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                                    فى العصر البيزنطى                                     أورفيوس                          

وفاء أحمد الغنام. د.أ

  

 :الملخص

كان أورفيوس إبنا لالله أبوللو وكاليوبى إحدى ربات الفنون والمختصة بالشعر 
ف على القيثارة التى أهداها إليه أبوللو عندما كان علماه الغناء والعز. الغنائى 

صغيرا، بلغ من روعه عزفه أن كانت الوحوش تتبعه وتتوقف األنهار عن الجريان 
أحب يوريديكى التى لقيت مصرعها نتيجه لعضة ثعبان .حتى تستمع لموسيقاه العذبة

سبيل إستعادتها يوم زفافهما فبذل العديد من المغامرات والقى الكثير من الصعاب فى 
انتهت حياة . من العالم السفلى، و لكن فى لحظه فارقه ضاعت منه إلى األبد

بلغ أورفيوس أهمية . أورفيوس بأن قتل على أيدى الماينادزالالئى مزقن جسده إربا
كبرى لدى اإلغريق والرومان نتيجه لقصته المحزنه وموته المأساوى، وأيضا لمذهبه 

انتشر تصوير مشاهد أسطورة ". األورفيه"مل إسمه الفلسفى والدينى الذى ح
تتناول . أورفيوس فى كافه أرجاء اإلمبراطورية وفى سائر الفنون خاصه الفسيفساء

الدراسه ثالث قطع منحوته ترجع لنهايات القرن الثالث والقرن الرابع الميالديين تمثل 
. يوانات والطيورأورفيوس جالسا على صخرة يعزف على قيثارته بينما تحيط به الح

هذه القطع اكتشفت فى مواضع مختلفه من االمبراطورية الرومانية، وبالتالى فهى 
ورغم ذلك فهى تتفق فى الموضوع والشكل . محفوظه فى ثالث متاحف مختلفة 

يهتم البحث بدراسه هذه القطع دراسه . والتيمه الفنية والخامه واألبعاد والتقنيه أيضا
 . ى السبب الذى أقيمت من أجله والغرض الذى استخدمت فيهمتكامله حتى يتوصل إل
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  :أورفيوسأسطورة 

 قبرل المريالد دسالقررن السراالنصف الثانى من فى  إسم أورفيوس ألول مرةورد 
أورفيروس صراحب "يهرا كترب ف Ibycusللشراعر الغنرائى إبيكروس صرغيرة فى شرذرة 

 كرانه أنربيعتقرد الربعض بينمرا ، ( ) Orpheus famous of name "راإلسم المشرهو
 وسريهررررومي قبرررل شرررت بالفعرررل قبرررل الحرررروب الطرواديرررة أعاشخصرررية حقيقيرررة 

تررذكر كمررا  أورفيرروس .( )ذكررر فررى أشررعار أى منهمررا ه لررم يرررد لررهأنررإال  وسوهسرريود
الفن والشعر والموسريقى  إله)و ل، وأبول(ربة الشعرالغنائى)هو ابن كاليوبي األساطير 

إال أن ، ملرك ثراقيرا Oeagrusيراجروس ال اابنرنرراه خررى أوفى روايات ، (ابالشبو
بينمرا ، ةلره أبوللرو قيثرارة ذهبيرإله اأهدا .صل ثراقىأمن  فى جميع األحوال أورفيوس
ال يسرتطيع لقيثرارة لبارعرا ا عازفر كرانلرذا  ،كيفيرة العرزف عليهراربرات الفنرون علمته 

 أورفيروس عزف كان .ستماع اليهإال اإلنفسها  حتى الطبيعةوال  اتحيوانالالبشر وال 
تنحنى وتقتلع نفسها من جذورها شجار جعل الوحوش تتبعه واأليالحد الذى إلى رائعا 
ر األنهرال تتحررك ويجعرل الجبرا أنباسرتطاعته  كران برل يرهللتتمكن مرن اإلسرتماع إله 

حيرث رجو أة بطال فى رحلة السفينالتحق باأل. ( )يهناغلتستمع أل ناتتوقف عن الجري
بعررد  .ومتتاليررهعديرردة خطارمررن أقرراذ البحررارة والسررفينة نإاسررتطاع بموسرريقاه السرراحرة 

ت لقيررلكنهررا ، حبررا شررغف بهرراف يوريررديكىب أورفيرروس التقررى عودترره مررن تلررك الرحلرره 
األلرم والحرزن الشرديد  أورفيروسأصراب . ناإثرر لدغرة ثعبر إليره يروم زفافهرامصرعها 

وبررغم . مهمرا كلفره األمرر من عالم هراديس استعادتها فقررالتى أحبها  زوجته نالفقد
وعزفره صردق مشراعره  أنبريحدوه األمرل واثقا  كان أورفيوس أنال صعوبة المهمة إ

فى الوصول  أورفيوسنجح وبالفعل . تلك المهمة الصعبةتيسير  على  ناقادرالمتميز 
ادة محبوبتره عروعزفره الشرجى إقنراع هراديس ب  موسريقاهباسرتطاع السرفلى والعالم إلى 
زوجته إلى ينظر أال الوراء، وإلى ال يلتفت  أنعليه  تاشترطبرسيفونى  أنإال  ،إليه
إلرى ويصرال معرا  ى يجتازا معاً الممر الذي يفصل عرالم المروتى عرن عرالم األحيراءحت

نه وفرى لحظره أإال ، يوريديكىبالعودة تتبعه مسرعا بالشرط  أورفيوسالتزم . الضوء
ى التر يوريرديكىى تبخرر شربح تما كاد حلكنه ، وطمئن إلى وجودهافارقه نظر خلفه لي

فى هام على وجهه وتملكه الحزن الشديد فطويال  أورفيوستحب إن .األبدإلى ضاعت 
بعابدات اإلله باخوس مرن  حتى التقى ينشد أشعاراً حزينةشجية و انايعزف ألحالبريه 

اً مرحرة كري نراألحلهرن عرزف ي أنطلربن منره الالئى  (Maenads الماينادز)الباخيات 
ا كرران يتملكرره مررن لمرر هنطلرربلم اإلسررتجابهعجررز عررن  أورفيرروسإال أن  عليهررا يرقصررن

 أن أورفيروسل اوحربرالهالك  هّددنره وتوّعدنرهولكرن عنردما حزن وألم لفقرد محبوبتره، 
مرا ارترّد  ناسررع، لكّنره ودرءا لشررورهن لهرنإرضاء  المرحة نايعزف بعض األلح

                                                 
(1)
 Owen Lee, Virgil as Orpheus, pp3-4. 

(2)
 Jesnick., Orpheus in Roman Mosaic, p.5.  

(3)
 Segal, Orpheus: The Myth, pp.2-3. 
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، ثرم أخرذن الصرخوريقذفنه ب أورفيوسعلى الماينادز لت نهاإهنا  .العزف الحزينإلى 
تفرادى سريقاه فرى مو فى برادىء األمرر نجرح أورفيروس بفضرل . بالرماح يمزقن جسده

موسيقاه الشجية الحزينة أمام موسيقاهن الصاخبة  تضعف ولكن فى النهاية ،سلحتهنأ
قن أعضرراءه فررى مشررهد طالترره أيرردى هررنالء النسرروة الالئررى قطعنرره إربررا ومررزفالماجنررة 
بكت سرائر المخلوقرات حزنرا فأنتحبت عليه كل قوى الطبيعه و مات أورفيوس. دموى
لسرماء لتصربح نجمرا، إلرى ابينمرا صرعدت قيثارتره ، الماينادز بدفن أشالءهقامت ، عليه

بقى معهرا التى بمحبوبته يوريديكى  ما روحه فقد ذهبت إلى العالم السفلى حيث التقىأ
 مروت أورفيروسأسرباب حرول وتعرددت اختلفرت الروايرات  فقرد يره حرالأعلى . . بدلأل
نسرراء ، ولكررن هرل هررن يردى النسرراءلقرد قتررل علررى أ ( )البشررعة الترى قتررل بهررا  طريقرةالو

الباخيرات مرن م أ؟ شرر قتلره ومرزقن جثتره قتلنره شغفن به حبرا فلمرا رفضرهن ثراقيات 
فمرزقن جسرده فرى  ،بوللرولره أعابردا لإللكونره  هام منتقنلإلباخوس يه لرسلهن إالالئى أ

  ؟واحد من طقوسهن الماجنه

 :هميته أ

القرن الخامس منذ  ناغريق والرومية كبرى لدى كل من اإلهمأ أورفيوسبلغ 
بفضل مذهبه  أيضاو ،( )يهاوالمأس نهايتهللقصته الحزينة ووربما قبل ذلك م .ق

ركة دينية فلسفية وهى ح ،Orphism "رفيةواأل"ونعنى به الفلسفى الذى يحمل إسمه 
نبعت  .السرية وتجديد فى عبادة ديونيسوسصالح إحركة كصل فى األ بدأت
ية وربما ناسنإفكار وصور أما تحمل من مضمون وب أورفيوسسطورة أن مرفّية واأل

 .م.ق منذ القرن السادس نافى اليونرفية واألعرفت  .يالت فلسفيةأوتفسيرات وت

إلى كلها حتى وصلت  نااليون تشرت في بالدناثم  أتيكاال في أو ظهرت حيث

فى  رفيةواأل فالطونأ ذكر .صقليةفى و لياإيطا جنوبيية ناالمستعمرات اليون

 ،"حيوانال"رسطو مرتين فى كتابيه ألها اوكما تن ( )،من أشد منيديها كانو راتهاومح
الماء  أنتقول بفهى ية ذات صبغة عقلبوجه عام  رفيةواأل تعاليم .( )"النفس"و

ومنهما تولد ، للوجود كله ناساسياأل ناصل كل شىء وهما العنصرأرض هما واأل
واعتبروا الجسد  ،ه ثم العقل ثم القوةإللجاء اومنهم ، بناءأ ثالثةجب أنالذى  ناالزم
عقاب للنفس والروح وسجن بمثابة الجسد  ن ولذا ف ،و سجن للنفس والروحما هنإ

                                                 
(4)
  www.websters-online-dictionary.org/ Orpheus... 

 :أما أفضل رواية لهذه األسطورة فيمكن الرجوع إليها فى -

- Virgil, the Georgics.    

- Ovid, the Metamorphoses.    
(5)

 Murray, Rebirth &  Afterlife, p.44.  
(6)

 Guthrie, Orpheus and Greek Religion, p. 238. 
(7)
 Guthrie, Orpheus and Greek Religion, p. 244. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.websters-online-dictionary.org/%20Orpheus...
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له حياة سابقه وسيعيش حيوات  انسنإكل  نإوبالتناسخ  رفيةوتباع األأآمن . ( )لهما
 كانحينما  اآللهةفى حق  م ارتكبهإثعقاب له على وجوده فى الحياة هو  نإو ،تاليه

لهم البد طقوس خاصة  ألتباع هذه العقيدة كانلذا ، لىوفى حياته األيعيش بجوارها 
 اإلنسان أنوا يرون بكانو، خرفى العالم اآلستمتاع بالحياة حتى يمكنهم االباعها إتمن 

هذا سوف يوقف عملية التناسخ  ن قام طقوس العبادة السرية فأو لو عاش حياته زاهدا
وجوار األخيار سوف ينعمون بصحبة فلى ابالتو ،ونها عجلة الميالدميسوا كانالتى 
 رفيةواتباع األ كانلذا  ،رواحهم من سجن الجسدأحينما تتحرر نفوسهم و اآللهة

، وال يقدمون ىحيوانصل أوعه من المالبس المصن ل اللحم وارتداءأكيحرمون 
العصور إلى  هاريتأثرفية طويال حتى امتد واستمرت العقيدة األ .( )قرابين دموية

 . (  )للمسيحية ىلواأل

 : تصــــويره 

مما ذائعة شهرة  سطورة أورفيوسفقد اكتسبت أكموضوع فنى  أو كتيمه فنية أما
 كثراألشيوعا و كثراأل هونفسه  أورفيوستصويربل وها المختلفه تصويرمشاهدعل ج

خرى وذلك منذ العصر أسطورية أ اتشخصيموضوعات أو ى أن عتفضيال 
تصويره ذلك حيث اقترن ألبعد من امتد ثم  ،الهلينستىوخالل العصر الكالسيكى 
 . (  )سهبالمسيح نف بل واقترن أورفيوس (  )المسيحيةالدينية بالصور 

صورت أسطورة أورفيوس قبل الميالد فى الفن اليونانى ومنذ القرن السادس  
اسه األساطير اليونانيه بوجه عام، الذي يعتبر مصدرا هاما لدرعلى الفخار اليونانى 

تبعا لرنية الفنان الذى فى مشاهد مختلفة من األسطورة أورفيوس  صويرتحيث جاء 
  .نيه الفخارية سطح اآل المشهد وقام بتجسيده على اختار

يه الرومانية وازدياد االمبراطورإتساع رقعه ومع العصر الرومانى ما فى أ
 والثراءرفاهية نتيجه لحياه الاجتماعية  تبع ذلك من تغيراتوما اإلقتصاديه مواردها 

ورية من الفقراء السطح أعداد كبيرة من الرومان أو من رعايا االمبراطبرز إلى  فقد
 ن ظهور هذه الطبقة وبقوة أدى وال شك فبسط حق لهم فى الحياه، موا من أالذين حر

ضع الجديد إذ لجأ هنالء الوالدينية بما يتوافق مع والمعتقدات الى تغير فى المفاهيم 
ماحرموا منه وما عجزت ديانتهم عن  قدمت لهمالتى لى الديانات الشرقيه الفقراء إ

درجه تنعموا بكل ملذات الحياه الى ياء الذين تقديمه لهم، كذلك إنصرف إليها األغن
الطرفان الى الديانات الشرقية  جأتلإهنا  ومن، الذى أفقدهم اإلحساس بطعمها التشبع

                                                 
(8)
 Guthrie, Orpheus and Greek Religion, p. 156. 

(9)
 Guthrie, Orpheus and Greek Religion, p. 650; 201.  

(10)
 Guthrie, Orpheus and Greek Religion, p. 606f.  

(11)
 Murray, Rebirth &  Afterlife, p. 44.  

(12)
 Toynbee, Animals, p. 289. 
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الشرقيه بالروحانية التى تبشرهم بحياه  الدياناتإذ تتمتع وجدا فيها خير مالذ التى 
الشرقية انتشارا  من ثم انتشرت الدياناتو ،(  )خرى يجدون فيها السعادة الحقةأ

، وبالتالى ورفيه بقوة ضمن ما دخل من الديانات الشرقيهدخلت العقيدة األوواسعا 
صورته وخاصة  المحببة من الموضوعاتوأسطورته ورفيوس صبح تصوير أأ

مشاهد  أكثرالتى كانت تمثل  تحيط به الوحوش المفترسة لتستمع إلى موسيقاهكعازف 
عتراف بالمسيحيه التى بقيت قائمة حتى بعد اإلو (  )تشارانإشعبية و األسطورة

رجاء وفى كافة أالفنون مختلف فى مثلت مرارا تيمة فنية تشكل أصبحت و
 ورفيوسأل هالفرسكو صورلنا على سبيل المثال فقد قدم  .االمبراطوريه الرومانيه

على وذلك  اتحيوانالبنفس هذه الهيئة جالسا يعزف على قيثارته بينما تحيط به 
شواهد واللوحات وكذلك الحال بالنسبة لل ،(  )فى بومبيى أورفيوسمنزل  ناجدر

عثر عليها الثالث القرن إلى على لوحة منحوتة ترجع  أورفيوسفقد ظهر الجدارية 
ى عملة عل أورفيوسر صوفقد  أما بالنسبة للفنون الصغرى. (  )بالنمسا Ennsفى 
وأيضا عمله  ،(  )وس بيوسطونينأناإلمبراطور فى عهد التى سكت سكندرية اإل

 لعهد ترجعثراقية كما ظهر على عملة وريليوس ولوكيوس فيروس، ماركوس أ
صور  .(  )جوليا دومنا تحمل صورة خرى ، وعمله ثراقيه أ(  )مبراطور جيتاإلا

 ،(  )و العجائن الزجاجيه من األحجار الكريمه أالفصوص  على أيضا أورفيوس
كما حفرت ، (  )المسارجوعلى  (  )ق الفخاريةأدوات االستخدام اليومى كاألطباو

العديد من قطع على كما صور، (  )وخاصة الصناديق الصغيرة على العاجصورته 
 .(  )مصرجاءت من التى القبطية خاصة النسيج 

ترجع فى  ناآلحتى التى تم كشفها المنحوتة  ألمثلةا ن بالنسبة لفن النحت ف
الرابع حتى القرن وتمتد ل قبل الميالد واأل وربما الثانى القرنما بين إلى تاريخها 

محفوظ الخشن  Peperinoرخام مثال من ت ألمثلةاهذه قدم أ.الميالديينوالخامس 
ع لنهايات القرن فى روما ويرجVia Tiburtina بمتحف الكابيتول عثر عليه فى 

                                                 
(13)
 Cumont, Oriental Religions, ps. 20;22;28;35;39. 

(14)
  Murray, Rebirth &  Afterlife, p. 44.   

(15)
 Guthrie, Orpheus and Greek Religion, pl. 1. 

(16)
 www.gettyimages.com. Stadtmuseum Lauriacum (Archaeological Museum  محفوظة حاليا 

) بمتحف  
(17)
 Dattari, no. 2996. دراخمه السنه الخامسه من حكمه  pl. 26; LIMC, Orpheus no. 159.  

(18)
 Staatliche Museen zu Berlin, Münzkabinett, Varbanov 1642 ; Guthrie, fig. 2a.  

(19)
 LIMC, Orpheus, no. 161. 

(20)
 LIMC, Orpheus, nos. 151-154. 

(21)
 LIMC, Orpheus, nos. 155-157. 

(22)
 LIMC, Orpheus, no. 158. 

(23)
 Volbach,,W.F., Early Christian Art, p.28. ivory pyxis, 4

th
. cent. 

(24)
  Madigan, Orpheus among the Animals, passim., LIMC,Orpheus, nos. 172-174. 

http://www.gettyimages.com/
http://www.gettyimages.com/
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تقف تماما  عارياجالسا على صخرة  أورفيوسيمثل  يالدمال بلقاألول وبدايات  الثانى
من  حيوانعند قدميه يربض وخرى بومة أبينما تعلو ظهره بومة على ركبته اليسرى 

يرجع  آخر مثالوهناك  .(  )سد وكلبعلى أ أيضايمكن التعرف كما  ،فصيلة القطط
محفوظ بمتحف ثالث  ومثال ،الصغرىسيا ول قبل الميالد عثر عليه ب القرن األإلى 

محفوظ بمتحف فخير المثال األ أما. م   منتصف القرنإلى يرجع  Reminiريمينى 
 ضافةباإل. (  )الميالدى الرابع وبدايات منتصف القرن الثالثإلى سطنبول ويرجع ا

ب ناجوعلى أيضا  منحوتا أورفيوس صورحت المستقل السابقة فقد الن أمثلةإلى 
ون الصورة فى كافة الفنتلك تشار نإمدى تنكد التى  ألمثلةاورغم تعدد  .(  )التوابيت

 على  أورفيوستصوير  هووال شك  تشاراأنو شيوعاأمثلتها  أكثر أنالقديمة إال 
 أنإلى يشير  مما (  )يةناحاء االمبراطورية الرومأنكل الذى نراه سائدا فى الفسيفساء 

في جداريات أو رضيات أكسواء باستخدامها هذه التيمة حظيت بقبول شعبى واسع 
كما يشير الى التغيرات فى  ى العامةناالمبفى  ضاأيوربما  ،ثرياءاألمنازل وفيالت 

 .ع الرومانى فى العصر االمبراطورىالمفاهيم الدينية والعقائدية التى اصابت المجتم

 :  الدراسة وضوعم ألمثلةا

كرل مرن نوعهرا، فريردة ، وهرى نحترا كرامالمنحوترة قطع  هثالثتهتم هذه الدراسة ب
حراء مختلفرة مرن أنعثرر عليهرا فرى مجموعرة نطلق عليهرا تمثرال  أنقطعة منها يمكننا 

القطررع الررثالث . *فررى مترراحف مختلفررةحاليررا ومعروضررة ، يررةانمبراطوريررة الروماإل
وال  ،أيضررا واألسررلوب الفنررىبرل  والمقرراييسوالتقنيررة والخامرة والشرركل يجمعهرا التيمررة 

 متكاملرة برلأو بدراسرة وافيرة  ألمثلرةاتحظرى هرذه لم  أيضا، ناآليوجد شبيه لهم حتى 
 : عرضا فى سياقات مختلفة  اجاء ذكره

 

 

 

 

                                                 
(25)
 Toynbee, Animals , p. 288; Guthrie, Orpheus and Greek Religion, pl.7 a-b.  

أسررعدنى الحررظ بمشرراهدة قطعتررين منهمررا عررن قرررب ودراسررتهما شرركل مباشررر همررا القطعررة األولررى * 
فأثرارت فضرولى وانتبراهى،      والثانية حيث رأيت القطعه األولى أثناء زيارتى لليونان فى عام 

فرى متحرف آثرار خاصه عندما لم أجد لها أى دراسة مستقلة أو مستفيضة، أما القطعه الثانيرة فرأيتهرا 
، وبعررد      صرربراته أثنرراء انعقرراد المررنتمر الثالررث عشررر لبثرراريين العرررب الررذى عقررد بليبيررا سررنة 

 .مشاهدة هذه القطعه األخيرة وربطها بمثال متحف أثينا وجدتهما جديرتان بالبحث والدراسة
(26)
 Mendel, Sculpture, pp. 420-422. 

(27)
 LIMC, Orpheus, no. 165 ; Murray, Rebirth & Afterlife,  37; 40. 

(28)
 LIMC, Orpheus, nos. 94-137.; Jesnick, passim. 
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                                          :لى والقطعة األ 

                                                                 .H.108.5 cm    :رتفاعاإل : عاداألب

 17.5   عرض القاعدة .cm 49  طول القاعدة

cm    

 رخام :  المادة

  (  ) Aeginaجزيرة :  العثور عليها كانم

تحررت  أثينرامتحرف الفررن البيزنطرى ب:  الحفا  كاانم
 BXM 00   رقم 

 األبررررريض مرررررن الرخرررررامالقطعررررره :  التقنياااااة
مستوى إال أن  ،المنحوت مفرغاجيدا، والمصقول 

ب مرا يكرون للوحرة قررفيبردو أ غيرر عميرق، النحت
نحتررت  ا تمثررال إذكثررر مررن كونهررمنحوترره بالبررارز أ

نطلررق  أنربمررا يمكننررا لررذا رى مررن األمررام فقررط، لترر
النحرت المسرتقل بال تمثل ما نعرفه  أن القطعهبمعنى  النحت المسطح: اصطالحا عليه
تى كررل علررى أن تررأن الفنرران كرران حريصررا مررن المالحررظ أف، كررذلك النحررت المسررتدير أو

جررىء بعضررها فرروق أو حيوانررات المجموعرره فررى مسررتوى بررروز سررطحى واحررد رغررم م
 .ن ارتفاع مستوى سطح اللوحه كان واحدا ومتساوياالبعض اآلخر إال أ خلف

 القرن الرابع الميالدى  :التاريخ 

ى قيثارتره علريعرزف علرى صرخرة جالسا  أورفيوس صوريتمثال مجموعه  :الوصف 
 أورفيروس .إطرارفرى هيئرة بشركل مباشرر تتصرل بره  اتحيوانرالمجموعره مرن تحيطره 
سره أور ،نمرا يتجره بنصرفه العلروى جهرة اليسرار قلريالبيفى وضرع ثالثرة أربراع يجلس 
مالمح الوجه تبدو لشاب يافع تحمل سمات الحزن والشررود، . يتجه نحو اليسار أيضا

 أورفيروس يرتردى .العيون واسعه ومحددة وانسان العين محدد بنقطه واسعه محفرورة
اقيه فرى متردليا برين سرأحرد طرفيره ينسردل يحيط بالنصف األسفل من جسرده هيماتيون 

 خلرف ظهرره مرتفعراالطررف اآلخرر يلترف بينمرا  ،نااه مكشروفتقدمتاركا طيات كثيفة 
ى رأسرره القبعرره يرترردى علرر .يشرربه العررروةبمررا  أعلررى حيررث يغطررى الكتررف األيسرررإلررى 

الملتفررة تحرريط بالوجرره وأعلررى ومررن أسررفلها تبرردو خصررالت شررعره  الفريجيررة المعروفررة
اآللرة الموسريقية  األيسرر تسرتند أورفيروس علرى فخرذ .سيور ىينتعل صندال ذ. الرأس

كتف إلى ثقيله حيث نراها مشدودة  تكانهذه اآلله  أنيبدو  ،التى يقوم بالعزف عليها 
                                                 

(29)
  Konstantios, The Byzantine Museum,p. 33, fig. 3.  
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 أورفيروسيرد . صردره بشركل متقراطعالحزام الذى يحيط أو بما يشبه السير  أورفيوس
يعلرو   .ترار تلرك اآللرهأويسرتخدمها فرى العرزف علرى  كراناليمنى تمسك بالريشة الترى 

 مجموعه من الحيوانات والطيور معظمها حقيقيةنسر، بينما تحيط به  أورفيوسرأس 
؟ وكلربأذئرب؟  جمرل، زرافرة، ،فيرل، دب ،سردأ ،غزال ،على قردفيها يمكننا التعرف 

بعض  بهمانجإلى و ،وطاووسبومة وديك  ،كبش ،(بينهما فى النحت يصعب التمييز)
ومنحروت بالبرارز تحرت ، ى سرفنكس وجريفروننتعرف فيها علسطورية األ الحيوانات
شكيل كلره علرى قاعردة يقوم الت. حلزونوسحلية و سلحفاةو ،كبشخنزير، ، قدميه ذئب

بينمرا يعلرو التشركيل مرا يشربه وت عليهرا بالبرارز أسرد يفتررس وعرال منحرتشبه المرذبح 
 .القمع

                                                        :ية ناالقطعه الث

 106.0   ارتفاع:  األبعاد

cm    

 رخام :  المادة

:  العثاااااور عليهااااااا كاااااانم
منطقرررة حمامرررات صررربراتة 

 .بالقرب من المسرح

آثرار متحرف :  الحفا  كانم
 .صبراته

القطعره نفس تقنية : التقنية 
مررن نحتررت لترررى  ،السررابقة

األمررام فقررط  كمررا يبرردو مررن 
 . صورة الوجه والظهر

 .الثالث نالقر نهايات :التاريخ

تمثرل نفرس موضروع  ،المفرر أومن الرخام المشرغول تمثال مجموعه :  الوصف
يعررزف علررى قيثارترره بينمررا تحرريط برره علررى صررخرة جالسررا  أورفيرروسالقطعرره السررابقة 
إلررى حررد مررا وليسررت  مالمررح الوجرره هنررا طفوليررهوالطيررور،  اتحيوانررال مجموعرره مررن

نالحررظ  .د أيضررا بنقطرره محفررورةن العررين محررد، العيررون محررددة وإنسرراكالمثررال السررابق
وبررنفس ، سررفل مررن جسرردهالنصررف األلررنفس المالبررس التررى تغطررى  أورفيرروسارتررداء 
ة تقريبرا، متماثلرالتفاصريل كرل . ذو السريور والصرندلالقبعه الفريجية  أيضا، األسلوب

تجمرع بينمرا ت .غيرر العميرق المفرر  سرلوب النحرتنفرس أ أيضرابرل المادة والمقراييس، 
 بجعرهنتعررف فيهرا علرى ورفيروس فيمرا يشربه القروس تحلق فروق راس أالطيور كلها ل
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 اتحيوانررال أمرا. يعلرو رأس اورفيروس مباشررة الرذى يتوسرطها النسرر، وحمامرهوديرك 
 ،جمرل ،فيرل ،ثرور ،وعرل ،دب ،علرى قرردفيهرا يمكننا التعررف  أورفيوسالتى تحيط ب

جريفررون  ضرراأي كمررا يوجررد .ودولفررين ،برررى رنرربأ ،سررحلية ،سررلحفاه ،خنزيررر ،سرردأ
والطيرور الترى نراهرا فرى المثرال السرابق  اتحيوانالتكاد تتطابق مع  أنهاأى وسفنكس 

برررنفس الهيئرررة كالنسرررر والقررررد أو  كرررانبعضرررها يتطرررابق وجررروده فرررى نفرررس الم أنبرررل 
يقرروم . التشرركيل عبررارة عررن مجموعرره مررن الحيوانرراتة أرضرري .والجريفررون والسررحلية

  .ما يشبه القمعتماما يعلوه بينما مذبح التشكيل كله على قاعدة تتخذ شكل ال

 

                       : القطعه الثالثة 

 سم    ارتفاع  : بعاداأل

 رخام :  المادة

 جبيرررررل:  العثاااااور عليهاااااا كاااااانم
Byblosحفائر األكروبول ،. 

 عدة قطعإلى  ةمهشم ايهعثر عل
  اترميمهحيث تم 

 متحف بيروت:  الحف  كانم

ة المثرررررالين نفرررررس تقنيررررر:  التقنياااااة
  .السابقين

نهايات القرن الثالث :  التاريخ
 . القرن الرابع وبدايات 

مررررن مجموعررررة تمثررررال :  الوصااااف
التيمرررة يمثرررل نفرررس الرخرررام المفرررر  

القاعرردة تتخررذ شرركل مررذبح السررابقة، 
لوه ثالث شرجرات مورقرة تتروزع تع

ادة جررهنررا مالمررح الوجرره  ،أورفيرروسيتوسررط المنظررر ، عديرردة اتحيوانرر نهااغصررأبررين 
األسرفل يحريط بنصرفه صرخرة جالسرا علرى ، فرى متوسرط العمرروتبدو متجهمه لرجرل 

يحيط بوجهره  أورفيوسشعر  .ومنفذه بنفس األسلوب السابق عميقةعباءة ذات طيات 
سك بيسراه قيثارة تستند على بينما يم، فى شكل خصالت ملتفة يعلوها القبعة الفريجية

اليمنى  أورفيوسيد . العارى بشكل متقاطعحول جذعه أيضا مشدودة اليسرى ه  ركبت
، سرد أبينمرا يحريط بره فيرل و يصعب تحديرده حيوانقدميه  تحت .العزفتمسك بريشه 
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ديك و ،ناثعب أيضايوجد  .وسلحفاه ،وخروف ،ناوحص ؟صغير حيوانوبالقرب منه 
 زوج ناغصرالقائمرة برين األ اتحيوانرالمرن  .له الموسيقيةه تضع عنقها على اآلبجعو

يعلرو رأسره مجموعره .(  )حمرامالد مرن طيوروعد ،وثعلب ،وقرد ،من السفنكس مجنح
مباشررة ورفيروس رأينراه فرى مواجهره أما القرد الذى أ .ال نرى فيها النسرمن الطيور 

الغ الفنرران فررى نحررت طيررات برر .الين السررابقين نررراه هنررا خلررف ظهررر أورفيرروسفررى المثرر
 سرلوب الحفررنظررا أل ، البطنورفيوس خاصه منطقة الرداء وأيضا فى طيات جسد أ

التمثررال يرجررع  أنطيررات مالبسرره فمررن المنكررد تشرركل التررى الحرراده الخطرروط والعميررق 
 (  )للقرن الرابع

ين مهرة ناتاج فنإنهم من أنالبد ومثلتنا الثالث محل الدراسة وكما يبدو واضحا أ
عدد المسطح الذى جاء متقنا رغم ت فى تنفيذ العملفقط على بعدين  واحيث اعتمد

وبمقارنه هذه القطع الثالث . شخوصه ورغم صعوبة التشكيل والتكوين الفنى ذاته
ذا تدارسنا مالمح خاصه إواحد  ناتاج فننإوا ليسوا من كان نإهم وأنفمن الواضح 

وال شك هم أن إال ألورفيوس فى األمثله الثالث والمرحله العمريه ،وتعبيرات الوجه
مدرسة فنية إلى ينتمون أو  ،ومميزة محددة تاج ورشة واحدة ذات سمات فنيةنإ

واحده، أو على األقل منقولون كنسخ عن أصل واحد، وفى هذه الحاله ف ن هذا 
حتى يتم تنفيذ النحت بهذا الشكل  األصل البد وأن يكون إما رسم فرسكو أو فسيفساء

خدام بدع فيه الفنان فى استالمفر  الذى أالمشغول أسلوب النحت  .شبه المسطح
اقه راء وأنه ثضفى عليمما أالزخرفه يل الى مأعطى التكوين كله شكال أالمثقاب 

وخاصة  أورفيوسمالبس أسلوب تنفيذ كذلك ف ،جزاء البارزةخاصة مع صقل األ
الزخرفى الذى فروديسي األتجاه اال يعكس كالهماثنايا الطيات والالعميق إلبراز الحفر

 تعد. (  )أفروديسيامدرسة سمات أهم  يعد منالذى سيا الصغرى وكان سائدا فى آ
بل تعد من أكثر المراكز النحت عمال ميزة فى أديسيا من المدارس المتروفمدرسة أ

ثير من التماثيل والتوابيت واللوحات نتجت ورشها الفنية الكحيث أالفنية نشاطا 
ومما ال شك فيه أن محاجر الرخام  ،للتصديرو منحوتة سواء لالستهالك المحلى أال

نت من لوانه كاا التى كانت مصدرا للرخام بكافة أنواعه وأفروديسيبالقرب من أ
 شهرة ذائعه حيث عثر اكتسب فنانو أفروديسيا. (  )التميز النشاط وهذا سباب هذاأ

حاء مختلفة من حوض البحر عمال النحتية فى أنعلى توقيعاتهم على العديد من األ
روحا جديدة للنماذج مختلفا ون معنى إذ كانوا يضيفو وفى روما ذاتهاالمتوسط 

تلك تاج نماذج مكررة لإنمجرد نفسهم فى وال يحصرون أالشهيرة الكالسيكية 

                                                 
(30)
 Lauffray, une Fouille de l' acropole de Byblos, pp.29-30. 

(31)
 Toynbee, Animals, p. 290. 

(66)
 . جنوب غرب األناضول Caria تقع أفروديسيا فى كاريا 

 645،  646-646آسيا الصغرى ص ص : عزيزة سعيد -
(66)

 646،  646 – 646آسيا الصغرى ص ص : عزيزة سعيد  
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فروديسيا للنحت قائمه حتى القرن الخامس بقيت مدرسة أ .(  )عمال الفنيةاأل
أسلوب النحت الزخرفى واستعمال المثقاب وتنفيذ ثنايا إلى باإلضافة . الميالدى
كان والذى  ،شبه الرعوىهذا المنظر الريفي ال يجب أن نغفل أيضا أننا  أعتقدالرداء 

فى الفسيفساء بوجه خاص تفضيل تصوير هذا المشهد بالذات من األسطورة سببا فى 
، (  )الغريبة عن البيئة اتحيوانالعض مع تصوير ب، الفنى ركيبهوت، (  )الشرقى

تجعلنا على الشرق واضحه  اتمعاليمثل  مما(  )ليهم القبعة الفريجيةوربما نضيف إ
فمن غير المنطقى أن  .الشرق من روح الفن فى اقترابهإ في هذه المنحوتاتنتلمس 

تج كل منها فى مكان أنهذه التماثيل الثالث رغم تشابهها بل تماثلها الواضح قد 
-patternالورش الفنيه بما يسمى يحتفظ الفنانون أو ن، لقد كان معتادا أكتشافهإ

book  شبه كتالوج يتخير منه المشترون األعمال الفنية التى يرغبون فى إقتنائها، أو
يمكن عمال الفنية الكالسيكية أشهر األومن أهم  جاهزةنسخ  كما كانت تتوافر

 .(  )الورشهذه الحصول عليها بسهولة من 

 تمثررالنضرريف إلرريهم  أنالفريرردة ربمررا يمكننررا هررذه المجموعررات النحتيررة الررثالث 
الذي يمثل أورفيوس جالسرا نصرفه األعلرى عرارى  بينمرا يحريط ، (  )ولاسطنب متحف

نصفه األسفل برداء ذو طيات كثيفة ويرتدى القبعه الفريجية، كان يحمل قيثرارة علرى 
لرى جرواره وأسرفل منره مجموعره مربوطه بحزام يتقاطع علرى صردره وإ فخذه األيسر

وأجررزاء مررن أجسرراد ولكررن القيثررارة مفقررودة وكررذلك معظررم رءوس  ،الحيوانرراتمررن 
فررى حاليررا محفوظررة باقيررة مررن تمثررال مهشررمة قطعررة نضرريف ايضررا وربمررا  .الحيوانررات
Aquileiaمتحف 

مع  يعلوها الشكل الذى يشبه القمعفقط ورفيوس أرأس تصور  (  )
 المثرراالن يصرروران هررذان .تعلررو رأسررهبقايررا تشررير إلررى وجررود حيوانررات أو طيررور 

تررى نراهررا فررى أمثلررة المجموعرره وإن كانررت والهيئرره ال الوضررعيةفررى نفررس  أورفيرروس
وخاصرة أى فى هيئرة إطرار الحيوانات فيها قد ال تحيط بأورفيوس بنفس الشكل تماما 

وهرو تمثرال  ناآلالرنمط لردينا حترى  أمثلرةأقردم  أنال شرك . فى مثرال متحرف أسرطنبول
 األولات وبردايالثرانى  نهايرات القررن إلرى ويرجرع  همتحف الكابيتول الذى سربق ذكرر

                                                 
(34)

 Zimi, E., "Aphrodisias.", p.64;    646-646آسيا الصغرى ص ص : عزيزة سعيد  
(35)
 Jesnick, Orpheus in Roman Mosaic, 

(60)
النمر والفهد والدب والوعل نراها متمثله بصفة خاصة فى الفسيفساء  هذه الحيوانات ومنها 

 : الشرقى أيضا ، راجع

 - Jesnick, Orpheus in Roman Mosaic, p. 77. 
(66)

شمال )تقع فريجيا فى وسط آسيا الصغرى، أصل سكانها من الثراقيين الذين وفدوا من البلقان  

 (بالد اليونان
(38)
 Butcher, Roman Syria, p.309. 

(39)
 Mendel , Sculpture, pp.420-422. 

(40)
 Squarciapino, "Gruppo di Orfeo", fig. 4. 
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ول قبرل عليره فرى آسريا الصرغرى ويرجرع للقررن األ ثم المثرال الرذى عثرر ،قبل الميالد
 .حتى القرن الرابعاستمرارية هذا النمط إلى يشير بوضوح الميالد مما 

الترى ظهرر الهيئات المختلفه دراسة ومن واقع تصوير أورفيوس على الفسيفساء 
ثالثررة أنمرراط لتصرروير  Jesnick تعىىرل لنىىا فىىى مختلىىف أنحىىاء اومبرا وريىىة، بهررا 

أورفيوس ( ب)، (أورفيوس اليونانى)نتمى ألبوللو أورفيوس الم (أ: )هى(  )أورفيوس
، وذلررك تبعررا للعناصررر التررى (أورفيرروس الشرررقى)أورفيرروس الفريجررى ( ج)الثراقررى، 

تتكون منها الصورة الفنية من حيث وضعية الجسد والرأس، والمالبس من رداء إلرى 
العزف آلره موسريقية يقروم بردراسرة مرا يررتبط بتلرك الصرورة مرن  لىقبعة إلى حذاء، إ

هرذه األنمراط الدراسره بمحور أمثله المجموعه وبمقارنه  .عليها، أو حيوانات تحيط به
ورفيروس أ)رفيروس المنتمرى ألبوللرو تمثرل الرنمط األول وهرو أو يبدو لنا بوضوح أنها

  (.اليونانى

  :لدراسة ا أمثلةفى  الفنية هتحليل عناصر الصور

 : الجسد  وضعية: ال أو

بالنسربة  دل سواء وضعية الجسواألفى المقام هنا تأتى وضعية الجسد ال شك أن 
فرى األعمرال الفنيرة  أورفيروسجسد اتخذ  فقد ،جسدللبالنسبة س أالر وضع أوللتشكيل 

 ظهرر .رباعأوضع الثالثة فقد اتخذ الجسد مثلتنا الثالث أفى هنا  ماأ ،مختلفةضاعا أو
علرى خراتم ذلرك و ،(  )ل قبرل المريالدول مرة فرى القررن األوبهذا الوضع أل أورفيوس

ر كعرازف تحريط بره حيث صو (  )م .ق   تحديدا ولعصر الجمهورى لذهبى يرجع 
عرم ولكرن فرى األ ،بالمواجهره أورفيروسيصور  كان قليال مافقبل ذلك أما  ،اتحيوانال
هرو ربراع الثالثرة أوضرع فأصربح ى فرى العصرر الرومرانأمرا . بانغلب يصور بالجاأل

ى فر منطقيرة كثرراألالوضع بال شك وهو  ،شيوعا خاصة فى الفسيفساء كثراألالوضع 
سره جهرة أيستدير برلذا  األيسر أورفيوسعلى فخذ له الموسيقية اآلتستند حيث أمثلتنا 
 آلتره حتى يتمكن من العزف علرىرباع فى وضع ثالثة أ جسدهيلتوى ى الوبالت اليسار

 . وسيقيةالم

 :المالبس : يا انث

ويغطى يحيط بنصفه السفلى هيماتيون مثلتنا الثالث مرتديا فى أ أورفيوسصور 
متخذا شكل عروة يسر يلتف خلف ظهره ليغطى كتفه األبينما كاشفا عن قدميه، ساقيه 
لرم يكرن عامره هرذا الررداء .ينسدل فى طيات كثيفة بين ساقيهاآلخر ف، أما طرفه منثنية
 ية تصوره مرتديا كامل مالبسهناالفسيفساء الروم أمثلة فكل ورفيوسبالنسبة ألمألوفا 

                                                 
(41)
 Jesnick, Orpheus in Roman Mosaic, p. 67. 

(42)
 Jesnick, Orpheus in Roman Mosaic, p.14; p.68. 

(43)
 Stern, " Orphee charmant les animaux", p. 162. 
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 مررن بيروجيررافقررط مثررال واحررد عرردا  ،شرركال وزخررارف مختلفررةولكررن فررى هيئررات وأ
Perugia ثلره تصروره برنفس هيئرة التماثيرل مأ ثالثرةو ،تمامراعاريا  يصور أورفيوس

 Volubilisى وليلفى ليها عثر عالثالث هذه القطع ، نصف عارى ىأ محل الدراسة
عاصرمه  Cagliariكاليرارى و ،شمال تونس Oudna  (Uthina)ذنة أوو، بالمغرب

المصرور األصل الهلينستى للنمط إلى هذا الرداء يشير  كانربما ، (  )جزيرة سردينيا
  .أورفيوسب الفيلسوف في ناجإلى يشير  ربما أو ، فى أمثلتنا

ذنره وكاليرارى حيرث أوفى فسيفسراء فنراه ية وهو القبعة الفريجس غطاء الرأأما 
غطرراء .(  )مثلتنررا الررثالثوهررو مررا يتوافررق مررع أ، القبعررةنفررس  أورفيرروسيرترردى فيهمررا 

برر فرى الفرن اليونرانى عرن أن مرتديره شرخص أجنبرى ولريس الرأس هرذا بينمرا كران يع
 نرره اتخررذ مفهومررا آخررر فررى الفررن الرومررانى حيررث ارترربط بالمنرراظر الريفيررهيونانيررا إال أ
سركان المنراطق الشررقية كمرا كران لدالله على لولكن فيما بعد استخدم  ،(  )والرعوية 

ن ابوللرو نفسره ارتردى القبعره ، برل أميثررااإللره ثرم تبنراه  ،يدل علرى الكهنره الفرريجيين
 . (  )الثالثالفريجية فى القرن 

يتخررذ شرركل خصررالت قصرريرة كثيفررة ملتفررة  مثلرره المجموعررهأفررى  أورفيرروسشررعر 
قررد اتبررع فررى تشرركيل تلررك  ناالفنرر كرران نإو، بالوجرره تحررت القبعررة لتحرريط تبرررز مررن
حيث  بيروتوصبراته لى افى مث فى تمثال ايجينا عنهنوعا ختلف أسلوبا يالخصالت 

تصطف فى صرفين بينمرا نررى ، كثر غزارة وأكبر عددااألخيرين أ نراها فى المثالين
ضفى عليها فى صياغتها جميعا أ لمثقابه لمااستخد انإال  اواحد افى مثال ايجينا صف

 . ليونة وحيويه 

 : اآللة الموسيقية : ثالثا

هرى آلره  Lyre هرى القيثرارةورفيوس بالعزف عليها أوالتى يقوم موسيقية اللة اآل
صرل كانرت فرى األ ،م منحهرا لاللره ابوللروريفية بسريطة التكروين اخترعهرا هيررميس ثر

ين كانا فى البدايه قرنا ماعز ثم وعرل رنمثبت بها ما يشبه قعباره عن صدفة سلحفاه 
لتهرا مثوإن كانت أ، سبعه أوتارساطير يبلغ عدد أوتارها طبقا لأل ،واخيرا من الخشب

بوضروح  امثال صبراته يبردو فيهرقيثارة تإال أن  (  )ربعهفى الفسيفساء تكتفى غالبا بأ

                                                 
(44)
 Jesnick, Orpheus in Roman Mosaics, p. 81 

(45)
 Jesnick, Orpheus in Roman Mosaic, p. 81. 

(40)
يضىا أوجانيميديس راعى الماشيه الىذى خففىه ويىو   Idaحيث ارتداه باريس الراعى فى جبل   

، ( جبىل ايىدا جنىوب شىرو  ىرواده.)الذى كان يرتدى مالبس الرعاه  Attysومثلهما ،  Idaمن جبل 

 :راجع 
 -  Jesnick, loc.cit. 
(47)
 Jesnick, Orpheus in Roman Mosaics, p. 72. 

(48)
 Jesnick, Orpheus in Roman Mosaics, p. 74. 
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وفى . ى عددهاله وبالتالى تشير إلبروزات تشير الى أماكن تثبيت األوتار فى اآل سبع
فقررد أسررندها لررذا  وزنررا وثقيلررة احجمرركبيرررة القيثررارة  تكانرريبرردو كمررا أمثلتنررا الررثالث 

عرريض يتقراطع علرى أو حرزام بسرير جلردى ثبتهرا كمرا  ،على فخذه األيسرر أورفيوس
غالبرا تصرنع  ام ريشرهده وترية تسرتلزم اسرتخوهى ك ل. الصدر حتى يتمكن من حملها

بيمنراه  أورفيروستارهرا لرذا يمسرك أوللعرزف علرى حبل ب تربط مع القيثارةو من العاج
كمرا وصرفها فيرجيرل فرى  خررى دائريرة الشركللريشه التى تنتهى بنهاية مدببة وأاتلك 
 .(  )يادةناإل

 :  رفيوسوالمصاحبة أل اتحيوانال: رابعا

التكرروين الفنررى للقطررع التشرركيل وساسرريا فررى أيعررد عررامال هنررا  اتحيوانررالتصرروير 
، ق م   منرذ القررن  اتحيوانرالمحاطرا بهرذه  أورفيروستصروير بردأ . الدراسةموضع 
بكرررل مرررا  الطبيعرررهوتصررروير هتمرررام بدراسرررة اإل كانرررتالعصرررر هرررذا سرررمة  أنويبررردو 
خرالل العصرر والكتراب تجراه سرائدا برين الفنرانين والشرعراء اسرتمر هرذا اإل .(  )تحويه

" تراريخ الطبيعرة"الهلينستى وحتى بدايات العصرر الرومرانى حيرث كترب بلينرى كتابره 
وكمررا يبرردو فقررد اسررتمر هررذا االتجرراه حيررث  .انرراتوفرررد فيرره دراسررة خاصررة للحيالررذى أ

ورفيوس وانتشرار تلرك الصررورة وح فرى تصرروير الحيوانرات المحيطرة بررأنتلمسره بوضر
عمرل ى أ فرى رفيوسأوى تحريط برالتر اتحيوانرال .سطورةسائر مشاهد األ خاصه دون

المحيطرة وتعريش تررتبط بالبيئرة  اتحيوانإلى مبدئيا يمكننا تقسيمها نوعه  كانفنى أيا 
، غريبررة عررن البيئررة أنهررابمعنررى  exoticجنبيررة وحيونررات نطلررق عليهررا مجررازا أ، فيهررا
 اتحيوانرربالنسرربة لل. ال وجررود لهررا إال فررى عررالم األسرراطير خرافيررةأخرررى  اتحيوانررو

ترمرز  تكانرم فرى كرل الفنرون حيرث   الخرافية فقد شاع تصويرها خاصة فى القرن 
بدى بين قوى الخير وقوى ألاأو الصراع  لصراع بين ما هو خير وما هو شريراإلى 
 .المعرروف بشراسرتهالسرفنكس و اإلنتقاميرةالجريفرون ذو الشخصرية نذكر منها  .الشر

هم مخصصاته فى ثم أصبح واحدا من أ وللوكان مكرسا لإلله أبفقد بالنسبة للجريفون 
لرذا  ،فى كافرة األعمرال الفنيرةجواره دائما إلى ور صبح يصوأ ،العصر االمبراطورى

 تصروير كران نإ، وربمرا لعالقرة أورفيروس برأبوللو مثلتناأكل فى ممثال بوضوح نراه 
لم  هأنإال  م  منتصف القرن  ذمنفى الظهور قد بدأ  أورفيوسفى فسيفساء الجريفون 

مررا أ. (  )لوقررتقررد اكتسررب شررعبية منررذ ذلررك افرغررم ذلررك و ،كثيرررافررى الفسيفسرراء يمثررل 
ال  الرذىالمننرث الوحيرد  هرو المخلروقو ضراأي بوللوأله مكرسا لإلكان الذى  لسفنكسا

                                                 
(49)
 Virgil, Aeneid, VI, 645-7.  

(56)
 . م.و 4على سبيل المثال قدم أرسفو دراساته القيمه ووضع مؤلفاته عن الحيوان فى القرن  

(56)
: راجع  -ورفيو  فى فسيفساء شهباأحتل مكان النسر الذى يعلو ن يأالى تلك الشعبيه ربما دعته    

   

  - Jesnick, Orpheus in Roman Mosaic, p. 84  
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خر هو اآل جسد، جنحة نسردائما فى هيئة لبنة لها صدر امرأة وأ حيث يمثل مذكر له
مررة واحردة إال  الرابرعالقررن فرى فسيفسراء  لم يظهررأنه رغم ثله المجموعه فى كل أم

 . (  )فقط 

 اتحيوانررالفمررن المالحررظ أن بالفعررل دة فررى الطبيعررة وحيوانررات الموجررللبالنسرربة 
ت بالحيوانرات إذا مرا قورنرنسربيا  العردد ى تحيط بأورفيوس فرى أمثلتنرا قليلرهالتليفة األ

الشرسة  الحيواناتما أ. الفسيفساءينطبق على أمثله نفس األمر ، الشرسة أو المفترسه
شراسه، وهرو ممثرل فرى كرل أمثلره المجموعره،  أولها األسد الذى يعد أكثر الحيواناتف

اللبررنة التررى شرراع  تليرره ،فررى الفسيفسرراءتصررويرا  أيضررا أكثررر الحيوانررات الشرسررةوهررو 
 ثينرانا تمييزهرا بوضروح خاصره فرى مثرال أتصويرها فى فسيفساء القرن الرابع ويمكن

فرى لحرال كرذلك ا ،براخوسرتباطهمرا بااللره الذين مثال إل الفهد ثم النمر يأتى بعد ذلك.
الررذى كرران معروفررا عنررد الرومرران  الرردبهنرراك أيضررا محررل الدراسررة المجموعررة  أمثلررة

بشراسررته وخطورترره رغررم ذلررك كررانوا يصررطادونه السررتخدامه فررى العررروض العامرره 
وهيئتره الضرخم مرن جسرمه فرى مثرالى أثينرا وصربراته  هتمييرزوقد أمكن  (  )والخاصة
نرتفش وجسررمه مرن ذيلره المفرى مثرال بيرروت  نتعررف عليره أيضرا الثعلرب ، المعروفره
كمررا يشررير إلررى  ورفيرروسصررل الثراقررى أللررة علررى األيصررور للدال كررانحيررث الطويررل 

وجروده القرد الذى نلحرظ أما .  (  )إذ كان يمثل أحد أهم مخصصاته ارتباطه بباخوس
 فرى فى التكوين الفنى وثبرات حركترهه كانثبات مفمن الملفت للنظر الثالث مثلتنا فى أ

وجهرا  أورفيروسبالقرب مرن وجره  مثالى أثينا وصبراته حيث نراه قابعا فوق القيثارة
سره بينمرا يميرزه ذيرل طويرل رفيرع ممرا رأإلى رافعا يده اليمنى  ناركبتاه منثنيت، لوجه
ذكرره يتميز بتوحشه وسرلوكه العنيرف كمرا  كانثيوبى الذى فصيلة القرد األإلى ينسبه 
نفس الوضع  ذو الذيل الرفيع الطويل ت فيتخذ نفس القردأما فى مثال بيرو، (  )بلينى

د بصرفاته نفرس هرذا القرريمينره،  لكن إلرى اليسرار مرن أورفيروس ال إلرىونفس الهيئة و
 الفسيفسراءخاصرة  الفنية المختلفة وبصرفة األعمالكثيرا فى  الجسدية وحركه يده نراه

بالنسربه للفيرل .(  )عاهو األكثرر شريو بالذاته بهذه الصورة تصوير كانالشرقى حيث 
الصررغيرة، وهنرراك أفيررال واآلذان المحرردب فيررال الهنديرره التررى تمترراز بالظهرفهنرراك األ
حجما من أكبر ذان الكبيرة وهى واآل شبه المقعرظهر لفريقية التى تمتاز باالغابات اإل

يبدو هذا بوضروح فرى ،  (  )ن الفنان الرومانى لم يلحظ هذا الفرقال أإفيال الهنديه األ
خاصه فى مثال أثينا حين صور  إذ خلط الفنان بين خصائصهماكلها مثلة المجموعه أ

                                                 
(52)
 Jesnick, Orpheus in Roman Mosaic ,p. 85. 

(53)
 Toynbee, Animals, p. 93, 95, 96. 

(54)
 Jesnick, Orpheus in Roman Mosaic ,p. 85. 

(55)
  Pliny, Hist. Nat. VIII, lxxx, 216.  

(56)
 Toynbee, Animals, p.56. 

(56)
 Toynbee, Animals, p. 33:  وإن كان السليوقيون والقر اجيون قد أدركوا هذا الفرو، راجع 
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 الجمررال أيضرراهنرراك  .فرريال صررغير الحجررم نوعررا بينمررا حجررم أذنرره يعررادل حجررم رأسرره
والجمل ذو السرنامين وموطنره واسط آسيا، الجمل ذو السنام الواحد وموطنه أ بنوعيها
إال أن الفنران هنرا  (  )كران معروفرا للرومرانوكالهمرا فريقيا والجزيرة العربية شمال إ

بالنسرربه للخيررول . ضررل تصرروير الجمررل ذو السررنام الواحرردفررى مثررالى أثينررا وصرربراته ف
تصروير الحصران  بوجره خراص فقد فضل فنانو الفسيفسراء فرى القررن الثالرث والحمير

ومثال صبراته بينما بيروت نرى الحصان فى مثال ربما لذلك السبب  (  )عن الحمار
يعررض لنرا مثرال أثينرا كرذلك . الرابرعلقرن نهايات االذى يرجع ل نراه فى مثال أثينا ال

مثلت  يائلن والوعول واألالغزال .كلب ؟أو  ؟ابن آوىربما من فصيلة الكالب حيوانا 
وعرال نرى نحتا بارزا ألسد يفترس غزاال ، وتحمل القاعدة أيضا فى مثال أثينا حيث 

والشرياه  األغنرامالماشريه كأمرا .  أيضا خنزيرا وثرورا على مثال صبراته الذى يصور
لذا  ضرورة الستكمال هذا المنظر الرعوىيعد كان تصويرها فقد  والكباش والخراف

خاصرة ذات الحجرم الصرغير  الحيوانراتنرذكر  أخيرراو. نراها فى كل أمثلة المجموعة
صرور فقرد  (  )الذى يعتبر صريده مرن أفضرل الرياضرات عنرد الرومران البرىاألرنب 

التى نراها بوضوح فى ثم الزواحف خاصة السالحف  ،مثال صبراته فىرنب األهذا 
حيث عرفها الرومان ومن قبلهم اإلغريق قديما عندما صرنع هيررميس األمثلة الثالث 

يصنعون ريق أنفسهم غمن درعها القيثارة التى أهداها فيما بعد لإلله أبوللو بل كان اإل
اها فى مثالى التى نر ىالى السحأ العظايامن الزواحف أيضا . قيثاراتهم ها دروع من

وربما كان االعتقاد السائد بنومها خالل الشتاء واستيقاظها مرع مجرىء  أثينا وصبراته
كرال مرن السرالحف والعظايرا نراهرا فرى  .(  )وعوده الحياه الربيع يعطيها معنى للبعث

ها وصرعوبه تشركيلها فرى نحرت أسفل التشكيل الفنى فى كال المثالين ربما لصغر حجم
نرراه مثالينرا نفرس هرذا التجراور بينهمرا فرى  .بالبرارز شبه مسرتدير لرذا جراءت محفرورة

 إحردى Sabazios بعباده الرتباطهما معا جاء هذا التجاور أيضا فى الفسيفساء ربما 
 نراهرا بوضروح فرالباعتبارها من الزواحف أيضا أما الثعابين  .(  )صور اإلله أبوللو

طعامررا للرومرران األغنيرراء مررنهم بأنواعهررا كانررت الحلزونررات  .فررى مثررال بيررروتإال 
أمرا أفضرلها طعمرا  ،فمنهرا بيضراء اللرون ومنهرا كبيررة الحجرموالفقراء على حد سرواء 

نردرة تصرويرها فررى الفسيفسراء نراهرا منحوترره رغرم و، (  )فكران يسرتجلب مرن إفريقيررا
كائنررات كانررت تعتبر التررىالرردالفين  ال ننسررى أخيررراو. أثينررامثررال بالبررارز علررى قاعرردة 

                                                 
(58)
 Toynbee, Animals, p. 137; Pliny, Hist. Nat. VIII, 26 b7. 

(59)
 Jesnick ,Orpheus in Roman Mosaic,  p.83. 

(60)
 Toynbee, Animals, p. 201. 

(61)
 Toynbee, Animals, pp. 220-221. 

(62)
 Jesnick, Orpheus in Roman Mosaic, p. 81. 

(63)
 Toynbee, Animals, pp.214-215. 



  91دراسات يف آثار الوطن العربي                                  

 050 

كانرت تمثرل كما  ،الغرق خطارالبحر ومنأحارسة للحياه حيث كانت تنقذ البحارة من 
 .فى مثال صبراته هنا نراهاو (  )حظلجلب الكتعويذة 

فيما عدا النسر  بوجه عاماألمثلة المنحوتة  يصعب تمييزها فى فغالباأما الطيور 
، هرذا (  )الفسيفساءخاصة ألمثلة أغلب افى  أورفيوس سيعلو رأ نمعتادا أ الذى كان
عمال الفنية التى ترجع الى العصر االمبراطورى اذ اصربح تكرر كثيرا فى األاألمر ي

لو نراه يعوهنا   ،النسر رمزا لالمبراطوريه لذا نراه يتبوأ اعلى مكان فى العمل الفنى
مكننا التعرف عليها بسهوله أما البومه فقد أ يضا فى أمثله المجموعهأ أورفيوس سرأ

مثله المجموعه الثالث من امكن تمييزها فى أالتى والبجعه ، المميز هاوجهمن خالل  
، كمررا تجسررد فيهررا زيرروس، بررل أن لرره ابوللررومقدسررة لإل كانررتخررالل رقبتهررا الطويلرره 

مرا فرى الفسيفسراء أ. (  ) سد الذى يفضل أورفيوس الحلرول فيرهالجنها افالطون يذكر أ
فقررد اعترراد أثريرراء  كثررر تصررويرااألوس الررذى كرران اوتمييررز الطرر مررن السررهلفوال شررك 

كما ، (  )باهظه كان يباع بأثمان  إقتنائه لجماله وأيضا كطعام فاخر لذاالرومان على 
وقرد ظهرر بوضروح فرى  ،(  )اعتبر رمزا للخلود فى الوثنيره وفيمرا بعرد فرى المسريحيه

وقرد تنراول العديرد ، ان منها أنواعا عديدهد عرف الرومأما طيور الحمام فق. مثال أثينا
من الكتاب أمثال بلينى وفارو طرق تربيتهرا وتسرمينها واالشرتراطات المطلوبره لبنراء 

مثل الحمام فى كل أمثله المجموعه بأعداد مختلفة حيث نرى عرده ،  (  )أبراج الحمام
الغرررراب وهررو طررائر الرروحى لاللررره ثررم . طيررور فررى مثررال بيرررروت و مثررال صرربراته

أما الديك الممثل فى أمثله المجموعه الرثالث فقرد  هناك أيضا األوز والبط . (  )ابوللو
عرفه الرومان من خالل مصارعه الديوك التى كانت تعقرد لهرا المسرابقات كنروع مرن 

ر كلهرا وإن تواجرد معظمهرا فرى ، هرذه الطيرو(  )لترفيه كما قدموه كقرابين وأضراحىا
صورة قاطعه ليس باألمر الهين إال برنية القطعه ذاتها نا الثالث إال أن تحديدها بأمثلت

 .(  )رأى العين

ن نطلرق أن نتلمس فيها ما يمكن لهذه الحيوانات والطيور يمكننا أ بنظرة فاحصة
يقيررا بصررفة فروهررى تلررك المنتميررة إلررى إعليهررا حيوانررات غريبررة عررن البيئررة او أجنبيررة 

و ا، وإن كرران االغريررق أصررلى لرريس أوروبررخاصررة وربمررا آسرريا أى أن موطنهررا األ

                                                 
(64)

 Jesnick, Orpheus in Roman Mosaic, p. 85. 
(65)

 Jesnick, Orpheus in Roman Mosaic, p. 84.  
(66)
 Jesnick, Orpheus in Roman Mosaic, p. 82 ; Reb., X,620 a. 

(67)
 Toynbee, Animals, pp.250-251. 

(68)
 Toynbee, Animals, p. 252. 

(06)
 .Toynbee, p. 258-259للمزيد راجع  

(70)
 Jesnick, Orpheus in Roman Mosaic,  p. 82. 

(71)
 Toynbee, Animals, p. 257. 

(66)
عتمدت على الصور ومعلومات نشر رأيت بعينى مثالى أثينا وصبراته ، أما مثال بيروت فقد إ 

 .القفعه
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سرواء غرراض متعردة أ ىصرلية لالسرتفادة منهرا فررومان اسرتجلبوها مرن مواطنهرا األال
السرتخدامها  وأ ،الحرربفرى  وفى الصيد أوللترفيره أأوالمالبس فى صناعه و كطعام أ

من هذه الحيوانات  .الخ... النقل والحمل الزراعه والتجارة وفى يضا أوالعروض فى 
 (  )كرران الرومرران يسررتجلبونه مررن إفريقيررا وخاصررة مررن إثيوبيررا أو مصرررالررذى  القرررد 
والغزال الذى والفيل والجمل  (  )الذى كان الرومان يجلبونه من شمال إفريقياسد واأل

والطاووس الذى كان يستجلب  ،(  )كان موطنه األصلى مصر وشمال إفريقيا وأثيوبيا
 .(  )بكافه أنواعه من الهند 

 : قطع الثالث الماهية هذه تفسير 

اختلفررت آراء هررذه القطررع الررثالث فقررد وافيررة وشرراملة لدراسررة وجررود نتيجررة لعرردم 
دعامرة منضردة  ؟ هرل هرى كانرت تسرتخدم فيمراو تحديد ماهيتها، الدارسين كثيرا حول

single-legged table 
تسرتخدم  تكان أو أنها ؟(  )عدانماستخدمت كش أنها أو ،(  )

 أو كانرت؟ سرياق دينرى اسرتخدمت فرى أو أنهرا ؟(  )مرثال كشاهد قبرر فى سياق جنازى
ذلررك مررن التفسرريرات إلررى ومررا  ؟بعررض النررافورات ر زخرفررى لتررزيينتسررتخدم كعنصرر

 ....يالت المختلفة وهو ما يعنى البحث بدراسته والوصول اليه أووالت

فررن النحررت المسررتقل الررذى شرراع فررى العصررر لتشررار المسرريحية نهايررة نإلقررد وضررع 
ى بعرض الصرور ذات الداللرة محردودة فر ناآلمثلتره أصبحت أى وناالكالسيكى والروم

وهرى ، تستخدم فى زينة الكنائس تكانتى والنقوش الزخرفية والمعمارية الأ، الرمزية
تقدم دوافع مسيحية ذات أو المعروفة،  ما تتبنى بعض النماذج الكالسيكيةإفى مجملها 
ندى وظيفرة تر تكانر هرانأكبر مال األحتإلأما بالنسبة ألمثلة هذا النمط فا. دالله رمزية

 .(  )العامة  أو األماكنزخرفية معمارية سواء فى المنازل 

ربمرا فمنضردة أو دعامره لحامرل تشركل  أن أمثله المجموعرهبللرأى القائل بالنسبة 
فرى سرواء الحرائط إلرى دائمرا تسرتند الردعامات كانرت هرذه  نألجاء هذا االعتقاد نتيجرة 
مرن بصرفة أساسرية وهرى تتكرون ، العامرةفرى المبرانى أو اصرة المنازل أو الحردائق الخ

 decorative figure المنحروت  الشركل المزخررفيعلوهرا  منخفضرةمستطيلة قاعدة 
حيرث تررى غالبرا مرن فى مواجهة المشراهد ى أقدمه المنضدة الذى يبرز واضحا فى م

                                                 
(73)
 Toynbee, Animals, p. 55.  

(74)
 Toynbee, Animals, p. 61. 

(75)
 Toynbee, Animals, p. 147. 

(76)
 Toynbee, Animals, p. 250. 

(66)
 سجالت المتحف البيزنفى وبفاقة العرل ، أثينا  

-  LIMC, Orpheus,p. 94. 
(78)
  Squarciapino, "Gruppo di Orfeo", p. 70   

(79)
 Grabar, A., Early Christian Art, p. 104. ; Konstantios, the Byzantine Museum,p. 33.  

(80)
 Konstantios, Byzantine Museum .p. 28. 



  91دراسات يف آثار الوطن العربي                                  

 056 

ا واسرعا فرى نتشراراتشررت انلموائرد رخاميرة مثل هذه الدعامات المنحوترة . األمام فقط
 .الميالديينين الثانى والثالث شرق البحر المتوسط خالل القرن

هرذا  جراءربما ، وفقد وضع القطعه فى سياق جنازى (  )نامن يراها شمعد أما  
نرراه والرذى  ،الرذي يشربه القمرعمن التكوين الفنرى  األعلىلجزء لوجود ا التفسير أيضا

ال يوجرد لره حيرث بيرروت متحرف ثرال ى مذ ال يوجد فرفى مثالين فقط من مجموعتنا إ
وبالترالى فر ن عردم وجروده فرى أحرد ، للمجموعرهفرى التكروين الفنرى  من األساسمكان 

هرذه باسرتخدام يتعلرق أما فيمرا . أمثلة المجموعه يثير الشكوك حول صحة هذا التفسير
 رفيرروسأوتصرروير يررأتى  أن غالبرا  مررن غيررر المعترراد نره ففررى سررياق جنررازى  التماثيرل
الجنازيررة هنرراك بعررض الصررور  كرران نإو، (  )فررى سررياق جنررازى اتحيوانررالبمحاطررا 

فرى خاصرة  stelaeالموضروع يصرور كتيمرة علرى بعرض الشرواهد  كانالوثنية حيث 
ة المسيحية فمن غير المعتاد ناما بالنسبة للصور التى تنتمى للديأ، (  )وب نامنطقة الد
 .(  )المنظر ضمن سياق جنازى هذا ىيأت أنلوف وال المأ

 Nymphaeتعتبر النافورات ن موراى ربط هذه الصورة بالنافورات ف عن أما 
مرن أكثرر األمراكن شرعبية والترى يمكرن أن نجرد فيهرا  هكأماكن للراحة واإلنتعاش واحد

دمت كمرا اسرتخ ،حوريات الماءكانت النيمفايا تستخدم كمزار لعبادة  .(  )الصورةهذه 
كانررت فررى . البرد وأن تتصررل بمصرردر للميراهإذ أنهررا كرران انرات أو أحررواض للميراه كخز

 وينرابيع الميراه، النباترات اتتخلله هف طبيعيونهايات العصر الجمهورى عبارة عن كه
، تحيط بها النباتات والزهور اصبحت كهوفا مصطنعهبمرور الزمن فيما بعد وولكن 
تزينهرا صربحت مبرانى خالصرة تمامرا أأخذت فى التحول إلى مبانى معماريرة حترى ثم 

أن تتخذ  هىمنذ عصر تراجان  الصورة المثلى للنيمفايومأصبحت  .الرسوم والتماثيل
أى  scaena fronsو جدار ينزلرق عليره المراء بحيرث تشربه تمامرا مبنرى شكل حائط أ

ا كررانيش محاطه بأعمدة وتزينهو ثالثة، وذلك فى طابقين أ (  )لمسرحواجهه خشبة ا
نره ال حات عديدة ينهمرر منهرا المراء حترى أتهى بفتنابيب مياه تنوتماثيل بينما تتخللها أ

                                                 
(81)

Squarciapino, "Gruppo di Orfeo", passim    
(82)
  Murray, Rebirth and Afterlife, p. 44 

(83)
  Toynbee,Animals., p. 289; p. 402 nn. 28-30. 

(84)
  Murray, Rebirth and Afterlife , p. 44 

(85)
  Murray, Rebirth and Afterlife,p.44. 

(60)
: مثال)هناك العديد من مبانى النيمفايوم تعكس تلك الواجهات المسرحية خاصه فى آسيا الصغرى  

ايوم سىىيدى وكريمنىىا وساجالسىىو  نيمفىىايوم مليتىىو  مىىن عصىىر تراجىىان طو الثالثىىة  وابىى ، ونيمفىى

فاطا كانت الواجهة المسرحية للمسرح ومبنى النيمفايوم تتقاربان فى شكل الواجهة فان هىذا ( وغيرهم 

التقارب يدل وو شىك علىى وجىود صىلة بىين كليهمىا، بىل أن هنىاك أمثلىه اقىيم فيهىا النيمفىايوم كواجهىه 

 :بومبيي وبرجى وفى أنفاكيه ، راجع مسرحية للمسرح طاته كما نجد فى المسرح الكبير فى 

 660  - 665آسيا الصغرى، ص ص : عزيزة سعيد محمود -
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البرا عنرد تتواجرد غلرذا كانرت . ال من خالل المياه المتسراقطةإسه يمكن رنية الحائط نف
(66)نهايات المصادر المائية

.  

 فرىالرربط برين النيمفايرا وبرين صرورة أورفيروس يعرزف محاطرا بالحيوانرات هذا 
 فقررد وجرردت النيمفررايوم ، ألقرررب للمنطررقه اأنرربررل يبرردو  ،غريبرراأمرررا ال يبرردو  رأيررى

Nymphaeum وشرمال أنطاكية، القسرطنطينية،  ،كورنثا: رجاء العالم القديمفى كل أ
بينمرا  ،نيمفايرا   بهرا مرا يزيرد عرن  كرانروما وحدها ، بل أن فى ليبياخاصة افريقيا 
األدبيرة الكثير مرن األدلره الربط يدعم هذا نيمفايا، و خمسعلى  انفيلال هادرياشتملت 
  .واألثرية 

ات من حيوان ن ارتباط صورة أورفيوس عازفا تحيط به الف بالنسبة لألدله األدبيه
منذ نهايات القررن أدبيا بل وموثق  أمر منكد، Nymphaeumكل جانب بالنافورات 

ى أبرأن   Lacus Orpheiض حديثه عن رفى مع (  )لاتييقر مار ذإاألول الميالدى 
يمكنره أن  ،(  ) Suburaبعرد أن يعبرر  Esquilineترل  شخص يمكنره أن يررى علرى

ات حيوانرال .مسررحه الغرارق بالميراه برذاذ المياه وذلك على قمه مبلاليرى أورفيوس 
هذه النافورة كانت  يتعجبون من موسيقاه،( به النسر يقصد)المفترسة والطائر الملكى 

 theatrumمره كلفرى هرذا الرنص اسرتخدم مارتيرال . Lacus Orpheiمعروفرة باسرم 
ى جمهررور أ audience  تعنررىبررل بررالمعنى المفهرروم ال تعنررى هنررا مسرررحا قررد  التررى
وهررذا هررو ، (  )نررى بحيرررة بشرركل المسرررحتع وربمررا، (  )التررى تسررتمع اليرره اتحيوانررال
 (  ) Platner الررذى تبنرراه معظررم الدارسررين لررنص مارتيررال ومررنهم  رجررححتمررال األاإل

ذات شكل دائري ومحاطة بدرجات يرة صناعية بح كانه أنبذاته  الذى وصف المكان
لى من السلم فيعلوها تمثال ع، أما  الدرجة األكله يشبه مسرحالذلك فان المبنى ( سلم)

 لقرد تنراول العديرد مرن الكتراب .رعازفا تحيط بره الحيوانرات والطيرو ورفيوسيصور أ
Lacus Orphei ذلك ربما وحين تناولوها بالذكر رغم أنها لم تعد موجودة  وصفبال

هى كلمه التينيرة تعنرى  Lacusوكلمه . ه مارتيالقصدما ترجمه وتفسيراعتمادا على 
street fountain  مراكن إللتقراء الصرفوةكأ كانرت تسرتخدميتصل بها مصردر للميراه ،

                                                 
(66)

كانىت واحىدة مىن هىذه النيمفايىا حيىث كانىت محا ىة ومزينىة  Lacus  Orfei ممىا وشىك فيىه أن  

    .بالتماثيل
 - .656Richardson, New Topographical Dictionary. p    :راجع 

(88)
  Martial, Epigrams X, 19, 6-8; Murray, Rebirth & Afterlife, p. 155. 

(66)
              Suburaاء المدينه فقراحيأوهو من أكثر  ،حى الملذات فى روما القديمة 

(66)
 : راجع met.xi, 22حيث وردت الكلمة بنفس المعنى عند أوفيد فى كتابه التحووت   

-  Jesnick , Orpheus in Roman Mosaic, p. 14. 
(91)
 Toynbee, Animals, p. 290. 

(92)
 Platner, "Lacus Orphei",  pp. 313-14. 

  .Eisler, R., Orpheus the Fisher, p.  278:  راجع أيضا  -
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التى بالماسورة يتصل التشكيل الذى التكوين أوسمها من ذلك إ مدنها كانت تستأويبدو 
ن كانرت بسريطة فرى إوهرى و. سم الشخص الرذى أقامهراإتحمل ربما و ، أبالمياهتمدها 
 lacusمثلخرى مزخرفة ومزينة أ حيانفى أ أننا نراها الإ حيانمعظم األفى  تكوينها

orphei  يميررل معظررم . (  )كثررر مررن كونهررا الكرروسالتررى كانررت وال شررك نيمفررايوم أ
 فترى،  Lacusكانت نيمفايوم بالفعل وليست مجرد   Lacus Orpheiن الدارسين أ

Landart نأ lacus orphei تقىىف عنىىد بشىىهره واسىىعه، حظيررت نررافورة قديمررة  هىىى

القىرن هىذا الموضىع فىى فىى و تىزال قاممىه كانىت ، Anio Vetus *نهايىة قنىاه ميىاه 

وردت لهىىىا حيىىىث  .م .و 66عىىىام كانىىىت ترجىىىع بتاريخهىىىا إلىىىى ن وإالمىىىيالدى  الرابىىىع

 لىىىكانىىت النىىافورة تقىىع ع Landart؛ و بقىىا لوصىىف المصىىادر القديمىىة إشىىارات فىىى
Clivus Suburanusأطراف حى 

بالتماثيرل خاصرة مزينره جميلة نافورة هى و، (  )
. (65)لتسررتمع الررى موسرريقى أورفيرروستتجمررع كانررت التررى الحيوانررات المفترسررة تماثيررل 
نره لرم يتبرق رغرم أو ،أحرواض ثرالثتشغل مساحة واسرعه إذ تتكرون مرن نافورة وهى 

حيث توصل أحرد علمراء اآلثرار ن هناك أدلة عديدة على وجودها منها شيء اآلن إال أ
نها وأثبت أ هذه النافورة،تحديد المكان الذى كانت تشغله الى      فى عام اإلسبان 

ورد ذكرهرا كمرا ، تقرع فرى مواجهرة مبنرىأى ذات ثالثرة أحرواض كانت نافورة ثالثية 
 . (  )ف مارتيالبخال دبيةوفى المصادر األ، فى نقوش القرن الرابع مرارا

ثرية فهناك أدلة أ ينكد هذا التفسيربيا موثقا ال يعد دليال أدأقره مارتيما  كانواذا 
ألورفيرروس وربمرا أيضررا هرذه القطررع محرور الدراسرره التيمره نكررد اسرتخدام هررذه تثابترة 

نصف عارى يرتدى قبعة ك تلك الهيئةفى  أورفيوسارتباط تدعم و، نافوراتلتزيين ال
  .بسياق مائى  اتحيوانالط به بينما تحيعلى قيثارته بالعزف فريجية يقوم 

فررى هررذه الصررورة  أورفيرروسارتبرراط أول وربمررا أقرردم األدلرره األثريررة التررى تنكررد 
فنرراء حررائط تشررغل حررد رسرروم الفرسرركو مررن بررومبيي والتررى أ هالمائيررالبيئررة أو ق ابالسرري

يرترردى ، فررى نفررس الهيئررة اى نصررف عررارى أورفيرروستتوسرطه نررافورة حيررث يصررور 
 .(  )بينما يحيط به بعض الحيوانات  القبعة الفريجية

ذكر فرى حمامرات نرقطع الفسيفساء التى عثرر عليهرا بعض ضا يدعم هذا الرأى أي
م عثرر عليهرا فرى     بعرد  ترجع الرى مرا عه من الفسيفساء تمثل نفس التيمةقطمنها 

                                                 
(93)
 Richardson, New Topographical Dictionary, p. 152. 

 Piazza Di San Martino ai Montiالقائمه حاليا فى ميدان * 
(64)

 Clivus  : مترا عن كنيسة  56وموقع النافورة القديم يبتعد حاليا . و منحدر، أو سفح أقمة تعنى

 .Santa Lucia in Orfeaوالمعروفة أيضا باسم  Santa Lucia in Selciلوتشيا  سانتا
(95)

 Landart., Ancient Rome, p. 273.  
(96)

 Landart,., Ancient Rome, p. 309  
(97)
 Gauthrie, Orpheus and Greek Religion, pl. 1. من منزل أورفيو 
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ء وليلرى الترى سربق فسيفسراومنهرا  .(  )فرى براليرمو بصرقليه الرومانيرةحمامرات أحد ال
(  )به حوض سباحة كبير peristyleتواجه حيث كانت ذكرها 

piscine.  وفسيفسراء
هرى األخررى هيئة فقد عثر عليهرا النصف عارى بنفس كذلك أوذنه بتونس التى تمثله 
خرى لقطرع مرن ن هناك أمثله أ، بل أ (   ) المدينة منازلحد بأ فى الحمامات الخاصة

علرى هنرا نرذكر منهرا قطعه الفسيفسراء ذاتهرا رة حقيقية تتوسط نافونجد فيها الفسيفساء 
 – Blanzy – les المعروفررة باسررمالفسيفسرراء هررى ن األولررى ترريقطع سرربيل المثررال

fismes   والمحفوظرة بمتحرفLoan  ترجرع الرى النصرف األول مرن وشرمال فرنسرا
،  (   )شركلدائرية الحقيقية هذه القطعة عثر عليها وفى وسطها نافورة ، الرابعالقرن 

يرا وتعرد نافرى بريط  Woodchesterخررى عثرر عليهرا فرى أ فسيفسراءقطعرة هناك و

 يتوسطها كان، م    وتنرخ ب روبا أوعثر عليها فى ية نارومكبر قطعه فسيفساء أ
لرذلك . (   )حوض مياه مثمن الشكل يقرع فرى مركرز اللوحرة ذاتهرابالفعل  هى األخرى
 شررير إلررىممررا ي تربطرره بسررياق مررائى ورفيرروسهررذه الهيئررة أل أنبررالتأكيررد ربمررا يمكننررا 

 . بالنافورات أورفيوسارتباط 

الرأى بل وينكدانه وعتنا الثالث يدعمان هذا فهناك مثاالن من أمثله مجموأخيرا 
، والثانى هو مثال بيروت الذى عثر عليه فى حمامات المدينةمثال صبراته  هواألول 
ذو أعمردة )فى نهايرة شرارع معمرد ( جبيل)بيبلوس عثر عليه أثناء إجراء حفائر الذى 

، ينتهى بميدان فسيح تتوسرطه نيمفرايوم كبيررة متسرعة المسراحة زخرفرت (على جانبيه
باإلضررافة إلررى تمثررال أورفيرروس  Penthesileaوأخيليرروس وبنثيسررليا بتماثيررل لهيجيررا 
وعلرى ذلرك . (   )الحافرة الخارجيرة لحروضيمثرل سرفل حرائط أ امستندالذى عثر عليه 

ثالنررا المتبقررى وهررو مثررال أثينررا فربمررا اسررتخدم لررنفس الغرررض أى لتررزيين إحرردى فرر ن م
 ،(ت الميررادين أو نررافورات الشرروارعأى ممررا يطلررق عليرره نررافورا)  النررافورات العامرره

حيث كانت حدائق وأفنية  فيالت األثرياءا لتزيين نافورة فى أحد منازل أو وربما أيض
   .أصغر حجماقد تكون ت مثل هذه المنازل والفيالت تحوى نافورا

 

 
                                                 

(98)
 Landart., Ancient Rome, p. 582; pl. in p. 274. 

(99)
 Toynbee,Animals., p. 293. 

(100)
 Wietzmann, K., Greek Mythology in Byzantine art, p. 68;  fig. 86 

(101)
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(102)
 Clarke, G. & others,  Britannia, Vol. 13 (1982), pp. 197-228. 

- Smith, D.,"The Great Pavement and Roman Villa at Woodchester", Gloucestershire 

 (Woodchester Roman Pavement Committee, 1973).  

  :للحصول على المزيد من الصور حول هذه القفعة الفريدة ، راجع 

- Neal D. S.," Roman Mosaics in Britain", pp.115–21, pl. 87.  
(103)
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                          Orpheus in Byzantine Period 

 

Abstract: 

     This thesis concerning of Three sculptural pieces dates to 

the end of 3
rd

 century and the 4
th
 century, were discovered in 

different places of the Roman Empire, and now are exhibited in 

three different museums. These Pieces representing Orpheus 

seated on arock, playing with his lyre. He is surrounded with a 

group of fabulous animals, animals and Birds. All These pieces 

introduce the same subject and theme, Same type,  executed in 

the same material (white marble) and same dimensions, carried 

out in the same technique, two dimensional sculpture Thesis Try 

to introduce a full study to these pieces, and to explore the 

purpose in which they were used. 
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