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  الشكر والتقدير 

إلى  ل إلى من كان له الفضل في هدايتيجه حمدي وشكري وتسبيحي في المقام األوُأو

إلى اهللا رب العالمين  ،وجعلنا من المسلمين ،بادة األوثانالصراط المستقيم وصرفني عن ع

المقام الثاني إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة في أما .حصىتُعد وال تُي ال تعرفاناً بنعمه ال

  .)صلى اهللا عليه وسلم(ونصح األمة وبعثه اهللا رحمة للعالمين محمد بن عبد اهللا

كما أوجه تقديري وامتناني إلى المرحوم األستاذ الدكتور رجب عبد الحميد األثرم الذي كان له 

صراره المتواصل على دراسة هذا وذلك من خالل إ ،الفضل في توجيهي الختيار هذا البحث

كما أوجه  .يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناتهتمنى من اهللا العلى القدير أن أو ،الموضوع

بقبول  كري وتقديري إلى أستاذي الدكتور عبد السالم محمد شلوف الذي تفضل مشكوراًش

ت هذه حتى أتمم ،وعلى ما تجشمه معي من صبر وسعة صدر ،اإلشراف على هذه الرسالة

  .  شكراً وافراً وجميالً ال ينسى يالدراسة فله من

أماأولئك الذين وقفوا إلى جانبي أثناء فصلي من الدراسة ظلماً كطالب دراسات عليا ومعيداً  

وأنا في مرحلة أعداد هذا البحث، وساندوني إلىأن صدر قرار إعادتيإلى الدراسة؛ فال أجِد من 

وفي لهم حقهم، ولكن يكفيهم انهم يعرفون قدرهم عندي وأخص من كلمات الشكر واالمتنان ما ي

هؤالء الدكتور الفاضل سالم فرج العبيدي، والدكتور عبد اهللا المنصوري، والدكتور عطية 

  . مخزوم، فإن موقفهم معي سيظل جميالً لن أنساه أبداً، وسأظل أحمله على كاهلي ما حييت

المرج لها مني جزيل الشكر والعرفان، فهي التي كما أن كلية اآلداب والعلوم ب       

احتضنتني معيداً فيها وتكفلت بكل مصاريف دراستي في جامعة قاريونس، فأتمنى أن يجعلني 

ربي ابناً باراً لها، وأن يقدر لي سبَل رد الجميل والعرفان لها وإلى كل طالب يدرس بها، فلها 

أن أتقدم إلى موظفيها بخالص شكري وامتناني  نسأ كما أنني ال. مني احتراماً ال أنساه أبداً

الذي لم يبخل علينا قيد أنملة  لعلى خدماتهم المتواصلة واخص بالذكر األستاذ سالم عبد الجلي

في تذليل مكتبة الكلية والقراءة فيها وتسهيل كل ما كنا بحاجة إليه من كتب فله منى جزيل 

  . الشكر والعرفان



 ح 

في أن أتقدم بالشكر إلى األستاذ خالد الهدار المحاضر بقسم اآلثار  كذلك ال يغيب عن ذهني

شكر عليها  جامعة قاريونس لما قدمهما أمدني به من مراجع ومقاالت بلي من خدمات جليلة ي

كما أتقدم بآيات الشكر والعرفان إلى .شكراً وعرفاناً ال ينضب يكانت تخص هذا البحث فله من

من أجل راحة من خدمات جليلة يقدمونه ركزية بجامعة قاريونس لما المكتبة المالعاملينبكل 

واألخ  ،خص من هؤالءاألستاذ حسين ماضيأتطبع في النفس إحساس بمعروف ال ينكر والطلبة

  . واألخت نجية الفارسي ،خالد التركي

الذي قدم لي خدمات جليلة في  بالقاسم الجارد لصديقيأقدم أيضاً خالص شكري وامتناني 

تب خالل مراسالتي معه عبر األنترنت أثناء دراسته في بريطانيا، ما الحصول على مقاالت وكُ

وكذلك . كان يتسنى لي الحصول عليها لوال مساعدته الكريمة فله منى كل الشكر واإلخالص

ء دراستهما في إلى الصديق صالح األمين، وأسامة البرعصي على مساعدتهما القيمة أثنا

من صديق أو  كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة سواء. ماليزيا

جزيل  عن غير عمدولكل من لم اذكره ونسيته  يفلهم من ،بقصد أو عن غير قصد قريب سواء

ه هو السميع نإوأتمنى من اهللا العلى القدير أن يغفر لهم خطاياهم وزالتهم  ،الشكر والعرفان

  .  البصير

أرفع اسمى آيات التضرع والرجاء إلى اهللا سبحانه وتعالى من أجل صديقي الراحل وفى الختام 

فقد  ،يقدر له المولى عز وجل حضور هذه المناقشةفتحي المسماري الذي وافته المنية قبل ان 

ن يحمل لي مشاعر فقد كا ،ولكن ال اعتراض على حكم اهللا لي وألصدقائي،كان فراقه فاجعة 

،فأتمنى من اهللا العزيز الرحيم أن يغفر له صادقة في تشجيعي على الدراسة ومواصلة البحث

  .ويرحمه، ويتغمده بواسع مغفرته انه هو القريب الذي يجيب دعوة الداعِ إذا دعاه
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 المقدمة

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه، وعلى من سار على نهجه واهتدى بِهداه إلى يوم الدين، من يهده اهللا فهو المهتد، 

  .  ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا

صعبة، حتى أن العقول لتعجز عن فهمه إن موضوع األساطير عموماً هو من الموضوعات ال

وتفسيره؛ حيث أن غزارة مادتها المتشابكة والمعقدة، تجعل كل باحث أو قارئ يقف حائراً بين 

مصدق أو رافض؛ إال أن تجشم عناء مثل هذه الدراسة لها متعتها الخاصة، وقيمتها الفريدة؛ 

من اهتمام المؤرخين، واألدباء،  ألن األساطير اإلغريقية كانت وال تزال تحتل مكانة واسعة

  . والشعراء، وغيرهم على حد سواء

لم تنشأ األساطير اإلغريقية في قوقعة ضيقة تبلورت فيها أفكار اإلغريق ومعتقداتهم وحدهم 

فحسب؛ بل كان للعالم المجاور لهم حظٌ وافر لما نسجته مخيلة اإلغريق من روايات أسطورية 

وإدخاله  )Cadmus()1(من الزمن، ولعل أسطورة قادموس سادت في بالدهم لفترة طويلة

 ،األبجدية إلى بالد اإلغريق هي إحدى أنواع االمتزاج الحضاري األسطوري بين اإلغريق

 ،الفينيقية)Europa(اوخطفه يوروب )Zeus()2(كذلك أسطورة إله اإلغريق زيوس .والفينيقيين

الدماء السامية باإلغريقية التي كانت كريت أول مراكزه، هذا  التقاءشير هي أيضاً إلى تُ

  .  باإلضافة إلى العديد من األساطير التي تناولت فيها أخبار البلدان المجاورة لبالد اإلغريق

ولم تكن معرفة اإلغريق لليبيا بوصفها قارة قديماً غائبة عن بالهم، فقد نالت من خيالهم 

شير األصل الذي اشْتقَّتْ منه ليبيا القارة اسمها هو في حد ذاته ي األسطوري الشيء الكثير ولعل

  فقد كانت ليبيا بالنسبة لهم ساحة . ةـلهات اإلغريقية القديمإحدى دالالته إلى اسم إحدى اإلفي

  ــــــــــــ
، وتذكر ، واخ يوروبا)Phoenix(، وهو أخ فونيكس)Agenor(وهو أمير فينيقي وابن ملك صور أجينور )1(

األساطيراإلغريقيةأن والده قد أرسله من أجل إعادةأخته يوروبا التي خطفها االله زيوس من شاطئ فينيقيا، وتذكر 

  . في بالد اإلغريق) Thebes(األساطيرأيضاً بأن كادموس هو مؤسس مدينة طيبة



 ك 

. ملك اآللهة عند اإلغريق وهو) Rhea(وريا) Cronus(وهو فياألساطيراإلغريقية اصغر أبناء االله كرونوس) 2(

وتذكر األساطير ان زيوس استطاع ان يستولي على حكم اآللهة بعد أن قضى على أبيه كرونوس، وقد كان مقر حكمه 

  ).  Olympus(في جبل اولمبوس

 ،بالمآثر البطولية الخالدة حيث ازدادوا بالتغني بها وتمجيد وتقريظ أراضيها الوارفةزاخرة 

ومراعيها الخصبة حتى انتهى بهم المقام إلى استيطانها في القرن السابع قبل الميالد وتأسيس 

  . )Cyrene(أول مستعمرة لهم هي مدينة كيريني

 حسب علم الباحث،وبما ورد في أساطير اإلغريق حول ليبيا كُلتتناول هذه الدراسة عموماً 

، ولما كان يحتل أهمية كبيرة من وعفإنها أول دراسة من نوعها تتطرق لمثل هذا الموض

ل دراسته دراسة مستوفية مستقلة بذاتها تَم فيها جمع كُ الباحث الوجهة التاريخية، فقد آثر

األساطير ومقارنتها مع المصادر التاريخية لتوضيح إذا ما كان لهذه األخبار األسطورية صدى 

  . مجرد أساطير محضةأنها تاريخي أم 

التي خصصها بعض الباحثين السابقة كبيراً من الدراسات  اًجزءالقديم يبيا حتل تاريخ لاقد ل

ام ــد قـتيريني، فقــريقي في كــان اإلغــق بفترة االستيطــا يتعلـا فيمـالسيم

فرنسوا و)Malten(ومالتن)Gerke(وجيركى) J. P. Thrige( جـريـن العاِلم ثـل مــك

بدراسات مستفيضة حول ما يتصل بعالقة غيرهم من الباحثين و) F. Chamoux(شاموا

ـة ـزت دراسـد تركـفق. اـم بهـاإلغريق مع الليبيين قبل مجيئهم إلى ليبيا وحتى استيطانه

  ”ييرينـاألحـداث التاريخيـة في ك“اة بـ ـمـج المسـريـث

(Res Cyrenenensium a Primordinde Civitatis usaque ad Aetatem ava in 

Provinciae Formam a Romanis est Reducta).  

 - وتم اآلن ترجمتها إلى العربية نقال عن النسخة االيطالية  –والتي كتبها باللغة الالتينية  - 

بها من خالل الروايات  )سكان جزيرة ثيرا( يينشأة مدينة كيريني واستيطان الثيرعلى تاريخ ن

لدراسة على العديد من اآلراء حول واللُقى األثرية، وقد اشتملت هذه ا ،واألسطورية ،التاريخية

والعديد من ) Batus(، وذكر حكم أسرة باتوستاريخ االستيطان اإلغريقي في كيريني

  . الموضوعات التي تتعلق بالديانات القديمة في ليبيا وغيرها من المواضيع



 ل 

يوهي بعنوان مدينة كيرينبعض الشعوب التي جاءت الستيطان حول  كتب مقالةأما جيركي فقد 

المصادر  اتناوالً فيهم) Die Myrmidonnen in Kyrene( ”المرمريدون في كيريني“

ر األحداث الدائرة حول تأسيس مدينة كيريني، ـالتي تطرقت إلى ذك ،والتاريخية، األسطورية

  من

دت مدينة كيريني قد شهِ في بحثه هذا إلى َأن توصلوقد  .واألسطورية ،الناحية التاريخية

الخاصة منها اللغوية ها مستنداً في ذلك على قرائن عدةاستعماراً سابقاً قبل مجيءاإلغريق إلي

في القرائن األسطورية المستمدة من أسطورة حيث اعتمد واألسطورية، باللغة األيولية، 

على ما رواه الشاعر اإلغريقي ، )Apollo(بوللوأوزواجها من اإلله  يالحورية التسالية كيرين

 اًهذه األسطورة لها سند ؤكداً َأنم ،حوالي القرن الخامس قبل الميالد )Pindarus(بنداروس

وقد أرهق الباحث جهده من أجل ترجمة هذه المقالة في عدة . اإلغريق إلى ليبيا ءيلمجياًتاريخ

مكتبات متخصصة في الترجمة، والن مؤلفها قد كتبها بلغة ألمانية صعبة، فقد جاءت هذه 

ة رديئة لم يتمكن الباحث من االعتماد عليها إال قليالً، وقد كان من دواعِ الباحث لو انه الترجم

كان يجيد اللغة األلمانية لالستفادة من هذه المقالة لما احتوت عليه من معلومات وذات أهمية 

  . لهذه الدراسة

 Franz(اـودنيشكــتـز ســرانـي فـانـث األلمــة الباحـما أن دراسـك

Studniczka (إلهة إغريقية قديمة يكيرين“اة ـمـسـالم”)Kyrene, ein Altgrichische 

Göttin (ًمن الدراسات التي تناولت أسطورة الحورية كيريني، وتأسيس جزيرة ثيرا  هي أيضا

إذ يتضح في هذه الدراسة تركيز المؤلف وكذلك تأسيس مدينة كيريني من الناحية األسطورية؛

على الكثير من األحداث األسطورية المتعلقة بإنشاء مستعمرة كيريني في ليبيا التي رأى فيها 

وقد عجز الباحث في ترجمة هذا . أنها تُشير إلى استيطان سابق عن االستيطان الثيري في ليبيا

صول عليه من هذه الدراسة ال يتعد بعض الكتاب لالستفادة منه في هذا البحث، وكل ما تم الح

المعلومات من خالل ترجمة بعض فقراته عن طريق موقع قوقل للترجمة االلكترونية التي ال 

  . ترتق في الواقع التي الترجمات الرصينة التي يمكن االعتماد عليها في البحث
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ة تحت خرافية وتاريخيأساطير: كيرينى“كتابه  فيفقد تناول أما لودوفس مالتن 

) Kyrene: SagengesChichtliche und historischeunterSuchungen(”اآلثار

في دراسته هذه على الشواهد األسطورية عتمداًبدراسة معمقة حول إنشاء مستعمرة كيريني م، 

والتاريخية، وتوصل في نتائجه إلى أن بعض األساطير من المحتمل أن يكون لها بعد تاريخي 

  . يين إليهاالثير مجيءاستيطانها قبل يرجح من خاللها أن اإلغريق كانوا على معرفة بليبيا و

 صلأ“في مؤلفه الموسوم  ترـشة نُـة الالتينيـرى له باللغـة أخـوفي دراس

الممزوجة  يدرس فيها جانباً من تاريخ نشأة مدينة كيرين،)Cyrenarum Origines(”يكيرين

  . ، وتطرق أيضاً إلى التاريخ الذي تأسست فيه هذه المدينةبالتاريخ واألسطورة

 تحــتالحكـــمـيريني ــك“ة ــومـــالموسـ وــامــة شـــا دراســـأم

فإنها ركَزتْ ، )Cyrène Sous la Monarchie des Battiades( ”يــي الباطـالمـلك

وقد استنتج . والتاريخية ،من خالل المصادر األسطورية يكذلك على تاريخ نشأة مدينة كيرين

من الحورية  العتقاد بأن زواج اإلله أبوللوافي دراسته هذه إلى انه ليس ثمة ما يدعو إلى 

وقد عربت هذه الدراسة تحت . إلى ليبيايينمجيء الثيركيريني له أية صلة باستيطان سابق قبل 

، حيث قام بتعريبها األستاذ الفاضل الدكتور )األسطورة والتاريخ - اإلغريق في برقة (عنوان 

  .محمد عبد الكريم الوافي أطال اهللا في عمره

 يها فترة عالقة اإلغريق مع ليبياتناولوا فدقيقة غير أنه بالرغم مما قدمه هؤالء من دراسات 

هيتضح في أغلبها ركزت على الجانب األسطوري في مرحلة ال أنفترة االستيطان وبعده؛ إ قبل

االستيطان اإلغريقي في ليبيا، وزواج اإللهأبوللو من الحورية كيريني ومجيئه بها إلى ليبيا 

فقط، كونها مصدراً يشير إلى نوع من العالقات مع الروايات التاريخية حول استيطان 

بيد ان ما ورد من أساطيرأخرى حول ليبيا لم ير الباحث لها دراسة وافية . يااإلغريقفي ليب

تتطرق إلىذكر جميع هذه األساطير المتعلقة بليبيا، فقد كانت قصص الشاعر اإلغريقي 

، ومغامرات )Hesperides(سبيريدسهيعن ليبيا، وقصص حدائق ال) Homerus(ميروسهو

، )Amazones(مازونات، وأساطير األ)Heracles(بطل اإلغريق هيراكليس

كلها تحتاج إلى دراسة كاملة لسد العجز في تاريخ ليبيا  ،وغيرها) Gorgons(والغورغونات
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القديمة ليبيا (والباحث إذ يتخذ عنوان هذه الدراسة . القديم فيما يتعلق بالتاريخ األسطوري

تسليط الضوء على كل ما ورد في حاول من خاللها ي) األساطير اإلغريقية في) أفريقيا(

األساطير اإلغريقية عن ليبيا، قاصدا بهذا االسم ما يوافق قارة أفريقيا اآلن؛ لهذا فإن هذه 

الدراسة ال تتعلق في أساطيرها عن ليبيا بمفهومها الحالي، بل كل ما يقصد به قارة أفريقيا، 

كــما . أقــدم العصــوروهو المفهوم الذي درج على استعماله شعب اإلغــريق منذ 

  خيرـتسأن الباحث يسعى من خالل هذه الدراسـة إلى 

ومدى االستفادة منها في إثبات ما يمكن إثباته حول العديد من  ،األسطورة لخدمة التاريخ 

وقع  ولهذا فقد . ي الغموض لدى العديد من المؤرخينكانت سبباً ف التيالجوانب التاريخية 

           - : ضوع لعدة أسباب منهاعلى هذا المو اختياري

عدم وجود دراسات وافية ركزت جلَّ أبحاثها على ليبيا من الوجهة األسطورية؛ اللهم إال  - أوالً

  .ما كتبه الباحثون الذين أسلفنا ذكرهم وغيرهم من الباحثين حول جوانب محددة فقط

حد كونيأفجوات كثيرة تحتاج إلى الدراسة والبحث، و إن التاريخ الليبي القديم ال تزال به- ثانياً

بشكل عام وتاريخ  على أن أضيف دراسة جديدة للتاريخ أبناء هذا الوطن العزيز رأيت لزاماً

  .ليبيا بشكل خاص

التامة بهذا الموضوع وإعجابي به وبأحداثه األسطورية الشيقة، كانت له إن قناعتي  - ثالثاً

القارئ يقرأ عن تاريخ ليبيا القديم إال ويجد أخباراً أسطورية عديدة  ؛ إذ ما ينفكأسبابه أيضاً

رضة للخلط بين الحقيقة والخيال، فهو يجد األساطير الغامضة لما ذكره بنداروس في تجعله ع

ره ــوما ذك ،يرينيــة كــة التساليــوريــن الحــم وأسطورة زواج أبولل

 ،مازوناتبأن ليبيا موطن األ )Diodorus Siculus( قليــودوروس الصــدي

سبيريدس، كل هذه األساطير وغيرها تجعل القارئ يقف هيرض جنان الأوالغرغونات، وأنها 

محاوالً من خاللها  لدراسة هذا الموضوعني متحيراً بين تصديقها أو تفنيدها، وهذا ما دفع

النقاب عن كوامن في مادة واحدة، وكشف ها وجمعمعالجة كل ما ذُكر من أساطير حول ليبيا، 

يكون فاتحة لدراسات  غموضها، وهو العمل الذي يتمنى الباحث من خالله أن يضيف شيئاً

  .  مقبلة بعون اهللا
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تهدف هذه الدراسة إلى الوصول لبعض الحقائق التي قد تقودنا إلى فهم بعض الغموض        

سبق أن كانت ليبيا مسرحاً التاريخي حول تاريخ ليبيا القديم من الناحية األسطورية، مثل هل 

ألحداث بعض المغامرات اإلغريقية؟ وهل كانت ليبيا جزءاً رئيساً يرتبط بعالقات كبيرة مع 

بالد اإلغريق السيما قبل مجيء الثيريين إليها؟ أمأن بعض األساطير نُسجت منذ فترة الحقة 

يريني؟ كما تهدف الستيطان الثيريين في ليبيا من أجل تعزيز العامل الديني الستيطان ك

الدراسة إلى االستفادة من األساطير في مدى مطابقتها مع بعض والمواقع الجغرافية، األحداث 

  .  التاريخية

سيقوم الباحث في هذه الدراسة بإتباع المنهج السردي التحليلي وذلك من خالل تحليل        

بعض األساطير ومقارنتها ببعض الحقائق وفق ورودها في مختلف المصادر التي كتبها 

المؤرخون القدامى كما سأجري في هذا البحث بعض المقارنات التي قد تخدم الدراسة بحسب 

  .  الموضوعما تتطلبه ضرورات 

    - : د قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول على النحو التاليلق 

وهو فصل تمهيدي بعنوان مدخل إلىاألساطيراإلغريقية، وقد تم تقسيمه إلى  - الفصل األول

ثالث مباحث، تطرق الباحث في المبحث األول من هذا الفصل إلى تعريف عام ومبسط 

في فذلكة البعد الفلسفي لها وذلك تجنباً للتعقيد، والغموض على لألسطورة دون الدخول 

المتخصصين في التاريخ القديم أو القراء على حد سواء، وذلك لتوضيح الوجهات الفكرية التي 

أما المبحث الثاني فقد . ينظر إليها لما يمكن ان يسمى أسطورة وفقاً إليمان المجتمعات بها

لنشأة التاريخية لألسطورة عند اإلغريق ونظـرياتهـم تناول الحديث عن األصل وا

التفسيريـة مـن خـالل دراسة مصادر األساطير واألماكن التي نشأت فيها، هذا إلى جانب 

توضيح أشهر النظريات القديمة والحديثة التي سعت إلى تفسير األساطير اإلغريقية وذلك 

أما المبحث الثالث فقد . هذه األساطير لتوضيح أهم التطورات العلمية التي دارت حول تفسير

افرده الباحث إلبرازأهمأوجه التشابه في األساطيراإلغريقية مع أساطير بلدان المشرق، والتي 

  .ال غرو كان لها تاثيراً واضحاً على األساطيراإلغريقية
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فقد جعل الباحث عنوانه وصف ليبيا في الجغرافيا األسطورية عند  -أما الفصل الثاني

غريق، وتم تقسيمه إلىأربعة مباحث تناولت الحديث عن ارتباط بعض األساطير ببعض اإل

وقد تناول الباحث . األماكن الجغرافية في ليبيا ومدى صحتها واتفاقها مع المصادر التاريخية

أما .في المبحث األول التعريف باسم ليبيا ونشأته بمفهومه التاريخي، والجغرافي، واألسطوري

من ) Odyssey(ني فقد جاء فيه ما ذكره الشاعر هوميروس في ملحمته االوديساالمبحث الثا

وقصة ) Lutos-Eaters)(أكلة اللوتوس(وقصة اللوتوفاقي) Menelaus(خالل قصة مينيالوس

مع التاجر الفينيقي الذي عزم على بيعه في ليبيا، ففي كل هذه ) Odysseus(اودسيوس

اهر جغرافية قام الباحث بمطابقتها مع ما يتفق القصص األسطورية تطرق الشاعر إلى مظ

أما المبحث الثالث فقد تناول فيه الباحث ذكر األساطير حول . والمصادر التاريخية والجغرافية

، وبحيرة )سرت الكبير في ليبيا والصغير في تونس)(Syrtes(خليج سيرتس

يرالتي دارت حول من خالل التطرق إلىاألساط) Lethe(، ونهر ليثي)Tritonis(تريتونيس

هذه األماكنالطبوغرافية، وحاول الباحث في هذا المبحث تحديد المكان الفعلي الذي حدثت فيه 

أثناء قدومها إلى ليبيا ومحاولة رقع اللبس بين خليج ) Argo(أسطورة غرق السفينة أرجو

ث تحديد أما المبحث الرابع فقد افرد فيه الباح. سيرتس الكبير في ليبيا والصغير في تونس

مكان حدائق الهيسبيريدس، واألساطير التي دارت حولها وفقا لما ورد في المصادر 

  . األسطورية، ومن ثم مطابقتها مع المصادر التاريخية

وعنوانه ليبيا في القصص والخُرافات األسطورية عند اإلغريق، فقد  - أما الفصل الثالث       

ول في المبحث األوألسطورة البطل قام الباحث بتقسيمه إلى ثالث مباحث، تنا

ومحاولة معرفة المغـزى من وراء أسطورة  مع جنس الغورغونات) Perseus(بيرسيوس

هـذا الجنس وتحديد طبيعة هذه المخلوقات ومحاولة مقارنتها ببعض التفسـيرات التي وردت 

أما المبحث الثاني فقد تناول فيه الباحث أسطورة جنس . عند بعض الكتاب القدماء والمحدثين

وطنهن في أرض ليبيا، وقد األمازونات وهو جنس من النساء جعلت األساطيراإلغريقية م

حاول الباحث في هذا المبحث تقديم التفسيرات المختلفة حول المغزى من وراء هذه األسطورة 

أما المبحث الثالث فقد تطرق . والى أي فترة من فترات التطور التاريخي يمكن ان تُنسب إليه

ة كون أحداثها فيه الباحث إلى دراسة اشهر الشخصيات األسطورية في األساطيراإلغريقي
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وقعت في ليبيا، حيث تناول الباحث ذكر حوريات الهيسبيريدس وأصلهنومنشأهن، كما تناول 

الذي اشتهر في األساطيراإلغريقيةبدعمه للسماء، أما ) Atlas(الباحث أسطورة العمالق أطلس

لوك أحد م) Antaeus(المبحث الثالث فقد أفرده الباحث بالحديث عن العمالق الليبي أنتايوس

ليبيا األسطوريين ومحاولة تحديد مملكة هذا العمالق ومكان صراعه الذي دار بينه وبين بطل 

  . اإلغريق هيراكليس

فقد جعل الباحث عنوانه الروايات األسطورية والتاريخية لالستيطان  -أما الفصل الرابع    

ل ذكر الروايات اإلغريقي في ليبيا، وقد تم تقسيمه إلى ثالث مباحث تناول المبحث األو

األسطورية لالستيطان اإلغريقي في ليبيا، والمبحث الثاني تطرق إلى الروايات التاريخية 

لالستيطان اإلغريقي في ليبيا أما المبحث الثالث واألخير فقد تطرق فيه الباحث إلى العالقة بين 

  .  االستيطان األسطوري والتاريخي في ليبيا

ه لهذا البحث العديد من الصعوبات، السيما فيما يتعلق بمعضلة لقد واجهت الباحث أثناء دراست

اللغة األجنبية، إذأن جل المصادر والمراجع التي تناولت هذا الموضوع كانت توجد في ثنايا 

الكتب، والدوريات األجنبية مختلفة اللغات بين إنجليزية، وإيطالية،وألمانية، وفرنسية،وحتى 

باحث نفسه في ترجمة بعض هذه الكتب والمقاوالت في مكاتب وقد أرهق ال. الالتينية منها

الترجمة؛ إال أنها جاءت ترجمات ركيكة ال ترتق إلى مستوى الترجمات الرصينة، ولم تكن في 

المستوى المطلوب؛ غير أن ما ساعد الباحث ومكنه من مواصلة هذه الدراسة، وهو أن أغلب 

يقية، قد عكف الباحث على ترجمتها متخصصون المصادر القديمة والتي كانت باللغة اإلغر

ونقلوها إلى اللغة اإلنجليزية حيث امتازت هذه الترجمات بالدقة والضبط في النقل حتى ليكاد 

  . الدارس يظن أنه يقرأ المصدر بلغته األصلية

كما أن الباحث قد اعتمد في هذه الدراسة فيما يخص تدوين هوامش المصادر القديمة، أن 

تصر على اسم المؤلف واسم المصنف ورقم الكتاب والفقرات التي ورد فيها النص جعلها تق

دون التطرق إلى كامل محتويات المصنف من مكان النشر، ودار النشر وغيرها؛ ألن هذه 

المصادر تتفق في أرقام كُتبها، وعدد فقراتها في جميع الترجمات دون اختالف، كما أن الباحث 

ات المصنف فيه إرهاق للهوامش من حيث أخذ مساحات كبيرة رأىأن إدراج كامل معلوم
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تكون على حساب متن الرسالة؛ ولهذا فقد جعل الباحث لمن يريد اإلطالع على بقية المعلومات 

  .  الرجوع إلى قائمة المصادر في ذيل هذه الرسالة

حتوته على مصادر بما ا) انترنت(لقد استفاد الباحث استفادة كبيرة من شبكة المعلومات العالمية 

قيمة وفرتها العديد من المكتبات االلكترونية المجانية التي زخرت بكم هائل من المصادر تكاد 

تخلو منها مكتباتنا، وقد أدرج الباحث جل هذه المواقع في قائمة المصادر والمراجع لالستفادة 

كما اعتمد . علوماتمنها وقدم شرحاً مبسطاً لكل موقع للتعريف به وبما أشتمل عليه من م

الباحث على هذه الشبكة في الحصول على الكثير من الخرائط واألعمال الفنية التي رسمت 

على األواني، والمزهريات التي كانت ترتبط بتجسيد العديد من األساطير التي ذُكرت في ثنايا 

  .  هذا البحث

إلعالم من شخصيات أسطورية وأخيراً وليس أخراً فقد اعتمد الباحث في إدراجأسماءا       

الموسوم باسم ) Sir William Smith(ومواقع والتعريف بها على مصنف السيد وليم سمث

  )قاموس األساطير والسير اإلغريقية والرومانية(

(The Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology) 

وهو من المصنفات القيمة التي بحسب رأي الباحث لم تترك شاردة وال واردة في عالم 

خير عون  بجزئيهاألساطير من شخصيات وأحداث ومواقع إال وذكرتها، فقد كان هذا المصنف 

باإلضافة إلى . للباحث في الرجوع إلى أمات المصادر القديمة حول كل ما يتعلق بهذه الدراسة

االلكتروني في الحصول على الكثير ) Wikipedia(الباحث من موقع ويكيبيدياذلك فقد استفاد 

  . من المعلومات عن العديد من المدن واألماكن الجغرافية

وختاماً لهذه المقدمة يتمنى الباحث من المناقشين، والمتخصصين، والقراء، وغيرهم،أن يعذروه 

عن مواطن الخلل والقصور إن غاب شيء لم يذكره أو غفل عنه، إذ لم يول الباحث جهداً في 

مراجعة هذه الدراسة مراراً وتكراراً لسد كل ما يمكن أن يكون غاب عنه أثناء كتابته لها، 

ن يبقى الكمال هللا وحده، ومهما جاهد اإلنسان ليصل إلى مراتب الكمال فلن يصله، وخير ولك

ِإنِّي رَأيتُ َأنَّه الَ يكْتُب َأحد “ما يختم به هذا القول ما ورد عن عماد الدين األصفهاني حين قال 

حسن، ولَو زِيد هذَا لَكَان يستَحسن، ولَو قُدم كتَاباً في يومه ِإالّ قَاَل في غَده، لَو غُير هذَا لَكَان َأ



 ق 
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على أنها نسيج من الخيال الفكري تشكلت  )*(ينظر الناس في العصر الحديث إلى األساطير

بناء على أحداث خيالية ملفقة، بينما كان ينظر إليها في المجتمعات القديمة في مراحلها 

البدائية، على أنها حقيقة خالصة ال تقبل التشكيك، وهي بالنسبة لهم تتصف بالقداسة، 

ن األسطورة لم تُقبل لدى غير أ. والتبجيل كما لو كانت عقائد دينية نزلت من السماء

المجتمعات الحديثة دون جدول حول معناها، وأهدافها، وغايتها، وخاصة لدى المتخصصين  

في دراسة  هذا العلم، فما أن دنت نهاية القرن الثامن عشر  حتى أصبحت األسطورة تحتل 

ألنثروبولوجيا، مكانة مهمة لدى العديد من علماء الفلسفة، والتاريخ،وعلم النفس، واألديان،وا

  . )1(وغيرهم

لقد ظهرت البدايات األولى لدراسة األسطورة بالمنهج العلمي الصحيح على يد العاِلم 

مقدمة في دراسة “في كتابه  )Karl Otfried Müller(األلماني كارل أوتفريد مولر

   الذي ركز فيه على التحليل العلمي لدراسة علم األساطير، وخلُص في دراسته” األسطورة

هذه إلى أن المعرفة الحقيقية لألسطورة يجب أن ترتكز بشكل كبير على شرح أصول 

وتحليل عناصرها األصلية حـتى يمكـن التـمييـز بين األسطـورة الحـقيقيـة، 

  واألسطـورة التي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصف من الكتاب، والشجر، والنخل : من السطْر والسطًر: ”سطر“لجذر اللغوي تعود كلمة أسطورة في اللغة العربية إلى ا) *(

ويقال بنى سطراً، وغرس سطراً، والجمع من كل ذلك . ونحوها، والجمع من كل ذلك أسطُر، وأسطار، وأساطير، وسطور
وقال .كُتب، وسطر من شجر يقال سطر من. الخط، والكتابة، وهو في األصل مصدر:  والسطر. أسطُر وأسطار، وسطور
وواحد األساطير . أي الذي جاء به أساطير األولين، معناه سطره األولون ]وقَالُوا َأساطير الَْأوِّلين[: الزجاج  في قوله تعالى

أي وما تكتب المالئكة، ]يسطُرونن والْقَلَمِ وما [أسطورة، كما قالوا أحدوثة، وأحاديث، وسطَر يسطر إذا كَتَب، قـال اهللا تعالى 
كتب، : وسطَر سطراً ]َوُكلُّ َصِغیٍر َوَكِبیٍر ُمْسَتَطٌر[وقد سطَر الكتاب يسطره سطـراً وسطـره واستَطره، وفي التنزيل   

  . 2008-2007، ص ص )ت. د(، القاهرة، دار المعارف،3، جلسان العربابن منظور، : ينظر.وأستطر مثله
 مسطور، ومنه قيل لسيف القصاب ساطور: قال أيضاًوي به كأنه سطر هطَر فالن فالناً بالسيف سطراً إذا قَطعضيف أبو . سوي

أن األساطير هي األباطيل وأحاديث ال نظام لها واحدتها إسطارة بالكسر وأسطير وُأسطيرة وُأسطور وُأسطورة “فيض الحنفي 
محب ، الحنفي: ينظر.”ن إذا زخرف له األقاويل ونمقها وتلك األقاويل األساطير والسطربالضم، ويقال سطر فالناً على فال

  .  267-266 ص ص، )ت. د(،دار الفكر، لقاهرة، ا3ج، تاج العروس من جواهر العروس، الدين أبي فيض
وأسطار، وأساطير وهي جمع  إن األسطورة هي الحكاية والقصة معرب استوريا باليونانية، أسطر، وسطور،“ ويقول البستاني 

، محيط المحيطالبستاني، بطرس، : ينظر. ”أي أشياء اكتتبوها كذباً ]إن هذا إالَّ أساطير األولين[أسطار ومنه قوله تعالى 
  . 410، ص 1977بيروت، مكتبة لبنان، 

 -1797(م األلماني كارل أوتفرد مـولـر لقد تميز هذا القرن بظهور العديد من العلماء في هذا المجال من أمثال العاِل) 1(

، )Friedrich  Max Müller( )1823- 1900(، وعاِلم الفقه اللغوي،واللغة الشرقية األلماني فريدريك ماكس مولر)1840
والباحث )Edward Burnet  Tylor)(1832- 1917(رـلـت تايـرنـليزي إدوارد بيـي اإلنجـوجـولـم األنثروبـوالعاِل
 Carl Gustav(كارل غوستاف يونغوعاِلم الطب النفسي ) 1912 ـ Andrew  Lang)(1844(درو لونغ ـأن زيـليـاإلنج

Jung)(1875 نجـليـزي بـرونسـلوف ي اإلـولوجـثروبـم األنـاِلـوالع) 1961 ـ=  
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بأن مجموع األساطير لشعب “ ، وهو يرى )1(حرِفت على يد الشعراء، والفالسفة، والكتاب

المبكرة ال يمكن فصلها  بالكامل عن التاريخ؛ ألن األسطورة جزء متمم ما في مراحله 

ويعرف كارل مولر األسطورة على أنها تروي تاريخاً مقدساً، وتسرد . )2(”للتاريخ ذاته

  .)3(حدثاً وقع في عصور ممعنة في القدم، عصور خُرافية تستوعب بداية الخليقة

دراسة إال بفضل العاِلم األلماني فريدريك ماكس إال أن األسطورة لم تنل نصيبها من ال

مولر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، الذي يذهب إلى أن األسطورة إنما نشأت 

كنتيجة لقصور في اللغة، وهو أن يكون للشيء الواحد أسماء متعددة كما أن االسم الواحد 

ر أن قام الناس بالخلط بين األسماء، وقد جرى هذا التصو.كثيراً ما يطلق على أشياء متباينة

وترسخ إيمانهم على أن اآللهة المتعددة ليست إال تصورات إلله واحد، وتخيلوا أيضاً أن 

وتتلخص فلسفة مولر هذه في ربط نشأة . )4(اإلله الواحد قد يتشكل في أسماء متعددة

قام اإلنسان في مراحله وذلك عندما ) داء اللُغة(األسطورة بالظاهرة التي ُأطلقَ عليها اسم

وبناء على هذا .  البدائية بوضع اسماً لكل ظاهرة طبيعية وفقاً إلحدى خصائصها العديدة

كان البد أن تأخذ عدة موضوعات اسماً مشتركاً بسبب اشتراكها بخاصية مشتركة، فالشمس 

ة، المحرقة، مثالً يمكن أن يطلق عليها طبقاً لخصائصها، أسماء أو صفات عديدة مثل البراق

المشعة وغيرها، وبالمثل أن يكون للقمر، والنجوم، والنار، والسحاب وغيرها نفس 

ولهذا يرى مولر أن اختالف المصطلحات وافتقارها إلى االستقرار البد أن . الخصائص

يصيبها بعد مرور الزمن خلل في األفكار فينتج عـن ذلك نسيان المعنى األصلي لألسماء 

يقود ذلك إلى ما يعـرف بمرض أو داء اللُغة؛ حيث تنشأ مفاهـيـم أو الكلمات مما 

غير أن هذا المنهج القى انتقادات من . )5()أي األساطير (خيالية  للظـواهـر  الطبيعية

  ب إلىـالباحث أندرو لونغ الذي ذه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1907)(MirceaEliade(، والفيلسوف والمؤرخ األمريكي مرسيا إلياد)1942ـ  1884) (Bronislaw  Malinowiski(مالينوفسكي= 

ـِم األنـثروبــولــوجـتيالفــرنـســي كـلــود ليـفــي ســـتروتــس) 1986 –Claude Lévi(والعـالـ
Strauss)(1908  (وأرنست كاسير) 2009ـErnest  Cassirer (روز . ج. وعالم األساطير أ)A.  J. Rose (وتوماس بلفنش)Thomas 

 Bulfinsh ( وغيرهم ممن قاموا بدراسات مستفيضة حول تعريف األسطورة والتفكير األسطوري باعتبارها اللبنة األولى للعناصر المعرفية
  .البدائية لإلنسان

(1) Müller, Karl Otfried, Introduction a Scientific  System of  Mythology, (Tran. J. Leitch), 
London, Lewis Spence, 1931, p. 6. 
(2) Ibid, p. 8. 
(3) Ibid, p. 158. 

  .18، ص )1972(، 1، ع3، جمجلة عالم الفكر، ”الفلكوروالميثولوجيا “ يونس، عبدالحميد، ) 4(

 .55،ص 1988، لبنان، دار الكنوز األدبية، من العود األبدي إلى الوعي التاريخيالكيالني، شمس الدين، ) 5(
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أن األساطير لم تنشأ  بسبب قصور في اللغة  ولكنها نشأت عن تشخيص للعناصر الكونية، 

إذ يرى أن النزاع إلى التشخيص هو مرحلة  من مراحل الفكر التي تتسم بإصباغ الحياة 

  .)1(على المحسوسات،والكائنات والظواهر الطبيعية

فيرى أن األساطير تقدم فهماً للبنى األساسية أما العاِلم األنثروبولوجي كلود ليفي ستروتس 

للعالقات الثقافية من خالل المتضادات اللغوية، حيث يطرح ليفي ستروتس تساؤالً عن 

تفسير األسطورة وذلك حول السبب الذي جعل كل أساطير الثقافات المختلفة في جميع 

الدقة؟ ولماذا يوجد تشابه أنحاء العالم تبدو متشابهة بالرغم من أنها ليست ملتزمة بقواعد 

مدهش بين الكثير من األساطير في ثقافات منفصلة عن بعضها بشكل كبير؟ ويقوم باإلجابة 

عن هذا التساؤل بالتركيز على بنية األساطير بدالً من محتواها، إذ يرى أن األسطورة في 

ت، وألفاظ، الواقع هي لغة ولهذا يجب أن تُقاللكي توجد، حيث أنها كلغة تتألف من كلما

فاألسطورة دائماً تتكون في زمن موغل في القدم، بمعنى أن األساطير تتكون من العناصر 

أن هذه : ألنها تتكون من وحدات تجتمع مع بعضها وفقاً لقواعد معينة، وثانياً: أوالً: التالية

الوحدات تشكل العالقات مع بعضها البعض وتعتمد على تعارض دقيق بينها يدعم قواعد 

  .)2(البنيوية لألسطورة

أما مالينوفسكي فاعتمدت أرائه حول األسطورة على مبدأ الذرائعية، فهو يرى         

أناألسطورة لم تظهر استجابة لدافع المعرفة، والبحث، وال عالقة لها بالطقس أو البواعث 

النفسية الكامنة، بل هي تنتمي للعالم الواقـعي وتهـدف إلى تحـقيق نهايـة عـملية، 

  فـهي تُـروى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Lang, Andrew, Myth, Ritual  and Religion, vol.1, Longmans, Green and Co,                         
1887, p.36. 
(2) Lévi–Strauss, Claude, Structural  Anthropology, (Tran: Claire Jacobson), New York, Basic 
Books, 1963, p. 208 ; Lévi–Strauss, Claude, Myth  and  Meaning, New York, Schocken  books, 
1978, pp. 5-14 ; Boon, James  A, From  Symbolism  to  Structuralism, New  York,  Harper & Row, 
1972, pp. 6 - 12 ;  

  .88ـ  82الكيالني، المرجع نفسه، ص ص 
ى هذا الرأي إذ يرى أن األساطير هي عبارة عن أنماط مبكرة للتفكير عند اإلنسان البدائي الذي أدرك ويميل أرنست كاسير إل

أو فهم العالم في أشكال رمزية فاستخدم متناقضات اللغة لفهم بعض الظواهر الكونية التي كان يلفها الغموض من أجل إيجاد 
  :يراجع في هذا الموضوع. تفسيرات  ومبررات لها

Cassirer, Ernest, Myth and Meaning, London, Cassel, 1978, pp. 65 - 90 ; Montage, M.F. Ashley, 
“Cassirer  On Mythological  Thinking”, In The  Philosophy  of  Ernst  Cassirer, by Paul  Arthur  
Schilpp, Cambridge  University  Press, New  York, 2nd Ed, 1958, pp. 361-377 ; Langer, Susanne  K, 
“On Cassirer's Theory  Of  Language  And  Myth”, In the = 
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لترسيخ عادات قبلية معينة أو لتدعيم سيطرة عشيرة ما، أو نظام اجتماعي وما إلى ذلك، 

ويضيف  مالينوفسكي  أن األسطورة إذا . )1(فهي والحالة هذه عملية في منشئها وغايتها

حية فعالة فسوف يتضح أنها ليست تفسيراً تمليه الفائدة العلمية، وإنما هي درست وهي 

إحياء  قصصي لواقع  فطري، يروى استجابة لنزعات دينية عميقة وميول أخالقة 

وارتباطات  اجتماعية، بل لتحقيق حاجات عملية، فاألسطورة تقوم من الثقافة البدائية 

عقيدة وتُذكيها وتُقننُها، وتُبرهن على كفاءة الطقوس بوظيفة ال غنى عنها، فهي تُعبر عن ال

وتنظم قواعد عملية لهداية اإلنسان، واألسطورة بهذا المعنى عنصر حيوي في الحضارة 

اإلنسانية، فهي ليست تفسيراً ذهنياً وال تصويراً فنياً، ولكنها ميثاق عملي للعقيدة البدائية  

لمؤمنين بها هي تقرير لواقع فطري ال يزال والحكمة األخالقية، وهذه الحكايات عند ا

  . )2(يتحكم في حياة الناس وأقدارهم وأعمالهم حتى عصرنا الحاضر

أما روز فيرى أن األسطورة هي النتيجة المتعلقة بعمل التصور الساذج على حقائق 

لتي الخبرة، إذ أن األسطورة يمكن أن تُعرف على أنها التخيليةوما قبل المرحلة العلمية ا

تُفسر ظاهرة ما حقيقية أو مفترضة، والتي توجد حسب االستطالع لصانع األسطورة، أو 

ربما أكثر دقة كمحاولة  للوصول إلى شعور بالرضا في مكان ذو ذهول  غير سهل والذي 

  .)3(يرتبط بهذه الظاهرة

ياته أما بلفنش فيرى أن األسطورة هي مظهر لمحاوالت اإلنسان األولى كي ينظم تجربة ح

في وجود غامض خفي إلى نوع ما من النظام المعترف به، فاألسطورة بصرفالنظر عن 

أصولها، تكون ضرب من هيكل أو أساس للثقافة، وسواء  أكانت األسطورة  فيالواقع 

أختزاالً طقسياً، أم تمثيالً عقائدياً، أو أصالً دينياً، فهي في ذاتـها أثر بالغ على كل 

  .)4(.الواعي منكيانناالواعي وغير

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=Philosophyof  Ernst  Cassirer, By Paul  Arthur  Schilpp, New York, Cambridge UniversityPress, 
2nd Ed, 1958, pp. 381 - 400.  

ص ص نفسه، المرجع  ، كيالني؛ ال 15 ص، 1996، 11ط ،دار عالء الدين ،دمشق ،مغامرة العقل األولى، فراس ،السواح) 1(
76 - 78.  

(2) Malinowski, Bronislaw, Myth in  Primitive  Psychology, London, kegan Paul, Trubner & Co, 
1926, p. 35.  
(3) Rose, H. J, A Handbook Of  Greek  Mythology, London, Methuen, 1965, p. 12. 

، ص 1966، بيروت، دار النهضة العربية، )رشدي السيسى، محمد صقر خفاجة. ت(، عصر األساطيربلفنش، توماس، ) 4(
11. 
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، )Thomas(، وتوماس)Grimal(، وغريمال)Patrick(ويرى كل من باتريك  
، بأن األسطورة هي محاولة اإلنسان األولى لتفسير العالم واألشياء التي )kito(وكيتو 

لنفسه فيما يتعلق بالظواهر الطبيعية، وبالمؤلهين، وأولئك يراها، لكي  يجعلها واضحة 
األبطال أنصاف المؤلهين الذين قاموا بأعمال مجيدة وبطولية، وبذلك تصبح األسطورة هي 
اللبنة األولى للتفكير العقلي البدائي لدى اإلنسان، والتي يقترن فيها عنصر الدهشة والتأمل 

وكل ما يحيط باإلنسان، وهي الوصول إلى شعور  في خلق الكون، والنبات، والمخلوقات،
باالكتفاء تجاه المكان المعين الذي يخص ظاهرة معينة، وهي تبدو من الوهلة األولى تخلو 
من العقالنية، إذ أنها التفاتاً نحو بواكير مراحل التفكير اإلنساني عندما طرح اإلنسان أسئلته 

التي تربط بين عناصره وتحدد عالقة األولى حول ماهية الكون وأصوله، والعالقات 
  . )1(اإلنسان به، وهي تعبير عن معاناته ومآسيه بين يدي الخالق

وبالرغم من أن بعض هؤالء قد بذل الكثير في إعطاء معناً دقيقاً لمدلول األسطورة من ج

 الوجهة العلمية والعقلية لها؛إال أنه تبقى هناك بعض االختالفات المتباينة حول تعريفها،

غير  أن هذا االختالف يعود في جانب منه إلى اختالف الزاوية التي كان ينظر منها إلى 

تنتمي إلى ” ظاهرة معقدة“األسطورة، ويعود في جانب آخر إلى األسطورة نفسها بوصفها 

ومع . )2(فترة من الثقافة البشرية لم تكن نشأت فيها أشكال متخصصة أو متمايزة من اللغة

فإن أغلب علماء األساطير أجمعوا على أن جوهر األسطورة يكمن في  كل هذا التباين

كونها ذات وظيفة تعليلية أي أنها اعتُبِرت تقريباً لوناً من العلم البدائي الذي يفسر 

  .)3(األصواللسببية ألحداث الطبيعة ونظم البشر

يالي  فحسب ال يمكن الحكم على األسطورة من الوهلة األولى على أنها نسج خ        

الغاية منه التسلية والتروية على النفس؛ بل يجـب النظـر إليها عـلى مأخـذ الجـد، 

  وعـلى أنـها النتاج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Patrick, Richard, All Color Book of Greek Mythology, New Jersey, Chartwell  Books,  
INC, 1989, p.4; Grimal, Pierre, Larousse  World  Mythology, (Tran. Patricia  
Beardsworth), London, Hamlyn, 1989, pp.9 ff ;  Keightely, Thomas, The  Mythology of  
Ancient  Greece  and  Italy, London,  wittaker  and  Co, 1854, pp. 3-4 ; Kitto, H, The  
Greeks, London, R& R. Clark L td, 1954, p. 197;  

  . 11، ص 1988، طرابلس، الدار العربية للكتاب، أساطير اليونانحاتم، عماد، 
 .12، ص 1999، دمشق، منشورات دار عالء الدين، الفكر اإلغريقيالخطيب، محمد، ) 2(
  
  . 11المرجع نفسه، ص ) 3(
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األسطـورة هي محاولة فكريةبذلها فإذا كانت . )1(األول للفكر اإلنساني في مراحله األولى

اإلنسان في سباق بحثه عن هويته وعن تفسير لمعنى وجوده، فإنه يمكن الوصول 

بالضرورة إلى تفسير يرى في األسطورة مزيجاً من العقل والخيال تتوحد فيه نظرة 

ت اإلنسان إلى ذاته وإلى الطبيعة والعالم، فقد كان كل ما يحيط باإلنسان من حيوان ونبا

وجبال وما يشاهده من شمس، وقمر، وقصف الرعد، والخوارق الكونية مثل خلق الكون، 

واإلنسانوغيرها، كل هذه األشياء كانت بالنسبة لإلنسان البدائي ال تبدو جماداً أو فراغاً بل 

زاخرةٌ بالحياة، ففي أي لحظة قد تواجهه ظاهرة طبيعية  فينظر إليها بتركيز ذهني، شاغالً 

ه وموهبته بعالقة متبادلة لهذه الظواهر المحيطة به، مما يدل على أن هذه كل قدرت

المحاوالت هي الحقبة األولى  للتعبير عن هذه األشياءفي صورة أسطورية تُشير إلى وعي 

فقد بدأ الفكر األسطوري يبرز عندما بدأ . )2(اإلنسان بالوجود الذي الزمه منذ بداية وجوده

ينه وبين الطبيعة، وبالتاليفهو رد فعل ذهني تلقائي على كافة اإلنسان يزداد تعلقاً ب

التساؤالت التي يثيرها الوجود اإلنساني مثل الطبيعة والحياة، والموت، والكون، وغيرها 

وهي محاولة أولية منه لتعقل ما يدور حول اإلنسان من خاللتفاعالته مع المحيط 

وصف وفق دورها مرتبطة بالبيئة االجتماعي عامة والطبيعي خاصة، فاألسطورة  تُ

االجتماعية، وفي معظم األحيان تبين عالقتها بطقس سحري معين يشير إلى مرحلة من 

مراحل التطور التي مر بها اإلنسان إبان دورة حياته المتمثلة في الوالدة، والزواج، 

ت فهي تأسيس لمسار بدأه الفكر اإلنساني وهو في سباق بحثه عن إجابا. )3(والموت

  .)4(مقنعــة لكافــة األســئلة التي أحـاطت بـوجــوده بـصــورة كـامـلـة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .33، ص 1991، دار اإلنسانية، بيروت، )جدلية العالقة بين الفكر والوجود(الفلسفة واإلنسانالشامي، علي، ) 1(
، )جبرا إبراهيم جبرا .ت(، ما قبل الفلسفةـ وأخرون، ه، فرانكفورت؛  12مرجع نفسه، ص ال، الخطيب) 2(

  ؛     22 - 14، ص ص 1960، مكتبة دار الحياة، بغداد
Keightly, op. cit. p. 7.  

  .71 - 69؛ الكيالني، المرجع نفسه، ص ص  14الخطيب، المرجع نفسه، ص ) 3(
الذي  )James George Frazer(ومن أكثر المؤيدين لهذا االتجاه البحاثة اإلنجليزي جميس جورج فريزر         

قام بدراسة مفصلة عن السحر وطقوسه  كوسيلة لحل الرموز واأللغاز التي عجز اإلنسان عن معرفة كنهها، ويعد 
للمزيد  عن . رية، والطواطم لدى اإلنسان البدائيكتابه الغصن الذهبي من أهم الدراسات المتعلقة  بالطقوس السح

  :هذا الموضوع  يراجع
Frazer, Sir J. G, The Golden Bough, A study  in magic  and religion, New York, 
Macmillan, 1971, pp. 711 ff .  

 .33الشامي، المرجع نفسه، ص ) 4(
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. )1(ه العالـم شـكله الحـالي بعـدفاألساطير عادةً تحدث في عصر بدائي لم يتخذ فيـ

وكيف تأسست العادات، واألعراف،  )2(وهي تُفسـركيف أتخذ العالم شكله الحالي

  .)3(والمحرمات

تلعب األسطورة كذلك دوراً كبيراً في ثقافة اإلنسان البدائي وذلك لكونها ترتبط ارتباطاً قوياً 

اإلنسان، حيث يتجلى في هذه الخوارق بتفسير وتعليل كل ما كان غامضاً وخارقاً لدى 

ويمكن العثور على أصداء هذه التأمالت في . )4(المعنى النهائي لكل األساطير الكبرى

الطبيعة والوجود من حياة، وموت، تتمثل في أساطير الخلق والتكوين في بالد الرافدين عند 

اطق جنوب شرق آسيا السومريون، والبابليون، وعند الفينيقيون، اإلغريق، وكذلك في من

ويمكن تلمس إرهاصات رعب الموت وغموضه . )5(عند البورنيون، وفي أستراليا، وغيرهم

السومرية التي  )Epic of Gilgamesh()6(والبحث عن الخلود تُجسدها ملحمة جلجامش

قام فيها هذا البطل بمغامرة طويلة بحثاً عن سر الديمومة للبشر لكي يتساوى مع اآللهة 

  . )7(والخلودمومة الديفي

يجب النظر إلى أن األسطورة ال تسرد القصص الخرافية الممزوجة بالخيال كقصص 

اآللهة المتعددة واألبطال المغامرين فحسب، بل إنها في أحيان كثيرة تشير إلى حقائق 

واقعة، غير أن مرور الزمن وتعاقب األجيال قد يفقد الجوهر الحقيقي في حدث ما أو 

تصبح عند األجيال الالحقة عبارة عـن خيال أسطوري محض ال يمكن  معجزة مالكي

ن ـعب مـها لدى شـأحياناً تخضع مصداقيتها إلى مدى اإليمان بفاألسـطورة.تصديقه

  عب ماـراه شـوب، فما يـعـالش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Bascom, William, The  forms  of  folklore: prose  Narratives  Sacred Narrative: Readings in the  Theory  of  Myth,  
Berkeley,University  of  California  Press, 1984, p. 5. 
(2) Dundes, Alan, “Binary Opposition in Myth: The  Propp/Levi–Strauss Debate  in  Retrospect” W.F, 56, (1997), p.45 ; 
Eliade, Mircea, Myth  and  reality, (Tran. Willard R),  New York, Trask  Harper  & Row, 1963, p. 6. 
(3) Eliade, Myth  and  Reality, op. cit. pp. 6-10. 

  .355، ص 1991للدراسات والنشر،  ، بيروت، المؤسسة  الجامعية)مصباح الصمد. ت(، األنثروبولوجيا ورموزها، أساطيرها، أنساقهادوران، جيلبير، ) 4(
 - 19، ص ص 1999، 2، طرابلس، منشورات الدعوة اإلسالمية، طعالم األديان بين األسطورة والحقيقةحميد، فوزي محمد، : يراجع في هذا الموضوع) 5(

األديان ؛ توكاريف،سبرغي أ،  32 - 16، ص 1998 ، دمشق،منشورات دار عالء الدين،األسطورة في بالد الرافدين الخلق والتكوين؛ محمد، عبدالحميد،  63
  .33 - 19، ص ص 1998دمشق، األهالي للنشر والتوزيع، ) احمد م فاضل. ت(، في تاريخ شعوب العالم

لحمة عن قبل الميالد وتتحدث هذه الم 2700هي ملحمة سومرية مكتوبة بخط مسماري على أثنى عشر لوحاً طينياً، ويعود تاريخها إلى حوالي سنة ) 6(
  .الوركاء الذي اكتشف عدم بخلوده –جلجامش ملك أورك 

وما  15، ص 1996، دمشق، منشورات دار عالء الدين، جلجامش ملحمة الرافدين الخالدةالسواح، فراس، : عن األسطورة الكاملة لملحمة جلجامش يراجع )7(
 .بعدها
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أخر حقيقة واقعة يراه أسطورة يراه غيرهم حقيقة ال يمكن إنكارها، وما يراه مجتمع 
غيرهم أسطورة ال يمكن تصديقها، وهنا يبرز عامل اإليمان بالمعجزات والخوارق 
السماوية في صدقها أو عدمها، فإذا ما تم تتبع ورود كلمة األساطير في كتاب اهللا نجد أنها 

يك وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم ومنهم من يستمع إِلَ[يقول اهللا تعالى : ترد تسع مرات في اآليات التالية
جي وكاؤى إِذَا جتا حواْ بِهنمؤالَّ ي ةا كُلَّ آيورإِن يا وقْرو ي آذَانِهِمفو وهفْقَهةً أَن ينواْ أَككَفَر ينقُولُ الَّذي كلُوناد

نيلاَألو رياطذَا إِالَّ أَسذَا [ويقول أيضاً  )1(]إِنْ هثْلَ ها ماء لَقُلْنشن ا لَونعمس ا قَالُواْ قَدناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تو
نيلاَألو رياطذَا إِالَّ أَس[وفي قوله تعالى  )2(]إِنْ هنيلاَألو رياطقَالُواْ أَس كُمبلَ راذَا أَنزم ميلَ لَهإِذَا ق3(]و( 

لَقَد وعدنا نحن وآباؤنا هذَا من قَبلُ إِنْ هذَا *  قَالُوا أَئذَا متنا وكُنا ترابا وعظَاما أَئنا لَمبعوثُونَ[في قوله و
نيلاَألو رياط[ويقول أيضاً  )4(]إِالَّ أَسافْت ذَا إِالَّ إِفْكوا إِنْ هكَفَر ينقَالَ الَّذو ونَ فَقَدرآخ مقَو هلَيع هانأَعو اهر

وقَالَ [وقوله تعالى  )5(]وقَالُوا أَساطري اَألولني اكْتتبها فَهِي تملَى علَيه بكْرةً وأَصيال * جاؤوا ظُلْما وزورا
لَقَد وعدنا هذَا نحن وآباؤنا من قَبلُ إِنْ هذَا إِالَّ أَساطري *  لَمخرجونَ الَّذين كَفَروا أَئذَا كُنا ترابا وآباؤنا أَئنا

نيلهِنيٍ [ويقول أيضاً )6(]اَألوم الَّفكُلَّ ح عطال تيمٍ* وماء بِنشازٍ مميمٍ *  هأَث دتعرِ مياعٍ لِّلْخنم * دعلٍّ بتع
والَّذي قَالَ [وقوله تعالى )7(]إِذَا تتلَى علَيه آياتنا قَالَ أَساطري اَألولني* أَن كَانَ ذَا مالٍ وبنِني * ذَلك زنِيمٍ 

ي ولن قَبونُ مالْقُر لَتخ قَدو جرانِنِي أَنْ أُخدعا أَتلَّكُم أُف هيدالول قح اللَّه دعإِنَّ و نآم لَكيو اللَّه يثَانغتسا يمه
نيلاَألو رياطذَا إِالَّ أَسا هقُولُ م[ويقول رب العالمين أيضاً . )8(]فَي كَذِّبِنيلِّلْم ذئمولٌ ييو * ينالَّذ

  .)9(]إِذَا تتلَى علَيه آياتنا قَالَ أَساطري اَألولني* الَّ كُلُّ معتد أَثيمٍ وما يكَذِّب بِه إِ*  يكَذِّبونَ بِيومِ الدينِ

يذكُر علماء تفسير القـرآن الكـريم إن كلمـة أسـاطير الواردة في القـرآن         

  الكـريم تـعنى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).26(األنعام، اآلية سورة ) 1(
  ).31(سورة األنفال، اآلية ) 2(
  ).24(سورة النحل، اآلية ) 3(
  ).84- 83(سورة المؤمنين، اآليتان ) 4(
  ).5-4(سورة الفرقان، اآليتان ) 5(

  ).70 - 69(سورة النمل، اآليات  )6(
  ).15 - 10(سورة القلم، اآليتان ) 7(
  ).16(سورة األحقاف، اآلية ) 8(
 ).13 - 10(المطففين، اآليتان سورة ) 9(
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هذا فيما . )1(األباطيل، واألكاذيب، واألحداث الملفقة المأخوذة والمنقولة عن كُتب األولين

يتعلق بالمعنى الحرفي للكلمة، أما من حيث األسباب التي نزلت فيها هذه اآليات فيتضح أن 

عجزات والخوارق الكونية، مثل اهللا سبحانه وتعالى يورد قبل نزول هذه اآليات العديد منالم

خلق السماوات واألرض، وخلق المالئكة ومساعدتهم للمؤمنين في حروبهم ضد الكافرين، 

وخلق اإلنسان بعد الموت، ومحاسبتهم في الحياة اآلخرة، وإرسال الرسل، ونزول الوحي 

لنسبة على األنبياء، والمعجزات التي جاءوا بها من عند اهللا، كل هذه وغيرها كانت با

للكافرين هي مجرد أساطير ال حقيقة لها، لهذا تظهر كل اآليات التي تُذكر فيها كلمة 

األساطير ترد على لسان الكافرين وإنهم هم وحدهم الذين يرون هذه اآليات والمعجزات 

الكونية مجرد أساطير أو ضرب من السحر، أما بالنسبة للمؤمنين بها فهي حقائق واقعية 

ويمكن العثور على العديد من القصص واآليات في . من عقيدتهماإليمانية وجزء ال يتجزأ

القرآن الكريم تفوق تصورات تفكير البشر مثل خلق الكون، والسماوات واألرض، وخلق 

سيدنا آدم، ومعجزة خلق سيدنا عيسى ومعجزاته في إحياء الموتى، ومعجزات ملك سيدنا 

ح له وتعامله مع الجن، ومعجزات سيدنا موسى سليمان وحديثه مع الطير وتسخير الريا

إلى بيت المقدس وغيرها كلها بالنسبة  rوتحويل عصاه إلى أفعى تسعى وإسراء الرسول 

ففي القرآن الكريم ترد أدلة . للذين ال يؤمنون باهللا ومعجزاته، هي مجرد قصص خيالية

وه بعض حقائقها؛إال كثيرة تُثبت مصداقيةبعض أساطير الشعوب القديمة، وبالرغم من تش

ففي أساطير التكوين والخلق مثالً . أنها احتفظت بجوهرها الحقيقي الذي ذكره القرآن الكريم

عند شعوب بالد الرافدين، وسورية، والفينيقيين، ومصر، واإلغريق، يتضح أن أساطيرهم 

 حول خلقالكون تتفق جـميعها على أنه في البدء لم يكـن شيء سوى الغماء والمياه

  ، وأن)2(األولى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، كان الكافرون بها )صلى اهللا عليه وسلم(يذهب معظم علماء تفسير القرآن الكريم إلى أن المعجزات واآليات التي آتى بها الرسول) 1(

 ،تفسير القرآن العظيمأبن كثير، : يأخذونها مأخذ الهزل والسخرية ويعبرون عنها بأنها أساطير من األمم السابقة، ومن هؤالء المفسرين يراجع

أحمد : تحقيق(، جامع البيان في تأويل أي القرآن؛ الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير،  14، ص 1980، القاهرة، دار األندلس، 3ج
؛ القرطبي، أبي عبداهللا محمد  3156 -  3155، ص ص 2008، 3، مصر، دار السالم للطبع والنشر، ط4، ج)عبدالرازق البكري وآخرون

  .405، ص 1996، 2، القاهرة، دار الحديث، طألحكام القرآنالجامع بن أحمد األنصاري،

دراسات في ؛ بن حمادي، صالح،  32 - 16محمد، المرجع السابق ص ص : عن أسطورة  الخلق والتكوين في بالد الرافدين ينظر )2(
. ت(،أساطير العالم القديمل نوح، ؛ كريمر، صموئي 16، ص 1983، تونس، دار بو سالمة للطباعة والنشر، األساطير والمعتقدات الغيبية

. ت(، األساطير السومريةوما بعدها ؛ كريمر، صموئيل نوح،  18، ص 1974، مصر، الهيئة المصرية للكتاب، )أحمد عبدالحميد يوسف
، وغاريتمالحم وأساطير من أوما بعدها ؛ فريحة، أنيس،  145، ص 1971، بغداد، مطبعة المعارف، )يوسف داود عبدالقادر، يوسف حبي

ن ـوص مـنص(مره ـاطير رأس شـم وأسـمالحوما بعدها ؛ أبو عساف، عـلي،  16، ص 1966بيروت، الجامعة األمريكية، 
  = اتـاريتدراسـأوغ
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السماء واألرض كانتا ملتصقتين ثم انفصلتا عن بعضهما ليصبح كل منهما مؤلهاً مستقالً 

هذه األساطير، بالرغم من سطحيتها في السرد القصصي الذي تختلط فيه اآللهة . )1(بذاته

المتنوعة، وذلك إلعطاء سبب مقنع لتكوين الكون، إال أنها تُذكر في الكتب السماوية مثل 

التوراة التي تُشير إلى المراحل السبع التي خلق فيها اهللا سبحانه وتعالى السماوات 

دها في القرآن الكريم أيضاً؛إذ تبرزحقيقة الخلق والتكوين في ، إلى جانب ورو)2(واألرض

حسن وهو الَّذي خلَق السماوات واَألرض في ستة أَيامٍ وكَانَ عرشه علَى الْماء ليبلُوكُم أَيكُم أَ[قوله تعالى

دعن بوثُونَ معبكُم مإِن ن قُلْتلَئالً ومع بِنيم رحذَا إِالَّ سواْ إِنْ هكَفَر ينالَّذ قُولَنلَي توويقول في آية )3(]الْم

فَقَضاهن * ائعني ثُم استوى إِلَى السماِء وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعا أَو كَرها قَالَتا أَتينا طَ[أخرى 

عبس فْظًا ذَلحو ابِيحصا بِميناَء الدما السنيزا وهراٍء أَممي كُلِّ سى فحأَونِ ويموي يف اتاومزِيزِ سالْع يرقْدت ك

أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ [أما عن انفصال السماوات واألرض فيقول اهللا تعالى . )4(]الْعليمِ

وهذا ما وصل . )5(]سماوات واَألرض كَانتا رتقًا فَفَتقْناهما وجعلْنا من الْماء كُلَّ شيٍء حي أَفَال يؤمنونَال

إليه العلم الحديث أيضاً، إذ بينت أبحاث الفضاء أن الكون قبل أن يأخذ صورته الحالية كان 

له انفجار رهيب تكونت منه السماوات واألرض  كتلة واحدة من السديم الغازي ثم حدث

  .)6(وبقية الكواكب 

أسطورة خلق اإلنسان أيضاً احتلت مكانة كبيرة في أساطير الشعوب القديمة التي تتفق 

فاألساطير السومرية تذكـر أن اآللهة تجـتمع . جميعها على أن اإلنسان خُلقَ من تُراب

  لتخـلق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وما بعدها 18، ص 1988، دمشق، وزارة الثقافة السورية، )ونصوص قديمة= 
، دمشق، منشورات دار عالء الدين، دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية: والمعنىاألسطورةالسواح، فراس، ) 1(

؛ 35 - 20حميد، المرجع السابق، ص ص ؛  17 - 16؛ بن حمادي، المرجع نفسه، ص ص  41 -  38، ص ص 1997
  :يراجع أيضاً عن أسطورة الخلق اإلغريقية

Homer, Iliad, xiv, 201 ff; Hesiod, Theogony, 720 ff ; Grant, Michael, Myths of the Greeks  And 
Romans, London, Weidenfeld & Nicolson,1962, pp. 99 - 132.  

  ).إلصحاح األول والثانيا(التوراة، سفر التكوين، ) 2(

  ).7(سورة هود، اآلية  )3(

  ).11-10(سورة فصلت، اآليتان ) 4(
  ).30(سورة األنبياء، اآلية ) 5(
؛ العائدي، حمادة  19 - 16، ص ص 1980، بيروت، دار المعالم، القرآن وعلوم العصر الحديثعراجي، إبراهيم أنور، ) 6(

  .29 - 19، ص ص 1994الفكر، ، عمان، دار من الذرة إلى المجرةأحمد، 
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األساطـير البابليـة أيضـاً . )1(اإلنسان من طين وتُضـفى عليه صورة المؤلهين

بعدما أنهى صراعه مع اآللهة، يقوم بخلق اإلنسان ) Marduk(تذكــر أن المؤله مردوخ

) Prometheus(في أساطير اإلغريق أيضاً يوكل المؤله زيوس لبروميثيوس. )2(من طين

في أفريقيا، . )3(خلق اإلنسان فيأخذ حفنة من طين ويقوم بصناعة اإلنسان مهمة

والفلبين،وعند الميالنيزيون سكان جزر شمال أسترالياوغيرهم، كل أساطيرهم تتفق على أن 

وهنا يتضح .)5(في التوراة أيضاً يخلق الرب اإلنسان من طين. )4(اإلنسان خُلق من طين

بالرغم من اختالف المؤلهين عند الشعوب البدائية التي التي  –مصداقية هذه األسطورة 

يقول اهللا تعالى : إال أن حقيقتها في القرآن الكريم في اآليات التالية –قامت بهذه المهمة 

إِنَّ [وقوله عز وجل . )6(]هو الَّذي خلَقَكُم من طنيٍ ثُم قَضى أَجالً وأَجلٌ مسمى عنده ثُم أَنتم تمترونَ[

قَالَ ما منعك أَالَّ تسجد [وقوله . )7(]مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ

قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِره [وقوله أيضاً . )8(]إِذْ أَمرتك قَالَ أَناْ خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طنيٍ

ولَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ من ساللَة من [وقوله . )9(]أَكَفَرت بِالَّذي خلَقَك من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجال

. )11(].... م في ريبٍ من الْبعث فَإِنا خلَقْناكُم من ترابٍيا أَيها الناس إِن كُنت[ويقول أيضاً . )10(]طنيٍ

وقــولـــــه . )12(]نومن آياته أَنْ خلَقَكُم من ترابٍ ثُم إِذَا أَنتم بشر تنتشرو[وقوله تعالى 

ويقول جل شأنه .)13(]... ثُم جعلَكُم أَزواجاواللَّه خلَقَكُم من ترابٍ ثُم من نطْفَة [تـعــــالى 

]م ابٍ ثُمرن تلَقَكُم مي خالَّذ وـه ثُم طْفَةـــــــــــــــــن ن  

  . 48حميد، المرجع نفسه، ص ) 1(
  .82 -  47، المرجع نفسه، ص ص مغامرة العقل األولىالسواح، ) 2(

(3)Pausanias, Description  of Greece, X. 4. 4 ff ; Plato, Protagoras, 320. 
  .52 -51حميد، المرجع نفسه، ص ص ) 4(
  ). اإلصحاح الثاني(التوراة، سفر التكوين، ) 5(
  )3(سور األنعام، اآلية )6(
  ).58(سورة آل عمران، اآلية ) 7(
  ).11(سورة األعراف، اآلية ) 8(
  ).36(سورة الكهف، اآلية ) 9(
  ).12(ون، اآلية سورة المؤمن) 10(
  ).5(سورة الحج، اآلية ) 11(
  ).19(سورة الروم، اآلية ) 12(

  ). 11(سورة فاطر، اآلية ) 13(
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م من يتوفَّى من قَبلُ ولتبلُغوا ـمن علَقَة ثُم يخرِجكُم طفْالً ثُم لتبلُغوا أَشدكُم ثُم لتكُونوا شيوخا ومنكُ

لَّكُالًـأَجلَعى ومسلُونَـمقعت نيٍ [ويقول عز من قائل . )1(]منطا مرشب قالي خإِن كَةالئلْمل كبإِذْ قَالَ ر

  فَإِذَا 

يناجِدس وا لَهي فَقَعوحن رم يهف تفَخنوهتيو2(]س(.  

  

 )3(المجتمعات القديمة سواء في بالد الرافدينأسطورة الطوفان يرد ذكرها أيضاً لدى معظم 

، حيث تتجلى حقيقتها التي تتجسد في التوراة في قصة سيدنا )5(أو عند اإلغريق )4(أو مصر

وأُوحي إِلَى نوحٍ أَنه لَن [وفي القرآن الكريم، وهو أصدق الكتب، ترد في قوله تعالى . )6(نوح

واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا والَ تخاطبنِي في *  قَد آمن فَالَ تبتئس بِما كَانواْ يفْعلُونَيؤمن من قَومك إِالَّ من 

الَ إِن تسخرواْ منا فَإِنا ويصنع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيه مٌأل من قَومه سخرواْ منه قَ*  الَّذين ظَلَمواْ إِنهم مغرقُونَ

حتى إِذَا جاَء *  فَسوف تعلَمونَ من يأْتيه عذَاب يخزِيه ويحلُّ علَيه عذَاب مقيم*  نسخر منكُم كَما تسخرونَ

اثْنينِ وأَهلَك إِالَّ من سبق علَيه الْقَولُ ومن آمن وما آمن معه  أَمرنا وفَار التنور قُلْنا احملْ فيها من كُلٍّ زوجينِ

وهي تجرِي بِهِم في موجٍ *  وقَالَ اركَبواْ فيها بِسمِ اللَّه مجراها ومرساها إِنَّ ربي لَغفُور رحيم*  إِالَّ قَليلٌ

نالِ وكَالْجِبرِينالْكَاف عكُن مالَ تا ونعكَب مار ينا بزِلٍ يعي مكَانَ فو هناب وحى نآوِي إِلَى *  ادقَالَ س  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).67(سورة غافر، اآلية ) 1(
  ).71-70(سورة ص، اآليات ) 2(
ند السومريين مجسدة في شخص زيوسودرا، الرجل التقي الذي تأمره اآللهة أناناً إلهة الحب ترد أسطورة الطوفان هذه ع) 3(

أما الطوفان .والخصب عند السومريين، ببناء سفينة يحمل فيها الصالحين من البشر وبعض الحيوانات لكي ينجو من الطوفان
د الذي أمرته اآللهة ببناء سفينة تعينه على النجاة من البابلي فترد قصته في ملحمة جلجامش على لسان أوتنابشتيم وهو الوحي

الطوفان وتتلخص هذه األسطورة في أن اآللهة غضبت على بني البشر بسبب ارتكابهم المعاصي والذنوب فكانت عقوبتهم إن 
امل لهذه األسطورة للمزيد عن النص الك. أرسلت اآللهة عليهم طوفاناً غمر الدنيا ولم ينج منها سوى هذين العبدين  الصالحين

؛  259 - 254ص ص ) ت.د(، مصر، الهيئة الوطنية للكتاب، )أحمد فخري. ت(،من ألواح سومركريمر، صموئيل، : يراجع

الطوفان في المصادر السومرية “ ؛ جميل، فؤاد،  170 - 157، المرجع السابق، ص ص مغامرة العقل األولىالسواح، 
  .112 - 87، ص ص 1972، 28، مج2و  1، جمجلة سومر ،”والبابلية واألشورية والعبرانية 

بالرغم من أنه ال يوجد هناك أسطورة واضحة للطوفان عند المصريين؛ إال أنه ثمة رواية أسطورية تذكر تجنب  البشر  )3(
عن . لدمار كامل كاد أن يحل بهم وترد هذه القصة  في األدب الجنائزي الواردة في النص الطويل المعروف بكتاب بقرة السماء

  :هذا الموضوع ينظر
Hornung, E,The  Ancient  Egyptian  Books  of the  Afterlife, Ithaca, Cornell University  Press, 1999, 
pp. 148 - 151. 
(4) Pindar, Olympian  Odes, ix. 43 ; Ovid, Meatamorphoses, i. 253. ff.  
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  ). اإلصحاح السادس والسابع والثامن والتاسع(التوراة، سفر التكوين،) 5(

*  انَ من الْمغرقنييعصمنِي من الْماء قَالَ الَ عاصم الْيوم من أَمرِ اللَّه إِالَّ من رحم وحالَ بينهما الْموج فَكَجبلٍ 

و يودلَى الْجع توتاسو راَألم يقُضاء والْم يضغي وعاء أَقْلما سيو اَءكي ملَعاب ضا أَريلَ يقعيلَ بقا ـود

نيمالظَّالمأَلْ[وفي قوله تعالى أيضاً . )1(]* لِّلْقَو يهِمفَلَبِثَ ف هما إِلَى قَووحا نلْنسأَر لَقَدإِالَّ و ةنس ف

  . )2(]فَأَجنَيناه وأَصحاب السفينة وجعلْناها آيةً لِّلْعالَمني* خمِسني عاما فَأَخذَهم الطُّوفَانُ وهم ظَالمونَ 

  )2(:مما سبق يمكن الخلوص إلى أن األسطورة، كما يرى فراس السواح،هي

قصة وتحكمها مبادئ السرد  من حيث الشكل، األسطورة هي. 1“

  .القصصي من حبكة وعقدة وشخصيات وما إليها

يحافظ النص األسطوري على ثباته عبر فترة طويلة من . 2

الزمن، وتتناقله األجيال طالما حافظ على طاقته اإليحائية بالنسبة 

إلى الجماعة، غير أن هذا الثبات ال يعني الجمود أو التحجر ألن 

ابع على الدوام خلق أساطير جديدة وال يجد الفكر األسطوري يت

غضاضة في التخلي عن تلك األساطير التي فقدت طاقتها 

  . اإليحائية أو تعديلها

ال يعرف لألسطورة مؤلف معين، ألنها ليست نتاج خيال  .3

فردي بل هي ظاهر جمعية يخلقها الخيال المشترك للجماعة 

  .وعواطفها وتأمالتها

اف اآللهة األدوار الرئيسة في األسطورة، يلعب اآللهة وأنص. 4

فإذا ظهر اإلنسان على مسرح األحداث كان ظهوره مكمالً ال 

  .رئيساً

تتميز الموضوعات األسطورية التي تدور حولها األسطورة بالجدية . 5

والشمولية، مثل أساطير التكوين واألصول، والموت والعالم األخر، ومعنى 

  .ذلك من المسائل التي التقطتها الفلسفة فيما بعدالحياة وسر الوجود وما إلى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .) 44 -36(اآليات  ،سورة هود) 1(
  .) 14 -13(اآليات ، سورة العنكبوت) 2(
  .14 - 12ص ص نفسه، المرجع ، األسطورة والمعنى، السواح) 3(
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تجري أحداث األسطورة في زمن مقدس هو غير الزمن . 6

الحالي ومع ذلك فإن مضامينها أكثر صـدقاً وحقيقـة، بالنسبة 

  . للمؤمـن ومـنمضامين الروايات التاريخية

ترتبط األسطورة بنظام ديني معين وتعمل على تو ضيح . 7

معتقداته وتدخل في صلب طقوسه، وهي تفقد كل مقوماتها 

ذا انهار هذا النظام الديني، وتتحول إلى حكاية دنيوية كأسطورة إ

  .تنتمي إلى نوع أخر من األنواع الشبيهة باألسطورة

تتمتع األسطورة بقدسية وبسلطة عظيمة على عقول الناس . 8

ونفوسهم، إذ أن السيطرة التي تمتعت بها األسطورة في الماضي، 

  .”ال يدانيها سوى سطوة العلم في العصر الحديث

وبالجملة يستخلص مما سبق أن األسطورة الحقيقية، هي التي تكون لها صلة وثيقة بكل 

ماله صفة القداسة حتى يمكن معرفتها وتفريقها عن بقية القصص، والحكايات الخرافية 

األخرى، أي هي كل تأمالت اإلنسان وتساؤالته ودهشته وعجـزه عـن تفسيـر 

وصول إلى الحقيقة المرضية، أو تلك األحداث التي المعجزات المحيطة به، وعدم مقدرته لل

أتت إلى اإلنسان من خارج طبيعته المحدودة، فكل هذا قاده إلى نسج هذه األحداث في قالب 

أسطوري عله من خاللها يستطيع أن يجد حلوالً شافية لكل ما يحيط به، وكما قيل بأن 

لعلة والغموض هما اللذان أنجبا الدهشة هي التي أنجبت الفلسفة، فإن الباحث يرى بأن ا

  . األسطورة
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  المبحث الثاني

  أصل ونشأة األساطير اإلغريقية ونظرياتها التفسيرية
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وهو مصطلح ) Mythology(تُعرف األساطير عند اإلغريق إصطالحاً بالميثولوجيا

أسطورة، بمعنى حديث، أو خرافة، أو ) Mythos(إغريقي ينقسم إلى مقطعين ميثوس

وقد استُعملت كلمة ميثوس . )1(بمعنى قول، أو تصريح، أو حديث) Logos(ولوجوس

طلق هذا االصطالح أيضاً على . )2(ناقض الواقع، أي غير حقيقيللداللة على كل شيء يوي

كما تدل أيضاً على . الذي يهتم بدراسة وتفسير األساطير) الميثولوجيا(مجموعة األساطير

ر الخاصة بشعب ما مثل الميثولوجيا المصرية، والفينيقية، واإلغريقية مجموعة األساطي

  .)3(وغيرها

وكلمة ميثوس كغيرها من الكلمات إذا ما تم تتبع الجذور األولى لها يتضح أنها قد مرت 

رات في معناها بمرور الزمن حتى وصلت إلى مفهومها الحالي الذي يعني القصص بتغي

ر اإلغريق هوميروس حوالي منتصف القرن التاسع قبل فهي ترد عند شاع، الخيالية

ناقض األكاذيب أو بمعنى ي، وهو من أوائل شعراء األدب اإلغريقي وأقدمهم، الميالد

وهي ) يثالحد(أو ) القول(ة لكلمة لوجوس التي تعنيبل إنها تكون مساوي، القصص الخيالية

بعـد ذلك . )4()يصرح(أو ) وليق(أو ) ثيحد(ملحمته الشعرية اإلليادة بمعنى ترد في

هذهالكلمة حوالي القرن الخامس قبل الميالد وما بعده عند بعض الكتاب تطـورت 

وغيرهما، لتعبر ) Thucydides(وثوكيديدس) Herodotus(اإلغريق من أمثالهيرودتس

عن الخيال والقصص الخرافية التي كانت مقترنة بكُتاب الشعر المبكرين، من أمثال 

، وأصبح نقيض هـذه الكلمة عند اإلغـريق هي )Hesiodus(هوميروس،وهسيودوس

  لوجوس التي تعني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسالة ، 2002، كلية اآلداب ،جامعة قاريونس، ليبيا، عبادة أبوللون بمدينة كيريني في العصرين اإلغريقي والروماني، هارون، منى هوين) 1(

  .3ص ، )غير منشورة (ماجستير 

موسوعة ميثولوجيا ، حسن، ؛ نعمة 7ص ، 1982، دار عويدات، بيروت، )هنري زغيب .ت(، الميثولوجيا اليونانية، بيار، غريبال) 2(
  .16ص نفسه، المرجع ، ؛ يونس 25ص ، 1994 ،اللبناني، دار الفكر بيروت، وأساطير الشعوب القديمة

  .  25نفسه، ص المرجع ، نعمة) 3(
قة إحدى وصيفاته أن تخبره الحقي)Hector(عندما يسأل البطل الطروادي هكتور: في عدة موضوعات من اإلليادة منهاتظهر هذه األمثلة ) 4(

مرة أخرى  كما ترد كلمة ميثوس .بمعنى حدثيني أو أخبرينيفيستعمل كلمة ميثوس ) Andromache(عن مكان وجود زوجته أندروماخي
فيرد عليهم بقسوة ) Agamemnon(مع أغاممنون بالعودة إلى المعركة بعد خالفه) Achilles(خيليسيذهب وفد من اإلغريق إلقناع أعندما 

شير العجوز وما أن يمضي وقت قصير من ذلك الصمت حتى ي. بالصمت عجباً من قوله أو حديثه وغضب فيلتزم الرسل المبعوثون له
علمه هذه األشياء كلها لكي يكون بليغاً في “: القتال والتشريع ويصيغها في قولهعلمه فنون أخيليس له بأن ي إلى وصية والد) phoenix(فونيكس

  :يراجع حول ذلك .”الحديث واألفعال
Homer, Iliad, op. cit. vi. 281 - 282, ix .431, ix.443. 

  :للمزيد يراجع أيضاً. القول أو التصريح أو أي معنى يشابه ذلكفهذه األمثلة تبين أن كلمة ميثوس كانت تُستعمل لتعني الحديث أو 
Dowden, Ken, The Uses  of Greek  Mythology, New York, Routledge, 1998, p. 4.  

  .)1(الكتابات النثرية العقالنية الالحقة
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األولى ليس من اليسير تقصي أثر ومعرفة األسباب والدوافع المختلفة التي أظهرت األصول 

لألساطير اإلغريقية، السيما أن المجتمع اإلغريقي كانت لديه أساطير غنية ومعقدة ال حصر 

لها، ويظهر هذا التعقيد في أنه ليس كل ما في الميثولوجيا مرتبط بالدين، كما ال يمكن 

إطالق تسمية أسطورة على كل موضوعاتها بالمعنى الخاص بهذه الكلمة، فإلى جانب 

منتشرة في الميثولوجيا اإلغريقية  ذات المحتوى المعقد، والمتسع، هناك أيضاً الخرافات ال

، وأساطير الطوفان، وهناك )Troy(األساطير التاريخية مثل أساطير حرب طروادة

الحكايات المأثورة، ومواضيع فنية قصصية، وأخرى أدبية، ومن هنا فإن األساطير 

خرى يصعب تحديد تاريخاً لظهورها، ولكن من اإلغريقية كغيرها من أساطير الشعوب األ

الوجهة العقلية، على األرجح، يمكن إسناد نشأتها إلى الحاجة الماسة لتفسير بعض المظاهر 

ويبدو أن أغلب هذه . )2(الغامضة، واألسرار التي عجز المجتمع اإلغريقي على تفسيرها

نصيبها من التدوين، والكتابة إال  األساطير قد نشأت منذ أزمنة مبكرة جداً؛ إال أنها لم تنل

مع بدايات تنظيم قصائد الشاعر هوميروس، وهسيودوس، ثم جاء بعدهم من الكُتاب 

) Sophocles(وسوفوكليس) Aeschylus(والمؤرخين، والتراجيديين من أمثال اسخيلوس

وربما أن األسطورة أيضاً نشأت بناء على ظروف . وغيرهم) Euripides(ويوربيدس

  .)3(توافقت مع األحداث، واألماكن التي انبثقت منها مختلفة

على األقل منذ األبحاث التي قام بها الباحث ، يعتقد أن األساطير اإلغريقية عموماً

اء ــأت أثنــد نشــق، )م1967 -  1874()4(ونــن نيلســاوي مارتــالنمس

  يــينــوكــر المـــالعص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ibid, pp.4 - 5.  
(2) Patrick, op.cit. p.4 ; Grimal, op. cit. p.9 ; Keightely, op . cit. pp. 3 - 4 ; Kitto, op. cit. 
p.197 ;  

  . 11ص، نفسهالمرجع ، حاتم
  .25-24، ص ص1999، 3المصري لبحوث الحضارة، ط ، القاهرة، المركزاألسطورة والتراثالقمني، سيد، ) 3(
الذي يقر بأن المالحم األسطورية ) Arthur Evans(آرثر ايفانسلقد سبق نيلسون فيهذا الموضوع العالم اآلثاري) 4(

ثم بعد ذلك ) Minoan(نشدت أوالً باللغة المينويةوهو يرى بأن هذه المالحم ُأ، تعود في أصلها إلى العصر الموكيني
ى أنها نشأت بين الشعوب هذه على األساطير التي ير، كما طبق هذا الباحث وجهة نظره قلت إلى اللغة اإلغريقيةانت

  :للمزيد حول هذا الموضوعيراجع.المينوية
Evans, Arthur, J, “The Minoan  and Mycenaean  Element  in Hellenic  Life”, J.H.S, vol.32, 
(1912), PP.277-297. 
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)Mycenae()1(األساطير التي هة نظره بعدة أمثلة لعدد كبير من ؛ حيث أيد هذا الباحث وج

قدم هذا الباحث أمثلة مختلفة عن بعض المدن وي، تعود في أصلها إلى العصر البرونزي

، )Attica(، وأتيكا)Pylos(المنشأ الرئيسي لبعض األساطير مثل مدينة بيلوسالتي كانت 

، كونه من أشهرالمراكز الحضارية )Boeotia(، وبويوتيا)Eleusina)(إليوسس(واليوسينا

في بالد اإلغريق، هذا إلى جانب األساطير التي دارت حول مدينة طيبة من خالل أساطير 

،وسبعة ضد )Oedipus(، وأوديبوس)Zethus(، وزيثوس)Amphion(كادموس، وأمفيون

ن معظم القصص األسطورية ويستخلص الباحث في دراسته هذه إلى أ. )2(طيبة وغيرها

تنتمي إلى مراكز الحضارة الموكينية وذلك لما تمتعت به مدينتها من غنى وشُهرةَ في 

  . )3(عصر ازدهارها

من المعروف أن السكان القدماء لبالد اليونان كانوا مقسمين إلى عدة مجتمعات صغيرة 

ئة الجبليـة، ومتعددة تسكن بشكل منفصل عن بعضها ومجزأة عمومـاً بسبـب البي

والحدودالطبيعية مما نتج عن هذه التجزئة ما يعرف لديهم في التركيبة السياسية بمدينة 

ولما منحت لهذه المجتمعات هبة الخيال فقد نشأت في كل دولة بالتدريج مجموعة . )4(الدولة

من القصص، واألساطير؛ حيث انتقلت أساطير اآللهة، واألبطال من خالل انتقال الشعراء، 

والرحالة المتجولون من مدينة إلى أخرى، ثم بدأت بعد ذلك مرحلة تدوين هذه 

يمكن االستنتاج أيضاً من األساطير اإلغريقية النشأة  باإلضافة إلى ذلك. )5(األساطير

المكانية، وهي األماكن التي كانت لها صلة باألساطير، والمثال على ذلك جبل األولمبوس 

الذي كان مسكناً لآللهة وموطنها وهو المكان الذي دارت فيه جميع قصص اآللهة، 

  . )6(هسيودوسومغامراتها وهو ما يمكن مالحظته في أعمال هوميروس، و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Nilsson, M, p, A History of Greek Religion, (Tran. F. J. Fielden), Oxford, Clarendon press, 2nd 
Ed, 1949,  p. 39. 
(2) Ibid, pp. 39 - 45  

  :يراجع لمعرفة جميع ما قدمه نيلسون من أمثلة حول نظريته) 3(
Nilsson, M.p, The  Mycenaean  Origin  Of Greek Mythology, California, Berkeley, 1932, pp.35 - 
181.  

التجربة ، ج. ، روبرت؛ لتمان 74ص ، )ت. د(، دار النهضة العربية، بيروت، التاريخ اليوناني، عبداللطيف أحمد، علي) 4(
 -  8، ص ص 2000، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، )منيرة كروان. ت(، االجتماعياإلغريقية حركة االستعمار والصراع 

10.  

 .182ص ، المرجع نفسه، علي) 5(
(6) Nilsson, The Mycenaean Origin of Greek  Mythology, op. cit. pp. 227 - 252. 
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عموماً إلي قسمين، أسـاطير  ريقيةـاطير اإلغـيم األسـمكن تقسذلك ي ىوبناء عل

سماوية وهي األساطير التي تهتم بأعمال اآللهة، وخلق الكون، والبشر وكل ماله عالقه بها 

وتدخلها في مصائر البشر، و نشر الخير، والشر وغيرها، وهي التي اتخذت من جبل 

، ومآثرهم أما القسم األخر فهي أساطير أنصاف اآللهة، واألبطال. )1(األولمبوس مقراً لها

البطولية، وعالقتهم مع اآللهة بجميع أنواعها كالتزاوج، و التصادق، و العداوة وغيرها 

وانتقالهم إلي حياة الخلود بعد أن كانوا من الفنانين، وكل هذه تُعرف بالحكايات البطولية، 

ريقية، كما يمكن إضافة قسماً أخراً يظهر بارزاً في األساطير اإلغ. )2(أو الخرافات البحتة

وهي األسطورة التاريخية التي كانت في األصل حدثاً تاريخياً ثم انتقلت بعد ذلك إلى 

أسطورة بسبب المبالغة، والخيال في الطرح القصصي، وخير مثال على ذلك أسطورة 

  .)3(حرب طروادة التي أثبتت الدراسات الحديثة وقوع هذا الحدث بالفعل

  ال يزال الجدل قائماً بين العلماء حول إعطاء تفسير مقنع لألساطير، فقد ظهرت على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .214 -  210ص ص علي، المرجع نفسه، ) 1(
  .189 - 185ص ص المرجع نفسه، ) 2(
في أواخر القرن التاسع عشر بالبحث ) Heinrich Schliemann(لقد اهتم الباحث األلماني هنريتش شليمان) 3(

كرت عند الشاعر هوميروس مؤكداً على أن األساطير التي تحدث عنها هذا الشاعر عن أثار مدينة طروادة التي ذُ
نت في تركيا معتبراً أنها كا) حصار لك(تحمل في طياتها شيء من الحقيقة، وقد تركزت حفرياته على منطقة 

د ـثم توالت من بعده األبحاث واالكتشافات على ي. شعوب قديمة في فترات زمنية متعاقبة سكنتهمركزاً عمرانياً 
إال أنهما اختلفا ؛اللذان أيدا ماذهب إليه شليمان) C. Blegen(ومن ثم بلفن )W. Doerpfeld(ـل مـن  دوربفلدك

التي تعلو السفلى ويرجع ) 2(وادة رقم رذهب شليمان إلى أن ط، فمعه حول الطبقة التي توجد بها المدينة المقصودة
فقد ذهب إلى أن طروادة رقم ، أما دوربفلد هي طروادة اإلليادة، قبل الميالد 2250 - 2500تاريخها إلى حوالي 

، قبل الميالد 1300 -  1800ويرى أن أزدهارها كان عام ، هي التي ورد ذكرها في ملحمة الشاعر هوميروس) 7(
؛ إذ من خالل عقد المقارنات واألدلة ية وذلك عن طريق فحص هذه الطبقاتبعثات األمريكوهذا ما أثبتته إحدى ال

وهو ، قبل الميالد 1200هي طروادة اإلليادة وقد ارجعوا تاريخها إلى عام ) 7(أثبتت أن طروادة رقم ، األثرية
لتي قام بها حمالت اآلثرية اللمزيد عن هذا الموضوع وال. التاريخ الذي يتفق عليه أغلب علماء التاريخ واآلثار

  ؛  427 - 426علي، المرجع نفسه، ص ص، :هؤالء الباحثين ينظر
Schliemann, Heinrich,Troja, New York, Benjamin Blom,1967, p. 1-271 ; Schliemann, 
Heinrich, Mycenae: a narrative of  researches  and  discoveries  at  Mycenae  and  Tiryns, 
London, Macmillan, 1878, pp.1-138 ; Schuchardt, C, Schliemann's Excavations, (Tran. 
Eugenie Sellers ), London, Macmillan, 1891, pp.17-299 ;  

ضاً البعثات التي قام بها شليمانراجع أيي:  
 McDonald, William A, The Discovery of Homeric  Greece, London, Thames  & Hudson, 
1968, pp. 9 - 79. 

  :وعما قام به بلقن
 Blegen, Carl W.& Rawson, Marios, The Palace  of Nestor at Pylos, London, Macmillan, 
1930,pp.12 ff. 
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هامش هذا الجدل نظريات عدة في هذا المجال كٌل منها تُقدم تفسيراً معيناً لألسباب التي 

األساطير، وهنا يمكن إيراد هذه اآلراء المختلفة في أهم أربع نظريات كانت نتيجة الختالق 

  :هي

تنتسب هذه النظرية إلى الشاعر أيوهميروس : ظرية اإليوهميرية أو التاريخانيةالن: أوالً  

، وقد )1(الذي عاش في القرن الرابع قبل الميالد) Euhemerus Mycenaean(الموكيني

 ”بالتاريخ المقدس“رحلة خيالية ذكرها في كتابه الموسوم كتب هذا الشاعر حكاية عن 

الذي تحدث فيه عن زيارة خيالية إلى إحدى جزر المحيط الهندي حيث اكتشف أن اآللهة 

الذين كانوا في األصل بشراُ، قد قاموا بأعمال مجيدة وبعد مرور الزمن وتعاقب األجيال 

شخصيات عظيمة بين أفراد جيلهم ثم  تحول هؤالء إلى أرواح مقدسة، وهكذا كانت اآللهة

فمثالُ زيوس كان ملكاً على كريت وقام باإلطاحةبوالده . )2(قدسهم أفراد األجيال الالحقة

وقد رحب بهذه النظرية بعض الفالسفة . كرونوس الملك السابق واستولى على العرش

دة كان لها الذي أكد أن أساطير عدي)Augustinus(المسيحين من أمثال القديسأوغستينوس

ويرى .)3(حقيقة واقعية وأن ما طرأ على األساطير من مبالغات هو تحريف للتاريخ الواقعي

روز أن هذه النظرية يوجد لها حقيقة من خالل األدلة الكثيرة حول تأليه البشر من أجل 

ويمكن من .)4(التقرب، أو العرفان بالنعيم في مناطق عديدة داخل العالم اإلغريقي وخارجه

ل القرآن الكريم االستشهاد بالعديد من اآليات التي توضح أن بعض األشخاص كانوا خال

 إِلَه غَيرِيْ مّنوقَالَ فرعونُ يا أَيّها الْملَأُ ما علمت لَكُم[يؤلهون من قبل شعوبهم مثل فرعون مصر في قوله تعالى 

ومثل الرجااللصالحين الذين أتُخذت لهم أصنام .)6(]أَنا ربّكُم اَألعلَىفَقَالَ *فَحشر فَنادى[وقوله أيضاً . )5(]....

وبحسب هذه . )7(]يغوثَ ويعوق ونسراوال* وال سواعا هتكُم وال تذَرنَّ ودّاوقَالُوا ال تذَرنَّ آل[وذُكروا في قوله تعالى 

  .النظرية فإن األسطورة هي تاريخ حقيقي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Guerber, H.A, The myths  of Greece  and Rome, London, Clarendon  Press, 1943,p.294 ; Rose, A 
Handbook of Greek  of Mythology, op. cit. 1965, p.6. 
(2) Diodorus  Siculus, Historical  Library, iv.1.3 - 10 ;  

  ؛   18يونس، المرجع نفسه، ص : ينظر أيضاً
Rose, A Handbook  of  Greek Literature, London, Methuen & Co Ltd, 4th Ed, 1956, p.368. 

(3) Guerber, op.cit. 294. 
(4) Rose , A Handbook of Greek  Mythology, op. cit.p. 6. 

  ).38(سورة القصص، اآلية ) 5(

  ).24 - 23(النازعات، اآليتان سورة ) 6(

  ).24 - 23(سورة نوح، اآلية ) 7(
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؛ رات القبليةالنوع من التفسير يرتبط بشكل كبير بمسائل الهجذا أن ه) Dowden(ويرى

حـيث أن مؤرخي فترة ما قبل التاريخ يخطئون مراراً في األساليب التي تعمل 

الذي يمكن أن ينظر  )Danaeus()2(ومن األمثلة على ذلك قصة دناؤوس. )1(فيهااألسطورة

إليه ببساطة كشخص تاريخي أتى في الواقع من مصر، حيث هذه األسطورة يمكن االعتقاد 

أنها تتحدث عن تجوالت قبائل الدنائيين من وفي الشرق األدنى، فهم من الموكد يتصلون 

أو . لميالدقبل ا 1380في إحدى النقوش المصرية القديمة سنة ) Danaoi(بشعب داناؤوي

إحدى شعوب البحر الغامضة الذين كُتب حولهم كثيراً في النقوش ) Denyen(مع دينين 

في سفر ) Dan(قبل الميالد، أو مع قبيلة دان 1186المصرية القديمة التي تعود إلى سنة 

  . )3(التكوين، وسفر القضاء

عاً إذ يرى أصحابها أن وهي إحدى أكثر التفسيرات القديمة شيو:النظرية المجازية:ثانياً

األسطورة هي مجرد حكايات ذات طابع مجازي تختفي فيها بعض المعاني العميقة التي 

تتسم بالطابع الثقافي، أي أن الحكماء البدائيون حرصوا على أن تكون هذه الحقائق خفية 

فمثالُ قصة رمى . )4(بهذا األسلوب حتى ال تصل إلى أشخاص قد يسيئوا استخدامها

للتفاحة الذهبية فوق المأدبة بين المؤلهات الثالث يرى فيها البعض تعبيراً ) Iris(أرس

مجازياً يشير إلى قوةاآللهة على الكون وأن التفاحة الذهبية إشارة إلى الكون ذاته والصراع 

ومن أشهر أنصار هذه النظرية هو .)5(الذي حدث بين المؤلهات هو الصراع على الكون

حوالي القرن السادس ) Theagenes  of Rhegium(ثياجينيس الريجيالناقد اإلغريقي 

غير أن عالم األساطير روز ال يؤيد هذا التفسير المجازي ويرى أن  ).6(قبل الميالد

  .)7(اإلغريق األوائل لم تكن لديهم وال لغيرهم أي نوع من مثل هذه الفلسفة

متأخر من القرن التاسع عشر على يد ظهرت هذه النظرية في وقت :النظرية الرمزية: ثالثاً

  وترى هذه) Friedrich Creuzer)(1771-1858(العاِلم األلماني فردريك كروز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)Dowden, op. cit.p.23. 
(2) Apollodorus, The Historical  Library, ii. 1. 4.  
(3) Dowden, op. cit. p. 23. 
(4) Ibid,p.24. 
(5) Rose, A Handbook of Greek  Mythology, op. cit. p.2. 

  .42، ص1992، 2، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، ط1شعراوي، عبدالمعطي، أساطير إغريقية، ج) 6(

(7) Rose, A Handbook of Greek  Mythology, op. cit. p.2. 
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النظرية أن أسالف األمم القديمة من المصريين، والهنود، واإلغريق، والرومان،وغيرهـم 

لكن كان هناك بعض التفسيرات التي يكتنفها ، ولمتكن لديهم فلسفة كاملة بالمعنى الحقيقي

فقام كهنتهم ، وخاصة مسألة التوحيد، الغموض السيما فيما يتعلق بالحقائق الدينية األساسية

فهمها بعد ذلك  سئ؛ إال أنه ُأاحتراماً كبيراً لدى تلك الشعوبهيأة رموز نالت بوضعها في

التي ) Talos(اِلم مثاالُ على ذلك أسطورة تالوسويعرض هذا الع. )1(عند األجيال الالحقة

شمس تحت شكل حارس سماوي فيه القوى النافعة لل يرى أن الكريتيين كانوا يرون

زية التي تحتوي على وهو الذي طاف باأللواح البرون، بشراً وأنه كان في الواقعلجزيرتهم، 

إال أن أحد الباحثين ينتقد هذه النظرية منكراً على اإلغريق أن .)Minos()2(قوانين مينوس

  .)3(تكون لديهم فلسفة ذات طابع رمزي ناضجة إلى هذا الحد

المراحل ويرى أحمد كمال زكي أن األسطورة الرمزية هي مرحلة أكثر تعقيداً من 

قطعتها أساطير الطقوس والتعليل، أو لعلها أكثر قرباً من األسطورة التعليلية بوجه عام؛ التي

ألنها تُعبر بطريقة مجازية عن فكرة دينية، أو كونية، ويمكن العثور على هذه الرمزية في 

أسطورة كرونوس الذي يأكل أبنائه باعتباره يرمز إلى الزمن الذي ال يفنى ويفنى كل 

  .)4(األشياء

ترى هذه النظرية أن األسطورة هي قصة تعالج إحدى الظواهر الطبيعية، ثم  :النظرية الطبيعية: رابعاً

وهي ترى أن اآللهة على  )5(تحولت هذه الظاهرة الطبيعية بعد ذلك إلى شخصية مقدسة، ثم إلى إله أو ربة

) Hera(األقل في أصلها، هي القوى الطبيعية فحسب، فزيوس مثالًهو السماء أو ظاهرة سماوية، وهيرا

إلخ، بينما في العصور المتأخرة كان الميل ....هو عنصر النار ) Hephaestus(هي الهواء، وهيفايستوس

إلنجليزي روز تساؤالً عن السبب الذي جعل ويطرح الباحث ا. )3(هو جعل اآللهة تُشخص فيهيأة الشمس

  ذاتـها وبالـمثل اتمـثالً تعـبـد زيـوس الذي يعـيش في السماء بـدالً مـن السـماء  المجتمع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .46، المرجع نفسه، ص1شعراوي، ج) 1(

(2) Rose, A Handbook of Greek Mythology, op.cit. p.3. 
(3) Idem.  

بلفنش، المرجع : ؛ ينظر أيضاً 50، ص 1979، 2، بيروت، دار العودة، طاألساطير دراسة مقارنةزكي، أحمد كمال،  )4(

  .411نفسه، ص 

  .62، المرجع نفسه، ص 1شعراوي، ج) 5(
  . 62المرجع نفسه، ص ) 6(
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إلخ غير أنه يعجز .... الذي يعيش في البحر بدالً من البحر نفسه ) Posiedon(بوسيدون

عن إجابة هـذا التساؤل ويرى أن نشؤ فكرة المخلوقات السماوية وغيرهاوتأصلها هي 

عد ماكس مولر وي.)1(مشـكلة معقدة لم تُحل إلى اآلن بمفهوم معتقدات المجتمعات القديمة

بفهم  البدائي كان مليئاًإذ تتلخص نظريته بأن اإلنسان ، من أشهر المؤيدين لهذه النظرية

غامض إزاء الخوف، والتبجيل اللذان يقودان إلى أفكار األلوهية، وأثناء حديثه غير 

الناضج، والمتردد نحوهما وحاول أن يعطي تفسيراً لأللوهية؛ ولكن جهوده للنطق لم تتمكن 

من وصفها، وكان متعذراً من البداية، وأن الكلمات التي استعملها كانت ناقصة على نحو 

دقة والغموض ويميل إلى المجازية؛ ولذلك عندما حاول أن يجد اسم للمخلوق سيء في ال

فإنه رأى أن السماء هي الكلمة  - حيث كان وجوده مجرد تخمين غامض  - اإللهي 

المطابقة لإلله إذ تصور بمفهومه البسيط أن السماء حرفياً كانت إما مسكن اإلله، أو هي 

  .)2(اإلله نفسه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Rose, A Handbook of Greek Mythology, op. cit. pp. 7 - 8  
(2) Müller, Max, Introduction to the Science  Religion, London, Oxford, Green and Co, 
1882, p. 50.  
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  المبحث الثالث

  اإلغريقية بأساطير المشرقمالمح تأثر األساطير 
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بالرغم مما ذُكأخر ال يقل أهمية  ر حول أصول نشأة األساطير اإلغريقية؛ إال أنه ثمة جانب

حول أصل هذه األساطير، وهو أن هناك بعض األساطير التي تبدو من الوهلة األولى ذات 

منشأ أجنبي ومتأثرة بأساطير حضارات األمم المجاورة لبالد اإلغريق، السيما إن ما يثير 

ساطير اإلغريقية، هو وجود بعض التشابه مع أساطير بالد االهتمام عند تتبع أصول األ

يت عدة أبحاث في الدراسات المقارنة لهذا الموضوع غير أنها لم تنل حيث ُأجرِ ؛المشرق

نصيبها الوافر من الدراسة التي تحتاج إلى الكثير من البحث، وسيحاول الباحث هنا 

ية كبيرة في تأثير أساطير المشرق التطرق إلى بعض هذه التشابهات التي تُعد ذات أهم

أن المجتمع اإلغريقي هو شعب  - وكما هو معروف  - على األساطير اإلغريقية، خاصة 

ستبعد أنه جلب معه بعض هذه الذي ال يHellas()(هيالس(دخيل على أرض إيالدوس

  .)1(األساطير

هذه المالحم ملحمة  تحتل األعمال الملحمة انتشاراً واسعاً في المجتمعات القديمة، ومن بين

، واألوديسا وغيرها، ويمكن العثور في قصة اإلليادة على )Iliad(جلجامش،وملحمة االليادة

، وحصار )Paris(على يد باريس)Helen(تشابه واضح بين أسطورة خطف هيلين

طروادة، واسترجاع مينيالوس لهيلين، مع ملحمة كرت األوغاريتية التي يقوم فيها هذا 

كذلك يرى عبداللطيف أحمد على .)1(حدى المدن من أجل استرجاع زوجتهإالملك بحصار

أن هـناك نقطـة تشـابه في ملحمـة اإلليادة اإلغــريقيـة مع ملحمـة جـلجامش 

  الســومرية، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يرجع كل من بيير، وكيتو، ومنرو، أصل اإلغريق إلى أنهم فرع من الشعوب الهندو أوروبية التي قدمت إلى بالد اليونان  )1(

حوالي األلف الثانية قبل الميالد في بداية العصر البرونزي الوسيط، وكانت اللغة التي تتحدث بها هذه الشعوب هي اللغة 
في شرق أوروبا إلى ) Carpathia(في األصل الشريط الواسع الممتد من جبال كرباثيا اإلغريقية، وقد كانت هذه الشعوب تحتل

الواقعة إلى شرق بحر قزوين، وقد ورد ذكر هذه الشعوب عند هوميروس في أشعاره باسم األرقايفين أو ) Ural(جبال األورال
السم الذي ال يزال غير معروف حتى اآلن؛إال أنه وهو ا) Achaen(الدنائيين؛غير أن أكثر األسماء شيوعاً لهم عنده هو اآلخيين

وبعد أن استقروا في بالد اليونان أصبح لهم .يستعمل ليشير إلى مجموعة الغُزاة ممن يتحدثون اإلغريقية القادمين من الشمال
ثقافية وأصبحوا تأثير قوي في البالد وأضحت حضارتهم تنمو في مختلف المجاالت سواء االقتصادية منها أو السياسية أو ال

يعرفون بعد ذلك باسم الهيلينيين وهم من سماهم الرومان بعد ذلك باإلغريق وعرفوا عند شعوب الشرق القديم باسم اليافانيين 
  :للمزيد يراجع عن هذا الموضوع. أو األيونيين وعرفوا عند العرب باليونانيين) Ionia(واليوانيين نسبة إلى أيونيا

Leveque, Pierre, Birth of Greece, New York, Harry N. Abrams, Inc,1994,pp.13-20 ; Kitto, 
op.cit.p.12-28 ; Munro,J.A.R, “Pelasgians  and  Ionians”, J.H.S, vol.54.part.2, (1934),pp.109-128 ;  

  .88 - 85على، المرجع نفسه، ص ص 
(1) Webster,T.B.L, From Mycenae to Homer, London, Methuen and Co LT, 1977, p.86. 

  



28 

مع زيارة  )Hades()1(ويتمثل هذا التطابق في زيارة أوديسيوس إلى العالم السفلىهاديس

كما يظهر في اإلليادة أيضاً تأثراً . )3(صديق جلجامش لعالم الموتى)Enkidu()2(إنكيدو

المأخوذة  )Patroclus()5(وحزنه على صديقه باتروكلوس )4(واضحاً في أسطورة أخيليس

كما أن هناك تشابه في محاولة أخيليس لمعانقة .)6(عن حزن جلجامش على صديقه إنكيدو

كما يظهر . )7(خيال صديقه باتروكلوس مع قصة جلجامش ومحاولة معانقته لروح إنكيدو

التي تشبه عالقة جلجامش مع )Thetis(أيضاً تشابه واضح في عالقة أخيليس وأمه ثيتس

إلى جانب هذا يمكن العثور على تشابه واضح في . )NannaSin()8(المؤلهة نناسون أمه

قصة أوديسيوس وتغلبه على خُطاب زوجته التي ال تختلف عن القصة الحيثية للملك 

قيربانزا الذي استطاع بقوسه أن يقتل ستين أميراً وسبعين نبيالً على المأدبة ويسترجع 

ن األحداث األسطورية في األدب األوغاريتي تتم عن تأثر كما أن هناك العديد م.)9(زوجته

األساطير اإلغريقية بها؛إذ ترد قصة البطل الذي تحطمت سفينته وغرق كل من معه ولم 

، وهي قصة ال تختلف عن قصة البطل اإلغريقي أوديسيوس في ملحمة )10(ينجو إال هو

أصل من خارج بالد  هناك أيضاً أساطير تظهر على أنها  ذات.هوميروس األوديسا

اإلغريق وهـي أسطـورة كادموس، ويوروبا التي تُقدم دليالً علىوجود عالقات بين 

  .)11(فينيقيا وبالد اإلغريق

هناك أيضاً صداً واضحاً ألسـطورة الطـوفان في بـالد المشـرق تظـهر عـند       

  اإلغـريق؛ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األساطير أحد أبناء كرونوس  هذا العالم وهو في مؤلهشير أيضاً إلى ويالسفلي في األساطير اإلغريقية،  هو اسم مملكة الموتى وهو العالم) 1(

  .وريا
حيث صارع الملك جلجامش قبل أن يصبح صديقه  ؛مة جلجامش وهو في القصة رجل يعيش في البراريلحهو شخصية رئيسة في م) 2(

على جسدهحتى ماح بدفنه وقام برثائه والبكاء وعندما مات إنكيدو رفض جلجامش السالملحمة على ذكر مغامراتهما سوية، قوم وت، األقرب
  .، عندها دفنه جلجامش بنفسهخرج الدود من جسد إنكيدو

  .183علي، المرجع نفسه، ص،  )3(
، اإلليادة عند هوميروس، وهو من أهم الشخصيات المحاربة في دةهو في األساطير اإلغريقية أحد األبطال الذين شاركوا في حرب طروا) 4(

  .الخمسين) Nereid(وتذكر األساطير أن أمه هي ثيتس حورية البحر وإحدى النيردات
  .وهو الرفيق المحبب لدى أخيليساألبطال اإلغريق في حرب طروادة، وهو وفقاً لما تورده اإلليادة أحد ) 5(

(6) Homer, Iliad, op. cit. xiii.18. ff. 
  .59نفسه، صالمرجع ، جلجامش ملحمة الرافدين الخالدة، السواح) 7(

(8) Webster,op.cit. p.83. 
(9)Ibid, p. 84. 
(10) Ibid,p.88. 
(11) Bury, John,History of Greece  to the Death of Alexander the Great, vol.1, London, Macmillan and  Co, 
Ltd, 1902, p.76. 
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حيث تذكر األساطير اإلغريقية إن المؤله زيوس غضب على مجتمع العصر النحاسي 

الذين كانوا يرتكبون المعاصي، والفجور، فأرسل عليهم الطوفان فلم ينج منهم إال 

، )2(ِلما كانا عليه من تقوى، وورع )Pyrrha()1(وزوجته بيرها) Deucalion(ديوكاليون

المشرق؛ حيث تُذكر هذه األسطورة ألول مرة عند وهي دون شك مستعارة من أساطير 

والجدير بالمالحظة أن هذه األسطورة كانت تحمل في . السومريين، ومن ثم عند البابليين

طياتها حدثاً حقيقياً، وماأدل على ذلكهو ذكرها في الكُتب السماوية في التوراة، والقرآن 

في هذا الصدد بأن قصة الطوفان ) Lactantius(ويؤكد الكاتب المسيحي لكتانتيوس. الكريم

اإلغريقية هي إفساد لقصة نوح الحقيقية؛ ألن القصة اإلغريقية ال تُعير أهمية للوقت بالنسبة 

  .)3(لألرض التي يعاد السكن فيها

كذلك في إحدى أساطير صراع المؤلهين في بالد المشرق، التي تعود إلى أواسط األلف 

الذي كان ملكاً في السماء، وطيلة مدة ) Alalu(رة األلوسالثاني قبل الميالد، ترد أسطو

األول بين اآللهة ويقف بين يدي األلوس، ) Anu(جلوسه على عرش السماء كان أنوس

ومضت تسع سنوات واأللوس ملك في السماء؛ ولكن في السنة التاسعة قام أنوس فنازع 

األرض المظلمة ثم صعد األلوس السيادة، وقهره في المعركة فهرب من وجهه وهبط إلى 

الجبار يقدم )Kumarbi(أنوس على العرش وطيلة مدة جلوسه على العرش كان كوماربي

له الطعام ويركع عند قدميه ويقدم له كأس الشراب، ومضت تسع سنوات وأنوس ملك في 

السماء ولكن في السنة التاسعة قام كوماربي فنازع أنوس السيادة وقاتله مثلما قاتل أنوس 

األلوس وعندما لم يستطع أنوس الصمود أمام كوماربى انتزع نفسه من بين يديه  أبيه

وهرب فاندفع وراءهكوماربى وأمسك بقدميه وجره من هناك ثم عض على قضيبه فنسال 

ويمكن من خالل هذه .)4(إلى أخر األسطورة..سائله المخصب إلى بطن كوماربى 

هيسودوس في األسطورة اإلغريقية المتمثلة  األسطورة مالحظة التشابه الواضح فيما يورده

وفـي هـذه األسـطورة . )5(في النزاع بين أورانوسوكرونوس وبين كـرونوس وزيوس

  أيـضاً يظهـر لها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).Pandora(أخ بروميثيوس وأمها هي باندورا) Epimetheus(وزوجته هي بيرا ابنة إبيمثيوس ) Pronoia(ريقية هو ابن بروميثيوس وبرونويايوكاليون في األساطير اإلغد) 1(

(2) Apollodorus, The Library,i. 7.2. 
(3) Lactantius,Divinarum Institutionum Libri,ii.45. 

  .58، المرجع نفسه، ص األسطورة والمعنى السواح،) 4(

(5) Hesiod,op.cit.5.ff. 
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في قطع األعضاء التناسلية للمؤله اإلغـريقي أورانوس على يد أحد أبنائه  تشابه واضح

وهو كرونوس وقد ألقى بها في مكان بعيد فتسرب الدم إلى رحم جايا مؤلهة األرض 

فأنبتت ربات الغضب، واالنتقام وكذلك العمالقة، وأما عضو تناسل مؤله السماء فقد سقط 

ذي انبثقت منه في البحر حيث اختلط به زبد الموج ال

مؤلهةالخصب والجمال عند اإلغريق، والتي هي أيضاً في )Aphrodite()1(أفروديتى

األصل مؤلهة شرقية قديمة بمنطقة الشرق األدنى القديم؛ إذ ال غرو أنها صورة عن عشتار 

كما يظهر هناك تشابه . )2(عند السومريين) Inanna(عند األكاديين، والكنعانيين، أو أنانا

وزيوس وصراعهما ضد أخوتهما  )3(أسطورة النزاع لكٌل من المؤله مردوخ أخر في

  .)4(وترأس كٌل من مردوخ وزيوس باعتبارهما أسياداً للمؤلهين

ويذكر وبستر إنه من الممكن أيضاً مالحظة تأثير الخيال األجنبي على الفكر اإلغريقي، 

وقات ذات األعضاء المتعددة، فالمخل. وبشكل أساسي التأثير اآلسيوي، ومنطقة وادي النيل

، )Hydra()7(، والهيدرا)Cerberus()6(، وكيربيروس)Geryon()5(مثل قيريون

كُـلهـا تُـذكـر بالمـؤلهين  )Griffin()9(، والقـريـفـيـن)Sphinx()8(وسـفنكـس

  متـعددي األذرع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحب والجمال عند اإلغريق وإحدى المؤلهين االثنا عشر اللواتي عشن في قمة األولمبي وحسب ما  أفروديتي هي مؤلهة)1(

في ) Dodona(أبنة أوقيانوس وإلهة موحى دودونا) Dione(يرويه هوميروس فإنها أبنة زيوس من ديوني
إحدى الجزر ) Kythira(كثيرالبحر قرب جزيرة ورماها في ا) Ouranus(أورانوس أعضاءبقطع ) Thesprotia(ثيسبروتيا

  .لوبونيزياأليونية الواقعة قبالة الحافة الشرقية لشبه جزيرة الب
(2)Bury, op.cit.p.77. 

حوالي القرن الثامن عشر قبل الميالد، ولما ) Hammurabi(وهو المؤله الرئيس لمدينة بابل في عصر الملك حمورابي) 3(
المولى (ديمة، فقد أصبح مردوخ أهم مؤله في هذه الحقبة، وقد اطلق عليه اسمكانت بابل أهم وأقوى مدينة في العصور الق

، مولى السماء واألرض، وزعموا أن قوته كانت تكمن في حكمته التي كان يستخدمها لمساعدة الناس األخيار على )األعظم
  .معاقبة الناس األشرار

  .23الخطيب، المرجع نفسه، ص ) 4(

األسطورية في أقصى غرب البحر ) Erytheia(قية عمالق متوحش كان يسكن في جزيرة إريثياوهو في األساطير اإلغري) 5(
  .المتوسط، وكان يوصف في األساطير بأن له عدة وجوه بشرية، وعدة أجسام لها العديد من األذرع

أولئك الذين عبروا  هو في األساطير اإلغريقية كلب له ثالث رؤوس وكان يحرس بوابات عالم الموتى هاديس لكي يمنع) 6(
  .من الهروب) Styx(نهر ستيكس

الهيدرا في األساطير اإلغريقية هي أفعى لها تسعة رؤوس، وقد قام البطل اإلغريقي هيراكليس في إحدى مآثره األثنى ) 7(
  .عشر بقتل هذه األفعى المتوحشة

شكل حيوان بجسم األسد خاصة وله رأس  سفنكس هو مخلوق أسطوري انتشر بين أكثر الحضارات القديمة وقد جسد على )8(
  .بشري؛ غير أنه في األساطير اإلغريقية كان هذا المخلوق يجسد في صورة أنثوية

  .هو مخلوق أسطوري له جسد أسد ورأس وجناحي عقاب) 9(
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ويـشـير وبستر أيـضاً إلى أن هـناك تـشابه واضح . )1(والرؤوس في الديانة المشرقية

، )Humbaba()2(أو همبابا) Howawa(جلجامش ضد الوحش هواوافي أسطورة صراع 

وثور السماء وهي التي ترد في األساطير اإلغريقية في قصة هيراكليس، وبيرسيوس؛ 

، وهو يؤكد أنه من المحتمل أن )3(حيث أن هواوا يتشابه بشكل كبير مع هيأة الغورغونة

ويستخلص وبستر بأن القصص . )4(هذه القصص أتت إلى األساطير اإلغريقية من الشرق

السومرية التي تطورت على يد الشعراء البابليين، والحوريين، والحيثيين،والفينيقيين، قد 

  .)5(مرت إلى كريت وقبرص ومن ثم وصلت مباشرة إلى بالد اإلغريق

وجملة القول فإنه بالرغم من هذه التشابهات التي ال يمكن أن تُعزى إلى عامل الصدفة، فإنه 

ب أال ينفى عن اإلغريق أيضاً إبداعهم الخاص في نسج األساطير ذات النشأة النابعة من يج

  .الحضارة اإلغريقية ذاتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Webster, op.cit.pp.30-34. 

اآلرز؛ حيث يعيش المؤلهين، وقد كان هذا  في األساطير األكادية واألشورية هو عمالق متوحش وحارس غابة) 2(
  .الوحش يصور لدى الشعوب القديمة بأنه مفزع ومرعب البشر

(3) Ibid, p.82. 
(4) Idem. 
(5) Ibid,p.85. 

 



 

  

  

  

  

  

   الثاني الفصل

  

  اإلغريق عند األسطورية الجغرافيا في ليبيا وصف

  

  

  .واألسطوري والجغرافي، التاريخي، ومدلوله ليبيا اسم نشأة: األول المبحث

  .األسطورية هوميروس أشعار في ليبيا وصف: الثاني المبحث

  .ليثي ونهر تريتونيس، وبحيرة سيرتس، خليجي حول األساطير: الثالث المبحث

  .ليبيا في الهيسبيريدس حدائق أسطورة: الرابع المبحث
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  األول المبحث

   واألسطوري والجغرافي، التاريخي، ومدلوله ليبيا اسم نشأة
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 ليبيا اسم إن األولى، الوهلة من القديم التاريخ في المتخصص غير القارئ يعتقد قد ربما

 األرض تلك على حصره تم الذي االسم ذلك به قصدي الدراسة هذه في سيرد الذي

 الترسيم أن حيث ذلك؛ غير العكس ولكن الحاضر، وقتنا في جغرافياً عليها المتعارف

 أن اآلن؛إذ عليه عما كبيراً اختالفاً تختلف كانت القديمة العصور في للحدود الجغرافي

 الشعوب وأن السيما ومعالم، ودبحد تُرسم تكن لم الفترة تلك في األقاليم أسماء من الكثير

 الذي اإلقليم على القبلية أو السكانية الجماعة اسم تُطلق الغالب في كانت القديمة

 العصور أقد منذ جغرافي كمدلول أستخدم ليبيا اسم إن بالذكر جدير هو ومما.)1(تقطنه

 إبان العشرين نالقر بداية في إال الحالي معناه يأخذ لم لكنه واسع نطاقٌ على التاريخية

 كان ليبيا السم ظهور أول أن المؤرخون ويرى. )2(م 1911لهذاالوطنعام اإليطالي االحتالل

 منطقة في عليها عثر لوحة عـلى)R'BW()3(ريبو أو)L'BW(ليبو صيغة في مدوناً

 األســرة مـن الثاني مسيسر المصـري الفرعون عهد إلى تعود مصر في العلمين

   -  1298 ـواليحـ عشــر التاســعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عشرة، التاسعة السنة ،الشعب تراث مجلة ،”التاريخ مسرح على القدماء الليبيين وظهور وداللته ليبيا اسم“ محمد، عيسى،) 1(
  . 89 ص). 1999(،2–1ع

 رجب األثر، ؛1ص ،1996 ،3ط للكتاب، دريةاإلسكن مركز اإلسكندرية، ،ليبيا جغرافية طريح، عبدالعزيز شرف،) 2(

 محمد شعيرة، ؛ 13ص ،1988 قاريونس، جامعة منشورات بنغازي، ،واالقتصادي السياسي برقة تاريخ عبدالحميد،
  .16-1ص ص ،)1958( ،1ع ،والتربية اآلداب كلية مجلة ،”التاريخية ومدلوالته االسم ليبيا“ عبدالهادي،

 الباحثين من العديد فيها وقع التي الشائعة األخطاء من هي الليبو من بدالً الريبو اسم قراءة نأ جاداهللا فهيم فوزي يرى) 3(
 من ذلك بعد بهم لحق ومن) Oric Bates(بيتس وأورك) James Henry Breasted(برستد هنري جيمس أمثال من المحدثين

  :بقوله هذا رأيه ويؤيد فقط الليبو وه االسم لهذا الصحيح النطق أن يؤكد وهو وغيرهم، شامو فرنسوا أمثال
 ولما الما ينطق ما كثيراً المتأخر عهدها في القديمة  المصرية اللغة في الراء حرف أن«

 األسرة في مرنبتاح وخليفته الثاني رعمسيس عهد في مرة ألول الليبو اسم ظهور كان
 نقله الذي االسم وهو الريبو وليس الليبو هو االسم لهذا الصحيح النطق فإن عشرة، التاسعة

  . »الصحيح بنطقه اآلن حتى واستعمل المصريين عن اإلغريق
 الليبية، الجامعة منشورات بنغازي، ،التاريخ في ليبيا،”هيرودتس قبل الليبي التاريخ مصادر في مسائل“: يراجع ذلك عن للمزيد

  :أيضاً قارن ؛ 69 ص ،)1968(
Bates,Oric, The Eastern Libyans, London, Frank Cass & Co LTD, 1970, p.46 ; Breasted, James 
Henry, Ancient  Records  of Egypt,vol.3, Chicago, University  of Chicago  Press, 1906, pp. 572  ff. 

 ،1961 ،المعارف دار القاهرة، ،1ج القديمة، مصر سليم، حسن،:ينظر: لوبيا وهو لالسم أخراً نطقاً يرى حسن سليم أن غير
  .60 ص

 نطق فإن لهذا األصح؛ هو النطقين من أي يرجع أن يستطيع ال فإنه كامالً جهالً الهيروغليفية اللغة يجهل الباحث ألن ونظراً
 بهذا ونقلوه االسم ترجموا من وحدهم هم إذ المصريات؛ علوم في والمتخصصين العلماء ترجمة إلى الغالب في يرجع االسم
  .النطق



 

35 

 مرنبتاحسنة خليفته عهد في أخرى مرةً االسم يظهر ذلك بعد ثم.)1(لميالدا قبل 1232

 وهو ،)2(الملك هذا إلى المنسوبة الكرنك معبد نصوص في الميالد قبل 1224 – 1232

 من الغرب إلى أراضيها تقع التي السكانية المجموعات إحدى به يقصدون الذي االسم

 ذلك في بينهم درات كثيرة بحرو لخال من بالمصريين واحتكت النيل وادي مجرى

  .)3(الوقت

 من عدد على اشتملت الشمال في استقرت التي المجموعة هذه أن بيتس أورك ويرى

 بيتس، يسميهم كما” الريبو“ أن يؤكد مما الكالسيكية، العصور في الحال هو كما القبائل

 المصطلح تعمالاس إلى اإلغريق قادت أهميتهم أن لدرجة االنتشار واسع شعباً كانوا

 النصوص فإن ذلك جانب وإلى.)4(بالكامل األفريقي الشمال سكان على” الليبيون“ الساللي

 حيث الغزوات، عصر في قوية شعوب بأنهم” الريبو“ أو” الليبو“ عن تتحدث المصرية

 وهو الحاضر الوقت في مرمريكا إقليم في يظهر االسم هذا أصداء أن نفسه الباحث يذكر

 يطلق كما سيوه، جنوبي ساعات ثالثة مسيرة تبعد التي” الليبكو حاطية“ على يطلق الذي

. )5(جنوباً 30 عرض وخط شرقاً 29 طول خط بين تقع التي” ليبوك منقار“ على أيضاً

 يكن لم المصرية، األسرات قبل ما عصور في أنه إلى اإلشارة يجب أنه الباحث هذا ويرى

 النيل وادي من الغرب إلى تقطن كانت التي لشعوبا يعرفون الفترة هذه في المصريون

  :الصدد هذا في يقول إذ شاملة، معرفة

 الـغـرب إلى ةواقعـالـ أفـريـقيا مـناطـق كـل إن«

  النيل وادي مـن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Rowe, Alan, A History of Ancient  Cyrenaica: New Light  On Aegypto-Cyrenaean 
Relations, tow Ptolemaic  Statues Found In Tolmeita, Le Caire, Imprimeriede 
I'lnstitutFrançaisd'archéologieOrientale, 1948,pp.5-6 ; Clark,Desmond J., “Egypt and  Libia”, The Cambridge  
History  of  Africa: From the earliest  times to 500 BC, vol.1,England, Cambridge University press, 1982, 
p.919 ;  

 عبدالعالي، حسن مراجع، ؛ 24ص ،1966 الليبية، الجامعة منشورات بنغازي، ،القديم ليبيا تاريخ في دراسات كمال، مصطفى عبدالعليم،

  .9 ص ،1989 األمل، دار سوريا، ،لمصر الليبيين حكم بداية وحتى األسرات قبل ما عصر منذ المصرية الليبية العالقات
(2) Breasted, op. cit. vol.3,pp.572 ff.; Gardiner, Alan Henderson, Egypt of the Pharaohs:an  introduction, 
London, Oxford University press, 1964, p. 273. 
(3) Bates,op.cit. pp.216 ff.;Breasted, op.cit. vol.3,pp.83ff. ;  

 ؛ 41ص ،1990 قاريونس، جامعة منشورات بنغازي، ،)الوافي معبدالكري محمد. ت( ،والتاريخ األسطورة برقة في اإلغريق فرنسوا، شامو،

 المرجع حسن، ؛ 29 - 28 ص ص ،1975 قورينا، مكتبة منشورات بنغازي، ،التاريخية جذوره في االسم هذا ليبيا مصطفى، محمد بازامه،

  .185 ،ص3ج نفسه،
(4) Bates,op.cit. p.46. 
(5) Idem.  
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 أرواح إليها تلجأ لتيا بالبالد المصريين لدى تُعرف كانت

 بالعبارة إليها يشار التي هي المجهولة البالد هذه وأن األموات،

 إما” الغرب“ على تدل التي -............- ” أمنت“ الغامضـة

 األرض بأنها تصورها أنهم أو نفسها، البالد بها ليقصدوا كانوا

  .)1(»األرواح فيها تعيش التي

 ريشة إلى ترمز القديمة المصرية الكتابة في تظهر يالت العالمة هذه أن بازامة ويرى

 فوق ويحملونها الليبيين لدى المميزة السمات إحدى كانت التي الشهيرة الزينة وهي النعام،

  .)2(تقريباً الفرعوني للتاريخ المتعاقبة العصور كل في رؤوسهم

               شكل على وينالتك سفر في يرد ليبيا اسم فإن” التوراة“ المقدس اليهود كتاب في أما

 هذا ظهور أن بيتس ويرى. )4(”اللوبيون“ اسم تحت فيرد دانيال سفر في وأما. )3(”لهابيم“

 المقصودين أن على دليالً التوراة، في واإلثيوبيين المصريين، مع متكرر تزامن وفي االسم

 التوراة ترجمة في) Λιβυες(الليبيين اسم ورود خالل من تأكيده يمكن ما وهو الليبيون، هم

 عن التوراة كُتاب لدى عرفا قد االسمين أن المؤكد من إذ ؛(*))Septuagint(السبعينية

 وهي” الهيروغليفية“ القديمة المصرية اللغة طريق وعن ،القدماء المصريين طريق

  .)R'BW()5(ريبو أو) L'BW(ليبو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ibid,pp.48,135. 

  .76 ص نفسه، المرجع التاريخية، جذوره في االسم هذا ليبيا بازامة،) 2(

  ).العاشر اإلصحاح( التكوين، سفر التوراة،) 3(

  ). عشر الحادي اإلصحاح( دانيال، سفر التوراة،) 4(
(5) Bates, op.cit. pp.258 - 259 ;  

  .75ص ،1990 للنشر، الجماهيرية رالدا ،مصراتة،1ج ،العربية مصر آلهة فهمي، علي خشيم،
 تُعرف وهي اليونانية اللغة فيها استُخدمت ؛حيث)Alexandria)(اإلسكندرية(الكسندرية مدينة في الترجمة هذه ظهرت لقد(*) 
 تُعد وهي الميالد قبل الثالث القرن في ظهرت قد الترجمة هذه أن القديمة المصادر وتذكر.اإلسكندرية اليونانية بالترجمة أيضاً
 في يرد كما اليهود، لدى المقدس الكتاب هذا ترجمة سبب أن الروايات وتذكر. القديم للعهد العبري النص عن مترجم نص أقدم

 الشـهــير،قـــدم الكسنــدريـة مكتبـة أمـين) Demetrius Phalereus(ديميتريوسفاليريوس أن ُأرستياس، رسالة
 Ptolemy(الـثـانـي لفتتـوس فيـالدي بطلـيمــوس ـــــــوراإلمــــبراط ســيــده إلى تــقــريراً

 Philadelphus)(285  - 247 أعظم تُمثل كتاباً وتسعين وخمس تسعمائة عن يربو ما المكتبة إلى ضم قد أنه مفاده)م ق 
 موسى أسفار بها صديق والتي اليهودي، بالقانون الخاصة الكتب وهي كُتب خمسة أعظم أن إال الوقت؛ ذلك في العالمية الكتب

 استجاب وقد أوالً اليونانية إلى لترجمتها الحاجة إلى المكتبة أمين وطلب مكتبته، في غيرموجودة التوراة، أو الخمسة
 من نُسخ إرسال منه يطلب القدس األكبرفي الكاهن إليعازر إلى بينهم، كانأرستياسمن مبعوثين وأرسل الطلب لهذا اإلمبراطور

 االثني األسباط من سبط كل من ستة رجالً، وسبعين اثنين إليه وأرسـل إليعازر فأجابه بالترجمة،  للقيام أكفاء الرج مع الكُتب هذه
 وأنذرهم بينهم فيما االجتماع عليهم وحظر عاِلم لكل خاصاً مسكناً بطليموس جعل وقد التوراة، من نسخة مع رأسهم على هو وكان عشر،

 أنه غير يوماً؛ وسبعين اثنين في الترجمة بإتمام يهودياً عالماً وسبعون االثنان قامالترجمة،وقد في فاًاختال وجد إذا واإلعدام بالعذاب
  = ترجمة أصبحت الوقت مرور مع
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 في عليها عثر التي الحديثة الفينيقية النقوش أن بل أنفاً، ذكر ما على ليبيا اسم يقتصر لم

 ورد كما ،”لوبي“ و” لوبت“ و” يتليب“ شكل على تورده وطرابلس تونس، مناطق بعض

 هم هنا المقصود كان وربما الجمع، حالة في” ولوبات–لوبيم“ يقابل بما أيضاً االسم هذا

  .)1(ذاته حد في اإلقليم وليس السكان

 يطلق االسم هذا كان إذ واسعاً؛ مفهوماً أخذ فقد قديماً الجغرافي المفهوم في ليبيا اسم أما

 اإلغريقي المؤرخ هو المفهوم هذا عن وصفاً قدم من وخير بالكامل، اآلن أفريقيا قارة على

 الجغرافية، الناحية من ليبيا عن تحدثوا الذين المؤرخين أكثر من يعد الذي)2(هيرودتس

  :الثاني كتابه في يقول حيث واإلثنولوجية،

 وأن النيل، دلتا في مصر يحصرون) Ionians(األيونيين إن «

 مساكن إلى بيرسيوس حصن يسمى ما من يمتد البحري شاطئهم

 طوالً(*))Schoinos(سكونوس أربعين )Pelousion()3(بلسيون

 مدينة حتى يمتد الداخلي بحرهم وأن

 يتبع فهو الباقي أما ،)Kercasoros(كيركاسورس

  .)4(» العرب بالد أو) Λιβυη(ليبي

  :أخرى مرة هيرودوتس ويقول

 يحبسون كيف عرفوني اإلغريق بقية وال األيونيون ال إنه«

 هي أجزاء ثالثة على تحتوي كلها األرض أن يقولون عندما

 يضيفوا أن يجب ألنهم وليبيا؛ ،)Asia(وآسيا ،)أوروبا(يوروبا

يعـدونها ال كانـوا إذا المصــرية الدلتا وهـو رابعاً جزء 

 يفصل ال الرواية هذه خالل من النيل ألن أوليبيا؛ ياأس ضـمن

   عن أسيا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :يراجع للمزيد. السبعينية الترجمة على التسمية استقرت ثم السبعين ترجمة هي وسبعين االثنين= 

Flavius Josephus, Antiquities  of the Jews, xii. 2.1-15. 
  .30ص نفسه، عالمرج ،التاريخية جذوره في االسم هذا ليبيابازامة، ؛ 89ص نفسه، المرجع عيسى،) 1(

 النص هي هوميروس، اإلغريقي للشاعر األوديسا ملحمة كانت بل ليبيا، اسم فيه ذُكر أدبي نص أول هو التواريخ هيرودوتس كتاب اليعد) 2(
 غرافيالج الوصف وعن ليبيا عن قيمة معلومات قدم الذي هو كونه هيرودوتس تقديم هنا آثر الباحث ولكن هيرودوتس تاريخ من زمناً األقدم

  .هوميروس أشعار في ليبيا عن بالحديث أخر مبحث في الباحث يتطرق وسوف وتقسيماتها، القارة لهذه
  .متر كيلو عشر إحدى حوالي تساوي قديمة إغريقية طول قياس وحدة اإلسكونوس(*)

  .سيناء في يدسع بور شرق جنوب كم 30 حوالي النيل دلتا من الشرقي الشمالي الطرف في تقع مدينة هي بلسيون) 3(
(4) Herodotus, Histories, ii. 15. 
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 بذلك فتصبح حولها ويجري الدلتا رأس عند ينقسم ولكنه ليبيا

  .)1(»وليبيا أسيا بين تقع منفصلة قطعة

  :فيقول الرابع الكتاب في أما

 مصر من تبدأ ليبيا األخرى؛ألن البقعة من جزء فهي ليبيا أما «

 إلى البحر هذا من يقة؛ألنض تكون مصر في التي البقعة وأن

 تبلغ)األحمر البحر)(Erythraean Sea(اإلريثري البحر

 هذا من ولكن (*))Stadion(إستاديون ألف حوالي عرضها

 واسعة مساحة تأخذ ليبيا تُسمى التي البقعة فإن المضيق

  . )2(»للغاية

 القارة هو بيالي عن بحديثه دائماً هيرودوتس يقصده ما أن إلى بوضوح تُشير الفقرة وهذه

 زمن وحتى الوقت ذلك في السائد المفهوم أن أي ،)3 شكل(أفريقيا بقارة ناأل تُعرف التي

 كانت القارة هذه أن يؤكد وهذا القديم، العالم قارات إحدى تُعد ليبيا أن هو هيرودوتس

 القارة هذه وصف في هيرودوتس ويستمر.بعيد أمد منذ المفهوم بهذا اإلغريق لدى معروفة

  :يقولف

 من بالماء محاطة بأنها شكلها من تتضح فإنها لليبيا بالنسبة أما «

  .)3(»بآسيا اتصالها عدا فيما الجهات جميع

  :فيقول) Necho II(نخاو المصري الملك قصة خالل من ذلك هيرودوتس ويوضح

 عندما أنه إذ ذلك؛ أثبت من أول هو مصر، فرعون ،)4(نخاو الملك إن«

 فإنه العـربي بالخليج النيل ليصل شقها على معز التي القناة حفر

 مـنهـــم، طـالبـاً سـفن في) Phoenicians(الفينيقيين أرسـل

 أعــمــدة عــبر الغـــرب حــول اإلبـحــار

 إلى) طــارق جــبل)(Pillars of Hercules( هــيراكليــس

  الشــمالي البحــر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ibid,ii.16. 

  .بذاتها قارة ليبيا فيها يذكر التي هيرودوتس من إشارة أول تُعد وهذه
  .تقريباً متراً 185 حوالي تساوي قديمة إغريقية طول قياس وحدة اإلستاديون(*)

(2) Ibid, iv. 41. 
(3) Ibid,iv.42. 

 الميالد قبل السابع القرن حوالي مصر حكم وقد شرون،والع السادسة األسرة ملك وكان ،)Pasmmeticus(بسماتيكوس الملك ابن هو) 4(
  .الميالد قبل 595 – 610
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 باإلبحار بالفعل الفينيقيون بدأ وقد مصر، إلى ذلك بعد يعودا وأن

 إذا وكانوا” الهندي المحيط“ الجنوبي البحر إلى األحمر البحر من

 هي التي األرض ويزرعون الشاطئ على ينزلون الخريف جاء

 حتى وينتظرون بمحاذتها يبحرون كانوا حيث ياليب من جزء

 أخرى مرة اإلبحار يستأنفون ثم الذُرة من محاصيلها يجنون

 أعمدة حول داروا الثالثة السنة وفي سنتين، لمدة وذلك

 عودتهم بعد أعلنوا وقد مصر إلى وصلوا ذلك وبعد هيراكليس،

 ه،يقبل من هناك كان وإن مقبول غير الواقع في لي يبدو ببالغ

 الغرب باتجاه ليبيا حول يبحرون كانوا عندما أنهم هو ومفاده

 ناحية من جهتهم على الشمس كانت الجنوبي الطرف حول

  .)1(»النحو هذا على مرة ألول ليبيا عرفت وبذلك اليمين

 من بالماء محاطة ليبيا بأن يقرون الذين القرطاجنيين برأي ذلك بعد هيرودوتس يستدل ثم

  :فيقول االتجاهات كل

 أيضاً) Carthaginians)(القرطاجنيين(الكارخيدونيين أن« 

 بذلك مؤكدين الجهات جميع من المياه بها تُحيط ليبيا بأن يقولون

 بن)Sataspes(ساتاسبس بها يقوم أن حاول التي الرحلة عن

 ،)Achaemenid()2(األخامنيداى أبناء أحد) Teaspis(تياسبس

 النجاح لها يكتب لم الرحلة هذه أن غير ليبيا حول للدوران

 ينجز ولم البالد إلى فعاد الطويل اإلبحار من خوفه بسبب

  بالرغم المهمـة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)Idem. cf. ii.158. 

 الرجاء رأس حول البحارة دار عندما وذلك هيرودوتس عنها غفل حقيقة هي البحارة يمين على الشمس ظهور مسالة إن
 ليبيا حول داروا بالفعل الفينيقيين أن على دليل وهذا للبحارة، اليمنى الناحية على الشمسيأتي مشرق فكان شماالً واتجهوا الصالح

 المرجع عيسى، ذلك في يراجع. قرناً عشرين من بأكثر جاما دي فاسكو البرتغالي الرحالة حولها يدور أن قبل” الحالية أفريقيا“
  .95 ص نفسه،

 السيطرة استطاعت التي األخمينية األسرة من االسم هذا اشتق وقد الفارسية اإلمبراطورية على أيضاً يطلق كان اسم هوو) 2(

 للمزيد. الميدية لإلمبراطورية خلفاً اإلمبراطورية هذه جاءت وقد الميالد قبل 330-550 سنة من حكمها وقد فارس، بالد على
  : يراجع

Wiesehöfer,Josef, Ancient Persia, New York, I. B. Tauris& Co Ltd, 2006, pp. 119 ff.  
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  .  )1(» بها القيام على مجبراً كان أنه من

  :أيضاً هيرودوتس ويذكر

 أسيا قارة الكتشاف رحلة بإنجاز قام) Darius(داريوس أن «

 وقد ،)السند)(Indus(األندوس نهر مصب مكان لمعرفة وذلك

 الذي المكان إلى وصلت حتى لغربا نحو برحلتها البعثة قامت

 هذه داريوس كرر وقد الفينيقيون، الرحالة مصر ملك منه أرسل

 الجزء عدا ما بالماء محاطة أسيا قارة أن أثبتت التي الرحالت

 كبيراً تشابهاً ليبيا قارة وبين بينها أن وجدوا والتي منها الشرقي

  .)2(»الجغرافية الناحية من

 المصريون، أواله الذي االهتمام كان مدى أي إلى مالحظة يمكن قصصال هذه خالل ومن       

 من ليبيا الكتشافقارة األولى البدايات هي الرحالت هذه أن ليبيا، قارة باكتشاف والفينيقيون والفرس،

  .الجغرافية الناحية

  أن إلى بعـده، أتوا الذين والجغـرافيون المـؤرخـون، يذهـب هيرودوتس، إلى باإلضافة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Herodotus, op. cit. iv. 43. 

  :فيقول هيرودوتس يوردها التي القصة هذه وتتلخص
 بسبب أمه عليه فرضتها لعقوبة نتيجة كانت ساتاسبس بها قام التي الرحلة هذه إن« 

 بن) Zopyros(زوبيروس بنات مـن البكـر الفتيـات إحـدى اغتصابه
 عليه القبض على) Xerxes(كسركسيز الملك أوشك وعندما) Megabyzos(ميقابسوس

 كسركسيز الملك من العفو بالتماس قامت لداريوس، أختاً كانت والتي ساتاسبس والدة فإن
 حول يبحر أن على تجبره أن وهي هو، سيفعل مما أشد عقوبة عليه ستنزل بأنها ووعدته

 ذهب ثم ومن هذا، على كسركسيز ووافق العربي، لخليجا إلى يصل أن عليه وتفرض ليبيا
 أعمدة عبر وأبحر الرجال بعض ومعه هناك من سفينة وأخذ مصر إلى ساتاسبس

 ثم صقلية، في)Solus(سولوس باسم يعرف والذي ليبيا رأس حول أبحر ثم هيراكليس،
 الكثير أمامه لاليزا أنه وجد وعندما عديدة، لشهور اإلبحار بعد ولكن الجنوب، نحو توجه

 توغل بأنه أعلمه حيث كسركسيز الملك إلى ذهب ثم ومن مصر إلى مبحراً رجع ليعبره،
 النخل، سعف من ثياباً يرتدون أقزام يسكنها أمة إلى وصل حتى ليبيا من جزء أكبر إلى

 الرحلة؛إال مواصلة تستطع لم سفينته ألن بالكامل، ليبيا حول يبحر لم أنه ساتاسبس وقال
 موت بعد ساتاسبس ولكن بعقابه وأمر ساتاسبس قاله ما يصدق لم كسركسيز الملك أن

 السامونيين أحد أن غير طائلة، ثروة ومعه ساموس إلى الهرب استطاع كسركسيز الملك
  .»عمد عن أكتمه أنني إال الرجل لهذا معرفتي من الرغم وعلى الثروة، هذه احتجزوا

 ،اإلسالمي الفتح حتى العصور أقدم من القديم الليبي التاريخ محمود، عبداللطيف البرغثي،:أيضاً يراجع القصة هذه عن للمزيد
  .676 - 666 ص ص ،1971 صادر، دار بيروت،

(2) Ibid,iv.44. 
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 سكيالكس الجغرافي يذكر إذ قديمة؛ال الثالث القارات إحدى على ُأطلقَ الذي االسم هو ليبيا

 أسيا، هي قارات ثالث إلى ينقسم العالم أن حةصرا) Scylax of Caryanda(الكرياندي

 يحيط قارة هي ليبيا أن أيضاً) Strabon(نسترابو الجغرافي يذكر كما. )1(وليبيا وأوروبا،

 ذلك في ويؤيده ،)6الشكل( )2(المثلث شكل شكلها في تشبه وهي االتجاهات كل من بهاالماء

 ليبيا، اسم أفريقيا على يطلقون واكان اإلغريق أن إلى يذكر الذي) Plinus(بلينوس أيضاً

 الشاعر) Lucan(لوكان ويذكر. )3(الليبي بالبحر أمامها الرابض البحر يسمون وأنهم

  .)4(العالم من الثالثة القارة هي ليبيا أن أيضاً الروماني

 بأفريقيا معروف هو ما على يطلق كان قديماً ليبيا اسم أن جلياً يتضح ذكره سبق مما

 وينكمش يتالشى أخذ االسم هذا أن إال؛اإلغريق عند المبكرة الفترات في يماوالس الحالية

 المؤرخ أن إذ الميالد؛ قبل الثاني القرن من ابتداء الرومانية العصور في وخاصة مدلوله

 تقسيم في سبقوه من مع يتفق ،”يوغرتا حرب“ كتابه في) Sallust(سالوست الروماني

 ليبيا السم االنكماش يالحظ ثم ،)5(وأفريقيا وأوروبا، ،أسيا هي قارات ثالث إلى العالم

 عند ترد التي الواضحة اإلشارة وهي فقط كيرينيكا إقليم منطقة على يختزل

  :قوله في) Procopios(بروكوبيوس

 حتى ليبيا اسم تحمل فإنها النيل يسار تقع التي األرض أما «

 حال يةأ وعلى ،)األطلسي المحيط)(Oceanus(األوقيانوس تبلغ

 كيريني مدينة حتى اإلسكندرية حدود من الممتدة المنطقة فإن

 باسم يدعى الذي الوحيد اإلقليم اآلن هي الخمس، المدن شاملة

  .)6(» ليبيا

 تُسمى قبيلة اسم من انحدر ربما انه إال أفريقيا؛ السم واضحة إشارة هناك ليس       

 كلمـة أصــل أن مـن ــمبالرغ الحـاليـة، تـونـس في تقطـن التي” إفري“

  هـو معــروف غــير” إفـري“

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Pseudo-Scylax, Perepilus,20. 
(2) Strabo, The Geography, xvii.3.1. 
(3) Pliny, Natural History, v.1.1. 

  .لبحر الليبي في مصنفه المكتبة التاريخيةويعد ديودوروس الصقلي من أكثر المؤرخين الذين يستعملون عبارة ا
(4) Lucan, The Civil War, ix. 411. 
(5) Sallust, The War against  Jugurtha, xvii. 3. 
(6) Procopios, Buildings, vi.1.7. 
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 دودالح على االسم هذا وانحصر ليبيا اسم محل لـيح أفريقيا اسم أصبح وهكذا. )1(أيضاً

 وأصبح شرقاً، السلوم وبين اًغرب التونسية الحدود على أجدير رأس من تمتد التي الحالية

 .ليبيا بقارة قديماً تسمى كانت التي القارة على السائد هو أفريقيا اسم

 المؤلهات ضمن من ميثولوجية كشخصية ليبيا اسم فيرد اإلغريقية، األساطير عالم في أما

 فيما ليبيا نسب ويعود زيوس، المؤلهين كبير حفيدات إحدى باعتبارها القديمة اإلغريقية

 إن األسطورة تقول ؛إذ)Io(إيو الكاهنة من زيوس زواج إلى شيوعاً، األساطير أكثر تورده

 هو إيناخوسبأن القديمة المصادر وتذكر.)2(أوقيانوس بن)Inakhus(إيناخوس ابنة كانت إيو

 شراك في إيو وقعت دوق ،)3(اإلغريق بالد في) Argos(أرجوس لمدينة أسطوري ملك أول

 هذه اكتشفت وعندما)4(هيرا معبد كهانة منصب تتولى كانت بينما زيوس المؤله إغراءات

 إنه وأقسم بيضاء، بقرة إلى اللمس بطريق إيو بتحويل األخير قام زيوس، أالعيب األخيرة

 ذو أرجوس العمالق وجعلت لنفسها زيوس من البقرة طلبت ولكنهيرا ،شيئاً عنها يعرف ال

 بمساعدة استطاع زيوس نأ إال زيتون؛ شجرة على وربطها بحراستها يقوم الكثيرة العيون

 فرط من هيرا قامت ثم ،)2(بقرة الممسوخة إيو يسترد نأ)Hermes()1(هيرمس المؤله

  ولتـتج دـوق حلت، ما أين تطاردها لكيأيو على الفرس ذبابة بتسليط غيرتها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شرف، ؛ 9 ص نفسه، المرجع عبدالعالي، ؛ 14 ص نفسه، المرجع األثرم، ؛ 90 ص نفسه، المرجع عيسى،) 1(

  . 2 ص نفسه، المرجع
(2) Herodotus,op. cit. i.1 ; Aeschylus, Prometheus Bounds,589 ; Euripides, Orestes,932, 
Iphigenia in Aulis, 382; Apollodorus,op.cit. ii .5;Callimachus, Hymns iii to  Artemis, 24 ; 
Pausanias, op. cit.i.25.1 ; Diodorus  Siculus, op. cit. v.60.4 ; Aelian, On Animals, xi.10; 
Virgil,  Aeneid, vii.791 ; Ovid, Metamorphoses, i. 590, Heroides, xiv.105 ; 
propertius,Elegies, i.3, ii. 33 ; ValeriusFlaccus, Argonautica, 4.345 ; Nonnus, Dionysiaca, 
iii.257 , xxxiii. 65 ; Flavius  Philostratus, Life  of  Apollonius of Tyana, i. 19.  

 تحتل ال الرواية هذه أن غير ،)Peiren(بيرن أو) Iasos(إياسوس ابنة أيو بأن تذكر أخرى روايات هناك بينما
  :ذلك في يراجع. السابقة الرواية مثل األساطير كُتاب بين واسعاً شيوعاً

Apollodorus, op. cit. ii.5 ; Pausanias, op. cit. ii.16. 1. 
(3) Apollodorus, op.cit. ii.1.3 ; cf. Aeschylus, Prometheus Bound, op. cit. v. 589 ff ;  
Herodotus, op. cit.i. 1, ii.41 ; Lucian, Dialogue  of The  Gods, iii.18; Pausanias, op.cit. 
iii.18.13 ; Ovid, Metamorphoses, op. cit. i.538 ff ; Hyginus, Fabulea, 145 ; Aelian , On 
Animals, op. cit. xi.10 ; Nonnus, op. cit. iii.257,  xxxii.65 ; Diodorus  Siculus, op. cit. 
v.60.4.  
(4) Aeschylus, Suppliant Women, 291.  

نه يظهر في أعند اإلغريق وبشكل خاص إلى عالم هاديس عالم األموات؛ إالهو ابن زيوس ورسول المؤلهين ) 5(
  . زيوس إلى البشر على األرض المؤلهمن  العديد من األساطير رسوالً

(6) Aeschylus, Prometheus Bounds, op. cit. 561 ff.  
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 هيئتها استرجعت ؛حيثمصر إلى وصلت حتى العالم أنحاء من األماكن من العديد في

 حكم وعندما. )1(زيوس قبل من باللمس المولود) Epaphos(إبافوس ابنها وأنجبت اإلنسانية

 ممفيس مدينة وأسس)  Nilus(النيل مؤله ابنة ممفيس من تزوج نهإف مصر على إبافوس

 سميت ممفيسابنة له أنجبت أن الزواج هذا ثمرة وكان عليها، زوجته اسم وأضفى

 أسطورية رواية تذكر بينما. )2(ليبيا منطقة على طلقُأ الذي االسم وهـو) Λιβυη(ليبي

 منها وأنجب هرمس تزوجها وقد) Palamedes(باالميدس ابنة هي ليبيا أن أخرى

 إلى جاء قد االسم هذا يكون وربما. )4(ألسيا أختاً أيضاً هي التي )Λιβυης()3(ليبس

 بأن يعتقدون اإلغريق معظم أن تاريخه في هيرودوتس يؤكد إذ القصة؛ هذه عن اإلغريق

 فالفي اليهودي ؤرخالم أن غير .)5(نسائها إحـدى باسـم سميت إنما ليبيا

 نوح بن حام أحفاد أحد من ينحدر ليبيا اسم بأن يذكر) Flavius Josephus(سجوسيفيوسو

  .)Labim()6(البيم يسمى الذي

 ليبي من تزوج قد اإلغريق لدى البحر مؤله دونبوسي أن أيضا األسطورية المصادر تذكر

 للفينيقيين، األسطوري البطل)Agenor(جينورأ هما أوالد ثالثة منها وأنجب

  . )8(لمصر األسطوري البطل )Belus()7(وبيلوس

 ليبيا قارة ألن وذلك األسد يعني فينيقي اسم هو ليبيا اسم أن إلى بازامة ذهب وقد       

    يكثر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Herodotus, op. cit. ii. 153, iii . 27 ;  Aeschylus, Prometheus Bound, op. cit. 846  ff ; Ovid, Metamorphoses, 
op. cit. i. 748  ff; Nonnus, op. cit. iii. 284 - 290.  
(2) Tzetzes,Scholia eis Lykophrona, 894 ; Nonnus, op. cit. iii. 284.  
(3) Hyginus, Fabulae, op. cit. 160.  
(4) Tzetzes, op. cit. 1277. 
(5) Herodotus, op. cit. iv. 45. ;  

  .قارن في ذلك أيضاً ما يذكره أسوكريتس الذي يذكر بأن اسم ليبيا كان ألول ملكة حكمت البالد وأطلق اسمها عليها
 Isocrates, Busiris, xi. 10. 
(6) Josephus, op. cit. i. 130.  

أجينوروبيليوس هما إخوة أشقاء وقد ورد اسم أجينور في األساطير اإلغريقية بصفته ملك الفينيقيين في مدينة صور، ويشير هيرودوتس ) 7(
ر بأن أبناءه هم كما تختلف المصادر القديمة حول أبناءه؛ إذ تذكر بعض هذه المصاد. بأن أجينور قد عاش تقريباًقبل عصره بألفي سنة

، بينما هناك مصادر أخرى تذكر أن فونيكس كان أخاً )Thasus(، وفونيكس، وتاسوس)Cilix(كادموس، ويوروبا، وكيليكس
كان أباً  ألجينوروإبناًلبليوس، بينما في اإلليادة تظهر يوروبا ابنة لفونيكس، أما بيليوسفقد كان ملكاً على مصر، وتذكر المصادر األسطوريةبأنه

للمزيد . ،ودناؤوس؛ حيث تذكر هذه المصادر بأن هذا األخير كان حاكماً على ليبيا)Cepheus(وسيفيوس) Aegyptus(كل من إيجبتوسل
  : ينظر في ذلك

Homer, Iliad, op. cit. xiv. 321 - 322 ; Herodotus, op. cit. ii. 2 ; Apollonius Rhodus, ii. 187, iii. 1185 ; 
Pausanias, op. cit. v. 25 ; Hyginus, Fabulae, op. cit. 178. 
(8) Pausanias, op. cit. ii. 44 ; Apollodorus, op. cit. ii. 1, iii. 1 ; Hyginus, Fabulae, op. cit. 168 - 170.  
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  . )1(فيها هذا الحيوان

 يعنى أسطورياً، وربما باليونانية، ليبيا اسم أن) Robert Graves(قريفز روبرت ويرى

 أنها يرون اإلغريق كان الخريف، فصل في اليونان بالد على الهاطلة األمطار ألن ؛رالمط

 باسم الجنوبية الرياح يسمون اإلغريق بلينوسأن المؤرخ يذكر هذا وفى ،)2(ليبيا من تأتى

  .)Libs()3(لبس أو) Liba(ليبا

 المصادر يف يعثر لم الواقع في فإنه ليبي، لمؤلهةل العبادة بطقوس يتعلق فيما أما

 ما سوى اإلغريق، عند العبادة هذه مظاهر من مظهر أي على التاريخية أو األسطورية

 مع أبوللون المؤله استقبلت عندما ليبيا ملكة هي كانت ليبي المؤلهة بأن بنداروس يصفه

 جدا وخفية سرية ظلت ليبيا للربة العبادة مظاهر بان الروند ويرى. )4(كيريني الحورية

  .)5(وجودها إلى يشير دليل أي يوجد ال حيث برمتها الكالسيكية ةالفتر طيلة

 لهذه تجسيداً يوجد إذ اإلغريق؛ الفنانين اهتمام الفنية األعمال في ليبي الربة احتلت

 بقتل الفتاة تهم بينما رأسها على بإكليل كيريني الفتاة بتتويج تقوم وهى) 9 شكل(المعبودة

 اآلثار من كال زيارة أثناء التتويج، بلوح يعرف لذيا التمثال هذا على عثر وقد أسد،

 بالمتحف اآلن محفوظ وهو م1860 سنة حوالي) Smith(وسميث) Porcher(يينبورتشر

  .)6(البريطاني

 القرن خالل دلفي إلى هدايا قُدمت التي التماثيل مجموع بين من أن أيضاً باوسانياس يذكر

 وملك المؤسسين أول) Battus(باتوس تتوج وهى ليبي للربة تمثال الميالد، قبل الخامس

 التي النقدية، القطع على ليبيا صورت كما. )4(عربته راكب وهو ليبيا في كيريني مستعمرة

   لفترأسها وقد ،)5(الميالد قبل الرابع القرن من األخير العقد إلى تعود إنها الروند يرى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 51 ص نفسه، المرجع ،التاريخية جذوره في االسم هذا ليبيا ازامة،ب) 1(

(2) Graves, Robert, The Geek Myths, vol.1, England, R & R Clark Ltd, 1964, pp.193-196. 
(3) Pliny, op. cit.xviii. 77. 36.  
(4) Pindar, Pythian Ode, ix. 55.  

 ،2002 قاريونس، جامعة منشورات بنغازي، ،)الوافي الكريم عبد محمد. ت( ،لينستياله العصر في برقة أندريه، الروند،) 5(

  . 432 ص
(6) Smith, R. Murdoch& Porcher, E. A, History of the Recent Discoveries at Cyrene made during 
an expedition to the Cyrenaica in 1860-61, London, Day & son, 1861, p. 98.  
(7) Pausanias, op. cit. iv. 3. 2, ix. 12. 3, x. 15. 4.  

  . 432 ص نفسه، المرجع الروند،) 8(
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 جـبهتها على الخُصل هذه وتنسـدل بجـديلة المـربوطة الطـويل شـعرها بخُصل

 النسوة كانت التي للطريقة تقليد األسلوب هذا في الروند ويرى عنقها، مؤخرة وعلى

 الواضح التشابه على هذا التتويج نقش في العثور ويمكن.)1(شعورهن بها يصففن الليبيات

 إلى بحضورها لها الربة هذه مباركة إلى يرمز الذي للحورية ليبي الربة تتويج نقش مع

 مدينة على بالزعامة لمباركته واضحة داللة في بعد فيما باتوس تتويج يترجم ما وهو ليبيا،

  .البالد هذه حامية قبل من كيريني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 433 - 432 ص ص نفسه، المرجع) 1(
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  الثاني المبحث

  األسطورية هوميروس أشعار في ليبيا وصف
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 هفي ورد إغريقي أدبي نص أقدم هو هوميروس اإلغريقي للشاعر األوديسا ملحمة نص أن شك ال       

 ليس هذا أن إذ الجغرافية؛ المظاهر بعض وصف خالل من إليه النظر تم إذا السيما أسطورياً، ليبيا اسم

 الجغرافية، بالبيئة المتعلقة المواضع من الكثير ذكر إلى أشعاره في تطرق الذي الشاعر هذا على غريباً

 في الجغرافيا علم مؤسس اعتبرهسترابون مثل جغرافي أن حتى القديمة، الشعوب لدى وغيرها واالجتماعية

 للبيئة جغرافياً وصفاً فيها تناول مواضع عدة في الشاعر هذا لدى ليبيا ذُكرت وقد. )1(القديم العصر بواكير

 اإلغريقي البطل عودة رحلة مغامرة -  معروف هو كما -  األوديسا قصائده إحدى في ذكر حيث الطبيعية،

 يكن لم البطل لهذا العودة طريق أن إال طروادة؛ حرب انتهاء بعد )Ithaca()2(إيثاكا موطنه إلى أوديسيوس

 انتظرت وقد والمحن، بالمصاعب، مليئة أعوام عشرة عن يربو ما استغرقت أنها إذ يسيراً؛

 الخُطاب أخذ حتى عودته، في أمالً طويالً) Telemachus(تيليماخوس وابنه) Penelope(زوجتهبينيلوبى

 الربة فأمرت قضى، قد أوديسيوس أن منهم ظناً ممتلكاته، في فساداً يعيثون ربها،قُ يطلبون كانوا الذين

 حرب في اإلغريق قادة أحد وهو ،)Sparta()3(إسبرطة مينيالوسفي إلى يذهب أن ابنه) Athena(أثينا

 كالمل هذا عليه فقص بأبيه، تتعلق أنباء أية عن يستخبره لكي الحرب، هذه في أوديسيوس ورفيق طروادة

  :قائال عودته رحلة

 يغير أن يستطيع الفانين البشر من أحد ال الواقع في العزيز بني يا... « 

 ذلك خال ما أما وحده، وملكه خاصيته من هو الخلود الن زيوس؛ مشيئة

 الثراء في ينافسونني فال ذلك، دون ما أو منهم األثرياء سواء البشر من

 الغالي وطني إلى أتيت واسعة والتوتج طويلة مدة فبعد بالكثير، حتى ولو

 قبرص على هذه تجوالتي في مررت وقد الثامنة السنة في وذلك سفني في

)Cyprus(وفونيكي)فينيقيا)(Phoenicia(المصريـــين وبالد 

)Egyptians)(إلى ،وأتــيت)مصر 

(وإريـمبى)Sidonians(والصـيدونيـون)Ethiopians(اإلثيوبيــون

Erembians)(العـرب(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Strabo, op. cit.i. 2.  
في الجزء الشمالي الغربي لشبه جزيرة جزر البحر األيوني الواقعة في غرب اليونانوهي أكبر ) 2(

  ). Peloponnese(لوبونيزيالب
سة في بالد اإلغريق في وهي إحدى مدن الدولة الرئي) Lakedaemon(وهي تُعرف أيضاً باسم ليكديمون) 3(

في الجزء الجنوبي ) Laconia(في الكونيا) Eurotas(العصور القديمة، وهي تقع على ضفاف نهر يوروتاس
  .  لوبونيزيالشرقي من شبه جزيرة الب
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 توجد وهناك والدتها، منذُ قرون لها تنمو الحمالن حيث ليبيا إلى ثم ومن

 مسود وال سيد يوجد وال الواحد، العام في مرات ثالث تُنجب التي النعاج

 تتوقف ال القطعان حيث اللذيذ؛ الطازج الحليب أو اللحم، أو الزبد، ينقصه

  .)1(»العام طوال الحليب در عن

 على رحلته خبر يقص كان عندما نفسه، أوديسيوس لسان على هوميروس يذكر أخر نص وفي

 ما هذه مغامراته ضمن لهم روى أنه عودته، رحلة أثناء الغرق من أنقذوه الذين) Phaecians(الفيسيانيين

  :قائال الليبية الشواطئ على له حدث

 اللوتوس تنبت التي األرض على قبلناأ العاشر اليوم وفى...  «

)Lotus (ونزل االهتمام، عن آكله يصرف عجيب ثمر وهو 

 والشراب الطعام تذوقنا وعندما طعام، من يحملونه بما رجالي

 المكان هذا سكان خبر يستطلعوا أن ارتيبح من بعض أمرت

 اخترت وقد األرض، هذه على يأكلونه الذي الطعام هو وما

 أكلة وكان. معهم رسول أو كحكم وثالث بحارتي من رجلين

 على يطلقونه الذي االسم وهو ،)Lotus-Eaters(اللوتوس

 ولكنهم لبحارتنا الشر يضمرون يكونوا ولم الخُلقُ كرام أنفسهم،

 هذا بحارتي أكل وعندما ليتذوقوه اللوتوس نبات من أعطوهم

 ال باتوا عذوبته، في العسل مذاق يشبه مذاقه كان الذي النبات

 القوم هؤالء مع البقاء آثروا بل أوطانهم، إلى العودة في يرغبون

 ذلك سمعت وعندما وأهله، وطنه آكله ينسى النبات هذا أن حيث

 يتظلمون وهم السفن لىإ ويحملوهم يوثقوهم أن رفاقي أمرت

 بحارتي باقي وأمرت قاعها في وربطتهم السفن في ووضعتهم

 ينطلقوا وأن السفن متن على بسرعة يصعدوا أن بهم أثق الذين

 وطنه ينسى فإنه النبات هذا من يأكل من ألن يمكن ما بأسرع

  .)2(»قوتنا بكل بمجاديفنا البحر عباب نمخر وباشرنا تماماً،

   عـن حـديثه أثناء أوديسيوس قصـة هـوميروس فيـه يـروي الذي فهـو لثالثا النـص أما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Homer, Odyssey, iv. 74 - 99. 
(2) Ibid, ix. 76 - 104.   
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 عموس على مغامرته قصة أوديسيوس يروي حيث إيثاكا موطنه إلى عودته قصة

)Eumaeus(أسلوب في خدمه أحد فيقول شخصيته إلخفاء لفقم :  

 فينيقي بتاجر ذلك بعد التقيت الثامنة السنة أتت عندما ولكن... «

 بلده إلى معه بالذهاب فأغراني والجشع الدهاء من درجة على

 سفينة في بعدها حملني ثم كاملة، سنة هناك معه وأقمت فينيقيا

 حطم زيوس ولكن الرقيق، بيع يبيعني أن عزمه وفى ليبيا إلى

 متشبثاً أيام تسعة طافياً وبقيت سواي منها ينجو فلم السفينة

 أرض شاطئ إلى العاشر اليوم في موجة قذفتني أن إلى بالسارية

  . )Thesprotians(«)1(الثرسبروثيين

 ترتبط كونها األهمية في غاية إشارات على الوقوف يمكن السابقة النصوص تتبع خالل من

 األساطير هذه اعتبار يمكن ال إذ ؛التاريخية المصادر في تإشارا لها يرد جغرافية بظواهر

 في الواردة الحقائق بعض إلى تُشير ما التاريخية األدلة من هناك إن بل الخيال، نسج من

 بعض عند مينيالوس لسان على هوميروس لنا يرويه ما تتبع خالل فمن النصوص، هذه

 الحقائق ببعض واسعة دراية لهم كانت الوقت ذلك في اإلغريق أن الالحقين،يتضح الكُتاب

 الشاعر فيه صاغ الذي الوقت حددت قد الحديثة الدراسات أن وبما بليبيا، الجغرافية

 ،وأن)2(الميالد قبل التاسع القرن منتصف بحوالي وديساواأل اإلليادة، ملحمته هوميروس

 بين المتوارثة ويةالشف والحكايات القصص عن خذتَاُأ أنهما المؤكد من الملحمتين تينها

 التي طروادة حرب في اشتركوا الذين الملوك من وأوديسيوس مينيالوس، وأن األجيال،

 ؛فإنه)3(الميالد قبل عشر الثاني القرن بداية في جرت أحداثها أن األثرية الدراسات أثبتت

 نم بكثير أقدم فترة إلى ترجع بليبيا اإلغريق معرفة أن االستنتاج يمكن هذا خالل من

 هناك أن بوضـوح القصص هذه تبين حـيث هـوميروس؛ فيـه عاش الذي الزمن

  كانت قديمة صالت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ibid, xiv. 285 - 310. 

ن أصغر وهي تُعد م) Albania(وتحدها من الشمال ألبانيا) Epirus(ثيسبروتيا هي إحدى مقاطعات بالد اإلغريق في منطقة أبيروس
إحدى القبائل اإلغريقية التي كانت تقطن هذه  وتيين الثيسبر المقاطعات اإلغريقية من حيث المساحة وعدد السكان، وتعود هذه التسمية إلى

  . المنطقة في العصور القديمة
(2) Smith, William, Dictionary of Greek and roman Biography, vol.2 , Boston,  Little, Brown,  And Company, 1870,  p. 
500;  Rose, A Handbook of Greek Literature, op. cit. p. 33. 

 لطفي يحيى،: أيضاً يراجع للمزيد؛ 40 -  35 ص ص ،1968 الجامعي، التعاون مركز القاهرة، ،هوميروس الوهاب، عبد لطفي يحيي،) 3(

  .56 - 13 ص ص ،1981 أكتوبر، ،3.ع عشر، نيالثا المجلد ،الفكر عالم مجلة ،”هوميروس عالم“ الوهاب، عبد
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)1(كريت  جزيرة سكان مع والسيما اإلغريق وبالد ليبيا بين قائمة
.  

 ليبيا ألغنام وذكره تمنيالوس، تجوال قصة هوميروس فيه يذكر الذي األول النص ففي

 لجديرةا التاريخية الحقائق بعض إلى تُشير أنها إال فيها؛ األسطورية المبالغات من بالرغم

 دراية على كان أنه القصة، لهذه هوميروس سرد خالل من أيضاً يظهر كما. باالهتمام

 المصرية المصادر أيضاً تؤكدها وكثرتها الليبية الخراف فشهرة لليبيا، البيئي بالوضع

 معاركهم أثناء المصريون عليها استولى التي األغنام من كبيرة أعداداً تُسجل التي القديمة

 أتت قد ليبيا في األغنام بكثرة اإلغريق معرفة تكون أن المستبعد من وليس. )2(يينالليب مع

 بتربية ليبيا شهرة أكدت قد المصرية المصادر أن القدماء؛إذ المصريين طريق عن إليهم

 هذه في المقصودة الليبية الشياه شهرة أن كما ،)3(طويل بزمن هوميروس أشعار قبل األغنام

 أن) Tozer(توزر يرى إذ كيرينيكا؛ إقليم أغنام بها المقصود يكون أن بيستغر ال القصيدة

 ليست مينيالوس، البطل زارها التي وديسااأل ملحمته في هوميروس عنها يتحدث التي ليبيا

 شهرة تزال ال حيث مراعيه؛ وسعة تربته بخصوبة مشهوراً كان الذي كايكيرين إقليم إال

 والوقت وفي قديماً وغيرهم اإلقليم لهذا المحليون كانالس بها يشهد لحمها وطعم خرافه،

 على أو مراقية منطقة على تنطبق المؤكد من اإلشارة هذه أن شامو ويرى. )4(الحاضر

 الرغم على اإلشارة هذه صحة على مؤكداً قطعانه، بكثرة يشتهر الذي بكامله كيرينيكا إقليم

 ليبيا في الحيوانات كثرة عن)Polybius(كتببوليبيوس كما.)5(مبالغات من عليه اشتملت مما

 كذلك. )6(الحيوانية ثروتهم على يعتمدون وإنما الزراعة، في يشتغلون ال الليبيين معظم نأو

 المصدر تُشكل والماعز، واألغنام، األبقار، قطعان أن) Basho(باشو الرحالة يصف

 منطقة وأن والليبيون، والرومان، اإلغريق، من ليبيا من الجزء هذا سكان لثراء الرئيسي

 صبةـخ راعٍـم قـالمناط ذهـه يـف دـتج التي نامـاألغ بها تكثر اكيرينيك

  أن ويبدو. )7(عةـوواس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  306 ص ،1975 ،7.ع ،اآلداب كلية مجلة ،”ميسارا سهل مقابر في الليبية التأثيرات حول مالحظات“ حسن، أحمد غزال،) 1(

(2) Bates, op. cit. p. 92. ;  
  .146 ،57، 48 ص ص نفسه، المرجع العالي، عبد: أيضاً ينظر

(3) Bates, p. 95. 
(4) Tozer, H. F, A History of Ancient Geography, New York, Biblo and Tannen, 1964,p. 26. 

  . 56شامو، المرجع نفسه، ص ) 5(
(6) Polybius, The History, xii. 3. 

  ،)المسورى اهللا عبد مفتاح. ت( ،ومرادة أوجلة حتيووا وقورينه مرمرة إلى رحلة رواية ريمون، جان باشو،) 7(
  . 287-286 ص ص ،1999 الجيل، دار بيروت،



 

51 

 بأن سالوست يذكر إذ الروماني؛ العصر في حتى صدى لها كان األغنام بتربية ليبيا شهرة

 هوميروس وصف ولعل. )1(القطعان لتربية جيدة أرض اأفريقي شمال في الواقعة األراضي

  . الكثيرة ليبيا بأغنام اإلغريق إعجاب على دليل خير هو هذا

 في هيرودوتس شهادة أيضاً فتؤكدها الوالدة منذ قرون لها تنمو التي الحمالن قصة أما

  : يقول عندما للنص اقتباسه خالل من هوميروس عند ورد ما على تعقيبه

  .)2(»بسرعة قرون لها تظهر الخراف حيث ليبيا وفى... «

  : قائال الحار المناخ طبيعة إلى السبب هذا معلالً

 تظهر الحارة المناطق في القرون ألن القول هذا ويصح... «

 أما قروناً، للحيوانات تظهر ال الباردة المناطق في بينما بسرعة،

  . )3(» جداً صغيرة تكون الغالب في فهي خرجت إذا

) Aristotalis)(أرسطو(أريستوتاليس اإلغريقي الفيلسوف شهادة أيضاً تُؤكدها الظاهرة ههذ

 لها تنمو شياه أو خرافاً كانت سواء ليبيا في األغنام بأن الحيوان تاريخ كتابه في يذكر الذي

  .)4(ميالدها منذ قرون

 كبيراً صداً احتل منه، شرقيال والسيما الليبي الساحل إلى مينيالوس زيارة فإن أيضاً أخرى جهة ومن

 الساحل على ميناء يوجد أنه هيرودوتس يذكر حيث الالحقة؛ الفترة في اإلغريق المستوطنين لدى

 جزيرة من الشرق إلى الميناء هذا هيرودوتس ويحدد ،)5(مينيالوس بميناء يسمى ليبيا من الشرقي

 اسم أن كما.)7(سكيالكس عند أيضا يرد ءالمينا هذا اسم نجد ذلك إلى باإلضافة. )Platea()6(بالتيا

 ذكر هناك بل الحالية، ليبيا من الشرقي الساحل مواني أحد على ُأطلقَ الذي الوحيد هو يكن مينيالوسلم

 الذي االسـم وهـو ،)Tyndareus()8(تنداريوس يدعى الذي مينيالوسو الملك صهر وهو أيضاً أخر السم

  عـلى جـبلي منحـدر على ُأطلقَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Sallust, op. cit. xvii. 3 - 6.  
(2) Herodotus, op. cit. iv. 29 ; cf. Pliny, op. cit. i. 1. 16.  
(3) Ibid, iv. 29.  
(4) Aristotle,History of Animals, viii. 27. 4.  
(5) Herodotus, op. cit. iv. 169. 
(6) Idem.   
(7) Pseudo-Skylax, op. cit. 107.  

  . وهو أحد ملوك أسبرطه ووالد هيلين التي دارت من أجلها حرب طروادة) 8(
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 السبب هيرودوتس ويروي. )1(تنداريوس صخور باسم يعرف وأصبح البراني سيدى غربي الساحل نفس

  : فيقول ليبيا لزيارة مينيالوس قاد الذي

 يجدوا لم عليها واستيالئهم لطروادة اإلغريق محاصرة بعد... «

 أموال من معها سيق قد كان ما وال المخطوفة هيليني ال داخلها

 مصر، في محجوزة واألموال هي كانت أنها ُأبلغوا وإنما

 وروى ممفيس في واستقر مصر إلى مينيالوس أبحر وعندها

 إليه وردت كريماً استقباالً ُأستُقبَِل وقد. الواقعة الحقيقة ألهلها

 غير الرياح وأعاقته اإلقالع أراد وعندما وأمتعته، تهزوج

 فانقلبت لآللهة قُرباناً وقدمهما مصريين طفلين خطف المواتية،

 وقاموا الشنيع العمل لهذا نتيجة عداوة له المصريين صداقة

  .)2(»ليبيا إلى بسفنه الهرب من تمكن ولكنه بمطاردته

 عن كثيراً تبعد ال الليبية السواحل أن إذ مستبعداً؛ أمراً تُعد ال الرحالت هذه مثل إن       

 الليبي للساحل محاذ اتجاه في تقع كريت جزيرة أن المعروف ومن اليونانية السواحل

 سواحلها وتتميز كيلومتر،) 217(حوالي الغرب إلي الشرق من تمتد مسافة علي الشرقي

 عن كثيراً تبعد ال التي طبيعيةال الموانئ من بعدد المتوسط البحر على المطلة الجنوبية

 بين المسافة أن إذ ؛)3(الطبيعية والموانئ المرافئ بهذه األخر هو تميز الذي الليبي الساحل

) 241( حوالي يبلغ الليبي الشاطئ على ودرنة كريت شاطئ علي) Kerio( كيريو رأس

 من عديدة رونبق أقدم لفترة ترجع بليبيا اإلغريق معرفة أن إلى يدل وهذا ،)4(كيلومتر

 تُساعد وأوديسيوس، مينيالوس، قصص كانت وبذلك. هوميروس فيه الذيعاش الوقت

 جزيرة من اإلغريقية الهجرات بعد فيما سلكته الذي الطريق بأن االعتقاد على بوضوح

 ـدمأق منذ معروفة تقليدياً طريقاً ليبيا،كانت إلى كريت طريق عن )Thera()5(ثيرا

  األولى لصالتا نشأت عندما ورالعصـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Idem, 107. 
(2) Herodotus, op. cit. ii. 139 - 140. 

  .   306 ص نفسه، المرجع غزال،) 3(
 طرابلس، الليبي، الجهاد مركز منشورات ،التاريخية البحوث مجلة ،“اليونانية الليبية العالقات” الحميد، عبد رجب األثرم،) 4(

  .93ص ،)1992( ،2.ع ،14السنة

 الجزيرة وهي)Eda(أيده بحر جنوب أرخبيل في وتقع) Santorini(سانتوريني باسم األن وتُعرف بركانية جزيرة وهي) 5(
  . ليبيا إلى اإلغريق المستعمرين منها جاء التي
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  .)1(كريت جزيرة وسكان الليبية القبائل بين

 التاريخية المصادر فإن اللوتوفاقي، شعب عن هوميروس فيه يتحدث الذي الثاني بالنص يتعلق فيما أما

 ليبيا من الغربية الشمالية المناطق تقطن التي السكانية الجماعات ضمن كان الشعب هذا أن إلى تُشير

 الجماعة هذه تقطنه الذي المكان تحديد حول ُأختُلفَ أنه غير جربة، وحتى طرابلس شواطئ على

  :فيقول اللوتوفاقي عن دوتسهيرو يتحدث إذ السكانية؛

 يسكنه الغيندانيس ارض من البحر في الداخلة الرأس عند إنه... «

 اللوتوس ثمرة أكل على فقط يعيشون الذين اللوتوس أكلة اللوتوفاقى

 التمـر طـعم مذاقها في وتشبه البرى التوت حجمها في تساوى والتي

  .)2(» يذاًنب اللوتوفاقي شـعب منها يصنع  التي الثمـرة وهـى

 في الصغير سيرتس خليج عند تكون الجماعة هذه فإن هيرودوتس، اتبعه الذي القبائل لتسلسل ووفقا

  ).11 الشكل. (تونس

 في) كعام وادي(كينوبس بين الساحل على المنتشرون الليبيون أولئك ضمن من فيضعهم سكيالكس أما

  ).12 الشكل. ()3(الغرب ةناحي في جربه لجزيرة المقابلة الجهة على وقشثيس الشرق،

) Maurusia(ماروسيا وراء فيما يعيشون الذين السكان بأن البعض، يعتقده لما فيذكروفقاً سترابون أما

 الماء إلى يحتاجون وال النبات هذا على يعيشون ألنهم اللوتوس؛ أكلة يسمون الغربيين األثيوبيين بجانب

 اللوتوس أكلة من المهاجرين بعض بأن ويضيف تماماً، هالميا إلى تفتقر مناطقهم ألن شيء أي تناول أو

 وهم اللوتوس أكلة من أخر شعب يوجد يزال ال وأنه كيريني، وراء تقع التي األماكن إلى وصلوا قد

 ،)Meninx()4(مينينكس في وبالتحديد الصغير سيرتس من القريبة الجزيرتين إحدى في يقطنون الذين

 )5(هوميروس الشاعر عند ذُكرت التي هي الثمرة فهذه. اللوتوس أكلة أرض كانت أنها يعتقد التي هي

  ويـذكـر سترابون أيضاً، بـناء عـلى ما يـذكـره الجـغرافـي أرتـميـدورس ).13 و 10 الشكل(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 306 ص نفسه، المرجع غزال،) 1(

(2) Herodotus, op. cit. iv. 177. 
(3) Pseudo-Skylax, op. cit. 110 ;cf. Claudius Ptolemy, Geography, iv. 3.   
(4) Strabo, op. cit. iii. 4.3. 
(5) Ibid, xvii. 3. 17.  
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، أن هناك بعض األدلة التي تبرهن على ذلك، غير )ArtemidorusEphesius(األفسوسي

ألن الشجرة المسماة لوتوس  أنه لم يذكر منها سوى مذبح أوديسيوس، والثمرة نفسها؛

 من بأنه النبات هذا سترابون ويصف. )1(تتواجد بكثرة في هذه الجزيرة ولها ثمرة لذيذة جداً

  .)2(أكله بعد الشراب إلى يحتاجون ال آكليه وأن جذر، على تحتوى التي النباتات

 سيرتسلل السفلى المنطقة في يقطنون اللوتوس، أكلة اللوتوفاقي أن فيرى بلينوس أما

 سيرتس حول يوجد الذي هو اللوتوس أنواع أحسن أن أيضاً ويرى ،)14 الشكل( )3(الكبير

 الروماني المؤرخ أن مع األجاص، حبة بحجم وهو الناسامونيس، وإقليم الكبير،

 في التي الحزوز وأن صغيرة، فاكهة بأنها يصفها) Cornelius Nepos(كورنيليوسنيبوس

 هذه أن يبدو وفيما. )4(منها أكثر أنها غير البلوط شجرة يف التي الحزوز تشبه الورقة

 رـذكــي إذ الروماني؛ رـالعصـ يـف حـتى االســم ذاــبه تـرفـع الجماعة

 شارك حقيقي شعب هم اللوتوفاقي شعب بأن) SiliusItalicus( وسـوسإتاليكـــسـلي

  . )5(الرومان ضد القرطاجنيين مع الحرب في أيضاً

 في خاصة ليبيا في شائعاً كان النبات هذا أن) Theophrastus(ثيوفراستوس ويقول       

 فاكهته على اقتاتوا قرطاجة على يزحف كان الذي الروماني الجيش وأن أفريقيا، شمال

 وهناك) Ssidr or Ssodr(السدر نبات هو النبات لهذا الحديث االسم وأن أيام، لعدة وحدها

  .)Ssodria()6(ودرياس يسمى طرابلس في بكامله إقليم

  : بلينوس فيقول النبات بوصف يتعلق فيما أما

 في أساسي بشكل تختلف التي اللوتس من عديدة أنواع وتوجد... « 

 الزعفران لون وله الفاصوليا، حبة بحجم الذي هو أنواعه وأحد ثمارها،

 وهـو العـنب، مثل نضوجه قبل عديدة أوقات في يتغير لونه ولكن

 اللباب(الفراولة فروعمثل على ثقيـلـة قيدعـنا في ينمـو

  . إيطاليا في هو كما الكرز مثل وليس)األخضر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Idem.   
(2) Ibid, xvii. 3. 8. 
(3) Pliny, op. cit. v. 28. 
(4) Ibid, xiii. 32.   
(5) SiliusItalicus, Punica, iii. 310.  
(6) Theophrastus, History of Plants, iv. 3. 1. 
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 أطلقاسمه أن حتى أكله عند الطعم حلو فإنه األصلية فيبالده أما

 األرض وهى ياللوتوفاق اسمهم وأصبح الناس من جنس على

 يجعلهم حيث هناك يأتون الذين للغرباء وفادتها بحسن تتميز التي

 يمنع لوتوسال هذا مضغ أن ويقال أوطانهم، ينسون النبات هذا

. بداخله نواة توجد ال الذي هو أنواعه وأفضل المعدية األمراض

 وبالفعل الطعام في الستعماله سالل في يخزن النبات هذا وان

 أفريقيا إلى الزحف أثناء عليه طُعموا قد الجنود أن لنا قيل فقد

  . )1(»منها والرجوع

 في عاش الذي يبوليبيوس غريقاإل المؤرخ فيقدمه وفاكهتها الشجرة لهذه وصف خير أما

  : فيقول ليبيا من المنطقة لهذه الشخصية مشاهدته خالل من الميالد، قبل األول القرن حوالي

 أشواك ذات خشنة ولكنها كبيرة ليست اللوتوس شجرة إن... «

 أعرض ما حد إلى ولكنها البرقوق نبات أوراق تشبه وأوراقها

 يكون عندما األبيض البرى التوت تشبه فهي فاكهتها أما. ومسطحة

 أما أرجواني، يصبح لونها فإن تكبر عندما ولكنها النضج حالة في

 صغيرة نواة ولها المستدير الزيتون لحجم مساوية فهي الحجم في

 عبيدهم، أجل من بجنيها يقومون فاكهتها تنضج وعنـدما جداً،

 نهمفإ الباقي أما جرار، في ويخزن الملح مع يخلط منها والبعض

 ولها الطعام، في ويستعملونها النواة ينزعون أن بعد للنبالء يحفظونه

 عبيرهوشذاه، في منهما أرقى ولكن التمر أو التين طعم يشبه مذاق

 وسحقها؛ الماء في تنقيعها طريق عن أيضاً النبيذ منها يصنـع كما

 وهم بالماء، المخلوط العسل نبيذ مثل ولذيذ حلو مذاق لها حيث

 حفظه يمكن ال فإنه حال أية وعلى.الماء مع مزجه دون يشربونه

 منه حاجتهم قدر على منه يأخذون فإنهم ولهذا أيام، عشرة من أكثر

  .)2(»أيضاً الخل منه يستخرج أنه جانب إلى فقط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Pliny, op. cit. xiii. 32. 104 - 106.  

(2)Polypus, op. cit. xii. 2 ;Cf. Athenaeus, The Deipnosophists, xiv. 65. 
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 النباتات ببعض مقارنته لمحاولة النبات بهذا إهتماماً أولوا فقد المحدثين والمؤرخين الرحالة أما

 اتفقوا العلماء أن - أفريقيا لشمال مستكشف أول -) Shaw(شو اإلنجليزي الرحالة يورد إذ الحديثة؛

 الذي النبق أو البرى العنـاب أو الزيزفوس نبتة  إال هي ما المشهورة الثمرة ذهه أن على عام بشكل

 متر حوالي ارتفـاعها شجيرة فهـو الثـالث، المدن إقليم واحـات في عـينات منه توجد مازالت

 المسننة أوراقها وتحت البياض، إلى لونها يميل شائكة فروع ذات متداخلة مجموعات شكـل تنبتعلى

 ويرى. )1(ولذيذ حامض لبها وطعم أشقر لون ذات صغيرة كرة شكل على التي ثمرتها تنمو القاسية

 إال هي ما القدماء، امتدحها طالما التي اللذيذة الفاكهة هذه أن) Matweziu(الفرنسيماتويزيو الرحالة

 احتل وقد.)2(ألفريقيا الغربي الشمال في الساحلية بالمناطق بعضها ينمو مازال التي العناب شجرة ثمار

 كانت التي وغيرها الموسيقية اآلالت بعض استخدام في كبيرة شهرة أخرى ناحية من النبات هذا

 مائـدة كتابـه في) Athenaeus(آثينايوس يتحدث الـفمث القـدماء، الليبيين عـند تُستعمل

 التي وهى اللوتوس من تُصنع التي المزامير أنواع بعض عن) TheDeipnosophists(المثقفـين

 الخشب وهو اسمها، عليه يدل كما اللوتوس من المصنوعة وهى الفوتيقات انيينب اإلسكندر يسميها

 الشجية، المزامير عمل في مطلوب اللوتوس نبات ساق أن أيضاً بلينوس ويذكر. )3(ليبيا في ينمو الذي

  .)4(أخرى قصيرة وأدوات السكاكين، أيدي منها يصنع الجذر قشرة بينما

 الحقيقي المكان لمعرفة صعوبة أكثر األمر يجعل اللوتوس أكلة فيه يقطن الذي المكان تحديد فاختال إن

 الذين هم هنا المقصودين أن الظن أغلب في ولكن هوميروس؛ يقصده كان والذي أوديسيوس زاره الذي

 خاص وبشكل ةالحالي وتونس طرابلس إقليم أيفي) قديماً ليبيا( أفريقيا شمال من الغربية الجهة يقطنون

 إلى األقرب هو وسكيالكس هيرودوتس، إليه يذهب ما أن الباحث رأي وفي الصغير، سيرتس خليج عند

 أي طـبيعي بشـكل ستحـمل هوميروس وصفها التي العاصفـة هـذه مثل أن توزر يرى إذ الصواب؛

 فاكهة يحمل الذي اللوتوس ينمو حيث الصغير؛ سيرتس خليج من بالقرب أفريقيا شـاطئ إلى سفينـة

 الفينيقيين برـع ريقـاإلغ ماعـأس إلى لـتص أن ولةـبسه كنـيم التي الحقيقة وهى المذاق، حلوة

  مما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Shaw, Thomas, Travels or Observations Relating to Several Parts of Barbary and The 
Levant, Oxford, Printed at The Theater, 1728, p. 226.   

 جامعة منشورات بنغازي، ،)المحفوظي حسين عطية جمعة. ت( ،وبرقة طرابلس إلى رحلة ماتويزيو،) 2(
  . 23-22 ص ص ،2002 قاريونس،

(3) Athenaeus, op. cit. iv. 177 - 182. 
(4) Pliny, op. cit. xiii. 32.   

 

 

 



 

57 

  . )1(تأييده له اإلفترض هذا يجعل

 ما وإذا اإلغريق لدى كبيرة شهرة له كان النبات هذا أن األدلة هذه خالل من للباحث ويبدو

 الوصول يمكن فإنه السلفيون، نبات مع وشهرته النبات لهذا والمقارنة القياس منهج تتبع تم

 طريق عن اإلغريق بالد إلى انتقل قد المؤكد من النبات هذا أن وهى مهمة، نتيجة إلى

 إيفانس         آرثر اآلثاري العاِلم يذكر إذ المينوية؛ الحضارة فترة في تالسيماكري جزيرة

 بنبات جداً شبيهة نماذج عليها منقوش كان كنوسوس في عليها العثور تم التي األلواح بأن

 أو اإلغريق أن معرفة يمكن هنا ومن. )2(المتأخرة كيرينيكا عمالت على المصور السلفيون

 السلفيون عرفوا قد الليبي، الساحل مع اتصال على كانوا المحتمل نم الذين المينويين

 المصادر أغلب في كبيرة مكانة احتلتا اللتان النبتتان وهما سواء، حد على واللوتوس

  .  القديمة اإلغريقية

 التاجر مع وسفره أوديسيوس قصة عن هوميروس يرويه فيما الثالث النص في ورد ما أما

 الرقيق تجارة على تدل القديمة المصادر في إشارة أي لها يوجد ال قد قصةال فهذه الفينيقي،

 معرفة لهم كانت اإلغريق أن ما حد إلى تثبت قد أنها غير واضحة؛ بصورة ليبيا في

 لليبيا الغربية سواحل عند الوقت ذلك في الفينيقيون يحتله كان الذي التجاري بالوضع

 وأن ليبيا، في تجارية مواقع لهم كانت الفينيقيين بأن التاريخية األدلة تُشير إذ القديمة؛

 أن إذ نفسه؛ هوميروس عصر تسبق فترات منذ الصالت بهذه دراية على كانوا اإلغريق

 قبل عشر الثالث القرن حوالي إلى تعود الفينيقيون بها قام التي التجارية الرحالت

 فيها اشتغلوا التي األعمال ضمن نم كانت الفينيقيين لدى الرقيق تجارة فحركة. )3(الميالد

 الفينيقيون بها قـام التي االستكشافية الرحـالت خـالل ومن. )4(مبكرة فترات منذ

 لتجارة ليبيا في تجارية مراكز أقاموا الفينيقيين بأن تنتاجاالس يمكن ،)5(ليبيا حـول للدوران

 تمتع التي التجارية الشهرة أن إذ الفينيقيون؛ عليها كان التي الحال حقيقة يبين وهذا الرقيق،

  شمالها من ليبيا سواحل على الفينيقيون بها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Tozer, op. cit. 19;cf. Keightley, op. cit. p. 229. 
(2) Evans, Arther, The Palace of Minos at Knosso, vol.1, London, Macmillan, 1921, p. 284.    

  .375 ص ،1948 األوسط، الشرق مركز القاهرة، ،)شعيرة الهادي عبد محمد. ت( ،الفينيقية الحضارة جورج، كونتنو،(3)
(4) Herodotus, op. cit.i. 1. 
(5) Ibid, ⅳ. 42.    
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 لدى الخطف أسلوب أن ويبدو. القديمة التاريخية المصادر من العديد بها تشهد وغربها

 سباهما اللتين االمرأتين قصة ذلك عن هيرودوتس يذكر إذ لديهم؛ مألوفاً أمراً انك الفينيقيين

 ليبيا في واحدة منهما وباعوا طيبة، في زيوس معبد بخدمة صلة لهما كانتا الفينيقيونو

 منهما كالً أن أفادوا الذين المصريين عن يرويها التي القصة وهى اليونان في واألخرى

  .)1(فيها بِيعت التي لبالدا في موحى بتأسيس قامتا

 عصر في اإلغريق يتبينأن التاريخية المصادر تقدمها التي الشواهد هذه خالل من إذن

 ما حد إلى حقيقية دراية لهم كانت عنه، السابقة العصور في حتى وربما هوميروس،

 ال هوميروس، الشاعر يرويها التي األساطير هذه وأن لليبيا، والجغرافي البيئي بالوضع

 احتوائها من الرغم على الواقع أرض من ومستمدة الحقيقة من أصل لها تكون أن يستبعد

  . الخيالية القصص من كبير جانب على

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) Ibid, ii. 45, 56.  
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  الثالث المبحث

  ليثي ونهر سيتونتري وبحيرة سيرتس خليجي حول األساطير
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 الطبوغرافية المظاهر من العديد حول القصص ينسجوا أن أساطيرهم في اإلغريق يغفل لم

 في دخلت التي األماكن هذه بين ومن ليبيا، طبيعية من جزء تُشكل كانت التي والجغرافية

 وبحيرة والصغير، الكبير) Syrtis(سيرتس خليجي هي األسطوري عالمهم

 مرتبطة طبيعية وحدة اإلغريق عند تُعد كانت التي ليثي ونهر) Tritonis(تريتونيس

 تريتونيس وبحيرة سيرتس خليج حول نُسج أسطوري حدث أهم كان وقد. البعض ببعضها

 من العديد رواها والتي الضحلة سيرتس خليج مياه في )1(أرجو السفينة غرق قصة هو

 حـوالي بنداروس عند األسطورة هذه دتور فقد. األساطير وكُتاب والشعراء المؤرخين

  السادس القــرن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مدينة على ملكاً كان) Athamas(أثاماس أن أرجو السفينة رحلة فيه خرجت الذي السبب عن األسطورة تقول) 1(

 ابنه هما السحاب مؤلهة)Nephele(ينيفيل من ولدان الملك لهذا وكان بيوتيا، في الموكينية)Orchomenus(ارخومينوس
 ذرتها، هي كادموس ابنة) Ino(ينوإ نيفيلىوكانت على ثاموسأ تزوج وقد). Helle(هيلي وابنته) Phrixus(فريكسيوس

 عليهما، ءللقضا مكيدة لهما ودبرت عليهما وتحاملت نيفيلي من إبنيزوجها كرهت أنها إال بولدين؛ رزِقت قد ينوإ أن من وبالرغم
 بالبذار الحقول بزرع االورخومينيون وقام للزراعة المخصصة البذار بتجفيف األورخمينيات من الخادمات بعض أقنعت وقد

 لسؤال المقدس يدلف موحى إلى سفارة إرسال أثاماس قرر وحينذاك أبداً، الخصبة حقولهم في ينبت لم الزرع لكن المجففة
 أن مفاده مزيفاً جواباً يحملون يدلف من فعادوا المبعوثين برشوة قامت الداهية ينوإ لكن ،الحقول جدب سبب عن أبوللو عرافة
 ثاماسأ يتفادى أن أجل ومن الحقول، خصب له يعيدوا لكي للمؤلهين وهيلي فريكسيوس بابنيه يضحى أن ثاماسأ يأمر الوحي
 له خططت فيما نجحت ألنها كبيراً سروراً ذلك من نويإ وسرت بولديه،  يضحى أن قرر رخومينوس،أ تُهدد التي الكارثة

 جزة ذو فجأة خروف ظهر لآللهة، قرباناً لتقديمهما المذبح إلى واالبنة االبن اُحضر وعندما وأخته، فريكسيوس على بالقضاء
 وامتطى ولديها، تنقذ لكي الخروف أرسلت التي هي فريكسيوس أم نيفيلىالمؤلهة وكانت هيرمسالمؤله من هدية ذهبية

 األسود، البحر شرق في) Colchis(نحوكولخيس بعيداً الجو في فحملهما الذهبية الجزة ذو الخروف ظهر وهيلي فريكسيوس
 حامالًفريكسيوس طريقه الخروف وتابع بالدردنيل، األن يسمى الذي البحر في الخروف على من هيلي سقطت طيرانهما وأثناء

 ييتسبتربيةأ وقام) Helios(هيليوسالمؤله ابن) Aeetes(ييتسأ الساحر يحكم كان حيث كولخيس؛ في أخيراً حط أن إلى
 فقد فريكسيوس أنقذ والذي الذهبية الجزة ذو الخروف أما ،)Chalciope(خالكيوب ابنته زوجه شاباً أصبح ولما فريكسيوس،

مأريس خميلة في الذهبية جزته ييتسأ وعلق اآللهة رب لزيوس قُرباناً قُد)Ares(رهيباً تنينا الجزة بحراسة وكلف الحرب مؤله 
 والد ثاموسأ أحفاد وعرف اإلغريق بالد أرجاء في الذهبية الجزة شهرة انتشرت وقد. عين له تغمض وال فاه من اللهب يخرج

 ورةاألسط وتستمر. ثمن بأي عليها الحصول فأرادوا الجزة، هذه امتالك على يتوقفان ذريتهم ورفاهية نجاة أن فريكسيوس
) Thessaly(تساليا في البحر ساحل على) Iolcos(يولوكسإ مدينة بنى قد ثاماس،أ الملك أخ) Cretheus(كريثيوس أن فتقول

 أن إال تساليا؛ في للمدينة حاكماً) Aeson(يسونأ ابنه أصبح كريثيوس،أ موت وبعد وازدهرت، المدينة هذه في الرخاء عم وقد
 أن وما عنه، نيابة الحكم وتولى العرش عن بإقصائه بوسيدون بن) Plias(بيلياس ويدعى أمه من أخيه فقام طويال يدم لم حكمه

 الكنتور الحكيم عند فأودعه بيلياس بطش من والده عليه خاف وقد بابن، يزونأ رزِقَ حتى بالطويل ليس وقت مر
 سن ياسون بلغ أن وبعد ،)Jason)(اسونج(ياسوناسم خيرون عليه وأطلق ورعايته، بتربيته ليقوم) Centaur Chiron(خيرون
 قابل هناك إلى وصل وحين يولوكس،أ حكم إعادة في بحقه بيلياس ليطالب) Eulocus(يولوكسأ مدينة إلى العودة قرر الشباب
 زاعماً كولخيس من الذهبية الجزة أوالً له يحضر أن عليه شرط ولكنه طلبه على بيلياس ووافق الحكم في بحقه وطالبه بيلياس

 بهذه له يقوم أن ياسون من طلب ،لهذاالمؤله رغبة تنفيذ على ويعجز السن في طعن قد ألنه نظراً بذلك، أمره أبوللو المؤله أن
 اإلغريق بالد أنحاء كل من بالبطولة لهم المشهود الرفاق جمع في وبدأ المهمة هذه أداء على ياسون ووافق عنه نيابة المهمة

 بن) Argos(رجوسأ وقام الشر، له يضمر بيلياس كان الذي الوقت في بالمخاطر فةالمحفو الرحلة بهذه للقيام
 عرِفُوا فقد الرحلة هذه في شاركوا الذين البحارة أما أرجو، باسم إليه نسبة سميت التي المركبة هذه ببناء) Arestor(اريستور

  = القصـة الذهبيـةوهى ةالجـز لجـلب الطويلة رحـلتها السفينة بدأت وبهذا رجوناوتيين،األ باسم
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 عند ذلك بعد ترد ثم ،)1(عرضاً إال كاملة القصة هذه إلى بالتفصيل يتعرض لم أنه غير الميالد؛ قبل

 األرجوناوتى بحارة عودة يصفرحلة الذي الميالد قبل الخامس القرن أوائل حوالي هيرودوتس المؤرخ

  : فيقول

 جبل أسفل رجوأ السفينة بناء) جاسون(ياسون أنهى أن بعد...  «

 ثالثة ذا برونزياً ومقعداً عظيماً قرباناً فيها وضع ،)Pelion()2(بيليون

 أن بعد ولكنه دلفي إلى الوصول قاصداً لوبونيزيالب حول وأبحر أرجل

 ليبيا، إلى به دفعت شمالية ريحاً قابل )Malia()3(ماليا عند وصار أبحر

 الرواية وتقول. سينتريتو بحيرة ضحضاح في وقع اليابسة يرى أن وقبل

 وأمر) Triton(تريتون ظهر هناك من يخرج كيف حائراً كان بينما أنه

 الممر إلى سيرشدهم أنه لهم قائالً األرجل ثالثي المقعد يعطيه أن جاسون

 أرشدهم األمر جاسون أطاع أن وبعد بسالم، يغادرونه ويجعلهم البحري

  . )4(» الضحضاح من جالخرو خالله من يمكنهم الذي الممر إلى تريتون

 أبوللونيوس اإلسكندري الشاعر عند عودتها وحتى خروجها منذ كاملة الرحلة هذه قصة ترد ذلك بعد

 غرق هول يصف إذ الميالد؛ قبل الثالث القرن أوائل في) Apollonius Rhodius()الرودسي(روديوس

  : فيقول تريتونيس بحيرة ضحضاح في الرحلة هذه

 وقعوا حتى )Achaea()5(أخيا عند أقدامهم يضعوا أن كادوا وما..... «

 المســمـى الخليج ورائهم تركوا أن وما البعيدة ليبيا تخوم شراك في

   عــنـد وأبحـروا )Ambracians()6(مبراكـييناأل عــلى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : يراجع للمزيد. بوللودوروسأو بنداروس، من كل ذكره ما نبجا إلى كاملة روديوس بوللونيوسأ يرويها التي= 

Apollonius Rhodes, Argonautica,i. 7 ff; Pindar, Pythian Odes, op. cit. iv. 128 ff; 
Apollodorus, op. cit. i. 90 ff; Diodorus Siculus, op. cit. iv. 40 – 57;ValeriusFlaccus, op. cit. 
i. 5.  

)1( Pindar, Pythian Odes, op. cit. iv. 4. 
  . وهو جبل يقع في الطرف الجنوبي الغربي من تيساليا في وسط بالد اإلغريق) 2(
  . ماليا يطلق على اسم مدينة وراس جبلي يقع في الطرف الشمالي وسط جزيرة كريت) 3(

(4) Herodotus, op. cit. iv. 179.  
لوبونيز والمتاخمة لخليج يي الساحل الشمالي لشبه جزيرة البوهي مقاطعة قديمة في بالد اإلغريق وتقع ف) 5(

  ). Corinth(كورنث 
كيلومتر من خليج أمبراكيا المطل على  11هي مستعمرة كورنثية قديمة تبعد حوالي ) Ambracia(أمبراكيا) 6(

 .البحر األيوني في بالد اإلغريق
 
 
 

 يقطنها التي الجزر إلى ووصلوا) Curetes(كوريتس

 أرض ثم ومن)Echinades()1(ساإلخينيد
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 آتية مشؤومة عاصفة فاجأتهم حتى ،)البيلوبونيز()Pelops()2(بيلوبس

 دخلوا أن إلى بلياليها أيام تسعة الليبي البحر في وقذفتهم الشمال من

 الخليج هذا إلى دخلت ما إذا للسفن تُرتجى عودة ال حيث سيرتس خليج

 من الكثيرة كمياتال جانب إلى الضحلة، المياه به تكثر الذي

 وكان صخب بال يغسلهم الخفيفة األمواج زبد فوقهم من وكان.الطحالب

 يزحف شيء هناك يوجد ال حيث المظلم األفق إلى يصل الرمال من امتداد

 يتراجع غالباً كان حيث بقوة  يتدفق المكان هذا في المد وكان يطير، أو

 نباتات معه لباًجا الشاطئ فوق أخرى مرة راجعاً ويندفع األرض عن

 من موغلة نقطة إلى فجأة التيار دفعهم أن إلى والصخب المستنقع

 من قفزوا ثم ومن القليل، إال البحر في السفينة قاع من يبق ولم الشاطئ،

 واألرض السديم في حدقوا عندما الحزن وحاصرهم السفينة ظهر

 من قطرةل وجود ال بعيدة؛إذ مسافات إلى الضباب مثل الممتدان الواسعان

 ما فكل بعيد، من يرى راعٍ من مساعدة وال مخرج وال العذبة، المياه

  .)3(» والموت السكون يتملكه مشهد هنالك

 كانت أنها المؤكد من مهمة جغرافية ظاهرة تُبين األسطورية اإلشارات هذه إن       

 خطورة خيةالتاري المصادر بعض تذكر إذ زمنيةمبكرة؛ فترات منذ اإلغريق عند معروفة

 الصغير سيرتس وخليج ،الحالية ليبيا في الكبير سيرتس خليج من المناطق هذه في اإلبحار

 حولهما انعكست التي الشهرة وهي ،القديمة العصور في البحارة قبل من) قابس(تونس في

 اسـم لمعنى واضحـة إشارة ثمـة ليس أنه غير.)4( الجاذبة الشباك أو سيرتس اسم في

   سيرتس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .األيوني البحر في الواقعة األخينيدس جزر مجموعة سكان إلى التسمية هذه ترجع) 1(
 سميت التي لوبونيزيالب جزيرة شبه في) Pisa(بيسا على ملكاً كان الذي بيلوبس األسطوري الملك إلى نسبة) 2(

  .اسمه على
(3)Apollonius Rhodes, op.cit. iv.1227-1250. 
(4) Haynes, D.E.L, The  Antiquities  of Tripolitania, Tripoli, Antiquities Dept,of 
Tripolitania, 1959, p. 17 ; Preece, Chrise, “Marsa–el–Brega: a  Fatal port call. Evidence 
for  shipwreck  anchorage  and  trade  in antiquity in the  Gulf of  Sirte”,S.L.S, 
vol.31.2000,p.29.  
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 الذي اإلغريقي األصل من مشتقة التسمية أن يؤكدان) Mela(وميال سلوست، أن إال هذا؛

  .)1(عنه الفعل ورد البحرية التيارات تدفق طبيعة فعلي إلى راجعاً سببها كان

 الصعوبة أن سترابون فيذكر السرتين هذين في اإلبحار بصعوبة يتعلق فيما أما        

 يحدث والجزر المد فترة وخالل عميق، غير القاع يكون كثيرة أماكن في أنهما في تكمن

 سالماً، المركب يكون ما ونادراً هناك، وتتوقف بالضحضاح سفنهم تصطدم أن لكثيرين

 الرياح تسحبهم ال لكي الساحل عن بعيداً باإلبحار يقوموا أن على يحرصون فإنهم لذلك

  .)2(الخلجان هذه ويدخلون مقاومتها يستطيعوا أن دون

 يوصفان اللذان وهما صغيرين خليجين إلى مقسم ثالث جون هناك أن فيذكر بلينوس اأم

  .)3(الخليجين لهذين الضحلة المد مياه قبل من مرعبان بأنهما

  : فيقول الكبير سيرتس خطر فيصف بروكوبيوس أما

 يسمونها، كما الكبير سيرتس) سدرة خليج أي( هذه بعد وتقع... «

 من نوعاً فإن االسم، هذا عليه ُأطلق ولماذا شكله، هو ما وسأشرح

 بالماء مغطى كان ولما بدخوله، البحر يقسمه هناك يمتد البحر شاطئ

 هاللي خليجاً بانحناءاته فيشكل واضحاً، يصبح وال يختفي وكأنه يبدو فإنه

 لكن فرسخ أربعمائة مسافة إلى الهالل وتر ويمتد جداً، طويالً الشكل

 نفسه يدفع الخليج يكون الذي البحر ألن أيام؛ ستة ةمساف يبلغ محيطه

 فتدخل سفينة الموج أو الريح يدفع وعندما اليابسة، من الذراع هذا داخل

 منذُ تبدو هي بل تعود أن عليها يستحيل الهالل، وتر وراء التي الثغرة

 أنه األمامواحسب إلى تُجر أنها بجالء ويظهر تُسحب، وكأنها اللحظة تلك

 الذي المصير بسبب وذلك سيرتس موقع األوائل سمى الحقيقة ههذ من

 إلى طـريقها تشق أن السفن على المتعذر من أنه إذ السفن؛ تواجهه

   والتي الماء تحـت الغاطسـة الصخـور ألن الشاطـئ؛

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Pomponius  Mela, Description of the World,i.7; Sallust,op.cit. lxxvii.19; Haynes,op.cit. 
p.17. 
(2) Strabo,op.cit. xvii.3.20. 
(3) Pliny, op.cit. v.4. 
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 هذه في بالمالحة تسمح الخليج،ال من األكبر القسم عبر تنتشر

 يستطيع وال هناك الضحلة المياه في السفن تُحطم فهي األنحاء

 كان إذا الصغيرة القوارب في إال بأنفسهم ينجو أن السفن هذه بحارة

 األخطار وسط المنافذ إلى طريقهم يتلمسوا بأن وذلك حليفهم، الحظ

«)1(.  

 سفينة ركاب لدى أيضاً واضح بشكل معروفة كانت هذا سيرتس لخليج المخيفة الشهرة إن

 بالنصرانية للتبشير إيطاليا إلى طريقه في كان حين) Saint  Paul(بوليس القديس

 العهد في الحادثة وردتهذه وقد األخطار، بعضهذه إلى فيها كان السفينةالتي فتعرضت

  :نصه ما الجديد

 وطفقوا المرساة فرفعوا مقصدهم ملكوا قد أنهم ظنوا جنوبية ريح نسمت فلما... «

 أنزلوا السيرتس في يقعوا أن خائفين كانوا إذ.... قرب أكثر على كريت يتجاوزون

 وفي الغد، في يفرغون جعلوا عنيف نوء في كنا وإذ ملونيح كانوا وهكذا القلوع

 أياماً تظهر النجوم وال الشمس تكن لم وإذ السفينة أثاث بأيدينا رمينا الثالث اليوم

 صار ولما...  نجاتنا في رجاء كل أخيراً ضاع بقليل ليس نوء علينا واشتد كثيرة

 أن فاجمعوا شاطئ له خليجاً أبصروا ولكنهم األرض يعرفون يكونوا لم النهار

 وحلوا البحر في إياها اركينالمراسيت نزعوا فلما أمكنهم، إن السفينة إليه يدفعوا

 على وقعوا وإذ الشاطئ، إلى وأقبلوا الهابة للريح قلعاً رفعوا أيضاً، الدفة ربط

 المؤخرة وأما يتحـرك، ال ولبث المقدم فارتكز السفينة شططوا بحرين بين موضع

  .)2(» األمواج نفع من ينحل فكان

 الظاهرة هذه إلى أيضاً الميالدي عشر التاسع القرن في المحدثين الرحالة مشاهدات تُشير كما       

 خاٍل الخليج هذا أن تؤكد المالحظات من العديد هناك أن باشو يذكر إذ سيرتس؛ خليج بها اشتهر التي

 في موحشاً يبدو الذي هو منه الشرقي نبالجا أن إال جوانبه؛  جميع من مالحته ويمكن الصخور من

 ميال ذكره ما وكذلك الرحالة، بعض عند وردت التي العبارات ببعض ذلك على ويدلل العصور، جميع

  .)3(وهاماً خطيراً ساحالً بكونه الخليج وصف الذي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Procopios,op.cit. vi.2-3;cf.Lucan, op.cit. ix.305. 

  ).والعشرون السابع اإلصحاح( الرسل، أعمال الجديد، العهد) 2(

  .310 ص نفسه، المرجع باشو،) 3(
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 ليست سيرتس خليج في وتقلبها المياه تدفق أن الظاهرة، لهذه تفسيرهما في األخوانبيتشي ويرى       

 األخرى؛ بالبحار قورنت ما إذا المتوسط حرالب في ضعيفة تعتبر التي والجزر المد بحركة أصالً مرتبطة

 ينتج وما ما، لفترة المتواصلة العاتية الرياح لهبوب المصاحب التدفق إلى الواقع في السبب يعود وإنما

 ظاهرة أن أيضاً ويؤكدان.)1(األصلي مستواه إلى العودة خالله من البحر يحاول فعل رد من ذلك عن

 في المجال لها يفسح مما وعنف بقوة الساحل تضرب أنها إذ ؛شائعة كانت الشمالية الرياح هبوب

 السفن رسو من يجعل وهوما ضحلة السواحل معظم مياه وأن خاصة، منحدرات لتُكون التربة تجميع

 األراضي منسوب من يرفع إنما التربة تجميع إمكانية أن إلى باإلضافة هذا. وخطيرة صعبة عملية

 كلتا وأن السابق، في عليه كانت مما أعلى منسوب إلى صغيروال الكبير سيرتس منطقتي في المنخفضة

 الصعوبة يعزوان إنهما كما.)2(اآلن عليه هي عما يزيد بعمق البحر بمياه مغمورتين كانتا المنطقتين

 فوق تنطلق التي العاتية األمواج تأثير:أولهما سببين إلى سيرتس خليج في اإلبحار في األساسية

 بغيتها المراكب بلوغ إمكانية من تجعل الشاطئ على القوية حالريا هبوب عند البحرية المنخفضات

 يبدو الخليج نحو المياه تدفق أن: وثانيهما.القليل جال بالتالي منها ينجو وال الصعوبة في غاية أمراً بالرسو

 المراكب بلوغ بمكان الصعوبة من يجعل مما السواحل على والشرقية الشمالية الرياح تهب حين عظيماً

 مراكب سوى تجرؤ اآلنال حتـى فإنه هذا من وأكثر غرقها، قبل الشاطئ تصل أن األقدمون امتلكها التي

  . )3(للغرق تحسباً القوية الرياح هبوب عند بنغازي من غرباً باإلبحار اإلقدام على قليلة

 أرجو، السفينة رحلة عن وردت التي األسطورة هذه أن جلياً يتضح اإلشارات هذه خالل من إذن       

 ذاته حد في الحدث هذا أن إال أسطورية؛ مصادرها جميع أن من الرغم على رتس،سي خليج في وغرقها

 يقدم ما وهو بكثير، طروادة حرب نشوب قبل ربما مبكرة فترات إلى تعود قد الرحلة هذه بأن يوحي

 يستبعد ال أنه كما. ومخاطره الليبي بالساحل كاملة دراية على كانوا المؤكد من اإلغريق أن على دليالً

 مبكرة فترات منذ كانوا الذين الفينيقيين طريق عن إليهم انتقلت ربما المالحية األخبار هذه أن أيضاً

  .بالتجارة واشتغالهم البحرية طبيعتهم مع يتفق ما ضمن البحار يجوبون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  قاريونس، جامعة منشورات بنغازي، ،)بولقمة مصطفى الهادي.ت( ،الليبي الساحل في رحلة األخوانبيتشي،) 1(

  .195 ص ،1996
  .195ص نفسه، المرجع) 2(

 ،اإلسكندرية إلى طرابلس من رحلة غيرهارد، رولفس،: أيضاً قارن ؛ 198 - 197ص ص نفسه، المرجع) 3(
  .107ص ،2002 التاريخية، للدراسات الليبيين جهاد مركز منشورات طرابلس، ،)غانم الدين عماد.ت(
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 في العثور من الباحث يتمكن فلم تريتونيس ببحيرة تُعرف التي ذاتها بالبحيرة يتعلق فيما أما

 على ولكن البحيرة؛ هذه اسم منه جاء الذي االشتقاق إلى يشير ما إلى القديمة المصادر

 الذي المؤله وهو ،)1(بوسيدون بن تريتون اإلله اسم من مشتق االسم يكون ربما األرجح

 يجدوا لم أرجو السفينة بحارة أن األسطورة، تذكر كما والتي البحيرة هذه في يعبد كان

  دويودوروس يذكر كما ربما أو. )2(المساعدة يد اإلله هذا لهم قدم أن بعد إال لها مخرجاً

 حوريات إحدى سيتريتون إلى نسبة أنها أو. )3(منها يتفرع الذي ذاته النهر اسم من مستمد

 وفي. )4(بوسيدون من ألثينا أماً كانت الروايات، إحدى في والتي ليبيا في البحيرة هذه

 من) Caphaurus(وكافاروس) Nasamon(ناسون من لكالً أماً كانت بأنها أخرى رواية

  .)Amphithemis()5(أمفيثيمس

 هذه مكان تحديد على والمحدثين، القُدماء والجغرافيون والمؤرخون األساطير كتاب يتفق لم

 العديد هناك أن يتبين القديمة المصادر خالل من اإلغريقية؛إذ األساطير في الواردة البحيرة

  . )6(تريتون أو تريتونيس اسم عليهن ُأطلق التي البحيرات من

  :فيقول مكانها هيرودوتس فيحدد ليبيا في الواقعة تريتونيس لبحيرة بالنسبة أما       

 يوجد البحر طول على) توساللو أكلة(اللوتوفاقي ويلي... «

 ولكن اللوتوس يستعملون أيضاً وهؤالء) Macheles(الماخليس

 حتى يمتدون وهم سابقاً، ذكرهم تم الذين من أقل درجة على

 تريتونيس بحيرة في يصب الذي وهو ،)7(تريتون اسمه كبير نهر

 مهاـاس رةـزيـج يرةـالبح ذهــه في دـويوج ى،ـالعظم

  ).Fela(يالـف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) Hesiod,Theogony,op.cit.930;Apollodorus,op.cit. i.4. 
(3) Herodotus, op.cit. iv.179,iv. 198 ; Apollonius  Rhodius, op. cit. iv.1392,iv.1552;Tzetzes,op.cit. 
xxxiv.754 ; Pindar,Pythian Odes,op.cit. iv.27. 
(4) Diodorus Siculus,op.cit. iii.53. 
(5) Herodotus,op.cit. iv.180; Pindar, Pythian Odes,op.cit. iv.20. 
(6) Apollonius Rhodius,op.cit. iv. 1495 ; Pausanias,op.cit.i.14; cf.Hyginus,Fabulae,op.cit. 14. 

 بيوتيا، في بحيرة منها تريتون أسم عليها أطلق التي البحيرات من العديد القديمة المصادر في ترد) 1(
  :يراجع للمزيد. وكريت ،)Arcadia(وتيسالياوأركاديا

Apollodorus,op. cit. iii. 12 ; Pausanias,op.cit. ix.33. 
 يتصل نهر هو هيرودوتس، يورده لما وفقاً النهر هذا كان فربما تحديدها يصعب التي األمور من يعد النهر هذا تعيين إن) 2(

  .الجريد شط أو الجريد حوض يكون ربما أو قابس ليجخ مع
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 الجـزيرة هـذه في يقيموا أن الليكديمونيين أمرت قد نبوءة أن ويقال

«)1(.  

 الشمالي الساحلي الشريط على البحيرة هذه مكان يكون هيرودوتس يقدمه الذي الوصف هذا وبحسب

 شط بحيرة تُطابق المؤكد من التي وهي قابس، خليج عند الحالية تونس في الصغير سيرتس خليج من

  ).15 الشكل.()2(الجريد

 مدينة عند الحالية لليبيا الشرقي الشمالي الساحل على البحيرة هذه فيضع سترابون الجغرافي أما

  :فيقول) حالياً بنغازي)(Berenice)(برنيكي)(Euesperides(يوسبيريدس

) Pseudopenias(بسيدوبينياس يدعى رعن حال أية على ويوجد...«

 توجد وهي تريتونيس بحيرة تكون منها وبالقرب برنيكي عليه تقع الذي

  .)3(»أفروديتي للربة معبد عليها المقام الجزر إحدى بها

 وهو الصغير، سيرتس خليج عند البحيرة وضع في هيرودوتس منحى ينحى أنه فيتضح بلينوس أما

  :قوله في مكانها يحدد

 اللوتوس، أكلة ساحل يوم ذات يوجد كان الجون هذا نهاية وعند... «

 الذين وهم )الماخليس(الماخروي البعض يدعوه الذي الشعب وهو

 شاطئ عن بعيد غير هؤالء وبعد فيالني، األخوين مذبح حتى ينتشرون

 نفس وهو تريتونيس نهر فيه يصب واسع مستنقع يوجد األصلي البر

 بحيرة) ستنقعالم أي(كاليماخـوس ويدعـوه يحـمله، الذي االسـم

 سيرتس من األقرب الجانب على موقعها يضع وهو) Pallas(باالس

 الذي الرأس ويدعى. السيرتين بين يجعلونها كثيرين كُتاباً ولكن الصغير،

 كيريني مقاطعة ورائه ومن تراجوني برأس الصغير سيرتس على يغلق

«)4(.  

  ) Rennell(رينيل عـن نقالً خـوانبيتشياأل الرحـالة قام فقـد الحـديثة العصـور في أما       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــ

(1) Herodotus, op. cit. iv. 178 ; cf. 180, 186, 188.  
(2) Tissot, Charles Joseph, “La Libyed'Herdote”,B.C.H. vol.1, No.1, (1877),pp.265-267. 
(3) Strabo,op. cit. xvii.3.20. 
(4) Pliny, op. cit. v. 4. 26. 
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 الصغير رتسيس وخليج سيتريتون ببحيرة يعرف كان لما والحالي السابق الوضع عن

  :فيقوالن

 رتسيس خليج بأن إليهم سنُشير الذين الكُتاب أقوال من يؤخذ.. «

 اتصال على وكان الداخل نحو كثيراً يتوغل كان الصغير

 عند )Pallas(باالس سيتريتون ببحيرة المعروفة بالبحيرة

 من كل أراء رفض يعنى هذا يخالف ما ألن القدماء؛

 الذي سكيالكس به نادى ما إلى إضافة هيرودوتس،وبطلميوس

 الرحالة الخبير أراء إلى باإلضافة للحقيقة، بعلمه الجميع يفترض

 بها لألخذ يدعونا مما الفكرة، هذه مصداقية الحظ الذي شاو

 على كانا المذكورين البحريين طحينالمس أن ومفادها أيضاً

 لتـظ تلك لـالوص لةـص وأن رـالغاب الزمن في اتصال

  .)1(»وسيمبطل ـهدع تىـح مةـائـق

 أو نُهير عنده ينتهي الذي الرملي السهل من جزء تُشكل المعنية الجزيرة أن األخوين ويرى

  .)2(تريتون نهر هو أنه يفترض الذي الحمامة مسيل

 بحيرة طابق فقد) Richard  Goodchild(ودتشايلدق ريتشارد حثاآلثاريأماالبا       

 هبودزير بحيرة مع ،)3(لوكان إليه ذهب ما وكذلك سترابون، وصف بحسب تريتونيس

 توكره طريق من الشرق وإلى بنغازي شمالي كيلومترات 4 حوالي بعد على الواقعة

 هذه داخل الواقعة الجزيرة نفس هي أفروديتي معبد بها التي الجزيرة وأن مباشرة،

 السلماني سبخة تكون أن أيضاً المحتمل من أنه يرجح أخرى جهة من أنه غير. )4(البحيرة

 سيدي رأس تُشكل التي هي الجزيرة وأن ولوكان، سترابون، عند الواردة البحيرة هي

   كالً أن إال؛)16 الشكل() 5(عبيد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 106األخوانبيتشي، المرجع نفسه، ص ) 1(
  . 197المرجع نفسه، ص ) 2(

(3) Lucan,op.cit. ix. 348. 
(4) Goodchild, Richard, Benghazi, The Story of  a City, 2nd Edition, Benghazi, Lamin Hosni's Press, 1962,p. 20 
; Goodchild, Richard, “Euesperides–A Devastated City  Site”, Ant,vol.26. No.3,(1993),p.211. 
(5) Goodchild, Benghazi, The Story of  a City, op. cit. p. 20 ;  

  :قارن أيضاً

   Lloyd, John Alfred, “Excavation  at  SidiKhrebish, Benghazi (Berenice)”,S.L.A, vol.1, (1977), pp.4-9. 
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 ويعتقدان األخير الرأي هذا رفضاني) J. H. Little(لوليت،)G. D. B. Jones(جونز من

 وأن ،كان ولو ،سترابون من كالٌ ندـع الواردة تريتونيس بحيرة هي هبودزير بحيرة أن

 ربما ،البحيرة تلك في عليها العثور تم التي اآلثار إلى بالنظر سترابون ذكرها التي الجزيرة

 البحيرة بأن ودتشايلدق إليه ذهب ما الروند يؤيد بينما.)1(أفروديتي المؤلهة أثار هي تكون

  .)2(سابقاً الفاتح شارع وسط اليوم الواقع حسين سيدي منطقة في تقع التي هي المقصودة

 تريتونيس بحيرة تحديد حول واضح اختالف هناك أن مالحظة مكني سبق ما خالل إذنمن

 عن الصادرة اياتالرو تحليل تم ما وإذا المذكورة، السفينة هذه غرق فيها حدث التي

 ،تريتونيس سميانتُ الليبي الساحل على بحيرتان هناك أن االستنتاج مكني القدماء تابالكُ

 هناك أن على دليل أكبر هي) ظمىالع تريتونيس بحيرة( السابقة هيرودوتس إشارة ولعل

 ،سترابون يقصدها كان المؤكد من التي وهي ،بنفساالسم سمىتُ منها أصغر أخرى بحيرة

 بحيرة كانت إذ ما حول حيرتهما شيفي بيت اإلخوان إليه ذهب يؤيدما فالباحث ،لوكانو

 يكون ربما أنه اإلى ذهب حيث؛ال أم ماالس بهذا عرفنتُ سترابو ذكرها التي تريتونيس

 في الصغير جسيرتس باالسفيخلي تريتونيس بحيرة وبين بينها خلطا قد ،كان ولو ،سترابون

  . )3(هيرودوتس يةروا حسب األخرى هي جزيرة تضم تونسالتي

 البحيرتين من أي معرفة المتعثر نم فإنه أبوللونيوس قدمهاي التي األسطورية للرواية ووفقاً

 االعتقاد األنسب من أنه يرى الباحث أن غير ؛الشاعر يقصدها التيكان السفينة فيها غرقت

 يشير كما ة،الواقع باالس تريتونيس بحيرة عند حدث قد القصة هذهل الحقيقي المشهد بأن

 المؤله خروج من مالحظته يمكن ما هو ذلك على يدل وما الحالية، تونس في هيرودوتس،

 يورده ما حسب كان المؤله هذا أن حيث الضحضاح؛ من وإنقاذهم لألبطال تريتون

 بعد الثانية  المرتبة في األضاحي له قدموني وكانوا الليبيين بين عبدي ،هيرودوتس

 قام عندما )Hannibal()5)(هانيبال(حنيبعل القائد اتبعها التي العادة وهي ،)4(وبوسيدون،أثينا

 توجد التي القبائل فأن معروف هو فكما.)6(البحيرة هذه في مؤلهال لهذا القرابين بتقديم

   ولـح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Jones, G.D.B and Little, J.H. “Coastle Settlement in Cyrenaica”, J.R.S, vol.61, (1971),p.80. 
  .460 ص نفسه، المرجع ،الروند) 2(

  . 228ص نفسه، المرجع ،األخوانبيتشي) 3(
(4) Herodotus,op.cit. iv.188. 

  . المعارك في الحربية التكتيكات من العديد اختراع إليه ينسب بونيقية عائلة قرطاجيمن عسكري قائد وهو) 5(
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(6) Polybius,op.cit. vii.9.2. 

 ،)Auseans(واألوسيس ،الماخليس ةقبيل هي ودوتسيرـه فهاـيص كما البحيرة هذه

 كانت القبائل هذه أن المؤكد فمن ،)1(البحيرة هذه بجوار نتقطُ التي)Maxyans(والماكسيس

 مةالقدي المصادر من مصدر أي في عثري لم أنه ؛إذالمنطقة هذه في اإلله هذا بعبادة تقوم

 مدينة في الموجودة نيستريتو حيرةب في العبادة أنواع من نوع ألي واضحة إشارة أي على

 الواقعة البحيرة هذه في عبادته أن ويبدو تريتون، المؤله بعبادة تتعلق) بنغازي(يوسبيريدس

 تريتون بأن إيتاليكوس سيليوس يذكر إذ الروماني؛ العصر في حتى استمرت قد تونس، في

  .)2(الحرب ضجيج بسبب بالسالح دججاًم قرطاجة حرب في خرج قد

 أرجو، السفينة بحارة بأن يذكر الذي أبوللونيوس الشاعر عند ترد باالهتمام جديرة إشارة هناك أن كما

 ،فيها تاهوا التي الصحراء جدب من األمرين عانوا قد ،المنطقة هذه في الصحراء في تيههم أثناء

 حوريات إنقاذ لوال العطش بسبب للموت يستسلموا أن بهم حدا مام النجاة في األمل وفقدانهم

 يصفها التي سبيريدسيو مدينة مع تطابقه عدم الباحث ىير الذي الوصف وهو ،لهم الهيسبيريدس

 أورد وقد.)3(غزيراً إنتاجها يكون عندما البذور من ضعف مائة وتنتج خصبة أرض بأنها هيرودوتس

 ينج لم وأنه سامة أفعى لدغته قد )Mopsus(موبسس دعىوي ارةالبح أحد أن أيضاً أبوللونيوس

 كان والذي الصغير رتسيس خليج أسفل الواقعة المنطقة هذه جدب مع يتطابق الوصف فهذا. )4(منها

 هيرودوتس وصف فقد ،)5(افيه الغريبة األفاعي كثرة بسبب القدماء تابالكُ عند السمعة سيئة منطقة

 األفاعي بها وتوجد المتوحشة الحيوانات بها تكثر أرض بأنها الماكسيس بقبيلة المحيطة المنطقة

 أبو قصة يؤكد ما الروماني العصر في تابالكُ بعض عند القديمة المصادر في العثور مكنوي.)6(الضخمة

 ،الثعابين بها روتكثُ جدباً المناطق أكثر بأنها المنطقة هذه يصفون تابالكُ هؤالء كان حيث؛هذه للونيوس

 ،ألفريقيا غزوه أثناء لجنوده) Cato the Younger(األصغر كاتو الروماني القائد خطاب في ورد فقد

 يصف كـذلك. )7(الماء إلى وتفتقر ألفاعيا بها بأنهاتكثر ،المنطقة هذه إلى وصولهم عند إياهم تحذيره

  فاالس أو  دـائـالق لةـرح ةـقص نـع حـديثه أثـناء ديودوروس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)Herodotus,iv.178,180,191. 
(2)SiliusItalicus,op.cit. xiv.373. 
(3) Herodotus,op.cit. iv.198. 
(4) Apollonius Rhodius, op.cit,iv.1502-1536. 
(5) Leigh,Matthew, “Lucan and The Libyan Tales” ,vol.90, J.R.S,(2002),p.95. 
(6) Herodotus,op.cit. iv.191. 
(7) Lucan,op.cit. .ix. 382 ;Leigh,op. cit. p.96. 
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)Ophellas (ـواعأن عجمي بها وجدوتُ المياه إلى تفتقر بأنها ،ليبيا من الغريبة المناطق في 

 يوجد بأنه لوستسا يذكر كذلك .)1(القاتلة اللدغة ذات الثعابين وخاصة الضارية الحيوانات

 كل وأن) تونس في الحالية قفصة(كابسا سمىتُ مدينة الكبرى الصحراوية المنطقة في

والماء النباتية الحياة من خالي المدينة بهذه حيطماي لدغة سببتُ حيث ؛القاتلة بالثعابين جوتع 

 يوسبيريد مدينة مع تنسجم أن مكني أحداثال وهذه.)2(الموت حتى الشديد العطش الثعابين هذه

 القديمة، المصادر تدل كما الصحراوية المنطقة فتلك. يباألفاع تعج أنها نتوقع ال سالتي

 ليبيا في وشهرتها الثعابين هذه كثرة أن ويبدو الثعابين، بها وتكثر المياه تفتقرإلى فعالً كانت

 انبثاقها بأسطورة الصحراء هذه في ميالدها ربطوا اإلغريق؛إذ عند واسعاً صداً لها كان قد

 به وعبر رأسها بقطع بيرسيوس اإلغريق بطل قام عندما ميدوسا الغورغونة رأس دماء من

  .)3(ليبيا صحارى فوق

 بوجود تشتهر التي ليبيا مناطق أكثر أن مالحظة مكني هيرودوتس يورده ما خالل ومن

 يصفها وهو ،تريتون نهر غرب الماكسيس قبائل تقطنها التي المنطقة هي ،األفاعي

 كما القبيلة وهذه )4(والنواشر الضخمة ثعابينال بها توجد والتي بالوحوش المليئة بالمنطقة

  .الصغير سيرتس خليج عند تريتونيس بحيرة من بالقرب تقطن أعاله، ذُكر

 لدى مهمة أسطورية أحداث بعدة ارتبطت قد البحيرة هذه أن يتضح أيضاً هذا جانب إلى

 سلتوغُ أثينا المؤلهة على الهيسبيريدس ليبيا حوريات عثرت جانبها فإلى اإلغريق،

 ولهذا)6(البحيرة هذه بجانب ولدت أثينا أن األسطورية الروايات إحدى تورد إذ ؛)5(بمياهها

 هذه أن كما ،)7(البحيرة هذه من المقتبس) Tritogonia(تريتوجونيا وهو أسمائها أحد كان

 لليبيا ارتهـزي اءـنـأث بـيرســيوس البـطـل فـيها رمـى التـي هـي رةـيـالبح

   سرأ على للحصول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)Diodorus Siculus,op.cit. xx.42. 
(2) Sallust,op. cit. lxxxix.4 – 7 ;cf.Lucian, Dipsas, the thirst-Snake, i-ix.  
(3) Apollonus  Rhodius,op.cit. iv.1513 – 1517 ; Ovid, Metamorphoses,op.cit. iv.617-620. 

عن مغامرة البطل اإلغريقي بيرسيوس مع الغورغونات  قد أفرد الباحث في الفصل الثالث من هذه الدراسة مبحثاًو
  .في ليبيا

(4) Herodotus,op.cit. iv.191. 
(5) Apollonius  Rhodius,op.cit. iv.1310. 
(6) Idem. ;Diodorus Siculus,op.cit. iii.70;Nonnus,op.cit. iv. 73. 
(7) Hesiod, Theogony,op.cit. 886; Diodorus  Siculus,op.cit. i. 12 ,xii.7. 
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 مىتُس التي المخلوقات لتلك مسكناً أيضاً وهي )1(راياتـالغ وعين سن ميدوسا، ةالغورغون

 الباحث يرى هنا ومن. )2(بوسيدون المؤله أبيهن موكب وتتبع الدالفين ذيول ولها تريتونيس

 الحدث وأن ،تونس في الجريد شط بحيرة غير تكون أن مكني ال البحيرة هذه أن

  .قابس خليج عند حدث قد يكون أرجو السفينة لغرق األسطوري

 بظاهرة ارتبط خرواأل ،أسطوري أحدهما اتجاهين حوله نشأ فقد ليثي بنهر يتعلق فيما أما

 يقياإلغر التاريخ من بكرةم فترات إلى جذوره تعود األول تجاهفاال ،ليبيا في جغرافية

 ،للنسيان الحارسة الروح أو المؤلهة على قَطلُأ أسطورياً نهراً كان نهأ ليثي نهر في ويرى

 العالم في يتدفق الذي األسطوري ليثي نهر على أيضاً طلقُأ يالذ االسم وهو

) الهواء)(Aether(أثير نسل من تنحدر ثييل مؤلهةال أن المتأخرة األساطير وتذكر.)3(السفلي

 للنسيان تجسيداً بأنها األساطير في المؤلهة هذه ارتبطت وقد)4()األرض)(Gaia(يااوج

 النهر وهو هاديس عالم في ليثي سهل عبر يتدفق الذي األسطوري النهر ذلك في متمثلة

 النعاس إلى يقود مائه خرير صوت حيث ؛)Hypnos()5(هيبنوس كهف حول يسيل الذي

 أغلب درج وقد. )6(الدنيوية تهاحيا تنسى لكي مائه من تشرب أن الموتى أرواح من ويطلب

 الذي النهر وعلى ،للنسيان مجازي كتعبير ليثي اسم استعمال على دماءالقُ تابوالكُ الشعراء

  .)7(عام بشكل السفلي العالم في يتدفق

 كل يرى إذ ،جغرافية بظاهرة وارتبط مؤخراً ظهر أنه فيبدو الثاني لالتجاه بالنسبة أما

 غير دـيوج يـوفـالج يــليث رــهـن أنـب لينوس،وب ،ولوكان ،ترابونـس نـم

  يـيكـرنـنبـم بعيد

 (1) Hyginus, Astronomica,op.cit. ii.12. 
(2) Orpheus, Orphic Hymn 24 to the Nereides; Aelian,On Animals,op.cit. xiv. 28 ;Statius, 
Achilleid,i. 55 ; Nonnus,op.cit. xliii.81. 
(3) Hesiod, Theogony,op.cit. 227. 
(4) Hyginus, Preface. 

  .اإلغريقية األساطير في والنعاس النوم مؤله وهو) 5(
(6) Orpheus, Orphic  Hymn 85 to Hypnus ; Statius, Thebaid, x.90. 
(7) Orpheus, Orphic  Hymn 85 to  Hypnus ; Simonides, Greek Lyric iii, Fragmen 67; 
Hesiod, Theogony, op.cit. 227; Apollonius Rhodius, op.cit. i. 642 ; Virgil,op.cit. iv. 705; 
Ovid, Metamorphoses, op. cit. xi. 602 ,Georgics,op.cit. i. 78, iv.545 ; Propertius, op.cit. 
iv.7 ; Seneca, Hercules  Furens, 762, Oedipus, op. 559 , Phaedra, op. cit. 147 ; 
ValeriusFlaccus, op.cit. vii.84 ; Statius, Silvae, op.cit. iii.4.37 , v.3.24 ; Opian, op. cit. 
ii.410; Nonnus, op. cit. iv.152 , xii. 213, xvii. 300, xxxvi.200; Pausanias, op.cit.  ix .39.3. 
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 )Berenice()1(.به يوجد أنه برنيكيو من بالقرب  يوجد النهر هذا ايوسأننيثآ يذكر كذلك 

 بما الماء، ثعابين من والكثير السراب، سمك ونوع البحر، ذئب نوع من األسماك من العديد

 المشهور األسماك تلك من مرتين أكبر وهذه) اإلنقليس(الملكي المشهور السمك ذلك في

 في الموجودة األسماك لكت من مرتين أكبر وهذه)األنقليس(الملكي السمك يسمونه الذي

 أنواع جميع النهر هذا في يوجد أنهو ،)Copaic(وكوبيك)Macedonia(مقدونيا بحيرة

 من ضخمة كميات له المجاورة المناطقو رالنه هذا امتداد طول على وتنم كما،األسماك

 هذا موقع ينقل اليكوس سيليوسإت أن غير. )2(كطعام الجنود يستخدمه كان الذي الخرشوف

  .)3(أسبانيا إلى النهر

 اآلن سمىي بما األسطوري النهر هذا ربطوا فقد حدثينالم والمؤرخون الرحالة أما       

ال هذا أن وليتل جونز ويرى. )4(بنغازي شرقي متر كيلو 10 يبعد الذي الكبير خبالجخج 

شرق متر كيلو سبعة حوالي) بوعطني في( الليبية العسكرية الكلية من بالقرب وجدي 

 صغير منخفض وهو ،بنينا إلى الرئيسي الطريق شمال واحد متر كيلو وحوالي ازيبنغ

 نهر أن فيرى الروند أما.)5(جوفياً نهراُ يشكل بحيث األرض تحت كهف إلى مباشرة ينحدر

 عين وبحيرة الكويفية بلدة نحو تتجه كانت جوفية مسارب عبر تسيل مياهه كانت ليثي

  .)6(التدفق شديدة ياهبالم تتغذى التي الصغيرة زيانة

 اروند ويعلقل. )7(هيسبيريدس تُسمى بحيرة في يصب ليثي نهر أن سترابون المؤرخ ويذكر

 الكويفية بلدة نحو تتجه كانت جوفية مسارب عبر تسيل مياهه كانت ليثي نهر بأن هذا على

 بأن الروند ويضيف.)8(التدفق شديدة العذبة بالمياه تتغذى إنها يبدو فيما التي زيانة وبحيرة

 في عندئذ تتدفق ثم زيانة بحيرة في السطح على تنبجس ثم جوفياً تتدفق النهر هذا مياه

   مـن بكثير أضيق هي التي الزريريعية سبخة وهي الشكل مستطيلة شاطئية بحيرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Strabo, op. cit. xvii. 3.20; Lucan, op. cit. ix. 355 ; Pliny, op.cit. v. 5.  
(2) Athenaeus, op.cit. ii.71. 
(3) SiliusItalicus, op.cit. i.234. 
(4) Weld-Blunedi, Herbert, “A Visit  to Cyrene  in 1895”, A.B.S.A, vol.2, (1895-1896),pp.113- 114. 
(5) Jones  and Little,op.cit. p. 78 ; cf. Goodchild,Benghazi , the story of a city, op. cit. p.9.  

  .462 ص نفسه، المرجع ،الروند) 6(
(7) Strabo, op. cit. xvii. 837.  

  . 462 ص نفسه، المرجع الروند) 8(

  .)1(نهراً قديما اإلغريق اعتبرها قد المتدفقة المياه هذه وأن السلماني عين سبخة
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 يعود والتي يوسبيريدس بمدينة الخاصة ديةالنق القطع بعض خالل من بوناتشيلي ويرى

 عصر في ومتداوالً معروفاً كان ليثي نهر اسم أن الجمهوري، العصر إلى تاريخها

 أن يبدو إذ الرأي؛ هذا مع يتفق ال الباحث أن غير. )2(قليلة بمدة بعده ربما أو كيالكسس

 العصر إلى تعود ربما متأخرة فترة في األسطوري النهر من اسمه استقى قد النهر هذا

 يشير مما وهيرودوتس،  بنداروس، من كل عند ذكر له وجدي ال وأنه السيما الروماني،

 النهر هذا يعرفون يكونوا لم يوسبيريدس، مدينة في استيطانهم بعد حتى ريقاإلغ أن إلى

 النهراسم هذا على يطلق سيكالكس جعل الذي السبب يبرر ما وهذا بعد، ليثي باسم

  .)Ekios()3(إكيوس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ

  . 463 ص نفسه، المرجع) 1(
  . 102 ص نفسه، المرجع التاريخ، عبر بنغازي بازامة،) 2(

(3) Pseudo-Scylax, op.cit. 108. 
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  الرابع المبحث

  ليبيا في بيريدسالهيس حدائق طورةأس
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 شهرة احتلت التي األسطورية الطبوغرافية المظاهر من كان الهيسبيريدس ائقحد موقع إن

 في مكانها حدد التي الجغرافية المواقع ضمن باعتبارها أساطيرهم في اإلغريق لدى واسعة

 بها، الموجودة الذهبية التفاحات شجرة خالل من شهرتها الحدائق هذه اكتسبت وقد ليبيا،

 كبير من زواجها بمناسبة هيرا المؤلهة إلى)األرض(جايا لمؤلهةا أهدتها التي الشجرة وهي

 من العديد في كبيراً دوراً الشجرة هذه تفاحات لعبت حيث ؛)1(زيوس اإلغريق مؤلهي

  .)2(القديمة اإلغريقية األساطير

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الذي) Pherecydes(فيركيديس الشاعر عن نقالً األسطورة هذه قصة) Hyginus(هيجينوس البيزنطي الشاعر يروي) 1(

  :فيقول الميالد قبل السادس القرن حوالي عاش
 »بين هيرا وضعته قد الذهبية الهيسبيريدس تفاحات يحرس كان الذي الثعبان أن حكىي 

 قولوي هيرا، حدائق على المراقب كان فقد بقتله، هيراكليس قام بعدما الفلكية المجموعة
 تحمل إليهم أتت جايا األرض األم فإن هيرا، من تزوج عندما زيوس بأن فيركيدس
 جايا األم من طلبت هيرا، الشجرةإعجاب هذه نالت ولما الذهبية، التفاحات شجرة أغصان

 على أطلس بنات تعودن ولما اطلس، جبال من بالقرب حدائقها في بزراعتها تقوم ان
  » الشجرة هذه لحراسة الثعبان ضعتو هيرا فإن التفاحات هذه قطف

  : يراجع القصة هذه حول للمزيد
Hyginus, Asronomica, op. cit. ii. 3. ; cf. Hesiod, op. cit. 215 ; Euripides, Hippolytus, 742ff; 
Apollodorus, op. cit. ii. 5 , 113 ; Diodorus Siculus, op. cit. iv. 26. 2-3 ; Apollonus Rhodius, op. cit. 
iv. 1396 ; Strabo, op. cit. iv. 179 ; Athenaeus, op. cit. iii. 83c.  

ترد أسطورة التفاحات الذھبیة في أساطیر عدیدة منھا قصة نزاع المؤلھات الثالث وھن ھیرا، وأثینا، وأفرودیتى، على ) 2(
في سباق العدو ) Atalanta(ة خسارة الفتاة أتالنتاوأیضا ترد في قص). Ares(التفاحات الذھبیة التي رمت بھا مؤلھة النزاع أرس

وتقول األسطورةاألولى . وقصة ھیراكلیس في جلب ھذه التفاحات إلى الملك یوریسثیوس). Hippomenes(مع غریمھا ھبومنیس
لكي ابن ملك طروادة ان مؤلھة النزاع ارس نزلت دون دعوة لحضور حفل زواج بلیوسوثیتس، و) Paris(عن قصة تحكیم بارس

تثیر الشقاق بین المؤلھین كعادتھا، القت بالتفاحة الذھبیة بین بین ھیرا، وأثینا، وأفرودیتى، وتركتھن في صراع حول من لھا الحق 
إلھأجملھن رفض المؤلھ زیوس أن یحكم بینھن وأمر ھیرمسأن یقود الربات الثالث . في امتالكھا وكانت ھذه الھدیة مكتوب علیھا 

وتورد األساطیر أن كل واحدة من . حیث یوجد ھناك أحد البشر وُیسمى باریس الذي سیكون الحكم بینھن إلى سفح جبل إیدا؛
أماالمؤلھةأثینا فقد .المؤلھات قدمت عرضًا لباریس، فقد أغرتھ ھیرا بأن تجعلھ حاكمًا على أسیابأكملھاإن ھو أعطى التفاحة لھا

أماأفرودیتي فقد وعدتھ أن تھب لھ ھیلیني .  ُیھزم أبدًا وتجعل منھ حكیم عصرهتعھدت لھ بأن تجعلھ منتصرًا في كل المعارك وأن ال
وقد أدى ھذا الحكم إلى حنق كال من ھیرا وأثینا . الفاتنة الجمیلة بعد أن أغوتھ بفتنتھا وبھائھا، مما جعل باریس یھب التفاحة إلیھا

للمزید عن ھذه األسطورة . وعزمن على تدمیرھا بالكامل اللتان صبتا جام غضبھن لیس على باریس فحسب، بل على كل طروادة
  : ُیراجع

Hyginus, Fabulae, op. cit. 92 ; Ovid, Heroides, op. cit. xvi. 149 - 152 ; Lucian, Dialogues of The 
Gods, op. cit. 20 ; Colluthus, The Rape of Helen, 58. ;  

  . 258 - 242 ، ص ص2شعراوي، عبد المعطي، المرجع نفسھ، ج
وقد أصبحت على ھذه الحال لفترة طویلة من الزمن حتى ، أما قصة أتالنتا فتقول األساطیر أنھا كانت إحدى العذارى الفاتنات

فوز ھبیة من تفاح حدیقة الھیسبیریدس ان یأفرودیتي ثالث تفاحات ذ المؤلھةالذي منحتھ ،دعى ھبومنیساستطاع أحد المتسابقین وُی
وجعلھا تتوقف اللتقاط التفاحات وبذلك خسرت أخذ یرمي وراءه التفاحات الواحدة تلو األخرى أمام أتالنتا مماشغلھاعلیھا بعد أن 

  :للمزید عن ھذه القصة ُیراجع. السابق واضطرت إلى الزواج منھ
Apollodorus, op. cit. ii. 9. 2. ; Ovid, Metamorphoses, op. cit. viii. 260 , x. 565. ; Aelian, Various 
History, xiii. 1. =  

أو الهيسبيريدس من جذر الكلمة اإلغريقية ) Esperides(ينحدر اسم اإلسبيريدس

،أو ربما يقصد بها )1(اإلغريقية وهي الكلمة التي تُشير إلى المساء أو الغروب) Esperos(إسبيروس

الشاعر الالتيني ناحية الغرب بالنسبة ألي مكان يكون غرب بالد اإلغريق، وهو ما حذا ب
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في إشارته إلى إيطاليا وهي التسمية ) Espera(أن يطلق اسم إسبيرا)Vergilius(فريجيليوس

  .)2(اإلغريقية لهذه البالد

 كبير جدل ثار حيث؛ليبيا في الحدائق هذه فيه توجد كانت الذي المكان حول القديمة المصادر اختلفت لقد

 كان الذي الحقيقي المكان حول والمحدثين ،القدماء فيينوالجغرا ،والمؤرخين ،األساطير كُتاب بين

 الحدائق هذه جعل إلى القدماء تابالكُ من العديد درج وقد ،الحدائق هذه بتعيين القدماء اإلغريق يقصده

 على) بنغازي(يواسبيريدس بمدينة بوجودها االعتقاد ساد أن إلى القديمة ليبيا قارة من عديدة أماكن في

 من الذين المحدثين نيواآلثاري المؤرخين من العديد المنحنى هذا على سار حيث ؛ىاألخر المناطق

 يرى لهذا ،القدماء والجغرافيين المؤرخين بعض لدى ماورد على تعتمد كانت آرائهم أغلب أن المؤكد

 يالت ،والتاريخية ،والجغرافية ،األسطورية اإلشارات تتبع الواجب من اآلراء هذه اعتماد قبل الباحث

  .والمحدثين القدامى والجغرافيين نالمؤرخي لوصف وفقاً الحدائق هذه مكان حول قيلت

س حوالي القرن الرابع قبل الميالد في كتابه التجوالت مكان حدائق الهيسبيريدس في إقليم يحدد سكيالك

  :ويصف هذا المكان بقوله) Phycus(كيرينيكا بالقرب من خليج فيكوس

 حدائق توجد وهنا صعب يكون فيكوس رأس شكلهي الذي الخليج إن... «

 تحيط) متراً 31 حوالي( ضلعاً عشر ثمانية من مكان وهو الهيسبيريدس

 ولـالوص نـيمك وال الجهات جميع من والشاهقة الواعرة الحدائق به

 الصرح هذا ،عرض غـويبل وانبـالج تلك نـم انبـج أي نـم إليه

 وأن عرضها يساوي طولها نأ كما االتجاهات يعجم في مرحلتين نحو

 ونةـمك يـوه صانهاـأغ تتشابك التي باألشجار مليئة الحديقة هذه

  واعـأن تىـوش وسـاللوت نبات نـم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألهميتها البحث ذاه من مستقل مبحث في الباحث عنها فسيتحدث الذهبية التفاحات وجلبه هيراكليس أسطورة أما= 

  .الدراسة بموضوع
(1) Graves, op.cit. vol.2, p.40. ; Rose, A Handbook Of  Greek  Mythology, op.cit.p.36 ; 

  . 22ص، 1968، دار لیبیا للنشر والتوزیع، بنغازي ،1، جҺǛҚǚ  Ǜ، بازامھ: نظر أیضًاُی
(2) Virgil, op.cit. vii. 4. ; cf. SiliusItalicus, op.cit. i.4. 
 
 
 

 أو األس وحب ،والتوت ،والكرز ،واألجاص ،والرمان ،التفاح

 ،والبرية البستانية الزيتون وأشجار ،الغار وأشجار ،المرسين

  .)1(»اللوزيات من والعديد

 الرأس أو الخليج هذا أن يتضح القديمة والتاريخية ،الجغرافية المصادر بعض إلى وبالعودة

 كالوديـوس عنــــد االسـم بنفــس ورد قد البحر لداخ الناتئ الجبلي
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 شماالً طول 50 خط عند موقعه حددي الذي) Claudius  Ptolemaeus( بطليمـــوس

 وهو فيكوس باسم الجبلي النتوء ذلك أيضاً هو فيذكر سترابون أما) 2(شرقاً عرض 31.50و

 ويرى ،االسم نفس ملتح مدينة عليه وتوجد الشمال إلى وممتد منبسط منخفض بأنه يصفه

 30 حوالي أي داست Apollonia(170(أبولونيا المسمى كيريني ميناء عن تبعد سفيكو أن

 الحقيقي البعد وأن صحيحة غير المسافة هذه يرىأن)Stocchi(ستوكي أن غير.)3(كيلومتر

 ستاديا وثيقة إليه تذهب ما ذلك في يؤيد وهو ،)4(كيلومتر23حوالي أي ادست 100 هو

 أبولونيا من المسافة أن فيها جاء التي)Stadiasmus Maris Magni(اقنييسممارسموس

 المياه به تكثر نالمكا هذا أن ويذكر ،)17 الشكل(ستاد 100 بحواليتقدر فيكوس وحتى

إال القليل عن فيكوس وميناؤها، وال  التذكر القديمة المصادر أن غير.)5(ميناء به ويوجد

لوكان عن قيام كاتو األصغر، الذي كان قائداً يعمل لصالح عرف عن تاريخها إال ما ذكره ي

 فقام الرومانية األهلية الحرب أثناء ، بالرسو عند ميناء فيكوس)Pompey(القائد بومبي

 استعاد قد فيكوس ميناء أن ويبدو ،)6(سفنه استقبال عدم على ألهلها كعقوبة المدينة بتدمير

 رسائل في كرذُ ما من استدالله مكني ما خاللمن وذلك حيويته

بحر بأن السفن كانت تُ ،في القرن الخامس ميالديالذي يكتب)Synesius(الكيرينيسينيسيوس

وهـنا يـصـف . )7(منفيكوس إلى القسطنطينية واإلسكندرية محملة بالبضائع والبريد

  وانئ ـين مـشط بـه األنـيناء بأنـذا المـه سـينيسيوس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Pseudo-Skylax, op.cit. 108. 
(2) Claudius  Ptolemy, op.cit. iv. 3. ;  

، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، )محمد المبروك الدويب. ت(، ومصر) قارة إفريقيا(وصف ليبيا،كالوديوس، بطوليميوس: ينظر أيضاً
  . 59ص ، 2004

(3) Strabo, op.cit. xvii.3.20. 
(4) Stucchi, Sandro, “GiardinodelleEsperidi   E  le  tappedellaconscenzagrecadellacirenaica”,Q.A.D.L,vol.8, 
(1976), p.20. 
(5) Idem.  
(6) Lucan, op.cit. ix.300. 
(7) Synesius, Letters, 101,129, 133. 

  .)1(وائح الكريهة التي تنبعث منهوأنه مكان خطير بالنسبة للسكن بسبب المياه األسنة والر اكيرينيك

 حدائق إلى شيري ممن هؤالء من دليل أي على العثور مكني ال القديمة اإلشارات هذه خالل ومن

 ما وهو غيرها أو للبساتين ذكر ألي التطرق دون الخليج هذا على موصفه يقتصر وإنما،الهيسبيريدس

  .وحده سكيالكس به دينفر المكان هذا في قالحدائ هذه وصف أن التأكيد يدعم
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 تحديد محاولين الحاضر الوقت في يطابقه بما الرأس هذا تحديد حول المحدثون المعلقون اختلف وقد

 مـإقلي في سســكيـالكـ حدده الذي المكان نفس في الهيسبيريدس وحدائق فيكوس خليج مكان

) James  Hamilton( ونـاملتــه سـيمـج دـيـالس بذلك امـق نـم أول إنو ،اـيرينيكـك

 إلى الغربي الشمال باتجاه ،كيريني في نأبوللو نبع من بالقرب إقامته أثناء سار الذي م 1812 عام

 الرحالة هذا أن غير س؛سكيالك عند ذُكرت التي يسبيريدساله حدائق أو فيكوس بقايا عن للبحث البحر

 عن سمعوا قد يكونوا بأن حليينالم السكان من وال البحر، داخل جبلي نلسا أي على العثور يستطيع لم

 المؤكد من ،كيريني من شماالً نقطة أقصى وهو) RasSim(السم رأس أن رأى أنه غير. )2(الرأس هذا

 أحد بها يقوم محاولة أول هذه أن ستوكي ويرى. )3(سسكيالك عند الوارد فيكوس رأس هو يكون أن

  .)4(المكان هذا عن للبحث اعتقاده بحسب المحدثين الرحالة

 أثناء يالديةم 1816 سنة في) Paolo Della  Cella(شيال ديال باولو السيد الرحالة كذل بعد جاء ثم

 مـث ،سسكيالك ذكرهالذي لفيكوس الجبلي النتوء هو السم رأس أن ليحدد،كيرينيكا إقليم في برحلة قيامه

 األساطير في مراراً ترد التي الهيسبيريدس حدائق تكون أن ربـالمستغ نــم ليس أنه فـيص

 وأشجار كثيفة نباتية ثروة من المنطقة هذه تتمتعبه لما جغرافي أساس لها يكون أن اإلغريقية

 دـق ،)James Bruce(روسـب يمسـوج ،اوـشثوماس السيد ومنهم آخرون أن غير. )5(متنوعة

  ةـدينـم نـم نوبـالج إلى مالسـ رأس عواـوض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Idem, 101. 
(2) Stucchi, op.cit. p 19. 
(3) Idem. 
(4) Idem. 
(5) Cella, paolo Della, Viaggio  Da Tripoli  Di Barberia, AlleFrontiereOccidentali  Dell’ Egitto, 
Citta Di Castello, Tip. Dell’ UnioneArtiGrafiche, 1912, p. 64 , 120.  
 
 
 
 
 
 
 

 في ؤيداًم فيكوس رأس من بالقرب توجد الهيسبيريدس حدائق أن باشو يرى بينما.)1(بنغازي

 حدائق أن فيعتقد) Barth(بارثأما. )2( المكان هذا وصف في سسكيالك إليه ذهب ما ذلك

 البيضاء(بلغراى نبع لحو الخضراء المنطقة في عنها يبحث أن يجب الهيسبيريدس

 قليالً الغرب إلى لكيرينيكا الشمالي لساحلا عند عنها البحث يجب فيكوس بينما ،)الحالية

  .)3(أبوللونيا من
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 المشكلة هذه وبورتشر سميث البريطانيان الرائدان درس م 1861 - 1860 سنة في أنه إال

 عامر رأس غربي متر كيلو 8 تبعد التي الحمامة زاوية عند فيكوس مكان بتحديد وقاما

 إشارة بأي هذه دراستهما في قوماي لم ولكنهما ،جبلي ونتوء صغير خليج يوجد حيث

  .)4( المنطقة هذه في األسطورية الهيسبيريدس حدائق لمطابقة

 إليه ذهب ما إلى أيضاً وليتل،جونز الباحثانو ،قودتشايلد ريتشارد الباحث من كالٌ ويؤيد

 وليس ،الحمامة زاوية تقابل سسكيالك عند الواردة فيكوس بأن شروبورت سميث من كالً

 هو يكون أن يمكن ال مالس رأس أن إلى أيضاً ستوكي ويذهب). 18 الشكل(. )5(عامر رأس

 زاوية عند فيكوس رأس يكون أن ورجح ،سسكيالك عند الوارد فيكوس لرأس المطابق

 )6(القديمة الكتابات في ورد لما بقةمطا صفات على يحتوي ولكنه صغير خليج وهو الحمامة

  .)7(أيضاً الروند ندريهأ إليه يذهب الرأي وهذا. )18 الشكل(

 يجدون والمحدثين القدماء والجغرافيين ،المؤرخين أن يتضح سبق ما خالل من إذن

 ذهب مما بالرغم سكيالكس؛ وصفها التي المنطقة تلك في الحدائق هذه تحديد في صعوبة

 مع بمطابقتها كيرينكا إقليم بها يتمتع التي الخضراء الطبيعة إضفاء إلى منهم البعضإليه

 المؤرخ قبل من المنطقة هذه في الحدائق هذه ذكر عدم أن غير ؛الهيسبيريدس حدائق

 أنهذه على واضحاً دليالً يقدم ،كيرينيكا إقليم إلى بزيارة قام قد شك بال الذي وهو ،هيرودوتس اإلغريقي

  رينـالمتأخ أو األوائل ريقـاإلغ بلـق نـم واءـس المنطقة تلك في معروفة تكن لم الحدائق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Stucchi, op.cit. p.22. 

  . 221 - 220ص ص ، المرجع السابق، باشو) 2(
(3) Stucchi, op.cit. p.23. 
(4) Smith,& Porcher,  op.cit. p. 61. 
(5) Reynolds, Joyce, Selected Papers of The Late Richard Goodchild, London, Elek Books Ltd, 
1976,p.152.; Jones and Little,op.cit. p.73.  
(6) Stucchi, op.cit.  p.23. 

  .344، المرجع نفسه، ص الروند) 7(
 كبيرة شهرة تحتل الحدائق هذه كانت ولو. الميالد قبل السابع القرن حوالي كيريني إقليم استوطنوا الذين

 وسبندار والشاعر هيرودوتس إليها تطرق أن األجدر لكان ،سسكيالك وصفه الذي المكان ذلك في

  .كيريني بمجد تغنوا ممن وغيرهم

 إحدى في أبوللودوروس المؤرخ عند الهيسبيريدس حدائق فترد الميالد قبل الثاني القرن حوالي في أما

 هذه من الذهبية التفاحات على للحصول ليبيا إلى ومجيئه هيراكليس قصة عن األسطورية رواياته

 إلى يصل أن قبل عديدة أماكن إلى توجه قد المهمة بهذه قيامه أثناء هيراكليس بأن فيذكر ،لحدائقا
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 ولكنها ،البعض يقول كما ليبيا في توجد ال الهيسبيريدس حدائق تفاحات أن إلى مشيراً ،األخيرة وجهته

 هذا يف الحدائق هذه فوجود.)Hyperboreans()1(الهيبربوريون شعوب بين أطلس عند توجد

 فشعب ،الموقع تحديد غموض من تزيد ،أبوللودوروس يورده لما وفقاً المكان

 ،السكانية الجماعة هذه استيطان مكان تعيين على القديمة المصادر تتفق لم) 2(الهيبربوريين

 اسم حول قائماً الخالف يزال ال إذ ؛له نهائي معنى على االتفاق يتم مل االسم أن كما

 وراء المنطقة سكان“ به يقصد االسم أن المرجح من كان وإن إقامتهم نومكا الهيبربوريين

 تحديداً مكانهم تحديد إلى والمحدثين القدماء المؤرخين جهود تصل ولم ،)3(”الشمالية الرياح

 لمؤلف كتاب في وردت ،للجدل المثير الشعب هذا عن إشارة أقدم أن حيث دقيقاً؛ جغرافياً

 حوالي) Elkios(إلكايوس الغنائي الشاعر عن نقله الميالدي الرابع القرن حوالي متأخر

 أبوللو ولد عندما إنه فيقول أبوللو والدة قصة فيه يذكر الذي الميالد قبل السادس القرن

 أبوللو أن غير لإلغريق؛ الدينية والشعائر الطقوس يضع لكي دلفي إلى زيوس أبوه أرسله

يجرها البجع وطار بها إلى تيال عربته ركب بل مباشرة دلفي صوب يتوجه لم

كما ورد هذا االسم .إال أن هذا الشاعر لم يذكر مكاناً محدداً لهذه الجماعة . )4(الهيبربوريين

ل ـالذي يذكر بأن أه أيضاً عند هيرودوتس حوالي أواخر القرن الخامس قبل الميالد

  وذلك في، رفة للهيبروبوريينـعوب معـثر الشـم أكـه) Delos()5(ديلوس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Apollodorus, op.cit. ii.5.2-5. 

وهي بادئة ) Υπερ(مركب من شقين أوله إلى اللغة اإلغريقية وهو اسم) Υπερβορεοι(يعود أصل كلمة الهيبربوريون) 2(
أما  .)، وغيرهابعد، خلف، نحو، وراء، وقف، إلى(ا أنها تدل على ظرف مكان بمعنى تدل على معان كثيرة من بعض معانيه

والتي تعني الشمالي أو إشارة لموقع في جهة الشمال ولهذا أطلق اإلغريق هذا االسم على تلك ) βορεοι(هوالشطر الثاني ف
 ،هوين: يراجع في ذلك. ن بمعنى الشماليين أو شعب الشمالالجماعة البشرية التي تقطن إلى جهة الشمال وسمو إيبربوريي

  . 34نفسه، ص المرجع 
  .295ص ، المرجع نفسه، علي) 3(
  .295المرجع نفسه، ص ) 4(
في بحر إيجة وهي إحدى أهم المواقع من الناحية ) Cyclades(وهي جزيرة تقع في وسط مجموعة جزر الكيكالديس) 5(

  .التاريخية، واألثرية، واألسطورية، في بالد اإلغريق

التي تصل من الهيبربوريين في عدة نابل القمح الملفوفة لمكونة من سإشارته عن القرابين ا

أما الفقرة األخرى التي يذكر فيها هذا الشعب هي التي يرويها عن . )1(مراحل إلى ديلوس

لفوبي نأأبوللوالمؤلهبأمر من وحي بعدة زيارات الذي قام) Aristeas(قصائد أرستيس

س األسطوريين ر بعد  موطن القريفنوالتي حدد فيها منطقة هذا الشعب عند البح) المنير(

ر هيرودوتس أيضاً بأن وفي الفقرة األخيرة يذك، )2(الذين يحرسون الذهب

وذكر أن هسيودوس قد ، لم يوردوا شيئاً عن الهيبربوريين) Scythians()3(اإلسكيثيين
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التي يشك هيرودوتسفي ) Epigoni(أبيقونيعنهم وكذلك هوميروس في قصيدته تحدث

مال إلى شيقول أنه) Cyrus(في زمن قورش ولكن أرستيس. )4(اعرهذا الشنسبتها إلى 

وباتجاه الشمال منهم ) Issedones()5(اإلسكيثيين يسكن اإلسودونيي

ومن ثم الغريفنس الذين يحرسون ، ذوى العين الواحدة) Arimaspins(األريماسبينكان

م ـذا يعني إنهـوه ،)6(رـالذهبفي الجبال وأخيراً الهيبربوريين الذين يسكنون إلى البح

 دقيقة معلومات أي هيرودوتس يقدم الذلك الفـوبخ، ط الشماليـد المحيـعن ونـيقطن

 أن يمكن أنه غير الشعب؛ هذا مكان تحديد بشأن هسيودس أو هوميروس، ذكره ما حول

 من الشمال أقصى الواقعة المناطق تلك سكان من إنهم هيرودوتس ذكره مما يستشف

  .ياأس أو يوروبا

  ترـأس نهر منها يتدفق والتي الهيبربوريين بالد أن فيذكر الغنائي الشاعر بنداروس أما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Herodotus, op.cit. i.33. 
(2) Ibid, iv .13. 

وأغلب ،يا في حوالي القرن الثامن والسابع قبل الميالدوهم شعوب إيرانية قديمة من البدو الرحل الذين هاجروا من وسط أسيا جنوب روس) 3(
إلى شعوب عديدة انتشرت في المنطقة الواسعة سكيثيا استخدم ليشيرإ، كما أن اسم المعلومات عن اإلسكيثيين جاءت عند المؤرخ هيرودوتس

للمزيد عن هذا . 6يثياالوسطى باسم سك التي عرفت حتى فترة العصور) Ukraine(التي تعرف اليوم بوسط أسيا ومنها روسيا وأوكرانيا
  :الشعب انظر

Phillips, E. D, “The Scythian  Domination  in Western  Asia:Its Record in History , Scripture and 
Archaeology”,W.A,vol.4, No.2, Nomads (Oct,1972), 129- 138 ; Johnson, James  William, “The Scythian: His  
Rise  and Fall”,J.H.I,vol,20, No.2 (Apr,1959), pp.250-257. 
(4) Herodotus, op.cit. iv.32.  

وقد طابق ،سكيثياإوهم شعوب قديمة كانت تقطن وسط آسيا على نهاية الطريق التجاري الذي يسير في االتجاه الشمالي الشرقي من ) 5(
التي تشمل كل المنطقة الواقعة بين )Turkestan(رون وضعوهم بمنطقة تركستان بينما آخ) Siberia(البعض منطقة إقامتهم في غرب سيبيريا

) Gobi(في الجنوب وصحراء جوبي) Iran(وإيران) Afghanistan(وأفغانستان) Pakistan(وباكستان) Tibet(سيبيريا في الشمال والتبت
  :ول هذا الشعب األسطوري راجعللمزيد ح. في الشرق وبحر قزوين في الغرب

Phillip,E.D,“The Legend of Aristeas: Fact  and Fancy in Early  Greek Notions  of  East Russia, Siberia, and 
inner Asia”, A.A, vol.18, No.2, (1955), pp.161-177. 
(6) Herodotus, op.cit. iv.13. 
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)Aster(، وهم الحارس ههممؤل هو نأبوللو المؤله وأن ،بحراً أو براً إليها الوصول مكنالي 

 بيرسيوس اإلغريق بطل إال إليهم الوصول أحد يستطيع لم وإنه ،كقرابين الحمير له يقدمون

 فإن سوبندار أورده ما على وبناء. )1(هناك من الغورغونة رأس لجلب أثينا أرسلته عندما

 نهأ على المصادر بعض تتفق الذي أستر نهر لذكر وفقاً وذلك الشمال إلى يقع الشعب هذا

 ذهاب في بنداروس عبارة ورود أن غير. )2(اإلغريق بالد شمال في الواقعة األنهار أحد

 السيما االهتمام، تثير الغورغونة رأس على للحصول الهيبربوريين موطن إلى بيرسيوس

. قديماً ليبيا قارة من الغربية قالمناط في المخلوقات هذه مقر تذكر اإلغريقية األساطير وأن

 الشعب أنهم على وضوحاً أكثر بشكل عرفهم فقد) Hecataeus(وسهيكاتي أما

 أسخيليوس يضعه بينما ،)4(األدرياتيكي البحر رأس عند أستر نهر يضع وهو ،)3(البريطاني

  .)5(الشمال في

 على كتاباتهم بعض اشتملت وإن المتأخرون تابالكُ لدى حتى الشعب هذا غموض استمر

 موطن بلينوس المؤرخ يحدد حيث الشعب؛ هذا انمك لتقريب محاولة في الوضوح بعض

 في األورال جبال)(Rhipean(ربيان جبال وراء يقطنون أنهم على الهيبربوريين

 كثير وأن يدسع بشع بأنهم ويصفهم،الشمال ريح وراء ما إلى الشمال في) Ural)(روسيا

 جهة من أنه غير ،)6(عليها تقع السماء دعائم أن يعتقد حيث ؛حولهم تدور األساطير من

 ؛الشرق ناحية شماالً نقطة أقصى ندع اإلسكيثيين بعد يقطنون أنهم على مكانهم حددي أخرى

  .)7(وروباأ في يضعونهم الكتاب أغلب أن حيث

) Monastir(د في مكان ما بالقرب من موناستيربأن شعب الهيبربوريين يوج) Casson(ويرى كاسون

لـدى ) Bora(شير إليه كلمـة بـوراال البلقان وفقاً لما تُفي مقدونيا أو بشكل عام بين سالسل جب

الل ـطابقتها بتـوميرودوتسـا من هـهـه التي يستقيـي روايتـف) Livy(المـؤرخ ليـفي

  ند ـلس عـبال أطـالل ورود جـن خـه مـير أنـغ.)Pelagonia()8(ونياـالقـبي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Pindar, Pythian Ode, op.cit. x. 30-50. 
(2) Apollouns  Rhodus, op.cit. iv.284; Aelian, Various History, op.cit. xiv.23. 
(3) Diodorus  Siculus, op.cit. ii.47. 
(4)Tozer, op.cit. p.73. 
(5) Apollonius  Rhodus, op.cit. iv.284. 
(6) Pliny, op.cit. iv.12. 
(7) Ibid, iv.200. 
(8) Gasson, S,“The Hyperboreans”,C.R, vol.34, No.1/2, (Feb-Mar, 1920),p.1. ; 

  =  :ي والنظريات التي قيلت حوله يراجعب األسطورعشللمزيد عن هذا ال
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، شير أحياناً إلى جبال في أقصى الشمال من بالد اإلغريقأبوللودوروس يظهر بأنها تُ

جعل األمر يختلط عند هذا  وهو ما ي شمال أفريقيا،ر إلى جبال أطلس فشيوأحياناًتُ

أطلس أطلق أيضاً على جبل ن اسم أويرى روز المتخصص في علم األساطير ب. المؤرخ

وجد بها التفاحات ويؤكد بأن جبال أركاديا هو المكان األصلي لهذه الحدائق التي تُ،)1(أركاديا

وهذا ، المكان المعروف لهذه الحدائقصبح الطرف الغربي للبحر المتوسط الذهبية قبل أن ي

ما يبرر السبب الذي سمي فيه الوحش دراقون حارس التفاحات بالدون الذي هو أيضاً اسم 

  .)2(لنهر في أركاديا

إذن من خالل هذا السرد يرى الباحث أن وضع حدائق الهيسبيريدس بين شعب 

ن للباحث العثور على أي روس بمفرده ولم يتسوالهيبربوريين هي رواية تفرد بها أبوللود

مصدر أخر يؤيد ما ذهب إليه هذا المؤرخ، ويبدو أن هذا التحديد الذي ذهب إليه 

لم يكن شائعاً بين المؤرخين والجغرافيين القدماء، ولو كان األمر غير ذلك أبوللودوروس 

  .لما غفل عن ذكره المؤرخ هيرودوتس الذي تحدث بشيء من اإلسهاب حول سكان الشمال

ا في القرن األول الميالد فيتضح أن التحديد الجغرافي لموقع هذه الحدائق يتخذ أماكن عدة فالمؤرخ أم

يذكر في الموقع األول بأن ،قدم ثالثة مواقع مختلفةوالجغرافي بلينوس الذي عاش في أثناء هذا القرن ي

نية زمن اإلمبراطور المستعمرات الروما إحدى) Lixus(حدائق الهيسبيريدس توجد عند مدينة ليكسوس

ويذكر بلينوس في إشارته لوجود موقع الهيسبيريدس في مدينة ليكسوسبأن .)Claudius()3(كلوديوس

كان لديها تشابه  ،ذراع من البحر يمتد داخل األرض مع قناة ملتوية والتي كما يفسر الناس القصة

اع البحري جزيرة؛ إال ان هذا ، كما يوجد داخل هذا الذرالتفاحات الذهبيةباألفعى التي كانت تحرس

. )4(لم يعد لها وجود سوى بقايا بعض الزيتون البريالبستان الشهير الذي توجد به التفاحات الذهبية 

دينة ـر مـند مصب نهـد عـها توجـر بأنـدائق فيذكـذه الحـديداً أدق لهـضيف بلينوس تحوي

  ي ـوس فـليكس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= Macurdy, Grace H, “Hyperboreans”,C.R, vol.30, No.7.(Nov,1916),pp. 180 - 183 ; Seltman, C.T, 
“The offerings of the Hyperboreans”, C.Q, vol.22, No.3/4, (Jul-Oct, 1928),pp.155- 159 ; Brown, 
Christopher  G, “The Hyperboreans  and Nemesis  in Pindar’s Tenth  Pythian”Ph, vol.46, No.2, 
(Summer, 1992), pp.95- 107. 
(1) Rose, A handbook of Greek  Mythology, op.cit. p.23. 
(2) Idem. ; cf. Atheneaus, op.cit. viii.332-333. 
(3) Pliny,op. cit. v.1. 
(4) Ibid,v.3. 
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وهي )1(ريح لهيراكليسحيث يوجد بالقرب منها ض ؛)المغرب وموريتانيا(مفروسيا

المستعمرة التي أسسها الفينيقيون في القرن الحادي عشر قبل الميالد على الشاطئ الغربي 

ليكسوس والتي كانت  أن مستعمرة) Carcopino(ويرى كاغكوبينو. )2(لبالد المغرب

غير معروفة التاريخ ولم تكن مقامة على البحر مباشرة تعرف باسم تشميش زمن الفينيقيين،

مترات منه على سهل صغير وتمتاز هذه المستعمرة بنقاء  لكن على بعد أربعة كليوو

هوائها وتحيط بها الكثير من البحيرات وهي تذكر عند سكيالكس على أنها مستعمرة 

  .)3(فينيقية

فيذكر بأن هذه الحدائق توجد في مدينة برنيكي التي التي يوردها بلينوس أما اإلشارة الثانية 

ويرى الرحالتين البريطانيين سميث وبورتشر أن . )4(ابقاً بمدينة الهيسبيريدسكانت تسمى س

تقابل الحدائق ) بنغازي(حدائق الهيسبيريدس التي يضعها بلينوس في مدينة يوسبيريدس

 ؛ إذ يرى أن هذه الحديقة، ويؤيد جود تشايلد هذا الرأي)5(اآلن بسواني عصمانالمعروفة

كانت إحدى المنخفضات الموجودة في ناحية سواني بحسب الوصف الطوبوغرافي إنما 

عصمان وهي تبعد حوالي تسعة أو عشرة كيلومترات شرقي مدينة بنغازي وشمال طريق 

بنينه وأكبر هذه المنخفضات هو الج6(سمىخ الكبير أو ليثي كما ي(، ضيف تشايلد أنه من وي

لتردد على هذا المنخفض مما اإلغريق كانوا كثيري امؤكد أن سكان مدينة الهيسبيريدس ال

جعلهم يخلقوا أسطورة اتصاله بهيسبيريدس من خالل وجود البساتين صغيرة المسافة 

الوارفة الظالل المنخفضة عن مستوى سطح السهل المجدب المنبسط حولها فساعد على 

م الرومانتيكية بما فيها التفاح الذهبي والنساء الحارسات والتنين المالز ذه الصورةـخلق ه

دائق توجد عند المنخفضات الموجودة ـذه الحـيرى بأن هـف) Lloyd(أما لويد. )7(لهن

  هبالقرب من الكويفي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ibid,xix. 20. 

  .50 - 49 ص ص ،1982 ،2ط ،والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة ،لبنان ،المتوسط البحر غربي في الفينيقي التوسع،الصغير محمد غانم) 2(
(3) Carcopino, Jerome, Le Maroc  Antique, France, Gallimard, Bedit, 1944, p. 50 ; cf, Pseudo-Scylax, op. cit. 112. 
(4) Pliny, op.cit. v.5. ;  

  . هذه الحديقة في مدينة يوسبيريدس أنه كان يقصد بذلك وجودومن المؤكد ، س بأن حدائق الهيسبيريدس توجد غرب مدينة برقةيوميلوقارن أيضاً ما ذكره بط
Claudius  Ptolemy, op.cit. iv.6. ;  

  . 60ص نفسه، المرجع كالوديوس بطوليميوس، : ينظر أيضاً
(5) Smith and Porcher, op.cit. p.16. 

  . 16ص ) ت.د(، ع وزارة اإلعالم والثقافةمطاب، طرابلس، )صالح جبريل. ت(، تاريخ مدينة بنغازيريتشارد،  ،جود تشايلد) 6(
  .16المرجع نفسھ، ص ) 7(
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دماء هذا المكان بحدائق الهيسبيريدس بسبب خصوبةهذه بعض المؤرخين القُوهي التي ربط

أما .)1(المنطقة التي تتوفر فيها المياه العذبة الجوفية مما جعلها منطقة تجود بإنتاجها النباتي

ناسب لهذه الحدائق إما عند سبخة السلماني أو كما يرى فيري ستوكي فيرى أن الموقع الم

  .)2(بأنها تقع في منطقة الصابري

 جزيرتي في توجد فإنها الهيسبيريدس لحدائق بلينوس يذكره الذي واألخير الثالث المكان أما

 يوماً أربعين بمسافة الغورغونات موطن قورقيدس جزر عن تبعد التي الهيسبيريدس

  .األطلسي المحيط في قديماً لليبيا الغربي الساحل عند تقعان جزيرتان هماو ،)3(بحرياً

 إلى انتقلت قد األسطورية الهيسبيريدس حدائق بأن الباحث يجد طرحه سبق ما خالل من

 هذا في طرحه همالم من أنه بيد ،اإلغريق لدى الجغرافي الفكر تطور بحسب أماكن عدة

 وصف مجرد كانت هل الهيسبيريدس؟ بحدائق يقاإلغر يقصده كان الذي ما هو البحث

 بها قصدي أم اليومية؟ دورتها في الشمس انتقال لمراحل وصف أنها أم جغرافية؟ لبيئة

 مختلف تتبع يرى التساؤالت هذه على الباحث يجيب ولكي ليبيا؟ في معدنية ثروة مجازاً

 المجادالت هذه جانب ىفإل ،الهيسبيريدس حدائق بها يقصدون اإلغريق كان التي المعاني

 ديودوروس يرى حيث ؛لألسطورة متنوعة تبريرات توجد فإنه والمجازية الجغرافية

 حدائق ألسطورة تفسيره في اعتمد والذي ،الميالد قبل األول القرن في عاش الذي الصقلي

 تابكُ بأن ،الصدد هذا في اإليوهومرية النظرية على الذهبية والتفاحات الهيسبيريدس

  :فيقول الذهبية والتفاحات الهيسبيريدس تفسير في يختلفون منهم البعض كان يراألساط

 ليبيا في الهيسبيريدس حدائق بعض في ذهبية تفاحات توجد كانت...«

 في نظير لها ليس التي األغنام من قطيع يملكن الهيسبيريدس كانت حيث

 ،القصائد في يرد كما ،لجمالهن سمىتُ كانت ولهذا والبهاء الجمال

 فتنتها بسبب بالذهبية أفروديتي سمىتُ مثلما) 4(الذهبية بالتفاحات

 لون لها كان الخراف أن هو السبب أن يقولون آخرون وهناك .وجمالها

   هـمن صلنـح الذي وـوه الذهب يشبه غريب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Lloyd,op.cit. p.4. 
(2) Stucchi,op.cit. p.24. 
(3) Pliny,op.cit. vi.200. 

  :يراجع”خروف “ و ” تفاحة “ي تعني في اللغة اإلغريقية القديمة تحمل معنيين فه) Mylon(كلمة ميلون) 4(

Graves, vol.2, op.cit. p.150. 
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 إال ليس دارقون سرالحا نأو و الداللة أو الرمز هذا على

 بالشجاعة يتمتع الذي وهو الخراف هذه يرعى الذي اسمالراعي

 على يتجرأ من كل ويقتل الخراف بحراسة ويقوم البدن وقوة

  .)1(»قتلهن أو خطفهن

 لتفاحات تفسيرهم في العقالني المذهب على اعتمدوا الذين المتأخرون المؤلفون أما       

 البرتقال ثمار ضمنها من متنوعة حقيقية فاكهة إلى شيرتُ كانت بأنها رأوا فقد الهيسبيريدس

 كتابه في لميالدل الثالث القرن وبداية الثاني القرن نهاية حوالي نايوسيآث اتبالك فيذكر

 جوبا الملك بأن ،)Emilianus(إميليانوس ويدعى الفالسفة أحد عن نقالً المثقفين، مائـدة

 شجرة بأن ليبيا تاريخ عن كتابه في يذكر الميالد، قبل األول القرن حوالي موريتانيا ملك

 أحضر التي هيو الذهب لونها يشبه التي هسبيريا بتفاح الليبيينينب سمىتُ البرتقال

  .)2(اإلغريق بالد إلى منها البعض هيراكليس

 اإلغريقي الشاعر أن فيتبين دماءالقُ اإلغريق يقصده كان الذي المكان بتحديد يتعلق فيما أما

 كُـنهيسبيريدسال حوريات بأن يذكر ،الميالد قبل السابع أو الثامن القرن حوالي هسيودس

   كما. )Περην()3(يدـالمج أو يءضـالم يانوسـاألوق رـنه وراء يماـف نيقطُـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Diodorus  Siculus, op. cit. iv. 26.2-4. 
(2) Athenaeus, op.cit. iii.83c. 
(3) Hesiod, Theogony, op.cit. 212; Hesiod, Doubtful  Fragment, iii. from Servius’s 
Commentary  on Virgil’s Aeneid, iv. 484; cf.Quintus  Smyrnaeus, Fall of  troy, ii.418. 

تاب اإلغريق القدماء والسيما كتاب األساطير منهم بمصطلح األوقيانوسعرف على وجه التحديد ماذا يقصد كُال ي ،
شير إليه اإلغريق في أساطيرهم الجغرافية بذلك المحيط الذي يعتقدون ة هو ما يفكل ما هو معروف عن هذه التسمي

وتذكر األساطير اإلغريقية لنشأة الكون أن نهر األوقيانوس النهر العذب . حيط بكل األرض ويربط حدود العالمأنه ي
ه األرض العذبة من هو الذي كان مصدر كل ميا، العظيم الذي يحيط باألرض المنبسطة في المعتقد اإلغريقي

وتتفق المصادر األسطورية والتاريخية القديمة . للتخوم البعيدة لألرض العالمة نهار والينابيع وكان األوقيانوسهواأل
، وكذلك البحار وغيرها وأثيوبيا، حيط باليابسة ومصدر كل األنهار مثل النيلي الذيأن األوقيانوس هو النهر العظيم 

  :يراجع في ذلك
Homer, Iliad, op.cit. xiv.245 , xvii.399 , xx.7, xxi.195; Orpheus, Orphic  Hymn 82 to 
Oceanus ; Aeschylus, Prometheus  Bound, op.cit. 139, 302 ; Hesiod, Theogony, op.cit. 337 
, 241 , 787;  Herodotus, op.cit. iv. 35 , ii.21. 

 هو مجرد اختالق أتى به الشاعر هوميروس أو أن بعض الشعراء ويذكر هيرودوتس  بأن وجود األوقيانوس هذا
  :                        ينظرالمتأخرين هم الذين نقلوا هذا االسم من أشعاره 

Herodotus, op.cit. iv.8 ;  
  :د عند الشعراء والكتاب المتأخرونظر أيضاً ما ورين

Plato, Phaedo, 112e ; Ovid, Metamorphoses, op.cit. i.15 ; Seneca, Oedipus, op.cit. 504 
ff; Nonnus, op.cit. ii. 247 ff. 
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هي الموطن الذهبي )أريثيا(البهيجة المؤلهةالقديمة بأن جزيرة  اإلغريقية األغاني لنا تذكر

عند  نأواخر القرن الخامس قبل الميالد فيذكر أن الهيسبيريدس يقطُ ، أما يوربيدس)1(للهيسبيريدس

  Quintus(بينما يذكر كونيتوس سميرنيوس. )2(دسة بالقرب من نهر األوقيانوسالحدائق المق

Smyrnaeus (يقول في إحدى محاوراتهروادة،ي اشترك في حرب طبأن أخيليس البطل اإلغريقي الذ 

 تورد التي النهر هذا مكانة أن غير ؛)3(األوقيانوس نهر بجانب الهيسبيريدس ه تربى وترعرع عندأن

 السابقة وريةاألسط الجغرافية مكانته له تعد لمبجانبه، الهيسبيريدس حدائق وجود وريةاألسط المصادر

 عن هوميروس نقله اختالق مجرد ويعتبره وجوده هيرودوتس ينكر حيث ؛المتأخرة الفترة في

 الشاعر وكذلك وأبوللودوروسروديوس، أبوللونيوس ومنها تأخرةالم المصادر شيرتُ كذلك ،)4(سابقيه

 جايا المؤلهة أهدتها عندما هيرا بأن ،الميالد قبل الثاني القرن في عاش الذي هيجينيوس البيزنطي

 تسكن حيث أطلس جبال عند الهيسبيريدس حدائق في تغرسها أن منها طلبت الذهبية التفاحات شجرة

 واضحاً يبدو اإلغريق لدى الهيسبيريدس حدائق مكان معرفة عدم في التضارب أن غير. )5( الحوريات

 اإلغريق نقل حيث ليبيا في اإلغريقي االستيطان بعد والسيما المتأخرة العصور في وخاصة شائع بشكل

 مكنوي ،)بنغازي(سبيريدسيو مدينة في وبالتحديد رينيكاكي إقليم من الشرقي الجزء إلى الحدائق هذه

 هذه مطابقة لمحاولة بقس فيما مأراءه ذُكرت الذين حدثونالم المؤرخون به تأثر األمر هذا أن مالحظة

أنه البد من  ويرى الرأي هذا إلى يذهب ال الباحث أن إال ؛المدينة هذه في الطبيعية الظواهر مع الحدائق

البحث عن هذه الحدائق في مكان أخر في أقصى الغرب من ليبيا، ولعل إشارة كاليماخوس الكيريني 

، )Persephone(ابيرسيفوني ث عن ابنتهوهي تبح) Demeter(للمؤلهة ديميترأثناء مدحه وتمجيده 

حيثتوجد  ؛ودـق الغرب إلى الشعب األسـهي جديرة باالهتمام؛ إذ يذكر بأن بحثها قد وصل إلى مناط

  .)6(التفاحات الذهبية

   ورةـاألسط ذهـه عنته الذي الحقيقي ىزـالمغ مالـإه دمـع بـيج نهفإ ذلك إلى باإلضافة       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Stesichorus  Geryoneis, Greek Lyric  3, Fragments 8. 
(2) Euripedis, Hippolytus, op. cit. 742 ; Virgil, op. cit. iv. 480. 
(3) Quintus Smyrnaeus, op.cit. ii.418. 
(4) Herodotus, op. cit. iv. 8 ; Plato, Phaedo,op.cit.112e; Ovid, Metamorphoses, cit. i. 1 ; 
Seneca, Oedipus, op.cit. 504; Nonnus, op.cit. ii.247. 
(5) Apollonus  Rhodus, op.cit. iv. 1396; Apollodorus, op.cit. ii.5. 11 ; Hyginus, 
Astronomica, op.cit. ii. 3 ; Athenaeus, op.cit. iii. 83c. 
(6) Callimachus, Hymn vi to Demeter,9. 
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 ال فإنه وعليه ،الشهرة هذه كل احتلت كانت لما الذهبية التفاحات وجود لوال الحدائق أنهذه إلى والنظر

في بكثرة متوفراً كان الذي األصفر الذهب هو الذهبية التفاحات هذه وراء من ىالمغز يكون أن ستبعدي 

 الذهب شهرة هذا أن المستغرب من ليسو األطلسي، الشاطئ على ليبيا من ةالغربي الساحلية المناطق

 بعيدة أماكن إلى يبحرون كانوا الذين الفينيقيين طريق عن اإلغريق إلى وصل قد حوله والغموض

 ؛األطلسي للمحيط الغربية السواحل في متوفرة وكانت فينيقيا في المتوفرة غير المواد على للحصول

 ما هذا ولعل ،)1(ليكسوس في وخاصة كبيرة تبكميا يوجد ذيوال هناك الذهب عن يبحثون كانوا حيث

  :فيقول القرطاجيين عن روايته في سهيرودوت يوكده

 ليبيا في أرض توجد أنه) القرطاجيون(الكارخيدونيون يروي كما ...«

 أي( يصلون عندما أنهمو هيراكليس أعمدة وراء يسكنونها وأنا

 بشكل اطئالش قرب ويضعونها بضائعهم يفرغون هؤالء إلى)الفينيقيون

 السكان يرى أن وما دخاناً ويرسلون السفن إلى يركبون ثم منظم

 للسلع ثمناً ذهباً ويضعوا البحر شاطئ إلى يأتون حتى الدخان المحليون

 تبين فإن الذهب ويفحصون الكارخيدونيون فينزل البضائع عن يبتعدون ثم

 فإنهم اوٍمس غير كان إذا أما وغادروا، أخذوه السلع لقيمة ساوم إنه لهم

 الذي الذهب إلى ويضيفونأولئك فيعود وينتظرون السفن إلى يعودون

 ألنه ؛اآلخر منهم فريق ميظل وال هؤالء، يرضى أن إلى وضعوه قد واكان

 السلع أولئك يلمس وال السلع، قيمة يعادل أن قبل الذهب هؤالء يلمس ال

  .)2(» الذهب هؤالء يأخذ أن قبل

 وأن الذهبنسج األساطير حولها ال يستبعد أنها تعني تلك األرض التي تنتج كما أن خبر هذه التفاحات و

 بأن قالي إذ ؛الفينيقيين عنطريق الجغرافية هممعرفت اكتسبوا الذين اإلغريق بالد إلى وصلت أخبارها

 ثيرةـك مزايا مـطاهـأع الذي نـالف وهو )3(المالحة في النجوم استخدمت التي الشعوب أول الفينيقيين

  عـرجتُإذ ر؛ـاألخ وبـالشع الفـبخ رـالبح سيادة على

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Carcopino, op.cit. p.53. 
(2) Herodotus, op.cit. iv.196. 
(3) Pliny, op.cit. vii.57. 
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 500 سنة حوالي ،وفي)1( نيةالثا األلفية نهاية حوالي المغرب إلى الفينيقيين دخول التاريخية المصادر

 طول على استكشافية برحلة) Hanno(هانو سمىوي جنيين االقرط المالحين أحد قام الميالد قبل

 في تجارية محطة بتأسيس قام حيث ؛الجنوب أقصى إلى لغتغل وقد ليبيا من الجنوبية الغربية السواحل

أن هــذه الجـزيـرة هي  حتملنه من المأ) Cary(، ويرى كاري)Cerne(سيرني سمىي مكان

ويرى .)2(في الساقية الحمراء) Rio  de Oro(و دي أوروـليج ريـة في خـالواقع) Herne(هـيرن

على الذهب عن طريق ون يحصل القرطاجن ستغرب عند هذا المستودعكاغكوبينو أنه ليس من الم

تاجر فيها ي كان يس البضائع التكذلك يورد سكيالك.)3(المساومة الصامتة التي ذكرها هيرودوتس

م من أنه لم يذكر الذهب وعلى الرغ، )4(الفينيقيون في جزيرة سيرني على الساحل الغربي لليبيا قديماً

وقد . تعمرة كان الحصول على هذا المعدن؛ إال أنه من المؤكد أن الغرض من إنشاء هذه المسمن بينها

أكثر منها سكنية، وقد )5(قديماً مراكز تجاريةليبيا  كان الفينيقيون يؤسسون على السواحل الغربية لقارة

كانوا يفرضون سياسة السرية التامة حول المناطق التي يحصلون منها على البضائع التي يحتاجونها 

ويورد بنداروس عن .)7(حيث كانوا يتاجرون في كل أنواع البضائع وأهمها الذهب ؛)6(في بالدهم األم

حرمة على الحكماء عد أرض ميون بأن ما يقع وراء جبل طارق يسياسة االحتكار التي يتبعها الفينيق

وجد لها أدلة في المصادر التاريخية ومنها ما يذكره هيرودوتس من خالل وهذه السياسة تُ)8(وغيرهم

مكن التعرض لها للحصول علىمنتجات الصعوبات التي ي العديد من القصص المختلفة التي ترتبطب

 اإلغريقية وإخفاء أصل تلك المواد،قبل الفينيقيين بهدف إحباط المنافسة عت منذيوالتي ُأ األماكن البعيدة

 يذكر إذ العصور؛ تلك في شائعاً كان ثمينةالفيد أن نسج األساطير حول الموارد فالمصادر القديمة تُ

 قيل وغيرها واللبان البخور، على العربية ةالجزير شبه أهل منها يحصل التي األشجار بأن هيرودوتس

  منها عدد حيث ؛األلوان ومتعددة الحجم صغيرة المجنحة األفاعي من بعدد محمية كانت أنها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Carcopino,op.cit. p.50.  
(2) Cary, M,The Geographic  Background  of  Greek  and  Roman  History, Oxford  
University Press, London, 1976, p. 230; Tozer, op.cit. p. 104. 
(3) Carcopino, op .cit. pp.73-163 ; cf. Herodotus, op.cit. iv. 196. 
(4) Pseudo-Scylax, op.cit. 112. 
(5) Diodorus  Siculus, op. cit. v.20. 
(6) Polybius, op.cit. iii.23.2 ; Warmington, op.cit. p.76. 
(7) Harden , D.B., The  Phoenicians, New York, Praeger, 1962, p. 165 ; Warmington, op. 
cit. p. 65-78. 
(8) Pindar, Olympian  Odes, op. cit. iii. 76 - 78 , Nemean  Odes, op.cit. iii. 35-36. 
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 فةرالق منها يجمع التي البحيرة بأن هيرودوتس يضيف كذلك ،)1(األشجار على علقم يكون

 وتصرخ بالشجاعة تمتاز والتي الخفافيش شبهتُ التي جنحةالم بالحيوانات صتغ كانت

 لف عليهم يتوجب يجمعونها الذين أولئك فإن ضدهن للدفاع وكوسيلة رهيب، بصوت

 عن بالبحث يقومون ثم لعيونهم فتحتان إال يتركون وال غيرها أو الثيران بجلود أنفسهم

 بنىتُ كانت التي الطيور أعشاش من بمهارة عليها الحصول يتم ةالقرف فإن وأيضاً )2(القرفة

 ذكرت الذي السبب معرفة يمكن هذا على وبناء.)3(إليها الوصول الصعب من صخور على

 الفترات في )4(الذهبية التفاحات يحرس كان راقوند أو الدون األفعوان بأن األساطير فيه

 ونظراً نهر يوجد الحدائق هذه مكان حول أن إلى بلينوس إليه أشار ما خالل من المبكرة،

 رحلة بأن سترابون يذكر كما. )5(أفعى أنه الناس اعتقد ،التوائه في األفعوان شكل يتخذ ألنه

 نهام الغرض بحرية رحلة كانت الذهبية الجزة على الحصول هدفها كان التي تيواألرجونا

 أعلى من المنجرف الذهب كان البالد تلك في حيث ؛كولوخيس من الذهب على الحصول

  .)6(الجبلة المصبات على تُعلق التي الخراف جزز في يجمع بلالج

 على للحصول ليبيا ساحل من الغربية المناطق إلى الوصول في اإلغريق مساعي أن ويبدو

 الجهات إلى الوصول أن بليبيوس المؤرخ عن نقالً بلينوس يذكر إذ ؛قديماً هدفاً كان الذهب

 جزيرة عند ةوخاص والرومان اإلغريق لدى كبيراً اهتماماً احتل ليبيا من وبيةالجن الغربية

 أطلس جبل أطراف عند قديماً موريتانيا طرف عند يضعها التي الجزيرة وهي )7(سيرني

 هيراكلس البطل إرسال إلى اإلغريق دعا الذي األمر وهو ،)8(الشاطئ من ميل بحوالي

 من الثالث الفصل في دراسته سيتم الذي لموضوعا وهو الذهبية التفاحات على للحصول

   . البحث هذا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Herodotus, op.cit. iii.107. 
(2) Ibid, iii.110. 
(3) Ibid, iii.111. 
(4) Hesiod, Theogony, op.cit. 333ff; Apollodorus, op.cit. ii.113 , 121; Apollonius  Rhodius, 
op.cit. iv. 1390 ff; Quintus  Smyrnaeus, op.cit. vi. 256 ff; Philostratus  the Elder, Imagines, 
op. cit. ii. 17; Hyginus, Fabulae, op.cit. 151 ; Hyginus, Astonomica, op. cit. ii. 3 ; 
Propertius, op. cit. ii.248. 
(5) Pliny, op. cit. v. 1.  
(6) Strabo, op.cit. ii. 2. 9 ; cf. Philostratus  the  Elder, op.cit. ii.17. 
(7) Pliny, op.cit. xxxvi. 199. 
(8) Idem.  
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من بين القصص التي ترد في الروايات األسطورية عند اإلغريق وارتبطت أحداثها بليبيا، 

ومجيئه إلى ليبيا للحصول على رأس الغورغونة  )1(قصة البطل اإلغريقي بيرسيوس

الذي  )Acrisius()2(هذه األسطورة أن الملك أكريسيوس ؛ حيث تذكر)Medusa(ميدوسا

) Aganippe(أو أقانيبي) Eurydike(كان متزوجاً من فتاة من ليكديمون وتُسمى يوريدك

، لما لم يرزق بأوالد ذكور وكانت له ابنة واحدة هي داناي )3()في رواية أخرى(

)Danae()4(ته، فأجابه الوحي قائالً له ، استعان بالوحي عن كيفية تدبر وريث ذكر بعد مو

ولكي يتجنب أكريسيوس هذا . ”سوف لن تُرزق بولد وسيكون موتك على يد حفيدك“بأنه 

وبالرغم من هذا الحذر الذي . ابنته داناي في غرفة محصنة تحت األرض القدر قام بسجن

 أبداه أكريسيوس فقد نزل زيوس، الذي أغوته داناي بجمالها، على هيئة قطرات من ذهب

فوق حضنهاوحملت منه طفال سميبيرسيوس، وعندما سمع أكريسيوس بقصة داناي لم 

يصدق بأن الطفل هوابن زيوس، وظن أن أخيه بروتوس قد جدد عالقته الجنسية مع 

، ولما لم يجرؤ على قتل ابنته، قـام بوضـعها مع طفلها في صندوق من خـشب )5(ابنته

  ورمـاه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بيرسيوس هو أحد أشهر األبطال اإلغريق من مدينة أرجوس، وتعتبره األساطير أحد أبناء زيوس من داناي) 1(

  :للمزيد ينظر في ذلك
Homer, Iliad,  op. cit. xiv.310 ; Pindar, Pythian odes, op.cit.  xii.16 ; Herodotus, op.cit. vi. 53 , 
vii.61 ; Apollodorus, op.cit. ii.34 ; Strabo, op.cit. x.5. 10 ; Diodorus  Siculus, op.cit. iv.9 ; 
Hyginus,Fabulae, op.cit. 63 , 155 ; Ovid, Metamorphoses, iv. 607 ; Nonnus, op.cit. ii.286.  

ابنة ) Ocaleia(ملك أرجوس وأمه أوكااليا) Abas(تذكر األساطير أن أكريسيوس ينحدر من نسل أباس) 2(
، وتورد األساطير أن أكريسيوس كان من أحفاد دناؤوس، وقد كان ألكريسيوس أخ توأم اسمه )Mantineus(مانتينيوس
وقبل موت أبيهم أوصى أن يكون حكمهم لمملكته بالتناوب بينهما؛ غير أن األخوين تصارعا على الحكم ) Proetus(بروتوس

ملك ) Eupitus(د نهاية فترة حكمه، فهرب أخيه بروتوس إلى إيوبيتسبعد أن رفض أكريسيوس تسليم الحكم ألخيه بع
وفقاً لروايات أخرى، ثم عاد بعد ذلك ) Antia(أو أنتايا) Asthinipioa(وتزوج من ابنته التي تُدعى أسثينيبويا) Lycia(ليكيا

ا معركة دامية انتهت بعد ذلك بأن مطالباً بحقه في الحكم وحدثت بينهم) Lycianes(إلى أرجوس على رأس جيش من اليكيانيين
رضيا على كره أن يقتسما المملكة بينهما، وكان نصيب أكريسيوس هو أرجوس وما حولها، أما نصيب أخيه بروتوس فقد كان 

يراجع .في شبه جزيرة البيلوبونيز) Argolis(وشاطئ أرجوليس) Medes(وهي جزء من موكيني وميديا) Tiryns(تيرينس
  :عن هذه القصة

Homer, Iliad,op.cit. vi. 160 ; Schol. On Euripedes, Orest, 953 ; Apollodorus, op.cit. ii.24-25 ; 
Pausanias,op.cit. ii.16,25.  
(3) Hyginus, Fabulae, op.cit. 63. 

نجبت من زيوس وفقاً للتسلسل النسبي األسطوري فإن داناي هي سليلة إيو محبوبة زيوس من مدينة أرجوس، وأن إيو قد أ) 4(
  :للمزيد يراجع في ذلك. الذي كان أباً لليبيا) Epaphus(ابنها إبافوس

Apollodorus , op.cit. ii.1,3,4,5 ; Nonnus, op. cit. iii.257 ; Hyginus, Fabulae, op.cit. 145 , 149 , 275 ; 
cf. Herdotus, op. cit. ii.27,28.  

  :للمزيد يراجع.من ارتبط بعالقة جنسية معها وأنجب منها بيرسيوس تذكر رواية أخرى أن عمها بروتوس هو) 5(

Apollodorus,op.cit. ii.4 ; Ovid,Metamorphoses,op.cit. v.238. 
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إحدى جزر ) Seriphos(في اليم؛ حيث جرفت المياه الصندوق صوب جزيرة سيريفوس

لى الشاطئ إوجذبه ) Dictys(وعثر عليه صياد يدعي ديكتس)Cyclades()1(الكيكالديس

فأخذهما في الحال إلى  )2(وبيرسيوس بداخله على قيد الحياة دانايولما فتحه وجد كالً من

من داناي وأرسل بيرسيوس سعى للزواج الذي  )Polydectes()3(أخيه الملك بوليدكتس

  .)4(ليتربى في معبد أثينا

وما ا، لزواج منهولكنه لم يتمكن من ا كان حاكم سيريفوس بوليدكتس قد وقع في حب داناي

حتى قام بوليدكتس بجمع رفاقه ومن بينهم بيرسيوس ، أن بلغ بيرسيوس سن البلوغ

أبنة أونيموس ) Hippodamia(وأخبرهم أنه يجمع الهدايا ليقدمها من أجل ود هيبوداميا

)Oenomaos()5 (لم يتحصل من  ولكنه لما، وطلب من اآلخرين أن يجلبوا له خيوالً كهدايا

؛ وألن بيرسيوس في وقت سابق تعهد بأنه سوف لن يرفض أي ى الخيولبيرسيوس عل

ه الملك أن يلبي له ـذا طلب منـله، ورغونةـتى ولو كان رأس الغـيدكتس حطلب لبول

  .رضـذا العـه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جنوب شرق بالد  امآتي جزيرة تقع في بحر إيججزر الكيكالديس هي مجموعة من الجزر اإلغريقية تتألف من حوالي ) 1(

  :راجعيللمزيد من المعلومات التاريخية وما قبل التاريخ . اإلغريق
Demoule, Jean-Paul, and  Perlis, Catherine, “The  Greek  Neolithic: A New Review”, J.W.P, vol.7, 
No.4,(1993),pp.355–416 ;  

  :راجعة الموقع اإللكتروني اآلتيكما يمكن لمن يريد االستزادة م
Jeremy  B. Rutter , “The  Prehistoric  Archaeology  of the  Aegean” 
(http:// projectsx.dartmouth.edu/classics/history/bronze_age/index.html), (Accessed 15  November 
2009).  

حيث تزوج الملك ؛ فإن الصندوق حملته األمواج إلى إيطاليا ،وفقاً إلحدى الروايات المتأخرة في العصر الروماني) 2(
القديمة الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي من )Ardea(من داناي وأسس مدينة أرديا) Pilumnus(األسطوري بيلمنوس

اللذان ) Argeus(وأرجيوس) Argus(غير أن رواية أخرى تقول أن داناي قد أتت إلى إيطاليا مع ولديها أرجوس. إيطاليا
  .واتخذت مقامها في نفس المكان الذي أسست فيه روما فيما بعد، )Phineus(أنجبتهما من فينيوس

  :للمزيد يراجع
Servius,op.cit. vii.372 ,viii.345 ; Virgil, Aeneid, op.cit. vii.410. 

كر بوليدكتس في األساطير وذُ) Magnesia(سيايميت عليه مدينة ماقنالذي س) Magnes(بوليدكتس هو أحد أبناء ماقنس) 3(
  .بأنه ملك لجزيرة سيريفوس

(4) Homer,Iliad,op.cit. xiv.319; Pindar, pythian  Odes,op.cit. xii.16; Apollonius  Rhodius, op.cit. 
iv.1090 ; Lycophron, Alexandra, 838 ; Apollodrus,ii.op.cit. 26-34 ; Strabo,op.cit. x.5.10; Pausanias, 
op .cit. ii.23.7 ; Diodorus  Siculus, op.cit. iv.9.2 ; Ovid, Metamorphoses, op. cit. iv.607, 697 , v.11 , 
250 ,vi .113 , xi.117 ; Nonnus, op.cit. ii.286, vii. 110 , viii.124,286 ; Hyginus, Fabulae, op.cit. 63, 
155 ; Sophocles, Antigone, 947 ; Horatius  Flaccus, Carmina, iii.16 ; Lucan,op.cit. ix.659. 

التي ) Sterope(وهو زوج ستيروب) Asopus(ابنة إيسوبس) Harpinna(وهاربينا ،الحرب مؤله) Ares(هو ابن أرس) 5(
  :راجعيElis .((في إليس) Pisa(وقد كان ملكاً على بيسا، أنجب منها هيبوداميا

Apollodorus, op.cit. iii.10 ; Pausanias, op. cit. v.10 , 22 , vi.21.  
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بنات  )Garaea()1(من هيرمس، وأثينا فإن بيرسيوس ذهب إلى الغراياتوبمساعدة كالً 

وسن ، المقيمات في ليبيا والالتي كان ثالثة منهن فقط لهن عين)Phorcys()2(فوركيس

لعين فخطفهما منهن وا ،ن يتبادلن السنوترصد لهن بيرسيوس بينما كُ، واحدة يتبدلنها بينهن

وكانت الحوريات يمتلكن . لى مكان الحورياتإليهن حتى يرشدنه إ ماورفض أن يعيده

وعندما أخبرن  ،يبة وكان لديهن أيضاً خوذة هاديسالحذاء المجنح والجراب الذي يشبه الحق

بيرسيوس ولما وصل إلى .)3(والعين ،عن مكان الحوريات أعاد لهن السنبيرسيوس

على كاحليه علق الجراب على كتفه وربط الحذاء ،فأجله الحوريات أخذ كل ما جاء من

متجهاً  طار، ثم ووضع الخوذة على رأسه وهي التي تخفي كل من  يرتديها عن األنظار

، )Stheno(وكانت أسمائهن سثينو وجد الغورغونات الزلن نائمات حيث؛ إلى األوقيانوس

ها ميدوسا وهي الوحيدة الفانية بين أخواتها وهي موالثالثة كان اس، )Euryale(ويوريلي

، وكان كل من ينظر إلى )4(أجلها إلى ليبيا للحصول على رأسها سيوس منالتي جاء بير

الغورغونات يتحول إلىحجر، ولهذا عندما أراد بيرسيوس أن يقطع رأس الغورغونة 

أعانته أثينا وأرشدته بأن ينظر إلى صورة الغورغونة المنعكسة على درعها 

، ووضع بيرسيوس رأس رأسها على الفور البرونزي،وعندما رأى صورة ميدوسا قطع

  الغورغونة في الجراب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغراياتفي األساطير اإلغريقية هن أخوات الغورغونات وحارساتهن، وتذكر األساطير اإلغريقية بأنهن كن ثالث عجائز ) 1(

، )Pephredo(مصادر األسطورية أن أسمائهن بيفريدووتسجل ال. منذ ميالدهن ولهن عين واحدة وسن واحدة يتبادلنها بينهن
  : يراجع في ذلك. وأنهن يقطن أيضاً في ليبيا)Deino(، ودينو)Enyo(وإنيو

Hesiod, op.cit. 270 ; Aeschylus, Prometheus Bound, op.cit. 791 – 800 ; Apollodorus, op.cit. i. 10 , 
ii.37 - 39; Ovid, Metamorphoses, op. cit. iv.722 ; Lycophron, op.cit. 840 ; Hyginus,  Asronomica, 
op.cit. ii.12 ; Nonnos, op.cit. xxiv.270 , xxxi.13.  

تاب المتأخرين فيدعونه ابن أما الكُ. الحاكم على أعماق البحار المؤلهطبقاً للقصائد الهومرية فإن فوركيس كان ) 2(
ومن هذه األخيرة ) Keto(وكيتو) Eurybia(ويوريبا) Nereus(ونيريوس )Thaumas(وجايا وأخ ثوماس) Pontus(بونتوس

  : للمزيد يراجع .وأيضاً أبا للهيسبيريدس في بعض الروايات ،ودراقون، والغورغونات، أصبح أباً للغرايات
Homer, Odyssey, op.cit. i.71 , xiii.96,345 ; Hesiod, Theogony, op.cit. 237,270,333; Pindar, Pythian  
Odes, op.cit. x.30 ; Apollodorus, op.cit. i.2 ; Apollonius  Rhodus, op. cit. iv.1399. 

هناك رواية أخرى تُفيد بأن بيرسيوس لم يعد العين والسن لبنات فوركيس وإنما قام برميهن في بحيرة تريتونيس أثناء ) 3(
  :للمزيد يراجع. عودته من ليبيا 

Hyginus, Astronomica, op.cit. ii.13.  
تذكر األسطورة بأن أثينا هي التي كانت السبب في قطع رأس الغورغونة ميدوسا وذلك ألن األخيرة قد تفاخرت على أثينا ) 4(
  :ظرين .مالها فقامت هذه على مساعدة بيرسيوس لكي يقطع رأسها كعقاب لها على هذا التباهيجب

Apollodorus, op.cit. ii.45-46. 
غير أنها عندما اضطجعت مع بوسيدون في معبد أثينا ، رواية أخرى بأن ميدوسا كانت امرأة ذات جمال أخاذ شيربينما تُ

  : نظري. غضبت هذه األخيرة غضباً شديداً وحولت شعر ميدوسا إلى أفاعي كعقوبة لها على هذا العمل

Hesiod, Theogony, op.cit. 287 ; Ovid, Metamorphoses, op.cit. iv.770 , vi.119. 
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ورجع قافالً بينما كانت أخوات ميدوسا يطاردنه، ولكن الخوذة أخفته عن أنظارهن وبات 

 .)1(من المستحيل القبض عليه

وتستمر األسطورة فتقول إن البطل بيرسيوس عندما قطع رأس الغورغونة وأثناء عبوره 

ابين كثيرة ال ليبيا، سقطت قطرات من دماء الغورغونة على الصحراء الليبية فأنجبت ثع

تُعد والتُحصى، ثم مر على العمالق أطلس الذي كان يحمل السماء على منكبيه، وعندما 

؛ وبسبب هذا قام بيرسيوس بتوجيه رأس )2(أتىبيرسيوس إلى أطلس قام بطرده ولم يستقبله 

الغورغونة ميدوسا نحو أطلس وأحاله إلى جبل ضخم وأحال لحيته إلى غابات وأحراش، 

  .)3(يديه، إلى هضاب ومرتفعات، وأحال رأسه إلى أعلى قمة من الجبلوكتفيه، و

التي كان يحكمها الملك ) Aithiopia(ياوبعد ذلك واصل بيرسيوس رحلته إلى إثيوب

لوحش  اًدمت كقربانقد قُ )Andromeda(افوجد أن ابنته أندروميد) Cepheus(سيفيوس

يرسيوس وقع في حبها وقام بإنقاذها وعندما رأها ب، الذي أرسله بوسيدون )4(البحر كيتو

) Phineus(إلى بالدها وطلبها للزواج، وبعد أن علم عمها فينيوس وأعادهاوقتل الوحش 

الذي كان خطيبها سابقاً بهذا الخبر، دبر المؤمـرات والمكائـد ضد بيرسيوس، وعـندما 

  علم األخـير

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Hesiod, Theogony, op.cit. 274; Hesiod, Shield of Heracles, 216 ; Pindar, Pythian  Odes, op.cit. 
x.30 , xii.8; Aeschylus, Fragment 145 Phorcides, (from Athenaeus, Deipnosophists, ix.65) ; 
Euripides, Alcestis, 511 ; Lycophron,op.cit. 838 ; Apollodorus, op. cit. ii.36 – 42 ; Hyginus, 
Astronomica,op.cit. ii.13; Quintus Smyrnaeus, op.cit. xi.190; Pausanias, op. cit. i.23, ii.27,iii.17-18 , 
v.18; Ovid, Metamorphoses, op.cit. iv.697-767 , v.250; Propertius,op.cit. iii.22 ; Valerius 
Flaccus,op.cit. i.68; Nonnus,op.cit. xxiv.270, xxx.264 , xxxi. 13. 

تذكر األساطير أن أطلس قد تلقى نبوءة مفادها بأن أحد أبناء زيوس سيسلبه التفاحات الذهبية الموجودة في حدائق ) 2(
وقام ببناء جدار لحماية هذه التفاحات من أجل منع كل من يريد ، ولهذا كان أطلس يمتنع عن استقبال ضيوفه، الهيسبيريدس

  :راجعي. راب من هذا البستاناالقت
Polyidus, Fragment 837 = EM; Ovid, Metamorphoses, op. cit. iv.627ff. 
(3) Apollonius  Rhodus, op.cit. iv.1505 ; Ovid, Metamorphoses, op.cit. iv.617ff ; Lucan, op.cit. 
ix.620 -705 ; Silius  Italicus, op.cit. iii. 313-316. 

في جمالها ) Nereideas(قد تحدت النيردات) Kassiepeia(دعى كاسيبيااألساطير بأن زوجة الملك كيفيوس وتُ تذكر) 4(
البحر الذي أرسل  مؤلهونتيجة لذلك فإن النيردات اشتطن غضباً وتعاطف معهن بوسيدون ، وتفاخرت بأنها تفوقهن جميعاً

ريدون تنبأ وحي أمون بأنه إذا كان أهل البالد ي ،لهذا الشقاء يةًوضع نهاولكي تُ، طوفاناً على البالد والوحش كيتو أيضاً
قام الملك كيفيوس بإطاعة  ،ولهذا وبضغط من اإلثيوبيين، رباناً للوحشقدموا ابنة الملك قُالخالص من هذا البالء عليهم أن ي

هناك رواية و. آها بيرسيوس وأنقذهاابنته وجبة لهذا الوحش وقام بربطها على حجر بالقرب من البحر إلى أن ر مالوحي وقد
أخرى تذكر بأن كاسيبيا ادعت بأن جمال وبهاء ابنتها يفوق جمال وبهاء النيردات فكان ذلك سبباً لغضب النيردات وأنزلن 

  :ظر حول هذه األساطيرين. االعقاب على اندروميد
Apollodorus, op.cit. ii.43-44 ; Hyginus, Fabulae, op.cit. 64 ; Hyginus, Astronomica, op.cit. ii.10. 
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بذلك قام بعرض رأس الغورغونة  ميدوسا على فينيوس  وأحاله وكل مرافقيه المتآمرين 

وإلى هذا الحد تنتهي األسطوري التي ترتبط . )1(معه إلى حجر، وعاد مع زوجته إلى بالده

أى دراسة الباحث عن وتن)2(أحداثها تخص بالد اإلغريق القصة فإن أما بقية. أحداثها بليبيا

  .الخوض فيها

بل بيرسيوس من المواضيع التي ال يزال موضوع الغورغونات وقطع رأس ميدوسا من ق

(؛ إذ يعتقد الباحث هوبكنز)3(حسم فيها النقاش بين الباحثينلم يHopkins ( أن القصة

في  كانت، لمغامرة بيرسيوس في ليبيا من أجل قطع رأس الغورغونة ميدوسا اإلغريقية

وأن القصة ، قتبسة عن قصة صراع جلجامش مع الوحش هومبابااألصل قصة أشورية م

على ، )Will(في حين أن ويل.)4(وصلت إلى بالداإلغريق عن طريق سوريا وقبرص

ل ـ؛ إال أنه نقاألدنى رقـة في الشـذه القصـالرغم من قبوله فرضية وجود بداية ه

  أة ـتاريخ نش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Apollodorus, op.cit. ii. 43 - 44 ; Hyginus, Fabulae, op.cit. 64 ; Hyginus, Astronomica, op. cit. 
ii.9- 12 ; Lycophron, op.cit. 838 ff; Philostratus  the Elder,op.cit. i. 29 - 57 ; Ovid, Metamorphoses, 
op. cit. v. 1 - 238 ; Ovid, Heroides, op. cit. xvi.35 ; Propertius, op.cit. ii.28; Nonnus, op. cit. viii.888 
, xviii.294 , xxv.80, xxx.273, xxxi.10, cvii.510.  

تتحدث األساطير عن عودة بيرسيوس فتقول بأنه عندما عاد إلى جزيرة سيريفوس وجد أن امه وديكتس أخ الملك ) 2(
ولهذا دخل بيرسيوس على بالط الملك وعرض عليهوعلى كل ، دى المعابد خوفاً من بطش بوليدكتسقد احتموا في إحبوليدكتس 

ثم جعل بيرسيوس من ديكتس ملكاً على الجزيرة  وأعاد رأس ، مرافقيه رأس الغورغونة ميدوسا وأحالهم جميعاً إلى حجر
وعندما علم أكريسيوس بذلك هرب من أرجوس ,  أثنيا ثم بعد ذلك عاد إلى أرجوس مع أمه وزوجته المؤلهةالغورغونة إلى 

كان بيرسيوس من بين ، وخالل ألعاب رياضية أقيمت في هذه البالد ،خوفاً من تحقق نبوءة الوحي ورحل إلى أرض البالسيجين
وبينما قام بيرسيوس برمي قرصه فإنه ووقع دون قصد على رأس أكريسيوس وقتله وبهذا تحققت نبوءة موت ، المنافسين

فإنه خجل أن يدخلها  ،وألنه كان الوريث الوحيد لمملكة أرجوس، وبسبب هذا حزن بيرسيوسحزناً شديداً،ريسيوسعلى يد حفيدهأك
  :ظر عن هذه األسطورةين .ولهذا قام بعقد صفقة استبدل فيها مملكة جده بمملكة تيرينس، ويطالب بملكه

Pindar, Pythian  Odes,op.cit. xii.8; Apollodorus, op.cit. ii.45-48 ; Strabo, op.cit. x. 5.  
10; Pausanias, op.cit. ii.15-16 ; Ovid, Metamerphoses, op.cit. v.738 ; Nonnus, op.cit. xxv.80 ; 
Hyginus,Fabula, op.cit. 63-64. 

م أكريسيوس بهذا وعندما عل ،بينما تذكر رواية أخرى متأخرة بأن بوليديكتس تزوج داناي وجعل بيرسيوس قيماً على معبد أثينا
ذهب إلى بوليدكتس لكي يقضي على بيرسيوس؛ غير أن بوليدكتس تدخل لصالح بيرسيوسوأخذ منه العهود بأن ال يتسبب في 

وفي هذه األثناء ، وتروي القصة بعد ذلك أن عاصفة حالت دون سفر أكريسيوس مما اضطره  للبقاء في سيريفوس. مقتل جده
ل المراسم الجنائزيةرمى بيرسيوس قرصاً أثناء األلعاب التنافسية فحملته الريح ليقع على رأسأكريسيوس وخال، مات بوليدكتس

  :عن هذه األسطورة راجعي. وبسبب ذلك سافر بيرسيوس إلى أرجوس ليستلم ملك جده، وبهذا تحققت النبوءة في موته، فقتله
Hyginus, Fabulae, op.cit. 63. 
(3) Phinny, Edward, “Perseus' Battle With the Gorgon”, T.P.A.Ph.A, vol.102,(1971),p.446. 
(4) Hopkins, Clark, “Assyrian Elements  in the Perseus-Gorgon Story”, A.J.A,vol.38, No.3, (1934), 
pp.345-348; cf. Will, Edouard, “La Decollation  de Medusa”, R.Arch, vol.27, (1947),pp.60-76. 
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إلى العصر  -  بحسب رأى هوبكنز - السابع قبل الميالد  هذه األسطورة من القرن

أن ) Barnett(ويرى بارنت. )1(السومري الحديث في القرن الحادي والعشرين قبل الميالد

من نقاط التشابه بين قصة بيرسيوس وجلجامش من أهمها السيف المقوس الذي  هناك العديد

وهو سالح مشرقي أستخدم في نواحي أسيا الصغرى ، قطع به بيرسيوس رأس ميدوسا

غير أن نيلسون يرى . )Konya()2(ويمكن رؤيته أيضاً على شواهد الجنود من كونيا 

ويعتقد أنه بما أن بيرسيوس كان في ، فضل البداية اإلغريقية لهذه األسطورةعكس ذلك وي

إال أن هذه .)3(وكينييناألسطورة قد نشأت بين المفإنه من المؤكد أن  ،األصل من أرجوس

، ؛ إذ يذكر هيرودوتس عن إحدى الروايات الفارسيةرقية فعالًالقصة يبدو أن لها جذور مش

وأن أسالف ، ثم بعد ذلك أصبح إغريقي، بأن بيرسيوس كان في األصل من أشور

بأن أسالف أكريسيوس ، فالفرس ال يعترفون على أية حال، بيرسيوس لم يكونوا إغريق

كانوا مصريين كما يشهد على ذلك اإلغريق ولكنهم يقولون بأنهم، بيرسيوس ينتمون إلى

عرف لدى اإلغريق في الشعب الفارسي كان يويذكر هيرودوتس أيضاً بأن.)4(أنفسهم

وكذلك  ،ولكنهم كانوا يدعون أنفسهم) Cephenians(العصور القديمة باسم السيفيانيين

بن زيوس وداناي في ولم يكن بيرسيوس، )Artaeans(باسم األرتيانيين ، يدعوهم جيرانهم

س تزوج من ابنة وعندما أتى بيرسيو ،)Belus(سيفيوس بن بيلوس اتلك األثناء قد زار

حيث تركه في بالد فارس  ؛)Perses(بيرسيس يموأنجب منها ابناً س اسيفيوس أندروميد

هذا رسيس وقد أخذ الفرس اسمهم بعد ذلك من بي، ألن سيفيوس لم يكن له وريث ذكر

دوتس هيرووفي رواية أخرى يستقي . )Persians()5(واصبح يطلق عليهم اسم الفارسيين

) Khemmis(سمى خيمستُ،يذكر فيها بأن هناك مدينة في مصر معلوماته من المصريين

ب هذه المدينة  دون غيرهم من المصريين يحتفلون باأللعا ، كان أهلفي مقاطعة طيبة

هيرودوتس عن سبب ذلك أخبروه بأن ساللة  ا سألهمألجل شرف بيرسيوس وعندم

الذين رحال إلى بالد ) Lincius(ولنكيوستعود لهذه المدينة؛ ألن دناؤوسبيرسيوس 

نسلهم استمر حتى وصل إلى بيرسيوس وحدثوه أيضاً كيف  وأن، اإلغريق كانا من خيمس

  خيمس أثناء مجيئه إلى مصر  أن بيرسيوس أتى إلى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Phinny,op.cit. p.446. 
(2) Barnett, R. D, “Some Contacts Between  Greek  And Oriental  Religions”, in Elements  Orientaux  Dan La  Religion  
Grecque  Ancienne, Paris, Presses Universitaires, 1960, p.148.  
(3) Nilsson, The Mycenaean  Origin  of Greek Mythology, op.cit. pp.40-41. 
(4) Herodotus, op.cit. vi.54. 
(5) Ibid, vii.61. 
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وعرف كل  ر رأس الغورغونة ميدوسا من ليبياللسبب الذي يذكره اإلغريق وهو إحضا

أنسبائه، وكيف أنه سمع اسم خيمس من أمه قبل أن يصل إلى مصر، ولهذا كان 

كما يذكر هيرودوتس أيضاً بأنه يوجد . )1(ون األلعاب على شرف بيرسيوسالمصريون يقيم

  .)2(برج في دلتا مصر يمسى برج بيرسيوس

أما السؤال الذي يثيره الباحث في هذه الدراسة هو ما السبب الذي قاد اإلغريق إلى نسج 

إلى البدايات  هذه األسطورة وربطها بليبيا؟ ولكي تتم اإلجابة على هذا التساؤل يجب العودة

فالمصادر األسطورية القديمة . األولى لتصور المعتقد اإلغريقي حول طبيعة الغورغونات

تُشيرإلى أن المعرفة اإلغريقية لهذه المخلوقات تبدو قديمة؛ إذ يرد وصف للغورغونات عند 

الشاعر اإلغريقي هوميروس أثناء حديثه عن موضوع الرعب فيسميه 

عندما يتحدث عن هكتور بطل طروادة الذي يتطلع إلى  كذلك.)Gorogo()3(غورغو

أوديسيوس أيضاً .)4(المذبحة أثناء حرب طروادة، يقول إنه كانت لديه عيون كالغورغو

خشية أن ترسل له ) هاديس(يخاف من البقاء عند مساكن األموات

ر يذككما.)5(ملكة العالم السفلي رأس الغورغونة المخيف) Persephone(برسيفوني

هاديس، جذب عندما جاء إلى عالم ي، البطل الطرواد) Anias(جيلوس أيضاً أن أنياسفير

عليه كذلك عندما دخل هيراكليس إلى عالم األموات خرج . )6(سيفه ليقتل خيال الغورغونات

طيف الغورغونة ميدوسا فأخرج سيفه لكي يقتلها؛ إال أن هيرمس أخبره بأن هذا مجرد 

  .)7(شبح لها

الرعب، والخوف، عبر لدى اإلغريق على صورة ظة أن الغورغونة كانت تُإذن يمكن مالح

إلى جانب أن رأس ميدوسا بشكل خاص كان يستعمل أيضاً كصورة للتخويف والرعب؛ 

هوميروس أيضاً  ويصف.)8(أن رأس الغورغونة كان على درع زيوس ةداإللياسجل حيث تُ

  ه ـكان يضع على درع، روادةـرب طـريقي في حـد اإلغـبأن أغاممنون القائ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ibid,ii. 91 ; cf.vi.53. 
(2) Ibid,ii.15. 
(3) Homer,Iliad,op.cit. xi.36. 
(4) Idem, viii.349. 
(5) Homer,Odessey, op.cit. xi.633 ; cf. Aristophanes,Frogs, 475; Apollodorus, op.cit. ii. 123 ; Virgil, Aeneid, 
op.cit. vi.287 ff. 
(6) Virgil, op.cit. vi.290-599. 
(7) Apollodorus, op.cit. ii.5.12. 
(8) Homer, Iliad, op. cit. v. 741.  



101 
 

 

يظهر بأنه ، عندما يصف هوميروس درع أثينا في اإلليادة أيضاً. )1(رأس الغورغونة

يوربيدوس أيضاً يذكر غورغو واحد .)2(ارعب به أعدائهيحتوي على رأس الغورغو الذي تُ

ونتوس ـر كـويذك .)4(من أن هسيودس يذكر ثالث غورغونات؛ بالرغم )3(فقط

إن درع أخيليس كان عليه صورة الغورغونات ) QuintusSmyrnaeus(ميرانيوسـس

  .)5(المتوحشات بشعرهن األفعواني المخيف

طورية تُشير إلى أن الغورغونات أما فيما يتعلق بمولد الغورغونات فإن المصادر األس

وكانت . )6(ولدن من أسرة متوحشة فأبوهن الوحش فوركيس وأمهن هي كيتو المتوحشة

األساطير تصف الغورغونات بأنهن مخلوقات متوحشة ولهن شعر من الثعابين ولهن ألسن 

في وهذا الوصف يظهر في أغلب األعمال الفنية؛ غير إنهن يظهرن )7(متدلية، ولهن أجنحة

  ).20شكل .(هيئة بشرية

لقد ارتبطت أسطورة الغورغونات بليبيا كون أغلب المصادر األسطورية القديمة والتاريخية 

تضع موطن هذه األجناس عند األطراف الغربية من ليبيا، فأقدم نص أسطوري إغريقي 

قرب بال يذكر هذا الجنس، يرد عند الشاعر هسيودس الذي يشير إلى أن الغورغونات يقطُن

) Pegasus(وأن اسم الحصان بيقاسوس، الشجي الهيسبيريدس ذات الصوتحوريات من 

 مي بذلكإنما س ،بقطع رأسها الذي انبثق من رقبة الغورغونة ميدوسا عندما قام بيرسيوس

. )8(عند األوقيانوس؛ حيث كان مـولد ميدوسا) Pegai(نسبة إلى نبع بيقاي

أن الغـورغـونات كُـن ) Stasinus of Cyprus(ويذكرسـتاسـينوس القـبرصـي

  يعشـن فـي جـزيرة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ibid, xi. 36. 
(2) Ibid, v.741, viii.349; cf. Virgil, Aeneid, op.cit. vi.289. 
(3) Euripides, Ion,989. 
(4) Hesiod, Theogony, op.cit. 278. 
(5) Quintus Smyrnaeus, op.cit. v.38. 
(6)Hesiod, Theogony, op.cit. 270 ; Pindar, Pythian  Odes, op.cit. xii.12 ; Aeschylus, Prometheus  Bound, 
op.cit. 794; Apollodorus, op.cit. i. 10 ; Pausanias, op.cit. ii.21. 5 ; Nonnus, op.cit. xxiv.270. 

  :نظرللمزيد ي. ر البيزنطي تذكر بأن والد الغورغونات هو غورغو وأمهن هي كيتوبينما هناك رواية متأخرة تعود إلى العص
Hyginus, Fabulae, op.cit. 151. 
(7) Pindar, Olympian  Odes, op.cit. xiii.64 , Pythian  Odes, op.cit. x .44 ; Aeschylus, Libation Bearers, 1048 ; 
Pausanias, op.cit. v.18.5 ; Ovid, Metamorphoses, op. cit. iv.699; Statius,  op. cit. i.544 ; Quintus  Smyrnaeus, 
op.cit. v.38 ; Nonnus, op.cit. xxiv.272.  
(8) Hesiod, Theogony, op.cit. 270ff; cf . Ovid, Metamorphoses, op.cit. iv.77. 
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. )1(س العميقوهي جزيرة صخرية في الطرف الغربي لألوقيانو، )Sarpedon(ساربيدون

الغورغونات ، )Suidas(وسيويداس، )Aristophanes(سيويصف كل من أرستوفان

سمى تيثراسوسبالتيثراسيات نسبة إلى نهر أو موقع ي)Tithrasos ( يوجد في ليبيا والذي

، دون تحديد مكان معين ،ونونوس، شير كل من باوسانياسوي. )2(حيث تقيم الغورغونات

الغورغونات جنس بينما يذكر بلينوس بأن مقر . )3(يكون في ليبيابأن موطن الغورغونات 

حيث توجد بعض الجزر التي  )ليبيا قديماً(رأس من شاطئ األطلنطي في أفريقياقابليقع م

. )4(والتي كانت سابقاً موطن الغورغونات) من المحتمل جزر الكناري(سمى غورغيدستُ

قديماً عشن في المناطق الغربية من ليبيا أما ديودوروس الصقلي فيذكر أن الغورغونات ي

  .)5(دون تحديد مكان معين

ال تُفصح المصادر األسطورية أو التاريخية عن الجنس الحقيقي لهذه المخلوقات التي حدد 

فقد حاول المؤرخون المحدثين إعطاء بعض التفسيرات . اإلغريق مكان وجودهن في ليبيا

إلى أن هذا الجنس إنما هو ) Keightley(تليذهب كي؛ حيث المجازية حول هذا الجنس

، قصة الغورغونات بأنهن يرمزن إلى تجسيد لمخاوف البحر روفس، مجرد نسج من الخيال

بينما ترى فرضية . )6(جسدن األمواج البيضاء العالية التي ترتطم على الصخوريكونهن 

ها العناصر جد فيموللر بأن شخصية الغورغونة كانت تشخيص للفكرة التي كانت تو

أن الغورغونة ) Harrison(وترى هاريزون. )7(والبغض، واإلزدراء، األساسية للغضب

هو مجرد قناع طقسي صنع بشكل بشع من أجل إثارة الخوف، والرعب، وهو القناع الذي 

  .)8(ال يزال يستعمل بين القبائل المتبربرة

رى ـواألخ ،داھما حیوانیةإح ،لقد تنوعت النظریات حول تفسیر الغورغونات بین صفتین

  رن ـي القـف) Alexander the Myndian(ف ألكسندر المندوسيـ؛ إذ یصریةـبش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Stasinus  of Cyprus, Cypria  Fragment, 21, (From  Herodian  Peculiar Diction) ; cf.Apollodorus, 
op.cit. ii.13. 
(2) Pausanias, op.cit. iii.17.3 ; Nonnus, op.cit. xxx.264, xxxi.13.  
(3) Suidas, s.v.Gorgones Tithrasiai ; Aristophanes, op. cit. 475. 
(4) Diodorus Siculus, op.cit. iii.54.7. 
(5)Pliny, op.cit. vi.200. 
(6) Keightley, op.cit. p.224. 
(7) Hopkins, op. cit. p.342. 
(8) Harrison, Jane Ellen, Mythology, New York, Cooper Square Publishers, INC, 1963, 
p.70. 
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الميالدي في كتابه تاريخ محاورة الطيور، بأن مخلوق يشبه النعجة في ليبيا كان يسمى  األول

والذي يحرك عرفه من على عيونه ويقتل كل من تقع عليه عيناه، ويصف هذا ) Gorgo(غورغو

  :الحيوان فيقول

هل حولت الغورغونات أحد منكم يوماً إلى حجر؟ إذ أنه فيما يتعلق ... «

مسألة، فإنه توجد بعض الحيوانات التي كانت تجعل البشر بهذه ال

يتحولون إلى حجر، فيحدثنا ألكسندر المندوسي طويالً في الكتاب الثاني 

في ليبيا ) Numidians(بأن النوميديين: من تاريخ محاورة الطيور قائالً

، وإنه كما )منحدر الجبهة(يسمون الحيوان الغورغون المولود هناك باسم

أغلب الناس يحترزون من جلده، وهو يشبه إلى حد ما الخراف يقول 

البرية؛ غير أن آخرين يشبهونه بالعجل، ويقولون أن له زفير يستطيع أن 

يحطم به كل من تقع عليه عيناه، كما أن له عرف فوق رأسه يتدلى على 

جبهته ويصل إلى عينيه، وهو عادة ما يحركه من جانب إلى جانب، وهو 

بصعوبة بسبب وزنه، وإذا نظر من خالاللرعب الطبيعي الذي  يفعل ذلك

وهو أن بعض جنود : ينبثق من عينيه، وقد كانت طريقة اكتشافه كما يلي

كانوا قد ) Jugurtha(في حملته ضد يوغرثا )Marius()1(ماريوس

شاهدوا الغورغونات، واعتقدوا بأنه خروف بري؛ ألنه كان يجعل رأسه 

ونتيجة لذلك أنقضوا عليه وهم ينوون قتله  منخفضاً ويتحرك ببطء،

بسيوفهم، ولكن كونه انزعج من هذا الصنيع، هز جانباً من العرف 

المتدلي على عينيه، ومباشرة أنزل الموت على أولئكالذين كانوا يندفعون 

نحوه، وعندما قام األخرون بنفس المحاولة خسروا حياتهم أيضاً، ولما 

انوا يموتون، فإن البعض من الجنود كان كل الذين ينقضون عليه ك

استفسروا عن طبيعة هذا الحيوان من المواطنين سكان نوميديا؛ حيث 

كان إلى جانب القائد ماريوس بعـض الفـرسان النوميديين قـدنصبوا 

  كميناً للغورغـون 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــ

اضوا حرباً ضد يوغرثا الملك الليبي في نوميديا، وهي الحرب التي حدثت بين وهو أحد قادة الرومان الذين خ) 1(
  . قبل الميالد 104-160سنة 
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من بعيد وقاموا برميه بالرماح وعادوا حاملينرأس الحيـوان إلى القائد، 

وهذه هي الرواية الحقيقة التي يبرهنها جلد الحيوان وحملة ماريوس 

  .)1(»ذاتها 

عقب على رواية هذا المؤرخ ويعتبرها ضرب من الخيال وغير موثوقة، ويرى أن غير أن أثنايوس ي

ألنها ال ) Opisthonomi(المعنى الحقيقي هو أنه تُوجد في ليبيا بعض الثيران التي تُدعى ابسثونومي 

ترعى قُدماً بل ترعى القهقري؛ ألن قرونها تعيق رعيها بشكل طبيعي؛ حيث أن  هذه القرون ال تكون 

وبالرغم من أن آثينايوس . )2(عة إلى أعلى مثل بقية الحيوانات، بل تنحني إلى أسفل وتُغطي العيونمرتف

ينفي هذا؛ ألنه ال يوجد مؤرخ يشهد على هذه الحالة، إال أن هيرودوتس يؤكد هذه الظاهرة بين سكان 

ونات ربما تكون ويرى الباحث أنه ال يستبعد أن األساطير حول الغورغ. )Garamantes()3(الجرمنتس

  .مأخوذة عن طبيعة مثل هذه الحيوانات المخيفة

بأن مفهومها يتأصل أساساً ، م في نتيجة حول الغورغونات 1832سنة ) Levezow(وقد أورد لفيزو

) Facius(وفاكيوس)Zell(ويرى كل من زيل. )4(في الخوف من الحيوانات التي تعيش في شمال أفريقيا

م الميثولوجي روز ويؤيدهما في ذلك أيضاً العاِل ،)5(والغوريالت، لقرودبأن الغورغونات هي تكييف ل

وترى  .)6(والغوريال أو وجه األخطوبوط ،الذي يرى أن شخصية ميدوسا والغورغونات هي تمثيل للقرد

بأن رأس الغورغونة كان الرأس ، والتي تؤيدها أيضاً السيدة هاريزون) Ridgeway(فرضية ريجوي

ويبدو أن فرضيات هؤالء قد اعتمدت على . )7(المتوحش المتأصل في الصحراء الليبية الواقعي للحيوان

أثناء رحلته إلى الشواطئ الجنوبية الغربية من الساحل )Hanno(مالحظات القائد القرطاجي هانو

  :األفريقي الذي أورد في مالحظاته ما يلي

كانت توجد ووصلنا بعد ثالثة أيام إلى خليج يسمى قرن الجنوب و... « 

  في هذا الخليج جزيرة فيها بحيرة وداخل هذه البحيرة توجد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Athenaeus, op.cit. v.64. 
(2) Idem.  
(3) Herodotus, op. cit. iv. 183.  
(4) Howe, Thalia  Phillies, “The Origin and Function of the Gorgon-Head”, A.J.A, vol.58, 
No.3,(1945), p.209. 
(5) Idem.  
(6) Rose, A Handbook of Greek Mythology, op.cit. pp. 29-30.  
(7) Hopkins, op.cit. p. 342 ; Harrison, op. cit. pp.69-70. 
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جزيرة أخرى تكثر فيها الحيوانات المتوحشة وأغلبها كانت نساء لهن 

سماها مترجمنا بالغوريال وعلىالرغم من أننا  أجساد كثيفة الشعر وقد

قمنا بمطاردتهن؛ إال أننا لم نتمكن من إمساك الذكور منها وهرب جميعهم 

حيث كانوا بارعين في التسلق ويدافعون عن أنفسهم برمي الحجارة 

علينا، ولكن استطعنا أخيراً القبض على ثالثة من النساء والالتي رفضن 

ن قبضوا عليهن؛ حيث كن يقُمن بعض وتخديش المجيء مع أولئك الذي

  .)1(»رجالنا، ولذلك قمنا بقتلهن وسلخهن وجلبنا جلودهن إلى قرطاج

ويؤكد الجغرافي بلينوس هذا الحدث؛ حيث يذكر بأن الجزر التي تقطُن فيها الغورغونات قد وصل     

قاصداً (شعر يغطي كل أجسادهن إليها القائد القرطاجي هانو الذي ذكر أن النساء في هذه الجزر لديهن

ولكن الرجال كانوا ذوي أرجل ناعمة حتى إنهم كانوا سريعي العدو، وأنه وضع جلد ) بذلك الغوريالت

كدليل على حقيقة هذه القصة كنوع من االستطالع؛حيث كن في ) هيرا(اثنين من النساء في معبد جون

ورة الحيوانية للغورغونات التي تم اإلشارة غير أن الص.)2(العرض حتى قام الرومان باحتالل قرطاجة

إليها ال يبدو أنها تلقت شهرة واسعة في األساطير اإلغريقية وخاصة في األعمال الفنية؛ إذ أن أغلب 

الصور التي تُجسد الغورغونات كانت صور بشرية، وبالرغم من ذلك يمكن الوقوف على عمل واحد 

ل الميالد يظهر صورة للغورغونة ميدوسا وبيرسيوس يقوم يعود تاريخه إلى أوائل القرن السابع قب

المتأخرة من ) Geometric Age(في إناء يعود إلى فن العصر الجيومتريكي) 22شكل (بقطع رأسها

نصفها السفلي حيوان، ونصفها األعلى بشري؛  )3(بيوتيا،وقد تم فيه تصويرالغورغونة على هيئة خنتور

ين لم يجعلوا الغورغونة على هيئة حيوانية بالكامل، بل أضفوا عليها وعلى الرغم من ذلك فإن البيوتي

  .)4(صورة إنسانية لها صدر، وأذرع، ووجه بشري

البشرية  أما فيما يتعلق بالوصف الثاني الذي ارتبط بطبيعة الغورغونات فهي إضفاء الطبيعـة      

  من القرن األول قـبلويبدو أن هذه النظرية قـد ظهـرت في الفترة المتأخـرة . عليهن

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

(1) Hanno, Periplus, xviii.  
(2) Pliny, op.cit. vi.200.  
(3) Hopkins, op.cit. p.344. 
(4) Howe, op.cit. p.214. 
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أنه يعتمد على التفسير  الميالد وامتدت حتى القرن الثاني ميالدي، فمن خالل ما يورده ديودورس يظهر

  :العقالني لهذه األجناس؛ حيث يذكر في حديثه عن جنس الغورغونات فيقول

يوجد في ليبيا عدد من أجناس النساء الالتي كن يعشقن الحرب ... «

وتثير حماستهن القتالية أيما إعجاب، فمثالًتُخبرنا الروايات عنجنس 

حرباً ضدهن، ) سطورةكما تقول األ(الغورغونات التي قاد بيرسيوس، 

وهو جنس أمتاز ببسالته، وفي الواقع أن ابن زيوس أعظم اإلغريق قدراً 

في زمانه، هو الذي شن حملته ضد تينك النساء، ويعد هذا العمل من 

أعظم إنجازاته؛ إذ ربما يؤخذ كدليل على رفعة مكانهن وقوتهن على حد 

  .)1(»سواء من بين النساء الالتي ذكرناهن 

عندما كن يخضن فتوحاتهن الواسعة في المناطق الغربية من )2(ديودوروس أيضاً أناألمازونات ويضيف

في القضاء على ) Mereny(المساعدة من الملكة ميريني )Atlantes(ليبيا، طلب شعب األتالنتيين

  :الغورغونات فيقول

ولما كان مواطنو تلك البالد غالباً ما يقلق راحتهم الغورغونات، ... « 

ا كن يسمين، وهن شعب كان يقطن على تخومهم، السيما إذ كانوا كم

كثيراً ما يتحينون الفرصة لإليقاع بهن، فإن اإلتالنتيين طلبوا من الملكة 

ميريني أن تغزو أرض الغورغونات؛ ولكن عندما استنفرت الغورغونات 

قواتهن لمقاومة األمازونات، حدثت معركة طاحنة بينهن كان النصر فيها 

فاً لألمازونات الالتي قتلن فيها عدداً كبيراً من خصومهن ووقع في حلي

ولما هرب ما تبقى من . األسر ما ال يقل عن ثالثة آالف أسيرة

الغورغونات لالحتماء بالغابات، فإن ميريني قررت أن تشعل النيران فيها 

رغبة منها في إبادة هذا الجنس كلية، ولكنها عادت إلى حدود بالدها 

بين لها أنها غير قادرة على تحقيق هذهالرغبة، وأن النصر لن عندمات

  . يكون حليفها

  ويقـولون بأن األمازونات الالتـي تهاون فـي الحـراسة ليـالً      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Diodorus Siculus, op.cit. iii.52. 

  .صل الحديث عن هذا المجتمع األسطوريأفرد الباحث في المبحث الثاني من هذا الف) 2(
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بسبب نجاحهن، انقضت عليهن الغورغونات األسيرات على حين غرة 

واستللن السيوف من تلك المتكبرات بمجد انتصارهن، وقتلن عدداً كبيراً 

وفي نهاية األمر، وعلى أية حال، انكبت األمازونات على . منهن

األسيرات عن بكرة أبيهم؛  الغورغونات من كل حدب وصوب وذبحن

ولكن قوة الغورغونات التي . بالرغم مما عرضنه من بسالة ورباطة جأش

نمت بقوة فيما بعد، أخضعن بيرسيوس بن زيوس مرة أخرى عندما كانت 

ميدوسا ملكة عليهن، ثم قام هيراكليس بإبادتهن هن واألمازونات تماماً 

  .)1(»أعمدته هناك أثناء زيارته لألقاليم الغربية لليبيا وركز

ويورد المؤرخ والجغرافي األثاري باوسانياس أيضاً في القرن الثاني الميالدي الجانب الحقيقي في قصة 

  :الغورغونة ميدوسا فيقول

في السوق العامة في أرجوس توجد ربوة من التراب يقولون أن ... « 

ب وأنا هنا أحذف الغري. رأس الغورغونة ميدوسا مدفون مدفون تحتها

بعد موت والدها فوركيس . وأكتفي بتقديم األجزاء العقلية للقصة عنها

حكمت ميدوسا على أولئك الذين يعيشون حول بحيرة تريتونيس، وقد 

كانت تخرج للصيد وتقود الليبيين إلى القتال وفي إحدى المناسبات لهذه 

العادة عندما خيمت مع جيش لها لمقاومة قوات بيرسيوس الذي تبعه 

منتقين من البلوبونيز، فإنها ُأغتيلت في المساء وُأعجِب بها جنود 

بجمالها حتى بعد موتها، فقام بقطع رأسها وحملهمعه ليعرضه  بيرسيوسو

) Eukretus(بن يوكريتوس ) Prokles(ولكن بروكليس. على اإلغريق

أحد القرطاجيين يؤمن برواية مخالفة وأكثر قبوالً من السابقة وهي 

ن الوحوش التي ال تُصدق وأنها موجودةفي الصحراء من بي: كالتالي

وأكد بروكليس بأنـه . الليبية، الرجال المتوحشون والنساء المتوحشات

قد رأى أحد الرجال منهم ُأحضروا إلى روما،ولذلك ظـن بأن إحـدى 

  النساء منهن وصلت إلى بحـيرة تريتونيس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Doors Siculus, op.cit. iii.54-55. 
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وغزت الجوار حتى قتلها بيرسيوس، ومن المفترض أن أثينا قد 

ساعدته في هذه المهمة ألن الشعوب التي تعيش حول بحيرة 

  .)1(»تريتونيس مقدسة لهم 

ووفقاً لهذه الرواية األخيرة يتضح بأن باوسانياس يقصد بهذا الجنس البشري المقيم عند 

ونيس والتي كما أوضح الباحث سابقاً،توجد في تونس الحالية، وأن الجماعات بحيرة تريت

السكانية المقيمة في ذلك المكان كانت تعبد المؤلهة أثينا،وإذا أمكن التعرف بأن بحيرة 

تريتونيس أقرب وصف لها هي بحيرة شط الجريد في تونس؛ فإنه يمكن إدراك من خالل 

الغرب إلى الشرق، ورميه لعين، وسن الغرايات في رحلة بيرسيوس التي اتجه فيها من 

البحيرة أثناء عودته كما يقول اسخيلوس، فإن موطن الغورغونات يمكن أن يكون في 

  .تونس

إذن مما سبق ذكره يظهر أن معرفة األجناس التي تعيش في ليبيا كانت في الفترات المبكرة 

التصور أن معرفتهم لهذه ويبدو من خالل هذا . عند اإلغريق غامضة وغير محددة

األجناس من المؤكد كانت تأتيهم مشافهة خالل انتقال األخبار من قبل الرحالة، وال يستبعد 

مما  أن يكون الفينيقيون هم من لعبوا هذا الدور في نقل مثل هذه المعلومات؛ إذ أن الواضح

من باوسانياس إال أنه في ز. سبق أن التطور المعرفي لدى اإلغريق أخذ في تطور مستمر

في القرن الثاني للميالد، وكذلك ديودوروس يضفون الصفة البشرية على هذا الجنس بعد 

أن كانت صورة الغورغونات في العصور المبكرة تصور كشبح مخيف ومرعب، وهو ما 

يدل على المعرفة السطحية لدى اإلغريق في العصور المبكرة للمجتمعات التي كانت تقطُن 

  .طق القصية عن بالد اإلغريقفي تلك المنا

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Pausanias, op.cit. ii.21.5-6. 
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  المبحث الثاني

  ونات وأعمالهن البطولية في ليبياأسطورة األماز
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ن كبير بي أهم المواضيع التي دار حولها جدٌلإن قصة األمازونات في ليبيا هي من 

وقد نشأ هذا الجدل بسبب غياب األدلة المرضية التي تُعطي ، المؤرخين القدماء والمحدثين

غير أن ؛ تفسيراً منطقياً لورود هذا الجنس في أغلب األعمال األدبية القديمة عند اإلغريق

ذكر أسطورة األمازونات الليبيات لم ترد إال في كتابات المؤرخ اليوناني ديودوروس 

وقد  عن األمازونات)Dionysius()1(ذي يتبع في روايته ما يرويه ديونيسوسالصقلي ال

  :جاء في هذه األسطورة ما يلي

فإنه من األجدر  ،)2(واآلن وبعدما قمنا بتقصي هذه األمور.... «

أن نتطرق إلى ا، سبق ذكرهوالسيما فيما يتعلق بالمناطقالتي ، بنا

القصة التي يسجلها لنا التاريخ عن 

يعشن في ليبيا في العصور الالتي كن )Amazons(ناتاألمازو

إذ أن أغلب الشعوب تؤمن بأنه ال وجود لجنس . القديمة

األمازونات إال الالتي كن يقطن بجوار نهر 

 )Pontos()4(في إقليم بونتوس )Thermodon()3(ثيرمودون

ن أكثر ألن أمازونات ليبيا ه ،ولكن الحقيقة خالف ذلك تماماً

. اريخ والالتي أنجزن الكثير من األعمال المجيدةقدماً في الت

للكثيرين الذين يقرؤون تاريخ والسيما ، ونحن اآلن لسنا بغافلين

؛ إنه سيبدو شيئاً غير مسموع ومثير لالستغراب، الشعوب هذه

ألنه منذ اختفاء أجيال عديدة من جنس هؤالء األمازونات 

ت حول نهر نساء القاطنابينما ال، بالكامل قبل حرب طروادة

فإنه ليس ، قبيل ذلك الزمن بقليل نفوانهنعن في أوجكُثيرمودون

ن أكثر شهرةاألخيرات الالئي كُ زافاً أن هؤالء األمازوناتج ،

 يـوالالت، الشهرة من سابقاتهن الليبيات من المؤكد أنهن ورثن

اً بسبب ـهالً تامـوب جـعـلب الشـهلهن أغـكان يج

  بـاقـتع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والذي يعني الذراع الجلدية وقد عاش حوالي ) Skytobrachion(تب من اإلسكندرية ويلقب باسيتكوبر براخياناوهو ك) 1(

منتصف القرن الثاني قبل الميالد وألف قصص أسطورية عديدة أقتبس منها ديودوروس الكثير من بينها قصة األمازونات 
  .بياووصفه أيضاً لألتلنتيين في لي

ويعني الفقرات السابقة التي ذكر فيها الليبيون وبعض قبائلهم إلى جانب حديثه عن منطقة كيريني التي تتميز بخصوبتها ) 2(
  .وبعض الظواهر الطبيعية العجيبة 



111 
 

  .وهو نهر يقع في وسط تركيا شماالً ويصب في البحر األسود) 3(
  .بي من البحر األسود وقد كان من ضمن المستعمرات اإلغريقية القديمةوهو إقليم يقع في تركيا ويطل على الساحل الجنو) 4(

أن وجدنا العديد من ومنذُ، على أية حال، أما من ناحتينا نحن.األزمان

قد ذكروا ، إلى جانب المتأخرين أيضاً، الشعراء والمؤرخين المبكرين

 متبعين في ذلك ما، فإننا سنحاول أن نعدد مآثرهن بإيجاز، األمازونات

، أرجوالسفينة ويه ديونيسيوس الذي قام بتأليف قصة عن بحارة ري

إلى جانب ما كتبه عن أشياء كثيرة )Dionysos()1(ديونيسوسالمؤله و

  .أخرى جرت في العصور القديمة

أنه ذات يوم كان يوجد في المناطق الغربية من  ،بالتحديد، لقد قيل لنا

لنساء وكان تينك النساء ليبيا على حدود العالم المأهول جنس تحكمه ا

فقد درج من .خالفاً لذلك الذي يسود بيننا اآلنيتبعن أسلوباً في الحياة م

في  ن من يتدربن على فنون الحرب ويتقدمن إلى الخدمةعادتهن أنهن ه

ثم عندما ، الجيش لفترة معينة وهي الفترة التي يحتفظن فيها بعذريتهن

ى الرجال من أجل إنجاب تنتهي خدمتهن العسكرية فإنهن يذهبن إل

أما الرجال ، مع احتفاظهن بشؤون الحكم والدولة في أيديهن، األطفال

المتزوجات، فإنهم يمضون أيامهم في مثلهم مثل نسائنا ، على أية حال

المنزل وينفذون ما تطلبه منهم زوجاتهم؛ إذلم يكن لهم أي دور في 

في ى حرية الرأي المشاركة في الحمالت العسكرية أو السياسية أو حت

وعندما . عن طاعة النساء شؤون المجتمع وذلك مخافة أن يخرجوا يوماً

قدمون سلمنهم إلى الرجال الذين يقومون بتربيتهم وين ييولد أطفالهن كُ

فإذا ما . لهم الحليب وأطعمة مطهوة تكون مناسبة لسن هؤالء الرضع

ى ال ينموان عندما حرقان حتن ثدييها كانا يإحدث وكان المولود أنثى ف

مازونات كن يعتقدن أن األثداء تكون السبب في يبلغن سن الرشد؛ الن األ

إعاقة الفتاة عند القتال بسبب بروزهن من الجسم، ومن هنا، في الواقع، 

  . وبسبب نزعهن ألثدائهن، أطلق عليهن اإلغريق لقب االمازونات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ

من وهو  ديونيسوس أو باخوس هو مؤله الخمر عند اإلغريق القدماء وملهم طقوس االبتهاج والنشوة )1(

  . األساطير اإلغريقيةأشهر رموز 

)2(   

  

  



112 
 

زر، وألنها تقع حدى الجإن موطنهن كان على إلنا األساطير، فوكما تروي

 ،وهى تقع في سبخة تريتونيس )Espera(سبيراإدعى في الغرب، كانت تُ

وقد  ،حيط باألرضوقيانوس الذي يهذه السبخة بالقرب من األوكانت 

وكانت هذه  ،استمدت هذه السبخة اسمها من نهر تريتون الذي يصب فيها

وهو  ،وقيانوسوذلك الجبل عند ساحل األ ،قريبة من إثيوبيا السبخة أيضاً

أعلى جبل هناك بالقرب منه وهو الذي يطلق عليه اإلغريق جبل 

لجزيرة سابقة الذكر كبيرة الحجم ومليئة بأشجار الفاكهة لسوكانت تلك اطأ

حيث كان أهل تلك المنطقة يّؤمنُون طعامهم ؛ المثمرة من كل األصناف

منها، كما أنها كانت تشتمل على أعداد هائلة من القطعان والمواشي 

والسيما الماعز والخراف التي يتخذ مالكيها من حليبها ولحمها غذاء 

ن استعمال هذا النوع أل الشعب لم يكن يستعمل الحنطة أبداً لهم، ولكن هذا

  .من ثمرة األرض لم تكن قد ُأكتُشفَت بينهم بعد

ن جنس فائق في الشجاعة ، كما تستمر الرواية، قد كُمازونات إذاًاألف

إذ أول ما قمن به هو إخضاع كل مدن الجزيرة ما  ؛وتواق إلى الحرب

لة ـهآة وـمقدس ــدعلتي كانت تُوا) Mene(يدعى مينعدى واحدة تُ

أكلة )(Ethiopian Ichthyophagi( يوبيونـثيوفاقى اإلثـخبسكان األ

وبعد ذلك اخضعن العديد من الليبيين والقبائل البدوية المجاورة ) السمك

ودشن في بحيرة تريتونيس مدينة عظيمة واطلقن عليها اسم 

  . نسبة إلى شكلها) Cherronesus(خرونيسوس

مازونات، كما تروى األسطورة، ن األإنشأن مدينة خرونيسوس فأوبعدما 

شرعن في القيام بمغامرات عظيمة يدفعهن الحماس ليكتسحن أجزاء 

ن أول شعب زحفن إلما ترويه القصة ف كثيرة من العالم المأهول، ووفقاً

ين ـب ماًقدـوب تـعـثر الشـأك )Atlantians(تالنتييننحوه كان األ

   قـناطلك المـان تـكـس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األتالنتيين هم شعوب سكنت في المناطق الغربية من ليبيا وقد جاءت تسميتهم هذه نسبة إلى جبل  )1(

  ). أطلس(أتلنتس
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وقد قيل لنا  .والذين يقطنون في بالد مزدهرة ولهم مدن عظيمة

ي أن األساطير تجعل مسقط راس اآللهة بين ظهرانيهم ف

وقيانوس، وفى هذا الجانب المناطق الواقعة على طول ساحل األ

ين يروون لنا الخرافات تتفق مع أولئك اإلغريق الذ نجدها

  . ما سنتحدث عنه بالتفصيل بعد قليلوهذا .األسطورية

قد حشدت جمعا  يسمى ميرينمازونات والتي تُقال أن ملكة األوي

ندة من المشاة وثالثة ججندات قوامه ثالثة أالف ممن الم غفيراً

فضلن استعمال الخيل في حروبهن إلى ن ي؛ ألنهن كُأالف فارسة

هي جلود  نهلدي دفاعال، وكانت أدوات ثير االستغرابدرجة تُ

عداد هائلة من هذه أن ليبيا كانت تغص بالضخمة؛ أل األفاعي

أما السيوف والرماح فهي صدقالحيوانات ذات الحجم الذي ال ي ،

ن يستعملن األقواس كذلك كُ. لمألوفة لديهن في الهجومألسلحة اا

بل  ،والسهام التي ال يضربن بها عند مواجهة األعداء فحسب

، وذلك من خالل رمى السهام من حتى عندما يولين األدبار

. طارديهن وبدرجة فائقة في التصويبوراء ظهورهن على م

ة معركفي زمنتالنتيين هرض األأمازونات خلت األوبعدما د

، ثم اتجهن في تُسمى، كما سيرنيضروس، سكان مدينة 

حكمن السيطرة على أخل أسوار العدو الالئذ بالفرار وطريقهن دا

ء الرعب في نفوس الشعوب ن في إلقا، ورغبة منهالمدينة

أسراهن معاملة متوحشة فوضعن  فإنهن عاملن،المجاورة

، مال من هم في سن الشباب وما فوقهالسيوف على أعناق الرج

  . يق ودمرن المدينة على بكرة أبيهاوأخذن األطفال والنساء كرق

لدى  وأصبح معروفاً سيرنيولكن عندما شاع مصير سكان 

، وقد تالنتيينن األأقال، بنه يإإخوانهم من القبائل المجاورة، ف

مقاومة وأعلنوا أنهم سوف ي، سلموا مدنهم دون أأفزعهم الخبر

 اتبعت أسلوباً ين الملكة ميرينأو. عمل يطلبنه منهم ييؤدون أ
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بينهم وأنشأت مدينة  الصداقة واصرأنحوهم وعقدت  شرفاًم

، واستعمرتها مها في مكان المدينة التي دمرتجديدة تحمل اس

، أهل البالدباألسرى ومن كانت له الرغبة في استيطانها من 

 م الهدايا الثمينة وأسبغوا عليها،تالنتيون بتقديوعلى هذا قام األ

 ، ضروب التبجيل واإلكرام فقابلت هي من جانبهابمرسوم عام

لطفهم بلطف ووعدتهم فضال عن ذلك، بأنها ستسدى الفضل 

  .متهمأل

ولما كان مواطنو تلك البالد غالبا ما يقلق راحتهم الغورغونات، 

قيم على تخومهم،السيما إذ ن شعب كان يسمين، وهن يكما كُ

تالنتيين ن األإلفرصة لإليقاع بهن، فما يتحينون ا كانوا كثيراً

ولكن عندما  ،رض الغورغوناتأأن تغزو  يرينيسالوا الملكة م

مازونات، حدثت استنفرت الغورغونات قواتهن لمقاومة األ

مازونات الالتي لأل معركة طاحنة بينهن كان النصر فيها حليفاً

من خصومهن ووقع في األسر ما ال يقل  كبيراً قتلن فيها عدداً

ولما هرب ما تبقى من الغورغونات . الف أسيرةأعن ثالثة 

شعل النيران فيها قررت أن تُ يرينين مإلالحتماء بالغابات، ف

رغبة منها في إبادة هذا الجنس كلية، ولكنها عادت إلى حدود 

بالدها عندما تبين لها أنها غير قادرة على تحقيق هذه الرغبة 

  . ن النصر لن يكون حليفهاأو

بسبب  مازونات الالتي تهاون في الحراسة ليالًن األأن، بويقولو

نجاحهن، وثبت عليهن الغورغونات األسيرات على حين غرة 

 واستللن السيوف من تلك المتكبرات بمجد انتصارهن وقتلن عدداً

مازونات وفى نهاية األمر، على أية حال، انكبت األ. منهن كبيراً

سيرات عن بكرة على الغورغونات من كل جانب وذبحن األ

وأقامت . شأبالرغم مما عرضنه من بسالة ورباطة ج نأبيه

لرفيقاتها الالتي وقعن قتلى في  تشريفاً جنائزياً صباًنُ يميرين

المعركة على ثالثة أكوام من خشب وأعلت ثالثة ربوات عظيمة 

. مازونات حتى اليومدعى روابي األراب كمقابرال تزال تُمن التُ
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ن هخضعأونات التي نمت بقوة فيما بعد، ولكن قوة الغورغ

بيرسيوس بن زيوس مرة أخرى عندما كانت الملكة ميدوسا 

 مازونات تماماًاألوبادتهن هن إملكة عليهن، ثم قام هيراكليس ب

إذ شعر . أثناء زيارته لألقاليم الغربية وركز أعمدته في ليبيا

جنس هيراكليس بأنه مما ال يتفق مع نيته على أن ينعم على ال

وتقول . مة من األمم تحت حكم النساءأيأالبشرى كله أن تكون 

س اختفت عن األنظار من جراء يأن بحيرة تريتون القصة أيضاً

وقيانوس إلى زلزال حين شُطرت أجزائها التي تقع عند األ

  .شطرين

نها قامت إتستمر في حديثها فتقول،  ن الروايةإ، فيأما فيما يتعلق بميرين

ألكبر من ليبيا واجتازتها حتى وصلت إلى مصر وأبرمت بزيارة القسم ا

الذي كان ملك )Isis()2(زيسإبن  )Horus()1(اتفاقية صداقة مع حورس

اية على العرب وقتلت حتى النه مصر آنذاك ومن ثم وبعد أن شنت حرباً

؛ ولكن عندما )سوريا()Syria(، أخضعت سيرياالكثير منهم

فقوا على أن يمتثلوا هدايا لمقابلتها وواأتوا بال )Cilicians()3(الكليكيين

ولهذا السبب  ،، تركتهم أحرارا ألنهم استسلموا لها طواعيةلكل أوامرها

كما انتصرت كذلك في  .دعى هؤالء حتى هذا اليوم بالكليكيين األحراري

هم شعوب على قدر كبير و)Taurus()4(حرب شنتها في مناطق توروس

العظمى إلى البحر  )Phrygia()5(جيا، ثم انحدرت صوب فريمن البسالة

وثبتت حدود حملتها عند ثم استولت على البالد الواقعة على طول الساحل 

يم الذي استولت عليه ختارت في اإلقلثم ا. )Caicus()6(نهر كيكوس

  يدة ـع جـ، مواقوة السالحـبق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن في العصر القديم، وقد كانت عبادته على األقل قبل فترة عصر ما قبل األسرات واستمرت عبادته في العصر اإلغريقي وهو أحدأقدم المؤلهين المصريي)1(

  . والروماني وقد عرف في الديانة المصرية القديمة بمؤله الشمس
ها قرص القمر، وقد عبدها المصريون القدماء، والبطالمة، وهي مؤلهة القمر واألمومة في عبادة المصريين القُدماء، وكان يرمز لها بامرأة على حاجب جبين)2(

  . والرومان
المطلة على ) تركيا(الواقعة في المنطقة الساحلية الجنوبية ألسيا الصغرى) Chokurova(المعروفة اآلن باسم شوكوروفا) Cilicia(وهم سكان مدينة كيليكيا) 3(

  . البحر المتوسط
  . اقعة في جنوب تركيا والتي ينحدر منها نهري دجلة والفراتوهم سكان المناطق الجبلية الو) 4(
  ). تركيا(وهي مملكة قديمة كانت تقع في المركز الغربي لشبه جزيرة األناضول) 5(
 26ن على بعد في تركيا الحالية، والتي تقع اآل) Mysia(وهي مدينة إغريقيةقديمة في مقاطعة ميسيا) Pergamun(يتدفق هذا النهر خلف مدينة بيرقامون) 6(

يه اآلن نهر كم من بحر إيجة الذي يصب فيه هذا النهر، وتقع هذه المدينة عند الرعن الجبلي الواقع على الجانب الشمالي من نهر كيكوس الذي يطلق عل
  : للزيد عن هذا يراجع) Aeolis(وميسيا وأيولوس) Lydia(المتدفق عبر ليديا) Bakircay(بكركي

Herodotus, op. cit. vi. 28 , vii. 42. 
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حصى منها وأسست مدينة ال يً اتصلح لتأسيس المدن وبنت عدد

أسماء النساء  اما المدن األخرى فإنها خلعت عليهأ. تحمل اسمها

الالتي ترأسن مناصب عليا مثل 

  .)Priene(وبرين)Pitana(وبيتانا)Cyme(كيمي

غير أن مدن . لمدن التي أنشأتها على طول البحرهذه إذاً ا

ي في المناطق الممتدة إلى أكبر عدداً قامت بإنشائها ميرين خرىأ

كما استولت أيضاً على بعض الجزر والسيما ليسبوس . الداخل

)Lesbos()1( والتي أسست فيها مدينة ميتيليني)Mitylene()2( 

والتي سوبعد . اسم أختها التي شاركت في الحملة يت علىم

أمسكتها عاصفة ، جزرع بعض بقية الخضبينما كانت تُ ،ذلك

صالة من أجل هوجاء في البحر فراحت تتضرع وتتقرب بال

لى إحدى حتى طوحت بها العاصفة إ نجاحها إلى أم المؤلهين

قدساً ؛فجعلت من هذه الجزيرة حرماً مالجزر الخالية من السكان

وأنشأت المذابح هناك  لهذه المؤلهة تلبية لحلم رأته في منامها،

كما أطلقت على هذه الجزيرة اسم . لعظيمةوقدمت القرابين ا

الذي يعني حين نقله إلى اللغة )Samothrace()3(ساموثراكي 

على الرغم من أن بعض المؤرخين ، اإلغريقية الجزيرة المقدسة

وقد )  Samos()4(دعى في السابق ساموسيقولون أنها كانت تُ

بل عطى لها اسم ساموثراكي من قُأ

. ن استوطنوها في تلك األزمانالذي)Thracians()5(الثراكيين

بعد أن ، كما تروى األسطورة ، فإن األمازونات،وعلى أية حال

في الجزيرة دن إلى قارتهن، أسكنت أم المؤلهينع ،رت التي س

  ، شعباً أخـراً بها سروراً كبيراً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .في الجانب الشرقي من بالد اإلغريق وهي جزيرة إغريقية تقع جنوب بحر إيجة) 1(
  .وهي العاصمة لجزيرة ليسبوس ) 2(
  .وهي جزيرة إغريقية تقع في شمال بحر إيجة وشرق بالد اإلغريق) 3(
  ).تركيا (وهي جزيرة إغريقية تقع في شمال بحر إيجة وقريبة من ساحل أسيا الصغرى) 4(
  .المطلة على مضيق البسفور) Thrace(التي كانت تقطن في جنوب شرق أوروبا في المنطقة المعروفة بتراكياالتراكيين هم مجموعة من الشعوب الهندو أوربية ) 5(
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الذين )Korybantes()1(وكذلك أبنائها الذين يعرفون باسم الكوريبانتس

كان من عادتهم أن ال يفشوا سراً ورثه لهم آبائهم، وبعد ذلك وضعت 

جزيرة وفرضت قانوناً يتيح للمنطقة األسرار التي يحتفل بها اآلن في ال

  . المقدسة أن تتمتع بحق الحرمة المقدسة

) Mopsus(وفي هذه األثناء، كما يقولون، فإن موبسس      

ملك الثراكيين، ) Lycurgus(الذي نفاه ليكورقوس) Thracian(الثراكي

قام بغزو بالد األمازونات بجيش مؤلف من رفاق المنفى، وكان في رفقة 

) Scythian(السكيثي) Sipylus(سوس كذلك في الحملة سيبيلوسموب

. الذي كان هو األخر منفياً من ذلك الجزء من سكيثيا الذي يتاخم ثراكيا

وقد حدثت معركة رهيبة كان النصر حليفاً لكل من سيبيلوس، 

وموبسوس، والقت ميريني ملكة األمازونات حتفها والجزء األكبر من 

السنين، وباستمرار الثراكيين في االنتصارات في وبمرور . بقية جيشها

وبذلك كانت . معاركهم، انسحبت األمازونات أخيراً إلى ليبيا مرة أخرى

  .)2(نهاية الحملة التي قامت بها أمازونات ليبيا، كما تقول األسطورة

يد من المصادر لقد انتشرت قصة األمازونات انتشاراً واسعاً في العالم القديم؛ حيث ورد ذكرهن في العد

اإلغريقية القديمة سواء التاريخية منها أو األسطورية، ومن خالل ما تورده هذه المصادر، يتضح أن 

هناك أجناس أخرى من األمازونات انتشرت في عدة أقاليم وأنهن حكمن مناطق كبيرة من أوروبا، وأسيا 

في كمودوكيا بمدينة ) Pontus(الصغرى؛ حيث يذكر أن هناك نسوة كن يعشن في إقليم بونتوس

التي تقع إلى الشمال من هضبة األناضول في تركيا الحالية عند ضفاف نهر ) Themyscira(ثيمسكيرا

وهـو المـكان الـذي  )3(ثيرمودون وهن الالتي يعرفن في األساطير اإلغريقية بأمازونات األناضول

  المـؤرخ بيوري يـعـتبره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــ

سيبلي  المؤلهةرفوا بتميزهم بالرقص وكانوا يعبدون الذكور خاصة عوهم مجموعة من البشر من جنس) 1(
)Cybele (بالطبل والرقص.  

(2) Diodorus Siculus, op.cit. iii.52-55. 
(3) Ibid, ii.45 ; Aeschylus, Prometheus Bound, op . cit. 718-726 ; Strabo, op. cit. xi. 13; 
Plutarchus, Life Of Alexander, 46. 
 

 

 

)Bury(الموطن األصلي والنهائي لهن)ن إقليم سكيثيا ن يقطُوهناك األمازونات الالتي كُ.)1

ضن حروباً ضد البطل وخُ )2()أوكرانيا الحالية وجنوب أسيا(
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ھر كما یظ. )4(ضن حربًا ضد ألكسندر األكبروھیراكلیس وكذلك ُخ)Theseus()3(وسيسث

ادیین بعد مقتل البطل روأیضًا أن األمازونات قد شاركن في حرب طروادة إلى جانب الط

على ید البطل اإلغریقي ) Pentheselia(لت زعیمتھن بنثیسیلیاِتحیث ُق ؛الطروادي ھكتور

كل ھذه األحداث األسطوریة حول األمازونات جعلت .)5(أخیلیس الذي وقع بعد ذلك في حبھا

صدق بوجودھن وھو ما یمكن استداللھ من ذكر الجغرافي بلینوس ي یؤمن وُیالمجتمع اإلغریق

  .)6(لھن؛ حیث یتحدث عنھن باعتبارھن إحدى األجناس التي تقطن بجانب بحر قزوین

؛ ولھذا ال دوروس في روایتھ أي إشارة ألصلھنأما فیما یتعلق بأمازونات لیبیا فال یذكر دیو

غریقیة تذكر بأن أصل األمازونات عمومًا ؛ غیر أن األساطیر اإلعرف من أین ینحدر نسلھنُی

ولكن ھناك ، )Harmonia()7(والحوریة ھارمونیا) Ares(لحرب أریسیعود إلى نسل مؤلھ ا

 ،)8(ابنة أریس) Otrere(أوتریرأو) Aphrodite(األساطیر تذكر أن أمھن أفرودیتي بعض

نقسم إلى ی ن اسم األمازوناتإلمصادر القدیمة وتذكر ا. )9(ُیلقبن أنفسھن بنات أریسن وقد ُك

 )10(”منزوعة الثدي  “والذي یعني ) Mazon(والثاني مازون) A(مقطعین األول یبدأ بحرف

ذلك ألن األمازونات ، )11(اإلغریق على تسمیتھن األمازونات السبب الذي درج فیھوھذا ھو

  ثدییھا یتم كیھن حتى ال  بن أنثى فإنـدث أن أنجـإذا ما ح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Bury, op. cit. p.85. 
(2) Herodotus, op.cit. iv. 110-117 ; Diodorus  Siculus, op. cit. ii.45; Strabo, op.cit. xi. 5.13 
; Plutarchus, Life  of Alexander, op. cit. 46. 

  . ومؤسس مدينة أثينا) Ionia(ت األسطورية وهو أمير من إيونياهو أحد أبطال اإلغريق في عصر البطوال) 3(
(4) Apollodorus, op.cit. ii.3 ; Arian, Anabasis  of Alexander, vii.13 ; Pindar, Nemian  Odes, 
op. cit. iii. 35 ,Olympian  Odes, op. cit. viii. 45 , xiii. 85 ; Strabo, op. cit. xi. 5.1-5. 
(5) Apollodorus, op. cit. iv. 16 ; Diodorus  Siculus, op.cit. ii. 46 ; Aeschylus, Eumenides,  
680. 
(6) Pliny, op.cit. iv.14. 
(7) Homer, Iliad, op. cit. xxiv. 804 ; Apollonius Rhodius, op.cit. ii. 992 ; Lysias, Funeral 
Oration, ii. 4 ; Apollodorus, op. cit. ii.45 ; Nonnus, op. cit. xxxiv. 158 ; Isohcrates, op.cit. 
iv. 68 , xii. 193. 
(8) Apollonius  Rhodius, op. cit. ii. 990-992 ; Diodorus  Siculus, op. cit. ii. 46 ; Cicero, In  
Defense  of  flaccus, 15 ;Hyginus, Fabulae, op. cit. 30, 112, 163 , 223 , 225 . 
(9) Diodorus  Siculus, op. cit. ii. 45 ; Proclus, Chrestomathia, 196.  
(10) Graves, op. cit. vol.1. p. 355. 
(11) Diodorus  Siculus, op. cit. iii. 52. 
 

بيد أن السيد جي سي .)1(ينمو عندما تصل إلى سن البلوغ وذلك لكي ستطعن رمي القوسبسهولة

، يرى بأن اللفظ اللغوي )M.Venture(أرائه من فينتشرالذي يقتبس ) J.C.Prichard(بريتشارد
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لألمازونات ال يخلو من أهميته؛ إذ يقول بأن البربر الذين هم من أصول أسيوية دون شك، والذين 

والتي تعني عند ترجمتها ) Amazigh(يقطنون المنطقة الشمالية من جبل أطلس، يسمون لغتهم أمازيغ

  .)2(أن كلمة أمازون ترجع في أصلها من هذا المصطلح  ؛ حيث يرى الكثير”لغة النبالء “ 

، على أية إشارة واضحة )بخالف ما أورده ديودوروس(لم يتمكن الباحث من العثور في المصادر القديمة

لموطن األمازونات الليبيات؛ إذ تغفل أغلب المصادر عن الحديث عن مكان استيطان هذا الجنس، ووفقاً 

يتبين أن موطن األمازونات الليبيات كان على إحدى الجزر التي تُدعى ) لذكرسابق ا(لتحديد ديودوروس 

إسبيرا وذلك بسبب موقعها في الغرب؛ حيث تقع هذه الجزيرة في بحيرة تريتونيس وهي البحيرة التي 

ووفقاً لهذا التحديد وكما ذُكر . )3(كانت بالقرب من األوقيانوس، وقريبة أيضاً من أثيوبيا، وجبل أطلس

ابقاً في مطابقة بحيرة تريتونيس مع بحيرة شط الجريد، فإن تونس تكون هي الموطن األصلي س

لألمازونات؛ غير أن قريفز بأن الجزيرة المذكورة عند ديودوروس من المحتمل تقابل شعابنة 

في الصحراء الجزائرية، أو ربما ان بحيرة تريتونيس، والتي وفقاً ) Chaamba Bou Rouba(بوربع

الكس، ال تزال تُغطي مساحة قدرها تسعمائة ميل مربع في العصور الكالسيكية، قد تقلصت إلى السكي

وفي إحدى المواقع .)4(في الجزائر وشط الجريد في تونس) Melghir(سبخات مالحة لشط ملجير

المهتمة بأبحاث مجتمع األمازونات في ليبيا قديماً، ترى  أن جزيرة فيال التي ذكرها اإللكترونية 

في ) Tozeur(مكن تحديدها حول توزرقابل الجزيرة التي وردت عند  ديودوروس ويتُهيرودوتس، 

بالبحث أيضاًفي جزيرة جربة على ما اإللكتروني،  ن في هذا الموقعوكما قام الباحث، )28شكل()5(تونس

ري حيث تم العثور على مواقعمهمة تعود إلى العصر الحج؛ قد يشير إلى جذور جنس األمازونات

) Matmata(اـماتـول ماتــة حـالجبلي ةـطقـي المنـناك فــثهــم البحـوت، ثـديـالح

  نـطاويتـو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .160، ص 1975، 2خشيم، علي فهمي، نصوص ليبية، طرابلس، دار مكتبة الفكر، ط) 1(

(2) Rothery, Guy Cadogan, The Amazons in Antiquity and Modern Times, London, Francis 
Griffiths, 1910, p. 115. 
(3) Diodorus Siculus, op. cit. iii. 52.  
(4) Graves, op. cit. vol.1, p. 148.   
(5) http://members.al.net/myrine/AR_Tun05e.pdf, (Accessed15 May 2007).  

 

 

)Tataouine(حيث وصلت أبحاثهم إلى أن البربر إحدى أرومة  السكان األصليين ؛ في جنوب تونس

شير بأن مجتمعهم كان ذات مرة النسيج االجتماعي الذي ي التزال حتى اآلن تحتفظب ،لهذه المنطقة

رده ديودوروس يتضح فيه غير أن هذا التحديد الجغرافي األسطوري الذي يو.)1(مجتمعاً تحكمه النساء

تناقض واضح؛ إذ يتفق الباحث مع ما يذهب إليهفرانسوا شامو الذي يرى أن الجغرافيا التي يحددها 

http://members.al.net/myrine/AR_Tun05e.pdf
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ط، ديودوروسغير حقيقية؛ إذ كيف تكون جزيرة إسبيرا في وسط بحيرة تريتونيس القريبة لكل من المحي

مكن االستدالل من خاللها بعض اإلشارات ي غير أنه استناداً إلى. )2(وجبل أطلس في آن واحد، وإثيوبيا

والسيما في المناطق ، نتشراً في أنحاء عديدة من قارة ليبيا قديماًإلى أن مجتمع األمازونات ربما كان م

فالكاتب المسرحي أسخيلوس حوالي ، عرف عند اإلغريق بموطن األثيوبيين الغربيينالغربية منها والتي تُ

  :رحيته المتضرعاتم يقول في مس -ق 456- 525

» ...ن بفطرتهن يمتطين المهور  قال بأنه يوجد نساء بدويات كُي

 ؛ن في تلك البالد المجاورة لألثيوبيينتلك النساء الالتي يقطُ ،المسرجة

  .)3(» ن يتسلحن بالقوسحيث كُ

 م - ق 354 -431الكاتب التاريخي والفيلسوف األثيني حوالي )Xenophon(كذلك يصف كسنوفون

  :العادات التي تتبعها األمازونات فيقول، إحدى كتاباته عن إدارة الشؤون المنزلية في

» ...ذكر بأنه توجد في األطراف الغربية من ليبيا على تخوم العالم ي

أمة أو شعب تحكمه النساء الالتييتبعن أسلوب حياة مختلف ، المعروف

في الحرب شاركن وكان من عادة تينك النساء أن ي ،عن نمط حياتنا

وأثناء هذه الفترة يحتفظن  ،ويلزمن بالتطوع في الخدمة العسكرية

وبعد سنوات الخدمة يدنين من الرجال إلنجاب األطفال وكانت ، بعذريتهن

أما الرجال فهم مثلنسائنا يقضون ، ديرها النساءكل شؤون الدولة تُ

 أوقاتهم في منازلهم ويأتمرون بأوامر زوجاتهم وهم ال يشاركون في

ندما ـوع ،ةـامـؤون العـص الشـيما يخـالخدمة العسكرية أو حتى ف

ـولد األطـيمـعهد إليهـفال ي   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Idem. 
(2) Chamoux, François, “Diodore  de  Sicile  et  la Libye”, Q.A.D.L, vol,12, (1987),p.59. 
(3) Aeschylus, The SuppliantWomen, op .cit. 280-285. 

  

  

  

  

  .)1("الحليب وأطعمة مقلية أخرى مناسبة ألعمار الرضع حيث يطعمونهم ؛بتربيتهم إلى الرجال  

شير إلى أن مجتمع األمازونات كان معروفاً لدى اإلغريق منذ زمن بعيد في األطراف الغربية من وهذا ي

يوس أيضاً إلى إحدى القبائل التشادية باعتبارها من مجتمع شير الشاعر أبوللونيوس رودوي. ليبيا قديماً

أرض الفالحين ذات  ويذكر هيرودوتس أنه من نهر تريتون ومنه باتجاه الغرب تكون. )2(األمازونات
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كما أن العادات التي كانت تمارسها .)3(الطبيعة الجبلية الوعرة والتي يوجد بها النساء المتوحشات

 ،ر بما يرويه هيرودوتس من أن إحدى العادات الطقسية لقبيلتي األوسيسكذاألمازونات هي عادات تُ

حداهما إحارب تُإلى مجموعتين  ألثيناقام ي أن تنقسم فتياتهم خالل حفل سنوي ي، هوالماخليس الليبية

وقبل أن ، تن نتيجة للجروح غير عذارىبالحجارة والهراوات وهم يعدون الفتيات الالتي يم ىخراأل

سمح يوعدة سالح إغريقية  ،نثيةرلبسونها خوذة كولهن بالقتال يقومون بتزيين إحدى العذارى وي

4(ركبونهاعربة ويتجولون بها حول بحيرة تريتونيسمتكاملة وي(.ضيف هيرودوتس أيضاً أن نسائهم وي

لرجال فإن ا امرأةتكون مشتركة بينهم وال يتزوجون بل يعيشون كالحيوانات وعندما يكبر الطفل ألي 

غير أنه .)5(عد ابناً لهيجتمعون في الشهر الثالث في مكان ما وإذا شابه الطفل أحداً من الرجال فإنه ي

طبقاً لما يرويه ديودوروس فإن تحديد موطن األمازونات ربما يكون عند الحدود الجنوبية الغربية 

  .يقيةن وهو المكان الذي دارت فيه أغلب األساطير اإلغرين الغربييلألثيوبي

سمى ميريني قد حشدت جمعاً غفيراً من كما يذكر ديودوروس في روايته أن ملكة األمازونات والتي تُ

ن يفضلن استعمال الخيل في جندة من المشاة وثالثة آالف فارسة؛ ألنهن كُالمجندات قوامه ثالثة آالف م

سلحة مثل استعمالهن جلود وقد كن مسلحات بأنواع مختلفة من األ، حروبهن إلى درجة تثير االستغراب

هذا ، األفاعي الضخمة؛ ألن ليبيا كانت تغص بأعداد هائلة من هذه الحيوانات ذات الحجم الذي ال يصدق

وفي هذا الصدد يذكر ,باإلضافة الستعمالهن األقواس والسهام ، والرماح ،إلى جانب استعمالهن للسيوف

الليبية ) Maxes(سيسـاكـبيلة المـد قـعـون بـريتـر تـن نهـرب مـغـهيرودوتس إنه إلى ال

  سـيـزواكـعب الـيأتي ش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Xenophon, Anabasis, iv. 4. 16. 
(2) Apollonius  Rhodius, op.cit. ii. 1000. 
(3) Herodotus, op. cit. iv. 191. 
(4) Ibid, iv. 180. 
(5) idem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)Zaueces(الذين تقود نساؤهم العربات في الحرب)كما أن إشارة ديودوروس حول .)1

نتشراً حول استعمال جلود األفاعي تقدم دليالًعلى أن مجتمع األمازونات من المؤكد كان م

شير حيث ي؛ عد من أكثر المناطق التي تكثر بها األفاعيالمناطق الغربية من ليبيا التي تُ

ا الصددإلى أن تلك المناطق الواقعة إلى الغرب توجد بها هيرودوتس بوضوح في هذ

وهناك أيضاً يوجد الرجال ، مر القرناءوالح، والصالل، واألسود، األفاعي الضخمة
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لحيوانات المتوحشة غير والنساء المتوحشات فضالً عن الكثير من ا، المتوحشون

ن في المناطق ن يقطُوكل هذه اإلشارات تدل على أن األمازونات قد كُ.)2(األسطورية

  .القديمةالغربية من ليبيا 

طبيعة هذا المجتمع النسائي فيما إذا كان  ولحدثين حدماء والملم تتفق أراء المؤرخين القُ

فالكاتب ، أم مجرد أساطير من صنع الخيال، مجتمعاً واقعياً موجوداً في المجتمعات القديمة

يقول في هذا ، لرابع قبل الميالدحوالي منتصف القرن ا) Palaephatus(باليفاتوس

  :الموضوع

إن وجهة نظري حول األمازونات هو إنهن لسن نساء بل ...«

هم رجال من البربر وإنهم كانوا يرتدون مالبس ترتفع عن 

أقدامهم مثلما تفعل النساء التراكيات وكانوا يقصون شعرهم 

الذي دعاهم فيه خصومهم حاهم وهذا هو السبب حلقون ِلوي

قاتل ولكن في الواقع أن فاألمازونات هن شعب م، اءبالنس

  .)3(»القتال ال يليق بالنساء قديماً وحديثاً 

تاب ورد قصص شتى حول األمازونات؛ إال أن بعض الكُوعلى الرغممن أن الكثير من المصادر القديمة تُ

ومنهم  –حول أمازونات سكيثيا ولقائهنمع ألكسندر –الذين يوردهم بلوتارخوس 

) Ptolemy(وبتوليماي، )Chares(وخاريس الحاجب الملكي) Aristobulus(توبولوسارس

؛ يقولون إن هذا مجرد خيال وهذا ما تؤيده شهادة ألكسندر نفسه، وغيرهم) Anticleides(وأنتكليدس

رد فيها كل ـالتي ت، أحد موظفي فيلب المقدوني) Antipater(ألنه في إحدى الرسائل إلى أنتيباتر

  رض ـسكيثي عول بأن الملك اإلـيق، بدقةالتفاصيل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Herodotus, op.cit. iv. 193. 
(2) Ibid, iv. 191. 
(3)Palaephatus, Peri Apiston, xxx. 1.  

وهذا ما يذهب إليه شامو حول .)1(ابنته للزواج دون أن يتطرق لذكر األمازوناتعليه

حيث يرى أن الروايات التي يذكرها ديودوروس عن األمازونات الليبيات  ؛أمازونات ليبيا

،والباحثة وروبرت قريفز، أورك بيتسمن  الٌرى كُيو. )2(هي أقرب إلى المظهر الخرافي

أن طبيعة األمازونات إنما هي انعكاس للفترة ، )Florence Bennett(بينتفلورنس 

وهي المرحلة التاريخية ، ى المجتمع الليبيخية التي ظهرت في فترات مبكرة لدريالمتري
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حيث كانت هذه العادة تنتشر انتشاراً واسعاً بين  ؛لألم وليست لألب السيادةالتي كانت فيها 

وهي الفترة التي يعود تاريخها إلى العصر ، سكان شمال أفريقيا البدائيين ودواخل أفريقيا

معروفاً الذي كان العصر هو و )3(لميالدالحجري الحديث بما ال يتجاوز األلف الثالثة قبل ا

ضفاف  على) Meroe(كما هو الحال عليه في مملكة ميرواتيك )4(بشكل كبير في أثيوبيا

شار إليه سابقاً الم اإللكتروني وقد توصلت أبحاث الموقع.)5(نهر النيل في شمال السودان

مجتمع الذي كانت المرأة يعود إلى القديماً  أيضاً إلى أن أساس جنس األمازونات في ليبيا

ويبدو .)6( الحديث تتمتع فيه بالسيادة وهي الحضارة التي كانت منتشرة في العصر الحجري

الروماني؛ إذ ثمة قصة  أن طبيعة السيطرة لدى النساء قد انتشرت حتى في العصر

بعضهن  ءالتي تحكم النسا) Byaei(بأنه كان يوجد في ليبيا قبيلة تدعى البيايتقول غامضة

عن  ويرى قريفز أيضاً بأن رواية ديودوروس.)7(بعضاً والرجال يحكمون بعضهم بعضاً

قصة ميريني يعود أساسها إلى األلف الثالث قبل الميالد في الوقت الذي خرج فيه مهاجرين 

الغزوات  أن  ويرى روثري.)8(من العصر الحجري الحديث من ليبيا في جميع االتجاهات

إنما هي انعكاس لتلك الهجرات التي زحفت نحو الشرق وتمثلت  التي نفذتها الملكة ميريني

هو ، الزحفولعل من أبرز الشواهد التي تقدم دليالً تاريخياً على هذا.)9(في أمازونات ليبيا

ي سميت بأسماء بعض تلك ما قامت به تينك األمازونات من تأسيس العديد من المدن الت

ااألمازونات ن هناك العديد من المدن التي أسستهشير المصادر القديمة بأ؛ إذ تُالمحاربات

أمازونيوم باسمميت وس  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Plutarchus, Life of Alexander, op.cit. 46. 
(2) Chamoux, “Diodore  de  Sicile  et  la Libye”, op. cit. p. 59.  
(3) Bennett, Florence  Mary,Religious   Cults  Associated  with the  Amazon, new  York, Columbia  University  Press, 1912, 
p.76 ; Bates, op.cit. p. 112; Graves, op.cit. vol.1, p.147 ; CF. Rothery, op.cit. p.115. 
(4) Nicolaus  Damascenus,  Fragment. 142=FHG.  
(5) Diodorus  Siculus, op.cit. i.33. 
(6) http://members.al.net/myrine/AR_tun05e.pdf,(Accessed 15 May 2007). 
(7) Nicolaus  Damascenus, fragment. 133 =FHG. 
(8) Graves, op. cit. vol.2, p.131. 
(9) Rothery, op.cit. p. 115. 

)Amazonum( ،فيذكر سترابون بأنه من قال بأنها أخذت أسمائها توجد بعض المدن ي

وكل هذه  )1(وكيمي وميريني) Ephesus Smyrna(األمازونات وهي أفيسوس سميرنا

 أحد الجغرافيين ميالً ويورد بومبونيوس. ركياالمدن توجد على طول الساحل اإليجي لت

ميت على مؤسستها سمى ميريني سنة التي تُبأن المدي، الرومان في القرن األول الميالدي

على احدى قادة األمازونات ميت وأن مدينة كيمي أيضاً قد س، ميرينوس زعيمة األمازونات

http://members.al.net/myrine/AR_tun05e.pdf
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كما يتحدث . )2(بعد ذلك باسمهاالتي أقصت السكان الذين يسكنون المدينة من قبل وسميت 

ت بأنه توجد ثالث بينرنس الباحثة فلوقول تو.)3(سمى سهل األمازوناتبلينوس عن سهل ي

واحدة  واثنين أخريات في أسيا الصغرى)Aeolis(واحدة في أيولوس، سمى ميرينيمدن تُ

ة بـاتـف الكـضيـوتُ.)Lemnos()4(وسـنـزيرة لمـلى جـع عـقـن تـمنه

لمسماة على مدينة أخرى إلى قائمة المدن ا) O.klugmann(مانـوقـة كلـاأللماني

، )Cyprus(المدينة التي توجد في جزيرة قبرصوهي ) Paphos(األمازونات وهي بافوس

الواقعة بالضبط إلى الجنوب من ساموس التي ) Patmos(وتذكر أيضاً جزيرة باتموس

سمى أمازونيوميوجد بها مكان ي)Amazonium( ، وأن مدن عديدة في أسيا الصغرى

الت اقع حقيقة الحمولعل هذه المدن تعكس و. )5(خر بأنها أسست من قبل األمازوناتتفت

باإلضافة .ني إلى األجزاء الشرقية من ليبيااألمازونات الليبيات ميري التي قامت بها زعيمة

يضعه بالقرب من مدينة طروادة سترابون أيضاً موقعاً لقبر ميريني والذي  إلى ذلك يذكر

كرى ملكات كما أن عدد كبير من هذه المدن القديمة كانت تسك عملتها إحياء لذ.)6(التقديمة

  .)7(والمعابد على شرفهن ،إلى جانب إقامة التماثيل، األمازونات

سواء في العصور  اًخاص اًأن مسألة الزعامة النسائية في قارة ليبيا قديماً كانت لها شيوع ال عجب إذاً

د من دن العديالقديمة أو العصور الوسطى أو الحديثة؛ إذ تذكر المصادر التاريخية القديمةعدة نساء قُ

اس ـيربـابنة ه) Asbete(ذكر بأن الزعيمة أسبيتيفمثالً ي، المعارك

  روبـي الحــان فـرومـد الــت ضـلـاتـق) Garamantis  Hiarbae(تيـانـارامـالج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Strabo, op.cit. xiii. 12. 
(2) Pomponius  Mela, op. cit. i. 19.  
(3) Pliny, op.cit. ii.5.20. 
(4) Bennett, op. cit. p. 8. 
(5) Idem. 
(6) Strabo, op.cit. xiii. 18. 
(7) Pausanias, op.cit. i. 1. 

  .)1(القرطاجية

واجهت جيوشه مقاومة عنيفة من قبل , أثناء الفتح العربي ألفريقيا بقيادة حسان بن النعمان 

هنة وقد كانت تسمى دانية أو دبية وقد ظهرت هذه شعوب البربر بقيادة امرأة تدعى الكا

م الذي تزعم البربر في ثورتهم ضد المسلمين  688/هـ 69المرأة منذ مقتل كسيلة سنة 
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وقد ألتف حولها الناس واعتقدوا فيها السحر والكهانة واعتصمت مع أتباعها بجبال أوراس 

  .)2(م 700/ هـ 81سان بن النعمان سنة المنيعة حتى قتلت على يد ح

في العصور الحديثة أيضاً انتشرت ظاهرة األمازونات انتشاراً كبيراً في عدة مناطق من 

قارة أفريقيا؛ إذ تذكر المصادر الحديثة بأن أشهر المناطق التي انتشرت فيها النساء 

ف ـتكشـتب المسـيث كـح ؛)بنين اآلن()Dahomey(ي دولة داهوميـالمقاتالت ه

ستشهداً بما جندات مم تفاصيل عديدة عن طبع النساء الم 1890 في سنة) M.Fao(اوـف.أم

شكلة من نساء داهومي يعود الذي يذكر بأن القوات المDodd ((دودأورده القائد الفرنسي 

وقد كان يتم اختيار األمازونات من بين ، من القرن السابقتاريخها إلى فترات مبكرة

ويذكر .)3(م انتقاء النساء القويات واليافعاتاألسيرات الالتي يتم أخذهن في الحروب ويت

الذي أقام في بالد داهومي لوقت طويل بأن ) Frederick Fobs(ئد فيردريك فوربيسالقا

ويصف تلك النساء بأنهن قويات وذكيات ، إلى أصل قديم جداً أمازونات داهومي تعود

احل الغربي من أفريقيا الوحيد في السولم تكن داهومي البلد. )4(ويتقسمن إلى فيالق كثيرة

بل هناك شواهد أخرى تدل على تأثير هذه الظاهرة ، التي انتشرت فيها ظاهرة األمازونات

عن )Pigafetta(في وسط وشرق أفريقيا وهذه األخبار قدمها الرحالة اإليطالي بيقافيتا

ة الذي كان في مملك) Eduardo Lopez(الكثير من المغامرات التي قام بها إدوارد لوبي

يقول بأن من بين ) Monomotapa(ففي وصف مونوموتابا ،م 1580ي سنة الكونغو حوال

دير ويستعملن ـترام والتقـحلقين االن يـالنساء المقاتالت وكُ نـالجنود كان يوجد فيالق م

  ة ـوالسهام ببراع وسـالق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Silius Italicus, op.cit. ii. 58. 

( ،رياض النفوس، أبوبكر محمد، ؛ المالكي36ص  ،1950، دار الثقافة، بيروت، البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب، محمدابن عذارى،المراكشي) 2(
، 7ج، أيام العرب والبربركتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ، ابن خلدون؛  34ص ، 1994، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 2ط، )بشير البكوش: تحقيق
مكتبة النهضة ، القاهرة، فتوحات اإلسالم في أفريقيا والمغرب واألندلس، أحمد مجاهد، محمد مصطفى ومصباح، ؛ النجار18ص ، 1968، دار الغرب، بيروت
  :؛ قارن أيضاً 21ص ، 1967، العربية

Rothery, op.cit. pp. 115 - 116. 
(3) Ibid, p. 122. 
(4) Ibid, p. 124.  
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وقيل أيضاً ، ن يقمن بكي الصدر األيمنسهلن على أنفسهن هذه المهمة فكُي ولكي ،كبيرة

ووفقاً . )1(يتمتعن بالخفة وسرعة  الحركة ويتميزن بالشجاعة وبراعة في التصويب إنهن

وكانت لديهن بعض ، ن يتمتعن بمحاباة الملكلمشاهدة هذا الرحالة البرتغالي فإن النساء كُ

من بتربية ن يقُحيث كُ؛ واألراضي أو المقاطعات التي كانت مخصصة لهن، األرياف

  .)2(ن يبعدنهم من تربيتهن في سن مبكرةأما الذكور فكُ، الصبيات

إذن من خالل ما سبق ذكره يتبين أن مجتمع األمازونات كان ضمن المجتمعات البربرية 

وأن هذه المجتمعات كانت ، ا قديماًالليبية القديمة التي انتشرت في أنحاء عديدة من قارة ليبي

وهو األمر  الذي لم يكن مألوفاً في بالد اإلغريق مما حدا بهؤالء ، عطي للنساء مكانة عليةتُ

وأضفوا ، أن نسجوا األساطير حول نساء هذه المجتمعات من خالل مشاركتهن في الحروب

ستبعد أن لها جذور ال يظاهرة األمازونات  كما أن.على نسائهم أوصافاً بطولية مبالغ فيها

؛ غير أن هذه الظاهرة لما كانت غريبة في بالد اإلغريق الذين لم تورد من الحقيقة

فإن اإلغريق اعتبروا األمر  ،ن يشاركن في الحروب مع الرجالمصادرهم بأن نسائهم كُ

رافيةجرد قصص أسطورية ممزوجة بالمبالغات الخُم.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ibid, op.cit. p. 133. 
(2) Idem. 
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  المبحث الثالث

  وأنتايوس،والعمالق أطلس ،حوريات الهيسبيريدسأسطورة 
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احتلت ليبيا في األساطير اإلغريقية مكانة مهمة لدى اإلغريق كونها موطناً للعديد من 

، والعمالق الليبي أنتايوس، والتيتان أطلس، حوريات الهيسبيريدسمثل األجناس األسطورية 

دماء وهو بأهم الشخصيات اإلغريقية مكانة عند اإلغريق القُ وقد اقترنت هذه األساطير

حيث ارتبطت أخبار هذه ؛ أشهر الشخصيات األسطورية وأكثرها شعبية)1(البطل هراكليس

من حدائق هذا البطإللى ليبيا للحصول على التفاحات الذهبية  بمجيءاألساطير 

 الهيسبيريدس؛ إذ تروي األساطير بأن هيراكليس عندما أنهى أعماله البطولية في ثماني

أن  )Tiryns()2(ملك تيرنس )Eurystheus(لب منه يورسثيوسـهر طـنوات وشـس

ألنه لم يعترف بمأثرته  ؛)3(العمل الحادي عشر وهو إحضار التفاحات الذهبية ؤدي لهـي

  تنظيف حظائر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؛الملك البيوتي) Amphitryon(سليلة بيرسيوس وزوجة أمفتريون) Alcmena(تروي األساطير أن هيراكليس هو ابن زيوس من ألكمينا) 1(

ينا ليالً في هيأة جاء زيوس إلى ألكم) Thebes(حيث تقول الرواية أن زوج ألكمينا كان غائباًفي إحدى الحروب وقبل أن يصل إلى طيبة

واضطجع معها فأنجبت منه ابنها هيراكليس وقد وعد زيوس في ليلة ميالد ابنه هذا أن الطفل الذي سيولد من ذرية بيرسيوس في تلك ، زوجها

) Sthenelus(وما أن علمت هيرا بهذا الوعد حتى سارعت إلى أرجوس وعجلت مخاض زوجة سثينيلوس، سيكون له سلطان عظيم ،الليلة

، بيل والدة هيراكليس وبهذا حرمت البطل من االمتياز الموعودقُ) Eurystheus(فوضعت طفلها يوريسثيوس، لمنحدر من نسل بيرسيوسا

وقد تلقى هيراكليس تعليماً ممتازاً ، ولم تكتف بما فعلت بل أرسلت ثعابين إلى مهده ليقضيا عليه؛ إال أنه خنقهما مؤكداً بذلك أصله اإللهي

  :نظرللمزيد ي .ة العربات ورمي السهاموالغناء والموسيقىفأتقن قياد

Homer, Iliad, op. cit. xviii. 118 , xix.  95 ; Hesiod, Shield  of Heracles, 27 - 56 ; Pindar, Isthmian  Odes, op. 

cit. vii. 5 , Nemian  Odes, op. cit. x,19 ; Theocritus, Idylls, xxiv. 1 -134 ; Apollodorus, op.cit. ii. 4 ; Diodorus  

Siculus, op. cit. iv.9 ; Ovid, Metamorphoses, op. cit. ix. 273; Lucian, Dialogue of the Gods, op.cit. 10 ; 

Tzetzes, Scholia eis  Lykophrona, op.cit. 33; Hyginus, Fabulae, op.cit. 29. 

حدثين إلى درجة أنه بات من المستحيل مسح كل األعمال والكتابات دامى والملمؤرخين القُوقد احتلت شخصية هيراكليس جدالً واسعاً بين ا

ميت باسم إذ تذكر المصادر القديمة عدة شخصيات س؛ مختلفة بآراءسرت رست وفُوعالوة على ذلك فإن أساطير هيراكليس قد د، تناولته التي

أما . والثالث هو ابن ألكمينا، سم هيراكليس أحدهما مصري واألخر من كريتهيراكليس فالمؤرخ ديودوروس يذكر ثالث شخصيات تحمل ا

. تاب الرومان بأنه توجد أربعة وأربعين شخصية لها اسم هيراكليسأحد الكُ)Varro(شيشرو فيرفع العدد إلى ستة أشخاص بينما يذكر فارو

  :نظر في ذلكي .أن أصله من فينيقيابذكروا له ويقول هيرودوتس بأنه عندما سئل عن الموطن األصلي لهيراكليس

Diodorus  Siculus, op.cit. iii. 73 ; Cicero, On the  Nature  of the Gods, iii. 16; Herodotus, op.cit. ii. 42 ; 

Servius, op. cit. viii. 564 ; cf. Pausanias, op. cit. x. 13.8; Pindar, Olympian  Odes, op. cit. ii. 3. iii. 14 , vi. 67 , 

x. 23. 

  . وهي إحدى المعاقل الحضارية الموكينية في مقاطعة أرقوليس في شبه جزيرة البيلوبونيز) 2(

وأطفاله ) Megara(قاده إلى قتل زوجتهميقارا مماتذكر األساطير أن هيرا وصل بها الحنق على هيراكليس في كبره فأصابته بالجنون ) 3(

  = طهر نفسه من هذا الذنبابه وعلم بما فعل قرر أن يالثالثة وعندما رجع لهيراكليس صو

وكان يقوم على حراسة هذه التفاحاتإلى جانب حوريات . )Hydra ()2(وال بمأثرة هيدرا )Augeias()1(أوقياس

  .سمى أيضاً الدون ذو الرؤوس المائةاألفعوان دارقون والذي ي، الهيسبيريدس
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حتى وصل إلى نهر  )Illyria()3(وأثناء طريقة إلى ليبيا مر عبر إليريا

وس ـنات زيـوريات بـى الحـاء إلـوج )Eridanus()4(أريدانوس

  مكانـه بـلمنـوأع) Themes(مسـيـوث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ب المشورة فأجابه الوحي أنه يجب عليه أن يخدم اثنا عشر سنة عند يوريسثيوس ملكلفذهب إلى وحي دلفي لط= 

وقد أنجز ، الميكينيين الذي كلفه باثني عشر مهمة خطيرة ووعده إن هو انجزها في اثني عشر عاماً أن ينال الخلود
وقد كان العمل األول هو القضاء على أسد نيميا . رفت فيما بعد بمآثر هيراكليسهيراكليس كل هذه األعمال التي ع

)Nemean  lion(، يدراوالعمل الثاني مصارعة األفعوان ه)Lernaean  Hydra( ، والثالث إحضار أيلة كيرونيا
)Ceryneian  Hind( ،الرابع إحضار خنزير أرومانثوسو)Erymanthian Boar( ، والخامس تنظيف حظائر

والسابع القبض ، )Stymphalian  birds(لسادس فهو مطاردة طيور ستومفالوسأما العمل ا، )Augeas(أوقياس
سع إحصار والتا ،)Mares of  Diomedes(والثامن ترويض خيول ديوميدس، )Cretan Bull(على الثور الكريتي

والحادي ، )Geryon(والعاشر هو إحضار قطيع قيريون، ملكة األمازونات) Hippolyte's Belt(حزام هيبوليتي
ألخير اأما العمل الثاني عشر و، )Apples of Hesperides(ات الذهبية من حدائق الهيسبيريدسعشر جلب التفاح

  :راجع عن هذه األساطيري. السفليمن العالم ) Cerberus(فهو إحضار الكلب كيربيريوس
Sophocles, Trachines, 1091 ff; Euripides, Heracles, 359ff ,1270ff; Apollodorus, op. cit. 
ii.5.1 ff; Diodorus  Siculus, op. cit. iv. 11 ff; Pausanias, op cit. v.10. 9 ,26.7; Tzetzes, 
Chiliades, 229 ff; Vergil, Aeneid, op. cit. 278 ff; Ovid, Metamorphoses, op.cit. ix. 182; 
Hyginus, Fabulae, op. cit. 30 ;  

  .417 - 385ص ص  ،1ج نفسه،المرجع ، شعراوي: ظر أيضاًين
وتروي األساطير أن ، لوبونيزيالب الواقعة في جنوب بالد اليونان في شبه جزيرة)Elis(أوقياس هو ملك إليس) 1(

أوقياس كان له إسطبل لثالثة آالف ثور وكان العمل السادس من أعمال هيراكليس هو تنظيف هذا اإلسطبل في يوم 
  :نظري. تيووقد كان أوقياس أحد بحارة األرجونا. واحد

Hyginus, Fabulae, op. cit. 14 ; Pausanias, op.cit. v.1.9 ; Apollodorus, op.cit. ii. 88. 
وهي )Lerna(عة رؤوس وتسكن في مستنقعات ليرناهيدرا في األساطير اإلغريقية هي أفعى متوحشة لها تس) 2(

وقد أرسل . لوبونيز جنوب أرجوسيمنطقة ينابيع وبحيرة قديمة بالقرب من الساحل الشرقي من شبه جزيرة الب
  :نظر في هذه األساطيري. ا األفعوانذهيراكليس أثناء إنجاز أعماله البطولية للقضاء على ه

Hesiod, Theogony, op. cit. 313 ; Apollodorus, op. cit. ii.77-80 ; Strabo, op. cit. viii.6.2 ,6.6; 
Pausanias, op.cit. ii.37.4; Diodorus  Siculus, op.cit. iv. 11.5 ; Quintus  Smyrnaeus, op. 
cit.vi. 212 ; Aelian, On  Animals, op. cit. xi. 23; Hyginus, Fabulae, op.cit. 30 ; Ovid, 
Metamorphoses, op.cit. ix. 129. 

طنها قديماً شعب إليريا هي تلك المنطقة الواقعة اآلن في الطرف الغربي من شبه جزيرة البلقان وكان يق) 3(
ابن ) Illyrius(إليريوس يا هو في األصل يعود إلىاألساطير اإلغريقية بأن اسم إليراإلليريين وتذكر

وقد حكم إليريوس على إليريا وأعتبر الجد األعلى ) Harmonia(الفينيقي وهارمونيا) Cadmus(كادموس
  :نظري. لإلليريين

Grimal, Pierre and Maxwell-Hyslop, A.R, The  Dictionary  of  Classical  Mythology, 
Oxford, Blackwell Publishing  Ltd, 1996, p. 230.  

أما ، أنهار عالم هاديس حدأويعتبره فريجيلوس ، كرت في األساطير اإلغريقيةوهو من ضمن األنهار التي ذُ) 4(
ويرى سترابون أن هذا النهر ال يوجد إال في الخيال ، الواقع في شمال إيطاليا) po(فيربطه بنهر بوهيرودوتس
  :لكنظر في ذي. ن أنه يقارنه بنهر بو في إيطاليابالرغم م، اإلغريقي

Virgil, Aeneid, op. cit, vi. 659 ; Herodotus, op. cit. iii. 115 ; Strabo, op. cit. v.1.9. 
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يراكليس  هوقد استطاع. الذي كان يعرف مكان الحدائق )Nereus()1(عجوز البحر نيريوس

؛ ةوذلك من خالل تشكله في هيئات عدنه حاول اإلفالت منه أأن يقبض عليه بالرغم من 

وعندها ، إال أن هيراكليس لم يفلته من يده  حتى أخبره عن مكان حدائق الهيسبيريدس

تلك البالد التي يحكمها العمالق أنتايوس بن بوسيدون الذي انتشرت شهرته ، توجه إلى ليبيا

ولهذا اضطر  ،مصارعته وقتله للغرباء بإجبارهم على، في كل األصقاع بسبب قوة بدنه

فإنه كان كلما يلمس ، ولما كان أنتايوس ابناً لربة األرض جايا، تحديهيراكليس لهذا ال

وبعد  ،لهذا رفعه هيراكليس عالياً عن األرض وقام بقتله، جسده األرض يزداد قوة وصالبة

سيطر على ليبيا التي كانت مليئة بالحيوانات الضارية وحول كل األجزاء ، قيامه بهذا العمل

وأصبحت األرض كلها تعج ، قابلة للزراعة اضِة إلى أريرة من الصحاري المجاورالكب

وزراعة الزيتون حتى ، حيث تم تخصيص الكثير منها لزراعة الكروم؛ بالحقول المحروثة

كما قام ، وقد قام بإعدام كل أولئك الخارجين على القانون. باالزدهارأصبحت ليبيا عامرة 

يتان أطلس  يحمل الكون ذلك وجد الت وبعد، واألمازونات تماماً، بإبادة جنس الغورغونات

وألنه كان متعباً من حمل الكون وافق على طلب هيراكلس في جلب التفاحات  ؛على كتفه

وعندما أحضر أطلس التفاحات رفض أن ، نيابة عنه مقابل أن يحمل عنه عبء السماء

اكليس غير أن هير، يمنحها لهيراكليس وقرر أنه هو من سيقوم بإيصالها إلى يوريسثيوس

مانع في ذلك وطلب هيراكليس من أطلس أن يرفع له الكون استعمل الخدعة وادعى أنه ال ي

فوافق التيتان على ، عينه على هذا الحملعن منكبيه لدقيقة حتى يضع وسادة تحت رأسه لتُ

فاحات وقفل راجعاً إلى عبء السماء التقط هيراكليس الت وعندما أخذ أطلس، ذلك فوراً

الذي لم يعرف ماذا يفعل بالتفاحات فأرجعها إلى هيراكليس الذي بدورة  )2(يوريسثيوس

ة ـألن اآلله، رىـرة أخـة مـديقـن إلى الحـعتهـي أرجـدية ألثينا التـن هـمنحه

  ذه ـلى هـتبوا عـك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العجوز في األساطير اإلغريقية وكان اإلغريق يتصورون أنه وجايا وهو رجل البحر ) Pontus(نيريوس هو ابن بنتوس) 1(

البحر  مؤلهيالخمسين وقد كان مثله مثل ) Nereids(يعيش في أعماق بحر إيجة أو البحر المتوسط مع زوجته وبناته النيردات
  :المؤلههذا نظر عن أساطير ي. األخرى يستطيع أن يتشكل في عدة هيئات وله القدرة على التنبؤ بأحداث المستقبل

Homer, Iliad, op. cit. xvii. 141 , Odyssey, op. cit. xxiv. 58 ; Hesiod, Theogony, op. cit. 233; 
Apollodorus, op. cit.i. 2; Apollonius  Rhodius, op.cit. iv. 772 ; Smith, op. cit. vol.2, p. 1160.  

فاحات من أطلس ولكنه قام بقتل الثعبان دارقون الذي كان يحرس هناك رواية أخرى تقول بأن هيراكليس لم يأخذ الت) 2(
  :للمزيد ينظر .التفاحات وقام بأخذ التفاحات بنفسه

Apollodorus, op. cit. ii. 119 -120 ; cf. Pausanias, op. cit. v. 11.6 ; Philostratus the  Elder, 
Imagines,ii.20. 
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  .)1(هينالمؤل التفاحات بأال تعيش إال في حديقة

وهي ، ة ربط  اإلغريق أحداثها في ليبيافي هذه األسطورة تظهر شخصيات أسطوري

 كونها ضمن ،والعمالق أنتايوس، والتيتان أطلس، أسطورة حوريات الهيسبيريدس

الشخصيات األسطورية التي ارتبط موطنها في ليبيا؛ إذ تذكر األساطير اإلغريقية أن 

وقد نشأت عدة روايات حول . ضوء الغروب الذهبين حوريات المساء والهيسبيريدس ه

 ،س حوالي القرن الثامن أو السابع قبل الميالدوفأقدم أحد شعراء اإلغريق هسيود، نسبهن

أما الشاعر  .)2(دون أن يمسها أحد) الليل(تلك الحوريات أنجبتهن الربة نيكسيذكرأن 

ن ـدرن مـن ينحــهـر أنـفيذك)Euripides(دسـوربيـرحي يـالمس

ن بنات للونيوس روديوس أنه أبو بينما يذكر. )3()نجم المساء)(Esperos(بيروسـإس

طلق عليهن اسم حيث ُأ ؛وإسبيرس ن بنات التيتان أطلسوفي رواية أخرى أنه، )4(أوقيانوس 

كما تذكر رواية . )5(رفن أيضاً باسم هيسبيريدس نسبة ألمهنأتالنتيدس نسبة ألبيهن وع

ثيمس لمؤلهةمن ا ن بنات زيوسأخرى أنه)Themis()6( . أما هيجينيوس أحد الكتاب

سبيريدس هن بنات نيكس من المتأخرين في العصر البيزنطي فيذكر أن الهي

  .)7()الظالم(أريبوس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :راجع في ذلكي.هذه األسطورة مأخوذة من عدة مصادر) 1(

Hesiod, Shield  of Heracles, op. cit. 27 - 56 ; Apollodorus, op.cit. ii.5. 11 ; Diodorus  Siculus, op. cit. 
iii. 55 , iv. 17. 4 - 5 , iv. 26. 2- 4 ; Hyginus, Fabulae, op. cit. 30-31 ; Hyginus, Astronomica, op. cit. 
ii. 3; Philostratus  the  Elder, op. cit. ii. 20 ; Ovid, Heroides, op. cit. ix. 17 ff; Seneca, Hercules  
Furens,68 ff.  
(2) Hesiod, Theogony, op. cit. 215 ;  

  ).Erebus(والظالم ) nox(قارن أيضاً ما يذكره الفقيه الروماني شيشرو الذي يقول إن الهيسبيريدس بنات الليل
Cicero, De  Natura  Deorum, iii. 17.  
(3) Homer, Iliad, op. cit.  xxxii. 317 , xxiii. 226 ; Euripides, Hippolytus, op. cit. 740; cf. Pliny, op. 
cit. ii. 8 ; Diodorus  Siculus, op. cit. iii. 60. 
(4) Apollonius  Rhodius, op. cit. iv. 1400. 

 :نظري :س وكيتوإن كان هذا الشاعر يذكر في فقرة أخرى أن الهيسبيريدس هن بنات فوركيو
Apollonius Rhodius, op. cit. iv. 1399. 
(5) Diodorus  Siculus, op. cit. iv. 27.2.  

، )Maea(كما يذكر ديودوروس في إشارة أخرى أن عدد الحوريات سبعة وينسبهن إلى أبيهن أطلس وهن مايا
وآخرهن هي ، )Halcyone(هالكيوني، )Merope(ميروبي،)Sterope(ستيروبي، )Taygete(تاياقيتي، )Electra(اليكترا
  :ينظر). Celaeno(كلينو

Diodorus  Siculus, op. cit. iii. 60.4. ;  
  :ينظر. قارن أيضاً مقتطفات للشاعر فوركيدس وما يذكره الشاعر البيزنطي هيجينوس اللذان يذكران أطلس دون ذكر إسبيرس

Hyginus, Astronomica, op. cit. ii. 3.  
(6) Apollodorus , op . cit ,ii .5.11. 
(7) Hyginus, Preface ; Cicero, op. cit. iii. 17. 
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دامى حول اب األساطير القُتّف حول نسبهن فإنه حدث تباين بين المؤرخين وكُلختُومثلما ُأ

هن س في إحدى الشذرات المنسوبة إليه إنهن ثالث حوريات وفيذكر هسيود، عددهن

ويتفق  ،)Hesperithosa()1(وإسبير يثوسا ،)Erythea(وإريثيا، )Aigle(إيجلي

، س في عددهن ويختلف معه في أسمائهن وهن إيجليوأبوللونيوس روديوس مع هسيود

، ن أربع حوريات هن إيجلين عددهأوهناك رواية أخرى تذكر  .)2(وأريثس واسبيرا

ينوس فيذكر أما الشاعر هيج. )Arethousa()3(وارثيوسا، )Hesperie(وهسبيرا، ريثسأو

إنهوإسبيرا، ن أيجلين ثالثة         حوريات باختالف اسم إحداهن وه ،

دريا يوعلى إحدى                        المزهريات من نوع ه. )Aerika()4(وأريكا

حوريات إلى جانب  والتي تعود إلى بدايات القرن الخامس قبل الميالد يقدم الفنان ثالث

 ،)Adterope(ن أستروبيوشجرة التفاحات الذهبية وه البطل اإلغريقي هيراكليس

وقد وصف الشعراء . )29الشكل )(Lipara(وليبارا ،)Khrysothems(وخريسوثيمس

وكانت  )5(يمتلكن أصوات رخيمة ناعمة وشجية دماء الهيسبيريدس في قصائدهم بأنهنالقُ

في ذلك الثعبان  ساعدهنوي )6(مهمتهن الرئيسة هي حراسة التفاحات الذهبية األسطورية

  .)7(األسطوري دارقون ذو الرؤوس المائة والذي يسمى أيضاً الدون

دامى إلى إعطاء في أقدم المصادر األسطورية لدى اإلغريق ذهب بعض الشعراء القُ

ففي إحدى هذه التفسيرات التي  ،تفسيرات مجازية حول أسطورة حوريات الهيسبيريدس

ية التي تعود إلى حوالي القرن السابع أو السادس ترد في إحدى شذرات األغاني اإلغريق

في  بيةـدائق التفاحات الذهـح مـؤلهاتن الهيسبيريدس كُ ر بأنـتذك، قبل الميالد

  ذهـوأن ه ،الغرب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)Hesiod, Doubtful  Fragments, iii. (from Servius, op. cit. iv. 484). 
(2) Apollonius Rhodius, op. cit. iv. 1390. 

  :راجعي.وإن كان أبوللونيوس يذكر في فقرة أخرى إنهن أربع حوريات
Apollonius  Rhodius, op.cit. iv. 1427 ; cf. Statius, Thebaid, ii. 281. 
(3) Apollodorus, op.cit. ii. 113. 
(4) Hyginus, Preface. ;  

 :نظري.ياسالذي يذكر بأنه يوجد نقش على معبد هيرا منحوت عليه الهيسبيريدس وعددهن خمس حورياتباوسانما يورده قارن أيضاً 
Pausanias, op. cit. v. 17.2. 
(5)Hesiod, Theogony, op. cit. 518 ; Euripides, Madness of Heracles, 394 ; Apollonius  Rhodius, op. cit. iv. 
1399. 
(6) Hesiod, Theogony, op. cit. 215 ; Apollodorus, op. cit. ii . 50.14. 
(7) Hesiod, Theogony, op. cit. 333; Apollodorus, op. cit. ii. 113,121 ; Apollonius  Rhodus, op. cit. iv. 1390 
;Hyginus, Astronomica, op. cit. ii. 6 ; Hyginus, Fabulae, op. cit.151 ;Aristophanes, Frogs, 475 ; Diodorus 
Siculus, op. cit. iv. 26. 2 ; Ovid, Metamorphoses, op. cit. ix. 190. 
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وفي نفس .)1(يرمز إلى غروب الشمس الذهبيالتفاحات تتوهج مثل الذهب في تعبير 

لمرحلة الغروب وقدوم المساء الذي يقدنه يتضح بأن الهيسبيريدس هن تعبير  األغاني

ا توضح بعض التفسيرات القديمة حول هذه التفاحات كم. )2(التي يجرها حصانان نبعربته

ستبعد أن أسمائهن وأعدادهن ربما قد غير أن الهيسبيريدس ال ي. )3(أنها كانت ترمز للحب

بالة السواحل والمحيط األطلنتي قُ، تناثرة على أديم البحر المتوسطارتبط بتلك الجزر الم

ر الواقعة في جنوب شرقي أسبانيا في البحر مثل جزر البليا، الغربية من قارة ليبيا قديماً

  .ابل الطرف الجنوبي الغربي للمغربقوجزر الكناري التي تُ، المتوسط

 وقد صورت، أما شخصية أطلس األسطورية فقد اقترنت بجبل أطلس الواقع في ليبيا

وتذكر هذه األساطير أن ، األساطير المبكرة أطلس في صورة بشرية يقوم بدعم السماء

ألنه قاد التياتن العمالقة في معركة  ؛حمله للسماء كان عقوبة أوقعها عليه زيوسمصير 

  ).4(ضده

في زمن هوميروس يصف هذا الشاعر أطلس بأنه الخبير بكل أعماق البحار وهو دون 

س فيضع موطن أطلس وأما هسيود ،)5(غيره من يحمل األعمدة التي تدعم السماء واألرض

بينما هيرودوتس يذكر شخصية أطلس .)6(الغربي من العالم الذي يدعم السماء في الطرف

باعتباره جبل شاهق للغاية في الطرف الغربي الشمالي من ليبيا ويصفه بأنه ركيزة 

بأن أطلس كان أحد الملوك الليبيين الذين ، وفي تفسيره العقالني يذكر ديودوروس .)7(السماء

طلق على شعب وأن اسمه لم ي ،يانوسحكموا المنطقة الغربية الواقعة على ساحل األوق

ف أطلس في األساطير صوقد و. )8(ق على أعظم جبل هناكطلفحسب بل إنه ُأ األطلنطيين

اً بأعماق المـان عـه كـراج كما أنـوم واألبـم النجـاً بعلـماِلـع تبارهـضاً باعـيأ

  ر ـذكـإذ ت؛ ارـالبح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Stesichorus, op. cit. 3. 
(2) Anonymous, Geek Lyric, 5. 
(3) Nonnus, op. cit. xiii.333. 
(4) Hesiod, Theogony, op. cit. 508 ; Hyginus, Fabulae, op. cit. 150 ; Quintus  Smyrnaeus, op. cit. xi. 415 ff. 
(5) Homer, Odyssey, op. cit. i. 52 ; cf . Pindar, Pythian Odes, op. cit. iv. 290 ; Hyginus, Fabulae, op. cit. 150 ; Ovid, 
Metamorphoses, op, cit. ii. 296 , iv. 172 ; Virgil, Aeneid, op.cit. viii. 134 ff; Propertius, op. cit. iii. 22 ; Valerius  Flaccus, op. 
cit. ii , 616 ff ; Statius, op.cit. i. 97 ff; Nonnus, op.cit. iii. 349 ff; Pausanias, op. cit. v. 18. 4 ,vi. 19.8.  
(6)Hesiod, Theogony, op. cit. 507 , 744 ; cf. Aeschylus, Prometheus  Bound, op. cit. 349 ff; Lycophron, op. cit. 877; Valerius 
Flaccus, op. cit. ii.616 ff , v.408 ; Nonnus, op.cit. xxxi. 103ff; Apollonius  Rhodius, op. cit. iv. 1390ff.  
(7) Herodotus, op. cit. iv. 84. 

(8) Diodorus  Siculus, op. cit. iv. 60. 1. 
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ويرى ديودوروس الصقلي بأن هيراكليس ، القديمة بأنه هو الذي اكتشف النظام الكوني للنجوم المصادر

ه تحصل على شهرة عظيمة كما لو أنه قد حمل عندما جلب إلى اإلغريق نظرية التكور السماوي فإن

عبء السماء الذي كان يحمله أطلس؛ ألن أغلب البشر قد عرفوا  بأن هذا قد حدث فعالً على هذا النحو 

القديمة بالجبل الواقع في  ويبدو أن شخصية أطلس األسطورية قد ارتبطت في العصور.)1(من الغموض

معرفة اإلغريق الجغرافية للمنطقة؛  وبسبب قلة، ان يكتنفهشمال أفريقيا اآلن بسبب الغموض الـذي ك

لهذا نسجوا حوله األساطير وهي العادة التي اتبعها اإلغريق القدماء ،إذ يتضح أن معرفتهم عنه مجهولة

ويرى توزر أنه ال  ،ووضعها في أقصى األراضي، في نسج الخرافات حول كل ماهو غامض بالنسبة لهم

قد انتقلت إلى ، ار هذه المنطقة المتعلقة بجل أطلس وشخصيته كعالم بالنجومستبعد أن تكون كل أخبي

 ،)2(طريق الفينيقيين الذين كانوا قد وصلوا إلى هذه المناطق قبل اإلغريق في فترات مبكرة عناإلغريق 

قيين؛ بت بشكل رئيسي من الفينيسكتُوفي هذا يذكر بلينوس بأن المعرفة الجغرافية بين الشعوب القديمة ُأ

3(قال بأنهم أول الشعوب التي استخدمت النجوم في المالحةإذ ي(.  

يتضح بأنهم قد نسجوا ، بيد أنه بعد أن نمت المعرفة الجغرافية بالنسبة لليبيا قديماً لدى اإلغريق

ففي العصر الروماني في حوالي ، أسطورة متأخرة تبرر السبب الذي أصبح فيه أطلس جبالً شامخاً

الشاعر الروماني في كتابه الرابع من ) Ovidius(قدم أوفيدوساألول الميالدي ي منتصف القرن

بيرسيوس عندما عاد من ليبيا مع رأس الغورغونة  فيتخيل قصة، التحوالت قصة تحول أطلس إلى جبل

  :ونزل ضيفاً عند أطلس الذي رفض وفادته فحوله بيرسيوس إلى جبل فيقول، ميدوسا

، د عظيم مثلما كان عليه وهو عمالقولى طومباشرة تحول أطلس إ...«

وقد تحولت لحيته وشعره إلى أشجار كثيفة ومنكبيه وذراعيه إلى تالل 

أما ما كان من رأسه فقد أضحى قمة للجبل وتحولت عظامه إلى ، واسعة

  .)4(» حجارة ثم إنه نمى بحجم متوحش في كل أطرافه

  لس ـبل أطـمة جـق، ل الميالدقب 19 – 70ويصف فيرجيلوس الذي عاش في الفترة من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ibid, iv. 26. 2. 
(2) Tozer, op.cit. p. 21. 
(3)Pliny, op. cit. vii. 57. 
(4) Ovid, Metamorphoses, op. cit. iv. 657 - 662. 
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 وهو محزم بالسحب وتلطمه الرياح، الصنوبر بأن جوانبه التي تدعم السماء تعج بأشجار

بينما األنهار تتدفق أسفل ذقنيه ولحيته الغثة ، والثلوج المتساقطة تغطي منكبيه، واألمطار

ومن خالل هذا التصوير يمكـن مالحظـة المـزج بين الصورة .)1(متصلبة بالجليد

الجغرافي حول والطبيعة و وهو ما يدل بوضوح على بدايات التطور الفكري  البشرية

  .)2(شخصية أطلس األسطورية 

وأحد أبناء ، أما فيما يتعلق بشخصية أنتايوس فهو في األساطير اإلغريقية عمالق ليبي

كل من يعبر مملكته على يجبر  ،كان من طبيعته كما تذكر األساطيرو ،)3(بوسيدون وجايا

 ،)4(همبجماجموسيدون ضريح والده بكان يتوج ومن يقتل من منافسيه الغُرباء مصارعته

ولهذا ورد أنه تصارع مع هيراكليس أثناء مجيئه إلى ليبيا حيث استطاع هذا األخير التغلب 

كان  ،أمه ربة األرض جايا ونلك ألن أنتايوسكذ، عليه من خالل رفعه عن األرض وقتله

  .)5(لما المس األرض ازدادت قوتهكُ

 فالشاعر، ريخية حول تحديد مملكة أنتايوساختلفت المصادر القديمة األسطورية منها والتا

) Telesicrates(لمكرسة لتمجيد العداء تليسيكريتسبنداروس في قصيدته البوثية التاسعة ا

ينقل حدث هذه األسطورة إلى الجزء الشرقي ، قبل الميالد 474والتي يعود تاريخها إلى 

جميلة وعد  كانت له ابنةوأنه ، )Irasa(ويذكر بأنه أحد ملوك إراسا، من إقليم كيرينيكا

حيث كان الفوز حليف العداء ؛ بتزويجها لمن يفوز في سباق العدو

صيدة وهي الق، غير أنه في قصيدته اإلسثيمية الرابعة.)Alexidamus()6(لكسيداموسأ

؛ إذ يمنع ةيظهر أنتايوس كطاغية شديد القسو)Melissus(المكرسة لعداء طيبة ميليسوس

سهم ليزين بها أخذ رؤويو، هدداً إياهم بالقتل في مصارعة فرديةمالغرباء من دخول بالده 

ه من طيبة ـالقـتطاع القضاء عليه أثناء انطـاس هيراكليسوأن  ن،معبد أبيه بوسيدو

  هـوصل موطنالكادمية إلى أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Virgil, Aeneid, op. cit. iv. 246 - 251. 
(2) Shapiro, Marianne, “From Atles to  Atlante”,C.L, Vol.35, No.4, (1983),p.331. 
(3) Apollodorus, op. cit. ii. 115 ;Philostratus the Elder, op. cit. ii. 21 ; Hyginus, Fabulae, op. cit. 31. 
(4) Pindar, Isthmian Odes, op. cit. iv.3. 
(5) Ibid, iv. 87 ; Apollodorus, op.cit. ii. 115 ; Hyginus, Fabulae, op. cit. 31 ; Diodorus Siculus, op. 
cit. iv. 17.4 ; Lucan, op. cit. iv. 590 ff; Pausanias, op.cit. ix. 11. 6 ; Quintus  Smyrnaeus, 
Posthomerica, vi. 285 ; Ovid, Ibis, 393-395 ; Statius, Thebaid, op. cit. vi. 894. 
(6) Pindar, Pythian Odes, op. cit. ix. 100-125 ff .  
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ويتضح فيما يذكره هذا الشاعر أنه .)1(أصقاع ليبيا والتي وصفها بنداروس بأنها غنية بالحبوب أحد في

ة أنتايوس الواردة في البيثية الرابعة ليست هي ييخلط بين شخصيتين؛ إذ من الواضح أن شخص

  .شخصية أنتايوس األسطورية

وقام هذا بوضع حكام  ،وأثناء حديثه عن سيطرة أوزيريس على شؤون مصر، ودوروس  الصقليأما دي

ضيف هذا المؤرخ حول كما ي ،)2(لعدة مناطق من بينهم أنتايوس الذي جعله حاكماً على أثيوبيا وليبيا

د مقتل فيذكر أنه بع، المعركة التي دارت بين إيزيس وابنها حورسضد تيفون قاتل أوزيريس والد حورس

وقد حدثت المعركة بينهم على ضفاف نهر النيل ، تيفون وشركاؤه أصبحت إزيس ملكة على مصر

بالقرب من قرية تعرف اآلن باسم أنتايوسالتي يقولون أنها تقع على الجانب الشرقي من النهر وتشتق 

  .)3(وهو الذي قتله هيراكليس، واألرض جايا، نتايوس بن بوسيدونأاسمها من العمالق 

تتفق إلقناع الباحث بأنه فيما يبدو أن صيت هذا العمالق كان شائعاً في النواحي  اإلشاراتغير أن كل 

أحد كتاب ) Gapenius(؛ حيث يرد عند سترابون أن قابينيوس )ليبيا قديماً(الغربية من أفريقيا 

ومن ) اآلن المغرب)(موريتانيا قديماً) (Maurusia(لم ينس الحديث عن عجائب موروسيا، الرومان

 ، وأنوأن طول هيكله العظمي يبلغ ستين ذراعاً) Linx(بينها ضريح أنتايوس بالقرب من لينكس

ويؤكد بلوتارخوس في هذا .)4(قد فتح قبره ثم أعاد عليه التراب مرة أخرى) Sertorius(سيرتريوس

أخبره سكان ، إلى شمال أفريقيا إسبانياالشأن أنه عندما عبر القائد الروماني سيرتريوس من 

في غرب ليبيا بأن بقايا العمالق أنتايوس كانت موجودة داخل قبره في ) طنجة الحالية)(Tanger(رتنقي

حيث عثر على عظامه الضخمة فأصابته الدهشة وأعاد التراب  ؛فقام هذا القائد بحفر القبر، هذه المدينة

لديهم  ربلوتارخوس بأن شعب تنقي ضيفوي.)5(جديد وقدم من أجله األضاحي على قبره              من

 وأنجب منها ،بعد موته) Tinga(رواية يقولون فيها أن هيراكليس عاشر زوجة أنتايوس تنقا

الذي أصبح ملكاً على البالد وأطلق اسم أمه على إحدى المدن التي أسسها وقد ) Sophax(سوفاكوس

سمى ديودوروسكان لدى سوفاكوس ابن ي)Diodorus (مه كلالذي أخضع لحك  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Pindar, Isthmian Odes, iv. 50-55. 
(2) Diodorus Siculus, op.cit.i.17.3. 
(3) Ibid, i. 21. 4. 
(4) Strabo, op. cit. xvii. 3.8.  
(5) Plutarchus, Sertorius, ix. 3 ; cf. Strabo, op. cit.i. 2.  
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والموكينيين الذين  )Olbians()1(ليبية؛ ألنه كان لديه جيش مؤلف من األولبيينالشعوب ال

؛ غير أن بلوتارخوس يرى أن هذه الرواية الغاية           )2(قروا في تلك األجزاء مع هيراكليساست

، ألنه يدعي بأن أسالفه ينحدرون من سوفاكوس؛ منها تمجيد الملك جوبا الثاني ملك نوميديا

  . )3(سوديودورو

في ليكسوس  أما بلينوس فيذكر في هذا الصدد أن صراع أنتايوس وهيراكليس قد حدث

وتبعد حوالي خمسة أميال من مدينة ) مافروسيا(وهي مدينة صغيرة في

من البحر حيث توجد ربوة صغيرة يرى فيها البعض أنها قبر القريبة)Tanger(تانقير

بل سست في األصل من قمدينة تنقير التي ُأ ويذكر بلينوس أيضاً أن. )4(للعمالق أنتايوس

وحملت ) Cladios(ذت فيما بعد كمستعمرة من قبل اإلمبراطور كالديوسخوأتُ، أنتايوس

ضيف أيضاً بأن وي.)5(عندما أسس مستعمرته هناك) Tradocta Julia(اسم ترادوكتا جوليا

ون بأن أنتايوس ربما ؛ إذيقول)Tanger(نقيرحول تأسيس مدينة ت تختلفاألوساط المحلية 

الذي  أو أن مؤسسها هو سوفاكوس، )Tangis(حيث كانت سابقاً تدعى تنقيز ؛هو مؤسسها

أرملة أنتايوس من هيراكليس؛ والذي حكم تلك البالد وأطلق اسم أمه ) Tinga(أنجبته تنقا

  .)6(على تلك المدينة 

أن مدينة تنقير في موريتانيا قد  وسترابون في، ويتفق بومبنيوس ميال كذلك فيما ذهب إليه بلينوس

ضيف ميال بأن أهل موريتانيا يبرهنون على حقيقة وجود هذا وي، أسسها منذ زمن قديم الملك أنتايوس

أن ،و)7(البطل من خالل درعه الضخم المصنوع من جلد الفيل وهو الدرع الذي قام أنتايوس بصناعته

أن قبر ، وا قديماًعند أرض مدينة ليكسوس الفينيقيةمملكة أنتايوس توجد في النواحي الغربية من ليبي

أنتايوس كانت له ربوة من التراب ممتدة على طوله وكان مكان هذا القرب بالقرب من 

، ووفقاً لما يذكره ميالً أيضاً عن معتقدات شعب تنقيز. )8(وأن مملكته غنية بالمحاصيل، )Tanger(رتنقي

  ن ـذ ملء سلة مـفإنهم يقولون أنه إذا أخ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أسسها اإلغريق في النصف الثاني من ، اإلغريقية من مليتوس في أسيا الصغرى) Olbia(نسبة إلى مستعمرة أولبيا) 1(

  .القرن السادس قبل الميالد
(2) Plutarchus,ix.4. 
(3) Ibid , ix.5.; cf.Pliny, op. cit. v. 2-3 ; Strabo, op. cit. xvii. 3.8. 
(4) Pliny, op.cit. v.2-3. 
(5) Ibid, v.1. 
(6) Idem. 
(7) Pomponius Mela, op.cit. i.26. 
(8) Ibid, iii.105. 
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  .)1(التراب من قبر أنتايوس فإن المطر سيهطل ولن يتوقف حتى يتم إعادة هذا المقدار

القائد  يرد بأنمنتصف القرن األول ميالدي حوالي الحرب األهلية في الكتاب الرابع من ملحمة لوكان 

أثناء نزوله إلى الشواطئ الغربية من ليبيا سمع من المواطنين المحليين عن )Curio(الروماني كوريو

أن الحرب التي ، شير هذا الشاعر باإلضافة إلى ذلككما ي. )2(قصة هيراكليس وانتصاره على أنتايوس

  .)3(م إلى مملكة أنتايوسوقيصر قد زحف أحده ،قام بها هانيبال

وبناء على هذا يتضح بأن الجدل حول شخصية أنتايوس اختلفت بين روايتين؛ غير أن أكثر الروايات 

رد ـوهو ما يذهب إليه الباحث؛إذ ت ،شيوعاً هي التي تضع مملكته عند الحدود الغربية من ليبيا قديماً

، يالتـفي كتابه التخ) Philostratus the Elder(ارة جديرة باالهتمام يقدمها فيلستراتوساألكبرـإش

يذكر بأن الفنان قد جسد هيراكليس  )Neapolis()4(وسـولـيابـديم في نـم قـه لرسـأثناء وصف

وفي نيتهم االنتقام منه بسبب قتله ألخيهم أنتايوس ) Pygmaioi(نائماً في ليبيا وقد خرج عليه أقزام 

جسد الفنان هذا البطـل ي،فمل قتل هيراكليس وهو نائمحيث أتوا من الصحراء على أ؛ كما يدعون

شير إلى أن وهذه القطعة تُ.)5(وهــو مضطجــع علـى الرمـال حياً بينما أنتايوس إلى جانبه مقتوالً

مكن أنتنطبق على إقليم كيرينيكاالبيئة كانت صحراوية وهي صفة ال ي ،جرد مما يجعل رواية بنداروس م

كما هو الحال لعادة الكثير من الكتاب في نقل األحداث ، يها من أعمال بطوليةنقل لهذه القصة لما ف

دماء خاصة بعد االستيطان اإلغريقي في تاب القُوهو أسلوب درج عليه أغلب الكُ، األسطورية العظيمة

، كما أن ذكر جنس األقزام له أهميته؛ إذ أن هذا الجنس كما ورد في المصادر القديمة. كيريني

فيذكر هوميروس في ، )6(تشرون في أماكن عدة من قارة ليبيا قديماً كونهم من سكان أفريقيانيكانوا

صل ـر في فـهاجوق التي تُـرنـاإلليادة بأن هؤالء كانوا دائماً يتعرضون لهجمات طائر الغ

   ندـن ليبيا عـنوبية مـواطئ الجـنها في الشـتاءإلى مواطـالش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Pomponius  Mela, op. cit. iii. 106. 
(2) Lucan, op.cit. iv. 590. 
(3) Idem. 

  .740-600راجع الفقرات من للمزيد ي .كما يستمر لوكان في سرد قصة ميالد أنتايوس وصراعه مع هيراكليس
  . اإلغريقيز في بالد نوهي مدينة إغريقية قديمة تقع في شمال شبه جزيرة البيلوبو) 4(

(5) Philostratus the Elder, op. cit. ii. 21.  
(6) Dembner, S.A, “Forest  People  in Central  African  Rain Forest: Focus On The  
Pygmies”,http://www.fao.org/docrep/w1033e/w1033e03.htm. (accessed 8 August 2009). 

  

  

http://www.fao.org/docrep/w1033e/w1033e03.htm
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 دثفي الكتاب الثاني عن بعض الفتية الناسكما أن هيرودوتس يتح.)1(األوقيانوس

الذين قاموا برحلة داخل أفريقيا الكتشاف منابع النيل واتجهوا غرب النيل ) Nasamonians(امونيين

ما إن عبروها حتى و في الصحراء فقابلهم أفراد قصيري القامة فقادوهم إلى وسط مستنقعات واسعة

ويرى كاغكوبينوبأن اللقاء قد .)2(هم ولهم بشرة سوداءبلغوا مدينة كان أهلها جميعاً يشبهون مرشدي

استقر أخيراً في غرب ليبيا في موقع مشهور بخصوبته في موريتانيا قديماً وليس كما يعتقد الكثيرين 

نائها إلى دماء أن ينسبوا بِتاب القُيه بلوتارخوس بالقرب من مدينة طنجة والتي أصر الكُرولما ي

  .)3(أنتايوس

ذا الصراع بين أنتايوس وهيراكليس يستند على حدث حقيقي؟ الجدير بالمالحظة أن بعض إذن هل كان ه

المصادر التاريخية القديمة تورد بأن هيراكليس قد جاء إلى غرب ليبيا على رأس حملة عسكرية مع 

وبلينوس بأن ، حيث يذكر سترابون ؛بعض الفرس الذين رافقوه في هذه الحملة

ينحدرون من ) Pharos(ينحدرون من أصل شرقي ومثلهم مثل الفاروس) نالموريتانيي(المافروسيين

؛ غير أن بروكوبيوس يعتقد بأنهم أحفاد )4(بعض الفرس الذيـن رافقـوا هيراكليس في حملته إلى ليبيا

بأنه كان يلقى الهزيمة غالباً على  ،ويذكر الشاعر كوريبوس في إشارة ألنتايوس. )5(أولئك الكنعانيين

  .)6(هيراكليس أيدي جيوش

كليس مع أنتايوس من المواضيع المحببة في الفن اإلغريقي؛ حيث يظهر على العديد القد كان صراع هير

فعلى تحفتين فنيتين موجودتان في متحف  ،وغيرها، والعمالت، من األعمال الفنية مثل المزهريات

الي القرن السادس واألخرى إلى واألخرى على أنفورا تعود األولى إلى حو ،على مزهرية احداه، إاللوفر

جسد صراع هيراكليس وأنتايوس م مشهد يسر ،)35و  34شكل (امس قبل الميالد ـأواخر القرن الخ

وقد أعرب بيتس ، )7(بطريقة ال تختلف عن ذلك الصراع الذي كان يمارسه اإلغريق في ألعابهم الرياضية

د ـمثيل أحمية في تُـبأن له أه ،ريةـهلى المزـسد عـجد الفني المـذا المشهـعن رأيه في ه

  اللـن خـالليبيين م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Homer, Iliad, op. cit. iii.3. 
(2) Herodotus, op. cit. ii. 32 ; cf. Pliny, op. cit. vii , 23 , 30; Aristotle, op. cit. viii. 12. 
(3) Cargobino, op. cit. p. 68. 
(4) Strabo, op. cit. xviii. 3.7 ; Pliny, op. cit. v. 8.  
(5) Procopius , On the  Vandal Wars, ii. 10. 

منشورات ، طرابلس، )محمد الطاهر الجراري .ت(، ملحمة الحرب الليبية الرومانية، فلقيوس كريسكونيوس، كوريبوس) 6(
  .136ص ، 1988، مركز جهاد الليبيين

(7) Gardiner, E.N, “Wrestling”, J.H.S, vol.25, (1905), p. 283 - 284 ; Richter, Gisela  M. A, A 
Handbook  of  Greek  Arts, 6th Ed, London, Phaidon  press, 1969,  p. 340. 
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وفي أحد العمالت التي  .)1(يين التي تظهر في النقوش المصريةيف شعر الليبفصطريقة ت

جسد فيها هذا الصراع الذي يظهر فيه ي ،كرة من القرن الرابع قبل الميالدتعود إلى فترة مب

هيراكليس برفع أنتايوس عن  فنية مع النصوص األسطورية في قياملاتفاق األعمال ا

) 32شكل (ففي المشهد، ويرى بيتس أن هناك اختالف واضح بين المتصارعين.)2(األرض

حمل صفات مألوفة لعادات ا يم منهرى هيراكليس كمصارع مع خصمه الليبي وكالًي

ففي حالة أنتايوس يظهر أن له شعر طويل وكثيف ويبرز الشعر عند مقدمة ، مجتمعة

وشاربه أطول وأكثف مما هو عليه عند ، الرأس فوق الجبين واللحية طويلة ومدببة

  .)3(هيراكليس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Bates, op. cit. p. 279. 
(2) Gardiner , op . cit , p. 279. 
(3)Bates, op. cit. p. 260. 
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  المبحث األول

  الروايات األسطورية لالستيطان اإلغريقي في ليبيا
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إن أول إشارة لذكر مشروع االستيطان اإلغريقي األسطوري في ليبيا ترد عنـد الشـاعر   

ـ   اإلغريقي بنداروس ة التيسـالية  حوالي القرن الخامس قبل الميالد، في أسـطورة الحوري

هذه األسـطورة فـي    ، وقد جاءتس مدينة كيرينيكيريني وزواجها من اإلله أبوللو وتأسي

اء قبل الميالد والخاصة بمديح العد 474التاسعة التي يعود تاريخها إلى سنة قصيدته البيثية 

 ؛وانتصاره في سباق العـدو ) Telesicrates of Cyrene(الكيريني تيليسكريتس الكيريني

  : ئالًد فيها قاحيث ينش

» سأرفع عقيرتي عالياً بمرح ،)1(سان الخالداتبإعانة ربات الح

قد انتصر بالدرع البرونزي  )2(نادي بان تليسيكريتسوسرور وُأ

ربـة كيرينـي   هذا الرجل المهيب سائق ع،)3(في سباق البيثيات

صاحب الشـعر  )Leto()4(حتى أبن ليتو. الذي حمل أكليل المجد

ــد اختطــ ــل ق ــك الطوي ــين أحضــان ف تل ــاة مــن ب الفت

وحمل معه صائدة البراري هذه  ،ثير الرياحمPelion()5((بليون

، ةتوجة مكفي عربته الذهبية إلى تلك األرض التي جعلها فيها مل

والغنية بالفاكهة لكي تعـيش   ،تلك األرض التي تكثر بها األغنام

ــة ــى حاف ــة وتزدهــر عل ــارة الثالث ــ .)6(الق ــت ـلق د رحب

  دامـذات األق)Aphrodite(روديتيـأف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــ

، واعتبرهن اإلغريق القدماء ربات الجمال كونهن كن يتسمن بالحسن والبهاء وعبدهن اإلغريق أيضا تحت أسم هن بنات زيوس)1(

ام ويشبكن أيديهن في حركات سن القون الجمال وحويظهرن في أغلب الفن اإلغريقي ثالث نساء عاريات يظهر عليه) Charites(اتيالكار
  .راقصة

 .قبل الميالد 474مدينة طيبة عام  قيمت فيهو عداء كيريني فاز في األلعاب البيثية في دورتها الثامنة والعشرين التي ُأ) 2(
) Olympic games(األلعاب األولمبية وهي في بالد اإلغريق، األربعةالرياضية هي إحدى األلعاب ) Pythian Games(األلعاب البيثية) 3(

قيمها شعب اإلغريق سنوياً احتفاالً وكانت األلعاب البيثية يNemean Games ((األلعاب النيمية) Isthmian Games(واأللعاب اإلسثيمية
خبر وكما تُ) Parnassus(الذي  كان يقطن قريباً من دلفي في كهوف جبل بارناسوس) python(الضخم بيثو بنصر أبوللو على األفعوان

، وقد صرعه أبوللو بسبب ادعائه النبوءة ألفعوان ينحدر من نسل الربة جايا، وكانت مهمته هي حراسة وحي دلفين نسل هذا اإاألساطير ف
  .  بة ومن أسمه ُأخذ أسم هذه األلعابالكاذ

األمومة عند  مؤلهةمن زيوس وهي ) Artemis(و وأرتميسأمانأبوللووأمالت) Phoebe(من فويبي) Coeus(بنة التيتان كويوسليتو هي أ) 4(
  .وطفليها حامية للشباباإلغريق وكانت هي 

أخذ ن جبل بليون إووفقاً لألساطير اإلغريقية ف .في وسط بالد اإلغريق) Thessalia(بليون هو جبل يقع في الجزء الجنوبي من تيساليا ) 5(
التي ) Saronic(الواقعة في خليج سارونيك) Aeginia(ملك جزيرة أيجينيا) Aeacus(كوسأن أيا) Peleus(أمه من الملك األسطوري بليوس

كيلومتر عن أثينا 44د حوالي تبع)Athens (وامه هي األوريادة)Oread (إنذير)Endeis (وهي أبنة الخنتور خيرون)Chiron ( إحدى
  . في حرب طروادة) Myrmidons(أخيليس قائد المرمريدونحوريات جبل بليون في تسالي وكان بليوس هو والد البطل اإلغريقي 

، وفي يشير الشاعر هنا بعبارته القارة الثالثة ألن اإلغريق قديماً كانوا يقسمون العالم القديم إلى ثالث قارات هي أسيا، وأوروبا، وليبيا) 6(
  .ي من هذا البحثيراجع ما سبق ذكره عن هذا الموضوع في الفصل الثان. إشارته هذه يقصد ليبيا
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ولمست بيدها البهيـة  ،)Delion()1(بالضيف  الديلوسي الفضية 

قـران  وعقـدت   ،تلك العربة وألقت غراماً ساحراً على كيليهما

لـك  صـاحب المHypeseus()2( (زواج اإلله من أبنه هيبسيوس

ذلـك الزمـان ملكـاً علـى الالبثيـين       الفسيح الذي كان فـي 

)Lapiths()3( ال الجيل الثاني مـن نسـل   أبطحد أمجدين والم

الذي أنجبته ابنة جايا، كريوسا إحـدى   )Oceanus()4(أوقيانوس

الشهيرة وهي  )Pindus()6(في وديان بندوس)Naiad()5(النيدات

  . )Peneus()7(تغمرها البهجة في عريش مؤله النهر بنيوس

، تلـك  ر بابنته كيريني المسلحة بالجمـال كان هيبسسيوس يفتخ

ولم تكن تميـل   ،بالي بامتهان الغزل والنسجلم تكن تُالفتاة التي 

بل كانت خـالف   ،إلى االبتهاج وحضور الحفالت مع رفيقاتها

ها البرونـزي تقتـل الوحـوش    فقد كانت برمحها وسـيف  ،ذلك

، فهـي ال تهنـأ   انحة األمن والسالم لقطعان أبيهـا ، مالضارية

ة عند دنو إال سويعات قليل وتطعم بحلو النوم على الفرش الوثيرة

  . الفجر

 ذو الكنانـة )Apollo()8(وذات مرة بينما كـان اإللـه أبوللـو    

ـ ـ،شالعريضة يترقب مــن بعيد  ـ دها مـاه ـ ـج ن ـردة م

  قارع ـالحها تُـس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . هو أحد القاب أبوللو نسبة إلى جزيرة ديلوس وهي الجزيرة التي ولد فيه هذا المؤله) 1(
احدى حوريات الينابيع واآلبـار والعيـون، وكـان    ) Naiad Creusa(من نياد كريوسا) Peneus(هيبسيوس هو ابن مؤله النهر بنيوس) 2(

  . لهيبسيوس ابنة واحدة هي كيريني
وعند جبل بليـون، وقـد اعتبـرتهم    ) Peneus(الشعوب األسطورية والذي كان موطنهم في تيسالي في وادي بنيوس ىحدإالالبيثيين هم ) 3(

  . التي تعود أصولهمإلى ما قبل العصر الهيليني) Aeolian(األساطير من ضمن القبائل األيولية
حيط بالعالم من تبره األساطير أيضاً ذلك النهر الهائل الذي يوتع ،كتيتان أبن أورانوس وجايايجسد في األساطير اإلغريقية كان أوقيانوس ) 4(

  .المتوسط، والمحيط األطلنطيويعتقد بعض الشارحين في المراحل المتأخرة بأنه تجسيد لكل البحار المالحة ومنها البحر  ،كل الجهات
 مؤلهاتريقية تعتبرهن ، وكانت األساطير اإلغحيرات العذبةوالب ،والعيون ،واآلبار،عين في الينابن يسكُهن حوريات الماء العذب الالتي كُ) 5(

  . )Olympos(اجتماعات اآللهة على جبل أولمبوسثانوية خالدات والالتي كن يدعون إلى 
لهـا   كيلو متر وأقصى ارتفاع 160ويصل طولها تقريباً حوالي ) Albania(شمال بالد اإلغريق وجنوب ألبانياوهي سلسلة جبلية تقع في ) 6(

  .متراً تقريباً 2637يصل إلى 
بنيوس في األساطيراإلغريقية هو مؤله النهر واحد أبناءأوقيانوس من ثيتس وكانت زوجته هي كريوسا التي أنجبت له ابنـاً واحـداً هـو    ) 7(

  . هيبسيوس
 مؤلهاًولد في جزيرة ديلوس وكان  ،وهو أبن زيوس من ليتو واألخ التوأم ألرتميس ،عشر ااإلغريق االثن أبوللو هو من أشهر مؤلهي) 8(

  .مؤله الطبابة والموسيقى والشعروقد كان أيضاً  ،عرف باسم أبوللو فويبوسولهذا كان ي ،للشمس والنور
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ــدةً ــاد أسداً وحي ــارياً فن ــور   ض ــال الكنت ــي الح ي ف

يا أبـن  : ه المهيب وحدثه قائالًمن مجلس) Cheiron()1(خيرون

وتعال أنظر إلى العجب في هذه اترك كهفك )Philyra()2(فيليرا 

هذا القتـال الـذي    إلىأنظر  ،الفتاة ذات الروح القوية والعظيمة

هذه الفتاة اليافعة ذات ، تقوم به من دون خوف أو جزع يعتريها

تهزه رياح الخوف البـاردة قهر والقلب الذي ال العقل الذي ال ي .

؟ يـل انحـدرت  ؟ ومن أي جابنة من تكون من الفانين! فيا ترى

الل تلك الجبال؟ أليس من القمين ن تعيش في فيافي وظأأتستحق 

قطع شمع العسل اللذيـذ علـى   ن يوضع عليها يد نبيلة؟ وأن تُأ

ـ . ؟فراشها امة رقيقـة ، وأعطـى   ثم تبسم الكنتور الشجاع ابتس

فـاتيح  هـو م  )Phoebus()3(السحر، يا فويبوس: نصيحته قائالً

لهـة  نير ومعـك اآل أيها الم، فأنت مهارة اإلقناع للحب المقدس

والبشر على حد سواء تستبشرون بالدخول ألول مـرة فـراش   

فقـد   ،الكـذب أو الزيـف   تتحدثونأما أمثالك ممن ال ،الزوجية

ل مثلك يسأل عمـن  فه. أرغمتك نزوتك السجية لحجب كلماتك

وأيضـاً كـل    ،ءشي؟ وأنت الذي يعلم نهاية كل تكون هذه الفتاة

الربيع قد تناثرت  ويعرف كم من أوراقها؟ إلي رق التي تقودالطُ

، وكم من حبات الرمال في البحـر واألنهـار   على أديم األرض

وكذلك ما سـيأتي ومـا    ،حين تسوقها األمواج والرياح الخارقة

ن أقـيس  أذا ما تسنى لـي  إف ،سيكون فكل هذا تراه أنت بجالء

جئت إلى هذا الوهـاد   إنك: د الحكماء فإنني سأقولحأنفسي مع 

حر إلى أبهى حـدائق زيوس ، وستحملها فوق البلتكون زوجها

  دىـإلحاكمة ـناك حـعل منها هـي تجـ، لكالمخـتارة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكنتور هي مخلوقات  ،األسطورية وتعتبره األساطير اإلغريقية هو أفضل أشقائه وأحكمهم) Centaur(خيرون هو أحد مخلوقات كنتور)1(

وجبل بليون في  ،ن الكنتور كانوا يقطنون في منطقة مقنيسيا، وتذكر المصادر األسطورية ألها جسد بشر من أعلى وجسد حصان من أسفل
  .)Lacconia(به جزيرة ماليان في جنوب الكونيافي أركاديا وفي ش) Pholoe(، وفي جبل فولويتيساليا

، وتذكر تي تقطن في جبل بليون في تيساليا، وكان خيرون أبنها من كرونوسوقيانيدس بنات أوقيانوس الفيليرا هي إحدى حوريات األ)2(
 .كيف يصنعون الورقوهي التي علمت البشر  ،والورق ،والجمال ،والشفاء ،والكتابة ،العطور مؤلهةالمصادر األسطورية بأنها كانت 

 .المنير شرق أوأبوللو عند اإلغريق والتي تعني الم المؤلهفويبوس هو أحد أسماء أو ألقاب  )3(
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المحاطـة  المدن حينما تجمع أنت شـعب الجزيـرة إلـى التلة   

صـاحبة   رحب الملكة ليبيـا ، وهناك باستقبال بهيج ستُبالسهول

، بزواجك البهيج في قصورها المرصعة بالذهب المروج الوارفة

كمملكـة  عمرهـا  وهناك ستمنحها على الفور جزء من أرض لتُ

 وال ،، ال هي التي تخلو من جميع أصناف الفاكهـة شرعية لها

نجب ولداً وسـوف  وهناك ستُ. التي تفتقد إلى حيوانات البراري

ر من تحت أحضان امه الغالية ويحمله إلى يالشه يأخذه هيرمس

عرش المجيد وإلـى األم األرض  صاحب ال)Horus()1(حورس 

كبون علـى  سسي، وسوف يضعون الطفل على أحضانهم وجايا

، ويمنحونه شرف الخلود األبـدي  لهة وطعامهمشفاهه رحيق اآل

قام لـه مراسـم   ، وهناك ستُأبوللو المقدس دعي زيوس أولكي ي

وسـوف   ،الفرح بين أصدقائه ويكون الحارس األبدي للقطيـع 

 )Agreus()2(كالً مـــــن أقريـــــوس ينـــــاديه

  .)Aristaeus(باسم أرستايوس واآلخرين)Nomius(ونوميوس

أن ينجـز  له على ، حث اإلوعندما تفوة خيرون بهذا الكرم    

، وسريعة هي إرادة حقاً إنها لقصيرة هي السبل. زواجه الميمون

، اليوم قد تم الوصال، ففي ذلك جاز الحدثاآللهة حينما تنوي إن

حيث تملك أكثـر   جر ليبيا الغنية بالذهب؛واضطجعا معاً في ح

تشتهر بانتصاراتها فـي المنافسـات    المدن جماالً وبهاء والتي

علن كيرينـي  حيث ستُ ،الرياضية وها هو اآلن في بيثو المقدس

لحـظ السـعيد واالزدهـار    ن أبن كارنيادس قد جلب بنصره اأب

ود إلى وطنه أرض ، وهي ستستقبله بابتهاج عندما يعالمجيد لها

  . )3(»النساء الفاتنات

ها مععن أسطورة الحورية التيسالية ومجيُئنا ينتهي ما ذكره الشاعر بنداروس إلى ه  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد . المؤلهين في الديانة المصرية القديمةحد أقدم أ، وهو شقيقهما في روايات أخرى هو أبن أوزيريس وإيزيس في إحدى الروايات أو)1(

  .إنسان له رأس صقر صوره المصريون عادة على هيئة صقر أو
 )pan(تتكاثر من مؤله البـان  وهي مخلوقات) Panes(أخوين من مخلوقات البانزونوميوس هما ) Argeus(سمى أرقيوسحياناً يأأقريوسأو)2(

  .هيرمسالمؤلهن أبوهم هو أوتذكر األساطير اإلغريقية ب .وهي لها هيأة بشرية ولها قرون مثل قرون الماعزكما تروي األساطير، 

(3) Pindar, Pythian Odes, op. cit. ix. 1 - 75. 
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  .إلى ليبيا أبوللو

ـ نيـة  أما الروايـة الثا  ـ ـف ـ ـترد ع ـ ـند الشاع ريقي كاليمـاخوس الكيرينـي   ـر اإلغ

)Callimachus of Cyrene (  في حوالي منتصف القرن الثالث قبل الميالد الذي يـذكر

مؤلهين، وهي نشيدة الثاني الموجهة للأسطورة كيريني في أثنان من قصائده الشعرية الستة 

ذكر في قصـيدته الثانيـة   حيث ي ؛، ونشيده الثالث المكرس ألرتميسالمكرس للمؤله أبوللو

  : فينشد قائالًأبوللو بالحورية كيريني وزواجه منها  غرام

 ،يا من لك الكثير يصـلون )  Carneius()1(ا أيها الكارنيوسي «

رود الزاهيـة  كل الو ، وأيضاًها هي أزاهير الربيع تلفح مذبحك

عنـدما يتـنفس زيفيـروس    )Horae()2(التي تزهرها المواسـم 

)Zephyrus()3(   عبق الندى ، وأما عندما يحين الشـتاء فإنـك

تكتسي بحله من أزاهير الزعفران األرجوانية البهيـة ، حيـث   

ير الرماد إلى هشيم نيرانك السرمدية ال تحنو أبدا ، وحيث ال يتغ

، أنحدر مقـاتلو أنيـو   )4(وعندما دنى موسم االحتفاالت الكارنية

)Enyo()5(لحلبة يرقصون في رفقة نساء ليبيـا حزمون إلى االم 

ـ تبذوات الشعر الذهبي إلى أن استمتع أبوللو با  .وسـرور  جاه

أن يقتربـوا  )Dorians()6(يتسن للدوريينوحتى هذه اللحظة لم 

ذات ،)Azilis()8(،ولكن كانت أزيليس)Cyre()7(من منابع كيري

الحالقة باألشجـار، هـي جنتهـم، ولقــد لمحهــم    الغابات

  اإلله نفسـه، وأراهـم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جزيرة البيلوبونيز،وسبرطة، في شبه هو أحد القاب أبوللو وتحت هذا االسم عبدته مناطق عديدة من بالد اإلغريق وخارجها وخاصة )1(

  .)Magna Greaca(وكذلك في ثيرا وكيريني وماغنا غريكا
قاس بها سن على تحركات األبراج السماوية التي كان يأن يتروقد كُ ،وأجزاء الزمن الطبيعية هوري هن بنات زيوس ومؤلهاتالمواسم )2(

 .من بحشد نجوم وأبراج السماءس ويقُوولمبأوكانت الهورى أيضاً حارسات بوابات  ،العام السنوي
  .يح الغربية وكان أيضا مؤله الربيعالر مؤلهةوهو ) Eos(وإيوس) Astraios(هو أبن أستيريوس)3(
االسبرطيين هم األكثر احتفاء بهذه األعياد كما انتشرت ) Lacedaemos(ى شرف أبوللو وكان الليكديمونيينهي االحتفاالت التي تقام عل)4(

  .ثيرا وكيريني في جزيرة أيضاً
د نظيرة ومنافسة إلله الحرب ع، وهي تُرب في الديانة اإلغريقية القديمةحمؤلهةالإنيو في األساطير اإلغريقية هي أبنة زيوس وهيرا وهي ) 5(

 .أريس
ن جزيرة كريت هي كر أ، وكانت المصادر المبكرة تذفي الفترة الكالسيكية أكبر القبائل األربعة في بالد اإلغريقحد الدوريون كانوا أ) 6(

 .موطنهم
 .رف قديماً باسم نبع أبوللون يصل إلى نبع أبوللو وقد عأيريني إلى وهو نبع يجري تحت األرض في ك) 7(
فيها الثيريين بقيادة باتوس لمدة ستة  والتي أستطن باله الشاطئ الشرقي لليبيا األنوهي الجزيرة التي قAziris ((سمى أيضاً أزيريسوتُ) 8(

  .يسنوات قبل تأسيسهم لكيرين
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حيث كانت ؛ )Myrtussa()1(روسه وهو شامخاً فوق قمة تل ميرتوسالع

 أبنة هيبسيوس قد جنـدلت ذلـك األسـد الـذي كـان يعبـث بثيـران       

ببصره ببصرة رقصاً قط  فما شاهد أبوللو. )Eurypylus()2(يوريبيلوس

، وما راه في هذا الرقص من جالل وبهاء ائه كالذييفوق في روعته وبه

عيد في التي تُ ،على كيريني كما بسطهمابسط بفضل عطائه وجزيل نعمة 

ومن جانب أخر ما كان ألبناء باتوس من . خيلته ذكرى اختطافه القديمةم

  . )3(» إله أجلوه ووقروه كما أجلوا فيبوس

  : كاليماخوس أسطورة كيريني فيقولد فيور)4(أرتميسأما في نشيده إلى        

» ...تالتي اتخذت من كيريني صديقة عزيزة عليك وتفضل) أرتميس(أنت 

حيث حصلت من خاللها ابنة هيبسـيوس   ؛بمنحها اثنان من كالب الصيد

  . )6(» األيولكي)5(العذراء على الجائزة عند القبر

  : لونيوس روديوس عن أحد الشارحين فيقولتي للشاعر أبووهناك رواية ثالثة ترد في ملحمة األرجونا

في ذلك الزمان كانت تعيش الفتاة كيريني وهـي ترعـى   ... « 

وقد كانت هذه األغنـام   ،الخراف على مراعي وبساتين بنيوس

وآثـرت حيـاة   ، مرها عزباءعزيزة عليها حتى أنها أمضت ع

، ا كانت تحرس قطعانها بجانب النهر، وبينمالعذرية على الزواج

ــه أبوللو  ــاهدها اإللـ ــن   شـ ــا بعيـــداً مـ فخطفهـ

ووضعها عند حوريـات تلـك األرض   )Haemonia()7(هيمونيا

، وفي هـذا  ليبيا بالقرب من مرتفع ميرتيوسا ن فيكُن يقمالالتي

  المكان حملت لفيبوس أبنها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ان في كيرينيويقصد به الشاعر هنا تل األس أو الريح) 1(
  .هو أحد ملوك ليبيا األسطوريين) 2(

(3) Callimachus, Hymn ii to Apollo, 80 - 95.  
أرتميس هي أبنة االله زيوس وأمها ليتو،وهي األخت التوأم للمؤله أبوللو وهي من المؤلهات اإلغريقية االثنا عشر وقد )4(

  .عبدها اإلغريق باعتبارها ربة للصيد
إحدى المدن ) Iolcos(وهو أبن بوسيدون واحد الملوك األسطوريين أليولكوس) Pelias(الشاعر قبر بلياسيقصد به ) 5(

  .اإلغريقية القديمة في تيساليا
  

(6) Callimachus, Hymn iii to Artemis, op. cit. 206 - 208. 
  . هي الجبال الواقعة في تيساليا) 7(
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ن تجـود أرضـهم   سميه الهيمونيين الذيحيث كان ي أرستايوس؛

، ومن شدة ولع أبوللـو بحوريتـه   ، باسم الصياد والراعيبالذرة

وجعلها إحدى الصائدات، كما أنـه أحضـر    ،منحها عمراً مديداً

 ماً ليكبر ويترعرع في كهف خيرون؛البنه الذي كان ال يزال غُا

عندما بلغ سن الرشد بمنحه )Muses()1(ربات الشعر منحيث قُ

زوجة له وعلمنه فنون العالج والنبوءة وجعلنه الحارس علـى  

) Athamantia(التي كانت ترعى على سهل أثمانتيـا أغنامهن 

المنحدر والمجري المقدس )Othrys()3(وحول أوثريس)2(في بيثيا

  . )Apidanus («)5()4(بيدانوسألنهر 

سطوري لليبيا فهي التي يرويها المؤرخ ديودوروس أما الرواية الرابعة عن االستيطان األ

  : ؛ حيث يروي في قصته ما يليالصقلي حوالي القرن األول قبل الميالد

بوللو وكيريني أبنه هيبسـيوس بـن   أكان أرستايوس بن ... «

ساطير قصة ميالده على هذا تاب األوقد روى بعض كُ ،بنيوس

دعي كيريني التـي تربـت   م أبوللو بتلك الفتاة التي تُغرِاُ: النحو

ها أبوللو من خطف، وقد جبل بليون وهي فتاة فائقة الجمالبجوار 

حيث قام أبوللو بعـد ذلـك    ا؛من أرض ليبي هنا إلى ذلك الجزء

بوللو في وقد أنجبت أل ،بتأسيس مدينة وأطلق عليها أسم كيريني

وقد أرسله والده وهو صـغير   ،مي أرستايوس، أبناً سهذه البالد

رسـتايوس  أن أوقد قيل لنا ب .الد الحوريات ليتكلفن بتربيتهإلى ب

وعاد إلى ليبيـا  ) Keos(ترك أحفاده وراءه على جزيرة كيوس

 ئومنها أنطلق بمساعدة أمه الحورية كيريني ونزل إلـى شـاط  

  . )6(» جزيرة سردينيا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعددهن تسع ومهمتهن هي اإلشراف على اإلبداع األدبي والفني ويعتبرهن  ،الفنون في األساطير اإلغريقيةهن بنات زيوس وربات )1(

  . اإلغريق مصدر اإللهام والمعرفة
  . )Beotia(ويقع هذا السهل في إقليم بيوتيا) 2(
  .والجزء الجنوبي من ماغنيسيا) Fthiotis(الجزء الشرقي الشمالي من فثيوتس هو أسم أحد الجبال الواقعة في وسط بالد اإلغريق في) 3(
  .التي ترد في األساطير اإلغريقية إحدى األنهار ) 4(

(5) Schol. Apollonius Rhodius, op. cit. ii. 498.  
(6) Diodorus Siculus, op. cit. iv. 81. 1. 
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فـي  أما بالنسبة للرواية األخيرة التي تذكر فيها قصة االستيطان اإلغريقـي األسـطوري   

ـ ي ومجيئه بها إلى ليبيـا حول زواج أبوللو من الحورية كيرينليبيا رد عنـد الشـاعر   ، فت

  : القرن الثالث الميالدي الذي يقولحوالي ) Justinus(الروماني جوستينوس

إلى أسماعهم أخبـار   الح،)1(هناكعندما أقاموا مستوطنتهم ... «

ـ   يسمى كيرينوغلة في القدم تروي قصة فتاة تُم ذراء تلـك الع

ونزل بها ،أبوللو من جبل بليون في تيساليا الجميلة التي اختطفها

عند سفح ذلك التـل الـذي أحتلـه هـؤالء وهنـاك حملـت       

) Nomius(وأنجبت لـه أربعـة أبنـاء هـم نوميـوس     ألبوللو

 ،)Agraeus(وأقريوس) Autuchus(وأرستايوس، وأوتوخوس

م للبحـث عـن أخـته    ،وقد بعثهم أبيهم هيبسيوس ملك تيساليا

قيم فيه العـذراء أخـذ   تُكانت إال أن بهاء المكان الذي  ،العذراء

بنائها قال بأن أوي ،قيموا معها في تلك األرضن يأبلبهم فقرروا 

، أما ا إلى تيساليا وورثوا مملكة جدهماألربعة عندما شبوا عادو

النـاس   ركاديا وعلـم أرستايوس فقد حكم على جزء كبير من أ

  .)2(» تربية النحل وإنتاج العسل وفن صناعة الجبن

ن الحوريـة  أحسب ما تم ذكره في المصادر األسطورية السابقة بأنها تتفق علـى  بيظهر و

اليا، وهي أبنة هيبسيوس بـن  في إقليم تيس نن يعشكيرينى كانت إحدى الحوريات الالتي كُ

ي س هـو ملـك شـعب الالبيثـا    مؤله النهر فـي إقلـيم تيسـاليا، وهيبسـيو     )3(بنيوس

بينمـا   .النهر مؤله) Asopus(ابنة أسوبوس) Kreousa(هي النياد كريوسااألسطوريوأمه

تتناقض بعض المصادر المتأخرة حول كيريني فتذكر أحياناً بأنها ابنة إله النهر بنيوس وفي 

. )Khlidanope()5(أمـها هـي خـليدانوبي وأن،)4(هـر بأنها زوجتـرى تذكـأحيان أخ

  ن أير ـغ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . يقصد الثيريين الذين أتوا مع باتوس لتأسيس مدينة كيريني) 1(

(2) Justin, Philippic Histories, xiii. 7. 7 -11.  

(3) Pindar, Pythian Odes, op. cit. ix. 13 ; Apollodorus, op. cit. i. 9 , iii. 12 ; Diodorus Siculus op cit. iv. 81.1 ; 

Pausanias, op. cit. ix. 34 ;Ovid,Fastae, v. 81 ;  Virgil, Georgics,op. cit.i. 31 ; Hyginus, Fabulae, op. cit. 161.  

(4) Hyginus, Fabulae, op. cit, 161 , Virgil, Georgics, op. cit. iv. 320. 

(5) Servius, op. cit. iv. 42. 
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ي أما فيما يتعلق بشعب الالبيثـا . وسهي التي تنسب كيريني إلى هيبسياًرجح الروايات وأكثرها شيوعأ

سب إليه كيريني سوى تقدم المصادر األسطورية أو التاريخية أي معلومات عن هذا الشعب الذي تنفال تُ

وللو أحد أبناء اإلله أب )Labithos(األساطير إلى ان أسم الالبيثاي ينحدر من أسم البيثوس شير إليهما تُ

البيثـوس   كانوقد أخ للمخلوقات األسطورية الكينتور،  وهو)1(ابنة بنيوس وكريوسا) Stilbe(وستيلبي

، وهو شعب مـن القبائـل   موطنه في تيساليا في وادي بنيوسكان ي الذ )2(الجد األعلى لشعب الالبيثاي

، تعود أصولهم إلى فترة مـا  يسالية األخرىوالقبائل الت) Myrmidon(له مثل الميرميدونمث ،وليةياأل

طفت من وادي وإنها اختُ ،ن وصف كيريني بأنها أبنة ملك الالبيثايأويرى ثريج ب .ل العصر الهيلينيبق

ي يؤلفون شعباً أن شعب الالبيثاحيث  ى انحدار الكيرينيين من أصل ميني؛شير بشكل بديهي إلتُ ،بليون

  . )3(واحداً مع المينيين

شرف علـى حمايـة   مارس الصيد وتُكيرينى وفقاً لما تذكره األساطير فتاة عذراء تُكانت 

وبحسب  ،قطعان أبيها في إقليم جبل بليون من الحيوانات المفترسة متسلحة بالرمح والسيف

 مرة عندما كانت ترعى قطعان أبيها، قاتلت أسداً ضارياً فرآهاالروايات السابقة فإنها ذات 

وقد اختلف الباحثون حول المكان الذي . بها إلى ليبيا وتزوجها هناك ها وأتىب مغرِأبوللو فُأ

فبينما يرى بنداروس في روايته السابقة أنه حدث في  ،كانت تتصارع فيه كيرينى مع األسد

كاليماخوس الكيريني ينقل في نشيده إلى أبوللو هذا الصراع إلى  ، فإنجبل بليون في تيساليا

أقرب إلـى   ن مسرح الصراع الحقيقي مع األسد هومالتن، وجركي أ  منويرى كالٌ ،ليبيا

أصل الحوريـة   نأمكن الشك إطالقاً بن شامو يرى بأنه ال يأغير . )4(ليبيا منه إلى تيساليا

ن الدور الذي لعبـه  ،ويؤكد شامو عدم اتفاقه مع رأي مالتن، ويرى أ)5(كيريني غير تيسالية

أو في أسد نيميا،  ةصور سواء في األساطير مثل أسطوردم العاألسد  عند اإلغريق منذ أق

بكرة ترجـع إلـى    معرفة اإلغريق لألسد في فترة مشير كلها إلى تُ ،الفن اإلغريقي القديم

أن هـذا مـا   ويتفق نصحي مع  شامو  ويذكر . )6(القرن السابع  عشر قبل الميالد حوالي

  شهادات  هؤكدت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Diodorus Siculus, op. cit. iv. 69.   
(2) Homer, Iliad, op. cit. xii. 128; Diodorus Siculus, op. cit. iv. 69. v. 61. 

 . 48، ص 2006 ، سرت، مجلس الثقافة العام،)سليمان إبراهيمالجربى. ت(، تاريخ قورينيثريغيه، يوحنا بطرس، ) 3(
  ؛  19، ص1979، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس، 2، طإنشاء قوريني وشقيقاتها، نصحي  إبراهيم )4(

Gerck, Alfred, “Die Myrmidonen in Kyrene”, Hermes, vol.41, No.3, (1906), p. 450.  
 .86 - 85، ص ص نفسه، المرجع شامو)5(
  .85 - 84ص ص  المرجع نفسه، )6(
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  ترويه ويستخلص شامو إلى أن ما . )1(وكسينيفون،وأرسطو ،هيرودوتس من نصوص كالٌ

يال إنما هو في واقع األمر مجرد نسيج من الخ ،األسداألسطورة عن صراع كيريني مع 

أن  تذكر المصادر األسطورية بكما . )2(أبوللو ليقع في حبها الغاية منه جذب انتباه  المؤله

ن  هناك مصادر أحين  في )3(مى أرستايوسناً سابأنجبت كيريني بعد مجيئها إلى ليبيا 

غلب المصادر أن أإال ؛)Carystus()4(والدهإما  خيرون أو كارستوسن أأخرى تذكر 

ذكرت المصادر المتأخرة أبناء وأمه كيريني، وقد  ن أبوه هو أبوللوأالتقليدية تتفق على 

وتذكر المصادر . يحتلوا شهرة مثل أخيهم أرستايوس  أنهم لمإال ؛آخرين لكيريني

تعلم من أن أرستايوس عندما كبر ذهب إلى طيبة في بيوتيا؛ حيث األسطورية أيضاً ب

وقد تعلم من الحوريات أيضا كيف يصنع  الجبن )5(وربات الفنون فن التنبؤ والشفاء خيرون

ن األساطير اإلغريقية كما أ)6(أشجار الزيتوناليا النحل وزراعة من الحليب  وكيف يعمل خ

  .)7(رستايوس الفضل في خلق السلفيومأ تنسب إلى

أبنـة  ) Autonoe(وج أوتونويذكر بعض المصادر األسطورية ان ارستايوس قد تزتكما  

 ؛ومن ثم عاد إلى ليبيا)7(كيوس حد أبناه وذهب إلى،وأنه قد ترك طيبة بعد موت أ)8(كادموس

 ،زار جزر في  البحر المتوسط،وأسطوالً أبحر به إلى صقلية يرينيه  كحيث جهزت له أم

 ومن هذه الجـزر انتشـرت  فترة من الزمن،) Sardinia(اً على ساردينياوقد أصبح حاكم

  .والمستمرات اإلغريقية األخرى) جنوب  إيطاليا(عبادته في كل أنحاء ماقنا غريكا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ؛  20 - 19، ص ص  نصحي، المرجع نفسه)1(

Vitali, Luisa, FontiPer  La Storia Della Religione Cyrenaica, Padova, Casa Editrice Dott. Antontio 
Milani GiaLitotipo, 1932, p. 110. 

 . 86نفسھ، صالمرجع  ،شامو)2(
(3) Hesiod, The Catalogues of Women And  Eoiae,Fragment 93 (Servius on Vergil, Georgics, i. 14) 
; Pindar, Pythian Odes, op. cit. ix. 45 ; Apollonius Rhodius, op. cit. ii. 500 ; Pausanias, op. cit. x. 
17. 3 ; Hyginus,Fabulae, op. cit. 161 , Astronomica, op. cit. ii. 4 ; Ovid, Fastae, op. cit. i. 363 ; 
Virgil, Georgics, op. cit. iv. 320 ; Nonnus,  op. cit. v. 212 ,xiii. 253. 
(4) Apollonius Rhodius, op. cit. ii. 506 ; Diodorus Siculus, op. cit. iv. 81. 1.  
(5) Pindar, Pythian Odes, op. cit. x.63; Apollonius Rhodius, op. cit. ii.498 , 1128;Diodorus Siculus, 
op. cit. iv. 81.1 ; Virgil, Georgics, op. cit. iv. 281 – 558 ;Cicero, op. cit. iii. 18 ; Pliny, op. cit. vii. 
199 ; Oppian, op. cit. iv. 265 ; Nonnus, op. cit. v. 212.  
(7)Schol. On Theocrit, v. 53 = Fragment. 285 in FHG. II.  
(8) Hesiod, Theogony, op. cit. 975 ; Callimachus, Hymn v to the Bath  of Pallas, 106 ; Apollodorus, 
op. cit iii. 25 - 30 ; Diodorus Siculus, op. cit. iv. 81. 1 ; Nonnus, op. cit. v. 215 ; Hyginus, Fabulae, 
op. cit. 181. 
(9)  Diodorus Siculus, op. cit. iv. 81. 1 ; Pausanias, op. cit. x. 17. 3. )2(  
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  المبحث الثاني

  الروايات التاريخية لالستيطان اإلغريقي في ليبيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تروي الروايات التاريخية قصة االستيطان اإلغريقي  في ليبيا ن وترد هـذه الروايـات عنـد الشـاعر     

  .جانب ما ذكره هيرودوتس في الكتاب الرابع من مصنفه التاريخ بنداروس في األغاني البيثية هذا إلى 
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قبـل   462فعند الشاعر بنداروس في أغنيته البيثية الرابعة والخامسة التي يعود تاريخها علـى سـنة   

وهو أخر الملوك الكيـرينيين  ) Arcesilaus IV(يالوس الرابعركيسأالميالد يسرد فيها  انتصار الملك 

فـاز   قبل  الميالد  462ألنه  في سنة ؛كان أركسيالوس من المشاهير في عصرهمن أسرة باتوس وقد 

بمنافسات سباق العربات وقد احتفى الشـاعر بنـداروس بهـذه    ) Delphi(يثية في دلفيفي األلعاب الب

  : فانشد في أغنيته الرابعة قائالً االنتصارات

» ...ريني، ، هو ملك كين أكون في حضرة صديق حميمألي اليوم  يطيب

فيا  ،ركسيالوس الذي يحتفل بانتصارهأأنا بجانب النُجب، وها ذات الخيول 

بنـي  نعم  فلنرفع صوتنا عالياً بأهازيج األغاني والطرب من أجل اربات ال

، رفعت الكاهنة صوتها عالياً ؛ حيث في األيام الخاليةليتوس وبيثيو أيضاً

وكـان   ،بيـة بنبوءة إلى باتوس وهي تجلس بجانب صقور زيـوس الذه 

وأخبرته كيف ستكون ون مستعمر ليبيا المثمرة،كّبأنه سي ،أبوللو حاضراً

ن يترك الجزيرة المقدسة ويبني علـى التـل الالمـع مدينـة     أبلده  بعد 

حقق تلـك  توبهذا في الجيل السابع عشر سـت  ،عرباتها النبيلةبستشتهر 

أييتس ملكة الكولخيين ابنة  )Medea()1(بوءة التي تفوهت  بها ميدياالن

)Colchians ( ن عنـدما خاطبـت أولئـك    األزليتيفي  ثيرا من شفتيها

أسمعوني “ : الشجاع فقالت) Jason(األشاوس الذين أبحروا مع جاسون

ـ أكد لكم ؤأ،لهةيا أبناء الرجال الشجعان يا من كنتم أبناء لآل ن هـذه  ن م

فيها ابنة ستغرس ،)Thera()2(األرض التي تلطمها األمواج، أرض ثيرا 

   ذات يوم )Epaphus()3(أبافوس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في األساطير اإلغريقية هي ابنة أييتس ملك كولوخيس الواقعة في جورجيا قديماً، وهي زوجة البطل جاسـون  ) 1(

  .رجوناوتيقائد رحلة بحارة األ
كيلـو متـر مـن األرض     200التي تقع جنوب بحر ايجه وتبعد حوالي رخبيل البركانية وهي ضمن جزر األ) 2(

  . )Santorini(هو جزيرة سانتورينى الرئيسية لبالد اإلغريق وأسمها األن
بافوس أبنته الربة ليبيـا فـي   إ، ويقصد الشاعر بقوله أبنه بن زيوس من إيو وهو أحد ملوك مصربافوس هو أإ) 3(

  .األساطير اإلغريقية
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عند موحى زيـوس أمـون،   لتي ستكون عزيزة على الرجالجذور المدن ا

 ،نفسهم خيوالً سريعة بدالً من الدالفين قصيرة األطرافوسوف يتخذون أل

يول في العربات السريعة مـع  نان الخوبدالً من المجاديف سيستعملون ع

التـي   هـذه الهبـة  ، للمدن العظيمة ماًنة ستجعل ثيرا ُأن هذه المإ.الريح

ميـاه  بحيـرة    بله بجانمن يد اإل )Euphemus()1(استلمها يوفيموس

حيث  تمثل له في  نة أرجو؛تريتونيس الرقراقة عندما نزل من مقدم السفي

 وكبشير للمباركـة دوى . ومنحه قبضة الطين كهدية للضيافة هيأة إنسان

عندما رآنا الغريب نرفع الخطاف  .زيوس كرونوس  بصاعقة من السماء

انطلقت أرجو في سرعة ونزية المعلقتين بجانب السفينة وو الجوانح البرذ

حيط وأخـذنا نجـر سـفينتنا    وقبل ذلك الوقت كنا  قد تركنا الم ،كالبرق

وهناك اقتـرب   ،بمشورتي أثني عشر يوماً باتجاه حافات األرض المقفرة

دة يتحدث إلينا بكلمات ودوإله أعزل يبدو من طلعته رجل جليل، وبدأ منا 

ال تختلف عن تلك التي يستخدمها الكرماء عند  ،تنم عن الصداقة والوفاء

ـ   . وفادة الضيوف القادمون مرة ى غير أن لهفتنا إلى عشـق العـودة إل

  . الوطن  كان يحول دون بقائنا

  زلزلهالقد قال لنا إنه يوريبيلوس بن بوسيدون الخالد حامل األرض وم، 

لتقط بيده  اليمنى حفنة مـن  ا ،طريقنانا على عجل في ولما عرف إننا كُ

ولـم ييـأس اإللـه فـي إقنـاع      ، قدمها كهدية للصداقةن يأتراب وأراد 

تلة يوفيموس الذي قفز إلى الشاطئ ودفع بيده في يد الغريب واخذ منه كُ

  .، تلك العطية اإللهيةالتراب

حـر مـع   برفت من السفينة إلـى ال ة قد انجن تلك القبضأعلم بأولكن األن

ـ لححت على  البحارة الـذين يخف أحقاً لطالما . المساءان أمواجفور ون ف

  ن ؛ إال أوهاـرسـن يح،أمـيادهـد على أسـب الكـمتاع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبنة العمالق ) Europe(ناك رواية تقول أن امه هي يوروبيمه فهاحديد ت=  قد اختلفت المصادر القديمة فيل)1(

وأخرى تذكر أن امه هي ) Orion(أبنة أوريون) Oris(وهناك رواية أخرى تذكر بأن امه هي أوريس). Tityos(تيتيوس
قدرة يوفيموس بن بوسيدون قد منحه أبوه الوتذكر الروايات األسطورية أن .)Eurotas(ابنة يوروتاس) Macionice(ماكيونيك

  .على سطح الماءعلى السير 
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فإن البذور الخالدة لليبيا الفسيحة تلطـم  ، واألن عقولهم قد نست

  .الشاطئ قبل أوانها

الذي كانـت قـد    -ن يوفيموس بن بوسيدون رب الخيول أإال 

بجانـب ضـفاف نهـر    )Tityus()1(أنجبته يوروبا أبنة تيتيوس

و أنه وصل  إلـى موطنـه فـي    ل -)Cephisus()2(سيفيسوس

ورمى قبضة التراب بجانب المـدخل   )Taenarus()3(تيناروس

لهاديس لكانت دماء الجيل الرابع المنحدرة منـه قـد   األرضي 

بعـد   ألنه؛)Danaans(لك القارة الواسعة مع الدانائيينتملكت ت

ومن ) سبرطة( )Lacedaemon(ذلك سيتأصلون من ليكديمون

وبهـذا سـيقذف يوفيمـوس فـي     .خليج أرجوس ومن موكيناي

تي إلى هـذه  أ، عندما سييات جنس مختارضاجع النساء األجنبم

نجب ذلك الرجل الذي سيكون سيداً وسي ،الجزيرة بتشريف اآللهة

؛ حيـث سـيذكره   لتلك السهول التي تلفهـا الغيـوم المظلمـة   

يـذهب  في وطنه الغني بالذهب في تنبؤاته عندما ) أبوللو(المنير

يحمـل   ، وسوف يخبره فويبوس أنإلى الموحى البيثي فيما بعد

لمدن في سفينته إلى رياض ابن كرونوس الخصيبة بجانب النيل ا

 األبطال أشباه اآللهـة  ، وقد أنحنىت به ميديا حقاًأهذا ما تنب. ”

  .إلى كلماتها التي تفيض بالمحكمة نصتينبال حراك مفي صمت 

وهـو   ()Polymnestus(سعيد أنت يا نجل بوليمنسـتوس      

، يإذ ارتفع بالوحي طنين نحله دلف ؛بكلمات النبوءة هذه )باتوس

علنـاً بأنـك   ، مثالث مرات يـدعوك مرحبـاً بصـوت عـال    

سـتغيثاً  ، في حين إنك جئت إلى الوحي مرتقب لكيرينيالمالملك

  .لتمنح لسانك الخالص من التلعثم اآللهة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وهو والد يوروبا) Elara(ابن زيوس وإإلرا وهو أبن جايا أوهو أحد العمالقة )1(
الواقعة وسط بالد اإلغريق الممتدة من الجبال الغربية المجاورة ) Phocis(وهو نهر ينبع من فوسيس )2(

  . )Copais(شمال بيوتيا ليصب في بحيرة كوبيسلبرناسوس في الغرب عند خليج كورنثياويتدفق هذا النهر عبر 
الذي ) Matapan(وبونيز والتي  تعرف برأس ماتابانالغربي من شبه جزيرة البيلتقع في الطرف الجنوبي )3(

  . الغرب عن خليج الكونيا في الشرق يفصل خليج ميسينيا في
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إلى عرض المحيط والبحر األحمر، )2(وقد وصلوا )1(......      

الالتي قتلن أزواجهـن، وهنـاك   )3(وإلى جنس النساء اللُمنسيات

الرياضـية مـن أجـل     أبدانهم في المنافساتاستعرضوا براعة 

واسـتقبلت   ،، واختلوا مع النساء في المضـاجع الظفر بالجائزة

جع األجنبية في نهار أو ليل مقدر، بذرة رخاؤك المشرق؛ المضا

، حينما ذهبـوا  رع جنس يوفيموس لكي يدوم لألبدن هناك زأل

جزيـرة  شاركوا وطن الليكديمونيين بعد أن رحلوا ليستوطنوا لي

ابـن  تعهـد   كومن هنا ،)Calliste(دعي سابقاً كاليستيكانت تُ

، إلى سهول نسلك سيجلب الرخاء بإعانة اآللهةن أب) أبوللو(ليتو

، عنـدما  كيريني اإللهية ذات العرش الـذهبي ليبيا وتحكم مدينة 

  . )4(» تكتشف حكمة النصائح الصائبة

إلى الحديث عـن قصـة بـاتوس    الشاعر أما في األغنية البيثية الخامسة ، فيتطرق فيها 

  : كيريني فينشد قائالً واستيطانه

» ...رعب فرت في خوف ووجل مـن بـاتوس   حتى األسود بزئيرها الم

حيث قد قضى أبوللو  لعنان عليهن بصوته من وراء البحر؛عندما أطلق ا

األول على كل الوحوش أن تجفل خائفة حتى أن وحيـه لحـارس   القائد 

إنه أبوللو الـذي يمـنح الـدواء للرجـل     . يذهب عبثاً كيريني سوف لن

وهو من يمنح  ،وهو من منحنا آلة القيثارة ،والنساء من األسقام المزمنة

وهو من يرشد العقل إلى حب السالم، وهو الذي يملـك  ، عر لمن يريدالش

ــوحي؛ ــد ال ــر  معب ــاد هي ــه هــو مــن وطــن أحف اكليس، لهــذا فإن

ــوس ــديمون، األ )Aegimius()5(وأيقيميـ ــي ليكـ ــاء فـ وفي قويـ

  .المقدسة)Pylos()6(س،وبيلوسأرجو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومن ثم يسرد الشاعر تفاصيل قصة رحلة أركسيالوس الرابعمجد فيها الشاعر انتصارات ي 249 - 65األبيات من )1(

  .ورة االستيطان اإلغريقي في ليبياهذه األبيات ليس لها عالقة بأسطاألرجوناوتي بقيادة جاسون إلى حين عودتهم إلى ديارهم و
  .رجوناوتي أثناء رحلة عودتهمويقصد الشاعر هنا بحارة األ)2(
  .نسبة إلى لمنوس)3(

(4) Pindar, Pythian Odes, op. cit. iv. 1 - 64 , 250 - 255.  
وهو في األساطيراإلغريقيةجد الدوريين ووصف بأنه أحد الملوك والمشرعين عندما كان الدوريون اليزالون يستقرون في ) 5(

  . األجزاء الشمالية من تيساليا
عة ميسينيا في جنوب بالد سم لخليج كبير ومدينة على الساحل الغربي لشبه جزيرة البيلوبونيز في مقاطابيلوس هو )6(

 .اإلغريق
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د حيث وِل سبرطة؛ني للمجد العظيم القادم من ب أن ُأغولكن من جهتي يج

دادي، ـن أجـيرا موطـذهبوا إلى ثكومن هنا )Aegeidae()1(اإليجيديين

ـ ـم القـودهـة ويقـم اآللهـقهـرافتُ ومـن ثيـرا    .لى الـدوام ـدر ع

وعلــى مائــدتك يــا    ،اســتقبلنا العيــد بأضــاحيه الــوافرة   

نبخل مدينة كيريني ذات البناء الحسـن ،  )Carneios()2(كارنيوسأبوللو

الـذين  الطـرواديين،  )Antenor()3(تي احتلها الغرباء أحفاد انتينـور ال

، وهم الذين أتوا مـع هيلـين بعـدما رأوا    ازدهروا في العصر البرونزي

وقد رحب الرجال بسباق الخيـل  . ينتهم تغرق في دخان الحرب الكثيفمد

ـ إليهم يحملون العطايا ا، وهم الذين أتوبتقديم األضاحي ك الرجـال  ، أولئ

بسفنه السـريعة  عندما فتح )Aristoteles()4(الذين قادهم أرستوتاليس 

، وأسس مراكز لعبادة اآللهة التي أضحت أعظم مما ممراً عميقاً في البحر

هـاداً  وِ ،حـارس الرجـال  ، وأسس من أجل مواكـب أبوللو عليه من قبل

حيـث يرقـد    صلصلة جحافل الخيـل؛  أجلمرصوفاً من مستقيماً وطريقاً 

، وقد كان مباركاً عندما استقر بين عند زاوية السوق في سباته األبدياألن

  .)5(»رجال وعبد بعد ذلك بطالً بين شعبه ال

أما الرواية الثانية حول االستيطان التاريخي فترد عند هيرودوتس في كتابة الرابع وهي القصـة التـي   

قى معلوماتهـا مـن الثيـريين أنفسـهم    قسمة بين روايتين إحداهما ثيرية أستأفرد لها عدة فقرات م ،

  :يرودوتس قصة االستيطان هذه فيقولويسرد ه .واألخرى كيرينية

ـــا كــنــــع... « ـــدمـ ـــــان غــ ـــن ـرينـ وس بـ

ــــســـأيـ ــليل ) Grinnos of Aisanaos(وس يـانـ سـ

يرا ذهب إلى ـثزيرة ـابقاً ملكاً على جـالمذكور س )Theras()6(ثيراس

   نـه مـود معـدلفي وهو يق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) Oeolycus(أبوليكوس وكان هذا البطل أبن ) Aegeus(لذين تسموا على اسم البطل إيجيوسأحد شعوب سبرطة ام وه)1(
  .وحفيد ثيراس مؤسس مستعمرة ثيرا

، ومدن دورية سبرطة القديمةنسبة إلى االحتفاالت الكارنية وهي إحدى أهم االحتفاالت الدينية في لقب أبوللو بكارنيوس )2(
عديدة من شبه جزيرة  عبد في أجزاءله أبوللو كارنيوس الذي كان يمت هذه االحتفاالت على شرف اإلقيوقد ُأ ،أخرى

 .البيلوبونيز
  .ك طروادةمل) Priam(أحد مستشاري وحكماء الملك برياموهو  )3(
  . خر لباتوسأوهو اسم  )4(

(5) Pindar, Pythian Odes, op. cit. v. 55 - 95. 
  . هو أحد الملوك األسطوريين الذين حكموا جزيرة ثيرا) 6(
  
  
  
  



159 

  عظيماً وكان يرافقه مواطنون أخرون من بينهم باتوس بن  مدينته

ــتوس ـــوه) Battos of Polymnestus(بوليمنيس ـــو سـ ل ـلي

  رةــأس

ولما استفسـر   .)Minyae(وهو من المينيين)Euphemus(يوفيمويس

ن أغرينوس ملك الثيريين حول أشياء أخرى نصـحته الكاهنـة البيثيـة    

 أنا يا إلهي في هذه السن أصـبحتُ :  قائالً يؤسس مدينة في ليبيا فأجاب

لـذين هـم   خر من هؤالء اأمرت أحداً أ ، فهَلوعاجزاً على النهوض كهالً

شير إلـى  وبينما هو يقول هذه الكلمات كان ي .سناً يفعل ذلكأصغر مني 

مر ن عادوا إلى وطنهم لم يهتموا بأ، وبعد أثم حدثت أمور كثيرة. باتوس

ولم  ،نهم لم يكونوا على علم في أي جزء من األرض تقع ليبياأل ؛النبوءة

غامروا بإرسال مستعمرة إلى مكان مجهولي .  

وخالل هذه المـدة   ،ثيرا لمدة سبع سنوات بعد ذلك لم تهطل األمطار في

لثيـريين  ، ومن ثم استشار ايع األشجار في الجزيرة عدا واحدةماتت جم

. يثية أمر تأسيس مستعمرة فـي ليبيـا  ، وأعادت عليهم الكاهنة البالوحي

وعندما لم يجدوا عالجاً لحالهم السيئ أوفدوا مبعوثين إلى كريت ليبحثوا 

و من الجوالين سبق له ان وصل إلى ليبيـا  أعن أي شخص من الكريتيين

 )Itanos()1(يتانوسإوقد تحول هؤالء المبعوثون حتى وصلوا إلى مدينة 

كوروبيوسسمىوالتقوا فيها مع رجل صائد أصداف ي)Corobios ( الذي

قادته بالتحديد إلى ن دفعته الرياح عن طريقه وأنه قد وصل ليبيا بعد إقال 

ومن ثم قادوا هذا الرجل معهم إلى ثيرا  .ليبيافي ) Platea(جزيرة بالتيا

، ثم من ثيرا أبحر في البداية عدد قليل مـن الرجـال   بالمال أغروهنأبعد 

حيـث تـرك    ؛فقـادهم كوروبيـوس إلـى جزيـرة بالتيـا      ،كمكتشفين

إلـى   ن تركوا له مئونة لعدة شهور وأبحرواأكوروبيوس هناك بعد هؤالء

  .ريين عن الجزيرةمكن ليخبروا الثيثيرا بأسرع ما ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــ

ة نسم المدياميت على حدى المدن الصغيرة الواقعة على الحافة الشرقية لجزيرة كريت وقد سإهي  )1(
  . )Utana(أوتاناالكريتية القديمة 
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وروبيوس كل شـيء  تفق عليه أكمل كن غاب هؤالء وقتاً أكثر من المأبعد 

كان اسم  )Samos()1(ة من ساموس، وبعد ذلك مرت سفينتركه له الثيريين

، فانحرفـت عـن   ، وكانت مبحرة إلى مصر)Colaios(مالكها كواليوس

نسـبة إلـى   (وبعد أن علم الساموسيون. بالتياالطريق ووصلت إلى جزيرة 

القصة كاملة تركوا له مئونة لمدة عام وأبحر هؤالء من الجزيرة ) ساموس

، ولما كانت رفوا عن طريقهم بواسطة ريح شرقيةن مصر لكنهم انحقاصدي

 Pillars of(رة فـإنهم اجتـازوا أعمـدة هيـراكليس     هذه الريح مسـتم 

Heracles)(ــارق ــل ط ــد ا) جب ــة أح ــى ووصــلوا برعاي ــة إل آلله

لتجارية غير معروفة فـي  وكانت هذه المحطة ا، )Tartessos()2(تارتيوس

ن هؤالء الساموسيين عندما عادوا إلى وطـنهم حققـوا   إلذا ف. ذلك الوقت

نعرفهم جيداً باسـتثناء  أرباحاً في بضائعهم أكثر من جميع الهيلينيين الذي 

) Laodamas(بــــن الودامـــــاس) Sostratos(سوســـتراتوس 

وقد . حد أن يفوقهمكن ألفهذا ال يThe Eginetan ((اإليـجـيـنـيتـي 

تبلغ التياح شر األرباستقطع الساموسيون ع ستة تالنتات وصنعوا به إناء 

، حول حافتـه رؤوس غرفينـات   ونزياً على طراز الممزج األرجوسيبر

ن جعلوا له قاعدة مـن  أمتجهة إلى األمام وأهدوا اإلناء إلى معبد هيرا بعد 

وهذا  ،ثو على الركبتينعة أذرع وهي تجثالثة تماثيل برونزية ارتفاعها سب

يرينيين والثيريين مع ي بناء عالقة صداقة وطيدة للكالصنع كان أول سبب ف

  .الساموسيين

ذهبوا إلى ثيرا وأعلنوا أنهـم   ،ن ترك الثيريونكوروبيوس في الجزيرةأبعد 

ـ ن يأ، وعندها قرر الثيريونتوطنوا جزيرة تقع على شاطئ ليبيااس لوا ـرس

  تيارهـم اخـوين يتـن بين كل أخـداً مـواح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ودويكانيس ) Patmos(ال باتموسوشم) Chios(وجنوب خايوس هي جزيرة إغريقية تقع في شمال بحر ايجه)1(
)Dodecanese (بالقرب من ساحل أسيا الصغرى.  
 ،)إسبانيا)(Iberian Peninsula(الساحل الجنوبي لشبه جزيرة أيبيريحدى المدن الساحلية الواقعة على اإهي  )2(

الحادي  تأسست في حوالي القرن الثاني عشر أو التيوقد كانت هذه المدينة ضمن المستعمرات التجارية الفينيقية 
  .عشر قبل الميالد

  
  
  



161 

ن أ، ورجاالً من جميع أقاليم البالد السـبعة و عن طريق القرعة

ذوات يكون باتوس قائداً وملكاً لهم وهكذا أرسلوا مركبين مـن  

  .الخمسين مجدافاً إلى بالتيا

تفق فيها الثيريين ، أما بقية الرواية فيهذا ما يقوله الثيريون     

ـ .مع الكيرينيين ن الكيـرينيين ال يوافقـون   إأما حول باتوس ف

ـ   : الثيريين بل يقولون ما يلي ت مدينـة  كانت هنـاك فـي كري

، ملكاً فيهـا ) Etearchos(وكان إتيارخوس) Oaxos(أواكسوس

ة يتيمـة األم وكـان أسـمها فرونيمـي     ذي كانت له ابنوهو ال

)Phronime (وعندما جاءت هذه الزوجـة  .فتزوج امرأة أخرى

أنها زوجة أب لفرونيمي فأسـاءت   ثبت فعالً واسماًن تُأأرادت 

ـ  ان يسئ إليها مكنمعاملتها وفعلت كل ما ي ا ، وأخيـراً أتهمته

ن وبعـد أ . ةن هذه هي الحقيقبالعهر والفجور وأقنعت زوجها بأ

نه كـان  ؛ وحيث أأقنعته زوجته بذلك قام بفعل مخجل نحو أبنته

وهـو  ) Themison(ناك في أواكسوس رجل أسمه ثيميسـون ه

ن يؤدي له ما ، فقد استضافه إتيارخوس واستحلفه أتاجر في ثيرا

، وبعد ان أقسم الرجل أحضر لـه  نه من خدمة بإخالصيطلبه م

لقيها فـي  ن يأخذها بعيداً ويه أيارخوس أبنته وسلمه إياها وأمرإت

الخديعة جراء ما التزم ، وقد غضب ثيميسون كثيراً من هذه اليم

قال أنـه  إذ ي: لكي يرد جميل الضيافة فعل ما يلي، وبه من قسم

،وعندما وصل إلى ثبج البحر، ولكي استلم الفتاة وأبحر بها بعيداً

ل وأنزلها فإنه ربط الفتاة بحب ،تيارخوسيحرر نفسه من قسمة إل

  . في البحر ثم رفعها إلى األعلى وذهب بها إلى ثيرا 

وكان أحـد   -) Polymnestos(وبعد ذلك أخذ بولمينتوس     

، وبمـرور الـزمن   فرونيمي وجعلها خليلته -الوجهاء في ثيرا 

باتوس وفقاً لمـا يقولـه    لعثمة في صوته دعاهله بناً أنجبت له ا

خر استبدل به أعطى اسماً الولد ُأن أالثيريين والكيرينيبن وأظن 

عطيت لـه  أسم باتوس عند مجيئه إلى ليبيا بسبب النبوءة التي ُأ
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ن الكلمة الليبية والمنصب الرفيع الذي تحصل عليه؛ أل في دلفي

لملك هي باتوس وهذا في اعتقادي هو السبب الذي مـن أجلـه   

ألنهـا  دعته الكاهنة البيثية على هذا النحو مستخدمة اسماً ليبيـاً  

نه عندما كبر وذهب إلى أتعرف أنه سيصبح ملكاً في ليبيا ذلك 

مستفسراً عن صوته، كانت إجابة الكاهنة أن أعطته هـذه   دلفي

اإلله أبوللـو   ولكن ،أنت تطلب صوتاً سليماً ،توسيا با: النبوءة

؛ حيـث  في ليبيا يبعث بك لتأسيس وطن لك) شرقالم(فوبيوس

أيها الملك : لت له على حسب تعبيرناذلك كما قاو. تكثر األغنام

يا إلهي إنـي  : ولكنه أجاب الكاهنة بقوله... اً تطلب صوتاً سليم

ستفسراً عن صوتي ولكنك تُأتيت مني عن أشياء أخرى يتعثر جيب

يـن لـي   القيام بها فأنت تأمرني بإنشاء مستعمرة في ليبيا فمن أ

  .القوة، وبأي رجال أفعل ذلك

، لم يفلح في الحصول على إجابة أخرى توسوبالرغم مما قاله با

وهكـذا ذهـب    ،من اإلله الذي ظل يردد اإلجابة السابقة نفسها

  .إلى ثيرا والكاهنة ال تزال تتكلمباتوس 

رام مـع بـاتوس   ولكن بعد ذلك سارت األحوال على غير ما ي

 وبقية الثيريين وعندما لم يعرفوا سبباً لذلك أرسلوا إلـى دلفـي  

ن أحوالهم أ، ولكن الكاهنة أبلغتهم يستفسرون عن سوء أحوالهم

ستعمرة في كيريني في ستتحسن إذا ساعدوا باتوس على إنشاء م

وعند ذلك أرسل الثيريون باتوس ومعه سفينتان من ذوات . ليبيا

ما لم يعرف باتوس ورفاقه ماذا وعند. الخمسين مجدافاً إلى ليبيا

كن الثيريين رشقوا سـفينة بـاتوس   ول ،يفعلون رجعوا إلى ثيرا

مـروهم  ورفضوا السماح لهـا بالرسـو وأ   ،بوابل من الحجارة

وبناء على ذلـك وتحـت هـذه     .بالرجوع ثانية من حيث أتوا

الظروف عادوا قافلين وأنشئوا مستعمرة في جزيرة بالقرب من 

ن هـذه  قـال أ ، ويدعي بالتيـا الشاطئ الليبي وكما قلت كانت تُ

  .أتساعها اتساع مدينة كيريني اآلنماثل في الجزيرة تُ
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، تركـوا واحـداً   أن العيش لم يهنأ لهم هناكعاشوا هناك سنتين وحيث 

حيث استفسروا من الوحي عن أحـوالهم   ؛منهم وأبحر الباقون إلى دلفي

وقالوا أنهم أقاموا في ليبيا ولكن أحوالهم لم تتحسن وعندئـذ أعطـتهم   

أتعرفون ليبيا خيـراً منـي،   : قائلة ن أبوللوالكاهنة هذه اإلجابة على لسا

فياعجبي من  إذاً ،، أما أنتم فلم تروها إطالقاًشاهدت أرضها كثيرة األغنام

  .حكمتكم

ن اإلله أصـر  أل ؛وعندما سمع باتوس ورفاقه ذلك عادوا من حيث جاؤوا

، وعند وصولهم إلى الجزيرة ا ذاتهامستعمرة لهم في ليبي أن ينشئواعلى 

، وأقاموا مستعمرة لهم فـي  ل الذي كانوا قد تركوه في بالتيارجأخذوا ال

دعي أزيريس وهذا الموقـع  ليبيا ذاتها في مكان مواجه لجزيرة بالتيا وي

  . حيتين وكذلك يحف بأحد جوانبه نهرتحيط به غابات رائعة من نا

وفي هذا المكان قاموا لمدة ستة سنوات ولكن في العام السـابع أقـنعهم   

بترك هذا المكان قائلين لهم سـيأخذونهم إلـى منطقـة أفضـل     الليبيون 

وقادوهم إلى الغرب بحيث ال يمرون إال ليالً بأخصب بقعة فـي إقلـيمهم   

ثم أتـوا   ،ريق أثناء مرورهمغن يراها اإلأخشية ) Irasa(إيراسادعي تُ

لهم أيها اإلغريق هنا يطيـب   دعي نبع أبوللو وقالواباإلغريق إلى مكان ي

  . )1(»؛ ألنه يوجد هنا ثقب في السماء ستقروان تلكم أ

 أما بقية الفقرات فيذكر فيهـا .إلى هذا الحد يكتفي  هيرودوتس بسرد قصة االستيطان اإلغريقي في ليبيا

ثم يتطرق إلى القبائل الليبيـة وهـي    ،، والصراعات التي حصلت بينهمقصة حكم باتوس األول وخلفائه

  .فقرات ال تتعلق بهذا البحث

رات أركسـيالوس الرابـع ملـك    كرسة لمجد انتصار في رواية بنداروس في البيثية الرابعة أنها ميظه

ـ أ، غير كيريني ن بـاتوس  أنه يتطرق في هذه القصيدة إلى مواضيع أخرى تتعلق بفحوى نبوءة تذكر ب

توس سـيكون  ن بـا أشير بنداروس صراحة إلـى  ، كما ياً على ليبيا وينشئ مستعمرة هناكسيكون ملك

، وقد ربـط الشـاعر فـي    الراعي والمبارك لهذا االستيطان للو هوو، وأن أبالمؤسس لهذه المستوطنة

ورية كيريني لحقصيدته هذه مسألة إنشاء مستعمرة في ليبيا بأسطورة قديمة تتعلق بأبوللو وزواجه من ا

  رـن الشاعويبـدو أ ،ئه بها إلى ليبيايـومج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ

(1) Herodotus, op. cit. iv. 150 – 158 
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من أوامر إلهية  كان يرمي بذلك إلى إضفاء الشرعية اإللهية لهذا األمر حتى يكون دافع االستيطان نابع

غريـق فـي إنشـاء المـدن     ، بسبب ما كان يحتلـه أبوللـو مـن مكانـه لـدى اإل     وليس بأمر البشر

إلى جذورها ن هذه المستوطنة كانت في األصل تعود أفي قصيدته بكما أورد بنداروس . )1(والمستعمرات

جونـاوتي  غريقية عندما جاء أبطال بحارة األرعصر األبطال في األساطير اإلفترة مبكرة جداً ترجع إلى 

  .إلى ليبيا وغرقت سفينتهم في ضحضاح بحيرة تريتونيس

ففـي هـذه    ،األسطوري أكثر مـن التـاريخي  يتضح من رواية بنداروس أيضاً أنها يغلب عليها السرد 

بذرة المـدن التـي    ن جزيرة ثيرا ستكونأن ميديا تتنبأ ألبطال األرجوناوتي بأإلى  شير أيضاًالقصيدة ي

ن هذه اإلشارة هي مـن  ستبعد بأ، وسيندفع الرجال إلى نواحي معبد زيوس أمون، وال يستنشأ في ليبيا

ن الروايات القديمة لهذه األسطورة كان يرد ؛ إذ ال يتصور أرةإدخال بنداروس وال يرتبط بأصل األسطو

ه إال حوالي شير إلى معرفة دقيقة لإلغريق بموحى أمون في واحة سيوه التي لم تزدهر عبادتفيها ما ي

ليرفع من مكانه أسـرة  فهذه كلها إضافات الهامية أدخلها الشاعر ،)2(منتصف القرن السادس قبل الميالد

  .من الحماسة الشعرية فيها ضفي على قصيدته شيئاًي، ولكي باتوس

رجوناوتي الذي اسـتلم تلـك   حد بحارة األأيتطرق بنداروس بعد ذلك إلى قصة استالم البطل يوفيموس 

شارة مهمة على أن إهمال بحـارة  ويذكر بنداروس إ .القبضة الطينية من يد اإلله في بحيرة تريتونيس

ستيطان الجيل الثالث من أحفاده في ليبيا ولوال ذلك لكان هذا الجيل قـد  تأخير اإلى رجوناوتي قد أدى األ

ن تنبأت بقدوم أن تنبؤات ميديا قد وصلت إلى أكما يذكر بنداروس .لك تلك األرض من الدنائيينتقاسم م

ثـم  الل إنشاء تلك المستعمرة الثيريةرتقب على عرش ليبيا من خميالد باتوس الذي سيكون الملك الم ،

وإذ  ؛خلصه من عنـاء لعثمـة لسـانه   ذلك يبدأ بنداروس في تمجيد باتوس الذي جاء إلى الوحي لي بعد

بالوحي ييكون من نسل يوفيموس الذي التقى سن باتوس أ، وسرد كيف يارتقب لليببشره بأنه الملك الم

، وكيف تعهد أبوللو برعايتـه  كانت البذرة التي نسل منها باتوسمع رفاقه بنساء لمنوس وضاجعوهن ف

  .و الملك الموعود ليبياباتوس ه أن كانإلى 

أما فيما يتعلق بالبيثية الخامسة فهي تحتوي على السرد األسطوري على الرغم من أن بنـداروس قـد   

  ، إالليبيا التي تحتل جانباً تاريخياًباتوس إلى  ءتناول في هذه القصيدة قصة مجي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ

(1) Pindar, Pythian Odes, op. cit. v. 80. 
(2) Bates, op. cit. p. 189.   

  
  
  
 



165 

أن بنداروس لم يتخل عن المزج األسطوري في قصيدته فكان دور اإللهة دائماً حاضـراً  

ثم تطرق إلى مدينة سبرطة التي كانت مهـد مـيالد   .انت رعاية أبوللو لباتوس ال تغيبوك

ن مدينة كيريني كانت سابقاً قد استقر بهـا  أوفي إشارة مهمة لبنداروس يذكر ب .يجيدييناإل

 ءمجـي يسرد قصة ثم  .مع هيلين بعد سقوط طروادةنتينور الطرواديين الذين أتوا أأحفاد 

  .أرستوتاليسوهنا يطلق عليه بنداروس اسم أخر وهو إلى ليبيا، باتوس 

الحظ أنها تختلف من حيث السرد عما يرويه الشـاعر  أما فيما يتعلق برواية هيرودوتس في

كان يعتمد فان هيرودوتس  ،بنداروس فبينما كان هذا األخير يعتمد على الحبك األسطوري

هيرودوتس من الدخول فـي ذكـر أحـداث     ن هذا ال يعفعلى األحداث التاريخية، بيد أ

  .والخيال ايته مزيجاً بين الحقيقةاتسمت بالطابع األسطوري مما جعل رو

قسم هيرودوتس أحداث االستيطان اإلغريقي في ليبيا إلى روايتين إحداهما ثيريـة ركـز   

، وكيف ان الكاهنة البيثية قد طلبت مـنهم بـأمر   يث فيها عن سوء أحوال جزيرة ثيراالحد

، وتستمر هذه الرواية إلـى  المعيشية ن يؤسسوا مستعمرة في ليبيا لتحسين أوضاعهمأاإلله 

وإلى هذا الحد ينتقل هيرودوتس إلى القسم  .ؤالء المستعمرين في جزيرة بالتياه حين استقر

ن أحداثها اعتمدت أاألخر من روايته وهي الرواية الكيرينية التي يبدو من خالل ما يذكره ب

على روايات أسطورية تمثلت في طبيعة ظروف ميالد شخصية باتوس وكونه ولد وهـو  

أخر وعلـى  ن لباتوس أسم وتس يتفق مع بنداروس في أأن هيرودالحظ عليل الصوت وي

الرغم من أنه أغفل ذكره، إال أنه أشار بوضوح إلى أن كلمة باتوس هي كلمة ليبية تعنـي  

  .ملك

بعد ذلك يسرد هيرودوتس سوء األحوال التي مر بها باتوس ورفاقه في جزيرة ثيرا وهنـا  

سية وهـي إنشـاء    يرية حول نقطة أسان هذه األحداث تتفق مع الرواية الثأمكن مالحظة ي

ن المسـتعمرين  ضيف في هذه الرواية الكيرينية بأن هيرودوتس يمستعمرة في ليبيا؛ غير أ

دعي أزيريسقد انتقلوا إلى مكان أخر مواجه لجزيرة بالتيا ي.  

ن ، ويبدو أركز على األحداث التي رواها هيرودوتسن بنداروس لم يأإذن مما سبق يظهر 

كمـا أن  ، ته لجمهور له دراية بهذه األحـداث نداروس لهذا األمر راجع إلى مخاطبإغفال ب

، ولكـن  نه في قصيدته ال يهتم بالتوثيق مثلما هو الحال عند هيـرودوتس بنداروس يبدو أ
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لعديد من المواضيع على تتفقان في ا ،، وهيرودوتسبشكل عام فإن رواية كالٌ من بنداروس

  .قدمه بنداروستفصيالً أكثر مما ي قدمن هيرودوتس يالرغم من أ
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  المبحث الثالث

  العالقة بين االستيطان األسطوري والتاريخي في ليبيا
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احتلت أسطورة الحورية كيريني جدالً كبيراً بين المؤرخين المحدثين بحيث جعلـوا مـن   

وقـد   ،الثريين إلى ليبيا بقيادة بـاتوس  ءقصتها سنداً يشير إلى استيطان إغريقي قبل مجي

أفرد الباحث هذا المبحث لدراسة العالقة األسطورية مع األحداث التاريخية حول ما إذا كان 

مكن إثباته من خالل األساطيرعداً تاريخياً استيطانيلهذه األسطورة باً ي.  

ذا كانت هـذه  خاً، فإروس في قصيدته هي األقدم تاريعد قصة كيريني التي يوردها بنداال تُ

ن ذكر الحورية منتصف القرن الخامس قبل الميالد، فإ األسطورة البندارية تعود إلى حوالي

، ففي إحدى الشذرات المنسوبة إلى الشاعر اإلغريقي هسيودوس يذكر فيها ل بقرونيرد قب

دون التطرق إلى ذكر أي تفاصيل عن قصـة  )1(الحورية كيريني ويصفها بجمالها الساحر

ـ ن تُمكن أن هذه اإلشارة يا مع أبوللو أو مجيئها إلى ليبيا؛ غير أرامهغ دم أخذ دليالً على ق

  . هذه الحورية تعود إلى فترة مبكرةهذه األسطورة وأن معرفة اإلغريق ل

ففي هذا الصدد يقول  ،كيريني إلى ليبيا ءلقد ذكرت المصادر المتأخرة تبريرات حول مجي

  : أبولونيوس روديوس بأنهاح الشاعر أحد شر

في مؤلفة عن كيريني ) Acesandros(يقول أكساندروس... «

أسـتقدم   ،إنه في الفترة التي كان فيها يوريبيلوس ملكاً على ليبيا

يعبث بتلك  ن أسداًأوحيث  ؛أبوللو الحورية كيريني إلى هذا البلد

ا مملكته كهدية لمن يقتل هـذ فقرر يوريبيلوس منح ، البالد فساداً

ين ، فقتلته الحورية كيريني وصارت ملكة ثم أنجبت ولـد األسد

) Philarchus(ويقول فيالرخوس. هما أوتوخوس، وأرستايوس

ن هذه الحورية قد جـاءت إلـى ليبيـا ومعهـا عـدد مـن       أب

روج للصيد ثم لحقـت بهـم   حيث طلبت منهم الخ ؛المستعمرين

ـ . واستطاعت أن تقتل األسد وأضحت ملكة و وأنجبت من أبولل

، فأماأوتوخوس فقد بقى فـي  ، وأرستايوسولدين هما أوتوخوس

  . )2(ليبيا ، بينما أرستايوس رحل عنها إلى كيوس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Hesiod, Catalogue of Women and Eoiae, op. cit. Fragment. 92. (Schol. On Pindar, 
Pythian Odes, ix. 6).  
(2)Schol. On Apollonius Rhodus, op. cit. ii. 498 = Fragment. 337. in FHG. I ; Vitali, op. 
cit. pp. 63 - 64.  
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أن كيريني لم تأت مع أبوللو بل ب) ManaseaPatrense(بينما يذكر مانسيابترينس       

كتابه األول عـن  في ) Agroita(بينما يذكر أقرويتا)1(إنها جاءت إلى ليبيا بمحض إرادتها

طبقـاً  و. )2(من كريت إلى ليبياثم إلى كريت  ن أبوللو حمل كيريني أوالًأب) Libyca(ليبيكا

نـه  أغير  ست المستعمرة اإلغريقية في ليبيا؛ن كيريني هي من أسألهذه النصوص يتضح 

يد أرستايوس وفـي هـذا    بحسب ما يرويه جوستينوس فإن مدينة كيريني تم تأسيسها على

  : يقول الصدد

رستايوس هو من أسس كيريني الذي بسبب لعثمة فـي  أ...  «

وقد ذهب والده غرينوس ملـك   ،دعي أيضاً باتوسلسانه كان ي

نشد اإلله من أجل أجزيرة ثيرا إلى وحي دلفي ليقدة ن يحل له ع

، وقد تلقى الذي أصبح يشب وال يستطيع التحدثلعثمة لسان ابنه 

ن يذهب إلى أفريقيا ويؤسس على ابنه أ اً من اإلله مفاده أنهجواب

وقـد  . ث هناك سيحصل على حل لعقدة لسانهحي ؛مدينة كيريني

سبب قلة السكان في بإذ أنه  خذت هذه اإلجابة من باب الدعابة؛ُأ

مدينة فـي بـالد   جزيرة ثيرا التي طلب منها مستعمرة لتؤسس 

أمة من وبعد . أمراً دعا إلى عدم تنفيذه، كان واسعة مثل أفريقيا

ذا العصيان لعدم تنفيذ أمـر  الزمن شعر الثيريين بالذنب تجاه ه

، وجـدوا  ون الذي أصاب جزيـرتهم ، وبسبب وباء الطاعاإلله

، ولكـن كـان عـدد    هم مجبرين لالمتثال ألوامـر اإللـه  أنفس

ن يملئوا  داً لدرجة أنهم بالكاد استطاعوا أالمستعمرين صغيراً ج

م طردوا السـكان  أفريقيا فإنه ، وعندما وصلوا إلىة واحدةسفين

واستولوا عليه ألنفسهم على حساب ) Cyra(من تلة تُسمى كيرا

مكـان  وهنا في هـذا ال .  من متعة المكان ووفرة الينابيع فيهكالٌ

ن جزء وبهذا فإ. ، وأصبح يتحدثحلت عقدة لسان قائدهم باتوس

وأعطـاهم األمـل فـي    من وعداإلله قد تحقق مما شجعهم ذلك 

  . )3(»المدينةبناء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Schol. On Apollonius Rhodus, op. cit. ii. 498 = Fragment 156. in FHG. IV ; Vitali, op. cit. p. 64.  
(2) Ibid, Fragment. 294.in FHG. IV ; Vitali, op. cit. p. 64.  
(3) Justin, op. cit. xiii. 7. 1 - 6.  
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ـ  دـويؤك ، بينمـا  )1(أن مؤسـس مدينـة كيرينـي هـو أرسـتايوس     أحد الشارحين عن بنـداروس ب

المدينة التي اسـتمدت   ، وأسستليه بأن الحورية كانت ملكة ليبياأسقف أشبي) Isidorus(إيسيدوروس

  . )2(أسمها منها

ن هـذه  أرستايوس هو أبن غرينوس على الرغم مـن  أن أووفقاً إلشارة جوستينوس التي يذكر فيها ب

ن جوسـتينوس قـد   أشر إلى أبوته لباتوس وهو ما قد يثبت ب، إال أنه لم يهيرودوتس الشخصية ذكرها

، طورية بأنه أبن كيريني من أبوللووقع في الخلط بين أسم أرستايوس المعروف في أغلب المصادر األس

ن بنداروس في البيثية الخامسـة  أوالجدير بالمالحظة هنا . توسأرستوتاليس االسم األخر لبا وبين أسم

حيث يذكر  أيضاً في الرواية السابقة؛، وهذا ما يؤكده هيرودوتس أرستوتاليسن أسم باتوس هو أيذكر ب

سم باتوس إنما منح شير إلى أن انه يأخر، وعلى الرغم من أنه لم يذكره صراحة، إال أاتوس أسم بن لأب

فهل مـن  . ة الليبية القديمةتعني ملك في اللغشيراً إلى أن كلمة باتوس ملكاً في ليبيا م نه سيصبحله أل

يرى المسـلمي أن الصـلة   . ؟)3(الممكن أن يكون باتوس هو شخص أرستايوس بن كيريني األسطوري

، قـد  المتأخرة مؤسسة المدينة وراعيتها، التي أصبحت في الفترة وبين كيرينيباتوس  التي ربطت بين

 هـذا؛ ن الباحث يرى خالف أغير  .)4(ن يعتبروه هو وأبنها أرستايوس شخصاً واحداًأحدت بالمواطنين 

  .قدم أي دليل يثبت ذلكن المصادر األسطورية أو التاريخية ال تُأل

مريـدون فـي   جركي في مقالتـه المر ،ولودلفوس مالتنحدثين من أمثال لقد حاول بعض المؤرخين الم

بـاتوس،   وأسطورة يوفيموس الجد األسطوري األعلىألسرة ،على أسطورة كيريني االعتماد )5(كيريني

ن أ، ويرى جركي با في فترة تسبق االستيطان الثيرير إلى إرهاصات الستيطان ليبييشباعتبارهما دليالً ي

ون قد جـاءوا مـن   قصة الحورية كيريني لها سند تاريخي وأن هؤالء المستوطنين من جنس المرمريد

قدومه من تيساليا فـي فتـرة    ن وجود شخصية يوريبيلوس في ليبيا تدل علىأمبرهنا على  )6(اتيسالي

  بينما يرى مالتن . )7(مبكرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Vitali, op. cit. p. 30. 
(2) Ibid, p. 65.  
(3) Ibid, p. 32.  

 . 127، ص1973، بنغازي، منشورات الجامعة الليبية، الكيرينيكاليماخوس المسلمي، عبد اهللا، ) 4(
في مقدمة هذا البحث كتابان لهذا البحاثة األلماني، أحداهما باللغة األلمانيةواألخر باللغة الباحث  لقد أورد) 5(

الدراسة تم اقتباسها الواردة في هذه مالتن ن جميع أراء إالالتينية غير أنه لم يتسن للباحث إمكانية ترجمتهما ولهذا ف
  .ريخ كيريني من الناحية األسطوريةمما ورد في كتابات بعض ممن تناولوا موضع تا

(6) Gercke, op. cit. p. 457.  
(7) Ibid, p. 450.  
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فيؤيد ما ذهـب إليـه   ) Ferri(فيرى أما. )1(هؤالء المستوطنين جاءوا من البيلوبرنيز بأن

إلى قدوم مستوطنين من تيساليا في األلف الثـاني  شير ويرى بأن قصة كيريني تُ ،جيركي

ن الباحث ال يرى في هذه األدلة أي استناد على ما جاء في أسـطورة  أغير . )2(قبل الميالد

مكن العثور في قصيدة ، ال سيما أنه ال يدليالً على أي استيطان في ليبيا كيريني باعتبارها

وإنمـا كانـت   ألي مستعمرة في ليبيا ي هي مؤسسةشير إلى أن كيرينبنداروس على ما ي ،

ن رواية بنداروس في أكما ،)3(رها المالك الحارس لمدينة كيرينياإشارة الشاعر مجرد اعتب

، نسبة االستيطان إلى باتوس ورفاقـه البيثية التاسعة جاءت متفقة مع الرواية التاريخية في 

 ن المصادر التـي ضافة إلى أهذا باإل.)4(ولم ترد أي إشارة إلى االستيطان من قبل كيريني

أن مجيء كيريني إلى ليبيا كـان  يؤكد ب، ال يرد فيها ما ترد فيها أسطورة الحورية كيريني

ي هذه القصة ما يدعو ، ويرى شامو أنه ال يظهر فمستعمرة هناك أو جل تأسيس مدينةمن أ

عكاساً لتأسـيس  ما يدل على قرينة أو ان ،ن مجيء أبوللو مع كيريني إلى ليبياإلى اعتبار أ

  : ، وفي هذا الصدد يقولمستعمرة تاريخية

» ...  ـ إن المستوطنة األسطورية اإلغريقيـة التـي ز عـ  م ن أب

ال  ،بان األزمنة األسطوريةإها في ليبيا تنشأأالحورية كيريني قد 

تعدو أن تكون محض اختالق ذهني أبتدعه خيـال المـؤرخين   

، األسطورة األصليةستيين على هامش ووضاع األساطير الهلين

أية مسـتوطنة  كاذب ال عالقة له بذكرى قيام  فهي بالتالي زعم

في ليبيا في الزمــن  ن تكون قد ظهرت مكن أإغريقية حقيقية ي

  . )5(»الخـالي البعيد 

شـير صـراحة إلـى أي    ن أسطورة كيرينـي ال تُ أإذن يتضح مما سبق ذكره عن الروايات األسطورية ب

بط االسـتيطان  فما هي اذاً العالقة األسطورية التـي تـر   ،بق عن االستيطان الثيرياستيطان في ليبيا سا

  .؟األسطوري بالتاريخي

  تين ـي ليبيا في روايـتيطان الثيري فـة االسـ، قصجاء لدى هيرودوتس، كما ذُكـر سـابقاً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 12نصحي، المرجع نفسه، ص) 1(

(2)Ferri, silvio, “Fenomeni ecologici dellacirnaica constieranelII millennio a C. nuovidati 
archeologici  sugliargonauti a euesperide”Q.A.D.L. vol.7, (1975), p. 12.   
(3) Pindar, Pythian Odes, op. cit. ix. 54.  

  . 15نصحي، المرجع نفسه، ص  )4(
  .89نفسه، ص شامو، المرجع ) 5(
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 عالقة بأسطورةسؤال هنا هل لهاتين الروايتين أي ، والإحداهما ثيرية ، واألخرى كيرينية

ن يكون لهاتين الروايتين سنداً أقوى ممـا  مكن أ؟ وهل يكيريني وإنشاء مستعمرة في ليبيا

ة إن اإلجابة على هذا التساؤل تستلزم تتبع جذور بـدايات فكـر   .قدمته األدلة األسطورية؟

  .مراحل التي مرت بها هذه األسطورةاالستيطان في ليبيا لمعرفة ال

يوفيموس أحد بحارة  تظهر تباشير أسطورة االستيطان األسطوري في ليبيا في رواية قصة

حيـث   ؛مثل األصول األولى لفكرة االستيطان اإلغريقي في ليبيا، باعتبارها تُالسفينة أرجو

بأنها تدل على استيطان سابق عن استيطان الثيريين ويبدأ  ،شير سابقاًاعتبرها العض كما ُأ

أت فيهـا السـاحرة   هذا المشروع االستيطاني في صورته األسطورية منذ اللحظة التي تنب

المؤسس الفعلي لمستعمرة فـي  ، سيكون دعي باتوسن سليل من أحفاد يوفيموس ويميديا بأ

فتذكرت   ،السفينة أرجو إلى جزيرة ثيرا ن وصلتد تفوهت ميديا بهذه النبوءة بعد أ، وقليبيا

عند طرف بحيرة تريتونيس في  حيث كانت ؛الساحرة حادثاً وقع في أثناء رحلة هذه السفينة

يـوس فـي قصـيدته بحـارة     ، وهو الحدث الذي يرويه الشاعر أبوللونيـوس رود تونس

  : األرجوناوتي؛ حيث ينشد قائالً

هبت ريح الجنوب و ولكن عندما ذهبوا على متن المركب... «

، يرة تريتونعلى البحر وكانوا يبحثون على ممر لعبروا منه بح

، وكانوا طـوال الليـل   لم يجدوا لفترة طويلة خالصاً لهمفإنهم 

، وقد سـعى المركـب   ملون مركبهم دون العثور على سبيليح

أرجو للحصول على مخرج من البحيرة ومعبـر للسـفينة دون   

ن يحضروا من السـفينة  وس أ، وحينها طلب منهم يوفيمجدوى

األرض مرجل أبوللو ثالثـي القـوائم ويقـدموه آللهـة هـذه      

، وهذا ما فعلوه إذ قاموا بـإنزال  ليستعطفونها من أجل عودتهم

م وقف أمامهم اإلله تريتون في هدية أبوللو على الشاطئ ومن ث

رض وقدمها كهديـة مـن   ، وأخذ قبضة من صعيد األهيأة شاب

 يخذوا هذه أيها األعزاء ألنه ال توجد لـد  :غريب للبحارة وقال

في  هدية جديرة بالتقديم يمنحها لكم غريب هنا مثل هذه ألضعها

 ،نـتم تبحثـون عـن    ولكن اذا كُأيدي أولئك الذين يتوسلون إلي

شر الذين يمرون عبر مسلك لكم عبر البحر كما هي عادة كل الب
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يدون جعل ن مليكي بوسأي أرض غريبة، فأنني سأعلمكم به؛ أل

 ،ماً بهذا البحر وأنا من يحكم الشاطئنأكون عاِلألي القدرة على 

 فربما سمعتم مصادفة في بالدكم القصية عن يوريبيلوس المولود

  . في ليبيا أرض الحيوانات الضارية

قبضـة   هذا ما قاله تريتون وعلى الفور بسط يوفيموس يده نحو

فت أيها المبجل شيئاً ذا شاء وأن عرإ: التراب وخاطب اإلله قائالً

فاخبر بالحقيقة من  )Minos(وبحر مينوس )Apis()1(ن أبيسع

نا ولكن قـوة  ن نأتي إلى هنه لم يكن في نيتنا أ، أليسألونك عنها

ة هي من طوحت بنا حتى وصلنا تخـوم هـذه   العواصف العاتي

وقد طفقنا نحمل السفينة على عواتقنا إلى ميـاه هـذه    ،األرض

نعرف درباً يهـدينا  ، ونحن ال بعبئها الثقيلالبحيرة فوق اليابسة 

هكذا تحدث يوفيمـوس وأشـار   .)Pelops()2(إلى أرض بيلوس

ل البحيـرة العميـق   ن لهم البحر من بعيد ومدختريتون بيده وبي

حيث المياه العميقـة   ؛ذاك هو السبيل إلى البحر: وخاطبهم قائالَ

ـ  اء بقممـه  الراكدة والقائمة وعلى كل جانب تتكسر أمواج بيض

بهذا تحدث تريتـون ومـن فـورهم    .المشرقة وبطريقه الضيقة

أمتطوا مركبهم قاصدين الخـروج مـن البحيـرة مسـتخدمين     

 ،مجاديفهم مسرعين يحملهم الشغف واألمل للوصول إلى الوطن

القوائم وراح يغوص في أعماق بينما رفع تريتون المرجل ثالثي 

  . )3(» البحيرة ولم يعد يراه أحد من البحارة

ن يصل إلى قصة يوفيمـوس  ونجاة البحارة من البحيرة إلى أ ويستمر أبوللونيوس في سرد هذه القصة

  : لتي كان يضطجع معها فينشد قائالًا ىالذي تذكر رؤية شاهدها في منامه وهو بصحبة إحدى العذار

عندما أرخوا مرساة السفينة في جو مناسب وارتـاحوا طـرأ   ولكن ... «

لم في منامه متجلياً في أبن ماياعلى يوفيموس ح)Maia (له  االمجيد وبد

  ن قطعة الطين التي منحها له اإلله التي يحملها أب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . وهو اسم أخر قديم لشبه جزيرة البيلبونيز )1(
  . هي شبه جزيرة البيلبونيز) 2(

(3) Apollonius Rhodes, op. cit. iv. 1537 - 1596.  
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ه، أصبحت ترضع من نهر من في سعفة النخل والتي يحتضنها على صدر

صغرها فقد نمت امـرأة تشـبه العـذارى،    وبالرغم من  ،األبيضالحليب 

تصل بها بالرغم من ته والكقد تمالقويةلالضطجاع معها ن الرغبة ورأى أ

أنها كانت العذراء التي كان يسقيها من حليبه ولكنها أراحتـه بكلماتهـا   

 ،همـا تريتـون   ، فوالديأطفالكأنا يا عزيزي أبنة تريتون وراعية :قائلة

ن في البحـر  ألسكُ) Nereus(، ولكن ينسبونني إلى بنات نيريوسوليبيا

وسوف أعود مرة أخـرى إلـى ضـوء     ،)Anaphe(بالقرب من أنافي 

لى وعندما قص يوفيموس رؤياه ع .جل أحفادكأالشمس ألجهز وطناً من 

إلهة األرض رفـع صـوته   ) Hecate(جاسون وتذكر هذا نبوءة هيكاتي

ن من ا لشهرة عظيمة ومجيدة سقطت عليكم؛ أليا رفاقي إنه :وقال عالياً

ـ منهـا اآل  ستجعل ،ضة إذا ما رميتموها في البحرهذه القب ة جزيـرة  له

ن تريتون منحكم هذه القبضة كهدية غريب من سيسكنها أبناء أبناءكم؛ أل

مثل هذه العطيـة   التراب الليبي فال أحد غير هذا اإلله من الخالدين منحكم

وإنما  هشف تهكذا تحدث جاسون ولم يجب يوفيموس ببن.عندما التقيتموه

، ومنهـا  ورمى قبضة الطين في األعماق ،بهذه النبوءة أيماابتهاجابتهج 

الراعية المقدسة ألبناء يوفيموس ) Calliste(انبثقت جزيرة هي كاليستي

اليــة يســــكنون فـــي لمنـــوس الــذين كــانوا فــي األيــام الخ

، ومــن لمنــوس قـــادهم   )Sintian Limnos(السـنتيانيـــة 

وعنـدما   .إلى سبرطة كالجئين وأتوا بهم) Tyrhenians(التيرخينيانيين

أحضرهم إلى جزيرة ،)Otesion(سبرطة فإن ثيراس بن أوتيسيونتركوا 

ولكن هذا لم يحدث  ،كاليستي التي أصبح أسمها ثيرا على اسم ثيراس هذا

  .)1(»وفيموس يإال بعد أيام 

فـي سـردها   غير أنها تختلـف   ؛ن هذه األسطورة قد احتلت شيوعاً واسعاً بين اإلغريقأمن الواضح 

  فأول ،ن جوهر القصة ال يزال يحتفظ بنسيجهاألسطوري بين مصدر وأخر؛ إال أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ibid, iv. 1731 - 1764.  
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كر سابقاً عند بنداروس الذي يذكر وفقاً لنبوءة ميديا أنه عندما قاربت نص ترد فيه هذه األسطورة كما ذُ

قتـرب  ، ألت سبيلها لمدة أثني عشر يوماً في البحيرة الضحلةة على الخروج إلى البحر بعد أن ضالسفين

تلـة مـن   ثم قدم لهم هدية كانت عبارة عن كُ ،سيدونبومن المالحين إله وقال لهم إنه يوريبيلوس بن 

لجـد األعلـى   سمى يوفيموس وتسلم الهدية اإللهية وكان هذا البحار هـو ا فقفز أحد مالحيها وي ،الطين

لكـن األمـواج    ،وفي أثناء رحلة السفينة وقعت قبضة الطين من يوفيموس في البحر ،ألسرة  باتوس

علـى  ن حـافظ  در ليوفيموس أوتقول الساحرة أنه لو قُ .أخذت تتقاذفها حتى أوصلتها إلى جزيرة ثيرا

ح أحفـاده مـن الجيـل    ، لنج، ثم وضعها بجوار مدخل هاديس)تايناروم(قبضة الطين ونقلها إلى مدينة 

ن إهماله لها كان سبباً في تأخير تحقيق اإلرادة اإللهيـة حتـى الجيـل    ؛ غير أالرابع في استيطان ليبيا

وقد ورد في قصيدة  .يوفيموس إلى ليبيا ليتولى حكمها السابع عشر عندما يوجه وحي أبوللو أحد أحفاد

 ،إلحدى النساء التي التقى بها في لمنوسعاشرة غير شرعية ن ذرية يوفيموس كانت نتاج مأبنداروس 

 ،سمى سابقاً كاليستيتستقر في جزيرة ثيرا التي كانت تُ أنإلى سبرطة قبل  وأن هذه الذرية هاجرت أوالً

ونيوس الذي ألف ملحمتـه  ذ أن رواية أبوللإ، سطورة قد حدث بها بعض التحويراتن هذه األأويتضح 

ـ لميالد، ال تظهر فيها شخصية ميديال الي أوائل القرن الثالث قبالشعرية حوا ذكر ، وال يتضح لها دور ي

 .بوللونيوس باسم يوريبيلوسونيوس في شخصية اإلله الذي يذكر أبينما تتفق رواية بنداروس مع أبولل

ن شخصية يوريبيلوس التي تظهر عند بنداروس كملك ليبي ما هو إال اإللـه تريتـون   أب يويرى جرك

ن مسألة ضـياع قبضـة   أكما  ،لتريتونن أسم يوريبيلوس قد يكون اسماً أخراًأهذا بوقد يدلل . )1(نفسه

ن أ، إال أنها عند أبوللونيوس تظهر على لى أنها كانت بسبب إهمال البحارةالطين تظهر عند بنداروس ع

ذلـك  وإنها هي القبضة التي كانت النواة لنشوء جزيرة ثيرا التي حملت في  ،األبطال قد رموها بإرادتهم

  . )2(الوقت أسم كاليستي

  : رد أيضاً عند هيرودوتس الذي يقولن هذه القصة تإباإلضافة إلى ذلك ف

بناء السفينة أرجو تحت بيليون وضع فيها  ىن أنهأإن جاسون بعد "... 

، وأبحـر حـول البيلوبـونيز    ومقعداً برونزياً ذو ثالثة أرجل رباناً كبيراًق

مالية ـقابل ريحاً شند مالياأبحر وصار عن أولكنه بعد  ،متجهاً إلى دلفي

  ة ـرى اليابسـوقبل أن ي ،دفعت به إلى ليبيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ

(1) Gercke, op. cit. p. 455.  
(2) Idem. 
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وتستمر الرواية فتقول إنه  .غرق في ضحضاح بحيرة تريتونيس

جاسون بينما كان حائراً كيف يخرج من هناك ظهرتريتون وأمر 

ن يهب له المقعد ذو الثالثة أرجل قائالً لهم إنه سيرشدهم إلـى  أ

وبعد أن . ساعدهم في مغادرة الضحضاح بسالمالمعبرالبحري وي

لهذا األمر أرشدهم تريتون إلى المخرج الذي من أذعن جاسون 

م وضع اإلله تريتـون  ث ،مكنهم الخروج من الضحضاحه يخالل

ن ورفاقـه بكـل مـا    ده وجلس عليه وتنبأ لجاسوالمقعد في معب

ن معك على بحريحد أحفاد المإذا ما استطاع أ: سيحدث قائالً له

نـه  إ، فمتن هذه السفينة أرجو أن  يسلب المقعد ذو الثالثة أرجل

ـ ية حـؤسس مائة مـدينة إغـريقتُـمن المؤكد س يرة ـول بح

  . )1(»سيريتونـت

رجوناوتي قد منحوا ن بحارة األأذ يذكر ؛ إويتضح ان ما يرويه هيرودوتس يختلف مع رواية بنداروس

ويـذكر  . تفق فيه روايـة أبوللونيـوس الرودسـي أيضـاً    إلله ذلك المقعد ذو الثالثة أرجل، وهذا ما تا

وبقي حتى العصر الحالي بين سكان موز قديمة مقعد كان منقوش عليه رن هذا الديودوروس الصقلي بأ

يوسبيريدس هي وس عن بقاء المقعد بين سكان ن ما يذكره ديودورأوال شك ، )2()بنغازي(يوسبيريدس

ن أستقر اإلغريق في مدية كيريني أبعد انتقال األسطورة إلى إقليم كيرينيكا بعد ، وقد جاءت ختلفةقصة م

ابـت مـن أحـداث هـذه     ن الثأذلك  ،مدينة يوسبيريدس في بنغازيونقلهم ألحداث هذه األسطورة إلى 

رى كانت  تلك العطية اإللهيـة  يا تُ،فهل قد جرت في بحيرة تريتونيس الواقعة في تونساألسطورة إنها 

ن مشروع االستيطان كان في األصـل موجهـاً إلـى هـذا     أشير بوالنبوءة التي ألقتها الساحرة ميديا تُ

  .؟المكان

بحيـرة   القص عدة مواضيع جديرة باالهتمام فاإلله تريتون ال تتواجد عبادتـه إال عنـد   يظهر في هذه 

وكما  ،حيث كان سكان تلك  المنطقة قديماً يعبدونه ويقدمون له األضاحيتريتونيس الواقعة في تونس؛ 

 ،هذه البحيـرة كمـا يصـفها هيرودوتسـهي قبيلـة المـاخليس      حول ن القبائل التي توجد أهو معلوم 

 وهـــــي القبائـــــل التـــــي مـــــن المؤكـــــد ،)3(والماكســـــيس،وسيسواأل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــ

(1) Herodotus,  op. cit. iv. 179. 
(2) Diodorus Siculus, op. cit. iv. 56. 
(3) Herodotus, op. cit. iv. 188.  
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خذ عن طريـق  ن اسم هذا اإلله ربما قدُأأويرى روز  .أنها كانت تقوم بعبادة هذا اإلله في هذه المنطقة

  . )1(خذ من نهر تريتون الذي يصب في بحيرة تريتونيسسمه قد ُأا، أو أن النقوش المينوية

لقد ذكر الباحث . ؟ن يكون  هذا اإلله ذو األصل الميني قد جاء إلى ليبيا ضمن هجرات قديمةأمكن فهل ي

 ،وتيسـاليا ،تعزو بحيرة تريتون إلى نفسها منها بحيـرة بيوتيا ونان أن هناك مناطق في بالد الي سابقاً

وهـذا   ،وكل هذه البحيرات كانت موطناً لعبادة اإللـه تريتـون  ،)2(، وأخرى في كريتوواحدة في أركاديا

ن أثبت ، كلها أدلة  تُونيس تونس وعبادة تلك القبائل لهن وجود اإلله في بحيرة تريتأشير إلى بالتأكيد ي

ـ . م مع هجرات شعوب البحرستعبد أنه قداإلله أجنبي وال يهذا  حـد اإلشـارات   أورد ففي هذا الصدد تُ

ـ أ، بسفينة أرجو عند أبوللونيوساألسطورية التي تسرد رحلة بحارة ال دعي ن أحد البحارة والذي كان ي

ـ أعليه القدر بكُتب ) Canthus(كانثوس ير فـي  رتس الصـغ ين يموت في صحراء ليبيا عند خليج  س

) Acacallis(،وأكاكاليسوكان هذا حفيـداً لفوبيوسـالليكوريني   ،دعي كافاوروسي تونس على يد راعٍ

،عندما علم  أنها حبلـى  ن تستقر في ليبياها ذات مرة على ترك الوطن وأجبرأالذي مينوسالطاهرة ابنة 

ـ ) Garamas(، وقاراماسمفيثيمسابن مجيد دعوه أفأنجبت لفوبيوسبعبء اإلله،  مفيثـيمس  زوج أوت

والقوي كارفاوروس الذي فـي ذلـك   ) Nasamon(، وأنجبت له ناسامونبإحدى الحوريات التريتونية

وهذه األسطورة تورد أصل قبيلة الناسامونيس .)3(، قام بقتل كانثوسجل الدفاع عن قطعانهأالوقت ومن 

تين القبيلتين من أصـول  ن تكون هامكن أفهل ي ،ل الجرمنتس باعتبارهم ذوي أصول أجنبيةئوكذلك قبا

نها أكثر قبوالً يرى أفي بيوتيا ) Tanagra(ياس رواية عن تريتون عند تاناقرايورد باوسان. ؟غير ليبية

  : في تصديها فيقول

قـاد إلـى البحـر    ن تريتون يتربص ويسرق كل القطعان التـي تُ أ... «

له  أن يهجم على السفن الصغيرة حتى يظهر باإلضافة على أنه تعود أيضاً

  . )4(» شعب تانافرا مرجل النبيذ

  ن قبيلة أن هيرودوتس يذكر بأسيما وة جديرة بالمالحظة وذات أهمية العد إشارفهذه العادة تُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Rose, A Handbook Greek Literature, op. cit. p. 64. 
(2) Apollonius Rhodes, op . cit.i. 109 ; Pausanias, op. cit. viii. 26. 6 , ix. 33. 7; Diodorus Siculus, 
op. cit. v. 72 ; Tzetzes, Scholia eis Lykophrona, op. cit. 519.   
(3) Apollonius Rhodius, op. cit. iv. 1485 - 1501.  
(4) Pausanias, op. cit. ix. 20. 4.  
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بجانب البحر ويذهبون إلى منطقة ن قطعانهم خالل الصيف ة كانوا يتركومونيس إحدى القبائل الليبيساالنا

الـذي قـدم فيـه    مكن معرفة السبب كما  أنه من خالل ما يورده باوسانياس ي،)1(أوجلة ليجمعوا التمور

بل رجوناوتي كانوا يعرفون س، وهو ما يدل على أن بحارة األرجوناوتي المقعد ذو الثالث أرجلبحارة األ

  . من هذا اإلله التقرب

رى كان هذا البحـار هـو   إذن يبقى اآلن العودة على أصل  شخصية يوفيموس فلماذا يا تُ

  .؟ضة الطين دون غيره من البحارةالمعني بمخاطبة اإلله واستالم قب

ن المصـادر  أغيـر   ؛قدم معلومات دقيقة عن نسـب يوفيمـوس  ن المصادر القديمة ال تُأ

شير إحدى الروايات إلى أن أبيـه هـو   ذ تُحول نسبه؛ إ ورية تذكر روايات مختلفةاألسط

أن أمه وهناك رواية أخرى تذكر ب. )Tityos(بوسيدون وأمه يوروبا ابنة العمالق تيتيوس

أن أمـه هـي ماكيونيـك    وأخـرى تـذكر    ،)Orion(ابنة أوريـون ) Oris(هي أوريس

)Macionice (ابنة بوروتاس)Eurotas()2(.قدمه وفقاً لما تُ ذأن أصله مينى؛إويرى ثريج ب

عند ضفاف نهر سيفيسوس ) Panopeus(م في بانوبيوسقيكان يالمصادر القديمة فإنه إما 

قيم أو وفقاً لرواية أخرى كان يCorinth(،(طلة على خليج كورنثالم) Phocis(في فوكيس

ي ابون هذا المكان فوقد حدد ستر. )Philegians()3(البيوتية موطن الفليجي) Hyria(بهيريا

ن مصادر أ ويرى ثريج أيضاً .)Taenarus()4(وسثم عاش بعد ذلك في ثينار إقليم تاناقرا،

 لفامينـا أوإنـه زوج ابنـة   ) Tinarius(بلقـب تينـاريوس  شير إليـه  الشعراء غالباً ما تُ

)Alphamina (رجوناوتي الذين نزلوا بلمنوسبحسب ما يرويه األ)وتذكر المصـادر  . )5

عى ماليخـا  موس قد أنجب من إحدى النساء اللمنوسـيات وتـد  يفن يوأ األسطورية أيضاً

)Malicha (ماالخي أو)Malache (الماخي أو)Lamache ( ًلليوكوفـانوس                          وأصبح أبـا

)Leucophanes()6(.  ـ  يون أواستناداً على هذا النسب يرى ثريج  يفيمـــوس مينــ

قد  حتملالجد السادس عشر لباتوس من المن يوفيموس بأ) Burn(كما يرى بيرن.)7(األصل

  ازدهر في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Herodotus, op. cit. iv. 178, 180. 
(2) Pindar, Pythian Odes, op. cit. iv. 15 ; Tzetzes, Chiliades, op. cit. ii.43. 
(3) Strabo, op. cit. ix.404. 

  . 28، صالمرجع نفسهثريغيه، )4(
  . 31،  28المرجع نفسه، ص ص ) 5(

(6) Pindar, Pythian Odes, op. cit. iv. 455 ;Tzetzes, Scholia eis Lykophrona, op. cit. 886.  
  . 31ثريغيه، المرجع نفسه، ص ) 7(
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  االهتمام ثير األصل تُومن هنا فإن مسألة كونه ميني . )1(قبل الميالد 1140أو  1733حوالي 

فسر وهذا يالميني األصل، ن هذا البحار هو من استلم قبضة الطين االستيطانية من اإلله تريتونأسيما ال

ولكن  .هاجر استقر في هذا المكان ونقلوا معهم عبادة هذا اإللهن هذه المنطقة قد شهدت وجود شعب مأ

  . ؟التواجد األجنبي في هذه المنطقةإلى أي فترة يعود 

سم تريتونيس الذي ان أحتمالً بينما يبدو م ،ن المستوطنين الذين جاءوا من ثيرا هم مينيينأريج بيؤكد ث

مر على األ ئطلق في بادطلق أصالً على بحيرة في بيوتيا قد جاء مع المستوطنين المينيين إلى ليبيا وُأي

هذا أن الباحث ال يذهب على غير . )2(طلق على المستنقع األخر األبعد، ثم ُأالمستنقع القريب من كيريني

تريتون في  نهر ن بحيرة تريتونيس والتي يتدفق فيها أيضاًأن المعروف في المصادر القديمة أذ ؛ إالرأي

 ثن القبائل التي حولها تعبد الثـالو أ، هي البحيرة التي يذكر هيرودوتس بسيرتس الصغرى في تونس

يعثر الباحث على مظاهرها بين سـكان إقلـيم   التي لم  ، وهي العبادةوتريتون،وأثينا ،اإللهي بوسيدون

أن هيرودوتس قد أشار إلى إحدى القبائل الليبية التي تقطن إلى الغرب مـن نهـر   كما . كيرينيكا قديماً

ن نهر أب ويذكر هيرودوت أيضاً. )3(تريتون وهي الماكسيس بأنهم كانوا ينحدرون من نسل رجال طروادة

ن نبوءة أقال سمى فيال ويويوجد في هذه البحيرة  جزيرة تُ ،ظمىونيس العتريتون يصب في بحيرة تريت

وآخـرين   ،نا مستعمرين جدد من طروادةإذن يظهر ه. )4(ن يسكنوا هذه الجزيرةأقد أمرت الليكديمونيين

نتوريين الذين وبالعودة على البيثية الرابعة يبرز بنداروس إشارة مهمة حول الطرواديين األ ،من سبرطة

وبهـذه اإلشـارة يكـون     ،جاءوا إلى ليبيا مع األميرة هيلين وذلك بعد سقوط طروادة في يد اإلغريـق 

في هذا المكان قبل ن هناك عناصر أجنبية عن األجناس الليبية كانت تقطن أبنداروس قد أوضح ضمناً ب

ملـك  البالد صـحبة ال قد جاءوا إلى كيريني كانوا هؤالء أصدقاء إغريق أن ويرى شامو. مجيء الثيريين

أن الباحث ال يذهب إلـى  غير  .)1(بيا بحسب ما جاء في األوديساعلى ليمينيالوس الذي أوصله تجواله 

علـى  الذين شـنوا حربـاً    أحد القادة اإلغريقالطرواديين مع مينيالوس وهو  إذكيف  يأتي؛ هذا الرأي

  وفقاً لما جاء )Anias(الطروادي أنياس من نجى مع البطلطروادة وأبادوا المدينة حرقاً بمن فيها إال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ

(1) Burn, A, R, Minoans, philistines, and Greek, 1400 - 900 B.C, London, Dawsons of Pall  
mall, 1968, p. 50. 

  . 58 - 57ثريغه، المرجع نفسه، ص ص ) 2(
(3) Herodotus, op. cit. iv. 191. 
(4) Ibid, iv. 178.  

  . 72شامو، المرجع نفسه، ص ) 5(
  
  

أن هـؤالء  يبقـى  مكن االعتمـاد عليهـا   فاذا كان لهذه األسطورة داللة ي ،فريجيلوسفي اإلنياده عند 

ن هذا البطل قـد  وليس مع مينيالوس، السيما كما هو معروف، أ نياسأمع الطرواديين هم ممن جاؤوا 
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، ومن ضمن زياراته هذه هي على موطن  يستقر فيه مع مرافقيه أثناء هروبه للعثورزار أماكن كثيرة 

شمال أفريقيا وفي تونس بشكل خاص؛ حيث تذكر المصادر بأنها كانـت تحكمهـا األميـرة    قدومه إلى 

لـدى الشـاعر الرومـاني    ولهـذا يـرد   . )Elissa()1(إليسـا أيضا باسـم  عرف والتي تُ) Dido(ديدو

عاصراً لألمير الطروادي أنياس، ويذكر بـأن  ن باتوس األول مؤسس كيريني كان مبأإيتاليكوس سيليوس

أختهـا   ت به ضد الرومان عندما انتحـرت التي استجار) Anna(باتوس عندما رأى تضرع األميرة آنا

نياس وانتحرت أن ديدو قد وقعت في حب أويذكر فريجيلوس . )2(قدم لها  يد العونن يأ، فإنه قرر ديدو

  . )3(عن حبه لها مما  قادها ذلك إلى االنتحار يهتخل بسبب

ن يرمي  قطعـة  أن يوفيموس كان من المفترض عليه أيتضح من األسطورة وبالعودة إلى نبوءة ميديا 

الجبل الرابع سـيذهبون إلـى    ن أحفاده منأحيث  ؛الطين في هوة تيناروم في شبه جزيرة البيلوبونيز

ة الطين وقعت بحسـب إحـدى   ن قبضإعبر األرجوناوتي جزيرة كاليستي ف، وعلى أية حال فعندما ليبيا

ـ    ،صادفة في البحر وحملتها األمواج إلى  شاطئ جزيرة ثيرا، مالروايات ن كـان  أولهذا حكـم القـدر ب

  المستعمرين الذين جاءوا إلى ليبيا من ثيرا فكيف حدث ذلك ؟ 

  : التي يذكرها في الفقرات التاليةوتس هيرودأحفاد  البحارة األرجوناوتي عند ترد قصة أحداث 

أرجو الشباب من أبناء أولئك الذين شاركوا في رحلة السفينة بعض ... «

نسـاء  الـذين خطفـوا   )Pelasgians()4(تم طردهم من قبل البالسـجين 

  ن وبعد أ)Brauron()5(األثينيين من براورون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــ

(1) Servius, op. cit. iv. 682, v. 4 ; SiliusItalicus, Ponica, i. 81. 
(2) SiliusItalicus, op. cit. viii. 57 - 185. 
(3) Virgil, Aeneid, op. cit. i. 657 ff. ;  

  .ناهي من هامت حباً بأنياسآدعي ن أخت ديدو التي تُأوفيدوس الذي يقول بأما يذكره  أيضاًقارن 
Ovid, Fastae, op. cit. iii. 545.ff.  

في ) Hellenes(ى السكان الذين سبقوا الهيلينيينتاب اإلغريق القدماء لإلشارة إلاسم بالسجين استعمله بعض الكُ) 4(
السكان األصليين لألراضي عام ليعني بشكل واسع كل عمل لفظ بالسجين بشكل استُ، واإلغريقبالد 
  وحضارتهم  قبل ظهور اللغة اإلغريقية اإليجيه

  .الساحل الشرقي ألتيكا بالقرب من بحر ايجهوهو  يقع على  ،مقدس لعبادة أرتميسوهو موقع قديم كان )5(
  
  
  
  
  
  
  
 

أبحــروا فوصــلوا  إلــى )Limnos()1(من ليمنــوسأبعــدهم  هــؤالء

 قدوا نـاراً ووأ)Taygetos()3(على  جبل  تييقيتوس  وجلسوا)2(ليكديمون
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؟ فشاهدهم الليكديمونيون فأوفدوا لهم رسوالً يسألهم مـن أيـن جـاؤوا   

وإنهم أبنـاء  هم مينيين قائلين أنب هؤالء الرسول الذي جاء يسألهم فأجا

دما نزلـوا   روا في السفينة أرجو وقد أنجبهم هؤالء عناألبطال الذين أبح

يكديمونيون قصة نسـب وأصـل المينيـين    لسمع  الولما . في ليمنوس

خرى يسألونهم ماذا كانوا يريدون عندما جـاؤوا إلـى   لوا  لهم مرة أأرس

أن طردهم البالسجين جاؤوا بالدهم وأشعلوا النار؟ فقال أولئك أنهم  بعد 

ن يسـكنوا  ، وإنه لمن العدل جداً أن  يحدث ذلك وهم يطلبون أإلى آبائهم

معهم وأن يووافـق قاسـموهم األرض شاركوهم قسطاً من الممتلكات وي ، 

بالشروط التي يريـدونها وكـان ممـا    الليكديمونيون على قبول المينيين 

المسافرين في السفينة أرجـو   ن يفعلوا ذلك هو أنه كان من بينأدفعهم 

أعطوهم قسماً مـن  ن  استقبلوا المينيين وبعد أ. أبناء تينداريوسبعض 

بين قبائلهم وبشكل سريع تزاوج المينيون وزوجـوا  األرض ووزعوهم  

  .تي جلبوهن معهم من ليمنوس آلخريناء اللواالنس

إذ طلبـوا   ؛بعد وقت ليس بالكثير تجاوز المينيون الحد وأسـاءوا األدب 

فقـرر   ،المشاركة في الحكم وقـاموا بأفعـال أخـرى منافيـة لـآلداب     

الليكديمونيون قتلهم وقبضوا علـيهم ووضـعوهم فـي معتقـل  وكـان      

، أما نهاراً فال يقتلـون  الليكديمونيون يقتلون من يريدون قتله منهم ليالً

ن يقضوا عليهم جميعاً توسلت زوجـات المينيـين   أوعندما أرادو . أحداً

ـ سـمح ل ن يأمن بنات النبالء وأشهر اإلسبرطيين وطلبن ن اللواتي كُ ن ه

أن تتحـدث كـل واحـدة مـع زوجهـا، فسـمح لهـن        بدخول المعقل و

  نأالشك خالجهم يأن دون الليكديمونيون بذلك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ

 .ة في الجزء الشمالي من  بحر إيجهوهي إحدى الجزر الواقع)1(
  . طلق على سكانھاما  ُت ھذه التسمیة كثیرًاأن غیر طلق على سبرطة؛ وھي تسمیة ُت)2(
 
 .في جنوب بالد اإلغریقھو أحد السالسل الجبلیة وأطولھا في شبھ جزیرة البیلوبونیز و)3(
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أعطت النساء مال : النساء فعلن ما يلي ولما دخلت. منهن أية خدعةتأتي 

بسهن للرجال وأخذن مالبس الرجال ولبس المينيـون مالبـس النسـاء    

وسكنوا من  جديد في جبل وخرجوا في هيئة نساء وبهذا األسلوب هربوا 

  . تييقيتوس

بـن أوتيسـيونس   ) Theras(خالل هذا الوقـت نفسـه كـان ثيـراس    

)Autesions()1(بــــن  تيســــامينوس)Tisamenus()2(  بــــن

يسـتعد  )Polyneikes()4(بـن بـولينيكيس  )Thersander()3(ثيرساندر

سـليالً  ، وقد كان ثيراس هـذا  للخروج من ليكديمون لتأسيس مستعمرة

ــاً ألم  ــاً وأخــ ــادموس عرقيــ ــاالً(لكــ ــ) أي خــ اء أبنــ

ــتوديموس ــثينيس )Aristodemus()5(أريســ ــا يوريســ وهمــ

)Eurysthenes()6(وبروكليس)Procles()7(.   ولما كان هـذان الولـدان

ليهما ومارس السلطة الملكيـة فـي   عصغيرين فقد أصبح ثيراس وصياً 

سبرطة، وعندما كبر األخوين واستلما السلطة وجد  ثيـراس أنـه مـن    

ة فقال إنه لـن  ن ذاق طعم السلطالصعب عليه أن يحكم من أخرين بعد أ

الجزيرة التي ، وكان يعيش في يبقى في ليكديمون بل سيبحر إلى أقربائه

ــرا تُ ــمى األن ثي ــابقاً  ،س ــت س ــاد   وكان ــتى، أحف ــمى كاليس تُس

أحد الفينيقيين؛ ) Poikiles(بن بواكيليس ) Membliarus(ميمبلياروس

ا نزل فـي هـذه   عندما عبر إلى أوروب)Agenor(كادموس بن أجينورنأل

ن األرض أعجبتـه أو  أن نزل فإنه أما ألن ثيرا وبعد الجزيرة المسماة األ

الفينيقيين ومن  فقد ترك في الجزيرة بعض ،خر أراد يفعل ذلكسبب أألي 

  بين أقاربه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .نس هو أحد ملوك طيبةوتيسيوأ) 1(
 . سبرطة، وميسينايوكان أحد ملوك أرجوس ) 2(
على موت والدهم، واألبيقوني هم األبطال ى مدينة طيبة كرد علالذين هاجموا ) Epigoni(وهو أحد األبيقوني) 3(

  . تلوا  في الحرب الطيبيةاألولىالذين قُاألرجوسيين
  .)Jocasta(وجوكاستا) Oedipus(وهو أبن أوديبوس) 4(
 . هيراكليس في األساطير اإلغريقية ريستوديموس هو أحد أحفاد البطل اإلغريقيأ) 5(
ء الهيراكليدس كانوا مجموعة من الملوك الدوريين الذين فتحوا ممالك وهو أحد الهيراكليدس أحفاد هيراكليس وهؤال) 6(

ووفقاً للمصادر األسطورية فهم يدعون بحقهم في ميراث حكم أسالفهم في هذه  .بيلوبونيزية منها  موكيناي وسبرطةوأرجوس
 .ناطقالم
  . يضاً أحد الهيراكليدسأوهو ) 7(
  
  
  

الجزيرة المسماة كاليستي لثمانية أجيـال   ترك ميمبلياروس وسكن هؤالء

  .قبل أن يأتي ثيراس من ليكديمون
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ن يعـيش  أن أخذ ثيراس شعباً من القبائل ذهب إلى  هؤالء راغبـاً  أبعد 

؛ وحيث أن المينيـين  هم بل سيتعامل معهم جيداً كأقاربدن يطرأمعهم ال 

ى جبل تييقيتوس وأراد واستقروا علهربوا من المعتقل في ذلك الوقت قد 

الليكديمونيون أن يقتلوهم، فقد توسل إليهم ثيراس أال يقتلوهم وتعهد هو 

رأيـه  الوطن ووافق الليكـديمونيون علـى    يقودهم بنفسه إلى خارجأن 

اً باتجاه أحفاد ميمبلياروس وأبحر بثالثة مراكب من ذوات الثالثين مجداف

يـة قـد   ن األغلبل قليالً منهم فقط؛ ألن بن يأخذ معه جميع المينييدون أ

 .)Caucones(وكـاوكوني ) Paroreatai(هربوا إلى أقوام بـاروريتيي 

الء من أرضهم انقسموا ستة أقسام وأسسوا هناك عـدة  ولما طردهم هؤ

  . )1(» ثيراسأما الجزيرة فقد أخذت أسمها من مؤسسها .مدن

ت أسطورية وتاريخية أن االستيطان األسـطوري  إذن يستخلص الباحث مما سبق ذكره من روايا       

الستيطان اإلغريقي ن اشير إلى استيطان سابق عن االستيطان الثيري في كيريني، كما أيدل على ما يلم 

شير كل األدلة إذ تُ ؛وإنما كان موجهاً إلى تونس ،وجهاً في األصل إلى  كيريني، لم يكن مفي واقع األمر

، في استيطان تـونس  كانت لهم أطماع، ة من سكان شبه جزيرة البيلوبونيزن اإلغريق وخاصالسابقة أ

ى تم وضع حد مـذبح األخـوين   ولعل التنافس الشديد بعد ذلك والذي ظهر بين الفينيقيين واإلغريق حت

ان هذه المنطقة ولعل رحلـة  على أطماع اإلغريق المستمرة الستيطهو خير دليل )Philaeni()2(فيالني

يضاً دليالً كافياً لمحاوالت استيطانية للمنطقة الغربية من قارة ، هي أ)3(برطيساإل) Dorieus(دوريوس

  . ليبيا

تقروا أوالً ـاس ،فيها أن الثيريين أثناء مجيئهم إلى ليبيااء في رواية هيرودوتس التي ذكر ما جأن كما 

  وـزيرة هـالج ذهـهل ثيرا عن ه، ثم عـادوا إلى ثيرا ليخبروا أزيرة بالتياـي جـف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Herodotus, op. cit. iv. 145 - 148. 
(2) Sallust, op. cit. lxxix. 1 - 3 ; cf. Pomponius Mela, op. cit. i. 38 ; Strabo, op. cit. vii. 3. 
20. 
(3) Herodotus, op. cit. v. 42 ; Diodorus Siculus, op. cit. iv. 23.  
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وءة الخاصة بالليكديمونيين التي يذكر هيرودوتس م بالنبكانوا على علأن الثيريين على دليل 

في جزيرة فيال الواقعة في بحيـرة تريتـونيس العظمـى    بأن نبوءة أخبرتهم أن يستوطنوا 

هذه هـي  خبروا أهل ثيرا كانوا يعتقدون بأن ن الثيريين عندما عادوا لي، ولهذا فإ)1(فيتونس

  . الجزيرة المقصودة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ

(1) Herodotus, op. cit. iv. 178.  
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  الخاتمـــة
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بعد أن تم دراسة موضوع ليبيا في األساطير اإلغريقية ومقارنتها بالقرائن واألدلة التاريخية 

،وأن يصل إلى عدة نتائج ون فكرة عامة عن هذه الدراسةكّبات للباحث أن ي، والجغرافية

  :يدرجها الباحث في النقاط التالية

يتبين أن اسم  ،والجغرافيين ،وردها هيرودوتس وغيره من المؤرخينمن خالل األدلة التي ي

حيث لم يجد الباحث ما ؛طلق على قارة أفريقيا بأكملهاليبيا جغرافياً كان ي ثبت ما درج ي

أن من ، حدثينعليه بعض المؤرخين المقصد به الجزء الشمالي من قارة اسم ليبيا كان ي

يتضح من المصادر القديمة أن اسم ليبيا كان معروفاً منذ زمن بعيد يسبق  ؛ إذأفريقيا فقط

طلق على وأن ما ذهب إليه البعض من أن اسم ليبيا كان ي، حتى عصر الشاعر هوميروس

وأن كل ما ورد عن اقتصار اسم ليبيا ، لم يجد له الباحث سنداً تاريخاً، احل الشماليالس

ظهور اسم  متأخرة من العصر الروماني إلى حينإنما كان في فترة ، على إقليم معين

ثنوغرافية طقة الشمالية فكان يتخذ الصفة اإلأما ما ورد من اسم ليبيا على المن. أفريقيا

وكل ما كان يرد في المصادر القديمة من أسماء . ط باعتبارهم ليبيينالمرتبطة بالسكان فق

طلق على أولئك الذين يقطنون داخل ليبيا قديماًلشعوب غير الليبيين كان ي ،تعارف وكان م

وهي الكلمة التي يقصد بها اإلغريق الشعوب السود الذين ، ثيوبيينعليهم في الغالب باسم إ

د هناك حاجة ولهذا فإنه لم يع؛ واضح عند هوميروسكما هو ، لفحت وجوههم الشمس

إال في ما اقتصر هذا االسم على الفترة التي تم ، اسم ليبيا على الجزء الشمالي فقط الختزال

مكن االستناد عليها أو تعميمهااختزاله على إقليم كيرينيكا وهي قاعدة شاذة ال ي  .  

التي عاش فيها الشاعر وربما قبلها  أتضح من نص هوميروس أن اإلغريق في تلك الفترة

أما ما ، كانوا على دراية بالسواحل الليبية الواقعة إلى حد بحيرة تريتونيس في تونس، بكثير

مضة جرداء تكثر بها الوحوش يتجاوز ذلك فإن اإلغريق اعتبروها في أساطيرهم أرض غا

ي كان اإلغريق من خالل األساطير الكثيرة الت، وهذا ما يمكن استخالصه ةالضاري

لعل معرفة اإلغريق بالسواحل ، ويضعونها دائما عند أبعد نقطة إلى الغرب في ليبيا قديماً

وأن األخبار ، الواقعة إلى الشرق من بالدهم من المؤكد كانت تربطهم بها عالقات بحرية

كانت تصل إليهم عن طريق جزيرة كريت التي كانت خلقة الوصل بينبالد اإلغريق 

أثبتت معرفة ) أكلة اللوتوس(ن إشارة هوميروس لشعب اللوتوفاقيكما أ. الليبية والسواحل

  .دقيقة بهذه المناطق



187 

ستغرب أنهم رتس بأن اإلغريق ال ييتدل اإلشارات األسطورية المتعلقة بظاهرة خليج س

كانت لهم محاوالت بحرية مبكرة للوصول إلى هذه المناطق التي كانت حكراً على 

فمثل هذه المحاوالت على الرغم من أن أدلتها أسطورية ، دهم ردحاً من الزمنالفينيقيين وح

إغفالها السيما أن مثل ؛ إال أنه يقترح الباحث عدم إلى مستوى الدليل التاريخي ال ترتق

أسطورة غرق بحارة األرجوناوتي كانت أسطورة قديمة تعود إلى فترات مبكرة تسبق 

ستبعد أيضاً أن كما أنه ال ي. لى اآللف الثانية قبل الميالدوربما تعود إ، حرب طروادة بكثير

رتس باإلضافة إلى محاوالت اإلغريق المتكررة للوصول إلى ياهرة سمثل خبر شيوع ظ

مكن أن تكون أيضاً قد انتقلت إليهم عن طريق الفينيقيين أسياد البحر في ي، هذه المناطق

حسم فيها النقاش بوضعها في أن ي لباحثيس يقترح اكما أن بحيرة تريتون. ذلك الزمان

؛ حيثقابل شط الجريد وهي البحيرة التي غرقت فيها السفينة أرجو األسطوريةتونس بما ي 

طلق على أي بحيرة تتسم بخصائص الملوحة والضحالةيتبين أن تسمية هذه البحيرة كان ي ،

ذلك ما أورده دليل على  وخير، مما يعني وجود العديد من البحيرات التي تحمل نفس االسم

س القريبة من يمازونات الذي قال بأنه بالقرب من بحيرة تريتونديودوروس عن موطن األ

وهو من المؤكد اسم أخر لبحيرة توجد إلى الغرب من ، ي، والساحل األطلنطجبل أطلس

 مكن مقارنتها ببحيرةي وهي البحيرة التي ال يليبيا قديماً عند الساحل األطلنطسواحل 

أرجو في بحيرة تونس، هو عزز فرضية غرق سفينة وما ي، تريتونيس في تونس أو بنغازي

، وتريتون، وأثينا، بوسيدونوجود عبادة الثالوث اإللهي حول هذه البحيرة وهما المؤلهين 

عبد فيها هذا المؤله، إلى جانب خروج اإلله تريتون على البحارة في هذه المنطقة التي كان ي

ارس أي نوع من مظاهر متُ، لذي تكن القبائل عند بحيرة تريتونيس في بنغازيفي الوقت ا

  .هذه العبادة

أن هذه الحدائق ، تبين للباحث من خالل اختالف اآلراء حول تحديد حدائق الهيسبيريدس

ذه األسطورة وارتباطها بمدينة وأن انتقال ه، كانت توجد في أقصى الغرب من ليبيا قديماً

وحتى ، لم يظهر إال بعد االستيطان اإلغريقي في إقليم كيرينيكا )بنغازي(يوسبيريدس 

فحيث أن سكيالكس ؛ ظروف االنتقال لهذه األسطورة كانت تتخلله االختالفات في اآلراء

 هذه، ينقلون مقر في فترةمتأخرةس، وبلينو، فإن سترابون، يجعلها من مدينة كيريني

اآلن تغيير هذا االعتقاد  يقترح الباحثولكن ، )زيبنغا(الحدائق بالقرب من مدينة برنيكي

من ربط ، حدثينواآلثاريين الملزمن وسار عليه حتى بعض المؤرخين الذي ساد ردحاً من ا
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النظر إلى حدائق يقترح الباحث إذا ؛ هذه الحدائق بظاهرة طبيعية تتعلق بالبيئة للمنطقة

إشارة رمزية لتوفر الذهب في مناطق  الهيسبيريدس ووجود التفاحات الذهبية بها على أنها

اك ويقوم على احتكاره بأن الذهب كان متوفراً هن ؛ حيث تثبت األدلةأقصى الغرب من ليبيا

  .  الفينيقيون

بينت األساطير أن ليبيا كانت مسرحاُ للقصص البطولية التي ارتبطت ببعض األجناس 

هذه المخلوقات في أحداث مع أن يمزجوا ، وكان البد والمخلوقات التي تعيش في ليبيا

إحداهما أن اإلغريق قد خلطوا بين طبيعتان،  ففي أسطورة الغورغونات يتضح ،أبطالهم

وقد أثبتت المصادر أن صورة الغورغونات في الفترات المبكرة ، واألخرى بشرية، حيوانية

قرود مكن أن يكون انعكاسا لحيوانات الغوريال والكانت تحمل صورة حيوانية وهو ما ي

كما أنها كانت . ما أوردته الرحالت الفينيقيةبحسب  التي تعيش في مناطق غرب ليبيا قديماً

صور كتعبير للخوف والرعب من تلك الحيوانات المخيفة في ليبيا في تلك الفترة تُ

كما  .قديماًخاصة وأن ميدوسا كانت لها صلة باألفاعي التي تكثر بشكل كبير في ليبيا قديماً

أرضاً طق الغريبة من ليبيا قديماً بأنها در القديمة كانت تصف المناأن المصا

ريق عن من المؤكد أنها انتقلت إلى بالد اإلغوهي أخبار  ،للوحوشوالحيوانات الضارية

كما أنه يتضح من شخصية . طريق الفينيقيين الذين وصلوا إلى هناك في فترات مبكرة

في هيأة بشرية بما يتضح أنه كان انعكاسا  الغورغونات أنها في الفترة المتأخرة ظهرت

  .المناطق الغربية من ليبيا قديماًن في للنساء الغجريات الالتي يقطُ

مازونات كان في واقع األمر انعكاس للدور الذي يتضح في هذه الدراسة بأن مجتمع األ

راً مهماً في وأن هذا المجتمع كانت تحتل فيه المرأة دو، لعبته المرأة في قارة ليبيا قديماً

إلى فترة سيطرة األم في تلك المجتمعات  تهوهو أمر يرجع في حقيق، الحروب والزعامة

ن امتداد هذه الظاهرة أكما  ،ةيعرف في التاريخ بالمرحلة المتريريخوهي المرحلة التي تُ

دليل  وخير ،مازوناتشير إلى حقيقة ما ورد عن األن تُفي عدة مناطق من قارة أفريقيا اآل

من اشتراكهن في ) بنين الحالية(اشتهرت به نساء داهوميعلى ذلك في التاريخ الحديث ما 

  . الحروب ضد االستعمار الفرنسيالغزوات و

عدادهن بتلك أن ربما ارتبطت أسمائهن ويتبين من أساطير حوريات الهيسبيريدس أنه

السواحل الغربية من  قبالة نطي، والمحيط األطلجزر المتناثرة على أديم البحر المتوسطال
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مثل جزر البليار الواقعة في جنوب شرقي إسبانيا في البحر المتوسط،  ،قارة ليبيا قديماً

وهي جزر تمتاز باعتدال  ،وجزر الكناري التي تقابل الطرف الجنوبي الغربي للمغرب

ضا أن كما تبين أي. قصداً لكل السواح في العالم اآلنمناخها طوال السنة مما جعلها م

وهو ما يدل . عة الجبل العظيم في ليبيا قديماًشخصية أطلس األسطورية هي إفساد لطبي

، أما عندما عند اإلغريق في المراحل المبكرة على تدني مستوى المعرفة الجغرافية

في أساطيرهم ليتحول إلى طود ، ظهر هذا الجبل فتهم الجغرافية إلى حد ماتطورت معر

إال أنه لم يسلم من نسج األساطير حوله  ؛ذا التحول الجغرافيالرغم من هشامخ، وعلى 

إلى ءالمبررات لتغيره إلى جبل من خاللتعرضه لوجه ميدوسا الذي يغير كل شيوصيغت 

ن قصة هيراكليس من خالل اإلشارات التاريخية بأنه كان أحد القادة الذين أكما تبين  .حجر

، وعلى الرغم من قلة األدلة التاريخية قليبيا مع أقوام مهاجرين من الشرقدموا إلى 

ن تكون هذه األسطورة قد استمدت أستبعد واألثرية التي تثبت هذه الفرضية إال أنه ال ي

، وهي ى األلف الثاني قبل الميالدنشأتها من واقع هجرات قديمة آتية من الشرق تعود إل

مناطق لعديد من الالتي اشتهرت في التاريخ القديم بهجوم موجات من الهجرات في ا

  .المختلفة من العالم القديم

وايات أسطورية وأخرى ر ،إلى نوعينتفرعت ن روايات االستيطان اإلغريقي أ       

كيريني  أتضح من خالل الروايات األسطورية والتي تتعلق بأسطورة الحوريةتاريخية وقد 

االستيطان اإلغريقي  ، بأنها لم يتضح فيها أي عالقة مع قصةوزواجها من اإلله أبوللو

مكن االعتماد عليه واعتباره دليالً على شر إلى أي سند تاريخي يكما أنها لم تُ .التاريخي

هو الذي  ، بل أن الرابط األسطوري الوحيدبق في ليبيا عن االستيطان الثيرياستيطان سا

قام يوفيموس عندما  دعىرجوناوتي على يد بحارتها والذي ييظهر في قصة بحارة األ

مكن ن أسطورة كيريني ال يلك النبوءة من أجل استيطان ليبيا، ولهذا فإأسالفه بتحقيق ت

الذي كان ، وهو أبوللو الن لمشروع استيطاني برعاية المؤلهاالستناد عليها إال كمجرد إع

تحتل مكان مقدسة في نفوس حاضراً دائماً في تأسيس المدن وكانت إطاعة أوامره 

    .         اإلغريق
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  : المواقع اإللكترونیة: سابعًا

- www.archive.org 

ُیعد ھذا الموقع من اھم المواقع التي ُتقدم ُكتبًا یمكن تحمیلھا بالمجان، وھو متخصص في تقدیم 

جمیع الُكتب المتعلقة بالتاریخ القدیم أو غیره، وھي ُكتب ال ِغنى للباحث في التاریخ القدیم 

 خاصة االستغناء عنھا، كما ان الموقع یشتمل على الكثیر من ُكتب سلسلة لویب كالسیكل

  . لیبراري

- www.gutenberg.org 

وھو موقع یشتمل على العدید من الُكتب الخاصة باألعمال الكالسیكیة وغیرھا ویمكن تحمیلھا 

  . مجانًا

http://www.archive.org
http://www.gutenberg.org
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- www.persee.fr 

العدید من المقاالت في العلوم اإلنسانیة وخاصة  وھو من المواقع الرائعة الذي توجد بھ       

  . الدراسات التاریخیة، وما ُیمیز ھذا الموقع ھو إمكانیة تحمیل المقاالت مجانًا

- www.perseus.tufts.edu 

جت المصادر وھو من افضل المواقع المتخصصة في الُكتب الكالسیكیة القدیمة، وقد ُأدر

القدیمة في ھذا الموقع باللغة اإلغریقیةأو الالتینیة مع وجود ترجمة لھا باللغة اإلنجلیزیة وھي 

مطابقة لُكتب سلسلة كالسیكل لویب لیبراري، كما توجد بھ العدید من التعلیقات وإمكانیة رائعة 

راد البحث عنھا في للبحث عن أي كلمة في أي مصدر، كما ُیوفر إمكانیة تتبع الكلمة التي ُی

جمیع المصادر متسلسلة بأرقام الُكتب، والفقرات، وقد استفاد الباحث من ھذا الموقع كثیرًا في 

  . إرشادھإلى جمیع ما یتعلق بورود بعض األساطیر في مصادرھا األصلیة

- www.theoi.com 

في األساطیراإلغریقیة، وشخصیاتھا وھو من المواقع المھمة لمن كان یبحث 

وألھتھااألسطوریة، فھو ُیعد كقاموس شامل لكل ما یتعلق باألساطیراإلغریقیة، ویتمیز بأنھ 

یشتمل على جمیع المصادر التي ترتبط بأي أسطورة ومكان ورودھا في رقم الكتاب وعدد 

  . الفقرة في كل الكتابات الكالسیكیة القدیمة منھا أو الالتینیة

  

- www.textkit.com 

  . وھو موقع مفید لمن ُیرید تعلم اللغة اإلغریقیة القدیمة أو الالتینیة

- www.ancientlibrary.com 

ھذا الموقع یوجد بھ اھم القوامیس المتعلقة باألساطیرأو المواقع الجغرافیة أو ِسیر الُكتاب 

القدماء، وقد ادرج الموقع ھذه الُكتب بنفس الُكتب األصلیة، غیر انھ یتمیز عن الكتاب التقلیدي 

في كونھ یوفر سرعة في البحث عن الشخص أو المكان أو أي معلومة عن أي أسطورة قد ال 

  . وفر عند قراءة الكتاب العاديت

- http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html 

ھذا الموقع من المواقع المھمة الذ ُیوجد بھ العدید من المصادر الرومانیة القدیمة وھو متفرع 

  . شیكاغو التي تقدم ھذه الخدمة مجانًامن موقع جامعة 

http://www.persee.fr
http://www.perseus.tufts.edu
http://www.theoi.com
http://www.textkit.com
http://www.ancientlibrary.com
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html
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- http://classics.mit.edu/index.html 

یحتوي ھذا الموقع أیضًا على قائمة بكل الكتابات الكالسیكیة من ھومیروس وحتى مؤلفو 

رج مؤلفات الُكتاب القدماء بما العصر الروماني، غیر أن المعیب في ھذا الموقع أنھ لم ُید

  . یحتویھ على عدد الفقرات في كل كتاب

- www.wikipedia.org 

وھو موقع موسوعي یحتوي على معلومات غزیرة فیما یتعلق بجمیع ضروب المعرفة 

  . ویحتوي على العدید من اللغات العالمیة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://classics.mit.edu/index.html
http://www.wikipedia.org


 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملحق األشكال
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  قبل الميالد  900خارطة العالم بما فيها قارة ليبيا كما يتصورها هوميروس حوالي ) 1(شكل 
  :عن موقع

davis.com/MAPS/AncientWebPages/106D.html-http://www.henry  
  

  
  

  خارطة العالم بما فيها قارة ليبيا وفقاً لهيكاتيوس حوالي القرن السادس قبل الميالد ) 2(شكل 
  : عن موقع

om/MAPS/AncientWebPages/108.htmldavis.c-http://www.henry 

http://www.henry
http://www.henry
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  قبل الميالد  450العالم وفقاً لما يتصوره هيرودوتس حوالي ) 3(شكل 

 : عن موقع
davis.com/MAPS/AncientWebPages/109A.html-http://www.henry 

  
 

  
  

  قبل الميالد 220العالم وفقاً لما يراه إيراثوسثينس الكيريني حوالي ) 4(شكل رقم 
  : عن موقع

davis.com/MAPS/AncientWebPages/112A.html-http://www.henry  

http://www.henry
http://www.henry
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  قبل الميالد  150قاً لبوسيدونيوس حوالي العالم بما فيه قارة ليبيا وف) 5(شكل 
  : عن موقع

davis.com/MAPS/AncientWebPages/114.html-http://www.henry  
  

  
  

  . ميالدي 18العالم بما فيه قارة ليبيا كما يراه سترابون ) 6(شكل 
  : عن موقع

davis.com/MAPS/AncientWebPages/115.html-http://www.henry  
  
  

http://www.henry
http://www.henry
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عن . قبل الميالد 220العالم بما فيه قارة ليبيا كما يتصورها إراتوسثينوس حوالي ) 7(شكل 

  :الموقع اإللكتروني
davis.com/MAPS/AncientWebPages/112A.html-http://www.henry  

  

  
  

  ميالدي 40خريطة العالم بما فيها قارة افريقيا وفقاً لما يراه بمبونيوس ميال ) 8(شكل 
  : عن موقع

http://www.henry
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davis.com/MAPS/AncientWebPages/116.html-http://www.henry  
  
  
  

  
  
  

  

 
  

  ليبيا تتوج الحورية كيرينى وهي تصارع األسد) 9(شكل 
  R. Murdoch Smith & E. A. Porcher, No. 76: عن

  
  
  
  
  

http://www.henry
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  :عن الموقعااللكتروني. وفقاً للشاعر هوميروس خريطة تبين سكان اللوتوفاقي) 10(شكل 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Homer_world_map.jpg 

  
  

  
  

  :عن الموقع االلكتروني. خريطة تبين موقع شعب اللوتوفاقي وفقاً لهيرودوتوس) 11(شكل 
davis.com/MAPS/AncientWebPages/109B.html-http://www.henry 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Homer_world_map.jpg
http://www.henry
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  :عن. خريطة تبين منطقة استقرار شعب اللوتوفاقي وفقاً السكيالكس) 12(شكل 
Oric Bates, p. 54 

  
  
 
 
 
  
 
 

 
 

  : عن. خريطة تبين منطقة استقرار شعب اللوتوفاقي وفقا السترابون) 13(شكل 
Oric Bates, p. 56 
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  : عن. خريطة تبين منطقة استقرار شعب اللوتوفاقي وفقاً لبلينوس) 14(شكل 
Oric Bates, p. 59 

  

 
  

  : كترونيعن الموقع اإلل. يوضح بحيرة شط الجريد التي تقابل بحيرة تريتونيس) 15(شكل 
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http://www.myrine.at/Amazons/maps_e.html 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

شكل (16) خريطة تبين سبخة السلماني وبحيرة بودزيرة وحدائق الهيسبيريدس ونهر ليثي. 
 Richard Goodchild, Benghazi the Story of a City, p. 30عن: 

 
 

 
 
 
 

http://www.myrine.at/Amazons/maps_e.html
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س السم، ومكان حدائق الهيسبيريدس أس فيكوس، ورخريطة توضح رأ) 17(شكل 
  : عن. السكيالكسوفقاً

SandroStucchi, p. 21 
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  :عن. خريطة توضح موقع رأس عامر وزاوية الحمامة) 18(شكل 
, p. 241Joyce Reynolds  

  

الحظ في المشهد الجراب يبيرسيوس يهرب بعد قطع راس ميدوسا و: هيدريا) 19(شكل 
ا أثين المؤلهةسرى وتقوم بمساعدته والمنجل في يده الي االذي وضع فيه راس ميدوس) كيبسس(

  :عن الموقع اإللكتروني
http://www.goddess-

athena.org/Museum/Paintings/Perseus_fleehng_after_slaying_M
edusa_f.htm 

 

 

http://www.goddess
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ق م   530 – 560بيرسيوس يقطع رأس الغورغونة ميدوسا  حوالي : هيدريا) 20(شكل   
لندن. المتحف البريطاني  

 
 

  ق م 670يعود تاريخها إلى  لغورغوناتاأمفورا مرسوم عليها في الجزء السفلى ) 21(شكل
  :الموقع اإللكترونيعن 

http://www.sitesandphotos.com/catalog/actions-show/id-274437.html 
  

 
 

http://www.sitesandphotos.com/catalog/actions-show/id-274437.html
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ويمكن  ،ملقى على اليسار رسم توضيح لالنفورا السابقة ويالحظ أن جسد الغورغونة ميدوسا
المالحظة في هذا الرسم التشابه الواضح في شكل العباءة المزركشة التي يرتديها الليبيون في 

  عن الموقع اإللكتروني السابق. النقوش المصرية
 

 
 

ق م ويظهر في هذا اإلناء في  650حوالي القرن السابع قبل الميالد  بيثوس) أ 22(شكل 
 الجزء العلوي أقدم رسم لميدوسا وهي في صورة كينيتور 

باريس. متحف اللوفر  
 



203 
 

 
 المقطع األعلىيوضح بيرسيوس يقطع رأس ميدوسا) ب 22(شكل 

 

 
 

     ق م وفى األعلى نجد رسم للغورغونات 530 – 560ممزج حوالي ) 23(شكل 
  باريس. متحف اللوفر
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ميدوسا روندانينى وهذه هي المرة األولى التي تصور كمرآة جميلة بأجنحة على ) 24(شكل 
  تحيط برأسها  ىشعرها وأفع

  يعود هذا النحت إلى حوالي القرن الرابع قبل الميالد
  ألمانيا. متحف مدينة ميونخ

 
 

طارد ميدوسا الميالد يصور برسيوس يقبل  510رسم على إناء يعود إلى حوالي ) 25(شكل 
: عن الموقع اإللكتروني  

http://www.theoi.com/Gallery/P23.4.html 
 

http://www.theoi.com/Gallery/P23.4.html
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في صورتها البشرية  قبل الميالد يوضح ميدوسا 490رسم على إناء حوالى سنة ) 26(شكل 
: عن الموقع اإللكتروني. البشعة  

http://www.theoi.com/Gallery/P23.1B.html 
 

 

 

http://www.theoi.com/Gallery/P23.1B.html
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:عن الموقع اإللكتروني. على العمالت عينات لتجسيد الغورغونات) 27(شكل   
http://www.snible.org/coins/ap.html 

 
 

http://www.snible.org/coins/ap.html
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عن . خريطة لتونس موضح عليها مدينة توزر بالقرب من بحيرة شط الجريد) 28(شكل 
: الموقع اإللكتروني  

http://members.virtualtourist.com/m/6ce90/22aabc/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
رسم على مزهرية إلحدى األمازونات الزنجيات تركع أمام مذبح وإلى جانب ) 29(شكل 

عن . ليبيا المذبح نجد شجرة النخيل مما يوحي بأن الفنان كان يقصد به إحدى أمازونات
: الموقع اإللكتروني  

http://www.myrine.at/Amazons/libya.html 
 

http://members.virtualtourist.com/m/6ce90/22aabc/
http://www.myrine.at/Amazons/libya.html
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حوريات الهيسبيريدس في الحديقة وهنا تظهر التفاحات على الشجرة والوحش ) أ 30(شكل 
 دراقون يبدو مثل الثعبان وله راس واحد 

عن الموقع . قبل الميالد 400 – 410ى هيدريا ذات طراز أحمر أتيكي حوالي رسم عل
:اإللكتروني  

http://www.beazley.ox.ac.uk/tools/pottery/painters/keypieces/redfigure/
meidias.htm 

 

http://www.beazley.ox.ac.uk/tools/pottery/painters/keypieces/redfigure/
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مقطع توضيحي للهيدريا السابقة يبين حوريات الهيسبيريدس وشجرة التفاح مع ) ب 30( شكل 
  .الثعبان الدون

 
 
 

 
 

مقطع أخر لنفس الهيدريا السابقة توضح البطل اإلغريقي هيراكليس في حديقة ) ج 30(شكل 
يظهر البطل في الحديقة بالرغم من أن الرواية الواردة عند أبوللودوروس  الهيسبيريدسوهنا

. تُفيد أن هيراكليس أرسل اطلس بدالً منه لجلب التفاحات  



امرأة تلعب بالتفاحات الذهبيةرسم من النوع األحمر األتيكى وبأرضية بيضاء 
  : عن الموقع اإللكتروني 

http://www.perseus.tufts.edu/Herakles/apples.html  

 قبل الميالد ويظهر هيراكليس 465هيدريا من الطراز األحمر األتيكى حوالي 
يرتدى زيه المألوف جلد األسد وهو يخطف التفاحات الذهبية من الهيسبيريدسويظهر األفعوان 

  :عن الموقع اإللكتروني
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امرأة تلعب بالتفاحات الذهبيةرسم من النوع األحمر األتيكى وبأرضية بيضاء ) 31(شكل 
 قبل الميالد 460 -470حوالي 

http://www.perseus.tufts.edu/Herakles/apples.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هيدريا من الطراز األحمر األتيكى حوالي ) 32(شكل
يرتدى زيه المألوف جلد األسد وهو يخطف التفاحات الذهبية من الهيسبيريدسويظهر األفعوان 

عن الموقع اإللكتروني. ملتف على الشجرة

http://www.perseus.tufts.edu/Herakles/apples.html
http://www.perseus.tufts.edu/Herakles/apples.html


http://www.theoi.com/Gallery/N14.1.html

  قبل الميالد 456- 470ولمبيا حوالي 
      قدم التفاحات الذهبية إلى هيراكليس الذي يحمل السماء مؤقتاً

  :عن الموقع اإللكتروني. ساعده في ذلك أثينا
http://www.arthistory.sbc.edu/imageswomen/papers/stebbinsathena/athen

  

قبل الميالد يجسد صراع  510رسم على مزهرية للفنان يوفرونيوس حوالي 
: عن الموقع اإللكتروني. 
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ولمبيا حوالي أميتوب من معبد زيوس في ) 33(شكل 
قدم التفاحات الذهبية إلى هيراكليس الذي يحمل السماء مؤقتاًأطلس يالنحت العمالق في هذا ويظهر 

ساعده في ذلك أثينالس وتُأطمن  بدالً
http://www.arthistory.sbc.edu/imageswomen/papers/stebbinsathena/athen

a2.html  
  

 

رسم على مزهرية للفنان يوفرونيوس حوالي ) 34(شكل 
. هيراكليس مع العمالق الليبي أنتايوس  

http://www.theoi.com/Gallery/N14.1.html
http://www.arthistory.sbc.edu/imageswomen/papers/stebbinsathena/athen
http://www.theoi.com/Gallery/N14.1.html
http://www.arthistory.sbc.edu/imageswomen/papers/stebbinsathena/athen
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رسم على أنفورا من طـراز األسـود األتيـكي ما  نتايوسأصارع هيراكليس ي) 35(شكل 
  :قبل الميالد عن 480 – 490بين 

http://www.theoi.com/Gallery/L2.2.html 
  

 

http://www.theoi.com/Gallery/L2.1.html
http://www.theoi.com/Gallery/L2.2.html

