 

 . ةممدود واليمنىيده اليسرى 

 : رسومة علي األواني الفخاريةللوحات الم ةيالتحليل الدراسة: ثالثا

 ثاث الحجرات:أ - 1-٣

لعدد محدود من غرفة الرجال في المنزل فسيحة بشكل خاص، لكنها كانت بالحجم المناسب  تكنلم 
 11 أما 5و 3رائك ما بين تسع لعدد فردي من األت والقاعدة أن ،التي تسعها األرائككانت تقاس بعدد و  األفراد
تترك مساحة للمدخل  بحيث الغرفةرائك علي طول جدران كان يتم تصميم األكما  ،هيةدليل علي الرفاأريكة ف

  31الخزائن. أوثاث مثل الصناديق ال يوجد متسع لمزيد من األ الغالبلذلك في  ؛فقط

رائك كانت األ ،رضيةاألحيانا يتم تثبيتها في أعكس الطاوالت التي كانت تترك دائما في الغرف و  ىوعل
 .(27،17)صورة ما  حجرة الحضور فيحسب عدد بمختلفة سهلة النقل  مصممة بأحجام

يونيا في مطلع أفي  هابدأ ظهور وقد شرقية  ما تكون ائك حول مائدة عادةر علي األ يضطجع الحضور
تزامن مع ظهور زخارف وخطوط متأثرة بالفارسية والوسائد السميكة التي تغطي و  القرنين السابع والسادس

 (30،13)صورة  32هارجلأرائك وزخرفة ة من األالجوانب المرتفع

ت ( حيث تميز 30،16صورة لقرن الخامس الميالدي )من امع الربع الثاني  أبسطمر صبح األأثم 
، ثم مع 33بسطأمعدنية  ديكورات( و 27،17،15 صورةكثر تواضعا )أأقل ضخامة ومفروشات  بأرجل األرائك

                                                 
30 MOORE, The Hegesiboulos Cup, 20. 
31  RICHTER, M., The Furniture of the Greeks, Etruscans, and Romans, London, 1966. 
32 BOARDMAN, J.,. Kolonien und Handel der Griechen, Mu ̈nchen, 1981, 95. 

33
المعـدن مــن عناصــر ، بينمـا كــان ساســية لاثـاث اليونــانيالمـادة األكــان "لـيس مــن المبالغـة القــول بطريقـة بســيطة أن الخشـب  

، والتــي لــن تــؤدي إال إلــى فقــات غيــر الضــرورية وغيــر المعقولــة، كانــت المفروشــات األرجوانيــة مرادًفــا للنأيضــا ،"المنــزل الفارســي
 : مجلس متواضع بعدد أفراد صغيرة " للمزيد عن األرائك
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 التصميماتجاه نحو  في رسوم الفخارفي  (30،17طية )صورة القرن الثالث قبل الميالد ظهرت القدم المخرو 
 .لارائكاألبسط 

   : نطقوس وممارسات السيمبوزيو -3-2

 أ : أحداث المجلس وعناصره:-2-٣

واني والشراب على قدم وساق األ ءيبدو أن المجلس مازال في بدايته، فمل :(٣-2-1)-أ-2 رقم الكؤوس
الموسيقى  ،ال يوجد طعام مصور ، كماو في حالة سكر عميقةأنية ولكن ال أحد يتصرف بطريقة غير عقال

وعلى  ،م لئه إلعادة وخينوياألناء إصبي يحمل ثمة . (1٩)صورة  للمجلس المهمة والشراب من المكونات 
سيدات من  وجود ،عضو المجلسعلى اليمين يعدل أو يضع إكلياًل من الزهور حول رأس آخر  صبياليمين 

 هنخادمات المنازل حيث يتضح ذلك من مالبس لسن من نوه المجلس أعضاء لتسلية اكهن نهمأالواضح 
 في االحتفال. لالشتراكرائك األ ن علىوجلوسه هنومجوهرات

 أ األكاليل :  -2-٣
( مع توزيع الزيوت 37 ،3٩ الصورما كان يرتدي الضيوف أكاليل الزهور في هذا االحتفال ) غالًبا 
 فهو على سبيل إكليل من الزهور هو عنصر عبادة، وكما هو الحال في سياقات أخرىإن ارتداء  ، اذالعطرية

مكونات  اختلفتباإلضافة إلى ذلك،  .35على االعتقاد السائد كل تجمعل المضمون األعمق ،34تكريم اآللهة
مضيف ال ىلها معان أخرى لد وربماقد تكون خصبة جًدا أو بسيطة نوًعا ما حسب المناسبة فالزهور  أكاليل

 (.مثال وأفكاره الخاصة ) كأخوية بين أعضاء المجلس

وهي البنفسج، اآلس، الكرفس، الشبت، اللوتس ، : الورد اإلكليل فأحيانا يضم محتويات األكاليل تنوعت
 فيلون فيذكر .بشكل خاصللمجلس  عناصر لها أثر مفيد

 الخمرإكليل اآلس مخدر ي بعد رائحة  أن36
على الرغم من أن .37منعشة كونها إلى باإلضافة الصداع على مهدئ تأثير لها وردال من المصنوعةاألكاليل و 

الفنان إال أن  ،للمجالس النبيلة سمة مميزةب االفالسفة المثاليين وأيًضا بعض الشعراء رأوا االعتدال عند الشر 
ظهر ي حيث (40سراف في الشراب مثل )صورة اليوناني عبر في رسومه عن عكس ذلك مصورا نتيجة اإل

                                                                                                                                                             
KYRIELEIS, H., Throne und Klinen. Studien zur Formgeschichte Altorientalischer und Griechischer Sitz und 

Liegemo ̈bel Vorhellenistischer Zeit, DAI Ergänzungsheft, Berlin, 1969, 128. 
هرجان كانت أوراق العنب واللبالب تلبس في م وراق العنب  بالموت والخلود،أمثل ارتباط نبات اللبالب بدويونسيس و  34

 للمزيد : ديونيسوس.

- Gavrilović ,D.,«Wreath - Its Use and Meaning in Ancient Visual Culture», Journal of the Center for Empirical 

Researches on Religion 18, 2012, 342-354. 
35  BOWRA ,S., «Xenophanes, Fragment»  Classical Philology 33, 1938, 357. 

ضٌي أيضا. و هو ريا المذهب األبيقوري، هو فيلسوٌف سورٌي من أتباع م.ق130-200لون الالذقي  أو فيلونيدس الالذقي في36 
  .عاش فيلون في البالط السلوقي خالل حكم أنطيوخوس الرابع إيبيفانس و ديميتريوس األول

- https://en.wikipedia.org/wiki/Philonides_of_Laodicea 8/3/2021  
37  BUTLER , S.,  & PURVES, A., Synaesthesia and the Ancient Senses, Routledge, 2014, 66. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://en.wikipedia.org/wiki/Philonides_of_Laodicea%208/3/2021
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وهو دليل  ،ألقدامال يغسلداخل وعاء إلى لقي بنفسه يفراطه في الشراب فإبعد  ءوقي عياءإالشارب في حالة 
، من الواضح من ناحية أخرى ،أو في غرفة االنتظار ندروناأل أن الرجل داخل المنزل وربما ال يزال في على
ظ أنث احجتماعية اثري وذو مكانة الضيف  أن ولحيته المتساوية وجسمه ممشوق كما أن  رداءه مطوي يالح 

 . ثرياءاألفي منازل  فرةامتو الوعاء هو سلعة فاخرة 
 :السيداتب:-2-٣

فكانت  ،كان التفرد الذي ميز مجالس النبالء معيارا طبقوه علي الترفيه والمرح الجنسي أيضا 
جميالت ورشيقات  3٨(,hetaerae -ἑταίρα-المدعوات المختصات بالترفيه عن رجال المجلس ) الهيتاييرا 

بصورة واضحة و  ن شكاًل ومضمونابالمالبس والمجوهرات، وهكذا يختلف كن يتأنقنو  .بشكل خاص وموهوبات
لكل  ويكونرفقاء المجلس،  عن لترفيهلغنياء يتم استئجارهن من قبل المضيفين األ -عن البغايا العاديات .

 بالترفيه الغنائي ولعب الموسيقي مثل العزف علي نهلقيام إضافة ،(30اثنتان )صورة  إما واحدة أوضيف 
رائك، يمزحن ويشربن ويرمين مستلقيات علي األ األواني على( ، يظهرن 25والرقص )صورة  لوس والقيثارةاأل

مغايري ومع ن الجماع مع الهيتايرا أ يضاأتوضح الصور كما  ،(  كجزء من عملهن23، 30)صورة   النبيذ
3٩خصوصية ةأيالس الشراب بدون كان يحدث في مجالجنس 

. 

 ألعاب المجلس: ب : -2-٣

اليمني مع  يدهس بسبابة أمقبض الك يمسكريكة أ علىتكرر مشهد العضو الجالس  (:1-ب-2رقم ) سأالك
وهم هنا أعضاء المجلس  –( حيث يمارس الالعبون30ةصور )واني الشراب اليونانية أ على إلى أعلىثنيها 

- الكوتابوسوهي لعبة  –باتجاه هدف معين كؤوسهمهدفها قذف بقايا النبيذ في  لعبة –الهيتايراوأحيانا 
Κότταβος - والرابع الخامس القرنين في العليا الطبقات بين  اليونان في انتشرت المنشأ صقلية لعبة وهي 

.الميالد قبل
40  

   :هدافاألن من انوع يوجد، حيث هدف معين  إلىالنبيذ يعتمد علي توجيهه  قذفكان 

( يتكون من قضيب طويل به قرص كبير في المنتصف وقرص 21،23باستخدام عمود )صورة 
القضيب أعلى . القرص الصغير موضوع بتوازن (24)صورة  بالستنيكس  (πλάστιγξ)- صغير في األعلى

طه فيفقد القرص توازنه وعند سقو  البالستينكسالرامي قذف النبيذ باتجاه  ىعلو  ،قرص دائري يتوسطه الذي
وأحيانا يتم استبدال القضيب بتمثال  ،بالقرص في منتصف القضيب محدثا صوتا عاليا يصطدمرض األ على

عليها.  البالستينكسكأسا باليد المرفوعة مما يوفر النقطة التي يتم وضع  يحملو أذراعه  يرفعصغير 

                                                 
38 KURKE, L., «Inventing the Hetaira: Sex, Politics and Discursive Conflict in Archaic Greece», Classical 

Antiquity 18, NO.1, 1997, 106-54. 
39 BREMMER, J.,"Adolescents, Symposion, and Pederasty," In Sympotica, Oxford, 1994, 137-40. 
40 SPARKE, B.: «Kottabos: an Athenian After-Dinner Game», Archaeology 13, 1960, 202. 
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ويفكك توازنه ويرسله بعيدا عن  سالبالستينكوبالتالي كان على النبيذ الذي يرفرف عاليًا في الهواء أن يلمس 
  .التمثال

، ولكن الهدف هنا أيضاً النبيذ  قذفيتم  ،في طبق كوتوبوسأطلق عليه  كوتوبوسلنوع اآلخر من الا
أطباق صغيرة فارغة،  وهي-،oxybapha  -ὀξύβαφα افااألوكسيب وبداخله بالماء، مملوءال lekanis اءوع

في محاولة إلغراقها. الشخص الذي  افااألوكسيبؤوس النبيذ على (. ثم ألقيت ك22صورةتطفو على الماء )
 .41أكثر هو الفائز اً طباقأيغرق 

وقد استحوذت اللعبة على جزء كبير جًدا من الترفيه ،  - شربهالمشاركون يرمون النبيذ أكثر من  كان
مرأة المرغوبة أو أو القبلة وغيرها من الخدمات الجنسية لل والتفاح المعجناتو تضمنت الجوائز البيض 

 .42الصبي

المجلس ويرحل الضيوف في موكب حافل من  ينتهي حيث، الحفل انتهاء :(٣-2-1)-ج-2 الكؤوس
واالحتفال في  البهجةتظهر  .ضواء المصابيح والفوانيسأوعازفي الفلوت علي  والهيتايرا ىالسكار وراقص 
 فيظهر، علي الحدث تسيطر قصر الغناء و ال والموسيقى  حيث. .مق 520المؤرخة  (2٨،26) الصور

كل و بطريقته الخاصة  كل  في سعادتهم  نيمنغمس -صغاًرا أو كباًرا  عن سنهمبغض النظر  -المشاركون 
 وسيرشخص يتحرك بشكل مختلف ويميل في اتجاهات مختلفة مع حركات عشوائية للذراعين والساقين 

 بيعي رغم وجود الطيات متساوية. ليست في وضع االرتداء الط ومالبسهم ،43ماماأل إلىالموكب 

 لهيتايراالمجلس ببساطة عند الرحيل وال تزال الخدمات الجنسية لـ من شرابال أوانيكان يمكن أخذ 
ال يوجد  :تم استهالك الطعام (2٩-2٨-26الصور ) شفافة عن قصد.الكما يتضح من المالبس   مستمرة

قع الداخلي. لقد انتقلوا إلى الخارج ربما لشق طريقهم إلى أثاث أو أشياء معلقة على الحائط لإلشارة إلى المو 
 . من السهرة رهقونهم ورؤوسهم إلى أنهم متأذرع مواضع، لكن الشرب والرقص مستمران. تشير خرآمنزل 

 ،.القرن السادس ق.م في هاظهور  بدأ، و κῶμος;–  -Kōmosعرفت تلك المواكب باسم الكوموس 
44بينداريصفها 

 ويتم التعرف عليها فنيا من عدة ظواهر:  45(oikosإلى  oikosور من )سفر مخم نهاأب 

ظهر فيها الراقص في وضع ي .باستمرار لإلشارة إلى مشاهد كوماستيك مميزةيتم استخدام عناصر 
في  األخرىن المشهد في خضم الصخب بينما تشارك الشخصيات إحساسًا بأ لمتلقياالرقص التقليدي ليعطي 

 .46الموسيقية( باآلالتواني المعروضة هنا، تلعب األ أنشطة مختلفة ) في
                                                 

41  REINSBERG, C., Hetärentum und Knabenliebe im Antiken Griechenland, München, 1993, 92. 
42  SPARKE, KOTTABOS, 207. 
43  SCHÄFER, Unterhaltung beim Griechischen Symposion, 56. 

 
 ، ويعتبر من أعظم الشعراء الذين عرفتهم اليونانق.م( 43٨-510) هو شاعر غنائي يوناني بندار أو پـِنداروس44

https://en.wikipedia.org/wiki/Pindar  
45  AGÓCS, P., & CAREY , C., Reading the Victory Ode, Cambridge University Press, 2012, 199. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pindar
https://books.google.com.eg/url?client=ca-print-cambridge&format=googleprint&num=0&id=l5cLmtln6fsC&q=http://www.cambridge.org/9781107007871&usg=AFQjCNGymEu0ufhJJaUbh1Ltgy4end3z7w&source=gbs_buy_r
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هناك عالقة واضحة بين االحتفاالت في حالة و  ،كوماستيكال تصويرفي مهم العري عنصر آخر 
فني يجلب المشاهد إلى عالم الكوموس. فالراقص في حالة سكر بشكل محموم  أسلوب، وهو سكر والع ريال

لذا فهو  ؛ي عد الع ري أمًرا شائًعا في الفن اليوناني القديم كما، حرية أكبرلدرجة أنه فقد ثوبه أو خلعه للتحرك ب
خاص  مجلسإلى  باءولكن باالقتران مع احتمال دخول رجال غر  .تجاوزات محتملة ةوحده ليس دلياًل على أي

 . الفوضىسيسبب الكثير من نه أفالمؤكد 

فهي (. 32،2٩الصورهي غطاء الرأس ) تكوماسال من لمالبس المرأتين وستة المميزة األخرى السمة
عبارة عن شريط  (mitra) ولكنها 47(sakkos)ال تتكون من قطعة قماش واحدة تالئم الرأس مثل الغطاء

ظهرت العمامة ألول مرة في  قدو  ،لعمامةكا لتثبيته في مكانه يعقدطويل من القماش ملفوف حول الرأس، ثم 
غطاء الرأس  الكوماست ارتدىالحًقا  ، والمجالسالنساء في سياق ، وكانت ترتديها م. ق.  520 أثينا خالل

 . 4٨م. .ق هذا، وكان شائًعا بشكل خاص حتى أوائل القرن الخامس

 اآلالت الموسيقيةو وجود فتيات الفلوت مثل الموسيقى  وجود من المهم أيًضا بالنسبة للكوموس األثيني
ظهوره علي ، بدأ فريجانيمن الشرق وقد يكون من أصل  ، وهو نوع أنيق من القيثارة يأتيالباربيتونمثل: 

داللة أخرى على  علي الفخار هذه اآلالت تصورو  ، و الكروتاال،4٩..مق 520ثينية منذ العام واني األاأل
.الكوموس سواء كإشارة للمشاهد أو لتصوير حقيقي ألحداث كوماستيه فعلية

الكوموس  فحين يظهر 50
 .الشوارع إلىندرون من األ نو المتحمس وموسيقاهم، يتبعهم

لمجلس القادمين منه. ا يتم حملها من نهايةالتي  واني الشرابأ أيضاً الممثلة للكوموس  العناصرمن   
ناء الشرب والرقص إلى ارتباطات كوماست األواني التي يحملها الكوماست هي تلك  ،ة متعمدةييشير العري وا 

 الشارع.  إلى خرجلمجلس قد شير إلى أن اوهذا ي ،نيو المرتبطة بالسيمبوز 

 : (٣6)صورة  المستخدمة في المجلس وزخرفتها الشرابواني أ أنواع -٣-٣

  symposiarchos -ثم يتم انتخاب   كان المضيف مسؤواًل عن توفير النبيذ ووسائل الترفيه للمجلس
 اناقشة )سواء كان سياسييقوم بتحديد عدد الكؤوس وموضوع الم هذا القائد ،من بين المشاركين )قائد للمجلس(

                                                                                                                                                             

 
 – komast-sianaلي ثالث مجموعات )إسود من القرن السادس ق.م وقسمها من آواني الفخار األ ةحيث تتبع مجموع46

Tyrrhenian أن رقصات الكوماست أخذت من ( وقد استنتج بتتبع رقصات الكوماست للرسامين )ليدوس واماسيس( وبدأ
  للمزيد –( كورنثا

SMITH, T.J., Komast Dancers in Archaic Greek Art, Oxford University Press, 2010, 14-37,64-47,108. 
47 http://www.perseus.tufts.edu/hopper/image?img=1992.06.0966&redirect=true  
48  PRICE, S, D., ”Anacreontic Vases Reconsidered”, Greek, Roman and Byzantine Studies, 31:2, Duke, 1990, 

147 . 

49 SNYDER, J. M.: «The Barbitos in the Classical Period», Classical Journal 67, 1972, 331-40.  
50  Plato’s Symposium and a Heron Class Skyphos Depicting Flute-Playing, Lynch 2011, 197.  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/image?img=1992.06.0966&redirect=true
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وبالتالي يمكن اعتبار  .لكل المجالس واحدة قاعدة هناك (، وربما لم تكنااقتصادي أو ااجتماعي ا أوثقافيأو 
 . 51دارة شئون الحكمإل امصغر  اتلك المجالس رابطة لتعزيز العالقات بين تلك المجموعة  ونموذج

ن يتم الشراب في مجموعة بصورة أاء، و من طقوس الشرب في المجلس أن يتم خلط النبيذ بالم
تم نقل النبيذ ي يعني ذلك أنه قد كما ،شربهثم للضيوف  يمهتقدوبالتالي يجب تخزين النبيذ، خلطه، . متساوية

الماء يتم تخزين و  ،غير المزخرف، أو أمفورا من الخزف المزخرف الخشنوتخزينه في أمفورا من الفخار 
كاليكس  حيثمن مستلزمات المجلس  مهمًّاء من الكراتير والذي كان إناء وحمله في هيدرا ثم خلطه في إنا

في حين ال تظهر عملية خلط من الخليط و  اً تر ل 45ن يحوي أسم يمكن  46بارتفاع  (34مثال) صورة  كراتير
 .52يدل علي هذه العملية ريالكراتوجود  إال أنالفخار  ىالتصوير علالنبيذ والماء في 

كان . كواب الشرب الفرديةألالشاربين باستخدام مغرفة أو إناء )إبريق(  عليالنبيذ  توزيع بعد ذلك تمي
أس المفضل حيث يبدو أنه الك الكيليكسولكن األكثر شيوًعا هو  تصاميم كؤوس الشرابهناك العديد من 

 وكما .كتهريأمام أارتفاع الكوب يسمح للشارب بوضعه بسهولة على طاولة منخفضة ف، للشرب أثناء االستلقاء
الرسامون  بل يظهر ال يمسك الشاربون الكأس من الجذع كما في كأس النبيذ الحديث الكوموس،في مشاهد 

لكل عضو آنية  وكان الحضور وهم يمسكون بقاعدة الكأس في راحة يدهم أو بأصابع ملفوفة على المقابض
مناظر ترتبط بلي والخارجي من الكأس الداخ نالجزئي كال ي زي ن كان. غالًبا ما (37)صورة  53شراب خاصه به

 علىهزلية مثل إناء  وأحيانا تأخذ أشكاالً  ،التسلية العامة والترفيه كجانب من جوانبم و حداث السيمبوزيأب
عيون ضخمة أو مالمح ناء سم علي اإلت ر أو أن  (،3٨ة صور )الشارب  رأس على وضعشكل رأس حمار ي  

وجه الشارب  إلىحيث يتحول الفنجان ، عب" مع الشارب ورفاقهوجه أخرى على السطح الخارجي للكوب "تل
يتم و تم تصميم المشهد الداخلي الذي كان سي غطى بالنبيذ في البداية ي كان غالًبا ما ، وعند رفعه ليشرب

كانت إحدى الزخارف الشائعة  ، كماالكأس لمفاجأة الشارب انتهاء الشراب داخلالكشف عنه تدريجيًا مع 
  (.40صورة) الكثير من النبيذ يتقيأ نتيجة شرب اً حيانا شخصأ(، و 35ة )صور  54الوحشي ونيونجورجال رؤوس

                                                 
51  MURRAY, O., Sympotica: A Symposium on the Symposion, Oxford University Press, 1990. 5. 
52  POUYADOU , Y. & JACQUET, R. P., Cratère et Kottabe, Objets Symposiaques?...Certes, Mais Aussi 

Dionysiaques, Pallas 63, Universitaires du Midi, 2003, 59. 
بحلول أوائل القرن  kylixاستقرت فترة التغيير السريع في أشكال  ،منتصف القرن السادس قبل الميالد على عكس النمط في 53

 واستقر دون تغيير بعد ان اصبح بدون ساق وعلي قاعدة دائرية.  الخامس قبل الميالد
سود المزجج ( األSkyphoiللخامس قبل الميالدي. استمر استخدام اواني الشرب ) ولكما خرج الشكل األسود في الربع األ -

من القرن الرابع قبل الميالد  ،stemless، Vicup Acrocup  ، وظهرت اشكال جديدةوقل استخدام الكيلكس .(حمرواأل
 للمزيد :  على حساب األشكال الجديدة أواخر القرن الخامس. kantharosشهد ارتفاًعا في في استخدام 

- LYNCH, K, M., Drinking Cups and the Symposium at Athens in the Archaic and Classical Periods, Bucknell 

University Press, 2015, 231-256. 
54  LISSARRAGUE,  The Aesthetics of the Greek Banquet: Images of Wine and Ritual,  

https://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/collections/greeceandrome/onlinegallery/uses/vaseshapes 8/3/2021  

https://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/collections/greeceandrome/onlinegallery/uses/vaseshapes%208/3/2021
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 :  الخالصة

 سيطر ،في الثقافة اليونانية مهمًّاو  اأساسي اأمر  كانت نو السيمبوزي –مجالس الشراب الخاصة بالرجال 
 .مرحوال ،والتقاليد : الرفاهية،عناصرثالثة  األرستقراطيةالمجالس على تنظيم 

 الحالة هذه وفي الحقيقي الشخص عن الكشف يتم القديمة، الحياة تجربة تقول كما الخمر، شرب عند
همها االلتزام بعدد أ من يعد القواعد العامة للضيافة، والتي تطبيقالضيف  ىفعل ،النبيلة الشخصية عن

ن المطروح أن يعتد المضيف ولم يك ،الجلسة إلدارةعضو المجلس المختار  أوالكؤوس التي يقررها المضيف 
الضيف األكثر تعلمًا واألجمل واألكثر ترفيهًا دون التقليل من  تختارالمجموعة  كانت على عكس ذلكف بنفسه،
 تذك رسراف في الشراب وعواقبه ظهر اإلت   التيواني األ بينما ،ليتم تصويره على األواني 55اآلخرينقيمة 

 قانون المجلس. ب

 مع ويتناسب ثروته يناسب بما الجلسة وتنظيم توفير النبيلي المضيف نفس الوقت كان عل وفي
الجهد المبذول في أن تكون مضيًفا وبالتالي كان لخلق روح األخوة والتقارب  المرحعلى أن يمنحهم  ضيوفه

 طالمخلو  النبيذ وهو المناسب الشراب توفير فبعد .56األحزابحيث كان أداة مهمة لبناء  ،جيًدا يستحق العناء
 تدعمبين الرجال من خالل الطقوس االجتماعية التي  ودية عالقةيتم خلق  تريالكرابعد توزيعه من و  بالماء

 األوخينوي جنًبا إلى جنب مع تظهر فدائما ،بمثابة وعاء للشرب بمفردها تريلكرااال يمكن أن تكون و  ،التعايش
لعبة  كذلك، البهجة لبدء اهنا رمز  تيرالكراصبحت أ ذنإ ،االحتفال وبدءعن توزيع النبيذ  كإعالنوالكؤوس 

مع وجود  ،المنشودة المكافأةللحصول علي  تحقيقه لواجبالنبيذ والهدف ا قذفمن  تضمنه مابكل  سالكوتوب
 ،نو وزيبللسيمالطقوس المثالية  وتحققلقاء الذكور  حفزكلها عوامل ت ،الهيتايراعازفي الموسيقي وسيدات 

عراة يرقصون هم من الرجال الصاخبين في حالة سكر و  المكون الكوموسوكب بظهور م ئهبعد انتها وحتي
 ،57القديم األثينيللمجتمع  تهديًدان السيمبوزيو  يمثل لمفي أنحاء المدينة ويعزفون الموسيقى ويغازلون األوالد، 

في  وحمايته من خالل توجيههه ؤ احتوايتم  كان وصخبه الفاسد عبثه بكل للمجلسالالحق  الكوموس إن
 .القديم األثينيمشكلة بالنسبة للمجتمع  ذلك يسبب لمو  ،إلى اآلخر مباشرةً  األويكوسالشوارع من أحد 

 

 

 

                                                 
55 ERLANGUNG, Z., Trink- und Mahlgemeinschaften im Archaischen und Klassischen Griechenland Funktionen, 

Mechanismen und Kontexte, Berlin, 2011, 88-90. 
56  ERLANGUNG, Trink- und Mahlgemeinschaften, 88-90. 
 

ذن بالدخول واالنتظار حتي خر، حيث يجب عليه طلب اإلآلي إعراف االجتماعية تنظم موكب الكوموس من منزل كان األ 57
  Erlangung,  Trink- und Mahlgemeinschaften, 88-90 .  سكيةخوله بما عرف باللياقة الكوماستيعلي د ةالموافق



 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   م(2021)  24العدد 

 

 116  (126-101)  | الكالسيكي نهاية حتي االرخي منذ  اليوناني الفن في( يون وز يمبالس)  الشراب مجالس
 

 ثبت المصادر والمراجع

 : األجنبية المراجعأواًل: 
- AGÓCS, P., & CAREY , C., Reading the Victory Ode, Cambridge University Press, 2012. 

- BREMMER, J.: “Adolescents, Symposion, and Pederasty”, In Sympotica, Oxford, 1994. 

- BRIAN SPARKES , A., KOTTABOS, Archaeological Institute of America, vol. 13, 1960. 

- BOARDMAN, J., Kolonien und Handel der Griechen, Mu ̈nchen, 1981. 

- BOARDMAN, J.: “Booners: Part 2, The Boon Companions”, In Greek Vases in the J. Paul Getty Museum, 

vol. 3, edited by Jin Frel and Marion True, 4770. Occasional Papers on Antiquities 2, Malibu, 1986.  

-, BOARDMAN, J.: “ Rotfigurige Vasen aus Athen. Die archaische Zeit,”, Mainz ,1994b  . 

-BOWIE, A., M.: «Thinking with Drinking: Wine and the Symposium in Aristophanes», The Journal of 

Hellenic Studies, 1997. 

-BOWRA, C. M., «Xenophanes, Fragment Classical Philology», Vol. 33, No. 4, Oct., 1938. 

- BUTLER, S & PURVES, A., Synaesthesia and the Ancient Senses, Routledge, 2014. 

- DAVIDSON, J., Courtesans and Fishcakes: The Consuming Passions of Classical Athens, St. Martin’s 

Press, 1997. 

- ELLIS, J.: “Town and Country Houses of Attica in Classical Times”, In: Herman F. Mussche (Hg.): 

Thorikos and the Laurion in Archaic and Classical Times. Papers and Contributions of the Colloquium 

held in March 1973, State University of Ghent, Ghent, 1975.  

- ERLANGUNG, Z., Trink- und Mahlgemeinschaften im Archaischen und Klassischen Griechenland. 

Funktionen, Mechanismen und Kontexte, Berlin, 2011. 

FISHER N.R. E.,: “Scribner’s Greek Associations, Symposia, and Clubs”, In: Civilization of the Ancient 

Mediterranean: Greece and Rome, Edited by Michael Grant and Rachel Kitzinger, New York, 1988. 

- FEHR, B ,” ORIENTALISCHE UND GRIECHISCHE GELAGE, ABHANDLUNGEN ZUR KUNST”-, MUSIK- UND 

LITERATURWISSENSCHAFT 94, BONN, 1971 

- Garnsey, P., Food and Society in Classical Antiquity, Cambridge University Press, 1999. 

- GAVRILOVIĆ, D.: «Wreath-Its Use and Meaning in Ancient Visual Culture», Journal of the Center for 

Empirical Researches on Religion 18, 2012. 

- GRAHAM, D. M.& ROBINSON J. W.: «The Hellenic House», Excavations at Olynthus 8, Baltimore, 1938.  

- HAMILTON J, L, The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford [ND, 1961].   

- HENDERSON, W. J., Men Behaving Badly: Conduct And Identity At Greek Symposia, Rand Afrikaans 

University, Akroterion 44,4, 1999. 

HOEPFNER, W., Geschichte des Wohnens, Bd. 1: 5000 v. Chr. – 500 n. Chr., darin: Die Epoche der Griechen, 

Ludwigsburg/Stuttgart, 1999. 

- KATHLEEN, M. L., Drinking Cups and the Symposium at Athens in the Archaic and Classical Periods, 

Bucknell University Press, 2001.  

- KURKE, L.:«Inventing the Hetaira: Sex, Politics and Discursive Conflictin Archaic Greece», Classical 

Antiquity, 18,No.1, 1997.  

- KYRIELEIS, H.: «Throne und Klinen. Studien zur Formgeschichte Altorientalischer und Griechischer Sitz- 

und Liegemo ̈bel VorhellenistischerZeit», DAI Ergänzungsheft 24, Berlin, 1969. 

https://books.google.com.eg/url?client=ca-print-cambridge&format=googleprint&num=0&id=l5cLmtln6fsC&q=http://www.cambridge.org/9781107007871&usg=AFQjCNGymEu0ufhJJaUbh1Ltgy4end3z7w&source=gbs_buy_r
https://www.jstor.org/publisher/aia


 االتحاد العام لآلثاريين العرب حولية   م(2021)  24العدد 

 

117 | DOI10.21608/cguaa.2021.54361.1056  هبه فاروق النحاس 

 

- LISSARRAGUE, F., A, The Aesthetics of the Greek Banquet. Images of Wine and Ritual. (Un flot d'Images, 

Paris 1987). Translated by Szegedy-Maszak, Princeton University Press, 1990. 

- MARY, B., MOORE, The Hegesiboulos Cup, The University of Chicago Press on behalf of The 

Metropolitan Museum of Art, Vol. 43, 2008.  

- MICHAEL, H. J., Domestic Space in the Greek City, In: Susan Kent (Hg.): Domestic Architecture and the Use of 

Space, Cambridge, 1990. 

- MURRAY, O.,, Sympotica, A Symposium on the Symposion, Oxford University Press, 1990. 

- NAGLAK, M., Turning the Cup: Thematic Balance in the Greek Symposium, The University of Arkansas 

Undergraduate Research Journal 11, 2010. 

- Plato’s Symposium and a Heron Class Skyphos Depicting Flute-Playing , Lynch, 2011 . 

- PRICE,, D.S., “Anacreontic Vases Reconsidered”, Greek, Roman and Byzantine Studies, 31:2, 1990. 

- POUYADOU, Y. &. Jacquet, P, Cratère et Kottabe, Objets Symposiaques?...Certes, Mais Aussi 

Dionysiaques, No. 63, Pallas : Universitaires du Midi, 2003.  

- REBER, K., “Zur Architektonischen Gestaltung der Andrones in den Ha ̈usern von Eretria”, Antike Kunst 

32 ,1989. 
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  األشكال

زخارفها –تخطيط حجرة االندرون   

 

3مخطط   
 منزل الموزايك 

Erlangung,  Trink- und 

Mahlgemeinschaften,.FIG. 17 

 

  2مخطط 
( ملحقة بغرفة 14-13-12حجرات )

 الطعام 
Erlangung,  Trink- und 

Mahlgemeinschaften,.FIG. 17 

 

1مخطط   
بغرفة انتظار دائرية  منزل يوناني  

ELLIS, Town and Country 

Houses of Attica in Classical 

Times, FIG. 10.  

 

  1-صورة
 نموذج طيني مجسم لالندرون
HOEPFNER, Geschichte des 

Wohnens,. 147. 

 
٥–مخطط   

امة لالجتماعاتقاعات ع  

Erlangung,  Trink- und 

Mahlgemeinschaften,63. 

 

 

 4مخطط 
 ي منزل الممثل الكوميد

Erlangung,  Trink- und 

Mahlgemeinschaften,.FIG. 39. 

 

4 –صورة   
 زخرفة أرضية السيموزيون

WALTER K., The Greek House 

,FIG. 48.  

 

3صورة   
 فيسفساء من الحصي

ROBINSON, The Hellenic House, PL. 17. 
 

 

 
٢صورة   

 رسم تخيلي للتهوية في حجرة الرجال 
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 6صورة 

 مجلس سيموزيون في حديقة

SCHÄFER, Unterhaltung beim Griechischen 

Symposion,42 

 

  5صورة 
لحيوانية أرضيات تتخذ االشكال ا  

ROBINSON, The Hellenic House, PL. 16.  

 

٨ –صورة   
 مجلس سيموزيون في حديقة

FEHR , Orientalische und Griechische Gelage .ABB. 48. 

 

 

 

  7-صورة 
 الحضور يتكئون علي وسائد

HOEPFNER, Geschichte des Wohnens 146.  

 

 

  – 10-صورة 
 صورة لجدران المجلس

FEHR , Orientalische und Griechische Gelage ,ABB. 7. 

 
  - ٩-صورة 

 منظر لجدران المجلس

refubium.fu-berlin.de 
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  -1٢ –صورة 

 جدار المجلس عليه ستائر مسرحية
BOARDMAN , Rotfigurige Vasen aus Athen. Abb. 284.  

 
  -11صورة 

 جدران المجلس 
FEHR, Orientalische und Griechische Gelage. ABB. 

8. 

 
 

  -14 –صورة 

 جدران المجلس عليها االت موسيقية
FEHR , Orientalische und Griechische Gelage ,ABB. 

428. 

 

  -13صورة 
 نماذج ألرجل االرائك

https://www.ascsa.edu.gr/uploads/media/hesperia/

25067984.pdf 

 

  -16 –صورة 
 ارائك بتصميم بسيط

https://www.ascsa.edu.gr/uploads/media/hesperia/

25067984.pdf 

 

  – 15 –صورة 
 آرائك من المجلس

https://www.ascsa.edu.gr/uploads/media/hesperia/

25067984.pdf 

https://www.ascsa.edu.gr/uploads/media/hesperia/25067984.pdf
https://www.ascsa.edu.gr/uploads/media/hesperia/25067984.pdf
https://www.ascsa.edu.gr/uploads/media/hesperia/25067984.pdf
https://www.ascsa.edu.gr/uploads/media/hesperia/25067984.pdf
https://www.ascsa.edu.gr/uploads/media/hesperia/25067984.pdf
https://www.ascsa.edu.gr/uploads/media/hesperia/25067984.pdf
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  -1٨ –صورة 
 ارائك من المجلس 

FEHR, Orientalische und Griechische Gelage, ABB. 

75. 

 

 

– 1٧ –صورة   

 بعض تحضيرات المجلس
https://www.nationalgeographic.com/history/maga

zine/2017/01-02/ancient-greece-symposium-dinner-

party/#/symposia-two-handled-wine-jar.jpg 

 

 

 

كأس كيالكس - 20-صورة   
https://www.metmuseum.org/art/collection/search

/247927 

 

 
  -1٩-صورة 

 متحف المتروبوليتان نسيمبوزي
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/

247927 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247927
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247927
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247927
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247927
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-21-صورة   

 ممارسة لعبة الكوتابس
https://greekerthanthegreeks.com/2020/03/play-kottabos-an-insanely-crazy-ancient-greek-drinking-

game-and-party-like-its-550-bc.html 

 

 

– 23-صورة   
  سو ابهيتايرا يمارسن لعبة الكوت

https://greekerthanthegreeks.com/2020/03/play-

kottabos-an-insanely-crazy-ancient-greek-

drinking-game-and-party-like-its-550-bc.html 

 

  -22-صورة 
سو اباوعية اليكانا المستخدمة في لعبة الكوت  

https://greekerthanthegreeks.com/2020/03/play-

kottabos-an-insanely-crazy-ancient-greek-drinking-

game-and-party-like-its-550-bc.html 

  

 

  – 24 –صورة 

 استخدم في لعبة الكوتابس-كيلكس)كأس شراب(
https://greekerthanthegreeks.com/2020/03/play-kottabos-an-insanely-crazy-ancient-greek-drinking-game-

and-party-like-its-550-bc.html 
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  - 26 –صورة 

 موكب الكوموس 
https://foodanddining.omeka.net/exhibits/s

how/symposium-entertainment 

 
  - 25 –صورة 

 سيدات الهيتاير يعزفن
https://wps.ablongman.com/wps/media/objects/136

23/13950088/images/Fig2.6.jpg 

 

موكب الكوموس – 2٨ –صورة   
Reinsberg, Heta ̈rentum und Knabenliebe im 

Antiken Griechenland, ABB.. 53.  
 

 

 

  – 27-صورة 
 Musees Royaux اناء محفوظ

https://www.beazley.ox.ac.uk/XDB/ASP/recordDe

tails.asp?id=C9E4425E-24E0-4828-8703-

440DE5409F41&noResults=&recordCount=&datab

aseID=&search= 

  
  30صورة 

  تابوسهيتايرا تلعب بالكو 
Brian A. Sparkes, KOTTABOS, 203. 

 

  – 2٩ –صورة 
 موكب كوموس

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247927 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247927
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  -32-صورة 
 منظر للكوموس 

MARY B. MOORE, The Hegesiboulos Cup. 

 

  – 31 –صورة 
 منظر للكوموس

MARY B. MOORE, The Hegesiboulos Cup. 
 

 

-كراتيركأس كيلكس 34صورة   kalyx-krater, استخدم في السيميوزيوم   
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Symposion_Staatliche_Antikensammlungen_8935_A.jpg 
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