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 اساطیر یونان و روم باستان

 
 

      ؿیس قهاز السیي كیطٌگی  :گطزاٍضٌسه
 ٌؾذه الکتطٌٍیک: وحهس زَاز حؾًی ٌػاز تًؽین

 

 : چکیسه

هسف اظ ایي تحقیق ٌقاى زازى ٌقف اؿعَضه زض تهسى های باؿتاٌی ضٍم ٍ یٌَاى بَزه ٍ ٌققی که اؿعَضه زض ضؿاٌیسى ایي زَاوـ 
 . به تهسى زاكته اؿت

. اظ باؿتاى وَضز بطضؿی قطاض وی گیطٌس ٍ وکاى آى هن یٌَاى ٍ ضٍم اؿتزض ایي وبحج اؿعَضه های یٌَاٌی ٍ ضٍوی زض زٍضاى 
زًبه های ورهَل ایي وَضَؿ وی تَاى به اٌسیقه های وصهبی که زض یٌَاى ٍ ضٍم قابل وقایؾه اؿت اكاضه کطز ٍ تاخیطات آٌها 

 . ضٍی هن
تغیط های ٍابؾته رسایاى زیگط کقَضها ٍ وَضَؿ اهلی یا وتغیط اهلی ههاى رسایاى یٌَاٌی ٍ ضٍوی هؾتًس ٍ قَاول یا و

 . تاخیطات آٌها ضٍی اؿاغیط یٌَاٌی ٍ ضٍوی اؿت
. ضٍـ تحقیق به هَضت کتابذاٌه ای ٍ آضكیَی وی باكس ٍ ابعاض کاض هن به هَضت فیف بطزاضی وَضز اؿتفازه قطاض گطفته اؿت

ٍ الگَبطزاضی آٌها اظ ایي اؿعَضه ها اؿت ٍ ایًکه  ٌتیره ی حاهل اظ ایي تحقیق تاخیط اؿعَضه ها زض باٍضهای وطزم باؿتاى
 . چگٌَه اؿعَضه ها زض زَاوـ ٌقف زاكته ٍ تاخیطگصاض بَزه اٌس

 : کلیس ٍاغه
 تهسى   –  فطهًگ   –  رسایاى  –  اؿاغیط  –  یٌَاى  –  ضٍم

 

 : وقسوه

اظ زًبه های ورهَل آى وی ایي تحقیق وَضَؿ اؿعَضه های یٌَاٌی ٍ ضٍوی ضا زض وحسٍزه ی ظواٌی باؿتاى بطضؿی وی کًس ٍ 
تَاى به تاخیط اٌسیقه های وصهبی زض یٌَاى ٍ ضٍم اكاضه کطز ٍ وتغیط اهلی تحقیق رسایاى یٌَاٌی ٍ ضٍوی هؾتًس ٍ قَاول 
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 . ٍابؾته ی به آى رسایاى زَاوـ زیگط وی باكًس
 . ضهای وطزم ٍ الگَپصیطی آٌها اؿتاهساف تحقیق ٌقاى زازى ٌقف اؿعَضه ها زض ضؿاٌیسى زَاوـ به تهسى ٍ ٌقف آٌها زض باٍ

ؿَاالتی که وی تَاى شکط کطز آیا اؿعَضه های یٌَاٌی ٍ ضٍوی با هن ٍزه تقابه زاضٌس ٍ ایًکه آیا اؿعَضه های زَاوـ زیگط زض 
 . اؿاغیط یٌَاٌی تاخیطگصاض بَزه اٌس ٍ زیگط ٌقف اؿعَضه ها زض فطهًگ ٍ تهسى زَاوـ باؿتاى قابل بحج اؿت

ایي ؿَاالت بایس گفت که اٍالً اؿعَضه های ضٍوی به هَضت ٌؾبتاً کاول اظ ضٍی اؿعَضه های یٌَاٌی بطزاكته كسه  زض زَاب به
خالحاً اؿعَضه ها زض باٍض ٍ ضؿاٌیسى زَاوـ به فطهًگ ٍ   –. خاٌیاً زَاوـ وراٍض یٌَاى زض اؿاغیط یٌَاٌی تاخیطگصاض بَزه اٌس اؿت

 . تهسى تاخیطگصاض بَزه اٌس
وَضز اؿتفازه زض ایي تحقیق وی تَاى به کتاب فطهًگ اؿاغیط اظ پیط گطیهال اكاضه کطز ٍ اؿاغیط زهاى زٌٍا ضٍظٌبطگ ٍ وًابـ 

  . وًابـ زیگط که ایي وًابـ اضتباط وؾتقین زض وَضَؿ ایي تحقیق زاضٌس
 . ضٍـ زهـ آٍضی اغالقات به هَضت کتابذاٌه ای بَزه اؿت اظ غطیق فیف بطزاضی

 . ن زضٍؼ ٍ کهبَز ظواى اؿتوَاٌـ هن حر
 

 : ٍاغه ی اؿعَضه

: اؿعَضه زهـ . زض لغت ٌاوه ی زهذسا ایي چًیي آوسه اؿتزضباضه ی ٍاغه ی اؿعَضه ٌؽطیه های گٌَاگٌَی اؾهاض كسه اؿت
َضیا به وفًی . زض زایی زیگط وی رَاٌین که اؿعَضه اظ کلهه ی یٌَاٌی هیؾتاؿعاض به وفًی اضافه پطزاظی ٍ ضٍایت های بی پایه

. ٍ قسه ای ققیسه زاضٌس که اقطاب پؽ اظ غلبه بط ضٍم كطقی ٍ آكًایی با ٌَكته های کاٍیاى ٍ زؾترَ کطزى گطفته كسه اؿت
، به وفًی به هَضت تاضید یا اضافه ی تاضید زضآٍضزى ضا وفطب کطزٌس ٍ ضٍایت های افؾاٌه ضٍویاى کلهه ی ایتالیایی ایؾتَضیاضه

 ]1].ا اؿعَضه رَاٌسٌسای تاضید گٌَه ض
 زض آلهاى اظ ٍاغه ی یٌَاٌی myth- e زض فطاٌؾه ٍ mythe زض اٌگلیؾی ٍ myth زضباضه ی اؿعَضه ٍاغه ی اضٍپایی بطابط با آى

mythos  ربط گطفته كسه اؿت، قنهوفًای كطحبه ، . 

 

 : ی اؿعَضه زض یٌَاى پیقیًه

وازضؿاالضی بًیاى وی گیطز یفًی اظ ازتهاقی که رسایاى وهن ٍ بعضگ آى ههه ظى غبق ضٍایات یٌَاٌی آفطیًف اظ ازتهاقی ظى یا 
 ]2].هؾتًس ٍ ؿپؽ به ازتهاقی زیگط وًتقل وی كَز که کاوالً بط بًیاى پسضؿاالضی اؿتَاض كسه اؿت

. اٍضاٌَؼ زض ظویي بَزبه وفًی ظویي اؿت ) زض ظباى یٌَاٌی ( ٍ اٍ وا  GA.وی باكس [3] ٌذؾتیي رسای ظى زض تهسى یٌَاى گایا
رسای آلهاى ٍ پؾط ٍ ههؾط گایا بَز که زض ابتسا آؿهاى ٍ ظویي به هن پیَؿته بَزٌس ٍ ضٍی هن بَزٌس اوا بفس ایي زٍ اظ هن زسا 

وی كٌَس ٍ حاهل کاض گایا ٍ اٍضاٌَؼ کطٌٍَؼ بَز که با کقتي پسض ٍ اظ رَى حاهل اظ ایي قتل ظویي باضٍض كس ٍ رسایاٌی زیَ 
. تیتاى ها که اغلب آٌها ضا رسایاى بعضگ وی رَاًٌس س ٍ غَل پیکط به ٍزَز آوسٌس که تیتاى های ٌذؾتیي ضا كکل وی زهًسواًٌ
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. آٌها کَه پیکط ٍ اظ ٌیطٍیی گطاى ٍ باٍض ٌکطزٌی زض اقناض بؾیاض زٍض فطواٌطٍایاى ٍ ابطقسضت های زهاى هؾتی بَزٌس
  [4].اى التیي ؿاتَضى ٌاویسه وی كسطٌٍَؼ ٌام زاكت که به ظب. وههتطیي رسای تیتاى کبطرَضزاض بَزٌس

 :تي بَزٌس 13تیتاى ها 

هطا، ، ، هازٍؼ، پَظیسٍى؛ ظئَؼرسای ٌذؾتیي یٌَاٌی 6: کَچکتطیي فطظٌس اٍضاٌَؼ ٍ گایا بَز ٍ اٍ پسض کطٌٍَؼ .1
 . هؾتیا بَز ٍ زوتط

 . . واًٌس گایاوازض بَز: رَاهط ٍ ههؾط کطٌٍَؼ ٍ الهه ی بعضگ یا الهه ی ضئا .2
 . ، پیف اظ آٌکه آپَلَ زض اؿاغیط بفسی یٌَاى ٍ ضٍم زایگعیي اٍ كَز: رسای رَضكیسهلیَؼ  .3
 . ، پیف اظ آٌکه آضتهیؽ زض اؿاغیط بفسی یٌَاى زایگعیي اٍ كَز: الهه ی واهؿلًه یاؿلي .4
 . آى وفبس ضا اظ زؿت اٍ بگیطز، پیف اظ آٌکه آپَلَ : رسای پیقگَیی یا پیاوبطی زض وفبس زلفیتهیؽ .5
 . : ٌیطٍوًستطیي تیتاى که ظئَؼ اٍ ضا وحکَم کطز که آؿهاى ضا تا ابس بط زٍـ رَز حهل کًساغلؽ .6
 .: اظ رالقه تطیي ٍ هَكهًستطیي تیتاى ها به كهاض وی ضفت که اٌؾاى فًاپصیط ضا اظ گل آفطیسپطٍوتئَؼ .7
 .: بطازض پطٍوتئَؼ ٍ كَهط پاٌسٍضااپیهتئَؼ .8
 . : ضٍزراٌه ای که پًساكته وی كس زٌیا ضا زٍض وی ظٌسؿه آى یا اقیاٌَؼاٍ .9

 .، واه ٍ ؿپیسه زم: پسض رَضكیسهیپطیَى .11
 . : یا وًهَظیًه که حافؽه وفًی وی زهسٌیهَظیًه .11
 . : که به راغط پؾطاٌف اغلؽ ٍ پطٍوتئَؼ اههیت یافته بَزپاپتَؼ .12
 .تتیؽ .13

 

  :اؿاغیط یٌَاى
زاٌقیي رسایاى تیتاٌی كسٌس زٍاظزه الهپ ٌقیي بعضگ اظ قسضت ٍ وطتبتی ٍاال ٍ راضق الفازه بطرَضزاض اظ ویاى رسایاٌی که 

 ]5].. ایي رسایاى ضا بساى ؿبب الهپی یا الهپ ٌقیي رَاٌسٌس که کَه الهپَؼ یا اٍلهپ وًعلگاه ٍ کاكاٌه كاى بَزبَزٌس
  پَظیسٍى  2  – ظئَؼ -1یٌَاى به حؾاب وی آیًس قباضتًس اظ :  ایي زٍاظزه رسای یٌَاٌی که اظ اؿعَضه های وفطٍف ٍ اهلی

         آضتهیؽ  -11   –  هطوؽ -11  –   آفطٍزیت -9   – آپَلَ  -8   –  آتًا  7   –آضؼ  -6   –  هطا -5  –  هؾتیا -4  – هازؼ -3
 . که كطح هط کسام اظ ایي رسایاى زض وعالب بفس شکط رَاهس كس  ،هفاٌؾتَؼ  12
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 : ظئَؼ

ت اقال بَز ٍ رسای باضاى ٍ آٍضٌسه ی ابطها که بط آشضرف یا هاققه ی هطاؼ اٌگیع ٌیع فطواى وی اٍ ؿطٍض آؿهاى ها ٍ ولکَ
. هن ویقس با اٍ به وذالفت . با ایي ٍزَز ظئَؼ ٌه قازض وتفال بَز ٍ ٌه زاٌای کل. قسضتف بطتط اظ تهاوی رسایاى بَزضاٌس

. ٍ هطا اٍ ضا وی فطیبًس ٍ یا آپَلَ اظ زؿتَضات اٍ ؿطپیچی وی کًسزض ایلیاز هَوط پَظیسٍى [ 6] .بطرَاؿت ٍ هن اٍ ضا فطیفت
        :. ازیت ههیلتَى به ٌقل اظ هَوط وی آٍضز کهكارنه ی ظئَؼ ضیف ٍ هاققه ای که به كکل ٌیعه ی ؿه ؿط اؿت وی باكس

، تَیی که زض ولکَت اقال ابط، ای ٍاالتطیي ٍ ای بعضگتطیي ٍ ای رسای غَفاى ٍ : ای ظئَؼآگا وهًَى ٌیایف کًاى وی گَیس»]
. ققاب پطٌسه ی وَضز قالقه . یک ؿپط ضظوی وحافؼ اٍ بَز که ٌگاه کطزى به آى باقج هَل ٍ هطاؼ وی كس«[ظٌسگی وی کًی

  . ( بَزؿطظویي زضرتاى بلَط. پطؿتقگاه اهلی اٍ زض زٍزٌٍا )ی اٍ بَز ٍ زضرت وَضز قالقه اـ بلَط بَز

 : هطا

. اٍ الهه . اٍ پقتیباى اظزٍاد بَز ٍ ٌؽط لعف ٍ وحبت راهی ٌؾبت به ظٌاى كَهطزاض ٌقاى وی زازط ظئَؼ بَزاٍ ههؾط ٍ رَاه
ای بَز که ظٌاى كَهطزاض زض غلب کهک به اٍ ضٍی وی آٍضزٌس ٍ به اٍ پًاه وی زؾتًس ٍ اٍ گاٍ وازه ٍ غاٍٍؼ ضا وقسؼ وی 

 ]7]زاٌؾت ٍ آضگَؼ كهط وَضز قالقه ی اٍ بَز .

 : پَظیسٍى

. یٌَاٌی های ؿاکي هط زٍ ؿَی زضیای اٍ فطواٌطٍای زضیاها بَز ٍ بطازض ظئَؼ ٍ اظ ٌؽط وطتبه ٍ وقام پؽ اظ ظئَؼ قطاض زاكت
. اٍ ٌیعه ی ؿه . اٍ ٌذؾتیي اؿب ضا به اٌؾاى زازاغه زضیاٌَضز بَزٌس ٍ رسای زضیاها بطای آٌها اظ اههیت راهی بطرَضزاض بَز

. زض ٍاقـ آى به هط چیع که وی ظز آى ضا زضهن وی كکؾت ٍ به ههیي زلیل اٍ ضا ظویي لطظاى هن وی ٌاوًس كاری زاكت که با
. زضیا به پَظیسٍى افتاز ، کطٌٍَؼ ضا اظ تذت به ظیط کقیس فطواٌطٍایی زهاى ضا بیي رَز ٍ زٍ بطازضـ تقؾین کطزٍقتی ظئَؼ

 . ٍ زٌیای وطزگاى ٍ ظیطیي به هازؼ افتاز

 : هازؼ

. زض زاؿتاى پطؿفٌَه اٍ اٍ كهطیاض ٍ فطواٌطٍای زٌیای وطزگاى بَز ٍ قلهطٍ اٍ زض تاضیکی بَز ٍ به ٌسضت به ضٍی ظویي وی آوس
هازؼ رسایی  . پطؿفٌَه ضا اظ ضٍی ظویي وی ضبایس ٍ با رَز به زٌیای ظیطیي وی بطز ٍ به ایي تطتیب اٍ ههؾط هازؼ وی كَز

. ههچًیي اٍ رسایی ؿًگسل ٍ بی ضحن بَز ٍلی زض قیي حال وًنف ٍ قازل هن یهي هفت ٌبَزوهیب ٍ هطاؼ اٌگیع بَز اوا اهط
. اٍ کاله رَزی بؾیاض وقهَض زاكت که اگط کؾی آى ضا بط ؿط وی گصاكت ٌاپسیس ٍ یا . اٍ بطازض زیگط ظئَؼ ٍ پَظیسٍى بَزبَز

 . غیب وی كس
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 : آضؼ

، زؿت ها به رَى آلَزه . هَوط اٍ ضا وطگ آفطیيزٍ اظ اٍ ٌفطت زاكتًس رسای زًگ ٍ پؾط ظئَؼ ٍ هطا که به قَل هَوط هط
. چطا که ٍقتی ظرهی بطوی زاكت اظ كگفت اٌگیع ایًکه رسایی تطؿَ ٍ بعزل ٌیع بَز . ٍ ٌفطت ورؾن آزویعازگاى زاٌؾته اؿت

. اٍ ز پطؿتف قطاض بگیطز. آضؼ هیچ كهط یا ٍالیت راهی ٌساكت که وَضكست ظرن ٍ زضز ظٍظه وی کقیس ٍ وی گطیذت
زض ٍاقـ زض ٌؽط یٌَاٌیاى که وطزواٌی آضام ٍ به زٍض اظ رقٌَت   [8].کطکؽ ٍ الكذَض ضا زٍؿت زاكته ٍ به ؿگ قالقه زاكت

  س.چ زایگاهی زض بیي آٌاى زاكته باكبَزٌس آضؼ ٌبایس هی

 : آتًا

. اٍ ضا اـ ضا زض ظضه پَكاٌسه بَز اظ ؿط ظئَؼ بیطٍى زؾت. اٍ زض حالی که بعضگ بَز ٍ تهاوی پیکطه اٍ تًها زرتط ظئَؼ بَز
پقتیباى ٍ ٌگه زاضٌسه  . ] که اٍ قبل اظ هط چیع الهه ی كهط بَز [9]ههیلتَى زض کتاب رَز آٍضزه اؿت  . الهه ی فطز هن وی ٌاوًس

ٌؾاى ها بتَاًٌس ا ضام کًس تا ای ظٌسگی وتهسى ٍ هًایـ زؿتی ٍ کقاٍضظی ٍ وذتطؿ افؾاض بَز ٍ ٌذؾتیي کؾی که تَاٌؾت اؿب ض
هَوط اٍ الهه ای کاوالً كطیط ٍ تًسرَ ٍ  ززض ایلیا . یٌَاٌیاى ؿه الهه ی باکطه زاكتًس که وههتطیي آٌها آتًا بَز .بط آى ؿَاض كٌَس

ساى راغط اؿت اوا گفته ی هَوط ضا زض وًابـ زیگط ایًعَض تَزیه کطزه اٌس که ایي زًگ زَیی آتًا ب . بی ضحن وفطفی كسه اؿت
 . که وی رَاؿته ویهي ضا اظ كط زكهًاى حفؼ کًس

 : هطوؽ

کفف های بالساض به پا وی کطز . کاله ٍ  . بَز . اٍ رَـ اٌسام ٍ چابک ٍ ظیطک بَز [11]اٍ فطظٌس ظئَؼ بَز ٍ وازضـ اغلؽ
بَز ٍ ههچًیي ضاهًهای وؾافطاى ٍ چَبسؿتی وفطٍفف به ٌام کازٍؼ زاضای باله هایی بطای پطٍاظ بَزٌس . اٍ پیام ضؿاى ظئَؼ 

ای ضاهعٌاى ٍ زظزاى هن . اٍ ضا وسافـ ٍ ضاهًه. زض بیي رسایاى الهپ اٍ زؾَضتطیي ٍ فطیبکاضتطیًقاى بَزوطزگاى به زٌیای ظیطیي
  س.ٌاویسه اٌ

 : آپَلَ

. زض كهط یٌَاٌی به ؾته اٌس. اٍ ضا یٌَاٌی تطیي رسایاى زاٌظئَؼ ٍ لتَ اؿت که زض زعیطه ی کَچک زلَؼ به زٌیا آوس طپؾ
. اٍ ضا رسای ؿیهیي کهاى هن وی رَاًٌس ٍ رسای کهاى گیط . اٍ اؿتاز وَؿیقی بَزظیبایی ٍ آضاؿتگی اٌسام كهطت زاكته اؿت

. اٍ ههچًیي زضواى زهًسه اؿت ٍ ٌذؾتیي ٍ تیطاٌساظی ٌیطٍوًس که تیطهایف ضا به زاهای بؾیاض زٍض پطتاب وی کطزه اؿت
. یفًی رسایی که هیچ ؿیاهی ٍ تاضیکی . قالٍه بط ایي رسای ضٍكًایی ٌیع هؾتت که هًط زضواى ضا به اٌؾاى آوَرترسایی اؿ

 ]11].زض اٍ ٌیؾت
. ٌام پیتَى ضا بساى راغط به اٍ ٌؾبت زازه اٌس که تَاٌؾت اغزهایی به ٌام پیتَى ضا پطؿتقگاهف زض وفبس زلفی قطاض گطفته اؿت
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. زضرت غاض زضرت وَضز قالقه ی اٍ بَز ٍ حیَاٌات ی هن ٌاویسه اٌس چَى ظازگاهف زض زعیطه ی زلَؼ بَز. اٍ ضا زلَؿبکقس
 . وَضز قالقه اـ کالك ٍ زلفیي بَز

 : هفا اؿتَؼ

. ققیسه بط ایي اؿت که هطا اٍ ضا به چقن ٍ هن چقهی ظئَؼ که آتًا ضا به ٍزَز آٍضز به زٌیا آٍضز . بیي اٍ فطظٌس هطا بَز
یاى ظیباضٍی ٍ فًاٌاپصیط اٍ رسایی ظكت ٍ لًگ بَز . اٍ هن ؿاظٌسه ی ظضهای رسایاى بَز ٍهن آهًگط بَز ٍ رسوتگصاض رسا

. اٍ رسای . اٍ رسایی وهطباى ٍ زٍؿتساض هلح ٍ آضاوف که با کهک آتًا زض ظٌسگی كهطها ؿَزوًس ٍ وهن بَزرسایاى الهپ بَز
  . ٌَقی حاوی تهسى كهطها زض کًاض آتًا الهه ی رطز بَزهًفت ٍ ابعاضوًساى ٍ آهًگطاى بَز ٍ به 

 : آضتهیؽ

. اٍ . اٍ رَاهط زٍقَلَی آپَلَؿت ٍ زرتط ظئَؼ ٍ لتَ، ؿیًتیا هن رَاٌسه وی كَزآضتهیؽ به راغط ظازگاهف کَه ؿیًتَؼ
هیؽ واًٌس یک كکاضچی رَب . آضت. اٍ باٌَی ٍحَـ ٍ ویطكکاض رسایاى بَزیکی زیگط اظ ؿه الهه ی باکطه ی کَه الهپ اؿت

 : اٍ زاضای ؿه كکل یا ؿه هَضت اؿت[ 12].ههیقه وَاؾب ٌَظازاى بَز
 ؿلي یا ؿلًه زض آلهاى. 1
 آضتهیؽ زض ظویي. 2
 . هکات یا هکاته زض زٌیای ظیطیي ٍ زض باال هًگاوی که زض تاضیکی فطٍ ضفته باكس. 3

  . سؼ اٍ بَززضرت ؿطٍ زضرت وَضز قالقه اـ بَز ٍ گَظى حیَاى وق

 : آفطٍزیت

. الهه ای بَز که هیچ کؽ ٌهی . اٍ زٍؿتساض رًسیسى بَزاٍ الهه ی ققق ٍ ظیبایی بَز ٍ کؾی بَز که ههه ضا فطیب وی زاز
. اٍ زض کف زضیا ٍ بؾتط زضیا تَاٌؾت زض بطابطـ ایؾتازگی کًس ٍ حتی ققل زاٌایاى ضا هن وی زظزیس ٍ هَـ اظ ؿطكاى وی ضبَز

 .كت ٍ ٌام اٍ هن اظ کف زضیا گطفته كسه اؿتاقاوت زا

 : زیگط اؿاغیط یٌَاى

که تفییي کًًسگاى قهط تهام آزویاى هؾتًس ٍ ایًاى  آتطٍپَؼٍ  الکعیؽ،  کلَتَ، اٍ ههؾط هازؼ ٍ زرتط زوتط بَز . پطؿفٌَه
ٍ ضئا بَز ٍ  ل گایاالهه ی بعضگ یا الهه ی وازض وح اٍٍ وازض پطؿفٌَه، ، که رَاهط ظئَؼ بَز  زوتط. الهه های ؿطٌَكت هؾتًس

رَاهط ظئَؼ که وهطباى تطیي ٍ زٍؿت زاكتًی تطیي رسایاى ظى بَز ٍ ٌگهباى راٌه ٍ کاكاٌه  هؾتیا الهه ی غالت بَز ههچًیي
 . بَز
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 : اؿاغیط ضٍم

. باكس اظ لحاػ وقایؾه بیي رسایاى ضٍوی ٍ یٌَاٌی ایي ٌکته قابل شکط اؿت که تفساز رسایاى ضٍوی اظ رسایاى یٌَاٌی کهتط وی
تایی كکل وی گیطز که ضاؼ وحلج غٍپیتط رسای رسایاى ٍ زٍ غطف زیگط ایي وحلج  3رسایاى ضٍوی زض یک وحلج یا تحلیج 

واضؼ ) رسای زًگ ضٍوی ( ٍ کَئیطٌَؼ ) رسای کقاٍضظی ( قطاض وی گیطٌس . شکط ایي ٌکته الظم اؿت که ضٍوی ها اؿاغیط 
. پؽ گطفته اٌس ٍ اظ رَز چیعی به قًَاى اؿاغیط ٌساضٌس البته به زع تفسازی رسای وحلی رَز ضا به غَض کاول اظ یٌَاٌیاى الهام

اگط بذَاهین رسایاى ضٍوی ضا شکط کًین ) البته رسایاى یا اؿاغیط بطتط ٍ وهن ضٍوی ( وی بایؾت آٌها ضا زض هطم رسایاى یٌَاٌی 
 . یٌَاٌی ضا شکط کًین قطاض زازه ٍ با تغییط ٌام آٌها ههاى وقذنات رسایاى ٍ اؿاغیط

 : غٍپیتط

ٍ [ 13]غٍپیتط زض وقایؾه با ظئَؼ اظ رَاؿتگاهی وتَاضفاٌه تط بطرَضزاض بَز ٍ وًقا اٍ ههاًٌس ٌذؾتیي ضٍوي ها اظ التیَم
اپ ٌیایقگاه اٍ زض زایی قطاض زاكت که اکًَى زض زاٌب كطقی زضیاچه ی آلباٌَ ٍ وٌَته کاٍ ٍ ٌعزیک وحل ایراز کاخ تابؾتاٌی پ

كهط التیي ٍ وفبس اٍ زایگاه بطگعاضی زقي های  41. غٍپیتط رسای بعضگ ٍ زضگصض ظواى رسای بطتط کًفسضاؿیَى قطاض زاضز
، ٌهاز قسالت ٍ ٍفازاضی ٍ افتذاض ٍ وعیس . غٍپیتط رسای ضٍكًایی ٍ آلهاى ٍ بعضگتطیي وسافـ كهط ٍ کقَضبهاضی ٍ رعاٌی بَز

. ههچًیي باظی های ؿاالٌه ی لَزیطٍواٌی به افتذاض ظ غًاین زًگ به وفبس اٍ هسیه وی كسبط آى رسای زًگ بَز ٍ بؾیاضی ا
غٍپیتط به چًس كکل پطؿتف وی كس که زض بیي ایي هَضت ها غٍپیتط فطتطیَؼ به وفًای غٍپیتط پیػظ  [14]غٍپیتط بطپا وی كس .

 . ٌیع وی پطؿتیسٌس که غٍپیتط الیقیَـ ٌام زاكت. غٍپیتط ضا ههچًیي زض ٌقف رسای تًسض ٍ هاققه بیقتط قهَویت زاكت

 : غٌٍَ

غٌَ یا ضٌَى زض آغاظ رسا باٌَی واه ٍ اظ وههتطیي رسا باٌَاى زاوفه های آغاظیي بَز که زض تقَین رَز به چطره ی وًؽن 
. ایي ٌام به راغط ایي زاكت، رسا باٌَی آگاهاًٌسه ٌام ههتطیي وفبس اٍ به ٌام غٌٍَوٌَه تاو ]15].کقاٍضظی ٍ واه تَزه زاكت

ق . م به ضم كبیذَى ظزٌس کاهًاى وفبس غٌٍَ با هیاهَ حضَض زكهي ضا اقالم  391وَضَؿ به اٍ زازه كس که هًگاوی که گل ها زض 
اى . اٍ به هًگام ظایه. ههاًٌس هطا زض یٌَاى. اٍ اظ ههؾطاى اهلی غٍپیتط بَزکطزٌس ٍ به ایي تطتیب کاپیتَل ضا ٌرات زازٌس

 . پاؿساض ظٌاى بَز

 : ویًطٍ

، ههاًٌس ههتای یٌَاٌی رَز آتًا ٍ ٌهاز اٍ زغسی بَز که به ههطاه زاكت که ایي زغس ویًطٍ رسا باٌَی هًطها ٍ هًایـ زؿتی بَز
 . . اٍ الهه ی رطز ٍ فطهیذتگاى زض ضم بَزٌهاز رطز بَز
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 : واضؼ

ٌَس زاضز اوا زض بؾیاضی اظ ضٍایت ها اٍ ضا ههتای آضؼ رسای زًگ رَاؿتگاه واضؼ وبهن ٍ با آٌکه با ظویي ٍ کقاٍضظی پی
. زقي های بعضگ ایي رسا غالباً زض واهی اٌرام وی كس که هًَظ هن ٌام اٍ ضا بط رَز زاضز ٍ با ایي ههه وعیس بط یٌَاٌی وی یابین

. زض ضٍظگاض کهي زض زًَب عقی اؿت، واضؼ زض رعاى ٌیع زقي هایی زاكت ٍ زض اضتباط با ٌقف ظضاقی اٍ ایي ٌیع وًبهاض
 ]17]. ٌام زاكت ٍ زایگاه ٌیعه های واضؼ ٍ كهطیاضاى بَز [16]فَضٍم قطاضگاهی بَز که ضغیا

. آٌها اٍ ضا آى رسای پؾت ٍ ظٍظه کف ضٍوی ها واضؼ ضا زٍؿت وی زاكتًس بیف اظ آٌکه یٌَاٌی ها آضؼ ضا زٍؿت وی زاكتًس
ضٍوی   [18].، بازالل ٍ زبطٍت بَز ٍ هطاؼ اٌگیع ٍ كکؾت ٌاپصیط تطؿَ ایلیاز ٌهی زاٌؾتًس بلکه رسایی که ظضهی به تي زاكت

ي وؾتلعم زًگ با کقَضهای زیگط بَز ٍ به ههیي لحاػ واضؼ اظ لحاػ ضٍحی ٍ ضٍاٌی ٌقف ها قالقه به کقَضگقایی زاكتًس ٍ ای
 . بعضگی زض ایي وقَله باظی وی کًس

 : کَئیطٌَؼ

آرطیي رسای تحلیج ضٍوی کَئیطٌَؼ زض اهل رسای زًگ ؿابیي ها ٍ وفبس اٍ زض کَئیطٌال اظ قطاضگاه های ؿابیي ها قطاض 
 .ی که زض ضوَلَؼ به هیات رسایی زضوی آیس ٍ با اٍ یگاٌه وی كَز اؿعَضه ی چًساٌی ٌیؾت. کَئیطٌَؼ زع زض هًگاوزاكت

 ]19زض ضٍایت ها اظ ؿالح ضوَلَؼ به قًَاى ؿالح کَئیطٌَؼ یاز وی كَز .]

 : ٌپتَى

ضا وی تَاى . اٍ . اٍ ههتای پَظیسٍى زض اؿاغیط یٌَاى اؿتاٍ رسای آب ٍ زضیا ٍ یکی اظ بطازضاى پلَتَ ٍ غٍپیتط اؿت
 . قسضتهًستطیي رسایاى بفس اظ غٍپیتط زاٌؾت

 : تطویًَؼ

تطویًَؼ یا وطظ رسا وحسٍزه های ظویي های ظضاقی هط فطز ضا وقذم وی کطز ٍ زض زاوفه ی کقاٍضظی ٌقف اضظٌسه ای ضا 
ف وی زازٌس ٍ بفس زض . ؿًگ وطظ رسا یا تطویًَؼ ضا زض ظواى رال با تقطیفات تسهیي ٍ با تازی اظ گل آضایبطقهسه زاكت

. ایي کاض هط ؿَضاخ ؿًگ که زضٍاظه ی آى پًساكته وی كس رَى یک قطباٌی ٍ كطاب ٍ فسیه های وایـ زیگط ضیذته وی كس
 ]21]. اٌرام وی كس .فَضیه ٍ ضٍظی که زض تقَین بسٍی آفطیس ضٍظ ؿال بَز 23ؿال زض 

 : غاٌَؼ

. غاٌَؼ . ٌام آى زضٍاظه غاٌَؼ بَززیَاض ٌساكت ٍ هیچ گاه گقَزه ٌهی كسزض فَضٍم یا ویساى قهَوی ضم زضٍاظه ای بَز که 
 . ٌاوف ضا اظ ایي زضٍاظه گطفته اؿت [21]رسای زضٍاظه ها بَز ٍ ٌذؾتیي واه ؿال
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غاٌَؼ ههاًٌس ؿًگ های وقسؼ آتف ظٌه ی وفبس غٍپیتط ٍ هن اظ ایي زضٍاظه بَز که غاٌَؼ بط ههه ی زضٍاظه ها فطواى وی 
 . . زض بیي اؿاغیط ضٍوی ایي رسایاى اههیت کهتطی پیسا وی کًًساٍ پاؿساض زضب راٌه های ضم ٌیع بَز [22].ضاٌس

 : کلَؿیًا

بعضگتطیي رسای فاضالب ها زض فَضٍم کلَؿا  . کلَؿیًا اظ رسایاٌی بَز که بط فاضالب ها ٍ گًساب های ضم حکَوت وی کطز
  . حلی ضٍم وحؾَب وی كَز ٍ اظ لحاػ اههیت زض زضزه ی پاییي تطی قطاض زاضز. ایي رسا زعء رسایاى وواکؾیها ٌام زاكت

 : زیاٌا

 . اٍ الهه ی كکاض بَز ٍ ٌذؾتیي وحطاب ٍ ؿتایقگاه اٍ زضزیاٌا زض اؿاغیط ضٍم بطابط اؿت با آضتهیؽ زض اؿعَضه های یٌَاٌی
capue   قطاض زاكت که زض آٌرا بهDiana Tisatina  زض [23].وفطٍف بَز Aricie [24] وی رَاٌسٌس[ 25]اٍ ضا زیاى زًگل ها . 

 : وطکَضی

. ضٍویاى وطکَضی ضا پیک رسایاى وی ٌاویسٌس ٍ اٍ ضا به كکل وطز زَاٌی با کفف ها ٍ اٍ واًٌس ههتای یٌَاٌی رَز هطوؽ بَز
، آٍاضگاى ٍ ، وؾافطاىباظضگاٌاى، ایي اقتقاز زض ٌعز ضٍویاى ٍزَز زاكت که اٍ اظ ٌَیؾًسگاى  .کالهی بالساض تطؿین وی کطزٌس

 . . زضؿت ههاًٌس ههتای یٌَاٌی رَز اٍ ٌیع پیک غٍپیتط رسای رسایاى بَززظزاى ٍ ضاهعٌاى وطاقبت وی کطز

 : ٍٍلکاى

. اٍ رسای ؿَزوًسی های آتف ٍ ههیي غَض رسای وهاٌفت ٍٍلکاى رسای آتف ٍ فلعکاضی زض اؿاغیط ضٍم وحؾَب وی كَز
  . ههتای اٍ زض یٌَاى هفا ایؾتَؼ وی باكس . سگی آتف وحؾَب وی كَزکًًسه اظ ؿَظاًٌ

 : ٌٍَؼ

. کؾی که ٌیطٌگ باظ ٍ فطیبکاض اؿت ٍ هیچ کؽ ٌهی تَاٌس زض بطابط اٍ ٍ فطیبکاضی اٍ الهه ی ققق ٍ ظیبایی ٍ باضآٍضی اؿت
 . . ههتای یٌَاٌی اٍ آفطٍزیت وی باكسهایف ایؾتازگی کًس

 : ا زض اؿاغیط یٌَاٌیچهطه ی زیگط اؿعَضه ه

ها یا ٌؾل قسین یٌَاٌیاى یفًی ههاى آضیایی های هلًی ٍقتی زض زعایط كطقی وسیتطاٌه ٍ ؿَاحل غطبی آؿیای هغیط بط 1هلي
ؿاکًیي بَوی آٌرا غلبه یافتًس به تسضیذ زصب بطری اظ اؿاغیط آى ٌَاحی كسٌس . هلي ها بطحؾب وفتقسات قسین ٌػازی رَز 

یفت ضا وی پطؿتیسٌس ٍ ههاى رسایاٌی ضا که زض کتاب ٍزا ٌعز ازساز هًسٍاى قسین وحل قبازت بَز ایقاى ٌیع وی غالباً وؽاهط غب
                                                            

1  Hellen 
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 . پطؿتیسٌس
زض ضاؼ آٌها رسای آؿهاى قطاض زاكت که اٍ ضا ظئَؼ پاتط یفًی پسض آؿهاى وی ٌاویسٌس ٍ ایي وؽهط ههاى الهی اؿت که ٌعز 

که وؽهط آؿهاى بَز ٍ ٌعز  [26]بَز هًسٍاى ٍزایی زض اهل رسایی زاكتًس به ٌام ٍاضٌٍا هًسٍاى باؿتاى به زیَؼ پی تاض وَؿَم
. ایي وقابهت ها كایس ٌقاى تاخیطپصیطی یٌَاٌیاى ایي رسا ههاى اٍضاٌَؼ بَز که زعٍ تیتاى ها ٍ رسایاى اٍلیه یٌَاٌیاى بَز

ه که هلي ها زایگعیي آٌها كسٌس بایس گفت که آٌها قسه ای رسای . اوا زضباضه ی اقَام كطق وسیتطاٌیٌَاٌیاى اظ رسایاى هًسٍ باكس
وحلی زاكتًس که هلي ها زض بطرَضز با ایي اؿاغیط آٌها ضا زصب فطهًگ اؿاغیطی رَز کطزٌس ٌهٌَه ی ایي رسایاى به كطح ظیط 

 ]27]وی باكس .
 هطا. 1
 آتًا. 2
 آضتهیؽ. 3
 آفطٍزیت . 4

  . اؿتکه كطح آٌها زض وعالب گصكته آوسه 
 

 : ٌقف وتفاٍت اؿاغیط زض تهسى های یٌَاٌی ٍ ضٍوی
یٌَاٌیاى وطزواٌی آضام ٍ قهستاً هلح زَ بَزٌس ٍ به  .زض ایي باضه بایس ضزَؿ كَز به فطهًگ وطزواى باؿتاى زض ایي تهسى ها

ٌطوتط ٍ وتًاؿب با رلق ٍ  زٌبال کؾب ٍ کاض ٍ پیقه بَزٌس پؽ چًیي وطزواٌی با ایي فطهًگ آضام وی بایؾت چهطه ی اؿاغیطكاى
. ههچًاى که وی بیًین آضؼ رسای زًگ یٌَاٌی اگط هؾت که بایس باكس چطا که زض زٍضاى باؿتاى زفاؿ ٍ حهله ضٍحیات آٌها باكس

بطای حفؼ بقا الظم بَز اوا چهطه ی آضؼ چهطه ی رسایی تطؿَ ٍ بعزل وی باكس که با بطزاكتي ظرهی اظ ویساى زًگ فطاض وی 
. اوا بطقکؽ هفا ایؾتَؼ رسای هًفتگطی ٍ ظ لحاػ اههیت هن ٌعز یٌَاٌیاى آٌچًاى که زض ضٍم بَز وقبَلیت ٌساكتکًس ٍ ا

تهسى زض یٌَاى وَضز تَزه بَز ٍ اٍ ضا تهسى ؿاظ ٍ پقتیباى كهط به ههطاه آتًا الهه ی رطز وی زاٌؾتًس اوا زض ضٍم ٍضفیت به 
به فتح ٍ کقَضگقایی زاكتًس ٍ به ههیي لحاػ رسای وحبَب آٌها واضؼ آى هن با . ضٍویاى قالقه ی ٍافطی گٌَه ای زیگطبَز

چهطه ای هطاؼ اٌگیع ٍ كراؿ وی باكس ٍ ٍٍلکاى رسای ههتای هًا ایؾتَؼ یٌَاٌی ضا رسای آتف افطٍظ وی زاٌؾتًس ٍ آى ضا 
وی ضا وی بایؾت زض فطهًگ ٍ حاالت پؽ تفاٍت اؿاغیط زض تهسى های یٌَاٌی ٍ ضٍ [28].زض بیطٍى اظ كهط ظیاضت وی کطزٌس

 . وطزواى آى که اضتباط وؾتقیهی بیي آٌها ٍزَز زاضز زؾترَ کطز
 

 : اؿعَضه ٍ فطهًگ

. ورهَقه ی اؿعَضه ٍ آییي زض زاوفه ی زض ٍاقـ آٌچه اوطٍظ فطهًگ وی ٌاوین زض زهاى باؿتاى بطابط اؿعَضه ٍ آییي بَزه اؿت
. تهام قهل . چَى هیچ اوط فکطی ٍ ضفتاضی ٌبَز که اظ زضٍى ایي ورهَقه راضد باكسزاوفهابتسایی قباضت اؿت اظ فطهًگ آى 

. زض ٍاقـ اؿعَضه ها با گَكت ٍ رَى اٌؾاى ٍ ظٌسگی ٍ اٌسیقه ی اٌؾاى زض ایي ورهَقه ی اؿعَضه ٍ آییًی زای وی گطفت
ٍ زض غضفای ٍزَز هط اٌؾاٌی وی تَاى ٌقاٌه های آى ضا  . چه آى ضا بپصیطین ٍ چه ٌپصیطین با آٌها ظٌسگی وی کًینزضآویذته اٌس
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. ٍقتی وی گَیین اؿعَضه فطهًگ وطزواى . اٌؾاى زض هط قنطی با فطهًگف وی ظیس ٍ اؿعَضه ؿطكت فطهًگ اٍؿتیافت
 كذم هؾتًس، پاضه ای اظ هط . اؿعَضه ها ٌه تًها ؿاظه های ظٌسگی هؾتًس بلکه بذقی اظ هط فطزٌذؾتیي اؿت ؿذي گعافی ٌیؾت

لَی بطٍل ایي چًیي ٌقف اؿعَضه ضا وفطفی وی کًس ] افقای اؿعَضه ؿریه ی قسؿی آى ضا ٍ زض ٌتیره ٌیطٍی زازٍیی یا ؿطی 
 ]29][ . بسٍى اؿعَضه قبیله ٌهی تَاٌس به ظٌسگی ازاوه زهس ٍ بقای رَیف ضا حفؼ کًسآى ضا اظ ویاى وی بطز

 
 : ی ٍ ضٍویاؿاغیط ، الگَهای تهسى باؿتاى یٌَاٌ

اؿعَضه ها یازآٍض وی كٌَس که زض گصكته ] 31].كفاف تطیي ٍ زضرقاى تطیي کاضبطز اؿعَضه ها ٌهٌَه ٍ الگَ بَزى آٌهاؿت
حَازث كکَههًس ٍ ریطه کًًسه ای ضٍی زازه اؿت ٍ آزوی وی تَاٌس با ؿطوقق قطاض زازى اؿاغیط به قًَاى الگَ ٍ ٌهٌَه ای 

. اؿعَضه ز رَز ضا اقتال ببذقس ٍ تاخیطات وحبتی زض ضابعه ی وتقابل رَز با زیگطاى قطاض زهسبطای ظٌسگی ازتهاقی رَز حسٍ
. اٍ وی تَاٌس با کهک اؿعَضه وحیظ غبیفی ٍ ضوعآلَز ها به غَض وؾتقین یا غیطوؾتقین وَزب قطٍد ٍ اقتالی اٌؾاى وی كَز

. وحالً زض اؿعَضه های زیهتطٍ پطؿفٌَه وی بیًین که اظزاغطاف رَز ضا به وحیظ فطهًگی تبسیل کًس ٍ به تؾذیط زهاى بپطز
زظزیسه كسى پطؿفٌَه تَؿظ هازؼ به ٌَقی ایي اوط ضا بیاى وی کًس که زرتط ؿطاٌرام بایس اظ راٌَازه ی رَز زسا كَز ٍ به 

 ]31].ٍؾایف رَز به قًَاى یک ههؾط بپطزاظز ٍ با پیٌَس زٍباضه اـ با زاوفه ٌقف رَز ضا اٌرام زهس

 
 : ضابعه ی زٍ ؿَیه ی اؿعَضه ٍ فطهًگ زض ضؿاٌیسى زَاوـ باؿتاى به تهسى

. اٌؾاى قنط باؿتاى بطای كًارت حَازث ٍ اتفاقات پیطاوَى رَز احؾاؼ ٌیاظ وی ایي ضابعه ضا ایي غَض وی تَاى تقطیح کطز
. به ق الفازه ی اغطاف رَز تالـ کًسکًس ٍ ایي ٌیاظ اٍ ضا به تکاپَ ٍا وی زاضز که زض زهت كًارت پسیسه های قریب ٍ راض

، كًارت ٍ ... وی تَاٌس . یفًی ههاى باٍض اٍلیه اٌؾاى قنط باؿتاى که به زالیلی اظ زهله تطؼایي تطتیب اؿعَضه ظازه وی كَز
ز که ههاى . ایي اؿعَضه ها زض اضتباط افطاز با یکسیگط ٌقف باظی وی کًًس ٍ افطاز با الگَبطزاضی اظ باٍضهای رَكکل بگیطز

، ضٍابظ وتقابل ازتهاقی ٍ ... ایي فطهًگ ، حکَوت. اظ زهله کاضاؿعَضه ها باكس یک ؿطی فطهًگ ها ضا به ٍزَز وی آٍضٌس
. بایس ها کن کن ضٍی هن زهـ وی كٌَس ٍ با هن پیٌَسی وفًازاض وی گیطٌس ٍ ظویًه ی ایراز تهسى ضا زض زاوفه كکل وی زهًس

سٍى فطهًگ به هیچ قًَاى ٌهی تَاٌس به تهسى بطؿس اوا زاوفه ی ٌاوتهسى وی تَاٌس تَلیس فطهًگ تَزه زاكت که زاوفه ی ب
 . کًس

 : ٌتیره

ضابعه ی اؿعَضه ٍ فطهًگ ضا وی تَاى بؾیاض تفهین ٍ گؾتطـ زاز . تفاٍت اؿعَضه های یٌَاٌی ٍ ضٍوی تهاوف بطوی گطزز به 
یک  . با هن زاضٌس ٍ فطهًگ ها بط ضٍی اؿعَضه ها تاخیطگصاض وی باكسفطهًگ ایي زَاوـ . ایي زٍ تهسى فطهًگی وتفاٍت 

زاوفه ی ؿاکت ٍ زاضای تهسى كهطی ٌهی تَاٌس با زاوفه ای کقَضگقا ٍ فاقس ضؿَم كهطی بطابط باكس . یٌَاٌیاى زاضای ٌؽام 
ى ٍ كهط ٍ زاوفه كاى وتَزه وی كهطی بَزٌس پؽ احتیازی به ظز ٍ رَضز بی وَضز ٌساكتًس پؽ اؿعَضه های آٌها بیقتط به تهس

، زًگًسه ٍ کقَضگقا بَز وی بایؾت اؿاغیط آٌها چهطه ی رقي تط ٍ هطاؼ اٌگیعتطی زاكته باكًس . اوا زض ضٍم که کقَضیكَز
 . تا ضٍحیه ای باكس بطای اٌرام کاضهایقاى
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