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 رمزية الطعام في مالحم هوميروس 
 

 د. صالح السيد عبد الحى                                      
 جامعة سوهاج -كمية اآلداب 

  
ييدف ىذا البحث إلى تحميل ونقد ما أورده ىوميروس من إشارات وصور عن 

وقوف عمى ؛ بغرض الإعداد الطعام وتقديمو وتناولو فى ممحمتيو اإللياذة واألوديسيا
المنيج عتمد الباحث عمى ، وسوف ينسانية لمطعام فيما أوردهالقيمة الحضارية واإل

 تماميا.لتحقيق ىدف الدراسة وا   حميمىالتالوصفى 

م   دليل الطعام فى العالم القديفى كتابو " John Wilkinsقال جون ِولِكنس  
A Companion to Food in the Ancient World" :"صورة منضبطة  يعطى الطعام

، ، وعن عقمو وتركيبتو المجتمعية والثقافية تماما عن الثقافة المجتمعية لشعب ما
؛ خاصة وأن طيى  وتعكس نكيات األطعمة مدى التفاوت بين طبقاتو االجتماعية

الطعام واختيار أنواعو وأدبيات تناولو ترتبط جميعيا كثيرًا بثقافة واقتصاد المجتمعات 
 .(1)" ثم يسمح لنا الطعام بالولوج لفيم ثقافات وأفكار العوالم القديمة ؛ ومناالنسانية

ىناك عالقة طردية بين الطعام ونمط الحياة والثقافة والتطور.  : " وقال أيضاً 
فكمما تطورت الحياة وحصل اإلنسان عمى قسط من التعميم والثقافة والتحضر كمما 

 . (2)" تطور طعامو وتنوع
                                                           

1
 - Wilkins, J. A Companion to Food in the Ancient World, Edited by John 

    Wilkins and Robin Nadeau, John Wiley & Sons, Ltd., 2015, p. 3. 
2
 - John Wilkins, "Land and Sea: Italy and the Mediterranean in the Roman = 
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 كإشارة إلى الطعام ""ابات اليونانية القديمة كممة ولقد استخدمت الكت
حممت ىذه الكممة العديد من االستخدامات والمعانى األخرى التي ، و  في أبسط معانييا

تعنى الغذاء المصنوع من حيث "، Liddell & Scottأوردىا قاموس "ليدل أند سكوت 
 قد أورده ىوميروساألخير المعنى ذا ى، و  لمحمالذى يقابل االخبز و  ا، وأيضً الحبوب

،  من ممحمة األوديسيا)البيت التاسع( الكتاب التاسع  في 
، "" )البيت التاسع عشر( الكتاب الثانى عشر فى اوأيضً 

 في الكتاب الثانى السطر ونفس المعنىب اأيضً واستخدميا ىيرودوتوس 
ىذه الكممة أن  اقد أورد القاموس أيضً . و "انية وستين "رقم مائة وثم

 ذا المعنى عندبيت أتقد ، و تم استخداميا كصفة عامة لمبشر لتمييزىم عن الوحوش
، مائتين واثنتين وعشرينىوميروس في ممحمتو األوديسيا بالكتاب الثامن البيت رقم 
:  ينتسعة وثمانوفى الكتاب التاسع البيت رقم 

أن  ا. وأورد القاموس أيضً " "
؛ وذلك إذا اب اليونانيون إشارة إلى اليمجيةت  " قد استخداميا الك  كممة "

قد ، و "اقتصر الطعام فقط عمى أكل المحم دون سواه "
ستة وأربعين من البيت رقم مائة في عمى ىذا النحو  دوس استخدميا ىيسيو 

كمة أن  اأورد القاموس أيضً . و "م ممحمتو "األعمال واأليا
" تدل عمى تحّضر البشر في بعض األحيان "
"؛ وذلك كما أوردىا ىيرودوتوس في" 

                                                                                                                                                    
 =  Discourse of Dining",  AJPh., Vol. 124, No. 3, (Autumn, 2003), p. 360.  
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 الثانى والعشرين فصل ال، وفى الكتاب األول السابع عشرفصل الالكتاب الرابع 
" 434) "، وكما أوردىا أيضًا اكسينوفون-

" بالكتاب الثالث Memorabilia"أو  "" في عمموق.م(  254
"تربية عممو و  "،"الفصل الرابع عشر الفقرة الثانية: 

: ةبالكتاب األول الفصل الثانى الفقرة الحادية عشر  "قورش 
في الكتاب السادس الفصل  "، وبنفس العمل"

 .(3)": "السابعة والعشرين فقرةالالثانى 

قد حممت معان ودالالت عدة في  د أن كممة الطعام وىكذا نج
، ، بين إشارة لمتحضر وفى نفس الوقت لميمجية والتخمف الكتابات األدبية اليونانية

 . ز البشر عن الوحوشالذى يمي   الخبز أو الطعامأشارت في العموم إلى  أنو 

موضوع ي رغم تباين نجد أنو وفى شأن ذكر الطعام بمالحم ىوميروس 
إال أنيما اتفقتا عمى اإلكثار من ذكر  ""واألوديسيا  ""اإللياذة 

فى  ر والدالالت عن المجتمع اليوميرى، مما عكس الكثير من الصو  الطعام وموائده
 كان الطعام في تمك المالحم محورا لكثير من األحداثلقد . و (4)أوقات السمم والحرب 

                                                           
3
 - Liddell H. G., And Scott R., Greek-English Lexicon with a Revised Supplement, 

     Clarendon Press, Oxford, 1996.  
4
 - Urban A., "What Pains are Fated to Fill Your Cup: The Role of Food, Drink, 

                        and Xenia in the Homeric Epics." SDR., 1 (2013). p. 1, 4. 

"، ويمتمئ عالم ىوميروس بالكثير من تتميز والئم وموائد طعام اليونانيين بكرم الضيافة "
الذى يدعو فيو الممك والتى أوردىا فى ممحمة اإللياذة حيث قصر الممك بيميوس، و  كرمىذا المشاىد 

=    ، وكذلك يدعو الممك "" لمشاركتو طعامومينيالوس كال من تيميماخوس وبيوستيراتوس 
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قد ارتبطت بمدى  بالكثير من المدن والجزروطوافو  ديسيوسحتى أن رحالت أو 
 . (5)خرين حاجتو لمطعام والحصول عميو من اآل

ركة المجتمعية أثناء تناول لقد اىتمت الممحمتان بعرض وتصوير المشا
أكثر من تصويرىما وعرضيما لمناسبات تحضير الطعام وتقديمو. وقد  (6)مالطعا

عزوف ووصفو لبشكل جمى فى حديث ىوميروس  ظيرت ىذه المشاركة المجتمعية
                                                                                                                                                    

، والتى ترمز من اسميا إلى """ تيميماخوس أيضًا إلى وليمة طعامو Nestorنيستور "= 
 .Homالمشاركة االجتماعية، وقبل تناوليما طعاميما يتقدم نيستور بتقديم أضحية لمربة أثينا )

Od., III.404ffيقدم ىو ووالده اليرتيس وجبة و إيثاكا،  (. وبعدما يعود أوديسيوس إلى
"" " فى ال لتجديد العالقة ثانية  اً " بعد التضحية بخنزير سمين؛ وذلك رمز

(. وال يقتصر كرم الضيافة عمى الطبقة الثرية Hom. Od. XXIV.412بعد غياب طويل )
فًا، إلى وليمة فى كوخو، راعى خنازير أوديسيوس يدعو شحاًذ، نزل عميو ضي نا نجدفقط، ولكن

 وفى حقيقة األمر كان ضيفو ىو نفسو سيده أوديسيوس، الذى أتاه متنكرا. 
وقد أظير ىوميروس كرم ضيافة أبطالو من خالل إكراميم لضيوفيم ومنحيم مكانا متميزًا 
 أمام الطعام، ومنحيم الحق فى أخذ المزيد من المحم والخمر. وال ننسى فى ىذا المقام اإلشارة

وقد شاركو خ طاب إلى الكيكموبس بوليفيميوس، والذى ي مثل أسوء مثال لكرم الضيافة، 
  :انظر، فكانوا أسوء مثال لمضيوف. بينيموبى مكانتو البغيضة

 Urban A., Op. Cit., p. 4; Pantel P. S., Dining in Ancient Greece, in A 

 Companion to Food in the Ancient World, Edited by John Wilkins and Robin 

  Nadeau, John Wiley & Sons, Ltd., 2015, p. 227-228; Hunter R., and 

  Koukouzika D., "Food in Greek Literature", in A Companion to Food in the 

  Ancient World, Edited by John Wilkins and Robin Nadeau, John Wiley & 

  Sons, Ltd., 2015, p. 20, 23; Cf., Hom. Il., VIII.161-162, XII.310-312; Od., 

  III, 4, 36ff; VI.187ff.; IX.224 ff, 290-299, XIV.437-438. 
5
 - Gottschall J., The Rape of Troy Evolution, Violence, and the World of Homer, 

                           Cambridge University press, Cambridge and New York, 2008,  

                           p. 89-90. 
6
 - Pantel P. S., Op. Cit., p. 224. 
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 فاقو طعاميم حزنا عمى موت رفيقو باتروكموسمشاركة ر  أخيمميوس 
 (7): 

ἷξεν δ' ἐς κλισίην οὗ υἱέος· ἔνθ' ἄρα τόν γε  

εὗρ' ἁδινὰ στενάχοντα· φίλοι δ' ἀμφ' αὐτὸν ἑταῖροι  

 ἐσσυμένως ἐπένοντο καὶ ἐντύνοντο ἄριστον·  

τοῖσι δ' ὄϊς λάσιος μέγας ἐν κλισίῃ ἱέρευτο. 

…………………………………………………… 

σὴν ἔδεαι κραδίην μεμνημένος οὔτέ τι σίτου  

 οὔτ' εὐνῆς;          

                      (Hom. Il., XXIV, 122- 125, 129-130) 

 وقد أتت إلى خيمة ابنيا ورأتو ىناك، "         
 . بينما جميع رفاقو المحبينووجدتو يبكى بمرارة           
 كانوا يعممون ويعدون وجبة اإلفطار بيمة.            
 وقد ذبحوا خروفاً كبيرًا كثيف الصوف فى الخيمة.           
           .............................................. 
نيا             ك القمب، حتى إلى متى سيطول البكاء والحزن وا 
  " ؟ ،  أو حتى تنامأن تأكل طعامك تنسىإنك             

موت صديقو، عمى  ἁδινὰ στενάχονταبسبب حزنو و فينا نجد أخيمميوس 
ما يقومون بو  φίλοι ἀμφ' αὐτὸν ἑταῖροιفإنو ال يشارك رفاقو المحبوبين لديو 
ىمة نيا بكل و يؤدالتى  ἐντύνοντο ἄριστονمن إعداد وتحضير لوجبة اإلفطار 

  دما زارتو أمو الحورية ثيتيس". ومن ثم فعنἐσσυμένως ἐπένοντοونشاط 

                                                           
7
 - Kitts M., "Two Expressions for Human Mortality in the Epics of Homer", HR., 

    Vol. 34, No. 2 (Nov. 1994), p. 141; Schenker D. J., Masterpieces of Ancient 

    Greek Literature, Part I, The Teaching Company press, 2007, p. 12. 
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يبكى صديقو وقد نسى  ἷξεν δ' ἐς κλισίην οὗ υἱέος وجدتو قابعا جانبا فى خيمتو
وال يشارك رفقو طعاميم أو  ἔδεαι μεμνημένος οὔτέ τι σίτουأن يأكل طعامو 
  إعدادىم لمطعام.

إلى األبيات  هالضوء من خالل توظيفو لمطعام فى ىذىوميروس مقى يوىكذا 
، كما استطاع أن يرمز من ربتعاون الرفاق ومشاركتيم إعداد الطعام فى وقت الح

،  معيمأو تناولو  يمفى إعداد طعام أن عدم مشاركة الرفيق رفاقوإلى  الطعام خالل
تمك الحالة الشعورية التى قد  ،لرفض أو الحزن التى يحياىا الفردعكس حالة اقد ي
 . اس ىذا فقط بل ويجافيو النوم أيضً لطعامو لي ونسيو تناولت  

؛ حيث اتمامً  قميل من ىذه األبيات بصورة م غايرةعدد بعد يأتى ىوميروس و 
عد أن وافق عمى قبول فدية الممك د أخيمميوس ثانية لمشاركة رفاقو طعاميم وذلك بو عي

أنو واألكثر من ىذا ، ىيكتور البطل الطروادى  والد  برياموس
كير فى الطعام حثو عمى التفيو   طعاميمة اليونانيين إلى مشاركبرياموس بنفسو  ودعي

νῦν δὲ μνησώμεθα δόρπου عشاءىم يمتناولان وعدم نسي
 (8): 

                                                           
ىوميروس ىنا مدى أىمية وقيمة تناول الطعام، فيو ضرورى لمحياة واإلبقاء عمييا،  كيدر  - 8

وما يصادفيم أثنائيا من مصاعب  محتى أنو عمى البشر تناولو فى أحمك ظروف حياتي
ا مثمين ، األول منيما أن ىناك أبا يرى جثمان ابنو أمامو ومع ذلك وكوارث. ويضرب بيذ

. والمثل "λῦλ δὲ κλεζώκεζα δόξπνπفال يجب عميو أن ينسى تناول العشاء "
جميع  ὄινλην تمك المرأة المكمومة التى فقدت الثانى كان عن الحورية نيوبى 

، ومع ذلك فم تنسى ἡβώνληεο فى ريعان شبابيم δώδεθα παῖδεοابنائيا األثنى عشر 
 . انظر:'ζίηνπ κλήζαηأن تأكل طعاميا 

 Hom. Il. XXIV. 601-613  
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     ῏Η καὶ ἀναἸξας ὄϊν ἄργυφον ὠκὺς ᾿Αχιλλεὺς  

σφάξ'· ἕταροι δ' ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμον,  

μίστυλλόν τ' ἄρ' ἐπισταμένως πεῖράν τ' ὀβελοῖσιν,  

 ὄπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.  

Αὐτομέδων δ' ἄρα σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ  

καλοῖς ἐν κανέοισιν· ἀτὰρ κρέα νεῖμεν ᾿Αχιλλεύς.  

                                               (Hom. Il., XXIV. 621-626) 

 ثم قفز أخيمميوس السريع واقفاً، وذبح خروفاً " 
 ،كما يجب وهدعأ، و رفاقووسمخو  .فروة بيضاءب   
 ، ومرروىا باألسياخ، قّطعوه بميارة إلى قطع صغيرة متساويةف   
 . ، ثم سحبوىا جميعيا وأخذوا يشونوىا بميارة    
 ميدون يأخذ الخبز ويضعو عمى المائدةوكان أوتو      
 " . بينما كان أخيمميوس يوزع المحم.فى سالل جميمة      

، حيث صورة لمتوافق والوئام والسالم فى ىذه األبيات عرض ىوميروس
وكأنو  يمل ومشاركة عدو األمس تناول طعامب اركة الجميع فى إعداد مائدة طعاممش

 بل وليمةالرفاق أخيمميوس يعممون دورىم فى إعداد  . إن جميع(9) صار صديقا وحميفاً 
 ,.Ilغير الذى سبق وظير بو فى األبيات السابقة ) لقد اكتسى أخيمميوس ثوبا جديداً 

XXIV, 122- 125, 129-130 ) يفعمونو أو  رفاقو ما مشاركةعزوف عن من حزن و ؛
شخصية يات . لقد جعل ىوميروس من أخيمميوس فى ىذه األبحتى مشاركتيم طعاميم

عداد الطعام بكل ىمة  يقفزفإنو ؛ نشيطة م شاركة فعالة  جديدة ويسرع إلى المشاركة وا 
قاتل والد  من برياموسيطمب و وألمو عمى فراق صديقو حتى أنو نوينسى حز ، ونشاط
 .أن يشاركيم طعاميمصديقو 

                                                           
9
 - Hom. Il., XXIV.601-628. 

       Cf., Hunter R., and Koukouzika D., Op. Cit., p. 20-22. 



 صالح السيد عبد الحي 

469 
 
 

يصبح صديقًا  أن الضيف قد عمم األنثروبولوجىعن ىذا الموقف يذكر و 
، وذلك عندما يكون الجمع من (14)  خرين طعاميمعندما يشارك اآل 

إلى فتناول الطعام عمى ىذا النحو يرمز  ،الطعام ةئداماألصدقاء يجمسون حول 
. وىذه ىى الصورة التى سالموال باألمانواألصدقاء  ىلاألاستقرار المجتمعات وشعور 

 أوديسيوس بطميا ان عمى لس ا ىوميروس فى ممحمتو األوديسياأوردى
  ، عندما قال:فى بداية الكتاب التاسع

οὐ γὰρ ἐγώ γέ τί φημι τέλος χαριέστερον εἶναι  

ἥ ὅτ' ἐϋφροσύνη μὲν ἔχῃ κάτα δῆμον ἅπαντα,  

δαιτυμόνες δ' ἀνὰ δώματ' ἀκουάζωνται ἀοιδοῦ  

ἥμενοι ἑξείης, παρὰ δὲ πλήθωσι τράπεζαι  

σίτου καὶ κρειῶν, μέθυ δ' ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων  

οἰνοχόος φορέῃσι καὶ ἐγχείῃ δεπάεσσι· 

                                                 (Hom. Od., IX. 5-10) 

 أننى أقول بإنو ليس ىناك شيئا أكثر بيجة " 
 ، عبر أرجاء المنزل،من ىتاف جيد يصدر من كافة الحضور   
 ،تفمون فى صفوف يستمعون لمنشدحيث يجمس المح    
لى جوارىم اصطفت الموائد مكتظة       وا 
 ، ومن زجاجة م خّمطة بالخبز والمحم      
  ".يصب الساقى النبيذ فى الكؤوس        

                                                           
10

 - Pantel P. S., Op. Cit., p.227. 

كى المتدنية  طبقاتتكون األطعمة فرصة تعميمية لم وفى الوالئم العامة والمناسبات الرسمية      
الراقية؛ حتى تتعمم منيا وتنقل عنيا ح سن صفاتيا الحضارية.  طبقاتتواصل بالتحتك و ت

 :انظر
     Pitts M, "The Archaeology of Food Consumption", in A Companion to 

      Food in the Ancient World, Edited by John Wilkins and Robin Nadeau, John 

     Wiley & Sons, Ltd., 2015, p.97. 
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، أصدقائوأىمو و األبيات مجتمعو و  ىذهفى الرحالة الجوال يفتقد إن أوديسيوس 
، حيث صرهوداخل قفى وطنو نا مستقرًا أمومن ثم فأنو يسترجع ماضيو عندما كان 

لمشاركتو طعامو وشرابو واالستمتاع بصوت  يقيم الوالئم ويدعو إلييا أصدقائوكان 
لممحبة استطاع ىوميروس أن يجعل من الطعام رمز وىكذا . المنشد فى أرجاء قصره 

 والشعور باألمان. األوطان استقرار و 

الحضور شرطا لحضور الوالئم  المودة والمحبة بينمن ىوميروس  جعللقد 
فى ممحمتو ، ومن ثم يأتى ببطمو أخيمميوس  حتى يسعد الجميع ويبتيج وتناول الطعام

  χαίρετον· ἦ φίλοι ἄνδρες ἱκάνετονب بأصدقائو فى خيمتو رحي وىو اإللياذة
ل عنيم أيضًا بأنيم و قي، و περ φίλτατοί ἐστονصفيم بأنيم األعز واألقرب إليو يو 

 οἳ γὰρمعو تحت سقف خيمتو نجمسو يأتوا إليو و يرجال إليو ىؤالء الذين أحب ال

φίλτατοι ἄνδρες ἐμῷ ὑπέασι μελάθρῳومن أجل ىؤالء األصدقاء األعزاء . 
، عبارة عن ظير إعداد وليمة فاخرة خرينينيض ويشارك رفاقو اآل جعمو ىوميروس

بتقطيع المحم بنفسو  ، ويقوم νῶτον ὄϊος καὶ πίονος αἰγός خروف وماعز ثمين
 καὶ τὰ μὲν εὖ μίστυλλε καὶإلى قطع صغيره وتمريرىا فى األسياخ  

ἀμφ' ὀβελοῖσιν ἔπειρε المحم أن تنضج  وبعد، حتى يتم وضعيا عمى النار
 κρέα νεῖμενعيا عمى ضيوفو األعزاء عمى قمبووز ي ويبعدىا عن النار فأنو

᾿Αχιλλεύς
ممحبة والصداقة ًا لرمز  لطعاماىوميروس من  جعلوعمى ىذا النحو  .(11) 
، وكما ىو الحال فى وضع أخيمميوس عن فضاًل ، ىذا وضيوفو ضيفم  ال والحفاوة بين

 ارمزً كونو ، ت صديقوا عمى مو زنً ورفض المشاركة فى الحرب ح   االذى تنحى جانبً 

                                                           
11

 - Kitts M, "Two Expressions for Human Mortality in the Epics of Homer", 

      p. 137; Cf., Hom. Il., IX.197-217. 



 صالح السيد عبد الحي 

469 
 
 

الذين  وو وم حبيئؤازرة واإلحساس بالقيمة من أصدقاضيف إلى المحاجة الم  ل الطعام
 . يزورونو ويمتفون من حولو

فى أدبياتيم والتى تمك القيمة االجتماعية لمطعام  حرص اليونانيون عمىلقد 
 واعمى جميع َمن تناولصار من الواجب ؛ حيث أخالقية إلزاميةأخرى قيمة ارتبطت ب

 بعضيمبمواثيقيم مع ، وأال يغدروا الطعام سويا أن يرعوا ويحموا ويفوا بعضيم لبعض
 ليكاونه القيم االجتماعية لمطعام فى ممحمتو اإللياذة وعمى لسان بعض. وقد أورد ىذال

أمامو نحنى ي وأوشك القضاء عميو فإنو أخيمميوسعندما وقع فى قبضة  
مسك بإحدى يديو ركبتو يو  ὃ δ' ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων κύψας اكعً ار 
ذلك ألنيما و   ὃ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἑλὼν ἐλλίσσετο γούνωνتوسل إليو بأال يقتمويو 
 πὰρ γὰρ σοὶ πρώτῳا الخبز سويً وتناوالذات مرة إلى مائدة طعام ا متجاورين مسج

πασάμην Δημήτερος
استطاع ىوميروس ىنا من توظيف الطعام كرمز . و (12) 

بين  ، حيث االلتزام األخالقىوتقدم البشرية نحو إنسانية راقية لمتمدين الحضارى
عدم التعدى عمى بعضيم البعض أو تيديد بعضيم ب لمطعام  المتناولين

 . (13)الحفاظ عمى اإلنسانية فيما بينيم و المتبادل حترام البعض ومن ثم ضرورة اال

لى جانب ما  ، سبققدمو ىوميروس من ِقيم اجتماعية إنسانية لمطعام فيما وا 
حيث عرض مدى قيمة وأىمية الطعام ، اوديسياأل فى ممحمتو أنثروبولوجية يمً قِ  قد مفقد 

ولقد كان "جون ويمِكنس" أول من الحظ أنو البعض.  ابين الشعوب وبعضيفى التمييز 

                                                           
12

 - Hom. Il., XXI. 68-76. 
13

 - Kitts M, "Two Expressions for Human Mortality in the Epics of Homer", 

      p. 140.   
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يمكن تمييز األخيار عن األشرار واليونانيين عن األجانب فى ممحمة األوديسيا عن 
خاصة وأن األوديسيا تتناول رحمة رجل من البشر يبحث طريق ماذا وكيف يأكمون. 

، ولكنو فى رحمتو وجوالتو يتقابل مع شعوب يتسمون بشر مثمو من أكمى الخبزعن 
ومن ىذه الشعوب كان ، (14) ىذا األمر من طعاميم ا، وقد بدباليمجية وعدم التحضر

المبن فى غذائيم عمى  أفراده يعتمد الذي "ب الكيكموبيس شعىناك 
ذا حل بيم بشرًا فإنيم ال يتورعو والجبن شعب كان ىناك ، و (15)ن عن أكميم ، وا 

                                                           
رأى اليونانيون فى الطعام وسيمة لمتعبير عن تميزىم وتحضرىم عما عداىم من الشعوب  - 14

األجنبية المحيطة بيم، ومن ثم فقد رأوا أن كل من ال يحيا عمى نيجيم ويتناول طعاميم 
تباين بين الشعوب اليونانية فيو بربريا وىمجيًا. وتعج األوديسيا باألمثمة الدالة عمى ال

بيا. وقد أورد ىيرودوتوس اميا وشر اوالشعوب األخرى التى تختمف فيما بينيا فى طع
مثل ق.م تقريبًا( ىو األخر فى تاريخو، بعضًا من ىذا األمر؛ 485-426) 

الذين   ن تباين طيى الشعوب لطعاميا، فتحدث عن السكيثيينعحديثو 
ديودوروس الصقمى مبن ويأكمون المحوم غير المطيية. وتحدث يشربون ال

أيضًا عن سكان السواحل الشمالية من  ق.م(94-34) 
العالم، ىؤالء الذين يأكمون الحيتان وال يأكمون مثل اليونانيين. وتحدث أيضًا أرسطو عن 

أنيم يحيون حياة " ورأى قوم أطمق عمييم اسم "شعب من أرض الخمر 
 :انظررعوية. 

      Pantel P. S., Op. Cit., p. 225; Harrill J. A, Op. Cit., p. 137; Cf., Hom. Od.,    

      XI.244-246; Hdt. IV.2, 70; VI.84. 
يرمز شرب لبن الماعز إلى البربرية والتخمف الحضارى، ومن ثم فمم يكن منتشرا في  - 15

من الكتاب التاسع رأيا لمكيكموبس  184وقد أورد ىوميروس فى البيت  بالد اليونان قديما.
فيمن يتناولون طعام واحد كالخبز، ويرى فييم تخمفًا، وذلك  بوليفيموس 

ألنو ينتمى لمجتمع غير زراعى ويعتمد فى طعامو عمى لحوم البشر والمبن الم خثر. وقد 
=     ما عمى أن المجتمع الزراعى ىواتفق كال من ىوميروس وىيسيودوس فى مالحمي
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ىذا إلى جانب ، مثل الكيكموبيس آكمة لحوم البشر الاليستريجونيين
وافدين الذين يقدمون لم"  الموتوفاجى "أكمة الموتسشعب مجتمع مقابمتو ب

م أوطانيم إال أنو ينسيي امطبوخً  الموتسنبات ، عبارة عن اا لذيذً طعامً بشر عمييم من ال
 . إلييا ثانيةالعودة و 

يرمز طعام ىذه الشعوب الثالثة التى أتى بيا ىوميروس إلى وعمى ىذا النحو 
الدليل عمى تخمفيم عن ركب الحضارة أن ىوميروس جعميم ، و اليمجية وعدم التحضر

وما ترمز إليو من ، كتمك التى يسكنيا اليونانيون سكن البيوت  ونعرفال ي
فضيمة الصداقة  ونعرفيال ، كما أن ىؤالء الشعوب بين أفرادىا ر ومودةاستقرا

، وما يفرضو تناول الطعام عمى والعالقات الطيبة التى تنشأ حول موائد الطعام
، وال حون تناول لحوم ضيوفيميِقيم أخالقية إنسانية ، ومن ثم فإنيم يستبمتناوليو من 

تعمل ىوميروس الطعام فى مالحمو عمى ىذا النحو اسو يرون فى ىذا غضاضة. 
كرمًز تمييزًي لميونانيين عما عداىم من شعوب خاصة وأن اليونانيين ليم طعاميم 

  . (16)الشعوب المتخمفة اليمجية الذى يختمف تمام االختالف عن طعام تمك 

                                                                                                                                                    

أفضل المجتمعات البشرية ألنو يرمز لالستقرار والنظام، عمى عكس مجتمعات الرعى = 
 : انظرأو الصيد، فيى مجتمعات غير منظمة وال تخضع لقانون. 

       Urban A., Op. Cit., p. 6; Kitts M., "Two Expressions for Human Mortality 

        in the Epics of Homer", p 134-135. 
إشارات عديدة عن اجتماعات اليونانيين فى مناسبات مختمفة وفى تمك وس أورد ىومير   - 16

 =االجتماعات والتى يكون الطعام فييا حاضرًا ، اعتاد اليونانيون عمى التوجو بدعائيم
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التباين الواضح بين اليونانيين وما عداىم من الشعوب من ىذا عمى إثر و 
، احتل ترتيبا وتصنيفا لممجتمعات البشريةىناك  كانقد ، فميمحوليم بناء عمى طعا

اكتظت قد لو  .بينما احتل أكموا الخبز ترتيبا متقدما ة الدنياشاربوا المبن الطبقفيو 
كانت و  ،ممحمتي ىوميروس بالعديد من األوصاف لمشعوب تبعا لما يتناولنو من طعام

 ἀγαπῶλ ἱππεκνιγῶλس افر ىناك شعوبا مشيورة بتناوليا لبن األ

                                                                                                                                                    

ى أنفسيم مشاركتيم طعاميم، ىذا إلى جانب قطعيم عملآلليتيم ودعوتيا رمزيا = 
 :   انظرالحضور من األصدقاء.  أمامالوعود والمواثيق 

        Flint-Hamilton K. B., " Legumes in Ancient Greece and Rome: Food, 

        Medicine, or Poison?", Hesperia, Vol. 68, No. 3 (Jul. – Sep. 1999), p. 371; 

        Cf., Hom. Od., IX.94-95, IX.133-139, IX.175, X.87-98, XXIV.41-45, XXIV. 

        207-208; Il., V. 302-304, XX.285-287, XII.381-383, XII.447-449, XIII. 

        321-324, XVI.156-159, XXII. 346-348. 

ىوميروس كان لديو رؤية بشأن ن إ يمكن القول فى شأن ذكر الطعام بممحمة اإللياذة
 منح أبطالو قوة وبطولة غير محدودةوالتى بمقتضاىا لبطولة والطعام العالقة بين ا

 الحروب وسفك الدماء ، وليذا جعميم متعطشين لخوض الطعام ىو مصدر تمك البطولةو 
عداد الخبز بقدر معرفتيم ذبح الحيوانات عمى الدوام . وجعميم ال يعرفون وجبة ديميتر وا 

تنأى بيم عن التى الفائقة و  تيمقو  درمصتمك المحوم ىى و ونيش لحوميا بدون طيى 
وشيء من  وعمى ىذا النحو فقد اتسم أبطال ىوميروس بالوحشيةالشفقة أو الرحمة. 
، غضب أخيمميوس من أجاممنونكان ىذا ما أتى بو عند وصفو و  . التخمف الحضارى

ربط ىكذا و  ذلك الغضب الذى دفعو إلى الرغبة فى نيش جسد أجاممنون وتناول لحمو.
من  شيءإلى والذى يشير  مبين البطولة الغاشمة ألبطال ممحمتيو وطعاميميروس ىو 

تفوقيم عمى بعض الشعوب األخرى التى رغم التخمف الحضارى وعدم اإلنسانية. وذلك 
 :انظر .ينخر كما ذكروا ىم عن أنفسيم واآل يتميزون عنيا فى طعاميم وشرابيم

       Kitts M., "Two Expressions for Human Mortality in the Epics of Homer", 

       p. 138-139, 146; Harrill J. A., "Cannibalistic Language in the Fourth 

       Gospel and Greco-Roman Polemics of Factionalism (John 6:52-66)", JBL.,  

       Vol. 127, No. 1 (Spring, 2008), p. 137, 147. 
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γιαθηνθάγσλ وىناك َمن يتناولن وجبة أو خبز ديميتر ،ἔδνη Δεκήηεξνο  
ن أمياتيم الفانيات البأبتناوليم أيضًا  واتسم، والذين انو البشر الفانوىؤالء ىم 

ζλεηόο ηε γπλαῖθά ηε ζήζαην καδόλ بشر أرقى من ىؤالء وىم ىناك كان ، و
 ἣλ ἐγὼ αὐηὴعندما ترضعيم إحدى اإلليات الذين يحصمون عمى رعاية إليية 

ζξέςά أحدمع  ونمنزلة سامية وال يقارنكانت ليم ، ومن ثم κὴ δὴ πάκπαλ 

ἀπνζθύδκαηλε ζενῖζηλ (17). 
لى جانب تمك الِقيم والدالالت االجتماعية التى أتى بيا ىوميروس لمطعام و  ا 

طعام فى البعض من ال زَ مَ رَ حيث ؛ ةسياسيكانت ىناك ِقيم ودالالت فى مالحمو 
ىوميروس أورد قد فة بين الحضور حول مائدة الطعام. المساواة السياسيالمواقف إلى 

نفس القدر والقيمة من عمى مائدة الطعام  لحو من الحضور  تناول عن اتإشار 
يحصل ، فالجميع أو غير موجود بين الحضور الممك ، سواء كان الطعام
السياسية والعدالة  عكس مفيوم المساواة يما م نفس القدر والقيمةعمى 

كل الحرص  ا، خاصة وأنو كان حريصً االجتماعية بين الجميع فى عالم ىوميروس 
الباحث أن اىتمام ىوميروس من ثم رأى . و (18)عمى إظيار تمك المساواة فى أشعاره 

                                                           
17

 - Kitts M., "Two Expressions for Human Mortality in the Epics of Homer", 

       p. 136, 145; Kitts M., "Why Homeric Heroes Don't Eat Quiche or the 

       Perils of "KUKEŌN"", LT., Vol. 15, No. 4 (December 2001), p. 317-318; 

       Cf., Hom. Il., XIII.5-6, XIII.322, XXIV.58, XXIV.65; Od., IX.107-111, 

       IX.133-139. 
18

 - Nadeau R., Table Manners, in A Companion to Food in the Ancient World, 

      Edited by John Wilkins and Robin Nadeau, John Wiley & Sons, Ltd., 2015, 

      p. 269; Cf., Hom., Il., IX.210-214; Hdt., III.80; Thuc., III.82, IV.78.  

ذا حضر الممك     وىو  ن يمارس سمطاتو السياسية الممكيةكافقد العامة الطعام  مائدةوا 
ويشاورىم فى  من االرستقراطيين عام مع أفراد حاشيتوجالس إلى مائدة الط

 :انظرشئون مممكتيم. 
  Pantel P. S., Op. Cit., p. 228. 
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ار ما يتسم بو بإظيار ىذا األمر فى مالحمو قد يرجع إما لرغبتو الشخصية فى إظي
السياسية  مجتمعو عما عداه من المجتمعات اإلنسانية، أو أنو يفتقد ىذه المساواة

يكون مثل تمك المجتمعات التى يتساوى  حتىتسود مجتمعو ويتمنى أن واالجتماعية 
 .الطعامكمية جميع أفرادىا فى الحقوق حتى الحق فى 

طعام بالرمزية السياسية وعمى ىذا النحو يمكن وصف تمك القيمة السياسية لم
االيجابية ألنيا تدل عمى المساواة السياسية واالجتماعية بين جميع أفراد المجتمع 
الواحد، بينما كانت ىناك رمزية سياسية أخرى أتى بيا ىوميروس ويمكن نعتيا 

ألن ما أتى بو من إشارات حول ىذا األمر يدل ، بالرمزية السياسية السمبية لمطعام
ن يصورت األوديسيا توفى ممحمىوميروس أورد فقد داد والسيطرة. االستب عمى

من طعام  تعرضو الساحرة كيركى ما تمثل في ن لمطعام، األولى منياياجتماعيت
إال أنو فى باطنو  ل فى ظاىره الترحيب وكرم الضيافةحميورغم أنو عمى ضيوفيا، 

ل متناوليو إلى حيذا الطعام يحف، ةوالسيطر  حمل الرغبة فى االستحواذي يوانات و 
بسو يطعام الحورية كالالثانية منيا كان و  .(19) ويأتمرون بأوامرىا خاضعة لسيطرتيا

شبع والذى بتناولو يفقد الشخص الزمن ويظل خاضعا لسيطرتيا كى ي   
 . (24) رغباتيا وشيواتيا

                                                           
19

 - Buitron-Oliver D., and Cohen B., " Between Skylla and Penelope: Female 

      Characters of the Odyssey in Archaic and Classical Greek Art", in The Distaff 

       Side Representing the Female in Homer's Odyssey, Edited by Beth Cohen, 

       Oxford University Press, Oxford and New York, 1995, p. 36; Brilliant R., 

       "Kirke's Men: Swine and Sweethearts", in The Distaff Side Representing the 

        Female in Homer's Odyssey, Edited by Beth Cohen, Oxford University Press,             

        Oxford and New York, 1995, p. 167.  
20

 - Kitts M., "Why Homeric Heroes Don't Eat Quiche or the Perils of              = 
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مل فى ممحمتو األوديسيا حلمطعام سياسية أخرى أتى بيا ىوميروس وصورة 
 عدالة بينيموبى، وذلك عندما تحدث عن ايجابيً إ اسياسيً  الطعام رمزً فييا ا

ونات كثرة مك والتى بسبب إدارتيا لمبالد بالعدل فقد، زوجة أوديسيوس أثناء غيابو
 "العادل " ة فيى كالممكمممكالالطعام والخيرات فى 

 :(21)شعبو فى تصرفاتو مع أفرادالذى يخشى اإللو ويرعاه 

                                                            ὅς τε θεουδὴς  

[ἀνδράσιν ἐν πολλοῖσι καὶ ἰφθίμοισιν ἀνάσσων]  

εὐδικίας ἀνέχῃσι, φέρῃσι δὲ γαῖα μέλαινα  

πυροὺς καὶ κριθάς, βρίθῃσι δὲ δένδρεα καρπῷ,  

τίκτῃ δ' ἔμπεδα μῆλα, θάλασσα δὲ παρέχῃ ἰχθῦς  

ἐξ εὐηγεσίης, ἀρετῶσι δὲ λαοὶ ὑπ' αὐτοῦ.   
                                   (Hom. Od., XIX.109-114) 

 عندما يخشى اإللو                     "
 َمن يحكم رجال كثيرين وأقوياء    
 ، فإن األرض السوداء تؤتى ويقيم الحق بينيم    
 ، وتثقل األشجار بثمارىا،   قمحيا وشعيرىا     
 ، ويخرج البحر أسماكو، ويتكاثر القطيع عمى الدوام       

 ". عندئذ يينأ الشعب بسبب مَمكو وقيادتو الحكيمة       
إلى أن نظام  يشير ىوميروس فى ىذه األبيات ومن خالل عرضو لمطعام

كم العادل قد يؤدى إلى كثرة األطعمة والخير   مك عاداًل ، فكمما كان المات فى البالدالح 
د إناث وتم رج القمح والشعير من األرض بوفرةيخحيث كثرت الخيرات فى بالده 

                                                                                                                                                    
      = "KUKEŌN"", p. 309-311; Urban A., Op. Cit., p. 5; Cf., Hom., Od., I. 63-65. 
21

 - Hunter R., and Koukouzika D., Op. Cit., p. 21. 
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وكل ذلك يعود عمى الشعب باليناء .  وتؤتى األشجار ثمارىا بكثرة الحيوانات بال ألم
 كمة قيادتو من جية وكثرة الخيرات واألطعمة من جية أخرى.والسعادة بسبب حِ 

 ،نظام الحكمو الطعام مكونات ربط ىوميروس فى ىذه األبيات بين وىكذا 
الطعام من لحوم وأسماك  كم عادال والقيادة السياسية حكيمة كمما كثرفكمما كان الح  

يمكن القول إن  . ومن ثموخضروات وفاكية، وقبميا جميعيا يكثر القمح والشعير
دلل بيا عمى عدالة الحاكم  التىىوميروس استطاع توظيف الطعام فى ىذه األبيات 

إما واقعا يحياه فى ظل حاكم عادل  بتمك األبياتوأعطى لمطعام رمزًا سياسيًا عكس 
ويسعد الشعب بعدلو تكثر الخيرات فأو أنو يتمنى أن يتولى شئون بالده حاكم عادل 

 .وِحكمتو كموح  ب

لى جانب ما حممتو و   الحاكم عدالةب سياسية خاصة دالالتمن ىذه األبيات ا 
 اومن ثم تطوره حضاريً  خيرات وانتعاش المجتمع اقتصادياً إلى كثرة الأيضًا شارت أفقد 

جنى بلزراعة، وبخاصة زراعة الشعير والقمح إلى جانب معرفتو بحرفة اوذلك لمعرفتو 
جماال يمكن القول إن تمك األبيات  تشير إلى ثبات المجتمع الثمار والمحاصيل. وا 

 والرعاةوالذى يناقض مجتمعات الصائدين  تمع الزراعى التجارىواستقراره ذلك المج
سواء تبادل  وال عادة التبادل  الذين ال يعرفون البيوت المستقرة 

 .(22) تبادل اليدايا مع بعضيم البعض مالطعام أ
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 - Kitts M., "Two Expressions for Human Mortality in the Epics of Homer", 

      p. 137-138. 
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، وذلك عندما  وقد أورد ىوميروس صورة أخرى لمطعام ذات رمزية اقتصادية
الذى زّوج  الممك أيولوس  طعام ممك جزيرة أيوليا ةائدعن متحدث 

 ولذلك يولمونحول مائدة الطعام طوال الميل والنيار يجمسون جميعيم بنائو لبناتو و أ
 :(23) عد أبخرة الطيى عمى الدوام من منزلوتتصا

οἱ δ' αἰεὶ παρὰ πατρὶ φίλῳ καὶ μητέρι κεδνῇ  

δαίνυνται· παρὰ δέ σφιν ὀνείατα μυρία κεῖται,  

κνισῆεν δέ τε δῶμα περιστεναχίζεται αὐλῇ,  

ἤματα·  

                                          (Hom. Od., X. 8-11) 

 بجوار األب الحبيب واألم عمى الدواميقيمون الموائد و " 
 ،بجوارىم العديد من أصناف الطعام يوجدة، و حانيال
 أبخرة الطيى وتقديم األضاحى طوال النيارتنبعث و 
  ".زلونمن م 

لقد عكست ىذه الصورة عن الطعام مدى االنتعاش االقتصادى لمجتمع الممك 
 ونيجمس ينالذ لترابط االجتماعى بين أفراد أسرتوعن ا داللتوإلى جانب  ،أيولوس
نقطع ىذا حول مائدة طعام مرصوص عمييا أنواع مختمفة من الطعام، وال ي يمجميع
 .(24) ومن ثم تتصاعد أبخرة الطيى من منزلو عمى الدوامام طوال النيار الطع

                                                           
23

 - Urban A., Op. Cit., p. 6. 
24

 - Ibid. 

كان لدى اليونانيين األقدمين احتفاالت طقسية اجتماعية تعتمد عمى تقديم األطعمة، 
الواحد.   وترمز تمك الطقوس وىذه األطعمة إلى االندماج والتوحد بين أفراد البيت

=     فعند دمج عروس أو عبد جديد ألفراد البيت كانت ت قام طقوسا ت عرف باسم "طقوس
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قيمة أخرى لمطعام وذلك عندما جعل ىوميروس فى ممحمتو اإللياذة أورد 
استخدم ىوميروس الكثير من ولقد . حدًا فاصاًل بين عالم البشر وعالم اآلليةمنو 

من بين تمك الفواصل التي  ولقد كان الطعامالفواصل بين عالم اآللية وعالم البشر 
، وىى شر الفانون يتناولون وجبة ديميترالبوظ فيا ىوميروس في مالحمو، فقد جعل 

لى جانب ىذا فإنيم يرضعون أثداء أمياتيم مما الخبز، وكل ما تخرجو األرض ، وا 
تتغذى عمى  هعالم الفناء. بينما اآللية الخالدة عندوىو يربطيم بعالم الثدييات 

 يا ىوشراببينما  مبروزيا األىو  ياطعامف، ا الخمود الدائميمنحأطعمة ت
 :وقال مر فى اإللياذةىذا األوقد أورد  .(25)  النكتار 

                          ῥέε δ' ἄμβροτον αἷμα θεοῖο  

ἰχώρ, οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσιν·  

οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ', οὐ πίνουσ' αἴθοπα οἶνον,  

τοὔνεκ' ἀναίμονές εἰσι καὶ ἀθάνατοι καλέονται.  

ἣ δὲ μέγα ἰάχουσα ἀπὸ ἕο κάββαλεν υἱόν·   

                                            (Hom. Il., V. 339-342) 

 .................  وأخذ الدم السائل اإلليى يتدفق "
 ، اآللية الخالدة، كما ىو يتدفق من  من الربة   
 ،، وال يشربون الخمر الالمعةألنيم ال يأكمون الخبز    

 " . نو الخالدطمق عمييم ، وي وليذا فإنيم بال دم عادى
                                                                                                                                                    

الحموى  و  ؛ حيث يتم فييا سكب ب السك= 
والمقرمشات واألطعمة عمى العروس أو الخادم الجديد ويجمس رب البيت ليتناول وجبة 

 :نظردلياًل عمى موافقتو بانضماميم ألفراد بيتو. ا طعامو مع أفراد أسرتو الجدد؛
Pantel P. S., Op. Cit., p. 227. 

25  - Kitts M., "Two Expressions for Human Mortality in the Epics of Homer", 

      p.142-144; Kitts M., "Why Homeric Heroes Don't Eat Quiche or the Perils 

      of "KUKEŌN"", p. 315; Cf., Hom. H. Dem., 235-237, H.Ap., 123-129, H. 

      Her., 267-268; Hom. Od., V.196-202. 
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 الو الخاص بالبشر مثل الطعام ا طعامً إن اآللية عند ىوميروس ال تأكل 
مك التى تتدفق فى عروقيا دماء مثل ت ، ومن ثم فالالتى يشربيا البشر يشربون الخمر

حين تظل اآللية خالدة  تتدفق فى عروق البشر ىؤالء الذين تنتيى حياتيم بالموت فى
 .(26) الخمود واألبدية اتناولو من طعام وشراب يمنحيتال تموت وذلك بسبب ما 

فى أتى ىوميروس ي تمك الوظيفة وىذه الرمزية الِقيمية لمطعام ا عمىوتأكيدً 
أما إذا  : "لو قيو  ممحمة اإللياذة منلكتاب السادس با مائة واثنان وأربعينالبيت رقم 

 εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν οἳ كنت أحد البشر الذين يأكمون ما تخرجو األرض

ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν, ثم يكرر نفس المعنى والفصل بين اآللية والبشر ،"
ال ىم يقول: "إن الرجرقم تسعة وثمانين و فى ممحمتو األوديسيا بالكتاب التاسع بيت 
 οἵ τινες ἀνέρες εἶεν ἐπὶ χθονὶَمن يأكمون الثمار التى تخرج من األرض

σῖτον ἔδοντες,  ." 
اآللية الخالدة والبشر الفانيين وتمييز  ا لمفصل بين عالموكما كان الطعام رمزً 

 لمفصل بين عالم البشر والحيوانات ارمزً فقد كان طييو قبل تناولو  لآللية عن البشر

                                                           
 وااعتادحيث أنيم قد يتواصل البشر مع آليتيم، عند ىوميروس، عن طريق األطعمة،    -26

انت ودعوتيا، رمزًيا، إلى والئميم. ولما كآلليتيم أضاح ما يذبحونو من عمى المبادرة بتقديم 
تمك األضاحي فى كثير من أمرىا لحوما حيوانية، فقد أبَى الفالسفة 

، باعتبارىما عقيدتين دينيتين "Orphicism" ، واألرفيون"pythagoreanism"الفيثاغوريون
يونانيتين، تمك الممارسة، إليمانيما بتناقل األرواح وأعمنا التقشف ورفضا أكل المحوم 

 :انظروالماء فقط. واعتمدا فى غذائيما عمى الخبز 
      Hunter R., and Koukouzika D., Op. Cit., p.20; Flint-Hamilton, K.B. Op. Cit., 

      p. 379-380; Kitts M., "Two Expressions for Human Mortality in the Epics of 

      Homer", p. 132, 135-136. 
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فى  تناول طعاميا بدون طيى وقد تأكل بعضيا البعضت فالحيواناتيما. والتمييز بين
 .(27)يعنى التحضر واالرتقاء االنسانى ؛ مما  حين يطيو البشر طعاميم قبل تناولو

 وأصناف بعضلت فقد كان دالالالعديد من البشكل عام وكما حمل الطعام  
لذى صوره ا المجتمع قد كانوذلك مثل السمك. ف وقيمتيا الخاصة داللتيا منفردة

لخبز إلى اىوميروس فى اإللياذة يميل إلى تناول المحوم بينما يميل مجتمع األوديسيا 
حياة وطعام الطبقة  إلى جانب الخضراوات والفاكية. وقد اىتمت الممحمتان بتصوير

طعام الطبقات  وذلك ألنو (28)التى ال تدرج السمك بين قائمة طعاميا  االرستقراطية
والم عدمة الفقيرة 

ا المفيوم المجتمعى لتناول السمك إال أن أبطال ذى. ورغم (29)
لسد حاجتيم من الطعام عندما  إلى تناولو واقد اضطر األرستقراطيين  ىوميروس

وفى ىذا الشأن . الخاصة بطبقتيم  تقطعت بيم س بل الحصول عمى األطعمة األخرى
كان يتحدث مع تيميماخوس عندما  ىوميروس أن الممك مينيالوس أورد 

                                                           
27

 - Pantel P. S., Op. Cit., p. 225; Cf., Hom. Od., IX. 89; X. 101. 

كان أثرياء اليونانيين ىم الذين يضحون، ومن ثم تكون تمك التضحية فرصة، يحصل فييا          
 فقراء العامة عمى وجبة من المحم.

28
 - Hunter R., and Koukouzika D., Op. Cit., p. 23. 

خبز من أساسيات طعام كان لحم البقر والخنازير والخراف والماعز والغزال إلى جانب ال -29
األبطال األرستقراطيين فى عصر ىوميروس، وسمة لطبقتيم االجتماعية، فى حين كانت 
الحبوب والنباتات القرنية كالبازالء والعدس والفاصوليا، وكذا السمك وزيت الزيتون والنبيذ 

عصر أبطال ال لم ييتموالجبن ىى األطعمة األساسية لمعامة من اليونانيين األقدمين. و 
ن عرفيا اليونانيون فى العصور الالحقة وكانوا يتناولون  اليوميرى بالمأكوالت البحرية، وا 

 :نظرا السمك إما طازجا أو مممحا جافًا.
       Berdowski P., "Heroes and fish in Homer", Palamedes, 3(2008), institute of 

       history, University of Warsaw, p. 75, 79; Cf., Hom., Od., XIX, 536-553. 
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بإنو قد اضطر إلى صيد السمك ىو ورفاقو وتناولو كوجبة لو قال  
 (:34)عندما ضموا الطريق فى البحر أثناء عودتيم من طروادة  طعام

αἰεὶ γὰρ περὶ νῆσον ἀλώμενοι ἰχθυάασκον  

γναμπτοῖσ' ἀγκίστροισιν, ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός.  

                                                   (Hom. Od., IV. 368-369) 

 وفة، ق، بسناراتيم المعالجزيرة كانوا يتجولون حول "
 " من أجل صيد السمك. عندما نيش الجوع بطونيم.    

وقد تكرر نفس أمر صيد السمك االضطراري مع رفاق أوديسيوس بجزيرة  
وديسيوس من أكل قطيع إلو الشمس ىيميوس بعد أن منعيم أ ثريناكيا 

: 

ἀλλ' ὅτε δὴ νηὸς ἐξέφθιτο ἤϊα πάντα,  

καὶ δὴ ἄγρην ἐφέπεσκον ἀλητεύοντες ἀνάγκῃ,  

ἰχθῦς ὄρνιθάς τε, φίλας ὅ τι χεῖρας ἵκοιτο,  

γναμπτοῖσ' ἀγκίστροισιν· ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός·  

                                                  (Hom. Od., XII. 329-332) 

 ولكنيم بعدما أتوا عمى كل ما كان فى السفينة،" 
 فقد اضطروا لمذىاب وممارسة الصيد،    
 سواء أسماك أم طيور، أى شىء يقع فى أيدييم المحببة،     
 " الجوع الذى نيش بطونيم. بسبب وفة.قأو سناراتيم المع   
قراطية تمجأ ك األبيات القول بإن أفراد الطبقة األرستحاول ىوميروس في تم 

وعدم وجود سبيل أخر  حالة البؤس والعوز الذى تحياهبسبب  إلى صيد السمك وأكمو
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 - Berdowski P., Op. Cit., p. 76. 
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ىذا المفيوم اليوميرى . وعمى إثر (31) ييسر ليا الحصول عمى طعاميا المألوف أماميا
عمى  بطوليا حر من أجل صيد السمك عمالمم يكن الغوص فى البفألكل السمك 

بالفخر والبياء حتى  اً ، وكانت القرصنة وسمب األخريين ممتمكاتيم عماًل جدير اإلطالق
  .سمبيم طعاميم

خذوا عدم ورود أكل السمك أو قد أأن بعض الباحثين إلى وتجدر اإلشارة ىنا  
المأكوالت البحرية في ممحمة اإللياذة دليال عمى اختالف مؤلفيا عن مؤلف ممحمة 

إلى أيضًا لم يشر ، إال أن ىذا االختالف أمر بدييى خاصة وأن ىوميروس سيااالودي
عمى أن صيد السمك وأكمو في األوديسيا ىنا البد من التأكيد من ثم فو تناول الفاكية. 

عمى عكس ما كان فى اإللياذة من اىتمام باإلنسان العادى، الشاعر قد أظير اىتمام 
عامة من الشعب عمى اإلطالق، األمر الذى أدى إلى بالطبقة األرستقراطية وال وجود لم

. ىذا إلى جانب اعتماد أبطال ىاوجميور محمة تقميل المسافة الشعرية بين أحداث الم
األوديسيا عمى تناول السمك ألنو ىو الغذاء المتوافر فى عالم يعج بالبحار والترحال 

 .(32) البحرى
-174)  لقد نظر الخطيب والنحوى أثينايوس من نواكراتيس

وفة قسنارات مع وميريينيال استخدام أبطالم( فيما أورده ىوميروس من قول عن 223
وتناولو إلشباع  ἰχθυάαςκον γναμπτοῖς' ἀγκίςτροιςινبغرض صيد السمك 

عكس ما  عمى ، ورأى في ىذا القول دلياًل ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός بطونيم 
 وأنو طعام لمفقراء والمعدومين من أفراد الشعب اليونانى كان يشاع عن تناول السمك

". فقال أثينايوس فى كتابو "فالسفة عمى مائدة الطعام" فقط بإن  "
ىوميروس ولم يكن  كان م تعمدًا من جانب لكالم عن تناول اليونانيين لمسمكغياب ا

                                                           
31

 - Ibid, p. 76-77; Urban A., Op. Cit, p. 4. 
32

 - Hunter R. and Koukouzika D., Op. Cit., p. 20; Cf., Il. XVI. 747; Ath. 25d; Od. 

      XIX.113. 
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وا يصطحبون معيم أدوات ريين كانخاصة وأن األبطال اليومي قمصادفة عمى اإلطال
 .(33)وكما ىو ظاىر من حديث مينيالوس مع تيميماخوس  صيد السمك
وديسيا عنيا تتكرر بكثرة في األ إن الجوع وتمبية نداءات المعدة  

 ةإلى الدخول فى صراع ومنافس احيث يضطر اإلنسان الجائع أحيانً  (34)في اإللياذة 
. وكما سبق (35)من أجل تمبية إشباع معدتو الخاوية  وأن ينزل بدرجتو االجتماعية
نو طعام الطبقة رغم أ ألرستقراطية إلى صيد السمك وأكموواضطر بعض أفراد الطبقة ا

روس إالدخول في صراع مع الشحاذ س إلى أوديسيو فقد اضطر  الفقيرة والمعدمة

                                                           
33

 - Berdowski P., Op. Cit., p. 75-76, 89; Cf., Ath., deipn., 1.13. 

ترجع أىمية وقيمة كتاب أثينايوس إلى اىتمامو بتصوير األثرياء عمى موائد الطعام، 
وتناولو فى كل جزء منو لموضوع يرتبط بالعادات والتقاليد الرومانية، ومقارنتيا باليونانية. 

اء من وقد استطاع بميارة فائقة أن يقدم عرضًا تفصيميا عن لغة ومفردات طبقة األثري
خالل أحاديثيا حول األنواع المختمفة لؤلطعمة، ومزايا أنواع الخمر والخضروات والمحوم 
واألطباق المشيورة، مثل الحبار المحشو وبطن التونة الحمراء والجمبرى المبمل بالعسل. 

 :نظرا
      Hitch S., "Anthropology and Food Studies", in A Companion to Food in the 

      Ancient World, Edited by John Wilkins and Robin Nadeau, John Wiley & Sons, 

      Ltd., 2015, p.121; John Wilkins, "Land and Sea: Italy and the Mediterranean in 

      the Roman Discourse of Dining", p. 365-366, 369. 
شارات لخو ترد كممة معدة  - 34 ائيا ثمان عشرة مرة بممحمة األوديسيا ، بينما ترد ، وا 

 أربع عشرة مرة فى اإللياذة. انظر:

      Hom., Il., IV.531, V.539, V.616, VI.58, XIII.372, XIII.398, XIII.506, XVI. 

      163, XVI.465, XVII. 313, XVII.519, XVIII.348, XIX.225, XXI.180. 

      Od., IV. 369, VI.133, VII.216, VIII.437, IX.433, XII.332, XV.344, XVII. 

      228, XVII.286, XVII.473, XVII.559, XVIII.2, XVIII.44, XVIII.53, XVIII. 

      118, XVIII.364, XVIII. 380, XX.25.  
35

 - Gottschall J., Op. Cit., p. 46, 53. 
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وذلك بعد أن شحب  بالدم أجل الفوز بقطعة دىن مميئةمن  
 :(36)وكأنيما مرضى بسبب الجوع  لونيما

γαστέρες αἵδ' αἰγῶν κέατ' ἐν πυρί, τὰς ἐπὶ δόρπῳ  

κατθέμεθα κνίσης τε καὶ αἵματος ἐμπλήσαντες.  

ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων τε γένηται,  

                                            (Hom. Od., XVIII. 44-46) 

 فى النار توجد بطون دائرية لعنزات، وىى مميئة"   
 بالدىن والدم، وقد وضعتيا جانبا كوجبة عشاء      
 "ويثبت أنو األقوى. لمن ينتصر منكما       

والذى  ،طمب أحد خطاب بينموبى أن يتصارع أوديسيوسفى ىذه األبيات 
مع شحاذ أخر، وسوف يحصل الفائز منيما  ،أماميم ئة شحاذظير متخفيا فى ىي

تمك  θλίζεο ηε θαὶ αἵκαηνο ἐκπιήζαληεοعمى قطعة لحم مميئة بالدم والدىن 
. وقد (37) القطعة التى كان يتم وضعيا فى النار فقط لمتعبير عن الشواء دون أكميا

                                                           
سمح بحضور الشحاذين والئم وموائد الطبقة وعمى ىذا نعمم أن المجتمع اليوميرى كان ي - 36

االرستقراطية؛ خاصة وكما ذكر ىوميروس أن خ طاب بينيموبى قد سمحوا بحضور الشحاذ 
وديسيوس، والذى أتى ليم فى صورة شحاذ. وكان الشحاذون فى تمك الوالئم أاروس وكذلك 

يشبو الجموس يجمسون خمف الطبقة االرستقراطية؛ مما يشير إلى وجود ترتيب لمجموس 
بمدرجات المسرح اليونانى القديم، ويتصدر األمراء الجموس أمام المائدة؛ بصفتيم الطبقة 

 :انظرالنخبوية فى الترتيب الطبقى االجتماعى اليونانى. 
       Hunter R., and Koukouzika D., Op. Cit., p. 19-20; Steiner D., "Diverting 

       Demons: Ritual, Poetic Mockery and the Odysseus-Iros Encounter", CA.,  

       Vol. 28, No. 1 (April 2009), p. 72-73.  
37

 - Hom. Od., XVIII. 38-39: 

              ὁ μεῖλόο ηε θαὶ Ἶξνο ἐξίδεηνλ ἀιιήινητλ  

              ρεξζὶ καρέζζαζζαη. 
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دخال ال إجراء تمكطمب ىذا الخطيب  سعادة عمى قموب المصارعة من أجل التسمية وا 
. وقد وافق أوديسيوس ونزل جوع وحاجة الشحاذين إلى الطعام الحضور، مستغالً 

 من أجل الحصول عمى الطعام. شحاذ  عودخل فى صراع مبطبقتو االجتماعية ىنا 

عندما تقابل مع العذراء ناوسيكا  بنفس الفعل أوديسيوسوأتى قد سبق و 
، األمر الذى يدعونا إلى القول (38) لحمايةوألتمس منيا راجيا الطعام وا 

شدة الفاقة والعوز خاصة عندما يتم الحصول بإن ىوميروس جعل من الطعام رمز ل
والتدنى فى طمبو واإلتيان بأفعال تقمل من المكانة  ستجداءاالطمب و العميو ب

  االجتماعية لطالبو. 

  الخاتمة:
ا لؤلدب كان ىوميروس أبً  فى نياية تمك الدراسة يمكن القول بإنو وكما 

أول من أرسى مفاىيم الطعام  اليونانى عامة والشعر الممحمى خاصة فقد كان
 تو. دالالو 

االجتماعية  عن جميع النواحى صورة كاممة التفاصيلفقدمت مالحمو  
 واالقتصادية والسياسية والدينية لممجتمع اليوميرى.

يختمف  لمقوة والشجاعةت الحروب وحاجتيم فى وق ل ىوميروسفطعام أبطا  
عن طعاميم فى وقت السمم والدعة واالستقرار فى البيوت والممالك. ومن ثم كان 

                                                           
38

 - Smith C. F., "Oratory", in the Greek Literature, A series of Lectures, Columbia 

      University press, New York, 1912, p. 182; Cf., Hom. Od., VI.25-40. 
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أكثر  أبطال األوديسيا الخبز والفاكيةيتناول بينما  اإللياذة يتناولون المحوم بكثرة أبطال
 من تناوليم المحوم. 

 ضر منحا بين المتوتمييزً  وداللة حضارية إنسانية ارمزً  وحمل الطعام 
ز بين األخيار لمتميي اكما صار رمزً ،  عن ركب الحضارةمنيم والمتخمف الشعوب 
بين  كما أن طييو كان حدًا فاصاًل  ييز بين عالم اآللية وعالم البشرلمتم ارمزً و واألشرار 

 عالم البشر والحيوان.

وقد استغل ىوميروس ذكر الطعام فى مالحمو لمحديث عن نظام الحكم فى  
يتمناه أن يكون عميو الحاكم. إذ حمل الطعام رمزية سياسية إيجابية ابتغى  وطنو وما

فى من عدالة ومساواة ما يجب عميو أن يوفره لمشعب من ورائيا إعالم الحاكم ب
  .  حتى يينأ الشعب ويسعد ماعيةالحقوق السياسية واالجت

عداده قيمة حضاريوعمى ىذا النحو جعل ىوميروس من تناول الط  ة عام وا 
وقوف عمى مدى إنسانيتو أو ىمجيتو وال ومعرفية يمكن من خاللو فيم ومعرفة األخر

يمانو أو كفرهو  وتحضره أو تخمفو  عدلو أو ظممو.    وأيضًا  ا 
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