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Abstract:  

Dodona's Oracle and its Importance to the Romans 

This research is an attempt to identify the importance of the Dodona's oracle 

to the Romans through literary Greek and Latin sources. The oracle of 

Dodona had acquired great importance for the ancient Greeks, but later that 

importance was transferred to Delphi. Dodona’s oracle arose in the sacred 

grove of the Zeus' Temple there. The myth recounts that the oracle was 

brought up by an Egyptian pigeon (priestess) who had to come from the 

Temple of Zeus Ammon in Thebes to Dodona. The dove (priestess) settled 

around sacred oak tree of Zeus; just as the oak was associated with the god 

Zeus, the dove was associated with the goddess Dione, wife of Zeus, his 

partner in that temple, and the mother of the goddess Aphrodite (Venus). The 

sources alternate the attribution of the prophecy to the pigeon, to the priestess, 

to the oak tree, and to those priests whom Homer called the Silloi who lived 

and slept on the ground under the oak tree. The oracle of Dodona was known 

to the Romans, and its belongings (pigeons – oak trees) were mentioned 

directly or indirectly in literary sources, whether among poets of the Golden 

Age such as Virgilius, Probertius, and Ovidius; or Silver-Age poets such as 

Valerius Flaccus. These belongings were mentioned too in the works of the 

writers of the imperial era, whether in an early period of it, such as Lucanus 

or in Late period, such as Arnopius.  
So, the research was divided into three main points; we begin with an 

introduction: it deals with the definition of the oracle and how ancient it was 

and the temple so as. The second point deals with the origin of the oracle. The 

third point deals with how the oracle of Dodona was important to the Romans 

according to what was mentioned in the literary sources. Then comes the 

conclusion that summarizes the most important findings from the research.  

In this study, the researcher followed the descriptive analytical approach, 

which is the dominant approach in the treatment of human studies. 
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 ممخز البحث :
ىحا البحث محاولة لمتعخف عمى مجى أىسية نبػءة دودونا عشج الخومان وذلظ مغ خبلل 
السرادر الضػنانية والبلتضشية التى ىى فى أغمبيا مرادر أدبية مدتسجة مغ األدبضغ 
الضػنانى والبلتضشى. وكانت نبػءة دودونا قج حازت أىسية كبضخة لجى اإلغخيق القجماء قبل 

ل تمظ األىسية إلى نبػءة ديمفى. ويخى البعس أن نذأتيا تعػد إلى أصػل أن تشتق
مرخية؛ عمى يج حسامة )كاىشة( مرخية كان ليا أن تأتى مغ معبج زيػس آمػن فى 
شضبة إلى دودونا. وقج استسخت اإلشارة إلى نبػءة دودونا عشج أدباء العرخ الخومانى 

بلتضشية.  وأمام ذلظ تع تقديع البحث إلى سػاء مغ كتب مشيع بالضػنانية أو مغ كتب بال
نقاط رئيدة ثبلث؛ نبجأىا بسقجمة: تتشاول التعخيف بشبػءة دودونا ومجى عخاقتيا وعخاقة 
معبج زيػس ىشاك؛ أما الشقصة الثانية: فتتشاول أصل الشبػءة ونذأتيا فى دودونا وعبلقة 

فى السرادر السختمفة؛ كسا روايات نذأتيا بالكيشػت القائع عمى أمخىا، شبًقا لسا ورد 
تتشاول عبلقة الكيشة بالبمػط وبالشبػءة وإعبلنيا عمى السدتفدخ. أما الشقصة الثالثة: 
فتتشاول مجى اىتسام الخومان بشبػءة دودونا شبًقا لسا ورد فى السرادر كسا سبق أن 

ج اتبع ذكخنا. وفي الشياية تأتى الخاتسة التي تمخز أىع ما تع استشتاجو مغ البحث. وق
 الباحث السشيج الػصفي التحمضمي.  
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 : مقدمة:  أوال

ا ومحاولة تحجيج إرادة اآللية، مختبصة جدئيً  اتكانت مسارسة العخافة واستذارة الشبػء     
بعجم اليقضغ لجى البذرخ. وأمرام مػاجيرة ىرحا ال،سرػض، قرج ي رػن مرغ السرخي  التذراور مرع 

ل قررخار أو مررغ أجررل الحرررػل عمررى إشررارة قررػة أعمررى مررغ أجررل االستخشرراد فرري اتخرراذ أفزرر
(1)إلى الترجيق اإلليي عمى اتخاذ قخار ما بالفعل

 . 

ويستج تاريخ العخافة في الثقافة الضػنانية والخومانية إلى عجة آالف مغ الدشضغ،      
وكانت مسارسة العخافة واحجة مغ التقالضج الخوحية العطيسة التي وفخت وسائل إيجابية 

سعبػدات اإلليية العميا مباشخة. وقج تع تخريز مخكد مغ مخاكد الشبػءة لمتػاصل مع ال
اللتساس واستجعاء واحج أو أكثخ مغ اآللية السحجدة مغ أجل الحرػل عمى رد 

ومجتسعاتيا السحمية مؤثخة لم،اية  اتالستفدارات البذخ. بعج ذلظ، أصبحت مخاكد الشبػء
لحرػل عمى السداعجة ا ضيا ب،خضلإ جألكل مغ في كل مغ الحياة العامة والخاصة ل

رسائل لع ي غ اإلغخيق القجماء قادريغ عمى معخفة خاكد، السولػال تمظ  ؛والسذػرة
 .(2)الساضى ومدار الحاضخ وسبخ غسػض السدتقبل

( حمقة وصل بضغ اآللية والسجتسعات البذخية فى الجيانتضغ oraculumالشبػءة )وش مت 
سثابة تأكضج دائع لتأثضخ اآللية والخبات في الذؤون ب تكانو الضػنانية والخومانية، 

اإلندانية. ويذيج التاريخ شػيل األمج لسخاكد الشبػءة، وكحلظ اإلشارات الػاردة فى 
السرادر األدبية، عمى استيعاب السجتسعات السختمفة لقجر ىحا التأثضخ واليجاية الحى 

 .(3)قامت بو الشبػءة

                                                           
1
- Rosemary Lewis, The Role of the Pythia at Delphi: Ancient and Modern 

Perspective, M.A., Unversity of South Africa, 2014, p. 7.  

2 - Eleni Dedes, Oracular Priestesses and Goddesses of ancient Krete, Delphi, and 

Dodona, Ph.D., San Francisco (2015), p. 187. 

3 -  Lee Irwin,  “Words of the God: Ancient Oracle Traditions of the Mediterranean 

World”, p. 1.  

 ػقع األكاديسية:ندخة إلكتخونية مشذػرة عمى م
https://www.academia.edu/34638155/Words_of_the_God_Ancient_Oracle_Traditio

ns_of_the_Mediterranean_World 

https://www.academia.edu/34638155/Words_of_the_God_Ancient_Oracle_Traditions_of_the_Mediterranean_World
https://www.academia.edu/34638155/Words_of_the_God_Ancient_Oracle_Traditions_of_the_Mediterranean_World
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 أعخاف الشبػءةلسعشى الحخفي، دوًرا ص،ضًخا جًجا في السدتقبل، بابيمعب التشبؤ      
 ذات  ةنياالحتياجات والقزايا اآلمختبصة ب األسئمة واألجػبةقج جاءت ف الكبلسي ية.

ػون الكيام بعسل تشوالتي تؤثخ عػاقبيا مباشخة عمى أولئظ الحيغ ي ،افػرية ندبيً لا تائجشال
أرباض  حه. وكان لمشبػءة وكحلظبلبدات ومخاشخ تشفضمما فى حضشو ولكشيع يجيمػن 

مغ البذخية تػفضخ وسضمة لسعالجة ىحه السخاوف دور واض  فى والعاممضغ فيو،  السعبج
إحداس مباشخ بالتػاصل مع  لفخدتػلج لجي اخبلل تقجيع خجمة يس غ مغ خبلليا أن ي

عع" أو "ال" أو "ن برقج ي ػن الخد رًدا دقيًقا ومػجًدا ؛ في العالع الجيشيالقجيخة اآللية  غمبأ 
وقج  .(4)وغالًبا ما تكػن االستجابة مشاسبة لشػع الدؤال السصخوح - ورمدًيا أكثخ تفريبًل 

 أشار ىضخاكمضتػس إلى اإلجابة الخمدية لمشبػءة بقػلو:

ὁ ἄλαμ, νὗ ηὸ καληεῖόλ ἐζηη ηὸ ἐλ Δειθνῖο, νὔηε ιέγεη νὔηε θξύπηεη ἀιιὰ 

ζεκαίλεη.     
(Heraclitus, Fragment 93) 

(5)
=  (Plutarch, De Pythiae oraclis, 21.) 

 “إن الدضج، الحى تػجج نبػءتو فى ديمفى، ال يرخح وال يخفى ولكشو يمس ”
يقػم سقخاط باستجراج محاوره السشذج إيػن  ؛(Ion)" يػن "إأفبلشػن، محاورة في و     

كحلظ بالتعمضق  حتى يقخ بأنو ييتع بإنذاد أشعار ىػمضخوس دون غضخه مغ الذعخاء ويقػم
عمضيا، وىػ فى ىحا التعمضق وذلظ اإلنذاد ال يتحجث شبًقا لقػاعج فشية محجدة وإنسا عغ 
نػع مغ الشذػة الفشية التي ت،ضب فضيا السذاعخ الذخرية؛ وفى تفدضخ سقخاط ليحه 
الحالة، يخبخ محجثو إيػن أن ىحا يرجر عغ وحي إليي، مثمسا حجث مع ىػمضخوس 

ربات الذعخ أن يت،شى بسا ت،شى بو؛ فاآللية تدمب رجااًل عقػليع  نفدو الحي أليستو
                                                                                                                                                       

 ػرقى كالتالى:وبيانات الشذخ ال
- Lee Irwin, “Words of the God: Ancient Oracle Traditions of the Mediterranean 

World”, Alexandria: Journal of Western Cosmological Traditions, Vol. 4 (1997), 

pp. 343-377. 
4
-  Lee Irwin, op. cit., pp. 2-3.    

5
- Heraclitus, Fragment 93, apud: Lebedev A.V., The Logos of Heraclitus: a 

Reconstruction of his Thought and Word (with a New Critical Edition of the 

Fragments), St. Petersburg, “Nauka” Publishers, 2014, p. 15. 
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حتى يربحػا مغ خجاميا، وكحلظ تدمب الستشبئضغ والعخافضغ عقػليع وتجعميع يتحجثػن 
 بصخيقة تجعمشا عمى يقضغ بأن اإللو ىػ مغ يتحجث: 

ἀιι᾽ ὁ ζεὸο αὐηόο ἐζηηλ ὁ ιέγσλ, 

δηὰ ηνύησλ δὲ θζέγγεηαη πξὸο ἡκᾶο. 

(Plato, Ion, 534D.) 

 “حي يتحجث ويخاشبشا مغ خبلليعلكغ اإللو نفدو ىػ ال”

إن الشذػى التي يرجر عشيا إنذاد السشذج واإلليام الحي يأتى ىػمضخوس فضجفعو إلى 
 . (6)اإلنذاد )نطع الذعخ(، ىسا وحي مغ لجن اآللية

وججت الشبػءة في كل م ان في العالع الضػناني. وتشػعت عمى أي حال، فقج     
حجودة. فسغ ضخب األقجاح وأخح القخعة، إلى انع اس أش اليا، إذ تبجو فى الػاقع غضخ م

الرػرة في مخآة، إلى تفدضخ إشارات مثل حفيف أوراق بمػط زيػس في دودونا، ومثل 
، كسا استخجم (Sura)مبلحطة اتجاه حخكة الصضػر، أو حخكات األسساك كسا في سػرا 

روح الستػفى ستجعاء وام تفدضخ األحبلم، االتشجيع لسعخفة الصالع، وكحلظ استخج
عغ شخيق اإلليام اإلليي  يتأت يأمخ مدتقبمي، وكحلظ وججت الشبػءة الت يالستذارتيا ف

السباشخ. وقج اتخحت نبػءات أبػلمػن في األزمشة الكبلسي ية، معطع ىحه األش ال في 
 . (0)م ان تػاججىا في الذخق أو ال،خب

 .ات عجيجةة نباتيقجس لىإ كثضخة إشارات ي اإلغخيقير ػ األسصويتزسغ السػروث      
الشباتات واألشجار القجرة عمى التحجث كسا تزسشت األساشضخ إلى جانب ذلظ مش  

                                                           
6
 - cf., Plato, Ion, 534 A-D. 

7
 - Dietrich B.C., “Reflections on the Origins Of The Oracular Apollo”, Bulletin of 

the Institute of Classical Studies, No. 25 (1978), p. 3.  

الخارقة بقجرات خاصة بالشبػءة، واشتسمت تمظ األرواح  رواحفى السعتقجات الذعبية، تستعت األ -
ة السدتقبل يدتصيعػن رؤي عمى أرواح السػتى مغ األسبلف وبذ ل عام أولئظ السػتى الحيغ كانػا

األرواح الحارسة وأرواح البقاء عمى قضج الحياة، عمى  البذخ يعتسجون في وكان ،فى لحطات السػت
التججيج  ضيايعتسج عم التي حياة الصبيعةأثخت عمى جػانب ميسة مغ حياة البذخ و  التي ،الصبيعة

 (idem., p. 4)إلخراب.لجورة ا ي الدشػ 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ll%27&la=greek&can=a%29ll%270&prior=pa/restin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%280&prior=a)ll%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeo%5Cs&la=greek&can=qeo%5Cs0&prior=o(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29to%2Fs&la=greek&can=au%29to%2Fs0&prior=qeo/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29stin&la=greek&can=e%29stin0&prior=au)to/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%281&prior=e)stin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=le%2Fgwn&la=greek&can=le%2Fgwn0&prior=o(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dia%5C&la=greek&can=dia%5C0&prior=le/gwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%2Ftwn&la=greek&can=tou%2Ftwn0&prior=dia/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C0&prior=tou/twn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fqe%2Fggetai&la=greek&can=fqe%2Fggetai0&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pro%5Cs&la=greek&can=pro%5Cs0&prior=fqe/ggetai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28ma%3Ds&la=greek&can=h%28ma%3Ds0&prior=pro/s
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 إلى ،لؤلرواحلكػنيا تسثل مدتقًخا  ةبا،نباتات ال ؛ ويعػد االعتقاد بقجسيةبأصػات بذخية
السضشػية جاءت في سياق  الجيانةويبجو أن قجسية شجخة الديتػن في العرخ السضشػي. 

الجيانة، وقج وججت آثار ىحه تمظ  يوججت ف يالت (dentrolatreia)ادة األشجار عب
إلى العرػر السضشػية  يتشتس يالعبادة محفػرة بذ ل رائع عمى األختام الحىبية الت

سة ال،ابات اتع التعخف عمى وجػد قج كساوالسػكضشية، وفضيا رسع اإللو تحت الذجخة. 
العرخ السػكضشي نتيجة لتأثضخ مضشػي. وكانت وشجخة البمػط عمى وجو الخرػص في 

تقع داخل غابة بمػط حضث  -كسا سشخى الحقا - (Epirus)في إبضخوس   نبػءة دودونا
 .        (8)كان كاىغ اإللو زيػس ي ذف عغ مذضئة اإللو مغ خبلل البمػط رمد اإللو السقجس

أن عبادة ، خوندى الباقية مغ العرخ الب مغ السرادر األثخية والفشيةويتز      
تجدج تمظ القػى التي تالحياة،  ى السديصخة عمىقػ في الاالعتقاد األشجار جاءت نتيجة 

ت شخفأالتي ؤلرض، و لمسثمة  تعج كانت؛ الخبة التي خرػبة األرضأم اآللية، ربة في 
كان شخي يا اإللو السػسسي، القخيغ الذاب و التكاثخ الشباتي والحضػاني.  أش ال عمى كل

سع "زيػس باأحيانا ُسِسى أنا في الدمصة، و رة األم، الحي يفتخض أنو أقل شلئللي
. والخاج  أن تمظ القجسية التي حازتيا األشجار كانت الدبب في ارتباط مػقع (9)"ىكخيتال

                                                           
8
 - Soteria Yiannaki, “The Competitive Spirit in Flora: “The crown, symbolic of the 

sacred Games was oleaster for the Olympics, laurel for the Pythian, fresh celery 

for the Nemean, dried celery for the Isthmian Games…””, Gerión 2008, 26, núm 

1, pp. 268-70.       

إلى الػرد  ويخمد زيػس،إلى اإللو شجخة البمػط تخمد أثضشا و الخبة  إلى تخمد الديتػن كانت شجخة  -
 ،ىضخا الخبةبضخسيفػني و وىػ رمد الخرػبة نججه مقجًسا عشج الخبة الخمان كسا أن ، ىأفخوديت الخبة
         (868)السخجع نفدو ص .ىبضخسيفػنالخبة ابشتيا ديسضتخ و كان الخذخاش م خس لمخبة  بضشسا

 

9
 - Karolyn Elizabeth Smardz,The Sacred Tree in Ancient Greek Religion, M.A., 

McMaster University, Canada (1979), p. 3. 
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السعابج قجيًسا بعالع الصبيعة، ومغ بضشيا معبج زيػس في دودونا ذلظ السعبج الحي ارتبط 
 .   (77)بمػط، ذلظ البدتان الحي كان مدوًدا بضشبػع مياه عحبةببدتان مقجس مغ أشجار ال

مجيشة دودونا التي كانت مقخ نبػءة زيػس تقع وسط وادي ربيعي، شسال وكانت     
كان يعج معبج دودونا  كسا أنأقجم نبػءة يػنانية،  تعج دودوناغخب الضػنان، وكانت نبػءة 

ػس أن ىشاك مغ يقػل بأن ديػكالضػن ويحكخ بمػتارخ، قاشبة أحج أىع معابج الضػنان
Deucalion  بصل الصػفان ىػ مغ أقام السعبج بجودونا ىػ وزوجتو بضخىاPyrrha: 

. . . . . . . . . . ἔληνη δὲ Δεπθαιίσλα θαὶ Πύξξαλ εἱζακέλνπο  

ηὸ πεξὶ Δσδώλελ ἱεξὸλ αὐηόζη θαηνηθεῖλ ἐλ Μνινζζνῖο. 
(Plutarch, Life of Pyrrhus, 1) 

  قاما بإنذاء ن ديػكالضػن وبضخىاإلكغ البعس يقػل ”
 “السعبج في دودونا وأقاما ىشاك بضغ السضمػسضضغ.

مشح  -سشترف العرخ البخوندي عمى األقل الباحثضغ مغ يحجد تاريخ ىحا السعبج ب مغو 
القخن  يف يا يؤدى دوره الجيشكان السعبج ال يدال مػجػدً قج و  –أربعة آالف عام تقخيًبا 

ذلظ الس ان بدمغ شػيل،  يبشاء ف يد أػ قبل وج والثالث السيبلدي. وججيخ بالحكخ أن
إنو بمػط فالػنيا  –بقعة السقجسة ىػ مرجر الشبػءة نفديا ال كان السمس  السسضد لتمظ

                                                           
10

 - Susan-Marie Cronkite, The Sanctuary of Demeter at Mytilene: Diachronic and 

Contextual Study, Volume One: Text; Ph.D. University of London, London 1997, 

p. 102. 

قج حازت مدارات  األشجاربداتضغ تقع داخل ججيخ بالحكخ أن مدارات كثضخ مغ اآللية والخبات كانت  -
ية في غابة أرجػس. كسا جانب اتمداح ديػنيدػس وأثضشا وأفخوديتي ديسضتخ وآلية أخخى بسا في ذلظ

التي تجتسع شجار الدخو تتألف مغ أ ،(Messenia) ميدضشيا في (Kamasia)كانت أي ة كارناسيا 
ابشتيا ديسضتخ و الخبة ىضخميذ و اإللو و  ن ػ مأبػل لئللوكانت ىحه األشجار مقجسة و  .السياه حػل نبع وفضخ

 لاالحتفاكسا كان . فػىة الضشبػع مباشخةبجانب  سيفػنىخ بضتع العثػر عمى تسثال  وقج. بضخسيفػنى
ا سشػيً ُيحتفى بيا تبصة باألسخار اإللضػسية، األسخار السحمية، التي مغ السفتخض أنيا مخ بعس شقػس ب

 . )انطخ: السخجع نفدو(البدتانفي 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fnioi&la=greek&can=e%29%2Fnioi0&prior=*)/hpeiron
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C0&prior=e)/nioi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*deukali%2Fwna&la=greek&can=*deukali%2Fwna0&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C1&prior=*deukali/wna
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*pu%2Frran&la=greek&can=*pu%2Frran0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%28same%2Fnous&la=greek&can=ei%28same%2Fnous0&prior=*pu/rran
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C0&prior=ei(same/nous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=peri%5C&la=greek&can=peri%5C0&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*dwdw%2Fnhn&la=greek&can=*dwdw%2Fnhn0&prior=peri/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28ero%5Cn&la=greek&can=i%28ero%5Cn0&prior=*dwdw/nhn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29to%2Fqi&la=greek&can=au%29to%2Fqi0&prior=i(ero/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=katoikei%3Dn&la=greek&can=katoikei%3Dn0&prior=au)to/qi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n0&prior=katoikei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*molossoi%3Ds&la=greek&can=*molossoi%3Ds0&prior=e)n
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(Valonia Quercus) 
يخجع تاريخ أقجم و  .(72)تمظ الذجخة السقجسة لئللو زيػس (11)

قبل السيبلد(،  1122-8022في السػقع إلى العرخ البخوندي )األثخية االكتذافات 
أو بجاية األلفية  ةلثاالث لفيةاأل وتذضخ التقجيخات إلى أن العبادة ىشاك قج بجأت في نياية

تأكضج وجػد مخحمتضغ لى إذضخ تفي إبضخوس ؛ وإن كانت البقايا األثخية الثانية قبل السيبلد
السخحمة األولى مشيا كانت  .وجػد في الس انكان ليسا  في السػقع، مختمفتضغ حزاريتضغ

سخحمة الثانية ت ال"إلية األرض"، بضشسا كان ا كانتيأن لسفتخضاغ متتسثل في عبادة ربة 
  .(77)زيػس ة اإللوداعب تجدج قبل السيبلد، 1022 - 1922 حػالىلتي وصمت ا

                                                           

 11
-   Valonia Quercus ببلد الضػنان  يكان يػجج فى مشصقة البمقان وف يىػ االسع القجيع لمبمػط الح

باغة وغضخىا مغ بمجان جشػب وشخق الستػسط، وكانت نػارة الشبات، السعخوفة باسع فالػنيا، تدتخجم لمج
 "dràj" والرباغة، كسا كانت ثسار البمػط )الجػز( الشاضجة تؤكل نضئة أو مدمػقة. وكانت كمسة 

وكانت عائمة البمػط، التي تزع الكدتشاء والدان السثضخ لبلىتسام، أصميا  البمػط. يالضػنانية القجيسة تعش
ي عجد كبضخ مغ السشاشق في مغ نػع متسضد كان وفضًخا في أواخخ العرخ الصباشضخي والثالث السب خ ف

كانت شجخة البمػط ىي شجخة جػبضتخ الخاصة، وفًقا لفخجضمضػس، وكانت دائًسا  نرف الكخة الذسالي.
لديػس ألنيا كانت  ةمػضػًعا لمتكخيع والعصف. ويفتخض اإلغخيق أنيا أول شجخة عشجىع، وكانت مقجس

 انطخ: .(Lycaeus) تحسي ميجه عمى جبل لي ايػس

- Edward W. Berry, “The Ancestry of our Trees”, The Scientific Monthly, Vol. 31, 

No. 3 (Sep., 1930), p. 262.  
12

 - Avi Sharon, “The Oak and the Olive: Oracle and Covenant”, SiteLINES: A 

Journal of Place, Vol. 13, No. 2 (Spring 2018), p. 3.   
13 

- Marguerite Rigoglioso, The cult of divine birth in ancient Greece, 1st edition, 

London (2009), pp. 140. 

الحسائع، الخشازيخ، البمصة ذات الشرل السددوج، الحامل  (دودونا فيمغ معبج زيػس رمػز ديشية خخجت تؤكج  -
عبلقة ليا بعبادة زيػس في  الرمػز  باإلضافة إلى ذلظ البمػط الحي يتستع بقجرات نبػئية( وىيثبلثي األرجل 

عبج في إللية العطسى، التي كانت تُ اختبط بعبادة األرض، )تؤكج( وجػد ال يقبل الذظ لعبادة وإنسا ت الضػنان
البمػط لقج كان الضػنان عمى األقل مغ بجاية األلفية الثالثة قبل السيبلد، إن لع ي غ مغ العرخ الحجخي الحجيث. 

 ) السخجع نفدو(بادة األرض األم.السقجس في دودونا جدء مغ ع
- Dakaris, S., Archaeological guide to Dodona, Trans.: Elli Kirk-Deftereou, 

Ioannina, Greece: Cultural Society, The Ancient Dodona, 1971, p. 85; apud: 
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اختز بالشبػءة. دار إغخيقي ىػ أقجم موعمى ىحا يبجو أن معبج زيػس في دودونا     
ىضخا لع تظ زوجة  نحضث إقبل ىضخا، ذلظ السعبج يخجع إلى حكبة ما تأسيذ الخاج  أن و 

وتحكخ إحجى الخوايات أن . شاكزوجتو ى وإنسا كانت الخبة ديػني ىي، في دودونا زيػس
الخبة ديػني كانت أم الخبة أفخوديتى، أنجبتيا مغ اإللو زيػس، حضث يحكخ ىػمضخوس أن 
أفخوديتي أسخعت إلى أميا ديػني تصمب مداعجتيا بعج أن أصضبت بجخح فى 

-332شج ىػمضخوس في األبيات )وإذا كان مغ السس غ فيع مررررررررا ورد ع. (74)السعخكة
( مغ الكتاب الخامذ مغ اإللياذة، عمى أنو إشارة إلى انتساء معبج زيػس في 014

دودونا إلى حكبة ما قبل زواج زيػس مغ ىضخا، وىػ ما تأكج مسا ورد عشج ستخابػن أن 
 ىػمضخوس قج نادى اإللو زيػس بػصفو "سضج دودونا وممظ الببلسجضضغ"؛ حضث قال: 

θαὶ ὁ πνηεηήο θεζηλ νὕησ “Ζεῦ ἄλα Δσδσλαῖε, Πειαζγηθέ,  ”  

 (Strabo, Geog., VII, 7, 10.) 

 “لقج قال الذاعخ ى حا: "أييا اإللو السمظ زيػس الجودوني والببلسجي"” 

وشجخة  دودوناواألمخ نفدو ذكخه ستخابػن أيًزا عمى لدان ليدضػدوس عشجما وصف 
 ، حضث قال ستخابػن:بر "مقخ البيبلسجضضغ")الذجخة السقجسة عشج زيػس( البمػط 

ὁ δ᾽ Ἡζίνδνο  Δσδώλελ θεγόλ ηε, Πειαζγῶλ   

ἕδξαλνλ ᾖελ.          (Strabo, Geog., VII, 7, 10.) 
 “خ الببلسجضضغ.لقج جاء إلى دودونا وشجخة البمػط، مق”)قال( ليدضػدوس: 

وفي كمتى الذيادتضغ الحيغ ندبيسا ستخابػن لكل مغ ىػمضخوس وليدضػدوس، إشارة إلى 
أول س ان الضػنان السعخوفضغ، وىع األسبلف عخاقة دودونا، حضث كان الببلسجضػن 

 .(75)األصمضػن لميضمضشضغ األوائل
                                                                                                                                                       
Marguerite Rigoglioso, The cult of divine birth in ancient Greece, 1st edition, 

London (2009), pp. 140.
 

14
 - William E. Gwatkin, Jr., “Dodona, Odysseus, and Aeneas”, The Classical 

Journal, Vol. 57, No. 3 (Dec., 1961), p. 97; cf., Hom., Iliad., V, 330- 417. 
15

 - Avi Sharon, op. cit, p. 3. 
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أحج دودونا ىي  أن (Meteorologica) أعمغ أرسصػ في كتابو "الطػاىخ الجػية"وقج     
الصػفان اليضمضشي، حضث حجوث  ىحا السػقع شيجقج األماكغ القجيسة في ببلد الضػنان، و 

نجا ديػكالضػن مغ الصػفان وأعاد الجشذ البذخي؛ وقج عاش ىشاك شعب قبمي يجعى 
 حضث قال:، (Selloi)"الدضممػى" 

¢ll' ésper Ð kaloÚmenoj ™pˆ Deukal…wnoj katalusmÒj. kaˆ g¦r oátoj 

perˆ tÕn `EllhnikÕn ™gšneto tÒpon m£lista, kaˆ toÚtou perˆ t¾n 

`Ellada t¾n ¢rca…an. aÛth d' ™stˆn ¹ perˆ Dwdènhn kaˆ tÕn 'Acelùon: 

oátoj g¦r pollacoà tÕ ∙eàma metabšblhken: õkoin g¦r oƒ Selloˆ 

™ntauqa kaˆ oƒ kaloÚmenoi tÒte men Graikoˆ nàn d' “Ellhnej. Ótan oân 

gšnhtai toiaÚth Øperbol¾ Ômbrwn, 

 (Aristotle, Meteorologica I, 14.) 

 كالضػن، يػ خ درررررررػفان في عررررال، حضث حجث الصررعمى سبضل السث”
 ًة بالقخب مغ ليبلس ررررررررررع الضػناني، وخاصررررررررالررررررررربذ ل رئيدي في الع

 ا ونيخ أخضمؤوس، وىػ نيخ غالًبا رررررررودونػار مجيشة دررج يالقجيسة، وف
 ا ما غّضخ مجخاه. ىشا س غ الدضممػي وأولئظ الحيغ كانػا يجعػن سابقً 

 جث مثل ىحا ررررا، حرررررررررػن اليضمضشضضغ. وذلظ عشجمررررجعخيق واآلن يُ ررراإلغ
 “خ،ررررائس مغ السصرررررالف

   غ قػلو عغ أصل الشبػءة ونذأتيا؟ساذا يسوإذا كانت ىحه م انة دودونا السػقع؛ ف
 ثانًيا: نذأة الشبهءة:

يقجم ىضخودوتػس روايتضغ تخران نذأة الشبػءة في دودونا، والخوايتان مختمفتان نػًعا     
ما، وقج ُسسع أوالىسا مغ كيشة شضبة السرخية والثانية سسعيا مغ كاىشات دودونا 

( في الكتاب ق.م 080 -.م ق 080حػالي )ػس يػض  ىضخودوت)اإلغخيكية(، حضث 
 ية،سرخ إلو شضبة الػس يأن كيشة ز  ،)ζηνξίαη)Ἱ" لتاريخمغ عسمو السدسى بر "االثاني 

 الضػنان بجأت عمى الشحػ التالي:ببلد في  نبػءةيعتقجون أن أول 

ρξεζηεξίσλ δὲ πέξη ηνῦ ηε ἐλ Ἕιιεζη θαὶ ηνῦ ἐλ Ληβύῃ  

ηόλδε Αἰγύπηηνη ιόγνλ ιέγνπζη. ἔθαζαλ νἱ ἱξέεο ηνῦ  

Θεβαηένο Δηὸο δύν γπλαῖθαο ἱξείαο ἐθ Θεβέσλ ἐμαρζῆλαη  

ὑπὸ Φνηλίθσλ, θαὶ ηὴλ κὲλ αὐηέσλ ππζέζζαη ἐο Ληβύελ  
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πξεζεῖζαλ ηὴλ δὲ ἐο ηνὺο Ἕιιελαο: ηαύηαο δὲ ηὰο  

γπλαῖθαο εἶλαη ηὰο ἱδξπζακέλαο ηὰ καληήηα πξώηαο ἐλ  

ηνῖζη εἰξεκέλνηζη ἔζλεζη. 

(Herodotus, II, 54.) 

 يا، فإن السرخيضغ يقػلػن قػاًل؛ولكغ بذأن الشبػءة في ببلد الضػنان وفي لضب”
  بػاسصةسا مغ شضبة اختصافيتع  زيػس إلو شضبة أن كاىشتضغ كيشةفقج قال 
 ا إلى لضبيا ررتع بيعي غجة مشيرر( قج عمسػا أن واحشضبة ع )كيشةررروأني الفضشيقضضغ

 أول مغ أنذأ  تاناكاتضغ السخأتضغ لضػنانضضغ. وقالػا إن ىا ى بيعت إلىخخ واأل
 “السحكػريغ أعبله. لجى أولئظ البذخنبػءة أماكغ 

لكشيا و الضػنان ليدت أصمية ببلد في  وبيحا فإن ىضخودوتػس يذضخ إلى القػل بأن الشبػءة
عبخ عسمية استخقاق أقجم عمضيا الفضشيقضػن حضشسا قامػا باختصاف وصمت مغ مرخ 

ا والثانية بيعت الكاىشتضغ السرخيتضغ وبيعيسا في سػق الخقضق، وصمت األولى إلى لضبي
، وُيشدب ذلظ القػل إلى الكيشة السرخيػن؛ ولكشو لع (76)في إقميع إبضخوس بببلد الضػنان

يقرخ األمخ عمى الخواية السرخية وإنسا أتبعيا بسا أخبخه بو كاىشات معبج زيػس في 
 دودونا، الحيغ قالػا رواية مذابية مع استبجال السخأتضغ بحسامتضغ لػنيسا أسػد، كسا ورد

 فى الفقخة التالية:
ηαῦηα κέλ λπλ ηῶλ ἐλ Θήβῃζη ἱξέσλ ἤθνπνλ, ηάδε δὲ  

Δσδσλαίσλ θαζὶ αἱ πξνκάληηεο: δύν πειεηάδαο κειαίλαο  

ἐθ Θεβέσλ ηῶλ Αἰγππηηέσλ ἀλαπηακέλαο ηὴλ κὲλ αὐηέσλ  

ἐο Ληβύελ ηὴλ δὲ παξὰ ζθέαο ἀπηθέζζαη, 

ἱδνκέλελ δέ κηλ ἐπὶ θεγὸλ αὐδάμαζζαη θσλῇ  

ἀλζξσπείῃ ὡο ρξεὸλ εἴε καληήηνλ αὐηόζη Δηὸο γελέζζαη,  

θαὶ αὐηνὺο ὑπνιαβεῖλ ζεῖνλ εἶλαη ηὸ ἐπαγγειιόκελνλ  

αὐηνῖζη, θαί ζθεαο ἐθ ηνύηνπ πνηῆζαi. 

(Herodotus, II, 55.) 

 إن ىحا إذا مرررررا سسعتو مررغ الكيشرررة فى شضبة )السرررررررخية( لكغ ”
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 - Eleni Dedes, op. cit., p. 56. 
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  نان أسػدتاحسامت دودونا ىػ اآلتي: شارت (70)مرا قالتو كاىشات
  ى وصمتخ ررخواأل اررإلى لضبضالسرررخية، ذىبت إحجاىسررا مغ شضبة 

 وأخبختيع برػت بذخي. األخضخ عمى شجخة بمػط  ت، واستقخ إلضيع
 يجب أن تشذررأ نبػءة خاصرررررررة باإللو ظ الس ان، رررررراك، في ذلرررىشأن 

 .“ىررررراػ أقرام ظوبدبب ذلع رررررييي إلضإلأمررررخ  أنووُخِضَل ليرع زيػس؛ 

لكغ ىضخودوتػس نفدو ال يرجق رواية كاىشات دودونا التي تقػل بأن الحسامة     
الدػداء التي جاءت مغ مرخ وحصت عمى شجخة البمػط وتحجثت برػت بذخي ىي 

ستعارة ا ػس إالىضخودوتالسدئػلة عغ إنذاء نبػءة دودونا؛ وما الحسامة الدػداء في رأي 
ويؤكج  .شبأتضغ مغ معبج زيػس في شضبة السرخيةستال تضغخصف الكاىشعسمية ل

ىضخودوتػس تسد و بالخواية السرخية بصخيقة تجريجية؛ فيػ في بجاية مشاقذتو ليحا 
األمخ يفتخض أنو في حالة قيام الفضشيقضضغ باختصاف الكاىشتضغ مغ مرخ وبيع إحجاىغ 

د الضػنان بيعت إلى في لضبيا والثانية في ببلد الضػنان، فإن الكاىشة التي بيعت بببل
الثيدبخوتضضغ الحيغ عاشػا في ببلسجيا بإقميع إبضخوس الحي كانت دودونا جدء مشو، 
وىشاك عاشت الكاىشة وأنذأت مداًرا لئللو زيػس تحت شجخة بمػط، وأنذأت الشبػءة بعج 
أن تعمست الم،ة الضػنانية. وحضث إن السخأة التي بيعت إلى الببلسجضضغ وعاشت في 

انت أجشبية وتتكمع ل،ة ال يفيسيا الجودونضػن فقج قالػا عشيا وعغ نطضختيا التي دودونا ك
                                                           

ىضخودوتػس أسساء الكاىشات الجودونيات الثبلث البلئى أخبخنو بحلظ األمخ؛ حضث يقػل يزيف  - 14
   Πξνκέλεηα" بخومضشيا"دسى (: "ىحا ما قرتو كاىشات دودونا، وكبخاىغ تُ 00نياية الفقخة ) يعشيع ف

ووافق عمى روايتيغ سائخ  ،  Νηθάλδξε" ني انجري "وأص،خىغ ىى  Τηκαξέηε "تيساريتى"والثانية 
بخومػنيا تعشى ". أما عغ أسساء الكاىشات الثبلث الػاردة عاليو؛ فإن الجودونضضغ السمحقضغ بالسعبج

 .ت الفزضمة" وني انجرا تعشى "قاىخة الخجال""السبرخة أو السجبخة"، أما تيساريتى فتعشى "ذا
تخجسة: دمحم صقخ خفاجة، تقجيع: أحسج فخخى،  دمحم صقخ خفاجة: ىضخودوت يتحجث عغ مرخ، -

 .104، ص 8224، القاىخة 1131السخكد القػمى لمتخجسة، سمدمة مضخاث التخجسة، العجد: 
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بيعت في لضبيا أنيسا حسامتان، وبعج أن كمستيع السخأة بم،تيع، قالػا إنيا نصقت برػت 
آدمى؛ أما القػل بأن الحسامتضغ كانتا سػداوتان، ففيو إشارة إلى أن السخأتضغ كانتا 

 . (76)مرخيتان
القػل بأن نبػءة دودونا تع تأسيديا عمى يج كاىشة مرخية تع  Flowerور ويفزل فبل

اختصافيا مغ معبج زيػس فى شضبة؛ وليذ القػل بأن حسامة سػداء وصمت إلى دودونا 
، ففزبًل عغ كاىشة كحسامةكاىشات دودونا لم رػيخت . وأما(76)وأمخت بإنذاء الشبػءة

يعج عمى ما يبجو إشارة إلى أن الشبػءة لع كػنو يعبخ عغ الدمػك الدمسي لمكاىشة فإنو 
يتع جمبيا وحجىا مغ مرخ ولكغ شائخ الحسامة نفدو تست استعارتو ىػ اآلخخ مغ 
مرخ. وبعج جمب شضػر الحسام، قام الحسام بسذاركة أشجار البمػط فى إعبلن الشبػءة 

اآلخخ عبخ ت،خيجه عمى شجخة البمػط، تمظ الذجخة التي كان حفيف أوراقيا يحسل ىػ 
 . (27)دالالت نبػئية

وعمى الخغع مغ ذلظ فمع تدس  االكتذافات األثخية بتأكضج القػل بأن نبػءة دودونا قج     
تخز  عبادة جاءت مغ مرخ، وإنسا ُتطِيخ شضًئا غضخ ذلظ، حضث ُتطيخ األدلة وجػد 

ة عمى الػفخة والخرػبة التي كانت عبادتيا مشتذخ  ةوىي إليكبخى، اإللية ال ربة األرض،
افتخاض أن عبادة . كسا تذضخ البقايا األثخية إلى نصاق واسع في شخق البحخ الستػسط

تالية عمى وجػد الخبة جايا التي مغ السفتخض أنيا كانت زيػس جاءت إلى الضػنان 
تختبط في دودونا  نبػءة تجدج عبادة األرض ودورىا في الخرب والشساء. وربسا كانت

، وأن شجخة البمػط نفديا كانت تختبط حضشحاك بعبادة ػط السقجسةبعبادة شجخة البمبجايتيا 
إلى اإللو زيػس ومغ ثع ُشضج شجخة البمػط الخبة الكبخى، ربة األرض، وبعج ذلظ انتقمت 

ة مع ربالخعج والعاصفة، إلو إلو الدساء الججيج، لو معبًجا بجانبيا. وقج ش ل زيػس، 
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 - Herodotus, II, 56-57. 
19

 - Michael Attyah Flower, The Seer in Ancient Greece, 1st ed., University of 

California Press, USA. (2007), p. 225.  
20

 - Eleni Dedes, op, cit, pp. 59. 
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زيػس  ضغ لمسعبػديغ:ثمسازوجضغ إليضضغ، م ،خرب والشساءلتي تخعى الااألرض القجيسة 
 .(81)ة الخرػبة في جشػب الضػنانربوىضخا، 

لقب نايػس ، أن اإللو زيػس حرل عمى  Patricia Ann Marquardtوتؤكج باتخيتذيا     
(NaiÕj)  وأصب  معبػد س انيا الحيغ دعػا لو دودونان استػشغ أبعج  "،ساكغ"، أي ،

 ىضمضشيةبخفقة ربة  ، وأصب  بحلظ يعيرDeusؤنث مغ ي، الستحسل اسع ديػن زوجة،
وىػ ما يخج  ما ذىبت إليو ىضمضشى  .(88)األوائلوفًقا لمتقالضج األبػية لمضػنانضضغ  أصضمة

مغ أنو عشج وصػل زيػس نفدو إلى ببلد الضػنان كانت نبػءة  Eleni Dedesديجيذ 
التى ش مت ىي وكيشػتيا  دودونا قائسة بالفعل ولكغ بػصفيا نبػءة خاصة بخبة األرض

. ويجعع ذلظ الخأي ما ورد (83)الشدائي دعًسا قػًيا لعبادة اإللو القادم في حضشو )زيػس(
عشج باوسانياس مغ أن نبػءة جايا كانت ىي الشبػءة األقجم وأن جايا قج اختارت إحجى 

 حػريات الجبل وىى "دافشيذ" لكي تكػن نبضئتيا:  
                                                                          θαζὶ γὰξ δὴ ηὰ ἀξραηόηαηα  

Γῆο εἶλαη ηὸ ρξεζηήξηνλ, θαὶ Δαθλίδα ἐπ᾽ αὐηῷ ηεηάρζαη πξόκαληηλ  

ὑπὸ ηῆο Γῆο: εἶλαη δὲ αὐηὴλ ηῶλ πεξὶ ηὸ ὄξνο λπκθῶλ.  

(Paus., Descrip. of Gr., X, 5, 3.) 

شتسيت ءة كانتالشبػ ة أن كثخ عخاقإنيع يقػلػن في العرػر األ”  
 األرض؛ اي عضشتيتيا الئتشبمتدافشيذ أن إلى األرض، و 

 “.كانت واحجة مغ حػريات الجبل

يتز  مغ قخاءة ما ورد عشج باوسانياس عغ انتساء الشبػءة األولى لمخبة جايا، أن اإللو و 
ن نفدو لع يخث الشبػءة عغ جايا مباشخة وإنسا أخحىا عغ الخبة ثيسيذ التي كانت ػ مأبػل
جورىا قج نالتيا كيجية مغ الخبة جايا، وأن أبػلمػن قج حرل عمى جدء آخخ مغ الشبػءة ب

                                                           
21

 - ibid., p. 57-58. 
22

 - Patricia Ann Marquardt, Ambivalence in Hesiod and Its Relationship to 

Feminine Deities, Ph.D. Univ. of Wisconsin-Madison, USA. (1976), p. 78. 
23

 - Eleni Dedes, op. cit., p. 60. 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dh%5C&la=greek&can=dh%5C0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&can=ta%5C3&prior=dh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rxaio%2Ftata&la=greek&can=a%29rxaio%2Ftata0&prior=ta/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*gh%3Ds&la=greek&can=*gh%3Ds0&prior=a)rxaio/tata
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dnai&la=greek&can=ei%29%3Dnai0&prior=*gh=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C6&prior=ei)=nai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xrhsth%2Frion&la=greek&can=xrhsth%2Frion0&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C18&prior=xrhsth/rion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*dafni%2Fda&la=greek&can=*dafni%2Fda0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29p%27&la=greek&can=e%29p%273&prior=*dafni/da
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29tw%3D%7C&la=greek&can=au%29tw%3D%7C1&prior=e)p%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=teta%2Fxqai&la=greek&can=teta%2Fxqai0&prior=au)tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pro%2Fmantin&la=greek&can=pro%2Fmantin0&prior=teta/xqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28po%5C&la=greek&can=u%28po%5C0&prior=pro/mantin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds5&prior=u(po/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*gh%3Ds&la=greek&can=*gh%3Ds1&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dnai&la=greek&can=ei%29%3Dnai1&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C17&prior=ei)=nai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29th%5Cn&la=greek&can=au%29th%5Cn0&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn6&prior=au)th/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=peri%5C&la=greek&can=peri%5C0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C7&prior=peri/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Fros&la=greek&can=o%29%2Fros1&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=numfw%3Dn&la=greek&can=numfw%3Dn0&prior=o)/ros
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مغ اإللو بػسضجون الحي كان شخيً ا لمخبة جايا في نبػءة الدمغ األول، وأن بػسضجون نال 
 . (24)، تمظ الجديخة التي تقع قبالة شخوادة(Καιαύξεηα)جديخة كبلوريا 

الستشبآت في دودونا، كغ يقسغ  الكاىشاتضشي ديجيذ"، أن وبشاًء عمى ىحا رجحت "ىضم     
رسائل حػل الساضي  في البجاية عمى أمخ نبػءة جايا وضممغ يقجمغ ما يدتميسشو مغ

ىشاك في معبج دودونا، حتى بعج أن حمت فيو الخبة ديػني محل  والحاضخ والسدتقبل
المتضغ كغ يتستعغ بدسات  ، وقج كان شائخ الحسامة يختبط ب متى الخبتضغ(80)الخبة جايا 

الخبة األم، ربة الخرب والشساء، التي انتذخت عبادتيا برػرة ممحػضة في ببلد الضػنان 
 .(26) وآسيا الر،خى وأنحاء مختمفة مغ حػض البحخ الستػسط

، قج (Paus., X, 5, 6)وإذا كانت نبػءة جايا في ديمفى، شبقا لسا ورد عشج باوسانياس 
ة ثيسيذ، فإنيا في دودونا عمى ما يبجو، انتقمت إلى الخبة ديػني، انتقمت مشيا إلى الخب

التى تع تعضضغ كاىشات ثبلث ليا، بعج أن تع إقخارىا شخي ة لئللو زيػس في معبج دودونا، 
 شبًقا لسا ورد عشج ستخابػن:

                                                             ὕζηεξνλ δ᾽ἀπεδείρζεζαλ  

                                                           
24

 - Paus., Descrip. of Greece, X, 5, 6. 
25

 - Eleni Dedes, op. cit., p. 188. 
26

 - Dorothy Burr Thompson, “A Dove for Dione”, Hesperia Supplements, Vol. 20, 

Studies in Athenian Architecture, Sculpture and Topography. Presented to Homer A. 

Thompson (1982), p. 155.   

قائسة بأسساء عجد مغ  (،90-98)إلى أبػلمػن(، األبيات ) األنذػدة اليػمضخية الثالثة د فيتخ  -
أثناء هخاضها على جزيرة ديلىس، وحضن القائوت  Λεηὼالخبات، البلئي قجمغ السداعجة إلى الخبة لضتػ 

 Ἀκθηηξίηε ، وأمفضتخيتيΘέκηοثيسيذ  ، وἸρλαίε وإخشايا ،Ῥείε ريا ، وΔηώλε ديػني الرباث:
قائسة ىحه ال. وتخجع أىسية (.Hom. Hym., To Apollo, 92-95) مغ الخالجيغ غوغضخى ،كثضخة األنضغ

ابشة أوكيانػس الخبة ديػنى  ؛ أى أنربات يشتسضغ إلى الخعضل األول مغ اآللية الييدضػديةإلى أنيا تزع 
θεαλόοὨ وتضثيذ Τεζύο ،  أو حدب آخخيغ ابشة أورانػسξαλόοὐΟ و جايا αῖΓα أو ابشة آيثضخ 

ζήξἰΑ كسا كانت ديػني ىي السعبػد األنثػي األولى الحي .، كانت مغ اآللية واإلليات األولضغوجايا 
 انظر:  تست عبادتو في مقخ نبػءة دودونا.

     - Marguerite Rigoglioso, The cult of divine birth . . . , op. cit., p. 109.   

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28%2Fsteron&la=greek&can=u%28%2Fsteron0&prior=profh=tai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%270&prior=u(/steron
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%270&prior=u(/steron
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*lhtw%5C&la=greek&can=*lhtw%5C1&prior=te
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*diw%2Fnh&la=greek&can=*diw%2Fnh0&prior=e)/asi
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28rei%2Fh&la=greek&can=*%28rei%2Fh0&prior=te
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29ixnai%2Fh&la=greek&can=*%29ixnai%2Fh0&prior=te
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*qe%2Fmis&la=greek&can=*qe%2Fmis0&prior=te
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29amfitri%2Fth&la=greek&can=*%29amfitri%2Fth0&prior=a)ga/stonos
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%A8%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%A8%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
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ηξεῖο γξαῖαη, ἐπεηδὴ θαὶ ζύλλανο ηῷ Δηὶ πξνζαπεδείρζε  

θαὶ ἡ Δηώλε.                                (Strabo VII, 7, 12) 

 ات، ررررائد ك اىشررراء عجررررع تعضضغ ثبلث ندرررررررق ترولكغ في وقت الح” 
 “ نفذ السعبج. يبعج أن تع تثبضت ديػني أيًزا كخفضق لئللو زيػس ف

ويتز  مغ قػل ستخابػن الدابق أن تعضضغ الكاىشات الثبلث لخجمة السعبج قج تع بعج 
س؛ ويحكخ ستخابػن في مػضع آخخ أن وجػد عبادة مذتخكة لمخبة ديػني واإللو زيػ 

 حخكة شضخان الحسام كانت ىي التي تميع الكاىشات الشبػءة؛ حضث قال:
                  ἴζσο δέ ηηλα πηῆζηλ αἱ ηξεῖο πεξηζηεξαὶ  

ἐπέηνλην ἐμαίξεηνλ, ἐμ ὧλ αἱ ἱέξεηαη παξαηεξνύκελαη  

πξνεζέζπηδνλ.               (Strabo, Geog., VII, frag, 1a) 

 شضخانيا، ين ىشاك شيء ما فػ  أما الحسامات الثبلث فقج ي”
 .“خبلل حخكتيغ وتقػم الكاىشات بسبلحطتيغ عغ قخب والتشبؤ مغ         

 لكغ، ىل كان القػل بأن الشداء كغ حسائع عمى ارتباط بالخبة ديػني؟     
د الذام؛ وبسا أن الحسامة كانت ىي الصائخ كانت الحسامة رمًدا لمخبة أستارتي ربة ببل

ي بالحسائع بػصفيا ديػنالحي يقف عمى بمػط دودونا، فإنو مغ السحتسل ارتباط الخبة 
. وقج كانت الخبة فضشػس (20)ربة أم لمخبة أفخوديتى الشطضخ اإلغخيقى لمخبة أستارتي

                                                           
27

 - Shawn O'Bryhim, “A New Interpretation of Hesiod, 'Theogony' 35”, Hermes, 

124. Bd., H. 2 (1996), pp. 137-138.    

)ديػس /  السسو سؤنثذ ل الا ىػ النيا ل،ػيً إىي القخيغ األصمي لديػس حضث  يربسا كانت ديػن -
ن إ ؛حمت محميا في األساشضخضخا قج ى عبادة في دودونا رغع أنال في تواستسخت في مذاركقج ( و يديػن

ىػ  ،غضخ السعيػد حػل إلو ميع بسا فيو الكفاية لضتع ذكخه في السقجمة (Hesiodus) ليدضػدوس صست
مجاليا  الخبة فضيا تدتسج تيلا يسيبلد أفخوديتالخاصة بالتقمضجية  توروايحرغ ػي عمى أنو يدلضل ق

 .ال وىػ خرى كخونػس ألبيو أورانػسعشيف يعبخ عغ الكخالية أ الجشدي مغ فعل
- Patricia Ann Marquardt, op. cit., p. 78. 

 .Hesiod., Theog. 188-192 عغ قرة ميبلد أفخوديتى عشج ليدضػدوس؛ قارن:
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ى وكحلظ باإلنبات كسا بالخشػبة والشج (26))أفخوديتى( تختبط مثميا مثل أميا الخبة ديػني
يفيع مسا ورد عشج بمػتارخػس الحي كان يتحجث عغ حخوب كخاسػس في ببلد ما بضغ 
الشيخيغ، وُيحكخ أن كخاسػس قج انذ،ل بإحراء إيخادات السجن، وقزى عجة أيام يدن 

أفخوديتى( في ىضخابػليذ بدػريا، عغ  –فضيا كشػز معبج الخبة أتارجاتيذ )أستارتى 
عد خية وتجريب الجشػد، وحجد حرز الجشػد بشاء عمى مشاشقيع وضع الخصط ال

وندبيع، وأخبخىع أنو سػف يجفع ليع عشجما تؤول األمػال إليو؛ ففقج احتخاميع وكدب 
ازدراءىع. وعشج ذلظ جاءه نحيخ مبضغ عبخ إشارات أرسمتيا لو الخبة التي يدسضيا البعس 

كانت ىي في كل الحاالت تعج باسع "فضشػس" والبعس اآلخخ يجعػىا، جػنػ؛ وإن 
السدئػلة عغ اإلنبات عبخ تػفضخىا الساء والبحور البلزمة لحلظ؛ مغ خبلل الخشػبة التي 

، والتي كانت مرجر جسيع الخضخات التي  x Øgrîn parascoàsan™تديصخ عمضيا 
 . (26)يحتاجيا البذخ

نبات وبالتالي ارتباشيا مغ الػاض  إًذا ارتباط الخبة األم، ربة الخرب والشساء، باإل    
بالشبات الحي تجدج في شجخة بمػط دودونا، والتي كانت حسائع الشبػءة تعير فػقيا 
وكانت الكاىشات يعذغ تحتيا؛ وججيخ بالحكخ ارتباط الخبة ديػني ب ل مغ الخبة فضشػس 

كسا ، (77)أفخوديتى( التي ارتبط الحسام بعبادتيا ارتباًشا وثيًقا –أستارتى  –)أتارجاتيذ 

                                                           
28

 - cf., Homer, Iliad.  V, 370. 
29

 - - cf., Plutarch., Crassus, 17, 5-6. 
مسا ورد  (أستارتى-أفخوديتي ) فضشػسام بخبة الحب ررررراط الحسرررارتبليذ ىشاك أكثخ تعبضًخا عغ  - 32

ة ميبلد الخبام ىػ السدئػل عغ ررررمغ قررو، حضث قال بأن الحس194عشج ليجضشػس فى القرة 
 خ:ررا وتجفئتيا؛ انطرررػد عمضيرررام بالخقررررق اء إلى البحخ، بعج أنرررررسقصت مغ الدس فضشػس مغ البيزة التي

(Hyginus, Fabulae 197)  (أستارتى-أفخوديتي )وعغ دور الحسام والدسظ في ميبلد الخبة فضشػس  
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أن الخبة ىضخا كانت زوجة لئللو زيػس أيًزا، بعج زوجتو ديػني التي كانت أمبًل لمخبة 
أفخوديتي )فضشػس(، مسا يذضخ إلى تعجد أسباب ارتباط نبػءة دودونا بالحسائع التي كان 

 إلحجاىا )الحسامة التي قجمت مغ مرخ( الجور الخئيذ في نذأتيا. 
صخخة مغ لية و باإلمختبصة ام ترجر مغ شجخة قج كانت الشبػءة في ببلد الذو     

، في دودونا تديصخ عمى البمػط الخاص بالشبػءة يديػن، وحال كػن مختبصة باإللو
؛ وذلظ شبقا لسا تجل عميو ترػيخاتيسا يجب أن ي ػن زيػس قج سيصخ عمى الرخخةف

عمى عسمة إبضخوس، التي حسمت عمى وجييا صػرة حسائع تقف عمى شجخ البمػط 
ضيخىا ندخ يقف عمى صخخة، والحسامة كانت رمًدا لمخبة ديػني والشدخ ىػ رمد  وعمى

. وإن في ببلد الذام سيجػرةلسقجسات الوبيحا تقجم نبػءة دودونا تساثبًل مع ا. اإللو زيػس
كان الشذاط الجيشي في دودونا قج تخكد حػل شجخة البمػط التي تستعت بالقجرة عمى تقجيع 

شخيقة العخافة في ديمفي حػل صخخة، ولحلظ يرب  القػل بأن الشبػءة، مثمسا تخكد 
مغ ببلد  فغال اإلى أن اإلغخيق استعاروا ىح تذضخ مفييدفي السدتخجمة في دودونا و 

 .(77)، قػاًل مقبػاًل الذام
وقج ضيخت الحسامة بضغ متعمقات أثخية مغ أعسال دودونا، مشيا تسثال ص،ضخ  يعػد     
تحسل في يجىا حسامة مقجسة.  يإحجى الكاىشات وىيرػر  ،أوائل القخن الخامذإلى 

تطيخ الحسامة في يج اإللية أو الكاىشة، سب خة عمى الخغع مغ أن التساثضل الترػيخية الو 
إال أنو في وقت متأخخ مغ القخن الخامذ وحتى أوائل القخن الخابع، يطيخ األشفال في 

ات أليفة دون أي نية واضحة كثضخ مغ األحيان وىع يتعاممػن مع الحسائع كحضػان
 –وىشاك تسثال مغ البخوند يرػر صبًيا في الدادسة أو الدابعة مغ عسخه  لمتزحية.

                                                                                                                                                       

جاتيذ في روما، رسالة مججى صبحى اليػارى، عبادة أتار  -وعبلقتيا بالخبة الدػرية؛ انطخ: 
 .  12، ص 1998ماجدتضخ غضخ مشذػرة، كمية اآلداب، جامعة عضغ شسذ، 

31
 - Shawn O'Bryhim, . . . op. cit, pp. 137-138.     
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وىػ عمى وشظ تقجيع الحسامة كقخبان عمى ما يبجو لمخبة ديػني  -يعػد إلى تمظ الفتخة 
 (.1)انطخ: الذ ل ( 72)ربة دودونا

                       
 مشظر أمامى        ¾(م ) مشظر جانبى غير تا   

 طفل فى الدادسة أو الدابعة من عسره يقدم حسامة قربانا لمربة ديهني(: 1شكل )
وقج ندب بشجاروس إلى يػربضجيذ قػال مؤداه أن حسامتضغ مرخيتضغ ىسا السدئػلتان     

عغ نذأة الشبػءة في كل مغ معبج زيػس آمػن بدضػة ومعبج زيػس في دودونا؛ كسا ورد 
 إحجى الذحرات السشدػبة إلى بشجاروس: في

Εὐξηπίδεj δὲ ηξεῖj γεγνλέλαη ϕεζὶλ αὐηάj, νἱ δὲ δύν,  

θαὶ ηὴλ κὲλ εἰj Ληβύελ ἀϕηθέζζαη Θήβεζελ εἰj ηὸ ηνῦ  

Ἄκκσλνj ρξεζηήξηνλ, ηὴλ <δὲ εἰj ηὸ> πεξὶ ηὴλ Δσδώλελ,  

ὡj θαὶ Πίλδαξνj Παηᾶζηλ  

(Pind. Paean F 2) = ( schol. on Soph. Trach. 172) 
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 - Dorothy Burr Thompson, op. cit., p. 156; PLATE 23.      

تخجام دماء الحسامة في شقذ ، فقج تع اسيوفي سياق قجسية شائخ الحسام وارتباشو بالخبة ديػن -
التصيخ في معبج أفخوديتي بانجيسػس، ربسا بدبب عجم نديان أن أفخوديتي كانت ابشة ديػني وفًقا لتقمضج 

اءىع بإبضخوسي عمى األقل. أما بالشدبة إلى ترػيخ األشفال وىع يحسمػن شائخ الحسامة فضبجو أن آ
حالة مغ الدعادة بخفقة الصائخ السقجس  يليع فكانػا يذعخون بحالة مغ االرتياح عشج رؤيتيع أشفا

لئللية. ومغ السحتسل أن ي ػن الصفل قج تع تعميسو تقجيذ السعبػد مغ خبلل تقجيع شائخه الخاص بو 
 كقخبان. )السخجع نفدو(.
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 اك اثشضغشخون إن ىرررررررررػل آخر، بضشسا يقرغذ أن ىشاك ثبلثة مشييػل يػربضجرقي”
  ى خخ مػن، واألعبج آإلى لضبيا، إلى متػجيت إحجاىغ مغ شضبة،  اتفقط؛ قادم

 “أنذػدتو ا فيرأيًز وس جار رػل بشرحا يقرى  –ارمغ دودون ةبيقخ إلى مشصقة 

إللياذة ما يذضخ إلى أن بشجاروس كان يقرج حسامتضغ وليذ وقج ورد في التعمضق عمى ا
 كاىشتضغ، حضث ورد ما يمي: 

Σειινί Πίλδαξνο ιινί ρσξὶο ηνῦ ζ, ἀπὸ ιινῦ ηνῦ δξπηόκνπ, 

θαζὶ ηὴλ πεξηζηεξὰλ πξώηελ θαηαδεῖμαη ηὸ καληεῖνλ. 

(Scholia in Homerum, Scholia in Iliadem, Vol. 2, XVI, 103.) 

  نيا مذتقةإألن الشاس يقػلػن " ζ" بجون حخف Σειινί كتب كمسة وسبشجار يخوى أن”

 “.البجاية( يخافة أوال)فصالحي جمبت إليو حسامة العِ  قاشع الخذب Hellus مغ ىضممػس

والخاج  أن أفبلشػن أيًزا، يذضخ إلى الحسامة التي حصت رحاليا عمى شجخة بمػط     
دودونا، مغ حضث كػنيا السدئػلة عغ نذأة نبػءة زيػس في دودونا؛ حضغ يرخح بأن 

س بجودونا: أول نبػءة فى ببلد الضػنان صجرت عغ شجخة بمػط فى معبج زيػ   

                          νἱ δέ γ᾽, ὦ θίιε, ἐλ ηῷ ηνῦ Δηὸο ηνῦ Δσδσλαίνπ ἱεξῷ δξπὸο  
ιόγνπο ἔθεζαλ καληηθνὺο πξώηνπο γελέζζαη. ηνῖο κὲλ νὖλ  

ηόηε, ἅηε νὐθ νὖζη ζνθνῖο ὥζπεξ ὑκεῖο νἱ λένη, ἀπέρξε δξπὸο  

θαὶ πέηξαο ἀθνύεηλ ὑπ᾽ εὐεζείαο, εἰ κόλνλ ἀιεζῆ ιέγνηελ:  

(Plato, Phaedr. 275b-c) 
  معبج زيػس يػط فررررررخة بمررررررت عغ شجيقػلػن إن أول نبػءة صج”

 ع ي غ الشاس ح ساء مثمكع أنتع أييارذلظ الدمان ل يإلو دودونا، وف
 خةررررررررا تشصق بو شجرػا ير،ػن إلى مررررررع كانررالذباب. وبدبب بداشتي

 ،(druÕj kaˆ pštraj ¢koÚein) خ،رررررررررررجر عغ حجررررررررػط أو يرررربم
 “الحكيقة.ا فقط قػل يس شيسفقج 

 

ىحا عغ الحسائع؛ فساذا عغ الكاىشات؟  يحكخ ستخابػن أن الكيشة القائسضغ عمى أمخ     
، ويزيف أن الذاعخ ىػمضخوس كان ndrej¥الشبػءة في دودونا كانػا في البجاية رجااًل 
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يشجرجػن  profÁtai، أولئظ الكيشة الحيغ كان العخافػن ˆØpofhtaيدسضيع بالسفدخيغ 
حت شائفتيع، وفي وقت الحق، تع تعضضغ الكاىشرررات الثبلث البلئي وصفيررغ ستخابػن ت

معبج زيػس وديػني في دودونا، بعج أن أصب   ، لخجمةtre‹j gra‹aiبأنيررغ مدشات 
، ىي األخخى مغ مفييدكاىشة  ة،بضثيال وقج كانت الكاىشة ؛(77)لئلليضغ معبج واحج

أن الشداء بد اعتقات مغ السدشات كان يخجع إلى االالسدشات، ويبجو أن اختيار الكاىش
إشارة إلى عحرية خد ت وججيخ بالحكخ أنو لع .عمى التأويل ا أكثخ خبخة وقجرةاألكبخ سشً 

 ،شضبة السرخية إلى دودونا يبشقل الشبػءة مغ معبج زيػس فالتي قامت  ىاألول أةالستشب

، (74)ة إلى الصبيعة الػراثية لمشبػءةوأمام عجم وجػد اإلشارة إلى عحرية الكاىشة باإلضاف
 .(30)فسغ السخج  أن شخط العحرية لع ي غ مصخوًحا بالشدبة إلى كاىشات دودونا
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 - cf., Strabo, VII, 7, 12. 

ورد عشج  مع ما (ndrej¥) دودونا الحيغ كانػا رجااًل  ييتػافق جشذ كيشة معبج زيػس ف -
 سعبػدحضث لع تكغ السخأة تعسل كاىشة ل" ىضخودوتػس مغ أن كيشة السعابج السرخية كانػا مغ الخجال،

 ƒr©tai gun¾ mὲn oÙdemia oÜte œrsenoj qeoà oÜte "ذكخ أو لسعبػدة أنثى

qhlšhj, أما الخجال فكانػا يعضشػن كيشة لكل السعبػدات آلية أو إليات ،¥ndrej dὲ p£ntwn 

te kaˆ pasišwn.:؛ قارن (Herodot., II, 35) وإن كان الخاج  أن الجيانة السرخية لع تحخم .
عمى الشداء أن يعسمغ كاىشات لسعبػد مغ السعبػدات، إال أن عسميغ في تمظ السيشة لع ي غ أصيبًل، 

 انطخ:فقج كغ يذاركغ في الذعائخ بال،شاء واإلنذاد وىد الربلصل. 
 .119ص  ،1. . . ، مخجع سابق، ىامر  ت يتحجث عغ مرخ:ىضخودو  دمحم صقخ خفاجة، -
74

اختصفيا الفضشيقػن  ييا كيشػت دودونا عغ الكاىشة السرخية التثيبجو أن ىحه الصبيعة الػراثية ور   - 
 ,.Herodot) وقامػا ببيعيا بالقخب مغ دودونا، وقامت بتأسيذ نبػءة زيػس ىشاك شبقا ليضخودوتػس

II, 56 ،) ُالتقالضج الجيشية في السعابج السرخية كانت تدس  البغ الستػفي أن يخمف ا أن حكخ أيًز الحى ي
ضيا ف يمشح عرخ الجولة القجيسة، يػصوصايا وقج وججت (. Herodot., II, 37) وضيفتو يفأباه 

ىي إحجى الكاىغ بأن يخث وضيفتو شخز معضغ مغ ورثتو، حضث كان الكاىغ يخى أن وضيفتو 
  مستمكاتو.
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ام الكيشة عبخ قيصجار الشبػءة مغ شجخة بمػط معبج اإللو زيػس إوقج ش مت عسمية     
 مغ عبادة ػصفو نبػءة تتشبأ بأحجاث السدتقبل، انتقااًل ب ياوالكاىشات بتفدضخ حفيف أوراق

 ذلظ السدار تصػر بجانب األشجار، ثع إلى مدار ،دون وجػد معبج ،أي تيا ياألشجار ف
فيسا بعج إلى معبج؛ مسا يعشى تصػر عبادة الذجخة إلى وجػد بداتضغ مقجسة ممحقة 

شجخة البمػط ارتباط  بالسعابج وكحلظ إلى تكخيذ بعس الذجخ إلى معبػدات معضشة؛ مثل
مقجسة لئللو كانت ألبج، ويس غ القػل أن كل شجخة بمػط في الضػنان زيػس إلى ا إللوبا

 وقج أقخ باوسانياس بقجسية شجخة البمػط لئللو زيػس:. (76)زيػس
γῆο δὲ ηῆο Θεζπξσηίδνο ἔζηη κέλ πνπ θαὶ ἄιια ζέαο 

ἄμηα, ἱεξόλ ηε Δηὸο ἐλ Δσδώλῃ θαὶ ἱεξὰ ηνῦ ζενῦ θεγόο: 

(Paus. I, 17, 5.)  

 بضغ مذاىج أرض ثيدبخوتيذ يػجج مػضع ججيخ بالسذاىجة؛ ”
 “معبج اإللو زيػس فى دودونا، وشجخة البمػط السقجسة لئللو. إنو

باوسانياس، لضؤكج عمى  عشج(Thesprotia) ويأتى ربط نبػءة دودونا بأرض ثيدبخوتيا 
قػل ىضخودوتػس بأن تمظ الكاىشة التي تع اختصافيا مغ مرخ، قج تع بيعيا بثيدبخوتيا 

وقامت ىحه األمة، بإنذاء مدار لئللو زيػس تحت  أواًل، ومغ ثع وصمت إلى دودونا
مغ السس غ أن ي ػن و  .(Hdt., II, 56) ييا في بمج أجشبيرشجخة بمػط، تقػم فيو بحكخ إل

حضث م ثت ا بضغ إنذاء السعبج وبضغ تأسيذ الشبػءة، جاء عشج ىضخودوتػس يعج تسضضدً  ما
                                                                                                                                                       

ضخون، كيان مرخ، تخجسة: زيشب الكخدى، مخاجعة: أحسج بجوى، اليضئة السرخية العامة سضخج سضش -
 .09(، ص 1940لمكتاب، القاىخة )

أرجاء  يوقج تستعت السعابج السرخية بػجػد عجد كبضخ مغ الكيشة وخجام السعبج الحيغ يبثػن الخوح ف
عرخ آمػن الداىخ  يخجام السعبج فالسعبج والبقاع السقجسة حػل السعبج، وقج بمغ عجد كيشة شضبة و 

  (.61-62السخجع نفدو، ص ص ) ا.شخًر  81388
35-  

Judy Ann Turner, Hiereiai: Acquisition of Feminine Priesthoods in Ancient 

Greece, Ph.D., California (1983), pp. 207-08.  

36
- Barnett Rod, “Sacred Groves: Sacrifice and the Order of Nature in Ancient Greek 

Landscapes”, Landscape Journal, Vol. 26, No. 2 (2007), p. 259.  
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بعج أن و الكاىشة فتخة تعبج زيػس في السدار الحي أنذأتو وىي تتحجث بم،ة غخيبة، 
 . (70)تعمست الم،ة وفيسيا الشاس، نذأت الشبػءة

في  نبػءة زيػس بشذأةعسبلت إبضخوس البخوندية عمى ارتباط البمػط وقج بخىشت     
سا فى الذ ل ك ،ا بثبلث حساماتمحاشً  يط الجيجونػ البم دودونا؛ حضث صػرت إحجاىا،

  التالى:

 
كسا بخىشت عسبلت إبضخوس أيًزا عمى أن قجسية شجخة البمػط لع تقترخ عمى اإللو 

أم اإللو زيػس  - Rhea ارضيخت الخبة ريزيػس، فقج ارتبصت أيًزا بالخبة األم، كسا 
رػرة شبًقا لم -عمى تمظ العسبلت أيًزاقة غرغ بمػط، فبخ  -ربة األرض جايا  وابشة

(A )،ذى األبخاجا متػجة بتاجيا رتطيخ رأس الخبة العطيسة ري يالت مغ الذ ل التالي ،
بإكمضل  امحاش -األسج حضػانيا السقجس –محاشة بإكمضل مغ البمػط؛ كسا ضيخ رمدىا و 

  :(38)غ الذ ل التاليم (Bمغ البمػط كسا تػض  الرػرة )

                                                           
37

 - Barbara Breitenberger, Aphrodite and Eros: The Development of Erotic 

Mythology in Early Greek Poetry and Cult, New York & London 2007, p. 18. 

لع تكغ ىشاك مباني في السػقع، وكان الكيشة يشامػن عمى األرض في وعمى أيام ىػمضخوس،     
البدتان السقجس الحي كان بالفعل أسصػرًيا. وليذ مغ السس غ القػل عمى وجو اليقضغ إن كانت أشجار 
ذلظ البدتان قج تست زراعتيا بتختضب محجد أم ال. وشيج القخن الخامذ قبل السيبلد عسمية الخبط بضغ 

تسثل جدًءا مغ تزاريذ مقجسة  -كسا سبق القػل –حضث كانت السعابج  داتضغ السقجسة،السعابج والب
أما  ،وقج كانػا يشطخون إلى الذجخة، بػصفيا أكثخ أىسية مغ الحجخ في تسضضد السدار ،أكثخ اتداعا

 .القخن الخابع قبل السيبلد فقج تع فيو تدويج تمظ البقاع السقجسة بسعبج حجخي ص،ضخ

    - Barnett Rod, “Sacred Groves: . . . .”, op. cit., p. 259. 
38

 - Cook A. B., Zeus, Jupiter and the Oak. (Continued), The Classical Review, Vol. 

17, No. 8 (Apr., 1903), p. 408. 
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                                     (A)                               (B) 

، mhtšra sump£ntwn mak£rwn ا لجسيع اآللية الدعضجةوقج كانت الخبة ريا أمً     
 Argonautica في ممحستو "رحمة الدفضشة أرجػ" نضػس الخودىوذلظ كسا وصفيا أبػلمػ 

بالرعػد إلى قسة جبل ديشجيسػن  بحارة األرجػحجيثو عغ كيفية قيام  وذلظ في سياق
Dindymon (Δίλδπκνλ) ،حتى يتع ا، ررلخبة ريى الإتقجيع تزحية أو قخبان  مغ أجل

الخبة التى وسع سمصانيا الدساء واألرض وما حضث كانت ريا تعج وضع حج لمعاصفة، 
ة قجيع مغ شجخة كخم ىائمة ذوى بقصع جحع كخم ،قام بحارة األرجػ؛ وقج (76)بضشيسا

وصشعػا مشو  (gerandruon)عػدىا، والتي يصمق عمضيا أبػلمػنضػس "الذجخة القجيسة" 
عمى صخخة أقامػه نرًبا  ،بسيارة بال،ة (Argus) أرجػسالشحات  لئللية، ش مو تسثااًل 
خب (، وأقامػا بالق1181مػقع مسضد تطمو أشجار البمػط الذامخة ) يوجعمػه ف، عالية

وىع يزعػن عمى رؤوسع تيجانا  يتقجيع األضاح يا مغ الحجارة؛ وباشخوا فمشو محخابً 
وكان البمػط مفضًجا لمبذخ فى بشاء مداكشيع وفي غحائيع  .(02)السقجس مغ أوراق البمػط

(di¦ tÕ crhsimeàsai prÕj stšgaj aÙtÕ kai prÕj trof»n. )(47)  . 
ىشاك، وعمى ارتباط يػروبا عبادة البمػط  وجػد تبخىغ عسبلت جػرتضشا الفزية عمىو      

قج استسجت اسسيا ىحا مغ نفديا دودونا محبػبة زيػس بذجخة البمػط، وججيخ بالحكخ أن 
ابغ زيػس مغ يػروبا، وكان  ؛ وىػ (Dodonos) أو دودونػس   (Dodon)اسع دودون 

شجخة دائسة  عشج أحج الضشابيع وتحت، (Gortyna)ا جػرتضش يزيػس قج تدوج يػروبا ف

                                                           
39

 - cf., Ap. Rhod., Argon. I, 1098-1099. 
40

 - ibid., 1117-1125. 
41

 - cf., Scholia Ap. Rhod., Argon. 1124. 
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حضث تحسل تمظ العسبلت صػًرا  والخاج  أن تمظ الذجخة كانت شجخة بمػط،الخزخة؛ 
 لضػروبا وىي تجمذ فػق شجخة دائسة الخزخة، الخاج  أنيا شجخة بمػط وليدت شجخة

يعبخان عغ ذلظ ؛  (Fig. 2)و  ( Fig. 1)  التاليانشسػذجان وال .(08)ب كسا رأى البعسلد
 الترػيخ:  

 

مغ الػاض  ارتباط البمػط بالحياة البذخية ليذ مغ حضث كػنو يعبخ عغ الخرب و     
ا مغ حضث كػنو يذ ل حمقة وصل بضغ البذخ وآليتيع، وىاىػ والشساء ولكغ أيًز 

، يصخح سؤااًل بميً،ا عغ البمػط  (Qeogon…a) في عسمو "أنداب اآللية" يدضػدوسل
لخبات الفشػن سمو ىحا، ويخرريا والحجخ، وذلظ ضسغ التخنيسة التي يدتيل بيا ع

بضشسا كان  ،لو فجأةضيخن يرف فضيا كيف أن ىحه اإلليات ؛  (Musai) "السػسيات
 اا إلييً ا مغ ال،ار، ونفثغ فيو صػتً ومشحشو صػلجانً  ،يخعى أغشامو فػق جبل ىضمي ػن 

(™nšpneusan dš moi aÙd¾n qšspin)  ث عغ يالحج مكةم بتو ربات الذعخىوبيحا و

                                                           
42

 - Cook A. B., Zeus, Jupiter and the Oak. (Continued), op. cit, pp. 404-405. 

 ياء فرررررخب مغ يشبػع مربالقدائسة الخزخة،  (pl£tanoj) خة دلبجروجػد شويؤكج ثضػفخاستػس  -
ا رع يػروبراجرض قجػس رن زيإػل رػرة تقرأن "ىشاك مغ يخوون أسصكسا يحكخ ؛ كخيتخة رديجبجػرتضشا 

التي لع ،  muqologoàsi dὲ æj ØpÕ taÚtV ™m…gV tÍ EÙrèpV Ð Zeuj" خةرظ الذجرت تمرتح
أن ىشاك شجخة بمػط دائسة بضشسا كانت األشجار السجاورة ليا قج فقجت أوراقيا. و تكغ قج فقجت أوراقيا، 
شة، وكحلظ األمخ البرخ مغ السجيعمى مخمى وذلظ ، (Sybaris)سضباريذ  يفالخزخة كحلظ وججت 

 .نو تػجج شجخة مساثمةإقبخص يقال  يف

  - cf., Theophrastus, Historia Plantarum I, 9, 5. 
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سبللة الخالجيغ السباركضغ عغ دائًسا في ال،شاء  ياي والسدتقبل، وأمخنو باستخجامالساض
(m' ™kšlonq' Ømne‹n mak£rwn gšnoj a„ὲn ™Òntwn,).(47) ؛ ثع نججه يصخح تداؤلو

 قائبًل: 
ἀιιὰ ηί ἦ κνη ηαῦηα πεξὶ δξῦλ ἢ πεξὶ πέηξελ;     35 

(Hesiod., Theog., 35.) 

 “ى عغ البمػط أو عغ الحجخ؟لكل ىحا )يخوى( لكغ لساذا ”

 يتدائمو السصخوح ف ين ليدضػدوس فأ Shawn O'Bryhimيخى شػن أوبخاليع و     
خ، وكأنو رػل البمػط والحجرررتحجث ح يات األحجاث الترررريتحجث عغ مجخي قابرررردالالبضت 

خى مغ نبػءة عبخ البمػط أو األحجار؟"؛ ويأتي يقػل "وما شأنى بسا ي)ليدضػدوس( 
مغ حجيث عغ تػاصل ربات قبل البضت السحكػر، عشج ليدضػدوس ورد ما  نأ أوبخاليع

 وقياميع ،حضث كان يخعى أغشامو، (Elikèn`)الفشػن مع الذاعخ عمى جبل اليضمي ػن 
وكحلظ  ييدتصيع بػاستصيا التحجث عغ الساض يأال وىي الببلغة الت ،بسشحو لبة غالية

 تتعمق بأنداب اآللية؛ يا يدتصيع مغ خبلليا إنذاد األشعار التوأيًز  ،عغ السدتقبل
 يعمى أن أتحجث عسا يحجث وعغ األشياء التكسا يذضخ قػل ليدضػدوس: "ومغ ىشا، 

ومغ السبلحع ؛ (44) (na ke…omi t£ t' `essomena prÒ t' ™Òntwn†)" سػف تحجث
حا رررررج ىرررا يؤكررررررررررجاث مدتقبمية؛ ومرررؤ بأحررررػع مغ التشبرررخ إلى نررررة تذضررررررابقرررات الدرررررررأن الكمس

ػن رررررررررات الفشررررررررغ ربررررار مرررررررررررررغ ال،ررا مرً ررانرررررررخ صػلجررررررررررررراعررررتمقى الذ ،ػءةرررررررررراط بالشبررررررراالرتب
(kaί κνη ζθῆπηξνλ ἔδνλ δάθλεο) ( ،حضث إن ال،ار كان32البضت أنداب اآللية ،) 

                                                           
43

 - cf., Hesiod., Theog., 31-34.  
44

 - ibid., 32. 

ا اختز بو ليدضػدوس وحجه، ا فخيجً التشبؤ بال،ضب أمخً إنعام اآللية عمى شخز بالقجرة عمى   غيلع  -
اإللياذة، الكتاب قارن: ) بيحه الشعسة. ،(Calchas)اس خالعخاف كالآللية أيًزا عمى أنعست اوإنسا 

 (42األول، البضت 
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ا عمى التحجث عغ قادرً  ظيع ليدضػدوس لوبيحا يس ششا القػل بأن  .(45)بالشبػءةيختبط 
 إال بعج أن وىبتو الخبات القجرة عمى فعل ذلظ.السدتقبل 

أثخه بأساشضخ وديانة وحضث إن مجسػع أعسال ىدضػدوس ُيطيخ بذ ل متكخر ت    
افتخاض كػنو قج تأثخ بأساشضخ الذخق عشج الحجيث عغ  يالذخق األدنى، فبل غخابة ف

استخبلص الشبػءة عبخ الرخػر واألشجار، حضث مغ الخاج  وجػد ذلظ األمخ في 
ممحسة أوجارتية تعػد إلى العرخ البخوندى إشارة إلى نصق  يورد ف فقجالسذخق أيًزا. 

الدساء وال البذخ عمى األرض، وإنسا  يألحجار بسا ال تعمسو الشجػم فاألشجار وىسذ ا
فيسو اإللو بعل السشترخ عمى أعجائو ومغ تخبع عمى عخش البانثضػن األوجارتى، وبعج 

 يانتراره وبشائو لقرخه السيضب، قام باستجعاء نفخ مغ اآللية وشالبيع باإلسخاع ف
"نصق األشجار وىسذ  اىا؛ إنيا جاءتو عبخ:السجيء ألن لجيو رسالة يخيج أن يبم،يع إي

وجػد إلى  ،محاورة فايجروس يأفبلشػن، يذضخ فقج سبق القػل بأن و  .(46)األحجار"
وقج ي ػن ربط الشبػءة بالحجخ  .الشصق بالشبػءة يارتباط ما بضغ الحجخ والذجخ ف
     نبػة ديمفى. ينبػءة دودونا ووجػد الحجخ ف يوالذجخ يخجع إلى وجػد البمػط ف

بالشدبة إلى الذجخة والشبػءة، فباإلضافة إلى ما سبق قػلو في أكثخ مغ مػضع، و     
دودونا لبلستعبلم  بديارة نبػءةأوديدضػس، وىػ متشكخ، غ قيام عتحجث ىػمضخوس قج ف

التي تيجيو إلى كيفية  والحرػل مشيا عمى السذػرة ،عغ مذضئة زيػس مغ شجخة البمػط
 ل غياب؛ شبًقا لسا ورد في األبيات التالية مغ األوديديا:العػدة إلى وششو بعج شػ 

ηὸλ δ᾽ ἐο Δσδώλελ θάην βήκελαη, ὄθξα ζενῖν 

ἐθ δξπὸο ὑςηθόκνην Δηὸο βνπιὴλ ἐπαθνύζαη, 

ὅππσο λνζηήζεη᾽ Ἰζάθεο ἐο πίολα δῆκνλ 

(Hom., Od., XIV, 327-329) 

 يدسع مذضئة يوقال إنو )أوديدضػس( ذىب إلى دودونا لك”

                                                           
45

 - Shawn O'Bryhim, . . . op. cit., p. 133; cf., Hom. Hymn to Apollo, 396. 
46

 - De Moor J., An Anthology of Religious Texts from Ugarit, Leiden (1987),  

p. 12; Shawn O'Bryhim, . . . op. cit., p 134-35.  
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bh%2Fmenai&la=greek&can=bh%2Fmenai0&prior=fa/to
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Ffra&la=greek&can=o%29%2Ffra0&prior=bh/menai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeoi%3Do&la=greek&can=qeoi%3Do0&prior=o)/fra
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29k&la=greek&can=e%29k0&prior=qeoi=o
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=druo%5Cs&la=greek&can=druo%5Cs0&prior=e)k
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28yiko%2Fmoio&la=greek&can=u%28yiko%2Fmoio0&prior=druo/s
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 اإللو مغ شجخة البمػط الذاىقة الذجخة السقجسة لئللو زيػس،
 “ كيف سيعػد إلى إيثاكا، وششو ال،شى،

 في، عمى لدان أوديدضػس، وىػ متشكخ أخخى مخة  ووقج أورد ىػمضخوس الكبلم نفد    
عسا رآه بشفدو مغ حال وصل إليو أوديدضػس، وعغ  ي، يح تدػل()م ىضئة شخز آخخ

السمػك الحيغ مخ بيع، وعغ جسعو لكشػز ضخسة  الحي حطي بو أوديدضػس مغ كخمال
 إلى لسعيذتو ىػ وذريتو مغ بعجه، وصػالً  يقػة، كشػز تكف يتشػء بحسميا عربة أول

كانت أقػى مغ كل  يلتالعػدة إلى وششو، ا يالجضل العاشخر ولكغ رغبة أوديدضػس ف
يتع  يالح يالكشػز، دفعتو إلى أن يذج رحالو إلى دودونا، ميبط وحى زيػس، ذلظ الػح

 .   (04)ا مشيا عغ كيفية عػدتو إلى وششو إيثاكاإعبلنو عبخ شجخة البمػط، مدتفدخً 
 ماذا عن كهشة زيهس وعالقتهم بالبمهط وبالشبهءة؟؟؟

 ياذة، عمى سمػك الدضممػى، كيشة زيػس فيبجو مغ تعمضق ىػمضخوس في اإللي     
أن ىشاك مغ لع يخزع  دودونا، الحيغ اشتسمت شقػسيع عمى عادات وتقالضج بجائية،

كانت سائجة مشح القجم والتي كان  يا إلى ليسشة عبادة الخبة األم، العبادة البجائية التندبيً 
دودونا كانت ترجر مغ حضث إن نبػءة اإللو زيػس في ؛ ا مشياا ميسً تقجيذ الذجخة جدءً 

يذضخ ىػمضخوس بػضػح إلى أن معبج و . (46)شجخ البمػط السػجػد حػل معبجه ىشاك
                                                           

47
 - cf., Hom., Od., XIX, 296-299. 

48
 - Munro Chadwick, “The Oak and the Thunder-God.”, The Journal of the 

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 30 (1900), pp. 37-38.    
 يويبجو أن شجخة البمػط كانت ى ،معا بضغ كثضخ مغ األداتضغ مػجػدً كان تقجيذ األشجار والب -

عج عشج اإلغخيق والخومان الذجخة األكثخ تبجيبًل بضشيع. والخاج  أن البمػط قج ارتبط بعبادة إلو الخ 
الشاشقة بالم،ة  ومغ السس غ القػل بأن عبادة إلو الخعج كانت تػجج بضغ معطع األمع  .مت وغضخىعوالك

والكمت، في الجخمانية في أوروبا. والخاج  أنو كان يسثل اإللو الخئيذ لئلغخيق والخومان  - اليشجية
ا بضغ .  كانت ىشاك مدارات إللو الخعج بضغ اإلغخيق والبخوسضضغ، وربسا أيًز عرػر ما قبل التاريخ

غ. وقج الكمت، وكانت تمظ السدارات تتكػن مغ أشجار البمػط تقف شامخات عمى الجوام داخل بداتض
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بدتانيا السصضخ، كسا أن كيشتو السعخوفضغ باسع الدضممػى  يدودونا يػجج ف يزيػس ف
وىع يخقجون عمى األرض  ،يقصشػن ذلظ البدتان، حضث يدتسجون الشبػءة مغ أشجاره

حسل مغ شضشيا، ثع يقػمػن بتفدضخ الشبػءات السخاد الحرػل عمضيا وأقجاميع تحسل ما ت
 مغ اإللو زيػس رب األرباب:

Ζεῦ ἄλα Δσδσλαῖε Πειαζγηθὲ ηειόζη λαίσλ 

Δσδώλεο κεδέσλ δπζρεηκέξνπ, ἀκθὶ δὲ Σειινὶ 

ζνὶ λαίνπζ᾽ ὑπνθῆηαη ἀληπηόπνδεο ρακαηεῦλαη, 

(Hom., Iliad., XVI, 233- 235) 

 بعضًجا أى زيػس يا ممظ الجودونضضغ، أييا الببلسجي، يا مغ تد غ”
 يقصغ مفدخو حضث السصضخ، وحػلظ الدضممػى، اوتح ع بدتان دودون

 .“(46)نبػءاتظ ال ي،دمػن أقجاميع، ويشامػن عمى األرض

ػًعا مغ حزانة السعبج، وذلظ كسا الخاج  أن كيشة الدضممػي ىؤالء كانػا يسارسػن نو 
يشامػن في أرباض السعبج حضث كان الكيشة ، (Selloˆ camaieànai) عبارةتذضخ 

مدتخجمة تي كانت شخيقة العخافة ال ، وىييحرمػن عمى الشبػءة بتمظ الصخيقةو 
لمحرػل عمى الشبػءة في جسيع أنحاء الذخق األدنى، وقج انتقمت إلى ال،خب عغ شخيق 

 غ الكشعانضضغ الحيغ أسدػا معبج ىخقل في قادش، الحي حاز محاضغ لمشبػءةالسدتعسخي

                                                                                                                                                       

تسضدت شجخة البمػط بخزختيا الجائسة؛ وكان الكيشة يعيذػن حػل أشجار البمػط ىحه في ضخوف 
معيذة بجائية إلى حج ما. عبلوة عمى ذلظ، ىشاك أوجو تذابو في نقاط تفرضمية بضغ معابج األشجار 

خوسضضغ مغ ناحية تشاضخىا عشج الضػنانضضغ والب يلدبلفضضغ مغ ناحية، والسعابج التعشج الجخمانضضغ وا
 )الورجع نفسه. (أخخى 

46
استفاد الباحث فى تخجسة ىحا االستذياد وبكية االقتباسات السأخػذة عغ اإللياذة مغ التخجسة  - 

 العخبية لئللياذة، التى قام بيا مجسػعة مغ الباحثضغ وبيانات نذخىا كالتالي:
جعة: أحسج عتسان، السخكد القػمى ىػمضخوس، اإللياذة، تخجسة: أحسج عتسان وآخخيغ، تحخيخ ومخا -

 (.  8228، القاىخة ) 8لمتخجسة، ط 
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يقػمػن بتفدضخ  الدضممػى  حفاة مثلوىع حضث كان الكيشة  مػجػدة في بدتان مقجس؛
 .(57)الشبػءات

 وإن كان ىحا نػع مغ حزانة السعبج، فمساذا لع ي غ أولئظ الكيشة ي،دمػن أرجميع؟    
ا لؤلرض بػصفو مغ ا معضشً الكيشة ب،دل أرجميع يسثل تقجيدً  الخاج  أن عجم قيام أولئظ

دودونا  يتفػقت عمضيا عبادة زيػس ف يتمظ العبادة الت ،بقايا عبادة األرض، األم الكبخى 
دودونا السصضخة أىسية أي ة ج اكتدبت أما عغ األي ة أو البدتان، فق وقت الحق. يف

ة باشخىا كيش يالتدودونا ا لشبػءة عبادة اإللو زيػس حضث كانت مقخً  يديشية خاصة ف
الخوضة نفديا يفتخشػن األرض ويمتحفػن  يوالحيغ كانػا يكيسػن ف ي(الدضممػ ) زيػس
. وإن كانت عسمية تقجيذ األشجار عمى ما يبجو ضمت تخبط العبادات (57)الدساء

بخبة األرض، ربة الخرب  ،دودونا يوعمى وجو الخرػص عبادة زيػس ف ،السختمفة
، وىسا الػضيفتان المتان كانت كثضخ مغ العادات السختبصة باألشجار تتع مغ أجل والشساء

  .(52)الحفاظ عمضيسا

                                                           
50

 - Shawn O'Bryhim, . . . op. cit, pp. 136-37; cf., Dio Cassius, XXXVII, 52. 
51

-  cf., Hom., Iliad., XVI, 233- 36. 
52

 - Karolyn Elizabeth Smardz, op. cit., p. 31. 

أو تسثال إالىي أو تعمضق أشياء مقجسة أو غرغ مغ أغران شجخة شاعت عادة تعمضق القخابضغ  قجو  -
مقجسة في عبادة معبػد معضغ أو تعمضق األكالضل فى فخوع األشجار اعتخافا بسا ليا مغ فزل وقجسية 

 يفخوديتا لمخبة أورثتيسا مغ أميا األرض. وججيخ بالحكخ أنو تع تعمضق األضاحي عمى األشجار تكخيسً 
ترػر الخبة نفديا في سيذ، كسا تع تعمضق دمية ، وفي أركاديا مخكد عبادة أرتادةالذخقية في شخو 

 . )الورجع نفسه(Kondyleaكػنجيميا  يشجخة وذلظ ف

، يعتبخ رمًدا عالسًيا يالرشػبخ وش مو السخخوشفكان  حسمت بعس األشجار رمدية خاصة؛ اسك -
ا عمى ت،حية ودعع الذخز بعج ، حضث كان قادرً ρζόληνοا لجى القػى األرضية لمخرػبة مقجسً 

ا مغ أسخار اإليسان البجائي جًجا. كسا كان الدخو يختبط بالذ ل السسضد السػت، وىػ مفيػم ي ذف سخً 
الذخقية خبلل الفتخة  يعج سسة خاصة بالخبة أفخوديتلمقزضب وكان ىػ اآلخخ يختبط بالسػت، وكان ي

 ( idem., p. 11)   ا في أفيدػس.الكبلسي ية. وقج زيغ خذب مغ ىحه الذجخة مجخل معبجى
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ىؤالء الحيغ وججىع أخضممضػس يشامػن عمى األرض حػل شجخة  ي إن الكيشة الدضممػ 
البمػط وأقجاميع غضخ م،دػلة، عشج زيارتو لجودونا ومشاجاتو لديػس ىشاك، يقػمػن 

 ا باألرض.دودونا تتصمب اترااًل وثيقً  يخ إلى أن وسائل الشبػءة فبسسارسة شقػس تذض
أوراق ترجر عغ حفيف  التيالخياح أصػات ربسا كان ُيشطخ إلى أصػات الصضػر و و 

 .(57)مغ الدساء ُتدِيع في بشاء حػار بضغ الدساء واألرضة ُمخسمة لبعمى أنيا  ،البمػط
فإنيع لع ي ػنػا ي،دمػن أرجميع عمى  وإمعانا في ارتباط مسارساتيع الجيشية باألرض،

الخغع مغ وجػد يشبػع مقجس لمسياه في ذلظ البدتان السقجس، الحي كان مثل بكية البقاع 
، بصبيعة الحال يسا يسثلفالسقجسة السختبصة بالشبػءة يحتػي عمى يشبػع مقجس لمسياه؛ 

 .(54)والشساء الخرػبةمطيًخا ميسا مغ مطاىخ 
وما يميو، بسيسة كيشة  1166فى مدخحة "نداء تخاخيذ" البضت ويخبخنا سػفػكميذ     

ىؤالء؛ الحيغ مغ الػاض  مسا ورد عشج ىػمضخوس أنيع يعيذػن حػل  Selloiالدضممػي 
تأتضيع عبخ شجخة  يتمقي نبػءة اإللو زيػس الت يشجخة البمػط، وتشحرخ ميستيع ف

ن ىع بشقميا إلى السخيجيغ، ويقػمػ  ،تشصق بالخبخ السبضغ يالت ،البمػط السقجسة لديػس
                                                           

53 
- Lucy Goodison, "Why All This about Oak or Stone?": Trees and Boulders in 

Minoan Religion, Hesperia Supplements, Vol. 42, Essays on Ritual and Cult in Crete 

in Honor of Geraldine C. Gesell (2009), p. 53.
 

54
 - Karolyn Elizabeth Smardz, op. cit., p. 9. 

كثضخا ما نجج في العالع الضػناني إشارة إلى شجخة مقجسة أو بدتان بالتخافق مع مرجر مياه مقجس.  -
عمى تل  (Poseidon)يػجج جشًبا إلى جشب مع نبع بػسضجون  يػ زيتػن الخبة أثضشا السقجس، الحفيا ى

 . )السخجع نفدو(رخيغاألثضشي، مثااًل عمى الجسع بضغ العش ذياألكخوبػل

حضث كان يشطخ إلضيا عمى ، (t¦ temšnh)الضػنانية السدارات البداتضغ ب ل نػع مغ أنػاع وقج ارتبصت 
الػسضمة الػحضجة التي يدتصيع بيا  ىيالسحسيات ىحه كغ وإن لع تلية. مقجسة مخررة لآلأنيا مشاشق 

مغ  الكيػف والضشابيع التي لع تكغ :مثل ،شقػس في مػاقع بخيةفقج ُمػِرست القجاسة.  مبلقاةاإلغخيق 
دودونا األشجار الفخدية، مثل بمػط قجسية عبلوة عمى ذلظ، ىشاك حاالت كثضخة مغ  السدارات الجيشية.

 .زيػسالسقجس لئللو الذيضخ 

  - Barnett Rod, op. cit., pp. 253- 54. 
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في  (camaikoitîn)يتز  مسا ورد عشج سػفػكميذ أنيع كانػا "يشامػن عمى األرض" و 
 poluglèssou)البمػط التي تشصق بأكثخ مغ ل،ة شجخة األي ة التي كانت تػجج بيا 

druÒj)  الذجخة السقجسة لجى اإللو زيػس والج ىضخاكميذ؛ وجاء ذلظ عمى لدان
ي كان يحادث ابشو ىضممػس عغ غجر أمو ديانضخا بأبيو )ىضخاكميذ( وتدببيا ىضخاكميذ الح

في مػتو، ويخبخه أن ىحا األمخ كان نبػءة عخفيا ىضخاكميذ نفدو مغ نبػءة والجه زيػس 
في دودونا، وكان ىضخاكميذ قج كتبيا وراء الدضممػي الحيغ قامػا بشقميا عغ البمػط 

 ؛ حضث قال:(55)السقجس
ἃ ηῶλ ὀξείσλ θαὶ ρακαηθνηηῶλ ἐγὼ  

Σειιῶλ ἐζειζὼλ ἄιζνο εἰζεγξαςάκελ  

πξὸο ηῆο παηξῴαο θαὶ πνιπγιώζζνπ δξπόο,  

                  (Soph., Trach. 1166-1168.) 
 أولئظ الكيشة الحيغ يعيذػن في  ي الدضممػ  في أي ةإنشى كتبتيا ”

 مقاشعتيع )مقرخىرررررع( وكانررررػا يشامررػن عمى األرض بجانب شجخة 
 “البمػط ذات األلدشة الستعجدة السقجسة لجى أبي )اإللو زيػس(.

 160األبيات  يف ، قج سبق ذكخىاعبخ أشجار البمػط مجضئيانبػءة دودونا و وكانت     
 يمغ نفذ السدخحية، عشجما كانت ديانضخا تتحجث عغ أن نبػءة دودونا الت 140 –

كانت ديانضخا تخد عمى حضث قالت بسػت ىضخاكميذ؛  ،شجخة البمػط العخيقة غصجرت ع
كػن الحياة  ػلررػر حرركان يتسح ياء السجيشة، الحرررحجيث الكػروس الس ػن مغ ند

مغ رأى زيػس ال ي تخث "ا يقػل، تتأرج  بضغ الفخح والحدن، ووجيغ لجيانضخا استفدارً 
(؛ وتقػل ديانضخا يا لذقاء الفتاة بعج أن ترب  امخأة، ألنيا 08 -138) أبيات " بأبشائو؟

                                                           
ة الرادرة مغ دودونا غضخ وعمى الخغع مغ أن الفرل بضغ كمسات ىضخاكميذ وكمسات الشبػء - 55

واض  إال أن اإلشارة إلي البمػط السقجس وإلي نبػءة دودونا أمخ واض  تساًما، ومغ السيع أيًزا اإلشارة 
 .(ηὴλ παιαηὰλ θεγὸλ)  إلى عخاقة شجخة البمػط

- Amy Nicole Pistone, When the Gods Speak: Oracular Communication and 
Concepts of Language in Sophocles, Ph. D., Michigan (2017), p. 55. 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29gw%5C&la=greek&can=e%29gw%5C1&prior=xamaikoitw=n
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قمق عمى زوجيا وعمى أبشائيا وأن ىضخاكميذ قبل خخوجو األخضخ ىحا  يعشجئح تعير ف
نو إن غاب أكثخ مغ سشة وثبلثة أشيخ فإنو عمى األرج  ي ػن قج مات وتكػن أخبخىا أ

(، حضث إن نبػءة دودونا قج أسخت إليو القػل 142 -160ىحه نياية أعسالو الذاقة )
 لدان ديانضخا: ىبحلظ؛ حضث يقػل سػفكميذ عم

ὡο ηὴλ παιαηὰλ θεγὸλ αὐδῆζαί πνηε  

Δσδῶλη δηζζῶλ ἐθ Πειεηάδσλ ἔθε.  

θαὶ ηῶλδε λακέξηεηα ζπκβαίλεη ρξόλνπ  

ηνῦ λῦλ παξόληνο, ὡο ηειεζζῆλαη ρξεώλ:   

                  (Soph., Trach. 171-174.) 
 ى حا كانت شجخة البمػط العخيقة قج نصقت بيحا،”

 ا،ررررررررررودوند يامتضغ فررررررررررررغ الحسررررررررظ مرررررج ذلرررروتأك
 وقج وقفت الحكيقة عمى قجمضيا بسخور الدمان،

 “ا اآلن.ا واقعً بعجما أصب  حجوث ذلظ أمخً 
وإن كانت ديانضخا لع تأت عمى ذكخ كيشة الدضممػي، فإنيا أكجت أن الشبػءة ترجر عغ 

، وكبل مغ البمػط والحسام ىسا العشرخان (56)شجخة البمػط وأتت عمى ذكخ الحسام
-1166ن والسؤِسدان لشبػءة دودونا؛ أما حجيث سػفػكميذ في األبيات ) األساسيا

                                                           
56

العبلقات  مقتزيات مع ىع،مع أفكار ودمجيا لحضػانات غضخ أصمية تبشى اإلغخيق  تتػافق عسمية - 
. عمى الع ذ مغ ذلظ، جشبيةن اإلغخيق لع يشفرمػا عغ الثقافات األضث إ. حاألجانبو  اليضمضشضضغ بضغ

ثقافية مغ ا مغ عسمية اقتباس اإلغخيق متصمبات الحضػانات جدءً  قج كانت"، و مقتبدػن أعمشػا أنيع "
مغ مرخ جاءت السثال األكثخ شيخة عشجما كتب عغ حسامة  ػسقجم ىضخودوتوقج الذعػب األخخى. 

قبل تعمع الم،ة ف. (04 -00الكتاب الثانى، الفقخات ىضمضشية في دودونا ) ءةػ نبذ أقجم يأسوقامت بت
يس غ العثػر عمى و ألول مخة ما يدسى خصاب الصضػر. الشبػءة ىشات في الضػنانية، استخجمت الكا

، جشبية، حضث ت،شي بعس الصضػر بالم،ة األمدخحية "الصضػر" ألريدتػفانيذ أيًزا في ذلظ ذبوشيء ي
 (. 822-199الصضػر، البضتان، بضشسا يتقغ البعس الم،ة الضػنانية )

-  Lucyna Kostuch, “Do animals have a homeland? Ancient Greeks on the cultural 

identity of animals”, Humanimalia: a journal of human/animal interface studies 

Volume 9, Number 1 (Fall 2017), p. 75. 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pote&la=greek&can=pote0&prior=au)dh=sai/
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*peleia%2Fdwn&la=greek&can=*peleia%2Fdwn0&prior=e)k
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Ffh&la=greek&can=e%29%2Ffh0&prior=*peleia/dwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=e)/fh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dnde&la=greek&can=tw%3Dnde0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=name%2Frteia&la=greek&can=name%2Frteia0&prior=tw=nde
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قجمو  ييذضخ إلى الػصف الح حاحجيثو ى يف ولخاج  أن( مغ السدخحية، فا1168
 وصف عبخيجعل أمخىع واضًحا تساًما ي، ذلظ الػصف الحي الدضممػ لكيشة ىػمضخوس 
، (ἀληπηόπνδεο)" ،دػلتضغشسط حياتيع، عشجما يدسضيع "رجال بقجمضغ غضخ مالذاعخ ل

(ρακαηεῦλαη)" رجال يشامػن عمى األرض
ىػ الػصف الحي ي خره ستخابػن، ، و (50) 

، كسا أن ستخابػن يعخض اختبلف  (b£rbaroi)الحي يزيف أن الدضممػي كانػا أجانب 
ى مبعس شعخاء اإلغخيق في تحجيج اسع أولئظ الكيشة؛ فيذضخ إلى أنو مغ الرعب ع

حضث إن "، Selloi" الدضممػي  ، أوبشجاروس "، كسا يفعلHelloi" ع ىضممػي لسخء أن يدسضيا
ويشدب ستخابػن لمذاعخ فضمػخػروس  السرادر لع تجسع عمى أمخ قاشع في ذلظ؛

Philochorus   ىضممػبيا كانت تدسى سحيصة بجودوناأن السشصقة الفحػاه  قػاًل Hellopia ،
خ أنو قج تع بشاء دودونا عمى حجود أرض ىضممػبيا التى ا أن ليدضػدوس يحكويقػل أيًز 

أبػلمػدوروس كان يعتقج أن يحكخ ستخابػن أن سا كيػجج بيا حقػل ذرة ومخوج زاىخة؛ 
؛ أما ما (…Ello`)وليذ اليضممػى  (…Sello)ي ىػمضخوس كان يدسى الكيشة باسع الدضممػ 

ىشاك؛ وكحلظ نبػءة ديمفى  ُروى عغ نبػءة دودونا وشجخة البمػط الشاشقة التي وججت
فعمى الخغع مغ أنو أسصػري إال أنو يتفق في رأى ستخابػن، مع ما ىػ مػجػد في الػاقع 

 .(56)في تمظ األرض
لقج ضمت أخذاب شجخة البمػط بعج قصعيا تحسل القجرة عمى الشبػءة حتى بعج     

شة التى الدفض ؛(56)استخجاميا في م ػن خذبى، كسا حجث مغ مقجمة الدفضشة أرجػ
                                                           

57
 - Munro Chadwick, op. cit., p. 36;   cf., Hom., Iliad. XVI, 235. 

58
 - cf., Strab. VII, 7, 10. 

56
رحمة البحث عغ الفخوة  ، الدفضشة التي استخجميا ياسػن فيArgoالدفضشة أرجػ ترػيخ  ادائسً ع يت - 

وتجعل البحخ وسضمة لمخبط بضغ الشاس  ،سفضشة عمى اإلشبلق تبحخ في البحار نيا أولأ عمى ،الحىبية
قامت الخبة  ًثح ،ا لـهيًً جاء عمًل ئيا لبشاالبلزمة فإن قصع األخذاب ولحلظ يع، بضش فرلالبجاًل مغ 

 .زيػسئللو السقجس لالشاشق بالشبػءة و  دودونا، البمػطبمػط مغ شجخ  أخذاببىا أثضشا بتدويج

  - Tom Hawkins, “Eloquent Alogia: Animal Narrators in Ancient Greek Literature”, 

Humanities 2017, 6, 37, p. 13.   

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nipto%2Fpodes&la=greek&can=a%29nipto%2Fpodes0&prior=u(pofh=tai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xamaieu%3Dnai&la=greek&can=xamaieu%3Dnai0&prior=a)nipto/podes
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استخجميا ياسػن فى الحرػل عمى الفخوة الحىبية التى كانت معمقة عمى شجخة بمػط 
، (67) (n ”Arieoj ¥lsei krem£menon ™k druÒj™)في بدتان مقجس لئللو آريذ 

ورغع عجم القػل بقجسية شجخة البمػط التي وججت عمضيا الفخوة الحىبية إال أنشا نعخف أن 
كان مقجسا لئللو زيػس، أما بمػط دودونا فقج زادتو اآللية شجخ البمػط عمى إشبلقو، 

فزبًل بأن جعمتو بمػًشا يشصق بالشبػءة، حتى وإن أصب  قصعة خذبية مثل تمظ 
العارضة التى صشعت مشيا الخبة أثضشا مقجمة الدفضشة أرجػ، كسا ورد عشج أبػلمػدوروس، 

 حضث قال عغ ذلظ:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  θαηὰ δὲ ηὴλ πξῷξαλ ἐλήξκνζελ 

Ἀζελᾶ θσλῆελ θεγνῦ ηῆο Δσδσλίδνο μύινλ.   

(Apollod., I, 9, 17) 

 مقجمة الدفضشة ثبتت الخبة أثضشا عارضة خذبية ناشقة يوف”
 “،يمغ خذب البمػط الجودون

ال الضػنان وإرشادىع حتى يرمػا إلى لقج كانت ميسة مقجمة الدفضشة ىحه ىجاية أبص    
أي ة  يمثبتة عمى شجخة بمػط فىشاك الفخوة الحىبية أرض الكػلخضضغ حضث تػجج 

عمى البحارة ت رراحرص؛ لحلظ، عشجما وججت الدفضشة أرجػ أن الخياح مػاتية (61)مقجسة
صفة وحضشسا وججت عا .(62)الحيغ كانػا قج استيقطػ لمتػ، كي يتقجمػا مبحخيغ بدفضشتيع

ا عغ صادرً  ،ا يتكمع بم،ة البذخا عاليً صػتً البحارة  سسعشجيجة تكاد تعرف بالدفضشة 
 .(67)مشترف الدفضشة يثبتتيا الخبة أثضشا ف يالعارضة الخذبية الشاشقة الت

وفي ختام ىحا الجدء ندتصيع القػل أن عشرخي الشبػءة في دودونا والسدؤولضغ عغ     
دتصيعان إنباء البذخ بسا انتػت بو اآللية مغ قجر نذأتيا كانا عشرخان ناشقان، ي

                                                           
60

 - cf., cf., Apollod., I, 9, 17 
61

 - Cook A. B., Zeus, Jupiter and the Oak, The Classical Review, Vol. 17, No. 3 

(Apr., 1903), p. 184.  
62

 - cf., Ap. Rhod., Argon. I, 524- 525. 
63

 - cf., Ap. Rhod., Argon., IV, 580-583. 
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محتػم، ففي البجاية جاءت الحسامة مغ مرخ وحصت عمى شجخة البمػط وأعمشت 
الشبػءة، وفي وقت الحق وججت الكاىشات البلئي استسعغ إلى ما تشصق بو شجخة البمػط 

انات وفي بعس وقسغ بتفدضخه؛ وقج عخف األدب اإلغخيقي الشباتات الشاشقة وكحلظ الحضػ 
خجمة الػضيفة الدخدية؛ وتعج مقجمة  يواستخجم الجسيع فاألحيان أشياء غضخ حية، 

 .(64)ا عمى األشياء الشاشقة مشاسبً مثااًل  ،الدفضشة أرجػ
 

 دودونا عند الرومان:ثالثًا: 
بعج أن قجمشا معالجة لرػرة نبػءة دودونا عشج اإلغخيق، فإن صػرة تمظ الشبػءة     

يا عشج الخومان ىػ ما سػف نقػم بتقجيسو في الجدء التالي، وذلظ شبقا لسا ومجى أىسضت
ورد في السرادر البلتضشية؛ وقج ي ػن مغ السشاسب أن نبجأ فحز السرادر البلتضشية 

ق.م.( فيسا يتعمق بشبػءة دودونا. ففى الكتاب 19 -ق.م.42بسا ورد عشج فخجضمضػس )
فبعج أن سارع  ،بصمو آيشياس بالقخب مغ دودونا يجمبالثالث مغ اإلنيادة نجج فخجضمضػس 

قام آيشياس ورفاقو بعج أن (، و 843-842 األبياتخ جدر أولي ديذ ورأى إيثاكا )بَ وعَ 
مؤلوىا باأللعاب  يا لجػبضتخ وذلظ عمى شػاشئ أكتضػم التبتقجيع القخابضغ تكخيسً 

مخوا بذػاشئ (، إلى أن 889-840 األبياتبعج ذلظ مبحخيغ ) ، غادروىاالصخوادية
، بجخػليع إلى مضشاء خاؤونيا Buthrotum (65)إبضخوس واقتخبػا مغ مجيشة بػثخوتػم

(. وىشاك وججوا أنجروماخي تعير مع ىضمضشػس بعج وفاة مختصفيا 893-892 األبيات)
نضػبتػليسذ؛ حضث قام ىضمضشػس وأنجروماخي، سميبل شخوادة، بإنذاء شخوادة مر،خة في 

                                                           
64

 - Tom Hawkins, op. cit., 6, 37, p. 13.      
نو يدودنا بالشسػذج أل ،الكتاب الثالث يشيخة فىػ األكثخ  تػمبػثخو بر الخاص  ي إن السقصع الذعخ  - 60

قام  ي، عبخ رؤيتو لصخوادة السر،خة التيص بسػاجية آيشياس لساضيو الصخوادالخا ااألكثخ وضػحً 
ا عمى رقبة بػثخوتػم سيفً  يحضث ش مت جساعة الصخواديضغ ف ي؛بتذضجىا كل مغ ىضمضشػس وأنجروماخ

 انطخ: نحػ بشاء وشغ ججيج. المحيغ كانػا ممتدمضغ بالسزى قجمً ا آيشياس ورفاقو الصخواديضغ
- Fletcher K.F.B., Finding Italy: Travel, Nation and Colonization in Vergil’s Aeneid, 

Michigan (2014), p. 123. 



 

 الههاري صبحي مجدي  

777 
 
 

و ئجضمضػس التأثضخ السثضخ لمذفقة مغ رؤية آيشياس ألصجقاويدت،ل فخ  .بػثخوتػم
الصخواديضغ، ال سيسا وأن أنجروماخي تتحكخ فقجانيا البشيا الر،ضخ في لضمة مسضتة مغ 

تتخكد عميو  يحخب شخوادة الصػال، ويخافق آيشياس ذلظ الذاب أس انضػس الح يليال
  (.300-890 األبياتعػاشف الحاضخ وآمال السدتقبل )

تيع بو مغ ياذيج يحكخىع بػششيع األصمي وحآخخ مان لقاؤىع بيضمضشػس وأنجروماخي وك
فكان  قبل أن يأتي ىحا الضػم الحي اضصخوا فيو إلى م،ادرتو بحًثا عغ وشغ ججيج،

شبًقا لسا رسستو  إلى إيصاليا يالبحخ األدرياتي  ػرعبلقاؤىع ببشي جمجتيع قبل أن يقػمػا ب
ضشتقمػن إلى أراضي ججيجة حضث س آللية عمى الكيام بو،األقجار آليشياس وحثتو ا

وأمام تحكخ آيشياس نحر الذؤم التي ر، ػ العبأن يقػمػا بقبل و . (66) وم،امخات ججيجة
؛ حضث السدتقبلأه بأمخ شبين أىضمضشػس مغ آيشياس تشبأت بيا كيبليشػ الياربية، شمب 

 قال آيشياس:
…………………… quae prima pericula vito? 

Quidve sequens tantos possim superare labores?” 

                     (Vergil, Aen. III, 367-8) 

 ما األخصار التى عميَّ السبادرة بتحاشضيا؟ وكيف عميَّ أن أترخف ”
  “(60)أت،مرررب عمى تمظ الرعررػبرررات البال،رررررة؟ حتى أصب  قرررادًرا عمى أن

محافًطا عمى  340ػر عشج البضت ررررار آيشياس ببػاشغ األمرررريبجأ ىضمضشػس فى إخبو  
،  nata deaػر اآللية، فيخاشب آيشياس بر "ابغ اإللية" ررالدياق السقجس لؤلحجاث وحز

جار ررة األقرررجر ممظ اآلليرررج قرررخ شيء، فمقررررررا بأن نبػءتو لغ ت،ضخ مغ األمرررررً ويحيصو عمس
                                                           

66
 - William E. Gwatkin, Jr., op. cit., pp. 100-101. 

  
60

الستذياد وبكية االقتباسات السأخػذة عغ اإلنياذة مغ التخجسة استفاد الباحث فى تخجسة ىحا ا -
 العخبية لئلنياذة، التى قام بيا مجسػعة مغ الباحثضغ وبيانات نذخىا كالتالي:

: وتقجيع ؛ مخاجعةوآخخيغ ررخاوى تخجسرة: عبجالسعصى شع الجردء األول، فخجضمضرػس، اإلنضرادة، -
 (.1944القاىخة )والجدء الثانى:  .1941لمكتاب، القاىخة  العامةيضئة السرخيةالعبجالسعصى شعخاوى،
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، كسا أنو جػبضتخ ي ذف عغ مت،ضخاتيا السدتقبمية sic fata deum rex sortiturوالسرائخ 
volvitque vices
؛ ومغ ىحا الخصاب الحي تزسشو كبلم ىضمضشػس، يبجو واضًحا أن (66)

يػس( والج أفخوديتى )فضشػس( فخجضمضػس مغ الرعب عميو أن يبتعج كثضًخا عغ جػبضتخ )ز 
أم البصل آيشياس وابشة الخبة ديػنى زوجة زيػس وشخي تو في مدار دودونا. وأنو عمى 
الخغع مغ ابتعاده السقرػد عغ نبػءة دودونا إال أن معبػدىا حاضخ في خمفية كل 

 حجث مغ األحجاث.   
سخ بعجد مغ ولكغ ىضمضشػس يخبخ آيشياس أنو بعج أن تسخخ سفشو عباب البحار وي

السػانئ واألمرار سيرل إلى شاشىء مميء باألشجار، إنيا أشجار البمػط؛ حضث 
تدتمقى في ضبلل تمظ األشجار خشديخة ولػد، ولجت مغ ولجان الخشازيخ ثبلثضغ يتسضدون 
بمػنيع األبيس، يمتفػن حػليا ويخضعػن مغ أثجائيا؛ ويبجو أن كل كمسة ليا مجلػليا، 

خزخة، وكػن الخشديخة ولػد وتخضع ص،ارىا يذضخ إلى الخرب فالبمػط شجخ دائع ال
والشساء ويػحي بتكاثخ الصخواديضغ وتكػيشيع ألمة ججيجة، وستكػن السجيشة الججيجة في 
نفذ الس ان الحي امتؤل بأشجار البمػط؛ أما المػن األبيس فيػ يذضخ إلى تأسيذ مجيشة 

Alba Longa"ألبا لػنجا" 
 ى لدان ىضمضشػس: ؛ حضث قال الذاعخ عم(66)

litoreis ingens inventa sub ilicibus sus                

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  

is locus urbis erit, requies ea certa laborum.  

                  (Vergil, Aen. III, 390; 393) 

 خشديخة ضخسة، مدتمكية تحت أشجار البمػط، عمى الذاشئ،”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 - cf., Vergil, Aen. III, 375-376. 
69

 - Rebecca Armstrong, Vergil’s Green Thought: Plants, Humans, and the Divine, 

Oxford (2019), p. 125. 

ليذ إلى اإللو الخبة جػنػ و  إلى ية ىشا يجعل االرتباط السقجس يشتسإن وجػد أنثى الخشديخ الزخس -
ليا وأن ي دبيا إلى جانبو باليبات  يأن يزح بحث آيشياس ىضمضشػس ي قام الكاىغجػبضتخ، الخبة الت

  cf., Vergil, Aen. III, 337-39.  )السخجع نفدو( وقارن: والتػسبلت
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 سررررررػف ي ػن ذلرررظ الس ان ىػ م ان السجيشرررررة وسررررػف يربرررر 
 “ذلظ السدتقخ راحة أكضجة لظ مغ السذاق.

 aesculusػبضتخ )زيػس( مثمو مثل البمػط قج ارتبط باإللو ج ilexوكان البمػط السجػف 
ىػ األكثخ انتذاًرا فى إيصاليا وأصب  السقابل  ilex، وكان البمػط quercusوالبمػط 

 .(07)الخوماني لبمػط دودونا الحي كان الشػع األكثخ شيخة بضغ أشجار البمػط
كاىغ  ىحه ىي رواية فخجضمضػس لػصػل آيشياس إلى إقميع إبضخوس ولقائو ىضمضشػس    

اإللو أبػلمػن وشمب الشبػءة مشو، ُتخى مغ أيغ استسج فخجضمضػس فكخة مجئ آيشياس إلى 
 إبضخوس، وبحثو عغ نبػءة في بػثخوتػم؟  

الخاج  أن القرة ليدت بأكسميا مغ ابتكار فخجضمضػس، حضث ورد عشج               
 6حػالى  -.م.ق62)حػالى  Dionysius Halicarnassusديػنيدضػس اليالي ارناسى 

اتجو باألسصػل إلى شاشئ بػثخوتػم  Anchisesأن أنخيديذ ق.م.( ما يذضخ إلى أن 
، بضشسا ذىب  Epirusالصخواديػن إلى ساحل إبضخوس سياجخون وذلظ عشجما وصل ال

 إلى دودونا،وصػاًل إلى الجاخل مغ رجال جيذو األكثخ نذاًشا يشياس مع فخقة مختارة آ
 بػءتيا: وذلظ مغ أجل استذارة ن

            Αἰλείαο δὲ θαὶ νἱ ἀθκαηόηαηνη ζὺλ αὐηῷ ηνῦ  

ζηξαηνῦ δηαλύζαληεο ἡκεξῶλ δπεῖλ ὁδὸλ εἰο Δσδώλελ  

ἀθηθλνῦληαη ρξεζόκελνη ηῷ ζεῷ 

                (Diony. Halic. I, 51, 1) 

 ا،ررررررررًرررررررررررررررال األكثخ نذاشررررررررو مغ جيذو الخجررراس ومعرررلكغ آيشض”
 إلى دودونا،في الصخيق كي يرمػا قامػا بالدضخ لسجة يػمضغ 

 .“مغ اإللو الشبػءةلحرػل عمى مغ أجل ا
يحكخ ديػنيدضػس اليالي ارناسي أن آيشياس ورفاقو التقػا في نفذ الس ان بعس و 
سصػل إلى األآيشياس ورفاقو  عادو ، Helenusىضمضشػس  ، الحيغ كانػا بخفقةلصخواديضغا
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 - Rebecca Armstrong, . . . op. cit., p. 117. 
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، وذلظ بعج أن كانػا قج تمقػا الخدود الشبػئية، وبعج بعج غياب دام أربعة أيام في بػثخوتػم
أن كانػا قج قجمػا القخابضغ لئللو، تمظ القخابضغ التي وجج مشيا عمى أيام ديػنيدػس بعس 
األشباق السصعسة بالبخوند والتي كانت ال تدال تحسل نقػًشا تخبخ قارءىا بسغ قام 

 . (07)ديابتكخي
أن فكخة الشبػءة اقتخحت عمى فخجضمضػس بػاسصة تمظ الخواية التي مغ الػاض      

أي أن  قرة استقجام آيشياس إلى مشصقة قخيبة مغ دودونا،  وججىا جاىدة ألن يتدمسيا.
حضث التقى بالصخوادي ىضمضشػس، كاىغ اإللو أبػلمػن، لع تكغ مغ ابتكار فخجضمضػس 

ام فخجضمضػس بتكضيف رواية ديػنيدضػس اليالي ارناسي حتى برػرة خالرة، وإنسا ق
تتػاءم مع رؤيتو لسدضخة آيشياس نحػ إنذاء وشغ ججيج ال يعتسج عمى اإلغخيق؛ ولحلظ لع 

كسا يبجو مغ الكتاب الثالث  –يتخح نبػءة دودونا ىادية لبصمو، وإنسا جعل اإللو أبػلمػن 
خصى آيشياس مغ خبلل نبػءاتو الشاجحة التي يقػم بجور السػجو والسخشج ل -مغ اإلنيادة 

تقػد آيشياس إلى اليجف؛ ونطًخا ألن اإللو زيػس ىػ إلو دودونا وِعخافتو ىي القائسة بيا، 
 Buthrotumفقج نقل فخجضمضػس لقاء آيشياس بالكاىغ والسمظ ىضمضشػس إلى بػثخوتػم 

 .(02)حتى يجعل الشبػءة صادرة عغ أبػلمػن عبخ كاىشو ىضمضشػس
ومثمسا سبق القػل، بإن فخجضمضػس لع يدتصع تجاىل جػبضتخ )زيػس( ممظ اآللية     

ومقجر األقجار، فإنو في قرة ىضمضشػس وآيشياس جعل مغ بضغ اليجايا الكثضخة التي قام 
ىضمضشػس بتقجيسيا لمصخواديضغ عشج م،ادرتيع بػثخوتػم، ىجايا وصفت بر "الجودونية" 

Dodonaeosque lebetas ني دودونية(، وتعج ىحه الرفة ىي التأثضخ األكثخ )وأوا
تعميقيا عمى البضت  يوف. (07)وضػًحا الحي مارستو دودونا عمى القرة عشج فخجضمضػس

 Christine G. Perkell "كخيدتضغ بضخكضل"نيادة، تذضخ مغ الكتاب الثالث مغ اإل 066

ة" ومجئ رررة مغ الفزرررتعشى "كسية ضخس يوالت ingens argentumارة ررررإلى أن العب
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  - cf., Diony. Halic. I, 51, 1 

72
 - William E. Gwatkin, Jr., . . .  op. cit., p. 101.         

73
 - Idem. 
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كانت مغ بضغ اليجايا  يوالت lebetasخة لترف اآلنية رررا مباشرررربعجى Dodonaeosة رررالرف
 ةخوادة الر،ضخ ررأو ش ع بػثخوتػمرررو عشج م،ادرتيرررػس آليشياس ورفاقررا ىضمضشررررررقجمي يالت

parva Troia –  مغ الكتاب  309كسا وصفيا فخجضمضػس عمى لدان آيشياس في البضت
حضث بمػط دودونا ػصف الحي ُوِصف بو لظ الذ، تساثل -الثالث مغ اإلنيادة أيًزا

 ingens quercus ف بشفذ الرفةِص وُ 
، كسا تذضخ إلى أن الكيشة كانػا يعمقػن تمظ (04)

ا يقػمػن اآلنية الجودونية عمى أشجار البمػط الزخسة ويقػمػن بزخبيا لترجر أصػاتً 
، جاء Dodonaeosليا، وأن قيام فخجضمضػس بحكخ الرفة "دودوني"  بعجىا بتقجيع تأويل

زار فضيا نبػءة  ييشياس والتآلى رواية ديػنيدضػس اليالي ارناسي الخاصة بقرة إا تمسيحً 
 .(05)دودونا السذيػرة

بضشسا ورد عشج سضخفضػس ما يؤيج رواية ديػنيدضػس اليالي ارناسى مغ أن الصخواديضغ     
أن فارو عمى ما يبجو يذضخ إلى  كانن إو اإللو جػبضتخ إلو دودونا؛  تمقػا نبػءة مغ

قػىا في دودونا كانت تخز قيام الياربيات مي تتالشبػءة الاآلثخى الخوماني، أفاد أن 
 بالتيام السآدب التي أعجىا الصخواديػن؛ حضث يقػل سضخفضػس:
ut Varro in secundo divinarum dicit, 

oraculum hoc a Dodonaeo Iove apud Epirum acceperunt: 

(Servius, In Aen. III, 256.) 

 كسا يقػل فارو عغ ثاني الشبػءات؛ "أنيع تمقػا الشبػءة مغ جػبضتخ”
 “إلو دودونا بالقخب مغ إبضخوس"
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 - cf., Ovid., Met. VIII, 746. 
75

 - Christine G. Perkell, Vergil: Aeneid Book 3, Cambridge, USA. 2010, p.76. 

ة ىضمضشػس، لتذضخ ضسغ نبػء مغ الكتاب الثالث مغ اإلنيادة 068فى البضتاستخجمت نفذ الرفة  -
، سيقػم آيشياس بػضع حجخ األساس لياإلى عطسة شخوادة السدتقبمية، حضث سترب  السجيشة التي 

إلشارة وىحه ىي ا ingentem Troiamعطيسة، وذلظ كسا يذضخ وضع الرفة قبل اإلسع  إمبخاشػرية
 (40. )السخجع نفدو، ص شخوادة الججيجةعطسة ىضمضشػس إلى الػحضجة في نبػءة 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ut&la=la&can=ut0&prior=fames
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Varro&la=la&can=varro0&prior=ut
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in0&prior=Varro
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=secundo&la=la&can=secundo0&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=divinarum&la=la&can=divinarum0&prior=secundo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dicit&la=la&can=dicit0&prior=divinarum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oraculum&la=la&can=oraculum0&prior=dicit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=hoc&la=la&can=hoc0&prior=oraculum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a&la=la&can=a0&prior=hoc
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Dodonaeo&la=la&can=dodonaeo0&prior=a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Iove&la=la&can=iove0&prior=Dodonaeo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=apud&la=la&can=apud0&prior=Iove
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Epirum&la=la&can=epirum0&prior=apud
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=acceperunt&la=la&can=acceperunt0&prior=Epirum


 
 وأهسيتها عشد الرومان ءة دودونانبه  

    776 
 

ا ألنو كان عمى أية حال، كان عمى فخجضمضػس أن يبعج بصمو عغ نبػءة دودونا وذلظ نطخً 
ع تكغ عمى ا بعخض رحمة الصخواديضغ عبخ البحخ ولكغ دودونا تقع عمى اليابدة )لمعشيً 

أو فى البحخ( مثميا مثل ديمفى، فقج كانت بعضجة عغ مدار الصخواديضغ. كسا أنو جعل 
لو السخشج أو السػجو لمخحمة البحخية ألنيا كانت ميسة استيصانية، إلاإللو أبػلمػن ىػ ا

مة ليحا االقتجاء. وبضشسا كان جػبضتخ ىػ السرجر عصِ ولحلظ كانت استذارة نبػءة زيػس مُ 
فإنو لع ي غ السرجر  ،لى الصخواديضغإتع تقجيسيا  يسباشخ لبعس السعمػمات التغضخ ال

قراء إالكتاب الثالث. إن  ياألول، ويحافع فخجضمضػس عمى التخكضد عمى دور أبػلمػن ف
استذارة نبػءة دودونا يجعل رحمة الصخواديضغ تذبو تمظ الخوايات الخاصة باالستيصان، 

ة واحجة، مع قيام مؤسذ السدتعسخة بالحرػل عمى بكية والتى تتع فضيا استذارة نبػء
 .(46)معمػماتو مغ أنساط أخخى مغ العخافة

وعمى الخغع مغ ذلظ يس ششا القػل بأن أصجاء دودونا ووسائل نبػءتيا، تتخدد فى     
ىػ فخجضمضػس يجعل فضشػس والجة آيشياس ابشة لمخبة أكثخ مغ مػقع باإلنيادة؛ فيا 

مغ الكتاب الثالث  19البضت  ي، ف-معبجه بجودونا يوشخي تو فزوجة زيػس  -يديػن
 ، وذلظ عمى لدان آيشياس حبغ قال:مغ اإلنيادة

Sacra Dionaeae matri divisque ferebam 

auspicibus coeptorum operum,                    20 

                (Verg., Aen. III, 19-20.) 

 "كشت أقجم القخابضغ لػالجتى ابشة الخبة ديػنى،
 ارك األعسال التى بجأتيا."بولآللية كى ت

وكان آيشياس قج جسع رفاقو مغ الصخواديضغ بعج سقػط شخوادة وقامػا ببشاء سفغ تقميع 
كان يح سيا  يإلى وشغ ججيج مشذػد. وأبحخ آيشياس إلى أرض اإللو آريذ الت

مظ األرض تدتزيف الصخواديضغ، حضث قام آيشياس بإنذاء ا ما، وكانت تلي ػرجػس يػمً 
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 - Fletcher K.F.B., op. cit, p. 124. 
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أول مجيشة شسال ببلد اإلغخيق؛ ولرعػبة األمػر حضشيا أخح آيشياس يقجم القخابضغ ألمو 
و عغ تمظ قاف. ولكغ كان عمى آيشياس أن يخحل ىػ ور (44)الخبة فضشػس واآللية األخخى 

، بقتل بػلػدوروس ابغ بخيامػس ا حخمة الزيافة، حضغ قامانتيظ ممكيا يػمً  يض التر األ
 بحىب كثضخ، فصسع السمظ أرسمو إليو محسبًل و  ،ابشو و عمىقج ائتسشوكان بخيامػس 

    (48).الحىب وقتل بمػدوروس يف يالتخاق
كبخى إليات ال،زب،  -خ فيسا قالو فخجضمضػس عمى لدان كيبليشػضا التفكوعمضشا أيًز 

خت الصخواديضغ بو، ليذ مغ عشجه وإنسا مغ ن ما أخبخىا بو أبػلمػن، وأخبإقالت  يالت
  :لجن جػبضتخ )زيػس(

Accipite ergo animis atque haec mea figite dicta,         250 

quae Phoebo pater omnipotens, mihi Phoebus Apollo 

praedixit, vobis Furiarum ego maxuma pando. 

(Verg., Aen. III, 250-252.) 

 ا كمساتى ىحه، ولتسعشػا التفكضخ فضيا، إن ما صخح بو أبػ اآللية،فمتعػا إذً ”
 ،القادر عمى كل شئ، إلى فػيبػس، قج صخح بو فػيبػس أبػلمػن إلىَّ 

 “أصخح بو اآلن إلي ع. ي بجور  - كبخى إليات ال،زب –وأنا 
بلل غ تحصان عمى شجخة بمػط ضخسة وارفة الطضحسامتوفي الكتاب الدادس نجج     

 ي،يتع بو فت  بػابات العالع الدفم يالبلزم لك يلتخشجا آيشياس إلى ذلظ ال،رغ الحىب
ليدتذخف مشيا خصاه السقبمة ويدتسع إلى  ،حضث سضمتقى آيشياس بخوح والجه أنخيديذ

ويبجو أن  ؛مغ اإلنيادة دادسالكتاب ال يا لسا ورد فالشرائ  الشافعة، وذلظ شبقً 
أنذأتيا الحسامة  يعغ جػبضتخ )زيػس( ونبػءة دودونا الت اكثضخً  فخجضمضػس أراد أال يبتعج

أرباض  يحصت رحاليا عمى شجخة البمػط الكائشة ف يالقادمة مغ شضبة السرخية، الت
؛ شبقا لسا ورد عشج ىضخودوتػس وسبقت اإلشارة إليو عاليو ،زيػس السقجسة بجودونا

   ويقػل فخجضمضػس عغ الحسامتضغ:
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 - cf., Verg., Aen. III, 1-18. 

78
 - ibid, 48-60. 
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Vix ea fatus erat, geminae cum forte columbae      190 

ipsa sub ora viri caelo venere volantes, 

et viridi sedere solo.   

(Vergil, Aen. VI, 190- 192) 

 وما أن فاه بيحه الكمسات، حتى جاءت حسامتان”
 الدساء ثع تحصان عمى السخوج الخزخاء يتحمقان ف

 “تحت ناضخيو.

فسا لبثتا إال أن  ،ارررروقج كانت، este ducesا مخشجتيو ررررراس أن تكػنررررا آيشضررويصمب مشيس
 مىان عررامتررارت الحسررررا، وشرررراميسررررا شعرررررو بعج أن تشاولتررجيقرػ وصرررو ىررررامرررا أمررررارتررش
ب عمى ررا إلى جشررررررًررربشا جررررترخى آيشياس وصجيقو، إلى أن حصرررمغ ناض ةقخبم

؛ أخح بخيق الحىب يمسع مغ بضغ فخوع  ,optatis geminae super arbore sidunt خةررررررشج
جسة لجى اإللو ررخة السقرػط، تمظ الذجرررا شجخة بمرربيات أنييتز  مغ األ يتمظ الذجخة، الت

نذأة نبػءة دودونا؛ وقج وصفيا الذاعخ  يكان ليا دور كبضخ ف يجػبضتخ )زيػس(، والت
 بقػلو:  

talis erat species auri frondentis opaca 

ilice, (Vergil, Aen. VI, 208- 209) 

 “خة البمػط الػارفة الطبلل.ى حا كانت تبجو األوراق الحىبية فػق شج”

 .(49)ا متصمبات الشدول إلى العالع الدفميستكسل الحقً او  يوتشاول آيشياس ال،رغ الحىب
وقج تكػن اإلشارة إلى الببلسجضضغ في الكتاب الثامغ مغ اإلنيادة بػصفيع مدتعسخيغ     

جع الفزل في أوائل إليصاليا، وىع مغ سبق القػل بأنيع أول مغ س شػا دودونا، وإلضيع يخ 
نذأة نبػءتيا، وىشا في اإلنيادة يرفيع الذاعخ بأنيع كانػا يد شػن اإلقميع البلتضشي مشح 

                                                           
 عغ رحمة آيشياس إلى العالع الدفمي؛ انطخ: - 49
مججى صبحى اليػارى، "رحمة األحياء إلى العالع الدفمي"، السؤتسخ الجولى الثالث: التأثضخ والتأثخ  -

 .810-818، ص ص 8218، القاىخة 1ت البخدية والشقػش، جبضغ الحزارات؛ مجمة مخكد الجراسا
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، قج ي ػن في ذلظ تمسيًحا (67)القجم، ويزيف أنيع قج كخسػا أي ة مقجسة لئللو سضمفانػس
إلى مػقع آخخ بو أي ة مقجسة وأشجار نبػءة، إنيا عمى األرج  تمس  إلى بمػط دودونا، 

 .  (67)لحي ارتبط بالببلسجضضغ القجماءا
وقج ورد ذكخ دودونا في أعسال أخخى لفخجضمضػس؛ ففى الدراعيات يتع التعخف عمضيا     

خاؤونيا )دودونا(، فيا ىػ ى وندبتيا إلأشجار البمػط الخاصة بالشبػءة عغ شخيق ذكخ 
مو قجيًسا فخجضمضػس يرف البمػط بأنو يشتسى إلى خاؤونيا؛ حضث يتحجث عغ استخجا

 ، قائبًل: (62)ك،حاء فيسا قبل معخفة البذخ لمدراعة
Liber et alma Ceres, vestro si munere tellus 

Chaoniam pingui glandem mutavit arista, 

(Vergil, Georgics I, 8) 

  يأييا اإللو لضبخ، أيتيا الخبة الخحيسة كضخيذ، بفزل ىبتظ ساعجت”
 “األرض أن تحػل البمػط الخاؤوني إلى سشابل القس  السستؤلة؛

حضث كان الخاؤونضضغ، يح سػن  Chaoniaنيا و ال،الب تعخف بخاؤ  يوكانت إبضخوس ف
حجى مجن إبضخوس وعمى مقخبة مشيا كان يػجج ذلظ إ يإبضخوس كميا، أما دودونا، في

البدتان الذيضخ الخاص ببمػط الشبػءة ولحلظ نجج فخجضمضػس يحكخ "بمػط دودونا" أو 
كان فيو  يالػقت الح ي"بمػط خاؤونيا"، حضث إن بمػط دودونا كان ىػ األكثخ شيخة ف

ىسا السديصخان في  ؛ وقج كان اإللو جػبضتخ والخبة كضخيذا بذ ل عامالبمػط مذيػرً 
 .(67)قرضجة الدراعيات، مثمسا كانت الخبتان جػنػ وفضشػس مديصختان في اإلنيادة
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- cf., Vergil, Aen. VIII, 600-602.
 

81 
- Rebecca Armstrong, op. cit., p. 127. 

 :انطخ؛ سقجسة بالببلسجضضغخاصة بالشبػءة في تمظ األي ة الالشجار البمػط عغ ارتباط دودونا وأ-
   Hesiod., fr. 319; Hom., Iliad., XVI, 233-34; Strabo, VII, 7, 10.  

 

82
 - Vergil, Georgics Volume I, Books I- II, Edited by: Richard F. Thomas, 

Cambridge (1988), Reprinted 1998, p. 70. 
83

 - David O. Ross Jr., Virgil's Elements: Physics and Poetry in the Georgics, USA. 

(1987), p. 34. 
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وذلظ شبًقا لسا تع التعخف  ،صمق عمى إقميع إبضخوس كموقج كان المقب "خاؤونى" يُ ل    
عميو مسا ورد في إحجى شحرات يػفػريػن التي تشع عغ تدسية نبػءة دودونا بالشبػءة 

 عبخ إشبلق الرفة خاؤوني عمى اإللو زيػس: الخاؤونية
ZhnÕj Caon…oio prom£ntiej hÙd£xanto. 

(Euphorion, fr. 48.) 

 “أعمشت الكاىشات نبػءة زيػس الخاؤوني”

وقررج ُوصررفت شضررػر الحسررام الجودونيررة القررادرة عمررى تقررجيع الشبررػءات، بأنيررا حسررائع خاؤونيررة 
عشررجما كرران يتحررث عررغ ،  Propertius سوذلررظ عشررج الذرراعخ اإلليجرري البلتضشرري بخوبختضررػ 

 القجرة عمى التشبأ بسضػل الفتيات تجاه الذباب، حضث قال:
non me Chaoniae vincant in amore columbae 

dicere, quos iuvenes quaeque puella domet. 

(Propertius, I, 9, 5-6.) 

 وفي شأن الحب، فإن الحسام الخاؤوني، ليذ مغ الزخوري ”
 “أن يتفػق عمىَّ في التشبأ بالذباب الحي سػف تأنذ إليو الفتاة

ويخجع استخجام الرفة خاؤونيا، إلى االرتباط التام بضغ خاؤونيا وإبضخوس ودودونا، وما 
ناه عغ كػنيع يسثمػن إقميع إبضخوس؛ وكحلظ يخجع استخجاميا ىشا في مقام سبق أن ذكخ 

السفاضمة ىحا، إلى تمظ السرجاقية الكبضخة التي تستعت بيا نبػءة دودونا، حضث كانت 
الشبػءة التي ترخح بأكثخ الشبػءات حكيقة والخاج  أن بخوبختضػس ومغ قبمو فخجضمضػس، 

كان في ذىشو تمظ العبارة التي وردت عشج  Chaoniaعشج استخجام كل مشيسا لمرفة 
 .(64)(Euphorion, fr. 48يػفػريػن )
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 - Brill's Companion to Propertius, edited by: Hans-Christian, Leiden Brill (2006), 

pp. 98-99. 
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في الخعػية التاسعة بحكخ الحسام الخاؤونى ومقارنتو بالذعخ  ولقذ قام فرجيليىس    
ومقارنتيسا مًعا بأسمحة السحاربضغ لتػضي  أن القػل بقػة الذعخ بات مدألة ال تججي 

  يشتج عغ نبػءات حسام دودونا؛ كسا تطيخ األبيات التالية:نفًعا، ذلظ الشفع الحي كان 
                   Audieras, et fama fuit; sed carmina tantum 

nostra valent, Lycida, tela inter Martia, quantum 

Chaonias dicunt aquila veniente columbas. 

quod nisi me quacumque novas incidere lites 

ante Sinistra cava monuisset ab ilice cornix, 

nec tuus hic Moeris, nec viveret ipse Menalcas. 

(Verg., Eclogue IX, 11-16.) 

 (65)تع انقاذىا( وتمظ كانت الذائعة؛ ولكغ أناشضجي يلقج سسعت )أن مدرعت”
 ام الخاؤونيةرررررررراس، أنو كسا يقػلػن فإن شضػر الحسكان ليا قػة أثخ، ألي ضج

 فالبفعل إنع. ررررررررإلضي يكانت مغ بضغ أسمحة جػبضتخ، عشجما كان الشدخ يأت
 إلى اليداربتححيخي أواًل مغ فػق البمػط األجػف السػجػد  (66)لع يقع ال،خاب

 ررع تكرررغ أنت يررررراولرررخى أن أقز ح اية ججيجة، ررررة أو بأخرررربصخيق كان عمىَّ 
                                                           

65
غضخ قادر كان  Menalcas الذاعخ سا إذا كانعمى الخغع مغ أن ىحه الخعػية تثضخ تداؤالت ع - 

القشرل  العسل غضخ م تسل ألنو لع ي غ قادًرا عمى إقشاعذلظ تخك أنو قج عمى إكسال الذعخ أو 
 اُتطيخ راعيً إال أنيا  م.(9 –ق.م.  60) sPublius Quinctilius Varu بػبمضػس كػيشكتضمضػس فاروس

أمخ عام، فمع تشج   الحخمان مغ السستمكاتوحضث إن ، ناشضجه الخعػيةيتػسل إلى فاروس مغ خبلل أ
الخعػية  في اخً ، مثمسا كان حاضىشاا حاضخً  الحخمان مغ السستمكاتوقج كان فعالة. األناشضج ولع تكغ 

خعػي. يعتقج لي ضجاس أن مضشالكاس أنقح ذعخ الآخخ لمفخجضمي ىػ تحجيث ، و Eclogue 1 األولى
فتخض يىحه الخعػية  . وفي(Eclog. IX,10-13) تخميرو مغ أوىامومانتػا، لكغ مػيخيذ يدارع في 

خيذ، يفيع الدياق يمػ  إال أنشعخ مضشالكاس، أنو تع إنقاذ مانتػا. أثخ  ةلي ضجاس، بدبب إيسانو بقػ 
ا عغ بضئتيا ترب  بعضجً  يانقمعشج قػة مضشالكاس مػجػدة فقط في بضئتيا الخعػية، و  ؛ حضث إناألكبخ

 الخعػية.جػاء لؤلابتكار فخجضمي ىحا الػاض  أن مغ و عاجدة. 

- Parson, Vergil G., Augustan Allusion and Poetic Immortality in the Pseudo-

Virgilian Dirae, M.A., Washington University, USA (2015), pp. 3-4. 
66
 (cf. Cic., De Div. I, 85) ؛ انطخ:م ال،خاب فى الشبػءةاغ استخجع - 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Audieras&la=la&can=audieras0&prior=Moeris
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et1&prior=Audieras
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fama&la=la&can=fama0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fuit&la=la&can=fuit0&prior=fama
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sed&la=la&can=sed0&prior=fuit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=carmina&la=la&can=carmina0&prior=sed
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tantum&la=la&can=tantum0&prior=carmina
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nostra&la=la&can=nostra0&prior=tantum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=valent&la=la&can=valent0&prior=nostra
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Lycida&la=la&can=lycida1&prior=valent
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tela&la=la&can=tela0&prior=Lycida
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=inter&la=la&can=inter0&prior=tela
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Martia&la=la&can=martia0&prior=inter
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quantum&la=la&can=quantum0&prior=Martia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Chaonias&la=la&can=chaonias0&prior=quantum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dicunt&la=la&can=dicunt0&prior=Chaonias
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aquila&la=la&can=aquila0&prior=dicunt
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=veniente&la=la&can=veniente0&prior=aquila
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=columbas&la=la&can=columbas0&prior=veniente
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quod&la=la&can=quod2&prior=columbas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nisi&la=la&can=nisi0&prior=quod
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me&la=la&can=me0&prior=nisi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quacumque&la=la&can=quacumque0&prior=me
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=novas&la=la&can=novas0&prior=quacumque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=incidere&la=la&can=incidere0&prior=novas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lites&la=la&can=lites0&prior=incidere
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ante&la=la&can=ante0&prior=lites
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Sinistra&la=la&can=sinistra0&prior=ante
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cava&la=la&can=cava0&prior=Sinistra
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=monuisset&la=la&can=monuisset0&prior=cava
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ab&la=la&can=ab0&prior=monuisset
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ilice&la=la&can=ilice0&prior=ab
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cornix&la=la&can=cornix0&prior=ilice
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nec&la=la&can=nec1&prior=cornix
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tuus&la=la&can=tuus0&prior=nec
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=hic&la=la&can=hic0&prior=tuus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Moeris&la=la&can=moeris3&prior=hic
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nec&la=la&can=nec2&prior=Moeris
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=viveret&la=la&can=viveret0&prior=nec
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ipse&la=la&can=ipse0&prior=viveret
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Menalcas&la=la&can=menalcas0&prior=ipse


 
 وأهسيتها عشد الرومان ءة دودونانبه  

    774 
 

 “و عمى قضج الحياة رررع ي غ مضشالكاس نفدرررا، ولرررمػيخيذ ىش

ومغ ناحية أخخى يبجو أن فخجضمضػس كان يجافع عغ مدرعتو ضج خصخ شخده مشيا،    
وربسا كان يجافع عغ إقميع مانتػا كمو كسا يتز  مغ بكية األنذػدة، حضث يتع شخد 

عغ الرفة خاؤنيا فيي تعبخ عغ دودونا التي كانت جدًءا  السدارعضغ مغ مدارعيع. أما
مغ إبضخوس التي كانت ُتعخف قجيًسا بر خاؤونيا. كسا أن معبج زيػس ونبػءتو في دودونا 
تسضًدا بػجػد أي ة مقجسة ُوِجج بيا شضػر حسام تقػم بإعبلن الشبػءات رًدا عمى استفدارات 

ال،الب  يف quercusو  aesculusيػ مثل ف ilixأما عغ البمػط السجػف . (60)السخيجيغ
إيصاليا بذ ل خاص، ولحلظ أصب  عغ  يا فوكان مشتذخً  ،ارتبط بااللو جػبضتخ )زيػس(

كان األكثخ شيخة،  يمانتػا لبمػط دودونا الح يشخيق ذلظ االرتباط الشدخة الخعػية ف
 .(66)يا مثمسا أصب  ال،خاب ىػ الشطضخ الجاكغ لمحسام الخاؤونتسامً 
وفي الكتاب الثاني مغ الدراعيات يحكخ الذاعخ البمػط ويخبصو باإللو جػبضتخ أبي     

قائسة  يف يألب الخاؤوناذكخ بمػط  ييأتو  ي،مغ الكتاب الثان( 60)البيج  يف، اآللية
الكتاب الثالث فشجج  يأما ف، chaonii…patris glandes اتزع األشجار األكثخ انتذارً 
وجاء ذلظ ضسغ  البمػط باإللو جػبضتخ مشح األزمشة القجيسة،اإلشارة صخيحة إلى ارتباط 

الحجيث عغ قيام القصعان بالبحث عغ مأوى ضمضمة تحتسي تحتيا مغ وشأة حخارة 
                                                           

87
 - John Martyn, Bucolicorum Eclogae Decem: The Bucolicks with an English 

Translation and Notes, By: Publius Vergilius Maro, Oxford (1829), pp. 100- 101. 
88

 - Rebecca Armstrong, op. cit., pp.117-18. 

، حضث الحسام األبيس والبمػط اا ربسا كان مقرػدً ومغ السبلحع ىشا أن تزاد األلػان السفيػم ضسشً  -
، ىحا مع ilexوبمػط دودونا( أمام ال،خاب األسػد والبمػط األخزخ ال،امق  راألخزخ الفات  )شضػ 

 يحكخ أن حسامة نبػءة دودونا كانت (00)الكتاب الثاني، فقخة  ػستتبار أن ىضخودو اإلع ياألخح ف
ا دور سالشبػءة الضػنانية لع ي غ شائخ الحسامة وال البمػط لي يسػداء المػن. وججيخ بالحكخ أن ف

ا برػرة أكثخ مغ أجل تحقضق مشاسبً  ilexعد خي، وىشا جاء استخجام ال،خاب والبمػط ال،امق 
  )السخجع نفدو(. االنترار
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ا تكدػه أشجار البمػط السسضدة ب ثافة عشجما يجج واديً الريف، ويرب  القصيع محطػًضا 
فيو الخعاة وقصعانيع مغ  يسا ليحتا مشاسبً أغرانيا وامتجاد ضبلليا، حضث ترب  م انً 

 :(89)حخ الذسذ
aestibus at mediis umbrosam exquirere vallem, 

sicubi magna lovis antiquo robore quercus  

ingentis tendat ramos,  

(Vergil., Georg. III, 331 -233) 

 ضمضل،  ياألوقات الحارة عشج الطيضخة قج تبحث عغ واد يف"
  يسرران السشتررررررف األغرررررػط كثضرررو البمررج فضرم ان يست يأ يف

   إلى تمظ الذجخة العخيقة السخررة مشح القجم لئللو جػبضتخ،"
مغ الكتاب الثالث مغ الدراعيات أن  338ويذضخ سضخفضػس في تعميقو عمى البضت 
("البمػط كمو كان مقجًسا لئللو جػبضتخ": 

et omnis quercus Iovi est consecrata,
92). 

وعمى الخغع مغ ابتعاد بمػط جػبضتخ في الدراعيات عغ وضيفتو التي كان عمضيا في 
أن القػل بقجسضتو لئللو جػبضتخ )زيػس( يدتجعي إلى دودونا وىي تقجيع الشبػءة، إال 

  الحاكخة ارتباشو بشبػءة اإللو زيػس في دودونا كسا سبقت اإلشارة إلى ذلظ.
 

 ماذا عن دودونا وبمهط نبهءتها عشد أوفيديهس؟
، ىػ أيًزا عغ رحمة  Metamorphosesلقج تحجث أوفضجيػس في عسمو "التحػالت"     

غ وشغ ججيج، ع ادمختيا الحخب، بحثً  يالتخوجيع مغ شخوادة آيشياس ورفاقو بعج خ
لى جديخة ديمػس محل ميبلد اإللو أبػلمػن وتػأمو أرتسيذ. إويحكخ أنيع وصمػا أواًل 

ممظ ديمػس وكاىغ معبج اإللو أبػلمػن،  Anius وىشاك حمػا ضضػًفا عمى السمظ أنضػس
مشحو اإللو أبػلمػن ممكة  يحفت  ليع أبػاب قرخه وح ى ألنخيديذ عغ ابشو ال يالح

مشحيغ اإللو باكخػس )ديػنيدضػس( القجرة عمى تحػيل األشياء  يالتشبؤ وعغ بشاتو البلئ
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 - cf., Verg., Georg. III, 295-334.   

90
 - cf., Serv., on Verg. Georg. III., 232.   
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البلئي يمسدشيا إلى غبلل والججاول إلى نبضح أو زيت زيتػن، وقج كانت تمظ الفتيات 
مثمسا دمخ ودمخ مرجر دخل الخجل، لى أن أختصفيغ أجامسشػن إمرجر دخل أبضيغ 

وعذضختو مجيشة شخوادة، وغادر الصخواديػن ديمػس محسمضغ باليجايا الثسضشة مغ  ىػ
لى جديخة كخيت، وعشجما غادروىا قاصجيغ إممكيا، وقجمػا ليا ىجايا مساثمة، وأبحخوا 

ستخوفاديذ وىسا جديختان مغ الجدر إيصاليا، دفعتيع األعاصضخ إلى جديختى األ
حجى الياربضجيات، أبحخوا إوىى ، Aello جش  آيممػاأليػنية، وبعج أن أرىبيع الػحر الس

يثاكا، مػشغ إلالسػاجية  Thamus وثامػس Ithaca وإيثاكا Dolichius إلى دوليخضػس
الشضخيتضضغ، ويزيف أنيع مخوا بأرض دودونا، ذات أشجار البمػط الشاشقة، واصًفا 

عبخ بمػشيا مغ تتحجث  ي( مغ الكتاب الثالث عذخ، بأنيا ى416البضت ) ياألرض ف
 ؛ حضث قال: (67)أن البمػط ىػ مرجر نبػءة دودونا؛ في إشارة مشو إلى الجيجوني

Vocalemque sua terram Dodonida quercu Chaoniosque sinus, 

(Ovid., Met. XIII, 716) 

 ا باألرض التى تتحجث مغ خبلل بمػشيا الجيجوني لقج مخوا أيًز ”
 “وبالخمجان الخاؤنية

ضجيػس أن بمػط دودونا َمَثَل السرجر األول ألشجار البمػط في مختمف ويحكخ أوف    
فقج نبتت مغ بحوره أشجرار البمػط السقجسرة التي ُوجرجت في كثضخ مرررغ  بقاع األرض،

، Aegina ارشخة أيجضرديرج يج فجرركانت تػ  يػط السقجسة الترمخة البرشجاألماكغ ومغ بضشيا 
شبقررًررا  (62)،(quercus de e semine Dodonaeo)ودونا والتي نبتت مغ بحور قادمة مغ د

                                                           
91

 - Cf., Ovid., Met. XIII, 623-718. 

 : أيًزا ، قارن  Dodonida quercum عغ وصف البمػط بأنو بمػط دودونا -
Ovid., Fasti VI, 711; Ovid., Heriod. VI, 47. 

البضتضغ  يضجيػس، حضث وردت ألول مخة عشجه ف"الجيجوني"، إلى أوف Dodonidaالرفة ر ويعػد ضيػ 
 . ( مغ الكتاب الثالث عذخ مغ "التحػالت"14 -416)

92
 - cf., Ovid., Met. VII, 623. 
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مررغ "التحررررػالت"، الحي يخوي فيو أوفضجيػس قرة ارتباط ع رررابرررالد ابرررالكت يفلسررررا ورد 
التشبؤ بال،ضب، وفحػاىا أن ىحه  بذجخة البمػط، التي لجييا القجرة عمىجديخة أيجضشا 

بعج أن قرررررررررام و  ،Oenopia بيااسع أويشػ الجديخة لع تكغ تدسى أيجضشيا وإنسا كانت تحسل 
أنجبت ولررررًجا يجعى  ،ديخةررررجاليا عمى تخ رررررررررعاشما و رررررررررأيجضشالحػرية ف ررررررااختصبزيػس 

ع رررمًكا لمجررررديخة قرررررام بتدسضتيرررا باسرررج أن أصب  أياكػس مررروبع Aeacusأياكػس 
.sed ipse Aeacus Aeginam genetricis nomine dixit"أيجضشا"

(67)
ولكغ الخبة جػنػ ، 

، وقج مات أىل الجديخة (64)الجديخة بالصاعػن  ضخبت مغ أيجضشا)ىضخا( بدبب غضختيا 
ربو  ييشاجأخج السمظ ف ،وممكيا ونفخ مغ أىمسػى يبق لع و  جسيًعا نتيجة لحلظ الػباء،

يسؤل بيع  ،الور خضًخا مغ رجااًل را مشو أن يبجلو رج، شالبً زيػس( -)جػبضتخ وكبضخ آليتو
”tu mihi da cives et inania moenia supple“ : اويةررررررػار مجيشتو الخرررررررررأس

 يامشحش” (65)
خب ررررربالقو ررررررلرخبل رررررال البصرررررابتيررراء رررررررررجرررررو  ؛“اويةررررررررررالخ يػار مجيشترررررررررررمػاششضغ، وامؤل أس

رو جػبضتخ ررررجى اإللرررررلة رررررػط السقجسررررررغ أشجرررررار البمررررررمػط ررررررررخة بمررررررغ شجرررررم
sacra Iovi quercus de semine Dodonaeo  :)زيػس(

(66)
 غ الذجخة إال أنفسا كان م، 

ارتجفت واىتدت أغرانيا محجثة صػًتا مدسػًعا، عمى الخغع مغ عجم وجػد ري  تجفع 
تمظ األغران لمحخكة، وفي ترػيخىا كحلظ إشارة إلى كػنيا شجخة تحسل قجرات تشبػئية 

  :خاصة؛ وىػ ما عبخ عشو أوفضجيػس في األبيات التالية
Intremuit ramisque sonum sine flamine motis 

alta dedit quercus.   Pavido mihi membra timore 

horruerant, stabantque comae. Tamen oscula terrae 

roboribusque dedi; nec me sperare fatebar: 

sperabam tamen atque animo mea vota fovebam.      

(Ovid., Met. VII, 629-33.) 
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 - cf., Ovid., Met. VII, 474. 
 عغ الصاعػن الحى ضخب الجديخة كسا ورد عشج أوفضجيػس؛ انطخ: - 90

       - cf., Ovid., Met. VII, 523- 613. 
95

 - ibid., 628. 
96

 - Ovid., Met. VII, 623. 
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 التيا بػاسصة أغرانيا اىتدت شجخة البمػط الذامخة محجثة صػتً ”
 بدبب الخػف الخىضب، يدون وجػد ري  يحخكيا. وارتجفت أوصال تتحخك

 بلتررررا قست بتقجيع قبرررررران مررررررر. وسخعيوانترب شعخ رأس
 يأشجار البمػط السقجسة؛ ولع ي غ األمل قج تسمكشى لإألرض و ى لإ

 “أمل يأصب  لجوبعج ذلظ بعج، 
مثل ذلظ الجور الحي لعبتو  –إن شجخة البمػط ىشا تمعب دوًرا ميسا في الشبػءة     

عػن قخاءة السدتقبل مغ خبلل حضث كان العخافػن يدتصي -الرخخة في نبػءة ديمفى
"األشجرررار الشاشقة"  (66)، تمظ األشجررررار التي أسسرراىررررا بمضشضػس(60)صخيخ أشجررررار البمػط

arbores locutae ،أصضبت أشخاف ، وبدبب ذلظ الجور الشبػئي الحي قامت بو الذجخة
 رِجر لو فأاًل يبجو أنيا كانت تُ و  ،البصل بالخعذة وانترب شعخ رأسو، مغ شجة الخػف

بمػشيا ى لإو  أم جسيع السخمػقات ألرضى الإبتقجيع الكببلت  السمظ ماقلحلظ ا، و حدشً 
شجخة البمػط بعج أن  يوىا ى .(99)والسقجس، فقج شعخ ببذائخ خضخ إليية تخالج نفد

 يلو ف يعغ شخيق أصػات ناتجة عغ حخكة أغرانيا، تأتبعثت األمل في نفذ السمظ، 
شخيق الحمع باستجابة اإللو لجعػتو؛ فعشجما أرخى المضل سجولو وتسمظ السشام لتبذخه عغ 
 :، حجث لمسمظ ما رواه الذاعخ عمى لدانوالشػم مغ األبجان

……. ante oculos eadem mihi quercus adesse   635 

et ramos totidem totidemque animalia ramis 

ferre suis visa est  

(Ovid., Met. VII, 635- 637.) 

 ،يكانت شجخة البمػط بشفديا ال تدال ماثمة أمام عضش”
 تحسل الكائشاتىي ديا و رؤية األغران نفلي وكانت 

 “،ىايا بشفذ عجدوراقالحية عمى أ
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  - Shawn O'Bryhim, . . . op. cit., pp. 133-34.       
98

 - cf., Plinius, Nat. Hist., XVII, 243. 
99

 - cf., Ovid., Met. VII, 630- 633. 
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ويدتكسل الذاعخ حجيثو في األبيات التالية مػضًحا كيف استجاب اإللو لخجػات السمظ، 
وكيف جررراءت البذخى إليو في مشامو عبخ شجرررخة البمرررػط؛ حضث رأى في مشامو الشسل 

شجرررخة البمػط إلى رجرررال أشجاء  وقررج تحررررػل مغ كائشات ضئضمة تدضخ عمى أغران
ع واتخرحت ش بًل رررررررراليررررػل ألوصررررررجث تحررررع األرض، "وحررررت أرجميررررررررا المدرررربعجمر
والذيء البلفت لمشطخ أن  et humanam membris inducere formam .(777)ا"رررربذخيً 

بجو أن في ىحا إشارة إلى الخخاء الشسل كان يحسل أقػاتو عشجما ندل مغ عمى الذجخة، وي
 الحي سػف يعع السجيشة بالتدامغ مع إعادة إعسارىا بالبذخ.

تسضدت بػجػد بمػط مقجس أو وججيخ بالحكخ أن العجيج مغ معابج اإللو جػبضتخ قج     
 09أو  60يؤكج ليفضػس )البمػط؛ فعمى سبضل السثال،  أشجار مغمقجس بػجػد بدتان 

السعبج الحي كخسو رومػلػس  فيشجخة بمػط مقجسة وجػد م.( 14أو  18 –ق.م. 
، بعج انتراره )إلو ال،شائع( عمى تل الكابضتػل Feretriusلئللو جػبضتخ فخيتخيػس بشفدو 

عمى مغ ناصبػه العجاء بعج قيام الخومان بخصف الدابضشيات؛ حضث شعخ أىل إقميع 
)أىل مجيشة  ػمضشضضغ ، والكخوست(Cænina)أىل كايشضشا يشضشضضغ امغ الك التضػم

Crustumerium)أىل مجيشة أنتيسشاى  ، واألنتيسػنضضغ(Antemnae بالعار بدبب ،)
خصف بشاتيع، ونطًخا لحلظ ولعجم اشسئشانيع لتعامل الدابضشضضغ مع األمخ، اتحجوا مًعا 
ودخمػا في حخب ضج رومػلػس وأتباعو، ولكغ رومػلػس واجييع بذجاعة، واستصاع 

وجررػد القػة ىػ أمررخ  : "أن االنجفاع )الحساس( دون شيع درسرررًا مفررراده أنأن ييدميع ويمق
؛ وقام رومػلػس، بعج انتراره docet vanam sine viribus iram esseال شائل مشررو" 

عمى األعجاء، بتكخيذ معبج لئللو جػبضتخ "ووضع غشائسو ىشاك تحت شجرررخة بمػط 
؛ كسا ,ibique ea cum ad quercum pastoribus sacram deposuissetيقجسيا الخعررراة 
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 - ibid, 637- 642. 
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؛ وقجم قخباًنا لئللو Jupiter Feretriusقام بتكخيذ أسمحتو لئللو جػبضتخ إلو ال،شائع 
 .cum dono designavit templo Iovis finis (777)جػبضتخ إلو التخػم 

 وماذا عن نبهءة دودونا وبمهطها السقدس عشد شيذيرون؟ 
 يالساض يا فررتزخب بجحورىق.م.( إلى أن الشبػءة 03-126) يذضخ شيذضخون     

 أن، De Divinationeفي الكتاب األول مغ عسمو "عغ العخافة" خ ررالبعضج، حضث يق
حتى  ab heroicis ducta temporibus جرت مغ العرػر األسصػريةرانحالشبػءة قج 

التبرخ بأحجاث  يأيامو، وأن أمخ وجػد العخافة أ يوصمت إلى الخومان قبمو وف
السدتقبل ومعخفتيا بضغ البذخ قج تػافق عميو الخومان مع الذعػب األخخى، وكان 

ىحا  ألن، Divinatio تدسضتيا باسع العخافة يا فالخومان مػفقضغ إلى درجة كبضخة ججً 
ن الشبػءة تتشدل مغ قبل اآللية أيًزا أل؛ و "اآللية" يتعش يالت divi كمسةمغ سع مدتسج الا

وىػ اسع ، «mantik حضغ أسساىا اإلغخيق باسع يعمى أشخاص مختاريغ مغ عبادىا؛ ف
"؛ ويذضخ شيذضخون إلى أن مغ يقػم بيحا ي"ييح ييعش يالح αίλνκαηκ مدتسج مغ الفعل

proxime ad deorum (772) ا مغ اآلليةا ججً األمخ مغ البذخ كان يجب أن ي ػن قخيبً 
 .

 يالكػاكب مثمسا حجث ف دالظلتبرخ عغ شخيق مبلحطة مسػاء تع اتتحقق الشبػءة و 
أسدو الكمجانضػن  يالساضى الدحضق عمى يج األشػريضغ، أو عغ شخيق عمع التشجيع الح

مارس بيا السرخيػن ىحا  ية التررة الشجسية، أو بالصخيقرررع لمسجسػعررررررمغ خبلل دراستي
بتفقج  ،الكضمي ضػن والبيدضجيػن والبامفضمضػن و رررا مارسررررػر؛ أو كسررررجم العرررالفغ مشح أق

ل اإلغخيق الحيغ كانػا يدتذضخون رالجػ، أو كسا فع ياه شضخانيا فررػات الصضػر واتجرررأص
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 - cf., Liv., I, 10, 1-5. 

يسة بإقميع : هذى قذAntemnaeمجيشة أنتيسشاى و Crustumeriumمجيشة  و Cæninaيشة كايشضشا مج -
 التضػم.

102
 - cf., Cic., De Div., I, 1.   
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=temporibus&la=la&can=temporibus0&prior=ducta
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9#Ancient_Greek
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=proxime&la=la&can=proxime0&prior=quaque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ad&la=la&can=ad0&prior=proxime
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=deorum&la=la&can=deorum0&prior=ad
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مػب مغ ررسأ يخ أرػة، أو عبرمعبجه بدض يػن فررزيػس آم ا أورررنبػءات ديمفى أو دودون
( انرررا الخومررمارسي يالتالكثضخة ة رررالضب العخافرررأس

multa genera complexus est!
777) . 

بضغ نبػءة دودونا ونبػءة زيػس آمػن القجيع ىحا االرتباط  Ciceroويؤكج شيذضخون      
 ؛ حضث قال:شذأةرتباشيسا مغ حضث الوإن كان ال يذضخ إلى ا

quam vero Graecia coloniam misit in Aeoliam, Ioniam, 

Asiam, Siciliam, Italíam sine Pythio aut Dodonaeo aut 

Hammonis oraculo? aut quod bellum susceptum 

ab ea sine consilio deorum est? 

(Cic., De Div., I, 3, 1.) 

 ىل أرسمت ببلد الضػنان مدتعسخيغ إلى أيػليا أو أيػنيا”
 ػءةررارة الشبرررا دون استذرررا أو صقمية أو إيصالضرررأو أسض
 ػن؟ررررررررررررػءة آمررررا أو نبرررررردودون يديمفى أو ففي 
 “ية؟حخب خاضػىا دون استذارة اآلل يأو أ

ا إلى أن ججول مذضخً  يالكتاب الثان يدودونا فم.( 49 -83/80) بميشيهسويحكخ     
، أثشاء الشيار ا يصفأ ليب الحخكان يشبػعا باردً  والسياه بيا كان يعخف بضشبػع جػبضتخ وأن

  .(774)المضل دافئ يقمل مغ أثخ بخودتو يوف
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 -  ibid., 2-3.  

ما إذا كانػا يصضخون في  –تفدضخ إرادة اآللية مغ خبلل دراسة شضخان الصضػرالشبػءة ما نتج عبخ  ومغ
ا ىي األصػات التي يرجرونيا أثشاء تحميقيع، وما ىػ اتجاه شضخانيع، وأي مجسػعات أو بسفخدىع، وم

؛ أو تع ذلظ عغ شخيق augurنػع مغ الصضػر كانػا، وكان يقػم بيحا كاىغ ومػضف رومانى يعخف بر 
يقػم بيا  يوالذخز الح haruspicinaفحز أحذاء حضػانات األضاحى، وتعخف ىحه العسمية باسع 

، وقج تفخع ىحا auspicesة عشج الخومان، وىػ فوىشاك نػع ثالث مغ أنػاع العخا ،aruspexيعخف باسع 
األىسية ما اختز بفحز  يالشػع إلى أنػاع فخعية كان أىسيا ما تعمق بتفدضخ البخق والخعج، وتبله ف

 . )السرجر نفدو(ت،خيج الصضػر واتجاه شضخانيا
104

 - cf., Plin., Nat. Hist. II, 228. 

 in Dodone Iovis fons, cum sit gelidus et inmersas faces extinguat, si extinctae 

admoveantur, accendit. 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=coloniam&la=la&can=coloniam0&prior=Graecia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=misit&la=la&can=misit0&prior=coloniam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=in&la=la&can=in0&prior=misit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Aeoliam&la=la&can=aeoliam0&prior=in
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Ioniam&la=la&can=ioniam0&prior=Aeoliam
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bellum&la=la&can=bellum0&prior=quod
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=susceptum&la=la&can=susceptum0&prior=bellum
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=est&la=la&can=est0&prior=deorum
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 يف (Bellum Civile)في ممحسة "الحخب األىمية" ( م.60 – 39) لهكانهسويذضخ 
ا ألن كان تػاقً  يالح Pompeius ابغ بػمبضػس Sextus سياق حجيثو عغ س دتػس

ىػ عمى وشظ أن يخػضيا، فحىب إلى الداحخة إريخثػ  ييعخف نتيجة الحخب الت
Erichtho ا أقخب قخاءة السدتقبل بعج أن تجخى شقػسً  يكانت تدتخجم جثة مضت ف يالت

ا وال بقجراتيا الشبػئية، كسا كانت ا تامً يؤمغ باآللية إيسانً إلى الدحخ؛ ولع يظ س دتػس 
 عغ كػنيا تخزعيع الداحخة نفديا تشطخ إلى اآللية أنيع أقل مشيا قجرة، فزبًل 

، وليحا لجأ (120) مغ أول مخة إريخثػ ، فقج كان مغ الرعب أن يخفزػا شمباتلسذضئتيا
إلى نبػءة دودونا، حضث قال ، كسا لع يمجأ س دتػس إلضيا، ولع يدتذخ نبػءة ديمفى

        لػكانػس عشو:
Nec quaesisse libet, primis quid frugibus altrix 

Aere Iovis Dodona sonet,   

(Lucan., BC, VI, 427-28) 

 ا ألن يدتسع إلى ما ترجره نبػءة دودونا الخاصةولع ي غ مختاحً ”
 البذخ يكانت ت،ح يباإللو جػبضتخ مغ صػت عبخ اليػاء، تمظ الت

 “البجايات األولى بثسارىا. يف

رجر عغ حفيف كانت ت يومغ السبلحع أن الذاعخ يمس  ىشا إلى تمظ األصػات الت
كسا أنو يمس  إلى كػن ثسار والتي كان الكيشة يدتصيعػن تأويميا، راق شجخة البمػط، و أ

ال،حاء األول لمبذخ قبل معخفتيع الدراعة، كسا سبقت اإلشارة إلى ذلظ،  يالبمػط كانت ى
 .(776)جادت بيا عمضيع الخبة كضخيذ يوبػجو خاص زراعة القس  الت

 ها عشد فاليريهس فالكهس أحد شعراء العرر الفزى؟ماذا عن دودونا ونبهءت    
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 - Joanna Pypłacz. "The Appropriate Goddess. The Role of Erichtho in Lucan’s 

Pharsalia", Scripta Classica 13, Poland (2016), p. 43;  

cf., Lucan., Phars., VI, 523-28 
106-  

cf., Ovid., Fasti IV, 399- 401.
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فالضخيػس  التي ألفيا الذررررراعخ الخومرررانى Argonauticaفي ممحسة "رحمة الدفضشة أرجػ" 
يعخض ياسػن إيسانو باآللية مغ خبلل رؤيتو بمػط  ،Valerius Flaccus  (770)فبلكػس

جمتيا التي ُصشعت مغ بمػط الدفضشة تتحجث إليو عبخ مقالسشام، حضث رأى  ينا فو دود
 ، شبًقا لقػل فالضخيػس التالي:  (776)دودونا وتخبخه بأنيا ماضية معو في تشفضح السيسة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'Dodonida quercum 

Chaoniique vides famulam Iovis. aequora tecum 

ingredior, nec fatidicis avellere silvis 

me nisi promisso potuit Saturnia caelo.  

                     (Val. Flac., Arg. I., 302- 05.) 

 اإللو جػبضتخ ررةادمررررخ ،البمػط  الجودونيأنا )شجخة( ي انوأنت تخ ”
 تدتصع عول خ،رررررػق سص  البحررا فررررررقجمً  يومعظ أمز الخاؤوني.

 إن لع أكغ قج نمتات الستشبئة ررراتػرنية أن تشتدعشي مغ ال،ابررررررالد
 “وعًجا مغ الدساء.

وكان فالضخيػس فبلكػس قج وصف الدفضشة أرجػ في البضت الثاني مغ الكتاب األول     
، وفي الدياق نفدو رسع الذاعخ مدتقبل (fatidicamque ratem)بأنيا "سفضشة متشبئة" 

شة في ىحه األبيات األولى، حضث ذكخ أنيا في الشياية سػف تدتقخ عمى جبل الدفض
.flammifero tandem consedit Olympoاألوليسبػس، مقخ اآللية الدساوية،

، وكان (776)
بشفذ القجاسة  -مغ قبل -الذاعخ الد شجري أبػلمػنضػس الخودي، قج أحاط الدفضشة 

شيا مقجمة الدفضشة بر "العارضة اإلليية" حضشسا وصف العارضة الخذبية التي ُصشعت م
(dÒru qe‹on)  080وذلظ في الكتاب األول مغ ممحستو "األرجػناوتي ا" )أبيات-

(، حضث إنيا لع ُترشع فقط مغ البمػط السقجس الحي كان كمو م خًسا لئللو زيػس 084
وقج ذكخ وإنسا ُصِشعت مغ بمػط دودونا وىػ البمػط الحي امتمظ خاصية التشبؤ بال،ضب 
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.م. تقخيبا 92مغ شعخاء العرخ الفزى حضث مات عام  -
 

108
 - Fades in flavian literature, edited by: Antony Augoustakis, Canada: Toronto 

(2019), p.92 
109

 - cf., Val. Flac., Arg. I., 1-4. 
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الذاعخ الخوماني فالضخيػس فبلكػس في األبيات الدابقة ذلظ تمسيًحا، حضث يطيخ 
امتبلك الدفضشة القجرة عمى التشبأ عبخ مقجمتيا التي ُصِشعت مغ خذب بمػط دودوني، 
ومغ الػاض  أن فالضخيػس فبلكػس قج استميع ذلظ مغ وصف أبػلمػنضػس لمعارضة 

 .ق القػلكسا سب (112)الخذبية بر اإلليية
قج ال ي ػن مغ السفضج استبعاد إم انية استفادة فالضخيػس فبلكػس مسا ورد في الخسالة 
الدادسة مغ رسائل البصبلت التي قام الذاعخ الخوماني أوفضجيػس بتأليفيا، حضث وصف 
الذاعخ الخذب الحي صشعت مشو الدفضشة بر " الرشػبخ الجودوني" وذلظ عمى لدان 

خة لسشػس التي تدوجت مغ ياسػن أثشاء تػقفو بجديختيا لسجة عامضغ ىضبيدبضمى ممكة جدي
تقخيًبا وىػ في رحمتو إلى كػلخيذ لمحرػل عمى الجدة الحىبية، وعشجما حل بيضبيدبضمى 
ضيًفا مغ ثيداليا وقز عمضيا ما يفضج بأن ياسػن قج عاد سالًسا مغ كػلخيذ وغانًسا 

قصعو كل مشيسا عمى نفدو باإلخبلص  الجدة، أخحت السمكة تتداءل عغ العيج الحي
لآلخخ وُتَحِكخ ياسػن بسا كان بضشيسا مغ زواج شخعي باركتو الخبة جػنػ )ىضخا( زوجة 

 جػبضتخ، ثع أردفت تقػل:
Quid mihi cum Minyis, quid cum Dodonide pinu? 

(Ovid., Heroid. VI, 47) 

 (777)“ما شأني أنا ببحارة الدفضشة أرجػ، وما شأنى بذجخة الرشػبخ الجودونية؟”
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- Ailsa Hunt, Reviving Roman Religion: Sacred Trees in the Roman World, New 

York (2016), p. 93. 

 ..cf., Val. Flac., Arg. I, 302-05)؛ قارن: )لى الدفضشة كميايخمد إ ي الرار بالشدبة إلى ترػيخ  -

777
 التػاب عمى وبياء الجيغ أسامة، انطخ: تخجسة: عمى عبج - 
بياء الجيغ أسامة، مذخوع جامعة أوفضجيػس، رسائل البصبلت، تخجسة: عمى عبجالتػاب عمى و  -

 . 114، ص 8218(، القاىخة 80الكتاب ) ،القاىخة لمتخجسة
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وفي ىحا التداؤل إشارة إلى الدفضشة أرجػ وإلى أنيا قج صشعت مغ خذب بمػط دودونا 
وما كان لو مغ أثخ عطيع لرال  بحارة األرجػ، حضث كانت مقجمة الدفضشة تتشبأ لمبحارة 

 نو وتػجييع إلى ما يجب عمضيع أن يفعمػه.  بسا سيبلقػ 
قج تع تػضيف ىحا الحمع أما فيسا يتعمق بحمع ياسػن الحي رآه بعج أن ودع أبػيو، ف    

ىحا استجعاء  ياستئشاف رحمتو. وف يسخاع فإللرال  ياسػن، حضث ساعجه ذلظ عمى ا
كان قج  ياإلنيادة والح يلو مضخكػريػس( الػارد فإلرآه آيشياس )وقج رأى فيو ا يلمحمع الح
 يتدبب ف يديجو ذلظ اليجخ الح ىجخو  ةلى الخحضل عغ قخشاجإدفع آيشياس  يتدبب ف
بػلمػنضػس أا لسا ورد عشج شبقً  -رآه ياسػن نفدو  يكسا يدتجعى الحمع الح انتحارىا.
األبيات  يأرجػ"، ف الدفضشةالكتاب الخابع مغ ممحستو السعخوفة باسع "رحمة  يالخودي ف
كانت نتيجتو تس غ بحارة األرجػ مغ اليخب مغ متاىة الرحخاء  ىوالح 1338-1330

ًيا، ييجف إلي ج تجخبًل عالحاالت الثبلث ي يالمضبية، حضث كانػا قج حػصخوا بيا. والحمع ف
 .(772)إنقاذ البصل ودفعو إلتسام ميتسو ىػ ورفاقو إلى
 حسة فالضخيػس فبلكػسمغ مم الكتاب الخامذ يويتع استجعاء البمػط مخة أخخى ف    

ا ، قائجً Erginusحضث تقػم خذبة البمػط بشفديا باختيار إرجضشػس  ،(66-60أبيات )
مباشخة اختراصاتيع. وبيحا يفتخض حثيع عمى القادة و ، كسا تقػم بتذجيع لمجفة

متبلكيا القجرة عمى التشبؤ، تمظ القجرة قجسية األشجار، وا يفالضخيػس ضخورة التفكضخ ف
حتى بعج أن يتع تقصيع الذجخة إلى قصع  مبلزمة لخذب تمظ الذجخة الستشبأةالتي تطل 

 ي جػ أسصػر  يفىػ ما حجث بالصبع مع مقجمة الدفضشة أرجػ التي ُشضجت و  .(777)خذبية
بالدحخ وفشػنو ولع يظ مغ السس غ لعارضة البمػط أن تبتعج عغ تمظ األجػاء.  يغش

                                                           
112

 - Fades in flavian literature, edited by: Antony . . . , op. cit., pp.92-93. 

 ػن وعغ حمع ياس، (.cf.,Verg., Aen. IV, 554-83) ؛ قارن:حمع آيشياس فى اإلنيادةبالشدبة إلى  -
 .cf., Apoll. Rhod., Arg. IV, 1305-1332)) :؛ انطخػلمػنضػس الخوديبعشج أ

113
 - Aad Kleywegt, Valerius Flaccus, Argonautica, Book I: A commentary, Leiden 

Brill (2005), p. 197. 
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مظ قػى إليية عطيسة الذأن، فيا ستفيا تولقج نطخ الخومان إلى األشجار السقجسة بػص
ا، ا وبحل جيجً فمع يدتصع بعج أن أضاع وقتً  مقجسة،ىػ آيشياس يطيخ ضعيًفا أمام شجخة 

، ليخخج مشيا حخبتو التي ُغخست بيا أثشاء مشازلتو الرارمجحع الذجخة أن يذق كتمة 
و، فسا كان مغ لتػرنػس الحي أسخعت أختو يػتػرنا وأسمستو سيفو الحي كان قج سقط مش

فضشػس والجة آيشياس إال أن قامت بانتداع حخبة ابشيا بشفديا مغ الذجخة وقجمتيا لو ليقف 
 .(110)بيا شامًخا أمام غخيسو الحي وقف واثًقا في سيفو

بشاًء عمى الرػرة التي قجميا فالضخيػس فبلكػس لمدفضشة أرجػ وخذب البمػط، يس ششا و 
نفذ قجسية شجخة البمػط حازت دفضشة أرجػ اليا احتػت يقصعة الخذب الت ػل إن قال
، كسا حازت نفذ قجرتيا عمى التشبؤ، فزبًل عغ كػنيا تتحجث برػت قصعت مشيا يالت

بذخي وال تحتاج إلى مفدخيغ يػضحػن ما تخيج قػلو إلى البحارة، مثمسا كان الحال في 
يدتصع السدتفدخ نبػءة دودونا التي شيجت وجػد كيشة وكاىشات يقػمػن بتأويل ما لع 

 .(110)لو فيسا
أما في القخن الثالث السيبلدي، فقج كتب السؤلف الخوماني ومجرس الببلغة،     

، De Natura Animaliumفي عسمو "عغ شبيعة الحضػانات"  ، Aelianusآيميانهس
قرة تذضخ إلى ارتباط شضػر الحسام بالخبة فضشػس )أفخوديتي( ابشة الخبة ديػني واإللو 

عبػدي معبج دودونا؛ وتجور أحجاثيا بضغ صقمية ولضبيا، ويقريا آيميانػس زيػس، م
 م.( عمى الشحػ التالي:830 -140)حػالى 

In Eryce Siciliae foetum celebratur, quod Erycini et Siculi omnes Anagogia 

appellant. Cur autem sic appelletur, causam afferunt, quod id temporis 

Venerem inde in Libyam proficisci dicunt. Illud autem existimant, illininc 

conjecturam facientes: maximus columbarum in iis locis numerus esse solet, 

nulla autem tum temporis apparet; dicunt igitur Erycini ipsas deae 

ministrantes peregre profectas esse: nam columbas Veneri sacras esse isti 

                                                           
114

 - Ailsa Hunt, op. cit., pp.92-93;   cf., Verg., Aen. XII, 780-790. 
115

 -  Ovid, Epistulae Ex Ponto, Book I, Edited with introduction, Translation and 

commentary, by: Jan Felix Gaertner, Oxford (2005), p. 264. 
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existimant, et reliqui homines sibi persuadent. Novem diebus autem elapsis, 

unam forma insignem ex pelago Libyco spectari revolantem, quae non sit 

quemadmodum reliquae gregales columbae, sed rubra; qualem nobis 

Anacreon Teïus canit esse Venerem, eam quodam loco purpuream  et auro 

similem appellans imitatione nimirum Homeri, qui eandem nobis auream 

celebrat: hanc caeterarum columbarum greges sequuntur; atque festum 

Catagogia, ex reditu earum dictum, iterum celebrant Erycini. 

(Aelian., De Natura Animalium IV, 2.) 

ا قمضػن جسيعً ربرقمية، كان أىل إيخي ذ وال Eryxحتفل بو فى إيخي ذ ىشاك ميخجان يُ ”
ذلظ  ين فضشػس فإتدسضتو تمظ؛ يقػلػن  يا ف"اإلقبلع". ويعمشػن سببً  Anagogiaيدسػنو 

جاث يترادف حجوثيا جلمػن عمى صحة حجسيع ىحا بأحإنيع ي التػقضت تقػم بالخحضل إلى لضبيا،
ذلظ  يا مغ الحسام، ي،ادر ذلظ الس ان وال يطيخ فا كبضخً ، مغ السعتاد أن عجدً في تمظ األثشاء

 ين ذلظ )الحسام( قج ذىب ليقػم باالعتشاء باإللية بشفدو وىإالػقت، ويقػل الرقمضػن 
باقضغ مقتشعضغ بالخارج؛ حضث إنيع يعتقجون أن شضػر الحسام مقجسة لمخبة فضشػس، وأن البذخ ال

ا مغ الذاشئ المضبي، ش مو عائجً  يوبعج انقزاء تدعة أيام، يذاىج شائخ مسضد ف بحلظ األمخ.
قجمو لشا أناكخيػن  يإنيا ليدت مثل بكية سخب الحسام، لكشيا وردية المػن، بشفذ الػصف الح

 يالح جدء مشيا؛ إنيا بجون شظ تذبو وصف ىػمضخوس يمغ تضػس لمخبة فضشػس، إنيا وردية ف
باتباعيا )السجئ بعجىا(، وبيحا  يأعمغ لشا بأنيا فضشػس "الحىبية"، ثع يقػم سخب الحسام الباق

ا آخخ يحتفل عضجً و  ا مغ عػدتيع )عػدة الحسام(،ا مدتسجً ميخجان العػدة حجثً و االحتفال رب  ي
 “ بو أىل إيخي ذ.

يميانػس ىحه، أنيا في فقخة آ Marguerite Rigogliosoوتخى "مارجخيت ريجػلضػزو"     
تسثل استجعاء لمحسامتضغ المتضغ تحجث عشيسا ىضخودوتػس في كتابو الثانى والمتضغ 
سبقت اإلشارة إلضيسا، وأن التػفضق بضغ ش ل الحسامة ووصف الخبة أفخوديتى بأفخوديتى 
الحىبية عشج ىػمضخوس، يذضخ إلى عػدة الخبة نفديا مغ رحمتيا إلى لضبيا، وفي رحمة 

ورحمة الخبة مغ صقمية إلى لضبيا وعػدتيسا مغ ىشاك دلضل عمى رحمة ع دية  الحسامة
تست بضغ مخكدي نبػءة في ال،خب والذخق، تساثل تمظ الخحمة التي جاءت خبلليا 
الحسامة، كسا قال ىضخودوتػس، مغ شضبة السرخية إلى دودونا. وتخى "ريجػلضػزو" أن 
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الخبة األصمية لجودونا كانت تختبط بالحسام، ارتباط الخبة فضشػس بالحسامة يذضخ إلى أن 
واستسخت تختبط بيا شػال وجػدىا في دودونا، كسا أن احتفال الحىاب والعػدة الحي كان 
يتع في معبج الخبة أفخوديتي فى إيخي ذ برقمية، كان يتع فيو تػديع الحسام واستكبالو. 

فخوديتي مغ زيػس كسا أن "ريجضمضػزو" تخى أن كػن دودونا محل ميبلد مقجس أل
وديػني يختبط برػرة ما مع ما ورد عشج ليجضشػس مغ دور لعبتو الحسامة في ميبلد 

أفخوديتى( مغ تمظ البيزة التي سقصت مغ الدساء في  -أتارجاتيذ –فضشػس )أستارتى 
نيخ الفخات، ودفعيا الدسظ إلى الذاشئ ورقجت الحسامة عمضيا وقامت بتجفئتيا لتػلج 

 . (116)ي ُعِخفت بر الخبة الدػريةمشيا فضشػس الت
م.(، 332)تػفي حػالى  Arnobiusأرنػبضػس  اعشجأيًز ت نبػءة دودونا وقج ذكخ     

حضغ كان يتداءل عغ سبب السآسي التي ألست بالسديحضضغ في عرخه؛ ويتداءل ىل 
تخغب في ذلظ؟ أم أن البذخ maximi caelites  يخجع ذلظ إلى كػن الدساوات العمى 

 بػا عمى أنفديع ذلظ بدبب تمظ الخغبة الستػحذة التي سادت عمى أرواحيعىع مغ جم
cum libido incesserit saeva  ،ويدتسخ في تداؤلو، مدتفدًخا كحلظ عغ وجػد ... ؟

شخز مغ البذخ يجيغ ما يحجث ليع؛ حتى وإن كان يؤمغ بإلو مغ اآللية التي قضل 
خافضغ؛ ثع يبجأ في ضخب أمثمة ليحه اآللية إنيا تتشبأ باألمػر وتعمشيا مغ خبلل آالف الع

( (770)ذات الشبػءات، فضحكخ مغ بضشيا اإللو جػبضتخ تخوفػنضػس )زيػس تخوفػنضػس 
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 - Marguerite Rigoglioso, The cult of divine birth . . . , op. cit., p. 148;  cf., 

Hyginus, Fabula 197. 

 د الخبة مغ تمظ البيزة بأن وضعو بضغ الشجػم.كافأ زيػس الدسظ عمى دوره فى ميبل -
 .18-12ص ص  مخجع سابق،انطخ: مججى صبحى اليػارى، عبادة أتارجاتيذ فى روما، 

بضؤتيا بببلد الضػنان؛ ويقخ باوسانياس أنو  في Lebadeiaلضباديا  عبج فيكان زيػس تخوفػنضػس يُ  - 770
ويقخ  ،(Paus., IX, 39, 14) :يغ آخخيغ قارن بشفدو قج استذار نبػءة تخوفضشضػس ورأى ىشاك مدتفدخ 

لضبادايا حضث تػجج نبػءة اإللو زيػس ” :لضبادايا خافة لئللو زيػس تخوفػنضػس فيستخابػن بػجػد عِ 
ويحكخ ؛ ,Leb£deia; d/ ™st…n, Ópou DeÕj Trofwn…ou mante‹on †drutai:“التخيفػنى
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ببضؤتيا، وكحلظ جػبضتخ الجيجوني، )زيػس إلو  Lebadiaeالحي كان يعبج في لضبادايا 
,Trophonius nos impios Dodonaeus aut Iuppiter nominatدودونا(، 

(776)
. 

أدباء الخومان كانػا يجركػن مجى مرجاقية نبػءة دودونا ولحلظ ن إوى حا يس غ القػل 
كان يعسل عمى  عسل فخجضمضػس عمى أال يطيخ حاجة الخومان إلى المجػء إلضيا ألنو

وضع أصػل الذعب والجولة الخومانية وكان حخيًرا أال ي ػن لئلغخيق دخل بحلظ 
األمخ. أما أوفضجيػس فقج كان أكثخ تحخًرا في ذلظ األمخ مشو ولكشو لع يحكخ نبػءة 
دودونا باإلسع وإنسا يرب اىتسامو ببمػط دودونا السقجس بػصفو مرجًرا لمشبػءة. أما 

ص الضػنانضضغ عمى استذارة نبػءة دودونا عشج إقجاميع عمى تشفضح أي شيذضخون فضحكخ حخ 
أمخ. أما لػكانػس فضحكخ إعخاض س دتػس بػمبضػس عغ استذارة نبػءة دودونا. أما 
فالضخيػس فبلكػس فيدضخ عمى خصى أوفضجيػس ويرب تخكضده عمى بمػط دودونا الحي 

ة لمحسام عمى غخار رحمة الحسام ُصشعت مشو أجداء الدفضشة أرجػ. ويرشع آيميانػس رحم
 التي ذكخىا ىضخودوتػس ولكشيا مغ ال،خب )صقمية( إلى الذخق )لضبيا(.

عمى أية حال كان الخومان عمى وعي تام بشبػءة دودونا ومرجاقضتيا الكبضخة ولكشيع لع 
 يذاءوا أن يحكخوىا صخاحة. 

 : ةالتالي في الشقاطتمخص نتائج البحث وت
ساسيان السدئػالن عغ نذأة نبػءة دودونا؛ أال وىسا الحسامة وشجخة كان العشرخان األ -

البمػط، عشرخيغ ناشقضغ؛ ففي البجاية جاءت الحسامة مغ مرخ وحصت عمى شجخة 

                                                                                                                                                       

ق م.  164قشرل عام  Lucius Aimilius Paullusليفضػس أن القشرل لػكضػس أيسضمضػس باوّلػس 
حضث زار ؛ ألماكغ السذيػرة في ببلد الضػنانالحخب السقجونية الثالثة، قام بديارة ا والحي انترخ في

  لضباديا: معبج جػبضتخ )زيػس( التخوفػني في ػن كسا قام بديارةنبػءة ديمفى وقجم األضاحي لئللو أبػلم
lebadiae quoque templum Iovis Trophonii adit; 

(Liv., 45, 27, 7-8.) 
118

 - cf., Arnobius, Adversus Nationes I, 26. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lebadiae&la=la&can=lebadiae0&prior=destinavit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lebadiae&la=la&can=lebadiae0&prior=destinavit
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quoque&la=la&can=quoque1&prior=lebadiae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=templum&la=la&can=templum0&prior=quoque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Iovis&la=la&can=iovis0&prior=templum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Trophonii&la=la&can=trophonii0&prior=Iovis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=adit&la=la&can=adit0&prior=Trophonii
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البمػط وأعمشت الشبػءة، وفي وقت الحق وججت الكاىشات البلئي استسعغ إلى ما تشصق 
 بو شجخة البمػط وقسغ بتفدضخه.

 ية بجائية لخغبتيع فيحػل أشجار البمػط في ضخوف معيذكان الكيشة يعيذػن  -
 ارتباشيع باألرض أم السعبػدات والبذخ. إضيار

تبجو شجخة البمػط ىي الذجخة األكثخ تقجيًخا بضغ األشجار والبداتضغ السقجسة التي  -
 اإلغخيق والخومان. ُوِجَجت عشج 

ا، وكان ا وثيقً والخومان ارتباشً  اإلغخيق عشج (جػبضتخ)ارتبط البمػط بعبادة اإللو زيػس  -
 ا.ا ونحيخً ا ومبذخً بالشدبة إلضيع يعج ىاديً 

أصجائيا لفتخة متأخخة مغ اإلمبخاشػرية  يا بشبػءة دودونا ويتخدد فضل الحسام مختبصً  -
 الخومانية.  

 نبػءة رسسيةلكشيع لع يجعمػىا استسخت نبػءة دودونا ذات م انة سامية بضغ الخومان و  -
ي، والتي أرادوا ليا أن صل لشذأة روما والذعب الخومانؤ ت يبالخوايات التختبط حتى ال ت

 . تكػن رومانية أصضمة
ا: اتدست نبػءة دودونا في العرخ الخوماني، بسرجاقضتيا وأمانة السفدخيغ وأخضخً  -

 زخب بضغ الشاس. يُ ولحلظ أصبحت حضشيا مثبًل 
 السرادر والسراجع: 
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- Apollodorus. The Library, Volume I: Books 1-3.9, Translated  

                   by: James G. Frazer, L.C.L. 121, Cambridge 1921. 
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