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 الفريجيون إبان القرنين العاشر والتاسع قبل الطيالد
 م.د علياء صادق عاشور                       

 كلية التربية للبظات –جامعة البصرة 
 السمخز

اف الصبيعة الجغخافية التي تسيدت بيا مشصقة االناضػؿ كانت واحجه مغ اىع أسباب جحب االقػاـ      
، مغ سػاحل البحخ االسػد الغخبية السختمفة الييا واستقخارىع فييا، دخمػىا عمى شكل مػجات قادمة

حث عغ مزصخيغ الى تخؾ مػاششيع االصمية بدبب ىجخات اقػاـ اخخى دفعتيع الى االبتعاد والب
وضمػا فتخة مغ الدمغ يشازعػف أشػر ومرخ ، التي كانت قائسة انحاؾ مػشغ اخخ فاسقصػا القػى 

 الديادة عمى الذخؽ األدنى القجيع . 
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Phrygians during the tenth and ninth centuries B.C 
Dr. Alia Sadiq Ashour 
University of Basrah - College of Education for Women 
Abstract 
    The geographical nature of Anatolia was one of the most important 
reasons for attracting different peoples to it and settling there. They 
entered it in the form of waves coming from the western coasts of the 
Black Sea, compelled to leave their original homeland because of the 
migrations of other peoples that pushed them to move away and search for 
another homeland, thus bringing down the civilizations that existed at the 
time, and for a period of time they disputed Assyria and Egypt sovereignty 
over the ancient Near East. 
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 الطقدمة

ييجؼ البحث إلى دراسة االقػاـ الفخيجية التي ىاجخت مغ سػاحل البحخ االسػد الغخبية  نحػ     
جشػب غخب  االناضػؿ  واصبحت قػة ججيجة حمت محل اإلمبخاشػرية الحيثية لتذغل بحلظ الفخاغ 

ازع الدياسي الحي خمفو سقػشيا في السشصقة وتتشافذ مع اإلمبخاشػرتيغ اآلشػرية  والسرخية لمتش
عمى سيادة مشصقة الذخؽ األدنى القجيع واستصاعت تمظ االقػاـ اف تحافظ عمى مكانتيا الدياسية  
عمى الخغع مغ الترادـ مع القػى الستشازعة وخاصة االمبخاشػرية االشػرية واليخفى اف ممػؾ اشػر 

دارتيع لجسيع قج ارقيع نفػذ الفخيجيػف خػفا مغ سيصختيع عمى شخؽ التجارة الجولية وذلظ يسثل خ
مػارد التجارة التي كاف يعتسج عمييا االشػريػف مغ بالد االناضػؿ  اضافة الى خػفيع مغ اجتياح 
ىؤالء لسشاشق نفػذىع ومشاشق نفػذ حمفائيع  بعج ماكانػا مرجرا مغ مرادر الثخوة التي كانت تجر 

 .  عمى االمبخاشػرية االشػرية

الوؿ تزسغ التدسية واالصل وحزارة الفخيجييغ، بيشسا قدع البحث السػسػـ الى محػريغ ا      
 .الثاني تشاوؿ احػاليع الدياسية في مشصقة الذخؽ االدنى القجيع ومغ ثع ضعفيع وسقػشيع السحػر

 ،لع تكغ ىشالظ كتابات وفيخة حػؿ ىحه االقػاـ ولع تحكخىا السرادر سػى بإشارات قميمة      
اشػر كقػة  خرػصا في الفتخة التي بخزت فييا الشػرييغوسمصت األضػاء فقط عمى صخاعيع مع ا

لكػنيع احج ابخز القػى  ع اختياري عمى دراسة ىحه االقػاـلحلظ وق ،في مشصقة الذخؽ االدنى القجيع
مجروسة سابقا والنيا غيخ  ،ريات الذخؽ االدنى القجيع انحاؾالتي انيت وجػد الحثييغ اكبخ امبخاشػ 

 .مغ قبل الباحثيغ

واعتسجت في  كانت نادرة ججا، النياالتي واجيتشي  نت قمة السرادر مغ اىع الرعػباتكا     
رضا جػاد الياشسي )تاريخ الذخؽ لسؤلفات مشيا سامي سعيج االحسج و عمى مجسػعة مغ ا دراستي

فزال  وعمي رمزاف عبجة )تاريخ الذخؽ االدنى القجيع وحزاراتو( االدنى القجيع)ايخاف واالناضػؿ(
 .بعس السخاجع االجشبية عغ
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 التسطية واالصل

( ىػ االسع الذائع  ليحه االقػاـ اذ يحكخ ىيخودوتذ انيع كانػا يعخفػف Phrygianالفخيجيػف )     
ويخجح ، (1)( عشجما كانػػػػا يعيذػف في اورباbarygesباسساء اخخى مشيا )بخايذ( او )بخايجيذ( )

)اقػاـ السذكػ( ندبة الى االقميع الحي سكشػا فيو مدتشجيغ بحلظ ػبعس الباحثيغ بانيع كانػا يعخفػف ب
عمى السرادر االشػرية التي اشمقت عمى سكاف مشصقة شخؽ نيخ الياليذ في االناضػػػؿ في القخف 

السيكي ستخابػ مع مايدسى بيشسا يزسيع السؤرخ الك ،(2)الثانػػي عذخ قبل السيالد اسػػػع مػشكي
( معًا كاقػاـ واحجة قامػا Bithynians( و)mysians)( والسايدييغ mygdonesالسغيجونذ باقػاـ)

 .(3)بشفذ اليجخة الى االناضػؿ

كاف الفخيجيػف في االصل قبيمة ىاجخت مغ مشصقتي تخاقيا ومقجونيا واتجيػا نحػ بالد االناضػؿ    
خت فيو العاصسة وىػ العاـ الحي دم (4)مع شعػب البحخ في حػالي القخف الثاني عذخ قبل السيالد 

وتحكخ السرادر السرخية اف اقػامًا مغ تخاقيا وجشػب شخؽ اوربا مع مجاميع مغ  ،الحيثية حاتػشا
 واخحوا يجػبػف في السشصقة واترف ،اقػاـ الجدر والبحخ قج اشتخكػا في ىحه اليجخة الجساعية

في وسط  مجنية اتسمػكيع بالعشف والقدػة بحيث اختفت السخاكد الحزارية ولع تبخز أي مدتػشش
وقج تع  ،يغ يدكشػف جسيًعا في وسط البمقافبيشسا فدخ البعس اف الجوريييغ والفخيجي ،(5)االناضػؿ

، أوروبي في شساؿ أوروبا-يا اليشجوالتي غادرت ببطء مػشش خدىع مغ قبل االقػاـ اإليميخييةش
، والجورييغ جشػًبا لجردنيلإلى الجشػب الذخقي عبخ ا مخسمة الفخيجييغ وصمت واستػلت عمى البمقافو 

وا مغ أي السشاشق مشيا واتحجوا مع دواعتقج اخخوف انيع جاءوا مغ البمقاف ولع يحج ،(6)إلى اليػناف
 .(7)اقػاـ يعخفػف االسكيثيػف الحيغ كانػا يدكشػف في الدػاحل الجشػبية مغ البحخ االسػد وبحخ مخمخة

ؽ.ـ( اف الكثيخ مغ االقػاـ 1777-1115) وؿذكخت حػليات السمظ االشػري تجالت بميدر اال    
وعمى اختالؼ اصػؿ الفخيجييغ  ،(8)ؽ.ـ11البمقانيػػة تقجمت نحػ الحجود االشػرية مشح حػالػػػػي سشػػػػػة 

وعبخوا مزيق الجردنيل  ة جاءوا مغ مشصقة جشػب شخؽ اوربافسغ السسكغ اف نخجح انيع برػرة عام
 .(9)باتجاه االناضػؿ

وسيصخوا  ،(11)لمحيثييغ رئيديغواصبحػا كخمفاء  (17)الفخيجيػف في قمب االراضي الحيثيةاستقخ     
، ومجوا نفػذىع شخقا الى كبادوكيا حتى نيخ الياليذ )*(ى الجدء الغخبي مغ ىزبة االناضػؿعم
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 واف احتفطػا باسع خاتي ،الحيثييغ االصمييغمغ  يعوعخفػا بالحيثييغ الججد وذلظ لتسيدىع عغ ماقبم
حل الفخيجيػف محل ، وبيحه السخحمة (12)لمجاللة عمى مشصقتيع والسيسا في السرادر االشػرية

 .(13)دوف اف تتالشى التقاليجىحه حلظ استسخت لمعتقجاتيع غ وتاثخوا بتقاليجىع و يالحيثي

ذتاء الريف حار و ال ،خيجيػف بانيا مشصقة ذات مشاخ قاستترف البيئة  التي عاش فييا الف     
ىشالظ السشصقة الجبمية التي و الذعيخ،  زراعةرض في الغالب لخعي الساشية و اال ػف دتخجميو  ،بارد

نيخ يعخؼ ب)فخيشجيا( يدقي مشصقة جشػب غخب العارية في قمب السشصقة و  تتشاقس مع الديػؿ
. وىشالظ مغ يخجح اف السشصقة (14))يػيػؾ ميشيخس( فخيجيا بػاسصة نيخ اخخ ىػ ميشجر او مايدسى

التي عاشت بيا اقػاـ )السيغجوف(* ىي اقجـ مػشغ لمفخيجييغ بعجىا انجفعػا غخبا باتجاه مجيشة 
 .(15)حاتػشا الحيثية وشخوادة

 حضارة الفريجيين

والشقر  تجسيع جػانبيا والسيسا الفغ والشحفي  جيػف كثيخا بالحزارة األناضػليةتأثخ الفخي      
 والسعتقجات الجيشية .  

 اللغة

كتاباتيع، اذ عثخ  ي تجويغالنيع استخجمػا عجة لغػػات فػػػ د المغة الفخيجية محيخا لمباحثيغضل لغ     
عمى بزع نقػش فخيجية دونت بخط يػناني  )*(في نياية القخف الثامغ قبل السيالد في غػرديػف 

يا اليػنانػػية عمػػى ووجػػػجت كتابات اخػػػخى مػػػع تخاجسػػ ،ييرعب فيسو عخؼ بالخط الفخيجي البجائػ
أف الفخيجييغ يتحجثػف لغة ىػػػػشجو أوروبية ، لكغ الثابت (16)شػػػاىج القبػر عخفت بالفخيجػػية الستاخخة

مع بعػػػػس السفخدات القميمة الذبو باليػنانية، لحا يسكغ القػؿ أف الفخيجية ال تشتسي إلػػػى عائػػػمة 
واليػنانية واختالفيا مع لغات األناضػػػػؿ التي يتحجث بيا  (17)المغػػػات األناضػلية، اف التذابو بيشيا

لغة ذات عالقة  في الػقت الحي جعميا اخخوف ، ( 18)معطع جيخانيع دعع األصل األوروبي لمفخيجييغ
. وربسا يسكغ القػؿ انو بحدب السشصقة التي ىاجخ مشيا (19)بالمغة االرميشة  واالسيانية والمػفية

 انيع استخجمػا المغػػػػػػة اليػنانية في كتاباتيع  .الفخيجييػف تؤكج 
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وخاصة فيسا يتعمق بصخيقة  ،الحزارة األناضػليةغ الفخيجييػف تخاثيع األدبي الكثيخ ماقتبذ     
عمى  نرب محفػر اذ وجج ،وكحلظ شخيقة الشحت عمى الرخػر (27)الشقر والخسع عمى الفخار

ى شيشية في مػاقع كثيخة في األناضػلية وعثخ عمى دمرخػر بالقخب مغ مجيشة اسكي شييخ ال
 (. 21)الديل

الفخيجية عمى الذسع مسا يجؿ  في قبخ بالعاصسة غػرديػف مغ نػع االلفباءعمى كتابة وقج عثخ      
ويبجو اف ىحه الكتابة قج تأثخ بيا األدب اليػناني بذكل كبيخ،  ،عمى استعساليع لمذسع كألػاح لمكتابة

تحكخه السرادر اليػنانية أف الفخيجييغ قج ورثػا ابتجاع بعس ادوات  السػسيقى فحدب ماأما في حقل 
. اما فيسا يخز العسارة الفخيجية فقج (22)السرفار ربسا مغ الحيثييغالسػسيقى مثل الشاي والصاس و 

فتخة وفي  ،ب االشجار التي كانت متػفخة في بيئتيع اوؿ االمخالفخيجيػف بتذييج بيػتيع مغ خذ بخع
 أتقشػاالقخف الثامغ قبل السيالد شيجت في غػرديػف بيػت مغ الحجخ والصابػؽ والخذب كسا انيع 

الستاىات و  مثل شكل الرميب السعقػؼ والسعيغ بعس االشكاؿ اليشجسية السشعدلة او الستذابكة
 .  (23)ايزا وااللتػاءات

 الطعتقدات الديظية 

وججت عبادة االلية االـ شخيقيا بيغ معتقجات الفخيجييغ الحيغ قجسػىا كغيخىع مغ االمع         
وقج عخفت  ،(24)، وعبجوىا عمى انيا روح االرض ورمد لجسيع القػى السشتجة في الصبيعةاالخخى 

ػبيال عشجىع بانيا االـ الجبمية اذ اف عبادتيا كانت في االصل في جباؿ فخيجيا ولقبػىا االـ ك
وىي تخوي اف ىحه االليو قج أحبت  ،(25))سيبيل( وىشالظ عجة اساشيخ مختبصة بيحه االليو الفخيجيية 

وقج قتل ىحا االلو وىػ في عشفػاف شبابو اثشاء  (26)س الدواج السقجس ليساػ االلو الذاب ارتيذ وشق
شقػس عداء وبكاء ويقيخ  في ربيع كل عاـلحلظ يكيع الفخيجييػف  ،عسمية صيج الخشازيخ الػحذية

يخري العجيج مغ  صقذوخالؿ ىحا ال ،ارتيذ او اتتيذ السػت وتعػد الحياة الى االرض مخة اخخى 
تسيدت عبادة ىحه االليو  بانيا كانت عمى رأس ، و (27)انفديع ليربحػا مغ كيشتيا ةاتباع ىحه االلي

ييغ  ويعتبخ مفيسػىا بانيا عشج السرخ  ايديذ ةوكانت مساثمة لاللي (28)السعبػدات السحمية في فخيجيا
 .(29)الكبخى الخالجة عشجىع ةااللي
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تسثل سيبيل وضيفة الخرػبة الدراعية لحلظ كانت تعخؼ عغ الفخيجييغ بانيا سيجة الحراد و      
 . (37)وكاف رمدىا الرػلجاف وامتصاء وقيادة االسػد كجليل عمى الدمصة السمكية االليية 

اف الفخيجييغ حافطػا عمى مااخحوه مغ الحيثييغ سػاء فيسا يتعمق بالسعتقجات يسكغ القػؿ         
وحتى شخيقة بشاء البيػت والسعابج،  ،االـ واعصػىا اسسا مختمفا يشاسب لغتيع ةيشية مغ عبادة االليالج

لكغ لػحظ اف ىشالظ اختالؼ بذاف تجويشاتيع أي اف المغة التي استخجمػىا تختمف عغ المغة 
 .الحيثية

 األحوال السياسية

. ؽ.ـ( حكع االمبخاشػرية الحيثية بجأت االوضاع 119-.122تػلي ارنػوانجاس الثالث ) بعج    
تتجىػر تجريجيًا وخاصة في غخب ىزبة االناضػؿ وحجثت تحخكات كبيخة ألقػاـ ىحه السشصقة  

. (31)ـؽ.12ومشيع الفخيجيػف الحيغ ساىسػا بذكل مباشخ في اسقاط االمبخاشػرية الحيثية حػالي عاـ 
ليخوب الى شساؿ سػريا واصبح الفخيجييػف اصحاب الدمصة في امغ بقي مغ الحيثيػف  واضصخ
 .(32)السشصقة

االشػرية في احجى الحػليات االشػرية في حػالي عاـ  حػؿ حجود االمبخاشػرية بجأ ذكخ تحخكاتيع   
رية جباؿ شػروس معتخفيغ بالديادة االشػ  عبختقجمت مجسػعات كبيخة مشيع جشػبا و . ؽ.ـ 116

 . وقج تسكغ السمظ االشػري تجالت بميدر االوؿ(33)و)يػروكدزي( بآشػر وسكشػا في مشاشق )الدي(
ؽ.ـ( مغ القزاء عمييع وضع مشاشقيع مثل )كػتسػخي وكػمػخي( ودحخىع في  1115-1777)

كيذاف وخالبي )ربسا ىالفيتي عمى الفخات االعمى( وحسل ستة االالؼ مشيع الى مشصقة ما حػؿ 
 .(34)نربيغ

.. ؽ.ـ ( وسيصخوا عمى مشصقة واسعة مغ 8-.118تػسع الفخيجييػف واصبحت ليع مسمكة بيغ)     
. (35)االمبخاشػرية االشػرية وتابعيغ ليولكشيع ضمػا شػاؿ ىحه الفتخة تحت سيصخة ا ،ىزبة االناضػؿ

متي نشػرتا اذ قاـ السمظ تػك عمييع، لع تخمػ تبعيتيع ىحه مغ غدو وىجػـ السمػؾ االشػرييغو 
 . (36)باليجػـ عمى مشاشق استقخارىع واخزاعيع لدمصتو ؽ.ـ( 844-.89الثاني)
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ؽ.ـ( بعج ابيو تػكمتي نشػرتا  859-883واستسخ االمخ حتى مجيء اشػر ناصخ باؿ الثاني)     
الحي شغ حسالت عجيجة وصل في احجاىا الى اقميع الفخيجييغ وحرل عمى الغشائع واالسالب 

 .(38)وتدمع ىجايا الصاعة والػالء مشيع (37)الكبيخة

ابعاد تحخكاتيع   لغخضكانت  الت التي وجييا السمػؾ االشػرييغ ضج الفخيجييغيبجو اف الحس   
ق الفخيجييغ التي ومغ السحتسل اف الصبيعة الجغخافية لبعس مشاش عغ حجود االمبخاشػرية االشػرية،

مسا  ،فتخة واخخى والكياـ بتحخكات ضج االشػرييغ جبمية قج ساعجتيع في التحخر بيغ اغمبياكانت 
 .   (39)ىحه السشاشقة اثشاء تقجمو في انعكذ ذلظ عمى الجير االشػري الحي واجو صعػبات كبيخ 

، ففي (47)االدنى زعػىع ومرخ عمى سيادة الذخؽ بقي الفخيجييػف مرجر تيجيج لالشػرييغ نا     
حكخ حػلياتو انو سيصخ عمى عجة دويالت مشيا ؽ.ـ( ت 7.5-721فتخة السمظ سخجػف الثاني)

وتسكغ مغ اضعاؼ دولة اخخى وىي اورارتػ التي كانت تقف حائال وحاجدا لسشع تدمل  ،(41)فخيجيا
ولكغ سخجػف  ،(42)االقػاـ ومشيع الفخيجييػف وبالتالي اصبح االشػريػف في مػاجية مباشخة معيع

 . (43)اف يفخض ىيبة اشػر وسيصختيا عمى معاقميع الجبمية السشيعة  الثاني استصاع

تحالفػا مع ممظ اوراراتػ روسا  كاتيع ضج االشػرييغ بل انيع ايزالع يكتف الفخيجيػف بتحخ      
غ ممظ اورارتػ لكيشع فذمػا بدبب السػاجية الخاسخة بي ،ـ( وكػنػا ليع مسمكةؽ. 713-735االوؿ)

يغ وىػ ميتا او )ميجاس( قج ارسل وفي السقابل نالحظ اف احج ممػؾ الفخيجي .(44)وبيغ سخجػف الثاني
نياء الخالفات والتػحج ضج الكبائل الديسيخية بدبب ضعف دولة اورارتػ الشمب الى سخجػف الثاني 

 فأنيىانجفاع ىحه االقػاـ حاؿ دوف ذلظ  اال افوقج رحب سخجػف بيحه اليجنة  ،في الترجي ليع
ؽ.ـ. واحخؽ الديسيخيػف العاصسة الفخيجية 696ممظ  فخيجيا )ميجاس( الحي انتحخ عاـ  بحلظ حياة
 .(47)والتي تعخؼ اليػـ بسجيشة انقخة (46)الػاقعة عمى معبخ نيخ سشغاريػس )سشكاريا(  (45) )غػرديػف(

( ولحلظ البج مغ اإلشارة الى اف حكاـ الداللة الفخيجية كانػا يعخفػف باسساء )ميجاس وكػرديػس   
. 117الباحثيغ بيغ الفخيجييػف والسذكيػف الحيغ ضيخوا بالشرػص اآلشػرية مشح حػالي عاـ  قج ربط

 .(48)ؽ.ـ.  779ؽ.ـ. حتى 
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 ع لع يكغ واضحا لكغ ربسا كافيسكغ اف ندتشتج اف نطاـ الحكع عشج الفخيجييغ بجاية ضيػرىو    
يعخفػف سػى  كانػا اقػاـ الانيع  بدبب قبيمة عمى مبجأ االفخاد ورئيذ القائع القبميبالشطاـ اشبو 

 .اخحوا عشيع نطاـ الحكع السمكي الػراثي التخخيب والجمار وبعج ىجػميع عمى الحيثيغ

 نهاية الفريجيين

عمى يج الداللة الييخاكميجية وقبل غدو  (49)انتيت قػة الفخيجييغ في االناضػؿ بكياـ مسمكة ليجيا
وانتحخ  (57)ؽ.ـ الحيغ قزػا عمييع وانيػا سمصاف الداللة الفخيجية775االقػاـ الديسيخية في عاـ 

 .(51)تيجاس كسا فعل ممظ اورارتػ روساسممكيع 

 الخاتطة

 الى مجسػعة مغ الشتائج وىي: شاتػصم مغ خالؿ ىحه الجراسة

 االقػاـ األوربية الحيغ كانػا يقصشػف في مشاشق شخؽ اوربا.الفخيجيػف احج اف  -1
غ بعج سقػط امبخاشػريتيع يمحل الحيثيحمػا ، بعج اف سيعالدياسي ال ىاكقػة ليا دور  وابخز   -2

يذغمو ديصخوا عمى غخب االناضػؿ واستقخوا فييا وشغمػا الجور الدياسي الحي كاف ف
 ،جعمت مشيع  قػة ذات تاثيخ كبيخ في السشصقة الدياسية ىي التي اذ اف نذاشاتيع ،لحيثييغا

كانت قائسة انحاؾ وىي االمبخاشػرية  خاشػريةمسا ادى الى اصصجاميع باكبخ واقػى امب
 االشػرية.

كسا تاثخوا بحزارة  ،في مجاالت االدب والفغ والعسارة تاثخ الفخيجيػف بالحزارة االناضػلية -3
 س واسصػرة مػت االلو ارتيذ او اتييذ. س الدواج السقجػ بالد الخافجيغ فيسا يخز شق

خالؿ القخنيغ العاشخ والتاسع قبل السيالد استصاع الفخيجييػف اف يحافطػا عمى كيانيع  -4
تسكشػا في القخف و غ السػاجيات مع االشػرييغ الدياسي في بالد االناضػؿ عمى الخغع م

يختمف عغ  ممكي ال عاصستيا )غػرديػف( ذات نطاـغ قبل السيالد اف يكػنػا مسمكة الثام
 الحيثي. الشطاـ
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