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 الرومانىلتعبيرعن الزمن فى الفن اليونانى و ا

 زيدان أحمد حسان سارةأ.

 الملخص: 
تقسيم فترات اللها قياس و يستطيع اإلنسان من خ ييعتبر الزمن الوسيلة الت

فرض يمعانيها و آى من ُيعطى الكائنات أشكالها و  .ُعرف الزمن قديمًا باسم كرونوسالحياة
 العادات .عليها مجموعة من السلوكيات و 

دارة األرضحالة الفوضى الموجوده و  ييطرة علالسمن فى البداية استطاع الزمن   ا 
على األرض  )الزمن( سيطرة اإلله كرونوس لكن لم يستمر ذلك طوياًل فانتهتو  ،ما عليهاو 
 إلله زيوس .اإلبنه صبحت السيطرة أو 

ديد من األعمال الع من خاللالفن  فياستطاع التعبيرعن الزمن أن الفنان  الحظنُ 
ة إلى توظيف العديد من باإلضاف.غيره من الفنون الفسيفساء و فن و  ،الخاصة بفن النحت
 .  هذا الهدف خاصة عناصر الطبيعة لخدمة الظواهر والعناصر و 

أو  عن الزمن سواء فى العصر اليونانىتعبر  يجاءت األعمال الفنية التلذلك 
كل استطاع الفنان استغالل  فقد، ركس الخصائص الفنية الخاصة بكل عصالرومانى تع
 يقوم هذاسوف و  ؛الزمن بطرق مختلفةمعنى و الظواهر للتعبير عن مفهوم و  هذه العناصر

 تم توظيفها للتعبير عن الزمن .   يهذه الظواهر التعرض يالبحث 
 :الكلمات الدالة

 رومانى  –يونانى  –الفصول  –أيون  –كرونوس  –الزمن 
 
 
 
 
 

                                                           
 باحثة دكتوراه كلية اآلداب /جامعة اسكندريةsarahhassanphd@yahoo.com 
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 المقدمة :
حينما شرعوا ينتقلوون ؛مخيلتهم  دماء هي أحالمهم التي أخذت ُتعمركانت أساطير الق

عند الحووديث عوون التموودن واإلسووتقرار،حيوواة  يطووور موون الحيوواة البدائيووة الفجووة إلوولم التفووي ُسوو
لووذلك فقوود كانووت المصووريون القوودماء  معرفووة تفسوويرموون أوالً البوود الكووون ،الووزمن ونشووخة وخلووق 

، وسوورعان مووا أصووبحت أسوواطير المصووريين جووزًء ال فووى ذلووك األموورمصوور موون أسووبق األمووم 
يتجووزأ موون ديوونهم، وعلووى ذلووك فقوود تووخررت األقطووار القريبووة موون مصوور بهووذه األسوواطير وتلووت 

 (1)والحيريون واآلشوريون واليونانيون .لم الحضارة، رم السومريون مصر بابل في س  
العنصر الرئيسى في جميع أساطير الخلق  يهاعتقد المصريون القدماء أن المياه 

ن اختلفت في التفاصيل؛ إذ تفترض جميع  ونشخة الكون التي ظهرت فى مصر القديمة وا 
تمتد في جميع المخلوقات، والتي  الزلية سابقة لظهورأساطير الخلق وجود لجة من المياه ا

 يهذه المياه هتعتبر  ذلكالكون ل يذا الماء يكون المادة األساسية فاإلتجاهات، فإن ه
 ."مياه الحياة"

والتي مرلث بالنسبة إليهم  (2)المياة األزلية التسمية " النون " ىاطلق المصريون عل
العالم اآلخر فإنه يلجخ إلى نون، وقد ظهر نون  ىاذج الخلق، فعندما يبحر الملك إلكل نم

في جميع مراحل الديانة المصرية عبر العصور، منذ عصر الدولة الوسطى، وما يليها 
يمتد نون تحت األرض وما النيل إال نون، خرج يطلق على نون لقب والد اآللهة و  أصبح

 .  (3)والوعىأربعة مظاهر هى انبراق الضوء والحياة واألرض "نون" من المياة 

                                                           
 21 – 17 ، ص الجمال عند اليونانأساطير الحب و، خشبة  درينى (1)
فوى القورأن الكوريم فوى قولوة تعوالى فوى سوورة الحظ اإلشارة إلى ذلك فى الفكور الودينى المصورى القوديم و  (2)

 صدق اهلل العظيم   يسطرون "" نون و القلم و ما البقرة 
عن ابن عباس قال  / قال رسول اهلل )ص( "إن اول ما خلق اهلل القلم و الحوت " فوالنون :الحووت و القلوم 

 : القلم و لقد خلق اهلل النون فوق رم كبس األرض عليها .
 18 – 17أحمد أمين سليم & سوزان عباس ، دراسة فى الفكر الدينى فى مصر الفرعونية، ص  (3)
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 اليونانىالشاعر  يختى .العنصر الرئيسى  ي ذكر المصرى القديم بخن المياه هيوعل
Ωκεανοςاإللياذه حيث ذكر أن اوكيانوس  يعن نشخة الكون فليتحدث  سهوميرو 

و (4)
ر خعتبف (1صورة )منهما خرجت وانتشرت بقية اآللهة و  (5)هم أول زوجينυςθηΤتيريس 

هو  فخوكيانوس(6)عبارة عن قرص مستدير يحيط بها النهر أوكيانوساألرض أن هوميروس 
،  تفيض به البحار يالماء الذ نه مصدرإاألب األصلّي لجميع األشياء والكائنات؛ أى 

الشاعر  ؛ننشخة الكو بداية المصدر الرانى لتفسير يختى  .(7)القنوات والينابيعاألنهار،
قام بالحديث عن بداية الكون فى قصيدة أنساب اآللهة التى تعد من أولى  الذىس هسيود

القصائد التى تكشف عن تصور اليونانين لفكرة نشخة الكون وكيف تطور هذا التصور 
 (8).ذلك عن طريق التزاوج كان حيث بدأ بالفوضى رم تطور إلى النظام و 

 أو التى تعرف احيانًا باسم أنساب اآللهة األورفية (9)األورفية تختى األساطيرأخيرًا و 
حيث ال وجود  νωίΑآيون ُعرف باسم وجود الزمن الذى ببداية نشخة الكون  حددتحيث 

                                                           
وبهوذا فهوو مصودرًا لكول األنهوار وينتموى  ،هو ابن أورانوس وجايا فقد كان هو النهر الوذى يحويط بواألرض(4)

أوكيانوسإلى أكرر أجيال اآللهة قدمًا، فكان أقدم من بوسويدون نفسوه، وموع ذلوك كوان بوسويدون هوو المقودس 
 . انظر/ من قبل البحارة

http://www.theoi.com/Titan/TitanOkeanos.html(Accessed date 24/3/2019)  
  494،ص هوميروس ، األلياذه  (5)

نجاز  ،منى حجاج (7)  6، صاته فى القرن الرالث قبل الميالدالفلك فى االسكندرية القديمة جذوره وا 

Homer, Iliad , 14, 80, 200                                                                                      
(8)

 
(8)

Hesiod, Theogony, 86, 105                                                                                    
و قوود تحوودث بعووض الموو رخين عوون  ،يووقموون الصووعب تعريفهووا علووى نحووو دقكانووت األورفيووة حركووة دينيووة (9)

ن إآمنووووا بفكووورة تقموووص الووورو  و  سووواس فلسوووفى و دينوووى حيوووثأورفيوووة ،و قووود كوووان لهوووذه الديانوووة سووورار األاأل
ورفيوة كانوت فالديانوة األ،لى الطهارة إال مقبرة الرو  كما دعوا إفالجسد ما هو ،روا  تحبس داخل الجسد األ

سووووفك الوووودماء و توووودعو الووووى  طووووق و النظووووام و الزهوووود و التصوووووف فكانووووت تعووووارض هووووذه الديانووووةديانووووة المن
متنواع اآلخورى و دعووا الوى الطهوارة و األ كما أمون معتنقوو هوذه الديانوة بوالرواب و العقواب فوى الحيواة،السالم
قصوائد ورفيوة فوى شوكل التعواليم األ نسوان فوى سوالم و قود وضوعتكل اللحوم حتوى يعويل الحيووان و اإلأعن 

ول من اقتبس من هذه القصائد فقود كانوت تغنوى بمصواحبة الموسويقى وهوى تنسوب أفالطون أشعرية و كان 
إلووى أورفيوووس و تلعووب حادرووة موووت أورفيوووس دورًا هامووًا فووى ديانتووه حيووث مزقووت عابوودات ديونيسوووس موون 

لطقوووس ديانووة ديونيسوووس الماينووادز جسوود أورفيوووس و هوون فووى حالووة موون الجنووون الووذى ينتووابهم أرنوواء ادائهووم 
الموقف العدائى الذى اخذته األورفية مون النسواء فقود رفوض سطورة رية و يفسر بعض الدارسين لهذه األالس

http://www.theoi.com/Titan/TitanOkeanos.html
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ايضًا ظهر فى هذه الفترة  .هى فترة غير محددة فو ال شىء ينمو اإلطالق  عليلشىء 
اسم آخر يجسد المصير  ، وكان لهاΑδραστεαأدرستيا دعى التى تُ الحتمية أو الضرورة 

فهى  ،(2)صورة بشكل أفعى أو تنين عمالق  عادة رَُّتَصو، أنانكىΑνανκηوهوالقدر و 
 (10).الكون بخسره يسيطر عل يُتعد قانون القدر الذ

 :تصوير الزمن فى األساطير 
ال يوجد شىء سوى  آيالكون عبارة عن حالة من العدم كان  َوفق رواية هسيودس

،    التى هى عبارة عن كتلة عديمة الشكل مكونة من عناصر مختلطة،و χαοςالفوضى 
 Γαια  رضال تحمل شكاًل منظمًا .خرج من هذه الفوضى األ تجسيدًا للهاوية التي هىو 

السماء، أو كما وصفها الُكتاب بخنها القبة Oυρανος إستطاعت إخراج أورانوس  التي
جايا وأصبحت  ،هو الحاكم األعلىوأصبح  تزوجت األرض السماء، .األرض غطتالتي 
.  من المخلوقات اآلخرى  باإلضافة إلى العديدTitans(11) التيتانو  آلهة البحرلكاًل من أمًا 

فكانت نتيجة ذلك أنه قام بحبسهم في جوف جايا  ؛كان أورانوس يكره جميع أبنائه
مخيفة وترير الزعر،  أشكالذات النهم كائنات ؛العالم السفلّي  يفي أظلم مكان ف)األرض( 

فقد عانت جايا األلم الهائل، ولم ترَض عن هذا الفعل الذي قام به أورانوس فقامت بإقناع 
 .(12)نتقام من أبيهم أورانوسالتمرد واإل يعل Titansأوالدها، والسيما 

فتحدرت ، وأخبرت أوالدها بخطة اإلنتقام ذكر هيسيودوس أن جايا صنعت منجالً 
شرير فإن اطعتموني فسوف نقوم أب  يمعناه: " أطفالى لقد حصلتم علما ليهم قائلة إ

ولكن من أجابها بشجاعة هو أصغر (13)نتقام منه ومعاقبته للقيام بهذه األمور المخزية" باإل

                                                                                                                                                            

ضوومام النسوواء إلووى هووذه الديانووة .  انظوور / حسووين الشوويا  ، ديانووات األسوورار و العبووادات إنكهنووة أورفيوووس 
 . 94 – 89الغامضة فى التاريا ،ص  

(10)
Jane Harrison, Prolegomena to the study of Greek Religion ,p  625- 626 

لى هسيودوس كان عددهم وفقًا إ.هم أبناء جايا و أورانوس، و قد تم تسميتهم بالعديد من االسماء (11)
و قد كانوا يصورون بشكل بشر ضخام بخرجل على ،راء رجحت إنهم إرنى عشر عشرون، و لكن أكرر األ

،التعبير عن األشكال الحيوانية الخرافية المركبة فى الفن اليونانى الشافعى  حنانانظر / شكل الرعبان. 
 . 10 ،ص

(12)
Karl  Schefold, Gods and Heroes in Late Archaic Greek Art :50-51 

(13)
Hesiod, Theogony, 91, 165. 



 21دراسات في آثار الوطن العربي  

241 

الزمن أو ساتورن عند الرومان قائاًل ما معناه  χρονοςأبنائها من التيتان وهو كرونوس 
قيام بمرل هذه األشياء نه هو األول الذي فكر بالالفعل؛ ألسوف أتعهد بالقيام بذلك "أمى 

يقوم بذلك  ي، وقامت جايا بتحديد الوقت له حتوبالفعل أخذ كرونوس المنجلالمخجلة "
، وبهذا بلغ االبن الحرية (14)إخصاء أبيه أورانوس بالمنجل ينوس فنجح كرو .  العمل

 صبحخيساعد ويحمى أمه فستطاع أن إكما  Oυρανοςبالتخلص من خصمة، وهو أبيه 
 . ما عليها اآلنيسيطر، ويحكم األرض و 

حيث ( 3اءت العديد من األمرلة تصور اإلله كرونوس وهو يحمل منجاًل صورة )ج
     ساتورن فى هذا المرال بشكل رجل يرتدى عباءة تغطى رأسه،  –اإلله كرونوسيظهر 

يشير هنا المنجل  .و يحمل منجاًل في اليد اليسرى و هنا يظهر و كخنه سيناتور رومانّي 
تخليص أمه و العرل من أبيه أورانوس  ياآلله التي استخدمها كرونوس للحصول عل يإل

 (15).له التى يتم استخدامها وقت الحصاد الخاص بالزراعة اآل يمن األلم أو إل
سقفًا يغطى الكون السماء ون رجعة، وصارت انفصلت األرض عن السماء من د

َت عائلة جديدة من الكائنات ̗بخكمله؛ فخرج التيتان الذين تزوجوا من أخواتهم، وُولد
حكمه فقد .طغى كرونوس وسيطر على كل شيء، كما خضع كل شيء إلى (16)اإللهية

 .حكم كرونوس العالم بعد رحلة طويلة مليئة بالصراعات والمنازعات
أصبح حكم كرونوس مستحياًل؛ ألنه لم يقم بإخراج بقية إخوتة من أمه و بالتالى 

تنبخت جايا بخن كرونوس سوف يسقط من السلطة بواسطة ابنه كما فعل هو مع أبيه . جايا
 أورانوس؛ فحاول كرونوس منع هذه النبوءة و الوقوف أمام قدره .

ولكن قامت ريا  ؛له طفالخمسة أو لكى يتجنب كرونوس حدوث النب ة قام ببلع أول 
ρεία زوجته بإخفاء الطفل السادس وهو زيوسΖευςنجحت في خداع زوجها ،و منه

معتقًدا أنه تخلص من خطر  ونوس ببلعهبإعطائه حجًرا ملفوًفا بشكل رضيع حتى يقوم كر 
تقف على صخرة، تقوم و ، ترتدى الخيتونزوجة كرونوس فنجد اإللهة ريا  ،(4آخر )صورة 

 ابنها زيوس،يقوم بابتالعها بداًل من  يمن الحجارة الملفوفة لكرونوس؛ لكبتقديم مجموعة 

                                                           
(14) 

Hesiod, Theogony, 93, 180   
(15)

Michael  Stapleton ,A Dictionary of Greek and Roman Mythology , p  74                          
(16)

H.J., Gods and Heroes of the Greeks ,p 9-10                                                                                        
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كاًل من  ىان في يده اليمنى، والذى يشير إلالصولجب ملتحًيا، يمسكالتيتان كرونوس  يظهر
، وفي تهمةيللالسلطة و القوة و التحكم بمد يديه؛ لكى يقوم بالحصول على الطفل الوهمّي؛

هذه األرناء ُنقل زيوس المولود الجديد إلى جزيرة كريت مخبًا داخل كهف في جبل إيدا، و 
 (17). قد كانت ترعاه حوريات الجبل

يستطيع الذى لم إلى والده  زيوس ذهب. فخراد أن ينتقم من أبيهأصبح زيوس شاًبا 
أنه ساقيًا يقدم إليه الشراب  يإلى كرونوس علبتقديمه ريا  و قامت اإللهة، عليهالتعرف 

خخذ من اإللهة جايا يستطيع اإلنتقام منه فاستطاع زيوس أن يو (18)صبح قريًبا من والده؛لي
مما يجعل كرونوس يتقيخ جميع األطفال  ؛بخعطائه إلى اإلله كرونوس ليشربهليقوم  دواء

ألقى زيوس بالتياتن في  .نتصارالنهاية اإل يفاستطاع اإلله زيوس . التى قام ببلعها
ًقا كونه إلًها خار  منهعلى جميع الظواهر الطبيعية التي جعلت زيوس سيطر و  ،الجحيم

نصب زيوس نفسه في النهاية كبيًرا لآللهة، واتخذ لنفسه مملكة  كما ،مهتًما بالشئون البشرية
 (19). م الكونيقسقام بتاألرض والسماء، و 

 :الظواهر الكونية المرتبطة بالزمن تصوير 
ξςΝالليل ج و خر  على الجانب اآلخر من نشخة الكوننجد :  (20)الليلتصوير  -1

مع (21)
مظلمة، وُتدعى "الليل السريع مجنحة، وكانت أجنحتها سوداء و  تظهر عادةً  والتيالفوضى 

                                                           
(17)

Arthur Bernard ,Zeus a study in Ancient Religion , p 933 – 934                                                      
(18)

Alexander Murray , Manual of Mythology, p 27-29                                                                             
  47منى حجاج ،أساطير اإلغريق ابتاع و إبداع ، ص (19)
نجد هنا تشابة بين األسطورة الخاصة بهسيودوس واألساطير األورفية حيث البيضة األولى للكون؛ إذ (20)

وكما ذكرنا من قبل أن بعض العلماء ربط بين االرنين  Φανηςوفانيس ςωίυخرج منها كاًل من إيروس
من يرشق السهام فى القلوب فيمل ها العشق مما أدى إلى وجود حالة إيروس هو نجد ف،فى اختصاصتهم 

زواج األرض و السماء و استمرار من خالل ذلك  يتضحو ،نظام و التخلص من الفوضى من حاالت ال
السماء بعض وجود األرض و  الحياة فيما بعد، اما بالنسبة إلى فانيس فهو إله النور الذي كان سببًا في

يروس و فانيس جاءوا بعد حالة من الفوضى و إ)الليل(، وُنالحظ فى ذلك أن كاًل من  ξςΝب رتباطهإ
الظالم التي كانت تحكم الكون بشكل غير واضح المعالم كما ارتبطا االرنين بوجود الليل، و قد كانوا سببًا 

 Clifton Helmsing, the Esoteric codex deities of. انظر / األرض و السماء و بداية الحياة فى وجود 

night , p 56 
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األبد مرله مرل النهار؛ فقد كانت تسكن العالم  ىيف" و ذلك الن الليل ال يستمر إلأو الخف
 . (22)السفلّي فى النهار، وتعود مرة أخرى عند الغروب

 :  القمرتصوير  -2
 عند الرومان، وابنة كل من ريا Lunaلونا(  Σεληνη(سلينى  القمر إلهة

Θεια وهيبيريونالمسئولة عن الضوء التيتانه Ύπείρων وقد كانت ُتعرف تيتان الشمس،
تصور مجنحة بخجنحة طويلة وترتدى ما سيدة جميلة، وغالبًا  يوه Phoebeأيًضا باسم 
تقود عربة  يوه، ظلمة الليل. تظهر سلينى عادة ي؛إذ يعطى ضوًءا خفيًفا ف تاجًا ذهبياً 

 . (23)( 5. )صورة يجرها الخيول أو الريران حول السماء
 :  الفجر تصوير -3

وهي إلهة الفجر وابنة كِل من  Auroraأو المعروفة عند الرومان باسم  ςίυإيوس
تعلن في الشرق مجيء أخيها هليوس نت إيوس تستيقظ كل صبا  مبكًرا و كا .وهيبيريونريا 

فخول ضوء لها أو للفجر يكون أبيض اللون، وهو لون اجنحتها التي تقوم بنشر هذا الضوء 
 في بداية مجيئها .
تحمل جرة أو إناء؛ إذ تسكب منه الندى على األرض،رم ترافق  و هيتظهر إيوس 

هليوس في مساره عبر السماء، يذكر بعض الكتاب أن إيوس تستخدم أجنحتها لتتحرك، 
 ( 6)صورة  (24)أما بعضهم اآلخر يذكر أنها لديها عربة تجرها الخيول . 

 

                                                                                                                                                            

إذا نظرنا الى تصور وجود البيضة التي يخرج منها الكائن الذي يكون سببًا في استمرار و وجود الحياة  
نجد إنها فكرة ترجع أصولها إلى الشرق حيث الديانة المصرية القديمة ونظرية الخلق في مذهب 

وعندما انكسرت هذه البيضة خرج منها إله األشمونيين عندما شرعت آلهة الرامون، فشكلت بيضة، 
ستمرارية؛ إذ األبدية تعد حاالت من اإلالليل و الشمس آى خرج منها النور إلى العالم، فنجد أن  كاًل من 

أحمد أمين سليم & سوزان انظر /  تسيطر على الكون . العتمة التينتيجة الظالم و  كان الوقت غير محدد
 .                                      20  – 19فى مصر الفرعونية، ص   عباس ، دراسة فى الفكر الدينى

 41،ص   أساطير اإلغريق ابتاع و إبداع منى حجاج ، (21)
(22)

Clifton Helmsing, the Esoteric codex deities of night, p 56 
(23)

Martin Robertson, The Art of Vase Painting in Classical Athens, p: 154. 
(24)

Sabine Oswalt , Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology,p:100 
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 :تصوير الشمس  -4
 Sol عنود اليونوان، أموا الروموان فكوان يودعى سوول   Ήλιος- Heliosإلوه الشومس 
؛ فاإللهووة إيوووس تبوودأ النهووار أو الفجوور، رووم شووقيق إيوووس وسوولينى هيبريونوووابوون كوول موون ريووا و 

كلمووة هيليوووس تعنووى الواضووح الظوواهر و  لينى،عوودها هليوووس إلووه الشوومس، رووم تووختى سوويووختي ب
التي ترجع إلى القرن الخامس أحد األمرلة  ييختى تصويره ف.الذي تبدو له كل األمور جلية 

،وينتقل في رحلته اليومية مون المشورق إلوى يجرها أربعة خيول يقود عربته التي. الميالدقبل 
رأسوه تاًجوا تخوورج  يبخنوه إلوه جميول مشورق يرتوودي علو رف اإلغريوق هيليوووسوقود َعو،المغورب 

 .( 8، 7)صورة Aureole(25)تسمى منه األشعة و 
 :بالزمن آلهة العالم السفلى المرتبطة

 ςοβερυالظووالم -الليوول مون إريبوووس-عنوودما تزوجوت نوووكس/ إلهها النههوم و إلهها المههوت  -1
 وهووو عبووارة عوون جووزء موون العووالم السووفلّي، و انجبووا العديوود موون اآللهووة موون هووذه اآللهووين 

Hypnos لنوم اςορΑρυ  وThanatos  الموتςαΑανρυ . 
إلووه الموووت علووى  يصووورهنووا المصووور المشووهد ف،إللهووين دائمووى الظهووور معووًا نجوود أن ا

لووه النوووم علووى اليسووار يرتووديان المالبووس الحربيووة القصوويرة و الخوووذة الحربيووة علووى  اليمووين وا 
البطوول الطووروادّي الووذي حووارب ضوود اليونووانيين وهووو  Σαρπηδωνرأسووهما، ويحوواوالن حموول 

 Hermesعوواري الجسوود وينووزف دًمووا موون جميووع أجووزاء جسووده، وخلفووه نجوود اإللووه هيوورمس
Psykhopompos-ΈρμηςΨυχοπομπός  وهوووو مرشوووود المووووتى ، ونالحووووظ أن أسووووماء

 (9)صورة  .(26)بجوار كل منهم Σαρπηδωνو  ςορΑρυو ςαΑανρυكل من 
 Horae (όραί) فصولربات ال

وكان  ،( وهن اآللهات الحارسات للمواسمςβμευ( وريميس )ςβςυهن أبناء زيوس )
لذلك لم يكن فصل الشتاء ضمن هذه ؛ ف وفق اختالف انقسام فترات السنةعددهن يختل

ولكن هناك مصادر أخرى توضح أنهن  ،الربات؛ ألنه فصل السكون وموت للطبيعة

                                                           
(25)

 93 – 92، صأساطير اإلغريق ابتاع و إبداع، حجاج منى 
(26)

Richard  Neer , Style and Politics in Athenian Vase Painting , p:47  
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ربع ربات، ولكن فى الفترة الهللينستية وكن يقمن بحمل الفاكهة الخاصة بكل أ نصبحأ
 .  (27)فصل

هى التى عادة غير محدده بيوم اية" أو " بداية فترة معينة "، و هوراى تعنى "البدكلمة
 من ذكرو ،أو دقيقة معينة ،و يبدو أن هوميروس و هسيودوس َعرف رالرة فصول فقط 

، إذ يوضح أن زيوس خلق رالرة فصول هم Alcmanنهم أربع هو الشاعر اليونانى إ
الصيف، والشتاء، والخريف ، والرابع هو فصل الربيع الذى تنمو فيه األشياء و لكن ال 

ذكر فصل الربيع تحدث الشاعر بنداروس أن الهوراى وهم  على و،ما يكفى الكله  يوجد
 (28)الفصول وافضلهم هو فصل الربيع حيث الوقت المناسب لنمو الطبيعة . 

هم من قاموا بحراسة بوابات جبل األوليمبوس وقد  Horaeذكر هوميروس أن 
( Θαλλω ) Thalloاختلفت أسماء ربات الفصول ،ففي أرينا أصبحت اسما هن كاآلتى:

تمرل فصل الصيف  يالتAuxo ُتجسد التخلق واالزدهار، يه، و التي تمرل فصل الربيع
وتظهر وهي  صل الخريفالتي تمرل فCarpo وتظهر وهي تحمل الحبوب، أما الرالرة هي

وضوعات المحببة للفنان قد كان تصوير المواسم أو الفصول من المو  ،تجسد الرمار
 (29).النظام اإللهّي للكون إذ تشير إلى رتباطها بالناحية الدينية؛إ سببالرومانّي بو  اليونانيّ 

رتباط إربط الكاتب الرومانّي فارو أيًضا الفصول األربعة بالريا  ؛إذ يوضح 
هناك مصادر أخرى توضح ارتباط رل للريا  الغربية بفصل الربيع و المم هوو  زيفيروس

الريا  الشرقية بفصل الخريف ،و  نوتوس الممرل للريا  الجنوبية بفصل الصيف وأريوس
ارتبطت هذه المواسم  .(  10اخيًرا بورياس ممرل الريا  الشمالية بفصل الشتاء )صورة 

فلورا؛ إذ الطبيعة و  فروديتأبعدد من اآللهة مرل: فصل الربيع ارتبط باإللهة فينوس 
 له ديونيسوس؛الجميلة، والصيف باإللهة كيريس ديميتر إلهة الزراعة، وفصل الخريف باإل

 (30). العنبرمرة بإذ ارتبط هذا اإلله 

                                                           
(27)

Atherion Eros , Lexicon IconographicumMythologiaeClassicae, p 510  
(28)

Jan Bremmer , The Birth of  the Personified Seasons (Horai ) in Archaic and Classical Greece 

, p: 162 – 165  
(29)

Atherion Eros , Lexicon IconographicumMythologiaeClassicae, p 511                            
(30)

Alexander Murray , Manual of Mythology ,p 143 – 145                                                
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والنظام بشكل مجرد؛ فخصبحت اسما هم أصبحت هذه اآللهة فيما بعد ُتجسد القانون 
َتليها األكرر تفائاًل بين اخواتها و  يالرروة وكانت هتي تجسد السالم و ال Eirene هى:

Ευνομια) Eunomia التي تجسد النظام الجيد؛ فكانت تقوم بتوجيه خدماتها لخدمة )
من قبل الدولة،  الحياة السياسية ؛فكان الشعراء يقومون بمدحها كريًرا ولم ُتهمل عبادتها

( التي تجسد العدالة وهي من تقوم باالهتمام باألحداث التي تحدث ηειη) Dikeواخيرًا 
 ( 11صورة ) (31). ى كل حاالت الظلم على وجه األرضفي حياة األفراد؛ إذ كانت تنظر إل

 : تصوير الفصول األربعة
هي إحدى  (ηβοφβσρΑηوبرسيفونى )(32)ُتعد األسطورة الخاصة باإللهة ديميتر

فقد كانت ديميتر إلهة الزراعة و الخصب والنماء وعندما قام  (33)ديانات األسرار
باختطاف ابنتها برسيفونى من األرض هو يركب عربته الذهبية؛ لكي تعيل  (34)هاديس

معه في العالم السفلّي، انفطر قلب األم حزًنا على ابنتها، و قامت بالبحث عنها في 
األرض حاملة شعلتها تسعة أيام و لكن لم تجدها؛ فخجدبت األرض و مضت على األرض 

                                                           
(31)

Hesiod, Theogony, 145, 905 

هى إلهة االرض المنزرعة و التربة الخصبة ارتبطت بزيوس من خالل انها مساوية إلى هيورا الربوة األم (32)
عبادتها فى اركاديوا  تتمفقد كان مركز عبادتها فى اليوسيس، كما نجبت منه برسيفونى ابنتها الوحيدة ،أو 

يوود اآلخوورى حمامووة وعبوودت يووتم تمريلهووا بوورأس حصووان محوواط بالحيووات والوحووول حوواماًل فووى يوود دولفووين و ال
ايضووًا فووى اتيكووا كإلهووة للووذرة فقوود ترأسووت اعمووال الحصوواد و الزراعووة هنوواك و قوود كانووت ديميترعلووى اتصووال 

. انظور / منوى حجواج ،  اى التى تصودر القووانين Thesmophorosبالبشر دائمًا لذلك كان يطلق عليها 
 . 97 – 96أساطير اإلغريق ابتداع و إبداع ، ص 

يوووووتم اسوووووتعمال هوووووذا المصوووووطلح لكوووووى يوووووتم اإلشوووووارة الوووووى عووووودد مووووون الوووووديانات ذات األصوووووول المتباينوووووة             (33)
علووى إنهووا موون ديانووات األسوورار، و الشخصوويات المختلفووة وحتووى المسوويحية فووى بوودايتها كانووت أحيانووًا تتعاموول 

 ،سويرابيس ،يوزيس ،إدة ديميتور كانوت اكرور هوذه العبوادات انتشوارًا عبوا.حتى بودايات األمبراطوريوة الرومانيوة 
و باسووترناء عبووادة ديميتوور فوويمكن القووول ان هووذه العبووادات اغلبهووا كانووت تعبوود ،اإللووه ميروورا و غيرهووا  ،اتوويس

رار هووى الووديانات التووى يقوووم موون يعتنقهووا بووخداء سووتعريووف ديانووات األ اصوواًل فووى الشوورق اآلدنووى ،كمووا يمكوون
أموا عون األمواكن التوى كوان ،سوعيدة أبديوة بعود المووت طقوس غامضة تقتصور علويهم و ذلوك لضومان حيواة 

كووان ُيقووام لهووا معابوود أو محاريووب صووغيرة . انظوور / حسووين الشوويا ، .يووتم فيهووا شووعائر هووذه الووديانات السوورية 
  56-55ديانات األسرار و العبادات الغامضة فى التاريا ، ص 

 99 – 98، ص  حجاج  ،أساطير اإلغريق ابتداع و إبداعمنى (34)
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ال محاصيل، فقد بدأ زيوس يرسل لها مبعورين و حيث لم يوجد بها زرع أو ماء ؛سنة عجفاء 
تعود ابنتها مرة أخرى  يلكن ديميتر رفضت حتو  ،اآللهة، وكان من بينهم هيرميس من

وبالفعل أرسل زيوس هيرميس إلى هاديس لكي ُيخلى سبيل برسيفونى، ولكنه تزوجها، 
رسل برسيفوني إلى أ وأصبحت إلهة العالم السفلّي، ولكن هاديس أطاع أوامر كبير اآللهة و

بالفعل أخذ هيرميس ها حبة رمان تجعلها تعود إليه، و لكن قبل أن يرسلها أطعمو  ،األرض
أتفقت اآللهة على حل يرضي جميع األطراف وهو أن تقضي  .برسيفوني إلى األرض

برسيفوني الرلث األول من كل عام في العالم السفلّي مع هاديس وهو فصل الشتاء الذي 
 يعد رمًزا لجدب األرض، رم تعود مع الربيع إلى األرض حين ترمر الرمار وتزدهر األشجار

رضيت ديميتر  ث اآلخير من العامو بعد ذلك تصعد إلى السماء؛ لتقضى مع أمها الرل،

امتألت األرض ألشجار بعودة ابنتها برسيفوني، و ازدهرت ابهذا الحكم فخرمرت الحقول و 
بسنابل القمح الذي كان رمًزا للحياة والموت رم البعث؛ فهو يمرل الخلود للبشر الذين 

ديانات السرية؛ إذ يولدون رم يموتون، رم َبْعِرهم للحياة الخالدة بشرط أن يعتنقوا إحدى ال
المحاصيل الزراعية أو  تتيح لهم الفرصة للتوحد مع اإلله، فهذه تعد محاولة لتفسير دورة

يعتنقون ديانة ديميتر كانوا ؛و من رم فمنالعودة إلى الحياة مرة أخرى و  موت األرض
 . (35)يوعودون بالعودة إلى الحياة

الفصول تصور حد األمرلة أفجاءت  تصور الفصول األربعة األمرلة التي تتنوع
كل سيدة تضع ما يشير إلى الفصل كل سيدات فهن يظهرن بشكل نصفّي و بشاألربعة 

الصيف ،سيدة تضع تاًجا من األزهار تظهر الربيع فنجد فى فصل الذى تقوم بتمريله، 
، هذا الفصلتحصد فى  يعد من المحاصيل التيُ تاج من القمح الذي السيدة ترتدى ظهر ت

فصل  السيدة تربط شعرها المجعد بعناقيد العنب، واخيًراتظهر بالنسبة لفصل الخريف فأما 
و ،رأسها محاط بفروع من القصب و الزيتون يظهر بشكل سيدة كبيرة في السن، و الشتاء ف
باتات كما لديه نظرة يحيط به تاج من أوراق الناإلله ساتورن رجاًل عجوًزا، و  قد صّور

لى جاسريعة وحادة التي تحيط برأسها جد اإللهة ارتميس )إلهة القمر( و نب ساتورن ن، وا 

                                                           
 .  56حسين الشيا ، ديانات األسرار و العبادات الغامضة فى التاريا ،ص : (35)
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يمرل الشمس؛ إذ يظهر قرص الشمس يحيط برأسه، فهذه  هالة القمر، أما اإلله هليوس
 ( 12)صورة (36).اآللهة ما هي إال تجسيًدا للخلود واألبدية

اإللوه يظهور فوى هوذا المروال ( 13)صورة  ظهرت الفصول األربعة مع عدد من األلهة
فوووي المنتصوووف يضوووع إكلوووياًل مووون أوراق الغوووار ويمتلوووىء أيًضوووا بالفاكهوووة المختلفوووة  يونيسوووس

    والزهووور، و جووواء تصووووير الفصووول األربعوووة مووورتين: األولوووى بشووكل سووويدات بخشوووكال نصوووفية
، ل فصووكوول يتميووز بهووا  ياكلووياًل موون الفواكووه والخيوورات التووو كوول سوويدة تحموول علووى رأسووها 

نجوودهم فوووق الكوو وس الذهبيووة، و يحملوون فوووق رءوسووهن سووالاًل كبيوورة الحجووم بهووا  يوواتواألخر 
أيًضووووا رمووووار، ويرتوووودين العبوووواءات الرومانيووووة، وُنالحووووظ وجووووود اإللووووه أوكيووووانوس إلووووه البحووووار 
واألنهوار، كموا نجود التصوميم عبووارة عون سوقف مقبوب أو قبووة؛ فاألرضوية منفوذة علوى أرضووية 

ن مرل األخضور والبنوّي بودرجاتهما وقود قوام الفنوان بتصوميم بيضاء، وقد استخدم الفنان األلوا
 (37)الزخارف النباتية الموجودة على أرضية القطعوة بشوكل لفوائف حلزونيوة تتميوز بالسوميترية

في اإلطوار الخوارجّي للشوكل الوذي يعود مون  (38)كما نالحظ وجود أشكال للصليب المعقوف،
 .مصَدر الضوء و القوةإذ يرمز إلى الشمس بكونها (39)الرموز الشمسية ؛

( يرجووع المرووال إلووى القوورن الرالووث 14صووورة)الفصووول األربعووة مووع آيووون ممروول األبديووة 
  تحموول عالمووات فلكيووة  يالمنتصووف و حولووه دائوورة البووروج التووالموويالدى يقووف اإللووه آيووون فووي 

ومون حولوه نجود الفصوول األربعوة موزعوة فوي الجوانوب األربعوة، ،و يحمل بيده سونابل القموح 
لوووى  موونهم موون يمروول فصوول الربيووع؛ إذ يحوويط بووه طاووسووان و يحموول بيووده سوولة بهووا ورود، وا 
األسووفل نجوود شوواًبا يمروول فصوول الصوويف؛ إذ سوونابل القمووح و يحموول موونجاًل، و إلووى الجانووب 

لى األسفل منه فصل يغطي جسده بايرتدى رداء فصل الشتاء الذي  يظهراأليسر  لكامل، وا 
                                                           

(36)
Michèle Lemée, et al , Mosaic of Roman Africa Floor Mosaics from Tunisia , p 40 – 41   

(37)
Michèle Lemée, et al , Mosaic of Roman Africa Floor Mosaics from Tunisia ,p: 41              

( و قد استخدم فى البداية كتعويوذه لجلوب الحوظ وتفوادى Crux gammataُيعرف الصليب المعقوف ) (38)
كمووا كووان رموزًا للخصوووبة و قوود تووم اسوتخدامه فووى الفوون الرومووانى منوذ القوورن الرالووث الموويالدى ،الحوظ السووىء 

دعواء محمود بهوى الودين / انظور.على شواهد القبور الرومانية و لكن استخدامه لم يكون يرموز إلوى المسويحية
 . 188 – 185: الرمزية فى الفن القبطى،
الموضووعات التصوويرية علوى الفسيفسواء مون بدايوة العصور البطلموى حتوى العصور على سولطان ، هدى(39)

 .  229 البيزنطى فى مصر، ص
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ه، وُنالحووظ إنتشوار مجموعووات موون فوى يوودالعنووب  رموواررداء مون جلوود النموور حواماًل بووالخريوف 
عناقيوود العنووب حولووه؛ فنجوود أن تصوووير أيووون مووع الفصووول األربعووة؛ بسووبب إرتبوواط الفصووول 

لووى وتغيرهووا بووالزمن، وُنالحووظ أيًضووا أن جميووع األشووكال هووي أشووكال بيضوواوية والتووى ترمووز إ
 (40)الكون .

نجد أن هناك ارتباطًا بين اإلله بوسيدون و الفصول األربعة و يظهر ذلك من المرال 
يقف في  (41)(ηρφβεσίΑ)، فنجد اإلله بوسيدون  (15)صورة المحفوظ في متحف باردو 

و من حوله الفصول األربعة على ،داخل ميدالية ويقود عربة يجرها أربعة خيول  يالوسط ف
هيئة سويدات، و ُنالحوظ أن السويدات الالتوى يمورلن الفصوول األربعوة أشوكالهن، ومالمحهون، 

ن الفصوول األربعوة والسونة أيًضوا دائموة التغيور مون وقوت أومالبسهن متغيرة، وهوذا نوابع مون 
عووة موون آلخوور؛ فيظهوور لنووا فصوول الربيووع فووى شووكل سوويدة عاريووة ولكوون تحموول علووى يووديها قط

و يتميووز هووذا الفصوول ،القمووال تشووبة الشووال فووي محاولووة منهووا أن تغطووي جووزًءا موون جسوودها 
بوجووود األزهووار، ولكوون فصوول الصوويف عوواِر تماًمووا و يميووزه وجووود الووذرة، أمووا فصوول الخريووف 
فنجوود السوويدة تغطووي جووزًءا موون جسوودها، ولكنهووا تحموول قوودًرا تسووكب منووه نبيووًذا و تحوويط بهووا 

سويدته بارتوداء جميوع المالبوس،  ب، وأخيوًرا فصول الشوتاء حيوث تقوومأغصان من عناقيد العن
 (42). تشعرها بالدفء من طبيعة هذا الفصل و تحمل أيًضا عوًدا من القصب يحت

علووى تصوووير الفصووول  تحتوووى (16)صووورة  ُعرِوور علووى أرضووية فووى منووزل ديونيسوووس
شووكل هندسووّي، فووإذا نظرنووا إلووى الجووزء فقوود جوواء تصويرهمبهيئووة رجووال،  لكوون علووىو  األربعووة

فنجد تصويًرا لفصل الصيف على هيئة شخص يرتدى تاًجوا مون ،العلوّي األيسر من اللوحة 
كموووا يحمووول مووونجاًل فوووى يوووده، أموووا بالنسوووبة لفصووول الربيوووع نجوووده متوًجوووا بتووواج مووون ،آذان الوووذرة 

ي رداء مربوًطووا كمووا يرتوود،الزهووور ويحموول فووي يووده عصووا غالًبووا تسووتخدم فووي النشوواط الرعوووّي 
مون األكتواف، أموا بالنسووبة لفصول الخريففنجود شخًصووا يحمول سوكيًنا يسووتخدم فوي تقلويم الووزرع 
وهو متوج بتاج من األزهار، أما فصل الشتاء فهو مصور علوى هيئوة رجول ملوتحه ولوه شوعر 

                                                           
هودى علووى سولطان ،الموضوووعات التصووويرية علوى الفسيفسوواء مون بدايووة العصوور البطلموى حتووى العصوور (40)

 170 – 169يزنطى فى مصر ، ص الب
(41)

Georges Fradier , MosaiqueRomaines de Tunisia , p 163                                            
(42)

Katherine Dunbabin , Mosaics of the Greek and Roman World , p 111 – 112                     
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، وبجانب رأسه نجد شكاًل يشبه الوعاء المقلوب الذي يخرج منه يرتدي عباءة رمادية  طويل
مووواء، كموووا توجووود عووودد مووون اللوحوووات مجووواورة إلوووى هوووذه اللوحوووات، ولهوووا عالقوووة أو مرتبطوووة ال

توودور باللوحووات التووي تمروول الفصووول األربعووة، وُنالحووظ أن الشووخص الموجووود فووي المنتصووف 
عرفووة هووذا الشووخص إمووا ان يكووون ديونيسوووس ألن المنووزل يحموول لمالكريوور موون اآلراء حولووه 

يد للسنة التي تتحكم بها الفصول ويسويطر كول فصول اسمه، او أن يكون هذا الشخص تجس
ما ان يكون هذا الشخص  يون؛ إذ إنه من يقووم أمن الفصول على عدد من الشهور فيها، وا 

بوووالتحكم فووووي الفصووووول، و يتضوووح أن قطعووووة الفسيفسوووواء هووووذه تنتموووي إلووووى الموووودخل الخوووواص 
تحتووي علوى إطوار هندسوّي و أنها موجودة فوي غرفوة قريبوة مون المودخل نفسوه؛ ألنهوا بالمنزأل

الذي يعنى )ابوته  / أنوت أيًضوا ( هوذا الونقل يوجود داخول "Χαιρεί και Συ"  يحمل نقل
شكل مسوتطيل لوه حوواف مرلروة، وهوو ينقسوم إلوى جوزأين صوغيرين ويقوع فوي الجانوب المقابول 

 (43). من الغرفة
 Μοιραι):ربات القدر)
القسووومة والنصووويب فهوووم كلوروووو  Moiraاآللهوووة التوووي تجسووود القووودر و تعنوووى كلموووة هووون 

Clotho و الخيسيس،Lachesis   واتروبوس، Atropos فهن يتحكمن فى أقدار اإلنسوان
. نجد أن لكل ربة منهن عملها المحدد، ويظهر ذلك عن طريق أحود األمرلوة ويقمن بتوجيهه

( يظهووور فيهوووا 17 صوووورة )المحفوظوووة بمتحوووف اللووووفر، وترجوووع إلوووى القووورن الرووواني المووويالدّي 
الخيسوويس التووي  يحووداهن تحموول كتاًبووا أو لفيفووة و هووإلمووويراى، أي الربووات الرالرووة، فنجوود ا

كانت وظيفتها أن تقوم بوضع خيوط نسجتها كلورو فى شكل نمط أو كتاب لحياة اإلنسان، 
لووى جوارهووا كلورووو التووي تحموول كوورة لتشووكل خيوووط حيوواة اإلنسووان،أما الربووة األخيوورة و هووى  وا 

ترمووز إلووى سووير  يلووى سوواعة تشووبه السوواعة الرمليووة، وهوونجوود أنهووا تقوووم باإلشووارة إ . أتروبوووس
حيوواة االنسووان و نهايتهووا، فهووذه تعوود مهمووة أتروبوووس األساسووية وُنالحووظ فووى المشووهد وجووود 
بروميريوس؛ إذ كان يرتبط وجوده بربات القدر فهو يقوم بخلق اإلنسان و هون يقمون بوضوع 

 (44).أقدارة
 

                                                           

25 -, p 24  Cypriot MosaicsMichaelides, (44) 

(44)
Sabine Oswalt , Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology , p196  

http://chamo.bibalex.org/search/query?match_1=PHRASE&field_1=a&term_1=Michaelides,+D.&theme=BA_Theme
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 )تصوير أشهر السنة (  التقويم
منووذ اخووتالف الحضووارات موون واحوودة إلووى أخوورى أصووبح التقووويم العووالمّي موون الناحيوووة 
التاريخية متنوًعا ومختلًفا؛ فاالنسوان البودائّي لويس لديوه أي نووع مون التقوويم المكتووب، ولكنوه 
قام بحساب الوقت عن طريوق مورور الفصوول وعون طريوق فتورات هطوول األمطوار والجفواف 

تح األزهوووار؛ فطريقوووة تقسووويم الوقوووت كانوووت تخضوووع إلوووى عوامووول كريووورة منهوووا: الجغرافيوووة، وتفووو
 (45). غيرهاو  المعرفة الفلكية والسياسية

معرفتنووا بووالتقويم اليونووانّي محوودودة للغايووة؛ فمعظووم الموودن اليونانيووة ال نعوورف األشووهر 
حتفاالت التي كان يحتفول انية قد تم تسميتها على أسماء اإلالخاصة بها، فهذه األشهر اليون

فوال أو المهرجوان الوذي كوان بها في أوقات مختلفة في مدن مختلفة، باإلضافة إلى أن اإلحت
حتفال به من الممكن أن ينطق بطريقة مختلفة مون مدينوة إلوى أخورى، كموا أن أسوماء يتم اإل

      ك،األشوووهر مووون الممكووون أن تتغيووور ألسوووباب سياسوووية علوووى سوووبيل المروووال: تكوووريم أحووود الملوووو 
 (46). و لكننا ال نملك إال المعلومات القليلة عن بعض مدن بالد اليونان

تد مون شوهر موارس و حتوى تم.التقويم الرومانّي األصلّي من عشرة أشهر فقط  يتخلف
هو نسووبة إلووى رومولوووس م سووس رومووا،و اتضووح لنووا التقووويم الجمهووورّي عوون و ،شووهر ديسوومبر

و تقوووول الروايوووات الرومانيوووة: إن التقوووويم FastiAntiates(47)طريوووق األرووور المعوووروف باسوووم 
الرومانّي كان يبدأ في شهر مارس؛ فقد كانت السنة الرومانية تتكون من عشرة أشهر حيث 

يونيوو )( كانوا أشهًرا ذات واحد و رالرين يوًما، اما شوهر هر )مارس، مايو، يوليو، أكتوبرش
مبر(  يتكونوا من رالرين يوًما بمجموع رالرمائة ، أبريل، أغسطس ، سبتمبر ،نوفمبر ، ديس

 (  18)صورة .  (48)وأربعة أيام بالسنة فهذا النظام ال يعد سنة شمسية أو قمرية
؛ فقد قلت أيام شهر بعد وفاة يوليوس قيصر  كل شهر يُأعيد ترتيب عدد األيام ف

السنة الكبيسة، وقد  يلسنة العادية، وتسعة عشر يوًما ففبراير إلى رمانية عشر يوًما فى ا
رالرين يء رالرة أشهر يتكونون من واحد و أضيف يوم على شهر أغسطس؛ لتجنب مج

يوًما فخصبح كله من شهرى )سبتمبر و نوفمبر( رالرين يوًما و أكتوبر وديسمبر من واحد و 
                                                           

(45)
Parise frank , The book of calendars , p 1 

(46)
E., Bickerman , Chronology of ancient World , 27                                                        

 412عبير قاسم ، فن الفسيفساء الرومانى ) المناظر الطبيعية ( ، ص (47)
(48)

W.Warde fowler , The Roman Festivals of the period of Republic , p 2 
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قام . في القرن السادس عشر رالرين يوًما، و لكن جاء البابا جريجوريوس الرالث عشر
صال  ما به من خطخ؛ حتبتعديل   اآلن .  يأصبح التقويم الذي نستخدمه حت يالتقويم وا 

كموا ذكرنووا أن السونة الرومانيووة فوى البدايووة تبودأ بشووهر موارس؛ إذ ت كوود أسوماء األشووهر 
ذلووك، فنجوود شووهر أكتوووبر يعنووي الشووهر الرووامن فووي البدايووة، ولكوون عنوودما أضوويف شووهرا ينوواير 

كما الحوال فوي شوهر نووفمبر الوذي يعنوي ،توبر الشهر العاشر بالسنة وفبراير أصبح شهر أك
حتفوواالت هوو الشووهر الحوادي عشور،و لطبيعوة اإلالشوهر التاسوع ولكون هوذا فووي القودم، وحاليوًا 

المرتبطووة بشووهر مووارس؛ إذ يحتوووي علووى أوقووات موويالد لكريوور موون اآللهووة الحاميووة الخاصووة 
وائوود لسوونة مكونووة موون عشوورة أشووهر فهووذا الكووالم بالرومووان، وألن ينوواير وفبرايوور ليسووا مجوورد ز 

البوابووة، فقوود ذكوور أوفيوود أن شووهر  يأ Januaالمشووتق موون  Januariusينطبووق علووى اسووم 
فالبوابة أو الباب هو أول  ،Janua= doorيناير البد من وجوده أول شهر في السنة؛ ألن 

ّي منوزل، وبوذلك أصوبح شىء نسطيع العبور منه لبداية سنة جديدة مرل بداية أّي معبود أو أ
موارس روم شوهر شوهر بداية السنة و يليه شهر فبراير؛ حيث التجدد ، و يليه  يشهر يناير ف

يونيوو أبريل الذي يتميز بتمدد الغطاء النباتّي، و من بعده مايو وهو شوهر النمواء، أموا شوهر

 (49).  فهو شهر النضوج و الكمال
  تصوير أيام األسبوع 

ووص كوول يوووم موون أيووام األسووبوع  اآللهووة، غيوور أنووه موون المعووروف لوودى  موون ألحوودُخصٍّ
يوووم  وماء تلووك اآللهووة وهووي الشوموووس ولووهالرومووان أن أيووام األسوووبوع كانووت تسووومى عنوودهم بخسوو

يووووم الرالرووواء،  و يمرلوووه األحووود، والقمووور ولوووه يووووم االرنوووين، وموووارس إلوووه الحووورب وهوووو الموووريا
يووووم األربعووواء، وجووووبيتر كبيووور اآللهوووة وهوووو  و يمرلوووهطوووارد وميووووركور رسوووول اآللهوووة وهوووو ع

يوم الخميس، وأفروديت وهوي كوكوب الزهورة ولهوا يووم الجمعوة، وأخيوًرا اإللوه  يمرلهالمشترى و 
يوم السبت، وقد عرر في المعبود الروامن فوي الحضور علوى سوبعة و يمرله ساتورن وهو زحل 

 (50).الخاص بهميز بالرمز تماريل لهذه اآللهة، وكل منها يُ 
من البرونز جاء  ةمصنوعسبوع وهى تماريل مرلة التى تصور أيام األحد األأ يوجد

بشكل نصفّي لآللهة و قد ُميِّز بين األيام واآللهة بعضها بعضًا عن فيها تصوير األيام 
                                                           

(49)
W.Warde fowler , The Roman Festivals of the period of Republic , p 6                             

 191 – 190 ، صآرار العالم العربى فى العصرين اليونانى و الرومانى ، عزت قادوس(50)
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صور اإللهة فينوس مخصصات تخص كل إله، فنبدأ بيوم الجمعة الذي يطريق عالمات و 
الذي يرمز إلى ، ويوم الخميس األيام السبعة يالسيدة الوحيدة الموجودة ف يإلهة الجمال وه

يظهر اإلله هيرميس بشعر كريف، وخلفه يوم األربعاء و يظهر ملتحًيا و  ياإلله جوبيتر والذ
بالخوذه المجنحة أعلى رأسه، وفي المنتصف نجد يوم الرالراء، وهو بالفعل منتصف 

لى جواره يوم االرنين يمرل اإللهة األسبوع؛ إذ يظهر إله الحرب يرتد ي الخوذه المعتادة، وا 
إله  و هو يوم األحدرم يظهر وتظهر وهى واضعة الهالل أعلى رأسها، ،سليني إلهة القمر 

الشمس المتوج بالقرص المشع الذي يرتديه اإلله هليوس، أما يوم السبت يمرله اإلله 
 (19صورة )  ساتورن ويظهر ملتحًيا وأعلى رأسه تاج.

لمنووزل وكانووت هووذه التماريوول البرونزيووة اسووتخدمت كملهووة؛ لحمايووة االجوودير بالووذكر أن و 
تقوم على حماية المنزل من األروا  الشريرة فالبود  يو الت Laresهى عبادة عند الرومان و 

أحود  من وجود مكان مقدس فى كل بيت روما ّيُتْعَبد الالريوس، وعوادة هوذا المكوان يكوون فوي
 .  (51))غرفة الطعام ( Atrium أركان ال

 :اهم نتائج البحث
آخوور ،فقود وجوودنا إلوى اختلفوت نشوخة الكووون مون أسوطورة إلووى آخورى، و موون رأى كاتوب 

اإللووه  أن هوووميروس فووي اإلليوواذه أرجووع بدايووة الكووون إلووى الموواء، والتووي تعوود أسوواس الكووون؛ إذ
أساس الزراعوة، والصويد والطعوام و الشوراب؛  يفقد كانت الماء هأوكيانوس و اإللهة ريريس 

أهم مصدر من مصادر الكون، و ربما يرجع ذلك إلى أن بالد اليونان فوي  يلذلك فالماء ه
منطقووة حيويووة بشووبة جزيوورة البلقووان، ووجووود البحوور المتوسووط الووذي جعوول بووالد اليونووان ليسووت 

مالحووووة البحريووووة قبوووول الَعرفوووووا المصووووريين القوووودماء . نجوووود أن بمعووووزل عوووون الووووبالد اآلخوووورى 
بهووذا فقوود و  ،يونووانيين نقوول كوول شووىء و التوومرر بووهاليونووانيين، وعوون طريووق المالحووة أسووتطاع ال

أصبح هذا البحر ) البحر المتوسط( نقطوة اإلرتكواز والوسويلة األساسوية فوى نقول الحضوارات 
لهوم هوو لوحيد أصبح المتنفس او  ،ته عندما قلت موارد بالد اليونانآي أن البحر اكتسب قيم

 .قتصادإلى إنتعال حركة اإلذلك  مما أدى ؛العمل بالتجارةالخروج إلى البحر و 

                                                           
(51)

http://www.rts.ch/decouverte/3253818-la-plaque-etendard-en-bronze-de-gorgier.html 

(Accessed date 28/3/2019) 

http://www.rts.ch/decouverte/3253818-la-plaque-etendard-en-bronze-de-gorgier.html
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فسوير الظوواهر الكونيوة نه عبوارة عون محاولوة لتمما سبق عرضه إنستطيع أن نستنت  
كموووا أوجووود فوووي الغيبيوووات تفسووويًرا لوووبعض ، الغيبيوووات معووواني الموجوووودات اءعطوووا  و  الموجوووودة 

تقوووووم  .تعوووود أنرووووى يعوووون إحوووودى الموجووووودات التووووظواهرالموجووووودات، فوووواألرض كانووووت عبووووارة 
خصووووبحت أم اآللهووووة ف ،اقترنووووت بهووووا يبووووران عوووون الخصوووووبة التووووهمووووا يعالتوالوووود و باإلنجوووواب و 

بخنوه كول شويء ؛ لوذلك جواء تصوويره و يلتهم ، كما ُنالحظ وجود الزمن الذي يطوي والبشرية
 . يلتهم ابناءه

إنوه أصوبح أحود  يحتو جاء تصوير المنجول موع اإللوه كرونووس فوى العديود مون األمرلوة
أهم مخصصاته التي يظهر بها، فقد اعتبر المنجل السال  األساسى لقتول أو بتور الوحوول 

 النباتووات كمووا إنووه يشووير إلووى وقووت الحصوواد أّي قطووع المحاصوويل و،فووي األسوواطير اليونانيووة 
هوو موا يحودث نجود موا فعلوة كرونووس بخبيوه أورانووس .من خوالل هوذا التشوبية ، و من األرض

المزروعوووات منهوووا، وبالتوووالى نجووود أنوووه عنووود تصووووير لوووألرض عنووود قطوووع النباتوووات و  بالنسوووبة
 كرونوس أو ساتورن الذي أصبح إله الزراعة عنود الروموان أعطوى للمنجول وظيفتوين األولوى

الرانيوووة لحصووواد الوووزرع مووون األرض فوووى علوووى الكوووون و خدمها الوووزمن للسووويطرة اآللوووه التوووي اسوووت
 الحالتين كان إستخدامه للدفاع عن األرض . 

يظهر ذلك و  ،(52)"الجزاء من جنس العمل" يفكرة توارث الخطيئة؛ أتظهر بوضو  
ستيالئه على العرل، رم يختي ابنه زيوس؛ لكي  عن طريق قتل كرونوس ألبيه أورانوس، وا 

يفعل ما فعله كرونوس بخبيه أورانوس فيقصيه من العرل، ويصبح هو حاكم األرض و 
السماء، وبذلك يستطيع وضع دستوِر )قانون( ينظم عالقات الفرد مع اآللهة؛ ألنه ال يمكن 

 .ع المجتمذلك يسود االستقرار في  يمن دون قانون حتتكوين مجتمع 
جوزء منوه،  شوكلتبالعوالم السوفلّي و  أرتبطوت )الليول( من ناحيوة أخورى نجود أن نووكس

التووي الموتووو بعووض المخلوقووات اآلخوورى ، سووتطاعت ان تعطووى الحيوواة الووى كوواًل موون النووومخف
الموت والنوم تصوويرهم  تجسدمعظم المشاهد التي ُنالحظ فى ، سكن معظمها العالم السفليّ 

المالبووووس القصوووويرة حتووووي اء دإرتوووو باإلضووووافة إلووووى األمووووواتو ينقلووووون أعادتووووًا وهووووم يحملووووون 

                                                           
 35 ، صمقدمة فى اآلدب اليونانى و الرومانىف اد شرقاوى ، (52(
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حيان األحذيوة الحربيوة الطويلوة ، كما ارتدوا في بعض األبحرية يستطيعوا أن يمارسوا عملهم
 . حمل المصبا  اليدوى ألن العالم السفلى يسوده الظالم ىإضافة إل
 يظهورواالشومس والقمور اموا ان ،عالم السماء نجود كواًل مون الفجور  اما إذا إتجهنا الى 

فتظهور  ،ة حركوة هوذه اآللهوةكموا ُنالحوظ مون سورع،مجنحين او يقودوا عربة بخيول مجنحوة 
ه كظهووور القموور مووع اإللهووة ن لكوول إلووه مووا يميووز أنجوود وكخنهووا تتطوواير إلووى األعلووى و ، العبوواءة
 التاج المشع الذى يشبة أشعة الشمس مع اإلله هليوس .سلينى و 

أو  سيداتجاء تصوير الفصول األربعة باكرر من شكل مرل تصويرها فى هيئة 
شتاء ،كما خريف و ،ربيع ، تجددها بين صيف غير الفصول و و نباتات دلياًل على تَ ل أارج

إشارة إلى حياة المرال الواحد  رة لكاًل من السيدات أو الرجال فيالمتغي المالمحنجد أن 
 .ايضاً  التي تمر بها الطبيعةو العمرية نسان التي تمر بنفس المراحل اإل

ء؛ لكوي يضوم كل فصل من الفصول األربعة على جزء من السنة فيوختى الشوتايسيطر 
نجده يضم )مارس، ابريل، مايو( اموا  (، وفصل الربيعكاًل من شهر )ديسمبر، يناير، فبراير

 ، نوفمبر ()سبتمبر، اكتوبرفصل الخريف( و ، يوليو، أغسطسيونيهفصل الصيف فيضم )
( واإلله ηρφβεσίΑالفصول األربعة ببعض األلهة كاإلله بوسيدون ) باطارتُنالحظ 

المحيطات ،كما ن الفصول تتحكم في حالة البحار و نظرًا ألذلك ، و (ςιβαΑρυوكيانوس )أ
ممرل و  ( لتحكمها في أنواع المزروعاتααεαظهرت الفصول أيًضا مع اإللهة جايا )

أو يتم تصويره داخل شكل يقوم بحمل دائرة البروج إما أن  أيون نأُنالحظ ؛األبدية
،حيث ترتبط هذه الدائرة التي تحتوى على األبراج الفلكية بالفصول، فنجد فى فصل دائرى

شهر مارس، في فصل الصيف تدخل  يلشمس مدار برج الحمل الذى يبدأ فالربيع تدخل ا
لخريف فتدخل الشمس برج فصل ا ين فى شهر يونيه، اما فبرج السرطاالشمس مدار 

 شهر الجدى في فى فصل الشتاء فتدخل الشمس برجأخيرًا و ،شهر سبتمبر  يالميزان ف
ارتباط الفصول بملهة السماء )الشمس ( 12صورة )أحد األمرلة  ي، كما ظهر ف (53)ديسمبر

 (54). التجددو  دلياًل على اإلستمرارالقمر(  و

                                                           

 .  14 – 13 ،صالتقاويم ،محمد فياض  (53(

Katherine Dunbabin, M.D., The Mosaic of Roman North Africa Studies in Iconography and 
)(54

,p 161 . Patronage 
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وغيرت فى شكل  عتماد على اآللهة التى شكلت أيام األسبوع يوضح اإل جاء تصوير
الكوون، فنجود أن يوومى )األحود و األرنوين ( يمورالن الشومس والقمور الوذين ارتبطوا باألبديووة و 

أحوود اهووم اآللهووة الخاصووة بالرومووان، و الووذي فيمرلووة اإللووه مووارس اإلسووتمرارية ، يوووم الرالروواء 
اإللوووه كموووا ينسوووب إليوووه تخسووويس روموووا، يووووم األربعووواء الوووذى يمرلوووة  بخسووومهسوومى شوووهر موووارس 

جواء االحتفوال بوه فوى شوهر موايو، ويووم الخمويس التوي تمرلوة  يميركورى رسول اآللهة و الذ
اإللهووة أفروديووت والتووى ينسووب لهووا اسووتمرار الكووون و نشووخته فووى البدايووة ، يوووم الخموويس الووذى 

 يو الوتحكم فو،ستطاع حكم الكون والسويطرة عليوه جاء ُيمرل كبير اآللهة اإلله زيوس الذى ا
ن سووتطاع السوويطرة علووى الكووو و اكوول ظووواهره، و أخيووًرا اإللووه سوواتورن الووذى كووان إلهًووا للووزمن 

 قبل اإلله زيوس .
تصووووير األمرلوووة السوووابقة مرووول  فووويمجموعوووة مووون األشوووكال الهندسوووية ُنالحوووظ انتشوووار 

و لكن للصوليب  ؛انتشاًرا في الفن المسيحى األكررالصليب ؛ إذ ُيعد من أهم الرموز الدينية 
ر الصووليب ظهووف، يشووير إلووى أبعوواد الكووون األربعووةفكووونى مغووزى  .قبوول المسوويحية مغووزى آخوور

؛ إذ ( 12)صوورة ظهور النجمة السداسويةايضًا ُنالحظ .يرمز إلى الخصوبة  يالذالمعقوف 
وآخوور  لسووماءنحووو ارووين أحوودهما صوواعد يمروول الصووعود واالرتقوواء تتشووكل هووذه النجمووة موون مرل

 هوووابط يمروووول الهبوووووط إلووووى األرض، بالتووووالي ترمووووز هوووذه النجمووووة إلووووى التواصوووول بووووين السووووماء
رن( خوالل تصووير اإللوه )سواتو بالفعول ظهور ذلوك مون و  تحاد السماوي األرضويإلواألرض وا

 . من حولهم الفصول األربعةالقمر، و و  داخلها و إلى جواره الشمس يف
رمووز األبديووة  هووي ؛ألمرلووة التووى تصووور الفصووول األربعووةا فووي أشووكال الوودوائرانتشووار 

والغمووووض كونوووه ال بدايوووة لهوووا وال نهايوووة وقووود رموووزت إلوووى الفصوووول األربعوووة؛ التوووي صوووورت 
 .بداخلها، حيث ال ينتهى وجودها 
وأيام  الشهوركالفصول ، تم قياس الزمن من خاللها  يفيما يخص الوسائل الت

حيث تم ،مل على الفصول األربعة تشاللشهور ُنالحظ أن التقويم قد  ،بالنسبة األسبوع
قد تم تميز كل فصل عن اآلخر و  ،فصول أربعةعلى  االرنى عشرتقسيم شهور السنة 

لكن نجد أحد حتفاالت دينية، و إفنجد أن الشهور المصورة الكرير منها يشتمل على ،
 يأصبحت ديانة رسمية ف حيثيزيس إاإللهة  يالشهور متخرر بخحد اآللهة المصرية وه

 ( 18صورة)روما .
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 يلوووة مووون حووواالت التحوووول المسوووتمر ؛ ففوووأن الوووزمن أصوووابه حاُنالحوووظ النهايوووة  و فوووي
فالبد من وجود نظام؛ ،و لكن بطريقة ال تنتهى و مستمرة ،زمن  يالبداية ظهرت األبدية وه

األشكال غير الفوضى و  ك ظهرت هذه األبدية تضمليتم عن طريقة حكم واستقرار الكون لذل
القضوواء و سووتقرار والنظووام بعوود حكووم زيوووس إلحالووة موون ا يالكووون فوو صووبحأمعروفووة المعووالم .

مووازال يحكووم  حيووثحكووم الكووون  يتووخرير الووزمن فووعلووى الووزمن )كرونوووس(؛ و لكوون لووم ينتهووى 
دايووة الب يضووح لنووا أن علووى كوول موون أسووس الكووون فووكووخن االسووطورة تو الطبيعووة موون حولنووا، و 

 . الحياة على األرض ال حاكم على العرل ييصبح رمًزا يتحكم فالبد أن 
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 تصوير ربات القدر
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 السبعة تصوير أيام األسبوع

 p:67,  Laténium pour l'archéologieYves André ,: نقاًل عن 
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Representation of Time in Greek and Roman Art 

SarhHas'san Ahmed Zidan


 
Abstract: 

The Research is about Representation of Time in Greek and 

Roman Art   

Time is the Means by Which Man Can Measure and Divide 

Life Periods.Time has Long been known as Cronus, Who gives 

Beings their Shapes and Meanings and Imposes on them a set of 

Behaviors and Habits . 

In The Beginning TimeControl the Existing Chaos and 

ManagementEarth and Everything on it, But it didn't Last For A long 

Time, After Zeus controlled the Earth . 

We Note that the Artist has been able to Express Time in Art 

Through Many Ways Like ,Sculpture Works, Mosaic and Other Arts 

.In Addition To Employing Many Phenomena and Elements, 

Especially Elements of Nature, To Serve this Goal . 

So Those works of art that Express Time, whether in The Greek 

or In Roman Time Reflect the Characteristics of Each Era,Also the 

Artist Exploit all of These Elements and Phenomena to Express The 

Concept and Meaning of Time in Different Ways; So The Research 

will DisplayThese Phenomena that have been Employed to Express 

Time .  

Keywords: 

Time,Cronos,Mosaic,Greek, Roman, Aion 
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