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 فى العصر الرومانى النذرية Sabazius يادى سابازيوسأ
 "تحميمية -ثريةأ رؤية"

 د/ شهيرة عبد الحميد هاشم

 طنطاجامعة  -كمية اآلداب                                                                 
 

 -تقديم:
يادى نذرىة ألشكل تحميمية ثرية أدراسة البحث الذى نحن بصدده ، عن  يدور موضوع

  Sabaziusسابازيوس ممعبود كبيرة الحجم من البرونز ل من العصر الرومانى
(Σαβάζιοσ)   إلو شرقى ُعرف فى فريجياPhrygia  وتراقياThracia  وُعبد فى

( كإلو لمنباتات 1) خريطة رقم  (1)شمال البمقان ووسط األناضول بأسيا الصغرى 
إرتبطت عبادتو باإللية األم إلقميم فريجيا  2والخصوبة  والمنقذ ألىل فريجيا وتراقيا 

آتيس   Attisوعبادة اإللو  (3) ( Rhea – Cybeleكيبيمى ) –( ريا 1صورة رقم) 
بكثير  رتبطت عبادتوااقيا إلى اليونان فى القرن الخامس ق.م و وأنتشرت عبادتو من تر 

وأحيانا كرونوس الو الزمن  (4)اليونانيين بإسم ديونيسوس  رتبط لدىاف من اآللية
 5كبير آلية األوليمب وسيرابيس فى العصر الييمينستى وىيراكميس البطل واآللو زيوس 

يطاليا خاصة فى أواخر اإلمبراطورية  وفى العصور المتأخرة ذاع صيتة فى روما وا 
عادة بصورة نموذجية معتادة لؤلبطال التراقيين فى فريجيا كييئة  ، ُصور6الرومانية 

بطل فارس ممتطى الحصان فى حالة صيد خنزير وىى نفس الصورة المعروفة لمبطل 
 . (8)يصاحبيا نقش يونانى غير مكتمل 7 (2اإلسطورى واإللو ىيركميس ) صورة رقم 

( /  Διόνυςοσسابازيوس مع اإللو ديونيسوس ) (9)عرفت المصادر اليونانية األدبية 
دخمت ديانتو إلى ببلد اليونان عبر الحدود الشرقية حيث و ،  Bacchus (10)باخوس 
 أثيناكل من المدن اليونانية القديمة الطغاة الدعائم األولى لمديانة فى عصر أسس 
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Ἀθηνᾶ وأسبرطة Σπάρτηودلفى  Δελφοίوسيكيون  Σικυών كورنثاو 

Κόρινθοσ   كان ديونيسوس من أكثر اآللية التى ليا عدد حيث ،  (2) خريطة رقم
 .11 ضخم من األتباع سواء من البشر أو اآللية أو المخموقات األسطورية

سابا  Sabaاألول من الكممة فتنقسم لشقين ة سابازيوس لكمم لممعنى المغوى وبالنسبة
وىى سبأ فى ببلد العرب السعيدة   Σαβηىو اإلسم المؤنث بالمغة اليونانية لـ 

12Eudaimon Arabia الجزء الجنوبى من الجزيرة  حيث قسم اإلغريق والرومان
ببلد العرب   Arabia Desertaاالول -: 13إلى ثبلثة أجزاء العربية ) اليمن(

 Arabia Petraea ببلد العرب السعيدة والثالث   Arabia Felixالصحراوية والثانى 
 .(14)ببلد العرب الصخرية 

والشق الثانى زيوس كبير آلية األوليمب الحاكم األعمى بمعنى السماء أو السماء 
فيو  15الصحو من برق ورعد وعاصفة ومطر فيو جامح السحب ومحرك الصاعقة 

ديونيسوس من عشيقتو سيميمى التى توفت وىى حامل بو فقام زيوس ل من كوالد 
والد سابازيوس من  و 16بإخراجو منيا وشق فخذه واودعو فيو الكتمال نموه 

ث خمط فى طقوس شعائرىم بين دوأرتبطت عبادة سابازيوس بزيوس وح17بيرسيفوني
خنثين الممسكين رتباط صور اآللية الذكور بالكينة المال يرجع ذلكالناس وربما 

 .18بالثعابين
 -أسباب الدراسة :

 المغزى ختيار ىذا الموضوع ىو محاولة التعرف عمىوقد كان الدافع الرئيسى ال
الطقسى والدينى لشكل اليد النذرية وحركة األصابع عامة  ومحاولة رصد و دراسة 

التنجيم ورؤى المستقبل الرموز والشعارات الدينية المرتبطة  بيذا المعبود وعبلقتيا بعمم 
ىذا المعبود  خاصًة ، ليذا تكمن أىمية ىذه الدراسة إلى محاولة تقديم ما وراء تصوير

لو  أخذت عبادتو شكبًل أخر غامضًا عن طريق إحدى شعائره التى كانت تقامالذى 
قراءة عراف ليصحبيا 19الماجنةالصاخبة / باخوس حفبلت تشبو حفبلت ديونيسوس 
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برموز خاصة ) اليد اليمنى غالبًا ( المستقبل وذلك بتقديم يد نذزية الطالع ومعرفة 
كتعبيرا لؤلرض  والسماء وىو رمزًا ىاما فى  20مميزة وخاصة الثعبان ذو عرف الديك

 عبادتو وىو ما سنعرضو من خبلل ىذه الدراسة.
وقد نال موضوع تصوير يد سابازيوس اىتمام العديد من الدراسات القديمة و التى 

عت أشكال يد سابازيوس برموزىا الدينية الغامضة وأماكن العثور عمييا فى ببلد جم
يطاليا واإلمبراطورية الرومانية    -:كتالوج  فى شكلاليونان وأسيا الصغرى وا 

-Vermaseren .M.J.1983,Corpus Cultus Iovis Sabazii 1 , The hands, Leiden. 
-Lane.E.N.1989, Corpus Cultus Iovis Sabazii 3, Conclusions , Leiden 

وفى محاولة لمتعرف عمى المغزى من وضعية شكل اليد واألصابع من الناحية  -
الطبية الفسيولوجية وقراءة اليد لرؤى الطالع والمستقبل ) عمم الجرافولوجى ( لميد 

رتباطيا بعمم الفمك والتنجيم كرؤية جديدة فى دراسة المغزى من  اليمنى باألخص وا 
  وير أيادى سابازيوس النذرية.تص
كذلك تفسير الرموزه الدينية المصاحبة والغامضة لو من زواحف وحيوانات وربطيا  -

بعمم التنجيم وتصوير شعارات ومخصصات دينية لبعض من اآللية اليونانية الرومانية 
الخاصة بو وذلك من خبلل عرض  بعض  األيادىكرموز ثابتة لو ظيرت عمى جميع 

 . كرؤية جديدة اذج ليد سابازيوس النذريةمن النم
من بداية ظيوره عمى  تقنية صناعة وتشكيل اليد من مادة البرونز والقصدير بدءً  -

 النقوش المصاحبة لموحات معدنية حتى ظيور اليد اليمنى بشكل منفصل .
تفاق حول طبيعة تصوير ىذا المعبود في الفن حيث وجدت أوفي الواقع لم يكن ىناك 

لكثير من التعريفات والتصوير الشكمي فتعددت أشكال ىذا المعبود حسبما وصفو لو ا
، لذا تم تقسيم  21وسادىا الكثير من الغموض القديمة األدبيةورسمو الفنانون والكتابات 

  -لمجموعتين  : تصوير سابازيوس فى الفن تبعاً 
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 أسمتحتوى عمى  (22) غير مكتممة نقوش يونانية قديمة عبارة عن المجموعة األول
 -مثل : 23سابازيوس ووصف لشكل تصويرة المعبود 

من منطقة غير معروفة فى ليديا بأسيا الصغرى محفوظ 24*نقش يونانى
مرتديا صيوة حصان وفيو يظير سابازيوس عمى  بمندن بالمتحف البريطانى 

خبلميس يعموة الخيتون وحذاء وتاج عبارة عن أشرطو من القماش ويمسك 
جوانب النقش شجرة  أحد اليمنى "الصاعقة ورمحين بيده اليسرى، وعمى ةبيد

يمتف حوليا ثعبان ونسر جالس عمى احد فروعيا ، وفي اسفل الشجرة يوجد 
ناء الكراتير ويحتوي النقش عمى الكتابة التالية:  -مذبح وا 

 
 

يتقدم بقربان عبارة عن )حمار   Εΰτυχοσ لشخص يدعى مكن ترجمتو كاالتى:وي
 صغير( كتقديم شكر لزيوس سابازيوس .

  كوبنياجنمن  ليديا فيبلدلفيا محفوظ بمتحف  25أخر يونانى نقش *
سابازيوس واقفا وممتحي ويسكب السائل من إناء الباتيرا  بالدنمارك يصور

اإلناء وىو منظر  بداخل إناء الكراتير   ويوجد ثبلثة مؤيدين لسابازيوس خمف
المناظر المصاحبة لتصوير سابازيوس  ويحتوي النقوش و  يتكرر فى أغمبية

 :النقش عمى الكتابة التالية 
 

 

   

قبيمة  إلى زيوس الزعيم سابازيوس من أحد أشخاص مكن ترجمتو كاالتى:يو 
 .يتعبد لزيوس فى صورة سابازيوس  من التراقيين  maeotiansالميناتوي
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المعبود سابازيوس فى صورة اإللة زيوس تطابقا مع  ةومن أحد الموحات المصور 
، لوحة  ( 3صورة رقم  كما فى)  يظير فييا زيوس سابازيوس النقوش اليونانية السابقة

أو محفوظة بالمتحف البريطانى ُعثر عمييا بروما ترجع لمقرن الثانى  من البرونز
 الكورنثىعمى الطراز وىى عبارة عن لوحة عمى ىيئة معبد بعموديين  الثالث الميبلدى
المعبود مزخرفة بأشرطة نباتية  يتوسطيا طائر النسر ويظير الجمالون وواجية المعبد 

بين العمودين محاط بنجمتين رباعية وواقفا ومتكأ  فى صورة اإللو زيوس سابازيوس
ممسك  رتخاء رافع يده اليسرى وعمى األرض واليسرى مثنية فى وضع ابقدمة اليمنى 
فى Phiale  (26)الفيالى  ممسكة بإناء من طراز المنسدلةاليد اليمنى  و بيا صولجان

من طراز مع وجود مذبح وضع السكب  ، يرتدى رداء طويل عارى الصدر وذو لحية 
من سفل الصولجان يعتقد أحد أالقرون بجانبة حيوان األسد وعمى الجانب األخر و 

سابازيوس المبلزمو لو دائما سفل المنظر صور رموز عارى الجسد وأ مبتيمي المعبود
 الثعبان والسحمية والسمحفاة والضفدع .

بروما  ُعثر عميياالدينية خاصة بعبادتو ورموزىا  27أياد نذرية المجموعة الثانية  
 ( .3راجع خريطة رقم  (28) االيطاليتين بمدينتى ) بومبى وىيركوالنيوم وباألخص

القديم ضمن أعمال كوميديا فى األدب اليونانى  أول ذكر ليذا لمعبود جاء
وتمثمت  حتى نياية اإلمبراطورية الرومانيةوأستمر  Aristophanes (29)ارستوفانيس

يظير سابازيوس فييا بشكل مقارب لممعتاد حيث دى نذرية من البرونز ايآ شكل  عمى
، أ (  4) صورة رقم  عمى أحدى اليدين ةمجسم بييئةولكن (30)ةالسابق الموحاتلو فى 
فى  ويرتدي زي "فريجي" باكمام وسروال وعمى رأسو ىبلل القمر المميز وحذاءممتحي 

ويسند بقدمو اليمنى فوق راس كبش ويفرد ذراعو االيمن ممسكًا بالصنوبر  قدمو
وباليسرى يمسك صولجان وتوجد بعض الرموز المصاحبة لو مثل النسر والصاعقة 

وتوجد بعض تمك الرموز المجنحة وبعض الحشرات وثور وسمحفاة وضفدع ومحراث 
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او المبتيمين لممعبود  التابعينعمى اليدين كما يوجد الثعبان حول الشجرة ويوجد بعض 
 .31يرتدون مبلبس بأكمام كما وكأنيم كينة

، ب ( بييئة رجل ممتحي 4) صورة رقم  (32) القبعة الفريجيةيرتدى عمى رأسو  أو 
فع يديو اليمني فى وضع شكر ودعاء الحذاء وير  تغطى طويمةرداء بأكمام مرتدى 

 س كبش أاليمني تستند عمى ر  هويداليسرى صولجان  هوبيد ةشعأوتخرج من حولو 
 .33محاط بالثعبان وشجرة الصنوبر ومشاىد اسطورية متنوعة

وقد ُلوحظ أن ظيور سابازيوس بالقبعة الفريجية كان فى مدينة ىيركوالنيوم والقبعة 
بمثل المعبود سابازيوس ى طبقا لمكان العثور عمىيا، وألن بيبلل القمر فى مدينة بومب

المناسب لو ىو  لمطبيعة التى تغنى وتزدىر من جديد ، فكان الشعار الحياة المزدىرة 
الثعبان الذىبى أسفل  الغامضة ، كان يمرر عبادتو حتفال بأسرارالثعبان فخبلل اال

تاح الحفمة ، وكان الثعبان فتاعمى قمب أو صدر الشخص المبادر ب ثم ومبلبس اإلل
فأرتبط الثعبان 34األحمر رمز لروح سابازيوس فى المسرحيات والشخصيات الخرافية

 لمتجديد السنوي لحياة الطبيعة. ، رمزاً chthonian (35)باألرض كإلو 
أما بالنسبو لتصوير سابازيوس فى الفن فقد ظيرت تماثيمة بييئة رجل كبير فى السن 

تمثال نصفى من البرونز مثل اإللو زيوس ولكن بمبلمح شخصية تمثمو ىو كما فى 
يوضح الشكل األساسى والمميز لتصوير المعبود (36)محفوظ بمتحف الفاتيكان بروما

والتى أستمر تمثيميا عمى اليد النذرية  تمفةسابازيوس برموزة الدينية الغامضة والمخ
لرجل عارى الجسد بشعر مصفف فى  النصفى ( التمثال 5، ) صورة رقم  المميزة  لو

خصبلت شعر سميكة متساوية بجانب بعضيا البعض مقسومة من المنتصف فى 
وضع متساوى ، الوجو كبير وضخم بشارب ولحية كثيفة مثل شعر الرأس ، الجبية 

العين " المرصع  اجبان مقوسان وعيون واسعة دائرية الشكل محددة إنسانصغيرة بح
االنف طويمة وكبيرة وعريضة القاعدة ، الفم ذو شفاة سفمية غميظة  والمفقود اآلن "

ال يتناسب مع عرض  اليدين وحجم وطولوالرقبة عريضة وممتمئة ، الصدر عريض 
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مع مبلحظة شكل اليدين  مد اليد والمعصعكتف الذراع وسا الصدر من حيث حجم
 .ووضع األصابع المثنية قميبلً 

يحيط بالتمثال مجموعة من الطيور والحيوانات المقدسة والغامضة األسرار بدءًا من 
مسك بيده اليمنى ثمرة الصنوبر أسفميا يو ، النسر الواقف عمى كتف الذراع األيمن 

بجانبو إناء كراتير ر و حيوان الثو تمثال صغير لصبى مرتدى القبعة الفريجية يقتل 
ورأس كبش وفى منتصف صدر التمثال أعمى المنظر السابق دائرة صغيرة مقسمة 

اليسرى عصا يمتف حوليا ثعبان يعموىا  وباليدربما تمثل أو تشير لرغيف من الخبز 
 الضفدع.

( ىذه مرتبطة بشعائر 6وقد ظمت مجموعة الطيور والحيوانات المقدسة ) صورة رقم 
د النذرية فى حفبلت التنجيم المصاحبة لسابازيوس والتى ربما تشير إلى تقديم الي

األضاحى والطقوس المقيمة لو ـ وإلرتباط سابازيوس بالعديد من اآللية اليونانية 
والرومانية فقد أستمد رموز ديانتو من مخصصات وشعارات ىذه اآللية ، وىو ما 

الية كمثال إليضاحيا ، فجميعيا سوف نبلحظو عمى اآليادى النذرية الرومانية الت
ُصور عمييا الثعبان والسحمية والضفدع والسمحمفاة وثمرة الصنوبر بصفة أساسية مع 
وجود أوانى الكراتير والفيالى ومنضدة القرابين ورأس الكبش وألة المزمار الموسيقية 

وىو ما سوف وأدوات القرابين واألضاحى كقرص الخبز والسكين وغيرىا ..... 
كنماذج معمومة  لسابازيوسبعض األيادى النذرية  اإلشارة إلىنستعرضو من خبلل 
  -كالتالى:المصدر ومكان الحفظ 

يمنى لـ سابازيوس من البرونز محفوظة بالمتحف البريطانى اليد تمثل ال (7صورة رقم )
ى عام ُعثر عميو بمدينة تورناى ببمجيكا  ىى ويد أخر (37)1824,0441.1تحت رقم 

 ( الميبلدى. 2-1سم ، تؤرخ لمقرن )  15.24،  ويبمغ إرتفاعيا  1990



 "تحميمية -ثريةأ رؤية"فى العصر الرومانى النذرية Sabazius يادى سابازيوسأ 

044 
 

من البرونز مصنوعة لـ سابازيوس  ) ظير اليد(  خمف اليد اليمنى (8صورة رقم )
مصور عمييا  تحت رقم   xiv 1215714 محفوظة بمتحف الفاتيكان بروما حجرة 

ُعثر عميو بمدينة كولومبيا ،  رأس لئللو ىيرميس / ميركورى  مرتدى قبعة بتاسوس
-2سم ، تؤرخ لمقرن ) 3سم وعرضيا  9,9م ،  ويبمغ إرتفاعيا  1858بإيطاليا عام 

( الميبلدى ، الوضع الحالى لميد غير جيد  فالسطح مؤكسد ومختزل  بطبقة صدأ  3
 (38) كيروكيمائية نتيجة الرطوبة والسوائل

من البرونز محفوظة بمتحف ، مصنوعة يمنى لـ سابازيوس اليد ال تمثل (9صورة رقم )
Walters   وأسـفميا  أسـدمييـا رأس عمصـور  (39)54.2453لمفنـون بإيطاليـا تحـت رقـم

ســم 11ســم وعرضــيا  21ُعثــر عميــو بإيطاليــا يبمــغ إرتفاعيــا ، فتحــة بــاب ربمــا لمعبــد 
ســــم ، تــــؤرخ لئلمبراطوريــــة الرومانيــــة القــــرن الثالــــث المــــيبلدى ، الوضــــع  8,4وعمقيــــا 

الحـالى لميــد ســىء فالســطح مؤكســد ومختـزل  بطبقــة صــدأ كيروكيمائيــة نتيجــة الرطوبــة 
 .والسوائل ومغطى بطبقة من التياشير

من البرونز محفوظة بمتحف مصنوعة يمنى لـ سابازيوس اليد تمثل ال (10صورة رقم )
fine Arts of Boston  مصور عميو النسر يقف عمى الصاعقة  تحت رقم

ن كان يرجح انيا من إيطاليا غير غي(40)2006.1893 ر معروفة المصدر بالتحديد وا 
 بمزاد عمنى من فرنسا 2006عام   أنو تم شراؤىا من قبل وزارة الخارجية األمريكية

( 4-2سم ، تؤرخ لمقرن )4سم وعمقيا  4,4سم وعرضيا 14,5يبمغ إرتفاعيا 
 الميبلدى .

محفوظة بمتحف من البرونز مصنوعة يمنى لـ سابازيوس اليد تمثل ال (11صورة رقم )
Museo dell ʹ Accademia Etrusca e della citta di Cortona   بإيطاليا

Cabinet 9  مصور عميو رأس تمثال لئللو ىرميس / ميركورى مرتدى قبعة بتاسوس 
سم ، تؤرخ لمقرن 10,5، يبمغ إرتفاعيا   1865ُعثر عميو بمدينة كورتونا عام (41)
 .( الميبلدى1-2)
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 عبادتو  رتباطاو بعبادة سابازيوس وشكل اليد النذرية نعكاسًا لمتعريف السابق ذكره او 
نتشار  فقد فى اإلمبراطورية الرومانية عمم التنجيم ورؤيا المستقبل باإللية األم كيبيمى وا 

كانت يد سابازيوس النذرية إحدى الشعائر الدينية الشعبية الرومانية التى ظيرت فى 
أواخر اإلمبراطورية الرومانية وكانت تمثل شكل اليدين )وعادة حتى روما وأستمرت 

اليد اليمنى ( قائمة كالعمود أو الوتد تحمل عمى أقطاب فى األضرحة والمواكب 
الدينية الغامضة المستمدة من العديد  42والشعائر الدينية ، مزينة بمجموعة من الرموز

ما يثير الغموض والتساؤالت  من اآللية والكثير من تفاصيميا غير واضحة وىو
ثة أصابع من اليد ) وسيأتى الحقا وصف وتحميل تمك الرموز ( عمى ثبل43العديدة 

وثمرة الصنوبر المخروطية  برأس الديك اإلبيام والسبابة والوسطى ( مثل الثعبان)
الشكل والضفدع والسمحفاة البرية ويعتقد أنيا رموز دينية مصاحبو لحفبلت اإللو 

رومانى الصاخبة الماجنة وما يمزميا من دخول المصمين فى حالة ذىول باخوس ال
وقد كانت ىذه الحفبلت تقام مصاحبة ألعياد  44يرون فييا رؤى وتنبؤات لممستقبل

فكانت تتم  (45)اآللية وإلرتباط سابازيوس بعبادة وحفبلت اإللو ديونيسوس/ باخوس
طقوس عبادة سابازيوس برفع أيدى المصمين المحاطة بالثعابين ترافقيا الموسيقى 

 .46بالثعابين الصغيرة الممسكاتوعازفى الناى المزدوجة والراقصات 
وقد إزدىرت أشكال ىذه العبادة بكثرة فى أواخر اإلمبراطورية الرومانية والتى مارس  

نجيم وقراءة الطالع والمستقبل فقد عرف الرومان فييا الشعب الرومانى طقوس عمم الت
إعتمادا عمى الحضارة اليونانية القديمة فمم يعن الرومان فى  (47)عمم الفمك واألبراج

 .ىذه الفترة بالعموم الطبيعية إال بقدر ما كانت تحققو ليم من فوائد ممموسة
 (سولبيقيوس جالوس النبيل جايوس)فقد كان من الرومان القبلئل الذين درسوا الفمك   

ق.م عندما تحقق ما تنبأ ليم بو من  168وىو الذى أذىل القوات الرومانية فى عام 
 (48)وقوع خسوف لمقمر عشية معركة بودنا
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التأثيرات اإلغريقية تغمغمت فترة إتساع اإلمبراطورية الرومانية فى الديانة  وألن
اإلغريقية وعمى نياية القرن الثالث الرومانية ب ةاآللي ووتشبي الرومانية تغمغبًل واضحاً 

اثل اآللية اإلغريقية ق.م كان الرومان معترفين رسميا بمجموعة من اآللية الكبرى تم
، وكان من ضمن التأثيرات اإلغريقية التى دخمت الديانة الرومانية األثنى عشر

التى قامت النبوءات الكيبيمية عبادة األم الكبرى كيبيمى إلقميم فريجيا بآسيا الصغرى و 
بدور كبير فى حمل الرومان عمى أن ينشئوا رسميا أعياد دينية جديدة وبعض 

السناتو الرومانى بإقامة عبادة رسمية ليذه  استجاب إنالمذاىب الدينية الجديدة، بعد 
ق.م ، وأستمرت عبادتيا بطقوسيا  205اإللية وصبغت طقوسيا بصبغة إغريقية عام 

األم  عبادة المختمفة إلى أن ُحظر عمى المواطنين الرومان المشاركة فى إقامة شعائر
التى  ق.م ضد أعياد اإللو باخوس 186الكبرى وأتخذت إجراءات صارمة منذ عام 

انتشرت فى مختمف أنحاء إيطاليا وكانت تقام فى الخفاء وتمارس فييا طقوس عابثة 
من  (49)ما يفسر طرد المنجمين الكمديين تحت ستار عبادة ديونيسوس أو باخوس وىو

 .ق.م 139ايطاليا فى عام 
وترجع بداية ظيور العراف فى الديانة الرومانية إلى عادة أتروسكية يمارس فييا 
إستطبلع رغبات اآلليو قبل اإلقدام عمى أى عمل من أمور العامة ذى شأن ضرورى 

المتمرسين بأمور  العرافينووضع قواعد خاصة بالنذور مما أقتضى تشكيل ىيئة من 
د الممكى كانت الديانة الرومانية قد اتخذت استطبلع رغبات اآللية ، ومع نياية العي

 .(50)سمات دائمة مميزة منيا ىيئة العرافين
 -لوحظ اآلتى :فقد  ما سبقومن خبلل 

نتيجة ألحداث سياسية شيدتيا القوة الرومانية فى حوض البحر المتوسط فى أواخر -
 133األىمية )يبلدى وتحت ضغط الحروب القرون القميمة قبل الميبلد والقرن األول الم

ق.م( فقد أتسمت ىذه الفترة بعدم اإلستقرار والضياع والخوف من  27 -ق.م 
عميو إزدىرت الديانات السرية  ممارسات التنجيم والسحر وبناءً المستقبل فأنتشرت 
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اليممينستية ذات األصول المختمفة والشخصيات ، وقد قدمت الديانات السرية لمن 
ادة األبدية ، عمى عكس الديانات اليونانية أو يعتنقيا الخبلص الشخصى والسع

الرومانية التقميدية التى أىتمت بمجريات الحياة اليومية، وكان لكل من ىذه الديانات 
أسطورة عبارة عن قصو مقدسة تتعمق بحياة أو بحادثة معينة فى حياة إلو ىذه المدينة 

 (.51)تعطى فكرة عن مغزى وجوىر ىذه الديانة 

كإلو لمنباتات والخصوبة إرتبطت عبادتو باإللية األم إلقميم فريجيا  وألن سابازيوس
إندمجت بالحفاالت الخاصة باإللو التى  و صاحبة التنبوءات الكيبيمية،52كيبيمى

باخوس فى القرن الثانى ق.م وطقوس السحر الخاصة والمعقدة فى بومبى والتى تشير 
الموجودة فى بومبي وىيركوالنيوم إلى بعض من عبادة سابازيوس وااليادي البرونزية 

وعمى الرغم من ، (53)التى تؤكد انتشار ىذه العبادة فى القرن الذي شيد وفاة فيرجيل
عدم وضوح بعض السمات في عبادة سابازيوس  اال انو تم تمييز بعض السمات 
المصاحبة لو مثل االحتفاالت الحميمية والجنسية الصاخبة والتي تشبو الى حد ما 

كذلك ظيور الثعبان ،Bacchanalia 54الباخاناليا إللو باخوس المعروفة بـ احفبلت 
وقد أرتبطت  (55)مصاحب ليذه الطقوس فالثعبان يرمز الى سابازيوس او زيوس نفسو 

و كان يتم 56صورة االلية الذكور بوجود بعض الكينة المخنثين يمسكون بالثعابين
فمية لمثوب بعد مبلمستو لمجسد تمثيمو بخروجو من تحت المبلبس خاصة الحافة الس

وباألخص الثدى ، ويشير الى ان لمس الثعبان يؤدي الى رعشو مثيرة تؤدى أحيانا 
لمجنون عمى الرغم من شعور الخوف الذى يتممك الشخص عند رؤيتو ، وفى نفس 
الوقت يعد الغضب رمز و سمة ليد الثعبان في الفن واالدب، ويفترض فرجيل دخول 

لضحية ، حيث يظير صورة حسية لتجول الثعبان عمى مبلبسيا الثعبان داخل ا
من إمتزاج اإلثارة الحسية والنشوة الجنسية  58وىو ما أشار إلية فيرجيل57وثديييا

بحركات جنونية راقصو أمتاز بيا أتباع ديونيسوس من الراقصات المعروفات بإسم 
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، وىو ما يفسر إرتباط حفبلت  (12) صورة رقم Maenades (59 )الميناديس 
 سابازيوس بحفبلت باخوس الصاخبة الماجنة.

وىو ما يعكس إرتباط اليد النذرية بحفبلت باخوس فبعد الطقوس والشعائر السابق -
ذكرىا من راقصات وعزف الموسيقى وتمرير الثعبان عمى الجسد ودخول المصمين أو 

ميا لمعراف بنياية الحفل سواء لعمل المبتيمين حاممين آيادى لسابازيوس كنذر وتقدي
سحرى يخدم بو صاحبو أو تقديميا كنذر لمعرفة قراءة المستقبل والتنبوء بو ، وىو ما 
سنممسو من تفسير إرتباط الطيور والحيوانات والرموز المصورة والمجسدة عمى اليد 

 ولكل منيا وظيفتو.
ميع أعمالو مصنوعة من منذ بداية ظيور المعبود سابازيوس وتصويره فى الفن وج-

البرونز كأعمال نذرية ويرجع ذلك إلرتباط األعمال النذرية الدينية المصنوعة من 
باإلضافة إلى كون معدن البرونز متوافر  60البرونز بالتضرع لآللية ومناشدتيا لمحماية

ببلد اليونان منذ  عرفتوثم  .ق.م 3200-3500منذ بأسيا الصغرى حيث أكتشف 
و لو ما يميزه من الخواص الكيمائية غير المحدده عن غيره ( 61) .ق.م األلف الثالثة

من المعادن فيعد بمنزلة أىم المعادن الرئيسية بببلد اليونان عمى الرغم من توافر 
العديد من المعادن األخرى والتى بخمطيا معا كالنحاس والقصدير مكونا سبيكة من 

 .(62)البرونز
حدى طرق تشكيل إالصب وىو طريق  فتتم عنأما عن كيفية تشكيل اليد النذرية -

 كيل األوانى المعدنية البرونزية األعمال المعدنية مثل البرونز فقد كانت تتم بنفس تش
فقد عرفت طريقة الصب إبتداءا من القرن السادس ق.م وتطورت فى نيايتو وكانت 

فى صناعة األوانى البرونزية ، وتعتبر جميع مقتصرة فقط عمى صب األيادى واألرجل 
األوانى المعدنية البرونزية التى جاءت من بومبى و ىيركوالنيوم مصبوبة 

ومن ثم كذلك التماثيل وبالتالى أيادى سابازيوس النذرية ، وكانت تتم بإعداد (63)بأكمميا
سخن المعدن قوالب معينة تتخذ نفس الشكل المراد تنقيذه ثم تكسى بقالب من الطين وي
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لدرجة اإلنصيار ثم يصب فييا فيتشكل مثمو ثم يجمد ويكسر القالب ويتم إخراج 
، ومع تتطور االمر أصبح القالب الجصى أو  (64)الشكل المطموب ثم يصقل ويممع

 الفخارى ثابتا ويتم عمل عدة نماذج من خبللو .
ز الدينية واألسرار يعد شكل اليد المحممة والمزينة فى نفس الوقت بالعديد من الرمو -

 السحرية النذرية الغامضة ومسكة اليدين وحمل األصابع لبعض الحويانات كالنسر
الثعبان والثور والسمحفاة والضفدع والكثير من الرموز من خصائص تصوير النحت و 

 .65فى العصر الييممنستى فى الحفبلت الدينية والمآدب الجنائزية
عية األصابع يثير اإلستغراب من الناحية العام لميد ووض أما بالنسبة لمشكل-

( وعمى الرغم من كونو وضع 5،  4) كما فى صورة رقم التشريحية والفسيولوجية 
مرتبط بالطقوس والشعائر لظيوره فى الحفبلت الدينية إال أن شكل اليد ووضع 

يل األصابع المثنية لفت إنتباه الباحثة لتكراره منذ بداية تصوير سابازيوس فى التماث
(أو شكل اليد  4أو بتماثيمة عمى اليد النذرية ) صورة رقم  (5المنفردة )صورة رقم 

( وىل ىذا وضع طبيعى بصرف 11،  10، 9،  8، 7النذرية فقط ) صور رقم 
وىو ما جعمنى أستعين برأى النظر عن كونو وضع طقسى مرتبط بشعائر دينية لو ، 

روماتيزم وتأىيل الدكتور محمد حسن كامل مدرس عممى طبى من السادة األطباء 
مخ واعصاب كمية الدكتورة مى مصطفى كامل مدرس جامعة طنطا و  –كمية الطب 

عن عمم االنعكاسات الطبية ألعصاب اليد سواء اليمنى أو الشيخ  الطب جامعة كفر
(  حيث ان  13اليسرى واألعصاب المتحكمة فى األصابع والرسغ ) صورة رقم  

، وألن 66دى تكشف لنا عن مفاتيح محورية عن صحة اإلنسان العامة و الجسد األي
ليس من الطبيعى أن تكون شكل اليد ووضع األصابع المثنية مستمر إال بوجود حالة 
مرضية  وأعتقد أن ظيور شكل اليد النذرية لسابازيوس بيذا الشكل كونيا لفتت إنتباه 

 يزة لو ال تتجزأ من شخصيتو.مبتيمينو والقائمين عمى عبادتو كصفة مم
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عظام  4عظام تشكل صفين بكل واحد  8عظاما بالرسغ  27تتكون من فاليد البشرية 
 14ل راحة اليد والسبلميات وىى عظام األصابع وعددىا عظام تشك 4ومشط اليد  بو 

القيام بأعمال عمى إنبساط األصابع وتحركييا و العظام ىذه عظاما تساعد تركيبة 
ثبلثة  كذلك تساعد عمى تحريك ىذه العظام (14) صورة رقم  67ددة يدوية متع

( العصب الخارجى الكعبرى ، والعصب  15أعصاب رئيسية فى اليد ) صورة رقم 
 المتوسط أو األوسط والعصب الداخمى الزندى ولكل منيما جزء مسئول فىى اليد .

س فى الجزء حسامسئول عن األ -عبرى :العصب الخارجى ويعرف بإسم العصب الك
 من ظير الكف ناحية اإلبيام و عن حركة فرد اليد واألصابع..

يغذى اإلحساس فى اإلبيام والسبابة واإلصبع األوسط ونصف  -العصب األوسط :
 البنصر وراحة اليد لئلستخدام فى مسك األشياء.
مسئول عن اإلحساس فى اإلصبع  -العصب الداخمى ويعرف بإسم العصب الزندى :

لو من إصبع  البنصر وجزء من الكف من ناحية اإلصبع  النصف المجاورالصغير و 
الصغير ومسئول عن ضم وفتح ألصابع وتحريك العضبلت التى تساعد فى مسك 

 األشياء.
وعند النطر لشكل ووضعية أصابع  يد سابازيوس النذرية فقد حدد السادة األطباء 

، إصابة اليد بيذا القطع تؤدى لوضعية (68)وجود شمل أو قطع فى العصب الزندى 
أ ، ب( حيث يحصل إنبساط فى  16الخنصر والبنصر بيذا الشكل ) صورة رقم 

عن و يذكر ( ، 14السبلمى الوسطى وثنى فى السبلمى اقصوى ) راجع صورة رقم 
 -لى عدة أسباب منيا :إأسباب ىذا القطع الذى يؤدى لوضع األصابع ىكذا 

مرض يؤدى إلى إعتبلل األعصاب مثل  -مى العصب ، ضغط شديد ومتعمد ع –
كسر عضمة الرسغ أو تحريك عظمة الرسغ  -)السكر ،الجزام ، سم بالرصاص( ، 

 جرح فى العصب نتيجة محاولة إنتحار مثبًل. -من مكانيا  



 شهيرة عبد الحميد هاشم 

049 
 
 

 وبناءًا عميو فقد أستنتجت أن وضع أصبعى الخنصر والبنصر بيذا الشكل ىو نتيجة
بسبب ضغط شديد ، أ (  16 العصب الزندى لميدين صورة رقممرضية لقطع ب حالة

رسغ اليد وصوال منتصبا عمى  حولمفات جسم الثعبان لومتعمد عمى العصب نتيجة 
أصبع الوسطى ، وكما ىو معروف عندما يمتف الثعبان عمى اى جزء من جسد 
 اإلنسان وبعد )بخ سمو ليشل حركة الشخص ( ثم اإللتفاف حولو وتكسير عظامو
وأعتقد أن ىذا ما يفسر سبب وضعية اليد بيذا الشكل ، وىو ما جعل رمزية اليدين 

 مرتبطو بو فى الشعائر والطقوس الخاصو بحفبلتو .
فشكل اليد واألصابع  (69)وبالنسبة لشكل اليد فى عمم الفمك والتنجيم ورؤيا المستقبل-

اتفقنا معيا فمكيا  البعض ولكن الشىء المؤكد ىو معيالو دالالت قد يختمف ويتفق 
رتباطيا باألبراج السماوية كعمم لو أصولو القديمة والمتبعة لوقتنا الحالى ، وبالنظر  وا 
رتباطيا بطقوس  لشكل يد سابازيوس النذرية واألصابع ) اإلبيام والسبابة والوسطى ( وا 

 .ىذاالتنجيم والعبادات السرية ، جعمنى أربط بينيا وبين قرأة الكف الموجودة ليومنا 
فى عبادة سابازيوس الدينية  صاحبتوألننا نفتقد ما يساعدنا عمى أىم الطقوس التى 

ىا والمرتبطة بشكل اليد واألصابع ، فقد حاولت اإلستعانة بما يوضح ىذا اومغز 
، بكل يد أربعة خطوط ) صورة ( 70)المغزى من خبلل قرأة اليد ولغة الكف واألصابع 

الحياة ، القدر ، وبمطابقة ىذه الخطوط مع األصابع  ( خط القمب ، الرأس ، 17رقم  
صبع اإلبيام وخط الرأس والقمب بالقرب من اإلبيام وخط القدر أل إمتدادفخط الحياة 

بالقرب من السبابة ) وقميل من يظير عنده ىذا لخط بوضوح ( ، وبترتيب أماكن خط 
مفرده يقطعيم ويصل القمب والرأس والحياة ما بين اإلبيام والسبابة فخط القدر ب

 .لمسبابة
مربع الشكل بأصابع كبيرة الحجم ذو جمد سميك  فأماأما شكل راحة اليد أو كف اليد   

راحة اليد مستطيمة مع أصابع طويمة ، أو وخشن وىو يشير إلى األرض بمغزىا 
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ذا كانت بيضاوية بأصابع مخروطية فتشير إلى الماء أما إذا كانت  ، فترمز لميواء وا 
راحة اليد مربعة أو مستطيمة بأصابع قصيرة فتشير إلى النار ويكمن المغزى من 
األرض واليواء والماء إلى تحديد السمات الشخصية لئلنسان ) شخص واقعى أو 
متسرع أو آنانى أو إجتماعى وىكذا ..... ( والتى بالتأكيد تختمف من شخص عن 

إلضافة إلى أن اليد اليسرى تقرأ بالنسبة لمسيدات با ، ( 18ورة رقم  ) ص( 71)األخر
واليد اليمنى لمرجال واليد اليمنى تكشف عن طبيعة الشخصية واليد اليسرى تكشف عن 

وىو ما يفسر أن اغمبية آيادى سابازيوس اليد  72مدى تكيف اإلنسان مع ظروف الحياة
يحمميا من مما يساعد فى تحديد طبيعية الشخصية وما  ممثمة لمرجال اليد اليمنى

 تنجيم لممستقبل.
 -فيو كالتالى: 73بالكواكب الفمكية األصابع أما إرتباط 

يظير الطاقة التى  أصبع الزىرة اإلبيام
 يتمتع بيا الشخص

يظير الرغبات المادية  أصبع المشترى السبابة
 والتطمعات

 يظير التوازن والحكمة أصبع زحل الوسطى

النقدى يظير الحس  أصبع أبولمو البنصر
 وتقييم االمور

يظير البراعة والميارة  أصبع عطارد الخنصر
 والببلغة

 

أما رمزية األصابع فمعظم (  74)كذلك تستخدم اليد فى لغة اإلشارة والتخاطب  -
 حركات اليد ليا معنى خاص قد يختمف من ثقافة ألخرى من فرد األصابع ككل مع

اليد ككل تعبيرا عن الغضب أو ضرب راحة اليدين  ةراحة اليد كتعبير لمسبلم أو قبض
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ببعضيما كداللة عمى الترحيب أو اإلعجاب وكذلك قبض كل األصابع ما عدا السبابة 
شارة رقم  السبابة والوسطى كتعبير لمنصر أو اإلبيام المقموب  7يستعمل لئلشارة وا 

ارة فتعد لغة لمتعامل كذلك تشير إلى مدى حساسية التعبير واإلش، تعبيرا لعدم الموافقة 
كما ىو الحال بالنسبة لمرضى الصم فتكشف لنا وضعية اليد واألصابع والحركات عن 

عن  عبارات وكممات معينة وتوحى بتعبيرات وأفكار مألوفة فرفع راحة اليد تعبيراً 
(  19" ) صورة رقم  3السبلم واألستسبلم فشكل اليد واألصابع يرمز لرقم ثبلثة "

 ( 20من حروف المغة العربية ، ) صورة رقم ولحرف "الـ" 
المصورة والمرتبطة بأصابع اليد وما وقد قسمت الرموز الموجوده عمى اليد ما بين -

 -:وخمفيا  اليدمصور عمى راحة 
 -أوال الرموز عمى أصابع اليد :

يرجع ظيور ثمرة الصنوبر كرمز صورت عادة ثمرة الصنوبر عمى أصبع اإلبيام ، -
لمخصوبة وىى إحدى النباتات المقدسو لئللو بان إلو المراعى والرعاة والصيد البرى 

ضمن الشعارات المقدسة  منواألحراش وواحدًا من أتباع ورفيق اإللو ديونيسوس وكان 
( وىى عصا طويمة زين أعبلىا بنبات 21)صورة رقم  Thyrsosلو عصا الثيرسوس 

ر وكانت أداة سحرية ظيرت أواخر القرن السادس ق.م كأداة يعاقب بيا الصنوب
ديونيسوس معارضية ويحقق بيا ألتباعو المعجزات والخوارق فكانت النساء يفجرن بيا 

 . 75الينابيع من ماء وعسل ولبن

 76وعمى أصبع السبابة عادة ما كان يظير النسر فقط أو النسر عمى الصاعقة -
والصاعقة إلى اإللو زيوس فقد كان الشعار الرئيسى والطائر يرمز تصوير النسر 

فقد اعتمد  ووفقا لعمم األساطير اليونانية القديمة77المقدس لو والصاعقة إلظيار القوة
زيوس عمى النسر عندما ظير ألول مرة لو قبل حرب التيتان كعبلمة عمى الفأل 

رحة في اتصال مع ، كذلك تشير ممحمات ىوميروس إلى أن الطيور الجا 78جيدة
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الصقر في  األحداث اليامة لمحروب و في المحظات الرئيسية قد يظير النسر أو
السماء كعبلمة من اآللية ، باإلضافة لكونيا ترافق المحاربين عمى ظير الخيل فى 

 .79الحروب 
أنتشر تصوير النسر فى األعمال الفنية فى العصرين اليونانى والرومانى تشبيا  وقد

فى مصر  ةكان عمى العممة البطممي ظير النسر كثيراً وس وقوتو وانتصاراتو و باإللو زي
كتأكيد عمى إنحدار البطالمة  ةأعتبر شعار المممكة البطممي وإبان العصر الييممنيستى 

من نسل اإللية اليونانية وعمى رأسيم كبير اآللية زيوس فيو دليل النصر القوة 
 (.22) صورة رقم 80السمطة

ويرمز الثعبان إلى األرض، وىذه الرمزية شائعة الثعبان عمى األصبع األوسط  -
عالميًا، ألن ىذا الزاحف في تماس مع األرض بكل جزء من جسده، وىو يغيب في 

، ورأى  األرض عدة مرات في اليوم، ويبقى في األرض كل الميالي وكل فصل الشتاء
، لذلك أصبحت  يي تنتزع أسرارىا، ف القدماء أن األفعى عندما تخترق جوف األرض

، خاصة شعوب مصر والشرق األدنى ففي  عند بعض الشعوب رمزًا لممعرفة والحكمة
مصر القديمة يكشف الثعبان أسرارىا لمربة "ايزيس" التي تنقميا بدورىا لمفرعون وبعض 
 الكينة، ومنذ عيد األسرة الحاكمة األولى يحمل الفرعون اسم الثعبان، ويحمل النصب

قصر يعموه ثعبان. وفي اليند ارتبطت عبادة األفعى في ل منظرالذي يوجد في قبره 
، حيث ُعّدت األفاعي حارسة ينابيع الحياة والخمود، وبالتالي  ةاليند برمزية الميا

حارسة لثروات الروح العميا والتي يرمز ليا بالكنوز الثمينة القيمة  أما في الغرب ، فقد 
رمزت األفعى نظرًا إلى شكميا المتموي الشبيو باألمواج، إلى حكمة األعماق واألسرار 

إلو  (82)والدواء حديثا تشبيا باإللو أسكميبوس، وأرتبطت كرمز وشعار لمطب 81العظيمة
 الطب عند اليونان والرومان.
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كذلك ُأستخدمت الثعابين فى التعاويذ المصرية القديمة فعمى سبيل المثال كان ىناك 
تعويذة ضد لدغة الحية ، فقد كانت الثعابين والعقارب والتماسيح ىى الرموز المشئومة 

 (83)خبلقية واإللييةاألساسية المعاكسة  والعقوبة األ
أما الثعبان الممتف حول األصبع الوسطى و معصم اليد فيرمز ألفعى صولجان 

 (Caduceus) ( المعروف باسم الكاديكوس 23/ميركورى )صورة رقم (84)ىرميس
( الكريكيون وتعنى صولجان  أو  κηρφκειονوىى مشتقة من الكممة اليونانية )

ل رسول اآللية ىيرمس في الصراع الدائر بين تدخت، فقد  (85)عصا الرسول السحرية
أفعتين فالتّفتا حول صولجانو ، ويعمو رأسي ىاتين األفعتين جناح صغير أو خوذة 

وقد رمز الكاديكوس عند الرومان إلى التوازن األخبلقي والسموك الجيد ، حيث  مجنح
 برة المثارمز الصولجان إلى القوة  ورمزت األفعتين إلى الحكمة ، واألجنحة إلى 

   .86والخوذة إلى األفكار النبيمة
فيرميس كان اليد اليمنى لمزيوس وكان يتحكم في الرياح والمطر بالصاعقة، والتى 

وكذلك يرمز الثعبان الممتف عمى العصا إلى  87 ، والسيطرة تعنى ضبط النفس
إلية الصحة الجيدة وىى ما ترتبط من  (88)الحيوانات المقدسة والمخصصة إلليو ىيجيا

وكذلك يرمز الثعبان  89الناحية التشريحية والفسيولوجية بصحة اليدين كعمل نذرى
لميبلد اإللو ديونيسوس حيث زين اإللو زيوس ديونيسوس بعد مولده بحيتين عمى رأسو 
ن حيث رمزت الحيات لميبلده من سيميمى ومن فخذ أبيو زيوس وكانت الميناديس يتزي

 . 90بالحيات أو يمسكنيا بأيديين
التعويذات ُأستخدمت الثعابين لمقاومة الشعور بالخوف الجسدى  حيث  و وفى السحر

ال يسمح لمضحية بأن تحرك عضمة واحدة من جسميا أثناء زحف الثعبابين عمى 
 .91جسميا وىذا يتسبب بإضطراب نفسى بالغ يسمى إعتبلل تعدد الشخصيات
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عرف رأس الديك فيو من أشكال التمائم التى أرتبطت باألعمال أما تصوير الثعبان ب
السحرية فى كل من مصر الفرعونية وسوريا وبرجاما واإلمبراطورية الرومانية حيث 

 92ظير كجزء ميم عمى أزياء الجنود الرومان فى الحروب لطرد الروح الشريرة 
الحب والرغبة الجنسية  باإلضافة إلى إرتباط الديك بالطيور المقدسة لئللة إيروس إلو

وىو ما يفسر ما يتم فى حفبلت المعبود سابازيوس من تمرير الثعبان أسفل مبلبس 
 النساء مرورا بجسدىن.

 وقدالسمحفاة البرية أو البحرية  -والتى تنوعت رموزىا فظيرت : رموز راحة اليد ثانيا-
غامض فى عبلمات السحر والتنبؤات فأرتبط كحيوان مقدس لكل  دينىمغزى  اكان لي

من اإللو ىرميس ) رسول اآللية ( الذى قتل السمحفاة ونزع الصدفة من عمييا وشد 
لئللو أبولمو ) إلو  اثم أعطاى هع قيثارتو وطفق يعزف بيا موسيقانعمييا خيوطا وص

عصا تمنح صاحبيا الثروة  ( مقابل إعطاءه 24الشباب والموسيقى والعرافو صورة رقم
(كما منحو أيضا منصب  22والسيطرة عمى الوحوش ) عصا الكريكيون صورة رقم 

 93لمعالم اآلخر المؤدىمرشد األرواح عمى الطريق 

باإلضافة لشيرتو بوحى دلفى حيث مكان معبده الذى يؤؤل إليو الناس إلستطبلع  
لنبؤات فى ذكرى ميبلده فى السابع نبؤاتو فيما يعن ليم من أمور الدنيا وكانت تأتى ا

واإللو إيريس ) إلية النزاع والخصومة والشر ( والتى تصور مشابية  94من كل شير
وخاصة عصا 95 ليرميس رسول اآللية وتقوم بنفس الدور وتحمل نفس إشعاراتو

كما ظير تصويرىا فنيا عمى العمبلت الفضية من الوزن  الكريكيون السحرية
ق.  7لعممة فى الفترة اآلرخية منذ اختراع العممة منتصف القرنعمى وجو ا96األيجيني

( كبداية لظيور 25ق.م ) صورة رقم 480/ 479م. وحتى ىزيمة الغزو الفارسي 
 الرسم عمى وجو العممة بشكل حيوان تتطور وصوال لمشكل اآلدمى

وىى رموز  97لمتجديدإشارة إشارة لمتحول والسحمية  وىو الضفدع لتصويرأما بالنسبة -
أرتبطت فى عالم السحر والتنجيم بإشارات ودالالت ليا مغزى فالضفدع إرتبط بالسحر 
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من  كما أنو رمز الخصوبة فى العديد ممارسات الباطنية الغامضة األخرىوال
الحضارات االخرى فأرتبط باإللية أفروديت ) فينوس( عند الرومان ونسبو المصريون 

األشكال الذي قد يتحّول الى شكل ضفدع ، أما السحمية الى اإللو "ىيكيت" إلو تحويل 
فسعييا وراء الشمس يرمز الى بحث الروح عن الوعي وعند الرومان الذين إعتقدوا بأّن 

 98سبات السحمية يعني الموت والقيامة 
أما تصوير الميزان بكافتية فيو مقياس لروح المتوفى قبل الوصول لؤلخرة كرمز -

تبعو المصرى القديم فى حياتو بعد البعث اوىو ما  99لعالم األخر لموالدة الجديدة فى ا
( عن محاكمة المتوفى فتبين عممية وزن  26قكما ُذكر فى كتاب الموتى ) صورة رقم 

 .أنوبيسالقمب في الميزان والمقارنة بريشة ماعت آلية الحق والعدالة ويقوم بيا اإللو 
بتسجيل نتيجة الميزان فإذا كان قمب الميت أخف من الريشة سمح لو  توتويقوم اإللو 

ذا كان ، الحياة في اآلخرة عندئذ يمقى بقمبو  ة "قمب الميت أثقل من "ريشة الحقيق وا 
 (100)، وتكون ىذه ىي نيايتو األبدية  ويمتيمو الوحش الخرافي المنتظر بجانب الميزان

رتبطت حفبلت المجون الصاخبة بشرب الخمر والنبيذ ومن أشير األوانى التى ا-
( ذو 27) صورة رقم  Kraterإناء الكراتير  سابازيوسظيرت مصاحبة لرموز المعبود 

المقبضين العموديين  من أوانى الخمط والمزج والتبريد ) الخاصة بالنبيذ والسوائل 
ناء الفيالى 101 المختمفة( ( ىى أوانى ضمن الطقوس 28) صورة رقم   Phialeوا 

الخاصة بسكب السوائل أو العطور فى الشعائر الجنائزية المرتبطة بالمذابح وأحيانا 
عبارة   Low Reliefإلناء من الداخل بزخرفة بارزة منخفضة كانت تزخرف بطن ا

عن سمطانية ليس ليا مقبض وال قاعدة ولئلمساك بيا  بصابع اإلبيام عن طريق ثقب 
 . 102فى قاعدتيا المسطحة

حيث  كذلك ظيور المزمار سواء مستقيم أو مثنى وىو مرتبط بحفبلت سابازيوس-
 .بانواإللو  يصاحبو العازفون والراقصون من أتباع اإللو ديونيسوس/ باخوس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA
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عمى إحدى أيادى والقرص الدائرى الذى يشبو رغيف الخبز ظيرت السكين -
 .103كتقديماتتستخدم فى القرابين  كأدوات سبازيوس النذرية

 105ميسواإللو ىير  104أما ظيور رأس حيوان الكبش وىو من رموز اإللو زيوس أمون-

فوق منضدة برجل حيوانية الشكل ربما منضدة نذرية حيث يوجد فوقيا ثبلثو قطع من 
ويعتبر الكبش من أكثر الحيوانات المصورة عمى األعمال الفنية  ،أرغفة الخبز 

كقربان بعد حرقو  الكبشكان غريبا تقديم  داليونانية وذلك ألىميتو الدينية والشعائرية فق
، وفصل عظاميا عن لحميا الثمين وتقديمة عمى  لآللية أىداؤه فى المذابح اليونانية

لذا فينا رأس الكبش ليست قربان لسابازيوس  106 لبللية ىيئة شرائح ممفوفة كقربان
وأىميا اإللو  وانما ىى إحدى أشكال سابازيوس المتعددة المرتبطة بالكثير من اآللية

 .زيوس
عند أسفل راحة اليد وأعمى معصم اليد كان يصور عادة أم تحتضن طفل رضيع  -

وربما إشارة لئلليو اإلم كيبيمى  107كشكر لسابازيوس عمى قياميا بعد الوالدة بنجاح 
( 9وكذلك كرمز لبداية حياة جديدة ، وفى شكل يد أخرى ) صورة رقم فريجيا إلية 

ضن رضيعيا مما يشير لربما تكون فتحة يظير باب مفتوح بداًل من منظر األم تحت
باب معبد وبداخميا ربما نفس األم ورضيعيا ، كذلك فى ىذه الصوره يظير ألول مرة 
رأس األسد من ضمن رموز يد سابازيوس النذرية فوق فتحة بابا المعبد كحامى 

فقد كان األسد كوحدة زخرفية أىمية ومعنى كبير فى الحضارة اإليجية وغالبا  وحارس
موكينى يعتبر  Mycenaeفى  108ا كان ينظر لو عمى أنو شعار، مثل بوابة األسدم

من أكثر الوحدات الزخرفية شيوعا وأىمية خاصة فى الفن اليونانى عامة  األسد أيضاً 
ويرجع ذلك إلرتباط األسد كأحد الخصائص المميزة لؤللو زيوس اليونانى ومن 

زا خاصا فمم تظير األسود أبدا عمى فاألسد يعتبر رم 109العناصر الدخيمو من الشرق
وكان األسد يشكل  110أنيا حيوانات قرابين )لمذبح( لكنيا دائما ماتكون مصدر تيديد
 تيديدا ويعتبر عدوا لكنو فى نفس الوقت رمز لمقوة والمقاومة .
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 -ومجمل القول يستخمص من ىذه الدراسة :-
منيم فى معرفة رؤى  تقرباً أن يد سابازيوس كعمل نذرى تقدم لخدمة األشخاص -

المستقبل والتنجيم لحياتيم وكعمل تميمة وتعويذة  لمحفاظ عمى حياتيم من السحر  
وذلك من خبلل ما تحممو زخرفة اليد واألصابع من مجموعة من الطيور والحيوانات 
والرموز والقرابين والتى تعد إحدى مخصصات بعض من اآللية اليونانية والرومانية 

عبادة سابازيوس منذ نشأتو فى فريجيا وأستمرار عبادتو بطقوس خاصة والتى إرتبطت ب
 وغامضة فى اإلمبراطورية الرومانية والربط بينو وبين التنجيم والفمك .

ويوضح ىذا الجدول مجمل ما تشير إلية الطيور والحيوانات المصورة عمى يد -
 السحر أيضًا.سابازيوس ورموزىا وخدمتيا فى قراءة المستقبل والحماية من 

 
  Thyrsosعصا الثيرسوس مرتبطة بمقدمة  ثمرة الصنوبر

كأداة يعاقب بيا ديونيسوس معارضية ويحقق 
 .بيا ألتباعو المعجزات والخوارق 

اتصال  التى فىالطيور الجارحة النسر من  النسر والصاعقة
مع األحداث اليامة لمحروب و في المحظات 

ي السماء الصقر ف الرئيسية يظير النسر أو
كعبلمة من اآللية باإلضافة لكونيا ترافق 

 المحاربين عمى ظير الخيل فى الحروب
يشير عامة الثعبان لؤلرض والميبلد والديك  الثعبان بعرف ديك

لمسماء وبداية حياة جديدة بصياح الديك ، 
أرتبط الثعبان بصولجان عصا الكريكيون 
ليرميس السحرية رمز السيطرة و التوازن 
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األخبلقى والقوة والحكمة وطرد األرواح الشريرة 
والثعبان فى السحر والتعويذات من الزواحف 

 المعاكسة لمعقوبة اآلليية لؤلشخاص 
 المؤدى لمعالم األخر. لمطريقمرشدة األرواح  السمحفاة البرية أو البحرية

يستخدم فى تحويل األشكال فى السحر ورمز  الضفدع
 الخصوبة فى التنجيم

إشارة لمتجديد وبحث الروح عن الوعى فى  السحمية
 التنجيم وفى السحر تستخدم لمموت والقيامة.

مقياس لروح الشخص وأعمالو ورمز لموالدة  الميزان
 فى العالم األخر فى التنجيم.

أوانى ضمن الطقوس الخاصة بسكب السوائل  أوانى الكراتير والفيالى 
 والحفبلت.فى الشعائر الجنائزية لممذابح 

شارة لشعائر  المزمار ألو موسيقية لحفبلت سبازيوس وا 
 إحتفاالتو بعزف الموسيقى.

من ضمن القرابين المقدمة فى شعائر  السكين ورغيف الخبز
 سابازيوس

 تباركا باإللو زيوس امون حيث من أىم رموزه رأس الكبش

 إشارة لمقوة والحماية المقدمة من سابازيوس. األسد
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 -اليوامش:
                                                           

الشـــمالى الغربـــى مـــن قـــارة آســـيا ، حيـــث تعـــرف باســـم شـــبو جزيـــرة تحتـــل آســـيا الصـــغرى القســـم  – (1)
األناضول ، وتتميز بكثرة خمجانيا الطبيعية عمـى سـاحل البحـر اإليجـى الـذى تتنـاثر فيـو الجـزر، 
مــن أشــير الحضــارات بيــا الحضــارة الفريجيــة فــى وســطيا والتــى عــرف ســكانيا بــالتراقيين والتــى 

انتقمت قبائميم من البمقان إلى األناضول فى أوائـل القـرن ترجع أصوليم األولى لئلغريق و الذين 
 -الثانى عشر وساىمو فى تدمير طروادة ، راجع :

 Price.S.R.F.1984.Rituals and Power The Romans imperial Cult in Asia 
Minor , Cambridge University Press, PP 3-6 

2 - Iowe .D.2012. Sabazius in the Aeneid,  The Vergilius Society 
(1959-), Vol. 58 (2012), P82// LIMC .Vol .VIII.I (1997).PP.1096-1071 

 205تمثل كيبيمى اآللية األم والطبيعة البدائية إلقميم فريجيا ، والتى أقر السناتو الرومانى عـام  – (3)
 -ق.م بعبادتيا كألية رسمية بعد توصيات النبوءات السبولية ، لممزيد أنظر:

Borgeaud.P.1996.Mother of the Gods from Cybele to the Virigin 
Mary.London.p 4  

ديونيسوس إليا شرقى النشأة من أسيا الصغرى فى فريجيا وتراقيـا ، تعـددت الروايـات حـول قصـو – (4)
  -مولدة ونسبو لئللو زيوس كبير آلية األوليميب ، راجع :

Burkert.W.1985.Greek Religion. Cambridge, PP 161-167 

5  - Mona Haggag.1999-2000, Avotive Hand of Serapis , in (ESGRS) Vol.IV, 
PP.60-76 

6  - Seyffert.O.1956.Dictionarry Of Classical Antiquities Mythology , Rligion , 
Literature , Art ,U.S.A, P550 

7  - Religion. A.(10/8/2014)  Sabazius – The Other Thracian god ( Article published 
) in ://atlanticreligion.com/2014/08/10/sabazios-the-other-thracian-god/ 

ويترجم النقش  إىداء من شخص ما ) ممسوح األسم ( لزيوس المبلئـم المصـمح وجـاء ذكـر قبيمـة – (8)
مـــن التـــراقيين ســـكان شـــمال البحـــر األســـود . تـــم ترجمـــة النصـــوص بمســـاعدة  maeotiansالمينـــاتوي

التــاريخ والحضـارة اليونانيــة والرومانيــة بكميــة  أســتاذومراجعـة األســتاذ الــدكتور محمـد الســيد عبــد الغنـى 
 اآلداب جامعة األسكندرية

 -زيوس ، راجع :من أىم المصادر اليونانية القديمة التى ورد بيا تعريف وذكر لممعبود سابا– (9)
(Diod. 4.4; Demosth. de Coron. p. 313) (Aristoph. Birds 873 Hesych. s. v.) 

لو المسرح وواحد من آليـة العـالم األخـر  – (10) إلو الخمر والخصوبة والرعى والصيد وزراعة الكروم وا 
 Iowe .D.2012. P86 -من أسيا الصغرى 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Diod.%204.4&lang=original
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Aristoph.%20Birds%20873&lang=original
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11  - Burkert.W.1985. PP 161-167 
12  - Beard.J.R.1854.Cassellis Latin Dictionary, London , P 528 
13  - Seyffert.O.1956. P.550 

(14) – Arabia Petraea  التي تم تأسيسيا في القـرن الثـاني  اإلمبراطورية الرومانية مقاطعاتىي إحدى
ليــا ،  مدينـة البتـراء، واحـتبلل وضــم بـبلد الشــامفـي  لدولـة األنبــاطلمـيبلدى ، بعـد حصــار الرومـان ا

  -لممزيد راجع :
Bowersock G.W.1983.Roman Arabia. Harvard University Press, London . P 

105 

15  - Burkert.W.1985. PP 125-126 
16  - Lenardon .R.J and Morford.M.P.o. 1999, Classical Mythology , (6 

edition) , Oxford , PP 204-205, P 291 
17  - Smith.W.L L D.1878. A New Classical Dictionary of Greek and Roman 

Biography Mythology and Geoghraphy, New york. P 762 
18  - Lane.E.N.1989,Corpus Cultus Iovis Sabazii 3 . Conclusions , Leiden, 

P31. 
19  - Seyffert.O.1956.Dictionarry Of Classical Antiquities Mythology , Rligion , 

Literature , Art ,U.S.A, P550 
20  - Alena Trckova-Flamee. "Sabazius" created on 13 December 1999; last 

modified on 29 January 2007 (Revision 2). 481 words. 
http://www.pantheon.org/articles/s/sabazius.htm 

21  -  Vermaseren .M.J.1983,Corpus Cultus Iovis Sabazii 1 . The hands , 
Leiden, PP.3-16. 

عثـر عمييـا بمنطقـة ليـديا ومنـاطق أخـرى غيـر  البريطانى ومتحف كوبنيـاجنمحفوظة بالمتحف  – (22)
 -، راجع : معروفة فى آسيا الصغرى

 Lane.E.N.1980. Towards a Definition of the Iconography of Sabazius.  Numen, 
Vol. 27, Fasc. 1 (Jun., 1980), PP 9-12 

23  - Lane.E.N.1980. PP 9-12 
24  - Lane.E.N.1980. P.10 
25  - Lane.E.N.1980. P.11 

) الفيالى ( أستخدم فى سكب السوائل أو العطور فى الشعائر الجنائزية المرتبطة  Phialeإناء  – (26)
 بالمذابح 

27  - Lane.E.N.1980. PP .13-16// Vermaseren .M.J.1983, PP.3-16. 
بالقرب مـن  بعضـيما  إيطاليااألثريتين اإليطاليتين ، يقعا في جنوب  مدينتى بومبى وىيراكميوم – (28)

 عمى مشارف خميج نابمس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%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%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%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/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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(29) – Aristophanes460-380 يعتبـر مـن رواد  الكوميديـةأشـير مـؤلفى المسـرحيات  ق.م  مـن

 لم يبق من أعمالو سوى ِإحدى عشرة مسرحية . .اليونان القديمةالمسرح الساخر في 
Kanavou.N.1977.Aristophanes Comdy of Names ( Astudy of Speaking Names in 
Aristophanes) , Germany , P .10.; http://www.ancient.eu/Aristophan 

 -آرستوفانيس مسرحية الطيور وورد ذكر المعبود سابازيوس بيا لممزيد أنظر:من أشير مسرحيات  – (30)
Halliwell.S.1998.Aristophanes.Birds.Lysistrata.Assembly.Women.Wealth,Oxford 

University Press. P48, P109 
31  - Lane.E.N.1980.P 17   بأستراليا Melbourne Museum محفوظ بمتحف    

القبعــة الفريجيــة ظيــرت بمدينــة ىيركوالنيــوم ، والتــاج اليبللــى بمدينــة بــومبى وذلــك مــن خــبلل  – (32)
 Lane.E.N.1980. P 15 -أماكن العثور عمى آيادى سابازيوس لممزيد راجع :

33  - Lane.E.N.1980. P19 
34  - Seyffert.O.1956. P.550 ; Lane.E.N.1989 , P. 64 

(35) –  Chthonian  كممة مأخوذة منχθονιος كممة يونانية وتعنى أرض 
http://www.theodora.com/encyclopedia/s/sabazius.html 

سـم ، تـؤرخ لئلمبراطوريــة  25بإيطاليـا عـام  ،  ويبمـغ إرتفاعيـا  Bolsenaُعثـر عميـو بمدينــة  – (36)
 الرومانية القرن الثانى الميبلدى ، 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-
gregoriano-etrusco/sala-xiv--antiquarium-romanum--bronzi--statue--vasi-e-
arredi/busto-di-sabazio.html#&gid=1&pid=1 
37-

https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_d
etails.aspx?objectId=463786&partId=1&people=94919&peoA=94919-1-
9&page=1 

38– http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-
gregoriano-etrusco/sala-xiv--antiquarium-romanum--bronzi--statue--vasi-e-
arredi/mano-del-culto-di-sabazio.html 

39– http://art.thewalters.org/detail/20966/hand-of-sabazius/ 
40– http://www.mfa.org/collections/object/votive-hand-for-sabazios-cult-481954 
41–Bruschetti.P and Giulierini.2011, Museo dell Accademia Etrusca e della cittȃ di 

Cortona A Guide to the Collections ,Marzo ,P 95 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
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42  - TITLE: PAGANS LOVE PINE CONES AND USE THEM IN THEIR ART in 

(http://www.cuttingedge.org/articles/RC125.htm) 
King .F.X. and Crescent.1991.Mind and Magic ,Great Britain, P 150 
43  - Iowe .D.2012. P83 
44  - Beard.M.2008. Pompeii the life of a roman town , London .P 303,And 

published in this site(http://erenow.com/ancient/pompeii-the-life-of-a-roman-
town/10.html) 

كان لئللـو ) ديونيسـوس / بـاخوس ( حفمـين إحـداىما فـى أوائـل الشـتا يعـد جنـى الكـروم وعصـر  – (45)
ينيـة وتعقـد حمقـات لمـرقص و تنطمـق األغـانى الخمور ويغمب عميو الفـرح وتنشـد فيـو األناشـيد الد

ومــن ىــذا النــوع مــن الحفــبلت نشــأت المميــاة الكوميــديا ، والحفــل الثــانى فــى أوائــل الربيــع حيــث 
 -تكون الكروم قد جفت وىو حفل حزين ومنو نشأت المأشاة " التراجيديا" ، راجع :

Smith.W.1853.Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London. PP 410-414 
46  - Alena Trckova-Flamee. "Sabazius" created on 13 December 1999; last 

modified on 29 January 2007 (Revision 2). 481 words. 
http://www.pantheon.org/articles/s/sabazius.htm 

الســماوية وطبيعتيــا  ىــو العمــم الــذى يــدرس الكــون وحركــة األجــرام  Astronomyعمــم الفمــك  – (47)
ـــة وىـــى كممـــة يونانيـــة  وتعنـــى قـــوانيين النجـــوم وقـــد أنفـــردت  αστρονομίαومنشـــأىا ومـــا ســـتؤؤل إلي

الحضـــارة اليونانيـــة  بتقديســـيا لمعمـــم وبتقـــديميا قالـــب عممـــى لؤلمـــور اإلنســـانية وىـــو مـــا تبعتـــو وورثتـــو 
لكسـندر العـادلى ، مقدمـة إلـى أ -الحضارة الرومانية عنيا كوريث شرعى لمحضارة اليونانيـة ، أنظـر :

 1عمم الفمك حتى عيد بطمميوس ، ص 
 http://www.saaa-sy.org/pdf/enc_his_introduction_to_astronomy.pdf 

،  1ق.م  ، ج 133، تــاريخ الرومــان منــذ أقــدم العصــور حتــى عــام  1983إبــراىيم نصــحى ،  – (48)
 424القاىرة ، ص  –دار تكنو برنت 

لقــب لعشــيرة انتشــرت فــي بابــل بــزمن الممــك اآلشــوري نبوخذنصــر الــذي حكــم فــي بابــل الكمــديين  – (49)
إبــراىيم نصــحى ،  -عــام ، عرفــو الكمــديين بمينــة التنجــيم وبمعرفــة المســتقبل ، راجــع : 42فتــرة 

 427-424،ص ص  1983
 95-94،ص ص  1983إبراىيم نصحى ،  – (50)
 282-280الجامعية ، اإلسكندرية ، ص ص  ،الرومان ، دار المعرفة 1998حسين الشيخ ،  – (51)

52  - Gasparro.G.S.1985.Steriology and Mystic Aspects in the Cult of Cybele and 
Attis, Leiden , PP67-68 

التـي  The Aeneid اإلنياذةق.م ( شاعر روماني. اعتبر الرومان  19-ق.م  70فيرجيل )  – (53)
نشرت بعد وفاتو بسنتين إحدى القصائد الوطنية  الممحمية ، و فيرجيـل كانـت لديـو معرفـة غزيـرة 

انتشــار تمــك العبــادات ، كامــا لديــو معرفــة  بالمعتقــدات الدينيــة والطوبوغرافيــة الرومانيــة، ومنــاطق

http://www.cuttingedge.org/articles/RC125.htm
http://erenow.com/ancient/pompeii-the-life-of-a-roman-town/10.html
http://erenow.com/ancient/pompeii-the-life-of-a-roman-town/10.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B0%D8%A9
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ىائمــــة بمعتقــــدات منــــاطق البحــــر المتوســــط والشــــرق وثقــــافتيم ويعــــود ذلــــك لــــوفرة االدب والثقافــــة 

 اليونانية
54  - Lowe.D.2012. PP .82-83 

يرجع إرتباط اإللو زيوس بالثعبان إلى أسطورة اشار الييا بموتارخ عن والدة االسكندر، حيث  – (55)
قابل فيميب اولمبس اثناء بعض انتصارات ساموثراس ولكن الممكة كانت متحمسة لممشاركة فى 

 الممكة ، وكانت تقوم بترويض الثعابين، وفقد فيميب احدى عينو اثناء التجسس  طقوس ديونيسويس
عمييا وىي مع االلو الذي كان فى شكل ثعبان ، ويقصد بااللو الذي كان مع الممكة ديونيسوس، أو 

،  زيوس ، حسبما يعتقد بموتارخ  والبعض يرجح انو سابازيوس التراقي الذي يظير فى شكل ثعبان
يوس واالسطورة عامة فى شكميا تعتبر اسطورة ادبية تشير الى تواصل جنسي اليضاح عبادة ساباز 

 -فى شكل ثعبان / راجع :
 Lowe.D.2012. P 84 
56  - Lowe.D.2012. P82 
57  - Lowe.D.2012. PP 88-89 
58  - Lowe.D.2012. P 90;Wiseman.T.P.1984,Cybele , Virgil and Augustus, in Poetry 

and Politics in the Age of Augustus, Cambridge.PP.117-128 
الميناديس نساء عابثات مائبلت راقصات يؤدين طقـس النشـوة الخـاص بعبـادة بـاخوس ويفعمـن  – (59)

مــا امكــن مــن الموبقــات واألفعــال الجنســية المشــينة ، كانــت تمــارس المينــاديس رقصــو ُعرفــت برقصــة 
ص   4993حسدنن الشدن،    -:هو طقس كان يتم فى الشتاء فى أماكن مقدسة محددة    ااعد   الجبـال
494 

60  - Bruschetti.P and Giulierini.2011, P.97. 
، المـواد والصـناعات عنـد قـدماء المصـريين ، ت محمـد زكريـا غنـيم و  1954الفريـد لـوكس،  – (61)

 354زكى إسكندر ، م عبد الحميد أحمد ، القاىرة ، ص 
 82-81، اإلنسان والثروات المعدنية ، الكويت ، ص ص  1980محمد عوض ،  – (62)
، األوانـى المعدنيـة اليونانيـة ذات الزخـارف فـى 2008نجوى عبد النبى عبد الـرحمن إبـراىيم ،  – (63)

العصرين األرخى والكبلسيكى ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كميـة اآلداب جامعـة عـين شـمس 
 114، ص 

 114، ص  2008نجوى عبد النبى عبد الرحمن إبراىيم ،  – (64)
 -لممزيد  راجع : 65

 Masséglia.J.2015.Body Language in Hellenistic Art and society , Oxford 
university press. P 230 

 -لممزيد  راجع : 66
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 Electromyography and Neuromuscular Disorders: Clinical-Electrophysiologic 

Correlations (Expert Consult - Online and Print), 3rd Edition 
  

 -راجع :لممزيد   67
 http://nabulsi.com/blue/ar/artp.php?art=3737 

 اليد المنجمية Claw Handيعرف طبيًا بإسم  – (68)
 -أنظر : – (69)

 Hesenbruch.A.2000.Readers Guide to History of Science.London. PP 46-
47  

 –، عمـــم قـــرأة اليـــد ، مطبعـــة اليـــبلل بالفجالـــة 1904نجيـــب أفنـــدى ،  -لممزيـــد لمقـــرأة راجـــع : – (70)
، لغــة الكــف ) إقــرأ خريطــة حياتــك فــى راحــة يــدك( ، دار الجبــل 2000القــاىرة  / ســمير شــيخانى ، 

 بيروت.
 & Webster.R.2000.Palm Reading for Beginners Find your Future in the Palm of 
your hand, Woodburg, Minnesota 

 . 29-13، ص ص 2000سمير شيخانى ،  -لممزيد لمقرأة راجع : – (71)
72-Robinson .R.2002.Discover Yourself Through Palm Reading ; Learning How to 

Read Yourself and Your Future , Line by line , Franklin Lakes ,PP 39-41 
73 :-  Subramanian .V.K. 2001. Predictive Plantes and Presaging Palms, Abhinav 

Publications .India. PP 141-151 
ذوى يطمــق عمــى وســيمة التواصــل غيــر الصــوتية التــي يســتخدميا  مصــطمحلغــة اإلشــارة ىــى   – (74)

كاألصـابع لتوضـيح  :سـمعيا ) الصـم( أو صـوتيا ) الـبكم ( فحركـات اليـدين االحتياجات الخاصـة
 .األرقام والحروف

75  - Burkert.W.1985.P 166 
76  - Burkert.W.1985. P 129 
77  - Varner.G.R.2008. The History & Use of Amulets Charms and Talismans, LuLu 

Press. PP . 84-86 
78  - http://www.theoi.com/Ther/AetosDios.html 

 1988لينك رسالو ماجستير عن الطيور الجارحة فى الفن اليونانى المبكر سنة   79
 http://www.kankeleit.de/eagle.php(Birds of prey in Early Greek Ar 
80  - Ellis.W.M.1994.Ptolemy of Egypt, London ,P58 
81  - http://jouhina.com/magazine/print.php?id=2869 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D9%88%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D9%88%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D9%88%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.kankeleit.de/eagle.php
http://www.kankeleit.de/eagle.php
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والرومان ُمل كرجل ممتحى بشعر غزير وعصا يمتف  أسكميبوس إلو الطب والشفاء عند اليونان– (82)

  Burkert.W.1985.P 214حوليا ثعبان مع حيوان الكمب وبعض األعشاب  : 
،  الديانـة فـى 2012جون بينز ، ليوناردو ليسكو ، ديفيد سيمفرمان ، ت محمـود مـاىر طـو ،  – (83)

 211مصر القديمة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ، ص 
ىرميس رسول اآلليـة ورسـول زيـوس إلـو التجـارة وحـامى التجـار ، إلـو األسـواق والطـرق وقطـاع – (84)

 الطــــــــــرق ، راعــــــــــى المســــــــــافرين  بــــــــــالبر ، إلــــــــــو المكــــــــــر والخديعــــــــــة والمصــــــــــوص 
Burkert.W.1985.P.158     

الفـــرق بـــين عصـــا أســـكميبوس انيـــا عصـــا واحـــده يمتـــف حوليـــا ثعبـــان واحـــد أمـــا عصـــا ىـــرميس – (85)
 فيى أيضا عصا واحدة ولكن  يمتف حوليا ثعبانين يتقاببلن برأسيم.الكريكون 

86  - Willins.M.N.2014. House of The Caduceus. PP32-34 
87  - http://lunaticoutpost.com/thread-640128.html 

عنــد الرومــان، إبنــة اإللــو إســكميبيوس  Salusىيجيــا إليــة الصــحة الجيــدة عــن اليونــان ويقابميــا – (88)
 مثمت فتاة جميمة ىادئة ممسكة بعصا يمتف حوليا ثعبان ومعاىا إناء التقدمات الباتيرا :

Jordan .M.2004.Dictionary of Gods and Goddesses , 2 edition , USA, P. 132 
89  - Hughes .J.2017.Votive Body Parts in Greek and Roman Religion, Cambridge 

University Press , P 39 
90  - Burkert.W.1985.PP . 162-163 
91  - Burkert.W.1985.P.129 
92  - Bonner.C.1950.Studies in Magical Amulets Chiefly  Graeco –Egyptian ,oxford 

University Press, P126 
93  - Burkert.W.1985.P.158 
94  - Burkert.W.1985.PP.146 -147 
95  - Daly.K.N.2009.Greek and Roman Mythology A to Z ,3rd edition ,USA . P.52 
96  - Milne.J.G.1931. Greek Coinage .Oxford, PP . 15-25 
97  - http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-

gregoriano-etrusco/sala-xiv--antiquarium-romanum--bronzi--statue--vasi-e-
arredi/mano-del-culto-di-sabazio.html 

98-Toynbee.J.M.C.1973.Animals in Roman Life and Art , London , PP.120-121 ; 
;http://paradetect.com/index.php?option=com_content&view=article&id=222
%3Asymbolism&catid=41%3Ainvestigating mythology&Itemid=104&lang=ar 
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99  - http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-

gregoriano-etrusco/sala-xiv--antiquarium-romanum--bronzi--statue--vasi-e-
arredi/mano-del-culto-di-sabazio.html 

،كتــاب المــوتى الفرعــوني، ت/ فيميــب عطيــة ، مكتبــة   1988والــس بــدج ،  -لممزيــد راجــع : – (100)
 14-12مدبولي ، الطبعة األولى ، ص ص 

101  - Pedley.J.G.1993.Greek QArt and Archaeology, London. P.195. 
102  - Boardman.J.2001.The History of Greek Vases, Potters, Painters and pictures . 

P.122. 
103  - Lane.E.N.1980. P.15 
104  - Lane.E.N.1980. P.52 
105  - Burkert.W.1985. P. 65 
106  - Mikalson.J.D.2010.Ancient Greek Religion, 2 edition, Singapore, Hong kong, 

P 62 
107  - Lane.E.N.1980. P.25 
108  - Ciaccio .R.D.2007.Animating Ornamentation in the art of the Aegean in the 

Second Millennium , P .60, cat AN86                                                                  
109  - Burkert.W.1985, P 127 
110  - Marinatos.N.1990. " Celebrations of Death and the Symbolism of the Lion 

Hunt" in Hägg.R and Marinatos .N( eds) , Celebrations of Death and Divinity 
in the Bronze Age Argolid, Stockholm, PP 143-147 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7102 عشر الرابع العدد ، كالسيكية أوراق

 
 

 

  

 

 ( مدن ومستوطنات يونانية قديمة فى اسيا الصغرى ) تعريب وعمل الباحثة(1خريطة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( المدن اليونانية القديمة ) تعريب وعمل الباحثة(2خريطة رقم )
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 المدن اإليطالية القديمة  الواردة بالبحث الواردة بالبحث" تعريب وعمل الباحثة"( 3خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 J.Paul Getty بمتحف ( تمثال اآللهة كيبيلى1صورة رقم )
http://www.getty.edu/art/collection/objects/6511/unknown-maker-statue-of-a-

seated-cybele-with-the-portrait-head-of-her-priestess-roman-about-50-ad/ 
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( المعبود سابازيوس  بصورتة األولى بهيئة نموذجية كبطل تراقى ممتطى الحصان 2صورة رقم )
 .يصطاد خنزير

https://atlanticreligion.com/2014/08/10/sabazios-the-other-thracian-god 
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محفوظة  ) أحد أمثلة للوحات معدنية مصورة المعبود سابازيوس فى صورة اإللة زيوس( المجموعة األولى  ( 3صورة رقم )
 بالمتحف البريطانى (.

https://www.pinterest.com/pin/171559067030465828 

https://www.pinterest.com/pin/171559067030465828
https://www.pinterest.com/pin/171559067030465828
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 هالل القمر                                               

 

اليد ووضع            شكل  
 األصابع

 

 

 

 

 

 

 بهالل القمر اإليطالية() بومبى   بمدينة (   سابازيوسمصورة للمعبود  أيادي نذرية)  الثانيةالمجموعة  ، أ (  4صورة رقم )

https://atlanticreligion.com/2014/08/13/sabazios-and-the-phrygian-moon-
god-men/ 
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 شكل اليد ووضع األصابع 

 

 

 

 القبعة الفرجيية

 

 

 
           

بالقبعة  اإليطالية هيركوالنيوم  بمدينة (   سابازيوسمصورة للمعبود  أيادي نذرية)  الثانيةالمجموعة  ، ب( 4صورة رقم )
 الفريجية

https://www.pinterest.com/pin/519743613218450291 

 

https://www.pinterest.com/pin/519743613218450291
https://www.pinterest.com/pin/519743613218450291
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 12158 .من امربونز حمفوظة مبتحف امفاثياكن بروما حتت رمق   ( متثال نصفى مـ ساابزيوس5صورة رمق )

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-
gregoriano-etrusco/sala-xiv--antiquarium-romanum--bronzi--statue--vasi-e-

arredi/busto-di-sabazio.html 
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                                                            ثعبان بعرف الديك              
 مثرة الصنوبر

    Caduceusصوجلان 

 

 سلحفاة 

                                                  

   

 الضفدع                     

 ادليزان                                                               

 السحلية                               

 إناء الكراتري                             

 

 ) توضيح من الباحثة( Sabazius( الرموز الدينية الغامضة من طيور وحيوانات لإلله 6صورة رقم )
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  رأس الكبش 

 

  أوراق نباتية   

 

 منضدة قربان 

 متثال لسيدة حتتضن طفل رضيع

 

 

 قرص دائرى يشبه رغيف اخلبز 

 

 مزمار مثىن

 

 السكني                                         
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 خلف اليد  

        راحة اميد                                        

 

 

 

 1824,0441.1من امربونز حمفوظة ابملتحف امربيطاىن حتت رمق  نذرية مـ ساابزيوس ( يد7صورة رمق )
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من البرونز محفوظة بمتحف الفاتيكان بروما   ( خمف يد نذرية لـ سابازيوس8صورة رقم ) 
مصور عميها رأس تمثال لإلله هرميس / ميركورى مرتدى قبعة  12157تحت رقم  xiv 41حجرة 

 بتاسوس
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  Waltersمن البرونز محفوظة بمتحف   ( أمام  يد نذرية لـ سابازيوس9صورة رقم ) 
 مصور عميها رأس األسد يعمو فتحة باب ربما لمعبد 54.2453لمفنون بإيطاليا تحت رقم 
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 خلف اليد

 راحة اليد                                           

 

 fine Arts ofمن البرونز محفوظة بمتحف   ( يد نذرية لـ سابازيوس10صورة رقم ) 

Boston  مصور عميها نسر فوق الصاعقة. 2006.1893تحت رقم 
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 Museo dell ʹAccademiaمن البرونز محفوظة بمتحف   ( يد نذرية لـ سابازيوس11صورة رقم )

Etrusca e della cittȃ di Cortona   بإيطالياCabinet 9  مصور عميها رأس تمثال لإلله هرميس
 / ميركورى مرتدى قبعة بتاسوس

Bruschetti.P and Giulierini.2011,P 96 
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 أتباع ديونيسوس  Maenades( الميناديس 12صورة رقم )

http://www.maicar.com/GML/MAENADS.htm 
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 واألصابع "مأخوذة من موقع"األعصاب لليد ( 13صورة رمق )

https://sites.google.com/site/arabplasticsurgery/h 

 

 

 

https://sites.google.com/site/arabplasticsurgery/h
https://sites.google.com/site/arabplasticsurgery/h
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 ثنى فى السالمى      
 القصوى

 إنبساط فى السالمى                                                                            
 الوسطى

 

 

 

 

 الصفة التشرحيية لليد واألصابع ادلفاصل واألوتار "مأخوذة من موقع"( 14صورة رمق )

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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 أعصاب اليد الرئيسية " عمل الباحثة للتوضيح" (15صورة رمق )
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 إصابة شلل بالعصب الزندى بوضعية أصبعى اخلنصر والبنصر (، أ  16صورة رمق )

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ulnar_claw_hand.JPG 
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 ،ب( رسم يوضح إصابة شمل بالعصب الزندى43صورة رقم )

 أصبعى الخنصر والبنصر " عمل الباحثة"بوضعية 
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 ( قرأءة مناطق اليد " عمل الباحثة لمتوضيح"44صورة رقم )
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 ( أ نواع شلك اميد وال ظافر.81صورة رمق )

،  81، ص  ، مغة امكف ) ا قرأ  خريطة حياثك ىف راحة يدك( ، دار اجلبل بريوت0222مسري ش يخاىن ، 
  01ص
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 " عمل الباحثة "      3إشارة  لرقم ( 81صورة رمق )

                                                             

 

 

 

 إشارة  حلرف الــــــــــــــ "عمل الباحثة" (02صورة رمق )
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( جزء من لوحة رومانية تصور الميناديس ممسكة بعصا الثيرسوس المزينة بثمرة الصنوبر محفوظة 11صورة رقم )
 بمدريد أسبانيا Pradoبمتحف 

https://www.pinterest.com/pin/191966002837612677 

 

 

 

 
 

( عممة فضية لمممك بطمميوس األول فئة التتراداخمة مصور عمى ظهرها النسر 22صورة رقم )
 واقف عمى الصاعقة

http://www.wildwinds.com/coins/greece/egypt/ptolemy_I/Svoro

nos_248.jpg 

https://www.pinterest.com/pin/191966002837612677
https://www.pinterest.com/pin/191966002837612677
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 Caduceus( صولجان اإلله هيرميس 23صورة رقم )

http://lunaticoutpost.com/thread-640128.html 

 

 

 

 

 

 

http://lunaticoutpost.com/thread-640128.html
http://lunaticoutpost.com/thread-640128.html
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( رسم لإلله أبولمو بالقثارة عمى إناء فخارى ذو رسومات حمراء محفوظ 21رقم ) صورة
 بالمتحف البريطانى بمندن

http://www.theoi.com/Olympios/Apollon.html 
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 لبرية والبجرية عمى وجه العممة( عمالت أرخية بالوزن األيجينى تصور السمحفاة ا22صورة رقم )

http://edgarlowen.com/greek-coins-greece.shtml 
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 ( منظر من كتاب ادلوتى يظهر ميزان قلب ادلتوىف 66صورة رقم ) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Weighing_of_the_
heart3.jpg 
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 العمودينيالكراتري ذو ادلقبضني ( إناء 62صورة رقم )
http://mkatz.web.wesleyan.edu/vases/vase_shapes.html 

 

 

 

 

  ادلسطح الشكل ( إناء الفياىل62صورة رقم )
http://168.111.12.17/humanities/connections/class/greecerome/vases.htm 

 


