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ريخثونيوس كيكروبس ماىية ()وساللتييما وإ 
 

قدمتػو لماػالـ مػف أ كػار  اومػ ،يثقػا  ـمػف ز ػ يػومدينة أثينا مكانتيػا يػيف المػدف  مػ  مػر التػاريح يمػا   مػت  نالت
ناىيػؾ  ػف مػا  ،والاػالـ كمػ ي ػديمقراطية أسست لمديمقراطيات ال ديثػة  تمستنيرة، وما اشتير يو سكانيا مف ممارسا

لمػا كػاف لمدينػة أثينػا  راالاالمية، ونظ اباآلد   ميمة  ةكاف والزاؿ وسيظؿ  المة يارزة وم ط يأدي م تو مف تراث 
أثينػا  نػةىػذا الي ػث  مػ  المؤسسػيف الوامػؿ لمدي ي ػ قػد ودػدنا أنػو مػف المناسػب أف نسػمط ال ػو   ،أىميةو  مف قيمة

ري ثونيػوس Κέθξνςالممكيف السطورييف كيكرويس  يةمركزيف  م  ماى السػاللة الممكيػة  و مػ  ،’ Δξηρζόληνοوا 
نشػا   توارثت والتي ، م تيما يالت تار ػنا لمماػادر الدييػة،  الؿوذلػؾ مػف  ػ ماالميػا،القياـ  م  تأسيس المدينػة وا 

. ال نيػة اتمػف  ػالؿ تااممنػا مػت التاػوير  ماييا ال نانوف ىذيف الممكيف وسػاللتيي أىكما سننتارؼ  م  الكي ية التي ر 
ري ثونيػػوس وسػػاللتييما - اسػػن اوؿ كػػذلؾ ت ديػػد شػػدرة  اممػػة ليمػػ وذلػػؾ  ؛اوالتاريػػؼ يالاػػمة يينيمػػ - كيكػػرويس وا 

 . أنساييمالكثرة 

ري  ئاآلف يشػػ ولنتاػػرؼ وسػػاللتييما، وذلػػؾ مػػف  ػػالؿ ياػػػض  ثونيػػوسمػػف الت اػػيؿ  مػػ  الممكػػيف كيكػػرويس وا 
 :  مة النقاط والمتمث

 :وساللتو ( إألول)كيكروبس  :أوال

 : كيكروبس ماىيةـ  أ
 الوؿالممػؾ  – (ٔ)وآ ػروف (ىالمػيالد  القرف الثػػان) Απνιιόδσξνο أيولمودوروسكما يذكر  -كيكرويس ىو      
 :أيولمودوروس قوؿ ي ،' Αττικάلتيكا 

                        " Κέθξνς ........................................., 
   ηῆο ᾿Αηηηθῆο ἐβαζίιεπζε πξηνο, .................."   

               (Apollod. Bibl., Chap .3, Sec. 177, line 1 f.) 
 ،................................كيكرويس "

 ....................". مف  كـ أتيكا يوا و ممكا،  أوؿ

                                                
 ()  ري ثونيوس،: يانوافنسريف أمير سيد  م   سف، : المقدمة مفىذا الي ث دز  مف رسالة الدكتوراه اػورة   دراسػة  ػ“ كيكرويس وا 

 . سف التوابسيد م مد  مر، أيمف  يد : ، إشراؼ كؿ مف”الوؿ  المدتمت الثين

(1) Apollod. Bibl., Chap. 3, Sec. 177, line 1 f. (3. 14. 1), Ov., Met. 2. 555, Thuc., Hist. 2. 15. 1, Ar., 

Vesp., Lines 438-440; Dawden, K., The Uses of Greek Mythology, Routledge, London & New York, 

1992, p. 86, Butz, I. K., Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, (LIMC), VI, (1, 2), Paris, 
1994, S. V. Kekrops   

   ( LIMC )  يػ  ند ذكر ىذا المردت مرة أ رى سوؼ يشار إليو ا تاارا   

Roscher, W. H. (Immisch, O.), Ausführliches Lexicon der Griechischen und Römischen  

Mythologie, Leipzig, 1884- 1886, S. V. Kekrops (Κέθξνς) 

    (.Roscher, Lex)يػ ند ذكر ىذا المردت مرة أ رى سوؼ يشار إليو ا تاارا     

 www.theoi.com S.V. Kekrops Retrieved on  6/7/2010 

http://www.theoi.com/
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'أكت  يػدال مف ίسميت يسييو منطقة أتيكا يكيكػروييا  ىذال وىو ή  اسمو  إل نسيو  ذلؾو  (ٕ)؛
 : يقػوؿ أيولمودوروس ،(كيكرويس)

  "...................................................... ،θαὶ ηὴλ  
                 γῆλ πξόηεξνλ ιεγνκέλελ ᾿Αθηὴλ ἀθ 'ἑαπηνῦ Κεθξνπίαλ 
                 ὠλόκαζελ."   

   (Apollod. Bibl., Chap. 3, Sec. 177, line 2 f. - Sec. 178, line 1) 
 سايقا مف  أكت كانت تد     التالرض ( يكرويسك) وسم ، " ..............

 ".كيكروييا ىو ن سو قيمو    

  (ٖ)ىيرودوتػػوس ويشػػير
῾Ζξόδνηνο (ٗٛٗ ـ.ؽ ٕ٘ٗ   ػػوال ػػػ. ) إلػػ  أف سكػػػاف أتيكػػػا كػػاف يطمػػؽ  مػػييـ آنػػذاؾ

Κεθξνπίδαηاسػػـ الكيكػػرويييف 
(ٗ)

 يقػػوؿ   - ( )ذلػػؾ إلػػ  ىيرودوتػػوسوىػػو اسػػـ يانػػ  أينػػا  كيكػػرويس كمػػا أشػػار  - 
 :ىيرودوتوس

"..................................., ἐπὶ δὲ Κέθξνπνο  
                       βαζηιένο ἐπεθιήζεζαλ Κεθξνπίδαη, ..." 

            (Hdt., Hist, Book 8, Sec. 44, Line 11 f.)    
 ........". ف،يويييالكيكر  ر وا    يـ ندما كاف كيكرويس ممك...... "

(ٙ)ا تيار كيكرويس أ د مموؾ أثينا الوامؿ، يؿ أشارت ياض الماادر ي الماادر  تت ؽ
أوؿ المموؾ  أنو إل  

، Αζῆλαη أثينا مدينة مؤسس يوا و (ىالميالدالوؿ  القرف) ηξάβσλ (ٚ)سترايوف اإلطالؽ، كما يشير إليو   م
 : يقوؿ.  كاميا وأوؿ

  
      "........ ηνῦ θηίζκαηνο ἐμεηάδνη ηηο ἀξμάκελνο ἀπὸ Κέθξνπνο ·  
      νὐδὲ γὰξ ὁκνίσο ιέγνπζηλ ἅπαληεο .........".  

 (Strab., Geog., Book 9, Chap.1, Sec. 18, line 2 f.) 
 ، أوليـ كيكرويس، ولكف الّكتاب ال (أثينا)الوامؿ لممستوطنِة  لمؤسسوفا"......      

                                                
(2) Apollod. Bibl., Chap. 3, Sec. 177, line  2 f. - Sec. 178, line 1 (3. 14. 1), Ant., Lib. Met. 6, Ov., Met.   

      2 . 555, Hyg., Fab. 48,  Ar., Vesp., Lines 438-440. 

(3) Hdt., Hist,. Book 8, Sec. 44, Line 11 f. 

)4)  Ibid.,  Verg., Aen. 7. 141, Eur., Phoen. 855, Ion, 296, 1055 Ar., Plut., Line 773, 1055.   

(5) Hdt., Hist, Book 8, Sec. 44, Line 12. 

 : نذكر منيا  م  سييؿ المثاؿ ( )
Hyg., Fab. 48, Philoch., Fr.93 , Mp ( Heading ), Mp, epoch 1, Mp, epoch 2 apud Harding, Ph., The 

Story of Athens, The Fragments of the Local Chronicles of  Attika, Translated and with an 

introduction and Commentary, Routledge, 2007, pp. 14, 20f.; Roscher, Lex. op. cit., S.V. Kekrops, 

Dawden, op.cit., p. 86; LIMC, op. cit., VI, S.V. Kekrops. 

(7) Strab., Geog. 9. 1. 18. Line 2f.  
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 " ......دمياا  وليـ،  يت قوف      

ىيمتػػو الممكيػػة ممسػػكا يالشػػارة المميػػزة   ػػي يسمػػف  ػػرص ال ػػف كػػذلؾ  مػػ  تاػػوير كيكػػرو  ذلػػؾأدؿ  مػػ   ولػػيس
 :وى  الاولداف، ومثاؿ  م  ذلؾ ممؾلم

 ىمتودػػا يلكميػػؿ، ويرتػػد ،يثايػػانو ػػده يدسػػد  كيكػػرويس ييػػا  يظيػػر ،.ـ.ؽ ٕٓٗ-ٖٓٗ يػػيف امػػ يػػايػػؤرخ ل اػػورة
يػػػده اليمنػػ  اػػ ف القػػػراييف، متديػػػا ن ػػو الديػػػة  ي ػػويمسػػؾ ييػػده اليسػػرى اولدػػػانا، يينمػػا يمسػػؾ  ،ρηηώλال يتػػوف 

 .(ٛ) اػاية  مؼ رأسو تتدل و   ،اليمن

دػز   ىلـ يتيؽ منيػا سػو  ،.ـ.إل  القػرف ال امس ؽ  تنتم ،يثايانو ده يدسد  كيكرويسأ رى يظير  ييا  اورة
 .(3 شكػؿ) (ٜ)(يااا)لكيكػرويس الممسكة ياولداف  وكذلؾ اليد اليمن  يتػوف،وردا  ال ، الثايانمف دسػده 

 ػػف شػػكؿ لكيكػػرويس أي ػػا و ػػده  ارة يػػ مػػف الشكػػػاؿ ال مػػرا ،  Λεθπζόοإنػػا  ليكيثػػوس  مػػ أي ػػا  يظيػػرو 
   .( 3)يالاولداف وا ف القػراييف ،يثايانيدسد 

 نسبــو – ب

،  يقوؿ (الـ الكيػرى)أينػا  الرض  أ ػد - (33)وآ ػروف (33)يذكػر أيولمػودوروس كما - ف نسيػو  يو  أما
 :أيولمودوروس

                         "  Κέθξνς αὐηόρζσλ ،................................."   
(Apollod. Bibl., Chap. 3, Sec. 177, line 1) 

 .".............................. ،ضايف الر  كيكرويس"

 (ٖٔ)ىيدينػػػوسوذلػػؾ طيقػػػا لمػػا ذكػػػره  ،Ζθαηζηνο῾ىي ػػػايستوس  وأي ػػا يواػػ و اينػػا ل لػػ رؼ  ػػ وقػػد
Hyginus
 

 : ،  يقوؿ(ىالميالدالقرف الوؿ )
     " VVLCANI FILII.  
     Philam<m>on. Cecrops. Erichthonius. Corynetes. Cerc<y>on. 

      ...........".   
(Hyg., Fab.158, Sec.t, line 1, Sec.1, line 1) 

                                                

(8) ARV 1201, 4: Selinus – Maler; Kron 91-92 .259 K 4 Taf. 10, I apud  LIMC, op. cit., VI, S.V. Kekrops 

(9) Kelchkraterfr. att. rf. Prag. Unin. 75,4. - Kron 259k5 Taf. 10, 2; CVA 1 Taf. -4 apud  LIMC, op. cit., 

VI , S.V. Kekrops  

(10) Kelchkraterfr. att. rf. Palermo, Mus. Reg. 2365- ARV 1339, 3: nach Talosmaler: Kron 250 E7 LIMC, 

op. cit., VI, S.V.  Kekrops. 260 K 6 Taf. 4, 1 apud     
(11) Apollod. Bibl., Chap. 3, Sec. 177, Line 1 (3. 14. 1) 

(12) Ant., Lib. Met. 6 , Hyg., Fab. 48, Ar., Vesp., Lines 438-440; Ov., Met. 2 . 555 , Philoch., Fr.96; 

Dawden , op.cit., p. 86 , LIMC, VI, op. cit., S.V. Kekrops, Roscher, Lex. op.cit., S.V. Kekrops, 

www.theoi.com  S.V. Kekrops 

   

(13) Hyg., Fab. 158, Sec. t, line 1, Sec. 1, line 1.    

http://www.theoi.com/
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 : ولكانوس أينا "
   ....".ػركيوفكيكػرويس، إري ثونيوس، كػورينيتيس، كي  يالموف،

مػا  رض،ال يػةأف كيكػرويس إمػا أنػو ايػف الر  إلػ  ر ػناىا سػايقا  قػد ودػدناىا تشػير    م  الماادر التػ وينا  وا 
وذلػػؾ طيقػػا الت ػػاؽ ماظػػـ  ؛(الـ الكيػػػرى)الرض  ةايػػف الريػػ وأنػػو ايػػف اإللػػو ىي ػػػايستوس، ونسػػتنتب أف كيكػػرويس ىػػ

 . ند اإلغريؽ - م  القؿ  - كرويسالرواية الشاماة لنسب كي  ي  ذلؾ،الماادر  م  

 زوجتـو  – ج

Παπζαλίαο لياوسانياس طيقا
كيكػػرويس مػف الميػرة  تػزوج (33)فيوأيولمػودوروس وآ ػػر ( ىالمػيالد  القػرف الثػان) 

 : يقوؿ ياوسانياس. إقميـ أتيكػا ؾأوؿ ممو  ᾽Αθηαίνοاينة الممؾ أكتػايوس  ῎Αγξαπινοأدراولوس 
" ᾿Αθηαῖνλ ιέγνπζηλ ἐλ ηῇ λῦλ ᾿Αηηηθῇ βαζηιεῦζαη πξηνλ ·  

    ἀπνζαλόληνο δὲ ᾿Αθηαίνπ Κέθξνς ἐθδέρεηαη ηὴλ ἀξρὴλ  
    ζπγαηξὶ ζπλνηθλ ᾿Αθηαίνπ......". 

(Paus. Gr. Des., 1. 2.6, Lines 2-4) 

 الوؿ اآلف  م  أتيكا، و ندما مات  ؾأكتايوس كاف المم فإ يقولوف"
 .....".تول  كيكرويس زوج اينتو المممكة، أكتايوس،

: كانػػػػػػػت ثػػػػػػػػالث ينػػػػػػػات ىػػػػػػػػف زوادػػػػػػػػو مػػػػػػػف الميػػػػػػػرة أدراولػػػػػػػػوس ثمػػػػػػػرة أف (٘ٔ) ػػػػػػػػروفوآ ياوسػػػػػػػانياس ويػػػػػػػذكر
وىيػػرس   ،Πάλδξνζνοوياندروسػوس ( تطمػؽ  مييػا ياػض الماػادر أدراولػوس  التػ) ῎  Αγιαπξνοأدػػالوروس

Δξζε ῞- ( 3)من امة دراتثالث     ثالثتيف   اشت
 - ̓ Αθξνπνιίοالكػػرويوليس  ةقمػ وؽمنػزؿ وا ػد  ػػ    

يأنػو  كػػـ  يقػػاؿ ( 3)يقػاؿ  نػػو يأنػو مػات اػػفيرا، و ػ  روايػػات أ ػرى يالػػذ ( 3)،وكػاف لػو ايػػف وا ػد ىػػو إري ثونيػوس
 : يقوؿ ياوسانياس. كيكرويس والػدهمثؿ  أي ا مدينػة أثينا

                                                

(14) Paus. Gr., Des., I. 2. 6, Lines 2-4; Apollod., Bibl., Chap. 3, Sec. 180, Lines 1-3; Ov., Met. 2. 546, Hyg., 

Fab. 166; Dawden., op. cit., pp. 16, 51, LIMC, op. cit., VI, S.V. Kekrops. 

       .ٕٔٙ، ص ٖ جـ، ٕ٘ٓٓ، الدز  الثالث، ، القاىرةإغريقية، مكتية الندمو المارية، أساطير ى يد الماط  شاراو 

(15) Paus. Gr., Des., I. 2. 6, Lines 2-7; Apollod., Bibl., 3. 14. 1; Ov., Met. 2.546, Hyg., Fab. 166; 

Dawden., op. cit., pp. 16, 51, LIMC, op. cit., VI, S.V. Kekrops. 

. يمػيف ال دػرات الػثالث   إلػ  أف ياندروسػوس كانػت تسػكف ال دػرة الواقاػة  مػ (لمػيالدىا الوؿ رفالق)Ovidius يشير أو يديوس  (ٙٔ)
  .Ov., Met. 2. 737 f     :                                                                         انظر

 .، المقولة الول ٔشدرة النسب، مم ؽ  انظر  (ٚٔ)

(18) Apollod. Bibl., 3. 14. 8. 

مة ، الييياللؼ كتاب الثان م مود  ميؿ الن اس،: أ مد ر ا م مد ر ا، مراداة: الساطير اإلغريقية والرومانية، تردمة، كومالف
-ٕٜٜٔ، ٕج ، المردػػػت السػػػايؽ، ي يػػػد الماطػػ  شػػػاراو : انظػػػرذلؾ كػػػ. ومػػػا يمييػػا.ٕٛٓـ، ص ٕٜٜٔالماػػرية الاامػػػة لمكتػػػػاب، 

 .ٕٕ٘وما يمييا،  .ٕٔٙ، ص ص ٖ ، جٜٔٗص  ـ،ٜٜ٘ٔ

Simon, H. and Antony, S., The Oxford Classical Dictionary, Oxford University, Press, Third Edition, 

2000, S.V. Cecrops  

    (.O.C.D)  ذكر ىذا المردت مرة أ رى سوؼ يشار إليو ا تاارا يػ  ند
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"  ............................... θαί νἱ γίλνληαη ζπγαηέξεο  
         κὲλ ῞Δξζε θαὶ ῎Αγιαπξνο θαὶ Πάλδξνζνο ،πἱὸο δὲ ᾿Δξπ- 
        ζίρζσλ· νὗηνο νὐθ ἐβαζίιεπζελ ᾿Αζελαίσλ, ἀιιά νἱ  
        ηνῦ παηξὸο δληνο ηειεπηῆζαη ζπλέβε, ......." 

(Paus. Gr. Des., 1. 2. 6, Lines 4-7) 
وايف  وياندروسوس، ،وروسوأدػال ىيػرس ،: وأندب ينات ىف ..........."
ممكا  يايحلـ ( اإليف)ىذا  ،(إري ثونيوس) -الوؿ  -ىو إري ثيوس ( وا د)

 .......". ياة أييو    لألثنييف، لكنو مات 
 (بناتو)ســاللتــو  – د

تمثمػت   التػ سػاللتو،الاػ  ات السػايقة  مػ  كيكػػرويس، مػف المناسػب اآلف أف نتاػرؼ  مػ   ي أف تار نا  ياد
ريطػػػت ييػػػنيف ويػػػيف   نتاػػػرؼ  مػػػ  السػػػطورة التػػػ وسػػػوؼ ،ىيرسػػػ  ،ياندروسػػػوس ،أدػػػالوروس: يناتػػػو وىػػػف  ػػػي

ىيػػرميس ل ػدى ينػػات كيكػرويس، كػػذلؾ سػػنقـو  إللػػوإري ثونيػوس والريػػة أثينػة، كمػػا سػػنتارؼ  مػ  أسػػطورة  شػؽ ا
ومػػف  ؟مػنيف ذنيػةأوكمػت ليػا الريػة أثينػػة ر ايػة السػمة و  ظيػا، ومػف ىػ  الم  التػ ػوؿ مػف  م ػةياػرض اآلرا  الم ت

 أ ييا اإللو ىيرميس؟  التومف منيف  ؟وكيؼ متف ل ياة؟ م  قيد ا يتيق ف، ومف مني(أوال)منيف مػاتت 

زودتػػو أدراولػػوس  مػػفوىيرسػػ   سوس،الماػػادر  ػػف ينػػات كيكػػرويس وت ػػدد أنيػػف أدػػالوروس، ويػػػاندرو  تت ػػدث
والػػػػد الينػػػػات الػػػػثالث ولػػػػيس  ىػػػػوروايػػػػة أ ػػػػرى تشػػػػير إلػػػػ  أف الممػػػػؾ أكتػػػػػايوس  وىنػػػػاؾ ( 3)،اينػػػػة الممػػػػؾ أكتػػػػػايوس

 .( 3)كيكرويس

 j"(33) الكيكروييػات"أو "  الدالوريػات"  مػ  الينػات الػثالث اسػـيطمػؽ  كاف
 مػػػ   وذلػػػؾ ينػػػا ً  ،اوىػػػو اسػػػـ  ػػػديث ولػػػيس قػػػديم) "jالنػػػدى ( ريػػػات) شػػػقيقات"أو 

   .(33)(أنو مشتؽ مف أسماميف ترضالمان  الم 

(31)الكيػػػػػرى الينػػػػة ىػػػػ : لدػػػػػالوروس يالنسػػػػية
كمػػػػا تشػػػػػير كثيػػػػر مػػػػف الماػػػػػادر  - كيكػػػػػرويس  الثينػػػػ لمممػػػػؾ 

 (.أدراولوس، أدالوروس) يمايوكثيرا ما تـ ال مط يينيا وييف أميػا؛ لتشايو اسم - (33)والروايات

                                                                                                                                          
LIMC, op. cit., VI, S.V. Kekrops, Ziegler, K. & Sontheiner, W. Der  Kleine  Pauly, Lexikon der 

Antike, I-VI, 1967-1972, Vol. 2, S.V. Kekrops (Κέθξνς), www.in2greece.com S.V. Kekrops 

Retrieved on  6/7/2010, www.theoi.com S.V. Kekrops 

(19) Paus. Gr., Des., I. 2. 6, Lines 2-6, Eur., Ion, Lines 496, Apollod., Bibl., 3. 14. 2. 

(20) Suid., Lex., S. V. Φνηληθήηα 

(21) Kron, U. LIMC, op. cit., I, (1, 2 ),  S.V. Aglauros, Herse, Pandrosos. 

(22) Plut., Mor. 659 apud  LIMC, op. cit., I,  S.V.  Aglauros , Herse, Pandrosos. 

(23) Paus. Gr. Des., 1. 2. 6, Line 4 f., LIMC, op. cit., I, S.V.  Aglauros, Herse, Pandrosos. 

 : نذكر منيا  م  سييؿ المثاؿ ذلؾ،تشير إل    التمف الماادر والمرادت   (ٕٗ)
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التػ  ’ Αιθίππεألكييػ   ووالػدة῎ Αξεοأدػػالوروس  شػيقة اإللػو آريػس  كانػت ( 3)فيآ ػر و  ولمودوروسلي وطيقا
 أمػػاـقػػدـ  ذلؾلػ ؛ قػاـ آريػس يقتمػو ،Πνζεηδλ اإللػو يػػوسيدوف  ايػػف῾ Αιηξξόζηνο ليروثيوس اوؿ اغتااييا ىػا

 :أيولمودوروس  يقوؿ ( 3).ك  ي اكـ  م  دريمتو Αξενπαγόοم كمة الريويادوس 
" ................................................... ᾿Αγξαύινπ  

  κὲλ νὖλ θαὶ ῎Αξενο ᾿Αιθίππε γίλεηαη. ηαύηελ βηαδόκε- 
  λνο ῾Αιηξξόζηνο, ὁ Πνζεηδλνο ......." .   

(Apollod. Bibl., Chap. 3, Sec. 180, lines 3-5) 

لدالوروس اينة مف آريس تد   ألكيي ، الت   كاف ذلؾل".......... 
  .........". وف،ايف يػوسيد ىاليروثيوس اوؿ اغتااييا 

مػػػت  ، الاديػػػد مػػػف المزىريػػػات يدانػػػب أ واتيػػػا ياندوروسػػػوس، وىيرسػػػ  ال ػػػػف  مػػػ ي ػػػأدػػػػالوروس كثيػػػػرا  تظيػػػر
  ػػي يػػث تظػػػير  ،ىتاػػوير سػػياؽ  ىأ   ػػ -وياندروسػػوس   مػػف ىيرسػػ -مال ظػػة أنيػػا داممػػا مػػا تكػػوف ىػػ  الىػػـ 

 .( 3)بالدان    م يا أو   المقدمة يينما تظير كؿ مف ياندوروسوس، وىيرس   الفػالب 

 أدالوريػػػوف مايػػػد"لألكرويػػػوليس سػػػم    الشػػػرق ػانبالدػػػ   ػػػمسػػػتقؿ  دلدػػػػالوروس مايػػػػ ومػػػف الثػػػػايت أنػػػو كػػػاف

"ί"الدالوريػا ا ت ػاؿليا ا ت اؿ  اص ييا سم   وكافالسميا،  ة؛ نسيػ "Αγιαπξίa"،  ا تيػػرت وقػد  
 .( 1)وياندروسوس ( 3)أدالوروسأثينا تقسـ ي   كػانت النسػا   إذ ( 3)،أثينػةالكػاىنة الول  لمػرية  أدالوروس

                                                                                                                                          
Paus. Gr. Des., 1. 2. 6, Line 4 f., Hdt., Hist, Book 8, Sec. 53, Line 7 f.; Philoch., FGrH  328. Fr. 105, 

Dem., Fal. Leg. 19. 303, LIMC, opcit., I; S. V. Aglauros, Herse, Pandrosos. 

(25) Apollod., Bibl., Chap. 3, Sec. 180, lines 3-5 (3. 14. 2); Paus. Gr., Des. 1. 21. 4; 1. 285; Eur., IT. Line 

945 f., El.Line 1263, Schol., Eur., Or. Line 1648.; Suid., Lex., S.V. ῎ΑπειοςΠάγος, Philoch., FGrH  

328. Fr. 3; Etym., Magn. Lex. 139, 8-18, S.V. ῎ΑπειοςΠάγος; Kl. Pauly, op. cit., Vol. 1, S.V. 
Aglauros 

(26) LIMC, op. cit., I, S.V. Aglauros, Herse, Pandrosos, Roscher, Lex. op. cit., S.V. Aglauros                 

(῎ Αγξαπινο)   

ىاليروثيوس، وىنا ألكيي  اينة آريس، ثار آريس مف أدؿ شرؼ اينتو،  قتؿ ىاليروثيوس اغتااب تذكر الساطير أنو  ندما  اوؿ 
آريس  ف ن سو، وأكدت اينتو ألكيي   وىنا دا ت الريويػادوس،غ ب اإللو يوسيدوف يسيب موت اينو، وأ يمت د واه إل  م كمة 

 ىوىناؾ أسطورة أ ر . مة لقاتؿ  ي تاريح اآللية واليشرتو، ويقاؿ إف م اكمة آريس ى  أوؿ م اكاغتااييا،  قامت الم كمة يتيرم
    :انظر. تن   يرا ة آريس، وتذكر أف ال كـ ادر  ده، وكاف  قايو يأف يقـو ي دمة أ د اليشر مدة  اـ كامؿ

                                            O.C.D., op. cit., S.V. Halirhothius 

(27) Powell, B., " Erichthonius and The Three Daughter of  Cecrops " , Cph 17, 1902, p. 63f., Roscher, 
Lex. op. cit., S.V. Aglauros. 

(28) Philoch., FGrH  328. Fr.106.; Dem., Fal. Leg. 19. 303, LIMC, op. cit., I, S.V. Aglauros, Herse, 

Pandrosos, Brulé, P., La Fille d'Athènes, La Religion des Filles à Athènes à l´ époque Classique:  

Mythes, cultes et Sociétè,  Paris, 1987, p. 15. 

(29) Ar., Thesm, Line 533.  

(30) Ar., Lys. Line 439, LIMC, op. cit., I, S.V.  Aglauros, Herse, Pandrosos. 
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 Κήξπμوالػدة كيػػروكس  نػتكيكػرويس، ويقػػاؿ أنيػا كا لمممػػؾ (13)الينػة الوسػط   يػ  لياندروسػوس نسػيةأمػا يال 
 .(13)أدالوروس أو وليست ياندروسوس س كثيػر مف اآلرا   م  أنيا ىير  ادتماتلكػف  ،ىيرميس مف

Αξηζηνθαλήο ρόιηνλ شػراح أريستػو انيس ويشير
الريػة   مػ أطمػؽ  مػاكثيػرا  ياندروسػوسأف اسػػـ  إلػػ  (11)

 .(13)ياأثينة يوا و لقب مف ألقاي

ά ياندروسػيوف سػم  يالػذ مايػػد ياندروسػوس يودػد ίنطػػاؽ اإلري ثيػوف  ي ػΔξερζίνλ - ييػت  ىأ
وقػػد  ، Πάλδξνζίαالياندروسػػياليػػا يسػػم  ا ت ػػاؿ  تكريمػػاكػػاف ليػػا ا ت ػػاؿ  ػػاص يقػػاـ  كمػػا - ( 1)اري ثونيػػوس
الكرويػوليس،    ػمايػد  امػ كمتاىمػا كػاف لي ادة،الايػ ي ػ ميمتػيف فتيش اي ياندروسوس أدالوروس مفا تيرت كال 
 .( 1)إل  أقدـ الطيقات الدينية الثينية ينتميافكما أنيما 

 لبموتـــارخوسكيكػػػػرويس، يينمػػػا تشػػػير روايػػػة أ ػػػرى  يالثينػػػ لمممػػػؾ ( 1) يػػػ  الينػػػة الاػػػفرى لييرسػػػ  يالنسػػػية
Πινύηαξρνο
(1 )

 Εεύο كانػػػت تاػػػػرؼ يواػػػ يا اينػػػة زيػػػػوس" النػػػدى"إلػػػ  أف ىيرسػػػ  ( ىالمػػػيالد لثػػػانياالقػػػرف ) 
ή وسيمين 

(1 ). 

يشػػمؿ  ذيوالػ ، Αξξεθνξία'الري وريػاأثنػا  اال ت ػػاؿ ال ػاص ييػا المسػم    ػيلييرسػ   يػادة سػرية تػتـ  كػاف
 .( 3)الدينية الطقوسالاديد مف 

                                                

(31) Apollod., Bibl., 3. 14. 2, Paus. Gr. Des., 1. 2. 6, Lines 4f., Roscher, (Lewy, H. ) Lex. op. cit. S.V. 

Pandrosos (Πάλδξνζνο)  

وىو ايف )' ίيوا يا اينة أكتايوف  إل  يػاندروسوس (ىالقرف الااشر الميالد) νπίδαο ادـ  سويداسم   يشير
όأوتونوى  :انظر .ῖ، وشقيقة  وينيك  (Aristaῖoj' وأريستايوس  – Κάδκνοاينة كادموس  -  

 Suid, Lex., S.V. Foinikh/ia gra/mmata                   
اينة كيكرويس، و    يينما تشير السطورة الشاماة  م  أنيا  O.C.D., op. cit., S.V. Aktaion: و ف أسطورة أكتايوف، انظر

                           :انظر. أكتايوس أ رى  م  أنيا إ دى يناتأ ياف 

Apollod., Bibl., 3. 14. 2, Paus. Gr. Des., 1. 2. 6, Lines 4 f.; Roscher, Lex. op. cit., S.V.  Pandrosos. 

(32) Poll., 8. 103, Schol., Hom., Il.1. 334, Roscher, Lex. op. cit., S.V.  Pandrosos; LIMC, op. cit., I,  S.V. 

Aglauros, Herse, Pandrosos.  

(33) Schol., Ar., Lys. 439, Kl. Pauly, op. cit., Vol. 3, S.V. Pandrosos.  

(34) Roscher, Lex. op. cit., S.V.  Pandrosos. 

(35) LIMC, op. cit., I,  S.V. Aglauros, Herse, Pandrosos, Roscher, Lex. op. cit. S.V.  Pandrosos. 

(36) LIMC, op. cit., I,  S.V. Aglauros, Herse, Pandrosos. 

(37) Paus. Gr. Des., 1. 2. 6, Line 4 f., LIMC, op. cit., I,  S.V.  Aglauros, Herse ,Pandrosos. 

(38) Plut., Mor. 659, Der Neue Pauly, op. cit., Band 4, S.V. Herse.   

(39) LIMC, op. cit., I, S.V. Aglauros, Herse, Pandrosos.   

ـ ىيرسوس  O.C.D., op. cit., S.V. Selene :انظر. القمر، وكانوا يشييونيا يأرتيميسى  رية : وسيمينى  تددر اإلشارة إل  أف اس

Δξζόο῞- أطمؽ  م  اإللو زيوس يوا و لقيا لو، وذلؾ  ندما   رؼ يوا و والد ىيرس - أو ايغ مشاييو  . 
LIMC, op. cit., I,  S.V. Aglauros, Herse, Pandrosos.       

(40) Roscher, Lex. op. cit., S.V.  Herse. 
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 أو (33)،روسػػػػوسياند) ينػػػػات كيكػػػػػرويس  ػػػػدىإو ػػػػ  روايػػػػات أ ػػػػرى مػػػػف  – (33)ىيػػػػرميس مػػػػف ىيرسػػػػ  أندػػػػب
ولديف أ دىما يسم  كيروكس؛ ويالتػالي أاػي ت ىيرسػ  الـ الولػ  لسػرة الكينػة اإلليوسػينيف،  – (31)(دالوروسأ

، وكػػػاف  شػػيقا لمريػػة (اينػػة إري ثونيػػوس)يروكػػريستػػزوج مػػف  ىذالػػ Κέθαινοكي ػػالوس   واآل ػػر يسػػم. والكيكػروييف
 .(33)(رية ال دػر)’ Ζώο إيوس

الريػػػة  مػػف إري ثونيػػوس الط ػػؿأثينػػة  الريػػة تسػػممت أف ياػػػد  تيػػدأ ،ال ااػػة يينػػات كيكػػرويس السػػطورة  ػػف أمػػا
 تيا؛ذلػؾ، ويثيػر الشػؾ  ػوؿ  ػذري وفيوسػيد إللػوا يسػتفؿياد ذلؾ أف ( الرية أثينة)تر اه، ولكف  شيت  كيالرض؛ 

Δύξηπίδεο ليوريييػػديسوطيقػا . وأغمقتيػػا سػمة   ػػ ؿأثينػػة الط ػ ريػةللػذلؾ و ػػات ا
أوكمػػت   قػد (.ـ.ؽ ٙٓٗ-٘ٛٗ) 

 ىووالػػػدتيما أدػػػػراولوس ياػػػد  ػػػراؽ الشػػػقيقة الكيػػػر  وياندروسػػػوس  ىيرسػػػ  الط ػػػؿ إري ثونيػػػوس إلػػػ ةر ايػػػ نػػػةأثي لريػػػةا
  :كػػؿ مػػف إلػػ  و ػػ  روايػػات أ ػػػرى –ياػػض الروايػػات   ػػ وليػػا ىيػػرميس إلػػ   دػػر كمػػا يقػػػاؿ   التػػ - أدػػالوروس
( 3)ىيرسػ   يػتـ اسػتثنا أو ( 3)أو إلػ  يػػاندروسوس و ػدىا ( 3) وياندروسػوس  يػرسوى أدػالوروس

 يػث سػممتيف  - 
 ةرؤية مػاذا يودػد يػدا ؿ السػم ي يرغيف  يف ب االستطالع دام لكف ( 3)،سػمة مددولة مفمقة، وأمػرتيف ياػدـ  ت ػيا

( اثايانػ يػفأ ػرى أنيػف رأ اػادرم و ػ ) ودققف النظر،  رأيف ط ال لو ذيؿ ثاياف يػدؿ مػف ردميػو( ليال) ر اف الفطا  
(  )رالي ػ   ػأ ػرى ق ػزف  رواياتو    -  ( 3)ار ف مف ال زع وق زف مف قمة الوكرويوليس

يوريييػديس   يت ػدث - 
 : وؿػ يق( ٕٗٚ-ٕٔٚ يػاتالي)  Ηώλإيوف مسػر ية الؿػ ف المو وع ذاتو مف  

                                                

(41)Apollod., Bibl.,  3. 14. 3, Paus. Gr., Des., 1. 38, 3, Ov.  Met. 2. 710-835. 

(42) Poll., Onom. 8. 103. 

(43) Paus. Gr., Des.,1. 38. 3. 

(44) LIMC, op. cit., I,  S.V.  Aglauros, Herse, Pandrosos, Roscher, Lex. op. cit., S.V.  Aglauros. 

(45) Eur., Ion, Line 22, Paus. Gr., Des.,1. 18. 2.         

(46) Apollod. Bibl., Chap. 3, Sec. 189, Lines 1-8, Sec. 190, Lines 1-3 (3. 14 . 6), Antig. Mem. 12.  
 م  رأى أو يديوس  قد أغوت أدالوروس  ينا ً و ندروسوس ى  الو يدة التي أطا ت أوامر الرية أثينة ولـ ت تح السمة، .يقاؿ أف يا

 :انظر. ندروسوس وأدالوروس ىما المذنيتيفياندروسوس وىيرس  لمنظر دا ؿ السمة، ثـ أاي ت يا
Ov., Met. 2. 558. 

 : انظر. ذنيتيف ماامف أدالوروس وياندروسوس م ؛ إذ يرى أف كؿت ؽ أنتيدونس مت أو يديوس    ذلؾوي
Antig.Mem.12 

 : انظر. ؛ إذ يراىف الثالث مذنياتذنيةيينما ال ي رؽ يوريييديس مف منيف ى  الم
Eur., Ion, Lines 271-274.   

 .Hyg., Fab.166   :انظر. رى أف أدالوروس و دىا ى  المذنيةىيدينوس  يأما 

 :انظر. ليست مذنية -ياندروسوس  -ف اا ية الياندروسيوف  مي أ Mommsen ويؤكد موممسف
Mommsen, A., Heortol. S. 438 apud Roscher, Lex.op.cit., S.V.  Pandrosos 

(47) Antig. Mem.12. 

(48) Hyg., Poet. Astr. 2. 13. 

(49) Eur., Ion, Lines 271-275, 265; Diod.  Sic., Bibl. Hist. 1. 18. 2; Paus.Gr., Des., 1. 18.2 Apollod. Bibl., 

Chap. 3, Sec. 189, Lines 1-8, Sec. 190, Lines 1-3 (3. 14. 6), Hyg., Fab. 166,  Ov., Met. 2. 254, 559; 

Dawden., op. cit., p. 163.; Roscher, Lex. (Engelmann) op. cit., S.V. Erichthonios, (Seeliger), S.V. 

Herse; Δξζε), Brulé, op. cit., pp. 13-19.; LIMC, op. cit., I,  S.V. Aglauros, Herse, Pandrosos. 
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   " Ησ.  δίδσζη δ', ὥζπεξ ἐλ γξαθῇ λνκίδεηαη ...;   
     Κξ.  Κέθξνπόο γε ζῴδεηλ παηζὶλ νὐρ ὁξώκελνλ.  
     Ησ.  ἤθνπζα ιῦζαη παξζέλνπο ηεῦρνο ζεᾶο.  
     Κξ.  ηνηγὰξ ζαλνῦζαη ζθόπεινλ ¿καμαλ πέηξαο.".  

                    (Eur., Ion, Lines 27 -274) 

 ؟...الاور إل   ي وىؿ أ طتو كما يظير :  وفػػإيػػػ"
 . نو بإل  ينات كيكرويس ليتايدنو، دوف أف يكش ف النقا:  كريوسا  
 ولكن  سمات أف الينات  ت ف سمة الرية  يث يودد الط ؿ؟:  ػوفػػػػػػػإي  
 .(ٔ٘)"ماميفومف أدؿ ىذا قتمف، وتمط ت الا رة الشاىقة يد: كريوسا  

(3 )ىيدينوس ذكروي
 -  ممػت الريػة أثينػة يمػا  امػف غ ػيت وألقػت ياػ رة مػف  ػوؽ قمػة ىػذا الديػؿ  نػدما أنػو 

Lycabettusوأاػػي ت تاػػرؼ ىػػذه الاػػ رة ياػػد ذلػػؾ يتػػؿ لوكػػاييتوس 
يػػذلؾ مػػف غػػراب  نػػةو ر ػػت الريػػة أثي - (1 )

أاػيح لػوف الفريػاف أسػود، ياػد  ل يفذلؾ ا ذالييض إلي السود، ومن ف  ولتو مف المو ( أثينة)أييض، وغ يت منو 
 يقػػوؿ  (3 )اآلف  غريػػاف ىنػػاؾ  تػػ ىأ ظيػػرالريػػة أثينػػة الفريػػاف مػػف زيػػارة قمػػة الوكرويػػوليس لػػذلؾ ال ي  ػػذرتذلػػؾ 

 :ىيدينوس
" .... Minerua cum clam nutriret, dedit in cistula seruandum Aglauro  

  Pandroso et Herse Cecropis filiabus.   

  hae cum cistulam aperuis- 

  sent, cornix indicauit, illae a Minerua insania obiecta ipsae se  
   in mare praecipitauerunt."  

                       (Hyg., Fab.166, Sec. 4, Line3 f. - Sec.5, lines 1-3 )  

 وياندروسوس، ،سمة إل  أدػالوروس ي مينير ا سرا، وأ طْتو   ندما ا تنت يو"....... 
لكف غرايا كشؼ السر، وذلؾ  ندما قامت الينات  ايتو،ل م كيكرويسوىيػرس ، ينات 

 ".الي رِ  ي ي تح السمة، وىنا قادتيف مينير ا لمدنوف، وألقيف يأن سيف 

                                                                                                                                          

(50) Hyg., Fab.166.  

  يد الماط : ىييوليتوس، تردمة ودراسة وتقديـ يا وس، إيوف،  ايداتيوريييديس، . ىشاراو الماط   لايد إيوفمسر ية  تردمة (ٔ٘)
 .ٕٕٓص  ـ، ٜٜٚٔالطياة الول ،  ،ىشاراو 

(52) Hyg., Fab.166.  

(53) Antig. Mem. 12. 

 .وما يمييا ٕٓٙ، ص ٖ، ج (أساطير إغريقية) المردت السايؽ، ى يد الماط  شاراو : انظر

(54) Hyg., Fab. 166, 274, Antig. Mem.12; Apollod., Bibl., 3. 14. 1, Callim., Hec, I. 2. 3; Powell, op. cit., 

p. 1, Brulé, op. cit., p. 14; Roscher, Lex. (Engelmann) op. cit., S.V. Erichthonios.  

 .ٖٕٙ، ص ٖ ، المردت السايؽ، جى يد الماط  شاراو : انظر
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Φηιόρνξνο  يمو ػػوروس يػػروى
  ػػدىماػػيرا آ ػػر إل  ػػرى ػػ  روايػػة أ - (٘٘)وآ ػػروف –( .ـ.القػػرف الثالػػث ؽ) 

، لكػػنيـ لػػـ يسػػتط ىىدػػـو  مػػي مدينػػة أثينػػا وتاػػد  ػػدث:  يقػػوؿينػػات كيكػػرويس،  الاػػمود،  ياواالثينيػػوف لميدػػـو
شػ ص،  ىيػأق ت ي ػرورة أف يػتـ الت ػ ية  التي ،Απόιισν̓االنتاار،  استشاروا نيؤة اإللو أيولموف   يورغيوا 

و ػ   -ن سػيا مػف  ػوؽ سػور المدينػة   وذلػؾ يػأف تمقػ ؛ ػدا  لوطنيػا را ية ياوىنا تقػدمت أدالوروس لمت  ية ين س
  الثينػوىنػا أنقػذت وطنيػا مػف اليزيمػة، ومنػذ ذلػؾ ال ػيف ا تػاد الشػياب  -مف  وؽ قمة الكرويوليس  أ رى ياتروا

(  )أدػػالوروسأف يػػزوروا مايػػد 
 - مايػػد، وىػػو  ػػػوؽ قمػػة الكرويػػوليس  ت ػػوؿ إلػػ منػػو ن سػػياألقػػت  ىالػػذالمكػػاف  - 

 :س يمو ورو   يقوؿ .يييوا أروا يـ  دا  لمدينتيـ  وك ،ى سكر  مػؿ  ىأ   اليػد   ؿوذلؾ قي

" .................. .ἡ ηνίλπλ ῎Αγξαπινο ἑθνῦζα αὑηὴλ ἐμέδσθελ  
  εἰο ζάλαηνλ .ἔξξηςε γὰξ ἑαπηὴλ ἐθ ηνῦ ηείρνπο ......." .  

(Philoch. , Fr .105 .Line 5 f.) 

أدالوروس ي ياتيا  ف طيب  ػاطر،  يث ألقت ين سيا مف    ت ذو ندم"....... 
 ......".سور المدينة، (  وؽ)

 اإري ثونيػوس، كمػا ودػدت ط ػؿوياندروسوس، أزا ت غطا  السػمة وودػدت ال  مف ىيرس كؿ فإ: وؿتق ثالثة رواية
يوريييػػػديس  ػػػف   يت ػػػدث (  )،وقامػػػت ال يتػػػػاف يمػػػدغ ال تػػػاتيف  مقيػػػا ماػػػر يما ،(ٕ شػػػكؿ)  يتػػػيف ت رسػػػاف الط ػػػؿ

 : يقوؿ( ٕٙ–ٕٔالييات ) إيوفمف  ػالؿ مسػر ية  ػوالمو وع ذات
" Δξ.   ᾿Δξηρζνλίνπ. θείλῳ γὰξ ἡ Γηὸο θόξε  
          θξνπξὼ παξαδεύμαζα θύιαθε ζώκαηνο  
          δηζζὼ δξάθνληε, παξζέλνηο ᾿Αγιαπξίζη  
         δίδσζη ζῴδεηλ· ὅζελ ᾿Δξερζείδαηο ἐθεῖ  
         λόκνο ηηο ἔζηηλ ὄθεζηλ ἐλ ρξπζειάηνηο  
         ηξέθεηλ ηέθλα. ............................."   

( Eur., Ion, Lines 21 -26 ) 

 قد و ات ( أثينة)اينة زيوس  فإإذ . إري ثونيوس: ىيرميس"

                                                

(55) Philoch., FGrH  328. Fr. 105, Dem., Fal. Leg. 19. 303; Suid. and  Hsch., Lex., S.V. Agraulos, Plut., 

Alci., 15; LIMC, op. cit., I,  S.V. Aglauros, Herse, Pandrosos, Brulé, op. cit. p. 15; Harding, op. cit, 

n. 22. ) Philoch., Fr. 105,  p. 27).   

 سػيا مػف  ػوؽ السػور  ػلف ا ػدي الكيكروييػات الػثالث وىػي أدػالوروس ألقػت ن Γεκνζζέλεο ρόιηνλ ديمػػوسثنيس لشػراح طيقػا (ٙ٘)
 يػػو  ىتييػأ الناػػر لممدينػة، ولال تػراؼ يالدميػػؿ أقػيـ ليػػا ياػد انتيػا  ال ػػرب مايػدا يدػػوار القماػة، وىػو مػػا يػؤد ي؛ كػػ(سػور المدينػة)

 : انظر. يكونوا مؤىميف لممواطنة الكاممة يك يالشياب قسميـ أثنا  د وليـ  مف التدريب الاسكر 
Schol., Dem., De Cor. 438. 17. 

قامػت  -السػور  إلقا  ن سيا مػف  ػوؽ  -إل  أنو نتيدة ما  امتو أدالوروس  Αξηζηείδεο ρόιηνλ شراح أريستيديسيينما يشير 
 :انظر. ـ لمموت أي ا مف  وؽ السوروياندروسوس ياالستسال  كؿ مف ىيرس

     Schol., Aristid., Pana. 119. 

(57) Eur., Ion, Lines 21-26.; Apollod., Bibl., 3. 15. 4.; Antig. Mem. 12, Verg., Aen. d. Inst. 1879. 62.; 

Roscher , Lex.( Engelmann )  op.cit., S.V. Erichthonios, Powell, op. cit., pp. 7, 37.      
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  يتيػف اثنتيف لت رساه  يدواره
  ميو قيؿ أف تسممو  وت ا ظا

  يفينات أدالوروس ليتايدنو يالر اية، ومنذ ذلؾ ال  إل 
 يزيف أط اليف  أف إري ثونيوس الينات مف ساللة ا تادت
      (ٛ٘) ".............................مف الذىب  ي يات

 وينػػا ً     سػػ ،و ػػ  روايػات أ ػػرى أدػالوروس وىير  -الـ وال تػػاتيف ىيرسػ  وياندروسػػوس  فإ: قػوؿت راياػػة روايػة
 ؛أثينػة لاػدـ تن يػذ أوامرىػا الريػةأاػاييف الدنػوف انتقامػا مػف  - و ػدىا ير ايػة السػمة سػوس يػد إلػ  ياندرو  ذلػؾ م  

     (  ).انت ارىف مف  وؽ الكرويوليس  إل ىأد مام

  (  ).قيد ال ياة   م - ىيرس  وياندروسوس فاالـ وال تات - ممفيأنيف ظ ىروايات أ ر     ويرد

 اإللػػو  شػػؽ أسػػطورةكيكػػرويس وىػػ   ينػػاتي أي ػػا مػػ  أسػػطورة أ ػػرى ارتيطػػت  رؼالمناسػػب اآلف أف نتاػػ مػػف
يييرسػ  اينػػة  دػبىيػرميس أ  إللػوا أف (3 )لمػا ذكػػره أو يػديوس وآ ػروف طيقػاتػدور أ ػداثيا  يالتػ ،لييرسػ  ىيػرميس

أدػػالوروس،  - الػػثالث كيكػػرويس الاػػفرى، وذلػػؾ  نػػدما شػػاىدىا أثنػػا  زيارتػػو لمدينػػة أثينػػا  ػػ  أثنػػا   ػػودة الينػػات 
  تػػػرضاالياناثينيػػػا، وىػػػف ي ممػػػف سػػػالؿ الريػػػة أثينػػػة المقدسػػػة  ػػػوؽ ر وسػػػيف،  ت ػػػاؿا  فمػػػ –ياندروسػػػوس، ىيرسػػػ  

 ػػ  د ػػوؿ  هى إ دايػػو يشػػقيقتيا، وطمػػب منيػػا أف تسػػا دىيػػرميس طريػػؽ ال تػػاة الكيػػرى أدػػالوروس، وشػػرح ليػػا مػػد
ال تػاة، وقيمػت الػذىب مػف ىيػرميس،  قػت درتيا    المسا ، وقػدـ إلييػا رشػوة  يػارة  ػف كميػة كييػرة مػف الػذىب، وا 

ىيرسػػ ، ولكػػف  لمقػػا وراح يسػػتاد  يسيأنيػػا سػػوؼ تميػػد لػػو الػػد وؿ إلػػ   دػػرة شػػقيقتيا ىيرسػػ ، ذىػػب ىيػػرم وو دتػػو
نػار الفيػرة  ثػارتأ يػث  ،لـ تكػف را ػية  ػف ذلػؾ النػوع مػف السػموكيات،  ػأوغرت اػدر ال تػاة أدػالوروسالرية أثينة 

 دػػرة  إلػ أدػالوروس يال قػد ن ػػو شػقيقتيا ىيػػػرس ، وقػررت أف تمنػت اإللػػو ىيػػرميس مػف الػػد وؿ  تأ سػػ ا، ػ  قمييػ
 .(3 )شقيقتيا    المسا 

أتػػ  ىيػػرميس  ػػ  مو ػػده،  ػػاوؿ أف يػػد ؿ ال دػػرة،  وق ػػت أدػػالوروس  ػػ  طريقػػو، وىنػػا أ ػػس ىيػػرميس  و نػدما
 ممػس رأسػيا لمسػة   ي ػػة يااػاه الذىييػة،  ت ولػت إلػ   دػر دامػد ال ي ػػس   س،يالف ػب، وقػرر مااقيػة أدػالورو 

 سػيانوميػا ودػدت ن  ت ػت  راشػيا، و نػدما اسػتيقظت مػف نػدساد ؿ ىيرميس  دػرة ىيرسػ ، و  وىنا (1 )،وال يت رؾ

                                                

 .ٕٓٔالسايؽ، ص  المردتيوريييديس، . شاراويلايد الماط   إيوفمسر ية  تردمة  (ٛ٘)

(59) Apollod., Bibl., 3. 14. 6.; Paus. Gr., Des., I. 18. 2.; Verg., Aen. 1.2.6. 

 .٘ٗٗ، ص ٖ المردت السايؽ، ج ي،شاراو    يد الماط (ٓٙ)

(61) Ov. Met. 2. 710-835, Apollod., Bibl., 3. 14. 3, Hyg., Fab., 166.  
 .وما يمييا ٕٕ٘ ،ٕٔٙ، ص صٖ، ج ٜٔٗ، ص ٕي، المردت السايؽ، ج  يد الماط  شاراو : انظر

(62) Ov .  Met. 2. 710-835 , Apollod., Bibl. ,  3. 14.3,  Hyg., Fab., 166 ,  
 .وما يمييا ٕٕ٘، ٕٔٙ، ص صٖ، ج ٜٔٗ، ص ٕي، المردت السايؽ، ج  يد الماط  شاراو : انظر

(63) Ov. Met. 2. 708-832, 552-562, Apollod., Bibl., 3. 14. 2; 3. 14. 6, Hyg., Fab., 166, Paus. Gr., Des., 1. 

18, 2-3. 
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ريػػة )إيػػوس  ة شػػقتو الػػػري يكي ػػػالوس الػػذ :ىمػػا ولػػديفيػػيف أ  ػػاف ىيػػرميس، أنديػػت ىيرسػػ  ياػػد ذلػػؾ لييػػرميس 
       .(3 )فيالكير لمكيكرويي دد، وكيػروكس أوؿ رسػوؿ مف رسؿ السرار اإلليوسينية، وىو ال(ال در

 يةبنات كيكروبس من خالل إألعمال إلفن تصوير

 فاػػػورف  مػػػي الاديػػػد مػػػ  قػػػد ،ال نيػػػة اؿ مػػػ  ال مػػػ كيكػػػرويس ينػػػاتييػػػا  تظيػػػر  التػػػي  ػػػف التاػػػويرات أمػػػا
 : ام  سييؿ المثػاؿ ريات،المػزى

و يػػو تظيػػر اثنتػػاف مػػف ينػػات كيكػػرويس  ،.ـ.ؽ ٓٙٗ–ٓٚٗال مػػرا ، يردػػت إلػػ   ػػوالي  كاؿمػػف الشػػ نػػا إ  مػػ 
ن ػو ال مػػؼ، تمػػوح  تػػافمم و  اىماورأسػ يػػدييما،ال مزونيػػة  ػي  افيالغاػ مسػػؾت كمتاىمػاو  رى،ن ػػو الديػة اليسػػ  ػرافت

غا ػػية، وتمسػػكيا مػػف كت يػػا، و م يػػا تسػػرع    ػػيف تظيػػر الريػػة أثينػػة مػػف الديػػة اليمنػػ ي ػػال م يػػة ييػػدىا د ا ػػا، 
ممت ػة ينظرىػا ن ػو شػقيقاتيا، وىنػا يفيػب   ياندروسوس المطياة المفطاة يػردا   ت  رأسيا، متدية ن و الديػة اليمنػ

 (.ٖشكؿ ) (  )وكذلؾ السمة ر ف المنظ نيوسالط ؿ إري ثو 

كانسػػاس  يمدينػػة  Nelson –Atkins، م  ػػوظ يمت ػػؼ نيمسػػوف أتكيػػنس لم ػػػف(وسليكيثػػ)إنػػا  زيػػوت  و مػػ 
Kansas اػػػةمرت  لي ػػػيةوىػػػو  يػػػارة  ػػػف شػػػكؿ  ،.ـ.ؽ ٕٓٗ-ٖٓٗ ل ػػػوالييردػػػت  ،المت ػػػدة المريكيػػػة يالواليػػػات 

اػفير  اػي ويز ػؼ ن وىػا  دىا،مكسوة يالنيات دا ؿ يستاف، تدمس سيدة متدية ن و اليميف، ممسكة يطامر  ي ي
    .(  )القراييف كفيمس( ويسيردح أنيف ينات كيكر ) وأدمؿأافر  أ رياتسيدات  وددتوىو كي الوس، كما 

يظيػر  ،.ـ.ؽ ٓٚ٘ ،ٓٛ٘   ػوالإلػ   ردػتيػالكرويوليس، ي يالقػومإنا  آ ر مػف أثينػا، م  ػوظ يػالمت ؼ  و م 
ل  اليسار تودد كتايػة ياسػـ ي اترتدي ماط  ىماا دإلسيدتيف،  يالامو  ز الد  اندروسػوس،متدية ن و الدية اليمن ، وا 

اػػػولداف ووشػػػاح، و مػػ  قطاػػػة أ ػػػػرى متامقػػػة يتمػػػؾ  ىذ  ممت ػػػلدسػػد ردػػػؿ  يالامػػػو رأس، والناػػػؼ  ذلؾيظيػػر كػػػ
  .(  )القطاة تػودد يقػايا  يوؿ واسـ يوسيدوف

ال ػػرار مػػف  فينػػات كيكػػرويس وىػػف ي ػػاول تظيػػر ، اليريطػػانالمت ػػؼ  ي ػػم  ػػػوظ  ،(اليميكيػػة) مكيػػاؿ  مػػر   مػػ
ن وسػػيف، وىنػػا تو ػػح أسػػطورة ينػػات    ػػمػػف السػػمة، وأثػػار ال ػػزع   ػػرج ذيالػػ( الط ػػؿ إري ثونيػػوس)الثايػػاف ال ػػ ـ 

  (.ٗشكػؿ ) (  )ارتيػاط الرية أثينػة يالثاياف كاف قديما قدـ المدينة فأكيكػرويس 

                                                

(64) Apollod., Bibl.,  3. 14 .3, Paus. Gr., Des., 1. 38, 3. 

(65) Kron, U. LIMC, op. cit., IV, S.V. Erechtheus, Erichthonios. 

(66) Ibid., I, 1, 2, op. cit., S.V.  Aglauros, Herse, Pandrosos, Laving, I. " Kephalos and Porkris", 

Transformations of an Ovidian Myth ", JWarbInst 17, 1954, pp. 260-275.  

(67) LIMC, op. cit., I,  S.V.  Aglauros, Herse, Pandrosos. 

 ،شمس يف  داماة ، كمية اآلداب،(غير منشورة)ييف السطورة والرمز  ند اإلغريؽ، رسالة دكتػوراه  الثايافأيمف  يد التواب  سف،  (ٛٙ)
 .ٕٓٔ ص ـ،ٕٛٓٓ

Cf. Harrison, J., Prolegomena  to the Study of Greek Religion, Meridian Books, Cambridge, 1921, p. 

133.; Harrison, J., Themis: Study of the Social Origins of Greek Religion, Cambridge, Univ. Press, 

1912, p. 264.; Powell, op. cit., p. 6, Bremmer, J., Interpretations of Greek Mythology, Routledge, 

London, 1990,  p. 193 f.  
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م  ػوظ يال اتيكػػاف،  يػارة  ػػف يقايػا دػػز   يطاليػػا،لي Ostiaدػز  مػػف نقػش مػػف الااػر التيكػػ  مػف أوسػتيا  و مػ 
ت ػرج مػف الرض متودػو يلكميػؿ مػف  يالتػ Γαῖαكيير مف شكؿ ل لو ىي ايستوس يكماشة ال ػدادة، أمػػاـ الريػة دايػا 

 (.٘شكؿ ) (  )الدانب ت سر يأنيا إ دى ينػات كيكرويس    تاة اامتو  ظيرأغااف الزيتوف والسنػايؿ، كما ت

تظيػر يقايػػا السػػمة يفطػا  مر ػػوع  مػ  إ ػػدى الاػػ ور،  ،يطاليػػالي Gelaمػػف دػيال ( ميكيػػةالي) مكيػػاؿ  مػر و مػ 
لػػ  اليسػػار تظيػػر يقايػػا   ي ػػاينتػػاف مػػف ينػػات كيكػػرويس الاااػػيات المتمثمتػػاف ) اليسػػرى الديػػةن ػػو  يريػػافت ل تػػاتيفوا 

، و مػ  (االينػة المطياػة ياندروسػوس)أ ػرى تسػير ن ػو الديػة اليمنػ   ة، ياإل ػا ة إلػ  قػدـ  تػا(أدالوروس وىيرس 
 .(  )الظف أنو ي ص الرية أثينة غمبواقؼ أ ئ مؼ الا رة يودد يقايا ردا  ش ص ىاد ميف،الي

 المت ؼوم  ػػوظ يػػ ،.ـ.ؽ ٓٙٗ-ٓٚٗ يل ػػواليردػػت  الشػػكاؿ ال مػػرا ، مػػف θύθνο سػػكي وسإنػػا   و مػػ 
سػػػيدة يت ػػػح مػػػف الكتايػػػة الماػػػا ية أنيػػػا أدػػػالوروس،  لػػػرأس ىماا ػػػدإ فييػػػالكرويوليس،  يػػػارة  ػػػف كسػػػرت يالقػػػوم

 (.ٙشكؿ ) (3 )و ت الاتاب    ودوتو ح ال رى شكؿ لمرية أثينة يذرا يا الممد

 ػػي مت ػػؼ  م  ػػوظ ،.ـ.ؽ ٓٗٗ-ٓ٘ٗ ي ػػوالإلػػ   يردػػتتاػػوير آ ػػر  يػػارة  ػػف أدػػزا  مػػف اػػ وف،  و مػػ 
سػػػمة م تو ػػػة ويدانيػػػو الفطػػػا  الماػػػنوع مػػػف    ػػػ -وىػػػو إري ثونيػػػوس – رى ػػػاييػػػاريس، و يػػػو يظيػػػر اػػػي   رڤالمػػػو 

   ػنسػامية واق ػة  ش اػيةن و الدية اليمن  مادا ذرا يو، و   ال مؼ تودد يقايػا ل  الايال وص المددوؿ، وينظر 
يينمػػا يظيػػر الشػػكؿ ن سػػو ولكػػف  مػػ   ،(ٚشػػكؿ ) -وىػػ  إ ػػدى ينػػات كيكػػرويس  – سػػرالي ذرا يػػا ةورا اػػ ىػػدو ،

 نػػةياقػػاب الريػػة أثي يتامػػؽالمودػػودة إلػػ  أف ىػػذا التاػػوير  الكتايػػاتتشػػير  ال مػػرا ، الشػػكاؿ مػػف Ππμίο ييكسػػيس
 الال ػػتولكػػف مػػف  – غامػػبولكػػف الط ػػؿ ىنػػا  – إري ثونيػػوسلينػػات كيكػػرويس الاااػػيات ياػػد الكشػػؼ  ػػف الط ػػؿ 

ي  ػػر ىػػذا المشػػيد، وأي ػػا اإللػػو  يالػػذ ينػػاتال والػػدإلػػ  ودػػود كيكػػرويس  ا ةلمنظػػر  ػػدد الشػػ اص الكييػػر ياإل ػػ
 مػاىػذا المشػيد     ػأمػا  القػة الشػ اص اآل ػريف  – يرسػ ى –  اشقا إل دى ينػات كيكػرويس افك يالذ رميسىي

 .(3 )مديولة زالت

النظػرة الااتيػة ممسػكة يػذراع إ ػدى  ذاتتظير مف  اللو الػرية أثينة  ،.ـ.ؽ ٖٓٗ  ل والليكيثوس، يردت  و م 
 ركاػمنيػا الثايػاف م ػ رجي ػ ىالػذت ر ممت ػة ن ػو الديػة اليسػرى، ويودػد يينيمػا السػمة الم تو ػة  يالتينات كيكرويس، 
 (.ٛشكؿ ) (1 )لسانو إل  ال ارج

                                                                                                                                          

 (.I.G.M) ند ذكر ىذا المردت مرة أ رى سوؼ يشار إليو ا تاارا يػ  

(69) Brommer, F., Hephaistos, 1978, p. 46 apud LIMC, op. cit., I, S.V. Aglauros, Herse, Pandrosos.    

(70) Hauser, F., JdI 11, 1896, pp. 190-211 apud LIMC, op. cit., I, S.V. Aglauros, Herse, Pandrosos, Der 

Neue Pauly, op. cit., Band 4, S.V.  Herse. 

(71) Smith, H. R. W., Der Lewis-Maler, 1939, p. 22, Bremmer, I. G. M., op. cit., p. 193,                           

Vaselisten 258 B3 apud  LIMC, op. cit., I, S.V.  Aglauros, Herse, Pandrosos. 

(72) LIMC, op. cit., IV,  S.V. Erechtheus, Erichthonios. 

(73) Ibid., I, S.V. Aglauros, Herse, Pandrosos. 



 

 
ريخثونيوس كيكروبس ماىية  وساللتييما وإ 

33 

 

 اػػفيرق -ينػػات كيكػػرويس  –تظيػػر ثػػالث سػػيدات  ،.ـ.أ ػػد النقػػوش التػػي تردػػت لنيايػػة القػػرف السػػادس ؽ و مػػ 
 رى ػاال يػرة ييػد اػي   ذ ػيف تأ ػ ي ػيػدىا زىػرة أو ثمػرة،  ي تمسؾ المامية منيف ( يال ل ية) ىناويتياف  ازؼ 

 (.ٜشكؿ ) (3 )كي الوس ينيااتمسؾ ي  التريما تكوف ىيرس   –

  إريخثـونيوس وســاللتو –ثانيا

ريخثيوس سماىية إريخثونيو  - أ  وإ 

ناػب يواػػ و ممكػا  مػػ  أثينػػا  وقػػد (  ) .اػوروه  ػػ  اػػورة ثايانيػة الػػذيف اإلغريػؽىػػو أ ػد أيطػػاؿ  إري ثونيػوس
 فإ مػػػػط  ػػػوؿ ش اػػػيتو واسػػػمو،  ػػػالياض يقػػػوؿ  دػػػدأنػػػو يو   اليػػػد أف نشيػػػػر إلػػػ ولكػػػف (  ).ياػػػد والػػػده كيكػػػػرويس

إري ثونيػوس ي تمػػؼ  ػف إري ثيػػوس، والػػياض اآل ػر يػػذكر أنيمػػا الشػ ص ن سػػو، وأف اسػػـ إري ثيػوس ىػػو ا تاػػار 
 ثونيوس، وسػوؼ ن ػاوؿ مػف  ػالؿ الاػ  ات القادمػة أف ناػرض اآلرا  الم تم ػة السػمو وش اػيتو، وىػؿ السـ إري

 ف؟ام تم  فاأـ أنيما ش ا ا دو   صلش فاسماال

 قػد ناػت يػو  (  )،السػـ إري ثػػونيوس ا تاػاراكثيػػرا مػا است ػػدـ يواػ و  إري ثيوسأف اسـ  ػادرماظـ الما ترى
كػػػػؿ مػػػػف ياوسػػػػانياس  يشػػػػير ينمػػػػايواػػػػ و لقيػػػػا لػػػػو، أو ا تاػػػػارا لطػػػػػوؿ االسػػػػـ، ي ىالسػػػػطور الّكتػػػػاب ىػػػػذا الممػػػػؾ 

(  )أي ػػػا ىر وماػػػادر أ ػػػ أيولمػػػودوروسو 
 اليػػػػس االسػػػـ إري ثونيػػػوس، وأنيمػػػ تاػػػاراا  لػػػيس إري ثيػػػوساسػػػـ  أف إلػػػ  

 .إري ثونيوسوالمقاود يو   يد  إري ثيػوس،ن سو، يؿ أنو ال يودد إال ش ص وا ػد يػاسـ  مش ػصل

                                                

(74) Langlotz, E. Die Archaischen Marmorbidwerke der Akropolis, 1939, p. 430, Berger, E., Das Basler 

Arztrelief, 1970, p. 107, Corpus, I. Attic Votive  Reliefs of the 6th and 5th Centuries B.C, 1977, p.  

21 f. apud LIMC, op. cit., I, S.V.  Aglauros, Herse, Pandrosos, Powell, op. cit., pp. 37, 50. 

(75) Paus. Gr. Des., I. 24. 7, Line 6 f. 

(76) Apollod. Bibl., 3. 14. 8. 

(77) Schol., Hom, Il. 2. 547,  Etym., Mag. S.V. ᾽Ερεχθέος; Cf. O.C.D., op. cit., S.V. Erichthonius. 

 : نذكر منيا  م  سييؿ المثاؿ. ا تاار السـ إري ثونيوسىو إري ثيوس ومف المرادت التي تشير إل  أف اسـ 
Powell, op. cit., p. 17,  Dawden, K., op. cit., pp. 87, 16, Bell, Place-Names in Classical Mythology, 

1989, p. 43, Chisholm, H., Encyclopaedia Britannica, 1910, p. 736, Mikalson, J. D., Ancient Greek 
Religion, 2005, p. 58, Robert, op. cit., p. 380, Bulfinch, Th. & Gayley, Ch., The Classic Myths in 

English Literature,1893, p. 258, Bianchi, The Mythology of Greece and Rome, 2006, p. 218, Jevons, 

F. B., The Makers of Hellas: a Critical Inquiry into the Philosophy and Religion 1903,  p. 153, 

Boardman, J., The Cambridge Ancient History, 1992, p. 25,  LIMC, op. cit., IV,  S.V. Erechtheus, 

Erichthonios. 

(78) Paus. Gr., Des., I.  5. 3; Paus. Gr., Des., 7. 1. 2, Eur., Ion, Lines 267, 1007, Nonnus., Dion.13, 171; 

Apollod. Bibl., Chap. 3, Sec. 196 , (3, 15, I), Sec. 204, Lines 1-5, (3, 15, 5); Schol., Eur., Phoen. 

Line 854. 

أندب كؿ  يالذ( إري ثونيوس)إري ثيوس الوؿ نتب مف نسؿ كيكرويس الوؿ الذي أندب ( الثاني)تددر اإلشارة إل  أف إري ثيوس 
   .، المقػولة الثػالثة والراياةٔمم ؽ ، انظر شدػرة النسب، (الثاني)ف الوؿ الذي أندب إري ثيوس يػانديو 

إري ثيوس الثاني كاف ليس ا تاارا السـ إري ثونيوس، وأنيما ليس الش ػص ن سو، يؿ أف إري ثيوس اسـ  -وقد أشار إل  ذلؾ أي ا 
 :وآ روف، منيـ  م  سييؿ المثاؿكروف  -( إري ثونيوس)  يدا إلري ثيوس الوؿ 

Kron, op. cit., (Phylenheroen 85), p. 106 apud  LIMC, op. cit., VI, S.V. Kekrops, Burkert,W., Homo 

Necans: the Anthropology of Ancient Greek Sacrificial  Ritual and Myth, 1983, p. 334, Smith, W., 
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 ويالتػالي إري ثيػوس،و  يػده  إري ثونيػوسنطػؽ اسػـ  ي ػنتب  ػف ودػود تقػػارب  سما ال  ال مط   ذاأف ى ونردح
 ،(سػػياؽ الماػػادر   ػػ" )الوؿ إري ثيػػوس"ياسػػـ  إري ثونيػػوس   ػػا ليػػذا االشػػتياؾ سػػوؼ نميػػز إري ثيػػوس المػػراد يػػو 

سػػياؽ  ػديثنا سػػوؼ نت ػدث  نػػو    ػي، و يمػا  ػػدا ذلػؾ " الثػػان إري ثيػوس"ياسػـ  إري ثيػػوس ال  يػديينمػا سنشػير إلػػ  
 .لادـ ال يرة وال مط ذلؾو  ؛ياالسـ إري ثونيوس  قط( ي ثونيوسإر )

 نسبــــو وميالده إلعجيب - ب

 :إري ثونيوس وؿ نسب ( الماادر)اآلرا   ا تم ت

 كرانػػػاؤس اينػػػة Αηζίο وأتثػػػيس  ايسػػػتوسىي اإللػػػو إبـــن ىػػػو إري ثونيػػػوس أف (  )أيولمػػػودوروس وآ ػػػروف  يػػػذكر
Κξαλαόο
 :أيولمودوروس  يقوؿ (  )

      "   ηνῦηνλ νἱ κὲλ ῾Ζθαίζηνπ θαὶ ηῆο Κξαλανῦ ζπγα- 
                          ηξὸο ᾿Αηζίδνο εἶλαη ιέγνπζηλ, 

(Apollod. Bibl., Chap. 3, Sec. 187, lines 4,5) 

 ." ... ،َكاَف اينا ليي ايستوس وأتثيس، اينة كراناؤس أنوالياض  َيق وؿ  "

والريػة  ىي ايسػتوس اإللػو ايػف وىػ إري ثونيػوس أف إلػ  (3 )وأ روف –مو ت آ ر     –يشير أيولمودوروس  يينما
 : ولمودوروس يقوؿ أي - يالتيني -أثينة 

"  ................................., νἱ δὲ ῾Ζθαίζηνπ θαὶ ᾿Αζε- 
 λᾶο, ....... " 

(Apollod.Bibl., Chap. 3, Sec. 187, line 5,  Sec. 188, line 1) 
.".....وأثينة،  ي ايستوسوالياض اآل ر قاؿ أنو كاف اينا لي".....   

  نػػدما - اإللػو ىي ايسػتوس والريػة أثينػة ايػفىو  إري ثونيوس تذكر أف  التالرواية  – السطورة ذهأ داث ى وتيدأ
لكنيػػا كانػػت تامػػـ أف والػػدىا زيػػوس ال  الػػدامي،توقػػؼ القتػػاؿ  يكػػال ػػرب الطرواديػػة    ػػ ؾأرادت الريػػة أثينػػة أف تشػػتر 

و كرت  ي أف تذىب إل  اإللو ىي ايستوس، وتطمػب منػو أف  يييا؛تستاير أسم ة أ أفذلؾ؛ لذلؾ لـ ترغب    يرغب 
ولكنػو ر ػض م يػرا إياىػا أنػو ي اػؿ ذلػؾ م يػة وودا، ماديػا  ػ ما،  اياليانت ليا ياض السم ة، و ر ت  ميو مق

                                                                                                                                          
Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, II, 1849, S.V. Erichthonios, Graves, R., 

The Greek Myths, Vol. I, II, Penguin Classics books, London,1960, Vol. I, p. 320 f.   

(79) Apollod. Bibl., Chap. 3, Sec. 187, Lines 4,5 (3. 14. 6), Cf. Brulé, op. cit. p. 14; Roscher, Lex. 

(Engelmann) op. cit., S.V. Erichthonios (’Δξηρζόληνο) 
 

 تزوج مف ييدياس طو اف ديوكاليوف دا      يده، إفكيكرويس، ويقاؿ  موتايف الرية الرض، تول  الارش ياد : كراناؤس (ٓٛ)
Pedi/aj  مينيس اينة Mune/j،  لالكيدايموف زودة كػانت التLakedai/mwn .انظر:     

Apollod. Bibl., 3. 14. 5. 

(81) Apollod. Bibl., Chap. 3,  Sec. 187, line 5, Sec. 188, line 1 (3. 14. 6); Cf. Clem. Al., Ex., 1-2, Roscher, 

Lex. (Engelmann) op. cit., S.V. Erichthonios, Cancik, H. & Schneider, H. Der Neue pauly, 

Enzyklopädie der Antike, I-IV, 2000, Band 9,  S.V. Erichthonios (’Δξηρζόληνο ),   Brulé, op. cit. p. 

14.   
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لنو كاف يامـ أنيا مػف الممكػف )أو أف يناليا دوف زواج  ،زواديا ن  قد كاف ماديا ييا، ويتم مقاده،ولكنيا لـ ت يـ 
يانت ليا السػم ة،  يك، وىنا ذىب  م  ال ور (أف تر  و كما ر  تو الاديد مف اإلناث سوا  مف اآللية أو اليشر

  مػ وذىيت ماو، وظؿ يراقييا واستيػواه دماليا، و اوؿ التقرب منيا، و اولت ىػ  الػت مص منػو،  قاومتػو و ػريتو 
الريػة أثينػة،  أمسػكت  ذ سػقطت ياػض القطػرات منػو  مػ    ػ الشػيوةكاف قد يمػغ قمػة  ولكنو (3 )،رأسو  رية شديدة

وىنػا  نػا،أثي ينػةيقطاة مف الاوؼ وأزالت القطرات الاالقة ييا، ثـ ألقت يقطاػة الاػوؼ  مػ  الرض يػالقرب مػف مد
 ئوىنػا ثػارت الريػة الرض،  قػد اسػتنكرت أف ت مػؿ دنينػا مػف ىي ايسػتوس القمػ ،تسريت القطرات إلػ  يػاطف الرض

أو  ط ػػؿال ذالط ػػؿ إلػػ  الريػػة أثينػػة، وأ منػػت أنيػػا لػػف تت مػػؿ مسػػمولية ىػػواسػػتنكرت كػػذلؾ أف ينسػػب كػػذلؾ ا ال ػػرج،
و نػػدما تسػػممتو مػػف الريػػة الرض  ،أثينػػة أنيػػا سػػوؼ تت مػػؿ مسػػمولية ىػػذا الط ػػػؿ وترييتػػو يػػةالر  يػػدتر ايتػػو، وىنػػا تا

ويثيػػر الشػػػؾ وليػد الرض، ثػػـ  شػيت الريػػة أثينػة ياػػد ذلػؾ أف يسػػتفؿ اإللػو يوسػػيدوف ذلػؾ،  يأاسػمتو إري ثونيػػوس؛ 
يػػػػل كاـ وأ طتيػػػا لدػػػالوروس اينػػػة كيكػػػرويس  تيػػػالػػػذلؾ و ػػػات الريػػػة أثينػػػة الط ػػػؿ  ػػػي سػػػمة وأغمق ريتيا؛ ػػػوؿ  ػػػذ

  .(ٖٛ)لػؾيو، وال ياػرؼ أ ػد شيما  ف ذ  الكيػرى، وطميت منيا أف تاتن

ا الط ػػػػؿ أ طػػػػت الريػػػة أثينػػػػة السػػػػمة التػػػي ييػػػػ -كمػػػػا ذكرنػػػا سػػػػايقا  –مػػػػوت أدػػػػالوروس أو ت وليػػػا ل دػػػػر  ياػػػد
داميػػف يػػرغيف  ػػي  فلكػػف   ػػولي لػػوس،ووالػػدتيما أدراو ( كيكػػرويس اينتػػي)وياندروسػػوس   ىيرسػػ  إري ثونيػػوس إلػػ

السػػػمة  ػػػر اف الفطػػػا  ودققػػػف النظػػػر،  ػػػرأيف ط ػػػال لػػػو ذيػػػؿ ثايػػػاف   ػػػز ف وق ػػػزف مػػػف قمػػػة  دا ػػػؿرؤيػػػة مػػػاذا يودػػػد 
 تػػ  ا تقػػد الػػياض أنيػػا  - ا تنػػت يػػو  نػػػاية كيػػػيرة لتػػػيإري ثونيػػوس لمػػػرية أثينػػة، ا لط ػػؿالوكرويػػوليس، وىنػػا لدػػػأ ا

 ػاتروايػػ و ػػ  (ٗٛ)،درع الريػػة أثينػػة تتسػػمؿ يواػػ و ثايانػػا ت ػػ نػػوإأو يقػػاؿ  ايػػدىا،م  يترييتػػو  ػػ قامػػت  يػػث - والدتػػو
أ ػذ شػكؿ الثايػػاف، وياػد أف شػب من ػو كيكػػرويس  يالػذالدػز  السػ م   قػط مػف إري ثونيػوس ىػو  فإ يقػاؿ (٘ٛ)رىأ ػ
الثراقيػػػة يقيػػػادة  لقػػػواتأنػػػو واػػػؿ إلػػػ  ال كػػػػـ مػػػف  ػػػػالؿ انتاػػػاره  مػػػ  ا أو (ٙٛ)،لػػػـ يكػػػػف لػػػو أوالد  كػػػـ أتيكػػػا يالػػػذ

Δὔκνιπνοيوموليوس 
(  )

.  

                                                

(82) Eratosth., Cat. 13, Hyg., Poet. Astr. 2. 13, Schol., Hom., Il. 2. 547. 

(83) Graves, op. cit., Vol. I., p. 320, Brulé, op. cit. p. 14. 

(84) Apollod., Bibl., 3. 14. 1, Callim., Hec, I. 2. 3,  Paus. Gr., Des., I. 24. 7, Lines 6, 7; Hyg., Fab.166 , 

274 , Hyg., Poet. Astr. 2.13 , Hom., Il. 2.547; Roscher , Lex.( Engelmann )  op.cit. , S.V. 

Erechtheus. 

(85) Ibid., Fab. 166, Poet. Astr. 2. 13; Isoc., Myth. Gr. 360. 

(86) Isoc., Pana. 126. 

(87) Paus. Gr., Des., I. 2. 6,  

الثالثة، كاف را يا لألغناـ، وقد  άوالممكة ميتانيرا ( ممؾ إليوسيس)  ىو أ د أينا  الممؾ كميوس :ويوموليوس
ويقاؿ  .إليوسيسذريتو  ف أسرار ،  دامتو مسؤال ىو و Πεξζεθόλε  ي الواوؿ الينتيا ييرسي ون  Γεκήηεξ ديميترسا د الرية 

الي ر، غير أف يوسيدوف أنقذه،  ي، ولما  ا ت  يون  مف أيييا، ألقت ياينيا يوموليوس  Χνλήنو ايف اإللو يوسيدوف و يون  إكذلؾ 
 ي أثيوييا لتر اه وترييو، وزودتو مف إ دى يناتيا، لكنو أ ب إ دى شقيقات زودتو  Πελζεζηθόκεوأ ذه إل  أ تو يينثيسيكوم  

ذلؾ ن اه إل  إليوسيس، وىناؾ أايح كاىنا ، واكتشؼ  يانتو؛ لζξαθία نو يينثيسيكوم ، ون تو  ارج اليالد إل  ثراقيا  ف يت م
أسرار إليوسيس،  ῾ Ζξαθιῆο لقف اليطؿ ىيراكميس ييوموليوس ىو الذف إوقيؿ أي ا  ،واينتيا ييرسي ون  ديميتروأمينا لسرار الرية 

واشتير الازؼ  م  القيثارة و از  ي الاديد مف المسايقات ال نية  ييوموليوس يار ا   يث  ممو الفنا  والازؼ  م  القيتارة،  قد كاف 
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 ايػػف أنػو (  )وأ ػػروف يوريييػديسيػػػذكر  يينمػا (  ).لكيكػػرويس اينػاأف إري ثػػونيوس كػػاف   يػػذكر (  )ياسياوسػان أمػا
مف الرية أثيػنو، ولكنيا تايدتو يالر اية سرا؛  تػ  ال تنتشػر ال  ػي ة يػيف  وليس ،مف الرية الرض وساإللو ىي ايست
 :يقوؿ يوريييديس( ٕٓٚ-ٕٚٙالييات ) إيوفمسػر ية     . اآللية واليشر

           "  Ησ.    ἐθ γῆο παηξόο ζνπ πξόγνλνο ἔβιαζηελ παηήξ;  
            Κξ.     ᾿Δξηρζόληόο γε · ηὸ δὲ γέλνο κ 'νὐθ ὠθειεῖ . 
             Ησ.     ἦ θαί ζθ '᾿Αζάλα γῆζελ ἐμαλείιεην;  
             Κξ.      ἐο παξζέλνπο γε ρεῖξαο ،νὐ ηεθνῦζά ληλ."   

(Eur., Ion, Lines 267 -270) 

 ىؿ نيت  قا أيو ساللتكـ مف الرض؟ : وفػػػػػػػػػإي"
 .ئش ي  ي دن لكف نسي  لـ  نيوس،ناـ، تان  إري ثو : كريوسا  
 الرض؟ ياطفأثينة مف ( الرية)وىؿ  قا تمق تو : وفػػػػػػػػػإي  
 (ٜٔ).إنيا لـ تنديو. ناـ ييدييا الاذريتيف: كريوسا  

 :السياؽ ن سو  ي ياوسانياس ويقوؿ
"  ......................................... παηέξα δὲ ᾿Δξη- 
ρζνλίῳ ιέγνπζηλ ἀλζξώπσλ κὲλ νὐδέλα εἶλαη ،γνλέαο  
δὲ ῞Ζθαηζηνλ θαὶ Γῆλ ." 

(Paus. Gr. Des., I. 2. 6, Lines 14-16) 

 ".، ولكف أيويو كانا ىي ايستوس وداياىيكف إلري ثونيوس أب يشر  لـ"
 

                                                                                                                                          

              :انظر. ؛ لذلؾ   ا  نو ممؾ ثراقيايالورع والتقوى  ذاع ايتو
Eumolpos         O.C.D., op.cit., S.V. 

(88) Paus. Gr., Des., I. 2. 6, Lines 4 -7.  

 .، المقولة الول ، الثانية، الراياة، ال امسةٔمم ؽ شدػرة النسب،  ؛وما يمييا .ٕٛٓكومالف، المردت السايؽ، ص 
Graves, op. cit ., Vol. I.,  p. 320, Brulé, op. cit. p. 14. 

  :انظػر – Ηζνθξάηεο᾽ إيسػوكراتيسلكيكػرويس، يينمػا أشػار  اينػاأف إري ثونيػوس كػاف  -كما سػيؽ أف ذكرنػا  –ياوسانياس  يشير(  ) 
Isoc., Pana. 126. - وىنػا  ا، كػـ أتيكػ( ا تيػره اينػا لػو يالػذ)لػـ يكػف لػو أوالد، مػف ثػـ  قػد مػنح إري ثونيػوس  كػرويسإلػ  أف كي

كما أنيا  ،يالر اية إري ثونيوس تتايد كانتنال ظ الت يط  وؿ كونو اينو أـ ال، ونرى أنو ريما نشأ ىذا الت يط يسيب أف الرية أثينة 
ياوسػانياس  ةمقولػ دػا تريمػا  يويالتػالياػرؼ  مػ  أنػو اينػو،  االدتما يػةأي ا، وىنػا أاػيح مػف النا يػة  ايتو ات كيكرويس ير 

   .ليذا السيب

(90) Eur., Ion, Lines 267 -270, Paus. Gr., Des., 1. 2. 6, Plut., Or. Vit. 8. 37, Eust., Il. 283.12; Hdt., Hist., 

8. 55, Dion. Hal. Ant. Rom.14. 2, Hom., Il. 2. Lines 546-551, Xen.,Mem. 3.5.10, Nonnus., Dion. 13. 

172, Steph., Byz. Gramm., Eth. 438.; Roscher, Lex. (Engelmann) op. cit., S.V. Erichthonios, 

Erechtheus 

 ٕٕٓ ص، (يوريييديس)المردت السايؽ  ،ىشاراو لايد الماط   إيوفتردمة مسر ية  (ٜٔ)
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Φώηηνο  ػوتيوسل مادم   وطيقا
(1 )وسػويداس( يالميالد لتاستا القرف) (3 )

الرية  ايف إري ثونيوس كاف 
 (3 )نيميسيس

Νέκεζηο رامنوسيا(  )  ῾Ρακλνπζία(رية الاقاب)، سويداس مادـ  يقوؿ: 
" ῾Ρακλνπζία Νέκεζηο :αὕηε πξηνλ ἀθίδξπην ἐλ ᾿Αθξνδίηεο  
ζρήκαηη · δηὸ θαὶ θιάδνλ εἶρε κειέαο .ἱδξύζαην δὲ αὐηὴλ ᾿Δξερζεύο,  
κεηέξα ἑαπηνῦ νὖζαλ ،.....". 

 (Suid., Lex., Alph. Lett.rho 33, lines 1-3)                              
أوؿ مف  ر ت نموذدا لظيور أ روديت ؛ وليذا السيب   ى: سيارامنو  نيميسيس" 

 وؽ،  (إري ثونيوس) -الوؿ –َ ممت غايف مف شدرة الت اح، وو او إري ثيوس 
 .... "أمو ( نيميسيس)ومنذ ذلؾ ال يف أاي ت 

Γάξδαλνο إري ثونيوس ىو ايف دردانوس فإ ويقاؿ
يشير أيولمودوروس  يينما (  ).Βαηεία وياتيا (  )

  .(  )وآ روف

                                                

(92) Phot., Lex. S.V. Νέκεζηο (482. 15) apud Roscher, Lex. (Engelmann) op. cit.; S.V. Erechtheus            

(’Δξερζεύο) 

(93) Suid, Lex., S.V. Ramnousia Nemesis (rho, 33), Callim., Hymn. 3.232; Nonnus., Dion. 39. 210-213, 

Robertson, N. RhM 128, 1985, pp. 243-246; Hollis, A. S., Attica in Hellenistic Poetry , ZPE 93, 

1992, pp. 1-15( at  pp. 3, 10); Kearns, E. " The Heroes of Attica", BICS 57,  1989, pp. 158-160; 

www.stoa.org , cwb@stoa.org. S.V. Erechtheus Retrieved on  4/10/2010 

 :انظر  .  شكؿ يداة، وقيؿ إنيا أـ ىيمين ى  رية النتقاـ والاقاب، التي أغراىا زيوس وىو  م :نيميسيس(ٜٗ) 
O.C.D., op. cit., S.V. Nemesis 

، والمسرح،  –ىو لقب لمرية نيميسيس؛ نسية إل  يمدة رامنوس : رامنوسيا (  ) التي تاد مف المدف الميمة،  قد ودد ييا الدمنازيـو
 ي شماؿ غرب أتيكا، وى   -ياإل ا ة إل  ودود  دد مف القيور التذكارية لادد مف اليطاؿ، كما يودد ييا  ريح لمرية نيميسيس 

لتي تمكف  ييا زيوس مف مواطأة  نيميسيس وىو  م  شكؿ يداة، وكاف نتيدة ىذا المقا  أف و ات نيميسيس يي ة المدينة ا
 O.C.D., op. cit., S.V. Rhamnus         :انظر. أنديت ىيمين ىاممة ومنيا 

تول  ال كـ ل ترة  ي مممكة أركاديا التي أنشأىا  الذي –اينة ياالس، أنديت لو إيدايوس Χξνζή  روس مف الميرة  جتزو  :دردانوس (ٜٙ)
لوس ،(إري ثونيوس)إري ثيوس الوؿ : أكير سنا، ىما فيوشقيق ،Γηακάο وديماس -أطمس   - ي رواية أ رى -أو  ،Ηινο῏ وا 

 :انظر. ، الذى كاف لو اينة تد   إيداياΕαθεληηόο زاكينتوس 
 O.C.D., op. cit., S.V. Dardanus 

(97) Hom. 2. 219 apud Roscher, Lex. (Engelmann) op. cit., S.V. Erichthonios, Eust., Il. 351; Diod. Sic., 

Bibl. Hist. 4. 75. 2, Brulé, op. cit. p. 15. 

(98) Apollod. Bibl., 3. 196. 1- 3 (3. 15.1), (3. 14. 8), Hyg., Fab. 48, Schol., Dem., De Cor. 705. 19.  

 .، المقولة السادسةٔالنسب، مم ؽ شدػرة : انظر

إري ثيوس : ذكريف ىما ميف و يموميال، وتو  يروكن : ، التي أنديت لو ينتيف ىماأف يانديوف تزوج مف  التو تسوكسيي تروى الساطير 
وأنديػت لػو ولػػدا  –῎ Εριςايػف اإللػو  آريػس  –الثراقػ    يروكنػ  لتريػوسمػنح يانػديوف اينتػو  ،ويػوتيس( إري ثونيػوس)الوؿ 

؛  تػػ  ال  اىػػا  ػي منطقػػة ناميػػة وقطػػت لسػػانيا، ولكػػف أ ػػب تريػػوس أ تيػا  يمػػوميال وطاردىػػا واغتاػػييا، ثػػـ أ ' όيػد   إيتػػوس 
ا يػر زودتػو يػأف شػقيقتيا قػد ماتػت،  اشػت  يمػوميال  ػي م يأىػا  زينػة، ال تسػتطيت النطػؽ يال قيقػة، ولكنيػا لدػػأت أتنطػؽ يال قيقػة، و 

يػث نسػدت  مػ  قمػاش اػورا تػروى قاػتيا، و نػدما واػمت ىػذه الاػور إلػ  يروكنػ   ر ػت ال قيقػة، واسػتاادت شػقيقتيا، ل يمػة،  
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Σζνπθζίπε كسيي وتسػو  يػانديوفكاف ايف  يوسأف إري ثون إل 
 يػوتيسىػو  ـ تػو  أخوكػاف لو  (  )، 

Βνύηεο،(3  )  يػروكن : ىمػا أ تػافو Πξόθλε،(3 3)  و يمػوميالΦηινκήια.(3 3) أيولمودوروس  يقوؿ : 
             "  Παλδίνλνο δὲ ἀπνζαλόληνο νἱ παῖδεο ηὰ παηξῶα  

ἐκεξίζαλην ،θαὶ ηὴλ  < κὲλ >βαζηιείαλ ᾿Δξερζεὺο ιακ- 
βάλεη, ......" . 

(Apollod . Bibl., Chap .3, Sec. 196, lines 1-3) 
 –يتقسيـ ميراث أيييـ يينيـ، و اؿ إري ثيوس  هؤ يانديوف، قاـ أينا تما  ندما"

 "....... مي  رش المممكة، (إري ثونيوس) -الوؿ 

تمثػؿ  ىوالػذ (1 3)،لنا ا تالؼ اآلرا   ػوؿ نسػػب إري ثونيػوس تييف  قد م  ما  ر ناه سايقا مف ماادر،  نا ً يو 
مػػػا أنػػػو ايػػػف  ايسػػػتوس،ىي  وواإللػػػ - ييػػػالتين – أثينػػػة الػػػػريةايػػػف اإللػػػو ىي ايسػػػتوس وأتثػػػيس، أو أنػػػو ايػػػف : أنػػػو  ػػػي وا 

مػا أنػو ايػف اإللػو ىي ايسػتوس  أو أنػو  نيميسػيس،ايػف الريػة  الرض، أو ريمػا كػاف إري ثونيػوس ريػةال مػفكيكػرويس، وا 
 .يانديوف وتسوكسيي  ايفأو أنو  ،ايف دردانوس

إذ  ؛اإلغريقيػةلمػف يتاامػؿ مػت السػاطير  اطييايػ أمػرا ىذا اال ػتالؼ الوا ػح  ػي ت ديػد نسػب إري ثونيػوس يادو  
  .سابياكس ولت اإلغريؽ يالن

إري ثونيػوس الاديػب،  ميالد تاور التيمف المشاىد  اديديال ةدانب آ ر  قد وددنا أف المشاىد الثرية زا ر  مف
 :ذلؾ ومثاؿ

يمت ػػػػؼ ( ميػػػػونح)ألمػػػػػانيا  ي ػػػػالشكػػػػػاؿ ال مػػػػرا ، م  ػػػػػوظ  مػػػػف ηακλόοدػػػػز  مػػػػف إنػػػػػا  سػػػػتامنوس   مػػػػ 
Antikensammlungen   يػػػػرقـF2413، الشػػػػكؿ والدة الط ػػػػؿ  ذايمثػػػػؿ ىػػػػ  يػػػػث ،.ـ.ؽ ٓٙٗلػػػػو يػػػػػ  ويػػػػػؤرخ

                                                                                                                                          

وغ ػػيت مػػف تريػػوس، وقامػػت يقتػػؿ اينيػػا إيتػػوس، وو ػػاتو  ػػي مػػا  مفمػػي وسػػمقتو وقدمتػػو إلػػ  والػػده، تناولػػو  دوف أف يػػدرى، وىريػػت 
نيمػػا لدأتػػا إلػػ  مايػػد مقػػدس، وت ػػر تا لهليػػة أف ت وليمػػا إلػػ  طيػػور،  ت ولػػت أثرىمػػا، ولك يالشػػقيقتاف، و نػػدما  مػػـ يػػذلؾ أسػػرع  ػػ

 : انظر. ت وؿ تريوس أي ا إل  طامر اليدىديروكن  إل  طامر الاندليب، وت ولت  يموميال إل  طامر السنونو، يينما 
Plut., Thes. 32. 19, Diod. Sic., Bibl. Hist. 4. 29. 3; 4. 76. 1; 4. 43. 3, Col. 463, Eur., Ion, Lines 10, 260, 

280, Schol., Soph., Oed. Phot., Lex. S.V., Schol., Hom., Il. 2. 533, 320, Ov., Met. 6. 676, Eur., Fr. 

357, Graves, op. cit., Vol. I., p. 512. 

 ،ويوتيس( إري ثونيوس)الوؿ  إري ثيوس: ىما ذكريف ميف وتو  و يموميال، يروكن : منو ينتيف ىما أنديتزودة يانديوف،  :تسوكسيي (ٜٜ) 
 O.C.D., op.cit., S.V. Pandion    : انظر

 :انظر .يروكن  و يموميال: ، وينتاف ىما(إري ثونيوس)إري ثيوس الوؿ ـ ىو  ، لو أخ تو ايف يانديوف وتسوكسيي  :يوتيس(   ) 
O.C.D., op. cit. S.V. Butes 

 O.C.D., op. cit., S.V. procne :انظر. تريوس الثراق ، وأـ إيتوس ، زودةاينة يانديوف وتسوكسيي  :يروكن (   ) 

 ت  ال  انيا؛أ ييا تريوس الثراق  زوج أ تيا، و اوؿ اغتااييا وقطت لس ،يروكن أ ت  ،كسيي اينة يانديوف وتسو :  يموميال(ٕٓٔ) 
 O.C.D., op. cit., S.V. Philomela    :انظر. تكشؼ ل د  ما  دث ليا

 ٔ مم ؽنسب إري ثونيوس،  ةشدر  انظر(ٖٓٔ) 
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تػػرت ت قمػيال   التػ -( الرض)مػف الريػة دايػا  ري ثونيػوسإ لط ػؿا تقيػػؿتس  أثينة، التػ الرية تظير يث  ،إري ثونيوس
 (.ٓٔشكؿ ) (3 3)يقؼ أماـ الرية أثينة ىالذ( يمثؿ الب ىالذ)   رة ىي ايستوس    - ف الرض

الشػكؿ  ذايمنػدف،  يػث يمثػؿ ىػ ياليريطػان المت ػؼ   ػ م  وظالشكاؿ ال مرا ،  فم  إنا  ىيدريا و م 
التػػػػي تػػػػرت ت قمػػػيال  ػػػػف الرض؛ كػػػي تسػػػمـ الط ػػػػؿ ( الرض)الريػػػة دايػػػا   تظيػػػػر ،أي ػػػا والدة الط ػػػؿ إري ثونيػػػوس

الدانب اليمػف مػف الم تمػؿ أنيمػا الريتػاف     فريتا توددودود اإللو زيوس، وكذلؾ     إل  الػرية أثينة ي ثػونيوسإر 
 (.ٔٔشكؿ ) (  3)إري ثونيوس الدػ م  مي وداػيوا يما شي المودودتاف Νίθε ونيك  Ζξα`ىيرا  

مػف المنػاظر ال ااػة يػوالدة إري ثونيػوس،  نظػر ػف م رةـ،  يػا.يردت إل  الريت الرايت مف القرف ال ػامس ؽ نقش
 يادة ىي ايستوس يأثينا،  يث يظير كػؿ مػف الريػة أثينػة، اإللػو  ا ةق المنظر ذايودد  ييا كيكرويس، ومكاف ى يوالت

ري ثػونيوس   .(  3)ىي ايستوس، اإللو ىيرميس، أدالوروس، ياندروسوس، وا 

الواليػات ) ردينيػام  ػوظ  ػي مت ػؼ ال نػوف الدميمػة ي ي الشػكاؿ ال مػرا ، مػف  Κξαηεξώλإنا  كراتيػروف و م 
التػي ترت ػت ( الرض)دايػا  الريػة سػمـو يو ت -الشكؿ أي ا يمثؿ والدة الط ؿ إري ثونيوس  ذاوى -( المت دة المريكية

السػما  ويراقػب  ي ػالػذي يدمػس  ميس ف الرض قميال الط ؿ إري ثػػونيوس إلػ  الػػرية أثينػة، ويظيػر أي ػا اإللػو ىيػر 
ثينػة وت مػؿ إكمػيال مػف شػدرة الزيتػوف، التي تطيػر  ػوؽ الريػة أ( رمز الرية أثينة) ةتودد اليومة المقدس كما ،ما ي دث

 (.ٕٔشكؿ ) (  3)تدمس  ي الدانب اليمف التي ᾿Αθξνδίηεأ روديت   لريةا ذلؾنيك ، وك لريةوتظير أي ا ا

تظيػػر مػػف  اللػػو الريػػة  ،.ـ.ؽ ٓٙٗ-ٓٚٗلػػو مػػا يػػيف  ويػػؤرخ ،يطاليػػالمػػف دػػيال ي( اليميكيػػة) مكيػػاؿ  مػػر و مػػ 
المػػدثر  إري ثونيػػوسيالط ػػؿ  كةممسػػ( الريػػة أثينػػة)امػػرأة  يقايػػارا اػػة يػػدييا إلػػ  أ مػػ ، و مػػ  يسػػارىا ( لرضا)دايػػا 

لػػ  اليسػػار تظيػػر يقايػػا امػػرأتيف واق تػػيف يماليػػس   مػػة  لػػ  اليمػػيف (كيكػػرويس اينتػػايػػردح أنيمػػا )يقطاػػة قمػػاش، وا  ، وا 
 (.ٖٔ ؿشك) (  3)يدىا ا ػف القراييف  ممسكػة  ( سيدة أنيايشير الػردا  )سيدة أ ػرى 

 م  ػوظالسػودا ،  لشكػػاؿا مػفـ،  مػ  إنػػا  .مف القػرف ال ػامس ؽ الثانييردت إل  الناؼ  تاويريودد  كذلؾ
التػي تتدػو ن ػو اليمػيف إلػ  يقايػا ( الرض)، تظيػر مػف  اللػو الريػة دايػا ٛٛٔٔرقػـ  يالكرويوليسيالمت ؼ القومي 
 .(  3)تودد يقايا لػرمح وردا  الرية أثينة دػانبال  و م ي ثونيوس،لمط ؿ إر  لمستديرالدز  الس م  ا

 و يػػو ،.ـ.ؽ ٓٚٗيػػؤرخ لػػو ي ػػوالي  ف،يكوينيػػاد يالقػػومالمت ػؼ  ي ػػم  ػػوظ  لسػػودا ،آ ػػر مػػف الشػػكاؿ ا شػكال
ذرا ييػا   قمػاش  ػ يقطاػةاليمن   يػث تسػتقيؿ الط ػؿ إري ثونيػوس  الدية ون  نيةاليسار من   م أثينة  الريةتظير 

 أماميػػاو ػػ  منتاػػؼ المنظػػر يودػػد يقايػػا لشػػدرة الزيتػػوف المقدسػػة، و  ،(أمػػا الريػػة دايػػا والط ػػؿ م قػػوديف) الممػػدوديف
                                                

(104) www.theoi.com S.V. Kekrops; http://www.perseus.tufts.edu/ Retrieved on  2/5/2010 

(105) www.theoi.com S.V. Kekrops ;Cf. http://www.perseus.tufts.edu/    

(106) LIMC, op. cit., VI, S.V. Kekrops 

(107) Ibid., S.V. Erechtheus, Erichthonios, www.theoi.com  S.V. Kekrops 

(108) Bremmer, I.G.M . op. cit.  p. 193 f., Powell, op. cit., p. 37; Roscher, Lex. (Engelmann) op. cit., S.V. 

Erichthonios  

(109) LIMC, op. cit., IV,  S.V. Erechtheus 

http://www.theoi.com/
http://www.perseus.tufts.edu/
http://www.theoi.com/
http://www.perseus.tufts.edu/
http://www.theoi.com/
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التػػي تطيػػر  ػػوؽ الريػػة أثينػػة، وىنػػاؾ يقايػػا لمقػػدـ اليمنػػ  ل ػػد ( رمػػز الريػػة أثينػػة)تودػػد اليومػػة المقدسػػة  كمػػاثايػػاف، 
 (.ٗٔشكؿ ) ( 33)ىي ايستوسوأغمب الظف أنو  الش اص المتدييف ن و منظر تسميـ الط ؿ،

ييػرليف، وىػو  يػارة  ي ي المت ػؼ الػوطن م  وظ الميالدي،يردت إل  القرف الثالث  ،يطاليالآ ر مف أوستيا ي نقش
 يػػث تظيػػر ياػػض المنػػاظر لػػوالدة  إري ثونيػػوس،ال ااػػة يػػوالدة  اظر ػػف منػػاظر مػػف  يػػاة الريػػة أثينػػة وياػػض المنػػ

يسػػارا مسػػم ة أمػػاـ شػػدرة  الريػػة أثينػػة كمػػا تظيػػر ،ط مػػيف يواػػ يما ىي ايسػػتوسالريػػة أثينػػة وط ولتيػػا، وظيورىػػا مػػت 
زيتػػوف تممسػػيا ييػػدىا، ويطاردىػػا ىي ايسػػتوس، ويينيمػػا الط ػػؿ إري ثونيػػوس  مػػ  شػػكؿ ثايػػاف ي ػػرؾ لسػػانو إلػػ  أ مػػ  

 ،ياػض اآلليػة المتديػة ن ػو الديػة اليمنػ ، ومػنيـ اإللػو يوسػيدوف تودػد المطاردة منظرويايدا  ف  ،أثينة الريةن و 
اليمنػ   الديػة ي ػ ودػدت، ثـ (أسم ة أثينة)سيدة واق ة يالسم ة  وددتاإللو أيولموف، الرية أ روديت ، كما  ،اإللو آريس

 سػػقوط -يواػػ يا شػػاىدة، وتظيػػر وىػػ  واق ػػة يدػػوار شػػدرة الزيتػػوف  –وتشػػاىد   ػػرىتظيػػر مػػرة أ يالتػػأثينػػة  ريػػةال
مازالت ىنػاؾ يقايػا تشػير إلػ  أف ) (333)ليي ايستوس مت أريس - الػزودة -و يانة أ روديت    ،مف السما ىي ايستوس

 .(333)(المنظر يدور دا ؿ  درة

يػػالمت ؼ القػػومي يػػالكرويوليس رقػػـ  م  ػػوظ ودا ،مػػف الشػػكاؿ السػػ Λνπηξνθόξνο لوترو ػػوروس ا إنػػ و مػػ 
و يػو يقػؼ الط ػؿ  - وىػو مػف المنػاظر ال ااػة يػوالدة إري ثونيػوس - .ـ.ال ػامس ؽ رفالقػ ايػة، يردت إل  نئٖٜٔ

مػت مال ظػة أف الط ػؿ يػالموف اليػيض، )يدانيػو  لفطػا متديا ن و اليسػار  ػي سػمة م تو ػة مػت ودػود ا ري ثونيوسإ
لػػو  تناوليػا يالتػن ػػو القنينػة الكييػرة  يديػوال ػارس المم ػوؼ، ويمػد الط ػؿ  افوالثايػػ( يػةامر أي ػا أشػكاؿ د ودػدت ، ػار

مػت مال ظػة (  دمػا  ميدوسػا التػي اسػت دميا ياػد ذلػؾ إل يػا  المػوت  مػ  ت تػوى القنينة ىذهريما كانت )الرية أثينة 
 .(331)ويقايا الردا  والرمح الييض،يالموف  تيفسوى يدييا الممون – ةالرية أثين -أنو لـ يتيؽ منيا 

  وساللتو وإجوز  - ج

 ذكريػػػ مػػػايين .دػػػبولػػػـ ين زوجمػػػات اػػػفيرا ولػػػـ يتػػػ سإري ثونيػػػو أف  – كمػػػا ذكرنػػػا سػػػايقا – أ ػػػد الماػػػادر شػػػيري
Πξαμηζεαإري ثونيوس تػزوج مف يراكسيثيا  أف (333)أيولمودوروس

  :أيولمودوروس  يقوؿ، ( 33)
"..........................................γήκαο δὲ ᾿Δξερζεὺο  

                                                

(110) Meyer, H., Gnomon 52, 1980, p. 154, Robertson, M., Gnomon  85, 1983, p. 715 apud      LIMC, op. 

cit., IV, S.V.  Erechtheus, Erichthonios.  

(111) Hom., Od. 8. 267-366; Rose, H. J. A. Handbook of Greek Mythology, Methuen & CoLTD, 1958, p. 

120; Kerényi, C., The Gods of  the Greeks, London, 1982,  pp. 72-74. 

 ( .G. G ) ند ذكر ىذا المردت مرة أ رى سوؼ يشار إليو ا تاارا يػ  

(112) LIMC, op. cit., IV,  S.V. Erechtheus, Erichthonios; Roscher, Lex. (Engelmann) op. cit., S.V. 

Erichthonios; Bremmer, I.G.M. op. cit. p. 193 f., Powell, op. cit., p. 40.     

(113) LIMC, op. cit., IV, S.V. Erechtheus, Erichthonios. 

(114) Apollod. Bibl., Chap. 3, Sec. 196, Lines 4, 5 (3. 15. I ), Cf. Brulé, op. cit. p. 14.  

 .ٜٔٗ، ص ٖ المردت السايؽ، ج ،ى يد الماط  شاراو 

  يد إري ثيوس الوؿ  زودة إري ثيوس الثان ، ىآ ر  ايات، و   رو (إري ثيوس الوؿ) إري ثونيوس زودة: يراكسيثيا (٘ٔٔ)
 O.C.D., op. cit., S.V. Praxithea: انظر. لم وز يالنار  د يوموليوس ؛يناتياوا قت  م  تقديـ إ دى  ،(إري ثونيوس)
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Πξαμηζέαλ ηὴλ Φξαζίκνπ θαὶ Γηνγελείαο ηῆο Κεθηζνῦ ،..." 
(Apollod .Bibl., Chap.3 , Sec. 196 , lines 4,5)     

  مف يراكسيثيا اينة  (إري ثونيوس) -الوؿ  - تزوج إري ثيوس ...........".....
 ....... "وديودينيا اينة كي يسوس   راسيموس

لػػػػػو ايػػػػػف وا ػػػػػد ىػػػػػو  فكػػػػػػا -روايػػػػػة أ ػػػػػػرى   ػػػػػ - أو ( 33)،نتػػػػػػاج زوادػػػػػو مػػػػػف يراكسػػػػػيثيا أريػػػػػت ينػػػػػات وكػػػػػاف
أريػػػت ينػػػػات   - ياػػػةروايػػػة را   ػػ - وأ ( 33)،سػػػت ينػػػات دػػبأنػػو أن - لثةروايػػة ثػػػػا   ػػ - أو ( 33)،(الوؿ)يانػػديوف

 :أشيػرىـ اليناتمف الينيػف و  راأنو أندب  ددا وا ػ - رواية  امسة    - أو ( 33)،وأرياػة أوالد

 :أيولمودوروس  يقوؿ ،Παλδξόο وياندروس ، الثان كيكرويس (333)، ثػونيػا (333)،كريوسا ( 33)،يروكريس
" .......ἔζρε παῖδαο Κέθξνπα Πάλδσξνλ Μεηίνλα, ζπγαηέξαο   
δὲ Πξόθξηλ Κξένπζαλ Χζνλίαλ ᾿Ωξείζπηαλ, ..... "   

(Apollod. Bibl., Chap. 3, Sec. 196, line 6 f.) 

، ياندروس، (الثاني)كيكرويس : أينا  ىـ( وسإري ثوني)وكاف لديو "....... 
             ......". يروكريس، كريوسا،  ثونيا، أوريثيا  : ينات ىف( أندب منيا)ميتيوف، و

 :يقػوؿ يػوريييديس( ٖٕٙ -ٕٛ٘الييات ) إيوفمسر ية  و  
"Ησ.         ηίο δ 'εἶ; πόζελ γῆο ἦιζεο; ἐθ πνίαο πάηξαο  

 πέθπθαο; ὄλνκα ηί ζε θαιεῖλ ἡκᾶο ρξεώλ;  
Κξ.        Κξένπζα κέλ κνη ηνὔλνκ ،'ἐθ δ '᾿Δξερζέσο  

                                                

(116) Philoch., Fr. 11. 

(117) Phot., Lex., Harp., Lex., S.V. Παλδηνλίο, Schol., Eur., Phoen. 854.  

 .، المقولة الثالثة والراياة وال امسةٔمم ؽ شدػرة النسب، : انظر 

(118) Phot., Lex., S.V. Parqeno/i 
: وثالثتيف ، Παλδώξαياندورا : وثانيتيف، ί ر ينات إري ثونيوس ى  يروتودينياويشير المادـ إل  أف أكي

 .Χζνλία  ثػونيػا : وسادستيف، ’ Ωξείζπηαأوريثيا  : و امستيف، Κξένπζα كريوسا  :، وراياتيفΠξνθξίοيروكريس 

(119) Apollod. Bibl., (3. 14. 7) 

ديد ليروكريس وزودة كي الوس، أ يت الرية إيوس زوديا وا تط تو، ولكف ل يو الش ،اينة إري ثونيوس ويراكسيثيا :يروكريس  (   )
 .Procris            O.C.D., op. cit., S.V                                 :انظر .أرداتو ثانية إلييا

 : انظر. اإللو أيولموف؛ وأندب منيا إيوفأغتاييا  ،اينة إري ثونيوس ويراكسيثيا :كريوسا  (   )

O.C.D., op.cit., S.V. Creusa 
إري ثيػػػػوس الوؿ ، وأف (إري ثونيػػػػوس)الوؿ  إري ثيػػػػوستػػػػذكر ياػػػػض الماػػػػادر أف إري ثيػػػػوس الثػػػػاني ىػػػػو والػػػػد كريوسػػػػا ولػػػػيس 

  :انظر. دب يدوره إري ثيوس الثانيأندب يانديوف، الذي أن( إري ثونيوس)
Paus. Gr., Des.,  7. 1. 2, Hyg., Fab. 46 238; Apollod. Bibl., Chap. 3, Sec. 196, Line  6 f. (3. 15. I);  

(3. 14. 7) 

  :انظر. ينة، تن يػذا لوامر الرية أثينةذ المػد؛ كي ينقيا، قدميا والػدىا يوا يا قريانااينة إري ثونيوس ويراكسيث : ثونيا  (   )
 O.C.D., op. cit., S.V. Chthonia  
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πέθπθα ،παηξὶο γῆ δ '᾿Αζελαίσλ πόιηο . 
Ησ.          ὦ θιεηλὸλ νἰθνῦζ 'ἄζηπ γελλαίσλ η 'ἄπν  

 ηξαθεῖζα παηέξσλ ،ὥο ζε ζαπκάδσ ،γύλαη ". 
(Eur., Ion, Lines 258 -263) 

 مف أيوؾ  مت؟أرض د ىأمف أنت؟ مف : ػػػػػػػػػوفإي"  
  مينا أف نناديؾ؟ يدب اسـ يويأأنديؾ؟  يالذ

 ىو  يأندين ىوالذىو كػريوسا،   اسم: كريوسا    
 . أثينا مدينة  ووطن، (إري ثونيوس) - لوؿا - إري ثيوس

 .تنتميف إلييا  التمدينة  ظيمة  فيا ليا م: ػػػػػػوفإي   
 (ٖٕٔ). سيدتيؾ يا  مادب  إنننييميف ان درت،   مف

 م  ما سػيؽ،  نا ً يو  (ٕٗٔ).اليناتكاف ثمرة زواج إري ثونيوس مف يراكسيثيا سيت مف  نوإيقاؿ  ،رواية سادسة و ي
 إري ثونيػػوس أينػػػا  (ٕ٘ٔ)اآلرا   ػػوؿ أ ػػػداد، وأسمػػػا   ػػيمػػف ماػػادر،  قػػد كػػاف ىنػػاؾ ا ػػتالؼ   ػػناهسػػيؽ، ومػػا  ر 

 (.زودتػو يراكسيثيا مف)وينػاتو 

ايػػف ىيرسػػ  واإللػػو ىيػػػرميس، و  يػػد )تزودػػت كي ػػالوس  التػػي ػػف أشػػير ينػػات إري ثونيػػوس  يػػ  يروكػػريس،  أمػػا
 :ذلؾ   نا ؛ ودا ا(إ دى ينػات إري ثونيوس)لم ديث  ف يروكريس  قميالوىنا اليد أف نتوقؼ (. كيكرويس

( اينة كيكرويس)أف ىذه االينة ارتيطت يأ د أ  اد كيكرويس،  يذه االينة تزودت مف كي الوس ايف ىيرس   - أوال
كيكرويس وساللة إري ثونيوس،  -ينات  –واإللو ىيرميس، إذف  ي  أسطورة متشايكة تدمت ييف ساللة 

  رورىكما كاف مف ال ( 33)،كيكرويسأف ىذه االينة كانت اينة  ذكرتياإل ا ة إل  أف ياض الروايات 
 .يوا و أ د أ  اد كيكرويس كي الوساستكماؿ ال ديث  ف 

 .ريقية ب يروكريس وكي ػالوس مف أشػير السػاطير اإلغ أسطورة كانت .ثانيا

 .وكي الوس، أو كي الوس والرية إيوس، أو ثالثتيـ يروكريس: كؿ مف متتد التيالتاويرات  كثرة .ثالثا

                                                

 .ٜٕٔالمردت السايؽ، ص يوريييديس، . لايد الماط  شاراوي إيوفيتردمة مسر ية   (   )

(124) Plut.,Thes. 32, 19. 

 :مزيد مف الت ايؿ  ف أينا  إري ثونيوس، وا تالؼ اآلرا   ف أ دادىـ، وأسماميـ، انظر  ف   (   )
Paus. Gr., Des., 1. 5. 3; 7.1. 2; 2. 25. 5; 9. 26. 6; 2. 6. 5; 1. 28. 4.; Apollod. Bibl., 3. 15. 5; 3. 15. 1.; 

Plut.,Thes. 32, 19.; Diod. Sic., Bibl.Hist. 4, 29, 3, 4, 76, 1, 4, 43, 3, Col. 463.; Schol., Soph., Oed. 

Eur., Ion, Lines 10, 260, 280, Phot., Lex. 397, 7.; Schol., Hom., Il. 2. 533, 320, Ov., Met. 6, 676, 

Eur., Fr. 357.         ٔمم ؽ  شدرة زواج إري ثونيوس وأينامو،: انظر.  

 .المقػولة الول  ،ٔمم ؽ شدػرة النسب،  انظر  (   )
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الاػيد، تزودػت مػف كي ػالوس   التترا قيا أثنا  ر  يالت Αξηεκηοأرتيميس  ريةال تر يقا ى دإيروكريس،  كانت
ίوأنديت لو أستروديا مف ديوف أو ديويتوس ممؾ  وكيس ( ايف ىيرس  واإللو ىيرميس)

(33 ).     

ياػد ذلػؾ  - ياػذريتيا  ػت ظ مييػا ؛ لنيػا لػـ ت غ ػيت  قػد – سرت الرية أرتيميس ر يقة يار ة  ػي الاػيد  وىنا
ممكػا لثينػا، وأ ماػت لػو كػػؿ اإل ػػالص، أ ػس كي ػػالوس  ؾأاػيح ياػد ذلػ ىالػذت رغػت يروكػريس لزوديػا كي ػالوس 

قايمتػو الريػة إيػوس   الايد يايدا  نيا  ت ي وقتا طويال   يل الايا ؛ لذلؾ أ مص ليا ىو أي ا، ولكنو كاف يق 
 .( 33)وأوىمتو أف دميت النسا  ال ي ماف لزواديف الشؾ،ي ادره وأوغرت، (رية ال در)

 شػ ص  كي الوس ولـ يستمت ليا، ولكنيا ت دتػو، وطميػت منػو أف ي تيػر زودتػو وا  الاػيا، وىنػا  ولتػو إلػ قاـو
وطمػب مقايمػة يروكػريس، ولكنيػا  ،Σεπιίνλ تيميػػوف  غريب يػد  أنو د ياييتو و   ذلؾ ذىب كي الوس إل دآ ر، يا

ولكنػو ترادػت  ال قيقػة،مقايمتيػا، ومنػذ أف رآىػا أراد أف ياتػرؼ ليػا ي ي ػر  ت مقايمتو، ولكف ياد  دة م اوالت ندػح 
ماسػوال، اػدتو ولكنػو  ػاوؿ مايػا   ػديثالفيػاب زوديػا  نيػا، ت ػدث إلييػا ي زينػة؛الم ظػة ال يػرة،  قػد ودػدىا   ي 

سػػوؼ تاػػوف ن سػػيا، وكػػاد كي ػػالوس أف يقتنػػت، لػػوال ىمسػػت إيػػوس  ػػي أذنيػػو  نيػػاإلكنيػػا ر  ػػت وقالػػت  ،مػػرة أ ػػرى
ثػـ و ػدىا يثػروة كييػرة مقايػؿ ق ػا  ليمػة  ر  ػت، ولكنيػا ي م اوالتػو وياػرض  مييػا ىديػة ثمينػة،  رو ثتو أف يستم

ىريػت  يال دػػؿ،ال ور أنو زوديا، أ ست يروكػريس    ميو الف ب، وأ يرىا  م مايا، استدايت  ي النياية، سيطر
 شػيتيا، ا  الرية أرتيمس ر  ت إ ادتيػا إلػ فالدياؿ، وكرست  ياتيا لمايد، ولك  وذىيت إل داؿ،وكرىت الر  ،منو

 .ي طػئ اليػدؼ ال ػا وأىػدتيا كػذلؾ رم يايػد،كميػا سػرياا يشػـ رام ػة ال ريسػة مػف  أىػدتيا ذلؾولكنيا أش قػت  مييا؛ ل
 :ىيدينوس يقوؿ 

"  ..................................................... Diana misericordia tacta dat ei  
    iaculum quod nemo euitare posset et canem Laelapem quem nulla  
   fera effugere posset, ............... " 

 (Hyg., Fab.189, Sec.5, lines 2-4) 

مارقا ال ي طئ  رم امن تيا ( ذلؾل)ديانا؛ ( قمب) ي ت ركت الش قة "........ 
   ..".و،من  ريسةالذى ال يمكف أف تيرب  ،اليدؼ، والكمب الياليس

وذىػب إلييػا، وتوسػؿ ليػا أف تف ػر لػو،  قيمػت أف تاػود إليػو، ثػـ أم ػيا ماػا سػنوات ىانمػة  ،كي الوس يالندـ أ س
 ثأىدتو  ييا يروكريس الكمب السريت والرمح، و امت ذلؾ تأكيدا ل ييا لو، لكنيا ظمػت غيػر واثقػة مػف إ الاػو،  يػ

 رى ولكف أورا ىػو اسػـ النسػمة ولكنو لـ يكف ي ب  تاة أ - Αύξαأورا   ي ب  تاة تد  نوإ الواوش  الياض يو، وق
 .ين سيا ذلؾ فو ندما  ر ت، أ ػذت تندب  ظيا، وقررت أف تتأكد م -كاف ينادييا  ي أثنا  ايده  لتيا

                                                

(127) Apollod., Bibl., I. 9. 4; 2. 4 .7 ; 3.15.1-4; Becatti, G. " Sulle Orme di Kephalos" , Arch Class 4, 

1952, pp. 162-173; Edwards, Th., Cephalus and Procris: Narcissus, 1882, p. 350.   

(128) Hyg., Fab., 189, Sec, 1 , Lines 1- Sec 5 , Line 4; Kerényi, G. G. op. cit., p. 200, Griffiths, W.R, 

Cephale  et  Procris, London, 1998, p. 282, Powel, B., Classical Myth, London, 2003, p. 393; 

Edwards, op. cit., p. 351,  Simon, E. Kephalos, 1990, p. 87 f.  

 .ٕٓٗ، ص ٖ، المردت السايؽ، ج ي يد الماط  شاراو  

http://books.google.com/books?id=cJ_bQAAACAAJ&dq=procris&lr=&cd=26
http://books.google.com/books?id=cJ_bQAAACAAJ&dq=procris&lr=&cd=26
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 ظف أف و شا  ،و دأة سمت   يؼ أوراؽ تسقط اتادة،يـو  رج كي الوس لمايد، وأ ذ يردد أغنيتو الم وذات
ذا ييا يروكريس قد أااييا  مقيؿ، أطمؽ الرمح، ثـ  مميا،  الرمح، نتزعاوالموت،   ال ياة ييفادرىا، وددىا  ي وا 

مراقيتيا لو، وىنا قاؿ ليا    موتيا، وىنا  رؼ السيب  ي كانت سييا  يوالتينادييا،   أال يتزوج أورا الت توواست م 
  .( 33)ليا  الاومف إ كدتياد أف تأ نسمة ىوا  يستنشقيا، ثـ  ارقت يروكريس ال ياة ىأورا ليست سو  فإ

مف الشاماات  ىريت ذلؾل ؛أثينا  يلـ تستطت اليقا    الوستذكر أف يروكريس ياد أف ىدرت كي :ىأ ر  رواية
Μίλσοمينوس  ؾوىناؾ قايميا المم ،ή كريت  ظمت تطاردىا  ي كؿ مكػاف، وذىيت إل يالت

 الذي ( 31)
 ميو س رىا،  سمطت ذلؾأمور الس ر؛ ل ي ذلؾ، وكانت ماىرة  تاػرؼ (313)ىزودتو يػاسي ا وكانتكاف زيػر نسا ، 

زودتو يمتمئ ر ػـ المرأة يال يات والاقػارب و شػرات ذوات ألؼ ردػؿ  يرغ مرأةايأنو يمدرد لقامو   يتمثؿ  الذي
  .(313)ال اؿ ي مييا    وتق  ىا تمتيـ أ شػا

يشـ  سريتلذلؾ أىداىا كمب ايد  ؛وسييوى الايد، أ دب ييا مينػ يماوكاف كؿ من س،مينوس ويروكري تقايؿ
لو الػرية أرتيمػس مف قيؿ،  ر ت  أىدتواليدؼ سيؽ أف  ئال ت ط  رية كذلؾكما أىداىا  رام ة ال ريسة مف يايد،

تاطيو دوا   يارة  ف دذور س رية    ميو أف يتميؿ  ت فلرغياتو، ولك   وعييداياه وو دتو يال وكريسير 
ولكنيا  ا،يالساادة، و اوؿ ماي سمف س ر زودتو، شار مينو   ماوي  ك (ٖٖٔ) توامت إلييا السا رة كيرك
 ادت ومايا  ،Πηξειάοيتريالس   يد   اي ىيمة ي أثينا وى  مت  ية    اادت إل  شيت أف تؤذييا زودتو،

وال رية،  الكمبالايد، وىنا أ دب كي الوس ي ي لكنو لـ يتارؼ  مييا،  شاركتو  لوسالكمب وال رية، ثـ قايمت كي ا
 ميو   ر ت مف ال  ة، ولكنيا ر  ت أف تاطيو إياىما إال مقايؿ المتاة، كميةو رض  مييا أف يأ ذىما مقايؿ 

يتيا، وتـ ياد الدار، وىناؾ يكت وكش ت  ف ش اػ  ال ور، وااط ييا إل  وىنا وا ؽ  م ، ىيمة اي ي ن سيا 
                                                

(129) Ov., Met. 7. 661;  Jahn, O. "Eos und Kephalos", Archäologisch Beiträge, 1947, pp. 93-111,  Jucker, 

I. " Kephalos im Göttergarten ", Antk 9, Beih, 1973, pp. 63-68, Griffiths, op. cit., p. 283 f. 

όوىو ممؾ كريت، ايف زيوس وأورويا :مينوس  (   ) مػف الينػيف والينػات،  ا، وأندب منيػا كثيػر  Παζηθάε، تزوج مف ياسي اى 
وكاف  اشقا لمنسا  ؛ لذلؾ كاف لو أوالد مف نسا  أ ريات غير زودتو، اشتير مينوس ي كمتو و ػدالتو وقوة ش ايتو، وكاف قادرا 

  :انظر.  م  سف القوانيف، إذ ا تير مف أشد مموؾ زمانو، وياد موتو اار قا يا  ي الاالـ الس م 
     Minos   O.C.D., op.cit., S.V. 

ίوشػػقيقة أييتػػيس ،ίوييرسػػايس ( إلػػػو الشػػمس) ῾ Ζιηνοاينػػة ىيميػػوس  ىػػ  :يػػػاسي اى  (   )  وكيركػػ     

Κίξθεديوكػاليوف : ا وا ػػرا مػف الينيػػف والينػػات مػنيـ، وزودة الممؾ مينوس، أنديػت لػو  ػددί (يروميثيػوس ايػف 
Πξνκεζεύο،  تػػزوج يػػوراά إييميثيػػوس اينػػة ύ)، ػػػايدرا  ί ياسػػي اى، وشػػقيقة مينػػوس و  اينػػة) 

 ،άمػػػوت زودتػػػو وأنديػػػت لػػػو ولػػػديف ىمػػػا أكامػػػاس  ياػػػد Θεζεύοاػػػارت زودػػػة ثيسػػػيوس  ،ά  أرديػػػان
ياسػػػي اى، أ يػػػت ثيسػػػيوس  نػػػدما   ػػػر إلػػػ  كريػػػت وماػػػو ال تيػػػات الممػػػؾ مينػػػوس و  اينػػػة)  أريػػػادن ،(ῶ ديمو ػػوفو 

 :انظر. وغيرىـ (الالتي أرسمتيف الرية أثينة يوا يا  ريية لمينوسالاذروات 
O.C.D., op. cit., S.V. Pasiphae, Deucalion, Phaedra, Ariadne 

(132) Ant. Lib., Met. 4, Becatti, op. cit., pp. 170- 172, Laving, op. cit., p. 266.     

واػػؿ ليػػا  يالتػػالدزيػػرة  ذهىػػ وياسػػي اى، وىػػ  سػػا رة تقطػػف دزيػػرة أيايػػا، تػػيسىيميػػوس وييرسػػايس، وشػػقيقة أيي اينػػة ىػػ  :كيركػػ (ٖٖٔ) 
  مػػػػدة  ػػػػاـ كامػػػػؿ، و ممػػػػت منػػػػو اينػػػػا يػػػػد   تيميدونػػػػوس ىاقاػػػػر  ي ػػػػأثنػػػػا  ر متػػػػو،  يػػػػث أقػػػػاـ  ي ػػػػ ῎ Οδπζζεύοأوديسػػػػيوس 

 .kirke  O.C.D., op.cit., S.V   :انظر. 
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 كيؼ تنتقؿ ىداياىا مف  يت،لكف الرية أرتيميس غ   رية،لـ شمؿ الزوديف، واست دـ كي الوس الكمب وال لؾذ
وأوىمتيا  سادر يروكري   كي الوس،  قػررت االنتقػاـ منيـ،  يث زر ت يذور الشؾ   يروكريس ثـ إل  مينوس إل

قتميا يال رية ىدية الرية  قيت مار يا،  قد قتميا زودػيا،ل أف زوديا  مي  القة يليوس،  سات  م و، ولكنيا
 .(313)أي اىدية الػرية  Λεπαιάπο دسدىا الكمب الياليس ؽأرتيميس، ومز 

كػاف متيمػا ييػا، ثػـ  يالػذزودتػو يروكػريس   ثـ تركتػو ياػػود إلػ وس،أف إيػوس أنديت مف كي ال :ىأ ر  يةروا و  
ىيمػة تػادر و ػاوؿ غوايتيػا،  قػدـ    ػ  ػاوؿ التنكػر  دتػو،إ ػالص زو   منو لتداىمو ليا يػأف شػككتو  ػ إيوسانتقمت 
قاريػت أف تسػتديب لتوسػالتو،  نػدىا كشػؼ ليػا  ػف  قيقتػو ارتيكػت واسػت يت وىدػرت    تػ فايػةن يسة لم اياليا ىد

كي الػػوس،  مػبق ي ػلييػب ال ػب اشتاػػاال  ازداديكف مػف شػأف غياييػا إال أف  ولـ الفايات، ي زوديا، وا تزلت الاالـ 
أو الريػة )كمػب كػاف مينػوس قػد أ طاىػا إيػاه   ػداىماإواػال يا، وأ طػت لػو ىػديتيف كانتػا ويػاال  مييػا  ىػا  تمن  لقا

رمػػػح ال ي طػػػئ أيػػػدا مرمػػػاه، وقػػػد زادت ىاتػػػاف اليػػػديتاف مػػػف ولػػػت كي ػػػالوس : ، والثانيػػػة(ىروايػػػات أ ػػػر    ػػػ يتمػػػيسأر 
 سرا وتوارت ت ت شدرة كثي ػة، اقيوت   القمؽ والفيرة ين س يروكريس مف كثرة غياب زوديا   كرت  واستيد يالايد،

ليستريح ت ػت شػدرة مدػاورة، وراح كاادتػو يمػتمس نسػمة رقيقػة   يا زوديا وقد اشتد يو اإل ييأتوشا ت الادمة أف 
 ي ػالوسك  ىزت أوراؽ الشدر، و يؿ إلػ ظنت أنو يت دث مت  ييتو،  أتت ي ركة  ودتو، سماتو ز  نادييا،مناشة وي

أ ػػذه منيػا  قتميػػا، ولمػػا أدرؾ  طػأه طاػػف ن سػو يالػػػرمح ذاتػػو، ورؽ  يالػذيالشػدرة  يػػواف م تػرس،  رماىػػا يػػالرمح  أف
 .( 31)ندميف    ولتيما إل ييفالم  لزوديفا ة ؤاد إيوس لمايي

والنقػػػوش، والامػػالت، وكانػػت تػػدور  لمزىريػػات،مػػا اػػػورت  مػػ  ا كثيػػػراأنيػػا  ندػػدالسطػػػورة،  ذهىػػ يرتاػػػو  و ػػف
أو تاػػوير كي ػػالوس  ،أو تاػػوير كي ػػالوس ياػػ يو كميػػو مػػت الريػػة إيػػوس ، ػػب يروكػػريس وكي ػػالوس تاػػوير ػػوؿ 

  وسػوؼ نكت ػػ. لكي ػالوس سإيػػو  مطػاردة ويدانػب ينػات كيكػرويس، أو تاػػوير مػوت يروكػريس  مػػ  يػد كي ػالوس، أ
 : يارض ياض المثمة منيا

 تالنييػذ، مػف الشػكاؿ ال مػرا ، يردػ فمػ إنػا إيػوس لكي ػالوس،  مطػاردة وحتمثؿ يو ػ يالتأشير التاويرات  مف
 -أثينػة  لريػة يث تظير ا ،F2537يرقـ   Antikensammlungبمتحفيرليف  ي م  وظ  ،.ـ.ؽ ٓٗٗ والي   إل
وناػػؼ  يآدمػناػػؼ  يسوىػ  تسػػتقيؿ إري ثونيػوس مػف الرض، وأماميػػا كيكػرو  -مػػف رداميػا الثاػػاييف  اػثيني  التػ

( اليمػف)، و مػ  الدػػانب اآل ػر (اينػة كيكػرويس الاػفرى)كما يظيػػر كػؿ مػف اإللػو ىي ػػايستوس، وىيرسػ   ثاياني،
كمػا تظيػر الػػرية إيػػوس ( ثيسػيوسوالػػد ) (ٖٙٔ) ̉ Αεγεύοوكػػذلؾ إيديػوس  ويس،مػف ينػات كيكػر  ةأكثر مػف اينػ ظيرت

 (.٘ٔشكؿ ) (ٖٚٔ)(  يد كيكػرويس)وى  ت ػاوؿ ا تطػاؼ كي ػالوس 

                                                

(134) Hyg., Fab., 189, Sec, 4, Lines 3; Sec 5, Line 4; Sec, 6, Lines 2- Sec 10, Line 2; Laving, op. cit., p. 

260,  Paus.Gr., Des., I. 37. 9; 1. 19. 1, Griffiths, op. cit., 284.  

(135) Laving, op. cit., p. 261 f., Edwards, op. cit., p. 355, LIMC, op. cit., VI, 1; S.V. Kephalos, 

(Cephalos, Κέθαινο ).  

    O.C.D., op. cit., S.V. Aegeus      :انظر. ثيسيوس ووالد ،ίممؾ أثينا، ايف يانديوف ويوليا  :إيديوس(   ) 

(137) Powell, op. cit., pp.15 f., 37, 49. 
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 - (ٖٛٔ)رويسايػف كيكػ ىياتيػػر مػف وديػو نظػر أ ػر  الػذي –يالييمػة اآلدميػة مػت كي ػالوس  ذلؾكيكرويس ك يظير
 ي ػ   ػوظـ، م.ؽ ٓٛٗ  لػو ي ػوال يػؤرخ، (Κύιημ كيمػيكس)نييػذ  كػأسالشػكاؿ ال مػرا   مػ   مػفرسػـ   م  ذلؾو 
  ػييظيػر  يذالػ) كيكػرويسل اػورة  ػف  يػارة يػا،كالي ورن  ػيMalibu يمػالييو   Paul Gettyيػاوؿ ديتػ    ػؼمت

لػ ، وذلؾ أثنا  مطػاردة إيػوس لكي ػالوس، (ىيمة آدمية يودػد ممػؾ آ ػر،   الديػة اليمنػ  اليسػار يودػد ممكػػاف، و مػ وا 
ومػف الم تمػػؿ أف المػػمؾ  ،يانػديوف، وكيكػػرويس اسػمييمااليسػار أف   لمممكػيف المودػوديف  مػ ماا يةتقوؿ الكتاية ال

 (.ٙٔشكؿ ) (ٜٖٔ) الثان وسإري ثي ىػوالديػة اليمنػ   ي  المػودود

 ٖٓٗ-ٓٗٗم  ػوظ  ػي المت ػؼ اليريطػاني يمنػدف، ويردػت إلػ   تػو،إنا  آ ػر ياػور إري ثونيػوس مػت  امم و م 
 اليسػار مػ  يػد كي ػالوس،  يػث يقػؼ كي ػالوس  مػ   روكػريسإلري ثونيػوس أثنػا  و ػاة ي شكؿوىو  يارة  ف  ،.ـ.ؽ

 تػيرأسو؛ نتيدة اليوؿ واال طراب، ناظرا إلػ  يروكػريس ال  ويكميو الياليس، وي ت يده  م( لرمحا)ممسكا يال رية 
ر ػرؼ  وقيػا كػامف يػرأس آدميػػة وتمػد يػدىا اليمنػػ  إلػ  الػرمح القاتػؿ، وي يف،أمامػو مفم ػة الاينػ ططانيػا وىػ  تتسػاق

يم يػػة داكنػػػة، ويرتػػدى اإلكميػػؿ، )ومػػف الديػػػة اليمنػػ  يدػػرى إري ثونيػػوس  – تالمػػو  حأي أ ػػد أشػػيا - ودسػػد طػػامر
 (.ٚٔشكؿ ) (ٓٗٔ)والػد يروكريس مسر ا( ويمسػؾ  ي يػده الاولداف

  ػػػي –تتامػػػؽ يزودػػػات إري ثونيػػػوس وسػػػاللتو،  يػػػذكر أيولمػػػودوروس  أ ػػػرىاآلف  ػػػف روايػػػات   ػػػديثنا ولنسػػػتكمؿ
 اينػػػػػػة المػػػػػػػمؾ سػػػػػػيمويس’ Αζηπόρεالميػػػػػػػرة أستيػػػػػػػو    تػػػػػػػزوجإري ثونيػػػػػػوس  أف (ٔٗٔ)وآ ػػػػػػروف –مو ػػػػػػت آ ػػػػػػر 

ηκνείο،(ٕٔٗ) تػػػػروس  ولػػػػدا يػػػػد   لػػػػوأنديػػػػت  التػػػػيΣξόο،(ٖٔٗ)  إلػػػػ  دانػػػػوسآؿ  كػػػػـ مممكػػػػة در   نػػػػدماوذلػػػػؾ 
تمتػت يثػرا   نػو كػاف ممكػا  مػ  دزيػرة كريػت،  يػث مػ  أ إري ثونيػوسالماادر السطورية إلػ   وتشير ،إري ثونيوس

                                                

(138) Hyg., Fab. 48, Sec. 1, Line 1; Paus. Gr., Des.. I. 37. 4- 8.   

(139) LIMC, op. cit., VI, S.V. Kekrops, www.theoi.com S.V. Kekrops  

(140) LIMC, op. cit., IV,  S.V. Erechtheus, Erichthonios 

(141) Apollod., Bibl., Chap. 3, Sec. 140, Lines 1-4, (3.12.2); Hom., Il. 2. 20, 220, 230-235; Paus. Gr., 

Des., 5. 24. 1; Verg., Aen., 5. 252 f.; 1. 32.  8. 130; Ov., Met. 10.155 f; Fast. 4. 33; Hyg., Fab. 224; 

Dawden., op. cit., p. 87, Brulé, op. cit. p. 15.  

 ٔمم ؽ  انظر شدرة زواج إري ثونيوس وأينامو،

يسا د   ؛ كات مرة مياىو ترت ت وتقذؼ أ دارا، ترؾ ذΣεηζήοتيثيس  الريػةو  سيؿ طروادة، ايف أوكيانوس  إلو نير   :سيمويس  (   )
 .Simoeis  O.C.D., op.cit., S.V: انظر ،᾽ Αρηιιεύοسكاماندر  د اليطؿ أ يمميوس 

ايػػف  ىػو دانيميػديس) دانوميػديسينػة طػروادة، أ طػ  اينػو و  يػد داردانػوس، سػميت ياسػمو مد ايػف إري ثونيػوس وأسػتيو  : تػروس (ٖٗٔ)
ίوكػػاف ياتيػػػر أي ػػا اينػػا الؤميػػدوف Καιιηξόεتػػروس وكػػالميروى  ذكر ماػػادر أ ػػرى أنػػو كػػاف اينػػا ، يينمػػا تػػ 

إلري ثونيوس، وكاف مف أدمؿ اليشر،  ط و نسر اإللو زيوس وىو ير   قطااف أييو، وىنػاؾ مقػوالت أ ػرى تػذكر أف زيػوس ىػو 
، ولقد  ػوض زيػوس أيػاه يػأف من ػو دػواديف ميػاركيف، ساقياالذي  ط و ين سو وىو متنكر  ي ىيمة نسر ليايش مت اآللية ويامؿ 

يميديس  ي ال ف أ يانا يا يو اإللو زيػوس وأ يانػا أ ػرى ياػ ية النسػر، يينمػا ت ػيؼ ياػض الماػادر السػطورية وياور دان
لزيػػوس  ػػي مقايػؿ ىديػػة  يػارة  ػػف زوج مػػف ( أي ػا أف زيػػوس قػاـ ي ط ػػو نتيدػػة  شػقو لػػو، ورغيتػو  ػػي إقامػػة  القػة دنسػػية ماػو

ί روديػاممػؾ  Σαιαληόοوف تػالنتوس  ال يوؿ المقدسة، وىنػاؾ قاػة أ ػرى تقػوؿ إنػو شػؾ  ػي أف يكػ ذي سػرؽ ىػو الػ  
  O.C.D., op. cit., S.V. Tros  :انظر.  ريا  روسدانيميديس  شف  ميو 

http://www.theoi.com/
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ىكػػذا تػػروى  ذلػػؾ الوقػػت ي ػػ لـرأس مػػف أدمػػؿ  يػػوؿ الاػػا الؼآوكػػاف يممػػؾ ثالثػػة  ذخ، ػػي ر اىيػػة ويػػ شواسػػت، و ػػا
 فوييػدو أنػو كػا لسػمطة،ا ولػده تػروس ول تػ - يتكر  لدزيرةرؼ يوا و  اكما    ى ذال – إري ثونيوسالروايات، وياد 

 طػػروادة  المدينػػة الكيػػرى تػػد  اسػػمو، وأاػػي تكميػػا اسػػميا مػػف  المنطقػػة؛ لػػذا اسػػتمدت ذا شػػأف  ظػػيـ وتػػأثير قػػوى
Σξνία،   اينػػة   كػػػاليرون قػػة طػػرواد، وتػػزوج تػػروس مػػف الميػػرةتػػد   منط وليػػاكمػػا أاػػي ت المنطقػػة الواسػػاة مػػف

 دانيميػػػػػػديس ، Ηινο῎ لػػػػػػو  ػػػػػػدة أينػػػػػػا  مػػػػػػنيـ إلػػػػػػوس الاػػػػػػفر وأنديػػػػػػت (ٗٗٔ)،θακάλδεξالممػػػػػػؾ سػػػػػػكاماندر 
Γαλπκήδεο، أسػػػػػػاراكوس Αζζαξαθόο ،(ٔٗ٘)

  يقػػػػػػوؿ Κιενπὰηξα.(33 )الافػػػػػػػرى  يػػػػػػػوياتراتػػػػػػد   كػم واينػػػػػػة 
 :أيولمودوروس

           "   γελνκέλσλ δὲ αὐηῶ παίδσλ ῎Ηινπ θαὶ ᾿Δξηρζνλίνπ ،῏Ηινο  
              κὲλ ἄπαηο ἀπέζαλελ ،᾿Δξηρζόληνο δὲ δηαδεμάκελνο ηὴλ  
              βαζηιείαλ ،γήκαο ᾿Αζηπόρελ ηὴλ ηκόεληνο ،ηεθλνῖ   
             Σξα ."  

                            (Apollod., Bibl., Chap. 3, Sec. 140, lines 1-4)  

(ٚٗٔ)لوسلديو أينػا  مػف امػيو، إ َكػافَ "
ري ثونيوس،  إلوس ماَت دوف أط اَؿ، يينما  وا 

منيا  دبَ تول   رش المممكة، وتزوج أستيو   اينة سيمويس، وأن  يندح إري ثونيوس 
  تروس -ولدا يد   -

ρόιηνλ νθνθιῆο  وكميسلشػػػػػراح سػػػػػػو  وطيقػػػػػا
ياػػػػػػرؼ يواػػػػػ و   ػػػػػػلف (ٛٗٔ)  والػػػػػػدإري ثونيػػػػػوس كػػػػػاف  

  .Αὐηόιπθπο .(33 )أوتوليكوس

 
                                                

 : انظر . تيثيس الريػةو  أوكيانوس ايف  -ذي كاف ي مؿ اسمو ال –ىو إلو نير  ي طروادة : سكاماندر(   ) 

O.C.D., op. cit., S.V. Scamander 

 .Assaracus  O.C.D., op.cit., S.V   :انظر. تروس وايف طروادة ممؾ :أسػاراكوس  (   )

(146) Bianchi, op. cit., pp. 67-69, Ardagh, ph., Ancient Greek Myths and Legends, New York, 1976, p. 

89, 

 تزوج مف الميرة يوروديك  اينة ياالس، وشقيقة ىو إري ثونيوس، دردانوس مف الميرة  روس ايف  :إلوس(ٚٗٔ) 

ί ῎اينة أدراستوس   ، و    ήأنديت لو ولدا يد   الؤميدوف واينو تد   ثميست   ، الت 
روايات أ رى يذكر أف إلوس لـ يندب أط اال، و ندما ذىب إل   روديا اشترؾ  ي مياريات الماار ة، إذ كاف قويا، مراوغا، 

كانت  يارة  ف  مسيف  ت ، و مسيف  تاة، ويقرة رقطا ،  ييالدامزة الول ، من و ممؾ  روديا الدامزة التدسورا، و ندما  از 
ت ط  يو يقيـ  يو مدينة، وىنا تدولت اليقرة إل  أف  ىوطمب منو الممؾ أف يترؾ اليقرة تسير يم ردىا ويتيايا ىو، والمكاف الذ

 O.C.D., op.cit., S.V. Ilus    :انظر. يـونشأ  يو إلوس مدينة أسماىا إلمكاف، أ ي طت  

(148) Schol., Soph., Oed. Col. 378 apud Roscher, Lex. (Engelmann)  op. cit., S.V. Erichthonios  

  ٔمم ؽ  انظر شدرة زواج إري ثونيوس وأينامو،

قادرا  م   والدة أوديسيوس،  رؼ يوا و لاػا ماىرا ؛ إذ كاف  ، ووالد أنتيكميااإللو ىيرميس يفا: أوتوليكوس(ٜٗٔ) 
 .Autolykus    O.C.D., op.cit., S.V:  انظر. إ  ا  ن سو وما يسرقو
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 مصير إريخثونيوس - د

قتمػػػو  ىيدينػػػوسو ػػػ  روايػػػة ) ػوموليوس ػػػاوؿ قتػػػػؿ اينػػػو يػػػ لنػػػو (ٓ٘ٔ)،قتمػػػو اإللػػػو يوسػػػيدوف ثونيػػػوسإري  فإ يقػػػاؿ
ليوسػػي امػػت؛ وذلػػؾ  نػػدما ق(إري ثونيػػوس ديشػػا مػػف الثػػراقييف  وسديػػز يوموليػػ  سال ػػرب يػػيف أثينػػا وا 

يوموليػػوس أ قيتػو  ػػي  كػػـ القػوات الثينيػػة، وىنػػا توسػؿ الثينيػػوف لمريػػة أثينػػة  مػػف ػارب يدانػػب قػػوات إليوسػيس، وأ 
يناتػو  ػ ية قيػؿ  ى ػرورة أف يقػدـ إري ثونيػوس إ ػد  ػيتمثمػت  التػياليشػرية،  لقػراييف امية المدينة، وقػدموا إلييػا ا

ػدف يا ػيف الياػػض يالمػػوت لنيػف و ػ ؛ل ريػات قػد ينػػاتو ا ولكنػوذلػؾ،    اػؿ -كمػا أ يػرىـ الكػاىف  - القتػاؿ  يد
 :قوؿ ي( ٕٓٛ-ٕٙٚالييات ) وفػإيأو ح يوريييديس ذلؾ مف  الؿ مسر ية  وقد (ٔ٘ٔ).مت أ تيف

Κξ.      ηί ρξῆκ 'ἐξσηᾷο; θαὶ γὰξ νὐ θάκλσ ζρνιῇ . 
Ησ.       παηὴξ ᾿Δξερζεὺο ζὰο ἔζπζε ζπγγόλνπο;  
Κξ.      ἔηιε πξὸ γαίαο ζθάγηα παξζέλνπο θηαλεῖλ . 
Ησ.       ζὺ δ 'ἐμεζώζεο πο θαζηγλήησλ κόλε;  
Κξ.      βξέθνο λενγλὸλ κεηξὸο ἦλ ἐλ ἀγθάιαηο . 

(Eur., Ion, Lines 276 -280) 
 .الوقت  اض ما تتسا ؿ؟  مدى ي: كريوسا"

 شقيقاتؾ( إري ثونيوس) -الوؿ -إري ثيوسىؿ قدـ والدؾ : إيػػػػوف
 ت  ية لهلية؟        
 .أقدـ  م  قتؿ يناتو لتقديميف قريانا مف أدؿ وطنو لقد: كريوسا
 وكيؼ أنقذت أنت و دؾ دوف شقيقاتؾ؟ : إيػػػػػوف
 .(ٕ٘ٔ)" أم  ف  ي  دةكنت ط مة  ديثة الوال: كريوسا

 :ن سو مو وع ف ال ىيدينوس ويقوؿ
" Er<e>chtheus Pandionis filius habuit filias quattuor, quae inter se  

coniurarunt si una earum mortem obisset ceterae se interficerent.  

in eo tempore Eumolpus Neptuni filius Athenas uenit oppugna-   

turus, quod patris sui terram Atticam fuisse diceret.   

is uictus  

cum exercitu cum esset ab Atheniensibus interfectus, Neptunus  

ne filii sui morte Er<e>chtheus laetaretur expostulauit ut eius filia  

Neptuno immolaretur.   

                                                

 : انظر. يمقػب ييوسيدوف فال يا ياضكاف  ي  (إري ثونيوس)إل  أف إري ثيوس الوؿ  أيولمودوروس يشير (ٓ٘ٔ)
    Apollod. Bibl., (3. 15.1).  Plut.. Mor. 1027, 37, Verg., G. 1. 167. 1.      

 

(151) Eur., Ion, Lines  276 -280; Apollod .Bibl., (3 .15 .4); Paus. Gr., Des., 1. 38. 3; 1. 27. 4, Pl., Menex. 

239 a – 41e; Suid, Lex., S.V. Parqeno/i, Thuc., Hist. 2. 15. 1; Hyg., Fab. 46, Sec. 1, Line 1 - Sec. 

4, Line2, Isoc., Pana. 193. 

 .ٕٕٓالسايؽ، ص  المردت ،يوريييديس. يشاراو لايد الماط   إيوناليا ثة يتردمة مسر ية  استرشدت (ٕ٘ٔ)
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itaque <Chth>onia filia cum esset immo- 

lata ceterae fide data se ipsae interfecerunt; " 
                         (Hyg., Fab.46 , Sec.1 , line 1 - Sec.4 , line2 ) 

لديو أريت ينات،  تكان ،(الوؿ)ايف يانديوف( إري ثونيوس) - الوؿ - إري ثيوس"
ال ريات أن سيف،  تقتؿو دف يا يف الياض إذا قايمت إ داىف الموت، س

أرض أتيكا كانت ممكا  فإأثينا؛ لنو قاؿ  لميادمة  يوموليوس ايف نيتونوس، دا
ىـز ىو وديشو، قتمو الثيني تقدـ اينة  أفلذلؾ طمَب نيتونوس  ف؛و لػوالده، و ندما  

 -الوؿ –قريانا لو، لـ َييتيَب إري ثيوس  (إري ثونيوس) -الوؿ  -إري ثيوس 
و ندما   ت اينتو  ثونيا ين سيا، قامت ال ريات يقتؿ  ،لموِت اينتو (إري ثونيوس)

 ( .......تـ يينيف مسيقا يالذ)أن سيف و ا  يالقسـ 

 مػػػؾ، وكػػاد الم(وفايػػف اإللػػو يوسػػيد) موليػػوسالثراقيػػػة يقيػػادة يو  تالقػػوا لميادمػػة – ذلػػؾياػػد  –الثينيػػوف  انطمػػؽ
 يػة،اإللػو يوسػيدوف إلػ  اإللػو زيػوس كييػر اآلل لدػأيوموليوس أثنا   راره مف ميػداف القتػاؿ، وىنػا  تؿإري ثونيوس أف يق

إري ثونيػوس ياػا قة  ل لو يوسيدوف، وق    م  الممػؾ زيوسوطمب منو أف يقؼ  ي اؼ يوموليوس، واستداب 
وانتيػت ال ػرب  الثالثيػة،يرقية، وقيػؿ  ػي روايػة أ ػرى أف اإللػو يوسػيدوف  ػرب إري ثونيػوس  ػرية قا ػية يشػوكتو 

إلػػ   يييػديسأشػار يور  وقػد (ٖ٘ٔ).وسػيسمسػػموليف  ػف أسػرار إلي ذريتػويوموليػوس و  أاػيحيالاػمح يػيف الطػر يف، وىنػا 
 : يقوؿ( وما يمييا ٕٔٛالييات ) ونـإيذلؾ مف  الؿ مسر ية 

" Ησ.      παηέξα δ 'ἀιεζο ράζκα ζὸλ θξύπηεη ρζνλόο;  
 Κξ.      πιεγαὶ ηξηαίλεο πνληίνπ ζθ 'ἀπώιεζαλ " . 

 (Eur., Ion, Line 281 f.)    

 وىؿ  قا  يأت الرض والدؾ  ي دو يا؟: ػػػػوفإي" 
 (ٗ٘ٔ).الي ر الثالثية وكةار تو  ريات ش: كريوسا 

ال ػرب،  طيقػػا لمػا  ذهىػػ  ػيا تالؼ الروايات  وؿ الت  يػة اليشػرية  إل  (٘٘ٔ) Hardingالكاتب ىػاردينب يشيػر
ىػ  الت ػ ية اليشػرية  ػػ   - سػػايقاكمػا أو  نػػا  –أدػػالوروس اينػة كيكػرويس  كانػت (ٙ٘ٔ)وآ ػروف  يمو ػوروسذكػره 

                                                
(153) Apollod. Bibl., (3. 15. 4),  Paus. Gr., Des., 1. 38. 3; 1. 27. 4; Suid, Lex., S.V. Parqeno/i,  Eur., Ion, 

Line 258-263, Lines 280 f.; Isoc., Pana. 193, Hyg., Fab. 46, Sec. 1, Line 1 - Sec. 4, Line 2.   

 .ٗٚٔ، ص ٖ  يد الماط  شاراوي، المردت السايؽ، ج: انظر

ايػف )مػت يػػوموليوس( ايػف الريػة أثينػة يػالتيني كمػا ذكػرت إ ػدى الروايػات)ترى اليا ثة أف ىذه السطورة ال ااػة ياػراع إري ثونيػوس 
ليوسيس –( يوسيدوفاإللو  يدأت   تمثؿ  داوة مستمرة واراع ييف كؿ مف الرية أثينة واإللو يوسيدوف، ىذه الاداوة الت -أي ييف أثينا وا 

قد ال ظت اليا ثة النياية لاالح الرية أثينة، و  يد ا  كؿ منيما المتالؾ ىذه الرض، وال كـ  امت نزا يما الوؿ  م  أرض أتيكا و 
أي ػػا م اولػػة اإللػػو ال ظػػت تمرت وامتػػدت ياػػد ذلػػؾ إلػػ  الينػػا  أي إلػػ  كػػؿ مػػف إري ثونيػػوس ويػػػوموليوس، كمػػا أف ىػػذه الاػػداوة اسػػ

إل  أنو  ويشير روشر. ارا و الوؿ مت الرية أثينة  م  أرض أتيكا ييوسيدوف دامما  رض سيطرتو  م  مدينة أثينا كما  اؿ أي ا  
 : انظر. واإللو يوسيدوف  م  ممكية اليالد ترة  كـ إري ثونيوس أ تتـ الاراع ييف الرية أثينة  ي 

Roscher, Lex. (Engelmann) op. cit., S.V. Erechtheus. 

 .ٕٕٓالسايؽ، ص  المردت ريييديس،يو . شاراويلايد الماط   إيوفتردمة مسر ية  (ٗ٘ٔ)
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ليوسػيس ا ػرب أثينػ  ػي) فيتنقػذ الثينيػ كػي ؛ قد  ػ ت ين سػيا ال رب، ذهى ن سػيا مػف  ػوؽ سػور  يللقػا وقامػت   (وا 
 .المدينة، وىنا أنقذت وطنيا مف اليزيمة

كمػػا أو ػػ نا  -ينػػات إري ثونيػػوس  ىالت ػػ ية اليشػػرية تمثمػػت  ػػي إ ػػد أف (ٚ٘ٔ)،يػػرى يوريييػػديس وآ ػػروف يينمػػا
ال رب،  يػث أقػدمت  هىذ  يلم وز  –كما أ يرىـ الكاىف  -تاؿقيؿ يد  الق تقديميامف  اليديوا يا   ية  -سايقا 

 .مت أ تيف تيا يف الياض يالمو   دفلنيف و  ؛رياتثـ  قد ياد ذلؾ يناتو ال  ،إ دى يناتو را ية تن يذا لمنيو ة

ىاردينب  قد ت ير ي اوص ىذا المر وانتي  إل  تأكيد ودود ت  ية يشػرية، لكنػو ذكػر أنػو ال أ ػد ياػرؼ  أما
 .(ٛ٘ٔ)أثينا أـ إ دى ينات إري ثونيوس   ت ين سيا لتنقذ التيأدالوروس ى   ؿى

 ريدػػاالسمػػا  يػيف الندػػـو ت ػت اسػـ أو  ي ػ كػاف ذلػؾماػير إري ثونيػوس ياػد  أف (ٜ٘ٔ)وآ ػروف ىيدينػوس ذكريػ
auriga (ةلرياػال يػػوؿ ا ذات الاػػرية إلػ  إري ثونيػوس؛ لنػو أوؿ مػف أد ػػؿ إلػ  أثينػا نسػية ة،وتانػ  سػامؽ الاريػ، 

 الميمػػػة ل مػػػاؿنتيدػػة ا وذلػػػؾ ؛ (مػػػف التاػػويرات الاػػػديد  ػػػي -وىػػػو يقػػػود الاريػػػة  -وكثيػػرا مػػػا ظيػػر ييػػػػذه الييمػػة 
 : ىيدينوس يقوؿ . قدميا إري ثونيوس لمدينة أثينػا يالت دازاتواإلن

"Hunc nos Aurigam Latine di- 

cimus, nomine Erichthonium, ut Eratosthenes mons- 

trat." 

(Hyg., Poet. Astr. Book 2, chap. 13,Sec. 1, Lines 1 -3) 

مثمما ييرىف  ،إري ثونيوسياسـ  لمم ؽند وه أوريدػا ا التينيةِ المفة ال  ي" 
   ".إيراتوثينيس ذلؾ م  

 

 

 

                                                                                                                                          

(155) Harding, op. cit, Appendix  8,  p. 216. 
(156) Philoch., FGrH  328. Fr. 105, Dem., Fal. Leg. 19. 303; Suid. and Hsch., Lex., S.V. Agraulos, Plut., 

Alci., 15; LIMC, op. cit., I,  S.V. Aglauros ,Herse ,Pandrosos , Brulé, op. cit. p. 15; Harding, op. 

cit, n. 22 )Philoch., Fr. 105,  p. 27) 

(157) Eur., Ion, Lines  276 -280; Apollod. Bibl., (3. 15. 4), Strab., Geog. 8. 7. 1; Paus. Gr., Des., 1. 38. 3; 

1. 27. 4; 7. 1. 5, Pl., Menex. 239 a – 41 e; Suid, Lex., S.V. Parqenόi , Thuc., Hist. 2. 15. 1; Hyg., 

Fab. 46, Sec. 1, Line 1 - Sec. 4, Line2, Isoc., Pana. 193; Harding, op. cit, Appendix  8, p. 214 f.  

(158) Ibid., Appendix  8,  p. 216. 

(159) Hyg., Fab.166, 274; Antig. Car. Mem. 12, Apollod., Bibl., 3. 14.1; Callim., Hec, I. 2. 3,  Poet. Astr. 

2. 13. 1.  

   .ٖٕٙ، ص ٖ ، المردت السايؽ، جى يد الماط  شاراو : انظر   
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 إلخاتمــة

سميت يسييو كيكػػروييا يػػدال  ذيووددنا أنو المػمؾ الوؿ لتيكػا، وىو ال كيكرويس، مف ىو  م اليداية  ي  تار نا
وقػػد . ايػػف الػػػرية الرض -كمػػا اسػػتنتدنا  - وىػػو. أثينػػا، وأوؿ  كاميػػا مدينػػة مؤسػػس يواػػ و ػػرؼ    أكتػػ ، كمػػا مػػف

ىػػػػو  وياندروسػػػػوس، وىيرسػػػػ ، وايػػػػف وا ػػػػد وروس،أدػػػػال: تػػػػزوج مػػػػف أدراولػػػػوس، وأندػػػػب منيػػػػا ثػػػػالث ينػػػػات ىػػػػف
 .إري ثونيوس

التي ريطت يينيف  لسطورةيناتو، وركزنا  ديثنا  ف ا ي تمثمت  يوالت ،كرويسإل  ساللة كي طرقناذلؾ ت ياد
. ىيرميس ل ينة الافرى ىيرس  اينة كيكرويس اإللوكما  ػر نا لسطورة  شؽ  ينة،والرية أث ري ثونيوسوييف إ

 . الؿ ال ماؿ ال نية مف تاويرىفواستار نا كذلؾ 

 الياض يقوؿ أف  مو،أنو يودد  مط  وؿ ش ايتو واس ووددنا ،إري ثونيوس ىيةياد ذلؾ  ف ما تار نا
إري ثونيوس ي تمؼ  ف إري ثيوس، والياض اآل ر يذكر أنيما الش ص ن سو، وأف اسـ إري ثيوس ىو ا تاػار 

و  يده  إري ثونيوسنطؽ اسـ  ي نتب  ف ودود تقارب  ال مط  ي السما  ذارد نا أف ى وقد نيوس،إري ثو  السـ
يينما  ،( ي سياؽ الماادر" )الوؿ إري ثيوس"ياسـ  إري ثونيوسالمراد يو  ري ثيوس قد ميزنا إ يويالتال إري ثيوس،

 ."الثاني إري ثيوس" ياسـ إري ثيوسأشارنا إل  ال  يد 

و م  ىذا الن و نستطيت القوؿ إننا . ويناتو وأينامو إري ثونيوساآلرا   وؿ نسب  ا تالؼكذلؾ  ف  ت دثنا
ري ثونيوس وساللتييما مف  ال كؿ اولنا أف نسمط ال ػو   م   والتي  مة،ياض النقاط المي ؿمف كيكرويس وا 

 . ىذه الش ايات مو وع الدراسة   ف  امةأ طت لنا اورة 

 
 نسرين أمير سيد عمى حسن
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 (3ممحق ) 

  بإلنس شجـــــــــــرة
 

 إألولى إلمقولة
 أسطورة كيكروبس                    

 (أجالوروس ) أجرإولوس +  كيكروبس                      
                             

                                                   
 كيكروبس بنات                                                         

 
 
 

 إألول  إريخثيوس
                                       أوريثياىيرميس    +  يرسىى   ندروسوسأجالوروس    با(                   إريخثونيوس)

                                                               
 (             فى بعض إلروإيات )                                                                                  

                                                 
    سكيروك   كيفالوس        أوالد                                        3    بنات     3

 تزوج        منيم                                                      منيم
 باندروس        كريوسا

 وبسوكيكر     وبروكريس
                      ىانإلث                

  
                                              إيوس              بروكريس                                                            

 (ريخثونيوسإ إبنة)                                                       
 
 
 
 

 
 .كيكروبس وساللة إريخثونيوس -بنات  –بين ساللة  ربطت( بروكريس)إالبنة  ىذه



 

 
ريخثونيوس كيكروبس ماىية  وساللتييما وإ 

 3 

 

  إلثانية إلمقولة
 كيكروبس         
 
 

 (إريخثونيوس) لإريخثيوس إألو      
 

                      
 ىإلثان كيكروبس                                                    

 
                         

 ىإلثان بانديون                                                    
 
 

  :إلثالثة إلمقولة
 (إريخثونيوس) ولإأل  إريخثيوس

 
 

 إألول تزوج من تسوكسيبى بانديون
 
 

 فيموميال+ بروكنى (+ توأم ) بوتيس + إريخثيوس إلثاني  
 

                                         
             

    
                                                  باندروس           كريوسا     ىإلثان بروكريس   كيكروبس 

 
              

 ىإلثان بانديون               
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 إلرإبعة إلمقولة
 كيكروبس        

 
 

 (إريخثونيوس)إألول  إريخثيوس
 
 

 إألول بانديون          
 
 

 ىإلثان إريخثيوس        
 

                                         
             

                                باندروس           كريوسا      بروكريس   كيكروبس                            
                                                                     إلثاني                                              

 
 بانديون إلثاني                                       

 
 إلخامسة إلمقولة

 كيكروبس        
 
 

 (إريخثونيوس)إألول  إريخثيوس
 

 إألول بانديون       
 

                                                                           ىإلثان كيكروبس                                                   
 

                         
                                         ىبانديون إلثان                                                    
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  إلسادسة إلمقولة
 من تسوكسيبى زوجبانديون إألول ت       

 
 

                                        فيموميال      +  روكنىب(+ توأم ) بوتيس +  (إريخثونيوس)إريخثيوس إألول                  
                                                               

 
                                         

             
    
                                                                      باندروس           كريوسا      بروكريس   كيكروبس 

                                                                           ىإلثان                    
 

             
 ىبانديون إلثان           
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 إريخثـــــــونيوس نســب
 

 
 
 

 أثينة وىيفايستوس  إبن            كيكروبس                                              إبن
              

     نيميسيسإلربة  إبن         وجايا                   يستوسإبن إإللو ىيفا          
                                  

 وباتيا دردإنوس إبن                                                           
 

 إبن ىيفايستوس وأتثيدوس                             
 
 

 إريخثـــــــونيوس وأبنائو زوإج                              
 تزوج من                                                 

 
 
 

                           
 أستيوخى                برإكسيثيا                           

 
 
 

 أوتوليكيس                                                                                          
                           بـروكريس    

 تروس    إألول        بانديون                                                             
 خثـونيا                                            

 أوريثيا    (          إلثانى)كيكروبس    كـريوسا    باندروس   
 

 
 



 

 
ريخثونيوس كيكروبس ماىية  وساللتييما وإ 

   

 

 (3) شكل شكل

 
 

 الثعبانً جزء من جسده يروبس لم يتبق منها سىكيك

 

 (3) رقم شكل

 
 بنات كيكروبس يفتحن إلسمة ويكتشفن إلطفل إريخثونيوس وبجانبو حيتين تحرسانو

 

م  ل رق ك  (  1) ش

LIMC , VI, 2, pic. S.V. Kekrops  2

 ً عبان ث ده ال ها سوي جزء من جسـ ن تبق م م ٌ كروبس ل كٌ . صورة ل

م  ل رق ك  ( 2) ش
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ٌوس  ٌخثون طفل إر كتشفن ال فتحن السلة وٌ كروبس ٌ ٌ نات ك ٌن          ب به حٌت وبجان

.تحرسانه 



 

 
ريخثونيوس كيكروبس ماىية  وساللتييما وإ 

   

 

 (1)شكل رقم 
 

 

 

 (1)شكل رقم 

 

 

شكل الثنتان من بنات كيكروبوس تفرإن نحو إلجية إليسرى ، وفى إلجية إليمنى تظير إلربة 
 أثينة غاضبة، وتمسكيا من كتفيا

 

 (3)رقم  شكل

 

 

 

 (1)شكل رقم 

 

 

 

 إلذى إنطمق من سمة إلربة أثينة( إلطفل إريخثونيوس)بنات كيكروبس يفرون من إلثعبان 

م  ل رق ك ( 4 )   ش

Harrison , Themis , p. 265  

عبان       ث فرون من ال كروبس ٌ ٌ نات ك ٌوس ) ب ٌخثون طفل إر طلق من سلة ( ال ذى ان ال

ٌنة  .  الربة أث

م  ل رق ك  (3) ش

LIMC , IV, 2, pic.29 ,  S.V. Erechtheus

نتان كل الث ٌسرى ، ش فران نحو الجهة ال كروبس ٌ ٌ نات ك ى  من ب ى وف ٌمن الجهة ال
ها  ف ت ها من ك ك ٌنة غاضبة ، وتمس ظهر الربة أث .ت

    



 

 
ريخثونيوس كيكروبس ماىية  وساللتييما وإ 

   

 

 ( )شكل رقم 

 
شكل إإللو ىيفايستوس بكماشة إلحدإدة ، أمام إلربة جايا إلتى تخرج من إألرض متوجة بإكميل 

 من أغصان إلزيتون وإلسنابـل

 ( )شكل رقم 

 
 بقايا  لرأس أجالوروس ، كما يظير شكل لمربة أثينة بذرإعيا إلممدود فى وضع إلعتاب 

م  ل رق ك  (5) ش

LIMC , I, 2, pic.13 ,  S.V. Aglauros

    

كماشة  فاٌستوس ب ٌ كل لإلله ه ش
داد ة، أمام الربة جاٌا  الح

ى تخرج من األرض           ت ال
لٌل من  متوجه بإك

تون         أغصان الزٌ

 .          والسنابل

 

م  ل رق ك (6) ش

LIMC , I, 2, pic.17,  S.V. Aglauros

دود  ها المم ذراع ٌنة ب كل للربة أث ظهر ش ما ٌ قاٌا لرأس أجالوروس، ك ى ب ف

ب عتا .وضع ال

  



 

 
ريخثونيوس كيكروبس ماىية  وساللتييما وإ 

 3 

 

  ( )شكل رقم  

 

 

 

 

 

 

ـ إلذى يجمس فى سمة مفتوحة مادإ ذرإعيو، وفى إلخمف  وسشكل لصبى عار ـ وىو إيرخثونـي
 توجد بقايا إلحدى بنات كيكروبس

 ( )شكل رقم 

 
أحدى بنات كيكروبس ، وبينيما إلسمة إلمفتوحة إلذى يخرج بذرإع ممسكة صورة لمربة أثينة 

 منيا إلثعبان

م  ل رق ك  (8) ش

LIMC , I, 2, pic.19,  S.V. Aglauros

ٌنة  دى صورة للربة أث ذراع اح كة ب ممس

هما السلة            كروبس ، وبٌن ٌ نات ك         ب

ذى ٌخرج  المفتوحة ال

عبان ث ها ال .             من

م  ل رق ك  (7) ش

LIMC , IV, 2, pic.30 ,  S.V. Erechtheus

   

ى عاري  كل لصب ٌوس– ش ٌخثون ظر نحو الجهة ذى ٌجلس  ال- وهو إر فتوحة ، وٌن ً سلة م ف
كروبس  ٌ نات ك دى ب قاٌا إلح د ب ف توج ى الخل ٌه، وف ى مادا ذراع ٌمن  .ال

   



 

 
ريخثونيوس كيكروبس ماىية  وساللتييما وإ 

 3 

 

 ( )شكل رقم 

 
 بنات كيكروبس يرقصن ويتبعن عازف ناى 

 ( 3)شكل رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 صورة لمربة أثينو وىى تستقبل إلطفل إريخثونيوس من إلربة إألرض فى حضرة ىيفايستوس

م  ل رق ك (9) ش

LIMC , I, 2, 25 ,  S.V. Aglauros

ى عن عازف نا صن وٌتب كروبس ٌرق ٌ نات ك .ب

 

م  ل رق ك ( 10 )ش
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طفـل      ــل ال قب ى تست ــة وه ٌن صورة للربة أث

ى  ٌوس من الربة األرض ف ـــون ٌخث إر

فاٌستوس  ٌ .    حضرة ه



 

 
ريخثونيوس كيكروبس ماىية  وساللتييما وإ 

 1 

 

 (33)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

، وكذلك إلربتان ىيرإ ة أثينة فى وجود إإللو زيوسإلطفل إريخثونيوس إلى إلربجايا تسمم إلربة 
 ونيكى

 (33)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

إلربة جايا تسمم إلطفل إريخثونيوس إلى إلربة أثينة ، ويظير إإللو ىيرميس إلذى يجمس فى 
 ى إلسماء ، وتوجد بومة مقدسة فوق إلربة أثينة ، وتظير أيضا إلربة نيكى وأفروديت

م  ل رق ك (11 )ش

 www.theoi.com , Retrived on  6/5/2009

ً وجود  ٌنة ف ـربة أث ى ال ٌوس إل ٌخثـون طفل إر تان الربة جاٌا تسلم ال ك الرب ذل اإلله زٌوس ، وك

ى  كـ ٌـرا ونٌ .ه

م  ل رق ك (12 )ش

 www.theoi.com , Retrived on 6 /5/2009

هر  ظ ٌنة ، وٌ ة أث ـرب ى ال ٌوس إل ٌخثـون فل إر ط م ال سل ا ت ة جاٌ ٌرمٌس الرب ً اإلله ه ذي ٌجلس ف ال
ة  هر أٌضا الرب ظ ٌنة ، وت ة أث وق الرب دسة ف ق د بومة م سماء ، وتوج ى ال ت ى وأفرودٌ ك ٌ .ن



 

 
ريخثونيوس كيكروبس ماىية  وساللتييما وإ 

 3 

 

 (31)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

كة بالطفل سمم (إلربة أثينة)صورة إلربة جايا رإفعة يدييا إلى أعمى ، وعمى يسارىا بقايا إمرأة 
 إريخثونيوس إلمدثر بقطعة قماش

 (33)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

أثينة عمى إليسار وىى منحنية نحو إلجية إليمنى ، حيث تستقبل إلطفل مربة صورة ل
 قماش فى ذرإعييا إلممدودينإريخثونيوس بقطعة 

م  ل رق ك  (14) ش

LIMC , IV, 2, pic.22 ,  S.V. Erechtheus

ٌنة صورة للربة طفل  أث قبل ال ث تست ى ، حٌ ٌمن ى منحنٌة نحو الجهة ال ى الٌسار وه ٌوس عل ٌخثون إر
ن دودٌ ها المم ٌ ى ذراع ماش ف عة ق ط ق  .ب

      

م  ل رق ك (13) ش

LIMC , I, 2, pic.6 ,  S.V. Aglauros

ى  ها إل دٌ عة أٌ صورة للربة جاٌا راف
قاٌا  ا ب ى ٌساره ى ، وعل أعل

ٌنة ) إمرأة  كة ( الربة أث ممس
دثر  ٌوس الم ٌخثون طفل إر بال

ماش  عة ق ط ق .ب

  



 

 
ريخثونيوس كيكروبس ماىية  وساللتييما وإ 

   

 

 ( 3)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 إلربة أثينة تستقبل إلطفل إريخثونيوس من إألرض وأماميا كيكروبس نصف أدمى ونصف ثعبانى

 ( 3)تابع شكل رقم  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

فى حضرة ض تربة إألر ستقبل إريخثونيوس من إلى ينبعث من ردإئيا إلثعابين تتإلإلربة أثينة 
 ثعبان صفنكروبس ىيفايستوس وكي

م  ل رق ك ع ش   (15)  تاب
 http://www.goddessathena .org/Museum/Painting/Erichthonius /B-irth-Erichthonius-codrus-

Painter.html. Retrived on 6 /5/2009 , LIMC , IV, 2, pic.7 a ,  S.V. Aglauros

•                  

ٌوس من                                                • ٌخثون قبل إر ٌن تست عاب ث ها ال ث من ردائ ع نب ى ت ت ٌنة ال الربة األرض    الربة أث
عبان  ث ف ال كروبس نص ٌ فاٌستوس وك ٌ ى حضرة ه . ف

م  ل رق ك  (15)  ش

Harrison , Themis , p. 263 , www.mlahanas.de/.../Mythology/Erichthonius.html , Retrived on 5 /5/2009

                           

كروبس  ٌ ها ك ٌوس من األرض وأمام ٌخثون طفل إر قبل ال ٌنة تست ف الربة أث نص
ى عبان ف ث ى ونص .آدم

م  ل رق ك  (8) ش

LIMC , I, 2, pic.19,  S.V. Aglauros

ٌنة  دى صورة للربة أث ذراع اح كة ب ممس

هما السلة            كروبس ، وبٌن ٌ نات ك         ب

ذى ٌخرج  المفتوحة ال

عبان ث ها ال .             من



 

 
ريخثونيوس كيكروبس ماىية  وساللتييما وإ 

   

 

 ( 3)تابع شكل رقم  

 
 كيكروبس فى ىيئة آدمية ، وذلك أثناء مطاردة أيوس لكيفالوس

 

 (61)شكل رقم 
 

 

. 

 

 أثناء وفاة بروكريس عمى يد كيفالوس سشكل إلريخثونيو 

م    ل رق ك (16) ش
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فالوس            كٌ طاردة إٌوس ل ناء م ك أث ٌة ، وذل ٌئة آدم ً ه كروبس ف ٌ  .ك

م  ل رق ك  (17) ش

LIMC , IV, 2, pic.55 ,  S.V. Erechtheus

فالوس ٌ د ك ى ٌ رٌس عل اة بروك ناء وف ٌوس أث ٌخثون كل إلر . ش


