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 هوية طائر زيوس الجارح

 *منى محمد الشحات محمد عثمان د/

يعد تحول شكل اآللهه اليونانية من أشكال الحيوان والطير إلى شكل البشر 
anthropomorphism  نقلة هائلة فى الفكر اليونانى؛ إذ يعنى كيف أدرك اليونانيون مدى

يتصوروا اآللهه فى شكل القدرات البشرية وإمكاناتها إدراكاً جعلهم ال يستطيعون أن 
مغاير ألشكالهم البشرية. وعلى الرغم من هذا الشكل البشرى وما له من طبيعة وطبائع 

           بشرية، فقد أدركوا فى نفس الوقت أن بين اآللهه والبشر فروقاً هائلة وشاسعة.

كل وهو الش“ خارجى”اتخذ هذا التحول من الناحية الفنية جانبين أساسيين، أولهما: 
الذى الزال يحتفظ “ الجوهر الحيوانى”اإلنسانى الذى صورت به اآللهه. وثانيهما: وهو 

به االله؛ إذ أنه األساس الذى اخرجته به األسطورة إلى الوجود. ويقل التعبير عن هذا 
  تدريجياً ويتالشى مع تطور الفكر اإلنسانى وتغلبه.“ الجوهر”

 وتتناول الدراسة نقطتين أساسيتين:
 اإلختيار الدقيق للفنان اليونانى لمضمون )الجوهر الحيوانى( الذى يرافق - 1
بعض اآللهه اليونانية بعدد تحولهدا إلدى الشدكل اإلنسدانى ابتددال مدن العصدور التاريخيدة،  

وهو ما نعتبره أحياناً أحد مخصصدات هدذه اآللهده. ولمدا كدان المضدمون الحيدوانى لاللده 
فقددد ارتكددزت الدراسددة علددى ارتبدداط االلدده زيددوس  يشددتمل علددى كددل مددن الطيددر والحيددوان

بالطائر الجارح الذى يعبر عن مضمون الوظيفة الرئيسية لطبيعية هذا االله بعد استقرار 
 شكله اإلنسانى فى األعمال الفنية.

التددى يشددار بهددا إلددى مسددمى هددذا الطددائر  eagleالتصددحيا اللغددوى لترجمددة كلمددة  - 2
تددنا فدى اللغدة العربيدة علدى اسدتعمال خطد  تعبيدر هدذا الجارح الذى يرافق زيدوس؛ إذ اع

ال تتاللم مع طبيعدة ومكاندة ووظيفدة “ النسر”، ونظراً ألن طبيعة هذا “النسر”االسم ب نه 
 eagleكبير اآللهه اليونانية، كان من الضرورى تحديد هذا الطائر الجارح، وهل هدذا الد  

ن اليونددانى، وتحديددده الددواعى عنددد ُ  بالفعددلو وذلددك مددن خددالل مددا أورده الفنددا هددو نسددر  
اختياره للمضامين اإللهيه والتى اسدتمرت بعدد ذلدك مدع الفندان الرومدانى، بدل وحتدى فدى 

 العصور التى تلتها حتى وقتنا الحاضر.
 
 

تمدنا القصص واألساطير اليونانية بمادة خصبة عن آلهه وأبطال رأوهم فى أشكال بشرية، 

                                                           
 آلثار اليونانية والرومانيةجامعة اإلسكندريةأستاذ مساعد ا *
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ى فى مختلف فنون النحت والتصوير ابتدال من وعليه صوروا بهذا الشكل اإلنسان
عصورهم التاريخية. ونجد فى أشعار هوميروس أصداًل للشكل الحيوانى لبعض من هذه 

«γصاحبة وجه البومة »اآللهه؛ إذ يصف أثينا ب نها 
صاحبة »، وان هيرا (1)

«وجه البقرة 
 Meilichios، ويتحدث أيضاً عن عبادة زيوس ميليخيوس (2)

الثور،  وس التى يتخذ فيها هذا االله شكل، ويتحدث أيضاً عن الطق(3))الخيِّر( بشكل الثعبان
أو فى ارتباط بوزيدون بالجياد، أو ظهور ديمتر أو فى ارتباط أبوللو بالذئاب والفئران، 

برأس الحصان، أو فى ارتباط أرتميس بالدببة. وعلى الرغم مما يبدو أن هوميروس يضفى 
 ذه الكلمات والصفات معنى مختلف عن معنى العبادة الحيوانية لهذه اآللهه، على ه

إال أنها أصدال تشير إلى حقيقة ثابتة أال وهى أن اليونانين فى عصورهم المبكرة قد عرفوا 
                                                        .(4)عبادة آلههتهم فى شكل وطبائع الحيوان والطير

يتوازى رقى تحول شكل اآللهه إلى الشكل البشرى مع اختيار نوع الطائر للداللة على 
أعطى كل ا أحياناً أن الفنان اليونانى قدجوهره الحيوانى. وعلى الرغم مما قد يبدو لن

اهتمامه بالشكل اإلنسانى فقط، إال أن ما حدث هو أن انتباهه كان موجهاً نحو حقيقة 
وتفاصيلها من  لم يترك أياً من جزئيات الطبيعة العلوية، وأنهموضع مجيئهم وطبيعتهم 

حوله إال وتناولها بالفكر والدراسة ثم التعبير عنها تعبيراً يعكس مدى عمق هذا الفكر 
وهذه الدراسة. لذا اتسم اختيار الفنان للطائر الذى يعبر به عن طبيعة الدور الذى يلعبه 

تحديد نوع هذا الطائر وصفاته المحددة؛ فلم اإلله فى األسطورة على قدرة فاحصة ل
يكن اختيار أى طائر من طيور الجوارح مثالً )النسور والصقور والعقبان والبوم( مع 

                                                           

(1)  Hom. Il., 5. 29; Ibid., 8. 373. 

 
(2)  Ibid. 

 
(3)  Ibid.; L. R. Farnell, The Cults of the Greek States, Oxford, 

1896, vol. I, p. 64 ff. 

 
(4)  C. M. Bowra, The Greek Experience, London, 1957, p. 44 f. 

العقيدة المينوية والكريتية يستعمل طائراً )غير محدد ما هدو( ليعبدر بده عدن الده معدين، كان فنان 
فنية تخدص العبدادة )مثدل الشدجرة أو عمدود أو  idolsوكان ظهوره واقفاً أو مرفرفاً على نماذج 

أو الف س المزدوجة( كافياً ألن يرمز إلى ظهور وتجلدى  bell-shaphed idolالجرس المقلوب 
 بوطها من السمال إلى األرض، راجع:اآللهه وه

M. P. Nilsson, Minoan-Mycenean Religion and its Survival in Greek 

Religion (Lund, 1950), p. 18; p. 330 ff.; Id., A History of Greek Religion, 

(Trans. By F. J. Fielden) (Lund, 1925), p. 15; G. Glotz, La Civilization 

Égéenne (Paris, 1923), pp. 281 - 93; A. J. Evans, JHS XXI (1901), 108 f. 

and passim. 
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أى إله أو أى إلهه وخالل أى دور فى األسطورة، ولم يكن أى نوع من أنواع الجوارح 
ار أنواع الغربان مع زيوس، ولم يكن أى نوع من أنواع البوم مع أثينا، كذلك كان اختي

أو العصافير أو طيور المال أو حتى الطيور المنزلية كالديوك واألوز والبط ... 
 وغيرها.

على الرغم من أن زيوس كدان اإللده األعلدى وكبيدر اآللهده اليونانيدة، إال أنده 
كان آخر اآللهه التى ق  دمت فى شكل بشرى؛ ففى الوقت الدذى يشدير فيده هدوميروس 

لإللهه أثينا، وأخرى تلميحية لإلله أبوللو، كانت  idolثال أو صورة إشارة صريحة لتم
 ً ومن الغريدب أن يظدل هدذا األمدر لفتدرة .(5)إشاراته لصورة االله زيوس ضمنية تماما

طويلدة خدالل العصدر األرخدى حددين كدان ال يدزال ي عبدد بددال صدورة علدى قمدم الجبددال 
هددذا فددى الوقددت الددذى يددرى  .(6)وأعاليهددا مددع وجددود مددذبا فقددط يقدددم فيهددا األضددحيات

فتدرض أنهدا  (7)البعض فى ختم صنع فى كنوسدس يصدور طفدالً وبدالقرب مدن كهدف ي 
ليست إال صورة زيوس فى مكان والدته فى كهف إيدا بكريت. كذلك صدورة الرجدل 
)اإلله( الذى يقف إلى جوار اإللهه األم الكبرى صورت فى أواخدر العصدر الميكيندى 

 .(8)له زيوسليست أيضاً إال صورة لإل

يددر عددن الصددورة البشددرية لإللدده زيددوس إبددراز حقيقددة بعكددان مددن الضددرورى عنددد الت
مضمون وظيفته األساسية التى يتمتع بها بين اآللهه؛ فهو تبعاً ألسطورة اعتالئه عرش 
الكون قد تقاسدمه مدع أخويده ثالثداً: فكدان البحدر مدن نصديب بوزيددون، والعدالم السدفلى 

هدداديس، وكانددت السددمال والفضددال األعلددى مددن نصدديب  )بدداطن األرض( مددن نصدديب
زيوس، أما سطا األرض نفسها فاعتبر مشاعاً بين اإلخوة الثالثة. وكان لشقيقتيه هيرا 

 -)وهى زوجته أيضاً( وديمتر وأبنائه اآلخرين العديدين سلطانهم كذلك فى عالم البشر 
 .(9)والبشر وظل اإلنسان فى حوزة سلطان زيوس، ف صبا بذلك حاكم اآللهه

                                                           

(5) Farnell, op, cit., vol. I, p. 102. 

 

كما كانت تقدم له فى هذه المذابا أشيال غير محددة على أنهدا تعنيده؛ وربمدا كدان  (6)
تيس جلدس من أغربها )حجر( رآه بوزانياس بنفسه فى الكونيدا، ويدذكر أن أورسد

 .Farnell, op. cit., vol. I, pعليه حتى يشفيه من الجندون والهدوس. راجدع: 

102. 

 
(7) Evans, op. cit., pp. 118 - 22. 

 
(8) Farnell, op. cit., vol. I, p. 37 ff. 

 
. Aristophan., Aves, 978; id., Schol. Knights, 1013; 1087أنده ملدك السدمال وملدك األرض (9)
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على الرغم من أن سلطان زيوس كان يشمل الكون كلده فدى ممالكده الثالثدة، إال أنده لدم 
Zeúsيكن فى الحقيقة سوى السمال. والحقيقة إن كلمة زيوس 

تعندى الضديال الالمدع  (10)
والسدداطع المنيددر، وهددو السددمال الصددحو، والسددمال أثنددال النهددار، بددل هددو السددمال نفسددها 


وصدددددانع الظدددددواهر المناخيدددددة  لددددده هدددددوميروس الهدددددوال ، ويجع(11)

 ؛ لدددددددذلك فهدددددددو جدددددددامع السدددددددحب
، ومرسدددددددل البدددددددرق (12)

 (13)والصاعقة المخيفدة والعواصدف والريداح، وهدو مرسدل المطدر. 
وعلى ذلك خلعت عليه األلقاب التى تتماشى مع هذه الصفات، واستمرت طيلدة العصدر 

 هلنستى ثم الرومانى، الكالسيكى وال

حيث ارتبطت أيضاً بالمظاهر الكونية األخرى ذات الضيال السماوى الساطع كالشدمس 
 .(14)والقمر والنجوم

وكإله بهذه الصفة كان من الطبيعدى أن يعتبدره اليوندانيون االلده األعلدى والملدك المهيدب، 
مدن قبدل الفكدر  واختيار أحدد طيدور الجدوارح للتعبيدر عدن ملدك السدمال هدو اختيدار مدتقن

،كما يتناسب تماماً مع زيوس كبير اآللهة ليصدبا مخصصده المقددس. وعلدى (15)اليونانى

                                                                                                                                                         

يؤرخ ببدايات العصر األرخى يصور سيادة زيوس علدى الممالدك الدثالث  ξόανονتمثال خشبى وهناك 
 .Farnell, op. cit., p)السدمال واألرض والعدالم اآلخدر( بحيدث يحدوى وجهده ثدالث عيدون، راجدع 

فكدرة أن كدالً مدن  (A. B. Cook, Zeus, Cambridge, 1925, vol. 2, p.10). ويحقدق 104
 ديس هم زيوس نفسه.زيوس وبوزيدون وها

أى أندده أبددو اآللهدده والبشددر  άναξو πατήρويتحدددث هددوميروس دائمدداً عددن زيددوس علددى أندده 
 .Farnell, op. cit. p. 48وملكهما، لكن ال يعنى ذلك أنه خالقهم، راجع: 

 ، راجع:ξοανονعن المعنى المتضمن لكلمة 
F. M. Bennet, “A Study of the Word ≡ OANON”, AJA (1917), 8 - 21. 

 .Rheaو Kronosبمعنى السمال الصافية، وهو ابن  diesأو  Ju-piterوهو أيضاً فى الالتينية  (10)

أوربى إله السمال الصافية الذى انتقل إلى بالد اليونان وأصبا -هو منذ البداية زيوس االله الهندو (11)
 أيضاً إله المناخ كله.

ونانى: العصر الهلالدى، دار النهضدة العربيدة، بيدروت، راجع: عبد اللطيف أحمد على، التاريخ الي (12)
 .Farnell, op. cit., vol. I, p. 48. أيضاً راجع: 223، ص 1971

(13) Aristophanes, Nubes, 373. 

 
أى )إشددارة زيددوس( لتشددير إلددى أى تغييددر ي حدددث فددى  diosemiaاسددتعمل اليونددانيون اصددطالح  (14)

والرعدد واألمطدار والريدداح والنددى والعواصدف والددزالزل الطبيعدة اضدطراباً جويداً مثددل البدرق 
 وغيرها، واتسع هذا المجال ليشمل كل الظواهر المناخية.

يكددون دائمدداً إلدده السددمال والظددواهر المناخيددة فددى المجتمعددات المبكددرة هددو كبيددر اآللهددة، راجددع:  (15)
Aristophan., Aves, 51 65، وهامش رقم 9. وراجع هامش رقم. 
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فدى أشدكال  (16)الرغم من ارتبداط ظهدور زيدوس فدى مواضدع أسدطورية عديددة )متخفيداً(
بعض أنواع الطير األخرى أو الحيوان، وما يحمله هذا )التخفى( من معدانى تتناسدب مدع 

ان المستعمل، إال أن استعمال الطائر الجارح وظهوره دائماً مصوراً نوع الطائر أو الحيو
مع زيوس أو بديالً عنه، ظل رمزاً توصيفياً يحدد وظائف زيوس األساسية باعتبداره إلده 

تكمدن                                                                                                               السمال
مشكلة الموضوع فدى تحديدد هويدة هدذا الطدائر الجدارح، مدا هدوو هدل هدو )النسدر( الدذى 
اعتدنا ذكدره دائمداً فدى اللغدة العربيدةو والدذى اعتددنا أيضداً خطد  تعريدب اسدمه مدن اللغدة 

إلددى اللغدة العربيدة ب ندده النسدرو حقيقدة إن جميددع  l’aigle، أو مدن الفرنسدية eagleالعربيدة 
الكواسر تتشابه بشكل عام فى شكل مناقيرهدا المعقوفدة الحدادة ومخالدب طيور الجوارح و

فددى لغتيهمدا األوربيددة  aigleو eagleأرجلهدا القويدة الفتاكددة، وكاندت أيضدداً داللدة الكلمتدين 
وهدذا مدا  -فقط، وال تعندى نسدراً بالتحديدد “ طائر جارح”الحديثة تعنى مضموناً عاماً هو 

 والالتينية أيضاً.حدث أيضاً فى اللغة اليونانية 
لددذا اتبعددت فددى هددذه الدراسددة منهجدداً اسددتقرائياً نقدددياً يسددير فددى اتجدداهين متددوازيين؛ 
أولهما تتبعت فيه المصادر األدبية اليونانية والالتينية التى تتناول بالدراسة أسدمال ووصدف 

ختلدف هذه الجوارح وبيدان طبائعهدا. أمدا اإلتجداه الثدانى فهدو دراسدة الشدواهد األثريدة فدى م
الوسائط الفنية والتى تصور أيضاً هذه الطيدور وذلدك بغيدة الوصدول إلدى تحديدد هويدة هدذا 

 .الطائر الجارح، ومدى صواب أو خط  ما أطلق عليه من مسمى فى اللغة العربية
شدداع فددى المصددادر األدبيددة فددى )تدداريخ الحيددوان( ألرسددطو، و)التدداريخ الطبيعددى( لبلينددى، 

γυ ()لكواسر المعروفة بالنسور هو فى اللغة اليونانية استعمال اسم عام ألنواع ا
(17). 

                                                           

، والثدور لخددداع Leda، والبجعدة أو األوزة لخدداع ليدددا Heraئر الوقددواق لخدداع هيددرا اسدتعمل طدا(16)
 .Europaيوروبا 

 . 
تْكون نسور العالم القديم فصيلة من خمسة عشر نوعاً، لم تدرد كلهدا فدى المصدادر القديمدة سدوال  (17)

لية( فقدط مدع نسدور األدبية أو العلميدة. وتتشدابه نسدور العدالم القدديم مدن الناحيدة الظاهريدة )الشدك
األمريكى(، وال تتشارك معها فيما تخدتص بده  Condorالعالم الحديث )خاصة مع نسر الكندور 

 =من حدة حاسة الشم. وتنحصر أوجه التشابه بين النوعين فيما يمكن أن نسميه

س ويدذكر هدوميروأن تكون هناك صالت قوية بينهما. بالتطور النوعى أو الساللى المتقارب أكثر من =

   γυψالنسر أنه 
(Il., IV, 237; XI, 162; XVI, 836; XXII, 42. Od., XI, 518; XXII, 30, etc.) 

، ويدرى  αγυπίος (Il., XVII, 460)وأنه أصدغر أحجدام النسدور. ويدذكر ندوع آخدر أنده 
األصغر حجمداً والدذى ال  γυψهوميروس أنه ضخم ويفترس الحيوانات الحية. على العكس من 

  على الجيف.يتغذى إال
 (HN., X, 7 : 19 - 20)أو بليندى  (HA, VI, 563 A5; VIII, 592 A5)وال يحددد أرسدطو 

أنواعاً لهذه النسور غير أنهدا علدى اثندين مدن األحجدام: أحددهما كبيدر الحجدم وشدديد السدواد، أمدا 
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ومدن ثدم أطلدق  ، Harpiesونظًر لصفاتها الفتاكة النهابدة ارتبطدت أسدطورياً بنسدال الهداربى 

()على النسور أحياناً فى اللغة اليونانية 
(18)، 

(. وهى فصيلة volturius)أو  vulturius( أو voltur)أو  vulturومرادفها فى الالتينية هو 

                                                                                                                                                         

همدا الثانى فهو أصغر حجماً، ويميل لدون ريشده إلدى اللدون الرمدادى، كمدا تتفداوت مقددرة كدل من
 على االفتراس، إال أن أقواها تلك ذات الريش األسود.

وربما يقصد بلينى بذلك النسر البالغ )أى عمره أكثر من خمس سدنوات؛ إذ تبددو صدغار النسدور 
ممدا يجعدل هنداك خلطداً  -وقد عدال روؤسدها ريدش أبديض، وكدذلك علدى ذيولهدا وخلخدال األقددام 

الصددلعال البالغددة، علددى الددرغم مددن أن هددذه األخيددرة كبيددراً بينهددا وبددين نددوع العقبددان المعروفددة ب
 عن نوعى العقبان(. 29جارحة وآكله للجيف أيضاً )راجع: هامش رقم 

، وربما كانت نقدالً مدن (Aves, 303)على أنه النسر   νέτροςوقد استعمل اريستوفاينز اسم 
 اجع:، مما يرجا أنه يقصد نوع النسر المصرى. ر(nr-t)اللغة المصرية القديمة 

Pollard, op. cit., p. 80; A. H. Sommerstein, Birds, edited with translation 

and notes, England 1987. 

 أول من أطلق هذا  (Aen., III, 212, 216, 226, 233, 249; VI, 289)يعتبر فرجيل  (18)
 ,Aen., XI)امبانيدا فيشدير إليده علدى أنده اسدم نهدر فدى ك volturnusاالسم على تلك الطيور، أما اسم 

أو  vulture. وعلددى الددرغم أن بلينددى قددد حدددد اسددم نددوع هددذه الجددوارح آكلدده الجيددف هددو (463
vulturiusإال أن المصادر األدبية كلها اليونانية أو الالتينية تعاملت مع ، 

 أنواع هذه المجموعة على أساس أهم صفاتها أو أسلوب حياتها. وهناك كواسر تجمع فى صفاتها
 النسور والعقبان، وهى تختلف أيضاً فى أحجامها ولون ريشها وأسلوب حياتها، ولعل أكثر بين 

 ألنواع التى تردد اسمها فى العديد من األساطير كانت كاسر العظام وهى طيور جارحة ضخمة

 ويصددل اتسدداع جناحدده أكثددر مددن تسددعة أقدددام. ووردت عنددد هددوميروس باسددم بددين النسددر والعقدداب، 

γυπις  أو  (Il., XVII, 460; Od., XXII, 302; XVI, 216) وكددذلك عنددد ،
. وتتميدز (HA, IX, 619 b22; 620 a1)وأيضداً أرسدطو ، (Agamemnon, 49)ايسخولوس 

 = هذه الطيور ب ن أوداجها وذقنها ذات

نوع من ريش مما يجعلها تبدو وك نها ذات لحية تمتد إلى الرقبة. وتعتبر هذه اللحية مميزة لهذا ال =
الطيور. وتتغذى هذه النسور على عظام الحيوانات التى ماتت منذ فترة طويلة، وإذا كانت هذه 

العظام كبيرة الحجم فإنهم يلتقطونها بمخالبهم، ثم يحومون بها عالياً فى الهوال ثم يسقطونها فج ة على 
هى التى تسببت فى وفاة الصخور حتى تتهشم فيسهل أكلها وأكل ما بداخلها. ويذكر أن هذه العقبان 

ق.م.، إذ أسقطت أحد هذه الكواسر عظمة على 455أو  456شاعر التراجيديا إيسخولوس عام 
رأسه الصلعال وهو فى صقلية فمات على الفور؛ على الرغم من أن العرافة أنب ته ب ن وفاته ستكون 

بعيداً عن المبانى عليهو، لذا قضى عمره خارج منزله فى الهوال الطلق و« شئ»على أثر سقوط 
 .Pollard, op)التى قد تتهدم وتسقط عليه، إال أن هذا العقاب قذف على رأسه سلحفاة أودت بحياته. 

cit, p. 79; Pliny, HN., 10, 7)  :وعن هذا الطائر وأسطورته، راجع(Ovid, Met., VII, 

399 f.; Cook, op. cit., vol. II, pp. 1121 - 34) كما يشخص بلينى .(HN, X, 8)  ب نه
Sanqualis   أوSangualis  وهو طائر العقاب النسارى المقدس لإللهSancus وهو إله سابينى ،

 كان ي عبد فى روما.
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يندرج تحتها عدة أنواع من النسور تختلف فيما بينها فى الحجم والشكل ولون الريش، إال 
أنها جميعاً جوارح شرسة ودنيئة، وهى دائماً باحثة عن الطعام ألنها نهمة ال تشبع، ومن 

حة، وهى النادر أن تهاجم الحيوانات الحية والسليمة، لكنها تقتل تلك المريضة والمجرو
، ويمكن أن تلتهم بعضها البعض (19)تتغذى أساساً على الجيف وجثث الموتى واللحم الفاسد

 إذا لم يتوفر لها ما تتغذى عليه.

ومرادفها فى الالتينية  ()ورد أيضاً فى هذه المصادر استعمال الكلمة اليونانية 
aquila

الفرنسية، بل  aigleنجليزية واإل eagle، وتبين أنهما أيضاً اسم عام مرادف ل  (20)
وتبين أيضاً من الناحية الفيلولوجية أن هاتين الكلمتين األوربيتين الحديثتين مشتقتان من 

     .(21)الالتينية aquilaاألصل 

إلى فصيلة من الجوارح هما أيضاً اسم عام يشير  aquilaو على أية حال، تبين أن 
وهى فصيلة أخرى تختلف عن  أو الصقريات؛ falconiformsأو  Accipitridaeتسمى 

المجموعة األولى، ويندرج تحتها عدة أنواع من العقبان والصقور والحدآت. وتختلف 
هذه المجموعة أنه يجمع بينها طبائع عامة تخص جوارح هذه المجموعة أهمها أنها ال 

وأيضاً على   تتغذى إال على اقتناص األرانب البرية والدواجن من الطيور والحيوانات،
إن النسور                                                 .(22)الثعالب وصغار الغزالن األحيال فقط

                                                           

لذلك يرى منها أعداد كبيرة دائماً فى ساحات الحروب والمعارك عقب انتهائهدا، راجدع هدامش  (19)
م مدن فظاظدة هدذه الطيدور وشراسدتها . على الدرغ(Pliny, HN., X, 7: 19 - 20)(، وأيضاً 24رقم )

فإن لها أهمية كبيرة للبيئة على أساس أنها طيور تقتات على قمامة البيئة خاصة فى المناطق الحدارة؛ إذ 
)وهددو مددرض  anthraxيمكنهددا أن ت كددل اللحددم الفاسددد المددتعفن والمسددمم، وأيضدداً الددذى يحتددوى علددى 

الدذى يحتدوى علدى بداكتيرا الكدوليرا )أى المدرض  الجمرة، وهو من أخطر أمراض الماشية المهلكدة( أو
 الذى يصيب معدة وأمعال الحيوان(.

وهى كلمة تعنى فى اللغة الالتينية اللون الداكن الدذى يميدل إلدى السدمرة، وهدذا يشدير إمدا إلدى لدون ريدش  (20)
بهدذا المعندى  الطائر الجارح، أو أنها تشير إلى لون السمال حدين يكدون المنداخ عابسداً مكفهدراً. لدذا وردت

 عن شيشرون وفرجيل، بينما استعملها هوراس على أنها كلمة تعنى حامل البرق لإلله جوبيتر.
وهدى الترجمدة الالتينيدة المقابلدة لبوريداس  Aquiloهى اشتقاق من  aquilusويرى البعض أن 

()  نفسدده  فدى اللغدة اليونانيدة والتدى تعنددى الريداح الشدمالية أو إلده الريداح الشدمالية
 .Haemusوالذى يسكن كهف 

(21) http://en.wikipedia.org/wike/eagle 

 
أن كدل الطيدور ذات  (HA, VIII, ch. 3, 591a 27 - 30; 592b 1 - 7)يدذكر أرسدطو  (22)

قمدا أو قطعدة خبدز حتدى ولدو  المخالب هى آكلة للحم بددون اسدتثنال، وال تسدتطيع أن تبتلدع حبدة
 وضعت لها فى فمها أو حتى أرضعت لها.

 - HN., IX, 618b: 18 - 35; 619a: 1)ويحددد أرسدطو أندواع عقبدان هدذه المجموعدة ب نهدا سدته 

35): 

http://en.wikipedia.org/wike/eagle
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( وعلى 2، 1ور أرقام طيور ذات رأس صغير تخلو من الريش كما تخلو الرقبة أيضاً )ص
خمة المصرية )صورة  الرغم من أن رقم بعض أنواعها ينمو له ريش على رقابها مثل الر 

( إال أن النسور جميعها تخلو روؤسها من الريش، وتتميز ذيولها بقصر ريشها بشكل 3
                                       .(23)ملفت، بل وتخلو فى كثير من األحيان من هذا الريش أيضاً 

نسور بشكل عام ب ن لديها حاسة وتتميز ال                                                                        
شم نافذة، على العكس من أنواع الجوارح األخرى، لهذا تعرف دائماً بظهورها فج ة عقب 
انتهال المعارك والحروب اللتهام قتالها بعد أن اشتمت رائحة دمائها المسفوكة من على 

ر األدبية إلى طائر زيوس حين تشير المصاد                                              .(24)بعد
أى أنه من جوارح المجموعة األولى. ويحدده  aquilaأو  الجارح تذكر أنه 

γوبلينى بوصفهما له ب نه األصيل أرسطو 
واألسود  (25)

(26)، 

                                                                                                                                                         

 . γγالعقاب أبيض الذيل أو صياد مالك الحزين  -  1

 . λάγγالعقاب داكن اللون أو صياد البط  -  2

   عقدددداب األسددددود أو صددددياد األرانددددب البريددددة ال -  3

γ. 

، وهو كسول وله عدادات سديئة، وعدادة تتعقبده  γالعقاب الذى يشبه النسر  -  4
 الغربان والطيور األخرى.

 ألنها تتغذى على االصطياد البحرى. عقبان البحار  -  5

وهددو أفضددل أنددواع العقبددان، ذلددك ألن أنددواع الطيددور ،  γالعقدداب األصدديل  -  6

األخرى وكدذلك الصدقور  األخرى تداخلت أجناسها مثلما حدث مع أنواع العقبان 

 والطيور األخرى األصغر حجماً. )نوع الباز( 
هذا ويعتقد الدارسون أن تصنيف أرسطو غير مؤكد أو موثوق به كلية؛ إذ ال يحددد مدا إذا كاندت 

 ,HN., 10)ه األنواع التى يصفها موجودة بالفعل فى بالد اليونان أم خارجها. ويكدرر بليندى هذ

 أنواع العقبان الستة التى ذكرها أرسطو. (11 - 6

كثير من أنواع النسور صلعال الرأس خالية ورقابها مدن الدريش، وربمدا يرجدع ذلدك إلدى تسداقط  (23)
عفنة والسوائل األخرى التى تخرج منهدا حدين ت كلهدا، الريش بسبب الدم المتناثر من الفريسة المت

مما يصعب على الطائر أن ينظفه فيؤدى إلى تساقط الريش. لذا يالحظ أنده يمكدن تمييدز النسدور 
 البالغة والصغيرة، والتى ال يتساقط ريشها إال بعد أن تكبر وت كل قتالها.

م للنسور. اليدزال الزرادتشدتيون رس يتركون جثث موتاهكيف أن الف   (I, 140)يصف هيرودت  (24)
يستعملون مبان دائرية مرتفعة يضعون موتاهم أعالها، ونظراً لعدم وجود اصطالح محدد السدم 

 - (dokhmag)هددذه المبددانى فقددد أطلددق عليهددا اسددم )أبددراج الصددمت( مددن االصددطالح الفارسددى 
 راجع: - ossuaryوالذى يعنى فى اللغة مستودع حفظ عظام الموتى 

R. Ghirshman, Iran, Great Britain, 1954, p. 332 ff., figs. 99 - 100; R. 

Boulanger, Iran in Ancient Times: The Sassanian Period: AD 224 - 651, 

Liberairie Hachetle, Copenhagen, 1956. 

(25) Aristot., HA., IX, 619a 9 - 10; Pliny, HN., X, 3. 

لدى أنده الوحيدد مدن هدذه الطيدور الجارحدة التدى لدم يحددث لهدا ويرى أرسطو أن أصدالته ترجدع إ
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والذهبى 
                                      .(28)وأنه ملك الطيور وليس النسر .(27)

إن طائر زيوس المخصص هو العقاب الذهبى                                                    

  وليس النسر فى المصادر األدبية عند أرسطو وبلينى. ويعتبر هذا النوع
من أجمل الطيور الجارحة وأقواها على اإلطالق وأكثرها نموذجية فى  (29)من العقبان

حديث أيضاً، وتظهر عليه عالمات التوحش واالعتزاز وهو يحلق بعظمة العالم القديم وال
 فى الهوال، وهى عادة طيور صائدة شجاعة وتتميز بالقوة والسرعة المذهلة.

والعقدداب الددذهبى لدده رأس كبيددر مغطددى بددالريش، ولدده عيددون كبيددرة يسددتطيع أن يشدداهد بهددا 
ر حدداد، ويعتقددد أن للعقبددان أمامدده مباشددرة، وهددو مثددل كددل الطيددور الجددوارح يتميددز بإبصددا

والصقور نظراً أكثر حدة من باقى معظم الحيوانات والطيور، وتمكنها حدة البصر هذه من 
وللعقداب الدذهبى منقدار  .(30)إحكام تحديد مكان فريستها من على بعدد مسدافات بعيددة للغايدة

ذيدالً ، كمدا أن لده (31)قوى معقوف، وأرجل قوية ذات مخالب ضخمة وقوية يغطيها الدريش
وأجنحة طويلة وعريضة لهما ريش قوى وصلب ومرتب، وحين يفرد أجنحته تبدو وك نها 
أصابع يد ملتويدة عندد أطرافهدا، وحدين ينشدر ذيلده الكبيدر يبددو كمروحدة كبيدرة ذات ريدش 

                                                                                                                                                         

 مثل أنواع الطيور الجارحة األخرى التى تحدث عنها.  (IX, 618f., 31)تهجين 
(26) Aristot., op. cit., IX, 618b 29. 

، ويصددفه هددوميروس  (IX, 618b 31)ويسددميه أيضدداً صددائد األرانددب البريددة 

حين طلدب بريدام مدن    (Il., XXIV, 315 - 16)ألسود أيضاً بالصائد ا
 زيوس أن يريه إشارته بالموافقة على افتدال ابنه.

صف بهذه الصفة بسبب وجود ريش أصفر ذهبى من فوق رقبته وعند رأسه. (27)  و 

(28) Aristophanes, Aves, 512; 978. 

 

  (Haiaetus، واألصدددلع بى العقبدددان فدددى العدددالم القدددديم نوعدددان فقدددط: الدددذه (29)

Leucocephalus) وعددرف بهددذا االسددم تمييددزاً لدده عددن الددذهبى، كمددا أندده لدديس أصددلعاً بددالمعنى .

مغطى بريش أبيض، مما يجعلها تبددو صدلعال.  -وذيله أيضاً  -الحرفى لالسم لكن رأسه ورقبته 
 .ويختلف األصلع عن الذهبى أنه أصغر حجماً وذيله كذلك

وعلدددى الدددرغم أن العقددداب األصدددلع يتغدددذى علدددى اصدددطياد األسدددماك )مثدددل العقبدددان النسدددارية( 
(Haliaetus Pandion)  إال أنهددا تتغددذى أيضدداً علددى جيددف الحيوانددات ممددا يجعلهددا تنتمددى فددى

 2فى الموسوعة العربيدة العالميدة، ط «عقاب»طبائعها إلى مجموعة كواسر النسور. انظر مادة 
 .323 - 218الرياض، ص ص  -مال الموسوعة للنشر والتوزيع (، مؤسسة أع1999)

 =أما فى الوقت الحالى فيوجد بالعالم )الحديث( نحو ستين نوعاً من العقبان، راجع:
=http://en.wikipedia.org/wiki/Eagle 

ؤ عيونها فيساعد على حدوث انحراف ضئيل جداً للضول ترجع حدة اإلبصار هذه إلى اتساع بؤب (30)
عند مروره حول الشئ المشاهد مهما بلغ صغر حجمه مما يمكن الطائر مدن الرؤيدة الكاملدة مدن 

 على ب عد.
 بينما ال يوجد ريش على الجزل األسفل من أرجل العقاب األصلع، وأيضاً بعض الجوارح األخرى. (31)

http://en.wikipedia.org/wiki/Eagle
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 (32)قددوى ومرتددب، وحددين يهددبط مددن طيراندده علددى مقربددة يثيددر مشددهده الهلددع فددى النفددوس
 (.4)صورة رقم 

ية لونها بنى محمر غامق، وخلدف رقبتهدا رقعدة ذهبيدة صدفرال المعدة مدن والعقبان الذهب
eyriesالريش. وتعيش العقبان الذهبية فدى أعشداش تسدمى أوكداراً 

، وتبنيهدا علدى قمدم (33)
أصدقاع الجبددال المرتفعددة، ويعدديش بعضدها علددى قمددم األشددجار القريبدة مددن الميدداه. وتقددوم 

 .(34)ضدى الليدل فدى أوكارهدا أو فدى مجدثم آمدنالعقبان بالصيد خالل النهار فقط، بينما تم
، وي كل العقاب الدذهبى األراندب والسدناجب األرضدية (35)ويذهب عادة عقابان معاً للصيد

ويطيدر العقداب الدذهبى  .(36)واألرانب البرية والطيور وصغار الغزالن وصغار الخدراف
عة علددى ارتفدداع مددنخفض فددوق أطددراف الروابددى المكشددوفة حيددث يمكندده الهبددوط بسددر

 لإلمساك بفريسته المذعورة.

لقد كان الكورنثيون أول من عبر عن معنى سيادة إله السمال وسلطانه عند بنال المعبد أو 
، بد ن جعلدو طدائر إلده (37)منزل االله، فكانوا أول مدن صدنع الجمدالون عندد سدقف المعبدد

ونداً مثلدث السمال يستلقى بشكل أفقى فوق أعمدة المعبد وهو ناشر أجنحته مما صنع جمال
العليا القصيرة الشرقية، ويبدو أن طائره اآلخر استقلى بنفس الطريقدة عندد الشكل يتوج قمته 

الناحية المقابلة ليصنع جمالوناً مثلثاً آخر عندد الناحيدة الغربيدة. والجمدالون فدى اللغدة اليونانيدة 

                                                           

قاب يذكر أنه طائر زيوس كبير الحجم، وأن أجنحته واسدعة وعريضدة حين يصف هوميروس هذا الع (32)
 .Il., XXIV, 317 - 19حين يفردها على جانبيه فتشبه الباب المفتوح ذو المزالج، راجع: 

هذه األوكار بشكل أساسى مدن العصدى وأغصدان األشدجار القويدة، ثدم يضديف إليهدا أوراق نباتدات ت بنى  (33)
مدواد جديددة إلدى الدوكر عندد اسدتخدامه لده كدل عدام، لدذلك يكدون الدوكر  صغيرة. ويضديف عدادة العقداب

 متر.4.5سم، بينما يبلغ عرض الوكر الجديد ثالثة أمتار وعمقه 45سم وعمق 9القديم بعرض 
(34) Aristot., op. cit., IX, 619a 14. 

 
 .320راجع: الموسوعة العربية العالمية، ص  (35)
 ,Il, XII)، والثعدابين (Il, XXII, 308)، وتهداجم الخدراف (Il, XVII, 674)تهداجم األراندب البريدة  (36)

، واألوز البددرى (Od., XX, 242)، والحمددام (Od., XV, 160; XIX, 536)واألوز ، (201
 ,Aristot., HA, IX)و (Il, XII, 201)، والثعدابين (Il., XV, 602)وطيدور الكركدى والبجدع 

609a, 5). 
 كن لها جمالون. راجع:ذلك أن بيوت الناس لم ي (37)

Aristophanes, Aves, 1110: “T γ     

”. 

والجمالون هو الواجهة المثلثة التى تتدوج أعلدى كدل جاندب مدن الجدانبين القصديرين عدن السدطا 
 مستطيل الشكل للمعبد اليونانى. راجع أيضاً:

J. Boardman, Greek Sculpture in the Archaic Period, London, 1978, p. 152. 

 كما لم تكن للمعابد الرومانية هذه الفكرة المحددة للجمالون.
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يونانى بده اثندان أى العقاب، وألن المعبد ال ، أى أنها كلمة مشتقة من ()هو 
 .(38)يغطيهددا اثنددان مددن العقبددان )الذهبيددة(، أى أن سددمال المعبددد مددن الجمالونددات 

معبددد ي صددنع بدده هددذان الجمالونددان، ووضددع وسددط كددل منهمددا )فددى الدد  وكددان معبددد زيددوس أول 
tympanum) (39)عقاب ناشر أجنحته رمز االله. 

ن أيضدداً لددم يخلددط بددين نددوعى مجوعددة تؤكددد الشددواهد الفنيددة فددى كددل الوسددائط، أن الفنددا
 الجوارح، واعتبر أن العقاب وحده هو رمز لزيوس وليس النسر:

، تصور اختطاف يوروبا عبر البحر، وقد حملها زيوس علدى ظهدره (40)(5صورة رقم )
متخفيدداً فددى شددكل الثددور. يظهددر علددى يمددين الصددورة ويسددارها رمددوز تشددير إلددى معنددى 

، وهن رمدز أسدطورى لدروح (41)ال الهاربيس المجنحاتاالختطاف: إلى اليمين إحدى نس
الهالك والتدمير، ويجسد الطدائر المصدور علدى يسدار الصدورة هدذا المعندى، إنده النسدر؛ 

، إنال آرخى من دافنده (42)(6صورة رقم ) رأس ورقبة خاليتان من الريش، وكذلك الذيل.
Daphnae ط األمدر فدى تحديدد فى الدلتا، يصور إحدى الهاريس المجنحات،وحتى ال يختل

، وضدع معهدا الفندان عناصدر رمزيدة تدميريدة مسداعدة (43)الشخصية المجنحدة المصدورة

                                                           

أى العقدداب  -ربمددا ال أذهددب بعيددداً إذا اعتبرنددا أن صددناعة الجمددالون عنددد سددقف المعبددد اليونددانى  (38)
ة المينويدة ناشراً أجنحته ومستلقياً بشدكل أفقدى فدوق أعمددة المعبدد، هدى مدرة أخدرى تددعيم للفكدر
 القديمة لظهور وتجلى اإلله، إال أنها نفذت بشكل يونانى لتعنى السلطان العلوى لإلله.

 tympanumفدى البدايدة لتعندى الفدرام المثلدث الشدكل أى  و استعملت كلمة  (39)
 فقط، ثم تدريجياً أصبحت تعنى الجمالون كله. راجع:

Pinder, Olymp., XIII, 29; and Schol., op. cit. 

 ق.م.(، راجع: 530 - 510) Caerctan hydriaرسم على هيدريا من نوع  (40)
C. Smith, “Harpies in Greek Art”, JHS, 13 (1892), p. 112, fig. 2. 

يالحظ ان كل الشخصيات المصورة فى المشهد تتجه ناحية اليسار ممدا قدد يعندى أن هدذا االتجداه 
 اف.الموحد كان لتدعيم فكرة االختط

وليسدت الهدداربى ألنهدا تمسددك فدى كدل يددد حلقدة مسددتديرة  Nikeرأى الدبعض أنهدا صددورة نيكدى  (41)
)ربما تيجان أو أكاليل(. وألن هذا الرسم يؤرخ بالقرن السادس ق.م. فمن المرجدع أنهدا الهداربى 
وليسددت تيكددى، ذلددك أن نيكددى لددم تصددور فددى الفنددون اليونانيددة قبددل القددرن الخددامس ق.م. إطالقدداً. 

 اجع:ر
T. H. Carpenter, Art and Myth in Ancient Greece, Thames & Hudson, 

London, 1996, p. 35. 

 ، ودافنه هى حالياً بلدة تل دفنة.situlaرسم على أحد جوانب إنال بشكل  (42)
Petrie, Tanis, vol. II, pl. XXV, 3. 

إلدده الريدداح  Boreasيدداس رأى الددبعض أن الشخصددية المصددورة هنددا قددد تكددون تشخيصدداً لبور (43)
أيضاً؛ إذا كان من المعتاد أن يحمل هذا اإلله معنى التدمير. خالل هذه الفترة “ المدمرة”الشمالية 
على عكس ما حدث بعد انتصارات اليوندانيين علدى الفدرس فدى  -القرن السادس ق.م.  -المبكرة 
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horror vacui  تتوالم مع طبيعدة ووظيفدة هدذه الهداربى، إذ تبددو وك نهدا تطلدق اثندين مدن
الغربان المصورين من فوق طائر فى األسفل يستعد للطيران، وهو ينظر إلى أرنب برى 

ذا الطدائر لده منقدار معقدوف ورأسده ورقبتده خاليتدان مدن الدريش، وذيلده بآذان طويلدة. هد
أيضدداً ... إندده أحددد النسددور. وعلددى هددذا يددرجا أن الغربددان التددى تحددوم حولدده هددى أيضدداً 

ويت كد هذا المعنى بوجود الجرادة فى أعلى الصورة، والتدى تعندى  -الغربان آكله الجيف 
 (45)، أحد أنواع النسور(44)(7صورة رقم ) فى حد ذاتها معنى ضمنى للتدمير والتخريب.

قصدديرة الددذيل تهجددم علددى فريسددة، وحتددى ال يخددتلط األمددر مددا هددو هددذا الطددائر الجددارح 
، النسدر (46)(8صدورة رقدم )صورت الجدرادة إلدى جدواره، إنده أيضداً أحدد أندواع النسور.
لنسدر ، ا(47)(9صورة رقدم ) والغربان من آكلى الكيف وقتلى المعارك يقومون بوظيفتهم.

. بينمددا يختلددف األمددر مددع العقدداب الددذهبى، صددورة رقددم (48)فددى الفددن المصددرى أيضدداً 
                                                                                                                                                         

، “اح فدى الفدن اليوندانىتصدوير الريد”بدايات القدرن الخدامس ق.م. راجدع: مندى محمدد الشدحات، 
جامعدة  -بحث منشور فى فعاليات ندوة االحتفال باألستاذ الدكتور / سليمان حدزين، كليدة اآلداب 

 .2000اإلسكندرية، 
 Thironعملددة مددن فئددة األربددع دراخمددات صددكت فددى عهددد طاغيددة أكراجدداس )صددقلية( ثيددرون  (44)

ق.م. بعدد احدراز انتصداراته علدى القرطداجيين، وايضداً إحكدام سديطرته علدى  482حدوالى عدام 
  =. راجع: عزت قادوس، العمالت اليونانية والهلنستية، اإلسكندرية،Himeraمدينة هيميرا 

 .150، لوحة رقم 114 - 113، ص ص 1999=
. راجددع: الموسددوعة sea-eagleوهددو نددوع مددن أنددواع النسددور تعددرف باسددم العقدداب النسددارى  (45)

 .230 - 229، ص ص “النسور”العربية العالمية، مادة 
لوحددة مددن البازلددت مصددور عليهددا بالنحددت البددارز مددا يحدددث بعددد أى معركددة حربيددة حددين تلددتهم  (46)

المتحددف  -النسددور والغربددان جثددث القتلددى. تددؤرخ بفتددرة عصددر مددا قبددل األسددرات الفرعونيددة 
 البريطانى. راجع:

P. Grimal (ed.), Larousse World Mythologie, London & New York, 1965, p. 

26. 

(47) M.V. Vikentiev, Annales du Serice des Antiquites de 

l’Egypte, tome XXXII (1933), p. 223, fig. 12b. 

 
. مدن الالفدت للنظدر أنده Mutكانت النسور فى األسدطورة المصدرية القديمدة رمدز لاللهده مدوت  (48)

ى الرغم من الفكرة العامة السلبية لمضمون صورة النسر فى الغدرب األوربدى )فدى العصدور عل
القديمدة وحتددى اآلن( واسددتعمال اسددمه للداللددة علدى مددن يفتددرس الضددعيف والمددريض، وارتباطدده 

إال أن صدورة النسدر واسدمه فددى الفدن واللغدة المصدرية القديمددة  -أيضداً بمعدانى الجدبن واألنانيددة 
بسددبب أن النسددور قددد تددرى اثنددين سددوياً، كمددا  loversاصددطالح أو كلمددة المحبددين يترادفددان مددع 

تتددرادف مددع معنددى األم ووليدددها والمرتبطددان ببعضددهما أيضدداً. لددذا فددإن كلمددات مثددل زوج مددن 
pairing of  وروابط )الصداقة والوالل والعاطفة( والحماية والحب هى رمدوز تعندى النسدر فدى

اعتبره المصريون القدمال المصريون أماً رائعة. ومخصص صورة  اللغة المصرية القديمة. وقد
النسر فى اللغة المصرية القديمة هدو الصدوت الدذى يعندى الحدرف األول مدن كلمدات تعندى األم، 

 والنجاح واالزدهار، وأيضاً الجدة لألم، وأيضاً الحاكم.
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ويحمدل  ، فهو يتصيد غزالة، وله ريش علدى الدرأس والرقبدة، والدذيل مروحدى.(49)(10)
: المنقار المعقوف والرقبة ذات الريش (50)(11صورة رقم جانيميدس األمير الطروادى )

 والجناحين بشكل يد ملتوية.

  (51)ل المروحى ذو الريش، ويعاقب )بروميثيوس( المقيد ب ن ينهش كبده كل نهاروالذي

قاب و)هيراكليس( وهما يفكان قيد  .(52)(12ألنه سرق النار من اآللهه )صورة رقم  ثم الع 

                                                           

 ق.م.(، راجع: 530 - 510) Caeretanرسم على هيدريا من نوع  (49)
C. Smith, JHS, 13 (1892), p. 113, fig. 3. 

غطال علبة من الحجر الجيرى، وجدت مع إحدى الدفنات فى مصر، وتؤرخ بالعصر الرومدانى  (50)
ربما ترمز إلى خلود الدروح حدين صدعودها إلدى السدمال إلدى جدوار زيدوس. موجدودة  -المت خر 

 ..Georgia Museum of Art, University of Georgia, 1997حالياً فى:
قاب من َكبده، فقد  (51)  =مهما كان الِعقاب الذى القاه )بروميثيوس( فى األسطورة ب ن ي كل الع 

فى عن= (، أيضاً راجع: زيوس يعاقب بروميثيوس ب ن يربط إلى 12ذنبه وف ك قيده )راجع صورة رقم ع 
، وأن هددذا (Theogonia, 523)والعقدداب ينهشدده  (Hesiod, Theogonia, 521)عمددود 

 عقاب استمر ما يقرب من ثالثين عاماً.ال
(Scholium in: Aeschylus, Prometheus: The Bringer of Fire, 4; Id, 

Prometheus Bound, 774) اال أن مصدديراً آخددر حدددث للعمدالقTityos  الددذى اغتصددب اإللهدده
لم اآلخدر ويتغدذى . إذ تروى إحدى الروايات أن زيوس ذبحه، ثم عاقبه ب ن يرقد لألبد فى العداLetoليتو 

 على كبده اثنان من النسور:

(Od., XI, 576 - 8: «  ī , ū   

   ,   .”) 

أن الكبدد هددو مكمدن الرغبددات. راجدع: جددورج سدارتون، تدداريخ العلددم،  -إذ اعتبدر اليونددانيون والرومدان أيضدداً 
. راجددع 202، ص 1979مدة محمددد خلدف خ وآخددرون، الجدزل األول، دار المعددارف، الطبعدة الرابعددة، ترج

 .C. Kerènyi, The Gods of the Greeks, London, 1976, p. 135 أيضاً:

وتوضا األسطورتان )أسطورة ِعقاب بروميثيوس وأسطورة ِعقاب تيتيوس( نوعية اختيار الطائر 
قا ب لم ي كل بروميثيوس ألنه حى وليس ميتاً، بينما تتغذى النسور على )كبد( الجارح المناسب؛ فالع 

والمفهوم ضمناً أنه ي كله ... ألن الكبد هو موضع العواطف والحياة نفسها. -تيتيوس الذى ذبحه زيوس 
 )ابنة Helenعن أن هيلين  (Farnell, vol. I, p. 93)وعلى الرغم أن رواية بلوتارخوس 

ضع  طاعون الذى أصاب البالد، وانقضاضت على المذبا للتضيحة بها حتى يزول الزيوس( حين و 

قاب على يد الكاهن لينتزع منها السكين التى طارت فى الهوال وسقطت على جدى صغير  ع 
من المذبا وبذلك افتديت هيلين ... وما تشير إليه هذه الرواية من مغزى  كان يرعى بالقرب

 دينى يعبر عن اعتدال زيوس فى
تقديم األضحيات له، وعدم تقديم أضحيات بشرية كما كان يفعل اليونانيون قديماً فى الفترات المبكرة 

(Farnell, op. cit., pp. 41 - 2) -  قاب فى حد ذاته خالل هذا السياق إال أن استعمال الع 
قاب قناص، ولم يكن أى من الجوارح األخرى الذىيشير كان  إلى طبيعة الطائر الجارح ب نه ع 

 هيلين أو الجدى. يمكنه أن يلتهم
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قددداب مدددن شدددراب (53)(13بروميثيدددوس )صدددورة رقدددم  . ثدددم جانيميدددديس وهدددو يسدددقى الع 
ambrosia  و كدان نسدراً لكدان قدد التهمهمدا عتقد أنه لدوأ .(54)(14السماوى )صورة رقم 

إذن أصبا العقاب هو زيوس، وزيوس هو العقاب، رمزاً  .(55)بروميثيوس أو جانيميديس
، وتشير (56)العقاب باالله زيوس أسطورياً منذ البداية ارتبطإلله السمال وسلطانه وسيادته.

ول مدرة حدين انتقدل مدن المصادر األدبية إلى أنه اتخذ شدكل هدذا الطدائر أو ظهدر معده أل
، إال أن هناك رسم على غطدال إندال )بشدكل (57)كريت إلى ناكسوسومنها إلى بالد اليونان

pithos عليه صورة لزيوس مع عقبان، مما  -ق.م  700ويؤرخ بحوالى  -( من كنوسس
وتددروى .(58)(15يؤكددد أن االرتبدداط بينهمددا كددان معروفدداً فددى كريددت أيضدداً )صددورة رقددم 

عنددد جبددل  -تركتدده بمجددرد والدتدده  Rheaاألخددرى، كيددف أن أمدده ريددا بعددض األسدداطير 
أطعمده  Aetosيقدال إن عقابداً  ، حتدى(59)ليرعداه غيرهدا مدن الكائندات -)إيدا( فى كريت 

                                                                                                                                                         

 ق.م. يصور كل من األخوين 560يؤرخ بحوالى  Cervetriمن  Laconianرسم على إنال  (52)

 أطلس وبروميثيوس أثنال توقيع زيوس العقاب عليهما؛ اطلس يحمل السماوات على كتفيه، بينما
ينزف ويتساقط على األرض. يبدو ه بروميثيوس مقيد إلى عمود وينقر العقاب فى كبده، ويالحظ أن دم

موجود على  منهما وأرجله ثابتة على خط مستو هذا المشهد يحدث فى السمال: إذ يصور كل أن
فترضنا مع الكورنثيين دورى وينبثق من جوانبه شكل محور لصاعقة زيوس. وإذا ا تاج عمود

الرأسية ... يصبا كل  ( أن ملك السمال يستلقى أفقياً فوق أعمدة المعبد37رقم  )راجع هامش
 .Carpenter, op. cit., fig يعاقبان فى السمال )فوق العمود(. راجع: من بروميثيوس وأطلس

116 
 =ق.م.، تصددددور 550مددددن الطددددراز األتيكددددى األسددددود، تددددؤرخ بحددددوالى  Tyrrhenianأمفددددورا (53)
و زيدوس(، وقدد كتدب هيراكليس يفك قيد بروميثيوس من الخلدف، بينمدا ينددفع أمامده العقداب الدذهبى )أ=

 Carpenter, op. cit., fig. 117اسم كل من هيراكليس وبروميثيوس إلى جوار كل منهما. راجع:

، ممدا phialeصور جانيميديس فى العصدر الرومدانى وهدو دائمداً يطعدم العقداب مدن إندال بشدكل  (54)
لدك السدمال يعنى أن المشهد يحدث فى السمال وليس فدى األرض وأن األميدر الطدروادى يطعدم م

 من الطعام والشراب السماوى. عن الصور المشابهة لجانيميدس وهو يطعم العقاب، راجع:
Reinach, Rep. Reriefs, I: 115, 190; II: 1232, no. 3. 

 (.9 - 5عن طبيعة النسور الفتاكة راجع صور أرقام ) (55)
شدئ ال تجسددر  (aegis)كمدا كدان الصدولجان شدعاره، والصداعقة هددى سدالحه الرهيدب، ودرعده  (56)

، كمدا يشدير الددرع إلدى (kataigis)العين النظدر إليده ... إذا هدزه انطلقدت العواصدف والزوابدع 

 .216الرعد المقبل، راجع: عبد الطيف أحمد على، المرجع السابق، ص 
(57) Cook, op. cit., vol. I, p. 164, n. 4. 

 
(58) S. Marinaos, Jahrb. D. Deutsch. Arch. Inst., 48 (1933), 311, figs. 20 - 1; 

T.B.L. Webester, JHS, 59 (1939), 103, fig. 1, pl. 81. 

 
هددى التددى أرضددعته  Amalthiaتددواترت األسدداطير التددى تددروى فددى هددذا الصدددد: أنهددا العنددزة  (59)

(Diod., 5, 70) أو أنهم بعدض الحوريدات ،(Ovid, met., 4: 288f.) أو أنهدم النحدل، أو ،
، أو أنهدم الدببدة Praisos، أو أنها أنثدى الخنزيدر تبعداً لعملدة Cydoniaبعاً لعملة أنها الذئب ت
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م( 96 - 81م( ودوميتيدان )81 - 79وقدد صدك كدل مدن اإلمبراطدور تيتدوس ).(60)ورباه
ائر الجدارح، وكتدب إلدى عملة نحاسية لهما فى كريدت صدور علدى أحدد وجهيهدا هدذا الطد

(16)صورة رقم  ΔΙΟΣ  ΙΔΑΟΥجوارها )زيوس من إيدا( 
وعلى الرغم من بعض  .(61)

المظاهر الكريتية التى تشير إليها والدة اإلله وترك أمده لده ليرعداه غيرهدا وارتبداط ذلدك 
، إال أن رعايته وإطعامده عدن طريدق العقداب يعتبدر المظهدر اليوندانى الدذى (62)بالزراعة
هدذا ولدم تكدن  .(64)، كمدا يدروى أنده ولدد يدوم أن ولدد زيدوس(63)“ملدك السدمال”نه يجعل م

استمرارية تصوير هذا الجانب الحيوانى فدى شخصدية إلده السدمال تجسديداً لده، وإنمدا كاندت 
رمزاً يحدد جدوهر مكانتده بدين غيدره مدن اآللهدة اليونانيدة، فهدو رمدز يعندى السديادة والقدوة 

                                                                                                                                                         

(Cook, op. cit., vol. III, p. 953) أو أنهدم الحمدام ،(Ibid., p. 975) وعنددما كبدر ،
 .(Ibid., p. 1070)وأصبا أميراً ذبحه دب ثم دفن فى كريت 

(60) Verg. Aen., 1, 394: 

Est et alia fibula. Apud Graecos legitur, puerum quondam 

terra editum admodum pulchrum membris omnibus fuisse, 

qui ’ sit vocatus. hic cum Iuppiter propter patrem 

Saturnum, qui suos filios devorabat, in Creta insula in Idaeo 

antro nutriretur, primus in obsequium Iovis se dedit, post vero 

cum adolevisset Iuppiter et patrem regno pepulisset, Iuno 

permota forma pueri velut paelicatus dolore eum in avem 

vertit, quae ab ipso  dicitur Graece, a nobis aquila 

propter aquilum colorem, qui ate rest. quam simper Iuppiter 

sibi inhaerere praecepit et fulmina gestare: per hanc etiam 

Ganymedes cum amaretur a Iove dicitur raptus, quos Iuppiter 

inter sidera collocavit. 

 .Nilsson, Hist., p. 31راجع أيضاً: 

 
 عملة دوميتان، راجع: (61)

J.M. Sovoronos, Numismatiques de la crête ancienne, Mâcon, 1890, 

vol. I, p. 344, pl. 33 : 22. 

يولددد الطفددل زيددوس فددى كريددت ويمددوت، ثددم يولددد مددرة أخددرى وتكددون اإلشددارة رؤيددة نيددران متوهجددة  (62)

لإللده السدنوى،   مندفعة من كهف )إيددا( معلندة مولدد القدوة السدنوية المتجدددة 
 .203، ص نفس المرجع السابقى، ، كذلك: عبد اللطيف أحمد علNilsson, Hist. p. 31راجع: 

، أيضداً راجدع: عبدد اللطيدف أحمدد علدى، 14 - 10على أساس أنه السمال، راجع هوامش أرقام  (63)
 .Diod, I, 87, 9، وأيضاً 215 - 212المرجع السابق، ص ص 

(64) Nilsson, Hist., pp. 33 - 4; Cook, Zeus, vol. II, p. 752, n. 4. 
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ظهدور هدذا الطدائر محلقداً فدى السدمال ظهدوراً لزيدوس نفسده وتدريجياً أصبا  .(65)والسلطة
. وبهذا أيضاً اختلفدت وظيفدة (66)عندما يتصل بالبشر، ورمزاً لتحقيق إرادته ونبولاته بينهم

، واللددذين كانددا  -رسددولى اآللهدده  - Irisهددذا الطددائر عددن وظيفددة كددل مددن هددرميس وإيددريس 
ب الصدفة الماديدة إللده السدمال الدذى يعديش تتناس مكلفين فقط بحمل رسائل اآللهه إلى البشر.

وعلى الرغم من أن بعض األلقاب .(67)فيها محلقاً أن تكون أعالى الجبال وقممها مكاناً لعرشه
 .(68)التى تدعوهن إلهاً يسكن أعالى الجبال

بدددت وك نهددا وصددف أدبددى ال أكثددر. إال أن كثيددراً مددن هددذه الجبددال خصصددت لعبادتدده بالفعددل، 
مددذابا قدددمت فيهددا الددذابا واألضددحيات التددى تشددير إلددى هددذه الصددفات  وأقدديم علددى قممهددا

مجسداً هدذه وقد صور العقاب وحده بدون زيوس على بعض الوسائط الفنية  .(69)واأللقاب

                                                           

هو طدائره الرمدزى الدذى يضدعه   أن العقاب » (Aves, 514 - 5)يذكر أريستوفانير  (65)

خادمده المبدرز  -، أما أبوللو  γعلى رأسه ألنه الملك، بينما تضع ابنته أثينا طائر البومة 

 )أى الباز وهو من الصقريات(. « يضع طائر الصقر  -
الذى ال يرضى أن  (Farnell, op. cit., p. 93)، وهو أيضاً اإلله العادل 26راجع هامش رقم  (66)

( يددل داللدة واضدحة 51تكون أضحياته من البشر؛ ذلك أن فكرة استبدال الجدى بهيلين )هامش 
 على أن الطائر هو عقاب وليس نسراً ... والذى كان يمكن أن يلتهم الجميع.

(67) Herodotus, I, 131 - 1. 

نى العقبان الذهبية، خاصة وأن هناك أنواع كثيرة ربما يصنع ذلك نوع من التشبيه مع أماكن سك
من العقبان والجوارح ال تعيش فى المناطق الجبلية العاليدة ممدا يحصدر هدذه الصدفة مدرة أخدرى 

 مع العقبان الذهبية التى تختلف فى كثير من طبائعها عن الجوارح األخرى.
علدى جبدل أركاديدا،  Cylleneيشار أيضاً فى بعض األحيان إلى معبد لهدرميس علدى قمدة جبدل  (68)

، ومددذابا أخددرى تتددوج قددالع )اكروبددوليس( بعددض المدددن Phigaleiaوآخددر ألبوللددو علددى جبددل 
آللهة أخرى، إال أن اإلله األعلى زيوس هو الذى كان ي عبد رسمياً بهدذه الصدفة فدى كدل األمداكن 

 ,Farnell, The Cults of the Greek States, Oxford, 1896, vol. Iالمرتفعة. راجع:

p. 50.. 

من أهم ألقاب زيدوس “( جبل”يعتبر لقب زيوس أوليمبوس )حيث تعنى كلمة أوليمبوس فى اللغة  (69)
على اإلطالق التى ترتبط بهذه العبادة، والتى توجد فى أثينا، وفدى خدالكيس، وفدى ميجدارا، وفدى 

ا المكددان ولدديس أوليمبيددا )حيددث أخددذت هددذه المدينددة اسددمها مددن العبددادة المبكددرة لزيددوس فددى هددذ
العكددس(، وأيضدداً فددى بدداترا، وفددى إسددبرطة، وفددى كورنثددا، وفددى سدديراكيوز، وفددى تسدداليا، وفددى 

 ناكسوس، وفى ميليتوس، وفى فريجيا، وفى سليوفيا، وغيرهم.
وعلى الرغم من أن جبل األوليمبوس يعتبر من أهم جبال بالد اليونان لما ارتبط به أسطورياً أنه 

ليونانية، إال أنه ليس هناك دليل مباشر يسجل عبادة لزيوس على هذا بيت األسرة اإللهية ا
المدينة التى تقع على سفحه والتى تسمى “ اسم”الجبل، وإن كان هناك إشارة فرضية فهى فقط 

 وتقع بين تساليا وإيبروس(، والتى أخذت اسمها من اسم الالله. راجع: عبد اللطيف(= 
 وما بعدها؛  121أحمد على، المرجع السابق، ص =

Farnell, vol. I, p. 50 ff.; p. 152 ff.; Cook, vol. II, p. 354 ff., p. 868 ff. 
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ولعدل أهدم األمثلدة )صدورة  .(70)الشاهقة فدى كبادوكيدا Argaiosالصفة وخاصة قمة جبل 
علدى أحدد وجهدى عملدة الملدك  Argaiosتصور عقاباً يقف علدى قمدة جبدل  .(71)(17رقم 

Archelaos (36 ملددك كبادوكيددا. كددذلك نموذجددان 17 -ق.م )مex-voto (72)مددن البرونددز :
  ( تصور نموذجاً للجبل نفسه جاثماً فوق قمته عقاب. 18احدهما )صورة رقم 

( تصور أيضاً عقاباً جاثماً على عمود لده تداج مخروطدى الشدكل يشدبه 19و)صورة رقم 
 .(73)زين تاجه بالتحزيز بست أوراق من هذا النباتالصنوبر كما 

تعددت أوضاع ظهور العقاب مع اإلله زيوس خالل العصرين األرخى والكالسيكى، ولم 
يصور بدالً منه إال نادراً حتى بدايات القرن الرابع ق.م، إال أن هذه الفكرة استمرت حتى 

العقاب مع زيوس يعنى فى  نهاية العصر اإلمبراطورى وبعده أيضاً. وكان تغيير موضع
كثير من األحوال تحول صورة اإلله البشرية نحو الرمزية المعنوية، وأيضاً التحدول مدن 

 معنى القوة الجامحة إلى القدرة العادلة الحكيمة.

منذ القرن السابع ق.م. كان العقاب يصور عادة مع زيوس الواقف، وقد أمسك به فى 
ينمددا أمسددك بالصدداعقة المروعددة فددى يددده األخددرى يددده اليسددرى الممتدددة إلددى األمددام، ب

                                                           

 .Cook, vol. II, p. 977 f عن هذا الجبل وأهميته، راجع: (70)

(71) Brit. Mus. Cat. Coins Galatia, vol. III, 1968, p. 45, no. 2, pl. 8, 1. 

االختالفات الطفيفة فى قيصرية عاصدمة كبادوكيدا فيمدا بعدد  ولقد أعيد صك هذا النمط مع بعض
فى العصر اإلمبراطورى على عمالت فضية وبرونزية، ابتدال من اإلمبراطدور تيبريدوس حتدى 

 ( منها على سبيل المثال:244 - 238الثالث ) Gordianusاإلمبراطور 
Brit. Mus. Cat. Coins Galatia, pl. 4, 6, 7, 9, 11, 13. 

 نموذجان قطع مشتراه من موقع الجبل نفسه، وموجودان حالياً فى متحف اللوفر، راجع:ال (72)
Encyclopedia Photographique de l’art, p. 292, fig. c, d, text by Mlle 

Rutten. 

بددين “ طريددق”هددى بدايددة  -أو موضددع سددكنى إلدده السددمال  -اعتقددد الفيثدداغورثيون أن قمددم الجبددال  (73)
سلكه هؤالل الدذى شدرفهم زيدوس بدالمثول أمامده فدى السدمال. وتحددث الكتداب السمال واألرض ي

اليونددانيون والرومددان عددن هددذا الطريددق ب ندده طريددق األرواح المقدسددة )أو المؤلهدده( إلددى السددمال 
ضدول مسدتقيم ”، وأن هدذا الطريدق مدا هدو إال (.Ovid. met. 1. 168 ff)حيدث يسدكن زيدوس 

 “.كالعمود
(Plat., Republic, 616 B.C; Pindar, Olympian Odes, 2, 68 ff. (ed. C.M. Bowra, 

1947). 

يمتدد علدى طدول محدور الكدون. ويكشدف هددذا المفهدوم فدى النهايدة عدن أن السدمال تسدتند علددى 
دعامة سماوية، وهو مفهوم ساعد إلى حد كبير علدى تفسدير مغدزى أعمددة زيدوس )جدوبيتر(، 

وندان وفدى رومدا وفدى القسدطنطينية ومهدداه إلدى إلده واألعمدة التذكارية المنتشدرة فدى بدالد الي
 السمال.
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لإللدده زيددوس طيلددة “ المقاتددل”وقددد ظددل اسددتعمال هددذا الددنمط .(74)الممتدددة إلددى أعلددى
العصرين األرخى والكالسيكى أيضاً، وأطلق عليه نمطاً أرخياً لما يتضمنه من مغزى 

آها بنفسده إلى العديد من نماذج هذا النمط التى ر (75)الشدة والعنف. وأشار بوزانياس
واسدتمر اسدتعمال                                                                                     فى أولمبيدا.

القديمة لعبادة زيوس  العصر الكالسيكى خاصة فى المراكزهذا النمط فى بعض فنون 
التدى صدكت مثل أولمبيا وأركاديا، كما ظهر على بعض عمالت القرن الخامس ق.م. 

عمالت القرن الرابع ق.م.  ، وعلى بعض(76)ج( -ب  -( أ 20فى أولمبيا )صور أرقام )
وغيرها من البلددان، كمدا ش دكل هدذا الدنمط  (77)( أ ، ب(21فى ميسينا )صور أرقام )

، ورسددم علددى بعددض رسددوم (78)علددى العديددد مددن التماثيددل البرونزيددة صددغيرة الحجددم
إال أنده خدالل العصدر الكالسديكى، ومدا            ة.األوانى وعلى بعدض األحجدار الكريمد

صاحب هدذه الفتدرة مدن انتصدارات وازدهدار حضدارى ملمدوس، كاندت هنداك محداوالت 
عديدة للتقليل من هذه الغلظدة ومدا يحملده هدذا الدنمط اآلرخدى مدن معندى القدوة المباشدرة، 

 وارتكزت هذه المحاوالت على جانبين أساسيين:

ر العقاب الموجود فى يد زيوس الممتدة إلى األمدام، ومدا تدوحى أولهما: تغير موضع طائ
 به من شدة وقوة فى االندفاع.

ثانيهما: إضافة بعض المالمدا التدى أضدفت علدى زيدوس نفسده نوعداً مدن القدوة المعنويدة 
 والمهابة لكبير اآللهة، وذلك عن طريق:

                                                           

كان زيوس يصور خالل هذا الدنمط فدى شدكل رجدل عدارى لده لحيدة ويمشدى بخطدوات واسدعة،  (74)
الذى يرفع يده اليمنى ليقذف بدالرما بينمدا امتددت “ المينوى”وهو نمط م خوذ من نمط المحارب 

 - A.J. Evans, JHS, XXI (1901), 125 f., figs. 15األخرى لتحمل الدرع، راجع:

16.. 

(75) Paus., 5, 22. 6 - 7; id., 4. 33. 2. 

 
هدو  Aristonousتتشابه هذه الصور مدع األنمداط التدى رآهدا بوزانيداس فدى أولمبيدا، وي دذكر أن  (76)

 الذى صنعها وأهداها إلى أولمبيا.
 ق.م.، راجع: 330 - 369أ: صكت حوالى  - 21صورة رقم  (77)

Brit. Mus. Cat. Coins: Pelopennesus, p. 109, pl. 22 - 1. 

 ق.م.، راجع: 280 - 330ب: صكت حوالى  - 21صورة رقم 
Ibid., p. 110, pl. 22 - 6. 

 وهناك نماذج أخرى مشابهه وعلى عمالت أخرى فدى تسداليا وكاريدا وإفسدوس مدن العصدر الهلنسدتى
 والرومانى، راجع:

Ibid., p. 110 ff., pl. 22 - 5, 10, 15. 

(78) Reinach, Rep. Stat., III, nos. 4, 5, 7. 
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عمل العبدالة فقدط أن يرتدى المالبس بعد أن كان يصور عارياً. وعادة كانت تسدت - 1
سوال الهيماتيون أو الخالميس، وتستند هذه العبالة على يدده الممتددة لألمدام والتدى يمسدك 

 .(79)(22بها أيضاً العقاب )صورة رقم 
الذى يضعه على  (81)(23صورة رقم ومعه الهيماتيون ) (80)وكان أحياناً يرتدى الخيتون

 ذراعيه، بينما يرفرف العقاب فوق يده اليسرى.
تصوير زيوس نفسده واقفداً أو جالسداً مدع خفدض أحدد ذراعيده، خاصدة تلدك التدى  - 2

 يقذف بها الصاعقة )أى اليمنى(.
واآلخر             .(82)(24ويعتبر التمثال البرونزى الموجود فى متحف اللوفر )صورة رقم 

نمددوذجين متميددزين لتحقيددق هددذه الفكددرة فددى تلددك الفتددرة، إال أن  (83)(25فددى )صددورة رقددم 
 .الذراع اليسرى الممتدة ال تزال تمسك بالعقاب

                                                           

/8تمثال من البرونز فى المتحف البريطانى، طوله  (79)
 بوصات، راجع: 3 7

H.B. Ealters, Brit. Mus. Cat. Bronzes, p. 172, no. 927; Reinach, op. cit., vol. 

II, 7, no. 7. 

هذه الفترة ندوع مدن التدرف والرفاهيدة التدى تتناسدب مدع  اعتبر ارتدال زيوس للمالبس ابتدال من (80)
إن االلهده أثيندا حدين تتدزود  (.Il., V, 733 ff.; VII, 384 ff)ذلك العصر. ويذكر هوميروس 

وترتددى خيتدون زيدوس. وتعتبدر هدذه  peplosباألسلحة استعداد للحرب، تخلع ردالها الببلدوس 
مع ما حدث بالفعل مدع تصدوير زيدوس إذ كدان مدن العبارة مجازية إلى حد كبير نظراً لتناقضها 

النادر أن يصوره النحات مرتدياً الخيتون والهيماتيون خاصة فى هذه الفتدرة المبكدرة لمدا يتطلبده 
ذلددك مددن إظهددار أنموذجيددة الكمددال فددى جسددم اإللدده المصددور. علددى العكددس مددن رسددام األوانددى 

ى الخيتدون ب كمدام أو بددون أكمدام، وأحيانداً الفخارية الذى فعل ذلك دائماً على أوانيه؛ فكان يرتدد
عليه الهيماتيون، كما كانت هذه المالبس واسعة وفضفاضة لما تتطلبه فكرة العبدادة البسديطة فدى 
هذه الفترة المبكرة الخالية مدن الزخرفدة والزيندة. وقدد حققدت كدال الفكدرتين مضدمون اإللده األب 

      (Farnell, op. cit., p. 125) 

ثم حدث مع بدايات القرن الخامس استحسان فكرة إظهار وكشدف صدورة اإللده المقددس بطريقدة 
تجمددع بددين فكرتددى كددل مددن النحددات والرسددام وهددى التددى نفددذت مددع اإللدده الجددالس. إذ اسددتخدم 
الهيماتيون فقط ليغطى فقط الجزل السفلى من الجسم، بينما الجزل األكبدر مدن صدور اإللده عدار، 

تدلى ثنايا العبالة وطياتها من فوق كتفه األيسر. وعلى الرغم أن فيدياس استخدم هدذه الفكدرة ثم ت
عندد صددناعة تمثدال زيددوس الهائدل فددى أولمبيددا، إال أن بعدض عمددالت هادريدان صددورت زيددوس 

وهو ما دعى الدارسين إلى ت كيد استعمال النزعدة اآلرخيدة  -أوليمبوس مرتدياً الخيتون اآلرخى 
 ت فى عصر هادريان.التى ساد

 .wikipediaأمفورا من الطراز األحمر  (81)
(82) De Ridder, Cat. Bronzes du Louvre, vol. I, 25, no. 128, pl. 14; Reinach, 

Rép. Statutaire, vol. II - 1, no. 3. 

 
(83) Reinach, op. cit., vol. II - 7, no. 7. 
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تدريجياً، ومنذ بدايات القرن الخامس ق.م. أمسك زيوس الواقف بالصولجان بدالً  
أو رفرف فى مكان آخدر مدن المشدهد، إال أن الصداعقة  (85)،الذى حط عليه(84)من العقاب

. هدذا فدى الوقدت ظلت فى يده اليمنى التى انخفضت حينداً، وانثندت عندد الكدوع حينداً آخدر
الذى حدث فيه أيضاً تطور واختالف فى شكل الصاعقة نفسها حتى تصبا أقل رعباً عن 

إذ رأى البعض أن تصدوير العقداب وقدد حملده زيدوس فدى إحددى يديده، ربمدا .(86)ذى قبل
يكون أقل رعباً من أن يمسك بالصاعقة وحدها. وتشير العديد مدن األدلدة إلدى أن العقداب 

لصاعقة إنما هى شكل من أشكال العقاب، فهو الطدائر السدريع كدالبرق، هو الرعد، وأن ا
 ،(87)بل هو البرق نفسه

                                                           

مبكرة كان يصور وقدد أمسدك فدى يدده خنجدراً علدى أنده إلده ي ذكر أن زيوس فى المراحل الفنية ال (84)
البددرق، وفددى أمثلددة نددادرة كددان يمسددك قوسدداً وسددهاماً )مثددل أبوللددو( أو هددراوة )مثددل هيددراكليس(. 

 ..Farnell, vol. I, p. 46 ff; Cook, vol. II, p. 704 ffراجع: 
، «ى الصددولجانعقدداب زيددوس جدداثم علدد»م( أن 496 - 406) Sophoclesيددذكر سددوفوكليس  (85)

 ..Pollard, op. cit., p. 143, n. 22راجع: 

يد االله اليسرى تمسك بالصولجان المذهب والمطعم باألحجار الثمينة، »ويضيف بوزانياس ب ن 
 ..Paus., I, 40: 4 - 5، «وعليه يحط العقاب

والدرما  على الرغم من أن دراسة البرق والرعد ترتبط عادة بدراسة أسلحة زيدوس مثدل الفد س (86)
والسيف والصاعقة، إال أن األخيرة كانت دائماً أكثر الرموز ارتباطاً بزيوس فى هذا المجال، ثدم 
بدددأ التقليددل مددن اسددتعمالها فددى نهايددات القددرن السددادس ق.م. تقريبدداً، ممددا أفسددا المجددال تدددريجياً 

العمدالت حتدى وهو تغييدر أثبتتده الوسدائط الفنيدة المختلفدة وعلدى  -لظهور واستعمال الصولجان 
فتددرة متدد خرة مددن العصددر اإلمبراطددورى. وقددد اتخددذت صددورة الصدداعقة ثالثددة مراحددل تطوريددة 
شدكلية بعدد انتقالهدا بشدكل زهدرة اللدوتس مدن آسديا الصدغرى عبدر األواندى األيونيدة )فدى حددوالى 

 ق.م.( إلى بالد اليونان:  550 - 650
 براعمها أصبحت بشكل لهب أو إشعاعات.  - 1
 أى أجنحة العقا.  -لزهرة تحورت لت خذ شكل أجنحة أوراق ا - 2
أما سنبلة النبات فقد أصبحت ملتويدة لتفتدرض فكدرة انطدالق البدرق بشدكل دوراندى ملتدوى  - 3

 وملتف.
هذا وقد ظلت الصاعقة فى يد زيوس بعد ذلك وحتى بعد القرن الثانى الميالدى فى أولمبيا ليست 

؛ إذ يدذكر بوزانيداس أنه )الده القسدم( زيدوس  على أنها رمز للبرق والرعد، ولكن على
أنه كان يوجد فى قاعة مجلس الشورى األولمبدى تمثدال لزيدوس إلده القسدم يمسدك بالصداعقة فدى 
إحددى يديدده ليوقدع الرعددب فدى نفددوس مددن يندوى أن يحنددث بقسدمه، ويددؤرخ هدذا التمثددال بحددوالى 

 ..Paus., 5. 24. 9 - 11نهايات القرن الثانى الميالدى، راجع: 
يحقق هذا االرتباط بين زيوس والعقاب فكرة تنفيذ االله لوظيفتده كإلده للظدواهر المناخيدة، وذلدك  (87)

على اعتبار أن السمال ال تظدل دائمداً مشدرقة سداطعة، ممدا يجعدل أى تغييدر جدوى مفداجئ يفسدر 
 .14، راجع هامش رقم Diosemiaب نه إشارة من زيوس 

Pliny, N.H., 10 - 15; Aristoph., Aves, 1714; D’Arcy W. Thompson, A 
Glossary of Greek Birds, Oxford, 1895, pp. 2 - 8; Pollard, op. cit., p. 
143. 
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وقدد حددث فدى وقدت متد خر مدن القدرن الرابدع ق.م. أن اسدتبدل  .(88)وربما الحارق أيضاً 
              .(89)وجود العقاب باستعمال أجنحته فقدط والتدى وضدعت علدى الصداعقة نفسدها

لة زيوس ووقاره لدم يحددثا فقدط عنددما أمسدك بالصدولجان، لكنده ومع ذلك فإن جالل منز
مع استقرار انتصارات القدرن الخدامس  -حدث عندما جلس على عرش. ويبدو أن الناس 

قد بدأوا يددركون أن القدوة ال تولدد السدلطة، بدل إن السدلطة هدى التدى تولدد القدوة.  -ق.م. 
الجدالس علدى عرشده إلهداً معتددالً وعليه قدمت فكرة تتويج زيدوس المرتددى للهيمداتيون و

 ومهيباً؛ ذلك أن الشخص الجالس ال يقذف عادة بالصواعق.
يعدد نمدط زيدوس الجدالس علدى العدرش مددن أهدم األنمداط التدى أضدفت علدى اإللده الحدداكم 
المهابة والتبجيل، وهو من أهم األنماط أيضاً التى لهدا عالقدة بتمثدال العبدادة التدى صدنعه 

 .(90)فيدياس فى أوليمبيا
وبصددرف النظددر عددن أن يكددون هددذا الددنمط مددن ابتددداع فيدددياس نفسدده، أم أندده اسددتقاه مددن 
األنماط األتيكية التى صورته على األوانى، وهو ما مكنده أيضداً أن يضدعه فدى منتصدف 
الجمالون الشرقى للبارثنون، فقد ساد هذا النمط وانتشر على كل الوسائط الفنية حتدى فدى 

                                                           

اعتقدددد اليوندددانيون اعتقددداداً راسدددخاً بددد ن العقددداب هدددو الجالدددب الطبيعدددى للبدددرق، واعتقددددوا أنددده  (88)

γ  أى نار حارقة(Aristpophan., Aves, 248)يرجع ذلك إلدى لدون ريشده  ، وربما

البنددى المائددل لإلحمددرار؛ وهددو لددون يتضددمن أحياندداً نددوع مددن القددوة الخفيددة الكامنددة فيهددا. ويددذكر 
حددرق ”حددول  -ألسددباب كوميديددة  -اريسددتوفانير حددين يستشددهد بددبعض سددطور مددن إيسددخولوس 

هنداك أن  (Pollard, op. cit., p. 142)ويدذكر “. بنيدران العقبدان الحارقدة Amphionمندزل 
أى الناريددة أو الحارقددة، ويددرى أندده  Phlegyasبعددض أنددواع مددن العقبددان التددى توصددف ب نهددا 

 باإلمكان أن تكون تلك الطيور هى التى صورت على درع هيراكليس.
ويروى أيضاً أنه ال يزال سكان بالد األناضول حتدى اآلن يضدعون عقبانداً ميتدة علدى )خدازوق( 

 أنه ال يزال يمكنها دفع أذى البرق عنهم. عند أبواب منازلهم اعتقاداً منهم
وترتبط أحياناً دراسة البرق الذى يسببه زيوس بدراسة بعض المعتقدات التدى تددور حدول العدين 
الشريرة )الحسد( والعين الطيبة عند اليونانيين، على أساس أن البدرق هدو الشدكل المتدوهج الدذى 

 ..Cook, vol. II, p. 501 ffيبرز فج ة من عين زيوس الغاضبة. راجع: 
 Aristophanes, Aves, 576هو جاثم أيضاً على الصولجان:  (89)

“  ’     ;” 

 .Pindar, Pythyman Odes, I, 6أو نائم عليه: 
 (.31أما عن أجنحة عقاب زيوس على منضدته ثالثية األرجل، راجع صورة رقم )

 .(Paus., I. 40. 4)نمط زيوس الجالس على العرش ومزين بالعديدد مدن الرمدوز األخدرى  راجع أيضاً  (90)

ألول مدرة إلهده  -ويرى الدارسون أن هذه األنماط الجالسة لزيوس والتى يمسك فدى إحددى يديده 
، هددى أنمدداط تجعددل مددن زيددوس إلهدداً صددناعته  -النصددر المجنحددة بدددالً مددن العقدداب أو الصدداعقة 

أى ال تواجده المشداهد بدل  profileالظدافر. لدذا صدورت اإللهده بشدكل جدانبى  النصر وأنه االلده
تواجدده زيددوس فقددط وتنظددر إليدده، هددذا باإلضددافة إلددى تصددوير إلهددات النصددر معدده علددى بعددض 

 ت أو على أرجل كرسى العرش، راجع:العمال
  Farnell, op. cit., vol. I, pp.43- 128 
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ثار جدل كبير بين الدارسين حول الددافع الحقيقدى ورال تجاهدل وقد .(91)العصر الرومانى
ر عليهدا  االسكندر األكبر لنموذج فيدياس للحاكم الجالس على العرش، وصكه لعمله صدور
نمطاً قديماً كان معروفاً فى أركاديا ويسبق نمط فيدياس بفترة طويلة، ويحمل فيه زيدوس 

ب، جد  د(، وهدل أخفدق االسدكندر فدى  ( أ،26)صدور أرقدام ) (92)العقاب فى إحددى يديده
التقدداط المغددزى المعنددوى الددذى أراده فيدددياسو علددى الددرغم مددن أندده قددد صددكت فيمددا بعددد 

علدى صدولجان  حدين حدط العقداب.(93)عمالت لالسكندر تحمل نمدط فيددياس الكالسديكى
 -نما اعتقاد راسخ بين اليونانيين، ثدم الرومدان  (94)ملك اآللهة الجالس على العرش

روح الملددك المؤلدده المتددوفى التددى حطددت مددرة أخددرى علددى صددولجان الحكددم، ب ندده 
 فاستمرت بذلك فى مراقبة مصائر البشر فى الدنيا.

وفدوق ذلددك، تنتقددل )تسدرى( ألوهيتدده وخالفتدده إلدى مددن يدد تى بعدده حددين يتسددلم بيددده 
صولجان الحكم الجاثم عليده روحده المقدسدة المؤلهدة )أى العقداب(؛ والدذى هدو فدى 

 .(95)قد ارتبط بالفعل بإله السمال حين صعدت روحه إلى جوارهحقيقته 

                                                           

لأللوهية على األرض اإليطالية صوروا فيه زيوس صاحب  كما قدم اليونانيون مضموناً رفيعاً  (91)
السلطة والسيادة، وقدد اختفدت فيهدا الرمدوز الماديدة إللده العواصدف والقدوة الجامحدة، وأصدبا 

مجسدددة فددى صددورة زيددوس؛ وفيهددا  Providenceالنداس يتعبدددون مددن خاللهددا للعنايددة اإللهيدة 
ضمنية للفكر العميدق، ولدم يحمدل اى  صور جالساً على العرش وقد رفع رأسه ألعلى كإيمالة

مددن الرمددوز السددابقة سددوال الصدداعقة أو العقدداب أو حتددى إلهدده النصددر. ونظددراً لفقدددان تماثيددل 
زيوس التى تحقدق هدذه الفكدرة، يدرى الدارسدون أن التصدوير الحدائطى فدى بدومبى فدى مندزل 

فدى متحدف  والموجدود حاليداً  - (The House of the Tragic Poets)شدعرال التراجيدديا 
، ويصور زواج زيوس وهيرا على جبل إيدا، ربما يدخل فى إطدار هدذا المضدمون،  -نابولى 
 راجع:

Sir Mortimer Wheeler, Pompeü and Herculaneum, London, 1966, fig. 34 - 5. 

زيددوس ”ق.م. وربمدا كاندت لد   333هدى عملدة فضدية صدكت لالسدكندر فدى تارسددوس قبدل عدام  (92)
Lykaios “- ى أساس أن جبل ليكايوس )فى أركاديا( يسمى أيضاً جبدل أوليمبدوس. ويصدور عل

زيوس على هذه العملة جالساً على عرش بال مسدند للظهدر، وقدد أمسدك بالعقداب فدى يدده اليمندى 
 إلى األمام والتف الهيماتيون حول الجزل السفلى من جسمه فقط. راجع:

Brit. Mus. Cat. Coins Lycaonia, etc., p. 172, nos. 57 - 8, pl. 31 - 2. 

 “.زيوس أوليمبوس”أى على أنه  (93)
(94) Paus., 5, 11 - 1; Pindar, Pythian Odes, I. 6; Aristophan., Aves , 510. 

 
 -علدى سدبيل المثدال  -ترددت أصدال هذه الفكرة فى المصادر األدبية منذ أن اعتبرت روح أجداممنون  (95)

فدى  (Aristophan., Aves, 509 - 10)؛ ومدن ثدم ع بدد صدولجان أجداممنون قد تحولت بعد وفاته إلى عقاب
. ويقدال أن هدذا الصدولجان الجداثم عليده العقداب قدد Chaironia (Paus., 9. 40. 11 f.)خايرونيدا 

ورثدده عددن زيددوس، وهددو الصددولجان الددذى كددان هيفايسددتوس قددد صددنعه لزيددوس؛ ثددم أخددذه هددرميس ثددم 
 ثم أجاممنون. Thyestes، ثم ثيستيس Atriusثم أتريوس  Pelopsبيلوبس 
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ظهددر العقدداب مددع نمددط زيددوس الجددالس علددى عرشدده فددى مواضددع مختلفددة، وأيضدداً علددى 
 مختلف الوسائط الفنية اليونانية والرومانية:

  يقددف إلددى جددوار سدداقه اليسددرى، بينمددا الكلددبCerberos  رابددض إلددى جددوار السدداق
مط سيطرة ملك اآللهة علدى العدالمين: الددنيا، واآلخدرة )أو األخرى. ويعنى هذا الن

 .(96)(27العالم العلوى، والعالم السفلى( وما بينهما )صورة رقم 
  الرومدانى، وموجدود حاليداً  -حجر كريم من العقيق األبيض، يدؤرخ بالعصدر اليوندانى

 .(97)(28فى المتحف البريطانى )صورة رقم 
، وقد ع رف هذا النمط من القدرن (98)ما نحو زيوس أو يطير منهصور العقاب طائراً ومرفرفاً إ

 Hecatompedon، إذ كان مصوراً على الجمالون الشرقى لمعبدد المائدة درجدة (99)السادس ق.م.
ق.م( وفيدده كددان زيددوس يمددد يددده نحددو العقدداب 566القدديم الددذى شدديد فددى أثينددا )بنددى فددى حدوالى 

 .(101)( أ، ب(29) ، )صورة رقم.(100)المرفرف وك نه يمسكه بيده

                                                                                                                                                         

. وانتشددرت انتشدداراً )شددعبياً( مددع روايددات (Republic, 620 B)روج أفالطددون أيضدداً لهددذه الفكددرة 
Antonius Liberalis  مؤلفMetamorphoses  فى القرن الثدانى المديالدى بروايتده عدن كدل مدن

Periphas  وزوجتهMerops: 
اليدة مدن الوقدار والدورع، أوقدف نفسده علدى خدمدة النداس والددين فدى رجالً علدى درجدة ع Periphasإذ كان 

أتيكددا، وحكددم بيددنهم بالعدددل ممددا أثددار حفيظددة زيددوس وسددخطه. وبعددد سلسددلة مددن االنتقامددات الموجهددة لدد  
Periphas  توسط اإلله أبوللو عند زيوس ب ال يقضدى عليده تمامداً، فوافدق زيدوس إال أنده حدول زوجتده إلدى

إلدى طدائر يتناسدب مدع حياتده المقدسدة بدين البشدر فجعلده ملدك كدل  Periphasوحدول  نسر )كاسر العظام(،
 ,Cook)الطيور أى جعله عقاباً، ومنحه دور حراسة الصولجان المقددس، حتدى يظدل قابعداً بجدوار عرشده.

vol. II, pp. 1121 - 34, Pollard, op. cit., p. 167) 
األوائددل المددؤلهين، والددذى يعتقددد أن  Cos أحددد ملددوك كددوس Meropsويقددال نفددس الشددئ بددل أكثددر عددن 

، وبهذا الشدكل يسدتمر فدى مراقبدة البشدر (Schol. Il. 24 - 393)روحه تحولت بعد وفاته إلى عقاب 
 .(Cook, op. cit., p. 1132)فى الدنيا 

(96) Farnell, op. cit., pp. 110 - 11. 

 
(97) Brit. Mus. Cat. Gems, p. 90, no. 576. 

 
ت إشارة البدل التى تستعمل مع عربات السباق فى أولمبيا حين تقام األلعداب هنداك علدى شدرف لذا كان (98)

 زيوس، كانت تتم بإطالق عقاب نحو السمال )أى نحو زيوس(، راجع: 
Paus., 6, 120:12                                     .                                                              

 
عادة ما يكون عرش زيوس فى هذه الفتدرة عبدارة عدن مقعدد فقدط بدال ظهدر، وربمدا يتماشدى ذلدك مدع  (99)

 طبيعة هذه الفترة من القرن السادس ق.م.، إذا ما قورنت بثرال الفترة التالية من القرن الخامس.
 موجودة، راجع: على الرغم من فقدان اجزال كثيرة من هذا العمل ال تزال بقايا مخالب الطائر  (100)

Cook, op. cit., vol. II, p. 757. 

ق.م. أحدد وجهيهدا 442 - 452أ(: عملة من أولمبيا، صدكت فدى الفتدرة بدين  - 29)صورة رقم  (101)
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صور العقاب كزخرفة بدالً من يد كرسدى العدرش، بينمدا يجلدس زيدوس نفسده علدى الكرسدى 
 .(102)(30ممسكاً بصولجانه )صورة رقم 

صددور العقدداب تحددت كرسددى زيددوس الجددالس، وقددد امتدددت يددده اليمنددى ممسددكه بإنددال  
 .(103)(31)صورةرقم 

                                                                                                                                                         

يمسك بالصولجان فدى  -يصور زيوس جالساً على عرشه ويلتف الهيماتيون حول جذعه األسفل 
نخفضددة إلددى أسددفل، بينمددا العقدداب يبدددأ فددى اليددد اليسددرى والصدداعقة المجنحددة فددى يددده اليمنددى الم

 الطيران من أمامه. أما الوجه اآلخر فعليه العقاب فقط طائراً. راجع:
Brit. Mus. Cat. Coins Peloppnnesus, p. 59, 10 - 11. 

ب( عملددة مدن أولمبيددا، تصددور علدى أحددد وجهيهددا زيدوس جالسدداً علددى جبددل  - 29)صدورة رقددم 
اً يلتف جذعه السدفلى بالهيمداتيون، والصدولجان يسدتند عندد كتفده )عادة جبل األوليمبوس(، وأيض

أمدا  -ويالحدظ عددم وجدود الصداعقة  -األيمن، بينما العقاب على وشك الطيدران مدن يدده اليمندى 
 .Ibid., pl. 11 - 12الوجه اآلخر فيصور عليها العقاب فقط طائراً. راجع: 

 .Reinach, Rep. Reliefs, vol. III, p. 330, noنحدت بدارز مدن األمثلدة الندادرة، راجدع:  (102)

أى  ≡ . وتبعدداً للددنقش المكتددوب بحددروف أرخيددة أسددفل النحددت يصددور زيددوس )لقددب 2
المضياف( جالساً على مقعد زينت يده بعقاب مرفرف. ويمسك زيدوس بالصدولجان فدى اليسدرى 

هيمداتيون زيدوس فدى )بينما يده اليمنى تمتد إلى األمام لتحية شخصية أخرى تقف أمامه. يصور 
 ثنايات وطيات غير منتظمة وال تغطى الساقين.

 فى روما. Termeالقطعة موجودة فى متحف 
R. Paribeni, Le Terme di Diocleziano e Il Museo Nazionale Romano, 

Roma, 1922, p. 217, no. 546. 

ا( يحمدل نقشداً لزيدوس (: نحت بارز على شاهد قبر مدن رخدام البنتلدك )مدن أثيند31)صورة رقم  (103)
Philios  الخيدددددر أو المضدددددياف( صدددددنع فدددددى أرخونيدددددة(Hegesias (324 - 323 ،).ق.م= 

J. Harrison, Prologonena of Greek Religion راجع:=
2
, New York, 1955, p. 

357, fig. 107.    منذ حوالى بددايات القدرن الرابدع صدور زيدوس ومعده العديدد مدن خصدائص
سماك بإنال )فيالى( فى إحدى يديه، كذلك تصوير ديونيسوس ومعده عقداب ديونيسوس وأهمها اال

. وقدد نمدت هدذه زيوس. ويشار إلى زيوس خالل هذه الرموز علدى أنده أيضداً زيدوس 
العبادة تمامداً خدالل القدرن الرابدع والعصدر الهلنسدتى، حتدى أصدبا كداهن زيدوس )فيليدوس( فدى 

 يحجز لها مقعد فى مسرح أثينا.عصر أغسطس من الشخصيات الهامة التى 
إلى تمثال بوليكليتدوس الصدغير الدذى صدنعه لزيدوس فدى مديندة  (f 4 .31 .8)ويشير بوزانياس 

 buskins، وفيه يتشابه شكله مع ديونيسوس؛ إذ يرتدى حدذال الد  Megalopolisميجالوبوليس 
فى اليدد  thyrsus فى قدميه. يمسك زيوس إنال فى إحدى يديه بينما يمسك بصولجان ديونيسوس

 األخرى وقد حط عليها العقاب.
وعلددى الددرغم مددن أن بوزانيدداس لددم يسددتطع أن يحدددد المالمددا الرئيسددية لزيددوس )فيليددوس( مددع 
المميزات التى يمسك بها التمثال، إال أنندا يمكدن أن نصدنفه تحدت األعمدال الشدعبية التدى قدام بهدا 

ديدددة تصددنع تقاربدداً بددين كددل مددن زيددوس الفنددانون فددى هددذه الفتددرة، خاصددة وأن هندداك أمثلددة ع
، وهدى العبدادة التدى يصدنعDidymaeusوديونيسوس فى هذه الفترة. فهناك مثالً عبادة لزيوس 

فيها كهنة زيوس أكاليل من نبدات الدبالب أثندال أدال الطقدوس والشدعائر. وأثندال االحتفداالت 
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إلدددى جدددوار عقبدددان زيدددوس  يجلسدددن»تشدددير روايدددة بنددددار إلدددى أن الكاهندددات البيثيدددات 
«الذهبية

أن العقبان ال تزال تتدردد علدى  (105)ق.م(406 - 485ويؤكد يوربيديس ) ،(104)
دلفددى فددى أيامدده ... ومنددذ تلددك الددروايتين يتتددابع ظهددور عقددابين اثنددين مددع زيددوس عنددد 
اليونانيين، أو مدع جدوبيتر عندد الرومدان. وعلدى الدرغم ممدا قدد يبددو أن زيدوس لديس لده 

ى، إال أن األسدداطير والمصددادر األدبيددة تشددير إلددى أنهددا مددوطن مددن مواطندده عالقددة بدددلف
األصلية ولم تكن موطناً لإلله أبوللو فى األساس، ثدم تقاسدماها وديونيسدوس إلدى أن آلدت 

 .(106)نهائياً إلى أبوللو
ومدددع تلددك الشخصددديات التدددى  Omphalosوعلددى هدددذا، صددور العقددداب مدددع األومفددالوس 

                                                                                                                                                         

فيليوس( على أنه إله  يصب الكوب الثالث من أجل )زيوس سوتير( أما الرابع فهى )لزيوس
االحتفال. وألن تمثال بوليكليتدوس صدنع خصيصداً مدن أجدل مديندة ميجدالوبوليس ومعبددها، 
يمكننا أن نضيف معنًى سياسياً للتمثال وهو الصداقة السياسية التىتربط بدين بلددان أركاديدا. 

اً التلمديا هذا وقد استطاع بوليكليتوس أن يعبر عن الطبيعة المزدوجة لإلله، واستطاع أيضد
 ,Farnell, vol. Iإلى المعانى الضمنية من خالل المخصصات المادية الظاهرية. راجدع: 

pp. 118 - 9.. 
ق.م. أول المصدادر علدى اإلطدالق التدى تحددثت عدن وجدود  462تعتبر روايته التدى كتبهدا عدام  (104)

س هو صاحب . وتعتبر فكرة أن زيو.Pindar, Pyth., 4. 6 ffعقبان زيوس فى دلفى. راجع: 
األومفالوس من الموضدوعات التدى وردت ألول مدرة فدى األدب الكالسديكى اليوندانى فدى القدرن 
الخامس ق.م.، لذا روى أنه طير اثنين من العقبان ليثبت أن دلفدى هدى مركدز الكدون، وكيدف أن 
أبوللددو ورث عددن أبيدده بعددد ذلددك دلفددى كلهددا واألومفددالوس. ودارت مناقشددات عديدددة لتحديددد متددى 

رت هدددذه العقبدددانو ومدددع زيدددوس أم مدددع أبوللدددوو ليترتدددب عليهدددا مدددن هدددو صددداحب دلفدددى طدددا
واألومفالوس. وظلت هناك محاوالت عديدة إلعادة كتابدة األسدطورة مدع بعدض البددائل البسديطة 

 =ليثبتوا أن العقبان طارت مع زيوس وليس مع أبوللو باستعمال البجع أو الغربان:

=Strabo, 419: “      , …  

 .” 

 ..Cook, vol. II, p. 180, n. 3راجع أيضاً: 

(105) Eur., Ion., 153 ff.  
تذكر الروايات أن دلفى هى أساساً مكان زيوس، كمدا أنهدا مقبدرة ديونيسدوس الدذى قتلده التيتدان،  (106)

. 370، ص مرجع سابقحمد على، إال أن كليهما ترك المكان لإلله أبوللو. راجع: عبد اللطيف أ
 .Cook, vol. II, pp. 169 - 93راجع أيضاً: 

وال تزال أجنحة عقاب زيوس تطير بمنضدة أبوللو ثالثية األرجل. كما اعتبرت أومفالوس دلفدى 
فى النهاية ما هى إال عمود من األعمدة التى تدعم السمال، لذا كان زيوس يكثر من التردد عليها 

ة لزيوس على أنه عمود السمال. وعلى ذلدك عرفدت عبدادة العمدود فدى العصدر بل وهناك عباد -
اليونانى، ثم األعمدة واألعمدة التذكارية التى تحمل األباطرة الرومان وما ي رمز إليها من ارتباط 
زيوس ب عمدة السمال. ولعدل األعمددة التدى صدورت علدى أوينوخدوى الملكدات البطلميدات كاندت 

 فكرة. راجع:ترتبط أيضاً بهذه ال
D.B. Thompson, Ptolemaic Oinochoai and Portraits in Faience: 

Aspects of Ruler-Cult, Oxford, 1973. 
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اثنين من العقبان التصقت مناقيرهما مع بعضدهما،  (107)(32 ارتبطت بدلفى )صورة رقم
 وهما جاثمان على جانبى األومفالوس.

. ومرة أخرى عقابان بينهما أومفالوس موضوعة على قاعدة مربعدة، وكدل مدن العقدابين 
، كمدا حدط العقابدان علدى األومفدالوس علدى (108)(33يستدير برأسه للخلف )صدورة رقدم 

 .(109)(35(، وعملدة )جيتدا( )صدورة رقدم 34)صدورة رقدم عملة )سبتميوس سدفيروس( 
 Gordanniusصور أيضاً عقاب واحد على األومفالوس مثل عمالت جوردانيوس بيوس 

Pius (238 - 244 36م( )صورة رقم)(110). 
إن استعمال عقاب واحد أو عقابين عند األومفالوس يشير بالت كيدد إلدى تجلدى زيدوس فدى 

عب أحياندداً تفسددير وجددود اثنددين مددن العقبددان علددى جددانبى هددذا المكددان، إال أندده مددن الصدد
األومفالوس. هل يعنى ذلك فكرة رمزية ماو أم أنها محاولة لتصوير جانبى طدائر واحددو 
أم أنه نوع من التماثل على جدانبى األومفدالوسو أم أنهمدا يدذك ران بالقصدة التقليديدة حدين 

العقبدان فدى نفدس اللحظدة ولهمدا زيوس أن يحدد مركز العدالم، فد طلق اثندين مدن أراد »
نفس السرعة، أحدهما من الطرف الشرقى للدنيا، واآلخر من طرفها الغربى ... فالتقى 

 فى دلفى، وبهذا تحددت النقطة المركزية للعالم كله. Pythoالعقابان عند بيثو 

عقددابين آخددرين مددن الددذهب ووضددعهما إلددى جددانبى وحدددث فيمددا بعددد أن صددنع زيددوس 
«مز لما حدثاألمفالوس كر

أم أنهما يذكران بعبارة بوزانياس ب نه كان يوجد أمدام  .(111)
                                                           

ق.م.  400 - 450حدوالى عدام  Kyzikos(: عملة من االليكتدروم صدكت فدى 32)صورة رقم  (107)
 ..Brit. Mus. Cat. Coins Mysia, p. 32, pl. 8راجع: 

نحت بارز من الطراز األتيكى على ندذر مدن الرخدام المصدفر مدن أسدبرطة.  (:33)صورة رقم  (108)

لتمأل به إنال بشكل فيالى  ()تصور أرتميس إلى يمين المشهد وهى تصب من إبريق 
Phiale .فى يد أبوللو. وكان يعتقد أن الشخصية النسائية هى )نيكى( وليست آرتميس 

(A.J.A. Wace, A Catalogue of the Spartan Museum, Oxford, 1906, p. 

181, no. 468, fig. 59) 

إال أندده عثددر فددى أثينددا علددى نحددت بددارز مماثددل يددزين اللوحددة المسددجل عليهددا قددرار يوكليددديس 
Euclides -  واللوحددة مددزودة بددنفش أمكددن الت كددد مندده أن الشخصدديات المصددورة هددى أرتمدديس

 =يسار أبوللو. راجع:( على Letoوأبوللو، بل والمفروض أيضاً وجود )ليتو 
=G. Karo, in Daremberg & Saglio, Dict. Ant., 199, n. 16. 

( فدى ميجدارا حيدث عبدادة أبوللدو 211 - 193(: عملة صدكها سدبتميوس سدفيروس )34)صورة رقم  (109)
، وربمددا يكددون المتعبددد المصددور هددو سددبتميوس سددفيروس (Paus., I, 42. 5)البيثددى القديمددة هندداك 

Geta (211 - 212 )(: عملة نحاسية أخدرى مدن ميجدارا صدحكها جيتدا 35قم )صورة ر نفسه.

ذفت منها.  تكرر نفس عملة سبتميوس سفيروس إال أن صورة االمبراطور ح 
، تصور اإلله أبوللدو واقفداً ويحمدل فدى يدده اليمندى Patara(: عملة نحاسية من 36)صورة رقم  (110)

اليدددد اليسدددرى. صدددورت أومفدددالوس  غصدددن مدددن أغصدددان الغدددار، بينمدددا يحمدددل )قوسددداًو( فدددى
Omphalos :إلى جانبه )األيمن( وقد وقف عليها عقاب ناشراً أجنحته. راجع 

Brit. Mus. Cat. Coins of Lycia, et., p. 77, pl. 16, 2. 

قد نهبها حين استولى على معبد  -قائد فوكيس األعلى  - Philomelosي ذكر أن فيلوميلوس  (111)
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Lykaiosمذبا زيوس 
يواجهان الشدرق، ويدربض علدى كدل منهمدا  Pillarعمودان  (112)

أم أنهددا ظدداهرة  .(113)عقدداب مددذهب، وأن هددذه العقبددان أقدددم مددن األعمدددة الواقفددة عليهددا
ب ن العقبان حدين تقدوم بالصديد يطيدر حقيقية كان يعملها كل الناس فى العصور القديمة 

وعليدده اعتداد الفنددان أن يصدور دائمداً اثنددين مدن العقبددان وهدى تطددارد  .(114)اثندين سدوياً 
ودعددا ذلددك أيضدداً الفنددان الرومددانى أن يصددور أيضدداً اثنددين مددن العقبددان  .(115)فرائسددها

 الذى (116)(37صورة رقم ( )Pluvianusأو  Pluviusيجران عربة جوبيتر إله المطر )
أمسك سيور لجام العربة بيده اليسرى، بينمدا تسداقط وابدل مدن قطدرات المطدر مدن يدده 

يظهر العقداب مدع زيدوس خدالل وظيفتده التقليديدة كإلده للسدمال والسدحب. ورسدم  اليمنى.
يدؤرخ بالعصدر اإلمبراطدورى المبكدر،  (117)(38الفرسكو من هيركوالنوم )صورة رقدم 

زيدوس هيمداتيون يلتدف حدول كتفده األيسدر يصور اإللده مضدجعاً وسدط السدحب. يرتددى 
. يضدع زيدوس إكلديالً مدن الزهدور ويغطيه كما يغطى ساقيه، ويرتدى صندالً فى أقدامده.

حددول رأسدده. يمسددك بيددده اليمنددى صدداعقة علددى شددكل لددوتس، بينمددا فددى اليسددرى يمسددك 
بصولجان طويل. يبرز إيروس الصغير من عند كتفه األيمدن مشديراً إلدى شدئ مدا يحددث 

ألسفل، ثم يمتد فوقهما قوس قزح، ومن خلفه يبدرز العقداب نداظراً ناحيدة سديده. وقدد فى ا
مثدل زيدوس المضدجع،  -نجا الفنان هنا فى أن يمدزج بدين العديدد مدن األفكدار الهلنسدتية 

، مددع اإليحددال بدد ن زيددوس -وإيددروس الددذى يبددرز مددن وسددط السددحب، والعقدداب المت هددب 
يظهدر العقداب مدع زيدوس  قمة جبل األولمبدوس.مضجع على قمة أحد الجبال ... وليكن 

 Domusومنزل نيرون الذهبى  Volta Dorataوسط السحب فى اثنين من رسوم سقوف 

                                                                                                                                                         

. ويذهب (Pind., Pyth., 4. 6)ق.م.  356سة الثالثة ضد دلفى عام أبوللو فى حربه المقد

بعض الش راح والمعلقين على رواية بندار السابقة إلى القول ب نه قد يكون )فيلوميلدوس( قدد 
وسددوال قدام )فيلوميلددوس(  -فكدر مليداً فددى أن هدذه الطيددور )العقبدان( ليسددت مدن حددق أبوللدو 

 د أعيد تشكيلها وصناعتها مرة أخرى من الذهب أيضاً.بصهر هذه العقبان الذهبية أم ال فق
 فى أركاديا. Lykaiosيقع المذبا على جبل  (112)
(113) Paus, VIII, 7. 

 
 من البحث. 11راجع ص  (114)
 (45راجع عمالت أولمبيا وأكراجاس وإيليس، )صورة رقم  (115)
وجددودة حاليدداً فددى (: قطعددة مددن العقيددق األبدديض، تددؤرخ بالعصددر الرومددانى، م37)صددورة رقددم  (116)

مصور فوق المشدهد  Brit. Mus. Cat. Gems, p. 92, no. 591المتحف البريطانى. راجع: 
من أسفل. وبمدا أن بدرج القدوس يشدغل تقريبداً  Piscesوبرج الحوت  Sagitlariusبرج القوس 

كل شهر ديسمبر، بينما يشغل برج الحوت شهر مدارس تقريبداً، إذن الشدتال فدى هدذا المشدهد هدو 
 هرى يناير وفبراير الممطرين والواقعين بين البرجين المصورين.ش

 (: رسم موجود حالياً فى متحف نابولى، راجع:38)صورة رقم  (117)
Reinach, Rép. Peinture Gr. Rom., IV, p. 9, no. 7. 
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Aurea  ؛ تتوسط صورة زيوس الجالس على عدرش مدن السدحب (118)(39)صورة رقم
يرتدى زيوس الهيماتيون الذى يلتف حدول جذعده  -وقد حط العقاب الذهبى إلى جواره 

 لوح بالصاعقة فى يده اليمنى.السفلى وي
ويحاط هذا الميداليون الموجود فى المركز بثالثة صفوف مصور بهدا اآللهدة واآللهدات 
ومجموعددة مددن التريتددون البحريددة. ويتناسددب اختيددار الموضددوع فددى المركددز مددع سددقف 
الحجرة، ويتناسب أيضاً اختيار اللون األزرق مع السمال والسحب، بل واإليحال للناظر 

ا أن إله السمال وعقابه قابعان بالفعل على عرش من السدحب ولديس علدى قمدة أحدد إليه
 الجبال كما فى رسم هيركوالنوم السابق.

ليشير إلى عبادة ملك البشر اإلله الخير  cornucopiaحط ملك الطيور على قرن الخيرات 
Meilichios  بوليدا على أواندى أ -بدالً من زيوس  -صور العقاب  .(119)(40)صورة رقم

Apulia  ذات الطراز األحمر وهو يحمل ثالياThalia وظهدر أيضداً  .(120)ليتزوجها عندوة
وقد وقف أمدام  (41ق.م )صورة رقم 410بدالً من زيوس على خاتم ذهبى يؤرخ بحوالى 

، وقددد رفعددت مالبسددها بيدددها  -التددى كتددب اسددمها إلددى جوارهددا  - Danaeوجهدده داندداى 
ت أن زيوس كدان يصدور فدى العصدر الكالسديكى وهدو وتذكر بعض الروايا .(121)اليمنى

، أو أنهمددا قدد يظهدران سدوياً علددى (122)يتلصدص لمراقبدة سديميلى وهددو فدى شدكل العقداب
                                                           

(118) Ibid., p. 9, no. 5.  
ود حاليداً فدى متحدف (: جدزل مدن نحدت بدارز مدن القدرن األول المديالدى، موجد40)صورة رقم  (119)

 الفاتيكان. راجع:
A. Strong, “Treasures from Vatican Rubbish”, The Illustrated London 

News, 1922, CLXI, 380, fig. 1.= 

أن عبدادة زيدوس تحدت هدذا اللقدب تعندى  (.Farnell, op. cit., vol. I, p. 117 f)ويدرى =
كرة التكفير عن الذنوب فى الحيداة الددنيا. وعلدى المزج بين فكرة الثواب والعقاب فى اآلخرة، وف

الدرغم مددن صددعوبة تحديددد صددورة العبددادة خددالل هدذه الصددفة أو تحديددد القدددرات التددى يتمتددع بهددا 
زيوس خالل هذه العبادة أيضاً، إال أن هناك العديد من األدلة األثرية التى تشدير إليهدا تحدت هدذه 

 .(Farnell, op. cit., pl. IIa)الصفة، 

تشير بعض األساطير أنها ابنة هيفايستوس، والتى أصبحت بعد زواجها من زيوس أماً  (120)
الصقليين. وقد استعرض ايسخولوس هذه األسطورة فى إحدى مسرحياته،  Palikoiللتوأم 

. وثاليا هى إحدى ربات الفنون )الميوزيس .Carpenter, Myth, p. 110راجع: 
Muses ال  ( التى أحبها أبوللو وأنجبت لهCorybants وعند ،Cook (vol. II, p. 909) 

فى صقلية جالها فى شكل عقاب أو فى  Atenaأن زيوس عندما تزوجها عنوة عند أتنا 
 .(?) vultureنسر  شكل 

 فددددى شددددكل قطددددرات مطددددر ذهبيددددة  Danaeمددددن المعددددروف أن زيددددوس كددددان يظهددددر لددددداناى  (121)

(Grimal, New Larousse, p. 118)ه البطل برسيوس ، وهى التى أنجبت لPerseus عن .
 ..Carpenter, Myth, fig. 145راجع:  (41صورة رقم )الخاتم الذهبى فى 

وهى التدى أنجبدت لده اإللده ديونيسدوس. ويصدور زيدوس معهدا عدادة فدى شدكله البشدرى، وربمدا  (122)
 يكون من النادر استبداله بالعقاب وهو معها، راجع:
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 .(123)رسوم الفرسكو كما يذكر بلينى

Asteria،ومن (124)عنوة وهو فى شكل العقاب Aigniaتزوج زيوس أيضاً من إيجنا 
(125) 

كدذلك وهدو فدى شدكل العقداب،  Europaوبا كذلك. وتذكر بعض الروايات زواجه من يور
الكريتية،لذا تصوره بعض عمالتها وقدد اقتدرب  Gortynaوقد تم هذا الزواج فى جورتينا 

 .(126)من يوروبا التى جلست إلى شجرة بينما ظهر زيوس فى شكل العقاب

، يالحددظ أن (127)وبصددرف النظددر عددن المغددزى المتضددمن لهددذه الزيجددات التددى تددتم عنددوة
دائماً بدديالً عدن زيدوس، أو أن يظهدر هدو نفسده بالشدكل البشدرى، بينمدا لدم  العقاب يظهر

،إذ يظهددر بددين رأس (128)إال حددين تددزوج مددن هيددرا -العقدداب وزيددوس  -يظهددرا سددوياً 
وعلددى  (129)(42العروسددين علددى نحددت بددارز مددن الخشددب مددن سدداموس )صددورة رقددم 

فيددددوس ويدددزعم الشددداعر الرومدددانى أو.(130)أ، ب( 43صدددولجان زيدددوس )صدددورة رقدددم 
                                                                                                                                                         

Carpenter, op. cit., p. 73; Cook, op. cit., vol. II, pp. 24 - 9. 

(123) Pliny, HN., 35 - 140. 

 
(124) Grimal, New Larousse, p. 191. 

من زيوس  - Asopusابنه إله النهر  - Aeginaتروى إحدى قصص طيبة قصة زواج النيمف 
. وتدروى Aeacusعنوة حين تخفى لهدا فدى شدكل عقداب أو ومضدة مدن ندور ف نجبدت لده االبدن 

والت األب إله النهر أن يبعدد ابنتده عدن زيدوس الدذى يحولهدا إلدى جزيدرة إيجنده، اإلسطورة محا
بينما يحول والدها إلى مجرد صخرة. وربما يعنى ذلك أن جزية إيجنده أصدبحت تحدت السديطرة 

 .Graves, Greek Myth, p. 117: 29. 2اآلثينية. راجع: 
(125) Cook, vol. I, p. 543, n. 6.  
(126) Grimal, New Larousse Encyclopedia, p. 105. 

ْلب  التددى جلددس تحتهددا زيددوس ويوروبددا )فددى جورتينددا فددى  plane treeإذ يددذكر أن شددجرة الددد 
 288حدوالى  - Theophrastus (370كريت( كانت ال تزال موجودة حتدى أيدام ثيوفراسدتوس 

 ق.م.(.

والتدى ترمدز إلدى   γتشير هذه الزيجات عادة إلى ما يعرف بالزيجدات المقدسدة  (127)
الزراعددة النباتيددة. عمومدداً، عددن فكددرة خصددوبة األرض وعالقتهددا بمثددل هددذه الزيجددات المقدسددة، 

. أما عن تفاصيل الزواج 222 - 218راجع: عبد اللطيف أحمد على، المرجع السابق، ص ص 
 .Cook, vol. II, pp. 1025 - 65المقدس بين زيوس وهيرا، راجع: 

 يقاً لفكرة التخفى.ربما يكون ذلك تحق (128)
 ..Boardman, op. cit., p. 16, fig. 50ق.م.، راجع:  600 - 630تؤرخ بحوالى  (129)

يشير تصوير الرجل والمرأة إلى جوار بعضهما، وامتدداد اليدد اليمندى للرجدل نحدو المدرأة يشدير 
هدو بينمدا يكدون وضدع العقداب بينهمدا  -إلى األسلوب الشرقى للزواج الملكى )خاصة المصرى( 

 األثر اليونانى الواضا.
مدن تدارنتم، موجدود حاليداً فدى نيويدورك،  skyphosأ(: جزل من إنال بشكل  - 43)صورة رقم  (130)

 ,G.M.A. Richter, Metropolitan Museum of Arts, vol. VI, 1912, p. 97راجع:



 9دراسات في آثار الوطن العربي 

 

 - 374 - 

Ovidus (43 أن زيوس حدين أراد إحضدار جانيميددس 17 -ق.م )مGamynedes  اتخدذ
حددين يتحدددث عددن التمثددال  (131)م(79 - 34شددكل العقدداب ليحضددره بنفسدده، إال أن بلينددى )

ق.م( ويصدور 35)حدوالى  Leocharisالبرونزى الذى صنعه النحات األثينى ليوخداريس 
لددم يددر فددى العقدداب إال وسدديطاً لزيددوس وال  (132)(44عقابدداً يحمددل جانيميدددس )صددورة رقددم 

لدم يدر  -فدى منتصدف القدرن الرابدع ق.م.  -يصور زيوس نفسه، ثم أن )ليوخاريس( نفسده 
فددى تصددوير العقدداب صددورة شددخص زيددوس كبيددر اآللهددة. هددذا، ولددم يصددور زيددوس طيلددة 

ى القرنين السادس والخدامس ق.م إال بالشدكل البشدرى وهدو يطدارد جانيميددس أو يحملده إلد
 جبل األولمبوس، سوال على النحت أو الرسم على األوانى.

ولمددا كددان العقدداب هددو زيددوس، وزيددوس هددو العقدداب رمددزاً للسددمال والسددلطة والسدديادة 
 Acragasواكراجاس  Olympiaوالشجاعة، فقد صور بهذه المعانى على عمالت أوليمبيا 

، وعلدى عملدة (133)(45خدالل القدرنين الخدامس والرابدع ق.م )صدورة رقدم  Elisوإيليس 
، وعلى عملة اإلسكندرية فى العصر (134)(46روما فى العصر الجمهورى )صورة رقم 

                                                                                                                                                         

fig. 5.. 

ليدد  أسد بينمدا تنتهدىيصور زيوس جالساً على عرش معقد الشكل؛ إذ تبدو يده وقد استندت على 
نفسها برأس جورجون. ويرتدى زيوس الهيماتيون الذى يلتف حول جذعه السفلى كما يغطى بده 
رأسه، وهو يمسك بالصولجان الجاثم عليه عقاب صدغير. تبددو أمامده ذراع سديدة )ي فتدرض أنهدا 

لده إكلديالً مدن هيرا(، بينما يرفرف إيروس بينهما، ويبدو أنه اتجه من ناحيتها إلدى زيدوس ويقددم 
 الزهور.

يجلسددان علددى عددرش مددزين بالسددفنكس وأيضدداً  -ب(: زواج زيددوس وهيددرا  - 43)صددورة رقددم 
نماذج لشكل الصاعقة. يمسك زيوس فى يده اليسرى بالصولجان الذى يحدط عليده العقداب، بينمدا 
يمسك باليمنى الصاعقة المصورة بنفس الدنمط الزخرفدى الموجدود علدى أرجدل كرسدى العدرش، 

 أو نيكى أمامهما. (?) Irisف إيريس تق
 =- Nikoxenosرسمها الفنان  -الصورة عبارة عن رسم على إنال من الطراز األحمر 

 فى ميونخ. Antikenpammlungمن القرن الخامس ق.م.، وموجودة حالياً فى متحف  =

(131) Pliny, HN., XXXIV, 79. 

 
 راجع: (: عن تمثال ليوخاريس البرونزى،44)صورة رقم  (132)

M. Bieler, The Sculpture of the Hellenistic Age, New York, 1961, p. 62, 

fig. 168. 

(: عمددالت مختلفددة مددن أوليمبيددا وأكراجدداس وإيلدديس، راجددع: عددزت قددادوس، 45)صددورة رقددم  (133)
 . أيضاً راجع:91 - 87، ص ص 1999، 1العمالت اليونانية والهلنستية، ط 

Ch. Seltman, Greek Coins: History of Metallic Currency and Coinage 

Down to the Fall of Hellenistic Kingdoms, London, 1960, pls. 4 - 7. 

 (:46)صورة رقم  (134)
M. Gawford, Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974, 3

rd
 ed., fig. 

20. 
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، وعملة بطلميوس الثالث )صورة (135)(47البطلمى: عملة بطلميوس األول )صورة رقم 
، وعملدددة بطلميدددوس (137)(49رقدددم  ، وعملدددة بطلميدددوس الرابدددع )صدددورة(136)(48رقدددم 

، وأصدبا (139)(51يدوس السدادس )صدورة رقدم ، وبطلم (138)(50الخامس )صورة رقدم 
الملوك األباطرة تحت حماية ورعاية زيوس شخصياً: ف صبا فيليب الثانى المقدونى هدو 

 .(140)(52زيوس )صورة رقم 
م( أيضاً 54 - 41، وكلوديوس )(141)(53وصور أغسطس على أنه جوبيتر )صورة رقم 

                                                           

ق.م.، وموجددودة بدددالمتحف  300تددؤرخ بحددوالى  -( عملددة بطلميددوس األول 47)صددورة رقددم  (135)
 راجع: - (In. 25305)اليونانى الرومانى باإلسكندرية تحت رقم 

P. Franke & M. Hirmer, Die Griechischte Münze, München, 1972, pl. 

218; G. Grim, Alexandria: Die Königsstaat der Hellenistischen Welt, 

Mainz, 1998, p. 57, Abb. 56 a - b. 

 ق.م.(، راجع: 221 - 246(: عملة بطلميوس الثالث )48)صورة رقم  (136)
S.W. Grose, Catalogue of the McClean Collection of Greek Coins: Fitz 

William Museum, vil. III, Cambridge, 1929, pl. 364. 7, 12 - 13. 

 ق.م.(، راجع: 203 - 221(: عملة لبطلميوس الرابع )49)صورة رقم  (137)
Grim, op. cit., p. 106, Abb. 103 a - b; p. 106, Abb. 103 e - f. 

 ق.م.(، راجع: 180/  181 - 203( عملة لبطلميوس الخامس )50)صورة رقم  (138)
Grim, op. cit., p. 107, Abb. 104 c - d. 

 ق.م.(، راجع: 145 - 180/  181(: عملة بطلميوس السادس )51)صورة رقم  (139)
Grose, op. cit., pl. 367, 7 - 8. 

 ق.م.(. 335 - 395فيليب الثانى المقدونى ) (140)
، عليده نقدش بدارز يصدور انتقدال السدلطة مدن onyx(: حجدر كدريم مدن العقيدق 53)صورة رقم  (141)

م(، وهددو الحجددر المعددروف باسددم 14اإلمبراطددور أغسددطس إلددى تيبريددوس )ابندده بددالتبنى عددام 
Gemma Augustea 2. االرتفاع/

بوصات، وموجود حالياً فى متحدف  9العرض بوصة و 7 1
Kunsthistorisches  فى فينا. والحجر من عرقين أو طبقتين: أزرق غامق فى الطبقدة السدفلى

وأبيض فى الطبقدة العلويدة. وقدد اسدتطاع الفندان أن يدتحكم فدى نحدت العمدق ويبدرز الشخصديات 
 ا من الطبقة الزرقال السفلية.المصورة من الطبقة البيضال العلوية، جاعالً خلفية المشهد كله

ويحتوى الحجر على مشدهدين منفصدلين همدا مدن المشداهد التقليديدة التدى تصدور عدادة فدى الفدن 
ارومانى. يصور فى المشهد السدفلى مشدهد حقيقيداً، بينمدا العلدوى رمزيداً مقدسداً. يصدور المشدهد 

رمان، أما المشدهد العلدوى م على الج12السفلى االنتصارات الرومانية التى حققها تيبريوس عام 
فهو يصور أغسطس وقد جلس على عرش على أنه جوبيتر؛ حيث العقداب جداثم تحدت قدميده أو 
تحت كرسى العرش، كما أنه يمسك بالصولجان فى يده اليسدرى، وقدد وضدع أقدامده علدى درع. 

ا وتجلس االله روما إلى جدواره وهدى تنظدر إليده بإعجداب واضدا، ويبددو أنهدا هندا تشدخص ليفيد
Livia  زوجته(. وقد صورت دائرة البروج بينهما: ويظهر عليها واضحاً برج الجدى، الذى قد(

اتخددذ فيدده لقددب = =يعنددى التوقيددت الددذى بدددأ فيدده اإلمبراطددور حكمدده، أو أندده يعنددى التدداريخ الددذى

 ق.م. 27من يناير عام  16والذى حدث فى “ أغسطس”
رمدز للعدالم المتحضدر،  Oikoumeneثدل ويصور فدى المشدهد أيضداً شخصديات نسدائية رمزيدة م
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مان أنهم أثنال حياتهم قد حلوا بل واعتقد األباطرة الرو .(142)(54هو جوبيتر )صورة رقم 
 - 138م( وأنطونينوس بيوس )117 - 98بالفعل محل إله السمال، وم نا كل من تراجان )

م( اسم زيوس )أو جوبيتر( بشكل قاطع، ول  قبا ب لقابه 222 - 218م(، وإيالجابللوس )161
ضع العقاب على أحد وجوه عمالت معظم هؤالل األباطر.(143)أيضاً  ة. وعلى ذلك، و 

م( 180 - 161، وماركوس أوريليوس )(144)(55م )صورة رقم 79 - 69فسبسيان )
، وكراكاال (146)(57م( )صورة رقم 192 - 177، وكومودوس )(145)(56)صورة رقم 

 م(222 - 218، وإيالجابلوس )(147)(58م( )صورة رقم 217 - 211)

 .(148)(59)صورة رقم  
                                                                                                                                                         

ناحيددة  -وهدى تقددف خلدف أغسددطس وتضددع علدى رأسدده إكلدديالً مدن الزهددور. كمددا صدور تيبريددوس 
 وهو يهبط من عربة، وينظر إلى االلهه روما، بعد عودته من انتصاراته على الجرمان. -اليسار 

لياً فى متحف الفاتيكان فدى (: تمثال من الرخام يفوق الحجم البشرى، موجود حا54)صورة رقم  (142)
 روما.

 Zeusعدن ألقداب تراجدان علدى أنده  (Corp. Inscrip. Gr., I, no. 1213)تتحددث النقدوش المختلفدة  (143)

   أى اإلله الذى ي قدم له الرحالة المسافرون على مراكبهم نذوراً. كمدا تدذكر النقدوش
 Jupiter Optimusتددع بهددا تراجددان أيضدداً وأهمهددا الالتينيددة أيضدداً العديددد مددن ألقدداب زيددوس التددى يتم

Maximus  وغيرهدا. ويدذكر(A.J.B. Wace, A Catalogue of the Spartan Museum, 

Oxford, 1906, p. 24 ff.)  العديد من النقوش الموجدودة علدى القواعدد وشدواهد القبدور التدى تشدير

وعلددى أندده    إلددى أنطونينددوس بيددوس علددى أندده 

 كما تذكره النقوش الالتينية مثل تراجان على أنه .Jupiter Optimus Maximus. 

 م، راجع:74 - 73(: عملة صكت فى العام الخامس من حكمه أى 55)صورة رقم  (144)
Brit. Mus. Cat. Coins Galatia, p. 179, pl. 22, 5. 

 .Id. p. 192, pl. 23, 5(: 56)صورة رقم  (145)
(: عملددة نحاسددية صددكت فددى برجامددة، تصددور كومددودوس فددى شددكل زيددوس شدداباً 57)صددورة رقددم  (146)

عارياً، شعره قصير وغير ملتٍا، ويمسدك بالصداعقة فدى يدده اليمندى بينمدا يمسدك بالصدولجان فدى يدده 
إلدى  Gaiaاألخرى. ويقف العقاب ناشر أجنحته تحت أقدامه وعلى جانبيه شخصديات مضدجعة: جايدا 

عت تاجاً ذا أبراج علدى رأسدها وتمسدك بقدرن الخيدرات. أمدا الناحيدة اليسدرى فتضدجع اليمين وقد وض
Thalassa  وقددد تددوج رأسددها أكليددل مددن أرجددل سددرطان البحددر وفددى يدددها مجددداف سددفينة. يوجددد فددى

 .Seleneوسيلينى  Heliosصور نصفية لكل من هليوس  Thalassaالمساحة فوق )جايا( و
فددى فريجيددا،  Laodikeiaة لإلمبراطددور كراكدداال صددكت فددى (: عملددة نحاسددي58)صددورة رقددم  (147)

(Brit. Mus. Cat. Coins Phryia, p. 316, pl. 37, 12)  يصور كراكاال على أنه زيدوس
، ويتدوج phialeشاباً يمسك بالصولجان فى يده اليسرى، بينما اليمنى يمسك بهدا )إندال( مسدتدير 

 =اللتددين Thalassaيدددى كددل مددن )جايددا( ورأسدده إكليددل ذو اشددعاعات. يسددتند اإلمبراطددور علددى 
تشابكت أيديهما ليستند عليها اإلمبراطور الواقف. يظهر خلف جايا سنابل القما وتمسدك بيددها =

قددرن الخيددرات، بينمددا يظهددر خلددف األخددرى دولفددين لددذا تمسددك فددى يدددها شددوكة البحددر. يرفددرف 
 يالً من الزهور.العقاب بين اإلالهتين وتحت اإلمبراطور عقاب يمسك بمخالبه إكل

علدى  Brit. Mus. Cat. Coins Galatia, p. 240, no. 22, pl. 28, 1(: 59)صورة رقدم  (148)
 وإكليل الورود فى منقاره. -أنه إله الشمس جوبيتر 
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consecratioالت ليدده  ارتددبط اسددتعمال العقدداب عنددد الرومددان أيضدداً بعمليددة
ورفعددت أرواح ، (149)
                                الحكام واألباطرة المتوفين إلى مقام اآللهة ليصبحوا هم أيضاً آلهده،

يطلدق عقداب »أن  (150)لذا كانت أهم الخطوات التى تدتم أثندال مراسدم االحتفدال الجندائزى
aquila  المتددوفى( فينطلددق إلددى السددمال مددن أعلددى قمددة فددى المكددان )حتددى لددو كانددت بيددت

مسرعاً مثل اللهب، وهو يحمل الروح من األرض إلى السمال ... وحينئذ يصبا المتوفى 
«إلهاً ويعبد مع اآللهة األخرى

(151). 
وعلى الرغم من أن استعمال العقاب كان من أهم الرموز المصاحبة لتجسيد فكدرة الت ليده 

ائع أيضاً أن تظهر صورة المؤله وقدد صداحبتها فى الفنون الرومانية، إال أنه كان من الش
 رموز أخرى لأللوهية عرفت كذلك خالل العصر اإلمبراطورى، هذه الرموز مثل

 .(152)حول رأس اإلمبراطور المؤله caput raditumشعاع من نور  - 1
 وبها لهب من نار. pyraأو  rogusالمحرقة  - 2
nimbusالسحابة  - 3

(153). 

                                                           

اصددطالح يعنددى إدراج اإلنسددان الفددانى ضددمن اآللهددة أى أندده مؤلدده، ويقابلدده فددى اللغددة اليونانيددة  (149)

 . (apotheasis)اصطالح 
علدى  - Liviaلم تحدث عملية الت ليدة بعدد حددوث الوفداة مباشدرة فدى بعدض األحيدان؛ إذ توفيدت  (150)

م، وفى أحيان أخرى كان يحدث االثندان فدى وقدت 42م. ولم تؤله إال عام 29عام  -سبيل المثال 
ن واحدد. وقدد تعقددت مراسدم عمليددة الت ليده باشدتمالها علدى احتفدال جنددائى مهيدب بقدرار صددر مدد

مجلس السناتو بعد وفاة يوليوس قيصر. وتروى المصادر المختلفة ثالثدة روايدات تفصديلية لمثدل 
 Pertinaxهددذه االحتفدداالت الجنائزيددة التددى تمددت فيهددا مراسددم الت ليددة: جنددازة أغسددطس وجنددازة 

(، وتختلف الجنازة األولى عن األخريتان بما 222 - 235) Severusم( وجنازة 193 - 126)
 فخامة شديدة مع إطالق العقاب الذى ينطلق إلى السمال. راجع: حدث فيها

Dio Cassius, 56: 4 - 5; 34, 4; 42; (for Pertinax, 73) B. Manuwald, Cassius 

Dio und Augustus, 1979; S. Walker, Memorials to the Roman Dead, 

The Trustees of the British Museum, 1985. 

ان ممارسددة عمليددة الت ليدده بتفاصدديلها المعقدددة إال فددى وقددت متدد خر مددن العصددر لددم يعددرف الرومدد (151)
الجمهددورى خاصددة بعددد وفدداة يوليددوس قيصددر وتدد ثرهم بددالفكر الشددرقى األسدديوى. ويحدددث عددادة

خلددط بددين عمليددة الت ليدده هددذه وبددين العددادة الشددائعة بددين الرومددان وتقددديس أرواح المددوتى وعبددادة 
المتوفى إالهاً أيضاً؛ إذ كان مدن الشدائع أن يعبدد األطفدال أرواح  أرواح األسالف التى تجعل من

آبددائهم المتددوفين، لددذا كددان مددن الطبيعددى أن تقدددم لألبدداطرة المتددوفين مظدداهر الحفدداوة والتكددريم 
 المقدسة على أساس أنهم آبال ألوطانهم. عن الت ليه عند الرومان، راجع:

F. Cumont, Revie de l’histoire des Religions, 1910; Id., Étude Syrienne, 

Paris, 1917, pp. 35 - 118; A. Strong, Apotheosis and After Life, London, 

1915. 

 كان نيرون أول األباطرة الذين صوروا بهذا الشكل وهو مازال على قيد الحياة.  (152)
Vergil, Aen., XII, 162. 

م(، ثددم شدداع اسددتعمالها بعددد 161 - 138كددان أول ظهورهددا علددى عمددالت أنطونيددوس بيددوس ) (153)
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 .(154)الطاووس - 4
tensaعربة تجرها األفيال  - 5

(155). 
 النجوم. - 6
 .(156)الخرافى Phoenixطائر الفوينكس  - 7

 ى صكت على شرف اإلمبراطور المؤلهظهر العقاب على العديد من الميداليات الت
 وقد صور جرامانيكوس )ابن .(157)الذى انطلقت روحه إلى السمال ممتطياً العقاب

 ين مخالبه )صورةلذى يمسك بلهب من النار بتيبريوس بالتبنى( وقد امتطى العقاب ا
 ( مؤلهاً على قوس النصر79 - 81) Titusاإلمبراطور تيتوس كما صور  .(158)(60رقم 

 وصور تراجان ممتطياً لعقاب على .(159)الخاص به ممتطياً عقاب طائر منطلق نحو السمال
(160) (61العملة )صورة رقم 

 يوس الذىوانطونيوس ب،  (161)(62وهادريان )صورة رقم  
 (63حولها ) صورة رقم consecratioصور على الميداليونات البرونزية وقد كتبت كلمة مؤله 

 على لوحة ت ليههما وقد Faustina، كما صور مرة أخرى مع فاوستينا (162)
 هيئة شاب عارى وعلى جناحه اثنين حملهما روح الخلود الحارسة المجنحة والمصور فى

                                                                                                                                                         

 م(.337قسطنطين األول )أى بعد عام 
 )هيرا(. Junoوهو الطائر المخصص لالله جونو  (154)

لدم يعددد تمثدال اإلمبراطددور المتدوفى الددذى يوضدع بددين تماثيدل اآللهددة الموجدودة أثنددال االحتفدداالت  (155)
رهدا أربعدة أفيدال، والتدى اعتبدرت الجنائزية، لكن ابتدعت فكرة وضع هذا التمثال على عربة تج

(، ثددم انتشددر اسددتعمالها خاصددة مددع 222 - 218رمددزاً للخلددود منددذ اإلمبراطددور إيالجددابلوس )
 قسطنطين األول.

 وهو طائر خرافى ظهر بكثرة على عمالت تراجان. (156)
كدرة إذا كان استعمال العقداب كرمدز للت ليده هدى فكدرة يونانيدة، فدإن امتطائده والطيدران بده هدى ف (157)

رومانية، راجع: عزيزة محمود سعيد، النحت الرومانى: من البدايات وحتى نهايدة القدرن الرابدع 
 .80الميالدى، جامعة اإلسكندرية، بدون تاريخ، ص 

 ( مشهد مصور على قطعة من العقيق، راجع:64ق.م. )صورة رقم  16ولد جرمانيكوس عام  (158)
A. Strong, Apotheosis and after life, London, 1915, pp. 181 - 215. 

 .81 - 79عزيزة سعيد، المرجع السابق، ص ص  (159)

( اسدم تلقدوا 60وقد أمكن من خالل األعداد الكثيرة لهذه الميداليات فقط معرفدة أكثدر مدن سدتين ) (160)
 تكريمات مقدسة لت ليههم ابتدال من يوليوس قيصر وحتى قسطنطين الكبير، راجع:

F. Cumont, Études Eyrienne, Paris, 1917, pp. 35 - 118. 

 (61أما عن )صورة رقم 
Brit. Mus. Cat. Coins Alexandria (Trajan), p. 48, no. 397 - 8, pl. 1. 

 ..Ibid., (Hadrian), p. 80, nos. 673 - 5(: 62)صورة رقم  (161)
د وجههدا التدى (: ميداليون ذهبى لإلمبراطور أنطونينوس بيدوس، وقدد كتدب علدى أحد63)صورة رقم  (162)

، بينمدا علدى الوجده اآلخدر DIVVS ANTONINVS“ المؤلده أنطونيندوس”بدورترى اإلمبراطدور 
 .Brit. Mus. Cat., pl. 10. وقد امتطى عقاباً. راجع: CONSECRATIOكتبت كلمة مؤله 
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 وصورت.(163)(64الصعود إلى السمال وسكناها )صورة رقم من العقبان رمز الت ليه و
 .(164)(65العقبان أيضاً على أركان قاعدة عمود ماركوس أوريليوس )صورة رقم 

قاب بين األباطرة رمزاً للت   ليه والصعود إلى السمال، استعملهوكما كان استعمال الع 
 يت وعلى شواهدكافة الرومان أيضاً منذ العصر اإلمبراطورى المبكر على التواب

قاب أيضاً كرمز على أحد رايات  .(165)(66القبور )صورة رقم  استعمل الرومان الع 

                                                           

(: نحت بارز علدى أحدد جواندب قاعددة عمدود أنطونيدوس بيدوس، وهدو موجدود 64)صورة رقم  (163)
 روما. -الفاتيكان  اآلن فى متحف

M. Bussagli, Rome: Art and Architecture, Rome, 1999, p. 124; A. Strong, 

Roman Sculptures from Augustus to Constantine, London, 1907, p. 270 ff., 

pl. 82. 

 ( التىFaustinaالنحت يصور عملية ت ليه أنطونيوس بيوس بعد وفاته وأيضاً زوجته )فاوستينا 

توفيت قبله بحوالى عشرين عاماً. ناحية اليمين يصور تشخيص لمدينة روما كسيدة تجلدس علدى 
عرش وتستند إلى درع، وقد رفعت يددها اليمندى إلدى أعلدى للتحيدة، يوجدد إلدى اليسدار تشدخيص 

Campus Martius  فى هيئة شاب مضجع شبه عاٍر إذ تغطى العبالة الجزل السفلى من جسمه
رمدز للمكددان الددذى يحدددث عمليددة  (Plin., HN., 36. 72)مسددلة أغسدطس فقدط، وهددو يعددانق 

الت ليدده. يوجددد بددين الشخصدديتين كومددة مددن األسددلحة والمعدددات الحربيددة. يحلددق فددى الجددو الشدداب 
رمددز الخلدود وهددو يمسدك بيددده اليسدرى كددرة يرقدد عليهددا ثعبدان، ومصددور عليهددا  Aionالمجدنا 

حمل، وبرج الثور(، وأيضاً كل من القمر والنجدوم. دائرة البروج )ويظهر برج الحوت، وبرج ال
ويظهر مدن فوقده صدورتين نصدفيتين لكدل مدن أنطونيندوس بيدوس حدامالً الصدولجان الدذى يقدف 
عليه عقاب، وصورة فاوستينا وقد غطدت رأسدها بطرحدة، ووضدعت إكلديالً علدى رأسدها ومعهدا 

ل، ويبددو أن اإلمبراطدور أيضاً صولجان. ويوجد إلى جاندب كدل منهمدا عقداب يحلدق فدى األجدوا
 وزوجته قد صورا على أنهما جوبيتر وجونو.

(: رسددم تخطيطددى لقاعدددة عمددود مدداركوس أوريليددوس، مصددور علددى األركددان 65)صددورة رقددم  (164)
العمدود عقبدان مدن الرخدام وقدد حمدل كدل اثندين بدين مخالبدة زخرفدة مدن  plinthاألربعة لقاعدة 

 الجرالندا تزين جوانب القاعدة. راجع:
M. Jordan - Ruwe, “Zur Rekonstruktion und Datierung der= 

=Marcussäule”; Boreas, 13 (1990), 53 - 69; Davies, op. cit., p. 46, fig. 

37. 

(، موجدودة فدى Kavak(: شاهد قبر من الرخام من شمال اليوندان )مدن منطقدة 66)صورة رقم  (165)

 متحف القسطنطينية
Mendel, Cat. Sculpt. Constantinople, vol. III, p. 39 ff., no. 836; Reinach, 

Rép. Reliefs, vol. II, p. 108, no. 1; p. 175, no. 1. 

صمم الشاهد على شكل معبد يعلوه الجمالون واألكروتريا، وقد زين وسط الجمدالون بدرأس ثدور 

)وهدى  Olbiosيقدف زيدوس  يلتف حول رقبته إكليل من الزهور معوقد بدين قرنيده 
صفة وردت فى النص المكتوب تحت الشاهد وتعنى الخيِّر أو المسئول عن رفاهية البشر( وسط 

ويرتددى = =الجزل العلوى من الشداهد، وقدد صدفف شدعره بحيدث تبددو قرندى ندور علدى شدعره.
خيتون بنصف كم وعليه هيماتيون يلف به جسدمه وكتفده األيسدر. ترتفدع يدده اليسدرى إلدى أعلدى 
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، إال أنه منذ القنصلية الثانية Signa Militariaالجيش الرومانى العسكرية 
مستعمله استبعدت كل الرموز التى كانت  ق.م( 104)أى عام  Mariusلماريوس 

وكان هذا العقاب عادة  فقط. aquilaاب واستبقى استعمال العق (166)من قبله
ذكر أنه فى صغير الحجم ويصنع من الفضة أو البرونز وهو ناشراً أجنحته؛ إذ ي

وقت الخطر  signiferيمكن لحامل هذه الراية العسكرية أيام يوليوس قيصر كان
ثم تقرر فى العصر  .(167)أن ينتزع العقاب من صاريته ويخفيه فى طيات حزامه

وحده )وهى الوحدة الرئيسية فى الجيش  legionأن يكون الفيلق  اإلمبراطورى
الرومانى( هو حامل راية العقاب، وظل هذا األمر حتى نهاية العصر 

 legionبدالً من  aquilaاإلمبراطورى، ولذلك كان يطلق أحياناً على الفيلق اسم 
هذا  .(168)أ، ب( 67خاصة فى الفترة المت خرة من اإلمبراطورية )صورة رقم 

قاب التى توضع عند معكسر فرق ال   وقد عثر على نماذج متبقية من تمثال الع 

                                                                                                                                                         

الصولجان الذى يختفى جزله السفلى ورال العقاب الجاثم عندد أرجدل زيدوس. تمتدد وهى تمسك ب
(، ويبدو أنه يسدكب منده علدى نيدران مدذبا phialeاليد اليمنى تمسك بإنال مستدير الشكل )فيالى 

صغير أسدفله. يصدور تحدت زيدوس وعقابده مشدهد التضدحية: يوجدد فدى الوسدط مدذبا عليده ندار 
معده فد س مزدوجدة ويهدم بدذبا الثدور الدذى قيدد مدن رقبتده بحبدل مت ججة، ويصور أمامده رجدل 

مثبت فدى األرض. علدى الجاندب األيمدن يصدور رجدل ملدتٍا وصدبى وقدد رفعدا أيدديهما اليسدرى 
للتحيددة، بينمددا أمسددك الصددبى بعنقددود مددن العنددب فددى يددده اليمنددى المنخفضددة. يصددور فددى الناحيددة 

والددورود، بينمددا أمسددكت السدديدة فددى يدددها  اليسددرى المتجهددة ناحيددة المددذبا طبددق ملددئ بالفواكدده
 المنخفضة ربما بسعفه نخيل، أما اليد اليمنى فقد رفعتها للتحية والدعال أيضاً.

 
( عبارة عن كميدة قليلدة مدن signumكانت أقدم الرايات العسكرية التى استعملها الرومانى )أى  (166)

، وكانددت مجموعددة الجنددود تثبددت فددى أعلددى رمددا أو سددارية filixالقددش أو مددن نبددات السددرخس 
. وسددرعات مددا اسددتبدلت هددذه الرايددة واسددتعملت Manipulusالمسددئولة عددن هددذه الرايددة تسددمى 

ب نهددا خمسددة: العقدداب،  (HN, X, 5)روؤس عدددد مددن الحيوانددات بدددالً منهددا، ويعددددها بلينددى 
، والحصددان، والدددب. ومددا حدددث فددى عصددر مدداريوس كددان minotaurوالددذئب، والمينوتددور 

 ,.Smith’ Dictالرموز األربعة رباعية األرجل ليبقى استعمال العقداب وحدده. راجدع:  استبعاد

p. 1055 . 

(167) Smith’ Dict., p. 144. 

 
أ(: لوحدددة بالنحدددت البدددارز موجدددودة حاليددداً علدددى قدددوس قسدددطنطين، كدددان  - 67)صدددورة رقدددم  (168)

لددذكرى والددده  ( قددد وضددعها علددى أحددد المبددانى تخليددداً 192 - 177اإلمبراطددور )كومددودوس( )
(، وتصددوره وهددو يحددادث جنددوده أثنددال إحدددى 180 - 161اإلمبراطددور مدداركوس أوريليددوس )

لمدا يحملونده مدن الرايدات التدى  aquilaالحمالت العسكرية. ومن الواضدا أنهدم جندود فرقدة الد  
 =..M. Bussagli, op. cit., p. 123يعلوها طائر العقاب. راجع: 

طيطدى لحامدل رايدة العقداب. نحدت بدارز مدن عمدود تراجدان ب(: رسدم تخ - 67)صورة رقدم =
(98 - 117.) 
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aquilaها بالفيوم فى مصر فى . ويوجد حالياً أحد هذه العقبان التى عثر علي
هذا،  .(169)(68اإلسكندرية ويشار إليه خط  ب نه النسر )صورة رقم  متحف مكتبة

طة والسيادة فى الحياة الدنيا، أو ولم يقتصر استعمال العقاب كرمز للقوة والسل
بعد االنتقال إلى العالم كرمز لسكنى السماوات والخلود فيها بجوار إله السمال 

على رأس مجموعة النجوم  Aratus of Soliاآلخر. ولكن وضعه أراتوس السولى 
 -، ذلك أن اليونانيين اعتقدوا منذ وقت مبكر فى القرن السادس ق.م (170)الثابتة

ثم تبعهم الرومان، أن الطيور فى حد ذاتها قد تمثل  -ثير من الشرق ربما بت 
Aeschylos. وأشار إيسخولوس (171)الظواهر اإللهية السماوية

إلى أن الشمس  (172)
هى طائر زيوس )أى أنها العقاب(، وغنى الكورس عند يوربيديس 

Euripides
إشارة  (174)للعقاب الذى يطير وسط السمال، وذكر بوزانياس (173)

يحة يصف فيها العقاب الذهبى ب نه طائر مقدس للشمس، بل وأطلق فرجيل صر
«Jovis armigerأنها عقاب زيوس »على الشمس 

لذا، يشار إلى هذا الطائر  .(175)

                                                           

حريدت( فدى (: تمثدال للعقداب مدن الحجدر الجيدرى عثدر عليده فدى منطقدة )بطدن 68)صورة رقم  (169)
ويعتقدد أن  .(BAAM. 481)سدم، موجدود حاليداً فدى متحدف مكتبدة اإلسدكندرية  52الفيوم، ارتفاعه 

نى فى هذه المنطقة فى الفيوم نظراً لتشدابهه مدع تمثدال العقداب هذا التمثال هو رمز الفيلق الروما
أ(. ويبدددو أن عقدداب متحددف مكتبددة اإلسددكندرية يددؤرخ بددالفترة المتدد خرة مددن  - 76فددى )صددورة 

عصر اإلمبراطورية أى حوالى نهايات القرن الثالث أو الرابع الميالديدين، نظدراً ألسدلوب نحدت 
 ى رأسه أو صدره أو أجنحته.مخالب الطائر وريشه سوال الموجود عل

وتصدف الكواكدب “ التنبدؤ الجدوى”أى  Phenomenaوذلك فى قصيدته المشهورة التدى يسدميها  (170)

 ق.م. 275الشمالية واألبراج، وكتبها حوالى عام 
ق.م.(، وأهدم الدراسدات  239/  240 - 315عن تفاصيل سديرة أراتدوس السدولى )ولدد حدوالى 

لددى قصدديدتيه الهددامتين، راجددع: محمددد رضددا مدددور، علددم الفلددك: التددى قامددت بالشددرح والتعليددق ع
، ت. جورج سارتون، ترجمة إبدراهيم تاريخ العلم، الفصل الرابع من “إريستارخوس وأراتوس”

 .130 - 123بيومى مدكور وآخرون، الفصل الرابع، ص ص 
مها المختلفدة؛ ربما يرجع ذلك لالعتقاد فى ارتباط سلوك الطير مدع تعاقدب فصدول السدنة ومواسد (171)

فكان وصولهم أو رحيلهم للهجرة فى الربيع أو الخريف يحدث دائماً بانتظام ملحدوظ وال يختلدف 
)طدائر هيدرا( بقددوم  cuckooميقاته من سنة ألخرى: فارتبط مثالً سماع صوت طدائر الوقدواق 

فة بالقرب من سطا المال يعنى ذلك هبوب عاصد swallowالربيع، وحين تطير طيور السنونو 
 .Pollard, op. cit., p. 110 ffقادمة، وهكذا. راجع: 

(172) Aesch., Suppliants, 212. 

 
(173) Euripides, Rhesus, 530. 

 
(174) Paus., V, 25, 5. 

 
(175) Smith’ Dict., p. 149 b. 
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وأن هذا البرج يتهي  لالنطالق فى  (176)منذ )أراتوس( أنه يترأس برج العقاب
القول، إلى أن استعمال  ويجدر بنا .(177)تقريباً  Leoالسمال عند اقتراب برج األسد 

العقاب الذهبى كرمز دينى يشير إلى السمال ومعانيها المختلفة، أو كرمز دنيوى يعنى 
السلطة والسيادة، استمرا مستقرين فى األذهان حتى بعد سقوط اإلمبراطورية 
الرومانية بل وحتى وقتنا الحالى. إذ ورثته الدولة المسيحية منذ قسطنطين الكبير 

وخارجها ...  رب، واستعمله الناس داخل الكنيسةم( فى الشرق والغ337 - 305)
 وأصبا 

أى الصليب؛ إذ أن العقاب حين يطير فى  σταυραετόςأنه أيضاً  χρυσαετόςال  
الهوال، يتخذ جناحاه العريضان المفرودان شكالً أفقياً يصنع مع جسمه الممشوق 

 .σταυρόςبشكله الرأسى ... ما يشبه الصليب 

                                                                                                                                                         

 

علدى الدنجم الرئيسدى فدى هدذه المجموعدة، بينمدا أسدماه بطلميدوس  أطلق )أراتوس( اسم  (176)

 ..Smith’ Dict., p. 149 b، راجع: ى الكلود
(177) Pollard, op. cit., p. 114 f. 
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ستقرت صورة العقاب فى المعتقدات الدينية المسيحية على أنها تشخيص للقديس وا 
(178)يوحنا الرسول أحد المبشِّرين األربعة باألناجيل

وألنه أفرد الحديث بالتفصيل ؛ 
عن السيد المسيا؛ لذا ظل العقاب والقديس يوحنا رمزاً يشير إلى السمال وإلى 

 (179)السيد المسيا أيضاً 

                                                           

اإلنجيليون أو المبشِّرون األربعدة هدم: القدديس يوحندا ورمدزه العقداب، والقدديس مدرقص ورمدزه  (178)
 أسد مجنا، والقديس لوقا ورمزه الثور، والقديس متى ويصور عادة بشكله البشرى. راجع:

J.C.J. Metford, Dictionary of Christian Lore & Legend, Thames & 

Hudson, London, 1983: “Eagle”. 

اسددتعملت اإلمبراطوريددة البيزنطيددة العقدداب أيضدداً شددعاراً لدددولتها، راجددع: نعدديم فددرح، الحضددارة  (179)
. إال أنده مندذ أن اسدتعاد اإلمبراطدور7، ص 1992البيزنطية، منشدورات جامعدة دمشدق، دمشدق، 

( القسدطنطينية مدن أيددى الصدليبيين عدام Paleologosى )ميخائيل السدابع بداليولوجوس البيزنط

، ومددع آمالدده العريضددة السددتعادة أمجدداد هددذه اإلمبراطوريددة مهيضددة الجندداح اتخددذ شددعار 1261
، آمالً استعادة سلطانها وسيادتها السابقة فى الشدرق Bicephalousالعقاب ذى الرأس المزدوج 

ظر أحد رأسيه ناحية الشرق أى ناحية اإلمبراطورية البيزنطية الشرقية، بينما والغرب أيضاً: فين
 تنظر األخرى ناحية الغرب أى ناحية اإلمبراطورية الرومانية الغربية.

والفدرس  وعلى الرغم من أن استعمال العقاب ذى الرأس المزدوجدة كدان معروفداً لددى الحيثيدين
ه أيضداً رمدز للسدمال والشدمس، إال أن اسدتعماله كشدعار منذ عهود بعيدة قبل البينزنطيين على أند

 قومى أصبا واسا االنتشار منذ أن اتخذته الدولة البيزنطية شعاراً لها منذ القرن الثالث عشر.
وظل العقاب والعقاب مزدوج الرأس مستعمالً داخل الكنائس البيزنطية الشرقية، بل وظل رمدزاً 

مانيددة الغربيددة حتددى بعددد سددقوط إمبراطوريددة شددارلمان وشددعاراً لإلمبراطوريددة المسدديحية الرو
. وورثتده شدعوب وبلددان العدالم الحدديث كلده رمدزاً وشدعاراً فدوق 1806الرومانية المقدسة عدام 

 أعالمها يعنى السلطة والسيادة.
ومن الجدير بذكره فدى هدذا المجدال، أن علدم مصدر الحدالى يحمدل عقابداً ولديس نسدراً. إذ صدور 

الجمهورية العربية المتحدة( أثنال فترة االتحداد بدين مصدر وسدوريا فدى الفتدرة العقاب على علم )
، وهو يحمل على صدره علم مصر األخضدر ذا الهدالل والدثالث نجدوم. 1961 - 1958عامى 

بدددالً مددن العقدداب ليكددون رمددزاً )التحدداد الجمهوريددات  -أى صددقر قددريش  -ثددم اسددتعمل الصددقر 
 .1984 - 1972مصر وكل من ليبيا والسودان فى الفترة بين  العربية( أثنال فترة االتحاد بين

إال أنه بعد أن أكدت الدراسات األثرية العديدة أن العقاب الذهبى كان رمزاً يستخدمه صالح 
الدين األيوبى، والذى وجد مرسوماً ومنحوتاً على سور القاهرة الغربى الذى بناه صالح الدين، 

 أن يوضع العقاب الذهبى على الشريط األبيض 1984من أكتوبر عام  4تقرر فى يوم 

 فى العالم المصرى، وهو ينظر ناحية اليمين، ويقف على ورقة بردية ملفوفة تحمل اسم        
 لى صدره علم مصر ب لوانه الثالثة)جمهورية مصر العربية( باللغة العربية، وقد صور ع        

  واألبيض واألسود.األحمر        

 


