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Abstract 

The research aims to study the significance of the symbolic dream of 

Apollonius of Rhodes and : Moschus in light of the theories of old dreams. 

The research is divided into two focuses: 

First: is the study of the significance of the symbolic dream in Homer where 

it was found that dreams are messages from the gods coming from the 

outside within the sleeping mind in order to urge him towards a certain 

path.Second: the study of the significance of the symbolic dream of 

Apollonius Rhodes through the analysis of three dreams in Argonautica (1) 

Medea Dream   2) Circe Dream 3) Euphemus Dream. At  Moschus , through 

the analysis of Alcmena's dream in Megra poem , it was found that 

Apollonius and Moschus ' dreams were the product of the soul of the sleeper 

and reflected his feelings and anxiety. Except for the dream of Euphemus, it 

is the only one of the Homeric type that can be found in Argonautica, where 

it is sent by god Hermes. 

واألفكار والعواطؼ واألحاسيس سمسة مف الصور  ي( ىκεζνμζὌاألحبلـ )       
بر محتوى وىدؼ عتي، و ا خبلؿ مراحؿ معينة مف النوـتحدث كرىً  عادة ما يالت

 يوفمسف يغـ مف أنيا كانت موضع اىتماـ عمما عمى الر تمامً  األحبلـ غير مفيوـ
نى مف األحبلـ محاولة لرسـ المع ي. أما عف تفسير األحبلـ فيطواؿ التاريخ يودين

 ᾱ ῐκεζνμκθμβὄ(. 1(  لؤلحبلـوالبحث عف رسالة أساسية وتسمى الدراسة العممية 

                                                           
1 - Dream, [Online] [cited 8 March 2018] , Available from URL:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Dream 
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 يوعة مف اآللية وأنصاؼ اآللية التاألساطير اليونانية األحبلـ كانت مجم يف   
، وىـ ιακηείαϛόκεζνμ(2(سيطرت عمى األحبلـ والكوابيس ورموز نبوءة األحبلـ 

ظيرت كؿ ليمة مثؿ  يالت (( δαίιμκεξ) مجنحة لؤلحبلـعبارة عف أرواح داكنة 
 أرض الظممة –( νεαμξἜإريبوس ) يف يطيع مف الخفافيش مف منزليـ الكيفق

مف   ثنيفا، تمر األحبلـ مف خبلؿ واحدة مف  -األبدية وراء مكاف إشراؽ الشمس
المرسمة حبلـ النبويية األ ايا ، مصنوع مف العاج ، كاف مصدرً ( أولΠύθαζبوابات  )

كػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػػػػصدر أحػػػػػػػػػبلـ زايفة  ،مف العاج يالمبن ،حيف أف اآلخر يمف اإللو، ف
 κεζνμξὄيعنى   "الحمـ األسود " ) 3مصطمح الكابوس كاف ،وغير ذات معنى

Μεθάξ.)  ًا ليوميروسوفق (ιδνμξὍف )ممحمة األوديسية ي) δύζζεζα (  كانت
 4 ( ηεακόξὨ) غرب " أوقيانوس ")المحيط (عمى الشواطئ الداكنة لحبلـ تسكف األ
لمحمـ أو تظير تحت أشكاؿ  أشكااًل ، ىذه األحبلـ تخمؽ بعض المناسبات يف

( βαιέικςκἈ) ( ألجاممنوفΖεύξكما ىو الحاؿ عندما يرسؿ "زيوس") 5،مختمفة
( المسف الحكيـ لتشجيع "أجاممنوف" Νέζηςνشكؿ شبيو "نيستور" ) يحمـ مدمر ف

وعند  6.ييدمر الجيش اإلغريق حتى ال( دوف تأخير Τνμίαلمياجمة "طروادة" )
( كانت األحبلـ Θεμβμκίαعممو "أنساب اآللية ") ي( فζίμδμξἩ"ىيسيودوس" )

خوة النوـ )Νύλبناء الميؿ )أ السف  ي(، الطاعف فΘάκαημξ( والموت )πκμξὝ( وا 

                                                           
2 - Oneiroi, [Online] [cited 10 March 2018] , Available from URL:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Oneiroi 
3 - Oneiroi, [Online] [cited 10 March 2018] , Available from URL:  

http://www.theoi.com/Daimon/Oneiroi.html 
4 -Homer(1998), The Odyssey. Vol. II, Books 13–24. Trans by A.T. 

Murray(L.C.L),  Cambridge,  : Harvard University Press, Bk .24.12. 
5 - H. Askitopoulou (2015),“ Sleep and Dreams: From Myth to Medicine in 

Ancient Greece”, Journal of Anesthesia History 1 ,p. 71. 
6 - Homer(1999), Iliad ,Vol.I :BK 1-12, Trans. A.T. Murray (L.C.L) , Cambridge,  : 

Harvard University Press,Bk.2.34,19,8-21. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%A8%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CE%AF%CE%B1
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek
https://en.wikipedia.org/wiki/Oneiroi
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(ναξῆΓ( ربات القدر )ναζῖΜμ)   كميا تنتج عف طريؽ وغيرىا مف الكاينات و
 Μμνθεύξ (8( كذلؾ نجد أف مورفيوس 7.(βέκεζζξζπανεέκμ) يالتوالد العذر 

األضرحة  يونبوءات إلى أوليؾ الذيف ناموا ف أرسؿ تحذيرات يإلو األحبلـ اإلغريق
و أف اآللية تزور الحالميف . كانت أولى المعتقدات اليونانية حوؿ األحبلـ ىوالمعابد
سالة طريقة بعد إعطاء الر ، ويغادروا بنفس الا حيث يدخموا مف ثقب المفتاحجسديً 
  .اإلليية

دة شارؾ اإلغريؽ معتقداتيـ مع المصرييف مف حيث كيفية تفسير األحبلـ الجي  
لغة األحبلـ ولكننا نجد أف اإلغريؽ استخدموا  9.والسيية وفكرة احتضاف األحبلـ

فمقد كاف لدييـ أربع  .ا مف لغتناتبدو منذ البداية أكثر تعقيدً  يوالت  ،الخاصة بيـ
 ولقد كاف،  κύπκζμκἐو  κανὄو   κεζνμκὄو   κεζνμξὄ  كممات لمعنى الحمـ

 10.العبارات أكثر مرونة ومتنوعة ياستخداـ ىذه الكممات ف
إلى األحبلـ لفترة طويمة عمى أنيا عبلمة إليية  فينظرو ىكذا كاف اإلغريؽ       

مف  اا منطقيً تتعمؽ بمستقبؿ اإلنساف عمى الرغـ مف العديد مف الجيود لتفسيرىا تفسيرً 
عف  امعروفً   اكتابً ( وىو أوؿ مف كتب  κκηζθἈ") أنتيفوف  أمثاؿ " 11خبلؿ الكتاب

                                                           
7 - Oneiroi, [Online] [cited 10 March 2018] , Available from URL:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Oneiroi 
لو األحبلـ .االسـ يدؿ عمى أنو الُمشكؿ أو المقول - 8 يشكؿ أو  نوألب مورفيوس ىو ابف النـو ،وا 

 تظير لمنايـ . ييكوف األحبلـ الت
 biography, mythology and classical dictionary of Greek and Roman” in Morphus“

,p.526.1884 Brothers, Harper &  William Smith,New York : geography, 
9
 - Dream, [Online] [cited 8 March 2018] , Available from URL:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Dream. 
10

 - Ben Hemingway(2008), The Dream in Classical Greece: Debates and 

Practices,PhD, The Queen's College: DPhil Greek and/or Roman History, Trinity  

.p.47. 
11

 - A. H. M. Kessels,“ Ancient Systems of Dream-Classification”, Mnemosyne 

Fourth Series, Vol. 22. 4 (1969), p.390. 

http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.53:1:15.LSJ
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.53:1:3.LSJ
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.52:10:159.LSJ
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.23:2:189.LSJ
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%88%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%86%E1%BF%B6%CE%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/Oneiroi
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القرف  يف (πενὶ  ηνίζεςξ  ὀκείνςκاألحبلـ بعنواف " عف أزمة األحبلـ " )
كاف عنده نظرية  ي( الذππμηνάηδξἹ ىيبوكراتيس " ) الخامس ؽ.ـ.  ثـ بعد ذلؾ "

 .الروح الصور وخبلؿ الميؿ تنتجيا األحبلـ البسيطة مفادىا أنو خبلؿ النيار تتسمـ
( تـ قبوليا πήῡρفإف الفكرة القايمة بأف األحبلـ كانت نتاج روح البشر ) ،وعمى ذلؾ

 يس الرود"أبولونيو  أمثاؿ اليمينستي العصر كامؿ مف ِقبؿ كتاب بشكؿ
(όδζμξῬ πμθθώκζμξἈ فنجد )ممحمة  يف األحبلـ الخاصة بالشخصيات فأ

أما عند  .تكوف مشروطة بحالة روح النايـ ما اغالبً  ،(νβμκαοηζηάἈاألرجونوتيكا )
الصياد" رعوية الحادية والعشريف بعنواف "القصيدة ال يف  (Θεόηνζημξ"ثيوكريتوس" )

(ἁθζεῖξ وتدور حوؿ ذىاب صياد إلى )يوبالتال ،الفراش مف دوف تناوؿ وجبة العشاء 
 فينا الروح البشرية أرسمت رسايؿ واحدة أو أكثر وليذا ينتمى ىذا . كاف يحمـ بالطعاـ

كاف عمييا  يلمشروط  بالحالة السيكولوجية التالحمـ إلى النوع البسيط مف األحبلـ ا
أنيا التأثير مف ش يوح توقع التطورات المستقبمية التنجد أنو يمكف لمر  يالنايـ. وبالتال

يمكف فؾ  يوالت  مشفرةكانت رسايؿ  يالتنتاج األحبلـ، إعمى الشخص مف خبلؿ 
 12األحبلـ. يشفرتيا عف طريؽ مفسر 

مف  )νηειίδςνμξἈ(  يساإلف أرتيميدورس نجد " يالميبلد يبحموؿ القرف الثانثـ 
(  Οκεζνμηνζηζηόξ)  ألؼ كتاب تعبير الرؤيا يالذ  )Δαθδζακόξ(13""دااليس

 الحمـو  (κεζνμξὄ) الحمـ تيكممؿ بيف صَ ـ وفيو فَ حبلوىو أشير كتيب عف تفسير األ
(κύπκζμκἐ )ى تشير إلى حالة فالكممة األول ،نوعيف مختمفيف مف األحبلـ اواعتبرىم

                                                           
12

 - Maria, Plastira-Valkanou (1999), “ Alcmena‟s Dream in Moschus‟ Megara. An 

Interpretation in the Light of Ancient Oneirokrisia.” Habis 30, p.129. 
أصوؿ رواقية ،أشير  اذأرتيمدروس ىو مفسر األحبلـ المحترؼ يقاؿ عادة أنو كاف فيمسوفًا  - 13

 كتبو مف خمس مجمدات تسمى األنايروكريتيكا "تعبير الرؤيا".
Kessels,op.cit.,p.391. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28liei%3Ds&la=greek&can=a%28liei%3Ds0
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.53:1:15.LSJ
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.23:2:189.LSJ
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ويشير إلى الحالة حيف األخرى تشير إلى حمـ غير تنبئ  يف 14،مستقبمية لؤلمور
بيف تفسير األحبلـ وتعبير  اا حادً س" يميز تمييزً و أرتيميدور  كما أف " .الراىنة لؤلمور

 15.الرؤيا
 تقدـ ينقسـ البحث إلى ىذيف المحوريف التالييف: وبناء عمى ما

 األوؿ: داللة الحمـ الرمزية عند ىوميروس المحور
ضوء  يوموسخوس  ف يأبولونيوس الرود: داللة الحمـ الرمزية عند  يالمحور الثان
 يالتحميم يىذا البحث المنيج الوصف يير األحبلـ القديمة .وسوؼ أتبع فنظريات تفس

 داللة الحمم الرمزية عند هوميروس   أواًل: 
 هوميروس - 1 

الشرؽ األدنى  يمشابية لتمؾ ف يحبلـ عند ىوميروس ىإف المعايير العامة لؤل   
 ياليونان يفاألدب يراسخة فتمؾ التقاليد أصبحت مف خبلؿ ىوميروس و  ،القديـ
 .يوالبلتين

اإلليية  مرادفة لمتجميات اإلليية أو حتى الكاينات يبالنسبة ليوميروس"، األحبلـ ى  
األحبلـ المرسمة بشكؿ كبل الفيتيف مف  .لمحالـ يخارج يالذيف لدييـ واقع موضوع

 كبلىما موجوداف عند ىوميروس. – يالرسالة والحمـ الرمز  – يإلي

عف األحبلـ اليوميرية يقسميـ إلى  J. Hundt"جوف ىوندت "  ػ الدراسة المبكرة ل  
مو عم يالشاعر ف اوصفي تي، ال16فيات مف األحبلـ الداخمية واألحبلـ الخارجية 
تيدؼ ىذه األحبلـ  ،معظـ األحياف يوليس مف ِقبؿ األشخاص الذيف حمموا بيا. ف

.  9ممحمة األوديسية )  يفف ،يءبعض األفعاؿ، إلرشاده إلى ش لدعوة النايـ إلى
                                                           

14
 - Dream, [Online] [cited 8 March 2018] , Available from URL:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Dream. 
15

 - Kessels,op.cit.,p.392. 
16

 - apud Frances Lynn Flannery-Dailey (2000), Standing at The Heads of  

Dreamers: A Study of   Dreams in  Antiquity, PHD,G rad u ate College of The  

University of Iowa,p.78. 
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قاؿ مف يُ  ،اا رمزيً ويعطى الشاعر تفسيرً  ،يمييا( ىناؾ حمـ بطابع مختمؼ وما 535
خريات أتشترؾ بنفسيا ونساء  يفي .حممت بو ي(  التΠδκεθόπδبنيموبى" ) ِقبؿ "

تظير رسالة  17صنع ىذا الحمـ  لكف األدوار دبرت مف ِقبؿ األوز والنسر . يف
نمطيا العاـ  Kesselsجميع أنحاء أعماؿ ىوميروس، ولقد حدد ""ِكسمْز"  ياألحبلـ ف

حضارات الشرؽ  يات بينيا  وبيف رسالة األحبلـ  فكما أنو أشار إلى عدد مف الميز 
 ،حضارات الشرؽ األدنى القديـ يمقدمة رسالة األحبلـ ف يا كما فاألدنى القديـ. أيضً 

حاالت  يف .مف إشارات خاصة بالنوـ أو الميؿ تتكوف مقدمة رسالة األحبلـ اليوميرية
 .د تفسر الظروؼ المؤدية إلى الحمـفإف المقدمة ق ،أخرى
 ولكف "ىوميروس" يستخدـ بدالً  ياألدب اليونان يتوجد أفعاؿ تعبر عف الحمـ ف ال    

 κύπκζμκἐ.18و  κανὄو   κεζνμκὄو   κεζνμξὄتية : اآلمنيا تمؾ المصطمحات 
  νειρονὄ .νειροςὄ    أ.
عند  )κεζνμκὄ)واالسـ الجماد  (،κεζνμξὄيتـ استخداـ االسـ المذكر )   

( نكتشؼ أف θζάξἸلياذة )مف ممحمة اإل يافتتاحية الكتاب الثان يفف .ىوميروس
؛ (5( إلى "أجاممنوف" ) البيت ὄκεζνμκ μὖθμκ "زيوس" قرر إرساؿ الحمـ الشرير )

قبؿ النزوؿ إلى  ،الة معينة؛ ويستمع الحمـويأمره بتقديـ رس ،فيو ييتؼ إلى الحمـ
إنو  .عؿإنو يسمع ويتفا ؛أوامر هؤ عطاا  و قادر عمى أف يتـ استدعاؤه  الحمـ .الممؾ النايـ

. ولقد استخدمت مة ىنا استخدمت لوصؼ تشخيص الحمـالكم .ياألساس كايف ح يف
فالحمـ  .ياذةلممحمة اإل يمشيد حمـ "أجاممنوف" ف ي( ست مرات فκεζνμξὄكممة )
الحمـ ذاتو ىو  شخصية والكممة المستخدمة لتشخيص  –ىدؼ تجربة نوع الزيارة ىو 

 (.κεζνμξὄالحمـ ىو االسـ المذكر )
                                                           

17
 - Thorkild Breitenstein (1966),Recherches sur le poème Mégara. Copenhagen: 

Munksgaard,p.59. 
18

 - Flannery-D ailey,op.cit.,p.81. 

http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.53:1:15.LSJ
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.53:1:3.LSJ
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.52:10:159.LSJ
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.23:2:189.LSJ
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.53:1:3.LSJ
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.53:1:15.LSJ
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.53:1:15.LSJ
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.53:1:3.LSJ
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Fneiron&la=greek&can=o%29%2Fneiron0&prior=ou)=lon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%3Dlon&la=greek&can=ou%29%3Dlon0&prior=*)agame/mnoni
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.53:1:15.LSJ
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.53:1:15.LSJ
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( عندما 841.  4ممحمة األوديسية )  يفنجده ف )κεζνμκὄ)الجماد  أما شكؿ االسـ
ذلؾ  ،مناميا يليا ف (θείιδἸ" )ي"إفثايم رتياح بعد زيارة صورة شعرت بينيموبى باال

 .(ζᾶεδκἈرسمتو "أثينة" )أ يالحمـ الذ
كبل أزعج بعض المعمقيف ىو لماذا احتاج ىوميروس إلى  يونجد أف السؤاؿ الذ  

؟ واحدة مف يوجد اختبلؼ ممحوظ أـ أنو ال  ؟الشكميف ىؿ كانت كممات وصفية
اقترح  ي"ِكسمْز" الذ ي، أدلى بو الباحث اليولندفضؿ المحاوالت لشرح ىذا االختبلؼأ

حالة  ي، حمـ الزيارة فيلنوع الحمـ الشخص امؤشرً لمذكر كاف أف شكؿ االسـ ا
 ،إشارة إلى الحمـ ككؿ ياستخداـ شكؿ االسـ الجماد فقط ف حيف تـ يف ."أجاممنوف"

 ، بداًل مف اإلشارة مباشرة إلى صور الحمـ المجسمة.كتجربة أو كمحتوى أحبلـ
 ναρὄ  -ب
 يطوؽ عندما  κεζνμξὄالبداية إلى جانب  يكممة غير معربة لمحمـ تظير ف   

 "أخيميوس"طمب أف  فنجد ،اآلخييف (πόθθςκἈأرسمو "أبولموف" ) يالذالطاعوف 
(πζθθεύξἈالمشورة  ما )  أو  عراؼ أيباستطاعتو أف يستفسر عف ىذا مف إذا كاف

مف زيوس  االحمـ أيضً  19،كما قاؿ ،ألنو ،كاىف أو حتى مفسر أحبلـ
( ηαὶβάν η᾽ ὄκαν ἐη Δζόξ ἐζηζκ ).20 

ػ يمكف أف تصنؼ كفإف األحبلـ اإلليية المرسمة مف ِقبؿ اآللية  لذلؾ،        
(κανὄ ) ، خداـ الكممة بطريقة مشابية لكممةيمكف است ،ىذا الصدد يف(κεζνμκὄ,  

κεζνμξὄ) إف العنصر الذى  .أنو لـ يتـ تجسيدىا بنفس الدرجة عمى الرغـ مف
أقؿ  (κανὄ)بمرور الوقت أصبحت كممة  ،أنو ( ىوκεζνμξὄ( مف ) κανὄ)صؿ يف

شير إلى نوعية كثير مف األحياف ت يبحد ذاتو، ولكف ف يعبلمة دالة عمى الحمـ اإللي
 يوكذلؾ كانت الكممة المستخدمة ف .أو خادع يغير واقع يءمعينة مف الحمـ كش

                                                           
19

 - Kessels,op.cit., p.62. 
20

 - Hom.Il. 1.63. 
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 ياإلشارة إلى مشيد الحمـ التمثيم ، بداًل مفيسياؽ مقارف أو مجاز  يالغالب ف
"ريسوس" ػ حمـ معقد إلى حد ما ل مشيد يلياذة، فممحمة اإل ييبدو ف الصريح وىذا ما

(ζμξῬῆ). و"ديوميديس" ، يشؽ "أخيميوس" ورجالو يبينما يناـ الممؾ الثراق
(Δζμιήδδξطريقيـ إلى المخيـ )،  ًنياية المطاؼ يصؿ  يا فويذبحوىـ جميع

 :22ليوميروس اوفقً  21ديوميديس إلى "ريسوس" نفسو.
ηαηὸκ βὰν ὄκαν ηεθαθῆθζκ ἐπέζηδ 

ηὴκ κύηη᾽ Οἰκεΐδαμ πάσξ δζὰ ιῆηζκ Ἀεήκδξ 
 23"مف حمـ فظيع أرسمتو لو أثينة يتمؾ الميمة كاف ابف أوينيوس يعان ي" وف

 يف يسوس" كاف لديو حمـ "ديوميديس"إذا كاف أف نفترض أف "ر  ليس مف الواضح ما
نو كاف مجرد حمـ كاف إذا كاف ريسوس تخيؿ أ قترب منو أو ماا ينفس الوقت الذ
 ."ديوميديس" االحقيقة كاف حقً  يحيف أنو ف ييقؼ أمامو ف

(. بعد حمـ  ὄκανحيث نجد أواًل كممة ) ،األوديسية يويستمر ىذا االستخداـ ف   
يتـ إعطاء  24،نسرتموا عمى يد وز السمينة الذيف قُ " برؤيا لعشريف مف اإلي"بينموب
، لكنيا تطمب مف (ابالخط ـوز ى، واإلالنسر ىو أوديسيوسداخؿ الحمـ ) الحمـ

 25 .(535. 19الحمـ )  ) πόηνζκαζ(أوديسيوس( أف يفسر  أيالمتسوؿ ) 

 .واقعال يسوؼ تتحقؽ ف يالت ارؤيولكف واقع جيد إنيا    (ὄκαν) اىنا ىذا ليس حممً 
" نوميا مضطرب يخر عند ىوميروس يذكر أف "بينيموبويدعـ ىذا الموقؼ مف مثاؿ آ

                                                           
21

 - Kessels,op.cit., p.62. 
22

 -Hom.Il. 10.496-497. 
ف ، تحريرومراجعة احمد عتماف ،المركز ىوميروس :االلياذة / ترجمة نخبة مف المترجمو  - 23

 .389، ص10( ، ترجمة :منيرة كرواف ؾ 2004)القاىرة( ) القومى لمترجمة،
24

 - Kessels,op.cit., p.64. 
25

 - Flannery-D ailey,op.cit.,p.85. 
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وبعبارة أخرى كانت  26.يا رأت الميمة السابقة طيؼ زوجيابواسطة األحبلـ وتواصؿ أن
الواقع  يكاف فظػػػػػػػػػػػػػنت أف زوجيا ، ولكف حػػػػػػػػػقيقة اا زايفً حممً ف كلـ يتعتقد أف ىذا 

 27معيا .

 ἐνύπνιονج. 

تعتبر  ، فييكثير مف األحياف يفكرة مثيرة لبلىتماـ ف يالكممة األخيرة لمحمـ ى      
تسمح بالتدخؿ  ، والاإلنساف نفسوتحيؿ الحمـ داخؿ  ، إذلمحمـ الكممة اعمميً  اتعبيرً 
 .ياإللي

ولكف  ،يألوؿ مرة ليس لوصؼ الحمـ الفعم (ἐκύπκζμκ) تستخدما ،الواقع يف  
" داخؿ النوـ " يتـ استخداميا مرتيف عند  تقريباً  يليعن يمعنى ظرف يففقط 

 :(56. 2لياذة ) ممحمة اإل يف 28جمؿ متطابقة يف"ىوميروس" 
εεῖόξ μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος 

 29حمـ مف السماء " ،أونيروس فيما يرى النايـ يلقد جاءن" 
 مشيدعند وصؼ  يءويقوؿ أوديسيوس نفس الش30،ىكذا يقوؿ "أجاممنوف" لممجمس

ىكذا نجدىا  .بؿ حالة نوـ احممً ( ἐκύπκζμκتعتبر ) ال ،يوبالتال 31.الحمـ لقواتو
ا ا خاصً ـ وربما تشير أنو كاف يعتبر نوعً ىذه المرحمة فيما يتعمؽ بالحم يفاستخدمت 
 32نايمة يمكف أف تظير فييا األحبلـ.، ربما حالة مف النوـ

 :عند ىوميروس وبعض الموضوعات منياكانت ىناؾ ارتباطات بيف األحبلـ  اأيضً 

                                                           
26

- Hom.Od . 20.90. 
27

- Kessels,op.cit., p.64. 
28

 - Ibid., 
 .149صىوميروس ،المرجع السابؽ نفسو ،  - 29

30
 - Kessels,op.cit., p.71. 

31
- Hom.Od . 14.495.  

32
 - Kessels,op.cit., p.71. 
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 الموت  -1
األحبلـ  يف، ىناؾ ارتباط بيف األحبلـ والموت الشرؽ األدنى حضارات يفكما     

تفسير واحد ليذا ىو الفكرة عند ىوميروس أف أرض األحبلـ  وىناؾ.االيونانية أيضً 
 يفلبعض األحبلـ  يتذكرنا بمصدر العالـ السفم 33(δδξᾍتقع بالقرب مف "ىاديس" )

ممحمة  يفىذا المثاؿ  يفشكؿ آخر مف ىذه الفكرة تظير  34ألدنى.حضارات الشرؽ ا
أف جسده لـ  الحمـ وتشكو إليو يفخيميوس" ألروح "باتروكموس" تظير لياذة و فيو اإل

 يفالروح ىنا تماثؿ أوينروس حيث تأخذ الموقؼ المألوؼ  35.يتمؽ الدفف المناسب
ميوس وتتبلشى مثؿ خيوط أخي ىؿ أنت نايـ يا :رأس "أخيميوس" وتوقظو بسؤاؿ

  36.الدخاف
 النبوءة -2

يتجزأ مف  ببلد اليوناف بشكؿ عاـ ىو جزء ال يالحمـ عند ىوميروس وف      
ولى فاإلشارة األ .بالنبوءة كمصدر بالمعرفة وثيؽ الصمة فيو ،الظروؼ المحيطة

 :37ممحمة اإللياذة  يفف .الؤلحبلـ عنده يفسر ذلؾ جيدً 
ἀθθ᾽ ἄβε δή ηζκα ιάκηζκ ἐνείμιεκ ἢ ἱενῆα 

ἢ ηαὶ ὀκεζνμπόθμκ, ηαὶ βάν η᾽ ὄκαν ἐη Δζόξ ἐζηζκ, 
ὅξ η᾽ εἴπμζ ὅ ηζ ηόζζμκ ἐπώζαημ Φμῖαμξ Ἀπόθθςκ, 

ذف لنسأؿ عرافً   ( ي) وح ىو اآلخر ،فالحمـ ،ا لؤلحبلـا نعـ أو مفسرً ا أو كاىنً " تعاؿ وا 
جعؿ  ييوس ، فربما نعرؼ منيـ األمر الذمف عند ز   

  38"عمى ىذا النحو افوبيوس أبولموف يستشيط غضبً 
                                                           

33
- Hom.Od . 24.12. 

34
 - Flannery-D ailey,op.cit.,p.87. 

35
- Hom.Il. 23.62ff.  

36
 - Hom.Il. 23.69,99. 

37
- Hom.Il. 1.62-63.  

 .122ىوميروس ،المرجع السابؽ نفسو ، ص - 38
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tina&la=greek&can=tina0&prior=dh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ma%2Fntin&la=greek&can=ma%2Fntin0&prior=tina
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29rei%2Fomen&la=greek&can=e%29rei%2Fomen0&prior=ma/ntin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C1&prior=e)rei/omen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28erh%3Da&la=greek&can=i%28erh%3Da0&prior=h)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C2&prior=i(erh=a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C3&prior=h)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29neiropo%2Flon&la=greek&can=o%29neiropo%2Flon0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C4&prior=o)neiropo/lon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%2Fr&la=greek&can=ga%2Fr0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=t%27&la=greek&can=t%270&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Fnar&la=greek&can=o%29%2Fnar0&prior=t%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29k&la=greek&can=e%29k0&prior=o)/nar
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*dio%2Fs&la=greek&can=*dio%2Fs0&prior=e)k
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29stin&la=greek&can=e%29stin0&prior=*dio/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fs&la=greek&can=o%28%2Fs0&prior=e)stin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=k%27&la=greek&can=k%270&prior=o(/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%2Fpoi&la=greek&can=ei%29%2Fpoi0&prior=k%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2F&la=greek&can=o%28%2F0&prior=ei)/poi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti&la=greek&can=ti0&prior=o(/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%2Fsson&la=greek&can=to%2Fsson0&prior=ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29xw%2Fsato&la=greek&can=e%29xw%2Fsato0&prior=to/sson
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*foi%3Dbos&la=greek&can=*foi%3Dbos1&prior=e)xw/sato
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29apo%2Fllwn&la=greek&can=*%29apo%2Fllwn1&prior=*foi=bos
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لئلوز والنسر  يالرمز  يممحمة األوديسية فإف حمـ بنيموب يف، ىذا السياؽ يفكذلؾ    
 39.الحمـ يفقوى فعالة لحالة التنبؤ المريية  اىم

  يالنوع البشر  -3
"ميسير"  ، بما فييـ "ىوندت" وليوميروس سيفر الداالعمماء  يؤكد العديد مف     

Messer  األوديسية فقط يف، بينما تحمـ النساء اإللياذة يفأف الرجاؿ فقط يحمموف. 
مف ممحمة  الرابع عشرالكتاب  يف ثباتو أواًل إيمكف  ال ،ىذا التأكيد عمى أيو حاؿو 

رسؿ إليو حمـ مف ِقبؿ فييا يمفؽ أنو قد أو قصة  يأوديسيوس يحكف، األوديسية
يمكف تصويرىـ  فإنو يقمب فكرة أف الرجاؿ ال ،سياؽ القصة يفحتى لو قيؿ  40.ليةاآل

 41ممحمة األوديسية. يفكحالميف 
مف ممحمة األوديسية عمى فقرة معقدة  فو العشر الكتاب  ييحتو  ،عبلوة عمى ذلؾ      

الربة ، "أوديسيوس" تظير لو أواًل  42"بنيموبى" المتشابكة. تصؼ أحبلـ "أوديسيوس" و
 ي" مف نوميا، وترو يتستيقظ "بنيموب ذاتووقت ال يفو  43. "أثينة" تيديو وتجعمو يناـ

ىذا الوقت  يفىو  يالذ ،"أوديسيوس" 44.فيو "أوديسيوس" بالقرب منيا يالحمـ الذ
، وىو يحدث ىذا الحدث عند الفجر 45.لديو رسالة حمـ لمحمـ المتنكر ،الغفوةنايـ نـو 
ينيض "أوديسيوس"  ،"يا أكثر واقعية بعد ظيور "بينيموبعتقد أنو يحقؽ أحبلمً وقت ي

 مف فراشو.
يظير  يوىو نموذج الحمـ الذ ،وقت واحد يفسبؽ ذكره ىو مثاؿ عمى حمـ  وكؿ ما  
 46ر مف األحياف فيما يتعمؽ بالعشاؽ.كثي يف

                                                           
39

 - Hom.Od . 19.534. 
40

 - Hom.Od . 14.495. 
41

- apud Flannery-D ailey,op.cit.,p.89.  
42

- Ibid  
43

 - Hom.Od . 20.22-25. 
44

 - Hom.Od . 20.56-60,86-90. 
45

 - Hom.Od . 20.90-93. 
46

- Flannery-D ailey,op.cit.,p.89.  
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 وموسخوس يحمم الرمزية عند أبولونيوس الرود: داللة الاثانيً  
 يحمم الرمزية عند أبولونيوس الرودداللة ال -1
يرسميا اإللو  يالرسايؿ الخارجية الت يأف األحبلـ عند "ىوميروس" ى تزؿ"أثبت "وي   

"  ليس مف المستغرب أف يتبع اآلراء يذلؾ فإننا نجد "أبولونيوس الرود، لإلى النايـ
تصور األحبلـ باالعتماد عمى النظريات السيكولوجية  يوبالتال ،عصره يفالسايدة 

ولقد أصبح مفيوـ   48.ياألحبلـ ذات األصؿ األرسطػػحميؿ ونػػػػظريات تػػ 47الييمينستية

                                                           
47

 - Giuseppe Giangrande(2000),“ Dreams in Apollonius Rhodius”, Quaderni 

Urbinati di Cultura Classica, New Series, Vol. 66. 3,p.107. 
لؤلحبلـ فى رسالتيف    الفيزيايية النفسية ( أىـ األفكار الفمسفية و νζζημηέθδξἈ) يتناوؿ "أرسطو" -48
حص "أرسطو" األحبلـ ( يف(Πενὶ ηκ κοπκίςκأطروحتو "عف األحبلـ "  ي( ف1:  يى

. األحبلـ ( النفس تحدثδύκαιζξ( أو ىيية )ιόνζμκجزء) أو جزئ( ) أيويستفسر إلى 
(ἐκύπκζα) ( عنده تنشأ مف حركة المحفوظةζςγόιεκδ مف الدوافع )ي)النبضات( الحسية ف 

. ويعتقد "أرسطو" ظة إلى لحظة انتقاليا إلى القمبحالة اليق يأعضاء اإلحساس مف لحظة وصوليا ف
نوع مف التمثيؿ أو الصورة العقمية  ي( أθάκηαζια( ىو نوع مف الفانتازيا )ἐκύπκζμκأف الحمـ )

. يالت ي حس (ιόνζμκىو نفسو جزء) (θακηαζηζηόκكما أنو يبلحظ أف الخياؿ ) تحدث أثناء النـو
(αἰζεδηζηόκ) يعمى الرغـ مف اختبلفيا ف ،لمروح ( وجودىـεἶκαζ.) ( لذلؾἐκοπκζάγεζκى )ي 

الحظ "أرسطو" أف  نياية أطروحتو يف إلييا ويميؿ إلى الخياؿ. يلكنو ينتم ،ينشاط الجزء الحس
ا أف ويذكر أيضً  .الطعاـغار وعمى الفور بعد تناوؿ تحدث لؤلطفاؿ الص ال (ἐκύπκζαاألحبلـ )

أنيـ الحظوا األحبلـ  ي، أفو متأخر حالموف ف و وآخر  اتيـ كمياحي يا فلـ يحمموا أبدً  أشخاٌص ىناؾ 
 .وقت متأخر مف حياتيـ يف
يعترؼ بأف   ξῆΜακηζηπνονὝ ᾽ςκαθῆτ ὶΠεν  النـو " يف أطروحتو عف التنبؤ ي( ف2

وناقش أف بعض  .د الشايع بالقوة اإلليية لؤلحبلـوترفض المعتق ،ا بالمستقبؿتتنبأ أحيانً   األحبلـ
لعاديوف والناس ا ( (ηαὶ ἄθθςκ ηκ γῴςκ ὀκεζνώηηεζأكثر مف اإلنساف الحيوانات تحمـ

(εηεθεῖξ ἄκενςπμζ) تجربة األحبلـ النبويية. بشكؿ عاـ بما أف بعض الحيوانات ب يمروف
 الروح يومع ذلؾ في ؛تحدث ليذا الغرض األخرى تحمـ ،اليمكف أف ترسؿ األحبلـ مف اإللو وال

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82
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عممو "تفسير الرؤيا"  يف يتمد كما وضعو "أرتيميدورس" اإلفساألحبلـ الييمينستى المع
(4 .59):      

ὅεεκ ἄκ ηζξ ηαὶ ιάθζζηα ηαηαιάεμζ ὅηζ ηῆξ ροπῆξ ἔνβα εἰζὶκ μἱ ὄκεζνμζ ηαὶ 
ὅηζ μπ πό ηζκμξ ἔλςεεκ  βίκμκηαζ 

، سوؼ يدرؾ المرء بسرعة أف األحبلـ ىي نتاجات الروح وال تنشأ األساسعمى ىذا "
 49خارجي"مف أي كياف 

  .Del Corno( لديؿ كورنو Scriptores onirocritici) تاب تفسير األحبلـولدينا ك  
إنشاء  ييف فيمينستماعتمده الشعراء الي يلممكف أف ندرس بدقة  األسموب الذومف ا
( تقع 21ة الرعوية القصيدالحمـ عند "ثيوكريتوس" ) ،المثاؿعمى سبيؿ  50.األحبلـ

العبلقة " ىذا الصدد يفيقوؿ ديؿ كورنو  .يتناولو ديؿ كورنو يضمف النوع الذ
  .51 في حالة اليقظة " المتداخمة ... بيف األحبلـ والرغبات

    
                                                                                                                                                    

فإف األحبلـ المرسمة مف قبؿ  يوبالتال .بالنسبة لطبيعتيا ليست إليية ي(، وبالتالδαζιόκζαالساكنة )
 ،فكرية إلى أعمى درجةخبلقية والبالفضايؿ األ ومف يتحموفالخبرة فقط  يذو  اإللو تكوف مف نصيب

( أو عبلمات αἴηζαيجب اعتبار األحبلـ عمى أنيا أسباب ) .ياالقتراب مف المستوى اإللي يوبالتال
(ζδιεῖαأو ) ( مصادفاتζοιπηώιαηα.) كما يبلحظ أرسطو، عبلمات  ،وىكذا تكوف األحبلـ
(ζδιεῖαلؤلحداث الت )يتحدث ف ي ( جسد الحالـζδιεῖα ألنيا يمكف ،)تشخيص  يد فف تساعأ

 يوىذا يرجع إلى تأثير مثؿ تموج ف ما الحمـويقترح "أرسطو" أنو عندما يرى شخص  .يالداء الطب
مسافة كبيرة تصؿ إلى  واإلحساس بعد السفر عمى يحيث الحركة أو الدافع األصم ،الماء أو اليواء

ف ىناؾ أقؿ مف أل الميؿ مف النيار، يكات تصؿ إلى الروح بسيولة أكبر فىذه الحر  ،روح الحالـ
 .النـو أكثر مف اليقظة يف ارة بشكؿ أكثر وضوحً روف حركات صغيالميؿ وألف الناس ي ياليواء ف

 Christina S. Papachristou)2014) ,“ Aristotle‟s Theory of „Sleep and Dreams‟ 

in the light of Modern and Contemporary Experimental Research”,17 ,pp.13-19. 
49

 - Artemidorus' Oneirocritica : text, translation, and commentary Daniel E. 

Harris-McCoy Oxford : Oxford University Press, 2012. 
50

 - Giangrande,op.cit.,p.108. 
51

 - apud, 
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 (:2. 1قالو "أرتيميدورس" )  وحسب ما
Ἔηζ ηκ ὀκείνςκ μἱ ιέκ εἰζζ εεςνδιαηζημὶ μἱ δὲ ἀθθδβμνζημί 

وبعض منيا يكوف ( ًيا)تأممانظرىً داخؿ نوع األحبلـ ىناؾ بعض منيا يكوف " 
 52"  مجازيًا 

متاحة لنا عند "أرتيميدورس"  يات القديمة لتحميؿ األحبلـ كما ىضوء الدراس يوف
الحقة  عف مصادر مينستية فضبًل ملحاؿ، جمع الكثير مف المصادر اليبطبيعة ا ،يالذ

ىذا  يف يومف الضرور  .التعميؽ عمييا مف ِقبؿ ديؿ كورنوتـ جمعيا و  يوالشذرات الت
"ثيوكريتوس"  " ،ييف مثؿ "أبولونيوس الروديمينستمذكر أف الشعراء اليالصدد أف نت
، ولكف مى دراية بالنظريات المذكورة فقطلـ يكونوا ع (Μόζπμξ) و"موسخوس"

مينستية معتبرت األحبلـ اليالقد  .دى قراء قصايدىـثؿ ىذا التعارؼ ليفترضوا وجود م
 ي(، ىροπήُيعتقد أنيا ترسؿ إلى النايـ مف ِقبؿ روحو ) يالت ،مينستيةمبعد الي وما

نيوس قد تأثر بيذا الفكر . ومف الواضح أف أبولو يا لنظريات الفكر الرواقتكينية وفقً 
  53.يالرواق

لمشعور العاـ المضطرب لمعالـ وىو رمز  ،ـ "أبولونيوس" األحبلـ بشكؿ فعاؿيستخد
             54.بنية ممحمتو يف يتوضيح االنسجاـ الموضوع يمينستى فيمالي
ى غرار الممحمة اليوميرية،  عم يوى ،(νβμκαοηζηάἈ ممحمة "األرجونوتيكا ) يف  

( حمـ 2( 635 -616.  3ديا )( حمـ مي1عمى ثبلثة أحبلـ تفصيمية كاممة  يتحتو 
 (.1745-1731.  4يوفيموس )( حمـ 3(  672- 663.  4)يكيرك
 

                                                           
52

 - Artemidorus' Oneirocritica : text, translation, and commentary Daniel E. 

Harris- McC oy Oxford : Oxford University Press, 2012. 
53

 - Giangrande, op.cit.,p.109. 
54

 -John Kevin Newman (1986), Classical Epic Tradition, Univ of Wisconsin 

Press,p.216. 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Kevin+Newman%22
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Kevin+Newman%22
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 (635 -616.  3حمم ميديا ). 1
ي ومف الواضح أنو تأمم ،ممحمة األرجونوتيكا يفيعتبر الحمـ األوؿ 

(ξηζηόᾰεεςνδι.)55 "ميديا " (Μήδεζαعند "أبولونيوس" ى )ا شخصية معقدة نفسيً  ي
 ممحمة.الالكتاب الثالث مف  يففقرة الحمـ  يف ييتـ الكشؼ عف عمقيا العاطف يوالت

ا لتمؾ حمميا محوريً واعتبار  يولقد ناقش الباحثوف أىمية التصوير النفس
  56:الخصايص

ημονζδίδκ πανάημζηζκ: ὀίεημ δ᾽ ἀιθὶ αόεζζζκ  
αηὴ ἀεεθεύμοζα ιάθ᾽ ειανέςξ πμκέεζεαζ:  

625ζθςζηένμοξ δὲ ημηῆαξ πμζπεζίδξ ἀεενίγεζκ,  
μὕκεηεκ μ ημύνῃ γεῦλαζ αόαξ, ἀθθά μἱ αηῶ  

πνμύεεζακ: ἐη δ᾽ ἄνα ημῦ κεῖημξ πέθεκ ἀιθήνζζημκ  
παηνί ηε ηαὶ λείκμζξ: αηῇ δ᾽ ἐπζέηνεπμκ ἄιθς  
ηὼξ ἔιεκ, ὥξ ηεκ ἑῇζζ ιεηὰ θνεζὶκ ἰεύζεζεκ.  

630ἡ δ᾽ ἄθκς ηὸκ λεῖκμκ, ἀθεζδήζαζα ημηήςκ,  
εἵθεημ: ημὺξ δ᾽ ἀιέβανημκ ἄπμξ θάαεκ, ἐη δ᾽ ἐαόδζακ 

πςόιεκμζ: ηὴκ δ᾽ ὕπκμξ ἅια ηθαββῇ ιεεέδηεκ.  
παθθμιέκδ δ᾽ ἀκόνμοζε θόαῳ, πενί η᾽ ἀιθί ηεημίπμοξ  

πάπηδκεκ εαθάιμζμ: ιόθζξ δ᾽ ἐζαβείναημ εοιὸκ  
635ὡξ πάνμξ ἐκ ζηένκμζξ, ἀδζκὴκ δ᾽ ἀκεκείηαημθςκήκ: 

عمى  يكانت تستمق ، عندمابات العميؽ العذراء مف آالـ الحب" لقد أراح الس 
الخادعة تضايقيا  ،عمى الفور(، كانت األحبلـ المدمرةولكف مباشرة ) .السرير
الصراع  يغريب قد قبؿ تحدواعتقدت أف ال ،الحزف يفمتعب  يءا مثمما شتمامً 

أييتيس " مف  ، وألنو لـ يأت إلى مدينة "نو يتوؽ لكسب جزة الكبش الذىبيةليس أل
                                                           

55
 - Giangrande,op.cit.,p.110. 

56
 - M. Jason Reddoch(2010),“ Conflict  and  Emotion in Medea's 'Irrational' 

Dream(A.R. 3.616-35)”, Acta Classica Vol. 53 , p.49. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kouridi%2Fhn&la=greek&can=kouridi%2Fhn0&prior=ei)saga/goito
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=para%2Fkoitin&la=greek&can=para%2Fkoitin0&prior=kouridi/hn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29i%2Feto&la=greek&can=o%29i%2Feto0&prior=para/koitin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%272&prior=o)i/eto
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29mfi%5C&la=greek&can=a%29mfi%5C0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bo%2Fessin&la=greek&can=bo%2Fessin0&prior=a)mfi/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29th%5C&la=greek&can=au%29th%5C1&prior=bo/essin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29eqleu%2Fousa&la=greek&can=a%29eqleu%2Fousa0&prior=au)th/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ma%2Fl%27&la=greek&can=ma%2Fl%271&prior=a)eqleu/ousa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29mare%2Fws&la=greek&can=eu%29mare%2Fws0&prior=ma/l%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pone%2Fesqai&la=greek&can=pone%2Fesqai0&prior=eu)mare/ws
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واعتقدت أنيا  .كزوجة قد نكحت ،يقودىا إلى منزليـ يأجؿ تمؾ )الجزة(. بؿ لك
كبير، وأف والدييا أدت الميمة بدوف تعب إلى حد تتصارع مع الثيراف و  نفسيا،
تشد نير الثيراف بؿ  ألنيا لـ تكف أوؿ عذراء قد عرضوا عمييا أف ا وعدىمتجاىبل

لكف كبلىما  ، جاء نزاع مثير لمخبلؼ بيف أبييا والغرباء،عنديذ .الغريب نفسو
اختارت  ،تجاىمت والدييا ،فجأة .ا لرغبتيااف يحثيا عمى توجيو أفكارىا وفقً ك

 ونفس الوقت يبيـ؛ وفحدود ليا وصرخوا مف غض ـ كآبة الواستولى عميي .الغريب
، وارتعدت مع الخوؼ واستيقظت تخمى عنيا النوـ ،أطمقوا فييا الصراخ يالذ

صدرىا كما  يجمعت روحػػػػػيا داخميا فاست الكاداف غرفتيا، وبر وحدقت حوؿ جد
 " .عاؿٍ  ، ورفعت صوتيا بصوتٍ كاف مف قبؿ

نفس وقت اجتماع أىؿ "كولخيس"  يفحدث ينجد أف حمـ "ميديا "  616البيت  يف    
(Κμθπίξ( ونجد أف وصؼ النوـ بالعميؽ )ξὸδζκἀ)  يىو توحى أف ميديا قد نامت 

 ،رصة لمتخفيؼ مف قمقياىكذا يتـ تقديـ الحمـ كفو  57(.71-459حزينة ) األبيات 
ويتنبأ المحتوى بالمعنى العاـ بأف "ميديا"  .األمر إلى المزيد مف الحزف يولكف ينتي

 ، لذلؾ فإف األحداث البلحقة الوترؾ والدييا (άζςκἸانتيت إلى مساعدة "ياسوف" )
 ولـ تشد نير الثور ،ا لياياسوف" لـ يأت إلى المدينة خصيصً " ،افؽ مع الحمـتتو 

 اظاىريً  أتتنب يإف العناصر الت .ا مف قبؿ والدييابنفسيا، وسوؼ ال تمنح اختيارً 
لـ يكف مف الممكف الحمـ  يف يءيوجد ش ولكف ال ،بأحداث مستقبمية أتنبتبالتأكيد 

عرفت العواقب المحتممة  وقد .متشوقة لياسوفظؿ الظروؼ  يف توقعو مف قبؿ فميديا
تحقيقو إلى  يحمـ عمى نحو أفضؿ عمى إنو رغبة فوبيذه الطريقة ُيفيـ ال .لمساعدتو
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- Apollonius of Rhodes ,Argonautica. Book III , edited by R.L. Hunter. 

Cambridge; New York : Cambridge University Press, 1995,pp.164-165.  
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 يالذ يالداخما لصراعيا وىكذا يكوف عرضً  .وراء الرغبة يجانب مخاوفيا مف السع
 58يؤكده عدـ االتساؽ داخؿ الحمـ.

( وطبيعة الحمـ ἠπενμπῆεξىو  الصفة )و يزعج النقاد  ما 617البيت  يف      
أحبلـ مخادعة( كذلؾ نجد الفعؿ  يدع ) فمخا يمما الشؾ يعن (ἠπενμπῆεξالصفة )
 Εἲξإلى ىيرمس) يالنشيد اليومير  ييستخدـ ف ،ىو (ἠπενμπεύεζκ)يخدع 

κῆνι)،59 يـ الػػػػػػمضممة الػػػػتمع اإلشارة إلى األحبل ( "يرسميا "ىيرمسξῆνι إلى )
مف و  ػراءواختمفت اآل ناقشات حوؿ ىذه الصفةولقد دارت م 60.(577البشر )البيت 
 :بيف ىذه اآلراء

بمعنى  ( يتـ استخدامياἠπενμπῆεξ)أف الصفة  : يجادؿ "ويتزيؿ" األول يالرأ
(،ىو Giangrande) كما يبلحظ "جياجراند" ،صحيح مف ِقبؿ "أبولونيوس"، ألف الحمـ

 يور األحداث الحقيقية مف المقدر فأف يص يعمى ىذا النحو ينبغ ي، والذيتأمم
( فالحمـ ىنا جزء مف ὀθμμὶأحبلـ "ميديا" توصؼ ىنا بأنيا مدمرة ) 61 المستقبؿ

أما عف محتوى الحمـ فيو عبارة  62. (Ἔνςξ μὖθμξ ()3 .297) الحب المدمر
 : عف

ا معو، وكزوجة لو بعيدً إلى "كولخيس" مف أجؿ أخذىا أف "ياسوف" جاء  (1
 يفسواء كانت الجزة الذىبية ليا أ 63الواقع أخذ معو الجزة الذىبية. ي)فى حيف أنو ف

( ربما كانت 32 -616بشكؿ متعمد ) األبيات  االحمـ، فقد تركو غامضً  يدور ف

                                                           
58

 - Reddoch,op.cit., pp.50-52. 
59

 - Flannery-D ailey,op.cit.,p.110. 
60

 - Hesiod , The Homeric poems and Homerica Trans. by Hugh G. Evelyn-White 

(L.C.L), Cambridge, Mass. : Harvard University Press ; London : W. Heinemann, 

1977. 
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 - apud Flannery-D ailey,op.cit.,p.110. 
62

 - Hunter,op.cit.,p.164. 
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 - Flannery-D ailey,op.cit.,p.111. 
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ء عبلنية مف أجؿ الجزة أو أنو جا ،بأف "ياسوف" جاء بصراحة مف أجميا"ميديا" تحمـ 
عمى أيو حاؿ تساعد ىذه  .كمييما أييتيس " أو أنو سأؿ "  ،الحقيقة جاء  ليا يولكف ف

وقت  يسيكوف ليا دور ميـ ف يبو تعريؼ بيف "ميديا" والجزة التاألبيات عمى إنشاء ش
( حيث 69-1141الكتاب الرابع )األبيات  يالقصيدة، وبمغت ذورتيا ف يالحؽ ف

 64.ذىبيةليمة زفافيما عمى الجزة ال يقضى الزوجاف
فمقد  65 حيف أف الواقع أف "ياسوف" نفذ ىذه الميمة يا الثيراف فأنيا ىزمت شخصيً  (2

-623ا مف الحمـ ) األبيات إذا كاف نثر وذبح المحاربيف جزءً  أصبح مف الواضح ما
أف والدييا  (3 66يحؿ المسألة لكف الصراع مع الثيراف يػػػػػػػػحمؿ أىمية رمزية. ( ال625
( أف الثيراف سوؼ 3  .510)   ἀεενίγεζκ (πμζπεζίδξ) وعدىما لياسوفب لـ يفيا

اد والدىا يتراجع عف الواقع ك يِقبمو وليس مف ِقبؿ "ميديا" ) ف يشدوا إلى نير مف
ومايميو( فقط بسبب طبيعتو الغادرة   418. 3أبرمو مع "ياسوف" ) ياالتفاؽ الذ

( (δόθμκ αἰπὺκ  (4 .7). 

نو طمب منيا اختيار المنتصر ،ؼ نشأ بيف والدييا وأبطاؿ األرجو( الخبل4 وعنديذ  ،وا 
أف  عاؿٍ  ا بصوتٍ ، صاحاصراخيم يالذيف، ف ،اختارت "ياسوف"، وىجرت والدييا

( تظير أف "ميديا" 625البيت πμζπεζίδξالواقع كممة الوعد ) يف 67يقظيا.أ اصوتيم
وأنيا لتجربة شايعة أف  .ىا بياسوف إذا أكمؿ الميمة بنجاحاتحمـ بأف والدييا قد وعد

ا" بعد استيقاظيا بعد حمـ ؛ مثؿ صراخ "كموتيمنستر ـيانيوقظ ال ما اغالبً  يالالصوت الع
   68.(535( "أليسخيموس") البيت Χμδθóνoζمسرحية "حامبلت القرابيف ") يمخيؼ ف
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انت أشياء وقت الحؽ، لكف ك يلـ تحدث ف يالحمـ، بقدر ما يصور األحداث الت
تكوف "ميديا" قد تصرفت كأف لـ تكف ىذه مسألة الروح قد مختمفة لروح "ميديا" )

 69.تخداـ كممات "ويتزؿ" فالحمـ مضمؿاس يإال ف موجودة ،

يقؿ  يجادؿ " ِكسمْر" عمى نحو ال( ἠπενμπῆεξ)حوؿ الصفة  يالثان يالرأأما      
ألنو ليس متوافؽ مع الوضع  ،يمكف وصفو بالخداع أف حمـ "ميديا" ال يف ،أىمية
كيفية تفسير  يحيرة مف أمره ف يومع ذلؾ فإف "ِكسمْر" ف ،المستقبؿ( ي)ف يالفعم

 ييمكف أف تعن ، ال(: فيو يتردد بشكؿ متكرر أف الصفةἠπενμπῆεξ)الصفة 
كما  اا يخمف، تـ إغواؤىا بواسطة الحمـ، تمامً كم ،جاذبة: "ميديا" يربما قد تعن ،خادعة

، يمكف الدفاع عنيا فرضية "ِكسمْر" ال .(563.  3يتـ إغراء النساء مف ِقبؿ الرجاؿ )
البعد عف اإلغواء عف طريؽ حمميا، فقد كرىتو بشدة وخافت  بعيدة كؿ ،"ميديا"ألف 
 ي( الذἠπενμπεύεζκ). كما يقر "ِكسمْر" ذاتو الفعؿ يميو( وما 633البيت ) منو

باإلشارة إلى األحبلـ  ،(577إلى "ىيرمس" )البيت يالنشيد اليومير  يف ،استخدـ
 الجذابة. توليسالخادعة 

 ييؼ يمكننا التغمب عمى ىذا المأزؽ؟ فك :ؿ" وِكسمْر" عمى حؽمف "ويتز  كؿيعد     
، وقت الحؽ يوقعت ف يضوء األحداث الحقيقية الت يإذا درسنا حمـ "ميديا" ف ،الواقع

، عمى الرغـ مف أنو قد "ياسوف" (1 :نرى أنو يصورىـ ميما كانت محورة يمكننا أف
 (2 ؛ومع ذلؾ نقؿ ميديا معو كزوجةالجزة الذىبية  "كولخيس" بنية نقؿ مف جاء أصبًل 

فعمت ذلؾ مف خبلؿ ومع ذلؾ  ميديا، عمى الرغـ مف أنيا لـ تقير بشخصيا الثور،
ألنيا  ،نياية المطاؼ عف ىزيمتيـ يف ؿيو المسكانت الشخص  :شريكيا "ياسوف"
، أنيا كانت وبعبارة أخرى ؛مف القياـ بذلؾ ،ا بنفسوكاف عاجزً  يالذ ،مكنت "ياسوف"

أف والدىا تراجع عف  (3 ىزمت الثيراف. ،، مف خبلؿ شراكة "ياسوف"يالت "ميديا"
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 يالرغـ مف خيانتو وليس لمسبب الذ عمى رجو،أبرمو مع بحارة األ ياالتفاؽ الذ
ختيار بيف والدييا وياسوف، واجيت اال ،( ميديا4 ،حمـ "ميديا" ياستحضره والدييا ف

 .تيجرىـتختاره و 

ألحداث اكما أكد ويتزؿ، ألف تصوير  ،التأكيد مخادعبشكؿ عاـ، ىو ب ،إف الحمـ 
 يف يالوقت نفسو، حقيق يف ،ولكف الحمـ ىو .وقت الحؽ غير دقيؽ يوقعت ف يالت

ف يكف بطريقة مشوىة ألنو يصور، يإنذار  ،عمى سبيؿ المثاؿ .النياية  يحدث ف ، ماوا 
 70.وقت الحؽ
 وهوميروسحمم ميديا 

الكتاب  يالنزعة العاطفية لولياف ميديا ف بو بيفعمى أوجو الش يمكننا الوقوؼ    
ممحمة  ي" ف پينيموبىالثالث مف ممحمة األرجونوتيكا وتصوير "ىوميروس" ل

فإف معظـ  ،عمؽ بحمـ "ميديا" عمى وجو الخصوص، فيما يتومع ذلؾ ."األوديسية"
ىناؾ و  ي( النموذج األساسᾶΝαοζζη ()6 .25-40) الباحثيف يعتبروف حمـ "ناوسيكا"

واستخداـ "أبولونيوس" لحمـ "ميديا"  ييمة بيف الحمـ النموذجمبعض االختبلفات ال
أعاد  ،يالنفس حميؿخبلؿ جعؿ حمـ ميديا وسيمة لمتمف  .يوسيمة لموصؼ النفسك
خياؿ الحالـ عند "ىوميروس"  .بطريقة غير مألوفة يأبولونيوس" ابتكار الحمـ اليومير "

حمـ "ناوسيكا" ىو الظيور المباشر  .عف الحمـوليف يا كمسيصور  أو الحالة العاطفية ال
إنو يطالب  يمثؿ حمـ "ميديا"، فإنو يحتوى عمى وظيفة السرد ف ."أثينة"  متنكرةمربة ل

 ،إلو ييذكر أ وال اا مباشرً حيف أف حمـ "ميديا" ليس أمرً  يف العذراء أف تقابؿ البطؿ.
بيذه الطريقة  .قيؽ ىدؼ محددتيا ربة معينة وحثتيا عمى تحر ا"ناوسيكا" فقد ز أما 

وعبلوة عمى ذلؾ حمـ "ميديا" خاص  .ةيناسب حمـ "ناوسيكا"  نموذج األحبلـ اليوميرى
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زواج بينما بياسوف ويفترض شغفيا بو قبؿ مقابمتو بينما تحث أثينة" "ناوسيكا" عمى ال
 الحب. يلـ يسبؽ ليا الوقوع ف

، تسيقظ فز مف الخوؼقراخ وتيقظت "ميديا" عمى الصتحيف اس يف ،وعبلوة عمى ذلؾ 
 .الفجربزوغ مع  اأكثر ىدوءً عمى نحو "ناوسيكا" 

فإف  ،ة إليية فيما يتعمؽ بحمـ "ميديا"شخصي يونجد أنو عمى الرغـ مف عدـ ذكر أ
مباشرة  وؿيالمسلجعؿ اإللو  ،ومع ذلؾ يونيوس" تشير إلى أف ىناؾ إلو ضمنلغة "أبول

تدفعيا كؿ مف الظواىر اإلليية  يإلخفاء غموض قصة "أبولونيوس" التعف الحمـ ىو 
يعنى أف  يت بيف حمـ ميديا والتقميد الممحموالنفسية. وعمى ذلؾ فإف كؿ المرسبل

 .وقدميـ بشكؿ جديد يجوانب معينة مف التقميد اليومير  أبولونيوس قد تبنى

حيف أف فقرات الحمـ عند ناوسيكا وميديا ليا نفس  يف ومف ناحية أخرى نجد أن
يقتيف مختمفتيف ( فإنيا تعكس طر مقابمة البطؿعمى ة )لحث العذراء الوظيفة السردي

تزرع  يناوسيكا أف تقابؿ "أوديسيوس"؛ ى حيف أف أثينة تريد يف .لتنفيذ ىذا الغرض
 ييا فينيشجعيا ويث حمـ "ميديا" يبدو أنوأما  .رة الزواج وتحذو "ناوسيكا" حذوىابذ

فمقد  .وخوفيا مف متابعة ىذه الرغبة"ياسوف"  يإلى رغبتيا ف الوقت نفسو ألنو يشير
 .يتعارض مع خوفيا مف تحدى والديياأصبح شغفيا 

ألوديسية مف ممحمة ا ي" ف پينيموبى عبرت عنيا " يأما عف المعضمة العاطفية الت   
تشرح لو أنيا كانت ممزقة بيف الزواج مرة أخرى  يحيث ىوية "أوديسيوس"، الذ

- 515.19األبيات ا ) ونيارً حزنيا ليبًل  يسبب فحباط يتىذا اإل .وانتظار زوجيا
 السرير. ييا" تشعر بقمؽ شديد ألنيا ترقد فولكف مثؿ "ميد ،توجد إشارة إلى ( ال517

 ـ الصفة عنيؼ )يتـ تعزيز أوجو التشابو بيف التصرفات المضطربة مف خبلؿ استخدا 
 άδζκόξ) ( والفعؿ  يقمؽένεες). ا ف آالمً إيموبى " تقوؿ ىتماـ أف " پينومف المثير لبل

( كما ىو مستخدـ لوصؼ ενεείγς,ένεεςمستخدمة نفس الكممة ) ،حادة تزعجيا
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ممتيف ىو . إف استخداـ "أبولونيوس" لياتيف الك(618حمـ "ميديا" عمييا ) البيت  تأثير
فإذا كاف حمـ ميديا  المماثؿ عند "ميديا" و" پينيموبى " . يالضيؽ العاطفتأكيد عمى 

ا لمنزعة العاطفية لبنية السردية، لكنو أكثر تذكيرً يعيد حمـ ناوسيكا مف حيث ا
 71.المتضاربة لپينيموبى

 عالقة حمم "ميديا" بنظرية الحمم القديمة 
 :محوريف يالػػػػػػػحمـ القديمة يتمخص فية ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف حمـ "ميديا" ونظر   

كوف حمـ  يسبؽ ذكرىا ف يالت ضوء حؿ ىذه المعضمة المحيرة ي: فالمحور األول
االعتقاد ضوء  يالحؿ إذا نظرنا إلى حمـ ميديا ف تـ العثور عمى اا أو جذابً ميديا خادعً 

مف  ابدءً  ،جميع العصور القديمة يتـ االلتزاـ بو ف ياألساسي لتحميؿ األحبلـ، والذ
 "بوسيدينوس" إلى وصوالً  (Πθάηςκ) و"أفبلطوف" (Ποεαβόναξ( رس""فيثاغو 

(Πμζεζδώκζμξ"و"أرتيميدورس )مف  ،المشكمة حؿ . يقوـ "أبولونيوس" بتوجيينا إلى
ألنيا كانت معذبة بالمخاوؼ  ،عمى أف أحبلـ "ميديا" كانت خادعةخبلؿ التأكيد 

(ηδπειέκδκἀ.) يمكف  ال .ياد األساسي لتحميؿ األحبلـ النفسعتقا لبلوفقً  ،فآلا
 ،صحيحة اأحداثً النياية  يأنيا كانت رسايؿ شكمت ف يية أيو نبتلؤلحبلـ إال أف تكوف 

، أما األحبلـ كما سبؽ أف الحظنا ،ألننا .وتنبؤات بأحداث مستقبمية ،وليست خادعة
عرؼ المستقبؿ ويمكف أف يوصمو إلى  يلى النايـ إما مف ِقبؿ اإللو الذتـ إرساليا إ

ف" ( أو مف ِقبؿ ذلؾ "فيثاغورس" و"أفبلطو  يلمحمـ وتبعو ف يالنايـ ) النوع اليومير 
دافع عنيا الفكر  يالت ياألحبلـ النفس ا لنظريات تحميؿ) وفقً  يروح النايـ ،الذ

لموجوس ( يمكف أف تتنبأ بالمستقبؿ بسبب عبلقة األلفة بيف الروح البشرية وايالرواق
يتخمؿ  يالذ يبيف الروح الفردية والعقؿ اإللي تصاؿ المباشر. فيما يتعمؽ باالياإللي

إذا كاف  ،مع ذلؾ. و ينسجاـ مع الفكر الكونا يالكوف، وفيما يتعمؽ بالروح البشرية ف
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الطعاـ والشراب  يالزيادة ف يأو كاف قد انغمس ف يمف االنتياؾ العاطف يالنايـ يعان
ا ييقتـ تم يأف الرسايؿ الخاصة باألحبلـ الت حتى يثـ نقاء روحو وبالتال ،قبؿ أف يغفو

 (، أوعند ىوميروس وفيثاغورس وأفبلطوف كما كافمف ِقبؿ روح النايـ مف اإللو )
وىذا ىو  يبدورىا تأخذىا مف الفكر الكون يوالت ،إرساليا إلى النايـ مف قبؿ روحو

( ) البيت ηδπειέκδκἀحزينة )حمـ "ميديا" ، ألنيا قبؿ أف تغفو كانت  يالحاؿ ف
، عمى الوالء تجاه والدييا وياسوف بسبب صراعيا اأنيا مضطربة ذىنيً  ي( أ618

 أنو "مخادع" إنكاريمكف  حمميا كاف ال يحمميا، وبالتال ي( فροπήروحيا )
(ἠπενμπῆεξوىو ف )النياية  حسب قوؿ  يثبتت فأروح ميديا  72،يالنياية تنبوي ي

ὴζδιακηζη الجيدة أو السيية " ) ،" داللة عمى األحداث المستقبمية نياإ"أرتيمدورس" 

κηαη ἢ κβαεἀ ζμιέκςκἐ κη ( )1 .2 ).73  نتايج األحداث كما أظيرت
  74.وقت الحؽ يالفعمية ف

فإف تبنى  .حمـ ميديا ونظرية الحمـ القديمة يتعمؽ بالعبلقة بيف الثانى : المحور
 ،يكؿ حمـ ميديا ليس مجرد تأقمـ أدبش يالنفسية ف"پينيموبى"  أبولونيوس لمعضمة 

ختمؼ ي .ميروس فيما يتعمؽ بأسباب األحبلـلكنو يعكس تطورات معينة فيما بعد ىو 
 - كما سبؽ أف ذكرنا –ف أحبلـ ىوميروس إمف حيث  يحمـ ميديا عف الحمـ اليومير 

أنو صراع ديـ حمـ ميديا عمى حيف يتـ تق يف ،رسايؿ خارجية ترسميا اآللية يى
أفضؿ مف  فسر حمـ ميديا عمى نحو، يُ أثارتو عواطفيا الخاصة. ليذا السبب يعاطف

مف مصدر  يتأت تؤكد أف األحبلـ ال يحبلـ التنظرية األ يحيث التطورات البلحقة ف
  .بؿ مف داخؿ الحالـ ،يإليى خارج
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نتصؼ إلى م يف .وجد نظريات محددة ألسباب األحبلـت ال ،قبؿ الفترة الكبلسيكية  
طو نتاج أفكار أو ببسا يأواخر القرف الخامس ؽ.ـ. ،تظير فكرة أف األحبلـ ى

نظريات مختمفة وشروحات ، وتستمر خبلؿ فترات الحقة ظيرت مخاوؼ يوـ واحد
 أواخر القرف الخامس أو أوايؿ القرف الرابع ؽ.ـ. ىيروفميوس يلؤلحبلـ ف

(νόθζθμξἩىو واحد مف الكتاب فلثالث ؽ.ـ( مف اإلسكندرية ) القرف ا ).مجاؿ  ي
لو تأثير محتمؿ عمى أبولونيوس ويعزى إليو  أنو أشار إليو العمماء عمى يالطب الذ

نا الفية الثالثة وييمنا ى .تعكس األفكار الرواقية يفيات والت ثبلثلى تصنيؼ األحبلـ إ
 يالحاؿ فببيا رغبات المرء كما ىو تس يتتكوف مف تمؾ األحبلـ الت يمف األحبلـ الت

ا، تحقيؽ جزييً  أف حمميا ىو، يلمؤكد أنيا ذات صمة بحمـ ميديا فحالة العشاؽ ومف ا
ناتجة حمـ ميديا ىو تحقيؽ الرغبة ال ار ليس كافيً ومع ذلؾ ىذا التفسي .الرغبة المثيرة

ع مضاعفات إضافية غير ، ولكف ىذه الرغبة تتـ ممف خبلؿ رغبتيا تجاه ياسوف
 .مرغوب فييا

أعتقد  ،بعد ىوميروس جؿ توضيح العبلقة بيف حمـ ميديا ونظرية الحمـ ماومف أ   
أوسع يتعمؽ بتأثير المشاعر  يطاء مزيد مف االىتماـ لتطور فمسفإع يأنو ينبغ
أفبلطوف ىو المؤلؼ األوؿ الذى  .ة بشكؿ عاـ عمى األحبلـ النبوييةالبلعقبلني

 محاورة الجميورية يففقرة  يالواضحة حوؿ ىذه النقطة موجودة فتصريحاتو 
(Πμθζηεία( )9  .571  572 –ج)،  حيث يروى أفبلطوف التمييز بيف األحبلـ

وأكد أفبلطوف عمى  .العقبلنية وغير العقبلنية لمروح النبويية وغير النبويية لؤلجزاء
يا لـ يتـ تصويرىا مف المؤكد أف ميد وجود عبلقة بيف العواطؼ وطبيعة أحبلـ المرء.

أنو يكوف ميمتو  احمميلكف  ،طعاـ أو الشراب المفرط قبؿ حممياال يكأنيا تنغمس ف
 .ناتج عف الرغبة والخوؼ ينتاج تصرؼ غير عػػػػػػػػقبلن

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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دروس ي( فنجد أف عمؿ أرتيمتفسير الرؤياا عف عبلقة حمـ ميديا بعمؿ أرتيميدروس )أم
ية وىو ؤ تنبالغير وفيتيف مف األحبلـ ية ؤ تنبالـ عمى ثبلث فيات مف األحبل ييحتو 

بعض التعميقات بخصوص ىذا ولكنو يقدـ ية ؤ تنباليعبر عف تجاىؿ أسباب األحبلـ 
قد ينجـ عف  يؤ تنبالغير يشرح أف الحمـ  يؤ عمى النقيض مف الحمـ التنب .الموضوع

دورس عف األحبلـ يحمـ ميديا يناسب مفيوـ أرتيم اضطراب يتعمؽ بالروح أو الجسد.
 يفيو حمـ متناقض ف .رابات النفسية والعاطفيةضطأنو نتيجة لبل يتنبويية فالغير 

 .وراء تمؾ الرغبة يالسع يت المحتممة فاتر ياسوف وقمقيا مف التو  يتجسيد رغبتيا ف
ية ؤ تنبالغير يسبب األحبلـ  يدورس لؤلمؿ والخوؼ الذيكذلؾ نجد أف وصؼ أرتيم

 .لمشخص الحكيـ ييذكرنا بشكؿ خاص بالمفيـو الرواق

يد لعقؿ كامؿ ويجب أف يكوف ىو تجس اىو حكيـ حقً  يف، الشخص الذلمرواقيي اووفقً  
يجب عمى الشخص الحكيـ أف  يالتمف العواطؼ ف يثناف أا مف العواطؼ. كما خاليً 

أىمية ىذا إلى حمـ  (.επζεοιία( والرغبة )θόαμξالخوؼ ) يما وىما:يكوف متحررا من
مف خبلؿ مزيج مف رغبتيا لياسوف وخوفيا  اأف حمميا يبدو ممحوظً  يميديا واضح ف

كانت الرغبة تُفيـ كميؿ نحو مستقبؿ جيد  .يتعمؽ بسمسمة الخبلفات المحتممة فيما
تكشؼ  يمف خبلؿ تصوير ميديا الت .يخوؼ كتجنب لبعض الشر المستقبموال

 .يالتأكيد عمى تصرفيا غير العقبلن، يتـ خصايص مضادة لتمؾ الخاصة بالحكمة

أبولونيوس ألفكار ىوميروس وعبلقتو بنظرية الحمـ  يإلى تبن ثمة نقطة أخيرة تشير
رسالو مف اآللية إجة إلى افتراض أف حمـ ميديا يتـ القديمة مف أنو ليس ىناؾ حا

ا يحثيا عمى أو أمرً  اتنبؤً آللية فيجب أف يكوف بالمعنى الدقيؽ فإذا تـ إرسالو مف ا
 .مساعدة ياسوف

الربة  تشرح  ،بداية الكتاب الثالث يف .ت إلى الحمـأد يتطور األحداث التبالنظر إلى 
لميديا  أف يوحى (νςξἜ) أنيا تريد مف إيروس( Αθνμδίηδ)ي ألفروديت )ᾱνἭ) ىيرا

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%9C%CF%81%CF%89%CF%82
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( بعد 89-84ـ ) األبيات ذكر لمحم ييوجد بالطبع أ وال ،بالرغبة حتى تساعد ياسوف
 ياشتعاؿ شعمة الحب ف يرجو ، يتسبب إيروس فذلؾ، عندما يصؿ ياسوف وبحارة األ

-275قير بالعاطفة )األبيات يُ  يءف الواضح أف القارئ يفيـ أف كؿ شوم ،قمب ميديا
، تتـ مقارنة عقؿ أييتيسيطرحو  يالذ يأف وافؽ ياسوف عمى مواجية التحد بعد .(98

تشير ىذه  .(47-646عد لقاء ياسوف ) األبيات يضطرب ب يمـ بالطريقة التميديا بالح
إلى  يمف المرجح أف يؤد يوالذ ،مف جانب ميديا يإلى ىاجس غير منطق ةالمقارن

غفوة وتواجو حمميا  ي(. تسعى ميديا لمراحة ف70-464) األبيات  ؤيحمـ غير تنب
-616فعؿ والدييا ) األبيات  ياسوف والخوؼ مف رد يتواجيو رغبتيا ف يالرىيب الذ

ية عمى أنو نتيجة ثانوية نفسُيفيـ الحمـ  ،ضمف ىذا التسمسؿ مف األحداث .(35
سبب  ي( أReddochلذلؾ يرى ريدوش ) .لياسوف المحبة ميديا الموحى بيا إلييً 

مف  اأكثر تعقيدً  يمـ. إف صورة أبولونيوس النفسية ىسبب الح يالفتراض أف ىيرا ى
 يشعمة الحب، الت يعيف عمى ىيرا أف ترسؿ الحمـ، ألنيا تسببت فيت ذلؾ فإنو ال

  75.يظير بدوره وكأنو حمـ يالذ يعقبلنالغير تصرؼ ال يتسببت ف
 (671-656. 4)  يحمم كيرك -2

. 4) (νηδΚί) يممحمة األرجونوتيكا ىو حمـ كيرك ييحدث ف يالذ يالحمـ الثان
يصبلف بالقرب مف  ،(ρονημξἌبعد قتؿ إبسيرتوس ) ،وميدياياسوف  .(671 -659

كما ىو الحاؿ عند  76.اوصوليما ترتعد مف حمـ مشؤوـ قبؿ ووجدوى يمسكف كيرك
 الحمـ ىنا بداًل  ،أكثر عقبلنية ،لكنيا ،تحذر مف وصوؿ زوارىا يكيرك ىوميروس،

ىذا الحمـ  77(.33-  32.10إلو األحبلـ )األوديسية  ، )νιزيارة اإللو ىيرمس )

                                                           
75

- Reddoch,op.cit., pp.58-66.  
76

 - Flannery-D ailey,op.cit.,p.114. 
77

 - Virginia Knight(1995), The Renewal of Epic. Responses to Homer in the 

Argonautica of Apollonius, vol 1,Leyde, E.J. Brill,p.187. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%81%CE%BA%CE%B7
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 يبالمستقبؿ والت ئتنبأنو يحتوى عمى رموز  ي( أ (ἀθθδβμνζημίيواضح أنو رمز 
وىو يممح إلى التدنس القريب مف  78، مف ِقبؿ مفسر األحبلـ المختص يجب أف تفسر

زالتو عف طريؽ إراقة الدماء )79 (4 .665-67)(αίαἰΑآيا ) ، (69-668.  4، وا 
 :     80.يعايم بسبب شأفيشير إلى أف ىذا سيكوف  ولكف ال

ηανπαθίιςξ δ᾽ ἐκεέκδε δζὲλ ἁθὸξ μἶδια κέμκημ  

660Αζμκίδξ ἀηηὰξ Τονζδκίδαξ εἰζμνόςκηεξ:  

ἷλμκ δ᾽ Αἰαίδξ θζιέκα ηθοηόκ: ἐη δ᾽ ἄνα κδὸξ 

πείζιαη᾽ ἐπ᾽ ἠζόκςκ ζπεδόεεκ αάθμκ. ἔκεα δὲΚίνηδκ  

εὗνμκ ἁθὸξ κμηίδεζζζ ηάνδ ἐπζθαζδνύκμοζακ:  

ημῖμκ βὰν κοπίμζζζκ ὀκείναζζκ ἐπημίδημ.  

665αἵιαηί μἱ εάθαιμί ηε ηαὶ ἕνηεα πάκηα δόιμζμ  

ιύνεζεαζ δόηεμκ: θθὸλ δ᾽ ἀενόα θάνιαη᾽ ἔδαπηεκ,  

μἷζζ πάνμξ λείκμοξ εέθβ᾽ ἀκέναξ, ὅζηζξ ἵημζημ:  

ηὴκ δ᾽ αηὴ θμκίῳ ζαέζεκ αἵιαηζ πμνθύνμοζακ,  

πενζὶκ ἀθοζζαιέκδ: θῆλεκ δ᾽ ὀθμμῖμ θόαμζμ. 

 ،وسونياعندما لمحوا الشواطئ التيرانية أل" وبسرعة مروا مف ىناؾ عبر تصاعد البحر 
ألنيا  ،رذاذ البحر يتغسؿ رأسيا ف يىنا وجدوا كيرك .وجاءوا إلى ميناء آيا الشيير

 ،غرفتيا وحوايط قصرىا يتدفؽ الدـ مع الدـ بدت .أشبو برؤى ليمية كانت خايفة ما
السابؽ لسحر  يفكانت تستخدميا  يالسحرية الت وكاف الميب يمتيـ كؿ األعشاب

                                                           
78

- Flannery-D ailey,op.cit.,p.114.  
ىناؾ بعض التشابو بيف أسماء جزيرة كيركى ومنزؿ ميديا .الصفة  Αἰαίδξ)الصفة ) - 79

(Αἰαίδ ( تعزو إلى كبل مف ميديا )4( مما يعنى خاص بإيا وكيركى )243.  4، 1136.  3  .
تعنى عمى األرجح إيايا ، استخداـ نفس الصمة لكبل المكانيف ولكبل الناس يربط كيركى بمنزؿ  (559

( ىى Αἰαίδمشتؽ مف إيا يتـ أخذىا عمومًا كمدينة إليتيس .)   Aeaea)ميديا .ويبدو أف اسـ ) 
.  10صفة موجودة عند ىوميروس وأبولونيوس ،تستخدـ مع كممة جزيرة فى ممحمة األوديسية) 

،  268. 12،  32.  9( ، واسـ كيركى نجده فى ممحمة األوديسية )  3.  12،  70. 11،  135
12  .273  .)                                                         Knight,op.cit.,p.187 n .195. 

80
 - Knight,op.cit.,p.187 
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 يف، ويضعو الدـ الفتاؾ أخمد الميب المتوىج نفسيا مع يالغرباء الذيف جاءوا؛ وى
 ؛ وخفؼ مف الخوؼ المميت ".يايدي

ولذلؾ شرعت عمى  ،أف حمميا كاف رؤية مشؤومة ،يقاظت، عند االسيلقد أدركت كيرك
 (πζθαζδνύκμοζακἐ( اا أو نظيفً أشير إليو جعمو متألقً  ير الذتنفيذ التطيي يفالفور 
  (.                                          663)البيت

حمـ ف ،جياجراند بدقةيجيب عميو  يولكف لماذا أدركت ذلؾ، ىذا ىو السؤاؿ الذ  
 عمى ثبلثة مشاىد تمثيمية:  ييحتو  يكيرك

يمكف  كاف الحريؽ الو ، داخؿ المنزؿنشوب حريؽ  (2 .كاف منزليا مغطى بالدـ( 1 
 كانت تمتيـ البداية  يفنيا أ( لدرجة 668( )البيت πμνθύνμοζακالسيطرة عميو )

(ἔδαπηεκ( األعشاب السحرية )666( ) البيتαθάνιαη)، ولكف بعد ذلؾ. 
يتزؿ" إف تفسير "و  .ضحية القرباف أخمدتيا عف طريؽ الدـ المستمد مف ي( كيرك3
 .                                       ارغـ أنو بعيد عف كونو كافيً  ،يلمشاىد التمثيمية صحيح بشكؿ أساسثنيف مف اال

(  ىو دـ الخنزير الصغير الذى ضحت بو ميديا θμκίῳ αἵιαηζالضحية الميمؾ )دـ 
. أما الحمـ يتفسير "ويتزؿ" ليذيف المشيديف فِكسمْز  ؿقبي .يميو( وما 7.3.  1)
تي اشتعمت في النار الصورة غير مفيوـ ىو  وجده "ويتزؿ" يالوحيد الذ مشيدال
 .                                               منزؿال
لـ يتمكف  :األسيمة الرييسية بقيت ببل إجابةألف  ،تفسير "ويتزؿ" لمحمـ غير كاؼ يعد  

: لـ يكف بحاجو لرسـ حالة أبولونيوس أداة الحمـ ىناالعمماء مف تفسير لماذا استخدـ 
( يعتقد أف الحمـ Faerber)أف "فاربير"  :يبلحظ ِكسمْز أكثر مف ذلؾ .النفسية يكيرك
 ييعتبر طابع الحمـ المخيؼ، والت ال ولكنو ،مجرد إعداد لزيارة ياسوف وميديا يخدـ

كما  ،تخاؼ مف ميديا وياسوف الواقع ال يف يكيركف إتدعو إلى بعض التفسير، حيث 
يشكؿ طقوس التطيير لماذا  نفس الوقت بتنفيذ يف ييظير مف النتيجة لماذا تقـو كيرك
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تغفؿ  ،يالتحدث إلى كيرك عند ،حيث ميديا ؟يلوجود كيرك اتيديدً  االحمـ ضمنيً 
اتمة؟ الق يأف ميديا ى يإبسيرتوس كيؼ يمكف أف تعرؼ كيرك : قتؿالتفاصيؿ األساسية

دوف  اميديا بعيدً  يتجاه ميديا بجو مف الخوؼ والتوتر: ترسؿ كيرك يتسـ سموؾ كيركي
 يفنحو ميديا يتوج  يعداء كيرك .يف الضيافة المألوفة تجاه الضيوؼاؿ لقواناالمتث

 إقصاء القاتمة.  
 ،لنظريات تحميؿ األحبلـ النفسية اوفقً  .كيؼ يمكننا تفسير ذلؾ؟ التفسير واضح 

ف القاتؿ ، كؿ ىذا بأليتـ تغطيتو بالدـ ،حمـ يف، ا كاف ُينظر إلى المنزؿ بأكمموعندم
 ،ميمة السابقة لوصوؿ ميديا وياسوفال يف يكاف حمـ كيرك لذلؾ ،البيتقد يدنس ىذا 

ىناؾ شخص بدا فيو منزليا مغطى بالدماء وحذرت الساحرة أف كاف  يالحمـ الذ يأ
ثير مف الخوؼ تجاه ىذه لدييا الك يف كيركأاقع الو  يف .مذنب بارتكاب جريمة قتؿ

 ،تدمر أو تقمؿ مف قواىا السحرية يتالوبال .ف زيارة القاتؿ إلى المنزؿ دنسوالزيارة أل
   (. 668) البيت أضحية مناسبة يوأنو لـ يتـ التطيير المناسب أ

ر قابمة البداية غي يفكانت  يمنزؿ التاليرمز ىذا التدمير الُمتوعد مف ِقبؿ نيراف 
لنظريات تحميؿ األحبلـ ينذر بنتيجة مؤلمة  احريؽ مف ىذا النوع طبقً  :لمسيطرة

(πμκδνόξ) ا لنظريات األحبلـ، واضحة: وفقً  ينقميا حمـ كيرك يكانت الرسالة الت
يرتبط  يفمف وضع أو موقؼ الحالـ الذ يءش يالحريؽ إلى تدمير أو نقصاف أ ييؤد

مف أجؿ  ياحتاجتيا كيرك ياألعشاب مف شجيرة الت؛ كانت معينة (ὕθδبشجيرات )
 .                                ممارسة مينتيا كساحرة

التضحية المطيرة مف مع امتثاليا لئلشارة المحددة ليا مف ِقبؿ حمميا  يكيركتقدـ   
وقد أوحى ليا  ،و( فاألضحية المذكورة طمبيا زيوسومايمي699. 4) النوع المطموب

عمؽ الدـ المت :شأنيا تجنب الدنس وآثاره الضارة الحمـ بأف التضحية المناسبة مف
توقفت عف  يفإف كيرك يوبالتال ،(668أطفأ النار المدمرة ) البيت ،الحمـ يف ،بالقرباف

شخص بتضحية  يدورس أنو عندما يقوـ أييخبرنا أرتيم (.669البيت الخوؼ المميت)
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النايـ  رىعندما ي :كاف يتعرض ليا يخطار التمف النوع المناسب فإنو يقمؿ مف األ
" (66. 5حسب قوؿ "أرتيميدورس )  81المسار البلـز لمفعؿفإف  ،حمـ ذو طبيعة ميددة

 :التعويذة السحرية إلى اإللو احيا وأف يقدـ أضأف يكوف محافظً 
δεῖκ θοθάηηεζεαζ ηαὶ εύεζκ ἀπμηνόπαζα ηῳ εεῳ).)82 

رجونوتيكا ممحمة األ يف باقي األحبلـمثؿ  ،يحمـ كيركيمكننا القوؿ إف النياية  يف
وضع  يفحيث ُيعطى الشخص الحالـ رسالة، بؿ يضعيا  يليس مف النوع اليومير 

 83التراجيديا. يفاألحبلـ  مثؿ ،يتخيم
 (46- 1731. 4يوفيموس )حمم 

 يىو رمز  ،ممحمة األرجونوتيكا يف مشيدخر آيشكؿ  يإف حمـ يوفيموس الذ    
نياية المطاؼ، ألف ياسوف  يفينذر بو  توجد صعوبات تفسيرية ما ال 84بشكؿ واضح.

أعطاه مميزات كاف يتوقع مف  ،خمؽ ىذا الحمـ يفإف أبولونيوس، الذ ،ومع ذلؾ .يحمو
 85.يحمـ النفسضوء العقايد القديمة لتػػػػػػػػػػػحميؿ الػػػػػػػػػػػػػػػ يفأف يفيميا  يور قا

كما  .مع الخصوبة األنثوية يالرجول يحتوى الحمـ يجمع بيف العنؼ الجنسأف مونجد  
حيث تمثؿ ، (Πίκδανμξثية الرابعة لبنداروس )يا لبلىتماـ مع الب مثيرً أنو يمثؿ تفاعبًل 

إلى تيميش  يمما يؤد ينبوءة ميديا حوؿ تأسيس يوفيموس لقورينة ىو الحدث الرييس
 86.رجوا مف قصة أبطاؿ األاألكثر وضوحً  األجزاء

مكف حميا عمى أساس يو ( 1733. 1) يف ييجب حميا ى يالمشكمة الجوىرية الت
 :يصباح اليـو التال يمًا غريبًا أثناء الميؿ وتذكره فيوفيموس حم إذ رأى ،القديـالمفسر 

                                                           
81

 -apud  Flannery-D ailey,op.cit.,p.114. 
82

 - Knight,op.cit.,p.187. 
83

 - Helen Lovatt(2013), THE Epic Gaze:Vision, Gender and Narrative in Ancient 

Epic, Cambridge University Press,p.208. 
84

- Flannery-D ailey,op.cit.,p.118.  
85

 - Ibid., 
86

 - Lovatt,op.cit.,p.208. 
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ἀθθ᾽ ὅηε δὴ ηἀηεῖεεκ πεύδζα πείζιαη᾽ ἔθοζακ,  

ικήζαη᾽ ἔπεζη᾽ Εὔθδιμξ ὀκείναημξ ἐκκοπίμζμ,  

ἁγόιεκμξ Μαίδξ οἷα ηθοηόκ. εἴζαημ βάν μἱ  

δαζιμκίδ αθαλ ἐπζιάζηζμξ ᾧ ἐκ ἀβμζηῶ  

1735ἄνδεζεαζ θεοηῇζζκ παὶ θζαάδεζζζ βάθαηημξ,  

ἐη δὲ βοκὴ αώθμζμ πέθεζκ ὀθίβδξ πεν ἐμύζδξ  

πανεεκζηῇ ἰηέθδ: ιίπεδ δέ μἱ ἐκ θζθόηδηζ  

ἄζπεημκ ἱιενεείξ: ὀθμθύνεημ δ᾽ ἠύηε ημύνδκ  

γεολάιεκμξ, ηήκ η᾽ αηὸξ ἑῶ ἀηίηαθθε βάθαηηζ:  

1740ἡ δέ ἑ ιεζθζπίμζζζ πανδβμνέεζη᾽ ἐπέεζζζκ:  

„Τνίηςκμξ βέκμξ εἰιί, ηεκ ηνμθόξ, ὦ θίθε, παίδςκ,  

μ ημύνδ: ηνίηςκ βὰν ἐιμὶ Λζαύδ ηε ημηῆεξ.  

ἀθθά ιε Νδνῆμξ παναηάηεεμ πανεεκζηῇζζκ  

ἂι πέθαβμξ καίεζκ Ἀκάθδξ ζπεδόκ: εἶιζ δ᾽ ἐξ αβὰξ  

1745ἠεθίμο ιεηόπζζεε, ηεμῖξ κεπόδεζζζκ ἑημίιδ.‟  

ηῶ δ᾽ ἄν᾽ ἐπὶ ικῆζηζκ ηναδίδ αάθεκ, ἔη η᾽ ὀκόιδκεκ  

Αἰζμκίδῃ: ὁ δ᾽ ἔπεζηα εεμπνμπίαξ ηάημζμ 

εοιῶ πειπάγςκ ἀκεκείηαημ θώκδζέκ ηε:  

„ὦ πέπμκ, ἦ ιέβα δή δε ηαὶ ἀβθαὸκ ἔιιμνε ηῦδμξ 

ليوسر الضخمة تحت السماء الصافية، ُذكر " ولكف عندما كانوا قد أطمقوا حباؿ ا
كتمة األرض المقدمة مف نو بدا لو يوفيموس حمـ الميؿ، يوقر ابف مايا المتألؽ أل)ذلؾ( 
مف ِقبؿ تدفقات  ييده بالقرب مف صدره كاف قد يرتو  راحة يوضعيا ف ياإللو الت

مراه استكوف  ،الكتمة عمى الرغـ مف أنيا صغيرة ، ومف ذلؾ مف تمؾبيضاء مف المبف
واقترف  .تعانؽ الحب يالقوية، ووضع معيا فمثؿ العذراء، وتغمب مف ِقبؿ الرغبة 

كاف يغذييا بحميبو الخاص  يعذراء التالكما لو أنيا كانت  ،معيا، كاف يشفؽ عمييا
راعية أطفالؾ  ،العزيز يصديق ،نسؿ تريتوف أنا :بو؛ ولكنيا واستو بكممات لطيفة

البحر  يف فلبنات نيريوس ليقط يلكف أعادن .يتريتوف وليبيا ىما والدا ؛ليست عذراء
إلى نور الشمس إلعداد بيت أحفادؾ. مف ىذا احتفظ بالقرب أنافى سأعود مرة أخرى 

وتأمؿ ياسوف نبوءة قاذؼ النباؿ البعيدة  وأعمنيا إلى ابف ياسوف. ،قمبو يبالذكرى ف
ف م .ا لقطعة أرضؾشيرة عظيمة متألقة صارت ممكً  ،يصديقأي صوتو وقاؿ: ورفع 

 ".البحر يألقيتو فأجؿ كتمة األرض عندما 
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، ألنو حاضنة أرضعت ولد غيرىا إما أـ أو ،يوفيموس يحمـ أنو أصبح امرأةكاف   
تمقاه مف تريتوف  يتراب الذمف ال( كتمة πζιάζηζμξἐاحتجز قرب صدره )

(αθαλδαζιμκίδوأطعم )( تو بحميبيا βάθαηηζ ἀηίηαθθε  ἑῶ)   نجد ضمير الممكية
(ἑῶيدؿ عمى أنو ال ) وعمؿ كحاضنة  يقد احتفظ بجنسو الذكور  يمكف أف يكوف

ـ أو الحاضنة ما لؤلإ( يمكف أف يستخدـ ἀηζηάθθςأرضعت ولد غيرىا حيث الفعؿ )
و 1738األبيات  ي( فηόνδإذا كممة ) ليس مف الواضح ما .المرضعة لولد غيرىا

 يه التأمر اتعنى يحوؿ نفسو إلى  ي( والتαθαλبنة أو العذراء كممة )اتعنى  1742
 ،ثـ عاد يوفيموس لكونو رجبًل  ؛(ἰηέθδπανεεκζηῇ ... βοκή)  بدت وكأنيا عذراء

ى كاف قد تال ( أنو ينتيؾ العذراءἠύηε) ألنو يعتقد ،بعد ذلؾ تاب ،ιίπεδ)وضاجعيا)
( بحميبو. طمأنتو التاـ يو وظيفة الماضل ηίηαθθεἀالمستمر  يغذاىا)زمف الماض

، ميما ألنو ةضروري تكان( طمأنتيا ἐπέεζζζκ πανδβμνέεζη᾽ ιεζθζπίμζζζالمرأة )
شخص ما أو  ةارتكب جريمة: انتياؾ ابن ،الحمـ ييوفيموس ف ،(ηόνδكاف معنى )

نيا   (ημύνδ μ) فيموس عف طريؽ إخباره بأنيا كانتيو بددت المرأة خوؼ  .عذراء وا 
 المستقبؿ.  ي( ألطفالو فηνμθόξ، وحاضنة )يالواقع كايف إلي يف

، ) Vianيترجميا "فياف " ) يمكف أف تكوف فتاة كما ال (ημύνδ μمعنى الكممات )
 ال  (ημύνδ μمع ذلؾ معنى ) ،(κηεضمير الممكية ) :دقيؽ يبسبب عامؿ نحو 

نيا ليست إيقوؿ يوفيموس  ،وىذا يعنى ،الفتاة أكوف عذراء. يمكف إال أف يكوف أنا ال
يمكف أف  يوالدىا، الذمثؿ  :نسؿ تريتوف ي مفولكف مخموؽ إلي اليست بشرً  أيعذراء 

كؿ األوؿ لمكتمة فترض الشاوقد  ،(1551. 4يفترض شكؿ شاب بشرى عندما أراد )
وعمى ىذا  مثؿ بروتيوسالواقع ربة  يكنيا كانت فل ،حمـ يوفيموس يثـ امرأة شابة ف

ف وبعد ذلؾ شكؿ جزيرة شكؿ السما أوالً  اتخذت يالت (ζηενίαἈ) مثؿ أستيريا -النحو 
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أنيا سوؼ تتخذ الشكؿ  يأ ،كانت حاضنة مستقبؿ أطفاؿ يوفيموس يفي -ديموس 
 87(.ηαθθίζηδىو أرض كالميستى ) ياإللي
رجو الجزيرة يذكره يوفيموس عندما غادر أبطاؿ األ يلذالحمـ ا يالتوجيو الواضح ف    

 يالمحظة الت يالحمـ كحقيقة متذكرة ف يأعطيت اسـ أنافى ويذكر راو  يالصغيرة الت
قترب منيا الكتمة الميبية ت يالجزيرة الت يوى ،رجو جزيرة أنافىيغادر فييا أبطاؿ األ

 88البحر. يالحمـ( ف يتمثميا المرأة ف ي)الت
،يات القديمة نظرية تحميؿ األحبلـووفقًا لمنظر     يالحمـ مع أنثى بشرية الت يف ، النـو

يوفيموس أكد حمـ  ي، فيلكف الظيور اإللي (،ηένδμξكانت عذراء تتنبأ بالمكسب )
 يمكف أف ينذر فإف الحمـ ال يليست عذراء بشرية وبالتال يأ ،(ημύνδ μ)أنيا كانت 

بمستقبؿ يوفيموس  يعمى الرغـ مف وعد الظيور اإللي يوفيموس.ألجؿ  (ηένδμξ)ػ ب
 89.يحقيق
لكف  ،يأحداث قصتو بالترتيب الزمن يفإف أبولونيوس يرو  ،ا لبندرواسولكف خبلفً   

تبرز التمميحات  عمى طريقة بنداروس. بطريقة تبدو وكأف قصيدتو مؤطرة بشكؿ
حيث يختتـ أبولونيوس روايتو مع  ،نياية األرجونوتيكا يخاصة ف ،البداية يالبيندارية ف

عند  يؿ أبولونيوس محؿ الفقداف التصادفأح اأيضً  90.لؤلرض الميبيةنفس كتمة التراب 
 – 38الرابعة )ثية يالب يف )Θήνα(بنداروس لمكتمة الميبية بالقرب مف جزيرة ثيرا 

56).91 

                                                           
87

 - Giangrande,op.cit.,p.118. 
88

 - James J. Clauss and Martine Cuypers (2010 ), Companion To Hellenistic 

Literature , Blackwell Publishing Ltd ,p.147. 
89

 - Flannery-D ailey,op.cit.,p.118. 
90

 - Stephens, Susan.(2007), “Remapping the Mediterranean: The Argo 

Adventure [in] Apollonius and Callimachus.” Princeton/Stanford Working Papers 

in Classics, [Online] [cited 10 August  2018] , Available from URL:  

http://www.princeton.edu/ ,pp.11-12. 
91

 - Clauss,op.cit.,p.147. 
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 مع ذلؾ .ـ يتبدد قمقو إال بعد تدخؿ ياسوفمف الحمـ ول اومع ذلؾ كاف يوفيموس قمقً    
باستخداـ نبوءات أبولموف يدير  ،(1746البيت يوفيموس )إليو قدـ  يياسوف الذ فإف
(εεμπνμπίαξ ηάημζμ لطمأ1747( )البيت ) مف  ،(1756البيتيوفيموس )نة

فيـ أف العنصر المبشر  مف الواضح أف ياسوف قد .اخبلؿ إخباره أف الحمـ كاف مبشرً 
أضعؼ العناصر قطعتو ابنة تريتوف(  يالوعد الذ يأيوفيموس )حمـ  يالموجود ف
 92.المشؤومة

ياسوف دور المترجـ النبويى ،ويؤدى تفسيره عمى يعيد ونجد فى رواية أبولونيوس ،
الفور لفعؿ إيوفيموس إللقاء كتمة التراب فى البحر يتناقض بوضوح مع شكوى ميديا 

( أف بحارة اآلرجو لـ يستمعوا ليا 56-13عند بنداروس فى البوثية الرابعة ) األبيات 
 93  ،وسقطت كتمة التراب بطريؽ الخطأ فى البحر.

يؤكد كيسمز أف التفسير المقترح مف  1733ا ،يمكننا أف نفيـ البيت فى ضوء كؿ ىذ  
 ، الذى ترجـ " تكريمًا البف مايا المتألؽ"   Livreaِقبؿ "ليڤريا" 

 ( Μαίδξ οἷα ηθοηόκ ἁγόιεκμξ)  يع أف يتذكر الحمـ يستط ألف المرء ال ،ىو خطأ
يوفيموس تذكر  يكرر خطأ ليفريا يترجـ " ْز فياف ،كما يشير ِكسم ،عمى شرؼ ىيرمس

 الفعؿ ،األؽ يمكف حؿ المشكمة بسيولة جدً فيما يخص ابف مايا المت حممو ...
(ἅγμιαζيمكف أف تشير ليس فقط الشرؼ )، مما يعنى أنو مف المستحيؿ  -حتراـ اال

عمى عكس  ،وىذا المعنى األخير .ا الخوؼولكف أيضً  -ىنا بشكؿ صحيح  اسياقيً 
 ،عمى عناصر مشؤومة بالتأكيد يحتو ىو مبليـ لمسياؽ فالحمـ كاف ي ،المعنى السابؽ

 يالذ ،(Μαίδξ οἷα ηθοηόκ ἁγόιεκμξ مف ىيرمس ) ايوفيموس كاف خايفً  يوبالتال
 ᾽ικήζαη  …)مف ىيرمس  اخايفً  ،الحمـيوفيموس تذكر أرسؿ ىذا الحمـ. 

  ... ὀκείναημξ  ἁγόιεκμξ Μαίδξ οἷα ηθοηόκتـ  ي(  قد نبلحظ أف الحمـ الذ
                                                           

92
 - Flannery-D ailey,op.cit.,p.121. 

93
 - Lovatt,op.cit.,p.209. 
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ألف الوعد  ،النياية يدقيؽ ف ،ىيرمس يأ ،إلى يوفيموس مف ِقبؿ إلو األحبلـ إرسالو
 :ا، وىو مبليـ، ألنو يتنبأ بإيجابيةتحقيقو الحقً مـ ابنة تريتوف تـ ح يتحقؽ ف يالذ

حكـ طبيعتيا قد تنبأت ب ،يوالت ،عمى عناصر سيية ي، مع إف الحمـ كاف يحتو لماذا
. اإل تخدع  تو الوءنب ي، الذيإلو النبوءة الشرع ،واضحة أبولموف جابةبأمر مشؤـو

 وما 1747. 4كما يشرح ياسوف ) ليوفيموس، يالمخمصيف قد تنبأت بمستقبؿ إيجاب
عمى وجو الخصوص، يحسد  ،يوالذ ،ألبولموف اكاف منافسً  يالذ ،ىيرمس .يميو(

قدميا أبولموف إلى   ييمكف التراجع عف صحة النبوءة الت ءة الو أبولموف عمى موىبة النب
س ينبئ بنفس نتيجة نبوءة يوفيمو بعث بو ىيرمس إلى  ييوفيموس وبالفعؿ الحمـ الذ

مؽ كانت تق يمـ  بإدخالو نذاير نحس خادعة التيوفيموس الحكذلؾ نجد أف  .أبولموف
كما فيـ ياسوف بشكؿ  ،مع ذلؾ، تـ إبطاليا ،هىذ .البطؿ طالما أنيا كانت مشؤومة

 ،أبرمتو ابنة تريتوف ليوفيموس ييمثمو الوعد الذ يعنصر المبشر الذمباشر مف ال
 يالمروية ف اإليجابية التاليةاألحداث  يوتبعتو بالتال يلدرجة أف الحمـ أثبت أنو إيجاب

 94(.64-1755األبيات )
نا إحساس واضح كمنبيات فيو يعطي ،أما عف عبلقة حمـ يوفيموس بحمـ پنيموبى 

ممحمة  يف ي)كما يفعؿ حمـ پنيموب استجابة عاطفية قوية تستدعى يبصرية الت
حيث تستيقظ مف حمـ أف أوديسيوس ىو بجانبيا لتجد  ،(90-87. 20األوديسية 

: يسمة التناقض السرد ير فارغ، كذلؾ يشترؾ حمـ يوفيموس مع حمـ پنيموبى فسري
يتطمب  ياألمر الذ ،قفزة مف موقؼ غريب إلى آخر، وصعوبة ترشيده وفيمو

  95التفسير.
 ييموس ىو الوحيد مف النوع اليومير يوف"ويتزؿ" بأف حمـ  يا لرأخبلصة القوؿ وفقً 

تـ إرسالو مف ِقبؿ اإللو حيث ي ،األرجونوتيكاممحمة  ييمكف العثور عميو ف يالذ

                                                           
94

 - Flannery-D ailey,op.cit.,p.121. 
95

 - Lovatt,op.cit.,p.209. 
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أف األحبلـ انتجت مف روح ، لـ يتبع رأيو )إلى خمؽ الحمـ يأبولونيوس ف :)ىرميس(
سمح ألبولونيوس  يالذ يبيذا الشكؿ الممحم ي لمتقميد اليومير وقدـ تنازاًل  ،النايـ(

 96بتقديمو.
 : داللة األحالم الرمزية عند موسخوساثانيً 

 (يألكمين ) حمم
عبارة عف  يوى 97مخطوطاتيا إلى موسخوس يتنسب ف (Μεβάναميجارا )قصيدة 
 ي( ميجارا  ووالدتو ألكمينξῆναηθἩ) بيف زوجة ىيراكميس يالوزف السداس يفحوار 

(θηιήκδἈ)،98  ىذه القصيدة يمكف تصنيفيا عمى أنيا مميحمة ولكنيا ليا بعض
ىنا  يظير ىيراكميس ال 99،يوالشعر الغنايديا الصبلت العامة المؤكدة مع التراجي

 100.توقفت عميو القصة يفيو الشخصية المركزية الذ ،بشخصو ومع ذلؾ
نوبة  يف -ىيراكميس   كيؼ أقدـ زوجيا يترو  ،اا مؤثرً ميجارا مونولوجً  يالبداية تمق يف

 –بدورىا  –ألكمينى  ي( ثـ ترو 55-17الو منيا )األبيات عمى قتؿ أطف -جنوف انتابتو
   101.( 121-91ا )األبيات ا  مفزعً أنيا شاىدت حممً 

 يوالذ –ىو موضوع بحثنا  يالذ – يبقصة حمـ ألكمينقصيدة ميجارا تنتيى و   
قت نفسو يساىـ شكمو الو  يوف ،ا لفيـ مناسب لكؿ القصيدةسيكوف تحميمو مفيدً 

 102إثػػػػػػػػػػبات قػػػدر كبير أف الشاعر لـ يأخذ ىوميروس نموذج لو. يفػػػػػػػػػػ ياألدبػػػػػػػ
                                                           

96
 - apud Flannery-D ailey,op.cit.,p.122. 

97
- David Sider(2016), Hellenistic Poetry: A Selection , University of Michigan 

Press,p.412. 
98

- Marco Fantuzzi and  Richard Hunter (2004), Tradition and  Innovation  in  

Hellenistic Poetry, Cambridge University Press,p.195.  
99

 - Sider,op.cit.,p.412. 
100

 - Clauss,op.cit.,p.162. 

 –سمسمة  أدبيات –، دار لونجماف لمنشر  2محمد حمدى إبراىيـ ، األدب السكندرى ،ط 101-
  .273( ، ص 2013القاىرة )

102
 - Breitenstein,op.cit., p.59. 



 

 نهمة عبد الرحيم السيد ماجد 

211 
 
 

ضوء األدلة المنقولة مف عمؿ " تفسير األحبلـ "  يدراسة الحمـ ف سيتـ      
 يديؿ كورنو، وذلؾ ألف حمـ ألكمين جمعو ذيدورس وكتاب تفسير األحبلـ اليألرتيم
يشير إلى  يإلى نوع الحمـ الذ يصنفيا أرتيميدورس، أ يإلى أحد األحبلـ الت يينتم

 يػػػػػػػشيد الحػػػػػػػمـ فػػػػػػويعتبر ىذا الحمـ ىػػػػػػػػػو الػػنموذج لمػػ 103نس مع الحمـ.أنو متجا
 104(.27-1( ) األبيات νώπδΕ) مػميحمة "يػػوروبى "

ا عمى طوؿ الخصر إلى أعمى، ويحفر خندقً  يىيراكميس عار  يالحمـ ترى ألكمين في
فجأة يظير حريؽ كبير  ،سو مرة أخرىمبلب رتديي ،يعندما ينتيو ، حافة حقؿ الكرمة

أشياء مجنحة لو كدرع ضد  يتقيقر ىيراكميس باستخداـ النار.تطوقو  و :فوؽ الخندؽ
لكنو  ،ويعتـز أف يساعده ،(ξῆθζηθἸإفيكميس )الحمـ شقيقو  ييظير فو  ،النيراف
  105(:121-91(األبيات  تقديـ المساعدة يستطيع بعد ذلؾ وال ،يفشؿ

πνὸξδ  ἔηζ ι  ἐπημίδζε δζὰ βθοηὺκ αἰκὸξ ὄκεζνμξ  

ὕπκμκ: δεζιαίκς δὲ παθζβημημκ ὄρζκ ἰδμῦζα  

ἐηπάβθςξ, ιή ιμί ηζ ηέηκμζξ ἀπμεύιζμκ ἔνδμζ.  

εἴζαημ βάν ιμζ ἔπςκ ιαηέθδκ εενβέα πενζὶ  

95παῖξ ἐιὸξ ἀιθμηένῃζζ, αίδ Ἡναηθδείδ:  

ηῇ ιεβάθδκ ἐθάπαζκε δεδεβιέκμξ ὡξ ἐπὶ ιζζεῶ  

ηάθνμκ ηδθεεάμκημξ ἐπ  ἐζπαηζῇ ηζκμξ ἀβνμῦ,  

βοικὸξ ἄηεν πθαίκδξ ηε ηαὶ ειίηνμζμ πζηκμξ.  

αηὰν ἐπεζδὴ πακηὸξ ἀθίηεημ πνὸξ ηέθμξ ἔνβμο  

100ηανηενὸκ μἰκμθόνμζμ πμκεύιεκμξ ἕνημξ ἀθςῆξ,  

ἤημζ ὃ θίζηνμκ ἔιεθθεκ ἐπὶ πνμύπμκημξ ἐνείζαξ  

ἀκδήνμο ηαηαδῦκαζ, ἃ ηαὶ πάνμξ εἵιαηα ἕζημ:  

ἐλαπίκδξ δ  ἀκεθάιρεκ πὲν ηαπέημζμ ααεείδξ  

πῦν ἄιμημκ, πενὶ δ  αηὸκ ἀεέζθαημξ εἰθεῖημ θθόλ.  

105αηὰν ὅβ  αἰὲκ ὄπζζεε εμμῖξ ἀκεπάγεημ πμζζίκ,  

ἐηθοβέεζκ ιειαὼξ ὀθμὸκ ιέκμξ Ἡθαίζημζμ:  

αἰεὶ δὲ πνμπάνμζεεκ ἑμῦ πνμὸξ ἠΰηε βέννμκ  

κώιαζηεκ ιαηέθδκ: πενὶ δ  ὄιιαζζκ ἔκεα ηαὶ ἔκεα  

                                                           
103

 - Plastira-Valkanou ,op.cit., p.131.   
104

 - Sider,op.cit.,p.430. 
105

 - Plastira-Valkanou,op.cit.,p.131. 
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πάπηαζκεκ, ιὴ δή ιζκ ἐπζθθέλεζ δήζμκ πῦν.  

110ηῶ ιὲκ ἀμζζῆζαζ θεθζδιέκμξ, ὥξ ιμζ ἔσηημ,  

Ἰθζηθέδξ ιεβάεοιμξ ἐπ  μὔδεσ ηάππεξ᾿ ὀθζζεὼκ 

πνὶκ ἐθεεῖκ, μδ  ὀνεὸξ ἀκαζηῆκαζ δύκαη  αὖηζξ,  

ἀθθ  ἀζηειθὲξ ἔηεζημ, βένςκ ὡζείη  ἀιεκδκόξ,  

ὅκηε ηαὶ μη ἐεέθμκηα αζήζαημ βῆναξ ἀηενπὲξ  

115ηαππεζέεζκ: ηεῖηαζ δ  ὅβ  ἐπὶ πεμκὸξ ἔιπεδμκαὔηςξ,  

εἰζόηε ηζξ πεζνόξ ιζκ ἀκεζνύζζῃ πανζόκηςκ  

αἰδεζεεὶξ ὄπζδα πνμηένδκ πμθζμῖμ βεκείμο.  

ὣξ ἐκ βῇ θεθίαζημ ζαηεζπάθμξ Ἰθζηθείδξ:  

αηὰν ἐβὼ ηθαίεζημκ ἀιδπακέμκηαξ ὁνζα  

120παῖδαξ ἐιμύξ, ιέπνζ δή ιμζ ἀπέζζοημκήδοιμξ ὕπκμξ  

ὀθεαθικ, ἠὼξ δὲ παναοηίηα θαζκόθζξ ἦθεε.  

ورؤية عدايية  ،المذيف ىما حمـ مرعب ييقمؽ سبات ىناؾ ما ،ىو أكثر مف ذلؾ وما" 
 ،يىناؾ ظير ل .يغير مرغوب فيو يحؿ بأبناي شيئٌ  ا ليبل يوجدأخاؼ كثيرً  يتجعمن

 ،كمتا يديو، ومع تمؾ المجرفة يمجرفة جيدة الصنع ف يبنى ىيراكميس القو اأمسؾ 
وكاف  ،عمترعر ا عمى حافة حقؿ كاف يحفر خندقً  .حتى كأنو شخص يستأجر ليعمؿ

لمكاف  يالسياج القو  يوحيف انتيى العمؿ ف .الحزاـ يذ بدوف إما العباءة أو الخيتوف
، انتيى كؿ ش  يؾ غرز مجرافو عمى كومة األرض التبعد ذل ثـ .إلى غايتو يءالكرـو

وبرز فوؽ الخندؽ  .لكف انظر ،ىا مف قبؿاارتد يحفرىا وارتدى تمؾ المبلبس الت
ىذا تراجع  يف ، وىناؾ تدفؽ حولو شعمة ضارية رايعة.يمكف إخماده العميؽ حريؽ ال

لييفايستوس مع مستعرة مف القوة ال وركض بقدميو بقصد الفرار ،بسرعة إلى الوراء
مستطيؿ وتحولت عيناه ىنا كاف يمسكيا أماـ جسده كدرع عمى شكؿ  يمجرفتو الت
دفع خمسة  ،يود أف يساعده ،النبيؿ إيفكميس يبدا ل ،. عنديذالنارتحرقو بل كيوىناؾ ل

بؿ لو، ولكف يمكف  يمكف أف يرفعو مرة أخرى؛ وسقط عمى األرض وال ،أو جاء إليو
يقيد بعمر مكدر ليسقط، وىو  يجؿ مسف ضعيؼ عاجز ما الذمثؿ ر  ،ىناؾ ببل حيمة

قير لحيتو الشيبة خذ ، مف أجؿ تو حتى عابر السبيؿ يعمى األرض ويحتاج أف يستمق
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29pe%2Fssuto&la=greek&can=a%29pe%2Fssuto0&prior=moi
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28%2Fpnos&la=greek&can=u%28%2Fpnos0&prior=nh/dumos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29fqalmw%3Dn&la=greek&can=o%29fqalmw%3Dn0&prior=u(/pnos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29w%5Cs&la=greek&can=h%29w%5Cs0&prior=o)fqalmw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C5&prior=h)w/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=parauti%2Fka&la=greek&can=parauti%2Fka0&prior=de/
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%3Dlqe&la=greek&can=h%29%3Dlqe0&prior=faino/lis
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أللمح محنة  يأنا أبك ،يأما بالنسبة ل ،لذا ألقى إيفكميس الشجاع بقربو .رفعوابيده و 
 يلقد أتان ،ينظر ا، و يعيونحتى النوـ المذيذ ضاع مف  المحفوفة بالمخاطر، يأطفال

 "                                                 ".ضوء الفجر يف
يبدأ السرد مع  ،94البيت  يف ،(95-94) األبيات  يعمى النحو التالالحمـ يبدأ   

األولى المشاىدة مف ِقبؿ  الشخصية موضوعو ىو ىيراكميس، يالذ )ζαημἴε(فعؿ 
، يشرح  حقيقة أو حالة ذىنية والت يالقصة مف خبلؿ الرغبة فتـ تبرير ي يألكمين

( ) البيت πημές. الفعؿ يخاؼ )عمى الرغـ مف ذكرىا قبؿ الحمـ، تنحدر منو
عمى الرغـ مف ذكر  106نفس التقميد. يفػػػػػػػ ،قصص األحبلـ ي( يعزو إلى، ف91،122

ومف ثـ  ،الحمـ يفإف االسـ األوؿ المذكور ف 95يت نياية الب ياسـ ىيراكميس ف
ضر عمى الفور ( ىنا ستحιαηέθδκىو كممة المعوؿ  ) ،نراه يالمفعوؿ بو األوؿ الذ
 (θοημζηάθμξحفار )الحمـ  يىيراكميس ف ،الواقع يف .يصورة العمؿ الجماع

 يمف ِقبؿ مالك( 96البيتιζζεῶ   ἐπὶ)عابريف مأجوريف  الحفاريف كانوا عمااًل و 
قد فيـ مػػػػػػػػف قبؿ  يػػػعمؿ عػمؿ الفبلحيف بػػشكؿ يوم. ىكذا ىيراكميس يػياألراض

  107(.Breitensteinبرايتنشتايف )
تستحضر  ،ألحياف مع قصص األحبلـ اليونانيةكثير مف ا يكما ىو الحاؿ فو   

) البيت  (   … πενζὶ ἔπςκ  ιαηέθδκ. الكممات ) الشخصية الرييسيةأواًل  يألكمين
. 1دورس )يكما نفيـ مف أرتيم ىو ،اتـ تجاىمو سابقً  ،مع ذلؾ ىو ميـ، ما 108.(94
ى العمؿ الشاؽ والعمؿ عمى يدؿ عم لزراعة ... ولكف بالنسبة لآلخريف فإنوا( " 51

كممة المعوؿ  .(βεςνβεῖκ… πόκμκ ηαὶ ηαημπάεεζακ ζδιαίκεζ) "يء نحو رد
(ιαηέθδف )خاصة مف وجية نظر تفسير األحبلـ أىمية حد ذاتيا ال ي :

                                                           
106

 - Breitenstein,op.cit., p.61. 
107

- Plastira-Valkanou,op.cit.,p.131.  
108

- Breitenstein,op.cit., p.61.  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=misqw%3D%7C&la=greek&can=misqw%3D%7C0&prior=e)pi/
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=make%2Flhn&la=greek&can=make%2Flhn0&prior=e)/xwn
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كممة  .ؿ ديؿ كورنو تذكر مثؿ ىذه األداةوال الشذرات المجمعة مف ِقب ،دورسيألرتيم
 .فقط يذكره مف ِقبؿ ألكمين ( تـιαηέθδالمعوؿ )

يحتاج  ي( الذθοημζηάθμξمف أجؿ التأكيد عمى أف ىيراكميس كاف يعمؿ كحفار )
 (. ιαηέθδلمتزويد بأدوات ليذا الحفر )

حدود حقؿ       يف (ηάθνμξ)ؽ ، يحفر خندالمعوؿباستخداـ ىذا  ،ىيراكميس  
(ἀβνμῦ ηζκμξ  ἐζπαηζῇ   ἐπ  ηδθεεάμκημξ  الذى يبدو أف يكوف كرمة 97البيت )
(ἀθςῆξ... μἰκμθόνμζμ) يعتق( "د "بيروتاPerrotta) ماأف ىيراكميس كاف يحفر قبره، أ 

فالحفرة  ،العالـ ىذا يأنو لف يتمتع بالراحة ف ي( فيعتقد أف الحمـ يعنLegrandليجراند )
 109(. Τναπίξتراخس" ) ، وتدؿ النيراف عمى تمؾ الخاصة بمحرقة "تمثؿ كؿ أعمالو
ممحمة  يف يوجود نموذجو عند أبولونيوس الروديميو م وما 96ونجد أف البيت 

را يتـ تطبيؽ الصفة عمى الخندؽ )البيت ميجا ييميو( ف وما 1534.  4األرجونوتيكا )
وزمف الفعؿ  بنية الجممة .ιεβάθδκ)) ػىنا  عند أبولونيوس يتـ استبدالو ب ،(103

( وجدت فقط ιαηέθδف كممة )إمتطابؽ عند الشاعريف؛ عبلوة عمى ذلؾ يمكف القوؿ 
 األرجونوتيكا أنو كاف بيت "موبسوس" يالبيت المستشيد بو، لكف بينما ف يف
(Μόρμξىنا ف ،)ميجارا عمؿ ىيراكميس يتكوف مف حفره الخندؽ حوؿ كرمة العنب  ي

  .دؽوبناء سياج بجانب الخن
بالصدفة فيو ينبع مف طبيعة عممو، وىو تمييد إلى  كميس ىذا ليساىذا العمؿ ليير 

شؾ أف السور والخندؽ يمنعانو مف  الواقع ال ييزيف نفسو بالنار: ف يالمشيد الذ
قصيدة  ييمكف ترتيب الوصوؿ إلى كرمة ف .يميو( وما 105 مواصمة تراجعو )البيت

استخداميا بالطريقة نفسيا  ، حيث يمكفلياذةاإل ممحمة يميجارا بنفس الطريقة كما ف
 110يميو(. وما 565.  18اإللياذة ) يكما ف

                                                           
109

 - apud Plastira-Valkanou ,op.cit., pp.131-132. 
110

 - Breitenstein,op.cit., p.62. 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=thleqa%2Fontos&la=greek&can=thleqa%2Fontos0&prior=ta/fron
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29lwh%3Ds&la=greek&can=a%29lwh%3Ds0&prior=e(/rkos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%29nofo%2Froio&la=greek&can=oi%29nofo%2Froio0&prior=kartero/n
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AF%CF%82
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  عارٍ الصورة نصؼ  ييظير ف ،أثناء عممو يف ،ىيراكميس 98البيت  يف
(βοικὸξ ἄηεν πθαίκδξ ηε ηαὶ ειίηνμζμ πζηκμξ)  أنو مفيبدو لموىمة األولىو ، 

كف عمى ول ،اليواء الطمؽ يف يا مف أجؿ أداء العمؿ البدنأف يكوف عاريً  يالطبيع
تـ مف أجمو  ينتساءؿ عف الغرض الذجب عمينا أف ي ،يالرغـ مف أف ىذا أمر طبيع

.(" ولكف بالنسبة  3. 2جابة )القصيدة. يعطينا أرتيميدورس اإل يتضميف ىذه النقطة ف
 μὔηε βοικμῦζεαζ μὔηε ηὰ" ) اأضاعوا مبلبسيـ ليس جيدً  لآلخريف كونيـ عراة أو

ἱιάηζα ἀπμθθύεζκ ἀβαεόκ )عندما يكمؿ ىيراكميس  ييأت يفاالسترخاء المؤقت الذ
، يعمؿ عمى زيادة التبايف مع األبيات ومستعد الرتداء المبلبس مرة أخرىعممو 
 111.التالية

 …  ἐλαπίκδξδ  ἀκεθάιρεκ (104-103يتـ إعطاء تفسير لبدء الحريؽ )األبيات 

) νῦπ ( ا ( لنار شديدةιμημκἄ  وتأتى مف أعمى 104البيت )(ηαπέημζμ νὲπ  
 112لنتخيؿ أف النار تدؿ عمى محرقة "تراخيس". ،لذلؾ ،ليس ىناؾ حاجة .(103البيت

ىيراكميس وأعدايو ليس بالضرورة برايتنشتايف )إشارة إلى الشجار بيف كما يبلحظ  ،نوإ
 113.األعداء عمى سبيؿ المثاؿ "ىيرا" ( كاف عنده العديد مفνοζεεύξΕيوريسيثوس )

ا بيف عتقاد بأف مشيد النار يمثؿ صراعً قد يميؿ المرء إلى اال ،ظؿ ىذه الظروؼ يف
إذا كانت  ولذلؾ يجب عمينا معرفة ما ،ىو يوريسثيوسوعدوىـ و  يأبناء ألكمين

 ، ليس مفحاؿ يأ عمى ىذه الفرضية. يصر األخرى لمحمـ قابمة لمتفسير فالعنا
أو التجاوب يميو  وما 94 البيت يكما ىو موضح ف ،المتنازع عميو أف ميمة ىيراكميس

 114عمؿ مميز. يخدمة يوريسثيوس أو أ يمع كؿ العمؿ المنجز ف

                                                           
111

 - Plastira-Valkanou ,op.cit., p.132.   
112

 - Ibid., 
113

 - Breitenstein,op.cit., p.64.   
114

 - Ibid., 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gumno%5Cs&la=greek&can=gumno%5Cs0&prior=a)grou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fter&la=greek&can=a%29%2Fter0&prior=gumno/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xlai%2Fnhs&la=greek&can=xlai%2Fnhs0&prior=a)/ter
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قد  .ىيراكميس لصعوباتوكما أثبتت األحداث البلحقة:استسمـ  ،اسمبيً  يمينكاف حمـ ألك 
مف خبلؿ روحيا  يُمعطى أللكمين ،اأف الحريؽ مف األعمى كاف تحذيرً نستنتج 

ذلؾ يشير  :(22. 9.  2بالنسبة لمنوع المشار إليو مف ِقبؿ أرتيميدورس ) ،المضطربة
 115الخطر يخيـ عمى رأس الشخص المعنى.أف 
 ( فيو إيفكميس ىو الشخص18-111األبيات ) ينجده ففمف الحمـ  يالجزء الثانأما   

، عمى الرغـ مف يحمـ ألكمين ييمكف أف يظير كمساعد لييراكميس ف يالوحيد الذ
 116.بأ بالخاتمة المأساوية لييراكميساألبيات البلحقة يتن يسقوطو المثير ف

لمرء إلى قد يميؿ ا ،لموىمة األولى الحمـ المفسريف. يإيفكميس ف ولقد حير ظيور 
بالقمؽ تجاه أبناييا كما  كانت مميية يالحمـ، ألف ألكمين ييظير فتخيؿ أف إيفكميس 

ر غير أف ىذا التفسي .93-92األبيات  يوبالفعؿ ف120-119األبيات  يتقوؿ ف
: فالشخص يتوقع أف يعرفو قراء موسخوس ييدحضو مسار األحداث البلحؽ الذ

 117الحزف ىو ىيراكميس وليس إيفكميس.انتيى بو إلى  يالذالوحيد 
الحمـ بأحد مآثر  يط وجود شخصية إيفكميس المذكورة فرب يأما إذا كنا نرغب ف

 ي( فΝίηακδνμξلنيكاندروس ) اوفقً  .نجزت بواسطة شقيقونعرؼ أنيا اُ  يىيراكميس الت
 يميس كاف فإيفكفإف  ،(688 – 685) األبيات  )Θδνζαηά (عممو األدوية الشافية

                                                           
115

 - Plastira-Valkanou ,op.cit., pp.132-133.   
116

 - Sider,op.cit.,p.430. 
117

 - Plastira-Valkanou ,op.cit., p.133.   

مف مرة  أكثر يينطبؽ عمى وصؼ ىوميروس القتال 111البيت  يف  )ηάππεζ᾽(نجد أف الفعؿ سقط
فيذا الشكؿ غير موجود  118لبيت ا ي( فθεθίαζημأما بالنسبة لمفعؿ ) .عمى األبطاؿ الذيف سقطوا

 15 ممحمة اإللياذة حوؿ المحاربيف الذيف استسمموا ) يمكاف آخر لكف نفس الفعؿ مستخدـ ف يف
الذى  ،111البيت ي( فζαηέζπαθμξ) فإف النعت مولع بالحرب ا( وأخيرً 420،  418.  543،20.
أشياء  ي( يجعؿ المرء يفكر ف126.  5ممحمة اإللياذة ) يظير عند ىوميروس مرة واحدة فقط في

 تخص الحرب.
Breitenstein,op.cit., p.64. 
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 118.ىذه المغامرة يوقد أصػػػػػػػيب فػػػػػػػػ (δναὝ(حربو ضد الييدرا  يعوف ىيراكميس ف
يموت  لكنو ال ،قبؿ أف يتمكف مف مساعدة ىيراكميسيقع إيفكميس  111البيت في 

 119مع باوسنياس يـ ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمينىذه النقطة سيتوافؽ حم يعمى الفور ف
(Παοζακίαξف )ي ( عممو وصؼ اليونافΠενζήβδζζξ θθάδμξ) (8 .14 .9)، 

ليوس )Αβέαξوجياس )أكاف إيفكميس ضمف حممة  ساحة  يف( وجرح Ηθείμξ( وا 
 120.ا بجراحومتػػػػػػػأثرً  في النياية يوتػػػػػػػوف( Φέκεμξونقؿ إلى فينيوس ) ،القتاؿ

البيت ( )πμκδνόξفقط بطريقة غامضة أف حمميا ىو مؤلـ ) يبعد ذلؾ تفيـ ألكمين 
 παθζβημημκ   رؤية عدايية ) 92 البيت (κεζνμξὄ  ξὸκἰα)  حمـ مرعب  ) 90

)ρζκὄ ).121 ياعؿ فونجد أف اسـ الف ( زمف المضارعζανὁ عمى 911( )البيت )
 122.أف الحمـ استمر حتى الفجر

روتا يرى أنو أـ ال فنجد أف بي اا حقيقيً حممً  يختمفت اآلراء حوؿ كوف حمـ ألكميناولقد 
 ،الحياة الحقيقية يوقت الحؽ، ف يالحمـ لـ تتكرر ف يوقعت ف يبما أف األحداث الت

رييو أف يعتبروا أراد موسخوس لقا ،ا لبيروتاوفقً  .اا حقيقيً مً لـ يكف حم يفإف حمـ ألكمين
بؿ كاف صورة عمنية اخترعيا الشاعر مف أجؿ التمميح إلى قارييو أف  االحمـ ليس واحدً 

 ياألحداث الت :فرضية بيروتا مف قبؿ برايتنشتايفولكف تـ رفض ىيراكميس سيموت 
قت الحؽ ليكرروا الحياة و  يف مف ِقبؿ القدماء، ،األحبلـ لـ تكف متوقعة فيشوىدت 
ا لؤلحداث ا رمزيً فقط تمميحً  ،اعتقاد القدماء يف ،األحبلـ كاف يحدث ف ما .الحقيقية

  .الحياة الحقيقية يستحدث ف يالمستقبمية الت

                                                           
118

 - Floris Overduin(2014), Nicander of Colophon's Theriaca A Literary 

Commentary,Brill. 
119

 - Breitenstein,op.cit., p.64. 
120

- Pausanias, Description of Greece Trans.by  W.H.S. Jones (L.C.L) , Cambridge, 

MA : Harvard University Press, 1988-1998.   
121

 - Plastira-Valkanou ,op.cit., p.133.   
122

 - Breitenstein,op.cit., p.69. 
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مف ِقبؿ  كاف يعنى يف فيموا بشكؿ صحيح أف حمـ ألكمينحي يف ،وىناؾ نقاد آخروف
وقرايو لميبلؾ  يشير إليو يبؿ الشاعر لكيتألؼ مف قِ  ،اموسخوس أف يكوف حقيقيً 

لكف  .لمعتقدات تحميؿ األحبلـ القديمة اذلؾ لـ يفسر الحمـ وفقً مع  ،الوشيؾ لييراكميس
ويبدو أف فيـ طبيعة الحمـ والعبلقة بيف  يتنشتايف يرى أف موضوع الحمـ حقيقبراي

 123.ير أبولونيوس والنماذج اليوميريةالحمـ والواقع يشير إلى تأث
 الخاتمة 
تحدث  عادة ما يواألحاسيس التواألفكار والعواطؼ الحمـ ىو سمسمة مف الصور   

محاولة لرسـ المعنى مف  يوتفسير األحبلـ ى ،ا خبلؿ مراحؿ معينة مف النوـكرىً 
وعة مف مجم تاألساطير اليونانية األحبلـ كان يف الحمـ والبحث عف رسالة أساسية.

 .ـ والكوابيس ورموز نبوءة األحبلـحكمت األحبل ياآللية وأنصاؼ اآللية الت
 ييمينستية فعند ىوميروس األحبلـ ىبيف األحبلـ اليوميرية والي يىناؾ فرؽ أساس 

مسار  داخؿ عقؿ النايـ بغرض حثو نحو يفمف الخارج   يرسايؿ مف اآللية تأت
أحرز مف ِقبؿ أرسطو مف خبلؿ نظرياتو عف  يفيما بعد فإف التقدـ الكبير الذ معيف.

اإلغريؽ إلى أدراؾ أف  النـو قادت يف عمؿ عف األحبلـ وعف التنبؤ يفاألحبلـ 
ىذه الفكرة القايمة بأف األحبلـ  .ج روح النايـ وتعكس مشاعره وقمقونتا ياألحبلـ ى

يف أمثاؿ أبولونيوس يكانت نتاج الروح البشرية تـ قبوليا مف ِقبؿ الكتاب الييمينست
 وثيوكريتوس وموسخوس. يالرود
وىو رمز  ،فيو يستخدميا بشكؿ فعاؿ يعف األحبلـ عند أبولونيوس الرود أما   

 يف يتوضيح االنسجاـ الموضوع يف يالعالـ الييمينست يلمشعور العاـ المضطرب ف
 .بنية ممحمتو
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( حمـ ميديا 1حمة األرجونوتيكا مم يفولقد كانت ىناؾ ثبلثة أحبلـ تفصيمية كاممة 
ىو إشارة صريحة إلى المعتقدات القديمة لتحميؿ األحبلـ عمى  ي( الذ35 -616. 3)

ِقبؿ روحو وىو حالة ومرتبؾ مف  اسيتـ إرسالو إلى شخص مضطرب ذىنيً أساس أنو 
 .يواجو ميديا يالذ يأنو يدؿ عمى الصراع الداخم كما .يحمـ سكيولوج

يميو(  وما662 . 4) يحمـ كيرك (2أما الحمميف اآلخريف فيما مثاالف لؤلحبلـ الرمزية 
فيو تغسؿ نفسيا  ييتبعو طقوس تحريضية الذ ،بيتيا يفمريف آينذر بدعوى المت

ة عمى أساس األحبلـ المشؤومة لنظريات محدد ا( وىو وفقً 72- 670. 4ومبلبسيا )
 يأما الحمـ الثالث حمـ يوفيموس عف تراب األرض الت أرسمتيا روح النايـ إلييا. يالت

ا الحمـ يتضمف تحقيؽ ا تأكيد الحقيقة. أيضً يتطمب فورً  يمز تصبح امرأة وىو حمـ ر 
 .(64-1446. 4) يحيث تنمو جزيرة كاليست ،البحر يفالكتمة  يالحمـ يوفيموس يرم
أرسؿ إلى النايـ مف  يلمحمـ الذ يـ المثاؿ المركب لمنموذج اليومير ويعتبر ىذا الحم

  124ِقبؿ اإللو.
كاف عمى أساس نظريات  ي، الذيالرمز  يأما عند موسخوس فإف داللة حمـ ألكمين

حيث أظير أف موسخوس قد قاـ ببناء الحمـ بعناية حيث ينقؿ إلى  ،األحبلـ يمفسر 
انتظار الموت  يمصير ىيراكميس ف يمف خبلؿ رموز محددة تفسيرية تحاكالقارئ 

تفسير األحبلـ  يتتبع نظرية أرتيميدورس ف يارات المرسمة مف ِقبؿ روح ألكمينشفاإل
  :يلتالكا
  يظير كعبلمة عمى الكدح والبؤس. )γεωργειν ) يحفر(الفعؿ 1
  يء.دؿ عمى فقداف كؿ ش( يξὸβοικ) ( كونو عارٍ 2
  فوؽ يتنبأ باقتراب األعداء.( ظيور نيراف متقدة قادمة مف 3
  .( حريؽ يحاصر ىيراكميس ىو إيحاء بالخطر4
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 125( ظيور األخ يرمز إلى وجود األعداء والمخاطر.5
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