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عمى الرغـ مف أف اإلنساف ىو اإلنساف فى كؿ زماف ومكاف، إال أف ىذه الوحدة      
ع واالختبلؼ بنسب كبيرة فى ال تنطبؽ عمى المعتقدات البشرية التى اتسمت بالتنو 

حياة البشر أجمعيف، مف زماف إلى زماف، ومف مكاف إلى مكاف؛ وعمى ذلؾ فإف ما 
يعد لدينا أسطورة كاف يعد حقيقة حية لدى شعوب أخرى عاشتيا فى أزمنة سابقة، 
ويبقى فقط ما تحتوى عميو ىذه الحكايات مف مفاىيـ إنسانية عامة بيف الشعوب مثؿ 

شرؼ والتقوى، متوارثة منذ أقدـ العصور وتعمؿ ىذه القيـ عمى تراجع الشجاعة وال
صور الفساد والقسوة والشر. وقد كاف الشعراء ينسجوف ىذه القصص لشرح النظاـ 

 .  1الكونى اإلليى وعبلقتو بالبشر وتاثير ذلؾ عمى عبلقة البشر ببعضيـ البعض 

                                                           
1
- Saturn Educator Guide : Cultural Connections; Mythology of Saturn, Enrichment  

4, p. 219;  • Cassini Program website —  

 http://www.jpl.nasa.gov/cassini/educatorguide • EG-1999-12-008-J.  
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 -مف التراث اإلغريقى  وقد استمد أدب العصور الوسطى كثيًرا مف مادتو     
؛ الذى يبدو أنو مف 2الرومانى واألمر نفسو بالنسبة إلى أدب عصر النيضة وفنونو

المناسب أف نعرج عمى عمؿ مف بيف أعماؿ ذلؾ األدب الذى كاف ىمزة الوصؿ بيف 
األدب القديـ واآلداب األوربية الحديثة. ذلؾ العمؿ ىو "أفريقيا" وىي قصيدة ممحمية 

الوزف السداسى كتبيا الشاعر اإليطالي فرانشيسكو بتراركا فى القرف الرابع  التينية في
عشر. وىى تحكي قصة الحرب البونية الثانية، التى انتصر فييا الروماف بقيادة 

 .  3بوبميوس كورنيميوس سكيبيو أفريكانوس عمى القرطاجييف بقيادة ىانيباؿ 
سيكية لحاالت اإلكراه الذى مارستو ويتركز البحث عمى األصوؿ األسطورية الكبل     

رومانية ضد نساء والتى تمت اإلشارة إلييا عند بتراركا فى الكتاب  -آلية يونانية 
الثالث مف ممحمة "أفريقيا"، وىى تمؾ الحاالت التى مارس معظميا كبير آلية اليوناف 

ا الكتاب والروماف اإللو زيوس )جوبيتر(. وجدير بالذكر أف بتراركا قد تعرض فى ىذ
الرومانية(. ومف المناسب  -إلى عدد كبير مف المعبودات الوثنية القديمة )اليونانية 

 التقديـ ليذا الموضوع بمقدمة تتحدث عف الشاعر والممحمة ومكوناتيا واليدؼ منيا.
 مقدمة:

يحمموف بإمبراطورية  1611و  1311كاف الشعراء فى إيطاليا فيما بيف عامى     
تجمع فى سمطانيا الدوؿ البلتينية وكاف بتراركا واحًدا مف ىؤالء  وكنيسة عالمية

الشعراء الذيف حمموا بتمؾ العالمية وتمنوا عودة روما إلى مجدىا التميد أياـ 

                                                           
ظمت المفاىيـ الكبلسيكية عمى قيد الحياة في أوروبا فى جميع مناحى العصور الوسطى،  -  2

رلماف، الذي كاف تحت األدبية والفمسفية والعممية والفنية، وكانت قوية بشكؿ خاص بعد وقت شا
 حكمو نيضة كبلسيكية متعمدة في كؿ حقؿ ثقافي تقريًبا.

- Erwin Panofsky and Fritz Saxl, ―Classical Mythology in Mediaeval Art‖, 

Metropolitan Museum Studies, Vol. 4, No. 2 (Mar., 1933), p. 228.
 

3
- Wilfred P. Mustard, ―Petrarch's Africa‖,  The American Journal of Philology, 

Vol. 42, No. 2 (1921), p. 98.         



 مجدي صبحي الهواري

425 
 
 

اإلمبراطورية القديمة، ولذلؾ استخدـ بتراركا األشكاؿ القديمة أو باألحرى الصور 
وعِمؿ بتراركا عمى إحياء  الشعرية التى استخدميا شعراء روما الكبلسيكيوف،

الكبلسيكية فى سبيؿ تحقيؽ نيضة إنسانية، ومف أجؿ ذلؾ كتب بتراركا مؤلفات كثيرة 
بالمغة البلتينية وحتى حيف استخدـ ليجة توسكانا كمغة لكتابة بقية مؤلفاتو كاف يرى 

 .4أنيا لغة ذات أصؿ التينى نبيؿ 

جميع األفكار والمعتقدات  وقد نبع األدب الكبلسيكى مف حضارة احتضنت     
واعترفت ىذه الحضارة بكؿ شئ، وليذا جاءت نصوص ذلؾ األدب متعددة الرؤى، 
 -يجد فييا كؿ قارئ ما يود أف يجده، ليذا مثمت األساطير الكبلسيكية )اليونانية 

الرومانية( مصدرا ميما فى تطوير نظرة اآلداب العالمية إلى مفاىيـ فكرية وعاطفية 
خبلؿ أعماؿ أدبية مؤثرة بدرجة كبيرة، وكاف لدييا قواسـ مشتركة مع وروحية مف 

الرومانية قصة حصمت عمى الخمود مف خبلؿ  -اآلداب األوربية؛ فاألسطورة اليونانية 
شكميا الكبلسيكى، نظًرا لجماليا األصيؿ وتفوقيا وقوة إلياميا المتجددة والتحوؿ 

 .5المجازى مف قبؿ األجياؿ المتعاقبة 

وقد ساىـ وجود رجاؿ مثؿ دانتى وبتراركا وبوكاتشو، رجاؿ كانت لدييـ القدرة      
عمى فيـ فرجيميوس وىوميروس والعمؿ عمى إحياء تراث إيطاليا القديمة، فى بزوغ 
فجر إيطالي جديد كاف اليدؼ منو أف تصبح إيطاليا قويًة مجيدة، ممكة لؤلمـ، وكاف 

قدًرا كبيًرا مف االحتراـ وأف ينظر إلييا ليس فقط مف الطبيعي أف تناؿ المغة البلتينية 
بوصفيا لغة مستخدمة ولكف أيضا لغة وطنية، كما كاف مف الطبيعى أف يصبح تاريخ 

                                                           
باتريؾ تينورجى،"الببلغة واإللياـ البتراركية األخرى"، ترجمة: بيجت عبدالفتاح عبده، مجمة  -  4

 .      65، ص 1996، مركز مطبوعات اليونسكو، مصر 175ديوجيف العدد 
5
 - Mark P. O. Morford, Robert J., Classical Mythology, 7th Edtion, New York and 

Oxford 2003, pp. 23 – 24.  
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روما رواية قومية تخص اإليطالييف. وخرجت ىذه اآلراء مف ممحمة "أفريقيا"، التى ىى 
، تتمثؿ فييا تمؾ فى رأى بتراركا تمثؿ اإلنيادة الحقيقية، وممحمة وطنية عظيمة

المعركة األخيرة التي انتصرت فييا روما عمى قرطاجة، والتى فتحت الطريؽ أماـ 
الييمنة العالمية. وبيذا فإف ىذه الممحمة قد استجابت بشكؿ جيد لمضمير العاـ، مما 
أدى إلى تتويج بتراركا بسببيا أميًرا لمشعراء، وىو التكريـ الذي لـ يسبؽ لنظرائو 

 .6و منذ عيد ستاتيوس الحصوؿ عمي
وقد عاش بتراركا فى القرف الرابع عشر الميبلدى وكتب أعمااًل بالبلتينية وأخرى      

الجمعة السابقة  –باإليطالية؛ وكاف قد التقى في يوـ الجمعة العظيمة )جمعة اآلالـ( 
. وعاش أكثر مف عشر سنوات فى Laura، بػمميمتو "الورا" 1327عاـ  -لعيد القيامة 

(، وخبلؿ ىذه السنوات 1338و  1327عاناة مف حب ال طائؿ منو )بيف عامي م
العشر قاـ بتراركا بصب كؿ إليامو الشعرى في قصائده الغنائية األكثر شيرة التى 

". وبعد أف أنيكو الحب العقيـ وبعد أف أصابو اإلحباط مف Canzoniereعرفت باسـ "
بدأ البحث في مكتبات أوروبا عف المغة العامية التى كاف يكتب بيا أشعاره، 

، أعاد اكتشاؼ ُخطبة شيشيروف "الدفاع عف 1333الكبلسيكيات المفقودة، وفي عاـ 
Pro Archia آرخياس" 

. وتولدت لديو الرغبة فى تقميد جماليات لغة شيشيروف 7
                                                           

6
 - Francesco De Sanctis, Storia della letteratura italiana, Firenze, 1965, p. 129. 

"؛  Archias" دفاعا عف الشاعر أرخياس  Pro Archia Poetaخطبة شيشيروف المعروفة باسـ  - 7
، وىو شاعر يونانى  Aulus Licinius Archiasدبي المنشور لمدفاع عف الشاعر ىى الشكؿ األ

،  Lucullusؽ.ـ.( عاش زمنا طويبل فى روما فى ظؿ راعيو لوكولموس 112األصؿ سورى المولد )
لكنو اتيـ بعدـ كونو مواطنا رومانيا. ويعتقد أف ىذا االتياـ كاف بمثابة تحرؾ سياسي ضد لوكولموس 

وتشير رسالة  .Pro Arch., 9, 21لوكولموس خياس.  وكاف آرخياس قد كتب فى مديحمف خبلؿ أر 
 ,Ad Att. IIمف شيشروف إلى تيتوس بومبينيوس أتيكوس في السنة التالية لممحاكمة إلى أرخياس 

نتيجة المحاكمة. تـ إعادة اكتشاؼ الخطبة عمى يد بترارؾ في  ، لكف ال يوجد دليؿ قاطع حوؿ1.16
 .1333عاـ  Liège مدينة لييج
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البلتينية، فوجد فى األدب البلتينى درًبا جديًدا لحياتو يستطيع مف خبللو أف يحقؽ تمؾ 
 .8لرغبة ويخرج مف حالة اإلحباط التى كانت قد تممكتو ا

ودفعو حبو لؤلدب البلتينى إلى كتابة ممحمتو "أفريقيا"، وقد شرع فى التخطيط      
بيتًا مف الشعر  6731، وىي قصيدة ممحمية طويمة تتكوف مف 1339لكتابتيا عاـ 

ف لـ تكف قد البلتيني في تسعة كتب مف الوزف السداسي، وانتيى مف الكتابة  فييا وا 
. وقد اختار بتراركا، سكيبيو أفريكانوس األكبر بطبًل لممحمتو 1341اكتممت عاـ 

في أفريقيا خبلؿ السنوات األخيرة مف  Scipio 9ودارت القصيدة حوؿ إنجازات سكيبيو
الحرب البونية الثانية، وجاء ذلؾ رغبة منو فى نيضة مدينة روما مف كبوتيا التى رآىا 

                                                           
8
 -Erik Z. D. Ellis, Petrarch‘s Africa I-IV: A Translation and Commentary, M.A., 

Baylor University, Texas, USA 2007, p. 1. 

لـ يكف اىتماـ بتراركا بشخصية سكيبيو أفريكانوس مجرد اىتماـ بشخصية تاريخية مف التاريخ  9- 
نما ىو اىتماـ  بشخصية ييواىػػا بتراركا ويعرفيػػا معرفػػة وثيقة وذلؾ كمػػا يتضح ممػػا القديـ فقط، وا 

حيث يشير بتراركا إلى أف سكيبيو كاف  (،Sen. XVIII, 1)ورد في "رسالتو إلى األجياؿ القادمػة" 
"محبوبا رائعا" بالنسبة لو منذ طفولتو األولى. ويتحدث بيتراركا عف بطمو الشيير كصديؽ قديـ. وىذا 

مف الصداقة النصية، لـ تبف عمى أساس االتصاؿ المباشر ولكف عبر دراسة مكثفة وقراءة نوع 
عميقة. فمف خبلؿ أعماؿ العديد مف الكتاب الكبلسيكييف المفضميف لدى بتراركا؛ مثؿ شيشروف 

أفريكانوس، الذي جاء لتجسيد  وليفيوس، أصبح بيتراركا عمى دراية بالقائد الروماني العظيـ، سكيبيو
لكثير مف القيـ االجتماعية والسياسية التي ُأعِجب بيا بتراركا، بما في ذلؾ الدفاع عف الوطف ومنح ا

 الصداقة قدرىا الثميف.
- Baker S., Political Petrarchism: The Rhetorical Fashioning of Community in 

Early Modern Italy, PhD., Columbia University, USA., 2013, p. 29. 
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، حيث كانت روما قد عانت مف اإلىماؿ 1337ثناء رحمتو األولى إلييا عاـ عمييا أ
 .11عمى يد األباء األفينيونييف 

(، قد ؽ.ـ. 183 -234ر )ػأفريكانوس األكبوكاف بوبميوس كورنيميوس سكيبيو      
 212ا ) ػ، وىـز ىانيباؿ في معركة زام216طرد القرطاجييف مف أسبانيا مف قبؿ عاـ 

السوري في ماجنيسيا  Antiochusؿ عمى نصر حاسـ عمى أنطيوخوس ؽ.ـ.(، وحص
Magnesia  ؽ.ـ. كاف سكيبيو بالنسبة إلى بتراركا، ىو "الرجؿ  191في ليديا عاـ

، فقد وضعت حممتو الحربية ضد قرطاجة وانتصاره vir vere Romanusالروماني حقا" 
بتراركا لـ يكف عمى عمـ  عمى ىانيباؿ األسس لسيادة روما عمي العالـ. والراجح أف

 -Silius Italicus (28التى ألفيا سيميوس إتاليكوس  Punicaبوجود ممحمة "الفينيقية" 
ـ(، حيف قاـ بكتابة ممحمتو أفريقيا بالممغة البلتينية وبالوزف السداسى، حيث إف  113

لـ تكف قد  -ممحمة سيميوس إتاليكوس والتى تدور أحداثيا حوؿ الحرب البونية 
 .11تشفت بعد اك

إف ممحمة بتراركا "أفريقيا" تؤدى دور اإلشادة التى ال لبس فييا بالبطؿ سكيبيو      
الورع" )آينياس  -وتجسد فيو الفضائؿ الرومانية لدرجة أنيا تعمو بو عف وصؼ "البار

"( الذى حازه آينياس مف قبؿ، والقصيدة كما ىى موجودة اآلف تقع pius Aeneasالبار"
                                                           

مقرا  Avignonسبعة مف الباباوات المتعاقبيف تركوا اإلقامة فى روما واتخذوا مف أفنيوف   11 -
، كما أقاموا لفترة ما فى مممكة آرليس 1376إلى عاـ  1319إلداراتيـ وذلؾ فى الفترة مف عاـ 

Arles.)وا روما ولـ يتخذ ، وىي جزء مف اإلمبراطورية الرومانية المقدسة، موجودة اآلف في فرنسا
عمى الرغـ و  ... ُيشار أحياًنا إلى ىذا الغياب عف روما باسـ "السبي البابمي لمبابوية". مقًرا لبابوياتيـ.

ىماؿ الباباوات مف أفينيوف قد دمرا المدينة، إال أف بتراركا كاف مذىواًل عند  مف أف مرور الزماف وا 
 رؤية المباني واألماكف التي سكنت خيالو طويبًل.  

11
- Gerhard Regn and Bernhard Huss, ―Petrarch's Rome: The History of the Africa 

and the Renaissance‖, MLN, Vol. 124, No. 1, Italian Issue (Jan., 2009), p. 88.  
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الكتاباف األوؿ والثانى مف الممحمة  :12ب غير مكتممة بشكؿ واضحفي تسعة كت
يعرضاف حمـ سكيبيو )يشبو حمـ سكيبيو فى ختاـ محاورة الجميورية لشيشيروف(، وىو 
نبوءة تتحدث عف انتصارات سكيبيو وانتصارات الروماف األخرى؛ والكتاباف الثالث 

، وىو ممؾ  Syphaxو و سيفاكس والرابع يتحدثاف عف المقاء بيف اليميوس رفيؽ سكيبي
أفريقي يريد سكيبيو أف يبعده عف التعاوف مع ىانيباؿ. ويعرض الكتاب الخامس عبلقة 

ممؾ نوميديا وحميؼ سكيبيو  Massinissaالحب التى نشأت بيف الممؾ ماسينيسا 
، وىي قصة تذكرنا بقصة ديدو Sophonisbaوالمرأة القرطاجية النبيمة سوفونيسبا 

Dido نياس. وتحكى الكتب مف السادس إلى التاسع انتصار سكيبيو عمى ىانيباؿ، وآي
 .13وىذا الجزء مف القصيدة يشبو اإللياذة 

إف بتراركا في الكتاب األوؿ مف "أفريقيا" يجعؿ سكيبيو أفريكانوس األكبر يحمـ بػ       
سكيبيو  والده )وليس كما ىو الحاؿ عند شيشيروف الذى يجعؿ سكيبيو األصغر يحمـ بػ

األكبر(، الذي يكشؼ عف طالع حظ سكيبيو  في السنوات المقبمة ويخاطبو باعتباره 
الروماني الذي كاف ىمو الوحيد الحفاظ عمى روما. ويحثو عمى القياـ بأعماؿ كثيرة، 

                                                           
ىناؾ فجوة كبيرة في القصة بيف الكتاب الرابع والخامس. ويبدو أف ىناؾ فجوة أخرى في  -  12

. وكبل مف الكتاب الرابع التاسع غير عادي أو مثير لمريبة. فالكتاب 215د البيت الكتاب التاسع ، بع
 1184بيتا، بينما يحتوي الثامف عمى  477بيتا فقط ، ويحتوى التاسع عمى  388الرابع يحتوي عمى 

بيتا.  ومف المحتمؿ  6731بيتا. وفي إجماليا ، يوجد بالقصيدة اآلف حوالي  1131بيتا ، والسابع 
لقصيدة كاممة كانت تقع في اثني عشر كتاًبا مثمما ىى عميو ممحمة اإلنيادة وممحمة الطيبية . أف ا

الثبلثيف عاًما  وقد كتبيا بتراركا وىو فى منتصؼ العمر. ظؿ يعود إلييا يراجعيا ويصقميا طواؿ
 بًدا في حياتو.التالية، ومع ذلؾ فإنو لـ ينظر إلييا أبًدا عمى أنيا منتيية تماًما، ولـ يتـ نشرىا أ

    - Wilfred P. Mustard, op. cit., p. 97. 
13

 - Craig Kallendorf, ―Virgil, Dante, and Empire in Italian Thought, 1300-1500‖, 

Vergilius (1959-), Vol. 34 (1988), p. 54.                          
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ويتنبأ لو بيا، ويتحدث عف شاعر سوؼ يتغني في السنوات المقبمة بػمآثر سكيبيو ليس 
بسبب حب الحقيقة واإلعجاب »ثواب أو جائزة، ولكف بدافع الحصوؿ عمى أى 
 .14«الصادؽ باألفعاؿ العظيمة

في الكتاب التاسع واألخير، يسعى الشاعر إلى رفع بطمو إلى مستوى عظمة      
، الشاعر المحارب Enniusأبدية  وغير محدودة. حيث نجد سكيبيو يطمب مف إنيوس 

مة التي ال يستطيع إال الشعراء الحقيقيوف والصديؽ الموثوؽ بو، أف يعزيو بكممات الحك
أف ينطقوا بيا. فيثنى إنيوس عمى سكيبيو، ثـ يعبر عف خوفو مف أف ربة الشعر 
البلتينية الصغيرة غير قادرة بعد عمى تحقيؽ العدالة لمكانة سكيبيو، وأنو يعاني مف 

وس، مصير اإلسكندر الذي حسد حظ أخيمميوس العظيـ بأف لديو مغنيا مثؿ ىومير 
 ولكف ربما سيأتي اليوـ الذى سوؼ يوجد بو مغنى يستحقو سكيبيو أيًضا.
 "وبمرور السنيف ربما يولد مف قد يمدحؾ بقصيدة تستحقيا 

 ويرفع مآثرؾ وأعمالؾ العظيمة إلى }عناف{ السماء "
                                           Currentibus annis   

   Nascetur forsan digno qui carmine celo 

Efferat emeritas laudes et fortia facta, 

           (Petrarca, Africa, IX, 60 – 62) 

عندما كشؼ إنيوس إلى ىوميروس رؤياه غيرالواضحة، كاف مف بينيا وجود شاب     
في عصور المستقبؿ يعيد الشعر إلى مكانو الصحيح في النواحى اإلنسانية، وطمب 

أف يوضح الرؤى، وتنبأ  ىوميروس بػ والدة بتراركا وكيؼ أنو بوصفو  مف ىومروس
ابف مستقبمى لروما، سوؼ يعيد الكرامة الحقيقية لمشعر عف طريؽ التغنى بأمجاد 

 سكيبيو، ويؤكد الشاعر بشكؿ خاص عمى تتويج بتراركا في الكابيتوؿ:
 ،"سوؼ يستدعى ذلؾ )الشاب( ربات الشعر الفارات منذ عصور بعيدة 

                                                           
14

 - Perysinakis I. Ν., ―The Shade of Homer: Solomos, Petrarch, Ennius‖, Δυδώνη 

10 (1991), , pp. 177- 178; Cf., Petrarca, Africa, II, 450 – 54.                                  



 مجدي صبحي الهواري

438 
 
 

سوؼ يعيد األخوات الجميبلت إلى اليميكوف. رغـ تنوع ما أحاط بو مف حرب 
 ؛ Franciscoسوؼ يحمؿ اسـ فرانشسكو  أىمية طاحنة.

 وسوؼ يجمع في مجمد واحد كؿ مآثرؾ المجيدة التي رأيتيا
 وخبرتيا بعينيؾ أنت، المعارؾ اإلسبانية، المياـ الميبية.

 دتو أفريقيا.آؿ اسكيبو خاصتؾ وسوؼ يكوف اسـ قصي
 ·كـ سيكوف عظيًما إيمانو بممكاتو الخاصة 

يا لو مف باعث عظيـ يقود نحو المجد، ويؤدى فى النياية إلى االحتفاؿ 
 ففي نياية المطاؼ سوؼ يصعد الكابيتوؿ الخاص بكـ، " بالنصر،

Ille diu profugas revocabit carmine Musas 

tempus in extremum, veteresque Elicone Sorores 

restituet, vario quamvis agitante tumultu; 

Francisco cui nomen erit; qui grandia facta, 

vidisti que cunta oculis, ceu corpus in unum 

colliget: Hispanas acies Libieque labores 

Scipiadamque tuum: titulusque poematis illi 

AFRICA. Quin etiam ingenii fiducia quanta, 

Quantus aget laudum stimulus! seroque triumpho 

Hic tandem ascendet Capitolia vestra, 

                  (Petrarca, Africa, IX, 229-238)  

 
إف بتراركا ليس مجرد شاعر مف سبللة الشعراء الكبلسيكييف فقط ولكنو شاعر       

يبدأ مف خبللو اكتماؿ مشروع بدأه الشعراء القدماء؛ حينما بدأ الشاعر الرومانى القديـ 
؛ وىا ىو Latiumإنيوس، شاعر القائد سكيبيو ورفيقو، جمب ربات الشعر إلى التيوـ 

كما وصؼ فى الكتاب الثانى مف الممحمة نفسيا،  Ennius alterبتراركا "إنيوس األخر" 
(Africa, II, 443) يعيدىف إلى روما بعد عدة قروف، بممحمتو عف سكيبيو؛ ويتـ ،

تصوير ميبلد ىذا الشاعر الجديد )بتراركا( عمى أنو فاؽ ما حدث مف قبؿ )وجود 
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مى مف إنيوس(، فنجد أفريكانوس الكبير يضع بتراركا بشكؿ واضح فى مكانة أع
 .15 (Africa, II, 449 f)إنيوس 

يبدأ بتراركا عصر النيضة بوعيو التاريخي الحقيقي، ومحاولتو تقميد األسموب     
الكبلسيكي، مع تصويره لنفسو عمى أنو منقسـ بيف القديـ والمعاصر. ىنا ُيقدـ بتراركا 

التاريخية" مجد المكاف )روما بمغزاىا التاريخى( بوصفو أوؿ كاتب يعبر عف "العزلة 
لمكاتب األوروبي الذي يشعر بأنو معزوؿ عف مجد الحضارة الكبلسيكية. ويحاوؿ ىذا 
الكاتب األوروبى التقميؿ مف ىذه العزلة عف طريؽ التقميد اإلبداعي لمنماذج 
الكبلسيكية. ويكمف االبداع فى قدرة الكاتب عمى كيفية الحفاظ عمى المسافة التاريخية 

 .16يرة مع تقميصيا بصورة كب

وبالدعاء إلى  Musaeويستيؿ الشاعر قصيدتو باالبتياؿ إلى ربات الشعر      
مخمص العالـ، وبعد ذلؾ يقوـ باإلطراء عمى الممؾ روبرت ممؾ صقمية، ثـ يحدد 

فيما يتعمؽ  Liviusأسباب الحرب البونية عمى نفس المنواؿ الذى سار عميو ليفيوس 
ى وردت عند ليفيوس إلى حد كبير، والتى تمثمت بيذا األمر، فيذكر نفس األسباب الت

                                                           
15

 - Gerhard Regn and Bernhard Huss, op. cit., p. 89.   

البطؿ الروماني يشير إنيوس في محادثتو مع سكيبيو، الموجودة بالكتاب التاسع، أف أنشودتو إلى  -
)سكيبيو( ليست كاممة، أى أنيا فى حاجة إلى مف يكمميا، أال وىو الشاعر الذى سوؼ يأتى فى 

 rudisالحدة(  –، والذى سوؼ يتخمى عف صفة )الخشونة (Afri. IX, 45-64)المستقبؿ )بتراركا( 
ومكانة ىذا الشاعر الموجودة عند سمفو وىو النعت المعتاد إطبلقو عمى إنيوس. وتأكيدا عمى ميارة 

القادـ نجد ىوميروس، أبو جميع الشعراء، يظير إلنيوس نفسو في حمـ ويعمف مرة أخرى وبكؿ 
 المرجع نفسو( -سمطانو أف ىذا الشاعر المستقبمي ليس سوى بتراركا. )

16
-  Simpson, James, ―Subjects of triumph and literary history: Dido and Petrarch in 

Petrarch's Trionfi and Africa‖, Journal of Medieval and Early Modern Studies 

35(3), 2005, 489-508; at:( https://dash.harvard.edu/handle/1/2656859), P. 1. 

https://dash.harvard.edu/handle/1/2656859
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فى غيرة قرطاجة مف قوة نفوذ روما وحنؽ القرطاجييف عمى وضعيـ بعد الحرب 
مف جانب القرطاجييف، وعدـ قدرتيـ عمى  invidia. ولـ يكف الحسد 17البونية األولى 

أف تقييد قوة الروماف الزائدة، ىما السبب فى الحرب فقط، حيث إف مف المعروؼ 
جذور ىذا الصراع تتأصؿ فى القرب الجغرافى بيف المدينتيف، باإلضافة إلى أف 

 ؛ حيث يقوؿ:18بتراركا يممح إلى وجود اختبلفات حضارية ودينية 
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 - Wilfred P. Mustard, op. cit., p. 98. 
18

-  Gregory, T., From Many Gods to One: Divine Action in Renaissance Epic, 

Chicago and London: The University of Chicago Press, 2006, p. 53.  

* يوظؼ بتراركا االختبلؼ بيف الروماف والقرطاجييف كمجموعة مف التناقضات بيف األوربييف ومف 
دة وقد توجد فى القصائد المسيحية المتأخرة. إف الروماف سواىـ تمؾ التناقضات المتأصمة فى اإلنيا

ادؽ أشراؼ أما القرطاجيوف فيـ خونة غادريف، يضربوف وعودا كاذبة ويدخموف فى سبلـ غير ص
أى سبلـ خادع(، يتفاوضوف فقط مف أجؿ المماطمة طواؿ الوقت. أما الروماف فيـ يقولوف كممة )

جنس واحد. أما القرطاجيوف فيـ متعددى األعراؽ، ولذلؾ واحدة ) ال يغيروف كبلميـ( وىـ جميعا 
 كاف عمى ىانيباؿ استخداـ مترجميف عندما كاف عميو أف يوجو النصح إلى جنوده فى موقعة

(. وقد كانت تقوى الروماف ممحوظة مرارا وتكرارا، فيا ىو 861 – 851قارف الكتاب السابع زاما:)
ما ىـ بالمغادرة )بالرحيؿ(؛ أما القرطاجيوف فيـ ىمجييف سكيبيو يقـو بحرؽ أسطوؿ القرطاجييف عند

بينما كاف يغادر  Krotone غير متحضريف، حيث أقدـ ىانيباؿ عمى ارتكاب مجزرة لؤلبرياء فى
محتقر اآللية عند فرجيميوس )) اإلنيادة الكتاب  Mezentiusإيطاليا، فيانيباؿ مثمو مثؿ ميزينتيوس 

 celi contemptor maximus altiؼ بتراركا ىانيباؿ بأنو بػ ((؛ فقد وص7أو  6الثامف، بيت 
وتصويره لقرطاجة فى الكتاب السابع عمى  ،(Afr., VI, 485) "المزدرى األكبر لمسماوات العمى " 

 أنيا: " تزدرى اآللية والبشر جميعا وممؾ اآللية، مف أعماؽ قمبيا"
Deos hominesque omnes regemque Deorum 

aspernata animis.         (Afr., VII, 516 -517) 

كاف الفرؽ عند بتراركا بيف الروماف والقرطاجييف ال يزاؿ فرجيمي )مماثؿ لما يراه فرجيميوس(  -
 ويتمثؿ ىذا الفرؽ فى الفرؽ بيف التقوى وعدـ التقوى أكثر مف كونو فرقا بيف متعبدى آلية حقيقية
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 "إف موقع كؿ مدينة نفسو يقترب مف موقع }المدينة األخرى{؛
منيما   تيف عمى شاطئيف مختمفيف يواجو كؿاألم إف الطبيعة قد أوجدت
 محركة مغايرة،والمدينتاف ليما دوافع  اآلخر،

 والمدينتاف مختمفتاف فى العادات وليما معبودات )آلية( مختمفة.
 وبينيما كراىية إليية متبادلة، وال سبلـ بينيـ."

accessit situs ipse loci ; natura locavit 

se procul adverso spectantes littore gentes, 

adversosque animos, adversas moribus urbes, 

adversosque Deos, odiosaque numina utrinque, 

pacatique nihil, 

(Petrarca, Afr., I, 103 -107) 
 

ال يستطيع بتراركا أف يعيد تصوير الحرب البونية التى يعرؼ أنيا نشأت بسبب      
يا البحث عف تفوؽ سياسى واقتصادى فى الجزء الغربى مف البحر المتوسط عمى أن

كانت حروبا دينية. رغـ أنو كاف يربط انتصار سكيبيو بمستقبؿ روما بوصفيا مقر 
الكنيسة. وعمى الرغـ مف تأكيده المتكرر عمى القيـ الرومانية، فإنو ال يجعؿ اآللية 
الرومانية محركة لؤلحداث. ومع ذلؾ ىناؾ عناصر كبلسيكية )مف األدب البلتينى 

قة لمطبيعة فى أغمب استطرادات الممحمة تمؾ منذ نشأتو حتى عصره الفضى( خار 
االستطرادات التى تحتؿ معظـ الكتب األولى منيا متمثمة فى عناصر أو مبلمح حمـ 
سكيبيو، وىو ما يذكرنا بما كانت عميو سماء شيشيروف المميئة بأقواؿ األجداد 

فاكس ؛ وأيضا تـ تزييف قصر الممؾ سيsomniumالتفسيرية التى تأتى عمى ىيئة حمـ 
برسومات تصور آلية األوليمبوس. وأيضا يفتتح المؤلؼ كتابو السادس بالممكة 
                                                                                                                                                    

الختبلؼ المبنية عمى قواعد أخبلقية أكثر مف كونيا ومتعبدى آلية غير حقيقية؛ وىذه البنية مف ا
مبنية عمى حدود دينية، ترجع إلى قصائد ما قبؿ المسيحية؛ وكاف الروماف والقرطاجيوف مشركيف 

 )متعددى اآللية( وكاف بتراركا يريد أف يؤكد تقوى الروماف دوف أف يؤكد وثنيتيـ.
        - Gregory, T., op. cit., p. 54.  
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سوفونيسبا وىى فى العالـ السفمى محاطة بأشباح كبلسيكية مف العصر الرومانى 
 .19القديـ 

الرومانية قد تمتعت بكونيا ال تعرؼ حدود  -وجدير بالذكر أف اآللية اليونانية      
انت لدييـ القدرة عمى نقؿ أنفسيـ إلى مسافات ال يمكف تصورىا الزمف والمسافة، فقد ك

بسرعة ىائمة، كما امتمكوا القدرة عمى جعؿ أنفسيـ غير مرئييف وقتما يشاؤوف وكذلؾ 
القدرة عمى الظيور عمى ىيئة البشر أو الحيواف طبقا لما يناسبيـ. كما أنيـ امتمكوا 

يواف سواء كاف ىذا عقاًبا ألولئؾ القدرة عمى تحويؿ البشر إلى شجر أو حجر أو ح
البشر عمى خطيئاتيـ أو وسيمة لحمايتيـ مف خطر يتيددىـ. لقد كانت مبلبسيـ تشبو 
تمؾ التى يرتدييا البشر ولكنيا كانت أكثر مثالية فى الشكؿ وأكثر رقة فى المممس. 

ت كما كانت أسمحتيـ تشبو تمؾ التى يستخدميا البشر؛ فنسمع عف رماح ودروع وخوذا
وأقواس وسياـ تـ استخداميا مف قبؿ اآللية. كاف لكؿ إلو عربة تجرىا جياد أو 
حيوانات أخرى مرسمة مف السماء تنقميـ بسرعة فى األرض وعبر البحر، طبقا 
لمشيئتيـ. ويسكف معظـ ىؤالء اآللية قمة جبؿ األولمبوس حيث يقيـ كؿ واحد منيـ 

سبات االحتفالية فى غرفة المشورة فى مسكف يخصو ىو؛ ويجتمعوف سوًيا فى المنا
اإلليية، تنتعش مآدبيـ عمى األنغاـ الشجية لقيثارة أبولموف، ترافقيا األغانى العذبة 
بأصوات ربات الفنوف الندية. وقد كانوا يعبدوف فى معابد فخمة أقيمت تكريما ليـ، 

بشرية،  وتقدـ ليـ قرابيف متنوعة، تشمؿ: ىدايا ثمينة وحيوانات وأحياًنا قرابيف
 .21كأضحيات عمى مذابحيـ 
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 - Gregory, T., op. cit., p. 54.  
20

 - Berens, E.M., The Myths and Legends of Ancient Greece and Rome, New 

York 1979, pp. 19-20.  



 أساطير اإلكراه عند بتراركا 

436 
 

أما بالنسبة إلى األساطير فإننا ال نعرؼ متى تـ سرد ىذه القصص ألوؿ مرة في      
شكميا الحالي. ولكننا نعرؼ متى حدث ذلؾ، إنيا الحياة البدائية التى خمفت وراءىا 

ىي خمؽ الشعراء العظماء. ونجد  -كما ىى لدينا -ىذه القصص. إف ىذه القصص 
ؾ ضمف اإللياذة وىى أوؿ تدويف مؤلؼ فى اليوناف؛ حيث تبدأ األساطير اليونانية ذل

وفى ىذا  مع ىوميروس، ويعتقد عموما أنو يعود إلى ما قبؿ المسيح بألؼ عاـ.
السياؽ مف المبلحظ أف روايات األساطير اليونانية ال تمقي أي ضوء واضح عمى ما 

ف كانت تمقي وفرة  -وىذا ىو األىـ بالنسبة إلينا - كاف عميو الجنس البشري المبكر. وا 
مف الضوء عمى ما كاف يبدو عميو اليونانيوف في وقت مبكر وبالتالى تمقى الضوء 

 .21عمى فكر أحفادىـ الفني والسياسي 

إف دراسة األسطورة تمدنا بمفتاح أساسي لفيـ الفرد والمجتمع والعالـ. ويمكف      
أف يختاروا أفضؿ األبعاد المتنوعة التى تتناسب مع لمبشر مف خبلؿ دراسة األساطير، 

تجاربيـ الحياتية والتى تقبؿ التطبيؽ. والنظر إلى األساطير بوصفيا فرع مف العمـو 
اإلنسانية يدفع إلى فيـ التأثيرات النفسية والتأثيرات االجتماعية عمى البشر. فدراسة 

لمتنوعة تمؾ األفكار التى األساطير تمكف البشر مف النظر إلى الماضى بأفكاره ا
يقارنيا المعاصروف بأفكارىـ وتمييز ما بيا مف قيـ إنسانية والعمؿ عمى استخداميا فى 

 . 22حؿ المعضبلت التى يعايشونيا 

وتأتى اإلشارات األسطورية التى يحاوؿ ىذا البحث التركيز عمييا فى سياؽ ذلؾ      
 كس التي كانت مزدانة برسوماتالوصؼ الذى يقدمو الشاعر لقاعة قصر المؾ سيفا

ساتورنوس  – Jupiterتصور أربعة عشر معبوًدا رومانًيا رئيًسا وىـ: جوبيتر 
Saturnus –  نيبتونوسNeptunus –  أبولموفApollo –  ميركوريوسMercurius – 
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 - Hamilton, E., Mythology, New York 1976, p. 15. 
22

 - John W. Tigue, ―Teaching Mythology as Subtext of the Humanities‖, The 

Journal of General Education, Vol. 41 (1992), p. 23.   
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 Minervaمينيرفا  – Junoجونو  – Panباف  – Vulcanusفولكانوس  – Marsمارس 
.  ويحتؿ ىذا Plutoبموتو  – Cybeleكيبيمى  – Dianaانا دي - Venus فينوس –

إلى  138)مف البيت  ا مف أبيات الكتاب الثالثالوصؼ ما يقارب المئة والثبلثيف بيتً 
 .23( 264البيف 

رموز دائرة ويستيؿ بتراركا إشاراتو األسطورية بالحديث عف الكبش أوؿ رمز مف      
ا أنيا عمى صورة حيوانات متنوعة رسمت بمبلمح البروج، تمؾ الرموز التى يذكر بترارك

ممتوييف الذى يرمز إلى برج مييبة، ويأتى فى مقدمتيا ذلؾ الكبش ذو القرنييف ال
، والراجح أنو يشير إلى الكبش الذى أمد اإلغريؽ بالفروة الذىبية التى استقرت 24الحمؿ

حدث عف نوع مف فى كولخيس. أما عف األساطير التى أشار إلييا بتراركا والتى تت
 اإلجبار أو اإلكراه، فيو ما سوؼ يتـ تناولو فى الصفحات التالية:    

 : زيوس ويوروبا:أواًل 
تأتى قصة زيوس ويوروبا فى مقدمة إشارات بتراركا األسطورية إلى تمؾ النوعية      

مغايرة لصورتو  25مف األساطير التى شيدت تحوؿ اإللو زيوس إلى صورة أخرى
التحوالت التى كاف يرمى مف ورائيا إلى الفوز بإمرأة فتف بيا، أو فتى  األصمية تمؾ

، قاـ Europaأغواه جماؿ صباه، وأماـ رغبة زيوس فى الفوز باألميرة الفينيقية يوروبا 
، 17-116زيوس بالتحوؿ إلى ىيئة ثور، حيث يتحدث بتراركا عف ذلؾ فى البيتيف 

 : قائبًل 
                                                           

23
 - Ernest H. Wilkins, ―Descriptions of Pagan Divinities from Petrarch to 

Chaucer‖, Speculum, Vol. 32, No. 3 (Jul., 1957), p. 512. 
24 

- cf.,
  
Petrarca, Africa, III, 111-115.

 

إلية كانت أو بشرا ال يكاد يممح أنثى جميمو  ،بالنساءعظيـ الشغؼ زيوس( جوبيتر )كاف   - 25
  .ال ينتابو فى ذلؾ أدنى خجؿ حتى لو أضطر إلى التنكر فى أى صورة لمتقرب منياو  ،حتى يييـ بيا

                   Cf., Ovid., Metam., II, 846-848. 
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 ، 26نة أجينور "ثـ جاء الثور الجسور وقامت اب
 الجميمة بالركوب عمى ظيره العائـ."

Inde ferox Taurus faciesque imposta natanti          

stirpis Agenoree. 

(Petrarca, Africa, III, 116-117) 

 

وتروى األسطورة أف أميرة فينيقية جميمة كانت تتريض ىى وصويحباتيا فى     
ذا بزيوس تقع عيناه عمييا فيجد فى نفسو  حدائؽ غناء عمى مقربة مف شاطئ البحر وا 
حاجة إلى الوصوؿ إلييا وعقد الوصاؿ معيا، وعمى ىذا ومدفوعا برغبتو تمؾ يحوؿ 

رة الفينيقية الجميمة يوروبا ابنة أجينور، زيوس نفسو إلى ثور أبيض انبيرت بو األمي
واقتربت منو فوجدتو يميؿ إلييا حتى تمتطيو وعندما امتطت ظيره أخذىا وفر ىارًبا 
عبر البحر إلى جزيرة كريت. تظير أوؿ إشارة موجودة في األدب إلى يوروبا في 

 البيتإلياذة ىوميروس )منتصؼ القرف الثامف قبؿ الميبلد(، الكتاب الرابع عشر، 
، عمى الرغـ 27وما بعده ويشير فى ىذه األبيات إلى أف يوروبا ابنة لفوينيكس 321

عند ىيسيودوس طبقا لمشذرة  مف أنيا غير مذكورة باالسـ. بينما يذكر اسميا
. ويشير أبولمودوروس إلى أف ىوميروس يذكر أف والد يوروبا ىو فوينيكس. 28(141)

ور ابف ليبيا مف اإللو بوسيدوف الذى ىاجر إلى فى حيف يذكر ىو نفسو أنيا ابنة أجين
 . 29فينيقيا 

                                                           
دوتوس أف أجينور قد أجينور فى التاريخ واألساطير اليونانية ىو ممؾ صور ، ويقدر ىيرو  -26

  Cf., Herod., Hist. , II, 145, 1            عاـ مف الميبلد.  2111عاش قبؿ 

27
- Cf., Homer, Il. 14, 321ff.  

28
- Bridget T. Reeves, The Rape of Europa in Ancient Literature, PhD, McMaster 

University, Canada 2003, p. 4. 
29

- Cf., Apollod., III, 1,1. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Inde&la=la&can=inde0&prior=puelle
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ferox&la=la&can=ferox0&prior=Inde
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Taurus&la=la&can=taurus0&prior=ferox
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=faciesque&la=la&can=faciesque0&prior=Taurus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=imposta&la=la&can=imposta0&prior=faciesque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=natanti&la=la&can=natanti0&prior=imposta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Stirpis&la=la&can=stirpis0&prior=natanti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Agenoree&la=la&can=agenoree0&prior=Stirpis
https://en.wikipedia.org/wiki/Histories_(Herodotus)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0126:book=2:chapter=145
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 ρῦΣελινοمف معبد فى مدينة سيمينوس  31وىو عبارة ميتوب يوالتصوير التال     

(Selinūs )د بالجزء الجنوبى الغربى مف صقمية، ػوىى مدينة يونانية قديمة كانت توج
مس عمى الثور، معتدلة )فى ويعود إلى القرف الخامس قبؿ الميبلد، ويصور يوروبا تج

وضع عمودى(، تمسؾ بقرف الثور، والثورمصور ووجيو ينظر إلى الفتاة الصغيرة التى 
ترتدي رداء التونؾ بحزاـ عند خصرىا، ينسدؿ إلى كاحمييا. وجييا ىادئ، محاط 

 .31بخصبلت شعر طويمة. والمشيد ال يوحى بأننا أماـ حادثة اختطاؼ 

 
 ؽ.ـ. 511وير عمى ميتوب مف معبد فى سيمينوس؛ حوالى يوروبا تمتطى الثور؛ تص

                                                           
كية، يعبر عف العنصر المعماري : مصطمح معماري في العمارة الكبلسيμεηόπηالميتوب  -31

المستطيؿ الذي يوجد بيف اثنيف مف األخاديد العمودية )التريجميؼ( المجودة باإلفريز يكوف الميتوب 
مزينا برسومات أو بمنحوتات، وكؿ ىذا )الميتوب والتريجميؼ واإلفريز( عبارة عف شريط زخرفي مف 

 نظاـ الدوري.الزخارؼ والفراغات المتعاقبة فوؽ عتبة مبنى مف ال
31

- Europe between Mythology, Modernity and Multiculturalism: Erasmus+ KA1 

Trainingcourse, Roma 2016, Fig. 2. 
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وبناء عمى توجو الدارسيف في أوائؿ القرف العشريف وحتى منتصؼ القرف نفسو،      
إلى دراسة شخصيات األساطير مف خبلؿ مدى ارتباط شخصياتيا بالعبادات التى 

ؼ عمى يوروبا كانت منتشرة قديًما ومف خبلؿ الروابط الدينية بينيـ، فقد تـ التعر 
بوصفيا معبودة ارتبطت بعبادة ربة القمر وعمى عبادتيا بوصفيا ربة لؤلرض. حيث 

، وىو اعتقاد اكتسب مصداقية في ضوء 32افترض فريزر أف يوروبا كانت إلية القمر 
. وكاف De Syria Deaاإلشارة إلى ما ورد في مقالة لوكيانوس "عف اإللية السورية" 

ة إلى أحد المعابد في فينيقيا، ودوف فى مقالتو المشار إلييا ما لوكيانوس قد قاـ بزيار 
شاىده وسمعو ومف ذلؾ اعتقاد أىؿ صيدا أف معبد مدينتيـ يخص اإللية "أستارتي" 

المعبد يخص يوروبا، شقيقة  أفبوصفيا ربة لمقمر، وأضاؼ أف بعض الكينة زعموا 
 .33كادموس وابنة آجينور 

و ػب معػا عمى ممارسة الحػيرة الفينيقية يوروبػوس لؤلمػه زيراػورة إكػأسط يرػوتس     
ا عمى ىيئة ػوؿ زيوس نفسو إلى ىيئة ثور، )بدا ليوروبػد أف حػو التالى: بعػعمى النح

ا ػؿ إلييػأو أنو أرس -ا ىو شائع ػكم -designat imagine tauri Europam ) 34ثور 
                                                           

في أف يوروبا كانت ربة لكنو  Frazerإتفؽ مع فريزر  Cookأف كوؾ  Reevesوقد أورد ريفز  - 32
د أف يوروبا كانت في البداية ربة أـ مف شكؾ في أنيا كانت فى األصؿ ربة لمقمر. حيث كاف يعتق

في  Lebadeiaربات األرض، ويرجع ذلؾ أساسا إلى ارتباط يوروبا مع عبادة ديميتر في لباديا 
ضربت مثبل  Europa. عبلوة عمى ذلؾ، جادؿ كوؾ بأف الطبيعة األرضية ليوروبا Boeotiaبويوتيا 

حمؿ إكميؿ مف اآلس في موكبيا. نظرا  حيث تـ Hellotiaفي كريت حيث تـ عبادتيا في ميرجاف 
 الرتباط اإلكميؿ بالنباتات، أقتنع كوؾ بالتعرؼ عمى يوروبا بوصفيا ربة لؤلرض.

عمى الرغـ مف أف روايات األسطورة تشير إلى أف زيوس قد أقاـ عبلقتو مع يوروبا تحت شجرة 
 يوس كاف لو بالفعؿمنبسطة، إال أف كوؾ افترض أف االرتباط قد وقع تحت شجرة صفصاؼ ألف ز 

 .Bridget T. Reeves, op., cit., pp. 15-16 -                   عبلقة بتمؾ الشجرة.
33

- Cf., Lucian., De Dea Syria, 4. 
34

- Cf., Ovid, Metam., VI, 103- 104. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=designat&la=la&can=designat0&prior=elusam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=designat&la=la&can=designat0&prior=elusam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=designat&la=la&can=designat0&prior=elusam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=designat&la=la&can=designat0&prior=elusam
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 miratur Agenore nata, quodا جمالو ػحقيقًيا اقترب الثور مف الفتاة التى جذبي ثوًرا

tam formosus
، فما كاف مف يوروبا إال أف امتطت ظيره، فأسرع ىو بدوره 35

بالدخوؿ بيا فى عمؽ البحر مبتعدا بيا عف الشاطئ واتجو بيا إلى عمؽ البحر 
سرعاف ما سافر عبره، تارًكا وراءه الشاطيء ومرافقى يوروبا. وأخذ محبوبتو )يوروبا( و 

بجزيرة كريت، حيث يقوـ زيوس، بتحويؿ نفسو إلى إلو ثـ  Gortynaإلى جورتينا 
. وفي العديد مف 36يمارس الجنس معيا، وبعد أف تحمؿ منو يصعد إلى السماء 

، وساربيدوف Μίνυρثبلثة أطفاؿ )مينوس الروايات تحمؿ يوروبا بعد ذلؾ مف زيوس ب
Σαππηδών ورادامانثيس ،Ῥαδάμανθςρ )37 ؛ ولـ تجد يوروبا بجوارىا وىى تندب

حظيا وفراقيا ألبييػا ولوطنيػا سػوى ربة الحػب فينوس جالسػة تضحؾ فى وجود ابنيػا 
كيوبيد صػاحب السياـ التى ليس ليا أماف، وعندما توقفت فينوس عف الضحؾ 

ى يوروبا وأخبرتيا أنو إذا كاف ذلؾ الثور قد قدـ إلييا قرنيو لتعمؽ بيما فى صاحت ف
ف لـ تكف ىى زوجة جوبيتر  البداية لتبكى فى النياية فإف عمييا أف تعمـ أنيا وا 

ػزء مف العالـ نيا تمتمؾ حظػًا طيبػًا حيث إنيػا سػوؼ تمنح اسميػا إلى ج)زيوس( إال أ
 .mina ducet.tua sectus orbis no 38)أوروبا( 

ويرى بعض الدارسيف أف يوروبا أصبحت ممكة كريت بعد أف تزوجت مف ممكيا      
الذى قاـ بتربية أبنائيا معيما عمى الجزيرة. ووفقا لعدد مف المؤلفيف، عندما اجتمع 
أىؿ يوروبا فى منزليـ بفينيقيا ويعمموف بأمر اختطافيا، يرسؿ والدىا أبنائو بحثا عف 

ديده ليـ إذا كانوا غير قادريف عمى العثور عمييا، ليس مسموًحا ليـ أف أختيـ مع تي

                                                           
35

- ibid., II, 858 - 859.
   

36
- Cf., Ovid., Fasti, V, 617. 

37
- Cf., Apollod., III, I, 1; Cf., Hyginus, Fabula 178. 

38
- Cf., Horace, Odes, III, 27. 
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يعودو إلى وطنيـ. وبالفعؿ لـ يجدونيا وبالتالى لـ يعودوا إلى فينيقيا، لكف كؿ واحد 
 .39منيـ قاـ بتأسيس مدينة خاصة بو 

 ا: جوبيتر )زيوس( وليدا:ثانيً 

ب بالحيمة أو اإلكراه مف جانب وتأتى ثاف األساطير التى تشير إلى ممارسة الح    
بإنجاب األميرة  اإللو جوبيتر )زيوس(، فى إشارة بتراركا إلى الروايات التى تقوؿ

جوبيتر )زيوس(  التوأـ كاستور وبولموكس مف اإللو، لؤلخويف Leda األناضولية ليدا
يا الذى تنكر عمى ىيئة بجعة عانقت األميرة التى أسرىا جماؿ البجعة ليقضى اإللو من

وطره وىو عمى ىيئة البجعة لتمد لو أبناء وبنات كما تشير بعض الروايات؛ حيث يقوؿ 
 بتراركا:

 "وبعد ذلؾ يأتى جسداف رشيقاف لشابيف أخويف توأـ متساوييف فى النبؿ؛
 "وىما مف ذرية ليدا.

Iuvenum mox clara duorum 

Corpora, progenies Lede, par nobile Fratrum. 

(Petrarca, Africa, III, 117-118) 

                                                           
39

- Bridget T. Reeves, op., cit., pp. 28-29.  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Iuvenum&la=la&can=iuvenum0&prior=Agenoree
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mox&la=la&can=mox0&prior=Iuvenum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=clara&la=la&can=clara0&prior=mox
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=duorum&la=la&can=duorum0&prior=clara
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Corpora&la=la&can=corpora0&prior=duorum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=progenies&la=la&can=progenies0&prior=Corpora
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Lede&la=la&can=lede0&prior=progenies
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=par&la=la&can=par0&prior=Lede
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nobile&la=la&can=nobile0&prior=par
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Fratrum&la=la&can=fratrum0&prior=nobile
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 ليدا والبجعة عمى مصباح زيت روماني ، القرف األوؿ الميبلدي

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leda_and_the_swan,_terracotta_

Roman_oil_lamp_1st_century_AD 
 

والمصباح الزيتى السابؽ المصنوع مف الفخار ويعود إلى القرف األوؿ الميبلدى،      
يصور بدرجة كبيرة العناصر الرئيسة لؤلسطورة حيث تخفى زيوس فى صورة بجعة 

ضف ليدا فى حضرة كيوبيد الذى يبدو أنو جاء حتى ال تجد ليدا لجأت إلى ح
غضاضة فى عناؽ البجعة، كما أنو مصور وكأنو يدفع البجعة لؤلماـ فيما يشير إلى 
أف الحب ىو الذى دفع جوبيتر )زيوس( لمقياـ بما فعؿ، وتجدر اإلشارة إلى تمؾ 

أنيا بعد ىذا المقاء  –كما سنرى الحقا  -البيضة الموجودة أسفؿ ليدا، حيث قيؿ 
 قاؿ ىيمينى كذلؾ. الحميمى باضت بيضة خرج منيا كاستور وبولموكس ويُ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leda_and_the_swan,_terracotta_Roman_oil_lamp_1st_century_AD
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leda_and_the_swan,_terracotta_Roman_oil_lamp_1st_century_AD
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وىناؾ روايات مختمفة تخص األسطورة، فيناؾ مف يقوؿ أنو عندما وقع زيوس      
، ىربت منو في الماء وأصبحت سمكة. قاـ بشؽ Nemesis 41في حب نمسيس

يا قفزت إلى الشاطئ، وحولت نفسيا إلى األمواج وسعى إلييا عمى ىيئة قندس.  لكن
ىذا الوحش البري أو ذاؾ، لكنيا لـ تستطع ىزيمة زيوس الذى كانت لديو القدرة عمى 
التحوؿ إلى ىيئة أى مف الوحوش بسرعة فائقة. وفي النياية أتخذت نمسيس شكؿ إوزة 

وس برية طائرة فى اليواء فَحوؿ زيوس نفسو إلى طائر البجعة، وواقعيا في رامن
Rhamnus أتيكا. ىّزت نمسيس وىى عمى ىيئة اإلوزة ريشيا مستسمِّمة، وانتقمت ب

بعدىا إلى اسبرطة، حيث وضعت بيضة وىى عمى ما يبدو تمؾ البيضة الصفراء التى 
وجدتيا ليدا، زوجة الممؾ تينداريوس، ممقاًة في مستنقع، وأحضرتيا إلى البيت وخبأتيا 

تى كانت سببا فى نشوب حرب نيا ىيمينى الفي صندوؽ لتتـ تدفئتيا وتخرج م
.  وىناؾ مف يقوؿ إف ىذه البيضة قد سقطت مف القمر، مثؿ البيضة التي 41طروادة

قيؿ في األزمنة الغابرة أنيا سقطت في نير الفرات، ودفعيا السمؾ إلى الشاطيء 
ربة  وفجأة بعد أف تـ تدفئتيا مف  قبؿ الحمائـ، انفتحت لتخرج منيا اإللية السورية

 . 42الحب 

ويقوؿ آخروف إف جوبيتر )زيوس(، الذي اتخذ شكؿ بجعة، أمر الربة فينوس أف      
تمثؿ دور نسر يتعقبو، وسارع باليرب مف النسر متجيا إلى حضف ِنمسيس التى لـ 

                                                           
40

حىريخ وتَثو إىهخ ىيقَز، وفي أوه شنو ٍِ أشنبه أسطىرح ٍطبردح  Nemesisمبّت  - 

 -وفأراىَحجىة، تقىً َّسيس ثتعقت اىَيل اىَقذس خاله تغيزاته اىَىسَيخ ٍِ أرّت وسَل وّحيخ 

وأخيزا تتَنِ ٍِ اىتهبٍه. وٍع اّتصبر اىْظبً  –أو األرّت واألسَبك واىطيز واىحجىة أو اىقَح 

وقع فً  األثىي اىذمىري، تْقيت اىَطبردح؛ فتقىً َّسيس ثَحبوىخ اىهزوة ٍِ سيىس اىذي مبُ قذ

يز هيئتهب حجهب، وأخذ يطبردهب فً مو ٍنبُ فً اىجز أو فً اىجحز؛ وعيً اىزغٌ ٍِ قيبٍهب ثتغي

ثبستَزار إال أّه ّجح فً اىْهبيخ ٍِ اىظفز ثهب ثعذ أُ أصجحت إوسح وحىه هى ّفسه إىً ثجعخ، 

 ىتضع ثيضخ تخزج ٍْهب هيييًْ ثعذ حيِ، اىَزأح اىتً مبّت سججب فً حزة طزوادح .  
41

- Graves, R., The Greek Myths I, U.S.A., Reprented 1971, p. 206. 
42

- Cf., Hyg., Fabulae, 197. 
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تصد الطائر بؿ أخذت تدلؿ فيو كى ييدأ إلى أف نامت وما كاف منو وىو عمى ىيئة 
اب نمسيس بينما كانت نائمة، وفي الوقت المناسب، وعندما البجعة إال أف قاـ باغتص

انتيت مدة الحمؿ، وضعت نمسيس بيضة، حمميا ميركوريوس )ىيرميس( إلى اسبرطة 
وألقى بيا بيف فخذي ليدا بينما كانت جالسة. ومف ىذه البيضة خرجت ىيميني وكأف 

والنسر في السماوات  ليدا أنجبتيا، وقد أسمتيا ليدا بابنتيا، ووضع زيوس صور البجعة
 .43إحياًء لذكرى ىذه الحيمة 

ومع ذلؾ، فإف الرواية األكثر شيوًعا ىى الرواية التى تقوؿ أف ليدا نفسيا ىى مف      
، حيث أنجبت Eurotasضاجعيا زيوس وىو عمى شكؿ بجعة بجانب نير يوروتاس 

 اريوس كبل مف كاستوروىيمينى كما أنجبت مف تند Polluxمنو بولموكس 
وكاف تينداريوس زوج ليدا قد ضاجعيا في نفس الميمة التى ضاجعيا . 44وكموتمنسترا

ا دفع البعض إلى القوؿ بأف ىيميني وحدىا كانت ابنة زيوس وقد ػا زيوس، وىو مػفيي
 Elšnh koÚrh` 45وصفيا ىوميروس فى الكتاب الثالث مف اإللياذة بابنة زيوس 

DiÕjادى عشر مف األوديسيا أف كاستور ، كما أورد ىوميروس فى الكتاب الح
Castor  وبوليديوكيسPolydeuces :ىـ ابنا تينداريوس، حيث يقوؿ 

 "ثـ رأيت ليدا زوجة تنداريوس التى ولدت لتنداريوس
 كاستور مروض الخيوؿ وبوليديوكيس لديف شجاعيف

 "46المبلكـ الشجاع 
                                                           

43
- Cf., Hyg., Astronomica II, 8. 

44-  
Cf., Hyg., Fabulae, 77.

 

45
- Cf., Hom., Iliad, III, 426;   Thomas Keightley, The Mythology of Ancient Geece 

and Italy, London 1838, p. 429. 
46

 - Hom., Ody. XI, 298-300: 

καὶ Λήδην εἶδον, ηὴν Τςνδαπέος παπάκοιηιν, 

ἥ ῥ᾽ ὑπὸ Τςνδαπέῳ κπαηεπόθπονε γείναηο παῖδε, 

Κάζηοπά θ᾽ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολςδεύκεα,         300 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C5&prior=boulh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*lh%2Fdhn&la=greek&can=*lh%2Fdhn0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Ddon&la=greek&can=ei%29%3Ddon1&prior=*lh/dhn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn1&prior=ei)=don
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*tundare%2Fou&la=greek&can=*tundare%2Fou0&prior=th/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=para%2Fkoitin&la=greek&can=para%2Fkoitin0&prior=*tundare/ou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28%2F&la=greek&can=h%28%2F0&prior=para/koitin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=r%28%27&la=greek&can=r%28%270&prior=h(/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28po%5C&la=greek&can=u%28po%5C0&prior=r(%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*tundare%2Fw%7C&la=greek&can=*tundare%2Fw%7C0&prior=u(po/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kratero%2Ffrone&la=greek&can=kratero%2Ffrone0&prior=*tundare/w|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gei%2Fnato&la=greek&can=gei%2Fnato0&prior=kratero/frone
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pai%3Dde&la=greek&can=pai%3Dde0&prior=gei/nato
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*ka%2Fstora%2F&la=greek&can=*ka%2Fstora%2F0&prior=pai=de
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=q%27&la=greek&can=q%270&prior=*ka/stora/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28ppo%2Fdamon&la=greek&can=i%28ppo%2Fdamon0&prior=q%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C6&prior=i(ppo/damon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pu%5Cc&la=greek&can=pu%5Cc0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29gaqo%5Cn&la=greek&can=a%29gaqo%5Cn0&prior=pu/c
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*poludeu%2Fkea&la=greek&can=*poludeu%2Fkea0&prior=a)gaqo/n
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لتى تحمؿ اسميا وفى الوقت الذي يصؼ فيو يوربيديس ىيمينى فى المسرحية ا     
( فإنو فى نفس المسرحية ينادى كبل مف 254بأنيا ابنة ليدا مف اإللو زيوس )البيت 

( وذلؾ ضمف المقطوعة التى 1497كاستور وبوليديوكيس بإبنا تنداريوس ) البيت 
يناشدىما فييا النزوؿ مف السماء وغسؿ العار الذى ألحقتو أختيـ ىيمينى بنفسيا حينما 

. وىا ىو يوربيديس نفسو ينادييما بأنيما إبنا ليدا 47)باريس( تزوجت مف أجنبى
و، ػمف حكايات 78. وفى الحكاية 48وزيوس وأختيما ىيمينى مف نفس األصؿ النبيؿ

 .  49يذكر ىيجينوس أف ىيمينى وكموتمنسترا ىـ بنات ليدا مف زوجيا تنداريوس 

ؤالء األبناء مف ليدا؛ ويذكر أبولمودوروس أكثر مف رواية فيما يتعمؽ بإنجاب ى     
، التي تزوجت Timandraويجعؿ ليدا تنجب مف تنداريوس كؿ مف تيماندرا 

، التي تزوجت أجاممنوف Clytaemnestra، وكموتمنسترا  Echemusإخيموس
Agamemnon ؛ وأيضا ابنة أخرى تدعى فيمونوئPhylonoe التي منحتيا أرتميس ،

عمى ىيئة بجعة وفى نفس الميمة جامعيا  الخمود. ويضيؼ أف زيوس قد جامع ليدا وىو
وىيمينى ومف  PoludeÚkhjتنداريوس، فأنجبت مف زيوس كبل مف بوليديوكيس 

، كما يضيؼ قوؿ البعض إف ىيمينى K£stwrتنداريوس كبل مف كموتمنسترا وكاستور 
ابنة زيوس ونمسيس التى حولت نفسيا إلى إوزة لتيرب مف زيوس الذى حوؿ نفسو 

. ويذكر 51اـ بمضاجعتيا لتضع بيضة تدفئيا ليدا وتخرج ىيمينى إلى بجعة وق
باوسانياس أف اإلغريؽ يقولوف بأف نمسيس ىي أـ ىيمينى، أما ليدا فيى مف أرضعتيا 

. وقد ذكر 51وقامت عمى تربيتيا؛ وأف والد ىيمينى ليس تنداريوس ولكنو زيوس 

                                                           
47

 - Cf., Eurip., Helena 1495-1510. 
48

 - Cf., Eurip., Helena 1680-1685.  
49

 - Cf., Hyg., Fabula 78. 
50

- Cf., Apollod., III, 10, 6-7. 
51

- Cf., Paus., I, 33, 7. 
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ىـ كاستور وبولموكس فولجنتيوس أف جوبيتر )زيوس( أنجب مف ليدا ثبلثة أبناء: 
 )بوليديوكيس( وىيمينى، ويقوؿ:

 "إف جوبيتر متخذا ىيئة نسر جامع ليدا، التى وضعت بيضة،
 "52ولد منيا ثبلثة: كاستور وبولموكس وىيمينى 

ويشير أحد المصادر إلى أف ليدا زوجة تنداريوس قد وضعت بيضتيف بعد أف      
بجعة، وولد لجوبيتر مف احداىما كبل جامعيا جوبيتر )زيوس( وىو عمى ىيئة طائر ال

ف كانت 53مف كاستور وبولموكس ومف األخرى ولد كميتمنسترا وىيمينى لتنداريوس . وا 
ىذه الرواية غير معروفة التاريخ إال أنو مف الراجح أنيا تأتى قبؿ ىذا التصوير الذى 

الذى عرؼ  ,Francesco d'Ubertino Verdi رسمو رساـ عصر النيضة اإليطالى 
( ويتوافؽ ىذا الرسـ مع الرواية التى 1557 -1494وعاش ) Bachiaccaأيضا باسـ 

  تقوؿ بأف ليدا قد وضعت بيضتيف وأنجبت مف كؿ منيما:

 
 ليدا وأبناؤىا بعد خروجيـ مف البيضتاف

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bacchiacca_-_Leda_and_the_Swan.jpg 

                                                           
52

- Fulgentius, Mitologiarum Libri Tres, II, 13. 

Iuppiter enim conversus in cignum cum Leda concubuit; quae peperit ovum, 

unde nati sunt tres, Castor, Pollux et Elena. 
53

 - Cf., Anonimus (Mythographus Vaticanus I), 64. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bacchiacca_-_Leda_and_the_Swan.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bacchiacca_-_Leda_and_the_Swan.jpg
http://digiliblt.lett.unipmn.it/xtf/view?docId=dlt000364/dlt000364.xml;query=Leda;brand=default
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وحتى زمف بتراركا لـ تكف دراسة األساطير قد تـ تطويرىا. و في الغالب جاءت      
شاراتو األسطورية مف مصادر مكتوبة، حيث  تفاصيمو عف مظير وسمات اآللية وا 

يدة النشأة؛ وليذا فإف التفاصيؿ الدقيقة كانت إعادة اكتشاؼ الفف الوثني ال تزاؿ بع
المثيرة لئلعجاب التى عرضيا بتراركا جاءت نتاج عممية بحث واسعة فى المصادر 

 . 54القديمة التى اطمع عمييا بتراركا 

 جانيميديس: ا: جوبيتر )زيوس( و ثالثً 

مقة وينتقؿ بتراركا بالحديث إلى جانب آخر مف أساطير االختطاؼ واإلكراه المتع     
باإللو جوبيتر )زيوس( فبعد أف يقوـ بوصؼ كبير اآللية وىو جالس عمى عرشو 
ممسكا بصولجاف ممكو فى يد وفى اليد األخرى يمسؾ بالصاعقة، وكانت الصاعقة 
أداة عقاب يقتص بيا زيوس ممف يخطئ فى حؽ اآللية، نجده يشير إلى أسطورة 

ذى أغـر بو زيوس وأراده لنفسو اختطاؼ زيوس لمفتى الفريجى الجميؿ جانيميديس ال
فأرسؿ إليو طائره الخاص، النسر ليقوـ باختطافو ورفعو إلى مقر اآللية ليصبح ساقى 

 زيوس الخاص يقدـ لو الكأس الممموء برحيؽ النكتار؛ حيث يقوؿ بتراركا:
 }يأتى{ جوبيتر أماـ اآلخريف، فخورا عمى عرشو المييب )الفخـ(،

الصاعقة. وكاف حامؿ صواعؽ جوبيتر وصولجانو في يده، وممسكا ب
 (، بيف مخالبو فوؽ النجوـ. Ida 55)النسر( يرفع  الشاب اإليدى )مف إيدا

                                                           
54

-  Erik Z. D. Ellis, Petrarch‘s Africa I-IV:........,  op. cit, p.96. 
، و "جبؿ الربة"، وىما: جبؿ إيدا Idaىناؾ جببلف في األساطير اليونانية يسمياف باسـ إيدا  - 55

في جزيرة كريت. وجبؿ إيدا في منطقة طروادة التي كانت تعرؼ في العصور القديمة الكبلسيكية 
إينيادة فيرجيميوس.  أيضا باسـ إيدا الفريجية، وىو الجبؿ الذي ذكر في إلياذة ىوميروس و فى

ويرتبط كبلىما باإللية األـ في أعمؽ طبقات األساطير اليونانية المبكرة، حيث كاف جبؿ إيدا في 
)"األـ اإليدية"(،  Mater Idaeaاألناضوؿ جببل مقدسا لمربة كيبيمى، التي كانت تعرؼ أحيانا باسـ 
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Jupiter ante alios, augusta in sede superbus 

Sceptra manu fulmenque tenens; Iovis armiger ante 

Unguibus Ydeum iuvenem super astra levabat. 

(Petrarca, Africa, III, 140-142) 

 

 
لوحة مف الموزايؾ تعود إلى أواخر العصر الرومانى، مصور عمييا النسر يختطؼ الفتى الفريجى 

 الذى يرتدى قبعة فريجية وعباءة حمراء وفى يده عكاز الراعى جانيميديس،
http://www.theoi.com/Gallery/Z32.1.html 

      

ممؾ طروادة، الذى  Trosوتقوؿ األسطورة، إنو بينما كاف جانيميديس ابف الممؾ تروس 
كاف يعد أجمؿ الشباب، يرعى قطيعا مف األغناـ عمى سفوح جبؿ إيدا بالقرب مف 
                                                                                                                                                    

بة كيبيمى بوضع زيوس الرضيع ، التى كانت تتطابؽ فى الغالب مع الر  Rheaفي حيف قامت ريا 
تحت رعاية الحورية أمالثيا عمى جبؿ إيدا في جزيرة كريت. بعد ذلؾ، أصبح مسقط رأسو )مسقط 

 ,Cf., Straboرأس زيوس( مقدسا لئللو زيوس، ممؾ وأبو اآللية واإلليات اليونانية.                  

X, 3, 22. 
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طروادة، شاىده زيوس )جوبيتر( عندما كاف يتفقد ممكو في يـو مف األياـ. وما أف 
زيوس عمى الفتى حتى شعر تجاىو فجأة بشغؼ عميؽ، فغير زيوس  وقعت عينى

. شكمو إلى شكؿ نسر، وانقض عمى الفتى وانتزعو مف جبؿ إيدا إلى جبؿ أوليمبوس
وكاف زيوس يرغب في الحصوؿ عمى جانيميديس ليتخذه رفيؽ فراش، ويقاؿ إف اآللية 

وقد كانت ميمة  ؛قد اختارت الفتى ليعمؿ كساقى ليـ وبوجو خاص لكبيرىـ زيوس
حمؿ األقداح، أقداح النكتار، موضوعة بالفعؿ فى يد اإللية الصغيرة ىيبي، ابنة جونو 

 .56وجوبيتر 

وأف تروس  Erichthonius ويخبرنا ىوميروس أف والد تروس كاف يدعى إريخثونيوس 
وجانيميديس، وُيرِجع عممية خطؼ  Assaracusوأساراكوس  Ilusقد أنجب إيموس 

إلى اآللية جميعا وليس إلى زيوس وحده ويضيؼ أف الفتى جانيميديس قد جانيميديس 
 ُكِتب لو أف يحيا بيف اآللية؛ حيث يقوؿ: 

 "وقد أنجب إريخثونيوس  تروس ليكوف ممكا بيف الطروادييف،
 ومف تروس مرة أخرى ولد ثبلثة أبناء أفذاذ:

 إلموس ، وأساراكوس ، وجانيميديس شبيو اإللو،
 ر جمااًل بيف البشر الفانيف.الذى كاف األكث

وليذا فإف اآللية اختطفتو واحتفظت بو فى السماوات ليكوف ساقى شراب 
 ."57وبسبب جمالو الفائؽ، كاف عميو أف يسكف مع الخالديف  زيوس
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 - Theodore C. Clarke and Scott J. Bolton, The planets and our culture a history 

and a legacy; Article in Proceedings of the International Astronomical Union 

(January 2010), pp. 207-208. 
57

 - Homer, Iliad, XX, 230-5.  

Τπῶα δ᾽ πισθόνιορ ηέκεηο Τπώεζζιν ἄνακηα:        230 

Τπυὸρ δ᾽ αὖ ηπεῖρ παῖδερ ἀμύμονερ ἐξεγένονηο 

Ἶλόρ η᾽ Ἀζζάπακόρ ηε καὶ ἀνηίθεορ Γανςμήδηρ, 

ὃρ δὴ κάλλιζηορ γένεηο θνηηῶν ἀνθπώπυν: 
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أما القوؿ بأف زيوس ىو مف قاـ باختطاؼ الفتى بعد أف حوؿ نفسو إلى ىيئة      
قػاـ ؛ فقد ورد عند أبولمػودوروس الذى يضيؼ أف زيوس Ζεὺρ δι᾽ ἀεηοῦ نسر 
وأنو جعؿ منو ساقيا لآللية διὰ κάλλορ  ػاؼ جانيميديس بسبب جمالو الفتاف باختط

 θεῶν οἰνοσόον 58فى السماء. 

موجود  59 وقد أورد فرجيميوس القصة خبلؿ الوصؼ األدبي الذى يقدمو لرسـ     
عمى ذلؾ الدثار الموشى بالذىب الذى فاز بو الفائز األوؿ مف بيف قادة السفف التى 
خاضت سباؽ السفف الذى قرر آينياس إقامتو فى اليـو التاسع مف أياـ الحزف عمى 
أبيو تمؾ الطقوس التى كاف قد دعى الطروادييف إلى إقامتيا، والتى شممت مجموعة 

لتى نظميا آينياس حيف وصؿ إلى جزيرة صقمية بعد أف مف المسابقات واأللعاب ا
أوفى جوبيتر بوعده ومكنو ىو ورفاقو مف الوصوؿ إلى إيطاليا. حيث نظـ آينياس 
مسابقات لمسفف السريعة ولمجرى وفى رمى القرص والسياـ والمبلكمة؛ وشممت 

بس الجوائز: كراسى مقدسة ثبلثية األرجؿ وأكاليؿ غار وسعؼ أخضر وأسمحة ومبل
 ؛ حيث يقوؿ عف جانيميديس:61ذات لوف أرجوانى وقطع فضية وذىبية 

 ا رسمت عميو صورة الصبى الممكى فوؽ قمة جبؿ إيدا المورقة،"دثارً 
 يطارد اآليائؿ السريعة بسيامو، وينيؾ قواىا أثناء مطاردتو إياىا،

                                                                                                                                                    
ηὸν καὶ ἀνηπείτανηο θεοὶ Διὶ οἰνοσοεύειν 

κάλλεορ εἵνεκα οἷο ἵν᾽ ἀθανάηοιζι μεηείη.              235 
58

 - Cf., Apollodorus, III, 12, 2. 
قد تكوف األسطورة قصة يتـ سردىا شفويا، ولكف عادة ما يتـ تقديميا في شكؿ مكتوب. قد   -  59

، عمى سبيؿ المثاؿ، مف خبلؿ الرسـ ا مف غير وجود كممات عمى اإلطبلؽيتـ سرد األسطورة أيضً 
 والنحت والموسيقى والرقص والدراما. 

     - Mark P. O. Morford, Robert J., op. cit., p. 3. 
60

- Cf., Virg., Aen., V, 1-112  
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 يسيطر عميو الحماس، ويبدو وكأنو يميث.
 السريع، ورسـ عميو أيضا حامؿ صواعؽ جوبيتر

 وقد رفع الصبى عاليا مف جبؿ إيدا بمخالبو المعقوفة،
 بينما مد حراسو الُمِسنوف أيدييـ عبثا نحو النجوـ،
 ."61وبينما يرتفع نباح الكبلب الوحشى إلى عناف السماء 

أما أوفيديوس فيضيؼ إلى ما سبؽ أف جوبيتر ممؾ اآللية قد احترؽ بنار حب الفتى 
 وجده جميبل حتى أكثر منو ىو نفسو؛ حيث يقوؿ: الفريجى جانيميديس ألنو

 "ذات مرة احترؽ ممؾ السماء بحب الفتى الفريجى جانيميديس.
 وجد شخصا ما محبوبا )مفضبل( أكثر مما كاف عميو ىو نفسو.
 إنو )جوبيتر( لف يأخذ شكؿ أي طائر، سوى ذلؾ الشكؿ الذى

أجنحة غير  يمتمكو حامؿ صاعقتو )النسر(. دوف تأخير، اتخذ جوبيتر
حقيقية، ونفذ بيا فى اليواء واختطؼ الفتى الطروادى الذى ظؿ حتى ىذا 

                                                           
61

 - Virgil: Aeneid, V, 250 – 257. 

victori chlamydem auratam, quam plurima circum   250 

purpura maeandro duplici Meliboea cucurrit,    

intextusque puer frondosa regius Ida 

veloces iaculo cervos cursuque fatigat, 

acer, anhelanti similis, quem praepes ab Ida 

sublimem pedibus rapuit Iovis armiger uncis;           255 

longaevi palmas nequiquam ad sidera tendunt 

custodes, saevitque canum latratus in auras. 
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رغبة  اليـو يمزج رحيؽ النكتار فى كأس الشراب لجوبيتر عمى غير
 ."62جونو

وبعد قياـ زيوس باختطاؼ جانيميديس حزف تروس حزنا شديدا ولكف زيوس      
باسـ  ره بخمود ولده ويقدـ لو ىبةيبش عوضو عف فقد ابنو، فأرسؿ إليو رسولو ىيرميس

الخيوؿ سريعة القدميف اثنيف مف زيوس عبارة كرمة ذىبية مف صنع ىيفايستوس، و 
  )الخطى(؛ وذلؾ طبقا لما ورد فى األنشودة اليومرية "إلى أفروديتى":

"قاـ زيوس الواعى بنقؿ جانيميدس ذو الشعر الذىبي بسبب جمالو، 
ـ بسكب الشراب لآللية في حضرة ليكوف مف بيف الخالديف، كى يقو 

يمقى تكريما مف الخالديف جميعا بينما  –[ وأف نرى عجبا 215] -زيوس 
يسكب رحيؽ النكتار األحمر مف وعاء ذىبي. لكف الحزف تممؾ تروس 
واستقر فى قمبو الذى لـ يحتمؿ؛ ألنو لـ يكف يعمـ إلى أيف ذىبت 

ىذا فقد ظؿ ينتحب  العاصفة المرسمة مف السماء بابنو العزيز، وعمى
[ لكف زيوس كاف رحيما بو 211عميو طواؿ اليـو بشده دوف توقؼ، ]

وأعطاه خيوال سريعة الخطى مثؿ الخيوؿ التى تحمؿ الخالديف كتعويض 
عف ابنو. وتـ منحو تمؾ الخيوؿ كيبة. وبأمر مف زيوس، أخبره رسوؿ 
 زيوس )ىيرميس(، قاتؿ أرجوس، كؿ شيء، وكيؼ سيكوف ابنو خالدا
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Ovid., Metam., X, 155 – 161. 

Rex superum Phrygii quondam Ganymedis amore       155 

arsit, et inventum est aliquid, quod Iuppiter esse, 

quam quod erat, mallet. Nulla tamen alite verti 

dignatur, nisi quae posset sua fulmina ferre. 

Nec mora, percusso mendacibus aere pennis 

abripit Iliaden; qui nunc quoque pocula miscet            160 

invitaque Iovi nectar Iunone ministrat.
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[ لذلؾ عندما استمع تروس إلى 215ودائـ الشباب، مساويا لآللية. ]
رسائؿ زيوس ىذه، لـ يعد ينتحب ودخمت السعادة إلى قمبو ووثب عمى 

 ."63خيولو سريعة الخطى وىو سعيد

ويؤكد باوسانياس تمقى تروس والد جانيميديس خيبل ىبة مف زيوس وعوًضا عف      
أف اآللية ىى مف قامت بنقؿ جانيميديس إلى ابنو، وينقؿ عف ىوميروس القوؿ ب

 .  64، متى رغب زيوسالسماء، ليصبح نادال لزيوس يسقيو رحيؽ النكتار )شراب اآللية(

، أف جانيميديس كاف مف Fabulaeمف قصصو  224ويذكر ىيجينوس فى القصة     
ويف كاستور بيف أولئؾ الذيف كانوا بشًرا ونالوا الخمد؛ والذيف كاف مف بينيـ كذلؾ األخ

وبولموكس أبناء جوبيتر وليدا وأخوى ىيمينى. ومف بينيـ؛ ىيراكميس ابف ألكمينى 
كما يذكر  .65وجوبيتر، و ليبر ابف سيميمى وجوبيتر، وبيرسيوس ابف دنائي وجوبيتر 

 بيف النجـو النسر قد ُوِضعَ  " أف De Astronomiaىيجينوس فى أشعاره "عف التنجيـ 
                                                           

63
 - Hom. Hym. To Aphr. 202- 17 

ἦ ηοι μὲν ξανθὸν Γανςμήδεα μηηιέηα Ζεὺρ  

ἥππαζε ὃν διὰ κάλλορ, ἵν᾽ ἀθανάηοιζι μεηείη  

καί ηε Διὸρ καηὰ δῶμα θεοῖρ ἐπιοινοσοεύοι,  

θαῦμα ἰδεῖν, πάνηεζζι ηεηιμένορ ἀθανάηοιζι,                   205 

σπςζέος ἐκ κπηηῆπορ ἀθύζζυν νέκηαπ ἐπςθπόν.  

Τπῶα δὲ πένθορ ἄλαζηον ἔσε θπέναρ, οὐδέ ηι ᾔδει,  

ὅππη οἱ θίλον ςἱὸν ἀνήππαζε θέζπιρ ἄελλα:  

ηὸν δὴ ἔπειηα γόαζκε διαμπεπὲρ ἤμαηα πάνηα  
καί μιν Ζεὺρ ἐλέηζε, δίδος δέ οἱ ςἷορ ἄποινα,                  210 

ἵπποςρ ἀπζίποδαρ, ηοί η᾽ ἀθανάηοςρ θοπέοςζι.  

ηούρ οἱ δῶπον ἔδυκεν ἔσειν: εἶπεν δὲ ἕκαζηα  

Ζηνὸρ ἐθημοζύνῃζι διάκηοπορ Ἀπγειθόνηηρ,  

ὡρ ἔοι ἀθάναηορ καὶ ἀγήπυρ ἶζα θεοῖζιν.  

αὐηὰπ ἐπειδὴ Ζηνὸρ ὅ γ᾽ ἔκλςεν ἀγγελιάυν,                  215 

οὐκέη᾽ ἔπειηα γόαζκε, γεγήθει δὲ θπέναρ ἔνδον,  

γηθόζςνορ δ᾽ ἵπποιζιν ἀελλοπόδεζζιν ὀσεῖηο. 
64

 - Cf., Paus., V, 24. 
65

 - Cf., Hyg., Fab. 224. 
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باختطاؼ جانيميديس، وأسممو إلى جوبيتر الذى كاف مغرما بو  نظًرا لمقوؿ بأنو قاـ
66  . 

اكتسبت أسطورة زيوس جانيميدس شعبية ىائمة في اليوناف وروما ألنيا لقد      
أتاحت تبريًرا دينًيا لمحبة رجؿ ناضج شغوؼ لصبي، أى إلى الحب المثمى. ومف 

إلليية؛ كما تـ النظر إلى خبلليا تـ السماح بالمواط كشكؿ متطرؼ فقط مف العبادة ا
محاولة أتباع الربة كيبيمى الذكور تحقيؽ وحدة النشوة معيا وذلؾ مف خبلؿ إخصاء 
أنفسيـ وارتداء مبلبس النساء، عمى أف ذلؾ إشارة إلى إمكانية ممارسة المواط ضمف 

 . 67كينوت العبادة 

لممكف ـ.(، يوضح إلى أى نوع مف الحب مف ا181-125وىا ىو لوكيانوس )     
أف ننسب إليو حب زيوس لجانيميديس؛ الذى اختطفو زيوس وصعد بو إلى قمة جبؿ 
األولمبوس، حيث إف زيوس ما إف وصؿ بجانيميديس إلى عناف السماء، إلى مقر 
اآللية، حتى طمب منو أف يقبمو حتى يتأكد مف أف مف حممو مف األرض إلى السماء 

 ويرد جانيميديس متسائبل:  . 68فو إياه ليس نسًرا، مثمما ظير لمفتى أثناء اختطا

 " أنت أييا البشرى، ألـ تكف نسًرا عندما نزلت
 "؟واختطفتنى مف بيف قطيعى

ἄνθπυπε, οὐκ αἰεηὸρ ἄπηι ἦζθα καὶ καηαπηάμενορ 

ἥππαζάρ με ἀπὸ μέζος ηοῦ ποιμνίος; 

لية، وأنو لـ يتخذ شكؿ النسر إال ويخبره ممؾ اآللية بحقيقتو، إف ىو إال ممؾ اآل
 لحاجة فى نفسو قضاىا؛ وذلؾ بقولو:

                                                           
66

 - Cf., Hyg., De Astronomia, II, 15.  
67

 - Graves, op. cit., pp. 115-116. 
68

 - Cf., Lucian.,  Dialogues of the Gods (Zeus and Ganymede, 1) 
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 "ولكنني لست بشرا وال نسرا كما تظّف أّييا الصبّي.
 أنا ممؾ جميع اآللية، ولكننى فعمت ىذا بنفسى طبقا لمقتضى الحاؿ."

ἀλλ᾽ οὔηε ἄνθπυπον ὁπᾷρ, ὦ μειπάκιον, οὔηε αἰεηόν, ὁ δὲ 

πάνηυν βαζιλεὺρ ηῶν θεῶν οὗηόρ εἰμι ππὸρ ηὸν καιπὸν 

ἀλλάξαρ ἐμαςηόν. 

 : يوس الغرض مف اختطافو لجانميديس؛ قائبًل ويوضح ز 
تسكب لنا الشراب )ستكوف ساقينا(، وستقوـ عمى إعداد النكتار وؼ "كبّل، كبّل. س

 )شراب اآللية( واإلشراؼ عمى المأدبة."
οὔκ, ἀλλ᾽ οἰνοσοήζειρ καὶ ἐπὶ ηοῦ νέκηαπορ ηεηάξῃ καὶ 

ἐπιμελήζῃ ηοῦ ζςμποζίος. 

وفى موضع آخر يشير زيوس إلى أف السقاية ليست ىى اليدؼ الوحيد مف اختطافو 
 : زيوس لجانيميديس ث يقوؿلجانيميديس؛ فقد اختطفو ليستمتع بو؛ حي

 "كبل فقد اختطفتؾ بتمؾ الطريقة كى نناـ سوًيا"
οὔκ, ἀλλὰ διὰ ηοῦηό ζε ἀνήππαζα, ὡρ ἅμα καθεύδοιμεν. 

لقد كاف جماؿ جانيميديس ىو السبب الذى دفع زيوس الختطافو وىو السبب فى      
الذى يتعجب ويتساءؿ عف كيفية جعؿ جمالو نـو  حرص زيوس عمى النوـ مع الفتى،

 ؛ قائبل: 69كبير اآللية أكثر إمتاعا، وعند ذلؾ يجيبو زيوس 
 "حقا، فبمساعدة ذلؾ )جمالؾ( تكوف أنت يا جانيميديس، 

                 ىكذا ممتعا إلى درجة عالية." 
ναί, μεηά γε ηοιούηος οἷορ εἶ ζύ, Γανύμηδερ, οὕηυ καλόρ. 

وبعد أف يرد عميو جانيميديس بكونو مزعجا فى نومو، فيو كثير التقمب فى الفراش 
ؿ، يعبر زيوس عف والرفس برجميو وأكثر مف ذلؾ فيو يتحدث فى أحبلمو بصوت عا

                                                           
69

 - Cf., Dialogues of the Gods (Zeus and Ganymede, 4) 
69

 - ibid, 4. 
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ا إلى جانب جانيميديس ألنو سوؼ يقضى وقتو فى االستمتاع سعادتو ببقائو مستيقظً 
 . 71بالصبى بيف قببلت وأحضاف مرات ومرات 

εἰ ἀγπςπνήζαιμι μεηὰ ζοῦ θιλῶν πολλάκιρ καὶ πεπιπηύζζυν. 

لقد انغمس زيوس فى الممذات وبعد أف كاف ييبط مف السماء ليداعب النساء      
عؿ ذلؾ عمى األرض ويعاشرىف وينجب منيف، ىا ىو ينخرط فى حب الغمماف، ولـ يف

عمى األرض بؿ جاء بمحبوبو إلى مقر اآللية، يداعبو ويبلطفو عمى مرأى مف جميع 
 اآللية والربات، أو عمى حد قوؿ أختو وزوجتو الربة ىيرا لو: 

 عمى مرأى مف الجميع" أوال "إّنؾ ال تتناوؿ القدح مف يده إاّل بعد أف تُقّبمو
                                               ζὺ δὲ καὶ ηὴν κύλικα οὐκ ἂν 

ἄλλυρ λάβοιρ παπ᾽ αὐηοῦ ἢ θιλήζαρ ππόηεπον αὐηὸν 

ἁπάνηυν ὁπώνηυν, 

تعاتبو عمى ما القتو مف ويبدو أف حب زيوس لمصبى أنساه زوجتو ىيرا، حيث نجدىا 
فتور بعد أف رفع زيوس الفتى جانيميديس مف جبؿ إيدا إلى السماء ليتخذه ساقيا 

 ونديما؛ وتقوؿ: 
 "وأصبحت رغبتؾ فى أقؿ"

ἔλαηηόν μοι ηὸν νοῦνπποζέσειρ. 
 

وينصح زيوس زوجتو ىيرا بأف تسمح لنفسيا بتذوؽ قببلت جانيميديس، فعندىا      
سوؼ تمتمس العذر لتفضيؿ زيوس قببلت جانيميديس عف الرحيؽ اإلليى )النكتار(؛ 

 Παιδεπαζηῶν)كر عميو ذلؾ وتخبره بأف "ىذه أقواؿ عشاؽ الغمماف" لكف الربة ىيرا تن

 οὗηοι λόγοι.) 71  وىى بيذا تشير إلى أف حب زيوس لجانيميديس ينتمى إلى حب
 الغمماف. 
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 - ibid, 5. 
71

 - Cf., Lucian.,  Dialogues of the Gods (Hera and Zeus , 3) 
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ويذكر فولجنتيوس أف النسر الذى اختطؼ جانيميديس لـ يكف طائرا حقيقيا؛      
 .72  قيا""وقاـ نسر باختطاؼ جانيميديس، لـ يكف طائرا حقي بقولو:
وتوضح األعماؿ الفنية التشكيمية والتصويرية التى تعود إلى القرف الخامس قبؿ      

الميبلد، قياـ زيوس وىو عمى ىيئة بشرية باختطاؼ جانيميديس، وكأنيا تقوؿ بأف 
الرغبة ىى دافع زيوس لفعؿ ذلؾ؛ والتمثاؿ التالى ىو قطعة مف الخزؼ يصور اإللو 

يده اليسرى ويحمؿ الصبى الفريجى الذى يرتدى قبعتو  زيوس ممسكا بصولجانو في
 :  73الفريجية عمى رأسو 

 
 تمثاؿ مف الفخار يصور زيوس فى ىيئة بشرية يختطؼ الفتى الفريجى جانيميديس بقبعتو الفريجية، 

 يعود إلى القرف الخامس ؽ.ـ.

                                                           
72

 - Fulgentius, Mitologiarum Libri Tres, I, 20. 

et raptum Ganimedem aquila non vere volucris, 

 )انظر: الفقرة نفسيا( "كاف ىذا الطائر عبارة عف قناص حربى اتخذه زيوس نصيرا لو"         
73

 - Judith M. Barringer, ―The Temple of Zeus, Heroes and Athletes‖, HESPERIA 

74, (2OO5), p. 230; Figure 18.                            
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يبلد، يظير والرسـ الجدارى التالى والذى يعود كذلؾ إلى القرف الخامس قبؿ الم     
اإللو زيوس عمى ىيئة بشرية يختطؼ الفتى جانيميديس ومف الواضح أف زيوس ينظر 

 .74بإعجاب شديد إلى الفتى الذي يحممو عمى يديو فى طريقو إلى سماء األولمبوس 

 
 باريس -ؽ.ـ. متحؼ الموفر  481-491اختطاؼ جانيميديس، رسـ جدارى؛ يؤرخ 

 كرونوس وزيوس(: –وس كرونوس وأورانا: ساتورنوس )رابعً 

أما اإلشارة األسطورية التالية التى وردت فى طيات وصؼ بتراركا لقبة قصر      
الممؾ الميبي سيفاكس التى كانت مزينة بمشاىد كبلسيكية قيمة وذات مغزى، فيى 

 natos  بأنو كاف األب الذى يمتيـ أبناءهتكمف فى وصفو لئللو ساتورنوس 

pater ore vorabat :فى األبيات التالية ، 
 ومف ناحية أخرى }يأتى{ ساتورنوس الريفى فى سف الشيخوخة ”

                                                           
74

- Costas A. Thanos, Mt Ida in Mythology and Classical Antiquity - a Plant 

Scientist's Approach, Conference Paper January 2003, p. 2; Figure 1. 
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 ة، متميزا برأس مغطى وبعباءة رماديةػوبمشية متثاقمة وعبوس
 ويحمؿ فى يده مجرفة ومنجؿ، إنو بمظيره الرث ىو األب الذى

 “ كاف يمتيـ أوالده عبر فمو.
Inde autem incessu gravior tristisque senecta,           

Velato capite et glauco distinctus amictu, 

Rastra manu falcemque gerens Saturnus agresti 

Rusticus 
75

 aspectu natos pater ore vorabat;             

                     (Petrarca, Africa, III, 143-146) 

 

وفيما يتعمؽ بوصؼ ساتورنوس بأنو فى سف الشيخوخة وبكونو حامؿ المنجؿ،      
مف الكتاب  627فقد ورد ذلؾ عند أوفيديوس حيث يصؼ ساتورنوس فى البيت رقـ 

 flacifer  seni falcifero)بأنو "الشيخ حامؿ المنجؿ  Fastiالخامس مف التقاويـ 

senex) "76 وكاف أوفيديوس قد أشار فى الكتاب األوؿ مف التقويـ أف ساتورنوس ،
وصؿ إلى التيوـ فى سفينة قادما مف األولمبوس بعد أف أقصاه جوبيتر عف ممؾ 

إلى النير التوسكانى بعد أف السماء، ويقوؿ عنو "فى سفينة وصؿ اإللو حامؿ المنجؿ 
 ".  77طاؼ بكؿ مكاف فى العالـ 

                                                           
و يعكس االنتقاؿ مف عادات  كاف ساتورنوس، أقدـ اآللية اإليطالية، ىو إلو البذر )الزراعة(. -  75

الراعي والصياد المتنقميف مف مكاف إلى آخر إلى عادات المقيميف في مساكف دائمة. كاف ساتورنوس 
إذا ىو مخترع الزراعة والبستنة. وكانت قرينتو أوبس تمثؿ الثروة. وكاف ساتورنوس غالبا يصور 

مف. وكاف عصر ساتورنوس ىو العصر حامبل المنجؿ ، وىو أكثر شبيا بمنجؿ التقميـ رمز إلو الز 
 الذىبى، عصر البراءة والبساطة، واألمانة واإلخبلص والخدـ القائميف عمي العمؿ في الحقوؿ.

*Donald Wilsey E., ―The Early Romans: Militarists or Lovers of Peace?‖, The 

Classical Outlook, Vol. 19, No. 5 (February, 1942), p. 48      
76

 - Cf., Ovid, Fasti V., 621–662.  
77 

- ibid, I., 233–34. 

Tuscum rate venit in amnem  

ante pererrato falcifer orbe deus.
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 Opisالمدد(  -)العوف  Opsويذكر فولجنتيوس أف ساتورنوس كاف زوجا ألوبس     
maritus  وأنو كاف شيخاsenior  يرتدى غطاء رأسvelato capite  ويحمؿ منجبل

falcem ferens رت أعضاؤه ويشير فولجنتيوس إلى القوؿ بأف ساتورنوس قد بت
التناسمية وألقى بيا فى البحر وىناؾ )فى البحر( ولدت منيا الربة فينوس، "الذى 

  et in mari proiectaوألقيت فى البحر   cuius virilia abscisaقطعت أعضاؤه 

 .Venerem genuerunt   "78وأنتجت فينوس 

صور عند وجدير بالذكر أف اإللو اليونانى كرونوس نظير ساتورنوس كاف ي     
اإلغريؽ فى ىيئة رجؿ مسف يحمؿ فى يده شيئا مقوسا ربما يشير إلى السبلح الذى 
استخدمو فى القضاء عمى والده أورانوس، أو إلى المنجؿ الذى يرمز إلى أعياد 

.  ويظير كرونوس فى 79الحصاد التى كانت تقاـ تكريما لو فى أثينا ورودوس وطيبة 
الفف عمى ىيئة رجؿ مسف مييب ولكنو حزيف يحمؿ  التماثيؿ النادرة التى تصوره في

منجبًل. طابقو اإلغريؽ مراًرا وتكراًرا بآلية غريبة غير مألوفة مثؿ مولوؾ، وىو إلو 

                                                           

78
 - Cf., Fulgentius, Mitologiarum Libri Tres, I, 1. 

نتيوس تفسيرا لكؿ ما وصؼ بو ساتورنوس، حيث وفى إطار روايتو لؤلسطورة نفسيا يقدـ فولجي
يذكر أف ساتورنوس كاف مغطى الرأس بوصفو إليا لمبذور والحصاد حيث إف جميع المحاصيؿ 
تغطييا أوراؽ لتحمييا؛ وأف القوؿ بالتيامو ألبنائو يرجع إلى أنو إلو لمزمف والمواسـ وكؿ موسـ يمتيـ 

ألف الزماف يعيد الموسـ مرة ثانية أو الستخدامو فى ما أنتجو؛ ويأتى حممو لممنجؿ ألمريف: إما 
الحصاد؛ أما القوؿ بأنو تـ إخصاؤه فذلؾ نظرا لكوف المحاصيؿ تجمع ويمقى بيا فى البطوف وكأنيا 
البحر الذى ألقيت فيو أعضاؤه المبتورة؛ أما والدة فينوس مف ىذه األعضاء فيرجع إلى كوف الربة 

 )المصدر نفسو(فينوس تنتج الشيوة فى النفوس. 
، 2002 ، مكتبة األنجمو، القاىرة3عبدالمعطى شعراوى، أساطير إغريقية: اآللية الكبرى، ج  - 79

 .  2-31ص ص 
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سامي قديـ كانت تقدـ إليو قرابيف بشرية. كما طابقو الروماف مع ساتورنوس 
(Saturnus،) وس السنوي وىو إلو إيطالي قديـ وظيفتو غامضة؛ كاف ميرجاف ساتورن

، حيث ُمنح العبيد حريات استثنائية مف Saturnaliaالذى عرؼ باسـ الساتورناليا 
خبلؿ ممارسات صاخبة كانوا يقوموف بيا فى طرقات المدينة، يشبو احتفاالت الكرونيا 

Kronia ت معروفة عميو في العصور في بعض النواحي البارزة ، طبقا لما كان
 .81القديمة

ة إلى ساتورنوس بوصفو األب الذى يمتيـ أبناءه فضبل عف كونيا والراجح أف اإلشار 
تطابقو مع اإللو اليونانى كرونوس فإنيا تشير إليو بوصفو إليا لمزمف، حيث إف كؿ 
عصر مف العصور ووقت مف األوقات حينما يأتى يمتيـ العصر أو الوقت السابؽ 

بيذا أسمى  عميو، وجدير بالذكر أف ساتورنوس يصور كوكب زحؿ الذي يعد
(celsior)  81مف الكواكب األخرى. 

وحيث إف اإللو ساتورنوس ىو النظير الرومانى لئللو كرونوس اليونانى وكبلىما      
؛ فقد جمع اإللو اإليطالى 82كاف يعد إلو العصر الذىبى عصر الوفرة والرخاء 

                                                           
80

- Robin Hard, “The Rise of Zeus and Revolts Against his Rule”; from: Robin 

Hard, The Routledge Handbook of Greek Mythology Routledge, New York, 2004, 

pp. 70-71. 
81

-  Robert G. Babcock, ―Astrology and Pagan Gods in Carolingian ‗Vitae‘ of 

Lambert‖, Traditio, Vol. 42 (1986), p. 98.  
82- 

Bremmer J., N., and Horsfall N. M., Roman Myth and Mythography, Bulletin 

Supplement (University of London. Institute of Classical Studies), No. 52, p. 87.   

مثمما فعموا مع معظـ الميثولوجيا اإلغريقية. الشاعر الروماني  وسالروماف قصة ىيسيودتبنى  -
رر ك، لو تصويره الخاص لمعصر الذىبي في تحوالتو، والتي تيوس، وىو معاصر لفيرجيم يوسأوفيد

العصر الذىبي كعصر مف الرخاء والسبلـ  يوسوفيدسمفو اليوناني إلى حد ما. يمثؿ أما ورد عند 
ًرا بشكؿ طبيعي. ويزعـ أف سقوط اإلنساف اأبر  واالقوانيف ضرورية ألف الجميع كانوفيو لـ تكف والثقة. 

، fides واإليماف verumوالحقيقة  pudorؿ الفضائؿ إلى رذائؿ، "لقد ىرب الحياء ينتج عف تحو 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pudor&la=la&can=pudor0&prior=fugere
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ساتورنوس لنفسو أساطير يونانية. وبمرور الوقت، حجبت الطبيعة األصمية 
 .  83ساتورنوس بوصفو إلو المزارعيف الذيف كانوا يعبدونو فقط كإلو يحمي بذر البذور ل

مع محاولة اكتشاؼ أسطورة ساتورنوس يجب الوضع فى االعتبار شخصية اإللو      
البدائية التي تحتفي بيا األعراؽ القديمة "األب العظيـ"، الذي يقاؿ إنو نظـ السماوات 

قبؿ الطوفاف، مممكة السبلـ والوفرة، فى العصر الذى عرؼ ألوؿ مرة وأسس مممكة ما 
باسـ "العصر الذىبي"؛ إنو بدوف شؾ إلًيا عظيما عريًقا، عبده القدماء بوصفو الخالؽ 
والسيد األعمى لمكوف صاحب السمطاف فى السماء. وقد أسس ىذا المعبود مممكة ال 

ترة حكمو ساد ربيع ال نظير ليا، كانت نموذجا لمحكـ العادؿ المزدىر، وطواؿ ف
ينتيى، وتميز انتاج األرض بالوفرة التى لـ تتطمب عمبل وال قتاال مف الرجاؿ؛ ولذلؾ 

السمؼ اإلليي لجميع الحكاـ الدنيوييف. إنو ممؾ السماء والرجؿ األوؿ الذى مثؿ حكمو 
مثؿ تاريخو صراع الخير والشر. إنو المعبود األقدـ بيف الديانات األقدـ فى مصر 

   .84بلد النيريف. وبيف النجوـ ما ىو إال كوكب زحؿ وب

ويشير فرجيميوس فى الكتاب الثامف مف اإلنيادة إلى أف ساتورنوس قد جاء إلى      
روما مف قمة جبؿ األوليمبوس ىاربا مف بطش جوبيتر وذلؾ بعد انتصار جوبيتر فى 

ف حرث األرض وال صراع الخبلفة اإلليية؛ وعند قدومو وجد قوما بدائييف ال يعرفو 
تخزيف مؤنيـ، يعيشوف مشتتيف عمى قمـ الجباؿ، فجمع شتاتيـ  وأسس التيوـ حيث 
                                                                                                                                                    

الحب الخبيث و  visبطش وال insidiaeؿ تياحواال doliواآلالـ  fraudesالخداع ؿ محميـ وح
 amor sceleratus habendi لبلمتبلؾ

."
  

- See: Browser M. J., The Golden Age of Rome: Augustus Program to Better the 

Roman Empire, USA. 2013, p. 3; Cf., Ovid, Metam., I, 129-131.
 

83
 - George Depue Hadzits, ―The Roman Saturnalia‖, The Classical Outlook, Vol. 

15, No. 3 (DECEMBER, 1937), p., 18.                              
84

- Talbott, David N., The Saturn Myth: A Reinterpretation of rites and Symbols 

illuminating some of the dark corners of primordial society, USA. 1980, p. 8. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sceleratus&la=la&can=sceleratus0&prior=amor
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وجد األماف فى شواطئيا ووضع ليا قوانينيا وظؿ يحكـ شعبو فى ىدوء وسبلـ وعرؼ 
. ونستطيع القوؿ ىنا إف جوبيتر قد أجبر ساتورنوس عمى 85عيده بعصر الذىب 

 التخمى عف ممؾ السماء.

وبيذا يعيدنا فرجيميوس إلى اإللو اليونانى كرونوس الذى يشير إليو أيضا وصؼ      
بتراركا لو بأنو اإللو الذى كاف يمتيـ أبناءه؛ وكاف كرونوس قد قاـ بخصى أبيو 
أورانوس فى سياؽ خبلفة اآللية بعضيا بعضا، تمؾ الخبلفة التى ظيرت مف قبؿ فى 

تياـ أعضاء أبيو آنو إلو السماء وتولى ممكية األساطير الشرقية، حيث قاـ كوماربى بال
. أما كرونوس فقد 86السماء بدال منو، وكاف آنو قد أزاح والده اآللو عنيا مف قبؿ

 أبنائيا مف أجؿ التخمص، ذلؾ النداء الذى وجيتو إلى Gαῖαاستجاب لنداء أمو جايا 
 مف األرض،مف أبييـ أورانوس الذى كاف قد كرىيـ وأخفاىـ جميعا فى مكاف سحيؽ 

 (. جاء172 -155وأخذ كرونوس بالمنجؿ الذى أعدتو أمو لذلؾ )أنساب اآللية 
أورانوس تواقا لممارسة الحب مع جايا، فاستؿ كرونوس منجمو وقطع أعضاء أبيو 
وألقاىا بعيدا لتسقط فى البحر ويتجمع الزبد حوليا وتولد فيو الربة أفروديتى )أنساب 

يا قد تممكيا حب كرونوس وأنجبت منو أبناء . وكانت ر 87(185 -173اآللية 
. ᾋδηρوىاديس  Ἥπαوىيرا  Δημήηηπوديميتر Eζηία῾عديديف فقد أنجبت ىستيا 

مف كرونوس وقد خبر مف تجربة أورانوس وجايا أنو البد وأف يزيحو إبًنا قوًيا لو  ولكف
 ἀλλὰ ػاءه بابتبلع أبنا ال يغمض عينيو وقاـ عمى عرش السماء، فظػؿ مستيقظػً 

                                                           
85 -

 Stephen Scully, ―Cities in Italy's Golden Age‖, Numen, Vol. XXXV, Fasc. 1 

(Jul., 1988), p. 78;  Cf., Virg., Aen., VIII, 314-225. 
مجدى صبحى اليوارى،   لؾ خصى كرونوس ألبيو، انظر:و وكذعف خصى كوماربى ألبي -  86

العناصر الشرقية فى عبادة أفروديتى: دراسة مف خبلؿ المصادر اليونانية والبلتينية، رسالة دكتوراه 
 . 4-1، ص ص 2115غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة عيف شمس، 

87
 - Cf., Hesiod., Theog., 155 – 185. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29lla%5C&la=greek&can=a%29lla%5C0&prior=e)/xen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pai%3Ddas&la=greek&can=pai%3Ddas0&prior=dokeu/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pai%3Ddas&la=greek&can=pai%3Ddas0&prior=dokeu/wn


 مجدي صبحي الهواري

465 
 
 

δοκεύυν παῖδαρ ἑοὺρ καηέπινε  ػاعمى ري اؽولذلؾ استولى حػزف ال يط Ῥέην 

δ᾽ ἔσε πένθορ ἄλαζηον   ت مف أبييا ػ(. ولذلؾ التمس467 -453)أنساب اآللية
أورانوس وأميا جي أف يساعدنيا فى جعؿ والدتيا لزيوس أبى اآللية والبشر بعيًدا عف 

ػابػًا عمى مػا اقترفو فى حؽ وس البػد أف يدفػع الثمػف عقيث إف كرونأنظار كرونوس، ح
 ػالػو الذيف ابتمعيػـ  أبيػو وأطف

(ηίζαιηο δ᾽ ἐπινῦρ παηπὸρ ἑοῖο παίδυν θ᾽, οὓρ καηέπινε) 

فأرسموىا إلى كريت لتمد زيوس الذى ربتو وغذتو كريت كثيرة الخيرات. وبدال مف 
الطفؿ زيوس، قدمت ريا حجرا ممفوًفا بقماش باؿ ليتناولو كرونوس بيده ويبتمعو وىو ال 

 ع بديبًل البنو الذى سوؼ يكرىو عمى النزوؿ عف عرشو بعد أف نجا مفيدرى أنو ابتم
 .  88( 491 -468ابتبلع األب لكؿ ابف يولد لو خوفا مف ىذا المصير )أنساب اآللية 

وبعد ىذا االستعراض لما اتصؼ بو ساتورنوس وكذلؾ ما اتصؼ بو نظيره      
فى وصفو لساتورنوس نجد  فولجنتيوساليونانى كرونوس يجدر بنا أف نشير إلى أف 

أنو ينسب إلى ساتورنوس صفات كرونوس كميا ويضيؼ إلييا حدثا آخر أوقعو 
ف كاف فولجنتيوس لـ يذكر عمى يد  كرونوس بأبيو أورانوس أال وىو عممية الخصى وا 

                                                           
88

 - Cf., Hesiod., Theog., 468 – 491. 

يقدـ ىسيودوس القميؿ مف التفاصيؿ حوؿ ما حدث بعد ذلؾ، مشيرا فقط إلى أف زيوس نشأ بسرعة 
في مكانو الكريتي، ثـ أجبر كرونوس عمى أف يتقيأ أوالده وفقا لخطة اقترحتيا جايا زوجة أورانوس 

دلفي ليكوف رمزا  عمى والدتو. وخرج الحجر أوال مف جوؼ كرونوس، وقاـ زيوس بتثبيتو في معبد
لذلؾ وأعجوبة لمبشر، تقيأ كرونوس خمسة إخوة وأخوات زيوس في الترتيب العكسي إلى ذلؾ الذي 

، الذيف يبدو أنيـ ظموا محبوسيف  Kyklopesكاف قد ابتمعيـ بو. كما أفرج زيوس عف الكيكموبس 
يـ وشكرىـ لزيوس امتنان . وأظيرواOuranosتحت األرض حيث تـ احتجازىـ ىناؾ مف قبؿ والدىـ 

 بأف قاموا بتسميحو بأقوى أسمحتو أال وىو الصاعقة.
     - Robin Hard, op. cit., p. 68. 
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لقائيا فى البحر   ؛ ويشير ىذا إلى إجبار89مف حدث قطع أعضاء ساتورنوس وا 
سبقت اإلشارة إلي أف فرجيميوس قاؿ بوصوؿ ساتورنوس عمى ترؾ ممكو وقد 

 ساتورنوس إلى التيـو طريدا. 

يو خامسً   : Ioا: جوبيتر )زيوس( وا 
مف الكتاب الثالث، إلى أسطورة إيو وبشكؿ خاص  178ويممح بتراركا فى البيت      

إلى قياـ اإللو ميركيريوس )ىيرميس( بقتؿ آرجوس ذلؾ الحارس الذى امتمؾ فى رأسو 
ال تناـ منيا سوى اثنتاف بالتعاقب؛ وتأتى إشارة بتراركا إلى ذلؾ عمى ىذا  مئة عيف
 النحو: 

 يصؿ الديؾ نشيطػا، ويقـو بقتؿ أرجوس بسيفو المعكوؼ.""و 
Gallus adest vigil et curvo cadit Argus ab ense. 

Petrarca, Africa, III, 178. 

واستخدـ بتراركا الديؾ لئلشارة إلى اإللو ميركيريوس )ىيرميس( وكاف الديؾ ىو الرمز  
. وكاف الديؾ مكرسا 91األكثر تكرارا فى البقايا األثرية لمفف اليونانى لئللو ميركوريوس 

لئللو أبولموف، إلو الشمس، حيث إنو يصدر إشعارا بطموع الشمس، وكاف مكرسا أيضا 
 .   91اف يدعو البشر إلى ممارسة أعماليـ وتجارتيـلئللو ىيرميس ألنو ك

كاف الديؾ في ببلد اليوناف وروما منذ فترة طويمة رمزا لمخصوبة واإلثارة الجنسية      
)عادة ما يرتبط باإللو إيروس في الفف اليوناني( وغالبا ما كاف مناظرا لمقضيب نفسو. 

ا وحمؿ معانى عديدة. يبدو أف ولقد كاف تقميد مساواة ىيرميس مع الديؾ قديًما جدً 
الديؾ المجسد فى تمثاؿ منتصب الفالوس الذي تصوره -الشكؿ المركب لييرميس

                                                           
89

- Cf., Fulgentius, Mitologiarum Libri Tres, I, 1. 
90-  

Richard Payne Knight, An Inquiry Into the Symbolical Language of Ancient Art 

and Mythology, New York 1892, p. 125.
 

91
- William Stewart, Dictionary of Images and Symbols in Counselling, U.K.: 

London 1998, p. 102.  
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بروما وبرونزيات برليف، قد تـ إبداعيا في الفترة  Chigiبرونزيات قصر تشيجي 
. في الواقع، لـ تفقد مثؿ ىذه الصور شعبيتيا في الثقافة الشعبية 92اليمنستية المتأخرة 

ية؛ وىاىو بتراركا فى القرف الرابع عشر يصور ىذه العبلقة بيف الديؾ واإللو الغرب
ىيرميس )ميركوريوس( فى كممات معدودات؛ والصورة التالية تصور رمز الكوكب 

 ـ.   1589ميركوريوس، وتحمؿ اسمو أعبلىا والديؾ مصور بجانبو؛ وترجع إلى عاـ 

 
و، ويحمؿ اإللو صولجانو فى يده اليمنى وفى اليسرى يحمؿ اإللو ميركوريوس رمز الكوكب الذى يحمؿ اسم

 صرة ويقؼ الديؾ بجانبو
number D,  Collection online: Mercurius / The Planets, Museum, The British Museum

6.53. 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.
aspx?objectId=1558739&partId=1 

                                                           
92

-  Jeffrey Spier, ―Most Fowl: Athena, Ares, and Hermes Depicted as Birds on 

Engraved Gems‖, Pallas, No. 83 (2010), p. 247.       

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1558739&partId=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1558739&partId=1
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، Inachusإف ىيرميس ليس ببعيد عف أسطورة إيو ابنة إلو النير إيناخوس      
إللو زيوس إلكراه النساء عمى ممارسة األسطورة التى تجسد حيمة أخرى مف حيؿ ا
كاىنة لمربة ىيرا األرجوسية.  انت إيووكالحب معو، فقد قاـ بقتؿ أرجوس حارس إيو؛ 

احػدى حوريات ، Iynxوكاف زيوس قد تمقى تعويذة سحرية مف الحورية إيونكس 
تاب الجبػاؿ، تدفعو لموقػوع في حػب إيو، ولذلؾ وطبقػػا لما ورد عند أوفيديوس فى الك

األوؿ مف التحوالت، راودىػػػا جوبيتر )زيوس( عف نفسيا عندما رآىػػػا عػػائدة مف نبػػع 
، قائبل ليا " أيتيا  Viderat a patrio redeuntem Iuppiter illam flumine أبييػػػػا

دعاىا أف تذىب معو إلى و ”o virgo Iove digna― العذراء لست أىبل لغير جوبيتر"
الغابة لكى يعيشا أوقاتا سعيدة، وأخبرىا أنيا ال تستطيع أف تدخؿ الغابة وحدىا خوفا 
مف الوحوش، أما فى صحبة إلو السماء جوبيتر حامؿ البرؽ وصاحب الصاعقة فيى 
تستطيع؛ وما كاف مف إيو إال أف فرت أمامو عبر مراعى ليرنا وحقوؿ لوكريوف المميئة 

ار، فأمر جوبيتر السحاب القاتـ أف يغطى المكاف بالظممات، "ومنعيا مف باألشج
؛ وما أف شاىدت .tenuitque fugam rapuitque pudorem اليرب وأفقدىا عذريتيا" 

ا قد يرتكب إثما ال يريد أف ػاء فى غير أوانو أحست أف زوجيػذا الظبلـ الذى جػرا ىػىي
اب، ػاء فنزلت إلى األرض وبددت السحػـ تجده فى السمػتعممو، فبحثت عف جوبيتر فم

ا، وفطنت ػا القرب، حوؿ إيو إلى بقرة بيضاء ناصع بياضيػا أحس جوبيتر منيػفمم
يا ال ػا ألنرً ػا؛ ونظػيا لنفسيػا فعؿ فأثنت عمى البقرة ومحاسنيا وطمبتػلمجونو )ىيرا( 

ر جوبيتر فأوكمت إلى أرجوس أمر حراستيا، و"كاف أرجوس لو رأس بيا مئة ػتأمف مك
 Centum عيف تطوؽ ما حوليا بالضياء" 

luminibus cinctum caput Argus habebat تخمد كؿ اثنتيف منيما إلى الراحة" ،
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وأمرتو أف ، ,inde suis icibus capiebant bina quietem )النوـ(" بالتعاقب فيما بينيـ 
 .93ويبقى حارسا عمييا  Nemeaرة زيتوف فى منطقة نيميا ػيا إلى شجػيربط

 

  
أرجوس صاحب األعيف المنتشرة فى كؿ جسده يحرس إيو وىى عمى ىيئة بقرة، ىيرميس يسحب سيفو، 

 زيوس وىيرا يراقباف
 ؽ.ـ. 461 – 471تصوير عمى قارورة تعود إلى حوالى 

http://www.theoi.com/Gallery/L11.3.html 
 

ثيرة التى تقع سيد السماء لـ يستطع أف يتحمؿ الشرور الكويضيؼ أوفيديوس أف "    
 "اؾبأخت فونيوس مف ىنا ومف ىن

(nec superum rector mala tanta Phoronidos ultra ferre potest) 

وأمره أف يقوـ بقتؿ   . . . . natumque vocatوس( باستدعاء ابنو )ميركوري اـفق 
ستعادة البقرة، وقد أرشده بنفسو إلى  .".letoque det imperat Argum وس أرج وا 

عندما وصؿ إلى المكاف الموجود فيو أرجوس حؿ بالمكاف متنكرا الطريؽ إلى نيميا و 
عمى ىيئة راعى ييش عمى غنمو ويعزؼ عمى مزماره، العزؼ الذى ناؿ إعجاب 
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 - Cf., Ovid., Metam., I, 582- 625. 
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أرجوس فدعاه إلى الجموس معو، وأخبره ميركيريوس عف نشأة المزمار؛ وبينما كاف 
يريوس يعزؼ، إذا بالنوـ يتسمؿ إلى أعيف أرجوس إال أنو لـ يمؤلىا جميعا فمسو ميرك

ميركوريوس بصولجانو السحرى فنامت أعينو المائة مرة واحدة ودخؿ أرجوس فى نـو 
ودوف تأخير طعف المترنح فى المكاف الذى عميؽ، وتمايمت رأسو، وبينما ىو كذلؾ "

 "مثؿ المنجؿ.يرتبط فيو العنؽ بالرأس بسيفو المقوس 
nec mora, falcato nutantem, vulnerat ense qua collo est confine caput,)      ) 

  94. وأفرج عف إيو
ىيرا، فقامت بوضع عيني أرجوس في ذيؿ الطاووس طائرىا المقدس، كتذكير أما      
وبعد  .ر بقتمو الرىيب، وأرسمت ذبابة تمدغ إيو وتطاردىا في جميع أنحاء العالـمستم

أف طافت إيو مشارؽ األرض ومغاربيا وصمت إلى إثيوبيا ومنيا سارت مع النيؿ إلى 
 .95مصر حيث أعادىا زيوس إلى ىيئتيا البشرية واقترف بيا 

ارة عمى النمط السػابؽ اإلشػورة عند أبولمػودوروس ػة لؤلسطػوتسير الخطػوط الرئيس     
وس أف أرجية، ػاريخػودوروس فى الكتاب الثانى مف مكتبتو التػػإليػو؛ حيث يذكر أبولم

 εἶσε δὲ οὗηορ ὀθθαλμοὺρ μὲν ἐν ده.ػػاء جسكاف لو أعيف فى كافػػة أنحػػػ

πανηὶ ηῷ ζώμαηι,  د ػػـ واألرض بعػة الجحيػا ابنػػنيف إخيدنؿ التػبقتاـ أرجوس ػؾ قيػوكذل
وت ػة بكينػا كانت ممتحقػواء إيو بينمػقاـ بػإغ. وأف زيوس ـوػـ التنيف إلى النػأف استسم

، ولكف بعد أف .ηαύηην ἱεπυζύνην ηῆρ Ἥπαρ ἔσοςζαν Ζεὺρ ἔθθειπε ة ىيرا، ػالرب
اكتشفت ىيرا ذلؾ قاـ زيوس بتحويؿ إيو إلى بقرة بيضاء بممسة منو وأقسـ أنو ال يعرفيا. 

زيوس لنفسيا وجعمت مف أرجوس حارسا عمييا. وما كاف مف ىيرا  وطمبت ىيرا البقرة مف
إال أف أرسمت ذبابة الماشية إلى البقرة لكى تمدغيا؛ وجابت البقرة أنحاء األرض إلى أف 
"وصمت فى النياية إلى مصر وىناؾ عادت إلى شكميا األصمى وأنجبت إبافوس 

θορᾰπἜ  ."بجوار نير النيؿ 
                                                           

94
- Cf., Ovid., Metam., I, 667- 717. 

95
-  Graves, op. cit., pp. 190-191. 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C8&prior=ei)=xe
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%28%3Dtos&la=greek&can=ou%28%3Dtos0&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29fqalmou%5Cs&la=greek&can=o%29fqalmou%5Cs0&prior=ou(=tos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn3&prior=o)fqalmou/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n1&prior=me/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=panti%5C&la=greek&can=panti%5C0&prior=e)n
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tau%2Fthn&la=greek&can=tau%2Fthn0&prior=ei)=nai
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fxousan&la=greek&can=e%29%2Fxousan0&prior=*(/hras
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*zeu%5Cs&la=greek&can=*zeu%5Cs1&prior=e)/xousan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Ffqeire&la=greek&can=e%29%2Ffqeire0&prior=*zeu/s
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ηελεςηαῖον ἧκεν εἰρ Αἴγςπηον, ὅπος ηὴν ἀπσαίαν μοπθὴν 

ἀπολαβοῦζα γεννᾷ παπὰ ηῷ Νείλῳ ποηαμῷ Ἔπαθον παῖδα. 

طمبت ىيرا مف خادماتيا االبتعاد بالطفؿ الذى ظمت إيو تبحث عنو إلى أف وجدتو فى و 
 . 96سوريا وعادت بو إلى مصر وتزوجت ممكيا وأقامت تمثاال إليزيس 

  

 
 تصور ىيرميس يقتؿ أرجوس –القرف الخامس ؽ.ـ. تقريبا  -مزىرية مف اآلنية األثينية ذات الموف األحمر 

http://www.theoi.com/Gallery/L11.2.html 

 ا: بيرسيوس والجورجونيات )زيوس ودنائى(سادسً 

وفى إشارة إلى أسطورة إكراه أخرى، نجد بتراركا فى األبيات التالية يتحدث عف      
نو يشير إلى أسطورة قياـ بيرسيوس ابف دنائى مف اإللو زيوس بقتؿ ميدوسا، والراجح أ

 دنائى وقياـ اإللو زيوس بتخصيبيا وىى حبيسة كما سنرى الحقا؛ حيث يقوؿ:
 "بالقرب منيا تصطؼ أسطورة األخوات الجورجونيات المشيورة.

                                                           
96

- Cf., Apollod., Bibl., II, 1. 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=teleutai%3Don&la=greek&can=teleutai%3Don0&prior=*)asi/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28%3Dken&la=greek&can=h%28%3Dken1&prior=teleutai=on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29s&la=greek&can=ei%29s4&prior=h(=ken
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*ai%29%2Fgupton&la=greek&can=*ai%29%2Fgupton0&prior=ei)s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fpou&la=greek&can=o%28%2Fpou0&prior=*ai)/gupton
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn15&prior=o(/pou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rxai%2Fan&la=greek&can=a%29rxai%2Fan0&prior=th/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=morfh%5Cn&la=greek&can=morfh%5Cn0&prior=a)rxai/an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29polabou%3Dsa&la=greek&can=a%29polabou%3Dsa0&prior=morfh/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=genna%3D%7C&la=greek&can=genna%3D%7C0&prior=a)polabou=sa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=para%5C&la=greek&can=para%5C1&prior=genna=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D%7C&la=greek&can=tw%3D%7C2&prior=para/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*nei%2Flw%7C&la=greek&can=*nei%2Flw%7C0&prior=tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=potamw%3D%7C&la=greek&can=potamw%3D%7C0&prior=*nei/lw|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29%2Fepafon&la=greek&can=*%29%2Fepafon0&prior=potamw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pai%3Dda&la=greek&can=pai%3Dda0&prior=*)/epafon
http://www.theoi.com/Gallery/L11.2.html
http://www.theoi.com/Gallery/L11.2.html
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 ويقوـ بيرسيوس بقطع الرأس ذات الشعر الثعباني بسيؼ أخذه مف أخيو،
وراء إلى مرآتو )الدرع وببينما كاف يقوـ بذبحيا كاف راسخا برقبة دارت إلى ال

وأصبح الرجؿ العجوز حجرا.  وولد مف الدـ حيواف مخيؼ لو  البراؽ(.
 جناحاف خفاقاف، صاخب الخطى. "

Hec prope Gorgonidum stat fabula nota sororum,             

Anguicomumque caput fraterna 
97

 Perseus arpe 
98

 

Obtruncans fixus speculo et cervice reflexa, 

Marmoreusque senex atque ortum sanguine monstrum 

Alatus sonipes. 

(Petrarca, Africa, III, 181- 185.) 

واألسطورة ذات شقيف، األوؿ يخص بيرسيوس وقيامو بقتؿ الميدوسا؛ ويتضمف      
ىذا الجزء قصة األميرة دنائى التى استطاع زيوس أف يصؿ إلييا باتخاذه ىيئة المطر 
وقاـ بتخصيبيا؛ والثانى يتعمؽ بذلؾ الجواد بيجاسوس الذى ولد مف الدـ الذى تساقط 

بالنسبة إلي بيرسيوس وقيامو بقتؿ الميدوسا، فقد  مف رأس الميدوسا بعد قطعيا؛ أما
ولد بيرسيوس لؤلميرة دنائى مف اإللو زيوس )جوبيتر(، وكاف والد دنائى قد تمقى نبوءة 
بأنو سوؼ ُيقتَػؿ عمى يد ابف سوؼ تنجبو ابنتو، فقاـ بحبسيا فى غرفة سفمية مغمقة 

ؿ نفسو إلى أمطار )جوبيتر( تمكف مف تمقيح دانائى مف خبلؿ تحويزيوس ولكف 
، بعد أف تـ تخصيبيا بخصب ذىبية، أنجبت دنائى بعد تمقيحيا طفبل سمى بيرسيوس

 ذىبى، عمى حد قوؿ أوفيديوس:
 ا مف جوبيتر وتمؾ )المرأة( التى جعميا"أنا بيرسيوس جئت مولودً 

                                                           
قاؿ ىيرميس إنيـ جميًعا أشقاء ألف بيرسيوس كاف في الواقع ابف زيوس، فكانوا يساعدونو في  -97

المنجؿ الذي استخدمو كرونوس إلخصاء ميمتو. لذا عرض عميو ىيرميس صنادلو المجنحة و 
 أورانوس.

98
 - harpe ,-es f. (Gk = ¤rph ) = a sickle ; a scimitar = اىَْجو أو اىسيف 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=speculo&la=la&can=speculo0&prior=fixus
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 "99جوبيتر حامبل وىى حبيسة بواسطة خصبو الذىبى 
 

 
 ؽ.ـ. 425-451ر عمى جانب مف باطية خمر؛ حوالى دنائى وقطرات المطر الذىبية؛ تصوي

https://en.wikipedia.org/wiki/Dana%C3%AB 

      
وتـ إخفاء الطفؿ عف جده أكريسيوس الذى ما أف عمـ باألمر بعدما سمع صراخ 

بح زيوس وطمب منيا معرفة مف كاف والد الطفؿ حتى قتؿ المربية وأخذ ابنتو إلى مذ
الطفؿ. فأجابتو دنائى بأف والد الطفؿ ىو اإللو زيوس، لكف أكريسيوس لـ يصدؽ ىذه 
الرواية، فقاـ بوضعيا ىى وابنيا فى صندوؽ وألقى بو فى اليـ. وطفا الصندوؽ حتى 
جزيرة سيريفوس تحت عناية زيوس، حيث وجده صياد يدعى دكتيس، فأخذه إلى 

ه واعتنى بمف كانا بالصندوؽ وىما دنائى وطفميا بيرسيوس؛ وكاف بوليديكتيس قصر 
حاكـ الجزيرة أخا لديكتيس وأغـر بدنائى ولكف دنائى لـ ترحب بذلؾ، وكاف بيرسيوس 

                                                           
99

- Ovid, Metam., IV, 697- 698. 

Hanc ego si peterem Perseus Iove natus et illa, 

quam clausam inplevit fecundo Iuppiter auro, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dana%C3%AB
https://en.wikipedia.org/wiki/Dana%C3%AB
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قد كبر بدرجة تمكنو مف الدفاع عف أمو أماـ إصرار الممؾ عمى إكراىيا عمى الزواج 
س عقبة فى طريؽ تحقيؽ رغبتو ىذه، فكر منو بأى وسيمة، وبعد أف أصبح بيرسيو 

الممؾ فى حيمة يخدع بيا بيرسيوس، فأعمف أنو سوؼ يتزوج مف ىيبوداميا ابنة 
أوينيماؤوس ممؾ بيزا، وقاـ الممؾ بدعوة أعياف الجزيرة إلى مأدبة، وكاف عمى كؿ منيـ 

ىى بأنو أف يقدـ لو جوادا ىدية، فماذا يقدـ بيرسيوس إذا؟ إنو ال يمتمؾ شيئا، فتبا
يستطيع أف يقدـ رأس الميدوسا ىدية لممؾ الجزيرة؛ ووافؽ الممؾ عمى الفور وأمره أف 
يقـو بالميمة، رغبة منو فى التخمص مف الفتى الذى وجد أنو عقبة فى طريؽ الوصوؿ 

 إلى دنائى.

 
 ب أُ تذخو. ق.ً. اىطفو ثبىصْذوق وأمزيسيىس يشيز إىيه 470دّبئً واىصْذوق، إّبء أتينً أحَز، حىاىً 

http://www.theoi.com/Gallery/H1.3.html 

       

وبدأ بيرسيوس اإلعداد لمميمة، فجاءتو الربة أثينا وكذلؾ اإللو ىيرميس لتقديـ المدد 
وات الثبلث: األخ Phorcusبنات فوركوس والنصيحة إليو؛ ونصحاه أوال بالوصوؿ إلى 

(، أخوات الجورجونة، ليحصؿ منيف Δεινώودينو  Πεθπηδὼبيفريدو و νςὼ) إنيو 

http://www.theoi.com/Gallery/H1.3.html
http://www.theoi.com/Gallery/H1.3.html
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وحصؿ منيف عمى أغراض سحرية تساعده فى إنجاز ميمتو، وبالفعؿ وصؿ بيرسيوس إلييف 
عمى صندؿ ذى أجنحة وعمى جعبة سحرية، كما حصؿ عمى قبعة ىاديس، وعندما أخبرنو 
بالطريؽ إلى الحورية رد إلييف تمؾ العيف الواحدة والِسنة الواحدة، البلئى كف يتبادلناىما فيما 
بينيف، وكاف بيرسيوس قد استطاع سمبيما منيف عند وصولو إلييف، وشؽ طريقو إلى 

ات بعدما عمؽ الجعبة حوؿ جسده وانتعؿ الصندؿ وارتدى القبعة فوؽ رأسو، الجورجوني
وأصبح يرى ما يريد وال يراه أحد، وكاف قد تمقى منجبل فوالذًيا مف ىيرميس، ودرًعا برونزًيا 

 καὶ مف الربة أثينا، وجاء طائًرا عبر المحيط، )وقاـ بقتؿ الجورجونيات وىف نائمات 

καηέλαβε ηὰρ Γοπγόναρ κοιμυμέναρ. :سثينو  ( وكف ثبلثةΣθενὼ يوروآلى  و
Εὐπςάλη  وميدوسا  Μέδοςζα 

100
 . 

 

وس فى ا ورد عند أوفيديوقد كانت ضفائر الجورجونة عبارة عف حيات، طبًقا لم    
بيرسيوس  ” Gorgonis anguicomae Perseus superator رابع مف التحوالتالكتاب ال

. ولكى يتفادى بيرسيوس النظر مباشرة إلى 111“ قاىر الجوجونة ذات الشعر الثعبانى
ا فى الدرع الذى كاف يحممو ورأى صورتيا منعكسة عمى الدرع وقاـ الجورجونة  فقد نظر إليي

 .  112بذبحيا 

                                                           
100

 - Cf., Apollod., II, 4, 2. 
101

- Cf., Ovid, Metam., IV, 699.  
102

 - ibid, 782; - cf., Apollod., II, 4, 2. 
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 ؽ.ـ.441-451بيرسيوس يقتؿ ميدوسا وىو يراىا منعكسة عمى درع أثينا، إناء أثينى، حوالى 

http://www.theoi.com/Gallery/P23.6.html 

د بنداروس أف قياـ بيرسيوس بقتؿ الجورجونة بمساعدة الربة أثينا استطاع الدخوؿ إلى ويؤك
 ركب الرجاؿ المباركيف؛ إذ يقوؿ:

فى وقت ما بعد أف نضج ابف دنائى، ميدت أثينا لو طريقا إلى ركب  "
قاـ بقتؿ الجورجونة  اتخذ طريقو عائدا وىو يحمؿ الرأس  الرجاؿ المباركيف:

 شعر مف الثعابيف، المخضبة بخصبلت
 " 113التى جمبت الموت الصخرى إلى سكاف الجزيرة. 

ويتضح مف الفقرة السابقة أف بيرسيوس قد عاد إلى جزيرة سيريفوس مخبًئا رأس الميدوسا     
فى الحقيبة السحرية ونظًرا لما كاف يمثمو بولديكتيس ورفاقو مف أىؿ الجزيرة مف تيديد لدنائى 

خراج الرأس فى حضرتيـ فتحولوا إلى أحجار بعد أف نظروا إلييا. وابنيا قاـ بيرسيوس بإ

                                                           
103-  

Pindar., Pythian Odes 10. 45 – 48. 

μόλεν Δανάαρ ποηὲ παῖρ, ἁγεῖηο δ᾽ Ἀθάνα,  

ἐρ ἀνδπῶν μακάπυν ὅμιλον: ἔπεθνέν ηε Γοπγόνα, καὶ ποικίλον κάπα 

δπακόνηυν θόβαιζιν ἤλςθε ναζιώηαιρ  

λίθινον θάναηον θέπυν.
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قد وصبل إلى جزيرة سيريفوس، وعند  Andromeda 114 وكاف بيرسيوس وأندروميدا
وصوليما  وجدا أف دنائى وديكيتيس قد قاما بالمجوء إلى أحد المعابد بسبب تعرضيـ لمعنؼ 

داية بعرض رأس الجورجونة عمى مف جانب بوليديكتيس وحاشيتو؛ فقاـ بيرسيوس فى الب
بوليديكتيس وصحبتو التى كانت تجمس معو فتحوؿ بوليديكتيس وأتباعو المجمتعيف معو إلى 
أحجار. وقاـ بيرسيوس بعد ذلؾ بإطبلؽ سراح دنائى وجعؿ مف ديكتيس ممًكا عمى الجزيرة، 

سحرية إلى مع أندروميدا وأمو؛ بعد أف قاـ بتسميـ األغراض ال Argosوعاد إلى أرجوس 
ا، والقبعة التى تخفى مف ػالصندؿ والحقيبة التى تتمدد حسب حجـ ما يوضع فيي -اآللية 

يرتدييا عف األنظار، أعادىـ إلى ىيرميس )الذي أعادىـ إلى الحوريات( ورأس الجورجونة 
 .115قدميا إلى الربة أثينا، التي وضعتيا في منتصؼ درعيا 

                                                           
أضيفت أسطورة أندروميدا إلى قصة عودة بيرسيوس في مرحمة مبكرة جدًا. وكانت    - 114

. وكانت Cassiopeiaوالممكة كاسيوبيا   Cepheusمؾ كيفيوس ابنة الم Andromedaأندروميدا 
مممكتيـ توجد في إثيوبيا. تفاخرت كاسيوبيا بأنيا أكثر جمااًل مف النيريديات )حوريات البحر(؛ فقاـ 
بوسيدوف بمعاقبتيا عمى ىذا التباىى، بإغراؽ مممكتيا كما قاـ بإرساؿ وحش بحري ليدمر األرض. 

يوس وأخبرتو النبوءة أنو مف الممكف استرضاء الوحش بتقديـ أندروميدا لو، استشار كيفيوس نبوءة ز 
 مقيدة بالسبلسؿ إلى صخرة.

أطاع كيفيوس النبوءة وقدـ الفتاة. وعند ذلؾ جاء بيرسوس إلى مشيد األحداث وتعيد بقتؿ الوحش 
الوحش بواسطة إذا كاف لو أف يتزوج أندروميدا.  واستفاد بيرسيوس مف صندلو وقبعتو، وقاـ بقتؿ 

سيؼ ىيرميس وأفرج عف الفتاة وتزوجيا، بعد أف استخدـ رأس الجورجونة لمتغمب عمى معارضة 
فينيوس صديؽ  كيفيوس الحميـ الذي كاف قد تقدـ لخطبة أندروميدا مف قبؿ. بعد والدة ابنيما 

مممكة بيرسيس، عاد بيرسيوس وأندروميدا إلى جزيرة سرفيوس، تاركيف وراءه بيرسيس وريثا ل
 كيفيوس.

  - Mark P. O. Morford, Robert J., op. cit., p. 512. 
105

 - Mark P. O. Morford, Robert J., op. cit., p. 514. 
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 اطية خمر، حوالى القرف الرابع ؽ.ـ. بيرسيوس وأثينا ورأس الميدوسا، ب

http://www.theoi.com/Heros/Perseus.html 

ويرى ىيجينوس أف بيرسيوس قد ُرِفَع بيف النجـو لنبمو وكذلؾ ألعمالو العظيمة التى قاـ     
الممؾ بوليديكتيس بذلؾ رغبة فى التخمص منو  بيا؛ فقد قاـ بقتؿ الجورجونة بعد أف أمره

إلفساح الطريؽ لمممؾ لموصوؿ إلى دنائى واستخدـ بيرسيوس فى ميمتو ىذه العتاد الذى 
منحو ، بينما )ىيرميس( قد قدـ لو حقيبة وخوذة تمقاه مف اآللية؛ حيث كاف ميركيريوس

مى األخوات جاراى . ولقد تغمب بيرسيوس فى البداية عفولكانوس )ىيفايستوس( السيؼ
Graeae  البلئى كف يحرسف الجورجونة وبيذا تمكف مف ذبح الجورجونة عند نوميا؛ ويشير

 .116ىيجينوس إلى أف بيرسيوس قد سمـ رأس ميدوسا بعد ذلؾ إلى الربة مينيرفا )أثينا( 

وولد مف الدـ حيواف مخيؼ لو جناحاف خفاقاف، أما بالنسبة إلى قوؿ بتراركا "      
،  Πήγαζορ" فمف الواضح أنو إشارة إلى الحصاف المجنح بيجاسوس لخطى.صاخب ا

حيث يذكر ىيسيودوس أف بيجاسوس قد ولد مف قطرات الدـ التى تساقطت مف رقبة 

                                                           
106

 - Cf., Hyginus, De Astronomia, II, 13. 

http://www.theoi.com/Heros/Perseus.html
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يدوسا بعد أف قاـ بيرسيوس بقطعيا، وقد وقعت قطرات الدـ فى مياه المحيط الجارية م
لينشأ منيا الحصاف بيجاسوس وسط المياه؛ كما نشأ مف ذلؾ الدـ فى الوقت نفسو 

أخو بيجاسوس، والذى سمى بيذا االسـ نظرا  Χπςζαυπمخموقا آخر ىو خريساور 
 . 117ألنو كاف يحمؿ نصبل ذىبيا فى يده 

 ا: سيـ كيوبيد يجرح اإللو أبولموف )أبولموف ودافنى(سابعً 
ذا كانت دنائى قد نجت مف اإلكراه عمى الزواج مف الممؾ بوليديكتيس ووقعت       وا 

و زيوس وأنجبت منو، فإف دافنى قد نجت مف إجبار اإللو أبولموف عمى فى فخ اإلل
الزواج منو وتحولت إلى شجرة. والراجح أف األبيات التالية التى وردت عند بتراركا 
تشير إلى قصة حب أبولموف لدافنى، ويبدأىا بتراركا باإلشارة إلى أف سياـ كيوبيد 

 فسو، حيث يقوؿ: فتاكة اليستطيع كائف مف كاف أف يصدىا عف ن
 "ولـ يغب )عف المشيد( الصبي المجنح وال جعبة سيامو التى يحمميا 

 دائما عمى ظيره، والمميئة بالسياـ الحادة، وال قوسو الفتاؾ.

                                                           
107

 - Cf., Hesiod., Theog. 280- 283. 

يا مع إحدى روايات ميبلد الربة وتحمؿ ىذه الرواية الخاصة بمولد بيجاسوس وأخيو خريساور تشاب -
أفروديتى، التى قيؿ أنيا ولدت فى الزبد الذى تجمع حوؿ أعضاء اإللو أورانوس التى ألقاىا ابنو 
كرونوس فى البحر بعد أف قاـ بقطعيا بالمنجؿ الذى احتفظ بو اإللو ىيرميس إلى أف منحو ألخيو 

لى جانب الربة أفروديتى ولد مف الدـ بيرسيوس )أخيو مف أبيو زيوس( ليقطع بو رأس ميدوسا. و  ا 
الذي تساقط عمى األرض) جايا(، عندما قطع كرونوس أعضاء أبيو، العديد مف المخموقات األخرى؛ 

 ربات االنتقاـ، والعماليؽ ذوى الدروع البلمعة برماحيـ الطويمة فى πῑνύερفقد خمقت اإليرينيات 
الذيف ال حدود ليف عمى األرض  (ελιάδερΜ أو Μελίαι)  Meliai أيدييـ؛ وكذلؾ الحوريات 

(Cf., Hesiod., Theog., 183 - 187.  ) وىف الحوريات البلئى قمف برعاية الطفؿ زيوس عمى ،
 Cf., Callim.,Hymn وأطعمنو العسؿ )  Amaltheaجباؿ كريت حيث أرضعنو لبف العنزة أمالثيا 

1 – To Zeus, 42 – 50.)  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*xrusawr&la=greek&can=*xrusawr0&prior=e)/kqore
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 مف بيف سيامو العديدة التى ألقاىا ترؾ واحدا غائرا باإللو أبولموف.
 و في ىذا المقاـ كانت السياـ تقعقع في السماء بصوت عاؿ.

 "المشاغب في حضف والدتو العزيزة. اختبأ الولدو 
Nec puer alatus nec acutis plena sagittis 

Post tergum pharetra deerat nec mortifer arcus.        

Ille unam ex multis iaciens in Apolline fixam 

Liquerat: hic superi rumpebant astra fragore; 

Trux puer in gremium care
108

 genitricis abibat. 

                                           (Petrarca, Africa, III, 119- 123.) 

طاع إصابة لقد كانت قدرة كيوبيد ابف فينوس تتخطى حدود البشر؛ حيث إنو است     
اآللية بسيامو، فقد أصاب اإللو أبولموف بسيـ ذىبى دفعػو إلى الوقػوع فى حب أوؿ 

، وأصبح أبولموف ىائًما بيا، ويرجع Daphneورية دافنى مف يراه وبالصدفة كانت الح
ف كيوبيد إلى الزىو الذى أصاب اإللو أبولموف بعد السبب فى إصابة أبولموف بسيـ م

قتمو لؤلفعواف بيثوف ذلؾ الوحش الساـ وصاحب الحجـ الضخـ؛ فبعدىا تباىى أبولموف 
بمآثره وكيؼ أف سيمو استطاع قتؿ األفعواف بيثوف، وتيكـ عمى سياـ الحب التى 

عيفة نظًرا ألف مف يطمقيا اإللو كيوبيد، تمؾ السياـ التى يرى أبولموف أنيا أسمحة ض
يطمقيا صبي، وعمى ذلؾ الصبى أف يكتفى بالشعمة التى يحمميا ليؤجج بيا مشاعر 
الحب بيف البشر، بينما سياـ اإللو أبولموف ىى السياـ القوية حيث إف األسمحة القوية 
ىى األسمحة المناسبة لمحرب، األسمحة التى تستطيع اآللية الكبيرة استخداميا، وليس 

 ى. ذلؾ الصب

                                                           
108

 - care مف المرجح أنيا فى األصؿ كانت عمى الشكؿ carae عراب المضاؼ الذى يمثؿ حالة إ
وىى مضاؼ  genitricis وىى ىنا تصؼ كممة carus,-a, -um  إليو المفرد المؤنث مف الصفة

 إليو مؤنث مفرد.
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فما كاف مف كيوبيد إال أف قاؿ مخاطبا أبولموف "أيا فويبوس، أنت تصيب بسيمؾ 
؛ :‖:figat tuus omnia, Phoebe, te meus arcus―الجميع وأنا أصيبؾ أنت بسيمى"

وعمى الفور طار كيوبيد إلى قمة جبؿ بارناسوس وتناوؿ جعبة سيامو، التى كاف يوجد 
اآلخر لو بيا نوعاف مف السياـ، األوؿ ذو رأس ذىبية حادة تشعؿ القمب حبا ورغبة و 

رأس غميظة مف الرصاص تصيب مف يصاب بيا بالكراىية والنفور، وقاـ كيوبيد 
بإطبلؽ السيـ غميظ الرأس المصنوع مف الرصاص عمى ابنة بنيوس )دافنى( وأطمؽ 
سيما ذىبيا عمى اإللو أبولموف فامتؤل قمبو حبا ورغبة تجاه دافنى التى ما أف أصابيا 

أصبحت كارىة لمحب تفر ِمف َمف ُيِحبيا وترفض السيـ المصنوع مف الرصاص حتى 
، إال أنيا طمبت منو أف أبييا ليا أف تمنحو أحفادا منيا الزواج عمى الرغـ مف مناشدة

يسمح ليا بأف تظؿ عذراء مثؿ ربة الصيد ديانا وقامت بربط شعرىا مثمما تفعؿ الربة 
تتوقؼ طالًبا منيا أف تنظر  ديانا، ولكف أبولموف قاـ بتتبعيا ومبلحقتيا وىو يناشدىا أف

نما ىو سيد ديمفى، ابف  مف يحبيا، فيى ليس شخصا عاديا، إنو ليس فبلحا أو راعيا وا 
جوبيتر، ولديو القدرة عمى التنبؤ بالمستقبؿ ومعرفة الماضى والحاضر، وأخذ يعدد ليا 
 صفاتو وخصائصو، ولكنيا أسرعت بالفرار منو أسرع مف الريح، لتظير مواطف جماليا
أكثر وأكثر ويسرع أبولموف وراءىا. وعندما خارت قواىا رأت أماميا مياه أبييا إلو 
النير، فتضرعت إليو أف ينقذىا، فقاـ بتحويميا إلى شجرة، حيث تحوؿ صدرىا إلى 

 . 119جذع الشجرة وشعرىا أوراقيا وزراعاىا أغصانيا وساقاىا جذورىا 

تحوؿ الحورية دافنى إلى شجرة وأىـ  وأسرع أوفيديوس يخبرنا بأىـ نتائج عممية     
ىذه النتائج ىى أف تصبح شجرة الغار مقدسة لئللو أبولموف وتصبح أكاليؿ الغار تاجا 
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 - Mark P. O. Morford, Robert J., op. cit., pp. 236-237;  Cf., Ovid., Metam., I, 

454ff.  
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لئللو أبولموف نفسو وكذلؾ تاجا لقادة الروماف المنتصريف والراجح أنو بجعمو الغار تاجا 
 :لقيثارتو يشير إلى تتويج الشعراء بأكاليؿ الغار؛ ويقوؿ أوفيديوس

 لكف حيث إنؾ لـ تسطيعى أف تكونى زوجة لى، قاؿ: "
 دائما سوؼ تكونيف، فبالتأكيد سوؼ تكونيف شجرتى

 تاجا لرأسى وقيثارتى وجعبة سيامى،
 سوؼ تكونيف تاجا لمقادة الروماف، عندما ينطمؽ نشيد ممئ بالبيجة
 "111عف االنتصار، وسوؼ يشاىدوف مواكب عامة طويمة عمى الكابيتوؿ.
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 - Ovid., Metam., I, 557 – 560.  

―at quoniam coniunx mea non potes esse, 

arbor eris certe‖ dixit ―mea. Semper habebunt 

te coma, te citharae, te nostrae, laure, pharetrae: 

tu ducibus Latiis aderis, cum laeta triumphum 

vox canet et visent longas Capitolia pompas:        
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التصوير السابؽ يجسد جزءا مف قصة أبولموف ودافنى )صفحة مطبوعة حوالى     
ـ(، حيث المشيد األكبر حجما فى الصورة يصور اإللو أبولموف 1561-1531عاـ 

يقـو بقتؿ التنيف بيثوف الذى خرج مف األرض بعد انحسار الطوفاف وأصبح خطرا ييدد 
ف يقؼ اإللو أبولموف ساخرا مف اإللو الجيؿ الثانى مف البشر؛ وأعمى الصورة إلى اليمي

كيوبيد، إذ كيؼ لكيوبيد أف يمسؾ القوس وىو صبى صغير؟ وفى أعمى الصورة تماما 
وفى المنتصؼ طار كيوبيد ووجو سيما ذو نصؿ مف الرصاص تجاه الحورية دافنى 

 .  111التى شاىدىا وىى ترعى حياة الصائدات العذراوات 
د أولى قصص الحب في قصيدة "التحوالت" إف قصة أبولموف ودافنى تع     

ألوفيديوس، فقد سعى أبولموف وراء دافني بعد أف ضرب الحب قمبو نتيجة إصابتو 
بسيـ ذىبى مف سياـ كيوبيد، وكاف تعقب أبولموف لدافنى ومناشدتو إياىا حتى تتوقؼ 

بعض ليشبع رغبتو منيا، يمثؿ بالنسبة إلى البعض أمرا جميبل، وكاف بالنسبة إلى ال
اآلخر يمثؿ تمجيدا لتفوؽ الذكور ومحاولة إكراه األنثى عمى الحب. وفى ىذا تعبير 
عف مدى اتساع مدلوالت األسطورة، التى مف الممكف أف تعني بالنسبة إلى كؿ واحد 
ما يريده ىو أف تعني. ومف المؤكد أنيا كانت واحدة مف أكثر المواضيع شعبية بيف 

 ا تخضع لكثير مف التفسيرات العمنية والخفية المتباينة.الفنانيف عمى مر القروف ألني
كاف اإلغريؽ والروماف مفتونيف بظاىرة الرغبة العمياء والعذرية القيرية عمى حد سواء. 

اليوى( عادة ما يتـ استحضارىا مف قبؿ اإللييف القوييف  -كانت العاطفة )العشؽ
يروس، المذاف كانا قادريف عمى أف يرتقيا بشجاعة أو يدمراف بوحشية  أفروديتى وا 

لًيا ببل رحمة. وقد ترمز قوة العفة التي ال تعرؼ الرحمة بنفسيا إلى  إنساًنا وا 
 .112اإلخبلص لمربة أرتميس
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- Wendy Thompson, Poets, Lovers and Heroes in Italian Mythological Prints, 

The Metropolitan Museum of Art Bulletin (2004), p. 10.  
112

- Mark P. O. Morford, Robert J., op. cit., pp. 19-20. 
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 خبلصة القوؿ :
 نجح بتراركا فى اإلشارة إلى أساطير كثيرة بكممات قميمة -

ث قاؿ عف يت واحد؛ حيفقد لخص بتراركا أسطورة يوروبا كميا تقريبا فى ب -     
 :يوروبا
 “ ثـ جاء الثور الجسور وقامت ابنة أجينور الجميمة بالركوب عمى ظيره العائـ.”

فيا ىو يعبر عف تحوؿ زيوس بذكره لمثور ويصؼ الثور بالجسور حيث إف زيوس ال 
يتراجع حتى يحقؽ مأربو، ويؤكد بتراركا معرفة يوروبا بذكر كونيا ابنة أجينور ويشير 

كريت وربما يشير ضمنا إلى إكراه زيوس ليا ىناؾ فى كريت إلى وصوليا إلى 
بممارسة الحب معو عف طريؽ وصؼ الثور بالعائـ أو الطافى حيث خاض الثور 

 البحر باألميرة ونزال بكريت .
 كما فعؿ بتراركا الشئ نفسو فى قصة ليدا؛ حيث قاؿ عنيا: -    

ساوييف فى النبؿ؛ وىما وبعد ذلؾ يأتى جسداف رشيقاف لشابيف أخويف توأـ مت”
  “ مف ذرية ليدا.

فبوصؼ بتراركا لكؿ مف كاستور وبولموكس بأنيما مف ذرية ليدا أشار إلى أىـ عنصر 
مف عناصر القصة وىو قياـ زيوس بالتنكر فى ىيئة بجعة واالرتماء فى أحضاف ليدا 
 وىى غير مدركة لرغبتو، ليظفر بيا وتضع عمى إثر ذلؾ بيضة أو بيضتيف خرجت

 ذريتيا منيا أو منيما.
 أما عبلقة زيوس بالفتى جانيميديس فيى قصة مف نوع آخر وقاؿ بتراركا عنيا: -    

وكاف حامؿ صواعؽ جوبيتر )النسر( يرفع الشاب اإليدى، بيف مخالبو فوؽ ”
 “ النجوـ.

وسواء كاف جوبيتر )زيوس( قد حوؿ نفسو إلى نسر أو أرسؿ نسره ليقوـ بيذه الميمة، 
ألكثر أىمية ىو رفع جانيميديس إلى قمة األولمبوس حيث يعيش كبير اآللية فإف ا
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الذى اتخذ جانيميديس رفيقا لو يقبمو ويحتضو كما اتضح مف نص لوكيانوس ذلؾ 
ا عمى مبادلة زيوس الحب، والراجح النص الذى يوضح أف جانيميديس لـ يكف حريصً 

 أنو ُأكِره عمى ذلؾ.
رنوس فيو عند بتراركا يجسد اإللو اليونانى كرونوس حيث أما فيما يتعمؽ بساتو  -    

 قاؿ عنو:
 “ إنو بمظيره الرث ىو األب الذى كاف يمتيـ أوالده عبر فمو.”

وىو بيذا يشير إلى جوىر أسطورة كرونوس الذى أجبر نفسو أف يمتيـ أبنائو الذيف 
ا لو سوؼ يقتص يولدوف لو مف زوجتو ريا خوفا مف تحقؽ النبوءة التى أخبرتو أف ابنً 

منو لما فعمو مع أبيو أورانوس؛ وتحققت النبوءة وتـ إجبار كرونوس عمى الرحيؿ عف 
 ممؾ السماء عمى يد ابنو زيوس.

يو تمؾ ا -      سطورة التى ألأما فيما يتعمؽ بإشارة بتراركا إلى أسطورة زيوس وا 
ميركوريوس شيدت تحوؿ ىيئة المحبوب وليس المحب، فيشير إلييا بتراركا بقياـ 

ويقوـ بقتؿ أرجوس بسيفو ”)ىيرميس( بقتؿ أرجوس حارس البقرة إيو؛ حيث يقوؿ: 
 “ المعكوؼ.

لقد حاولت إيو اليرب مف زيوس إال أنيا لـ تستطع وأكرىيا زيوس عمى الجماع 
وأفقدىا عذريتيا، ثـ أكرىيا عمى أف تكوف عمى ىيئة بقرة، وأكرىتيا زوجتو ىيرا عمى 

اردة مف ذبابة الماشية التى سمطتيا عمييا، إلى أف تجد إيو أف تجوب األرض مط
 المبلذ اآلمف فى مصر فتعود إلى آدميتيا.

أما إشارة بتراركا إلى قياـ بيرسيوس بقتؿ الميدوسا فعمى الرغـ مف عدـ  -     
ويقوـ بيرسيوس بقطع الرأس ”يما ورد عند بتراركا، حيف قاؿ: التصريح باسـ دنائى ف
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؛ إال أف قتؿ بيرسيوس لمميدوسا كاف بسبب رغبة الممؾ “لثعبانيذات الشعر ا
بولوديكيتيس فى التخمص منو العتقاده أنو يقؼ عقبة أماـ الممؾ لمظفر بدنائى زوجة 
لو، أـ بيرسيوس التى أكرىيا والدىا أف تكوف حبيسة مرتيف )حبيسة غرفة مغمقة حتى 

ابنيا ألقاه والدىا فى اليـ( والتى ال تتزوج وتنجب ولدا يقتمو ثـ حبيسة صندوؽ ىى و 
حممت ببيرسيوس مف زيوس مف غير حوؿ ليا وال قوة والتى حاوؿ الممؾ بولوديكتيس 

 إكراىيا عمى الزواج منو عمى غير رغبة منيا.  

أما فيما يتعمؽ بقصة أبولموف والحورية دافنى ابنة إلو النير بنيوس، فقد أشار  -     
ا مف سياـ إلو الحب إيروس قد عمؽ باإللو أبولموف فى سيمً  إلييا بتراركا بالقوؿ بأف

 إشارة إلى أف الحب أقوى مف الجميع آلية كانوا أو بشرا؛ وفى ىذا يقوؿ بتراركا:
 “ا باإللو أبولموف.ا غائرً ومف بيف سيامو العديدة التى ألقاىا ترؾ واحدً ”

ى قمب اإللو أبولموف ونتيجة لذلؾ الجرح الغائر الذى تركو سيـ كيوبيد )إيروس( ف 
ا بدافنى التى كانت أوؿ مف رآىـ بعد أف أصابو سيـ كيوبيد، أصبح أبولموف متيمً 

وحاوؿ اإللو إكراه دافنى عمى أف تكوف لو إال أنيا استطاعت أف تنجو مف غوايتو، بعد 
، تمؾ الشجرة التى استمد منيا اإلكميؿ ( laurus) أف حوليا والدىا إلى شجرة الغار 

خدـ فى تتويج الفائزيف فى األلعاب والمسابقات االحتفالية المختمفة، كما استخدـ المست
ا ألمير تاج الغار عند الروماف لتتويج قادتيـ المنتصريف، كما أصبح الغار تاجً 

؛ كما كانت شجرة توج بو الشاعر اإليطالى بتراركا الشعراء عندىـ، وىو التاج الذى
 ورا.    لذى حممتو محبوبة بتراركا ومميمتو الالغار عمى عبلقة وثيقة باالسـ ا

ا ا أو جبرً وفى الختاـ نستطيع القوؿ بأف جميع القصص التى احتوت إكراىً  -    
ألنثى أو ذكر كانت ذات صبغة دينية، وقد جاءت ىذه القصص جميعيا ألىداؼ 
دينية وبطولية؛ فيا ىى يوروبا تصبح قارة، وىاىى ليدا تنجب كاستور وبولموكس 

ىيمينى وما أدراؾ مف ىى ىمينى بالنسبة  –كما فى بعض الروايات  –ا وتنجب أيضً 
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ف كانت أحد أسباب حرب طروادة، فحرب  إلى التاريخ اليونانى الرومانى: فيى وا 
يو سببً  ا فى إنجابيا إبافوس طروادة نفسيا ىى سبب نشأة روما. كما كاف لقاء زيوس وا 

فيس المصرية. أما نزوؿ زيوس عمى الذى أصبح ممكا لمصر ومؤسس مدينة مم
ا فى إنجابيا البطؿ بيرسيوس قاتؿ الميدوسا وواحد دنائى عمى ىيئة مطر، فكاف سببً 

مف أبطاؿ عصر ما قبؿ ىيراكميس، ومؤسس مدينة موكيناى صاحبة الحضارة 
الموكينية. أما دافنى فيى شجرة الغار ومميمة بتراركا وتاج الغار الذى توج بو 

 -التى قمنا فى بحثنا ىذا بمعالجة بعض أبياتيا  -نت قصيدة "أفريقيا" الشاعر، وكا
 . جميا بشرؼ تتويجو بالغار فى روماىي القصيدة التي فاز مف أ

 
 قائمة المصادر والمراجع

 أوال: المصادر:
- Apollodorus , The Library , L. C.  L., London , 1939 ; 1954 .  

- Euripides, Euripides Volume V, Helen. Phoenician Women. Orestes, 

L.C.L., 2002 

- Fulgentius,  The Mythographer, Translated from the Latin, with 

Introductions, by : Leslie George Whitbread, United States of America, 

1971.  

- Greek Lyric, Volume V: The New School of Poetry and Anonymous 

Songs and Hymns, L.C.L. 144, London 1993. 

- Hesiodus, Theogony , L. C.  L., London , 1982. 

- Homerus , Iliad , L. C.  L., London , 1988 . 

- ----------- , Odyssey , L. C.  L., London , 1984 . 

- Homeric Hymn and Homerica , L. C.  L., London , 1982 . 

- Horace: Odes and Epodes, L. C. L. 33, London, 2004 

- Hyginus , Hygini, Fablae , Mauriclus Schmidt, Harvard, 1872 .  

- ---------- , De Astronomia , Edidit : Ghislaine Viré Stutgardiae et Lipsiae ,  

                 In Aedibus B. G. Teubneri MCMXCII,  Teubner , Stuttgart 1992 .   

- Lucianus, De Dea Syria, L. C.  L., London 1925 

http://www.hup.harvard.edu/results-list.php?author=3121


 أساطير اإلكراه عند بتراركا 

444 
 

- ------- , Dialogues of the Gods, Lucian Volume VII, L. C.  L.,1961 

- Mythographus Vaticanus I: Le premier mythographe du Vatican, texte 

établi par Nevio Zorzetti et traduit par Jacques Berlioz, Paris 1995 

(Collection des Universités de France) 

- Ovid,  Fasti , L.C.L., Reprinted 1951. 1959 

- ------- , Metamorphoses , L. C. L. , London 1984. 

- Pausanias, Description of Greece, L. C. L., London 1977 & 1992.   

- Petrarca F., Africa, Quam Recensuit, Praefatione, Notis et  

                Appendicibus, Illustravit, L. Pingaud, Paris 1872.  

- Pindar, The Odes of Pindar, L. C. L., Reprinted 1951. 1959. 

- Virgil Volume I, Eclogues. Georgics. Aeneid: Books 1-6, L. C. L. 63, 

1999. 

- Virgil, Volume II : Aeneid Books 7-12, Appendix Vergiliana (L. C. L., No 

64), 2001. 

 ا: المراجع العربية:ثاني
باتريؾ تينورجى،"الببلغة واإللياـ البتراركية األخرى"، ترجمة: بيجت عبدالفتاح  -

، ص ص 1996، مركز مطبوعات اليونسكو، مصر 175عبده، مجمة ديوجيف العدد 
65-91. 
، مكتبة األنجمو، القاىرة 3عبدالمعطى شعراوى، أساطير إغريقية: اآللية الكبرى، ج  -

2115 

مجدى صبحى اليوارى، العناصر الشرقية فى عبادة أفروديتى: دراسة مف خبلؿ  -
المصادر اليونانية والبلتينية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة عيف 

 .2115شمس، 
 ثالثا: المراجع األجنبية:

 

- Baker S., Political Petrarchism: The Rhetorical Fashioning of Community 

in Early Modern Italy, PhD., Columbia University, USA., 2013. 

- Berens, E.M., The Myths and Legends of Ancient Greece and Rome, New 

York 1979. 

http://digiliblt.lett.unipmn.it/xtf/view?docId=dlt000364/dlt000364.xml;query=Leda;brand=default


 مجدي صبحي الهواري

448 
 
 

- Bremmer J., N., and Horsfall N. M., Roman Myth and Mythography, 

Bulletin Supplement (University of London. Institute of Classical Studies), 

No. 52.   

- Bridget T. Reeves, The Rape of Europa in Ancient Literature, PhD, 

McMaster University, Canada 2003. 

- Browser M. J., The Golden Age of Rome: Augustus Program to Better the 

Roman Empire, USA. 2013. 

- Costas A. Thanos, Mt Ida in Mythology and Classical Antiquity - a Plant 

Scientist's Approach, Conference Paper January 2003. 

-- Craig Kallendorf, ―Virgil, Dante, and Empire in Italian Thought, 1300-

1500‖, Vergilius (1959-), Vol. 34 (1988), pp. 44-69. 

- Donald Wilsey E., ―The Early Romans: Militarists or Lovers of Peace?‖, 

The Classical Outlook, Vol. 19, No. 5 (February, 1942), pp. 48-49. 

- Erik Z. D. Ellis, Petrarch‘s Africa I-IV: A Translation and Commentary, 

M.A., Baylor University, Texas, USA 2007. 

- Ernest H. Wilkins, ―Descriptions of Pagan Divinities from Petrarch to 

Chaucer‖, Speculum, Vol. 32, No. 3 (Jul., 1957), pp. 511-522. 

- Erwin Panofsky and Fritz Saxl, ―Classical Mythology in Mediaeval Art‖, 

Metropolitan Museum Studies, Vol. 4, No. 2 (Mar., 1933), p. 228.        pp. 

228-280. 

- Europe between Mythology, Modernity and Multiculturalism: Erasmus+ 

KA1 Trainingcourse, Roma 2016. 

-Francesco De Sanctis, Storia della letteratura italiana, Firenze, 1965, p. 

129. 

- George Depue Hadzits, ―The Roman Saturnalia‖, The Classical Outlook, 

Vol. 15, No. 3 (DECEMBER, 1937), pp. 17-18. 

- Gerhard Regn and Bernhard Huss, ―Petrarch's Rome: The History of the 

Africa and the Renaissance‖, MLN, Vol. 124, No. 1, Italian Issue (Jan., 

2009), pp. 86-102.  

- Graves, R., The Greek Myths I, U.S.A., Reprented 1971. 

- Gregory, T., From Many Gods to One: Divine Action in Renaissance Epic, 

Chicago and London: The University of Chicago Press, 2006.  

- Hamilton, E., Mythology, New York 1976. 

- Jeffrey Spier, ―Most Fowl: Athena, Ares, and Hermes Depicted as Birds 

on Engraved Gems‖, Pallas, No. 83 (2010), pp. 245-250. 

- John W. Tigue, ―Teaching Mythology as Subtext of the Humanities‖, The 

Journal of General Education, Vol. 41 (1992), pp. 23-31. 



 أساطير اإلكراه عند بتراركا 

488 
 

- Judith M. Barringer, ―The Temple of Zeus, Heroes and Athletes‖, 

HESPERIA 74, (2OO5), pp. 211-244. 

- Mark P. O. Morford, Robert J., Classical Mythology, 7th Edtion, New 

York and Oxford 2003. 

- Perysinakis I. Ν., ―The Shade of Homer: Solomos, Petrarch, Ennius‖, 

Δυδώνη 10 (1991), , pp. 175-188. 

- Richard Payne Knight, An Inquiry Into the Symbolical Language of 

Ancient Art and Mythology, New York 1892. 

- Robin Hard, “The Rise of Zeus and Revolts Against his Rule”; from: 

Robin Hard, The Routledge Handbook of Greek Mythology Routledge, 

New York, 2004, pp. 65 - 97. 

- Saturn Educator Guide : Cultural Connections; Mythology of Saturn, 

Enrichment  4, p. 219;  

• Cassini Program website — http://www.jpl.nasa.gov/cassini/educatorguide 

• EG-1999-12-008-J.  

Simpson, James, ―Subjects of triumph and literary history: Dido and 

Petrarch in Petrarch's Trionfi and Africa‖, Journal of Medieval and Early 

Modern Studies 35(3), 2005, 489-508; at:( 

https://dash.harvard.edu/handle/1/2656859), pp. 1-39. 

- Stephen Scully, ―Cities in Italy's Golden Age‖, Numen, Vol. XXXV, Fasc. 

1 (Jul., 1988), pp. 69-78. 

Talbott, David N., The Saturn Myth: A Reinterpretation of rites and 

Symbols illuminating some of the dark corners of primordial society, USA. 

1980. 

- Theodore C. Clarke and Scott J. Bolton, ―The planets and our culture a 

history and a legacy‖; Article in Proceedings of the International 

Astronomical Union (January 2010), pp. 199-212. 

- Thomas Keightley, The Mythology of Ancient Geece and Italy, London 

1838. 

- Wilfred P. Mustard, ―Petrarch's Africa‖, The American Journal of 

Philology, Vol. 42, No. 2 (1921), pp. 97-121. 

- William Stewart, Dictionary of Images and Symbols in Counselling, U.K.: 

London 1998. 

 

 

 

 

 

https://dash.harvard.edu/handle/1/2656859

