
 
 
 

 مجدى صبحى الهوارى

 مقالة لوكيانوس "عن اإللهة السورية"
 "ترجمة إلى العربية"

 ةـمقدم
قػػد دبػػدو درالػػض الميمػػى ندعمػػض ال تػػ  نذا لػػـ دمػػن ل ػػي ظرمػػيي حعيد ػػي الم يصػػر   وع ػػدـ الػػ ص  

الػػذى بػػعف نعػػدع ي ندلػػض نرػػى الدػػ اعر والدػػ ار الحمػػيرى بػػعف برػػداف الهػػرؽ ب مػػهي الػػب ض وبع هػػي وبػػعف 
الد العو ػػيف  ونرػػى فػػذا رػػغف لػػبر نرػػوار الحمػػيراي ال دعمػػض علػػيند ي نرػػى ن هػػي  نلػػطور  صػػراع بػػ

 الحميراي الدى عروج لهي الب ض ري نصر ي فذا. 

 (1)وقػػد نػػيف الندػػيل رػػى ال صػػر الرومػػي ى ع ررػػوف بػػ  هـ عو ػػي ععف   هػػـ عندبػػوف بيلر ػػض العو ي عػػض
المواط ض  ونرػى فػذا عمنػف ال ػوؿ بػ  هـ نػي وا م تصػمى  وبيلطب  نيف نديل درؾ التدر  رومي ععف بحنـ

الهوعػض حعػك نػػيف نرػعهـ نف ع بػػروا نػف ندبهػػـ )الر ػض الدػػى عندبػوف بهػػي( ونػذلؾ ع بػػروف نػف وطػػ هـ  
ونرعػ  ررػـ عنو ػوا صػيدقعف  و ظػرا لػذلؾ  جػد ن هػـ لػـ دنػف لػدعهـ رربػض رػي الحػدعك نػف رومػي نو نػف 

 (2).الروميف

نهػد اممبراطورعػض الرومي عػض  ن   ىدبي عو ي عي ع د مف نفـ نديل العو ي عػض رػوررـ ذلؾ وجد ي نف ني
وفو بروديرخوس الذى جي  رى ال رف ا وؿ المعالدى   جػد  ع دػرؼ بػ ف الرومػيف قػيد  وحنمػي  بدرجػض 

                                                

ني ػي الر ػػض العو ي عػػض رػػى ال صػػر العو ػي ى الرومػػي ى فػػى ل ػػض ال رمػػي  والندػػيل  ونػيف نرػػى نػػؿ مػػف عرعػػد نف عنػػوف  (1)
العو ي عػػض وبوجػػ  خػػيص الرهجػػض ا دعنعػػض الدػػى ندػػل بهػػي ا وادػػؿ نماػػيؿ اعونعدعػػدعس ونرالطػػوف  مد رمػػي نف عػػد ف الر ػػض

 ورعرفمي مف نديل ال ر عف الخيمس والراب  قبؿ المعالد. 
      Tim Whitmarsh, Greek literature and the Roman Empire, Oxford 2001, p. 6. 

(2) Tim Whitmarsh, op. cit., p. 2.  



 
 

 
 
 
 

 مقالة لوكيانوس "عن اإللهة السورية"

 

373 

اللػعر ”ددليوى مػ   ظػرادهـ العو ػي ععف ون همػي اهػدرني م ػي رػي حمػؿ مهػ ؿ الحمػير  وذلػؾ رػى نمرػ  
   (1).الذى ع يرف رع  بعف ب ض الليلض العو ي ععف والروميف“ رضالمدميا

 وقبل أن نشرع فى ترجمة النص نقدم نبذة عن مؤلف العمل وموضوعه : 

 (Lucianusػ مؤلؼ ال مؿ ) لونعي وس  1
ـ  125لورى مف ليمولػيدي وني ػي نيصػمض مقرػعـ نومػيج ى ومػف المحدمػؿ ن ػ  ولػد حػولى نػيـ 

و  رؼ مف نديبيد  نف نيدرد   م  ني ي دمدهف صػ ينض الدمياعػؿ  ون ػ  فػو  ونيف ذو نصؿ مدوام  
 تل  قد جرل فذ  المه ض ورعرفي مف المهف ولن   رى ال هيعض قد ه ؿ  تل  بدرالض ا دل وطوع نؿ 

 فذا مف نجؿ ال جيح رى مهمض التعرلوؼ. 

 ـ  ولن ػ  نمػؿ نرػى اد ي هػي وحعك نف لونعي وس لورى المولد رغف الر ػض العو ي عػض لػـ دنػف ل دػ  ا
ورػػى لػػبعؿ ذلػػؾ قػػيـ بزعػػير  مػػدارس رػػى نعو عػػي ورعرفػػي مػػف بػػالد العو ػػيف حعػػك د ػػرؼ نرػػى التعرلػػوؼ 
ا رالطػػو ى  عجرع ػػوس ومػػف خاللػػ  اندلػػل ننجيبػػ  بػػ رالطوف  وب ػػد اندلػػيب  ال دعػػد مػػف الخبػػراي  

بػض ددػوا ـ مػ  مػي بداخرػ  مػف روح ميرس لونعي وس مه ض الخطيبض ن د زعيردػ    طينعػي  وني ػي الخطي
)هخصػعض( التعرلػوؼ اللػيخر  الدػى صػ رهي درحيلػ  الػدادـ  حعػك زار لػورعي ورع ع عػي ومصػر  وعخبر ػي 
رػػى ال مػػؿ الػػذى بػػعف نعػػدع ي )نػػف املهػػض اللػػورعض(  ن ػػ  نقػػيـ ردػػراي رػػى فعرابػػولعس  ورػػى الجبعػػؿ ورػػى 

 لب يف ورى صعدا. 

ر  رومي وب ى رى نعطيلعي نػيمعف رحػؿ ب ػدفمي نلػى بػالد ال ػيؿ ـ. قيـ لونعي وس بزعي153ورى نيـ 
ـ وحع ذاؾ قػيـ ب  ػؿ والػد  وب عػض 164الدى الدمر رعهي نهر ل واي  ونيد اي عض نلى مل ط رنل  نيـ 

نرػراد نيدردػ  نلػى بػػالد العو ػيف  حعػك الػد ر لونعػػي وس رػى ناع ػي ونػرس حعيدػػ  لدرالػض الترلػتض  وقػػرل 

                                                

ـ ػ ل دهػػيرلزورك اممبراطورعػػض الرومي عػػض  درجمػػضب رمػػزى نبػػد  جػػرجس  مراج ػػضب محمػػد صػػ ر ختيجػػض  الهعدػػض  (1)
 .                                                            126ػ125   ص ص(1999)المصرعض ال يمض لرنديل  ال يفر  
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الػػػذى نع ػػػ  نيدبػػػي رػػػي بػػػالط حػػػينـ  Severusمبراطور الرومػػػي ى لػػػعتعروس يم هيعػػػض ال ػػػرف الد ػػػى بػػػ
  (1)المصيدر ديرعخي لوريد . ىاملن درعض الرومي ى ولـ عرد ر

نػػيف لونعػػي وس اػػي ى ننظػػـ ندػػيل العو ي عػػض رػػى ذلػػؾ ال صػػر  ب ػػد برودػػيرخوس الػػذى نػػيف عدمعػػز 
ف ني  ػػي دماػػؿ ذلػػؾ الخػػط الولػػط الػػذى عػػربط بر دػػ  المصػػ ولض والدػػى ني ػػي دمعػػؿ نلػػى الناللػػعنعض وا 

ال صػػر الهعررع لػػدى بيل صػػر الناللػػعنى  نمػػي لونعػػي وس ر ػػد اصػػط   ل ػػض ع رػػد بهػػي الر ػػض الناللػػعنعض 
ف نيف ذلؾ الد رعد قد دػـ ببرانػضو وجػدعر بيلػذنر نف برودػيرخوس نػيف ع خػذ الم د ػداي الدع عػض بجدعػض  وا 

د يمػػػؿ م هػػػي بلػػػخرعض والػػػدهزا   حدػػػى مػػػي عخبر ػػػي بػػػ  نبعػػػر  وا  لػػػي عض نيلعػػػض  نمػػػي لونعػػػي وس رنػػػيف ع
برودػػيرخوس نػػف حعيدػػ  فػػو  تلػػ  رهػػو ح ع ػػى  نمػػي مػػي ع دمػػ  لونعػػي وس نػػف حعيدػػ  الهخصػػعض رهػػى 
صور  مصط  ض ومف الص ل الد يمؿ م هي نرػى ن هػي لػعر  ذادعػض  ونرػى لػبعؿ الماػيؿ  جػد  عدحػدك 

  (2).رـ المترد وفى رواعض   عمنف دصدع هينف رحرض نلى ال مر وعل د رعهي ا ر يؿ نلى المدن

نرى نعض حيؿ ر د ني ي قدر  لونعي وس نرى رواعض ال صض دمػيرع ماعردهػي ن ػد نبػو لرعػوس النيدػل 
ـ. وقد ماؿ لونعي وس  وني مػف ال  ػد والد رعػؽ 123الالدع ى الم يصر ل  والذى ولد رى ميدوراس نيـ 

لرلػػرض مػػف الم ػػي ي البيرنػػض الدػػى دلػػخر مػػف الػػذعف  ىظهػػر رػػى ردػػر  حنػػـ نلػػر  ن طو عػػوس  دماػػؿ رػػ
 (3).عميرلػػوف الػػدجؿ بيلػػـ الػػدعف ومػػف مػػدنعى الترلػػتض ومػػف الرحيلػػض الػػذعف عػػرووف قصصػػي مبػػيل  رعهػػي

ذلػؾ الػد يراي مد ونػض مػف مجمونػض م رورػض مػف ال صػوص الناللػػعنعض   ىوقػد الػدخدـ لونعػي وس رػ
دانيدػػ  ا صػػرعض  حعػػك ن ػػ  ابدنػػر الحػػوار ال صػػعر ونرػػى الػػررـ مػػف فػػذا رػػغف لونعػػي وس ني ػػي لػػ  نب

ودتػوؽ رعػػ  ووجهػػ  نلػػى ال ػػيرد الػػذى عجػػد مهػػ ض نو عتد ػػد ال ػػدر  نرػػى قػػرا   الػػ ص الطوعػػؿ. ورػػى فػػذا 
الهػػنؿ المبدنػػػر صػػػيغ لونعػػػي وس حوارادػػ  نػػػف المػػػوي ونػػػف االهػػض ونػػػف الحورعػػػيي ونػػػف ال ػػػيفراي 

دبػى عهػب  امبعجرامػيي  ونػذلؾ الرلػيدؿ  حعػك عجمػ  التيد يي ونف النومعدعي. ونصبح فذا الهػنؿ ا 
   (4).بعف الحنمض وا قواؿ الم اور  وال  د الليخر

                                                

(1) Strong and Garstang, The Syrian Goddess, London. (1913), pp. 29-31.   

(2) John Boardman & others, The Oxford History of the  Roman world, Oxford  and New 
York, (1991), p. 309.                                                               

(3) Michael Grant, History of Rome, London. (1978), p. 255. 

(4) John Boardman & others, The Oxford History .... op. cit., pp. 310-311.                          
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رهي فو لونعي وس ع دـ رى )الب يعي( حوارا بػعف ب ػى صػ عر ونمهػي الطموحػض ع صػد مػف ورا   ناػير  
  المه ػػض ن ػػ  المهػػينر ا جدمينعػػض دجػػي  نرمرػػض نصػػبح دخرهػػي الوحعػػد عدماػػؿ رػػي دوظعػػؼ اب دهػػي رػػي فػػذ

الاػػرا   ون  ػ  عػػدنو نلػػى ا هػػدرانعض  ىالت ػر والهػػواف رػػ ىدػ اعر الربطورع ػػي الػػذى ج رػ  عػػرى التمػػعرض رػػ
قبؿ زمي هي  ونرى الررـ مف لعيد  فذ  ال زنض رغف ف يؾ ب ض ا نميؿ مف بعف الندل الامي عف الدػى 

   (1).عومعض رى ذلؾ الزميفوصرد ي ددمعز ب  هي ننار جدعض وننار اردبيطًي بواق  الحعي  ال

 نف املهض اللورعض ػ 2
نػػف املهػػض اللػػورعض"  موذجػػي لػػندل الهعرع لػػدى حعػػك الػػدطيع نيدبهػػي نف " دماػػؿ م يلػػض لونعػػي وس

ع بر رعهي نف حيلض خيصض نو دجربض هخصػعض بر ػض د دمػى نلػى الا يرػض الناللػعنعض الدػى ني ػي قيصػر  
بدانػػ  رػػى دوظعػػؼ الػػونى الػػذادى والد رعػػد رػػي نصػػر  نرػػى ال خبػػض  وف ػػي عبػػرز مػػدى ب رانػػض النيدػػل وا 

  (2)المحرى رى موموع مف ص  د  لعنوف حر ض وصؿ بعف ال عـ الجدعد  وال عـ ال دعمض.

وني ي الر ض العو ي عػض رػى ال صػر الناللػعنى  موذجػي لرهوعػض اما عػض ني الدػى د دمػد نرػى ال ػرؽ  
ي الهوعػض العو ي عػض هػػعدي عمنػف اندلػػيب   حعػك دجػػيوزي نمػي رػى ال صػػر العو ػي ى الرومػػي ى ر ػد نصػػبح

   (3).الحدود اللعيلعض والج رارعض ونصبحي ونيً  لروحد  الا يرعض

ورى الوقي الذى نيف رع  لونعي وس ع دبر اي ى نيدل عو ػي ى رػي نصػر  ب ػد برودػيرخوس رغ ػ  لػـ 
 دـ ل ي رػي فػذا ال مػؿ وصػتي لرم يبػد لع (4)ع ي مف قرل ال يلـ العو ي ى وا  مي جي  مف الهرؽ المدهرعفو

ب ػض الط ػوس الدػى  ىا مينف الدى قيـ بزعيردهي رى موط ػ  لػورعي ورػى لب ػيف مهػعرا نلػ ىالدى رآفي ر
دجرى رعهي وعصػل م ظػـ نفدميمػ  نرػى م بػد نديرجػيدعس رػى مدع ػض فعرابػولعس اللػورعض  حعػك عرلػـ 

ى نػيف النه ػػض الجػيلعوف ورعػػرفـ مػف المرعػػدعف رػى فػػذا ال مػؿ صػػور  ررعػد  لرم د ػػداي والمميرلػيي الدػػ
 (5).ع وموف ب دادهي ف يؾ

                                                

(1) Idem.                                                                                                                                               
(2) Tim Whitmarsh, op. cit., p. 299. 
(3) Idem.                                                                                                                                           
(4) John Boardman & others, The Oxford History .... op. cit., p. 309.                                 

(5) Strong and Garstang, op. cit., p. 31.                                                                                            
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ندػػػل لونعػػػي وس م يلدػػػ  )نػػػف املهػػػض اللػػػورعض( بيلرهجػػػض ا عو عػػػض وذلػػػؾ د رعػػػدا لهعػػػرودوي الػػػذى 
الدخدمهي بدور  رى نديبض نمر  المخـ نف الديرعخ  وقعيـ لونعي وس بنديبض فذ  الم يلػض الدػى د ػد مػف 

يلرهجػػض ا عو عػػض اػػـ نديبػػض ب عػػض ننميلػػ  بيلرهجػػض ا دعنعػػض المحمػػض  عظهػػر الناعػػر مػػف بػػوانعر ننميلػػ  ب
قدراد  الر وعػض وا لػروبعض الدػى نػيف قػيدرا بهػي نرػى ا  د ػيؿ مػف الرهجػض ا عو عػض نلػى الرهجػض ا دعنعػض. 

عهػعر رػػى ونرػى الػررـ مػف نف فػذ  الم يلػض دخرػو مػف الػدهنـ الػذى لػيد ب عػض ننمػيؿ لونعػي وس ن  ن ػ  
لػى نف وجػود  ننار مف ر ػر  نلػى ن ػ  رعػر قػيدر نرػى دتلػعر الم جػزاي الدػى هػيفدفي رػي فعرابػولعس وا 

  (1).فذ  الم جزاي عرج  نلى خدع النه ض

نمػػي نػػف هخصػػعض م بػػود  فعرابػػػولعس  تلػػهي  رغ هػػي د دمػػى نلػػػى  مػػوذج املهػػض ا ـ النبػػرى نلهػػػض 
هػػ ول بوصػػتهي املهػػض ا ـ الدػػى د ػػـو نرػػى رنيعػػض امخصػػيل نـ االهػػض الدػػى نررػػي بػػعف مخدرػػؼ ال

 (2).لهضا رض ومف نرعهي مف ن ليف وحعواف و بيي ود رـ البهر نبيد  اا

ود د نديرجيدعس  موذجًي محرعي لإللهض ا ـ حعك ن   ب د دميؤؿ قػو  نبػيد  املهػض نهػدير اللػيمعض 
  (Atar-Ate)رامعػض آاػير ػ فػيدى املهض ااواملهض التع ع عض نلديردى ا د ري قوى الخصل وال مي  نلى 

رامى  ذلػؾ املػ  الدى نخذي بدورفي ري ال صر الهعرع لدى منيف الهرعؾ لإلل  ا نبر ري البي عاوف اا
ا لمى وا وحد  الذى نيف عصور جيللي نرى نرش ددنم  الاعراف بع مي ني ي املهػض دصػور دجرػس 

ي دصػور  نحػدى نمػالي فعرابػولعس الدػى د ػود نلػى ال ػرف بجي بػ  نرػى نػرش ددنمػ  ا لػود  طب ػي لمػ
 (3).(Atar-Ate)ػ           الراب  المعالدى والدى ندل نرعهي الـ املهض نرى ن  

وعمنػف د لػعـ الػ ص حلػل المومػونيي الدػى د يلجهػي ر رادػ  نلػى جػزدععف ردعلػعف  عد ػيوؿ ال لػـ 
بهي ماؿ امل  ندو عس  وعلدتعض رػى فػذا الجػز  رػى ا وؿ م يبد لورعي ورع ع عي واالهض الدى اردبطي 

لرد الرواعيي المخدرتض المد ر ػض ب هػ   م بػد نديرجػيدعس رػي فعرابػولعس وا لػبيل الدػى در ػي نػؿ مػف 

                                                

(1) Strong and Garstang, op. cit., pp. 32-33.                                                                                    
(2) James E. O, The Cult of the Mother Goddess, London. (l959), p. 186. 

مجػدى صػبحى الهػوارى  نبػػيد   نديرجػيدعس رػى رومػػي  رلػيلض ميجلػدعر )رعػر م هػػور (  نرعػض اادال  جيم ػض نػػعف  (3)
 .6ػ5(  ص 1998همس )
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قعؿ ن   قيـ بب ي  الم بد نلى ال عيـ بهذا ال مؿ المجعد  ونف م زلض فػذا الم بػد بيل لػبض نلػى ب عػض م يبػد 
 .  (28ػ1قرعـ )الت رايام

ورػػى ال لػػـ الاػػي ى عد ػػيوؿ م دلػػػيي الم بػػد والط ػػوس المردبطػػض بهػػػي ماػػؿ ننمػػد  التػػيلوس وقػػػدس 
نقػػداس الم بػػد الػػذى عوجػػد بػػ  دماػػيلى ال بػػيد  )املهػػض وقرع هػػي( وعدحػػدك رعػػ  نعمػػي نػػف دمياعػػؿ االهػػض 

المرح ػػض   وا بطػػيؿ الدػػى وجػػدي داخػػؿ الم بػػد وخيرجػػ  ونػػف النه ػػض ومػػرادبهـ المخدرتػػض  ونػػف البحعػػر 
بيلم بد وا حدتي ي الدى ني ي د يـ ن دفي والط وس الدػى ني ػي دجػرى رػى الم بػد نرػى نعػدى النه ػض 

 (.  63ػ29والمرعدعف مف ال بيد الذعف ع موف الم بد مف نؿ حدل وصول )

 وقد قيـ البيحك بدرجمض  ال ص م دمدا نرى طب ض الروعلب 
Lucianus, De Dea Syria, The Loeb Classical Library, vol. IV, London. (1925). 

 

 

 

 

 

 
 ترجمة النص

 (عن اإللهة السورية)
وفػػى  (1) ػ دوجػػد مدع ػػض رػػى لػػورعي   دب ػػد ناعػػرا نػػف  هػػر التػػراي ودػػدنى  المدع ػػض  الم دلػػض 1

م دلػػض لػػدى  املهػػض  فعػػرا ااهػػورعض  وعبػػدو لػػى نف فػػذا ا لػػـ لػػـ عنػػف م روً ػػي بيلمدع ػػض ن ػػد ن هػػيدهي 
                                                

نػـ نػف  هػر التػراي ودب ػد نػف ليمولػيدي  23ل ربى لمدع ض حرػل  ودب ػد حػوالى د   مدع ض فعرابولعس  ري الهميؿ ا (1)
نػػـ وعهػػعر الػػمهي اللػػورى مػي بوج نلػػى الربعػػ   نمػػي الػػـ فعرابػػولعس رهػػو ا لػػـ  177ملػ ط رنس لونعػػي وس بحػػوالى 

رمدع ػػض نرب ػػض ؽ.ـ(  ونػػيف ل281ػػػ336العو ػػي ى الػػذى نطر ػػ  نرعهػػي الحػػينـ الم ػػدو ى )العو ػػي ى( لػػعرعوقوس  عنػػيدور )
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نػيف ف ػيؾ  الػػـ  آخػر قػدعـ لهػػي  وب ػد نقيمػض هػ يدر نظعمػػض ال ػدر بػعف ظهػػرا عهـ دػـ مػ ح الػػـ ولنػف 
  املهض  لهذا  الموق  . 

  ى ن برى ااف لرحدعك نمي نيف ليددا ومدب ي لدعهـ رى فذ  المدع ػض  نمػي ندحػدك نػف ال ػوا عف نو 
ي الدػى نػي وا ع عمو هػي  ونػف ال ػرابعف الدى ني وا عدب و هي ري ندادهػـ لرهػ يدر  ونػف ا نعػيد وا حدتػي 

وا ميحى الدى ع دمو هي. اـ ندحدك  مف ب د ذلؾ  بغلهيل نف مي نيف قيدمًي ري الم بػد  طبً ػي لمػي  
وا   ػػى نروى  لنػػـ  مػػي      (1)،ع صػو    ونػػف النعتعػػض الدػػى نقػػعـ بهػػي الم بػػد. نندػػل  فػػذا  ون ػػي آهػػورى

ومي قدر لى نف نطرػ  نرعػ  مػف النه ػض  اػـ نقػص نرػعنـ مػي نػيف ال عف  ومي نررد   ىنيع د  ورنعد  رن
 عدور رى زمف نقدـ مف نعيمى. 

الػذعف نرر ػيفـ رػى مجػيؿ م ررػض ا ربػيل وا  هػي   (2)ػػ نوؿ البهػر ػػ نمػي ع ػيؿ نػيف المصػرعوف ػ 2
ررػوا الم يبد وا مرحض الم دلض  ورى د ععف مواقعي ا حدتي ي والمهرجي يي. وني وا نذلؾ نوؿ مف ن

                                                                                                                        

نبوال عوجد نرى جي بى نؿ م هي برجيف  وقد دمػري آايرفػي جمع ػي ولػـ عبػؽ م هػي لػوى ب ػض نطػالؿ وبوجػ  خػيص 
 مف نمر  فذا.  45البحعر  الم دلض الدى عدحدك ن هي لونعي وس ري الت ر  

Strong and Garstang , The Syrian goddess, London. (1913), p.41, № 1; 
Pocock, Description of the East, Vol. II, London. (1945), p. 166. 

( عهػػعر لونعػػي وس بهػػذ  ال بػػير  نلػػى ن ػػ  لػػعس نرػػى دراعػػض بيلبرػػد الدػػى عندػػل ) (1)
ن هي ر ط وا  مي عرج  نصر  نلعهي  وجدعر بيلذنر نف الخرط بعف الصتض لورى والصتض آهورى عرج  نلى فعرودودوس 

 الذى نهير نلى نف نرمض لورى ن د العو ي ععف  ع يبرهي نرمض آهورى ن د ا جي ل .
Cf. Herodotus, VII, 63, lines 5-7. 

                  

  

وفي فو لونعي وس قبؿ وصؼ  تل  ب    نهورى  جد ن ػ  رػي الوقػي الػذى علػمى رعػ  نلهػض فػذ  المدع ػض )نديرجػيدعس( 
فعرا  رغ   عصتهي بياهورعض دمععزًا لهي نػف فعػرا ا صػرعض  املهػض العو ي عػض هػ ع ض نبعػر االهػض زعػوس وزوجدػ   ومػف 

 .Strong and Garstang, op. cit., p. 41, № 2   .    المرجح نف فذ  النرمض دهعر نلى هميؿ لورعي

ؽ.ـ( الػذى رنى نػػذلؾ  425ػػ495نػيف المصػرعوف ع د ػدوف ن هػـ ننػػرؽ نج ػيس البهػر  طب ػي لمػي ذنػػر  فعرودودػوس ) (2)
و وقػد ورد فػذا الم  ػى ن ػد cf. Herodotus, II, 2ff) ن هػـ حيزوا اللبؽ ري نبيد  االهػض ونػذلؾ رػى نرػـ الترػؾ. 

ؽ.ـ( حعك نهير نلى نف ا ليطعر د لل نصؿ االهض نلى المصرععف ونف مصر ني ي 23ػ93س الص رى )دعودورو 
  (cf. Diod. Sic., I 9, 6)البرد ا نار نراقض ري نرـ الترؾ 
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ا لػػمي  الم دلػػض  و لػػجوا ا لػػيطعر الدػػى دػػدور حػػوؿ الم دلػػيي. وب ػػد ا صػػراـ وقػػي لػػعس بيلطوعػػؿ 
د ػػػيفى نلػػػى ملػػػيم  ااهػػػورععف مػػػي قيلػػػ  المصػػػرعوف نػػػف ا ربػػػيل ر قػػػيموا الم يبػػػد وهػػػعدوا المػػػزاراي 

 الم دلض  ووم وا داخرهي الدمياعؿ وصور ا ربيل. 

رععف خيلعػض مػف الدمياعػؿ  ولػـ دنػف ريلبعػض الم يبػد رػي لػورعي ػ وقػدعًمي ني ػي الم يبػد ن ػد المصػ 3
دب ػػد ناعػػرًا رػػى م يصػػردهي الزم عػػػ  نػػف  الم يبػػد  ن ػػد المصػػرععف. ول ػػػد هػػيفدي ب تلػػى نقػػدـ  فػػػذ  

رػػػى مدع ػػػض صػػػور  ولنػػػف فػػػذا الم بػػػد لػػػـ عنػػػف ع لػػػل نلػػػى  (1)الم يبػػػد   وفػػػو م بػػػد املػػػ  فعػػػرانرعس

                                                                                                                        

فعرودودوس بلبل  (Plutarch., De Malig., 13-14)ـ.( 123ـ. وميي ب د 53وقد فيجـ بروديرخوس )ولد قبؿ 
رععف والتع ع عػػعف( وقولػػ  نف العو ػػي ععف د رمػػوا نبػػيد  االهػػض وا حدتػػي  بهػػي مػػف المصػػرععف حعػػك حبػػ  لنجي ػػل )المصػػ

 Bernal برنالا صؿ نلى لورعي  وعرى  ىد رموا نبيد  دعمعدر مف ب يي د يؤوس  نمي نف نبيد  فعرانرعس درج  ر
وديرخوس نػيف عكننػف لردعي ػض المصػرعض نف فجـو بروديرخوس جي  لمجرد الهجـو ولعس نف ق ينض ب لبيب   حعك نف بر

 . ا ظرب"نف نعزعس ونوزعرعس" د دعرا نمع ي وذلؾ نمي عدمح مف رليلد 
مػػيردف بر ػػيؿ  ناع ػػي اللػػػودا   دحرعػػر ومراج ػػض ود ػػدعـب نحمػػػد نامػػيفو درجمػػضب لطتػػى نبػػػد الوفػػيل عحعػػى وآخػػػرعف  

 . 223ػ222  ص ص (1997)( المجرس ا نرى لرا يرض  ال يفر  16المهروع ال ومى لردرجمض )

ؽ.ـ  وقػػػد طيب ػػػ  العو ػػػي عوف بم بػػػودفـ  2333عػػػذنر لونعػػػي وس املػػػ  معرنػػػيري نلػػػ  صػػػور الػػػذى بك نػػػى م بػػػد  نػػػيـ  (1)
فعػػرانرعس  ونػػيف معرنػػيري عدطػػيبؽ مػػ  املػػ  ب ػػؿ نلػػ  ديرلػػوس  وعػػرجح الدارلػػوف نف الم د ػػداي العو ي عػػض المد ر ػػض 

وعػػرى فعرودودػػوس نف نمتدرعػػوف ونلنمع ػػى  نبػػوى فعػػرانرعس ني ػػي ع حػػدراف مػػف بهعػػرانرعس د ػػود نلػػى نصػػوؿ رع ع عػػض 
 مصر  نمي عهعر نلى نف فعرانرعس نل  صور ننار قندمي مف فعرانرعس ابف نمتعدرعوف.

cf. Herod., II, 43-45. 

ض زعوس مف نلنمع ى  نمي بيل لبض نلى فعرانرعس البطؿ امل  العو ي ى  ر د قدم  فومعروس ل ي بوصت  نب ي لنبعر االه
حعك نف زعوس د نر ري فعدض زوجهي نمتدرعوف ونيهػرفي رػي لعرػض نطػيؿ فػو نمػدفي بم ػدار اػالك لعػيلى  وب ػد مػرور 
دلػ ض نهػػهر نرػى فػػذ  الرعرػض ن جبػػي نلنمع ػػى ولعػدفي الػػذى نػيف مػػف الطبع ػػى نف عد ػرض لح ػػد ونرافعػض فعػػرا نخػػي 

  .Cf . Hom., Iliad , 15 , 253 ; 19 , 97ffزعوس وزوجد  الهرنعض.

وجػدعر بيلػػذنر نف نبػػيد  فعػػرانرعس ني ػػي ددمػػمف مظهػػرا هػرقعي هػػدعد الومػػوح  ن  وفػػو ط ػػس )الػػزواج الم ػػدس(  
حعك نيف البطؿ عردبط بيمرن  مي  وني ي نيف ض م بد  رػى اعلػبعيى مجبػر  نرػى نف دظػؿ نػذرا  طػواؿ نمرفػي حعػك 

نف دنرس  تلهي لخدمض م بد  دوف نف عمللػهي بهػر. ا ظػرب نحمػد  ن هي د دبر نروس البطؿ امل   ونرى فذا عجل
الرطعػؼ نحمػد نرػى  مػف  ندميف  فعرقؿ روؽ جبؿ نوعدي  د لعؼب لع عنيو درجمض ود دعـب نحمد ندميف  مراج ضب نبػد

 . 74ػ73وص ص  65ص ( 1981(  النوعي )138الملرح ال يلمى )
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ف  ولن  ػػى نقػػوؿ ن ػػ  فو)الم بػػد( ا ناػػر قػػدًمي  وا  ػػ  )م بػػد( بطػػؿ فعػػرانرعس الػػذى نهػػيد بػػ  العو ػػي عو 
 صور. 

ػ وعوجػػػد رػػػى رع ع عػػػي م بػػػد نبعػػػر آخػػػر لػػػدى نفػػػؿ صػػػعدا  الػػػذعف عؤنػػػدوف ن ػػػ  )م بػػػد( الربػػػض  4
وطب ػػي لمػػي نخبر ػػى بػػ  نحػػد  (2).ورعمػػي عبػػدو لػػى رػػغف نهػػدروي فػػى لػػعرع ى )ربػػض ال مػػر( (1)ونهػػدروي

نخي نيدموسو وني ي )عوروبى( فذ  اب ض المرػؾ نجع ػور. وحعػك  (3)روبىالنه ض رغف فذا فو م بد عو 
خدتيدهػي  ب ددػض   ر ػد رووا ن هػي نلػطور  م دلػض انف التع ع ععف قد قدلوفي بغقيمض  فذا  الم بد لهي ب ػد 

ػػ ريخدطتهػي ب ػد نف حػوؿ  تلػ   مؤدافي نف )امل ( زعوس قد الػدهوا  جميلهػي ػ حعػك ن هػي ني ػي جمعرػض
ر ورحؿ حيماًل نعيفي نلى جزعر  نرعي  ول د دنبي نرى لميع فػذ  ال صػص مػف  تػر آخػر مػف نلى او 

التع ع ععف  نمي قيـ نفؿ صعدا بلؾ نمرض دحمؿ )صػور ( عػوروبى وفػى دمدطػى ظهػر الاػور الػذى فػو 
 زعوس. رعر ن هـ لـ ع روا ب ف الم بد عخص عوروبى. 

                                                                                                                        

  مندبػػض 3نلػيطعر نررع عػػض  نلػيطعر البهػػر  الجػز  ا وؿ ط نبػػد الم طػى هػػ راوى  نػف نلػطور  فعػػرانرعسو ا ظػرب
 ومي ب دفي. 389  ص ص (1997)ا  جرو المصرعض  ال يفر  

ني ي نلديردى )نهدروي( فى ال ظعر التع ع ى لإللهض اللػورعض نديرجػيدعس  وني ػي نلهػض لػميوعض ولهػذا قػد دميارػي    (1)
عػزعس حدحػور نرديفمي م  املهض نررودعدى اللميوعض وماري ام لهيي الاالك بيمميرض نلػى املهػيي نعبعرػى وا  ي ػي وا 

خصػػػيل والدنػػػيار. ا ظػػػرب مجػػػدى صػػػبحى املهػػػض ا ـ )ا ـ النبػػػرى( الدػػػى اردبطػػػي بمحبػػػول عهػػػيرنهي نمرعػػػض ام
رعر )الهوارى  ال  يصر الهرقعض رى نبيد  نررودعدىب درالض مف خالؿ المصيدر العو ي عض والالدع عض  رليلض دندورا  

 ومي ب دفي.  133  ص ص (2335نعف همس ) ػ جيم ض دالنرعض اا  (م هور 

عػػوس نلػػ  التجػػر  وقػػد الػػدب د العو ػػي عوف آلهػػػض  (2) لػػعرع ىب نلهػػض ال مػػر ن ػػد العو ػػي ععف وهػػ ع ض فعرعػػوس نلػػػ  الهػػمس وا 
نرالنهػي دوف  ىلهػض دػدور رػالظوافر الطبع عض ماؿ لعرع ى وفعرعوس مف ممرنض نولعمبلوس اند يدًا م هـ بػ ف فػذ  اا

 نف دددخؿ رى نمور البهػر. ا ظػرب نبػد الم طػى هػ راوى  نلػيطعر نررع عػضب االهػض النبػرى  الجػز  الايلػك  ا  جرػو
 . 27  ص(2335)

عوروبىب دروى ا لػيطعر ن هػي اب ػض المرػؾ التع ع ػى نجع ػور وهػ ع ض نػيدموس مؤلػس طعبػض نرػـر بهػي زعػوس  رحػوؿ   (3)
نبعض جمعؿ نررافي بيلرنول نرى ظهر  وحمرهي ب عدا نبر البحر نلى نرعي   وف ػيؾ مػيرس الحػل  تل  نلى اور 

 .م هي ون جبي ل  االاض نب ي  فـ مع وس ورادامي اوس وليربعدوف
R. Graves, The Greek Myths, Vol. I, Penguin Books, England (1955) Reprinted (1971), 

pp. 194-195.                                                       
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  ول د ورد نلى رع ع عي مػف ىلعس آهورًعي بؿ مصر  وفو م بد (1)ػ ونيف لدى التع ع ععف م بد آخر 5
ولن  ى نرى نعض حيؿ لػـ نهػيفد   مػ  ن ػ  نػيف م بػدًا  (2).فعرعوبولعس المصرعض )مدع ض الهمس( مدع ض

 نبعًرا ونرعً ي. 

د ػيـ رعػ           رنعي نعًمي م بًدا نبعًرا لرربض نررودعدػى مػف بعبرػوس  وني ػي  (3)بعبروس ىػ ور 6
ن هػـ ع ولػوف        ول ػد رنعػي  فػذ   الط ػوس الميج ػض.  (1) )ميج ػض( مػف نجػؿ ندو ػعس ط وس لػرعض

                                                

نيف فذا المزار منرلي مل  الهمس وذلؾ ري مدع ض فعرعوبولعس/ ب ربؾ حعك نيف ع بد امل  حدد نغل  لرهمس نلػى  (1)
جي ػػل املػػ  نبولرػػوف اللػػورى بوصػػت  جػػوبعدر نلػػ  مدع ػػض فعرعوبػػولعس وع ػػوؿ مػػينروبعوس نف دماػػيؿ نبيددػػ  جػػػي  مػػف 

 (.Cf. Macrobius, Saturnalia, 1. 23. 10بولعس نف طرعؽ لورعي.        ) مصر مف فعرعو 

ني ػي مدع ػض فعرعوبػولعس المصػرعض د ػ  نرػى دػؿ نبعػر وبهػػي م بػد فعرعػوس نلػ  الهػمس  نمػي نػيف املػ  نبػعس ع بػػد   (2)
بػى الهػوؿ نرػى ن دفـ نعميو وقد خرل قمبعز م يبػدفي وملػالدهي  وني ػي م يبػدفي ددمعػز بوجػود دمياعػؿ مػخمض  

المدع ػض بعودػي نبعػر  ني ػي مخصصػض لرنه ػض والتاللػتض وال رمػي   ومػف بع هػي  ىجي بى المػدخؿ  وقػد رنى الػدرابوف رػ
المدارس الدى منك رعهي نرالطوف وم يصر  عودونلػوس مػد  اػالك نهػر  لػ ض عردملػوف نطػؼ النه ػض المصػرععف 

للػػػميوعض. حعػػػك عرجػػػ  التمػػػؿ نلػػػى نرمػػػي  فعرعوبػػػولعس حدػػػى عتعمػػػوا نرػػػعهـ ب رمهػػػـ الػػػورعر رػػػى مجػػػيؿ ا جػػػراـ ا
عومػيو ورػػى  365المصػرععف رػى د رػػعـ العو ػي ععف نػػدد نعػيـ اللػػ ض الواحػد   حعػك نػػيف العو ػي عوف عجهرػػوف ن هػي دبرػػ  

الجهػػض ال ربعػػض مػػف ال عػػؿ المواجهػػض لرمدع ػػض نػػيف عوجػػد مرصػػد ررنػػى عرقبػػوف م ػػ  ب ػػض حرنػػيي ا جػػراـ اللػػميوعض. 
 . 92ػ88  ص ص (1953)  جرو المصرعضنيمؿ  الدرابوف ري مصر  مندبض ا  ا ظرب وفعل

وقد احدري نليطعر مدع ض الهمس )فعرعوبولعس( مني ي بيرزا ري  صوص ا فراميي  نمي نف اخ يدوف قد نخذ ن عدد  
وف  م جػػـ نا ػػى العو ػػي عوف نرػػى حنمػػض نه دهػػي ونرػػومهـ. ا ظػػرب جػػورج بػػوز ر وآخػػر  ىمػػف مػػذافل فػػذ  المدع ػػض الدػػ

الحمػػير  المصػػرعض ال دعمػػض  درجمػػضب نمػػعف لػػالمض  مراج ػػضب لػػعد دورعػػؽ  الهعدػػض المصػػرعض ال يمػػض لرندػػيل  ال ػػيفر  
 . 348   ص(2331)

 .cf)    مدع ػػض بعبرػػوس برب ػػيف )د ػػرؼ حيلعػػي بيلػػـ جبعػػؿ( ود ػػػػ  نرػػى ربػػػو  نيلعػػض دب ػػد نػػف البػحػػػػر بملػػيرض قرعرػػض (3)

Strabo, XVI, ii , 12.) وقد صور م بد نررودعدى نلهض بعبروس نرى نمالي المدع ض  ودص د نلى الم بػد بػدرج .
ون ػػد  هيعػػض الػػدرج دػػرى اللػػيحض الخيرجعػػض لرم بػػد وفػػي محيطػػض بػػرواؽ ذى ننمػػد   ولػػـ عنػػف فػػذا الجػػز  مػػف الم بػػد 

الداخرى الذى نيف ملػ وري مل وري  وعردت  المخروط الم دس  رمز ال بيد   مف داخر  نمي المذبح ر د وجد ري الحـر 
 ..Strong and  Garstang, op. cit., p. 45, № 10          وذو مدخؿ مزود بي نمد .
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ونػػؿ نػػيـ ورػػى      نف  ذلػػؾ  الػػذى حػػدك  دو ػػعس بوالػػطض الخ زعػػر البػػرى قػػد حػػدك رػػى نرمػػهـ. 
)امبيحعػض(. وبعػػ هـ ونرػػي     ذنػرى النيراػػض  عمػربوف صػػدورفـ وع دحبػػوف وعػؤدوف الط ػػوس الميج ػػض 

ـ مرالػػـ حػػداد بيل ػػض. ون ػػدمي ع دهػػوف مػػف مػػرل صػػدورفـ ومػػف ال ػػواح رػػغ هـ ع ػػدموف نرمػػهـ  د ػػي
)قػػرابع هـ( لرمدػػورى  ع عدو ػػ  لرهػػوا .          ال ػػرابعف نوً   دو ػػعس المدػػورى وبهػػذا وب ػػد نف ع ػػدموا 

وجمعػػ  ال لػػي  الالدػػى عررمػػف نف  (2).لمػػوي نبػػعس رؤولػػهـ مارمػػي نػػيف عت ػػؿ المصػػرعوف  وعحر ػػوف
 ف ه رفف عد رمف لر  يل الديلىبعحر 

                                                                                                                        

مف المرجح نف ط وس ندو ػعس رػي جبعػؿ لػـ دنػف دخدرػؼ نػف ط ػوس نبيددػ  رػي املػن درعض حعػك نف ط ػوس فػذا  (1)
رعهػي و  رػـ مػف وصػؼ اعونرعدػوس نف ندو ػعس  امل  ني ي ط ولي هيد ض ولذلؾ ع ػدمهي لونعػي وس دوف نف علػدتعض

نيف ع ود نلى الحعي  لمد  عـو واحد عدـ نا ي   وم  امل  نرى نرعنض بجػوار املهػض رػى الم بػد  ود ػدـ نلعهمػي بػوانعر 
المحصػػػوؿ مػػػف التينهػػػض والزفػػػور ونػػػذلؾ الخبػػػز  ورػػػى صػػػبيح العػػػـو الدػػػيلى دردػػػدى ال لػػػي  مالبػػػس الحػػػداد وعنهػػػتف 

هػػ رفف ملدرلػػال وع مػػف بحمػػؿ دماػػيؿ املػػ  وع ومػػوف بغل يدػػ  رػػى البحػػر لنمػػواج  ونػػيف جمعػػ   صػػدورفف وعدػػرنف
المد بدوف ع مروف رى نود  امل  مف جدعد. ا ظرب مجدى صبحى الهوارى  ال  يصػر الهػرقعض رػى نبػيد  نررودعدػى  

 و نف نبيد  نود عس )ا لطور  والط س( بوج  نيـ ا ظرب162ػ161مرج  ليبؽ  ص ص 
Frazer .J, Adonis, Attis; Osiris: Studies in the History of Oriental Religion Vol. I, 

London 1927, pp. 3-56. 
نيف امل  نبعس مف االهض الص رى  ر د نيف نبير  نف نجؿ م دس احدتظ ب  المصرعوف رى م بد امل  بديح دوف  (2)

ف  حعػك نف نبػعس لػـ ع دبػر روحػي لإللػ  بدػيح ن  رػى نصػر الدولػض نف عنوف ف يؾ نالقض رى بداعض ا مر بعف املهع
ل  رى م بد واحد نمرًا ن يددعي رى البداعض  وب ػد نف د ػود ال ػيس نرػى ذلػؾ  الحدعاض  ونيف الجم  بعف حعواف م دس وا 

ط ػػوس بمػرور الزمػػيف دػػـ الجمػػ  بع همػػي نرػػى نلػػيس دع ػػى ولػذلؾ لػػـ عدمدػػ  نبػػعس رػػي ال صػػور ال دعمػػض ب بػػيد  ذاي 
محدد  ع ـو نرعهي نه ػض م ع ػوف  نمػي رػي نصػر الدولػض الحدعاػض ر صػبح  بػعس نػددا   عحصػى مػف ا دبػيع. ون ػد 
فعرودودوس ع ه  نبعس مف ه يع الهمس  وفػو نلػود  ونرػى جبهدػ  رػر  بعمػي  مرب ػض  ونرػى ظهػر  صػور   لػر. 

لػر   الهعدػض بنػر ومحمػد ن ػور هػنرى  مندبػض ا ا ظرب ندولؼ نرميف  دعي ض مصر ال دعمض  درجمػضب نبػد المػ  ـ نبػو 
 و وقيرفب428وص  371وص 31  ص1997المصرعض ال يمض لرنديل  ال يفر  

Herodotus, II, 154; III, 27; 28.. 
ون د موي الاور نبعس نيف جمع  المصرععف عبنوف وع دحبوف وعترموف نرى ن تلػهـ الصػـو مػد  لػب عف عومػي  مػد      

  الدى ني ي دلد رقهي نمرعض دح عط ال جؿ ودر   ولط ط وس ج يدزعض خيصض  ون د اخدعيرفـ اورا المد ىالحداد  وف
جدعدا ني وا عرانوف ال الميي الدى عجل نف عدمعػز بهػي جلػد  )الرػوف ا لػود وال ػر  البعمػي (و ا ظػرب وفعػل نيمػؿ  

 (. 31و ر ر  ) 93مرج  ليبؽ  ص
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نػيف نرػػعهف نف ع مػف ع ػػرض امػػردهف )ن ػوا دهف( لربعػػ  لمػػد  عػـو واحػػد  ولػػـ عنػف علػػمح بيلػػدخوؿ 
   (1).لر ربي  ر ط  وعدـ د دعـ ا جر قربيً ي  ررودعدى ىنلى ليحض ال رض لو 

                                                                                                                        

 ػد وريدػ  بػ دا  نر ػيؿ دهػب  نر ػيؿ مرعػدى دعو علػوس حعػك نػي وا ع  رػوف ون د بروديرخوس نيف نه ض نبعس ع وموف ن
جامي ػػ  رػػي   ػػش وفػػـ عرتػػوف ن تلػػهـ بجرػػود الػػرعـ وعحمرػػوف صػػولجي يي بػػيخوس )دعو علػػوس( وعصػػعحوف صػػعحيي 

 نيلعض وعدميعروفو وعذنر بروديرخوس نف ناعرًا مف العو ي ععف عصوروف دعو علوس نرى فعدض نجؿ نبعس. 
cf. Plutarch. , De Iside et Osiride, 35.  

ومػػف المػػرجح نف مرالػػـ الحػػداد رػػى نبػػيد  ندو ػػعس قػػد الػػدمدي مػػف مصػػر  مػػف ط ػػس الحػػداد نرػػي آبػػعس  حعػػك      
مصػر  ر ػػد ذنػػر الػدرابوف وجػػود م بػػد  ىاردبطػي نبػػيد  نررودعدػي محبوبػػض ندو ػػعس بم ػر مػػف مرانػػز نبػيد  آبػػعس رػػ

 ىم تعس ونف الػب ض ع ػوؿ ن ػ  م بػد املهػض لػعرع ى نلهػض ال مػرو طب ػًي لمػي ورد رػ ملهض الحل العو ي عض نررودعدى رى
(. ورػى د رع ػ  نرػى مػي ورد ن ػد الػدرابوف رػي فػذا الهػ ف عػذنر وفعػل 32النديل الليب  نهر مف الج رارعي  ر ػر  )

والػد د  ن ػ  نػيف م بػد    ن ػ  رنى م بػد نررودعدػى )الم دربػض(112نيمؿ نف فعروددوس ع وؿ ري النديل الاػي ى ر ػر  
فعرع ى  وعرجح وفعل نيمؿ نف الم بد نيف عخص نهدروي  الدى ددمياؿ م  نررودعدى رػي نػؿ مػف لػورعي ورع ع عػي. 

( مف م يلض لونعي وس فذ  الرنى الذى ذفل نلع  وفعل نيمؿ  حعك نف الت ر  دؤند فذا الدمياؿ الذى 32ودوند ر ر  )
عزعس ونررودعدى رى الوقػي الػذى حمرػي رعػ  نديرجػيدعس مالمػح مػف وجد بعف املهيي نديرجيدعس )ام لهض اللورعض( وا 

         (و وقػػيرفب1) مرحوظػػض     94لػػعرع ى نلهػػض ال مػػر العو ي عػػضو ا ظػػرب وفعػػل نيمػػؿ  المرجػػ  اللػػيبؽ  ص

Strabo., XVII, 32; Herodotus, II, 112;  Lucian., De Dea Syria, 32. 
هيعض فذ  الت ر  نلى اردبيط نيد  الب ي  ب بيد  املهض نررودعدى رى نطير نالقدهي ف ي بيمل  ندو عس د دى امهير  رى   (1)

بوصتهمي م ًي م بودى مدع ض بعبروس  ودهعر نررل الرواعيي الناللعنعض المردبطض ب بيد  نررودعدى وندو عس رى نػؿ 
و ػػعس  حعػك نف مػػعالد ندو ػػعس جػػي  ن ػػد الػػب ض مػف رع ع عػػي وقبػػرص نلػػى وجػػود اردبػيط واعػػؽ بػػعف ط ػػس الب ػػي  وند

 يدجي مف  وع مف الب ي  وفو )لػتيح ال ربػى(  نمػي نف ط ػوس نبػيد  املػ  ف ػي رػي فػذ  الت ػر  ني ػي لػببي رػى وجػود 
ولمر  واحد  ر ػط مارمػي  Millittaنيد  الب ي  فذ . وني ي نيد  الب ي  دميرس نعمي رى نبيد  املهض البيبرعض معرعدي 

حػػيؿ رػػي نبػػيد  نررودعدػػى وندو ػػعس رػػي نػػؿ مػػف رع ع عػػي وقبػػرص. حعػػك ا د رػػي مػػف ف ػػيؾ نلػػى نبػػيد  املهػػض فػػو ال
 نررودعدى رى بالد العو يف . 

وعرى ب ض الدارلعف نف الب ي  الم دس ع ود نلى اللومرععف حعك ن هػـ نػي وا عػداوموف نرػى مميرلػض ط ػس الػزواج 
يف ض النبرى الدى دماؿ املهض ن ي ي نلهض الحل والخصل وال مي   وفمي الم دس نؿ نيـ  حعك نيف المرؾ ع درف بيلن

بػذلؾ )المرػػؾ والنيف ػػض( علػددنوف نػػؿ نػػيـ مرالػـ اردبػػيط املهػػض ن ي ػي بيملػػ  دمػػوزى. وقػد امدرنػػي املهػػض نررودعدػػى  
  ن ؼ ب ى رػي م بػدفي ال ظعر العو ي ى لإللهض نلديردى  والدى دمياري نلى حد نبعر م  املهض ن ي ي  ننار مف نهر 

ب ر ض مدع ض نور دض  وذلؾ  دعجض خموع نبيددهي نلى د اعراي هرقعض. نف ط ػس الب ػي  رػي نبػيد  نررودعدػى ب بػرص 
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ونف           المصػػرى درػػف ن ػػدفـ  (1)ػ مػػ  ذلػػؾ ع ػػوؿ ب ػػض مػػواط ى بعبرػػوس نف نوزعػػرعس 7
نوزعػرعس. ولػوؼ   الحداد والط وس الميج ض لـ دنف  دو عس وا  مي ني ي جمع هي دؤدى دنرعمي لإلل  

 نخبرؾ مف نعف بدي فذ  )ا قواؿ( جدعر  بيلدصدعؽ.

رحرػض بحرعػض دلػد رؽ لػب ض نعػيـ   ىنف رنلًي بهرعًض د دى مف مصر نؿ نيـ نلى بعبروس )جبعؿ( رػ
منػيف وا  مػي وصػري نلػى بعبرػوس ر ػط.  ىي ن يعض االهض  ولـ ددوج  نلى نددر هي الرعيح ري رحرض دحته

بعبرػػوس بع مػػي ن ػػي ن ػػي  ىونػػؿ فػػذا مجدم ػػًي ع ػػد ننجوبػػض. وعحػػدك فػػذا نػػؿ نػػيـ  وقػػد حػػدك فػػذا رػػ
   (2).موجوًدا وقد هيفدي الرنس البعبرعض

                                                                                                                        

وصػػػػػ رعض ونور اػػػػػض  ا ظػػػػػرب مجػػػػػدى صػػػػػبحى الهػػػػػوارى  ال  يصػػػػػر الهػػػػػرقعض رػػػػػى نبػػػػػيد  نررودعدػػػػػى  مرجػػػػػ  لػػػػػيبؽ  
 .148ػ134و و ص 148ػ134ص

عف ط ػػوس ندو ػػعس ونوزعػػرعس رػػى مصػػر ورػػى رع ع عػػي حعػػك ني ػػي فػػذ  الط ػػوس دد رػػؽ مػػف المػػرجح حػػدوك خرػػط بػػ (1)
بيلحداد نرى امل  الهيل الذى اردبط بصور  واع ض بغلهض الخصل وال مي  نمي ن هي ني ي دحدتػى بيملػ  المعػي الػذى 

ر  نلػى قصػض املػ  عب ك نلى الحعي  مف جدعػد  ومػف المحدمػؿ نف دنػوف رواعػض لونعػي وس فػذ  دهعربصػور  رعػر مبيهػ
المصػرى نوزعػرعس ومػػي حػؿ بػ  مػػف نػوارك نرػى عػػد نخعػ  دعتػػوف )لػي(  حعػك قػػيـ دعتػوف بحػبس نخعػػ  رػى صػػ دوؽ 
ونل ى الص دوؽ رى ال عؿ ووصؿ الص دوؽ نلى بعبروس  حعك نحمرد  نعزعس الزوجض الورعض مف ف يؾ  ولنف دعتوف 

يف قصػى  وقػيـ دعتػوف بد طعػ  جلػد نخعػ  نلػى نهػال  د رؼ نرى جلد نخع  ب د مػي درنػي نعػزعس الصػ دوؽ رػى منػ
نيددػ  نلػى الحعػي   وب ار فذ  ا هال  رى ن حي  مخدرتػض مػف ا رض ولنػف نعػزعس دمن ػي مػف جمػ  نهػال  زوجهػي وا 

  مف جدعد.
Cf. Plutarch, De Iside et Osiride, 12-20. 

يد رى رصػرى الربعػ  والصػعؼ  نهػير  وامػحض وع د نردبيط ط وس نبيد  امل  الهيل )محبول املهض( ب مرعض الحص
نلى ب ك امل  ]نود عس ػ ن عس ػ نوزعرعس[ محبول نـ االهػض ] نررودعدػى )نلػديردى( ػ نعبعرػى ػ نعػزعس[  ب ػد م ي يدػ  

 الهدعد  ومود  الم ليوى. نف الدمياؿ الوامح بعف ندو عس ونوزعرعس  ن ظرب  
Frazer .J, Adonis, ..., op. cit., pp. 354 ff. 

( لدصػػؼ الػػرنس المهػػير نلعهػػي  حعػػك دهػػعر ) Byblosعػرى فػػيرموف نف ف ػػيؾ دورعػػض رػػي الػػدخداـ نرمػض  (2)
 )    ( حعك نف نرمض   ,) Papyrusفذ  النرمض نلى نف الرنس ني ي مص ونض مف ورؽ البردى 

 هي ورؽ البردى  ودلدخدـ النرمض نذلؾ نى دهعر ( د  ى الرحي  نو ال هر  الدى د ط  نلى هرادح عص   م
نلى  بيي البردى المصرى  وقد دنوف الرنس مرتورض ب وراؽ البردى مارمي نػيف عحػدك بيل لػبض نلػى المومعػيواي  ومػف 
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صػل رػي البحػرو ػ ودوجد ننجوبض نخرى ري نقرعـ بعبروس. نذ ع ب   هر مػف لب ػيف مػف الجبػؿ وع 8
ػػل بيلػػدمي  نػػؿ نػػيـ وب ػػد نف عت ػػد لو ػػ   (1).ونكطرػػؽ نرػػى فػػذا ال هػػر الػػـ ندو ػػعس ونػػيف ال هػػر عكخ ما

 الطبع ى  وعصل معيف  ري البحر رغف جػز ًا نبعػرًا مػف  معػي   البحػر عد عػر لو ػ  نلػى الرػوف ا حمػر  
ػرنح قػػرل  م رً ػي الحػداد  فػؿ بعبرػوس )جبعػػؿ(. حعػك ن هػـ ع ولػوف نف ندو ػعس رػػى  ماػؿ  فػذ  ا عػيـ جك

ى الم  لر هر. وفذا مي ع ول  الناعػروف.   جبيؿ  لب يف  ورعار دم  ال يدـ نلى المي   لوف  ال هر  ونكنطن
 لبًبي آخر لرحيداض )لرواق ض(. ىلنف رجؿ مف بعبروس )جبعؿ( مف الوامح ن   ع وؿ الح ع ض قد ذنر ل

لب ػيف           ن   ال هر الذى ع ب  مف لب ػيفو حً ػي ن هػي  و "نعهي ال رعل ن   ندو عسىر د قيؿ ااد
الدربػض رػػى           ذاي الدربػض الصػترا . لػػذلؾ رػغف الرعػيح ال يصػػتض الدػى دهػل رػػي درػؾ ا عػيـ در ػػى 

لػػبل فػػذ        ال هػػر  الدربػػض الحمػػرا  دميمػػًي  الدػػى دج ػػؿ لو ػػ  نحمػػر  ولػػذلؾ رػػغف الػػدـ لػػعس فػػو 
البعبرػىو وبػيردراض          وا  مي الدربض فى اللػبل". فػذا مػي قيلػ  لػى  الرجػؿ   الحيداض  نمي ع ولوف 

 ن   قيؿ ذلؾ بصدؽ  عبدو لى ن   مف ال جعل فبول الرعيح ري الوقي الم يلل.         

عوجػد ف ػيؾ   ػ وص دي نعًمي مف بعبروس نلى لب ػيف  لمػد  عػـو واحػد  حعػك ن  ػى لػم ي ن ػ   9
 وقد رنعي الم بد ونيف قدعًمي )نرعً ي(.  (1)ن   الم بد الذى نقيم  نع عراس (2) م بد قدعـ  ررودعدى

                                                                                                                        

المرجح نف وصوؿ البردى المصرى نلػى بعبرػوس عهػعر نلػى نف البحػر قػد جػرؼ معػي  ال عػؿ وررع ػ  مػف مصػبهي نلػى 
 ريمدني موا ى  رع ع عي بطمى ال عؿ. هواطن رع ع عي

ؽ.ـ( وقد درني نلهض 2181ػ2686وقد ني ي بعبروس م رورض لرمصرععف م ذ نصر الدولض ال دعمض )ا لر  الايلاض 
 توس المصرععف نارًا نمع ي حعك ني ي ددطيبؽ م  م بوددهـ حدحور  م ذ الدولض الولطى نرى  ىجبعؿ )بعبروس( ر

 ـ( .ؽ. 1785ػ  2183ا قؿ )
Harmon, Loeb Classical Library, vol. IV, London 1925, (De Dea Syria), p. 345, № (3). 

مجرى هدعد الدحدر وناعؼ ا هػجير  ىع رؼ ال هر حيلعي بيلـ  هر نبرافعـ وفو ع ب  مف م ير  قرل نرني وعلعر ر  (1)
بػػ  بدربدػ  حمػػرا  الرػػوف الدػى دهػػل الرعػػيح نػػـ  وعدمعػػز الػوادى المحػػعط  6البحػر ج ػػول بعبرػػوس بحػوالى  ىوعصػل رػػ

 .رد  رهي نلى معي  ال هر لدصب هي بيلروف ا حمر
Strong and Garstang, op. cit., pp. 47-8; № 17, 18. 

مػػف المػػرجح ن هػػي نهػػير  نلػػى م بػػد نرنػػي الػػذى نقيمػػ  نع عػػراس لإللهػػض نررودعدػػى وذلػػؾ بػػيل رل مػػف م بػػ   هػػر نبػػرافعـ  (2)
ود ػ  نرنػي بػعف جبعػؿ وب ربػؾ ن ػد م بػ   هػر  ..Strong and Garstang, op. cit., p. 48; №  20)ندو ػعس(  

نبػػػرافعـ  حعػػػك مػػػيي ندو ػػػعسو وقػػػد وجػػػد رػػػي موق هػػػي ال دعػػػد مػػػف الدمياعػػػؿ الحجرعػػػض الدػػػى ورد وصػػػؼ نحػػػدفي ن ػػػد 
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آخػر      الم يبػد ال دعمػض وال رع ػو  رػي لػورعي. وعبػدو لػى ن ػ    عوجػد بع هػي م بػد  ىػ فذ  فػ 13
 ػض الدع     عوجػد رػى  ىننبر حجًمي وننار قدلعض  و  ب  ض نخرى ننار دمجعػدًا لللهػض  مػف الم بػد الػذ

ناعػر  ودمياعػؿ       الم دلض. ودوجد ب  مص ونيي  تعلض )بدع ػض(  و ػذور وقػرابعف نرع ػض  وننيجعػل 
لهػـ )لرمد بػدعف(   درعػؽ بيالهػض. ونػ ف االهػض ددجلػد رػعهـو حعػك نف الدمياعػؿ الموجػود  ف ػيؾ دظهػر 

نرػالؽ الحػـر  لدرجػض نف      جمعرض وددحرؾ ود رف لهـ ال بو  . وريلًبي عردت  الصعيح ري الم بد ن د 
الناعرعف ني وا علم و  . ح ًي رغف فذا  الم بد  نػيف ا وؿ رػى الاػرا  بػعف درػؾ  الم يبػد  الدػى نرردهػيو 

ومف البيبرععف ونعًمػي مػف نيبيدونعػي       ال رل ومف التع ع ععف  حعك ني ي د دع  ن وز ناعر  مف بالد
ول ػػد رنعػػي  (2).وعجرػػل ااهػػورعوف الناعػػر            الناعػػر  مػػف الن ػػوز   ونعمػػًي عجرػػل النعرعنعػػوف

الناعر الذى وكمن  لرًا ري الم بد  ناوال ناعر   ونهعي  نخرى دـ اخدعيرفػي مػف التمػض نو مػف الػذفل. 
 وني وا ع عموف احدتي ي وع  دوف اجدمينيي   عحمرفي نحد لوافـ مف البهر.

                                                                                                                        

لحػػداد الدػػى نقيمدهػػي مػػينروبعوسو والدماػػيؿ عصػػور نلهػػض لب ػػيف وفػػى رػػى حيلػػض حػػداد لت ػػدفي ندو ػػعس  وعػػذنر ي بحيلػػض ا
ػػ  نهدير لت دفي محبوبهي الهيل دموز. ونف م دؿ ندو عس وحزف نررودعدػى لمودػ  ونالقدػ  ب هػدير ن ي ػي واملػ  دمػوز

 . 47ػ42 دموزىو ا ظرب مجدى صبحى الهوارى  ال  يصر الهرقعض رى نبيد   نررودعدى  مرج  ليبؽ  ص 

وفػو ن ػد  (cf. Apollod., III, 14; Strabo., XVI, 155)نع عػراسب مرػؾ نلػطورى ل بػرص لػورى ا صػؿ  (1)
فػػػومعروس مػػػف قػػػيـ بمػػػ ح نجػػػيمم وف الػػػدرع الراد ػػػض المزخررػػػض والمرصػػػ ض بػػػيلجوافر والدػػػى اردػػػدافي الػػػد دادا ل دػػػيؿ 

. وعػردبط (Pind., Nem., 8, 18-19ونصػبح نع عػراس ب ػدفي  موذجػًي لراػرا  ) (Hom., IL., 19-28الطػروادععف )
 ,.Tacitبيطػًي واع ػًي ب بيد  نررودعدى رى بيروس  حعك نف نه دهي ف يؾ ع حدروف م    وم بدفػػي نعمػي )نع عراس ارد

Hist., II, 3 ولـ دهت  نبيد  نع عراس  ررودعدى ل  ن  ع   رى منيدد نلهض الحل  حعك قدر ل  نف عميرس لتيح .)
ف  (Cf. Ovid., Met., X.; Hyg., Fab., 58)ال ربى م  اب د  معرفي الدػى ن جبػي ندو ػعس ناػر فػذ  ال القػض    وا 

نػػيف نبولرػػودوروس رػػى الت ػػر  المهػػير نلعهػػي نيلعػػ  عج ػػؿ ندو ػػعس اب ػػي هػػرنعي لنع عػػراس مػػف زوجػػض دػػدنى معاػػيرمى 
 ظػػرب مجػدى صػػبحى ارعمػي عخػص ا صػػؿ اللػورى ونالقػض نع عػػراس ب بػيد  نررودعدػػى رػى بػيروس  و 

 . 79ػ62نبيد  نررودعدى  مرج  ليبؽ  ص  ىرالهوارى  ال  يصر الهرقعض 

نف فذا الد دعر الوال  الذى ل ع  م بد فعرابولعس عنهؼ نف ال ظر نلى املهػض اللػورعض )نديرجػيدعس( بوصػتهي دماػؿ  (2)
مظهرا مف مظيفر ا ـ النبرى  الدى نبدي ب لمي  مخدرتض رى ال دعد مف البرػداف الدػى ذنرفػي لونعػي وس  رتػي بػالد 

نبدي نهدر  ورى رع ع عي نبدي نهدروي )نلػديردى( ورػى بيبػؿ ونهػور نبػدي نهػدير  ومػف الوامػح وجػود  ال رل
 نصؿ مهدرؾ عجم  بعف فذ  الم بوداي نو نرى ا قؿ دمياؿ هدعد بع هـ. 

Strong and Garstang, op. cit., p. 49; №. 21.  
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عػؤمف بهػي فػؤ     ىالم بػد  ونػف املهػض الدػػ ون دمي ل لي نف ندد الل عف الدى مػري نرػي  11
قعرػػي رواعػػيي ندعػػد   الػػب ض م هػػي م ػػدس والػػب ض ااخػػر هػػيد   والػػب ض الايلػػك نلػػطورى دميًمػػي  

لػوؼ نروعهػي جمع ػًي   ىونخرى  رواعيي  نج بعػض  والػب ض م هػي دمػي رواعدػ  بوالػطض العو ػي ععف  وا   ػ
 لن  ى   نؤمف ب ى م هي. 

فذا فػو      فو الذى نقيـ الم بدو ونف دعونيلعوف  (1)ىنف دعونيلعوف ا لنعا ػ عزنـ الناعروف 12
الذى حدك ري نهد  الطوريف. ول د لم ي قصض دعونيلعوف بػعف العو ػي ععف وذلػؾ مػي ع ولػ  العو ػي عوف 

 ن  . وال صض دلعر فنذا.

البهػػرى     الخرػؽ نف فػذا الخرػؽ  فػؤ   البهػر الموجػودعف ااف  لعلػػوا الخرػؽ ا وؿ  لنػف ذلػؾ  
جػػي  مػػف        ى)ا وؿ( فرػػؾ ب نمرػػ   نمػػي فػػؤ   الػػذعف ع لػػبوف نلػػي الخرػػؽ الاػػي ى  رهػػـ الخرػػؽ الػػذ

ال ػيس  ىرعػرو   دعونيلعوف ونصػبح ناعػر ال ػدد مػف جدعػد. ورعمػي عد رػؽ ب ولدػؾ البهػر )الخرػؽ ا وؿ(  
ف نر ػيً  هػرعر   حعػك ن هػـ عدجػيفروف ن هـ مي عرىب ن هـ ني وا ن يًلي مدمردعف دميمػًي )نصػي ( وعردنبػو 
مػ  الخيهػػ عف  ول ػد نػػيف            )علػدختوف بػػػ( قدلػعض ال لػػـ وحلػف المػػعيرض  وعدصػرروف ب لػػو  
نرػى التػور مػيً ا مدػدرً ي  و ػزؿ        دعجض فذ  ااايـ نف حيؽ بهـ فالؾ ديـ. حعػك نخرجػي ا رض 

واردت ػي معػي  البحػير نيلًعػي. ونصػبح نػؿ     جيررػًيو  المي  مف اللمي  مدرارا وريمي ا  هػير رعمػي يً 

                                                

ي اب ػض نمػ  ابعمعاعػوس  ظػرا لورنػ  ود ػوا  حعػك نرهػد  دعونيلعوف ابػف بروماعػوس  جػي مػف الطورػيف فػو وزوجدػ  بعرفػ (1)
والػػد  بروماعػػػوس نلػػػى نف عب ػػى لػػػتع ض نبعػػػر  دحمرػػػ  فػػو وزوجدػػػ  لػػػوا  وحػػػدفمي نو م همػػي نب يدهمػػػي طب ػػػي  خػػػدالؼ 

ح ػ   ىالرواعيي  ونػيف زعػوس قػد نػـز نرػى نرلػيؿ الطورػيف نلػى ا رض بلػبل اماػـ الػذى اردنبػ  نب ػي  لونػيؤوف رػ
ا نخعهـ وقدمو  ط يمي لإلل  )زعوس( م د دعف ن هـ علدطع وف خدان  ن دمي د نر و زؿ نرعهـ معتي. نف ن دمي قدرو 

 دعونيلعوف والطوريفو ا ظرب
Graves, Greek Myths, vo1. I, Penguin Books, USA. (1970), pp. 138-143.  

ع عضو ا ظرب مجدى صبحى الهوارى  "صور  المصيدر العو ي عض والالد ىنف ا صوؿ الهرقعض ل صض الطوريف الوارد  ر
الطوريف رى المصيدر الناللعنعض ومدى اردبيطهي بمصيدر الهرؽ ا د ى ال دعمض"  نوراؽ ناللعنعض ال ػدد اللػيدس  

   ص ص(2336)ننمػػيؿ مػػؤدمر الدرالػػيي العو ي عػػض والالدع عػػض والدرالػػيي البع عػػض  نرعػػض ا دال ػ جيم ػػض ال ػػيفر  
 . 786ػ751
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وحػػد  مػػف بػػعف البهػػر مػػف نجػػؿ الخرػػؽ الاػػي ي       مػػي   وفكرنػػؾ البهػػر جمعً ػػيو ودػػرؾ دعونػػيلعوف  ن  هػػ
 وذلؾ بلبل حنمد  ود وا . وني ي ولعرض  جيد  نيادىب 

 ني ي لدع  لتع ض نبعر  وم  نطتيل  وزوجيد  رعهي ودخؿ فو  تل  نلعهي.

وب ػػد نف صػػ د نلػػى اللػػتع ض جػػي ي نلعػػ  دببػػض وجعػػيد  ومخروقػػيي ناعػػر  مػػف نلػػود ونرػػينى وجمعػػ  
الحعوا يي ا خػرى الدػى د ػعش نرػى ا رض  نػؿا نزواًجػي. رحػل بهػـ جمعً ػي. ولػـ دلػبل لػ  نى نذىو 
 ودوطدي الصداقض بع هـ نمي نمر زعػوس  تلػ . وطتػي الجمعػ  رػي لػتع ض واحػد  طػواؿ المػد  الدػى لػيد

 رعهي الطوريف. فذ  فى قصض دعونيلعوف نمي روافي العو ي عوف. 

ػ ونمػػي حػػدك ب ػػد ذلػػؾ  دػػروى قصػػض مدفهػػض مػػف نفػػؿ فعرابػػولعس دلػػدحؽ نف ع ظػػر نلعهػػي  13
برػدفـ الػد بري المعػي  جمعً ػي  ونػيف فػذا الظهػور فػو اللػبل  ىبغنجيل   ع ولوف  نف رجو  ظهري رػ

التجػو    ول ػد رنعػي فػذ   (1). بػدًا لإللهػض فعػرا رػوؽ فػذ  التجػو نف دعونػيلعوف نقػيـ المػذابح وهػعد م ىر
وقػي مػي نبعػر   ا. وا   ى   ننرؼ مي نذا ني ػي رػىر اًل  ن هي د   داخؿ الم بد وفى ص عر  الحجـ جدً 

 الحجـ اـ نيدي ب د ذلؾ نلى حجمهي الحيلى الص عر  ولنف التجو  الدى رنعدهي ص عر  حً ي. 

نػؿ         وف مي عرىب عدـ جرل المي  مف البحر نلى الم بػد رػى ػض رغ هـ عت رودصدع ًي لهذ  الرواع
وخرػػػؽ    هي وبػػالد ال ػػرل  ػنػػيـ مػػردعف. ولػػـ عنػػػف النه ػػض وحػػدفـ عحمرػػػوف المػػي   وا  مػػي لػػورعي جمعػػػ

وع ومػوف بلػنبهي    ناعروف مف ورا   هر التراي عذفبوف )جمع ًي( نلى البحر  وعحمػؿ الجمعػ  المعػي   
صػ عر  نرػى نف دلػد بؿ       مي  ب ػد ذلػؾ نلػى التجػو  الدػى ني ػي ػ بد قبؿ نؿ هن. وع زؿ الػري الم

نف دعونػيلعوف قػد وطػد فػذ            مي نػي وا عت رػوف ذلػؾ  ع ولػوف ػفذ  النمعض النبعر  مف المػي . وبعػ
 الم بد دخرعدًا لذنرى نؿ مف )درؾ( النيراض وذلؾ التمؿ املهى.  ىال يد  ر

                                                

الدػى ابدر ػي  ىربط لونعي وس ف ي طورػيف دعونػيلعوف بيلمدع ػض الم دلػض ن ػد اللػورععف حعػك نف رجػو  ظهػري بهػي فػع (1)
معي  الطوريف ولذلؾ رغ هـ عجربوف معي  ال هر نؿ نيـ مردعف نلى الم بد لعلنبو   رى فذ  التجو  دخرعدا لهذ  الذنرى. 

      ر التػػػراي وذلػػػؾ طب ػػػي لمػػػي نومػػػح  رعرولػػػدرادوس.ود بيمهػػػير  نلػػػى البحػػػر رػػػى فػػػذ  الت ػػػر  فػػػو  هػػػصػػػوالم 

(Philostratus, Vita Apollonii, I, 20)   مف فذ  الم يلض 48ونف ط س جرل المعي  نلى الم بد   ن ظر الت ر 
                 ."نف املهض اللورعض"

Strong and Garstang, op. cit., p. 49; № 21.  
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 ػ وااف ف يؾ رواعض قدعمض بع هـ مد ر ض بيلم بد وفى نيادىب  14

البيبرعػػض الدػػى ني ػػي لهػػي ن جػػيزاي ناعػػر  رػػى آلػػعي بيلت ػػؿ   (1)ع د ػػد آخػػروف نف  المرنػػض  لػػمعرامعس
ول ػد رنعػي  (2).فى الدى نقيمي فذا الم بد  لن هي لـ دهعد  لهعرا ولنف  مهي الدى حمرػي الػـ دعرنعدػو

                                                

اب ض نلهض اللمؾ )دعرنعدو(  وعحدك خرط بعف لمعرامعس واملهض نلديردى نو نهدروي  لمعرامعس رى ا لطور  فى (1)
واملهػػػض نهػػػدير  وقػػػد وردي قصػػػض لػػػمعرامعس ن ػػػد دعػػػودوروس م  ولػػػض نػػػف ندعلػػػعيسو وعطػػػيبؽ ب ػػػض الدرالػػػعف 

رػؾ (  وفو ابػف الم.ؽ.ـ823زوجض المرؾ هميس ػ حدد الخيمس ) sammuramatلمعرامعس بيلهخصعض الديرعخعض 
ؽ.ـ. وب د وريد  نصبحي لمعرامعس وصعض نرى ال رش 813ػ823هيلم صر الاي ى  وقد حنـ لورعي رى التدر  مف 

  ونػػيف لهػػي دػػ اعرا نبعػػرا نرػػى الهػػ ل رػػي لػػورعي ومػػي بػػعف ال هػػرعف  .ؽ.ـ 782ػػػ839وحمػػي الػػبالد نلػػى جي ػػل اب هػػي 
ف دعرندعػػو ن جبدهػػي  دعجػػض اقدرا هػػي بهػػيل لػػورى و ظػػرا لمػػي قدمدػػ  مػػف ن جػػيزاي اندبرفػػي ال ػػيس  صػػؼ نلهػػض وقػػيلوا ن

 جمعؿ. 
  و.73   ص(1986)محمد حلف وفبض  الرواعض العو ي عض ال دعمض  ال يفر  

Strong and Garstang, op. cit., p. 52 ; № 24. 
ض نل الف ( وجود بحعر  بيل رل مف مدع .م بود  مدع ض نل الف  حعك عذنر دعودوروس الص رى ) ال رف ا وؿ ؽ.ـ (2)

  الدى ني ي Diod. Sic., Bibl. Hist., 2,4,2الموجود  بلورعي ونرى م ربض مف البحعر  وجد م بد املهض دعرنعدو 
دماؿ صور  محرعض لإللهض اللورعض )نديرجيدعس( حعك ذنػر الػدرابوف نف ندعلػػعيس نػيف علػمى نديرجػػيدعس بػدعرنعدو. 

Strabo, 16, 4 , 27 ل  ب ول  نف العو ي ععف عدنوف نديرجيدعس بدعرنعدو نعميوعؤند برع عوس ا مر  ت   . 
     Plin., Nat . Hist., V23, 19.          
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رػػي رع ع عػػػي  ن ػػ  م ظػػػر رعػػػر مػػ لوؼو ر صػػػتهي ) صػػؼ( امػػػرن   وال صػػؼ ااخػػػر مػػػف هػػنؿ دعرنعدػػػو 
التخػذعف نلػى  هيعػػض ال ػدمعف نرػى فعدػػض ذعػؿ لػمنض. ولنػػف )صػور ( املهػض رػػي المدع ػض الم دلػض ني ػػي 
 نرػى فعدػػض  امػرن  نيمرػػض  ونلػبيل الا ػػض رػي ال صػػض لعلػي وامػػحض لهػـ دميًمػػي. ن هػـ ع دبػػروف اللػػمؾ 

  و  عرملػػوف اللػمؾ نبػػًدا. ومػػ  ن هػػـ نػي وا عػػ نروف طعػػوًرا نخػػرى  رػغ هـ لػػـ عنو ػػوا عػػ نروف هػعًدي م دًلػػي
لحػػـ الحمػػيـ وحػػد    ػػ  نػػيف م دًلػػي ن ػػدفـ. وعبػػدو ن هػػـ نػػي وا عت رػػوف فػػذ  ا هػػعي  بلػػبل دعرنعدػػو 
 ولػػمعرامعس  رمػػف  يحعػػض  ف دعرنعدػػو نػػيف لهػػي هػػنؿ اللػػمنض  ومػػف  يحعػػض نخػػرى  ف الجػػز  اللػػترى
للػػػمعرامعس نرػػػى هػػػنؿ الحميمػػػض. ولن  ػػػى نرػػػى نعػػػض حػػػيؿ نند ػػػد نف الم بػػػد ربمػػػي عنػػػوف مػػػف صػػػ   

   (1)لػمعرامعسو و  نند ػػد نف الم بػد عػػردبط بػ ى طرع ػػض بػدعرنعدو  حعػػك نف ف ػيؾ ب ػػض المصػػرععف
 ع نروف اللمؾ ولـ عنف ذلؾ بلبل د دعلهـ لدعرنعدو.

 حنعـ  د وؿ ب ػ وف يؾ قصض نخرى م دلض  لم دهي مف رجؿ  15

                                                                                                                        

وقػػد ادخػػذي دعرنعدػػو رػػي نلػػ الف هػػنؿ حورعػػض البحػػر  جلػػد امػػرن  وذعػػؿ لػػمنض وعهػػعر وجػػود بحعػػر  مرعدػػض بيللػػمؾ      
تراي ري  ه   املهض والذى نػورن اللػمؾ بم دمػي  الم دس مرح ض بم بد نل الف نلى الدور الذى ل ب  لمؾ  هر ال

 وم ح م  دا بعف البروج. 
ديرف  الحمير  الهعرع لدعض  درجمضب نبد ال زعز دورعؽ جيوعد  مراج ضب زنى نرى  ا لؼ نديل  مندبض ا  جرو   

 . 464  ص1966ال يفر  

يلػـ ننلػػعرع خوس ولػ  ن ػػدفـ م بػد موقػػوؼ ني ػي مدع ػض ننلػػعرع خوس )البه لػي( د ػػدس  ونػي مػػف اللػمؾ الرمحػػى ب (1)
نرػػى نبيددػػ . حعػػك نف نفػػؿ ننلػػعرع خوس )البه لػػي( قػػد خصصػػػوا م بػػدا ع دلػػوف رعػػ  فػػذا ال ػػوع مػػف اللػػمؾ ماػػؿ 

 , Herod., IIرعرفػػػـ مف المصرععف الذعف ني وا ع دلو    ظػرًا لردور الذى ل ب  ري نلطور  نعزعس ونوزعرعسو قيرف 

72;  Strab. XVIII, 1, 40.)  )مو  نوراؽ  ىوا ظرب نبد الرطعؼ نحمد نرى  مصر وا مبراطورعض الرومي عض ر
 .5و مرحوظض  164  ص1988البردى  دار ال همض ال ربعض  ال يفر  

ورى الوقي الذى نيف رع  نفؿ انلػعرع خوس ورعػرفـ مػف المصػرععف عمد  ػوف نػف ب ػض ن ػواع اللػمؾ رػغف النه ػض  
ف نػف جمعػ  ن ػواع اللػمؾو ن ظػرب رلػيلض برودػيرخوس "نػف نعػزعس ونزعػرعس"و درجمػضب حلػف المصرععف ني وا عمد  و 

 . 22ػ21ص ص 7(  ر ر  1977) صبحى بنرى  مراج ضب محمد ص ر ختيجض  ال يفر 
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رغف الم بػد مػف صػ   ند.ػعس. ونػيف ند.ػعس رالًمػي لعػدًعي ونػيف  (1) (حعك نف املهض فى رعي )نعبعرى
نوؿ مف د رػـ الط ػوس ال ربعػد  دنرعمػي لإللهػض رعػي. ونػيف الترعجعػوف والرعػدعوف والاػيمواراقعوف عؤدو هػي  

امد ػ  نػف مميرلػض  هػيط  الػذنورى  ود رموفي جمعً ي مف ند.عس. حعك ن   ن دمي قيمي رعي بغخصػيد  
 ىوادخذ صور   ال لي  وارددى المالبس ال ليدعض وطيؼ ا رض نرهي ونقيـ الط ػوس ال ربعػد  وفػو عػرو 

م ليد   وعد  ى بيملهض رعي. وري دجوال   فذا  مر بلورعي. وحعك ن   عوجد ورا   هر التراي ن ػيس لػـ 
فػذا المنػيف. والد لػض  نرػى فػذا  نف  ى  ر ػد نقػيـ الم بػد رػعد برو  فو  تل  ولـ ع بروا ط ولػ  ال ربعػد 

الناعػر. حعػك دحمرهػي ا لػود وفػي دملػؾ الطبرػض ودحمػؿ ديًجػي ذا نبػراج  ىاملهض دهب  رعي )نعبعرػى( رػ
نرػى رنلػهي  دميمػي نمػػي صػور الرعػدعوف رعػػي. ودحػدك ]الرجػؿ الحنػعـ[ نعًمػػي نػف الجػيلععف )الخصػػعيف( 

ػػػدوا رػػ د  قػػػيداًل نف )فػػؤ  ( الجػػػيلععف قػػيموا بخصػػػى ن تلػػػهـ د رعػػدًا )محينػػػيً (  د.ػػػعس الم بػػػ ىالػػذعف وكجن
ودبجعاًل لإللهض رعػي )نعبعرػي( ولػعس دنرعمػًي لإللهػض فعػرا )نديرجػيدعس(. وعبػدو نػؿ فػذا م بػوً  لػى ولن ػ  

 لعس ح ع ًعيو حعك ن  ى لم ي لبًبي آخر لإلخصي  ننار دصدعً ي. 

                                                

مػف الوامػػح ف ػي نف لونعػػي وس عدحػدك نػػف املهػض الترعجعػػض نعبعرػػى حعػك عػػذنر محبوبهػي ندػػعس  ولػـ د دصػػر نبػػيد   (1)
آلعي الص رى وا  مي وجدي نبيددهي رى بالد العو يف ومصر ورى رومي وقد طيب هي العو ي عوف بيملهض رعي  نعبعرى نرى

  نرعػض (رعػر م هػور )زوجض نرو وس ونـ زعوسو ا ظر  ريعز عولؼ محمػد  نبػيد  نعبعرػى رػى رومػي  رلػيلض دندػورا  
 .(1993جيم ض نعف همس )ػ اادال 

ود دمياؿ هدعد بػعف نعبعرػى ونديرجػيدعس وبوجػ  خػيص رعمػي عػذنر  لونعػي وس رػي ر ردػ  وقد برف ي الدراليي نرى وج     
فذ  ر د صوري نرديفمي دجرس نرى نرش ددنمػ  ا لػود ودملػؾ رػى عػدفي الطبرػض ونرػى رنلػهي دػيج ذو نبػراج نمػي 

عفو ا ظػػرب وجػػد النه ػػض الجػػيلعف رػػى نبػػيد  نردعهمػػي  ب ػػض ال ظػػر نػػف لػػبل وجػػود نػػيد  الخصػػى رػػى نردػػى ال بػػيدد
 مجدى صحبى الهوارى  نبيد  نديرجيدعس ري رومي  مرج  ليبؽ.

وقد ذنر ب ض الدرالعف نف املهض اللورعض )نديرجيدعس( واملهػض الترعجعػض نعبعرػى ني دػي نخدػعف  حعػك نف نػال م همػي 
  وقيموا بجو ي دع عض دماؿ املهض ا ـ  نمي نف نه ض نؿ م همي دـ اندبيرفمي نخو  حعك ن هـ ادلموا بصتيي مدميارض

 .  Metamorphosisمدهيبهض وفو مي صور  نبو لرعوس ري قصعد  الدحو ي 
Graillot, Le Culte de Cybele, Paris. (1912), p. 313.  
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ف الم بػػد  حعػػك ن هػػـ عدت ػػوف رػػي ا ررػػل مػػ  العو ػػي ععف  رهػػـ ػ وعػػروؽ لػػى مػػي ع ولو ػػ  نػػ 16
بػف لػعمعرى ػ حعػك  (1)ع د دوف نف املهض فػى فعػرا ونف ال مػؿ )دهػععد الم بػد( دػـ بوالػطض دعو علػوس

نف  امل   دعو علوس وصؿ ر اًل نلى لورعي رى درػؾ الرحرػض الدػى لػرنهي نلػى ناعوبعػي  حعػك دوجػد رػى 
رفف نف دعو علوس فو الم هن  الح ع ػى  لػ   وم هػي مالبػس بربرعػض ونحجػير الم بد نالميي ندعد  دب

ف دعػض نرعمػػض  ون عػػيل نرعػػيؿ نحمػػرفي دعو علػػوس مػػف ناعوبعػي  نمػػي ع ػػؼ رػػى المػػدخؿ زوج مػػف نمػػو 
 ب  ىالذنور  مخمي الحجـ لر يعض  عحمالف ال  ش الديل

                                                

ابف نبعر االهػض زعػوس  مػف لػعمعرى اب ػض نػيدموس مرػؾ طعبػض العو ي عػض ومؤللػهي التع ع ػي ا صػؿ  صػيحل رمػؿ  (1)
(و وعبػدو  .Cf. Herodotus, V, 58نلى ال يلـ الهعرع ى الذى لـ عنف نرى دراعض بهي مػف قبػؿ )   ؿ حروؼ الهجي 

 نف لونعي وس نراد نف عهعر نلى ا صوؿ الهرقعض لإلل  عو علوس  بوصت  بيبف لعمعرى. 
 ه   الدرامي  حعػك  ىوقد ههدد  نمرعض معالد امل  نحدااًي درامعض نو بي حرى ليفـ ا هيدفي رى احدتي د  ب د ذلؾ ر
رخذ نبع  زعػوس نلػى  ىخرج مف بطف نم  قبؿ نف ددـ مد  حمر  ب د مودهي بصين ض زعوس  وننمؿ امل  مد  حمر  ر

نف خرج نلى الوجود رد  بد  فعرا بح دفي الم روؼ نرى نؿ مف ن جبهـ زعوس مف زوجض رعر هرنعض ر مري بدمزع   
ل ي  نهال   ري قدر ع ري ميؤ   ن نيدد  نربي وا    نف جدد  رعي  والد  زعوس ابف نرو وس  دمن ي مف جم  نهال   وا 

نلػػى الحعػػي  مػػف جدعػػدو نػػف نلػػطور  دعو علػػوس  ا ظػػرب نبػػد الم طػػى هػػ راوى  نلػػيطعر نررع عػػض )نلػػيطعر االهػػض 
 . 537ػ535  ص ص(1995) الص رى(  الجز  الاي ى  طب ض نولى  مندبض ا  جرو  ال يفر 

  نلى ناعوبعي واله ػد ومصػر ولػورعي  رغ هػي قػد هػنري ال مػوذج الػذى احدػذا  املػن در ا نبػر نا ػي  نمي نف رحرض امل
ردوحيد  رى الهرؽ رهي فو نرعيف وفو عدحدك نف رحرض املن در نلى اله د عذنر نف املن در نيف مصدقي ل صص 

ني ػي زعػير  املػن در نلػي م بػد  ىذالوقػي الػ ىنمػي ن ػ  رػ .Arrian, V, 2, 10الرحالي الدػى قػيـ بهػي دعو علػوس 
دنيد  ب    نب    دهدؼ نل الد رل لرمصرععف  رغ هي فدري نذلؾ نلى الحصوؿ نرى مبيرنض العو ي ععف   ىامل  آموف وا 

حعك نيف الخرط بعف امل  دعو علوس وامل  نوزعرعس ػ الذى نخػذ عحدػؿ دػدرعجعي مومػ  نبػيد  آمػوف بداعػض مػف نػيـ 
جـ نبيد  آموف ع رؿ ب د ددمعر طعبض نرػى عػد ااهػورععف رػي ذلػؾ ال ػيـ ػ م رورػي ن ػدفـ  رهػي ؽ.ـ. حعف نخذ  664

ب د نف ع وؿ نف دعو علوس فو نوزعرعس  عصؼ نحػدى  35فو بروديرخوس ري م يلد  )نف نعزعس ونوزعرعس ( ر ر  
(و ا ظػرب Plut., D. Is. et Os., 35نيف ػيي نوزعػرعس ب  هػي نحػدى ديب ػيي دعو علػوس المرهمػيي              )

 (.35  ر ر  )47ػ46حلف صبحى بنرى  مرج  ليبؽ  ص ص 
وعرى بر يؿ نف بروديرخوس نيف ع د د نذلؾ بوجود وحد  بعف الدعي دعف المصرعض والعو ي عض رى الوقي الػذى نػيف عػرى 

 رع  نف الدعي ض المصرعض نقدـ ون  ى مف الدعي ض العو ي عض. 
 . 231 رج  ليبؽ  صبر يؿ  ناع ي اللودا   م
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ف رػغف فػذا ع ػد نيرًعػي بيل لػبض . واا""ن ي دعو علوس نرلي نموى الػذنور  فػذعف لهعػرا زوجػض نبػى
لػػى  ولػػوؼ نومػػح لػػؾ هػػعًدي آخػػر عوجػػد رػػي الم بػػد عػػردبط بدنػػرعس دعو علػػوس  فػػذا . نف العو ػػي ععف 
نػػػي وا عرر ػػػوف ننمػػػي  ذنػػػور  دعو علػػػوس  وعمػػػ وف نرعهػػػي رجػػػيً  قصػػػيرًا )نقزامػػػًي( مصػػػ ونعف مػػػف 

ودلػػػػمى الػػػػدمى                  (1).الخهػػػػل  واحػػػػًدا نرػػػػى نػػػػؿ واحػػػػد  لهػػػػـ ننمػػػػي  ذنػػػػور  نبعػػػػر 
وعوجد الهن  تل  رى الم بد  رتى الجي ل ا عمف مف الم بد عوجد قػـز مػف ال حػيس لػ   (2) )ال رادس(

 . "نمو ذنور  نبعر

وكوف قصًصػي  ناعػر   نػف مؤللػى الم بػد. وا   ػى ن ػوى ااف نف ندحػدك نػف  17 ػ فنػذا رػغ هـ عكػرو
قعـ. ع ولوف نف الم بد الموجود ااف لػعس فػو الم بػد الػذى الم بد رعمي عد رؽ بنعتعض ب يد  و ى لبل نك 

                                                

رمال نف ننميؿ ال ربد  الدى اقدر ي بدعو علوس  رغف ننمي  الػذنور  درمػز نلػى نمرعػض امخصػيل  ال مرعػض الدػى  (1)
اردبطي ب بيد  املهض ا ـ ري نؿ مف الهرؽ وال رل  وني ي املهض اللورعض احدى فذ  املهيي  حعك صوري رى 

 . ىفعدض نمرن  نيرعض دملؾ ادععهي بعدعهي لدط ـ نؿ هن ح فعرابولعس ونمينف نخرى مف لورعي نري
Perdrizet, “A Propose d' Atargatis”, Syria 12 , Paris. (1941), pp 268-269. 

 نف ننمي  الذنور  ري نبيد  نديرجيدعس وري قصض نعزعس ونوزعرعسو ا ظرب 
 . 45ػ44مجدى صبحى الهوارى  نبيد  نديرجيدعس  مرج  ليبؽ  ص ص

يل لبض نلى ا نمد  رى حد ذادهي ر د ني ي ا نمد  مف لميي ا مينف ال يلعض )نمينف ال بيد ( ن د الليمععف لوا  وب
ني ي فذ  ا نمد  حجرعض طب ي لمي نيف عدصور  ال دمي  مف ن هي دصؿ بع هـ وبعف اللػمي   نو ننمػد  خهػبعض ني ػي 

ـ  حعػك نػي وا عؤم ػوف بػ ف نػؿ ب ػؿ مػف م بػودادهـ علػعطر ري ا صؿ جزع هجر  مف نهجير ال يبض الم دلض لب ػيله
نرى رنيعي  مف روؽ قمض ال مودو ن ظرب جعمس ررعزر  التولنرور رى ال هد ال دعـ )الدورا  (  الجز  الاػي ى  درجمػضب 

 ومي ب دفي . 661(   ص ص1982 بعرض نبرافعـ  دار الم يرؼ  ال يفر  )

 علوس بطرع ض مميارض  حدتيؿ العو ي ععف بهذ  ا نعيد  ولن هـ        الد يموا نيف المصرعوف عحدتروف ب نعيد دعو  (2)
بػػدمى خهػػبعض عبرػػ  طولهػػي ذرانػػي واحػػدا دحمرهػػي                  ال لػػي  وع مػػف  phalliنػػف حمػػؿ ننمػػي  الػػذنور  

ورد ن د فػعرودودػوس    بيلدوراف خرؼ نيزؼ المزمير حوؿ ال رعض  م هدعف نري ى دمجد امل  بينخوس طب ي لمي    
 ,Cf. Herodotus, II )        الذى ع وؿ نف المصرععف لـ عنف لػدعهـ نػورس راقػص مخصػص لهػذ  ا حدتػي ي

48..) 
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نيف موجوًدا رى البداعض  ولنف ذلؾ )الم بد( قد دحطـ نبر الزميف  نمي الم بػد الموجػود ااف رغ ػ  مػف 
 زوجض مرؾ ااهورععف.  (1)ص   الدرادو عنى

يلجػػ   مػػف الحػػل  والػػذى ن (2) وعبػػدو لػػى نف الػػدرادو عنى فػػذ  فػػى درػػؾ الدػػى نحبهػػي ابػػف زوجهػػي
ح نض طبعل  حعك ن   ن دمي  ـز لو  الحظ المحل  وب يً  نري حيلض صمد   بدن عت ػد قػوا  ونصػبح 
رػى حيلػض وامػحض مػػف الخجػؿ المػزرى  ورقػد مرعًمػػي بػال حػراؾ ود عػر لو ػػ  دميًمػي ودػدانى جلػد  نػػؿ 

. لنػػف ن ػػدمي رنى الطبعػػل ن ػػ  نصػػبح مرعًمػػي بػػدوف لػػبل ح ع ػػى. ندرؾ نف ال مػػرض فػػو الحػػل. عػػـو
ره يؾ د  ي ناعر  لرحل الختػىب ال ع ػيف الواف دػيف والصػوي الخيرػي ولػوف الجرػد )البهػر ( والػدموع. 
ون دمي نع ف  الطبعل  نف فذ  ا هعي  موجود   وم  عػد  العم ػى نرػى قرػل الهػيل والػددنى جمعػ  

ـ  لنػف ن ػدمي وصػري مف ري الم زؿو ون دمي دخؿ نؿ واحد مف ااخرعف ظػؿ )الهػيل( رػي فػدو  دػي

                                                

ني ي الدرادو عنى اب ض المرػؾ الم ػدو ى دعمعدرعػوس بولعػونعدعس ابػف ن دعجو ػوس  دزوجهػي                 لػرعوقوس  (1)
ؽ.ـ.( وذلػػؾ لدوطعػػد حنمػػ   وقػػد لػػرمهي نلػػى اب ػػ                ن دعوخػػوس ا وؿ  298مؤلػػس الممرنػػض اللػػرعوقعض )

ؽ.ـ.(  الذى هيرؾ والد  رى حنـ نبيمعي  ومػف المحدمػؿ                نف دنػوف الػدرادو عنى  261ػ324)لودعر( )
مػػف الممرنػض اللػػرعوقعض قػد ل بػي دورا رػػي الد ػيرل الػذى حػػدك رػى نهػػد زوجهػي الاػي ى )ن دعوخػػوس( وبػعف        نػؿ 

 ظػرب لػعد نحمػد نرػى ال يصػرى  الهػرؽ ا د ػى اوممرنض م دو عيو نف دور الدرادو عنى مػ  زوجعهػي ا وؿ والاػي ى  
 . 222ػ219  ص ص (1998ػ1997)رى ال صر الهعرع لدى  دار ال همض ال ربعض  ال يفر  

الهػرنى  رتػي ا وؿ نقػدـ الهػيل نرػى حػل زوجػض  ني ي عبدن لونعي وس ف ػي رػى رواعػض وجهػعف مخدرتػعف لرحػل رعػر (2)
نبع  ودمنف الحل م   حدى ددانى جلد   وذلؾ لنػوف فػذا الحػل ع ػد آامػي نمػي وصػت  لونعػي وس رػي الت ػر  الايم ػض 

 نهر نرى لليف الطبعل. 
  د ػػ  زوجػػض المرػػؾ رػػى حػػل هػػيل ررعػػل  حعػػك وق ػػػي 26ػػػ19ورػػى الاػػي ى والػػذى عروعػػ  لونعػػي وس رػػى الت ػػراي 

درادو عنى رػػى حػػل نومبػػيبوس نا ػػي  وجودفمػػػي م ػػي رػػي فعرابػػولعس مػػف نجػػػؿ ب ػػي  م بػػد لإللهػػض اللػػورعض  ونػػػيف الػػ
  تل  در ًا لرتدف.  ىنومبيبوس قد قيـ بخص

نرػػى نعػػض حػػيؿ رػػغف ال صػػدعف دلػػددنعيف نلػػى الػػذانر  قصػػص الحػػل الدػػى لػػيدي نبػػيد  املهػػض ا ـ رػػي بػػالد ال هػػرعف     
ي دحرعتػي نو رواعػض نناػر محرعػض ل صػض حػل املهػض ن ي ػي لررانػى دمػوزي  وحػل املهػض نهػدير ولورعي حعك عبدو ن هم

ف نرعمػػر  ن ي ػػي ودمػػوزىب ط ػػوس الجػػ س الم ػػدس ن ػػد اللػػورععف   لجرجػػيمش. نػػف حػػل ن ي ػػي لررانػػىو ا ظػػرب س.
دمػػوز  ب ػػداد .  ا ظػػر نعمػػيب  ريمػػؿ نبػػد الواحػػد  نهػػدير وم لػػي  (1993) دمهػػؽ (  2درجمػػضب  هػػيد خعيطػػض  )ط

 .16ػ15و مجدى صبحى الهوارى  ال  يصر الهرقعض رى نبيد  نررودعدى  مرج  ليبؽ  ص ص  و(.1973)
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زوجػػض نبعػػ  د عػػر لػػوف بهػػرد  ورػػدا هػػيحًبي و ػػبض قربػػ  بهػػد . ونظهػػري  فػػذ   ا نػػراض الوامػػحض 
 لرطبعل نف فذا فو نار )مرض( الحل  ونيلج  فنذاب 

حيلػض ذنػر هػدعد وقػيؿ لػ ب "فػذا فػو الػدا   نف اب ػؾ قػد  ىػ الددنى والد الهػيل الػذى نػيف رػ 18
ولنػػف مػػف اماػػـو حعػػك ن ػػ  رػػي الح ع ػػض   ع ػػي ى نى مػػرض ولنػػف نصػػيب  الػػوفف لػػعس مػػف المػػرض 

ع ي ى مف الحل والول . ل د ررل رعمي لف عحصؿ نرع  نبػًدا  ر ػد نحػل زوجدػى الدػى لػف ندخرػى ن هػي 
 نبًدا". 

وبهػػذ  الطرع ػػض الحنعمػػض قػػيـ  الطبعػػل  بخدانػػ   بخػػداع ا ل الػػذى قػػيؿ رػػي الحػػيؿ  "ندولػػؿ نلعػػؾ 
ؾ اب ى عموي حعػك ن ػ  لػـ عررػل بمحػض نراددػ  رػي فػذ  النيراػض  ولنػف المػرض نعهي الطبعل ن  ددر 

نصيب  قهًرا. ونرعؾ نعهي الطبعل ن  دج ؿ رعردؾ دجرل الدمير لر يلـ نر   و  دػدع ال دػؿ عجػد طرع ػ  
نلى مه دؾ )الطل("  ل د نيف ح ي عجهؿ مي اخدير   لن   )الطبعل( نجيل مر  اي عضب "ن ػؾ د ػدر  دجػي  

 يؿ خطعر   حعك دطرػل م ػى نف ندخرػى نػف زوجدػى ودج ػؿ الطبعػل ع ػعش رجػاًل )وحعػًدا ػ نزًبػي(. نر
 وميذا ن ي دت ؿ ن ي  تلؾ نذا نيف قد ررل رى زوجدؾ ن ي؟ نن ي  لدوارؽ  نرى مي دطرب  م ى؟" 

ف ونجيل )المرؾ( نرى فذ  )النرميي( ب    ري الوقي الذى   عود الدخرى رعػ  نػف زوجدػ   رغ ػ  لػ
عمف نرى اب   بيل جي  حدى نذا نيف ذلؾ  الولد  قد نكررنـ بزوجض نبعػ و حعػك نف ر ػد الزوجػض حػدك   

ولمػػيذا نًذا ددولػػؿ نلػػى؟ ن ػػ  عحػػل ”عمػػيفى ر ػػداف ا بػػف. ون ػػدمي لػػم  الطبعػػل فػػذ  )النرمػػيي( قػػيؿ 
 .  "زوجدؾ ن ي  نف نؿ مي قرد  لؾ نيف خدنض

وممرندػ   ب ػػ  ورػػيدر نقرػعـ بيبػػؿ وقػيـ بد لػػعس مدع ػػض  وآمػف المرػػؾ بنػؿ  مػػي لػػم    ودػرؾ زوجدػػ 
ن ػػد  هػػر التػػراي دحمػػؿ الػػم  فػػو  حعػػك واردػػ  الم عػػض ف ػػيؾ. وبهػػذ  الطرع ػػض نػػرؼ الطبعػػل الحػػل 

 ونيلج . 

ػ ون دمي ني ي الدرادو عنى فػذ    دػزاؿ مدزوجػض مػف زوجهػي ا وؿ رغ هػي رني حرًمػي مػؤدا  نف  19
ًدا رى المدع ض الم دلض )فعرابولعس(  ون ذردهي بهػرور ناعػر  نذا لػـ دط هػي  فعرا نمردهي نف دب ى لهي م ب

ورػػي البداعػػض لػػـ دبػػيؿ المرنػػض بػػذلؾ )الحرػػـ(  ولنػػف ب ػػد نف  ػػزؿ بهػػي مػػرض هػػدعد  ننر ػػي الرؤعػػي نلػػى 
 زوجهي  وقيمي بيلدرمي  فعرا ونزمي نرى ب ي  الم بد. 



 
 

 
 
 
 

 مقالة لوكيانوس "عن اإللهة السورية"

 

393 

رػػي الحػيؿ نلػػى المدع ػػض الم دلػػض وم هػػي وب ػد نف نصػػبحي رػػي حيلػػض صػحعض جعػػد   نرلػػرهي زوجهػػي 
نمػػواؿ ناعػػر  وررقػػض نبعػػر  مػػف الجػػعش  جػػز  م هػػي مػػف نجػػؿ الب ػػي  وجػػز  مػػف نجػػؿ حميعدهػػي. والػػددنى 

ن  ػػى نقػػوؿ لػػؾ  ن ػػؾ عػػي ”واحػػًدا مػػف نصػػدقيد   وفػػو هػػيل جمعػػؿ جػػًدا  نػػيف لػػ  الػػـ نومبػػيبوس وقػػيؿ 
دحؾ بلػػبل حنمدػػؾ ورمػػرؾ الػػذى نومبػػيبوس صػػدعؽ هػػجيع  ن ػػي نرمػػؿ نصػػدقيدى  ر ػػال ن  ػػى نمػػ

 ندمح ل ي بيلت ؿ. 

وااف نجػػد ى رػػي حيجػػض نلػػى ا دػػؾ )نمي دػػؾ( ال ظعمػػض حعػػك ن  ػػى نررػػل رػػي نف دنػػوف مصػػيحًبي 
لزوجدى ونف د هى نمػاًل مػف نجرػى  ودػؤدى واجبػيي م دلػض ود ػود جعهػى  ولػوؼ ع يلػؾ دنػرعـ نبعػر 

لػح نرعػ  ن  عرلػر  ون  ع هػد نلعػ  بنػؿ فػذا  ن د نوددؾ". وب د ذلؾ مبيهػر  دولػؿ نلعػ  نومبػيبوس ون
نى بيلن وز الورعر  وبزوجد  وبيلواجل الم دس. ررـ عنف عخهى مف نؿ فػذا وا  مػي  خهػى  دولػد ال عػر  

 لدع  )لدى المرؾ( نرى الدرادو عنى رى وقي  حؽ ب د نف  وى نف ع عش وحعًدا.

آخػر وفػو نف عمػ ح لػ  مهرػض لػب ض نعػيـ  ػ ولن   لـ عجػد نلػى مطربػ  فػذا لػبعاًل  رجػرل مطربػيً  23
ب د نف ع هى نمرًا فيمًي مف نمور  الدى عحديجهي  ون دمي حصؿ نرى فذا  المطرل  بلهولض  نػيد نلػى 
م ػز لػػ  ونل ػى  تلػػ  نرػى ا رض ونخػػذ عراػى حظػػ  ال ػيارو "عػػي لػى مػػف بػيدس؟ نعػػؼ لػى بهػػذ  الا ػػض؟ 

؟ ن  ػػى هػػيل ولػػوؼ نرارػػؽ امػػرن  جمعرػػض  نف فػػذا ونعػؼ لػػى بهػػذ  الرحرػػض؟ وااف نلػػى نى  هيعػػض ندوجػػ 
لعنوف نيراض بيل لبض لى نذا لـ نب د دميًمي لبل الهرو ولذا رمف المرورى نف نكدنـ نماًل لػوؼ ع ػيل  

 .  "جمع  مخيورى

وومػ هي رػػي ن ػي  صػػ عر  (1) وبع مػي نػػيف ع ػوؿ ذلػػؾ قػيـ بغخصػػي   تلػ  وقطػػ  ننمػيد  الد يلػػرعض
ؿ نخرى. ودم هي بيلخدـ الذى نيف عحمر   اـ نيل  جرح . وب د ذلػؾ ن ػدمي وم هي المر وال لؿ ودواب

                                                

عدمح مف الت ر  نف نومبيبوس قيـ بخصى  تل  ب رض نزالض جمع  ال وادؽ الدى قد   دمن   مف ن جيز مهمض ب ػي   (1)
نجػؿ زعػيد  خصػوبض ا رض نو مػف نجػؿ الػدخرص مػف  الم بد بصحبض المرنض  ر د ني ي نمرعض الخصى ددـ نمػي مػف

ا   عيد ا نمى لر رادز ونقوافي الج س  نمي نف فذ  ال يد  ني ي ددـ ب ػرض مػ ح املهػض مزعػد مػف ال ػو  رػي مجػيلى 
درالػػض ودرجمػػض ال صػػعد  ندػػعس لرهػػينر ”الخصػػل وال مػػي و نػػف نلػػبيل الخصػػى وناػػر و ن ظػػرب رػػيعز عولػػؼ محمػػد  

  ص ص (1992)  مجرػػض الدرالػػيي المصػػرعض ػ امعطيلعػػض نوزعػػرعس  المجرػػد الاػػي ى  ال ػػيفر  “وسالرومػػي ى نػػيدولر
 . 32ػ31
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دبع ي ل   نمني عض  الرحعؿ  نيد نلى المرؾ وقدـ ل  ام ي  بحمور جم  رتعر وقػيؿ مػي عرػىب "نف فػذا 
عػي لػػعدى فػو ننظػػـ ن ػز لػػدى رردحدتظػػوف بػ  رػػي منػيف ختػػى بم ػػزلنـ  ن  ػى ن ػػي قػد نحببدػػ  )الن زػػػ 

رحرض طوعرض ولوؼ نجد  محؿ افدمػيـ مػ نـ. نرعػؾ نف دحػدتظ بػ   ىا  وااف ر  ي ذافل رالودع ض( جدً 
لػػى رػػي مػػ مف  حعػػك ن ػػ  ن ػػدى نرمػػؿ مػػف الػػذفل  ن ػػ  علػػيوى حعػػيدى. وحػػيؿ نػػوددى لػػوؼ آخػػذ  

 . وب د نف نخذ  المرؾ قيـ بدم   بخدـ آخر ونمر خز د  نف عحتظو . "م ؾ

ض  حدػى وصػروا نلػى المدع ػض الم دلػض وبػد وا بلػرنض رػي ػ اػـ ادخػذ نومبػيبوس طرع ػ  بطم  ع ػ 21
ب ي  الم بد  ومري االك ل واي وفـ رى نمرهـ  اندمري رعهي ا هػعي  الدػى نػيف عخهػيفي نومبػيبوس 
ف ني ػػي الػػدرادو عنى خػػالؿ فػػذ  التدػػر  الطوعرػػض الدػػى نممػػدهي م ػػ  قػػد بػػدني دحبػػ   رغ هػػي نصػػبحي  وا 

ؿ الموجػػودوف رػػى المدع ػػض الم دلػػػض نف فعػػرا ني ػػي مصػػدر فػػػذ  ب ػػدفي مدعمػػض بػػ  جػػًدا. وع ػػػوؿ الرجػػي
المهػينر  وقػد نػيف نومبػيبوس هػجيًني لدرجػض ن ػػ  لػـ عهػرل نبػًدا  مػف ندا  واجبػ   ولنػف الػػدرادو عنى 

 عجل نف د يقل حعك ن هي لـ دلرع بب ي  الم بد.

  ولنػف ب ػد نف ػ ورػى البداعػض رغ هػي )المرنػض( واري مهػينرفي )دصػرري بخجػؿ( ونختػي نردهػي 22
دحولي  حيلدهي  مف الهدو  نلى حيلض ننار لو ًا  خرجي نرىيل يس وظري دبنى طػواؿ العػـو  ونخػذي 
بيلدمرار د يدى نرى نومبيبوس  ر د نيف نومبيبوس نؿ هػن بيل لػبض لهػي. ورػي ال هيعػض نصػبحي رػي 

ننػالف حبهػي لهػخص  حيجض نلي نف دبحك نف دبرعر م بوؿ لهذ  الحيداض. ل د ني ػي د خػذ حػذرفي مػف
ررعػػػل  وني ػػػي دهػػػ ر بيلخجػػػؿ مػػػف مجػػػرد محيولػػػض ر ػػػؿ ذلػػػؾ. ونرػػػي فػػػذا ر ػػػد صػػػممي نرػػػي فػػػذ  
)الحعرػض(  نرعهػي ن  نف د يبرػ  لرحػػدعك م ػ  ن  ب ػد نف  دج ػػؿ  تلػهي امرػض مػػف هػرل الخمػر. ر  ػػدمي 

ى نػؿ ا ر ػيؿ الدػى عنوف المر  ما اًل بيلخمر عذفل الحعي  وا ردبيؾ و  عوجد دار  لرخجػؿ ولنػف د ػز 
 دحدك وقدهي نلى الجهؿ )ندـ ال در  نرى ا دراؾ(. 

وآم ػػي بهػػذا وفػػذا مػػي ر ردػػ ب رب ػػد نف د يولػػي وجبدهػػي ذفبػػي نلػػى نربػػيض الم ػػزؿ الػػذي ع ػػعـ رعػػ  
نومبػيبوس  ودولػري نلعػ  وقػد د ر ػي برنبدعػ  ونخبردػ  بحبهػي  ولن ػ  واجػ  حػدعاهي بجتػي  وررػض فػػذا 

امرػض. ون ػدفي قيمػي بدهدعػد  ب  هػي لػوؼ دت ػؿ رػى  تلػهي مصػعبض نبعػر   رخػيؼ  ا مػر وقػيؿ لهػي ن ػؾ
نرعهي وقيـ بغخبيرفي بيل صض نيمرض وقػص نرعهػي م لػيد  نرهػي  وبػرفف لهػي نرػى نمرػ  نال عػض. وب ػدمي 
رني الدرادو عنى ذلؾ دوفمي ن هي لـ در هػعًدي  ورلػخ ذلػؾ رػى ن رهػي  وفػدني مػف رربدهػي درػؾ لن هػي 
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ى نػػؿ منػػيف م رعػػًض نعػػي  بحػػل )ب ػػراـ( رعػػر ذى جػػدوى. وحػػدك فػػذا الحػػل رػػى المدع ػػض صػػيحبد  رػػ
الم دلض  و  عزاؿ عحدك حدى اافو حعك ددحرؾ  قرول  ال لي  دجي  الجػيلععف )الخصػعيف(  وعهػ ؼ 

 الخصعيف بيل لي  دوف حدوك نى د اعر  لن هـ ع د دوف نف ذلؾ نمر م دًلي دميًمي بيل لبض لهـ.

فػذا وب عػض حػيؿ ر ػد دػـ حجػل مػي حػدك بهػ ف الػدرادو عنى رػي المدع ػض الم دلػض نػف  ػ ونرػى 23
المرػػؾ  لنػػف الناعػػروف الػػذعف نػػيدوا ادهموفمػػي  ورووا جمعػػ  نر يلهمػػي. ونصػػبح المرػػؾ رػػي مػػعؽ هػػدعد 
م همي  وقيـ بيلددني  نومبيبوس قبؿ ن هي  مهمد . وقيؿ آخػروف رواعػض واق عػض نف الػدرادو عنى ن ػدمي 

منف مػػف نررامػػهي  ندبػػي خطيبػػًي لزوجهػػي دػػدهـ رعػػ  نومبػػيبوس ب  ػػ  د ػػرض لهػػي بػػيل وؿ والت ػػؿ لػػـ دػػد
وريعػدرا مػف ن ولػوس  وفػذا مػي قيلػ  ااهػورعوف نػف  (1)مارمي  ؾ العو ي عوف لػعر  نػؿ لمػف الػاع عبوعي

يعػدرا قيمػي ح ػًي قد ر ال فذا  حدػى لػو نف ر (2)الدرادو عنى. ن  ى ااف نؤمف نف   الاع عبوعي و  ريعدرا
 بغررا  فعبولعدوس نرع ي نف  درؾ نؿ درؾ ا قواؿ دوف نف  ر ى نلعهي بيً . 

                                                

 Tirynsمرؾ دعرع س  Proteusزوجض برودعوس  Anteiaفو ا لـ الذى نرري ب  ن دعي  Stheneboeaالعا عبوعي  (1)
وحيولػػي نرػػرا    Glaucusوس وقػػد وق ػػي فػػذ  الزوجػػض رػػي حػػل مػػواطف مػػف نور اػػض عػػدنى بررعرورػػوف بػػف جالونػػ

ون ػػػدمي ررػػػض حبهػػػي وجهػػػي مػػػد  ندهيمػػػي ب  ػػػ  حػػػيوؿ نردصػػػيبهي ونرػػػى فػػػذا قػػػيـ برودعػػػوس بغرلػػػيل  نلػػػى لوبػػػيدعس 
Lobates  مرػؾ لعنعػي ووالػػد(Stheneboea) Anteia  وم ػ  خطػػيل م رػؽ نوصػػى رعػ  ب دػؿ حيمرػػ   ولنػف المرػػؾ

خبر  نف نرع  نف ع دؿ الػوحش ال رعػل والػذى عجمػ  هػنر  بػعف لوبيدعس رنى نف عرلؿ بررعروروف نلى مهيـ مهرنض  ر 
ا لػد والا بػػيف ون اػى المػػينز ونف عحػػيرل ا ميزو عػيي وقػػد دمنػف بعررعرورػػوف مػػف ال ػود  مظتػػرا  حعػك قدػػؿ الػػوحش 

عس   وب د نود  بعررعروروف و جيدػ  مػف المنعػد   قػيـ المرػؾ لوبػيد(Hom., II, 6, 186)وفـز ا ميزو عيي ري لعنعي 
  بم ح   صؼ ممرند  وزوج  مف اب د .

ريعدرا وفعبولعدوسب ب د نود  اعلعوس مف نرعي ليلمي ب د قميد  نرى المع عديوروس  وموي نبع  نعجعوس ب ػد نف  (2)
ظف نف اب   قد فرؾ  دولى اعلعوس نرش ندعني ودزوج مف فعبولعدى الدى ن جبي ل  فعولعدوس وب ػد نف ميدػي دػزوج 

ف ريعدرا نخي نرعيد ى اب ض مرؾ نرعي  الدى ني ي قد ليندد  نرى الخروج مف قصر الدعػ   ونػيف البطؿ اعلعوس م
قد وندفي بيلزواج ولن   نيد نلى نا عي ودرنهي ون د ورػي  زوجدػ  ني ػي نرعػيد ى قػد نصػبحي زوجػض لإللػ  دعو علػوس  

رػى قربهػي حػل ابػف زوجهػي فعبولعدػوس  ردزوج مف نخدهي ريعدرا ونيهي م   ري ف ي  ول يد  نلػى نف نل ػي نررودعدػى
الػػذى نػػيف هػػيبي عير ػػػي عهػػوى الصػػعد رػػػي البرعػػض وع ػػدس م بوددػػػ  نردمػػعس ال ػػذرا   ر خػػػذي ريعػػدرا دخػػرج ورا   نلػػػى 
ال يبيي  وب د نف جم همي ال صر نا ي  رعيل اعلعوس ري رحرض طوعرض ازدادي  ير الحػل اهػد ي  رػي قرػل ريعػدر  

علػعوس رػػى رحردػ  و زولػػ  نلػػى ال ػيلـ اللػػترى  دجػرني المربعػػض ونخبػري فعبولعدػػوس بػػ مر وب ػد نف لػػري ن بػي  ورػػي  ا
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ػ ون دمي وصري ا  بػي  اللػعدض نلػى المدع ػض الم دلػض ونرػـ نومبػيبوس بيمدهػيـ نػيف وااً ػي مػف  24
بومػ   رػي  تل       نيف قد دػرؾ دلعػؿ برا دػ  رػى وط ػ   ون ػدمي نػيد قعػد  المرػؾ رػى الحػيؿ وقػيـ 

اللػجف. وب ددػذ وبحمػور نصػدقيد  الػذعف ني ػػوا موجػودعف ن دمػػي نرلػؿ نومبػيبوس  نمػر بػ ف عكومػػ  
رى المواجهض رى م دصؼ  اللػيحض  ووجػ  نلعػ  دهمػض امرػرا  والتجػورو ونخػذ عرومػ  ناعػًرا جػًدا وج رػ  

ا ولػػى ن ػػ  مػػيرس  عدػػذنر الا ػػض والصػػداقض  قػػيداًلب نف نومبػػيبوس قػػد وقػػ  رػػى الخطعدػػض اػػالك مػػراي 
الب ػػي  والاي عػػض ن ػػ  خػػيف ا دػػ  ونخعػػًرا اردنػػل ناًمػػي رػػي حػػؽ املهػػض حعػػك ن ػػ  ر ػػؿ فػػذا بع مػػي نػػيف ع ػػـو 
ب مػػؿ خػػيص بهػػي. وقػػيؿ حيمػػروف ناعػػروف ن هػػـ رنوا الػػررع عف ع ػػي ؽ نػػؿ م همػػي ااخػػر جهػػيًرا. ورػػى 

 ر ر  جزا   الموي. دمح لرجمع  نف نومبيبوس عجل نف عموي رى الحيؿ   ف مي نال هيعض 

ػؿ نلػى ال دػؿ   25 م  ػ ورػى درػؾ ا ا ػي  وقػؼ )نومبػيبوس( ولػـ ع ػؿ هػعًديو لنػف ااف بع مػي نػيف عكحو
صػػػيح طيلًبػػػي ودع دػػػ   قػػػيداًل ن ػػػ  عك ػػػيد  نلػػػى المػػػوي  لػػػعس بلػػػل ال صػػػعيف و  بلػػػبل  ا دهػػػيؾ  حعػػػي  

م    نمي ض  ن د  ن ػد رحعرػى.  المرؾ  الزوجعض  ولنف بلبل نف  المرؾ  ررل ري  امدالؾ  مي دـ و 
قػدـ نلعػ  لومػ   رػي الخزا ػض. وب ػد  ىوب د فذا قػيـ المرػؾ بيلػددني  خيز ػ  ونمػر  بغحمػير ام ػي  الػذ

 الدػى ني ػي بداخرػ  وبػعف ا لػـ الػذىنف نحمر  )الخيزف( قيـ نومبيبوس ب ػزع ا خدػيـ ونظهػر ا هػعي  
 ني ي  فو  تل  وقيؿب

                                                                                                                        

ريعدرا وفمي ريعدرا بهعبولعدوس رصدفي  ردولري نلع  ولن هي لـ درؽ مجعبي  ردولري نلع  نخعرا ن  عخبر نحد بمي دار 
 بع همي  ر يفدفي نرى ذلؾ. 

ترى نرى عد صدع   فعرانرعس احديري ريعدرا ري نمرفي ميذا دت ػؿ وب د نف جي ي ن بي  نود  اعلعوس مف ال يلـ الل
وقد فمي بخعي ض زوجهي  ومي نيف م هي ن  نف نخبري زوجهي ب ف اب   قػد حػيوؿ اردصػيبهي رصػل ا ل ل  دػ  نرػى 

جػ   اب   ودني والد  امل  بولعدوف نف عهرن  وخػرج ا بػف نلػى هػيطن  البحػر ب ػد نف  رهػؿ رػي الػدريع نػف  تلػ  ور
خرج وحش فيدؿ مف البحر نخيؼ جعيد فعبولبعدوس رهيجي ومزقي فعبولعدوس نربي  ب د نف ني ي ريعدرا قد اندرري 
 بعػػ  بيلح ع ػػض قبػػؿ ا دحيرفػػي  و ػػدـ ا ل وقػػي   ع تػػ  ال ػػدـ وجمػػ  نهػػال  جلػػد نب ػػ   وقػػدـ لػػ  الهػػ يدر الج يدزعػػض 

 الالد ض. 
ي   ع مػل ملهػيـ الت ػي عف وا دبػػي  والهػ را  نرػى مػر ال صػور  رج رػػوا ل ػد مارػي نلػطور  ريعػدرا وفعبولعدػػوس م ع ػ

 مممو هي ميد   نميلهـ الت عض  ومف بع هـ لورونرعس وعوربعدعس ولع عني ورالعف ورعرفـ. ا ظرب 
نبػػػد الم طػػػى هػػػ راوى  نلػػػيطعر نررع عػػػض  نلػػػيطعر البهػػػر  الجػػػز  ا وؿ  الطب ػػػض الايلاػػػض  مندبػػػض ا  جرػػػو  ال ػػػيفر  

 . 225ػ189  ص ص 2333
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نخهي  ن دمي صممي نرى نرليلى نلى فذ  المهمض  م  ن  ى لـ ننػف "نعهي المرؾ نف فذا مي ن ي 
ذلػػؾ  ون ػػدمي ادمػػح لػػى م ػػؾ نف  ا مػػر  مػػرورى وحدمػػى جػػًدا قمػػي بت ػػؿ فػػذا الهػػن  ىنررػػل رػػ

الحلف بيل لػبض نلػى لػعدى ولن ػ  لػعس نمػال  يجحػًي بيل لػبض لػى. ولن  ػي بهػذا ننػوف قػد ن  ػذي  تلػي 
 ".مف ظرـ )ناـ( الرجؿ

فػذا  ػيدى )المرػؾ( نرعػ  وني  ػ  وبنػى رػي الحػيؿ قػيداًلب "نعػي نومبػيبوس نى نلػـ هػدعد ػ وب ػد  26
نرػي  ىنا ػ ىر رد  بؾ )لببد  لؾ(؟ ونى نمؿ رظع   زؿ بؾ وحدؾ مف بعف الرجيؿ بهذ  الطرع ض؟ ن  ػ

نؿ فذا ولنف لعس نرى نطالق   نعػي نعهػي البػيدس  الػذى نػي ى نػؿ فػذا  لػـ عنػف نرعػؾ نف د ػي ى نػؿ 
و  نف دخبر ى ب  )دظهر  لػى(  حعػك   حيجػض لػى بهػذا الػدريع. ولنػف حعػك نف املهػض قػد نرادي فذا 

فػػذا  رلػػعنوف لػػؾ م ػػي نوً  منيرػػ    والمػػوي لرمبر ػػعف ن تلػػهـ  وب ػػد ذلػػؾ دػػ دى الهدعػػض النبػػرى  ذفػػل 
ولػػف ناعػػر  ورمػػض ورعػػر  واعػػيل آهػػورعض )لػػورعض( وجعػػيد مرنعػػض. ولػػوؼ دػػدخؿ نرع ػػي بػػدوف الػػدد ذاف 

ف ن ػػي ن ػػيـ مػػ  زوجدػػى". فنػػذا قػػيؿ وفنػػذا ر ػػؿو ودػػـ اقدعػػيد نولدػػؾ  عحجبػػؾ نحػػد نػػف  ػػيظرى حدػػى وا 
الحيؿ( نلى ال دؿ  وقدمي لػ  الهػداعي ودػـ ادخػيذ  صػدعً ي حمعًمػي ولػـ عظهػر نحػد  ى)الواهعف( مبيهر  )ر

 الحنمض والرعيقض. ىمف بعف اللورععف ماؿ نومبيبوس ر

الم بػد ػ حعػك ن ػ  )نومبػيبوس(  ىف علػدنمؿ مػي دب ػى  مػف ب ػي   رػوب ػدفي طرػل م ػ   المرػؾ  ن 
نيف قد درن  رعر نيمؿ )الب ي ( ػ ر رلر  اي عض  ر دـ الم بد وادخذ  م ًرا ل تل . ونذف المرؾ نف عك ػيـ لػ  
دماػيؿ مػػف ال حػػيس رػػي الم بػد بلػػبل هػػجيند  وحلػػف صػ ع  و و  عػػزاؿ حدػػى ااف دماػػيؿ نومبػػيبوس 

 ىمف رودوس دنرعمًي ل  موجػوًدا رػى الم بػد  وفػو عهػب  المػرن  رػ (1)    فعرمونرعسال حيلى الذى ص
 الهنؿ لن   عرددى مالبس الرجؿ. 

وع يؿ نف الم ربعف جًدا مف بعف نصدقيد  دملنوا بمهيرند  مصػعر   قد ػينهـ بم لػيد و حعػك ن هػـ 
طعر نػف فػذا ا مػر  حعػك قيموا بخصى ن تلػهـ وادب ػوا  تػس طرع ػض حعيدػ  درػؾ. وعػروي آخػروف نلػي

                                                

فعرمونرعس الرودعلػىب ماػيؿ رعػر م ػروؼ لػوى مػف فػذ  الت ػر   ومػف المػرورى ن ػ  نػيف ف ػيؾ   ػش نرػى قينػد   (1)
الدمايؿ عحمؿ الـ صي  ض  ومف المػرجح نف فػذا الدماػيؿ نػيف  لػخض جدعػد  لدماػيؿ آخػر قػدعـ لرجػيلى ا صػرى  وقػد 

 لخض الجدعد  مدزام ض م  دجدعداي لعرعوقوس لرم بد  تل .عنوف المؤلس الح ع ى لرم بد  ودـ ص   ال 
A.M. Harmon, L.C.L., op. cit, pp. 376-377.  
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ناعرعف بتنػر  الخصػى  لنػى   عصػبح وحػد  الػذى  ىع ولوف ن   ب دمي نحبي فعرا نومبيبوس نوحي نل
 عدحلر نرى رجولد . 

ػ والػدمري فػذ  ال ػيد  حدػى ااف م ػذ نف حػداي نوؿ مػر   وع ػـو الناعػروف نػؿ نػيـ بخصػى  27
ومبػػيبوس نو دبجػػعاًل لهعػػرا  رحً ػػي نػػي وا ع ومػػوف ن تلػػهـ رػػى الم بػػد وعصػػبحوف مخ اػػعف  نمػػي ندبيًنػػي لن

بخصى ن تلهـ وب دفي   عرددوف مالبػس الرجػيؿ نبػًدا  ولنػ هـ عردػدوف مالبػس ال لػي  وع ومػوف بػ دا  
 نر يؿ ال لي . 

ولػم ي نعًمػي نف مػ هـ مػف نرجػػ  اللػبل نلػى نومبػيبوس )ولػػم ي نعًمػي نف نصػؿ فػؤ   عرجػػ  
ك مهػػيرنًض لػػ   رعمػػي ر ػػؿ مػػف قبػػؿ و ر  ػػدمي ني ػػي امػػرن  نج بعػػض نلػػى نومبػػيبوس(  حعػػك نف فػػذا حػػد

ا حدتيؿ النبعر  رني مخروقػًي جمػعاًل عردػدى مالبػس الرجػيؿ )نومبػيبوس(  ررقػي رػي حبػ   ىدهيرؾ ر
دميًمي  وب د نف اندهتي ن   مخروؽ مخ ك دخرصي مف حعيدهي  وب يً ا نرى فذا رػغف نومبػيبوس ب ػد 

حعػك نف لػو  الحػظ دمرنػ  دجػي  نررودعدػى ) زمػ  لػو  حػظ رػى الحػل(   نف نصيب  الجزع لمي حػدك
قػيـ بيردػػدا  مالبػس ال لػػي  وبهػذ  الطرع ػػض لػف دخػػدع رعػ  امػػرن  نخػرى ماػػؿ فػذ . وفػػذا لػبل المالبػػس 

 المزرنهض لنه ض الجيلععف )الخصعيف(. 

الجػػيلععف رػػغ  ى نومبػػيبوس رػػغف فػػذا نػػؿ مػػي عمنػػف نف نقولػػ   نمػػي مػػف  يحعػػض النه ػػض  وبيل لػػبض نلػػى
لوؼ ندحدك ن هـ ري حدعاى الالحؽ  ونف خصػعهـ   تلػهـ ونعػؼ ع ومػوف ب مرعػض الخصػى وبػ ى 

البداعض لػدى رربػض نف ندحػدك بػيلطب  نػف  ل ني وا  عدخروف نلى الم بد  ورىطرع ض عدر وف؟ و ى لب
 موق  الم بد ونف مخيمض حجم ب 

 نبير  نف  ربو  نيلعض  د   ري ولط المدع ض دميًمػي  ػ ونيف الموق   تل  الذى نقعـ رع  الم بد 28
عحػػعط بهػػي لػػعيجيف  نػػيف نحػػدفمي قػػدعًمي  ولنػػف ااخػػر لػػـ عنػػف نقػػدـ مػػف نعيم ػػي  فػػذ  . ود ػػ  واجهػػض 

) فػػذا المػػدخؿ ننمػػي   ىود ػػؼ رػػ (1) الم بػػد رػػي الجهػػض الهػػميلعض وعبرػػ  ادلػػينهي مدػػض نورجعػػي )رػػياـو
 علػوس وعبرػ  اردتينهػي االاميدػض نورجعػي. وعصػ د رجػؿ نرػى نمػو الذنور  )التيلوس( الدػى هػعدفي دعو 

                                                

ميدض نورجع ػي  ن ػد  stadium( نقداـ وعبر  ا لديدعـو 6ا ورجعي فو م عيس لرطوؿ ع يبؿ امدداد الذرانعف  وحوالى ) (1)
 فومعروس وفعرودودوس. 
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ذنػػور   م هػػي مػػردعف نػػؿ نػػيـ  عظػػؿ نرػػى قمػػض ال مػػود لمػػد  لػػب ض نعػػيـ. وع ػػيؿ نف لػػبل صػػ ود  فػػو 
اادىب ن   ع يجى االهض مف ننري وع يهػدفي الخعػر للػورعي نرهػي مجدم ػض ودلػدم  االهػض نلػي صػرواد  

لػػدى آخػػرعف نف ذلػػؾ نػػيف عحػػدك رػػي ذنػػرى درػػؾ ال نبػػض الدػػى نلمػػي  مػػف منػػيف قرعػػل. وعوجػػد اند ػػيد
بػػدعونيلعوف )الخيصػػض بػػدعونيلعوف(  وذلػػؾ ن ػػدمي صػػ د ال ػػيس نلػػى الجبػػؿ ودلػػر وا ا هػػجير البيلػػ ض 

  (1).خوًري مف المعي  الم رقض

وااف رػػغف ا مػػر ن ػػدى رعػػر جػػدعر بيلدصػػدعؽ. وا   ػػى نند ػػد نف فػػذا نػػيف عحػػدك لػػدعهـ دبجػػعاًل 
عو علوس  وفذا مي الد دنج   مف فػذ  )الح ػيدؽ الديلعػض(. نػيف الناعػروف عهػعدوف ننمػد  التػيلوس فػذ  لد

دبجعاًل لدعو علوس  وعمػ وف ننرػى فػذ  ا نمػد  دكمػى خهػبعض نرػى فعدػض رجػيؿ  ولن  ػى لػف ندحػدك 
فعدػػض نػػف لػػبل ذلػػؾ. وعبػػدو لػػى ا مػػر ف ػػي ن ػػ  نػػيف عحػػدك د رعػػًدا لرػػدمى الخهػػبعض الدػػى ني ػػي نرػػى 

 الرجيؿ.

ػ ونيف الص ود نلع  )نلى التيلوس( عدـ فنذا ب عرؼ الرجؿ  تلػ  وال مػود بحبػؿ قصػعر  وب ػد  29
ذلػؾ عصػ د نرػى قطػ  خهػبعض مابدػػض رػي ال مػود ددلػ  لومػ  طػػرؼ قدمػ   وبع مػي نػيف عصػ د  نػػيف 

ذا نيف ف يؾ مف لـ عر فػذ  )ا لطرع ػض( ورنى ع ذؼ بيلحبؿ  نرى وفو مملؾ ب  مف الجي بعف ب و . وا 
نى منػػيف آخػػر  رػػغ  ى  ىنو رػػ (2)نولدػػؾ الػػذعف عدلػػر وف ال خعػػؿ لػػواً ا رػػى بػػالد ال ػػرل نو رػػى مصػػر

 نقوؿ ل  ن هي نذلؾ )بيلماؿ(. 

ون دمي عصؿ نلى  هيعض الرحرض  رغ ػ  عكػد لى  حػباًل آخػر نػيف لدعػ   ونػيف حػباًل طػوعاًل  علػحل بػ  
واا عػػض )ا دواي(  وعصػػ   م هػػي ملػػد ًرا عهػػب  النػػوخ مػػي عحديجػػ  مػػف نهػػعي   ماػػؿ الخهػػل والمالبػػس 

ػػروف قطػػ   )الم ػػزؿ الخهػػبى( عمنػػك رعػػ  طػػواؿ ا عػػيـ الدػػى ذنردهػػي  مػػف قبػػؿ . ونػػيف الناعػػروف عكحمن
ر قط  ال حيس  الدى اندػيدوا نرػى الػدخدامهي  ن مرػض  وعمػ و هي رػي  الذفل والتمض والب ض عكحمن

                                                

لى الرواعيي المد دد  الدى دذنر نف ب ض مف ندبي لهـ ال جػي  صػ دوا نلػى  د د فذ  نهير  نلى طوريف (1) دعونيلعوف وا 
قمػـ الجبػيؿ ال يلعػػض ودلػر وا ا هػػجير  نػف ال ػيجعف مػػف طورػيف دعونػػيلعوف  ا ظػرب مجػدى صػػبحى الهػوارى  "صػػور  

لػػػػيبؽ  ص ص  الطورػػػػيف رػػػػى المصػػػػيدر الناللػػػػعنعض ومػػػػدى اردبيطهػػػػي بمصػػػػيدر الهػػػػرؽ ا د ػػػػى ال دعمػػػػض"  مرجػػػػ 
 .765ػ763

 ميزاؿ ال يس بيلت ؿ حدى نعيم ي فذ  عدلر وف ال خؿ ب تس الطرع ض الدى نهير نلعهي لونعي وس. (2)
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ي  مف ال مود  وني وا عذنروف نلمي فـ نؿ نرػى حػد  حعػك ع رػف ام ي  الذى نيف الرجؿ قد درن  قرعبً 
الهػخص الػذى نػػيف ع ػؼ دادمػػي قرعًبػي )مػػف ال مػود( ا لػػـ نيلًعػي  ون ػػدمي نػيف علػػم   الرجػؿ  ا لػػـ  
نيف ع ـو بيلصال  مف نجر  وبع مي نيف عصرى رغ   نيف عطرؽ آلض  حيلػعض ني ػي دحػدك ن ػد حرندهػي 

 مجعًجي قوًعي وصيخًبي. 

لـ عنف الرجؿ ع يـ نبًدا  حعك ن   نذا نخذ  ال ـو ذاي مر  عص د نلع  ن رل وعوقظػ   حعػك نػيف و 
عؤذع  نذى بيلً ي )عردر (  ونيف فذا مي عحؿ ب  ن يًبػي لػ  نرػي  ومػ . و فػذ   ال صػض الدػى دػروى نػف 

عاًل.  لنػف عبػدو ال  ػرل قصػض م دلػض  ودالدػـ االهػض  ونمػي نذا ني ػي ح ع عػض  نـ    رػغ  ى   نمرػؾ دلػ
 لى نف الخوؼ مف الل وط نيف عدر   ب و  نلى الع ظض. 

ػ وعنتػػى ااف  مػػي قعػػؿ  نػػف فػػذا ا مػػر الخػػيص بمدلػػر ى ال مػػود. ومػػف  يحعػػض الم بػػد رغ ػػ   33
ع ظر نلى الهمس ن ػد هػروقهي. نمػي نػف هػنؿ الم بػد الخػيرجى وصػ  د  رغ ػ  عهػب  رػي ذلػؾ الم يبػد 

ي.  ف ػػيؾ  قينػػد  نبعػػر  دردتػػ  نػػف ا رض بم ػػدار اا ػػعف نورجعػػي  ب ػػى نرعهػػي الدػػى دػػـ ب يؤفػػي رػػى نعو عػػ
الم بػد  ودػػـ نقيمػض الػػدرج الصػيند نلعػػ  مػف الحجػػر ولػػـ عنػف نيلًعػػي بدرجػض نبعػػر . وب ػد نف دصػػ د دجػػد 
رواًقػػي نجعًبػػي ونبعػػًرا ورعػػ   الناعػػر  مػػف ا بػػوال الم طػػي  بيلػػذفلو واللػػ ؼ  نعمػػًي  نرػػ  مػػف الػػذفلو 

رغف الم بد عمي  )عرم ( مف الداخؿ مػف ناػر  الػذفل. وعخػرج م ػ  نبعػر ذو رحعػؽ نلهػي مػف ولذلؾ 
وبع مي د درل م   عرلؿ نلعؾ  لػميي طعبػض  (1) ذلؾ ال وع الذى ع يؿ ن   ع دى مف نقرعـ الجزعر  ال ربعض

                                                

مف المرجح نف لونعي وس ف ي عهعر نلى نحراؽ البخور ري الم بد  ذلؾ البخور  الذى نيف عحرؽ رى م يبد نررودعدى  (1)
بخور اللػػب ى  ول ػػد ني ػػي بػػالد ال ػػرل خيصػػض والهػػرؽ بوجػػ  نػػيـ رػػى بػػيروس ب بػػرص والػػذى وصػػت  ررجعرعػػوس بػػيل

مصػػدرا مهمػػي مػػف مصػػيدر ال طػػور  وقػػد ني ػػي ال طػػور مػػف قػػوى نررودعدػػى نلهػػض الخصػػل وال مػػي  والدػػى اردبطػػي 
نبيددهي رى ب ض الرواعيي بهجر  المر ونذلؾ ب بيي ااس ال بيي ال طر  وقد ني ي اله يدر البيبرعض ددممف حرؽ 

نمػػي نػػيف  العهػود والوا عػػوف ع ػػدموف البخػور دنرعمػػي  لػػديردى مرنػض اللػػمي   ودهػػعر المصػيدر المخدرتػػض نلػػى البخػور 
عزعس ونررودعدى وعذنر لونعي وعس رى موم  آخر نف م بد نررودعدى رى ن عدوس  دمياؿ نلديردى واملهض اللورعض وا 

  .Frazer, Adonis…., op. cit., p.  نيف مرعدي بي هجير وا زفير ال طر 
230; cf., Verg., Aen.  I, 415-417; Cf., Lucian , Dial. Mort. , 12; 

 .152ػ149و  73ػ71ا ظرب مجدى صبحى الهوارى  "ال  يصر الهرقعض رى نبيد  نررودعدى"  مرج  ليبؽ  ص
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  ولنػػف دظػػؿ )نطػر ( جػػدًا حدػػي نف ن ػػي ب عػػدًاو ون ػػدمي د ػػيدر  رغ هػػي )الرادحػػض ال طػػر (   ددرنػػؾ نبػػداً 
 مالبلؾ دحمؿ فذا ال بعر لمد  طوعرض وعظؿ رى ذانردؾ نرى الدواـ.  

ػ والم بد مف الداخؿ لعس واحًدا وا  مي نقعـ رع  جز  )مزار( داخرى آخػر. ونػيف الػدرج الصػيند  31
ًي. ورػي نلع  )نلى المزار الداخرى( قرعاًلو ولـ عنف المزار مزودًا ب بوال  لن ػ  نػيف قػد دػرؾ متدوًحػي دميمػ

الوقػػي الػػذى نػػيف الجمعػػ  عػػدخروف نلػػى الم بػػد النبعػػر  نػػيف النه ػػض ر ػػط عػػدخروف نلػػى المػػزار الػػداخرى 
)قػدس ا قػػداس(  ولػػعس جمعػػ  النه ػػض نرػػى امطػػالؽ وا  مػػي نولدػػؾ الػػذعف نػػي وا نناػػر قرًبػػي مػػف االهػػض  

ـ دماػػي ف نولهمػػي فػػذا )المػػزار ػ قػػدس ا قػػداس( نقػػع ىوجمعػػ  مػػف عبيهػػروف الخدمػػض رػػي الم بػػد. ورػػ
نالفمػػي  (1).آخػػر  دماػػيؿ  املهػػض فعػػرا )نديرجػػيدعس( واي عهمػػي  دماػػيؿ  املػػ  زعػػوس الػػذى علػػمو   بيلػػـ

 مص وع مف الذفل ونالفمي عجرس  ريملهض فعرا دحمرهي ا لود  نمي زعوس رعجرس نرى الاعراف. 

الػرنس ورػي  ىى المرمػح ورػوبنؿ د نعد رغف دمايؿ زعػوس عمياػؿ رػي الهػنؿ دمياعػؿ زعػوس جمعً ػي رػ
 نف درا  مهيبهًي مل  آخر.  س وال رش  نف لـ دنف لدعؾ رربض رىالمالب

ح ع ػض ال ػوؿ رغ هػي  ىلنػف فعػرا )نديرجػيدعس( ن ػد ال ظػر نلعهػي رغ هػي دظهػر بهػنؿ مد ػدد  ورػ ػ 32
ومػف رعػي دماؿ فعرا مف نؿ الوجو  ولن هي دحمؿ ب ض المالمح مف ناع ي ومػف نررودعدػى ومػف لػعرع ى 

                                                

ل  حدد  رهي فو برع عوس ل د برف ي المصيدر المخدرتض نرى نف نلهى فعرابولعس ني ي علمعيف بيملهض نديرجيدعس وام (1)
   (Plin, Nat.Hist,V, 23, 19)ع ػوؿ نف املهػض الدػى ني ػي د بػد رػي مدع ػض فعرابػولعس ني ػي دلػمى نديرجػيدعس

وعدحػػدك مػػينروبعوس نػػف م بػػودى فعرابػػولعس الػػذعف ع دلػػهمي اللػػورعوف وعػػروف رعهػػي نلهػػعف قػػدعرعف عمػػاالف الهػػمس 
  نمػي بهػ ف وصػؼ لونعػيف (Marcrob, Sat , I , 23 , 17-20)س وا رض وعلػمى املػ  حػدد واملهػض نديرجػيدع

لوم  دمايؿ نؿ م هي ر د نندد  نحدى نمالي المدع ض ودرج  نلى ال رف الايلك المعالدى حعك دصور املهض دجرس 
نرى نرش ددنم  ا لود وعجرس امل  نرى نػرش ددنمػ  الاعػراف  وقػد اردبطػي ا لػود بغلهػض ا رض ماػؿ نعبعرػى 

 نف الاعراف قد نردبطي بغل  اللمي  )زعوس (. ا ظرب نمي
Strong and Garstang, op. cit., pp. 70-71. 

وقد برف ي   وش دعروس نري دطيبؽ امل  حدد قرعف نديرجيدعس م  امل  زعوس  وعذنر نف نرعهمػي نػيف نلهػي لربػرؽ 
صػبحى  ىاملهض نررودعدى. ا ظػرو   مجػد والرند  نمي برف ي   وش دعروس نذلؾ نرى دمياؿ املهض نديرجيدعس م 

 . 43 – 37  نبيد  نديرجيدعس رى رومي  مرج  ليبؽ  ص ص ىالهوار 
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ودملؾ الصػولجيف رػي عػد ودملػؾ رػي العػد ا خػرى  (1).ال در ومف نردمعس ومف  عمعلعس ومف ربيي
ررنػػض الم ػػزؿ  ودخػػرج مػػف رنلػػهي نهػػ ض الهػػمس وددػػوج بدػػيج نرػػى هػػنؿ بػػرج وددم طػػؽ بػػيلحزاـ الػػذى 

وب حجػير  عزع وف ب   نررودعدى  اللميوعض وحدفي. وجز  م هي )مف دمايلهي( مرص  مف الخيرج بيلػذفل
 تعلض جًدا  الب ض م هي نبعض الروف وااخر رقعػؽ ماػؿ المػي  والناعػر ماػؿ ال  ػل والناعػر بػراؽ ماػؿ 
ال ير  نالو  نرى ناعر مف ن عؽ لردع عي وعػيقوي نزرؽ وزمػرد وفػى ا هػعي  الدػى حمرهػي المصػرعوف 

 واله ود واماعوبعوف والمعدعوف وا رمف والبيبرعوف.

ذلػػؾ الهػػن الػػذى علػػدحؽ نف عنػػوف الهػػن ا ناػػر نجبػػي  ن ػػ  درػػؾ درػػؾ نػػف  ىوااف لػػوؼ نحنػػ
الجوفر  الدى دحمرهػي نرػى رنلػهيو والدػى دلػمى المصػبيح الممػن والدػى د خػذ الػمهي مػف ا اػر الػذى 
دحدا   حعك عخرج مف فذ  الجوفر  لعاًل  ور ليط  عمن الم بد ب لر   ون    ع ب ػك مػف مصػيبعح  

 نف هنر  ماؿ وف  ال ير الهدعد. وعختي فذا المو   هيًرا  

الدماػػيؿ  ررػػو ن ػػؾ  ظػػري نلعػػ  وفػػو جػػيلس مػػف ا مػػيـ رغ ػػ  ع ظػػر نلعػػؾ  ىوف ػػيؾ ننجوبػػض نخػػرى رػػ
ذا  ظػػر نلعػػ  هػػخص آخػػر مػػف موقػػ  م ػػيعر ملدتلػػًرا رغ ػػ  عصػػؿ نلػػى  وددب ػػؾ  ظردػػ  نع مػػي ذفبػػي  وا 

  دعجض مميارض نرى  تس ال مط. 

اػيؿ آخػر مػف الػذفل  ولػعس بػ  هػن مهػيب  لردماػيلعف ااخػرعف. ػ ورعمػي بػعف الدماػيلعف وجػد دم 33
ولعس ل  هنؿ محدد  لن   عحمؿ مالمح االهض ا خرى. وعدنى بوالػطض اللػورععف ن تلػهـ بيل المػض  

رػػيلب ض ع لػػب  نلػػى  (2).حعػػك لػػـ عػػ لتوا لػػ  نلػػًمي محػػدًدا  ولػػـ ع ولػػوا هػػعًدي محػػدًدا نػػف نصػػر  وهػػنر 

                                                

جي  نف طرعؽ الد اعر الذى نحداد  نردي املهدعف نري املهض الالي مف المرجح نف دمياؿ نديرجيدعس م  املهض ناع ي  (1)
Allat عدي ر د لب ي امهير  نلع  ودهعر ا ه ض الدي دخرج مف رنلهي نلهض بيلمعراو نمي نف دمياؿ نديرجيدعس ونررود

نلى دميارهي م  لعرع ي  وع دى دميارهي م  رعي الدي مف المرجح ف ي ن هي في املهض نعبعرػى ا ـ النبػرىو نمػي دميارهػي 
لجيف نلػى م   عملعس رهو رعر وامحو ودهعر ررنػض الم ػزؿ نلػي املهػض نردمػعس  رػى الوقػي الػذى عهػعر رعػ  الصػو 

    Harmon, L. C. L., op. cit., p. 386-7; № 1حنـ نلهيي ال در. 
 .111و ص  25ػ24  نبيد  نديرجيدعس رى رومي  مرج  ليبؽ   ص ىمجدى صبحى الهوار وا ظرو 

نظهػػري نمػػالي فعوابػػولعس نف فػػذا الصػػ ـ ع خػػذ هػػنؿ الجلػػـ البهػػرى مػػف الم دصػػؼ حدػػى ال ػػدمعف ون  ػػ  مرتػػوؼ  (2)
ند  طب يي  ونرى قمض فذا الص ـ دجرس حميمض  وقد اردبطي الحيمض بلمعرامعس حعك قيلي ب ػض المصػيدر مف 
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خر نلى دعونيلعوف  وع لب  آخروف نلى لمعرامعس. ح ػًي ن ػ  دوجػد نرػى دعو علوس وع لب  الب ض اا
رنلػ  حميمػػض مػػف الػذفل ولػػذلؾ رػػغ هـ ع ولػػوف نف فػذا بيلت ػػؿ نالمػػض دخػص لػػمعرامعس. وع ػػزؿ )فػػذا 

 الدمايؿ( نلى البحر مردعف نؿ نيـ لجرل المعي  الدى دحداي ن هي.

ير مبيهر  نرش فعرعػوس )الهػمس( ولنػف   ػ ون د الدخوؿ نلى الم بد  تل   عوجد نرى العل 34
ػد  ونػي وا  (1)عوجد نرع  دمايؿو حعك نف صور  فعرعوس وصور  لػعرع ى )ال مػر( وحػدفمي لػـ دنػف دكجل 

ع د ػػدوف رػػى وجػػود لػػبل مػػي لػػذلؾ  وقػػد نرردػػ  ن هػػـ ع ولػػوف ن ػػ  نػػيف ملػػموًحي لهػػـ نف ع عمػػوا دمػػياعاًل 
دنػػف م رورػػض لرجمعػػ و نمػػي فعرعػػوس ولػػعرع ى رهمػػي  لللهػػض ا خػػرى  حعػػك نف نهػػنيلهـ )صػػورفـ( لػػـ

ممعػػزاف )وامػػحيف( دميًمػػي وعرافمػػي الجمعػػ . رػػنى لػػبل عػػدـ صػػ   دمياعػػؿ  هػػعي  ظػػيفر  رػػى الهػػوا  
 لر عيف.
صك ن   م يعًرا لمػي عجػل نف عنػوف  حعػك نف  (2) ػ وبجي ل فذا ال رش عوجد دمايؿ لإلل  نبولوف 35

يملػػ  نبولػػوف هػػيًبي ونػػي وا عصػػورو   رالًمػػي عيرً ػػي. وفػػؤ    اللػػورعوف  ااخػػرعف جمع ػػًي نػػي وا عؤم ػػوف ب

                                                                                                                        

نف لمعرامعس قػد دحولػي نلػى حميمػض  ومػف المػرجح نف فػذا فػو الػدار  الػذى ج ػؿ لونعػي وس ع ػـو بػيلربط بػعف فػذ  
 الحميمض وبعف قوؿ الب ض ب ف فذ  ال المض دخص لمعرامعس. 

Strong and Garstang, op. cit, p. 73, № 45.  
Cf., Diod. Sic. II, 4. 2- 6; Ovid., Metam., 4, 44-8. 

دومح الت ر  نف اللورععف ني وا ع د دوف ب دـ وجود مرور  دحدـ دجلعد الظوافر هدعد  الوموح بيل لبض نلى جمعػ   (1)
نمينف  ى بيد  امل  المصرى رع الذى نكبند  رالبهر ماؿ الهمس وال مر  وعذنر ي ندـ وجود دمياعؿ وم يبد لهمي ف ي ب

ناعر  رى مصر م ذ نقدـ ال صور وني ي فعرعوبولعس الم ر الردعس ل بيدد   ونيف امل  رع عماؿ الهمس  تلهي وبمي 
 نف الهمس ح ع ض وامحض رغ هي   دحديج نلي رمز  وقد ح  ي نبيد  آلهض الهمس  جيحًي بيفرًا ن د مخدرؼ ا مـ.

ورج بوز ر وآخروف  م جـ الحمػير  المصػرعض ال دعمػض  درجمػضب نمػعف لػالمض  مراج ػضب لػعد دورعػؽ  مندبػض ا ظرو ج
 .171ػ173  ص (2331)ا لر   ال يفر  

مف المرجح نف لونعي وس ري فذ  الت ر  عصؼ نلهي محرعي  رنى لونعي وس ن   عمياؿ امل  نبولروف  ومف المحدمؿ نف  (2)
 Neboنف فػػذا املػ  فػػو املػػ   بػػو  Harmonالمػػذبح الػػذى وجػػد بجػوار  وعػػذنر فػػيرموف  عنػوف فػػذا الدماػػيؿ عخػص

حعػك هػعد لػ  حػدد ػ  عػرارى ابػف لػمعرامعس دماػيً  عصػور  مردحعػي وعدػدار بػيلمالبسو وقػد  ػيؿ  بػو دبجعػؿ لػمعرامعس 
ظري نبيددػ  موجػود  رػى  ؽ.ـو وقد268ونذلؾ الحيؿ نعيـ ن دعوخوس لودعر الذى ننيد ب ي  م بد  رى بورلعبي نيـ 

 نعدعلي قرل فعرابولعس حدى م دـ الملعحعض. 
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وحػدفـ نػي وا عج رػوف دماػيؿ نبولػوف مردحًعػي. ونػي وا عا ػوف نرػي ن تلػهـ بلػبل نر ػيلهـ فػذ   وعرومػػوف 
ع بدوف نبولوف نرى صػور  الطتػؿ. وفػذا فػو اللػبل  حعػك عبػدو  العو ي ععف ورعرفـ ممف عصوروف نو

دمياعػػؿ االهػػض  نرػػى صػػور   رعػػر نيمرػػض ع ػػد حميقػػض نبػػرى  ونػػي وا ع د ػػدوف نف الطتػػؿ  لهػػـ نف نقيمػػض
)ال الـ( لـ عندمؿ ب ػد. ونػي وا عصػ  وف هػعًدي جدعػًدا آخػر رعمػي عخػص دصػوعرفـ لإللػ  نبولػوف  حعػك 

 ني وا وحدفـ عنلو   بيلمالبس )عصورو   منلًوا(.

لػػوف(  ولن  ػػى لػػ روى مػػي علػػدحؽ ننظػػـ ػ ومػػف الممنػػف نف نقػػوؿ الناعػػر نػػف ننميلػػ  )نبو  36
ف ػيؾ متلػػروف لر بػػو   ناعػروف ن ػػد العو ػػيععف  ونه ػػض  (1)ننجػيل  وبداعػػض لػػوؼ ندحػدك نػػف ال بػػو  .

                                                                                                                        

ـ( وصػػتًي لدماػػيؿ نبولرػػوف الػػذى اندبػػر  اللػػورعوف نلػػ  لرهػػمس وعهػػب  الوصػػؼ الػػذى قدمػػ  433وقػػدـ مػػينروبعوس )     
  العم ى وزفر  لونعي وس ممعتي نلع  نرددا  امل  ديجًي روؽ رنل  عهب  اللرض ودرني عحمى صدر  وعملؾ رمحًي رى عد

(و ود ػد الزفػر  الدػى عحمرهػي املػ  رػى Macrob., Sat. I, 27, 66-67رى عد  العلرى وعدهػح بوهػيح نرػى ندتعػ  )
 هيي الخصل وال مي  رى الهرؽ. عد  ن صرا هرقعي  ودربط بع   وبعف نلػ  

ذا املػ  المحرػػى عرجػ  بدرجػػض ومػف المػرجح نف قعػػيـ لونعػي وس ومػف ب ػػد  مػينروبعوس بػػغطالؽ الػـ نبولرػوف نرػػى فػ     
نبعػر  نلػى وجػود ن صػر لػورى ػ حعاػى رػي نبػيد  املػ  نبولرػوف نمػيرض نلػى ال  صػرعف ااخػرعف ن  وفمػي ال  صػر 

ػػػ وقػػد   ػؿ ال  صػػر اللػػورى الحعاػػى نلػػي نبػيد  نبولرػػوف رنػػر  ال رارػػض  ورنػػر   الػدورى  وال  صػػر النرعدػػى ػ المع ػػودى
ـو الليب  مف الهػهر. نمػي نف نبولرػوف قػد   ػؿ نػف املػ  الن  ػي ى رهػؼ نو ػ  عدلػرح الدطهر ونذلؾ رنر  د دعس الع

بيل وس واللهيـ بوصت  نلهػي لروبػي  )النيراػض( وقػد الػدرهـ نبولرػوف فػذ  الخصػيدص مػف املػ  رهػؼ الػذى نػيف عماػؿ 
 امل  ا لمى لرتع ع ععف رى قبرص وطوبؽ ن دفـ ب بولروف.

Strong and Garstang, op. cit., pp. 74-75, № 47; 

Harman , L.C.L.: De Dea Syria , pp. 390 - 391, № 2; 

M. L. West, The East Face of Helicon, Oxford. (1997), p. 35; 

Burkert , Greek Religion, Cambridge. (1985), pp. 177-145; 

 .68 مجدى صبحى الهوارى  نبيد  نديرجيدعس . . .   مرج  ليبؽ  ص
نمػػػػػي نف احدتػػػػػي ي وننعػػػػػيد املػػػػػ  نبولرػػػػػوف دحمػػػػػؿ مالمػػػػػح هػػػػػرقعض  ر ػػػػػد ني ػػػػػي احدتػػػػػي ي دعرتػػػػػى الم رورػػػػػض بيلػػػػػـ     

د ػيـ نعػيـ الربعػ  احدتػيً  ب ػػود  الهػمس  وفػو الوقػي الػذى ني ػػي دحػدك رعػ  ا حدتػي ي النبػرى رػػى  
ني ػي د ػيـ رػي  ىاردبيط ا حدتػي ي الدػ ( و نمي نفLucian., De Dea Syria, 49نبيد  نديرجيدعس بهعرابولعس )

 بيلحصيد  عربط بع هي وبعف نبيداي ا ـ النبرى نلهيي الخصل وال مي .  ناع ي والم رورض بيلـ 
Strong and Garstang, op. cit., pp. 74-75, № 47. 

ـ ال دعـ  رى الهرؽ وال رل حعك نيف ام ليف ا ىد ددي مرانز ال رارض ر (1) حيجض نلى قو  ختعض دهدن مف  ىل دعـ رال يل
قر ػػ  ودرهػػد  نلػػى الملػػد بؿ  ولنػػف  بػػو   دعرتػػي مرنػػز نبػػيد  نبولرػػوف رػػي بػػالد العو ػػيف  ل بػػي دورًا بػػيرزًا رػػي الحعػػي  
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عرمػى  ىاللعيلعض والدع عضو وقد نيف نرى امل  نبولروف نف عدواجد دادمي ري جمع  مرانز ال بو   الديب ػض لػ  وذلػؾ نػ
      المهػػػػػػينؿ الػػػػػػذعف نػػػػػػي وا عطربػػػػػػوف ال بػػػػػػو اي  وذلػػػػػػؾ طب ػػػػػػي لمػػػػػػي ورد ن ػػػػػػد النيدػػػػػػل اللػػػػػػيخر لونعػػػػػػي وسنػػػػػػؿ ذوى 

(Lucianus, Bis Accusatus I وني ي  بو   دعرتى عدـ ننال هي نرى عد نيف ض د رؼ بيلبعاعض  )Pythia  وني ػي
نرارض دلتػى ونلػبيل رمومػهي  امرن  نجوز ددجيوز الخملعف مف نمرفي. ا ظرو  محمد حلف وفبض   بو اي مرنز 

 . ونف  بو   دلتى بوج  نيـ  ا ظرب المرج   تل . 6وص 1  ص 2335ال يفر  
ون ػد المصػػرععف ني ػػي الم يبػػد الدػى د ػػيـ رػػي الصػػحرا  د دبػر حيررػػض بي لػػرار  ونرػػى فػذا دمن ػػي فػػذ  الم يبػػد مػػف 

مد خر   ونيف م بد آموف رى لعو  عدمد  بهذ  ا لدتيد  مف ا ند يد ري الد بو  بيل عل وبوج  خيص ري ال صور ال
الخيصعض  وقد نيف ا ند يد رػى صػدؽ وحػى املػ  آمػوف ف ػيؾ نمػرًا هػيد ي بػعف العو ػي ععف رػى برقػض برعبعػي  نرػى ب ػد 
ملعر  ند  نعيـ مف لعو   ورعرفي مف برداف المدولط الدػى وصػري نلعهػي هػهر  م بػد نمػوف لػعو   وحعػك نػيف ال ػيس 

 لدهيرد  مف آلعي الص رى ومف بالد العو يف ومف قرطيجض . ع صدو    
ون ػػدمي جػػي  املػػن در ا نبػػر نلػػى مصػػػر  ونػػيف نرػػى دراعػػض ديمػػض بم زلػػض آمػػػوف ال يلعػػض ن ػػد نػػؿ مػػف المصػػػرععف 

    لعلدهػػعر  بػػو   املػػ  ر ػػط وا  مػػي نعمػػي نػػى .ؽ.ـ 332لػػعو  نػػيـ  ىوالعو ػي ععف  ذفػػل نلػػى م بػػد زعػػوس آمػػوف رػػ
هرنعض حنـ مصر وعحصؿ نعمي نرى وند مف النػيفف ا نبػر بلػعيد  ال ػيلـ نجمػ  بوصػت  نب ػًي لإللػ   عحصؿ نرى

نمػػوف  وقػػد صػػور املػػ  آمػػوف نرػػى نمػػالي برقػػض مدطيب ػػي مػػ  زعػػوس. ا ظػػرو ندولػػؼ نرمػػيف  دعي ػػض مصػػر ال دعمػػض  
 (Diod. Sic., XVII, 50-51)     ؽ.ـو قيرفب393ػ393 مرج  ليبؽ  ص ص

خصػيدص املػػ  المحرػى نبػػو لرػػوف الػذى عصػػت  لونعػي وس رػػي فعرعوبػػولعس ب ربػؾ نلػػى املػ  جػػوبعدر نلػػ   وقػد ن د رػػي
 .Harmon, L.C.L.,.op. cit., p. 392; № 1فعرعوبولعس  حعك ني ي ال بو   ن د  د دـ بطرع ض مميارض. 

ض فعرعوبػولعس المصػرعض الدػى وقػد الػدمد املػ  جػوبدر نلعػ  فعرعوبػولعس ب ربػؾ رػى لػورعي نبيددػ  مػف مصػر مػف مدع ػ
الدمدي م هي المدع ض اللورعض المهي نعمي رى ال صر البطرمى  ونصبح امل  جوبعدر عماؿ نلهي لرهمس  وقد صور 
واقتػػي عملػػؾ رػػى عػػد  العم ػػى بيللػػوط وعملػػؾ الصػػين ض وقػػرف الػػورر  رػػي عػػد  العلػػرى نهػػير  نلػػى قػػدراي نلػػ  الهػػمس 

م بػػػد  ف ػػيؾ لعصػػػبح ممػػػياال لإللػػ  نبولرػػػوف نلػػ  الهػػػمس  وقػػد قػػػيـ اممبراطػػػور اللػػميوعض  وقػػػد مورلػػي ال رارػػػض رػػى 
دراجػػي وس بغلدهػػيرد  ن ػػدمي نػػيف رػػى طرع ػػ  نلػػى بيراعػػي  حعػػك ني ػػي د ػػدـ ال بػػو   بػػ تس طرع ػػض  بػػو   نبولرػػوف رػػي 

 فعرابولعس.                                                  
 ض ري الهمس ومف ف ي رغف لورى فعرابولعس م حوا نل  الهمس الػـ حػدد )نحػد نحػد(  وقد آمف الجمع  بيل وى النيم

وآم وا ن   امل  ا لمى وا نرى وقر و  بغلهض لػنرض نلػموفي ندارجػيدعس ) نديرجػيدعس( ولهمػي م ػي ال ربػض واللػعطر  
لى املهض الترعجعض نعبعرى )نـ نرى نؿ هن  ونجرلوا نديرجيدعس نرى نرش عدنـ بي لود مارمي نيف الحيؿ بيل لبض ن

 .Cf. Macrobius, Saturnalia I, XXIII, 13 sqq    ا لهض(.
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آلػعي. لنػف  بػو اي )نبولػوف( فػذ    عػدـ ننال هػي  ىلعبعي وناعروف رػ ىناعروف ن د المصرععف ونه ض ر
املػ (  تلػ  عدحػرؾ وع ػـو بػغنالف  بو دػ  ب تلػػ . نرػى عػد النه ػض و  بوالػطض المتلػرعف  ولنػف نػػيف )

 وني ي طرع د  ري ذلؾ نيادىب 

ن دمي عنوف راربي رى نف ع ـو بػيل بو   عدحػرؾ نوً  رػى نرهػ  ورػي الحػيؿ عحمرػ  النه ػض ولنػف نذا 
لػػـ عحمرػػو  رغ ػػ  عنػػد )عجدهػػد( وعدحػػرؾ نلػػى ننبػػر ملػػيرض ممن ػػض. ون ػػدمي نػػي وا ع وصػػوف دحدػػ  وفػػـ 

رغ   نيف عدر هـ لردوراف وفو ع تز مف نحػدفـ نلػى ااخػر. ورػى ال هيعػض عد ػدـ النػيفف ا نبػر عحمرو   
ذا نيف امل    عررل ري حدوك نمر  مي رغ ػ  عدراجػ  لرخرػؼ  نمػي  وعلدتلر م   نف جمع  ا مورو وا 

ذا نػػي وا نذا نػػيف موار ػػي نرػػى نمػػر  مػػي رغ ػػ  عػػدر  مػػف عحمرو ػػ  نلػػى ا مػػيـ نمػػي لػػو نػػيف ع ػػودفـ. وفنػػ
عحصروف نرى ال بو اي  وقد ني وا   عبيهروف نموًرا دع عض نو د عوعض بدوف نف ع ومػوا بهػذا ال مػؿ. نف 
)نبولػػػوف( عدحػػػدك نػػػف اللػػػ ض ونػػػف رصػػػولهي جمعً ػػػي  مػػػ  ن هػػػـ لػػػـ علػػػ لو . ن ػػػ  عدحػػػدك نعمػػػًي نػػػف 

 "ال المض"  ن دمي عجل نرع  نف عهرع رى الد بو .

نجوبػػض  نخػػرى ر رهػػي نا ػػي  وجػػودى. ر ػػد نػػيف النه ػػض عحمرو ػػ   ػ ن  ػػى لػػوؼ ندحػػدك نػػف  ن 37
 الهوا . ىوبع مي ني وا عرر و   نيلًعي رغ   درنهـ نلتؿ نرى ا رض وطير وحد  نيلًعي ر

 

 
 (1)ػ وعوجد بجي ل دمايؿ نبولوف دمايؿ  طرس وبجي ب  دمايؿ لهعرمعس ودمايؿ لرربض نعرعاعي. 38

 خيرجػ           جمعػ   الدمياعػؿ  الموجػود  داخػؿ الم بػدو لنػف ػ وااف رغ ػ  قػد دػـ دصػ عؼ  39
      لرمرػػػػػوؾ  نػػػػػيف عوجػػػػػد مػػػػػذبح مػػػػػخـ مػػػػػف ال حػػػػػيس  ووجػػػػػد بجي بػػػػػ  دمياعػػػػػؿ  حيلػػػػػعض   حصػػػػػر لهػػػػػي 

ا علػػر مػػف الم بػػد نقػػعـ  الجي ػػل ىوالنه ػػضو ولػػوؼ نحنػػى نػػف نناػػر مػػي علػػدحؽ م هػػي نف عػػذنر. رتػػ

                                                

عرعاوعػػي )لونع ػػي   (1) ( د ػػدـ صػػور  لاػػيلوك لػػيمى م ػػدس دحػػي Lucinaعتدػػرض فػػيرموف نف االهػػض نطرػػس وفعػػرمعس وا 
لورعي  نمي امل  فعػرمعس    وفو نل  نبد ري Hadaranesنلمي  جدعد  حعك عتدرض نف نطالس ع يبؿ فيدرا عس 

رهو عماؿ امل   بو  حعك نيف معرنورى فو نونل امل   بو  نمي نعرعاوعي رهي املهض معرعدي حعك ني ي نرديفمي د دـ 
  .Harmon, op. cit., pp. 392; № 2   .المليند  ري نمرعض و د  الولعد
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حعػك         العم ى  ودمي نقيمد  لهي ب يً  نرى اللػبل اادػىببد بعددمايؿ للمعرامعس عهعر نلى الم 
عبجروفػػي بوصػػتهي  الػػذعف علػػن وف لػػورعي بػػ ف نرػػعهـ نفن هػي ني ػػي قػػد نصػػدري نمػػًرا لنػػؿ نولدػػؾ البهػػر 

لنػف )لػمعرامعس( ب ػد نف  وحدػى فعػرا  تلػهي  وفػذا مػي ر رػوا.ون  عبجروا االهض ا خػرى   (1)نلهض لهـ 
ماػؿ فػذ  الحميقػض  ونخبػردهـ ب  هػي مػف  والنوارك وا لـ مف لدف االهض  دوقتي نفنصيبدهي ا مراض 

)مػػف نبيددهػػي( نلػػى  نبػػيد   فعػػرا. ولهػػذا اللػػبل رغ هػػي  مػػري مػػف نطينوفػػي بػػ ف عدحولػػوا م هػػيالبهػػر ون
فػذا الهػنؿ وفػى درتػي  ظػر جمعػ  ال ػيدمعف نف نرػعهـ نف عبجرػوا فعػرا  )لعرامعس(   دػزاؿ د ػؼ نرػى

 نعًمي ن هي لعلي نلهض لنف درؾ )فعرا( فى املهض. ود رف

 

 

 

  (3).وبيرعس  (2)ىػون دروميخ (1)وفعنيبى (2)عاًل لهعرعفػنيف دمياػي رى ذلؾ المػً ػ ورنعي نعم 43

                                                

 ابولعس.هميلى فعر  Carshmishنبدي لمعرامعس بيلت ؿ ري نيرهمعش   (1)
Harmon, op. cit, p. 395, № 1 

مرػػؾ نعدولعػػي  وني ػػي لعػػػدا قػػد دزوجػػي مػػػف  Thestiusن جبهػػي زعػػوس مػػػف لعػػدا اب ػػض اعلػػػدعوس ب   فعرع ػػى  (2)
د دارعوس مرؾ البرطض  ولنف زعوس نيف م رمي بهي  ري دهز ررصض ررارفي مف  لر عهيجمهي وحوؿ  تل  نلػى طػيدر 

 .تل  ري نحمي هي ني عحمعهي وادصؿ بهي وب دفي وم ي لعدا بعمض ولدي م هي فعرع ىا وز ال راقى ونل ى  
    Cf. Euripides, Helen, 16 -21, 257-59.  

ورى رواعض نخرى ولدي فعرع ى مف البعمض الدى وم دهي  عملعس ب د نف نيهرفي زعوس ن دمي حولي  تلهي نلى 
  تل  لدم  بعمض دخرج م هي فعرع ى. طيدر اموز ب د نف حوؿ زعوس  تل  نلى الطيدر

Pausanias I, 33, 3; Homer’s Cypria, quoted by Athenaeus, p. 334 b; Apollodorus, III, 

10, 7. 

ون دمي بر ي فعرع ى مبر  ال لي  دوارد نمرا  العو يف نلى قصر نبعهي د دارعوس حيمرعف فػداعي امع ػض عطرػل نػؿ مػ هـ 
ارعوس ري حعر  مف نمر  ولنف نودعلعوس ن  ذ  م هي هرعطض نف ع دـ د دارعوس مليندد  ل  عدفي ل تل   ممي نوق  د د

نػي عدػػزوج مػف ب عرػػوبي  ونػيف الػػرنى نف ع لػـ جمعػػ  الخطػػيل نرػى حميعػػض فعرع ػى ونخدعيرفػػي  ودزوجػي فعرع ػػى مػػف 
عولنورى. ونيف دع دارعوس قػد مع عالوس الذى نصبح مرني ملبرطض ب د وري  دع دارعوس وب د نف دـ د لع  نخوعهي الد
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دجيفػػؿ نررودعدػػى ذاي مػػر  ن ػػدمي نػػيف ع ػػدـ ال ػػرابعف لللهػػض  ون ػػدفي نقلػػمي نررودعدػػى نف دج ػػؿ مػػف ب يدػػ  الػػاالك 
 )نروديعم لدرا ػ دعمي درا ػ فعرعع ى ( ههعراي ري نيلـ الب ي  )الز ي(. 

نلػػع ي ونيلػي درا ورعػػرفـ مػف ا ب ػػي   ونػيف ر ػػداف فعنػيبى زوجػػض برعػيموس مرػػؾ طػرواد  ونـ فعندػػور وبػيرعس وبولو   (1)
نب هػػي فعندػػور وال دعػػد مػػف نخوا ػػ  رػػي الحػػرل الطروادعػػض عماػػؿ بيل لػػبض نلعهػػي ر ػػداف نػػؿ هػػن ونصػػبحي مػػف  صػػعل 

 نودعلعوس ب د ل وط طرواد  . 

  Astyanax  نلدعي ينس اب ض نعدعوف مرؾ قعرع عي )نرعنعي( مف مدع ض طعبض ني ي زوجض البطؿ الطروادى فعندور ونـ (2)
وقد قيـ نخعرعوس ب دؿ نؿ مف والد ا دروميخى ونخعهي وذلؾ ن دمي الدولى نرى طعبض نا ي  الحرل الطروادعػض. وب ػد 

حرل طرواد  وا دصر العو ي عوف نصبحي ن ػدروميخى نمػض ومحظعػض  ب ػ   عوبدولعمػوس  ىنف قدؿ نخعرعوس زوجهي ر
Neoptolemusفبي ن دروميخى نلى بالد العو يف م  لعدفي  عوبدولعمػوس ال يدػد نلػى وط ػ    وب د ا دهي  الحرل ذ

  وب ػػد مػػوي  عوبدولعمػػوس دزوجػػي ن ػػدروميخى مػػف فعرع ػػوس نحػػد نب ػػػي   Molossusون جبػػي لػػ  اب ػػ  مولولػػوس 
 العو ي ى. Epirusبرعيموس مرؾ طرواد  الذعف ظروا نرى قعد الحعي   ونصبح فعرع وس مرؾ نقرعـ نبعروس 

فػػو ابػف برعػػيموس مػف فعنػػيبى الدػى ني ػػي قػد ن جبػػي لبرعػيموس ال دعػػد مػف ا ب ػػي  نػيف فعندػػور :  بػيرعس (3)
ا بػف ا نبػر ومػػ هـ نيلػي درا ونرعولػي وبولعنلػػع ي ورعػرفـ. وني ػي فعنػػيبى قػد رني حرمػي ب  هػػي جربػي نلػى طػػرواد  

ال ػراؼ نف ولػدًا لػوؼ عولػد لردػو لػوؼ عنػوف نصبض مف ا رػينى ني ػي لػببي رػى اهػد يؿ طػرواد  ودخومهػي  وقػيؿ 
لببي رى دمير المدع ض وطرل مف المرؾ نل ي   ب عدا وري الصبيح ن جبي نعال نخي برعيموس ولػدا ر درهػي برعػيموس 
في وولعدفي ورى الملي  ن جبي فعنيبى ولدفي وطيلبي ال بو   ب در  ن  نف ا ـ لـ دوارؽ رمي نيف مف برعػيموس ن  

نػى نر يمػػ  نف عر ػى بػػ  رػى ا درػػيؿ لعر ػى حدتػػ  ر خػذ  الرانػى ودرنػػ  رػوؽ قمػػض جبػؿ نعػػدا  ن  ن ػ  ن ػػد نف نمػر را
نود  الرانى نلى المنيف ب د بم ض نعيـ وجد الطتؿ  زاؿ حعي رتطف نلى نف فذ  في نراد  االهض  ر خذ  نرى بعد  

 نلى زوجد  نى درني  بجي ل ولعدفي. 
نف صير هيبي عير ي وق ي نوع و ى حورعض الع يبع  ري حبػ   نلػى نف هػي  نبعػر املهػض نف  ه  بيرعس بعف الرني  نلى 

 الذفبعض.   عنوف حنمي عتصؿ رى ال زاع الذى  ه  بعف املهيي الاالك )فعرا ػ ناع ي ػ نررودعدى( به ف الدتيحض 
لهػػض واملهػػيي  لػػوى نلهػػض نا ػػي  حتػػؿ زواج بعرعػػوس مػػف الحورعػػض اعدػػعس الػػذى نػػيف عرنػػي  زعػػوس بحمػػور جمعػػ  ا 

اله يؽ نعرعس  قيمي نلهض اله يؽ بغل ي  الدتيحض الذفبعض نرى الحتؿ لدل ط حعك جرلي فعرا وناع ػي ونررودعدػى  وقػد 
ندل نرى الدتيحض نلى ا نار جمي   وحعك رني نؿ م هـ ن هي ا جدر بيلدتيحض  نمر زعوس ب ف ع ـو فعرمعس ب خذ 

جبؿ نعدا لعحنـ ري ا مر نوؿ ررد مف البهر ع يبر   ونيف فذا الهخص فو بيرعس  رطرل املهيي الاالك نلى قمض 
م   فعرمعس نف عتصؿ ري ا مػر ب ػي  نرػى رربػض نبعػر االهػض زعػوس  ودلػرـ بػيرعس الدتيحػض وقػدمي نػؿ نلهػض نلػى 

لهض ا رض ق ط ي نرى  تلهي نهدا نف بيرعس وندا م رعي نف فو حنـ لصيلحهي  ريملهض فعرا نب ض نرو وس ورعي وا 
دج ػؿ بػػيرعس مرنػي مدوجػػي وحينمػػي ملػعطرا نرػػى نػػؿ نلػعي  ولػػدج ر  نناػػر نفػؿ ا رض اػػرا   نمػػي املهػض ناع ػػي نلهػػض 
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  (1).وفعندور ونخعرعوس
                                                                                                                        

الحنمض وال  ؿ ر ط ي نرى  تلهي نهدا نف فو حنـ لصيلحهي رلوؼ دجرل ل  ال صر نرى الدولض ب د نف دبك ري 
نندادػ   نمػي نررودعدػى نلهػض الحػل والجمػػيؿ ر ػد ونددػ  بػ ف دزوجػ  مػػف  تلػ  روح الهػجينض ودر ػى الرنػل رػي قرػػول 

نجمػؿ  لػي  ا رض المػػرن  الدػى دهػػبههي فػي  تلػهي  رمػػي نػيف مػػف بػيرعس  متدو ػي بجمػػيؿ نررودعدػى  ن  نف م حهمػػي 
 الدتيحض  ر مبي املهديف ااخرعديف وقرردي ندـ ملي دد  نبدا بؿ وددمعر طرواد  .

بونػػدفي لبػػيرعس در دػػ  نلػػى زعػػير  بػػالد العو ػػيف حعػػك حػػؿ مػػعتي نرػػى مع ػػعالووس مرػػؾ نلػػبرطض ونػى دتػػى نررودعدػػى 
وه عؽ نجيم وف مرؾ مونع يى ورى بعي مع عالووس الد ى بيرعس بػيلمرن  الدػى ونددػ  نررودعدػى نعيفػي  الد ػى فعرع ػى 

 ىفربي مػ  بػيرعس نلػى طػرواد   ورػالدى قعؿ نف الحل ربط بع همي لدرجض ن هي درني نب دهي وبعي زوجهي وممرندهي و 
م ي نرى الذفيل م   حعك  زؿ بيرعس بمصر ونرؼ نفرهي )نفؿ مصر( مف خدـ بيرعس  رواعض نخرى قعؿ ن هي نكررن
بيل صض ر مرو  ب ف عدرؾ نؿ مي  هب  مف ن وز مف قصر ممعت  مع الوس وم هي فعرع ى نلى نف عحمر مع عالوس 

  لدردادفي. 
بػيرعس نلػى طػرواد  نػيف نرػى ا مػرا  العو ػي ععف نف عبػروا ب لػمهـ الػذى قط ػو  نرػى ن تلػهـ  وب د رحعؿ فعرع ى مػ 

وعػػػدار وف نػػػف نرامػػػض مع ػػػعالوس زوج فعرع ػػػى وعلػػػدردوف زوجدػػػ  مػػػف مخدطتهػػػي  رػػػ جم  ال ػػػيد  نمػػػرفـ بعػػػ هـ وولػػػوا 
 ػى  ولنػف ا مػر لػـ عنػف فع ػي نمػيـ نجيمم وف قعيددهـ وفموا بيلدوج  نلى طرواد  لم يقبض نفرهي والػدرداد رػيد دهـ فعرع

نلػػوار طػػرواد  الحصػػع ض ريلػػدمري الحػػرل بػػعف نػػر ورػػر نهػػر لػػ واي نلػػى نف نػػيف ال صػػر حرعػػؼ العو ػػي ععف رػػى 
ال هيعض  وجدعر بيلذنر نف قصض فعرع ى وبيرعس اردبطي بناعر مػف ا نمػيؿ ا دبعػض العو ي عػض الخيلػد  وننارفػي نفمعػض 

املعػػػيذ  الدػػػى دصػػػور نحػػػداك حػػػرل طػػػرواد  وا ودعلػػػعي الدػػػى دصػػػور رحرػػػض نػػػود   مرحمدػػػى فػػػومعروس الخيلػػػددعف 
 نوعلعوس نلى وط   الدى الدمري نهر ل واي قمى م ظمهي فيدمي رى البحر. 

فو ابف بعرعوس مف الحورعض اعدعس  رب د زواجهي مف بعرعوس نيف نؿ ابف ع جل لهمي عموي  حعػك مػيي لهمػي لػدض  (1)
الحورعض اعدعس اب هي الليب  نلرني ب  نلى ال ػيلـ اللػترى ونملػند  مػف ن بػ  ورملػد  رػي معػي  نب ي   ون دمي ولدي 

 ػػير المػػدر   نػػي  ى هػػر لػػدونوس   هػػر الخرػػود  وب ػػد ذلػػؾ دف دػػ  بي مبرولػػعي نطػػر االهػػض الخيلػػد  وب ػػدفي نل دػػ  رػػ
رػراؽ بع ػ  وبػعف اعدػعس حعػك حرمهػي  ىدم ح  الخرود ولنف بعرعوس ليرع بي دزاع الطتؿ مف ال ػير  ونػيف فػذا لػببي رػ

 بعرعوس مف نف عصبح اب هي خيلدا   عموي. 
لرـ بعرعوس اب   نلى الن دور الحنعـ خعروف لدربعد  وب د نف صػير هػيبي د رػـ ر ػوف الصػعد   و ظػرًا لمهيردػ  الهػدعد  

نبػػػدا  الػػػم   طرػػػل م ػػػ  نودعلػػػعوس ا هػػػدراؾ رػػػي حػػػرل طػػػرواد   ونػػػيف  خعرعػػػوس صػػػدعؽ حمػػػعـ   ع تصػػػؿ ن ػػػ 
بيدرونروس  لذلؾ هيرؾ م   ري حرل طرواد   وري بداعض الحمرض العو ي عض ل طي للبوس ونروروف ولمعر ي ورعرفـ 
مػف المػدف الحرعتػض لطػرواد  نرػى عػد البطػؿ نخعرعػوس  والػدمر ال دػيؿ حػوؿ طػرواد  حدػى برػ  نيمػ  ال يهػػر دوف نف 

رراـ بولنلع ي اب ض برعيموس الدى جي ي  ىفذ  ا ا ي  وق  نخعرعوس ر ىعلدطع  العو ي عوف اقدحيـ نلوار المدع ض  ور
م  نمهي فعنػيبى لد ػدعـ ال ػرابعف نلػى املػ  نبولرػوف  ونػيف نخعرعػوس قػد جػي  نلػى الم بػد رجػ   رػرنى بولنلػع ي ونحبهػي 
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)رنعػي( رعرػومعرى وبرون ػى  وفػف  زلػف  لػيً   )ورنعػي(  بػف نجالدػعس و (1)ورنعي دماػي  ل عرعػوس
 تلػػ  الػػذى نػػيف نرػػى فعدػػض نصػػتور )طػػيدر(  و)رنعػػي( دماػػيً  آخػػر للػػمعرامعس ودماػػيؿ  (1)وسدعرعػػ

                                                                                                                        

نخعرعػوس رػي جي ػل  لدرجض ن   نرلؿ نلى نخعهي فعندور طيلبي الزواج الذى لـ عدـ  ظرا  ف فعندػور نهػدرط نف ع ػؼ
 الطروادععف وعلرمهـ م لنر العو ي ععف. 

الد  ؼ ال دػيؿ بػعف الطػررعف بػعف نػر ورػر  وب ػد نصػيبض نخعرعػوس وا لػحيب  مػف ال دػيؿ  دعجػض خػالؼ مػ  نجػيمم وف 
نرػػى التدػػي  بعرلػػعس لػػبعض الحػػرل الدػػى ني ػػي مػػف  صػػعل نخعرعػػوس والدػػى راقػػي  جػػيمم وف ب ػػد دلػػرعم  للػػببعد  

اب ض نيفف م بد امل  نبولروف  بعهي  ولنف نخعرعوس نيف قد طرل مػف بػيدرونروس ب ػد نف رنى العو ػي ععف خرولعس 
عد ه روف نف ع ود قبيدؿ المورمعد ععف بد  م   وبيلت ؿ قدـ بيدرونروس بطو ي نبعر   ن  نف ددخؿ امل  نبولروف ري 

س وجر جاد  حوؿ الم لنر ون دمي وصري ا  بػي  اللػعدض ال ديؿ لصيلح الطروادععف منف فعندور مف قدؿ بيدرونرو 
نلى نخعرعوس حػزف حز ػي هػدعدا لم دػؿ صػدع    وخػرج اػيدرا عصػوؿ وعجػوؿ رػي معػداف ال دػيؿ  والػدطيع قدػؿ فعندػور 
وربػػط جادػػ  رػػي نجردػػ  ودار بهػػي حػػوؿ قبػػر صػػدع   بػػيدرونروس اػػالك مػػراي والػػدرد برعػػيموس جاػػض نب ػػ  فعندػػور  

ا دصيراد  نرى الطروادععف وني ي فذ  ا  دصيراي دزعد  صرتي وررورا ممػي وقػ  املػ  نبولرػوف نف وواصؿ نخعرعوس 
عوج  لهيـ بيرعس نلى ن ل نخعرعوس ذلؾ الجز  مف جلد  الذى لـ د مر  معي   هر لدونوس ونيف اللبل رى وري  

 البطؿ العو ي ى نخعرعوس. 

عوروبعػي وندعػو  (1) جمػػع هـ نطتػيؿ ولػػدوا لبو دػوس )البحػر( مػػف ا ـ ا رض  وبهػذا نػػيف   عرعػوس ورػورنعس وايومػػيس وا 
 عرعػػوس نلػػ  قػػدعـ لربحػػر  وفػػو والػػد ال عرعػػدعيي وفػػف ربػػيي اردػػبطف بػػيلتنر الهػػ بى لرمجدمػػ  العو ػػي ى  حعػػك دصػػور 

ؿ ا قػيلعـ ال يس ن هف ع هف ري المعي  )ن هير ػ ع يبع  ػ بحير( وع هف نرى الجبيؿ وا هجير ري مخدرؼ ا مينف ما
 والمدف والو عيي  وعروى نف  عرعوس نيف ع عش م  ال عرعدعيي رى ننميؽ البحير.

(Homer., Il. I, 358; Hesiod., Theog., 233- 6)    
 .(.Apoll. Rhod., Argon., 4. 771-2)  بحر نعج  ىبوج  خيص رو     

حعك نيف  عرعوس مار  ماؿ ا ولعف مػف رجػيؿ وقد مجد نؿ مف فعلعودوس وب داروس صالح  عرعوس والد يمد         
البحر لدع  حنمض بيل ض لدرجض من د  مػف ال ػدر  نرػى الد بػؤ ولػذلؾ وجػد ي فعػرانرعس عطرػل ملػيندد  نػي عدلػ  نرػى 

لػػ  ذعػػؿ لػػمنض  وف ػػيؾ  الت عػػض ن ػػ  رجػػؿ .منػيف دتيحػػيي الهعبعرعػػدعس الػػذفبعيي  ودصػػور  ننمػػيؿ ال ػػرف اللػيدس ؽ.ـ
رعيي م دصؼ ال رف الليدس ؽ.ـ نرى فعدض رجؿ ذى جلد عهري نيمؿ وعملؾ رى عد  لمنض  دصوعر ل  نرى مزف

 وقد قيـ  عرعوس برنيعض حتؿ زواج بعرعوس وحورعض البحر اعدعس. 
 . 422قيرفب نبد الم طى ه راوى  نليطعر نررع عض  الجز  ا وؿ  مرج  ليبؽ  ص

Graves, Greek Myths I, op. cit., pp. 145-146. 
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نومبػػيبوس الػػذى دحػػػداي ن ػػ  ودماػػي ً  جمػػػعاًل جػػًدا  لػػػدرادو عنى ودماػػيً  ممػػيااًل نرػػػى  تػػس الػػػ مط 
 خدرؼ(. هنؿ آخر ومظهر م يعر )ردا  م ىر (3)ونقعـ بجي ب  )دمايً ( لػ ليردا يبيلروس (2).لإللن در

                                                                                                                        

رعرػػومعال ػ برون ػػى ػ دعرعػػوسب ني ػػي رعرػػومعال وبرون ػػى نب دػػيف لمرػػؾ ناع ػػي بي ػػدعوف بيممػػيرض نلػػى ولدعػػ  بػػودعس  (1)
رعخاعوس  وقيـ بي دعوف بدزوع  اب د  برون ى نلى دعرعوس مرؾ دراقعي ب دمي  يصر  ري حرب  مد البرابر  ال يدمعف  وا 

لػى ارادػػ  الوالػ  رزوجػػ  اب دػػ  مػف البحػػر  ونػيف دعرعػػوس قػد ا دصػػر نرػى ا نػػدا  ونط مػػ ف لػ  بي ػػدعوف مرػؾ نا عػػي وا 
برون ى الدى ن جبي م   نب ي نيف علمى ندعوسو ون دمي طربي م   نمي نف دذفل لدرى نخدهي نو نف ع دى بهي نلعهي  

ف بتعرػومعال رحؿ نلى ناع ي والدطيع نق يع المرؾ بدرؾ اب دػ  الاي عػض لػ  لد ػـو بزعػير  نخدهػي  ولنػف دعرعػوس نػيف قػد رػد
ن دمي رآفي ري قصر نبعهي  ررـ عرر  نع ع  ن هي طواؿ رحردهمي البحرعض  مدم عًي نف عطيرحهي الهوى  نلػى نف وصػؿ 
نرض دراقعي  وبد  مف نف ع خذفي نلى ال صر حعك نخدهي المرنض  حبلهي رى نوخ ص عر ولط ريبض مخمض دحعط 

  للػي هي ب ػد نف نخبردػ  ن هػي لػوؼ دػروى مػي حػدك لهػي نرػى عدعػ   ب  نلوار نيلعض وواق هي دوف نراددهي  وقػيـ ب طػ
ودرنهػي رػى النػػوخ دحػي حرالػض مهػػدد  ونػيد نلػى ال صػػر واخدرػؽ لبرون ػى قصػػض رحوافػي نف نخدهػي قػػد ل عػي حدتهػػي 
ولنف هي ي ا قػدار نف دػدمنف رعرػومعال مػف  لػ  قط ػض مػف ال مػيش دصػور م لػيدهي ونرلػردهي نلػى نخدهػي برون ػى 

قيمي نرى التور ورى خمـ احدتي ي بينخوس الصيخبض بيلخروج مف ال صر ودحرعر رعرومعال مف محبلهي  الدى 
وال ػود  بهػي نلػى ال صػر  حعػك نقػدمي نرػى ا  د ػيـ مػػف دعرعػوس ب دػؿ اب ػ  ود دعمػ  ط يمػي لػ  دوف نف عػدرى بػػذلؾ  

ف عدحػوؿ الاالاػػض نلػى طعػػور  حعػػك وب ػد نف نػػرؼ بمػي حػػدك مػف برون ػػى ونخدهػي  طيردفمػػي ولنػػف هػي ي االهػػض ن
دحوؿ دعرعوس نلػى طػيدر الهدفػد )الػذى ظػؿ علػ ؿ نػف اب ػ  نعػف ؟ نعػف؟( ودحولػي برون ػى نلػى طػيدر اللػ و و نمػي 
رعرومعال ر د دحولي نلى ال  دلعل الذى ن لحل راج ي نلى ناع ي حعك ظري د دل ندعػوس الػذى ني ػي م لػيدهي لػببي 

-Graves, Greek Myths, Vol. I, pp. 165-68; Cf; Ovid., Metam., VI, 424         رػى مودػ .

674.  
نػػػيف مرنػػػي لم ػػػػدو عي ونػػػيف املػػػن در واحػػػػدا مػػػف ننظػػػـ ال ػػػػيد    ؽ.ـ(ب 323عو عػػػػو 13ػػػػ356عولعػػػو 23املػػػن در ) (2)

 ػروؼ ال لنرععف رػي الدػيرعخ   ررػـ عهػـز رػي م رنػض خيمػهي  ون ػد مودػ  نػيف قػد قػيـ ب ػزو م ظػـ نجػزا  ال ػيلـ الم
بيل لػبض نلػػى العو ػػي ععف ال ػػدمي   حعػػك قػػيـ ب ػػزو اممبراطورعػػض التيرلػػعض الدػػى ني ػػي ددمػػمف بػػالد ا  يمػػوؿ ولػػورعي 

 ورع ع عي ومصر. 

نػػيف لػػيردا يبيلوس آخػػر مرػػؾ آهػػورى ني ن ػػ  عدطػػيبؽ مػػ  المرػػؾ ا هػػورى   Sardanabalus:  لػػيردا يبيلوس (3)
ل العو ي ى  نرمض قصعر  دخرعدا لذانرا  ع يؿ ن هي ني ي م  ولض مف النردا عض  آهوربي عبيؿ  وقد ندل خوعرعروس  النيد

ؽ.ـ وقػػد اهػػدهري 627وقػػد وردي ن ػػد ناع ػػيعوس وصػػور  ندعلػػعيس هػػخص مخ ػػك  وقػػد دػػورى آهػػور بي عبػػيؿ نػػيـ 
 ػي نػؿ آهور رى نهد  بيلا يرض والت وف  رمال نف ههردهي ال لػنرعض  حعػك ن هػ  نوؿ مندبػض جيم ػض رػى  ع ػوى جم

 ا دل الملميرى ال دعـ  المدورر رى ذلؾ الوقي. 
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الت ي  )ر ي  الم بد( اعراف نبعر  درنى وجعيد و لور ودببض ونلود  وفى طرع ػض   دػؤذى  ىػ ور 41
 ومرومض.  (1)البهر نبدًا  رجمع هي م دلض

ػ نمي النه ض ريلناعر م هـ ل  مه دض  رم هـ مػف ع ػـو بػذبح ا مػيحى ومػ هـ مػف عدػولى  نمػر   42
ينؿ  وآخروف علموف بخداـ المذبح  وبحمورى نػيف ف ػيؾ نناػر امراقض  وآخروف علموف بحمرض المه

مف االاميدض  نػيفف  عهػيرنوف رػى الدمػحعض. ونػي وا جمعً ػي عردػدوف مالبػس بعمػي  وعمػ  نػؿ واحػد 
رداً ا  مػػ هـ نرػػي رنلػػ  قب ػػض مػػف الربػػيد. ورػػى نػػؿ نػػيـ ع ػػعف نػػيفف ننبػػر جدعػػد  نػػيف وحػػد  عردػػدى

  (2).نرجوا ًعي وعدوج بديج ذفبى

 (3)ػ وعوجػد نعًمػي حهػد آخػر مػف الرجػيؿ الم دلػعف ومػف  نبػى الترػوي ومػف نػيزرى المزمػير 43
 ومف النه ض الجيلرى )الخصعيف( ومف ال لي  المخدالي والمخبو ي )هدعدى الهعيج(. 

ػ وع دـ ط س ا محعض مردعف نؿ عـو وعحمر الجمع  ذلؾ )الط س(. وني وا عمػحوف لإللػ   44
عنو وا ع  وف و  ع زروف نرى الترويو ولنف ن دمي نػي وا ع ػدموف ا مػحعض نلػى زعوس ري فدو   ررـ 

                                                

عذنر فيرموف نف الحعوا يي الم دلض ني ي مرمحي هيد ي رى نربيض الم يبد رى بالد العو يف  ونف نرالطوف قد ندخؿ  (1)
 (. ا ظرب(cf. Plato, Critias, 119Dالاعراف رى مدع د  التيمرض نطال طي 

 Harmon, op. cit., p. 396. 
مف الوامح وجود زى ممعز لرجيؿ الدعف نرى مر ال صور  وقدعمي نيف الحعاعػوف عمعػزوف النه ػض نػف االهػض ونػف  (2)

ال يس رى دصوعرادهـ الت عض بوالطض المالبس  حعك نػيف النه ػض عردػدوف قب ػض مخروطعػض طوعرػض  نمػي رػى فعرابػولعس 
 ورفـ ب ردعدهـ نف ب عض البهر بروف ردا   وديج  الذفبى. رني وا عمعزوف النيفف ا نبر نف ب عض النه ض الممعزعف بد

االاػػػض مولػػػع ععف  ىعمػػػرل مولػػػع عو فعرابػػػولعس بجػػػذورفـ نلػػػى  ظػػػرادهـ الحعاعػػػعف حعػػػك صػػػوري م حودػػػيي لػػػع جرل (3)
بخصوص ا نػداد   Strong and Garstang, op. cit., p. 79; № 52عحمروف الطبرض ومزمير ال ربض والجعدير.

  حعػك عػذنر نف حهػدا نبعػرا Strabo, XII,11, 3المد بدعف الذعف ني وا عردػيدوف الم يبػد قػدعمي  ا ظػرب النبعر  مف 
 ررد رى م بد نومي ي بنيبيدونعي. 6333مف المد بدعف والخداـ بر  حوالى 
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املهض فعرا ني وا ع  وف وع زرػوف نرػى الترػويو وعطرقػوف نرػى الصػ    ولػـ عدمن ػوا مػف نف عخبرو ػى 
  (1).بهن نف فذا )الط س(

ى رعهػػي نلػػميؾ ػ وعوجػػد نعًمػػي رػػي  تػػس الموقػػ  بحعػػر    دب ػػد نػػف الم بػػد ناعػػرًا  ني ػػي دربػػ 45
لػ  نلػمي  نػيف عػ دى ن ػدمي  ناعر  ومد ونض. ونيف الب ض م هػي عصػبح مػخمًي جػدًا  وني ػي (2)م دلض

 ىع يدو   بهيو ون دمي ن ي ف يؾ نيف واحػد مػ هـ مػزعف بيلػذفل. حعػك دػـ دابعػي حرػى مػف الػذفل رػ
  . ى الذفب نذعر  فذا اله ىذعر . ول د رنعد  مراي ندعد  ور

البحعر  نبعرًا وا  ى لـ نلبر رور   لن هـ ع ولوف ن   عبر  ننار مف مػيددى نورجعػي  ػ ونيف نمؽ  46
ولطهي مذبح مف الحجر عخعؿ نلعؾ ن د رؤعد   وؿ مر  )رج  ( ن ػ  عطتػو ون ػ  محمػوؿ رػى  ىونقعـ ر

المػي   وفػػذا مػي عػػؤمف بػػ  الناعػروفو وعبػػدو لػػى نف ف ػيؾ نمػػود نبعػر عحمػػؿ المػػذبح مػف نلػػتؿ  ونػػيف 
ذبح( عدػػػوج دادًمػػػي بي نيلعػػػؿ وعومػػػ  نرعػػػ  البخػػػور. ونػػػيف الناعػػػروف عحمرػػػوف ا نيلعػػػؿ نػػػؿ عػػػـو )المػػػ

 وع وموف بيللبيحض نلع  وري ًا بيل ذر.

ػ وني ي دحدك اجدمينيي )احدتي ي( مخمض ري ذلؾ المنيف )ن ػد البحعػر ( ودلػمى ال ػزوؿ  47
في نلى البحعػر . وني ػي فعػرا نوؿ مػف عصػؿ نلى البحعر    ف جمع  الم دليي املهعض ني ي د زؿ نا ي 

الذى عجل ن  عنوف زعوس نوؿ مف عػرا   حعػك لػعهرؾ جمع ػ   (3) م هـ  نلى البحعر    بلبل اللمؾ

                                                

ا عهعر نلى نبيد  دهعر الت ر  نلى اقدراف نبيد  املهض نديرجيدعس ب بيد  امل  حدد رى فعرابولعس ومف المرجح نف فذ (1)
الهخصػعض المزدوجػض لر بػيد   مارمػي نػيف عحػدك بيل لػبض نلػى نعػزعس نوزعػرعس  ىنلػ ىاملهض ا ـ ومحبوبهي الم ػدس ن

 .Strong and Garstang, op. cit., p. 80, №. 54       ونررودعدى وندو عس ونعبعرى وندعس.

د  فعرابولعس مف البعمض الدى ل طي مف اللمي   رػى  هػر نيف لرلمؾ دور نبعر ري معالد املهض نديرجيدعس م بو  (2)
 التراي  حعك در هي اللمؾ نلى الهيطن لعرقد نرعهي الحميـ وع ـو  بدددرددهي حدى ولدي م هي نديرجيدعس. 

Cf. Hyginus, fabubae , 197; Ampelius , Liber Memorialis 2,12. 

 .11ػ13مي  مرج  ليبؽ  ص نبيد  نديرجيدعس رى رو   ا ظرب مجدى صبحى الهوارى

مػف المػرجح نف حػرص فعػرا )نديرجػيدعس( نرػى ال ػزوؿ نلػى البحعػر  نوً  ورؤعػض اللػمؾ قبػؿ زعػوس )حػدد( عرجػ  نلػػى  (3)
 قصض مولدفي مف البعمض  والدى لب ي امهير  نلعهي.  ىنوف اللمؾ م دلي لإللهض  ظرا لردور الذى ل ب  ر
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نذا حػػدك ذلػػؾ  نمػػي ع ولػػوف  وبيلد نعػػد نػػيف زعػػوس عبػػيدر بػػيلمجن لرؤعدػػ  لن هػػي )فعػػرا( ني ػػي دب ػػد   
 ف دؤدى صرواي ناعر . حعك ني ي د ؼ نميم  وددرن  علرؾ طرع   ب د ن

ػ نف ا حدتػي ي ا ناػػر نجًبػي مػػف بػػعف درػؾ )ا حدتػػي ي( الدػى عؤم ػػوف بهػي  فػػى نف نرػػعهـ  48
ال ػزوؿ نلػػى البحػر  ورػػي الح ع ػػض لػعس ن ػػدى مػػي نقولػ  نػػف فػذ  )ا حدتػػي ي(و حعػػك ن  ػى لػػـ نذفػػل 

ددهـ ولػ روع   لنػـ   رنػي وا ب تلى ولـ نلػ ؿ نحػدًا نػف فػذ  الرحرػض. لن  ػى رنعػي مػي عت رو ػ  ن ػد نػو 
جمعً ي واحدًا واحدًا عحمروف ن ي ًا ممرو ًا بيلمي   وقد خدـ نؿ  ن ي   مػف فػذ  اا عػض بيلهػم . ولػـ عنػف 

)نػيفف دعػؾ( ع ػعـ بجػوار البحعػر    (1)ملموًحي لهـ ردحهي ولنل معيفهػي  لنػف نػيف ف ػيؾ دعػؾ م ػدس
دمي عدر ػػى ا جػػر ع ػػـو ب ػػد ذلػػؾ مبيهػػر  بحػػؿ )بتػػؾ( ونػػيف عدت ػػد ا خدػػيـ ن ػػدمي علػػد بؿ آ عػػدهـ. ون ػػ

الربيط و زع الهم و وددجم  لدى الدعؾ )النيفف الدعؾ( مبيل  ميلعض نبعر  مػف خػالؿ ندا  فػذا ال مػؿ. 
ومف اـ عدخروف بيلمعػي  نلػى الم بػد وقومػوف بلػنبهي )داخرػ (  وع ػودوف نلػى بعػودهـ ب ػد نف عنو ػوا قػد 

 قدموا ا ميحى. 

مي ننػػرؼ ر ػػد نػػي وا ع عمػػوف ننظػػـ فػػذ  ا حدتػػي ي جمع ػػًي مػػ  بداعػػض رصػػؿ الربعػػ   ػ وحلػػب 49
وعلمعهي الب ض بيلمحرقض وعلػمعهي الػب ض ااخػر بيلمصػبيح )الػومعض(. ورعهػي نػي وا ع ومػوف بد ػدعـ 
الدمػػػحعض بيلطرع ػػػض الديلعػػػضب نػػػي وا ع ومػػػوف بد طعػػػ  ا هػػػجير النبعػػػر  ودابعدهػػػي رػػػي الت ػػػي   وب ػػػد ذلػػػؾ 

وف بغحمير المينز وا ر يـ وع وموف بد رعؽ مخدرؼ الحعوا ػيي حعػض نرػى ا هػجيرو وبيممػيرض ع وم
نلى ذلؾ الطعور والمالبس والمهػ و ي الذفبعػض والتمػعض. ون ػدمي عػؤدوف نػؿ هػن نلػى ال هيعػض  رػغ هـ 

الحػيؿ  ع وموف بغه يؿ ال ير رى جمع  المد ر ػيي الم دلػض )ال ػرابعف( المومػونض حػوؿ ا هػجير  ورػى
عحدػػرؽ نػػؿ هػػن. ونػػيف ن ػػيس ناعػػروف مػػف لػػورعي ومػػف جمعػػ  ا قػػيلعـ المجػػيور   عحمػػروف نلػػى فػػذا 
ا حدتيؿ وفـ عحمروف قرابع هـ ودمياعرهـ )آلهدهـ( الدى عحدتظ بهي نؿ م هـ والدػى صػ  ي لنػى دمارهػي 

 رى فذا  الحتؿ . 

                                                

رمف المرجح وجود نيفف حمؿ الـ الدعؾ نيف ع ـو بتؾ رطي  اا عض ب ػد  بيل لبض نلى  ( 1)
 نف عدر ى الهبيي مف المد بدعف الذعف عبيهروف فذا الط س.

Strong and Garstang, op. cit., p. 82, №. 59.   
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يلعوف )خصػػعيف( ناعػػروف  ػ وعجدمػػ  حهػػد مػػف ال ػػيس ن ػػد الم بػػد رػػي نعػػيـ محػػدد  ونه ػػض جػػ 53
والرجػػػػيؿ الم دلػػػػوف الػػػػذعف دحػػػػداي نػػػػ هـ  وع عمػػػػوف الط ػػػػوس ال ربعػػػػد   حعػػػػك ع ط ػػػػوف ننمػػػػي فـ 
وعمػػػربوف ب مػػػهـ الػػػب ض نرػػػى ظهػػػورفـ. وع ػػػـو حيمػػػروف ناعػػػروف مػػػ هـ بيلر ػػػل نرػػػى الترػػػوي 

 بػػد  وعػدـ فػػذا ال مػؿ خػػيرج الم (1).وعمػرل ب مػػهـ نرػى الطبرػػض وع هػد آخػػروف نرػػي ى دع عػض م دلػػض
 الم بد.  ىولـ عدخؿ نولدؾ الذعف عت روف ذلؾ نل

فػػذ  ا عػػيـ عػػدـ دهػنعؿ النه ػػض الجػػيلععف )الخصػػعيف(  حعػػك ن هػػـ ن ػػدمي نػػي وا ع زرػػوف  ىػ ورػػ 51
وعػؤدوف ط ولػػهـ الصػػيخبض  عػدخؿ الخبػػؿ رػػي ذلػػؾ الحػعف نلػػى ناعػػرعف  وب ػػد فػذا ع ػػـو ناعػػروف نػػي وا 

موا ب رض المهيفد   ر ط  ب دا    تس الص ع . ولوؼ نروى مػي عت رو ػ   عخػرج الهػيل مػف مني ػ  ق دن
وع ـو بخر  مالبل  م  صعحض نيلعض وع در  نلى الم دصؼ وعرػد ط لػعًتيو عبػدو لػى ن ػ  )اللػعؼ( ب ػى 

الحػػيؿ وعجػػرى نبػػر  ىللػػ واي طوعرػػض فنػػذا ولهػػذا ال ػػرض  ع ػػـو )الهػػيل( ب خػػذ  وعخصػػى  تلػػ  رػػ
لدػى قط هػي. اػـ عر عهػي رػى نى م ػزؿ وعدر ػى مػف فػذا الم ػزؿ  المدع ػض وفػو عحمػؿ رػي عدعػ  ا نمػي  ا

  ليدعض  وفنذا ني وا عت روف خالؿ ط وس الخصى.  يً الذى نل يفي رع  ن دمي نراد  مالبل

ولـ عنف النه ض الجيلعوف عدر وف ن د مودهـ م  ااخرعف رى قبػر نػيـ  حعػك ن ػ  ن ػد مػوي  ػ 52
وف بحمرػػ  وع  رو ػ  نلػػى نحػػدى مػواحي المدع ػػض  وع ومػػوف نػيفف جػػيلي  نػيف الجػػيلعوف ااخػػروف ع ومػ

بوم   فو والديبوي الذى حمرو  رعػ  اػـ ع طو ػ  بي حجػير. وب ػد نف عت رػوا فػذا ع ػودوف نلػى بعػودهـ 
ذا دخرػػو  قبػػؿ فػػذ  ا عػػيـ  مػػر  اي عػػض  وعمناػػوف رعهػػي لػػب ض نعػػيـ لػػعس نناػػر وعػػدخروف ب ػػدفي الم بػػد. وا 

  (2).ردنبوا ناميً )اللب ( رغ هـ عنو وا قد ا

                                                

 .يروم ىني ي فذ  الط وس ال ربعد  موجود  رى نبيد  املهض الترعجعض نعبعرى ومحبوبهي ندعس ر (1)
Strong and Garstang, op. cit., p. 84, № 61.  

 . 35ػ31ا ظرب ريعز عولؼ محمد  "درالض ودرجمض ل صعد  ندعس . . . . "  مرج  ليبؽ  ص ص  
رومي  مرج  لػيبؽ  ىر ىونف ط وس وننعيد املهض نعبعري ري رومي و ا ظر ب ريعز عولؼ محمد  نبيد  الربض نعبعر

 ومي ب دفي.  138ص ص 

نبػيد  نػؿ مػػف نديرجػي عس ونعبرػى  رػػغف  ىرػى الوقػي الػػذى نػيف رعػ  ط ػػس خصػى الهػخص ل تلػػ  ط لػي مهػدرني رػػ (2)
 مرالـ درف النيفف الجيلى ن د مود  الدى عدحدك ن هي لونعي وس ف ي عبدو ن هي دخص نبيد  نديرجيدعس وحدفي. 
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ػ ورػى فػذا  نعًمػي  رػغ هـ عخمػ وف لدرػؾ ال ػوا عف  ال يدرػض  بػ ف نى هػخص مػف فػؤ   الػذعف  53
عـو آخر ب د نف عطهػر  تلػ   نمػي  ىرنوا الجاض  نرع  ن  ع دى نلى الم بد ري ذلؾ العـو  لن   عدخؿ ر
نف ع دظروا لمد  االاعف عومػي وعػدخروف بيل لبض للخرعف الذعف ع دموف نلى م زؿ المدورى ر رعهـ جمعً ي 

 الم بد ب د نف عحر وا رؤولهـو لنف قبؿ نف عت روا ذلؾ رغ   محـر نرعهـ دخول . 

ػ نػػي وا عمػػحوف بي ب ػػير الػػذنور م هػػي )الاعػػراف( وام ػػيك والمػػينز وا ر ػػيـ. ونػػي وا ع دبػػروف  54
 دبرفػي ب مػهـ نرعهػض لنػف نػي وا ع د ػدوف ولػـ ع (1) الخ يزعر وحدفي نرعهض ررـ عمحوا بهي ولـ ع نروفػي

ن هػػي م دلػػػض. ودبػػدو الحميمػػػض بػػعف الطعػػػور فػػى الطػػػيدر ا ناػػر قدلػػػعض لػػدعهـ  ونػػػي وا عحنمػػوف نرػػػى 
ذا لملو  دوف قصد م هـ عصبحوف ري ذلؾ العـو مد لعف. ولهذا اللػبل عدواجػد  ن تلهـ ن  عرملو و وا 

 لمد  طوعرض. الحميـ بع هـ وعدخؿ م يزلهـ وعد ذى نرى ا رض 

مي نػيف عت رػ  نػؿ رػرد مػف الحجػع   ن ػدمي نػيف عدوجػ  ذلػؾ الرجػؿ  وؿ مػر   ىػ ولوؼ نحن 55
نلػػػى المدع ػػػض الم دلػػػض )فعرابػػػولعس(  رغ ػػػ  عحرػػػؽ هػػػ ر رنلػػػ  وحيجبعػػػ   وب ػػػد ذلػػػؾ عمػػػحى بي ر ػػػيـ 

 رض وعمػػ  )بيلهػي (  ومػف اػـ ع ط هػي وع نػػؿ لحمهػي  نمػي التػرو  )الجػز ( رغ ػػ  ع ػـو بومػ هي نرػى ا
رنبد  نرعهي  وعم  نرجؿ الحعػواف ورنلػ  رػوؽ رنلػ  فػو  تلػ و ورػي الحػيؿ ع ػـو بيلصػال  وفػو نرػي 
فذ  الحيؿ وعطرل نف د بؿ نمحعد  الدى قيـ بد دعمهي وع دـ الوند  ب محعض  ننبػر رػي المػر  ال يدمػض. 

ى رؤوس ااخػػرعف الػػذعف وب ػػد نف عك هػػى فػػذا  عدػػوج رنلػػ  فػػو بي نيلعػػؿ وعمػػ هي )ا نيلعػػؿ( نػػذلؾ نرػػ
علعروف نلى  تس الرحرض  الم دلض   اػـ عرحػؿ مػف وط ػ   وعلػدخدـ المػي  البػيرد لاللػدحميـ ولرهػرل  
وع يـ دادمي نرى ا رضو حعك ن   لف عخرد نلى رراه  قبؿ نف عػدـ رحردػ  الم دلػض وعمن ػ  ال ػود  نلػى 

 وط   مر  اي عض. 

ػعؼ   ع ررػ  مػف قبػؿو حعػك ن ػ  عوجػد ػ ورػى المدع ػض الم دلػض ع ػـو رجػؿ بيلػ 56 د بيل  وفػو مكم 
لنؿ مدع ض بيلت ؿ ممعتوف مخصصوف ري ذلؾ المنيف  وعلػد برو هـ رػي م ػيزلهـ بدرحػيل وراػو  نػف 

 آبيدهـ  وعلمعهـ اللورعوف بيلم رمعف  حعك ن هـ ع وموف بد رعـ الحجيج نؿ هن. 
                                                

نررودعدػى  ر ػد نػيف المد بػدوف العو ػي عوف   ع ػدموف ع د دحرعـ الدمحعض بيلخ زعر د ارا ب بيد  امل  ندو ػعس واملهػض  (1)
 الخ زعر قربي ي لإللهض نررودعدى  ونيف فذا الحعواف )الخ زعر( عردبط ري الهرؽ ب مرعض امخصيل. 

Cf. Farnell, Cults of Greek States, II, Oxford 1896, p. 646.  
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عمػ  الحػيج نمػحعد   ػذر  نرػى المػذبح  ػ و  ع دموف ا ميحى رى الم بد  تل   لنػف ن ػدمي 57
 وب د نف علنل امراقض نرع   ع ود  حًعي نلى ملن  . ون د نودد  عمحى وعدرو الصرواي ب تل . 

ػ ودوجد نعًمي طرع ض نخرى لهذ  ا محعض. ر د ني وا عزع وف ا ميحى بي نيلعؿ وعر و هػي مػف  58
نرػػى ا رض. ونػػيف ب ػػض الرجػػيؿ عر ػػوف ننرػى الهػػررض وفػػى حعػػض  حعػػك ني ػػي دمػػوي ب ػػد لػػ وطهي 

مػػػف ذلػػػؾ المنػػػيف  ولنػػػف بطرع ػػػض م ػػػيعر   لمػػػي عحػػػدك  لرحعوا ػػػيي  حعػػػك نػػػي وا ع ومػػػوف  (1)ب طتػػػيلهـ
بوم هـ رى ننعيس وعدلو هـ ب عدعهـ  وبع مي ني وا عت روف ذلؾ ني وا علخروف م هـ  حعك ع ولػوف نف 

 فؤ   لعلوا نطتيً  وا  مي فـ نب ير. 

نرى نجلػيدفـ  الػب ض مػ هـ نرػى نعػدعهـ  والػب ض  (2)الحجيج جمع ي عم وف وهميً ػ ونيف  59
 ااخر نرى رقيبهـ  وب يً  نرى ذلؾ نيف جمع  اللورععف عحمروف الولميي )ال الميي(. 

ػ ونػػػي وا عػػػؤدوف ط ًلػػػي آخػػػر عدوار ػػػوف )عهػػػدرنوف( رعػػػ  مػػػ  الطػػػروادععف وحػػػدفـ مػػػف بػػػعف  63
 وا ع ومػػػوف بػػػذلؾ. نقػػػدـ الطروادعػػػوف نرػػػى لػػػف قػػػي وف لر ػػػذراواي العو ػػػي ععف. ولػػػوؼ نروى نعػػػؼ نػػػي

وفػػذا مػػي  ؛والهػػبيل. ع مػػى بػػ  هـ لػػف عدزوجػػوا قبػػؿ نف ع ومػػوا بدنػػرعس خصػػالي هػػ رفـ لهعبولعدػػوس
 ني وا عت رو  . 

المدع ػػض الم دلػػض )فعرابػػولعس(. رنػػيف الهػػبيل ع ومػػوف بدنػػرعس لحعػػدهـ   ىوقػػد نػػيف فػػذا عحػػدك رػػ
طتيؿ )الب يي( بدرؾ ه رفـ ن د و ددهـ  حعػك ع ط و ػ  ن ػدمي عػ دوف نلػى الم بػد وني وا علمحوف لن
آ عض ب مهي مف التمض وننارفي مػف الػذفل  وب ػد نف ع ومػوا بدابعدهػي رػي الم بػد  ىوع وموف بوم   ر

                                                

يبؽ م  نرو وس  نمي قعػؿ نعمػي نف نبػيد  فعرعوجيبػيلوس وجدي الدمحعض بي طتيؿ رى نبيد  امل  مولوخ الذى دط (1)
رػػي رومػػي دمػػم ي د ػػدعـ ا طتػػيؿ ن ػػرابعف  ومػػف المحدمػػؿ نف دنػػوف الدمػػحعض بي طتػػيؿ ف ػػي رػػى م بػػد نديرجػػيدعس 

 .بهعرابولعس قد وجدي  دعجض د اعر محرى
Cf. Strong and Garstang , op. cit., p. 88, №. 70. 

Harmon, op. cit., p. 408, №. 1. 
ني ػػي نػػيد  وهػػـ الجلػػد  م دهػػر  بػػعف ا ريرقػػض وقػػد وجػػدي ولػػميي نرػػى نجلػػيد ب ػػض ال ػػوبععف الػػذعف ع ػػودوف نلػػى  (2)

(  ومػف المػػرجح نف ذلػؾ لػـ عنػػف نرػى خرعتػض دع عػػض  وف ػي بيل لػػبض .ؽ.ـ2333نصػر ا مبرطورعػض الولػػطى )حػوالى 
 .ب د د دعـ ا ميحى وال رابعف رى  هيعض رحرض الح  نلى فعرابولعس عبدو نف الوهـ نيف عدـ ن د الم بد وذلؾ

    Cf. Strong and Gorstang, op. cit., p. 89, No. 71.   
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عرحرػوف ب ػد مػي ع ومػوف بػ  ش )بنديبػػض( الػـ نػؿ هػخص نرعهػي. ول ػػد قمػي بػ دا  فػذا الط ػس ن ػػدمي 
  (1).و  عزاؿ ه رى موجود رى الم بد والمى  ملجؿ ف يؾ   ن ي هيبيً 
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نلى نف حرؽ ه ر الرنس فو نوؿ نمػؿ ع ػـو بػ  الحػيج ن ػد وصػول  المدع ػض الم دلػض  55نهير لونعي وس رى الت ر   (1)
ؽ هػػ ر رنلػػهف نف عخمػػ ف ن تلػػهف لرب ػػي  نػػؿ فػػذا رػػي الت ػػر  الليدلػػض نػػيف نرػػى ال لػػي  الالدػػى عررمػػف حرػػ ىورػػ

فعرابػولعس  نمػي رػى طػرواد  ر ػد جػػري ال ػيد  نف ع ػـو الهػبيل بدنػرعس هػػ رفـ قبػؿ الػزواج  ورػى املػن درعض قػػدمي 
 بعر عتى خصرض ه رفي دنرعمي  ررودعدى.

 Cf. Strong and Gorstang, op. cit., p. 89, No. 72. 
ف نػيف بيولػي عيس عدحػدك نػف التدعػيي ر ػطو .Pausanias, 2, 32,1ظػرب نف ال ػيد  الطروادعػض  ا  نػف خصػرض  وا 

 Catulus, Odes, LXVI;  Cf. Callimachus, Aeteae IV, 110بعر عتى  ا ظرب 
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11 - Pocock, Description of the East, Vol.  II, London. (1945). 

12 - Strong and Garstang, The Syrian Goddess, London. (1913). 

13 - Tim Whitmarsh, Greek literature and the Roman Empire, Oxford. 

(2001). 

14 - West M. L., The East Face of Helicon, Oxford. (1997). 

 

 

 

 

 

 ػ المراج  ال ربعضب 2
 ػ نحمػػد ندمػػيف  فعرقػػؿ رػػوؽ جبػػؿ نوعدػػي  دػػ لعؼب لػػع عنيو درجمػػض ود ػػدعـب نحمػػد ندمػػيف  مراج ػػضب 1

 .(1981) (  النوعي138نبدالرطعؼ نحمد نرى  مف الملرح ال يلمى )

ػ ندولػػؼ نرمػػيف  دعي ػػض مصػػر ال دعمػػض  درجمػػضب نبػػد المػػ  ـ نبػػو بنػػر ومحمػػد ن ػػور هػػنرى  مندبػػض  2
 .(1997)  الهعدض المصرعض ال يمض لرنديل  ال يفر  ا لر 

بر ػيؿ مػػيردف  ناع ػي اللػػودا   دحرعػػر ومراج ػض ود ػػدعـب نحمػد نامػػيفو درجمػػضب لطتػى نبػػد الوفػػيل  -3
المجرػػػس ا نرػػػى لرا يرػػػض    (16عحعػػػى وآخػػػرعف  المهػػػروع ال ػػػومى لردرجمػػػض )

 .  (1997) ال يفر 

نبد ال زعز دورعؽ جيوعد  مراج ضب زنى نرػى  ا لػؼ ندػيل   ػ ديرف  الحمير  الهعرع لدعض  درجمضب 4
 (.1966)مندبض ا  جرو  ال يفر  

ػ دهيرلزورك ـ ػ ل  اممبراطورعض الرومي عض  درجمضب رمزى نبد  جرجس  مراج ػضب   محمػد صػ ر  5
 .(1999)       ختيجض  الهعدض المصرعض ال يمض لرنديل  ال يفر  

م جػػـ الحمػير  المصػرعض ال دعمػض  درجمػضب نمػعف لػالمض  مراج ػضب لػػعد ػ جػورج  بػوز ر وآخػروف   6
 (.2331)دورعؽ  مندبض ا لر   ال يفر  
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ػ جػػعمس ررعػػزر  التولنرػػور رػػي ال هػػد ال ػػدعـ )الدػػورا  (  الجػػز  الاػػي ى  درجمػػضب  بعرػػض نبػػرافعـ  دار  7
 (1.982الم يرؼ  ال يفر  )

نعػزعس ونزعػرعس"و درجمػضب حلػف صػبحى  بنػرى  حلػف صػبحى بنػرىب رلػيلض برودػيرخوس "نػف ػ  8
 .(1977)مراج ضب محمد ص ر ختيجض  ال يفر  

لعد نحمد نرى ال يصرى  الهرؽ ا د ى رى ال صر الهعرع لدى  دار ال همػض ال ربعػض     ال ػيفر   ػ 9
1997-1998 

ار ال همػض مبراطورعػض الرومي عػض رػى مػو  نوراؽ البػردى  دػ نبػد الرطعػؼ نحمػد نرػى  مصػر وام 13
 .1988ال ربعض  ال يفر  

  مندبػػض ا  جرػػو 3نبػػد الم طػػى هػػ راوى  نلػػيطعر نررع عػػض  نلػػيطعر البهػػر  الجػػز  ا وؿ طػ  11
 .1997المصرعض  ال يفر  

ػ .....................  نلػػػيطعر نررع عػػػض )نلػػػيطعر االهػػػض الصػػػ رى(  الجػػػز  الاػػػي ى  طب ػػػض    12
 1995 نولى  مندبض ا  جرو  ال يفر 

 (.2335) .....................  نليطعر نررع عضب االهض النبرى  الجز  الايلك  ا  جرو ػ 13

 .(1973)ريمؿ نبد الواحد  نهدير وم لي  دموز  ب داد ػ  14

  نرعػض اادال (رعػر م هػور )ػ رػيعز عولػؼ محمػد  نبػيد  الربػض نعبعرػى رػي رومػي  رلػيلض دندػورا   15
 .(1993جيم ض نعف همس )

ػ .....................  "درالػض ودرجمػض ل صػعد  ندػعس لرهػينر الرومػي ى نػيدولروس"  نوزعػرعسب  16
 .  (1992)     ال يفر  2 المصرعض ػ –مجرض الدراليي امعطيلعض 

نرعمر س.ف  ن ي ي ودمػوزىب ط ػوس الجػ س الم ػدس ن ػد اللػورععف  درجمػضب  هػيد خعيطػض  )ط ػ  17
 (.1993(  دمهؽ )2

مجػػدى صػػبحى الهػػوارى  نبػػيد   نديرجػػيدعس رػػي رومػػي  رلػػيلض ميجلػػدعر )رعػػر م هػػور (  نرعػػض ػػػ 18
 (.1998اادال جيم ض نعف همس )
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ال  يصػػػر الهػػػرقعض رػػػي نبػػػيد  نررودعدػػػىب درالػػػض مػػػف خػػػالؿ المصػػػيدر  ػػػػ ...................... 19
س    آدال نػعف هػم(رعػر م هػور )العو ي عض والالدع عض  رليلض دندورا  

(2335).   

  "صػػور  الطورػػيف رػػى المصػػيدر الناللػػعنعض ومػػدى اردبيطهػػي بمصػػيدر ......ػ ............... 23
الهػػػػرؽ ا د ػػػػى ال دعمػػػػض"  نوراؽ ناللػػػػعنعض ال ػػػػدد اللػػػػيدس  ننمػػػػيؿ 
مػػؤدمر الدرالػػيي العو ي عػػض والالدع عػػض والدرالػػيي البع عػػض  نرعػػض اادال  

 .  (2336) جيم ض ال يفر 

 (.1986)حلف وفبض  الرواعض العو ي عض ال دعمض  ال يفر   ػ محمد 21

 .(2335)ػ .................   بو اي مرنز نرارض دلتى ونلبيل رمومهي  ال يفر   22


