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 الملخص:
تقدات اإلغريقية  لىةا الدية ة  الرنمة ية  م غتتدةن مديية  اريية  لة ةد  يتوىل هذا الةحث إبراز مدى تأثري اظتع

إقىةةةيري اريييةةةةي خ بعةةةد سيةةةوللة لىنةةةيمر  الرنمة يةةة ب مةةةإل سةةةول ا ةةةتدراهب لةةةةة   اإلعتةةة   بولىةةةو ن هبدتةةةي   ةةةة إىل 
تشةةةب   جة ةةا اةعتةة  الرنمة يةة  ابسةةرىب بةلتةةةةهب  ن اظتدييةة  متىةة  منةةرتةً لتوقةةخ معتقةةدات نثقة ةةةت ؼتتى ةة  

نتظةةة رت مةةن بعيةةلة الةةةع ب ناةةذلل الملايةة  لىةةا اظت ة ةة  الديييةة  اظتديةة   الةةق تظةةخ  ةةة هةةذيإل اإلعتةة  مةةإل قةةة  
الرنمةةنب نالةق دتتىة  م امهتدةةم دعةبةدذة نمةذايفلدةب م مشةةلد اتة  التدةةز  نام دةلةهب بة  الةدية ت ب ابمةةر 

ة اطتة  ب نررن  نلوام  بقةههة نا تدراهبهةب نمإل  م ا تشةةهبهة م الذي   تج  ية   إغريقي  هبنمة ي  اةن عتة شتةهت
 بقي  مدن اإلقىيري. 

 تنةمح  ي . -الي    –قراب   –معةبد  – هبدتي   – بولىو  –6 اريي  الكلمات المفتاحية
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 المعتقدات اإلغريقية في مدينة كيريني خالل العصر الروماني
 ذجاً(أنمو  )عبادة اإللهين أبوللو وأرتميس

 مقدمة:
دت يةة  الدنلةة  الرنمة يةة  بعةةد  ىنةةى  مةةإل التو ةةعةت اطتةهبجيةة  بةةد ت مراتىلةةة ابنىل سةةول القةةرن التةةة  قةةة  
اظتيو  مإل ضري  هباضخ نؽتتى ةت جديد  ضتظةري  تىةل الدنلة  ال تية ب ن سيةع  ميةةة  اتةري  لنةىمتلة النية ةي  

ري  ن هبنمةة   ت تةف  قةف ب ةرض  ةىمتلة النية ةي  لىةةا تةةهبً  بقةو  النةووب نتةةهبً   سةرى بةلو ةةل  النةىدي ب غةة
تىةةل اظتيةةةة  اطتةضةةع  عتةةةب نإىلةةة  ةةع  إىل  ةةرض  ةةىمتلة التقة يةة  نالديييةة   ييةةةًب بةلتةةةةهب  ن الةةديإل اتةة  اظت ة ةة  
ابشتةةا ليةةد الشةةعواب نهةةذا مةةة لدىةة  لىيةةا اإل اهب  الرنمة يةة  ميةةذ بةةدايةت التو ةةن الرنمةةة  سةةةهب   ةةةا اصت يةةر  

 مةلي .اإلي

نالةةةق اة ةةةة   -لة ةةةةد  إقىةةةيري اريييةي ةةةةة  ن  ةةةريييةي ة  ةةةةر  ليةيةةةة اضتةليةةةة - مةةةة م مدييةةة  ارييةةةة    ةةةحةت  
لدةةة  الرنمةةةةن ميةةةذ ضةةةدلري عتةةةذو اظتدييةةة  لىةةةا ػتةنلةةة  التعةمةةة  مةةةن اظتعتقةةةدات  -سةضةةةع  ضت ةةةري الةمةظتةةة  م مدةةةر

 بولىةةو ن هبدتةةي ب بمةةرقلري اطتة ةة  مةةإل  جةة   الديييةة  الةةق اة ةة  موجةةو    ةةة ميةةذ تأ ينةةلةب نسة ةةً  لةةةة   اإلعتةة 
حتقي   ية تلري القةلد  لىا إضتةقلة براا اضتيةهب  الرنمة ي  الدةلد ب يفيث   ى  منةرتةً لتوقةخ معتقةدات 
 يييةة  ؼتتى ةة  ا ةةدغت  مةةن بعيةةلة الةةةع  م مشةةلد اتةة  التدةةةز  نام دةةلةهب بةة  الةةدية ت  اإلغريقيةة  نالرنمة يةة  

 التةهبيخ. سول تىل اظترتى  مإل

جةةةا استيةةةهب هةةذا اظتوضةةوع بنةةةا قىةة  الةحةةويت نالدهبا ةةةت الةةق تتيةةةنل اصتة ةةا ال  ةةري نالرنتةةخ مةةإل تةةةهبيخ 
مدييةةةة  ارييةةةة ب تيةةةةث إن معظةةةةري الةحةةةةويت الةةةةق تيةنلةةةة  تةةةةةهبيخ اظتدييةةةة  هباةةةة ت بةلدهبجةةةة  اب ةةةةة  لىةةةةا اصتوا ةةةةا 

لديييةةة  سة ةةةً  سةةةول العدةةةر الرنمةةةة  إم النية ةةةي  نامقتدةةةة ي ب ن  تتمةةةر  إىل تنميةةة  اصتوا ةةةا امجتدةليةةة  نا
بشةة  ب بنةةيف نمقتيةةا م  غىةةا ابتيةةةنب ابمةةر الةةذي   ى إىل سىةة   ىلةةوات اتةةري  حتتةةة  إىل جلةةو  ميةةيي  

 مإل قة  الةةتت  إللمةللة تقلة مإل الدهبا   نام تقدةا.

ة يةة  ناإلغريقيةة  بةلتةةهبذةةة يلةةد  هةةذا الةحةةث إىل إبةةراز جوا ةةا اممتةة ا  ال  ةةري نالتقةةةم بةة  الةةدية ت  الرنم
دتتون  هري الدية ةت الةق لر لةة العةة  القةدكب ناةذلل الملاية  لىةا مظةةهر التةأثري نالتةأثر الةق تةدث  بييلدةة م 

 اجملةل الدي  دديي  اريي  آ ذاك.
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الةةةق  ةةةا تملاةةة   ذيةةة  هةةةذا الةحةةةث م او ةةةا يراةةة  لىةةةا اصتة ةةةا الرنتةةةخ بةلتةةةةةهبو اتةةة   تةةةد اصتوا ةةةا اظتلدةةة  
إلمةههةةة تقلةةة مةةإل الدهبا ةة  نالةحةةث إ ةةوً  بةقيةة  جوا ةةا اضتيةةة  ابسةةرى اةلنية ةةي  نامقتدةةة ي  نغريهةةةب  لةةو 
اظترآ  الق تع   تموهب اإل نةةن نإبدالةتةا الرنتية  نال  رية  لىةا   ةة  الىىلةوا إىل اةعتة  ناظتعةةو ات م  نقةةت 

ت ةلة  الةةدي  بة  اضتيةةهبات اظت،تى ة ب ادةة  ن  لةري اإل نةةةن الشةد  نالرسةةاب نامهتدةةم بمقو ةلة نمعةبةدهةب نال
نةةيعتةةةا الةشةةةري  م يةةةتري إم مةةةإل سةةةول  هبا ةةة  معتقداتةةةا الديييةةة  تةةةم يةةةتري ا ةةةتيعةا اظتراتةةة  اظتلدةةة  مةةةإل تةةةةهبيخ 

 اضتيةهب  اإل نة ي  بش   تةم مإل سول  هري اةعت  اظتعرن   آ ذاك نمؤ نةهتة الدييي  اظت،تى  .    

   بإ  ةلي  هذا الةحث  لخ تتدت  م التنةهمت التةلي 6 ن يدة يتعى

ايف تعةم  الرنمةن مةن اةعتة  ناظتعتقةدات اإلغريقية  الةق نجةدنهة قةلدة  م مديية  اريية  بدة   لةمة ب نلةةة   -
اإلعت   بولىو ن هبدتي  بد   سة  ؟ نمة مدى ام تشةهب ناإلقةةل الةذي مقتةا لةةة   هةذيإل اإلعتة  لةدى لةمة  

 جملتدن ال ريي  سول تىل ال مل ؟ا

مة ابثر الذي تراتا العدةهب  الرنمة ي  لىا اظتظلر العةم ظتعةبد نمةذابح اإلعتة   بولىةو ن هبدتةي  سةول  ةمل  اضت ةري -
الرنمة  ظتديي  اريية ب نمةة مقةداهب امهتدةةم الةذي تظية  بةا مةإل قةة  النةىمةت الرنمة ية  م اظتديية ب ناةذلل 

 م العة د  هبنمة؟ النىم  اظترا ي 

نبيةًا لىا اإل  ةلي  النةب  ذارهةة  قةد تولةدت العديةد مةإل ال رضةيةت  ذلةة  ن الرنمةةن اتةعةوا  ية ة  الىة  
نالتنةمح من اظتعتقدات الدييي  اإلغريقي  القةلد  م مديي  اريي ب ناتملموا قد ي  اإلعت   بولىةو ن هبدتةي ب يفيةث 

ل العدةةر الرنمةةة ب ادةة مقةة  تىةةل العةةة   ا تشةةةهباً نا ةةعةً بة   ن ةةةط اجملتدةةن ا ةتدرت لةة هتدةةة م اظتدييةة  سةو
آ ةةةذاكب  ت ايةةةدت  لةةةدا  ال الةةةريإل ظتعةبةةةدذة الةةةق تظيةةة  بةمهتدةةةةم ال ةةةةري نالعيةيةةة  اطتة ةةة  مةةةإل قةةةة  النةةةىمةت 

 الرنمة ي .

ناليقةد م بعة  اصتوا ةا  يعتدد هذا الةحث لىا اظتيلج التةةهبيخ الو ة خ الةذي م يىةو  تية ةةً مةإل التحىية 
بنيةة  التحقةة  مةةإل اظتعىومةةةت التةهبييةة  لنةةرض توري لةةة قةةدهب اظتنةةتمةعب نام ةةتيةةط مةةإل معميةهتةةة ن ةةومً إىل حتىيةة  
ميةةةدو ةب مةةةن ػتةنلةةة  التحقةةة  مةةةإل ال رضةةةيةت مةةةإل سةةةول اإلجةبةةة  لىةةةا التنةةةةهمت الةةةق  م ةرتلةةةةب إم  ن مةةةة 

 مةةةراً منةةةىدةً بةةةاب بةةة  هةةةو موضةةةوع قةبةةة  لىيقةةةد ناظتيةقشةةة  تنةةةا  يتو ةةة  إليةةةا هةةةذا الةحةةةث مةةةإل  تةةةةلج م يعةةةد 
 الشواهد التةهبيي  ناب ل  ابثري .
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 :Apolloأواًل: التعريف باإلله أبوللو 
يعترب اإللا  بولىو مإل  هري ن  لر اةعت  الةق لر لةة التةةهبيخ اليو ةة ب  قةد لةةدو اإلغرية  نقد ةوو اتةرياً بةلتةةةهبو 

ب الق  نهب ت اب ةةري   ا نلد  يلةب ادةة يىقةا Dailusبةلديىخ  نة  إىل ج ير   يىو   إلا اليةوااتب نيىقا
ب   ةلر مرااة  لةة تةا ن ةواتةاب نتيديةة بة ةري  Delphiب نهو ا ةري آسةر لةدل خ Pythiaبةلةيتخ  نة  إىل بيتية 

 . Patrios Exeg Etes Sاةهي  اظتعةد بيتيةب ادة   ا يعد اإللا اظت نر لىقوا ي  
يةة  اإللةةا  بولىةةو بعةةد   ةة ةت ؼتتى ةة ب ميلةةة اظتيةةخا ناظتيةةري نهبا الشةةد  اظتتقلةة ب ال ةةةهب  الشةةىلةع بقو ةةا دت

ن ةةلةما م  ةةةتةت القتةةةلب ناةةذلل إلةةا الشةةةةا ناظتو ةةيقا نالشةةعر نال ةةإلب ميشةة  اظتةةدنب نهبالةةخ ال و ةة   م  
 ةةا اإلغريةة   ييةةةً اإلةةا لىعقةةةاب نالتةةرب ب نهةةو  تةةد اةعتةة  ابنليدةيةة  امثيةةة لشةةرب لر  N اةة   مةةوهب الةةد ية نالدنلةة 

منةةؤنمً لةةةإل اةةة  الو يةةةت اظت ةجاةةة ب ن تية ةةةةً اةةةن يعةقةةةا الةشةةةر دةةوت بمةةةخا مةةةرنعب بةةأن ير ةةة  لىةةةيلري ابنباةةة  
نابمراضب يفيةث ا ةإل القةول إن  بولىةو يع ة  بةلينةة  لاغرية  العةقرية  ال يية  ناظتتة  ابلىةا لىشةةةا ناصتدةةل 

 .  3 نالتموهب

ب ب ةا يينةا إىل ةةيعتةةا Nomios  القةوا   اليومةةو يواي  يىعةون لىةا  بولىةو لقةةا الرالةخ ناةةن تةرا
التقىيدي  م هبلةي  القوا   متىدةة اةةن القيةة  يعتةربنن هبلةةً  لىقةوا  ب نلةذلل  ةإن لةا  ةى  بوري ة  هةؤما القيةة  

 .                                 7 اب ة ي 

 .مب نهةةةري ملةةةةجرنن ترييةةةون  مةةةإل  13Sةي  اإلغريةةة  إىل الشةةةواة  الىيةيةةة  لةةةةم نبعةةةد ن ةةةول  نالةةة  اظتنةةةتو 
 .م ب نقيةةةةةملري بتأ ةةةةي  مدييةةةة  ارييةةةة   Battues I  13S – 955ج يةةةةر  تةةةةريا ب بقيةةةةة   بةةةةةتو  ابنل 

Cyrene   لىا النةةت  الىية ب ةةقةةً ظتةة  مىتةا لىةيلري اةهية   بولىةوب الةق نجلةتلري بتأ ةي  منةتوةي  م ليةيةة
                                                           

 S  اب  مش ب سىي   ةهب 6 اإلغري    تةهبيلري ن ظدلري نتيةهبهتري  ب اعتيا  العةم  النوهبي  لى تةNINS ب صN97 ؛ بري
ب تر6  زتد لةد الةة ف  تنإلب اظترا  القومخ لىملرت ب القةهر ب N ي ة ييا نآسرنن6 معىلري اضتيةهب  اليو ة ي  القدا ب  

NIS7 ب صS1S .S1N . 
 N    لةد الىميف  زتد لىخ6 التةهبيخ اليو ة بS ب  را  لوا لىمةةل  ناليشرب القةهر بS547 3ب صS3 م ةني6 ؛  وزي

 .19ب صS54Iاضتديت ب الداهب الةييةاب  .مب  اهب الر ة   3NNتةهبيخ العة  اإلغريقخ نتيةهبتاب مإل  قدم العدوهب تم لةم 
  3  Guirand, Felix: Mythologie Ge'ne'ral, Larouse, Paris, N.D, p. 77-80.  

 7  Ghislanzoni: in ''Rend l'ncei'', London,  1925, p. 423.  
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ديلةة هةةذا اإللةاب تيةةث  لتةةرب  بولىةو هةةو اظتؤ ةة  عتةةب نمةةإل  هةةري آعتتلةةب ادةةة اةةةن معةةدو مةةإل  قةةدم حي
اظتعةبد الق  يدت م تىل اظتديي  ن قد لةب نييةري  ة و ةً مةإل ابلدةد  ن ةةت  مقد ة  تقةةم  يلةة امتت ةةمت 

هب  هيةةة إىل  ن ذتةة   مةةةاإل  سةةرى ب نجتةةدهب اإل ةةة S الديييةة ب ناةةذلل اظتلرجة ةةةت الرشتيةة  نالشةةعةي  لىةةا تةةدب  ةةواا
 . N لةد  يا  بولىو  اس  مديي  اريي  لىا   ا هبالد اضتوهبيةتب نم معةد آسر لةد لىا   ا لةز  القيتةهب 

 أبوللو بعد السيطرة الرومانية: -ثانياً 
م  ىةةل الدنلةة  الرنمة يةة  دوجةةا ن ةةي   Cyrenaica .م  سةة  إقىةةيري اريييةةةي خ  51مةةن بةةدايةت العةةةم 

ظتىةةةل بمىيدةةةو   بيةةةونب بعةةةد  ن اةةةةن سةضةةةعةً لنةةةىم  الةمةظتةةة  م مدةةةرب إم  ن اظتعتقةةةدات الديييةةة  اإلغريقيةةة  م ا
اإلقىةةةيري بدةةة   لةمةةة  نمدييةةة  ارييةةة  بدةةة   سة ةةة ب رىةةة  منةةةتدر  سةةةول العدةةةر الرنمةةةة ب ذلةةةل  ن النية ةةة  

 ةة   ةةريب مةةن ػتةنلةة  التقريةةا نالتو يةة  الرنمة يةة  شتحةة  لنةة ةن اظتيةةةة  اطتةضةةع  عتةةري يفريةة  ؽتةهب ةة  لةةةة اهتري اطتة
 . 3 بييلة نب  الدية   الرنمة ي 

نم هةذا اإلةةةةهب  رلةر الرنمةةةن اهتدةمةةً اةةةرياً دعةةد اإللةةا  بولىةو بةلتةةةةهبو اإللةا اظتؤ ةة  ظتديية  قةةوهبي ب نبةلتةةةةهب 
م قيةةملري بعدىيةةت  ن معةدو مإل  قدم ن قد  اظتعةبد اظتوجو    ةب تيث جتندت آثةةهب ذلةل امهتدةةم بوضةوو 

تةةةرميري ن ةةةةية   منةةةةتدر ب نإضةةةة ةت جديةةةةد  بةةةة  اضتةةةة  ناةسةةةرب   ةةةةةن مةةةةإل المةيعةةةخ  ن يةةةةربز م لدةةةةةهب  اظتعةةةةةد 
اب ةةىوا الرنمةةة ب نهةةو اتةة  الي لةة  الرنمة يةة  م الت يةةف مةةن ةةيعةة  اظت ةةةن نال مةةةنب نلىةةا الةةرغري مةةإل اتت ةةةظ 

غةةري اظت سر ةة   Crepidoomبوجةةو  القةلةةد  اظتدهبجةة  اظترت عةة  اظتعةةةد بةةةلتيظيري اظتعدةةةهبي اإلغريقةةخ  يدةةة يتعىةة  
نالةنيم  إم   ا  ضي   عتة  لدد   نهبي  مإل قة  الرنمةةن  قيدة  لىةا قوالةد  يو ية ب بةإلضةة   إىل إقةمة  قةدا  

 . 7 لىا المراز الدنهبي Cella اس  هي   اظتعةد  Adytum نري 

 تةد   Jayson Magnus هةداو جةينةون مةةجيو   ادة نجد م مةدس  اظتعةةد مةإل اصتلة  الينةرى  قة   
م  ب نذلةةل  Marcus Aurelius   S14 – S4Iاليةة   بولىةةو لامرباةةةوهب الرنمةةة  مةةةهباو   نهبيىيةةو  

مإل  ج  هب ةهي  هذا اإلمرباةوهبب ن درو ن ح  آل بيتاب  ظري قيةما بملميري معةد اإللا  بولىةو سةول  ةمل  ت دةاب 
 Marcusهةةةةداذة اةةةةةهإل  بولىةةةةو نيةةةةدلا مةةةةةهباو    مو يةةةةو  رتىىةةةةو  إضةةةةة ً  إىل نجةةةةو   قشةةةة  آسةةةةريإل  

                                                           

 S   لةد اهلل اظتنىدخ6 اةليدةسو  القوهبي ب ميشوهبات اصتةمع  الىيةي ب اىي  اة ااب بينةزيبS543 ب صSNS . 
 N     م  51 عد  ةحل لوض الدمل6 اجملتدن الرنمة  م قوهبي. – N47  م ب  ةرنت   اتوهباو غري ميشوهب ب اىي  اة ااب

 .43جةمع  بيلةب  .تب ص 
 3   Rose. H. J: Ancient Greek Religion, London, 1946, p. 18 – 22.  

 .4N عد  ةحل لوض الدمل6 اظترجن النةب ب ص   7 
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Antunius Gemllos ب لامرباةةةةةوهب  ةةةةريننNero  97 – 14   م  حيويةةةةةن   ليةةةة  ؼتتى ةةةة
ب تيةةث يىقةةا  بولىةةو م هةةذيإل اليقشةة  بقةةا تةةةمخ  S لامرباةةةوهب بةليدةةر نالتدتةةن بةلنةةوم  نالدةةح  اصتيةةد 

نل إىل الةةةربب نحيتدةةة  ان ي ةةةون عتةةةذا الىقةةةا اهبتةةةةةط بةةةةع   تةةةدايت تيةةةة  اليةةة نل إىل اليةبنةةة ب نالةةةذي يعةةة  اليةةة  
اإلمرباةةةوهبب نهبدةةة اةةةن ذلةةل ليةةدمة اةةةن  ةةرينن يقةةوم برتىةة  يفريةة   أضةةيف هةةذا الىقةةا إىل  بولىةةو تيديةةةً بنةةوم  

نالة  اظتنةتوةيون   نلا إىل اليةبن ب لىا التةةهب  ن هذا اإللا اةن يعةد اإلا لايفةهب م ج ير  ثريا الةق جةةا ميلةة  
 . N اإلغري 

 مةةة  يدةةة يتعىةة  دةةذبح اإللةةا  بولىةةو  يقةةن سةةةهب  اظتعةةةد مةةإل اصتلةة  ابمةميةة ب نهةةو لةةةةهب  لةةإل ميدةة  مةةإل الرسةةةم 
مةملاًب نيوجةد  ةة تىقة  متةتة   NN.SIمةملاًب نيدة  لةرض ناجلتلةة إىل  7.49اببي ب يةىغ ةوعتةة مةإل الةداس  

   تنةت،دم لةربف ابضةةتخ اظتقد ة  الةق يقةدملة اظتواةيةون الرنمةةن لىةا لىا قمع  منتدير  مإل الرسةم هبدة اة
 ةةةري لتدةةةريف  م القةةةراب  بعةةةد  3 ةةةر  اإللةةةا  بولىةةةوب ادةةةة سددةةة  قيةةةة   ةةةنري  ميحوتةةة  م ابهبض لدقلةةةة 

 .   3 ذيفلة

ال التةبعة  نسول  مل  اضت ري الرنمة  ظتديي  اريي ب اةن يشر  لىا إ اهب  معةد  بولىةو نترا ة  س اليةا نابمةو 
 ب ادةةةة زتةةة  هةةةؤما  Eponymusلةةةا غتدولةةة  مةةةإل ال ليةةة ب الةةةذيإل اةةةةن يمىةةة  لىةةةيلري لقةةةا   اليةةة   بولىةةةو 

ال ليةة  بةإلضةةة   إىل نري ةة  اضترا ةة  لقةةا هبلةةي  ػت دةة   ييةةةًب نلعةة  ذلةةل يشةةري إىل   ةةا قةةد  ناىةة  عتةةري ملةةةم 
ق  نمهةةة الرنمةةةن اهتدةمةةةً بةلنةةةًب بةةدلي   ن  مد يةة   سةةرى إىل جة ةةا هةةذو اظتلدةة  الديييةة  اظتقد ةة  الةةق تولوهةةةب نالةة

ب نهذا مةة يؤاةد اظت ة ة  العةلية  الةق تظةخ بةا  بولىةو مةإل  7 الي   بولىو اة   تؤهبخ ابتدايت بنيوات الة تلري
 قة  الرنمةن.

                                                           

 S   Robert Murdoch Smith, E. A,  Porcher: History of the Recent Discoveries 
at Cyrene 1860-186, London, 1864, p. 113.    
 N   Fonti perla  storia Della religione cirenaic, Padua, 1932, p. 127  

ليةيةب    . ت ب   –لةد اضت يظ  يي  اظتيةهب6 قوهبييةلي  م العدر الرنمة ب الشرا  العةم  لىيشر نالتوزين ناإللونب ةرابى    3 
 .SS4ص. 

 7   Ferri. S: Contributi di cirene alla storia della Relligione Greca Roma, 1923, 
p.8.  
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نبةإلضةةة   إىل نري ةة  ال لة ةة  م معةةةد  بولىةةو اةةةن هيةةةك لقةةا آسةةر مةةإل  لقةةةا القةةةلد  لىةةا 
العدر الرنمة  نهو لقا تةهب  الةةاب تيث   ملط م هذا اظتيدةا تدةول  ةةغىا لىةا سدم  اظتعةد سول 

 Luciusتقةو  اظتواةيةة  الرنمة يةة  ال ةمىةة ب نمةةإل   ةةلر اب ة،ةص الةةذيإل تولةةوا هةةذو اظتلدةة  لوايةةو   نبيةةو  
Oipius   الةةذي قةةةم بت ةةرك ال ةةةهإل بةن ةةييةPausanias  لةةةمN  مب نذلةةل ب ةةا  ةةةهري م نضةةن تةةد. 

 . Polemos Marmarikos S * ةي  ظتة يعر  يفرا مرمةهبي ةةن 

 مةةة  يدةةة يتعىةة  ددةةة هب إ  ةةة  النةةىمةت الرنمة يةة  لىةةا العةةةة   نال لة ةة ب  قةةد اةةةن ظتعةةةد  بولىةةو  مواةةا الةةق 
توقةةف لىيلةةة ابنقةةة ب تيةةث يةةتري ا ةةتنوعتة م هةةذا اصتة ةةاب نهةةخ مةةة يعةةر  بأهباضةةخ اظتعةةةدب نالةةق اة ةة  م 

هباضةةخ زهباليةة  م ضةةواتخ اظتدييةة ب نلعةة   نىل اإل ةةةهبات الةةواهب    ةةذا اطتدةةوص  ن اةةةهإل  بولىةةو الةةذي معظدلةةة  
ب اةةةن قةةد تةةرك ن ةةي  ت يةةد بةةأن  مواةةا مةةإل Barkalos Theocheretosيةةدلا بةهباةةةلو  ثيوسرييتةةو  

ذو اظتعةبةةدب ابهبض  ةةا  ن ختدةةو ببولىةةو نغةةريو مةةإل معةبةةد اةعتةة  ابسةةرى  لا  ةةة  مةةإل هبيعلةةة لىةةا  لدةةةل هةة
 . N نم  وز بتد التدر   يلة إم بإذن الي   بولىو

نهةةخ ضةةرية  ليييةة  حتدةة  مةةإل ميتوجةةةت - Dekataادةةة  ةةرض اببةةةةر  الرنمةةةن مةةة يعةةر  بيةةرية  العشةةر   
لىةةا  ةة ةن إقىةةيري اريييةةةي خب تيةةث سدةةو جةة ًا مةةإل هةةذو اليةةرية  مةةإل  جةة  اإل  ةةة  لىةةا معةةةد  -اضتةةةوا

 Claudiusن معةةةد  بولىةةو حتدةة  لىةةا لشةةر النيةةةلري الةةق ر ةةر  ةةة اإلمرباةةةوهب اىو يةةو   بولىةةوب إضةةة ً  إىل  
 7S – 79  م  سةةول تربةةا ضةةد قةةلةة  اظت ةةةي نالينةةةمو ي  الىيةيةة ب نهةةذا مةةة يةةدل لىةةا اظتةةةةلغ ال ةةةري  ناعتةلىةة

 . 3 الق اة   تر  طت ا   اظتعةد

وتيةةةد م مدييةةة  ارييةةة ب بةةة  نجةةةد معةةةةد آسةةةر  ةةةنري م ناصتةةةدير بةلةةةذار  ن اظتعةةةةد الةةةرلي  ببولىةةةو   ي ةةةإل ال
ب تيث يقةن هةذا اظتعةةد  مةةم معةةد اإللةا Acropolisاظتيمق  العىية مإل اظتديي ب الق تعر  ديمق  امارنبولي  

                                                           

 ة هية  تةد  مإل جيوا  ر  سىيج بوم ب  ندتتد تم اضتدن  اظتدري ب ن يلة نقع  هذو اضترا سول ت ري مرمةهبي  * 
 P. Sulpiciusم  ب  القوات الرنمة ي  بقية   ثولةي و  اويريييو   S7 – .م  Augustus  N4اإلمرباةوهب  غنم  

Quirinius  مةيداي الىيةيت  مإل جل   سرىب تيث اة   هةتةن تةاري اريييةي خ مإل جل ب نحتةلف قةيىق اصترمي  ناظتر
تش ون سمراً اةرياً لىا الرنمةن لوجو ذة قريةةً مإل اظتدن ال ريييةي ي ب نبد   سة   مديي  اريي ب ممتدا   هباضيلة  القةيىتةن

ت ب نإتراز اليدر اليلةلخ لىا النل  اظترت ن اجملةنهب لىقةيىت ب تيث ا تمةل  اصتيوش الرنمة ي  إيقة  تقدم هةت  القةيى
  .S94 .م؛ لىد يد ييظر6  عد  ةحل لوض الدمل6 اظترجن النةب ب ص  1لىيلدة لةم 

 S   لةد اضت يظ  يي  اظتيةهب6 اظترجن النةب ب صSS5.  
 N   لةد النوم  ىو 6  قوش ن دوص مإل ليةيةب ميشوهبات مرا  جلة  الىيةي  لىدهبا ةت التةهبيي ب ةرابى بS557ب ص 

S49. 
 3 Romanelli. P: La Cirenaica Romana, Verbania, 1943, p. 195.   
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 ب غةةةةري  ن ناجلتةةةةا ت ةةةةون  ةتيةةةة  الشةةةةر ب نهةةةةو قريةةةةا مةةةةإل معةةةةةد اإلعتةةةة   اةةةةملا  * Jupiterجةةةةوبيمل 
Demeter * ةً   ا اةن قريةةً مإل ابتيةا الن يي  بةظتديي ب نلع  نجو  هةذا اظتعةةد يةدلو إىل ب نهذا يع   يي

املتقة   ن  هةيل مديي  اريي  م العدر الرنمة ب   ي ت وا بةظتعةد الرلي ب ب  اةن بإم ة ري  ن يشةيدنا بعة  
تعةةديإل تولةاب ابمةر الةذي قةد يةؤ ي اظتعةبد ابسرى ببولىوب  ظةراً م تشةةهب لةة تةا  اسة  اظتديية ب ناتةر   لةدا  اظت

إىل لةةةدم قةةةةدهب  اظتعةةةةةد الةةةةرلي  لىةةةا ا ةةةةتيعةا اة ةةةة  ال الةةةةريإلب نسة ةةةً  م  نقةةةةةت ابليةةةةة  الديييةةةة  نامتت ةةةةةمت 
 . S ال ربى

نلعةة  مةةة ييةنةةخ اإل ةةةهب  إليةةا م هةةذا الدةةد  هةةو  ن هيةةةك اهبتةةةةةةً نثيقةةةً بةة  لةةةة    بولىةةو اإلةةا مؤ ةة  ظتدييةة   
 ات اب ة ي  ابسرى الق نجدت بةظتديي ب مت  لةة   اإلعت  اريي ب الق ترجةن   ةوعتة إىل اظتراتة  اريي  نالعةة

 Coraابنىل مإل ام تيمةن اإلغريقخ لىيةيةب تيث لتر لىا دتةثي  حنت  م العدةر الرنمةة  دتتة  اضتوهبية  اةوهبا 
ىةا قوتةا الشةرير ب ذلةل اب ةد الةذي اةةن قةد  ن اريي ب نهخ تقتة    ةداً بقةو  ذهباليلةةب لتةتد إل مةإل ام تدةةهب ل

   ل اعتىن نالرلا م   و  ابهةيلب نلةيت  نة اً م اظتيمق ب نلع  هذو التدةثي  تؤاد اب ةموهب  الةق تشةري إىل 
 . N غتخا تىل العذهباا اإلغريقي  إىل ليةية نزناجلة مإل  بولىو

نالةةق  ةىةة  اشتلةةة لىيلةةةب نقةةد نجةةد تىلةةر اةةرك لىةةا نملدةةة اةةةن ابمةةر  إ ةةة التةةربت اإلعتةة  اضتةميةة  لىددييةة ب 
    ميدالي  ات   بولىو نهو ييق  اضتوهبي  اريي   و  لرب  إىل ليةيةب نهخ ت تل بةب د بيديلة العةهبيت ب بييدةة 

                                                           

ب ناةن هذا اظتعةد ؼتددةً ةعت  Fuvumهو نالد اةعت  نالةشر ليد الرنمةنب يقن معةدو  اس  مديي  اريي  غريب ال وهبم   * 
 ؛Minervaب نميير ة Junoب نجو و Jupiterب نهري Capitolins Iriadال ةبيتول التويت 

- Stucchi. S: First Outline of A History of Cyrenaica, Agriculture During the 
Roma Period, 1968, p. 226. 

ليد الرنمةنب  آعت  قدا  م بىد  إليو    Ceresهخ هبب  ذتةهب ابهبض ليد اإلغري  نم  يدة القدح ب نهخ اريي   * 
Eliuseeب نلع  اشتلة   وً اةن  يو اليو ة ي ب نتعد مإل  لظري اإلعتةت Dio ضة  إليلة اإلغري    دعىن ابهبضب مث 
  ي ابم؛ Meterاظتقمن ميمل 

 . N73سىي   ةهب 6 اظترجن النةب ب ص  -
 S   47. 43 عد  ةحل لوض الدمل6 اظترجن النةب ب ص  . 

 N   Romanelli. P: op. cit, p. 213.  
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يةةةةةتري تتو لةةةةةةة بإاىيةةةةة  مةةةةةةإل النةةةةةةةهبب تيةةةةةث ااتشةةةةةةف هةةةةةذا اليحةةةةةة  الةةةةةةةةهبز م معةةةةةةد اإلعتةةةةةة   ييةةةةةةو  
Venus * ةذ  اظتيحوتةةةةت بةظتدييةةة  بةلتةةةةةهب   ةةةا قربةةةةن مقةةةدم مةةةإل حنةةةةت يةةةدلا اةةةةهببو  ب نيعتةةةرب مةةةإل  هةةةري ىلةةة

Carbus S . 

ادة  ن اإلعت  اريي  اختذت هبم اً لىقو  الق جعىة  اظتةةا الواهةا لىحيةة  يتةد   مةإل هةذا اظت ةةن اظتقةد ب بن 
نالةذي اةةن مراة  اضتيةة  اليةن الةذي  قةيري تولةا معةةد  بولىةو اةةن يمىة  لىيةا  ةةن اةوهبا  ن اريية   لة   ةحةت ب 

 .م نيةدلا  S4الدييي ب نقد اة   تية  هذا اليةن مقد   لآلعت  ناضتوهبيةتب تيث قةم  تةد الية   بولىةو لةةم 
بتيظةيري  ةةن اظتةةاب تةم يةتد إل مةإل الو ةول قةدهب اظتنةتمةع إىل م ةةن  Dionysius Sota يو و ةو   ةوتة 

 . N ا موقاب نتيث ا إل لةة   قد ي  تىل اظتيةو

  ب رييةة  لىةةا قةلةةد  مةةإل الرسةةةم Agoraذا نقةةد نجةةد إهةةداا بةلىنةة  الوتيييةة  م النةةو  العةمةة   ابجةةوهبا هةة
ب نليةةدمة  3 حتدةة  ا ةةري  بولةةو نارييةة  الةةق رلةةرت  ييةةةً لىةةا  قةةو  اظتدييةة  م  ةةمل  مة ةةر  مةةإل اضت ةةري الرنمةةة 

ريي ب ا تعي  ليا بوضةن الشةعةهب الذي ر  هبم اً تيق   وهبتا لىا  قو  ا Selviumاست ا  ةةت النى يوم 
 . 7 اظتدت  لاعت  اريي  نهخ ختي  اب د

  

                                                           

إضة ً  إىل   ة هبب  التية   ناإلسدةاب ابي  زيو  هبا ابهببةاب نجد عتة  ةول معةد هخ هبب  اضتا ناصتدةل ليد اإلغري ب  * 
 نري ملدمب نهو اةن متواجد دتحف مديي  ةرابى ب ادة  م العتوهب لىا دتةثي   نري  لىرب   ييو  موجو   اةن دتحف 

 نلرن تا اريي  ليدمة قدمة إىل ليةية؛ اليح  دديي   حةتب نتشري اب موهب  إىل  ن  ييو  اة   م ا تقةةل  بولىو
 . S39ب ص S54Iليةيةب  –هب.  . جو تشةيىد6 قوهبيية ن بولو يةب تررت  ن شر6 إ اهب  الةحويت ابثري ب ةرابى   -
 S    49 عد  ةحل لوض الدمل6 اظترجن النةب ب ص . 
 N   لةد اضت يظ  يي  اظتيةهب6 اظترجن النةب ب صSNS . 

 3    Robinson. E. S. G: Catalogue of the Greek Coins of Cyrenaica, London, 
1927, p. 202.  

   7 Goodchild. R. G: Cyrene and Apollonia, London,  1963, p. 56.   



 حميد الجدكاي غو الصغير المز                                         المعتقدات اإلغريقية في مدينة كيريني خالل العصر الروماني          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

[726] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-7744 (enilnO)                                                                0772 N4SI -446× (Print) 
 

 

 
 : Artemisالتعريف باإللهة أرتميس  -ثالثاً 

تعترب اإلعت   هبدتي   ييةً مإل  هري اةعتة  اإلغريقية  الةق لةةدت م مديية  اريية  سةول العدةر الرنمةة ب تيةث 
بةةةو  اليو ةةةنب مث ا تشةةرت م بقيةة  ابقةةةليري ابسةةرى  يدةةة  Arcadiaبةةد ت لةةةة   هةةذو اإلعتةة  م إقىةةيري  هباة يةةة 

ب نتعةةةةة  ابم ال ةةةةةربىب نيعتقةةةةةد   ةةةةةة نلةةةةةدت م إ نةةةةةو  Cybeleبعةةةةةدب نقةةةةةد لر ةةةةة   تية ةةةةةةً بة ةةةةةري ايةيىةةةةةخ 
Ephesus   لىةةةا  ةةةةت  اب ةضةةةولب نلةةةةدت اإلعتةةة   هبدتةةةي  لىةةةا   ةةةة هببةةة  النةبةةةةت نالدةةةيد ناظترالةةةخ ن ةةةيد

ب  Lochelaب نقةبىة  لىينةةاPaidotrophos ب نتعتةرب تةضةي  لقة ةةل Agro teraالةرباهبي   جةرنتريا 
ب ادةةة اة ةة  Parthenonنم  ةةيدة اضتوامةة  مةةيلإلب خت ةةف لةةيلإل آمم الةةوم  ب لىةةا الةةرغري مةةإل او ةةة لةةذهباا 

قةةم ترلا  نةهب اضتيوا ةةتب ناة ة  هبيةضةي  هب ةيق ب مةةهر  م هبمةخ اليةةةل نالنةلةمب  ةريع  النيةاب  ةديد  ام ت
ب ادةة رلةرت  ةوهبهة لىةا  S مإل  لداللةب تيث رلرت هب ومةهتة لىا ابستةةم ال ريتية ب نهةخ تدةةهبع اب ةو 

العدىةةة  ذات الدهباستةةة  الواتةةةد ب الةةةق يعةةةو  تةهبيلةةةة إىل القةةةرن النةةةة   ن نالةةة  القةةةرن اطتةةةةم  قةةةة  اظتةةةيو ب ادةةةة 
 . N   اعتويلرلرت  وهبهتة لىا العدى  ذات الدهباستت  من  ةةت التوم ذي الش 

اة ةةةة  لةةةةةة   اإلعتةةةة   هبدتةةةةي  قةةةةد لر ةةةة  م مدييةةةة  ارييةةةة  ميةةةةذ الةةةةةدايةت ابنىل لتأ ينةةةةلة لىةةةةا يةةةةد  نالةةةة  
اظتلةةةجريإل اإلغريةة ب تيةةث بيةةوا معةةةداً عتةةة م اظتدييةة   ةيةة  القةةرن النةةةبن قةةة  اظتةةيو ب نهةةو لةةةةهب  لةةإل بيةةةا بنةةيف 

ميةا تةليةةً إم قوالةد بنةيم ب نقةد دتة  تو ةع  اظتعةةد يفيةث الش    م تشييدو لىا المراز ال و ي خب   يتةة  
  ةةةح يشةة   ضةةعف منةةةتتا القداةة ب ن ةةةهب يت ةةون مةةإل ثةةويت تىلةةراتب  اربهةةة اضتىلةةر  اطتى يةة  الةةق حتتةةوي 
لىةةا قةةد  ابقةةدا ب  مةةة اظتةةذبح  قةةد  ةةيد إىل الشةةر  مةةإل اظتعةةةد نهةةو يشةةةبا مةةذبح  بولىةةوب نيعتقةةد   ةةا يعةةو  إىل 

 . 3 ة  اظتيو القرن اطتةم  ق

نمةةإل اظتةةرجح ا تشةةةهب لةةةة   هةةذو اإلعتةة  بةة  الىيةيةة  م إقىةةيري اريييةةةي خب نمةةة يةةدل لىةةا ذلةةل هةةو التدةثيةةة  
الدةةنري  نال ةةةري  الةةق لتةةر لىيلةةة لىدةةةا اةثةةةهبب اتدتةةةل اظتةةر   الواق ةة  م نضةةن اظتواجلةة ب الةةق اة ةة  يةةدهة اليدةةىن 

                                                           

 S   344لةد الىميف  زتد لىخ6 اظترجن النةب ب ص . 
 N   لةد اهلل اظتنىدخ6 اظترجن النةب ب صS1I . 
 .54ب ص NII3ةهب العة  العريب م العدريإل اليو ة  نالرنمة ب ممةع  اضتيرييب اإل  يدهبي ب ل ت زاخ قة مو 6 آث  3 
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ترت ةةةةن إىل منةةةةتوى الدةةةةدهبب نهةةةةخ ؽتنةةةة   بيةةةةةةةت  تتىلةةةةا إىل اب ةةةة  ب  مةةةةة اليةةةةد الينةةةةرى   ة ةةةة 
 . S النى يومب نإىل اليد  ميلة يظلر هب   غ ال

 أرتميس بعد السيطرة الرومانية: -رابعاً 
بعةةد  سةةول مدييةة  ارييةة  م  ىةةل الدنلةة  الرنمة يةة  دتةة  معة لةة  اإلعتةة  اليو ة يةة   هبدتةةي  بةإلعتةة  الرنمة يةة   ية ةةة 

Diana ن ليةةةداً  يييةةةةً اةةةةرياً  ةىةةة  لىيةةةا ا ةةةري ابهبتةمينةةةية ب نقةةةد اةةةر  عتةةةة اظتواةيةةةوArtamisia ب نهةةةو  تةةةد
ابليةةة  الةةق حيت ةة   ةةة  هةةةيل ارييةة  اتت ةةةمً لظيدةةةًب يقةةدم سولةةا اةةةهإل  بولىةةو نملةةري  ةةةسر  ظتةةإل  ةةةقوو م هةةذا 

 بولىةةو  ييةةةً إذا اظتيدةةا الةةدي  الر يةةنب مةةإل ضتةةوم ابغيةةةم ناظتةةةل  نالميةةوهبب نم لىلةةا  ن تشةةد  المقةةو  اإللةةا 
 . N  سذ ة بع  املتةةهب مدى امتدةل الوثي  الذي اةن يربف ب  لةة   ا  مإل هذيإل اإلعت 

–Trajan  54نلعة  مةة يشةةري إىل ذلةل هةو  قةة  يعةو  تةهبيةةا إىل  ةمل  ت ةري اإلمرباةةةوهب الرنمةة  تراجةةةن 
SS4   م ب جةا  يا  ن اةهي  تةبع  بهبدتي  تدلا   مو ية ميىلوAntonia Megos   ل  إلقةمة  ت ة 

نالشةعا  Senatoنالنةيةتو  Oikousلتدىليد  تد ا تدةهبات هذا اإلمرباةوهبب نمإل  ج  ا تقراهبو نآل بيتةا 
 . 3 الرنمة ب ن ل  لذاهبى مديي  اريي  نالريف التةبن عتة إىل تيوهب ذلل امتت ةل

اةةةةةهإل  بولىةةةةو مةةةةن   مو يةةةةة   Antoniusنؽتةةةةة يؤاةةةةد الدةةةةى  بةةةة   بولىةةةةو ن هبدتةةةةي  هةةةةو نهبن  ا ةةةةري   مو يةةةةو  
ميىلةةو  اةهيةة  معةةةد  هبدتةةي ب م الةةيق  الةةذي  ةةةق  اإل ةةةهب  إليةةاب نذتةة   ليةة  آسةةر لىةةا امهبتةةةةط بةة  لةةةة   
هةةذيإل اإلعتةة ب نهةةو  ن اةةةهإل  بولىةةو اةةةن حيدةة  لىةةا اعتةةةةت اظتقدمةة  إىل اةهيةةةت  هبدتةةي  مةةإل قةةة  الربنقيدةة  

بيدةةةةةةيا منةةةةةةةنب ليدةةةةةةيا  Nomisios Marcllyanos تةةةةةةةاري الوميةةةةةة    ومينةةةةةةيو  مةهبهباىيةةةةةةة و  
 . 7 ال ةهيةت

نلعةة  مةةة يعةة ز امهبتةةةةط الوثيةة  بةة  اإلعتةة   بولىةةو ناهبدتةةي   ييةةةًب هةةو نجةةو  بىةةد   ةةنري  بةةةلقرا مةةإل مدييةة   
ب نالةةةق ترجةةةن Mesaتعةةةر  بة ةةةري منةةة   -تقةةةن بةةة  مةةةدييق ارييةةة  نبرقةةة   اظتةةةر  تةليةةةةً   -ارييةةة  تةبعةةة  عتةةةة 

ب  ةإذا اة ة  Misإلعت   هبدتي  بةلتةةهب  ن منة  تنةدي  مشةتق  مةإل اظتقمةن التةة  مةإل ا ةري  هبدتةي  تنديتلة إىل ا
مديي  اظتعةو   بولىو هخ اريي ب  ةإن إةةو  ا ةري ابسة  التةؤام عتةذا اظتعةةو  نهةخ  هبدتةي  لىةا تىةل الةىةد  يؤاةد 

                                                           

 S   Grimal. P and others: Hellenism and the Rise of Rome, London, 1968, p. 
191.  

 N    ليةيةب  –يوتية بمر 6 تةهبيخ قوهبي ب تر6  ىيدةن اصتريبب غتى  التقة   العةمب ةرابىNII1 ب صNSS . 
 . SNNلةد اضت يظ  يي  اظتيةهب6 اظترجن النةب ب ص   3 

 7   Romanelli: op. cit, p. 216.    
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يةةة  منةةة  الةةةق لر ةةة  امهبتةةةةةط بييلدةةةةب ادةةةة يشةةةري ذلةةةل  ييةةةةً إىل  ن  هبدتةةةي  لةةةةدت لةةةدى  هةةةةيل قر 
 . S بأهباضيلة اطتدة  الدةضت  لى هبال  نتربيتلة لىدوا خب   ة    هبدتي  تتوىل هبلةيتلة نزتةيتلة

ندتتة  غةلةيةة  دتةثيةة   هبدتةي  الةةق لتةةر لىيلةةة م اظتيمقة  ناا ورةة  م متحةةف اليحة  ددييةة   ةةحةتب اليدةةوذ  
م  ةةوهبهتة اب ةةيوي ب نم  Ephesia هبدتةةي  إي ينةةية  ال و ةةي خ لآلعتةة  اظتعرن ةة ب ادةةة نجةةد دتتةةةل اتةة  اةهيةة 

ا ةةإل اصتةة م بةةأن هةةذا اليةةوع مةةإل العةةةة   قةةد ا تشةةر بدةةوهب  اةةةري  م مدييةة  ارييةة  نبقيةة  مةةدن اريييةةةي خ ابسةةرى 
سول العدر الرنمة ب ل إل مإل الواضح   ة اة ة   ةديق  لىينةةاب نيةةدن  ن لةة هتةة م اريية  بةلينةة  لىينةةا  

دى  بأبولىوب   دة اةن الرجةل يقدمون القراب  ببولىوب اة   الينةةا يقةدمإل القةراب  بهبدتةي ب ناةةن اة   مت
ظتعةةةدهة مةةذبح متةة  مةةذبح  بولىةةوب غةةري   ةةا   يةةة  ميةةا إم الةةدهب  نالقةلةةد  اظتربعةة  الةةق يرجةةن إ شةةةههة إىل القةةرن 

 . N الرابن قة  اظتيو 

ة ات نتقةليةةد الةة نا  اة ةة  مرتةمةة  اهبتةةةةةةً نثيقةةةً بةضتيةةة  الديييةة  بدةة  ب نلعةة  مةةة ييةنةةخ اإل ةةةهب  إليةةا هةةو  ن لةة
لةمةة ب نبةإلعتةة   هبدتةةي  لىةةا نجةةا اطتدةةوصب  ةةإلضةةة   إىل تقةةدك القةةراب  ال تةةري  عتةةذو الربةة ب نال يةةةهبات اظتتعةةد   

 ىةةاب مث تيتقةة  ظتعةةةدهةب اة ةة  المقةةو  لةةة ً  تقيةةخ بةةدسول العةةرن  إىل معةةةد  هبدتةةي  تيةةث يةةتري زناجلةةة بداس
بعةةدهة إىل ميةة ل زنجلةةة لتعةةي  معةةا حتةة   ةةقفب ناتةةدب نإذا مةةة سةل ةة  ال نجةة  إتةةدى هةةذو الشةةعةلرب يتحةةتري 

 . 3 لىيلة  ن تقوم بتيظيف معةد  هبدتي ب نتقدك قربةن عتة ت  رياً لإل سمياتلة

ت  لتقةدك القةراب  دية ةة  نا تية اً إىل ذلل  إن هذا اظتعةد اةةن م يىةو م النةلةا مةإل الينةةا الةوأ اةإل يةأ
الةة نا ب ادةةة تشةةةري اليقةةوش الةةق نجةةةدت لىةةا جةةةدهبان اظتعةةةد إىل   ةةا  ةةةا لىةةا العةةرن   ن تيةةة ل إىل لةة  اظتةةةةا 

لىتملةةةر ن  اا ةقةةةو  لةةةةة   عتةةةذو اةعتةةة ب ناةةةذلل م مراتةةة   -الةةةذي   ةةةر ة إليةةةا آ  ةةةةً -اظتقد ةةة   ي  ةةةةن  بولىةةةو 
  ن تي ل إىل ل  اظتةاب ن ن تقدم قربة ةً إىل اإلعت   هبدتي ب تعمخ بعدهة  اضتد  ابنىل اةن لىا اظتر   اضتةم 

 

 
                                                           

 S  Douglas Johnson: Jabal alakhdar, Cyrenaica Geography of Settlement and 
Livelihood. Chicago, 1973, p. 181. 
 N  Pernier. L: L Artimision di Cirene,  '' in Africa Italian ''. Vol. IV, 1931, p. 
173.  
 3   Douglas Johnson: op. cit, p. 185.  
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 جةةةة اًا ميةةةةا متةةةة  الةةةةر   ناصتىةةةةد نابهبجةةةة  إىل سة مةةةةةت اظتعةةةةةدب ليتوجةةةةا لىيلةةةةة  ن حتةةةةة ظ لىةةةةا 
 . S ةلةهبهتة بعد ذلل

نترميدةةةا بةةة  اضتةةة  لىةةةا  يةةة  تةةةةل  قةةةد  رلةةةر الرنمةةةةن اهتدةمةةةةً اةةةةرياً دعةةةةد اإلعتةةة   هبدتةةةي ب نقةةةةموا بدةةةية تا 
ناةسةرب ادةة  ضةة وا إىل بوابتةا الرسةمية  الةق تقةن بةجتةةو الشةر  ناجلة  بيية  بألدةد   يو ية  مدةيول  مةإل الرسةةم 

مةملاًب م تة  بىةغ ةولةا الةداسىخ  N7.3Iاببي ب يفيةث   ةةح ةةول ناجلة  معةةد  هبدتةي  م العدةر الرنمةة  
 . N مملاً  S4.3Iتوايل 

اظتعةةةةد سةةةول ت ةةةري اإلمرباةةةةوهب تراجةةةةن دية ةةةة  امتت ةةةةل بة تدةةةةهبو لىةةةا  ي يةةةةةلو  هةةةذا نقةةةد  ليةةةد بيةةةةا 
Deciballus  مىةةةةةل الةةةةةدااي  لةةةةةةمSI1  ن لةةةةةةم SI4  مب ادةةةةةة  لةةةةةة  اإلمرباةةةةةةوهب هة هبيةةةةةةنHadrian 

 SS4 – S34  3 الق تدث  سول ت ري اإلمرباةوهب تراجةن  * م  ترميدا بعد التوهب  اليلو ي  التة ي . 

ة يتعىةة  دةةذبح اإلعتةة   هبدتةةي  الةةذي اة ةة  تقةةدم  يةةا القةةراب  سةةول العدةةر الرنمةةة ب  قةةد اةةةن لةةرض  مةةة  يدةة
مةةملاًب نإىل هةةذا اظتةةذبح يينةةا  قةة  ذبةةح  S7.1Iمةةملاًب م تةة  بىةةغ ةولةةا مةةإل الةةداس   SN.49ناجلتةةا يةىةةغ 

ح هةذا الةيق  مشةةهد اظتوجو  تةليةً م متحف اضتدةمةت دديي  اريي ب تيةث يوضة Niobedesالييوبيدي  
 بيةةةا نبيةةةت  يةةويب الةةذيإل تشةةري اب ةةموهب  إىل  ن  بولىةةو ن هبدتةةي  قتىةةوهري بةليةةةةل ا تقةمةةةً مةةإل  ملةةري ب ةةة ت ةةةسرت 

 . 7  ري لىا تنةا قد ي  اإلعت 

  

                                                           

 S   لةد اضت يظ  يي  اظتيةهب6 اظترجن النةب ب صS77 . 
 N  Pernier. L: op. cit, p. 179.  

ريييةي خب تيث اةن مب م مديي  اريي  ب نميلة إىل بةقخ مدن إقىيري ا SS7 – SS9ا دلع  هذو التوهب  ب  لةمخ   * 
اضتة   اظتةة ر عتة هو ا شنةل اإلمرباةوهب تراجةن بةضترا الةةهبثي  م الشر  سول تىل ال مل ب نسول التوهب  تدث   دامةت 

 Loukaasمنىح  ب  اليلو  نالقوات الرنمة ي ب  لتف اليلو  تييلة تول زليدلري نمى لري لوقة    دهبية  
Andreas ي  ن ترقوهة نهدموا اضتدونب ن مرنا مدهبجةت اظتنةهبو ناليقوش ناليدا ب تيث ا تةةتوا مديي  اري

الذي اقتحري اريي  ن   ل  Marcius Turboم  هب   تراجةن قةلدو الشلري مةهبايو  توهببو  SS4التذاةهبي ب نم لةم 
 اعت ا  بةليلو  نا تأ    أ تلري؛

- Goodchild. R. G: op. cit, p. 21.  
 . SNSاظتيةهب6 اظترجن النةب ب ص لةد اضت يظ  يي    3 
 . 41 عد  ةحل لوض الدمل6 اظترجن النةب ب ص   7 
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 خاتمة:
إل  م  ةيةة  هةةذا الةحةةث نبعةةد  هبا ةة  موضةةوع اظتعتقةةدات اإلغريقيةة  م مدييةة  ارييةة  سةةول العدةةر الرنمةةة  مةة

اة ةةة  جوا ةةةةا اظت،تى ةةة ب ن لةةةري سةةيةةةةوب نتتةةةةن الت ة ةةةي  اظتتعىقةةة  بةةةا  م ةةةإل التو ةةة  إىل غتدولةةة  مةةةإل اليتةةةةلج الةةةق 
  ى،دلة م اليقةط التةلي 6

دتي ت النية   الدييي  لىرنمةن بةم  تةو الواضح لىا  ية ةت نمعتقدات الشعوا الةق سيةع  عتةريب نإرلةةهب -
د  امتتةةةواا التقةةةةم ظت و ةةةةت اجتدةليةةة  ؼتتى ةةة    ةةةةح  بواقةةةن اضتةةةةل التنةةةةمح الةةةدي  جتةهلةةةةب نذلةةةل  ةةة

–تش   ج ااً مإل  نيج الدنل  الرنمة ي  ال ةريب نػتةنل  التقريا بة   يةة تلري اظتتدتىة  م التةةلويت ال ةةبيتويل 
ن ية ةةت تىةل الشةعواب تيةث رلةر ذلةل جىيةةً نناضةحةً بعةد  -لىا الرغري مإل اتت ةرلةة بمةبعلةة النية ةخ

 ةةةتيوا الرنمةةةةن لىةةةا إقىةةةيري اريييةةةةي خ بدةةة  ب لةمةةةة ب نمدييةةة  ارييةةة  حتديةةةداًب  قةةةد شتةةةح الرنمةةةةن بة ةةةةتدراهب ا
الةةق اة ةة   ةةةلد  قةةة  قةةدنملريب نلعةة  مةةإل  هةةري مظةةةهر تىةةل اظت ة ةة  الديييةة  الر يعةة  الةةق  اظتعتقةةدات اإلغريقيةة 

  لر تلة اظتديي  ميذ تأ ينلة.تظخ  ة اإلعت   بولىو ن هبدتي  بةلتةةهبذة مإل  هري اظتعةو ات الق

 بةةدى الرنمةةةن سةةول  ةةمل  ت دلةةري ظتدييةة  ارييةة  اهتدةمةةةً بةلنةةةً دعةبةةد نمةةذابح اإلعتةةةن  بولىةةو ن هبدتةةي ب تيةةث -
قةةةموا بدةةية تلة نترميديلةةة بةة  اضتةة  ناةسةةرب ناةةذلل تو ةةعتلةب نإضةةة   بعةة  اظتىحقةةةت إليلةةةب ابمةةر الةةذي 

لعدةهب  الرنمة ي   ةب من ت ةرلةة لىةا المةرز اإلغريقية  الةق اة ة  موجةو   مةإل   ى إىل برنز   ةليا ن ىلةط ا
قةةة ب  مةةة ميدةةا ال لة ةة   قةةد تظةةخ د ة ةة  مرموقةة  نتقدينةةةً اةةةرياًب إضةةة ً  إىل  ن الرنمةةةن قةةةموا بت،دةةيو 

لةلةةةدات  ابمةةةوال الوزمةةة  لا  ةةةة  لىةةةا تىةةةل اظتعةبةةةد ناظتةةةذابحب نهب ةةةدنا عتةةةة قيدةةةةً مةليةةة  معييةةة  تنةةةتقمن مةةةإل
اليةةرالا اظت رنضةة  آ ةةذاكب نهةةو مةةة  رلرتةةا اليقةةوش الةةق ار ةةلة بعةة  ال ليةة  دتىليةةداً لقبةةةةر  الرنمةةةن الةةذيإل  

 اةن عتري  نهباً بةهبزاً م سدم  اًو مإل  بولىو ن هبدتي .

اتةةرت ا تشةةرت لةةةة   اإلعتةة   بولىةةو ن هبدتةةي  ا تشةةةهباً اةةةرياً بةة   ةة ةن مدييةة  ارييةة  سةةول العدةةر الرنمةةة ب ن -
 لةةدا  اظتتعةةةديإل توعتدةةةب تيةةث  ةةلدت معةبةةد نمةةذابح اوذةةة إقةةةةمً ميقمةةن اليظةةري مةةإل قةةة  ابهةةةيل الةةذيإل  
اة وا يقومون ب يةهبهتةة نتقةدك القةراب  لىةا  ةر لة اظتقةد ب ؽتةة  لة  اضتةجة  إىل إ شةةا معةبةد نمةذابح  سةرى 

ف امز تةةةم م اظتعةبةد الرلينة ب نسة ةةً  م لاعتة  م بعة ب مةإل  تيةةةا نميةةة  مديية  ارييةة ب مةإل  جة  خت ية
  نقةت امتت ةمت نابلية  الدييي  ال ربى.
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 المالحق:

 
 

  S    هبقري  
 اإللا  بولىو

ب ص NIINلإل6   دهبيا مهبن د6 برق  م العدر اعتىيينقب تر6 ػتدد لةد ال رك الوامب ميشوهبات جةمع  قةهبيو  ب بينةزيب 
4I4. 
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 .4I5لإل6   دهبيا مهبن د6 اظترجن النةب ب ص 

 
 



 
      0202 نايري( 1العدد ) (7)المجلد                                                                 مجلة المنتدى األكاديمي                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

[722] 
 

 
 

  3    هبقري  
 معةد  بولىو

 مإل  هب يف م تة  اةثةهب  مديي   حةت .
 
 
 
 
 
 

 
  



 حميد الجدكاي غو الصغير المز                                         المعتقدات اإلغريقية في مدينة كيريني خالل العصر الروماني          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

[722] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-7744 (enilnO)                                                                0772 N4SI -446× (Print) 
 

 

 
 قةلد  اظتراجن

 اظتراجن العربي  ناظتعرب 6 – نمً 
 .NIINجةمع  قةهبيو  ب بينةزيب   دهبيا مهبن د6 برق  م العدر اعتىيينقب تررت 6 ػتدد لةد ال رك الوامب ميشوهبات -
ب تررت 6  زتد لةد الةة ف تنإلب اظترا  القومخ لىملرت ب القةهر ب Nبري  ي ة ييا نآسرنن6 معىلري اضتيةهب  اليو ة ي  القدا ب   -

NIS7. 
 .NINSسىي   ةهب 6 اإلغري   تةهبيلري ن ظدلري نتيةهبهتري ب اعتيا  العةم  النوهبي  لى تةاب  مش ب  -
 .S54Iليةيةب  –شةيىد6 قوهبيية ن بولو يةب تررت  ن شر6 إ اهب  الةحويت ابثري ب ةرابى  هب.  . جو ت -
م ب  ةرنت   اتوهباو غري ميشوهب ب اىي  اة ااب  N47 – .م  51 عد  ةحل لوض الدمل6 اجملتدن الرنمة  م قوهبي    -

 جةمع  بيلةب  .ت.
  ليةيةب   . ت . –ة ب الشرا  العةم  لىيشر نالتوزين ناإللونب ةرابى  لةد اضت يظ  يي  اظتيةهب6 قوهبييةلي  م العدر الرنم -
 .S557ليةيةب  –لةد النوم  ىو 6  قوش ن دوص مإل ليةيةب ميشوهبات مرا  جلة  الىيةي  لىدهبا ةت التةهبيي ب ةرابى   -
 .S547ب ب  را  لوا لىمةةل  ناليشرب القةهر Sلةد الىميف  زتد لىخ6 التةهبيخ اليو ة ب   -
 .S543لةد اهلل اظتنىدخ6 اةليدةسو  القوهبي ب ميشوهبات اصتةمع  الىيةي ب اىي  اة ااب بينةزيب  -
 .NII3ل ت زاخ قة مو 6 آثةهب العة  العريب م العدريإل اليو ة  نالرنمة ب ممةع  اضتيرييب ام  يدهبي ب  -
 .مب  اهب الر ة  اضتديت ب الداهب الةييةاب  3NNعدوهب تم لةم  وزي م ةني6 تةهبيخ العة  اإلغريقخ نتيةهبتاب مإل  قدم ال -

S54I. 
 .NII1ليةيةب  –يوتية بمر 6 تةهبيخ قوهبي ب تررت 6  ىيدةن اصتريبب غتى  التقة   العةمب ةرابى   -

 اظتراجن ابجيةي 6 –ثة يةً 
- Douglas L. Johnson: Jabal Al- Akhdar, Cyrenaica: an  Historical    Geography 

of Settlement and Livelihood.  (University of Chicago, 1973.     

- Ferri. S: Contributi di cirene alla storia della Relligione Greca      
Roma,   1923.  
  - Fonti perla  storia della religione cirenaic, Padua, 1932. 

- Ghislanzoni: in ''Rend l'ncei'', London, 1925. 

- Goodchild. R. G: Cyrene and Apollonia: an historical guide, 
London,    1963.    
 Guirand, Felix, Mythologie Ge'ne'ral, Larouse, Larouse, Paris, 1936  -  
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Greek beliefs in the city of Cyrene during the Roman era    
(The worship of the two gods, Apollo and Artemis as a model ) 
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Abstract: 
  This research highlights the extent of the influence of Greek 

beliefs on the Roman religion in the community of the city of 
Cyrene, the capital of the Cyrenean region, after it was subject to 
Roman control, through the continuation of the worship of the two 
gods, Apollo and Artemis, along with the other Roman gods, as it 
represented a stage for the convergence of different beliefs and 
cultures that intertwined and intertwined with each other. As well as 
focusing on the special religious status that these two gods enjoyed by 
the Romans, which was represented in the interest in their temples 
and their altars, in a scene that represents the fusion and fusion 
between the two religions, which produced a Greco-Roman religion 
that had its own characteristics, conditions and factors for its survival 
and continuity, and it was spread in the rest of the cities of the region. 

Keywords: Cyrene - Apollo - Artemis - temples - offerings – 
priests- religious tolerance.  

 


