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Abstract: This essay entitled “The Political Employment of the god 

Faunus and his Prophecy: A view from the Originality of the Romans”. It 

deals with using of the god Faunus and his prophecy to achieve political 

goals and visions in order to glorify the Romans and their rulers. It tries to 

answer the question: How the Roman poets used the god Faunus and his 

prophecy to assert that the Romans were the supreme genus over the ages, 

especially in the Augustan era, which witnessed various forms of 

glorification of the ruler and his uplifting by saying divine lineage not only 

to the ruler but also to the Roman race. The poets of that era, led by the most 

famous poet Vergil, with Ovid, helped to support that concept of superiority 

and authenticity of the Roman race by recall the authentic Roman gods, 

especially Faunus, the god who had own prophecy which played an eminent 

role to unite the Trojans with the Latins in Latium.   

In order that, the research was divided into three main points; we begin with 

an introduction: it deals with the definition of god, his worship and his 

prophecy, and how he relates to the other forest gods. The second point 

deals with the relationship of Faunus and his prophecy to the foundation of 

Rome, which came through his granddaughter from his son Latinus, known 

as Lavinia, on which Moirae was written to marry Aeneas; The third point: 

deals with the relationship of Faunus and his prophecy to what we can call 

the emergence of the state of Rome by its second king, who laid the 

religious foundations, civil laws and traditional customs of the state of 

Rome, those foundations, laws and customs followed by successors on to 

Augustus. In the end comes the conclusion that summarizes the most 

important results of the research. 

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

which is the dominant approach in the treatment of human studies. 
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 تػضيف اإللو فاونػس ونبػءتو في األدب البلتيشييفية ىحا البحث محاولة لسعخفة ك
مانية على مخ العرػر وبذكل خاص في ا يخجـ ندعة التفػؽ الخو ا سياسي  تػضيف  

 متشػعة مغ تسجيج الحامع وععبلء شيج أشكاال   العرخ األوغدصي، ذلظ العرخ الحؼ
وقج  .كلو مانيو شأنو مغ خبلؿ القػؿ بالشدب اإلليى ليذ للحامع فقط وعنسا للعخؽ الخ 

أوفيجيػس في  شيخ فخجيليػس ومعومقجمتيع الذاعخ األ ساعج شعخاء ذلظ العرخ وفي
وأصالتو، وىحا ما سػؼ  تخسيخ ذلظ السفيػـ الحؼ يقػؿ بتفػؽ الجشذ الخوماني

ئللو الخومانى فاونػس يعالجو ىحا البحث وبذكل خاص فيسا يتعلق باستخجاـ الذعخاء ل
يع السذار إليو، باإلضافة إلى مشح السديج مغ اإلشخاء على تحقيق ىجف ونبػءاتو في

 . حامسيع
تتشاوؿ التعخيف  :وأماـ ذلظ تع تقديع البحث إلى نقاط رئيدة ثبلث؛ نبجأىا بسقجمة

أما الشقصة باإللو فاونػس وعبادتو ونبػءتو، ومجػ ارتباشو بآلية الغابات اآلخخيغ؛ 
جاءت عغ شخيق  شذأة روما نفديا التيبالثانية: فتتشاوؿ عبلقة فاونػس ونبػءتو 

كتبت علييا األقجار الدواج مغ آيشياس؛ أما  أؼ الفيشيا، والتي حفيجتو مغ ابشو التيشػس
الشقصة الثالثة: فتتشاوؿ عبلقة فاونػس ونبػءتو بسا ندتصيع أف نصلق عليو نذأة دولة 

ة نية واألعخاؼ لسجيشالسج وضع األسذ الجيشية والقػانيغ السلظ نػما الحؼروما على يج 
غدصذ. وفي الشياية تأتى و  إلى أيا البلحقػف وصػال  اتبع التيروما، تلظ األسذ 

وقج اتبع الباحث السشيج الػصفي  و مغ البحث.شتاجتلخز أىع ما تع است الخاتسة التي
    . التحليلي

   : فاونهس فى التيهم:مقدمة
على فالقػػ اإلمبخيالية في التاريخ.  واحجة مغ أنجح إلمبخاشػرية الخومانيةامانت     

مخ القخوف، نست روما مغ بلجة صغيخة على نيخ التيبخ في وسط إيصاليا إلى 
غخب نيخ الخايغ وجشػب نيخ ا مغ ب  قخيتإمبخاشػرية شاسعة احتزشت كل أوروبا 

، وجدر البحخ شساؿ أفخيكياو ، ومعطع آسيا غخب الفخات، وكحلظ بخيصانيا الجانػب
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؛ العطسة في مؤسداتيع العدكخية والدياسية واالجتساعيةفقج حقق الخوماف الستػسط. 
وقج كاف الفكخية والفشية،  ئل، الحيغ بخعػا في السداغخيقاإلالشكيس مغ على وذلظ 

ومع تسجد روما وتػسعيا عسلت  حخبية.ا تدػده القػة والخوح الالسجتسع الخومانى مجتسع  
 مغ عكذالعلى االجتساعى والدياسى؛ وذلظ  نطاميا السيدومة فيعلى دمج الذعػب 
 .(1)، التي استبعجت األجانبدوؿ السجف اليػنانية

قبل السيبلد، كاف يدكشيا بالفعل  777التاريخ حػالي  نػر ىإلخزت إيصاليا بعشجما و 
مغ مختلف الثقافات واللغات. كاف معطع مػاششي البلج يعيذػف في متشػعة شعػب 

، تخبية الحيػاناتو الدراعة مقػمات حياتيع على  شجوف فيدت، يقخػ أو بلجات صغيخة
 .(2)لعائلة اللغات اليشجية األوروبيةى ستشتويتحجثػف ليجة إيصالية 

تقع على الجانب الجشػبي لشيخ التيبخ  السقاشعة التيماف البلتيغ يدكشػف تلظ     
جة فى البحخ، الجبلية السست (Circeii) ييكيخ كأس ر والتي تستج على شػؿ الداحل إلى 

ىع سكاف  (Latini)وكاف البلتيغ ، ػسإلى سفػح جباؿ األبيشيش اومغ الداحل داخلي  
اإليصالية، ربسا اختلصػا عذائخ فخع مغ ال عالعرػر القجيسة، وى في (Latium) التيػـ

 مدارعيغ ورعاة، وتػشجوا في األرض وأقامػا فيكانػا و  .اقجم  خ ثالدكاف األم بكيةمع 
محجدة بذكل شبيعي أو ريفية و مقاشعات قخػ أ سػاء في (pagi) قبائل ريفية

    .(3)بجائيةوحجة سياسية وديشية  (pagus) ت القخيةشكلو مرصشع. 
 - (Faunus)جج اإللو فاونػس  – (Saturnus) وعلى أرض التيػـ جاء ساتػرنػس    

 ليػسيبخىغ وصف فخجيو جػبيتخ، ا مغ مسلكتو بعج أف استػلى علييا ابشو شخيج  
(Vergilius) أنيع  لدكاف األصليػف قبل مجئ ساتػرنػس،كاف علييا ا للحاؿ التي

                                                           
1
 - Kathleen Kuiper (ed.), Ancient Rome: from Romulus and Remus to the Visigoth 

invasion, 1st ed., New York (2011), p. 17. 
2
 - ibid., p. 18. 

3- 
 Arthur E. R. Boak, A History of Rome to 565 A. D., New York (1921), p. 25.
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يقتاتػف على أغراف األشجار وال يعخفػف  كانػا ف الشاسخ أكيححيث مانػا بجائييغ، 
سياؽ  ؛ وقج جاء ذلظ في(4)الحخث والدرع وال يرصادوف إال القليل مسا يكيع أودىع

)أقخاف  السقجسة التي كاف الفاوني عغ غابات فاونػسمع آيشياس  (5)حجيث إيفانجروس
إلى أرض التيػـ وكحلظ رجاؿ  ا، إلى جانب حػريات تشتسيفاونػس( يدكشػنيا قجيس  

 .(6)لػبيع مغ خذب شجخ الدشجياف الرلبجت قق  
(silvicolae Fauno)  ا للغاباتي  ػ  إلليكػف جاء فقج  ؛فاونػسأما عغ     

والحقػؿ  (7)
 بافئللو اليػناني لا ف مداوي  اك أؼالخومانية القجيسة. واألسصػرة جيانة في الوالديػؿ 

(Pan). آلية الدكاف  باسع تف  خ  ع   تيال ةػة الخومانيػجـ اآلليػأق أحج اإللو فاونػس وكاف"
عخاقة فاونػس  ،يػسخجيللذاعخ السلحسي فا ج أمجقو ؛ (8) (di indigetes) األصلييغ"

                                                           
4 -   cf., Verg., Aen. VIII, 317 -318.

 

 تذييجنسػذج الحزارة والتقػػ. قاـ ب للتعبيخ عغ ػسخجيليما قبل فروايات في  وسضيخ إيفانجر  - 5
ا(Pallanteum) باالنتيػـ أسساىا مجيشة ججيجة القخاءة والكتابة قيج  وجعل، ، ونطع مجتسع 

وجػد إلى الحؼ يسكغ أف يؤدؼ ، األمخ تجويغ القػانيغ تديع في تلظ السعخفة التي ،االستعساؿ
وىسا العبادتاف اللتاف ،  (Hercules)ليذػ كوىيخ  (Lycia)إلو ليكيا اإللو باف  تيوأنذأ عباد .األدب

 .في الثقافة والجيغ السحلييغ وسإسياـ إيفانجر وتؤكج مرادر عجيجة . تزسشتا مسارسة شقػس إغخيكية
إلى  -ىحا يخجع ، و في اإلنيادة حػريةشخرية م اا إيصالي  بػصفو مثقف   وسيربح إيفانجر  وعلى ىحا

 انطخ: يشياس.آـػ مع يالنتاملظ ب ةقرة حياتذابو إلى  -حج كبيخ
- Sophia Papaioannou, “Founder, Civilizer and Leader: Vergil's Evander and his 

Role in the Origins of Rome”, Mnemosyne, Fourth Series, Vol. 56, Fasc. 6 (2003), 

p. 693.  
6
 - cf., Verg., Aen. VIII, 314 -315.

 

7
 - cf., Verg., Aen. X, 551. 

8
األرواح اآللية الخومانية و  ىع ،"آلية الدكاف األصلييغ" (indigites)أو  (di indigetes) تمان - 

. ويتزح مسا ورد عشج أوفيجيػس أف ىحه الرفة تذيخ خخػ بلجاف األأساشيخ الالتي لع يتع تبشييا مغ 
تي لع تأت إلى إلى أف ىحه اآللية ىي اآللية األصلية إليصاليا بػصفيا آلية الدكاف األصلييغ ال

 السجيشة في أؼ وقت وعنسا ىي مػجػدة مشح وجػد القـػ بحلظ السكاف:
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مغ السلػؾ ا ملك  صػره حيث ، إيصاليا رة وجػدىع فيتيغ مشح بامػ وارتباشو بالبل
 ، ووالج(Picus) بيكػس ابغو  ،(Saturnus) اإللو ساتػرنػس حفيجو  لبلتيغ يغألسصػريا

  .(9) (Marica) كايأنجبو مغ الحػرية مار  (Latinus) التيشػس
ت، ا للغاباويقخ فخجيليػس فى الكتاب العاشخ مغ اإلنيادة أف فاونػس كاف إلػ ي      

عشجما  ،قتلو آيشياس الحؼونػس افابغ  )Tarquitus)يثو عغ تاركػيتػس جوذلظ عشج ح
تيػكخييغ مغ غ شاىج عياف ما حل بالبعج أف علع م  سارع آيشياس بشججة التيػكخييغ، 

مػارث على يج تػرنػس ورفاقو، فاستل آيشياس سيفو وأخح يقتل كل مغ يػاجيو مغ 
وقج  تػس ابغ فاونػس مغ الحػرية دريػبي،الخوتػلييغ حتى جاء الجور على تاركػي

 إلػ يا؛ وىشا يذيخ فخجيليػس إلى أف فاونػس كاف (17)فرل آيشياس رأسو عغ جدجه
 للغابات، حيغ يقػؿ:

Tarquitus exultans contra fulgentibus armis,          

silvicolae Fauno Dryope quem nympha crearat, 
(Verg., Aen X, 550 -51) 

 ة، ػػػػػو البخاقػػػػػػأسلحتػ ػػخ فيػػػػاخػػػػػس الستفػػػػتاركػيتػ”
 “أنجبتو الحػرية دريػبي مغ فاونػس إلو الغابات. والحؼ

                                                                                                                                                    
Di, precor, Aeneae comites, quibus ensis et ignis 

cesserunt, dique Indigetes genitorque Quirine 

urbis et invicti genitor Gradive Quirini, 
(Ovid., Met. XV, 861- 863) 

 ،، لكع أيتيا اآللية، رفيقة آيشياس، يا مغ فتح الديف والشار ليع الصخيقإنشى أصلي”
 أنت أييا األب كػيخيشػس )رومػلػس( ع أيتيا اآللية األصلية إليصاليا، وأنت

  “قيخ.ال ي   أييا األب مارس والج رومػلػس الحؼمؤسذ السجيشة، أنت 
9
 - Di-Giusto, Tammy. Faunus and the Fauns in Latin Literature of the Republic 

and Early Empire. University of Adelaide, Australia (October 2015), p. 81; cf. 

Verg., Aen. VII, 45-50. 
10

 - ibid, Aen X, 510 -554. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Tarquitus&la=la&can=tarquitus0&prior=annos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Tarquitus&la=la&can=tarquitus0&prior=annos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=exultans&la=la&can=exultans0&prior=Tarquitus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=contra&la=la&can=contra1&prior=exultans
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fulgentibus&la=la&can=fulgentibus0&prior=contra
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=armis&la=la&can=armis0&prior=fulgentibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=silvicolae&la=la&can=silvicolae0&prior=armis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Fauno&la=la&can=fauno0&prior=silvicolae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Dryope&la=la&can=dryope0&prior=Fauno
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quem&la=la&can=quem0&prior=Dryope
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nympha&la=la&can=nympha0&prior=quem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=crearat&la=la&can=crearat0&prior=nympha
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Di&la=la&can=di0&prior=uterque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=precor&la=la&can=precor1&prior=Di
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Aeneae&la=la&can=aeneae1&prior=precor
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=comites&la=la&can=comites0&prior=Aeneae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quibus&la=la&can=quibus0&prior=comites
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ensis&la=la&can=ensis0&prior=quibus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et15&prior=ensis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ignis&la=la&can=ignis0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cesserunt&la=la&can=cesserunt0&prior=ignis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dique&la=la&can=dique0&prior=cesserunt
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Indigetes&la=la&can=indigetes0&prior=dique
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=genitorque&la=la&can=genitorque0&prior=Indigetes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Quirine&la=la&can=quirine0&prior=genitorque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=urbis&la=la&can=urbis0&prior=Quirine
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et16&prior=urbis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=invicti&la=la&can=invicti0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=genitor&la=la&can=genitor1&prior=invicti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Gradive&la=la&can=gradive0&prior=genitor
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Quirini&la=la&can=quirini1&prior=Gradive
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وبذكل خاص عغ  ؛غاباتاألخخػ لللية اآلعغ  فاونػس الديل تسييدولع يظ مغ 
 لو ساتيخ شاملةعلى  وهرػر ت، فقج (Silvanus) وسيلفانػس (Pan) باف اإللييغ:

 ويختبط أصل ،كاف اسسو يعشي "الذخز اللصيف"و . حػريات األشجارخافقو ت ،يغنقخ 
 ؛"يتشبأ -تحجثي، "(fari) وبالفعل "،ايدجػ معخوف   -جععي، "(favere) الفعلب ذلظ االسع

 ضسغة. وىكحا تع التعخؼ عليو ءالكبلـ والشبػ  شبلقةبذكل شبيعي مع أػ أنو يختبط 
كاف يتع و . (Fatuclus) سػ وفاتػكل  (Fatuus)"فاتػس" :ةءالشبػ تقجـ  التياآللية 

، أمل لحع الزأفالشبيح و إراقة ، مغ خبلؿ الخامذ مغ ديدسبخ استخضاء اإللو في
 . (11)ا بانتياء عاـ مغ العسل الذاؽابتياج   ،الخقز وتبع ذلظ االنخخاط في

على و  .ؽ.ـ 194عاـ  (Tiber)جديخة التيبخ على  فاونػس وئللوتع تكخيذ معبج ل    
 الع يكغ معبج   ذلظ السعبج ، إال أفالسذار إليو سعبجلالخغع مغ عجـ وجػد أدلة أثخية ل

، غخامات ثبلثة رعاة فقطإنو قج تع تذييجه بأمػاؿ ، حيث الحجع أو بالغ الديشةمبيخ 
 الخقباءيحكخ أف حاجة روما إلى الساؿ دفعت  ا لسا ورد عشج ليفيػس؛ الحؼوذلظ شبق  

الساؿ مغ الكيشة ومغ غيخىع، ولحا شلب السحتدبػف مغ الكيشة  السالييغ لصلب
ا مغ الخعاة إلى السجيشة حتى تتع الحرػؿ على األمػاؿ مغ الشاس، وأحزخوا عجد  

دفعػىا تع بشاء معبج  ، ومغ الغخامات التيمحامستيع أماـ الشاس، وأديغ ثبلثة مشيع
 :(12)لئللو فاونػس

Ex eorum multaticia pecunia aedem in insula Fauni fecerunt. 

(Livy, 33, 42, 10) 

 “ا على الجديخة لئللو فاونػسمغ أمػاؿ غخاماتيع شيجوا معبج  ”
سػػػػػ إشػػػػػارة أوفيجيػس  لجيشػػػاجيج فليذ ػبالتحمػقع السعبج على الجديخة ا عغ ػػػػأم    
حكخ ػي ، والتي194 -193اف ػػػػع"؛ البيتػػػػيػػػسلو "التقمغ ع في الكتاب الثانيوردت  التي

                                                           
11
 - Alex Nice, “Faunus”: in: The Routledge Encyclopedia of Ancient 

Mediterranean Religions; ed. E. Orlin, Routledge, London (2015), p. 341. 
12- William Nolan Bruce, Resurveying the Religious Topography of the Tiber 

Island, Florida (2004), pp. 83- 84. 
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 " ةتذعبػػػاه السػػػػػػػخة السيػػػػديػػػػػق الجذػػػث تػيػػػػح يػجػػػػػػػج " كاف ػسػػػػػػػفاون حػحبػػمفييػػػػػا أف 
(ubi discretas insula rumpit aquas)  الخاجح أف السعبج مغ على ذلظ يربح  ؛ وبشاء

 .(13)ايالصخؼ الذسالي لماف على رأس الجديخة، مغ 
ع خ ؼ باسع س باحتفاؿ خاص بالتصيخ والخرػبة قج ارتبصت عبادة فاونػ و      

ببلػغ حتفى فيو وي  ، فبخايخعذخ مغ خامذ ال ، وكاف يقاـ في(Lupercalia)االلػبخكاليا 
 .(14)ػر مغ جلج الساعدػيػذلظ الحفل جلج الشداء بد ا يتع في، كسالذباب مبالغ الخجاؿ

روما  مػاششي اؼ أجشبي بسخافقةخ قاـ عف رومػلػس ملك ا، عشجما كاخوػ أنو حيث ي  
إلى غابة قخيبة لسداعجتيع على معالجة صعػباتيع في الحسل والػالدة.  ،الشاشئة

، عرشادىعو  الستػسليغبتػجيو  ت بشفدياي قامتجػنػ، الللخبة  ةمقجسغابة ال تكانو 
ديػر مغ ذلظ بفتيات ، ثع قاـ بجلج ضيػر الياوسلخعشدة قاـ العخاؼ بحبح وعشجئٍح 

                                                           
13
 - William Nolan Bruce, op. cit., p. 84. 

14
 - Alex Nice, “Faunus”: …., op. cit., p. 341. 

، (Palatium)ـػ ػؿ تل باالتيػجخػ حبالاإللو اـ كيشة ػىػ قي افػخ في ىحا السيخجػع عشرػأىماف  -
قياـ السذاركيغ بتصػيق عشدة. مع بتزحية بجاية ىحا االحتفاؿ يقػمػف بال وفيفقط. ػ ىحػلو و 

وراف حػؿ تساميع الج، حتى إفقط والبقاء مغ دوف مبلبذ غيخ ذلظ سحبػحأنفديع بجلػد الحيػاف ال
ويختبط ال تتجاوز حجود ىحا التل. وكانت تلظ الذعيخة واضحة أمثخ عشجما كانت حجود السجيشة . التل

، حيث قامت الحئبة باالتيذلظ بػ "ميف الحئبة" الحؼ يقع عشج سفح تل  بإرضاع رومػلػس  (lupa)ـػ
 وريسػس ولجا اإللو مارس.

- Franz AlTheim, A History of Roman Religion, Translated by: Harold Mattingly, 

London (1938), p. 137. 

 ف زحػ ، فقج كانػا ياحتياجات مجتسع بجائي صغيخ كػنيا تعبخ عغ لػبخكاليا فيالتكسغ أىسية  -
كسا ، ةاعكانت تفتخس قصعاف الخ  حيث لحياة الحزخية السبكخة،اتيجد وقج كانت الحئاب  بالحئاب

ال تتػفخ مرجر قلق بالغ األىسية لسجتسع التى كانت تذكل  بالخرػبة، الااحتفمانت اللػبخكاليا تعج 
  .الػفياتفيو عجد مغ السػاليج يتشاسب مع عجد 

- William Nolan Bruce, op. cit., p. 85. 
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ىحا الدياؽ مغ عبلج العاقخ ومداعجة السخأة الحامل  وفي .(15)الجلج الخػاص بالساعد
ا للسخض عغ شخيق استيعابو ا شارد  أف تزع حسليا، تست رؤية فاونػس بػصفو إلي  

ا لئللو ا مشاسب  للسحتزغ وتخليرو مغ الخوح الذخيخة، وقج جعلتو تلظ الخاصية جار  
ييبو  ، الحؼبيػس بػصفو إلو الذفاءث ع خ ؼ أسكلييى الجديخة، حأسكليبيػس عل

معبجه؛  ستذفاء مغ خبلؿ حزانة السعبج التي يقػـ بيا السخيس فيعبخ اال للسخيس
، ا على تلظ الجديخة على تعاير الجيانات السختلفة مع  وكاف تجاور السعبجيغ دليبل  

انت حزانة السعبج، التي كانت تتع ػءة سػاء كا للشباألحػاؿ كاف فاونػس إلي   وعلى أؼ
 . (16) مغ عبادتو أـ الا أصيبل  غابتو السقجسة، جدء   في

ىشا على أنو إلو تلظ األصػات  ع  ي  ف  ا للشبػءة، فقج ا للغابات وعلي  ا لكػنو إلي  نطخ  و     
ال يسكغ  الحؼ لصبيعةا لعالع في الشصاؽ الخارجيفي الغابة و تخدد الغامزة التي ت

ؿ نبػءاتو بتقجيع ويقـػ اإللو فاونػس مغ خبلؿ تلظ األصػات ومغ خبل. الديخ فيو
يعلشيا اإللو، ارتبط فاونػس بسفيـػ  . ومغ خبلؿ الشبػءات التيتححيخاتو للبذخ

(fatum)، ( الشبػ وىي الكلسة التي تذيخ إلى "ذلظ الذيء الحء يتع إعبلنو)ءة، 
و برػرة أمبخ مغ خبلؿ حكيقة ا إذا علسشا أف ىحا االرتباط يتع التعبيخ عشوخرػص  

"إلو ، وكبلىسا يعشى  (Fatuclus) أو (Fatuus) عػا باسػأيز  خ ػأف فاونػس نفدو يطي
مغ  775تعليقو على البيت  ا ورد عشج سيخفيػس فيػا لسػوذلظ شبق  . (17) الشبػءة"

 ، حيث ورد فى تعليقو، ما يلى:مغ اإلنيادة الكتاب الدادس
                                            Inuus autem latine appellatur, 

Graece Πάν: item Ἐθιάληηρ Graece, latine Incubo: idem 

Faunus, idem Fatuus, Fatuclus.  

(Servius , on Aenead, 6, 775.) 

 ، (Πάν)وباإلغخيكية باف  (Inuus)دسى بالبلتيشية إنػس ولكشو ي  ”
                                                           

15
 - cf., Varro, De Ling. Lat., VI, 13. 

16
 - William Nolan Bruce, op. cit., p. 87. 

17
 - Franz AlTheim, op. cit., p. 391. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Inuus&la=la&can=inuus0&prior=colitur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=autem&la=la&can=autem1&prior=Inuus
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=latine&la=la&can=latine1&prior=Graece
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 ة ػ( باإلغخيقي)مابػس (Ἐθιάληηρ)ذ ػإف إيفاليتيػوبالسثل ف
 و ػ، إف فاونػس نفد)Incubus) وبالبلتيشية يعخؼ بػ إنكػبػس

 .“(Fatuclus) فاتػكلػس ذاتو وىػ (Fatuus) ىػ فاتػس
  مغىا نحغ نجج كبل   ؛ة الغابات األخخػ ػػػعغ آلي فاونػس تسييدوأماـ صعػبة     

إلى سيلفانػس  فيشدبا (Valerius Maximus) فاليخيػس مامديػسو  (Livius) ليفيػس
 ػسػػخبسػب ػسػيشيػ ة تاركػػديسػيأ بػػبػيتشا يختز بالشبػءة؛ فقج جعلو كل مشيسا دور  

)uinius SuperbusTarq(،  ،تاركػيشيا"ل ػا يذيخ إلى أف أىػػػمحيث ورد عشج ليفيػس" 
)Tarquinia( ع فيػاولتو استخداد ملكو ووافقيػػمح انجة ملكيع تاركػيشيػس فيػػقج رأوا مد 

ػا ػػػػتخوسكية، حيث أجسعاإل )eiiV( "فيي"وأىل مجيشة  )Etruria( "اػػإتخوري"ل ػػذلظ أى
اء الحيغ ػػػػػػو مغ الغخبػػػق بػػػػيػ أحفا، ػػػػػػػػػػادة ملظ رومػػػػق باستعػس أحعلى أف تاركػيشيػ 

اف ػػػػػػػػعلى رأس فخس )Brutus( اء بخوتػسػػػػػػػػػ، وج(Liv. II, 6, 2)ا، ػػػػػػا لحكسيػػػػأت
 افػػػػػػػػس ملظ التيخانييغ على رأس فخسػػػابغ السلظ تاركػيشي )Arruns( الخوماف وأررونذ

ارب ػػتلظ األياـ أف يتح ة الذخؼ فيػػػت قسػػج كانػػ، وقLiv. II, 6, 6)-(7جاء ػػػػاألع
ا يذعلو الغزب، انتيى بسػت  شخس  نداؿ فخدػ، وقج كاف نداال   ا فيػػػػػالقائجيغ مع  

ا وتفػؽ التاركػيشيػف على اف مع  ػػا اشتبظ الجيذػػػػػ، وعشجى(Liv. II, 6, 9)ملييسا 
حا االتجاه، إذا بحعخ ى في ، وبعج أف كانت السعخكة تديخ .II, 6, 10)(Livالخوماف 

 "تاروكػيشيا"وجير مجيشة  "فيي"أوصاؿ الصخفيغ، حتى إف جير مجيشة  شجيج يجب في
. (Liv. II, 7, 1)وششيسا إلى نجاز وعادا ميجاف القتاؿ يائديغ مغ تحقيق أؼ إ تخكا

 قاؿ؟  ؟ ومغ أيغ أتى؟ وماذاولكغ لسغ كاف ىحا الرػت
جاء مغ الغابة القخيبة وقاؿ لسخعب ىػ صػت اإللو سيلفانػس و ماف ذلظ الرػت ا

 بانترار الخوماف؛ شبقا لقػؿ ليفيػس:
silentio proximae noctis ex 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29efia%2Flths&la=greek&can=*%29efia%2Flths0&prior=item
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Incubo&la=la&can=incubo0&prior=latine
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Fatuclus&la=la&can=fatuclus0&prior=Fatuus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=silentio&la=la&can=silentio0&prior=pugnae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=silentio&la=la&can=silentio0&prior=pugnae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=proximae&la=la&can=proximae0&prior=silentio
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=noctis&la=la&can=noctis0&prior=proximae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ex&la=la&can=ex0&prior=noctis
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silva Arsia ingentem editam vocem; Silvani vocem eam 

creditam; haec dicta: uno plus Tuscorum cecidisse in acie; 

vincere bello Romanum. (Liv., II, 7, 2) 

 ا جاء مغ غابة أرسيا،ا قػي  إف صػت   قاؿ()ي   لليلة التالية،صست ا في”
 عتقج أنو صػت سيلفانػس نفدو، وقاؿ اآلتى: عشج ىحه السخحلة ي  

 “ا.، وسػؼ يكػف الشرخ فى الحخب روماني  مغ التػسكييغ واحج أمثخت ل ق  

و ػػػػػػػػيػت علػػػػج أضفيػػجث قػػػػػا حػػػػػأف مػػخ بػػػج ذكػػػػس قػػػػػػوكاف ليفي   
وججناه عشج  ، وىػ األمخ نفدو الحؼ:(adiciunt miracula huic pugnae)داتػػػػػػػػػػػػالسعج

خبػس إلى تلظ سػب يشيػسػ تاركىديسة  فاليخيػس مامديسػس حيث يخد فاليخيػس سبب
 فجاءتيع تلظ السعجدة التي، متفػقيغ ف ػ التيخانيحجثت فجأة بعج أف كاف  السعجدة التي

مغ الغابة يشحرىع بأنيع  جخوف خػفيع معيع؛ فقج أتى صػت قػؼ لى الفخار يدفعتيع إ
رػت؟ ويجيب فاليخيػس وىػ خػ لسغ ىحا الميدومػف وأف الخوماف ىع السشترخوف؛ ت  

 ػ صػت سيلفانػس صاحب الشبػءة التيىف الرػت ىشا إنفذ الدياؽ؛  يتحجث في
 يقػؿ فاليخيػس: تشبأت بانترار الخوماف؛ وخخج الرػت مغ الغابة؛ حيث

ingens repente vox e proxima silva Arsia quae  

ore Silvani in hunc paene modum missa traditur: 

Valerius Maximus, I, 8, 5)( 

  ا الحكسة التيفجأة مغ غابة أرسيا القخيبة، إني صجر صػت قػؼ ”
 “ا مشيع.خخجت مغ فع سيلفانػس مغ ذلظ السكاف السستج قخيب  

ب فاليخيػس، فإف الشبػءة كانت تقػؿ بانترار الخوماف بعج مػت الكثيخيغ، وعف وحد
 ماف عجد مػتى التيخانييغ يفػؽ عجد مػتى الخوماف بػاحج: 

'uno plus e Tuscis cadent Romanus exercitus victor abibit'. 

(Valerius Maximus, I, 8, 5) 

 غ، ييسكمثيخوف سػؼ يسػتػف وأمثخ بػاحج مغ التػ ”
 “وسػؼ يشترخ الجير الخوماني
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=vocem&la=la&can=vocem1&prior=Silvani
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 ويزيف فاليخيػس أف عجد جثث السػتى مغ الجانبيغ يذيج برجؽ الشبػءة :
miram dicti fidem digesta numero cadavera exhibuere. 

(Valerius Maximus, I, 8, 5) 

 “قالت بيا الشبػءة. تى السشفرلة على صجؽ السعجدة التيويذيج عجد جثث السػ ”

، عشج (Dionysius Halicarnassus( يياليكارناسالذلظ، فإف ديػنيديػس ومع     
مع اتجاه مشو  اتزامش  لديلفانػس،  زع فاونػس بجيبل  ، ينفديا ةعقػالل هإعادة سخد

اإللو باف واإللو فاونػس واإللو  غابات مثلالسدج بيغ آلية لالسرادر األدبية ل
 . (18)سيلفانػس

تتحجث عغ  التيللحادثة الدابق ذكخىا و الياليكارناسي ػس يتؤكج رواية ديػنيدو       
صػات الغامزة والسثيخة أف فاونػس كاف مرجر تلظ األ (19)حخب الخوماف والتيخانييغ

بغ  ونذر أأف  ػس الياليكارناسييترجر مغ الغابات؛ حيث يخوؼ ديػنيد للفدع التي
 "بخوتػس"قائجىع  كاف قج تفاخخ على الخوماف واتيعملظ التيخانييغ،  ،تاركػيشيػس

ا أماـ الجسيع، ودفعيسا الغزب ألف يذتبكا مع   مشفخديغبالجبغ، وتحجاه أف يترارعا 
معارؾ  القائجاف وماتا، اشتبظ الجيذاف فيفي قتاؿ شخس ومسيت، وبعج أف سقط 

 ، وعشجما دنت الذسذ مغ مغخبيا، آوػ كل جير إلى معدكخه ورغع أف كبل  (20)عشيفة
 مشيسا ساده الحدف لسا تكبجه على عجوه، إال أف كبل   اانترار  حقق  مشيسا كاف يعتقج أنو

مغ الجيذيغ  قائج كل جير لخدائخاحه ى وعلى رأس فادحةائخ بذخية مغ خد

                                                           
18
 - Ricardo Andres Apostol, Rome‟s Buocolic Landscapes: Place, Prophecy, And 

Power IN Aenied  VIII, PhD., Michigan (2009),  p. 55, no 92. 
 تخوسكيػف، حيث يقػؿ:ستخابػف إلى أف الخوماف يعتبخوف التيخانييغ ىع اإل يذيخ - 19

οἱ Τςππηνοὶ ηοίνςν παπὰ ηοῖρ Ῥυμαίοιρ Ἑηποῦζκοι καὶ 

Τοῦζκοι πποζαγοπεύονηαι.    (Strabo, V, 2, 2.) 

 “تخوسكييغ وكحلظ بالتػسكييغ.تيخانيػف يعخفػف عشج الخوماف باإلا لحلظ كاف الووفق  ”
20
 - cf. Dionys. Hallic., V, 15, 1-3. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28&la=greek&can=oi%280&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*turrhnoi%5C&la=greek&can=*turrhnoi%5C0&prior=oi(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%2Fnun&la=greek&can=toi%2Fnun0&prior=*turrhnoi/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=para%5C&la=greek&can=para%5C0&prior=toi/nun
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%3Ds&la=greek&can=toi%3Ds0&prior=para/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28rwmai%2Fois&la=greek&can=*%28rwmai%2Fois0&prior=toi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28etrou%3Dskoi&la=greek&can=*%28etrou%3Dskoi0&prior=*(rwmai/ois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=*(etrou=skoi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*tou%3Dskoi&la=greek&can=*tou%3Dskoi0&prior=kai/
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جج نػع مغ اليأس بيغ الخوماف بعج مػت قائجىع وجلدػا يشاقذػف ؛ وو  الستحاربيغ
ا "مغ ا قادم  صػت  مدتقبل الحخب ومجػ ججوػ استسخارىع فييا، فإذا بيع يدسعػف 

  k toà drumoà™  الغابة"
 ؟؛ تخػ لسغ كاف ىحا الرػت(21)

           ذلظ: ػس فيييقػؿ ديػنيد
εἴηε ηοῦ καηέσονηορ ηὸ ηέμενορ 

ἥπυορ εἴηε ηοῦ καλοςμένος Φαύνος. 

(Dionys. Hallic., V, 16, 2) 

 ، أو ربساالسػقع مغ أجلو خسقج يكػف صػت البصل الحؼ ك   ”
 “.فاونػس جعىمغ ي   ماف صػت

ة حيث كانت ا للغابات واألجسكاف إلي   ح أف الرػت كاف لئللو فاونػس الحؼوالخاج
يسيل إلى ذلظ حيث  ػس الياليكارناسييمقخ نبػءة اإللو، ويبجو أف ديػنيد ابة ىيغال

ماف يشدبػف األصػات السفاجأة التي تأتييع مغ الغابة الفقخة الثالثة بأف الخو  يقخ في
إلى اإللو ؛ (22)افػػإللو باتذيخ إلى أمػر خاصة ب والتي¦t¦ panik) )أسساىا  والتي

  ظ حيث يقػؿ:لفاونػس، وذ

                                                           
21
 - cf., Dionys. Hallic., 16, 1-2. 

، والتى تعشي "خاص باإللو باف أو مغ   Òn-», -panikÒjمغ الرفة  ¦t¦ panik االسع - 22
انبثقت مشيا و  يزخب، مثبل   )التياتغ(جبابخة الصيحة باف السفاجئة التي أرعبت بحت أجلو؛ وقج أص

  لغة اإلنجليدية.فى ال cpaniملسة 
- Robert Graves, The Greek Myths, U K., 1st publ. 1955, reprinted 1960, p. 44. 

الشفو حتى باح لو عشج عػدتو إلى اليػناف، و باف  األركادؼ القجيعوقج بحث اإللو أبػللػف عغ اإللو   
، في خجمتو يةبيثال، التي تدسى الفي واحتفع بكاىشتييدنبػءة على أبػللػف استػلى و ، فغ الشبػةب

 .(76)السخجع نفدو، ص  الخاصة.
س قصعانيا وأسخاب نحليا ويداعج الرياديغ ولكشو كاف إليا وكاف اإللو باف يعير فى أركاديا، يحخ 

مدػال، يحب الشـػ وقت الطييخة ولسا أزعجو البعس عاقبيع بأف أرسل إلييع صيحة مفدعة مغ 
 .(171)السخجع نفدو، ص البدتاف. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%2Fte&la=greek&can=ei%29%2Fte0&prior=a)kou/ein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D2&prior=ei)/te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kate%2Fxontos&la=greek&can=kate%2Fxontos0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C0&prior=kate/xontos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te%2Fmenos&la=greek&can=te%2Fmenos0&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28%2Frwos&la=greek&can=h%28%2Frwos0&prior=te/menos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%2Fte&la=greek&can=ei%29%2Fte1&prior=h(/rwos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D3&prior=ei)/te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kaloume%2Fnou&la=greek&can=kaloume%2Fnou0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*fau%2Fnou&la=greek&can=*fau%2Fnou0&prior=kaloume/nou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=panika%5C&la=greek&can=panika%5C0&prior=ta/
https://www.goodreads.com/author/show/3012988.Robert_Graves
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ηούηῳ γὰπ ἀναηιθέαζι ηῷ δαίμονι Ῥυμαῖοι ηὰ πανικὰ 

καὶ ὅζα θάζμαηα μοπθὰρ ἄλλοηε ἀλλοίαρ ἴζσονηα εἰρ 

ὄτιν ἀνθπώπυν ἔπσεηαι δείμαηα θέπονηα, ἢ θυναὶ 

δαιμόνιοι ηαπάηηοςζι ηὰρ ἀκοὰρ ηούηος θαζὶν εἶναι  

ηοῦ θεοῦ ηὸ ἔπγον. 

(Dionys. Hallic., V, 16, 3) 

 إلى ىحا اإللو؛خاصػة باإللو باف ال ىحه األمػرألف الخوماف يعدوف ”
 ،تبعث الخلبة والتي خ الخجاؿأماـ بر أتيالتي تشياؼ وأي ا كانت األ

 ػاػػػػكس، فيي تخامى إلى آذانيع لتقلقيعللصبيعة ت أو أؼ أصػات خارقة
 “ىحا اإللو.يقػلػف مغ صشع 

وىا ىػ مؤلف غيخ معخوؼ ال يدتصيع أف يقخر إذا كاف فاونػس ىػ سيلفانػس     
 أو يانػس أو باف أـ ال؛ عشجما يقػؿ:

Hunc Faunum plerique eundem Silvanum a silvis, Inuum deum, 

quidam etiam Pana vel Pan esse dixerunt. 

(Origo Gentis Romanae, 4, 6) 

 إنيع يقخوف بػجػد الكثيخ مغ اآللية فى الغابات؛ فيحا فاونػس”
 ج أنوػػسؤكثل مغ السبالو  (23)ىػ نفدػو سيلفانػس أو اإللو يانػس

 “اف.ػػا أو )باألحخػ( بػػبان
خف حيث يعػد إلى القلى فتخة مبكخة عغ ذلظ إويعػد الخلط بيغ فاونػس وسيلفانػس 

، الفرل عشج كل مغ ليفيػس )الكتاب الثاني السعبػداف األوؿ قبل السيبلد، عشجما ضيخ
                                                           

ومغ واألنيار؛  وؿاجوالج يشابيعالا لليشابيع، وبػصفو كحلظ انبثقت مشو إلي   (Janus) ماف يانػس - 23
أحج أقجـ ملػؾ األرض كاف يانػس ف قاؿ إوي   .، إلية اليشابيع(Juturna)" يػتػرنا"ثع كاف يعتبخ زوج 

جػبيتخ فخ مغ استقبل ساتػرنػس عشجما . وىشاؾ أقاـ ليكبل  لآللية و ـػانيكػلجالحيغ عاشػا على تل 
 ، جاءػ خخ خواية أا لفق  و . و األصل إيصالي ، كاف يانػسحجػ الخواياتا إلفق  و في العرخ الحىبي. و 

 مغ اليػناف. يانػس
- Anne  Elizabeth Wentworth, Roman Religion as Seen in The Adversus  Nationes 

of Arnobius, Chicago, Illinois, December 1928, p. 4. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%2Ftw%7C&la=greek&can=tou%2Ftw%7C0&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr0&prior=tou/tw|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29natiqe%2Fasi&la=greek&can=a%29natiqe%2Fasi0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D%7C&la=greek&can=tw%3D%7C0&prior=a)natiqe/asi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%2Fmoni&la=greek&can=dai%2Fmoni0&prior=tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28rwmai%3Doi&la=greek&can=*%28rwmai%3Doi0&prior=dai/moni
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&can=ta%5C0&prior=*(rwmai=oi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=panika%5C&la=greek&can=panika%5C0&prior=ta/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=panika/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fsa&la=greek&can=o%28%2Fsa0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fa%2Fsmata&la=greek&can=fa%2Fsmata0&prior=o(/sa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=morfa%5Cs&la=greek&can=morfa%5Cs0&prior=fa/smata
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fllote&la=greek&can=a%29%2Fllote0&prior=morfa/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29lloi%2Fas&la=greek&can=a%29lloi%2Fas0&prior=a)/llote
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Fyin&la=greek&can=o%29%2Fyin0&prior=ei)s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nqrw%2Fpwn&la=greek&can=a%29nqrw%2Fpwn0&prior=o)/yin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Frxetai&la=greek&can=e%29%2Frxetai0&prior=a)nqrw/pwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dei%2Fmata&la=greek&can=dei%2Fmata0&prior=e)/rxetai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fe%2Fronta&la=greek&can=fe%2Fronta0&prior=dei/mata
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C0&prior=fe/ronta
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=daimo%2Fnioi&la=greek&can=daimo%2Fnioi0&prior=fwnai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tara%2Fttousi&la=greek&can=tara%2Fttousi0&prior=daimo/nioi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5Cs&la=greek&can=ta%5Cs0&prior=tara/ttousi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29koa%5Cs&la=greek&can=a%29koa%5Cs0&prior=ta/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%2Ftou&la=greek&can=tou%2Ftou0&prior=a)koa/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fasi%5Cn&la=greek&can=fasi%5Cn0&prior=tou/tou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dnai&la=greek&can=ei%29%3Dnai0&prior=fasi/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D0&prior=ei)=nai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeou%3D&la=greek&can=qeou%3D0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C0&prior=qeou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Frgon&la=greek&can=e%29%2Frgon0&prior=to/


 التهظيف الدياسى لإلله فاونهس ونبهءته 

214 
 

( وتبعو فى ذلظ فاليخيػس مامديسػس )الكتاب األوؿ، الفرل الثامغ، 2الدابع، فقخة 
ػس الياليكارناسي )الكتاب الخامذ، الفرل ي(، بصخيقة تبادلية مع ديػنيد5فقخة 

ػس ياإلشارات الدابق ذكخىا. ويبجو أف ديػنيد (؛ وىي3-2، الفقختافالدادس عذخ
اإللو الحؼ  ،لو بافالياليكارناسي قج فعل ذلظ نطخ ا لخؤيتو تصابق فاونػس مع اإل

تػس و لسا ورد عشج ىيخود شبق ا (Marathon)مػقعة ماراثػف  حارب مع اإلغخيق في
 يدػس الياليكارناسييبجو أف ديػن (، تلظ الخواية التي175ادس، فقخة الكتاب الد )في

كل مغ سيلفانػس وفاونػس باأليامي السقجسة والغابات  ؛ وعف كاف غخاـيزاىييا
شيء آخخ، فليذ ىشاؾ إال  القاسع السذتخؾ بيشيسا أمثخ مغ أؼالقصعاف، ىػ  وأحيان ا

االعتبار رواية كل مغ ليفيػس وفاليخيػس  ليل السذتخؾ بيشيسا. ومع األخح فيالق
فإنو ليذ ىشاؾ ما يجعع القػؿ بأف سيلفانػس يذارؾ فاونػس قجرات  ديسػس،مما

داخل  حبلم ا أـ فيأسػاء كانت  ،إعبلف رؤػ السدتقبل )التكيشات( والشبػءات
 .(24)الغابات

رأػ سيخفيػس أنو ىػ  الحؼ ،أف اإللو بافمسا أشارت األنذػدة اليػميخية إلى     
الغابات كثيفة األشجار، فقج كاف  وفيالبخية  جػاؿ فيكاف دائع الت ،نفدو اإللو فاونػس

حيث ، kaˆ œnqa di¦ ∙wp»ia pukn£  (25) جػؿ ىشا وىشاؾ عبخ الغابة الكثيف"يت

ا لسا وذلظ شبق  تعج بها الغابة،  لمحببة إليه بين تلك األشجار التيصدر صيحاته اكان ي  
 األنذػدة اليػميخية "إلى باف"، حيث قاؿ الذاعخ: ورد في

ἀμθί μοι Ἑπμείαο θίλον γόνον ἔννεπε, Μοῦζα,  

αἰγιπόδην, δικέπυηα, θιλόκποηον, 

(Hom. Hym., To Pan, 1-2) 

                                                           
24
 - Peter F. Dorcey, The Cult of Silvanus: A Study in Roman Folk Religion, 

Leiden & New York, 1992, p. 35. 

السػسيكية التى امتدبيا فاونػس  توما مغ مػىب مع اإللو فاونػس فى شيئخؾ سيلفانػس اشت -
 )السخجع نفدو( .ا  بااللو باف ومداميخه السذيػرةاقتجاء

25-
 cf., Hom. Hym., To Pan, 8.

   

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29mfi%2F&la=greek&can=a%29mfi%2F0&prior=*pa=na
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%29gipo%2Fdhn&la=greek&can=ai%29gipo%2Fdhn0&prior=*mou=sa
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=filo%2Fkroton&la=greek&can=filo%2Fkroton0&prior=dike/rwta
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  – اىاعشدة وقخنمغ لو قجما ابغ ىيخميذ العديد، يا ربة الذعخ عغ  إروػ لي”       
 .“ج ذات األشجار )الكثيخة(و سخ لاخل دا عاؿٍ  ثخثخة برػتٍ لامحب   

 شة؟ وفييا؟ أـ أنو يرجر ألىجاؼ معىل يرجر صػت فانػس مغ الغابة عبث  ولكغ  
 لسقاـ ماذا أراد اإللو بالخوماف؟ىحا ا

اإللو أو  لغاية يبغاىا مخيجو وعنسا يأتيا، أف ذلظ الرػت ال يرجر عبث   مغ الػاضح
ا؛ حيث خيخ   الخوماففاونػس بىحا السقاـ أراد  ا، وفيبستعبجيو خيخ  قج أراد أف اإللو 

يحققػا  أضيخ ليع أنيع سيشترخوف وأف مػتى العجو أمثخ مغ مػتاىع، وما علييع حتى
الشرخ إال أف يتحلػا بسديج مغ الذجاعة؛ وقج كاف لتذجع فاونػس ىحا أثخه الصيب 

 وىدمدوىع شخ ىديسة، وىػ ما سجلو على الخوماف، الحيغ ىاجسػا التيخانييغ ليبل  
 ػس بقػلو:  يديػنيد

ἡ δὲ ηοῦ δαιμονίος θυνὴ θαππεῖν 

παπεκελεύεηο ηοῖρ Ῥυμαίοιρ ὡρ νενικηκόζιν, ἑνὶ πλείοςρ 

εἶναι ηοὺρ ηῶν πολεμίυν ἀποθαίνοςζα νεκπούρ. ηαύηῃ 

λέγοςζι ηῇ θυνῇ ηὸν Οὐαλέπιον ἐπαπθένηα νςκηὸρ ἔηι 

πολλῆρ ἐπὶ ηὸν σάπακα ηῶν Τςππηνῶν ὤζαζθαι καὶ 

πολλοὺρ μὲν ἀποκηείνανηα ἐξ αὐηῶν, ηοὺρ δὲ λοιποὺρ 

ἐκβαλόνηα κπαηῆζαι ηοῦ ζηπαηοπέδος. 

(Dionys. Hallic., V, 16, 3) 

 ”حّث صػت اإللو الخوماف على أف يتحلػػ ا بذجاعة مفخشة، 
  ى، وأعلغ أف مػتالسعخكة قيع لبلنترار فيشخي فيأنيع بسا 
 ػس، ػف فاليخيإػف ػػلػج. يقػػػل واحػػخجبع ػػػػػػىاػػتم ػاػػػج فاقػجو قػالع

  ػل علىػػو وحسػػاتػت معشػيػػارتفعػت، ػػحا الرػػػػغ ىػع مػبتذجي
 ج أف ذبح ػػ، وبعالبييع الليلػف ػػػسك فيلتيخانييغ اتحريشات 

 “.عدكخالسا على سيج  ، جعل نفدو غخخج الباقيأو  يعمش يغمثيخ 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%280&prior=e)/rgon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C0&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D1&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=daimoni%2Fou&la=greek&can=daimoni%2Fou0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fwnh%5C&la=greek&can=fwnh%5C0&prior=daimoni/ou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qarrei%3Dn&la=greek&can=qarrei%3Dn0&prior=fwnh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=parekeleu%2Feto&la=greek&can=parekeleu%2Feto0&prior=qarrei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%3Ds&la=greek&can=toi%3Ds0&prior=parekeleu/eto
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28rwmai%2Fois&la=greek&can=*%28rwmai%2Fois0&prior=toi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28s&la=greek&can=w%28s0&prior=*(rwmai/ois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nenikhko%2Fsin&la=greek&can=nenikhko%2Fsin0&prior=w(s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28ni%5C&la=greek&can=e%28ni%5C0&prior=nenikhko/sin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=plei%2Fous&la=greek&can=plei%2Fous0&prior=e(ni/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dnai&la=greek&can=ei%29%3Dnai1&prior=plei/ous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%5Cs&la=greek&can=tou%5Cs0&prior=ei)=nai
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=polemi%2Fwn&la=greek&can=polemi%2Fwn0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29pofai%2Fnousa&la=greek&can=a%29pofai%2Fnousa0&prior=polemi/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nekrou%2Fs&la=greek&can=nekrou%2Fs0&prior=a)pofai/nousa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tau%2Fth%7C&la=greek&can=tau%2Fth%7C0&prior=nekrou/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=le%2Fgousi&la=greek&can=le%2Fgousi0&prior=tau/th|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3D%7C&la=greek&can=th%3D%7C0&prior=le/gousi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fwnh%3D%7C&la=greek&can=fwnh%3D%7C0&prior=th=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn0&prior=fwnh=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*ou%29ale%2Frion&la=greek&can=*ou%29ale%2Frion0&prior=to/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29parqe%2Fnta&la=greek&can=e%29parqe%2Fnta0&prior=*ou)ale/rion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nukto%5Cs&la=greek&can=nukto%5Cs0&prior=e)parqe/nta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fti&la=greek&can=e%29%2Fti0&prior=nukto/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pollh%3Ds&la=greek&can=pollh%3Ds0&prior=e)/ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pi%5C&la=greek&can=e%29pi%5C0&prior=pollh=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn1&prior=e)pi/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xa%2Fraka&la=greek&can=xa%2Fraka0&prior=to/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn1&prior=xa/raka
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*turrhnw%3Dn&la=greek&can=*turrhnw%3Dn0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%2Fsasqai&la=greek&can=w%29%2Fsasqai0&prior=*turrhnw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C1&prior=w)/sasqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pollou%5Cs&la=greek&can=pollou%5Cs0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn0&prior=pollou/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29poktei%2Fnanta&la=greek&can=a%29poktei%2Fnanta0&prior=me/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29c&la=greek&can=e%29c0&prior=a)poktei/nanta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29tw%3Dn&la=greek&can=au%29tw%3Dn0&prior=e)c
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%5Cs&la=greek&can=tou%5Cs1&prior=au)tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C1&prior=tou/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=loipou%5Cs&la=greek&can=loipou%5Cs0&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29kbalo%2Fnta&la=greek&can=e%29kbalo%2Fnta0&prior=loipou/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=krath%3Dsai&la=greek&can=krath%3Dsai0&prior=e)kbalo/nta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D2&prior=krath=sai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=stratope%2Fdou&la=greek&can=stratope%2Fdou0&prior=tou=
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 حيث إف االسع فاتػس ؛لشبػءةا لي  ػإلػ  اإللو فاونػس  الذػاىج اللغػية على كػف وتؤكج     
(fatus) ة ػلسمثل كػس مذتق مثلو ػخ لئللو فاونػع آخػػس أنو اسػػخ سيخفيػذك الحؼ

 (for, fari, fatus sum)ل ػػات الفعػج ترخيفػأح وىي، (fator)مغ كلسة  (fatum)ػـ ػػاتػػف
 –يشصق  –. وتذيخ إلى معشى )يتحجثالدشدكخيتية في (-bha) (-fa)مغ الجحرالسذتق 

ذلظ الذئ الحؼ يتع إعبلنو  تذيخ إلى " (fatum)وبيحا تربح كلسة  يتكلع(.
  .(26))الشبػءة("

تػاصل مع أغلػب البذػخ ت -وبػجو خاص اإللو جػبيتخ  - اآللية الخومانية توكان    
ع ػتػػػكػػػل ي ، وفػػػيعػػػػػػػػػونيأو يشحر  عػػػػػػػػػوني، يبذخ ػءة(ػػػػػع بالشبػػػػػػػػع )نصقيػػػػػػػػػػياتػجليت خيقػػػػػغ شػعػػػ
 ة التػػيػة السعلشػػخ، تلػػظ السذيئػػػػػػػػللبذاآلليػة ا ػػػػػػػػخيجىت التػي ةيػليػئة اإلسذػػيال غػعػ فػػػكذال
ت ػ حؼػػػػجر الػػػػػػػ القػػػػػخ ىػػػبيتػػػت جػػػػػػػإف صػحا فػ، وبي(fata)أو  (fatum)سى ػػدت   ب علػى ػك 

 (vox enim Jovis fatum est))خػػػػػػػػالبذ
 ا يعلشػػو جػػػبيتخ"ػجر ىػػػ مػػػا أف "القػػػػػػػػػػمس، 27)

(fatum esse quidquid Jupiter dixerit)
لقجر ىػ ما تعلشػو ا ا فإفوعلى ىحا أيز  ،  (28)

عشػج إيديػجوروس، ا لسػا ورد ا كانت، باإلضافة إلى مذيئة كبيخىع جػػبيتخ، شبق ػاآللية أي  
 : ؿاقحيث 

fatum autem dicunt esse quidquid dii fantur, 

quidquid Jupiter fatur.  (Isidore of Seville, Etym. 8.11.90) 
29

 

 “وذلظ الحػ يعلشو جػبيتخ. آلليةكل ما تعلشو ا ػالقجر، ىف بيشسا يقػلػف إ”

                                                           
26
 - Pavel Florensky, The Pillar and Ground of the Truth: An Essay in Orthodox 

Theodicy in Twelve letters; Translated and Annotated by: Boris Jakim; with an 

Introduction by: Richard f. Gustafson, USA. (1997), p. 376. 
27 - Servius, on Aen., X, 628. 

28 - ibid., XII, 808. 

29 -   Isidore of Seville, Etym. 8.11.90; apud:  
 Katherine Nell MacFarlane and Isidore of Seville, Isidore of Seville on the Pagan 

Gods (Origines VIII.), Transactions of the American Philosophical Society, Vol. 

70, No. 3 (1980), p. 32.                    
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ي السعتقج الجيشي تػشجت ف ي امتلكتيا اآللية الخومانية والتيوبيحه الخاصية العامة الت
 روحوتست استذارة و ؛ (Fatum) (30)إلو خاص بالشبػءة ، تع رؤية فاونػس كالخوماني

 (بدتافغابة )ي ف يتع اإلعبلف عشيا نبػءتووكانت ، ((Fatuusللشبػة تحت اسع  خبةم
ا ػػػػفي روم ػسفشتيشاألتل  علىكحلظ ، و (Albunea)ا ػػلبػنينبع أػؿ ػ، حتيبخ السقجسال

 . (31)القجيسة نفديا
 في ا، كانت ترجر شعخ  السحىلة الشبػءة( جاباتإخدود )أف ال Varro أمج فارووقج      

خاد صخاحة تكغ تعبخ عغ الس عإلى كػف الشبػءة ل اأيز   الفقخةوتذيخ  ي.نالداتػر الػزف 
  ، ما يلى:فاروحيث كتب  ؛بالقػؿ بأف أشعار العخافيغ كانت ملتػية ؛اوعنسا تلسيح  

Versibus quos olim Fauni vatesque canebant. 

Fauni dei Latinorum, ita ut et Faunus et Fauna sit ;  

hos versibus quos vocant Saturnios in silvestribus locis  

traditum est solitos fari (futura) a quo fando Faunos dictos.  

Antiqui poetas vates appellabant a versibus viendis,  

ut {de} poematis cum scribam ostendam. 

(Varro, De lingua latina vii. 36.) 

 أبيات  ( تلظ فيبػءاتيعن)خددوف والعخافػف ي كاف الفاوني يػما ما ”
، يػجج وعلى ىحا، آلية البلتيغ عى (Fauni)وني الفاإف  مغ الذعخ.

Faunus)) )إلو(  مسا تػججFauna)) (32))وبرػرة تقليجية كانػا . )ربة
  ،ارػػػػاع كثيفة األشجػػػػػبق ار الداتػرنية فيػػػػػػػػيدتحزخوف تلظ األشع

                                                           
30
 - Pavel Florensky, The Pillar and Ground of the Truth: op. cit., p. 376. 

31- Di-Giusto, Tammy. Faunus and the Fauns in Latin Literature ….., op. cit., p. 93; 

cf. Virg., Aen. VII, 91-94. 
32

ع روايات عجيجة ونػس، وتجسالئللو ف زوجة أو أخت وأحيان ا ابشةبػصفيا  (Fauna) ع خ ف ت فاونا - 
حيث الحؼ يخد بعشف، ذلظ الخجل علييا، الخجل لصة سبصر ضج  صخاع شجيج على وقػع فاونا في

ىػ الشسط الخوماني السعتاد عػاد اآلس حتى السػت. )ماف الزخب باألمغ زخبيا بعري يقـػ ب
اف ػػا بقزبػػػػس، قتليػػفاون ؼخاػػعا، الػوناأف زوج ف ػسػخ بلػتارخييذ ات(؛ػػالبشات و ػػػة الدوجػاقبػػػلسع
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 خاد عسا ي   )(futureالسدتقبل عغ  )fari( وكانػا قج اعتادوا أف يتحجثػا
 اف القجماءك. و (Fauni) فاونياآللية ػاؿ ػػػػث عشو، مغ خبلؿ أقالحجي
  ع السلتػية )الغامزة(.ػػػػػػبدبب أشعارى، خافيغػػػالعب خاءػػػػػذعػف الػػػػيدس

 “.ةجيعشجما أمتب عغ القروضح ذلظ الحقا أػؼ دول

ىشاؾ إنيػس القػؿ بأف ا ولكغ فارو نقل عغ ا واحج  ونػس كاف إلػ ي  اوالخاجح أف ف    
في و  ؛(Versibus quos olim Fauni vatesque canebnnt.) متعجديغ آلية فاوني
 بػصفو (fari)يتشبأ بالسدتقبل  ف فاونػسيبخىغ فيو ما ورد عشج فارو، أ الػقت الحؼ

ا يفدخ لقػمو ما  حكيس  يخػ أنو كاف رجبل  الجارسيغ مغ ىشاؾ مغ فإف ا للشبػءة، إلػ ي  
الحيغ علسيع ججه ساتػرنػس فغ الدراعة  -و ػػػبجلو قػم ،اـ ىحاػػػػػػدوا عغ فيسو، وأمػعج

ا أيز  ا كاف أوؿ ملػؾ التيـػ وأصبح إليا للشبػءة و ػػػػحتى وصل إلى األلػلية، عشجم -
(33)للدراعةا إلي  

، تلظ "ياتاألبيات األولى مغ قريجتو "الدراع فيوأشار فخجيليػس . 
قريجتو؛ فيػ  في اسػؼ يتشاولي ػعات التياألبيات االفتتاحية التي يعجد فيو السػض

يتحجث عغ السحاصيل )الحرة( وتخبية الساشية وكحلظ الشحل، فقج قامت كيخيذ ػؼ س
                                                                                                                                                    

؛ قارف: (Plutarch, Rom. Quaes., 20) اخ  ػػػػخ سػػانت تذخب الخسا امتذف أنيا كػػاآلس عشجم
(Arnobius, V, 18, 2)  .خبت بدبب شخبيا للخسخ وىػ أمخ  الحؼ يذيخ إلى أف فاونا قج ض 

 .(Plutarch, Rom. Quaes., 6). محطػر على الشداء بسػجب القانػف الخوماني القجيع
- Max Dashu, “The Women‟s Mysteries in Rome: Fenta Fauna and Female 

Resistance”, Excerpt from Secret History of the Witches, Vol. III © 2015 , p. 4.  

https://www.academia.edu/13130587/The_Womens_Mysteries_in_Rome_Fenta_F

auna_and_Female_Resistance 
33
 - Fowler W. Warde, The Roman Festivals of the Period of the Republic: An 

Introduction to the Study of the Religion of the Romans, London (1899), pp. 259- 60.  

، أحج آلية (Favonius)لفافػنيػس ا مصابق   أف فاونػس يأتيWarde Fowler وارد فػلخ  يخػ  -
 Pu) ىػو ؛ (Pan)الخاص باسع اإللو باف مغ نفذ الجحر ياف يبجو أف الكلستيغ يأتالخياح الخومانية. و 

ا بػصفو يسثل الشديع بلىسا قج تع تشاولو أسصػري  ، كباف ، مثلفاونػس (. وىكحا يسكغ اعتبارصيخ= ت
 إلو الشديع العليل"؛ وتتذابو خرائريسا إلى حج كبيخ. )السخجع نفدو( السصيخ، أؼ

https://www.academia.edu/13130587/The_Womens_Mysteries_in_Rome_Fenta_Fauna_and_Female_Resistance
https://www.academia.edu/13130587/The_Womens_Mysteries_in_Rome_Fenta_Fauna_and_Female_Resistance
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Warde_Fowler
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Warde_Fowler
https://archive.org/details/romanfestivalsof00fowluoft
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 مغ ثسار البلػط، وقاـ ليبخ شعاميع بجال   يعتسج عليو البذخ فيبشذخ زراعة القسح ل
راعة، حيث ا للد إلى فاونػس بػصفو إلي  ؛ (34)البذخ بالعشب )الشبيح(بإسعاد  )بامخػس(

تسشح الحقػؿ خرػبتيا، حيث يقػؿ  السذيئة اإلليية التيفاونػس وأقخانو يقجـ 
 :فخجيليػس

et vos, agrestum praesentia numina, Fauni,             

ferte simul Faunique pedem Dryadesque puellae: 
(Verg., Georg. I, 10-11.) 

 ،اإلليية الخاصة بالحقػؿ ةػ إنكع تحسلػف الق   )Fauni)نتع أيتيا اآللية فاوني أما أ”
  “الفتيات حػريات األشجار. تأتي (35)ومعا وعلى خصى فاونػس

، حيث باألشجارفريلتو )الفاوني( ونػس و افارو عغ عبلقة يبجو أف ما كتبو ف   
ىػ ، )vocant Saturnios in silvestribus locis(الغابة  مانػا يرجروف نبػءاتيع في

 الكتاب الثامغ مغ اإلنيادة: ليج روماني حكيقي، حيث إف فخجيليػس قج كتب فيقت
Haec nemora indigenae fauni nymphaeque tenebant 

(Verg., Aen. VIII, 314.) 

  “.(36)وحػريات نذأف مغ تخبتيا كاف يدكشيا أتباع فاونػس تلظ الغابة التي”      

                                                           
34
 - cf., Verg., Georg. I, 1-9. 

35
ذكخ الفاوني عشج كل مغ فارو وفخجيليػس بخفقة )على خصى( فاونػس، ججر اإلشارة إلى أف ت  - 

بجافع مغ ، وربسا الفاوني تسيل إلى التكاثخ في عجد واٍؼ مغمانت  فاونػس شخريةيذيخ إلى أف 
بالشدبة إلى اآللية  نفدو األمخو  (Pan) اإللو باف فريلة نفذ مغوىع آلية   Pan…skoi مع التساثل

 (Silvanus):سيلفاني وىع مغ فريلة اإللو سيلفانػس 

- Ubaldo Lugli, “Faunus E I Sogni”, 
https://www.academia.edu/13950361/Faunus_e_i_sogni,  p. 2. 

 ع انمشار إنيه؛ واننسخت انىرقيت منشىرة كاآلتى:ا ننسخت إنكترونيت من انبحث منشىرة فى انمىقطبق  
 - Ubaldo Lugli, “Faunus E I Sogni”, Silvae di Latina Didaxis, 43 (2014), pp. 5-20. 

، تخجسة عبجالسعصى شعخاوػ 2تخجسة: عبجالسعصى شعخاوػ؛ انطخ: فخجيليػس، اإلنيادة، جػ  - 36
 .  174، ص 1977لقاىخة شعخاوػ، اوآخخيغ، مخاجعة وتقجيع: عبجالسعصى 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et1&prior=uvis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=vos&la=la&can=vos1&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=agrestum&la=la&can=agrestum0&prior=vos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=praesentia&la=la&can=praesentia0&prior=agrestum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=numina&la=la&can=numina0&prior=praesentia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Fauni&la=la&can=fauni0&prior=numina
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ferte&la=la&can=ferte0&prior=Fauni
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=simul&la=la&can=simul0&prior=ferte
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Faunique&la=la&can=faunique0&prior=simul
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pedem&la=la&can=pedem0&prior=Faunique
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Dryadesque&la=la&can=dryadesque0&prior=pedem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=puellae&la=la&can=puellae0&prior=Dryadesque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Fauni&la=la&can=fauni0&prior=numina
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Haec&la=la&can=haec0&prior=arcis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nemora&la=la&can=nemora0&prior=Haec
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=indigenae&la=la&can=indigenae0&prior=nemora
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fauni&la=la&can=fauni0&prior=indigenae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nymphaeque&la=la&can=nymphaeque0&prior=fauni
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tenebant&la=la&can=tenebant0&prior=nymphaeque
https://www.academia.edu/13950361/Faunus_e_i_sogni
https://www.academia.edu/13950361/Faunus_e_i_sogni
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ػء على الصبيعة الز تلقي ،سبق ذكخىا خة التي وردت عشج فارو والتيقفلإف تلظ ا    
أىسية ىػ األمثخ  والذيءليحه الكائشات.  األصليسػشغ وال (Fauni)للفاوني اإلليية 

 ةليآلاب اشبيتبجو أمثخ  ينو اػػػػػف: فالاونيػػػػػالف ةػيح ألػىيػلتػض (Deus)ة ػػجاـ كلسػاستخ
ارة ػػجاـ عبػػػػاتيخ؛ وقج يكػف استخػػدات أو الػػريػمثل الحات ػػابػػػغال يمشادبا ػػػػػ  شبيوأقل 

)in silvestribus locis( ،وفيغابات الخاصة بالالسشاضخ الصبيعية  فاوني داخليزع ال 
ا إلى بيئة ريفية أو بخية تقصشيا ىحا إشارة  أما . فاونى(التلظ السخلػقات اإلليية )أيز 

تذيخ ف "،مغ آلية البلتيغ فاونيال"أف  أؼ )Fauni dei Latinorum(استخجاـ العبارة 
تذيخ إشارة فارو  ؛ حيثت ىحه اآللية تعتبخ بالفعل قجيسةإلى أنو في زمغ فارو كان

 يا تػضح أفأنكسا ، قبل السيبلد 1777روما مشح حػالي ، أوؿ سكاف غإلى البلتي
 . (37)خومافلل الحاتية اليػيةبئلحداس لاالرتباط بالعرػر القجيسة كاف فكخة ميسة 

 وما عالقة الفاونى بأصالة الرومان؟ -
الحؼ قج يفدخ رغبتيع في  ، األمخاقتيعخ عفي إثبات قػية رغبة الخوماف لجييع ماف     

اخاقة اعالقػؿ ب  (vates)ا يأتى استخجاـ فارو لكلسة ػىحا الدياؽ أيز   وفي. آللية أيز 
بسثابة تحكيخ بعخاقة اآللية فاوني  ا يأتيػ أيز  ىو  نيكحلظ اإلشارة إلى الػزف الداتػر و 

، ورثيا فاونػس حكيخ بارتباط الذعخ بالشبػءة؛ وىي الدسات التيوقػة تأثيخىع وكحلظ ت
مغ خبلؿ قجراتيع السحىلة كاف الفاوني يداعجوف الخوماف و . األصيل اإللو الخوماني

بقاع لتلظ ا وىي ا،يدكشػني التي بداتيغالغابات أو التعلق بت القجرات التي تلظ
 نيػسإعشج كل مغ  إف الفاوني .يتحجث مشيا الفاوني مبذخيغ ومشحريغ الغامزة التي

الكتاب الثبلثة  تؤكج إشارتو . مخلػقات إليية عخيقة وآلية للشبػءةخوف وفارو يشيذو 
ضػء ارتباط ذلظ  ، فيالفكخؼ الخومانيحػار في ال "ةءعلى أىسية "العخافة والشبػ 

                                                           
37
 - Di-Giusto, Tammy, op. cit., p. 27. 
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لية البلتيغ السعخوفة باسع آاحتػت بيغ أشجارىا  ات والبداتيغ تلظ البيئة التيلغاببا
 .(38)شسلت الجشديغ )آلية وربات( فاوني والتي

بيغ القجيسة  عبلقةال على، (De Divinatione)عسلو "عغ العخافة"  يؤكج شيذيخوف في 
ماركيػس يغ وىسا اثشيغ مغ العخافيغ العسػمي، ويؤكج ذلظ ارتباشيع بالشبػءةو  فاونيلا
 :(39).ـ.ؽ 377وىسا عخافاف ليذ ليسا تاريخ يحكخ ويعػداف إلي عاـ  بػبليكػسو 

„Versibus, quos olim fauni vatesque 

canebant.‟ Similiter Marcius et Publicius 

vates cecinisse dicuntur; 

(Cic. De Divinat. I, 114-115) 

 أبيات خددوف )نبػءاتيع( تلظ فييػما ما كاف الفاوني والعخافػف ي " ”
 .“ا بصخيقة مساثلةئيػس وبػبليكيػس قج تشبكمار  عخافيّّْغف الإقاؿ ي   "مغ الذعخ.

ة" ػة اآلليػع "عغ شبيعػػػػػخوؼ باسػػػػػو السعػػػعسل في ة والجيغػػػفػلدػػؿ الفػػػػػػػاره حػػػػػفي حو 
(De Natura Deorum) ،ا إلى "األصػات"ذيخ شيذخوف ي  (voces)أو "الكبلـ"  أيز 

 :(Fauni) فاونيلاتى امتلكيا الة ءلقػػ الشبػ إليية شبيعة بػصفيا 
Saepe Faunorum voces exauditae, saepe visae formae 

deorum quemvis aut non hebetem aut impium deos 

praesentes esse confiteri coegerunt.  

                      (Cic., Nat. Deor. II, 6, 17) 

 أشكاؿ كانت ا ػػػػػػم ا، وكثيخ  اػػة غالب  ػػمدسػع نيو ػات الفاػػػػأصمانت ”
 ضعيف  أؼجبخ )ىحه األصػات وتلظ األشكاؿ( وت  ، مخئية اآللية

 “اإليساف أو مشكخ لآللية أف يعتخؼ أف اآللية مػجػدة.
اإلليية قػػ والخاجح أف أصػات الفاونى ىحه، كانت تلظ األصػات التى تعلغ تلظ ال

 ا لسا ورد عشج شيذيخوف فيا شبق  كانت تشصق بالشبػءة شعخ   نبػءاتيا مغ خبللو؛ والتي

                                                           
38
 - Di-Giusto, Tammy, op. cit., p. 27- 28. 

39
 - ibid., p. 25.  
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كج على الصبيعة ؛ والفقخة الحالية تؤ ى ذلظ، وقج سبقت اإلشارة إل(40)عسلو عغ العخافة
كاف شيذيخوف ىشا يزع ف ع، و (41)التي ذكخىا فارو بالفعل لظ الصبيعةتفاوني اإلليية لل

. (42)قخب ألف يكػنػا ذوا شبيعة سساويةضسغ اآللية بذكل عاـ مسا يجعليع أ الفاوني
ػف فقط، أما غيخىع مغ اآللية فقج كانػا ع  دس  ومغ السبلحع أف الفاونى جعلػا أنفديع ي  

أوقات في  في كثيخ مغ األحيافي ت دس ع وناكانت أصػات الفو  .(43)مخئييغ كحلظ
، الحكيقة بيا الفاوني تعج ىي تشبأيلكلسات التي كانت احيث ، قتاؿ وعشج نػائب الجىخال

وجػد اآللية،  في تدببت كسا أشار شيذيخوف في جعل السلحجيغ والستذككيغوالتي 
(deos praesentes)بأف اآللية مػجػدة  يربح لجييع يقيغ

(44) . 
وذلظ  أرواح مػسيكية. مػششيع على أنوكل صػت في وقج فدخ سكاف الخيف الخوماف 

السسارسة في  (di agrestes)خيف ، أو آلية الاآللية اإليصالية األصليةتذار ا الننطخ  
 فيعسلو " فييدخخ  Lucretius لػكخيتيػسوىا ىػ . (45)للخوماف ةاليػمي يةالجيش

آمشػا بتلظ سكاف الخيف في إيصاليا الحيغ  مغ (De Rerum Natura) شبيعة األشياء"
 :جر مغ الغابات ليبل  لػا بأف أصػاتيا السػسيكية ترااآللية وق

haec loca capripedes Satyros Nymphasque tenere 

finitimi fingunt et Faunos esse loquuntur, 

quorum noctivago strepitu ludoque iocanti 

adfirmant volgo taciturna silentia rumpi 

chordarumque sonos fieri dulcisque querellas, 

tibia quas fundit digitis pulsata canentum, 

et genus agricolum late sentiscere, quom Pan 

pinea semiferi capitis velamina quassans 

                                                           
40-

 cf., Cic. De Divinat. I, 114-115.  
41
 - cf., Varro, De lingua latina vii. 36. 

42
 - Di-Giusto, Tammy, op. cit.,, p. 33. 

43
-  Kleywegt  A. J., Valerius Flaccus, Argonautica, Book I: A Commentary, 

Leiden & Boston (2005), p. 77.  
44
 - Ubaldo Lugli, “Faunus E I Sogni”, op. cit., p. 2.  

45 
- Amanda Jane Sherpe, The Power of Prayer: Religious Dialogue in Vergil‟s 

Aeneid, PhD., University of Arizona, (2011), p. 120. 
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unco saepe labro calamos percurrit hiantis, 

fistula silvestrem ne cesset fundere musam. 
(Lucr. IV, 580–9.) 

 والحػرياتأقجاـ الساعد  ذوؼ داتيخوؼ القػـ السجاوروف أف الدعع ي”
 .اونيػػػػالفع ػػػػػػػػجعػنيامغ ويػػػػحه األمػػػف ىػ ػػػيدكش

 بدببكل مكاف يتبجد  سكػف الليل الرامت فيأف ؤكجوف إنيع ي
 ،عحبال ف ػ جوالذوتار ات األنغس تيأت، و ألعابيع السخحةيع الليلي و صخب

 ،بأصابع السغشييغ الخفاؽ يا الشاؼيصلق تلظ التي
 .بعيجمغ االستساع السدارعيغ في أ جسػع تبجو 
 الرشػبخؼ  بيد غصاء رأسو ،نرف الػحر، باف قػـعشجما ي

 داميخ،ػػع إلى السػػسبدذفتيو عبخ الب حػػػشفي
 “الغابات. تغخيج قاششي بثعغ  مداميخ بافحتى ال تتػقف 

فاونػس، حيث يحكخ  ا ىػ نطيخه الخومانيوالخاجح أف السقرػد باإللو باف ىش
وىع تلظ  )أقخاف فاونػس(، ػس أف الخوماف يدسػف سامشي الغابات باسع الفاونييخيتلػك

 تدكغ الغابات وترجر نبػءاتيا مغ داخليا. السخلػقات اإلليية التي
ذلظ العسل  –أوفيجيػس  (Heroides) "رسائل بصبلت" الخسالة الخابعة مغ فيو      

أرسلتيا فايجرا إلى ىيبػليتػس،  التيتلظ الخسالة  -.ؽ.ـ 15حػالي  هذخ تع ن الحؼ
اش البخية واألحخ  حبيا لييبػليتػس جعليا مشجفعة في تحكخ فايجرا أف جشػنيا الشاتج عغ

بشفديا على األعذاب تارة وتجور بعخبة  تصارد الريج وتػقع بالغدالف في الذباؾ، تلقي
صابتيغ تذبو حالة البامخيات البلئي أ ػة التيحالة مغ الشذ في خفيفة تارة أخخػ 

لجفػؼ أسفل جبل إيجا، ومثل ضخبغ ا ، ومثل البلئي(46) نػبات باخػس الجشػنية
الغابات ومغ فقجف وعييغ بعج أف مدتيغ أرواح أنراؼ اآللية مغ حػريات  البلئي

                                                           
46
 - cf., Ovid., Heroid. IV, 41 -45. 
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ىع  لذاعخ على لداف فايجرا أف الفاونيتلظ السخلػقات اإلليية؛ ويذيخ ا الفاوني
 :  (bicornes)أس ذات قخنيغ أنراؼ آلية وأنيع كانػا يتسيدوف بخ 

quaeque sub Idaeo tympana colle mouent, 

aut quas semideae Dryades Faunique bicornes  

numine contactas attonuere suo. 

(Ovid. Heroid. 4.48-50) 

 أولئظ مثل إيجا، أو ػؼ أسفل جبل غ الجفضخبأولئظ الحيغ مثل و ”
  ياونػػػذ والفيادػػجرية مغ الػاؼ األليػػػػػغ أنرػػػجىغ وعييػػػأفق بلئيال
 “(47).ةييلإلخوحيػع ابوذلظ بعج أف قسغ بسديغ القخنيغ  ػ ذو 

بدبب  ليع وذلظمادية عشج رسع صػرة  ((bicornes فامشحػا قخنقج فاوني أف الوالخاجح 
حا ، ونتيجة ليباإللو األركادؼ "باف"قياـ الخوماف بسخور الدماف بسداواة اإللو فاونػس 

ئللو وىع الخفاؽ الحكػر ل -وؼ الداتيخ خرائز  (Fauni) لقى الفاونيتالتػافق 
 غخيكيةاألسصػرة اإلويعزج مغ ذلظ ارتباط األبيات السذار إلييا مع . -باف اإلغخيقي

تلظ  –؛ ويبجو أف الفاونى )Δπςάδερ(وحػريات األشجار   )Ida(مغ خبلؿ جبل إيجا 
أف و  ؛في الخيفتعير  اأرواح   بػصفيع ا فاونػسقج سبقػ  -االكائشات األمثخ غسػض  

 .(48)الجيغ الخوماني تصػر ىحا مشصقي في سياؽ
تجريجي للعخافيغ الحيغ تصػر مغ وجية نطخ البعس، عبارة عغ  فاونيالوقج كاف     

 غخيبةالسجتسعات الخيفية السبكخة إلى كائشات غيخ حكيكية تتحجث بأصػات  وججوا في
والداتيخ  أتباع اإللو بافيع أخيخ ا مع مصابقت تابات حتى تسالجباؿ والغ خبايافي 

 ػاكان فاونيأف الػ آخخوف خ يوبالسثل،  ية.ومانؤلسصػرة الخ اإلغخيكية ل خلفيةالبدبب 

                                                           
  ؛ انطخ:على عبجالتػاب وبياء الجيغ أسامة :تخجسة  - 47

، مخكد جامعة القاىخة للغات على عبجالتػاب وبياء الجيغ أسامة :أوفيجيػس: رسائل البصبلت، تخجسة
 .67(، ص. 2713) 25مذخوع جامعة القاىخة للتخجسة، العجد  ،والتخجسة

48 - Di-Giusto, Tammy. op. cit., pp. 21-22. 
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مع ا محسػم  آلية ضيخت مع السدارعيغ اإليصالييغ األوائل الحيغ واجيػا سباق ا شبيعي ا 
 . (49)للتبلؿ والغاباتالدكاف األصلييغ 

رتباط يحكخ ا -متأخخ روماني شاعخ - Calpurnius)) (57)مالبػرنيػس ىػ وىا    
يخعاىا اإللو نفدو بجانب رعايتو لقصعاف الساشية، كسا  نبػءة فاونػس بالغابات التي

 يحكخ على لداف فاونػس وجػد شجخة مقجسة تأتى الشبػءة مغ خبلليا: 
"qui iuga, qui silvas tueor, satus aethere Faunus, 

haec populis ventura cano: iuvat arbore sacra 

laeta patefactis incidere carmina fatis.             

(Calpurnius, I, 33-35.) 

 ات،ػػابػػػاف وأرعى الغػػػخس القصعػػاء، أحػػػس سليل الدسػاونػػف إنشي”
 عليظ أف تجوف على الذجخة ،مغ فزلظأتشبأ للشاس بسا ىػ آت، 

 “كذفت عشيا األقجار. التيجسة األغانى الدعيجة السق

                                                           
49

 - Di-Giusto, Tammy. op. cit., p. 21. 
50
ا صقلية، وكاف معاصخ   لج في، و  (Titus Iulius Calpurnius) تيتػس يػليػس كالبػرنيػس - 

سبع  رنيىسىكانب ـ.، ألف 283ازدىخ حػالى  الحؼ (Nemesianus)للذاعخ الخومانى نيسيديانػس 
فخجيليػس، تتسيد بديػلة نطسيا الذعخػ، ويفتخض البعس أنيا كانت  رعػيات على نسط رعػيات

  مكخسة لشيسيديانػس.
- Eschenburg J. J., Manual of Classical Literature, Philadelphia 1841, p. 318. 

الخعػيات الثانية والثالثة والخامدة  الدبعة مجلجا واحجا متخابصا. كالبػرنيػستذكل قرائج  -
شيء مختلف،  ات األولى والخابعة واألخيخة، فييا(، أما الخعػيا )ريفي   رعػي  تسثل عسبل   والدادسة؛
يقجمو الذاعخ لخاعيو، كسا أنيا تحسل إشارات واضحة  ا شخرية الصابع وتتدع بالسلق الحؼحيث إني

ألحجاث تاريخية معاصخة. ويبجو أف الخعػيات عبارة عغ سيخة ذاتية للذاعخ السقجـ على صػرة 
 نفدو. كالبػرنيػسيسثل  ؼكػريجوف الح يلخاعا

- Edward Champlin, “The Life and Times of Calpurnius Siculus”, The Journal of 

Roman Studies, Vol. 68 (1978), p. 100.  
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خاصة  (51)وجػد أيكة وكيػؼ (Ornytus) على لداف أورنيتػس كالبػرنيػسويؤكج 
أف يجخبل إلى بدتاف  (Corydon) كػريجوف ونػس، حيث شلب مغ أخيو الو فإلبا

ؿ وما أف وصبل إلى مبتغاىسا حتى سأ؛ كيػفو عغ ضل ضليل فاونػس كى يبحثا في
شاىجوىا محفػرة على بجف شجخة الداف السقجسة  يتػس أخاه عغ الكتابات التيأورن

كتابات  يتابات بجوف شظ ىكإف ىحه البػصفيا احجػ أشجار بدتاف اإللو فاونػس، 
إنسا اإللو ؛ "مغ الخعاة يفع اإللو، إنيا ليدت أناشيج راع مقجسة خخجت مغألنذػدة 

(sed deus ipse canit)نفدو يذجو ناشقا بالػحى" 
(52) . 

ججيج، حيث تتع ىديسة ربة الحخب  ة اإللو مبذخة ببدوغ فجخ عرخ ذىبيوتأتى نبػء
ا. ولحلظ على الجسيع أف ا حكيكي  بللػنا، وبعج ىديستيا سيكػف الدبلـ القادـ سبلم  

 ف الغابة ومغ أتباعو، فحتى لػ ندي الخاعييبتيجػا، كسا يصلب فاونػس مسغ يدكشػ 
 فلغ يدتصيع سارؽ أف يسج يجه إلييا، سيعػد عيج ليبل  أف يحػط على ماشيتو 

                                                           
51
الشطيخ اإلغخيقى لئللو  – أنذأ األثيشيػف بذكل خاص واإلغخيق بذكل عاـ عبادة اإللو باف - 

ا؛ وقج فعلي ا أو رمدي   الصبيعةأوججتيا حيث شكلت الكيػؼ مدارات بجايتيا في الكيػؼ،  مشح -فاونػس
وبعج أف كانت ىحه الكيػؼ تعخؼ باسع "مدارات  على مدافة قخيبة مغ السخامد الحزخية.تػاججت 

مغ نذأة عبادة باف تشدب إليو وضلت بعج ذلظ  قخيب وقت ت فيأصبح ((ηά νςμθαίαالحػريات" 
 نفديا، التي ؛ حتى في أثيشاة ىحاالبخيلو إلمسعابج  لع يتع إنذاء مبافٍ اؿ العرػر القجيسة. و تتبعو شػ 

ا لئللو باف. ىزبة األمخوبػل امت بتخريز أحج الذقػؽ الرخخية فيق وقج يذ ليربح مدار ا مقجس 
ؿ الكيف ىػ أو  ؛غيخ الستسجفالكيف أحج العشاصخ الخئيدة التي تحجد رمد الػجػد األصلي ماف 

وامتشعت عغ مسارسة دورىا  ديسيتخ تعشجما تقاعج؛ وحتى مكاف األصل البذخؼ  -مدكغ للبذخية 
 ؛ إلى الحياة البخيةعػدة العلى البذخية بمخبة للخرب والشساء، ولجأت إلى كيف فيجاليا، حكست 

 انطخ:
- Philippe Borgeaud, The cult of Pan in ancient Greece translated by: Kathleen 

Adass and James Redfield, Chicago 1988, p. 48; p. 50. 
52
 - cf., Calpurnius, I, 8-29. 
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إلى إيصاليا وتػلى حكسيا في  قج جاء ساتػرنػسوكاف  .(53)ى التيػـإلساتػرنػس 
بيتخ مغ األوليسبػس، وسسح الشاس أف يطل ، وذلظ بعج أف شخده جػ العرخ الحىبي

ا تسثل في العرخ ي  ا إليا علييع، وبحلظ نالػا معخوف  ا على أعجائو، خفي  عري  ساتػرنػس 
   .(54)ا للدراعة ، وقاـ ساتػرنػس بتػشيج عبلقة أىل التيػـ باألرض بػصفو جالب  الحىبي

ألولئظ السخيجيغ الحيغ كانػا يشامػف على السدتقبل رؤػ كذف ولقج كاف فاونػس ي    
شجار السليئة باألغابتو  كأضاحي وقخابيغ لو وذلظ فيونيا فخاء األغشاـ التي يشحخ 

إلييع وىع نائسػف على الفخاء تػصيليا يتع أصػات عبخ في األحبلـ و ويأتييع يلة، الطل
حيث كاف فاونػس  فخجيليػس،ذلظ بصخيقة مساثلة لسا ورد عشج و  .ةو السقجساضبأر  في

و الطليلة، بػصفو راعي وحامي والقخابيغ تحت ضبلؿ أشجار غابت ضاحياأل يتلقي
محبػب  وىػ عشج ىػراتيػسيبيع بو. يسشع عشيع األذػ وقج ير القصعاف الحؼ

؛ والغابات والبداتيغ ا يختبط بالخعيا ريفي  ػي  علو  ا للذعخاء،، وراعي  الحػريات الذاردات
ا، كسا ا أمثخ بخوز  خجيليػس قج مشح مسارسة فاونػس ليا مكان  فوفيسا يتعلق بالشبػءة فإف 

  .(55)أضيخ وسائليا، وأضيخ كحلظ قجرات فاونػس السلكية 
 ، الحؼ كاف يذبيو فيفابتست معادلتو باإللو فاونػس قج ف اإللو ا، إالقػؿ إذ   ويسكغ

كانت تجػب األمامغ السػحذة  الخرائز، فيػ روح مغ األرواح التيالكثيخ مغ 
ونػس قج اختز بالشبػءة دوف غيخه ا؛ وعف كاف اإللو فوبخاصة الغابة كثيفة األشجار

آلية رومانية نذأة روما بط بخ ا لا خالر  روماني   امغ آلية الغابات؛ ويبجو أف ىحا تػضيف  
 .السبحث التالي أصيلة؛ كسا سشخػ في

 
                                                           

53
 - Edward Champlin, op. cit., pp. 100- 101; cf., Calpronius, I, 33ff. 

54
 - Di-Giusto, Tammy., op. cit., p. 81. 

55
  - cf., Horat., Odes, 2, 17, 29.  

 الذاعخ مغ سقػط جحع شجخة عليو.حيث يقـػ فاونػس بإنقاذ 
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 :روايات نذأة روما في ونهس ونبهءتهاثانيا: التهظيف الدياسى لف
الدياسة  تمختبصيغ ببعزيسا البعس. سع روما القجيسة في مانت الدياسة والجيغ    

 فييطل حلظ بو مقجسة ىحا الػجػد سسة فقج امتلظ . وجػد روما وتػسعياللحفاظ على 
متصلبات تأسيذ السجيشة  التي زادت في ةفعليالدلصة الاندجاـ ملـد مع متصلبات 

)روما(. وتشبعث جسيع الدلصات مغ ىحا التأسيذ وتقػـ بخبط كل حجث بالبجاية 
كل لقصة مغ لقصات  جج نفػذ الساضي الخوماني فيولقج و   لتاريخ الخوماني،السقجسة ل

كػف الدلصة مدتسجة مغ جحور مسا عسل على تخسيخ مفيـػ . انيتاريخ الخومال
الفكخ  في ابارز  ا فإف أفعاؿ األسبلؼ قج لعبت دور  وبالتالي، يق. الساضي الدح

مؤسداتيع وأفعاليع  كانت ، حيثا للحكاـوالدياسة الخومانية. فقج قجـ األججاد نسػذج  
األسبلؼ، مقاصج  اء علىشبالداسة الخوماف  ، وتع تقييع أفعاؿالبلحقةؤلجياؿ ملدمة ل

وكاف على السدؤوؿ الخوماني أف يترخؼ داخل حجود الدلصة التي حجدىا األسبلؼ. 
ويسكغ  .الساضيحجث في سا بالكياس بماف على السدؤوؿ أف يبخر قخاراتو وأفعالو 

مغ خبلؿ مشيج الشطخ إلى الخلفية ف الدياسي الخوماني استسج سلصتو إالقػؿ 
في بجايات التاريخ الخوماني األولى، وكاف مغ غيخ يسكغ تتبع أثخىا  التيتاريخية ال

تغلغل ثالػث الدلصة والتقاليج لقج . وتقاليجالسعقػؿ أف يترخؼ السدؤوؿ بجوف سلصة 
 . (56)والجيغ في الدياسة الخومانية

رض ربط الصخوادييغ بأى لعفخجيليػس اإللو فاونػس عشج ىحا الدياؽ عسل  وفي    
مغ خبلؿ ترػيخ فخجيليػس ألرض التيػـ مغ خبلؿ التأميج على أىسية الدراعة و 

إلو الغابات  مليئة بالبداتيغ والغابات السقجسة. وبػجػد اإللو فاونػسالتيػـ بأنيا 
السدتسع إلى أف يتػحج مع البلتيغ القارغ أو فإف فخجيليػس يجعػ  ،والبداتيغ

شاضخ والس تبط بالسخاعيا يخ ا عخيق  ا روماني  ػصفو إلي  اإللو بذلظ األصلييغ الحيغ يسثليع 
                                                           

56
- Sabine Grebe, “Augustus' Divine Authority and Vergil's "Aeneid"”, Vergilius 

(1959-), Vol. 50 (2004), pp. 35-6.               
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، . ويجعل فخجيليػس ارتباط الصبيعية شابع يتع بالقخب مغ مالصخوادييغ بأرض التيـػ
إلى بقجميو ط آيشياس لب الحؼالتيبخ حيث يػجج معبج لئللو، في ذلظ السكاف نيخ 

، والسكاف الحؼ سػؼ  الحؼ ، ذلظ اللقاءلسلظ التيشػسابآيشياس التقى فيو  أرض التيـػ
 .(57)مافاألدبلـ و شو العيشتج 
 أصل وندب السلظ التيشػس؛ ا فيا بارز  اإللو فاونػس دور  قج مشح فخجيليػس  وكاف    

 ( مغ الكتاب الدابع مغ اإلنيادة:49 -45)األبيات  ا لسا ورد فيوذلظ شبق  
                         Rex arva Latinus et urbes 

iam senior longa placidas in pace regebat. 

Hunc Fauno et nympha genitum Laurente Marica 

accipimus, Fauno Picus pater isque parentem 

te, Saturne, refert, tu sanguinis ultimus auctor. 
(Virg., Aen.  VII, 45-49) 

 سبلـ دائع. مشة ومدارع فيآا ػ  ضل السلظ التيشػس يحكع مجن”
 ، الحػرية البلورنتية،إنو ابغ السلظ فاونػس مغ ماريكاويقاؿ 

 ػػػس بجوره ىػػس، وبيكػػ بيكػػس ىػج فاونػوعف وال
 “(58)ولجؾ يا ساتػرنػس، إنظ الجج األمبخ لؤلسخة.

خجيليػس قج جعل مغ ماريكا زوجة لئللو فاونػس إلو الغابات والبداتيغ، وىكحا فإف ف
. و  يحكخ ليفيػس وجػد أيكة مقجسة حيث أنجبت السلظ التيشػس ملظ التيـػ

                                                           
57
 - Di-Giusto, Tammy., op. cit., p. 84. 

، تخجسة عبجالسعصى شعخاوػ 2تخجسة: عبجالسعصى شعخاوػ؛ انطخ: فخجيليػس، اإلنيادة، جػ  - 58
 .11، ص 1977وآخخيغ، مخاجعة وتقجيع: عبجالسعصى شعخاوػ، القاىخة 

 الحؼ يحكخ أف بيكػس ىػ والج فاونػس وجج التيشػس: (Arnobius)قارف: أرنػبيػس  -
quia (genuit) Picum, Fauni patrem atque avum Latini? 

(Arnobius, II, 71, 1) 
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ا محخاب لئللو ج أيز  ج  حيث و   (Minturnae) ميشتػرناػ في (lucum Maricae) لساريكا
  (aedem Iovi)جػبيتخ

(59).  
 ولماذا اختار فرجيميهس هذا الندب لمممك التينهس؟   

أو على األقل آلية رومانية إلى يعػد  البلتيغ أف ندبخ طي  الخاجح أف ىحا االختيار ي  
؛ فلخبسا كاف وصف كل مغ فاونػس كانػا يحسلػف نفذ أسساء اآلليةيعػد إلى رجاؿ 

بعج  يغ مغ البذخ تع تأليييسامساحي قرج بو أنيسا كانا ، (divi) أنيسا "إلييغ"وبيكػس ب
تع  يغالحغدصذ، و أا مع ما حجث أخيخ  يػليػس قيرخ، و  حجث مع ، كسايسامػت

كسا أنو عشج الشطخ إلى مغ ىي والجة التيشػس في ىحا  .(60)متأخخة فتخةفي  سايييلتأ
ا ا وثيق  ارتبصت ارتباش   ػرية ماريكا التيالشدب الحؼ يقجمو فخجيليػس، أال وىي الح

؛ تلظ األصػؿ التي وعف ؿ الخيفية للسلظ التيشػسػ ، فيو تأميج على األصبعالع الخيف
ات والقصعاف، ندتصيع القػؿ ا للغابا راعي  االعتبار أف اإللو فاونػس كاف إلي   أخحنا في

ا التيشػس يحكع مجتسع  ىحا تأميج على أىسية الخيف والبداتيغ وعشارة إلى أف  بأف في
مسا يجعل مغ الصبيعة وآلية الصبيعة، ا ا؛ وىػ السػقع الحػ يجعل السلظ قخيب  ريفي  

                                                           
59 

- cf., Liv., XXVII, 37, 1-2. 

ا للتقاليج الخومانية السسيدة يػسيخلق فيخجيل - ا ججيج  على إعادة عشجه لع يقترخ األمخ و  ،تاريخ 
اختخاع شخرية فاونػس، التي كانت بالفعل رمد ا للعبلقات بيغ الذعخ البلتيشي والجيغ القجيع، بل قاـ 

في البداتيغ، قخابيغ لحخب وتعليق البا خيتحكللماليل بتكييف التقاليج األخخػ، بسا في ذلظ استخجاـ األ
، وتطيخ األشجار السقجسة تحسل صفة القجاسةفي بداتيغ اإلنيادة العجيج مغ مذاىج مسا أنو صػر 

للتأميج على ، فةيكثرػرة ببالغابات العخيقة وذلظ إيصاليا القجيسة غصى الفخدية في مػاقع ميسة، وت  
 .أىسية تقجيذ األشجار في تاريخ روما األوؿ

- Dunstan Lowe, “Tree-Worship, Sacred Groves and Roman Antiquities in the 

Aeneid”, Revised from a paper given to the Virgil Society on 18 October 2008; 

Proceedings of the Virgil Society 27 (2011), p. 100. 
60
 - Rosivach V. J., “Latinus' Genealogy and the Palace of Picus (Aeneid 7. 45-9, 

170-91)”, The Classical Quarterly, Vol. 30, No. 1 (1980), p. 140.         

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lucum&la=la&can=lucum0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Maricae&la=la&can=maricae0&prior=lucum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=aedem&la=la&can=aedem0&prior=Minturnis
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. وتغذاىا الدكيشة ـلدبلا ايدػدىحياة بديصة و مددىخة وسعيجة مسلكتو تعير حياة 
قجمو  الخاص بالسلظ التيشػس والحؼوبالتالي فإف الرػرة التي أنذأىا علع األنداب 

: لقائلاو مغ الكتاب الدابع مغ اإلنيادة  46البيت  ػارد فيػصف الالتعدز  فخجيليػس
أيشا أف ر  . وفي(61)"سبلـ دائع في ا آمشة ومدارعمجن   يحكعالتيشػس ضل السلظ العجػز "

شػس باإلضافة إلى كػف يخسسيا فخجيليػس لشدب السلظ التي ىحه الخلفية الخيفية التي
البداتيغ كاف الغابات و ا بالبحخ إلى البخ كاف مليئ  ندؿ إليو آيشياس مغ  السكاف الحؼ

ىجفو تييئة األجػاء إلى تػافق بيغ الصخوادييغ والبلتيغ ودعػتيع إلى وحجة خربة 
فاونػس  و بيكػس و  ساتػرنػس :جسيع أسبلؼ التيشػسويؤكج ذلظ كػف مشتجة. 
ىع ساتػرنػس كسا أف جج آلية ريفية مختبصة بحقػؿ إيصاليا وغاباتيا.كانػا وماريكا، 

ا ريفي ا على األقل،  عشج فخجيليػس كاف ا زراعي ا أو إلي  إلو العرخ الحىبي، إلو وىػ إلي 
، يػسفيخجيل كتاب الثامغ مغ اإلنيادة نججوفي ال ؛الخخاء والعجالة والدبلـ والدعادة

السدتفيج مغ رخاء اإلقليع الػحيج ذكل خاص، بلتيػـ بيختبط بيجعل ساتػرنػس 
 . (62)بلمووس ساتػرنػس

 نذأة روما ليذ فيدور سياسي ميع بلعب فاونػس قياـ ىحا الشدب بجاية  وكاف    
اإلمبخاشػر  في عيجذروة مججىا  روما بلػغ ا في، بل أيز  عبخ ابشة التيشػس فقط

 نحلكياـ سخب بالقرة  كسا تخوؼ خ م؛ ويبجأ ىحا األاالحق  غدصذ، وذلظ كسا سشخػ و أ
على أحج  بالتجليبعج ذلظ ، ثع قيامو اا ششيش  مػرقة محجث   ة شجخة غارحػؿ قسف اور جبال

حلظ ل تفديخ العخاؼالذىء األمثخ أىسية ىػ و فخوعيا السػرقة على ىيئة عشقػد، 
جاء  خيب برحبة جيذو مغ نفذ الجية التيعبخ عغ قجـو رجل غالحجث بأنو ي
ألميخة ا عاشتو الحؼحجث ذلظ الصاحب  التفديخ الحؼباإلضافة إلى الشحل مشيا؛ 

                                                           
61
 - Rosivach V. J., op. cit., p. 145. 

62 
- idem.
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اـ والجىا بتغحية نيخاف السعبج بذعبلت ػػقي أثشاءا ػػشعخى شتعلت الشار فيعشجما ا، الفيشيا
الفيشيا سػؼ تشاؿ  قبل العخافيغ بأنو بذارة إلى أف حيث تع تفديخ ذلظ مغ، مقجسة

 . (63)حخب ضخسةبالغيغ، وعف كاف ذلظ لغ يتع إال بعج حجوث  شيخة ومججا
فأماـ غسػض أمخ مجىء سخب الشحل اونػس الدياسي؛ دور نبػءة ف ىشا يأتيو 

والجه )فاونػس( ة ابغإلى التيشػس، فتػجو اندعج عخ األميخة، ش   عاؿ الشار فيواشت
فخجيليػس عغ رد فعل ا لقػؿ وذلظ شبق   تػجيو إليو نبػءة والجه؛ ،ا، يشذج رشج  ةالسقجس

 السلظ: 
At rex sollicitus monstris oracula Fauni, 

fatidici; genitoris, adit lucosque sub alta 

consulit Albunea, nemorum quae maxima sacro 

fonte sonat,                  (Verg., Aen.  VII, 81-84.) 

 فدعتو تلظ الشحر السذئػمة، ذىب إلى نبػءةلكغ السلظ بعج أف أ”
 والجه فاونػس، الستشبئ بالسدتقبل، إلى األجسة السقجسة، الػاقعة

 ػؽ األجسػات السقجسػة عطسػة،ػتف ة، التيػاىقػػا الذػػػػػػنيػػل ألبػػػفػػأس
 “(64)ا،ػا رنيش  ػيػجث مغ يشبػعػتح والتي

قاـ فيو أحج  والجه في نفذ الػقت الحؼػس قج لجأ إلى مقخ نبػءة وكاف السلظ التيش    
ػء إلى نفذ الشبػءة الستذارتيا الخاجح أنو كاىغ عبادة اإللو فاونػس _ باللج –الكيشة 

                                                           
63

-  cf., Verg., Aen. VII, 64-80. 
64
عبجالسعصى شعخاوػ ، تخجسة 2فخجيليػس، اإلنيادة، جػ   تخجسة:  عبجالسعصى شعخاوػ؛ انطخ: - 

 .12، ص 1977وآخخيغ، مخاجعة وتقجيع: عبجالسعصى شعخاوػ، القاىخة 
،  (nemorum maxima) بػنيا يػصف بػ األعطع بيغ األياميأل إف مقخ نبػءة فاونػس في -

)األعطع( إلى أف تلظ األيكة الزخسة اتدست بالعسق وعلى فكخة ضبلـ الغابة.  (maxima)وتذيخ 
 (opaca) صػرة يدداد تأميجىا مغ خبلؿ وجػد الرفة ا في الغالب، وىيتاف غامز  ويبجو ىحا البد

سسات واضحة مغ الطبلـ وشبيعة البدتاف  "مطلع". إف الخيبة والخصػرة التي اتدع بيسا البدتاف ىي
  - Giusto, Tammy., op. cit., p. 95-Di.                                  السليئة بالجخاف.
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حاجة إلى وساشة كاىغ مدار اإللو فاونػس، ألنو  في أمخ ما، ولع يظ التيشػس في
بشفدو كاف بإمكانو أف يسارس  اف يسثل كحلظ دور الكاىغ األمبخ،ا كبػصفو ملك  

يحكخ وقج بلغت نبػءة فاونػس أىسية كبيخة، حيث . (65)الصقػس البلزمة للشبػءة
لظ كانػا يحىبػف إلى ت (Oenotria)فخجيليػس أف قبائل إيصاليا وكل مشصقة أويشػتخيا 

ع بيع. كسا أف الكاىغ ل  ضائقة ت   للحرػؿ على نبػءات تخخجيع مغ أؼ ةالسقجس ةبغاال
ع  اف وقسكقج ذىب إلى ذلظ ال جـ القخابيغ، وافتخش فخاء األغشاـ وعشجما أدركو الشػـ، ن ع 

 (fruiturque deorum couloquio)بسحادثة اآللية 
، ويذيخ الدياؽ إلى أف ذلظ (66)

لجأ إلييا  إللو فاونػس صاحب تلظ األجسة التيالكاىغ تع اإلنعاـ عليو بشبػءة مغ ا
 الكاىغ للحرػؿ على مذػرة اآللية. 

ماف  ،(petens response)شبػءة المغ والجه فاونػس على التيشػس ل حتى يحرو     
الصقػس والذعائخ البلزمة ع يقجتبعج أف قاـ ب (67)يفتخش فخاء األغشاـ ويشاـ أف عليو

 :على حج قػؿ فخجيليػس وىي، بشفدو الستشصاؽ الشبػءة
                                                           

65
 - Giovanni Cerri, “Il finale a sorpresa di Verg. Aen. 6, 893-899: non era stata 

catabasi, ma sogno incubatorio!”, www.academia.edu/8545885/Verg.Aen.6_893-

899.Sogno_incubatorio. p. 32.   

 ( .AION (filol) 34, 2012, pp. 95-129) فىوانمقال فى نسخته انىرقيت منشىر 
66

 - cf., Verg., Aen. VII, 86 - 91. 
 جج فيو   ، ذلظ الصقذ الحؼincubitusا مسا ع خ ؼ  باسع "حزانة السعبج" لقج مارس التيشػس إذا نػع   - 67

وبخجامـػ  Cosببلد اإلغخيق ومرخ وكػس  رستو فيلعالع القجيع، حيث تست مسامثيخ مغ بلجاف ا
(Bergomum)   ا روما، ومشاشق أخخػ مغ العالع القجيع، وكاف الغخض األمثخ شيػع    عغ مسارستو فيفزبل

لية أو أخح مذػرتيا على أمخ ما؛ لصقذ يتع مغ أجل االستفدار مغ اآلمشو ىػ االستذفاء، كسا كاف ذلظ ا
أو بعس  واحجةٍ  متتاليات أو ليلةٍ  ـػ بالحىاب إلى السعبج ليشاـ فيو ثبلث لياؿٍ وكاف السخيس أو السدتفدخ يق

ا ا معيشة، عدى أف يشعع عليو ربو بالذفاء، أو يخسل إليو حلس  ليلة، وذلظ بعج أف يكػف السخيج قج أدػ شقػس  
 .مدألتو يشبؤه فيو بالقػؿ الفرل في

، جامعة والشقػش البخدية الجراسات مخكد مجلةومرخ"،  فايد يػسف دمحم، "حزانة السعبج فى ببلد اإلغخيق -
 .127(، ص 1993) 9عيغ شسذ، العجد 

https://www.academia.edu/8545885/Verg.Aen.6_893-899.Sogno_incubatorio
https://www.academia.edu/8545885/Verg.Aen.6_893-899.Sogno_incubatorio
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centum lanigeras mactabat rite bidentis 

atque harum effultus tergo stratisque iacebat 

velleribus: subita ex alto vox reddita luco est: 

 (Verg., Aen.  VII, 91-95.) 

 قجـ مائة رأس مغ األغشاـ غديخة الرػؼ البلئقة بالتزحية”
 حدب العادة الستبعة، ثع افتخش فخاء األغشاـ السحبػحة، واستلقى 

 “:(68)انصلق صػت مغ األجسة الذاىقةفجأة فػقيا على ضيخه، و 
 خ نبػئي،ػػػج التيشػس، وما القػؿ إال أمػػػس والػػػو فاونػػت اإللػػػػت إال صػػػػا الرػػمو 

غ ػػج مػػدوج ابشتظ مغ واحػػػػع ألف تػػ، ال تدا بشيػ"ي ػسػابشو التيشى لإػس ػاونػػػو فػوجي
 .(,ne pete conubiis natam sociare Latinis/ O mea progenies)البلتيغ" 

 ؟؟ لسغ يدوجيا السلظ إذ او  
تيغ القادميغ الحيغ سػؼ يربحػف ال اءبالغخ مغ ا واحج  "و ابشت أف يدوجعلى السلظ 

"وسىف يرتفع اسمنا نحى اننجىم بفضم ، (,externi venient generi) ")أبشاء التيشػس(

مغ  ػف علوسػؼ ي (.qui sanguine nostrum nomen in astra ferunt) اقتراننا بهم"
  :(69)فادىع مغ الديصخة على العالع كلووسػؼ يتسكغ أح، شأف التيػـ والبلتيغ

                                quorumque a stirpe nepotes  

                omnia sub pedibus, ..............., vertique regique videbunt. 

(Verg., Aen.  VII, 99-101.) 

 وسػؼ يخػ أحفاد مغ سبللتيع العالع كلو، ...، ” 
 “قجاميعأا تحت ا ومحكػم  مصػي  

                                                           
68
، (alto luco) ويبػػجو أف قػػػػػػؿ فخجيلػيػس بخػػػخوج صػػػػت الشبػػػػءة مػػػػػػػغ األيكػػػة الذػػػػػامخػػػػة    - 

الخيفية.  ابات ومغ األرباضكانت ترجر مغ الغ األرواح اإلليية، التيأصػات الفاوني،  يدتجعي
ىحه األبيات إلى ما ورد عشج لػكخيتيػس مغ تأميج على صجور أصػات  وربسا يلسح فخجيليػس في

 مغ الغابة تتػافق مع أصػات الفاوني، األرواح اإلليية الحارسة لؤلشجار.
     - Di-Giusto, Tammy. Op. Cit., p. 95.; cf., Lucr., IV, 575-589. 
69

 - cf., Verg., Aen. VII, 96 - 101.  
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 ةأسباب حخك ايعخفػ لغ لسدتقبل ا في إف الخومافقػؿ وىشا يجعل فخجيليػس الشبػءة ت
ة حخكالطليا الدساء بطليا وتحجد تيحكسػف األراضي التي ػؼ الدساوات، لكشيع س

مداويغ  ترخيغشالس ، والتعبيخ يذيخ إلى القػؿ بأف االنترار يجعليا عبخ أجخامياعلي
اس مغ خارج التيػـ ىا ىػ آيشي؛ وججيخ بالحكخ أنو مثلسا جاء ساتػرنػس (70)للدساء

، ويبجو أف ال يدوج ابشتو سػػ مغ ىحا األجشبيأ سػ شمغ خارج التيػـ وعلى التي يأتي
رؤية الخوماف يحكسػف مذارؽ األرض ومغاربيا تختبط بأولئظ األجانب القادميغ إلييا 

صفة األلػلية، تلظ  عليو ا تزفيغخيب   ؛ ويبجو أف كػف آيشياسمغ خارج التيػـ
،  ي، أوؿ أجشبحازىا ساتػرنػس األلػلية التي وعلى البلتيغ أف تصأ قجماه أرض التيـػ

قاـ السلظ التيشػس  ا لسا تشع عشو نبػءة فاونػس التييدتقبلػا الصخوادييغ بتخحاب شبق  
غ دواج مال ا يكػف تحالف  أف يكيع و  ييغصخوادالقبل نرحت السلظ أف ي والتي تيا،تذار باس

ال رواىا فخجيليػس  قرة التيوعشرخ الدواج ىحا الػارد في ىحه ال. شاصخهعأىع 
  .(71)غيخ اإلنيادة يطيخ في أؼ مرجر آخخ

في  – قج أخبخه والجه عشج زيارتو لو في العالع الدفلي )آيشياس( كاف ذلظ الغخيبو  
تسؤل األرض ندلو سيذكل أمة  نبػءة لو أف في -الكتاب الدادس مغ اإلنيادة

غدصذ عرخ و ييا ابشيا البصل أبإمبخاشػريتيا وتسؤل الدساء بقػتيا وسػؼ يعيج إل
حكع مغ قبل إلو ىحا إشارة إلى أف جسيع األمع سػؼ ت   ساتػرنػس الحىبي، وفي

مختلف غدصذ( كسا حكسيا ساتػرنػس مغ قبل. إف قياـ الشبػءات بإعجاد و )أ
تحت سيصخة شؤونيع األسخية والعدكخية بذكل قاشع بػضع  يقػمػا كياإليصالييغ، 

سػجية إلى الءة ػ شبمطاىخ الىػ أحج ، )ساتػرنػس ثع آيشياس(ا ألجانب السعيشيغ إليي  ا

                                                           
70
 - Eve Adler, Vergil‟s Empire: Political Thought in the Aeneid, New York (2003), 

p. 195.  
71- Asohalis M. P., “Virgil and the Delphic Oracle”, Philologus 130 (1986), p. 60, 

no 92. 
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حامع تحت إمخة  ة  يع الدياسية كليشؤونللتدليع بػضع عجادىع تى يتع إ جسيع األمع، ح
 . (72)غدصذ(و )أ إليي
التي معطع األساشيخ  أصحابوججيخ بالحكخ أنو على الخغع مغ أف اإلغخيق قج     

بػا مغ أساشيخ الخوماف السلكية، حتى األساشيخ ، إال أنيع لع يقتخ لجػ الخوماف
لع يجلػا بجلػىع  عشاصخ إغخيكية، فإنيع التي تحتػؼ  السختلصة الخاصة بخومػلػس

فييا، وعف كاف اإلغخيق قج سعػا إلى القػؿ بأف عطسة روما تخجع إلى مشبع إغخيقى، 
غ ىع الحي -مثل إيفانجروس –فقامػا بحيامة قرز تذيخ إلى أف السياجخيغ اإلغخيق 

 .  (73)جلبػا التشػيخ إلى إيصاليا
فخجيليػس يختار اإللو فاونػس ليقـػ بجور الشاصح األميغ للسلظ أف ولحلظ رأيشا     

إف فاونػس يرػر عخاقة روما ومذخوعية وقػة سلصاف إيصاليا بػصفو التيشػس، حيث 
ا، يقػد شعبو ا حامس  ، كسا أنو يلعب دور السػجو لذعبو بػصفو ملك  ا أصيبل  ا إيصالي  إلي  

ويسشحو العطسة ليقـػ ببشاء مؤسدات وششو، والحفاظ على اليػية الخومانية بػصفو 
، ومغ ىحا إلى جانب شخريات رمدية إيصالية مثل التيشػس ج اآللية الػششييغأح

 .(74)ا مغ مبلمح اإلنيادةا ميس  السشصلق فإف ارتباط فاونػس بالشبػءة يسثل ملسح  
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- Eve Adler, op. cit., p. 181. 

ا، ومشيا على سبيل السثاؿ اإلنيادة كثيخ   يجيليػس مغ مخافة نبػءات اآللية ففخ  يتخدد صجػ تححيخات
"إنو البصل الحؼ ما أف جاء الشحيخ مغ : ( عغ أوغدصذ99-798)البيتاف  الكتاب الدادس يقػلو ف

الشبػءات بسقجمو حتى ارتعجت مسالظ بحخ قدويغ .... "؛ ومشيا ما حجث في التيـػ عشجما ضغط 
جل الدواج مغ الفيشيا، "لكغ نحر ا عجيجة مخوعة مغ عشج اآللية عخقلت ىحا الدواج" تػرنػس مغ أ

(، عغ تخاجع القػات 574(؛ ومشيا ما ورد في الكتاب الثامغ )البيت 58البيت  -)الكتاب الدابع 
  اإلتخوسكية "بعج أف أرىبتيا تيجيجات اآللية". )السخجع نفدو( 

73
- Edna M. Hooker, “The Significance of Numa‟s Religious Reforms”, Numen vol. 

10, fasc 2 (Aug. 1963), p. 88.  
74
 - Di-Giusto, Tammy., op. cit., p. 105. 
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صػره شعخاء عرخه يحسل نفذ  لحؼغدصذ او لظ إشارة إلى أذ والخاجح أف في
 ا. الدسات تقخيب  

تهطيد أنفدهم باألرض  هل من إله آخر ساند الطرواديين فيبنا أن نتداءل  وحري 
 ديدة؟جال

كبيخ أف  الحؼ يخوؼ الكتاب الدابع مغ اإلنيادة،  فيوتأتي اإلجابة عشج فخجيليػس     
ا عشج وصػليع  ديشي  حتفاال  اى الصخوادييغ أف يكيسػا كاف قج أشار عل خ،اآللية جػبيت

أف عبارة عغ كعكات مرشػعة مغ القسح و ا إلى األرض الججيجة، يقجمػف فيو قخابيش  
 قخبافالأشاع آيشياس ما أشار عليو بو جػبيتخ وقجـ  ؛يتغحوف على الفػامو البخية

، كانػا قج استلقػا ليةأقامػه تحت شجخة عا فى سياؽ الحفل الجيشى الحؼوذلظ  السصلػب
 التيػـأرض وبعج وصػؿ آيشياس إلى  .(75)بيغ األعذاب بعج ندوليع إلى البختحتيا 
 :قائبل   ا؛ا ججيج  وشش   ا عغ ثقتو في اآللية التي شاءت وقجرت لو أف يبشي، معبخ  ناجاىا

“Salve fatis mihi debita tellus 

vosque,” ait, “O fidi Troiae salvete penates: 

hic domus, haec patria est. 

(Verg., Aen. VII, 120 - 122.) 

 مشحتشي األقجار إياىا،  أيتيا األرض التي”
 ا، ا وأنتع يا آلية البيشاتيذ السخلريغ لصخوادة، سبلم  سبلم  

 “.ىا ىشا مشدلي ىا ىشا وششي
خ آيشياس صلػاتو على جػبيتخ واألرض فقط وعنسا قجـ صلػاتو إلى األولع ي قّْ  رواح ر 

، ( primamque deorum Tellurem )، ولؤلرض بامػرة اآلليةللسكاف، الحارسة 
 – كسا سبقت اإلشارة إلى ذلظ -كانت ماريكا أـ التيشػس واحجة مشيغ وللحػريات التي

 ،وناجى الليل وابتيل إلى كبيخ اآلليةغػرىا بعج،  لع يدبخ مسا صلى لؤلنيار التي
ووالجه  )فيشػس( أمو الخبة أفخوديتىابتيل إلى الخبة كيبيلى، وكحلظ على اإللو جػبيتخ، و 

                                                           
75

 - cf., Verg., Aen. VII, 96 - 101. 

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Salve&la=la&can=salve0&prior=Continuo
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fatis&la=la&can=fatis0&prior=Salve
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mihi&la=la&can=mihi0&prior=fatis
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=debita&la=la&can=debita0&prior=mihi
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tellus&la=la&can=tellus0&prior=debita
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=vosque&la=la&can=vosque0&prior=tellus
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ait&la=la&can=ait0&prior=vosque
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=O&la=la&can=o0&prior=ait
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fidi&la=la&can=fidi0&prior=O
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Troiae&la=la&can=troiae0&prior=fidi
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=salvete&la=la&can=salvete0&prior=Troiae
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=penates&la=la&can=penates0&prior=salvete
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=hic&la=la&can=hic1&prior=penates
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=domus&la=la&can=domus0&prior=hic
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=haec&la=la&can=haec0&prior=domus
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=patria&la=la&can=patria0&prior=haec
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=est&la=la&can=est0&prior=patria
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=primamque&la=la&can=primamque0&prior=loci
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=deorum&la=la&can=deorum0&prior=primamque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Tellurem&la=la&can=tellurem0&prior=deorum
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ة االحتفاالت الجيشية السشاسبة وتقجيع القخابيغ وعقامة الربلة، قام؛ وبعج إأنخيديذ
سب لكياميع فيسػا مشو أف ىحا ىػ الػقت السشا (omen)ا  حدش  إلييع جػبيتخ فأال  أرسل 

( األرض الصيبة ببشاء مجيشتيع وتلظ ىي سػؼ يكيسػنيا علييا، فأقامػا  التي )التيـػ
 atque omine magno crateras)يسة بتلظ البذخػ العط االحتفاالت وىع مدخوريغ

laeti ststuunt) 
وعرضاء وتػقيخ األرض في ذلظ إشارة إلى أىسية تبجيل الدساء و ؛(76)

 .ااألرواح الحارسة لي
أو قجت قلػبيع مغ خذب الدشجياف الرلب،  ا مغ آيشياس لقتاؿ رجاؿ أشجاءتجشب  و 

 على حج تعبيخ فخجيليػس:
 “Haec nemora indigenae fauni nymphaeque tenebant 

gensque virum truncis et duro robore nata, 

(Verg., Aen.  VIII, 314-15) 

 اػػػأف مغ تخبتيػػػػات نذػػػا الفاوني، وحػريػػػػيدكشي ات التيػػػػتلظ الغاب”
 “(77)وعذيخة نذأ رجاليا مغ جحوع األشجار وأخذاب الدشجياف الرلب.

 م ااقػ أ كانػاوصف سكاف ذلظ السكاف األصلييغ، فيحكخ أنيع  ويدتسخ الذاعخ في
كيف يجخخوف في بيػتيع ال يعخفػف كيف يحخثػف األرض و  ال ،بجائية، غيخ متحزخة

بالكاد لجعليع  يكتفػف بأمل األغراف ومغ صيج يكفييػميع، ف ما زاد عغ حاجتيع في
ا مغ أوليسبػس ، قادم  أحياء، وكاف ذلظ ىػ حاليع قبل أف يجيئيع اإللو ساتػرنػس

                                                           
76

 - cf., Verg., Aen. VII,  135 – 147. 
خجسة عبجالسعصى شعخاوػ ، ت2تخجسة:  عبجالسعصى شعخاوػ؛ انطخ: فخجيليػس، اإلنيادة، جػ  - 77

 .174، ص 1977وآخخيغ، مخاجعة وتقجيع: عبجالسعصى شعخاوػ، القاىخة 
فخجيليػس  غابػة، أولئظ الحيغ ورد ذكخىػع في بيتيالحيغ يدكشػف ال (Fauni)والخاجح أف الفاوني  *

(Verg., Aen. VIII, 314-15)قتخنػف األرواح الحارسة لؤلشجار، أولئظ الحيغ ي ؛ كانػا عبارة عغ
ولجوا مغ ، إلى جانب الخجاؿ الحيغ  (Fauni)بالبداتيغ، ويبجو أف وجػػػػػد تلظ األرواح الحػػػػارسػػػػػة 

  جحوع األشجار، كاف سابقا على مجئ فػػػػػػاونػػػػػػس والػػػػػػػج التيشػس.
     - Di-Giusto, Tammy, op. cit., p. 93. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Haec&la=la&can=haec0&prior=arcis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nemora&la=la&can=nemora0&prior=Haec
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=indigenae&la=la&can=indigenae0&prior=nemora
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fauni&la=la&can=fauni0&prior=indigenae
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nymphaeque&la=la&can=nymphaeque0&prior=fauni
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tenebant&la=la&can=tenebant0&prior=nymphaeque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gensque&la=la&can=gensque0&prior=tenebant
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=virum&la=la&can=virum1&prior=gensque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=truncis&la=la&can=truncis0&prior=virum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et2&prior=truncis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=duro&la=la&can=duro0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=robore&la=la&can=robore0&prior=duro
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nata&la=la&can=nata0&prior=robore
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جسع شسل تلظ العذيخة وبعج اشسئشاف ساتػرنػس لئلقامة ىشاؾ، قاـ با مشيا، مشفي  
وعلسيع كيف يدرعػف ويحرجوف ويخدنػف محاصيليع، وشخع ليع القػانيغ، البجائية 

 ذلظ فيورد وقج  .(78)اا مجيج  ا ذىبي  ومشحيع اسع التيػـ وعاشػا تحت حكسو عرخ  
 بعج أف احتفبل سػيا بالتػافق الحؼسياؽ حجيث السلظ العجػز إيفانجروس إلى آيشياس 

اتجو الجسيع نحػ السجيشة وكاف السلظ ليذ، و ػ كيشيسا، وقجما االبتياالت إلى ىيخ تع ب
 .(79)معطسيا مآثخ األججاد عشاء الصخيق بأحاديث متشػعة، تحكي فييخفف مغ 

مجسػعة مغ  ، كاف قج استقبلملظ الدكاف األصلييغ ،والخاجح أف السلظ فاونػس    
األركادييغ بكيادة إيفانجروس عشج وصػليػع إلى التيـػ وقاـ بإىجائيع أمبخ مداحة 

األركاديػف بتأسيذ  رغبػا فييا، وعلى ىحه األرض قاـ لتيشة مغ أرضو امسك
ا تيسش   (Palatium)، وكانت تسثل أحج تبلؿ رومػػا ومشحػىا اسػع باالتيـػ مدتػششة ليع

، (Pallanteum)كاف يعػخؼ باسػع باالنتيػػـ  باسػع مػششيػع األصلي في أركاديػا والحؼ
  .(80)روما ستيصاف السبكخ فيتيع ىحه تسثل االوقج كانت مدتػشش

األصلييغ، كسا يدسييع التيػـ ف امغ سكع ػوغيخى مسا أنو على ما يبجو كاف الفاوني   
مغ الكتاب الثامػػغ مغ  314البيت  في (indigenae) )السػاششيغ األصلييغ( فخجيليػس

ارة عغ جشذ يرفيع الذاعخ على لداف إيفانجروس بأنيع كانػػػػػػا عبػػػػالحيغ  ،اإلنيػػادة
مغ الكتاب  321)البيت (genus indocile ac dispersum) غيخ متحزخ وىسجى 

قبل وجػد فاونػس بل قبل  أؼبل معخفة الدراعة، ق واوججقج غ مغ اإلنيادة(، الثام
ا وعلى كػنيع يسثلػف مذيػج   على عخاقتيع في ىحا دليل قػؼ و وجػد ججه ساتػرنػس 
 .(81)ترػػر تاريخ رومػا السبكخ ميسا مغ السذػاىج التي
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-  cf., Verg., Aen. VIII, 314-25. 
79
 - ibid, 305-10. 

80
 - Cornell, Tim , op. cit., p. 38; cf., Dion. Hallic., I, 31. 

81
 - Di-Giusto, Tammy, op. cit., p. 93. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=genus&la=la&can=genus0&prior=Is
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=indocile&la=la&can=indocile0&prior=genus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ac&la=la&can=ac0&prior=indocile
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dispersum&la=la&can=dispersum0&prior=ac
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ػـ أثشاء حكع آخخ مغ وصل إلى التيفقج كانػا آيشياس ورفاقو الصخواديػف  اأم    
أنو ابغ السلظ فاونػس. واتحج  –سبق أف ذكخناا مس –قيل  الحؼ ،ػسالتيشسلظ ال

اسع البلتيغ، عغ ذلظ االتحاد الشاتج ديج ، وأخح السييغصخوادالالدكاف األصليػف مع 
 أسكانيػس وأسذ ابشبعج وفاة السلظ التيشػس تػلى آيشياس الحكع؛ ومغ بعج آيشياس و 

 .(82)ذ رومايأسبتندلو قاـ  في الشيايةو  ،حامسة وأسذ سبللة ا،جألبا لػن مجيشة
ا في مجخيات ا ميس  ة، قج لعب دور  دانياإلفي  للشبػءةونػس كإلو افومغ الػاضح أف     

استحػذ على جاذبية تأصيل تاريخ آيشياس بػصفو جج الخوماف؛ و  األحجاث، وفي
، إال أنو تو( وعخاقتوي)بجائأصالة فاونػس ألنو على الخغع مغ  جػ فخجيليػس،خاصة لػ

ا و    .(83)ة بجقةحجدة تساثيل تجديجية أو رمدية ملع يكغ لجيو أيف ،ا للغايةم خ ن  ماف غامز 
إلنيادة يحكخ سيخفيػس أف مغ الكتاب الثامغ مغ ا 314تعليقو على البيت  وفي     

ف وأ (quod futura praediceret) بغ بيكػس كاف يتشبأ بأمػر السدتقبلفاونػس 
وأنيا ، (Fatua) فاتػا وأ (Fauna) ونااى فجعتفاونػس كانت لو ابشة شاىخة عفيفة 

 ابشتو أو زوجتو أو أختو. ا إما أف تكػف ػػػػوكاف يشطخ إلييا على أنيعبادتو. ب تارتبص
(84)ةػػالحػػأسساىا البعس بالخبة الروقج 

 (Bona Dea)  ، يدكشػف األيامى الفاونى  أفو

                                                           
82
  - Cornell, Tim, op. cit., pp. 38- 39. 

83
 - Dunstan Lowe, op. cit., p. 109.    

84
)الذكل السؤنث  (Fauna)بة فاونا والخ  (Bona Dea)كػف ىحا التػافق بيغ الخبة الرالحة قج ي - 

حجث في بجاية ىحا لئللو فاونػس( يخجع إلى أف الصقػس واالحتفاالت السقجسة الخاصة بالخبة بػنا ت
 ؛ انطخ:الخيخ والذخوعلى وجػد اعتقاد بتساثل خرائريسا وقجراتيسا التى تتعلق بالذيخ؛ 

  - W. Warde Fowler, op. cit., p. 262.  

 (Bona Dea)ما ىػ إال لقب للخبة الرالحة  (Fauna)ىشاؾ مغ يخػ أف االسع السؤنث فاونا  -
   .Dunstan Lowe, op. cit., p. 109, no 61 -   ؛ انطخ:                     بػصفيا ربة للشبػءة

يقػؿ أرنػبيػس بأف الخبة فاونا كانت الشطيخ األنثػػ لئللو فاونػس ويحكخ أنيا كانت زوجتو وأنيا كانت  -
                        .Arnobius, I, 36, 12.  قارف:  (Bona Dea)تعخؼ كحلظ بالخبة الرالحة 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Warde_Fowler
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 األرواح اإللييةىحه مسا يذيخ إلى أف .  (haec nemora indigenae fauni) )الغابات(
كانػا يعلشػف السذيئة اإلليية فى  (Fatui)والحيغ أشلق علييع أيزا  (Fauni) "الفاونى"

 .(85)ىجئة الليل
hos Faunos etiam Fatuos dicunt, quod per stuporem divina pronuntient.  

(Servius, on the Aeneid viii, 314.) 

 ، (Fatui)كانػا يعخفػف بالفاتػؼ  (Fauni)ف ىؤالء الفاوني يقػلػف إ”
 .“باتحالة مغ الد   خبلؿ السذيئة اإلليية ألنيع كانػا يعلشػف 

سة للغابات، كانػا وعلى ذلظ يسكغ القػؿ بأف "الفاوني"، تلظ األرواح اإلليية الحار 
عبارة عغ أرواح تدكغ الغابات وترجر الشبػءات. ويسكغ ، فاونػس نفدو مثل عمثلي

 تخافقو في (genii)سكاف الأرواح  صاحبتو العجيج مغقج ف فاونػس إ االقػؿ أيز  
مثل الداتيخوؼ،  –لدساتو سسات مساثلة والخاجح أنيع كانػا يحسلػف  الغابات والبخية.

  .(86)ديػنيدػسمخافقي اإللو 
أصل العخؽ  معفي كثيخ مغ األحياف تأصل تالحارسة ىحه  أرواح الفاوني مسا أف     

مغ  بجائييزعيع بيغ خليط فيا ىػ أوفيجيػس ا. ػاألرض نفديمع البلتيشي، وحتى 
داف جػبيتخ وىػ ، حيث يػرد ذلظ على لخ الحجيجؼػالكائشات الخيفية في بجاية العر

جلػذ كاف قج دعى إليو بعج أف رأػ التصػاحغ قج أصػاب األرض، م يخػاشب اآلليػة في
بعج أف خلقت األرض مغ دـ العساليق الحيغ أرداىع جػبيتخ برػاعقتو القاتلة، 

ا مغ البذػخ وأخػحوا يترػارعػف فيسا ا مغ العساليق وشيئ  مخلػقػات تجسػع في ىيئتيػا شيئ  
أعلغ أنو ل العساليق، فػا سبق وفعػكس جػبيتخ أف يتجخأوا على الدساء ع؛ وقج خذيػبيشي

ج ػاؾ ب  ػ، فليذ ىش(perdendum est mortale genus)اء جشذ الفانيغ ػفشمغ الزخورؼ إ

                                                           
85
  - cf., Servius, on the Aeneid viii, 314. 

86
 - Jean Baptiste Louis Crevier, The History of the Roman Emperors from 

Augustus to Constantine, Volume X, London 1761, p. 48. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Servius
https://en.wikipedia.org/wiki/Servius
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(ne pars sincra trahatur)ة ع كلي  ػمغ اجتثاثي
؛ ولكغ جػبيتخ لفت نطخ جسع اآللية (87)

 والخبات إلى وجػد مخلػقات إليية على األرض، وذلظ بقػلو: 
Sunt mihi semidei, sunt rustica numina, nymphae 

faunique satyrique et monticolae silvani: 

quos quoniam caeli nondum dignamur honore, 

quas dedimus certe terras habitare sinamus. 

(Ovid., Met. 1, 192-95) 

 حػريات،أنراؼ آلية، كسا يػجج آلية ريفية و  يػجج عشجؼ”
 التبلؿ: اسامشػػ  وآلية الغابات ،والداتيخوػ ، )(fauni الفاوني و

 كاف عليشػػػا أفاء، ػػػػػػخيف الدسػجيخيغ بتذػع جػػػػػىع نخ ػػػػا لػػػوألنش
 “ح أف يعيذػا علييا.ػع األرض وندسػندلسي

ة الحارسة باألصػؿ األولى للخوماف، يبجو التػافق اإلليي وفي ربط أرواح الفاوني    
والخاجح أف فخجيليػس قج تأثخ بسا ورد عغ إنيػس ا بيغ فخجيليػس وأوفيجيػس؛ واضح  

(Ennius) لظ تأميج على ذ ا، وفينبػءاتيع شعخ   في الحػليات عغ إصجار الفاوني
تيغ، حيث نجج إحجػ رتباشيا بأصػؿ البلوا ،اإلليية الحارسة تلظ عخاقة أرواح الفاوني

ا مؤكج  ، ار()األشع وف ذجيشىع والعخافيغ وكأنيع  ىعوترػر  شحرات إنيػس تحكخ الفاوني
 :الذعخ البجائي في تخاث روما ةمكان

quos olim Fauni vatesque canebant . . . . 

(Enn., Ann. VII, frag. 232-4) 

 “ا ما.ػف( بيا يػم  والعخافػف يتشبأوف )يغش التي كاف الفاوني تلظ )األشعار(”
فى  ليجؿ على التشبؤ بالغيب، حيث نججه (cano)ا باستخجاـ الفعل وكاف إنيػس مذيػر  

 .  (88)تلظ الذحرة يخفس األشعار التي يرجر الفاوني والعخافيغ نبػءاتيع على وزنيا

                                                           
87

 - cf. Ovid., Met. I, 151ff 
88

 -  Thomas Habinek, The World of Roman Song: From Ritualized Speech to 
Social Order, Baltimore (2005), pp. 79-80. 
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ىحا  وبعج أف تع تأصيل الجشذ البلتيشي ومداعجة اإللو فاونػس ونبػءتو في    
 عغ عبلقة ذلظ باإلمبخاشػر أوغدصذ؟؟؟ األمخ، ماذا

مغ الكتاب األوؿ مغ "التقػيع" للذاعخ أوفيجيػس يلخز  717رأيشا أف البيت رقع  وفي
 األمخ، حيث يذيخ إلى قػة وقجرة ندل آيشياس على الديصخة على العالع؛ بقػلو: 

horreat Aeneadas et primus et ultimus orbis: 

(Ovid., Fasti I, 717.) 

 مغ ذرية آيشياس" اني والقاصي"وليخر العالع كلو الج
 وهل أوغدطس من ذرية آينياس؟؟

يشاجى أوفيجيػس الخبة فيشػس والجة آيشياس أف تشطخ بعيغ العصف  تلظ الحرية التي
 ا إليو، حيغ يقػؿ:دائس  

semper ad Aeneadas placido, pulcherrima, voltu 

respice totque tuas, diva, tuere nurus. 

(Ovid., Fasti IV, 161-2.) 

 ا بعيغ العصف إلى ذرية آيشياسدائس   "يا أجسل الخبات، انطخؼ 
  زوجات أبشائظ العجيجات" واحفطي

في مػضع آخخ مغ "التقػيع"  ا، حيث نججهأيز   أوفيجيػساإلجابة عشج  قج تأتيو     
، يجب أف يكػف خبة فيشػسأبخيل، وىػ شيخ الا لو أف شيخ مػضح  أوغدصذ  يشاجي

الحؼ يقجـ أوراؽ اعتساد الذيخ إنو ، حيث (أغدصذشج ة عشجه )عصكانة خامصاحب 
قج امتذف ندبو  ،يػليػس قيرخ ،ا لو أف والجهمػضح  ؛ يةليػلياالعائلة  أوغدصذ في

ء ذكخػ أججاد اإلليى عشجما وضع ىحا التقػيع أماـ عيشيو، وبشاء على ذلظ قاـ بإحيا
التقػيع، حيث  في الخبة فيشػس بسكانتيا البلئقة أف تحطى أوغدصذ، رغبة مشو في

، (cognotos venit adusque deos)الشياية أف أصػلو تعػد إلى اآللية"  ل في"تػصإنو:

األصػؿ   إلى الصخوادييغ ذوؼ ثع أخح الذاعخ يتتبع ندب العائلة اليػليية وصػال  
ا لجػبيتخ، حيث إف جػبيتخ قج عاشخ إليكتخا ابشة أف داردانػس ابش   لو فيبجو اإلليية.
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بجوره الخبة فيشػس بعج أف  عاشخ الحؼومغ ندل داردانػس جاء أنخيديذ أشلذ، 
استسخت ذرية و  أوىستو أنيا بذخية. وأنجبت فيشػس ابشيا آيشياس مغ أنخيديذ .......

إلى يػليػس قيرخ والج  تلفى التشاسل حتى وصوالخبة فيشػس غ أنخيديذ ابآيشياس 
آيشياس لحـخ العالع مغ وجػد  ليا في. فلػ أف فيشػس لع تكسل حس(89)وغدصذ بالتبشىأ

 "الغدليات"؛ حيث قاؿ: على حج قػؿ أوفيجيػس فيأوغدصذ؛ 
Si Venus Aenean gravida temerasset in alvo, 

     Caesaribus tellus orba futura fuit. 

(Ovid., Amores II,14, 17-18.) 

 رحسيا ػ أف فيشػس كانت قج آذت آيشياس في"ل
 مدتقبليا مغ الكياصخة." ت األرض محخومة فيألضح

الخاجح أف القػؿ بألػلية أوغدصذ قج استسجه أوفيجيػس مغ شعخاء العرخ و     
 شدتيػف لالسلػؾ اليليشدتى، الحيغ تبعػا ملػكيع وتغشػا بشدبيع إلى اآللية، فقج قاـ لاليل

مغ أجل األتالييغ  بشدب أنفديع إلى اآللية، وقج تع وضع األشجار العائلية التفريلية
بيشسا تغشى ثيػكخيتػس و السة. والبص )Αηηαλιδών ηυν Δςναζηεία( )األسخة األتالية( 

غدصذ بأنو و صل اإلليي للدبللة البصلسية، فإف أوفيجيػس يحجث جلبة بسا ادعاه أباأل
لحلظ ليشدتية في األساس، و لىكانت عادة عبادة الحامع أف  أؼسليل آلية الدساء. 

كثيخة مع التقليج  مؤسذ اإلمبخاشػرية الخومانية في نػاحٍ حكع ىخىا تحت تساىت مطا
، مثل عائلة أنتػنيػس، قج ادعت سابق ا أف كانت عائبلت رومانية عطيسةو شدتي. لياليل

أف يقػمػا بتقليج  إليي، وبحلظ تع تسييج الصخيق لذعخاء العرخ األوغدصي أصليا
 .(90)الحامع شعخاء العرخ الييلليشدتى ويقػلػف بتأليو

خبلؿ  مغعلى اإللػلية بذخ حرػؿ عجة أمثلة على  ةالخوماني ةنالجيلقج قجمت ا    
فيشػس فقج جلبت مغ خبلؿ شفاعة والجييع.  يعتأليي تعحيث  ،أبػة إليية ندبيع إلى

                                                           
89-

 cf., Ovid., Fasti IV, 20ff.  
90 

- Kenneth Scott, “Emperor Worship in Ovid”, Transactions and Proceedings of 

the American Philological Association, Vol. 61(1930), p. 47.  
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ة ىحا داعبقج تست و األلػلية البشيا السحبػب آيشياس كيبة مغ رب األرباب جػبيتخ. 
 .(Indiges)ا للػشغ" ا راعي  بػصفو "إلي  في إيصاليا  على ذلظ ءبشا البصل الصخوادؼ

ا مغو  فزل ، وتع مشح نفذ الاإللو مارس والجه، خبلؿ ندبو إلى أصبح رومػلػس إلي 
قاعجة مع ىحا الشاتج الججيج مغ األلػلية الىحه  تحصيعتع و يليا، زوجة رومػلػس. سلييخ 

(divi) ،ا ولع تظ والجتو ربة لع يظ والجه إلي   حؼنتاجيا، الماف يػليػس قيرخ أوؿ  التي
مغ الخبات. ويعكذ الذاعخ مدار اإلمبخاشػرية مع تأليو كل مغ رومػلػس 

يقـػ عشجما ، (caput orbis) سػؼ تغجو مع أوغدصذ سيجة العالع يالت ،وأوغدصذ
اإللو تقػـ بإخبار  يخسسغ مدار حياة البذخ، ، البلئيحجػ ربات القجرالذاعخ بجعل إ

بتألييو، وىػ مغ كتبت األقجار أف  قصعالتع  قجمؤسذ روما أف رومػلػس ب مارس
 ،ا على ما يبجو مغ اإللو جػبيتخالخبة فيشػس قج تلقت وعج  ، وأف يكػف مغ الخالجيغ

، سػؼ يتستعاف (Caesar promessus uterque)أف قيرخ وابشو بالتبشى، أوغدصذ 
 .(91)فى الدساء بيغ آليتياما بسكانة 

، جػبيتخ بشفدوالقػؿ بكياـ رومػلػس بإنذاء مجيشة روما، على لداف اإللو  تييأو     
 ، حفيجة آيشياس،(Ilia)ابغ إليا  أف رومػلػس ،فيشػسالخبة  ،يؤكج البشتو حيث نججه

أىليا  و سػؼ يدسيوأن، (Mavortia condet moenia) سػؼ يؤسذ مجيشة مارس
قج مشح أولئظ الخوماف  وأنخبة فيشػس يؤكج كبيخ اآللية )جػبيتخ( للبالخوماف؛ كسا 

، وأنو مغ ((.imperium sine fine dedi الدماف مشتيي ا غيخ محجود السكاف والحكس  
)اإلنيادة، الكتاب األوؿ، البيت  ،صل الشبيل سػؼ يػلج قيرخ الصخوادؼىحا األ

286( :)Nascitur pulchra Troianus origine Caesar .)تدسيتو بػ  والحؼ تأتي
)اإلنيادة، الكتاب األوؿ، البيت  العخيق (Iulus) يػلػس مغ اسع (Iulius)يػليػس 

288): (Iulius, a magno demissum nomen Iulo) ابغ آيشياس ، وقج كاف يػلػس
                                                           

91
 - Kenneth Scott , op. cit., p. 48;   cf., Ovid., A Poem of Cnsolation, 244-6. 
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-267)اإلنيادة، الكتاب األوؿ، البيتاف  (Ascanius) سكانيػسيدسي مغ قبل باسع أ
8): (At puer Ascanius, cui nunc cognomen Iulo additur) ، وكاف أسكانيػس أو

ا مغ مجيشة الفيشيا استسخ ثبلثيغ عام   يػلػس قج حكع في بجايات حكسو الحؼ
(Lavinia) ثع نقل حكسو إلى مجيشة ألبا لػنجا ،(Alba) .وبعج  بعج أف قاـ بتذييجىا

ب ويػشج دعائع حخ مغ يخسج نار ال إلى الدساء سػؼ يأتي قيرخ صعػد يػليػس
 .(92)الدبلـ )أوغدصذ(

 ؟بين رومهلهس وقيرر عند أوفيديهس ولماذا جاء هذا االرتباط

عليو أوفيجيػس  يبشي كيا ا متسيد  لقج مثل رومػلػس بػصفو نرف إلو نسػذج       
يذيخ الدساء بيغ اآللية. و  ذلظ البذخؼ الحؼ استحق أف يػجج في ،عسلية تأليو قيرخ

 - سشػات حكسو األولى في ،وبػجو خاص، قج غجاأوغدصذ بلػتارخػس إلى أف 
 الحؼ مع رومػلػس ذىغ الذعب أو متساثبل   في امختبص   -فيسا يتعلق بدصػتوذلظ و 

ىحه الفتخة القريخة  عير فتخة قريخة مع البذخ، يقػـ فيمتبت عليو اآللية أف ي
ف على وجو تربح ىحه السجيشة أعطع السجومغ الستػقع أف بتأسيذ مجيشة عطيسة، 

ج أف وبع ؛ (kaˆ pÒlin ™p' ¢rcÍ kaˆ dÒxV meg…stV kt…santaj) :األرض
رومػلػس مغ تأسيذ السجيشة األعطع، سػؼ يكػف عليو الرعػد إلى الدساء  يشتيي

الدبب في تلظ السكانة و . (œsomai da…mwn Kur‹noj) "مػيخيشػس" ا اسسو ليكػف إلي  
ألفكار ىحه ارأػ بلػتارخػس إلى أف مثل  الدامية التي حققيا رومػلػس يخجع في

 عغ ا ألىسية الذخز وأدائو القدع، فزبل  يا نطخ  فآمشػا بمقبػلة لجػ الخوماف مانت 
 التي،  (Ómoinon ™nqousiasmῷ)تقع علييع ومغ بيشيا اإللياـ  ويةتأثيخات سسا

 (eÜcesai Kur…nJ)دفعتيع إلى عجـ الذظ وتقجيع الربلة إلى كػيخيشػس 
(93). 

                                                           
92
 - cf., Vergil., Aen. I, 253ff. 

93
 - cf., Plutarch., Romulus, 28, 2-3. 
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بية كبيخ ا مغ شعا نريب   أوفيجيػس مغ السدتغخب أف يرشع ظيع ، لعلى ذلظ ء  اشبو 
مؤسذ  رومػلػس، معمؤسذ اإلمبخاشػرية الخومانية على أساس عبلقتو أوغدصذ 

والػعج الحؼ  ا لسا قاؿ بو اإللو مارس، شبق  قجراليسثل حيث إف رومػلػس روما األوؿ. 
إنيع آلية ؛ الكياصخةتلقتو الخبة فيشػس بالشدبة إلى  قصعو البشو رومػلػس والػعج الحؼ

 . (94)روما، مجيشة مارس
آيشياس ذلظ الغخيب الحػ أخبخت نبػءة فاونػس السلظ ما رومػلػس إال حفيج و     

شيبة البذخػ، حيشسا بجا تلقى نبػءة )آيشياس( كاف قج  والحؼالتيشػس أف يدوجو ابشتو، 
تلظ األثشاء جاءه العخاؼ  خػ شخوادة تتجاعى أماـ عيشيو؛ ففيعليو القشػت وىػ ي

 ا في)آيشياس( سػؼ يكػف سبب  تقػؿ بأنو  بػءة التيبالشأخبخه و ، بغ بخيامػس ىيليشػس
ا مغ تأسيذ مجيشة عطيسة، تبدط سلصانيا على أرض مجيجة، عشجما يحكسيا واحج  

    ، حيث قاؿ العخاؼ:مغ ندل ابشو يػلػس ندل العائلة اليػلية، التي ىي
Hanc alii proceres per saecula longa potentem,  

sed dominam rerum de sanguine natus Iuli 

efficiet; quo cum tellus erit usa, fruentur 

aetheriae sedes, caelumque erit exitus illi.” 

(Ovid., Met. XV, 446-9.) 

 عبخ قخوف مجيجةػس يػلا آخخ مػلػد مغ سبللة إف أميخ  "
 ء.قجيخة ومديصخة على كل شي (رومايا )سيجعل

 سػؼ تيشأ بو، قج استفادت مشو األرضأف تكػف  عجبو 
 ".ساءديخحل إلى الما جشمجالذ الدساوات، ع

 تنبأ بها البنه التينهس؟   ق كل ما سبق مع نبهءة فاونهس التيهل يتهافو 
نبػءة فاونػس، تلظ  لبلحقة علىع أف ندتشتج مغ جسيع الشبػءات اوندتصي    

 ؛ه فاونػسبااستعخضشا بعزيا عاليو، إلى أف السلظ التيشػس قج أشاع أ الشبػءات التي
                                                           

94
 - Kenneth Scott , op. cit., p. 51.    
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(Silvius) ػسلفييسأنجبت الفيشيا مغ آيشياس ابشيا قج و 
وعلى سيلفيػس يعػد ندب ، 95

مغ ذلظ و  ،يشياسمغ ندل آيى إذ ا ف التػأـ، ريسػس ورومػلػس،ريا سيلفيا، والجة 
سػاء مغ ندل  والج اإلمبخاشػر أوغدصذ بالتبشى،، لج قيرخو  الشبيل  ييصل اإللاأل

سيلفيػس كسا وردت اإلشارة إلى ذلظ ىشا أو مغ ندل يػلػس كسا أشار فخجيليػس فى 
في األصل إلى  قيرخ تسىيشففى كل  مغ الكتاب األوؿ مغ اإلنيادة، 288البيت 
 أنخيديذ. ابغ الخبة فيشػس مغ الخاعي الفخيجي آيشياس الصخوادؼالبصل 

اإلشارة إلييا ونبػءة  تػافق كبيخ بيغ نبػءة فاونػس التي سبقوججيخ بالحكخ وجػد     
"التحػالت"، ترف  وردت عشج أوفيجيػس في شبػءة ىيليشػس كساف ىيليشػس الحالية.

مثلسا  (dominam rerum)لجاف: و كل البأروما بأنيا ستكػف مديصخة على كل شىء 
يشياس ومغ خبلليا وصفت نبػءة فاونػس روما بأنيا سػؼ يحكسيا أحفاد سبللة آ

مغ  ، فإفكلتى الشبػءتيغ وفي (omnia sub pedibus)كسػف العالع بأمسلو: سػؼ يح
ىع أحفاد  ،إلى ىحه الجرجة مغ القػة والدلصافيا يرل بشأف روما و  ييعلسػؼ 
عشج  (a stripe nepotes) وكحلظ ،عشج أوفيجيػس de sanguine natus Iuli)،)آيشياس

وال إلى تألييو بشفذ  وعف كانت نبػءة فاونػس لع تذخ إلى يػليػس قيرخ فخجيليػس.
س حساسة أوفيجيػ أضيختو نبػءة ىيليشػس؛ والخاجح أف ىحا يخجع إلى  الػضػح الحؼ

  عغ حساية العالع كلوػال  جعلو أوفيجيػس مدئ الدائجة لئلمبخاشػر أوغدصذ الحؼ
(orbemque tuebitur idem,) يبجو أنو ال  التي ،؛ إنيا إرادة اآلليةبل ويقػليا صخيحة

 :راد لقزائيا
et penes Angustos patriae tutela manebit: 

hanc fas imperii frena tenere domum, 

inde nepos natusque dei, licet ipse recuset, 

pondera caelesti mente paterna feret;             

(Oid., Fasti I, 531-4) 

 آؿ بيت أوغدصذ يسػؼ تطل حساية الػشغ فو ”
                                                           

95
 - cf., Dionys. Hallic., I, 70. 
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 لقج قزت اآللية أف يسدظ ىحا البيت بدماـ اإلمبخاشػرية.
 وبعج ذلظ فإف حفيج وابغ اإللو، بالخغع مغ رفزو،

 “يا والجه.كاف يحسل سيحسل بعقل إليي األعباء التي
قامت على أمخ نذأة روما ورعايتيا مشح  ،نشا أماـ أجػاء إلييةوىكحا ندتصيع القػؿ إ 

أف كانت نبػءة غيب صجرت على لداف اإللو فاونػس إلى أف أصبحت قػة واقع 
لجت مغ أصل و   ة، بفزل تلظ الدبللة البذخية التيتديصخ على أنحاء العالع السختلف

 إليى نبيل.
 لروما: فاونهس ونبهءته في البناء الدياسي والديني ثالثا: تهظيف

وعذا كاف فخجيليػس قج ربط فاونػس بالسلظ التيشػس وىػ أحج ملػؾ روما     
اإللو  يخبط (Fasti)الكتاب الخابع مغ "التقػيع"  فيأوفيجيػس  ػ األسصػرييغ فإنشا نخ 

بعج ، ف(Numa)ػما ملػؾ روما بعج رومػلػس، أال وىػ السلظ ن بثانيفاونػس ونبػءتو 
مجلذ الذيػخ ولكغ قبل ا على روما مغ ب نػما ملك  ػخ  بعاـ، انت   (96)اة رومػلػسفو 
حافع  ا لسا جخت عليو العادة التيشبق  تصلب استذارة اآللية وذلظ ي كاف ذلظقخار إ

صيع نبػءة العخافيغ أثشاء ي  ا على أف كاف حخير   الحؼ ػسرومػلعلييا السلظ األوؿ 
قاـ أحج روما،  على اوليحا ومغ أجل أف يربح نػما ملك  مجيشة روما، قيامو ببشاء 

                                                           
ا مغ قرة واقعمانت  - 96 فسغ السعخوؼ أف التاريخ  ،اأمثخ اتداع  ة رومػلػس وريسػس نفديا جدء 

مغ  -والجتيسا جية مغ -يشحجر التػأـ شػيل؛ حيث  بجأ قبل ريسػس ورومػلػس بدمغٍ  الخوماني
ؼ تدوج مغ ح، الؼصخوادالس ايشيآاية السصاؼ مغ ػػػ، وفي ني(Alba) ػؾ ألباػػػسلدلة شػيلة مغ مل

 اج، ألبا لػن (Iulus) أو يػلذنيػس ع أسكاػػػابشة التيشػس، ملظ الدكاف األصلييغ، والحيغ أسذ ابشي
(Alba Longa)  صػرية مثل ساتػرنػس وقج لعبت شخريات أس .ػسػليانيوأعصى اسسو لعذيخة

 التػأـ ريسػس ورومػلػس؛ حيث يخوؼ  قرة تأسيذ السجيشة قبل ا فيا ميس  ليذ دور  ػ كوفاونػس وىيخ 
 Cornell, Tim, op. cit., p. 58– أف تلظ الذخريات األسصػرية أسدت مدتعسخات ىشاؾ.
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، (97)لظ رومانػما م   ، ليسشحيع مػافقتو على تػليالعخافيغ باستذارة نبػءة اإللو جػبيتخ
 :وابتيل العخاؼ إلى جػبيتخ قائبل  

“Iuppiter pater, 

si est fas hunc Numam Pompilium, cuius ego caput teneo,  

regem Romae esse, uti tu signa nobis certa adclarassis inter 

eos fines quos feci.”  (Liv., I, 18, 9.) 

 لية أف يربح آلإذا كانت مذيئة ا"أييا األب جػبيتخ، 
 ظ رأسو، ملكا على روما، مد  ا بػمبيليػس، الحؼ أ  ػػػنػم

 أرسل إليشا إشارة بيغ الحجيغ الحيغ وضعتيسا." 
وفى وقت  ؛(98)ا على روماوبعج أف جاءت مػافقة جػبيتخ أ عل غ مغ السعبج نػما ملك  

أمليا  أف األرض لع تكغ تؤتيعيجه  فقج حجث في ،بشػما أمخ مدعج مغ األوقات، ألع  
بجرجة متكافأة مع السجيػد الحؼ يبحلو الفبلحػف وأف الساشية ال يكتسل حسليا ويسػت 

 لجأ نػما إلى نبػءة فاونػس التيفمشيا مغ يسػت مغ نعاجيا أثشاء وضعيا لحسليا؛ 
أجل  ة إليية مغحاجة إلى مذػر  ، حيث إنو كاف فيا لياالسقجسة مقخ   توغابمانت 

 :ولغابة بقػ الظ لتأوفيجيػس رف يو  ؛(99)خرػبة األرض وتكاثخ الساشية
silva vetus nullaque diu violata securi  

stabat, Maenalio sacra relicta deo:                        

ille dabat tacitis animo responsa quieto 

noctibus,  (Ovid, Fasti IV, 649- 652.) 

 سدديا فأس مشح أمج بعيج،تمانت تػجج غابة عتيقة لع ”
 ػس(ػػػػػاونػػػػالى )فػػػػػايشػػػػو السػػػػػػة لئللػػػػػجسػػػػقػخكػت مج ت  ػػػقػف

 “سكػف الليل. عصى إجابتو للشفذ الياجعة فيي   الحؼ (و)اإلل

                                                           
97-

 cf., Liv., I, 18, 7-8.   
98

 - ibid., I, 18, 10.   
99 

-
 
 cf., Ovid, Fasti IV, 641f. 
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وأجخػ الصقػس السشاسبة لحلظ نبػءة فاونػس  ا لتلقيدو جيج  وقاـ السلظ نػما بإعجاد نف
 نتعخؼ علييا مغ األبيات التالية: والتي

hic geminas rex Numa mactat oves.  

prima cadit Fauno, leni cadit altera Somno:  

sternitur in duro vellus utrumque solo.  

bis caput intonsum fontana spargitur unda,        

bis sua faginea tempora fronde tegit, 

(Ovid, Fasti IV, 652- 656.) 

 ىػحا السكػاف نحػخ السلػظ نػمػا شػاتيغ، في”
 ا إللو الشـػ اليادغ،ا لفاونػس، والثانية إمخام  مخام  إسقصت األولى 

 ثػع فخش فػخاء الذػاتيغ فػػؽ األرض الرلبة.
 رش )نػمػا( رأسو غيخ السحلػقة بسياه الشبع مختيغ،

 .“(100)وكلل جبيشػو مختيغ بأوراؽ شجػخة الػداف
ا مغ ارس مديج  ػا قج مػػنػم السلظإلى أف ألبيات الدابقة، ا يلت يلتتذيخ األبيات او 

ا في ػػػـ ولع يزع خاتس  ػاء وعغ أمل اللحػػخة الشدػعغ معاش حيث إنو امتشع ؛الصقػس
و ػخاء شاتيغ وابتيل إلى ربػجه بفػمغ أصابعو، وارتجػ خذغ الثياب وغصى جد أؼ

، فإذا ػػالش خاح فيػف ،ا عليوػلليل سجولية اػو، أرخت ربػػػوبعج أف أتع شقػسا، متعبج   ـػ
اؿ، ويخبخه بسا يجب عليو أف ػػعلى تلظ الح وىػ  (Faunus adest)ػس يأتيوػفاونباإللو 

 جاءت الكلسات عبخ صػتو  .(101) (edidit talia verba)" كلساتاؿ ىحه الق"و  ،يفعلو
 . الغابة سسع الخائى وىػ نائع فيا إلى مػجي   صادر مغ اإللو

                                                           
100
ػ أحسج مرصفى: انطخ: التقػيع، الذاعخ الخومانى أوفيجيػس، تخجسة: على عبج تخجسة: نجػ  - 

(، 2767التػاب على وآخخيغ، مخاجعة وتقجيع على عبجالتػاب على، السخكد القػمى للتخجسة، العجد )
 .319، ص 2716القاىخة  – 1ط

101
 - cf., Ovid, Fasti IV, 657- 663.  
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 رى ماذا قال اإلله فاونهس لمممك نهما؟ت   -
ـ  القخابيغ لؤلرض بػصفيا أوؿ السعبػدات       لقج شلب اإللو مغ السلظ أف ي ق ج 

 حيث قاؿ:،  (172)( primamque deorum Tellurem ) " ولؤلرض بامػرة اآللية،"
“morte boum tibi, rex, Tellus placanda duarum: 

det sacris animas una iuvenca duas” 

                                      (Ovid, Fasti IV., 665- 66) 

 األرض بشحخ بقختيغ؛ "أييا السلظ يجب عليظ أف تدتخضي
 ".ولتقع العجلة الػاحجة بتقجيع حياتيغ إلى القخباف

ل ز السلظ م اه ػػا إيػػػػػػأراى ا نتيجة لغسػض الخؤيا التيػػع فييػػػوق يخة التيػغ الحػولع ي خ 
ا على ج  ػػػػػػػدة جػػػديػػػ"الع خ بػػػػعاػػػػػػػػا الذػػػػػػوصفي التي (coniunx) (103)وػػو، إال زوجتػػػػاإلل

؛ ويبجو أف ىحا الػصف يذيخ إلى ارتباط  (errantem nemori gratissima) "ةبغاال
التبجيل  اومشحيقجسة ة السبغاال غابة، وعلى أف كل مغ تعلق قلبو بيحهالشبػءة بال

، أنعع عليو اإللو بالقجرة على تفديخ الخؤػ واألحبلـ؛ إذ قالت السشاسبيغ واالحتخاـ
ػب ػالسصل” :ػيع"ػػع مغ "التقػػػػغ الكتاب الخابػم 677، كسا ورد فى البيت زوجة نػما لو
تشع قويبجو أف السلظ أ ؛(gravidae posceris exta bovis) “خة حبلىػاء بقػمشظ ىػ أحذ
أنعست اآللية على قجمتو زوجتو لو، وقاـ بتقجيع القخباف السصلػب، و  بالتفديخ الحؼ
 :أوفيجيػسبالخيخ العسيع، حيث يقػؿ السلظ وشعبو 

exta bovis gravidae dantur, fecundior annus  

provenit, et fructum terra pecusque ferunt,  

(Ovid, Fasti IV, 671-2.) 

                                                           
102

 - cf., Verg., Aen., VII, 136-7. 
103
يجيخيا كانت زوجة لشػما، حيث يقػؿ بلػتارخػس، عغ يتزح مسا ورد عشج بلػتارخػس أف إ - 

 ا، وأصبح رجبل  ا مغ الخبة إيجيخيا، وقج عاشا سػي  اف محبػب  ، وكا بدواج سساوؼ نػما:  إنو كاف ججيخ  
 ا ومشحتو الخبة الحكسة."مبارك  

καὶ γάμυν θείυν ἠξιυμένορ, Ἠγεπίᾳ δαίμονι ζςνὼν ἐπώζῃ  

καὶ ζςνδιαιηώμενορ, εὐδαίμυν ἀνήπ καὶ ηὰ θεῖα πεπνςμένορ γέγονεν.  

(Plutarch, Life of Numa, Ch. 4, 2.)   
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 وبعج الكياـ بتقجيع البقخة الحبلى، جاء عاـ أمثخ نساء ”
 “وقجمت األرض ثسارىا والساشية ذريتيا،

شكالية وسيلة تػشيج لحكع السلظ عبخ حل إ كانت نبػءة فاونػس سبب خيخ أو وبيحا
زراعتيا، وقجمت األرض  خيخاتيا ما يكافئ عسل الكادحيغ فيعجـ تقجيع األرض مغ 

ا، الكتاب الثالث مغ "التقػيع" أيز   فييؤكج أوفيجيػس  خيخاتيا وتكاثخت الساشية؛ نجج
، تسثل التخبة الخومانية األصيلة التيـػ التي ضأر لو فاونػس بما يذيخ إلى ارتباط اإل

 حيث كتب ،السقجسةالبداتيغ  بالغابات أو توبػءون اإللو كحلظ ارتباطيؤكج الذاعخ و 
 ػءةػػات اليشابيع والشبػػرب وىغ الكاميشاؼ بػبة مغػيخيا الخبة السحػػإيج"ػرية ػػاف الحػػعلى لد

" (Egeria est, ……, dea grata Camenis) (104) ،"كانت زوجة لشػما ومدتذارة  التي
 :ما يلي ؛(105) (illa Numae coniux consiliumque fuit) "لو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . piabile fulmen  

est,‟ ait „et saevi flectitur ira Iovis,  

sed poterunt ritum Picus Faunusque piandi  

tradere, Romani numen utrumque soli.  

(Ovid., Fasti III, 289-292.) 

 ػبيتػخ الثػائػخ وغزػب جػ فالػخعػػج يسكػغ اتقػػاء شػػخه بالكفػػارة،”
 يسكػغ تيػجأتػو، لكغ بيكػس وفاونػس يسكشيسا كذف شقػس التكفيخ، 

 “ (176)يشتسى إلى التخبػة الخومانيػة.إلو وكبلىسػا 
وىسا مغ أسلحة  ،وكاف السلظ قج تسلكو الخػؼ مغ البخؽ والخعج الحيغ ضخبا السجيشة

يا شسأنتو كغ إيجيخ ال يدتصيع أحج سػػ جػبيتخ الديصخة علييا، ول جػبيتخ التي
ولكغ عليو الكياـ فسغ السسكغ تيجأة غزب جػبيتخ؛  ،خػفو وشلبت مشو أال يبالغ في

اونػس وبيكػس ليػضحا لو فباإللييغ ا، حيث يجب عليو أف يسدظ بعسل يبجو خارق  
                                                           

104
 - cf., Ovid , Fasti III, 275 

105
 - ibid, 276. 

106
 .231، ص مخجع سابقالخومانى أوفيجيػس، التقػيع، الذاعخ ترجمة: بهاء الدين أسامة؛ انظر: - 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dea&la=la&can=dea1&prior=aquas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=grata&la=la&can=grata1&prior=dea
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Camenis&la=la&can=camenis0&prior=grata
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=piabile&la=la&can=piabile0&prior=terrere
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fulmen&la=la&can=fulmen0&prior=piabile
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=est&la=la&can=est9&prior=fulmen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ait&la=la&can=ait1&prior=est
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et41&prior=ait
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=saevi&la=la&can=saevi0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=flectitur&la=la&can=flectitur0&prior=saevi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ira&la=la&can=ira0&prior=flectitur
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Iovis&la=la&can=iovis0&prior=ira
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sed&la=la&can=sed10&prior=Iovis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poterunt&la=la&can=poterunt0&prior=sed
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ritum&la=la&can=ritum0&prior=poterunt
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Picus&la=la&can=picus1&prior=ritum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Faunusque&la=la&can=faunusque0&prior=Picus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=piandi&la=la&can=piandi0&prior=Faunusque
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tradere&la=la&can=tradere0&prior=piandi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Romani&la=la&can=romani0&prior=tradere
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=numen&la=la&can=numen0&prior=Romani
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=utrumque&la=la&can=utrumque0&prior=numen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=soli&la=la&can=soli1&prior=utrumque


 التهظيف الدياسى لإلله فاونهس ونبهءته 

254 
 

 يججىسا، حيثلو أف  غأيزوجتو وأخبختو أة غزب جػبيتخ، جيسكغ أف يقـػ بو لتي ذاما
زماف الغابات، ولحلظ فيسا يذخباف مغ نبع السياه السػجػد فى غابة نيسا يبلأ أخبختو

السػجػدة أسفل تل أفشتيشػس، وذىب نػما إلى حيث  (lucus niger) البلػط السطلسة
 ،خسخ لئللييغ لعيغ الساء وتخؾ كأسيشاءت لو إيجيخيا أف يحىب، وقجـ أضحية 

، وشرب فاونىس تانمقدس غابةلى الإ  (veniunt silvestria numina)"الغابات إلياأتى "و

عشجما استيقع اإللػ ياف مغ و . يجىسا وىسا نائسيغاـ نػما بتقفق ،وناما انخمر وبيكىس
ا مشو أف يفظ القيػد عشيسا، فإذا بو شلبأماميسا نػما، و نػميسا ووججا نفدييسا مقيجيغ، 

(di nemorum) ت" بااغال إلػ يىجعػىسا بػ "ي، و يصلب مشيسا الرفح والغفخاف أوال  
(107) ،

لو بسا  التشبؤ يسا علىبقجرتا ىسحكخ ا الرتباط الغابة السقجسة بالشبػءة، يبجو أنو يونطخ  
؛ وىحا إرسالو البخؽ والخعج يفعلو حتى يتجشب غزب جػبيتخ الحؼ تدبب في يسكغ أف

وبالفعل  .أوعدت إليو بيا زوجتو إيجيخيا و لئلمداؾ بيسا بتلظ الصخيقة التيما دفع
رد فاونػس عليو بأنو يدأؿ عغ أمخ ال يجب أف يعخفو  ويأتي، (108)مشيسا ذلظيصلب 

 مشيسا ألنو كسا قاؿ فاونػس:
 „magna petis nec quae monitu tibi discere nostro 

fas sit: habent finis numina nostra suos. 

di sumus agrestes et qui dominemur in altis  

montibus: arbitrium est in sua tela Iovi.  

(Ovid., Fasti III, 313-16.) 

 تدأؿ عغ أمػر عطيسة، ومثليا ليذ مغ السدسػح لظ أف”
 لية الرغخػ مثلشا ليا حجودىا.تتعلسيا مغ علسشا، فاآل
 الحيغ نييسغ على الجباؿ الذاىقة،نحغ آلية ريفية، ونحغ 

 “وعلى جػبيتخ تعػد الديادة على أسلحتو.

                                                           
107

- cf., Ovid, Fasti III, 293-309. 
108
 - ibid., 310. 
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حسل دالالت متشػعة، حيث يالخاجح أف رد اإللييغ فاونػس وبيكػس على شلب نػما، 
التذخيع بيغ كلستيغ؛ ىسا السباح  وفيجيػس أراد أف يحرخ دور نػما فيبجو أف أي

(fas)  وغيخ السباح(nefas)  مغ قػلو أنو ليذ مغ السباح لكل مغ  ا ما يطيخىح، و
وىػ ما يتعلق  ا،بيكػس وفاونػس أف يقػما بػصف الذعائخ، فيسا عجا ما يخريس

بكػنيسا مغ آلية الخيف. إف جػبيتخ وحجه ىػ مغ يسكشو ذلظ )تحجيج الذعائخ الجيشية 
و السشاسبة(؛ أما بيكػس وفاونػس فقجرتييسا محجودة، وبػصفيسا مغ آلية الشبػءة فإن

بسقجورىسا استخجاـ التعاويح السشاسبة لجعل جػبيتخ يشدؿ إلى األرض. وباإلضافة إلى 
يقػؿ سػػ  يدتصيع أف لغأنو  ( nefasو  fas) ذلظ، فإف أوفيجيػس يقرج بالكلستيغ 

ا يبجو أنو كاف يذيخ إلى ما حجث فى ا وليذ أمثخ؛ وأيز  ما يسكغ أف يكػف مباح  
ر إلى التحكع في حخية حيث اتجو اإلمبخاشػ العقج األخيخ مغ حكع أوغدصذ، 

 . (109)اف أوفيجيػس يكتب فييا "التقػيع"ك التعبيخ، وذلظ في نفذ الفتخة التي
مغ اآللية الكبخػ، وعنسا  اليديذيخ رد فاونػس وبيكػس على السلظ نػما، إلى أنيسا و 
ارسة مغ األرواح اإلليية الح - يخػ بلػتارخػسكسا  -آلية صغخػ، أو إنيسا سا ى

 :اباتيدكغ الغ الحؼ أو اإللو باف البخية اتيخوؼ الحيغ يسخحػف فيتساثل الد التي
                                  Πῖκον καὶ Φαῦνον οὓρ ηὰ  

μὲν ἄλλα Σαηύπυν ἄν ηιρ ἢ Πανῶν γένει πποζεικάζειε,  

(Plutarch., Life of Numa, 15, 3.) 

 وبصخيقة أخخػ يبجو أف بيكػس وفاونػس يذبياف”
  “أو مغ اآللية باف. نػعا مغ الداتيخوؼ 

لػتارخػس عغ سيخة حياة نػما، الحؼ أمدظ بكل مغ سياؽ حجيث ب وقج جاء ذلظ في
ثيخ لبلنتباه ىػ قػؿ سواألمخ التيشػس، أيكة ضليلة عشج تل أفش بيكػس وفاونػس في

تشبئا لشػما بالعجيج مغ األمػر ": أنيسا )فاونػس وبيكػس( بلػتارخػس عغ اإللييغ
                                                           

109
 - Geraldine Herbert-Brown: (editor), Ovid's Fasti: Historical Readings at the 

Bimillenium, Oxford (2002), pp. 188-9.  
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وأنيسا باإلضافة ، (lla te proqesp…sai poll¦ tîn mellÒntwn¥)السحتػمة"
 والخاجح أف ىحا القػؿ يذيخ إلى  .(110)إلى ذلظ قج علساه كيف يسكشو اتقاء الخعج 

كسا يذيخ إلى أف نبػءة كل مغ فاونػس وبيكػس قج ا للشبػءة اإللو فاونػس بػصفو إلػ ي  
  ا ما فى حياة نػما.لعبت دور  

أية حخوب وعنسا عاشيا الخوماف  ا، لع تذيج فتخة حكسو وتكي  ا عادال  وكاف نػما ملك      
يأتيو  ى وحيإل ،امتلظ نػما زماـ أمخىا ـ، ويشدب الخوماف تلظ الحكسة التيسبل في

يقػلػف "إف حكستو  ،(t¾n ἀνθπυπίνην ζοθίαν εἰρ θεῶν ὑποθήκαρ) مغ اآللية
يخيا اإلليية إلى الحػرية إيجالبذخية تأتيو مغ مذػرة اآللية"، ويشدبػف نقل تلظ السذػرة 

، حيث ات مختلفة وتشقل لو الحكسة مغ لجف اآللية القجيخةػػمشاسب التي كانت تدوره في
، وعف كاف (,did£skousan t¾n basilik¾n sof…an)مانت تعلسو فشػف الحكع 

ات الفشػف ػػجػ ربػػحإ ة ىيػاؾ مغ يقػؿ بأف مغ كانت تقػـ بتلظ السيسػػىش
حا السلظ العادؿ، أف "إلية ما ػخ ىػغ أدىذيع أمج الخوماف الحيػج اعتقػلق)السػسيات(. 
(ὅηι θεά ηιρ αὐηῷ ζςνῆν)تتحجث إليو" 

ف إيجيخيا لعبت ، وبيحا يسكغ القػؿ إ(111) 
فيجيػس وىػ ما يؤكجه أو  .تػشيج الجعائع الدياسية والجيشية لخوما ا فيا أسصػري  دور  

ا شباع الخوماف، األمثخ ندوع   أرادت أف تخققما ومدتذارتو بقػلو إف إيجيخيا زوجة نػ 
ػؼ مغ اآللية، وبحلظ بجأ الشاس وذلظ عبخ قياميا بدغ القػانيغ وزرع الخإلى القتاؿ 

   .(112)الحفاظ على إقامة الذعائخ الجيشية الستػارثة بإخبلص في
                                                           

110
- cf., Plutarch., Life of Numa, 15.  

ا ، كاف مليئ  أىػال  ولع يكغ ما مغ مجيشة روما يقػلػف إنو عشجما كاف تل أفشتيشػس لع يربح بعج جدء   -
عليو ف اتطلليا األشجار، ولحلظ كاف مػئبل لئللييغ بيكػس وفاونػس يتخدد باليشابيع والػدياف التي

ؼ ولكشيسا كانا يتستعاف و خ ياإللو باف ورفاقو وكحلظ الداتا، وكاف ىحاف السعبػداف يذبياف جيئة وذىاب  
   بقجرات عبلجية وكحلظ صشاعة التعاويح الدحخية. )السرجر نفدو(.

111
- cf., Dionys. Hallic., II, 60.   

112
- cf., Ovid., Fasti III, 275-280.  
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ط العير نػما نس سبب رفسصل مع اآللية كانت التػا سلظ فييبجو أف رغبة الو      
 فيية وبػجو خاص الخيفالبقاع  عير فيعلى ذلظ أف ييفزل جعلتو السجيشة و  في

 حيث قاؿ بلػتارخػس عغ ذلظ: ا،السقجسة ويتجػؿ فييا وحيج   والغابات البداتيغ
καὶ πλανᾶζθαι μόνορ ἤθελεν, ἐν ἄλζεζι θεῶν καὶ   

λειμῶζιν ἱεποῖρ καὶ ηόποιρ ἐπήμοιρ ποιούμενορ ηὴν  

δίαιηαν.              (Plutarch, Life of Numa, Ch. 4, 1.) 

 السخوج ورغب في أف يتجػؿ وحجه، في بداتيغ اآللية وفي”
 “البقاع السعدولة. السقجسة واتخح لشفدو نسط حياة في

أوتييا نػما  تيلا القػؿ بأف الحكسة كخيش ىشاؾ مغ، فإف سا أورده ليفيػسا لشبق  و      
حتى  ىػ مغ ابتكار نػما نفدو،ف االتراؿ باآللية ويقػلػف إمغ عشج اآللية،  ىي

الخلبة على أفعالو ويسشح القجسية لقػانيشو ويقػـ الشاس بتصبيقيا عغ شيب  يزفي
قج تطاىخ بأنو عقج ويحكخ ليفيػس أف نػما ؛ خاشخ العتقادىع بأنيا مغ لجف اآللية

، وأف إنذاء الذعائخبالشريحة  مغ قجمت لو يىا جيخيا، وأنييلقاءات ليلية مع اإللية إ
ريغ تخمعييغ كيشة بت وافقت كحلظ على قياـ نػما، و لى ذلظقج وافقت ع معطع اآللية
اتبع قج  ،حاػػخه ىػػأم ا فيػػػػػأف نػمػؿ ػػا وجج مغ يقػػمس. (113)ةياآلل مغإلو لخجمة كل 

و ػػإللا ابغػس ػػف ميشاؿ إػػوي ق ؛سبخشىػس الكخيتي وليكػرجػس اإلػػمبل مغ ميش
"أما كيف زيػس بكخيت،  قج تلقى تعاليسو في  (œfh genšsqai toà DiÕj)زيػس

 وتلقى تعاليع أبػللػف.":  قاؿ إنو زار دلفيليكػرجػس في  
ὁ δὲ Λςκοῦπγορ εἰρ Δελθοὺρ ἀθικνούμενορ ὑπὸ  

ηοῦ Ἀπόλλυνορ ἔθη διδάζκεζθαι ηὴν νομοθεζίαν. 

كسا  .(114)نػماحرلػا على فػائج جسة مغ حكع ألمخ فإف الخوماف قج اا كاف ولكغ أي  
تعليع  مت بو الحػرية إيجيخيا ليذ فقط فيقا الجور الحؼاالعتبار  يجب أف نأخح في

                                                           
113

 - cf., Liv., I, 19, 4-5.  
114
 - cf., Dionys. Hallic., II, 61.   
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قياميا بإرشاد نػما إلى اإللو فاونػس  ا فينػما القػانيغ والذعائخ الجيشية ولكغ أيز  
تػاجيو. كسا يجب عليشا  نيسا قادراف على حل السعزبلت التيوبيكػس وتأميجىا لو أ

االعتبار ما ورد عشج بلػتارخػس مغ قياـ فاونػس وبيكػس بالتشبأ لشػما  أف نأخح في
   .مػربكثيخ مغ األ

ندوؿ جػبيتخ مغ الدساء واالجتساع  نػس وبيكػس كانا الدبب السباشخ فيمسا أف فاو 
 (carmina decant)تلػىا  تعاويح التيفغ فعاؿ ومغ خبلؿ البالسلظ نػما وذلظ عبخ 

ا يشتسى إلى التخبة ػػػمل مشيسا بأف "ػػاونػس وبيكػس وصفججيخ بالحكخ أف ف؛ و (115)
(Romani numen utrumque soli) الخومانية"

بػصفيسا إلييغ رومانييغ و  ،(116)
، قاما بسداعجة نػما ومكشاه مغ لػقػاء كبيخ أصيليغ وليدا مجلػبيغ مغ خارج إيصاليا

 . اآللية
 إللو جػبيتخ؟؟الى نػما مغ لقائو بعادت ع ما الفائجة التيوىشا يحق لشا أف نتداءؿ؛  

تل أفشتيشػس أماـ مشدؿ تع بيغ نػما واإللو جػبيتخ على  أف اللقاء الحؼ الخاجح    
 -329أبيات  ،الكتاب الثالث)"التقػيع"  نػما والحؼ ورد وصفو عشج أوفيجيػس في

لو بو رعج اإل إللو جػبيتخ أف يخشجه إلى ما يتقي(، والحؼ يصلب فيو نػما مغ ا376
وبخقو، وتجشب صػاعقو؛ فيجلو اإللو على السصلػب بإسلػب غامس يدسح لشػما 

ا فيقػؿ لو نػما سأقجـ بالتحايل على ما يصلبو رب األرباب حيث يصلب اإللو رأس  
ػؿ لئللو إنو سػؼ يحرل على ويق ،بعج أف أقتلعيا بجحورىا مغ بدتانيبرلة 
وىكحا استصاع نػما  ،نػما روح سسكةفيقػؿ  ،ا، فيخد جػبيتخ بأنو يصلب روح  شعخىا

ؼ يؤتيو مفاتيح القػة والدلصاف اليخوب مغ التزحية البذخية، ووعجه جػبيتخ بأنو سػ 
ا ، فإذا بو عشجما آف األواف يجعل الدساء تبخؽ وتخعج وتشذق مشدلة درع  في اليػـ التالي

مسا  ريب ع غفيخ مغ مػاششيو الحيغ كانػا فيحزػر جس ا على نػما فيبيزاوي  
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- cf., Ovid., Fasti III, 321- 325. 
116
 - ibid., 292. 
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مريخ اإلمبخاشػرية يتػقف أف رأػ نػما ؛ و أخبخىع بو نػما عغ وعج كبيخ اآللية لو
(memor imperii sortem consistere in illo)على ىحا الجرع 

كحا حرل نػما وى .(117)
دعائع الحكع وعنذاء كاف يشذجه حتى يحقق مأربو مغ تػشيج  على دعع جػبيتخ الحؼ

نفػس أبشاء  ما وكحلظ إرساء التقػػ والقبػؿ فيرو حكع  السؤسدات التي تداعجه في
 .عب الخومانيالذ

ا لئلمبخاشػرية، إف قرة أوفيجيػس عغ درع نػما )ىجية جػبيتخ( تعج ضسان      
ا وتشتسى إلى الترػيخ األيقػنى لسيسة روما السقجسة. وجاء أمخ ذلظ الجرع مؤيج  

جل لتداـ بالقػانيغ والعسل مغ أتجعػ إلى الدبلـ ونبح الحخب واال إلصبلحات نػما التي
ا مغ معخكة أمتيػـ. ازدىار الجولة، وىػ ما يتشاسب مع مخحلة عػدة أوغدصذ مشترخ  

 . (118)نفدو ليجعع مسيدات وسلصاف أوغدصذضيػر جػبيتخ  ويأتي
ا م  فقطآللية لملظ وأب مجخد ليذ إف جػبيتخ      السخسلة بذارات ؿ الد  شّْ ، بل ىػ أيز 

دولتيع  سييحسييع ويح لو القجيخ الحؼوماف اإلالخ  بالشدبة إلى جسيع . إنوبذخإلى ال
 شئػف السجيشة؛ مذكبل   لبخؽ والخعج كػسيلة للتجخل مشو فيالقػية؛ كسا كاف يخسل ا

. خومانيمكانة مخكدية في الشطاـ الدياسي ال بو للخعاية والعجائب احتل انطام  بيحا 
ا كاف يسثل دور الكاىغ بػصفو ملك   يسكغ تصبيقو على السلظ نػما، الحؼوىػ ما 
يحا الجور على عجاده للذعب الخوماني؛ والحؼ جخػ إ األسسى ل والقاضياألمبخ 
ػاء لاإلعجاد السدبق األسصػرؼ لحامل  ىػو مغ وجية نطخ عامة، األوؿ  :مدتػييغ
مؤسذ إنو فتخة التاريخية، تلظ ال في عدكخيةالتفػؽ الكيادة ضامغ سجنية و الكيادة ال

ا السلظ الرالح و، فإناضخورية أيز  مغ وجية نطخ الثانى و ؛ و ؤسداتالس وتلظ ، أيز 
 يحا يربح نػما مسثبل  بو . يفزليا أوفيجيػس التي السددوجة لئلمبخاشػرالرػرة  ىي
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 - Cf., Ovid., Fasti III, 329-376. 

118
 - Geraldine Herbert-Brown: (editor), …, op. cit., p. 187. 
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 جػبيتختذارة اس مسثلة في الكيادة وقػة ديشية تتسثل في لقػتيغ؛ قػة الخدع العدكخؼ 
 .(119)مسارسة العخافة  أؼ)واآللية(، 

على حيلة وتعاويح بشاء  تع بيغ جػبيتخ ونػما  وججيخ بالحكخ أف ىحا اللقاء الحؼ    
سحخية تست مغ فاونػس وبيكػس مغ أجل استجعاء جػبيتخ إلى األرض حتى يتع 

ا ا حيث ضيخ فيو نػما نج  استذارتو مغ قبل نػما بذأف تيجأة الخعج، تع تػضيفو سياسي  
مػاجية اإللو كسا أنو يتحجث معو مباشخة، كسا ضيخ لئللو جػبيتخ فيػ ال يخاؼ مغ 

ا يترخؼ بخفق. وىكحا أصبحت وصاية نػما على  حكيس  خ رجبل  نػما أماـ جػبيت
ست الخوماف قج تست بسذيئة إليية مغ كبيخ اآللية جػبيتخ. كسا أف الرػرة ا لتى ر س 

ػما، دة مشحة مشو إلى نمع نػما ووفاءه بالػعج وقيامو بإرساؿ الديا إلبخاـ جػبيتخ اتفاق ا
تقع على  إلى الػاجبات التي - لغة الدياسة في -خمد اليػـ السحجد إلرساليا، ت في

مغ واجب والة أمخىع الكياـ بيا؛ ويسكغ القػؿ  عاتق السػاششييغ وعلى اإلسيامات التي
قاـ جػبيتخ  بتأسيذ السػاششة. أما الجرع الحؼ بأف ىحه األسصػرة تذيخ إلى قياـ نػما

على العالع، وقياـ نػما  لى ليسشة روما وسلصانيا السدتقبلييخمد إف ،بإىجائو إلى نػما
بانو، تجؿ على القػة اختار قخ  مغمغ قبل بسسارسة شقػس معيشة حتى وعف كاف ىػ 

إشار مذاركة اآللية  السػاششيغ مسارسة الصقػس، وذلظ فيتحتع على  السلدمة التي
ششييغ بسا يتكفل اإلى ضخورة التداـ كل فخد مغ السػ  ييجؼ كل ذلظ اكسللبذخ حياتيع. 

 .(120)ىحا وضع أساس مغ أسذ الجولة السجنية بو مغ عسل وفي
فق ا و و ، قبل السيبلد 673إلى  715مغ الفتخة:  روما في السلظ نػما حكعلقج     

وقج قاـ نػما . عيجىا السلكى في خومالالسقجس و السذخع السجني كاف نػما ، عخاؼلؤل
خ ػبسثابة "مؤش ذلظ السعبج ليكػف  (Janus) انػسإللو يبجيع الخاص باسعبج اليذ البتأس

                                                           
119
 - John Scheid, “Numa et Jupiter ou les dieux citoyens de Rome”,  Archives de 

sciences sociales des religions, 30e Année, No. 59.1 (Jan. - Mar., 1985), p. 45.  
120
 - ibid., pp. 49- 50.       
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أقاـ فييا أوغدصذ  في الداحة التي؛ و  (index belli pacisque)للحخب والدبلـ" 
فق بيغ االتػ  ا علىتأميج  لو مارس لئلا كاف نػما قج قجـ قخبان  ، (Ara Pacis)محبح الدبلـ 

ىديسة ومػت ا للدبلـ. ولحلظ عشجما تست ف نػما محب  حيث كادابيغ، الالخوماف و 
يانػس معبج ؽ أبػاب غبلقاـ أوكتافيانػس بإقبل السيبلد،  37وكليػباتخا في  ػسػنيصأن

وحيث إف لديصخة على العالع الخوماني. اامتدب بعج أف إشارة إلى استعادة الدبلـ 
قػاعج إرساء  وضعىػ مغ وألنو  ،ىػ السؤسذ األصلي لسعبج يانػس كاف نػما

ا يحتحػ بو  ىحا األمخ، حيث قج اقتفى أوغدصذ أثخه في؛ و الدبلـ، فقج كاف نسػذج 
 أف مجلذ الذيػخ قج صػت، (Res gestae) وغدصذ"األعساؿ العطيسة" أل ورد في

األولى بعج كانت السخة إغبلؽ معبج يانػس ثبلث مخات خبلؿ عيجه، و  بالسػافقة على
 محبح الدبلـالغخبية مغ لػحات  لػحةف اليسكغ القػؿ إذلظ على  وبشاء  . معخكة أمتيػـ

 –، إلى جانب كل مغ أوغدصذ ورومػلػس، حيث يقف أوغدصذ السلظ نػماتطيخ 
كجدء مغ الخؤية الذعخية السشترف بيغ رومػلػس ونػما،  في -مسا صػره فخجيليػس

آيشياس عشج زيارة ا ليا إلى ابشو قجـ أنخيديذ وصف   إلمبخاشػرية روما السدتقبلية التي
 اإللو باعتباره ابغ البجاية في وصف رومػلػس ، ويأتيالعالع الدفلى األخيخ ألبيو في

 يأتيالذييخ لحكسو العالسي، ثع  يػس، يليو أوغدصذ نفدو، مع وصف فيخجيلسر ام
 ؛ كالتالى:(121)نػماوصفو للسلظ 

 “Quis 
(122)

 procul ille autem ramis insignis olivae 

sacra ferens? Nosco crines incanaque menta 

                                                           
121

- Paul Rehak, “Aeneas or Numa? Rethinking the Meaning of the Ara Pacis 

Augustae”, The Art Bulletin, Vol. 83, No. 2 (Jun., 2001), pp. 196-7.  

122
 ىكاف سابيشو  ؛روماػؾ لمثاني نػما بػمبيليػس، ىشا ىػ  يثحجمػضع الالذخز  مغ ... ؟ - 

اتفقػا و . ة لوفيعلى اختيار خل بعج وفاة رومػلػسوقج نذأ خبلؼ بيغ الخوماف والدابيغ  .سيبلدال
ا ف يى ألع، لخومافاالختيار ي تخؾ ل أخيخ ا على أف نػما.  ع اختيارىع علىقو . و شي اسابيختاروا شخر 

 عحك، شارة الدبلـ. ىشا وىػ يحسل غرغ الديتػف  رػر، فيػ ي  لحلظأثبت أنو ملظ مدالع. و  حؼلا
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regis Romani, primus qui legibus urbem 

fundabit, Curibus parvis et paupere terra 

missus in imperium magnum.  

               (Vergil., Aen. VI, 808-12) 

 ا يقجـ القخابيغ، وقج تػجتو أماليل الديتػف؟يقف بعيج   "يا إليي! مغ ذا الحؼ
 خصيا الذيب. إنو ملظ روما،نى أعخفو بخربلت شعخه ولحيتو التي يإ

، أرسلتو العشاية اإلليية مغ مدقط القػانيغالسجيشة ب زبطسػؼ ي مغ ؿأو 
 شػرية العطيسة"  إلى ىحه اإلمبخاكػريذ، األرض القاحلة، ، رأسو

السجيشة  زبطإنو "أوؿ مغ سػؼ ي عشو بقػلوأف فخجيليػس يحجد ميسة نػما  ويبجو لي
)اإلنيادة، الكتاب الدادس،  البيتاف  (primus qui legibus urbem fundabit)بالقػانيغ" 

تذخيعات نػما التي سشيا للخوماف ىي  ف الذاعخ كاف يخػ أفأالخاجح ، و (817-11
قج قاـ رومػلػس بتأسيذ السجيشة وجعليا يسيده عغ غيخه مغ السلػؾ؛ ف الذيء الحؼ

قج حقق القػؿ بأف وجاء أوغدصذ و  ،اآللية وتصبق القػانيغ عينػما دولة مجنية تخا 
)اإلنيادة،  (Roma imperium terris aequabit)تيا مبخاشػريإروما سػؼ تسؤل األرض ب

بيغ كل مغ  لػصف رابط سياسي(. وفي ىحا ا2-781البيتاف  الكتاب الدادس،
 رومػلػس ونػما وأوغدصذ إنيا مجيشة روما أو باألحخػ اإلمبخاشػرية الخومانية كسا

وقج أمج إنيػس أف روما  ."مجيشة ستغجو إمبخاشػرية صػرتيا الشبػءات مغ قبل "
 أنذأتيا الشبػءة:

septigenti sunt, paulo plus aut minus, anni 

augusto augurio postquam incluta condita Roma est. 

                                                                                                                                                    

ذات  لحيتو؛ (incana menta) ، وتػفي عغ عسخ يشاىد الثسانيغ. ىحا يبخرثبلث وأربعيغ سشة نػما
، ارتبصػا أفزل قليبل  مغ عرابة مغ اللرػص ، كاف الخوماف. وعلى أف جاء نػمابيساأل الذعخ

ا بيجؼ   غيدرع فييع اتباع الجيغ وشاعة القػانيغ التي قاـ بدشيا مػما لن وجاء. تػسيع نذاشيعمع 
 حكػمتيع السجنية.  أجل

- Cooper G. J., Publii Virgilii Maronis Opera; or The Works of Virgil With 

Copious Notes, New York (1827), p. 388. 
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(Ennius, Annales frag. 154-155 & Varro, Rust., III, 1. 2.) 

 "إنيا سبع مئة عاـ، أمثخ أو أقل بقليل،
 ".عغ شخيق نبػءة مقجسةت روما أ سدمشح أف 

حػليات إنيػس كاف يشعر ذامخة مدتسعيو مغ أف مجيشة  يف ؼ مغ الػاضح أف الخاو     
أرض مقجسة، حيث يتزح مغ شحرات أخخػ أف حكايات إنيػس عغ  شيت علىروما ب  

وما حػليا، حيث كانت  السجيشة امغ الحكخيات فيتختبط بأم روما كانت تتسيد بكػنيا
األساشيخ الخومانية أساشيخ مكانية، فعلى سبيل السثاؿ كاف نيخ التيبخ قج أصبح 

، والجة ريسػس ورومػلػس (Ilia) السػقع ذو الغابة الكثيفة السكلف بتحقيق حلع "إيليا"
 حيث قالت ريا: بأف اإللو مارس قج اغتربيا ىشاؾ؛

nam me visus homo pulcher per amoena salicta 

et ripas raptare locosque novos. 

(Ennius, Annales frag. 38-39) 

 أيكة خبلبة  جسيل السحيا يدلبشى عحريتى في"ألنشى رأيت رجبل  
 ، عشج ضفة الشيخ."شدبة ليفي مػقع ججيج بال

مشاميا مغ  يما رأتو ف يقطت مغ نػميا مشدعجة بامية، تخوؼ وكانت ريا سيلفيا قج است
 عشج ضفة الشيخ وقاـ باغترابيا في  استجرجيا إلى مكاف ال تعخفو جسيبل  أف رجبل  

أيكة ساحخة. وأخحت تبحث عغ أختيا تشقحىا فلع تججىا؛ ثع سسعت صػت أبييا 
ا سػؼ يخخج مغ الشيخ بعج ذلظ  سعيج  ولكغ مدتكببل  اآلف تبجو مشدعجة  يخبخىا أنيا

(post ex fluvio fortuna resistet) مغ حػليات  57-34؛ وىػ ما تذيخ إليو األبيات
سيلفيا،  شيجت قياـ مارس باغتراب ريا إنيا ضفاؼ نيخ التيبخ التي .(123)إنيػس

عج ذلظ، ب )ريسػس ورومػلػس( لقى فيو الصفبلفسػؼ ي   وىحا الشيخ ىػ نفدو الحؼ
سػؼ تذيج ضقة ا، و سالكذف عشيبيسا على ضفتو ليتع  وسػؼ يحفطيسا الشيخ ويلقي

                                                           
123
 - Nora Goldschmidt, Shaggy Crowns, Ennius' Annales and Virgil's Aeneid, 1

st
 

publ., Oxford (2013), pp. 75-76; cf., Ennius, Annales frag. 34-50. 
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، (Palatinus)الشيخ مخة أخخػ قياـ الحئبة بإرضاع الرغيخيغ عشج سفح تل باالتيشػس 
 . (124) على ضفافيا سيتع إنذاء مجيشة روما السدتقبليةمسا إنو 

نبة جػلياال ةخ يعذلأيشياس يعتبخاف أسبلف ا لججه ماف رومػلػس و  ت الحؼػالػق وفي    
ء عاباد اقػمػ سكغ لؤلمخاء أف يماف مغ الس ، فإنوالتي يشتسي إلييا أوغدصذ ة()اليػلي

كاف فقج انب والجتو، ػػػػج مغ ،ا وذلظ مغ خبلؿ يػليػس قيرخػػػنػمإلى ػف شدبي عػػػػأني
، حفيج نػما مغ قبل (Ancus Marrcius) يػسكأنكػس مار خ يشحجر مغ السلظ ػػػقير
 ة؛ حيث إنو:اليػليمع أف أوفيجيػس يقػؿ بأف آيشياس ىػ أصل العائلة . (125)ابشتو

Si Venus Aenean gravida temerasset in alvo, 

     Caesaribus tellus orba futura fuit. 

(Ovid., Amores II,14, 17-18.) 

 رحسيا يشػس كانت قج آذت آيشياس فيػ أف ف"ل
 مدتقبليا مغ الكياصخة." ألضحت األرض محخومة في

ا إلى مػضع آخخ الخبة فيشػس، والجة آيشياس، أف تشطخ بعيغ العصف دائس   ويشاشج في
 آيشياس: ذرية

semper ad Aeneadas placido, pulcherrima, voltu 

respice totque tuas, diva, tuere nurus. 

(Ovid., Fasti IV, 161-2.) 

 ا بعيغ العصف إلى ذرية آيشياسدائس   "يا أجسل الخبات، انطخؼ 
 ".واحفطى زوجات أبشائظ العجيجات

وضعو  ا تزسشت كحلظ مخاجعة التقػيع الحؼوججيخ بالحكخ أف إصبلحات نػم    
ويخجع ، زبط السجيشةت ججيج، وذلظ كجدء مغ القػانيغ التيرومػلػس ووضع تقػيع 

وقج كاف  تشطيع االحتفاالت واأللعاب واألعياد الجيشية؛ ذلظ بػجو خاص إلى الخغبة في
ا مغ وضائف السذخع. وضع التقػيع وتشطيع أمػر الحياة ي يعػد الفزل إلى و عتبخ جدء 

                                                           
124
 - Nora Goldschmidt, Shaggy Crowns, op. cit, p. 77. 

125
 - Paul Rehak, “Aeneas or Numa?. . , op. cit., p. 197. 
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كسا أف  التقاويع.وضع الخوماني، في العخؼ  فيرومػلػس ونػما، مؤسدي القانػف 
  .(126)صبلحاتو القانػنية ـ بتقجيع تقػيسو كجدء مغ إخ قج قاقير

 وقيامو باستذارة نبػءة فاونػس مختيغ، ا كاف أمخ نػما ومرجر حكستو البالغة،وأي     
الخجل قج صجؽ فيو وصف فخجيليػس لو بأنو الخجل الحػ أرسلتو العشاية اإلليية فإف 

 مغ مدقط رأسو إلى ىحه اإلمبخاشػرية العطيسة. 

  لخاتمة:رابعا: ا
ػسيط في العبلقة الدور ليلعب  سفاونػ  استخجمػا اإللو الخومافأف   :وخبلصة القػؿ

الجػانب التي رتباط مع تلظ ساعج في االقج ، و لجييع خ الصبيعةىاطم يع وبيغبيش
الغابة قج ا للغابات فإف وبػصف فاونػس إلي   ا علييا مغ أجل أمشيع وازدىارىع.اعتسجو 

  .فاونػس ةنبػء ا فيا ميس  لعبت دور  
، عبخ زواج آيشياس تػحيج الصخوادييغ مع البلتيغ ا فيا ميس  لعبت نبػءة فاونػس دور   -

، الحؼمغ الفيشيا ابش لجأ إلى الغابة السقجسة مقخ نبػءة  ة السلظ التيشػس ملظ التيـػ
ا مذئػمة )سخب الشحل القادـ مغ بعيج فيسا رأػ أنو يسثل نحر  فاونػس ليدتذيخ اإللو 

شعخ الفيشيا أثشاء  ثل العشقػد وكحلظ اشتعاؿ الشار فيا محط على غرغ شجخة متجلي  لي
 قياـ والجىا بإشعاؿ الشار السقجسة(. 

زواج آيشياس ابغ الخبة فيشػس مغ  إذا كانت نبػءة فاونػس ىي الدبب السباشخ في -
ذلظ  مغ ندل –مجئ أوغدصذ  ا غيخ مباشخ فيالفيشيا ابشة التيشػس، فقج كانت سبب  

حقق انترارات بالغة للخوماف وأرسى دعائع الدبلـ وجعل مغ روما  الحؼ -الدواج
 مبخاشػرية تبدط سلصانيا على أرض متخامية األشخاؼ.إ

                                                           
126
 - 

Agnes Kirsopp Michels, “The "Calendar of Numa" and the Pre-Julian 

Calendar”, Transactions and Proceedings of the American Philological 

Association, Vol. 80(1949), p. 338.  
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ازدىار مجيشتو وجعل األرض تجػد  ا فيكاف لجػء نػما إلى نبػءة فاونػس سبب   -
 بخيخاتيا والحيػانات تتكاثخ ويدداد ندليا.

ية تيجأة رعج ػما إلى اإللو فاونػس واإللو بيكػس لسعخفة كيفكحلظ كاف لجػء ن -
نفػس شعبو، عبخ ندولو  لظ نػما فيقياـ جػبيتخ بجعع م   ا فيسبب   جػبيتخ وبخقو مشيسا

 ا عغ الدلصة واألماف.ا معبخ  ىجاء السلظ درع  لياء سسائو إلى ساحة قرخ السلظ وع مغ ع
ا خجاـ اإللو فاونػس ونبػءتو استخجام  است نجح كل مغ فخجيليػس وأوفيجيػس في لقج -

نفػس الخوماف، مسا دفع الخوماف إلى الثقة واإليساف بقائجىع  ا بالغ األثخ فيسياسي  
 اإلمبخاشػر أوغدصذ.   
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