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Abstract 
The Depiction of the Goddess Venus Cloacina 

 in the Roman Art (43-42 B.C.) 

An Archaeological Analytical Study 

 

Venus had numerous important titles in the Roman Era. The most 

useful title for the Roman people, in practical and religious terms, is Venus 

Cloacina. The origin of this title goes back to its association with Cloaca, 

the goddess of cleansing and purification. Venus Cloacina is an Etruscan 

deity worshipped by the Romans who linked her with the establishment of 

the first great sewage network of Rome.  

The oldest sewage system in the world was known in Ancient Rome 

for three considerations: The Roman’s interest in public health and their 

deep belief in the combination of beauty, the strength of the body, and shape 

to health and disease prevention; being close to deities to gain their 

satisfaction; and the realization of the Roman people that the religious belief 

is the main motivation of life. Hence the proposal of the subject of the study 

about the Roman goddess Venus Cloacina, the goddess of sewage and 

disease prevention. 

The aim of the study is: 

 Shedding light on another form of the worship of the goddess 

Venus in Rome specifically in the period (43-33 B.C.) in the late 

Roman Republic Era during (the Second Triumvirate) of the 
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official political alliance after the assassination of Julius Caesar, 

and because of the interest of Julius Caesar and August, later, 

with the worship of the goddess Venus who was their patron and 

guardian goddess. Since the time of Julius Caesar, numerous 

coins of Venus as well as commemorative coins (Medallion) of 

Venus have been minted, reflecting peace and harmony in 

Roman society. 

 Attempting to find out the significance of the association of the 

goddess Venus with Cloacina (the goddess of cleansing, 

purification, and public health in Etruria), the importance of 

worshipping her as an important aspect of the prosperity of the 

distinctive Roman civilization, and a guide to the health and 

prosperity of Rome and the artistic reflection of it since the 

goddess Venus was the closest to the hearts of the Romans and 

the most useful one for the Roman people in practical and 

religious terms due to her participation as the goddess of love, 

beauty, marriage, reproduction, fertilization, and also struggle for 

obtaining the usurped rights. 

 الكممات المفتاحية:
العظمى ، ضريح فينوس كموكينا ، السوق الرومانى  فينوس كموكينا ، المجارى

 الجميورية الرومانية
Venus Cloacina, Cloaca Maxima, Shrine of Venus  Key Words:

Cloacina, Forum, Roman Republic. 

 تقديم:
من أكثر مقومات الحضارة الرومانية كغيرىا من الحضارات في العالم القديم االىتمام 
بالمواطن الروماني من تعزيز القوة والصبلبة البدنية والصحة العامة وزيادة إدراك 

ة بمثابة من الجدية واإلحساس بالمسئولية والبساطة والوضوح والواقعي الجانب العممي
كقوة كامنة لمعيش عمى أرض ذات نظام سياسي اجتماعي ا لسموك االنسان و منياجً 

 .(1)قتصادي ديني راسخ ومتكاملإ
                                                           

 لممزيد عن مقومات الشخصية الرومانية واألسرة والمجتمع، انظر: ( 1)
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عرف الرومان خطورة األىوار)األراضي الرطبة التي تتكون نتيجة تجمع النفايات 
الراكدة( وأثارىا عمى البيئة حيث تؤدى لتموث اليواء مما يساعد عمى مطار والمياه واأل

وبئة واألمراض، لذا قاموا بعمل شبكة صرف صحى لتصريف المياه خارج انتشار األ
ا النفايات في الشوارع أمرً  يالمدينة مما ساعد عمى بقاء المدينة نظيفة، حيث كان رم

ىوار والمياه الراكدة انتشرت األمراض مقبواًل في كل العصور القديمة ومع وجود األ
ن من أبشع ما يتركو قصور نظام الصرف الصحي والمجاري في بكثرة، وأل

المجتمعات انتشار األمراض المعدية وتفشى الطاعون واألوبئة التى ال يمكن السيطرة 
عمييا نتيجة الممارسات السيئة في مجال النظافة وتموث المياه، مما يضع أقوى 

 .(2)الصحية تحت كافة الضغوط المجتمعية لممواجية واإلنقاذاألنظمة 
ولما كان اإلنسان فى حاجة إلى معونة اآللية الدائمة فى مجريات حياتو اليومية والبد 

 قامة الشعائر والطقوس الخاصة بيالييا وا  إأن ينال رضائيا بتكريميا بالتعبد والتقرب 
غمغمت التأثيرات اإلغريقية في الديانة مبراطورية الرومانية توخبلل فترة توسع اإل

اإلغريقية المتماثمة في لية الرومانية باآللية الرومانية، وأخذ ىذا التغمغل تشبيو اآل
رفوا بطبيعتيم العممية فبل شيء بدون نظام  فكان وألن الرومان القدماء عُ الخصائص 

لممواكب الدينية يمانو ىو أن ينضم إواجب المواطن الروماني وعممو الدال عمى صدق 
 .(3)لية وتقديم القرابينويشترك في تكريم اآل

 

                                                                                                                                                    

، تاريخ وحضارة الرومان منذ نشأة روما وحتى نياية القرن األول 2007محمود إبراىيم السعدني، 
 .  63-61الميبلدي، الدار الدولية لبلستثمارات الثقافية ش.م.م ، القاىرة، الطبعة األولى ، 

 229-225، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 1998حسين الشيخ ، الرومان ، 
 د أنظر:لممزي( 2)

Aldrete.,G.,S.,2004: Daily Life in the Roman City: Rome, Pompeii and 

Ostia,London.And/ Southern.,P.,2013:The Story of Roman Bath,British Library. 
 276-275، 1998حسين الشيخ ، الرومان ،  (3)
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 سبب اختيار الموضوع:
عمى مدار التاريخ شيدت المدن اإليطالية ومدينة روما القديمة، تفشى عدد كبير من 

ق.م بسبب  293األوبئة داخل الحدود اإليطالية حصد الكثير من األرواح، ففي عام 
سكميبيوس إلو الطب عند اليونانيين وأقيم معبد أن اإللو تفشى الطاعون استقدم الروما

 ا بالشفاء والوقاية من األمراض.وقدمت لو القرابين تباركً  (4)ق.م 240لو عام 
وإلدراك الشعب الروماني أن العقيدة الدينية ىي الدافع األساسي لمحياة تقربوا لآللية 

ألوبئة، والىتماميم بالصحة لنيل رضاىم حتى ال تغضب عمييم بالكوارث والمصائب وا
يمانيم بأن اقتران جمال  مرتبط بازدىار  تووقو الجسد العامة والوقاية من األمراض وا 

قدم أالمجتمع، وأن من حق كل إنسان أن يعيش في بيئة مكتممة نظيفة، فقاموا بإنشاء 
شبكات الصرف الصحي في روما القديمة، لذا جاء اقتراح موضوع الدراسة عن اإللية 

الرومانية إلية الصرف الصحي والمجاري والوقاية من  (5)كموكينا Cloacinaفينوس 
 األمراض.  

 الهدف من الدراسة:
 يأتي اليدف من ىذه الدراسة:

ا فى الفترة فى روما تحديدً  خر من عبادة اإللية فينوسآإلقاء الضوء عمى شكل  -1
الثبلثي  االئتبلف واخر العصر الجميوري الروماني أثناء حكمأق.م(  33-43من )

الخاص بالتحالف السياسي الرسمي عقب اغتيال  (Second Triumvirate)الثاني 
يوليوس قيصر، والىتمام يوليوس قيصر وأغسطس فيما بعد بعبادة اإللية فينوس حيث 

راعية والحامية ليم فمنذ عيد يوليوس قيصر ُسكت عمبلت كثيرة كانت اإللية ال
لفينوس وعمبلت تذكارية )الميداليون( لفينوس كموكينا تعكس السبلم والوفاق فى 

 المجتمع الروماني.
                                                           

 193،  2007محمود إبراىيم السعدني ،  (4)

(5)
 Cloacina  بالمغة البلتينية كموكينا وبالمغة اإليطالية كموتشيناتنطق. 
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محاولة معرفة المغزى من ارتباط اإللية فينوس بـ كموكينا )إلية النظافة والتطيير  -2
عبادتيا كجانب ميم من جوانب ازدىار  ةأىمي تروريا( ومدىإوالصحة العامة ب

ا، حيث كانت الحضارة الرومانية المميزة ودليل لصحة ورخاء روما وانعكاس ىذا فنيً 
ا الشتراكيا كربة لمحب والجمال والزواج قرب لقموب الرومان نظرً اإللية فينوس األ

 يضا لنيل الحقوق المغتصبة.أخصاب والمحاربة والتناسل واإل
 راسة:منهج الد

التعريف باإللية فينوس تبع المنيج األثري الوصفي التحميمي من خبلل: اُ 
بنظام  تسميط الضوء عمى كيفية ارتباطيماو  كموكينا وبداية ظيورىما Cloacinaو

 عبلقة الدين والمجتمع في روماالصرف الصحي فى روما من خبلل استعراض 
نشاء أول شبكة صرف صحى ضمن تخطيط المدينة  عرض ووصف ثم  الرومانيةوا 

 . النموذج الفنى لشكل ضريح فينوس كموكينا عمى العممة الرومانية
 كموكينا Cloacinaاإللهة فينوس وارتباطها باإللهة 

سميا بالبلتينية المرغوبة /الجذابة /الفاتنة /النعمة، ُعبدت في روما وفى افينوس يعنى 
 يلية اليونانية أفروديتخصائص اإل أواخر القرن الثالث ق.م ، أعطاىا الرومان نفس
 ي(، كذلك تحك1)صورة رقم  (6)فأصبحت إلية الحب والجمال والرغبة الجنسية

لية الحب والجمال والجنس والتناسل إاألساطير الرومانية أن اإللية فينوس 
ارتبطت بالمياه منذ والدتيا وانبثاقيا من  والخصوبة والصحة والتطيير (7)واإلخصاب
استقبمتيا آليات الفصول الثبلثة الربيع والصيف والشتاء عند حافة المياه  البحر فقد

لم يكن لفينوس عبادة في العصور المبكرة في  ، (8)كما اغتسمت بالمياه عمى الشاطئ

                                                           
(6)

 Daly.,N.,K., 2009:Greek And Roman Mythology Ato Z, New York ,3
rd

 Edition 

,147-148. 
(7) 

Seyffert..,O., 1956:,Dictionary Of Classical 

Antiquities,Mytology/Religion/Literature/Art, Cleveland and Newyork, 68. 
(8)

 Clark.,N., 2015:Aphrodite and Venus in Myth and Mimesis,Cambridge Scholars, 

37-50 
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غسطس فيما بعد خبلل أروما فقد عرفت باإللية الراعية والحامية ليوليوس قيصر و 
ا ألحد األساطير الرومانية جدت وفقً ( ق.م، كما مُ 27-509) يالعصر الجميور 

بأنيا اإللية األم  (9)ا لما ذكرة المؤرخ اليونانى ديوينسيسالخاصة بنشأة روما وطبقً 
بعد سقوط  التيوم Latiumالذى جاء إلى إقميم ، ادةينياس بطل طرو ألمؤسس روما 

يس وحكم الطرواديين وسكان التيوم األصميين وشارك في تأس (1)خريطة رقم طروادة
وفي أواخر الجميورية الرومانية أصبحت فينوس أكثر أىمية لروما . (10)مدينة روما

ليا معبد وضريح مقدس عمى تل الكابيتول في روما  يعياد وبنأوأصبح ليا احتفاالت و 
وكان  .(11)غسطس فيما بعدأق.م وأكمل بناءه  46فى عيد يوليوس قيصر عام 

، واألكثر فائدة من (12)العصر الرومانيلفينوس العديد من األلقاب الميمة خبلل 
لقابيا وارتباطيا أوىو ما يتضح من تعدد  يالناحية العممية والدينية لمشعب الرومان

 بالعديد من اآللية مثل:

لية التطيير والتنقية إ Cloacaالمرتبطة بـــــــــ  (13)كموكينا Cloacinaفينوس  -1
 الفيضانات.والتخمص من القذارة  والنفايات، ومخاطر 

 إلية الحظ الرتباطيا بإلية الحظ فورتونا الرومانية. –فيميكس   Felixفينوس -2
 نيتريكس إلية األمومة والخصوبة والنباتات.ج Genetrixفينوس  -3
موركيا نسبة لشجرة نبات األس النبات المقدس ليا وىو من   Murciaفينوس -4

 أىم مخصصاتيا.
                                                           

(9)
 Dionysius Of Halicamassus , 1937:Roman Antiquities ,Vol 1,Book 1-2,Trans By 

:Earnest Cary ,Harvard University Press,London, 73 
(10)

 Gutting.,D., 2009: Venus' Maternity and Divinity in the Aeneid, Materiali e 

discussioni per l'analisi dei testi classici ,No. 61, Callida Musa: Papers on Latin 

Literature: In Honor of R. Elaine Fantham, pp. 41-55  
(11)

 Galinsky.,K., 1996:Augustan Culture,An Interprretive Introduction,Prington 

University Press ,149. 
(12)

https://greekgodsandgoddesses.net/goddesses/venus/access in 22/4/2020 
(13) 

Seemann.,O., 1887:The Mythology of Greece and Rome with Special Reference 

to Its Use in Art, new york ,68 

https://greekgodsandgoddesses.net/goddesses/venus/access
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ج واليوى والعشق والعرائس لية الوفاق والزواإرديا كو يفيرت Verticordiaفينوس  -5
 .والزواج والتصالحليو الوفاق إ Concordiaنسبة لئللية الجدد 
كس إلية النصر الرتباطيا بــــ فيكتوريا إلية النصر يكتر يف  Victrixفينوس-6

 الرومانية.
 ؟ وكيف ارتبطت باإللهة فينوس:يبداية ظهور كموكينا وماذا تعن

 Cloacaاألسطورة أنو فى القرن السادس ق.م ُعثر عمى تمثال المرأة في  يتحك

Maxima كموكينا فيما بعد المجارى العظمى بروما تم انتشاليا وتنظيفيا وأصبحت 
عتقد الرومان وقتيا أن كموكينا ىى حامية ا( و 2)صورة رقم (14)إلية المجاري الرومانية

دمة نظام شبكة الصرف الصحي الصرف الصحى والعمال المذين قاموا عمى خ
كموكينا ىى إلية الصرف الصحي  Cloacinaوالمجارى بروما، باإلضافة لكون 

  cluereأو  cloareشتق اسميا من الفعل البلتيني اُ (، التى 3)صورة رقم (15)يةسكترو اإل

ومن  (16)"الغسل أو التنظيف أو التطيير" The Purifierأو  The Cleanserبمعنى 
)لمتنظيف( في األصل كانت إلية  cluo بمعنى )الببلعة والصرف( و cloacaاالسم 

المقدسة والمرتبطة باستحمام النساء العاريات في الحمامات ية سكترو اإلقنوات المياه 
بريل من كل عام وىو ما أليو الحظ( فى أول إبمصاحبة اإللية فورتونا ) (17)الرومانية

                                                           
(14)

 https://www.cloacina.com/blog/2017/6/8/history-lesson access in 22/4/2020 
(15)

 Schladweiler.,J.,C:Cloacaina Goddess of The Sewers/ 

https://www.sewerhistory.org/articles/wh_era/cloacina/cloacina.pdf access in 

22/4/2020 
(16)

 Daly.,N.,K.., 2009: 35 
يذكر أن فينوس ارتبطت بالحمامات الرومانية فى البصرى بسوريا وعكا بفمسطين وحمت محل  (17)

ان ىناك تمثال فينوس وضع مباشرة تماثيل فورتونا، حيث كانت تزين تماثيميا الحمامات وقيل انو ك
نظراأمام المجارى فى عكا وكان الناس يتبمون أمامو ، لممزيد   

Eitrem.,S.,1923: Venus Calva and Venus Cloacina The Classical Review, Vol. 37, 

No. 1/2 (Feb. - Mar., 1923), Cambridge University Press on behalf of The Classical 

Association,15 

https://www.cloacina.com/blog/2017/6/8/history-lesson
https://www.cloacina.com/blog/2017/6/8/history-lesson
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بعد ذلك الحامية والمتحكمة في  cluoثم أصبحت ، (18)ايوافق عيد اإللية فينوس أيضً 
ا حامية يضً أو  ينيسكترو اإلشبكات الصرف الصحي )لتصريف المياه المموثة( عند 

من الجنود  (19)سابينال  Sabine بعد خطف نساء المتزوجين والجماع الجنسي خاصةً 
 . من قنوات المياه إلى تصريف المياه بالمجاريcluo وبيذا تحولت  (20)الرومان

حامية  cloacaفقد اتخذوا  يينتروسكوتميزىا بالنسبة لئلية سكترو اإلولمكانة الديانة 
( 510-753، ولخضوع الديانة الرومانية فى عيد الممكية )(21)لمدنيم وراعية لخدمتيم

غريقيةإق.م لتأثيرات  وأدمجوىا مع اإللية  cloaca، فقد عبد الرومان (22)تروسيكية وا 
 Cloaca فينوس إلية الجمال والزواج والخصوبة والمتعة، وُأعتقد أنيا المسئولة عن

Maxima .التي كانت نقطة التقاء رئيسة لجميع شبكات الصرف الصحي في روما 
ا ارتبط تأسيس وعبادة ضريح كموكينا بممك ووفًقا لؤلسطورة الرومانية المتداولة قديمً 

رومولوس مؤسس مدينة  Romulusتيتوس تاتيوس الذي حكم مع  Tatiusسابين ال
ذكر أن ىذا الضريح شيد روما )القرن الثامن ق.م( بعد صراع طويل بينيما، ويُ 

                                                           
(18)

 Beard .,J.,R., 1854: Cassell's Latin Dictionary ,Part 1,London.112.  
واشتيرت أسطورة ومعركة السابين  .كويريناليسالسكنوا عمى تل  ،يطالياإالسابين ىم سكان وسط  (19)

بعد خطف وتزواج  نساء سابين من قبل الجنود الرومان بقيادة رومولوس ضد تايتوس وانتيت 
سابين السكان الالمعركة بالحكم المشترك بين تاتيوس ورومولوس حتى وفاة تاتيوس وبعدىا استقر 

ال الرومان قد اعترفوا ببعض الذنب روما عمى ىضبة الكابيتول، مما قد يشير إلى أن الرجفي الجدد 
كراىين عمى المعاشرة، لممزيد انظر: المن جانبيم بعد اختطاف نساء   سابين وا 

،دار تكنو برنت 1ق.م ،ج 133تاريخ الرومان منذ أقدم العصور حتى عام  1983إبراىيم نصحى ،
 Daly.,N.,K.: 2009,130 / 84القاىرة ،

(20)
Schultz.C.Eand Harvey.P.B., 2006:Religion In Republication Italy,Vol 

XXXIII,Cambridge University Press ,171 
  53، 1983إبراىيم نصحى ، (21)
  93، 1983إبراىيم نصحى ، ( 22)
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قام  ، وقد(23)سابين والجنود الرومان بعد الصمح بينيماالتطيير واغتسال جنود جيوش 
( في السوق Sacrum Cloacina)ُعرف بـ الذى  (24)ضريحىذا الالرومان ببناء 

شبكة المجاري العظمى حيث  Cloaca Maxima الرومانية أمام البازيميكا مباشرة وفوق
 حيثالزال ىناك فتحة ما بين الضريح من أسفل تتصل بالمجاري حتى اآلن عتقد أنو يُ 

وقد اكتشفت ( 4) صورة رقم  حتى اليوم ومرئية بقيت أسس الضريح األصمي واضحة
من  لمضريح تمثل البنية التحتية الدائرية المبنيةسس أ) 1901و  1899بين عامي 

ىناك سمم مرئًيا أن كما   (25)متر( 2.40الحافة من الرخام ، بقطر الحجر الجيري و 
لمنزول بجوار كنيسة جوليا في السوق الروماني وبعض من أجزاء الضريح يمكن 

 (.5) صورة رقم San Giorgio al Velabro (26)رؤيتيا من السطح المقابل لكنيسة 
وبحمول اإلمبراطورية الرومانية في القرن األول الميبلدي تم توجيو القنوات المائية   

إلى قناة الصرف الرئيسة بعد لمشرب اإلحدى عشرة التي زودت روما بالمياه الصالحة 
م( وحمامات 109-104) أن زودت العديد من الحمامات العامة مثل حمامات تراجان

م( والنوافير العامة والقصور  306) م( وحمامات دقمديانوس 219-212)كاراكاال 
بقاء  والمنازل الخاصة، وساعد اإلمداد المستمر لممياه الجارية عمى إزالة النفايات وا 

 .(27)المجاري خالية من العوائق

                                                           
(23)

Allen.,B.,W., 2019:Tiber Eternal River of Rome ,Press of New England  ,15. 
قاميا الرومان البدائيين  فى عيد الممكية أا من أىم المباني التى والمذابح أيضً   shrineالضريح ( 24)

ا لكسب رضاىم مع تنظيم بعض الشعائر لتقديم القرابين ا لئللية وضمانً والجميورية الرومانية تقربً 
 يتروسكبإنشاء التماثيل والمعابد عمى الطراز اإل يتروسكإليم، وتم استبدال ىذه األضرحة كتأثير 

  94، 1983إبراىيم نصحى ،  لممزيد انظر:
(25)

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/Europe/Italy/Lazio/Rom

a/Rome/_Texts/PLATOP*/Cloaca_Maxima.html access in 2/3/2020 
(26)

https://en.wikipedia.org/wiki/Cloaca_Maxima#Construction access in 22/4/2020 
(27)

Hopkins.,J.N.N., 2007: The Cloaca Maxima and the Monumental Manipulation 

of Water in Archaic Rome , the Waters of Rome : number 4, march,115 
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باإللية فينوس تم فى عيد الممك تاتيوس حاكم روما المشترك  كموكينايرجح ان ارتباط 
جنود  (6ردًا عمى الحادثة الشييرة من خطف واغتصاب )صورة رقم  ،ولوسمع روم

سابين الا من إراقة الدماء بين الجيشين توسمت نساء سابين، ومنعً الالرومان لنساء 
قف القتال بينيم معممين ذلك باءىن وأخواتين من جية أخرى لو آأزواجين من جية و 

كبل الطرفين فتوقف القتال، وبعدىا قام جنود كل من  ةالسبب وال يريدن خسار  نبأني
وىو  (28)الجيشين بتطيير أنفسيم بفروع نبات اآلس المقدسة لئللية فينوس وليس الماء

قيم فيو ضريح فينوس كموكينا بعد ذلك باعتبارىا رمز التطيير أنفس المكان الذى 
لية الوفاق والجماع الجنسي لممتزوجين و   (29)ـفينوس كموكيناتم وضع بو تمثال لوا 

وبعد  قبل الرجال الرومان لنساء سابين() من (30)كمباركتيا ليذا الزواج والوفاق
 موافقتيم عمى االحتفاظ بزوجاتيم بعد الحرب. 

 ا:نظام شبكة الصرف الصحي فى روما قديم  
كان لممنشآت العامة في المجتمع الروماني نصيب قميل من االىتمام في النصف  

صفت شوارع روما رُ  ق.م(، فقد 27-509األول من عيد الجميورية الرومانية )
 (forum)نشئت المجاري في مركز متميز من السوق الروماني الرئيسة باألحجار وأُ 

حرص الحكام  يالذ (31)اعي في رومامركز النشاط التجاري والسياسي والديني واالجتم
فيو بالمحافظة عمى مكانتو واىتمام الدولة بتسخير ميزانية ضخمة من أجل االعتناء 

                                                           
(28)

https://www.ancient-origins.net/news-history/rape-sabine-women-002636 access 

in 22/4/2020 
و الذى عثر عمية فى المجاري العظمى فى القرن السادس ق .م ) انظر ص ربما ىذا التمثال ى (29)
  .بالبحث( كما سبق وذكر طبقا لؤلسطورة المتداولة آنذاك 4

(30)
http://www.thaliatook.com/OGOD/cloacina.php access in 7/3/2020 

  1.9رقم صورة(31)

https://www.cambridge.org/core/books/roman-architecture-and-urbanism/urban-

design-and-architecture-in-rome-and-italy-during-the-republic-and-the-early-

empire/5D907B4D57998C1E7820243B4BEC0A1C/core-

reader?fbclid=IwAR0pkojN0MA5uIvBsYR8xMXgGqdgwX0v-focGhHPsiie-

GAVzoDwQoG6pisaccess in 2/5/2020 

https://www.cambridge.org/core/books/roman-architecture-and-urbanism/urban-design-and-architecture-in-rome-and-italy-during-the-republic-and-the-early-empire/5D907B4D57998C1E7820243B4BEC0A1C/core-reader?fbclid=IwAR0pkojN0MA5uIvBsYR8xMXgGqdgwX0v-focGhHPsiie-GAVzoDwQoG6pisaccess
https://www.cambridge.org/core/books/roman-architecture-and-urbanism/urban-design-and-architecture-in-rome-and-italy-during-the-republic-and-the-early-empire/5D907B4D57998C1E7820243B4BEC0A1C/core-reader?fbclid=IwAR0pkojN0MA5uIvBsYR8xMXgGqdgwX0v-focGhHPsiie-GAVzoDwQoG6pisaccess
https://www.cambridge.org/core/books/roman-architecture-and-urbanism/urban-design-and-architecture-in-rome-and-italy-during-the-republic-and-the-early-empire/5D907B4D57998C1E7820243B4BEC0A1C/core-reader?fbclid=IwAR0pkojN0MA5uIvBsYR8xMXgGqdgwX0v-focGhHPsiie-GAVzoDwQoG6pisaccess
https://www.cambridge.org/core/books/roman-architecture-and-urbanism/urban-design-and-architecture-in-rome-and-italy-during-the-republic-and-the-early-empire/5D907B4D57998C1E7820243B4BEC0A1C/core-reader?fbclid=IwAR0pkojN0MA5uIvBsYR8xMXgGqdgwX0v-focGhHPsiie-GAVzoDwQoG6pisaccess
https://www.cambridge.org/core/books/roman-architecture-and-urbanism/urban-design-and-architecture-in-rome-and-italy-during-the-republic-and-the-early-empire/5D907B4D57998C1E7820243B4BEC0A1C/core-reader?fbclid=IwAR0pkojN0MA5uIvBsYR8xMXgGqdgwX0v-focGhHPsiie-GAVzoDwQoG6pisaccess
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( 7) صورة رقم (32)بيذه المباني وىو ما تشيد عمية البقايا األثرية الباقية حتى اآلن
ا ومكانً روقة كساحة لمقضاء األمنطقة المعبد والبازيميكا ذات  بالسوقحيث تجتمع 

 .(33)لمنشاط االجتماعي وجمعية األحياء والجمعية القبمية لمجمس الشيوخ
وعمى العكس من االىتمام بمنشآت السوق الرومانى العامة فقد كانت معظم المنازل 

مقى النفايات في الشارع في روما غير متصمة بشكل مباشر بالصرف الصحي وكانت تُ 
من الحمامات والمراحيض، حيث تتدمج وتجرف في نياية المطاف في البالوعات 

بما في ذلك األىوار واألمطار إلى  (34)شبكات المياه العامة مع مياه الصرف الصحي
  .شبكة الصرف العامة ومنيا إلى نير التيبر

لذا حرص الرومان عمى إنشاء نظام شبكة الصرف الصحي العام في روما )المصرف 
بمعنى المجاري Cloaca Maxima ـاسم ( وعرف ب8الرئيس لممدينة() صورة رقم 

عمى (38)يينتروسكمن قبل اإل (37)ق.م558عام (36)ىابناء أولى أجزاء وبدأ 35)مىالعظ

                                                           
 63، العمارة الرومانية ،الرواد لمكمبيوتر والتوزيع ، االسكندرية ، 2006ضحى عرفة،(32)
 196، 2007محمود إبراىيم السعدني ،  (33)

(34)
Fuhrman.,E.,1984: History of Water Pollution Control, Journal (Water Pollution 

Control Federation) , Apr., 1984, Vol. 56, No. 4 (Apr., 1984),306-307 
 لممزيد انظر: (35)

Amici.,C.,M.,2012:Acloaca Maxima in The Roman Town of 
Privernum,Lazio,Italy:The Project ,The Plan ,The Construction,Universita del 

Salento,Lecce,Italy,565-572,(Publishedon) 

https://www.academia.edu/3067123/A_Cloaca_Maxima_in_the_roman_town_of_P

rivernum_the_project_the_plan_the_construction access in 20/5/2020 
يدت في روما القديمة من أجل تصريف تشكل أحد أقدم أنظمة الصرف الصحي في العالم. شُ  (36)

دى المدن األكثر اكتظاًظا بالسكان في العالم، وقد حممت زالتيا من إحا  النفايات الشخصية والعامة و 
 النفايات السائمة إلى نير التيبر بوسط إيطاليا راجع:

Writers.,V:A., 1875: A Dictionary of Greek and Roman Antiquities,London ,299 
(37)

Read.,G.,F., 2004:Sewers Replacement and new Construcion, Oxford ,3. 

https://www.academia.edu/3067123/A_Cloaca_Maxima_in_the_roman_town_of_Privernum_the_project_the_plan_the_construction
https://www.academia.edu/3067123/A_Cloaca_Maxima_in_the_roman_town_of_Privernum_the_project_the_plan_the_construction
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الشكل كبيرة تحت األرض حيث  ةشكل قناة في اليواء الطمق )مكونة من أنفاق مقبب
 يا الفيضاناتذكر أنيا تكفى لمرور القوارب الكبيرة وقوية البنية بما يكفي لتحمميُ 

طيط منتظم وكانت تروسكية بتخحيث امتازت المدن اإل (39)والعواصف الشديدة (
ومياه  وتزود بالمجاري لتصريف النفايات رصف باألحجارتُ  الشوارع الرئيسة

الروماني إال  سوق، وعمى الرغم من أن جزًءا كبيًرا منيا تم تشغيمو تحت ال(40)االمطار
بما يكفي لدعم الطرق والمباني المقامة شديدة التحمل العظمى  يالمجار أن شبكة 

وخبلل القرن السادس ق.م قام الرومان بتغطية القناة وتوسيعيا إلى نظام  ،(41)فوقيا
لتصريف المياه  عبارة عن شبكة أنابيب تحت األرض لممدينةعام صرف صحي 

حتى تصل لقناة الصرف الرئيسة أسفل السوق  (2)خريطة رقم لمسافات طويمة 
ىتم الرومان بالمنشآت اوفى القرن الثاني ق.م  ، (42)نير التيبر عندتنتيى  الروماني 

ا عممية نافعة وقاموا بإصبلح شامل لنظام الخدمية لممواطن التى تحقق أغراضً 
قامة الجسور وقنوات المياة المرتفعة ووجيوا عناية كبي رة المجاري العامة فى روما، وا 

 .(43)المدينة يإلى الشئون الصحية ف
 Venus Cloacinaطقوس عبادة فينوس كموكينا 

ُيذكر أن قوام الديانة الرومانية أساسو إقامة عدد من الشعائر، كان اليدف 
القدرة اإلليية، وكان الشرط األساسي فييا صحة  من رىبةالوالباعث عمى إقامتيا ىو 

                                                                                                                                                    
ستقر عمى الساحل الغربى شمال نير التيبر فى منطقة إتروريا الخصبة ان شعب و تروسكياإل(38)

تروسكية بكونيا مزيج من التأثيرات حضارة عظيمة برغم قمة عددىم، امتازت الحضارة اإل اوأقامو 
 6، 2006يطالية، لممزيد  راجع : ضحى عرفة ، غريقية والحضارة اإلاإل

(39)
http://www.thaliatook.com/OGOD/cloacina.php access in 20/5/2020 

  49، 1983إبراىيم نصحى ، (40)
(41)

http://www.thaliatook.com/OGOD/cloacina.php access in 20/7/2020 
(42)

Hopkins.,J.N.N: 2007,1-15 
  431-430، 1983إبراىيم نصحى ، (43)

http://www.thaliatook.com/OGOD/cloacina.php
http://www.thaliatook.com/OGOD/cloacina.php
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التي ارتبطت من بين جميع اآللية الرومانية كانت اإللية فينوس كموكينا ، و (44)أدائيا
شعال البخور مجرد تقميد إكميا فمم يكن  (45)شعائر عبادتيا بإشعال البخور في المدينة

في تحمية وتنقية اليواء من الروائح الكريية  يروماني فقط ولكن كان لو أثر نفس
الفاسدة المنتشرة حول المجاري والمصارف والمراحيض، كذلك من ضمن شعائر 

في  فينوس كموكينا تحمل صورة يء العمبلت المعدنية التإلقا (9تقديسيا )صورة رقم
ا من ا مع عادة الرومان قديمً تماشيً  (46)ساحة الضريح المستديرة كتقديمات نذرية ليا

لممعابد الرومانية المستديرة  Cellaساحة الحجرة الرئيسة  يلقاء العمبلت المعدنية فإ
وكذلك كشعيرة دينية من طقوس التقرب لآللية لمشفاء من  ،لجمب المياه بوفره لممدينة

 .(47)األمراض ولتحقيق األمنيات
 تصوير فينوس كموكينا فى الفن الروماني

 يى (10لية فينوس عمى ظير العممة الرومانية )صورة رقم تعد الطرز المصورة لئل
عيد  ذومن (48)ا منذ العصر الجميوري وحتى نياية القرن الثالث الميبلدياألكثر شيوعً 

ا تحمل ق.م( ُسكت عمبلت رومانية لئللية فينوس كموكين 44-100يوليوس قيصر)
 الثبلثي الثاني االئتبلف حكمفترة  خبلل ، (49)الخاص بياضريح الصورة توضح شكل 

                                                           
  93، 1983إبراىيم نصحى ، (44)

(45)
Johnson.J.M.D., 1831: Change of Air, Or The Philosophy of Travelling: Being 

Autumnal Excursions through France,Switzerland,Italy,Germany and Belgium 

,New York  ,173 
(46)

https://www.mookychick.co.uk/health/witchcraft-spirituality/forgotten-

underrated-goddesses-cloacina-goddess-sewers.php access in 20/5/2020 
(47)

Cousins.E.H., 2020:The Sanctuary at Bath in the Roman Empire,Cambridge 

University Press ,145 
 48، العممة الرومانية والبيزنطية، اإلسكندرية ، 2010حسين عبد العزيز،(48)

(49)
http://www.vroma.org/~jruebel/cloacina.html?fbclid=IwAR2nYw1lmI3tSfx4O_

nwaXUyN4IkQgFZeXHAm3BB82uBNIIs3VfPdGaOwZw access in 7/3/2020 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.vroma.org/~jruebel/cloacina.html?fbclid=IwAR2nYw1lmI3tSfx4O_nwaXUyN4IkQgFZeXHAm3BB82uBNIIs3VfPdGaOwZw
http://www.vroma.org/~jruebel/cloacina.html?fbclid=IwAR2nYw1lmI3tSfx4O_nwaXUyN4IkQgFZeXHAm3BB82uBNIIs3VfPdGaOwZw
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Triumvirate(50) ق.م من قبل  42عام  من الجميورية الرومانيةLucius 
Mussidius Longus (.11حد العائبلت فى الجميورية الرومانية )صورة رقم أ 

مع البقايا األثرية  (4صورة رقم )راجع  الضريح عمى العممةتصميم يتوافق شكل  
Pliny وس األكبروكما أشار بميني ،لى اآلنإالموجودة 

عبارة فيو لتصميم المبنى  (51)
لى  ،ليةثنين من اآلإطار معدني يعموىا تمثاالن ال اتعن منصة دائرية مزخرفة  ذ وا 

تماثيل الحد أل ثبلثي القوائم إلشعال البخور، اليسار من ىذين التمثالين عمود بحام
مسك باليد اليسرى مبخرة واليد اليمنى نبات ربما ) أغصان نبات اآلس(، وأعمى كل ي

فينوس(، قد يكون التمثاالن يمثبلن اإللية ل الطائر المقدسعمود طائر ربما اليمامة )
أنو قبل بناء ىذا  وس األكبربمينيا لما ذكره تروسكية طبقً فينوس و اإللية كموكينا اإل

، يحيط بالمنظر ككل مجموعة من (52)رع شجرة اآلس في ىذا المكانالضريح كان يز 
كإشارة لصاحب أو مالك  (12)صورة رقم الدائرية  Moneyerالنقاط والرموز تعرف بـــــ 

 النقود.
بكونيا عمبلت تذكارية )الميداليون( ذات الوزن  تميزت عمبلت فينوس كموكينا

جرام ، ُسكت فى العصر الجميورى  4جرام إلى  3.92المضاعف الثقيل بمغ حوالى 
                                                           

ىو نظام سياسيٌّ يحكمو ثبلثة أفراد ظير خبلل الفترة المتأخرة من عصر  االئتبلف الثبلثي (50)
ر  .تحالف لثبلثة رجاٍل ذوي سمطة ضخمة في حكم روما ، وىو عبارة عن الجميورية الرومانية تكرَّ

 الثبلثى الثاني االئتبلف ق.م( و 53-60الثبلثي األول )االئتبلف  ي:مرتين فى العصر الجميور 
وسياسيَّين آخَرين ىما  أغسطسق.م( وىو تحالف رسمي قام بين أول األباطرة الرومان  43-33)

 نظر:اغتيال يوليوس قيصر لممزيد اأثر  )ميميوس ليبيدوسأيوماركوس  ماركوس أنطونيوس
Bunson .,M.,2002:Encyclopedia of The Roman Empire ,Revise 

Edition,USA,556/Shotter.,D.,2005:The Fall of Roman Republic,London.63-70. 

(51)Natural History, Book XV, Chapter 119.  XXXVI.104 Trans. H. Rackham. 

Cambridge: Harvard University Press. 367. 

/https://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/36*.html#1

04 
(52)

Glaridge.,A., 1998:Rome An Oxford Archaeological Guide,Oxford University 

Press ,71-72 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3_(%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B3_%D8%A5%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3_(%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B3_%D8%A5%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3_(%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A)&action=edit&redlink=1
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/36*.html#104
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ق.م ، ُصنعت من الفضة  42الرومانى طبقا لمتأريخ المدون عمى ىذه العمبلت عام 
استخدام تميزت بمظير تقنى مميز ليذا العصر حيث و  (53)فئة الدينار )ديناريوس(

المثقاب فى نحت قوالب السك بدًأ من منتصف القرن األول ق.م ، مما جعل النقوش 
حمل وجو العممة في  (54)اتتكون من نتوءات دائرية ترتبط ببعضيا بخطوط أقل بروزً 

ا تمثل آلية وطرز تجسيد مختمفة ومنذ نياية العصر العصر الجميوري رؤوسً 
ن في الظيور وأصبحت سائدة منذ بداية الجميوري بدأت صور الحكام والسياسيي

 .(55)العصر اإلمبراطوري
، وكبلىما من الفضة فئة الدينار بشكمين فقطظيرت عمبلت فينوس كموكينا التذكارية 

 حوالى جرام، قطرىا 4لـــــ  3.5تراوح وزنيا مابين يق.م،  42ُسكت فى روما عام 
 .(56)ممميتر18

)إلو الشمس الروماني  Solتمثال نصفى لئللو  Obvوجو العممة يصور  :الشكل األول
)صورة  وحامى الجنود( يستدير بشكل شبو جانبي ينظر ناحية اليمين من المشاىد،

مماثبًل  (57)اا مشعً ا عمى رأسو تاجً ( ذو خصبلت شعر انسيابية متناثرة مرتديً 13رقم
 . (58)األوريول Aureoleميوس اليونانى بتاج األشعة ياإللو ى

                                                           
قبل الميبلد، وىي تزن  211رومانية من الفضة سكت ألول مرة في عام  عممةفئة الديناريوس  (53)

 لممزيد انظر: غرام من الفضة 4.5
Crawford.,M., 1985:Coinage and Money Under the Roman Republic , Italy and The 

Mediterranean Economy ,University of California Press ,93 
 38،  36، 2010حسين عبد العزيز ،  (54)
 38، 2010حسين عبد العزيز،  (55)

(56)
Sear.,D.,R., 1988:Roman Coins and their Values,London ,79,fig 332. 

(57)
Sear.,D.,R: 1988,79,fig 332. 

ربما ًسكت ىذه العمبلت بمناسبة تحرير جزيرة رودس اليونانية التى اشتيرت بتمثال ضخم من  (58)
عضاء بمجمس أقيصر و  ةقتم Cassiusكاسيوس و   Brutusالبرونز لييميوس من قادة قوات بروتوس

المعركة النيائية في حروب  ي،الشيوخ الرومانى، وقد احتل كاسيوس جزيرة رودس فى معركة فيميب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
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 من:  ة( يحمل صورة واحدة مكون12)راجع صورة رقم   Revظير العممة  أما
سفل أ، و       شكل ضريح كموكينا الدائري ذو إطار مزخرف بشكل شبكة : 1

 بالمغة البلتينية.  CLOACINالضريح كممة 
عمى يمين المشاىد تمثال لئللية ،يقفا عمى الضريحلية ثنين من اآلتمثاالن ال : 2

غطى األكتاف، يعموه الييماتون تروسكية مرتدية الخيتون السميك الواسع مكموكينا اإل
الثنايات الكثيرة عمى الكتف األيسر ويمتف من الخمف ليغطي الظير، يكشف  ذو

الخيتون النيدين، تظير كموكينا كأنيا معطية ظيرىا لممشاىد ورأسيا فى وضع 
كة كبيرة، وبجانبيا جانبي، الشعر ممشط بشكل خصبلت متموجة مربوط بشكل كع

مى الجسد يبرز تمثال لئللية فينوس الرومانية مرتدية الخيتون الشفاف المحكم ع
ترتكز بقوة جسميا الساق اليسرى متقدمة عن الساق اليمنى حيث و انحناءات جسدىا، 

 س المخصصة ليااليسرى، تمسك بيدييا اليمنى أغصان نبات اآلعمى ساقيا ككل 
خر فوقو طائر آبجانب التمثالين عمود بحامل ثبلثي القوائم إلشعال البخور وعمود 

 حدى مخصصاتيا المرتبطة بيا.إربما اليمامة 
 L•MVSSIDIVS•LONGVS عمى يسار مشيد اإلليين من أعمى كممة-3

غير معروفة بشكل وىي موسيديوس لونجوس لقب إحدى العائبلت الرومانية الصغيرة 
 .(59)أواخر الجميورية الرومانيةكبير في 

                                                                                                                                                    

وكتافيوس من الثبلثية الثانية أو  سنطونيو أ وسق.م ( بينو وبين قوى مارك 42الثبلثية الثانية ) 
 لممزيد انظر:ايضا / 

Shuckburg.,E.,S., 1896:Ahistory of Rome to The Battle of Actium,London ,716-

753. 
(53)

 L•MVSSIDIVS•LONGVS  موسيديوس لونجوس )لقب لمعديد من العائبلت الرومانية
قبت بــــ لونجوس( وسكت معروفة غير بعمبلتيا فى أواخر الجميورية الرومانية والتى لُ الالصغيرة غير 

 سنطونيو أىداء لموفاق والتصالح بين يوليوس قيصر والثبلثى إعمبلت تذكارية فضية وذىبية 
 ظر:ناافيوس، لممزيد توكأدوس و يوليب
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كونكورديا إلية التوافق  CONCORDIA: وجو العممة يصور وجو اإللية الشكل الثانى
مرتدية وشاح عمى رأسيا تنظر لميمين يعمو رأسيا كممة  (14)صورة رقم (60)اموئوال

CONCORDIA وظير العممة مثل الشكل األول ممثل عميو ضريح  (61)بالبلتينية
 (.12كموكينا) راجع صورة رقم فينوس 

 ومن خالل ما سبق نستنتج اآلتي:
من أىم مظاىر الحضارة الرومانية ارتباط الدين والمجتمع كقوة لممبادئ األخبلقية  -

االستقرار والسبلم ويعود بالنفع والخير عمى لو فى حياة اإلنسان الروماني مما يحقق 
بروابط الحب والطاعة لآللية وتقوية المجتمع ككل، لذا حرص الرومان عمى التمسك 

عبلقتيم بين اآللية وقوى الطبيعة حتى ال تغضب عمييم بالكوارث واألوبئة والمصائب 
 . (62)الكونية

( الوحيدة التى وفدت عمى الديانة يتعتبر اإللية فينوس المعبودة اإلغريقية )أفروديت - 
وقف الرومان إدخال أالرومانية واستمرت طوال عيد اإلمبراطورية الرومانية، حيث 

                                                                                                                                                    
Stevenson.,S.,W and F.S.A., 1889:Adictionary of Roman Coins Republican and 

Imperial,London ,566 
لية التوافق واالنسجام والتزاوج أقيم معبد رائع لتكريميا في روما فى السوق الرومانى إكونكورديا  (60)

وقد وىو اليوم الذي تم فيو تخصيص معبدىا الرئيس،  يناير من كل عام، 16تم االحتفال بعيدىا في 
 وتظير  ياتحت شكل طائر المقمق أو الحمام، ألن ىذا الطائر كان مقدًسا لكونكورد ياعبدت كونكورد

ورت عمى شكل امرأة صُ وقد العمبلت كأحد مخصصاتيا بجانب الصولجان وقرن الخيرات،  بو عمى
 لمعروفة ذات المناصب العميا فى الجميورية الرومانية واقفو أو جالسو، وعمى عمبلت العائبلت ا

 ظيرت محجبة مرتدية عمى رأسيا وشاح كتجسيد لموفاق والسبلم بين العائبلت المتشاحنة وكأحد 
 Seyffert..,O:, 1956, 160  :، راجع الطقوس الدينية المرتبطة بيا

(61
) Crawford.,M.,H., 1974:Roman Republican Coinage 1,Cambridge University 

press ,511 
  74، 2007محمود إبراىيم السعدني ،  (62)
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الطقوس اإلغريقية في طقوس المذاىب الرومانية الرسمية بعد استقدام فينوس من 
 .(63)ق.م 217صقمية في عام 

تاريخ روما  إلى كموكيناية سكترو مع آلية المياه اإل فينوساإللية اندماج يرجع  - 
 Cloacaفوق مصب نير حيث كان يوجد ضريح القرن السادس ق.م،  المبكر

Maxima  تم تغطيتو فيما مجرى مائي في األصل  الذى كانالمجارى العظمى بروما
تنقية  وظيفتووالذي كانت  ة الصرف الصحي الرئيسة في روما،بعد ليكون بمثابة شبك
ىذا أن إلى ا أيضً  وسبمينيالمؤرخ  أشاركما بيا  األجواء الضارةمياه المجاري المموثة و 

الرومان  جنودالوالتي استخدميا  فينوسالمكان كان يزرع بو شجرة اآلس الخاصة ب
في االغتسال والتطيير بعد فض النزاع بينيما وىو ما ارتبط بعد ذلك بكون والسابين 
 .إلية لموحدة والمصالحةفينوس 

خصاب والرغبة اإللية فينوس ما بين )آلية الحب والجمال واإلتعددت ألقاب  - 
ا في الفن لقربيا من الشعب مومة( كما كانت أكثر اآللية ظيورً الجنسية والزواج واأل

يم من جميع نيم ينحدرون من نسميا واألكثر فائدة لأالروماني بصفتيا اإللية األم و 
دمجت بإلية الصرف اُ قد ر والتنقية و لية التطييإا يضً أفأصبحت  جوانب الحياة العممية

، كذلك محافظة عمى الجمال والصحة العامةتروسكية لمالصحي والمجاري كموكينا اإل
من المحتمل أن يكون السبب في الجمع بين فينوس والماء ىو نشأت فينوس من زبد 

  البحر كدليل عمى النمو والتكاثر وبالتالي ارتبطت بالزواج والخصوبة. 
 ق.م( 27-509) عبادة فينوس كموكينا في العصر الجميوري الرومانى ازدىرت - 

قامة الشعائر الخاصة بيا بالضريح المقيم ا  ا لما ورد عن طقوس عبادتيا و وذلك طبقً 
 تروسكية لمنصف األول من العصر الجميورى.ليا حيث استمرت التأثيرات اإل

في  رومانية المستديرةيتشابو تخطيط ضريح فينوس كموكينا مع تخطيط المعابد ال-
)إلية الموقد  Tivoliفيستا  ة، مثل معبد اإللي(15) صورة رقم  الجميوريالعصر 

                                                           
  425، 1983إبراىيم نصحى ،  (63)
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باستدارتيا كما  Cellaو بوتميزت الحجرة الرئيسة  (64)ق.م 80الذى بنى عام والبيت( 
شعائر تقديس فينوس كموكينا بإلقاء العمبلت المعدنية بو الذى شيد فى ضريح كموكينا 

 ا فى شعائر تقديم القرابين لممعابد.مع نفس طقوس وعادات الرومان قديمً  اتماشيً 
)اإللية فينوس واإللية كموكينا( الممثبلن لكل منأمكن التمييز بين تمثالين الضريح  -

باإلضافة لتأثر الجميورية الرومانية  ،وسانى بمينىرومالمؤرخ الوصف ا لما ذكره طبقً 
نعكس عمى حمل ىذين اوىو ما (65)نستىيالشرق اليم  ينى ومن بعده بالعالم اليم  

وخاصة فنانى القرن الرابع ق.م  نستىياليم  التمثالين الخصائص الفنية المميزة لمعصر 
من ارتداء الخيتون فى مجموعة تماثيل التناجرا يظير كما (66)الفنان براكستميس()

الساقين واالرتكاز عمى الشفاف المحكم عمى الجسد مع بروز انحناءات الجسد وحركة 
، كذلك تسريحة الشعر المجمعة في نياية مؤخرة (16) صورة رقم خرى ساق وثنى األ

وىو ما تميزت  يسريمن وجزء من الكتف األالرأس بشكل كعكو، مع بروز الثدي األ
 . (67)(في الفنفينوس  منحوتات

س واإللية فينو  نجح الفنان في تحديد المبلمح التشريحية المميزة لكل من اإللية -
ن تشابيت لموىمة األولى من تنفيذ تمك الم كموكينا وتمكن باقتدار من خبلل بلمح وا 

 منيما من خبلل تسريحة التركيز عمى الصفات والمخصصات الفنية التى تميز كبًل 
الشعر وانطباعات مبلمح الوجو وحركة الجسم فقد كانت لكل منين عبلمة مميزة عن 

                                                           
(64)

https://quadralectics.wordpress.com/3-contemplation/3-2-temples/3-2-3-roman-

temples/access in 20/7/2020 
 225، 1998حسين الشيخ ، الرومان ، (65)
ق.م ، يعتبر من أىم فناني القرن الرابع ق .م تميزت منحوتاتو  330-370الفنان براكستميس (66)

خاء، النظرة الحالمة من خبلل العيون التى تنظر إلى بعيد لتعبر عن بالوقفة المرتخية التى بيا استر 
تصوير ثنايا الرداء بحركة تخدم العمل  المبلمح الرقيقة، وجود دعامة لمتمثال،، الروح اليادئة

 نظر:االمصور، ظيور الفردية والشخصية فى الفن أكثر من االىتمام بالدولة عامة. لممزيد 
 160-159، دراسات فى فن النحت اليونانى ، االسكندرية ، 2001سوزان أحمد الكمزة ، 

(67)
Pollit.,J.,J., 1987: Art in the Hellenistic Age,Cambridge.161-228 

https://quadralectics.wordpress.com/3-contemplation/3-2-temples/3-2-3-roman-temples/access
https://quadralectics.wordpress.com/3-contemplation/3-2-temples/3-2-3-roman-temples/access
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كأنيا معطية ظيرىا لممشاىد ورأسيا فى وضع جانبي  كموكينا ، ظيرتاألخرى
مى الجسد وبجانبيا تمثال لئللية فينوس الرومانية مرتدية الخيتون الشفاف المحكم ع

ترتكز بقوة الساق اليسرى متقدمة عن الساق اليمنى حيث و يبرز انحناءات جسدىا، 
س آلاليسرى، تمسك بيدييا اليمنى أغصان نبات اعمى ساقيا جسميا ككل 
 .المخصصة ليا 

بمظير تقنى من منتصف القرن األول ق.م سك عمبلت العصر الجميورى  تميز -
 تجعل النقوش تتكون من نتوءامما مميز باستخدام المثقاب في نحت قوالب العممة، 

والرموز ُعرفت نقاط ، في شكل مجموعة من الائرية ترتبط ببعضيا بخطوط أقل بروزً اد
 الدائرية كإشارة لصاحب أو مالك النقود في تمك الفترة. Moneyer بـــــ
واقعى من خبلل  إحداىما بعدينعكست إصدارات عمبلت فينوس كموكينا التذكارية  -

قامة الشعائر تجسيد شكل الضريح كما ذُ  كر في كتابات المؤرخين وطقوس عبادتيا وا 
والبعد ،  الرومان والطاعة لآللية من قبلالخاصة بيا مما يعكس الشعور بالواجب 

الفنية لتصوير كبًل  القوة الدينية الروحية من خبلل الرموز والمخصصات ىو خراآل
خبلق المواطن الروماني في أبرز ما اتسمت بو أوكبل البعدين فينوس وكموكينا من 

 .وترسيخ العبلقة بين الدين والمجتمع ىذه الفترة من خبلل الحفاظ عمى التقاليد
يصور شكل الضريح عمى ظير تميزت عمبلت فينوس كموكينا بطراز عام ثابت  - 

رضاء اآللية والتقرب إتباع التقاليد الرومانية القديمة في اليبرز ميل الفنان العممة 
لم يحدث تنوع في طراز تصوير ، وبيذا ثيل أىم المقدسات واألضرحة آنذاكلييا بتمإ

إصداراتيا واحدة طوال تمك الفترة التي  فقد كانتفينوس كموكينا عمى العممة الرومانية 
 42بالجميورية الرومانية عام   Triumvirateبان فترة الحكم الثبلثى الثانىإسكت فييا 

عمى تطورىا واستمرارىا فيما بعد  تدلخرى ليا أعمال فنية ألم يعثر عمى  وق.م 
 العصر الجميوري.



 

 هاشمشهيرة عبد الحميد 

333 
 
 

في  فينوس كموكينا التذكاريةتجسيد اإلليين سول وكونكورديا بعمبلت ظير  - 
كان لو ارتباط باألفكار الفمسفية السائدة من العصر الذى و  الجميوريالعصر 

جزء ل كتمثيل الرومانيفي الفكر  اإللييةصفات وال (68)ق.م الثانيمنذ القرن نستى ياليم  
عكس طبيعة الحياة الرومانية وارتباطيا مع بعضيا من الناحية يمن الحياة الدينية 

 .السياسة والدينية والفنية 
سر الرومانية في لوحظ أن سبب سك عمبلت فينوس كموكينا من قبل بعض األ -

نزاع بين الانتياء عد عادة بصور كانت تُ العصر الجميوري ارتبط بذكرى خاصة 
اإللية وىو ما عكسو تجسيد  ،ماعيمن الشعب ميما كان وضعيم االجت طبقتي

إلية الوفاق والتفاىم والمصالحة بين أفراد المجتمع والتى كانت ليا عبادة  كونكورديا
 367رسمية ارتبطت بذكرى انتياء النزاع بين طبقتي العامة واألرستقراطية في عام 

 (70)راعى الجنود وحامى الرومان بالتاج المشع إلو الشمساإللو سول ، و  (69)ق.م

 ميوس اليونانى(يامو مثل ) اإللو ىأم ةمور واضحفكل األ شيءوالذى ال يخفى عميو 
 .المقابل لو

وبيذا لم تكن فينوس كموكينا مجرد إلية النظافة والصحة العامة والمجاري بل كانت 
أطراف مصدر وفاق البشر وتصالحيم وحامية الجنود في الحرب، تخدم جميع 

 .المجتمع ككل
 
 
 
 

                                                           
 56، 2010حسين عبد العزيز، (68)
 52، 2010حسين عبد العزيز، (69)
بداع ، دار الكممة اإل ، 2007منى حجاج ،(70)  92،سكندرية أساطير اإلغريق ابتداع وا 
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 (1خريطة رقم )
 عمل الباحثة/ىم المدن الرومانية القديمة أموضحا عمييا مجرى نير التيبر و 

 

 

 

 

 

 ( روما القديمة2رقم )خريطة 
 موضحا عمييا مجرى نير التيبر وسط إيطاليا وتحديد الفورم الرومانى .

 75، 1983 عن : إبراىيم نصحى ،نقبًل  
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من  Capua ا( تمثال فينوس كابو 1صورة رقم )

 National الرخام محفوظ بمتحف
Archaeological Museum of Naples   

  عن:نقبًل 
https://www.theoi.com/Gallery/S10.1

9.html 

access in 22/4/2020 

 

 

 

 
 

 

 

تمثال فينوس كموكينا المنتشل من صورة تخيمسة ل( 2صورة رقم )
  عن:نقبًل  المجارى العظمى بروما قديما

https://www.cloacina.com/blog/2017/6/8/histor
y-lesson access in 22/4/2020 

 

 

 

 
 تروسكية( صورة تخيمية لئللية كموكينا اإل3صورة رقم )

 نقبل عن:
https://www.nickfarrell.it/venus-

cloacina-purification-goddess access 

in 22/4/2020 

 

 

 

 

 

 ( بقايا أسس الضريح األصمي موجودة 4صورة رقم )
  عن:ن ، نقبًل حتى اآل

http://www.ipernity.com/doc/laurieannie/243

50663 

access in 2/3/2020 

https://www.theoi.com/Gallery/S10.19.html
https://www.theoi.com/Gallery/S10.19.html
https://www.cloacina.com/blog/2017/6/8/history-lesson%20access%20in%2022/4/2020
https://www.cloacina.com/blog/2017/6/8/history-lesson%20access%20in%2022/4/2020
http://www.ipernity.com/doc/laurieannie/24350663
http://www.ipernity.com/doc/laurieannie/24350663
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 ، نقبل عن:Google Earth( موقع ضريح كموكينا وبقاياه عمى 5صورة رقم )
https://www.google.com.eg/maps/place/Shrine+of+Venus+Cloacina/@41.8925131,12.4877671,

17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f61b499b0aa17:0x2f4aca64c1d77529!8m2!3d41.8925131!4d

12.4855784 

access in 2/5/2020  
 

 

 

 
 

 م ، محفوظة بمتحف الموفر بباريس  1638-1637عام  poussin( صورة مرسومة لمفنان 6صورة رقم )
 محفوظ بـــــــ Giambolognaوتمثال من الرخام يصور خطف نساء سابين من جنود الرومان لمفنان 

Loggia dei Lanzi in Florence. :نقبل عن ، 
https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/rape-sabine-women 

http://www.visual-arts-cork.com/sculpture/rape-of-the-sabine-women.htm 

access in 2/5/2020 

 

https://www.google.com.eg/maps/place/Shrine+of+Venus+Cloacina/@41.8925131,12.4877671,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f61b499b0aa17:0x2f4aca64c1d77529!8m2!3d41.8925131!4d12.4855784
https://www.google.com.eg/maps/place/Shrine+of+Venus+Cloacina/@41.8925131,12.4877671,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f61b499b0aa17:0x2f4aca64c1d77529!8m2!3d41.8925131!4d12.4855784
https://www.google.com.eg/maps/place/Shrine+of+Venus+Cloacina/@41.8925131,12.4877671,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f61b499b0aa17:0x2f4aca64c1d77529!8m2!3d41.8925131!4d12.4855784
https://www.google.com.eg/maps/place/Shrine+of+Venus+Cloacina/@41.8925131,12.4877671,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f61b499b0aa17:0x2f4aca64c1d77529!8m2!3d41.8925131!4d12.4855784
https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/rape-sabine-women
https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/rape-sabine-women
http://www.visual-arts-cork.com/sculpture/rape-of-the-sabine-women.htm
http://www.visual-arts-cork.com/sculpture/rape-of-the-sabine-women.htm
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الجميوري  خبلل العصريوضح أىم المنشآت العامة بالسوق الروماني  (Reconstruction)( مخطط 7صورة رقم )

 :عن، نقبل Cloaca Maxima( وأسفمو قناة المجاري تشير االسيمويظير بو: مكان ضريح فينوس كموكينا)كما 
https://www.cambridge.org/core/books/roman-architecture-and-urbanism/urban-design-and-

architecture-in-rome-and-italy-during-the-republic-and-the-early-

empire/5D907B4D57998C1E7820243B4BEC0A1C/core-

reader?fbclid=IwAR0pkojN0MA5uIvBsYR8xMXgGqdgwX0v-focGhHPsiie-GAVzoDwQoG6pis 

access in 2/3/2020 
 

 

 

 

 

 

 

خبلل العصر  Forumبالسوق الروماني  Cloaca Maxima( مخطط يوضح قناة الصرف الصحي العظمى 8صورة رقم )
 الجميوري ، كما تشير األسيم عمى الصورتين ، نقبل عن:

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_downtown_Rome_during_the_Roman_Empire_large-

annotated.jpg access in 7/3/2020 

https://www.cambridge.org/core/books/roman-architecture-and-urbanism/urban-design-and-architecture-in-rome-and-italy-during-the-republic-and-the-early-empire/5D907B4D57998C1E7820243B4BEC0A1C/core-reader?fbclid=IwAR0pkojN0MA5uIvBsYR8xMXgGqdgwX0v-focGhHPsiie-GAVzoDwQoG6pis
https://www.cambridge.org/core/books/roman-architecture-and-urbanism/urban-design-and-architecture-in-rome-and-italy-during-the-republic-and-the-early-empire/5D907B4D57998C1E7820243B4BEC0A1C/core-reader?fbclid=IwAR0pkojN0MA5uIvBsYR8xMXgGqdgwX0v-focGhHPsiie-GAVzoDwQoG6pis
https://www.cambridge.org/core/books/roman-architecture-and-urbanism/urban-design-and-architecture-in-rome-and-italy-during-the-republic-and-the-early-empire/5D907B4D57998C1E7820243B4BEC0A1C/core-reader?fbclid=IwAR0pkojN0MA5uIvBsYR8xMXgGqdgwX0v-focGhHPsiie-GAVzoDwQoG6pis
https://www.cambridge.org/core/books/roman-architecture-and-urbanism/urban-design-and-architecture-in-rome-and-italy-during-the-republic-and-the-early-empire/5D907B4D57998C1E7820243B4BEC0A1C/core-reader?fbclid=IwAR0pkojN0MA5uIvBsYR8xMXgGqdgwX0v-focGhHPsiie-GAVzoDwQoG6pis
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لضريح فينوس كموكينا ، يحمل تمثالين لئلليتين فينوس و كموكينا  يظير شعائر (Reconstruction) ( صورة تخيمية 9صورة رقم )
 نقبل عن:وطقوس عبادتيم ، 

https://www.sewerhistory.org/articles/wh_era/cloacina/cloacina.pdf 

access in 2/3/2020 

 

 

 

الديناريوس سكت فى روما لئللية فينوس ( فئة Rev( مجموعة من العمبلت المعدنية ) ظير العممة 10صورة رقم )
 بأشكال مختمفة تؤرخ لمعصر الجميورى ، نقبل عن:

https://www.forumancientcoins.com/moonmoth/reverse_venus.html 

access in 20/7/2020 

 

 

 

 
 

ق.م لئللية فينوس كموكينا ممثل عمييا شكل الضريح عمى  42( عممة فضية فئة الديناريوس سكت فى روما عام 11) صورة رقم
 ظير العممة ، نقبل عن:

https://www.vcoins.com/de/stores/sergey_nechayev_ancient_coins/200/product/roman_republic

_42_bc_rome_silver_coin_venus_cloacina_shrine_ngc/873475/Default.aspx access in 20/7/2020 

https://www.sewerhistory.org/articles/wh_era/cloacina/cloacina.pdf
https://www.forumancientcoins.com/moonmoth/reverse_venus.html
https://www.vcoins.com/de/stores/sergey_nechayev_ancient_coins/200/product/roman_republic_42_bc_rome_silver_coin_venus_cloacina_shrine_ngc/873475/Default.aspx%20access%20in%2020/7/2020
https://www.vcoins.com/de/stores/sergey_nechayev_ancient_coins/200/product/roman_republic_42_bc_rome_silver_coin_venus_cloacina_shrine_ngc/873475/Default.aspx%20access%20in%2020/7/2020
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 .(عمل الباحثة)( رسم تفريغي يوضح المناظر المصورة عمى ظير عممة فينوس كموكينا 12صورة رقم )

 

 

 
 
 

 ، نقبل عن: Obv( عممة فضية فئة الديناريوس لفينوس كموكينا ، مصور االلو سول عمى وجو العممة 13صورة رقم )
https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Venus%20Cloacina 

access in 20/7/2020 

 

 

 

 

 ، نقبل عن: Obv( عممة فضية فئة الديناريوس لفينوس كموكينا ، مصور االلية كونكورديا عمى وجو العممة 14صورة رقم )
https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Venus%20Clo

acina 

access in 20/5/2020 

https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Venus%20Cloacina
https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Venus%20Cloacina


 

 هاشمشهيرة عبد الحميد 

343 
 
 

 
 

 

 

 

 معبد اإللية فستا المستدير بالفورم الرومانى ، نقبل عن:مخطط وبقايا ( 15صورة رقم )
https://quadralectics.wordpress.com/3-contemplation/3-2-temples/3-2-3-roman-temples/ 

access in 20/7/2020 
 

 

 

 

 

 ( مجموعة تماثيل التناجرا بمتحف مكتبة اإلسكندرية16صورة رقم )

 

https://quadralectics.wordpress.com/3-contemplation/3-2-temples/3-2-3-roman-temples/

