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  المقدمة :
ؽ.ـ. عمػػى يػػد مسػػتعمريف مػػف  136عػػاـ  )*(سػػيرينايكاأسسػػت مسػػتعمرة 

لفتػػرة قػػرنيف مػػف الزمػػاف  كػػـ مػػيـ لإلقاألسػػس العامػػة  واوضػػعوالػػذيف ثيػػرا   جزيػػرة 
وسػػػػبعة ممػػػػوؾ آخػػػػريف جمػػػػيعهـ ي ممػػػػوف اسػػػػـ  خاللهمػػػػا الممػػػػؾ بػػػػاتوس 

وقػػػػػ  ؽ.ـ  355وفػػػػػى عػػػػػاـ  .(6)بالتنػػػػػاوب أركسػػػػػيالوس و بػػػػػاتوس 
بػػف وجػػوس الػػذ  أمػػب  فيمػػا عمػػى يػػد بطمميػػوس  البطممػػ ل كػػـ اإلقمػػيـ ت ػػت ا

 61فػى اإلقمػيـ  تػى عػاـ  البطمم واستمر ال كـ   بعد الممؾ بطمميوس سوتير 
ومنذ  الرومان بتوريث اإلقميـ لمشعب أبيوف  عندما ومى الممؾ بطمميوس ؽ.ـ.

 .  ةروماني لوويةإلقميـ ذلؾ ال يف ت وؿ ا
  شػػػرقا  ( السػػػموـ) ويقػػػ  اإلقمػػػيـ بػػػيف مدينػػػة كاتابػػػاثموس 

مها مسػػػتمد مػػػف اسػػػ  ولعػػػؿ (5) غربػػػا  ( العقيمػػػة)  وبػػػيف أوتػػػومالكس
وير  سترابوف .  (3)اوسـ الميب  لبنات البرؽ الذي يسمى ف  المهجة الميبية قوار

                                                 

  ولكػػف  العربيػةقورينائيػة المػػذكور فػى المراجػ  والمؤلفػات  هػو إقمػيـ سػيرينايكاالمقمػود ب - *
يرينايكػػا كأو  سػػيرينايكاعمػػى تسػػمية اإلقمػػيـ بفػػى اآلونػػة األخيػػرة امػػطم  العممػػال الميبيػػيف 

وكالهمػػا مػػ ي    وقػػد اسػػتخدمت هػػذب التسػػمية بػػدو مػػف قورينائيػػة   عمػػى اعتبػػار أنهػػا 
يرين  ػ شػ ات سػعامػمت  مدينػة . و  النطػؽ المػ ي  لمكممػة اليونانيػة 

كـ شػرؽ مدينػة البيضػال عامػمة الجبػؿ األخضػر ال ػال  وهػى  62ال الية   عمى بعد 
 كـ. مف ال دود الممرية . 000عمى مسافة 

1- Diodorus of Siculus : Histories , With an English Translation by Francis 

R. Walt , 12Vols. , Loeb Classical Library , London , 1926-1930 ,  XVIII, 20 

 األكبػػر  تػػى الفػػت  العربػػ    مكتبػػة اونجمػػو اإلسػػكندرممػػطفى العبػػادي ر ممػػر مػػف  - 5
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 خالفا  لذلؾ إذ يقوؿ أف ال دود الغربية تنته  عند قمعة يوفرانتػاس 
 . (6) الواقعة إلى الغرب مف مكاف األخويف فيالنى

مهػػػـ فػػػػى جانػػػب   فمػػػف المعػػػػروؼ أنهػػػا تشػػػكؿ المػػػرأة أمػػػا بخمػػػوص و 
المجتمػػ  بمػػفة عامػػة   ولػػذلؾ كػػاف و بػػد أف نجػػد لهػػا دورا  داخػػؿ مجتمعهػػا إمػػا 

أو فػػػى ممارسػػػتها   فتولػػػت أعمػػػى المنامػػػب فػػػى الدولػػػة   السياسػػػة فػػػى مجػػػاؿ 
وقػػد  رمػػت كػػؿ ال ضػػارات القديمػػة عمػػى تكػػريـ المػػرأة  . ياتهػػا داخػػؿ منزلهػػا 

ى بػػػالد اليونػػػاف   أو كمػػػا فػػػوالتأكيػػػد عمػػػى دورهػػػا مػػػف خػػػالؿ كتابػػػات المػػػؤرخيف 
 سػيرينايكافػى إقمػيـ  ابالتسجيؿ عمى جدراف المعابػد والمقػابر كمػا فػى ممػر . أمػ

فقػػد لفػػت انتبػػاب البا ػػث عػػدـ اهتمػػاـ المػػؤرخيف القػػدمال أو الم ػػدثيف الػػذيف كتبػػوا 
وذلػػؾ بػػرغـ الكػػـ الهائػػؿ مػػف تماثيػػؿ المػػرأة ذا اإلقمػػيـ باإلشػػارة إلػػى المػػرأة عػػف هػػ

مكتفيف فقػط بال ػديث ) ش ات ال الية (    يرين سة المنتشرة فى مدين
الممػػػؾ إ ػػد  بنػػػات   وديكػػػ  مشػػػاهير النسػػال فػػػى اإلقمػػػيـ أمثػػاؿ عػػف 

والتػ  تزوجػت مػف فرعػوف ممػر آنػذاؾ  ػػ سػيرينايكاثالػث ممػوؾ ػ بػاتوس الثػان  
 الممػػؾوالػػدة    . وفػػارتيمى  (5)بػػيف الػػدولتيف السياسػػ بهػػدؼ التقػػارب 

                                                 
1- Strabon : Geography, with an English Translation by Horace Leonard 

Jons, Loeb Classical  Library, 17 Book in 8 Vols. , London, 1969-1970 , 

Book XVII , 3 , 20 

ؽ.ـ. وفػى عهػدب تػدهورت العالقػات  280هو ثالث مموؾ كيرين    تػولى ال كػـ  ػوال   -5
زيػػد مػػػف اإلغريػػؽ إلػػى المدينػػػة بػػيف اإلغريػػؽ الغػػػزاة واألهػػال  الم ميػػيف بسػػػبب هجػػرة الم

واسػػػتيالئهـ عمػػػى المزيػػػد مػػػف األراضػػػ  الزراعيػػػة   ممػػػا  ػػػدا بػػػالميبييف إلػػػى اوسػػػتنجاد 
بالممػرييف   لكػػف ال ممػػة الممػػرية ه زمػت فػػ  موقعػػة إيراسػػا عنػد الموضػػ  الػػذ  توجػػد 
فيػػ  قريػػة أـ الػػرـز ال اليػػة   وقػػد لقػػب بالسػػعيد لنجا ػػ  فػػ  جمػػب المزيػػد مػػف المهػػاجريف 

م اضػػرات فػػػ  تػػاريخ ليبيػػا األثػػـر ر رجػػب عبػػػد ال ميػػد إلغريػػؽ إلػػى المدينػػة . ي نظػػر   ا
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 مماثمػة مػف القسػوة انت عمى درجػة كو ػ  سيرينايكاػ أ د مموؾ لثالث اأركسيالوس 
.  (6)ع ػػرؼ بػػالمؤامرات والدسػػائس والقتػػؿفقػػد لعبػػت دورا  مهمػػا  فػػ  تػػاريخ اإلقمػػيـ 

ممػػػؾ كيرينػػػ  الػػػذي  ماجػػػاس زوجػػػة     ابرنيكػػػ  ووالػػػدتها أبامػػػو 
برنيكػػػػ  كزوجػػػػة لوريػػػػث العػػػػرش  أف يتبنػػػػى زواجػػػػا  سياسػػػػيا  بتقديمػػػػ  ابنتػػػػ  ػػػػاوؿ 

ؽ.ـ  520البطمم  الذي سيمب  فيما بعد بطمميوس الثالث   إو أف وفات  عاـ 
فسػػػخ خطوبػػػة ابنتهػػػا مػػػف بػػػأف تقبػػػؿ إتمػػػاـ الزفػػػاؼ أتػػػاح الفرمػػػة لزوجتػػػ  أبامػػػا 

عالف خطبتها مف شقيؽ ممؾ مقدونيا يبطمم   .  (5)جوناتاس نتيجونسأوس وا 
تشػػػػكؿ الجانػػػػب األكبػػػػر مػػػػف المجتمػػػػ  ت كانػػػػالمػػػػرأة العاديػػػػة التػػػػى أمػػػػا 

مجػػػرد إشػػػارات  اوكػػاف  ػػػديثهـ عنهػػ  فمػػػـ يسػػترع اهتمػػػامهـ فػػػى اإلقمػػيـ  النسػػائ 
بػيف م ػاووت اإلقمػيـ المػرأة أثنػال بهػا  تمػابػرغـ األدوار البطوليػة التػى قعابرة   

اوسػػػتقالؿ عػػػف ال كػػػـ البطممػػػ  . فيػػػذكر أف نسػػػال اإلقمػػػيـ كػػػف ال ػػػيف واآلخػػػر 
اؿ فػػػى م ػػػاووتهـ الخػػػروج عمػػػى ال كػػػـ البطممػػػ  فػػػى عهػػػد الممػػػؾ يسػػػاعدف الرجػػػ

 تغميف انشػػػغال  فػػػى ال ػػػرب السػػػورية بطمميػػػوس الثالػػػث ) يػػػورجيتيس األوؿ ( مسػػػ
وأسػػػندوا لػػػ   كػػػـ  مػػػف إيتوليػػػا  وقػػػاموا باسػػػتدعال ليكوبػػػوس 

ـ   وكانػػت النسػػال تسػػػاعدف الرجػػاؿ فػػى  فػػر الخنػػادؽ ومنػػػاولته سػػيرينايكاإقمػػيـ 
أثنال القتاؿ   وكانوا فى الوقت نفس  السهاـ ال ربية وغيرها مف األسم ة الالزمة 

والمػػرأة  .(3)لمم ػػاربيف ومػػداواة الجر ػػى ومػػنهـ إعػػداد الوجبػػات الغذائيػػةيقومػػوف ب

                                                 

فرانسػػػوا شػػػامو ر فػػػ  تػػػاريخ ليبيػػػا القػػػديـ   اإلغريػػػؽ فػػػ  برقػػػة   األسػػػطورة فػػػ  التػػػاريخ    -6
  اريونس   الطبعة األولى   بنغػازيكريـ الواف    منشورات جامعة قترجمة م مد عبد ال

 .661ػ666  ص ص  6660
2 - Rostovtzeff, M.M : Social and Economic History of the Hellenistic 

World, Oxford , 1967 , PP. 332-334 . 

3 - Plinius : Historia Naturalis , With an English Translation by Rackham , 

Loeb Classical Library , London , 1938 , XIX , 40 



التعػرؼ عمػى  ن ػاوؿيمكف أف نغفؿ ال ػديث عنهػا و و المفات التى ت مؿ هذب 
ولهػػذا السػػبب رأ  البا ػػػث الكيرينػػى .  ياتهػػا اوجتماعيػػة ودورهػػا فػػى المجتمػػػ  

ع م اوو  التعرؼ عمى المرأة التى كانت تسكف اإلقميـ و ضرورة دراسة هذا الموض
  .أـ يهوديةأـ يونانية فى العمر اليونانى سوال كانت ليبية 

  المرأة الميبيةأواًل : 
يعػػد الممػػدر األوؿ الػػذي اسػػتقينا منػػ  المعمومػػات  ػػوؿ المػػرأة الميبيػػة   

 ػػوؿ القبائػػؿ قبػػؿ المػػيالد فػػ  القػػرف الخػػامس  هيػػرودوتاإلقمػػيـ هػػو مػػا كتبػػ  فػػ  
الميبيػػة فػػ  المنطقػػة الشػػرقية مػػف ليبيػػا    يػػث أنػػ  يتوقػػؼ فػػ  سػػردب عنػػد  ػػدود 

س اب يػػػرة تريتونيػػػ
فػػػى العمػػػر  رغـ أف الممػػػادر الممػػػريةبػػػ  و  (6)

الػػذي  ػػدث مػػرارا   او تكػػاؾقػػد ذكػػرت أخبػػار المػػرأة الميبيػػة مػػف خػػالؿ  الفرعػػون 
إو أنهػػػػا كانػػػػت تغطػػػػى فتػػػػرة سػػػػابقة لمتواجػػػػد   بػػػػيف الممػػػػرييف والقبائػػػػؿ الميبيػػػػة 

أهميػة كبيػرة رغػـ مػا يشػوب  هيػرودوتاإلغريق  ف  المنطقة مما أكسب كتابات 
 .  الفهـ الواقعية وسولعدـ غة و هذب الكتابات مف المبال

اليونػػانى  لعمػػروقبػػؿ أف نػػدخؿ فػػ  تفامػػيؿ  يػػاة المػػرأة الميبيػػة طيمػػة ا
فػ  الفتػرة التػ  سػبقت الغػزو نفسػها لظػروؼ ايجب أف نال ظ أنها عاشت تقريبا  

المتعمقػػة  هيػرودوتأي أف مشػػاهدات  (5)ريقػ  و تػى نهايػػة الوجػود الرومػان اإلغ
                                                 

هنػػاؾ جػػدؿ  ػػوؿ موقػػ  هػػذب الب يػػرة  اليػػا    وهػػؿ هػػ  سػػرت المػػغر    وقػػد اعتبرهػػا  -6
ػؿ فػ  الشػرؽ  هيرودوت  دا  فامال  بيف مجموعتيف مف الميبيػيف إ ػداهما مػف البػدو الر ي

ترجمػػػة   الػػػذويب رم مػػػد مبػػػروؾ واألخػػػر  مػػػف مػػػزارعيف مسػػػتقريف فػػػى الغػػػرب . ي نظػػػر 
منشورات جامعة قاريونس   بنغػازي الطبعػة األولػى    هيرودوتالكتاب الراب  مف تاريخ 
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عبػػػػد الكػػػػريـ الميػػػػار ر قورينػػػػا فػػػػ  العمػػػػر الرومػػػػان    منشػػػػورات الشػػػػركة العامػػػػة لمنشػػػػر  -5
 0  ص 6608  6والتوزي    طرابمس  ط



. العمػر اليونػانى ب ياة نسال القبائؿ الميبية ظمت مال ة  لالستشهاد بهػا طيمػة 
ؿ الميبيػة ظمػت م افظػة  عمػى نمػط  ياتهػا المعتمػد وربما يعود ذلؾ إلى أف القبائػ

وفيمػػا يمػػى عػػرض ل يػػاة المػػرأة الميبيػػة داخػػؿ القبيمػػة   وكػػذلؾ    (6)عمػػى الرعػػ  
  ياتها فى المدينة .

   القبيمة المرأة الميبية فىأ : 
عػػػػف النسػػػػال الميبيػػػػات  هيػػػػرودوتسػػػػنتعرض فػػػػ  البدايػػػػة إلػػػػى مػػػػا كتبػػػػ  

يػػة المعروفػػة آنػػذاؾ   فهػػػو يبػػػدأ فػػ  كتابػػػ  المػػوات  عشػػف ضػػمف التنظيمػػػات القبم
المػػوات    (5) ماخيػػدا و ر ة األدبال ػػديث عػػف نسػػال قبيمػػ  الرابػػػ  

ف شػػعورهف   وعنػػدما يمسػػػكف يرتػػديف  مقػػات برونزيػػة  ػػػػوؿ كمتػػا السػػاقيف ويطمػػػ
ويقػػوؿ    سػػك  فػػ  شػػعرها وتمقػػػي  إلػػى األسػػفؿف كػػػؿ وا ػػدة تقضػػـ مػػا تمالقمػػؿ فػػإ

  وعندما يت دث عف طقوس الزواج فإنػ   ف بيف الميبيات يفعمف ذلؾإنهف فقط م
يقوؿ إف رجاؿ القبيمة يقدموف العذار  المقػبالت عمػى الػزواج لمممػؾ ليعاشػرهف   

 . (3) تناؿ إعجاب  يفض بكارتها أوو   مفو 

                                                 

قبيمػة النسػامونيس ػ عمػى سػبيؿ المثػاؿ ػ كانػت ت عػرؼ منػذ عمػر هيػرودوت بػنمط  ياتهػا  -6
الذي يعتمد عمى التر اؿ مف خميج سرت  تى وا ة أوجمة لمرع  وجمب التمور   لكننػا 

ـ. يمػؼ نفػس اإلقمػػيـ متعرضػا  لػػنفس  36نجػد الشػاعر الالتيػػػنى لوكػانوس المولػود فػػ  
  ظمت تعيشها هذب القبيمة . ي نظر أندريػ  ورونػد ر برقػة فػ  العمػر الظروؼ تقريبا  الت

الهيمينست  مف العهد الجمهوري  تى ووية أغسػطس   ترجمػة م مػد عبػد الكػريـ الػواف  
 .560  ص  5005  6  منشورات جامعة قاريونس   ط

بمونػػوس   تػػى مرفػػأفػػى األراضػػ  الميبيػػة و األدروماخيػػدا  ر قبيمػػة ليبيػػة كانػػت مضػػاربها  - 5
مػػد مبػػروؾ وهػػو سػػيد  برانػػى  اليػػا   سػػب مػػا أوردب هيػػرودوت فػػى الكتػػاب الرابػػ  . م 
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ويبدو أف هذب المشاعية الجنسػية كانػت متا ػة لنسػال عديػد مػف القبائػؿ 
يػدانيس جإنػ  فػ  قبيمػة ال   601لذي يقػوؿ فػ  الفقػرة ا هيرودوتاألخر   سب 

  تنفرد النسػال بوضػ   مقػات جمديػة  ػوؿ الكا ػؿ بمعػدؿ  مقػة وا ػدة
فػػػ  القبيمػػػة  اوجتماعيػػػةعػػػف كػػػؿ رجػػػؿ تمػػػت مضػػػاجعت    وترتفػػػ  مكانػػػة المػػػرأة 

وقػػد كػػاف مػػف المػػألوؼ أف يكػػوف لزعمػػال القبائػػؿ .  (6)ال مقػػاتهػػذب بزيػػادة عػػدد 
التػ  كانػت تتمتػ  بمزايػا و و ة زوجات أخريػات إلػى جانػب الزوجػة الرئيسػية الميبي

  . (5)باعتبارها الزوجة األولىتتوفر لغيرها 
واألوسػػيس  إف نسػػال قبيمتػػ  المػػاخميس ر  هيػػرودوتويقػػوؿ 

 لعالقات   ويعاشرف رجاؿ بػال زواجكف يعشف أيضا  هذا النوع مف ا  
 أنهػـوانات   لكن  يناقض نفس  ف  الفقرة ذاتها عندما يػذكر تماما  كما تفعؿ ال ي

فػػػ  وذلػػػؾ كػػػانوا ي رمػػػوف عمػػػى انتسػػػاب الطفػػػؿ إلػػػى أقػػػرب الرجػػػاؿ شػػػبها  بػػػ    
اجتمػػػػاع خػػػػاص يعقدونػػػػ  لهػػػػذا الغػػػػرض فػػػػ  الشػػػػهر الثالػػػػث مػػػػف عمػػػػر المولػػػػود 

 . (3)الجديد
أما أرسطو فال يأت  بالجديد عنػدما يكػرر أقػواؿ هيػرودوت بخمػوص  

فػى كتاباتػ  عية العالقات الجنسية ف  أعال  ليبيا أو ليبيا العميػا كمػا سػماها مشا
دوف أف يػػػذكر اسػػـ قبيمػػػة بعينهػػا   إو أنػػػ  يؤكػػد عمػػػى ذلػػؾ الطقػػػس عػػف ليبيػػا   

بغػرض نسػبة بيف أهؿ القبائؿ الميبية فى المناطؽ السا مية وذلؾ الذي كاف ي قاـ 
لػػػذي سػػػبق  إليػػػ  هيػػػرودوت فػػػ  كتابػػػ  إلػػػى آبػػػائهـ   واالمولػػػوديف  ػػػديثا  األبنػػػال 
 . (0)الراب 
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ألننػا المرأة الميبية قد ظمت طويال   الفكرة التى أخذت عفويبدو أف هذب 
يػػػػورد  ػػػػوارا  بػػػػيف قػػػػادة ليبيػػػػيف وآخػػػػػريف  (6)يس بؤرخ البيزنطػػػػ  بروكػػػػو نجػػػػػد المػػػػ

و يفكػػروف كثيػػرا  فػػ  مسػػألة فقػػدانهـ لمرجػػاؿ ألنهػػـ يممكػػوف  أنهػػـبيػػزنطييف مفػػادب 
البيزنط  ال  كثيرا  بفضؿ زواج كؿ منهـ بالعشرات مف النسال فيما و يستطي  نس

  . (5) إو الزواج بوا دة فقط
بخمػوص  هيػرودوتمػا ذكػرب  Oric Bates بػاتسأورؾ الكاتػب ونػاقش 
س عػػػػف كػػػػؿ رجػػػػؿ ييػػػػدانجالتػػػػ  كانػػػػت تضػػػػعها نسػػػػال قبيمػػػػة الال مقػػػػات الجمديػػػػة 

  المػػػرأة كممػػػا زاد عػػػدد هػػػذب ال مقػػػات  يضػػػاجعن  والمكانػػػة الرفيعػػػة التػػػ  ت وزهػػػا
آبػػائهـ عػػف طريػػؽ الشػػػب    وتطػػرؽ إلػػى نقطػػة مهمػػػة  إلػػػىوكػػذلؾ نسػػب األبنػػال 

تتعمؽ بػافتراض اإلبا يػة الجنسػية فػ  مجتمػ  يعطػى أهميػة كبيػرة لمسػألة غشػال 
نػػ  متنػػاقض بأ بػػاتسأورؾ  يمػػف نفسػػ    وهػػو أمػػر  هيػػرودوتالبكػػارة كمػػا ذكػػر 

اب الكالسػيكيوف   عنػدما اغفمػوا مبالغػة  وقػ  فيهػا الكتيػ وغير منطق    بؿ ويعػدب
يتضػػمف معركػػة وهميػػة تقػػاـ  سػػنوي قيقػة أف مجتمعػػا  ي ػػرص عمػػى إقامػػة طقػػس 

ة ب يػػث العذريػػ إثبػػاتعمػػى شػػرؼ الربػػة أثينػػا بواسػػطة عػػذراوات القبيمتػػيف لغػػرض 
مجتمعػػا  يػػولى غشػػال البكػػارة   وعمػػى ذلػػؾ فػػإف  (3)عػػذريتها فػػى ت قتػػؿ مػػف فرطػػت 

إو إذا كانػػػػت   كػػػػؿ هػػػػذب األهميػػػػة   و يمكػػػػف أف يسػػػػم  بقيػػػػاـ إبا يػػػػة جنسػػػػية 
 مرتبطة بطقس معيف .
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ذا كاف الرجؿ الميب  قد تمت  ب رية الجم  بيف عدد غيػر م ػدود مػف  وا 
عمػػى أف المػػرأة لػػـ تكػػف  النسػػال فػػإف ثمػػة دليػػؿ تقدمػػ  قبيمػػة البولسػػو  
ى عنػػػد وضػػػعها لجنينهػػػا موضػػػ  تممػػػؾ مثػػػؿ هػػػذب ال ريػػػة   بػػػؿ أنهػػػا كانػػػت و تػػػ

اختبار بالغ القسوة عندما كاف المولود ي عرض فور وودت  عمى ثعباف ساـ   فإذا 
ذا  ػدث  لـ ينفػر الثعبػاف مػف الوليػد كػاف ذلػؾ دلػيال  عمػى أنػ  مػف مػمب أبيػ   وا 
العكس كاف عمى الزوجة أف تتعرض لموقؼ معب تجاهد في  لتبرئة نفسها مف 

  . (6)تهمة الخيانة 
وتجػػب مال ظػػة أف وجػػود مثػػؿ هػػذا التقميػػد عنػػد إ ػػد  القبائػػؿ الميبيػػة 
يضػػ  عالمػػة اسػػتفهاـ عمػػى مػػد  مػػ ة وجػػود مشػػاعية العالقػػات الجنسػػية عنػػد 

عػػػػف معاشػػػػرة رجػػػػاؿ قبيمتػػػػى  هيػػػػرودوتغيرهػػػػا مػػػػف القبائػػػػؿ   كمػػػػا أف مػػػػا ذكػػػػرب 
د الماخميس واألوسيس لمنسال بشكؿ جماع  بعيد عف رباط الزواج   يتناقض بع

الػذي يتخػذ شػكؿ طقػس ثابػت  اوجتمػاععػف ذلػؾ نفسػ  ذلؾ م  مػا رواب المػؤرخ 
ي دد ل  موعد معيف وبالػذات فػى الشػهر الثالػث مػف عمػر المولػود   فػ   ػرص 

نسػػػية و رابػػػط لهػػػا وو قيػػػود و يتناسػػػب مػػػ  عالقػػػات ج  عمػػػى ت ديػػػد األنسػػػاب 
 .عميها

يبيػػة فػػى تمػػؾ نسػػال القبائػػؿ الم ونغمػػاسوفػػى سػػياؽ الب ػػث عػػف تفسػػير 
 األخػػذ فػػ  هػذا المجػػاؿ بمػػا أسػماب أ ػػد البػػا ثيف الممارسػات الجنسػػية ربمػػا يمكػف

 اجا  كما أن  نػأ  بهػا عػف البغػالبالعالقات الجنسية الطقوسية الت  لـ يعتبرها زو 
بؿ افترض أنها نػوع مػف الطقوس المتعمقة بالمعتقدات   والت  و تػتـ إو بطريػؽ 
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ويمكػػػػػػف مقارنػػػػػػة مػػػػػػا كػػػػػػاف يجػػػػػػر  عنػػػػػػد قبيمػػػػػػة .  (6)بػػػػػػيف الجنسػػػػػػيف  اوتمػػػػػػاؿ
األدروماخيدا  بقياـ الممؾ أو شيخ القبيمة بمعاشرة الزوجة قبؿ زوجها   بما ورد 
فػػ  الػػنص البػػابم  لمم مػػة جمجػػامش والػػذي يقػػوؿ بػػأف الزوجػػة مقػػدر عميهػػا بػػأف 

ومعنػػى ذلػػؾ أف  . يفػػض جمجػػامش بكارتهػػا   فيػػأت  هػػو األوؿ ومػػف بعػػدب الػػزوج
لممػؾ تتجسػد فػ  ا الكػائف البشػر  وبػيف قػوة إلهيػة مخمػبةألة مرتبطػة بهذب المسػ

هو فوف المرأة ه  الم ور األساس  لعمميات النمال والتكاثر   والواق  أف ك اإلل 
تعبيػػػر عمػػػػا مثمتػػػ  المر مػػػػة األولػػػى مػػػػف التفكيػػػر البشػػػػري والتػػػ  تميػػػػزت بسػػػػيادة 

 . (5)المجتم  األموم  
ية الجنسػػية ليسػػت مسػػألة اجتماعيػػة عاشػػموخالمػػة القػػوؿ إف مسػػألة ال

ف وجػدت فإنهػا قػد تكػوف مرتبطػة بػبعض  شاعت بيف أفراد القبائؿ الميبيػة   بػؿ وا 
تكػػػف بهػػػذب المػػػورة المبػػػالغ فيهػػػا التػػػى  ـالطقػػػوس الدينيػػػة فػػػى العبػػػادة آنػػػذاؾ ولػػػ

ومػػػفها هيػػػرودوت   وبخامػػػة لػػػو وضػػػعنا فػػػى اوعتبػػػار أف كتابػػػات هيػػػرودوت 
 األ ياف إلى المبالغة والتهويؿ .  نفس  كانت تميؿ فى أغمب

   فى المدينةالميبية المرأة ب : 
ال ػػػاؿ بالنسػػػبة لممػػػرأة الميبيػػػة التػػػى عاشػػػت داخػػػؿ  ىهػػػ بهػػػذ تإذا كانػػػ

فػى المدينػة    يػث  وعاشػتالقبيمة   فاألمر مختمؼ بالنسبة لتمؾ التػى تأغرقػت 
ية مػا يؤكػد   وقد سجمت الممادر اإلغريقنجدها قد اندمجت تماما  فى المجتم  

بنػداروس عػف سػباؽ العربػات الػذي أ قػيـ بػيف ب وردأمػا   وبخامػة هذا اوختالط 
إلػى  ػد أنػ  نػة زعػيـ قبيمػة الجيمجػامى الميبيػة بالزواج مف ابإغريؽ وليبييف لمفوز 

قد تقرر إقامة سباؽ لمعربات بيف الخاطبيف ي ؽ لمفائز ب  أف يتزوج منها   وقد 
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  ويبدو أف المنافسة قػد   اليكسيداموسكاف الفائز إغريقيا  يدعى 
النهايػػػػة وهنئػػػػوب  فػػػػ ت مػػػػت بػػػػالروح الرياضػػػػية ألف منافسػػػػي  الخاسػػػػريف قػػػػد  يػػػػوب 

 .  (6)باونتمار
عمػػػى مقبػػػػرة ترجػػػػ  إلػػػػى  نػػػػ يكير  وباإلضػػػافة إلػػػػى ذلػػػػؾ   فقػػػد عثػػػػر فػػػػى

 نػة المدي داخػؿت تعيش فى  ياة رغدة ليونانى   ألسرة سمرال البشرة كانالعمر ا
تمػػور بعػػػض أفػػػراد هػػػذب  التػػػى عثػػر فػػػى المقبػػػرة عمػػػى بعػػض المػػػور الجداريػػػةو 

سػػػرة   فنػػػر  فػػػى إ ػػػداها رجػػػؿ أسػػػمر البشػػػرة ممػػػدا  عمػػػى السػػػرير   يبػػػدو أنػػػ  األ
يبػدو أنػ  طبيػب أو مػديؽ شػرة بيضػال بوارب رجػؿ ذو ل يػة و مريض   ويقؼ بجػ

أو تجمػػس كػػة تتكػػع عمػػى أريالمنظػػر الثػػان  سػػيدة سػػمرال يمػػور . و جػػال ليعػػودب 
وفػػى  . (5)وكأنهػػا خادمػػة ويبػػدووتقػػؼ بجوارهػػا سػػيدة سػػمرال أيضػػا  داخػػؿ  مػػاـ 

 وبجوارها امرأة أخر لسيدة سمرال تتأرج   ةمنظر آخر داخؿ المقبرة نفسها مور 
ويال ػػػظ عػػػدـ اعتنػػػال الرسػػػاـ بإظهػػػار الخطػػػوط والكسػػػرات المعتػػػادة فػػػ  مالبػػػس 

ل غطاليف متشابهيف لمرأس خالييف مف اإلغريقيات   وكذلؾ قياـ السيدتيف بارتدا
ممػػػػا يػػػػو ى وكأنهمػػػػا مػػػػديقتيف أو أختػػػػيف يمهػػػػواف داخػػػػؿ الزخرفػػػػة    النقػػػػوش أو

 .  (3)منزلهما
مػػف  ـوقػػد اختمفػػت آرال البػػا ثيف  ػػوؿ هػػذب األسػػرة   فيػػر  بعضػػهـ أنهػػ

  وتمػويرهـ الثرية فى المدينػة  اإلغريقية الخدـ الذيف يعمموف لد  إ د  األسر
   (0)بسػػبب إخالمػػها فػػى العمػػؿ الن ػػو جػػال عمػػى سػػبيؿ التكػػريـ لهػػاعمػػى هػػذا 

                                                 
1 -  Bates : op. cit , P. 232 ; Sadawya , A. : '' The Greek Settlement in 

Cyrenaica with Notes on Pottery discovered There '' , Libya in History, 

1968 , PP. 93-98. 
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 قيقة األمر   وا عمى هذا الن و مف الرفاهيةولكف هؿ كاف ي ؽ لمخدـ أف يعيش
فى البقايا األثرية التى ع ثر عميهػا  تػى اآلف مػا يفيػد بػأف الخػدـ فػى نجد أننا لـ 
 والمتأمػؿ لشػكؿ المقبػرة   مػةالناع هػذب ال يػاةمثػؿ كػانوا ينعمػوف ب سيرينايكاإقميـ 

ثػػر فيهػػا عمػػى هػػذب الرسػػوـ جػػد أنهػػا يسػػوؼ   ومقارنتهػػا بالمقػػابر األخػػر   التػػى ع 
  فػػى  تتميػػز بكبػػر ال جػػـ والمالمػػ  العامػػة لهػػا تأكػػد عمػػى ثػػرال أمػػ اب المقبػػرة

ولػذلؾ و .  (6)الوقت الذ  توجد في  مقابر أخػر  إلغريػؽ ليسػت بهػذب الضػخامة
نفترض بأف هػذب األسػرة كانػت مػف الطبقػات الثريػة ؿ إو أف يسعنا فى هذا المجا

يعطينػا مؤشػرا  واضػ ا  عمػى   وهػو مػا يعنينػا هنػا   أما لوف البشرة  فى المدينة .
العامػػػة لموجػػػ  تسػػػتبعد كػػػونهـ  أف هػػػذب األسػػػرة ليسػػػت يونانيػػػة   كمػػػا أف المالمػػػ 

 ػػوض شػػعوب وهػػذا مػػا يجعمنػػا نعتقػػد أنهػػـ مػػف   كػػالرأس واألنػػؼ والفػػـ   زنػػوج
الب ػػر المتوسػػػط ولكػػنهـ يسػػػكنوف فػػى المنػػػاطؽ المػػ راوية   والمنطقػػػة األنسػػػب 

المنػػاطؽ الداخميػػة فػػى ليبيػػا   فمػػوف البشػػرة ومالمػػ  الوجػػ  يشػػاب  إلػػى  هػػ لهػػؤول 
  وهػػػذا يعنػػػى أف هػػػذب  ػػػد بعيػػػد سػػػكاف المنػػػاطؽ الداخميػػػة فػػػى ليبيػػػا  تػػػى اآلف 

فػى تمػؾ واسػتقرت فػى مدينػة كيرينػ  األسرة مف المنػاطؽ الداخميػة فػى ليبيػا أتػت 
جمت نقػػػػوش المقػػػابر فػػػ  مدينػػػػة فقػػػد سػػػ  إضػػػافة إلػػػػى ذلػػػؾ  .ال قبػػػة التاريخيػػػة 

                                                 

ت فػػر فػػى الجبػػؿ   والزائػػر لمدينػػة كيرينػػ  سػػوؼ يػػر   سػػيرينايكاكانػػت المقػػابر فػػى إقمػػيـ  - 6
هذب المقابر الم فورة فى بطف الجبؿ وتمتػد مػف منطقػة المعبػد فػى وسػط المدينػة هابطػة 

نػة سوسػة عمػى سػا ؿ الب ػر المتوسػط   أي مػا يقػارب مسػافة م  الجبؿ  تػى قػرب مدي
خمسة عشر كيمومتر   و فرت هذب المقابر بأشكاؿ ومسا ات مختمفة تختمؼ باختالؼ 
الوضػػ  اوقتمػػادي لمػػا ب المقبػػرة    يػػث نجػػد بعػػض المقػػابر اليونانيػػة عمػػى شػػكؿ 

مػػف غرفػػة معبػػد يونػػان  وتتكػػوف مػػف عػػدة غػػرؼ وبهػػا زخػػارؼ   وبعضػػها اآلخػػر يتكػػوف 
 وا دة وبال زخارؼ . وقد زار البا ث هذب المنطقة ومورها .



  وهػذا مػا يؤكػد عمػى أف  (5)ورد فيهػا أسػمال سػيدات ليبيػة أسػر أسمال  (6)توخيرا
  .  سيرينايكاإقميـ سكاف مف مهما   المرأة الميبية كانت عنمرا  

 رأة اإلغريقيةالمثانيًا : 
 ؽ.ـ. 136عػاـ بداية تأسيس المسػتعمرة  منذالنسال اإلغريقيات وجدت 
أنهػػف كػف مػػف ضػمف الشػػهود عمػى سػػاعة الميثػاؽ األوؿ الػػذي  قػوؿويعػزز هػػذا ال

ت دد بموجب  هذا القسـ   إذ يرد بالنص ف  قسـ المؤسسيف أنهـ بعد أدال القسـ 
 يفػ  بػ    سػوال  مػف استمطروا جميعا  المعنات عمى كؿ مف ينتهؾ هذا القسػـ وو

بػػيف أولئػػؾ الػػذيف سيسػػتوطنوف ليبيػػا أو مػػف بػػيف الػػذيف ظمػػوا هنػػا فػػ  ثيػػرا   ثػػـ 
مػاغوا تماثيػػؿ مػػف الشػػم  وأ رقوهػػا مسػػتمطريف جمػػيعهـ ػ رجػػاو  ونسػػال  وأوودا 

ػ المعنات الت  تقوؿ ر ليذب كؿ مف و يف  بهػذا القسػـ وينتهكػ  فينمػهر  وبنات  
وفيمػػا يمػػى عػػرض .  (3)ية هػػو وذريتػػ  ومػػا ممكػػت يػػدابشػػأف هػػذب التماثيػػؿ الشػػمع

 لمظاهر  ياة المرأة اإلغريقية فى اإلقميـ .
 الحياة الدينية أ : 

بمػػفة عامػػة كانػػت ال يػػاة الدينيػػة لنسػػال اإلقمػػيـ غنيػػة بالتعػػدد والتنػػوع   
وت تػػػو  عمػػػى أمػػػناؼ شػػػتى مػػػف العبػػػادات والطقػػػوس والمناسػػػؾ والقػػػرابيف التػػػ  

و سػػب   التػػ  كانػػت ت عبػػد  المعبػػوداتؼ  سػػب شخمػػيات كانػػت تتػػوزع وتختمػػ
تقاليػػػػد الخضػػػػوع لهػػػػا والتقػػػػرب إليهػػػػا . وقػػػػد نمػػػػت القػػػػوانيف المقدسػػػػة الخامػػػػة 

                                                 

هى مدينة تػوكرة ال اليػة   وتقػ  عمػى سػا ؿ الب ػر المتوسػط   وتبعػد عػف مدينػة بنغػاز   -6
 كـ. مف جهة الشماؿ   وع ثر فيها عمى مدينة رومانية كبيرة .  80مسافة 

  ص  6605  مػة   إدارة الب ػوث األثريػة مدينة تػوكرة   تػوخيرا القديعمى سالـ الترؾ ر  -5
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عمػػػى أنػػػ  يتوجػػػب عمػػػى جميػػػ  المػػػواطنيف   وهػػػذا أمػػػر  سػػػيرينايكا فػػػ بالعبػػػادات 
األعيػػػاد السػػػػنوية  فػػػػ يشػػػمؿ بػػػػالطب  النسػػػال مػػػػ  الرجػػػاؿ   أف يقمػػػػدوا المعابػػػد 

وفرضػػت عمػػى الكهنػػة والكاهنػػات أف و يغمقػػوا أبػػواب المعابػػد لتمكػػيف  الم ػػددة  
أبولمػو دائمػا  بمكانػة متميػزة عنػد  المعبودوقد ا تفظ كهنة    (6)الناس مف الدخوؿ

المؤسػػس لممسػػتعمرة األولػػى  المعبػػدسػػكاف اإلقمػػيـ نسػػال  ورجػػاو    بومػػفهـ كهنػػة 
  نسػال اإلقمػيـ ورجالػ  مػف التعبػد اإلقميـ   إو أف هذب المكانة السامية لـ تمن ف 

 لقائمة طويمة مف المؤلهيف ضمت  تى الرياح باإلضافة إلى ربػات معبػد أثينػا  
وقػػد كػػاف الػػداخؿ إلػػى معبػػدب ممػػـز بالتقيػػد بمجموعػػة مػػف .  آلجػػورااوكػػذلؾ ربػػات 

 . (5)األوامر والنواه  
 فػػ وقػػد كانػػت لعبػػادة ديمتػػرا مكانػػة خامػػة بالنسػػبة لمنسػػال اإلغريقيػػات 

اإلقمػػيـ   فهػػذب المؤلهػػة كانػػت تػػرتبط بشػػكؿ خػػاص بالنسػػال بقػػدر ارتبػػاط الرجػػاؿ 
بالمؤل  أبولمو   وقد غدت منذ وقت مبكر مف  ياة مدينة كيرين  معبودة ت ظى 

 ويقػػػػػػاـ عمػػػػػػى شػػػػػػرفها عيػػػػػػد كبيػػػػػػر يسػػػػػػمى الثيسػػػػػػموفوريا اوهتمػػػػػػاـبػػػػػػالكثير مػػػػػػف 

                                                 

 سب ترجمة أندريػ  ورونػد لمػنص األوؿ مػف القػانوف المقػدس الخػاص بالمػدف اإلغريقيػة  -6
والػػذي يػػرج  أف يكػػوف راجعػػا  إلػػى القػػرف الثػػان  قبػػؿ المػػيالد . ي نظػػر   أندريػػ  ورونػػد ر 

 .201ص  المرج  السابؽ  
المفيػػد ذكػػرب بهػػذا الخمػػوص أف المعابػػد قػػد  ظيػػت بػػالقوانيف المنظمػػة لعمميػػات دخولهػػا  - 5

و تى طريقة تقديـ القرابيف فيها واألوامر والنػواه  التػى كػاف الغػرض منهػا ال فػاظ عمػى 
قدسػػػػيتها مػػػػف التػػػػدنيس    تػػػػى أف هيػػػػرودوت يقػػػػوؿ إف الممػػػػرييف هػػػػـ أوؿ مػػػػف  ػػػػـر 

ابػػد أو إدخػػالهف العتبػػات المقدسػػة دوف اغتسػػاؿ .ي نظػػر   عبػػد المع فػػ مضػػاجعة النسػػال 
  51  ص  5006بػػػػػوظبى   أتػػػػػاريخ هيػػػػػرودوت   المجمػػػػػ  الثقػػػػػافى    اإللػػػػػ  المػػػػػالح ر
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 (6)  ، ة مقتمػػرا  عمػػػى بػػػودعالخػػػاص بهػػذب الم او تفػػاؿوقػػد كػػػاف
طقوس منظمة تتسـ بالتنوع والخشػوع   وبػالتمعف  ف النسال الموات  كف يشاركف 

نػر  أف مهمػة القيػاـ بػ  كانػت مقمػورة تمامػا  عمػى    او تفػاؿتفاميؿ هػذا  ف 
كما  او تفاؿذكر تفاميؿ هذا  ف النسال دوف الرجاؿ مما يشجعنا عمى التوس  

 إ يػالب  فػ  د كانػت مشػاركة النسػال  أي إلىتبيف ذكرها كاليماخوس الكيرينى لن
المقدس يبدأ بموكب النسػال الػذي ينطمػؽ خمػؼ عربػة ت مػؿ  او تفاؿ يث كاف 
سػػالما    ى مػػرددات خمػػؼ قائػػدة الموكػػب العبػػارة التاليػػة ر ديمتػػرا  إلػػىسػػمة ترمػػز 

 ى .سػػالما  يػػا ديمتػػرا   يػػا ربػػة الخيػػر العمػػيـ   يػػا سػػيدة م امػػيؿ القمػػ  الػػوفيرة 
كيرينػ  فػرؽ إنشػاد دينيػة نسػائية متخممػة  فػ وهذا يعنى بالضرورة أن  كانػت 

المدينػة   وأف النمػوص  فػ المتعمقة بمعبودات النسػال  او تفاوتتتولى إ يال 
  .التى كانت تنشدها عضوات هذب الفرؽ كانت تعد مسبقا  وخميما  لممناسبة 

وكب كانت تتولى رواية وبالعودة إلى تفاميؿ الموكب نجد أف قائدة الم
قديمػػة عػػف عػػدو الزراعػػة واألشػػجار المسػػمى بأريسػػيخثوف الػػذي  إغريقيػػة أسػػطورة

دمر غابة  تخص ديمترا فعاقبتػ  بمػرض الشػرب ب يػث مػار و يشػب  مػف الطعػاـ 
ثـ يوامؿ الموكب سيرب  تى يمؿ إلػى  .وانتهى ب  المطاؼ إلى الموت جوعا  

م اولػة  فػ وقد بذؿ أندري  وروند جهدا  طيبػا  معبد ديمترا وسط أناشيد النسال   
هػػػذا منػػػذ بدايتػػػ  و تػػػى   ت ديػػػد الطريػػػؽ التػػػ  كػػػاف يمػػػر عبرهػػػا موكػػػب النسػػػال 

وقػػػد كػػػاف الموكػػب مقتمػػػرا  عمػػػى الفتيػػػات البالغػػػات   أمػػػا  المعبػػػد . إلػػػىومػػول  
الموات  كف دوف سف البموغ فقد كف يكتفيف بالسير خمف   تػى يمػمف إلػى مر مػة 

                                                 

الثيسموفوريا ر هو أعظـ أعياد المؤلهة ديمترا   ويشتمؿ عمػى المػياـ الػدين  كمػا يعنػى  - 6
هذا العيد  يث انػ  كػاف مقمػورا  عمػى  ف م    وكانت نسال كيرين  تغنيف باألناشيد اس
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ددها كاليمػػاخوس بالنا يػػة التػػ  تقػػ  فيهػػا مسػػاكف قضػػاة المدينػػة   وقػػد معينػػة  ػػ
كػػاف هػػذا الموكػػب مػػف دقػػة التنظػػيـ ب يػػث أف الفئػػات العمريػػة لممشػػاركات كانػػت 

دوف أمػا مػف الطقػوس    فػ م ددة بوضوح وت ظى كؿ فئة بقدر مف المشػاركة 
قيمات مػف وو  ػرج عمػى السػ، سف الستيف و يجوز لهف السير أبعد مف المػذب  

 . (6)المسير وأرهقهفمف الموكب إذا ما شعرف بالضعؼ  اونس اب
وو شػػػؾ أف هػػػذب التفامػػػيؿ تعنػػػى أف خػػػط سػػػير الموكػػػب كػػػاف طػػػويال  

ورونػػد   الػػذي اسػػتعاف بػػنص النشػػيد السػػادس أندريػػ  متعبػػا   سػػب مػػا يسػػتنتج و 
  Antiوكػارلو آنتػى Stucchi (5) سػتوكىكػؿ مػف لكاليماخوس ليثبت خطأ اعتقاد 

Carlo
المػذاف ذكػرا أف الموكػب كػاف يتجػ  مػف المعبػد إلػى المدينػة   إذ أنػ  قػد  (3)

 . (0)تماما   اوتجاباتض  أف مسار الموكب كاف عكس 
بشػػكؿ عػػاـ هػػى ربػػة الزراعػػة القديمػػة اإلغريقيػػة  األسػػاطير فػػ وديمتػػرا 

وهػػػى ابنػػػة كرونػػػوس مػػػف زوجتػػػ  ريػػػا   وتقػػػوؿ األسػػػطورة إنهػػػا تزوجػػػت سػػػرا  مػػػف 
وسػػط المدينػػة    فػػ كيرينػػى كػػاف األوؿ يقػػ   فػػ س    وقػػد  ظيػػت بمعبػػديف زيػػو 

بمغدير مما يؤكد عمى أهمية  واديبينما ب نى الثػانى خارج األسوار جنوب منطقة 
نسال كيرين  يتوليف هذب الطقػوس عمػى وكانت المدينة وضوا يها    ف عبادتها 

ي يرمػػػز إلػػػى نػػػزوؿ مرا ػػػؿ ثػػػالث تبػػػدأ بطقػػػس المػػػعود والنػػػزوؿ مػػػف المعبػػػد الػػػذ
ثػػـ مػػعودها بعػػد ذلػػؾ   ثػػـ طقػػس المػػياـ   سػػفملالعػػالـ ا ىبيرسػػفون  إلػػ أبنتهػػا

                                                 

كاليمػػاخوس القػػورينى شػػاعر اإلسػػكندرية   منشػػورات الجامعػػة الميبيػػة عبػػد اا المسػػممى ر  -6
 .500ػ506ص ص    6603   كمية اآلداب   مطبعة دار الكتب   بيروت
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ونعمػة  باوزدهارطقس او تفاؿ  وأخيراالذي كاف يدوـ لمدة خمسة أياـ كاممة   
 . (6)الم اميؿ الوفيرة 

وقػػد كانػػت النسػػال المكمفػػات بإقامػػة او تفػػاوت الخامػػة بػػديمترا يتػػوليف 
  ويبػدو  (5) بدمائهاذب  األض يات المقدمة لممعبد ويمطخف أيديهف أيضا  مهمة 

أ ػد المػػؤرخيف يػذكر فكيرينػ  منػذ التأسػيس  فػػ أف عبػادة ديمتػرا كانػت قػد بػدأت 
باتوس األوؿ كاف مهتما  يشكؿ خاص بالتعرؼ إلى النسال المشتركات الممؾ أف 
ممػؾ مػف بػاتوس  هذب الطقوس   لكف عبد اا المسمم  يستبعد هذا التمرؼ ف 

ػػػػرؼ عنػػػػ  الػػػػورع والتعقػػػػؿ   ويعتقػػػػد أنهػػػػا دعايػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ    سػػػػيرينايكا الػػػػذي ع 
  إو أف ما يعنينا هنا هو أف نسػال كيرينػ  عبػدف ديمتػرا  (3)المناهضيف لمممكية 
ها توهػذا يعنػ  أف الميبيػات المتأغرقػات قػد عبػد  المدينػة  فػ منذ بداية تواجدهف 

 . أيضا  
ذا نشػيدب السػادس الػذي وجهػ   ف كاليماخوس الكيرينى كاف ما أوردب  وا 

إلػػى ديمتػػرا بخمػػوص الموكػػب النسػػائ  الػػذي كػػاف يتجػػ  مػػف معبػػد ديمتػػرا داخػػؿ 
كيرين  إلى مذب ها المقاـ خارج المدينة قد واج  الكثير مف التشكيؾ ب كـ طوؿ 
ذا كػػاف أندريػػ  ورونػػد قػػد خمػػص مػػف ات عديػػدة مػػف كتابػػ  القػػييـ  الموكػػب   وا 

العمػػر الهمينسػػتى لينػػاقش فيػػ  مسػػيرة موكػػب ديمتػػرا مفترضػػا  أف عربػػة  فػػ برقػػة 
الموكػػب التػػ  كانػػت ت مػػؿ السػػمة المقدسػػة كانػػت تمػػر عبػػر وادي بمغػػدير وأنهػػا 
كانت  سب تمػورب تسػمؾ الشػارع األيمػف خارجػة  مػف كيرينػ  عبػر بوابػة السػور 

البيضػال ال اليػة الجنوبية ثـ تتج  يسارا  لتسػير عمػى الطريػؽ المػؤد  إلػى مدينػة 
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 فػػػ بم ػػػاذاة السػػػف  الجنػػػوب  لػػػوادي بالغػػػدير  تػػػى تمػػػؿ إلػػػى المعبػػػد مسػػػتبعدا  
آنتى بأف موكب ديمترا كاف ينطمػؽ عمػى العكػس مػف  ذكرب كارلو مانفس  الوقت 

قػد شػكؾ  Donald Waitتى أف با ثا  آخر هو دونالد وايػت المعبد إلى المدينة  
 .م ة مشهد الموكب مف األساس  ف 

ذا كانت كؿ هذب اآلرال قػد تضػاربت  ػوؿ موكػب ديمتػرا الطويػؿ فػإف ا  و 
 سػـ أمػر  فػ قد أثمرت مػؤخرا   Mario Loniلونى  جهود عالمة آخر هو ماريو

هػػػذا الموكػػػب بمػػػفة نهائيػػػة عنػػػدما اكتشػػػؼ معبػػػد ديمتػػػرا الموجػػػود خػػػارج أسػػػوار 
عػػف األكثػر  سػما  لمنقػاش هػو الكشػؼ  اوكتشػاؼكيرينػ  غػرب المدينػة   وكػاف 

مسػػرح مػػغير لػػيس معػػدا  لمتمثيػػؿ وهػػو الػػذي يؤكػػد ا تمػػاؿ أنػػ  كػػاف مخممػػا  
 . (6)لمرقمات الدينية الت  كانت النسال تؤديها تقديسا  لديمترا 

وقػػد كػػاف لمعبػػد ديمتػػرا كاهنػػات يقمػػف عمػػى خدمتػػ  دوف الرجػػاؿ   وكػػف 
  بجمػػهف قيػػاملذب التسػػمية يرجػػ  سػػبب هػيسػميف الميميسػػا  أو الػػن الت   وربمػا 

  . (5)قطرات المياب الت  كانت تسيؿ مف نب  ديمترا الموجود أسفؿ المعبد 
 عبػػودةأمػػا العبػػادة األخػػر  لنسػػال كيرينػػ  ورجالهػػا فقػػد كانػػت تخػػص الم

إنهػػػا ظمػػػت معبػػػودة سػػػرية طيمػػػة الفتػػػرة ر ورونػػػد عنهػػػا أندريػػػ  ليبيػػػػا التػػػ  يقػػػوؿ 

                                                 

لـ يتمكف البا ث مف ال موؿ عمى نسخة مف هذا الكتاب ألنػ  لػـ يتػداوؿ فػ  األسػواؽ  - 6
الب ث لكن  تمكف وبعد جهد مف مقابمة ماريو لػون  وال ػديث معػ   ػوؿ  تى كتابة هذا 

عنػدما اكتشػؼ جػزل مػف تمثػػاؿ  6662وقػد أفػاد لػونى إف الب ػث قػد بػػدأ عػاـ   اكتشػاف  
لديمترا ف  المكاف   ثـ تواممت عممي  ال فر  تى كشؼ النقاب عف المعبد ثـ المسػرح 

وقد قاـ البا ث بتموير إ د  مرا ػؿ  متر مائت يقؿ عف  الذي يبعد عف المعبد بما و
 3  ينظر الشكؿ رقـ  عممية إعادة ترميـ المعبد الت  تمت مؤخرا  
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أثنػال تتويجهػا لمممػؾ  العديػد مػف المشػاهد سػوال   ف   وقد مورت  (6)الكالسيكية 
بػػػاتوس أو عمػػػػى العمػػػػالت النقديػػػػة   وتميػػػزت دائمػػػػا  بخمػػػػالت شػػػػعرها الطويػػػػؿ 
المنسػػدلة عمػػى ظهرهػػػا   ويال ػػظ أنهػػا س ػػػري ت بإتقػػاف شػػديد  تػػػى بػػدت وكأنهػػػا 

 .خوذة جند    ويبدو أنها تسري ة الشعر المفضمة لد  الميبيات قديما  
أرتمػػػػيس  عبػػػػودةيعبػػػػدف الم كيرينػػػػ  فػػػػ وقػػػػد كانػػػػت النسػػػػال اإلغريقيػػػػات 

اإلغريقيػػة   وقػػد  ظيػػت أرتمػػيس بتقػػدير األسػػطورة األخػػت التػػوأـ ألبولمػػو  سػػب 
وكػاف معبػدها المشػيد إلػى جانػب معبػػد  اص مػف النسػال واعتبػرت مػديقة لهػفخػ

  وكانػت كهانتػ  مقمػورة عمػى النسػال مثممػا هػو  (5)أخيها مقمػدا  لنسػال المدينػة
ذكر أف نقشػػػػػا  يرجػػػػػ  تاريخػػػػػ  إلػػػػػى زمػػػػػف ي ػػػػػ  يػػػػػث (3)ال ػػػػػاؿ مػػػػػ  معبػػػػػد ديمتػػػػػرا 

اإلمبراطور تراجاف يسجؿ أف كاهنة تابعػة لمعبػد أرتمػيس تػدعى أنتونيػا ميجػوس 
Antonia Megos  دعػػت إلقامػػة  فػػؿ مػػف أجػػؿ تمجيػػد اإلمبراطػػور   وقػػد كػػاف
المتعمقػػة بػػأرتميس ضػػروريا  ألهميػػة عالقتهػػا بهػػف    لال تفػػاوت ضػػور النسػػال 

لمذكورة وجهت دعوة خامة لعػذار  المدينػة وكػذلؾ القاطنػات بدليؿ أف الكاهنة ا
  وقد كانت عبادتها مهمػة بالنسػبة  (0) او تفاؿالريؼ مف أجؿ  ضور هذا  ف 

لإلغريقيػػػػات بقػػػػدر أهميػػػػة عبػػػػادة أبولمػػػػو   وكانػػػػت النسػػػػال يقػػػػدمف لهػػػػا القػػػػرابيف 
بيف تن ػػر باعتبارهػػا  اميػػة المػػيد   ومنػػذ القػػرف الرابػػ  قبػػؿ المػػيالد كانػػت القػػرا

  كمػػا يبػػدو أف النسػػال اإلغريقيػػات  (2) عمػػػى مذبػػػ  معبدهػػػا ذ  القاعػػدة المربعػػة
القاطنات بعيدا  عف كيرين  كف يعبدنها أيضا  بدليؿ وجود قرية ت مؿ اسمها تق  
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 فػ بأنها كانت ت ظػى بتقػدير كبيػر  او تماؿبيف كيرين  وبارك  وهو ما يعزز 
 اإلقميـ بأسرب .

لػػػى جانػػػب هػػػذا فػػػإف النسػػػال اإلغريقيػػػات عبػػػدف أيضػػػا  مػػػا كػػػاف يعبػػػدب  وا 
بمعبػػد مهيػػب   ظػػ   وعمػػى رأسػػهـ زيػػوس الػػذي معبػػودات رجػػاؿ اإلغريػػؽ مػػف 

وقػد  ذي أ عتبػر إلهػا  مؤسسػا  لممدينػة .كيرينػ    وكػذلؾ أبولمػو الػ ف كبير ال جـ 
 فػ الػذي يبػدو أنػ  ع بػد  كيرين  أيضا  عبادة إل  الطػب اسػكميبيوس  ف ازدهرت 

بمػػػدة بػػػاوجرا    فػػػ طػػػاؽ جغرافػػػ  واسػػػ  خػػػارج المدينػػػة بػػػدليؿ أف معبػػػدب وجػػػد ن
ويمكف التأكيد عمػى اختمامػات  .مدف اإلقميـ األخر  مثؿ أبولونيا  ف وكذلؾ 
المتعمقػػة بالطػػب وشػػفال األمػػراض كانػػت تجعػػؿ مػػف النسػػال والرجػػاؿ  عبػػودهػػذا الم

 التعمؽ ب  وتقديس  . ف عمى  د سوال متساويف 
باهتمػػػاـ البطالمػػػة بالػػػذات فػػػاهتموا ت ظػػػى عبػػػادة أفروديػػػت  وقػػػد كانػػػت

الػذي نػاؿ شػهرة  ومػمت إلػى  ػد ورودب ضػمف إ ػد  نفسها المدينة  ف بمعبدها 
مسػػر يات الشػػاعر الالتينػػ  بالوتػػوس كمعبػػد مقػػدس كانػػت تشػػرؼ عميػػ  كاهنػػة 

  وومػػػػؼ الشػػػػاعر موقػػػػ  المعبػػػػد بأنػػػػ   تػػػػدعى بتمومتراكيتػػػػا 
  . (6)بالقرب مف مينال كيرين   عمى السا ؿ

وهكذا فػإف المػرأة اإلغريقيػة كانػت وفيػة لمعبػادات التػ   ػرص اإلغريػؽ 
عباداتهػػا  أيضػػا  كػػؿ مكػػاف وطأتػػ  أقػػدامهـ عمػػى إقامػػة طقوسػػها   وكػػاف لهػػا  فػػ 

ع ػرؼ عػف ميػؿ الرجػؿ  التى ا تكرت القياـ بطقوسها دوف الرجاؿ   ورغـ كؿ ما
زوجتػػ   بيسػػة المنػػزؿ إو أف هػػذب القاعػػدة كانػػت و رمػػ  عمػػى إبقػػال  اإلغريقػػ 
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تكسر إذا ما تعمؽ األمر بطقس دين  يخص معبودة  لمنسال كمػا كػاف ال ػاؿ مػ  
 ديمترا وأرتميس .

    االجتماعيةالحياة ب : 
كانػػػت إغريقيػػػات اإلقمػػػيـ بعيػػػدات عػػػف الخضػػػوع لنظػػػاـ تعػػػدد الزوجػػػات 

بيعة ال يػاة اإلغريقيػة نفسػها ويرج  ذلؾ إلى ط  الذي كانت تخض  ل  الميبيات 
التػػ  كانػػت تػػرفض هػػذا النظػػاـ إذ أنهػػف كػػف بمثابػػة قامػػرات ي ػػتجف دائمػػا  إلػػى 

 .  (6)وم  سوال  كاف األب أو الزوج أو اوبف 
وبمفة عامة كانت المرأة اإلغريقية ف  اإلقميـ شػأنها شػأف اإلغريقيػات 

ولة  تمامػػا  بالمهػػاـ فػػ  بالدهػػف األمػػمية تعػػيش  يػػاة منعزلػػة داخػػؿ بيتهػػا   مشػػغ
وأ يانػػا  أخػػر  مت ػػررة تخػػرج مػػف البيػػت وترتػػاد المػػالونات األدبيػػة . المنزليػػة   

تتميزف بمفات الرقػة والفتنػة والجمػاؿ   كمػا كػف يتمػفف  سيرينايكاوكانت نسال 
  . (5)بالدهال وال يمة 

المنزؿ   فكاف زوجها يقضى  فىالتى تبقى المرأة اإلغريقية  بخموص
ختمط بنسال مت ررات كػف يقمػف بارتيػاد المػالونات ييمة خارج البيت و طو أوقات 

األدبيػػة ومجػػالس المهػػو   إذ أنػػ  كػػاف عمػػى وعػػى تػػاـ بأخطػػار خػػروج المػػرأة إلػػى 
ال يػػػاة العامػػػة   ومػػػف جهػػػة أخػػػر  كػػػاف ب كػػػـ براعتػػػ  فػػػ  التجػػػارة مضػػػطرا  إلػػػى 

اهرة ترعػى أطفالػ  وبالتػال  فقػد كػاف م تاجػا  لمػدبرة منػزؿ مػ  التفرغ أكثػر لعممػ  
وتوفر كافة ا تياجات    وقػد أد  مػغر سػف اإلغريقيػة بالنسػبة إلػى سػف زوجهػا 
إلػى انمػياعها التػاـ لهػذب السياسػة   ب يػث أنهػا كانػت عمػى العمػوـ امػرأة  مثػػابرة 
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  وبػػإدارة النػػوؿ مهتمػػة بجمالهػػا نفسػػ  عمػػى اوعتنػػال بشػػؤوف زوجهػػا فػػ  الوقػػت 
قية الت  تهمؿ نولها كانت ت نعت بأسوأ النعوت   ألعماؿ النسيج  تى أف اإلغري
وهػػو أ ػػد كبػػار مدرسػػة المػػذة   س و فهػػا ن ػػف نجػػد الفيمسػػوؼ ثيػػودور 

بأنهػػا المػػرأة التػػ  تتػػرؾ   يهجػػو زوجػػة عػػدوب كراتيتػػوس يػػة  ايكالكيرين
  . (6)مكوكها عند النسيج 

المنػػػػزؿ لػػػػـ يكتفػػػػيف بػػػػالمكوث فػػػػ   الالتػػػػ اإلغريقيػػػػات أمػػػػا بخمػػػػوص 
يمارسف مهاـ العناية باألطفاؿ وأعماؿ النسيج   فقػد سػجؿ لهػف المؤرخػوف أنهػف 

لػػػى اآلبػػػار و الدينيػػػة    او تفػػػاوتخػػػرجف إلػػػى الميػػػاديف مشػػػاركات فػػػ  إ يػػػال  ا 
ظهػر مػف أغمػب رسػـو كمػا ي الجػرار ليجمػبف المػال   أكتافهفوعيوف المياب وعمى 

القػرف الخػامس  إلػىى مزهريػة تعػود رسػـ عمػ  فمػف رار اإلغريقية المزهريات والج
قبؿ الميالد يظهر إغريقيتاف فػ  الوسػط وقػد اهتمػت كػؿ منهمػا بتسػري ة شػعرها 
عمػػػى ن ػػػو مختمػػػؼ   فبينمػػػا اكتفػػػت األولػػػى بمػػػا يشػػػب  المنػػػديؿ المزخػػػرؼ المػػػار 

 ى بدوائر متتابعة زيػف وسػط الػرأسشريط رفي  م م إلىلجأت الثانية و بالجبهة   
 .  (5)عقدتيف عمى الكتفيف م  الردال ذو ال
اقػػت مف  تػػى ميػػاديف الرياضػػة   إذ يػػذكر التػػاريخ فػػوز فتػػاتيف مػػف كمػػا 

و ظػػيف  (3)اإلغريقيػػة  األوليمبيػػةآريسػػتونوس فػػ  األلعػػاب همػػا زيوسػػو و  كيرينػػ 
نسػال متخممػيف كمػا ورد بأ ػد النقػوش التػ  تبػيف مػف الباهتماـ ورعاية أطبال 
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  وكاف اهتمامهف خاما  ومميزا  بكافػة  (6)و  مماريؼ متعددة سجمها الداميورج
أنػواع العطػور   إذ أف اإلقمػيـ اشػتهر بمػػناعة العطػور إلػى  ػد أف ثيوفراسػػتوس 

وكيػػػؼ أف المػػػرأة فػػػى يػػػة ايكذكػػػر بػػػالكثير مػػػف اإلعجػػػاب روائػػػ  العطػػػور الكيرين
 . (5) اإلقميـ كانت تستخدـ العطور بكثرة

   (3) لمػػػػرأة اإلغريقيػػػػػةا التػػػػػى تمػػػػورتماثيػػػػؿ لػػػػدينا عػػػػدد كبيػػػػػر مػػػػف الو 
المنتشػػػرة فػػػى أرجػػػال مدينػػػة كيرينػػػ    وتبػػػيف بمػػػا و يػػػدع مجػػػاؿ لمشػػػؾ مػػػد  مػػػا 

  فتنػوع تمػوير المػرأة  سػيرينايكاتمتعت ب  المرأة اإلغريقيػة مػف مكانػة فػى إقمػيـ 
بأشكاؿ وأزيال مختمفة تعطينا دليال  عمى اهتماـ الفناف الذي مور المرأة بإظهار 

طى المشاهد مور ألزيال وزينة المرأة اإلغريقية التى كانت تخػرج هذا التنوع ليع
 بها مف منزلها . وفيما يمى عرض لبعض النماذج مف تماثيؿ المرأة فى اإلقميـ . 

 : األزياء  1
 فػ التماثيػؿ البديعػة التػ  ن تهػا فنػانو اإلغريػؽ لمنسػال  ف إف المتمعف 

  يال ػػػظ بػػػال شػػػؾ أف  بػػػالد اإلغريػػػؽ بشػػػكؿ عػػػاـ   وفػػػى كيرينػػػ  بشػػػكؿ خػػػاص
وهػػػػػػػو ردال     بيبمػػػػػػػوسال وهػػػػػػػالمبػػػػػػاس المفضػػػػػػػؿ لمنسػػػػػػػال اإلغريقيػػػػػػػات 

فضفاض مخطط كانت المرأة اإلغريقية ترتدي  فوؽ المالبس الداخمية ويربط مف 
بكػػؿ تفامػػيم  يوجػػد فػػ  مت ػػؼ شػػ ات األثػػر  نفسػػ  الػػردال   و المنتمػػؼ ب ػػزاـ 

مػػف اإلضػػافات يمكػػف أف نسػػتنتج أنػػ  لفتػػاة إغريقيػػة   ومػػف بسػػاطة الػػردال وخمػػوب 
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وبسؤاؿ القائميف عمى اآلثار هناؾ   أفادوا أنهـ وجدوها عمى هذا الن و ورج وا أف هذب 
وتػػـ تهريبهػػا إلػػى إيطاليػػا فػػى مطمػػ  القػػرف  الػػرؤوس سػػرقت إبػػاف الغػػزو اإليطػػال  لإلقمػػيـ

 التاس  عشر .



  الػػػػردال الػػػػذي طالمػػػػا اسػػػػتعممت  الخادمػػػػات وربػػػػات البيػػػػوت فػػػػ  كيرينػػػػ   أيضػػػػا  
ونال ػػظ وجػػود ال ػػزاـ عمػػى منتمػػؼ الجسػػـ لػػنفس الغػػرض السػػابؽ وهػػو سػػهولة 

ن ػت ثنيػػات هػػذا  فػػ   وقػػد أبػػدع المثػالوف اإلغريػػؽ  (6)ال ركػة وتقػػديـ الخػدمات 
كمػػػا  .كيرينػػػ  اليػػػـو  فػػػ تماثيػػػؿ النسػػػال  فػػػ شػػػاهد الثػػػوب عمػػػى الرخػػػاـ   كمػػػا ن

ردال شفاؼ يمبس  وهو    ارتدت النسال اإلغريقيات أيضا  الهيماتيوف
المالبػػػس التػػػى ترتػػػديها النسػػػال مثمػػػة لهػػػذب بعػػػض األ  ولػػػدينا  (5)فػػػوؽ البيبمػػػوس 
مت ػؼ ومعروضػة اآلف داخػؿ عثػر عميهػا فػى منطقػة شػ ات   اإلغريقيات وقػد 

 .و ديقة منطقة اآلثار بمدينة ش ات 
 منطقػةتمثاؿ بػدوف رأس لسػيدة مػف كيرينػ  موجػود فػ   ديقػة األوؿ ر  

لهيمػاتيوف   غيػر أف اإلضػافة اش ات وتظهر السيدة وهى ترتػد  بمدينة اآلثار 
هنػػا تتضػػ  فػػ  بػػروز الػػردال ذو القطعتػػيف مػػف جهػػة الػػذراع األيمػػف الػػذي يبػػرز 

 . (3)الهيماتيوفت ت طيات  ادائما  م
مت ػؼ مدينػة ب ديقػة   فػوظ اآلفتمثػاؿ إل ػد  نسػال اإلقمػيـ مر  الثان 

ويبػػدو طػػرؼ الػػردال متػػدليا  عمػػى الكتػػؼ ممػػور مػػف الخمػػؼ   شػػ ات األثريػػة   
لممرأة مظهرا  وئقا  وبالغ األناقة  تػى  بعد الركبتيف ب يث يعطى األيسر  تى ما

 . (0)فال تفاميؿ الجسدمف الخمؼ فيما يتكفؿ الردال نفس  بإخ
 األثػرييوجد ف  مت ؼ ش ات  كيرين مدينة لسيدة مف الثالث ر تمثاؿ 

وفوقػػ  نفػػس الهيمػػايتوف الػػذي ارتدتػػ  مثيمتهػػا فػػ  ممػػر    البيبمػػوسارتػػدت نفػػس 
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 تمػػػوير ػػػوؿ وسػػػطها كمػػػا هػػػو ال ػػػاؿ فػػػ  ال  فقػػػأوكػػػذلؾ طػػػوت الػػػردال بشػػػكؿ 
  . (6)السابؽ

  وتبػدو طيػة الهيمػاتيوف دة كيرينيػة أخػر  اؿ بدوف رأس لسيتمثالراب  ر 
 وؿ الوسط أكثر وضو ا  عنها ف  المورة السابقة   وأكثر ضػغطا  عمػى أسػفؿ 
المػػػػػدر   كمػػػػػا تبػػػػػدو  ريػػػػػة ال ركػػػػػة المعطػػػػػاة لمسػػػػػاعد األيمػػػػػف عمػػػػػى  سػػػػػاب 

 . (5)األيسر
الهيمػػاتيوف   وهػػو  ترتػػديسػػيدة إغريقيػػة مػػف كيرينػػ  الخػػامس ر تمثػػاؿ ل

يػات يمتػؼ بػ  الجسػد ويمػم  لمخػروج   ويمػبس فػوؽ مػا كانػػت ردال طويػؿ ذو ط
فػػ  لػػؼ  بػػالت كـترتديػػ  النسػػوة فػػ  ذلػػؾ الوقػػت ويال ػػظ أف اليػػد اليمنػػى تتكفػػؿ 

 . (3)اليسر  داخم  تختف الهيماتيوف فيما 
فقػػػػد ارتدتػػػػ  اإلغريقيػػػػات كمػػػػا اتضػػػػ  مػػػػف التماثيػػػػؿ غطػػػػال الػػػػرأس أمػػػػا 

ثػػر عميهػػا  وهػػى منتشػػرة بشػػكؿ كبيػػر فػػى  (0)ونيػػالكيرينػػ  وأبو  فػػ النمػػفية التػػ  ع 
اإلقمػػيـ   ولػػدينا بعػػض األمثمػػة مػػف هػػذب التماثيػػؿ تبػػيف لنػػا غطػػال الػػرأس وأشػػكال  

  التى كانت ترتدي  السيدات اإلغريؽ فى اإلقميـ عند الخروج مف المنزؿ . 
إغريقيػػػة تغطػػػى وجههػػػا بوشػػػاح شػػػفاؼ سػػػيدة نمػػػفى لؿ اتمثػػػ األوؿ ر 

ل الػػرأس وهػػو يمتػػؼ  ػػوؿ الػػرأس والوجػػ  وهػػى  يػػث يظهػػر غطػػاوجػػ    اليظهػػر 
بيػػدها اليسػػر  الوشػػاح  تػػى و يظهػػر وجههػػا بينمػػا تمسػػؾ بيػػدها اليمنػػى  تمسػػؾ
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  ومعنػػى ذلػػؾ أف الوشػػاح كػػاف مسػػتخدما  ك جػػاب لموجػػ  ولكػػف بمػػفة  (6)الػػردال
 مؤقتة عند السير فى الطريؽ   وهذا ما نراب فى التمثاؿ التال  .

يبيف   ف  مت ؼ ش ات  دة إغريقية م فوظنمفى لسيتمثاؿ الثان  ر 
 ب يػػث أنػػ  أمػػب  جػػزل ا مػػف الػػز  العػػاـ لهػػف  لغطػػال الػػرأس ارتػػدال اإلغريقيػػات 

والمال ظ هنا أف السيدة تمسؾ بيدها اليسػر  جػزل مػف غطػال الػرأس ويبػدو أنهػا 
تسػػتخدم  فػػى  جػػب وجههػػا عنػػد السػػير فػػى الطريػػؽ كمػػا فػػى التمثػػاؿ السػػابؽ   

 .  (5)تتأهب وستخدام  فى تغطية الوج كانت ال الة وكأنها فى تمؾ  ولكنها
مػػف سػػدؿ ي  و  غطػػال الػػرأستمثػػاؿ لسػػيدة مػػف كيرينػػى  ترتػػد  الثالػػث ر 

ويتػػػدلى عمػػػى الكتفػػػيف بشػػػكؿ يشػػػب  العبػػػالة وتمسػػػؾ السػػػيدة بيػػػدها عمػػػى رأسػػػها 
 .  (3)اليسر  الردال ولـ تهتـ بوض  الغطال عمى وجهها

يقػػػة  مميػػػزة فػػػ  تفمػػػيؿ مالبسػػػهف   بشػػػكؿ وقػػػد اتبعػػػت اإلغريقيػػػات طر 
يجعمنػػػا نعتقػػػد أكثػػػر بوجػػػود متخممػػػيف   فقػػػد كػػػاف الثػػػوب ذو الثنيػػػات الطويمػػػة 

ػػ يفمي ؿ أوو  عمػػى شػػكؿ مسػػا ة مربعػػة أو مسػػتطيمة   ثػػـ يطػػو  ب يػػث المتعػػددة  
  أ  لمقمػاش  رب  المسا ة األمػميةلذ  تـ انجازب تعادؿ تمب  مسا ة الثوب ا

المتػػريف كػػاف ي تػػاج إلػػى قطعػػة قمػػاش بطػػوؿ ؿ طولػػ  إلػػى الػػذ  يمػػأف الثػػوب 
وقد كانػت    وكانت أطراؼ الثوب تثبت عمى األكتاؼ بالدبابيس (0)ثمانية أمتار
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      لهذا التمثاؿ   م فوظ اآلف ف  مت ؼ بوسطفيوجد تمثاؿ مشاب  

Vermeule, C. : Greek and Roman Sculpture In America, London, 1976, P. 46 

4 - Quennell , C. H. B. & Marjorie : Everyday Things in Ancient Greece , 

London , 1960 , P. 132 



   كما هو مم وظ فى (6)تمن  ف  العادة مف عظاـ الطيور وال يوانات المغيرة
 . 0   1   2األشكاؿ 

 : الزينة  2
ي رمػػػف عمػػػى غطػػػال لمػػػرأس الالتػػػى لػػػـ يسػػػتخدمف كانػػػت اإلغريقيػػػات 

تجػػديؿ شػػعورهف بإتقػػاف مم ػػوظ ب يػػث يغطػػى الػػرأس بخمػػالت الشػػعر المربػػوط 
هػػذب الخمػػالت عمػػى الجبهػػة ومػػؤخرة العنػػؽ   ب يػػث  تسػػدؿبجديمػػة وا ػػدة   ثػػـ 

تبػػػػدو وكأنهػػػػا خػػػػوذة مشػػػػدودة عمػػػػى أعمػػػػى الػػػػرأس   وقػػػػد ن قشػػػػت مػػػػورة المؤلهػػػػة 
شػػػػعر الػػػػرأس عمػػػػى قطعػػػػة عممػػػػة ل اإلغريقيػػػػة ليبيػػػػا مزدانػػػػة بهػػػػذب الزينػػػػة المميػػػػزة

ف كػػاف أندريػػ  ورونػػد يعتقػػد أنهػػا التسػػري ة المفضػػمة لمنسػػال برونزيػػة  الميبيػػات  وا 
فهذا دليؿ آخػر عمػى  . (5)وليس اإلغريقيات باعتبار أف المؤلهة ليبيا ظهرت بها

 اومتزاج بيف الميبيات واإلغريقيات .

نا نجػػػػػػـز أف نظػػػػػػرة  متف مػػػػػػة أخػػػػػػر  لممن وتػػػػػػات اإلغريقيػػػػػػة سػػػػػػتجعموب
إغريقيات اإلقميـ شأنهف شأف بنات جنسهف مف إغريقيات بالدهف األممية   قػد 

لشػػعر الػػرأس   والتػػ  تعتمػػد  كػػذلؾ التسػػري ة المميػػزةالخػػواتـ    مػػيف بػػاألقراط و ت
مػػػ  وجػػػود  أفقيػػػةفير الشػػػعر عمػػػى مسػػػا ة اسػػػتدارة الػػػرأس فػػػ  جػػػدائؿ عمػػػى تضػػػ

د مػػػف الزينػػػة   عمػػػى أف النمػػػيب زائػػػدتيف يتػػػدلياف عمػػػى كػػػؿ مػػػف األذنػػػيف لممزيػػػ
األكبػر مػف اهتمػاـ اإلغريقيػػات كػاف منمػبا  عمػى تسػػري ات الشػعر المػوات  تفػػنف 

  فتارة  كانت تعتمد عمى تغطية أعمى الرأس بقمنسوٍة  شكالهاأف  تنويعها وابتكار 
الجبهػػػة   ثػػػـ  ةقمػػػيرة مزينػػػة بػػػدوائر تغطػػػى مقدمػػػ ضػػػفائرمػػػغيرة تن ػػػدر منهػػػا 
عمى كؿ  ضفائرطويمة مجدولة كال باؿ بمعدؿ أرب   ضفائرتتدلى عمى المدر 

 وا دة ضفيرةمجدولة ف   الضفائر باق جانب   فيما تتجم  عمى منطقة الظهر 
                                                 

1 - Quennell , C. H. B. & Marjorie : op. cit. , P. 133. 
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  وتظهر بعض األشكاؿ التى ي تويها مم ؽ هػذا الب ػث إف التفػنف فػ   (6)كبيرة
مػف تنوي  وابتكار تسري ات الشػعر بالنسػبة لإلغريقيػات كػاف ي ظػى بقػدر كبيػر 

ب يػػػث أف ا تمػػػاؿ وجػػػود متخممػػػيف فػػػ  هػػػذا المجػػػاؿ يبػػػدو ا تمػػػاو   اوهتمػػػاـ
يمكػف أف تبػػرز إو مػا هػو واقػ  فػ  ال قيقػػة  واردا  بقػوة   وف أعمػاؿ الن ػاتيف و

بالنسػػػػػبة لمتفامػػػػػيؿ الدقيقػػػػػة الخامػػػػػة باألزيػػػػػال أو التسػػػػػري ات أو معػػػػػالـ الزينػػػػػة 
التماثيػؿ التػى فقط مف  ث نماذجثال. وقد قدـ البا ث األخر  كالعقود واألساور 

 . فى مدينة كيرين  وتبيف مد  التنوع فى تسري ات الشعر المختمفة ع ثر عميا 
تخمػى عػف أسػموب أنهػا تتسري ة الشعر هنػا  الشكؿ األوؿ ر نال ظ فى

لممػػػرأة مظهػػػرا  يػػػو ى ر المسػػػدلة المتدليػػػة عمػػػى المػػػدر   ب يػػػث تعطػػػى الضػػػفائ
لشػػػػعر بجػػػػدائؿ عريضػػػػة بامتػػػػداد اسػػػػتدارة الػػػػرأس بالهػػػػدول واوسػػػػتكانة   ويجػػػػدؿ ا

لتتجم  ف  الخمؼ ف  دائرة وا دة   بينما تتدلى جديمة وا ػدة عمػى الظهػر . إف 
أف هػػذا النػػوع مػػف التسػػري ات و يمػػم  لمظهػػور فػػ  ال فػػالت  هػػذا التمثػػاؿ يبػػيف

فػػػ  تأكيػػػد آخػػػر عمػػػى أف    يػػػةألعمػػػاؿ المنزللالعامػػػة   وهػػػو يبػػػدو مالئمػػػا  أكثػػػر 
التسري ات كانوا يضعوف ف  اعتبارهـ كافة وظائؼ المرأة داخؿ وخػارج  يمبتكر 
 . (5)المنزؿ

توجػػػت رأس تمثػػػاؿ موجػػػود فػػػ  مت ػػػؼ شػػػعر تسػػػري ة الشػػكؿ الثػػػان  ر 
التسػػػػري ة هنػػػػا نال ػػػػظ أف   و شػػػػ ات التقطػػػػت مػػػػورت  بكػػػػاميرا البا ػػػػث مدينػػػػة 

 فػػػ  تمػػػفيؼ الشػػػعر بعيػػػدا  عػػػف أكثػػػرممػػػممة ب يػػػث تعطػػػى اونطبػػػاع ب ريػػػة 
ب يػػث يبػػدو وكأنػػ  سػػرح عمػػى عجػػؿ رغػػـ اخػػتالؼ مسػػتويات    الرسػػم الجانػػب 

التموج بيف الجزل األعمى مػف الػرأس والجػانبيف والمػؤخرة التػى عقػدت عمػى شػكؿ 
بػػأف هػػذب التسػري ة مػا يػػذهب إليػ  البا ػث تػرج  و دائػرة غيػر منتظمػػة ال ػواؼ . 

                                                 
1 - Etienne, H. J. : The Chisel in Greek Sculpture, Leiden , 1968, P. 5. 
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 أشػػػػكاؿتنوعػػػػت  اثنػػػػيف بػػػؿ أوتمػػػػؾ التسػػػري ات لػػػػـ يتقيػػػػدوا بػػػنمط وا ػػػػد  مبتكػػػري
   . (6)تسري اتهـ بتنوع الظروؼ والمواقؼ والمناسبات

هػػذب المػػرة عمػػى رأس سػػيدة مػػف كيرينػػى التسػػري ة توجػػد الشػػكؿ الثالػػث ر 
نػػػػر  هنػػػػا   و شػػػػ ات مدينػػػػة فػػػػ  مت ػػػػؼ   فػػػػوظ اآلففػػػػ  تمثػػػػاؿ بػػػػدوف رأس م

لتسػػػري ة بضػػػفائرها المنسػػػدلة عمػػػى المػػػدر   وعمػػػى الكتفػػػيف األيمػػػف واأليسػػػر ا
المجدولة طوليػا  بشػكؿ منػتظـ يػو ى  الضفائر فتظهرأما مف الخمؼ    اويبالتس

بالغ الضرورة بالنسبة هنا قد كاف الشكؿ و واإلتقاف    واوهتماـبكثير مف العناية 
المنسػػدلة عمػػى الظهػػر كانػػت مكممػػة لمشػػكؿ  الضػػفائرلسػػيدات اإلقمػػيـ ب يػػث أف 

 .  (5)العاـ لتسري ة الشعر
ف  ػػذو بنػات جنسػػهف مػػف ات اإلقمػػيـ قػد  ػػذو عامػػة فػإف إغريقيػػوبمػفة 

اإلغريقيػػات فػػ  بالدهػػف األمػػمية فأبػػدعف ػ أو أبػػدع الممػػمموف ػ فػػ  ابتكػػار 
 وت الظهػور بهػا وأغػراض ارتػدالهامختمؼ تمػاميـ المالبػس التػ  تفاوتػت مجػا

لكنهػا كانػت عمػى الػدواـ أنيقػة ت ػرص عمػى إبػراز الجمػاؿ وتعطػ  لمسػة  خامػة 
اوت الزينػػة فمػػـ تكػػف إغريقيػػات جػػوقيمتهػػا   أمػػا فػػ  بػػاق  م بمهابػػة المػػرأة تػػو  

اإلقمػػيـ بأقػػؿ  رمػػا  عمػػى التفػػنف فػػ  الظهػػور بمختمػػؼ أنمػػاط تسػػري ات الشػػعر 
التػػػػػ  واكبػػػػػت تعػػػػػدد تمػػػػػاميـ المالبػػػػػس   ممػػػػػا يػػػػػدؿ عمػػػػػى عنايػػػػػة كبيػػػػػرة أولتهػػػػػا 
اإلغريقيػػات لػػزينتهف و ػػرص أكبػػر عمػػى الظهػػور دائمػػا  بػػالمظهر الالئػػؽ فػػ  كػػؿ 

 سػػػيرينايكا  وهػػػذا مػػػا يوضػػػ  بشػػػكؿ واضػػػ  أف اإلغريقيػػػات فػػػى إقمػػػيـ روؼ الظػػػ
 .كانت تتمت  بوض  اجتماع  متميز 
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 اإلقميمرأة اليهودية في المثالثًا : 
فشػجعهـ   بالػدعـ والتشػجي إلى ممػر  ظى اليهود بعد قدوـ البطالمة 

ـ ذلػػػؾ عمػػػى اسػػػتقداـ المزيػػػد مػػػنهـ   وبمػػػغ مػػػف  ظػػػوتهـ أف البطالمػػػة سػػػم وا لهػػػ
بالخدمة ف  الجيش   وه  الخطوة الت  تأخروا كثيرا  ف  السماح بهػا لمممػرييف 

موا سياسػتهـ الراميػة ل كػـ البطالمػة وامػ سػيرينايكاقمػيـ أنفسهـ   وعندما خضػ  إ
خػػالؿ الثمػػث األخيػػر مػػف القػػرف الثالػػث وبخامػػة   إلػػى تشػػجي  اليهػػود ودعمهػػـ 

عتمػػػػاد عمػػػى العنمػػػر اليهػػػػودي انػػػػتهج البطالمػػػة سياسػػػة اوعنػػػدما قبػػػؿ المػػػيالد 
فانتشػػػرت الجاليػػػات  (6)سػػػيرينايكاوتشػػػجيع  عمػػػى اإلقامػػػة واوسػػػتيطاف فػػػ  إقمػػػيـ 

  ال اليػة ػ  بنغػازيػ وبرنيكػى  اليهودية ف  كافة مدف اإلقميـ مثؿ كيرين  وتػوخيرا
عتبػر اليهػود طبقػػة  مسػتقمة عنػػدما ا    طبقػػات السػكاف فػ  كيرينػػ   تعنػدما عػديدو 

أربػػػػػػ  فئػػػػػػات هػػػػػػ  المواطنػػػػػػوف   والفال ػػػػػػوف   والػػػػػػدخالل لػػػػػػى إكيرينػػػػػػ   قسػػػػػػمت
 .(5)واليهود

بطبيعػػة ال ػػاؿ فػػ  اإلقمػػيـ فقػػد تواجػػدت المػػرأة اليهوديػػة أمػػا بخمػػوص 
جنبػػا  إلػػى جنػػب مػػ  الرجػػؿ اليهػػودي وشػػكمت مػػ  غيرهػػا مػػف نسػػال اإلقمػػيـ نسػػيجا  

ة و  عمػػػػى كثيػػػر مػػػف التفامػػػيؿ التػػػ  وقفػػػت نػػػػدر تػػػاجتماعيػػػا  وبػػػد وأنػػػ  كػػػاف ي 
 .المعمومات التاريخية  جر عثرة ف  سبيؿ التوس  ف  ال ديث عنها 

بمػػػغ انػػػدماج اليهػػػود بال ضػػػارة اإلغريقيػػػة إلػػػى  ػػػد اتخػػػاذ أغمػػػبهـ وقػػػد  
  أسمال  إغريقية   فقد كشفت ال فريات عف وجود مقبرة خامة باليهود ف  توخيرا

وأرسػتوقراتيس وكذلؾ بطمميػوس  سسيرابيمثؿ  إغريقية أسمالن قشت عمى قبورها 
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وهػذا يعنػ  بالضػرورة أف المػرأة اليهوديػة  (6)و تى رومانية مثؿ يوليا وكاسػيوس 
فػػ  اإلقمػػيـ قػػد ارتػػدت مػػا كانػػت اإلغريقيػػات ترتديػػ  وتزينػػت بمػػا كانػػت تتػػزيف بػػ  

أف  اليهػػػػودي. وي ػػػدثنا يوسػػػؼ نسػػػال اإلقمػػػيـ سػػػوال  اإلغريقيػػػات أو الرومانيػػػات 
مػ  السػػمطة ال اكمػػة  واوتعػػاونيرينػػ  قػػد تػأغرقوا اليهػود الػػذيف عاشػوا فػػى مدينػة ك

ممػػا كػػاف يثيػػر  فيظػػة غيػػرهـ مػػف اليهػػود   كمػػا كػػاف تمػػتعهـ باومتيػػازات يثيػػر 
 . (5)يعيشوف في   الذي فيظة بقية طبقات المجتم  

 الخاتمة :
كانت تمارس  ياتها بكؿ  سيرينايكاوهكذا يتض  لنا أف المرأة فى إقميـ 

ؿ كافػػة نسػػال العػػالـ القػػديـ . فكمػػا رأينػػا أف المػػرأة الميبيػػة  ريػػة مثمهػػا فػػى ذلػػؾ مثػػ
لػػـ تخػػرج عمػػى النظػػاـ العػػاـ المتبػػ  آنػػذاؾ   التػػى عاشػػت فػػى المجتمػػ  القبمػػ    

 يػػث كانػػت الزوجػػة والخميميػػة   كمػػا قبمػػت بنظػػاـ تعػػدد الزوجػػات وعاشػػت فيػػ  . 
  فقػػد  وت ضػػرت أو تأغرقػػتكيرينػػ  أمػػا المػػرأة الميبيػػة التػػى عاشػػت فػػى مدينػػة 

وتمتعػػػت بوضػػػ  اجتمػػػاع  ب ريػػػة الوضػػػ   يػػػث مارسػػػت  ياتهػػػا معهػػػا اختمػػػؼ 
   وظهر ذلؾ بوضوح فى المقبرة التى ع ثر عميها فى المدينة . متميز 

أما المرأة اإلغريقيػة   فكمػا رأينػا مارسػت  ياتهػا ب ريػة   عممػت داخػؿ 
التماثيػؿ المنزؿ وخرجػت فػى ال يػاة العامػة   ولػيس أدؿ عمػى ذلػؾ أكثػر مػف كػـ 

الكبيػػػر المنتشػػػر فػػػى أرجػػػال مدينػػػة كيرينػػػ    وقػػػد أورد البا ػػػث نمػػػاذج مػػػف هػػػذب 
التماثيػػػؿ التػػػى تشػػػرح وبوضػػػوح األوضػػػاع اوجتماعيػػػة التػػػى تمتعػػػت بهػػػا المػػػرأة 
اإلغريقية   الممبس والزينة كانا خير دليؿ عمى المكانة المتميزة التى تمتعت بها 

 .    سيرينايكاالمرأة اإلغريقية فى إقميـ 
                                                 

 66ص المرج  السابؽ   عمى سالـ الترؾ ر - 6

2 - Josephus : Jewish Antiquities, With an English Translation by Ralph 
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أمػػا المػػرأة اليهوديػػة   فبػػالرغـ أننػػا لػػـ نعثػػر عمػػى أدلػػة كثيػػرة بخمػػوص 
المػػرأة اليهوديػػة إو أننػػا نسػػتنتج أف وضػػ  المػػرأة اليهوديػػة فػػى اإلقمػػيـ لػػـ يختمػػؼ 
عف  الها فى أ  مكاف آخر   أ  ما يجر  لممرأة اليهودية فى ممر يمكف أف 

المجتمػػ  بب فػػى ذلػػؾ هػػو طبيعػػة والسػػ نطبقػػ  عمػػى المػػرأة اليهوديػػة فػػى اإلقمػػيـ .
العػػػػادة مجتمػػػػ  مغمػػػػؽ و يسػػػػتجيب بسػػػػهولة لمتػػػػأثيرات نفسػػػػ  فهػػػػو فػػػػى اليهػػػػودي 

الخارجية ويميػؿ دائمػا  إلػى التقوقػ  وعػدـ انقطػاع المػمة مػ  التجمعػات اليهوديػة 
ف كػػاف اليهػػود قػػد تػػأثروا بالبيئػػات المختمفػػة التػػ  عاشػػوا فيهػػا فػػ     (6)األخػػر  وا 

ويبػػدو أنهػػـ تكػػاثروا بشػػكؿ مم ػػوظ فػػى العمػػر  . (5)لخػػارج  ثقػػافتهـ ومظهػػرهـ ا
الرومػػان   تػػى أف الممػػادر القديمػػة ذكػػرت لهػػـ دورهػػـ فػػى ثػػورة اليهػػود الثانيػػة 

 .   (3)أ د مسار ها  سيرينايكاـ.   وكاف إقميـ  660 تى  662التى امتدت مف 
 
 
 

                                                 

كػػػاف يهػػػود اإلسػػػكندرية مػػػثال  يتمتعػػػوف بػػػالعيش ت ػػػت ظػػػؿ جاليػػػٍة كبيػػػرة ت ظػػػى بال مايػػػة  -6
ـ كػػانوا قػػد من ػػوا ال ػػؽ فػػ  أو ي ػػاكموا إو الرسػػمية مػػف الدولػػة البطمميػػة إلػػى درجػػة أنهػػ

 أماـ قضاة يهود ووفقا  لمقوانيف المتوارثة عف التوراة . ي نظر ر
Bevan, E. : A History  of  Egypt under the Ptolemaic Dynasty, London , 1927 

P.113. 
يث   ترجمػة تاريخ نقد العهػد القػديـ مػف أقػدـ العمػور  تػى العمػر ال ػد :زالماف شازار  -5

 .2  ص  5000أ مد هويد    المشروع القومى لمترجمة   
3 - Lewis, N. : Life in Egypt under the Roman Rule , Oxford, 1983, PP. 29-30 



       
 

 ( 5شكؿ )    ( 6شكؿ )
D. Voyage : op. cit.  , P. 166. 

\ 

 
  (3شكؿ )

 مور ممتقطة بكاميرا البا ث
 تجر  في  عمميات الترميـ ال الية الذيجزل مف معبد ديمترا 



 

  (0)شكؿ  
Beazley &  Jacobsthal : op. cit. , P. 260. 

 

        
 (1شكؿ )    (2شكؿ )

 ش ات بمدينةمنطقة اآلثار و ديقة مت ؼ مور ممتقطة بكاميرا البا ث مف 
 



         
 (8شكؿ )    (0شكؿ )

 

        
 ( 60شكؿ )    ( 6شكؿ )

 ش اتبمدينة منطقة اآلثار ومت ؼ مور ممتقطة بكاميرا البا ث مف  ديقة 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (66شكؿ )
ممم ة اآلثار بمدينة ش ات وم فوظ بمت ؼ  مف منشوراتتمثاؿ نمفى 

 المدينة

        
 (63شكؿ )     (65شكؿ )

 مف مت ؼ مدينة ش ات  كاميرا البا ثمور ممتقطة ب
 



         
      ( 62شكؿ )      (60شكؿ )

        
 
 ( 61شكؿ )
 مف مت ؼ مدينة ش ات  مور ممتقطة بكاميرا البا ث
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