
 فايز يوسف محمد
 المصادر الالتينية ىف Pietasمفهوم البيتاس 

 Vergiliusإنيادة فيرجيليوس  ىوف

pietasارتبطتتتتت   متتتت  
( )مثتتتتل ى الالتينيتتتت  متتتتن ناحيتتتت  الختتتتذر ب  متتتتات   تتتتر  ىفتتتت  piare و

piaculum و piusو االستتتتتتتتت دام ب  متتتتتتتتات مثتتتتتتتتل   ى، ومتتتتتتتتن ناحيتتتتتتتت  الم نتتتتتتتت fides  وiustitia ،
عدة سوف نت رض  ىم ان ىاإلنيادة ف ىلمصادر الالتيني  و اص  عند فيرخي يوس فا ىواست دمت ف

 هذا البحث. ى لها ف

"التقوى  و الورع"،  ىت ن ىالت pietas همي  البيتاس  ىا تيار هذا الموضوع إل ىويرخع السبب ف
، وا ترنا ىمراحل حياتهم األول فىبه الرومان، و اص   ى صيل تح  ىمن بين م انيها،    ق رومان

 Aeneas حتداثها، ويينيتاس  ىهتو المستطر ع ت ىمتنوع ، ألن الخو التدين ىاإلنيادة، مع مصادر   ر 
وهو  يضًا المحب لوطنه،  (▪)،pius و الورع  ىاإلنيادة بالتق ىمواضع  ثيرة ف ىبالذات ألنه وصف ف

فالته، وفضتاًل عتن هتذا ابنته ور  ى اه ته، البتار بيبيته، المتولر هلهتته، الحتريص ع ت ىحامل همومه ع ت
 وذاك ألنه نموذج فريد ل تقوى الروماني . 

                                                 

()   م  pietas  وpius و ال غ  اليوناني    م   ىتقابالن ف    
cf. The Oxford Classical Dictionary, Edited By Hammond (N. G. L.) And Scullard (H. 

H.), Second Edition,  Oxford At The Clarendon Press (1979) s. v. Religion. 

 pater Aeneas وال قتب pius Aeneasذ تر فيهتا ال قتب  ىب متل حصتر ل تدد المترات التت Wagenvoortولتد لتام  (▪)
    ىالنحو التال ىفوخد  ن  ل لقب ذ ر ثماني  عشر مرة ع 

pius Aeneas: i. 220. 305. 378; iv. 393.; v. 26. 286. 418. 685.; vi. 9. 176. 232; vii. 5; viii. 

84; ix. 255; x. 591. 783 . 826 ; xi. 170.  

pater Aeneas: i. 580. 699; ii. 2; iii. 716; v. 348. 461. 545. 700. 827; viii. 28. 115. 606; ix. 

172; xi. 184. 904; xii. 166. 440 . 697 .  

Wagenvoort (H.)., Studies In Roman Literature, Culture And Religion. Leiden E. J. 

Brill, (1956) p. 82. 
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المصتادر الالتينيت  و اصت  عنتد فيرخي يتوس  ىالمستت دم  فت pietas  مت   ىوالبحث ينالش م تان
اإلنيتتادة ومرادفتتات هتتذم ال  متت  ثتتم عبادتهتتا  ىيينيتتاس فتت ىل بتتته تقتتو  ىالتتذ ىاإلنيتتادة والتتدور المحتتور  ىفتت

  ى.ت   ر  إله  مخردة مع  لوهيا

بمثابتتت  حختتتر الزاويتتت  بالنستتتب  لي تتتالق الرومانيتتت ، وعتتترف الشتتت ص  pietasولتتتد  انتتتت البيتتتتاس 
 humanitas"الغطرستتتتتتتتتت " و  superbias"الصتتتتتتتتتترام " و  gravitasبصتتتتتتتتتتفات مثتتتتتتتتتتل   ىالرومتتتتتتتتتتان

ظاهرها متنالض ، إذ  يف يم ن الخمتع بتين رطرست  الرومتان وصترامتهم  ى"اإلنساني "، و  ها تبدو ف
 إنسانيتهم، ل ن هذا ال غز يم ن ح ه من لراءة   مات فيرخي يوس التالي   وبين 

tu regere imperio populos, Romane, memento; 

(hae tibi erunt artes), pacique imponere morem, 

parcere subiectis et debellare superbos! 

 ، فتذ ر  ن تح م الش وب بس طانك،ى" ما  نت،  يها الرومان
  فنونك،  ن تفرض سن  السالم، ىست ون هذم ه

 و ن ت فو عن المغ وبين وتذل المتغطرسين"

الشتت وب المتغطرستت  وتخ تتت  ىفتترض ستتيطرتهم ع تت ىحيتتث تخ تتت صتترام  ورطرستت  الرومتتان فتت
رف تت رايت  االستستالم  ىربوع األرض وال فتو عتن الشت وب المغ وبت  التت ىنشر السالم ف ىإنسانيتهم ف

 (1).لروما

  الق الرومتان  متا صتورها  دبتاء الرومتان، ومتن بيتنهم فيرخي يتوس، نختد   ن  ىرة سري   إلوبنظ
تيستيس مدينت  رومتا،  ىإلت insignis pietateاشتتهر بتقتوام  ىلتاد يينيتاس التذ pietas  تق البيتتاس 

  بفضل تقوام  يضاً  Elysiumالس داء  ىواد ىليقابل  بام ف ىال الم السف  ىم اطر الرح   إل ىوتحد
“venisti tandem, tuaque exspectata parenti  

vicit iter durum pietas? 
 (2)الطريق الص ب؟" ىع  "لقد  تيت   يرًا، هل تغ ب حبك المتولع ألبيك

                                                 

(1) Verg. A. vi. 851-53. 

(2) Verg. A. vi. 687-88. 
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 ىلتته فتت "الحتتب"، وهتتو متتا ستتوف نت تترض ىهتتذين البيتتتين بم نتت ىفتت pietasحيتتث تتترد هنتتا   متت  
 الصفحات التالي .

هتتذم األ طتتار لمختترد الحتتديث فقتتط متتع  ىدف ان بطتتل فيرخي يتتوس لتحتتدل تتن بينمتتا التتوالء والحتتب يتت
، لتتتديهم طموحتتتات م ت فتتت  تمامتتتًا  فهتتتم Segal بيتتته، نختتتد األبنتتتاء عنتتتد بالوتتتتوس،  متتتا يتتتذ ر ستتتيخال 

مسترحي   ىيريدون متوتهم. ففت ى،  ىال الم السف  ىحيث ي يش الس داء ف ىيريدون  ن ينزل يباءهم إل
 Philolachesستتتبيل المثتتتال ال الحصتتتر، يصتتترخ في تتتوال يس  ىع تتت ،Mostellariaبيتتتت األشتتتباح 

 لائاًل 
Utinam nunc meus emortuos pater ad me nuntietur, 

 (1)."ىعن موت  ب ىش ص ي برن ى"ليت  

عتترولهم التتدماء اإليطاليتت   ىفتت ىل تتن عنتتد فيرخي يتتوس ي تتد ختتوبيتر حونتتو بتتين الرومتتان التتذين تختتر 
 تقواهم  ىسائر البشر واهله   نفسهم ف ىوالطروادي  سوف يتفولون ع 

hinc genus Ausonio mixtum quod sanguine surget,   

supra homines, supra ire deos pietate videbis,    
  ى"من هنا يظهر خنس م ت ط بالدم األوسون

   (2).البشر واهله  بتقوام" ىسوف ترينه يتفوق ع 

 Saturnusالوالتتع متتن عصتتر ستتاتورنوس  ىهنتتا تقتتترب فتت صتتورها فيرخي يتتوس ىهتتذم األ تتالق التتت
ستتمام هتتو نفستته ب تتد ذلتتك  ىالم تتان التتذ ىإيطاليتتا وبالتحديتتد إلتت ىإلتت ىفيرخي يتتوس،  تتت ذ ر،  متتا يتتىالتذ
م التيوم ألنه  ان لد   تبي فى هذا الم ان هربًا من  س ح  خوبيتر وح م بتين  هتل التيتوم بال تدل بإل ي

 (3)سمى هذا ال صر بال صر الذهبى.و ،   ر صفوها شئيوعاش حياة ال 

                                                 

(1) Plaut. Most. 233; cf. also Segal (E.), Roman Laughter, The Comedy of Plautus. Plaut. 

Most. 233; cf. also Harvard University Press-Cambridge (1968), p.16-17. 

(2) cf. Verg. A. xii. 838-39 and Gordon Williams, Technique and Ideas in The Aeneid, Yale 

University Press, New Haven and London. (1983), p. 143. 

(3) Verg. A. viii. 319-25.  
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ولتتد وصتتف يينيتتاس فتتى اإلنيتتاذة  يضتتًا بينتته  فضتتل الخميتتع فتتى تقتتوام وعدلتته و عظمهتتم فتتى الحتترب 
 وحمل السالح 

rex erat Aeneas nobis, quo iustior alter 

nec pietate fuit nec bello maior et armis
(1)  

يتذ ر  124البيتت  ىف Pseudolusسيودولوس مسرحي  ب ىل ن عند بالوتوس ي ت ف الوضع فف
شتت ص   تتر ي دعتته ل حصتتول منتته ع تت   ى نتته إذا لتتم يختتد   Calidorusبستتيودولوس ل اليتتدوروس 
 المال فسوف ي دع  بيه 

si neminem alium potero, tuom tangam patrem 

 ىيدف ته إلت لتائاًل بتين تقتوام  و إحساسته بالواختب نحتو  مته 122البيتت  ىويرد ع يه  اليدوروس فت
  ن ي دع  مه  يضًا  

pietatis causa - vel etiam matrem quoque.  

ليقتول ال  تس، لي تدع األب واألم  ى، تحدث بالوتوس بصيغ  تنم عتن تقتو Segalهنا،  ما يذ ر 
م تتًا، وهتتو انتتدفاع يمثتتل اتختتام األبنتتاء عنتتد بالوتتتوس تختتام يبتتائهم  وي تترر  اليتتدوروس ال بتتارة بطريقتت  

يقتتترح ع يتته  ن يستترق متتن  بيتته  ىالقتتواد التتذ Ballioستت ري   يضتتًا  ثنتتاء حديثتته متتع بتتال يو  ىتتتدل ع تت
مسترحي  التو متتتان  ىنفتس ف ترة منيستتي و وس فت ى، وهتتsurruperes patri  288البيتت  ىوذلتك فت
  547البيت  ىف Bacchidesبا يس 

aliquid surrupiam patri 

 لائاًل   291البيت  ىه فس طه وس ريت ىويرد  اليدوروس بطريق  تدل ع 
atque adeo, si facere possim, pietas prohibet 

 (2)."ىتمن ن ى"حتى ولو استط ت  ن  ف ل فإن تقوا

                                                 

(1) Verg. A. i. 544-45; cf. also Monti  (R. C.), The Dido Episode And The Aeneid, Leiden, 

E. J. Brill (1981) p. 12. 

(2) cf. Segal, ibid. p. 17. 
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 ن بالوتتتوس يصتتبد الديانتت  الرومانيتت  بصتتبغ   ىإلتت John Hansonولتتد ذهتتب ختتون هانستتون 
د الهرطقتت  ريتتتر ي تتتر حيتتث ال تتولتتف ش صتتياته عنتتتد حتت ىمؤلتتف التينتت ىماديتت  ل متتا وختتدت عنتتتد  
نمتتتا يصتتت ون إلتتت  ىستتتبيل المثتتتال فتتت ىحتتتد ستتتب اهلهتتت   نفستتتهم. ل تتتن عنتتتد ترينتيتتتوس وع تتت ىالمباشتتترة واا

احتقتتتار لءبتتتاء وال ازدراء ل تقتتتوى،  ىستتتبيل المثتتتال، ال يوختتتد   ى، ع تتتAdelphoeمستترحي  "األ تتتوان" 
 لوالدم  مام محبوبته حديثًا م ت فًا  Aeschinusحيث يتحدث الشاب  يس ينوس 

Di me, pater, 

omnes oderint, ni magis te quam oculos nunc  

amo meos. 

  (1)."ى  ثر من عين ىاهله  إذا لم  حبك يا  ب ى"من المم ن  ن ت رهن

 مسرحياته يحتالون لسرل   موال يبائهم؟  ىل ن لماذا صور بالوتوس األبناء ف

ي تتر ي  تتس  حتتداثًا صتتورتها  ىبم نتت  و هتتو ىالوالتتع يصتتور مختم تتًا ريتتر رومتتان ىإن بالوتتوس فتت
 ترخم عنها.  ىال وميديا الحديث  الت

بتتتين   تتتالق الرومتتتان و  تتتالق ريتتترهم،  Annius Florusولتتتد لتتتارن الشتتتاعر  نيتتتوس ف تتتوروس 
 و اص  اإلرريق، فتحدث لائاًل  

Sperne mores transmarinos, mille habent 

offucias.  

cive Romano per orbem nemo vivit rectius:  

quippe malim unum Catonem quam trecentos Socrates. 

 "تخنب   الق ش وب ما وراء البحار، إنهم يمت  ون  لف  دع  و دع . 
  ىهذا ال الم   ثر استقام  من المواطن الرومان ىال يوخد إنسان ف

  
 (2).ثالثمائ  سقراط" ى فضل  اتو واحد ع  ىحقًا إنن

                                                 

(1) Terent. Adelph. 701-703; cf. also Hanson (J. A.), “Plautus as a Source Book for Roman 

Religion“, The American Philological Association, Edited by Donald W. Prakken, Vol. 

XC (1959), pp. 50-51.  

(2) Anthologia Latina 250 ed. 2 Riese apud Segal ,Roman Laughter… note 69 p. 186 . 
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 ىالذ Sinonيضًا عن   الق اإلرريق وذ ر  نهم م ادعون مثل سينون ولد تحدث فيرخي يوس  
  دع الطرواديين بدموعه المزيف   

Talibus insidiis periurique arte Sinonis  

credita res, captique dolis lacrimisque coactis,  

quos neque Tydides nec Larissaeus Achilles, 

non anni domuere decem, non mille carinae.  

 "بمثل هذم الحيل وبفن سينون الحانث صدلنا الرواي  و دعنا 
 ودموعه المصطن  ، نحن الذين لم ي ض نا ابن  بيالعيبه

 ( ى)الثيسال ىتيديوس )ديوميديس( وال   ي يوس الالريس
 وال عشر سنوات وال  لف سفين ".

 قد  ان من السهل  داعهم والن الطرواديين  انوا يخه ون خرائم اإلرريق وم رهم ف

ignari scelerum tantorum artisque Pelasgae.
(1)
 

، وهتو antipietasمتا هتو ضتد التقتوى  ىهتذا البيتت تشتير إلت ىوردت هنا فت ىالت scelusو  م  
 ىحيتث يتحتتدث ال ختوز األثينتت Bacchidesمستترحي   ىاستت دم عنتتد بالوتتوس  يضتتا فت ىالتتذ ىالم نت

  لاألثيني  فيقو  Bacchisبا  يس  ىإل Nicobulusني وبولوس 
Abin  a me scelus 

  يتها المر ة الفاخرة. ىعن ى"ني وبولوس  ابت د

 فترد ع يه لائ   
Sine, mea pietas, te exorem. 

 (1)،  توسل إليك.ىحبيب ، ياىبا  يس  "دعن
                                                                                                                            

و تتان صتتديقًا لامبراطتتور هادريتتانوس و تتتب محتتاورة ب نتتوان   ىالمتتيالد ىالقتترن الثتتان ىولتتد عتتاش  نيتتوس ف تتوروس فتت
Vergilius orator an poeta    لم تصل  ام…        .cf. OCD. s. v. Florus 

(1) Verg. A. ii. 195-198; ii. 106. 

  دع اإلرريق وخرائمهم فيقول  ى( إلii. 65-66موضع ي ر ) ىه فوهو ينب
accipe nunc Danaum insidias et crimine ab uno disce omnis. 

 ." دع الدانائيين )اإلرريق( و عرف من خريم  واحدة  ل الخرائم ى"استمع اهن إل
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اطفت  ع ىلتشتير إلت pietas، استت دمت   مت  mea pietas ىوهنتا، عنتد بالوتتوس، وبالتحديتد فت
المصتتادر، حيتتث ورد هتتذا  ىوردت فتت ى و االستتت دامات ال ثيتترة التتت ىواحتتدة متتن الم تتان ىالحتتب، وهتت

متن ال تتاب الستادس متن اإلنيتادة المشتار إليهمتا  688تت687البيتتين  ى يضًا عند فيرخي يوس ف ىالم ن
 ينفًا. 

ذا  تتتان هتتتذا هتتتو  حتتتد الم تتتان  ى تتترى التتتتتاأل ىالم تتتان ىفمتتتا هتتت pietasالمستتتتت دم  ل بيتتتتاس  ىواا
 اإلنيادة بوخه  اص؟ ىالمصادر الالتيني  وف ىاست دمت فيها هذم ال  م  ف

  ىالمصادر الم ت ف  لت ن ىف  pietas  م لقد است دمت 
التقوى والورع  و اإلحساس بالواخب تخام ب تض األفتراد  و الدولت   و اهلهت ، وهتذا هتو االستت دام  ت 1

 الشائع.
 . ىق  والرحم   و  عضاء اإلنسان الم ت ف   و طقس دينال دال  والصدال  والشف ت 2

مستتتتتتترحي  "التتتتتتتدراهم الثالثتتتتتتت "   ىفيمتتتتتتتا يت  تتتتتتتق باالستتتتتتتت دام األول فقتتتتتتتد ورد عنتتتتتتتد بالوتتتتتتتتوس فتتتتتتتو 
Trinummus حتتتتديث في تتتتتو  ىاحتتتتترام األب  و اإلحستتتتاس بالواختتتتب نحتتتتوم وذلتتتتك فتتتت ىلت نتتتتPhilto 

 الشاب األثينى  Lysitelesليسيتي يس  ىال خوز إل
feceris par tuis ceteris factis, 

patrem tuom si percoles per pietatem. 

 "سوف ت يش وفق ما لدمت يداك إذا  حسست بالواخب نحو والدك"

مسترحي  بستيودولوس  ى ن هذم ال  مت  وردت عنتد بالوتتوس  يضتًا فت ىولد سبقت اإلشارة  يضًا إل
 اإلحساس بالواخب نحو األم  ىلت ن 122بيت 

pietatis causa - vel etiam matrem quoque.
 (2)
 

                                                                                                                            

(1) Plaut. Bacch. 1176-77; cf. also Hanson, Plautus as a Source Book for Roman Religion 

….. p. 91. 

(2) Plaut. Trin. 280-81. 



 
 
 
 
 
 

 
 Vergiliusإنيادة فيرخي يوس  ىوف المصادر الالتيني  ىف Pietasمفهوم البيتاس 

 

476 

إ تالص  و وفتاء الزوخت  لزوخهتا، وذلتك  ىموضع ي ر عند بالوتوس است دمت ال  م  لت ن ىوف
 عندما يتحدث عن إ الص   تين نحو زوخيهما الغائبين 

nostrum officium 

nos facere aequomst, 

neque id magis facimus 

quam nos monet pietas. 

 واخبنا  ىلصواب  ن نؤد"من ا
 وال نف ل   ثر مما يط به

 (1).منا إ الصنا )والؤنا(" 

 ى"التناستت ات" ع تت Metamorphosesعم تته  ىويت تترر هتتذا االستتت دام  يضتتًا عنتتد  وفيتتديوس فتت
  Tereusوزوخ  تيريوس  Pandionابن  بانديون   Procneىلسان برو ن

scelus est pietas in coniuge Tereo 

 (2).ص )الوفاء( لزوج مثل تيريوس ي د خريم ""إن اإل ال

 اإلحساس بالواخب تخام الوالدين  ىوعند شيشرون نخد  ن هذم ال  م  است دمت لت ن
In communione autem quae posita pars est, 

iustitia dicitur, eaque erga deos religio, erga 

parentes pietas. 

، ومتتا ي بتتر عتتن iustitiaبال دالتت   ىالمختمتتع هتتو متتا يستم ىي تتون متيصتاًل فتت ى"ل تن الخانتتب التتذ
اإلحستتاس بالواختتب تختتام الوالتتدين  ى، ومتتا ي نتتreligioالشتت ور بال شتتي  متتن اهلهتت  ي تترف بالديانتت  

  pietas".(3)ي رف بالبيتاس 

ختيش والتدم  انتت  ىيتذ ر شيشترون  ن  دمت  هتذا الشت ص فت Murenaدفاعه عن مورينتا  ىوف
 ل بيتاس نموذخًا فريدًا 

                                                 

(1) Plaut. St. 5-8; cf. also Hanson, ibid pp. 89, 91. 

(2) Ov. Met. 635. 

(3) Cic. De Part. Orat. xxii. 78. 
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patre imperatore libentissime meruisse pietatis, 

 إحساسه بالواخب نحو والدم" ىتحت ليادة والدم ) دليل( ع  ى"لقد  دم  خند

ختتتيش والتتتدم بومبيتتتوس ستتتترابو  ىب دمتتتته فتتت pietasولتتتد لتتتدم بومبيتتتوس  يضتتتًا نموذختتتًا ل بيتتتتاس 
Pompeius Strabo.(1)  

يضتتًا ي تتدد شيشتترون متتن بتتين صتتفاته إحساستته بالواختتب نحتتو   Balbusعتتن بتتالبوس  هدفاعتت ىوفتت
  pietas in rem publicamالدول  

haec sunt propria Corneli, pietas in rem publicam nostram,
 (2)
 

 ال دل  و اإلنصاف مع اهله   ىواست دمها  يضًا لت ن
est enim pietas iustitia adversum deos.

 (3)
 

 و الوطن والوالدين ومن يرتبطون برباط الدم من األلارب ف  ه نح ى و ما ينبغ
religionem eam quae, in metu et caerimonia deorum sit 

appellant, pietatem quae erga patriam aut parentes aut 

alios sanguine coniunctos officium conservare moneat,  
اإلحستاس بالواختب نحتو  ىت نت pietasهت  والبيتتاس ال توف وتتولير اهل ىت نت religio"إن   م  

  (4).الوطن  و الوالدين  و حيال اه رين المرتبطين بالدم"

التوطن  انتت البيتتاس ت بتر عتن  ىالمنزل وي يشون ف ىوالن الرومان اعتقدوا  ن اهله   عضاء ف
نحتتو  ىرف ع تتعاللتت  ستت يم  ويتصتت ىعاللتت  اإلنستتان باهلهتت ، و ن متتن التقتتوى  ن ي تتون الشتت ص ع تت

  (5).س يم حيال  عضاء  سرته

                                                 

(1) Cic. Pro Muren. v. 12; cf. also Steel (C. E. W.), Cicero, Rhetoric and Empire, Oxford 

University Press, First Published (2001) pp. 139, 142.  

(2) Cic. Pro Balbo, 6. 102 (TlG.); cf. also  Steel, ibid note 81, p. 103 and pp. 99, 103. 

(3) Cic. Nat. D. 1. 116. 

(4) Cic. De Invetione, 2. 66. 1-4  (TLG.).  

(5) cf. Bailey (C.), Religion In Virgil, Oxford At The Clarendon Press (1935) p. 8. 
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 و اإلنختتتاز  ius divinum ى يضتتتًا االنستتتخام  و التوافتتتق متتتع القتتتانون اإللهتتت ىلهتتتذا ت نتتت ىوهتتت
إنختتاز هتتذم  ىزلتت   و لصتتور فتت ىالصتتحيل ل طقتتوس والشتت ائر المط وبتت  متتن  تتالل عبتتادة اهلهتت ، و 

 تتان تتيثيرم  فيتتل بتتين يحضتتر  piaculumبقربتتان ت فيتر  تتاص   piareالطقتوس البتتد  ن ي فتتر عنته
  pietas.(1)حظيرة التقوى  ىاإلنسان مرة ثاني  إل
 ius divinum ىيحطتم عتتن عمتد القتانون اإللهت ىالشت ص التذ ىت نت impiusولهتذا فتإن   مت  

ن  ىال يفيتتدم   ىوبالتتتال pax deorumوستتالم اهلهتت   حالتت  يينيتتاس، هتتو  ى،  متتا فتتpiusت فيتتر، واا
ذا استت دمت متع   مت   ىيئ  اهلهت  ويبتدو هتذا واضتحًا فتي ترف مشت ىاإلنسان التذ ست و ه وتصترفه، واا

bellum  لتصبلpium bellum ىحرب م  ن  حدثت وفقًا لمبد  القانون اإلله ىفإنها تشير إل ius 

divinum.(2)  

نفسته لهيئت   هنت  مدربت  وموثتوق بهتا  ىعاللاته مع اهله   مواطن س م الش ص الرومان ىل ن ف
، وعتن طريتق الطاعت  ال ميتاء لهتذم الهيئتات ىرار الطقس و ل ما يد ل تحت القتانون اإللهتعرفت  س

 (3). ان بدا  ه ىبد  يقل الش ور بال وف الذ

احتتترام األب  و األم  و والء الزوختت   ىالمصتتادر الم ت فتت  لت نتت ىفتت pietasإذًا استتت دمت   متت  
 خامع.  ىالوالع اصطالح   ق ىها فاهله  وعبادتها. إن ىتقو  ىلزوخها، هذا باإلضاف  إل

هتتو منظتتر  تتروج  ىينقتتل بحيويتت    ثتتر  تتل متتا يتضتتمنه هتتذا االصتتطالح متتن م نتت ىوالمشتتهد التتذ 
 pius ى. إن يينيتتتاس التقتتتVenusتحتتتترق بمستتتاعدة  متتته فينتتوس  ىيينيتتاس ورفالتتته متتتن طتتتروادة التتت

                                                 

(1) cf. Fowler (W. W.), The Religious Experience of The Roman People from The Earliest  

Times To The Age of Augustus, London. (1933) p. 462.  

(2) cf. Fowler, The Religious Experience of The Roman People …p. 462.  

 شيئًا ي ر رير م رف  اإلله  pietas  م   ىت ن ال Lactantiusال تانتيوس  ىوعند ال اتب المسيح
pietas nihil aliud est quam Dei notio. 

Lactantius v (de iustitia) ch. 10 apud Fowler, ibid p. 463. 

(3) cf. Fowler, p. 227. 

بتال مقابتل،  ل تن لتيس pietasلوالع تتط ب عماًل مت  قتًا بالبيتتاس ا ىف ىولد  انت التضحي  بالنسب  ل ش ص الرومان
   .... المقابل إلظهار تقوام نحو محسن ع يه من السماء ىانتظر شيئًا ما ف ىألن المضح

cf. Rose (H. J.), Ancient Roman Religion, London (1948) pp. 17, 87. 
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Aeneas ابنه  س انيوس  ىيدم اليمن ىيمسك فAscaniusل فيته مستتقبل رومتا، ويحمتل يتمثت ى، التذ
 ى)اهلهتت  التتت Laresمتتع الالريتتس  Anchisesظهتترم والتتدم ال ختتوز  ن ستتيس  ىنفتتس الولتتت ع تت ىفتت

)اهله  الحارس  ل م زن(، و  ف يينياس ب طوات ل ي    Penatesتمثل  رواح األسالف( والبيناتيس 
رومانيتت ،  اصتت  عنتتتدما األصتتيل لستتيدة  ى، النمتتوذج الرومتتتانCreusaزوختتته  ريوستتا  ى انتتت تمشتت

، ويط تب منته  ن يتذعنًا م تًا لح تم ختوبيتر dulcis coniunxيظهتر طيفهتا هينيتاس، زوخهتا ال زيتز 
 حب ابنهما  ىوالقدر و ن يحرص ع 

quid tantum insano iuvat indulgere dolori, 

o dulcis coniunx? non haec sine numine divum  

eveniunt; nec te comitem hinc portare Creusam  

fas aut ille sinit superi regnator Olympi. 

………………………………………..  
iamqe vale et nati serva communis amorem. 

 ال زيز؟  ىهذا الحد ال بير يا زوخ ىإل ى"ماذا يفيد  ن تستس م ل حزن الخنون
 تصطحب  إن هذم األمور ال تحدث دون إرادة اهله ، ولن يقدر لك  ن

 وختك  ريوسا م ك، ولن يسمل حا م األولمبوس الشاهق نفسه بهذا ... ز 
 واهن وداعًا وحافظ دائمًا ع ى حب ولدنا".

وتشتتتتتبه   متتتتتات  ريوستتتتتا الرليقتتتتت  هنتتتتتا إلتتتتتى حتتتتتد  بيتتتتتر ت تتتتتك ال  متتتتتات التتتتتتى يخريهتتتتتا بروبرتيتتتتتوس 
Propertius  ع ى لسان  ورني ياCorneliaعنتدما   الرومانيت، وهتى  يضتا نمتوذج يحتتذى ل زوخت ، 

 ت اطب زوخها من دا ل القبر 
nunc tibi commendo communia pignora natos:  

haec cura et cineri spirat inusta meo. 

 بيطفالنا )وهم(  Paulus (▪)"واهن  عهد إليك يا باولوس

                                                 

  .ق.م 22عام  ى ان رليبًا ف ىس الذزوخها باولو  ىعهدت  ورني يا بيبنائها إل ولد (▪)
cf. Propertius, (L. C. L. 1967) note 2, p. 335; cf. also Segal, Roman Laughter … p. 21 

and Gemino Abad, Virgil’s Aeneas: The Roman Ideal of Pietas, (October 2003) p. 5 

(https//mercury. smu. edu. Sg/ rsrchpubupload/ 1807virgil.Phf). 
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 " ىشديدًا دا ل لبر  ىبيننا، وهذا االهتمام يبق االلتزام المشترك

 متتا هتتو الحتتال بالنستتب  لوضتتع المتتر ة  pietasهتتذم نوعتتًا متتن البيتتتاس  حيتتث تمثتتل حالتت   ورني يتتا
 (1).ش ص  ريوسا  يضاً  ىف ىتخ  ىالروماني  النموذخي  الذ

تتضتتتتمن تصتتتتور شيشتتتترون عتتتتن البيتتتتتاس  ىالفقتتتترات التتتتت Wagenfoortولتتتتد نتتتتالش فتتتتاخينفورت 
pietas س، ف تم ت تد ال  مت  تصتور البيتتا ىو رج بنتيخ  تقول  نه مع شيشرون طر  تغيتر م حتوظ ع ت

نما نحو اهله   يضًا، و ن تصتور  ىف ىت ن المقام األول عالل  الود نحو المدين  واهباء واألصدلاء واا
رتراءم  ن ي ضتع اهتماماتته متن  ىيشير إل ىاإلنيادة والذ ىالبيتاس الشائع ف واخب الفرد نحتو اإللته واا

  (2).اخل صالل الدول   ان فيرخي يوس لد   ذم عن شيشرون

ذا  تتتان هتتتذا التتتر  خزئتتته األول إال  نتتته يصتتت ب التستتت يم بتتتين فيرخي يتتتوس لتتتد   تتتذ  ىصتتتحيحًا فتتت ىواا
اإلنيتادة عتتن شيشتترون، ذلتتك ألن فيرخي يتتوس رختل مثقتتف لتتر   تتتب األلتتدمين  ىتصتورم عتتن البيتتتاس فتت

اإلنيتتادة  ىوالم اصتترين لتته وعتترف خيتتدًا تتتاريو الرومتتان وديتتانتهم، هتتذا فضتتاًل عتتن  نتته  تتان ي  تتس فتت
تستتميته ب صتتر ستتاتورنوس وحتتتى ال صتتر  ىموحتتات الرومتتان ويمتتالهم وديتتانتهم منتتذ متتا اصتتط ل ع تتط
عتتتاش فيتتته، وال ي قتتتل  ن ي تتتتون لتتتد عتتترف هتتتذا التصتتتور عنتتتد شيشتتترون دون ستتتوام  اصتتت  و ن  ىالتتتذ

                                                                                                                            

لتستهيل  لقتد ليتل  يضتًا  ن يينيتاس  تان وطنته بهروبته متن طتروادة متع ب تض الرفتاق وعقتد م اهتدة متع ختيش األعتداء
 ىتتحتدث عتن تقتو  ىال تالم القتديم وذ رهتا فيرخي يتوس والتت ىشاعت ف ىعم ي  هروبه، ل ن هذا يتنالض مع الرواي  الت

لي تتت  ستتتقوط طتتتروادة ظهتتتر هي تتتتور  ى تتته يلهتتت  البينتتتاتيس. ففتتتحم تتته ألبيتتته وعتتتدم تر  ىتمث تتتت بوضتتتوح فتتت ىيينيتتتاس التتتت
 مقدس   ىالح م ونصحه  ن يهرب من طروادة وعهد إليه بآله  البيناتيس و شياء   ر  ىهينياس ف

sacra suosque tibi commendat Troia penatis 

hos cape fatorum comites, his moenia quare  

(Verg. A. ii. 293-94)  

 عن  سوار" مصائرك، ولتبحث لهم ىة ت هد إليك بمقدساتها ويلهتها )البيناتيس(  ف تت ذهم رفالًا لك ف"إن طرواد

cf. also Satoshi Iwaya, Legend And Prophecy in The Aeneid II and III, (2007), p. 3. 

(http://www.bun.Kyoto-u.ac.Jp/classics/CLST/clst3.html). 
(1) Verg. A. ii. 776-79, 789; Propert. iv. xi. 73-74. 

(2) cf. Wagenvoort, Studies in Roman Literature, Culture and Religion … note 1, p. 44 and 

note 1, p. 82. 
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است دام هذم ال  م    ثر من سوام، وهو ما سوف نت رض له بوضوح  يضتًا  ىفيرخي يوس لد توسع ف
 التالي . الصفحات  ىف

الصتتالة متتن  ختتل تتتي ير الشتتي و   وصتتدم   ىعنتتد هوراتيتتوس لت نتت pietasولتتد استتت دمت   متت  
 ال مفر منه  ىالموت الذ

Eheu fugaces, Postume Postume, 

labuntur anni, nec pietas moram  

rugis et instanti senectae  

adferet indomitaeque morti. 

 توموس، إن السنين "وا سفام يا بوستوموس، بوس
 لتخاعيد  تي ير ىتمر سري   وال تخ ب الصالة  

  (1).البد منه" ىالوخه والشي و   الوشي   والموت الذ

 ىوم تان ذ رناهتا ىالتت ىالم ان ىاإلنيادة لت ن ىف pietasولد وسع فيرخي يوس من است دام   م  
من اإلحساس      درخ   ىتحدث إل"ال دال " حيث يصل الم ى. لقد وردت عند فيرخي يوس لت نى  ر 

بالتنالض  و الت ارض  و الحيرة فيما يحدث ويفتترض  نته توختد يلهت  تحتترم ال دالت  والتقتوى، وهتو متا 
(، ابتتن   ي يتتوس، Neoptolemos)نيوبتوليمتتوس  Pyrrhusيحتدث عنتتدما يرالتتب بريتتاموس بيرهتتوس 

 وهو يقتل ابنه  مام عينيه فيقول 
“at tibi pro scelere, exclamat, pro talibus ausis  

di, si qua est caelo pietas, quae talia curet,  

persolvant grates dignas et praemia reddant  

debita, qui nati coram me cernere letum  

fecisti et patrios foedasti funere vultus.  
 خل هذم األف ال، "إن )برياموس( يصرخ لائاًل  ل ن من  خل خريمتك ومن  

 السماء تهتم بمثل هذم األمور،  ىعدال  ف ىإذا  ان هناك  
  ليت اهله  تخزيك الخزاء ال ادل وتقدم لك الم افئات الالزم ،

  ولوثت لسمات وخه  بويه بموته" ىب ين ى شاهد موت ابن ىخ  تن ى نت الذ

                                                 

(1) Hor. Od. ii. 14; cf. also Wagenvoort, ibid. p. 83.  
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 ثورة رضبها فتقول  ىديدو من  خل االنتقام ف ى و تص 
spero equidem mediis, si quid pia numina possunt,  

supplicia hausurum scopulis et nomine Dido 

saepe vocaturum. …… 

 يمل حقًا، إن  انت اهله  ال ادل  تستطيع هذا، ى"إن

 دائمًا باسم ديدو"  ىحتفك وسط الص ور و ن تناد ى ن ت ق

 لائاًل  ىران فيص يينياس السفن ولد اشت  ت فيها الني ى و عندما ير 
Iuppiter omnipotens, si nondum exosus ad unum  

Troianus, si quid pietas antiqua labores  

respicit humanos, da flammam evadere classi  

nunc, pater, et tenuis Teucrum res eripe leto;    
 ن ، إذا لم ت ن لد  رهت الطروادييئ ل ش ى"خوبيتر القادر ع 

ذا  انت عدالتك األزلي  تهتم بمتاعب البشر،   حتى ي ر رخل، واا
 ف تخنب اهن  سطولنا النيران،  يها األب، 

 ولتنقذ من بين الدمار  مالك التيو ريين الق ي  ". 

ل بشتر نظيتر متا  pietas ل هذم األبيات ضمنت  يضًا ف رة  ن اهله  ستوف ت شتف تقواهتا  ىوف
  (1).يال اهله يبديه البشر من اهتمام ح

هتتتذم األبيتتتات  يضتتتًا يستتتتغيث النتتتاس بتقتتتوى اهلهتتت  إلظهتتتار الحتتتب والتقتتتوى ال تتتذين تط بهمتتتا  ىوفتتت
ال ادلت  نف تًا،  ن  ىبريتاموس هنتا لالنتقتام متن بيرهتوس، وديتدو تيمتل، إذا لتم تختد القتو  ىاهله ، فيصت 

هنتا تتمثتل الف ترة بوضتوح يينيتاس لختوبيتر لي فتو عتن  ستطوله. ف ى يانتته، ويصت  ىي الب يينياس ع 
 (2).مقابل تقواهم ىما تدين به اهله  ل بشر فئ  نه يوخد ش ىف

                                                 

(1) Verg. A. ii. 535-39; iv. 282-84; v. 687-90; cf. also Gordon Williams,Technique and 

Ideas in The Aeneid, Yale University Press, New Haven and London, (1983) pp. 212-

213. 

(2) Bailey, Religion in Virgil… pp. 84-85. 

 حد إصدارها األوامر بمهاخمته  ىولد  رضب منظر رحيل يينياس ديدو إل
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 ىال دال  فقد است دمت عند فيرخي يوس  يضًا لتشير إل ىاست دام هذم ال  م  لت ن ىوباإلضاف  إل
،   قتتب ل شتتت ص pietas، المرتبطتت  ب  متتت  piusعاللتت  اإلنستتتان باهلهتت ، حيتتتث استتت دمت الصتتتف  

عاللتت  مباشتترة باإللتته، فالتتذين  تتانوا يتنبئتتون ب  متتات  ىهتتو بالضتترورة وستتيط وع تت ىيتنبتتي  و التتذ ىالتتذ
 خديرة بفويبوس  بول و وصفوا بينهم  تقياء 

quique pii vates et Phoebo digna 

 ")وهنا وخد( ال رافون األتقياء الذين تحدثوا عما هو خدير بفويبوس"

ومتاتوا ب تد حيتاة حاف ت  بتالتقوى وصتفوا  ىال الم الستف  ىداء فحقول الس  ىوالذين يم  ون منازل ف
الح تتم هينيتتاس وي بتترم  نتته يستت ن اهن بتتين األتقيتتاء الم  صتتين  ىباألتقيتتاء  يضتتًا، فيظهتتر  ن ستتيس فتت

 اإلليسيوم  ىف
……….. non me impia namque  

Tartara habent, tristes umbrae, sed amoena piorum 

concilia Elysiumque colo,…… 
  ى"ذلك ألن تارتاروس ال ئيب  و شباحها الحزين  ال تضمن

نما  س   اإلليسيوم"  ىمختمع األتقياء الس يد وف ىف نواا

 Catoدرع يينيتتتاس خنبتتًا إلتتت  خنتتب متتتع  تتتاتو  ىفول تتتانوس األتقيتتاء م تتتانهم ال تتاص ع تتت ىوي طتت
  ىال الم السف  ىرئيسهم ف

secretosque pios, his dantem iura Catonem. 

 انفراد و اتو وهو يشرع لهم القوانين" ىالدرع( األتقياء ع  ى")لقد صور ع 

 يله  تهتم باألتقياء  ىيينياس من  خل  ن ي افئ من   ىويص 
di tibi, si qua pios respectant numina, si quid 

usquam iustitia est et mens sibi conscia recti, 

praemia digna ferant; 

 تنظر   رواح هله  تمنحك هدايا ليم ، إذا  انت ثم "ليت ا
ذا  انت توخد عدال  ىب ين االعتبار إل   األتقياء، واا

                                                                                                                            
Cf. also Monti, The Dido Episode … p. 66. 
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 م ان وعقل عارف بالصواب" ى  ىف

  ن سيس لءله  ليحفظوا األتقياء من الهاربيات  ىويص 
“di, prohibete minas; di, talem avertite casum 

et placidi servate pios”! 

 تها اهله ، ف تمن وا عنا تهديدات م ولتخنبونا مثل " ي
 (1)ولتحفظوا بولار م األتقياء" هذم ال وارث

 Nisusعاطفتتت  الحتتتب. فقتتتد اشتتتتهر نيستتتوس  ىاإلنيتتتادة  يضتتتًا لت نتتت ىفتتت pietasولتتتد وردت   متتت  
  Euryalusيوريالوس  ىتنم عن تقوى تخام الصب ىب اطفته الت

Euryalus forma insignis viridique inventa,  

Nisus amore pio pueri; 

 (2).ى"" ان يوريالوس مشهورًا بوسامته ونضارة شبابه ونيسوس بحبه الرليق ل صب

 ولد  وطب  ن سيس من هي ينوس ال راف بال بارة اهتي  
vale, ait, o felix nati pietate. 

 "إنه يقول  ف تتقدم  يها الس يد بحب ابنك"

 وس نبي موته تصرخ منادي  الروتوليين لائ   وعندما تسمع  م يوريال
figite me, si est pietas, 

                                                 

(1) Verg. A. vi. 662; v. 733-35; viii. 670; i. 603-605; iii. 265-66; 

 hicعنتتدما ت اطتتب فينتتوس ختتوبيتر لائ تت   (A. i. 253)اإلنيتتادة  ىفتت ىنفتتس الم نتت ىويت تترر استتت دام ال  متت  فتت

pietatis honos? مت  ي بترم متن عال  ن سيس لخوبيتر ليرسل ى، وعندما يص "الم افية الواخب  ل تقوى ى"هل هذم ه
 .A. ii)    "إذا  نتا نستتحق ذلتك بتقوانتا" si pietate meremur اللها عمتا إذا  تان ستيترك طتروادة  م ال فيقتول  

69)  
cf. also, Bailey, ibid, pp. 81-82. 

(2) Verg. A. v. 295-96. 

 …نضترة الشتباب  ىوريتالوس فتونيسوس ويوريالوس متسابقان طرواديان. و ان نيسوس   بر اإلثنين ستنًا بينمتا  تان ي
لفيتتف متن ال  متتاء، الختزء األول، الهيئت  المصتري  ال امت  ل تتيليف والنشتر، القتاهرة    نظر فيرخي يوس، اإلنيتادة، ترخم 

  .241هذين البيتين ص   ترخم  ى. ولد رخ نا إليه  يضًا ف271ص ، 36(، م حوظ  رلم 1971)
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 إن  انت عند م رحم "، ى"الت ون

 (1).حيث يم ن  ن ت بر ال  م  هنا عن حب األم  و المشاعر الطبي ي 

   495البيت  ىورد ف ىالذ miserereمرتبط  بالف ل   pietasلقد است دمت هنا   م 
aut tu, magne pater divum, miserere, 

الواختب  ىحيث تسيل ام يوريالوس الروتوليين  ن يقت وها ب يتدًا عتن م نت "ى"يشفق ع  ىي ن ىوالذ
القربى حيث يظهر هنتا فيرخي يتوس ال يستت دم   مت   ىنحو اهله   و الوطن  و اإل الص والوالء لذو 

 pietas  (2).الم روف ىم ناها ال السي فى 

 نتته رختتل حستتاس  ىنحتتو دليتتق فتت ى، ت متتن ع تتJohnsonول خونستتون إن ميستتاة يينيتتاس،  متتا يقتت
  (3).فيه اإلحساس والشفق  خانباً  ىعالم نح ىلي مل ف ىوعندم شفق  استدع

ال تتتتاب الرابتتتع متتتن  ىمحاولتتتته الت فيتتتف عتتتن ديتتتدو فتتت ىوتتخ تتتى هتتتذم الشتتتفق  بصتتتورة واضتتتح  فتتت
 اإلنيادة  

At pius Aeneas, quamquam lenire dolentem  

solando cupit et dictis avertere curas, 

multa gemens magnoque animum labefactus amore  

iussa tamen divum exsequitur classemque revisit. 

 ررب ب زائه  ن ي فف من حزنها  ى"ل ن ررم  ن يينياس التق
 و ن يخنبها المتاعب بهذم ال  مات إال  نه حزن حزنًا شديدًا 

 له بهذا الحب ال ظيم واتبع   يرًا واهتز من  عما
  سطوله". ى وامر اهله  وعاد إل

                                                 

(1) Verg. A. iii. 480; ix. 493; cf. also Bailey, Religion in Virgil ….. p. 82.   

(2) cf. Johnson (W. R.), “Aeneas and The Ironies of Pietas” CJ vol. 60, no. 8, (May 1965), 

p. 360. 

(3) Johnson, ibid, p. 360. 
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نمتتا هتتو استتتخاب  ألمتتر اهلهتتت  Poschlل تتن ت  يتته عتتن ديتتدو لتتيس إن تتارًا ل حتتب،  متتا يقتتول  ، واا
 (1).نحو ديدو ىحيال اهله  وذريته  ن يهمل واخبه اإلنسان ىواضطر  مام واخبه الدين

اإلتروست  ،  Mezentiusابن ميزنتيوس   Laususالوسوس ويشبه هذا  يضًا مولف يينياس من
 ح يف تورنوس م ك الروتوليين، عندما يتخر  األ ير )الوسوس( ويهاخم يينياس فيقول له يينياس 

fallit te incautum pietas tua. 

  ."إن والءك )أله ك( يخ  ك عديم الحذر"

ذ ر األبتوة ومتا تحم ته متن م نتى، و ن ألنته يتت ل ن عندما يقت ه ويشاهدم وهو يحتضر يشفق ع يته
هذا الذى لت ه  ان من المم ن  ن ي ون ابنه  س انيوس فى م انه، وألن الوسوس  يضًا واخه الموت 

  عندما  تى ليساعد  بام ميزينتيوس
et mentem patriae subiit pietatis imago. 

ن صورة البر باألب سيطرت ع   (2).مشاعرم" ى"واا

 خ ب له الت اس .هذا اخبه ل ن س و نيايقد ف ل يل

ي تتر اإلنيتتادة عنتتدما يقتتتل يينيتتاس تورنتتوس بستتبب  ىهتتزم فتت pietasالنتتوع متتن البيتتتاس ل تتن هتتذا 
 Evandrusابتن صتديقه ايفانتدروس  Pallasعداوة يينياس لهذا الم ك وبسبب لتتل تورنتوس لبتاالس 

 در  يضًا تورنوس وهو ي بس  سالب باالس وتنفيذًا ألمر الق ىو اص  عندما ير 
hoc dicens ferrum adverso sub pectore condit fervidus. 

  (3).من الغضب" ىصدر )تورنوس( وهو يغ  ى"وبينما يينياس يتحدث  رمد سيفه ف

                                                 

(1) Verg. A. iv. 393-396; cf. also Johnson …p. 361 and Poschl, The Art of Vergil Tr. Gerda 

Seligson (Ann Arbor 1962), 44 apud Johnson, note 2, p. 361. 

(2) Verg. A. x. 812, 824; cf. also P. Vergili Maronis Liber Quartus, Edited with A 

Commentary by Austin (R. G.), Oxford at the Clarendon Press, First published (1966), 

reprinted with corrections in  (1966) note 393. p. 122. 

(3) Verg. A. xii. 950. 

نو  ، وهتو نفتس متا ترمتز إليته خونتو ىتورنوس بالنسب  هينياس يرمز إل   ل  صام و ل رضب و ل ما هتو شتيطان اا
 تفيض س ري  ورضبًا من هذم اإلله   ىالت 11ت8األبيات من  ىعند فيرخي يوس ف  اإلنيادة ف  ال تاب األول ف
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التقتتوى  و التتورع تختتام اهلهتت  وعاطفتت   ىم نتت piusاإلنيتتادة تتضتتمن   متت   ى مث تت  عديتتدة فتت ىوفتت    
التزاماتتته  ىيحتتافظ ع تت ىهتتو التتذ ىلاء  و الدولتت ، فالرختتل التقتتالحتتب الموخهتت  نحتتو األستترة  و األصتتد

النصتتف االول  ىاأللتل فتت ىع تت ىاالحتفتتاظ بهتذا النمتتوذج االستم ىصتوب  تتل هتؤالء ويتتنخل يينيتاس فتت
ال تتاب  ىبدايت  الم حمت  فت ىو وستيط ل قتدر فت pietasمتن اإلنيتادة حيتث يتذ ر  ينيتاس  رختل التقتوى 

شت ل واضتل  ثنتاء تبتادل الحتديث بتين  ىذا  يضًا من ولت ه ر فت، ويبرز ه31ت1األول األبيات من 
 (1).296ت223ال تاب األول األبيات من ىفينوس وخوبيتر ف

م حمتتت   ى، هتتتو نمتتتوذج ل تقتتتوى الرومانيتتت   شتتتتهر بتقتتتوام فتتتFowlerإن يينيتتتاس،  متتتا يتتتذ ر فتتتولر 
 اإلنيادة 

Troius Aeneas, pietate insignis et armis, 

ad genitorem imas Erebi descendit ad umbras. 

  بيه  ىالمشهور بتقتوام يهبط إل ى"إن يينياس الطرواد
   (2)."ى عماق ال الم السف  ىاألما ن الظ ي   ف ىف

                                                                                                                            
Musa, mihi causas memora, quo numine laeso 

quidve dolens regina deum tot volvere casus  

insignem pietate virum, tot adire labores  

impulerit. tantaene animis caelestibus irae? 

 عن األسباب،  يف  صيبت  لوهيتها ى"رب  الش ر، حدثين
     اهله  الحزين )الوهي  خونو( باألذى؟ ولماذا دف ت م

 برخل مشهور بتقوام ليخابه مثل هذم الص اب؟                                
 ؟" فئدة اهله  السماوي  ىهل هذا الغضب ال بير  امن ف        

cf. also Iohnson, pp. 362, 363.  

(1) cf. Monti, The Dido Episode …… p. 70.  

(2) Verg. A. vi. 403-404; cf. also Fowler, The Religious Experience of The Roman people 

…. P. 412.  

ل بيتتتاس التتذي يخستتدم يينيتتاس مراعتتاة متتا هتتو واختتب  و مستتتحق لءلهتت  والنتتاس وامتثتتال  ىالنمتتوذج الرومتتان ىي نتت   
 ت تتت ارتيتتال ىتهتتدمت بستتبب الحتتروب األه يتت  التتت ىالشتت ص ألمتتر القتتدر. ولتتد  انتتت عم يتت  إعتتادة بنتتاء الم ابتتد التتت

 لام بإعادة بناءها  ورسطس بمثاب  تنفيذ لمقتضيات هذم البيتاس. ىالتو  .ق.م 44عام  ىيوليوس ليصر ف
cf. Gemino Abad, Virgil’s Aeneas: The Roman Ideal Pietas ……p. 1. 



 
 
 
 
 
 

 
 Vergiliusإنيادة فيرخي يوس  ىوف المصادر الالتيني  ىف Pietasمفهوم البيتاس 

 

488 

 تقوام  ىيينياس، بمقارنته بهي تور عظيم ف ىوهو،  
ambo animis, ambo insignes praestantibus armis, 

hic pietate prior. 

 نياس وهي تور( ي رف بشخاعته و الهما يتميز بيس حته، " الهما )يي
  (1).التقوى" ىول ن يينياس  ان يفوله ف

مثال واحد تنصب فيه الف ترة  ساستًا  ى يضًا، وهو ما يحدث ف ىومن المم ن  ن تظهر اهله  تقو 
خزيترة ثبتت  Letoألنته متن  ختل  مته ليتتو  pius ىالش صي  اإلنستاني ، فتيبول و تقت ىالقياس ع  ىع 

 تطفو  ىدي وس الت

sacra mari colitur medio gratissima tellus  

Nereidum matri et Neptuno Aegaeo, 

quam pius arquitenens oras et litora circum.  

errantem Mycono e celsa Gyaroque revinxit  

immotamque coli dedit et contemnere ventos. 

  ىمقدس  عزيزة خدًا ع  وسط البحر تقبع  رض ى"ف
  ىربطها رام ى، والتى م الحوريات ونبتونوس اإليخ

 بمدين  مو ونوس الشام    ىالسهام ) بول و( التق
  (2).وخياروس وخ  ها تس ن وتخابه الرياح"

خزيتتترة دي تتتوس واحتتتتفظ لهتتتا بالحتتتب وال رفتتتان  ىهنتتتا ألنتتته  تتتان لتتتد ولتتتد فتتت ىولتتتد لقتتتب  بول تتتو بتتتالتق
   (3).بالخميل

                                                 

(1) Verg. A. xi. 291-92.  

والنشتر،  ، الهيئت  المصتري  ال امت  ل تتيليفىفيرخي يتوس، اإلنيتادة، ترخمت  لفيتف متن ال  متاء، الختزء الثتان  وانظر  يضاً 
 .251ص  ،ترخم  هذين البيتين ى(، ولد رخ نا إليه ف1977القاهرة )

(2) Verg. A. iii. 73-77; cf. also Bailey , Religion in Virgil ……. P. 84.  

(3) Page (T. E.), P. Vergili Maronis Aeneidos Lib. iii London. (1941) p. 75. 
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نحتتتو ى ، فقتتتد استتتت دم ع تتت pietas، المتتترتبط ب  متتت   piusل ي تتت  ل قتتتب  ىاستتتت دامات   تتتر  وثمتتت 
ذلتتتتك عنتتتتدما يتحتتتتدث  ى. ومتتتتن األمث تتت  ع تتتتى عضتتتتاء الخستتتتم  و  عضتتتاء شتتتت ص تقتتتت ىلي نتتتت ىطبي تتت

 يينياس من دا ل لبرم  ىابن برياموس إل Polydorusبول ودوروس 
parce pias scelerare manus. 

 ك الطاهرتين""ال تقبل  ن تدنس يدي

 االنتحار بيدين ورعتين  ىمقب   ع  ىاهله  وه ىوتبتهل ديدو إل
ipsa mola manibusque piis altaria iuxta  

unum exuta pedem vinclis, in veste recincta, 

testatur moritura deos et conscia fati  

sidera;  

 غيث باهله  "إن ديدو ولد    ت إحدى لدميها من صندلها  انت تست
 المتوت بالقرب من المذبل  ىمقب   ع  ىوبالنخوم ال ارف  بالقدر وه

 بقربانها المم ل ويديها الورعتين وثوبها المتهدل".

يينيتتاس بفتتم طتتاهر وهتتو  ىإلتت ىال تتالم الستتف  ىابتتن بريتتاموس فتت Deiphobusويتحتتدث ديفوبتتوس 
 ي اطب اهله  

di, talia Grais  

instaurate, pio si poenas ore reposco. 

 " يتها اهله ، ف تصيبوا اإلرريق بمثل هذم المصائب، 
 إذا  نت  ط ب ال قاب بفم طاهر"

 الدم الطاهر  ىخوبيتر عن تورنوس ذ ىوتتحدث خونو إل
nunc pereat Teucrisque pio det sanguine poenas. 

 (1).حق الطرواديين بدمه الطاهر" ى"دعه يموت وي فر عن خرمه ف

                                                 

(1) Verg. A. iii. 42; iv. 517-19; vi. 529-30; x. 617.  
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  انتتت ت تتف حتتول ر س ىتت  تتق بال صتتاب  المقدستت  التتت ىاك حالتتتان ت تصتتان بتتالطقس، األولتتوهنتت
 المربي  

sic veniat, tuque ipsa pia tege tempora vitta . 

 ر سك ب صاب  مقدس " ىولت ف ى"ه ذا دعيها تيت

  و ن ت تف المربيتت Annaمربيتهتا وتط تتب منهتا  ن تحضتتر   تهتا  نتتا  ىحيتث تتحتدث هنتتا ديتدو إلتت
 ر سها بهذم ال صاب . 

 التضحي   ىوالحال  الثاني  تت  ق بوخب  مقدس  مصنوع  من الحنط  است دمت ف
Pergameumque Larem et canae penetralia Vestae  

Farre pio et plena supplex veneratur acerra . 

 "لقد لدم )يينياس( التبخيل لالر البرخام  ولدس  لداس فستا الولورة 
  (1).خب  مقدس  مصنوع  من الحنط  ومب رة م يئ  بالب ور"مع و 

عتتتدة عنتتتد األدبتتتاء الرومتتتان واستتتت دم فيرخي يتتتوس هتتتذم  ىم تتتان ىفتتت pietasإذا استتتت دمت   متتت  
 .ى  ر  ىو ضاف إليها م ان ىالم ان

اإلنيتتتادة متتتع   متتت   ىالمصتتتادر الالتينيتتت  وعنتتتد فيرخي يتتتوس فتتت ىفتتت ىولتتتد استتتت دمت   متتتات   تتتر 
pietas ارتبطتت بهتا هتذم ال  مت  ى حيانًا. ومن بين ال  متات التت ىياًل عنها وتحمل نفس الم ن و بد ،
 pietasخنتتب متتع   متت   ىخنبتتًا إلتت fidesوردت   متت   Rudensمستترحي  الحبتتل  ى. ففتتfides  متت  

 لتحدد صورة اإلنسان ال ير 
id circo moneo vos ego haec, qui estis boni 

quique aetatem agitis cum pietate et cum fide: 

  ط ب من م  يها الطيبون  ى"ولهذم األشياء فإن
 " صالح ووفاء ى ن تقضوا حيات م ف

                                                 

(1) Verg. A. iv. 637, v. 744-45; cf. also Bailey, Religion in Virgil, p. 86.  
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ذا  انتت  وفتتاء الشتت ص بمتتا التتتزم بتته  و ت التتد ع يتته ستتواء فيمتتا يت  تتق بتتالبر  ىت نتت  fides  متت واا
وفتاء  ىر  يضتًا إلت، يم ن  ن تشي Hanson،  ما يذ رpietasبالح ف  و الوفاء بالنذر فإن البيتاس 

  (1).ال ام دون  ن ي ون هناك ت الد  و تشريع م ين ىال  ق ىالش ص بما التزم به بالم ن

واحساستتته  pietasوتقتتتوام  iustitiaعدالتتتته  ىاإلنيتتتادة ب تتتدة  صتتتائص هتتت ىولتتتد تميتتتز يينيتتتاس فتتت
و  iustitia، واست دم  ل من شيشرون وفيرخي يوس ال  متان virtusوشخاعته  officiumبالواخب 
pietas واحد، فيذ ر شيشرون  ن البيتاس  ىبم نpietas اإلنصاف  و ال دال  مع اهله   ىه 

est enim pietas iustitia adversum deos. 

 است دام السالح  ىالحرب والمهارة ف ىووصف يينياس بصفات ال دل والتقوى والشخاع  ف
rex erat Aeneas nobis, quo iustior alter  

nec pietate fuit nec bello maior et armis.  

 ال دل  و التقوى  ى" ان  ينياس م  ًا ع ينًا، لم ي ن هناك من يفوله ف
  (2)الحرب  و است دام السالح" ى و من هو  عظم منه ف

ال تتتاب الستتابع متتن اإلنيتتادة، حيتتث يظهتتر إليونيتتوس  ىهتتذا االرتبتتاط  يضتتًا متتا ورد فتت ىويتتدل ع تت
Ilioneus سفير لالتينوس مرة ثاني   Latinus  ىالنحو التال ىويصف يينياس ع  

fata per Aeneae iuro dextramque potentem  

sive fide seu quis bello est expertus et armis: 

 ش ص ىعرفه   ى لسم بيلدار يينياس وبيمينه القوي  الذ ى"إنن
 حمل السالح" ىالحرب وف ىبمصداليته )صدالته( ف

 ىالحتترب الطتترواديين  متتا ف  تتت تقتتوام فتت ىيتمتتتع بهتتا يينيتتاس وشتتخاعته فتت ىلثقتت  التتتا ىحيتتث تز تت
 (3).545ت544البيتين  ىال تاب األول ف

                                                 

(1) Plaut. Rud. 28-29; cf. also Hanson, Plautus as a Source Book for Roman Religion .….. 

p. 94. 

(2) Cic. Nat. D. i. 116; cf. also Monti, The Dido Episode …. P. 11;  

 ترخم  هذين البيتين من اإلنيادة. ىولد رخ نا إليه ف 141وانظر  يضًا  فيرخي يوس، اإلنيادة، الخزء األول، ص 

(3) Verg. A. vii. 234-35; cf. also Monti, ibid, pp. 11-12. 
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 فقرة وردت عند شيشرون يقول فيها  ىوف
unde enim pietas aut a quibus religio? unde ius aut 

gentium aut hoc ipsum civile quod dicitur? unde iustitia, 

fides, aequitas?  

 منها الدين؟  ىييت ىحقًا إحساسنا بالواخب  و المبادئ الت ى"من  ين ييت
 نفسه؟  ىبهذا القانون المدن ىلانون الش وب  و ما يسم ىمن  ين ييت
 ؟  "ال دال  واألمان  والمساواة ىمن  ين تيت

ت بتتين النتتاس متتن  تتالل ال اللتتا ىثتتم الديانتت  وينتقتتل ب تتد ذلتتك إلتت pietasيبتتد  شيشتترون بالبيتتتاس 
 ىالرومتانى  تان شتائ ًا بتين الشت وب والقتانون المتدن ىالتذ ius gentiumلانون الش وب  لىاإلشارة إ

 (1).و  ها فضائل  اص  باألفراد وذات طابع لديم ثم ال دال  واألمان  والمساواة،

                                                 

(1) Cic. Rep. i. ii. 2; cf. also Cicero De Republica, Edited By Zetzel (J. E. G.), 

Cambridge University Press, First Published (1995) note 2. 3, p. 100. 

ذا التضتتى األمتتر باستتتت دام  ىت نتت religio   متت  الشتت ور بتتال وف والرهبتت ، و تتان استرضتتتاء اهلهتت  ب  تتب  حمتتر، واا
 ىتتتال religioينتتدرج تحتتت   متت   robigo ىالستتحر، عنتتدما تصتتيب الحقتتول والمحاصتتيل يفتت  زراعيتت   تتال فن الفطتتر 

المواطن ويربطته باهلهت "، ولتد استت دم شيشترون هتذم ال  مت   ى يضًا "ليد  و حبل االلتزام المفروض  واخب ع  ىت ن
 ترس ها الطيور من  الل طيرانها وما ينطق به ال رافون من نبوءات  ىيمتد ليشمل الطقوس وال المات الت ىم ن ىف

Cumque omnis populi Romani religio in sacra et in auspicia divisa sit, tertium 

adiunctum sit si quid praedictionis causa ex portentis et monstris Sibyllae 

interpretes haruspicesve monuerunt,……    
ثالثت   لستام  متا ي تص  ىمخم هتا يم تن  ن تشتتمل ع ت ىفت ى"و يا  تان األمتر فتإن ديانت  الشت ب الرومتان

يشتتمل  تتل متتا يصتتدر عتتن النبتتوءة متتن نتتذر  ىر، ويضتتاف إليهمتتا القستتم الثالتتث التتذالطقتتوس وزختتر الطيتتو 
 و مور رريب  حذر بها مفسروا نبوءات سيبوال وال رافون الفاحصون"

Cic. Nat. D. iii. 5; cf. also Adcock, Roman Political Ideas …. p. 16 and The 

Cambridge Companion to The Roman Republic, Edited by Flower (H. I.), 

Cambridge University Press (2004), pp. 10, 179. 

ت ريفتته ل ديانتت  فإنتته يضتتع س ستت   واستت   متتن الممارستتات  ىفتت auspiciaو sacra وعنتتدما يتتذ ر شيشتترون  تتاًل متتن
ن مزخته بتين هتذين االصتطالحين ي تد  مترًا  اصتًا ب ضتو فت المنتوط بهتا  هيئت  ال ترافين ىالمتنوع  المت  ق  بالديانت ، واا

   ……مرالب  مثل هذم األمور 
cf. also Flower, Ibid, p. 180. 
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ول شتائع بتين هتو  ن األ  ius civileىوالقتانون المتدن ius gentiumوالفرق بتين لتانون الشت وب 
 (1).صرف ىرومان ى ل الناس بينما الثان

موضتع ي تر متن  ىف تذلك  يضتًا ارتبطتتا فت pietasمتع   مت   iudstitiaو ما ارتبطت هنا   م  
 نفس ال مل عند شيشرون 

sed sic, Scipio, ut avus hic tuus, ut ego, qui te 

genui, iustitiam cole et pietatem, quae cum 

magna in parentibus et propinquis, tum in 

patria maxima est;  

 "س يبيو، لي ن مث ك األع ى خدك )س يبيو األ بر( 
  نخبتك  نموذخك، ولترع ال دال   ىمث ما   ون  نا الذ

 اهباء واأللارب  ىوالواخب الراس تين بشدة ف
 (2). رض الوطن" ىو هم من هذا   ه ف

 ىت نتت ىالتتت piaculumمتتن ناحيتت  الختتذر بال  متت   pietasت  و متتا ستتبق  ن  شتترنا ارتبطتتت   متت
 ى"ي فتر  و يست ى ليسترضت ىي نت ىالذ piareوبالف ل  ل ل تقوى"و "الت فير عن ذنب  و  طيئ  ل وص

 .إلهًا"

الطقتس، ل نهمتا  ىالف رة األص ي  لصنع لربان الت فيتر عوضتًا عتن التنقص فت ىوتشير ال  متان إل
  ثتتتتتر شتتتتتمواًل ي تتتتتتص بتتتتتالت فير عتتتتتن اهثتتتتتام. فستتتتتينون  ىً تضتتتتتمنا م نتتتتتاستتتتتت دمتا عنتتتتتد فيرخي يتتتتتوس لت

Sinonقربان لباالس  ىالطرواديين بين اإلرريق صن وا الحصان ال شب ي بر Pallas  ثينتا عوضتًا 
 المسروق  Palladiumعن الباالديوم 

                                                 

(1) Cicero, De Republica and De Legibus, Translated by Keyes (C. W.), L. C. L, London 

(1943) note 1, p. 14. 

(2) Cic. Rep. vi. 16.  

فقترة ستابق   ىلك التزامًا بالش  يات  و الرسميات، ل ن فتوذ Scipioي اطب والد س يبيو ابنه س يبيو هنا ب قب ال ائ   
  Publiusهذم الفقرة ي اطبه باسمه األول وهو  ىع 

quare et tibi, Publii, et piis omnibus retinendus animus est in custodia corporis….. 

Cic. Rep. vi. 15; cf. also Zetzel, Cicero De Republica ….. note 15. 4, p. 233. 
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hanc pro Palladio moniti, pro nomine laeso 

effigiem statuere, nefas quae triste piaret. 

 لقد نصحوا  ن يقيموا هذا التمثال من  خل تمثال الباالديوم"

  هينت ل ت فير عن هذا التدنيس الشديد" ىومن  خل األلوهي  الت

 ن الخيتتران ستتوف يقومتتون  Palinurusم ت تتف ل تتياًل تؤ تتد ستتيبوال لشتتبل بتتالينوروس  ىم نتت ىوفتت
 لك بإلام  لبر له لحق به بسبب عدم دفنه وذ ىبتطهير عظامه من التدنيس الذ

nam tua finitimi, longe lateque per urbes  

prodigiis acti caelestibus, ossa piabunt. 

 طول البالد وعرضها  ى"ذلك  ن الخيران المدفوعون ف
 بنذر سماوي  سوف يهدءون رفاتك"

 ختتل  بالتحديتتد لتترابين مقدمتت  متتن ىاإلنيتتادة لت نتت ىموضتتع ي تتر فتت ىفتت piaculaوتظهتتر ال  متت  
 تط ب سيبوال من يينياس  ن يقدمها من  خل بالينوروس  ىالت ىالت فير  و التطهير، وه

duc nigras pecudes; ea prima piacula sunto. 

  (1)."ىسوداء ال ون ولت ن هذم لرابين الت فير األول ى"ف تحضر مواش

المصتادر  ىوردت فت إلهت  مختردة، وهتو متا يتضتل متن  مث ت  عديتدة  Pietasولد عبدت البيتتاس 
 De            مؤلفه "عن ال راف "  ىسبيل المثال شيشرون  ثناء حديثه ف ىالالتيني  نذ ر منها ع 

Divinatione مر فيها مخ تس الستناتو الرختال ال شترة  ىعن المرات الت decemviri  ن يستشتيروا 
 Cumae مى تو  ىل  بول تو فتال تب السيبولي  ب د حدوث  مور رريب  فيذ ر عندما تصبب عرلًا تمثا

فتوق تتل  Centaurusوصدم ببرق من السماء تمثال ال نتور  Capua ابوا  ىوتمثال إله  النصر ف

                                                 

(1) Verg. A. ii. 183-84; vi. 378-79; vi. 153. 

 ن  Pageمن ال تاب الستادس متن اإلنيتادة يتذ ر  378ال تين وردتا ف  البيت  ossa piabuntوت  يقًا ع   ال  متين 
ين القتتدماء  تتانوا ي تقتتدون  ن الخستتد تنتهتتك حرمتتته بتر تته ريتتر مقبتتتور وانتته البتتد متتن تهدئتتته عتتن طريتتق التتدفن ولتتراب

 الت فير المط وب  
cf. Page (T. E.), P. Vergili Maronis Aeneidos Lib. vi. London (1963) note 379,  p. 63; 

cf. also Bailey, The Religion in Virgil ….. p. 85.  
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رومتتا،  ىفتت pietasوم بتتد البيتتتاس  Tusculumتوستت ولوم  ىالبالتتتين وم ابتتد  استتتور ويول تتو س فتت
 عبادة البيتاس هنا   ىحيث  شير إل

cum Cumis Apollo sudavit, Capuae Victoria ….. 

cum in Capitolio ictus Centaurus e caelo est ..… 

Tusculi aedes Castoris et Pollucis, Romaeque 

Pietatis    (1)  

رومتا،  ىيتحتدث عتن م بتدين  رستا فت .ق.م 181وعند المؤرخ ليفيوس ضمن سردم ألحداث عام 
متن  ىوالثتان Porta Collina ولينتا بتالقرب متن بوابت   Venus Erycina (●)لفينتوس إيري ينتا األول

   forum holitorioسوق ال ضار  ىف Pietas خل إله  التقوى 
Aedes duae eo anno dedicatae sunt, una Veneris Erycinae ad 

portam Collinam: dedicavit L. Porcius L. F. Licinus duumvir, 

vota erat a consule L. Porcio Ligustino bello, altera in foro 

holitorio Pietatis. 

وخدت عند  ىالت pietasم رض ضربه  مث   يوضل من  اللها فضي   اإلحساس بالواخب  ىوف
عبادة البيتاس  إله ، فيتذ ر  ن امتر ة  ىمثااًل يستدل منه ع  Pliniusالرومان يذ ر المؤرخ ب ينيوس 

تصتتريل  ىحصتت ت فيته ع تت ىلتتت التذالو  ىمتن عامتت  الشت ب وضتتي   الشتين  انتتت لتد  نخبتتت طفتتاًل فت
 مها دا ل السخن من لبل الحراس لامت  ىالسخن، وعندما من ت من حمل الط ام إل ىبزيارة  مها ف

يقتتع فيتته  ىبإط تام  مهتتا متتن ثتتدييها و وفئتتت ع تت  وفاءهتتا هتتذا بتتإطالق ستتراح  مهتتا وتحتتول الم تتان التتذ
 ثنتاء لنصت ي  ختايوس  وين تيتوس  .ق.م 154عتام  ىو ان ذلك ف Pietasم بد ل بيتاس  ىالسخن إل

C. Quinctius  ومانيوس   ي يوسManius Acilius  
Pietatis exempla infinita quidem toto orbe extitere, 

... C. Quinctio M’. Acilio coss. Templo Pietatis 

                                                 

(1) Cic. Div. i . xliii . 98. 

 Eryxرتترب صتتق ي  يحمتتالن استتم نستتب  إلتت  مدينتت  وخبتتل فتت  شتتمال   Venus Erycinaفينتتوس لقتتب  ى ط تتق ع تت (●)
وفينتوس و  تو  Butesختاء متن استم الم تك إري تس ابتن بتوتيس  Eryxاشتهرا بم بد لفينوس إري ينتا، ويقتال  ن االستم 

 .....  ينياس
Lewis And Short, A Latin Dictionary, Oxford At The Clarendon Press (1991) s. v. Eryx. 
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extructo in illius carceris sede, ubi nunc Marcelli 

theatrum est.
(1)  

 ىعم   ترخع إلت ىبيورسطس، فقد صورت ع  Pietasارتبطت البيتاس  ىالورسطال صر ا ىوف
تشتخيع  ىحيتث  انتت الحاخت  ماست  ينتذاك إلت  Pietas Augustaهتذا ال صتر  تبتت ع يهتا ال  متتان

يرمتتتز  ىشتت ل امتتر ة يصتتتحبها طتتائر ال ق تتق التتذ ىتضتتامن األستترة وحتتب التتوطن، وصتتتورت  يضتتًا ع تت
   (2).ل تقوى

رومتتتا باعتبارهتتتا فضتتتي   متتتن الفضتتتائل األ الليتتت  وبنيتتتت لهتتتا  ىفتتت Pietas و متتتا عبتتتدت البيتتتتاس
. ولد  Pudorوال خل Veritasوالحقيق   Fidesوالثق   Cocordiaالم ابد ف ذلك  يضا عبد الوئام 

 روما وت ريس م بد لها  ىف Concordiaعبادة إله  الوئام  ىإل Fastiاألعياد  ى شار  وفيديوس ف
nunc bene prospicies Latiam, Concordia, turbam, 

nunc te sacratae constituere manus. 
 اهتمامك يا ون ورديا  ى"اهن سوف ت يرين الحشد الالتين
 الطاهرة" ىواهن  لامتك ) لامت تمثالك( األيد

مسترحي  وعتاء التذهب  ى إلهت . ففت Fidesعبتادة الثقت   ى  ثر من موضع إلت ىو شار بالوتوس ف
Aulularia ذ يو  يويي Euclio  متان  ىال خوز األثين  وعتاءم المصتنوع متن التذهب ليحتتفظ بته فت 

   Fidesم ان مقدس  اص بإله  الثق   ىف
nunc hoc mihi factu est optumum, ut ted auferam, 

aula, in Fidei fanum: 

 م بد إله  الثق " ى ف  ه اهن،  يها الوعاء، هو  ن  حم ك إل ئ"إن  فضل ش

 ب نفس اإلله  لائاًل وي اط
Fides, novisti me et ego te: 

 ، يا إله  الثق ، و نا عرفتك ى"لقد عرفتن

                                                 

(1) Liv. xl. xxxiv. 4; Plin. N. H. vii. xxxvi (121). 

(2) Ferguson (J.), The Religions of The Roman Empire, London (1982) p. 72. 
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 م اطبتها لائاًل  ىويستمر ف
ibo ad te fretus tua, Fides, fiducia. 

 .إ الصك" ىإليك، يا إله  الثق ، م تمدًا ع  ى"سوف  مض

  ثتتر متتن إلهتت  الثقتت   Silvanusوس اإللتته ستتي فان ىموضتتع ي تتر يصتترح يو  يتتو بينتته يثتتق فتت ىوفتت
 هذم 

certumst, Silvano potius credam quam Fide. 

 (1). ثق باإلله سي فانوس   ثر من إله  الثق " ى"من المؤ د  ن

عبادة ال خل  إله  ى وديته ال امس  وال شرين يشير إل ى بيات وردت عند هوراتيوس ف ىوف
 و ذلك ال دال  والثق  والحقيق  

ergo Quintilium perpetuus sopor 

urget? cui Pudor et Iustitiae soror, 

incorrupta Fides, nudaque Veritas,  

quando ullum inveniet parem? 

 "هل يطبق النوم ال ميق المتواصل بشدة 
 يخد إله ال خل  ىمت  وينتي يوس؟ ىع 

  ال دال ، إله  الثق  الصالح ، إله  و  ت
له  الحقيق  ال  (2).؟"نظير له ىنزيه   واا

اإللتتترار ال تتتام بيهميتتت  هتتتذم األلوهيتتت   ىولتتتد  تتتان ت تتتريس م بتتتد أللوهيتتت  مختتتردة يهتتتدف بتتتالطبع إلتتت
 ن لوة فولي   و ع وي   انتت مهتمت  بنتوع  ىفإنها تشير إل ىم ن ىال اص ، ل ن إذا امت  ت ال بادة  
  (3).خ  ه ينتشر بين ال باد ىم ين من الس وك وسوف تساعد ع 

                                                 

(1) Ov. F. I. 639-40; Plaut. Aul. 252, 253, 254, 256, 676; cf. also Liebeschuetz (J. H. W. 

G.), Continuity And Change In Roman Religion, Oxford, At The Clarendon Press 

(1969) p. 51 and  Grant (M.), History of Rome, London (1978) p. 60.  

(2) Hor. Od. xxiv. 5-8.  

(3) cf. Liebeschuetz, ibid. p. 52.                                           
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حيتاة  ى صيل  انت ذات  همي   بيرة فت ى   ق رومان pietas ن البيتاس  ى  ص مما سبق إلن
 ىحياة يينياس بوخته  تاص باعتبتارم نموذختًا فريتدًا ل تقتوى الرومانيت ، ظهتر فت ىالرومان بوخه عام وف

 قدر. تراثه ورفاله المنفذ ألمر ال ىاإلنيادة بمظهر الش ص البار بيبيه المولر هلهته الحريص ع 

ولد دف ه  تل هتذا ألن يت  تى عتن حبته ويقطتع البحتار والقفتار ويتحمتل  تل المصتاعب والمتاعتب 
نهايتتت  الم حمتتت  ويقتتتتل  ىفتتت pietasوخهتتته، وحتتتتى عنتتتدما يت  تتتى عتتتن تقتتتوام  ىالتتتت   ثارتهتتتا خونتتتو فتتت

 تورنوس ي ون ذلك تنفيذًا ألمر القدر.

ب الرومتتتتان استتتتتت دامات عتتتتدة. لقتتتتتد فقتتتتد استتتتتت دمها ال تتتتتا pietas ونظتتتترًا ألهميتتتت    متتتتت  بيتتتتتاس
 ىاستتت دموها بم نتتتى التقتتتوى  و التتتورع  و اإلحستتتاس بالواختتب تختتتام الوالتتتدين والدولتتت  واهلهتتت   و بم نتتت

 ىاإلنيتادة و ضتاف إليهتا م تان ىاستت دمها فيرخي يتوس فت ىالت ىالم ان ىالحب والشفق   و ال دال ، وه
 .ى  ر 

ذلتك شتين الثقت  وال دالت   ىد عبدت  إله  مخردة شينها فتونظرًا ألهميتها  يضًا بالنسب  ل رومان فق
 والحقيق  وال خل.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

النبتتل  ىالدولتت  هتت ليمتت  تستتتحقها ى تتان يؤ تتد بوضتتوح ع تت Virtusم بتتد الفضتتي    Mariusوعنتتدما  ستتس متتاريوس 
 ...... بوخه عام

cf. also Liebeschuetz , note 2, p. 52 . 
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