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 مقدمة:

في ديواف" الزراعيات " لفرجيميوس  كاف لديواف " في طبيعة األشياء " عميؽ األثر
 يقوؿ:  (.Sellar W. Y)الباحث  " سيمر"  كتب  8091... ففي عاـ 
ارسو لوكريتيوس عمى فكر وأسموب الذي م –المباشر وغير المباشر  –" إف التأثير 

، ربما يكوف أكبر مف تأثير شاعر عظيـ في أيما مؤلؼ الزراعيات وحتى مفرداتو
وقت مضى عمى شاعر آخر ... ففيـ فرجيميوس لمطبيعة كاف مستوحى مباشرة مف 

  (2)لوكريتيوس؛ ىذا فضبًل عف إيمانو الراسخ الشديد بو والذي بمغ حد اإلفراط."فكر 
الذي قرأ الزراعيات مف وحي إمعاف النظر في تاريخ  (.Farrell J)أما جوزيؼ فاريؿ 

في أسموب الشعراء السابقيف عميو بحيث يضع  يجدد كاف الشاعر يرى أفاألدب، 
مي المتناقؿ مف جيؿ إلى آخر. في دراستو نفسو مركز الوريث لتراث الشعر التعمي

التي تدور حوؿ اإلشارات غير المباشرة إلى لوكريتيوس والموجودة في الكتابيف 
عمى سبيؿ المثاؿ يقترح فاريؿ: " أف تقديـ  –الثاني والثالث مف الزراعيات 
                                                           

1. Sellar, W. Y. (1908), The Roman Poets of the Augustan Age; Virgil.     

Oxford. p. 267. apud Catto, B. (1981) The Concept of Nature in DRN & 

Georgics. (1981) Diss. Univ. of  Pennsylvania.   
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نما  فرجيميوس لموكريتيوس في ثوب جديد ال يعني انتقاده لو أو تحاممو عميو، وا 
ؿ روح المحاكاة التي تدؿ عمى تقديره لو، وليؤكد في الوقت نفسو عمى المكانة يحم

التي يحتميا لوكريتيوس في التراث الشعر التعميمي الممحمي. إف أصداء شعر 
لوكريتيوس الموجودة في زراعيات فرجيميوس تنـ بوضوح تاـ عمى إعجاب 

موبو حيث أدخؿ في شعره فرجيميوس بديواف لوكريتيوس إعجاًبا عظيًما، وتقدير  أس
 (1)أدوات تقنية بالغة الصعوبة."

الذي آثر استعماؿ  (.Thomas R)ويجدر في ىذا السياؽ الرجوع إلى مقاؿ توماس 
نص آخر" مفضبًل ذلؾ عف لويعني "اإلسناد أو اإلحالة  (reference)المصطمح 
ستمرار إلى أي "اإلشارة الضمنية"؛ فقد كاف فرجيميوس يعمد با (Allusion)مصطمح 

جعؿ القارئ يعود إلى نموذجو الذي حذا حذوه، ويرجع إلى النص األصمي أي "في 
طبيعة األشياء"، ثـ يطبؽ ما رصده في ىذا النص األصمي عمىى ديواف فرجيميوس. 
ويستطرد توماس بأنو يتعيف عمى النقاد في ىذا المقاـ مراعاة الدقة الشديدة عند 

ابرة الموجودة في نص فرجيميوس والتي قد تشير إلى تحديد الفرؽ بيف اإلشارة الع
؛ حيث (topoi)لوكريتيوس، وبيف اإلسناد الحقيقي الذي يمس بوضوح تاـ الموضوع 

تتمثؿ المشكمة األساسية في دراسة مف ذلؾ النوع في تحديد متى تكوف اإلشارة 
تعذر إسناًدا حقيقًيا ومتى تكوف مجرد نقطة التقاء عابرة غير مقصودة، لكف ي

تفادييا فبل يمكف إغفاليا بيف شاعريف يعالجاف نفس الموضوع أو يستخدماف 
 (3)مفردات مشتركة.

 

                                                           
2. Farrell J. , (1991) Vergil's Georgics and the Tradition of Ancient Epic:  

                      The Art of Allusion in Literary History. New York pp. 205f.   

3. Thomas, R. (1986) " Virgil's Georgics and the Art of Reference," HSCP 90  

                     p. 172. apud Meban, D. (2002) Essays in Virgilian Intertextuality:  

                     Text, Culture, Context. Diss. Toronto pp. 18f. 
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 قيمة العمؿ عند الروماف:
أدرؾ الروماف قيمة العمؿ فمجدوه وأولوه احتراًما وتقديرا، ولـ نجد نظيرًا في المغة 

أوقات األزمات  اإلغريقية لفضيمة المثابرة واالجتياد في أداء العمؿ والكفاح في
(industria)، راء ، بؿ وجد العمؿ ازدتمؾ الفضيمة التي يتحمى بيا الروماف وحدىـ

مف قبؿ بعض الكتاب اإلغريؽ؛ فنادرًا ما احتمت المثابرة منزلة بيف الفضائؿ 
اإلغريقية، ولـ يعدوا التراخي والقعود عف العمؿ مف الصفات الذميمة. أما الروماف، 

في  –روا قدرة فائقة عمى العمؿ في كؿ حقؿ مف حقوؿ النشاط فخبلًفا لذلؾ، أظي
، وفي المعامبلت التجارية، وفي االضطبلع بمياـ ة شؤوف الحكـالحرب، وفي إدار 

تعود بالنفع عمى الصالح العاـ، وفي زراعة األرض. وبعد أف وضعت الحرب أوزارىا 
ي ىو األنسب لحاجات واستقرت أمور اإلمبراطورية، صارت العودة إلى العمؿ الزراع

الروماف؛ فقد كانت األرض بالنسبة إلييـ ىي الحقؿ الرئيس الجتيادىـ، كما أنيا 
المورد األصمي لثرواتيـ؛ وذلؾ عمى نحٍو مساٍو لمبحر عند اإلغريؽ؛ إذ كاف مسرح 
األحداث بالنسبة ليـ ودافًعا لمغامراتيـ وتجاربيـ ومصدرًا عظيًما لمرواج االقتصادي 

وقد أُلفت األوديسية مف وحي مجرى حياتيـ في حقؿ النشاط المبلحي  ورخائيـ،
قامة المستعمرات اإلغريقية، والذي يوازي إخضاع األراضي عند الروماف؛  (4)وا 

فبفضؿ المثابرة عمى العمؿ وقوة االحتماؿ والجمد دانت األرض كميا لشعب إيطاليا 
ىذا كما أف العمؿ  (5).(operum laborem)ونجحوا في تحقيؽ أعماؿ مجيدة 

(labor)  كاف صاحب الفضؿ األوؿ في تفرد الشخصية الرومانية؛ فنجد أف
 :(Achetes)ييتؼ قائبًل ألخاتيس   (6)أينياس

…………'quis iam locus,' inquit, 'Achate, 

                                                           
4. Sellar, W. Y. op. cit. p. 267.  
5. Ibid p. 262 
6. Verg. Aen. 1. 459f. 
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quae regio in terris nostri non plena laboris? 

 "وقاؿ: أي مكاف اآلف يا أخاتيس، 
 رض ال تفيض بكدنا"أي بقعة في األ 

قاؿ ذلؾ في سياؽ حديثو عف معاناتو الطويمة. غير أف ىذه المعاناة نفسيا ىي 
فقد كانت   (7)ماجعمتو مشيورًا؛ فمف اآلف فصاعًدا لـ يعد شخًصا خامؿ الذكر.

منظومة القيـ والمبادئ المتعارؼ عمييا بيف الروماف واضحة المعالـ ومحددة في 
قيمتو بوصفو مثاؿ الفضائؿ الرومانية؛ فالقدرة عمى الصمود تقديرىـ ألىمية العمؿ و 

في المحف والشدائد واألوقات العصيبة، ذلؾ ما أضفى عمى أبطاؿ العصر الجميوري 
القديـ صفة العظماء التي عرفوا بيا، ومكنيـ مف تشييد إمبراطورية مترامية 

 (8)األطراؼ والحفاظ عمى بقائيا.
ؿ الحقؿ وبالجيد العسكري، ويعد كبًل مف العمؿ ويرتبط العمؿ بوجو خاص بأعما

بالزراعة والخدمة العسكرية مف الميف الشاقة، إال أف الفضؿ يعود إلييما في صنع 
ا وقت السمـ، مجد روما. فالصورة المثالية لمفبلح الصغير الذي يممؾ أرًضا يزرعي

المثالي إباف  ـ بما يمميو عميو ضميره، كاف يشكؿ نمط الحياةويناضؿ في الحرب بعز 
 العصر الجميوري.

في األدب البلتيني العديد مف المعاني كالعمؿ الشاؽ   (labor)يفيد مصطمح "العمؿ" 
والعمؿ العظيـ، والكد والمشقة واأللـ، ومصدر األسى والمحف. فالمصطمح يتضمف 
معناه العمؿ الجاىد مف أجؿ تحقيؽ األمجاد، أو النضاؿ ضد الظروؼ غير المواتية، 

 (9) ف ثـ فإف العمؿ ىو فضيمة الشعور بالواجب.وم

                                                           
7.  Quartarone L.  (1996), Locus Ambiguus: From Otium to Labor in   

               Vergil' Eclogues and Georgics, Diss. Univ. Washington. p. 118   

8. Gale M. (2000) Virgil on the Nature of Things.  Cambridge p.157  

9. Ibid. p. 144f. 
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، فيي تدؿ في معناىا الدارج (labor)عف كثب بمصطمح  (cura)يرتبط مصطمح 
عمى الجيد واالجتياد، وغالًبا ما ترتبط ببعض الفضائؿ الرومانية كاالجتياد 

(diligentia)  بوجو خاص في مجالَي النشاط الحربي والزراعي. ورغـ نزوع الروماف
تحمبلف  (labor)و  (cura)إلى تحقيؽ المجد مف خبلؿ الكد وبذؿ الجيد، فإف كممتا 

كر أف كبل المفيوماف ذأيًضا معاني الشقاء واليـ والمحف والكروب. وجدير بال
  (20) .جيميوسيرتبطاف بكؿ مف لوكريتيوس وفر 

 بعض الكممات وىي: (labor)استعمؿ لوكريتيوس لئلعراب عف فكرة العمؿ 
usus, cultus, opus, experientia, cura 

 نجد ثبلث منيا في األبيات االفتتاحية لديواف الزراعيات:
………….. quae cura boum, qui cultus habendo 

sit pecori, apibus quanta experientia parcis, (Verg. Georg. 1.3-4) 

 لبلحتفاظ" )وتحت أي نجـ( يمكف تربية الثيراف، وما ىي الرعاية المطموبة 
 بالقطيع، وما نوع الخبرة المطموبة لمنحؿ المدبر لشئونو."

مف األبيات السابقة نجد أف كؿ كممة مف ىذه الكممات الثبلث قد أفردت لميمة 
مرة  (experientia)بعينيا، فيي تعد نماذج محددة مف العمؿ؛ وقد وردت كممة 

 أخرى في سياؽ الحديث عف النحؿ أيًضا: 
Quis deus hanc, Musae, quis nobis extudit artem? 

unde noua ingressus hominum experientia cepit? (Verg. Georg. 4.315-6) 

 " أي إلو، أيتيا الموسيات، ابتكر ىذا الفف لنا؟
 المكتشؼ حديثًا." (22)والذي استطاع اإلنساف مف خبللو أف ينيض بيذا العمـ

                                                           
10. Verg. Aen. 6. 273-81 ; Gale M. op. cit. p. 145f.  

جزًءا مف ديوانو لتصبح عمى قدـ المساواة مع باقي العمـو لنحؿ تربية الفرجيميوس أفرد  88.
   .Quartarone L., op. cit.p. 197الزراعية: كزراعة البساتيف والعناية بالثروة الداجنة. انظر: 
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التي يكتسبيا اإلنساف  (ars)مـ والميارة تعني الخبرة والع (experientia)فكممة 
في سياؽ أعماؿ الحقؿ؛ فعمى سبيؿ المثاؿ تعد  (opus)بفضؿ جيوده. وترد كممة 

، (dives opum variorum, 2.468)حياة الفبلح حياة حافمة بأعماؿ ال تعد وال تحصى 
 :وقد اعتاد الفبلح منذ نعومة أظفاره عمى الصبر عمى المكاره واحتماؿ المشاؽ

(et patiem operum exiguoque adsueta iuventus, 2.472). 
ىذا كما أف جزع الفبلح وحزنو عمى الثور اليالؾ حدا بو أف يحرر الثور اآلخر مف 
النير تعاطًفا معو في أساه عمى رفيؽ كفاحو الذي خر صريًعا تارًكا العمؿ معطبًل 

(opere in medio, 3.519) أما كممة .(cultus)  تعني "تعيد الشيء بالرعاية والتي
والتيذيب"، كما تشير إلى حراثة األرض وتعيد النبات بالعناية بوجو عاـ؛ فإذا ما 
أنفؽ الفبلح الكثير مف الجيد فإنو حتى الثمار البرية سوؼ تتخمى عف طبيعتيا 

 البرية وتتبع عف طيب خاطر الدروس التي يمقنيا إياىا:
exuerint siluestrem animum, cultuque frequenti 

in quascumque uoles artis haud tarda sequentur. (Verg. Georg. 2. 51-2) 

 " سوؼ تتخمى عف طبيعتيا البرية بفضؿ الرعاية المستمرة،
 ."اولسوؼ تتبع عف طيب خاطر توجيياتؾ التي تممييا عميي

يـ باالختبار، ترادؼ أيًضا العمؿ، فيي تعني التطبيؽ العممي أو التعم (usus)وكممة 
 (usus)وقد قضى جوبيتر بأال تكوف حياة اإلنساف بالغة اليسر، ومف ثـ ساعدت 

 عمى ابتكار الحرؼ والفنوف:
ut uarias usus meditando extunderet artis 

paulatim, (Verg. Georg. 1. 133-4) 

 " وشيًئا فشيًئا أخرجت التجربة النابعة مف إعماؿ الفكر 
نوف إلى حدود النور،" مختمؼ ألواف الف  

  (usus)قد تمدنا الطبيعة ببعض سبؿ توسيع الرقعة الزراعية، لكف التطبيؽ العممي 
 كشؼ عف الطرؽ األخرى:
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sunt alii, quos ipse uia sibi repperit usus: (Verg. Georg. 2. 22) 

 " وىناؾ طرؽ أخرى كشفت عنيا التجربة مف تمقاء نفسيا أثناء مراحؿ تطورىا."
معنى التعمـ والميارة والتدريب، كما تعني تيذيب الفبلح لمنباتات  (ars)وتفيد كممة 

 (21) البرية فيحدد اتجاه نموىا بمييا أو بالربط والتشذيب.
اإلنساف شديد القدرة عمى احتماؿ يي تصؼ بالعمؿ أيًضا، ف (durus)ترتبط الصفة 

، ويعود (duris agrentibus, 1.160)يتسـ عتاد الفبلح بالصبلبة كما المشاؽ، 
 فرجيميوس بالزمف إلى أسطورة ديوكاليوف وبيرىا:

…………, quo tempore primum 

Deucalion uacuum lapides iactauit in orbem, 

unde homines nati, durum genus………(Verg. Georg. 1. 61-3) 

 " حتًما في ذلؾ العصر الذي ألقى فيو
 الشاغر،ديوكاليوف باألحجار في العالـ 

 فبرز لموجود أناس لسبللة خشنة."
يعتمد فرجيميوس ىنا عمى لوكريتيوس، فالجيؿ األوؿ مف البشر كاف طبًقا 

 "صمبة" إلى الحياة كانت وإذ إف األرض التي أخرجت ،(durus) "صمًبا" لموكريتيوس
(dura): 

Et genus humanum multo fuit illud in arvis 

durius, ut decuit, tellus quod dura creasset, (Lucr. DRN 5. 925-6) 

 " كاف الجنس البشري الذي يسكف األرض حينيا أكثر صبلبة مف
 اإلنساف الحالي، وىذا أمر طبيعي ألف األرض الصمبة قد أنجبو."

 :(durus)الصفة  (labor)ويطمؽ لوكريتيوس عمى العمؿ 
atque ipsi pariter durum sufferre laborem 

atque opere in duro durarent membra manusque.  

(Lucr. DRN 5. 1359-60) 

 ىـ سوًيا العمؿ الشاؽ، " وأف يؤدوا
                                                           

12. Catto B. A.,  op. cit. p. 245-9       
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 وبأداء ىذا العمؿ الشاؽ صارت أجسادىـ وسواعدىـ قوية."
 (durus labor)إيجابية في ىذا العمؿ المرىؽ  جوانبوبطبيعة الحاؿ ال توجد 

بطائؿ، أما مف وجية نظر فرجيميوس بالنسبة لموكريتيوس، وال يعود عمى صاحبو 
عسى أف  ،فالعمؿ خبلًفا لذلؾ يساعد عمى تفسير الدافع مف وراء جعؿ الحياة شاقة

 (23) مف تحسيف مستوى المعيشة: (labor)يتمكف البشر بفضؿ عمميـ 
……………labor omnia uicit 

improbus et duris urgens in rebus egestas. (Verg. Georg. 1. 145-6) 

 وتغمب العمؿ الشاؽ عمى سائر العقبات "
 وكذلؾ الحاجة التي تضيؽ الخناؽ أوقات العثرات."

أف يحافظ عمى بقائو إذا تمكف فقط مف تكييؼ نفسو عند لوكريتيوس يستطيع المرء 
وفؽ ظروؼ البيئة، والتي تكوف في كؿ األحواؿ غير مواتية، وقد يحصؿ عمى قدر 

راعو المتواصؿ ضد قوى األرض ضئيؿ مف أسباب العيش عف طريؽ ص
المستعصية، وحتى بعد تكبد كؿ ىذا العناء ومراعاة الحذر الدائـ، ثمة موجبات يقؼ 
المرء أماميا مكتوؼ اليديف كقسوة المناخ والتقمبات الجوية التي يمكف التنبؤ بيا 

 التي تؤدي إلى إحباط جيوده:
quod super est arvi, tamen id natura sua vi 

sentibus obducat, ni vis humana resistat 

vitai causa valido consueta bidenti 

ingemere et terram pressis proscindere aratris. 

si non fecundas vertentes vomere glebas 

terraique solum subigentes cimus ad ortus. 

sponte sua nequeant liquidas existere in auras. 

et tamen inter dum magno quaesita labore 

cum iam per terras frondent atque omnia florent, 

aut nimiis torret fervoribus aetherius sol 

aut subiti peremunt imbris gelidaeque pruinae 

flabraque ventorum violento turbine vexant. (Lucr. DRN 5. 206-217) 
                                                           

13. Catto B. A., op. cit. pp. 254-6  
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 " أما ما بقي مف أرض صالحة لمزراعة فإف الطبيعة عمى أية حاؿ
 بقوتيا الخاصة تنبت بو نباتات ذات أشواؾ، وذلؾ إف لـ يقاـو

 ، فقد اعتاد أف يميث فوؽ المعوؿ القوى مفاإلنساف ىذا الوضع
 .وأف يحرث األرض بضربات المحاريث ،أجؿ البقاء فى الحياة

 تقميب التربة الخصبةفإف لـ نحث األرض عمى اإلثمار ب
 ،بشفرة المحراث وعجف سطح األرض

 ،مف تمقاء نفسيا فى اليواء الطمؽ فإف الثمار لف يمكنيا النمو
 ،رض مف حيف آلخر بفضؿ العمؿ الشاؽوحتى عندما ُتنبت األ 
 ،ؽ الشجر الحقوؿ وتزدىر كؿ الزروعوعندما تمؤل أورا

 ،قة فتذبؿا الحار فإما أف تصيبيا الشمس مف السماء بحرارتي
 ،مفاجئة والجميد المسبب لمقشعريرةأو تدمرىا األمطار الغزيرة ال

 أو يسحقيا ىبوب الرياح بعاصفة عنيفة."
يتسـ الفكر الذي تطرحو ىذه األبيات بالعمؽ؛ فكرة الكفاح المرير الذي يضطر إليو 

 vis)المرء ليواصؿ سيره رغـ العقبات. فتعبر عف الصراع بيف قوة اإلنساف 

humana)  المتمثمة في شخص الفبلح، وبيف قوة الطبيعة التي تحبط ىذه األعماؿ
 (24) العظيمة التي يقـو بيا اإلنساف.

إف لـ يكف لوكريتيوس قد ألؼ ىذه األبيات قبؿ فرجيميوس لقمنا إنيا فرجيمية 
 في كتابي ديواف الزراعيات األوؿ والثاني: واضح الطابع؛ إذ نجد ليذه الفقرة صدى

DRN 206-7     =  G. 2.411 

                                                           
14. Sellar W. Y., op. cit. 205-6 
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DRN 207, 213 =  G. 1.127-8 

DRN  208-9     =  G. 2.355-6; 2.237 ; 1.45-6 

DRN 210         =   G. 1.147 

DRN 211         = G. 2.49 

DRN 212         = G. 2.47 ; 1.404 

DRN 216-7      = G. 2.293-4 ; 2.263 

 يصور لوكريتيوس الجيد المبذوؿ في العمؿ:
valido consueta bidenti (208) 

 فوؽ المعوؿ القوي" " فقد اعتاد )أف يميث(
 يوصي فرجيميوس فبلحو: وفي المقابؿ

duros iactare bidentis, (2.355) 

 "المعاوؿ شديدة الوطأة وأف يعزؽ األرض ب" 
لـ ترد عند (validus) ؛ غير أف الصفة (valido)نفس معنى (duros)حيث تفيد 

ف كانت مقتبسة مف عبارة لوكريتيوس:فرجيميوس في   نفس سياؽ الكبلـ، وا 
et ualidis terram proscinde iuuencis. (Verg. Georg. 2. 237) 

 "ولتدع ثورؾ القوي يحطـ كتؿ الطمي " 
 ومف البيت التالي لموكريتيوس:

…….. imbris gelidaeque pruinae 

flabraque ventorum (Lucr. DRN 5. 216-7) 

 ،مفاجئة والجميد المسبب لمقشعريرةمرىا األمطار الغزيرة الأو تد" 
 أو يسحقيا ىبوب الرياح بعاصفة عنيفة."

 
يقتبس فرجيميوس نصؼ عبارة لوكريتيوس اآلتية عند تصويره لخصائص التربة 

 غير متماسكة القواـ:
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id uenti curant gelidaeque pruinae (Verg. Georg. 2. 263) 

 "اح وبرودة الجو والصقيع )الذي يقضي عمى النبات(ويحذروف أمر الري" 
وعقب ثبلثيف بيتًا في سياؽ آخر يقترب فرجيميوس أكثر مف أسموب لوكريتيوس، 
حيث استعمؿ فرجيميوس الشؽ اآلخر مف عبارة لوكريتيوس ليصور شجرة ذات أصؿ 

 ثابت:
ergo non hiemes illam, non flabra neque imbres  

conuellunt: (Verg. Georg. 2. 293-4) 

 مف ثـ ال يستطيع فصؿ الشتاء العاصؼ أو ىبوب الرياح أو انيمار " 
 "األمطار أف يقضي عمييا؛

يبدو مف ىذه األصداء الموكريتية أف محاكاة لغة لوكريتيوس وفكره كانت تسود 
 ديواف الزراعيات.

نو مقتبًسا كما عالجو فرجيميوس يبدو لموىمة األولى أ (labor)إف موضوع العمؿ 
والحؽ أنو مقتبس برمتو مف فقرة لوكريتيوس السابقة، ومف فقرات  مف ىيسيودوس،

أخرى وبوجو خاص تمؾ التي تتناوؿ تطور الزراعة بختاـ الكتاب الخامس؛ فزراعة 
الفبلح ألرضو عند فرجيميوس تضارع الصراع المستمر مع عالـ الطبيعة بالنسبة 

، (209)عميو أف يرزح تحت وطأة المحراث الثقيؿ ؛ إذ يتعيف (207 .5)لموكريتيوس 
؛ فالنباتات ال تنمو مف تمقاء (211)ويجبر األرض عمى أف تتحوؿ إلى تربة خصبة 

نما ال يتأتى جني الثمار إال بعد عمؿ شاؽ(212)نفسيا ، والذي كثيرًا ما (213)، وا 
. إف (207)يكوف عرضة إلعاقة تطوره بسبب نبات العميؽ الذي يعيؽ نمو المحاصيؿ
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موقؼ لوكريتيوس العقبلني مف العمؿ الزراعي، والذي كاف قد أوجزه في فقرة واحدة 
 (25) ، نثره فرجيميوس عمى مدار ديوانو كمو.(5.206-217)

لمحصوؿ عمى  (labor)يشير لوكريتيوس في الكتاب األوؿ إلى ضرورة العمؿ 
اإلنساف مف سطح الغذاء؛ فاألرض تضـ في جوفيا الذرات األولى التي يقربيا 

األرض ويخرجيا عف طريؽ تقميبيا بالمحراث وتحريؾ تربة األرض الخصبة إلى 
ف لـ يكف األمر عمى ىذا النحو، فإف المحاصيؿ دوف جيد منا   sine)أعمى، وا 

nostro labore) .(26) تنمو طواعية مف تمقاء نفسيا عمى نحو أفضؿ بكثير  
 فقرة التالية:الكممة المفتاح في ال (labor)يعد العمؿ

quae nunc vix nostro grandescunt aucta labore, 

conterimusque boves et viris agricolarum, 

conficimus ferrum vix arvis suppeditati: 

usque adeo parcunt fetus augentque laborem. (Lucr. DRN 2. 1160-3) 

 ج وتزداد بفضؿ جيدنا،" الثمار التي نادرًا ما تصؿ اآلف إلى تماـ النض
 حيث تضني ثورنا ونستنزؼ قوة فبلحينا،

 وننيؾ سف المحراث حتى تطعمنا حقولنا بكدنا.
 إلى ذلؾ الحد آلت منتجات األرض إلى الزواؿ وتزداد فقط بمجيود البشر."

فاإلنساف يعمؿ باجتياد ويكد في العمؿ لكف مف غير طائؿ، وكمما تقدـ الزمف كمما 
بل يكوف بمقدوره مبلحقة االضمحبلؿ المستمر، وتتناقص خصوبة زادت األعباء؛ ف
يأخذ لوكريتيوس بعيف االعتبار ىذه الظروؼ البيئية ويعتبرىا  (27) األرض التدريجي.

                                                           
15. Lloyd, J. (2004) Lucretius in the Greco-Roman Didactic Tradition, Diss.  

                      Univ. Durham pp. 90-4.   

16. Lucr. 1. 208-17  

17. Catto B. A., op. cit. pp. 165-7 
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حالة ميئوس منيا وغير قابمة لمعبلج، نظرًا ألنيا سوؼ تزداد حتًما سوًءا. وسيجد 
 ف أعباءىـ باتت أشد وطأة:كؿ جيؿ جديد مف المزارعيف وأصحاب بساتيف الكرـو أ

iamque caput quassans grandis suspirat arator 

crebrius, in cassum magnos cecidisse labores, (Lucr. DRN 2. 1164-5) 

 " وفي عصرنا ىذا ييز المزارع الجميؿ رأسو وىو يتحسر
 كثيرًا، ألف عمؿ يديو العظيـ ذىب سدى،"

القدرة اإلنتاجية إلى تبدد الذرات التي ُخمؽ منيا  ويعود ىذا التناقص التمقائي في
العالـ، فيكوف الفاقد أكبر بكثير مف اإلمداد بذرات جديدة، تحت وطأة ىذه الظروؼ 
التي ال سبيؿ إلى معالجتيا، ماذا يجب عمى المرء فعمو؟ ال يوجد حؿ عند 

بأف  لوكريتيوس سوى دراسة نواميس الطبيعة، مف ثـ نروض النفس عمى التسميـ
ومع ذلؾ نجده في فقرات أخرى مف ديوانو  (28)ما ال نستطيع تغييره ىو أمر واقع،

يؤكد عمى أف براعة اإلنساف والمعرفة المكتسبة عف طريؽ الرصد والمبلحظة قدمت 
   (29) الكثير فازدادت خصوبة األرض وتحسنت قدرتيا اإلنتاجية:

inde aliam atque aliam culturam dulcis agelli 

temptabant fructusque feros mansuescere terra 

cernebant indulgendo blandeque colendo.  (Lucr. DRN 5. 1367-9) 

 " بعد ذلؾ جربوا في أرضيـ الغالية طرؽ الزراعة الواحدة
 تمو األخرى، والحظوا أف الثمار البرية تنمو في أرضيـ

 وذلؾ بالعناية بيا ورعايتيا بمطؼ بالغ."

                                                           

عماؿ الفكر التأممي، مف ثـ فيي 81 . تروض فمسفة لوكريتيوس النفس عمى تحقيؽ ىدوءىا؛ وا 
   Sellar W. Y., op. cit. p.207       . (otium) تناسب المرء عندما يفرغ مف عممو

19. Ibid. p. 206f. 
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 (10) فرجيميوس بوضوح تاـ عف أف العالـ في سبيمو إلى الزواؿ:يعرب 
………….. sic omnia fatis 

in peius ruere ac retro sublapsa referri, 

non aliter quam qui aduerso uix flumine lembum 

remigiis subigit, si bracchia forte remisit, 

atque illum in praeceps prono rapit alueus amni.   

(Verg. Georg. 1. 199-203) 

 –بمقتضى ناموس السماء  –" وعمى ىذا النحو 
 فإف جميع األشياء تسارع نحو ما ىو أسوأ وتمضي في سبلسة متراجعة

 كمثؿ قائد الدفة الذي بالكاد ما يتمكف مجدافاه مف شؽ طريؽ
 ذراعيو، ةلقاربو الصغير وسط التيار، غير أنو ما إف يرخي لمحظ

 ف ما يجرفو التيار إلى أعمؽ نقطة في النير."سرعا
؛ إنو كمثؿ مف يحاوؿ   (improbus) يكوف بطبيعة الحاؿ فالجيد الذي صوره ىنا

الحفاظ عمى البقاء في المكاف نفسو عف طريؽ الركض بأقصى سرعة ممكنة. تعد 
 ىذه األبيات إشارة مباشرة إلى لوكريتيوس؛ حيث يؤكد فرجيميوس عمى أىمية العمؿ
الشاؽ المتواصؿ والمتسـ بالمثابرة، ألف المحاصيؿ سوؼ تضعؼ وتأخذ في 

 التناقص ما لـ تمؽ عناية دقيقة:
uidi lecta diu et multo spectata labore 

degenerare tamen, ni uis humana quotannis 

maxima quaeque manu legeret: (Verg. Georg. 1. 197-199) 

خضاعيا" لقد رأيت رؤى العيف    بذورًا عمى الرغـ مف انتقائيا بعناية فائقة وا 
ف كانت جيود البشر  لفحص دقيؽ لكنيا مع ذلؾ تتعرض لعوامؿ الفساد، وا 

                                                           

 . تركت فكرة اضمحبلؿ قدرة األرض اإلنتاجية أثًرا عظيًما في عقوؿ الروماف، انظر: 29
Sellar W. Y., op. cit. p. 207.  
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 المبذولة عاًما إثر عاـ لـ تنتخب باليد الجزء األعظـ مف البذور."
 إشارة مباشرة إلى أبيات لوكريتيوس اآلتية:   (ni uis humana )يعد التعبير

quod super est arvi, tamen id natura sua vi 

sentibus obducat, ni vis humana resistat(Lucr. DRN 5. 1367-9) 

 " أما ما بقي مف أرض صالحة لمزراعة فإف الطبيعة عمى أية حاؿ بقوتيا الخاصة
 (12) تنبت بو نباتات ذات أشواؾ، وذلؾ إف لـ يقاـو اإلنساف ىذا الوضع."

كتاب األوؿ مف "زراعيات" فرجيميوس بأبيات لوكريتيوس التي عند مضاىاة ختاـ ال
 يصور فييا التدىور الذي آؿ إليو العالـ حينيا:

scilicet et tempus ueniet, cum finibus illis 

agricola incuruo terram molitus aratro 

exesa inueniet scabra robigine pila, 

aut grauibus rastris galeas pulsabit inanis 

grandiaque effossis mirabitur ossa sepulcris. (Verg. Georg. 1. 493-7) 

 " أجؿ سيأتي عمى تمؾ األراضي عصر سوؼ يعثر فيو  
 المزارع أثناء عزقو التربة بمحراثو

 المنحني الشكؿ عمى رماح أكميا الصدأ،
 أو تصطدـ فأسو الثقيمة بخوذات خاوية

 اـ ضخمة عند حفر التربة."وسيصاب بالذىوؿ مف مرأى عظ
  

iamque caput quassans grandis suspirat arator 

crebrius, in cassum magnos cecidisse labores, 

et cum tempora temporibus praesentia confert 

praeteritis, laudat fortunas saepe parentis. (Lucr. DRN 1. 1164-7) 

 رع الجميؿ رأسو وىو يتحسر" وفي عصرنا ىذا ييز المزا
                                                           

21. 
.
 Catto B. A., op. cit. pp. 210f. 
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 كثيرًا، ألف عمؿ يديو العظيـ ذىب سدى،
 وعندما يضاىي الزمف الحاضر بالعصور

 الغابرة، يثني عمى حظ أبيو."
أكبر األثر حيث جعمت المزارع المثابر عمى احتماؿ المشاؽ  (grandis)تركت كممة 

إلى  (grandis arator)يقؼ في خمفية لوحة تدىور البيئة. وقد حوؿ فرجيميوس 
(agricola)   الذي ورد مقروًنا بالمحراث المنحني الشكؿ(incurvo)  مما يوحي

 exesa scabra)بتدىور الزمف، كما أف وصؼ الرماح بأنيا قد تآكمت بفعؿ الصدأ 

robigine) والخوذات بأنيا خاوية ،(inanis)  يوحي بعممية التحمؿ، ودىشة
(mirabitur) ـ والقبور، ذلؾ العجب الذي بمغ حد الذىوؿ المزارع عند رؤية العظا

، يوحي ىذا أيًضا بتدىور (grandia) بالغة الضخامةعندما وجد أف ىذه العظاـ 
الطبيعة اآلف وبالتناقص التدريجي لممادة؛ إذ كاف أناس العصور الماضية يتمتعوف 

 (11) بقامة أكثر طواًل مف أناس العصر الراىف.
ر حولو قصيدة " األعماؿ واألياـ"؛ فالعمؿ يعتبر يمثؿ العمؿ الموضوع الذي تدو 

ضرورة قاسية، ألننا مضطريف أف نعمؿ بعد أف حجب زيوس أسباب الرزؽ عف 
وحتى في المدينة التي يسودىا العدؿ والتي ينعـ  (13)اإلنساف جزاء لذنبيـ األوؿ،

أىميا بحياة تشبو إلى حد كبير الحياة التي كاف يحياىا أناس سبللة العصر 
لكف ال يزاؿ العمؿ ضروري. عمى مدار الجزء الي يعالج قضية العمؿ مف  لذىبي،ا

القصيدة يواصؿ ىيسيودوس التأكيد عمى ضرورة العمؿ الجاد ويحذر مف مغبة 
                                                           

22.  Lloyd, J. op. cit. pp. 107-8 

 شحوميا وعظاميا إلى اآللية.. استئثار البشر بمحوـ القرابيف وتقريب  23
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التكاسؿ، ويحض برسيس عمى إتماـ المياـ الممقاة عمى عاتقو في وقتيا. إف 
عند  (labores)ؼ عف مف منظور ىيسيودوس يحمؿ مدلواًل يختم (ἔξγα)فالعمؿ  

لوكريتيوس، وعف نظرة الكتاب الروماف لمفبلح اإليطالي الخشف والواقعي إلى حد 
القسوة. وأخيرًا يعتبر ىيسيودوس العمؿ شيًئا مضجرًا ألنو عقوبة ُفرضت عمى 

كاف لييسيودوس رؤية متجيمة ومع ذلؾ فقد سمـ لوكريتيوس بيا.  (14) اإلنساف.
كثر ما يسترعي االنتباه عدـ غياب العمؿ الزراعي حتى أما بالنسبة ألراتوس؛ فأ

والثور والمحاريث  (Δῖθε)أثناء العصر الذىبي، ويقوؿ بإف ىناؾ ارتباط بيف العدالة 
لسد حاجة أبناء العصر الذىبي مف أسباب العيش، بيد أنو ال يعد ذلؾ عقاًبا. تقترب 

ار التدريجي ليذا تفاصيؿ رواية أراتوس بتقرير ىيسيودوس في تصوير االنحد
العصر الشبيو بالجنة واآلخذ سبيمو إلى الزواؿ. وفي نياية المطاؼ عوقب أناس 

 –رفيقيـ في العمؿ   -العصر البرونزي لقاء قسوتيـ ولقاء جريمة أكؿ لحـ الثور 
فكاف جزاءىـ خسراف الحياة الرغدة في معية ربة العدالة. يعكس رحيؿ الربة ىذا 

و بعالـ األحبلـ والذي يعالج مسألة انتياء عصر المعادف. تقرير ىيسيودوس الشبي
غير أف ربة أراتوس لف تتخمى نيائًيا عف البشر؛ إذ ستحوؿ إلى كوكبة "العذراء"  

(virgo) -  ،إحدى النجـو التي نثرىا زيوس في قبة السماء لتحديد فصوؿ السنة
تقرير أراتوس  يعبر (15) مف ثـ ينمو كؿ شيء ويخرج إلى الوجود بحسباف دقيؽ.

عف ضرورة العمؿ والدور الذي يمعبو زيوس في صورة أكثر إيجابية ورفًقا منيا عند 
ىيسيودوس؛ فأعماؿ الحقؿ ليست شرًا البد منو، بؿ غاية ومثؿ أعمى لمعدالة. ىذا 

                                                           
24. Hes. Op. 91-382.   

25. Arat. Phaen. 112-136.  
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ويتسع تصور ىيسيودوس لمفيـو العمؿ لكؿ مف الحانب اإليجابي )ارتباط العمؿ 
السمبي )اعتبار العمؿ عقوبة فرضيا زيوس عمى البشر(؛ بفكرة العدالة( والجانب 

لى المثؿ العميا عند الروماف،  وتعرض قصيدة "الظواىر" صورة أقرب إلى الواقع وا 
يبدو فييا العمؿ الزراعي صفة مميزة لمحياة الكريمة. والحؽ أف لوكريتيوس كاف مف 

يقورية، وليذا فقد أشد المؤلفيف عزًما عمى تجميع كؿ قواه في نشر الفمسفة اإلب
أما فرجيميوس  (16) أعاد تقييـ مفيـو العمؿ وجعمو متوافًقا مع الرسالة اإلبيقورية.

حيث يتفؽ في الرأي مع  (17)فقد استوعب رؤية الكتاب الثبلثة ومزج بينيا جميًعا؛
، غير أنو  لوكريتيوس في أف األرض كانت في سالؼ العصر أوفر إنتاًجا عف اليـو

ىيسيودوس  قبؿ أف يكوف مف منظور لوكريتيوس؛ إذ كانت األرض يقبؿ ذلؾ بروح 
تنتج كؿ األشياء بصورة تمقائية،  –تحت حكـ ساتورنوس  –خبلؿ العصر الذىبي 

أما في العصر البلحؽ أي عصر جوبيتر فقد فرض عمى اإلنساف ضرورة العمؿ مف 
ما ذىب إليو عمى حد  –أجؿ البقاء عمى قيد الحياة، ولـ يفعؿ ذلؾ نظرًا لغضبو 

بؿ ليكوف ذلؾ باعثًا عمى االجتياد. كما يدرؾ فرجيميوس احتماؿ  –ىيسيودوس 
التعرض لئلخفاؽ والخسارة وذلؾ يرجع إلى ظروؼ ال يد لئلنساف فييا كالعواصؼ 
الشديدة وتقمبات فصوؿ السنة، ىذا فضبًل عف الموجبات األخرى التي يتعيف عميو 

 (18) الوقائية وذلؾ بفضؿ يقظتو الدائمة: االستعداد ليا واتخاذ اإلجراءات
                                                           

. يختمؼ مفيوـ العمؿ عند لوكريتيوس؛ إذ يعده عقوبة أنزليا البشر بأنفسيـ بسبب مخاوفيـ 26
الباطمة ورغباتيـ المضممة. ويعد العمؿ الزراعي الذي يقتضي جيًدا وكدًحا شاىًدا عمى عدـ 

 .  ـلي اكما ال يعتبر ليبَل عمى معاداتي ية بشؤوف البشر،اىتماـ اآلل
27. Gale M., op. cit. pp. 155-8.  
28. Sellar W. Y.  op. cit. 209-210. 
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Nec tamen, haec cum sint hominumque boumque labores 

uersando terram experti, nihil improbus anser 

Strymoniaeque grues et amaris intiba fibris 

officiunt aut umbra nocet. pater ipse colendi 

haud facilem esse uiam uoluit, primusque per artem 

mouit agros, curis acuens mortalia corda 

nec torpere graui passus sua regna ueterno. 

ante Iouem nulli subigebant arua coloni: 

ne signare quidem aut partiri limite campum 

fas erat; in medium quaerebant, ipsaque tellus 

omnia liberius nullo poscente ferebat. 

ille malum uirus serpentibus addidit atris 

praedarique lupos iussit pontumque moueri, 

mellaque decussit foliis ignemque remouit 

et passim riuis currentia uina repressit, 

ut uarias usus meditando extunderet artis 

paulatim, et sulcis frumenti quaereret herbam, 

ut silicis uenis abstrusum excuderet ignem. 

tunc alnos primum fluuii sensere cauatas; 

nauita tum stellis numeros et nomina fecit 

Pleiadas, Hyadas, claramque Lycaonis Arcton. 

tum laqueis captare feras et fallere uisco 

inuentum et magnos canibus circumdare saltus; 

atque alius latum funda iam uerberat amnem 

alta petens, pelagoque alius trahit umida lina. 

tum ferri rigor atque argutae lammina serrae 

(nam primi cuneis scindebant fissile lignum), 

tum uariae uenere artes. labor omnia uicit 

improbus et duris urgens in rebus egestas. 

prima Ceres ferro mortalis uertere terram 

instituit, cum iam glandes atque arbuta sacrae 

deficerent siluae et uictum Dodona negaret. 

mox et frumentis labor additus, ut mala culmos 

esset robigo segnisque horreret in aruis 

carduus; intereunt segetes, subit aspera silua 

lappaeque tribolique, interque nitentia culta 

infelix lolium et steriles dominantur auenae. 
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quod nisi et adsiduis herbam insectabere rastris 

et sonitu terrebis auis et ruris opaci 

falce premes umbras uotisque uocaueris imbrem, 

heu magnum alterius frustra spectabis aceruum 

concussaque famem in siluis solabere quercu. (Verg. Georg. 1. 118-59) 

 " ومع الجيود المبذولة مف قبؿ كؿ مف اإلنساف والثور
 في عزقو األرض، ال يمكف لؤلوزة الشرىة أف تمثؿ مصدر إزعاج،

 ور الكركي التي تحط عمى ضفاؼ نير ستريموف، وال ألياؼ اليندباء البري،وال طي
 األشجار يسبب أذى. لقد كانت مشيئة الرب نفسو أال يخمو أو فيء

 درب الزراعة مف العقبات، إذ جعؿ في بادئ األمر حرفة الزراعة
 توقظ الحقوؿ مف سباتيا، فقد شحذ عقوؿ البشر بشيء موضع عناية.

 تيجع في سبات عميؽ. ولـ يدع مممكة
 قبؿ عصر جوبيتر لـ يوجد فبلحوف يعمموف عمى استصبلح األراضي:

 أو أف يعينوا حدود قطعة مف األرض وفؽ حدود
 تيا؛ فقد كاف المرء يعمؿ عمى بموغ الصالح العاـ، وتغدؽ األرضال مراعاة لحرم

 مف تمقاء نفسيا العطايا عمى الجميع مف دوف أف يستجدييا أحد.
 ر( ىو مف دس الحقد البغيض في الحيات القاضية عمى الحياة،)جوبيت

 واستحث الذئب عمى السمب والمحيط عمى الثوراف.
 وانتزع الرحيؽ مف أوراؽ األزىار، ووارى النيراف عف األبصار.

 واحتجز الخمر الذي كاف في سالؼ الزماف يجري أنيارًا في كؿ مكاف.
 الفكر في ظيور الفنوف والمياراتمف ىنا أسيمت الحنكة النابعة مف إعماؿ 
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تباًعا، فبينما كاف الفبلح يبحث بيف الخطوط التي صنعيا المحراث عف نصؿ ورقة 
 انطمقت شرارة مف عروؽ الذرة الصوانية. الذرة،

 ثـ شعرت األنيار بالقوارب المصنوعة مف شجر الحور األجوؼ تصافح مياىيا.
طبلؽ   األسماء عمييا.عقب ذلؾ جاء تصنيؼ البحارة لمنجـو وا 

 ىذه كوكبة البمياديس، وذلؾ ىيادس )برج الثور(، وتمؾ ابنة ليكاؤوف الدب المشع؛
 ومف بعد ذلؾ عرؼ كيؼ يوقع الصيد في الشرؾ، فاقتنص الطير

 عف طريؽ الفخاخ وتعمـ أف يستعيف بكبلب الصيد في حصار مخابئ الطرائد؛
 شبكة صيده باحثًافي ذلؾ الحيف بدأ رجؿ يرمي مجرى المياه الفسيح ب

 في األعماؽ، بينما يسحب آخر مف القاع خيوط شبكة كبيرة؛
 وفي أعقاب ىذا تـ اكتشاؼ المعادف الصمدة ونصؿ السيؼ ذي الصريؼ
 )أما اإلنساف األوؿ فقد استعاف باإلسفيف ليشؽ األخشاب فتتفرؽ شيًعا(،

 غمب العمؿ الشاؽوعمى ىذا المنواؿ سارت الميارة تمو األخرى في تعاقب متواصؿ وت
 عمى سائر العقبات، وكذلؾ الحاجة التي تضيؽ الخناؽ في األوقات العصيبة.

 كانت كيريس أوؿ مف عمـ البشر تقميب األرض باالستعانة
 بقوة المعدف، وذلؾ عندما بدأ جوز البموط في التراجع وكذلؾ القطمب

 بالطعاـ.  ناالذي كاف ينمو بغزارة في األيؾ المقدس وعندما ضنت مدينة دودو 
 لكف سرعاف ما لحؽ بالقمح ضررًا، إذ يتغذى فطر العفف الساـ

 عمى أعواد القمح و)ىناؾ آفة أخرى( إذ تنتصب النباتات الشائكة بخشونة
 في الحقوؿ فتعيؽ نمو المحاصيؿ وتعمؿ عمى إىبلكيا ليحؿ محميا
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 نباتات ذات ثمار شوكية وحسؾ، وبيف القمح البساـ
 الرديء بغزارة والشوفاف الذي ال يحمؿ ثمرًا.ينمو نبات الزواف 

 مف ثـ إف لـ تكف معزقتؾ عمى أىبة االستعداد لئلغارة عمى ىذه الحشائش الضارة
الثمار( ولـ يكبح منجمؾ تقدـ ولـ ترتفع عقيرتؾ لترويع الطيور )المتطفمة عمى 

أجؿ نزوؿ )الذي يعيؽ وصوؿ الضوء( إلى أرض الحقؿ و)لـ ترتؿ( ابتياالتؾ مف الفيء 
ستسدد عبثًا نظرة شاخصة ولكف دوف طائؿ عند مرأى صومعة غبلؿ جارؾ الغيث. 

 وقد تنياؿ عمى أشجار البموط النامية في الغابات لتسد رمقؾ." المميئة
تعد ىذه األبيات النقطة التي تمتقي عندىا رؤى كؿ مف ىيسيودوس وأراتوس 

بعممية اليدـ في الطبيعة إطارًا  ولوكريتيوس؛ حيث تشكؿ نظرية لوكريتيوس المتعمقة
لنقض فرجيميوس ألسطورة العصر الذىبي لييسيودوس ولعناية جوبيتر اإلليية في 
المذىب الرواقي. ىذا فضبًل عف أف تاريخ الحضارة برمتو عند لوكريتيوس ىو نفي 

) ال يتزعزع لدور اآللية المبدعيف األوائؿ αῖ)  في ازدىار الحضارة
محؿ كيريس بوصفيا قوة  (natura creatrix)اإلنسانية. إذ تحؿ الطبيعة الخبلقة 
ومع ذلؾ فقد رد فرجيميوس كيريس إلى  (19) تبعث ارتقاء الزراعة وتعميـ البشر.

الذي  (labor)وبعد تعميـ كيريس البشر الزراعة جاء دور العمؿ  (30)سيرتيا األولى؛
فرضتو اآلفات الزراعية والحشائش الضارة التي تنمو وسط الحقوؿ فتعيؽ نمو 
النباتات النافعة، مف ثـ يؤكد فرجيميوس عمى ضرورة العمؿ مستيبًل قصة فرض 

 جوبيتر العمؿ عمى البشر بإشارة إلى ىذه اآلفات مثؿ األوزة الشرىة 

                                                           
29. Lucr. DRN 5. 1361-2 
30. Gale M. , op. cit. pp. 65f. 



 نجوى أحمد مصطفى

069 
 
 

(improbus anser)صعب التغمب عمييا ، ويعد وجود مثؿ ىذه اآلفات عقبة ي
(improbus labor).(32) ، ويستطرد قائبًل إف ىذه اآلفات كانت بقضاء إليي  

ثمة تعارض بيف أسطورة العصر الذىبي واستعارة تجُرد لوكريتيوس واستقبلؿ رأيو 
وبيف فكرة ضرورة العمؿ مف أجؿ االستفادة بموارد الطبيعة واستخراج ثرواتيا؛ فمـ 

كنوع مف بقايا العصر الذىبي، بؿ كامرئ يحتاج إلى  يصور فرجيميوس المزارع
العمؿ، ألنو ُيقاؿ إف عصر ساتورنوس الذىبي كاف عصرًا سابؽ عمى ظيور الحرب 
وأساًسا لعظمة روما المعاصرة ولئلمبراطورية الرومانية. يعد الفبلح مف منظور 

يو في ذلؾ كمثؿ فرجيميوس مثااًل لبلكتفاء الذاتي والقناعة والرضا بالنزر اليسير؛ ف
اإلنساف البدائي عند لوكريتيوس يقتات عمى ما تخرجو األرض مف طعاـ بسيط وال 

 –مثميا في ذلؾ أيًضا  –تتطمع نفسو إلى وسائؿ الترؼ والرفاىية، إال أف حياتو 
كمثؿ حياة اإلنساف األوؿ، ليست بأية حاؿ حياة مثالية تبمغ حد الكماؿ؛ فقد كانت 

غير معفاة مف العناء. وعمى الرغـ مف أنيا تشبو نوًعا ما ال تخمو مف اليمـو و 
العصر الذىبي، لكنيا ليست بأي حاؿ فردوًسا عمى األرض. وعمى ىذا النحو فقد 
جمع فرجيميوس بيف عناصر كانت متعارضة في عالـ لوكريتيوس عمى نحو ما يبدو 

رض لمطعاـ مف مف ختاـ الكتاب الثاني مف ديواف "الزراعيات"، إذ أحيؿ إنتاج األ 

                                                           

سو بذبابة . ثمة تشابو كبير بيف اآلفات ىنا وبيف الميمة التي كمؼ سقراط بيا حيث شبو نف 38
الماشية التي توقظ أىؿ أثينا مف سباتيـ العميؽ  ويحض بني جمدتو باستمرار عمى أف يظموا عمى 
درب الفضيمة. ويوضح سقراط أف اإللو بنفسو )أبولمو( ىو مف اصطفاه وكمفو بيذه الميمة. 

(Plato Apol. 29d-31c) 
Quartarone L. , op. cit. 140-1 
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غير تدخؿ اإلنساف عمى الزمف الماضي وكنتيجة لذلؾ صار العمؿ ضرورة حتمية. 
ال يقارب فرجيميوس بيف الرأي المختمؼ فحسب، ولكف أيًضا يعزو "السبلـ الذي ال 

وباستثناء التأليؼ الشعري،  (31) ، إلى الفبلح.(secura quies)تعكر صفوه شائبة"  
، التي درج (requies)وكريتيوس مع راحة الباؿ يتعارض العمؿ مف منظور ل

استعماليا لئلشارة إلى الطمأنينة التي ينعـ بيا الفيمسوؼ وكذلؾ اآللية والمرء حاؿ 
يضع السبلـ وراحة الباؿ  في إحدى فقرات لوكريتيوس (33) ىجوعو أو موتو.

(secura quies)  الذي ينعـ بو األموات في مقابؿ العناء والكد(labor) ذي يعيشو ال
الفبلح مف منظور فرجيميوس يقترف  (quies)مع أف راحة وسبلـ  (34) األحياء.

غير أنو  (quies)وجودىا بالعمؿ والنشاط المتواصؿ، حيث إنو يتمتع بنفس مطمئنة 
. إف االكتفاء الذاتي لمفبلح عند فرجيميوس (requies)ال يتوقؼ عف العمؿ ليستريح 
عند لوكريتيوس، بيد أنو ال يخمو تماًما  (ἀηαξαμία)ال يختمؼ عف سبلـ النفس 

، كما أنو عرضة باستمرار لتيديد حقيقي، إذ يتعيف عمى الزارع أف يحافظ  مف اليمـو
عمى اليقظة والحذر الدائـ. في ختاـ الكتاب الثاني مف "الزراعيات" يمثؿ مفيـو 

سؾ بالخمؽ سبلـ النفس الموكريتي النمط الروماني المتعارؼ عميو لمفبلح المتم
القويـ والمثابر عمى العمؿ الشاؽ. وىنا يطرح فرجيميوس نوًعا مف الحؿ الوسط، 

                                                           
32. Verg. Georg. 2. 467 

إلى ( 789؛ الكتاب الخامس، 779؛ 709، 848؛ 454: الكتاب الزاتغ). تشيز األتيات  33

؛ وتشيز األتيات التالية إلى السالم الذي (curae)الهجىع الذي يؼذ راحة من متاػة حياة اليقظة 

؛ 030؛ 029؛ 122: )الكتاب الثالث: لمزتين (secura)حيث وردت الصفة  ينؼم ته األمىات
(. ويمكن 2210الذكر الذي يوضع في مقابل الطموح )الكتاب الخامس:  (، وخمول2931

(، )الكتاب الثالث: 23-0مضاهاة ذلك بحياة غير اإلبيقوري الحافلة بالقلق )الكتاب الثاني: 
 (.2211(، وكذلك ضحايا الطاعون )الكتاب السادس: 2901-2901

34. Lucr. DRN 3. 939-943. 
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رغـ أف الصراعات تنتقؿ سريًعا مف نقطة إلى أخرى عمى مدار األبيات التالية كما 
 (35) لو كانت تنتقؿ خبلؿ الكتاب الثاني برمتو:

agricola incuruo terram dimouit aratro: 

hic anni labor, hinc patriam paruosque nepotes 

sustinet, hinc armenta boum meritosque iuuencos. 

nec requies, quin aut pomis exuberet annus 

aut fetu pecorum aut Cerealis mergite culmi, 

prouentuque oneret sulcos atque horrea uincat. 

uenit hiems: teritur Sicyonia baca trapetis, 

glande sues laeti redeunt, dant arbuta siluae; 

et uarios ponit fetus autumnus, et alte 

mitis in apricis coquitur uindemia saxis. 

interea dulces pendent circum oscula nati, 

casta pudicitiam seruat domus, ubera uaccae 

lactea demittunt, pinguesque in gramine laeto 

inter se aduersis luctantur cornibus haedi. 

ipse dies agitat festos fususque per herbam, 

ignis ubi in medio et socii cratera coronant, 

te libans, Lenaee, uocat pecorisque magistris 

uelocis iaculi certamina ponit in ulmo, 

corporaque agresti nudant praedura palaestra. 

hanc olim ueteres uitam coluere Sabini, 

hanc Remus et frater; (Verg. Georg. 2. 513-533) 

 " في غضوف ذلؾ كاف الزارع يشؽ طريقو بالمحراث المقوس خبلؿ التربة:
 يستيؿ عممو الحولي، ومف ثـ يمد وطنو وذريتو بسبؿ
 بطعاميا. –العيش، ويزود قطعاف أبقاره وثيرانو الحريصة عمى أداء الواجب 

 ليس ثمة راحة أو إرجاء لمعمؿ اآلف، ففصؿ الخريؼ محمؿ بالثمرات
ف لـ يكف كذلؾ   فمحتشد بزيادة أعداد دوابو أو بأكواـ غبلؿ كيريس،وا 

                                                           
35. Gale M. , op. cit. pp. 171-3.  
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 التي تغمر الحقوؿ بإنتاجيا وتكتظ بيا مخازف الحبوب.
 حبوب مدينة سيكيوف بيف حجري الرحى، طحفثـ يحؿ فصؿ الشتاء: فيجري 

وتعود الخنازير إلى حظائرىا قانعة بثمار البموط، وما تنتجو الغابات مف نبات 
 ؼ غبللو عمى اختبلؼ أنواعيا،يوزع فصؿ الخري القطمب؛

 وفوؽ الصخور التي تغمرىا الشمس بأشعتيا تنعـ زمرة مصقولة الحاشية بالدؼء.
 وفي تمؾ األثناء التي يتعمؽ فييا أطفالو األعزاء بعنقو لمفوز بقببلتو،
 يحافظ بيتو الذي ال تثريب عميو عمى سموكو المحتشـ، وتتناطح األبقار

 ممة بالمبف، وفوؽذات الضروع المتدلية المح
 سطح األرض المعشوشب السعيد تتصارع الجدياف البدينة.
 ويقضي مالؾ األرض نفسو عطمتو فيستمقي فوؽ العشب،

 يشعؿ الحطب لتدفئة فصؿ الشتاء ويجتمع ندماؤه عمى أقداح الخمر،
 يسكبوف الشراب ويبتيموف إليؾ، يا إلو الخمر المعصور، يا لينايوس،

ع عبلمة عمى شجرة دردار لئلعبلف عف بدء سباؽ رمي ويدعو الرعاة بأف يض
الرمح المجنح، أو يكشفوف عف أطراؼ شديدة القدرة عمى االحتماؿ لبلنخراط في 

مباراة مصارعة، ويحيوف حياة مثؿ تمؾ التي كاف يحياىا الشعب السابيني منذ قديـ 
 ومثؿ نمط معيشة ريموس وأخيو؛" األزؿ،

ء"عمؿ األشياء، أما ديواف "الزراعيات" فتعممنا شؤوف يوضح ديواف "في طبيعة األشيا
الزراعة، ولكف ىدؼ كؿ مف الديوانيف الوصوؿ إلى حياة قويمة؛ بالنسبة 
لموكريتيوس يقصد بالحياة القويمة االنسحاب مف معظـ نشاط الحياة السياسية 
ؿ الرومانية، أما بالنسبة لفرجيميوس فيعني بيا االنسحاب مف المدينة واالنشغا
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بزراعة األرض في سبيؿ إعادة اكتشاؼ الفضائؿ الرومانية القديمة. ال تحصؿ 
مثمما  –المخموقات باألبيات السالفة الذكر عمى أسباب المعيشة مف الطبيعة مباشرة 

بؿ مف يمدىا بأسباب العيش ىذه ىو الفبلح،  (36)كاف األمر عميو عند لوكريتيوس،
الذي بفضؿ  (agricola)جئ بػ "الزارع" إذ يستيؿ فرجيميوس فقرتو عمى نحو مفا

عممو يتحدد اتجاه مصادر خصوبة الطبيعة وخيرىا. فتحُوؿ األشياء ال يجري مف 
مثمما كاف الحاؿ عميو بالنسبة لموكريتيوس  –خبلؿ دورة البناء واليدـ في الطبيعة 

بؿ مف خبلؿ تعاقب فصوؿ السنة، ومف خبلؿ أعماؿ الحقؿ في كؿ موسـ مف  –
الزراعة كدرس الحنطة وبذر البذور وعصر البذور الزيتية الستخراج الزيوت مواسـ 

مف العمؿ لكف ىناؾ نشاط مستمر  (requies)وتجفيؼ األعناب، وليس ثمة راحة 
وحركة دؤوب، غير أنيا عند لوكريتيوس تمثؿ حركة الذرات، بينما عند فرجيميوس 

  (37).(labor)تنفؽ ىذه الحركة مف خبلؿ العمؿ 
عمى مجاؿ النشاط الزراعي فحسب، فقد استعممو  (labor)توقؼ العمؿ ال ي

لوكريتيوس أيًضا لتصوير عدـ جدوى الجيود المضنية التي يبذليا الحمقى مف 
البشر في سبيؿ غايات ال طائؿ مف وراءىا؛ في استيبلؿ الكتاب الثاني مف ديوانو، 

ية الحصينة عمى حشود يصور الشاعر نفسو ينظر مف أعمى قمعة الفمسفة اإلبيقور 
البشر غير المستنيرة وىـ يتحركوف عمى غير ىدى كقطعاف الماشية يتطاحنوف في 

 مف أجؿ أطماعيـ يبذلوف جيًدا مضنًياالمظمـ  أغوار الوادي

                                                           
36. Lucr. DRN 1. 249-263. 
37. Betennky A. , The Literary Use of Animals in Lucretius' DRN and Virgil's 

                              Georgics, Diss. Yale Univ. (1972), pp. 165, 170.  
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(praestante labore, 12):(38) 
despicere unde queas alios passimque videre 

errare atque viam palantis quaerere vitae, 

certare ingenio, contendere nobilitate, 

noctes atque dies niti praestante labore 

ad summas emergere opes rerumque potiri. 

o miseras hominum mentes, o pectora caeca! (Lucr. DRN 2. 9-12) 

                   مف حيث يمكنؾ أف تمقى ببصرؾ مف أعمى لترى اآلخريف               " 
 .ى سعٍى خائب يمتمسوف وسيمة لمعيشيييموف عمى غير ىدًى ف

 ،يتطاحنوف نحو الصدارة، و يحاربوف بعضيـ البعض
 لوف جيًدا مضنًياويبذ يكدحوف ليبًل ونيارًا

 .نازؿ السمطة ويحصموا عمى الثروةليبمغوا أعمى م
 "التعسة، يا ألفئدتيـ العمياء!  عقوؿ البشرليا 

ف رأينا أف العمؿ مف منظور مف تناولو مف األدباء السابقيف عمى فرجيميوس سبؽ أ
بوجو خاص الكد والعناء في مجالّي  –والمعاصريف لو يعبر عف قيمة إيجابية 

ويمثؿ عنصرًا حاسًما في تقييـ أرباب الفكر الروماني  –النشاط الزراعي والحربي 
ى العمؿ المتواصؿ في مواجية لمشخصية الوطنية؛ فقد وجد الدأب والمثابرة عم

جبلؿ كبير. يضع فرجيميوس ىذه المنظومة المتوارثة مف الثوابت  العقبات تقديرًا وا 
األخبلقية في مقابؿ اتجاىات الفكر في التراث األدبي، وبوجو خاص الطمأنينة التي 
دعا لوكريتيوس إلييا. إذ أدى انتقاد لوكريتيوس العنيؼ ألىـ القيـ الراسخة في 

ر مجتمعو إلى التشكيؾ في جدوى مثؿ ذلؾ الكفاح؛ فقد كاف اليدؼ مف نظـ ضمي
 (curae)الحياة العامة وكذلؾ مف اليمـو  (labores)ديوانو تحرير أتباعو مف أعباء

                                                           
38. Catto B. A., op. cit. p. 169. 
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في استيبلؿ الكتاب   (39) الناجمة عف الخوؼ غير المبرر مف الموت ومف اآللية:
بيف أطماع البشر والخوؼ مف يربط لوكريتيوس  –عمى سبيؿ المثاؿ  –الثالث 

الموت، ويعد ىذا الخوؼ الدافع الرئيس وراء التنافس عمى بموغ المركز االجتماعي 
 الرفيع وتعدى حدود السموؾ المعتدؿ في سبيؿ ذلؾ:

denique avarities et honorum caeca cupido, 

quae miseros homines cogunt transcendere fines 

iuris et inter dum socios scelerum atque ministros 

noctes atque dies niti praestante labore 

ad summas emergere opes, haec vulnera vitae 

non minimam partem mortis formidine aluntur. (Lucr. DRN 3. 59-63) 

 ،الطمع والرغبة العمياء فى الرفعةفضبًل عف ذلؾ فإف " 
 ،حدود القانوف إلى تجاوز تدفع البؤساء مف البشر

 ،كشركاء أو كمتواطئيف فى الجريمة وفى بعض األحياف تورطيـ
 فيعمموف ليبًل ونيارًا ويبذلوف جيًدا مضنًيا

 ، إف شدائد الحياةإلى أعمى منازؿ السمطة فى سبيؿ الوصوؿ
 ."الخوؼ مف الموت -إلى حد ليس بالييف  -ىذه يغذِّييا 

، حيث يضاىي (labor)الرئيس عمى ىذا العناء ويعد النشاط السياسي الباعث 
لوكريتيوس المتاعب الجسدية التي يعانييا الباحثوف عف المنصب بعذاب 

 (40) سيسيفوس الذي ال ينتيي:
nam petere imperium, quod inanest nec datur umquam, 

atque in eo semper durum sufferre laborem, 

hoc est adverso nixantem trudere monte 

saxum, quod tamen <e> summo iam vertice rusum 

volvitur et plani raptim petit aequora campi. (Lucr. DRN 3. 998-1002) 

                                                           
39. Gale M., op. cit. pp. 146f. 
40. Catto B. A., op. cit. p. 170. 
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 ،ىو أمر ال طائؿ منو وصعب المناؿ" ألف السعى وراء السمطة 
 ،ا جيًدا شاًقا فى متابعة السعىكما أنو يتطمب دائمً 

 ة إلى قمة تؿ شديد االنحداروىذا كأف ندفع بمشقة بالغ
 ، التى سرعاف ما تتدحرج ألسفؿ مف أعمىبالصخرة

 ، وتنشد فى سرعة بالغة سطح السيؿ المستوى. "القمة
؛ فالنشاط السياسي (magnus)أو عظيًما  (durus)شاًقا  (labor)قد يكوف العمؿ 

ذىب  الذي يزاولو الباحث عف المنصب أو سيسيفوس يعد عمبًل كبيرًا، غير أنو
سدى، تماًما كما ىو الحاؿ في الجيود الضخمة التي يبذليا الفبلح وتضيع ىباء، 

 (42) وال تؤتي ثمارىا بسبب األرض القاحمة.
 أيًضا عناًء قاسًيا، ال جدوى منو: (amor)تمثؿ عاطفة الحب 

Adde quod absumunt viris pereuntque labore, (Lucr. DRN 4. 1121) 

 يستنفدوف قواىـ وييمكونيا بالمشقة." " أضؼ إلى ذلؾ أنيـ
والجيؿ، الذي اعتبره الدافع األساسي  (labor)ىذا ويربط لوكريتيوس بيف المعاناة 

لمتعدي عمى حقوؽ اآلخريف والحروب. وفي ىذه المرة، كاف الجيؿ بحدود السعادة 
 الحقة ىو ما يقود إلى التشاحف والتنافس الشديد:

Ergo hominum genus in cassum frustraque laborat 

semper et <in> curis consumit inanibus aevom, 

ni mirum quia non cognovit quae sit habendi 

finis et omnino quoad crescat vera voluptas; (Lucr. DRN 5. 1430-1433) 

 وىكذا فإف الجنس البشرى يكدح دائمًا ببل جدوى وببل ىدؼ،" 
 ،ىمـو جوفاء ويضيعوف أعمارىـ فى

 ألنيـ بالتأكيد ال يعرفوف حدود ما يجب أف يمتمكو
لى أى مالمرء  .دى يمكف لممتع الحقيقية أف تزداد، وا 

                                                           
41. Gale M., op. cit. p. 149. 
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ىنا لمتأكيد  (frustra)و (in cassum)جدير بالذكر أف لوكريتيوس استعمؿ كبًل مف 
، ومثؿ ذلؾ المرء يمضي حياتو في عناء (labor)عمى عدـ جدوى ىذا العمؿ 

(labor)  ال ينتيي إال بالموت؛ وفي ىذا السياؽ جعؿ لوكريتيوس الطبيعة تتحدث
 :(labor)إلى الشيخ اليـر وتسائمو لماذا لـ يضع حًدا لحياتو ولعنائو 

non potius vitae finem facis atque laboris? (Lucr. DRN 3. 943) 

 " ولماذا ال تضع، كما ىو حري بؾ، حًدا لحياتؾ ولمشقاء؟"
عمى البشر أف يقاسوف مثؿ تمؾ الحياة الحافمة بذلؾ الشقاء؟ يشرح  ىؿ ُقدر

كما ىو الحاؿ بالنسبة  –لوكريتيوس أنو بمقدور المرء أف يقمص مقدار العناء 
إلى أدنى حد ممكف؛ إذ يمكف بموغ راحة الباؿ فقط لو أنو تخمى عف  –لمخوؼ 

نع بأف يحيا حياة حماقات غيره مف البشر وتجنب خوض ىذه التجارب األليمة، وق
 بسيطة، فمممرء متطمبات قميمة لمغاية:

ergo corpoream ad naturam pauca videmus 

esse opus omnino: quae demant cumque dolorem, 

delicias quoque uti multas substernere possint 

gratius inter dum, neque natura ipsa requirit, 

si non aurea sunt iuvenum simulacra per aedes 

lampadas igniferas manibus retinentia dextris, 

lumina nocturnis epulis ut suppeditentur, 

nec domus argento fulget auroque renidet 

nec citharae reboant laqueata aurataque templa, 

cum tamen inter se prostrati in gramine molli 

propter aquae rivum sub ramis arboris altae 

non magnis opibus iucunde corpora curant, 

praesertim cum tempestas adridet et anni 

tempora conspergunt viridantis floribus herbas. (Lucr. DRN 2. 20-33) 

 ،ية قميمة لمغايةفإننا نجد أف متطمبات الطبيعة الجسد لذلؾ" 
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 ،شىء أكثر ضرورة مف إذىاب األلـ فبل
 ، فالطبيعة نفسيا الأو ما يحقؽ كؿ أنواع المتعة

 ، لكف ماذا ييـ لو لـتحتاج سوى إلى ما يحقؽ المتعة
                                يكف ىناؾ حوؿ المنزؿ تماثيؿ مصنوعة مف الذىب

 ،أيدييـ اليمنىلشباب يمسكوف بمشاعؿ ب
 ؟ وماذا ييـ لو أفلتنير المآدب الممتدة طواؿ الميؿ

 ،ببريؽ الذىب القصر لـ يتؤلأل بالفضة أو يومض
 ؟ثارةولو لـ تكف السُُّقؼ المنقوشة والمطمية بالذىب تجمجؿ بألحاف القي

 رجاؿ فىال إلى وسائؿ الترؼ ىذه عندما يستمقيإف الطبيعة ال تفتقر 
 صحبة فوؽ العشب الناعـ عمى شفى جدوؿ جاٍر فى ظؿ أفناف

 ؛ة بنفقة زىيدة، وينعشوف أجساميـ بمباىج الحياةشجرة باسق
 وخاصة عندما يبتسـ ليـ الطقس ويموف فصؿ                                             

 ".الربيع الحشائش الخضراء بالزىور
التي كاف يحياىا اإلنساف األوؿ؛ حيث تتكرر األبيات  ىذه الحياة البسيطة ىي تمؾ

(، حيث كانت الحضارة في 6-8302( في الكتاب الخامس أيًضا )20-33)
 (41) اإلنساف في تعمـ أولى خطوات الزراعة. أطوارىا األولى، حيف بدأ

بالنسبة لفرجيميوس، يمثؿ النوع األشد وطأة لمعمؿ ىو ذلؾ الذي فرضتو اآللية 
عمى وجو األرض، قد يكوف عقوبة لفعؿ ارتكبو البشر واعتبرتو اآللية  عمى البشر

ىو المعاناة بحؽ،  (labor)انتياًكا وتجاوزًا لمحدود، ويعد ىذا النوع مف العمؿ 
مف غير مراعاة  –كالشدة التي حاقت بأريستايوس جزاء مبلحقتو ليوريديكي 
تجسد في موت نحمو(، لآلخريف؛ فمـ يتسبب ذلؾ في فقداف أسباب عيشو فحسب )و 

                                                           
42. Catto B. A. , op. cit. pp. 170-2 
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بؿ تسبب أيًضا في تكميفو بمياـ معينة كصراعو مع المسخ بروتيوس والتضحية 
بثور، ىذا فضبًل عف الترحاؿ الذي ُفرض عميو، فيو جانب ميـ مف ىذا النوع شديد 
الوطأة لمعمؿ، وترتبط صعوبة ىذا النوع مف العمؿ بأنو يوشؾ أف يكوف عمبًل يتسـ 

وىناؾ نماذج أخرى  (43)وت )موت يوريديكي ونفوؽ النحؿ(.بالعنؼ واليبلؾ والم
ليذا النوع مف العمؿ نجدىا في استعماؿ فرجيميوس لمجازات حربية أو عبارات تنـ 

 (44) عف استخداـ القوة واإلكراه عند تصويره العمؿ في األرض ذات الطبيعة العنيدة.
جراء االنغماس في  وبختاـ الكتاب األوؿ يقدـ صورة قاتمة لمحقوؿ التي ُأىممت

الحروب، وتجسد ىذه الصورة ذلؾ النمط البغيض مف العمؿ المحفوؼ بالمخاطر. 
إنو ذلؾ النوع مف العمؿ الذي ُفرض عمى كؿ مف أريستايوس وأورفيوس بالكتاب 
خفاقو ذريًعا، فعندما أتـ  الرابع؛ ففي كؿ مف الحالتيف يكوف نجاح العمؿ عظيًما وا 

كمؼ بيا، كانت مكافأتو سرًبا جديًدا مف النحؿ، ومف ثـ أريستايوس المياـ التي 
استعادة أسباب معيشتو. أما عندما لـ يتمكف أورفيوس مف االلتزاـ بالشرط الذي 

 (45) ُحدد لو، ىوت يوريديكي ببل رجعة في أغوار ىاديس.
مرة بديواف "الزراعيات"، مرتاف منيا فقط تفيد  أربعة وثبلثيف (labor)وردت كممة 

أما باقي االستخدامات فإما أنيا تقؼ عمى الحياد أو أنيا تفيد معاٍف معنى إيجابًيا، 
 ,durus)، و " شاؽ "   (improus, 1.146)سمبية؛ بما في ذلؾ " ال ينتيي أبًدا " 

، و " جـ أو كثير " (ingratus, 3.97)، و " غير مستحب " (4.114 ;2.412
(multus, 1.197) عمى كراىية البشر لمعمؿ  ، وغيرىا مف النعوت األخرى التي تدؿ

(labor) واالثناف وعشروف مرة تشير الكممة بوضوح تاـ إلى أعماؿ الفبلح أو .

                                                           
43. Verg. Georg. 4. 315-328. 
44. Ibid. 1. 160-99. 
45. Ibid. 4. 111-13; Quatrarone L., op. cit. pp. 111-3. 
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الحيوانات، والتي عادة ما تكوف مياًما محددة، بيد أنو في ثبلث حاالت فقط ورد 
 بالمعنى العاـ لمكممة. في المرة األولى: (labor)العمؿ 

………………….  labor omnia vicit 

improbus (Verg. Georg. 1. 145-6) 

 " تغمب العمؿ الشاؽ عمى سائر العقبات "
 أما االستخداماف اآلخراف، ففي الكتاب الثاني:

……….  scilicet omnibus est labor impendendus  (Verg. Georg. 2. 61) 

يتعيف عمى الجميع )االشتراؾ في( تخمؿ " عمى أية حاؿ، كف عمى يقيف مف أنو 
 . "ؿأعباء العم

 والكتاب الرابع: 
omnibus una quies operum, labor omnibus unus (Verg. Georg. 4. 184) 

العمؿ موسًما، ثـ يواصموف العمؿ  عناء" حيث يخمد جميع أفراد الخمية لمراحة مف 
 موسًما آخر."

وتعبر االثنا عشر استخداًما األخرى لمعمؿ عف طبيعة العمؿ الزراعي الشاقة؛ حيث 
بوضوح أيًضا في مياديف العمؿ األخرى بالحياة، كأعماؿ الغزؿ والنسيج،  تظير

قامةالمدف، وتناسؿ الكائنات الحية، فسائر ىذه األعماؿ تقتضي جيًدا كبيرًا، وقد  وا 
تكوف في بعض األحياف مصحوبة باأللـ والمعاناة: كاآلالـ المصاحبة لؤلمراض 

التوفيؽ مف أجؿ استعادة يوريديكي، والشيخوخة، وجيود أورفيوس التي لـ يحالفيا 
والجيد الذي أنفقو فرجيميوس في تأليؼ ديواف "الزراعيات". ال يمكف إعفاء المرء 

 (46) أينما ذىب. (labor)مف العمؿ 
ىذا مع أف لوكريتيوس استخدـ الكممة الثنيف وعشريف مرة فقط في ديوانو األطوؿ 

فقط في سياؽ موضوع العمؿ  بكثير مف ديواف "الزراعيات"، منيا خمسة أمثمة

                                                           
46.  Betennky A., op. cit., pp. 113-5.  
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ومع ذلؾ، ففي كؿ مثاؿ مف ىذه األمثمة كاف لوكريتيوس ينظر إلى  (47) الزراعي.
 ,labor) باعتباره غير ذي جدوى وأنو أمرًا مبغًضا. ىذا، ويشير (labor)العمؿ 

 بالكتاب الثالث مف "الزراعيات" إلى الطاعوف الذي ىاجـ القطعاف. وفي (3.452
لى الجيد المبذوؿ في النمو والتي قد ال تتحممو النباتات في أطوار يشير إ (2.343)

صور فرجيميوس أقدار البشر في حدود تشاؤمية. أما في  (3,68)نموىا األولى، وفي 
فيطمؽ عمى سعي أورفيوس الذي لـ يصادؼ توفيًقا في سبيؿ استعادة  (4.492)

ت تخطئ في إصابة ؛ فقد سعى، بيد أف جيوده كان(effusus labor)يوريديكي 
امتثااًل لمشيئة جوبيتر، فتكبد عناء  (labor)اليدؼ؛ لقد لجأ أورفيوس إلى العمؿ 

ترويض قوى األرض، غير أف غايتو في ذلؾ كانت العودة إلى سابؽ عيده، ولذلؾ 
ىباء، ولـ يؤت بثماره المرجوة؛ إذ كاف تحقيؽ أممو يعد  (labor)أصبح عممو 

 (48) نكوًصا لقوى الحضارة.
يعد العمؿ مف منظور لوكريتيوس نضااًل ضد البيئة العنيدة يستنزؼ قوى المرء 
وغير ذي جدوى عمى اإلطبلؽ وال طائؿ منو؛ والحياة صراع ال يبعث عمى الكثير مف 

ويتمثؿ المخرج  (49).(vis humana)واإلنساف  (vis)األمؿ فيما بيف قوة الطبيعة 
إلى أدنى حد ممكف  (labores)األعباء  الوحيد مف ىذه المعضمة ىو محاولة تخفيؼ

ويتحقؽ ذلؾ عف طريؽ العيش حياة بسيطة، تفي فقط باحتياجات المرء 
ويحيد فرجيميوس في ىذا الصدد عف نظرية لوكريتيوس؛ فيضفي  (50)األساسية.

عمى العمؿ بعًدا جديًدا؛ حيث يسقط عنو صفة عدـ جدواه، غير أنو مع ذلؾ قرف 
، تمؾ الصفة التي أحسف (improbus)بالمعنى المعدؿ لػ  (labor)استعماؿ كممة 

                                                           
47. Lucr. DRN 5. 213, 1165, 1163; 2. 1160; 1. 213. 
48. Catto B. A., op. cit. pp. 221f. 

49. Lucr. DRN 5. 206-9. 
50. Ibid. 2. 20-33. 
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معالجات كثيرة  (labor improbus)لوكريتيوس استغبلليا. وقد وجد مدلوؿ التعبير 
وأثار قدرًا غير محدود مف الدراسات وتبادؿ اآلراء، ويعقب الشارح البلتيني سرفيوس 

(Servius)  عمى الصفة(improbus) :عمى الوجو التالي 
vel magnus, vel nulli probabilis; enim est amator laboris; vel indfessus, 

adsiduus, sine moderation. (Serv, In Verg. Georg. Libr. 1.145) 

" ال يعد عمبًل عظيًما، ومناسًبا يمكف التعويؿ عميو، وبطبيعة الحاؿ ليس بالمرغوب 
، وليس ىناؾ ثمة قواعد ثابتة فيو؛ وال ىو بالعمؿ المضني، لكنو ال ينتيي أبًدا

 ."وتضبط
حيث تفيد معنى:  (improbus)وقد سمـ نقاد األدب بصحة ىذا التعريؼ لمصفة 

"مطرد ال ينقطع"، "مستمر ومتواصؿ"، و "قاٍس ال يميف" بوجو عاـ. وعّرؼ بعض 
تنطوي عمى  (probus)النقاد الكممة بوصفيا "مصدرًا لمشقاء"، وسبيميـ في ذلؾ أف 

عمى التجاوز واإلفراط. ويعتقد نفر  (improbus)العتداؿ، وعمى ذلؾ فتدؿ معنى ا
مصحوبة بكممة "الحاجة  (improbus)آخر مف النقاد أنو عندما تأتي الصفة 

فبل يقصد بيا "متواصؿ ال ينقطع" بؿ "أمرًا ذميًما بغيًضا". والحؽ  (egestas)الماسة" 
، وأف  (labor omnia vicit improbus)أف ديواف فرجيميوس برمتو يدور حوؿ فكرة 

تعبر دائًما عف االنتقاص مف القدر وتفيد معنى ازدرائي. وكثيرًا  (improbus)الصفة 
مف منظور معيف؛ فنجد أف اإلوزة الشرىة  (improbus)ما يأوؿ فرجيميوس الصفة 
(improbus anser, 1.119)  تعيؽ جيود الفبلح وتعطميا، ويصؼ الغراب الذي ينذر

، ويطمؽ عمى أفعى كاالبريا الصفة  (improba, 1.388)وؿ المطر بأنو بيط
(improbus, 3.431)مف ثـ يبدو أف العمؿ ،(labor)  في كثير مف األحواؿ

(improbus) .(52)بالنسبة لمفبلح المرىؽ مف فرط المجيود 
 :(labor improbus)تعريًفا فريًدا لمتعبير  (Perret)يطرح 

                                                           
51. Catto B. A., op. cit. pp.204-7. 
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جيود اإلنساف المبذولة ولكنو التجارب والمحف التي  (labor)" ال يمثؿ العمؿ 
تفرضيا اآللية عميو؛ وعمى ذلؾ فبل نعدُّ االنتصار انتصارًا لئلنساف عمى بيئتو 
المعادية لو، بؿ انتصارًا لآللية عمى تكاسؿ البشر وعمى إنفاقيـ لموقت في التراخي، 

 (51)ة."وذلؾ عف طريؽ تعريضيـ لضروب مف الشدائد والمحف المرير 
عمى أنو "العناء أو المرض أو  (labor improbus)التعبير  (Putnam)ويعرؼ 

إنما يكوف متمًما "لضغوط  (labor)الممات" بالمعنى العاـ لمكممة، مشيرًا إلى أف 
، ومف خبلؿ ىذه الصمة التقاربية لمحاجة يتخذ (urgens egestas)الحاجة الماسة" 

(labor) مؤىبًل ألف يكوف جيًدا بناًء يثمر عنو ذلؾ  مدلواًل جديًدا حيث يصبح
 (egestas)و  (labor)أيًضا إلى حقيقة أف كبًل مف   (Putnam)العناء. ىذا ويشير

يعتبراف في إنيادة فرجيميوس مف األسباب التي تودي بحياة اإلنساف ويصفيما 
د بوابة بأنيما رفيقيف مروعيف يوقعاف في النفس الرىبة، إذ إنيما ينتظراف البشر عن

 (53)العالـ السفمي، أي إنيما يفضياف إلى اليبلؾ والموت.
المرء يقير الصعاب ويتغمب عمى  (labor)عمى قوؿ إف عمؿ  (Altevogt)يعترض 

، كما يعترض أيًضا عمى اعتبار أنو عناء  (labor omnia vicit)سائر العقبات
ذلؾ يقترح أنو عقب  متواصبًل ال ينقطع أبًدا بيد أنو يؤتي بثماره، وباألحرى مف

انقضاءالعصر الذىبي ساد الكدح وشاعت االبتبلءات في كؿ مكاف وسار العناء بًدا 
إلى نتيجة مفادىا أف ىذا  (Altevogt)، وفي النياية خمص (egestas)بيد الحاجة 

 (54)مدلواًل خاًصا. (improbus)التعريؼ الذي اقترحو يضفي عمى الصفة 

                                                           
52. Perret J., "The Georgics" in : Virgil: A Collection of Critical Essays.  

                       Prentice-Hall (1966) p.32. 
53. Verg. Aen. 6. 276-7 ; Putnam M., Virgil's Poem of the Earth, Studies in the  

      Georgics. (1979) Princeton, p.34. 

54. William R., " Review of H. Altevogt, Labor Improbus: Eine Vergil studie,"  

                           Orbis Antiquus 8 (1952) in CR n.s. (1954) 302-3. 
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ضرب صفًحا عف جوىر الزراعيات وىو تمجيد  (Altevogt)والحؽ أف تعريؼ 
فرجيميوس لمعمؿ واإلعبلء مف قدره. عمى أية حاؿ كاف فرجيميوس يناوب في ديوانو 
بيف االعتقاد في أف كفة الشر والشقاء في ىذا العالـ أرجح مف كفة الخير 
والسعادة، وبيف النزوع إلى رؤية الجانب المشرؽ مف األشياء؛ بيف قوى اليدـ 

التعمير، بيف اإلخفاؽ وبيف النجاح. وعمى الرغـ مف ذلؾ يغمب عمى الديواف وقوى 
الجانب اإليجابي، وىو الحض عمى العمؿ، وليس إنكار وجود أية سعادة في 

في ىذا السياؽ التذمر الوقتي لممرء  (improbus)المستقبؿ. وعمى ذلؾ يمثؿ 
 (55)حو.المرىؽ مف العمؿ، ولكنو في نياية المطاؼ يجني ثمرة كفا
يندرج فيو تحت  (labor)ىناؾ مجاؿ واحد فقط مف النشاط، مع ذلؾ، يبدو أف العمؿ 

لواء الجانب اإليجابي؛ ففي الفقرات الثبلث التالية جاء ذكر لوكريتيوس لعممو 
 :(labor)الشعري عمى ىيئة كممات تعبر عف العمؿ

sed tua me virtus tamen et sperata voluptas 

suavis amicitiae quemvis efferre laborem 

suadet et inducit noctes vigilare serenas 

quaerentem dictis quibus et quo carmine demum 

clara tuae possim praepandere lumina menti, 

res quibus occultas penitus convisere possis. (Lucr. DRN 1. 140-5) 

 ة المأمولة لمصداقة" لكف مع ذلؾ فإف جدارتؾ والبيج
 الصافية بيننا ىى التى تدفعنى إلى أف أتحمؿ أى جيد،

 وتحثنى عمى أف أبقى الميالى البييجة مستيقًظا، متساءاًل،
 بأية كممات وبأى شعر عساى أتمكف فى نياية األمر
 أف ألقى أضواًء ساطعة أماـ عقمؾ، لعمؾ تتمكف

 بيذه األضواء مف أف تبصر بعمؽ الموضوعات الغامضة!"
 

                                                           
55. Catto B. A., op. cit. p. 209. 
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Nunc age dicta meo dulci quaesita labore 

percipe, (Lucr. DRN 2.730-1) 

 " واآلف تدبر كمماتي التي نظمتيا بجيد عذب
 وتمقاىا،.."

 
conquisita diu dulcique reperta labore 

digna tua pergam disponere carmina vita. (Lucr. DRN 3. 419-20) 

نني سوؼ أتقدـ بنظـ أشعار جديرة بؾ  " وا 
 فقد سعيت خمفيا لزمف طويؿ وتوصمت إلييا بعد عناء لذيذ."

في ىذه األمثمة الثبلثة يعد العمؿ أمرًا جديرُا باالحتراـ والتقدير، أو عمى أقؿ تقدير 
جربة الفعمية ىو أمر يعد أمرًا مرغوًبا؛ ففي الفقرتيف األخيرتيف، ثبت أف العمؿ بالت

تـ  –عمى حد قولو  –، وىناؾ دافعيف عمى ذلؾ: إف عمؿ الشاعر (dulcis)ممتع  
االضطبلع بو في المقاـ األوؿ بدافع الصداقة، وىذا الدافع مقبوؿ تماًما مف وجية 
النظر اإلبيقورية. أما الباعث اآلخر فمئلسياـ في خدمة الحقيقة اإلبيقورية. أي أف 

طابؽ بيف تصور الروماف القديـ لمفيـو العمؿ بوصفو فضيمة ويطبؽ لوكريتيوس ي
ذلؾ عمى نظـ الشعر، حيث أخذ عمى عاتقو ىذا العمؿ مف أجؿ حؽ الصداقة ومف 
أجؿ إعبلء شأف الحقيقة قبؿ أف يكوف في سبيؿ الصالح العاـ أو مف أجؿ مصمحة 

شعري ىو العمؿ شخصية ومع ذلؾ ال ينبغي أف نفيـ ىذا القوؿ عمى أف العمؿ ال
النافع الوحيد في حيف أف شتى ضروب العمؿ األخرى معدومة الفائدة. ورغـ ذلؾ 

بطريقتيف تناقض إحداىما  (labor)فحقيقة أف استعماؿ لوكريتيوس ليذه الكممة 
األخرى يفتح الباب عمى مصراعيو لمنظومة مف التفسيرات بشأف طبيعة العمؿ 
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(labor) والكد أمرًا محموًدا أـ أنو خبلًفا لذلؾ يعد شيًئا  ومدلولو سواء أكاف العناء
 ( 56)مبغًضا.

إذف فالعمؿ الشعري ىو العمؿ الوحيد الذي يعمي لوكريتيوس مف قدره؛ أي أف دراسة 
الفمسفة اإلبيقورية وتعمميا يمكف أف تحؿ محؿ أعظـ األعماؿ التي جرى العرؼ 

وؿ في سبيميا. أما فرجيميوس عمييا بوصفيا الميمة الوحيدة الجديرة بالجيد المبذ
فقد عالج العمؿ الشعري عمى مدار ديوانو بوجوه شتى، مف ثـ يصعب تحديد قيمتو 
أو مدلولو عمى عكس العمؿ الزراعي. في البداية يوحد فرحيميوس بيف العمؿ األدبي 

إذ يعتبر الشعر فترة راحة وتسرية عف الفبلح المناضؿ ( 57)وبيف العمؿ بوجو عاـ؛
وأورفيوس أيًضا حاوؿ بدوره أف يجد سمواف  رتو الذي ال ييدأ وال يفتر. وكفاح أس

في إنشاد الشعر، بيد أنو لـ يصادؼ نجاًحا ممحوًظا. ومع ذلؾ، يبدو أف الشاعر 
باستيبلؿ الكتاب الثاني يتبنى دورًا أكثر فعالية؛ حيث يتوازى عممو مع عمؿ الفبلح؛ 

 تيف الكرـو وأشجار الزيتوف:فيصور نفسو ينضـ بالفعؿ إلى مزارعي بسا
 …………. iuuat Ismara Baccho 

conserere atque olea magnum uestire Taburnum. (Verg. Georg. 2.37-8) 

 " تقر عيني بزراعة بزراعة جبؿ إسمارا ببساتيف
 الكرـو وبأف أكسو مدينة تابرنـو العظمى بشجيرات الزيتوف."

يرد في صيغة المفرد مف غير ذكر لفاعمو والذي  (iuuat)إف الفعؿ غير الشخصي 
والذي يعني "مف دواعي سروري" بحمؿ أصداء لدفاع لوكريتيوس عف الشعر 

 باألبيات التالية:
avia Pieridum peragro loca nullius ante 

trita solo. iuvat integros accedere fontis 

                                                           
56. Gale M., op. cit. pp.152f. 

57. Verg. Georg. 1. 293. 
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atque haurire iuvatque novos decerpere flores 

insignemque meo capiti petere inde coronam, 

unde prius nulli velarint tempora Musae; (Lucr. DRN 1. 926-30) 

 ، تمؾ ىى مواضعى فوؽ مواضع لـ تطأىا قدـ مف قبؿأضع قدم" 
 مممكتيـ " البيرية ". أية بيجة أشعر بيا حيف أرتاد منابعيـ النقية

 حيف أقتطؼ ! أية بيجة أشعر بياوأف أرتشؼ مف مياىيا
 إكميؿ غار  -كى أزيف جبينى   -بواكير الزىور وأف أجمع 

 بيى مف حقوٍؿ لـ ُتقطؼ زىورىا مف قبؿ
 "!ادى الموسيات حوؿ جبيف أحد غيرىلتوضع بأي

مف أجؿ تحرير عقوؿ البشر عف طريؽ قوة التنوير المبلزمة  يناضؿ لوكريتيوس
عدؿ مف تأكيد كاليماخوس عمى ألشعاره. وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لفرجيميوس الذي ي

ضرورة روعة األسموب ورشاقة التعبير وحسف استعماؿ الكممات، فأظير خبلًفا لذلؾ 
نماذج مف إيجاز القوؿ واالنتقائية أماـ دعوى أف لمشعر فائدة تعميمية. إذف يمكف 
أف نفيـ العمؿ الشعري مف منظور فرجيميوس في ىذا السياؽ بمعنى إنو مف أجؿ 

اـ، وبمعنى نقاء األسموب الكاليماخي وشكؿ القصيدة المتقف. ىذا ويعاود النفع الع
الذىف في سياؽ مماثؿ بالقرب مف نياية الكتاب؛ وفي ىذه  (iuuat)الفعؿ الموكريتي 

المرة يتكرر الفعؿ لذلؾ يصير التوازي مع لوكريتيوس متكافًئا مف غير زيادة أو 
 نقصاف:

et iuuat undantem buxo spectare Cytorum 

Naryciaeque picis lucos, iuuat arua uidere 

non rastris, hominum non ulli obnoxia curae. (Verg. Georg. 2.437-9) 

 " وتقر عيني برؤية شجيرات البقس المرفرفة مف ضاحية كيتوروس
قميـ ناريكس الذي تكثر فيو غابات الصنوبر الراتنجي، وتقر عيني أيًضا  وا 

 تتطمب محراثًا أو رعاية مف اإلنساف." برؤية أرض ال
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يعرب الشاعر ىنا عف دعوى تتنافى مع دعواه السابقة في مستيؿ الكتاب؛ حيث 
كاف يسعد بغرس األشجار، أما ىنا نجد أف األشجار البرية تؤدي إلى شعوره 
بالبيجة، ألنيا ال تحتاج إلى رعاية. إف الدور الفعاؿ لممزارع المعمـ تحوؿ ىنا إلى 

الشاعر في التحرر مف اليمـو  (labor)المتفرج السمبي، حيث يتمثؿ عمؿ  دور
(curae) وتشير ىذه الصور إلى مجاز لوكريتي آخر: الفيمسوؼ الذي يراقب مف .

بعيد األحداث غير متأثر بعواطفو، والذي يسعد بتحرره مف اليمـو والمتاعب 
(labores)  ًا باألمف لتحرره مف التي تعكر صفو البشر، ويستقر في نفسو شعور

 المجتمع المحيط بو:
Suave, mari magno turbantibus aequora ventis 

e terra magnum alterius spectare laborem; (Lucr. DRN 2. 1-2) 

 " ياليا مف سعادة، عندما تضرب الرياح العاصفة سطح مياه البحر
 بينما ينظر شخص ببصره مف الشاطيء إلى محنة شخص آخر."

دأ الكتاب التالي مع ذلؾ بالعودة إلى الشخصية العامة؛ إذ يتحوؿ فرجيميوس مف يب
االنسحاب اليادئ مف الحياة العامة؛ ويشارؾ في تمجيد انتصارات راعيو األدبي. 
تمثؿ عربة الشاعر ىنا مركبة حربية يحضر فييا عرائس الشعر سبايا مف ببلد 

 (invidia)يوس يتمثؿ في مجاز الحسد وىنا نجد التزاًما آخر بموكريت (58)اإلغريؽ.
الذي يرتعد خوًفا مف العالـ األخروي. وىناؾ صدى آخر لشجب لوكريتيوس لؤلطماع 
السياسية نجده في تقريره عف الحروب األىمية التي سبقت تأسيس النظاـ 

 (invidia)فالتشاحف عمى المنصب الرفيع يذىب ىباء إذ إف الحسد  (59)الجميوري؛
فمف الخير إذف  (60)المتفوؽ كالبرؽ ويمقي بو في أغوار تارتاروس. يصيب اإلنساف

االنسحاب مف ىذا الصراع وأف تعيش مغمورًا خامؿ الذكر. يصور الشاعر نفسو 

                                                           
58. Verg. Georg. 3. 10-15. 

59. Lucr. 5. 120-142; Gale M., op. cit. pp. 185-7. 
60. Lucr. DRN 5. 1125-6. 
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يقود عربة الشعر عبر طرؽ عدة ويجتاز شعاًبا ضيقة، وتعود المفردات التي 
أبيات لوكريتيوس استعمميا ىنا إلى التزاـ آخر بموكريتيوس؛ حيث يردد فرجيميوس 

 التي يستعمؿ فييا مجازًا ديونيسًيا:
 

nec me animi fallit quam sint obscura; sed acri 

percussit thyrso laudis spes magna meum cor 

et simul incussit suavem mi in pectus amorem 

Musarum, quo nunc instinctus mente vigenti 

avia Pieridum peragro loca …. (Lucr. DRN 1. 922-7) 

 .أف ىذه الموضوعات مميئة بالغموض إننى أدرؾ تمامًا كيؼ" 
 فى ذيوع الصيت طرؽ قمبى بعصا سحرية، أمبًل كبيرًالكف 

 .، حمو المذاؽزرع فى صدرى حب الموسيات ونفس وفى الوقت
 يمنح روحى القوة كى ىو بمثابة الحافز الذي ىذا الحب الذي

 ، تمؾ ىى مواضعاضع لـ تطأىا قدـ مف قبؿى فوؽ مو أضع قدم
  " .مممكتيـ " البيرية

 
nec sum animi dubius uerbis ea uincere magnum 

quam sit et angustis hunc addere rebus honorem; 

sed me Parnasi deserta per ardua dulcis 

raptat amor; iuuat ire iugis, qua nulla priorum 

Castaliam molli deuertitur orbita cliuo. (Verg. Georg. 3.289-93) 

 " ال ريب عندي في مقدار أىمية الدعوى إلى القدرة عمى التعبير عف ىذه األمور
 في شكؿ أعماؿ أدبية، وفي إخفاء الجبلؿ عمى ىذه األشياء الزىيدة؛

 غير أف العاطفة الساحرة تدفعني إلى قمـ برناسوس
 دما أجتاز خبلؿ شعاب جباؿ لـ يسمؾالقاحمة، إذ تقر عيني عن

 دروبيا أحد مف قبؿ ثـ أعبر منيا إلى منحدر كاستاليا طفيؼ االرتفاع."
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المتعارؼ عميو في التراث الشعري كوسيمة لعرض  (furor)لقد استخدـ لوكريتيوس 
قوة الشعر كأداة لشرح الفمسفة اإلبيقورية، أما فرجيميوس، فترجع نظرة أورفيوس 

، (furor)إلى الجنوف  –خمفو والتي كاف ليا ما ليا مف أثر مدمر  التي أرسميا
ولكنو جنوًنا مف ذلؾ النوع الذي يسود عالـ الحيواف وتضيع جيود الفبلح في سبيؿ 
 –كبح جماحو. كما أف أورفيوس كاف أيًضا منسحًبا مف الحياة العامة؛ ومع ذلؾ 

سي بسبب عزلتو ىذه؛ فقد لـ يبمغ اليدوء النف –فعمى العكس مف فبلح تارنتـو 
خبلصو  تكوف ألحانو عزاء لو، غير أنو ال سبيؿ إلييا في عبلج تفانيو ليوريديكي وا 
ليا الذي بمغ حد األلـ. إذف عمى مدار ديوانو يرد فرجيميوس عمى قضايا بارزة 
طرحيا لوكريتيوس كاإللياـ الشعري وسبلـ النفس والتجرد واستقبلؿ الرأي، في 

لمتسـ بالمثابرة عمى بذؿ الجيد، أما إليامو الشعري المعتمد عمى ا (labor)عممو 
اإليماف أكثر مف تأكيده عمى العقؿ يماثؿ عالـ الطبيعة صعب المراس الذي يناضؿ 
الفبلح مف أجؿ إصبلحو، رغـ أنو ييدد دوًما باالنتكاس والعودة إلى الفوضى 

غير المتفاعؿ مع  واليمجية. وفي بعض األحياف يكتفي الشاعر بدور المشاىد
األحداث، أو أف ينسحب مف الحياة العامة إلى عالمو الخاص، الذي يسوده السبلـ 

 (62)وينعـ فيو باالكتفاء الذاتي.
، أما الحيوانات (labor)يرى لوكريتيوس أف البشر وحدىـ مف يقاسوف المشاؽ 

رىا فيحيوف حياة سعيدة تخمو مف أسباب الشقاء؛ وحتى تمؾ الحيوانات التي صو 
بالكتاب الخامس، تمؾ التي تحظى برعاية اإلنساف بسبب النفع الذي تقدمو، فتكوف 

 :(suo sine labore)أيًضا معفاة مف العمؿ 
at levisomna canum fido cum pectore corda, 

et genus omne quod est veterino semine partum 

lanigeraeque simul pecudes et bucera saecla 

omnia sunt hominum tutelae tradita, Memmi; 

                                                           
61. Gale M., op. cit. pp. 189-94. 
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nam cupide fugere feras pacemque secuta 

sunt et larga suo sine pabula parta labore, 

quae damus utilitatis eorum praemia causa. (Lucr. DRN 5. 864-70) 

 لكف الكبلب خفيفة النـو ذات القموب الوفية،" 
 تحمؿ األثقاؿ،وكؿ فصائؿ الحيوانات التى 

 وكذلؾ األغناـ ذات الصوؼ، وسبللة الحيوانات ذات القروف،
 كؿ ىؤالء دخموا فى رعاية البشر يا مميوس.

 وذلؾ ألنيا نجحت فى تجنب الوحوش المفترسة ونشدت الحياة اآلمنة،
 فقد كاف الغذاء الوفير يأتييا ببل عناء مف جانبيا،

 مقابؿ خدماتيا." نقدمو إلييا مكافأة ليا ىذا الغذاء الذي
فالحيوانات في رأي لوكريتيوس يعيشوف داخؿ نطاؽ دائرة الطبيعة ومف ثـ فيي 

. ويعد اإلنساف المخموؽ الوحيد الذي ُيستثنى مف ىذه (labor)معفاة مف العمؿ 
الدائرة ألنو يباعد بيف نفسو وبيف دائرة الطبيعة فيفسد نظاميا، وبالتالي يخضع 

ى بيئتو توازنيا. أما بالنسبة لفرجيميوس فالعمؿ ىو الوسيمة ليعيد إل (labor)لمعمؿ 
التي مف خبلليا يسمو اإلنساف بذاتو ويعمو فوؽ ىامات باقي المخموقات؛ لقد 
قضت مشيئة جوبيتر أف ينقضي العصر الذىبي ووضع حًدا لحالة السبات التي كاف 

ر عف باقي يتسـ بيا ذلؾ العصر حيث كاف يتعذر تمييز اإلنساف في ىذا العص
الحيوانات األخرى، فكمؼ اإلنساف بدور ميـ، وبفضؿ جيوده يتمكف مف استعادة 
الرخاء الذي كاف يتسـ بو العصر الذىبي. وبينما كاف لوكريتيوس يدافع عف نمط 
الحياة المتسـ بالبساطة  وعف التناعـ مع دائرة الطبيعة الذي أوشؾ عمى أف يبمغ 

عاـ عمى ثمار البموط، فإف فرجيميوس يعمف أف الحياة حد العودة إلى االعتماد في الط
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تؤدي إلى نكوص ىذه الحياة التي سوؼ ترتد عمى  (labor)مف دوف العمؿ 
  (61)عقبييا.

صور فرجيميوس طبيعة العبلقة بيف حيوانات المزرعة وبيف القائميف عمييا مف 
د حيواناتو ، فمف ناحية، صور الفبلح يتعي(curae)و  (labores)البشر مف خبلؿ 

: إذ يتعيف عميو انتخاب سبلالت جيدة لمتربية، ومستبعًدا منيا (curae) بالرعاية
كبيرة السف أو المعيبة، كما ال يتورع عف ذبح إحداىا فداًء لمقطيع، أما الدواجف 
صغيرة الحجـ والنحؿ، فقد صورىا عمى أنيا تتطمب عناية فائقة ألنيا ضعيفة 

بعادىا عف وتعتمد عمى اإلنساف، الذي  مف واجبو حمايتيا مف برودة المناخ وا 
المراعي ذات النباتات الشوكية والزود عنيا ضد الحيات السامة وتحصينيا مف 

تتكرر  (cura)األمراض وعبلجيا منيا إف أصابتيا. وفي ىذا الصدد نجد أف كممة 
كنوع مف الفكرة المييمنة عمى الكتاب الثالث حيث تنتقؿ مف موضوع إلى آخر 
لتشير إلى الرعاية التي يجب أف يولييا الفبلح لمحفاظ عمى سبلمة دوابو. ومف 

، كما أنيا (labores)ناحية أخرى، نجد أف الحيوانات نفسيا تخضع لؤلعماؿ المرىقة 
؛ فتشارؾ الحيوانات الفبلح في أعماؿ الحقؿ أو (curae)عرضة لممتاعب واليمـو 

خاص يكوف مدفوًعا برغبة عارمة في تشارؾ مروضييا أىدافيا؛ فالجواد بوجو 
يؤديو الحيواف  (labor)تحقيؽ النصر عمى قدٍر مساٍو لمتطيو، فالترويض يعد عمبًل 

الحيواف ثمارىا أو  (labores)لكف كثيرًا ما تؤت جيود  (63)عمى نحٍو مساٍو لممدرب.
 (64)اة:أنيا ال تصيب اليدؼ المرجو منيا، وفي ىذه الحالة، تفيد الكممة معنى المعان

                                                           
62. Catto B. A., op. cit. pp. 218f. 

63. Verg. Georg. 3. 112; 182-4; 192-3. 

ال يمكف إنكار حقيقة أف عممية إعداد الخيؿ لخوض الحروب أو الجتياز السباقات ال تعد جزًءا مف 
ة ويقدـ ضروب العمؿ الزراعي؛ لكف فرجيميوس في ىذه المرة فقط يتجاوز حدود الفبلح المتواضع
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et pluuia ingenti sata laeta boumque labores 

diluit; (Verg. Georg. 1. 325-6) 

 " ومف خبلؿ المطر الغامر تجرؼ المحاصيؿ السارة، وتضيع جيود
 الثور المضنية سدى؛"

يؤكد فرجيميوس ىنا عمى الجيود التي يبذليا الثور في أداء الكثير مف مياـ العمؿ 
إلى الدمار الذي حؿ بالمحاصيؿ التي أغرقتيا السيوؿ  الزراعي، وكأنو ينظر

 ( 65)ويشاىده مف خبلؿ عيوف ىذا الثور.
  (labor)، وبيف العناء (amor)والعاطفة الحسية  (labor)وىناؾ روابط بيف المعاناة 

واألسقاـ. يعتبر لوكريتيوس الجاذبية الجنسية بيف الحيوانات بخاصة ضرورية 
مف منظور  (labor)ذا وتخضع الحيوانات أللواف مف العناء ى (66)الستمرار األنواع،

التي يقاسي ويبلتيا عند لوكريتيوس العاشؽ مف بني البشر، كما أف  –فرجيميوس 
الحيوانات التي تتبع في ليفة فينوس فوؽ المروج الخضراء ووراء األنيار بغية 

ًكا جنونًيا في التناسؿ تعاود الظيور عند تصوير فرجيميوس لمخيوؿ وىي تسمؾ مسم
موسـ التزاوج، مع أف الفبلح يحتاج إلى تسخير ىذه القوة إذا أراد أف ينجح في 

الرغبة الجنسية ال تختمؼ كثيرًا عف  (labores)تربية حيواناتو. ىذا كما أف ويبلت 
 الزراعي بوصفو معاناة كتمؾ الناشئة عف المرض والموت: (labor)مشاؽ العمؿ 

optima quaeque dies miseris mortalibus aeui 

prima fugit; subeunt morbi tristisque senectus 

et labor, et durae rapit inclementia mortis. (Verg. Georg. 3. 66-8) 

 " تمثؿ مرحمة الطفولة أفضؿ أوقات أعمار

                                                                                                                                                    

التسمية لطبقة النببلء الشغوفة باقتناء الخيؿ، إذ كانت عبلمة عمى الوضع االجتماعي والسياسي 
  Catto B. A., op. cit. p.225عند الروماف منذ أقدـ العصور.   

64. Gale M., op. cit. pp. 173f.. 
65. Catto B. A., op. cit. p.224-5. 

66. Lucr. DRN 1. 20. 
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 البشر التعساء؛ ثـ تثقؿ كاىمنا األسقاـ والشيخوخة الحزينة
 قسوة الردى غير الرحيمة قسرًا إلى عالـ األموات." والعمؿ الشاؽ، حتى تنقمنا

 miseris)لقد استعاف فرجيميوس بمفردات لوكريتيوس في ىذا الصدد؛ فالتعبير 

mortalibus)   أناس تعساء" يعد نقبًل عف لوكريتيوس الذي استخدـ ىذا التعبير"
ؾ غير ليؤكد عمى أف أسموب حياة اإلنساف البدائي كانت بائسة مثؿ حياة أولئ

الميتديف إلى الفمسفة اإلبيقورية. أما فرجيميوس فيشير بطرؼ خفي إلى أف البشر 
ذلؾ الرأي الذي يعارضو لوكريتيوس أشد  –بوجو عاـ تعساء بسبب فناءىـ 

 (67)المعارضة.
يطرح فرجيميوس مسألة المعاناة مرة أخرى وىذا في سياؽ الحديث عف عمؿ 

لمرض، فخّر صريًعا وسط الحقؿ تارًكا مف الحيواف حيث صور الثور الذي قيره ا
ورائو قرينو في النير والزارع المتحسر يبكيانو. إف ما حدث فقط ىو أف شكؿ 

قد تغير فتحوؿ مف مشاؽ العمؿ الزراعي إلى المعاناة مف المرض  (labor)المعاناة 
 ثـ الردى، وىنا يثير فرجيميوس قضية بالغة األىمية:

quid labor aut benefacta iuuant? quid uomere terras 

inuertisse grauis? (Verg. Georg. 3. 525-6) 

 " فيؿ جنى ثمار عممو الشاؽ وحرصو عمى أداء الواجب وتفانيو فيو؟
 وىؿ عاد عميو تقميبو لمكتؿ الطينية شديدة الوطأة باستخداـ المحراث؟"

 
قؼ يقترب مف إف انعداـ وجود مصدر عوف والشقاء والبؤس الذي يميز ىذا المو 

عندما تنتقؿ  (rubustus)روح فقرة يصور فييا لوكريتيوس سائؽ المحراث القوي 
 إليو عدوى الطاعوف تفتر ىمتو ويصير فقيرًا معدًما ألنو أصبح عاجزًا عف العمؿ:

Praeterea iam pastor et armentarius omnis 

et robustus item curvi moderator aratri 

                                                           
67. Gale M., op. cit. pp. 176f. 
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languebat, penitusque casa contrusa iacebant 

corpora paupertate et morbo dedita morti. (Lucr. DRN 6. 1252-5) 

 فضبًل عف ذلؾ فى ذلؾ العصر فإف راعى األغناـ وقائد "
 قطعاف الماشية وأيضًا سائؽ المحراث المنحنى الشكؿ مفتوؿ
 العضبلت كانوا يشعروف باإلعياء، فاحتشدت أجسادىـ داخؿ

 خ فى معزؿ مستسمميف لمموت بتأثير الفقر والوباء."األكوا
في فقرة فرجيميوس نجد أف الثور مات بينما كاف يعمؿ عمى خدمة اإلنساف، ىذا 
فضبًل عف أنو كاف يحيا حياة مستقيمة نقية تتسـ بالصبلح نائًيا بنفسو عف 

طبلؽ العناف لشيواتو:  االنغماس في متاع الحياة وا 
……….. atqui non Massica Bacchi 

munera, non illis epulae nocuere repostae: 

frondibus et uictu pascuntur simplicis herbae, 

pocula sunt fontes liquidi atque exercita cursu 

flumina, nec somnos abrumpit cura salubris. (Verg. Georg. 3. 526-30) 

 " ولـ تستطع عطايا باكوس مف خمر ماسيكا
 و المآدب العامرة عمى الدواـ أف تثير اىتماميـ:أ

 إذ إنيـ يقتاتوف عمى أوراؽ الشجر والعشب البسيط،
 ويمثؿ شرابيـ الينابيع الرقراقة الصافية والغدراف التي تنساب مياىيا،

 وليس ثمة ىـ يقض ىجوعيـ المطمئف."
المبذولة لقد أدى موت الحيوانات التي كانت تعمؿ في الحقوؿ إلى ضياع الجيود 

ىباء وتعطؿ اإلنتاج. وتعد ىذه إحدى العقبات التي مف العسير التغمب عمييا والتي 
وضعيا جوبيتر في طريؽ اإلنساف عساه يبتكر الحرؼ والميارات وفنوف الطب، 
فتقرير طاعوف الماشية بوجو خاص يقتضي الحاؿ وجود عمـو أعظـ قيمة ونفًعا 

 (68)وىي العمـو الطبية.
                                                           

68. Catto B. A., op. cit. pp.226-31. 
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نا إلى عبلقة الفبلح بدوابو، تمؾ الرابطة التي صورىا لوكريتيوس سبؽ وأف تطرق
كنوع مف العقد االجتماعي أو اتفاقية عمى حسف المعشر: تفوض فييا حيوانات 
األحماؿ والماشية واألغناـ أمرىا إلى رعاية اإلنساف نظير أف يكفؿ ليا توفير العمؼ 

س بشيء مف المراوغة في قد يوصـ لوكريتيو   (69)مف دوف بذؿ عناء مف جانبيا.
ىذا الصدد؛ إذ يبدو أف الصفقة مغبوف فييا؛ ألنو في واقع الحاؿ الحاؿ ال تباشر 
الماشية وحيوانات األحماؿ عمميا نظير الطعاـ، ىذا فضبًل عف أف الشاعر أغفؿ 
ذكر حقيقة أف الماشية واألغناـ إنما مقضي عمييا في الغالب في نياية المطاؼ 

لمذبح. أما فكرة الشراكة فيما بيف الفبلح ودوابو مف منظور باقتيادىا إلى ا
فرجيميوس فتتجو إلى تقميص اليوة بيف اإلنساف والحيواف؛ ففي الكتاب األوؿ يمثؿ 
ثور المحراث شريًكا حقيقًيا يشاطر الفبلح أعماؿ الحقؿ، فيئف إذ يدفع المحراث 

اء مخاطر اآلفات الزراعية الثقيؿ، كما يتيدد جيود كؿ مف الفبلح وثوره عمى حد سو 
( 70)والحشائش الضارة وسوء األحواؿ الجوية، إلى آخره مف الظروؼ غير المواتية.

 meritosque)وفي ختاـ الكتاب الثاني نعت الثور بالصفة "الجدير بحؽ" 

iuuencos)  ورفعو الشاعر إلى مكانة تضارع أي عضو مف أعضاء أسرة الفبلح
 عايتو:بوصفو محط اىتماـ الفبلح ور 

hic anni labor, hinc patriam paruosque nepotes 

sustinet, hinc armenta boum meritosque iuuencos.( Verg. Georg. 2. 514-5) 

 " إنو عممو السنوي، وعمى ىذا المنواؿ يسدي الفبلح صنيًعا لوطنو
 ولذريتو وأحفاده الصغار، وكذلؾ لقطعاف أبقاره وثوره الجدير بالتقدير."
 (cura)وفي الكتاب الثالث، نجد أف الجياد والماشية واألغناـ والماعز مناط رعاية 

الفبلح. ومع ذلؾ قد تفضي الظروؼ في بعض األحياف إلى جفوة المعاممة؛ فميس 

                                                           
69. Lucr. DRN 5. 869. 

70. Verg. Georg. 1. 46, 118,325, 210,  
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أو إذا خرج النسؿ غير مطابؽ  (72)ثمة شفقة نحو الحيواف إذ تداىمو الشيخوخة،
كما يتحتـ إراقة دماء الحيواف المصاب لممواصفات المطموبة في تربية السبلالت، 

بمرٍض معٍد أو القياـ بنحره اتقاء انتقاؿ العدوى إلى باقي أفراد القطيع. وتعيد النغمة 
 العقبلنية الغالبة ىنا إلى األذىاف وصية كاتو: 

boues uetulos, armenta delicula, oues deliculas, lanam, pelles, plostrum 

uetus, ferramenta uetera, seruum senem, seruum morbosum, et si quid 

aliut supersit, ( Cat. De Agr. 2.7.5) 

" يتعيف عمى المزارع بيع الثور العجوز، والماشية الشوىاء، واألغناـ الكميمة ...، 
، وكذلؾ العميؿ، عبلوة عمى كؿ شيء آخر ال ُيرجى منو  ىذا فضبًل عف العبد اليـر

 نفًعا."
اف كاتو يتسـ بالغمظة، فإف فرجيميوس يؤكد عمى األواصر المتينة بيف في حيف ك

اإلنساف والحيواف، التي تتألؼ بفضؿ اشتراؾ كؿ منيما في الخضوع ألحكاـ 
 الشيخوخة والمرض والموت:

optima quaeque dies miseris mortalibus aeui 

prima fugit; .( Verg. Georg. 3. 66-7) 

 خموقات الفانية البائسة مستيبًل لؤلشياء سريعة الزواؿ."" تعد أفضؿ أياـ الم
؛  ىناؾ تراث طويؿ في الفكر القديـ بشأف رفض شعيرة تقديـ األضاحي وأكؿ المحـو
إذ يحبذ بعض الفبلسفة منذ فيثاغورث االعتماد عمى الغذاء النباتي ألف روح 

مف مغبة ىذا ويحذر إمبيدوقميس  (71)اإلنساف قد تحؿ بالفعؿ في جسد حيواف ما.
ويتفؽ في  (73)العمؿ الذي يتسـ بالقسوة، ويعتبره أقصى درجات انتياؾ الحقوؽ.

الرأي مع فيثاغورث في أف روح اإلنساف ربما قد تحؿ في جسد أحد الحيوانات، 

                                                           
71. Verg. Georg. 3. 102. 
72. Vita Pyth. 24. 108. 

73. D-K. fr. 139.  
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ويعد ىذا باعثًا عمى العزوؼ عف أكؿ لحـو الحيوانات، وقد صور ىذه الفكرة في 
 منو بحيواف حمت فيو روح ابنو الفقيد:  شذرة ألحد اآلباء يضحي عف جيالة 

κνξθὴλ δ' ἀιιάμαληα παηὴξ θίινλ πἱὸλ ἀείξαο 

ζθάδεη ἐπεπρόκελνο κέγα λήπηνο· νἱ δ' ἀπνξεῦληαη 

ιηζζόκελνλ ζύνληεο· ὁ δ' αὖ λήθνπζηνο ὁκνθιέωλ 

ζθάμαο ἐλ κεγάξνηζη θαθὴλ ἀιεγύλαην δαῖηα. 

ὡο δ' αὔηωο παηέξ' πἱὸο ἑιὼλ θαὶ κεηέξα παῖδεο 

ζπκὸλ ἀπνξξαίζαληε θίιαο θαηὰ ζάξθαο ἔδνπζηλ.( Emped. fr. 137) 

" لسوؼ يرفع عالًيا األب ابنو الغالي في ىيئتو المتحولة ويقطع حمقومو ذلؾ 
األحمؽ الكبير، بينما يتضرع باالبتياالت لؤلرباب. وسيتوالى توافد الحضور فيرفعوف 

ا، بيد أف األب أصـّ أذنيو عف صرخات الضحية التي تستدر العطؼ بتوسبلتي
االستغاثة، وعقب االنتياء مف النحر أعّد في إيوانو وليمة مشؤومة. وعمى ىذا 
المنواؿ نفسو يمسؾ االبف بأبيو واألبناء بأميـ فيسمبونيـ نعمة الحياة ويأكموف 

 لحوميـ العزيزة."
ميؽ األثر في يبدو أف اعتراض إمبيدوقميس عمى التضحية بالحيوانات كاف لو ع

لوكريتيوس؛ فنحف عمى دراية تامة بتقريره ذائع الصيت الذي يتناوؿ مسألة 
 التضحية بإفيجينيا، والذي يشغؿ استيبلؿ الكتاب األوؿ، ويذيمو بالبيت الشيير:

tantum religio potuit suadere malorum. (Lucr. DRN. 1. 101) 

 "،ناس بارتكاب شرور كثيرةقنع اللقد استطاعت المعتقدات البالية أف ت" 
 

في ىذه الحالة كانت األضحية مف البشر، واألمر األشد بشاعة في ىذه األبيات أف 
فقرة لوكريتيوس وشذرة  –إفيجينيا قد عوممت معاممة الحيواف. وفي كؿ مف الفقرتيف 

نجد أف األب يضحي بابنو. وقد عزز لوكريتيوس ىذه الفكرة في  –إمبيدوقميس 
ي وذلؾ عف طريؽ تقديـ صورة بالغة األثر لبقرة ثكمى تبحث سدى عف كتابو الثان

 صغيرىا الفقيد الذي قد تـ تقديمو لتوه قرباًنا:
nam saepe ante deum vitulus delubra decora 
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turicremas propter mactatus concidit aras 

sanguinis expirans calidum de pectore flumen; 

at mater viridis saltus orbata peragrans 

novit humi pedibus vestigia pressa bisulcis, 

omnia convisens oculis loca, si queat usquam 

conspicere amissum fetum, completque querellis 

frondiferum nemus adsistens et crebra revisit 

ad stabulum desiderio perfixa iuvenci, (Lucr. DRN. 2. 52-60) 

 ، أماـ أضرحة اآللية المقدسةأسوؽ إليؾ مثااًل شائعاً " 
نجد عجبًل يسقط عمى األرض مذبوحًا بجانب المذابح                                       

 ،ممة بالبخور المحترؽ، ومف صدره ينفجر سيؿ مف الدماءالمح
 ، تييـ عبر الممرات الخضراءا أمو التى ُحرمت منوبينم
 ، تفحص األرض وتتعرؼ عمى آثار أقداموى الغاباتف

 ، عيناىا تطوفافيا عمى األرض بحوافره المشقوقةالتى طبع

 . تتوقؼ وتتفحصؾ فى بحث عف صغيرىا المفقودىذا الطريؽ وذا

 ما رقة وىي تتفجع. وغالًبابعينييا األشجار العتيقة المو 

 ."بجرح ال يندمؿ وبحنيف إلى صغيرىاتعود إلى الحظيرة  
تصور ىذه الفقرة حزف البقرة األليـ، وىذا متعمد مف جانب الشاعر ليؤكد عمى أف 
التضحية بالحيوانات تعد قسوة، ىذا فضبًل عف عدـ جدواىا عمى حد ما أوضح في 

 (74)تنديده بممارسة ىذه الطقوس التي جرى العرؼ عمييا. 
ي أمثمة ليست بالقميمة إلى أي مدى أثر ىذا التراث األدبي في ديواف "الزراعيات"؟ ف

صور فرجيميوس مدى حرص الفبلح عمى دوابو ورعايتو ليا. وكمما سرنا قدًما في 
القصيدة كمما ازداد التحامؿ عمى التضحية بالحيوانات؛ ففي الكتاب األوؿ، في 
مشيد رعوي لبلحتفاء بقدـو فصؿ الربيع، ال يكتفي الرعاة بتقديـ قرباف مف الخمر 

                                                           
74. Lucr. DRN 5. 1198-1203. 
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ؿ ينحروف أحد الحيوانات قرباًنا لمربة كيريس، ولـ يطمؽ عمى أو المبف فحسب، ب
األضحية صفة توحي باقتيادىا بؿ ُصورت تطوؼ بيف المحاصيؿ كما لو كانت 

 تتصرؼ بمحض إرادتيا:
circum …. aut hostia fruges (Verg. Georg. 1. 345) 

 بالمحاصيؿ الزراعية... " (تطوؼ دع األضحية )السعيدة" 
اب الثاني فيجري التضحية بذكر الماعز في احتفاالت باكوس؛ فقد أورد أما في الكت

القصة االستطرادية لمتفسير السببي لمسألة التضحية في حد ذاتيا؛ إذ يقدـ الفبلح 
وىو  –الماعز قرباًنا لباكوس عقاًبا لو إذ فتكت أسنانيا بالنبات األثير لدى اإللو 

. وفي ختاـ الكتاب يصور فرجيميوس الثور العامؿ عمى المحراث بوصفو  الكرـو
شريًكا لمفبلح في العمؿ الزراعي؛ فيو خادـ أميف جدير حًقا بمثوبة عادلة. ىذا 
ويضاىي فرجيميوس أيًضا بيف حياة الفبلح المعاصر لو وبيف تمؾ الحياة التي 

 عاشيا ذات مرة رومولوس وشقيقو ريموس وبيف حياة إنساف العصر الذىبي:
ante etiam sceptrum Dictaei regis et ante 

impia quam caesis gens est epulata iuuencis, 

aureus hanc uitam in terris Saturnus agebat; (Verg. Georg. 2. 536-8) 

 " قبؿ عصر الممؾ الكريتي )جوبيتر(، وقبؿ أف يأتي عصر
 تولـ فيو ذرية غير ورعة وليمة تتألؼ مف ماشية منحورة

الذىبي عمى ىذا النحو إلى شكؿ مف أشكاؿ الحياة عمى وجو دعا ساتورنوس 
 األرض."

غير أنو  (75)تناوؿ أوفيديوس نشأة شعيرة التضحية بالحيواف في ديواف "التقويـ"،
يعود  في ديواف "التحوالت"  فيسأؿ في دىشة كيؼ يتأتى لمحمبلف البريئة سميمة 

 قا الموت:الطوية والثور الذي يتحمؿ عناء جر المحراث أف يستح
quid meruistis oves, placidum pecus inque tuendos 

natum homines, pleno quae fertis in ubere nectar, 

                                                           
75.  Ov. Fast. 1. 337-456. 
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mollia quae nobis vestras velamina lanas 

praebetis vitaque magis quam morte iuvatis? 

quid meruere boves, animal sine fraude dolisque, 

innocuum, simplex, natum tolerare labores?(Ov. Met. 15. 116-121) 

 " أنّى لؾ أييا الحمؿ أف تستحؽ ىذا، أنت مف خمؽ أفراد قطيعؾ المسالموف
 إنما لخير اإلنسانية، مف تنتفخ ضروعيـ بسائؿ الحياة،
 مف يزودنا باألردية الوثيرة المصنوعة مف صوؼ جززؾ

 ما يكوف الحاؿ عميو مف بعد مماتكـ؟فتسدوف عوًنا لنا أثناء حياتكـ أكثر م
 وأنّى لمثور أف يستحؽ ىذا، تمؾ المخموقات البراء مف الغدر والخداع، إذ إنيا
أنيسة الطباع، خالصة الطوية، فضبًل عف كونيا ُخمقت لتحتمؿ أعباء العمؿ 

 الشاؽ؟"
شريكو  يبدو أف أوفيديوس يعتبر أف نظرية الجريمة والعقاب ال تعد تبريرًا لقتؿ المرء

في العمؿ. وفي الكتاب الثالث يبدي فرجيميوس ارتياًبا فيما يتعمؽ بشرعية ىذا 
النسؾ الديني؛ فالطاعوف جعؿ مف محاولة استرضاء اآللية أمرًا مستحيبًل؛ إذ إف 
الحيوانات تمقى حتفيا قبؿ أف يتسنى ذبحيا قرباًنا، وجدير بالذكر أف تصوير ىبلؾ 

يميا قرباًنا يعيد إلى األذىاف تقرير لوكريتيوس الذي األضحية التي كاف يعتـز تقد
يصور التضحية بإفيجينيا. وفي الكتاب الرابع مازاؿ التأكيد قائًما عمى قسوة ذبح 
الحيوانات ومدى تألـ ىذه المخموقات، إذ يروي الشاعر تفاصيؿ مخيفة حوؿ إزىاؽ 

ة الكتاب تـ مقايضة وبنياي (76).(βνπγωλία)روح القرابيف مف الحيوانات المنحورة 
حياة الثور نظير حياة الكثير مف المخموقات األخرى؛ إذ اندفعت أعداد غفيرة مف 
النحؿ خارجة مف دماء الحيواف الذبيح، فقد برر قتؿ حيواف واحد في سبيؿ غاية 
أسمى، يعد فييا الموت ضروري لخمؽ حياة جديدة. يحمؿ ىذا الرأي الطابع 

                                                           
76. Verg. Georg. 4. 295-314. 
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قصة أريستايوس االستطرادية جنًبا إلى جنب مع بيد أف وضع  (77)الموكريتي.
أسطورة أورفيوس يقوض النياية التي تعبر عف المواساة؛ إذ إف الحزف واألسى 
الذي استبد بأورفيوس جراء فقدانو حبيبتو يوريديكي أبطؿ فكرة أف بقاء السبللة 

 (78)والحفاظ عمى النوع أو أف صالح المجتمع قد يعوض عف فقداف أحد أفراده.
يضفي فرجيميوس عمى العمؿ وجوًدا مادًيا، فيجسده في صورة اآللية الراعية لحياة 
الريؼ، وقد صورىـ في مجموعتيف: تمثؿ المجموعة األولى المبدعوف األوائؿ مف 
ابتكروا العمـو التطبيقية وعمموا عمى تطويرىا مثؿ ليبر وكيريس ونبتونوس 

موعة األخرى فاآللية التي تكوف في وأريستايوس ومينرفا وتريبتوليموس، أما المج
وباف  (Dryades)عوف الفبلح وتجسد سخاء الطبيعة كالفاوني والدرياديس 

وسيمفانوس. تمثؿ المجموعة األولى المعرفة واكتساب الميارات أي أنيا ترتبط 
، أما المجموعة األخرى فتعكس مظاىر خصوبة األرض أي تتصؿ (labor)بالعمؿ 
اف مف عناء العمؿ. وجدير بالذكر أف فرجيميوس صور مينرفا اإلنس (otium)براحة 

واضًعا إياىا  (oleaeque ….. inventrix, 1. 18-9)بوصفيا مبتكرة زراعة الزيتوف 
تارة بفضؿ اكتشاؼ ىذا النوع مف الزراعة الذي يرجع إلييا،  (labor)في دائرة العمؿ 

تارة أخرى ألف زراعة  (otium) وفي دائرة الفراغ مف عناء العمؿ والخمود إلى الراحة
   ( 79)أشجار الزيتوف ال تقتضي كثيرًا مف الرعاية.

مبلحظة وجيية بخصوص أبيات فرجيميوس التي تتناوؿ  (Thomas)يورد توماس 
معرًبا عف أف كبلـ فرجيميوس في الكتاب الثاني  (80)زراعة الزيتوف والعناية بيا،

موعة مف الخطوات المعقدة يتنافى مع فيما يتعمؽ بزراعة الكرـو التي تقتضي مج
 حديثو عف الرعاية البسيطة لزراعة الزيتوف:

                                                           
77. Lucr. DRN 3. 964-71.  
78. Gale M., op. cit. pp. 102-9. 

79. Quartarone L., op. cit. p. 128; 133. 

80. Verg. Georg. 1. 18-9; 2. 420-5. 
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scilicet omnibus est labor impendendus, et omnes 

cogendae in sulcum ac multa mercede domandae. (Verg. Georg. 2. 61-2) 

 " ال شؾ في أف يجب أف يستولي العناء عمييـ جميًعا، إذ يتعيف عمييـ
 أف يشقوا طريقيـ بالقوة عبر الحقوؿ ويذلموا األرض بتكمفة كبيرة."

 ، وقد استخدـ فرجيميوس الصيغة المصدرية ليؤكد عمى مدى صعوبة زراعة الكرـو
( حيث يخمص الشاعر إلى 480 – 303ويبمغ ىذا الموضوع ذروتو في األبيات )

 يي أبًدا:نتيجة مفادىا أف أعماؿ الحقؿ في موسـ زراعة الكرـو ال تنت
 

…. redit agricolis labor actus in orbem, 

atque in se sua per uestigia uoluitur annus. (Verg. Georg. 2. 401-2) 

 " مف ثـ فإف أعماؿ الحقؿ تعود مف جديد وكأنيا تدور في دائرة،
 مثميا في ذلؾ مثؿ الحوؿ الذي يرتد عمى عقبيو ويعيد الكرة مرة أخرى."

ميوس بيذا التناقض بيف زراعة الكرـو وزراعة الزيتوف إلى اليوة الواقعة ويرمز فرجي
، ويظير ىذا بوضوح في عدـ اىتمامو بأشجار (otium)والراحة  (labor)بيف العمؿ 

 (82)الزيتوف وراعيتيا مينرفا، حيث ورد ذكرىا لمرتيف فقط في ديوانو.
بفكرة العمؿ أكثر مف ربطو ىذا ويربط فرجيميوس في األبيات التالية العصر الذىبي 

بالراحة والفراغ مف العمؿ، وسبيمو في ذلؾ تصوير المعارؾ التي خاض جوبيتر 
كاف عمى  (otium)غمارىا مع المردة، وكأنو يعمف أنو حتى أثناء عصر الراحة 

 جوبيتر نفسو أف يكد ويعمؿ لمدفاع عف مركزه:   
……….. tum partu Terra nefando 

Coeumque Iapetumque creat saeuumque Typhoea 

et coniuratos caelum rescindere fratres. 

ter sunt conati imponere Pelio Ossam 

scilicet atque Ossae frondosum inuoluere Olympum; 

ter pater exstructos disiecit fulmine montis. (Verg. Georg. 1. 278-283)  

                                                           
81. Verg. 1. 18; 4. 246; Quartarone L., op. cit.p.133    
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 رض في بطنيا" ثـ بعد عناء كبير حممت األ 
يابيتوس والمارد تيفويوس  كيوس وا 

 واآلخواف المذاف تآمرا عمى تقويض أركاف السماء.
 إذ حاوال ثبلثًا وضع جبؿ أوّسا فوؽ جبؿ بميوف

 ومف أعمى جبؿ أوّسا حاوال زحزحة جبؿ األوليمبوس األخضر:
 ولمرات ثبلث يقذؼ الرب )جوبيتر( بصاعقتو جباليـ المكومة فوؽ بعضيا."

يربط فرجيميوس أيًضا تريبوليموس بالعمؿ وذلؾ عف طريؽ استخداـ اسـ  كما
إذ يحمؿ مدلواًل يشير إلى مف يقـو بالعمؿ وذلؾ مف  (monstrator, 1.19)الفاعؿ 

 (81)الذي يذيؿ األفعاؿ التي تقتضي بذؿ الجيد. (tor-)خبلؿ المقطع األخير
الفراغ مف العمؿ، يعيد فييا تعرض األبيات التالية لوحة خبلبة لحياة الراحة  عقب 

 –الشاعر إلى األذىاف حياة تماثؿ تمؾ الحياة التي كاف يعيشيا الروماف فيما مضى 
في حقبة تمتد إلى زمف قبؿ حتى عصر ساتورنوس الذي أطمؽ عمى ىذه األرض 

غير أنيا تماثؿ أيًضا حياة الشعب السابيني الخشنة،  - (Saturnia tellus)اسمو 
 (83)ؿ إتروريا الشاسع، حياة رومولوس وريموس:والحياة في سي

hanc olim ueteres uitam coluere Sabini, 

hanc Remus et frater; sic fortis Etruria creuit 

scilicet et rerum facta est pulcherrima Roma, 

septemque una sibi muro circumdedit arces. 

ante etiam sceptrum Dictaei regis et ante 

impia quam caesis gens est epulata iuuencis, 

aureus hanc uitam in terris Saturnus agebat; 

necdum etiam audierant inflari classica, necdum 

impositos duris crepitare incudibus ensis. (Verg. Georg. 1. 278-283) 

 نذ سالؼ العصور،" حياة كتمؾ التي كاف يحياىا الشعب السابيني م

                                                           
82. Quartarone L., op. cit. p. 145; 134. 

83. Ibid. p. 172. 
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 حياة كحياة ريموس وأخيو، حياة بفضميا أصبح سيؿ إتروريا
 ذا بأس حقيقي، ونالت روما شيرة ومجًدا بيف شعوب العالـ،

 رغـ أنيا كانت مدينة تقؼ بمفردىا بيف تبلؿ سبعة.
 لكف حتى قبؿ عصر مف نشأ في جبؿ ديكتي الكريتي )جوبيتر(

 قواميا الثيراف المنحورة،وقبؿ أف تولـ ذرية غير ورعة وليمة 
 ىذه ىي الحقية التي أمضاىا ساتورنوس عمى األرض إباف العصر الذىبي.
 حيث لـ يكف صوت نفير الحرب قد طرؽ بعد أسماع أناس ذلؾ العصر،

 ال، ولـ يكف صريؼ السيؼ فوؽ سنداف الحداد الصمب قد طرؽ أسماعيـ."
 

تقرار الذي كاف ينعـ بو أناس فأسموب حياة الفبلح إذف ىو السبيؿ لمعودة لئلس
 : (Stehle)العصر الذىبي. لكف ىؿ يعد العمؿ في حد ذاتو غاية؟ تقوؿ الباحثة 

نما العمؿ  (telos)" عمى الرغـ مف ذلؾ ال يعد العمؿ بوصفو غاية  مفيوًما مرضًيا، وا 
ف كاف العمؿ  عمى بموغ حياة الدعة والراحة التي كاف يتسـ بيا ذلؾ العصر .... وا 

ده ىو ما يعيد إلى المرء المنزلة التي فقدىا، مف ثـ ال يعتبر بالنسبة ألناس وح
العصر الذىبي شيًئا مطموًبا في حد ذاتو. ىذا كما أنو قبؿ أف يبدؿ جوبيتر نمط 
الحياة عمى وجو األرض، كاف البشر يشبيوف النحؿ ال فرؽ بينيـ، وبعيديف تماًما 

الباعث األوؿ عمى فرض  (otium)العمؿ  عف تفرد الشخصية؛ مف ثـ يعد الخمو مف
عمى حياة البشر، إذ كاف الفراغ يفضي إلى التراخي والكسؿ،  (labor)جوبيتر العمؿ 

لذا فإدخاؿ العمؿ في حياة البشر كاف رد فعؿ مف لدنو لمحالة التي كاف عمييا أناس 
ؿ ذلؾ العصر مف السبات والركود الذي يفضي إلى خموؿ الذكر. إذف أتاح العم

لئلنساف بموغ قدرًا عظيًما لـ يتأت لو أثناء العصر الذىبي. وعمى ىذا النحو فالعصر 
 –التي عاشيا البشر قبؿ فرض التغيير عمى العالـ  (otium)الذىبي أو حياة الراحة 
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صارت غاية نعمؿ مف أجؿ بموغيا، وحمًما يناضؿ المرء مف أجؿ تحقيقو، والحياة 
إلنساف عمى بموغيا في المستقبؿ، وليست بحياة التي يعمؿ ا (otium)الناعمة 
التي تنسب إلى زمف الماضي والتي ال يمكف استرجاعيا عمى  (otium)الفراغ 

اإلطبلؽ. ىذا وقد أسفر العمؿ عف اكتشاؼ العمـو التطبيقية وىي السبؿ المستخدمة 
لتوفير كؿ ما ىو ضروري لمعيشة الناس ورفاىيتيـ، وبالتالي تتاح الفرصة 

ما  (otium)التي تختمؼ تماـ االختبلؼ عف راحة  (otium)ستمتاع بالراحة لبل
 (84)ُيعرؼ بالعصر الذىبي."

عمى  - (praeteritio)يؤكد فرجيميوس فيما يعرؼ بػ " العودة إلى ما بدأه مف قبؿ " 
إذ إنو سوؼ يمدنا بالكثير حوؿ طرؽ  (labor, 4.116)أنو لـ يفرغ بعد مف عممو 

الطاعف في السف،  ىذا السياؽ يورد قصة فبلح كوريكيا؛ وفي الزراعة الناجحة
، فيتحوؿ فرجيميوس مف فكرة عناء (otium)الذي يعد مثااًل لحياة الفراغ والدعة 
 العمؿ إلى الفراغ مف العمؿ والراحة:

namque sub Oebaliae memini me turribus arcis, 

qua niger umectat flauentia culta Galaesus, 

Corycium uidisse senem, cui pauca relicti 

iugera ruris erant, nec fertilis illa iuuencis 

nec pecori opportuna seges nec commoda Baccho. 

hic rarum tamen in dumis olus albaque circum 

lilia uerbenasque premens uescumque papauer 

regum aequabat opes animis, seraque reuertens 

nocte domum dapibus mensas onerabat inemptis.  

(Verg. Georg. 4. 125-133) 

 " أذكر أنو ذات يـو عند أسوار مدينة )الممؾ اإلسبرطي( أويبالوس،
في تمؾ البقعة حيث يروي نير جااليسوس الداكف حقوؿ القمح الضارب إلى 

 بًل مف األطياف،كاف يممؾ قمي وريكيارأيت عجوزًا مف ك الصفرة،
                                                           

84. Stehle, E. " Virgil's Georgics: The Threat of Sloth," TAPhA 104  

                        pp. 352; 362. 
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 وكانت أرًضا غير مرجوة الفائدة، فمـ تتمتع بالخصوبة ليقـو بزراعتيا
 أو تصمح لمرعي أو كانت حتى مبلئمة لزراعة شجر كرـو باكوس:
 وعمى ذلؾ قاـ بغرس نبات الكرنب ىنا وىناؾ بيف نبات العميؽ

 يفةوالزنبؽ األبيض ونبات زىره مختمؼ األلواف والخشخاش ذي البذور الخف
 ونعـ بثراء يضارع ثراء المموؾ، وعندما يعود منزلو مساءً 

 كاف يثري مائدة طعامو بوليمة لـ يبتع منيا شيًئا."
رغـ أف فرجيميوس كاف في ىذه األبيات يركز عمى حياة الفراغ، غير أف فكرة العمؿ 

في  (labor)كانت تقبع في الخمفية، حتى مع عدـ وجود إشارة واحدة إلى العمؿ 
 (85)ثنى والعشريف بيتًا التي خصصيا ليذا االستطراد.اإل 

وقد دار كثير مف الجدؿ بيف نقاد األدب حوؿ ىذه القصة االستطرادية؛ حيث 
واعتباره  (labor)انقسمت آرائيـ فيما بيف اعتبار أف ىذا المزارع أنموذًجا لمعمؿ 

ـو ىذا؟ نوًعا ما لتجرد الفيمسوؼ واستقبللو. لكف مف عساه يكوف عجوز كريكي
 ولماذا تقع أرضو بالقرب مف مدينة تارنتـو عمى وجو التحديد؟

مف الواضح أف الفبلح الطاعف في السف كاف يتمتع باالكتفاء الذاتي، ويحيا منعزاًل 
عف المجتمع؛ فتارنتـو نفسيا تبعد عف العمراف. ومف الظاىر أيًضا أنو ببل أسرة 

وجود صيغة الجمع "المجتمعوف عمى  )خبلًفا لمفبلح بختاـ الكتاب الثاني(، رغـ
(، إال أنيا توحي أيًضا بوجود مجموعة مف 46بالبيت )  (potantibus)الشراب" 

 األصدقاء. 
ثمة إشارة مباشرة ىنا إلى مثاؿ االنسحاب اإلبيقوري مف المجتمع؛ وىو ما يتفؽ مع 

في حديقة أبيقور التي كانت تقع خارج حدود مدينة أثينا. وبخبلؼ النحؿ، يض
فرجيميوس عمى صاحب البستاف سمة فردية فريدة وىي االنعزاؿ عف المجتمع. مف 

                                                           
85. Quartarone L., op. cit. p. 203-5.  
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ثـ يعبر الفبلح العجوز والنحؿ عف نموذجيف متعارضيف، نطمؽ عمى األوؿ النموذج 
الفمسفي في الحياة وعمى اآلخر الحياة عمى طريقة الروماف. وقد تغيب ىذه القصة 

 ,memini)يا وليذا استخدـ الفعؿ "أتذكر" االستطرادية عف ذىف الشاعر نظرًا لقدم

، تعبر عف البعد الزمني لمعصر الذىبي. ورغـ أف األبيات تحفؿ بالتعبيرات التي (125
، فإف اإلنتاج الذي قدمو ىذا البستاف كاف ثمرة (otium)تفيد حياة الفراغ والدعة 

ؿ العمؿ جيود صاحبو؛ فقد كاف نموذًجا لمفبلح الذي يممؾ قدرة فائقة عمى تحم
حوؿ أرضو إلى قطعة مف  (animis, 132)وعزمو  (cura)الشاؽ، وبفضؿ اىتمامو 

الفردوس. ىذا وتحمؿ األبيات أيًضا شيًئا مف الطمأنينة التي يدعو إلييا 
لوكريتيوس؛ فقد كاف صاحب البستاف معتمًدا عمى نفسو مكتفًيا بمصادره الذاتية: 

؛ فيحيا مثؿ المموؾ في (dapibus inemptis, 133)"والئـ ال تعود عميو بفائدة" 
استغناء عف غيره، قانًعا بحياتو البسيطة، تمؾ الحياة التي تعد غاية الفمسفة 

 (86)اإلبيقورية.
وفي الختاـ غادرتنا "الزراعيات" ونحف نحاوؿ أف نوازف بيف العمؿ غير المستحب 

(labor improbus) لنحؿ الذي وخطة جوبيتر لشحذ ىمـ البشر، أف نوازف بيف ا
يستجمع كؿ قواه ويعقد العـز عمى ىدؼ واحد ويخمص لو النية، وبيف معنى عدـ 
جدوى العمؿ الذي قاؿ بو لوكريتيوس وتمثؿ في الكفاح الشديد الذي كانت تتسـ بو 
حياة الثور الراحؿ، أو بيف التخريب المسرؼ في القسوة والوحشية الذي قاـ بو 

الفبلح وثوره. أما الشيء الوحيد البادي لمعياف جوبيتر الغشـو فأضاع ثمرة جيود 
طراح  (labor)ىو أف الحياة التي تتسـ باإلعفاء التاـ مف العمؿ والكد والعناء  وا 

كما صورىا لوكريتيوس ىي حياة مستحيؿ  (curae)واليمـو   (metus)الخوؼ 
ما  عمى حد –تحقيقيا عمى أرض الواقع. يعد العمؿ الشاؽ جزًءا مف طبيعة البشر 

                                                           
86. Thomas, R. (1992) " The Old Man Revisited Memory, Reference and  

                          Genre in Virg. Georg. 4.116-48", MD 29. pp. 58-61.   
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رغـ أف بمقدورنا في بعض األحياء اإلفادة مف الجانب   -ذىب لوكريتيوس 
. غير أنو ليس ثمة وجود (secura quies)اإليجابي منيا، لتحقيؽ سبلـ النفس 

ليذا السبلـ التاـ؛ إذ يتعيف عمى الفبلح أف يمتـز الحذر الدائـ لمتصدي لتيديد 
بات أو الحيواف، ولدفع خطر الرياح اآلفات الزراعية واألمراض التي قد تصيب الن

العاصفة والسيوؿ التي تغرؽ الحقوؿ وموجات الصقيع التي تؤدي إلى ىبلؾ الزرع. 
فالجنس البشري بوجو عاـ إنما يقع دائًما تحت رحمة قوى ال سبيؿ إلى كبح 

الحروب المدمرة وقوة الجاذبية الجنسية، وفوؽ كؿ ذلؾ  (furores)جماحيا، كجنوف 
لية ونزواتيا، أو الطبيعة المجردة وعالميا الفسيح والتي حاوؿ لوكريتيوس أىواء اآل

  (87)أف يضعيا في موضعيا الصحيح.
ومما سبؽ يتبيف لنا مدى تأثر فرجيميوس بنظيره وابف جمدتو الشاعر التعميمي 
لوكريتيوس، ىذا كما أف أسموب محاكاة فرجيميوس كاف فريًدا؛ فمـ يكتؼ باستعارة 

بؿ امتد تأثير لوكريتيوس إلى محاكاة ال يعرؼ ليا حًدا فقد امتد ىذا صيغو فحسب 
التأثير إلى فكر فرجيميوس أيًضا واتجاىو بشكؿ عاـ. ففي الكتاب الخامس عمى 
سبيؿ المثاؿ الذي يعالج نظرية لوكريتيوس بخصوص تطور الزراعة وضرورة العمؿ 

ف لـ تكف قد تبدو ىذه األبيات تحمؿ الطابع ا –المتواصؿ والمضني  لفرجيمي، وا 
ألفت مف قبؿ لقمنا أنيا مف لدف فرجيميوس. ظاىر القوؿ إف فرجيميوس صاغ 
الزراعيات عمى غرار " في طبيعة األشياء"؛ وعند إمعاف النظر في كٍؿ مف النصيف 
نجد أف تأثير لوكريتيوس ىو الغالب عمى ديواف الزراعيات، فعمى سبيؿ المثاؿ نجد 

( قد نثرىا فرجيميوس في إحدى 283 – 296الكتاب الخامس )أف فقرة واحدة مف 
 عشر موضع مف ديوانو، كما سبؽ أف ذكرنا في متف البحث.

                                                           
87. Gale, M. , op. cit. p. 195. 
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 النتائج المستخمصة مف البحث:
يشرح ديواف " في طبيعة األشياء" عمؿ األشياء، في حيف أف ديواف  -

 "الزراعيات" يعممنا شؤوف الزراعة، ولكف ىدؼ كؿ مف الديوانيف ىو بموغ
اإلنساف إلى حياة كريمة؛ ويقصد لوكريتيوس بيذه الحياة الكريمة 

الحياة العامة، أما فرجيميوس  (labores)االنسحاب مف معظـ مظاىر أعباء 
 االنسحاب مف المدينة واالنشغاؿ بزراعة األرض. (labor)فيعني بالعمؿ 

ال يتوقؼ مفيـو العمؿ عمى مجاؿ النشاط الزراعي فحسب؛ فقد استعممو  -
لوكريتيوس أيًضا لمتعبير عف عدـ جدوى الجيود المضنية التي يبذليا 
الجيبلء، فيو بمثابة عقوبة أنزليا البشر بأنفسيـ نظرًا إلى أطماعيـ 

وردت  (labor)ومخاوفيـ. وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمزراعيات إذ نجد أف كممة 
ٍف سمبية، فتحمؿ معا لمرتيف فقط لتفيد معنى إيجابي، أما باقي االستخدامات

 ، والعمؿ الشاؽ(labor improbus)بما في ذلؾ " العمؿ الذي ال نياية لو" 
(labor durus) والعمؿ البفيض الممقوت ،(labor ingratus) وغيرىا مف ،

 النعوت األخرى التي تدؿ عمى كراىية البشر لمعمؿ.
ىناؾ مجاؿ واحد فقط مف النشاط يتفؽ الشاعراف فيو عمى أف  -

شيء إيجابي وىو قرض الشعر؛ وىو العمؿ الوحيد الذي  (labor)العمؿ
 يعمي لوكريتيوس مف قدره. 
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