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 اإلسكندرٌةاإللهه ارتٌمٌس بكوم الدكة بمعبد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدكتورة/ ٌسرٌة عبد العزٌز حسنً 

 اإلسكندرٌة -ٌجوث - المعهد العالً للسٌاحة والفنادق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يخص المعبودة اإلغريقيػة "ارتيمػيس" والتػي تطابقػت مػع االليػو معبد تـ مؤخرًا اكتشاؼ    
األوؿ مػػػف نوعػػػو المكتشػػػػؼ ليػػػذه الفتػػػػرة فػػػي مدينػػػػة معبػػػػد المصػػػرية "باسػػػتت" ويعتبػػػػر ىػػػذا ال

العصػػػريف اليونػػػاني الرومػػػاني "بػػػالحي الممكػػػي" أو اإلسػػػكندرية وفػػػي الموقػػػع الػػػذي عػػػرؼ فػػػي 
منطقػة كػـو الدكػو والتػي تبعػد بضػعو أمتػار عػف المسػرح الرومػاني فػي  Bruchiumالبروكيػـو 

"االمفيتيػػاتر" وفػػيبل الطيػػور وقاعػػات الػػدرس والصػػياريج والشػػارع فػػي ىػػذه المنطقػػة، كمػػا يبعػػد 
إلسػكندرية. ىػذه المنطقػة والتػي بحسػب أمتار قميمة مف محطة السكؾ الحديدية لمدينػة امعبد ال

خريطة الفمكي والحممة الفرنسية كانت تمثؿ موقع السوؽ "االجورا" وىي التػي ال بػد وأف كانػت 
 (  1)شكؿتضـ بطبيعة الحاؿ معبدًا في ساحتيا.
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لإللياااو القطاااة أرتيمااايس اليونانياااة معباااد لكااان لمااااذا خصاااص ىاااذا ال 
 ؟ باستت المصرية المطابقة لإلليو 

مػػف المعمػػـو أف القطػػػط األليفػػة كانػػت ذات أىميػػػة كبيػػرة لممصػػرييف، لػػػيس فقػػط ألنيػػػا     
تحمػي المنػػازؿ مػػف الحيوانػات الضػػارة مثػػؿ العقػارب والفئػػراف والثعػػابيف، لكنيػا أيضػػًا ىػػي التػػي 
تقتؿ الحشرات الضارة التي تػدمر المحاصػيؿ والمخػزوف الغػذائي، وقػد قػدر المصػريوف القػدماء 

في الصيد، فكانت القطة أيضػًا تمثػؿ لممصػرييف كحاميػة لممحػاربيف وكػاف ىػذا  القطط لبراعتيا
 ىو الدور الذي عبدت مف أجمو. 

في بعػض األحيػاف ارتبطػت "باسػتت" القطػة باألسػد كإليػو فػي الميثولوجيػا )األسػطورة(     
الممػؾ المصرية فاإللية القطة التي تأخذ شكؿ األسد القوي ارتبط مظيرىػا بحمايػة الفرعػوف أو 

 أثناء المعارؾ، كما أف األسد ارتبط مع الشمس، والموت، وكذلؾ إعادة الوالدة. 
أوباسػػػتي  ، أوBastetأو باسػػتت  Bast ة فػػي األسػػاطير المصػػػرية ىػػي باسػػتالقطػػ

Ubasty 
األخيػر داللػة عمػي نيايػة  tوالحػرؼ  B3stt، ويظير اسميا في المصػرية القديمػة (1)

التػػي تعبػػد فييػػا تعػػرؼ فػػي اليونانيػػة باسػػـ بوباسػػتيس وىػػي تػػؿ  الكممػػة لممؤنثػػة، كانػػت مػػدينتيا
 (2)بسطو اآلف في الدلتا، قد يكوف معني اسميا "صاحبة جرة المرىـ"

وباسػػتت ىػػي اإلليػػو المبػػؤه القديمػػة لمصػػر السػػفمي، والتػػي تطابقػػت مػػع "سػػخمت". كشػػكؿ  
العصػػػور  آخػػػر لباسػػػتت وىػػػو شػػػكؿ "حػػػامي لمفرعػػػوف أو الممػػػؾ فػػػي أوقػػػات الحػػػروب" وخػػػبلؿ

المتػػأخرة احتفظػػت باسػػتت بػػدور أقػػػؿ فػػي مجمػػع اآلليػػو لكنيػػا ظمػػػت حاضػػرة كإليػػة فػػي كػػػؿ 
األحواؿ. وقد بدأت باستت في التاريخ المصري كإليػة لمشػمس لكنيػا عنػدما تغيػرت إلػي شػكؿ 
القطػػو بػػداًل مػػف المبػػػؤه تحولػػت إلػػي إليػػو قمريػػػة، وكػػاف ذلػػؾ ىػػو سػػػبب مطابقتيػػا مػػع اإلليػػػة 

بواسػػطة اإلغريػػؽ حيػػث بػػدأت تبػػزع كإليػػو قمريػػة فػػي األسػػاطير  Artemisيس اإلغريقيػػة أرتيمػػ
( فػػي الميثولوجيػػا اإلغريقيػػة Aelurusاإلغريقيػػة، وعرفػػت "باسػػتت" أيضػػًا عمػػي أنيػػا إيمػػوروس )

فأصبحت "باستت" قطو أليفة وفي نفس الوقت أخذت شكؿ لبؤه مف حيف آلخػر، كػذلؾ نجػدىا 
 كإشارة إلي طبيعتيا المتوحشة.تصور أحيانًا وىي تحمؿ قناع لبؤه 

بجمػػػػت "باسػػػػتت" أيضػػػػًا كػػػػأـ طيبػػػػة ألف القطػػػػط األليفػػػػة تتميػػػػز بكونيػػػػا راعيػػػػة وحاميػػػػة   
القطػو معبػد لصغارىا، وأصبحت إليو المرأة والطفولة والخصب واألطفاؿ الصغار، وقد أودع ب

                                                
(1) Badawi, cherine, Footprint Egypt, Foot print travel guides, 2004.  
(2) Stephen Quirke, ancient Egyptian religion. - British museum Dictionary of Ancient Egypt 

press, Bastet, p.50.  
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ترضػػع  (1)اإلليػو باسػػتت بمدينػػة )بوباسػػطة( كثيػػر مػػف التماثيػػؿ يمثػػؿ بعػػض منيػػا القطػػو وىػػي
قطيطاتيػػػا وكػػػاف يعتقػػػد أف أي امػػػرأة تريػػػد إنجػػػاب أطفػػػاؿ فػػػإف عمييػػػا أحيانػػػًا أف تمػػػبس حجابػػػًا 
)طمسػػما أو تميمػػة( مصػػور عمييػػا شػػكؿ اإلليػػو القطػػو تصػػاحبيا قططػػًا صػػغيرة بعػػدد مػػا تريػػد 

 انجابيـ مف األطفاؿ.     
ه وىػو أنيػا وقد بجمت كؿ القطط بوجو خاص في مصر القديمة لنفس الغرض السػابؽ ذكػر 

تقتؿ الحيوانات الضارة بالمحاصػيؿ وتقتػؿ الثعػابيف، لػذلؾ فقػد اعتبػرت باسػتت بعػد ذلػؾ أيضػًا 
حامية لؤلراضي خاصة في مصر السفمي، ثـ اسػتبدلت باسػتت الحقػًا باإلليػو سػخمت واإلليػو 
حتحػػػور واإلليػػػو مػػػوت، واإلليػػػو أرتيمػػػيس اإلغريقيػػػة، ولقػػػد أدي ىػػػذا االسػػػتبداؿ مػػػع كيانػػػات 

ليػػات الممػػاثبلت السػػابقات إلػػي كثيػػر مػػف التػػداخؿ وربمػػا التضػػارب إلػػي حػػد كبيػػر، خاصػػة اإل
 22كونيػػا ارتبطػػػت كإليػػو لمقمػػػر الشػػتراكيا مػػػع اإلليػػو "مػػػوت" وبوجػػو خػػػاص خػػبلؿ األسػػػرة 

 ؽ.ـ(. 715 -945)
ويبػػدو أف ىػػذا التضػػارب ربمػػا قػػد وقػػع فػػي المراحػػؿ البلحقػػة حينمػػا انػػدمجت ىويػػة باسػػتت 

، كمػػا ذكرنػػػا، معتبػػريف أنيػػػا صػػورة مػػػف Aelurusاسػػػماىا اإلغريػػؽ ايمػػػوروس  بالتػػدريج حتػػى
أرتيمػػيس إليػػو القمػػر اإلغريقيػػة ولكػػي تكتمػػؿ آليػػو االوليمػػب الكونيػػة عنػػدىـ تغيػػرت وأتخػػذت 

 . (2)شكؿ قطة كبيرة )كمقابؿ لمربة المبؤه(
بقونػػو لقػػد جعػػؿ اإلغريػػؽ "باسػػتت" "أخػػت لحػػورس" )ابػػف إيػػزيس وأوزوريػػس( وىػػو الػػذي يطا

مػػع "أبولمػػػو" أخػػػو ارتيمػػػيس وبالتػػالي فقػػػد اعتبػػػرت ىػػػذه األخيػػرة ىػػػي ابنػػػو إليػػػزيس وأوزوريػػػس 
 أيضًا. 

أمػا مػػف ناحيػػة الفػػف فػإف باسػػتت كقطػػو جميمػػة كانػػت أحيانػًا تمػػبس "حمػػؽ وقػػبلدة" أو تظيػػر 
كػػامرأة صػػغيرة بػػرأس قطػػو، كمػػا نجػػد أنيػػـ كػػانوا يمبسػػوف القطػػط الممكيػػة فػػي بعػػض الحػػاالت 

ر الذىبيػػػة ويسػػػمح ليػػػا باألكػػػؿ فػػػي أطبػػػاؽ طعػػػاـ أصػػػحابيا، وتصػػػور أحيانػػػًا تحمػػػػؿ الجػػػواى
سيسػترـو طقسػية فػػي إحػدي يػػدييا. وقػد وصػػؼ المػؤرخ ىيػػرودوت الػذي زار مصػػر فػي القػػرف 

( في بوباستيس الػذي Pr- Basttاإلليو باستت )بيت باستت معبد ؽ.ـ( 450الخامس ؽ.ـ )
فيػػورلنج ويحػػػاط عمػػي جانبيػػػو  400متسػػع بحػػػوالي ىػػػرمس، والطريػػؽ إليػػػو معبػػد "يقػػع باتجػػػاه 

 . (3)أشجار عاليو لمسماء"
                                                

( ِؼجُ اٌذضبعح اٌّوغ٠خ اٌمض٠ّخ، جٛعط ثٛعرغ، ؿجغط ٠ٛٔغْٚ، جبْ ٠ٛ٠ٛد، أ.أ.ؽ. اصٚاعصػ، ف.ي. ١ٔٛ١ٌٗ، جوبْ 1)
 .276، م1996الِٗ، ِغاجؼخ ؿ١ض رٛف١ك، ا١ٌٙئخ اٌّوغ٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة صٚع٠ؾ، رغجّخ ا١ِٓ ؿ

(1) Serpell, james A : "Domestication and History of the cat", P. 184.  
(2) Herodotus, Book 2, chapter 138- Diodour, book 2. 
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" بعػض القطػط المحنطػة والمدفونػة إلػي جانػب Pr- Bast"بيت باسػت معبد وقد عثر في  
معبػػد قطػػو محنطػػو اكتشػػفت عنػػدما اكتشػػؼ  300.000أصػػحابيا، حيػػث اكتشػػؼ أكثػػر مػػف 

مقطػط لػيس فػي بوباسػتيس فقػط لكػف ، كما اكتشفت أيضًا دفنات أخػرى لPr-Bastبيت باست 
 ـ. 1881في بني حسف في المينا عاـ 

كمػػا  (1)وقػػد ذكػػر ىيػػرودوت كثيػػرًا عػػف مطابقػػة اإلليػػو باسػػتت باإلليػػو اإلغريقيػػة ارتيمػػيس 
ذكر أنو في كؿ عاـ وفي يـو االحتفاؿ بعيد باسػتت فػإف المدينػة تسػتقبؿ مػا يقػرب مػف حػوالي 

المكاف" رجػاؿ ونسػاء فقػط يجيئػوف فػي أعػداد كبيػرة مػف زائر "كما يقوؿ الناس في  700.000
السفف حيث تعزؼ النساء عمي اآلالت الموسيقية ويغنػيف ويرقصػف وىػـ فػي طػريقيف لممكػاف، 

و ينطبػػؽ ىػػذا مػػع  (2)وتػػوزع كثيػػر مػػف القػػرابيف والػػذبائح والنبيػػذ أكثػػر مػػف أي وقػػت فػػي السػػنة
 .(3)أعياد تقترف مع "أعياد الشراب" المصادر المصرية التي تذكر أف الربات المبؤات ليف

خػبلؿ القػػرف الثػاني المػػيبلدي كتػب الفيمسػػوؼ والمػػؤرخ بموتػارخ أف القطػػو المصػرية تمػػد فػػي 
أوؿ والدة قطو واحدة، وتمد اثنتيف في الثانية وىكذا حتى تصؿ إلػي سػبعة، وبػذلؾ سػتكوف فػي 

التقػويـ القمػري حيػث  قطيطو صػغيرة، وىػو نفػس عػدد أيػاـ الشػير فػي 28مرحمة ما قد ولدت 
 اعتقد المصريوف القدماء أف دورة حياة القطة ليا عبلقة بدوره الحياة عند اإلنساف. 

 :اإلليو اإلغريقية ارتيميس 
طػػػابؽ الرحالػػػة األغريػػػؽ القػػػدامى المػػػذيف زارو مصػػػر باسػػػتت المصػػػرية التػػػي تمثػػػؿ بػػػرأس     

س وبػذلؾ تحولػت باسػتت إلػي مظيػر القطو والتي كانت إليو لمشمس باإلليػة اإلغريقيػة أرتيمػي
 القمر كي تبلئـ "أرتيميس". 

والبريػػة المتػػرددة  (4)فيػػي إليػػو لمصػػيد Greek Mythologyووفقػػًا لؤلسػػاطير اإلغريقيػػة 
، (5)عمػي الغابػػات والػػتبلؿ والسػػيوؿ، حاميػػة الطفولػػة واألطفػػاؿ، إليػػو اإلنجػػاب وصػػغار النسػػاء

ومعينػػة لمنسػػاء عنػػػد الوضػػع، تحمػػي عذريػػػة  وكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بػػػالمرأة، حاميػػة الشػػرؼ العػػػذري
صػػغارىا، وترسػػػؿ إلػػػي معبػػػدىا الفتيػػػات الصػػغيرات قبػػػؿ أف يتػػػزوجف حيػػػث تطمػػػب "ارتيمػػػيس" 

 لمفتيات العفاؼ في الوقت الذي يتعممف فيو طقوسيا الغامضة. 
                                                

(3) Ibid, chapter 137. 
(1) Ibid, Book 2, chapter 60. 
(2) Velde, Hemante (1999) "Bastet" In Karel van der Toorn, Bob Becking and Pieter 

W.Vander Horst. Dictionary of Demons and Deities in the Bible (2nd ed), leiden : Brill 
Academic, p. 164- 5. ISBN 90041 1 1190. 

، ١1988خ، ِؤؿـخ اٌؼغٚثخ ٌٍطجبػوخ ٚإٌلوغ ٚاإلػوالْ، ( أ١ِٓ ؿالِٗ : ِؼجُ اإلػالَ فٟ ا٤ؿبط١غ ا١ٌٛٔب١ٔخ ٚاٌغِٚب3ٔ(

 . 16هـ
(4) Aeschylus, suppliant women 674.  
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ارتػػبط اسػػميا بػػالقمر كمػػا ارتػػبط اسػػـ أخييػػا "أبولمػػو" بالشػػمس وانتشػػرت معابػػدىا فػػي بػػبلد 
 .  (1)خاصة في المدف التي يكثر بيا الصيادوفاإلغريؽ 

تعتبػػر "ارتيمػػيس" إحػػدي أىػػـ وأقػػوي اآلليػػو، حيػػث أنيػػا تنتمػػي ألليػػة األوليمػػب  أو اآلليػػة 
االثنػػا عشػػر فيػػي ابنػػة كػػبًل مػػف "زيػػوس" ممػػؾ اآلليػػو، "وليتػػو"، وىػػي األخػػت التػػوأـ "ألبولمػػو" 

نيف العفػو والطيػػارة. كانػػت إليػػو وكانػت ربػػة شػػديدة العقػاب إف أغضػػبيا أحػػد أو كسػر أحػػد قػػوا
العفاؼ والطيػر تتخػذ كػؿ وصػيفاتيا مػف العػذاري، وكانػت تعػاقبيف بقسػوة إذا فقػدف عػذريتيف، 
قتمػت "ارتيمػػيس" الحوريػػة )كاليسػػتو( إحػػدي تابعاتيػا ألنيػػا ضػػاجعت "زيػػوس"، وحولػػت الصػػياد 

 كبلبيا ومزقتو. )اكتايوف( إلي ظبي ألنو رآىا عارية يوما تستحـ في البحيرة واقتنصتو 
(، وبحسػػب 2تصػػور ارتيمػػيس فػػي صػػورة صػػيادة جميمػػة تحمػػؿ قوسػػا وجعبػػو سػػياـ )شػػكؿ 

األسػػاطير كانػػت صػػديقة لمبشػػر، حيػػث كػػاف آلليػػة األوليمػػب مفضػػميف مػػف البشػػر، لكنيػػا لػػـ 
تسػػػتطع حمػػػايتيـ جميعػػػًا مػػػف األخطػػػار، كانػػػت إليػػػو عػػػذراء، شػػػابو، ومنطمقػػػة تػػػؤمف بالحريػػػة 

 ياة الخبلءواالستقبلؿ وتحب ح
وكانػػػػت تعػػػػارض الػػػػزواج كونػػػػو 
فػػي رأييػػا قيػػدًا لممػػرأة وكانػػػت ال 
تحػػػب مصػػػػاحبة الرجػػػاؿ كثيػػػػرًا، 
إال أنيػػػػػػا كانػػػػػػت ترافػػػػػػؽ بعضػػػػػػا 
مػػػػػػػػنيـ مثػػػػػػػػؿ "أوريػػػػػػػػوف" أثنػػػػػػػػاء 
الصػػػػػيد. وقػػػػػد أصػػػػػابتو بقوسػػػػػيا 
خطأ وىو يسبح فػي البحػر دوف 
أف تعرفو فحزنت عميو ووضعتو 

.  بيف النجـو
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1) Pen Lead Better, Artemis, www. Pantheon.org.html (MM VI Encyclopedia Mythica) 
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وىي إحدي ثبلثة آليات ذات مناعة ضػد سػحر وقػوة افروديػت واالثنتػاف األخريػاف ىمػا    
"أثينا" و"ىيستيا". وتػذكر بعػض األسػاطير أف أرتيمػيس كانػت ميتمػو بعفتيػا وعػذريتيا منػذ أف 
كانػػت فػػي الثالثػػة مػػف عمرىػػا، حيػػث جمسػػت فػػي حضػػف أبييػػا تطمػػب منػػو تحقيػػؽ بعضػػًا مػػف 

، ثػـ تمنػت أف تكػوف جميػع حورياتيػا صػغارا (1)المطالب كاف العذرية األبديػةأمانييا، أوؿ ىذه 
فػػي السػػف )فػػي التاسػػعة مػػف العمػػر تقريبػػًا( وىػػو سػػف الػػدخوؿ إلػػي سػػف المراىقػػة والنضػػوج فػػي 
اليوناف القديمة، وبالفعؿ كانت جميع حورياتيا عذراوات وكانت تقدـ ليف ُدمي صغيرة كقػرابيف 

نػػت الحصػػوؿ عمػػي عربػػو فضػػية )أو ذىبيػػة( تقودىػػا، كمػػا كانػػت (، ثػػـ تم3فػػي معبػػدىا )شػػكؿ
 تحتـ عمي جميع تابعاتيا أف يمتزمف العفة في حياتيف وأف يحافظف عمي عذريتيف. 

 
 

                                                
(1) Callimachus, Hymn 3 to Artemis. 

 (5)شكل 
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اعتبػػرت "ارتيمػػيس" إليػػو ذات متناقضػػات كثيػػرة حتػػى فػػي وظائفيػػا، فوظيفتيػػا الرئيسػػية    

غاؿ واألراضي الموحشة، والصيد بواسػطة قوسػيا الفضػي )الػذي ىي الطواؼ في البراري واألد
صػنعو ليػا "ىيفايسػتوس" مػع السػيكموب وسػػياميا(، وحمايػة الصػياديف أثنػاء رحبلتيػـ وقورنػػت 
بإليو الصيد الرومانيػة "ديانػا" إال أنيػا كانػت باإلضػافة إلػى ذلػؾ تعمػؿ عمػي حمايػة الحيوانػات 

طة عربتيػػػا الفضػػػية برفقػػػو حورياتيػػػا، أو عنػػػدما وتقديسػػػيا عنػػػدما تطػػػوؼ ىػػػذه المنػػػاطؽ بواسػػػ
تطوفيػػا رقصػػًا فتبػػارؾ وتحمػػي الحيوانػػات الصػػغيرة بصػػنادليا الفضػػية. وتصػػب غضػػبيا عمػػي 
مف يتعدي عمي مقدساتيا، كما حدث مع أجػاممنوف أثنػاء حػرب طػرواده، حيػث منعػت الريػاح 

قػة المقدسػة أو المحميػة مف اليبوب فتوقؼ أسطولو البحري بأكممو نتيجة قتمو لظبي فػي المنط
)ممجأ ارتيميس في براورف( واستحاؿ أرضاءىا إال بعد أف قػدـ أجػاممنوف ابنتػو أفيجينيػا ذبيحػة 
إال أنيا خطفت الفتاة في المحظة األخيػرة مػف المػذبح ووضػعت غزالػة محميػا، إلػي جانػب ذلػؾ 

 5212ارتٌمٌس فً كوم الدكة عام معبد من مكتشفات 
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اري حيػػث تحفػػظ تيػػتـ أرتيمػػيس بػػأمور المػػرأة فيػػي ربػػة لمطفولػػة وحظيػػت بػػاحتراـ وتقػػدير العػػذ
وتحمي الفتيات الصغيرات وتستمر في ذلؾ حتى مرحمة البموغ والنضوج، فكانػت تجمػس بقػرب 

(، لػػػذلؾ كانػػػت الفتيػػػات Potamoiوأبولمػػػو أخييػػػا قػػػرب األنيػػػار ) (1)(Okeanidesالسػػػحب)
لػػي  ، أو يقػػدمف Okeanidesالمقػػببلت عمػػي الػػزواج يقػػدمف خصػػمو مػػف شػػعورىف قربانػػًا ليػػا وا 

( كمػا يقػدـ األوالد خصػمة مػف شػعورىـ إلػي إلػو النيػػر 3ي معبػدىا )راجػع شػكؿدمػي صػغيرة فػ
 المحمي عند بموغيـ ىذا السف. 

وبالرغـ مف أف "أرتيميس" إليو عذراء إال أنيا تساعد النساء أثناء اإلنجػاب، وقػد يرجػع     
احػد. ولػـ تكػف ىذا األمر إلي مساعدتيا لوالدتيا أثناء إنجابيػا "أبولمػو" حيػث ولػدت قبمػو بيػـو و 

أرتيميس ضميعو بأمور الحرب مثؿ أخييا، لكنيا كانت تستطيع معاقبو مف تريػد بػأمر زيػوس، 
كمػػػػا حػػػػدث مػػػػع الممكػػػػة "نيػػػػوبي" عنػػػػدما تفػػػػاخرت بأبنائيػػػػا االثنػػػػي عشػػػػر، وأىانػػػػت "ليتػػػػو" أـ 
"ارتيمػػيس" إلنجابيػػا ابنػػيف فقػػط ىمػػا "ارتيمػػيس" و"أبولمػػو"، فقامػػت مػػع أخييػػا بقتػػؿ جميػػع أبنػػاء 
"بنػػوبي" بسػػػياميـ، حيػػػث تػػػولي "أبولمػػو" قتػػػؿ الػػػذكور السػػػبعة، بينمػػا قتمػػػت "ارتيمػػػيس" األنػػػاث 

وقػػد أدت عبادتيػػا كربػػة لمقمػػر إلػػي االعتقػػاد بػػأف ليػػا عبلقػػة بالميػػؿ والعػػالـ السػػفمي،  (2)السػػبعة
حيث كانت تشبو باألرواح مف أمثاؿ "ىيكاتي" وكانت كذلؾ ربػة الحوريػات الخاصػة تشػاركيف 

، كمػػػا يقػػػارف اإلغريػػػؽ الربػػػو ذات النيػػػود الكثيػػػرة فػػػي إفسػػػوس (3)وتتػػػرأس جوقػػػاتيف رقصػػػاتيف
Ephesus (، والتػػي كػػاف مػػف أىػػـ مخصصػػاتيا القػػوس والجعػػو 4"بػػأرتيميس" اإلفسػػية )شػػكؿ

والسياـ والشعمة والرمح واليبلؿ، أما الحيوانات المتعمقة بيػا فيػي الغزالػو وكمػب الصػيد والػدب 
رو فكانػت مقدسػة عنػدىا، ولمػا كانػت صػياده فإنيػا كانػت تبػدو دائمػًا والخنزير، أمػا شػجرة السػ

(، وكربػو لمقمػر تبػدو فػي ثػوب 5في ثياب قصػيرة تمتػد مػف فػوؽ األكتػاؼ إلػي الػركبتيف )شػكؿ
 .(4)طويؿ يصؿ إلي األرض، والخيتوف وىبلؿ فوؽ رأسيا

 
 
 
 
 
 

                                                
(1) Homer, odyssey 20.71. 
(1) Pen Lead better, ٖؿجك طوغ  

 .17( أ١ِٓ ؿالِٗ : ؿجك طوغٖ، هـ2)

 .17( اٌّغجغ اٌـبثك هـ1)
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ليػو لقد كانت الصمة بينيا وبيف باستت كبيرة لدرجة أف اع      تبػرت باسػتت إليػو لمقمػر وا 
مثميػا مثػؿ أرتيمػيس فيػي كإليػو لمخصػب تحمػي المػرأة  (1)لممرح والمرأة واألطفاؿ وكأـ معتدلػة

 في حمميا، وتحمي كبًل مف األـ والطفؿ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المكتشػػؼ وفقػػًا لمػػا تػػـ نشػػره عػػف البعثػػة المكتشػػفة وىػػي بعثػػة المجمػػس معبػػد تبمػػغ أبعػػاد ال
أسػفؿ شػارع معبػد ثار، )ستيف مترًا طػواًل وعرضػو خمسػة عشػر متػرًا(، وتمتػد بقايػا الاألعمي لآل

إسماعيؿ فيمػي، بمنطقػة كػـو الدكػو، ويبعػد امتػارًا قميمػة عػف موقػع المسػرح الرومػاني وقاعػات 
الدراسػػة وفػػيبل الطيػػور فػػي قمػػب الحػػي الممكػػي فػػي العصػػر اليونػػاني الرومػػاني. وتمثػػؿ القطػػع 

( وتماثيػؿ األطفػاؿ ونػذور عبػارة 6مف الموقع عدد كبير مف القطػط )شػكؿ األثرية التي خرجت
                                                

 .133، هـ2119( ػجض اٌذ١ٍُ ٔٛع اٌض٠ٓ، اٌض٠بٔخ اٌّوغ٠خ اٌمض٠ّخ، اٌجؼء ا٤ٚي، اٌمب٘غح 2)

 (4)شكم 
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عف أشكاؿ فتيات صغيرات وفتياف كميا مف الحجػر الجيػري والفخػار، كػذلؾ عثػر عمػي تماثيػؿ 
آلليو مصرية تمثؿ اإللػو )بتػاح إلػو منػؼ( واإلليػو "باسػتت" إليػو بوباسػتيس بييئتيػا الفرعونيػة 

معبػػد لػو حربػػوقراط، كمػا عثػػر عمػي ودائػع األسػػاس الخاصػة بالوكػذلؾ تماثيػؿ مػػف الفايػانس لئل
ؽ.ـ، 222 -246المكتشؼ وترجع إلػي الممكػة برنيكػي الثانيػة زوجػة الممػؾ بطميمػوس الثالػث 

ويبػدو أف ىػذا  19/1/2010ومف الجدير بالذكر أف ىذا الكشػؼ األثػري اليػاـ حػدث فػي يػـو 
زاء كبيرة مف أحجػاره كمػا صػرحت بػذلؾ كاف قد استخدـ كمحجر وذلؾ بسبب فقداف أجمعبد ال

تمثػاؿ قػػد  600الجيػة المستكشػفة والتػػي ذكػرت أيضػًا أف عػػدد التماثيػؿ المكتشػفة يبمػػغ حػوالي 
 عثر عمييا في ثبلثة أماكف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0202ارتٌمٌس فً كوم الدكة عام معبد من مكتشفات ( 4)شكل 
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وقػػد تػػـ أيضػػًا الكشػػؼ عػػف قاعػػدة تمثػػاؿ مػػف حجػػر الجرانيػػت ربمػػا ترجػػع لعيػػد بطميمػػوس 
( توضػح أف 7ؽ.ـ عمييا نقوش باليونانية القديمة مف تسػعة أسػطر )شػكؿ 205 -222الرابع 

التمثػػاؿ ربمػػا كػػاف لشػػخص رفيػػع المسػػتوي فػػي محكمػػة اإلسػػكندرية، كمػػا تمثػػؿ النقػػوش ذكػػري 
ؽ.ـ والتػػي انتصػػر فييػػا المصػػريوف واإلغريػػؽ عمػػي 217يونيػػو  22انتصػػار معركػػة رفػػح فػػي 

ؼ فػي الموقػع أيضػًا صػيريج مػف العصػر الرومػاني السموقييف الذيف ىاجموا مصػر، وقػد اكتشػ
متػرًا تحػت سػطح األرض وبقايػا  14)القرف الثالث ميبلديا( ومجموعة آبار لحفظ الميػاه بعمػؽ 

مخػػازف ومجػػاري لمميػػاه مػػف الحجػػر وحمػػاـ قػػديـ وقطػػع فخاريػػة ترجػػع لمقػػرف الرابػػع ؽ.ـ وقطػػع 
األعمػػى لآلثػػار أف القطػػع  فخػػار مسػػتوردة مػػف بحػػر إيجػػو ورودس، وقػػد نشػػرت بعثػػة المجمػػس

 ؽ.ـ.332الفخارية تؤرخ ألقدـ طبقة كشؼ عنيا وىي عصر تأسيس مدينة اإلسكندرية 
 
 
 
 
 
 

 ( 4)شكل 
 الدكهمعبد تمثال للقطة فً صورة اإللهه باستت من البرونز من مكتشفات 
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نجػد أف الموقػع الػذي معبػد وبالربط بيف موقع ىذا الكشؼ وبيف اإللية المكرس ليا ال      
الحػػي الممكػػي أو البروكيػػـو أف  Plinyىػػو الحػػي الممكػػي وقػػد ذكػػر بمينػػي معبػػد اكتشػػؼ فيػػو ال
Bruchium  بوسػػػيدوف معبػػػد يوجػػػد بػػػو العديػػػد مػػػف المعابػػػد مثػػػؿPoseidon  أو نبتػػػوف إلػػػو

لػػي الغػػرب  ، وا  البحػػر، الػػذي كػػاف يواجػػو المينػػاء الشػػرقي قريبػػًا مػػف قاعػػدة شػػبو جزيػػرة تيمونيػػـو
مػارؾ ، والػذي يقػع بينػو وبػيف مخػازف الجEmporiumمباشرة مف المركػز التجػاري أو السػوؽ 

Apostaseis  أرسينوي الذي بناه فيبلدلفيوس تكريمػًا ألختػو التػي تزوجيػا وأضػفي عمييػا معبد
كػػاف يحتػػوي عمػػي مػػذبح معبػػد صػػفو األلوىيػػة بعػػد وفاتيػػا، وطبقػػا لمػػا ذكػػره أيضػػًا فػػإف ىػػذا ال

صػغير مػػف الػذىب وتمثػػاؿ مػف اليػػاقوت ألرسػينوي، وعنػػد المػدخؿ المواجػػو لمبحػر توجػػد مسػػمو 
 Arsinoeأرسػينوي معبػد وعشػريف قػدما )موجػودة اآلف فػي القسػطنطينية( وبجػوار  ترتفع مائو
( Artemisوىػي إليػػو مػف فريجيػػا معروفػة باسػػـ )أرتيمػػيس  Bendisبنػػديس معبػد كػاف يوجػػد 
 .(1)مسمتاف عند المدخؿ وىما اآلف في رومامعبد وكاف بيذا ال

 
 

 نتيجة البحث
                                                

 ( جْٛ ِبعٌٛ : اٌؼوغ اٌظ٘جٟ ٌإلؿوىٕضع٠خ، رغجّوخ ٔـو١ُ ِجٍوٟ، اٌّجٍوؾ ا٤ػٍوٟ ٣ٌصوبع، اٌّلوغٚع اٌموِٟٛ ٌٍزغجّوخ1)
 .56، هـ2112

 ( 7)شكم 

 ت انيىنانيت من عصر انمهك بطهميىس انرابعقاعدة تمثال عهيها ستت أسطر من انكتابت بانهغ
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 مما سبؽ يتضح أف:    
بعػػػد مطابقػػػة مكانػػػو بوصػػػؼ أحػػػد المػػػؤرخيف )بمينػػػي( وأنػػػو يتحقػػػؽ معبػػػد مكػػػاف ال (1

خػػاص بػػالمعبوده أرتيمػػيس اإلغريقيػػة التػػي طابقيػػا اإلغريػػؽ مػػع اإلليػػو المصػػرية 
يونػػاني رومػػاني معبػػد وتمػػؾ ىػػي المػػرة األولػػى التػػي يكتشػػؼ فييػػا  Bastباسػػت 

 الرأس السوداء المكرس لئللية أيزيس.معبد بمدينة اإلسكندرية، بخبلؼ 
فيػػي تمثػػؿ تمامػػًا تمػػؾ معبػد فػػإف ىػذه الخبيئػػة التػػي وجػػدت بال ة إلػػى ذلػػؾباإلضػاف (2

القرابيف التي يقدميا كؿ مف لو صمو بصفو مف صفات أو بأحد متطمبػات اإلليػو 
"ارتيمػػيس" فػػالقطط المكتشػػفة تمثػػؿ ذلػػؾ الشػػػكؿ الػػذي يختمػػؼ تمامػػًا عػػف شػػػكؿ 

التماثيػؿ التػي اإلليو باسػت أو باسػتت المصػرية بوقفتيػا المعروفػة، حيػث تصػور 
وجدت بالخبيئػة القطػو فػي أوضػاع كثيػرة، ومنيػا تماثيػؿ تصػور القطػة المرضػعة 
التػػػػػػي تحمػػػػػػؿ أثػػػػػػدائيا المػػػػػػبف لمصػػػػػػغار وتشػػػػػػير إلػػػػػػى أرتيمػػػػػػيس كإليػػػػػػة ترعػػػػػػي 

 ( 8اإلنجاب.)شكؿ 
 

 ( تمثال يمم انقطت انمرضعت كنايت عن ارتيميس انراعيت نهطفىنت واألمىمت8)شكم 
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ولمػا كانػػت أرتيمػػيس إليػػة ترعػػي الفتيػػات الصػػغيرات وكػػاف مػػف طقػػوس عبادتيػػا 
رىف قربانػػًا ليػػا فػػي معبػػدىا عنػػد الػػزواج لػػذلؾ تقػديـ الفتيػػات لخصػػبلت مػػف شػػعو 

أرتيميس فػي اإلسػكندرية معبد فإف أرسينوي الثالثة أىدت خصمة مف شعرىا في 
وقػػػػػػػد خمػػػػػػػد درامػػػػػػػاجيتوس  (1) عنػػػػػػػد زواجيػػػػػػػا مػػػػػػػف أخييػػػػػػػا بطمميػػػػػػػوس الرابػػػػػػػع

Dramagetus (* ) ىذه المناسبة في واحدة مف قصػائد الشػعر ذكػر فييػا إىػداء
ىا إلػػػي أرتيمػػػيس فػػػي معبػػػدىا كطقػػػس يؤكػػػد تقػػػدير أرسػػػينوي لخصػػػمة مػػػف شػػػعر 

أرسػػينوي لحمايػػة )أرتمػػيس( لعػػذريتيا وممػػا يجػػدر ذكػػره أف أرسػػينوي كانػػت فػػي 
 . IVسف العاشرة عندما تزوجت مف أخييا بطمميوس 

أمػا تماثيػؿ األطفػاؿ التػي وجػدت فيػي تجسػد القػرابيف التػي كانػت تقػدميا الفتيػػات  (3
اإلليػػو معبػػد فتػػاه دميػػة صػػغيرة قربانػػًا فػػي المقػػببلت عمػػي الػػزواج حيػػث تيػػدي ال

 أرتيميس.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

(1) Van open de ruitter, B.F., The religious identification of Ptolemaic queens with Aphrodite, 
Demiter, Hathor and Isis, New York 2008, P. 132.  

)*) Damagetus, epigram. I (ap. Anth. Pal. VI : 277). 
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