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Abstract 

The Impact of Lucretius’ De Rerum Natura  on  Vergil’s Depection of 

the Lower world in the Sixth Book of the Aeneid 

We have clarified in this research the way Lucretius had affected Vergil’s 

Aeneid using the analytical method through Lucretius' poem (De Rerum 

Natura) and Vergil’s Aeneid. Before Vergil started to write his epic, Lucretius 

had expressed the philosophy of Epicurus Ἐπίκοςπορ in his poem DRN, and 

undoubtedly that this magnificent poem had been in Vergil's mind, when he 

wrote his epic, and this is obvious in his using the same words of Lucretius. 

Through this research we have found that Vergil had been significantly 

affected by Lucretius, and even he uses the same words and thoughts of 

Lucretius, and he admires his poetry and eloquence. Vergil had been affected 

by Lucretius' poem more than once in describing the lower world, and that 

becomes evident when he talks about Lake Avernus and the death of the birds 

when they fly over it. Moreover, Vergil talks about the presence of the 

hippocentaur and Scylla groups and other mythical monsters that have the 

shape of apparitions in the lower world, and that are the monstrosities which 

Lucretius denies their presence, but what calls our attention is that the 

Aeneid's poet uses the theory of "apparitions" (simulacra) mentioned by 

Lucretius in his didactic poem. Vergil employs the theory of images, 
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apparitions, and dreams which Lucretius mentions, but there is a highly 

obvious difference, as souls, as for Lucretius, are nothing but apparitions, 

ghosts, or imaginations, and they do not have clear images like what Vergil 

mentions. It can be said that what Vergil tells in this journey is classified 

under the category of (falsa  insomnia), or considering it as a symbol for a 

soul, an expression of  Aeneas' desire or wish to see his father, and this desire 

keeps in Vergil's mind till he expresses it that it is a dream. 

The sixth book of the Aeneid totally contradicts with the ideas of 

Epicureanism about the extinction of souls, as Vergil clarifies that there is a 

Hell in the lower world in which those who go through it have all sorts of 

torture, and this hell is for wicked and evil people, contrarily to heavens, 

Paradise, and gardens in which good people enjoy all what a human desires. 

Vergil's description of heavens indicates his poetic artistry, and that he 

presents an amazing image made of a good rhetoric and simile, as it is like an 

artistic painting to express the divine light, bright sun, clear sky, and the 

beauty of unique stars that do not resemble the other stars. Vergil has been 

inspired  by this description from Lucretius who presents a similar description 

of Gods' dwellings. Although many of Vergil's words are taken from 

Lucretius, the ideas totally differ between the two great poets.          

 

 ((Aeneid"إنيادة"في  Lucretius تيوسيلوكر  إذا حاولنا أف نعرؼ كيؼ أثر
" تيوسيالمنيج التحميمى مف خبلؿ قصيدة لوكر  بإستخداـوذلؾ   Vergiliusرجيميوسف

وجدنا أنو قبؿ  ،وممحمة اإلنيادة لفرجيميوس (De Rerum Natura) في طبيعة األشياء"
 تيوس قد صاغ فمسفة إبيقوروسيكتابة ممحمتو، كاف لوكر  فى رجيميوسفأف يشرع 

Ἐπίκοςπορ " ومما الشؾ فيو أف تمؾ القصيدة ،في طبيعة األشياء"في قصيدتو 
ف بدأ في نظـ رعوياتو أخذ ىذا السيما وأنو منذ أ ،رجيميوسالرائعة كانت في ذىف ف

تيوس يدات لوكر يقدـ فروض اإلجبلؿ بعبارات يقتطفيا بنصيا أو بترديد مفر الشاعر 
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 مف عمى تأثره بو إشارتو لو في فقرة وخير دليؿ  (ٔ)وكذلؾ التمميح إلى أفكاره. ،وتعبيراتو
يتجمى فييا إعجابو الشديد بدراسة العمـ  ((Georgica "الزراعيات"الكتاب الثاني مف 

 ويختميا بقولو: (ٕ)والفمسفة،
"Felix, qui potuit rerum cognoscere causas, 

atque metus omnis et inexorabile fatum 

subiecit pedibus strepitumque Acherontis avari."
 (3)
 

 "سعيد مف استطاع أف يعرؼ عمؿ األشياء،
 وطرح تحت قدميو كؿ المخاوؼ والقدر المحتـو

  وضجيج أخيروف الشره."

فى تحدث فقد تيوس يرجيميوس مف لوكر ذلؾ أيًضا مف أدلة اقتباس فيضاؼ إلى 
 وس" بتعبيراتو وأنغامو، وىايلوكريت قصة نشأة العالـ عمى نيج "عف الرعوية السادسة 

 :ىى بعض أبيات األنشودة
"Namque canebat uti magnum per inane coacta 

                                                           
صقر  تاريخ األدب الرومانى، ترجمة: محمد سميـ سالـ، راجعو: محمد ،(ٜٗٙٔدؼ.ج.و ) (ٔ)

 وكذلؾ راجع: ،ٖٗ-ٕٗص . ٕج مركز كتب الشرؽ األوسط. ،خفاجة
 Verg., Eclog .VI.31,ff.  فى القصيدة الرعوية السادسة قاـ اثناف مف الرعاة ىما

إلو المراعى أثناء نومو، Silenus بتقيد سيمينوس Mnasyllus ومناسيمموس  Chromisخروميس
ولكى يفكا أسره يشترطاف عميو أف يشدو بأنشودة عف خمؽ العالـ. ويبدو فرجيميوس وقد تأثر فى 

 اليونانى ىيسيودوس فى قصيدتو " األعماؿ واألياـ"ىذه القصيدة الرعوية بالشاعر التعميمى 

ديثو عف العصور فييا عف خمؽ العالـ مف خبلؿ ح ( التى يتحدث (
 الخمسة التى مر بيا العالـ. وىذا يعنى أف فرجيميوس تأثر بييسيودوس قبؿ أف يتأثر بموكريتيوس.

)ميرجاف القراءة لمجميع(. ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ،االنيادة لفرجيؿ ،(ٜٜٗٔ)إبراىيـ سكر (ٕ(
                                         .Verg., Georg .II.475-489      :. وكذلؾ راجع ٖٔص

 ألنو يقوؿ:أثر بييسيودوس أكثر مف لوكريتيوس، أف فرجيميوس قد ت يبلحظ
"Ascraecumque cano Romana per oppida Carmen" 

 (ٙٚٔ. )القصيدة الزراعية الثانية. بيت "وأغنى أغنية أسكرا عبر المدف الرومانية"
 فرجيميوس بتأثره بييسيودوس الذى عاش فى مدينة أسكرا اليونانية.وىذا اعتراؼ صريح مف 

(
3
)Verg., Georg .II.490-92. 
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semina terrarumque animaeque marisque fuissent 

et liquidi simul ignis; ut his ex omnia primis, 

omnia et ipse tener mundi concreuerit orbis;"
 (4)
 

 ،ألرضتراب ا أخذ ينشد كيؼ أف العناصر األولىفقد " 
 ضاء العظيـ،فالنار قد التقت معا فى الو  ،البحر ماءو  ،واليواء

 وكيؼ نشأت مف ىذه العناصر األولى بداية كؿ األشياء،
 "وكيؼ تشكمت الكرة األرضية الدقيقة نفسيا،

كيؼ نشأت كؿ األشياء، وكيؼ تشكمت الكرة أوضح فرجيميوس فى الرعوية السادسة 
األرضية نفسيا، ثـ كيؼ بدأت تتصمب وتحتجز البحر في األعماؽ، وتتكوف أشكاؿ 
األشياء رويًدا رويًدا، وكيؼ أف األرض تذىؿ اآلف مف الشمس الجديدة التي تشرؽ مف 

بدأت الغابات في الظيور ألوؿ مرة، ومتى عٍؿ، وكيؼ يسقط المطر مف السحب؛ ومتى 
 :نشأة العالـ عف لوكريتيوسقالو  مابعض  وىذا (٘)تتجوؿ الحيوانات بيف الجباؿ.

" Principio quoniam terrai corpus et umor 

aurarumque leves animae calidique vapores, 

e quibus haec rerum consistere summa videtur, 

omnia nativo ac mortali corpore constant,"
 (6)
 

 بادىء ذى بدء ، حيث إف ىذا الكـ مف الموجودات بالكوف يبدو"
 بأنو مركب مف تمؾ العناصر األربعة : تراب األرض ، والماء ،

 "ونسمات اليواء الخفيفة ، والنار الحارة ،
 (ٚ)مف جسد لو ميبلد وقابؿ لمفناء ،" فكؿ الموجودات إذف تتكوف

                                                           
(

4
)Verg., Eclog .VI .31-34. 

(
5
) Smith. R. A., (2006) The Primacy of Vision in Virgil's Aeneid. Austin .p.36-37., 

Fowler. D. P., (2000) Philosophy and Literature in Lucretian Intertextuality, 

Oxford ,pp.138–139. 
(

6
) Lucr., DRN. V. 235-38. 
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تيػػوس كػػاف فػػي ذىػػف فرجيميػػوس بشػػكؿ كبيػػر عنػػد تأليفػػو يالواضػػح أف لوكر يبػػدو مػػف 
 تيػػػوس، حيػػػث يبتيػػػؿيىػػػذا مػػػف اسػػػتخدامو نفػػػس مفػػػردات لوكر لممحمػػػة اإلنيػػػادة، ويظيػػػر 

 تيوس إلى فينوس في مطمع قصيدتو ويقوؿ:يلوكر 
"Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas, 

alma Venus,"
 (8)
 

 "واىبة الحياة يا فينوس، ياوذريتو، يا بيجة البشر واآللية،  ينياسآ" يا أـ 
 ينياس ألوؿ مرة تقوؿ لو:آفرجيميوس عندما ترى الممكة ديدو وعند 

" tune ille Aeneas quem Dardanio Anchisae 

alma Venus Phrygii genuit Simoentis ad undam?"
 (9)
 

  بييةالذي أنجبتو فينوس ال ذلؾ الرجؿ أنت أينياسو ىأ"      
 (ٓٔ) ؟"مف سيمويس الفريجىبموجة  مف أنخيسيس الدرداني       

عنػػد الشػػاعريف، والطريػػؼ أف  alma Venus" رءوـفينػػوس الػػ نبلحػػظ ىنػػا تكػػرار التعبيػػر "
التعبيػػػر ورد عنػػػػدىما فػػػػي نفػػػس الموضػػػػع بالضػػػػبط، أي فػػػػي بدايػػػة بيػػػػت الشػػػػعر وبػػػػنفس 

التعبيػػر بػػنفس الترتيػػب فػػي الكتػػاب العاشػػر حػػيف كانػػت فينػػوس وقػػد تكػػرر نفػػس  رتيػػب.تال
 تصد عف ابنيا القذائؼ التي تُقذؼ عميو:

"deflexit partim stringentia corpus 

                                                                                                                                                       

 (
7
( فى طبيعة ٕٛٔٓتيوس عمى كتاب: لوكريتيوس )فقرات لوكريكؿ ة اعتمد الباحث في ترجم(

السيد، سيد أحمد صادؽ، مراجعة وتقديـ: بلح رمضاف األشياء، ترجمة: عمي عبد التواب عمي، ص
 .ٕٔٗص ،ٔز القومي لمترجمة، القاىرة ، ط أحمد شعراوي ، المرك عبدالمعطي

(
8
) Lucr., DRN. 1.1-2. 

(
9
) Verg., Aen. 1.618-19. 

 (
10

اإلنيادة، ترجمة:  (ٜٔٚٔرجيميوس)فقرات فرجيميوس عمى كتاب: فكؿ اعتمد الباحث في ترجمة  (
 ،لييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرةا بد المعطى شعراوي،مراجعة : ع روف(،أحمد عتماف )وآخ

 .ٗٓٔ، صٔج
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  alma Venus."
 (11)
 

  وبعضيا اآلخر درأتو فينوس الرءـو بعد أف كاد يبلمس جسمو."" 

 :armipotensونجد أف كبل الشاعريف يصؼ اإللو مارس بأنو "شديد البأس" 

"quoniam belli fera moenera Mavors 

armipotens regit,"
 (12)
 

 أعماؿ ييتحكـ ف يشديد البأس ىو الذ " إذ إف مارس
 (ٖٔ)الحرب اليمجية،"

 وعند فرجيميوس يقوؿ:
"Hic Mars armipotens animum uirisque Latinis 

addidit…. "
(14)
 

  "." ىنا ألقى مارس شديد البأس الشجاعة والقوة في نفوس البلتيف

 ذبح قادة اإلغريؽ إفيجينيا إرضاًء لمربة أرتميس يقوؿ:لتيوس يشجب لوكر وفي 

"Aulide quo pacto Triviai virginis aram 

Iphianassai turparunt sanguine foede 

ductores Danaum delecti, prima virorum."
 (15)
 

 حؽ لطخ صفوة القادة الدانائييف )اإلغريؽ(، ي" فبأ
 أوليس يف  ، مذبح الربة تريفيا العذراءقادة الحممة العسكرية

  عمى نحو آثـٍ بدماء إفيجينيا."

                                                           
(

11
) Verg., Aen. X .331-2. 

(
12

) Lucr., DRN 1. 32-3. 

(
13

 .ٖ٘كتاب غير منشور، القاىرة، ص  محاضرات في األدب البلتيني، ،(ٜٕٔٓعبد التواب ) يعم (

(
14

) Verg., Aen. IX .717-2 . 

(
15

) Lucr., DRN 1. 84-6. 
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عنػػد فرجيميػػوس وفػػي نفػػس  (ductores Danaum)قػػادة الػػدنائييف"  ونجػػد نفػػس التعبيػػر "
 الموضع:

"Fracti bello fatisque repulsi 

ductores Danaum, tot iam labentibus annis…"
(16)
 

 بعد أف ُىـز قادة الدنائييف في الحرب، وبعد أف دارت عمييـ األقدار،"
  وبعد مرور سنوات عديدة، ...."

ال عديػػػدة تيػػػوس واإلنيػػػادة يلتشػػػابيات المفظيػػػة بػػػيف قصػػػيدة لوكر والحػػػؽ إف مثػػػؿ ىػػػذه ا
ذىػػف فرجيميػػوس عنػػد تأليفػػو  قػػد وردت عمػػى تيػػوسيلوكر لكػػف إف كانػػت قصػػيدة  ،ُتحصػػى

لممحمة اإلنيادة، فإف ذلؾ ال يعني أنو كاف يؤمف بكؿ أفكاره، بؿ إنو كاف يستخدـ الكثير 
رجيميػػوس تتضػػح مخالفػػة فو أنيػػا ليسػػت صػػائبة.  عمػػى مػػف تعبيراتػػو ومفرداتػػو لكػػي يبػػرىف

 تيوس في الكثير مف النقاط منيا: يلموكر 
اآلليػة فػي شػئوف البشػر، وذلػؾ ألنيػا تعػيش حيػاة سػعيدة فػي  تيوس تػدخؿيرفض لوكر  -

مممكتيا البعيدة عػف عالمنػا. لكػف فرجيميػوس فػي اإلنيػادة، عمػى غػرار ىػوميروس، يجعػؿ 
، بػػؿ يبػػدو يـخؿ بشػػكؿ سػػافر فػػي جميػػع شػػئوناآلليػػة ىػػي التػػي تضػػع أقػػدار البشػػر، وتتػػد

ذا فػي وضػع جونػو العراقيػؿ ىػ تتبلعػب بيػا اآلليػة كيفمػا تشػاء. يبػدو مػيأنيـ دُ وكالبشر 
ينيػػاس لكػػي ال يصػػؿ إلػػى إيطاليػػا ويشػػيد طػػروادة الجديػػدة. وتتػػدخؿ فينػػوس لحمايػػة آأمػػاـ 

ابنيا مف الموت في أكثر مف مرة، ويصؿ الصراع بػيف الػربتيف لدرجػة أف جػوبيتر يجمػع 
ينيػػاس آربتيف عػػدـ التػػدخؿ فػػي الصػػراع بػػيف األربػػاب فػػي الكتػػاب العاشػػر ويطمػػب مػػف الػػ

ينيػػاس عمػػى الػػدواـ فيػػو مػػف أمػػره بالرحيػػؿ عػػف آكمػػا أف جػػوبيتر كػػاف يوجػػو  ،وسرنػػتو و 
ميػػػوس يكػػػرر دائمػػػا كممػػػة يرجطػػػروادة، ثػػػـ بالرحيػػػؿ عػػػف قرطاجػػػة. وعمػػػى ىػػػذا نجػػػد أف ف

 (ٚٔ)القدر.
                                                           

(
16

) Verg., Aen. II .13-14. 

(
17

) Boyle. A.J., (1993) "The Canonic Text : Virgil's Aeneid , " in  Roman Epic, Edit.  

by Boyle A.J.London .pp.79,83 ff., 
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تيػػوس إف اآلليػػة ال يعترييػػا الغضػػب، لكػػف فرجيميػػوس مػػف بدايػػة الممحمػػة يلوكر يقػػوؿ  -
 عرؼ الصفح.تلذي ال الطرواديوف سببيا غضب جونو ايعمف أف األىواؿ التي يمر بيا 

ذا سػػػػػػمطنا الضػػػػػػوء عمػػػػػػى تصػػػػػػوير فرجيميػػػػػػوس لمشػػػػػػيد الممكػػػػػػة ديػػػػػػدو نجػػػػػػد أف آراء و  - ا 
تيوس وتعبيراتو تظير باسػتمرار، فيػا ىػو يصػؼ حػاؿ ديػدو عنػدما وقعػت فػي حػب ير لوك

 أينياس فيقوؿ:
"uritur infelix Dido , totaque vagatur 

urbe furens, qualis coniecta cerva sagitta ."
 (18)
 

 حالة مف الجنوف يالتعسة تحترؽ، وتييـ عمى وجييا ف" إف ديدو      
 ".المدينة، فيي كغزالة ُرميت بسيـ في كؿ أنحاء    

"  شػػػػاعر الشػػػػفقة عمػػػػى ديػػػػدو، فيػػػػي إنسػػػػاف " تعػػػػسيريػػػػد فرجيميػػػػوس ىنػػػػا أف يزيػػػػد م
(infelix)، بػػؿ توضػػح الحػػاؿ الػػذي سػػتوؤؿ إليػػو.  ،وىػػذه الصػػفة ال تصػػور حاليػػا كممكػػة

ينيػػاس، آ، فيػػي تعػػيش ظروفًػػا أفضػػؿ مػػف ظػػروؼ فيػػي فػػي الوقػػت الػػراىف ممكػػة سػػعيدة
جنػوني ىػو الػذي سػيجمب فمدييا مممكتيا الحصينة وتعيش قصة حػب، لكػف ىػذا الحػب ال

ينيػاس إلػى العػالـ السػفمي آميوس عمى ىذه الفكػرة عنػدما ينػزؿ ويؤكد فرجي (ٜٔ)ليا الشقاء.
 ويتعجب مف وجود ديدو ىناؾ فيقوؿ ليا:

"Infelix Dido, verus mihi nuntius ergo 

venerat exstinctam, ferroque extrema secutam ? 

funeris heu ! tibi causa fui ?"
 (20)
 

 ،فذ، إأيتيا الشقية ،" ديدو
 ،الحياة قد فارقتِ  أنؾِ  اء صادقة،نبفاأل

                                                                                                                                                       

  .ٖ٘، ص (ٜٕٔٓعبد التواب ) يعم

(
18

) Verg., Aen. IV.68-9. 
إلنيادة "، مجمة أوراؽ كبلسيكية، كمية في ممحمة ا( " صورة ديدو ٕٚٓٓعمي عبد التواب ) (ٜٔ)

 . 297. ص ٜٕٖ-ٖٜٕص   اآلداب، جامعة القاىرة، العدد السابع،
(

20
) Verg., Aen.VI .456-8. 
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 آه!؟ حد السيؼب وضعت حًدا ليا وأنِؾ قد
 كنت أنا سبب موتؾ؟ "أ

ومػػػف المبلحػػػظ أف فرجيميػػػوس أراد الػػػربط بػػػيف مشػػػيد ظيػػػور ديػػػدو فػػػي العػػػالـ السػػػفمي 
حبيػػػا كغزالػػػة جريحػػػة مػػػػف خػػػبلؿ تكػػػرار كممتػػػي " ديػػػدو التعسػػػة " فػػػػي  يديػػػدو فػػػ وحالػػػة

، شخصػػية ديػػدو ترتػػدي مػػف حػػيف آلخػػر رداًءا إبيقورًيػػاالحػػظ الدارسػػوف أف وقػػد الفقػػرتيف. 
ينيػػاس. اتفػؽ أغمػػب النقػاد عمػػى أف آشخصػية  يمقابػػؿ الرواقيػة غيػػر الكاممػة فػػ يوذلػؾ فػ

ينيػػاس، عمػػى األقػػؿ فػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف اإلنيػػادة، ىػػو رمػػز لمرومػػاني المثػػالي. لقػػد آ
ف لتكػػريس الػػنفس برىنػػت ميمػػة أينيػػاس بكػػؿ وضػػوح عمػػى المكانػػة التػػي أعطاىػػا الرومػػا

نكار الذات مف أجػؿ ال ينيػاس آصػالح العػاـ. فمػف أجػؿ الواجػب ضػحى لمواجب القومي وا 
وذلػػؾ مػػف  ،فيػػةورفػػض أف يشػػبع احتياجاتػػو العاط ،بنفسػو، وتخمػػى عػػف رغباتػػو الشخصػػية

ب الرابػع كػاف يمثػؿ شؾ أف الكتا الو كتبتو عميو المشيئة اإلليية.  يأجؿ تحقيؽ القدر الذ
ينيػاس، لقػد سػمـ نفسػو وعاطفتػو لديػدو، لكنػو مػع نيايػة الكتػاب تغمػب عمػى آلردة بالنسبة 

نيايتػػو  ييػػاس إلػػى أدنػػى درجاتيػػا، إال أنػػو فػػينآاطفتػػو. فػػي ىػػذا الكتػػاب ىػػوت عزيمػػة ع
 :(ٕٔ)بأف يتبع الطريؽ الذي رسمو القدر لو ببل نقاش يوصؿ إلى قراره النيائ

"Italiam non sponte sequor."
 (22)
 

نن"    "رغـ أنفى. إيطاليا إلىجو و تم يوا 
وىػػي العبػػارة التػػي قاليػػا لديػػدو عنػػد اسػػتعداده لمرحيػػؿ. ومنػػذ ىػػذه المحظػػة لػػـ يػػؤثر رغباتػػو 
الشخصػػػػية عمػػػػى إنجػػػػاز ميمتػػػػو، فمنػػػػذ خروجػػػػو مػػػػف قرطاجػػػػة فػػػػإف الصػػػػراع بػػػػيف اليػػػػوى 

نكار الذاتالش  محور الكتب األربعة األولى، قد ُحسـ تماًما. ىو خصي وا 
ينيػػػاس كانػػػت متشػػػابية جػػػًدا، حيػػػث المعانػػػاة آمػػػرت بكػػػؿ مػػػف ديػػػدو و ف الظػػػروؼ التػػػي إ

                                                           
(

21
) Gordon.P., ( 1998 ) " Phaecian Dido : Lost Pleasure of an  Epicurean Intertext," 

ClAnt. 17. p .188 ., Poe J.P., ( 1965) " Mission of Aeneas : Success and Failure in 

the Mission of Aeneas , " TAPhA . 96. pp. 321-2. 

(
22

) Verg., Aen. IV.361. 
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القريب مف فقد الزوج والفػرار مػف الػوطف والرغبػة فػي تأسػيس مدينػة  يالماض الشديدة في
ىػذا  أف الحب كاف يقؼ في وجو أداء الواجب، وبػالرغـ مػف يا فجديدة، ويتشابياف أيضً 
أف ويبػػدو أف فرجيميػػوس قػػد أراد  ،متبػػايفف المصػػير كػػاف جػػد إفػػالتماثػػؿ الواضػػح بينيمػػا 

ينيػػاس بعػػض المسػػئولية عػػف مػػوت ديػػدو، فيػػو رامػػي السػػياـ الػػذي جػػرح الغزالػػة، آيحمػػؿ 
وبسيفو قتمت نفسيا، وصار فراشيما محرقتيا الجنائزيػة. ولعمنػا ال نبػالن إف قمنػا إف ديػدو 

ينيػاس آصػية شخ يانية فػكانت كبش فداء، فيػي تمثػؿ الجانػب العػاطفي والرغبػات الشػيو 
 البطؿ مف أجؿ الواجب القومي.ىذا التي ضحى بيا 

ذا كانت المسحة الرواقية حيث التضحية بالنفس مف أ جؿ الواجب مف أىـ ما يميز وا 
، ولكف المغة شخصية ديدو يا فورية واضحة تمامً ينياس، فإف المسحة اإلبيقآشخصية 

تعبيرات ومفردات  يجاءت ف از ىذه المسحة اإلبيقوريةاستخدميا فرجيميوس إلبر  يالت
زه، ولكنو وظفيما ليس تيوس ومجاييوس لغة لوكر تيوس، حيث استخدـ فرجيميمف لوكر 
 (ٖٕ).ابؿ لتفنيد تعاليمي ،و اإلبيقوريةئلتدعيـ آرا

تبػػػػدو المسػػػػحة اإلبيقوريػػػػة مػػػػع الظيػػػػور األوؿ لديػػػػدو، حيػػػػث يشػػػػير فرجيميػػػػوس إلػػػػى  
السكينة اإلبيقورية والدور المقدر ليا أف تمعبو في الممحمة. لقد كاف مف المتوقع أف تػردد 

إال أف فرجيميػػػوس  (ٕٗ)ديػػػدو كممػػػات إحػػػدى بطػػػبلت ىػػػوميروس أو أبولمونيػػػوس الػػػرودي،
الذي ينافس المبلحـ اإلغريقيػة يسػدد بكمماتػو صػوب األىػداؼ اإلبيقوريػة. فيػا ىػي ديػدو 

مػػػف  (metus)تتحػػػدث بثقػػػة مطمقػػػة فػػػي الػػػنفس وتنصػػػح الطػػػروادييف أف يطػػػردوا الخػػػوؼ 
 مف نفوسيـ:  (cura) يـقموبيـ وال

                     "solvite corde metum, Teucri, secludite curas." 
(25)
 

                                                           
 . 307ص (، ٕٚٓٓعمي عبد التواب ) (ٖٕ)

(
24

) "  

 . Apoll. Rhod., Arg . 3. 638 "إف قمبى يرتجؼ مف أجؿ الغريب )ياسوف(."
 (

25
)Verg., Aen.1.562. 
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  ."وأطرحوا القمؽ جانًبامف قموبكـ،  الخوؼانزعوا  ،أييا التيوكريوف"       

ا، فبينما تظير الكممات األولى إف الكممات االولى لمشخصية تشير غالًبا إلى ىويتي
السفمى  العالـ أوديسيوس ؼوص مثمماف (ٕٙ) .ينياس تأثًرا واضًحا بكممات أوديسيوسآل

لمتيوكرييف فإف نصيحة ديدو  (ٕٚ)ولنفس الغرض أيًضا آينياس فووص ،عند مقابمو والده
 عف الفكر تيوس التي تعبريلكممات لوكر  بطرد الخوؼ والقمؽ تمثؿ توظيًفا

 :(ٕٛ)ياإلبيقور 
"nonne videre 

nihil aliud sibi naturam latrare, nisi utqui 

corpore seiunctus dolor absit, mensque fruatur 

iucundo sensu cura semota metuque?"
 (29)
 

 أال تبلحظوف أف الطبيعة كميا تبغى شيئيف ال ثالث ليما،" 
 مف القمؽ والخوؼ، ا متحررً وعقبًل  مف األلـ، اا خاليً جسدً 

  "واالستمتاع باإلحساس بالسعادة.

يتخيميا  يالعقمية الت المثاليةينياس ذلؾ النوع مف آف ديدو ال تفرض بالطبع عمى رجاؿ إ
الطػػػػروادييف ىمػػػػا رد فعػػػػؿ منطقػػػػي لمظػػػػروؼ  (metus)وخػػػػوؼ  (cura) ـيٌػػػػتيػػػوس، فيلوكر 

الصػػػعبة التػػػي مػػػروا بيػػػا، فيػػػو قمػػػؽ لػػػو أسػػػاس واقعػػػي ويصػػػعب الػػػتخمص منػػػو بػػػالمنطؽ 
                                                           

(
26

)            παῖδερ δὲ Τπώυν δίκαζαν καὶ Παλλὰρ Ἀθήνη.  

                 ὡρ δὴ μὴ ὄθελον νικᾶν ηοιῷδ' ἐπ' ἀέθλῳ·  

                                            Hom., Od. XI. 547-48. 

 س أثينا،أبناء الطروادييف وباآلوكاف الحكاـ "                                 
  "،)النصر(ليتنى لـ أنزؿ فى المبارة بمثؿ تمؾ الجائزة                                  

 خبلؿ مف دراسة ) الشرقية ولياوأص السفمي العالـ إلى األحياء رحمة ،(ٕٕٔٓ، )ياليوار  يمجد (ٕٚ)
ير والتأثر بيف الحضارات القديمة، بعنواف التأث الثالث الدولى لمؤتمرا اليونانية والبلتينية( المصادر

 .، وكذلؾ راجع:ٕٔٔجامعة عيف شمس. القاىرة . ص  مركز الدراسات البردية والنقوش،
Home., Od. XI, 26-39.,62-65.,69-74. 

 . 298ص  (،ٕٚٓٓعمي عبد التواب )( ٕٛ)
(

29
) Lucr., DRN. II . 16-19. 
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رجيميػػػػػػوس فػػػػػإف المسػػػػػافة البعيػػػػػدة لمسػػػػػياؽ عنػػػػػد كػػػػػؿ مػػػػػف ف ،والتفكيػػػػػر المتػػػػػأني. وىكػػػػػذا
مػف السػخرية البلذعػة. إف صػفاء ذىػف ديػدو  اعمػى كممػات ديػدو قػدرً  تيوس يضفييولوكر 

ب أىػؿ ىو نتيجة لتػدخبلت إلييػة، فيػا ىػو مركوريػوس ينفػذ أوامػر جػوبيتر بػأف يرقػؽ قمػو 
 ":   معتداًل ا ىادئة وعقبًل روحً  صور وأف ييب لمممكة

                                                           " in primis regina quietum  

                    accipit in Teucros animum mentemque benignam."
 (30)
  

 ذلؾ، تستقبؿ الممكةوفوؽ " 
 التيوكرييف بتفكير ىادىء وعاطفة رقيقة."                      

إف السكينة التي ينشدىا اإلبيقوريوف ىػي حالػة ال يتػأتى الحصػوؿ عمييػا إال باإليمػاف 
بػعدـ تدخؿ اآللية في شئوف البشر، لكف ىػذه السػكينة قػد تحققػت لديػدو بواسػطة اآلليػة. 

ذيف تسػػعى ديػػدو لطردىمػػا مػػف قمػػوب الطػػروادييف سػػتعاني مػػىػػذا كمػػا أف اليػػـ والخػػوؼ ال
إف ظيػػػور أصػػػداء لكممػػػات  .يًضػػػاالممكػػػة بعػػػد ذلػػػؾ بفضػػػؿ تػػػدخبلت اآلليػػػة أىػػػذه منيمػػػا 
حالة تحقيػػؽ لديػدو يعػد إشػارة مػػف جانػب فرجيميػوس باسػتتيػوس فػي الكممػات األولػػى يلوكر 

 عالـ اإلنيادة. يالسكينة اإلبيقورية ف
تيػػوس تمػػدنا باإلشػػارات اإلبيقوريػػة يرجيميػػوس مػػف لغػػة لوكر وبػػالرغـ مػػف أف اقتباسػػات ف

تيػػوس تحجػػب األصػػداء الواضػػحة لمنمػػاذج ييدة لوكر الواضػػحة، فػػإف عمينػػا أال نجعػػؿ قصػػ
دمج الموروث  يوس قد نجح ففإف فرجيمي ،روس. عمى أية حاؿالممحمية كأوديسية ىومي

تقػػديـ قػػراءة جديػػدة  يت فػػ، ويمكننػػا القػػوؿ إف اإلنيػػادة شػػاركيمػػع البعػػد الفمسػػف ياليػػومر 
 (ٖٔ) ليوميروس.

إذا كانػػػت اإلشػػػارات اإلبيقوريػػػة المتعمقػػػة بديػػػدو وببلطيػػػا فػػػي الكتػػػاب األوؿ مفيومػػػة 
ضمًنا إلى حد كبير، فإف الكتاب الرابػع الػذي شػيد مأسػاة ديػدو يظيػر بػو اىتمػاـ صػريح 

                                                           
(

30
) Verg., Aen.1.303-304. 

 ... وكزلك ساجغ: 309ص ، (ٕٚٓٓعمى عبد التواب ) (ٖٔ)

Gordon. P.,( 1998) op.cit. p.189  
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بوضع اآللية وبالروح، حيث تنطؽ أكثر مف شخصية بعبارات تمس النظرية اإلبيقوريػة. 
تحػاوؿ إقنػاع أختيػا بالتحمػؿ مػف عيػدىا لزوجيػا الراحػؿ  (Anna)فيا ىي شقيقة ديدو أّنا 

 وليذا تسأليا قائمة:  ،بالقوؿ إف الموتى ال يعبئوف باألحياءSychaeus سيخايوس 
"id cinerem aut Manis credis curare sepultos?"

 (32)
 

 " األموات وأطيافيـ تعبأ بذلؾ؟ تافر أف  أتظنيف "
تتحدث طبًقا لئلبيقورييف الذيف يقولوف إف الروح تفنى مع الجسد. إف كممات  أّناإف 

بداء الحب بتقبؿ  أّنا اإلبيقورية النزعة، بالرغـ مف أنيا تيدؼ إلى إقناع ديدو المريضة
فإف  ،النياية أنيا سبب دمارىا. عمى أية حاؿ يثبتت فف ىذه الكممات أإفىذا الحب، 

كتاب السادس في عالـ الموتى يظير عودة ارتباطيا بشبح ظيور ديدو بعد موتيا في ال
 زوجيا، وىو ما يوحي بتفنيد كممات أّنا. 

إلى العالـ  ينياسآ ةالكتاب السادس مف اإلنيادة عف رحم يرجيميوس فتحدث في
 Sibyllaبللالكاىنة العرافة سيبو  فيصؼ كيؼ قابؿ يالسفم

Cumae كوماي في (ٖٖ) 
 

 :قائبًل  يياتوسؿ إلوي( ٖٗ)
                      "unum oro: quando hic inferni ianua regis  

                        dicitur et tenebrosa palus Acheronte refuso, 

                        ire ad conspectum cari genitoris et ora 

                        contingat; doceas iter et sacra ostia pandas."
 (35)
  

 ،"اآلخرة  بوابة ف ىذه "إحيث ف: رجاء واحد يل" 
 الفياض، (ٖٙ) روفيأخونير  المستنقع المظمـ ، وذلؾ ىوكما يقولوف

                                                           
(

32
)Verg., Aen. IV. 34. 

مف العرافات فى العالـ القديـ. آشيرىف عرافة كوماى التى كانت تتمقى الوحى  : اسـ لكثيرسيبولبل (ٖٖ)
  .مف أبولموف مباشرة.

   جزيرة يوبويا: أقدـ مستعمرة إغريقية عمى ساحؿ كمبانيا، أسسيا مياجروف مف كوماي (ٖٗ)

Euboea.ومف ىنا جاء أسميا كوماى اليوبية ، 
(

35
)Verg., Aen. VI .106-109. 
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 لوجو. االعزيز، وأف أراه وجيً  يإلى والدفكـ أتمنى أف أذىب 
  "األبواب المقدسة. يأمام يإلى الطريؽ، ولتفتح يفمترشدين

 بلغيبو الموت فترد عميو سيبول الذيرؤية والده  ىو العالـ السفميفالغرض مف نزولو 
 قائمة: 

            facilis descensus Averno:  

 noctes atque dies patet atri ianua Ditis."
 (37)
 

 سيؿ اليبوط إلى أفيرنوس،أ ام" 
  ".نيارليؿ عمى مصراعييا حالكة الظممات، مفتوحة (ٖٛ) فأبواب ديس  

 سمح لو بالذىاب إلى العالـ السفميينياس إلى العرافة أف توىكذا بعد أف توسؿ آ 
لنزوؿ إلى العالـ وىو ا ،ربوتمكنو مف تحقيؽ مآ ليرى أباه فتطمعو عمى الطريؽ التي

لية المفضميف لدى مف اآل يفمقميمـ ُيسمح بدخولو والعودة منو إال لل الذي السفمي
  (ٓٗ)مف البشر الذيف رفعتيـ فضيمتيـ إلى مصاؼ اآللية، (ٜٖ) يفمقميمل جوبيتر، وأيًضا

 :وتقوؿ يعبر إلى العالـ السفمي يتباعيا لكيجب عميو ا الشروط التيب بللسيبو فتخبره 
"bis Stygios innare lacus, bis nigra videre 

Tartara, et insano iuuat indulgere labori, 

accipe quae peragenda prius. latet arbore opaca 

                                                                                                                                                       

    ...راجع:.اسـ ألنيار عديدة كاف يعتقد القدماء أف ليا صمة بالعالـ السفمى: نير أخيروف (ٖٙ)
 .ٖٗٔ-ٖٖٔسبؽ ذكره، ص ص  ( اإلنيادة،ٜٔٚٔيميوس )رجف

(
37

)Verg., Aen. VI .126-27. 
 فمى.إلو العالـ الس  Plutoاسـ مف أسماء بموتو: ديس (ٖٛ)
 أورفيوس مف البشر الذيف ىبطوا إلى العالـ السفمى ثـ عادوا إلى الحياه. انظر: (ٜٖ)

OCD.s.v., Orpheius  
المصرية العامة لمتأليؼ والنشر، القاىرة ، تراث ة الييئ (، األساطير الرومانية،ٜٛٙٔإبراىيـ سكر) (ٓٗ)

 .... وكذلؾ راجع: ٚٙٔ. صٜٚٔ -ٜ٘ٔ(، صٖ(، العدد )ٙاإلنسانية، المجمد )
James.J.O.,(2007) Inconsistency in Roman Epic Studies in Catullus, Lucretius, 

Vergil, Ovid and Lucan. Cambridge University press.p.78. 
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aureus et foliis et lento vimine ramus,"
 (41)
 

 ،المظمـ مرتيف (ٖٗ) مرتيف وترى تارتاروس (ٕٗ) فمتعبر بحيرة ستيكس" 
 اإلقداـ عمى مثؿ ىذه المخاطرة الجنونية، يف اوتجد سرورً 

 . فيناؾ، وراء شجرة كثيفة الظبلؿعميؾ عممو أواًل  يمتعمـ ماذا ينبغف
  "بجذعو المدف وأوراقو.،  (ٗٗ) يالغصف الذىب ييختف

ذا كاف فو   ) أى ىاديس(السفمى الممؾ ذكر بوابةقد رجيميوس في اإلشارة األولى ا 
inferni ianua regis   ةبواب كد عمى وجودذكرىا مف قبمو وأقد  تيوسينجد لوكرianua  ،

 : بقولو letum  مموتل ياولكن
"haut igitur leti praeclusa est ianua caelo 

nec soli terraeque neque altis aequoris undis, 

sed patet immani et vasto respectat hiatu."
 (45)
 

 وجو ذلؾ فإف بوابة الموت لـ ُتغمؽ في " وعمى
 ،رض والبحار ذات األمواج العاليةالسماء والشمس واأل

 ." الواسع نيا مفتوحة وتنتظرىـ بفميا الوحشيبؿ إ
 :أخرى عف بوابة الموت يقوؿ وفي إشارة

"et quasi iam leti portas cunctarier ante." 
(46)
 

 " .استقرا بالفعؿ أماـ بوابات الموتو " 

                                                           
(

41
)Verg.,  Aen.VI .134-37.  

(ٕٗ)
 ستيكس: نير مف أنيار الجحيـ. 

(ٖٗ)
وىو مكاف عميؽ  اؾ العالـ السفمى، وىو يقع أسفؿ ىاديس،در أتارتاروس ىو أحد تاستاسوس:  

 .القعر ومظمـ
 العالـ ذلؾ ممكة لدى المقدس الغصف ذلؾ وىو، السفمي العالـ أحراش مف الغصف الذىبي: (ٗٗ)

 .ٕٔٔص  المرجع السابؽ، ،(ٕٕٔٓ) ياليوار  يمجد .... اًظش :السفمي
(

45
)Lucr., DRN V. 373-75. 

(
46

)Lucr., DRN  III. 67. 
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ذا كاف ف فإف  Acheronte refuso"بالنير الفياض"وصؼ أخيروف قد رجيميوس وا 
 بقولو: Acherusia templa ومنازلووصؼ مف قبمو  تيوس ذكرهيلوكر 

" etsi praeterea tamen esse Acherusia templa 

Ennius aeternis exponit versibus edens, 

quo neque permaneant animae neque corpora nostra, 

sed quaedam simulacra modis pallentia miris; 

unde sibi exortam semper florentis Homeri 

commemorat speciem lacrimas effundere salsas."
 (47)
 

 أشعاره الخالدة عبلوة عمى ذلؾ فإف إنيوس يؤكد في" 
 ،، موجودة بالفعؿألخيروف أف ثمة منازؿ

 .رواحنا وال أجسادنا أف تصؿ إليياحيث ال يمكف أف تتحّمؿ أ
 ،توجد ىناؾ أشباح تشبييا، تظير في صور عجيبةبؿ 

 (ٛٗ)أف شبيو ىوميروس -كما يذكر إنيوس -مف حيث 
  ،"مالحة قد ظير لو وقد بدأ يذرؼ دموًعا االخالد دومً           

، إقامة أماكف مناطؽ أو يتعن يب( الت)غياى templaتيوس ىنا كممة ياستخدـ لوكر 
محؿ إقامة اآللية  يأ ،افوف لئلشارة إلى مناطؽ السماءكممة كاف يستخدميا العر  يوى
 (ٜٗ).العرافيف الدينية المييبةوس لغة تيي، وىكذا استخدـ لوكر اءالسم يف

 وأيًضا ،لعالـ السفمياتيوس عمى وجود أبواب لمممكة يرجيميوس مع لوكر فتفؽ يإذف 
ففرجيميوس  ؛ختبلؼ واضح جًدا في رؤية الشاعريفاوىناؾ  جود منازؿ أخيروف،و عمى 

                                                           
(

47
)Lucr., DRN 1. 120-25.                 

 واألوديسيا، يقوؿ الشاعر الرومانيمؤلؼ اإللياذة س ىو أقدـ وأشير الشعراء اإلغريؽ، ىوميرو  (ٛٗ)
ف إلى أف حمت في إنيوس المؤمف بنظرية تناسخ األرواح إف روح ىوميروس قد تنقمت بيف األبدا

 (.ٗ، حاشية رقـ )ٖٓٔ، ص،(ٕٛٔٓلوكريتيوس ) ..انظر:فيو ىوميروس الروماف. بدنو ىو،
 (.1، حاشيت سقن )ٕٓٔص (،ٕٛٔٓلوكريتيوس ) (ٜٗ)
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كما تيوس ُيبيف يولكف لوكر  لوجو، السفمي ليرى والده وجًياينزؿ لمعالـ  ينياسآيوضح أف 
 ال يمكف أف يرى األحياء األموات في العالـ السفمي. ( أنؤٖٕ-ٕٕٔفي البيتيف )

 في قولو:  تيوسياستخدميا لوكر  التي infernas رجيميوس كممة العالـ السفميفخدـ ستوا
"nec ratione alia nosmet proponere nobis 

possumus infernas animas Acherunte vagare."
 (50)
 

 نستطيع بأى طريقة أخرى أف نتخيؿ أف األرواح " فإننا ال
  "نير أخيروف. تييـ عمى ضفتي العالم السفمي في

 تيوس في الكتاب الثالث تؤكد عمى أف األرواح اليأوردىا لوكر  إذف ىذه اإلشارة التي
 دقيقة تقذفيا أجساـ األشياء ىو إال صوًرا ييـ عمى ضفتي نير أخيروف، وأف ما بو مات

 في الكتاب الرابع: عمى حد قولو
"nunc agere incipiam tibi, quod vehementer ad has res 

attinet esse ea quae rerum simulacra vocamus, 

quae quasi membranae summo de corpore rerum 

dereptae volitant ultroque citroque per auras, 

atque eadem nobis vigilantibus obvia mentes 

terrificant atque in somnis, cum saepe figuras 

contuimur miras simulacraque luce carentum, 

quae nos horrifice languentis saepe sopore 

excierunt ne forte animas Acherunte reamur 

effugere aut umbras inter vivos volitare 

neve aliquid nostri post mortem posse relinqui, 

cum corpus simul atque animi natura perempta 

in sua discessum dederint primordia quaeque."
 (51)
 

 ، أال وىوىمية بالغة بالنسبة ليذه المسائؿىو ذو أ ماسأبدأ بحثي في "
 .لؤلشياء نطمؽ عمييا الصور الدقيقة وجود تمؾ األشياء التي

 ، شأنياىنا وىناؾ عبر اليواءتمؾ الصور الدقيقة التي تطير 
 ؛مف الجسـ الخارجي لؤلشياء تُنزع في ذلؾ شأف األغشية التي

                                                           
(

50
)Lucr., DRN III. 627-28. 

(
51

)Lucr., DRN  IV.29-41. 
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 تظير لناتروع عقولنا حيف  نفُسيا التي الصور الدقيقة ىيو 
 أحواٍؿ كثيرة أثناء اليقظة، وكذا في المناـ حيف نرى في

 التي كثيًرا األطياف تمؾ ،غرائب األشكاؿ وأطياؼ الموتى
 .الة مف الرعب أثناء خمودنا لمنوـح فيما توقظنا 

 دقيقة تقذفيا أجساـ ليست إال صوًرا أقوؿ إف ىذه األطياؼ
 تّفر مف نير األخيروف، خشية أف نعتقد بالصدفة أف أرواًحااألشياء 

 يتمكف مف منا أو أف أشباًحا تحمؽ بيف األحياء، أو أف جزًءا
 صر الروحالبقاء بعد الموت بعد أف يفترؽ كؿ مف الجسد وعن

 ." عود كؿ منيما إلى عناصره األولية، ويباالنفصاؿ

سياؽ الحديث  إذا جاءت في" يطمؽ عمى الكممة "الصور الدقيقة simulacraإف لفظ 
عف اليقظة، أما إذا جاءت فى سياؽ الحديث عف المناـ فإننا نطمؽ عمييا لفظ 

إال أطياؼ أو أشباح أو خياؿ  ىي تيوس مايفاألرواح عند لوكر  إذفٌ  (ٕ٘)،"األطياؼ"
بحيرة  وسيرجيمفبعد ذلؾ يصؼ  (ٖ٘)واضحة كما أكدىا فرجيميوس. صوًراوليست 

 أفيرونوس بقولو:
"spelunca alta fuit vastoque immanis hiatu, 

scrupea, tuta lacu nigro nemorumque tenebris, 

quam super haud ullae poterant impune volantes 

tendere iter pennis: talis sese halitus atris 

faucibus effundens super ad convexa ferebat. 

[unde locum Grai dixerunt nomine Aornon.]"
 (54)
 

 " كاف ىناؾ كيؼ عميؽ ذو فوىة واسعة كئيبة،
                                                           

سميـ، والصواب ىو المضاؼ إليو غير  استخدامًا نحوياً ُيعد  nostriاستخداـ لوكريتيوس لكممة  (ٕ٘)
راجع: يجب أف تتبع بالمضاؼ إليو الجزئى  aliquid" ، ألف كممة "بعضnostrumالجزئى 

 (.ٖ، حاشية رقـ)ٖٕٖ، ص(ٕٛٔٓلوكريتيوس )

(
53

) Norman.W.D., (1932)  " Vergil and Epicureanism" CW 42 , no.12 , p.91. 

(
54

)Verg., Aen.VI .237 -42. 
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 ، والغابات الكثيفة،البحيرة المظممةعسير المناؿ، يكمف وراء 
 أو يرفرؼ فوقو بجناحيو أف يقترب منوال يستطيع طائر قط 

 (،أورانوس)أو  (٘٘) أفيرنوسوليذا سماه اإلغريؽ  .سالًما وينجو
 ينطمؽ مف فوىتو الكئيبة ساًما زفيرًا فأ، إذ أي مكاف ال طير فيو

  ويتصاعد إلى عناف السماء."
تحدث عنيا  تيوس الذييلوكر مف  س عف بحيرة أفيرنوس مأخوذة كميةرجيميو ف ةإف فكر 

 ففي الفقرة األولى يقوؿ: ،في فقرتيف واضحتيف
"Nunc age, Averna tibi quae sint loca cumque lacusque, 

expediam, quali natura praedita constent. 

principio, quod Averna vocantur nomine, id ab re 

inpositumst, quia sunt avibus contraria cunctis, 

e regione ea quod loca cum venere volantes, 

remigi oblitae pennarum vela remittunt 

praecipitesque cadunt molli cervice profusae 

in terram, si forte ita fert natura locorum, 

aut in aquam, si forte lacus substratus Avernist. 

is locus est Cumas aput, acri sulpure montis 

oppleti calidis ubi fumant fontibus aucti."
 (56)
 

 ، بأية طبيعة تتميز تمؾدعني أوضح اآلف" 
 .رنيةاألفيبحيرات الالبقاع التي ُيطمؽ عمييا 

 وقد ُأطمؽ عمييا اسـ أفيرنا فى المقاـ األوؿ بسبب
 ،كونيا ميمكة لجميع فصائؿ الطيور

 ،فصيمة ذات رياش فوؽ تمؾ األماكف ألنو عندما تحـو أية
 نقمب رأًساا، فإنيا تي أشرعة أجنحتيغافمة عف سربيا فتطو 

                                                           
إقميـ كامبانيا غرب مدينة نابولى.  فوىة بركاف بالقرب مف مدينة كوماي فيىو اسـ قديـ ليرنوس أف (٘٘)

روماف أف بيا بوابة العالـ السفمي اعتقد ال التي داخؿ ىذه الفوىة توجد بحيرة  أفيرنوس
 (.ٕٔ، حاشية رقـ) ٖٗٔ( اإلنيادة، صٜٔٚٔيميوس )رجف ..انظر:.والجحيـ

(
56

) Lucr., DRN   VI .738-48 . 
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 –عمى عقب وىى تمد أعناقيا الخائرة وسرعاف ما تسقط عمى األرض 
 ،طبيعة المكاف تحتيـ تسنح بالوقوعف كانت إ

 .اؼ بحيرة أفيرنوس تحتياأطر  أو في الماء، في حالة ترامي
 ، حيث تغّص الجباؿمماثؿ يقع بالقرب مف كومايؾ موضع وىنا

 ."ت المّذاع وتزخر بالعيوف الساخنةبالدخاف الخانؽ المشبع بعنصر الكبري

نو يقوؿ أليؤكد أف ىناؾ أكثر مف بحيرة تيوس يمف المبلحظ في الفقرة األولى أف لوكر   
فقد  ،"ُيطمؽ عمييا البحيرات األفيرنية طبيعة تتميز تمؾ البقاع التي بأية"في بداية الفقرة 

 وفي نياية الفقرة يقوؿ ،"Averna loca نية البحيرات األفير كاف ُيطمؽ عمى ىذه البقعة " 
تدؿ مف كبلمو وجود أكثر مف . فُيستقع بالقرب مف كومايف ىناؾ بحيرة أخرى مماثمة إ

، ولكف  lacu  nigro)واحدة( مظممة  ةرجيميوس أف ىناؾ بحير يذكر ففي حيف  ،بحيرة
بجناحييا ترفرؼ فوقيا  أوتستطيع أف تحوـ حوؿ تمؾ البحيرة  ف الطيور الإ قولو

pennis  ومذكورة في  (ٚ٘)تيوسيمأخوذة مف لوكر يو قوؿ في ذلؾ ىبلكيا وموتيا فألف
 الفقرة الثانية يقوؿ:سيما وأنو في  الفقرتيف ال

"Sic et Averna loca alitibus summittere debent 

mortiferam vim,  de terra quae surgit in auras, 

ut spatium caeli quadam de parte venenet; 

quo simul ac primum pennis delata sit ales, 

impediatur ibi caeco correpta veneno, 

ut cadat e regione loci, qua derigit aestus."
 (58)
 

 ، ىذهعمى الطيور نوس أيًضايجب أف تشع أقطار أفير  "ىكذا
 ،القوة المميتة لمبخار الذي يتصاعد مف األرض متجًيا نحو اليواء

 ،فيسري سمو في جزء معيف مف حيز السماء

                                                           
(

57
)Hardie. Ph., (2008) Lucretian Receptions. History, The Sublime, Knowledge 

Cambridge University Press. p.164. 

(
58

) Lucr., DRN   VI. 818-23. 
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 ،ئر طريقو بجناحيو نحو ذلؾ المكافلذا فبمجرد أف يشّؽ الطا
 ،و يتعثر ىناؾ متأثًرا بالسـ غير المرئيفإن

  ."إلى حيث يتصاعد البخارولذلؾ يسقط مباشرة رأًسا عمى عقب 

في فقرة تحمؿ أرقاـ  تيوسيلوكر عند  تناقض واضح جًداوجود وقد الحظ الباحث 
 :يأبيات سابقة ألبيات الفقرتيف السابقتيف، ومذكورة في نفس الكتاب السادس وى

"ianua ne forte his Orci regionibus esse 

credatur, post hinc animas Acheruntis in oras 

ducere forte deos manis inferne reamur, 

naribus alipedes ut cervi saepe putantur 

ducere de latebris serpentia saecla ferarum. 

quod procul a vera quam sit ratione repulsum 

percipe;  nam de re nunc ipsa dicere conor."
 (59)
 

 ،ىنا(ٓٙ) في وجود بوابة لمممكة أوركوسعتقاد ليس ىناؾ مف داٍع إلى اإللذا "
 تصور ما ىو أبعد مف ذلؾ بأنو ربما تجتذب آلية أو ننغمس في
 األرواح مف ىذه األماكف إلى مرابض نير أخيروف، العالـ السفمي

 أف األيائؿ مجنحة األقداـ تجذب بواسطة زفير كما ُيعتقد غالًبا
 .فصائؿ الوحوش الزاحفة مف جحورىا فتحات أنوفيا

 ؛فَمتعمـ كـ يبتعد كؿ ىذا في تعارضو عف السبب الحقيقي
  ".أسعى اآلف لمتحدث عف أمور حقيقية ننيإذ إ

عمى الرغـ مف أنو ذكر مف  ،تيوس ينفي وجود بوابة لمممكة أوركوسييبلحظ أف لوكر 
 ،(ىذه األبيات في بداية ىذا البحثوقد ذكرنا ؿ في الكتاب الخامس وجود أبواب )قب
ينفي وجود الزفير الساـ الذي يميت الطيور معمبًل ذلؾ أنو يتعارض مع السبب  يًضاوأ

                                                           
(

59
)  Lucr., DRN   VI.762-68. 

  بموتو )ىاديس عند اإلغريؽ(.  أى إلو الموت  -لو العالـ السفمىاسـ قديـ إل أوركوس: (ٓٙ)
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و يقصد وفيما يبدو أن ،إذ إنو يسعى لمتحدث عف أمور حقيقية ،الحقيقي الذي لـ يذكره
  (ٔٙ)التحدث عف طبيعة األشياء.

وف،  أعدت أربعة عجوؿ داكنة المبلرجيميوس أف الكاىنة سيبولبعد ذلؾ يوضح ف
وألقت ؽ بارياأل الدماء الدافئة في وتدفقتالذبائح،  تر نبيذ عمى جباىيا، ونحوصبت ال
 مييمنة عمى العالـ السفميالHecate (ٕٙ)باف لييكاتيالنار المقدسة كقر  بيا فيالكاىنة 

  :باآلتي ينياسآوقاـ  (ٖٙ).بعد أف نادت عمييا بصوت مسموع
"Aeneas matri Eumenidum magnaeque sorori 

ense ferit, sterilemque tibi, Proserpina, vaccam; 

tum Stygio regi nocturnas incohat aras 

et solida imponit taurorum viscera flammis,"
 (64)
 

 الرحمة رباتألـ  أسود نفسو فقد ذبح بسيفو شاة ذات فراء ينياسأ"أما 
 ،(٘ٙ)لؾ، يا بروسربينا وذبح بقرة عاقًرا  وأختيا العظيمة،

 لروح ستيكس الممكية، ثـ أقاـ والئـ ليمية تكريًما
 النيراف ذبائح مف الثيراف كاممة " وألقى في

ىو طمب شفاعتيا  Ceres البقرة كقرباف لبروسربينا ابنة كيريسكاف اليدؼ مف تقديـ 
 "بلىتى"الـ السفمي الذي تممكو ىي وزوجيا عيشوف بعد الموت في العلممؤمنيف الذيف سي

Pluto ،النعيـ" لحيف بالنعيـ فيحيث سيجازى الصا" (Elysium)، عاقب الطالحيف وي

                                                           
(

61
)Hardie. Ph., (1989) Virgil's Aeneid. Cosmos and Imperium. Oxford.p.184. 

 كإلية لمعالـ السفمى.،  Dianaىيكاتى: اسـ لديانا  (ٕٙ)
(

63
) cf, Verg., Aen. VI .243-49., Oliensis. E., (2004) " Sibylline syllables: The 

Intratextual Aeneid ", PCPS 50.pp. 30-31. 
(

64
)  Verg., Aen. VI .250 -53. 

لية العالـ السفمى ، وقد اختطفيا بروسربينا (٘ٙ) ( ىاديس)بلىتىعميا : ابنة اإللية ديميتر)كيريس(، وا 
 ليتزوجيا.
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ولخشيت الىقىع في هاويت الجحين كاى الٌاس يقبلىى  ،(Tartarus) "جحيـ"البالخمود في 

  (ٙٙ)خرة.يقضى فييا المرء حياتو اآل أفضؿ ما ىي النعيـفجٌاث  ،ػلً ػول الخيشاث

وتقديميا  nigras pecudes) ) "السوداءالماشية "ف فكرة ذبح أيضاف إلً رلك 
 ؿ: يقو  تيوس الذييمأخوذة مف لوكر  ـ السفميكأضحية السترضاء آلية العال

"extorres idem patria longeque fugati 

conspectu ex hominum, foedati crimine turpi, 

omnibus aerumnis adfecti denique vivunt, 

et quocumque tamen miseri venere parentant 

et nigras mactant pecudes et manibus divis 

inferias mittunt multoque in rebus acerbis 

acrius advertunt animos ad religionem."
 (67)
 

 بعدوا عف وطنيـ وتـ نفييـ بعيًدا" فيؤالء الرجاؿ أنفسيـ أُ 
 ،عف أنظار الناس، وذلؾ الرتكابيـ جـر مشيف

 ،ألمت بيم التي الخطوبوخبلصة القوؿ فإنيـ متشبثوف بالحياة رغـ كؿ 
 كمما نزلت بيـ الخطوب قدموا القرابيفالبؤساء عمى أية حاؿ فإف ىؤالء 

 ، وأرسموا اليباتالماشية السوداء، ونحروا واح آبائيـألر 
 المحن الثقيمة وفي، ألشباح الموتى المقدسة

  ".خزعببلتعقوليـ بقنوت أكبر نحو اليوجيوف 

 أشباح كاى هي أجلالسوداء الماشية تيوس السابقة أف ذبح ييتضح مف أقواؿ لوكر 
ا رجيميوس، ومعنى ىذكما أوضح ف لعالـ السفميآلية اوليس مف أجؿ الموتى المقدسة 

 يوجيوف عقوليـ بقنوت أكبر نحو الخزعببلتعترؼ بيـ. بدليؿ قولو لـ ي تيوسيلوكر أف 
 . رجيميوسعمى عكس تصور ف

                                                           
 دكتوراه رسالة، "والبلتيني اليوناني األدبيف في  )ريسيك( ديميتر صورة( " ٕٕٓٓ)أبوالوفا جماؿ (ٙٙ)

 .ٙٗٔص ، القاىرة،شمس عيف جامعة ،اآلداب كمية ،(منشورة غير)
(

67
) Lucr., DRN  III .48-54.  
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 في بللسيبو مع الكاىنة  ينياسآينزؿ  ديـ القرابيف آللية العالـ السفميوىكذا بعد تق
فتحة مف األرض بجانب بحيرة أفيرنوس ويتابعاف السير في الظبلـ تحيط بيما األشباح 

في غياىب مممكة الظبلـ الحالؾ  ذيمف كؿ جانب، وُتخيـ عمييما وحدة الميؿ الموحش 
كما يسير المرء في طريؽ  ،توجد حياة مادية بالمعنى الدنيوي حيث ال ،العالـ السفمي

، ندما يخفى جوبيتر السماء بالظبلـع ،يكاد يبدو ضوء قمر ال فيخبلؿ الغابات 
يقوؿ  المعنى وحوؿ ىذا ،(ٛٙ)مـ األلواف عف األشياء في العالـوعندما ينزع الميؿ المظ

 :رجيميوسف
"Di, quibus imperium est animarum, umbraeque silentes 

et Chaos et Phlegethon, loca nocte tacentia late 

sit mihi fas audita loqui, sit numine vestro 

pandere res alta terra et caligine mersas. 

Ibant obscuri sola sub nocte per umbram 

perque domos Ditis vacuas et inania regna, 

quale per incertam lunam sub luce maligna 

est iter in silvis, ubi caelum condidit umbra 

Iuppiter, et rebus nox abstulit atra colorem."
 (69)
 

 " أيتيا اآللية، يا مف لكـ السمطاف عمى األرواح، أيتيا األشباح الصامتة،
 المممكة الصامتة تحت الميؿ العريض،،  (ٓٚ) وىاوية الجحيـ، وفميجيثوف

 –طبقا لمشيئتكـ الربانية  –وأف أكشؼ النقابأفصح عما سمعت، أف أتيحوا لي
 أعماؽ األرض وحالؾ الظممات! عف األشياء المكنونة في
 ليل موحش، عبر الظالم، في ىبطا غير مرئيين
 الخاوية ومممكتو الخالية، (ٔٚ) بين دروب ديس

                                                           
 .... وكذلؾ راجع: ٚٙٔ(، صٜٛٙٔإبراىيـ سكر) (ٛٙ)

 Reed.J.D., (2007) Virgil's Gaze. Nation and Poetry in the Aeneid. Oxford.p.69. 
(

69
)Verg., Aen. VI. 264-72. 

 ًهش هي أًهاس الجحين. :فميجيثوف (ٓٚ)

(ٚٔ)
 : سبق تؼشيفه. ديس 
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 ،تحت ضوء غير ممموس لقمر غير مرئي غابة كما لو كانا يسيران في
 جوبيتر السماء وراء الظالل، عندما يخفي

 ويجعل الميل الحالك األشياء غير ذات لون." 

وكذلؾ inani) " )الخاوية"و ،(vacuas) "الخالية" يكممت أف" Michels  تشيمزُيوضح "مي
 :تمؾ الكممات

  et rebus nox abstulit atra colorem ." (272)  " 
 "ويجعؿ الميؿ الحالؾ األشياء غير ذات لوف." 

وحركتيا في العالـ  صؼ الذراتعندما كاف يتحدث عف و تيوس يكممات لوكر مأخوذة مف 
  بما قالو لوكرتيوس:  مستداًل والفارغ  الخاوي

"Praeterea quoniam nequeunt sine luce colores 

esse neque in lucem existunt primordia rerum, 

scire licet quam sint nullo velata colore. 

qualis enim caecis poterit color esse tenebris?"
 (72)
 

 ،ال يمكنيا الوجود من دون ضوء وألن األلوان أيًضا"
 ،عناصر األشياء األولى ال تخرج في وجود الضوء وألف

 .أنيا ال تكتسب لوًنا عمى اإلطبلؽمف ىنا كف عمى يقيف مف 
 " بإمكانو أن يظير فى الظالم الدامس ؟ نوع المون الذي ألنو ما

   :يقوؿ في بداية الفقرة تيوسيلوكر فإذا كاف 

quoniam nequeunt sine luce colores."(795)" 
 "ال يمكنيا الوجود مف دوف ضوء "وألف األلواف أيًضا

 :يقوؿ وفي نيايتيا
qualis enim caecis poterit color esse tenebris?."(798)   " 

 "؟إمكانو أف يظير فى الظبلـ الدامسألنو ما نوع الموف الذى ب"
                                                           

(
72

)Lucr., DRN  II  .795-98. 
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ا وأيضً  ،تحمؿ المعنى نفسو مس فيييمكف أف تظير في الظبلـ الدا أف األلواف ال أي
 تأثرويؤكد  شعريةال يدلنا عمى قوتو مايذا ف ،رجيميوسأخذىا ف بيا بعض الكممات التي

   (ٖٚ).تيوسيبمفردات لوكر رجيميوس ف

 وصف فرجيميوس لمعالم السفمي
 رجيميوس حديثو عف العالـ السفمى مف خبلؿ رحمة آينياس إليو ويصفويواصؿ ف 

 :، ويقوؿى العيفه رؤ كاف قد رآ كما لو وصًفا دقيًقا
"vestibulum ante ipsum primisque in faucibus Orci 

Luctus et ultrices posuere cubilia Curae, 

pallentesque habitant Morbi tristisque Senectus, 

et Metus et malesuada Fames ac turpis Egestas, 

terribiles uisu formae, Letumque Labosque; 

tum consanguineus Leti Sopor et mala mentis 

Gaudia, mortiferumque adverso in limine Bellum 

ferreique Eumenidum thalami et Discordia demens, 

vipereum crinem vittis innexa cruentis."
 (74)
 

 ألوركوس،وأماـ الممر مباشرة، عند المدخؿ الضيؽ "
 الحزف المفرط" و "الندـ المقمؽ".يرقد "

 ىناؾ تستقر "األمراض الشاحبة" و "الشيخوخة الحزينة"
 "الجوع القارس الدافع لمجريمةو"الخوؼ" و

 -ىذه األىواؿ!!ى صور وكـ ىو رىيب أف تر  -"الحاجة القبيحة"و"األثـ" و
"، شقيؽ الموت، و"الموت" و  "الشيوات اآلثمة.و"الشقاء" ثـ "النـو

 الحرب الفتاكة" تنام عمى األعتاب" وىا ىي
 "ربات الغضب" بأوكارىا الحديدية،و ،مواجيتيم في

  "الفتنة القاتمة"، وقد توجت خصالت شعرىا األفعوانية بمشابك دموية."و
                                                           

(
73

) Michels . A. K., (1944)  " Lucretius and the Sixth of the Aeneid " AJPh . 65, 

No.2. p. 136. 

(
74

)Verg., Aen. VI. 273- 81. 
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 وقد سبؽ أف ذكرنا األولى في ،إشارتيف في إال" أوركوس" تيوس عف ييتحدث لوكر  لـ
ح يتحدث فييا عف أف الرو  وىذه ىي الثانية التي ،نفيو لوجود بوابة لمممكة أوركوس

   :  تذىب إلى غياىب أوركوس في قولو

"an tenebras Orci visat vastasque lacunas"  (75)
 

 "؟ أوركوس وىوَّاتو الشاسعة   أـ أنيا تزور غياىب" 
يذا برجيميوس يصؼ العالـ السفمي السبب الذي جعؿ ف "Michels  تشيمزُيوضح "مي
يأمؿ بشكؿ طبيعي في العثور عمى المزيد مف األمور أف اإلنساف  وىو ،الوصؼ الدقيؽ
عند المدخؿ الفعمي وبالتحديد  خاصة وأنو يتحدث عف عالـ غير مرئي ،غير الواضحة

"األمراض الشاحبة" و المقمؽ""الحزف المفرط" و"الندـ  مثؿ: الخطاياب ءالممي لياديس
"الحاجات و"األثـ" و "الجوع القارس الدافع لمجريمةو"الخوؼ" و "الشيخوخة الحزينة"و

. وكؿ ىذه "الشقاء" ثـ "النوـ"، شقيؽ الموت، "الشيوات اآلثمةو"الموت" و القبيحة"
والبد أف  (ٙٚ)،في صندوؽ باندورا عند ىيسيودوسالتي كانت شرور الشرور تشبو ال

 .فرجيميوس تأثر بو

                                                           
(

75
)Lucr., DRN  I .115.   

(
76

)             " αὐηὰπ ἐπεὶ δὴ ηεῦξε καλὸν κακὸν ἀνη' ἀγαθοῖο," 
                                                                      Hesiod., Theog. 585.   

  "لمبركة. اثمنً ذلؾ الشر الجميؿ ليكوف  (بندورا صندوؽ مف)صنع"                    
 "ἐκ ηῆρ γὰπ γένορ ἐζηὶ γςναικῶν θηλςηεπάυν,  

[ηῆρ γὰπ ὀλοίιόν ἐζηι γένορ καὶ θῦλα γςναικῶν,]  

πῆμα μέγα θνηηοῖζι, ζὺν ἀνδπάζι ναιεηάοςζαι,"  

                                              Hesiod., Theog.590-92. 

 ألف منيا)مف بندورا( نشأ عنصر النساء والجنس المطيؼ، "
 ، المواتى يعشف بيف الرجاؿ يد )السيئات(ومنيا نشأ نسؿ النساء المناك

 "يـ الثراء فقط.نمنبع اضطرابات وقبلقؿ اليدفعف الفقر معيـ بؿ يقاسم
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 ،س لـ يتطرؽ إلى وصؼ العالـ السفمي مف خبلؿ كتبو الستةتيو يحيف أف لوكر  في
 والذي ،في الكتاب الثالث المباشر لمعالـ السفمي تشابو مع الممرالأشار إلى  لكنوو 

 :في قولو (ٚٚ)حياة اإلنسافيشرح فيو كيؼ أف الخوؼ مف الموت دمر العديد مف 
"et metus ille foras praeceps Acheruntis agendus, 

funditus humanam qui vitam turbat ab imo 

omnia suffundens mortis nigrore neque ullam 

esse voluptatem liquidam puramque relinquit. 40 

nam quod saepe homines morbos magis esse timendos 

infamemque ferunt vitam quam Tartara leti."
 (78)
 

 ،لؾ الخوؼ الرىيب مف أخيروف بعيًدا عف أنفسناوطرد ذ"
 ،الخوؼ الذي يكدر حياة البشر تماًما مف أعماقيا

 ء بظممة الموت،والذي يغشى كؿ شي
 .أية متعة عمى حاليا صافية ونقية وال يدع

 ما يقولون إنيم يخشون األمراض والحق أن الناس كثيرًا
 ،"(ٜٚ)والحياة المشينة أكثر من أىوال عالم الموتى تارتاروس

 (luctus) "" الحزفتيوس بأف األوؿ وصؼيرجيميوس ولوكر يمكف الربط بيف أقواؿ ف
في حيف وصؼ  ،كاؼٍ  بشكؿٍ  يبة لحالة البشر في العالـ السفميوغيره مف األىواؿ الرى

متاعب الحياة  إلى اهما يقود اغالبً عمى أنيماالخوؼ مف الموت و البؤس  لوكريتيوس
 يخبرنا أف الرجاؿ يتظاىروف بالخوؼ مفوعدـ الراحة لفكره وبالو في الدنيا كما أنو 

برىا العقمية كانت تعت وغيرىا مف الشرور التي، موتال خوفيـ مفاألمراض أكثر مف 
يضاؼ إلى ذلؾ أف الشعراء اإلغريؽ  (ٓٛ).الرومانية أمراًضا البد مف التخمص منيا

                                                           
(

77
) Michels . A. K., (1944) op.cit. pp.138-139. 

(
78

)  Lucr., DRN  III. 37-42 . 
(ٜٚ)

  سبق تؼشيفه. تاستاسوس: 
(

80
) Archer.L.K., Julian .W.A.,(1922) " Vergil's Description of Hades" Sewanee 

Review 30, no. 3, pp. 348-349. 
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تارتاروس ىو ذلؾ المكاف في عالـ الموتى و  .روماف اعتادوا نعت الموت بالظممةوال
 .حيث ُيعذب المذنبوف

د يخبرنا لوكريتيوس أف الجشع  يجبر الرجاؿ عمى النضاؿ اليائؿ في الجيو بعد ذلؾ 
مف خبلؿ  إلى الجريمة ، وفي بعض األحياف يدفعيـالرامية إلى الحصوؿ عمى الثروة

 :ىذه األبيات
"denique avarities et honorum caeca cupido 

quae miseros homines cogunt transcendere fines 

iuris et interdum socios scelerum atque ministros 

noctes atque dies niti praestante labore 

ad summas emergere opes, haec vulnera vitae 

non minimam partem mortis formidine aluntur. 

turpis enim ferme contemptus et acris egestas 

semota ab dulci vita stabilique videtur 

et quasi iam leti portas cunctarier ante; 

unde homines dum se falso terrore coacti 

effugisse volunt longe longeque remosse, 

sanguine civili rem conflant divitiasque 

conduplicant avidi, caedem caede accumulantes; 

crudeles gaudent in tristi funere fratris 

et consanguineum mensas odere timentque."
 (81)
 

 ،ذلؾ فإف الطمع والرغبة العمياء في الرفعةعف  " فضبًل 
 ،البشر إلى تجاوز حدود القانوفمف تدفع البؤساء 

 ،اف تورطيـ كشركاء أو كمتواطئيف في الجريمةبعض األحي وفي
 فيعمموف ليبًل ونياًرا ويبذلوف جيًدا مضنًيا

 ، إن شدائد الحياةيؿ الوصوؿ إلى أعمى منازؿ السمطةسب في
 .الخوف من الموت - حد ليس باليين إلى - ىذه يغذِّييا

 -ر المدقع يبدو أنيماألن السموك المشين والفق

                                                           
(

81
) Lucr., DRN  III. 59-73   .  
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 قد رحال عن الحياة الينية المستقرة، -بشكل عام
 ؛استقرا بالفعل أمام بوابات الموتو 
 وينأوف بعيًدا الفرارما يرغب الناس فى فمني

 ،بأنفسيـ عنيما، مدفوعيف بخوؼ ال أساس لو
 ويضاعفون الثروات لذا فإف طمعيـ يجعميـ يكدسوف الممتمكات

 .المواطنين، فيرتكبون المذابح تمو المذابحبإراقة دماء 
 ،قساة يبتيجون عند مصيبة موت األخبل إن ىؤالء ال
  (."فييا يـ ويرىبونيا )خشية دس السـ ليـويمقتوف والئـ أقربائ

تيوس بالحياة الينية المستقرة حياة الظؿ البسيطة التي نادى بيا المبدأ ييقصد لوكر 
أي أف يعيش المرء دوف أف يشعر أحد بوجوده فى  βιώσας) (λάθεاإلبيقورى المشيور 
تيوس يطور مناقشتو بأف أغمب الناس غابت عنيـ تمؾ الحقيقة يالحياة، إال أف لوكر 

ف يفتحاف الباب أماـ لمذيواعتقدوا أف االفتقار لمثروة والشيرة يساوياف حياة الخزي والفقر ا
 (ٕٛ)الموت.

"الحرب الفتاكة   ذكره في يوسرجيمف عندصيؿ ىذه التفا يمكننا مبلحظة صدى
"mortiferum Bellum ربات الغضبو" Eumenides" "الفتٌت القاتلت"و Discordia 

demens "  في األبيات  الموجودة تيوسيلوكر  تعبيراتمأخوذة مف كميا و(ٚٓ-ٕٚ) 
(ٖٛ).(ٜٕٚ-ٕٛٚتف )يرجيميوس مف البيف عند تعبير الغريبقد تكوف مساوية لم وىي

 

موطف  ىي ،بشجرة دردار ضخمةمر  ينياسآحديثو وُيبيف أف فرجيميوس ثـ يواصؿ 
بسيفو وىو يرتعد  ينياسوىنا يمسؾ آ ،وبأشباح كثيرة لحيوانات متوحشة ،األحبلـ الزائفة

تُقبؿ أو تتجو نحوه ولو  بلحو المسموؿ في وجو األشباح التيويوجو س اجىءبخوؼ مف

                                                           
 (.ٕ، حاشية رقـ) ٕٛٗص (،ٕٛٔٓلوكريتيوس ) (ٕٛ)

(
83

)Archer.L.K., Julian .W.A.,(1922) op.cit ,p.349., Michels . A. K., (1944)  op.cit . 

pp.141. 
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ة المطمعة عمى الحقيقة بأف ىذه أرواح تحوـ ببل أجساد في ىيئة نلـ تخبره رفيقتو الكاى
المعنى وحوؿ ىذا  (ٗٛ) ،وشطر الظبلؿ بسيفو عبثًاعمييا  ىقضلأشكاؿ وأطياؼ خاوية 

 رجيميوس :     يقوؿ ف
"In medio ramos annosaque bracchia pandit 

ulmus opaca, ingens, quam sedem Somnia vulgo 

vana tenere ferunt, foliisque sub omnibus haerent. 

multaque praeterea variarum monstra ferarum, 

Centauri in foribus stabulant Scyllaeque biformes 

et centumgeminus Briareus ac belua Lernae, 

horrendum stridens, flammisque armata Chimaera, 

Gorgones Harpyiaeque et forma tricorporis umbrae. 

corripit hic subita trepidus formidine ferrum 

Aeneas, strictamque aciem venientibus offert; 

et, ni docta comes tenuis sine corpore vitas 

admoneat volitare cava sub imagine formae, 

inruat et frustra ferro diverberet umbras. 

Hinc via, Tartarei quae fert Acherontis ad undas."
 (85)
 

 ،وفى الوسط توجد شجرة دردار عالية ضخمة"
 تمتد فروعيا العتيقة المتشابكة حيث تجثم عمييا "األحالم الجوفاء"

لى جانب ذلك. فيناك وحوش ضارية،و زرافات متشبثة بأوراقيا.   ا 
 متعددة ومتنوعة، تتخذ مكانيا عند البوابة:

 الثنائية الصورة، (ٚٛ)وجماعات سكيمال، (ٙٛ)الكنتاوروس
                                                           

(
84

)Paschalis. M., (1997) Virgil's Aeneid: Semantic Relations and Proper  Names.  

Oxford.p.41. 
(

85
)Verg., Aen. VI .282-95.  

ىػػو فصػػيؿ مػػف المسػػوخ ومخموقػػات " )جمػػع قنطػػور(: Centauri)القنػػاطير(  الكنتػػاوروسسػػبللة "  (ٙٛ)
ونصػػفيا السػػفمى جػػواد. وعػػف ظيػػور القنطػػور تػػروى األسػػاطير خرافيػػة نصػػفيا العمػػوى جسػػد بشػػرى 

اإلغريقيػػػػة إف القبائػػػػؿ الثيسػػػػالية القديمػػػػة كانػػػػت تشػػػػتير بتربيػػػػة الجيػػػػاد، وكػػػػاف مقػػػػاتمو ىػػػػذه القبائػػػػؿ 
اف ىذا المشيد غريبػًا فػى ذلػؾ ، ولما كلمجاورة وىـ يمتطوف صيوات جيادىـيياجموف ىذه القبائؿ ا

وكػاف يعػيش ذلػؾ الفصػيؿ فػى . بػدواف عػف بعػد وكأنيمػا مخمػوؽ واحػدالوقت، فكاف الفارس وجواده ي
 .قديمػة فقػد ورد ذكرىػا فػى اإلليػاذة. وأسػاطير ىػذه المسػوخ غابػات ومرتفعػات إلػيس وأركاديػا وثسػاليا
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 ئة ذراع، وحية ليرناوبرياريوس، ذو الم
 المسمحة بألسنة مف الميب، (ٛٛ)ذات الفحيح المخيؼ، وخمايرا 

 البدف. س والياربيات وىيكؿ الشبح الثبلثيوجورجوني
 واستؿ سيفو مذعوًرا ينياسأىنا قفز 

 طريقيا إليو، ورفعو إلى أعمى نحو األشباح، وىي في
 ولوال أف ذكرتو رفيقة دربو، العميمة بحقيقة األمور،
 أن كل ما يرى ما ىو إال أرواح نحيمة تسبح،

 .ليوى بسيفو البتار يمزقيا )عبثًا( إرًبا إرًبا وأشباح ىزيمة،
  مف ىنا الطريؽ الموصؿ إلى تارتاروس وأمواج أخيروف."

 ،تقبؿ الممس ال أشباٍح في العالـ السفميويمكف أف ندرؾ أف ىذه األرواح تتراءى ك
تعود إلييا ىذه األجساد. كما أنيا  ألنيا مجرد أشباح تركت أجسادىا عمى األرض وال

 (ٜٛ).تحتفظ بذكرياتيا الدنيوية وعواطفيا وانفعاالتيا
اإلبيقورية  فمسفةيزاؿ تحت تأثير ال ال الكتاب السادس ةباكتأثناء وس يرجيمكاف ف

ئلعداد ل ليميداستخدـ نظرية الصور  نوأو  ،تيوس خاصةيلوكر  ةالتي كانت جزًءا مف حيا
التفسير العممي لرحمة  لُيبيفيعطي الكثير مف التمميحات  فيو ،لنقطة عالية مف ممحمتو

                                                                                                                                                       

، يػػػة، والرغبػػػات الحيوانيػػػة والشػػػيوانيةاإلغريػػػؽ يرمػػػز إلػػػى الحيػػػاة البر  )القنػػػاطير( عنػػػد الكنتػػػاوروس
 والطبيعة اليمجية... 

 . (ٔحاشية رقـ ) ٔٙٗ (،ٔحاشية رقـ ) ٖٙٙ(، صٕٛٔٓلوكريتيوس ) راجع:      
، وقد صورىا الشعراء بأف بحرى يقطف فى كيؼ فى مضيؽ ميسيناىى وحش ":Scylla"سكيمبل  (ٚٛ)

اؾ والتياـ ركاب وكانت تعيش عمى صيد األسم قدًما.اف، واثنتى عشرة ليا ثبلثة صفوؼ مف األسن
يحيط بو مجموعة مف  ا. ويذكر فرجيميوس أف حوؿ خصرىا حزامً السفف التي تمر بالمضيؽ
 .(ٔحاشية رقـ ) ٕٙٗ، ص(ٕٛٔٓلوكريتيوس ) الكبلب الشرسة ... راجع:

ذكر وي ألفعواف،جذع لعنزة والجزء الخمفى : الرأس ألسد والالخيمايرا ىي مسخ لو ثبلثة أبداف (ٛٛ)
يقوؿ ىيسيودوس إنيا مف نسؿ تيفوف، وكاف ىذا المسخ ينفث ، و ىوميروس أنيا ذات أصوؿ إليية

 .(ٔحاشية رقـ )ٖٙٗص (،ٕٛٔٓلوكريتيوس) راجع:تمكف البطؿ بيمميروفوف مف قتميا... ، وقدناراً 
(

89
) Adelaide.H. E.,(1961)" Body and Soul in Vergil" TAphA 92, pp.199. 
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في مدخؿ  (األحبلـ)ؿ شجرة ادخفيو بإ يحمـوكأنو حمـ ، إلى العالـ السفمي ساينيآ
لكنو ال  ،تفسيرف المقصود بو دليؿ عمى الىاديس وارتباطو بنظرية الصور يجب أف يكو 

  (ٜٓ).ممحمتو يضعؼ  واليفسد السرد مف خبلؿ كونو صريًحا 
وجماعات  Centauri الكنتاوروس )القناطير( ػي شجيليىس قذ تحذث وإرا كاى ف

 قاؿ : تيوس الذييما مف لوكر فإنو استمد حديثو عني  Scyllae بلمسكي
"Nunc age, quae moveant animum res accipe, et unde 

quae veniunt veniant in mentem percipe paucis. 

principio hoc dico, rerum simulacra vagari 

multa modis multis in cunctas undique partis 

tenvia, quae facile inter se iunguntur in auris, 

obvia cum veniunt, ut aranea bratteaque auri. 

quippe etenim multo magis haec sunt tenvia textu 

quam quae percipiunt oculos visumque lacessunt, 

corporis haec quoniam penetrant per rara cientque 

tenvem animi naturam intus sensumque lacessunt. 

Centauros itaque et Scyllarum membra videmus 

Cerbereasque canum facies simulacraque eorum 

quorum morte obita tellus amplectitur ossa; 

omne genus quoniam passim simulacra feruntur."
 (91)
 

 ،واآلف ، انتبو واعمـ ما ىي األشياء التي تؤثر عمى العقؿ"
 .مف أيف تأتي تمؾ األشياء التي تدخؿ العقؿ _في كممات قميمة_ وافيـ

 عديدة مف األشياء تطوؼ وىذا ما أقولو؛ أواًل ، إذ إف أطياًفا
 األطياؼ( تعددة وفي كؿ االتجاىات، )وىي)حولنا( بطرؽ م

 ،، حتى تتحد فيما بينيا بسيولة في اليواء)ببعضيا( التي، ما أف تمتقي
 .مثؿ بيت العنكبوت ورقاقة الذىب

 تؤثر ؼ( أشد رقة مف تمؾ )األطياؼ( التياألطياو)ىذه 
                                                           

(
90

) Thomas.R.F., (1999) Reading Virgil and his Texts: Studies in Intertextuality Ann 

Arbor .pp.62-63., Norman.W.D., (1932) op.cit. p.93. 

(
91

) Lucr., DRN   IV .722- 35.  
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 عمى العيوف وتنبو الرؤية، ذلؾ ألف )ىذه األطياؼ( تنفذ
 ، وتستثير مف الداخؿ طبيعةإلى )مساـ( الجسـ الصغيرة

 ؛العقؿ المرىفة، وتوقظ اإلحساس
 وىياكؿ ريالقناط (في أذىاننا أطياؼ)فإننا نرى  ،ومف ثـ

 وأطياؼَ ووجوه كبلٍب شبيية بكيربيروس،  وما أشبو ذلؾ، بلمسكي
 ،ـ بعد أف فارقوا الحياةَمْف يضـ الثرى عظامي

  )وذلؾ( ألف أطياًفا مف كؿ نوع تنتقؿ ىنا وىناؾ،"

 مف الموجوديف في العالـ السفمي استخدميـ ـوغيرى بلمجماعات سكيو  الكنتاوروس
ف إذف، يمكف القوؿ إ ،لسفميلعالـ افي اورحمتو  ينياسآفي حديثو عف تجواؿ  يوسميرجف

، وكؿ سكيمبل والخيمايراو  ظيور مثؿ تمؾ المخموقات العمبلقة والغريبة أمثاؿ الكنتاوروس
 تندرج تحت اسـرجيميوس عند ف في شجرة األحبلـ ظيرت تىالمخموقات األخرى ال

 استميـ فيما يبدو أف فرجيميوسو  .متداخمة في شجرة الدردار العظيمةاألحبلـ الكاذبة ال
قعية بيف واأف يظير الفارؽ تيوس يفقد حاوؿ لوكر  (ٕٜ)يتيوس،مف لوكر  األحبلـىذه 

، في الكتاب الثالث في األبيات (stulti")الحمقى"اإلبيقورييف وأوىاـ وضبلالت 
"، : "عمى مراحؿالحمقى تيوس تطور أوىاـ يلوكر صور  حيث( ٕ٘ٓٔ-٘ٗٓٔ) النـو

    (ٖٜ)مبرر ليا"، "االضطراب العقمي"."أحبلـ اليقظة"، "المخاوؼ التي ال 
 رجيميوس مفاستخدميا ف عف كثرة التمميحات التيداللة  يعطيالمعنى  ىذاإف 

 ،د الشاعريفنمستخدمة بصيغة الجمع ع الكنتاوروسكممة نجد خاصة وأننا  ،تيوسيلوكر 
شرح كيؼ لتستخدـ ىذه الكممات  تيوسيعند لوكر  ، ولكفبلمجماعات سكيوكذلؾ كممة 

، وقدرتنا ليا وجود الالتخٌيؿ لكائنات  الطبيعة غير الدقيقة لمصور تمثؿ قدرتنا عمى أف
ستمر وت ،الذىف فيزج تموتتشابؾ تمف الممكف أف  ا. إف دقة الصور تجعميياعمى تخيم

                                                           
(

92
) Thomas.R.F., (1999) op.cit. p.63., Norman.W.D., (1932) op.cit. p.94. 

 .ٔحاشية رقـ ٖٖٔ ص (،ٕٛٔٓلوكريتيوس ) (ٖٜ)
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الصمة ىنا برؤى الموتى ىي بقية األبيات، و  ضح فياو ىو عف ذلؾ التشويش كما  وينتج
واستمد  ،في العالـ السفميوىو يثبت بحـز ارتباط ىذه المخموقات الوىمية  ،ا ميمةأيضً 
عزيز شخص ل يتنارؤ ال ينكر إمكانية  الذي بيقورياإلتيوس ىذا مف المذىب يلوكر 

، ودوفينكر أف الموتى أنفسيـ موجولكف  ،simulacra))"أطياؼ" مجردوالتي ىي  راحؿ،
 (ٜٗ).مخموقات أسطورية التي ىي األسطورية الوحوشوكذلؾ 

بصورة  مختمفة ولكف  ،تيوس حديثو عف تمؾ المخموقاتييعاود لوكر  ،ية حاؿعمى أ
 :فى الكتاب الخامس مؤكًدا فيو اآلتي تماًما

"Sed neque Centauri fuerunt nec tempore in ullo 

esse queunt duplici natura et corpore bino 

ex alienigenis membris compacta, potestas 

hinc illinc visque ut non sat par esse potissit. 

id licet hinc quamvis hebeti cognoscere corde."
 (95)
 

 " لكف لـ يحدث قط أف ُوجدت مسوخ كالكنتاوروس، فمـ يكف
 ،ة أف يوجد مخموؽ لو طبيعة مزدوجةحقبة زمني تطاعة في أيباالس

 ،مف أعضاء متنافرةأو لو جسد ثنائي التركيب 
 .قوة الجزءيف لف يمكنيما التساوي إذ إف

  ."بإمكانو إقناع أكثر العقوؿ ببلدة سأقدـ لؾ برىاًنا ؛عمى أية حاؿ
 ثـ يستطرد حديثو فيقوؿ:

"ne forte ex homine et veterino semine equorum 

confieri credas Centauros posse neque esse, 

aut rapidis canibus succinctas semimarinis 

corporibus Scyllas et cetera de genere horum, 

inter se quorum discordia membra videmus."  
(96)
 

                                                           
(

94
)Francesco. M., (2012) Lucretius and his Sources. A Study of Lucretius, De 

Rerum Natura. 1.Berlin. Boston. pp.119-120. 

(
95

) Lucr., DRN  V. 878- 82.    

(
96

) Lucr., DRN  V. 890 - 94. 
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 وعمى ذلؾ لعمؾ ال تعتقد فى إمكانية وجود الكنتاوروس"
 ،لكونو مركًبا مف بشر ومف فصيمة الجياد التي تحمؿ األثقاؿ

 يتكوف نصؼ جسده ذلؾ المسخ الذي ، وجود سكيمبل كما أنؾ ال تعتقد في
 ، أو تعتقد بوجود مسوخ أخرىالسفمي مف حيواف بحري مزود بكبلب شرسة

  ؛"د أف أعضاءىا متنافرة فيما بينيانعتق التيتمؾ  مف ىذا القبيؿ، أي

لتاـ لوجود مثؿ تمؾ المخموقات ا لنا مف اإلشارتيف السابقتيف نفي لوكريتيوس يتبيف
وليس ىذا فحسب بؿ  (ٜٚ)،أكد وجودىا في العالـ السفمىرجيميوس و أخذىا عنو ف التي

 بقولو: في العالـ السفمي الخيمايراوجود  نفى أيًضا
"flamma quidem <vero> cum corpora fulva leonum 

tam soleat torrere atque urere quam genus omne 

visceris in terris quod cumque et sanguinis extet, 

qui fieri potuit, triplici cum corpore ut una, 

prima leo, postrema draco, media ipsa, Chimaera 

ore foras acrem flaret de corpore flammam? 

quare etiam tellure nova caeloque recenti 

talia qui fingit potuisse animalia gigni, 

nixus in hoc uno novitatis nomine inani, 

multa licet simili ratione effutiat ore,"
 (98)
 

 ف ليب النار اعتاد أف يحرؽ ويمتيـ أجساد األسود ذات الموفوحيث إ" 
 ذلؾ مثؿ كؿ األجناس الموجودة األصفر الداكف، مثمو في

 ،عمى األرض وتتكوف مف دـ ولحـ
 ،، التي تجمع ثبلثة أبداف في جسد واحدفكيؼ يمكف أف توجد الخيمايرا

 ،عواف، والجزء األوسط لعنزةألف الجزء األمامي ألسد، والجزء الخمفي
 ؟وكيؼ ليا أف تنفث مف ثغرىا ليًبا حارًقا يخرج مف جسدىا

                                                           
(

97
) Francesco. M., (2012) op.cit.p.121. 

(
98

) Lucr., DRN  V. 901- 10. 



 

 جمال الدين السيد أبو الوفا 

37 
 
 

 وعمى ذلؾ فإف مف يّدعى أف مثؿ ىذه المسوخ مف الممكف أف تكوف
 ،األرض جديدة والسماء حديثة العيدقد ُولدت حتى عندما كانت 

 ،عيدأف العالـ حديث ال الحجة الواىية وىيمعتمًدا فقط عمى تمؾ 
 "ر بالكثير مف اليراء بمنطؽ مشابو،فإنو قد يثرث

    والكاىنة وصبل إلي مياه أخيروف ينياسآأف رجيميوس ، ُيبيف فحاؿعمى آية 

Acheron   الجحيـونيرTartarus  يستقبميما في قاربو خاروف ف ليعبرا الشاطىءCharon 
 :رجيميوساآلتي كما وصؼ فينياس آى وىناؾ ير  (ٜٜ)،وينقميما ذو الييئة الرثة المخيفة

"Cerberus haec ingens latratu regna trifauci 

personat adverso recubans immanis in antro. 

cui vates horrere videns iam colla colubris, 

melle soporatam et medicatis frugibus offam 

obicit. ille fame rabida tria guttura pandens 

corripit obiectam, atque immania terga resolvit 

fusus humi totoque ingens extenditur antro. 

occupat Aeneas aditum custode sepulto 

evaditque celer ripam inremeabilis undae. 

Continuo auditae voces vagitus et ingens 

infantumque animae flentes, in limine primo 

quos dulcis vitae exsortis et ab ubere raptos 

abstulit atra dies et funere mersit acerbo. 

hos iuxta falso damnati crimine mortis. 

nec vero hae sine sorte datae, sine iudice, sedes: 

quaesitor Minos urnam movet; ille silentum 

consiliumque vocat vitasque et crimina discit. 

proxima deinde tenent maesti loca, qui sibi letum 

insontes peperere manu lucemque perosi 

proiecere animas. quam vellent aethere in alto 

nunc et pauperiem et duros perferre labores! 

                                                           
 ، وكذلؾ راجع:ٚٙٔ(، صٜٛٙٔسكر) إبراىيـ (ٜٜ)

Lee. F., ( 2016) "Vimque Deum Infernam: Virgil’s God of the Underworld" Graeco-

Latina Brunensia  p.63. 
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fas obstat,"
 (100)
 

 

 الميوؿ، (ٔٓٔ)" ىنالؾ عالـ يضج بنباح كيربيروس
 كيفو المقابؿ. العمبلؽ الرابض في ،حنجرة الثبلثيةال ذي

 ألقت إليو بكعكة معجونة بعسؿ منـو عنقو نافرة، فمما رأت الكاىنة أفاعي
 لفرط جوعو، فسرعاف ما تمقفيا بفمو الثبلثي مخدرة.ومواد 

 بجسده الضخـ، مدًداوافترش األرض م
 سبات عميؽ، أرض الكيؼ بأكممو. وبعد أف راح فيغطى  الذي

 طريقو إلى الداخؿ، ينياسآأخذ 
 واقتحـ بسرعة ضفة نير ال عودة منو.

 عمى الفور وصمت إلى أسماعو أصواتو 
 ألطفاؿ عند المدخؿ مباشرة، بكاء مدوٍ 

 فقد اختطفتيـ يد الموت فجأة،
 يـو أسود مف عمى صدور أمياتيـ، في
 قبر مظمـ. طعـ الحياة المذيذة، وألقت بيـ فيفحرمتيـ 

 يمييـ مباشرة أولئؾ الذيف أعدموا بتيمة كاذبة،
 ـ ىذه المنازؿالواقع لـ تُخصص لي وفي

 إصدار األحكاـ،دوف ضرب القرعة أو 

                                                           
(

100
) Verg., Aen. VI . 417- 38.  

ات وىو كمب لو ثبلثة رؤوس مزودة بالحي ،و الكمب الذى يحرس العالـ السفمىكيربيروس ى (ٔٓٔ)
قؿ ذات مرة ىذا الكمب مف إلو العالـ السفمى ىاديس السامة ولو ذيؿ ممىء باألشواؾ. وقد طمب ىر 

حمؿ الكمب وصعد بو إلى  أخذه بيديو وبدوف استخداـ أسمحتو. نجح ىرقؿ فيفوافؽ بشرط أف ي
إلى العالـ السفمى  قؿ مرة أخرى، فأعاده ىر لنور فانزعج الكمب بشدة مف النورعالـ األحياء حيث ا

، وذلؾ بعد أف رآه الممؾ يوريسثيوس الذى كاف قد أصدر األمر ليرقؿ حيث الظبلـ وأشباح الموتى
 .ٕحاشية رقـ  ٖٛٓص (،ٕٛٔٓلوكريتيوس ) ... راجع:بإحضار ذلؾ الكمب 



 

 جمال الدين السيد أبو الوفا 

39 
 
 

 القضاة ييز إبريؽ األقدار، فإف مينوس، قاضي
 الصامت، ويقؼ عمى سموؾ الموتى أثناء حياتيـ،ويستدعى المجمس 

 وبجوارىم مباشرة يتخذ موتى آخرون أماكنيم، وعمى ما ارتكبوا من آثام،
 ىؤالء البائسون الذين يئسوا من حياتيم، فأزىقوا أرواحيم البريئة بأيدييم.

 ،اآلن يستنشقون ىواء العالم العمويكم يتمنون لو أنيم 
 الشاقة!! ويحتممون الفاقة واألعباء

 لكن األقدار تمنعيم."
إف مناطؽ عديدة تمتد  إذ ،رجيميوسعند فمف الجحيـ  إف صمت الموتى يشغؿ حيًزا

حيث يخيـ ليؿ أبدى. باإلضافة إلى أف الموت الصامت يدعو األرواح  ،في صمت
لزيادة الفظاعة مف ىذا  ،الصامتة إلى كسر ىذا الصمت العاـ في بعض األحياف

ة والسبلسؿ والضربات عوخاصة بكاء األطفاؿ في مدخؿ الجحيـ وأصوات القعق ،الوضع
وأف  ،ليةعتقاد سائد بأف الممالؾ خارجيميوس الدى فولقد كاف  ،دوية في الجحيـمال

بما  اوربما أراد أف يعرب عف فكرة أف في الجحيـ متسعً  ،بموتو شاغرة إلو الموت منازؿ
 (ٕٓٔ)مف البشر.اء كؿ األجياؿ القادمة يكفى الحتو 
وأنيـ ستيكس لنير  ىـعبور يشفؽ عمى البشر الذيف يعانوف أثناء  يوسميرجف إذا كاف

فإف ذلؾ يؤكد عمى  ،)يقصد المنتحريف( يأتوف إلى مكاف أولئؾ الذيف يموتوف قبؿ وقتيـ
فيما  كاف يعتقد ألنو وربما، ىذه الفقرة تيوس أثناء كتابتويكاف يفكر في كممات لوكر أنو 
تيوس يصؼ الرغبة في الموت يلوكر خاصة وأف  ،اأنو مات منتحرً تيوس يلوكر عف  قيؿ

 في قولو: (ٖٓٔ)في نفس المصطمحات
"et saepe usque adeo, mortis formidine, vitae  

                                                           
ية وس والكوميديا اإللي"مفيـو الثواب والعقاب في إنيادة فيرجيمي( ٖٕٔٓأحمد بدر طو بدر) (ٕٓٔ)

لدانتى ألجييرى دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير)غير منشورة(، كمية المغات والترجمة، جامعة 
 . ٚ٘ص األزىر، القاىرة،

(
103

) Nick .V.S.,(2012) Beginning in the De Rerum Natura .Treasuries of Influence 

and Intertextuality. University of Leiden . p.32. ff.  



 
 تأثير لوكرتيوس عمى فيرجيميوس في تصوير العالم السفمي 

40 
 

percipit humanos odium lucisque videndae,  

ut sibi consciscant maerenti pectore letum 

obliti fontem curarum hunc esse timorem." 
(104)
 

 ما يبمن الخوؼ مف الموت إلى حد أف وغالًبا" 
 ،البشر كراىية الحياة ورؤية نورىاتسيطر عمى 
 ،يقدموف عمى االنتحار بفؤاد قانط ولدرجة أنيـ

. متناسيف   "أف ذلؾ الخوؼ ىو مصدر كؿ اليمـو

عندما يصؿ اإلنساف إلى ذروة الخوؼ مف الموت فيصؿ بو أنو تيوس يأوضح لوكر 
وفي نفس الوقت فإف ىذا الشخص ال يساوي الحياة مع  ،كراىية الحياةاألمر إلى 

لمشفقة  ةوبالطبع فإف الرغبة المثير  ،نتحاربو الحاؿ إلى اال ليذا الحد ينتييو  ،اآلخريف
كما ورد عنو في  (٘ٓٔ)رجيميوسات فارتباًطا وثيًقا بكمم رتبطتفي حاالت االنتحار 

 : (534-534)فتيالبي
" insontes peperere manu lucemque perosi 

proiecere animas." 
 "ىؤالء البائسوف الذيف يئسوا مف حياتيـ، فأزىقوا أرواحيـ البريئة بأيدييـ."  
ىو مصدر كؿ القمؽ واليموـ في حياة  تيوس حديثو عف الخوؼ الذييكمؿ لوكر يست

 اإلنساف فيقوؿ:
"hunc vexare pudorem, hunc vincula amicitiai 

rumpere et in summa pietatem evertere suadet; 

nam iam saepe homines patriam carosque parentis 

prodiderunt vitare Acherusia templa petentes."
 (106)
 

 ، ويحث اآلخر عمىيدفع الواحد عمى انتياؾ الحرمات الخوؼ(فيو)" 
 .ختصار يحثو عمى ىدـ فضيمة الِبرباال .اصر الصداقةتحطيـ أو 

                                                           
(

104
) Lucr., DRN  III  .79- 82.  

(
105

) Nick .V.S., (2012) op.cit.p.33. 

(
106

) Lucr., DRN  III . 83- 86.  
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 ما كانوا يخونوف أوطانيـ وآباءىـ ألف البشر قبؿ اآلف كثيًرا
  ."األعزاء سعًيا نحو الفرار مف منازؿ أخيروف

باء األرحاـ بيف األبناء واآلرة السابقة أف الخوؼ يولد قطع قالفتيوس بييقصد لوكر 
 يحث عمى ىدـ فضيمة الِبروعمى حد تعبيره  ،صاؿ الصداقة بيف األصدقاءوقطع أو 

عف مقاصد  رجيميوسوقد تحدث ف ،نحو الفرار مف منازؿ أخيروف سعًياوتعميمو لذلؾ 
 اآلتية: نفسيا في األبيات تيوسيلوكر 

"Hic, quibus invisi fratres, dum vita manebat, 

pulsatusue parens et fraus innexa clienti, 

aut qui divitiis soli incubuere repertis 

nec partem posuere suis (quae maxima turba est), 

quique ob adulterium caesi, quique arma secuti 

impia nec veriti dominorum fallere dextras, 

inclusi poenam exspectant. ne quaere doceri 

quam poenam, aut quae forma viros fortunaue mersit. 

saxum ingens volvunt alii, radiisque rotarum 

districti pendent;"
 (107)
 

 عذاب الجحيـ مف ىجر أشقاءه ىنا يقيـ في" 
 .أو مف نير والديو، أو خذؿ محتاًجا أو خدع تابًعا

 عذاب الجحيـ يقيـ مف كنزوا الذىب، ىنا في
 وضنوا بو عمى اآلخريف، وىـ ىنا يمثموف األغمبية،

 ، ينصب عمييـ العذاب،وافوالز  وىنا الزناة
 غير مقدسة. نار الفتنة، وخاضوا حروًبا والذيف أشعموا

 ، سجناء ينتطروف العقاب.والذيف حنثوا بأيمانيـ
 عقاب ينتظروف؟ أي ال تسمني
؟ وأيعمى أي صورة؟   حظ تعس أودى بيؤالء القـو

                                                           
(

107
) Verg., Aen. VI . 608- 17.  
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 بعضيـ يرفع صخرة شماء إلى أعمى،
  خروف معمقوف بعجبلت تدور."وآ

لمرء مف عذاب في الجحيـ جزاء ا يبلقيو ماة عرجيميوس في الفقرة السابقيتحدث ف
بو  يبخموفىب و ، وزاد عميو الذيف يكنزوف الذوالديفالنير أحد ، أو ألخيو األخىجر 

ذيف أشعموا وال ،لذيف يفعموف المنكرات والفواحش أي الزناةوا ،عمى اآلخريف بالمساعدة
عض يرى ب ميف.ف بالي، والحانثو ناس بالنميمةبيف ال الذي يمشوف شاةالو نار الفتنة، أي 

ؼ ما فيو مف أىواؿ ، ووصف العالـ السفميرجيميوس عالباحثيف أف الغرض مف أقواؿ ف
يصمحوا مف أنفسيـ،  لكييـ وترىيب الناس إخافةربما كاف يقصد بو  .افيشيب ليا الولد
  (ٛٓٔ)منكرات أو أي عمؿ مشيف.ويكفوا عف ال

بيف األسطورة  تقتصر عمى المزج رجيميوس في الممحمة الرومانية الإف تجديدات ف
ىذا عبلوة عمى  ،معالجة القضايا االجتماعية واألخبلقية الرومانية بؿ أيًضا ،والتاريخ

ظيار العبلقة بيف س  يكولوجية المرء وسموكو وبيف ظروفوسبر أغوار النفس البشرية وا 
وعدـ قدرة اإلنساف عمى التعمـ مف  ،والكشؼ عف تناقضات الطموح البشري ،الشخصية

 (ٜٓٔ)ينجح المرء في تجنبيا. وأف مآسى التاريخ تعيد نفسيا وال ،تجاربو
ذا كاف ما رجيميوس نجد ىذه الصورة تصوره ف في الجحيـ ىو ماسبؽ مف عذاب  وا 

 يقوؿ: الذي تيوسيمختمفة عند لوكر 
"Cerberus et Furiae iam vero et lucis egestas, 

Tartarus horriferos eructans faucibus aestus, 

qui neque sunt usquam nec possunt esse profecto. 

sed metus in vita poenarum pro male factis 

est insignibus insignis scelerisque luella, 

carcer et horribilis de saxo iactus deorsum, 

verbera carnifices robur pix lammina taedae; 

                                                           
(

108
) Fowler. D.P.,(1989) Lucretius and Politics, in M. Griffin and J. Barnes (eds.), 

Philosophia Togata: Essays on Philosophy and Roman Society. Oxford, p. 141. 
 وكزلك ساجغ:،  ٖٜٕص  ،(ٕٚٓٓعبد التواب ) عمي (ٜٓٔ)

Boyle. A.J., (1993) op.cit. p.79 ff .  
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quae tamen etsi absunt, at mens sibi conscia factis 

praemetuens adhibet stimulos torretque flagellis 

nec videt interea qui terminus esse malorum 

possit nec quae sit poenarum denique finis 

atque eadem metuit magis haec ne in morte gravescant. 

hic Acherusia fit stultorum denique vita."
 (110)
 

 والظبلـ الحالؾ (ٔٔٔ)وربات االنتقاـ بيروس" وبالنسبة لكير 
 يقذؼ بحمـ مرعبة مف فوىتو، الذي وتارتاروس

 مكان وال يمكن وجودىا بحق كل ىذه األشياء ال وجود ليا في أي
 ،مف العقاب عمى اقتراؼ اآلثاـ لكف يييمف عمى حياتنا الخوؼ

 :فالخوؼ العظيـ يعقب الذنب العظيـ، وىناؾ عقوبات لكؿ جريمة
 ،بالسياطألسفؿ، والجمد  (ٕٔٔ) ، واإللقاء المرعب مف فوؽ الصخرةالسجف

 والمشاعؿ؛، والحديد الساخفوالقار المغمي، ، (ٖٔٔ)ومنفذو أحكاـ اإلعداـ، والمخمعة

                                                           
(

110
) Lucr., DRN  III .1011- 23. 

الموتى ومطالبتيـ بالثأر مف أجميـ. ، عف غضب ، أي اإليرينياتFuriaeتعبر ربات االنتقاـ  (ٔٔٔ)
. تقوؿ األسطورة إنو سموقطف تحت األرض لمعاقبة مف يحنث فى قذكر ىوميروس أنيف يوقد 

ر ُولدت اإليرينيات مف عندما قاـ كرونوس بإخصاء والده أورانوس وألقى بعضوه التناسمى فى البح
كممة باألفاعى وعيونيا تقطر دمًا، وقد اختمفت . وىى ربات مخيفة المنظر فرؤوسيا مقطرات دمو
عاقب البشر عمى ت وىي Alecto: الربة ألكتو في عددىف، ذكر فرجيميوس ثبلث ربات المصادر

تعاقب البشر الذيف  وىى المسببة لمغيرة والحسد، وىي Megaeraالربة ميجايرا و  الجرائـ األخبلقية،
جرائـ  وىي تعاقب مرتكبي Tisiphoneالربة تيسيفونى و  ف الجرائـ وخاصة الخيانة الزوجية،يرتكبو 
أبواب تاتاروس  قتؿ أحد الوالديف أو أحد األخوة، وقد ذكر فرجيميوس أنيف يحميف وخاصة ،القتؿ
 .ٖحاشية رقـ  ٖٛٓص (،ٕٛٔٓلوكريتيوس ) راجع : ...

يمقى مف فوقيا كاف  ، وىي الصخرة التيTarpiaلمذكورة ىنا ىي صخرة تاربيا الصخرة ا (ٕٔٔ)
. وقد سميت باسـ صخرة تاربيا نسبة إلى لكى يمقوا حتفيـ يمة خيانة الوطفالروماف المدانيف بت
، فقد خانت ىذه Romulusالتي كانت تعيش في عصر الممؾ رومولوس اسـ الكاىنة تاربيا

ابؿ الحصوؿ مق دينة لمجيوش األلبانية لتقتحمو فيالكاىنة مدينة روما وفتحت أبواب حصوف الم
يت باسميا فُسم ،فوؽ ىذه الصخرةمف وت ، وقد نالت جزاءىا بالمعمى الذىب مف األلباف
 . ٖحاشية رقـ ٜٖٓص (،ٕٛٔٓلوكريتيوس ) راجع : ...وأصبحت رمزًا لمخيانة.
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 ، إال أن الضميرن كل تمك األشياء لم تكن موجودةوحتى لو أ
 ،شعر الخوؼ مف العواقب قبؿ حدوثيايست الحي الواعي  لآلثاـ، الذي

 الوقت ذاتو ال يرى نفسو بوخز الضمير ويحترؽ بسياطو، وفي يعذب
 ،كما أنو ال توجد نياية ما لمعقاب، ف نياية ما لمعاناتو يمكف حدوثياأ

 .اد تمؾ المعاناة ذاتيا بعد الموتبؿ إف أكبر ما يخشاه ىو أف تزد
  ىي بمثابة الجحيم عمى األرض." فإن حياة الحمقى :وخالصة القول

وأيًضا عف  ،بيروس ووصفوكير  رجيميوس قد تحدث مف قبؿ عف الكمبإذا كاف ف
نو لـ يتحدث عف فإ ،كما تحدث لوكريتيوس الظبلـ الحالؾ في مممكة العالـ السفمي

منيا تارتاروس عمى ىيئة بركاف لو فوىة تخرج ولـ يصور  ،Furiaeنتقاـ ربات اال
يف البيتيف داللة يذلفيؿ  (،ٕٔٓٔ)تيوس ىنا في البيتيالنيراف منيا كما وصفيا لوكر 

  :(ٖٔٓٔ؟ نجد اإلجابة غريبة عنده إلنو يقوؿ في البيت )ودىماعمى وج
"qui neque sunt usquam nec possunt esse profecto." 

 ."مكاف وال يمكف وجودىا بحؽ " كؿ ىذه األشياء ال وجود ليا في أي
 ،برمتو العالـ السفمي ىو موجود في فُيستدؿ مف ىذا البيت إنكاره ونفيو التاـ لكؿ ما

الثالث فناء الروح بعد الكتاب  ت فياثبحاوؿ إتيوس الذي يس بغريب عمى لوكر وىذا لي
( ٗٔٔ).الموت

 

يتعرض ليا البشر بعد  ؤلىواؿ التيل لوكريتيوس إنكار ذلؾ أيًضا يضاؼ إلى
 ال ير العقاب بعد الموت الذكد في أبياتو السابقة أف مف يتصور أو ينتظإذ يؤ  ،الموت

مف خبلؿ جريمة وينتظر العقوبة عمييا شأف مف يرتكب فى ذلؾ طبلًقا شأنو حدث إي
نو بؿ إ ،الجريمة مرتكبي فىيمكف أف تُنفذ  األمثمة التي استعرضيا عف العقوبات التي

                                                                                                                                                       
غمب الظف أنيا فعبًل أداة تعذيب ، اختمؼ المعمقوف حوؿ طبيعتيا ، وأ ( ىيrobur) "المخمعة" (ٖٔٔ)

 . ٗحاشية رقـ ٜٖٓص(، ٕٛٔٓكريتيوس )لو  :المخمعة التي ُيَمْط عمييا الجسـ ... راجع
ة العدد الخامس مجمة أوراؽ كبلسيكينظرية لوكريتيوس عف الروح" "( ٕٛٔٓجماؿ أبوالوفا ) (ٗٔٔ)

  . ٖٙ٘ص  ،ٕٛٔٓديسمبر  ،عشر
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بمثابة  ىي أقوالو: إف حياة الحمقى مختتًما ،يرتكبيا بإيعاز مف ضميره يمكف أف ال
تعبير فمسفي مضاد لكممة " ىي  stulti)) "الحمقىكممة "و  ،الجحيـ عمى األرض

، وكممة الحمقى قد استخدميا كؿ مف أي أتباع الفمسفة ((sapientes "الحكماء
 .قورييف والرواقييف عمى حد سواءاإلبي
ذا ماو   نجد أنيا ةبطريقة استعاري ىار يتفسو  تيوسيأخذنا بعيف االعتبار كممات لوكر  ا 

، بعينياشخصيات أسطورية  يوسرجيمبعد أف وصؼ فف ،ا مف العمؽتعطي الصورة مزيدً 
وف نير ىـ أو يأشقاءوف جر يالذيف يأولئؾ البشر تحت عناويف عامة:  ياقدـ بعض خطا

 ويقاطع ىذه السمسمة الثانية مف المذنبيف ،الزناة والخونة عمبلء مخادعيف أو آباءىـ أو
يبدو أف و ، نياية مع المزيد مف أنواع الخونة، ومف ثـ نعود إلى الكأمثمة عمى المعصية

ذا ، و كمجموعة سابقةتيوس يلوكر  قراءتو ألفكار قد تـ اقتراحيا مف خبلؿخطايا ىذه ال ا 
مف  ىتيوس الثالث وقائمة الجرائـ التي يخافيا الموتيكتاب لوكر  ما في ريفسحاولنا ت
 (٘ٔٔ).رجيميوسة مع سمسمة فمتوازيو سمسمة مثيرة لبلىتماـ أنيا نجد ف ،البشر

 كما فى قولو: كؿ أرجاء مممكتيا. في طافت بو ىيكاتيأف  رجيميوسيصور ف
"sed me cum lucis Hecate praefecit Auernis, 

ipsa deum poenas docuit perque omnia duxit."
 (116)
 

 ،عندما عيدت إلٌى بأحراش أفيرنوس ،"لكف ىيكاتى نفسيا
 مممكتيا."وطافت بى كؿ أرجاء  ،يفعممتنى كيؼ ينزؿ اآللية العقاب باآلثم

القاضي ( ٚٔٔ) الجنوسي (Rhadamanthus)" رادامانثوس"أف ُيبيف لنا بعد ذلؾ و  
مممكتو بقسوة متناىية يقتص مف الذيف شغمتيـ الدنيا فأىمموا  في يحكـ العالـ السفمي في

تيـ المنية، وعمى الفور تطارد المذنبيف تيسيفونى خطاياىـ ولـ يتطيروا منيا حتى واف
                                                           

(
115

) Michels . A. K., (1944) op.cit. p. 144., Tobias. R .,(2004) " Readers in the 

Underworld: Lucretius, de Rerum Natura 3.912-1075 "  J R S. Vol . 94 . p. 31, ff. 

(
116

) Verg., Aen. VI . 564-5. 
)أي الكشيتً(، هى شقيق الوك هيٌىس الزي أصبح هثله بؼذ الوىث حاكًوا أو الجنوسي رادامانثوس (ٚٔٔ)

 (.ٛٛ، حاشية رقـ) ٕٖٓ( اإلنيادة، صٜٔٚٔيميوس )رجف ..انظر:.قاضيًا فً الؼالن السفلً
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الثعابيف الرىيبة وتمتد نحوىـ  ىا تتموىايسر  بالسوط، وفيالمنتقمة وتعنفيـ، وقد تسمحت 
الحية : الداخؿ العجب مقدسة فيرى فيتُفتح األبواب ال ىي وأخواتيا ربات االنتقاـ وأخيًرا

في القاع والمسافة  غرة أفواىيا، ثـ تارتاوس نفسوذات الرؤوس الخمسيف، فا الرقطاء
. واألعماؽ سطح األرض عمىعؼ ما يرتفع جبؿ األوليمبوس ييبط فييا ض التي

ثـ يستكمؿ  (ٛٔٔ)"، بعد أف صعقتيـ الصاعقةاتفالسحيقة أبناء األرض القدامى، "التي
 وصفو فيقوؿ: 

"nec non et Tityon, Terrae omniparentis alumnum, 

cernere erat, per tota novem cui iugera corpus 

porrigitur, rostroque immanis vultur obunco 

immortale iecur tondens fecundaque poenis 

viscera rimaturque epulis habitatque sub alto 

pectore, nec fibris requies datur ulla renatis. 

quid memorem Lapithas, Ixiona Pirithoumque, 

quos super atra silex iam iam lapsura cadentique 

imminet adsimilis? lucent genialibus altis 

aurea fulcra toris, epulaeque ante ora paratae 

regifico luxu; Furiarum maxima iuxta 

accubat et manibus prohibet contingere mensas, 

exsurgitque facem attollens atque intonat ore."
 (119)
 

 ،- أم كل شيء –يرقد تيتيوس، رضيع األرض  وىنا أيًضا"
 جسمو تسعة أفدنة بأكمميا، غطيالذي ت

 والنسر الضخم بمنقاره المعقوف ينيش كبده وأحشاءه،
 ىناك عن قوت ومأوى، ويغوص في أعماق صدره باحثًا

 وال راحة من ىذا العذاب ألحشائو،
 كمما نضجت ُبدلت بغيرىا. لتيا

كسيوفيلـ أتحدث بعد عف البلبيثي ثـ إنني  وبيريثوس، ف وا 
                                                           

(
118

) cf. Verg., Aen.VI .565-94., Hockney. M., ( 2013) World, Underworld, 

Overworld, Dreamworld. Published by Hyperreality Books.p.139. 

(
119

) Verg., Aen. VI. 595- 607. 



 

 جمال الدين السيد أبو الوفا 

47 
 
 

 تنزلق من عِل نحوىم، وعن الصخرة السوداء التي
 الحال، وكأنيا عمى وشك أن تسقط عمييم في تيددىم.

 وعن األسرة العالية البيية ذات األعمدة الذىبية،
 ،مدودة أمام أعينيم، بترفيا الممكيوعن الموائد الم

 بالمرصاد: لمموائد حافظات،بينما إالىات الغضب ليم 
 وجوىيم، يقذفنيم بألسنة النيران، التي تشوي وأليدييم مانعات،

  "ويزجرنيم بصرخاتين المرعدة.
الشخصػػػػيات التػػػػي يضػػػػعيا فػػػػي يػػػػوس مػػػػف يمجر قصػػػػد ف "Michels تشػػػػيمزمي ُيوضػػػػح "

 عنػدمػف العقػؿ البػاطف وىذه الصػورة مسػتوحاة  تارتاروس عمى أنيا شخصيات استعارّية،
التعػػػاطؼ أو بعػػػض الشػػػىء مػػػف الصػػػورة  ىػػػذه أف يجػػػد فػػػينسػػػاف يمكػػػف لئلو  يػػػوسرجيمف

 (ٕٓٔ) . "lacrimae rerum"الدموع
ذا كاف  نبلحظ  ،وعف الصخرة السوداء Tityos  تيتيوسقد تحدث عف  رجيميوسفوا 

 :فى الكتاب الثالث ؿيقو  تيوس الذيياستمد حديثو مف لوكر  وأن
"Atque ea nimirum quaecumque Acherunte profundo 

prodita sunt esse, in vita sunt omnia nobis. 

nec miser inpendens magnum timet aere saxum 

Tantalus, ut famast, cassa formidine torpens; 

sed magis in vita divom metus urget inanis 

mortalis casumque timent quem cuique ferat fors. 

nec Tityon volucres ineunt Acherunte iacentem 

nec quod sub magno scrutentur pectore quicquam 

perpetuam aetatem possunt reperire profecto. 

quam libet immani proiectu corporis exstet, 

qui non sola novem dispessis iugera membris 

optineat, sed qui terrai totius orbem, 

non tamen aeternum poterit perferre dolorem 

nec praebere cibum proprio de corpore semper. 

sed Tityos nobis hic est, in amore iacentem 

                                                           
(

120
) Michels. A. K., (1944)  op. cit. p. 143, ff.  
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quem volucres lacerant atque exest anxius angor 

aut alia quavis scindunt cuppedine curae. 

Sisyphus in vita quoque nobis ante oculos est, 

qui petere a populo fasces saevasque secures 

imbibit et semper victus tristisque recedit. 

nam petere imperium, quod inanest nec datur umquam, 

atque in eo semper durum sufferre laborem, 

hoc est adverso nixantem trudere monte 

saxum, quod  tamen e summo iam vertice rursum 

volvitur et plani raptim petit aequora campi. 

deinde animi ingratam naturam pascere semper 

atque explere bonis rebus satiareque numquam, 

quod faciunt nobis annorum tempora, circum 

cum redeunt fetusque ferunt variosque lepores, 

nec tamen explemur vitai fructibus umquam, 

hoc, ut opinor, id est, aevo florente puellas 

quod memorant laticem pertusum congerere in vas, 

quod tamen expleri nulla ratione potestur."
 (121)
 

  

 والحق أن تمك العذابات التي زعموا وجودىا في" 
 .كميا في حياتنا نحن موجودة أعماق أخيرون

 ، الصخرة الضخمةالبائس ال يخشى، كما تروي األسطورة (ٕٕٔ)فتانتالوس

                                                           
(

121
) Lucr., DRN  III .978-1010. 

ذكر فييا أف اآللية عاقبتو  يرواية ىوميروس الت يأسطورة تانتالوس ىرواية تناولت  أشيرتعد  (ٕٕٔ)
بأف وقؼ عمى حافة غدير ومف حولو أغصاف األشجار تتدلى منيا الثمار، وكمما حاوؿ أف يشرب 

كمما  وأيضاً  ،يجد مايبؿ بو غمتو شدة الظمأ والوىو مع ذلؾ يميث مف الماء عاد الماء لمخمؼ، 
ولكف يده التصؿ  ،فوؽ رأسو قطوفيا دانية يكية التأشجار الفامار ثحاوؿ أف يأخذ ثمرة مف 

 اوىكذا ُيعذب عذابً  ،، فكمما أراد اقتطاؼ ثمرة ىبت ريح عاتية فذىبت بالغصوف عنو بعيداً إلييا
 ،(.ٕ)حاشيةٖ٘ٓص (،ٕٛٔٓلوكريتيوس) ...راجع:.بالجوع والظمأ اأبديً 

cf. Cic., Tusc. 4. 35., cf, Pind. Ol. 1. 55-64., 

καὶ μὴν Τάνηαλον εἰζεῖδον σαλέπ' ἄλγε' ἔσονηα,  

ἑζηαόη' ἐν λίμνῃ· ἡ δὲ πποζέπλαζε γενείῳ.  

ζηεῦηο δὲ διτάυν, πιέειν δ' οὐκ εἶσεν ἑλέζθαι·  

                                               Hom., Od. XI. 582-84. 
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 ؛واء وىو يرتعد من ذعر ال أساس لوالي لمعمقة فيا
 أجوف من اآللية ىو باألحرى ما يضيق الخناق عمى البشر بل إن خوًفا
 ."الذي قد يجمبو الحظ ألي منيم ، فيم يخشون ذلك السقوطفي حياتيم

 ،الراقد في أخيروف (ٖٕٔ)كما أف الطيور ال تنيش تيتيوس
 -عندما تنقب تحت ضموع صدره الضخـ ال تتمكف بالطبع فيي

 .مف العثور عمى أي شىء لتمتيمو -عمى مر الدىر األبدي
 ،حجـ جسده الممدد يبمن مف الضخامةلرغـ مف أف عمى ا
 ، تسعة أفدنة فقط ياغطيأنو ومعو أطرافو الممتدة ال ت لدرجة

 ،بل يغطي الكرة األرضية بأسرىا
 ،ف تحمؿ ألـ أبديفإنو مع ذلؾ لف يتمكف م

 .كطعاـ بشكؿ دائـ قدـ جسده الشخصيولف ي

                                                                                                                                                       

 تانتالوس يعانى أمر العذاب وأمضو،  كما رأيت"
 واقفًا فى مستنقع، والمياه تبمن الزبى، وكاف بالرغـ مف ذلؾ يشكو الظمأ،

 ؿ مف الماء القريب مف فمو ويشرب"واليستطيع أف يتناو  
أـ  Leto  ، وقد حاوؿ اغتصاب ليتوطير ىو ابف األرض وأحد العمالقةاألسا كما تروي تيتيوس (ٖٕٔ)

وقد عاقبتو اآللية عمى عدـ قدرتو في السيطرة  ،(ربة أرتميس )ديانا عند الرومافوال فاإللو أبولمو 
وقد ويأتي نسراف كؿ يـو لينيشا كبده، الجحيـ  تو بأف جعمتو يرقد بجسده الضخـ فيعمى شيو 

 (.،ٕ)حاشية ٖٙٓص (،ٕٛٔٓلوكريتيوس ) راجع: وردت القصة عند ىوميروس...

καὶ Τιηςὸν εἶδον, Γαίηρ ἐπικςδέορ ςἱόν,  

κείμενον ἐν δαπέδῳ. ὁ δ' ἐπ' ἐννέα κεῖηο πέλεθπα,  

γῦπε δέ μιν ἑκάηεπθε παπημένυ ἧπαπ ἔκειπον,  

δέπηπον ἔζυ δύνονηερ· ὁ δ' οὐκ ἀπαμύνεηο σεπζί.  
                                                  Hom., Od. XI. 576-79. 

 ،"جايا")األرض( المجيد مستمقيًا عمى األرضكذلؾ أبصرت "تيتوس" ابف "  
 ممددًا فوؽ تسع نتوءات صخرية، بينما يقبع نسراف،   
 واحدًا عمى كؿ جانب، ينيشاف كبده،  
  ويمداف منقارييما فى أحشائو، وىو اليممؾ مف نفسو دفعًا ليما بيديو."  
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 أثناء رقوده ولكن تيتيوس ىذا يعيش بيننا ىنا، فيو ذلك الرجل الذي
 ،ضطراب النفسي لمغيرةويأكمو اال  تمزقو طيور الشيوة حب في

 .ىو ذلك الرجل الذي تمزقو اليموم برغبة ما أخرى أم
 حياتنا وأمام أعيننا سيسيفوس، أيًضا فيولدينا 

 يتوق إلى استجداء العصا والبمطة القاسية من الشعب الذي
 .ودائًما ما يعود أدراجو ميزوًما وحزيًنا

 ،راء السمطة ىو أمر ال طائل منو وصعب المنالو  ألن السعي
 ،دائًما جيًدا شاًقا في متابعة السعيكما أنو يتطمب 

 وىذا كأن ندفع بمشقة بالغة إلى قمة تل شديد االنحدار
 سرعان ما تتدحرج ألسفل من أعمى بالصخرة، التي

 .القمة، وتنشد في سرعة بالغة سطح السيل المستوي
 ،ومن ثم فإننا نغذي طبيعة العقل الجاحدة عمى الدوام

 ،من األمور الطيبةنشبعيا و من أن نمألىا وال نتمكن أبًدا 
 ، عندما تكملمثمما تقدم لنا فصول السنة

 ،مب لنا ثمارىا ومباىجيا المتنوعةدورتيا وتج
 ،إال أننا مع ذلك ال نشبع أبًدا من ثمار الحياة
 يحكونيا عن وىذا األمر، في اعتقادي، وثيق الصمة بالقصة التي

 ،ثقوبي إناء بو عمر الزىور يسكبن الماء ف فتيات في
  بينما ال تفمح أية وسيمة في ممئو."

 :السابقة المطولة نستنتج اآلتيمف خبلؿ الفقرة 
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ويخبرنا أنو  عالـ ىاديسعتراؼ الشعبي لػتيوس في نياية الكتاب الثالث االيلوكر  نتقدي
كما ورد في  (ٕٗٔ)باستثناء ما نصنعو ألنفسنا ىنا عمى األرض ةوجد جينـ حقيقيتال 

  :(ٜٜٚ-ٜٛٚ)البيتيف 
              "Atque ea nimirum quaecumque Acherunte profundo 

prodita sunt esse, in vita sunt omnia nobis. 

 في زعموا وجودىا" والحؽ أف تمؾ العذابات التي 
 ".موجودة كميا في حياتنا نحف أعماؽ أخيروف

كواحدة مف األساطير التي  ( إلى أسطورة تانتالوسٜٓٛتيوس في البيت )ير لوكر يشي
 "النكتار" ، فتانتالوس سرؽ طعاـ اآلليةتتناوؿ العذاب األبدي في العالـ اآلخر

(Nectar وشرابيا )"األمبروسيا"(ambrosia )يففعاقبتو اآللية بالجوع والعطش األبدي 
، فيظؿ فرفعت فوؽ رأسو صخرة معمقة في اليواء توشؾ أف تقع عميو ،والخوؼ األبدي

ذكرت كممة ( ٖٜٛوفي البيت ) ،وذلؾ لتجرأه عمى اآللية ،ىذا الخوؼ لؤلبدعمى 
عبر عف سوء الحظ، ألوؿ مجازي ألنو يىنا ليا معنياف: ا وىي ((casum "السقوط"
أيًضا و  ،(ٕ٘ٔ)تيدد تانتالوس بالسقوط خرة التيفيو يشير إلى الص المعنى اآلخر حرفيو 

 .تيتيوس( إلى ٕٜٜ -ٜٗٛتيوس في األبيات )يأشار لوكر 
( وىنا )في ىاوية الجحيـ( ٓٓٙ-ٜ٘٘)رجيميوس قد قاؿ في األبيات فإذا كاف ف

غطى جسمو تسعة أفدنة بأكمميا، والنسر الضخـ بمنقاره ت أيًضا يرقد تيتيوس، الذي
ىناؾ عف قوت ومأوى،  وأحشاءه، ويغوص في أعماؽ صدره باحثًاالمعقوؼ ينيش كبده 

تيوس يلوكر  أنكرقد ف كمما نضجت ُبدلت بغيرىا. راحة مف ىذا العذاب ألحشائو، التيوال 
 فيالراقد  ف الطيور ال تنيش تيتيوس( إٜٗٛوقاؿ في البيت ) تماًماىذا الموضوع 

تسعة أفدنة فقط، بؿ يغطى ف جسده اليغطى ( قاؿ إٜٜٛ -ٜٛٛ)أخيروف، وفي البيتيف
قالو  كطعاـ بشكؿ دائـ عكس ما ولف يقدـ جسده الشخصي ،األرضية بأسرىاالكرة 

                                                           

(
124

) Michels . A. K., (1944) op.cit. p.141., Nick .V.S.,(2012) op.cit.p.27. 
 .(ٔحاشية رقـ) ٖٙٓ(، صٕحاشية رقـ ) ٖ٘ٓ، ص(ٕٛٔٓ)لوكريتيوس (ٕ٘ٔ)
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حاوؿ مف  س لكثير مف المفردات الشعرية التيتيو يرجيميوس إضافة إلى استخداـ لوكر ف
 :يؤكد ذلؾ وىناؾ مف الدالئؿ ما ،خرىالتبلعب في األلفاظ وربطيا بصور أخبلليا 
ىنا in amore iacentem ""يرقد فى حب( التعبير ٕٜٜستخدـ في البيت )ي :األول

عمى رقود استخدـ فيو اسـ الفاعؿ ذاتو لمداللة  الذي iacentem (ٜٗٛ) يرتبط بالبيت
، حاؿ الحب عًدا مجازًيا لرقوده في، وىو بذلؾ يضفى بُ تيتيوس فى العالـ السفمي مقيًدا

ة العامة أف العاشؽ مثؿ تيتيوس تقيده الشيوة، وىو ما يتفؽ مع الصور  فيو يعني
 ،الشعر اإلليجى الرومانى ، وىي صورة شائعة لمعاشؽ فيلمعاشؽ ووصفو بالخموؿ

تيوس ييقصد لوكر  volucres lacerantيقوؿ تمزقو طيور الشيوة  (ٖٜٜوفي البيت )
 ، وىو بذلؾ يربط بيف الطيور التيCupido) " )كيوبيد"بالطيور ىنا إلو الحب المجنح 

نفوس البشر ويعذبيـ  لشيوة فييثير ا الحب الذييش كبد تيتيوس وبيف إلو تن
 (ٕٙٔ)بيا.

إلو الريح ابف  Sisyphus سيسيفوس( عف ٕٓٓٔ-ٜٜ٘تحدث في األبيات )ي :الثاني
بأف  الذي اشتير بمكره وشره، وقد عاقبو زيوس في العالـ السفمي، و ((Iolus" أيولوس"

إلى القمة يحمؿ صخرة ضخمة عمى كتفو ويتسمؽ جانب الجبؿ الوعر إلى أف يصؿ 
، وىكذا حرج وتيبط حتى تصؿ إلى سفح الجبؿ، لكنيا تتدويضع الصخرة عمى قمتيا

تيوس مف يكر اتخذ لو ، وقد (ٕٚٔ)ود نفس العمؿ الشاؽ الذي ال ينتيى كعذاب أبدييعا
وىو الطموح  ((avaritia"الطمع"ؼ لصنؼ محدد مف صنو  شخصية سيسيفوس نموذًجا

بيقورية التي ء اإلالسياسي. ويعتبر تحاشي الحياة العامة والعمؿ السياسي مف المبادي
يتوؽ إلى استجداء العصا  الذي( ٜٜٙوقولو في البيت ) ،(ٕٛٔ)تيوسينادى بيا لوكر 

يشير ىنا إلى الموظفيف الروماف الذيف  " (a populo)مف الشعب"والبمطة القاسية 

                                                           
 .(ٗ، ٖ) الحاشيتاف ٖٙٓص (،ٕٛٔٓلوكريتيوس ) (ٕٙٔ)

(
127

) cf. Hom., Od. 11.593-600. 

(
128

) cf. Lucr., V.1120-35   .  
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االنتخابات، والعصا والبمطة ىما مف  ليمنحوىـ أصواتيـ في يستجدوف عامة الشعب
ناصب العميا موظفوف يسير أماـ أصحاب المكاف رموز المناصب السياسية، حيث 

نزاؿ العقوبات بالمذنبيف، يحمموف لقب " الميكتور " وميمتيـ إفساح الطريؽ لمموظؼ وا 
ة يف الواردإعداـ الخصوـ السياسييف الميزومووصؼ البمطة بالقاسية يعود إلى سياسة 

 : الكتاب الثالث (ٕٓٓٔ-ٓٓٓٔوقولو في األبيات ) ،قوائـ الموت ىـ فياؤ سمأ
"hoc est adverso nixantem trudere monte 

saxum, quod  tamen e summo iam vertice rursum 

volvitur et plani raptim petit aequora campi." 

 ندفع بمشقة بالغة إلى قمة تؿ شديد االنحدار"وىذا كأف 
 بالصخرة، التي سرعاف ما تتدحرج ألسفؿ مف أعمى
 القمة، وتنشد في سرعة بالغة سطح السيؿ المستوي."

 plani….petit aequora( ٕٓٓٔالبيت ) الكتاب الثالث فى ذكرىا في ات التيالعبار ف

petit  فالشاعر استخدـ لغة االنتخابات تيوس، يبيا تبلعب باأللفاظ مف جانب لوكر
(ٜٕٔ)يؿ مارس إلعادة انتخابو مرة أخرى.وتعبيراتيا حيث يعود المرشح إلى س

 

 :(ٚٓٓٔ-ٖٓٓٔفي األبيات )الكتاب الثالث  في تيوسيلوكر ؿ قو  :الثالث 
"deinde animi ingratam naturam pascere semper    

atque explere bonis rebus satiareque numquam, 

quod faciunt nobis annorum tempora, circum    

cum redeunt fetusque ferunt variosque lepores, 

nec tamen explemur vitai fructibus umquam," 

 ،طبيعة العقؿ الجاحدة عمى الدواـ ومف ثـ فإننا نغذى"        
 ،أف نمؤلىا ونشبعيا مف األمور الطيبة مفوال نتمكف أبًدا         

 ، عندما تكمؿمثمما تقدـ لنا فصوؿ السنة
 ،مب لنا ثمارىا ومباىجيا المتنوعةدورتيا وتج

 "،إال أننا مع ذلؾ ال نشبع أبًدا مف ثمار الحياة
                                                           

 (.ٖ ،ٕ ،ٔ) واشيحال ،ٖٚٓ(، ص ٕٛٔٓلوكريتيوس ) (ٜٕٔ)
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 شبويُ عة العقؿ بفصوؿ السنة و طبي . إذ يشبو(ٖٓٔ)مجاز عمىالخمسة تحتوي األبيات 
  .تقدميا لنا فصوؿ السنة التياألمور الطيبة بالثمار والمباىج المتنوعة 

تيوس عمى خطى يسار لوكر ( ٓٔٓٔ-ٛٓٓٔاألبيات ) فيالكتاب الثالث  في الرابع :
مثؿ تانتالوس وتيتيوس  يالعالـ السفم مشاىد المعذبيف فيسرد  ىوميروس في

لمعذبيف. عمى أية ضمف ىؤالء اس و وسيسيفوس، إال أف ىوميروس لـ يذكر بنات داناؤ 
لمجحود ونكراف الجميؿ، ويعد  وس نموذًجاتيوس اتخذ بنات داناؤ يفإف لوكر  ،حاؿ

، الذيف لنموذج المعذبيف السابقيف  تمًفامخ تيوس نمًطايوس عند لوكر نموذج بنات داناؤ 
البيت  يجمبيا اإلنساف لنفسو، فعذاب تانتالوس في بشرية التيلممعاناة ال يمثموف أنماًطا

يمثؿ "  (ٜٜٗفي البيت ) ، وتيتيوسdivum metusالخوؼ مف اآللية " ( يمثؿ "ٕٜٛ)
،  ,durus laborيمثؿ " العمؿ الشاؽ " (ٜٜٜ) ، وسيسيفوس في البيتcuraeاليموـ " 

فيف يمثمف عدـ  ،س يعبرف عف سموؾ وليس معاناةو حيف أف بنات داناؤ  في
 (ٖٔٔ).القناعة

" لف ( ٜٜٓ) البيت فيالكتاب الثالث  فيعف تيتيوس  تعبيرلفى اتيوس ييستخدـ لوكر و 
عف  تعبيرولم ،aeternum poterit perferre dolorem" "،يتمكف مف تحمؿ ألـ أبدي

 durum ""جيًدا شاًقا في متابعة السعي"أنو يتطمب دائًما بػ( ٜٜٜفي البيت) سيسيفوس

sufferre laborem,  ،تيوسييتذكر وصؼ لوكر  أف ممرءالعبارات يمكف لقراءة ىذه  فمف 
 ،إثارة لبلىتماـ يصبح أكثرلالجحيـ  في لتعذيبالميا أكثر مف ألمتاعب الحياة و 

                                                           
نعة مف ما ةمع قرين ةضع لو لعبلقة غير المشابيوُ  غير ما يالمستعمؿ ف ىو المفظ  المجاز: (ٖٓٔ)

" الحيؿ والصور ( ٕٛٔٓراجع: جماؿ أبوالوفا ) ..." المفظ  المستعمؿ"  إرادة المعنى األصمى لمفظ
ديسمبر  ،أوراؽ كبلسيكية العدد الخامس عشرمجمة الببلغية فى نماذج مف قصائد كاتوّلوس" 

  . ٚٚٚص  ، ٕٛٔٓ
 (.ٔرقـ)حاشية ،  ٖٛٓ، ص  ( ٕٛٔٓلوكريتيوس ) (ٖٔٔ)
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حماقة البشرية مل اً رموز كانت  تيوسيعند لوكر  عالـ السفميال فيالمخموقات األسطورية و 
  (ٕٖٔ).الخوؼ مف اآللية والقدرو  والشر

وربما أف ذلؾ سقط  ،أسطورة تانتالوسرجيميوس لـ يتحدث عف ومف المبلحظ أف ف
 نطبؽ عمىي (ٚٓٙ-ٗٓٙاألبيات ) فىىو مذكور  ما فإب القوؿ يمكف وال ،منو

آينياس مف أىواؿ في العالـ السفمي أوشؾ عمى تحقيؽ ه رآ وبعد ما (ٖٖٔ).تانتالوس
الصالحيف قد اقترب مف مقر ف ،حيث سيمتقى بروح أبيو أنخيسس ،حممو
 رجيميوس:وعف ىذا يقوؿ ف(،  (Elysium"ـ"النعي

"His demum exactis, perfecto munere divae, 

devenere locos laetos et amoena virecta 

fortunatorum nemorum sedesque beatas. 

largior hic campos aether et lumine vestit   

          purpureo, solemque suum, sua sidera norunt."
 (134)  

 

 لئللية، لعمؿ، وأقاما ىذه الشعائر تكريًماأف أتما ىذا ا" بعد 
 إلى " السيوؿ السعيدة "، إلى مروج األحراش المباركة، وصبل أخيًرا

 الخضراء بيية الطمعة، ميد الفرحة، إلى ساحات يمفيا ىواء أرحب،
 ساطع، وشذى أطيب، نورىا رباني

 فميا شمس خاصة ليست ككؿ الشموس،
 النجوـ،" كباقيونجـو فريدة ليست 

عمى القوة  تدؿالتى يذه الصفات البديعة بوصؼ النعيـ قد إذا كاف فرجيميوس 
 ،يذه الصورة الرائعة مف البياف والتشبيوأليمتو ب والتي ،يتمتع بيا التيالفكرية والشعرية 

 نور الربانيبفكره وخيالو في الرؤية الخبلبة لم كؿ مف يقرأ ىذه الكممات يجوؿإذ جعمت 

                                                           
(

132
) Smith. M. F., (2001) Lucretius, On the Nature of Things Cambridge.p.78.ff. 

(
133

) Michels . A. K., (1944) op.cit.p. 141.ff., Reed. J .D.,(2007) op.cit.p.69. 

(
134

) Verg. Aen. VI . 637- 41. 
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ولقد  (ٖ٘ٔ) ،التى ليست كباقى النجوـفريدة وروعة منظر النجوـ ال والشمس الساطعة
ولكف عمى منازؿ  ،وصؼ مثميا تيوس الذييمف لوكر رجيميوس ىذا الوصؼ استميـ ف
 اآللية:

" totum video per inane geri res. 

apparet divum numen sedesque quietae, 

quas neque concutiunt venti nec nubila nimbis 

aspergunt neque nix acri concreta pruina 

cana cadens violat semperque  innubilus aether 

integit et large diffuso lumine ridet."
 (136)
 

 في أرجاء الفضاء الفسيح: يجري ماوغدوت أرى كؿ "
 ،ظير أمامي جبلؿ اآللية ومنازليا اليادئة

 ،وال تبمميا المزف بأمطارىا التي ال تزعزعيا العواصؼ،
 ،وال يدمرىا تساقط الثموج البيضاء

 ، بؿ يظّمميا طقس صحوالتي تجمدت مف شدة البرودة
  ".الساطع في كؿ مكاف، فيو يبتسـ ليا بنوره ببل غيوـ

بيا ساحات يمفيا ىواء  بالسيوؿ السعيدة والتي النعيـؼ رجيميوس قد وصفإذا كاف 
لدى وكما ىو معروؼ  ،الفضاء الفسيحب منازؿ اآلليةتيوس يفقد وصؼ لوكر  ،أرحب

وكذلؾ  ،((intermundia "العوالـ المختمفة"الفضاء بيف  ف أف اآللية تسكف فيياإلبيقوري
يشبو وصؼ  وىو ساطع، ا بأنيا ذو شذى أطيب، نورىا ربانيرجيميوس لييأتى وصؼ ف

الساطع  انورىو ، غيوـ ببلأنيا و  ميا وطقسيا الصحيبظمنازؿ اآللية لتيوس يلوكر وصؼ 
زؿ اآللية واضح افي وصفو لمن (ٖٚٔ)يوميروسب تيوسيلوكر تأثر  ولعؿ ،كؿ مكاف في

                                                           
(

135
) William . A. M., (1919) Criticism of the Text of Lucretius with Suggestions for 

its Improvement. Part II, Books iv-vi, university of California Publication . 

Classical Philology University of California . Berkeley.p.119.ff. 

(
136

) Lucr., DRN  III . 17- 22. 

(
137

) "ἀθανάηοιζι θεοῖζι, ηοὶ οὐπανὸν εὐπὺν ἔσοςζι," 
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بيف س يأنخيسروح ستقر فيو ـ ليوضح المكاف التى تفاستخداـ فرجيميوس لمنعي اىن
 (ٖٛٔ).felices anemae ةاح المباركو األر 

لو عف سير األمور يكشؼ  الذي يمتقى آينياس بروح أبيو أنخيسس بعد أفو  ،وىكذا
تمكف البشر مف السماح ليـ بدخوؿ مقر  وعف وسائؿ التطيير التي السفمي في العالـ
 شعوب عف يعرفو أف يجب عممو ماو  ،السفمي العالـ ربوعفي  بو وطاؼ ،الصالحيف

يخبره أبوه بأنو مف ىذه  أيًضا ،الحروب مف وحذره ،المستقبؿ بأمجاد وبشره التيوـ،إقميـ 
لى األرض بعد ألؼ سنة سيعود إالموجودة فى النعيـ   (laeta arva) "ةالسعيدالحقوؿ "

ىؤالء الرجاؿ أحفاد  ومف بيف ،ر ليـ أف يكونوا الروماف العظماءدالرجاؿ الذيف قُ  بعُض 
 :ثـ يخاطبو بقولو (ٜٖٔ) ،نفسو ينياسآ

"tu regere imperio populos, Romane, memento  

(hae tibi erunt artes), pacique imponere morem, 

parcere subiectis et debellare superbos.' " 
(140)
 

 ،أف تحكـ شعوب الدنيا بسمطانؾ يفرسالتؾ ى ،ي"أما أنت أييا الرومان
 ،أف تنشر أسس السبلـ يوبراعتؾ ى

  " '.وتعفو عف المغموبيف وتدحر المتغطرسيف

 ،النوـ بابي مف األوؿ الباب مف تأتي الحقيقية أف الرؤى بلوسيبول ىو خبرهي خيًراأو 
 إلى السفمي العالـ في ينياسآ رحمة تأتي وىنا الزائفة، األحبلـ تأتي الثاني الباب ومف

 لمنـو الثنائية البوابة إلى بلسيبول والكاىنة ابنو باصطحاب أنخيسيس نيايتيا، ويقـو

                                                                                                                                                       

   .Hom., Od. XI. 133   ."السماء الفسيحة )منازؿ(لآللية الخالدة الذيف يحتموف "  

(
138

) William . A. M., (1919) op.cit. pp.121-2., Cf, Verg., Aen. VI. 569. 
 وكزلك اًظش: ،.ٛٙٔ(، ص ٜٛٙٔإبراىيـ سكر) (ٜٖٔ)

Cf. Verg., Aen. VI. 886-891.   

(
140

) Verg., Aen. VI. 851- 53. 
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 خبلؿ مف البلعودةعالـ  مف ينياسآ عودة تأتي وىكذا العاجية، البوابة مف ويخرجيما
  :السادس فى نياية الكتاب فرجيميوسؿ يقو  حيث الثاني؛ النـو باب

"Sunt geminae Somni portae. quarum altera fertur     

cornea, qua veris facilis datur exitus umbris, 

altera candenti perfecta nitens elephanto,     

sed falsa ad caelum mittunt insomnia Manes. 

his ubi tum natum Anchises unaque Sibyllam 

prosequitur dictis portaque emittit eburna; 

ille uiam secat ad nauis sociosque reuisit. 

tum se ad Caietae recto fert litore portum.    

ancora de prora iacitur; stant litore puppes."
 (141)
 

" " ىناؾ ب  نو مفأحدىما يقاؿ لو إ ،اباف " لمنـو
 .منو تخرج الظبلؿ الحقيقة بسيولة ،القروف

 ،المعة مف العاجبقة ط أما اآلخر فتغطيو
 ،ئفة ترسؿ منو إلى السماء أشباحيالكف األحبلـ الزا

 ،بلوسيبولكممات اصطحب أنخسيس ابنو بيذه ال
 ،مف ذلؾ الباب العاجيحتى أخرجيما  ،مرافًقا ليما

 .وعاد مف جديد إلى رفاقو ،مسيرتو إلى سفنو ينياسأفتابع 
 (ٕٗٔ) ،ثـ اتجو بحذاء الساحؿ إلى كايتا

  ."ءوالتصقت مؤخرتيا بالشاطي ،وألقت مقدمات السفف مراسييا

 مام وضوًحاأكثر بأقواؿ  ةرؤيال وقدـ، في الكتاب الرابعألحبلـ اتيوس يلوكر  تناوؿ
 :رجيميوسقالو ف

"Denique cum suavi devinxit membra sopore         
somnus et in summa corpus iacet omne quiete, 

tum vigilare tamen nobis et membra movere    

                                                           
(

141
) Verg., Aen. VI. 893- 901. 

 : مدينة فى منطقة التيـو وتقع عمى الساحؿ وتسمى اآلف جايتا.كايتا (ٕٗٔ)
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nostra videmur, et in noctis caligine caeca 

cernere censemus solem lumenque diurnum, 

conclusoque loco caelum mare flumina montis 

mutare et campos pedibus transire videmur, 

et sonitus audire, severa silentia noctis    

undique cum constent, et reddere dicta tacentes." 
(143)
 

 " وأيًضا، عندما يسمـ النوـ أطرافنا لمنعاس المذيذ،
 ويرقد جسمنا كمو فى سبات عميؽ،

 وكأننا في يقظة ونحرؾ أطرافنا،حينئذ نبدو ألنفسنا 
 وفي ظممة الميؿ الحالكة نتخيؿ أننا نرى الشمس وضوء النيار،

 ، نبدو وكأننا نتخطىالضيؽوأننا، في مكاننا 
 السماء والبحر واألنيار والجباؿ، ونعبر السيوؿ سيًرا عمى
 األقداـ، وحيف يحؿ سكوف الميؿ الرىيب مف كؿ جانب،

  "المناـ( نسمع أصواًتا، ونتفوه بكممات رغـ صمتنا.فإننا )في         
وصؼ مباشر  اعمى أنيفى األحبلـ الرؤية عف السابقة الفقرة بالطبع يمكف قراءة 
  (ٗٗٔ).تماًما لظاىرة األحبلـ

س إلى ياينآيعنى رحمة كاف  يوسرجيمإنني عمى يقيف مف أف ف" تشيمزيقوؿ "مي
ؿ أولئؾ الذيف كانوا عمى بٌ ليتـ تفسيرىا عمى أنيا حمـ مف قِ  أو العالـ السفمي ىاديس

، بينما تركيا لُينظر إلييا كحمقة حقيقية مف بيقورية لؤلحبلـ والرؤىدراية بالنظريات اإل
 ماىذا مف شأنو أف يفسر و  ،بيقورية لؤلحبلـ والرؤىؿ غير المطمعيف بالنظريات اإلبٌ قِ 

إلى العالـ العموي مف خبلؿ  ينياسآأعاد  سسأنخي أف السادس في نياية الكتاب قيؿ
 االسماح ليو األحبلـ  مف بداًل  manes"األشباح " رسؿتُ  امف خبللي تىال يةبوابة العاجال

                                                           
(

143
) Lucr., DRN  IV.453- 60. 

(
144

)Nethercut .J.S.,(2017) "Roots” in Lucretius’ De Rerum Natura"AJPh 138.p. 101.  
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 ينياسآوبالتالي يتـ وضع  ،يسليادكما فعؿ الزوار اآلخروف  اخطواتيبالتراجع عف 
 (falsa  insomnia).  "األحبلـ الزائفة"نفس فئة  و فيتورفيق

(ٔٗ٘)
 

في شجيليىس تأثش ى فإكتابه "بىابت األحالم"  في "Highbargerرويقوؿ "ىايبرج
ويفسر الرحمة  ،تأثيًرا أفبلطونًيا ممحوًظامف اإلنيادة الجزء األخير مف الكتاب السادس 

ال تبدو بالضرورة  ىذه المبلحظةإف  .بأكمميا عبر الياوية باعتبارىا رمًزا لمروح
 ممحمةكؿ ما تتضمنو الصعب فيـ  إذ مف. ""ميتشيمزػ الخاص بمتعارضة مع التفسير 

                 (ٙٗٔ).ألنيا يمكف أف تعني الكثير مف األمور المختمفة ،إلى حد كبير ةدانياإلمثؿ 
 وفكره وىو عقموب ينياسآب انسحف األ تيوسيوكر مل يوسرجيمتحدي ف أيًضا ىناويظير 
ىذا الفكر  ،ولكف مستقبؿ أحفاده مستقبمو الخاص -بالطبع -المستقبؿ، ليس يستشرؼ

نفصاؿ االبيقورييف عف طريؽ اإلعف ترفع فمقد بيقوري الحقيقي اإل مختمؼ عف الفكر
 ينياسآ يظير اآلمنة واليادئة، وىو ةحياالالمبدأ الذي تأسست عميو لينشر  عف أفكارىـ

 (ٚٗٔ).قط هير  لـ الذيحفاد األ لمعمؿ مف أجؿ مستقبؿ بطبلً بوصفة 
أف اإللية جونو أعمنت  ُفيبيف ينياسآحمـ وقائع  S.Freud))"فرويد سيجموند"ويفسر 

ف في الفرار بفموؿ الطرواديي ينياسآعزميا عمى أف تفسد بكؿ مافي وسعيا خطة 
العـز عمى ىذا يفيد استتباب و  ،أرض إيطاليايـ في الميزوميف وتأسيس مممكة جديدة ل

ماتبذلو الرغبات  عمى مثبلً ضرب بو فأراد فرويد أف ي ،بموغ القصد مف كؿ سبيؿ
 (ٛٗٔ) جيد.البلشعورية مف 

                                                           
(

145
) Michels . A. K., (1944) op.cit. p. 147.  

(
146

) Highbarger .E.L., (1942) The Gate of Dreams . Johns Hopkins Uinversity, No 

30.p.110. 

(
147

) Michels . A. K., (1944) op.cit.p. 148., Warden. J., (2000) " Patria Praecepta: 

Lucretius and Vergil in the Underworld ". 46, p. 87 . Published by: Vergilian 

Society. 
تفسيش األحالم، تشجوت: هصطفً صفىاى، ساجؼه: هصطفً صيىس،  (ٜٜٗٔسيجموند فرويد، ) (ٛٗٔ)

 .1،حاشيت سقن  29الٌاشش دأس الوؼاسف، القاهشة، ص
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 التي الرحمة تمؾ السفمي، العالـ إلى رحمتو في ينياسآ رآه ما فرجيميوس صور ىكذاو 
 لنا قدـ عشر الميبلدي الرابع القرف وفي .الحياة قيد عمى زاؿما ىوو قاـ بيا 

 عممو في السفمي لمعالـ صورة -فرجيميوس أستاذه خطى امستميمً  Dante))"دانتي"
ف ،("(La Commedie Divinaاإلليية االكوميدي"  الصورة تمؾ لنا صور قد دانتي كاف وا 

 متكررة بصورة أحداث مف فييا يجري وما واألحبلـ الرؤى صورت وقد ،ارؤي عمى ىيئة
 .(ٜٗٔ) الوسطى العصور أداب في

 النتائج المستخمصة من البحث
 ًماستخدبؿ وم ،تيوسيبموكر  رجيميوس بصورة كبيرةتأثر ف وجدنا ىذا بحثناومف خبلؿ 

 بداية رحمتو األدبية كاف متوافًقافي رجيميوس وتبيف أف ف ،هأفكار و  تيوسيلوكر  نفس كممات
رب تقيو  ريقو يباإلر الفك السنوات كاف يبتعد عف مع مرورولكف  ،ريةقو يباإلمع األفكار 

 تيوس وببلغتو.يلوكر بأشعار  ابً عجمظؿ ، ولكنو لرواقيةحد ما مف اإلى 
 وبصورة "الرعويات"و "الزراعيات"بصورة كبيرة في  بموكريتيوسرجيميوس ثر فتألقد 

ى الفمسفية في السرد الممحمي ىاألفكار ، ألف الفرصة إلظيار "ةػدانياإل"ا في أقؿ وضوحً 
برمتيا تنطوي عمى  "ةدانياإل"عبلوة عمى ذلؾ، فإف تعاليـ و  .محدودة -بطبيعة الحاؿ -

رية، التي قو يباألخبلقيات اإلاألفكار و تتعارض تماًما مع و مسؤولية الفرد تجاه المستقبؿ، 
ليس مف المستغرب أف يشعر الكثيروف و  ،أيدت االنسحاب مف العالـ إلى العزلة الفكرية

  . يفالرواقي مفرب تقااإلبيقورييف و  عف ابتعد يوس في العمررجيمف تقدـ أنو عندما
 فناءعف المذىب اإلبيقوري فكرة مع تماًما  "ةادينلئل"يتناقض الكتاب السادس و  

مغة الكتاب لالدقيؽ  فحصيبدو أف الو  ،تيوسيكر مو لنقد الروح، ويمكف تفسيره عمى أنو 
في ذىنو يضع كاف  يوسميرجأف ف إلىفي مواقؼ ميمة يشير " ةػدانياإلمف "السادس 
 ذلؾ الفحص أف ،لـ السفمياعلاالكثير مف مفرداتو في وصؼ السيما  ،تيوسيآراء لوكر 

                                                           
 . ٕٛٓصسبؽ ذكره.  ،(ٕٕٔٓ) ي،اليوار  يمجد (ٜٗٔ)
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 حديثو عف بيقورييف بشكؿ خاص فياإلعمى غرار كاف يفكر  يوسميرجفإلى أف  يشير
ليا معنى أكبر إذا قرأىا المرء مع االحتفاظ بيا في  اتف، وبعض ىذه الصرنظرية الصو 
  .طبيعة األشياء مقاطع مف 

تيوس أكثر مف مرة يرجيميوس في وصؼ العالـ السفمي بقصيدة لوكر إذف، لقد تأثر ف
وىو ما يبدو واضًحا عند حديثو عف بحيرة أفيرنوس وىبلؾ الطيور عند التحميؽ فوقيا. 

الوحوش مف ا موغيرى بلمجماعات سكيو  الكنتاوروسوجود عف رجيميوس ف كما تحدث
 تيوسيلوكر نفي  المسوخ التيوىي  ،في العالـ السفمياألسطورية عمى ىيئة أطياؼ 

 "األطياؼ"استعاف بنظرية " اإلنيادة"أف شاعريمفت انتباىنا ما ولكف ىا،وجود

(simulacra)  رجيميوس استخدـ فقد لو  تيوس في قصيدتو التعميمية.يالتي ذكرىا لوكر
 ااختبلفً لكف ىناؾ و  ،تيوسيلوكر  التى وردت عند نظرية الصور واألطياؼ واألحبلـ

وليست  تأطياؼ أو أشباح أو خياال إال تيوس ماىييفاألرواح عند لوكر  ،جًدا اً واضح
رجيميوس يمكف القوؿ بأف مارواه فو  رجيميوس.ف ىو الحاؿ عند مثمماواضحة  ذات صور

رمًزا أو اػتباسها  ،falsa  insomnia)) "األحبلـ الزائفة"فئة في ىذه الرحمة يندرج تحت 
وىذه الرغبة ظمت تدور في ذىف ، أو لمتعبير عف رغبة أو أمنية آينياس لرؤية أبيو لمروح

 رجيميوس حتى عبر عنيا بأنيا حمـ.ف
 الروح، فناءعف المذىب اإلبيقوري فكرة مع تماًما  "ةادينلئل"الكتاب السادس يتناقض 

يذوؽ مف يدخمو كؿ ألواف  اجحيمً رجيميوس أف ىناؾ في العالـ السفمي أوضح فحيث 
 عكس الجنات والنعيـ والحدائؽ التي ،ألشرار الطالحيف، وىذا الجحيـ مف أجؿ االعذاب
 ـ يدؿالنعيرجيميوس لجنات ووصؼ ف ،األنفس تشتيي ماالمتقوف الصالحيف بفييا  يتمتع
البياف حسف رائعة مف وتقديمو لصورة  ،يتمتع بيا كاف الشعرية التىالبراعة عمى 

والسماء والشمس الساطعة  نور الربانيللمتعبير عف ا لوحة فنيةبمثابة  ييف ،والتشبيو
يميوس رجولقد استميـ ف ،التى ليست كباقى النجوـفريدة وروعة منظر النجوـ ال الصحو

كثير مف  فورغـ أ ،منازؿ اآلليةل مماثبًل  اوصفً قدـ  تيوس الذييىذا الوصؼ مف لوكر 
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 القاىرة . ، ٕمركز كتب الشرؽ األوسط .ج ،محمدصقر خفاجة

تشجوت: هصطفً صفىاى، ساجؼه: هصطفً  ،تفسيش األحالم ،(ٜٜٗٔ)سيجموند فرويد 

 القاهشة. ،س الوؼاسفاصيىس، الٌاشش د
 ،مجمة أوراؽ كبلسيكية ،"" صورة ديدو في ممحمة اإلنيادة  ،(ٕٚٓٓعبد التواب ) يعم

 . ٜٕٖ-ٖٜٕص  ، جامعة القاىرة، العدد السابع، كمية اآلداب
   منشور، القاىرة. غير، كتاب محاضرات في األدب البلتيني ،(ٜٕٔٓعبد التواب ) يعم

 مف الشرقية)دراسة ولياوأص السفمي العالـ إلى األحياء رحمة" ،(ٕٕٔٓ) ياليوار  يمجد
الثالث بعنواف التأثير والتأثر  يالمؤتمر الدول "المصادر اليونانية والبلتينية( خبلؿ
والنقوش، جامعة عيف شمس. مركز الدراسات البردية  ،الحضارات القديمةبيف 
 .  ٕٛٔ-ٜٚٔ. ص القاىرة

 

 


