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 تصوير الغزل على األوانى الفخارية فى الفن اليونانى
 

 د. حنان خميس الشافعى
 

همند اتينددينامدنايدنناكلا ددىناكلنى ل ند اىتد اس كندد  األقد اكتسبدااكلارددلياكلنى دل  ا
تنمسددااكلايةندد اىملددالامددنارددمنامددلاتمددنامددنايبددىمل اى رددلي اكبددسم هلاكلا ددلنامددنا

لميسق ك اكل ن ن اكلس اعلنشهلاىكلس اسيتد اكلمىضىعل اكألبطىين ،اىكلتنلهاكلنىمن ،اىك

.ا(1)م ىاك يكالاكلا لناكلنى ل  اىتباايملان ىياتىلاامناكتد ك ابدىكتاسلينرند اكىا ن ند 

ىج نٌيايللمتياكناكلا لناكلنى ل  اكبستااسصدىنيامشدله امدناكلتندلهاكلنىمند ا،اىمدنايدننا
تينددينا دد اكلميسقدد ك اهددمهاكلمشددله امشدده اكللدد ناىكل بددنهاالمددلالهددمهاكلتي دد امددنامتل دد ا

ا.(2)نضلاكلتنلهاكلنىمن أىاكل ن ن ،
ا

مناكلمييى اكناكل بنهاتلنامناكلسقللن اكلهلم الة بلتاكلنى ل نل امناتد ن اكلد منا
ىكناكل بلتااتن ا ج ها  اكلتضليناكلنى ل ن اكلق نم اىكت امناكلبةعاكلسص نين اكليظم ،

يهمهاكلتي  اكلس اكبدسطلع اكناسخردمانقمنايللل ناىكل بنها،ىكناهناممن ك امس اهناكل
 ىياان ا،ىيدملالانتدىنالةمديأناكلنى ل ند متل  اهلم ا  اكلتنلناكألتسصل ن ال ىاكلنى ل  اكلق 

مددر يا دد اكألتسصددل اكلنى ددل  اتندد اك دداا شددلطلام  لنددلنا،ىسجلينددلنا دد ا ناىكتدد اىتددلنامددنا
يمدلا نهدلاعمةند ااكلمبرلنل اكألىلن الة ىجل اتن انشدي ناعةد اجمندعاكألعمدلناكلم  لند 

ىتد اكتسةد اا.(3)كلل ناىكل بنهابىكتاتناهدناكلقلممدل اعةد املدالاكىكنمدلمهناىمبدلع سهن

 انمدسهنامه د اكللد ناىكل بدنهاكألتديكياامد هناكىاكمنمدلتامتل د اعللند ايددنناسدكل بدلتاكلم
اكتيك هنا  اكلمجسمعاكلنى ل  ا.

ا

كألتسادلت ايخعندل ااىني اكل بنهاج تامناكلطقى اكل ن ن اكليلمد اىكلرلصد اا اد 

(اىهددىاكت ددياكعنددل اكملهدد اك ن ددلاكهمندد ا جدد اكل بددلتامددناتددنا1)صددىينايتدد اا(4)كليل  ن لنددل

                                                           
تب اكأل لياىكل يكبل اكلنى ل ند اىكليىمل ند اا-تةن اكأل كااا-كبسلماكأل لياكلنى ل ن اىكليىمل ن اكلمبلع اا
 .جلمي ا م هىيا-

ا.27،اص2007 /ام  اتجلج،اأبلطنياكمغينقاكيس كعاىإي كع،اكليىك ،اكمبت  ين ،اا-1
- Williams, D., Greek Vases, Harvard Univ. Press, Cambridge, , PP. .  

2- Don Nordo, Women Of Ancient Greece, SanDiago: Lucent Books, , P. . 

ا.94،اص2009تبناكلشنخ،اكلنى لن،ا كياكلميي  اكلجلمين ،اا-3
4- Elaine, Fantham, etal., Women in the classical World, Oxford Univ., Press, , P. . 

أعنل اكليل  ن لنلاه اميكب اىكتسالت ا ن ن اىمبليقل امىبدنقن اىينلضدن اتل د اس يقد ابد ىنلنا د ام سصد اا-
ني أايمىتدااضدر ااىنيسق اأ ااAthenaكلصن اىتناأييعاب ىك انتىنالهلامىتااعظن ارلصالآلله ا  ن لا

اناكلبلمينناتناطيقل اكلمجسمع.نخرماطينقااعيياكلم ن  ،اتس اتم اكألتيىيىلن اىنم 
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ا)ينيةددى (اكلرددلصايهددلاكلمبددم اكألعمددلياىكلامددل انشددليتنا دد اكيستددلياىكيدد كعاكلددي كت

Peplos
اكمله اك ن لا.ا(5)

ا

تد اتد  اكنااا،اأ دكناكمله اك ن لاسيسييامدناكمهدياكل لبدجل ا(6)ىنمتياهىمنيى 

مبددلع ناكملهدد اك ن ددلاىسدد ع اكير دد اتدد اك عدد اك هددلاكمهدديامددناكملهدد ا دد اكل بددها ختنمدد ا
كلد اع تيدى ا  ن دلامبليق اينناكمله اك ن لاىكيكر  اىتلنا سنج الدملالاكنامبدرسهلاكملهد ا

ىتدد اصددىياكلا ددلناكلنى ددل  اهددمهاكلم ل بدد اعةدد اك ددلتامددنا ددىعاكألينيددللى ا،مددناطدديك ا

(اكلم ظياكلمصىياكملم لا2)صىينايت ا(7) ق. .600ت،انيجعاكل اتىكل اكلصىيناكلبى ك

مجمىعدد اكألىلدد ا دد انبددليانظهدديارمدد ابددن ك ام قبددمل اكلدد امجمددىعسنناى ددىلنناكل
عيدليناعدنا دىنايأبد امتدىنامدناتدلممنناىاعليضد اك قند امشد ى اعةنهدلااكلصىيناىهى

 هلنسهلاكألى كناكلتجين ا.ارنىطاككل ىنا)كلب كن(كلس اسس ل اعمى ن امسىك ن اىمييىطا  ا
كل بنهاكلمىجى اعةد اكليليضد اكأل قند ام ردي اي ردلي اه  بدن ،اسقد اعةد اكلجل داا
كألنبدديامددناكل ددىنابددن سننا،كألىلدد اس ظددياكلدد اكلبددن نااكلسدد اكملمهددلااىسستدد  اميهددلاكمددلا

اكألريىا ه اسه ايللل ناعة اكل ىن.
ا

كل دىناكليأبد اكل دل  اىسبد  ااملاكلمجمىع اكل ل ن ا سصىياكمله اك ن لاسل ناعة أ
مناكل ىناسق ابن ناكريىاكملمهلاسبدلع هلا د ااى  اكل لتن اكلنبيى، يعهلعة ابلتنهلا

كللدد نا.كمددلا دد ام سصدد اكلصددىينايددنناكلمجمددىعسننا سقدد ابددن ناتمددلالددىاتل دد اسيكتدداا
اكلمبليق .

ا

ىندددمتياهدددىمنيى ا ددد اكألى نبدددن اتصددد اى دددلتاين ةدددىي ال ىجهدددلاكى نبدددنى ا
يى سااىي ضهلاتناعيىضاكل ىكجاكلس ات م الهلا،ىتل  ا كمملاسستجهايلناىك سظليهلال

عةنهلاكىتناكم سهلتامنا بدهاتادناىكلد ا ىجهدلا تل د اسبدهياطدىكناكلةندنالستدنا)ساال(مدلا
 بجسااطىكناكل هلياىيهمهاكلطينق الناس سه اكي كنامناهمكاكل بنهاىيللسلل اسبدسطنعاسخجندنا

اكىاعيضامناعيىضاكل ىكجا.

                                                           

هىاكلي كتاكلمق  الألله ا  ن لاني ام ماشهىيابليق ،اىسي أاكلتله ل اكلتييىالآلله ا د ارةدقااPeplosا-5
ب  اىنطةقاعةدنهناا11أىاا7ىإي كعاي كتاج ن انص عاعة اكل ىن.اىنبلع ه اأييعا سنل اأعمليهنايننا

لمد ناعدل انتدنا د اكلر مد اكلرلصد الملهد ا د اسسقد  اانيشدنا د اكألتيىيدىلن ىهدنااArrephoroiكب اكلـا
رل مسنناأىاأت يال بهاكلي كتاى  اكل هلن انس اإيبلناكلي كتاتىناسم لنارشداالآللهد ا  ن دلاكلدمىانبدسقيا

ا  اميي اكآلير نىنالنتنامتناكلي كتاكلبليق.
6- Homer,The Odyssay,Butcher,S.H.,& Andrew,Longtrans,London, The Medici Society, . 

7- John Boardman, The Art and Architecture of ancient Greece, London, Thames and Hudson, 

, P. . 
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ىياكلا لناكلنى ل  اهمكاكلمشه اعة اك لتا ردليىانيجدعاكلد اكىكمدناكلقديناىلق اص

(،كلم ظدياكليمنبد اعةد اكم دلتا3يطيك اكلصىيناكلبى كتا)صدىينايتد اا(8)كلرلم اق. .

ىناظهددياىمسجهدد ا لتندد اكلنبددليا نصددىياين ةددىي اىهدد اسجةدد اكمددل ا ىلهددلاعةدد امقيدد ايدد
كتبداة اىسضدعاند هلاكلنم د اا ظيكلد ،ىساميس ن ارنسىناى ىتااكلهنمدلسنىناىهد ام ت ند 

كباناىجههلىكلن اكلنبيىامبس  نارةاهلاعة اكلمقي اىني ىاعةد امممتهدلاكلتد ناىكلتخيد ا
ىنق اكملمهلاسةنملرى اىهدىانيسد ىاعيدلتناسلطد اتسادااكألنبدياكمدلاكألنمدنا هدىاعدليىا

ن ةىي اىنمبالا  ان هاكلنبيىاايتييسااكملاكلن اكلنم  ا مىضىع ا  اىبطااىن ظياكل اي
اتملالىاتلنان سظيام هلاي كن.

ا
كأل  لنانقالناكمل اكل ىناكليأب اكلمى ىنا) ىناكلب كناكلمى ىن(اكلمىانستىنامنا

ىكى كناندس اا)هند ن(،اىتضدناا)شدن (اىتضناابدقنا اتلممننايأبننناىعمى اب كناك ق ،
ىيناييطهلا  ارنىطاكلب كنايللقضنااكأل ق اع د اكلقمد اىسيةدقايأبدنلنا تدىاكأليضا)صد

(ا دد اسددييطاا5)صددىينايتدد ا(اى دد اهددمهاكلتللدد اتل دد اكألى كناسصدد عامددناكلطمدد 4يتدد ا
ي هلنل ارنىطاكلب كناىكلس اسجمعاميلناىسييطايللطينق اكلس اتاسبمحالةرنىطاكلمةاى  اكنا

كمددلاكل بددنهاكلمةاددى اعةدد اكليليضدد اا.(6)صددىينايتدد ااساددالاتمددلاهددىامىضددحايللم ددلن
يشدينطنناكألىنامد نناي ردلي اه  بدن اىكلشدينطااكأل قن كلمىالد انتسمدنا هدىامد يت 

اكل ل  ام ننايللجينان.
ا

ا

لدد انتددناهددىمنيى اكلىتندد اكلددمىاكسدد اعةدد امتددياكللدد ناىكل بددنهاىلتددنا جدد ا

اكأل  دىىاليمدياكأل بدلن،انمتياكألت كياكل م د اكلمدىيكىاعةد اك هدناكلسشدرنصا(9)يةىسليخ

تنله.اتند اسقدى اتةى دىايةد اردنطاىتل  اتناىكت نام هناسةياا ىيكنامرسةالنا  ا بنهاكل
كليميامنا ةت امل لهلاىترنبن اسقن اطىناردنطاكليمديايقصديسهلكملاكسيىيدى ا دسقصا

اكلرنطالست  ا هلن اكليميا.
ا

ا

كناكلىص اكلميم الم ىك اىكلسق ن ا  اكليب اعة اكألىك  اكلارلين اسق  ايرند ا
سل نان ىنلا اكلرنىطاكلصى ن الق اتل كلم بىجل ا  اكليصياكلنى ل  .اتنم اليمةن اإ سلج

(ى جدد اهدددمهاSpindleاىكلمل ن)بددين  ن(10)(Distafا) نبدددسل مبددسر مننا ةتدد اكلمل ن

                                                           

8- Geoffery, S., Beadle, Art and Literature of Ancient Greece, Oxford Univ., , P. . 

9- Plato., The Republic., Alan Bloom, Trans., New York, Basic Book, . 

ه ا ةت اكلمل ناىأتييامناكلمل ناي م  اأضيل ،اىه اتىن اىبمنت ايلل بي الةمل ن،ااDistaffكلـاا-10
ىمناكلميسل اأناستىناإملاعصلا)تصي (امعاىجى اكسبلعايللقياامناكلقم التمدناكلتديناأىاأتنل دلناستدىنا

امنامىك اتنم اىم ري  .
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كيسادلعاكم دلتاتدىكل اكلميتة امناكلل نامصىيناعة اىك لتا رليىامنا دىعاكىنتن دىىا

مددناطدديك امتاددىظا دد اكلمستدد اكليينطددل  اية دد نا،ا(11) ق. .490نيجددعاكلدد ابدد ا22

(اىهىانصىيابن ناسق ا  ام سص اكم لتامسجاا لتن ا7)صىينايت اكلصىيناكلينضلت،ا
كلنمنناىسيس ىارنسىناىهنملسنىناىسمبالا د ان هلكلنبديىا ةتد اكلملد ناكمدلاكلند اكلنم د ا

ا سمبالاكلمل ناىنس ل اكلرنطاكل اكباناتس انقليااكأليض.
ا

ىجل اىجدد نٌيايللددمتياك  ددلالدد ن لاتةنددنامددناكألم ةدد اكلمسيقندد امددناكلمميدد اىكلم بدد
ىكأل دىكناىكأل ىك اكألرديىاكلمبدسر م ا دد اكللد ناىكل بدنه.ألناميظمهددلاتد اهةدالايايددنا
كل مناىلتناىلتبناكلتظاكناتاظال لاكلارلياكلنى ل  اصىيكنالسةالاكلتي  امك اكلسالصننا

مدناطديك اا(12)ق. .530-550كلةنت دى انيجدعاكنامنا ىعاكل تنق اعة ابيننام لناك لتا

(اكيسادلعاكم دلتابد اى دم ا8اكلا دلناكمدل ن ا.)صدىينايتد كلصىيناكلبى كتامناعمدنا
.امصدىياعةد اع دقاكم دلتامجمىعد امدنامتاىظا د امستد اكلمسيىيدىلنسناكييلعايىص 

كألىت اىكلي ل انيتصىناميلناىكملمه ابن ناجللب اسي دعاتجليهدلايد ا اكلطينقد اكلميسدل ا
 ددلتا نصددىيارمدد الةيدديكم ا دد اكلاددناكلنى ددل  ا.كمددلاكلم ظددياكليمنبدد اعةدد ايطددناكم

يدد ناميكتددنامددناعمةندد اكللدد ناىكل بددنها،  جدد ا دد اميتدد انقمددنايامجمىعددل امددناكل بددلت
كلصىينابن سلناس بجلناعة اكل ىناكليأب اكلمى ىناىعة انمن ه ابن سلناسقىملنايى نا
تديك اكلصددى اين مددلابددن نا لل دد اسقددى ايلألشديك اعةددنهناىكلدد اجددىكيهنابددن سلناسمددألنا

لمي الة بنه،ىانةنهملابن سلناسقىمدلنايطد اى  د اكألجد كتاكلسد اكلبة اكلرلص ايللصى اك
كتسمنا بجهل.اكملاكلج تاكلرةا الم لتاىعة انبدلياكل دىنا جد ابدن سلناسلد تناكلصدى ا
كلدد ارنددىطا.ىيددلليغ امددناعدد  اكلسسددليعا دد اسصددىنياعمةندد اكللدد ناىكل بددنهاكتاكناكلشددتنا

ابنها.كلميبى انصىياتنارطىناىميتة امناميكتناكلل ناىكل 
ا

عيدليناعدناتدلممننااكملاكل ىناكليأبد اكلمدى ىناكلدمىاس بدنهاعةندااكلبدن سننا هدى
مش ى اعةنااكلب كناىسس ل ام ااكلرنىطاكلمسىك ن ايشتنايأب اايأبننناىلااعليض اك قن 

كل اكأليضاىسسجمعامجمىعدل امدناكلرندىطاكلمى ى د ا د اى  د اىكتد نامدناكلتجي.كمدلا
عة اكليليضد اكأل قند اكعةد اكل دىناىنىجد ا د ام سصد اكل بنهاكلم سه ام اا هىامةاى ا

ا)كلهن ن(.اكل ىناعمى اكلبقنا اىكلقضنااكلملبال
ا

                                                                                                                                                         

يىصد ،ا د اأعمهدلا ستد اتند اا12إلد اا10عيليناعناعصلانيةغاطىلهلامناكلمل نااSpindleأملاكلـاا-
انس اس ين اكلرنطايهلاىيللسلل انظناى ناكلمل ناتل يكناعة اتمناكلرنىطاأ  لتاستىن ا.

- http://penlope. Uchicago. ece/ Thayer/ E/ Roman/ Texts/ Secondery/ SMIGRA/ Fusus.html. 

- Encyclopedia Britannica, Texile (Cited. May, ) Available on World Wide. Web: 

(http://www. britannica.com/ebi/artticle-). 

11- Pedley, J. G., Greek Art and Archaeology, Second Edition, Michigan Univ., Laurence 

King, London , P. . 

12- Beadle, S., Geoffery, Op. Cit., P. . 
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كنام ناهمهاكلمشله اكلس اسصىياكلتنلهاكلنىمند اىعمدناكلمديأنا)كل شدلطاكلم  لد (ا
تل  اكل ات كناملاغنيامخلى  اىغندياميسدل ا د اهدمكاكلىتد اىنيسيدياهدمكاكم دلتاىكتد كنامدنا

نةد اكلسد اسصدىياكل بدلتا د اكليمدنايدلليغ اكناهدمهاكل ىعند امدناكلمىضدىعل اكألم ةد اكلقة
بسصيحاكت ياكعسنل كناشنىعلا  اكلب ىك اكلمتق اتملابد يىا د ات نديامدناكألم ةد امتدنا

اكليت .
ا

ه لالاك دلتامدنا دىعااكلهند ينلا،مدناطيك كلصدىيناكلتمديكتا،اسيجدعاكلد اتدىكل ا

 ناجللب اعةد ا ىلهدلاىسبدة اكلطادناىه اسصىيابنا(9)صىينايت اا(13)ق. .450-404

كل اكميأناكريىاىنق ارة اكلبن نايجنانيس ىاعيدلتناىنمبدالا د اند هاكلنبديىاعصدلها
.كل ىناكلظلهيا  اكل لتن اكلنبيىامناكلصىيناعيليناعناكل ىناكليأب اكلمدى ىنا) دىنا

ىاىجدى ارندىطاكلبد كناكلب كناكلمى ىن(ىني ىاكناكلبن نات اك سه امنا بدنجهلا ظديكاليد  
ىلتناملانةا اكأل سيلهاه لاكناكل دىناكليأبد انظهديايىضدىفاتناند اسىك  دااعةد ااكألى كن

كأليضايتن انبس  اعة ا علم امناكلرشااتس انتىنامس نا ىناكألبس ل اعة اكلتلمطا
ا.ارة اكلم ظي

ا

ا(14) ق. .450كملاعة اك لتابتناى ،امدناطديك اكلصدىيناكلبدى كت،انيجدعاكلد ا

ةىي اىه اسجة اكمل ا ىلهلاىمسجاا لتن اكلنمنناتن اسست  ا(اسظهياين 10)صىينايت ا
كل ايجةنناكألملم ام ه انتمنامممحاكلصين اكل اتد امدل.اكمدلاكل دىناكلدمىانظهديارةاهدلا
 هدىا د اتقنقد اكألمديامدلانهم دلامددناكلصدىيناأل داانظهدياسيتنيد اكىطينقد اىتدى اكل ددىنا

تلم ايمكسدااألناكلقدلم اكألنمدنانتدىنااكليأب اكلمى ىناىملاكمكاتلنانبس  اكل اكلتلمطاك اك ا
لاا علم اجل ين انبدس  اكلنهدلاكل دىنا.كل بدنهاكلم سهد ام داامةادى اعةد اكليليضد اكليةىند ا

اى يىارنىطاكلب كناسس ل اكل اكباناىه امى ى  امناكبانايلألى كناكلتجين .
ا

اج نٌيايللمتياكناكل ىناكليأب اكلمى ىنال انتدناهدىاكل دىناكلىتند اكلمبدسر  ا د 
عمةند اكللدد ناىكل بددنهااتندد اصددىياعةدد اك ددلتا رددليىامددنا ددىعاكلينتبددن ،امددناطدديك ا

(ابدن سلنااسجةد اكتد كهملا12)صدىينايتد ا(15) ق. .430كلصىيناكلتميكت،انيجدعاكلد ا

عة امقي ايظهياا د اكل لتند اكلنبديىامدناكلم ظدياىسمبدالا د اند هلاملد ناىس ظدياكلد ا
 صد اماسدىفانظهديام داابدينيعلل ااسيس ىارنسىناىهنملسنىناىمنارةاهدلايدلااكألمل ،

ىىبل سنن.اكملمهلاميلشيناسق ابن ناسيس ىاكلرنسىناىكلهنملسنىناىسمبدالا د اند نهلا دىنا
ىهىنختماشتناكلم ة اكلمقةىااكىاكلشتناكلمريىط اكل ات املاتن اكناان ىىا)متمىن(

                                                           

13- Cook, R. M., Greek Painted Pottery, 
nd

. ed., London , P. , Fig . 

14- Beazly, J. D., Attic Black. Figure Vase Painters, Oxford, , P. . 

15- Beazly, J. D., Attic Red – FiguerVase Painters, Oxford, London, , P. . 

- Maria, Daniels, Courtesy of the Museedu Louver, , CA . 
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ليد اكلقلمملناكليأبننلنام ايجلنامناكعة اىمسصدمنامدناكبداناكمدلاتلعد ناكلم ةد ا د ايم 
كليليض اكأل قن اكلس انش كلنهلارنىطاكلب كن.كلس ايللسلل اسش اكل اكباناتديااتمد اكلم ةد ا

ا  اعليض اك قن اكريىاسقى اييمناكألى كنا.
ا

 (16) ق. .440ه ددلالاأنضددلناتددلت ى امددناطدديك اكلصددىيناكلتمدديكتانيجددعاإلدد ا

يطدناا(امتادىظا د اكلمستد اكلنى دل  ايقبد اكلتمبدنتنل .انصدىياعةد 13)صىينايتد ا
كم دددلتابدددن سلناىكتددد ناسقددد ا ددد اكل لتنددد اكلنم ددد امدددناكلم ظدددياىهددد اسيسددد ىاكلرنسدددىنا
ىكلهنملسنىناىكلتجلا،اأملاكلبن ناكألريىا ه اسجةد اعةد اتيبد ا د اكل لتند اكلنبديىا
مناكلم ظياىسيس ىاكلرنسىناىسمبالا  ان نهلايلل ىناكلن ىىاكلمتمدىناعيدليناعدناإطدليا

ننامش ى اين هملارنطاكل دىناكلقلممدلنام ايجدلنامدنامتىنامناتلممننامسىك ننناىعليضس
كعة اىنسصمنامناكبانا  ا كىن اسشي ايأ اكلم ة .اىنيد ىاعةنهدلاكم همدلالا د اغد نا

ا.(17)كل بنهاكلمىايننان نهل
ا

(امتاىظد ا14)صدىينايتد اا(18) ق. .ا500م لنا ريالنت ى اأسنتن اسيجعاإل ا

ةد اعةد اتيبد ايظهديا د اكل لتند ا  اكلمستد اكليينطدل  اية د ناىهدىانصدىيابدن ناسج
كلنم  امدناكلم ظديايىضدعاجدل ي اىسمبدالا د اند هلاكل دىناعيدليناعدناتدلممننامسدىك نننا
ىم ايجننامناأعة اىعليضسننامشد ى اين همدلابديي ارندىطالة دىناىهد اسيمدنايلهسمدل ا

اش ن اىني ىاأناكل بنهال انتسمنايي اتن اأ هلاسيمنا  اكلجه اكليةنلامناكل ىن.
ا

 اد ااPenthesileaت ايبد ا  دل  اكلدـاا(19)  سص اكلقيناكلرلم اق. .أملا  ام

شتناكل ىناكلمتمدىناىلتدنالدن اأ  دلتاعمةند اكللد ناىلت دااصدىياميةدقا كردناتجديك ا
كلبن ك اأىاكلميلمناكلرلصايه .اى يىاهمكاكلم ظيامصىياعةد اإ دلتامدنا دىعاتنةتدل ا

م سصد اكلم ظديابدن نا(انصدىيا د ا15أسنت امناطيك اكلصىيناكلتميكتا)صىينايتد ا
سجة اعة اتيبد ايد ىناظهدياىس ت د اإلد اكألمدل اىسي دعاند نهلاتمدلالدىاتل د اسيديضا
ش ت.اأملمهلايجنانيس ىاكلهنملسنىناىهدىان ت د السةدالاكلبدن ناكلجللبد .اأمدلا د اكل لتند ا
كلنم  ا نق ايجنانيس ىاأنضلناكلهنملسنىناىن ظياإل اكلنبدلياتند اكلمشده اكلبدليق.اأمدلا

ناكلصىيناهىاكل ىناكلميةقاعة اكلتلمطاأعة اكلم ظياىهىاعيليناعناتلممنناملانهم  ام
مسىك نننام ايجننالألعة انةسقنلنا  اكألباناي كىند اسشدياايأ اكلم ةد .اىندييطاين همدلا

                                                           

16- Beazly, Op. Cit., P. . 

17- Louise, Clark, American Journal of Archaeobgy, Col. , No. , Jan. , PP. . 

18- Waters, H. B., Vases Recently Acquired by the British Museum (- ), JHS 

() ,  Fig :Brit. Mus. . 

19- Louise Clark, Op. Cit., P. . P. . 
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مددناأعةدد اىأبدداناعليضددسننامشدد ى اإلنهمددلارنددىطاكل ددىن.اهددمكاكل ددىنانشددياات ندديكناكل ددىنا
اأبانانشيااكلم ة .ا(اتن اإ اامن12كلمصىيا  ا)صىينايت ا

ا

ىلش ناشل اكلا لناكلنى ل  ايسصىنياتي  اكلل ناىكل بنهاصدىياكلا دلناكلدىي ا
كلس اتلنانس ا نهلاهمهاكلتي  ،اتن اصىياعةد اإ دلتاتدنةت اكسنتد امدناطديك اكلصدىينا

مجمىع ا(انصىيا16)كلصىينايت اا(20)كلتميكتانيجعاإل ام سص اكلقيناكلرلم اق. .

مناكلبن ك اىكليجلناتناك  لنامسقليةننانست  ىنامعاييضاأملا د ارةاند اكلم ظديا نىجد ا
  اكلنمنناكل ىناميةقاعة اكلتلمطامعامجمىع امناكألشنلتاكألريىام ناعصلي اكليأ ا
لةبن ك اىكلشلن،اتقني اأىاجيكا،اىمتشطالة نى .اكل دىناكلمىجدى ناعيدليناعدناتدلممننا

لنامناأبدانا د ا كىند اىنسقدلطعاميهمدلاعليضدسنناأ قنسدننامشد ى ايأبنننامقىبننانةسقن
اإلنهلارنىطاكل ىناىني ىاأناكل بنهامتسمناعة اكلرنىطا  اك سظلياي ي امناعة اكل ىن.

ا

كلم ظددياكلمصددىياه ددلانيطن ددلاإنتددلتايخ ددااتددل ى الينددعاكلمميدد اىأنضددلناتيتدد ا
ا.كألشرلصاكلمصىيناتملالىاتلنا  اتلل امناكلسالىضاىكلشيكت

ا

م لنا رياهن ينلاأسنتن امناطيك اكلصدىيناكلتمديكتاسيجدعاإلد ام سصد اكلقدينا

(اىه اسصىيابن ناسقد انمدنناكلم ظدياشد ن ناكأل لتد ا17)صىينايت اا(21)كلرلم اق. .

سيسدد ىاكلرنسددىناىكلهنمددلسنىناىسي ددعايندد هلاكلنم دد اطددي اي كمهددلاأمددلاكلندد اكلنبدديىا هدد ا
سددىك نننانةستمددلنامددناكألبدداناعددناطينددقاسمبددالايددلل ىناكلمتمددىناعيددليناعددناتددلممننام

عليض اصلنيناج كنىلن ا  ا كىن اتملا د اكلم دلناكلبدليق.اانسقدلطعاميهمدلاعليضدسننا
أ قنننامش ى اإلنهلارنىطاكل ىناكلمىانتمناكل بنهاكلم سهد ام دااىهدىام ردي اي ري د ا

يد ىاتمدلالدىاكل ج كجاىني ىاعةنااكتسقلناكلش ن .اأمل اكلبن نانق ايجناىكميأنامسيل قلنان
تل لاعيىبدننا ظديكنالألتةندناكلمتةدنايدااكليجدناىهدىاكتةندناكلد ىكجاىميةدقاعةد اكلتدلمطا
أعة اكلم ظياييضاكأل ىك اكلمبسر م ام دناإ دلتاكلةنت دى اىكلجديكااأىاكلتقنيد اىيدملالا

انيجحاأنانتىناهمكاكلم ظيامصىيا كرنامتنالينعاكألتمش .
ا

لد استدنا قدطاكأل ىك اكلمبدسيمة ا د اىمناكلمرت اكناكأل ىكناىاكلمل ناىكلرندىطا
همهاكلتي  اىكهس اكلا لنايسصىنيهلاىلت ااكهس اكنضلايسصىنياكلبدمناكلسد انىضدعاا نهدلا

ا450كلصى اى يىاملالاعة النت ى ،امناطيك اكلصدىيناكلبدى كتا،نيجدعاكلد اتدىكل 

(اانصددىياعةدد اتسدد اكم ددلتا رددلي اه  بددن ،اكمددلاكلم ظدديا18)اصددىينايتدد اا(22).ق. 

                                                           

20- Art Institute of Chicago, . , , ,  (). Courresy Art Institute of Chicago. 

- Louise Clark, Op. Cit., P. , Pl. , fig. . 

21- Berge, L., Greek Vase – Painting in Midwestern Collections (Chicago ), . 

22- Beadly, Op. Cit., P. . 
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 هىانصىيابن ناسجة اعة امقي ايظهياىسيس ىاكلرنسىناىكلهنمدلسنىناىسمبدالااكليمنب 
 ددد انددد هلاكلصدددى اكلميددد الةلددد ناىسضدددياا ددد اكلبدددة اكلسددد اكملمهدددلاىهددد اسخردددماكلشدددتنا
كلمريىط ا،اكىاك هلامسبي امناكلاىهد اىسضدنقاع د اكلقلعد ناىم ن د ايرطدىطامسىك ند ا

امسقلطي اىه لالا ملمجاع نالسةالاكلبمنام ن
ا

(ااكناكل مددلمجاكلمييىضدد اسخرددما دد امجمةنهددلا21ا-20ا-19ا-18يتدد ا)صددىينا
اكلشتناكلمريىط اىكل رلي اكله  بن اكملاكلرطىطامسىك ن اىمسقلطي اكىا ىكمياى قلط.

ا

كناكلصىياكلمىجى ناعة اكألىك  اكلارلين اسصىياىس قنا شلطلام  لندلاميتد ىا
ناكل بنها  اكل قل  اكلنى ل ن ال ا  اتنلناميظ اكل بلتاكلنى ل نل اىيشتناكع اىكشمنا ج اك

نيسييامجدي اعمدنامدناكألعمدلناكلىكجيد اعةد اكل ىجد ايدناك دااتي د اىبدةي اىشدتنامدنا
عةد اكلديغ ااىيم الةتنلهامكسهدلاكشتلناكلسيينياعناكلمك اىىبنة امناىبلمنار م اكألله 

إتامناأناهمهاكلتي  اتل  اع  ات ملتاكلمصيننناه اتي د امتىيند ا قدطاىتانقدى ايهدلا
كليجلنا ج هلاستىل اع  اكلنى لناإل امه  ا بلمن ايتس ايناىأت يامناملدالاأناكتتسصدل ا

ا.اكأل ن  اتلنانيسم اعةنهلايصىيناتينيناأنضلنا
ا

ى ج اأنضلنامنارمنا يكب اأشتلناكأل ىكناكلمصىيناعةد اكألىك د اكلارليند اأنا
ل ىناكأل ق ،ا قد ايتدااميظمهلامنا ىعاكل ىناكليأب اىهىاأت يايبلط ا  اسيتنياامناك

كل ىناكليأب اعيليناعناتلممنناىعليض اأ قن ،امش ى اعةنهلارنىطاكل ىناكلب كناىسس ل ا
اعمى ن امسىك ن اىمييىطا  ا هلنسهلاكألى كناكلتجين .ا

ا

ىج نيايللمتياأ اات اتلناه لالاييضاكآليكتاكلسد اسقدىنايدخناكل دىناكليأبد اتدلنا
كب اكلمساتص األشتلناكأل ىكناكليأبن اكلمصىيناعةد امبس  كناعة اكلتلمطاىلتنايي اكل ي

كألىك  اكلارلين اىجد  لاأناكل دىناكليأبد اكلمتدىنامدناكلقدلممنناتيد اأنانتدىنالداابد ل نا
ا-10ا–ا9ا–ا8رشين اكىاتلمنالةقىكم اكلىكت اعةنهلاكل ىناىهمكانظهيا  اصىياأيتل ا)

عة اكلتلمظا بدى انتدىناه دلالاا(األنالىاأرم لاكتسملناأناكل ىناكليأب اتلنامبس  كنا11
صيىي ايللل ا  اميىياكلمل ناىأنضلناستينالاكليليض اكليةىن اكلس انة اعةنهدلاكل بدنها

اكلم سه امنا بجا.
ا

ىمنارمناكل يكب انظهيال لا ىعا ريامناكأل ىكناىهىاكل ىناكلمتمدىناإناجدل ا
م ناعمدناغطدلتاال لاكلسييني،اىهىاكلمىاسبسر مااكلبن ك ا  اكلم  نالألغيكضاكليبنط 

ا-13ا-12كلدديأ اكلراندد الةبددن ك اكلنى ل نددل اأىاكلشددلناأىاكلتقنيدد اتمددلا دد اصددىيايتدد ا
ى  اكألغةااأناهمكاكل ىعامناكأل ىكنات اظهياعةد اكلاردلياكألتمدياا17ا-16ا-15ا-14

عةددد اىجدددااكلرصدددىص،اىهدددىا كممدددلناعيدددليناعدددناإطدددليامتدددىنامدددناتدددلممننامسدددىك نننا
كل ىناينناكليليضسنناتسد انصد عامدلانشدياا لدااكلهدياااىعليضسننامسقليةسنناىنش اتين

اكلمىبنقن ،اىنس اكلل ناملايننارنىطاكل ىناكلمش ى ناعة اكليليضسنن.
ا
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ىه لالاأ ىكناسخرماشتناكلم ة اأىاأناكلقلممننانةسقنلنامدناأبدانا د ا كىند ام دنا
(اىه ددلالاأ ددىكناستسددلجاإلدد ا16ا-15ا-14ا-12 كىندد ايأ اكلم ةدد ام ددناصددىيايتدد ا)

ا(.17ا-13ض اصلنيناج كنالسصناينناكلقلممننامناأبانام ناصىينايت ا)علي

ا

ىت اس اسصىنياهمهاكأل ىكنابىكتا د اكلتىك ند اىتجديك اكلبدن ك ام دناصدىينا
ا(.17ا-16(اأىا  اىي اكليمنام ناصىينايت ا)15ا-14ا-13ا-12يت ا)

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 قائمة المصطلحات

Warp   اكلطىلن كلب كناكل بنه:ارنىطااكألبلبن  

Weighted  كلمى ىن 

Spindle   كلمل ن 

Distaff  مايالاكلمل ن 

Weft   ) رنىطاكل بنهاكلميسيض اكلةتم( 

Woff    شيت (التم( 

Shuttle  ستيالاتللمتىالا)أململناىرةالن(اغ ن  

Leave   ي  ا–ىيت ا  

Shred   ست اصلنين  
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 المصادرقائمة 
ا

ا

- Homer, The Odyssay, Butchers, H., and Andrew, Landtrans., London, The 

Medici Society, . 

- Plato., The Republic., Alan Bloom, Trans., New York, Basic Book, . 
ا

 المراجع العربية واألجنبيةقائمة 
ا

ا

ا.2009تبناكلشنخ،اكلنى لن،ا كياكلميي  اكلجلمين ،اا-1

ا.2007لج،اأبلطنياكمغينقاكيس كعاىإي كع،اكليىك ،اكمبت  ين ،ا /ام  اعي اكلل  اتجا-2
 

- Art Institute of Chicago, .  

- Berge, L., Greek Vase – Painting in Midwestern Collections (Chicago). 

- Beazly, J. D., Attic Black. Figuer Vase Painters, Oxford, London, . 

- --------------, Attic Red – Figuer Vase Painters, Oxford, London, . 

- Cook, R. M., Greek Painled Pottery, 
nd

. Ed., London  

- Don Nordo, Women Of Ancient Greece, SanDiago: Lucent Books, . 

- Elaine, Fan tham, etal., Women in the classical World, Oxford Univ., Press, 

. 

- Geoffery, S., Beadle, Art and Literature of Ancient Freece, Oxford Univ., 

. 

- John Boardman, The Art and Architecture of ancient Greece, London, 

Thames and Hudson, . 

- Louise, Clark, American Journal of Archaeobgy, Col. , No. , Jan. . 

- Maria, Daniels, Courtesy of the Museedu Louver, . 

- Pedley, J. G., Greek Art and Archaeology, Second Edition, Michigan 

Univ., Laurence King, London . 

- Waters, H. B., Vases Recently Azquired by the British Museum (- 

), JHS (). 

- Williams, D., Greek Vases, Harvard Univ. Press, Cambridge, .  
 

 مواقع اإلنترنت
ا

- http://penlope. Uchicago. ece/ Thayer/ E/ Roman/ Texts/ Secondery/ SMIGRA/ 

Fusus.html. 

- http://www.brilannica.com/ebi/artticle-. 

- http://www.jstor.org/stable/. 
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 (1)صورة رقم 

 
 
 

 (2صورة رقم 

 
 

 3صورة رقم 

 

http://www.flickr.com/photos/28772513@N07/5263857701/in/set-72157618752093781
http://www.flickr.com/photos/28772513@N07/5263857701/in/set-72157618752093781
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 4صورة رقم 
 

 

 
 5صورة رقم 

 

http://www.flickr.com/photos/28772513@N07/5263858367/in/set-72157618752093781
http://www.flickr.com/photos/28772513@N07/5263858367/in/set-72157618752093781
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 6صورة رقم

 
 

 7صورة رقم 
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 8صورة رقم 
 

           
 

                                              
 9صورة رقم 
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  10صورة رقم

              
 

 11صورة رقم    
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 12صورة رقم 

 
 31 صورة رقم 
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 41 صورة رقم 

 
 15صورة رقم
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 16صورة رقم

 
 

 17صورة رقم 
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 18صورة رقم 

 
  

 91صورة رقم 

 
 20رقم  صورة
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 21 رقمصورة

 
 22 رقم صورة

 


