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 الملخص:

مةة والااللةة ية  مراسة  همهة  أدةد العوامةك اليللمياه أهميةة  ااةةة للب ةر ولكةك الكا،نةاي، وييمةا ياة  مورةوة الدراسةة 
الوةةرو  Polygnotosت ةةير الدراسةةة كلةةة كيايةةة معالجةةة الانةةاو اإلنريوةة   بوليجنوتةةو   . لةةذااألاةةر التطهةةر، والمراسةة  الدينيةةة 

وهةةة التطهةةر بالميةةاه يةة  الديةةا   Pythagorismوالايثانوريةةة  Orphismالاةةام  لبةةك المةةيددأ ألدةةد أركةةاو العويةةد  األورييةةة 
وذلةةع للةةة رسةة  جةةدارم مأهةةد  مةةو أهةةك ج يةةر   ؛األولةةة، وأثةةر كهمةةاك هةةذا الةةركو ييمةةا سةةوب يلوةةاه مةةو لوةةاب يةة  الديةةا  اآلاةةر 

يةةة  دلاةةة ، ولليةةة  يةةةةور أرواا هةةةين  انيةةةر المطهةةةريو بالميةةةاه ونيةةةر الملونةةةيو بتعةةةالي   Apollonكنيةةةدو  كلةةةة اإللةةة  أبوللةةةو 
 العويد ا.

ثةةة  تأكمةةةك الدراسةةةة دةةةديثها لنةةةد الرومةةةاو لةةةو أهميةةةة تلوةةة  أسةةةرار العبةةةاد  والتطهةةةر بالميةةةاه بمةةةا لأةةةد  مةةةو مندوتةةةاي بةةةار   
نهةةا أ أسةةطوريةأ للةةة التوابيةةي، وورةة  رأ  أو  وجةة أ أو  لنةةاةأ ل لةة  ديونيسةةو  االمعلةة  والملوةةوا ألسةةرار العويةةد ، التوةةادا  ب

 .األار دتة ن يأعالب ي  الديا    األاير تسالد روا المتوية ي  اللدظاي 

مة مو مرادك الرلة  همهذا الاكر األوري  والايثانورم اإلنريو  ث  الرومان  مردلة  دعولي  مو المبالغة ي   ئ  أو نأ 
 الدين  للب رية جمعا .

 التلويو -بوليجنوتو  -المياه المطهر  -الايثانورية -األوريية  الكلمات الدالة:

 Abstract:My study focuses on a main but effective factor in the initiation of the 

religious ceremonies through the Orphic and the Pythagorean teachings. If not followed 

or neglected in One’s lifetime, his soul will be tortured and cursed in the 

Otherworld.              

         A mural-painting by the Greek painter Polygnotus(5thcent .BC) on the Lesche 

Building in Knidos indicates this fate of the deceased’ soul in the Otherworld by 

starving from the blessing river-water there. 

           The Romans expressed this religious idea of purification on many sarcophagi’s 

mythical reliefs, plus using Dionysiac “mask” or “head” as he was a “master or 

prompter” of these Orphic and Pythagorean secrets for the dead. 
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بعةد المةوي، والتةة تكونةي مةو ادلهةا  األاةر ي ار الاكر اإلنريوة بالعديد مو التةوراي لةو الديةا  
معتوةةداي ومةةذاهب  ةةذبتها الةةري  الالسةةاية، ثةة  تطةةوري تطةةورا  كبيةةرا  دتةةة أةةةبدي جةة  ا  ن يتجةة أ مةةو الاكةةر 

 الدينة الجنا،  .

العةةال  اآلاةةر، وللةةة الةةرن  مةةو الةةةور   يةة ا المتةةوييو ولةةد لنةةة اإلنريةةة لنايةةة بالغةةة بةةة ديا أ أروا 
كةاو هةوميرو  لةد رسةمها لهةذه الديةا  وامةو بهةا اإلنريةة  منةا  طةويد ، كن أنة  دةد  منةذ  التة الك،يبة الواتمة 

هةو  كةاو هةديها الةر،ي  التة األاةر  الورو الساد  ة. . أو تسربي ثة  انت ةري بعةل المعتوةداي والعبةاداي 
 Pythagorismثة  الايثانوريةةة  Orphismد  بعةد المةةوي؛ هةذه العبةةاداي مثةك األورييةةة رةماو ديةا  سةةعي
 العال  اآلار. ي و هي  جديد  لو ديا  أرواا المتوييأذهاو النا  ماا ي ما  وألملتا هماللتاو لعبتا دورا  

يكةةر اإلنريةةة طيلةةة الوةةرنيو الاةةام  والرابةة  ة. .، وامتةةد  يةة يةةراي الجوهريةةة تأثيرهةةا ألملةةي هةةذه التغ 
اةةدك الوةةرو الثالةة  ة. . واسةةتمر دتةةة بعةةد الوةةرو الثالةة   الجنةةا، متأثيرهةةا العميةةة متاةةالد  مةة  يكةةر الرومةةاو 

 الميدد .

تب لو تلع العوا،د الجنا، ية، لكننة سوب ألوة لليها رو  ا مةو لسي هنا بةدد منال ة تااةيك ما كأ  
تبةةي بلغةةة تعبيريةةة اسةةتعملها الانةةاو اإلنريوةةة  والرومةةانة أيرةةا أ، وهةةة لغةةة تعكةة  مةةد  ك كتابةةاي أاةةر  كأ اةةد

كدراع الاناو الوالة لتااةيك هذه العوا،د وتطوراتها وكيايةة ممارسةتها ثة  ترجمتهةا وةةيانتها بمةا يتما ةة وثوايةة 
. تعكة  هةذه أ1 ورا  للةة ي،ةة ةةغير  مةو المجتمة لامة النا ، ية ولي كاني يية  الوةرا   والكتابةة والتعلةي  موةة

كيةةةب أو الكتابةةاي الاكريةةةة والالسةةةاية الماتلاةةةة كانةةةي  -مةةو ناديةةةة أاةةةر   -اللغةةة التعبيريةةةة والةةةةور المرسةةةومة 
دوةةا،ة أدركهةةا النةةا  ومارسةةوها بالاعةةك، ولةة  تكةةو مجةةرد كلمةةاني يكريةةة يطلوهةةا الادسةةاة والماكةةروو مةةو أبةةرا  

 ل  الديا  المعا ة.لالية بمع ك لو وا

ت ةةةير هةةةذه الدراسةةةة كلةةةة كيايةةةة معالجةةةة الانةةةاو ألدةةةد أركةةةاو العويةةةد  أن وهةةةو االتلوةةةيوا أ  أو ايألوةةةوا  
دتةةة ن تةةةير رودةة  كلةةة العةةال  اآلاةةر وهةةة اجاهلةةة  ،اإلنسةةاو بأسةةرار وتعةةالي  لويدتةة  الدينيةةة لدظةةة وياتةة 
 وتعالب لوابا  مريرا . األار  ، ودتة ن ت وة ية الديا  ةامتةا ل  تكمك أركاو دينها بإهمالها اتباة التعالي

 Polygnotosيوةو  بدثنةا للةة لةرا   أثريةة متأنيةة للرسة  الجةدار  الةذ  لةا  بة  الانةاو بوليجنوتةةو   
مةةةو أهةةةك ج يةةةر   Delphiيةةةة دلاةةةة  Apollon الوةةةرو الاةةةام  ة. .أ يةةةة مبنةةةة مهةةةد  كلةةةة اإللةةة  أبوللةةةو 

 .أ2 ويي  يةور كياية لواب أرواا هين  انير الملونيو بتعالي  العويد ا ية العال  اآلار Cnidosكنيدو  
                                                           

(1) SMITH, W.A., Ancient Education, New York, Philosophical Liberary, 1955;. MARROU, H-I., A History of 

Education in Antiquity, University of Wisconsin Press, 1956; BARROW, R., Greek and Roman Education, 

Macmillian Education, London 1976; BONNER, S.F., Education in Ancient Rome, Berkeley: University of 

California Press, 1977; YUN LEE TOO, Education in Greek and Roman Antiquity, Boston, Brill, 2001; 

SIENKEWICZ, Th. J. Ed., Ancient Greece: Daily Life and Customs, 1. Hackensack, NJ: Salem Press Inc, 2007. 
لةة ال ةرة مةو مسةرا اإللة ، لا  أهك ج ير  كنيدو  بإ(2) هدا  اإلل  أبوللو منبة كبتنوه ل  لند الداية الجنوبية لمعبده ية دلاةة وال

 =،(Lesche)ا λεσχηة. . ولد أطلة أهك دلاة للة هةذا المبنةة اسة  االنةاد   469وذلع لوب كنتةاره  للة الار  لا  
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دةةةد  يةةةة نرةةةوو الوةةةرو السةةةاد  ة. . أو تنةةةامة يةةةة ذهةةةو اإلنريةةةة  ةةةعا،ر لبةةةاد  اريايةةةةا لأريةةةي  
 Eleusinian Mysteriesباألورييةة، كلةة جانةب مةا كةانوا يعريونة  ويمارسةون  لبلهةا مةو العبةاد  اإلليوسةية 

. وللةةة الةرن  مةةو أو هةةدب كةد العبةةادتيو هةةو رةماو ديةةا  سةةعيد  للةروا ييمةةا بعةةد المةةوي كذا أ3 الريايةة أيرةةا  
                                                                                                                                                                                           

  ،وو دياته  الهامة.دي  التادوا لديما  أو يجتمعوا ية مثك هذه المبانة لمنال ة =
متةرأ، لهةةا بابةةاو يةةة وسةط الرةةل  الطويةةك  لنةد الجانةةب الجنةةوبة مةةو  10.25×20يتكةوو المبنةةة مةةو ةةالة مسةةتطيلة ال ةةكك  

مةةو الدجةةر الجيةةر ،  plinth، توةةب للةةة لوالةةد pillarsالمبنةةةأ. يوةةب بالةةدااك ةةةااو مةةو أربعةةة ألمةةد  ا ةةبية مربعةةة ال ةةكك 
 لتنير رسو  بوليجنوتو : opaionما يوجد يوة األلمد  األربعة الموجود  ية الوسط يتدة وتدمك هذه األلمد  سواا ، ك

TOURNAIRE, A., Bulletin de Correspondance hellenique, 1897, pl. 14, MESSELIERE, M.W., Au Musée du Delphes, 

Edition E. de Boccard, 1970, pl. L; DINSMOOR, W.B., The Architecture of Ancient Greece: An Account of its 

Historical Development, London, 1975, 206. 

يةةة  frescoة. .أ برسةة  دةةوا،ط هةةذا المبنةةة بالارسةةكو 447-458ولةةد لةةا  الرسةةا  األثينةةة بوليجنوتةةو   ربمةةا يةةة الاتةةر  بةةيو 
واللودةةة األاةةر  تةةةور  ,Nekyiaكلةةة العةةال  اآلاةةر وتسةةمة األسةةطورية  Odysseusلةةودتيو: أدةةدهما تةةةور  يةةار  أوديسةةيو  
الةةذ  لةةاد بعةةد بوليجنوتةةو   - Pausanias ولةةد  ار الردالةةة بو انيةةا . Illiupersisسةةووط طةةرواد  يةةة أيةةد  اإلنريةةة وتسةةمة 

يسةةية وةةةاا  هةةذا المكةةاو، ولةةا  بوةةةب مةةا راه مةةو رسةةو  بوليجنوتةةو  وم ةةاهدها األسةةطورية مةةو اإلليةةاذ  واألدو  -بعةةد  لةةروو 
تاةيليا . ويعتبر هذا الوةب مو أه  ما يعتمد للي  الدارسةوو لرسةو  بوليجنوتةو  نظةرا  لدلةة وةةا ، ومةا لدمة  مةو تعليةة مةو 

 ديو آلار للة هذه الرسو  ية الاةك العا ر مو كتاب  لو وةب بدد اليوناو.
PAUSANIAS, Guide to Greece, trans. Peter Levi, Penguin, 1971. 

بالك ب لو هذا الناد  ورسوم  ية دلاة، ولدمي مداوني لديد  إللاد  تركيةب   1895لد لامي الداا،ر الارنسية منذ لا  و 
ومةا لدمة  مةو تعليةة  1993ولةا   1992لةا   Robert B. Kebricهذه الرسو  بنا  للة وةةب بو انيةا  أهمهةا مةا لةا  بة  

 لليها، ولد طب  هذا العمك ورسوم  ميارا  ية
KEBRIC, R.B., The Paintings in the Cindian Lesche at Delphi and their Historical Context, Leiden, The 

Netherlands, 1993. 
ة. . وتةوية  500التراليةة دةوالة لةا   Thasos، ولةد يةة ثاسةو  Aglaophonأما الرسا  بوليجنوتو  يهو ابو وتلميةذ الرسةا  

، Cimonندةة  األثينيةةوو المواطنةةة دةةيو جةةا  أثينةةا، وكةةاو ةةةديوا  دميمةةا  للوا،ةةد األثينةةة كيمةةوو ة. . يةةة أثينةةا. م 440دةةوالة 
ة. .، ولودةة أاةر  يةة معبةد  460األثينةة دةوالة لةا   poikileللةة طةرواد ا يةة رواة  انستيد وتكريما  ل  لا  برس  لودة ا

 وييكةةةد بلوتةةةاراو  .Leucippusأ تدكةةةة أسةةةطور  اطةةةب بنةةةاي Anaceumيةةةة أثينةةةا  والمسةةةمة  Dioscuriاإللهةةةيو التةةةوأميو 
Plutarch   أو بوليجنوتو  لةا  برسة  لودةاي كثيةر  ليثينةيو وأنة  لة  يوة  برسةمها كطدلةا  مةو أجةك المةاك لكةو بةداي  مةو دبة  لهة

سةةو  مبنةةة الليسةةاة يةةة والترايةةا  بارةةله  لليةة . كمةةا لةةا  برسةة  العديةةد مةةو اللودةةاي يةةة دويةةدي لديةةد  اةةار  أثينةةا لعةةك أهمهةةا ر 
 .12أ 1(دلاة موروة الدراسة. راج  أيرا  هامد رل  

ية أللي  أتيكا ببدد اليونةاو، ويوةو  بهةا سةنويا  مريةدو  Eleusisاإلليوسية هة طوو  و عا،ر ن أي لديما  ية منطوة كليوسي  (3)
ية موطو لبادتهما ية كليوسي ، وللةة الةرن  أو بةدد اليونةاو  Persephoneوابنتها برسياونة  Demeterولأباد اإللهة ديميتر 

مو أهمها وألظمها جميعا . وياترل أنها لباد  أو لويةد  ريايةة  دعاي السرية كن أو اإلليوسية تأ لد لريي لديما  العديد مو العباد
 1500لد ن أي هناع منذ دةوالة ة. .أ دي  يعتود أو لباد  ديمتر  1100-1600 رالية ربما ترج  كلة العةر الميكينة  

 ة. .
MYLONAS, G.E., Eleusis and the Eleusinian Mysteries, Princeton University Press, 1961, 24. 

 كةاو دةاك  ألثينةا  Pisistratusولد انت ري هذه العبةاد  وأسةرارها يةة كةك بةدد اليونةاو منةذ لةةر الطانيةة األثينةة بي سةتراتو  
 =األليةاد الةةغر  وتوةا  مةر  كةك لةا ، واألليةاد -ة. .أ، وأةبح النا  مةولعيو بأليادهةا التةة لوةدي يةة ليةديو 561-527
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وتااةةةيلها  التةة   ةةةادبها بإتبةةاة أسةةرارها وتعاليمهةةا أثنةةا  دياتةة  األولةةة، كن أو أسةةلوب ممارسةةة هةةذه األسةةرار
ا، هة مجمولة مو التعالي  وال ةعا،ر التةة تمةار  سةر   بيو كك مو العويدتيو. ياإلليوسية اااتلب ااتديا  جذري  

دأ مةةو يوةةو   ،أديطةةي ممارسةةة طووسةةها بالكتمةةاو والسةةرية وممارسةةة أسةةرارها أو ينةةاك  بةةالت ا كمةةا أنهةةا لبةةاد  تةةة عق
 الةذ  -أما األوريية يود كاني نمط ا لديا  اإلنساو  ،السعاد  ية العال  اآلار أي ا كاو سلوك  ية ديات  األولة

لةة مةو لنةةر  الايةر وال ةر  يسةةتطي  كذا سةار للةة هةذا الةنمط مجاهةد ا ناسة  للةتال  مةةو  -التوةدوا أنة  اأ
                                                                                                                                                                                           

 الكبر  وتوا  مر  كك ام  سنواي.=
SAVAGE, W.A., Quest of the Soul: The Eleusinian Mysteries”, Sunrise (magazine), February/March, 2006. 
ل  تعرب هذه العويد  يكر  الديا  الاالد  ألرواا المتوييو ية العةال  اآلاةر كن يةة ولةي متةأار، ربمةا بعةدما دةد  مةو انةدماجها 

 م  بعل العوا،د األار  ااةة األوريية.
NILSSON, M., The Greek Popular Religion: The Religion of Eleusis, New York, Columbia University Press, 

1947, 42-44. 
ملع العةال  اآلاةر لبرسةياونة ابنةة ديمتةر، وتتمثةك  Hadesة لهذه العباد  أسطور  ااتطاب هادي  وتمثك الطوو  السرية الر،يس

ادلها ثد  دلواي   راليةأ ر،يسية: مردلة االهبوط أو الن وكا  أو يوداو انبنةأ وتتساو  م  جااب ال رالة ية الةةيب، ثة  
  كلةةة الديةةا ا وهةةة مردلةةة االبدةة ا لنهةةا وتتسةةاو  مةة  يةةةك ال ةةتا  وبةةذر البةةذور لل رالةةة، وأايةةرا  مردلةةة االةةةعودا أو االعةةود

المردلة الماترل أو تعود ييها انبنة الماوود  كلة أمها وتتساو  م  دةد المداةةيك. ولةد انت ةري هةذه اندتاةاني اإلليوسةية 
 وانتولي كلة روما أيرا ، وظلي توا  ألكثر مو ألاة لا  ية أندا  العال .

تكتةةب أسةةرارها، وظةةك مريةةدوها مدةةايظيو للةةة هةةذه السةةرية طةةواك  أهةة  مةةا يميةة  طوةةو  هةةذه العبةةاد  هةةو سةةريتها الكاملةةة، كمةةا لةة 
وأيرةا   kalathosوسةلة ايراتهةا  kisteو يوةط الةذيو يعريةوو مةاذا تدةو  ا انتهةا المودسةة و رها الوديمةة، ولة  يكةو كن المريةدلةو 

ع الا انةة ربمةا تدةو  ثعبانةا  سلتها المغطا . وكاني مدتوياته  مثك طووسه  نير معروية، وم  ذلع ايترل أدةد البةادثيو أو تلة
للوةو   أو تجسةيد   للةة أنهمةا رمة    phallusذهبيا  نامرا  يا  الطوو  وال ةعا،ر السةرية، وربمةا يدةو  أيرةا  البيرةة والاةالو  
 اإلنجابية، كما ياترل أو الا انة لد تدو  أيرا  بذورا  نباتية مودسة ل لهة ديمتر.

TAYLOR, Th., Eleusinian and Bacchic Mysteries, Lighting Source Publishers, 1997, 117. 
أنهةا كانةي  -بعد انةدماجها بغيرهةا مةو العوا،ةد األاةر   -ير  الدارسوو المددثوو أو الماهو  األللة للطوو  السرية اإلليوسية 

ةةدأ معتنويهةةا ابإمكانيةةةا أو يرتاةة  اإلنسةةاو مةةو نطالةة  الب ةةر  ليةةةبح مودسةةا  مثةةك اإللةة  لةةذا تدةةدد لةة  كيايةةة ادةةةة مةةو أدراو  ؛تعق
وهنةةا تةةر  بعةةل Nilsson, M., The Greek Popular Religion, 42-64 دتةةة يوهةةب لةة  الالةةود و الديةةا  دتةةة يةةةبح كلهةةا  

الدراسةةاي الموارنةةة أو اإلليوسةةية لةةد داولةةي بةةذلع أو تظهةةر نولةةا  مةةو التةةوا   بةةيو العبةةاداي اإلنريويةةة وبعةةل العبةةاداي األاةةر  
يةةة سةةوريا والعبةةاداي السةةرية الاارسةةية،  Adonisبهة يةةة ال ةةرة مثةةك لبةةاد  كيةة ي  وأو وريةة  يةةة مةةةر، ولبةةاد  أدونةةي  الم ةةا
 الاريجية األةك والتة انت ري ية اسيا الةغر  ومودونيا وية  ماك ووسط بدد اليوناو. Cabiriولباد  

TRIPOLITIS, A., Religions of the Hellenistic-Roman Age, Wm.B. Eerdmans Publishing Company, 2001, 16-21. 
 السةكيثيووأ بنهةب معبةد ديمتةر وتةدميره، كن أو اإلمبراطةور مةاركو  أوريليةو   Sarmatians . لةا  السةرماتيوو 170وية لا  

Marcus Aurelius  ألاد بنا ه مر  أار ، ومو ث  أةبح أوريليو  أوك رجك لاد  يداك لد  األلةدا anaktorn  يةة معبةد
 Julian بدأي اإلليوسية تاود لوتها بانت ار المسةيدية اةدك الوةرنيو الرابة  والاةام ، ويعتبةر اإلمبراطةور جوليةاو ااآللهة. تدريجي  

أ ااةةةر األبةةةاطر  الرومةةةاو وأيرةةةا  ااةةةر األبةةةاطر  الةةةوثنييو الةةةذيو تلوةةةوا  ةةةعار وأسةةةرار اإلليوسةةةية؛ كذ لةةةا  اإلمبراطةةةور 332-363 
لنةةةدما  396، ثةةة  أ يةةةك معبةةةد ديميتةةةر تمامةةةا  لةةةا 392أ بةةةإندة المعابةةةد الوثنيةةةة لةةةا  395-347وسةةةيو  األوك  الرومةةانة ثيود

أ بةةةةدبة المسةةةيدييو وهةةة  ايرتةةةدوو مدبسةةةه  السةةةودا ا Alaric  370-410 لرةةةة للةةةة مةةةا تبوةةةة منةةة  الملةةةع الوةةةوطة أنرع
 منتهكيو درمت  ومعلنيو سياد  الديانة المسيدية.
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 .أ4 لنةر ال ر الموجود ية تكوين  يتسمو رود  وتستطي  أو تناك المةير األيرك بعد الموي

                                                           
أوك ديانةةة كنريويةةة لهةةا ميسةة   أ  أورييةةو   دعةةدركةةة دينيةةة ن ةةأي يةةة بةةدد اليونةةاو يةةة العةةةر األراةةة، وتأ األورييةةة هةةة (4)

Orpheus أوك ديانة تدوو تعاليمها ية نةو  مكتوبة. دعتأ أ، كما 
ني اك الجدك لا،ما  دوك  اةية أورييو  ميس  األوريية، وهك كاو  اةية أسطورية أ  دويوية؟ كن أن  يواك ب كك لا  أن  
 ترالة األةك، وترج   هرت  ية األساطير اإلنريوية كلة كون  مأغ ني ا، وكاو يأعتود أن  ابةو ل لة  أبوللةو الةذ  أهةداه ليثةار  ولل مة 

الذ  أتون  كلة دد أن  ل  يكو باستطالة أدد أو يواو  سةدر موسةيواه. ولة  يوتةةر أثةر سةدر أنغامة  للةة  الع ب لليها، األمر
، وولاةي مبهةور  األناةا ، بةك كو انيتةرا بنة جنس  مو الب ر ولكن  كاو يليو طباة الودود، يتتجم  دولة  ولةد  ايلتهةا ن لةة 

 األ جار والةاور كاني تد  أيرا  رولة األنغا .
  وأو أورييةةو  نةة ك كلةةة العةةال  السةةال لتلتهةةا لرةةة ثعبةةاو، Eurydice أ ةةهر األسةةاطير لنةة  كيةةب أو  وجتةة  يوريةةديكة تةةرو 

أو يعيدها كلة الديا  مر  أار ، وواية هةادي  ب ةرط أن يلتاةي ورا ه لينظةر كليهةا دتةة يةةك  Hadesيستعطب ملكها هادي  
أو  -يةةة لدظةةة نسةةياو  -كةةادا أو يةةةد لةةال  الديةةا ، لند،ةةذ أراد أورييةةو  بهةةا كلةةة لةةال  الديةةا . وتكمةةك الروايةةة أنهمةةا دةةيو 

يستوثة مو أنها ن الي تتبع ، يألوة نظره الا ، وية الداك دأملي بعيدا  ويود  وجت  ليبد. ولد سادي هذه الرواية ادك الوةرو 
را. وترو  األساطير أن  بعد موي يوريةديكة مةر  الاام  ة. .، وترتبط األسطور  بوةيد  أوريية تسمة االن وك كلة العال  اآلا

أاةر ، ظةةك أورييةةو  د ينةةا  وي ةةدو ب ةةكواه ولولتةة  لكةةك الطبيعةةة، والتة ك النسةةا  تمامةةا  ليعةةيد يةةة ذكةةر  مأسةةات  الد ينةةة. ولمةةا 
األسةاطير أيرةا  أو  ي لي نسا  تراليا أو يستملن  كليهو لةررو لتلة  ومة لو جسةده كربةا ، وألوةيو برأسة  وليثارتة  يةة النهةر. وتةرو 

دي  ديني هناع وأةةبدي مهبطةا  لةودة أورييةو  اآلتةة مةو األلمةاة، بينمةا دينةي  Lesbos رأس  سبدي دتة ج ير  ليسبو 
لةةد ورةةعها بةةيو  Zeusجسةةده الممةة ة، أمةةا ليثارتةة  يوةةد أهةةديي لمعبةةد أبوللةةو، ويوةةاك أو  يةةو   Musesربةةاي ال ةةعر والموسةةيوة 

 النجو .
(HARRISON, J., Prolegonena to the Study of Greek Religion, New York, 1955, 465; Gulhrie, W.K.C., Orpheus and 

Greek Religion, London, 1935, 187-91. 
تر  العديد مو الدراساي أو ن أ  وا دهار التعالي  األوريية اةدك الوةرو السةاد  ة. . لة  يكةو كن رد  يعةك إلدباطةاي اإلنريةة 

الاتر ، ااةة بعد اندسار موجة كلامة المستعمراي، وبسبب الدروب التة تدور بةيو معظة  المةدو اإلنريويةة ... ممةا  ادك تلع
 جعك مجرد اإليماو بهذه التعالي  الجديد  نولا  مو التلويح باآلماك التة سوب تعوره  ية الديا  األار .

، لةةذا تعتمةةد تعةالي  العويةةد  للةةة يكةرتيو أساسةةيتيو: األولةةة وهةةة Dionysusلامةي العويةةد  األورييةةة للةة لبةةاد  اإللةة  ديونيسةو  
 .anthropogony اإلنسان ، والثانية وهة يكر  الن و  cosmogonyأةك ن أ  الكوو 

و همةا و اإلنساو يتكةوو مةو لنةةريو أساسةيويذكر الكتاب المتأاروو أو الاكر  األوريية األولة تترمو معنة مددد ا أن وهو أ
ولةةدا   Persephone أنجةةب مةةو ابنتةة  برسةةياونة Zeus يةةو   كو: ذه الاكةةر  للةةة أسةةطور  لديمةةة توةةوكالايةةر وال ةةر؛ وتعتمةةد هةة

 Titansأ، وكةةاو  يةةو  ينةةو  أو يجعةةك مةةو هةةذا الطاةةك سةةيدا  للكةةوو، كن أو التيتةةاو Zagreus يةةدلة ديونيسةةو   أو  اجريةةو 
 Athena ةالتهمةوا كةك أوةةال . كن أو اإللهة وجة  يو أ تمكنوا مةو ااتطةاب الطاةك ولتلة  ثة   Heraاأل رار  بإيعا  مو هيرا 

. أمةا التيتةاو يوةد أهلكهة   يةو  Semeleاستطالي أو تنوذ للب ، وألطتة  ل يةو  ومنة  ولةد ديونيسةو  جديةد أنجبتة  لة  سةيميلة 
رة،يد  مةو طبيعةة  اجريةو  اإللهيةة وجانبةا  هةا،د  أيرةا   بةالوت  يادترلوا، ومو رماده  ار  الب ر الذيو يدملةوو بةذلع لسةطا  

 مو  ر التيتاو وابثه .
يةةة  -نايةةة اإلنسةةاو األولةةة هةةة أو يةةتال  مةةو العنةةةر التيتةةانة ويبوةةة للةةة العنةةةر اإللهةةة يةةة كيانةة  المعوةةد، وكانةةي هةةذه 

ة. .أ لةةو االطبيعةةة 347-429د  أيدطةةوو  هةةة الاكةةر  األورييةةة المبدلةةة الثانيةةة يةةة تطةةور الاكةةر الةةدينة. ولةةد تدةة -الدويوةةة 
 =التيتانيةا ية اإلنساو، ويأنوك لةو مريةد  أورييةو  لةوله  أو البةدو  الجة   التيتةانة ال ةريرأ هةو سةجو الةروا  التةة هةة الجة  



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب م(2021) 1العدد  22املجلد 
 

287 | DOI 10.21608/jguaa.2020.44617.1128 منى محمد الشحات 
 

الةةذيو امنةةوا أيرةةا   أ5 نالةةي األورييةةة اسةةتجابة كبيةةر  مةةو لامةةة النةةا ، وسةةرلاو مةةا ارتةةبط بهةةا الايثةةانوريوو
                                                                                                                                                                                           

  أ  الرواأ. η البدوأ هو موبر  الة σωاإللهة ية تكويو اإلنساوأ، ويذكر أورييوو ااروو أو الة =
GUTHRIE, W.K.C., Orpheus and Greek Religion: A Study of the Prphic Movement, London, 1934, revised 1952; 

NILSSON, M., Early Orphism and Kindred Religious Movement”, The Harvard Theological Review 28-3, 

1935, 181-230. 

وللة ذلع، ورعي األوريية أسلوبا  للديا  يعتمد للة  رط اإليماو بممارسة ال هد ية ملذاي الديا  المادية بكك أ ةكالها، كنةوة 
مو التو ب وربط الةنا ، وهةذا ن يتةأتة كن ب ةرط اإليمةاو برةرور  تلوةة ال ةعا،ر والتعةالي  أثنةا  الديةا ، التةة ياتةرل أنهةا ن 

مو ادا،ر  الديا  المد نةا، بك ترمو ل  أيرا  اتداد  الرواأ م  اإلل . وتدذر األوريية بعواب  انها،ي   ترمو يوط ل نساو تدررا  
 مرير بعد الويا  لمو انتهع تلع الووانيو ول  يو  بواجبات  أثنا  الديا ، ودددي لواب مو ل  يب بهذيو ال رطيو أثنا  ديات  بأو

اآلاةةر، بينمةةا يكةةوو مةةةير هةةين  الةةةالديو والةةذيو تلوةةوا تعةةالي  العويةةد  أنهةة  سةةوب يظةةك رالةةدا  يةةة مسةةتنو  الودةةك يةةة العةةال  
 (GUTHRIE, W.K.C., Orpheus and Greek Religion, 162) يسعدوو بالديا  الهان،ة هناع.

الديا ، وتررة النا  جميعا  وسعوا لتنايذ  روط وتعالي  كلد  ليمةة الديةا   ن درا لذا، سادي ادك الورو الساد  ة. . ن لة 
وللةة الةرن  مةو أو هةذه األيكةار كانةي مغةاير  للمعتوةداي  –األار  بعةد المةوي دية  سةتعيد أروادهة  متدةرر  مةو ليةود البةدو 

ساو ي تمك للة كياو مو م الر وأيكار كنكار اإلنريوية ية ذلع الولي، كن أنها اتسوي تماما  م  وجهة نظر األوريية بأو اإلن
 الذاي وأيرا  الجدية ييما يا   ،ون  الدينية، مما يتطلب من  جهادا  كبيرا  وسلوكا  أادليا  لاليا  للوةوك كلة السعاد  األبدية.

ديةا  المد نةةا أو يكةر  اتناسة  وتتسة يكةر  الجهةاد الكبيةر والسةلوع األادلةة اليورييةيوا مة  يكةر  انلتوةاد بةالتدرر مةو ادا،ةر  ال
هةا وردي لنةد بنةدار وأيدطةوو أو هذه الاكر  ل  تنسب بوروا كلةة األورييةة، لكنمو ا. وللة الرن  metempsychosisاألرواا 
و للة أنها أوريية. وتوو  يكر  تناس  األرواا للة أو الروا ية جوهرها ذاي طبيعة كلهيةة، وأو األرواا كانةي تسةكو يةة يواار 
بد  ية أللة ج   ية السما   ية السما  السابعةأ. وديو تةةعد األرواا كلةة السةما  ن يسةتطي  بعرةها أو يمكة  لنةد هةذا ال

 ،الودر مو انرتااة كذا كاني ن ت اك مدملة بأدراو الدنيا، يتسوط مر  ثانية كلة األرل ول اما  لليهةا أو تسةكو جسةدا  تعةيد يية 
جسد كنساو، بك ربما جسد ديواو ... وهكذا تظك الروا  المذنبةة نيةر الطةاهر أ تةدور يةة لجلةة ولد يدد  هذه المر  أن تسكو 

 التجسد دتة تتطهر تماما  وتكار لو اطاياها، ومو ث  يمكنها ية النهاية أو تظك مرتاعة وتعيد متدرر  ية العال  اآلار.
 GUTHRIE, W.K.C., Orpheus and Greek Religion, passim 

أيدطةةوو وأتبالةة  مةةذهبا  جديةةدا  ييمةةا يتعلةةة بمولةة  هةةذه األرواا؛ يمسةةكنها الدويوةةة لةةي  هةةو السةةما  التةةة هةةة ملةةع ل لهةةة، ولةةد ةةةنب 
ولةةي  هةةو األرل التةةة هةةة وطةةو اإلنسةةاو والديوانةةاي الةةدنيا، بةةك الهةةوا  الجةةو  الةةذ  يوةة  بةةيو السةةما  واألرل وهةةو مةةا يتاةةة ودارهةة  

 الوسط، يه  أسمة مرتبة مو الب ر وأدنة مرتبة مو اآللهة.الوالعة ية مكاو متوسط وطبيعته  
GUTHRIE, W.K.C., Orpheus and Greek Religion, passim 

لةة  تكةةةو المدرسةةة الايثانوريةةةة مدرسةةة يلسةةةاية يدسةةب، بةةةك كانةةي أيرةةةا  مدرسةةة دينيةةةة أادليةةة. ولةةةد دلةةا كلةةةة هةةذه المدرسةةةة (5) 
ة. .أ، التةةة هةةاجر منهةةا  490ولتةةك دةةوالة  -ة. .  570 ولةةد دةةوالة  Samos مةةو ج يةةر  سةةامو  Pythagorasييثةةانور  
 .Polycratesجنوب كيطاليا هربا  مو طانية سامو  بوليكراتي   Crotonة. . كلة مدينة كروتوو  531دوالة لا  

سةةاطير والروايةةاي باأللةة  يتةةرع ييثةةانور   ةةي،ا  مكتوبةةا ، لكةةو كتةةب لنةة  تةةابعوه ييمةةا بعةةد، وااتلطةةي مسةةير  دياتةة   وأيرةةا  وياتةة أ 
الايثانورييو الذيو يمكو انلتماد للة كتاباته  ييمةا  أ أكثرSocrates والمعاةر لسوراط  Philolausييلونو   دعالغامرة. ويأ 

دركتها ية دةوالة نهايةة الوةرو الرابة  ة. .، بعةدما اسةتطاة أتبةاة الاكةر الايثةانور  بعثة   كاماديا  المدرسة الايثانورية لبك 
جديد ية ادك الاتر  مو الورو الثانة ة. . كلة الورو الثانة المةيدد ، وا دهةري المدرسةة مةو جديةد وب ةد  للةة يةد هةين  مو 

 الذيو لا وا ية روما وية اإلسكندرية ادك الورو األوك ة. .، ولد لرب هين  المجددوو باس  الايثانورييو الجدد
 Neo-pythagreanism. 

 =هو العدد. ذلع بسةببأو جوهر األ يا   ية الكوو كل أ تااةيك ال ة الالساة للايثانورية الذ  دلا كلةوبةرب النظر لو 
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بإمكانية الود الةروا بعةد أو تةتال  مةو أدراو الديةا  األولةة بجهةاد الةنا  وهةو مةا لأةرب باكةر  تناسة  األرواا 
metempsychosis ووجةةةد مريةةةدو األورييةةةة والايثانوريةةةة سةةةلواه  ولةةة ا ه  يةةةة نمةةةط طوةةةو  هةةةذه األيكةةةار .

لنيةك المةةير األيرةك  ةل لهة بجهةاد الةنا أ  ةرط اننتسةابواإلر اداي الدينية الجديد ، التة استبدلي بها  أ  
مةي مبةاد   ية العال  اآلار، وااتلاي أيرا  لو اإلليوسية التة تأمةار  طووسةها و ةعا،رها يةة الااةا ، بينمةا نأظق
وتعةةالي  األورييةةة والايثانوريةةة يةةة أ ةةعار توةةرأ للةةة المةةي، يتنةةاي  النةةا  يةةة ممارسةةة ال هةةد والتو ةةب كنةةوة مةةو 

 .أ6 األار اد النا  لتالي  الروا مو أدرانها وليود سجنها الممثك ية الجسد يتظار بالالود ية الديا  جه

                                                                                                                                                                                           

و كةك نغمةة تاتلةب لةو األاةر  تبعةا  لسةرلة الدركةة.  ما رأوه مو انسجا  ية دركة الكواكب، وأو كةك دركةة تةيد  كلةة نغمةة وال
لهةذا يةإو هةذه النغمةاي الماتلاةة هةة ااننسةجا ا  -أو لربهةا مةو المركة  وبما أو الكواكب ماتلاة ية سرلة نغماتها تبعةا  لبعةدها 

وللةةة هةةذا كانةةي لنةةايته  بالموسةةيوة ألو النغمةةاي الموسةةيوية تاتلةةب الوادةةد  منهةةا لةةو األاةةر  أيرةةا  تبعةةا   -لنةةد الايثةةانورييو 
الدينيةة يكةاو لةبعل األلةداد سةر اةا ، وهة  للعدد. وللة ما يبدو مو نرابةة الاكةر  كن أنهة  كةانوا يربطةوو األلةداد بمعتوةداته  

أو اكت ةةاب الايثةةانورييو لدنسةةجا  الموجةةود يةةة ومةةو ناديةةة أاةةر   ،-اةةةة البابليةةة ا -يةةة ذلةةع متةةأثروو بالمةةذاهب ال ةةرلية 
جمي  الكوو لد أده ةه ، يوةد جعةك مةو الطبيعةة لةديه  أو يمتةد هةذا اننسةجا  كلةة جمية  الكةوو دتةة يةةبح هةذا اننسةجا  هةو 

بةدو ، لبةد  ،وهر األ ةيا ؛ ولمةا كةاو اننسةجا  يوةو  للةة العةدد، كةاو مةو الطبيعةة كذو أو يوةاك كو جةوهر األ ةيا  هةو العةددج
 .229-228 ، 1984،  1ة.ة للدراساي والن ر، بيروي، ط، المويسسة العربي2 .، جةموسولة الالساة، الردمو

متةيو: األولةة هةة مةا لالة  الايثةانوريوو لةو تناسة  همإو هنةاع مسةألتيو أما ما يا  الدراسة التة بيو أيدينا لو الايثانورية ية
كو اإلنساو لولب  مو لبك اآللهةأ وورعي ناس   أو رود أ ية سجو هو  :األرواا  ربما متأثريو ية ذلع باألورييةأ: يوولوو

و. لند،ةذ كمةا أو تديةا هةذه الةنا  البدو، ون يستطي  أو يتال  بناس  مو هذا السجو كن لند الموي يتناةةك الةنا  لةو البةد
ما أو تديا ديا  لذاب بأو تذهب كلة النار ية مملكةة هةادي  ثة  تنة ك لتديةا مةر  أاةر   ديا  رودية هان،ة كذا كاني ةالدة، وال
ديةةا  أررةةية يةةة جسةة  كنسةةاو ااةةر أو يةةة جسةة  ديةةواو ... وهكةةةذا تظةةك يةةة هةةذه الةةدور  دتةةة تتطهةةر وتةةتال  مةةو الاطايةةةا 

كن ناوسةةا  كنسةةانية  ة التةةة نجةةدها يةةة أ ةةعة ال ةةم  ليسةةيكو الةةذراي الترابيةة :كر الايثةةانوريوو تأييةةدا  لهةةذا لةةوله والةةذنوب. ويةةذ
 اناةلي لو أبدانها ولا ي مدلوة ية الهوا .

ة لمةا وللة الرن  مما تبدو مةو المدمةح األورييةة ييمةا ياة  تناسة  األرواا الايثانوريةة، كن أو الايثةانورييو أرةايوا يكةر  ألمة
همةةة التةةة تاةة  ميجةةب أو يكةةوو لليةة  التطهةةر أن وهةةة التأمةةك والتاكةةر يةةة الكةةوو. وتعتبةةر هةةذه الاكةةر  هةةة المسةةألة الثانيةةة ال

 دراستنا هذه.
رأ  العديد مو المددثيو أو يكر  التأمك والتاكةر يةة الكةوو الوةا،  للةة اسةتعماك الموسةيوة والتةة تةرتبط بةدورها بعلة  الريارةياي 

 بةةدو ،، للةة الارةا،ك األادليةةة يةة الالسةاة الايثانوريةةلأةدي لةة الةدرجاي الروديةةة التةة تدةرر الةنا  وتطهرهةةا، و كنمةا هةة أل
 .232 ،موسولة الالساة

يمكننا الووك بأو الاكر الايثانور  ا دهةر اةدك العةةريو الهلنسةتة والرومةانة، ثة  تسةربي نظرياتة  كلةة ثوايةاي العةةور الوسةطة لةو 
 مو تعالي  سيدنا موسة للي  السد . مأاوذ طرية كتاباي ييلوو السكندر  ويهود اإلسكندرية الذيو التبروها تعاليما  

RIEDWEG, C., Pythagoras: His Life, Teaching and Influence, trans. by RENDALL, s., in Collaboration with 

RIEDWEG, C. & SCHATZMANN, A., Ithaca, Cornell University Press, 2005. 
الموبةر  أو وكانةي تورة  لةاد  مة  المتةوية يةة  -تبلوري هذه التعليماي ييما يسمة بةااأللواا الذهبيةا أو ااأللةواا األورييةةا   (6)

للةة لودةاي مةو  Olbia ولةد لثةر يةة ،أو تعلة ية لنو  للة هي،ة تما،  لتكوو مر د  ل  ية لملية النة وك كلةة العةال  اآلاةر
 =كما لثر أيرةا  لةواألورييةا.. ديو نيسو أة مثك االديا .الموي.الدويوةالعظ   تيرخ بالورو الاام  ة. .أ ولليها نوود مهم
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ولد أ ْثر ي هذه األيكار ديا  النا  ثرا  كبيرا ، كما أ ث ر ي ييها تةأثيرا  ن دةدود لة  
، بةك وأدي ييمةا بعةد أ7 

 رماو الديا  السعيد  ية العال  اآلار.كلة الم يد مو انبثاة ري  ومذاهب أار  جديد  تأعمة سبك 
، ااتلاةي كةك أ8 أ1صورة رقـ  ية ظك هذه األجوا ، لا  بوليجنوتو  برس  ةور  لهذا العال  اآلاةر   

                                                                                                                                                                                           

ينتبة  دةيو يةةك رليوةة للغايةة كتبةي لليهةا التعليمةاي التةة يجةب للةة المتةوية اتبالهةا، مثةك أو للية  أو ثمانية ألواا ذهبية، =
ن ي ةرب مةو نهةر النسةياو وأو ي ةرب مةو نهةر الةذاكر ، وأيرةا  بعةل الةةي  والعبةاراي التةة سةوب يوةد  بهةا أكلة العال  اآلار 

 ناس  أما  درا  العال  اآلار.
و الثمانيةةة يةةة موةةابر يةةة جنةةوب كيطاليةةا، وأاةةر  يةةة كدةةد  الموةةابر بةةالورب مةةو رومةةا، وأاةةر  يةةة ولةةد لثةةر للةةة سةةتة ألةةواا مةة
وأاةةر  يةةة ج يةةر  كريةةي تةةيرخ بةةالورو الرابةة  ة. .، وتوجةةد هةةذه األلةةواا داليةةا  يةةة المتدةةب  Thurii بعةةل موةةابر ج يةةر  ثةةور 

 البريطانة.
BERNALÉ, A., & SAN CRISTÓBAL, A.I., Instructions for the Netherworld: The Orphic Gold Tablets, Boston, 2008; 

COMPARETTI, D. & SMITH, C., “The Petelia Gold Tablet”, JHS 3, 1882, 111-18; EDMONDS, R., Myths of the 

Underworld Journey: Plato, Aristophanes and the ‘Orphic’ Gold Tablets, New York, Cambridge University 

Press, 2004. 
 السةد   مسةرديات بل  كيماو النا  باألسلوب الدياتة األورية لتطهير النا  مو ذنوبها مبلغةا  جعةك أريسةتوياني  يةة كدةد   (7)

أ يسار مو يكر  أو يناك اإلنساو مةيرا  أيرك ية العال  اآلار لمجرد أن  تلوة األسرار اإلليوسية، ييجعةك كدةد  374-375
 تريجةةالو أ يوتةةرل ثةةد  دراامةةاي لي ةةتر  بهةةا ان يةةرا  يرةةدة بةة  ليتلوةةة هةةو األسةةرار لبةةك موتةة  دتةةة  المسةةردية اةةةياي 

الةي  مةو العةدك أو يةنع  لة  يةاجر بديةا  سةعيد  يةة  :يرمو أو يعيد سعيدا  ييما بعد الموي. ومر  أار  يووك أدد الادساة
لمجةرد أنة  لة  يوة  و يأدةر  مةو ذلةع المةةير رجةك ةةالح طووسةها، يةة دةي هادي  لمجرد أن  داظ التعاويذ اإلليوسية ولةا  بةأدا 

 . 59 ، 1993دار المعارب،   :، الواهر العال  اآلار ية المسرا اإلنريوة ،بهذه الطوو ؟ راج : كرواو، منير 
لي  ية  الديةا  األولةة بةةدوو وهةو بةذلع يوةد  مبةررا للعويةد  األورييةة التةة  راهنةي للةة الديةا  الروديةة والعمةك الةةةالح واتبةاة التعةا

  النا  وأو مةو اموابك مادم دتة تنع  الروا بالديا  الهان،ة ي  العال  اآلار، بينما لعبي اإلليوسية للة أوتار االماديةا ي  دي
 يديا اديا ا جيد  دتة بعد الموي. أويملع الماك يمكن  

العةال   بوليجنوتو  التة ةور ييها  يةار  أوديسةيو  األسةطورية كلةةتااةيك لودة  1تبيو الرسو  التاطيطية ية ةور  رل   (8)
 Teiresias اآلار طلبا  للنةيدة مو روا العراب الطيبة تيرسيا 

 والتة رسمها بوليجنوتو  ية ناد  أهك كنيدو  ية دلاة. 
وكةأو كةك  اةةية أو ور  بوليجنوتو  ال اةياي التة رسةمها بةالدج  الطبيعةة يةة ةةايو أو ثدثةة يةوة بعرةها الةبعل، 
أ   third dimension مجمولة مو ال اةياي مناةلة لو األار . وللة الرن  مو أن  ل  يراة ما يعرب ينيا  بالبعةد الثالة 

أو يةور ال اةياي األبعد أةغر دجما  مو تلع الوريبة مو ريية الم اهد، كن أو ورةعها يةة ةةاوب أو مسةتوياي ماتلاةة 
مي  أسلوب  يةة الرسة . ونظةرا  ألنة  لة  يتبةة مةو رسةو  العةةر الكدسةيكة مةا يماثةك رسة  بوليجنوتةو   أنتج لن  مورولا  مركبا  

مةة ااةةةة أسةلوب الرسةة  للةة األوانةةة، همالةذ  راه بو انيةا ، يةةإو هةذا الرسةة  يلوةة الرةةو  للةة رسةةو  هةذه الاتةر  الكدسةةيكية ال
ستعماك هذا الك  مو األلةواو أو دتةة المسةادة الكاييةة التةة أتادتهةا للة الرن  مو أو الرس  للة األوانة ن تتاا ل  الارةة ن

 ة لا  بها بوليجنوتو .ترسو  الدا،ط ال
BOARDMAN, J., Athenian Red Figure Vases: The Classical Period, Thames and Hudson, London, 1989; 

CARPENTER, T.H., Art and Myth in Ancient Greece, Thames and Hudson, London, 1991. 
تميةة ي رسةةو  بوليجنوتةةو  بالبسةةاطة ولةةد  التعويةةد؛ كذ اسةةتاد  لةةددا  للةةيد  مةةو األلةةواو هةةة: األسةةود واألبةةيل واألةةةار 
 =واألدمر، لكن  دةيو الةط بةيو بعرةها مكنتة  مةو أو يدةةك للةة كثيةر مةو التنةوة. ولةد اسةتعمك درجةاي لونيةة هاد،ةة وااياةة
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؛ يظهةري أ9 لةد ةةورها لبةك ذلةع يةة األوديسةية Homerosاناتدب لو مملكةة المةوتة التةة كةاو هةوميرو  

                                                                                                                                                                                           

وهو ية ذلةع يولةد الرسةاميو المةةرييو الوةدما ، كن أنة  لة  يةةن  تةدااد  بةيو األلةواو أو تةدريجا  لهةا  -ك تعطة كيدا  بأنها ظق =
التاد بوليجنوتو  أيرا  أو يكتب أسما   اةيات  كلة جوار رسمها تبعةا   دتة يمكو أو تةن  نولا  مو الرو  والظك للةور 

 514-528ابةو بي اسةتراتو    Hipparchosللتوليد ال ا،  ية هذه الاتةر   وكمةا كةاو األثينيةوو لةد لريةوا منةذ دكة  هيبةاراو  
الديانةة اليونانيةة  ،التة تةن   رو ، هة.  . ة. .أ أو يألوو النا  مباد  األادة العامة بكتابتها ية ألواك مأثور  للة التماثيك

 (. 125-124م، صـ 1965القاهرة ، ، دار نهضة مصر، ترجمة رم   لبده جرج  ومراجعة مدمد سلي  سال ، الوديمة
يةةة جمةةاك  ةةكك الةةةور  المرسةةومة لكةةك  اةةةية ومةةا  كبدالةة بوليجنوتةةو  مةةو الناديةةة الانيةةة ينانةةا  مبةةدلا ، ويكمةةو  دعةةويأ 

ة. .أ، وةةديوا  399-469ها مو السماي ااألادليةا التة تتمي  بها: يود كاو بوليجتوتةو  أدةد معاةةر  سةوراط  يراي  للي
-Pindar  518ة. .أ ولل ةةةالر العظةةةي  بنةةةدار 450-510ة. .أ، والسياسةةةة كيمةةةوو  Sophocles  496-406لسةةةويوكلي  

 ة. .أ، وهو ما جعك من  رساما  موهوبا  مو الدرجة األولة ولوه ميثر  للة معاةري  وأيرا  ندوي .438
ةةةايا  لثوايةةةاي الب ةةةر أ  322-384يةةةةا  أرسةةةطو   كذ دةةةيو يدةةةاوك أو  ،εθνογραφος ethnogrphosة. .أ بأنةةة  وةا

 راجة  هةذا  Oknosالتة رسمها ية  اةية أوكنو   اةية يةورها كما يعك م   اةية الكسوك المغاك  يةايتدد ا لو أ
. لةةذا يتدةةد  لنةة  أرسةةطو بدمةةا   ةةديد ويةةةا  مةةر  أاةةر  بأنةة  أيرةةك 17 ، 2، وأيرةةا  هةةامد 4الت ةةاي  يةةة ةةةور  رلةة  

  مثةةةةك ال ةةةةجالة أو الكةةةةر   εθοςةالرسةةةةاميو الةةةةذيو اسةةةةتطالوا أو يعبةةةةروا بورةةةةوا وبسةةةةاطة لةةةةو لةةةةي  وةةةةةااي الب ةةةةر األساسةةةةي
 Simon, E., AJA, 1963, 43 ff .                                                                    ونيرهاأ أو ال رب ...

بعةد بوليجنوتةو  بعةد  لةروو ليةةب ةةدة تةةوير  اةةياي لوداتة  يةة كدةد  دواراتةة   Plutarchثة  يجةئ بلوتةاراو  
ييوةةوك يةةة الاةةةك السةةاد : النةةد داولنةةا مةةو أبةةواب نةةاد  أهةةك كنيةةدو  نةةر  أمامنةةا  (De defectu oraculorum)األدبيةةة 

الةةذ  لةةاد يةةة الوةةرو األوك المةةيدد  يي ةةير كلةةة  Plinyأةةةدابنا الةةذيو نبدةة  لةةنه  كةةأنه  جالسةةوو يةةة انتظارنةةاا. أمةةا بلينةةة 
المتجهمةةة العابسةةة، مبتةةدلا  بةةذلع لةةدر   بوليجنوتةةو  للةةة أنةة  أوك الرسةةاميو الةةذيو اسةةتطالوا االتدةةد ا بالرسةة  لةةو ال اةةةياي

            .H.N XXXV. 59 ها،لة للة التعبير والت اي .
 Cassandra أ لو دلة الرس  وكيب لبر لو جماك كسةاندرا 180ماي بعد لا   -  Lucian  120ويتدد  لو ياو 

ووجناتها الوردية. أما ية ولي بو انيا  ييكوو لةد مرةة للةة الرسة  أكثةر مةو أربعما،ةة لةا  للةة األلةك دةيو لةا  بوةةاها يةة 
 كتاب  لو بدد اليوناو وكأنها مرسومة ية  من .

PAUSANIAS, Description of Greece, Trans. by Peter-Levi, Penguin, 1971, ch. 10: 25-31; GRAZER, J.G., 

Pausanias’s Description of Greece, translated with a commentary by FRAZER, J.G., 5 vols., Cambridge, 1898. 

ولةد لةةا  لةةدد مةو البةةادثيو بمدةةاوني لةةد  إللةاد  ترتيةةب وتركيةةب هةذه اللودةةة التةةة رسةةمها بوليجنوتةو  ولعةةك أهمهةةا للةةة 
 سبيك المثاك:

STANSBURY-O’DONNELL, M.D., "Polygotos’s Nekyia: A Reconstruction and Analysis", AJA 94, N
O
. 2, 1990, 213-

35. 
أو تددوه ية العاد  رنبة يةة الةذهاب   ا  مظلما  ومود ا ، ن يمكو للمر كاني مملكة الموتة كما يةورها هوميرو  مكانا  ك،يب(9)

كلي ، لي  يوط لكره المر  للموي ية دد ذاتة  لكةو أيرةا  ألو التطلة  يية  كلةة الالةود لة  يكةو دوةا  لسةواد النةا  مةو اإلنريةة أو 
 يتطلعوا كلي .

اآللهةة مثةك سةي ياو   وينوس  العال  اآلار لند هوميرو  كلة لسميو: األوك، يعالب يي  أول،ع الذيو ارتكبةوا جةرا،  يةة دةة
Sisyphos   وتانتالوTantalos   وتيتيوTityos (Homer, Ody., XI: 516, 582, 583)  وه  يعانوو أ د أنواة العذاب وه ،

يةةة كامةةك ولةةيه  دتةةة ي ةةعروا بمةةا ينةة ك للةةيه  مةةو لوةةاب. أمةةا الثةةانة يهةةو مكةةاو جميةةك وسةةعيد يعةةرب بالسةةهوك اإلليوسةةية 
Elysium أو جة  رالمبةاركيو (Ody., XI: 538-39) دية  تسةير يية  الديةا  يةة سةهولة ويسةر، وهةو ماةة  يوةط ليايةار= 



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب م(2021) 1العدد  22املجلد 
 

291 | DOI 10.21608/jguaa.2020.44617.1128 منى محمد الشحات 
 

 Orphiusدة؛ مةةةو اتبةةة  مةةةنه  تعةةةالي  وتوجيهةةةاي أورييةةةو  أرواا المةةةوتة مةةةو النةةةا  وكةةةأنه  مويةةةورو الةةةة
، وسةةةوب يتجنةةةب ال ةةةرب مةةةو أ10 الةةةذ  يتةةةدية كلةةةة يمينةةة  Mnemosgneسةةةوب ي ةةةرب مةةةو ينبةةةوة التةةةذكر 

 .أLelhe 11الينبوة الذ  يتدية لو يساره وهو نهر النسياو 

                                                                                                                                                                                           

واألبطاك الذيو ينددروو مو سدلة اآللهة أو مو يرتبط به  بةلة النسةب، ودتةة مةو ياطةئ مةنه  يإنة  ينةاك مةةيرا  طيبةا  =
النا  الذيو مو ياطئ منه  ية الةدينا أ، وبمعنة اار ن مور  ييهما لعامة Menelausية السهك األلوسة  مثك ميندو  

أو  ا  يناك لواب  ية الدنيا أيرةا ؛ ذلةع أو الاةرد يةة تلةع الاتةر  لة  يكةو سةو  دلوةة يةة سلسةلة لا،لتة ، يةإذا مةا ارتكةب يةرد ذنبة
ذا ماي دوو العواب يوت  مةو ولةده أو ولةد ولةده وهكةذا للةة األبنةا   ا،  يةديعوا ثمةو جةر  أومعةية يأوت  مو الارد ناس ، وال

 NILSSON, Greek Popular Religion, 117                                         ومعاةة أسديه .
ومو نادية أار ، ل  يكو مو المعتاد لبك بوليجنوتو  تةوير م اهد الديا  ية العال  اآلار كلة أو لةا  رسةامة األوانةة 

 : أ، ب.8الدج  راج  ةور أرلا  ية أبوليا بتةويرها للة األوانة الجنا، ية كبير  
WALTERS, H.B., History of Ancient Pottery, vol. II, London, 1905, 67. 

 hydriaeوالهيةةدريا  amphoraeولةد التةةاد اإلنريةةة اسةةتعماك أ ةةكاك مدةةدد  مةةو األوانةة لهةةذه األنةةرال الجنا، يةةة أهمهةةا األماةةورا 
مةةو أربعةةة  ااةةة للةةة أوانةةة الليكيثةو  يةةة وادةد  -لجنا، يةةة المرسةومة لليهةةا . كمةةا تتدةدد المورةةولاي اLykethoiوالليكيثةو  

 ة:مورولاي ر،يس
 ا  ور  جثماو المتوية للة النعد. Brothesis- أ
ل  المةوي  Hypnosأ  ور  الجثماو دااك الموبر ، ولاد  يكوو بةدبة كل  النو   Depositio-ب ، أو مة  اإللة  Thanatosوال

 .Hermes Psychopomposهرمي  و او األرواا 
 وهو ينوك الموتة ية لارب  كلة دي  مملكة الموي. Charon الردلة كلة هادي  دي  يةور ااروو-جة
المراس  التة تت  دوك الموبر ، وهة أكثر المورولاي  يولا ؛ دي  النا،داي الد يناي، وأديانا   اةية المتةوية مة  بعةل -د
 ألارب ، أو تةور التوديماي والهدايا التة يودمها بعل األلارب المد ونيو. مو

WALTERS, H.B., History of Ancient Pottery, vol. I, 458-9. 
باسمها، وهة ية األةك كدةد   ا والذ  سمة أيرا  Mnemosyneتتولة مس،ولية هذا النب  تجسيد للذاكر  تسمة أيرا  االذاكر  (10)
تس   ؟أ يتياي يمثلو رباي الانةوو العوليةة  ال ةعر الغنةا،ة و ةعر الدةرب والتةاري  والموسةيوة   يو  والتة أنجبي من وجاي اإلل    

والتراجيديا والكوميديا والتسابيح الدينية والرل  والالعأ. يتدت  للة أرواا المتوييو التة لرأي وداظةي ومارسةي تعةالي  األورييةة يةة 
ذا النب  دتة ت هد ب  ية مملكة المةوتة، وأيرةا  كةة تتةذكر كةك مةا رأتة  منةذ أو  ذهبةيأ كلةة مملكةة دياتها األولة أو ت رب مو ه

ا الةذ  تدةر  أرواا المتةوييو  الةةالدةأ للةة انبتعةاد لنة  ولةد  Letheهادي . وللة ذلع، يهذا النب  هو نظيةر لنهةر االنسةياو 
 .14 ، أ1راج  هامد رل    ةاألول ألو ال رب من  يجعلها تنسة كك تااةيك دياتها ؛ال رب من 

لهة  سمها، وهة ية األةةك ابنة  إلاا، والذ  سمة أيرا  بLetheتتولة مس،ولية هذا النهر تجسيد للنسياو تسمة االنسياو (11)
. ونهةةةر النسةةةياو هةةةو أدةةةد األنهةةةار الامسةةةة (Theogomy, 227) كمةةةا ورد لنةةةد هي يةةةود  Eris ةالنةة اة والوتةةةاك العنيةةةب اإللهةةة

، ونهةةر األسةةة والنةةواا Achernon، ونهةةر األسةةة واآلن  styxاألسةةطورية التةةة تجةةر  يةةة العةةال  اآلاةةر  وهةة  نهةةر الكراهيةةة 
Kokytos،  ونهر النارphlegethon.أ 
السةةعيد   يعةةيد المكةةاييوو مةةو األروااأ.  اإللي يةة أو نهةةر النسةةياو يجةةر  دةةوك الدوةةوك  Statius (Silvae 3.3.21)يعتوةةد 

، يييد  ةوي جرياو مياه  Hypnosأن  يتدية مو كهب كل  النو   Ovid (Metamorphoses II. 602 ff)بينما يعتود أوييد 
 الاايل المستمر كلة الكسك ث  النعا ، يما باك ال رب؟

= ر  ولها أوراة در اية ينبثة منهةا جيراي دا،مة الارتنمو للة رااب نهر النسياو  جيراي السرد االةنوبريةا  وهة 
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ا  يةةة الةةةدنيا، للةةة ذلةةع ةةةوري أرواا السةةةعدا  وهةةة تسةةتمت  بكايةةةة المبةةاهج التةةة يتمتةة  بهةةةا األديةة 
ةةةور الكثيةةةر منهةةةا وهةةةة تمةةةار  أوجةةة  ن ةةةاطاي الديةةةا  التةةةة كةةةانوا يمارسةةةونها للةةةة األرل مثةةةك اللعةةةب  وةأ

 .أ12 أ4، 3، 2صور أرقا  باألرجودة واللعب بالنرد والع ب للة اآلني الموسيوية الماتلاة  

  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

 أكوا  كروية ا بيةأ، وت ير أنةاو السرو المةور  هنا كلة الدداد والد و.=
رأ  أمام  واديا  يسيدا ، ب  أ جار تتمايةك يةة  Aeniasلا،د : ابأو كينيا   Aeneidيك هذا النهر ية اإلنياده چويةب ير

هاد،ة يجر  ييها  نهر النسياوأ، وللة  اطئ هذا النهةر يهةي  د ةد ن دةةر لة ، كةالهوا  التةة  رلة م  النسي ، وأررا  اررا 
والةةده بةةأنه  اأرواا أنةةا  سةةيعطوو  Anchisisتمةةي جةةو الةةةيب، يتسةةا ك كينيةةا  متعجبةةا  لمةةو يكةةوو هةةين ، يأجابةة  أنايسةةي  

سةياو، ويدتسةوو  ةراب السةلواو يةد يةذكروو ديةاته  أجسةادا  يةة الولةي المناسةب، ودتةة يةت  هةذا، يعي ةوو للةة  ةاطئ نهةر الن
 Aeneid, VI: 126-9 األولةا، راج : 

أو األرواا  تأجبةةرأ للةةة أو ت ةةرب مةةو ميةةاه هةةذا النهةةر لبةةك أو تتجسةةد مةةو  Virgilرجيةةك ڤيعتوةةد بعةةل اإلنريةةة وكةةذلع 
 .Aeneid 6705ff جديد ية ديا  ثانية  تناس  األروااأ، ث  ت رب بعد ذلع مو ينبوة التذكر.

لةةذا أكةةدي األورييةةة للةةة أو األرواا التةةة لأونةةي تعةةالي  لبادتهةةا جيةةدا  أثنةةا  دياتهةةا األولةةة تعلةة  جيةةدا  أنهةةا سةةوب توابةةك يةةة 
العةةال  اآلاةةر مةةو ير ةةدها اناتيةةار وأ  مةةو األنهةةار لليهةةا أو ت ةةرب بعةةد وياتهةةا يتتجةة  مبا ةةر  ناديةةة اليمةةيو لت ةةرب مةةو ينبةةوة 

 النسياو.التذكر ولي  مو نهر 
وربما أذهب بعيدا  كلة ايترال أو تكوو الودداي التة ترعها بعل مومياواي الايو  ية رلابها أو تكوو هة تلع التمةا،  

 التة تتدد  لنها النوود والتة تسالد المتوية ورود  كلة السبيك الةديح ية الديا  األار . ،األوريية
JANKO, R., “Forgetfulness in the Golden Tablets of Memory”, Classical Quarterly 34, 1984, 89-100. 

بعةةل مةةو ال اةةةياي األسةةطورية الةةذيو انتهةةي روايةةاته  ب ةةكك أو بةة ار بةةأو  3و 2يةةةور رسةة  بوليجنوتةةو  يةةة الةةةورتيو (12)
 يةةة  Clytieو Cameiroيسةةعدوا يةةة الديةةا  األاةةر  ويسةةروو لةةو أناسةةه  بطةةرة  ةةتة: يةةالبعل يلعةةب بةةالنرد   اةةةية الاتةةاتيو 

أ وهمةةا أسةةطوريا  مةةو ألةةدا  أوديسةةيو أ، وااةةروو 3 ةةةور  رلةة   يةةة Thersitesو Palamedesأ، و اةةةية كةةك مةةو 2ةةةور  رلةة  
يتةرع ليثارتة  كلةة جةواره،  Thamyriasأ، بينمةا العةا ب الترالةة سةامريا  3يع يوو للة الويثار  أهمه  أورييةو  ناسة   ةةور  رلة  

أ، 3النيمةةةةب تتةةةةدلك بةةةةدرلها  أو هةةةةة مرودتهةةةةاأ  ةةةةةور  رلةةةة   Nomiaيعةةةة ب للةةةةة النةةةةا  المةةةة دو . ونوميةةةةا  Marsyasومرسةةةةيا  
أ، ويتعةرب الةةديواو الدميمةاو يواةو  2 ةةور  رلة   Actaeonأطراب الددي  مة  ابنهةا أكتةايوو  Antonoëوتتجاذب أنطونو  

Phocus   يساسيو كيةاه يومةا  مةا  كلة بعرهما لندما يال  يواو  ااتم  الذهبة ليرية  إليساسةيو  الةذ  كةاو لةد أهةداه Iaseusوال
كلةة بعرةهما كذ كانتةا ةةديوتيو يةة الديةا  األولةة  ةةور  رلة   Chlorisوالةوري   Thyiaأ. وتتعرب الةةديوتاو ثيةا 2 ةور  رل  

 أ.4 ية ةور  رل   ة ية  جر  اآل ثبتة األرجودة الملل Phaedraأ، وتتأرجح يايدرا 4



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب م(2021) 1العدد  22املجلد 
 

293 | DOI 10.21608/jguaa.2020.44617.1128 منى محمد الشحات 
 

وااتلةةةب مةةةةيرأ المعةةةالبيو لةةةو مةةةةير هةةةين  المنعمةةةيو يةةةة واد  السةةةعدا   واد  أو سةةةهك اإللي يةةةو  
Elysium
Acheronأ، كذ يةةةوره  بوليجنوتةةو  وهةة  لةةابعوو للةةة رةةاة نهةةر اايةةروو أ13 

يسةةاموو العةةذاب  أ14 
ه  وسةةارلو  لةةة؛ ييةةةور هةةين  الةةذيو لةةالوا ابةةاللةةة مةةا التريةة  كةةك مةةنه  مةةو ذنةةوب ماتلاةةة يةةة الديةةا  األو 

المعبد، وهين  الذيو أسا وا معاملة  ا،ريه  أو رةيويه   ااةةة كذا كةاو يطلةب مةدذا  أو دمايةةأ، كمةا ةةور 
أيرةةا  هةةين  المةةذنبوو ب ةةهاد  الةة ور ومةةو يوسةةموو يمينةةا  كاذبةةة، ثةة  يوةةو  بتجسةةيد  اةةةية المةةوي يورنومةةو  

Eurynomos أ15 أ4ور  رل  مو يوله  ليكوو لوابه  الموي ال رير  راج  ة. 
                                                           

   طبواي وأديانا  أرب :يتألب العال  اآلار ية األساطير اإلنريوية مو ثد(13)
 وهة طبوة مظلمة لريبة مو سطح األرل. το ερεβος (Erebus)اإلريب -1
 جدي  األ رار، وهة لاد  طبوة نير موجود  ية معظ  المراج .-2
 ، وهة جهن  وجدي  األ رار والمور  الذ  يدب  ب  التيتاو األ رار.,η,ο Τρταρος (Tartarus)رتارالت-3
األسةاطير اإلنريويةة والرومانيةة، ترجمةة  :ب.  ، راجة : كةومدو،το Ελυσιο (Elysum)اإللي يةوو أو مورة  السةعدا  -4

 ؛155 ، 1992 الهي،ةة العامةة للكتةاب، :الوةاهر أدمد ررا مدمد ررا، ومراجعة اليك الندا ، سلسلة األلةب كتةاب  الثةانةأ، 
H.B. Walters, History of Ancient Pottery, vol. I, 458 ff. 

نهةةر اايةةروو هةةو نهةةر اآلن  واألسةةة يةةة األسةةاطير اإلنريويةةة، وكةةاو أدةةد أنهةةار امسةةة تجةةر  يةةة العةةال  اآلاةةر األسةةطور  (14)
يةك بأنة  نهةر ترتةارو  چبينمةا يةذكره يةر ،(Od. X. 513)يةا  هوميرو  بأن  نهر مملكةة المةوتة  -14 ،أ1رل   راج  هامد 

Tartarus  يةة األسةاطير الرومانيةةAeneid VI: 297  ولمومةا  ن يبدةر يةة هةذا النهةر سةو  اةارووCharon   الةذ  ينوةك بواربة
 أرواا المتوييو مو األرل كلة مملكة الموتة.

وربمةةا أ ةةار بةةبعل أ، ولةةد نمةةا للةةة رةةات  نبةةاي البةةو ، 4ولةةد ةةةوره بوليجنوتةةو  يةةة الةةركو السةةالة مةةو لودتةة   ةةةور  رلةة  
كما ةور ااروو ية لارب  الةغير مجديا  ية النهر وهو ينوك اثنيو  -ة المعتمة كلة كمكانية وجود سمع بالنهر تالاطوط الباه

 .ا المتوييو كلة دي  مملكة الموتةامو أرو 
، وهة  للةة رةاة نهةر أايةروو وأسةاك ةةور  اةاروو (XXVIII: 4, 5)يةب بو انيا  هين  المعالبيو ية رس  بوليجنوتو  (15)

أ؛ ذلع ألو مو ل  يعةة والدية  ولة  4ولارب : يةور انبو العاة الذ  يعالب ية اآلار   ية الركو األساك مو يسار ةور  رل  
لامةةة تمثةاك لةة  يةةة  واد  األتويةةا أ كمةةا تةةرو  األسةةاطير ال ةةعبية  مثةةك يسةئ معاملتهمةةا يةةة الديةةا  األولةةة يكةةو  و جةة ايه التكةةري  وال

تكريمةةا  لهمةةا لمسةةالدتهما والةةدتهما دتةةة  Argosاإلنةةريوييو الةةذيو أليمةةا يةةة أرجةةو   Biton وبيتةةوو Kleobisتمثةةالة كليةةوبي  
الةةولية والةذيو أنوةذ والةديهما  Catanaالةذيو أليمةا يةة كاتانةا  Anapiasوأنابيةا   Amphinomusالموي، وتمثالة أماينومةو  

 من لهيب نيران البركان الذى اندلع فى المنطقة حسب رواية األساطير الرومانية.
FRAZER, Pausanias’s Description of Greece, passim. 

؛ الةذ  يةةوره بينمةا (XXVIII: 6) ُيصور بوليجنوتوس إلى جوار عقاب االبن العاق صورة أخرى لعقاب ساارق المعباد
أو تلةع المةرأ  كنمةا  C. Robert, Die Nekyia ds Polygnotos, 1893, 60رربا  مبردةا  بعةةا نليظةة. ويةر   امرأ تنهاك للي  

 الد،ة يعالبو المجرميو والمذنبيو. Erinyesهة كدد  كلهاي اننتوا  
والموي ية العال  اآلار أللة ةور هذه النماذ  التة تعالب ولد لا  بوليجنوتو  برس  ت اي  إلدد  لو  ال ر 

ويذكر بو انيا  أن  (. 4)صورة رقم  (XXVIII: 7)الةور  أللة رس  ااروو ولارب   Eurynomos وهة  اةية يورينومو 
أن  ت ايةا   Robert (C. Robert, Die Nekyia, p. 61) ت ايةا  لمو يأكك لد  الموتة ون يترع كن لظامها، بينما ير 

يارك أو يعتبره ت اي  للموبر  التة يور  ييها جسد  A. Dieterichللموي ناس  وهو ما ياترر  معنة اسم . كن أو 
 =.C. Robert, Die Nekyia, 47 ff المتوية، وييها يتبدد الجسد ون يتبوة سو  لظامها.
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ذا كةةاو هةةين  األ ةةرار يعةةذبوو لةةذابا  مريةةرا  يةةة العةةال  اآلاةةر، يهةة  أيرةةا  مرةةطهدوو أثنةةا  ديةةاته    وال
 .أ16 يومو دا،ما  بارطهاده  وتعذيبه  أيرا  وه  أديا  Erinyesاألولة؛ ذلع أو كلهاي اننتوا  

يةةةور بوليجنوتةةو  أيرةةا  رسةةما لعوةةاب  اةةةية المهمةةك أو الكسةةوك أو األدمةةة ويرةة  لليهةةا اسةة   
(Oknos)    أللةةة الةةةور  ريةةة الوسةةطصأ؛ وي اةةةها يةةة ةةةور   ةةا  جةةال  يوةةو   4راجــص صــورة رقــ[

بجدك دبك مو سيواو البو  النامية للةة رةاة نهةر اايةروو، بينمةا يوةب ورا ه دمةار يأكةك باسةتمرار الجة   
(XXIX: 1, 2)لةذ  يوةو  هةذا الرجةك بجدلة  دوو للمة ، ويةذكر بو انيةا  ا

أو هةذا الرجةك هةو أيرةا  رمةة   أ17  
 .أ18 للرجك األدمة الكادا الذ  ل   وجة مسرية ومبذر  توو  بةرب كك ما يجني  مو ماك

أو رسو  بوليجنوتو  لةو أنةواة هةذه العوابةاي مةا هةة كن الةةور  الجديةد   أNilsson 19ير  نيلسوو  
لةةد اسةةتدوذي للةةة العوةةك  اةةرو اآلالتةةة ب ةةري بهةةا األورييةةة والايثانوريةةة؛ ذلةةع أو يكةةر  هةةذا الةةنمط مةةو العوةةاب 

ال ةةعبة اإلنريوةةة بسةةبب الترانهةةا باكةةر  أاةةر  مدببةةة لةةد  اإلنريةةة أن وهةةة  العةةدك يةةة العوةةابأ: ذلةةع أنةة  يةةة 
 ،العةور السابوة  لبك الورو الساد  وربما لبك الورو الساب  ة. .أ ل  يكو الارد سةو  دلوةة مةو دلوةاي لا،لتة 

                                                                                                                                                                                           

ألواو ذباباي اللد  الااسد، ويةوره وهو يلعة  ولد لوو بوليجنوتو  هذه ال اةية باللوو األسود الم رة، ويوةد ب =
 أسنان  متك،ا  للة و ٍة  وهو لط بر  ود ةأ.

 نسر ون يجل  للة و ة كما يةوره ديو يةب بو انيا  هذا الم هد يذكر أو يورينومو  يجل  للة جلد
 Harpiesلتة توو  بها كلهاي الهاربي  بوليجنوتو ، وربما يرج  هذا انيترال الوةاة كلة استمرار ارتباط يكر  الموي لتد  ا

 أوذلع  Sirensنت اك لا،مة ية أذهاو اإلنرية والروماو، والتة تاتلب لو الموي بدوو داد  الذ  توو  بها السيرينة 
الهارب  الد،ة ياطاو الب ر يجأ  يأجسدو لاد  ية  كك النسور بينما تأجسد السيرينة الد،ة ينولو الموتة برية ية  كك 

ا،ر  الددأ   لو الدليك الذ  يمي  هذا الاارة بيو الطا،ريو، راج : ال داي، منة مدمد: الودة  طا،ر الرواأ بموبر  الوردياو ط
نويمبر  13-12 ،ألماك الميتمر الثانة ليثارييو العرب دراسة أثريةا، -بيو التةور اإلنريوة والرومانة للروا ولابل الروا 

2000 . 
(16) KERÉNYI, C., The Gods of the Greeks, London, 1976, 245. 

يبدو أو يكر  لواب الكسوك البليد بهذه الطريوة ية العال  اآلار كاني مررب األمثاك ية ذلع العةر الودي ، كذ وردي (17)
للة المذابح والمبانة الموجود  تدي األرل ية  لند العديد مو الكتاب الودامة بك وةوري أيرا  بالرس  أو بالندي البار 

. ولو استعماك FRAZER, Pausanias’s, note 71 :: لم يد مو التااةيك لو هذه الرسو  والمندوتاي راج Columbariaروما 
 ..FRAZER, Pausanias’s, note 71  الذ  يعنة أيرا  أكسك وأبطأ الطيور  وهو طا،ر الواةأ، راج  أيرا : okonosمسمة 

يك ية اننياد  مأعذبيو ااريو: جمالاي جالسة كلةة موا،ةد مثولةة بكةك مةا لةذ وطةاب مةو ألةواو الطعةا ، وبجةانبه  چيريب ير(18)
ولةةو كثةةب، ااةةروو يدملةةوو يةةوة ريوسةةه   ولاةةي كلهةةة مةةو كلهةةاي اننتوةةا  تاطةةب مةةو بةةيو  ةةااه  كةةك  ةةئ يسةةتعدوو لتناولةة .

ةاورا  رامة، تكاد تسوط لعد  استورارها، وه  لذلع ية ي ة دا، ، أول،ع ه  الذيو كانوا يبغرةوو كاةوته ، أو ينهةروو ابةا،ه ، 
دا ، أو يادلوو أةدلا ه  الذيو امنوه ، أو أول،ع الةذيو كنة وا الةذهب ورةنوا بة  للةة اآلاةريو وهة  هنةاع أكثةر الموجةوديو لةد

لةاتلوا يةة سةبيك  يووالةذيو دنثةوا بإيمةانه ، والةذ وهناع أيرا  ال انة وال انية ينةب لليه  العذاب، وكذلع الذيو أ علوا نةار الاتنةة
أثي ، أو لج وا لو أو يكونوا أمنا  آلجريه ، يهنا مو باة بدده بالذهب، واار مو للب الووانيو رأسا  للة لوب، يجعلها تورر 

 .AENEID, VI: 126-9 وندا   ي،ا  اار اليو   ي،ا ،
 (19(NILSSON, Greek Popular Religion, 117 
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األبنا  وأبنا  األبنا  ثمو الجأر  أو المعةية الذ  ارتكب  أسديه . كلةة كذ كاو مو لامة النا ؛ بمعنة أو يدي  
أو جا ي األوريية ودرمي العواب الذ  يناك نيةر ةةادب الجةر ، يمةو أاطةأ يتدمةك و ر ناةةيت  ودتةة دةيو 

  يود ارتأي األوريية أو ينتوك العوةاب مة ،يدد  ية بعل األدياو أو يموي العاةة أو المذنب لبك أو يعالب
ون يتدمل  األبنا  مثلما كاو لبد . وللة ذلع يكةوو بوليجنوتةو  لةد لبةر بعد الموي  األار ب  كلة الديا  ةاد

العواب الذ  تتبناه األوريية الوةا،  للةة الاكةر ال ةعبة الةدينة الوةدي  الوا،ةك االعةيو بةالعيو وال ةر لو يكر  مبدأ 
ius talionis (Lex talionis)بال ةر 

ن مةو لسةو  مةةير أرواا عةد  الي األورييةة والايثانوريةة أو تأ ، كذو اسةتطأ20 
النا  بعد أو كاو مةيرها ية العةةر الهةومير  ي ةترط انتسةاب أةةدابها ل لهةة أو مةو هة  مةو معيةته  أو 

 Agamemnon وية أجاممنوو  Menelausمو ه  مررة لنه  مو لبك كبار اآللهة أمثاك الملع ميندو  

. هذا ية الولةي أ21 ملوع ميكينة وه  جميعا  مو الب ر كن أنه  ينتسبوو ألبطاك طرواد  Heleneو و  هيليو 
وسةةةةي ياو   Tantalosوتنتةةةةالو   Tityosالةةةةذ  توةةةةي  اآللهةةةةة ألسةةةةة الدةةةةدود للةةةةة ب ةةةةر ااةةةةريو أمثةةةةاك تيتيةةةةو  

Sisyphos   ا  يةةةة سةةةهوك ويظةةةك ميةةةندو   للةةةة الةةةرن  مةةةو أاطا،ةةة  العديةةةد أ منعمةةة أ22 الةةةذيو نةةةالوا لوابةةةا  أبةةةديا

                                                           
ةةرب هةةذا الوةةانوو ندوةةا  بهةةذا انةةةطدا الدتينةة  نظةةرا  لتاعيلةة  ب ةةكك لةةوم لنةةد الرومةةاو، كن أنةة   أيرةةا  كدةةد  ماةةرداي  (20) لأ

ة. .أ يةة مداولةة للورةا  للةة لةذاباي األبريةا   593-594التة ألرها ادك أراونيت  ألثينا   Solonمباد  ولوانيو سولوو 
 .Roman Law, Delict and Contract, Encyclopedia Britanica والتدلب بنظرياي اإلث  الوراثة، راج 

هةةة المعيةةار للثةةواب والعوةةاب بعةةد أمةةا لةةو المسةة،ولية الارديةةة ل نسةةاو اإلنريوةةة وأو كيمانةة  بدرمةةة المبةةاد  انجتماليةةة 
، ترجمةة أدمةد سةدمة مدمةد التجربةة اليونانيةة، ديةا  األولةة، راجة :  بةورا،  .  .الموي والذ  سةوب يأنةةب المظلةوميو يةة ال

 .93-90 ، 1989،  67،  2الهي،ة العامة للكتاب سلسلة األلب كتاب :السيد، الواهر 
، وهةةةةو أيرةةةةا   و  هيلةةةةيو والتةةةةة كانةةةةي سةةةةببا  Argosوأرجةةةةو   Mycenaeميةةةةندو  هةةةةو األخ األةةةةةغر لملةةةةع ميكينةةةةة (21)

ليت وجهةا  بإيعةا  مةو  Paris أسطوريا أ ية اندنة الدرب بةيو اإلنريةة وبةيو طةرواد ، دةيو ااتطاهةا األميةر الطةرواد  بةاري  
 أ.Aphroditeكلهة الجماك أيروديتة 

ن  كةاو لا،ةدا  للدملةة يةة الدةرب رةد طةرواد  مةو أجةك نةةره أما أجا ممنوو يهو ملع ميكينة وأرجو ، وللة الرن  مو أ
 ياتود كلة الع يمة والرأ  السديد، ومو السهك دا،ما  كثنا،  لو ل م . ا  أاي  نسترجاة  وجت ، كن هوميرو  يةا  بأو  اة

يةةة العةةال  اآلاةةر وهةةةو  لهةةةة ااألرلاأ وهةةو أدةةد أبنةةا  األ Tityosيةةذكر هةةوميرو  يةةة األوديسةةية أو أوديسةةةيو  رأ  تيتيةةو  (22)
يجر  مساية  اسعة مو األرل  تودر بتسعة يداديوأ هربا  مو اثنيو مو النسور ينه او كبده دا،ما   ذلع ألنها تنمةو مةو جديةد مة  

وذلةع ألنة  لةا  بانتةةاب  ؛ظهور لمر كك يو . وكاو اإلنرية يعتودوو ية ذلةع الولةي أو الكبةد هةو مورة  ال ةرور يةة اإلنسةاوأ
 ص.4أ ]يةوره بوليجنوتو  ية وسط ةور  رل  Artemisوأرتمي   Apollo أ  اإللهيو التوأ  أبوللو  Letoيتو اإللهة ل

، وهو يوب ية مياه جدوك دي  يةبح 5أما تانتالو  الذ  يةوره بوليجنوتو  ية الركو األيمو السالة مو ةور  رل  
لي رب  -ال رب، يعندما كاو يدنة رأس  الم تعك  يبا  ذلن  ية مستو  سطح الما ، لكن  كاو يتدرة طمأ، ون يستطي  

تميك للي   بالاواك األرل لند لدمي  جاية يابسة، وكاني األ جار الساموة المدملة  يغيل الما  تاركا  الجدوك وتةبح
 بوطويها، لكن  دينما يداوك أو يمسع ويوطاها ليأكك كاني الرياا تديعها لاليا  يد تدركها يداه.

يطلب ما ي ا ، يما  جريمة تانتالو  بأن  كاو مدلوا  لم اركة اآللهة ية كدد  الم دب اإللهية يسأل   يو  أووتتعلة 
 =كاو مو تانتالو  كن أو طلب أو يكوو االدا  ن يموي مثك اآللهة. يانتاظ من   يو  والتبرها تطاون  للة دة مو دووة
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 اإللي يو  الاررا .

أما هين  الذيو ل  يتبعوا  عا،ر وطوو  العباد  ول  يتلووا تراتيك وأسرار لويدته  أثنا  دياته  األولة  
دالةة ككةراه يوةد ةةور بوليجنوتةو  أروادهة  يةة  - وه  موضوع دراستنا الذين ُنعنى برصد طريقة عقـابم  -

مكسور   لاد  هة أوانة األماوراأ، ون تلبة  هةذه الميةاه  الوليلةةأ التةة تة  مليهةا  مةو  للة دمك مياه ية أواوٍ 
، ومةةرارا  يدةةاولوو  رنمةةا  لةةنه أ أ23 نهةةر اايةةروو الةةذ  يجةةر  يةةة العةةال  اآلاةةرأ أو تتسةةرب أيرةةا  مةةو اإلنةةا 

 أأpithos 24لبيثةو  مل،ها مر  أار  مو نا  النهر ث  أنه  يسرلوو إليرانها ية جر  رامة  مو نوة يسمة ا
 .أ25 مديوو نةاها السالة ية باطو األرل، ويظلوو للة هذا الداك دوما  ية لواب أبد 

                                                                                                                                                                                           

جأر  ما يطلي : ذلع أو يظك جا،عا  وظم نا  ليبد، ييوب ية نهر تةك مياه  كلة لذا لرر ل  لذابا  أبديا  يتاة م   ؛اآللهة يوط=
 ن تةك ثمارها أبدا  كلة يم . ةذلن ، بينما تتدلة يوة رأس  أ جارا  واري

ولد تواتري الرواياي واإل اراي األدبية دوك المور  الذ  دد  يي  هذا العواب األبد  هك هو تدي األرل ية مملكة 
الموتة كما يرد دا،ما  لند هوميرو  ويةوره بوليجنوتو ؟ أ  هو ية السما  دي  ارتاعي األوريية بمور  الروا ليةبح 

مثد  كلة أو تانتالو  كاو معلوا  ية الهوا  يا ة دا،ما   Euripidesيدي  مسكنها الدويوة ية السما ؟ وللة ذلع ي ير يورب
 Frazer, Pausanias’s, note 113السووط. راج  أيرا  

، Aeolos، وكاو ابنا  إلل  الرياا كيولو  5أما سي ياو  الذ  ةوره بوليجنوتو  ية الركو األيمو العلو  مو ةور  رل  
أيو ابأ  يو  ابنت  ليت وجها سرا ، يكاو  Aeginaأو أي ة سره ودكة لوالد الاتا  كيجن  يترو  أسطورت  أن  أهاو  يو  ب

لواب  األيد  أو يظك يدي  كلة أللة لمة تك دجرا  راما ، ون يلب  الدجر أو ي رب للة الوةوك كلة هذه الومة دتة تالي 
لة األبد لمثك هذ  رمو المجمولة الثانيةأ التة  8ا العمك. راج  ةور  رل  مو يده يجأ  وتندي  كلة ساح التك، ييعود ثانية وال

 تةور سي ياو  وهو يدي  الدجر ب كك مغاير لند رس  بوليجنوتو .
وكما يترح مو ا تواة  ، ولها لاد  ثدثة أياد  للة الكتب لتسهيك دملها.hydriaهذه األوانة لاد  مو نوة الهيدريا (23)

، كنا  الما   υδωρ= ها مو الينابي  وليوو الما   ما مسماها ية اللغة اليونانية أنها كاني ماةةة ل تياو بالمياه وجلب
وهو يجلبو الما  مو العيوو  -ااةة الطرا  األدمر -و  األوانةأ ولد ةوري النسا  للة العديد مو رسη υδριαالهيدريا 

و يدملو هذه الهيدريا. كما استادمي الهيدريا ية كثير مو األدواك كةنادية لدلتراة  ربما لسهولة دملهاأ دي  والينابي  وه
 أ. - 9التةويي. لو  كك هذا اإلنا  راج  ةور  رل   ostracaتورح بها أوستراكا 

أكبر أنواة األوانة الااارية دجما   دعأ، ويأ doliumالبيثو  كنا  ياار  را  لري  اإلنرية والروماو  الذ  لريوه باس  (24)
وراامة، ويستاد  لاد  ية التا يو نظرا  لسعت  الكبير . وتا و ب  السوا،ك الماتلاة مثك الامر وال يوي والما  وأيرا  الطعا  

وطعة مو الدجر أو والدبوب والاواك  المجااة. والبيثو  ي ب  البرميك ل  بطو منتااة ويوهة أيرا  متسعة، وديو يأمي يغطة كما ب
ولاد  ما يديو نةا  السالة ية األرل، وهو كبير بدرجة تكاة ألو يس   اةا ؛ لذا استاد  ية  -يةن  ل  نطا  مو الااار 

  كتابوي جنا،   كذ لثر بالاعك للة بعل الديناي دااك بيثو . -ية بدد اليوناو أو ية كيطاليا  -بعل األدياو 
WALTERS, H.B., History of Ancient Pottery, vol. II, 457 

انلتواد بارتباط  بالعال   وي ار لهذا اإلنا  لاد  ية الاو ك ار  جنا، ية نظرا  لديو ج ،  السالة ية باطو األرل، مما يثير
 أأ. - 10اآلار الموجود ية باطو األرل. لو  كك هذا اإلنا  رج  ةور  رل  

بالدرماو مو مياه التطهر ية الديا  األار  م  يكر  العواب األبد  الذ  نال  تيتيو  أو ن تتماثك يكر  العواب األبد  (25)
تنتالو  أو سي ياو  ونيره  الذيو تطلعوا لتدوية مطالب  اةية اةطدمي باآللهة، أما هين  الذيو أسريوا ية دة 

لكو ااتلب جهاد كك منه  ية الديا  ليسمو  ول  يسالدوها للة التطهر مو اطايا وذنوب الدنيا، يود تساو  لوابه  =أناسه 
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ديو رأ  بو انيا  رس  هين  النا  الةذيو كتةب بوليجنوتةو  كلةة جةوار ةةوره  كلمةة امةو لة  يتلوةوا  
ـــ  ا  αμυητοι ةةةعا،ر لويةةةدته   نهةةة  هةةةين  ممةةةو لةةة  يتلوةةةوا مطلوةةةا   ةةةعا،ره  الدينيةةةة كلةةةاك ا أ26 أ5صـــورة رق

 الثةةان بوليجنوتةو   منتةةةب الوةرو الاةام  ة. .أ وبو انيةا   الوةرو  -. ويبةدو أو كةد منهمةا أ27 اإلليو يةةا
، اآلاةرمةو دمةك ميةاه التطهةر دتةة يةة العةال  ديو أ ارا كلة هةذا الةنمط مةو العووبةة بالدرمةاو  -أ الميددم

 ةةا،  بةةيو النةةا ، مةةأاوذ مةةو الاكةةر  األساسةةية يةةة األورييةةة لعوةةاب هةةين    ةةعب لةةو التوةةاد كنمةةا كةةاو معبةةرا  
 .أ28 المذنبيو هو أو ايظلوا ية نجاسة نير أطهار ية العال  اآلار وأو يظلوا رالديو ية الودكا

ا كانةي مةو كبةداة بوليجنوتةو ؛ ذلةع أو مة مكسـورةيبدو أو يكر   ياد  العذاب بمك  المياه يةة جةرار  
 ربمةا مثووبةةأ مةا تلبة  الةروا أو  غيـر مكسـورةكاو يدد  لبلة  يةة الوةرو السةاد  ة. . هةو اسةتعماك جةرار 

تميها مو النهر دتة تارنها سريعا  ية جر  البيثو  الرامة المديوو نةةاها يةة بةاطو األرل؛ وأو تكةوو 
بةد لةاة يتتسةرب منهةا الميةاه كلةة بةاطو األرل وهكةذا تظةك دا،مةا  يارنةة مةو  األاةر تلع الجر  المديونة هةة 

 .أ29 المياه

ور العواب بةالجرار المكسةور  لبةك بوليجنوتةو  للةة رسةو  بعةل األوانةة اآلرايةة ذاي الطةرا  األسةود  ولد ةأ
black-figure ؛ كذ ةةةور للةةة أدةةد وجهةةة كنةةا  ب ةةكك أماةةوراamphora  .رسةة  تةةيرخ بةةالورو السةةاد  ة .

ا مجندةةة تأاةةرا جةةرارا  انيةةر مكسةةور ا يةةة كنةةا  بيثةةو  رةةا  ديةةو نةةةا  السةةالة تمامةةا  يةةة بةةاطو األربعةةة أرو 
 -وهةو يةددر  مةو تدةٍي كلةة يةوة  -ويتبيو مو وجةود سةي ياو  يةة هةذا الرسة  . أ30 أ6صورة رق  األرل  

                                                                                                                                                                                           

بها ية لال  الالود. للة أية داك تتعلة هذه المورولاي بمرادك تطور الاكر الدينة اإلنريوة ث  الرومانة، ولدلة الارد =
 باإلل .

لاة، ويدمك هذه المجمولة مو النا  العادية نير األسطورية وه  مو ألمار ماتبيو   ομυητοة مكتب بوليجنوتو  كل(26)
أ تماما  مثلما كتب أسما  ال اةياي األسطورية التة ةورها كلة جوار ةادبها. راج  5كك منه  هيدريا مكسور   ةور  رل  

 لو الكتابة للة األلماك الانية اإلنريوية.14أ 1هامد رل   
ية اللغة اليونانية هين  الذيو ل  يتلووا تراتيك العويد  واياتها أثنا  الديا  األولة مو الرجاك والنسا ، ذلع  amytoiوتعنة كلمة 

الذ  يتعلة  هامدال. راج  أيرا  υσταγωγοςه  مو تلووا تراتيك العويد  مو المعل  والملوو  mystoiأ   μυστοألو 
  .19بةور  رل  

(27)
(XXXI, 11).  اإلليوسية كاني تور  للة  بو انيا  كاو يعرب جيدا  أو ةور المتوييو مو المتلونيو بال عا،رذلع ألو

 ريوسه  تيجانا  مو سنابك الومح، وبالتالة يأدر  منها هين  نير الملونيو
FRAZER, J.G., The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, 1922, Republished 2008 by Forgotten Books, 458 ff. 

 ويعرب ية الولي ناس  أو متلوة اإلليوسية ومريدوها أثنا  الديا  األولة تأمي  ةوره  بتيجاو نباي اآل  الذ  يعلو ريوسه .
 لو أهمية نباي اآل  لند األورييو. ب وتتدد -:أ8ل  ر الذ  يتعلة بةور   36رل  هامد الاور  الثالثة مو ال راج  نهاية 

 منة: موالة ليد الن ر. ،العال  اآلار ية الاكر الدينة اإلنريوة، راج  ال دايلو نباي وأ هار 
(28) ZEUS, A Study in Ancient Religion, Cambridge University Press, 1940, vol. III, 398 note 5; NILSSON, Greek 

Popular Religion, 116 f. 
 .24راج  هامد رل   (29)
 =بةالطرا  األسةود، ويةيرخ بةالورو السةاد  Bucciلا  برسةمها الانةاو neck-amphora، رس  تاطيطة للة كنا  ب كك 6ةور  رل  (30)
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 .أ31  اهد العال  اآلارن  م هد مو مكدجرا  راما   مثلما هو مةور ية رس  بوليجنوتو أ  -دوما  

ويتكةةةةرر هةةةةذا الم ةةةةهد ااألوريةةةةةا واسةةةةتعماك الجةةةةرار نيةةةةر المكسةةةةور  للةةةةة رسةةةة  ااةةةةر إلدةةةةد  أوانةةةةة  
رلوو إليراا جراره   ماتلاةة األ ةكاكأ مةو الميةاه دااةك ا. يأةور للي  رجاك ونسا  يسlekythosالليكيثو  

 .أ32 أ7صورة رق  األرل  جر  البيثو  الرامة المديوو نةاها السالة أيرا  ية باطو 

ديو أمعني الايثانورية بعةد ذلةع يةة لوةاب هةين  المةذنبيو مةو نيةر الملونةيو، ودةيو أةةبح لوةابه   
لوةابه  مةرار  يةة كدةد  مداوراتةة   Platoالةذ  سةيلوون  يةة اآلاةر  مرةرب األمثةاك بةيو النةا ،  اد أيدطةوو 

 .أ33 ة جر  البيثو  المثووبة ... لكو بد يا،د بأنه  سوب يدملوو مياهه  ية  مناكأ مداوليو نولها كل

، ومةا -أ  ادك الورو الراب  ة. . وما بعده  -كو التطوراي التة  هدتها الاتر  التالية لبوليجنوتو   
الجديةةد  ثة  ااةةتدط طووسةها و ةةعا،رها بدرجةةة  األاةر ييهةةا مةو تطةةوراي لوا،ديةة وظهةةور بعةل المةةذاهب دةد  

                                                                                                                                                                                           

يةةة ميةةون  تدةةي رلةة   Antikensammlungبجنةةوب كيطاليةةا، ومداةةوظ داليةةا  يةةة متدةةب  Vulciة. .، اإلنةةا  لثةةر لليةة  يةةة منطوةةة =
وألو الرس  ب  تةوير لواب سي ياو  الذ  يددر  الةار  كلة أللة يهو م هد مو العال  اآلار، ويي  تةةور أربعةة ، 1493

أرواا مجندة تةةعد كلةة يوهةة بيثةو  رةامة مةديوو نةةاها السةالة يةة األرل لتةةب ييهةا مةا   جمعتة  يةة أوانةيه  مةو نةوة 
 -COOK, A.B., Zeus, 299, fig. 262 وما بعدها؛ 222، 4 ةور  رل  ،“طا،ر الروا”لودة الهيدريا.راج : ال داي، 

كلب  Kerberosوهو يجر الكلب كيربربو   Heraclesهذا باإلراية كلة أو الوج  اآلار مو اإلنا  مةور للي  هيراكلي   (31)
 الدراسة ية العال  اآلار، مما ييكد أو الم هد الذ  نتدد  لن  كنما هو ية العال  اآلار.

تدي ألدا  أدد الهياكك  1820، رس  تاطيطة للة أدد أوانة الليكيثو ، مو الطرا  األسود، لثر للي  لا  7ةور  رل  (32)
 ومداوظ اآلو ية المتدب الوومة ية باليرمو. -ية جنوب ةولية  Ravanusaالعظمية المديونة ية كدد  موابر رايانوسا 

ه  ماتلاة األ كاك ية بيثو  رامة مديوو نةةاها السةالة يةة بةاطو األرل. الرس  يةور رجان  ونسا   يسرلوو إليراا أواني
 ودماره لييكد اإل ار  كلة أو المكاو هو العال  اآلار. Oknosيظهر ية الرس   اةية 

أو هةةين  المةةةو ريو هةة  المةةذنبوو الةةذيو لةة  يتلوةةوا ويألونةةوا ايةةاي و ةةعا،ر لويةةدته  يةةة ديةةاته  األولةةة، وأنهةةو  Harrisonتيكةةد 
 Prolegomena2, 617 f., fig. 165 د لسو يتياي الديندا .يبالتأك
رواا المذنبةة ة. .أ ييمةا ياة  مةةير األ 388و 399 الةذ  كتبة  ييمةا بةيو لةامة  Gorgiasيورر أيدطوو يةة مداورتة  (33) 

 تطهرهةا يةة مناةك  ا  التة ل  تتلة  عا،ر لويدتها ية دياتها األولة أو تأعالب ية مملكةة المةوتة بةأو تدةاوك أو تدمةك مياهة
   ثةة  تنولهةةا كلةةة بيثةةو لةةذا لليهةةا أو ت ةةرب مةةو نهةةر النسةةياو  ؛مثووبةةةLethe  دتةةة ن تتةةذكر يعلتهةةا

 .GORG. 373 D-E; 493A،  ال نعا  ية دياتها األولة
، وهو مةا ورد كةذلع لنةد الايثةانورييو وللةة AENEID 6. 714; 749ويطوو ييما يا  مةير هين  المذنبيك م  أيدچويتاة ير

 ة. .أ. Archytas  428-347ة. .أ وارايتا   Philolaus  470-385رأسه  ييلونو  
وو هةو أو يظلةوا ظمةأ  يةة مملكةة المةوتة وأو يظلةوا رالةديو يالمةذن  هذا ية الولي الذ  رأي يي  األورييةة أو لوةاب هةين

 .20 ،أ4ية الودك راج  هامد رل   
 يك واألورييوو والايثانوريوو ب كك لا  راج :چلند أيدطوو وير eschatologyلو نظرية لل  اآلار  

GRAF, F., “Dionysian and Orphic Eschatology: New Texts and Old Questions”, Masks of Dionysos, CARPENTER, 

Ed. T.,  and FARAONE, Ithaca, Cornell UP, 1993, 239-58; W.K.C. Guthrie, Orpheus and Greek Religion: A Study of 

the Orphic Movement, London, 1935, revised 1952. 
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لة  يكةو سةو  توايوةا  وانةدماجا   -الةرن  مةو ااةتدب بعةل لناةةرها الدينيةة لةو بعرةها اآلاةر  للة -كبير  
ويةر  الدارسةوو أو  ،أ34 للعوا،د كلهةا، كمةا كةاو أيرةا  دلةو  للم يةد مةو ال هةد والتو ةب مةو أجةك تطهيةر الةروا

لمعةالبيو بالدرمةاو ية تلع الاتةر  هةو التوليةك مةو تةةوير  األ ةاا أ ا األارو مو أه  سماي تطور الاكر 
مةةو ميةةاه التطهةةر والرمةة  لهةةذا الةةنمط مةةو العوةةاب يوةةط بتةةةوير األوانةةة المكسةةور ، أو التةةةار اإل ةةار  كليهمةةا 

، أو اإلسةةةهاب واإلسةةةراب يةةةة تةةةةوير مبةةةاهج موةةةا  األبةةةرار Danaidesباسةةةتعماك أسةةةطور  يتيةةةاي الدنيةةةدا  
 .أ35 ،يواوالمكاي

ديةةة  كةةةاو يأعتوةةةد أو الانةةةاو اكتاةةةة  أ36 أ8صـــورة رقـــ  يةةةا  تأةةةةور هةةةذه الاكةةةر  للةةةة كراتيةةةر مةةةو أبول 
                                                           

اإللةرال لةو ملةةذاي الديةا ، وريةل لكةك مظةاهر الرادةةة، ال ُّهةد والت ةوب أسةلوب يةة الديةا ، يوةةو  للةة التنكةر لل ةهواي، و (34)
ةةةد الايثةةةانوريوو   ة. .أ مةةةذهب ال هةةةد أةةةةدة تمثيةةةك، والكلبيةةةوو  500-580طلبةةةا  لتدويةةةة مثةةةك أللةةةة أادلةةةة أو دينةةةة. جسا

وبل  ذورتة  أ، Zenon of Citium الورو الراب  ة. .أ والرواليوو  ور  أس  هذا المذهب  ينوو الكياتة  Antisthenesأنتستين  
بيكتاتيو  ومارع أوريليو أ.  م   ي روو وسينكا وال

يةة تلةع الاتةر  ييمةا يتعلةة ابةالرواا واالةنا ا وماهيتهمةا وأيرةا مةةيرهما  والالسةا  الةدين ربما يرج  ذلع كلة نمو الاكر (35)
ية الاو، كما رواا بعدها تةور مة ل  تعد االهمبعد الموي، وهو ما يجعك الاتر  ابتدا  مو الورو الراب  ة.  مردلة ماةلية 

 وما بعدها. 227ا، الودة طا،ر الرواارا ية أية وسا،ط ينية، راج : ال داي، ل  يةور االعال  اآل
منتةب الورو الراب   بدوال ييرخ  Canosaاألدمر للة كنا  لثر للي  ية كانوسا  باألسلوبب، رس   -: أ 8ةور  رل  (36)

 .810ة. . ومداوظ داليا  ية متدب ميون  تدي رل  
يةة وسةط الم ةهد توريبةا  ممسةكا  بةةولجانة  -ملع المةوتة  -ار للة هذا اإلنا  ولد ظهر هادي  يةور الاناو العال  اآل

برسياونة ممسكة بم عك مة دو . بينما هو جال  للة لرد ياار ية لةره  الذ  ي ب  المعبدأ، وتظهر أمام  مبا ر   وجت  
 يةور دولهما ثد  مجمولاي أساسية مو ساكنة هذه المملكة:

متوجةا  باةوذ  ويمسةع  Aiakosأون : لرا  المتوييو ويظهروو كلة يسار هادي ؛ يةة الةةب الثةانة يظهةر الملةع ايةاكو  
ار، ث  لي  هو اآلكوالذ  يلتاي  Triptolemosالةولجاو بيمين ، وير  يده اليسر  للة كرسة يا  يجل  للي  تريبتوليمو  

 .Radamanthusيجل  أمامهما العجو  رادامانيت  
جةوار ابيريثةةو   كلةةالتةة تناةذ األدكةا  وهةةة جالسةة  Dikeهةين  يةةور يةةة الةةب الةذ  يعلةوه  كةك مةةو ديكةة  كلةةباإلرةاية 

Peirothoos   ثةةة  كلةةةة جةةةواره ةةةةديو  ثيسةةةيوTheseus  كلةةةة الهةةةوا  العلةةةو   كذ سيسةةةالده يةةةة ذلةةةع وهةةةو للةةةة و ةةةع الةةةةعود
و طبوةة هيراكلي أ؛ وذلع للة التبار أو األرواا تعيد ية منطوة وسطة مو الهوا  يهة أللة مرتبة مو الب ر لكنها أدنة م

 .26أ 1(لهة لو مور  أرواا النا  راج  هامد رل  السما  التة تعيد ييها اآل
المجمولة المةور  أساك م هد هةادي  وبرسةياونة، وهةو م ةهد ي ةغك كةك المسةادة السةالية للةةور  :يةةور أسةالها نهةر  ثانيًا:

 .Asphodelاايروو الماترل أن  يجر  ية مملكة المتوييو، ولد نمي للة جانبي   هور نباتاي البروة 
الثدثة بعيدا  لو هيكاتة وم انلها، متجهةا  بعيةدا  يةور هيراكلي  ية منتةب الم هد وهو يجر الكلب كيربيرو  ذو الريو  

يسارهما وهةو يةدي  لبثةا  بدجةر رةا  ندةو أللةة تةك  كلةندو الاار  الذ  ي ير الي  هرمي  المةور الا  ويةور سي ياو  
 متألما  بينما تررب  كدد  رباي اننتوا  بالسياط.

مةو  مسةتمر مةو أو يسةوط للية  دجةر متةدك   يعةانة مةو رلةب يةور تانتالو  يةة ألةةة يمةيو الةةور   يةة ردا  أسةيو أ وهةو
 أللة.

 = يتكةوو كةكاألبرار األوروييووا يةة مجمولتيواالتة تبع  للة الد و والك بة ةورثالثا : للة النويل تماما  مو هذه الم اهد 
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باستعرال تةوير المكاي،يو وااألبرار األوريييوا وأ ار ك ار  رم ية ألنواة المعالبيو اآلاريو بأنه  يتدركوو 
 .Aكن أو العديد مو الدارسةيو والماسةريو المدةدثيو رأوا أو  أساك الةور  للة راة نهر  العذابأ اايروو.

Furtwängler يةةة أو تااةةةيك الم ةةهد المةةةور للةةة هةةذا الكراتيةةر لةة  تغاةةك تةةةوير المعةةالبيو  اكةةاو مدو ةة
؛ ذلع أو الاناو أ ار كليه  بتةوير ا ئا مةور يةة أسةاك الةةور  للةة األرل أ37 بالدرماو مو مياه التطهر

اليابسةةة المتاامةةة لرةةاة نهةةو اايةةروو الةةذ  تجةةره مياهةة  أسةةاك الم ةةهد المةةةور كلةة ، هةةذا  ال ةةئأ موجةةود بةةيو 
الةذ  يجةره هيةراكلي   Kerberosوكلب دراسة العةال  اآلاةر كيربريةو   Hekate اةيتة كك مو هيكاتة 

Heracles 38هةةذا ال ةةئا كنمةةا هةةو  مناةةكأ كبيةةر ورةة  للةةة يوهةةة بيثةةو  و، وهنةةا يةةر  هةةين  الماسةةروو أأ ،
 -وللةةة الةةرن  ممةةا يبةةدو هنةةا مةةو معووليةةة تاسةةير هةةذا اال ةةئا بالمناةةك  ،ينةةي يةةة األرل لةةدا يوهتهةةارةةامة دأ 

رم يتة  كلةة لوةاب يتيةاي  ، كن أو يريوا  اار مو الماسريو يةرجح- أ39 بالاعك Platoوالذ  أ ار كلي  أيدطوو 
 الديندا  للة الرن  مو لد  تةوير أ   منهو ب كك ةريح ية رسو  هذا الكراتير.

كلةةةة لوةةةاب يتيةةةاي  -بةةةأ  دةةةاك مةةةو األدةةةواك  -و وجةةةود هةةةذا  المناةةةكأ ن يمكةةةو أو ي ةةةير أوالدويوةةةة 
 الديندا  لعد  أسباب:

بينمةا يعالةب نيةر الملونةيو  hydriaمو نوة الهيةدريا  د تةويرهو وهو يدملو دا،ما  أواوٍ أو الاناو التا :أولما
 بدمك أنواة أار  ماتلاة مو جرار الما  أهمها األناورا. 

: أ، 9صــورة رقــ  لهيةةدريا ليكةةوو كنةةا،هو الاةةا ؛ ياةةةهةةذا، ولةة  تةةةور يتيةةاي الدينةةدا  كن وهةةو يدملةةو هةةذه ا
للة سبيك المثاك ن الدةر ةوري ام  يتياي منهو للة كدد  الكراتير وهو ية درةر  هةادي   أ40 أب

                                                                                                                                                                                           

ثدثة أ اا  لةادييو منهما مو ثدثة  اةيايأ وية ةايو كلة يميو لرد هادي  و وجت . المجمولة األولة مكونة مو =
وهةو يعة ب  -أمةا  هةذه األسةر   -مو الب ةر ألب وأ  وطالهمةا وهة  يوتربةوو مةو لةةر هةادي  و وجتة . يةةور أورييةو  ناسة  

النسةياوأ ]يسةار  هاةر، وألنهة  مةو السةعدا  يوةد أيلتةوا مةو  ب،ةر ميةامكةاو سةيده و وجتة  ملةوع العةال  اآلللة ليثارت  ويدله  للةة 
 أللة يسار الةور  بوجود لمود أيونة الطرا ص. الة هذا الب،ر ية

 وولديها الموتوليو ندرا . Megaraكلة جانب هذا الب،ر تةور أسر  أار  د ينة هة أسر  ميجارا 
ة، وتمية ا  لهة  بةأنه  اتدةدوا والماترل أو هاتيو المجمولتيو تر  للة ريوسها تيجانا  مو نباي اآل  تبعةا  للعويةد  األوريية

اةر ألنهة  تلونةوا ال ةعا،ر. كذ يةر  األورييةوو أو اسةتعماك أنةةاو هةذا النبةاي تااةب مةو م ةوة الطريةة الةذ  ال  اآللهة العام  
كما اسةتعمك األديةا   .Cook, Zeus,Vol. 2, 1165, no. 1لطعت  الروا البار  كلة أو وةلي كلة هذا المور  مو العال  األار 

و الةذيو انتهةةوا بالاعةك مةةو و ، واسةتعملها أيرةا  اإلليوسةةيPlato, Sepullic .363الةذيو تلونةوا ال ةةعا،ر األورييةة تيجةةاو نبةاي اآل  
 A.B. Cook, Zeus, Vol III, 418, M.3تلوة  عا،ر العويد 

 .مو سنابك الومح بينما يرعوو بعد وياته  تيجانا  
(37)

 FÜRTWANGLER, A. & REICHHOLD, C., Die Griechishe Vasennalerei, Auswahl her vorragender Vasenlilder, vol. 

1, Munich, 1900, 48, n. 3. 
 لتدديد مولعه  ية الةور . 36امد رل  ، وه8راج  ةور  رل  (38)
 .33ل  راج  هامد ر (39)
 =:أيةادم ةاإلنا  ل  جس  بيراو  ورلبة تنتهة باوهة مستدير ، ول  لاد  ثدثةإلنا  الهيدريا. تاطيط أ، رس   -9ةور  رل  (40)
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. هةا الاةا  وهةو الهيةدرياي اايةروو ومة  كةك مةنهو كنا و وجت  ية العال  اآلار، ةةورو وهةو لنةد رةاة نهةر
لهو، بينمةةا كذ تتبةةادك أربةة  مةةنهو مةةرا   يتادةةةو ييهةةا جمةةا: ويترةةح مةةو الرسةة  أنهةةو مسةةتراياي نيةةر متةةوتراي

الميةةاه مةةو النهةةر وتارنهةةا يةةة بيثةةو  رةةامة  - التةةة تبةةدو أكثةةرهو دركةةة ون ةةاطا   - جلبةةي األاةةي الاامسةةة
 .نير مديونة ية األرل

وهمةةا تارنةةاو جرتيهمةةا  هيةةدرياأ يةةة جةةر   جنةةا، م reliefمةةنهو للةةة ندةةٍي بةةار   اثنتةةاوومةةر  أاةةر  تةةةور 
 .أ41 : أ، ب(10صورة رق  رامة  بيثو أ مديوو نةاها السالة ية األرل  

التةةة ت ةةير كلةةة اسةةتعمالهو للهيةةدريا وليسةةي أ  جةةرار  األاةةر وهنةةاع العديةةد مةةو الرسةةو  والمندوتةةاي  
 أار  للما .

ــاً  كو ايتةةرال بعةةل الماسةةريو بةةأو ااتاةةا  ةةةور دةةاملة جةةرار المةةا  المعةةالبيو يةةة العةةال  اآلاةةر واسةةتبدالها  :ثاني
بةور يتياي الديندا  يعنة اإل ار  كلة تساو  لواب هين  م ْو ماي دوو  وا  بمثك لواب هةين  نيةر الملونةيو؛ 

ييهةةا لنةةد المةةا  للتطهةةر ... هةةو ايتةةرال  للةة التبةةار أو الةة وا  طوةة  مةةو الطوةةو  الاطريةةة الهامةةة التةة تسةةتعمك
 نير ةديح.

ذلةةع أو اإلنريةةة دةةيو تعةةودوا أو يرةةعوا كنةةا  للةةة موبةةر  كنمةةا هةةة ك ةةار  يوةةط كلةةة أو المتةةوية داالهةةا  
 Loutrophorosمةةةاي دوو  وا ، كمةةةا لةةة  يكةةةو هةةةذا اإلنةةةا  هيةةةدريا أو بيثةةةو  لكنةةة  كةةةاو كنةةةا  اللوترويةةةورو  

اإلنةةا  الةةذ  ياتةةرل أو تتطهةةر بمياهةة  العةةرو  والعةةري  يةةو  لرسةةهما؛ ألنهةةا ميةةاه ، وهةةو أ42 أ11صــورة رقــ   
                                                                                                                                                                                           

للةة كةك جانةب يةة أللةة جسة  اإلنةا  يسةتعمدو لريعة   ثتناو أارتةاو أيويتةاو وادةد  منهةاايد رأسية اية الالبا يأدمك منها، و =
 .23انة راج  هامد رل  لو وظياة هذه األو  هديو يمتلئ بالميا

سةة  تاطيطةةة لم ةةهد مةةةور للةةة كدةةد  أوانةةة الكراتيةةر، لثةةر لليةة  يةةة كامباينةةا  جنةةوب كيطاليةةاأ ويةةيرخ ب، ر  -9ةةةور  رلةة  
 .Harmitage Collectionبدوالة منتةب الورو الراب  ة. .، ومداوظ داليا  ية مجمولة هارميتا  

نظةرا  لرةاامة  المن لة إلنا  البيثو ، وهةو كنةا  رةا  لة  وظةا،ب لديةد  أهمهةا التاة يو  تاطيط رس   أ، -10ةور  رل  (41)
طويك يةك ما بةيو  ن  باإلراية كلة راامت  هو أيرا  كدجم ، كما استاد  أيرا  ية أنرال جنا، ية أهمها ديو الموتة، كذ 

 .24متر كلة متريو.لو هذا اإلنا  راج  هامد رل  
كدد  الموابر ية  Plinth، ويبدو أن  وادد مو كيري يو كانا ي يناو لالد  الجيرممو الدجر  ب، كيري  -10ةور  رل  

 راج :. اإليري  مداوظ داليا  ية ميون  ية متدب Naiskos، دي  كاني تبنة الموابر للة  كك المعبد Tarentumثارنتو  
Ny Glyptothek LAWRENCE, A.W., Later Greek Sculpture, London, 1927, 54, l.90- L. 

يةور هادي  وبرسياونة ية منتةب اإليري   وهو ما يعنة أن  م ةهد مةو العةال  األاةرأ، بينمةا ةةور كلةة يسةارهما اثنتةاو مةو 
الديندا  وهمةا يارنةاو أوانيهمةا  هيةدرياأ يةة جةر  رةامة  بيثةو أ مةديوو نةةاها السةالة يةة األرل. يةةور هةرمي  كلةة اليمةيو مةو 

  هادي  وهو يسرة ندو هراكلي  الذ  ل  يتبة من  سو  الج   الذ  يمي  هذا البطك وهو جلد األسد متطاير  ية الهوا .
رس  تاطيطة إلنا  اللوترويورو ، يتمي   كل  بأو ل  جس  طويك ونديب، كما أو رلبتة  طويلةة أيرةا  تنتهةة  ،11صورة رق  (42)

اللتاو تواةاو لنةد الةبطو وتةةدو دايةة الاوهةة. ويبةدو  أ. ول نا  اثنتيو مو األياد  الطويلةباوهة متسعة  تتس  دوايها ندو الاار 
 أن  ادك الاتر  مو دوالة منتةب الورو الساد  ة. . ودتة الورو الراب  ة. . أرياي ل نا  يد ثالثة مثك كنا  الهيدريا.

 =تعنةة دامةك أو تعنةة اسةتدما  أو انتسةاك بينمةا  كانةي   وكما يبدو مو اس  اإلنا  
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 جا ي مو ليو ما  مودسة.

ولد أكدي انكت اياي األثرية العديد  وجهةة النظةر الوا،لةة بةأو وجةود اإلنةا  ناسة  للةة الموبةر ، أو ندتة  بةار ا  
يت وجوا، وأو يكر  أو لةاد   أوالذيو ماتوا دوو  وتياللة لودة  اهد الموبر  كنما كاو تمي ا  لموابر الاتياي والا

ةْو تةوية دوو  وا  كنمةا هةة يوةط للتعريةب بهة  ولةي  إل دانةته  والدكة  ور  كنا  اللوترويةورو  للةة موبةر  م 
. بةةك ربمةا تكةةوو نولةةا  مةةو اإل ةةااة أ43 األاةةر بالدرمةةاو مةو ميةةاه التطهةةر دتةةة يةة الديةةا   اللةيه  دكمةةا  أبةةدي  

يدةلوا للة سعاد  ال وا  التة ايتودوها ية الديا  األولة، وربما يكوو ور  كنا  اللوترويورو  لليه  دتة 
للة الموبر  ج  ا  مو الطوو  التة ي ود بها المتوية أو المتويةا  مةو نيةر المتة وجيو ليدةةك للةة  و  يةة 

ر مأسةا  أو يمةوي  ةا  دوو ديا  األرواا بعد ذلةع؛ كذ لريةي بةدد اليونةاو مثةك هةذه اندتاةاني التةة تأوةد
 .أ44  وا 
وال ةار  أيدطةوو لةة المناكأ،  أ45 كو المثك ال عبة اإلنريوة الودي  الوا،ك اةب الميةاه يةة كنةا  مكسةورا :ثالثاً 

جبةاره   عقابل  يعنيا سو  اإل ار  كلة  هين  نير الملونيو بال عا،ر الدينية  سوا  اإلليوسةية أو األورييةةأ، وال
لةة دمةك الميةاه يةة أوانةة مكسةور   أو مثووبةةأ لةيميوا بهةا كنةا  ااةر أكبةر دجمةا   البيثةو أ ل -بد نهاية  -

 مثووب أيرا   أو بد لاةأ.

 -مةةو ناديةةةة  -كو أدةةدا  أسةةةطور  الدينةةدا  ن تتما ةةةة مةة  لوةةاب دةةةاملة الجةةرار المكسةةور ؛ ألنهةةةو  :رابعــاً 
أسةطورتهو دا،مةا  بماهةو  ال رالةة واةةوبة األرل ، ومو نادية أار  ارتبطي اإل ار  كلةة أ46 ت وجو بالاعك

  وهو ما ياه  لاد  مو يكر  ال وا أ وهو ما ن يتناسب م  نمط لواب داملة الجرار.

 -منةةةذ تارياهمةةةا المبكةةةر  -أثبتةةةي المكت ةةةااي األثريةةةة العديةةةد  أو اإلنريةةةة  والرومةةةاو أيرةةةا أ كةةةانوا  
ااةةةة أوانةةة  ةةرب المةةا  والامةةر وأيرةةا  أوانةةة  -انةةة يرةةعوو مةة  المتةةوية يةةة موبرتةة  بعةةل أنةةواة مةةو األو 

                                                                                                                                                                                           

الموةد ،  Kallisshoeنالك ال ئ ييةبح معناه اإلنا  دامك مياه اننتساك، وكاو يأمي لةاد  بميةا  اطةاهر ا يةيد  بهةا مةو نبة  =
وللي  يستعمك ليلة العأر  واننتساك بمياه . كما استعمك أيرا  ية أدا  الطوو  الجنا، ية دي  يأغسك بمياه  جثماو المتةوية 

وتوتةر ال ارية للة هذه األوانةة لةاد   -ويطهر بها ااةة كذا كاو المتوية ماي دوو  وا ، ث  يور  بعد ذلع يوة الموبر  
 الم اهد الجنا، ية.للة مواكب ال ياب أو 

(43)
DEMOTHENES, Against Meidas, XLIV. 18 & 30, 1086, 1089, EUSTATHIUS, Ad Iliadem, XXIII, 141, 1293, Polux, 

Onomasticon, III. 38.  
 

دلةا بعةل  ر يةة طووسةهما ممةاتتماثك أهميةة يكرتةة المةوي والة وا  يةة الاكةر اإلنريوةة تمةاثد  كةامد ، وللية  يتماثةك التطهة(44)
 الووك بررور  لواب مو ل  يت وجوا بدرمانه  ية الديا  األار  أيرا  مو مياه التطهر. راج :  كلة را اآل

HESYCHIUS, S.V. Alade Mustai, Fsages, Purification., Note 108.  
(45) XENOPHON, Oeconomicus, VII. 40, Asistotle, Oeconomicus, I.6, Lucsetius, III. 936 FF. 

 التطهر ألنهو لتلو أ واجهو ولي  ألنهو ل  يت وجو. هتذكر كدد  الرواياي أنهو مدروماي مو ميا(46)
NILSSON, M., The Greek Popular Religion, 117, Fsages, Purification.., Note 108. 

 أ.Lynceus  (Paus., III.12.2 وتذكر رواياي أار  أنهو بالاعك ت وجو ث  لتلو للة يد أدد هين  األ وا  وهو
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ذا كةاو هنةاع مةو النظريةاي التةة أ47 أ15، 14، 13، 12صـور أرقـا  كأثا  جنةا،     -اندتااظ بهما  ، وال
تدل  وجهة النظر بأو الوظياة الدويوية لنماذ  هذه األوانةة هةة أنهةا رمة  لمسةالد  المتةوية بمةا  التطهةر أو 

ا لا  ب  الانانوو منذ بوليجنوتو  ل  يكو كن تعبيرا  لو انتيجة دتميةا لعواب أرواا هين  ، يإو مانرتوا ما  
ولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  منها. انرتوا الذيو ل  يتلووا أسرار لباداته  بدرماو أرواده  مو الدةوك للة هذه المياه أو دتة 

ي نالبةا  مةو الةدياناي لبةاداي جديةد  ذاي  ةعا،ر وطوةو  دينيةة ماتلاةة، انبثوة الهلنسةت نهري منةذ العةةر 
، Sabaziusال ةةرلية، وكةةاو يةةت  التعامةةك أيرةةا  مةة  الهتهةةا للةةة أنهةة  مثةةك ديونيسةةو  مثةةك لبةةاد   اباسةةيو  

ونيةةره ،  أ48 أأ - 16صــورة رقــ    Isisولبةةاد  كيةة ي   Attisوالطوةةو  السةةرية الهلنسةةتية الغامرةةة آلتةةي  

                                                           
الوةةرو التاسةة  ة. .  العةةةر البرونةة  أ،  بدةةوال إلدةةد  موةةابر لبةةر  المبكةةر  التةةة تةةيرخ  تاطيطةة ، رسةة  12صــورة رقــ  (47)

ار مةو تية مو ميكينة وبعرها اآلاآل األوان والموبر  لبار  لو داراي ية باطو األرل. ويبدو أو الموبرتيو لد امتل،تا ببعل 
 .WALTERS, H.B., History of Ancient Pottery, Vol.I, 35, fig.2          المدلية  الوبرةيةأ. الةنالة

 ية ةوليةأ، وهة المنطوة التة لا  سير  Gelaموابر منطوة جيد   لمدتوياي تابوي مو كدد تاطيط رس   13صورة رق   
التةةة تةةيرخ بةةالاتر  بةةيو تأسةةي  مدينةةة جةةيد لةةا   األوانةة بةةالدار ييهةةا ولثةةر للةةة العديةةد مةةو  Arthur Evansأرثةةر كياةةان  

 ة. .284ة. .، كما أو هناع موابر لديد  تيرخ بالاتر  بعد 409ة. . والسيطر  الاينويوية لا  589

إلدد  الموابر المبكر  يوجد كلة جةوار الهيكةك العظمةة لةدد مةو األوانةة ذاي الطةرا  األدمةر والتةة  تاطيط الةور  هة رس  
 اجتمالةةاي: وهةةو ماةةة  ل ةةرب الامةةر ويسةةتعمك يةةة Kylixجوارهةةا؛ هةةذه األوانةةة مثةةك: الكةةيلك   كلةةةأسةةما  أنوالهةةا  يتبةةكأ 

، دتةة يسةمة هةذا اإلنةا  أديانةا  Symposiumالسمر التة تت  ييها بعل النوا اي الاكرية وتع ب ييهةا الموسةيوة والتةة تسةمة 
 لند يده اليمنةأ: وهو لةاد  لنينةة ماةةةة كمةا للعطةور أو  Lekythos . ويوجد أيرا  كنا  الليكينو اSymposium - Vaseا

ييوجد لند يده اليمنةة،  Alabastronأما األلباباستروو  libationدهوو الت يو، كما تستاد  أيرا  ية الطوو  الجنا، ية ل رالة 
 Walters, H.B., History of Ancient Pottery,Vol.I, 33, fig-3وهو كنا  طويك ل  رلبة ريوة يستاد  لاد  لددتااظ بال يي.

بداياي الوةرو الاةام  ة. ، ويوجةد بةداالها  بدوال لليها ية أثينا أو تيرخ  ثرألدد التوابيي التة لأ  تاطيط ، رس  14صورة رق  
 الليكيثو  أوان لدد مو األوانة الجنا، ية كلة دوار جثماو الميي، أهمهما 
 Walters, H.B., History of Ancient Pottery, Vol. I, 33, fig - 1. 

تسةمة الليكيثو  ذاي الطرا  األبةيل يةةور مدتويةاي موبةر  ماروطيةة  والتةة  أوان للة أدد  تاطيط ، رس  15صورة رق  
أ، وااةراو ماةةة لةب الامةر أواوٍ  وهة  Oinochocمو انوينواو   كنا يوأ مو الدااك، كذ تدتو  للة Tumulusمعماريا  

نةةا  وادةةد مةةو  libationماةةةةة لسةةكب سةةوا،ك اإلرالةةة  أواوٍ   وهةةة  Lekythosمةةو نةةوة الليكيثةةو   للةةة موبةةر  المتةةويةأ، وال
وأايةةرا   - وهةةو ماةةة  لالةةط الامةةر بالمةةا .. كذ لةة  يعتةةد اإلنريةةة  ةةرب الامةةر كن مالوطةةا  بالمةةا أ  Kraterنةةوة الكراتيةةر  

كليد  مو نباي الغار م يو ب ريط يتدلة من .يوجد بدااك الموبر  ليثار     ك ار  الة أورييو أ وال
 أ. راج :D56اإلنا  ييرخ بدوالة الورو الراب  ة. .، ويوجد داليا  ية المتدب البريطانة ومداوظ تدي رل   

WALTERS, H.B., History of Ancient Pottery, 143, fig. 19. 
ترالة يريجة، التبره اإلنرية ية البدايةة كلة  أجنبةة، ثة  أةةبح مسةاويا  لةديونيو  ييمةا بعةد. كل   Sabaziusاإلل   اباسيو   (48)

مركةرا   Attalidsانت ري مراك  لبادت  ية العةر الهلنسةتة يةة أمةاكو لديةد  يةة تراليةا ويةة يريجيةا، وألامةي لة  أسةر  أتةاللو  
 راما  للعباد  ية برجامة. 

مةةو طووسةة  و ةةعا،ر لبادتةة   Demothenesاةةر الوةةرو الاةةام  ة. . سةةار ديموسةةثيني  دةةيو لريةةي لبادتةة  يةةة أثينةةا يةةة أوا
 =أ. ويظهر ية الاو مرتديا  ردا  يريجيا  أو يظهر ك ا  أو م بها  باإلل   يو  ومع  لوابيو. ويرم 60 -25 ,18  التطهرية
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 .تباة تعاليمها و عا،رهااوكلها لباداي ترمو للروا سدما  وديا  االد  بعد 

وللةةة الةةةرن  مةةو أو هةةةذه العبةةةاداي رةةمني ديةةةا  مباركةةة ألرواا المتةةةوييو بعةةةد المةةوي، كن أنهةةةا يةةةة  
األسةر  والدولةة  وهمةا الرابطةاو اللةذاو كانةا يربطةاو النةا   أمالدويوة اناةلي لو الروابط المجتمعيةة الوديمةة 
سةةابوةأ، ليتناسةةب رابطهةةا الجديةةد مةة  رنبةةاي وداجةةاي الاةةرد بطوةةو  العويةةد  وممارسةةة  ةةعا،رها يةةة الاتةةراي ال

و كانةي مةو اةار  نطةاة مةو لةريه  مةو  -ودده   اآللهةة،وبموتراه أمكةو لهةذا الاةرد أو ياتةار دتةة الهتة  وال
واستطاة مريدو هذه العوا،د والعباداي تكويو جمعيةاي ااةةة تةربط بةيو ألرةا،ها ويترأسةها لةاد  أدةد الكهنةة 

أةةبدي  امعيةاي الدينيةة ال ةرلية. وتةدريجي  هةذه السةمة يةة دةد ذاتهةا مةو أ ةكاك الج عدية، وتأ الذو  المهار  الع
، الهلنسةت لبةك، واسةتمري دتةة بعةد العةةر  ذممباد  ولوالد هذه العوا،د الدينيةة أكثةر تاةةيد  وترابطةا  لةو 

أكثةر ثةرا  بمةا مارسةت   وأةبدي طووسها ورمو   عا،رها ذا تأثير لاٍك وياللية سدرية ملدوظةة. كذ أةةبدي
أ، والتةة تسةمح لل ةا  التـى تـت  عـادة باسـتخدا  الميـاهمو دلة األيكار لو أهمية ممارسة مراس  التطهر  

                                                                                                                                                                                           

 مناذ  للة اليد بالندي البار .ل  لاد  بة  يدأ ممتل،ة برمو  لبادت  ومنها تةوير لدد مو األوانة  للتطهرأ =
Nilsson, M.P., Geschichte Des Griechisch Religion, Vol. 2, 1961, 658 FF. 

، وهو الرجك الاةة بيو أنةار اإلله  مو Cyleleكاو رييوا  أو  وجا  ل لهة الاريجية كيبيلة  Attisتذكر األساطير أو اتي  
 :VII. 17 -ريية أيروديتة- Adonisاألساطير الاريجية والميدية التة تماثل  م  أودين النسا . ويرو  لن  بو اينا  العديد مو 

 ، اللذاو يوتدو ية ربعاو  بابهما.12 -10
الرومانية، ويةور اتي  ية الاو للة أن   اب مان  يرتد  لبعة  اإلمبراطوريةانت ري لبادت  انت ارا  كبيرا  ية لةر 

  Nilsson, M.P., Geschichte, Vol. I2, 1955, 640                         . الاريجةأ وسروان  يريجييو  ك ار  ألةك
رةاية كلةة مكانتهةا الوديمةة بةيو باإل -، يوةد نالةي Horusوأ  نبنهما دور   Osorisأما كي ي  اإللهة المةرية و وجة أو وري  

مكانةةة كبيةةر  جعلةةي منهةةا كلهةةة لكةةك بلةةداو دةةول البدةةر المتوسةةط، ديةة  انت ةةري ييةة   الهلنسةةت يةةة العةةةر  -لهةةة المةةةرية اآل
 أةةبح  وجةا   Serapisمراك  لبادتها. وللة الرن  مو أهمية مكانةة اآللهةة الم ةاركة معهةا يةة العبةاد  الهلينسةتية وهة  سةيرابي  

 أو كي ي  كاني أهمه  جميعا .  تجسيد ل بو المةر  دور أ كن Harpocratesهلنستيا أ وابنهما دربولراط 
لعةةي للةةة كيةة ي  وللةةة لبادتهةةا كن أنهةةا كانةةي ظاهريةةة نيةةر جوهريةةة، وظةةك جةةوهر  للةةة الةةرن  مةةو المدمةةح المتأنرلةةة التةةة اأ
نريويةةة يةةدرع مغ اهةةا كةةك  مةة  يةةة  ةةكك تماثيلهةةا الهلنسةةتية تااةةةيك مةةةرية وال لويةةدتها يااطةةب الةةروا الب ةةرية جمعةةا ؛ لةةذلع جأ

ردا ا  طةةويد  معوةةودا  للةةة ةةةدرها بعوةةد  ترمةة  لتعويةةذ  مةةةرية،  ومأريةةديها، وبةةدي مدمدهةةا هاد،ةةة مطم،نةةة وهةةة ترتةةد لأبادتهةةا 
وأديانا  بدون ، ويةاب  عرها يةة اةةدي ملاويةة تنسةدك للةة كتايهةا، كمةا ترة  أديانةا   المةرموتظهر أديانا  بغطا  رأسها 

المودسةة الةذ  يعةرب باسةة   الميةاه ةان  بة  يران ةة. وكةاو أهة  رمو هةا للةة اإلطةةدة هةو مةا تمسةع بة  يةة كدةد  يةةديها هةو كنةا  
الوةدي ،  المةةرمإلنةا  منةذ لهةود بعيةد  يةة العةةر وهو ما يا  موروة دراستنا. ولد أمسكي كي ي  بهةذا ا - situlaالسيتون 

 نهر النيك المودسة التة تودمها اإللهة لعأبادها ومريديها وتطهره  بها. مياهدي  يرم  كلة ادتوا،  للة 
. اإلسةكندرية، نساة مو البا لي األسود لتمثاك ةغير ل لهةة كية ي ، لثةر للةة النسةاة األةةلية يةة ميةاه بدةر أ -16صورة رق  

الممية  ، ولةد ربةط يةة  الهلنسةت : ايتوو بأكما  طويلة وللي  ردا  اار معوةود بةيو ةةدرها بعوةد  ردا،هةا الهلنست رتد  اإللهة  يها ت
ابطردةةةا ن تغطةةة كةةك ال ةةعر. تمسةةع بيةةديها رمةةو ا   situla ةةعرها المةةةاب  اإللهةةةالعوةةد  مةة   ةةاك م ينةةة أطرايةة  بارا ةةة. تغطةةة 

أ بالعةةر األةةل ية يدها اليسر . ربما ييرخ التمثةاك   situlaية يدها اليمنة بينما تمسع بالسيتون  sistrumمةرية: السيستر  
   .WITT, R.E., Isis in the Ancient World, JHU Press, 1997, Id., Isis in the Graeco - Roman World, 1981الرومانة. راج : 
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بموجبهةةا أو يةةةبح بعةةدها لرةةوا  يةةة هةةذه الرابطةةة أو العويةةد ، وأةةةبدي أيرةةا  أكثةةر ثةةرا  بمةةا دلةةي كليةة  مةةو 
وللةةة  ،بهةةا دتةةة تيهلهةةا لدتدةةاد مةة  اإللةة  وانرتوةةا د ديةةا  التو ةةب وال هةةد يةةة سةةبيك تدريةةر الةةروا مةةو الجسةة

 كن أو أكثرها كاو يعد بالديا  السعيد  الهان،ة بعد الموي.تنولها الرن  مو تعدد هذه العوا،د و 

ذ كةاو التطهةةر بالمةا  مةةو أهة  الاطةةواي التةة تيهةةك ال ةا  للةةداوك يةة لبةةاد  مةا يتلوةةة  ةةعا،رها   وال
ط ألهةة  تلةةع الرمةةو  الهلنسةةتية التةةة توةةد  ك ةةار  مبا ةةر  ألهميةةة اسةةتعماك المةةا  وتعاليمهةةا، يةةإننة أ ةةير هنةةا يوةة
. أ49 : ب، جــ، د(16صـور الذ  تمي ي اإللهة كية ي  دا،مةا  بإمسةاك    situlaللتطهر أن وهو كنا  السيتون 

أوانةيه  بميةاه التطهةر وربما توترب يكر  كمساكها ب  دوما  م  يكر  مداوني األرواا المذنبة اللداة دا،ما  لمك  
 .أ50 التة ياته  استعمالها ية الديا  األولة

كذا كاو الاناو اإلنريوة مهتما  بةأو يأعةر ب النةا  بمةةير هةين  الةذيو اسةتهانوا بتلوةة تعةالي  و ةعا،ر  
 هةةو ةةةور  أاةةر  تيكةةد أهميةةة ورةةرور  تلوةةة أسةةرار العبةةاد  وانلتةة ا  الفنــان الرومــانىالعويةةد ، يةةإو مةةا لدمةة  

 بتعاليمها ية الديا  األولة.

                                                           
 إلنا  السيتون الذ  تمسع ب  كي ي . أ -15، موتط  مو ةور  رل  ب -16صورة رق  (49)

أ  يةيرخ بعهةةد  Sheshenq، سةيتون مةو البرونة ، لثةر لليهةا يةة طيبةة يةة مةةر، كتةب لليهةا اسة  الملةع جــ -16صـورة رقـ  
 656-744ودكمي ييمةا بةيو لةام   Tahraqaالنوبية الت  دكمي مةر  وكاو مو أبر  ملوكها   ي نة وطهركا  25األسر 

تدةي رلة   William Randolophمداوظ داليا  ية متدب لو  أنجلو  للتاري  والعلو  والانوو رمو مجمولة  اإلنا ة.  أ. 
 أ.50.37.16.1 

د،سةةيتون مةةو البرونةة ، لليهةةا نوةةد باللغةةة الديموطيويةةة يةةذكر اكيةة ي  ماندةةة الديةةا ا، لثرلليةة  بمنطوةةة ةةةوار ،  -16ةةةور  رلةة  
 لبل  أو بعده للة سيتون مو البرون ، مداوظ اآلو رمو مجمولة كالياورينا، راج :وييرخ بالعةر البطلمة، كما ل  يعثر 

Green, I., "The Temple Furniture from The Sacreel Animal Necropolis Of Horth Saqqoia 1964-1967", Excavation 

Memoires 53, London, 86-7, LICHTHEIM, M.,"Situla Mo. 11395 and Some Remarks On Egyption Situlae", JNES 6, 

1947, 169-79, BOTTI, G., "Vasetto in Rome con Iscrizione Demotica del Museo Egizio de Torino", Omaggio a 

Giuseppe Botti, Milan, 1984, 73- 5. 
أدةةد العوامةةك  -والنةةار -كانةةي وييمةةا ياةة  مورةةولنا للميةةاه أهميةةة ااةةةة للب ةةر  والكا،نةةايأ يةةة كةةك لةةةوره  وأ مةةانه . (50)
وثيوةةا  باألولةةاي واللدظةةاي الودريةةة التةةة ن داةةك  ارتباطةةامةةة والااللةةة يةةة مراسةة  التطهةةر والمراسةة  الدينيةةة األاةةر ، كذ تةةرتبط همال

جسةةاد ل نسةةاو ييهةةا: ييتطهةةر بهةةا الطاةةك المولةةود دةةديثا ، ويتطهةةر بهةةا العروسةةاو الموةةدماو للةةة الةة وا ، كمةةا تتأطهةةر بهةةا أيرةةا  أ
 المتوييو لبك دينه ، وكذلع النا،داي لليه .

مةة أيرةا  همال عا،ر الدينية وطووسها كذ للةيه  التطهةر بالميةاه أون  لبةك أو يتلوونهةا. وبالرةرور  هةة  لمتلو وللمياه أهمية كبر  
لبك تلوة الودة، بك ساد التواد بأو الكاهو يودة كلي  وديا  ةةديدا  لنةدما ي ةرب أيرةا  مةا  جةا  مةو مةةدر  النبو ايلكهنة 

 العباداي الماتلاة أثنا  الديا  وأيرا لند الويا ، راج :  مود . ييما يا  المياه وأهميتها ية ممارسة
JOHNOTON, S., Religions of Amcient World: A Guide, Harvasd University Press, 2004. 

 يي كك مةادرها  ميةاه العيةوو واآلبةار وأيرةا  ميةاه البدةرأ ذادياة المياه للتطهر أو لل رب يود لأ وبةرب النظر لو كوو وظ
 لو  يعالة وميثر .

NINCK, M., "Die Bedeutung Des Wassers Im Kult Und Lelen Der Alten", Philologus, 1902, Suppl. XIV 2, 1921. 

الةةةذ  بنةةةاه  Pantheonلةةةو لبةةةاد  ميةةةاه المطةةةر لنةةةد اإلنريةةةة والرومةةةاو والتبةةةار أو الاتدةةةة الموجةةةود  يةةةة لبةةةة معبةةةد البةةةانثيو  
 COOK, Zeus, Vol. III, 427-45 أ كنما هة ماةةة لهذه العباد ، راج :138-117هادرياو   اإلمبراطور
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التةة تغلغلةي يةة يكةر اإلنريةة الةدينة  -ييمةا ياة  الديةا  والمةوي  -كذ ألملي التغييري العوا،دية  
. ولمةةا أ51 منةةذ الوةةرو الاةةام  ة. . نتا،جهةةا يةةة يكةةر الرومةةاو الةةدينة أيرةةا  ومنةةذ أو انتولةةي كليهةةا الايثانوريةةة

لذ  توو  للي  العويد  األوريية والايثانورية ث  األيدطونية الدديثة كاني لباد  اإلل  ديونيسو  هة األسا  ا
ولمةةا كةةةاو  ،، بالتبةةاره تجسةةةيدا  آلمةةاك الب ةةةر يةةة الالةةةود بعةةد المةةةوياألاةةةر ثةة  العديةةةد مةةو المةةةذاهب ال ةةرلية 

يعةة للةة كلهةا  لوةو  الطب لأةد  يبعثوو أديا  مو جديد، يوةد  ديونيسو  مو طرا  اآللهة الذيو يذولوو الموي ث 
ولما كاني لذاباي هذا اإلل  لةد لموةي لنةد الرومةاو أيرةا  يكةر   ،األرل وما تدتها أيرا  دي  العال  اآلار

تناس  األرواا الايثانورية التة تال  الروا مو ليود الجسد وأدران ؛ يينةاك الةةالدوو المةةير األيرةك يةة 
يوةد كانةي أسةطور  ديونيسةو   -بةوا يةة ديةاته  األولةة العال  اآلاةر بينمةا يعالةب الطةالدوو ليأكا ةروا لمةا ارتك

وتااةةةيلها كدةةد  أهةة  األسةةاطير التةةة التمةةد الانةةاو الرومةةانة أيرةةا  للةةة اسةةتعرال تااةةةيلها للتعبيةةر لةةو 
 .أ52 بعد الموي األار الثواب والعواب ييما يا  الديا  

ةو ر لليهةةا  بالندةي البةار أ لةةذاباي يةة رةو  دراسةةة متأنيةة لمةي بهةةا لدراسةة بعةل التوابيةةي الرومانيةة المأ   ة 
بعل ال اةياي األسطورية، وما تلمح ب  مو تماثةك جهةاد المتةوية  الموجةود دااةك التةابويأ يةة دياتة  األولةة مة  
ما هو مأة و ر للة جوانب التابوي أمةد  يةة ثةواب اآلاةر   بنةا   للةة نظريةة تناسة  األرواا، وبنةا   أيرةا  للةة موولةة 

ن تدمةةك مدمةةح  ةالمأسةةا  تدةةد  يينةةا التطهةةراأ يوةةد ندظةةي وجةةود ندةةي أللنعةةة أو وجةةوه رجاليةةة  ةةابأرسةةطو بةةأو ا
 اةةةةية بعينهةةةا موجةةةود  لنةةةد ركنةةةة التةةةابوي األمةةةامييو، واسةةةتعملي هةةةذه الوجةةةوه المندوتةةةة أيرةةةا  لنةةةد أركةةةاو بعةةةل 

: أ، 17صـور أرقـا   المذابح، ونأدتي أديانا  للة جوانةب التةابوي ناسة  لتسةتاد  كعدلةاي تدمةك يسةتوناي الجرننةدا 
 .أ53 ب، جـ، د(

                                                           
 لو ييثانور  والايثانورية. 8 ،أ1راج  هامد رل   (51)
 .218 ، األلنعة الديونيسية ،ال داي(52)

FARNELL, L.R., The Cults of the Greek States, 1896-1909, 127, Graves, R., Greek Myth, London, 1955, 30 Passim. 
بالندةةةةي البةةةةار  أسةةةةةطور  اطةةةةب الديوسةةةةكور  لبنةةةةاي المللةةةةع الميكينةةةةةة  ةتةةةةابوي يةةةةةور للةةةةةة جوانبةةةة  الثدثةةةة ،أ -17صــــورة رقــــ  (53)

Leucippus  أما الغطا  يوةد ةةوري للية  كلهةاي النةةر يةة مجمةولتيو للةة جةانبة الغطةا ، ياةةك  بينهمةا موةةد مةو مواةةد العبةاد .
ي يولة  لنةاة مسةردة ويدةيط بة  لةاد  مكرر ثد  مراي. وهذا الموةد لبار  لو ما ي ب  العمةود يوةب للةة لالةد  ويثية Baetylusيسمة 

 ككليك مو ال هور.
 أما أركاو الغطا  يود ندي لندها ريو  رجالية ذاي لدة وأذانها مدببة كلة أللة، كما ينبثة مو اةدي  عرها األمامية أجندة.

  . راج :23.32تدي رل   Baltimore ييرخ التابوي بالورو الثانة الميدد ، ومداوظ داليا  ية متدب
LEHMANM, K., Hartlelen 4 E.C. Olsen, Dionysiac Sarcophagi in Baltimore, New Yoek, 1942. 

، تابوي يةور للي  بالندي البار  لود  ديوينو  مو  الهندأ منتةرا ؛ لذا يسمة التابوي باس  اانتةار ب -17صورة رق  
م اهد متتالية: ميدد وطاولة ديوينو  وتنتهة ية الم هد الثال  بداول  كلة  ةديوينو ا. أما الغطا  ييةور للة دايت  ثدث

أما أركاو الغطا  يود  ودي برأ  رجالية للة كك جانب، وهة نير ملتدية  ،لهةدي  مجتم  اآل Olympusانوليمبو  
ة، وموجود داليا  ية متدب بالتيمور بالورو الثان ذنها مدببة وبار   كلة أللة. ييرخ التابويو عرها  ب  متطاير، كما أو أأ 

 =23.31تدي رل 
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ةةد ياألركةةاو مةةا هةةة كن ريوسةةا  لديونيسةةو ؛ كذ يةةة الولةةي الةةذ   رأيةةي أو وجةةوه أو ألنعةةة هةةذه  ييةة   لأ
األوريية  ديو كاني نت اك كنريوية ية بددها األةليةأ أو رأ  أورييو  هةة مورة  تلةع األسةرار ون يبةوا 

تةةةوير  كمكانيةةة اسةةتبداك -دةةيو امت جتةةا وانتولتةةا كلةةة كيطاليةةا  -، رأي األورييةةة والايثانوريةةة أ54 بهةةا كن يمةة 
ا وليةةةةةبح ταγωγοςوامعلةةةة  وملوةةةةو الةةةةديو  أ55 أورييةةةةو  أو رأسةةةة  بةةةةرأ  ديونيسةةةةو  اسةةةةيد األروااا

 ر ا وأيرا  من دا  للتعالي  واألسرا أυστης 56المتوية الذ  تلوة التراتيك واألسرار هو أيرا  
     Μυστικος Ιακχος 

 أن  ةار ديونيسيا  أورييا . أممثك ديونيسو  الذ  أن د التعالي  واألسرار  

ةأوري وجوه هذه األركاو بمدمح متجهمةة ن ت ةير كلةة  اةةية مدةدد ، كمةا ن تعبةر لةو م ةالر  

                                                                                                                                                                                           

يتوسط  وج   ا،اننتةارايا، تابوي يةور للي  بالندي البار  رمو  ديوينسية واردة، ويسمة تابويحـ -17صورة رق  = 
اثناو التابوي بينما يدملها  نطا  دااك درة. ث  يتكرر تةوير وج  الميدوسا دااك الدرة ية وسط داية Medusa الميدوسا

ممتيو بالااكهة. كما ينت ر ستة  cornucopia بينما يرتكو الوج   والدرة للة لرنيو للايراي، Putti مو األطااك المجنديو
  وج  الميدوسا. أطااك مجندة تدمك رمو ا  ماتلاة كلة جانبة

دواجبها مو يوة األنب.  اانبثويأما أركاو الغطا  يود  ودي برأ  رجالية نير ملتدية لند كك ركو،  عرها نير مرتب ولد 
 .23.36تدي رل   Courstesy Gardnerييرخ التابوي بالورو الثانة، وموجود داليا  ية بوسطو ية متدب 

ومثيلها أيرا   Rosette، كنا  للديو يأاذ  كك معبد،  ود سوا  باثنيو مو الجمالوناي  يو وسطهما  هر  د -17صورة رق  
لند ركو كك جمالوو. يوجد للة كك جانب مو جوانب واجه  اننا  لمود ملتب ل  تا  كورنثة، ث  يلة كك منهما لموداو 

اراو ل  تا  للة  كك رأ  نسا،ية بينما تأاذ لالد العمود  كك لد  طا،ر جارا  ربما يرم  العمود كل  كلة طا،ر السيرينة ا
Siren مو ينوك أرواا المتوييوأ. يتةدر واجهة اننا  نود باللغة الدتينية باس  المتوية، ث  يةور  الذ  يعرب لن  أو

 مندوي ندتا  بار ا  دااك كطار ب كك لولعة  ربما كاني ةور  المتويةأ. bustأسال  تمثاك نةاة 
ا متطاير  تماما ، وتدمك مدمح الملاي للنظر هنا هو وجود رأسيو رجاليتيو ورعي كك منهما لند أللة ركنة النود:  عوره

 وج  لامة  ماتلاة لو ال كك المندوي دااك الوولعةأ، كما أو الا  ماتوا نةب يتدة.
 ، راج :cabinet des Médailesلثر للة اإلنا  ية روما، وموجود داليا  ية باري  ية متدب 

CUMONT, F., Recherches sur Le Sumbolïsme Funéraire des Romaines, Paris, 1942, fig. 31. 
، أةةبدي رأ  6 ،أ1بعد أو سبدي رأ  أورييو  ندو ج ير  ليسبو  دي  ديني هناع راج  األسةطور  يةة هةامد رلة   (54)

  بالنسةبة للةرأ ؛ يهةو مورة  أورييو  هة مور  العباد  والنبو   واألسرار، وكما تكوو أهميةة الةرأ  بالنسةبة للجسةد، يكةوو الاة
أ. وألو  رأ أ 27، ةةةور  رلةة  221الةةذ  ينطةةة بأسةةرار العويةةد   راجةة : ال ةةداي، األلنعةةة الديونيسةةية، ةةةة  γηροςوي الةةة

أورييو  هة الماورة بالبوا بأسرار العويد  وتراتيلها.. يإو رأ  ديونيسو  أيرا  ادك العويد  األوريية والايثانورية هة أيرةا  
ن ادها للنا  دتة ن تةبح أرواده  ية مملكة الموتة اجاهلة ةامتة ل  تكمك أركةاو لويةدتهاا  الماورة بتريتك أياي العويد  وال

  أ.ατελεις  Plato, Axiochus, 371 e أ 
(55)Oxford Classical Dictionary, S.V. “Dionyius” 

هين  المعالبيو الذ  ل  يتلووا  أ  مو ل  يتلووا األسرار والتة كتبها بوليجنوتو  ية لودت  بيو α  ومنها ا تة اس(56)
 .26. راج  أيرا  هامد رل  ياي وتراتيك لويدته ا
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: 18صورة رق   وادد، ولد لودي دواجبها  اتجاه؛ كذ كاني ليونها بها نظر   ارد  لكنها تنظر ية أ57 بعينها
و يةةة اطةةيو طةةويليو ممةةا ي يةةد مةةو لبةةو  الوجةة  والعينةةيدو انةةاير ا مةةو يةةوة األنةةب دتةةة تبةة أ58 أأ، ب، جـــ

، أما الا  يهو ماتوا نةب أ59 بأ - 18وراج  أيرا  الوج  ية ةور  رل   ،19صورة رق   وتوطب الجبيو 
كمةةا ةةةور  ةةعر معظة  هةةذه الةةريو  يةةة  ةةكك  ،أ60 أ: أ، جـــ18، راجــص صــور أرقــا  20صــور أرقــا   يتدةة 

لكنهةا نيةر  ةعثا أ  راجة   ةعر الةروي  السةابوةأ ... وكلهةا مدمةح ن اةدي نيةر مرتبةة وكأنهةا متطةاير   
ينوةها كن لطراي مو العرة تمي هذا الوج  لتأعبر لةو لةدر المعانةا  واالولةي الطويةكا الةذ  تسةتغرل  لمليةة 

الةروا  مةة والتةة يتولةب لليهةا مثةو همالتلويو، ولدر اننتباه والتركي  اللذاو يةادباو هذه المهمة الةةعبة وال
ن تدةةر  مةةو جةة ا  السةةعاد  دةةيو ن تلوةةو باألسةةرار يةةة ااةةر يرةةةة لهةةا، ومسةةالدتها لةةة، ودتةةة يةةة النعةةي  األل

، تةةرجح يكةةر  الانةةاو أو أاةةر . ومةةو ناديةةة اآلاةةردتةةة ن تظةةك مدرومةةة يةةة امنطوةةة نيةةر المودسةةيوا يةةة العةةال  
 ةةاهد الوبةةر، تةةرجح  ركنة وأ مةةو هةذه الةةريو  لنةةد الةةركنيو األمةامييو لغطةةا  التةةابوي أو للةةة ي،مةةا   اثنةةيرة  دا

ررور  وجود الملوو مرتيو: األولةة لنةد رأ  المتةوية والثانيةة لنةد لدمية  دتةة  يداةةرهأ بةالتلويو ويةتمكو منة  
 .أ61 لتدو  تراتيك العويد  للي 

                                                           
تدي تأثير لويد   لباد  األسدبأ  الجمهورمية تةوير ةور  المتوييو ية روما ية العةر  الوالع  انتجاها داد (57)

ه  ية سأوالعية مما  اإلمبراطوريةية العةر  هانتجاهذا  وا دادوةنالة  ألنعة الموتةأ التة تستعمك ية العرول الجنا، ية. 
مة ية روما وية أندا  همأيرا ، ااةة الواد  وال اةياي ال portraitتطوير تةوير المدمح ال اةية للمتوييو واألديا  

 مجهولة الهوية ؟وهو ما يجيب للة التسايك الوا،ك لماذا كاني هذه الوجوه الرجالية للة أركاو التابوي  -الونياي الرومانية 
 أ. -17كيراا لريو  أركاو نطا  التابوي ية ةور  رل   أ، -18ةور  رل  (58)

 ب. -17ب، كيراا لريو  أركاو نطا  التابوي ية ةور  رل   -18ةور  رل  
  جة. -17جة، كيراا لريو  أركاو نطا  التابوي ية ةور  رل   -18ةور  رل  

 ، راج :رومان و  أركاو تابوي ألدد ري  تاطيط ، رس  19ةور  رل  (59)
CUMONT, F., Recherches, fig. 35. 

أ وةور  -17للرأ  الموجود  لند ركو نطا  التابوي ية ةور  رل  frontal، كيراا بتةوير أمامة 20ةور  رل  (60)
 ب. -17رل 
 ،لنةد الويةا أ التةة تتناولهةا يكةر  البدة  ل  يرد يةة النةةو  اليونانيةة  أو الدتينيةةأ ااسة ا أو ايعةكا مدةدديو لكلمةة  التلوةيو(61)

لنةد      οι  أو οι υστοιذلةع أو مةا يةرد دا،مةا  هةو ااسة ا مةو تلوةوا وتلونةوا تراتيةك العويةد  أثنةا  الديةا  أ  
  ο Ιακχος  أ، الذ  يوةب أيرا  بأن  المأن دοι ωγος ياني أ، وه  يتلوونها مو المعلأريستو 

 οι ونيةر الملونيةيو  οι μυστοι]ومنها ا تة اس  الملونييو  μυεωوألو لاظ االتلويوا ية اللغة اليونانية كما م تة مو الاعك 

αμυστοι ص، أو مةةو الاعةةكιακχαζς  أوιακεω  المن ةةد  ]ومنهةةا ا ةةتة اسةةιακχος ص، يوةةد وجةةدي أنهةةا اأيعةةاكا ت ةةير كلةةة
ع يي  ألرا  الكد ، ويةبح المتكل  لةادرا  للةة التعبيةر لةو لةو ناسة  بورةوا معنة النطة والكد  بةوي لاك مسموة تتدر 

مةةة  تةةةةوير تااةةةيك وجةةةوه أركةةةاو التوابيةةي والكيايةةةة التةةةة  ن يتما ةةةوب ةةكك مةةةيثر باسةةتادا  لغةةةة وارةةةدة ومعبةةر ... وهةةةو مةةةا 
المةةوتة الةةذيو لةة  يتلوةةوا تراتيةةك  ةةةوري بهةةا أيةةواه هةةذه الوجةةوه. هةةذا باإلرةةاية كلةةة أو بوليجنوتةةو  وةةةب المةةذنبيو يةةة مملكةةة

أو  انلتبةةارأ  مةةو تلوةةة التعةةالي  يةةة دياتةة ، مةة  األاةةذ يةةة  μυεωم ةةتة مةةو ايعةةك وهةةو ااسةة ا - αلويةةدته  بةةأنه  
 =بوليجنوتةو  هةو انيةر الملونيةيوا ون مةا كتبة ييةةبح  األةةل الةذ  ورة  لبةك بدايةة الكلمةة يدةد  لكة  المعنةة  -αموطة  
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وتوكيةد ورة  هةذه الةريو  الرجاليةة لنةد ركنةة أنطيةة  الووك بأو استمرار    ولي  مو المبالغة ية 
أو تأستبدك بالةليب للة بعةل التوابيةي  الطبيع جعك مو  ،والثال  الميددييو الثان التوابيي طيلة الورنيو 

  مةةو هةةملييكةةد مةةر  أاةةر  للةةة أهميةةة التلوةةيو كةةركو  أ62 أ21صــورة رقــ   المسةةيدية المبكةةر  يةةة الوةةرو الرابةة  
 والعويد  تنتظره أرواا المتوييو ديو انطدلها كلة أللة.أركاو الديو 

                                                                                                                                                                                           

ي ةةير بوليجنةةو  بهةةذا المسةةمة كلةةة يكةةر  مةةا كذا كةةاو هنةةاع مةةو لوةةنه  التراتيةةك لوةةب الويةةا  أ  ن ؟، لةةذا ايتةةرل أو تكةةوو هةةذه =
لوةةو التراتيةةكأ لتكةةوو الارةةةة األايةةر  أمةةا  روا ا لمتةةوية الوجةةوه الرجاليةةة الموجةةود  لنةةد أركةةاو التوابيةةي الرومانيةةة هةةة ريو   مأ

 ياي العويد  ؟اليسم  ويتلوة مو الملوو 
أو  μυεωاسةةةتعملي يةةةة هةةةذا اإلطةةةار  مثةةةك مةةةة، هةةةك يمكةةةو أو ناتةةةرل أو كلمةةةاي وأيعةةةاك االتلوةةةيوا التةةةةهممةةةو ناديةةةة أاةةةر  

ιακχοζ  أوιαχεω أ ه  ك ار  اليميةا بيو الكثير مو لامة المجتم  ية تلع الاتراي ؟ كذ يستل   يعك االتلويوا ررور  وجةود
الةةذ  يوةةو  بعمليةةة تداةةيظ اآليةةاي وتعاليمهةةا، وربمةةا يةةدل  أيرةةا  هةةذا اإليتةةرال هةةو أو تعةةالي  ومبةةةاد   ωγοςمعلةة  

ي للةةةة المةةةي، وأو ،ةةةظمةةةي ولر األورييةةةة لةةة  تكةةةو مكتوبةةةة، بةةةك وي اتةةةرل أيرةةةا  العديةةةد مةةةو الدارسةةةيو أنهةةةا لةةة  تكةةةو كن أ ةةةعارا  نأ 
  م  الايثانورييو الجدد.الايثانورية أيرا  ل  تكتب تعاليمها كن ية ولي متأار 

يةيرخ بةالورو الاةام  وبدايةةة  ,Ravenaيةة راينةا  Galla Placidia تةابوي مةو الراةا  موجةود يةة موةةوليو  21ةةور  رلة  (62)
نطةةا   ركنةة اةةراب يواةوو بةةيو نالتةيو مثمةةرتيو. ورةة  للةة  ةالوةرو السةةاد  المةيدد . يةةةور للةةة التةابوي ندةةي بةار  لثدثةة

 المسةةيح واليسةةةوة χ   ()أ: أ متةةةراكبيو  Iو  Xالتةةابوي الدةةرييو األوا،ةةةك مةةو اسةةة  المسةةيح اليسةةةوة باللغةةة اليونانيةةة  
 (ς) - . ولد ورعنا دااك دا،ر RICE, D.T., Byzantine Art, Pelikan Book, 1968, fig. 367. 
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 اللوحات   

 
1صورة رق    

تااةةيك لودةةة بوليجنوتةةو  التةة ةةةور ييهةةا  يةةار  أوديسةيو  األسةةطورية كلةةة العةةال   1صــورة رقــ  تبةيو الرسةةو  التاطيطيةةة يةة 
 والتة رسمها بوليجنوتو  ية ناد  أهك كنيدو  ية دلاة. Teiresiasاآلار طلبا  للنةيدة مو روا العراب الطيبة تيرسيا  

J. Boardman, Athenian Red Figure Vases: the Classical Period, Thames and Hudson, London, 1989; T.H. 

Carpenter, Art and Myth in Ancient Greece, Thames and Hudson, London, 1991. 

 
 2صورة رق  

J. Boardman, Athenian Red Figure Vases: the Classical Period, Thames and Hudson, London, 1989; T.H. 

Carpenter, Art and Myth in Ancient Greece, Thames and Hudson, London, 1991. 
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 3صورة رق  

J. Boardman, Athenian Red Figure Vases: the Classical Period, Thames and Hudson, London, 1989; T.H. 

Carpenter, Art and Myth in Ancient Greece, Thames and Hudson, London, 1991. 
 

 
 4صورة رق  

(J. Boardman, Athenian Red Figure Vases: the Classical Period, Thames and Hudson, London, 1989; T.H. 

Carpenter, Art and Myth in Ancient Greece, Thames and Hudson, London, 1991). 
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 5صورة رق  

J. Boardman, Athenian Red Figure Vases: the Classical Period, Thames and Hudson, London, 1989; T.H. 

Carpenter, Art and Myth in Ancient Greece, Thames and Hudson, London, 1991. 

 

 6صورة رق  

بالطرا  األسود، وييرخ بالورو الساد  ة. .، اإلنا  لثر  Bucciلا  برسمها الاناو  neck-amphoraرس  تاطيطة للة كنا  ب كك 
 .1493ية ميون  تدي رل   Antikensammlungبجنوب كيطاليا، ومداوظ داليا  ية متدب  Vulciللي  ية منطوة 
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 7صورة رق  

تدي ألدا  أدد الهياكك العظيمة المديونة  1820رس  تاطيطة للة أدد أوانة الليكيثو ، مو الطرا  األسود، لثر للي  لا  
 ومداوظ اآلو ية المتدب الوومة ية باليرمو. -ية جنوب ةولية  Ravanusaية كدد  موابر رايانوسا 

 
 أ – 8صورة رق  

 
 ب – 8صورة رق  

ييرخ بدوالة منتةب الورو الراب  ة. . ومداوظ  Canosa، رس  بانسلوب األدمر للة كنا  لثر للي  ية كانوسا ب -أ 
 .810داليا  ية متدب سيون  تدي رل  

 
 أ – 9صورة رق  

الهيدريا. اإلنا  ل  جس  بيراو  ورلبة تنتهة باوهة مستدير ، ول  لاد  ثد  أياد : يد رأسية ايةة الالةبا رس  تاطيطة إلنا  
ثتناو أاريتاو أيويتاو وادد  منها للة كك جانب ية أللة جس  اإلنا  يستعمدو لريع  ديو يمتلئ بالميا .  يأدمك منها، وال
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 ب - 9صورة رق  

دد  أوانة الكراتير، لثر للي  ية كامباينا  جنوب كيطالياأ وييرخ بدوالة منتةب الورو رس  تاطيطة لم هد مةور للة ك
 Harmitage Collectionالراب  ة. .، ومداوظ داليا  ية مجمولة هارميتا  

 

 
 أ – 10صورة رق  

دجم ، كما استاد   رس  تاطيطة إلنا  البيثو ، وهو كنا  را  ل  وظا،ب لديد  أهمها التا يو المن لة نظرا  لراامة
 أيرا  ية أنرال جنا، ية أهمها ديو الموتة، كذا أن  باإلراية كلة راامت  هو أيرا  طويك يةك ما بيو متر كلة متريو.
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 ب – 10صورة رق  
، ديةة  Tarentumكدةةد  الموةةابر يةةة ثةةارنتو   Plinthكيريةة  مةةو الدجةةر الجيةةر ، ويبةةدو أنةة  وادةةد مةةو كيريةة يو كانةةا ي ينةةاو لالةةد  

 ، راج :Ny Glyptothek. اإليري  مداوظ داليا  ية ميون  ية متدب Maiskosكاني تبنة الموابر للة  كك المعبد 
A.W. Lawrence, Later Greek Sculpture, London, 1927, P. 54, Pl.90- L. 

 

 
 11صورة رق  

كما أو رلبت  طويلة أيرا  تنتهة باوهة متسعة  تتس  رس  تاطيطة إلنا  اللوترويورو ، يتمي   كل  بأو ل  جس  طويك ونديب، 
دوايها ندو الاار أ. ول نا  اثنتيو مو األياد  الطويلة اللتاو توااو لند البطو وتةدو داية الاوهة. ويبدو أن  ادك الاتر  مو 

 لهيدريا.دوالة منتةب الورو الساد  ة. . ودتة الورو الراب  ة. . أرياي ل نا  يد ثالثة مثك كنا  ا
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 12صورة رق  

 

رسةةة  تاطيطةةةة إلدةةةد  موةةةابر لبةةةر  المبكةةةر  التةةةة تةةةيرخ 
بدةةةوالة الوةةةرو التاسةةة  ة. .  العةةةةر البرونةةة  أ، والموبةةةر  
لبار  لو داراي ية باطو األرل. ويبدو أو الموبرتيو لد 
امتل،تةةا بةةبعل األوانةةة األتيةةة مةةو ميكينةةة وبعرةةها األاةةر 

  مو الةنالة المدلية  الوبرةيةأ.
(H.B. Walters, History of Ancient Pottery, Vol.I, 

 P.35, Fig.2). 

 
 14صورة رق  

رس  تاطيطة ألدد التوابيي التة لثرلليها ية أثينا أو 
تيرخ بدوالة بداياي الورو الاام  ة. ، ويوجد بداالها 
لدد مو األوانة الجنا، ية كلة دوار جثماو الميي، أهمهما 

 H.B. Walters, History of Ancient)أوانة الليكيثو   

Pottery, Vol. I, P. 33, Fig - 1 

 
 13صورة رق  

رسةةة  تاطيطةةةة لمدتويةةةاي تةةةابوي مةةةو كدةةةد موةةةابر منطوةةةة 
 يةةةة ةةةةوليةأ، وهةةةة المنطوةةةة التةةةة لةةةا  سةةةير  Gelaجةةةيد 

بةةةالدار ييهةةةا ولثةةةر للةةةة  Arthur Evansأرثةةةر كياةةةان  
العديةةةد مةةةو األوانةةةة التةةةة تةةةيرخ بةةةالاتر  بةةةيو تأسةةةي  مدينةةةة 

ة. .، 409ة. . والسةةيطر  الاينويويةةة لةةا  589جةةيد لةةا  
 ة. .284كما أو هناع موابر لديد  تيرخ بالاتر  بعد 

 (H.B. Walters, History of Ancient Pottery, 

Vol.I, P. 33, Fig-3) 

 
 15 صورة رق  

رسةةةة  تاطيطةةةةة للةةةةة أدةةةةد أوانةةةةة الليكيثةةةةو  ذاي الطةةةةرا  
تسةةةمة األبةةةيل يةةةةور مدتويةةةاي موبةةةر  ماروطيةةةة  والتةةةة 

أ مو الدااك، كذ تدتو  للةة كنةا،يو مةو Tumulusمعماريا  
 وهةةةةةة أوانةةةةةة ماةةةةةةةة لةةةةةةب  Oinochocانوينواةةةةةو  

  وهةةةة  Lekythosأ، وااةةةراو مةةةو نةةةوة الليكيثةةةو  الامةةةر
للة موبةر   libationأوانة ماةةة لسكب سوا،ك اإلرالة 

نةةةةا  وادةةةةد مةةةةو نةةةةوة الكراتيةةةةر    وهةةةةو  Kraterالمتةةةةويةأ، وال
ماة  لالةط الامةر بالمةا .. كذ لة  يعتةد اإلنريةة  ةرب 

وأايةةةرا  يوجةةةد بةةةدااك الموبةةةر   -الامةةةر كن مالوطةةةا  بالمةةةا أ 
كلةةيد  مةةو نبةةاي ال غةةار مةة يو ليثةةار   ك ةةار  الةةة أورييةةو أ وال

 ب ريط يتدلة من .
اإلنا  ييرخ بدوالة الورو الراب  ة. .، ويوجد داليا  ية 

 أ.D 56المتدب البريطانة ومداوظ تدي رل   
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أ – 16صورة رق    

R.E. Witt, Isis In The Ancient World, JHU Press, 1997, Id., Isis In The Graeco - Roman World, 1981 

                                  

      
                

 ب– 16  صورة رق
أ إلنا   -15موتط  مو ةور  رل       

 السيتون الذ  تمسع ب  كي ي .

 

 
 جـ - 16صورة رق  

سيتون مو البرون ، لثر للي  ية طيبة  
ية مةر، كتب للي  اس  الملع 

Sheshenq   26أ  ييرخ بعهد األسر 
 Apriesالارلونية  التة دكمها أبري  

ييما بيو لامة  Amasisوأماسي  
ة. أ. اننا  مداوظ داليا  526 -589

ية متدب لو  أنجلو  للتاري  والعلو  
 Williamوالانوو رمو مجمولة 

Randoloph   تدي رل
 أ.50.37.16.1 

 

 

 
 د – 16صورة رق  

I. Green, "The Temple Furniture 

From The Sacreel Animal 

Necropolis Of Horth Saqqoia 

1964-1967", Excavation 

Memoires 53, London, 86-7, M. 

Lichtheim, "Situla Mo. 11395 and 

Some Remarks On Egyption 

Situlae", JNES 6, 1947, 169-79, G. 

Botti, "Vasetto in Rome con 

iscrizione demotica del Museo 

Egizio de Torino", Omaggio a 

Giuseppe Botti, Milan, 1984, 73- 

5 
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 أ – 17صورة رق  
 

ييرخ التابوي بالورو الثانة الميدد ، ومداوظ داليا  يةة  
 . راج : 23.32تدي رل   Baltimoreمتدب 

K.Lehmanm - Hartlelen 4 E.C. Olsen, Dionysiac 

Sarcophagi In Baltimore, New Yoek, 1942. 

 

 

 
 ب – 17صورة رق  

تابوي يةور للي  بالندي البار  لود  ديوينو  مو 
 الهندأ منتةرا ؛ لذا يسمة التابوي باس  اانتةار ديوينو ا. 
أما الغطا  ييةور للة دايت  ثد  م اهد متتالية: ميدد 
وطاولة ديوينو  وتنتهة ية الم هد الثال  بداول  كلة 

دي  مجتم  األلهة. أما أركاو  Olympusانوليمبو  
الغطا  يود  ودي برأ  رجالية للة كك جانب، وهة نير 
ملتدية و عرها  ب  متطاير، كما أو أذانها مدببة وبار   كلة 
أللة. ييرخ التابوي بالورو الثانة، وموجود داليا  ية متدب 

 23.31بالتيمور تدي رل  

 
 جـ - 17صورة رق  
البةةةةار  رمةةةةو  ديوينسةةةةية وارةةةةدة،  تةةةةابوي يةةةةةور لليةةةة  بالندةةةةي

 Medusaويسةةةمة تةةةابوي ااإلنتةةةةارايا، يتوسةةةط  وجةةة  الميدوسةةةا 
دااك درة. ييرخ التابوي بالورو الثانة، وموجود داليا  ية بوسطو 

   Courstesy Gardnerية متدب 
 .23.36تدي رل  

 

 
 د – 17صورة رق  

كنةةةا  يةةةة رومةةةا، وموجةةةود داليةةةا  يةةةة بةةةاري  يةةةة متدةةةب     
cabinet des Médailes: راج ، 

F. Cumont, Recherches sur Le sumbolïsme funéraire 

des Romaines, Paris, 1942, Fig. 31. 
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 أ – 18صورة رق  

 أ. -17يراا لريو  أركاو نطا  التابوي ية ةور  رل  إ

 
 ب – 18صورة رق  

 ب. -17كيراا لريو  أركاو نطا  التابوي ية ةور  رل  
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  جـ - 18صورة رق  

 جة. -17كيراا لريو  أركاو نطا  التابوي ية ةور  رل  
 

 

 
 19صورة رق  

 رس  تاطيطة ألدد ريو  أركاو تابوي رومانة، راج :
F. Cumont, Recherches, Fig. 35. 
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 20صورة رق  

 ب. -17أ وةور  رل   -17للرأ  الموجود  لند ركو نطا  التابوي ية ةور  رل   frontalكيراا بتةوير أمامة 

 
 21صورة رق  

، يةةيرخ بةةالورو الاةةةام  وبدايةةة الوةةرو السةةةاد  Ravenaيةةة راينةةةا  Galla Placidiaتةةابوي مةةو الراةةا  موجةةةود يةةة موةةةوليو  
الميدد . يةور للة التابوي ندي بار  لثد  اراب يواوو بةيو نالتةيو مثمةرتيو. ورة  للةة ركنةة نطةا  التةابوي الدةرييو 

 المسةةةةةةةةيح واليسةةةةةةةةوة   ()أ: أ متةةةةةةةةراكبيو  Iو  Xمةةةةةةةةو اسةةةةةةةة  المسةةةةةةةةيح اليسةةةةةةةةوة باللغةةةةةةةةة اليونانيةةةةةةةةة   األوا،ةةةةةةةةك
 () - . ولد ورعنا دااك دا،ر D.T. Rice, Byzantine Art, Pelikan Book, 1968, fig. 367. 

 

 


