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مة مقدِّ



كان علُم التاريخ يف السابق معنيًّا بتدوين الوقائع والحوادث البرشيّة كام حصلت 

يف وعاء الزمن املايض، ثم تطّور ليتكّفل ـ باإلضافة إىل وصف األحداث وتدوينها 

يف  وشهد  بينها.  والروابط  العالقات  وكشف  وتعليلها  وتحليلها  الوقائع  بتفسري  ـ 

الطبيعة والحضارة؛  العرص الحديث تطّوًرا يف مدلوله، فاتّسع ليشمل كّل يشء يف 

جانب  إىل  والعلوم...،  واألفكار،  والحيوان،  والنباتات،  واملعادن،  »األرض، 

الفعاليّات اإلنسانية«]]]، فلم يعد علم التاريخ منحرًصا بدراسة الوقائع البرشيّة التي 

حدثت يف الزمن املايض فقط، بل اتّسع ليشمل ميادين املعارف والعلوم، واألديان، 

من  وتحويه  مخلوقات  من  عليها  يعيش  وما  األرض  وتاريخ  البرشيّة،  والفلسفات 

النقيل،  كالتاريخ  التاريخ:  من  أنواع  بني  مييّزون  العلامء  وبدأ  وظواهر...،  كائنات 

والتاريخ العلمي، وفلسفة التاريخ]]]... وأصبح علم التاريخ متداخاًل مع العديد من 

العلوم، كاألنرثوبولوجيا وعلم االجتامع والسياسة واالقتصاد وعلم الّنفس...

االجتامعية  بالظّواهر  يحيط  أن  التاريخي  الباحث  عىل  الواجب  من  بات  لذا، 

الذي  بالعرص  تتّصل  التي  والفلسفيّة...،  والفنيّة  واألخالقية  والسياسية  واالقتصادية 

يريد دراسته، وأن يستند عىل منهٍج بحثيٍّ ينسجم مع طبيعة العلم الذي يبحث فيه، 

وبالتحقيق والتحليل واملقارنة والنقد، يصل إىل نتائج علميٍّة موضوعيٍّة منسجمٍة مع 

القواعد والضوابط املنهجيّة للبحث. 

]]]-  محمد مهدي شمس الدين،التاريخ وحركة التقّدم البرشي ونظرة اإلسالم، ص 3].

]]]- انظر: كاظم ياسني، منهجيّة البحث يف تاريخ اإلسالم، ط]، بريوت، مركز املصطفى العاملي للدراسات والرتجمة 

والنرش، 434]هـ2013-م، ص49.

مة مقدِّ
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وبناًء عليه، إنّنا عندما نطلق مرشوًعا علميًّا تحت مسّمى »نقد الحضارة الغربّية« 

نفسه  الغرب  تكّفل  فقد  مرّة أخرى،  الغرب وتوصيفه  تاريخ  كتابة  إعادة  به  نقصد  ال 

نقديٍّة  تحليليٍّة  قراءٍة  إجراء  خالل  من  التاريخ  هذا  تظهري  إعادة  نقصد  وإّنا  بذلك، 

السياسية،  االجتامعية،  الثقافية،  الدينيّة،  املعرفيّة،  حقوله؛  بجميع  الغرب  لتاريخ 

ما  والحداثة،  التنوير  الوسطى،  القرون  اإلغريق؛  أزمانه؛  واالقتصادية... ويف جميع 

بعد الحداثة، وصوالً اىل عرصنا الراهن، فنحن أمام تاريخ غريّب ميتدُّ لحوايل أربعة 

آالف سنة؛ ميلٍء بالخرافات واألساطري، وما ال يقبله منطق، وال إنسان عاقل... 

مع  بدأ  قد  األقل،  عىل  الفكري  تاريخه،  أّن  يعترب  الحديث  الغرب  كان  وملّا 

اإلغريق، أو ما أُطلِق عليه هو نفسه باملعجزة اإلغريقيّة، فقد ارتأينا أن ينطلق مرشوعنا 

امليالد؛  قبل  التاسع  القرن  قبل  ما  التأسيسيّة، وتحديًدا من  الحقبة  تلك  الّنقدّي من 

ذلك أّن تلك الفرتة تُعّد اللّبنة األساسيّة، والعامد الذي اعتمد عليه الغرب يف تكوين 

نفسه، كام أّن البحث عن جذور الغرب والحفر األركيولوجي يوصلنا ال محالة إىل 

إىل  العمل  م  نقسِّ أن  منهجيّة،  والعتبارات  علينا،  يحتّم  ما  وهو  الزّمنيّة.  الفرتة  هذه 

مراحل، وقد ارتأينا أن تكون البداية من ما قبل القرن التاسع قبل امليالد، وهي مرحلة 

متتّد إىل حوايل عام 1500 قبل امليالد؛ حيث باإلمكان رصد معامل تلك املرحلة 

من نواٍح عديدة، وحيث ميكن إيجاد بعض املصادر عنها، ومحاولة رسم معاملها 

وخصوصياتها.

ولهذا فقد أطلقنا عىل هذا الكتاب بجزئيه، اسم »تاريخ اليونان قبل القرن التاسع 

لعلم  التأسييس  واملرشوع  الغربيّة،  الحضارة  نقد  سلسلة  ضمن  من  وهو  ق.م«. 

االستغراب.

وال بد من اإلشارة إىل أّن هذه املرحلة هي مرحلة أوىل، وحيث إن طابعها العام 



11 المقدمة

يُركِّز عىل أنَّ املؤثرّات الرشقيّة كان لها الدور الهام يف والدة هذه الحضارة الغربية، وهذا 

بحد ذاته ميثّل نقداً، فال غرابة أن نجد أّن جزءاً من األبحاث مبثابة األبحاث التعريفية التي 

ال بد منها، وهي تسعى إلعطاء ملحة عامة عن هذه املرحلة التاريخية من تاريخ اإلغريق، 

النقد سيتعّمق ويتوّسع بشكل ملحوظ يف مراحل املرشوع  أّن مستوى  القارئ  وسيالحظ 

األخرى.

املرحلة،  هذه  يف  والنقد  البحث  إىل  تحتاج  التي  والقضايا  املوضوعات  لكرثة  ونظراً 

نعني )املرحلة األوىل من نقد الحضارة الغربية(، فقد اقترصناـ  إضافة اىل املقّدمة واملدخل 

العلمي ـ عىل أربعة وعرشين بحثاً جامعاً يف موضوعه، مقّسمة إىل خمسة فصول، يُعالج 

كّل فصٍل موضوعاٍت محّددًة ومرتابطة.  

وقد ارتأينا إصدارها يف جزئني؛  حيث تضّمن الجزء األّول عىل مدخل علمي وفصلني، 

تضّمن الفّصل األّول بعض األصول واملباحث العاّمة املرتبطة بالحضارة اإلغريقيّة بشكل 

عام، كالتعريف مبالمحها العاّمة، ومحاولة معرفة أصول الّشعب اإلغريقي، وتاريخ التدوين 

املوكينيّة  بالحضارتني  التعريف  إىل  إضافة  عليهم،  الرشقيّة  الحضارة  وتأثريات  عندهم، 

والكريتيّة. فيام توزّعت مباحث الفصل الثاين عىل الدين واألسطورة.

تتعلّق ببعض  الثاين، فقد احتوى عىل ثالثة فصول تضّمنت )توالياً( مباحث  الجزء  أما 

املدن الرئيسة وشخصيّات املرحلة وحروبها،  واألوضاع االجتامعية واألخالقية والسياسية، 

القرن  واالقتصادية. وبهذا تكون هذه املرحلة قد أظهرت أبرز معامل العامل اإلغريقي قبل 

التاسع قبل امليالد.

يدي  بني  الجهد  هذا  يضع  إذ  االسرتاتيجيّة«  للّدراسات  اإلسالمي  »املركز  إّن  ختاماً 

الباحثني واملهتّمني، فإنّه يشكر كّل من ساهم يف إنجاز هذا العمل وإبصاره للّنور، ونخّص 

بالّذكر األساتذة الباحثني الذين تحّملوا أعباء هذا الجهد يف ظروف معّقدة وصعبة للغاية، 
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كانت، وما زالت، متّر بها املنطقة، من جوائح طبيعيّة ليست بعيدة عن مساهامت البرش، 

وجوائح سياسيّة وأمنيّة واجتامعيّة واقتصاديّة، ُصنعت وارتُِكبت بيٍد برشيٍّة خالصٍة. 

كام ينبغي لنا أن نشكر كّل طاقم العمل يف املركز عىل جهودهم املباركة، والتي نأمل 

أن تكون يف ميزان أعاملهم يوم القيامة. ونخّص بالذكر منهم الدكتور محمد مرتىض، حيث 

تحّمل عناء إدارة وتحرير املرشوع، واملتابعة مع الباحثني؛ وكذلك الشيخ حسني الجمري، 

حيث ساعدنا يف بدايات انطالق املرشوع.

وأخرياً، البد من مالحظة فّنية وهي: إننا يف الوقت الذي اعتمدنا فيه تسمية »اإلغريق« يف 

العناوين، تركنا الحرية داخل األبحاث الختيار الباحث نفسه.

واحلمد هلل أّواًل وآخًرا

املركز اإلساليم للدراسات االسرتاتيجية

ذكرى املولد النبوي الشريف عام 1442هـ

 

مدخل



مدخل

وقفة مع احلضارة اليونانّي�ة قبل القرن التاسع قبل امليالد

التّعرّف عليها  تّم  القارية، وقد  اليونان  تعّد الحضارة اآلخيّة أوىل حضارات بالد 

بدايًة من خالل ملحمتي اإللياذة واألوديسة، اللّتان كانتا تشّكالن املصدر األسايّس 

للمعلومات عن الحياة االقتصاديّة يف الحضارة اآلخيّة، وذلك قبل التّوّصل إىل فّك 

رموز الكتابة التخطيطيّة B يف عام ]95]م، وأيًضا قبل دراسة اللّقى األثريّة املتنّوعة 

وتحليلها، والتي ُعرِث عليها يف شبه جزيرة البلوبونيز ومناطق بحر إيجة وشواطئ البحر 

املتوّسط، والتي قّدمت بدورها معلوماٍت جيّدًة ميكن مقاطعتها مع نصوص الكتابة 

التخطيطيّة B؛ إلعادة بناء تصّور واضح -إىل حدٍّ ما- عن طبيعة الّنشاط االقتصادي 

الذي كان سائًدا يف الحضارة اآلخيّة.

اليونان،  بالد  يف  القدمية  الحضارات  أشهر  إحدى  فهي  الكريتيّة،  الحضارة  أّما 

وهي حضارة ذات طابع بحرّي تجارّي، ارتبط نشوؤها وازدهارها وسقوطها باملوقع 

الجغرايف املميّز لجزيرة كريت، وبعالقاتها التّجارية مع الرّشق؛ حيث كان نشوؤها 

ناتًجا عن وصول موجات التأثري الرشقيّة إىل كريت، والتي كان أّولها انتشار الّزراعة 

-خالل العرص الحجري الحديث- التي مّهدت لالستقرار، واالنتقال من حياة الصيد 

وتطّورها  القرى  ظهور  إىل  أّدى  ما  وهذا  والتدجني،  الزراعة  حياة  إىل  وااللتقاط 

ثانيها  وكان  مهّمة،  مستوطنات  القديم  املينوي  العرص  يف  أصبحت  حتى  تدريجيًّا 

ونتيجة  القديم.  املينوي  العرص  خالل  تصنيعها  وطريق  للمعادن  الكريتيني  معرفة 

أسطواًل  الكريتيّون  شيّد  للتصنيع،  الاّلزمة  املعادن  من  الخام  للمواد  الجزيرة  افتقار 

كبريًا وأقاموا شبكًة متينًة من العالقات التّجاريّة مع الحضارات الرّشقيّة؛ حيث كانوا 
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يستوردون منها املعادن الخام ويصّدرون لها فائض إنتاجهم من زيت الزيتون والنبيذ والحيل 

وفًقا لنظام املقايضة، وهذا ما أّدى إىل ازدهار الحضارة الكريتيّة وتعاظم أهّميتها التّجاريّة، 

وخاّصة بعد أن أصبحت البوابة األوىلـ  بالنسبة ملناطق بحر إيجةـ  للتّجارة مع الرّشق الذي 

منحها حريّة الحركة يف البحر املتوّسط، واستمرّت هذه األهميّة خالل العرصين املينويني 

األوسط والحديث. 

تفاعل احلضارات
فيام  ومستمرّة  تفاعليّة  عمليّة  أنّها  التاريخ  عرب  وقيامها  الحضارات  نهوض  وقائع  تثبت 

بينها؛ ومل يسّجل لنا التاريخ قيام حضارة من دون هذا التّفاعل والتّأثّر بالحضارات األخرى، 

السابقة أو املعارصة لها؛ وذلك ألّن هذا التفاعل والتأثّر يعّد مكسبًا كبريًا عىل مّر التاريخ؛ إذ 

ال توجد حضارة نشأت من تلقاء نفسها مبعزل عن الحضارات األخرى، أو أنّها مل تتفاعل 

مع غريها. ففي عمليّات التّفاعل تأخذ كّل حضارة ما يناسبها وما يتّفق مع طبيعتها، وتعطي 

الحضارات األخرى ما تجود به مبا يتالءم مع نشاطها، والجدير بالذكر أنّه ال ميكن أن تكمل 

أّي حضارة مسريتها دون حدوث تبادٍل وتفاعٍل حضاريٍّ والذي تحتّمه طبيعة الحياة.

التّفاعل  وإّن  منها،  أيٍّ  خصوصيّة  يُلغي  ال  الحضارات  بني  والتّفاعل  التّبادل  أّن  كام 

الصحّي هو الذي يحدث يف جوٍّ سليٍم ينعم بالحريّة والرىض والتساوي، وتسفُر عنه نتائج 

مثمرة، أّما فساد التّفاعل الحضاري فيكون عندما يحدث يف أجواء الحرب، أو نتيجة الكبت 

والقهر، أو التفاعل الذي يحدث ملصلحة جهٍة معيّنٍة وإهامل مصالح الجهات األخرى، كام 

هو الحال يف املنحى الفكري الغريب.

يرفضه، ويسعى لرتسيخ  عام،  بشكل  الغريب،  العامل  أّن  نجد  الطّرح،  واقعيّة هذا  فرغم 

إرهاصاتها  يف  سيّام  ال  الغربية«،  »الحضارة  أّن  يعني  والذي  الواحد«،  التّفاعيل  »االتّجاه 

األوىل، أعطت ومل تأخذ، من هنا جاء الحديث عاّم أطلقوا عليه اسم »املعجزة اإلغريقيّة« 

والتي تقوم عىل أّن الحضارة اليونانيّة القدمية هي إبداع محض من قبائل أنتجوا حضارتهم 

الخاّصة مبعزل عن أيّة حضارٍة سابقٍة أو معارصٍة لهم. 

يّدعي هذا التيّار الكبري أّن اليونانيّني مل يتأثّروا برتاث الرّشق القديم، ومل يستفيدوا منه 
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يف أيّة مرحلٍة من مراحل تطّور حضارتهم. ورغم انتشار هذا التيّار، فإّن ذلك مل مينع خروج 

أصوات غربيّة، كـ »مارتن برنال« صاحب كتاب أثينا السوداء، وغريه، من أن تصدح بخالف 

ذلك؛ ورمّبا نؤيّد مقولة جورج سارتون صاحب كتاب تاريخ العلم، من أنّه ينبغي علينا أاّل 

نرسف يف املبالغة يف تعظيم دور هذه املؤثّرات، وال نرسف يف التقليل من شأنها.

ومهام يكن من أمر، فقد انطلقت حضارة الرّشق القديم منذ نحو أربعة آالف سنة قبل 

امليالد، أي قبل بزوغ الحضارة اليونانيّة القدمية بكثري؛ وقد ذاع حيثها، وظهرت آثارها، بل 

وتأثريها رشقًا وغربًا، شامالً وجنوبًا. وقد أثبتت الوثائق، كام سرنى يف كثري من الّدراسات 

يف هذا الكتاب، أّن املجتمع اليوناين كان متّصاًل بحضارات الرّشق القديم، ال سيّام مع ما 

تشهده هذه الحضارات من تطّور وازدهار. كام تؤكّد املكتشفات الحديثة أّن هذا االتّصال 

التجاريّة  األيام، وعىل مختلف األصعدة،  يوم من  ينقطع يف  قويًّا ومتتابًعا، بحيث مل  كان 

والعلميّة والسياسيّة واالجتامعيّة.

ولقد كانت منطقة »آسيا الصغرى«، )تركيا حاليًّا(، والتي ُعرفت تاريخيًّا باسم »أيونيا«، هي 

املنفذ األّول للحضارة الرشقيّة باتّجاه اليونان، ثم ما لبثت أن تحّولت إىل منطقة استوطنها 

املهاجرون اليونانيّون منذ بدايات األلف األّول قبل امليالد. 

أّما املنفذ الثاين الذي انتقل تراث الرّشق من خالله إىل بالد اليونان، فكان تلك الّنخبة 

من العلامء والفالسفة اليونان، ممن هاجر إىل الرشق األدىن، وعايش إنجازاته، ثم عادوا إىل 

بالدهم محّملني بعلوم الرّشق ومعارفه: كطاليس )ت547 ق.م.( املولود يف ملطية من أبوين 

سوريني )فينيقيني(. وفيثاغورس )580 ق.م( من جزيرة ساموس عىل الساحل األيوين، والذي 

انتقل إىل ملطية ثم سافر إىل بلدان الرشق األدىن، وحيث قىض سنوات طويلة فيها، قبل أن 

يعود إىل موطنه. وال ننىس هريودوت )ت5]4ق.م.(، امللّقب بـ »أيب التاريخ«، والذي يظهر 

من كتاباته أنّه زار مرص وسورية وبالد الرافدين وفارس وغريها من البلدان اآلسيوية واإلفريقية. 

وهكذا أيًضا مع دميقراطيس )ت356ق.م.( وأفالطون )ت347ق.م.( وأرسطو وغريهم.

إّن هذه الهجرة مل تكن هجرة من اليونان إىل آسيا الصغرى فحسب، فقد حصلت هجرات 

عكسيّة، أي هجرة أبناء الرّشق أنفسهم إىل الغرب، وهذا ميثّل منفًذا ثالثًا النتقال تراث الرّشق 
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إىل الغرب، سواء كانت الهجرة بدوافع تجاريّة أو سياسيّة. فاملرصيون القدماء، مثاًل، أقاموا 

مستوطنات لهم عىل الحوض الرشقي للبحر املتوّسط؛ حيث يؤكّد هريودوت أنّهم أقاموا 

الذي أطلقه  الفينيقيّون )وهو االسم  قام  البليوبونيز نفسها. كام  مستوطنات يف شبه جزيرة 

اليونانيّون عىل كنعانيّي الساحل السوري( بنشاٍط تجاريٍّ واستيطاينٍّ واسعٍ يف عامل البحر 

املتوّسط. 

شواهد التأّثر اليوناين بالّشرق
يف  حصل  كام  القديم،  املرصي  الرّتاث  من  القدمية  اليونانيّة  الحضارة  استفادت  إًذا، 

املرصينّي  تفّوق  عىل  الربدي  وثائق  تؤكّد  حيث  والترّشيح.  والطّب  والهندسة  الرياضيّات 

القدماء يف هذه العلوم، وقد أشار أرسطو إىل النشأة العمليّة للرياضيّات يف مرص، كام أكّد 

هريودوت عىل انتقال علم الهندسة من مرص إىل بالد اليونان. فيام تحّدثت املراجع كيف 

أّن فيثاغورس عاد إىل بالده من مرص حاماًل مبادئ علم الهندسة]]]. 

إّن تأثّر اليونان مل يقترص عىل مرص، بل استفادت أيًضا من الحضارة السوريّة القدمية، 

الفينيقيّون  التّجار  نقله  ما  طريق  عن  وإبداعاتها  الحضارة  هذه  إنجازات  من  أفادت  فقد 

)الكنعانيّون( إىل بالد اليونان. وسرنى كيف أّن أعظم »إنجاز« قّدمه الفينيقيّون، ليس لليونان 

السابع  القرن  منذ  األبجديّة  األحرف  اخرتاع  كان  بأكملها،  اإلنسانيّة  للحضارة  بل  فحسب، 

عرش قبل امليالد.

 فقد اقتبس اليونانيون األبجديّة الفينيقيّة منذ أواخر القرن العارش قبل امليالد تقريبًا. وقد 

أكّد هذه الحقيقة املؤرّخون اليونان أنفسهم، فهريودوت يقول إّن الفينيقيّني علّموا اليونانيني 

كثريًا من العلوم واملعارف ويف مقّدمتها الحروف األبجديّة التي مل يكن هؤالء عىل علم بها. 

رغم إظهار اليونانيّني براعة يف تطوير هذه األبجديّة لتالئم خصائص لغتهم، فأضافوا إليها 

الحروف الصوتيّة، وأخذوا يكتبونها من اليسار إىل اليمني بعكس الفينيقيّني]]]. وصحيح أّن 

الفينيقيّين أسهموا يف ابتكار أبجديّة مبّسطة لتسجيل الصوتيّات التي ينطقون بها الكلامت، 

]]]- حول فيثاغورس راجع: جورج جيمس: الرتاث املرسوق، تر: شوقي جالل، املجلس األعىل للثقافة، مرص، ص7].

]]]- راجع: بحث التدوين والكتابة للدكتور عبد السليامن يف هذا الكتاب.
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لكّن الفينيقيّني أخذوا فكرة األبجديّة عن السومرينّي وعاّم ُعرف باسم الكتابة املسامريّة]]].

أّما ما نقله التّجار الفينيقيّون إىل العامل اليوناين من سلع ومتاجر، وما تحمله يف ثناياها 

من ثقافات وفنون وصناعات، فهي أكرث من أن تعّد وتحىص. فقد نقلوا صناعات سوريّة 

ومرصيّة ورافديّة؛ كالقمح وورق الربدي والعطورات من مرص، واملجوهرات واملصنوعات 

الرافدين،  وبالد  من سورية  األرجوانيّة  والصباغة  والعاجيّة  والزجاجيّة  واملعدنيّة  النسيجيّة 

اليونانيّون  أخذ  حيث  والهند.  الصني  من  الكرمية  واألحجار  والتوابل  الحرير  إىل  إضافة 

يتعلّمون تقليدها عىل أيدي الصّناع الفينيقينّي أنفسهم، حتى شاعت هذه الفنون بينهم]]].

بدا  التأثّر  هذا  إّن  بل  والحرفيّة،  الطبيعيّة  العلوم  عىل  بالرّشق  اليونان  تأثّر  يقترص  ومل 

ولعّل  الرافدين،  بالد  يف  ازدهر  الذي  األدب  ذلك  امللحمي،  األدب  يف  وعميًقا  واضًحا 

تأثّره  يف  صارًخا  نوذًجا  متثّل  و»األوديسة«  »اإللياذة«  ملحمتيه  يف  هومريوس  أعامل 

مبلحمة جلجامش الرافدية الشهرية]3]. وتؤكّد الّدراسات الحديثة أّن ملحمة جلجامش تعّد 

أقدم املالحم البطوليّة يف تاريخ الحضارات. 

بقصة  سياّم  ال  القدمية  البابليّة  باألساطري  القديم  اليوناين  األسطوري  األدب  تأثّر  كام 

الطوفان والخلق، فضاًل عن أسطورة عشتار ومتوز البابليّة التي أثّرت يف أسطورة أفروديت 

وأدونيس اليونانيّة]4]. 

غياب املعرفة الوحيانّي�ة
ورغم كل هذا التأثّر اإلغريقي بالرشق، إاّل أنّنا نلحظ غياب التأثّر بحركة النبّوات 

التي كانت ناشطة ومنترشة فيه، بل إنّنا نستغرب غياب الحديث عن أيّة حركة للنبّوات 

يف بالد اإلغريق]5]، ولنا الحق يف أن نتساءل عن السبب الذي دفع اإلغريق لالستفادة 

ل لنا  من الّنشاط العلمي واالقتصادي واالجتامعي واألديب وغري ذلك، فيام مل يسجِّ

]]]- راجع: بحث التدوين والكتابة.

]]]- راجع: بحثي التجارة يف كريت وعند اآلخيني للدكتور حسام غازي ضمن هذا الكتاب.

]3]-  راجع: بحث األساطري واألدب عند اإلغريق للدكتورة نوال طبيب.

]4]- راجع: بحث األساطري واألدب )سبق ذكره(، وكذلك بحث: التأثريات الرشقيّة عىل الحضارة اليونانيّة للدكتور نبيل صالح.

]5] ينطلق هذا االستغراب من اعتقادنا بأنّه حيث توجد تجّمعات برشيّة سيوجد أنبياء.
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قادها  التي  التوحيد  إىل  الدعوة  حركة  مع  تفاعلهم  حتّى  أو  استفادتهم  عن  التاريخ 

األنبياء. وبل ميكن تسجيل غياب مجمل املعرفة الوحيانيّة عن املجتمع اإلغريقي. 

والحّق يُقال، إّن تجاهل حركة النبّوات، مبا تحتويه من إعالء للقيم، وتصويب للمسرية 

نها االتّصال  اإلنسانيّة نحو هدفها األسمى، واالستفادة من املعرفة الوحيانيّة التي يؤمِّ

بعامل الغيب، متثّل أعىل مراتب العقالنيّة، فيام حرص التأثّر باألمور االجتامعيّة واألدبيّة 

واالقتصاديّة وغريها، هي عني املاديّة املسيطرة عىل العامل الغريب اليوم.

ورغم دخول كثري من العنارص الرشقيّة إىل بالد اإلغريق، إاّل أّن التباهي بالقّوة والبطش 

بقي سائًدا فيها، ومل تخرج هذه الشعوب من هذه الحالة إاّل يف فرتات قصرية من تاريخها.

بعضها  يستمّر  وأن  املنطقة،  تلك  تاريخ  مجمل  عىل  الحروب  تسيطر  أن  غرابة،  فال 

رة من العرص الوسيط،  لعرشات السنني، وقد شهد الغرب مثل هذه الحروب يف مرحلة متأخِّ

فيام أُطلق عليها اسم »الحروب الدينيّة«، دون أن ننىس الحروب األخرى.

ومهام يكن من أمر، فقد كان اإلغريق عبارة عن قبائل سادتها »أخالق« الفتّوة، والتباهي 

بالقّوة، بعيًدا عن القيم اإلنسانيّة واملثل العليا؛ فال عجب أن عاشت البالد قرونًا من االقتتال، 

فكانت تنتقل فيه مراكز القّوة من مدينة إىل أخرى؛ من أسبارطة إىل أثينا إىل مقدونيا، وهكذا. 

ورغم هذا االنتقال والتغيري يف مراكز الثقل، إاّل أّن الثابت الوحيد الذي مل يتغرّي هو عنرص 

البطش، والقتل، وسفك الدماء.

ورغم هذا التاريخ امليلء بالحروب، وعمليّات السطو التي مل يسلم منها حتى املنتج 

إطالق  عن  تتوقّف  مل  الغربيّة  اإلعالميّة  اآللة  فإّن  األخرى،  للشعوب  والحضاري  الثقايف 

فيام كل من  العقليّة،  العقل واملعرفة  اإلغريق هم مصدر  أّن  فيها  تزعم  اّدعاءات عريضة، 

يقع خارج »أسوار« مدنهم ليسوا سوى »برابرة«؛ ميجِّدون »بريكليس« )490ق.م-9]4ق.م( 

والذي عاش يف القرن الخامس قبل امليالد، بوصفه السيايس-العبقري يف ترشيعاته، لكّنهم 

عرشة  من  بأكرث  بريكليس  سبق  والذي  )1750-1792ق.م(  حمورايب  ترشيعات  يتجاهلون 

قرون. وميتدحون هيبوداموس، صاحب تنظيم املدن كام يزعمون، لكّنهم يعرضون بوجههم 

عن االنبهار الذي أصاب اإلسكندر األكرب من العامرة املدنيّة التي شاهدها يف بابل. هي، 
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من  بجحافل  معبّأة  غربيّة  إعالميّة  آلة  تقودها  للتاريخ،  وتشويه  لألدمغة،  غسل  عمليّة  إًذا، 

العنرصيّة واالستعالء، بل واالستغباء.

عن أّي معجزة يتحّدثون؟!
ومع كّل هذه الحقائق، ما زال معظم الباحثني الغربيّني ينكرون أن يكون لرتاث الرّشق 

القديم أّي تأثريٍ عىل حضارة اليونان، ويتمّسكون بنظريّة »املعجزة اليونانيّة«. 

يف  القديم  الرّشق  تراث  بدور  اليونانيّة«  »املعجزة  نظريّة  أصحاب  اعرتاف  عدم  يعود 

ونظرتهم  األوروبينّي  تعّصب  منها  كثرية؛  أسباب  إىل  وتطّورها،  اليونان  حضارة  انطالق 

العنرصيّة واالستعالئيّة، ومنها إىل قراءة األوروبينّي لتاريخهم قراءة »ذاتيّة«، يجعلون أنفسهم 

بناة الحضارة اإلنسانيّة، يف حني ينتقصون من تاريخ الشعوب األخرى ودورها يف العمران 

الحضاري. 

ورغم التيّار الغريب الجارف الذي حاول احتكار االبتداع الحضاري وحرصه يف اليونان 

كنقطة انطالق، إاّل أّن ذلك مل مينع بعض الباحثني املنصفني من االعرتاف باألصول الرشقيّة 

للحضارة اليونانيّة. فقد كتب جورج جيمس كتابه الشهري: »الرتاث املرسوق«؛ حيث ذكر فيه 

رصاحة أنّه »وبعد الحظر الذي فرضه املرصيون قرابة خمسة آالف سنة عىل دخول اإلغريق 

مرص، سمحوا لهم بدخولها بغرض تلّقي العلم، واستطاع اليونانيّون الدخول ألّول مرّة عن 

اليونانيّني  فإّن  ثم  األكرب، ومن  االسكندر  ثم عن طريق غزو  الفاريس ملرص،  الغزو  طريق 

القدماء، منذ القرن السادس ق.م وحتى موت أرسطو )]]3ق.م(، استثمروا إىل أقىص حّد 

الفرصة التي أتيحت لهم لتعلّم كّل ما يستطيعون تعلّمه من الثقافة املرصيّة«]]].

ث جيمس عن االضطهاد الكبري الذي تعرّض له الفالسفة الكبار يف اليونان]]].  كام تحدَّ

فإذا كان العرص الذهبي اليوناين هذا هو حاله، فام بالنا مبا سبق من عرص انتشار األسطورة 

والخرافات، وهيمنة عرص اآللهة املتوالدة، ورغم ذلك، فإنّه حتى هذه األساطري سنجد أنّها 

»ُسِقت« من أدب األساطري الرافديّة واملرصيّة والفينيقيّة كام تقّدم.

]]]- الرتاث املرسوق، جورج جيمس،  ص7].

]]]- راجع: املرجع السابق، ص8].
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مثري  ألمر  »أنّه  معلًنا  الرّصخة،  تلك  جيمس  يُطلق  أن  نستغرب  ال  الحقائق  هذه  وأمام 

ا أن يظّل العامل الغريب يرجع املديح والثناء إىل اليونانيّني القدماء عىل مدى  للّدهشة حقًّ

القرون، إلنجازات فكريّة تخّص دون شّك املرصينّي أو شعوب شامل أفريقيا«]]]. 

ومل تقترص بعض محاوالت إنصاف الرّشق عىل »جورج جيمس«، فها هو جورج سارتون، 

مؤّرخ تاريخ العلم، يرصخ رصخته الشهرية حول األصول الرشقيّة للحضارة اليونانيّة؛ إذ اعترب 

أنّه »من سذاجة األطفال أن نفرتض أّن العلم بدأ يف بالد اإلغريق، فإّن »املعجزة« اليونانيّة 

الّنهرين وغريهام من األقاليم، والعلم  سبقتها آالف الجهود العلميّة يف مرص وبالد ما بني 

اليوناين كان إحياء أكرث منه اخرتاًعا«]]]. 

ولهذا يدعو سارتون للتوقّف عن ارتكاب املوبقات، إذ »كفانا »سوًءا« أنّنا أخفينا األصول 

الرشقيّة التي مل يكن التقّدم الهيليني مستطاًعا بدونها، ولكن بعض املؤرّخني أضافوا إىل 

هذا السوء مبا أخفوا ماّم ال حرص له من خرافات يونانيّة عاقت هذا التّقّدم، وكان من الجائز 

أن تقيض عليه«]3]. 

اليونانيّة  الحضارة  إذ  السوداء«؛  »أثينة  كتابه  يف  برنال  مارتن  سار  نفسه،  املنوال  وعىل 

وثقافتها عنده ليست سوى نتاًجا »لنشاط استيطاين أو استعامري قام به املرصيّون والفينيقيّون 

حوايل 1500ق.م ووضعوا )من خالله( أبناء املنطقة اإلغريقيّة عىل طريق التحّض«]4].

وال ينكر برنال السبب الذي يقف خلف إنكار الغرب لفضل الرّشق، والذي هو برأيه يعود 

إىل »أّن الرومانيّني والعنرصينّي يف القرنيني الثامن عرش والتاسع عرش كانوا، بكّل بساطة، ال 

يتحّملون أن تكون بالد اإلغريق نتاًجا لخليط من أبناء البالد األصلينّي ومستعمرين أو مستوطنني 

من األفارقة أو الساميّني، وهي البالد التي كانوا )الرومانسيّون والعنرصيّون( ينظرون إليها عىل 

رة، بل مرحلة الطفولة الخالصة لهذه القارة«]5].  أنّها خالصة أوروبا وصورتها املصغَّ

]]]- الرتاث املرسوق، جورج جيمس، ص9].

]]]- جورج سارتون، تاريخ العلم، مجموعة من املرتجمني، املرشوع القومي للرتجمة، مرص، ط]، 2010م،ج]، ص]].

]3]-  املصدر نفسه.

]4]- مارتن يرنال، أثينة السوداء، تر: لطفي عيد الوهاب يحيى وفاروق القايض وآخرون، املرشوع القومي للرتجمة، مرص، 2002، ج]، ص75.

]5]- املصدر السابق، ص77.
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ورغم الجهد الذي بذله برنال يف عمله، لكن هذا العمل مل يخُل من رواسَب عنرصيٍّة 

مقيتٍة؛ حيث ميكن مالحظة ذلك يف إرصاره عىل إرجاع الحضارة اليونانيّة يف بعض عنارصها 

إىل الثقافة العربانيّة أو السامية كام يسّميها يف بعض األحيان -كام يف النص السابق-. ولنئ 

ولليهوديّة  لليونانيّة من جهة،  نتاج  الغربيّون، عبارة عن  الغربيّة، كام يحسبها  الثقافة  كانت 

املسيحيّة من جهة أخرى، فإّن برنال أرجع جزًءا من الّشّق األّول )اليوناين( إىل أحد مركّبات 

الشّق الثاين )العرباين(، وإن مل تكن اليهوديّة قد ظهرت يف تلك املرحلة؛ لذلك اعتربناها 

انحرافًا عنرصيًّا ال تعّصبًا دينيًّا. 

ورغم أّن الغرب قد نقد نفسه، كام يحلو لبعض »املثّقفني العرب« التعبري، إاّل أّن التدقيق 

يف »معظم« تلك املحاوالت يفيض إىل أنّها مل تكن كلّها منصفة وبعيدة عن »األدلجة«؛ إذ 

ال يخلو الكثري منها من محاولة »عربنة« )من العربيّة والعربانيّة( الحضارة وتهويدها.

مناهج الّنقد بني اإلفراط والتفريط
املهّمة األصعب كانت يف محاولة  أّن  نُخفي  َوَعوًدا إىل عملنا يف هذا املرشوع، فال 

إيجاد منهٍج نقديٍّ متوازٍن؛ إذ إّن الّدراسات املتعلّقة بالغرب عموًما، قد وقعت بني مطرقة 

الّنقد حّد التّفريط وإلغاء إنجازاته، وسندان اإلفراط يف مدحه وتقديسه. فاألّول زعم أّن كّل 

ما حّققه الغرب قدميًا ليس سوى »تراث مرسوق«، فيام زعم الثاين أّن إنتاج الغرب هو إنتاج 

»ذايت« بحت، مل يستفد فيه من الرشق شيئًا، ومل يتأثّر به.

إىل  تعّداهم  بل  الغربيّني،  الباحثني  عىل  يقترصا  مل  والتفريط  اإلفراط  حّدي  أّن  عىل 

الباحثني العرب أيًضا، ويبدو أّن هذا األمر هو الّسمة العاّمة ملعظم من حاول خوض غامر 

الّنقد، واإلبحار يف لججه، دون أن نبخس بعض السبّاقني حّقهم، يف محاولة الّنقد، لكّنها 

مل تكن سوى محاوالت فرديّة محدودة، كُتب لبعضها الّنجاح، فيام مل يكتب لبعضها اآلخر.

وأمام هذين التيّارين، كان ال بّد لنا من تلّمس طريق ثالث، ينطلق من منهج علمي إلجراء 

قراءة تحليليّة نقديّة للغرب، من خالل املناقشة التحليليّة بعني ناقدة تبنّي العيوب واملعاثر 

املعرفيّة ومواضع الخلل، والتهافت املضموين، والبحثي، واملنهجي يف ما يتعلّق بالفكر 

الغريب القديم والحديث وعذرنا يف ذلك أنّه، ويف إطار املحاوالت الغربية ملسح كّل مأثرٍة 
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رشقيٍة، وإلغاء التاريخ وتحريفه، وطمس معامله وتدنيسه، انصّب عملُنا عىل الّنقد املرتبط 

بالتأصيل؛ حيث  بإظهار اإلخفاقات، فيام تركنا موضوع اإلنجازات ملشاريع أخرى ترتبط 

االستفادة من كّل تجربة، واالستعانة بكّل نجاح.

الرتاث بني التمجيد والتحقري

بالرّتاث  يتعلّق  يدخلنا يف حديث ذي شجون،  العرب  الباحثني  الكالم عن  أّن  والواقع 

واملوقف منه. فالغرب يتفاخر برتاثه رغم ما فيه من هنات، وما يحتويه من آفات، وما يعتليه 

من قصور، وما ميتلئ به من فتور، بسبب االبتعاد عن الروحانيّة، واالنغامس يف املاديّة، 

والقطيعة مع الوحي. ورغم اعتبارهم النبّوات عبقريّات برشيّة، واملعاجز والكرامات ليست 

سوى خرافات، فإنّهم ال ينكرون أو يتنّكرون لتاريخهم امليلء باألساطري، بل يضفون عليها 

القداسة األدبيّة، فيمتدحون صورها الّشعريّة، ويتباهون فيام تحتويه من صنوف البالغة.

وباملقابل، فإّن مجموعًة ليست بالقليلة من »املثّقفني« العروبيّني يف الظاهر، املتغّربني 

يتم  ال  الحداثة  قطار  يف  واالنطالق  ونهوضها،  األّمة  تطّور  أّن  يعتربون  املضمون،  يف 

أقرب إىل  أنّه  بدا  فيام  أوصاله،  لتقطيع  فيه  »السيف«  إعامل  أو  الرتاث،  باالنقطاع عن  إاّل 

االستئصال منه إىل اإلصالح. فنجد أّن ما كان يجب أن يعظّم من معاٍن أصيلٍة. عمدوا إىل 

تحقريه، وما كان يجوز أو يجب تحقريه من وسائل مقتبسة، عمدوا إىل تعظيمه، فلم يفلحوا 

يف ترميم ما خّربوه، وال هم عّمروا ما هّدموه.

الّنقد للنهوض ال ملجّرد الّنقد!
وعىل أّي حال، فإّن هذا املرشوع )نقد الحضارة الغربيّة(، هو مرشوعٌ نقديٌّ بامتياز أطلقه 

املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة، كام سائر مشاريعه الفكريّة، عىل أّن نقدنا للفكر 

الحضارة  اعتربت  التي  العقليّة  تلك  األوروبيّة-الغربية.  للعقليّة  نقٌد  هو  األورويب-الغريب 

والناهض  الكون،  محور  األبيض«  »الرجل  وجعلت  محضٌة،  غربيٌّة  أنّها  عىل  اإلنسانيّة 

وال  الشخصانيّة،  عن  نبتعد  فإنّنا  الغريب،  اإلنسان  نقد  املرشوع  هذا  يريد  فال  باإلنسانيّة. 

نبخس أحًدا حّقه، وال سيّام أّن اإلنسان الغريب، كغريه من بقيّة بقاع األرض، فيه الصالح وفيه 

الطالح، فيه الخرّي وفيه الرشير، فيه املتسامح وفيه العنرصي، وإّنا ننقد تلك املنظومة الغربيّة 
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القيم  ومنعزٍل عن  السامء،  مقطوٍع عن  ماّديٍّ  بها، وتحرصه يف عامل  اإلنسان  تختزل  التي 

الفطريّة. والواقع، إّن الغرب الحديث هو نتيجٌة طبيعيٌّة للغرب اإلغريقي، فالعبث اإلغريقي 

أّدى لظهور التيّار السوفسطايئ املنكر للمعرفة الحقيقيّة، ومن الطبيعي أن يُنتج هذا التيّار 

الغرب »الَشّكاك« يف كل ما هو خارج الطبيعة وفوقها. فنقُدنا، إًذا، هو لتلك األسس واملباين 

املعرفيّة التي أّسست لتلك املنظومة التي عزلت نفسها عن السامء، وجعلت إنسانها إلهها.

ومن الضوري أن نوّضح أّن هذه القراءة الّنقديّة للغرب لن تتوقّف عند مجرّد الّنقد وال 

 ، ينبغي لها، إذ مامل يُؤّسس الّنقد والّنقض إلعادة إنتاج وبناء، وتحّوَل إىل مجرّد ترٍف فكريٍّ

فلن يغني األّمة من جوع، فضاًل عن أن ينهض بها. 

الّنقديّة يف هذا املرشوع نشري إىل مجموعٍة من  وملزيد من تسليط الضوء عىل غايتنا 

الّنقديّة الهاّمة التي ركّز عليها الباحثون املتخّصصون، وقد وردت يف بحوث  الخالصات 

هذا الكتاب، وهي تشّكل ماّدًة علميًّة ومنطلًقا ملزيد من الّنقد املوضوعّي املعّمق يف بقيّة 

املجاالت والجوانب من الفكر الغريب التي مل نتناولها يف هذا الكتاب، والتي نضعها يف 

خدمة الباحثني واملؤّسسات العلميّة والبحثيّة والجامعيّة.

اخلالصات الّنقدّية:
األصول	 

]. إّن الّنظريات التي تتحّدث عن نقاء املؤّسسني للحضارة اإلغريقيّة واقتصارهم عىل 

العنرص اآلري األورويب ليس صحيًحا، وتتجاهل هذه الّنظريات وقائع حصول مستوطناٍت 

مرصيٍّة وفينيقيٍّة يف تلك البالد، والتي تركت أثرها بوضوٍح عىل مجمل الحياة العاّمة للّسكان 

األصليني وامتزاجهم بهم. ويبدو أّن هذه الّنظريات حول »صفاء العرق« ال تخلو من عنرصيّة 

تريد، ليس نفي االختالط باألصل، بقدر ما تريد، نفي عنرص التأثري الحضاري للرشق عىل 

الغرب.

أنّها  له  يتبنّي  الثالثة،  بأشكالها  كريت،  يف  القدمية  الكتابات  أصول  يالحظ  من  إّن   .[
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عرب  وذلك  اليونان  بالد  باتّجاه  الّسوري  والّساحل  األناضول  عرب  القديم  الرّشق  من  وافدٌة 

ثّم  الرّشق،  من  القادمة  الحضاريّة  املؤثّرات  جميع  استوعبت  التي  )كريت(  الجزيرة  هذه 

أعادت صياغتها للعامل اليوناين باللّغة التي يفهمها. ورغم أّن العلامء قد عجزوا عن قراءة 

املسامريّة،  السومريّة  الكتابة  من  مشتّقٌة  أنّها  تثبت  الدالئل  أّن  إاّل  الكريتيّة،  الهريوغليفيّة 

استناًدا إىل مبدأ الكلمة األحاديّة واملقطع املكافئ، وهذا يعارض الفكرة الشائعة يف الغرب 

يف أّن الهريوغليفيّة الكريتيّة إبداٌع محيلٌّ أو رمّبا تطّورت عن الهريوغليفيّة املرصيّة.

3. ويف جميع األحوال، فإّن االبجديّة اإلغريقيّة مأخوذٌة من الفينيقيني، والذي ال شّك 

والثّقافيّة  العلميّة  التّطّورات  الكبري عىل مجمل  التأثري  له  كان  األبجديّة  هذه  أّن دخول  فيه 

والحضاريّة اإلغريقيّة.

4. مبعزٍل عن مدى صّحة املزاعم الغربيّة حول الحضارة اإلغريقيّة وأسباب صعودها، 

فإّن الذي ال يعرتيه شّك، حتى عند الغرب، وإْن حاولوا تشويهه بصورٍة أو بأخرى، أّن هذه 

الحضارة اإلغريقيّة مل تكن أوىل الحضارات نشوًءا، فقد سبقتها بالد ما بني الّنهرين، أقدم 

الحضارات، ومرص وسوريا.

التي قامت يف بالد اإلغريق،  أّن الحضارة املوكينيّة هي من أوىل الحضارات  5. رغم 

آالتهم  صنع  يف  الحديد  استخدام  يعرفوا  ومل  وتّجاًرا،  زاّرًعا  غالبيتهم  يف  كانوا  أنّهم  إاّل 

وأسلحتهم، ما جعلهم فريسًة سهلًة للغزوات الدوريّة القادمة من الشامل. ورغم ذلك، فإّن 

الحضارة املوكينيّة مل تكن نتيجة عبقريّة فّذة إغريقيّة بقدر ما كانت نتاج تفاعٍل عميٍق مع 

الحضارة الكريتيّة من جهة، وتفاعل مع باقي حضارات البحر املتوّسط، يف سوريا ومرص 

وبالد األناضول، من جهٍة أخرى.

6. أّما الحضارة الكريتيّة، فقد أشارت الدالئل التاريخيّة اىل أّن هذه الحضارة، ال سيّام 

يف عرصها الثالث، قد متيّزت بعالقاتها القويّة مع مرص )تحديًدا األسة الثامنة عرشة(؛ حيث 

اعرتفت كريت بالّسيطرة املرصيّة، مام ضمن لها الرّخاء واالزدهار واالستقرار.

الدين واألسطورة	 
]. يصعب القول، فضالً عن تقديم الشواهد، بأّن الحضارة اإلغريقيّة قد أبدعت أساطريها 
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الخاّصة، وأّن كتّاب األساطري اإلغريق، كهومريوس وهسيود، قد كتبوا ما كتبوه من خالل 

سوى  تكن  مل  اإلغريقيّة  األساطري  أّن  املقارنة  الّدراسات  أثبتت  فقد  الّشخصيّة؛  مخيّلتهم 

نسخٍة منّقحٍة عن األساطري الرّشقيّة، البابليّة واملرصيّة والفينيقيّة، وأّن كّل ما قام به اإلغريق 

هو أنّهم أضافوا عليها روحهم، وُخلعت عنها األسامء األصليّة، وأطلق عليها أسامء إغريقية.

]. رغم أّن الديانات الرّشقيّة القدمية كانت تجعل لكّل ظاهرٍة طبيعيٍّة إله، فجعلت آلهة 

للّشمس، والقمر، والنجوم، والسامء، واألرض، والبحار، واألنهار، بل والحيوانات.. إلخ، 

إاّل أنّنا نستطيع تلّمس بعض الرؤية التوحيديّة بحديثهم عن إله خالق واحد أوحد هو أصل 

لكّل تلك اآللهة، ومع ذلك فإّن الّديانة اإلغريقيّة مل تأخذ بعني االعتبار تلك الرؤية التوحيديّة 

بشكٍل أو بآخر والتي كانت سائدًة يف الديانات الرّشقيّة، واقترصت يف رؤيتها الّدينيّة عىل 

مجموعٍة من اآللهة التي أخذت تتقاتل فيام بينها، بناء عىل مجموعة من املصالح. ما يدّل 

عىل ديانٍة يونانيٍّة تقوم بشكٍل أسايسٍّ عىل الّنفعيّة واملاديّة، حتى يف طريقة تعامل البرش مع 

هذه اآللهة.

3. إذا عدنا اىل »أوديسة« »هومريوس« من حيث فكرة القّصة وصياغتها، فسنجد مؤثّراٍت 

واضحًة من الفكر املرصي القديم، وبصفٍة خاّصٍة من قّصة »املالح الغريق«، بل إّن األمر 

تجاوز حّد التّشابه بني أحداث القّصتني؛ حيث يُعّد اقتباًسا واضًحا للعديد من فقرات القّصة 

املرصيّة وإضفاء الصبغة الهومرييّة عليها. بل إّن هومريوس تأثّر أيًضا، وظهر ذلك من خالل 

األوديسة، مبفهوم الثّواب والعقاب الواردين يف املالحم املرصيّة والبابليّة، إضافة إىل تأثّره 

مبا يُسّمى باألدب الجنائزي املرصي، والذي يتحّدث عن القوى العقليّة للموىت، وعن قيام 

محكمٍة بالعامل الّسفيل.

4. عندما نركّز البحث يف الّديانة اليونانيّة نجد أنفسنا أمام ديٍن مشّوٍش يفتقد إىل تصّوٍر 

محّدٍد وواضٍح لإلله يتناسب مع مقام اإللوهيّة الجليل. كذلك مل يكن لهذه الديانة تنظيم 

مُياثل ما نجده يف األديان السائدة يف العامل الحديث؛ فليس لها نبي وال مرّشع يفرّس طبيعة 

ما تريده اآللهة من البرش. كام افتقدت الديانة اليونانيّة إىل أّي كتٍب مقّدسة ذات نّص يحّدد 

مستقيمة  دينيّة  تعاليم  وال  كهنويت،  لهيكل  رئييس  تنظيم  وال  األخالق،  مبادئ  تعاليمه  يف 
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ميكن اتباعها لعيش حياة متفانية ورعة، وال نظام متّفق عليه ليوم البعث والحساب، وال نظام 

محّدد ميكن اللّجوء إليه عند ارتكاب الخطايا للتوبة والتكفري عن الذنوب والخطايا.

العقل  والدة  مرحلة  رموز  من  يعتربون  والذي  الفالسفة،  بعض  أّن  املفارقات،  من   .5

تلك  اإللياذة واألوديسة، وعن  آلهة  يدافعون عن  كانوا  يقولون،  اإلغريقي اإلعجازي، كام 

األساطري املرتبطة برصاع اآللهة وتزاوجهم وأنسابهم، وطغيانهم، وشهواتهم، بل وجرامئهم 

وأحقادهم.

حروب وشخصّيات ومدن	 
]. متثّل الغزوات الدورية مرحلًة مظلمًة جًدا يف تاريخ اليونان، ملا تركته تلك الغزوات 

من آثاٍر اقتصاديٍّة ودميوغرافيٍّة وسياسيٍّة عىل الحياة العاّمة. لكن هذه الغزوات ليست بعيدًة 

عن العقليّة الغربيّة، وال هي غريبة عن الغرب نفسه؛ إذ ومن الواضح أّن هذه القبائل الدوريّة 

التي هاجمت بالد اليونان هي من العنرص اإلغريقي نفسه، وهم واحدة من أربع مجموعات 

قبليّة تكّون منها الشعب اليوناين: اآلخيون، واإليوليون، واأليونيون، والدوريون. واألرجح أّن 

موطن الدوريني األصيل كان يف جنوب روسيا أو يف حوض الدانوب األوسط، واستوطنوا 

بعد قدومهم من شامل أوروبا يف  القديم  الوطن اإلغريقي  الغريب من  الجزء الشاميل  يف 

نهاية القرن الثالث عرش وبداية القرن الثاين عرش قبل امليالد.

]. ثم إّن الحروب والغزوات الدوريّة، رغم طعن الغربيني بها وبطبيعتها، إاّل أنّها ال تختلف 

والعنرصيّة،  والطبقيّة  الحرب،  قيم  وانعدام  فاالستعباد،  اإلغريق؛  بالد  يف  سائًدا  كان  عاّم 

ليست أموًرا جاء بها الدوريون، فقد شاهدناها يف حروب طروادة وغريها من الحروب، علاًم 

أّن حرب طروادة كانت قد وقعت قبل الغزو الدوري.

3. أظهرت حرب طروادة، عدم انحياز اإلغريقي للمبادئ األخالقيّة، وسيطرة املشاعر 

القبليّة والعائليّة عىل قيادتهم عىل حساب القيم واألخالق.

الحياة  سادت  التي  الطّبقيّة  من  حالًة  مراحله،  مبختلف  اإلغريقي،  العامل  شهد   .4

أّن  االجتامعيّة، ورغم اختالف هذه الطبقات سعًة وضيًقا بني مدينة وأخرى، لكّن الاّلفت 
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مبرتبٍة  واملقاتلني  الجيش  طبقة  حظيت  ولذلك  انتشاًرا؛  األكرث  كان  والفتّوة  القّوة  عنرص 

الّدفاعيّة.  أو  منها  الهجوميّة  حروبهم،  يف  عليهم  املدينة  العتامد  نظرًا  معتربة،  اجتامعيٍّة 

وميكن مالحظة التّغّني بالقّوة واالفتخار يف املجتمع اإلسبارطي.

أخالق، اجتماع، سياسة	 
الحضارة اآلخيّة كانت عبارة عن مجموعٍة من  القيم واألخالق يف  إّن  القول  ]. ميكن 

األحكام الّنابعة عن االنفعال أكرث من قيامها عىل العقل، وقد بُنيت عىل الّرغبات والطموحات 

والتّطلّعات، وإن أزهقت يف سبيلها األرواح، وأريقت الدماء.

]. رغم أّن اآلخيني قد اتّسموا ببعض القيم األخالقيّة، كالسخاء، لكّنهم يف املقابل كانوا 

يتّصفون بالكذب واملكر والخداع.

العداء  حالة  يف  معدومًة  كانت  اآلخيني  عند  والقيم  األخالق  أّن  األدلّة  تُعّززه  الذي   .3

والخصام مع اآلخر يف املدن األخرى؛ إذ إّن امتزاج الّنخوة بالّرغبة املحمومة يف القتال، 

نظاٍم  أّدى ذلك إىل ظهور  فئة عدوانيّة متيل إىل الرصاع والحرب حيث حلّت،  مع وجود 

أخالقيٍّ وقيميٍّ مضطرٍب ومرتدٍّ يف عالقة اآلخيني باآلخر، مع عدم وجود ألّي حّق من أّي 

نوع للضعيف، يف عامل ال يعرتف إال بالقّوة.

وال  التّسامح  يف  ليست  الفضيلة  حيث  املعايري؛  مختلَّة  كانت  اآلخيّة  الحضارة  إّن   .4

يف الحنو مع اآلخر، وإّنا تكمن يف الّشجاعة، ورشب الخمور، واالنتصار عىل الخصوم، 

بالكذب والخيانة. لكن املفارقة، أّن هذا الّنظام القيمي املختل، كان يكتسب رشعيّته من 

اآللهة التي كانت تبارك هذا االختالل، وتحتقر املتسامح.

5. مل تكن للمرأة عند اإلغريق مكانًة تذكر، فهي يف معظم مجتمعاتهم ال كلمة لها، وال 

حقوق يف املرياث أو األبناء. وإن ظهر نوع من االحرتام للمرأة فقد كان يقترص عىل املرأة 

»األم« تحديًدا. وبكلمٍة أخرى، لعبت املرأة دوًرا بارزًا يف الحياة االجتامعيّة اإلغريقيّة داخل 

األسة، مع وجود قوانني كثرية مقيّدة لها.
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اقتصاد	 
كان  لكّنه  السلعي،  التّبادل  نظام  الكريتي واآلخي، عىل  اإلغريقي،  االقتصاد  اعتمد   .[

مستورًدا أكرث منه مصّدًرا.

التجارية  باألساطيل  مقارنة  قدمية  العرص  ذلك  التّجاريّة يف  اإلغريقيّة  الّسفن  كانت   .[

املرصية والفينيقيّة، ما جعلها غري قادرٍة عىل قطع مسافاٍت بعيدٍة.

3. استفاد اإلغريق من اختالطهم مع الشعوب األخرى يف ساحل املتوّسط، سواء مع 

املرصيني، أو ليبيا، أو بالد الشام حيث الفينيقيني، فطّوروا صناعاتهم، وأساطيلهم البحريّة 

التّجاريّة.

هو  هذا  ورمّبا  الفينيقي،  الّساحل  طريق  عن  تتّم  كانت  اإلغريق  تجارات  معظم  إّن   .4

األناضول،  سواحل  عىل  االستيطان  حركة  لتنشيط  الحقٍة  مراحَل  يف  دفعهم  الذي  السبب 

وشامل إفريقيا، وغريها من مناطق املستعمرات.

مدير التحرير

د. محمد مرتىض
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اإلغريق: نظرة عاّمة
محمد الزين]]]

أّواًل: بالد اإلغريق وتسمياتها
ال يُعرف اسم لبالد اليونان )كام تدعى بالعربية( قبل هجرة القبائل الهندو- أوربيّة إليها 

يف األلف الثاين قبل امليالد، بل وحتى يف عرص هومريوس )Homeros(، فإّن أقدم تسمية 

وردت يف اإللياذة وهي أخائيس)Achaiis(  يقصد بها شامل بالد اليونان، وهي يف األصل 

 ،)Phthiotis(اسم منطقة صغرية يف الجنوب الرشقي من إقليم تساليا عرفت باسم فثيوتيس

 )Argos( والتي جاء منها البطل أخيل. ومثة تسميات أخرى يستخدمها هومري وهي أرجوس

ويقصد بها جنوب بالد اليونان. وأرجوس مدينة يف شبه جزيرة البيلوبونيز قريبة من مدينة 

موكيناي عاصمة أغاممنون قائد اإلغريق يف حرب طروادة. 

أما التسميات التي شاعت قدميًا وحديثًا للداللة عىل بالد اليونان، فهي ثالث تسميات 

أصولها  وتحديد  بها  التعريف  من  بّد  وال  املختلفة،  اإلغريقيّة  القبائل  أسامء  من  جاءت 

ومدلوالتها وهي: 

ـ هالّس )Hellas( وهي التسمية التي سّمى بها اإلغريق بالدهم يف العصور الكالسيكية، 

السلطنة  لليونان الحديثة منذ استقاللها عن  الرسمية  التسمية  وأعيد إحياؤها من جديد يف 

العثامنية]]]. ويبدو أّن اسم هالس، الذي ورد يف اإللياذة، كان يف البداية اساًم ملنطقة صغرية 

دلفي  معبد  كانت تضم  والتي  اليونان وشاملها،  بالد  تفصل بني وسط  تسالية،  يف جنوب 

]]]- أستاذ اللغة الالتينية والتاريخ الكالسييك بجامعة دمشق.

]]]- لقد اختفى الهاء من اللغة اليونانية الحديثة لذلك صار اسم اليونان يلفظ إاّلسEllas  بدال من هالس ومثة صيغة أخرى 

لالسم مأخوذة من جذر الكلمة Ellad مع إضافة )a( فصارت تسمىEllada  إالّدا. وهكذا فان اسم اليونان الحديثة له صيغتان

Ellas  وEllada وكذلك أصبح اسم اليوناينني ELLENES بدالً من Hellenes الختفاء حرف الهاء.
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الشهري. وقد بدأ بالظهور منذ مطلع القرن السابع قبل امليالد لدى الشاعر امللحمي هسيود 

)Hesiodos(. كام أطلق هذا االسم عىل مجموع املستوطنات  اإلغريقية يف جنويب إيطاليا 

وجزيرة صقلية، والتي عرفت باسم )Hellas Megale( أي هالس العظمى أو بالد اإلغريق 

 )Halladikum( هالديكوم  املصطلح  التسمية  هذه  من  اآلثار  علامء  اشتّق  وقد  العظمى. 

 Helladic( باسم  اليونان، والتي صارت تعرف  الربونز يف بالد  للداللة عىل حضارة عرص 

Age( أي العرص الهالدي.

من  انطالقاً  اليونان  بالد  عىل  الرومان  أطلقها  التي  التسمية  وهي   )Graecia(إغريقيا ـ 

أّول مستعمرة إغريقية يف إيطاليا. وقد أُطلق فيام بعد عىل مجموع املستوطنات اإلغريقية 

نشأت  التسمية  هذه  ومن   ،)Magna Graecia(العظمى إغريقيا  اسم   وصقلية  إيطاليا  يف 

التسميات األوروبية لبالد اليونان )يف اإلنكليزية)Greece( والفرنسية )Grecque( واألملانية 

)Griechenland( إلخ...(.

ـ اليونان)Yunan( جاءت من اسم املنطقة التي استوطنها االيونيون يف وسط الساحل 

الرشق  شعوب  بها  احتكت  والتي   ،Ioniaايونيا اسم  حملت  التي  الصغرى،  ألسيا  الغريب 

وخاصة بعد السيطرة الفارسية االخمينية عىل آسيا الصغرى منذ عام 546 ق.م، وقد انترشت 

هذه التسمية بني شعوب الرشق وأطلقت عىل بالد اليونان، وهي التسمية الشائعة حتى اليوم 

.)yaunas والفارسية ،yamanواآلشورية ،yawan يف العربية )يف األرامية

كام أّن اإلغريق أنفسهم عرفوا قدمياً بتسميات عّدة. فملحمة اإللياذة تؤكّد وجود ثالث 

تسميات متساوية لإلغريق املشاركني يف حرب طراودة وهي بحسب تكرارها:

1ـ اآلخيون: )Achaioi )Eng. Achaeans الذين ينسبهم هومري إىل اآلخيني املقيمني 

يف شبه جزيرة البيلوبونيس والذين يردد اسمهم )598( مرة، وسيعرف هؤالء اآلخيون باسم 

املوكينيني نسبة إىل عاصمتهم وأهم مراكزهم موكيناي بعد الكشف عن آثارهم. 

أما عن عالقتهم بالتسمية الحديثة أخياوه، فريى معظم املؤرخني وعلامء اآلثار أن أخياوه 

Ahhiyawa التي تأيت الوثائق الحديثة عىل ذكرهم يف القرن الثالث عرش قبل امليالد فهم 

اآلخيون يف العرص املوكيني.
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كام يرى بعض الباحثني أنَّ أحد شعوب البحر املسمى أكايواشا Aqaiwasha أو )اكويش 

Ekwesh(، الذين يذكرهم الفرعون مرنبتاح بني الشعوب، التي حاولت غزو مرصهم اآلخيون 

أو أخياوه الوثائق الحثية]]].

2ـ الدانائيون: )Eng.Danaans( Danao الذين يذكرهم هومري )38]( مرة، وهم ينتسبون 

إىل داناؤس Danaos ملك أرجوس الذي يروي املؤرِّخ باوسانياس أنّه شاهد رضيحه لدى 

زيارته لهذه املدينة يف القرن الثاين امليالدي، وهو جّد أغاممنون قائد اإلغريق يف حرب 

Ai-  طروادة. وتقول الروايات األسطورية إنّه فّر مع بناته من مرص هرباً من شقيقه ايجبتوس

gyptos وأبنائه، ووصل إىل أرجوس وصار ملكاً عليها وصار رعاياه يعرفون باسم الداناويني. 

وتذكر الوثائق املرصية من عهد رعمسيس الثالث الدانونا كشعب من شعوب البحر، ويعتقد 

بعض الباحثني أنّهم عىل صلة بهؤالء الداناويني.

كام ورد يف قامئة بأسامء أماكن يف بحر إيجة تعود إىل عهد امنحوتب الثالث اسم تانايا 

تانايا متثّل  البيلوبونيس، ولعّل  اليونان أو عىل األقل شبه جزيرة  به بالد  Tanaya، ويقصد 

صيغة أخرى من دانايا، وتعني بالتايل بالد الداناويني.

وبالد  مرص  بني  قدمية  صالت  وجود  عىل  تدّل  الروايات  هذه  فإّن  األحوال،  كّل  ويف 

اليونان يف األلف الثاين قبل امليالد]]]. 

املتاخمة  أرجوس  سكان  باألصل  وهم   Argeioi )Eng.Argives( األرجوسيون:  3ـ 

ملدينة موكيناي. وهي تسمية ال تدّل عىل أصلهم أو عرقهم، وإّنا هي تسمية جغرافيّة توّسع 

هومري يف مدلولها؛ لتصبح مرادفة للتسميتني السابقتني يف الداللة عىل اإلغريق املشاركني 

يف حرب طروادة وقد ذكرهم )9]( مرة.

ثانًي�ا: اإلطار اجلغرايف والبيئ�ة الطبيعية
مل يقترص تاريخ اإلغريق وحضارتهم عىل بالد اليونان القارية باملعنى الدقيق للكلمة، 

[[[-  Cary M. Beckman, The Ahhiyawa Texts society of Biblical Literatue, Atlanta 2011.  Edward Meyer, Geschichte des 

Aetertums[9[8.                            

[[[- Michalel C. Astour: Aegean Place – Names in an Egyptian inscription in American Journal of Archaelogy Bd 70 

)1966( p313ff.           
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لتاريخهم وحضارتهم، وإّنا شمل  الرئيس  أنّها كانت املوطن األساس لهم واملرسح  مع 

كذلك مناطق كثرية هاجر إليها اإلغريق واستقّروا فيها وهي:

]ـ جزر بحر ايجه وشواطئ آسيا الصغرى الغربية، التي بدأوا باستيطانها منذ أواخر األلف 

الثاين قبل امليالد.

] ـ شواطئ بحر مرمرة والبحر األسود.

3 ـ جنويب إيطاليا وجزيرة صقلية التي شهدت أوىل املستعمرات اإلغريقية يف أواسط 

 Magna.القرن الثامن قبل امليالد وكانت من الكرثة والكثافة بحيث دعيت اغريقيا العظمى

ماسيليا  ومنها  املتوسط  البحر  غريب  يف  املتفرقة  األماكن  بعض  إىل  باإلضافة    Graecia

)مارسيليا يف جنوب فرنسا( وقورينة يف منطقة برقة الليبية.

لقد اعتقد القدماء وعىل رأسهم الجغرايف هكاتايوس Hekataios الذي وضع نحو عام 

500 ق.م خارطة وكتاباً بعنوان )رحلة حول األرض( أنَّ األرض قرص مستدير يقع مركزه يف 

دلفي Delphi، ويقسمه البحر املتوسط إىل قسمني متساويني تشّكل أوروبا نصفه الشاميل 

وآسيا وليبيا )أي افريقيا( نصفه الجنويب.

وهكذا فإّن بالد اليونان )أو بالد اإلغريق أو هاّلس( تقع يف أقىص الجنوب الرشقي من 

قارة أوروبا؛ حيث تشغل الجزء الجنويب من شبه جزيرة البلقان املمتدة يف الحوض الرشقي 

للبحر األبيض املتوسط. وهي يف معظمها بالد جبليّة وعرة تنترش يف رشقيها وغربيها مئات 

الجزر الصغرية والكبرية العامئة يف بحر ايجة والبحر األيويب، والتي شكلت ما يشبه الجسور 

التي ربطتها بالعامل الذي حولها، والتي تكاد تغطي ربع مساحتها البالغة نحو )130( ألف 

كم]. وهكذا حّدد هذا املوقع والجبال والبحر طبيعة هذه البالد ونط حضارتها وأنظمتها 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية والفكرية.

متتّد يف وسطها سلسلة جبال بيندوس Pindos  الكثرية االنكسارات واالنهدامات، والتي 

تفصل بني إقليم إبريوس Epiros يف الشامل الغريب وهي منطقة جبليّة وعرة، وإقليم تساليه 

Thessalia يف الشامل الرشقي، والتي تضّم أكرب سهول اليونان. ويكلّلها يف شاملها أعىل 

وقد  اآلف مرت،  ثالثة  نحو  إىل  ارتفاعه  الذي يصل   Olympos األوملب  جبالها وهو جبل 
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إقليم مقدونيا يف الشامل. وهذه  تخيّله اإلغريق مقراً آللهتهم األوملبية، وهو يفصلها عن 

األقاليم الثالثة مل يكن لها دور مؤثّر يف تاريخ اإلغريق إال يف العهود األخرية.

وترتفع يف الوسط جبال بارناسوس Parnassos الشهرية كموطن لربات الشعر والفنون، 

والتي يصل ارتفاعها إىل 2500 م، وتربز يف جنوبها الرشقي يف إقليم اتيكا جبال بنتيليكون 

مبناجم  الغنية   Lauricon الوريكون  وجبال  املرمرية  بصخورها  املشهورة   Pentelicon

الفضة. ثم يأيت برزخ كورنثة الضيّق الذي يصلها بشبه جزيرة البيلوبونيس، وهي أيضاً بالد 

جبلية يقوم يف وسطها إقليم أركاديا القاحل املحاط بالجبال من كل جهاته والذي ميتّد منه 

اإلسربطي حتى  إقليم الكونيا  )نحو2400م( يف   Taigetos تايجيتوس  جبال  الجنوب  نحو 

البحر مؤلفة عدداً من أشباه الجزر.

من خالل هذه السالسل الجبليّة تربز الكثري من املناطق الصغرية التي ألفت يف القديم 

مناطق منعزلة مستقلّة عن بعضها بعضاً وأهّمها: منطقة إبريوس مع معبد دودونا املقدس 

لالله زيوس وبويوتيا )نحو4000 كم]( وعاصمتها طيبة، ومنطقة فوكيس Phokis مع مركز 

العرافة الشهري دلفي وشبه جزيرة اتيكا )نحو2250 كم]( وعاصمتها أثينا.

ويف البيلوبونيز تأيت أّوال مدينة كورنثة ثم إقليم ارجوليس يف الشامل الرشقي مع مدينتي 

أرجوس وموكيناي. ويف جنوبها إقليم الكونيا )3350 كم]( وعاصمته اسربطة.

األوملبي  زيوس  معبد  مع  إليس  منطقة  الغريب  مسينيا ويف شاملها  منطقة  الغرب  ويف 

ومقر األلعاب األوملبية ويف أقىص شامل شبه الجزيرة ميتد إقليم أخايا.

وهكذا فإّن أكرب سهول اليونان املوجودة يف تساليا وبويوتيا وأتيكا والكونيا ومسينيا تقع 

بالد  توّجه  ترّسخ  وبذلك  ايجة.  بحر  الجزر يف  يف معظمها يف رشقها، وتطل عىل معظم 

اليونان نحو الرشق تاريخياً وحضارياً بحكم موقعها وطبيعتها الجغرافية. 

منتجاتها  يف  وفقرية  اإلمكانيات  محدودة  األوضاع  تلك  ظل  يف  اليونان  بالد  كانت 

الزراعية. فاألرايض الصالحة للزراعة ال تشكل سوى خمس مساحتها، بينام تغطي الجبال 

ثلثي أراضيها. ولعلّه كانت توجد غابات يف بعض أنحاء البالد، ولكنها زالت عىل مر الزمان 

بسبب استخدام أخشابها كوقود ويف بناء املنازل وصنع املراكب.
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أما املراعي فلم يكن الغذاء املتوفِّر فيها كافياً لرتبية املوايش الكبرية كاألبقار والثريان 

بأعداد كبرية، وإّنا لرعي املاعز واألغنام وتربية النحل، ولذلك اشتهرت اليونان بلنب املاعز 

وأجبانها والعسل.

كان اإلغريق يعيشون عىل حاصالت تلك السهول الصغرية، ويف مقدمتها »ثالوث البحر 

املتوسط«: القمح والعنب والزيتون. ومنها كان يصنع الخبز )الغذاء الرئيس عند اإلغريق( 

والنبيذ )رشابهم القومي( والزيت الذي كان يستعمل للغذاء والغسيل واإلضاءة]]].

الزراعي ألعداد  إنتاجها  كفاية  للزراعة وعدم  الصالحة  باألرايض  اليونان  بالد  فقر  أّدى 

السكان املتزايدة إىل هجرة أبنائها بحثاً عن مواطن جديدة، ونتج عن ذلك انتشار املستعمرات 

واملدن اإلغريقية عىل شواطئ البحر املتوسط الشاملية والبحار املحيطة به. كام دفعتهم 

اليدوية والصناعية والتجارة. وهكذا اختلف جوهر الحضارة اإلغريقية  إىل امتهان الحرف 

عن حضارات الرشق القديم الزراعية، واتسمت بكونها حضارة صناعية تجارية بامتياز.

كان البحر بالنسبة لألغريق مركز حياتهم، سواء يف تجارتهم وأسفارهم أو هجراتهم بل 

وحتى يف آدابهم وأغانيهم، وخاصة بحر ايجه الذي سمي باسم أحد ملوك أثينا األسطوريني، 

والذي يزخر مبئات الجزر الكبرية والصغرية، وكان مبثابة الجرس الذي ربط بني أوروبا وآسيا، 

فهو يعّج يف شاطئه الرشقي بالخلجان واملرافئ القامئة عند مصبات األنهار الخصبة ونهاية 

الطرق التجارية القادمة من مواطن الحضارات الرشقية، أما يف جانبه العريب فقد توّغل البحر 

يف وسط اليونان توغالً شديداً نشأ عنه خليج واسع عميق هو خليج كورنثة يف الغرب، الذي 

ال يفصله عن الخليج الساروين يف الرشق سوى برزخ بري ضيق، قامت عنده أهم املدن 

التجارية اإلغريقية، وهي كورنثة. وكان من نتيجة ذلك انقسام بالد اليونان القارية إىل قسمني 

كبريين، وأّدى بالتايل إىل »ثنائية التاريخ اليوناين وتوزيع مرسحه بني قوتني: أثينا يف الشامل 

واسربطة يف الجنوب«]]].

]]]-  انظر: عبد اللطيف أحمد عيل، التاريخ اليوناين )العرص الهالدي(، 1970، ص37.

]]]-  انظر: م.ن، ص]].
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ثالًثا: أصول اإلغريق وتسمياتهم وقبائلهم    
يتّفق الرتاث التاريخي والروايات الشعبيّة امليثولوجيّة واملخلفات املادية واألثريّة عىل 

أّن القبائل اإلغريقية مل تكن أّول من سكن بالد اليونان، وإّنا سبقتهم إليها أقوام مختلفة 

من بلدان حوض البحر املتوسط الرشقي. إذ تتحّدث األساطري اإلغريقية عن هجرة قدموس 

من الساحل السوري وتأسيسه مدينة طيبة، ومجيء دناؤس من مرص وسيطرته عىل أرجوس، 

باسمه  تسّمت  التي  البيلوبونيز  جزيرة  شبه  إىل  الصغرى  آسيا  من    Pelopsبيلوبس وقدوم 

)Peloponnesos أي جزيرة بيلوبس(.

1. التسميات

 وقد استعمل الكتاب اإلغريق الكالسيكيون تسميات عّدة للداللة عىل السكان السابقني، 

الذين استوطنوا بالد اليونان قبل قدوم القبائل اإلغريقية أو للداللة عىل بقايا السكان املحليني 

من غري اإلغريق، ومنها الليليجيون Leleger  والكاريون أو االيجيون وأهم هذه التسميات 

وأكرثها انتشاًرا هي: 

البالد يف  أنّهم دخلوا  يبدو  الذين   )Pelasgians Pelasgoi )وباإلنكليزية  البالسجيون  ـ 

النيوليتي قادمني عىل األرجح من إقليم كاريا يف آسيا الصغرى، لذلك دعوا أيضاً  العرص 

بالكاريني.

وقد ذكرهم الشاعر هومري يف اإللياذة )II 681. xvI, 233( وأشار إىل وجودهم يف مناطق 

مختلفة ومنها كريت ودودونا وأرجوس التي يصفها بأرجوس البالسجية.

أن دودونا Dodona  )وهي أقدم مراكز الوحي  ويذكر الشاعر هسيود )frg.212( أيضاً 

عند اإلغريق( الواقعة يف إقليم ابريوس غريب بالد اليونان كانت أحد مقراتهم، وينسبهم إىل 

  Lykaonليكاؤن والد  كان  إنّه  عنه  يقول  الذي    Pelasgosبالسجوس يدعى  أسطوري  جد 

ملك أركاديا وهي إقليم يف وسط شبه جزيرة البيلوبونيز. 

 ،Pelasgiaأّن أّول اسم لبالد اليونان كان بالسجيا )Hrd.II56( ويذكر املؤرِّخ هريودوت

وأّن البالسجني سكنوا مناطق مختلفة يف اليونان وحوض بحر ايجه: ومنها أرجوس ودودونا 

وأركاديا وجزر لسبوس وملنوس وامربوس وغريها. كام يّدعي أّن سكان إقليم اتيكا وأثينا 
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البالسجني كانوا قدمياً  أّن   كانوا من أصل بالسجي قبل أن يصبحوا إغريق. ويذكر كذلك 

ـ  بحسب ما سمعه شخصاً يف دودونا ـ يقّدمون األضاحي لأللهة بدون أن يسّموا أياً منهم، 

وأن لغتهم ليست إغريقية، وهو ما يجمع عليه الباحثون الذين يؤكّدون أنّها تركت تأثريها عىل 

بعض الجذور اللغوية اإلغريقية، وخاّصة يف أسامء بعض األماكن والنباتات املنتهية ب: 

ssos ـ  أو ـ nthos ـ أو ene ـ مثلBarnassos  )جبل مشهور يف وسط بالد اليونان رست 

األرز(  )شجرة   Kyparissos وكيباريسوس  الطوفان(  أسطورة  بطل  ديوكاليون  سفينة  عليه 

الباحثني  بعض  فرس  وقد   Athene أثينة  وااللهة    Mykeneوموكيني   Korinthos وكورنثة 

اسمهم بأنّه يعني »الجريان« أو »شعب البحر« ولكن محاولة ربطهم بالبليستي Pelest وهم 

أحد شعوب البحر املذكورين يف الوثائق املرصية، )وسيعرفون بعد استيطانهم عىل شاطئ 

سورية الجنويب بالفلستي ومنها جاء اسم فلسسطني( ال أساس لها تاريخياً. 

ـ  هندو  أصول  من  الجدد  القادمني  مع  اندمجوا  البالسجني  إّن هؤالء  الروايات  وتقول 

أوربية، وشّكلوا الشعب اإلغريقي يف العرص املوكيني والعصور التالية.

أّما األسامء التي اشتهر بها اإلغريق يف شتى ديارهم يف العصور الكالسيكية وما زالوا 

يعرفون بها حتى اليوم فهي: الهيلينيون واإلغريق واليونان، وهي أسامء تلتقي بأصولها مع 

التسميات التي عرفت بها بالد اليونان عرب العصور:

 Hellenes أ ـ الهيلينيون

وهم يف األصل سكان منطقة هالّس Hellas الذين كانوا يشّكلون القبيلة التسالية الصغرية 

ابن ديوكاليون Deukalion بطل  Hellen وهو  التي تسّمت باسم جّدها األسطوري هيلني 

أسطورة الطوفان اإلغريقية. وتقول الروايات إّن هيلني أنجب ثالثة أبناء أصبحوا هم وأبناؤهم 

واكسوتوس   Doros ودوروس   Aiolos أيولوس  وهم:  الكربى  اإلغريقية  القبائل  أجداد 

Xuthos الذي كان له ولدان هام إيون Ion وأخايوس Achaios. وقد ورد ذكر هؤالء الهيلينني 

البانهيلينني  إىل  اإلشارة  وردت  كام   )530 البيت  الثاين  )الكتاب  اإللياذة  يف  واحدة  مرة 

Thoukydides  ويقصد بهم مجموع الهيلينني. ويروي املؤرخ توكوديديس Panhellenes

الذي عاش يف القرن الخامس قبل امليالد )يف الكتاب األول من تاريخ الحرب البيلوبونيزية( 
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أنّه بعد أن ازدادت سطوة هيلني وأوالده يف جنويب إقليم تساليه وحالفتهم الدول األخرى 

وتوثقت صالتها بهم، بدأت كّل مدينة مبعزل عن األخرى بسبب اللغة املشرتكة فيام بينهم 

تنتسب إىل الهيلينيّة، ثم أصبحوا جميعاً يعرفون بهذا االسم الجامع املشرتك أي الهيلينني، 

ولكّنه مل يرتسخ إال بعد عهد طويل. ويف الحقيقة، فإّن هذه التسمية بدأت ترتّدد منذ أوائل 

 Arachilochos القرن السابع قبل امليالد عىل ألسنة الشعراء اإلغريق، وخاّصة أرخيلوخوس

وهسيودHesiodos،  ثم انترشت يف العصور الكالسيكية وصار اإلغريق مييزون أنفسهم عن 

الشعوب األخرى التي سموها برابرة Barbaroi ويفتخرون بانتسابهم إىل الهيلينني والحضارة 

الهيلينية، التي ارتبطت بدولة املدينة اإلغريقية Polis وصار حكام األلعاب األوملبية يعرفون 

باسم »قضاة الهيلينني« Hellanodikoi. ويبدو أّن اسم الهيلينيني قد اكتسب معناه الواسع 

يف الداللة عىل اإلغريق كلّهم عن طريق الحلف األمفيكتيوين Amphiktiones املقّدس، 

الذي كان يرشف عىل معبد دلفي وتنظيم االحتفاالت البوثية Pythian تكرمياً لالله أبواون، 

العامل اإلغريقي، أي  التي كان لها صفة هيلينية جامعة يف  وهي أحد االحتفاالت األربعة 

الهيلينني تسميتهم املشرتكة  أّن االحتفال البويث املشرتك مبنطقة هالّس هو الذي أكسب 

الجنس  عىل  تدّل  وطنيّة  تسمية  من  االسم  هذا  تحّول  الهلنستي  العرص  ويف   .Hellenen

اإلغريقي إىل مفهوٍم ثقايفٍّ يدّل عىل أّي شخص يعتنق نط الحياة الهيلينيّة. ويذكر املؤّرخ 

الرببرية  اللغة  وهي:  الرببري  عن  الهيليني  متيّز  أمور  أربعة  هاليكارناسوس  ديونيسوس 

التسمية االسمHellenismus، وكان  القانون. ولقد اشتّق من هذه  والرتبية والديانة وحكم 

من  بها  ويقصد   Hellenist الصفة  وكذلك  اإلغريقية،  الحياة  نط  تقليد  القديم  يف  يعني 

يتكلّم اللّغة اإلغريقية أو يقلّد اإلغريق من غري شعبهم. ويف العرص الحديث رسخ املؤّرخ 

األملاين يوهان درويسنJ. Droysen  )عام 838]( هذه التسمية Hellenisnus للداللة عىل 

عرص تاريخّي جديد صار يعرف بالعرص الهلنستي Hellenistic Age  والذي يبدأ منذ موت 

اإلسكندر الكبري املقدوين عام 3]3 م وينتهي بسقوط آخر املاملك الهلنستية البطلمية عام 

الهيلينية مع الحضارات الرشقيّة  فيه الحضارة  تفاعلت  الرومان والذي  أيدي  30 ق.م عىل 

القدمية، وشّكلت الحضارة الهلنستيّة التي اعتنقها الرومان واستمرت يف العامل القديم حتى 

انتشار املسيحية.



نقد الحضارة الغربّية )1( )تاريخ اإلغريق قبل القرن التاسع ق.م(40

 )Graikoi وباإلغريقية(  Graeci ب ـ اإلغريق

وهي التسمية التي أطلقها الرومان أّوالً عىل سكان أّول مستعمرة إغريقية اتّصلوا بها يف 

القرن  أواسط  نابويل يف  خليج  أقيمت عىل  التي    Cumaeكوماي مستعمرة  )وهي  إيطاليا 

الثامن قبل امليالد(، ثم جرى تعميمها عىل اإلغريق يف بالد اليونان وأينام وجدوا. جاءت 

تلك  تأسيس  يف  شاركت  بويوتيا  إقليم  يف   )Graioi( صغرية  قبيلة  اسم  من  التسمية  هذه 

املستعمرة. وأقدم مصدر تاريخي يوثق هذا االسم ورد عند الفيلسوف أرسطو]]] الذي يذكر 

Graikoi، ثم أصبحوا بعد ذلك  أّن سّكان إقليم أيربوس األوسط كانوا يدعون يف السابق 

 Parian( باروس  باسم كرونيك  التاريخي املعروف  السجل  يشري  Hellenes. كام  يدعون 

Chronicle( إىل هذا التّحّول يف االسم ويحّدد زمنه يف القرن السادس عرش قبل امليالد، 

هؤالء  فينسب  هسيود  الشاعر  أما  إغريقيني.  األصل  يف  يدعون  كانوا  الهيلينيني  أّن  فيذكر 

إنّه  يقول عنه  الذي    Graikosاآللهة إىل جد أسطوري يدعى أنساب  اإلغريق يف ملحمته 

كان ابن باندورا الثانية، وهي ابنة بطل الطوفان ديو كاليون وشقيقة هيلني الجد األسطوري 

للهيلينيني، وهكذا فإّن أصول اإلغريق /الهيلينني تغيب يف غياهب الروايات امليثولوجية. 

 The Greeks Les( لقد أصبحت هذه التسمية أصل كّل التسميات يف اللغات األوربية

التاريخيّة  الدراسات  كّل  يف  املعتمدة  بالتايل  وصارت  Grecs, Die Griechen....الخ( 

والعلميّة التي تشكل اليوم أساس معرفتنا بالتاريخ القديم، أي أنّها أصبحت ما يشبه املصطلح 

العلمي املعتمد عاملياً للدالة عىل اإلغريق القدماء وحضارتهم. وبدأت الدراسات التاريخية 

العربية الحديثة تواكب هذا التقليد العلمي وتعتمده خاصة وأن مفهوم التسمية العربية يونان 

ينحرص يف بالد اليونان القارية، التي كانت أحد مراكز الحضارة اإلغريقية، وال يشمل كل 

مناطق انتشار اإلغريق القدماء وحضارتهم يف عامل البحر املتوسط والبحار املحاذية له. كام 

وأنّه من مزايا هذه التسمية أنّها تظهر البون الشاسع بني اإلغريق القدماء /واليونان املعارصين 

وحضارتهم الهيلينية. 

.Metaphysik I 35[ :أرسطو  -[[[



41 اإلغريق: نظرة عاّمة

 Iones :ت ـ اليونانيون

الغريب األوسط  الساحل  منطقة  استوطنوا  الذين  االيونني  اسم  التسمية من  جاءت هذه 

بهم  احتكت  الذين  اإلغريق  أوائل  من  هم  وكانوا  ايجه  بحر  عىل  املطلة  الصغرى  آلسيا 

القديم. ومن ثم فقد أطلقت عليهم شعوب هذه املاملك تسميات  ماملك الرشق األدىن 

  Yauanasوالفرس يواناس  Yamaniتتفق وطبيعة لغاتها. فقد عرفهم اآلشوريون باسم مياين

العربية  يف  التسمية  هذه  شاعت  وقد   [[[Yunan  يونان باسم  والعرب  بهيستون(  نقش  )يف 

وعموم الرشق، وما تزال تستعمل للداللة عىل بالد اليونان القارية وشعبها اليوناين. 

2. القبائل اإلغريقية

كان اإلغريق يف العصور الكالسيكية ينتسبون إىل أحدى القبائلPhylai  األربع: اآلخية 

وأحفاد  أبناء  إىل  أصولها  امليثولوجية  الروايات  تعيد  التي  والدورية.  واإليونية  واإليولية 

 ،Ion وايون    ،Ailosوايلوس  ،Doros دوروس  وهم   )Helen( هيلني  األسطوري  جدهم 

األسايس  الدور  لها  كان  التي  القبائل  هذا  أجداد  أصبحوا  والذين   ،Achaios وأخايوس 

وأنظمتها  لهجاتها،  اختالف  من  الرغم  عىل  اإلغريقية،  والحضارة  اإلغريقي،  التاريخ  يف 

اختالطها  ودرجة  الدينية،  وتقاليدها  امليثولوجي،  وتراثها  الحضاري،  ومستواها  السياسية، 

واألدلة  املوثوقة  التاريخية  الروايات  غياب  وأمام  استيطانها.  مواطن  القدامى يف  بالسكان 

املادية األثرية التي تدّل عىل أصول اإلغريق ومواطنهم األصلية. فال يسع املرء إال أن يأخذ 

بهذه األساطري التي كان يعتقد بها القدماء وينظرون إليها عىل أنها حقائق تاريخية مسلم بها. 

وترّجح معظم الّدراسات التاريخيّة انتساب اإلغريق األوائل إىل الشعوب الهندو – أوربية 

وأنهم ترسبوا من مناطق متعّددة يف حوض نهر الدانوب إىل بالد اليونان خالل األلف الثاين 

أعقبها هجرة  ثم  القبائل اآلخية.  استهلتها  متقطعة  قبل امليالد، وذلك عىل شكل هجرات 

القبائل االيولية وااليونية وكان آخرها هجرة القبائل الدورية يف القرن الثاين عرش قبل امليالد، 

والتي كانت أشّدها عنفاً وأّدت إىل ترسيخ الطابع اإلغريقي لبالد اليونان.

التي كانت لها  اليوناين، م.س، ص8. »)لعل االسم املحرف قد ظهر أوال يف قربص  التاريخ  اللطيف أحمد،  ]]]-  عيل عبد 

صالت قوية مع أوجاريت )رأس شمره(« ولكن أوجاريت سقطت يف مطلع القرن الثاين عرش قبل امليالد، أي قبل هجرة االيونيني 

إىل ساحل آسيا الصغرى لذلك عىل األرجح فان صالت الساحل السوري بااليونيني متت عىل أيدي الفينيقيني. يضاف إىل ذلك 

أن أبجدية اوغاريت كانت ابجدية مسامرية.
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  Achaioi )Achaeans) أ ـ اآلخيون

اليونان إىل أوائل األلف الثاين  القبائل تاريخياً، ويعود قدومهم إىل بالد  هم أقدم هذه 

واختلطوا  البيلوبونيز،  ثم يف شبه جزيرة  تساليا  إقليم  أّوالً يف  استوطنوا  وقد  امليالد،  قبل 

بالسكان األصليني، وتأثّروا بحضارتهم. يدعون االنتساب إىل أخايوس حفيد هيلني وهم 

أصحاب الحضارة املوكينية الذين قادوا الجيوش اإلغريقية بزعامة أجاممنون ضد طروادة 

بحسب هومري. وبعد الغزو الدوري اقترص وجودهم عىل منطقة أخاياAchaia  يف شاميل 

االيونية  بالقبائل  خاصة  واختلطوا  اإلغريقية،  االستيطان  مناطق  يف  وانترشوا  البيلوبونيز، 

وااليولية، وقد برزوا مجدداً يف العرص الهلنستي عندما تزعموا الحلف األخي.

 Aioles  )Aeolians) ب ـ األيوليون

تساليا  إقليمي  يف  واستوطنوا  األوائل،  املهاجرين  موجة  مع  اليونان  بالد  إىل  جاؤوا 

وبويوتيا، وهم ينتسبون إىل جدهم األسطوري ايولوس بن هيلني. وبعد الغزو الدوري عرب 

قسٌم منهم بحر ايجه إىل جزيرة لسبوس، واستقّروا كذلك يف سهل طروادة، وهي املنطقة 

التي حملت اسمهم وصارت تعرف باسم ايوليسAiolis؛ حيث شّكلت مدنها وجزرها االثنتا 

تزعمت  التي  طيبة  مدينة  كانت  االيوليون  أقامها  مدينة  دولة  وأهم  االيولية،  الجامعة  عرشة 

االتحاد البويويت.

 Iones  )lonians) ت ـ االيونيون

ينتسبون إىل جدهم األسطوري ايون حفيد هيلني، وكانوا من أقدم املهاجرين اإلغريق 

بعراقتهم  يفخرون  وكانوا  أوبويا.  وجزيرة  أتيكا  إقليم  يف  استقّروا   حيث  اليونان؛  بالد  إىل 

واستوطنوا  ايجه،  بحر  جزر  يف  الدورية  الهجرة  بعد  انترشوا  الدوريني.  أمام  وصمودهم 

املنطقة الوسطى من ساحل آسيا الصغرى الغريب؛ حيث أقاموا عدداً من املدن واختلطوا 

بالسكان املحليني البالسجيني، الذين تزاوجوا معهم، وهكذا اختلطت دماؤهم كام يذكر 

املؤرخ هريدوت. وحملت منطقتهم اسم ايونياIonia  التي شّكلت اتحاداً من اثنتي عرشة 

مدينة عرفت بالجامعة االيونية. 
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Doreis  )Dorians) ث ـ الدوريون

آخر القبائل اإلغريقية التي جاءت إىل بالد اليونان يف نطاق ما يسّمى بالهجرة الدوريّة، 

أّوالً يف  واستقّروا  اليونان،  من  الغريب  الشامل  إبريوس يف  إقليم  من  انطلقوا  أنّهم  ويعتقد 

املنطقة التي حملت اسم جّدهم األسطوري دوريسDoris، ثم نزحوا جنوباً إىل شبه جزيرة 

البيلوبونيز. وتسمي األساطري اإلغريقية هجرتهم بعودة أبناء هرقل، البطل األسطوري الذي 

يدعي االنتساب إليه ملوك اسربطة وكثري من األبطال والحكام الدوريني.

معظم  اجتياح  من  الحديدية  وأسلحتهم  العسكرية  تنظيامتهم  بفضل  الدوريون  متكن 

املاملك والحصون املوكينية القامئة يف أرجوليس والكونيا وميسنيا، ثم انترشوا يف الجزر 

الجنوبية من بحر ايجه )كريت ورودوس وكوس وغريها( والرب املقابل لها من ساحل آسيا 

الصغرى، الذي حمل اسم دوريس والتي شكلت مدنها اتحاداً أو الجامعة الدورية مثلام فعل 

االيوليون وااليونيون. ومن أشهر مدنها هاليكارناسوس مسقط رأس املؤرخ هريودوت. وأهم 

الدول التي أقامها الدوريون ومتثلهم خري متثيل اسربطة التي تزّعمت الحلف البيلوبونيزي.

رابًعا: الكتابة والّلغة اإلغريقّية ولهجاتها 
1. الكتابة

الفخارية  األلواح  بهام  دونت  الكتابة  من  نوعني  الباكر  تاريخها  اليونان يف  بالد  عرفت 

املكتشفة يف كريت وموكيناي، وُدعيت أوالهام بالخط ألف )Linear A( وهي كتابة مينوية 

ب  بالخط  األخرى  وسميت  اليوم،  حتى  رموزها  فك  من  الباحثون  يتمكن  مل  هريوغليفية 

مايكل  من  كل  نجح  وقد  التصويرية،  سابقتها  من  نشأت  مقطعية  كتابة  وهي   )Linear B(

فنرتيسM.V entris  وجون شادويكJ.Chadwick  يف فك رموزها؛ حيث تبنّي أنّها عبارة 

عن لهجة اغريقيّة قدمية تعود إىل الحضارة املوكينية يف الفرتة املمتدة من القرن الرابع عرش 

حتى الثاين عرش قبل امليالد. أما عن مضمون هذه األلواح فهي مجرّد سجالت وحسابات 

وقوائم بأسامء العامل والعبيد والجنود والبضائع وال تتضّمن معلومات تاريخية تذكر. وقد 

اختفت هذه الكتابة مع انهيار الحضارة املوكينية. ودخول اليونان يف عرص مظلم من الناحية 

التأريخية استمّر حتى القرن التاسع قبل امليالد عندما بدأت تباشري النهوض الحضاري عىل 
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الشواطئ الغربية ألسيا الصغرى. ويبدو أّن الكتابة عادت إىل  الظهور من جديد يف أواخر 

صالتهم  خالل  من  اإلغريق  اقتبسها  التي  الفينيقيّة،  الكنعانية  األبجدية  بفضل  القرن  ذلك 

عىل  شاهد  وأقدم  األبجدية]]].  تلك  فيها  انترشت  التي  واألماكن  السوري  الساحل  بسكان 

األبجدية اإلغريقية ظهر حتى اليوم ورد يف نقش عىل إناء عرث عليه يف أثينا، وكذلك عىل 

إيطاليا وكالهام يعودان إىل  كأس نستور املكتشف يف احدى املستعمرات اإلغريقية يف 

القرن الثامن قبل امليالد. أدرك اإلغريق منذ البداية االختالف يف طبيعية اللغتني الكنعانية 

األبجدية  أّن  ومبا  لغتهم،  لتالئم  املقتبسة  الكتابة  تطويع  من  بّد  ال  كان  لذلك  واإلغريقية 

الفينيقية ال تضم إال الحروف الساكنة فإّن اإلغريق حولوا األحرف الحلقية -التي ال وجود 

لها يف لغتهم– للداللة عىل األصوات الكثرية التي ال غنى عنها يف اإلغريقية وهكذا تحولت 

 .)U( إىل  والواو   )O( إىل  والعني   )I( إىل  والياء   )E( إىل  والهاء   )A( إىل  الفينيقية  األلف 

وهكذا صارت األبجدية اإلغريقية تضّم السواكن والصوائت )أي األحرف الساكنة والصوتية( 

وبذلك أصبحت تالئم كل اللغات الغنيّة بالصوتيات كاإلغريقية واللغات الهندو – اوربية. 

 وقد بقيت معظم أسامء األحرف الفينيقية هي ذاتها يف اإلغريقية )ألفا، بيتا، غاما، دلتا...

الخ( وكذلك ترتيبها أبجد هوز الخ... ) A B ΓΔ(، كام استخدم اإلغريق النظام الفينيقي ذاته 

يف اتجاه الكتابة، أي من اليمني إىل اليسار، ويف مرحلة الحقة طريقة املحراث )املسامة 

استقر اتجاه الكتابة اإلغريقية من  Bustrophedon(، وهكذا دواليك وأخرياً  بوسرتوفيدون 

اإلغريق  استخدم  وكذلك  الالتينية]]].  الكتابة  أيضاً  عليه  سارت  والذي  اليمني،  إىل  اليسار 

الفينيقية  الحروف  معروف يف  هو  مثلام  الحسابية  األرقام  للداللة عىل  األبجدية  الحروف 

]]]-  يرى املؤرخ هرمان بنكستون أن اقتباس األبجدية الفينيقية جرى يف القرن التاسع أو )العارش( قبل امليالد وكان ذلك يف 

آسيا الصغرى 

H.Bengtson: Gr. Gesch. S. 59                               

ومام يدعم هذا الرأي العثور عىل األبجدية الفينيقية يف مدينة شامل الكيليكية مثلام أيضا يف األناضول قرب نهر جيحان حيث 

عرث عىل نقش فينيقي – هريوغليفي حثي يعود إىل عام 720 ق.م.

Hrd. V58 :هريودوت واألحرف الفينيقية  -[[[

»أدخل الفينيقيون الذي جاؤوا برفقة قدموس إىل بالد اإلغريق بعد استقرارهم يف تلك البالد عدداً من الفنون أهمها الكتابة وهي 

فن مل يكن، عىل ما أظن معروفاً لدى اإلغريق حتى ذلك الحني. ويف البداية استخدموا األبجدية التي يأخذ بها سائر الفينيقيني 

لكن مبرور الزمن تحولوا عن لغتهم وعن الطريقة التي يرسمون بها شكل الحروف....

وقد درسوا )أي االيونيني( هذه الحروف عىل يد الفينيقيني وأخذوا يستخدمونها مع تعديالت طفيفة وظلوا يشريون اليها عىل أنها 

»االحرف الفينيقية« ولقد أصاب هؤالء القوم بهذه التسمية، ذلك ان الفنيقني هم من  أدخل هذه  األبجدية.
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السامية. وكانت الكلامت تكتب بأحرف كبرية منفصلة إىل جانب بعضها بعضاً بال فواصل 

باألحرف  الكتابة  ظهرت  حتى  القدمية  العصور  طيلة  كذلك  األمر  وبقي  نربة،  عالمات  أو 

الصغرية املتصلة يف القرن التاسع امليالدي. مل تكن الكتابة اإلغريقية موحدة يف البداية، 

وانا ظهرت أبجديات محلية عّدة )epichoric Alphabet( مع بعض االختالفات يف أشكال 

الحروف ونطقها، وأهمها أبجديات خلقيس )أوبويا( وايونيا وأثينا وكورنثة. ولكن منذ القرن 

األربعة والعرشين حرفاً  االيوينة ذات   Miletes ميليت  أبجدية  بدأت  قبل امليالد  الخامس 

تطغى عىل األبجديات األخرى، ويف عام أصبحت )403 ق.م( يف أرخونية Euklides  جرى 

اعتامدها رسمياً يف أثينا وأصبحت األبجدية اإلغريقية النموذجية بامتياز.

ثابت من  فهو  الشك،  إليه  يرقى  اإلغريقية ال  الفينيقي لألبجدية  ـ  الكنعاين  إّن األصل  

خالل الروايات التاريخية وعىل رأسها هريودوت، الذي يسميها »األحرف الفينيقية« وينسبها 

إىل قدموس ابن ملك  صور مؤّسس مدينة طيبة الشهرية، وكذلك العامل املوسوعي الروماين 

بلينيوس األكرب يف كتابه »التاريخ الطبيعي Historia Naturalis. كام أّن هذا األصل ثابت 

األسايس  الكتابة  واتجاه  وترتيبها  وأشكالها  الحروف  أسامء  خالل  من  ـ  أعاله  سبق  كام  ـ 

بالغ  واستخدامها للداللة عىل األرقام الحسابية. لقد شّكل اقتباس األبجدية الفينيقية حدثاً 

األهميّة يف حياة اإلغريق الثقافية والحضارية، وكان منطلقاً للنهضة الفكرية والعلمية اإلغريقية؛ 

ألنّها جعلت الكتابة يف متناول الجميع ومل تعد حكراً عىل طبقة الكهنة ورجال الدين.

2. اللغة ولهجاتها

تنتمي اإلغريقية إىل مجموعة اللغات الهندو أوربية، وتشكل فرعاً رئيساً يف هذه األسة 

اللغوية الكبرية، والذي يدعى أحياناً الفرع الهيليني. وهي تعد أقدم اللغات األوربية املوثقة 

عىل االطالق وأعظمها تأثرياً مبفرداتها وتراثها اللغوي. وقد تأثرت بلغات السكان القدماء 

بها  منها. وأقدم مرحلة مرت  البالسجيني واقتبست عنارص ومفردات مختلفة  اليونان  لبالد 

اللغة اإلغريقية هي اإلغريقية املوكينية )Mycenean Greek( يف األلف الثاين قبل امليالد 

الخط ب  املسامة  الكتابية  اللوحات  من  والتي وصلتنا شواهدها  باآلخية،  أيضاً  املعروفة 

)Linear B( العائدة إىل عرص الربونز. وبعد انهيار الحضارة املوكينية هاجر الناطقون بها 
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إىل قربص، واستقّر قسم منهم يف إقليم أركاديا يف وسط شبه جزيرة البيلوبونيز. وقد نشأ 

عنها اللهجة األركادية التي كتبت بالكتابة املقطعية القربصية حتى بداية العرص الهلنستي. 

ارتبطت اللهجات اإلغريقية الرئيسة بالقبائل اإلغريقية الكربى، وزاد يف ترسيخها طبيعة 

بالد اليونان وانفصال أقاليمها بالجبال والبحار. كذلك ميكن أن تربز إحدى اللهجات يف 

جنس أديب معنّي فتصبح النموذج واملثل األعىل له. وهكذا سادت لغة هومري )اإليونية – 

الرتاجيدي  الغنايئ  الشعر  يف  الدورية  اللهجة  وسادت  الشعريّة  املالحم  فّن  يف  اإليولية( 

وأهم هذه اللهجات: 

 )Aeolic Greek( أ ـ األيولية

ويف  لسبوس  جزيرة  يف  وكذلك  وتساليا،  بويوتيا  إقليمي  يف  السائدة  اللهجة  كانت 

املستوطنات االيولية عىل ساحل آسيا الصغرى التي حملت اسم ايوليس )Aeolis( وهي 

 )Sappho( تظهر كثرياً من الصيغ القدمية واشتهرت بأنّها لغة أشهر شاعرات اإلغريق سافو

وكذلك الشاعر الكايوس امليتيليني، وهو ما يعرف بالشعر االيتويل الذي متيز بأربعة بحور 

شعرية تدعى االيوليات.

     )Ionic – Attic Greek( :ب ـ األيونية – األتيكية

الناحية األدبية والفكرية،  وهي من أقدم اللهجات اإلغريقية الكربى وأعظمها شأناً من 

ليس  بها  الناطقون  انترش  وقد  وغريها(.  واألوديسة  )اإللياذة  اإلغريقية  املالحم  لغة  فهي 

فقط يف منطقة ايونيا يف آسيا الصغرى، وإنا أيضاً يف الجزر االيجيّة وأتيكا واوبويا وكثري 

من املستعمرات االيونية عىل شواطئ بحر مرمرة والبحر األسود ويف إغريقيا العظمى. أما 

شقيقتها االتيكية )التي جاء اسمها من إقليم اتيكا Attika( فهي لهجة دولة املدنية أثينا التي 

أصبحت بفضل مكانة أثينا العلمية والفكرية اللغة املعيارية )الفصحى( التي دون بها معظم 

الرتاث الفكري اإلغريقي وألف فيها املؤرخون واألدباء والفالسفة )ثوكوديديس واكسنوفون 

وافالطون وأرسطو وشعراء الرتاجيديا والكوميديا  إلخ...( 
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)Doric Greek( ت ـ الدورية

انترشت هذه اللّهجة يف شبه جزيرة البيلوبونيز وجنوب إيطاليا وصقلية وكريت ورودوس 

الغريي  الشامل  يف  ابريوس  إقليم  يف  أيضاً  مثلام  الصغرى،  ألسيا  الغريب  الشاطئ  وعىل 

الرتاجيديا  الكورس يف  وأغاين  الغنايئ  الشعر  أدبية يف  كلغة  تستعمل  اليونان. وكانت  من 

اإلغريقية األتيكية، ومن أشهر شعرائها الكامن وسيمونيدس وبندار. ومتتاز اللهجة الدورية 

باحتفاظها بحرفa  بدالً منe  يف اللهجة االيونية – األتيكية. 

)Koine( ث ـ اإلغريقية العامة

وتعرف أيضا باللغة اإلغريقية الهلنستية، واألتيكية العامية، واللهجة االسكندرانية، وهي 

اللغة اإلغريقية التي سادت يف العرصين الهلنستي والروماين، ثم يف اإلمرباطورية البيزنطية 

جيوشه،  بني  حديث  كلغة  االسكندر  فتوحات  مع  نشأت  م(.   [453 عام  سقوطها  )حتى 

التي ضمت مختلف العنارص اإلغريقية، ثم استمرت لدى البطاملة والسلوقيني واملاملك 

الهلنستية األخرى، فحلّت محّل اللّهجات اإلغريقية السابقة وصارت اللغة الدولية يف العرص 

وأبيانوس  وبلوتارخوس  بوليبوس  مثل  واملؤرّخني  واألدباء  الكتّاب  لغة  كانت  الهلنستي. 

االسكندراين وكاليامخوس القوريني ولوقيان السميساطي ولغة األناجيل املسيحية األربعة 

واإلغريقية التوراتية )Septuaginta( وكتابات أباء الكنيسة األرثوذكسية. كانت تعتمد بصورة 

اللّهجات  من  عنارص  أيضاً  تضم  ولكّنها  االيونية،  وشقيقتها  األتيكية  اللهجة  عىل  أساسية 

التي بقيت  اللّهجة )الكويني( تكاد تكون األتيكية الكالسيكية  األخرى واللغة األدبية لهذه 

النموذج األمثل ولغة األدب والكتابة بال منازع. 

خامًسا: املجتمع اإلغريقي 
تعود أقدم آثار االستيطان يف بالد اليونان إىل العرص الحجري؛ حيث سكنتها أقوام تنتمي 

إىل العرق املتوسطي، ثم جاء الغزاة الهندو – أوربيون الذين تغلبوا عىل السكان القدامى 

وفرضوا عليهم سلطتهم ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم. وتدّل الشواهد التاريخيّة أنه ساد الوئام 

تدريجياً بني العنارص القدمية والوافدة ومل تكتسب النزاعات فيام بينها طابع العنف الشديد 

أو الدموي.
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 ال يعرف الكثري عن املجتمع يف الحضارة الكريتية، ولكّنه كغريه من املجتمعات القدمية 

كان مجتمعاً طبقياً؛ حيث يرتبّع امللك عىل قّمة الهرم االجتامعي يحيط به طبقة من النبالء 

قاعدة  يشّكلون  والعامل  والحرفيون  املزارعني  كان صغار  بينام  االقطاعني،  املالك  وكبار 

ذلك الهرم. كانت املرأة الكريتية تتمتع مبكانة عالية يف املجتمع تكاد تداين مكانة الرجل، 

إذا كانت تقوم بكثري من املهام األسية واألعامل الزراعيّة والحرفيّة وتشارك يف االحتفاالت 

واأللعاب الرياضية وتتزين باملالبس واملجوهرات، حتى إّن علامء األثار شبّهوا امرأة كريتية 

مصّورة عىل جدران قرص كنوسوس ب«الباريسية« ألناقتها وجاملها.

أما عن املجتمع املوكيني فجّل ما نعرفه عنه مستًقى من األثار املكتشفة واملعلومات 

اإلغريق.  لدى  البطولة  عرص  ميثّل  مجتمع  وهو  واألوديسة،  اإللياذة  ملحمتي  يف  الواردة 

وعىل األغلب فإّن الّنظام االجتامعي السائد يف الحضارة املوكينية كان نظاماً اقطاعياً؛ حيث 

كان امللك يسود طبقة من األمراء االقطاعيني، الذين كان لكل منهم جيش خاص به لكنهم 

بأسيادهم  يرتبطون  كانوا  أّن صغار املزارعني  الكبري. ومن املرّجح  للملك  بالوالء  يدينون 

االقطاعيني بالتزامات مادية ومعنوية تحايك حالة األقنان. ولعّل أهّم ما مييّز املوكينيني ميلهم 

للحرب والقتال، وتشري األلواح الكتابية املكتشفة إىل أهمية الجيش يف املجتمع املوكيني 

وإىل وجود طبقة من العبيد األسى الذين جلبهم املوكينيون يف حروبهم وغزواتهم. ويبدو 

أّن نساء العرص املوكيني كان لهن مكانة اجتامعيّة مرموقة شبيهة مبكانة املرأة الكريتية، وإن 

كن مبستوى حضاري أدىن. ويربز دور النساء من الطبقة األرستقراطية يف ملحمتي هومري 

وخاصة يف األوديسة؛ حيث أصبحت بنيلويب مضب املثل يف الوفاء لزوجها أوديسيوس 

والحرب الطروادية نفسها نشبت بسبب اختطاف زوجة ملك اسربطة هيلينا فائقة الجامل. 

وكانت والية العرش تتحقق بالزواج من امللكة مثلام حصل مع أوديب يف طيبة. ليس لدينا 

الدالئل تشري  الهيليني يف العرصين املظلم والعتيق، ولكن  معلومات كثرية عن املجتمع 

السيايس  نظامها  مدينة  دولة  لكّل  كان  وإّنا  متجانساً  أو  واحداً  مجتمعاً  يكن  مل  أنّه  إىل 

واالجتامعي الخاص بها، ولذلك تعّددت املجتمعات اإلغريقية فيام بينها والتي نشأت من 

أما عن مركز املرأة فقد اختلف عام  الكربى: االيتولية وااليونية والدورية.  الثالث  القبائل 

كان عليه يف السابق ويبدو أنّها مل تحظ مبكانة رفيعة كام يستدّل من شعراء القرن السابع 
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قبل امليالد، وعىل رأسهم هسيود الذي يقرن الزوجة بالبيت واملحراث والثور عندما يعدد 

األشياء التي ينصح فالحي بويوتيا باقتنائها، وهو أيضا صاحب أسطورة باندورا التي تجعل 

من املرأة أصل كل الرشور عىل األرض]]].

وميثل املجتمعان االثيني واالسربطي نوذجني مختلفني، بل متضاربني للمجتمعات 

اإلغريقية؛ حيث ميثّل األّول مجتمًعا مدنيًا منفتًحا ومتطوًرا، بينام ميثل اإلسربطيون مجتمًعا 

عسكريًا محافظًا ومنغلًقا يقاوم التجديد والتحديث. 

تشري الروايات التاريخية إىل غلبة الطابع السلمي عىل املجتمع االثيني - األتييك الذي 

جرى دمجه باكراً يف كيان سيايس موّحد عاصمته أثينا، وكان يضم طبقات متاميزة كغريه من 

املجتمعات القدمية وهي: 

1 - طبقة النبالء: Eupatridai  من ذوي الحسب والنسب عىل رأس الهرم االجتامعي 

كبار  منهم  وكان  املليك،  النظام  زوال  بعد  والحكم  بالسلطة  استأثرت  التي  الطبقة  وهي 

Areopagos، الذي كان  االقطاعني وكبار الحكام وال سياّم أعضاء مجلس االريوباجوس 

بعد  فيام  فقد  فإنّه  الدميقراطية  التحوالت  وامتيازاتها، ولكن مع  الطبقة  يرعى مصالح هذه 

سلطاته السياسية وتحول إىل محكمة عليا تنظر يف جرائم القتل والخيانة.

ميلكون  الذين  أتيكا  إقليم  يف  املالك  صغار  وهم    Georgioi املزارعني:  طبقة   -  2

أرضاً صغرية تكفي بالكاد تامني لقمة العيش ألعدادهم املتزايدة. وقد صور الشاعر هسيود 

الطبقة  يف ديوانه )األعامل واأليام( طبقة الفالحني الصغار )يف بويوتيا( ومعاناتها وتسلّط 

االرستقراطية مع غياب العدالة.

بالصناعة  يعملون  الذين  املواطنني  كّل  وتشمل    Demiourgoi الحرفيني:  طبقة   -  3

والتجارة وغريها من األعامل الحرة مثل األطباء والفنانني والبنائني وغريهم. وقد تحّسنت 

الطبقة  كانوا ميثلون  فإنّهم  األتيكية  الروايات  النقود. وبحسب  انتشار  بعد  كثريًا  أوضاعهم 

الكون  الدميورغ هو خالق  كان  وأفلوطني  املثالية ألفالطون  الفلسفة  السفىل. ويف  الثالثة 

ومبدعه من عنارصه األوىل. 

]]]-  انظر: هسيود: ديوان األعامل واأليام، )االبيات -54 105(؛ انظر هسيود: أنساب اآللهة، )االبيات -521 6]6(.
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يف  كانوا  ولقد  األثيني  املجتمع  يف  األربع  الطبقات  أدىن  وهم   Thetes التيتس:   -  4

غالبيتهم من العامل املياومني الذين ال ميلكون أرضا للزراعة وال ماالً للتجارة أو الصناعة، 

بل كانوا يعيشون من عملهم اليومي. وكانت هذه الطبقات الثالث األخرية يف عداد املواطنني 

األثينيني الذين يحّق لهم االشرتاك يف عضوية مجلس الشعب )االكليزيا( التي كان دورها 

ينحرص يف املصادقة عىل القوانني التي يصدرها مجلس األريوباجوس.

أما يف إسربطة فكان املجتمع يتألّف من ثالث طبقات:

1ـ  اإلسربطيون Spartiates الذين ال عمل لهم سوى التدرّب عىل فنون الحرب والقتال، 

هي:  دورية  قبائل  ثالث  يف  انتظموا  وقد  كاملة،  املواطنة  بحقوق  يتمتعون  وحدهم  وهم 

الدوماين والبافويل والهويل.

الذين  )بريؤيكوي( وهم سكان املدن املجاورة األحرار    Perioikoi ـ  املجاورون   2

ميارسون أعاملهم الزراعية والصناعية ولكنهم ملزمني بالخدمة يف الجيش االسربطي كقوات 

مساعدة وليس لهم أية حقوق سياسية. 

3 ـ األقنان )الهيلوت( Helotai وهم طبقة السكان القدامى املستعبدين املحرومني من 

كل الحقوق املدنية والسياسية، وكانوا يعاملون مبنتهى القسوة والوحشية ولذلك ثاروا مرات 

عديدة ضّد أسيادهم اإلسربطيني....

ناتها سادًسا: الديانة اإلغريقية ومكوِّ
نشأت الديانة اإلغريقية ـ كام يرى الباحثون ـ من مكوِّنني أساسني هام:

] - املعتقدات الهالدية الزراعية للسكان القدماء املرتبطة باألرض والعامل السفيل وتلك 

املتمثلة بألهة الخصب واألمومة والطبيعة املينوية. 

إله  رأسها  املختلفة وعىل  الهجرة  مع موجات  التي جاءت  أوربية  ـ  الهندو  اآللهة   -  [

السامء زيوس )Zeus(، الذي رأى  فيه اإلغريق تجسيداً لكّل مظاهر وقوى الطبيعة املهيمنة 

عىل حياتهم.
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التصوراُت  األرستقراطي  الكريتي-املوكيني  العامل  يف  متتزج  بدأت  الزمن  ومع 

آلهة  والتي متّخض عنها ظهور  أوربية،  ـ  الهندو  تلك  املينوية مع  ـ  الهالدية  واملعتقداُت 

النخبة الحاكمة بأشكال إنسانية ونظام تراتبي )هرياريك( يتناسب مع املجتمع الطبقي يف 

العصور املوكينية، وهكذا فإّن »الديانة املوكينية هي أم الديانة اإلغريقية، مثلام أن الشعب 

املوكيني ميثل أجداد اإلغريق التاريخيني« كام يقول أحد كبار مؤرخي الديانة اإلغريقية]]].

عرب  ذلك  بعد  وانترشت  املوكنيني،  عن  املوروثة  األرستقراطية  الديانة  هذه  تطّورت 

البانثيون اإلغريقي أو عامل اآللهة األوملبية االثني  األساطري واملالحم الهومريية؛ لتشّكل 

عرش، الذي يرتبع عىل عرشها إله السامء زيوس وأخوته وأبناؤه، وهم: زوجته وأخته هريا 

  Poseidon ألهة األرض األم، بوسيدون )Demeter(حامية الزواج واألسة، دمييرت )Hera(

الحرب،  اله   Ares آريس  والرباكني،  الحدادة  إله    Hephaistos هيفايستوس  البحار،  سيد 

ابولون Apollon  اله النور والفنون والنبوءة، وشقيقته التوأم ارمتيسArtemis  ألهة الصيد، 

افروديت Aphrodites  الهة الحب والجامل، هريمس Hermes  اله اللصوص والتجار، أثينة

  Dionysos الهة الحكمة والعلوم والفنون، ثم جاء من تراقية اله الخمرة ديونيسوس  Athene

الذي انضم إىل اإلله أبولون يف دلفي، ثم إىل مجمع اإلله األوملبية. كثري من هذه األلهة 

فقد جاء  اإلغريقي:  البانثيون  أعضاء يف  والشعوب املجاورة وأصبحوا  البلدان  من  جاءوا 

أبولون من آسيا الصغرى، وجاء كل من آريس وديوميسوس من تراقية، أما أفروديت فام هي 

إال األلهة عشتار السورية التي ظهرت يف قربص أوالً ثم انترشت يف العامل اإلغريقي. 

ولكن هذه الديانة الهومريية مل تكن متثّل سوى رشيحة من الديانة القدمية التي كانت 

والحيوانات  واألشجار  األحجار  يف  اآللهة  تسكن  حيث  الروحية؛  العبادات  فيها  تسود 

املقدسة، ويعيش بعضها يف باطن األرض ليستقبل املوىت. وكان اإلنسان يرى يف مظاهر 

الطبيعة قوى إلهية حافلة باملشاعر والعواطف. ال يوجد يشء من املعتقدات البدائية عند 

[[[- H.Bengtson, Gr.Gesch.S.48.
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هومري؛ حيث جرى اختصار العدد الكبري من اآللهة املحلية التي اندمجت باآللهة األوملبية 

لها، أو أنها هبطت إىل مرتبة أنصاف اآللهة واألبطال الذين يعبدون محلياً  وشكَّلت ألقاباً 

وتدور حولهم األساطري والروايات امليثولوجية. باملقابل فإّن الشاعر هسيود صور يف ديوانه 

األلهة  وأجيال  ودمييرت  جايا  األرض  وإلهات  الفالحني  ألهة   )Theogonia( األلهة  أنساب 

القدامى والصغرى مثل حوريات البحر وربات الفنون وغريها.

مل تكن اآللهة األوملبية تهّز مشاعر اإلنسان، وتالمس روحه، وال تلبي رغبته يف البحث 

عن الخالص، التي وجدها يف املعتقدات الشعبية واآللهة املحلية وديانة األسار لأللهة 

دميتري وابنتها برسيفوين ألهة العامل السفيل، وكذلك يف عبادة ديونيسوس بطقوسها اإلباحية 

تبّنتها دول املدن  التي  الرسميّة،  الديانة األرستقراطية  الصاخبة. وهكذا ظهرت إىل جانب 

اإلغريقية، ظهرت ديانٌة شعبيٌّة تقوم عىل االعتقاد باآلخرة وضامن حياة سعيدة للروح بعد 

جديدة  موجة  امليالد طغت  قبل  السادس  القرن  األورفيّة يف  العقيدة  انتشار  ومع  املوت. 

سجن  من  الروح  تخليص  إىل  تهدف  التي  الصوفية،  الديونيسية  الخالص  معتقدات  من 

والصالحني  األتقياء  تنتظر  حيث  والشهوات؛  والذنوب  الخطايا  من  وتطهريها  الجسد 

الجحيم  فمصريهم  والجاحدون  العصاة  أما   )Elysion( )إلوسيوم  األخرة  يف  سعيدة  حياة 

)ترتاروس)Tartaros(، وهكذا بقي هذان التياران الرئيسان حارضين يف الديانة اإلغريقية إىل 

جانب بعضهام؛ إذ كانتا وجهني لعملة واحدة؛ حيث متثّل الديانة األوملبية التيار العقالين 

اآلخر  الوجه  أما  املدنية،  دولة  وعبادات  وطقوس  والفنون  اآلداب  يف  املهمني  اإلنساين 

فكان امتداًدا للديانة القدمية الشعبية بعباداتها البدائية وطقوسها اإلباحية املرتبطة بعبادات 

األسار وديونيسوس وأورفيوس وتبنيها العبادات األجنبية الرشقية. وأخرياً ينبغي اإلشارة إىل 

انعكس أيضاً  القبائل ودول املدن  انقسام اإلغريق االثني والسيايس إىل عدد كبري من  أّن 

عىل واقع الديانة اإلغريقية التي تفتقر إىل الوحدة واالنسجام ووجود كهنوت منظم يرعاها 

من ناحية. ولكن كان هناك يف املقابل األماكن املقدسة املشرتكة، ومراكز الوحي يف دلفي 

وديلوس وساموس واألعياد واأللعاب البانهيليية التي تجمع شمل اإلغريق دينياً وروحياً.
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سابًعا: عصور التاريخ اإلغريقي
Minoaen Age :1ـ العرص املينوي

مّر تاريخ بالد اليونان الباكر بعصور مختلفة، بدأت بالعرص الحجري الحديث )النيوليتي(، 

الذي استمّر من منتصف األلف الرابع حتى مطلع األلف الثاين قبل امليالد، وعرف سكانه 

وشواطئ  كريت  سكان  مثل:  املتوسطي،  العرق  إىل  ينتمون  الذين  بالبالسجيني  األوائل 

بحر ايجه، والذين أقاموا حضارة زراعية انترشت مراكزها يف أقاليم تسالية وبويوتيا وأتيكا 

والبيلوبونيز. وقد صار الطور األخري من هذه الحضارة النيوليتية يعرف باسم الهالدي القديم.

قدماً  الهالدية  الحضارة  فاقت  اليوناينة  الجزر  أكرب  قامت يف  أخرى  ولكن مثة حضارة 

اإليجية الحضارة  إىل  العلامء  بعض  ينسبها  والتي  املينوية  كريت  حضارة  وهي   وعراقة، 

)Aegean Civilisation( التي نشأت يف جزر هذا البحر وعىل شواطئه الرشقية والغربية.

 )A.Evans( أما تسميتها باملينوية التي تعود إىل مكتشف هذه الحضارة سريآرثر ايفانس

بأسطورة  سريته  ترتبط  الذي  مينوس،  األسطوري  كريت  ملك  لقب(  )أو  اسم  من  فجاءت 

اختطاف أوروبا أمرية مدينة صور عىل يد كبري اآللهة زيوس وزواجه منها وإنجابه مينوس 

وإخوته.

قدم  السوري وتدّل عىل  الساحل  تعود إىل  املينوية  امللكية  فإّن أصول األسة  وهكذا 

الصالت بينهام.

وقد متّكن ايفانس مبقارنة التامثيل والرسوم واألختام واألواين الفخارية الكريتية، التي 

تم العثور عليها يف التنقيبات، باآلثار املشابهة لها يف الشكل واملوضوع التي وجدت يف 

مرص وبالد الشام والرافدين من وضع هيكلية زمنية تقريبيّة للحضارة الكريتية املينوية، والتي 

تنقسم إىل ثالثة عصور ينقسم كل منها بدوره إىل ثالثة أدوار وهي:

ـ العرص املينوي الباكر )نحو 2600 ـ 2000 ق.م(

ـ العرص املينوي الوسيط )نحو2000 ـ 1570 ق.م(

ـ العرص املينوي الحديث )نحو1570 ـ 1200 ق.م(
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شهد العرص املينوي الباكر االنتقال من العرص النيوليتي إىل عرص الربونز؛ حيث عاشت 

كريت فرتة ازدهارها األوىل نحو 2200 ق.م، وانترشت املدن عىل سواحلها الرشقيّة، مام 

وبالد  مرص  من  وبواسطتها  وفينيقية،  سورية  من  الحضارية  املؤثّرات  استقبالها  عىل  يدّل 

الرافدين وخاصة الصناعات النحاسية والربونزية.

 أّما العرص املينوي الوسيط فشهد انتقال أهّم مراكز الجزيرة إىل وسطها وانتشار القصور 

الفينيقية  املرافئ  مع  التجارية  الصالت  وازدياد  وفايستوس  كنوسوس  يف  املحصنة  غري 

واملرصية.

وأهم ما مُييِّز العرص املينوي الحديث هو معارصته للمملكة املرصية الحديثة، وعرص 

الجدارية  البحرية. وتثبت الصور  قّوتها وازدهارها وسيادتها  التحامسة، وبلوغ كريت ذروة 

يف بعض املعابد املرصية الصالت التي قامت بني اململكتني كام عرث يف املقابر املرصية 

عىل رسوم تصّور سفارات كريتية. كام تدّل األختام والنقوش املكتشفة عىل وجود صالت 

مع بالد الرافدين.

وقد أطلق املرصيون القدماء عىل كريت اسم كفيتو )Keftiu(، الذي ظهر يف النصوص 

املرصية يف أواخر عرص اململكة القدمية أي نحو عام 2200 ق.م، أي منذ أواخر العرص 

املينوي القديم.

وقد بدأت املؤثّرات املرصية عىل كريت بوساطة سورية؛ حيث حدثت أوىل االتصاالت 

التجارية  العالقات  واستمرّت  السورية،  السواحل  عىل  واملرصيني  الكريتني  بني  املبارشة 

واالقتصادية حتى مطلع القرن الرابع عرش قبل امليالد )ه(؛ حيث بدأ انهيار الحضارة الكريتية.

)Helladikum أو( helladic Age 2 ـ العرص الهالدي

للداللة عىل   )Hellas( اليونان هالّس  بالد  اسم  من  اآلثار  علامء  اشتّقها  علمية  تسمية 

حضارة اليونان القارية خالل األلفني الثالث والثاين قبل امليالد، وسميت بالحضارة الهالدية 

مع أّن الهيلينيني مل يكونوا قد ظهروا بعد، ولكّنه مصطلح أريد به إضفاء الصفة الهيلينية عىل 

بالد اليونان قبل بزوغها تاريخيًا.
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وهو يقسم إىل ثالثة عصور تكاد تتطابق مع تقسيامت الحضارة الكريتية - املينيوية وهي:

ـ العرص الهالدي القديم )أو الباكر( نحو2500-1900 ق.م

ـ العرص الهالدي الوسيط نحو 1900-1550 ق.م

ـ العرص الهالدي الحديث نحو 1550-1150 ق.م

يف مستهّل العرص الهالدي الوسيط بدأت تدخل البالد أقوام جدد ميثّلون طالئع الهيلينيني 

الهندو ـ أوروبيني، الذين تعايشوا مع السكان األصليني، وشاركوهم حضارتهم، ثّم سادوا 

عليهم بفضل أسلحتهم الربونزية وتفّوقهم يف فنون القتال. ويف العرص الهالدي الحديث، 

الذي يُقسم بدوره إىل ثالث فرتات، بلغت الحضارة الهالدية أوجها يف موكيناي )نحو5]4]-

1150 ق.م( فصارت تعرف بالحضارة املوكينية، التي يعود الفضل يف الكشف عنها لآلثاري 

األملاين هايرنيش شليامن )H.Schlieman( خالل بحثه عن مواقع الحرب الطروادية.

يتجىّل يف  الذي  العسكري  األرستقراطي  االقطاعي  الطابع  الحضارة  هذه  ويغلب عىل 

زعامة  إليها  آلت  وقد  الحربية.  والعربات  واألسلحة  العسكرية  الحصون  من  الكبري  العدد 

العامل االيجي بعد تدمري قصور كريت نحو عام 1400 ق.م، وبلغت عىل مدى قرنني من 

الزمن درجة كبرية من الرخاء والقّوة مستندة يف تطّورها إىل ركيزتني أساسيتني: 

عالقاتها  واألخرى  مستواه  تبلغ  ومل  متثّله  الذي  املينوية،  الحضارة  تراث  إحداهام 

التجارية والثقافية مع بلدان رشقي البحر األبيض املتوسط.

وقد اكتشفت آثار الفخار املوكيني يف مرص وفلسطني وسورية. ويرى بعض الباحثني أّن 

أقنعة املوىت الذهبيّة التي وجدت يف املقابر املوكينية ناشئة عن تأثّرها بطريقة املرصيني 

يف تغليف املومياءات.

كام يدّل فّن الرتصيع املعدين عىل وجود صالت بني موكيناي ومرص.

وكذلك ظهور العربات الحربيّة التي تجرّها الخيول عىل الّنقوش الكريتية البارزة يشري 

إىل أّن املوكينيني نقلوها من مرص يف عهد الهكسوس أو من سوريا وآسيا الصغرى.

وقدموس  داناؤس  األسطوريني  األبطال  أّن  إىل  اإلغريقية  امليثولوجية  الروايات  وتشري 
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آسيا  من  والثالث  فينيقيا  من  والثاين  مرص  من  أّولهم  جاء  أجانب  كلّهم  كانوا  وبيلوبس، 

الصغرى.

وكان ذلك يف القرن السادس عرش قبل امليالد الذي تّم فيه طرد الهكسوس من مرص، 

ولعّل بعض زعامئهم جاء إىل اليونان، وقد يفرّس هذا تلك األدوات املستوردة من مرص إىل 

موكيناي واملؤثرات املرصية الواضحة يف املقابر البرئية، وكذلك بدء استعامل العجالت 

الحربية]]] كام يفرس االزدهار املادي الطارئ عىل الحضارة املوكينية.

ميثل العرص املوكيني عرص البطولة يف التاريخ اإلغريقي؛ إذ إّن معظم أساطري األبطال 

ـ  طروادة  أبطال  ـ  طيبة  ضد  -سبعة  ارجوس  )بحارة  املوكيني  العامل  يف  نشأت  اإلغريق 

االتريديون ولعنتهم ـ هراكليس وأعامله الخارقة..الخ(.

القرن  منتصف  يف  رموزها  فّك  بعد  تبنّي  التي   )Linear B( الكتابة  اقتباس  فيه  تم  كم 

فإّن الحضارة املوكينية - اآلخية  للغة اإلغريقية، وبالتايل  أّول توثيق  أنّها تتضّمن  العرشين 

كانت أّول حضارة إغريقية باكرة معروفة وموثقة تاريخيًا منذ أواسط األلف الثاين قبل امليالد.

The Greek dark Ages 3 ـ العصور املظلمة

هي تسمية تشري إىل أحد عصور التاريخ اإلغريقي، الذي ميتّد من الغزو الدوري وانهيار 

دولة  بوادر صعود  أوىل  امليالد حتى ظهور  قبل  الثاين عرش  القرن  املوكينية يف  الحضارة 

املدنية اإلغريقية )Polis( يف مطلع القرن الثامن قبل امليالد. وهو عرص انحدار حضاري 

تدىّن فيه مستوى الحياة، وتفّككت البنى السياسية واالقتصادية والفكرية، وغابت فيه الوثائق 

التاريخية والدالئل والشواهد األثرية.

ومن أهم أحداثه الباكرة استيطان اإلغريق الجزر االيجية والشواطئ الغربية ألسيا الصغرى 

والذي أصبح ممكناً يف أعقاب غزوات  اغريقياً داخلياً«]]]  الذي »جعل من بحر ايجه بحراً 

شعوب البحر وسقوط االمرباطورية الحثية التي كانت تشكل سداً أمام التوّسع اإلغريقي يف 

تلك األزمنة. كام جرى فيه االنتقال من عرص الربونز إىل عرص الحديد وازدادت الصالت 

البحر املتوسط يف النصف من األلف األّول  الفينيقيني سادة  مع شعوب الرشق، وخاصة 

]]]-  انظر: عيل عبد اللطيف أحمد، التاريخ اليوناين )العرص الهالدي(، م.س، ص698.

[[[- E.Bayer, Grundzuge S.23.
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اقتباس  رأسها  عىل  وكان  مثارها،  تؤيت  الرشقية  الحضارية  التأثريات  وبدأت  امليالد،  قبل 

األبجدية الفينيقية واكتامل املالحم الهومريية التي اندمجت فيها - ذكريات عرص البطولة 

مع بطوالت األزمنة الالحقة كام شهدت تلك العصور التحول من النظام املليك إىل النظام 

األرستقراطي؛ حيث نجحت طبقة النبالء من كبار مالك األرايض يف إزاحة األنظمة امللكية 

وتسلم مقاليد األمور يف معظم املناطق اإلغريقية. أما عىل الصعيد الفني فقد ساد األسلوب 

الرسوم عىل املزهريات  الهندسيّة يف  )Geometric style( بخطوطه وأشكاله  الجيومرتي 

والجرار الفخارية وتزيينها، وكان أهم مراكزه مدينة أثينا ثم انترش يف املدن التجارية االيجية.

 Archaic period :)4 ـ العرص العتيق )األرخي

القرن  حتى  الثامن  القرن  من  تقريبًا  وامتّد  املظلمة،  العصور  أعقب  الذي  العرص  هو 

الخامس]]] قبل امليالد، وشهد تطّورات مهّمة يف مختلف جوانب الحياة اإلغريقية مّهدت 

ووضعت حجر األساس للعرص الكالسييك، كان أهّمها: 

ـ بداية تشّكل دساتري دول املدن اإلغريقية وأنظمتها السياسية. 

776 ق.م  البانهيلينية وعىل رأسها األلعاب األوملبية عام  ـ ظهور االحتفاالت واألعياد 

)وهو التاريخ الذي كان يعد سابًقا بداية للتاريخ والحضارة اإلغريقية(.

ـ انطالق موجة الهجرة الكربى يف أواسط القرن الثامن قبل امليالد استمرّت نحو قرنني 

من الزمن وشاركت فيها كّل مكونات املجتمع اإلغريقي، وطالت شواطئ البحر املتوسط، 

ونجم عنها تأسيس عرشات املدن املزدهرة خاّصة عىل الشواطئ األوربية للمتوسط، أما 

عىل شواطئه الرشقيّة فقد حالت اإلمرباطوريّة األشورية دون استيطان اإلغريق عىل شواطئ 

سورية، اللّهم إاّل محطة تجارية سمحت لهم بتأسيسها عند مصّب نهر العايص )املينا(.

اإلغريقي  العامل  كّل  يف  السياسية  للحياة  شكل  أهم   )Polis( املدينة  دولة  أصبحت  ـ 

وعنوان حضارتهم وثقافتهم وديانتهم واعتزازهم بانتامئهم الهيليني مقابل الغرباء )الربابرة(. 

]]]-  ال توجد تسمية متفق عليها بني املؤرخني حول الفرتة املمتدة من نحو )-800 500 ق.م( فهناك من يرى تسميتها بعرص 

الهجرة الكربى أو عرص التطور واالنطالق، ولكن أغلب الباحثني اعتمدوا تسمية العرص العتيق املأخوذة من علم األثار. 

                                        E.Bayer, grundzuge der Griechischen Geschichte S.28 :انظر
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اسمها  يحمل  الذي  املستقّل  نقدها  مدينة  لكّل  أصبح  وانتشارها حيث  الّنقود  ـ ظهور 

وشعاراتها وصور الهتها وتأثرياتها يف مجاالت الحياة كلّها.

أمثال  من  الكبار  واملصلحني  السبعة  الحكامء  وظهور  والكتابة  األبجدية  انتشار  ـ 

ليكورغوس يف اسربطة ودراكون وصولون يف أثينا وغريهم.

يف  ق.م  السابع  القرن  منتصف  منذ   )  Tyrannisتريانس( الطغاة  حكم  ظاهرة  انتشار  ـ 

بالتحّوالت  انتهى  والذي  الزمن،  من  قرن  مدى  وعىل  الخ....  وميليت  وساموس  كورنثة 

الدميقراطية يف أثينا. 

ـ بروز ظاهرة املرتزقة اإلغريق يف الجيوش املرصية والبابلية والفارسية. 

ـ ظهور األسلوب املسترشق )Orientalized( املتأثّر بالفّن املرصي والرافدي يف الرسم 

والنحت واألعامل الربونزية.

ـ ظهور اإلمرباطورية الفارسية وسيطرتها عىل املدن اإلغريقية يف آسيا الصغرى وتراقية 

يف النصف الثاين من القرن السادس ق.م، وإرهاصات الرصاع مع اإلغريق وبداية العرص 

الكالسييك، الذي ينتمي إىل حقبة أخرى من حقب التاريخ اإلغريقي.
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أهم التسميات واملصطلحات

Achaios أخايوس )جد أسطوري(

Achaiis أخائيس )منطقة(

Achaia أخايا )إقليم(

Achaioi/Achaeans اآلخيون )قبائل(

Ahhiyawa أخياوه )شعب(

Aegean Civilisation الحضارة االيجية

Aiolos ايلوس )جد أسطوري(

Aioles/Aeolians االيوليون )قبائل(

Archaic Period العرص العتيق )األرخي(

Areopagos أريوباجوس )مجلس النبالء(

Amphiktiones امفكيتوين )حلف مقدس(

Archon أرخون )حاكم أثينا(

Argos أرجوس )مدينة(

Argolis أرجوليس )منطقة(

Argeioi/Argives أرجوسيون )شعب(

Barbaroi/Barbarins برابرة )أجانب(

Bustrophedon خط املحراث

Danaoi/Danaens دانائيون )شعب(

Doros دوروس )جد أسطوري(

Doris دوريس )منطقة(

Doreis/Dorians الدوريون )قبائل(



61 اإلغريق: نظرة عاّمة

Demiourgoi الحرفيون

Epichorec Alphabet أبجدية محلية

Eupatridai النبالء )أثينا(

Georgioi املزارعون

Geometric Style األسلوب الجيومرتي

Graecia إغريقيا

Graecia Magna إغريقيا العظمى

Graikoi/Graeci اإلغريق

Greeks/Griechen اإلغريق

Greek Darc Ages العصور املظلمة اإلغريقية

Hellas اليونان/هالس

Hellas Megale هالس العظمى

Helladic Age العرص الهالدي

Helladikum العرص الهالدي

Hellenoi/Hellenes الهيلينيون

Panhellenes األمة الهيلينية

Hellandikoi قضاة الهيلينني

Hellenismos الهلنستية

Hellenistic Civilisation الحضارة الهلنستية

Hellenistic Age العرص الهنلستي

Hellen هيلني )جد اسطوري(

Hellenic Civihsation الحضارة الهيلينية

Helotai الهيلوت )األقنان(
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Lon إيون )جد أسطوري(

Lonia إيونيا )منطقة(

Lones/lonians االيونيون

Lonic- Attic اإليونية – األتيكية

Koine كويني )اإلغريقية العامة(

Linear A/B الخط أ/ب

Minoaen Age العرص املينوي

Minoaen Civilisation الحضارة املينوية

Mykenai موكيناي )مدينة(

Mycenean Civilisation الحضارة املوكينية

Orientalizid Style األسلوب املتمرشق

Perioikoi بريؤيكوي )السكان املجاورون(

Septuaginta التوراة السبعينية

Spartiates األسريطيون )طبقة(

Thetes ثيتيس )طبقة العامة(

Theogonia ثيوجينيا )أنساب اآللهة(



أصل اإلغريق
وأحوالهم وهجراتهم

خليل سارة]]]

مقدمة
العلميّة  املؤمترات  من  العديد  تضّمنتها  اإلغريق  أصل  حول  متباينٌة  آراٌء  اليوم  تُتناقل 

التي  العنرصيّة  اآلراء  زّج  فتّم  األكادميية؛  املؤّسسات  أكرث  يف  مناقشتها  ومتّت  العامليّة، 

ظهرت منذ أوائل القرن التاسع عرش يف موضوع األصل اإلغريقي؛ حيث أرجعوا هذا األصل 

إىل العنرص اآلري الهندوـ  أورويب الذي ال يستند إىل أيّة مقّومات علميّة أو مرتكزات أساسيّة 

التقليل  ذلك  وراء  الغاية من  وكانت  األدبيّة.  أو  األثريّة  منها  اإلغريقية، سواء  يف املصادر 

من دور الحضارات املرشقيّة وتأثريها يف مفاعيل الحضارة اإلغريقيّة؛ كون العرق األسيوي 

العرق اآلري املتقّدم، وال ميكن للرببر املرشقيني أن  يتواءم مع  املرشقي »املتخلّف« ال 

يكونوا أصحاب حضارة، ويصّدروها إىل غريهم كالحضارة اإلغريقيّة. 

املرشقيّة  الحضارات  لعبته  الذي  الحقيقي  الّدور  تبيان  البحث  هذا  يف  يُهّمنا  ما  إّن 

الحياة  جوانب  يف  اإلغريقيّة  الحضارة  عىل  التأثري  يف  فينيقية(  مرصية،  كريتية،  )آسيوية، 

العلمية واألدبية والفنيّة والسياسيّة كافّة؛ ردًّا عىل أصحاب النظريّة اآلريّة العنرصيّة، القائلة 

بصفاء العرق اإلغريقي وذلك باالستناد إىل أهّم مقّومات املصادر اإلغريقيّة من مؤرّخني 

األسطوريّة  والروايات  اإلغريقيّة،  املرسحيات  وكتّاب  اإلغريق،  وفالسفة  قدماء،  إغريق 

التي ال تخلو من يشٍء قليٍل من الحقيقة، واعتبار األساطري خلفيات ارتكازيّة للحضارات 

البرشيّة التي ازدهرت عىل مّر العصور. فاألساطري اإلغريقيّة كانت ركيزًة أوىل للثقافة املدنيّة 

األوروبيّة حتى وإْن اقتضت ظروف العامل املعارص تهميش األساطري وحذفها بداعي عدم 

الفكر البرشي مطلًقا، بل كان لها دور  أّن الرموز األسطوريّة مل تضمحل من  فاعليّتها، إال 

تناقلها من جيل  تّم  العامل املعارص وما زالت إىل اآلن. لذا فاألساطري اإلغريقيّة  يف نشأة 

]]]- أستاذ التاريخ اليوناين يف جامعة دمشق.
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الثقايف؛  الرّتاث  أنواع  أهّم  تُعّد من  لذا فهي  إىل آخر حتى وصلت إىل اإلنسان املعارص. 

كونها امتلكت أصوالً ميثولوجيًّة ثابتًة وراسخًة، رغم التغرّيات التدريجيّة التي طرأت عىل 

بنيتها االجتامعيّة عىل مّر األيّام؛ ألنّه من املستحيل مبكان والدة حضارة يف طرفة عني، بل 

كّل حضارة ال بّد وأن تقوم عىل الخلفيات الثقافيّة الناتجة عن املجتمع عىل ضوء مسريته 

التكامليّة، كونها يف كّل مجتمع حيّة وفاعلة يف جانبه االجتامعي الال شعوري، وهذا الال 

شعور هو الذي يصوغ نظامه الذي يقوم عليه يف جميع أبعاده الوجودية. 

أّواًل: أصل التسمية
يطلق هومريوس اسم األخائيني )ACHAIOI( عىل جميع اإلغريق الذين اشرتكوا يف 

البلوبونيز )يف  آخر من وقت مجيئهم إىل شبه جزيرة  اسم  لهم  يكن  حرب طروادة]]]، ومل 

القرن التاسع عرش ق.م، إىل وقت تأليف اإللياذة يف القرن التاسع ق.م(. ومل يُقصد بهذا 

االسم بالد اإلغريق كلّها، بل قسمها الشاميل فقط حيث كانت منطقة يف جنوب رشق إقليم 

تسالية ُعرفت باسم أخيا )ACHAIA( أو أخيا أفثيوتيس )ACHAIAPHTHIOTES(، وهي 

)األرجوسيني(  باسم  أحيانًا  هومريوس  ويسّميهم  اإللياذة.  ملحمة  بطل  )أخيلّوس(  موطن 

شبه  يف  )أرجوليس(  إقليم  مدن  إحدى  وهي   ،[[[)ARGOS( )أرجوس(  مقاطعة  إىل  نسبة 

جزيرة البلوبونيز املتاخمة ملدينة ميكيناي عاصمة مملكة )أجاممنون( القائد األعىل للحملة 

الطرواديّة، وليس نسبة إىل أصلهم وعرقهم، وأحيانًا )بالداناويني( نسبة إىل )داناؤس(، وهو 

جّد أسطورّي مرصّي.   

ململكة  متاخمة  صغرية  منطقة  عىل  إال  يُطلق  فلم   )HELLAS( هالس  بالد  اسم  أّما 

أخيلّوس السالفة الذكر يف جنوب رشق تسالية، وال اسم )الهيلينيني( إال عىل سكان هذه 

املنطقة. ويؤيّد توكوديدس ذلك بالقول: »إّن هومريوس مل يستخدم اسم الهلينّية يف اإلشارة 

إىل الجيش الذي سار إىل طروادة، فقد احتفظ بهذا االسم ألتباع أخيلّوس الذين قدموا من 

أخيا أفثيوتيس وكانوا يف الواقع هم الهلّينيني األصليني.. ويضيف توكوديدس أّن اسم بالد 

هالّس مل يُعرف يف ذلك الوقت قبل هيلّني بن دوكاليون )كام سرنى الحًقا(، فاملناطق كانت 

]]]- محمد كامل عياد: تاريخ اليونان، ط]، دمشق، دار الفكر، 969]، ص87.

[[[-  CF, A. Aymard, les Assembles De La Confederation, Achaienne 1938, P 86.
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تُعرف باسم العشائر املختلفة التي تسكنها، وكانت نسبة البالسجة منهم هي الغالبة. وبعد أن 

ازدادت سطوة هيلّني وأوالده يف )اخيا أفثيوتيس( وحالفتهم الدول األخرى، وازدادت صالت 

تلك الدول بأرسة )هيلّني(، بدأت كّل منها مبعزل عن األخرى تُنسب إىل )الهلّينية(، وأخذت 

مدينة تلو مدينة هذا االسم نتيجة للّغة املشرتكة فيام بينهم، ثم أصبحوا جميًعا يُعرفون بهذا 

االسم املشرتك )الهيلّينيني(. لكن نسبة )الهيلينية( مل ترسخ وتطغى عىل التسميات األخرى 

إال بعد عهد طويل]]]. ويقّدر املؤرّخون املحدثون ذلك بدًءا من أوائل القرن السابع ق.م يف 

عهد الشاعرين أرخيلوخوس وهسيودوس]]]. 

قبيلة  إىل  نسبة  بعد  فيام  الرومان  عليهم  أطلقه  اسم  فهو   )GRAECI( اإلغريق  وأّما 

)غرايكوي(]3]، وهم جامعة من رشق إقليم بويوتية ببالد اإلغريق، أّسسوا مستعمرة كوماي 

هناك  اإلغريقية  املستعمرات  أقدم  وهي  إليطالية،  الغريب  الساحل  عىل   )CUMAE( 

اسم  املستعمرة  تلك  سكان  جميع  عىل  أطلقوا  أن  الرومان  يلبث  ومل  ق.م(،   7[5 )750ـ 

)اإلغريق( ومن هذا االسم اشتّقت كلمة غريس )GRECCE( وأطلقوها عىل اإلغريق عاّمة، 

ثم انتقلت الكلمة يف عهد الرومان إىل سائر األمم األوروبية، وإىل العرب الذين أصبحوا 

يطلقون عىل هؤالء اسم )اإلغريق(]4]. 

)أيونيني(  للفظة  تحريف  فهو  العربية  اللّغة  الشائع يف  )اليونانيني(  أو  )اليونان(  اسم  وأّما 

)IONES(، وكان األيونيون، وهم من قبائل اإلغريق التي هاجرت إىل منطقة )أيونية( التي تقع 

يف القسم املتوّسط من ساحل آسية الصغرى )يف تركيا حالًيا( بفعل الغزوة الدورية )كام سرنى 

إغريق  أّول  له مكانة عالية وشهرة واسعة. وكانوا هم  القسم، وأصبح  استوطنوا هذا  الحًقا(، 

احتّكت بهم ماملك الرشق األدىن القديم، ومن ثّم أطلقت عىل شعوب هذه املاملك، وال 

سياّم الفينيقيني، اسم )ياؤونيني( ثم تحّول إىل )يونان( وأطلق اسم )يونانيني( عىل كّل اإلغريق]5].

]]]- توكوديدس: تاريخ الحروب البلوبونيزية، ترجمة: عمرو املالح -ودينا املالح، أبو ظبي، املجمع الثقايف 2003، الكتاب 

األول، ص 20ـ ]].

]]]- محمد كامل عياد، تاريخ اليونان، م.س، ص105؛ عبد اللطيف أحمد عيل: التاريخ اليوناين، ال ط،  بريوت، 974]، ج]، ص88.

]3]- خليل سارة: تاريخ اإلغريق، ال ط، دمشق، جامعة دمشق، 2006، ص230.

]4]- م.ن، ص]3].

]5]- عبد اللطيف أحمد عيل، التاريخ اليوناين، م.س، ص8.
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ثانًي�ا: أيوني�ة 
من الجدير بالذكر، أن نشري إىل أهميّة موقع )أيونية( من حيث اعتدال املناخ وجامل 

الطبيعة والطقس عىل حد قول هريودوت]]]. ويبلغ طول شاطئ أيونية تسعني مياًل وعرضه 

العامل، كهدوء  البحار يف  ال يزيد عىل ثالثني ميالً. ويتّصف هذا الشاطئ بأفضل صفات 

البحر، واملياه الدافئة، والتيّارات املائيّة املساعدة للمالحة، ووجود الخلجان التي تهدي 

السفن والبّحارة، وكرثة الجزر]]]. فعىل ضفاف هذا الشاطئ انترشت املستوطنات اإلغريقية، 

نظرًا إىل الظروف الجغرافية الجيّدة واملالمئة لحياة اإلغريق، وهربًا من الغزوة الدوريّة، أو 

من ضيق أرضهم، وفقر بالدهم الذين بدأوا بالنزوح منها منذ القرون األوىل لأللف األوىل 

ق.م، وال سيّام القرن الثامن والسابع والسادس ق.م، حيث وفّرت لهم هذه املنطقة العمل 

يف الصيد، واملالحة، والتجارة، وصناعة السفن، ووفّرت لهم أيًضا االتّصال مع الحضارات 

املنطقة  فكانت هذه  األخرى.  األمم  مع  والفكري  التجاري  التبادل  لهم  الرشقيّة، وسّهلت 

األمم  مع  الحضاري  والتبادل  للمعرفة  اإلغريق  عند  الرغبة  ازدياد  السبب يف  بالذات، هي 

األخرى، حيث أخذوا كثريًا من األفكار العلميّة عن املرصيني والبابليني والفينيقيني. ويف 

أيونيّة امتزجت علوم الكلدانيني السحريّة بأساطري هسيودوس الشعريّة، وحكمة املرصيني 

يف  جميعها  واشرتكت  االقتصاديّة،  اإلغريق  التّجار  وتجارب  الطبيعيّة،  الفينيقيني  بنظرات 

تكوين الفلسفة األيونية، ما ساعدهم عىل تقوية االتّجاه العميل إىل جانب البحث النظري، 

وبذلك تهيّأت األسباب للتفكري عند اإلغريق وتنمية الروح القوميّة عندهم، وظهور الشعر 

واألدب، ونشأة العلوم الرياضية والفلسفية، وبروز أّول الخطباء واملؤرّخني. ومن هذه املنطقة 

بالذات، انتقل مرياث الحضارات الرشقيّة إىل اإلغريق، الذين نقلوا بدورهم حضارتهمـ  ومن 

أيونية بالذات ـ  إىل العامل كلّه. 

ويف أيونية حدث أّول تبادٍل تجاريٍّ مع الفينيقيني واإلغريق، وكان الفينيقيّون، هم أّول 

من أطلق عىل اإلغريق تسمية )ياؤون( ثم )يونان( )كام رأينا سابًقا( تيّمًنا باسم هذه املنطقة. 

وليس أدّل عىل ذلك ـ من أّن هذه املنطقة- شهدت أهّم األحداث التاريخيّة العامليّة، وهي 

]]]- هريودوت: التاريخ، ترجمة: عبد اإلله املالح، ال ط، أبو ظبي، دار الثقافة، 2001، الكتاب األول، ص98.

]]]- محمد كامل عياد، تاريخ اليونان، م.س، ص]3.
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والتي  ]49 ق.م(  )499ـ  الفرس واإلغريق بني عامي  بني  أّول رشارة حرب عامليّة  انطالق 

وصفها هريودوت، أّول مظهر للّنزاع بني الرشق والغرب، وأّدت بالنتيجة إىل تحرير العامل 

اإلغريقي واملدن اإلغريقية يف آسية الصغرى من االحتالل الفاريس]]]. 

وخالصة القول: إّن أيونية شّكلت مركز الحضارة اإلغريقية يف آسية الصغرى، فمن خالل 

هذا املركز تّم تبادل الثقافات واألفكار بني الحضارات، وتّم اللّقاء والتعارف بني األجناس 

الفلسفة  ونشأت  العاملي،  االقتصاد  مستوى  عىل  والنقود  البضائع  تبادل  وتّم  والشعوب، 

والعلوم واآلداب مبختلف أشكالها. ومن هذا املركز ظهر علامء اإلنسانيّة األوائل أمثال: 

وهريودوت،  وآناقريون،  وهرياقليتوس،  وكسينوفانس،  وآناكسيامندر،  وفيثاغورس،  تاليس، 

وهيكاتايوس، وسافو الشاعرة املغنية وصاحبة أّول مدرسة لتعليم الشعر يف التاريخ، ويف 

هذا املركز كانت إحدى عجائب العامل السبع )معبد اإللهة أرمتيس( يف مدينة )إيفيزوس(]]]. 

وتعطينا هذه النبذة املقتبسة من النشيد الهومريي املوّجه لإلله )ابوللون( فكرًة عن املستوى 

ديلوس  متعة يف جزيرة  أبوللون تجد أعظم  يا  أنّك  تقول: »غري  إذ  )أيونية(  الرفيع لحضارة 

)إحدى الجزر األيونية( املقّدسة التي يجتمع فيها األيونيون هم وأوالدهم وزوجاتهم وهم 

يجرون ثيابهم ورائهم، وأن اشتغالهم باملالكمة والرقص والغناء، حني يأيت يوم املهرجان 

إنّهم  لقال:  أقبل عىل األيونيني وهم مجتمعون  إنسانًا  إن  ليبعث يف نفسك الرسور... ولو 

الرقة والرشاقة،  ال تدركهم الشيخوخة وال املوت، ألنّه يرى لديهم جميًعا قسطًا كبريًا من 

الرسيعة  يبتهج مبشاهدة سفنهم  الجميلة، كام  ثيابهم  والنساء يف  الرجال  منظر  ليرّسه  وأنه 

وممتلكاتهم العظيمة«]3]. 

ثالًثا: األساطري اإلغريقية حول أصل اإلغريق
الحديث  الحجري  العرص  أي  النيوليثي،  العرص  نشأت يف  ما  أّول  اإلغريق  بالد  نشأت 

عرص  بعده  وجاء  ق.م(،   1900 )3500ـ  بـ  تاريخيًّا  يحّدد  الذي   )NEOLITHIC AGE(

]]]- خليل سارة، تاريخ اإلغريق، م.س، ص33].

]]]- أّما العجائب األخرى فكانت: الجنائن املعلّقة يف بابل، منارة اإلسكندرية، التمثال العظيم يف جزيرة رودوس، مثثال زيوس 

يف أوملبية من صنع النحات فيدياس، رضيح امللك موسولوس يف مدينة هاليكارناسوس، أهرامات مرص. انظر: محمد كامل 

عياد، تاريخ اليونان، م.س، ص]]].

]3]- كيتو: اإلغريق، ترجمة: عبد الرزاق يرسى، مراجعة: صقر خفاجة، دار الفكر العريب، القاهرة ]96]، ص109.
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الربونز )BRONZE AGE( الذي انتهت حضارته عىل وجه التقريب عام 1100 ق.م. وكان 

تحديد  الّصعب  من  مهاجرون  النيوليثي  العرص  أثناء  اإلغريقيّة  الجزيرة  شبه  إىل  وفد  قد 

 .[[[)PELASGIANS( جنسيتهم، وإن كان اإلغريق أطلقوا عليهم فيام بعد اسم البالسجيني

من  الجزيرة  شبه  ودخلوا  الصغرى،  آسية  غرب  جنوب  من  وفدوا  هؤالء  أّن  املرّجح  ومن 

جنوبًا،  توّغلوا  ثم  والدردنيل  البوسفور  مضيق  طريق  عن  أو  والجنوبيّة  الرشقيّة  سواحلها 

ولعلّهم كانوا ميتون بالّصلة للسّكان األوائل يف كريت وجزر البحر اإليجي، ومن الواضح 

أّن البالسجيني كانوا عىل قرابة كبرية بسّكان كريت القدمية وينتمون إىل شعوب بحر إيجة. 

ويذكر هريودوت أنّهم هم السكان األصليون لبالد اإلغريق وامتزجوا مع من وجدوهم من 

شعوب البحر املتوّسط مكّونني عنرًصا سكن البالد قبل وصول الهجرات اآلرية أو الهندو- 

النحاس  الحديث وحتى مطلع عرص  الحجري  العرص  عليها خالل  يسيطر  أوروبية، وظّل 

عام 1900 ق.م. وكانت حضارة البالسجيني  زراعية الطابع، ومل تكن لغتهم تنتمي إىل أسة 

اللّغات الهنديّة األوروبيّة. ويقول هريودوت يف لغة هؤالء: »ولست أملك أن أجزم بحقيقة 

لغة البالسجة.. ولكن عيَل القول إنّهم ينطقون بلغة بربريّة ليست مألوفة فيام ُعرف عن ألسنة 

جريانهم.. وأّما البالسجة فيغلب عندي أّن عددهم مل يزد كثريًا«]]]. 

ولكن األبحاث عن التكوين الفيزيولوجي للسكان األصليني يف القرن الثاين عرش ق.م، 

إغريقيّة األصل. وهناك  دوًما  البالد مل تكن  أّن هذه  أثبتت  األمكنة املختلفة،  وعن أسامء 

من  األّول  أجانب:  جميًعا  لكونهم  و)كادموس(  و)داناؤس(  )بيلوبس(  بني  تقرن  أساطري 

آسية الصغرى، والثاين من مرص، والثالث من فينيقية؛ إذ ساد االعتقاد بني اإلغريق عاّمة أن 

أقاليم آسية الصغرى. ويسلّم  ليدية أو من فريجية أو غريهام من  )بيلوبس( جاء غازيًا من 

املؤّرخ توكوديدس أّن )بيلوبس( كان شخصيّة تاريخيّة، ويتحّدث عن خلفاء بيلوبس الذين 

قّدر لهم أن ينتقلوا إىل )أرجوليس( ويصبحوا حكاًما عىل ميكيناي ويتزّعموا بالد اإلغريق 

كلّها. ولكن إذا كان هناك خالف حول تاريخ مجيئه، فال خالف حول أصله اآلسيوي؛ ألّن 

أسانيد الخرب قويّة كام ورد عند هريودوت الذي يقول عىل لسان امللك الفاريس )كرسكس( 

]]]- أو الكاريني نسبة إىل إقليم كاريا )Caria( بآسية الصغرى أو الليليجيني وهو اسم أطلقه الكتّاب اإلغريق فيام بعد عىل شعب 

آسيوي كان يحتل جزر البحر اإليجي وأجزاء من بالد اإلغريق نفسها قبل قدوم األخيني )الهيللينيني( وكانوا ميتون بصلة قرابة 

للكاريني ويُعرفون جميعاً باسم )البالسجيني( الذين يظهرون يف اإللياذة كحلفاء لطروادة.

]]]- هريودوت، التاريخ، م.س، الكتاب األول، ص40.



69 أصل اإلغريق وأحوالهم وهجراتهم

يف  الفريجيني  وجريانهم  األثينيني  نهزم  حني  »إنّنا  اإلغريق:  لبالد  غزوه  قبل  قّواده  مخاطبًا 

البلوبونيز نحّقق مدى أوسع مللك فارس حتى تبلغ حدود السامء«]]]. ويستند توكوديدس 

الشهري بصدق الحقائق التاريخيّة إىل رواية موثّقة من البلوبونيز قائالً: »إّن بيلوبس قدم من 

آسية حامالً معه ثروة طائلة، ومبا أنّه استقّر يف أرض فقرية، تحّققت له سطوة بالغة جعلت 

األرض كلّها تُنسب إليه، بالرغم من أنّه كان غريًبا فيها، وأصبح أبناؤه أكرث غًنى منه، ومن 

بينهم أتريوس الذي ُعرف عنه القّوة والبأس، ومن ثم توىّل الحكم بعد والده بيلوبس.. وهكذا 

طغى سلطان أبناء بيلوبس عىل أوالد برسيوس.. وكانت تلك هي اإلمرباطورية التي ورثها 

أجاممنون عن جّده بيلوبس ووالده أتريوس.. وقد وصفه هومريوس بأنّه ملك أرجوس كلّها 

والكثري من الجزر«]]]. 

وهنا تتناقض كليًّا شهادة توكوديدس مع املقولة القائلة إّن )األخائيني( ومن بينهم قائدهم 

)أجاممنون( حسب آراء بعض العلامء من ذوي الّنزعة العنرصيّة القائلة بنقاء العرق اإلغريقي 

من أّي نسب رشقّي، وأنّه عرق صاف ال غبار عليه من أية تأثريات رشقية؛ حيث يزعمون أّن 

)األخائيني( من القبائل الهندو-أوروبية رمّبا وفدوا من منطقة حوض الدانوب أو من شامل 

آسيويّة، وليست  ترجع إىل أصول  أّن أصولهم  توكوديدس  يؤكّد  الرشقي. يف حني  أوروبة 

هندو أوروبية كام هو متعارف عليه عند علامء النزعة العنرصية. 

فريجيا  ملك  )تنتالوس(  كان  بيلوبس  ألسة  األّول  الجّد  بأّن  الوثائقيّة  الروايات  وتؤكّد 

يف آسية الصغرى )األناضول(، وقد أنجب ابًنا يُدعى بيلوبس وبنتًا تُدعى )نيويب(، وأنجب 

)بيلوبس( بدوره ولًدا اسمه )أتريوس(، وكان لألخري ولدان هام: )أجاممنون ومينيالوس(. 

ويف هذه الحالة يكون بيلوبس جًدا ألجاممنون الذي قاد الحملة اإلغريقية عىل طروادة عند 

أواخر القرن الثالث عرش أو أوائل القرن الثاين عرش 1230 أو 1180 ق.م. وعىل ذلك يكون 

بيلوبس قد جاء إىل بالد اإلغريق قبل تاريخ الحرب الطرواديّة بنحو مئة عام عىل أكرث تقدير. 

ويف رأي كثري من الباحثني، إّن )بيلوبس( جاء من آسية الصغرى يف مستهّل القرن الثالث 

عرش ق.م]3]. 

]]]- هريودوت، التاريخ، م.س، الكتاب األول، ص، ص]49.

]]]- توكوديدس، تاريخ الحروب البلوبونيزية، م.س، الكتاب األّول، ص4].

]3]-م.ن، ص4].
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ومثل هذه األساطري عن الغزو األجنبي ال ميكن أن تكون خياالً محًضا؛ ألنّه إذا سلّمنا بأّن 

)داناؤس( املرصي )الذي ال يذكره هومريوس باالسم( ليس سوى شخصيّة رمزيّة اختلقها 

كاتب أو عامل أنساب يف وقت الحق، فال مناّص من أن نعتربه عىل األقّل شخصيّة اصطنعت 

هجرة  إال  تفسري،  له  ليس  الواقع  هذا  التاريخي،  الواقع  من  سند  لها  كان  حادثة  لتجسيد 

)داناؤس( وأتباعه إىل أرجوس التي استغرقت فرتًة طويلًة من الزمن، وتتّفق املصادر األدبيّة 

فيام بينها من حيث زمان الحادثة، فهي تقول إّن )داناؤس( ينتسب إىل فجر عرص البطولة يف 

أرجوس، فرنى اإللياذة ـ عىل سبيل املثال- تُسّمي قساًم من املحاربني )بالدانائيني( الذين 

)أرجوس(  بالد  يف  وسكن  مرص  من  جاء  )داناؤس(  جّدهم  أّن  اإلغريقية  األساطري  تروي 

حيث أصبح ملًكا فيام بعد. وينسبه الكتّاب الذين توافقوا عىل األخبار املتواترة وتأريخها 

إىل القرن السادس عرش ق.م. وهذا ما يطابق املكتشفات األثريّة يف ضوء النقش املعروف 

باسم سجل باروس الرخامي )MARMARPARIUN( الذي عرث عليه يف جزيرة )باروس( 

إحدى جزر مجموعة الكيكالديس يف بحر إيجة. والّنقش تسجيل ألحداث التاريخ اإلغريقي 

مرتبة منذ عهد ملك أثينة األسطوري )CECROPS( حتى عهد حاكمها )DIAGENES( أي 

حتى عام -264 63] ق.م؛ إذ يرّد هذا الّنقش اسم )داناؤس( إىل عام ]]5] ق.م، ولكن ال 

يعرف من هو كاتب الّنقش الذي يزعم أنّه استمّد معلوماته من كّل أنواع الوثائق والتاريخ]]]. 

أّما هريودوت يف كتابه )التاريخ( حيث كان املحور األسايس لهذا الكتاب هو العالقة 

إىل  نظر  وقد  وإفريقية.  آسية  وبني  ـ  عام  بشكل  اإلغريق  بالد  بها  يعني  التي  ـ  أوروبا  بني 

هذه العالقة عىل أنّها مجموعة من أوجه التشابه واالختالف ومن االتّصاالت والرصاعات 

حيث كانت أسئلته كثرية حول هذه املواضيع خالل رحالته الواسعة يف أرجاء اإلمرباطورية 

الفارسية من بابل إىل مرص، وعىل تخومها الشاملية والغربية، ومن أبريوس إىل بالد اإلغريق 

والبحر األسود. يقول هريودوت: 

البلوبونيز، وماذا فعلوا ليك يجعلوا من أنفسهم  »كيف حدث أّن املرصيني أتوا إىل 

ملوكًا لهذه املنطقة من بالد اإلغريق؟ هذه أخبار رواها الكّتاب اآلخرون. وعىل هذا فلن 

]]]- توكوديدس، تاريخ الحروب البلوبونيزية، م.س، الكتاب األّول، ص695.
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أزيد عليها، وإّنا سأميض يف ذكر نقاط مل يتعّرض لها أحد غريي من قبل«]]]. 

إّن االقتباس املذكور سابًقا يُبنّي أّن هريودوت مل يكتب أيّة أوصاف ملوجات االستعامر؛ 

ذلك  ومع  أخرى.  مناطق  يف  )كذلك(  حدثت  قد  املوجات  هذه  مثل  أّن  يعتقد  كان  ألنّه 

الفقرة ذاتها تظهر بالقدر نفسه من الوضوح، أّن هذه املوجات االستيطانيّة )عىل بالد  فإّن 

اإلغريق( قد وقعت بالفعل وكتابه )التاريخ( ميلء باإلشارات بها. حيث يقول: 

»إّن معبد اآللهة أثينة هناك يف لندوس املوجودة يف رودوس أقامته بنات داناؤس الاليت 

هبطن عىل الجزيرة يف أثناء فرارهن من أبناء أيجيبتوس«]]].  

حيث يصُف أيسخيلوس يف مرسحيّة )املستجريات(، داناؤس بأنّه الجىء من مرص جاء 

هاربًا مع بناته الخمسني من أخيه أيجيبتوس )Aegyptus( )ومعنى اسمه مرص( الذي كان 

له أيًضا خمسون ابًنا جاءوا إىل بالد اإلغريق وطالبوا بالزواج من بنات عّمهم، ولكن العم 

)داناؤس( أوعز إليهّن بأن تقتل كّل واحدة منهن زوجها يف ليلة الزفاف، وقُتل األبناء جميًعا 

ما عدا )لينكيوس( الذي أبقت زوجته )هيربميسرتا( عىل حياته. ولكن هذا االبن قتل عّمه 

 )Abas( فيام بعد وارتقى العرش مكانه يف أرجوس، ثم خلفه من بعده ابنه أباس )داناؤس(

الذي أنجب ولدين هام أكريسيوس )Acrisius( وبرويتوس )Proetus(. وتوىّل أكريسيوس 

حكم أرجوس بعد موت أبيه. وكان له ابنة تدعى دنايئ )Danae(، ونصحته النبوءة بالتخلّص 

من ابنته التي قد تنجب ولًدا يقيض عليه. ولكن زيوس أنقذها وعارشها وأنجب منها البطل 

برسيوس )Perseus( الذي أصبح مؤّسًسا مليكيناي )إسربطة( طبًقا لشهادة باوسانياس )4، 

5]، ]( وأبوللودوروس )2،2 - 4، ]( وبهذه الحالة تكون ساللة برسيوس تعود إىل داناؤس 

املرصي.

نيابوليس يف طيبة(  )قرب  داناؤس يف مرص  ُشيّد لربسيوس ولد  أنّه  ويقول هريودوت: 

معبًدا محاطًا بأشجار النخيل، ويّدعي أهل مرص أّن برسيوس ينتمي إىل بلدهم أصالً. ذلك 

أّن داناؤس ولينكيوس كانا من أهل مرص قبل إبحارهام إىل بالد اإلغريق]3]. 

]]]- هريودوت، التاريخ، م.س، الكتاب السادس، ص55.

]]]- م.ن، الكتاب الثاين، ص]8].

]3]- عبد اللطيف أحمد عيل، التاريخ اليوناين، م.س، ص695 - 696.



نقد الحضارة الغربّية )1( )تاريخ اإلغريق قبل القرن التاسع ق.م(72

وتتباين نظريات علامء اآلثار والتاريخ يف حقيقة هذه الرواية وتطابقها مع الواقع التاريخي، 

فمنهم من يقول بعدم قبول هذه الرواية بحذافريها، ومنهم من يقول إّن هذه الرواية تتضّمن 

بعض وقائع يُرّجح أنّها صحيحة ومنهم من يقول، أن برسيوس -عىل خالف داناؤس- معروف 

لهومريوس الذي يشري إليه يف اإللياذة )ك 4]، ب 9]3(، وملّا كانت والدته دانايئ من البرش 

الفاتحني  متّسقة مع سري  تبدو  فإّن سريته  اإلله،  زيوس  وأبوه هو  الدانائيني(  من  امرأة  )أي 

األبطال من مؤّسيس املدن أو املاملك، ومثل هذا النمط كان سائًدا عند اإلغريق]]]. 

ومل يكن هريودوت مهتامًّ باملستوطنات ذاتها بقدر اهتاممه بالدور الذي قامت به يف 

إدخال الحضارة املرصية والفينيقيّة إىل بالد اإلغريق حيث يقول: 

التي  »إّن أنوي أن أتحّدث عن الطقوس الرسيّة الخاّصة باآللهة دمييرت، وهي الطقوس 

الخري أن أقول عىل سبيل  يسّميها اإلغريق تسموفوريا )Thesmophoria( ومع ذلك، فمن 

املثال، أن بنات داناؤس هن الاليت جنئ بهذه الطقوس من مرص ودّربن النساء البالسيجيات 

عليها«]]]. 

ويف مواضيع أخرى نجد هريودوت ينسب إدخال حضارة الرشق األدىن القديم إىل بالد 

اإلغريق إىل شخصيات ثقافيّة معتمدة، عىل أّن هذا األمر قد استمّر بعد املرحلة املبدئيّة 

لالستعامر فيقول: 

»ولست أحسب أّن ميالمبوس )وهو أحد أقدم وأشهر كهان اإلغريق ومنبئها( هو الذي 

عرّف اإلغريق باسم ديونيسيوس، وطقوس عبادته... وهو الذي اقتبس ديانة أوزيريس من 

املرصيني، ثم أدخلها إىل بالد اإلغريق معّدلة، ومعها بعض املامرسات األخرى، واألرجح 

عندي، أّن ميالمبوس أخذ هذه العبادة عن قدموس الصوري ومن أتوا معه من بالد الفينيقيني 

بعد  وقد وجدت  من مرص.  اإلغريق  بالد  إىل  كلّها جاءت  اآللهة  أسامء  إّن  بويوتية..  إىل 

القدر األعظم  أّن  أّن هذه األسامء مستمّدة من أصل أجنبي، وعندي  البحث واالستقصاء، 

منها ورد من مرص«]3]. 

]]]- هريودوت، التاريخ، م.س، الكتاب الثاين، ص]7].

]]]- عبد اللطيف أحمد عيل، التاريخ اليوناين، م.س، ص8]7.

]3]- هريودوت، التاريخ، م.س، الكتاب الثاين، ص]7].
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من  كبري  قدر  عىل  نراه  الناحية  هذه  يف  -وهو  اإلغريق  جنسه  أبناء  هريودوت  ويفضح 

يف  هي  بينام  الّروح،  بخلود  القائلة  العقيدة  ألنفسهم  ينسبون  عندما  والشفافيّة-  الواقعيّة 

الحقيقة أّول ما بزغت جذورها عند املرصيني بقوله: 

»يذهب املرصيون إىل القول، أّن دمييرت )إيزيس( وديونيسيوس )أوزيريس( هام أقوى 

آلهة العامل السفيل، وهام أّول من خرج بالعقيدة القائلة بخلود الروح، وذهب إىل أّن الروح ال 

تفنى وإّنا تحّل عندما ميوت الجسد يف مخلوق آخر لحظة والدته. ويف هذه العقيدة تدور 

الروح دورتها وتحّل يف مختلف املخلوقات من حيوانات وطيور وأسامك، حتى تحّل يف 

النهاية يف جسد إنسان. وقد أخذ بهذه النظريّة بعض الكّتاب اإلغريق املتقّدمني واملتأّخرين، 

، ولكني أمسك عن ذكر أسامئهم خشية  ونسبوا هذه العقيدة ألنفسهم، وهؤالء معروفون لديَّ

افتضاحهم... ثم إّن املرصيني قد اكتشفوا مسرية اإلنسان وشخصيته منذ يوم والدته، وهي 

اكتشافات نهل منها الشعراء اإلغريق الكثري«]]]. 

اشتقاق  عن  تحّدث  حني  الرتاثيّة  الحكايات  عىل  كامٍل  بشكٍل  هريودوت  يعتمد  ومل 

العادات اإلغريقيّة من الرشق عموًما، ومن مرص عىل وجه التحديد فهو يقول: 

»إّن لن أسلم أبًدا بأّن الطقوس املتشابهة التي تقام يف بالد اإلغريق ويف مرص هي نتيجة 

ملجرّد املصادفة. إذ لو كان األمر كذلك لكانت شعائرنا ذات صفة إغريقّية أكرث يف مالمحها 

أّن املرصيني أخذوا عن  ولكانت أقل حداثة يف أصلها مام هي عليه، كام لن أوافق عىل 

اإلغريق هذا التقليد أو أي تقليد آخر«]]].

وهكذا فإّن هريودوت، عىل ما يبدو ي هذا املورد، كان يعتمد عىل التفكري العقالين أكرث 

من اعتامده عىل الثّقة العمياء يف الروايات التقليدية، كام كان يعتمد عىل طريقة املفاضلة 

بني ما هو جدير بالتصديق وما هو غري ذلك. 

لقد استغّل نّقاد الفرتة املبكِّرة من القرن التاسع عرش من ذوي النزعة العنرصية إىل حد 

اإلغريق،  لبالد  االستيطاين  االستعامر  موجات  يخّص  فيام  املصادر  بعض  صمت  كبري، 

]]]- هريودوت، التاريخ، م.س، الكتاب الثاين، ص56].

]]]- م.ن، ص89]؛ 69].
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املقّدمة  إّن  حيث  من  وذلك  توكوديدس؛  هو  بوضوح  يعنونه  الذي  الشهري  املؤّرخ  وكان 

التي استهّل بها هذا املؤّرخ الدراسة التاريخيّة التي قام بها مل تذكر شيئًا عن كادموس أو 

األناضول.  من  اإلغريق  لبالد  بيلوبس  غزو  بالفعل  تذكر  املقّدمة  فإّن  ذلك  ومع  داناؤس. 

كذلك يذكر توكوديدس أّن )الكاريني( )وهم سكّان منطقة كاريا يف القسم الجنويب من شبه 

إيجة يف  بحر  اإلغريقيّة يف  الجزر  قد سكنوا يف معظم  والفينيقيني  الصغرى(  آسية  جزيرة 

وقت من األوقات. كام أشار إىل الدانائيني والكادميني عىل أنّها أسامٌء قدميٌة لسّكان منطقة 

بويوتية]]]، وإىل جانب ذلك فقد وصف ملوك أرجوس الذين أتوا قبل بيلوبس بأنّهم من نسل 

)برسيوس( الذي رأى هريودوت أنّه إّما مرصي خالص أو أشوري]]]. 

عند  وردت  التي  االستعامر  موجات  إىل  العديدة  اإلشارات  اعتبارنا  يف  أدخلنا  وإذا 

هريودوت، ويف املرسحيات الرتاجيديّة يف العقود التي سبقت كتابته، فال بّد أن توكوديدس 

كان عىل علم بالروايات السائدة آنذاك )فيام يخص هذه املوجات االستعامريّة(؛ ألنّه من 

العسري أن نقبل أن توكوديدس كانت لديه شواهد تنفي حدوث هذه املوجات االستعامريّة، 

بالروايات  تعّج  كانت  التي  ق.م،  الخامس  القرن  من  املرحلة  تلك  يف  عاش  قد  وهو 

واملرسحيات الرتاجيديّة عىل مساحة بالد اإلغريق كلّها، ولو كان عنده مثل هذه الشواهد 

لكان قد ذكرها أو يشري إليها ليدعم سمعته كمؤّرخ له شهرته يف إظهار الحقيقة التاريخيّة 

كونه مؤرًّخا ناقًدا واعيًا مبا يقوم به. 

ونجد إيسوقراط يهتّم مبسألة املوجات االستيطانيّة، فيقول: 

»إّن أية مجموعة من الربابرة كانت متّر مبحنة يف األزمنة الحالية، كانوا يتجرؤون عىل 

اعتبار أنفسهم حكاًما للمدن اإلغريقية. )وعىل سبيل املثال( فإّن داناؤس، وهو أحد املنفيني 

لطيبة  ملكًا  الحالية(  )صيدا  ملك صيدون  كادموس  أصبح  بينام  أرجوس،  أحتّل  من مرص 

.)Helen. X 68( »اإلغريقية

إال  االستيطانيّة،  املجموعات  لهذه  كراهيته  رغم  إيسوقراط،  أّن  نلحظ  أن  املهّم  ومن 

فقد  القضيّة.  متأرجًحا بصدد هذه  يزال  كان ال  فإنّه  ذلك  تاريخيّتها، ومع  يشّك يف  أنّه مل 

]]]- هريودوت، التاريخ، م.س، الكتاب الثاين، ص49.

]]]- توكوديدس، تاريخ الحروب البلوبونيزية، م.س، الكتاب األّول، ص8.
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رسم صورة فيها كثري من اإلطراء ملرص يف خطبته )بوزيريس(، حيث كان من الواضح أّن 

الخطاب كان يشتمل عىل جوانب جاّدة إىل حّد كبري؛ إذ صّور إيسوقراط مرص وأهلها عىل 

أنّهم أكرث األقوام بركة يف العامل، ولكن فوق كّل اعتبار، فإّن الخطاب كان مبثابة قصيدة مدح 

لبوزيريس بوصفه مرّشًعا أسطوريًّا ولكامل الترشيع الذي سّنه ملرص. وأرّص إيسوقراط عىل 

املتمرصون  الفيثاغوريون  يستخدمها  كان  نتاًجا مرصيًّا  كانت  الحكمة(  )حب  الفلسفة  أّن 

)املنتمون ثقافيًّا ملرص(. إضافة إىل ذلك أرّص عىل أّن اإلسربطيني قد فشلوا يف أن يطبّقوا 

مبدأ تقسيم العمل )املرصي(، وأّن دستورهم مل يصل إىل االكتامل الذي متيّز به النموذج 

والذين حصلوا عىل  مثل هذه املواضيع،  يقومون مبناقشة  الذين  الفالسفة  وأّن  املرصي، 

.)Bousirs, 18( أوسع سمعة يفّضلون الصيغة املرصية للحكم عىل كّل ما عداها

وفيام يخّص كتابات أفالطون نجد أنفسنا مساقني إىل أن نتّجه إىل مرص، إذا أردنا أن نعود 

إىل الّنظم األثينيّة يف العرص القديم. وكان أفالطون يشبه إيسوقراط يف هذا التوّجه؛ إذ إّن 

إيسوقراط دعا إىل ترابط أثينة وإسربطة يف إطار جامعة هيللينية، كام نجد الدستور املرصي 

بوصفه التصّور األنقى لدستور إسربطة )ففي حالة هذين املفكرين( نجد أنّهام زاد تعمقهام 

وأحد  مرص،  من  اقرتابهام  زاد  كلاّم  اإلغريق،  لبالد  الحقيقيّة  الهيللينية  الجذور  اتّجاه  يف 

األسباب التي أّدت إىل ذلك هو أّن كالًّ من إيسوقراط وأفالطون كان مقتنًعا بأّن املرّشعني 

والفالسفة العظام من أمثال ليكورجوس وصولون وفيثاغورس قد ذهبوا إىل مرص وأحضوا 

العلم منها. وفوق ذلك فإّن كالًّ من إيسوقراط وأفالطون كان يؤمن بالفتوحات االستعامريّة 

التي قادها بيلوبس وكادموس وآيجيبتوس وداناؤس، وإّن كالًّ منهام كان يسلم مع هريودوت 

أّن الربابرة قد أحضوا معهم مقّومات ثقافيّة هاّمة. حيث كان الفكر السيايس اإلغريقي يف 

فرتة القرنني الخامس والرابع  ق.م ومن بينهم أرسطو يدعو إىل اسرتقاق الشعوب الرببريّة 

يتقاطرون إىل  الرغم من ذلك نرى علامء وفالسفة اإلغريق  )أي من غري اإلغريق(. وعىل 

سارة  عنه  عرّبت  الذي  اإلغريقي  الثقايف  التناقض  هو  فذلك  واملعرفة.  العلوم  لنيل  مرص 

موريس بقولها: 

»لقد هزم اإلغريق الرشق واحتقروه يف مجال السياسة والحرب ويف العلن، ولكّنهم يف 
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الرس داخل أنفسهم معجبون بالرشق ويقلدونهم يف ذوقهم الخاص ونشاطهم الفكري«]]]. 

إذ من الغرابة أن يعّد أرسطو األعاجم عبيًدا بالطبع محرومني يف نظره من العقل، مع ما 

كان عليه بعضهم من الثقافة العالية واملدنيّة العظيمة، وما كان أرسطو وأبناء جلدته ليجهلوا 

ذلك األمر. 

رغم  ق.م،  الرابع  القرن  من  املبكرة  الفرتة  يف  البارزين  العلمني  هذين  فإّن  وهكذا 

معاداتهام  حتى  أو  اإلغريق(  بالد  عىل  الخارجي  الثقايف  التأثري  يخّص  )فيام  تأرجحهام 

لالستعامر  األساسيّة  باألهميّة  لالعرتاف  مضطّرين  نفسيهام  وجدا  أنّهام  إال  الفكرة،  لهذه 

تكوين  يخّص  فيام  واملرشق  مرص  من  الاّلحقة  الهائلة  الثقافيّة  ولالقتباسات  الخارجي، 

الحضارة اإلغريقيّة التي كان منهام يعشقها بشكٍل مبارٍش. 

ومن هنا نجد أّن اإلغريق بعد القرن الخامس ق.م -وهي الفرتة الوحيدة التي نعرف من 

لديهم  كان  ما  وإىل  السياسيّة  نظمهم  إىل  ينظروا  عنهم، مل  معلوماٍت جوهريّة  أيّة  خاللها 

من علم وفلسفة وديانة، عىل أنّها أصيلة عندهم، وذلك رغم اعتدادهم بأنفسهم واعتزازهم 

بإنجازاتهم القريبة العهد، ولكّنهم بدالً من ذلك، رأوا أنّهم اقتبسوا ذلك كلّه من الرشق بوجه 

املبكرة]]].  االستعامريّة  املوجات  خالل  من  وذلك  الخصوص  وجه  عىل  مرص  ومن  عام 

كغزوة  الرشق  من  عّدة  غزوات  حدوث  بقّوة  تؤيّد  القدمية  واملصدريّة  األدبيّة  فالشواهد 

كادموس الفينيقي، وداناؤس املرصي، وبيلوبس األناضويل؛ حيث أصبحوا ملوكًا يف بالد 

اإلغريق، وقاموا مبظاهر حضاريّة عّدة كتأسيس املدن ونقل األبجديات]3]. 

أّما )كادموس( الذي جاء من فينيقيّة إىل بالد اإلغريق وأّسس فيها مدينة )طيبة( فتقول 

فيه األسطورة: 

»إنّه ملّا اختطف زيوس يورويب، أرسل والدها )أجينور( ملك صور أخوتها للبحث عنها، 

وأمرهم أال يعودوا ما مل يعرثوا عليها، وكان أحدهم )كادموس( والذي، ذهب تًوا إىل )دلفي( 

[[[- Sara Morris, Diadalos and: kadmos: Classicism and Orientalism arcthsa vol 22. 1989 P 39 - 54.

]]]- مارتن برنال، : أثينة السوداء )الجذور اآلفرو آسيوية للحضارة الكالسيكية(، تحرير ومراجعة: أحمد عتامن، ترجمة: لطفي عبد 

الوهاب يحيى وآخرون، ال ط، القاهرة، إصدار املرشوع القومي للرتجمة، 1990، الجزء األّول: تلفيق بالد اإلغريق 785] – 985]. 

]3]- عبد اللطيف أحمد عيل، التاريخ اليوناين، م.س، ص734.



77 أصل اإلغريق وأحوالهم وهجراتهم

بدالً من أن يذهب إىل هنا وهناك، ليسأل أبوللون أين يجدها، فأخربه اإلله أاّل يتعب نفسه 

مدينة يف  يبني  وأن  طريقه،  يراها يف  يتتّبع عجلة  أن  دلفي  من  فور خروجه  عليه  وأّن  عنها 

املكان الذي تسرتيح فيه«]]]. 

وبهذه الطريقة أّسست طيبة والبالد التي حولها، وسّميت بويوتية )BOEOTIA( واستقّر 

البطولة كادميا )CADMEIA( أي مدينة كادموس،  التي تُعرف يف أساطري عرص  يف طيبة 

نسبة إىل كادموس الفينيقي.

اإلغريقية  الحضارة  إخصاب  فكرة  وهي  األساسيّة،  الفكرة  تأيت  قدموس  أسطورة  ومن 

باإلسهام الفينيقي الذي ميثّله قدموس، ويؤكّد هريودوت عىل ذلك: 

»رأيت بنفيس يف طيبة، ومنطقة بيؤتية حروف قدموسّية يف معبد أبوللو منقوشة عىل ثالثة 

مراحل، وعىل إحداها هذا النقش )أهدان أمفيرتيون(]]].  

ليس  التي  األسامء  معظم  أّن  األوديسة،  لوقائع  دراسته  بريارد يف  فيكتور  العامل  ويؤكّد 

لها أصل يوناين أو التيني هي من أصل سامي أسبغه الفينيقيون عىل مدن البحر املتوّسط 

وجزره وجباله، ويرى أّن جميع أسامء املنسوجات والخمور واألسامك واألسلحة الواردة يف 

األوديسة هي من أصل فينيقي]3]. 

لدخول  منهم  إاّل حّجة  الشعوب األخرى  الفينيقيني ونرشها بني  قّصة أسطورة  تكن  مل 

البالد واستعامرها واستثامر مواردها املعدنيّة، والذين كانوا يبحثون عن ابنة امللك أّسسوا 

املاملك ونرشوا الحضارة الفينيقيّة أينام حلّوا؛ إذ إنّهم عىل األرجح كانوا زعامء وقبائل مع 

جامعات مهاجرة، وليسوا أخوًة ألوروبا فقط كام تذكرهم األسطورة. ويذكر بوسانياس: »إّن 

السكان والتزاوج معهم«]4]. وقد ذكر  قدموس جاء عىل رأس جيش لالحتالل واإلقامة بني 

هريودوت عند زيارته لجزيرة تاسوس أنّه شاهد معبًدا لهرقل يف تلك الجزيرة يعود إىل زمن 

هجرة قدموس إىل بيؤتية، وأّن هذه الجزيرة كانت »تجني من مناجم ومن ممتلكاتها خارج 

]]]- هاملتون أديث، : امليثولوجيا، ترجمة: حنا عبود، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، 1990، ص 4]]. 

]]]- هريودوت، التاريخ، م.س، الكتاب الثاين، ص59.

[3[- Berard. v. les ph oe nicians et 1. odyssey, colin 1927.107.

]4]- بوسانياس، ج]، ص5.
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الجزيرة ما يعادل خمسة آالف ومثانئة كيلو غرام من الذهب سنويًّا، وشاهد بنفسه املناجم 

الفينيقيّة، وعند بحثه عن اسم الجزيرة ذكروا أنّها تحمل اسم )تاروس( بن فينيقس، الذي جاء 

مع جامعة من الفينيقيني الستعامرها واستثامر مناجمها«]]]. 

من  الرئيسة  أهدافهم  لتغطية  الفينيقيون؛  ابتكرها  ذكيّة  حّجة  أوروبا  قّصة  تكون  وهكذا 

الهجرة واالستيطان بني الشعوب الغريبة. وإذا كان هريودوت يذكرها بكونها ابنة أجينور]]]، 

يذكرها هومريوس بصفتها ابنة فينيقس، وقد أحبّها زيوس وهي التي ولدت ردمانثوس الذي 

أصبح قاضيًا يف العامل السفيل )اإلليزيوم( ومينوس الذي أصبح ملًكا عىل كريت وساربيدون 

الذي لعب دوًرا بطوليًّا يف الحرب الطرواديّة ـ اإلغريقيّة. وقد دلّت املكتشفات األثريّة عىل 

أّن املستوطنات الكنعانيّة ـ الفينيقيّة كانت تنترش يف األلف الثاين ق.م عىل شواطئ آسية 

الصغرى وجزر بحر إيجة، مبا فيها كريت التي كانت تُعّد مركزًا حضاريًّا متقّدًما يف األلف 

الثاين ق.م، كام كانت هذه املستوطنات هي مراكز الثقافة التي نهل منها اإلغريق]3].

عن  بحثه  أثناء  رودوس  يف  رىس  عندما  قدموس  أّن  الصقيل،  ديودوروس  يذكر  أيًضا 

أوروبا شيّد معبًدا فيها وترك نفرًا من الفينيقيني ليقوموا عىل خدمته، ولقد اختلطوا بالسّكان 

بينها  ومن  أثينة،  للربة  القرابني  قدموس  قّدم  كام  العاّمة،  الحياة  يف  وشاركوهم  األصليني 

حوض بديع عليه نقش بحروف فينيقية. وهكذا فإّن قدموس عندما ذهب إىل رودوس كان 

معه األبجديّة الفينيقيّة وتصميم املعابد. ولقد ُعرث عىل آثار فينيقيٍّة يف رودوس وال سيّام يف 

باليسوس حيث تم اكتشاف دعائم معبد بوسيدون الذي بناه قدموس]4].

والجغرايف  املؤّرخ  هو  حقيقته  عىل  الفينيقي  االنتشار  اكتشف  من  أّول  كان  ولقد 

يف  وصفها  التي  األماكن  يف  يتجّول  ومل  يسافر  مل  هومريوس  أّن  استنتج  فقد  اسرتابون، 

اإللياذة واألوديسة، وإّنا كان يروي نقالً عن الفينيقيني]5].

]]]- هريودوت، التاريخ، م.س، الكتاب السادس، ص47.

الفينيقية يف الحضارة اإلغريقية، حصة  3، 2016، املؤثرات  43 - ملحق  العلوم اإلنسانية واالجتامعية، املجلد  ]]]- دراسات 

تريك الهزال، ص 564].

]3]- م.ن، ص567].

]4]- يوسف الحوراين، : لبنان يف قمة تاريخه، بحث يف فلسفة تاريخ لبنان، العهد الفينيقي، بريوت ]99].

]5]- اسرتابون: الجغرافية، ترجمة: محمد مربك الدويب، ال ط، بنغازي- ليبيا، منشورات جامعة قار يونس، ج]، ص53، 60.
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أّن أهّم يشء كان له أعمق األثر يف الحضارة اإلغريقية وتطّورها الفكري الرسيع  عىل 

هو اقتباس الحروف األبجديّة عن الفينيقيني، وواءموا بني هذه األبجدية وبني طبيعة لغتهم 

أّن  ويظهر   ،)VOWELS( الليّنة  الحروف  بإضافة  مرونة  أكرث  جعلوها  بل  لها،  وطّوعوها 

اإلغريق عند اختالطهم بالتّّجار الفينيقيني قد تعرّفوا إىل كتابتهم البسيطة التي يسهل تعليمها، 

فبدؤوا باقتباسها منذ القرن الثامن ق.م، ثم انترشت بينهم برسعة يف القرن السابع ق.م. 

الفينيقيني،  الفبائية من  ال يشّك أحد اآلن ـ بل ومنذ زمن بعيد ـ يف أّن اإلغريق أخذوا 

فحتى شكل الحروف اإلغريقية نفسه يدّل داللًة واضحًة عىل ذلك األصل. زد عىل ذلك 

فاأللفا  اإلغريقيّة  يف  شيئًا  تعني  وال  فينيقيّة،  فاملعاين  ومعانيها.  اإلغريقية  الفبائية  ترتيب 

alpha من الفينيقية ألف aliph وتعني قرن الثور. وبيتا beta من الفينيقية beth أي البيت، 

والحرف جاما gamma يعني فغي الفينيقية gimel أي جمل، وهكذا مع بقيّة الحروف. 

ويقول مارتن برنال يف كتابه )أثينة السوداء( إّن %5] من اللّغة اإلغريقية ذو أصل سامي 

و20-%5] من أصل مرصي و40-50 هندو أورويب. وأورد قامئة طويلة بهذه االشتقاقات، 

وتلّقاها علامء اللّغويات بخالف واسع يف الرأي. فبعضهم رفضها وقال عنها إنّها ضعيفة، 

وزكّاها  االشتقاقات  بهذه  رّحب  فبعضهم  لربنال  املتحّمسون  أّما  شابه،  وما  سيّئة  مجنونة، 

بعضهم اآلخر وتوّسع يف هذا االتّجاه]]]. 

وأّول من قال باألصل الفينيقي للّغة اإلغريقيّة هو هريودوت الذي قال: »علّم الفينيقيون 

اإلغريق أشياء كثرية من بينها ويف مقّدمتها الحروف grammata«، ويضيف هريودوت أّن 

الفينيقيني كانوا يستوطنون بيؤتية أو )بويوتيا( وأّن األيونيني تعلّموا منهم فّن كتابة الحروف. 

ونظرًا ألهميّة هذه الفقرة من هريودوت فإنّنا نوردها بنّصها العريب عىل النحو التايل: 

»لقد جاء هؤالء الفينيقيون مع قدموس ومن بينهم الغيفرييون )فرع من الفينيقيني هاجر 

معارف  اإلغريق  إىل  معهم  البالد جلبوا  إىل هذه  أتوا  اإلغريق( وعندما  بالد  إىل  القدم  منذ 

الكتابة... وهي فّن مل يكن عىل ما أظّن معروًفا لدى اإلغريق حتى ذلك  بينها  جديدة من 

الزمن  الفينيقيني، لكن مبرور  بها سائر  يأخذ  التي  األبجديّة  استخدموا  البداية  الحني، ويف 

]]]- أحمد عتامن، مقدمة الرتجمة لكتاب )أثينة السوداء(، نيويورك، 987]، ص 8].
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تحّولوا عن لغتهم وعن الطريقة التي يرسمون بها شكل الحروف عىل يد الفينيقيني، وأخذوا 

ولقد  الفينيقية(  )األبجدية  أنّها  عىل  إليها  يشريون  وظلّوا  طفيفة  تعديالت  مع  يستخدمونها 

أصاب هؤالء القوم بهذه التسمية، ذلك أّن الفينيقيني هم من أدخل هذه األبجدية«]]]. 

إىل  انتقلت  التي  املعارف  أهميّة  اسرتابون  الشهري  اإلغريقي  الجغرايف  لنا  ويوّضح   

اإلغريق سواء عن الفينيقيني أم املرصيني بقوله: 

»يصّور الصيداويون )وباملعنى العام الفينيقيون(، كشعب ماهر جًدا يف كثري من الفنون 

كام يذكر الشاعر )هومريوس(، باإلضافة إىل ذلك فقد اهتّموا بالفلك والحساب، وبدأوا فّن 

التعداد واملالحة الليلّية الرضوريّة للتّجار واملالحني، وصحيح كام يقولون أّن علم الهندسة 

من وضع املرصيني، وقد نشأ من قياس األرض الذي اضطرهم إليه نهر النيل بفيضاناته التي 

تغرّي الحدود.. ومن املتعارف عليه، أّن علم الهندسة قد انتقل إىل اإلغريق عن املرصيني، 

أّما علم الفلك وعلم الحساب فقد انتقال عن الفينيقيني.. يف الوقت الحارض ميكن أن يؤخذ 

من هذه املدن الفينيقّية الكثري من املعارف«]]].

املصادر  وأوردتها  بحدوثها،  اإلغريق  اعرتف  التي  اإلغريقيّة  األساطري  هي  تلك  إًذا 

واملدونات التاريخيّة اإلغريقيّة كافّة؛ ألنّها تحمل أفكاًرا حضاريًّة وشواهَد تاريخيّة التبس 

الخيال  نسج  من  منهم  الكثريون  وعّدها  أمرها،  األوروبية  العنرصيّة  النزعة  مؤرّخي  عىل 

الهلليني. والحقيقة أنّنا إذا كّنا ال نؤيّد كّل ما جاء فيها، فإنّنا ال نستطيع أن ننفي بالتايل بعض 

ما جاءت به أيًضا؛ ألّن معلوماتنا عن األساطري وال سياّم األساطري اإلغريقية، واحتواء هذه 

األساطري الكثري من الخيال والقليل من الحقيقة، تفتح أمامنا مجاالً للمحاكمة العقليّة لكّل 

ما أتت به املصادر اإلغريقية من أساطري أمّدتنا بكثري من الشواهد التي كّنا نفتقر إليها يف 

حديثنا عن بعض أصول الحضارة اإلغريقية ومميّزاتها. 

رابًعا: الغزوات اآلرية أو الهندو ـ أوروبي�ة 
ومع بداية عرص الربونز، أي نحو عام 1900-1100 ق.م، بدأ يدخل شبه الجزيرة قوم جدد 

]]]- هريودوت، التاريخ، م.س، الكتاب الخامس، ص58.

]]]- اسرتابون، الجغرافية، م.س، ج6]، ص-2 4].



81 أصل اإلغريق وأحوالهم وهجراتهم

ال يُعرف عىل وجه اليقني مصدر نزوحهم، ويزعم العلامء من ذوي امليول األوروبية الغربية 

)سهل  الدانوب  منطقة حوض  من  وفدوا  رمّبا  الجدد،  الوافدين  أّن هؤالء  العنرصيّة، عىل 

املجر( أو من شامل أوروبة الرشقي، أو من منطقة رشق بحر قزوين وأواسط آسية، ثم دخلوا 

اليقني  علم  نعلم  ولكّننا  الكتابة]]].  يجهلون  وكانوا  الرشقية،  سواحله  أو  شامله  من  البلقان 

اإلغريقية،  يتكلّمون  قوًما  كانوا  بل  اإلغريق،  هم  يكونوا  مل  األوائل  املهاجرين  هؤالء  أّن 

وسيصبحون فيام بعد أحد عنارص ذلك الخليط الجنيس الالحق الذي يستحق بجدارة أن 

يسّمى باإلغريق. ومل يُعرف االسم الذي كانوا يطلقونه عىل أنفسهم حتى اآلن يف فرتة مجيئهم 

إىل شبه الجزيرة اإلغريقية. ولكن باتفاق آراء بعض العلامء، كانوا ينتمون إىل أسة الشعوب 

والفروسيّة  للقنص  ُمحبنّي  قوًما  وكانوا  الشعوب.  هذه  لغة  ويتكلّمون  األوروبية،  ـ  الهندية 

والقتال ويحملون أسلحة مصنوعة من الربونز. ولعّل ذلك الدمار الذي لحق بعدد كبري من 

املراكز العمرانية )يف آخر العرص الهالدي القديم(، وشمل منطقة واسعة متتّد من غرب شبه 

يأتوا  أّن هؤالء مل  التنبيه عىل  القوم. وينبغي  يرتبط مبجيء هؤالء  الجزيرة إىل أرجوليس، 

دفعًة واحدًة أو يف فوج كبري واحد، وال يف حملة استعامريّة منظمة، بل جاؤوا غزاة متسلّلني 

يف أفواج عّدة خالل فرتة طويلة من الزمن، استغرقت ما يزيد عىل مثانية قرون من عام 1900 

- 1100 ق.م. ومثة يشٌء آخر يُعرف عن هؤالء القوم، هو أّن حضارتهم مل تكن أرقى من 

حضارة سّكان البالد األصليني، الذين كان أغلبهم فالحني ميارسون مهنة الزراعة. لكن مع 

توايل مجيء قبائل جديدة من هؤالء املهاجرين، طغوا عىل السكان القدامى، وإن تأثّروا 

بحضارتهم، وأصبحوا هم الطبقة الحاكمة بفضل تفّوقهم يف التنظيم العسكري، والفروسية، 

وفنون القتال، عىل فرتة طويلة بعد ذلك من التعايش السلمي والتعاون املثمر كانت كفيلة 

بتحقيق االمتزاج بني القدامى والجدد. ومل يأِت منتصف القرن السادس عرش )نحو 1550 

ق.م( حتى كان سّكان شبه الجزيرة خليطًا يتألّف من عنرصين أو ساللتني: ساللة الهنود 

]]]- يزعم هؤالء العلامء إن اإلغريق صانعو الحضارة اإلنسانية وصلوا إىل ما مل يصل إليه شعب من الشعوب القدمية. ومن ثم 

فليست لحضارتهم أصول رشقية، وكانوا يؤمنون بتفوق ساللة برشية عىل أخرى بيولوجياً وذهنياً وفكرياً، ومن ثم ينبغي الحفاظ 

عىل سالمة اإلغريق - أصل الحضارة األوروبية خال من شوائب أي ساللة أخرى مرصية أو غري مرصية. وأن بعض املؤرخني 

كان يرى أن هذا النموذج ميثل تياراً أصيالً يف العقلية األوروبية حيث يعتربون اإلغريق - أجدادهم الروحيني من جنس خاص وله 

معايري غري عادية بفضل التفوق العنرصي. وأن هذه الرواية )الغزوات الهندو - أوروبية( مل ترد لها إشارات يف املصادر واملراجع 

النزعة  مثل هذه  وأن  أو غري صحيحة.  تكون صحيحة  قد  التحقيق  معنى  تفيد  قد  )رمبا(  كلمة  إن ورود  إذ  القدمية.  اإلغريقية 

العنرصية مل تظهر إال يف التسعينات من القرن التاسع عرش..



نقد الحضارة الغربّية )1( )تاريخ اإلغريق قبل القرن التاسع ق.م(82

– األوروبيني، وساللة سكان البحر املتوسط )ساللة بيلوبس األسيوي، داناؤس املرصي، 

العنرصيّة يف  النزعة  علامء  مقولة  متاًما  تنتفي  الحالة  هذه  وحتى يف  الفينيقي(.  كادموس 

صفاء العرق اإلغريقي من أيّة مؤثّرات رشقيّة يف أصل اإلغريق. 

هؤالء القوم الجدد الذين امتزجوا بالقدامى خالل بضعة قرون، ثم قاموا بالحملة عىل 

طروادة يف آخر القرن الثالث عرش أو مستهّل الثاين عرش ق.م، يسّميهم هومريوس )يف القرن 

 .[[[)ACHAIOI( )التاسع ق.م( غالبًا )باألخائيني

كان هؤالء )األخائيون( طوال القامات، وحضارتهم زراعية الطابع، وكانت األرض ملًكا 

للعشرية أو األسة ال لألفراد، وتعترب ملكيّة عاّمة لكّل الجامعة. ويُفهم من كالم هومريوس 

أّن اقتصاد الّسوق مل يكن قد ظهر بعد؛ ألّن مجتمعهم ما زال ريفيًّا محليًا، واملدن قليلة مل 

أمري حول قرص حصني.  أو  برئاسة ملك  تتّحد  القرى  الواقع سوى مجموعة من  تكن يف 

النقود، بل كانت الثريان  وكان االقتصاد السائد عندهم هو االقتصاد العيني، إذ مل يعرفوا 

وحدة قياسيّة للتبادل]]]. وكانوا يستخدمون وسائل الحديد أو الربونز أو الذهب كبضاعة، 

طرق  يعرفوا  ومل  بدائيّة  وحياتهم  رؤوسها،  وعدد  املاشية  بقطعان  تقاس  عندهم  والرثوة 

دفن املوىت إال بحرق الجثث من موتاهم وكانوا يجهلون الكتابة، والقرصنة عندهم تعترب 

تُعّد  املهنة  »وكانت هذه  يقول:  لهم حيث  توكوديدس  مهنًة محرتمًة كام جاء يف وصف 

يومذاك مهنًة رشيفًة، وليس فيها ما يضري صاحبها، وما زالت هذه النظرة شائعة حتى يومنا 

هذا، ويأخذ بها بعض سكان البر الذين يعتربون القرصنة سبًبا للفخر واالعتزاز«]3]. 

إذًا، كانت الطليعة األوىل من الوافدين الجدد تتألّف من قبائل )األخائيني( )وتتناقض هذه 

الرواية مع مقولة توكوديدس يف أن أصل هؤالء آسيوي من آسية الصغرى كام أوردنا سابًقا(  

الذين سكنوا يف بادئ األمر جنوب تسالية قبل أن ينتقلوا إىل شبه جزيرة البلوبونيز ويستولوا 

عىل كريت ويستعمروا قساًم من جزر بحر إيجة. ويف شبه جزيرة البلوبونيز أّسسوا )ميكيناي(  

و)ميدية( و)بيلوس( و)أورخومينوس( بإقليم بيوتية. وقد انعقد لواء الزعامة ملدينة )ميكيناي( 

]]]- عبد اللطيف أحمد عيل، التاريخ اليوناين، م.س، ص86 - 87. 

]]]- خليل سارة، تاريخ اإلغريق، م.س، ص]4].

]3]- م.ن. 
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البلوبونيز، إذ استطاعت هذه املدينة أن تبني قّوة سياسيّة  التي تقع يف سهل أرجوليس يف 

واقتصاديّة وتفرض سيطرتها عىل جانب كبري من البحر اإليجي، وقامت بالتعاون مع املدن 

اآلخية األخرى بالحملة الشهرية عىل طروادة نحو عام 1200 ق.م أو بعده بقليل]]]. 

ثم بعد ذلك ترّسبت تدريجيًّا قبائل )األيوليني( و)األيونيني( وقد اختلطت هذه القبائل 

جميعها بسّكان البالد األصليني، وفرضت عليهم سيادتها ولغتها بعد أن اقتبست منهم بعض 

نقاء دمهم  هريودوت األصول األوىل لأليونيني ويؤكّد عىل عدم  مظاهر الحضارة. ويُفرّس 

اإلغريقي مبا يتناقض أيًضا مع الرواية العنرصيّة حول أصولهم الهندو – أوروبية، إذ يقول: 

»لهو من السخف اإلدعاء بأّن األيونيني أكرث عدًدا وأنقى دًما من سواهم عموًما. ذلك أّن 

قساًم كبريًا من هؤالء من األبانتيني الذين جاؤوا من إيبويا. وما هم من األيونيني بأي حال، 

فضالً عن خليط من امليناي الذين قّدموا من أورخومينوس والكادميني والداريوب والفوس 

والدوريني  األركاديني  والبالسج  واملودوش  الفوسيس  منطقة  مدن  مختلف  من  القادمني 

من األبيداوروس والكثريين سواهم. بل إّن أولئك الذين قّدموا من مبنى املجلس يف أثينة 

ويظنون أنّهم يحملون أصفى الدماء األيونية مل يصطحبوا الّنساء معهم حني حلّوا يف البالد. 

وإّنا اتّخذوا زوجات من بنات الكاريني الذين قتلوهم، ومبا أّن تلك الّنساء قد ُقرسن عىل 

الزواج من قاتيل آبائهن وأزواجهن وأبنائهن لذلك تعاهدن عىل أاّل يجلسن إىل الطعام مع 

أزواجهن، وأاّل يخاطنب الزوج باسمه ونقلنها إىل بناتهن وحفيداتهن وكان ذلك يف ملطية«]]]. 

وهذا ما يعّزز بعض الفرضيّات الحديثة القائلة ببعض أصول اإلغريق األسيويّة، وال متّت 

بأّي صلة إىل الشامل أو نهر الدانوب كام هو حال أصحاب النزعة العنرصيّة. 

  أّما املوجة األخرية يف أواخر القرن الثاين عرش ق.م فإنّها كانت أشّد عنًفا من املوجات 

السابقة، وقد جاءت بقبائل )الدوريني(، الذين كانوا ال يزالون يف طور الهمجيّة، فخّربوا كّل 

يشء يف طريقهم، ومل يرتكوا أثرًا ملظاهر الحضارة القليلة التي نشأت يف العهد امليكيني. 

مراكزهم  تغيري  )األخائيون( و)األيوليون( و)واأليونيون( إىل  وملواجهة هذه املوجة اضطّر 

2-]]] خليل سارة، تاريخ اإلغريق، م.س، ص]4]

3-]]] هريودوت، التاريخ، م.س، الكتاب األول، ص100. 
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والهجرة إىل جزر بحر إيجة وشواطئ آسية الصغرى، ثم إىل مختلف األنحاء يف حوض 

البحر املتوسط. 

من  بعضها  قريبة  ولكّنها  عاداتها،  من  الكثري  لهجاتها ويف  تختلف يف  القبائل  هذه  إّن 

بعض، وهي ترجع كلّها إىل أصل واحد، وتجمع بينها عادات وعقائد متشابهة ولغة واحدة]]]. 

اللّغة  عنها يف  الغريبة  األخرى  بالشعوب  احتكاكها  بعد  الروابط  أدركت جميعها هذه  وقد 

والعرق والعادات والعقائد، فعرفت أنّها أّمة واحدة، واتّخذت لنفسها اسم )الهيلينيني(، يف 

حني أطلق عىل األقوام األخرى كافة اسم )برابرة(، أي أعاجم ال يتكلّمون اللّغة اإلغريقية. 

 ،)DEUCALION( )دوقاليون(  أسطورة  يف  القوميّة  بالوحدة  الشعور  هذا  ويتجىّل 

 )PROMETHEUS( بروميثيوس  من  اآللهة غضب  كبري  )زيوس(  أّن  األسطورة  وخالصة 

خدع  وقد  الحيلة،  واسع  املكر  شديد  ماهرًا  صانًعا  وكان  املرتّوي(،  أو  )املتبرّص  ومعناه 

تقّدم قرابني لآللهة، فكان ميّوه عليه  التي كانت  الذبائح املشويّة  نفسه عند توزيع  زيوس 

ويعطيه الشحم منها دون اللّحم، فأخفى زيوس الّنار عن اإلنسان، ولكن )بروميثيوس( سق 

النار وأعادها إىل األرض لينتفع بها البرش، وثار غضب كبري اآللهة، فقيده بسالسل عند جبل 

القوقاز وأطلق عليه نرًسا ينهش من كبده الذي كان يتجّدد كّل يوم، ألنّه كان خالًدا كسائر 

 )HERACLES( جسده، فكان ينمو منه بالنهار ما ينهشه النرس بالليل، وأخريًا أنقذه هرياكليس

من هذا العذاب..  ويُعّد برميثيوس أّول معلّم للّناس، وأّول نصري للبرشيّة، وصديق اإلنسان 

إليهم الطوفان الذي قىض  البرش، فأرسل  وحليفه يف وجه طغيان زيوس. ونقم اإلله عىل 

عليهم جميًعا عدا )دوقاليون( ابن بروميثيوس فقد نجا مع زوجته بريها )PYRHA( يف سفينة 

رست بهم عىل جبل )بارناسوس( الشاهق )8200 قدم(، وكان هذا الجبل مركزًا لربات الفنون 

التسع. وملّا انحرست املياه قام )دوقاليون( بإمتام رسالة والده يف إعامر األرض]]]. 

)دوروس(  ولدان هام  لهيلني  كان  ثم  )دوقاليون(،  ابن  )هيلني(  إىل  ينتسبون  واإلغريق 

]]]- لقد ظلّت اإلغريقيّة مّدة طويلة )حتى عام 300 ق.م( لغة متعّددة اللّهجات... لكن االختالفات يف جوهرها كانت تقترص 

عىل النطق والهجاء، وليست يف األلفاظ أو النحو أو اإلعراب. وال جدال يف أّن هذه االختالفات كانت كبرية، ولكّنها مل تكن 

إىل الحد الذي يجعل فهمهام عصيًا عىل اإلغريقي أيًا كانت لهجته.

]]]- محمد كامل عياد، تاريخ اليونانيني، م.س، ص86.
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و)أئولوس(، وحفيدان هام )إيون( و)أخيئوس(. ومن هؤالء تنحدر القبائل اإلغريقية األربع،  

وهي )األخائيون( و)األيونيون( و)األيوليون( و)الدوريون( هي تلك القبائل التي تُعد أصل 

اإلغريق]]]. 

وقد اعتاد املؤرّخون القدماء عند تعليل وحدة العرق واللّغة عند األمم، أن ينسبوا كّل 

شعب وجميع القبائل التي يتألّف منها إىل جّد معنّي وإىل أوالده وأحفاده، فكانوا يقبلون 

األساطري املتعلّقة بذلك كأنّها حقائق تاريخيّة. ونحن إّنا نهتّم بهذه األساطري ملا لها من 

قيمة أدبيّة أّوالً، ثم ملا تتضّمنه من عقائد وتصّورات كانت سائدة يف املجتمعات البرشيّة 

ميكن أن تساعدنا عىل معرفة بعض الحوادث التاريخيّة.

خامًسا: الغزو الدوري
كانت املوجة الرابعة واألخرية من القبائل الهندو-أوروبية تُعرف )بالغزو الدوري( الذي 

وفد من مقدونية وإيلريية، ودخل شبه جزيرة البلوبونيز عند نهاية عرص الربونز 1150 ق.م 

وبداية عرص الحديد 1100 ق.م. ويحّدثنا املؤّرخ األثيني الكبري توكوديدس: »أنّه يف السنة 

الثامنني من بعد الحرب الطروادية غزا الدوريون بقيادة أبناء هرياكليس منطقة البلوبونيز«]]]. 

أخذنا  إذا  ق.م،   1104 العام  يف  الفرتة  هذه  تحديد  ميكن  توكوديدس  كالم  إىل  واستناًدا 

بعني االعتبار الحرب الطروادية التي انتهت يف العام 84]] ق.م. وبعض الكتّاب الحديثني 

يؤّخر هذا التاريخ مّدة عرشين أو ثالثني سنة. وتُعرف هذه الحادثة يف األساطري اإلغريقية 

باسم )عودة أبناء هرياكليس( )The Return of the Herakleidas( الذين جاؤوا إىل بالد 

الربونز  عرص  بني  االنتقال  وفرتة  تتّفق  وهي  ميكيناي،  يف  القديم  إرثهم  السرتداد  اإلغريق 

وعرص الحديد]3]. 

 )AMPHITYRION( وتقول األسطورة: إنّه كان ألحد أرشاف طيبة الذي يُدعى أمفيرتيون

كان زوجها يف  ذكرًا حني  )ALCMENE( ولدت  الكميني  اسمها  الجامل  غاية  زوجة يف 

]]]- محمد كامل عياد، تاريخ اليونانيني، م.س، ص86.

]]]- توكوديدس، تاريخ الحروب البلوبونيزية، م.س، الكتاب األّول، ص7].

]3]- خليل سارة، تاريخ اإلغريق، م.س، ص43].
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الحرب، وقيل إّن والده الحقيقي هو اإلله )زيوس(، وقد أثار ذلك غرية اإللهة )هريا( التي 

مل تكن تروقها مثل هذه الزالت من زوجها اإلله، فأرسلت حيتني لقتل الصبي يف مهده، 

ولكّنه قبض عىل رأس كّل واحدة منهام بإحدى يديه وخنقهام، فأطلق عليه اسم هرياكليس 

)HERAKLES(؛ ألنّه اكتسب املجد عن طريق اإللهة )هريا(]]]. 

وملّا شّب )هرياكليس( وأصبح عمالقًا جباًرا قام بأعامل بطوليّة خارقة يف )ترينس( التي 

األسد،  قتل  مثل:  امللك  منه  التي طلبها  باألعامل  وقام  عاًما،  اثني عرش  مّدة  ملكها  خدم 

البحر  مدخل  عند  متقابلتني  صخرتني  ووضع  الرؤوس،  تسعة  ذات  األفعى  عىل  والقضاء 

األعامل  من  بكثري  قام  طيبة  إىل  عاد  وعندما  هرقل(.  )بعمودي  ذلك  بعد  ُعرفتا  املتوسط 

العظيمة، فساعد اآللهة 

عىل الحرب ضد العاملقة]]]، وحّرر )بروميثيوس( من سالسل زيوس، واشرتك يف الهجوم 

عىل طروادة ونهبها قبل مّدة من حادثة حصارها وتخريبها]3]. 

]]]- ينسب اإلغريق )هرياكليس( إىل زيوس الذي أنجبه من امرأة آدمية )من البرش( وهي )الكميني( زوجة ملك طيبة )أمفيرتيون( 

التي كانت حفيدة لربسيوس ملك أرجوس ويف هذه الحالة يكون برسيوس جد هرياكليس، وبرسيوس كان بدوره سليالً لداناؤس 

املرصي الذي جاء غازياً من مرص )كام ذكرنا سابقاً( وأصبح ملكاً عىل أرجوس. ومن هنا نشأ ارتباط )هرياكليس( مبدينة طيبة 

وقيامه يف إقليمها )بويوتية( بعدد من أعامله الخارقة. وقد زعمت طيبة تبعاً لذلك أنه أحد أبنائها. وأصبح بعد موته يُعبد كبطل، 

وأحياناً كإله. ويتناقل اسم )هرياكليس( يف عرصنا الحارض تحت اسم )هرقل(.

وكون )الكميني( والدة هرياكليس وأبوه زيوس ليس من البرش وبنفس الوقت كونها هي حفيدة برسيوس الذي يرجع بأصله ونسبه 

إىل داناؤس املرصي. يزعم هريودوت أن اإلغريق هم الذين خلعوا هذا االسم )هرياكليس( نقالً عن املرصيني وليس العكس. 

وهذا قول ميكن الربهان عليه يف أن والدي هرياكليس: أمفيرتيون والكميني أصلهام مرصي. انظر: هريودوت، التاريخ، م.س، 

الكتاب الثاين، ص53]. ويف مكان آخر يقول هريودوت أن ما يربر قويل: »أنه منذ عهد برسيوس، وليس أبعد من ذلك، أنه ليس 

لدى برسيوس أب من البرش يُنسب إليه أبوه )زيوس(. ومن جهة أخرى، إذا أردنا نتتبع  سلسلة نسب )دانايئ( ابنة أكريسيوس 

ووالدة )برسيوس( فلسوف نجد أن الزعامء الدوريني هم من املرصيني األقحاح. وهذه الرواية التي يجمع عليها اإلغريق بشأن 

سلسلة نسب العائلة املالكة يف إسربطة، وتتفق مع الرواية الفارسية التي تؤكد عىل أن هؤالء مرصيون« انظر: هريودوت، التاريخ، 

م.س، الكتاب السادس، ص448.

تسعة رؤوس  ذات  أفعى  قتل  والثاين  نيميا،  أسد يف  قتل  األول  العمل  االثنتا عرشة كام ييل:  أعامل هرياكليس  تتلخص   -[[[

تدعى )هيدرا( يف لرينا، والثالث القبض عىل وعل بقرنيه الذهبيني يف غابات سرينسيا وإحضاره حياً، والرابع أس خنزير بري 

ضخم يف جبل أرميانتوس، والخامس تنظيف زربة أوجياس من مخلفات آالف القطعان يف يوم واحد بعد أن كان هذا العمل 

يستغرق عدة سنوات، والسادس إبادة الطيور الستيفالية املصابة بالطاعون، والسابع إحضار الثور املتوحش الجميل الذي أهداه 

بوسيدون ملينوس، والثامن الحصول عىل الخيول الرسيعة من امللك الرتاقي ديوميدس، والتاسع الحصول عىل حزام هيبوليتا 

ملكة األمازونات، والعارش استعادة قطيع جرييون الذي كان وحشاً بثالثة أجساد يعيش إيريثيا، ويف طريقه وكذكرى لرحلته أقام 

صخرتني ضخمتني سميتا )عمودي هرقل( عند مضيق جبل طارق، والحادي عرش جلب التفاحات الذهبية للهسرييدات، والثاين 

عرش تحرير )ثيسيوس( من سالسل زيوس وإحضار سبريوس الكلب ذي الرؤوس الثالثة. انظر: أديث هاملتون: امليثولوجيا، 

ترجمة: حنا عبود، ال ط، دمشق، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، 1990، ص 47] - 68]. 

]3]- لعاملقة )GICANTES( وهم مخلوقات متوحشة اصطرعوا هم اآلخرون مع زيوس وآلهة أوليمبوس رصاًعا داميًا بالصخور 

وجذوع األشجار، وكانوا يلقون حتفهم ويدفنون تحت رماد الرباكني املنترشة يف بالد اإلغريق وإيطالية.
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وبعد أن مات )هرياكليس( صار يُعبد كبطل، ومبا أنّه اشتهر بعالقاته مع عدد كبري من 

النساء، أخذت قبائل كثرية تُنسب إليه. 

وقد طرد ملك )تسالية( أوالد )هرياكليس( من مقاطعته خوفًا من نقمتهم عليه ملواقفه 

وملّا  وقتلوه.  جيشه  هزموا  ولكّنهم  ملكها،  هاجمهم  التي  أثينة  إىل  فالتجأوا  والدهم،  من 

سار ملك األخائيني الذين كانوا يحتلّون البلوبونيز يف ذلك الوقت إىل ممر إشموس )ممر 

أنّه ليس من الضوري  كورنثة( لصّد الغزاة، أعلن )هيللوس( وهو أحد أوالد )هرياكليس( 

أن يجازف الجيشان بأرواح جنودهم يف قتال شامل، واقرتح أن يختار جيش البلوبونيز أحد 

أبطاله ليالقيه يف معركة فرديّة وفق رشوط يُتّفق عليها، فقبل البلوبونيزيون العرض، وتعّهدوا 

إذا ما فاز )هيللوس( أن يسمحوا ألسة )الهرياكليني( أن تحتفظ بحقوقها املعتادة منذ قديم 

الزمن يف )ميكيناي(، أّما إذا انهزم فيتوّجب عليهم االنسحاب بجيشهم، وأاّل يعودوا لالعتداء 

عىل البلوبونيز طوال مئة عام. وكان الرّجل الذي وقع عليه االختيار ليمثّل جيوش البلوبونيز 

هو )أخيموس بن أيروبوس بن فيجيوس(، وكان قد تطّوع للقيام بهذه املهّمة، فاشتبك مع 

)هيللوس( وقتله. وقد سار أتباع )هيللوس( إىل املنفى، وملّا انقضت مّدة املئة سنة جاء 

أحفاد )هرياكليس( يطالبون بحّقهم واضطّروا إىل استخدام العنف تجاه الذين أرادوا منعهم 

من الرجوع إىل شبه جزيرة البلوبونيز]]]. 

ليس من املستبعد أن يكون لهذه األسطورة )قصة الهرياكليني( نصيب من الصّحة، إذا 

أخذنا بعني االعتبار قول توكوديدس )غزا الدوريون بقيادة أبناء هرياكليس منطقة البلوبونيز(. 

هذا القول يعطي انطباًعا، أنّه من املمكن أن يكون أوالد )هرياكليس( قد التجؤوا إىل قبائل 

الدوريني يف شاميل )تسالية(، ثم حرّضوهم عىل مهاجمة )األخائيني( يف )ميكيناي(، وتولّوا 

بأنفسهم قيادة املحاربني وإرشادهم إىل املراكز التي تسيطر عىل البالد؛ إذ تشري املراجع 

الحديثة  إىل أن هرياكليس يف أغلب الظّن إنسان ال إله، بدليل أنّه يحمل اساًم من أسامء 

البرش. ويرّجح أنّه كان شخصيّة حقيقيّة ال خيالية، وأنّه كان أحد أبناء شعب )أرجوليس( الذي 

الرئيسة. واشتهرت أعامل )هرياكليس( يف األدب والفن باسم )أعامل  كانت )هريا( ربّتهم 

متنّوعة  أخرى  جانبيّة  بأعامل  قيامه  عن  فضاًل   ،)PRAXEIS( عرشة(  االثنتي  هرياكليس 

]]]- هريودوت، التاريخ، م.س، الكتاب التاسع، ص 654. 
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)PRAERGA(. وكانت هذه األعامل هي النواة األوىل التي بنيت عليه شهرته الواسعة من 

حيث هو بطل قومي ذو قوى خارقة، وشجاع فائق الشجاعة. 

بدائيّة  قبائل  انتقال  تقترص عىل  مل  الغارة  أّن  إىل  الحوادث  يشري سري  األحوال،  وبكّل 

ضاقت بها أرضها إىل أمكنة جديدة صالحة تستقّر بها، بل كانت تستهدف قبل كّل يشء 

القضاء عىل )األخائيني(، ومهام كانت أسباب الغارة وبواعثها فقد كانت لها نتائج خطرية 

جًدا يف تاريخ اإلغريق. ولذلك يجب التعرّض إىل هذا املوضوع. 

سادًسا: نت�اجئ الغزو الدوري
)الدوريني( عىل مهاجمة  توفّرت وساعدت  التي  الظروف  اإلشارة إىل بعض  بنا  يجدر 

)األخائيني( يف )ميكيناي(، ومن أهّمها: 

]. أنهكت الحرب الطرواديّة التي دامت عرش سنوات قوى األخائيني وأضعفت شوكتهم، 

وهذا ما يتّفق مع وصف توكوديدس ألحوالهم بعد االنتصار يف طروادة]]]:  

)األوديسة(   لنا  تذكر  إذ  واالضطراب،  الفوىض  من  حالة  إىل  األخائيون  تعرّض   .[

املصاعب واألهوال التي القاها األخائيون حني عودتهم إىل أوطانهم، إذ غرقت سفن كثرية 

لهم كانت تحمل الظافرين عائدة بهم إىل أوطانهم، ومات منهم الكثريون، فاختلّت إدارة 

الحكومة، وأخذت دولة األخائيني تنهار. إضافة إىل ذلك فإّن )الدوريني( كانوا يستعملون 

أسلحة حديديّة يف حني أّن األخائيني كانوا يستعملون أسلحة برونزيّة. 

3. دخول املنطقة يف عرص من الظالم نسيت فيه منجزاتها الحضاريّة والثقافيّة والفنيّة، 

وخرجت السيطرة البحريّة يف بحر إيجة من يد اإلغريق إىل يد الفينيقيني، وتخلخلت األنظمة 

الحاكمة القدمية، وأصبح الّنظام السائد يف املجتمع اإلغريقي عىل أساس من التجّمعات 

السّكانيّة القبليّة أو القرويّة، وقد امتّدت هذه الفرتة من عهود الظالم من 1000 - 800 ق.م. 

4. قىض الدوريون عىل كّل آثار الحضارة امليكينيّة يف شبه جزيرة البلوبونيز؛ إذ خّربوا 

املدن، وحرقوا القصور، وقتلوا كّل من وقع يف أيديهم من األخائيني، وفرضوا العبوديّة عىل 

بقيّة السّكان. 

]]]- توكوديدس، تاريخ الحروب البلوبونزية، م.س، الكتاب األّول، ص7].
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الذين استطاعوا اإلفالت من )غارة الدوريني( إىل الهجرة، فانتقل  5. اضطّر األخائيون 

أكرثهم إىل جزر بحر إيجة وشواطئ آسية الصغرى، والتجأ قسم منهم إىل مقاطعة أتيكة. 

6. اتّجه )الدوريون( إىل حيث توّسع انتشارهم، إىل )كريت( وهدموا ما بقي من مدنها 

ميلوس وكوس وكنيدوس وكرباثوس ورودوس، وبلغت  وقصورها، ثم استولوا عىل جزر 

هجرتهم أخريًا جنويب ساحل آسية الصغرى الذي ُعرف باسم )دوريس( )DORIS( ومعنى 

هذا، أّن الدوريني انترشوا من بالد اإلغريق األصليّة عرب البحر اإليجي إىل منطقة تواجه نقطة 

بداية هجراتهم، وكان األيوليون واأليونيون قد فعلوا اليشء نفسه. 

7. ترتّب عن نتائج الغزو الدوري اتّساع بالد اإلغريق اتّساًعا عظياًم؛ إذ اضطّر قسم كبري 

من السّكان إىل الهجرة أفواًجا، فسكن البعض يف جزر بحر إيجة، وأّسس آخرون مستعمرات 

دامئة عىل شواطئ آسية الصغرى، وامتّدت الهجرة بعد ذلك إىل إيطالية وصقلية وإفريقية 

الشاملية وإىل شواطئ البحر األسود، حتى أصبحت املستعمرات اإلغريقية أوسع بكثري من 

شبه جزيرة اإلغريق نفسها. ويصف توكوديدس نتيجة هذا االتّساع بقوله: 

يف  املستعمرات  بتأسيس  البلوبونيز  وقام  الجزر،  ومعظم  أيونية  األثينيون  »فاستعمر 

إيطالية وصقلية، وبعض األجزاء األخرى من بالد هالس، وهذه املستوطنات جميعها قامت 

بعد حرب طروادة«]]]. 

8. ظهور أهّم مراكز دول املدن التي سيطر عليها )الدوريون( يف شبه جزيرة البلوبونيز، 

باسم شبه جزيرة املورة. وأهّم هذه املدن كورنثة وسيكيون وأقاليم أخيا  تُعرف اآلن  التي 

وإيليس وأرجوليس ومسينية. وكانت الكونيا التي كانت أشهر هذه األقاليم مبا جادت عليها 

الطبيعة بذلك السهل الخصيب يف وادي نهر يوروتاس )EUROTAS( الجميل، ومتيّز هذا 

ومن  السكان.  من  كبري  يكفي الستيعاب عدد  الزراعيّة  املحاصيل  من  وفري  بإنتاج  السهل 

ناحية أخرى يُعّد إقليم الكونيا الدوري وعاصمته )إسربطة( أكرث أقاليم بالد اإلغريق انعزاالً؛ 

إذ أشاع الدوريون روًحا خاّصة يف كثري من أنحاء بالد اإلغريق، ال سيّام يف )إسربطة( فقد 

]]]-  توكوديدس، تاريخ الحروب البلوبونزية، م.س، الكتاب األّول، ص7]. 
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ظلّوا دامئًا يتمّسكون بالّنظام العسكري الصارم واألرستقراطيّة القدمية، ويفّضلون املفاهيم 

البسيطة الثابتة عىل النواحي الفكريّة واللّغويّة والفّنيّة. 

9. انبثاق فجر نهضة عمرانيّة جديدة ساهم فيها الدوريون مساهمًة متميّزًة، وإن كانت طريقة 

حياتهم صورة باهتة عن صور الحضارة امليكينية، فعىل سبيل املثال التزموا نوذًجا واحًدا يف 

فّن البناء، واتّخذوه أساًسا يف كّل ما ابتكروا ودأبوا عىل تحسينه وتجميله )كالرواق املحمول 

عىل األعمدة( الذي يتالءم وطبيعة بالد اإلغريق املشمسة طوال فرتة طويلة من السنة. فالّنظام 

الدوري يعتمد يف التعبري عىل القّوة والصالبة، ويتألّف هذا الّنظام من األعمدة الدوريّة وتيجانها 

التي تستند إىل أرض املعبد مبارشة دون قاعدة، إذ ينتهي العمود الدوري برأس مربع ال زخرف 

فيه. ويُعّد مثل هذا الطراز من أقدم الطرز التي ظهرت يف املعابد اإلغريقية. 

10. أقام الدوريون معابد عّدة من أهّمها معبد )أبوللون( يف مدينة كورنثة )عىل الخليج 

املعروف باسمها جنوب بالد اإلغريق(، ومعبد )هريا( يف أوملبية يف مقاطعة )إيليس( )عىل 

الطرف الغريب للبلوبونيز(. ويف هذه املقاطعة كان يقوم املعبد الرئييس لإلله )زيوس(، 

ومتثال هذا اإلله الرائع الذي صنعه النّحات األثيني الشهري فيدياس )PHEDIAS( وطّعمه 

بالذهب والعاج. وال شّك أّن معبد )زيوس( كان أهم املعابد املنترشة يف مدينة أوملبية 

سكناهم  مناطق  جميع  من  اإلغريق  يقصده  كبريًا  وروحيًّا  رياضيًّا  مركزًا  تُعترب  كانت  التي 

للتربّك والعبادة]]].

سادًسا: العقلّية األوروبّي�ة يف أصل اإلغريق
علومهم  أساسيات  الرّشق  من  نهلوا  اإلغريق  أّن  إىل  القدمية  واملصادر  املراجع  تشري 

وحذقوا  الحياة  رضوب  كّل  تعلّموا  الرشق  ومن  للعامل،  وأعطوها  طّوروها  ثم  وقواعدها، 

وفالسفة  علامء  بها  قام  التي  العلميّة  والرحالت  الزيارات  أسهمت  وقد  وتعلّمها.  فّنها  يف 

اإلغريق إىل مرص طلبًا للعلم واالكتشاف، أمثال: تاليس، وفيثاغورس، وصولون، وأفالطون، 

بني  الحضاريّة  الروابط  وتعزيز  العالقات  تطبيع  يف  أسهمت  وهريودوت،  ودميقريطس، 

العلوم  بتقّدم  جميًعا  واعرتفوا  الرشق،  تالمذة  أنّهم  جميعهم  هؤالء  أكّد  حتى  الجانبني، 

]]]- خليل سارة، تاريخ اإلغريق، م.س، ص48] - 250. 
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والفنون عند املرصيني. وهذا ما يوّضحه أفالطون من أّن أحد الكهنة املرصيني أثناء مقابلته 

مع املرّشع األثيني صولون، ومن خالل أحاديث التبادل والتعارف، وبالنتيجة قال الكاهن 

املرصي لصولون: »أنتم لستم سوى أطفال ثرثارين تفتقرون إىل التجارب التي عّتقتها األيام« 

)أفالطون، محاورة تياموس ]](.  

ومييل إىل هذا االتّجاه الكاتب األمرييك مارتن برنال يف كتابه )أثينة السوداء -الجذور 

األفرو آسيوية للحضارة الكالسيكية- الجزءاألول: تلفيق بالد اإلغريق 1785 - 1985(. فهو 

يف  عام  بشكٍل  والرشقي  والفينيقي  املرصي  التأثري  جوانب  من  جملة  كتابه  يف  يستعرض 

الحضارة اإلغريقيّة، إن كانت أدبًا أم شعرًا أم علوًما أم أسطورة؛ إذ شكره الكثري من املؤرّخني 

عىل تعرية النزعة األوروبيّة املركزيّة والعنرصيّة املتأصلّة يف الثقافة الغربيّة بصفٍة عاّمٍة]]].

يستعرض برنال يف كتابه آنف الذكر ثالثة ناذج أساسيّة حول العقليّة األوروبيّة يف العرص 

الحديث، فيام يخص التأثري الرشقي بشكل عام عىل الحضارة اإلغريقية وأصولها. 

 النموذج العنصري اآلري 
هذا  وينظر  عرش،  التاسع  القرن  من  األّول  الّنصف  غضون  يف  اآلري  النموذج  ظهر 

النموذج إىل  بالد اإلغريق عىل أنّها أوروبيّة وآريّة يف املقام األّول؛ إذ أنكر هذا النموذج 

الجديد يف خطوطه العريضة التي واكبت صورته املبكرة، حقيقة املستوطنات املرصية، 

كام شّكك يف املستوطنات الفينيقيّة. وفحوى هذا النموذج أّن اإلغريق صانعي الحضارة 

اإلنسانيّة وصلوا إىل ما مل يصل إليه شعب من الشعوب القدمية. ومن ثم فليست لحضارتهم 

النموذج إىل حد أن أصبح )النموذج اآلري املتطّرف(، الذي  أصول رشقيّة. ووصل هذا 

يؤمن بتفّوق ساللة برشيّة عىل أخرى بيولوجيًّا وذهنيًّا وفكريًّا، ومن ثّم ينبغي الحفاظ عىل 

أيّة ساللة أخرى مرصيّة أو  سالمة اإلغريق -أصل الحضارة األوروبيّة- خالية من شوائب 

غري مرصيّة؛ إذ إّن بعض املؤّرخني كان يرى أّن هذا النموذج ميثّل تيّاًرا أصيالً يف العقليّة 

الروحيني- من جنس خاص وله معايري غري  -أجدادهم  يعتربون اإلغريق  األوروبيّة حيث 

عاديّة بفضل التفّوق العنرصي. 

]]]- مارتن برنال، أثينة السوداء، م.س، ص7].
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بعد  ذروته  بلغ  مرص  ازدراء  »إّن  برنال:  يقول  وحضارتها  مرص  عن  الّدفاع  منطلق  ومن 

تغّذي  - األوروبّية  اإلنكليزية  النزعة اإلمربيالية  1882، فكانت  لها عام  اإلنكليزي  االحتالل 

الّنزعة العنرصيّة يف الّدراسات الكالسيكّية واملرصيات وتدعم )النموذج اآلري املتطرّف( 

أو  فالجنس اآلري األبيض  العنرص والساللة واللّون.  الشعوب عىل أساس  الذي ميّيز بني 

الهندو -أورويب أو الهندو- الجرمان هو األسمى واألفضل، وال ميكن أن يتلّقى التأثري من 

الحضارة  التأثري املرصي عىل  نفي  تّم  السوداء، وهكذا  الجنس األدىن مثل مرص اإلفريقية 

اإلغريقّية متاًما«]]]. 

 النموذج املشريق القديم
وفحوى هذا النموذج أّن معظم الكتّاب اإلغريق والرومان، أمثال: هريودوت، وتوكوديدس، 

وأرسطو، وأفالطون، وإيسوقراط، قد أبدوا اعرتافهم بفضل مرص والفينيقيني عىل الحضارة 

اإلغريقية – الرومانية؛ إذ جمع هومريوس وهسيودوس هذا النموذج يف سلّة واحدة )الشعر 

اإلغريق  الرتاجيدية  الغنايئ( مع شعراء  )الشعر  وبنداروس  والتعليمي( مع سافو  امللحمي 

واملؤرّخني والفالسفة إلخ... ذلك أّن فنون األدب اإلغريقي والتجلّيات الفكريّة املختلفة 

-ومن ثم نظرة اإلغريق لآلخر ـ قد مرّت جميًعا بتطوراٍت وتغرّياٍت مستمرّة وهائلة. وتقول 

متارا جرين وهي مؤرّخة للفكر: »أنّه ينبغي أن تخضع املصادر القدمية أيًضا للمنهج الذي 

قائلة:  وتضيف  نعتربه اآلن حقيقة«  ما  بنى اجتامعّية تحاول خلق عامل رمزّي هو  فيها  يرى 

»إّن أيّة محاولة للربهنة عىل أّن أّي نوذج يُعّد أكرث تاريخّية من اآلخر، إّنا هي محاولة دون 

كيشوتية«]]]. 

بالتداخالت واملالبسات،  ذلك أّن موقف اإلغريق والرومان من مرص متناقض وميلء 

والكراهية  ناحية،  من  واإلعجاب  التقديس  مع  االستيعاب  عن  العجز  يجمع  موقف  وهو 

والحقد واالحتقار من ناحية أخرى. فالغرية من مرص بوصفها صاحبة حضارة أقدم موجودة 

عىل أساس الفكر السائد بأّن األقدم هو األفضل. 

]]]- مارتن برنال، أثينة السوداء، م.س، ص7].

[[[- Tamara, m. green: Black Athena and classical Historiography: Approaches other view arthouse 22 )1989( 

pp 55 – 65.
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ولكن السائد حاليًا أّن )النموذج املرشقي القديم( هو األوىف حظًا من )النموذج العنرصي 

أّن  إىل  الدراسات  هذه  تشري  الحديثة، حيث  والدراسات  القدمية  املصادر  بدليل  اآلري(؛ 

آرثر  السري  ويقول  ق.م،  الثالثة  األلف  إىل  تعود  فهي  اإلغريق،  وبالد  مرص  بني  العالقات 

األرسات يف مرص  وأوائل عرص  املتأّخر  األرسات  قبل  ما  لعرص  كريت  دين  »إّن  إيفانس: 

قد تّم إثباته بكّم هائٍل من الدالئل األرسيّة، بل إّن الحضارة املرصيّة قد أغنت حضارة بحر 

إيجة يف األلف الثالثة ق.م. ماّم يعني أّن املفردات املرصيّة وأسامء األعالم واألماكن كان 

ميكن أن تترّسب إىل حياة سكّان بحر إيجة منذ ألفي عام قبل أّول دليل يصلنا من النصوص 

 .[[[»Linear B اإلغريقّية، وبالتحديد وثائق الخط الكتايب

بني  األوروبية  العقليّة  يف  دارت  قد  حقيقيّة  معركة  هناك  أّن  ندرك  سبق،  ما  خالل  من 

واعتربوها  مبرص  أُعجبوا  عام  بوجه  والرومان  فاإلغريق  واإلغريقيّة.  املرصيّة  الحضارة 

األنوذج األفضل، وإن تخلّل ذلك بعض االستثناءات. ولقد ورث األوروبيون هذا )الهوس 

هذا  ولكن  مرص.  بحضارة  شديد  إعجاب  عام  بوجه  الغربية  الحضارة  يسود  إذ  مبرص(؛ 

اإلعجاب تشوبه نعرة الغرية عىل تراث األجداد أي اإلغريق. ولذلك ظهر تيّار قوّي إلعالء 

شأن اإلغريق عىل حساب مرص. ومل يُكتب الّنرص النهايئ حتى اآلن ألّي من الطرفني، وإن 

كانت كّفة مرص يف اآلونة األخرية هي الراجحة، مام يعرّضها هذه األيام لحمالت متكّررة 

القدمية وما إىل  اللّغة املرصيّة  بناة األهرام وأصل  الخبيثة عن  البذور  التشكيك وبذر  من 

التأثري عىل خطوط  األقدم يف  القدمية هي  اللّغة املرصيّة  أّن  )برنال(  يعرتف  ذلك؛ حيث 

الكتابة املكتشفة عند اإلغريق، ولكن بعض هذه التأثريات واملوجات التي تليها رمّبا تكون 

قد وصلت من مرص عرب فينيقيّة. ولكن بعض علامء الساميات يتّخذون الطريق املعاكس، 

اللّغة املرصيّة  التأثريات السامية وال سياّم العربيّة عىل  ويركّزون جهودهم يف البحث عن 

القدمية، ولكن جميع محاوالتهم قد باءت بالفشل]]].

النموذج القديم املعّدل
يقبل هذا النموذج بوجود أساٍس حقيقيٍّ لألخبار )القدمية( التي تتحّدث عن استيطاٍن 

[[[- A. Evans. The Palace of Minos. London )1921 - 1935( Macmillan. vol. 2. p 28.

مة الرتجمة، م.س، ص37. ]]]- أحمد عتامن، مقدِّ
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يفرتض  املعّدل  النموذج  هذا  أّن  القديم( عىل  )النموذج  يتضّمنها  والتي  وفينيقّي،  مرصيٍّ 

الّنصف األّول من األلف  البداية إىل  بداية مبكرة بعض اليشء لهذا االستيطان، ويرّد هذه 

الثانية ق.م. كذلك فإنّه يتّفق مع هذا األخري )النموذج القديم( يف أّن الحضارة اإلغريقية إّنا 

إليها هذه املوجات االستيطانية أو االستعامريّة،  التي أّدت  الثقافيّة  نتاج لالختالطات  هي 

اقتبسته هذه الحضارة من املناطق الواقعة عرب القسم الرشقي للبحر املتوسط. ومن  وملا 

الجانب اآلخر، فإّن هذا النموذج يتقبّل وإن كان ذلك بصورة غري نهائيٍّة. الفرضيّة التي يقّدمها 

»النموذج اآلري« والتي تخّص حدوث غزواتـ  أو ترّسبات هندوـ  أوروبية من الشامل وقام 

بها أناس يتكلّمون لغة هندو ـ أوروبية )علاًم أّن هذه الغزوات مل ترد يف أّي من املصادر 

اإلغريقية(. ولهذا فإّن »النموذج القديم املعّدل« يزعم أّن السّكان السابقني )لهذه الغزوات إن 

ثبتت( كانوا يتكلّمون لغة تتّصل باللّغة الهنديّة - الحثيّة التي مل ترتك سوى أثر ضئيل يف اللّغة 

اإلغريقية، وعىل أي األحوال فإّن هذا األثر الضئيل ال ميكن استخدامه لتفسري العنارص غري 

األوروبية التي ظهرت يف اللّغة اإلغريقيّة يف وقت متأّخر. ويرى هذا النموذج املعّدل )كام 

رأينا سابًقا( بأنّه مع توايل مجيء قبائل جديدة من هؤالء املهاجرين )الغزوات( طغوا عىل 

السّكان القدامى، وإن تأثّروا بحضارتهم - وأصبحوا هم الطبقة الحاكمة بفضل تفّوقهم يف 

التنظيم العسكري، والفروسيّة، وفنون القتال. لكن فرتة طويلة بعد ذلك من التعايش السلمي 

والتعاون املثمر كانت كفيلة بتحقيق االمتزاج بني القدامى والجدد. ومل يأِت منتصف القرن 

السادس عرش )نحو 1550 ق.م( حتى كان سّكان شبه الجزيرة خليطًا يتألّف من عنرصين أو 

ساللتني: ساللة الهنود - األوروبيني، وساللة سّكان البحر املتوّسط]]]. 

فيه نقاط ضعف  أيّة اختالالٍت داخليٍّة كبرية، كام مل تكن  القديم  النموذج  مل تكن يف 

يف قّوة التفسري. وإّنا تّم إسقاطه ألسباب خارجيّة. والسبب يف ذلك هو أّن الرومانسيني 

والعنرصيني يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش امليالديني كانوا، بكّل بساطة ال يتحّملون 

أن تكون بالد اإلغريق نتاًجا لخليط من أبناء البالد األصليني ومستعمرين أو مستوطنني من 

األفارقة أو الساميني، وهي البالد التي كانوا )الرومانسيون والعنرصيون( ينظرون إليها عىل 

وهكذا  القارة.  لهذه  الخالصة  الطفولة  مرحلة  بل  املصّغرة،  وصورتها  أوروبة  خالصة  أنّها 

]]]- مارتن برنال، أثينة السوداء، م.س، ص77.
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كان ال بّد من إسقاط )النموذج القديم( وإحالل يشء )نوذج( آخر مكانه يكون أكرث قبوالً 

اإلغريقيّة  األساطري  دراسة  أّن  إىل  ينظرون  كانوا  املرحلة  تلك  بعض علامء  لديهم]]]، كون 

يجب تقع من حيث عالقتها فقط بالثقافة اإلنسانيّة بوجه عام، وعارضوا بصالبة االعرتاف 

بأن تكون هذه األساطري قد أخذت شيئًا محّدًدا من الرشق. وعىل هذا األساس فإّن )النموذج 

القديم( يشرتك مع )النموذج اآلري( و)النموذج القديم املعدل( يف نظاٍم جذريٍّ واحد، وهو 

إمكان انتشار اللّغة أو الثقافة عن طريق الفتح أو الغزو، ولعّل هذا النموذج األخري يقّدم إطاًرا 

ألبحاث املستقبل من شأنه أن يؤّدي إىل نتائج أوفر. 

]]]- مارتن برنال، أثينة السوداء، م.س، ص79.
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خاتمة 
نستنتج ماّم سبق أّن هناك معركًة حقيقيًّة قد دارت يف العقليّة األوروبيّة بني الحضارات 

املرشقيّة، وخصوًصا )الفينيقّية واملرصيّة(، والحضارة اإلغريقيّة. فاإلغريق والرومان بوجه 

عام أُعجبوا بحضارات الرشق القديم وخاّصة مرص واعتربوها األنوذج، وإْن تخلّل ذلك 

االتّجاه بعض االستثناءات؛ إذ يسود الحضارة الغربيّة بوجه عام إعجاب شديد بالحضارات 

املرشقيّة. ولكن هذا اإلعجاب تشوبه نعرة الغرية عىل تراث األجداد أي اإلغريق، ولذلك 

ظهر تيّار قوّي؛ إلعالء شأن اإلغريق عىل حساب الرّشق. ومل يلبث الّنرص النهايئ حتى اآلن 

ألّي من الطرفني، وإن كانت كّفة مرص يف اآلونة األخرية هي الراجحة، ما يعرّضها هذه األيّام 

لحمالت متكّررة من التشكيك وبذر البذور الخبيثة عن بناة األهرام وأصل اللّغة املرصية 

وما إىل ذلك. 

وميثّل هذا االتّجاه العنرصي ما يسّمى أنصار )النموذج اآلري(، والذي ظهر يف أوائل 

واملؤثّرات  التأثريات  متاًما  وينفي  األوروبيّة،  بالعنرصيّة  يؤمن  والذي  التاسع عرش،  القرن 

الرشقيّة يف األصول اإلغريقيّة، ويتبّجحون بعرقيّة الجنس اآلري عىل األصل اإلغريقي، وأّن 

أصل اإلغريق ال ميّت بأّي صلٍة لألصول املرشقيّة، وأّن عرقهم عرق صاٍف هندو - أورويب 

ال يشوبه شائبة، وشّككوا يف املستوطنات الفينيقيّة واملرصيّة. ويرى أنصار هذا النموذج 

أنّه كان هناك غزو من الشامل ـ وهو ما مل تذكره الروايات القدمية سواء األثريّة أو األدبيّة ـ 

وهو غزو القبائل الهندو ـ أوروبية، وال يُعرف حتى اآلن من أين استمّد أنصار هذا النموذج 

الحضارات املرشقيّة  متطرّف عىل  تلفيق عنرصّي  أنّها  ما يشري إىل  مصادرهم ومراجعهم، 

ونفي تأثريها عىل الحضارة اإلغريقيّة. ومن املؤسف جًدا أّن مثل هذا الرأي املفرتض أصبح 

شائعة علميّة يف معظم املؤّسسات العلميّة الغربيّة. 

األلف  إىل  يعود  والذي  القديم(،  )النموذج  اآلخر  الجانب  من  النموذج  هذا  ويقابل 

الثانية ق.م والقائل بحقيقة موضوع فضل الحضارات الرشقيّة )فينيقّية أو مرصيّة أو آسيويّة( 

عىل الحضارة اإلغريقيّة. ويستند هذا النموذج عىل الدالئل األثريّة والروايات القدمية من 

تلك  مع  تعايشوا  الذين  القدماء  اإلغريق  مؤرّخي  ومعظم  تراجيدية،  ومرسحيات  أساطري 

أمثال:  اإلغريقيّة،  والحضارة  املرشقيّة  الحضارات  بني  والتأثري  التأثّر  حقيقة  أثبتوا  الفرتة 
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هريودوت، وتوكوديدس، وأرسطو، وإيسوقراط، وأفالطون. وكبار املرسحيني الرتاجيديني 

واآلداب اإلغريقية مثل: مالحم هومريوس وهسيودوس. وجميع هذه املصادر تقّر مبوضوع 

االستيطان الفينيقي واملرصي ومدى التأثريات الرشقيّة عىل الحضارة اإلغريقيّة حتى أصبح 

محاورة  ورد يف  الذي  الحوار  وهو  ذلك  أدّل عىل  وليس  اإلغريق.  لتالمذة  مدرسة  الرشق 

)طياموس( بني صولون وأحد الكهنة املرصيني الذي قال للمرّشع األثيني »أنتم اإلغريق 

الزلتم أطفاالً ثرثارين يف مضامر الحضارة وتفتقدون إىل التجارب التي عّتقتها األيّام«. ويف 

العرص الحديث تّم الرتكيز عىل تأثري مرص عىل بالد اإلغريق فيام بني 2100 - 1100 ق.م رغم 

احتامل وجود تأثرياٍت أسبق، لكن هذه الفرتة هي فرتة التكوين للحضارة اإلغريقيّة. وميكن 

القول: إّن اإلسكندر نفسه وهو الفاتح جاء ليحج إىل معبد »سيوة« ويطلب من كهنة آمون 

هناك العون، ولبّوا دعوته ولّقبوه »ابن اإلله«. ويف هذه الحقيقة ما يدّل عىل سيطرة حضارة 

الرشق ومعتقداته عىل عقليّة أكرب فاتح عرفه التاريخ اإلغريقي أو حتى العاملي آنذاك. 

مسكونة  كانت  اإلغريق  بالد  أّن  اإلغريقيّة  واألساطري  واملستندات  الوثائق  كافّة  وتؤكّد 

الكريتيني  كالبالسجيني  اآلسيويّة  املتوّسط  البحر  بدائيّة ومن شعوب  قبائل  البداية من  يف 

اإلغريق  السّكان  وآثروا  املدن  وأنشأوا  فيها  واستقروا  واآلسيويني  واملرصيني  والفينيقيني 

نرش  وراء  املرصيّون  كان  حني  يف  األبجديّة  الحروف  الفينيقيون  أدخل  لقد  بحضاراتهم، 

وسائل الّرّي والعبادات القدمية. وكانت مثل هذه اآلراء تلقى قبواًل واسًعا حتى عرشينيات 

تأثريٍ  أّي  إنكار  يف  أوروبا  شامل  من  العنرصيّون  الباحثون  بدأ  حيث  عرش؛  التاسع  القرن 

مرصيٍّ أو فينيقيٍّ أو آسيويٍّ عىل الحضارة اإلغريقيّة. ويرى املؤّرخ األمرييك )مارتن برنال( 

يف كتابه )أثينا السوداء( أّن هذه األفكار متثّل نوًعا من الطرح العنرصي الرامي إىل دحض 

اآلراء القائلة بأّن اإلغريق كانوا مبثابة )وسطاء( نقلوا جانبًا من حضارة الرشق وحكمته إىل 

الغرب، أي بتعبري آخر غرّيوا من موقع بالد اإلغريق )كوسيط( إىل مكانها )كأصل( مؤّسس 

ثقايف ولغوي عىل بالد اإلغريق  تأثري رشق أوسطي  )برنال( عىل وجود  للحضارة. ويؤكّد 

عىل  وذلك   ، أسايسٍّ بشكٍل  األساطري  عىل  تحليالته  يف  ويعتمد  الربونزي،  العرص  خالل 

أساس أّن األسطورة تحتوي دامئًا عىل )نواة( من الحقيقة التاريخيّة. ويؤكّد باختصار عىل 

الثقايف ألوروبا، ويدين  التاريخ  لها جذور هاّمة يف  السامية  السوداء واألقوام  الشعوب  أّن 
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بوضوح املقوالت العنرصيّة القائلة بتقسيم العامل إىل حفنٍة من األعراق التي تتّسم بنوٍع من 

الرتاثيّة الهرميّة التي يحتّل العرق اآلري واألوروبيون قّمتها. 

أجدادهم،  برتاث  األوروبيني  تعريف  يف  األكرب  الفضل  للعرب  كان  أخرى،  جهٍة  ومن 

فهم الذين ترجموا أّمهات الكتب اإلغريقيّة، وأضافوا إليها ما فاضت به قريحتهم من إبداع 

وابتكار؛ إذ طّوروا بتجاربهم وأبحاثهم العلميّة ما أخذوه من ماّدة خام عن اإلغريق وشّكلوه 

تشكيالً جديًدا. فالعرب يف الواقع هم مؤّسسو طريقة البحث العلمي التجريبي. نعم فلم 

يقترص دورهم عىل إنقاذ الرتاث اإلغريقي وترتيبه وتنظيمه ثم إهدائه إىل الغرب، بل إنّهم 

والجيولوجيا  والجغرافية  والجرب  والحساب  والطبيعة  الكيمياء  يف  التجريبيّة  الطّرق  أّسسوا 

اإلغريقيّة،  األرض  يف  أمثرت  التي  هي  الرشقيّة  والعلوم  الفنون  فبذور  االجتامع،  وعلم 

فرتعرعت الفلسفة والدراما والنقد األديب وما إىل ذلك. 

ويف الختام، ميكن التوّصل إىل نتيجة هاّمة، وهي: إّن بالد اإلغريق تشّكلت أصولها 

اعتربنا  حال  يف  أوربية(   - هندو  مرصية،  فينيقية،  كريتية،  )آسيوية،  مختلفٍة  أعراق  من 

القديم  )النموذج  أنصار  به  ينادي  ما  وهذا  أوروبيّة.   - هنديّة  أصول  يف  املفرتض  الرأي 

املعّدل(؛ إذ  يقبل هذا النموذج بوجود أساس حقيقّي لألخبار )القدمية( التي تتحّدث عن 

، والتي يتضّمنها )النموذج القديم(، عىل أّن هذا النموذج املعّدل  استيطان مرصيٍّ وفينيقيٍّ

األّول  الّنصف  إىل  البداية  هذه  ويرّد  االستيطان،  لهذا  اليشء  بعض  مبكرة  بداية  يفرتض 

من األلف الثانية ق.م. كذلك فإنّه يتّفق مع هذا األخري )النموذج القديم( يف أّن الحضارة 

إليها هذه املوجات االستيطانيّة  التي أّدت  الثقافيّة،  نتاج لالختالطات  إّنا هي  اإلغريقيّة 

أو االستعامريّة، وملا اقتبسته هذه الحضارة من املناطق الواقعة عرب القسم الرشقي للبحر 

املتوسط. ومن الجانب اآلخر، فإّن هذا النموذج يتقبّل وإن كان ذلك بصورة غري نهائيّة، 

الفرضيّة التي يقّدمها »النموذج اآلري« والتي تخّص حدوث غزوات -أو ترسبات هندو- 

أوروبية من الشامل، وقام بها أناس يتكلّمون لغة هندو - أوروبية )علاًم أّن هذه الغزوات 

مل ترد يف أّي من املصادر اإلغريقّية(. 
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خريطة املقاطعات اإلغريقية والعامل اإلغريقي
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حضارة كريت
                                                                  إبراهيم أحمد ســعيد]]]

                                       

مقدمة
 تأيت دراسة جزيرة كريت إللقاء الضوء عىل جزيرٍة ارتبط تاريخها القديم بتاريخ املناطق 

الحيويّة، التي أسهمت يف نشوء حضارة مهّمة من التاريخ اإلنساين يف كّل من الرب اآلسيوي 

)آسيا الصغرى(، والرب السوري )الفنيقي(، وكذلك حضارة وادي النيل )األفريقي( باإلضافة 

للمساهمة املتبادلة يف خلق الحضارة اإلغريقية بتفاصيلها عىل صعيد الحضارة اإلنسانية. 

وكانت  أقريطيش،  اسم  العرب  عليها  أطلق  فقد  متعّددة:  بأسامء  الجزيرة  هذه  ُعرفت  لقد 

تُدعى باسم جزيت خالل وجودها تحت الحكم العثامين، يف حني يُعتقد بأّن اسمها الحايل 

يعود السم أحد ملوكها القدماء كريس؛ وذلك بعد ضّمها إىل الدولة اليونانية يف عام 3]9]م. 

أّدت  أساسيّة  جغرافيّة  عوامل  يُحّدد  أن  يستطيع  وتطوِّرها  كريت  حضارة  لنشأة  املتتبّع  إّن 

دورها يف إضفاء طابع مميّز عىل تلك الحضارة، كاملوقع الجغرايف املتوّسط بني املناطق 

الحضارة املذكورة وبني العوامل الجغرافيّة املحليّة، كضيق املساحات الزراعيّة ومحدوديّة 

املوارد املائيّة دامئة الجريان، واالختالفات املناخيّة بني شامل الجزيرة وجنوبها، مام دفع 

وبخلق  السفن  وبناء  وبالتجارة  بالبحر  لالهتامم  دفعتهم  الحياة  بدائل يف  بالّسّكان إليجاد 

طبقة ثرية من التجار، أثّر يف الّنمط العمراين ويف العالقات االجتامعيّة واالقتصاديّة، إضافة 

بالصناعات  املرتبطة  والحرف  والزراعة  كالرعي  املحليّة،  االقتصاديّة  األنشطة  يف  للتنّوع 

اليدوية وغريها من األنشطة.

]]]- أستاذ يف قسم الجغرافية بكلية اآلداب يف جامعة دمشق.
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أّواًل: احلالة اجلغرافّية   
1. املوقع الجغرايف 

بعد  الخامسة  املرتبة  تحتّل  فهي  املتوّسط،  البحر  جزر  أهم  إحدى  كريت  جزيرة  تُعّد 

العرض  صقليّة وسدينيا وقربص وكورسيكا، مبوقع جغرايف متميّز؛ حيث تقع عىل درجة 

34.50 - 5035 شامل خط االستواء وعىل خط الطول 23.30 – 26.20  رشقي غرينيتش]]]، يف 

اإلقليم الرشقي من حوض البحر املتوسط. وهي ترُشف عىل بحر إيجة الواصل بني البحر 

منطقة  تقع يف  فهي  وبذلك  البوسفور،  ومضيق  مرمرة  بحر  األسود، عرب  والبحر  املتوّسط 

بحرية متوّسطة بني قارات العامل الثالث، أوروبا وآسيا وأفريقيا )املسافة بني كريت ودرنة 

يف ليبيا تبلغ 83] كم وبينها وبني أثينا 99] كم وبينها وبني آسيا الصغرى، أي تركيا، نحو 300 

كم(، وكان لها دور مهّم عىل الطريق البحري بني بالد املرشق وإيطاليا، وبالنتيجة كان لهذا 

املوقع أثره الكبري، ليس يف حضارة كريت خصوًصا، بل ويف الحضارات املواجهة لها يف 

تلك القارات عموًما. 

موقع جزيرة كريت ضمن مجموعة الجزر اليونانية

]]]- املوسوعة العربية. املجلد السادس عرش. ص7]].
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2. املساحة 

الجزر  مع  8939 كم](  املصادر  بعض  8335 كم] )يف  نحو  كريت  تبلغ مساحة جزيرة 

التابعة لها، وهي جزيرة طوليّة الّشكل شبه منتظمة بأبعادها؛ حيث يبلغ امتدادها من الرّشق 

الخلجان  فيها  5]-60 كم، حيث تكرث  بينام يرتاوح عرضها بني  55] كم،  الغرب نحو  إىل 

من   6.4% نحو  تُشّكل  وهي  منها.  الغريب  الشاميل  الجزء  وخاصة  الجزر  وأشباه  الطبيعية 

مساحة دولة اليونان )130 ألف كم](، ومُيثّل سكانها نحو %6 )10.7 مليون نسمة( من سكان 

الدولة، وبالتايل يوجد تجانس يف االستقرار البرشي بني كريت واألقاليم اليونانية األخرى 

)تسعة أقاليم(. يف اليونان 77] جزيرة مأهولة أكربها وأهّمها هي جزيرة كريت.

3. الخصائص الجغرافّية 

يعود تشّكل جزيرة كريت وباقي جزر بحر إيجة، التي يصل عددها لنحو ]984 جزيرة، 

إىل نهاية الباليوجني )منتصف الزمن الثالث( قبل نحو 20 مليون سنة]]] عندما تجزّأ بحر تيثس 

العظيم، ونهضت التوضعات الرسوبيّة القدمية، فتشّكلت هذه الجزر وكذلك آسيا الصغرى 

نتيجة للحركات األلبية املشهورة. وبذلك تعود بنية الصخور يف جزيرة كريت يف أغلبها إىل 

التوضعات الرسوبية البحرية )كربونات الكالسيوم وغريها(، وقد كان لهذه البنية الدور البارز 

يف خصوبة الرتبة ويف أنواعها وألوانها ويف كرثة املغاور والكهوف، التي اكتسب بعضها 

شهرة عاملية ككهف زيوس العظيم يف وسط الجزيرة.

Apoplystra طيات الصخور يف موقع أبوبليسرتا

[[[- Crete.s Geology. How was it formed? https:// WWW. Cretanbeaches.com. 
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    يفتقر وسط الجزيرة ملوارد املياه السطحية بسبب صخورها الحواريّة واملارليّة التي ال 

تحتفظ جيًّدا باملياه، ولذلك يقّل فيها االستقرار البرشي يف الوسط، وإن ُوجد فإنّه يكون يف 

تجمعات برشيّة صغرية لقلّة املياه وُصغر املساحات الزراعية وتّدين خصوبة الرتب فيها.

مثل  ومهّمة،  كبرية  باطنيّة  ثروات  وجود  يف  للجزيرة  الجيولوجي  التشّكل  أسهم  لقد 

الذهب، والفّضة، والنحاس، والحديد، والرصاص، واملغنيزيوم، والكربيت، والزنك. كانت 

السّكان  مّدت  ومعدات  سلع  إنتاج  يف  أسهمت  التي  الحرف  من  عدد  نشأة  يف  أثر  ذات 

واآلن  الجزيرة.  للتجارة خارج  أخرى  إيجاد سلع  الضورية، ويف  باالحتياجات  املحليني 

مجال  يف  أهّميتها  وزادت  نصيبها  ارتفع  وقد  الّنفط  من  اليونان  إنتاج  نصف  الجزيرة  تنتج 

الطاقة بعد اكتشاف الحوض الكبري للّنفط والغاز يف رشق املتوسط؛ حيث من املتوقّع أن 

تبدأ اليونان بعمليّة اإلنتاج كغريها من دول رشقي البحر املتوسط.

4. تضاريس الجزيرة 

ترتكّز يف وسطها عىل شكل سالسل  ولكّنها  الجزيرة،  أرايض  معظم  التّضاريس  تسود 

جبليّة ممتّدة من الرشق إىل الغرب، باالتّجاه العام، ولكن توجد مجموعات جبليّة متعّددة 

)ثالث أو أكرث( تأخذ اتّجاًها معاكًسا من الشامل إىل الجنوب وذلك ضمن االتجاه العام 

املتقطّعة  السهول  نجد  لذلك  )البحر(،  مبارشة  السواحل  التضاريس حتى  وتتقّدم  السابق. 

وغري املتّصلة يف كّل جهات الجزيرة، فمعظم هذه الّسهول ال تزيد أبعادها عن 20× ]] كم، 

وقد أثّر هذا عىل املجتمعات القدمية وعىل تركّزها يف تجمعات نادًرا ما تزيد عن 30 ألف 

نسمة، وقلّل من القدرة عىل إقامة دولة مركزيّة.

تُقّسم تضاريس جزيرة كريت إىل أربع كتل أساسية وهي:

أـ جبال ديكتي يف الرشق ويبلغ أعىل ارتفاع لها نحو 48]] م.

ب ـ جبال إيدها )Idha( الواقعة يف وسط الجزيرة ويبلغ ارتفاعها نحو 456] م يف قمة 

إيدهي أورديس أو الصليب املقدس.
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جـ  جبال ليفكا أوري أو الجبال البيضاء أو العارية )Lefka Ori( الواقعة يف الجزء الغريب 

بارتفاع يصل لنحو 454] م يف قمة باخنس.

د ـ جبال الجنوب )أستريوسيا( أهم مظهر تضارييس يف الجزيرة من مساحتها ووعورتها 

وكان لذلك تأثري كبري يف تراجع استقرار السكان يف الجنوب.

تقدم الجبال إىل البحر وغياب السواحل املناسبة لالستقرار البرشي

الفعاليات  ذات  الطبيعيّة  املوارد  ويف  السّكان  توزّع  يف  أساسيًّا  دوًرا  للتضاريس  إّن 

االقتصادية املهّمة، كالرتبة واملياه والتنّوع الحيوي ويف النشاط السياحي وغريه، وكذلك يف 

املعادن ومواد البناء ويف املناخ وإقامة املوانئ واملنتجعات السياحيّة البحريّة والداخليّة 

عىل حّد سواء.

5. املناخ 

املناخ  أّن  مالحظة  ميكن  ولذلك  والتضاريس،  املوقع  بني  للعالقة  نتيجة  املناخ  يُعّد 

يف جزيرة كريت هو أحد أشكال املناخ يف البحر املتوّسط، الذي يتّصف بالجفاف صيًفا 

بالجزيرة  املحيطة  البحريّة  املؤثّرات  بأّن  بالحسبان  األخذ  مع  شتاًء،  واالعتدال  والرطوبة 

الجزء الشاميل أكرث برودة  فإّن  الجزيرة. مع ذلك  للمناخ يف  العوامل املكونة  أهّم  إحدى 

املتوسط يف سورية وشامل  البحر  مناخ سواحل  يُشبه  الذي  الجنويب،  الجزء  ورطوبة من 

أفريقية، يف حني يقرتب مناخ الجزء الشاميل من مناخ الجنوب األورويب املتوسطي.
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تنخفض درجات  الثالثينات يف حني  الصيف من منتصف  الحرارة يف  تقرتب درجات 

الحرارة إىل الصفر أو أقل يف الشتاء، ولكن الغالب عىل درجات الحرارة هو االعتدال. أّما 

يف وسط الجزيرة، حيث ترتكّز السالسل الجبليّة فيكون املناخ أكرث اعتداالً يف الصيف، هنا 

تتساقط الثلوج وتنخفض الحرارة ألدىن من الصفر، ولهذا تأثري كبري يف التنّوع الحيوي ويف 

وجود الغابات والبحريات الصغرية. 

تسود يف الجزيرة الرياح الشامليّة الغربية والجنوبية الغربية، وقد كان لهذه الرياح الدور 

الكبري يف حركة السفن التجارية والصيادين وحركة املد والجزر، باإلضافة لدور الخلجان 

الطبيعية التي سبق ذكرها.

السواحل وبني  مليمرت عىل  بني 800  املطري سنويًّا  الهطول  أو  األمطار  معّدل  يرتاوح 

الهطول املطري بني 400  الشاميل، يف حني يرتاوح  الجزء  الجبال يف  2000 مليمرت عىل 

مليمرت عىل السواحل وبني 800 مليمرت سنويًا عىل الجبال يف الجزء الجنويب. إّن لدرجات 

الحرارة وللهطول املطري وللجفاف أو التدين الشديد يف الحرارة الدوَر البارز عىل الّنشاط 

الزراعي وعىل األنواع النباتية املزروعة.

6. موارد املياه 

تتنّوع موارد املياه يف جزيرة كريت وهي كاآليت: 

الثلوج عىل  الجزيرة، وتساقط  املياه يف  موارد  أساس  تُشّكل  وهي  الهطل املطري:  أـ 

السالسل الجبليّة، حيث تُسهم يف وفرة املياه الجوفيّة.

املياه  تخزين  فإّن ظروف  الكلسية،  الرسوبية  الصخور  لغلبة  نظرًا  الجوفّية:  املياه  ـ  ب 

الداخيل للصخور وتشّكل  الجوفيّة ليست مثاليّة، حيث تسود الظواهر الكارستية )التحلّل 

املغاور والكهوف واالنهيارات الداخلية(، ولكن مع ذلك فإّن املنطقة غنيّة باملياه الجوفيّة، 

لحسن الحظ، تُخزّن بكميات كبرية تحت السهول الزراعيّة الخصبة والصغرية وبالتايل فقد 

كان لها دور واضح يف الرتكّز العمراين ويف الّنشاط الزراعي.

ج ـ األنهار واملياه الجارية: مبا أّن املسافات بني السواحل الشامليّة والسواحل الجنوبيّة 
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السالسل  فيه  تسود  الجزيرة  أّن وسط  ومبا  مرت،  كيلو  الـ60  األقىص  حّدها  تتجاوز يف  ال 

الجبلية لذلك نجد هنا شبكتني من األنهار يف الجزيرة:

أـ الشبكة الشاملية، وهي قصرية وسيعة الجريان وغزيرة.

ب ـ الشبكة الجنوبية وهي قصرية أيًضا، ولكّنها أقّل غزارة وقد تجّف يف الصيف، وهي 

أكرث أهميّة لندرة املياه باألساس يف هذه املناطق.

من النادر أن نجد نهرًا يزيد طوله عىل 30 كيلو مرت يف الشبكتني الشامليّة والجنوبية عىل 

أنهار الجزيرة هي: موسيالس وبيرتيس وجيو فريوس.. لقد كان للشبكة  حّد سواء. وأهم 

املائية األثر الكبري يف الرتكز العمراين، وإقامة املدن القدمية، ويف االنتشار الجغرايف يف 

الجزيرة لسيادة  الزراعية يف وسط  السهول  قلّة  الجزيرة  الزراعية. ومام ياُلحظ يف  السهول 

السواحل،  عىل  الجبليّة  النهايات  بني  السهول  هذه  تركّزت  حني  يف  والهضاب،  الجبال 

وتكرث الينابيع املائيّة الجارية، وبعضها املُشّكل لألنهار القصرية والعذبة، يف السهول حيث 

أسهمت يف انتشار حرفة الّزراعة وتربية الحيوان نظرًا لتوافر األرض الزراعيّة واملياه والحرارة 

لقلّة  نظرًا  والتحطيب  الرعي والصيد  فقد سادت حرفة  الجبليّة  السفوح  أّما عىل  املعتدلة. 

األرض الزراعية وصغرها، وبالوقت نفسه توافر املراعي والغابات عىل السفوح ويف بطون 

األودية الجبلية؛ حيث تتساقط الثلوج وتهطل األمطار الكافية.

7. التنّوع الحيوي

النباتيّة والحيوانيّة املنترشة  الحيويّة  األنواع  يشبه  تنّوع حيوّي  يغلب عىل جزيرة كريت 

يف جزر البحر املتوسط )إقليم رشق املتوسط( مع بعض الخصوصيّة املتوافقة مع قانون 

االنعزال. هنا تنترش أشجار السنديان والبلوط والصنوبر والغار والخروب والكستناء والدلب 

والدفالء والنباتات النجيلية وغريها من النباتات الربية الطبيعية، ولعّل غابة ميسارا الكبرية، 

التي توجد يف وسط الجزيرة، مُتثّل أنوذًجا للتنّوع النبايت، وتوجد يف الجزيرة أنواع نباتيّة 

متفرّدة ال توجد يف مكان آخر. أما األحياء الحيوانية فهي متنوعة جًدا بدًءا من الطيور املحليّة 

السحايل  أنواع أخرى من  البحرية، وتوجد  باملياه  الطيور املرتبطة  إىل املهاجرة، وكذلك 

واألفاعي والعاشبات واملاعز الجبيل املميّز إىل املفرتسات أو الالحامت التي تعيش عىل 
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ما هو متوافر يف الجزيرة. باختصار تتوافق السلسلة الغذائية يف جزيرة كريت مع هذا التنّوع 

بني املنتجات )النباتات( وبني املستهلكات )الحيوانات العاشبة والالحمة عىل حّد سواء( 

مبستوياتها املتعّددة واملتكاملة.

ثانًي�ا: احلالة الديمغرافّية
لقد كان ملوقع جزيرة كريت الجغرايف ـ القريب من آسية الصغرى، واملقابل لسواحل 

اإلغريقية  للجزر  واملواجهة  )الفينيقية(،  السورية  والسواحل  )العربية(،  الشاملية  أفريقية 

نشأته  منذ  الكريتي  املجتمع  بنية  يف  األسايس  الدور  ـ  األورويب  الرب  ومنها  الشامل  يف 

من  جاء  قد  الكريتي  املجتمع  يف  األكرب  املّكون  بأّن  ترى  األّوليّة  فالدراسات  األوىل. 

آسيه الصغرى )تركيا الحالية(، ولكّنه ليس من املجموعة الهند- أوروبية، باملقابل يُعتقد 

ومرص  ليبيا  من  قادمة  برشيّة  مجموعات  من  ُسكن  قد  الجزيرة  من  الجنويب  الجزء  بأن 

جنوب  من  القادمة  البرشية  باملجموعة  الشاميل  الجزء  تأثّر  بينام  السوري]]]،  والساحل 

وبالتايل  اليوناين.  الرب  الجزر عن  تفصل هذه  والتي  لكريت  الجزر املواجهة  أوروبا عرب 

بالحضارة  يُعرف  بات  ما  وأخرجت  الجزيرة  عىل  بعضها  مع  تفاعلت  الثالثة  فاملؤثّرات 

)أسطورة  املشهورة  األسطورة  ذكره  املفيد  من  فإّن  الحضارة  هذه  تُفهم  وحتى  الكريتية. 

زيوس ويوروبا الجميلة(؛ ألنّه ال يوجد شعب يف تاريخ البرشية ارتبط تطوره باألسطورة 

كالتاريخ اإلغريقي ومنه بالتأكيد تاريخ كريت.

تقول األسطورة إّن زيوس العظيم جاء إىل مدينة صور السوريّة )الفنيقية( عىل هيئة ثور 

جميل، وعندما كانت ابنة ملك صور، األمرية أوروبا التي ُسميت قارة أوروبا باسمها، تتنزّه 

به وأقنعها  فأُعجبت  بالقفز حولها،  الجميلة حول صور، فجاءها زيوس وبادر  يف املروج 

بالركوب عىل ظهره وعندها قفز بها إىل البحر وجاء جزيرة كريت، حيث تزوجها وأنجب 

منها ثالثة أوالد مميزين وهم:

]ـ مينوس Minos، الذي أصبح ملًكا عىل كريت ومؤّسس حضارتها الكربى.

]ـ رادامنثوس Rahdamanthos، الذي أصبح حكياًم وقاضيًا يف عامل املوىت.

]]]- عبد اللطيف أحمد عيل، التاريخ اليوناين، ال ط، بريوت، دار النهضة العربية، 976]، ج]، ص89.



111 حضارة كريت

قُتل يف  والذي  الصغرى،  آسيه  ليكية يف  الذي أصبح ملك   ،Sarpedon 3ـ ساربيدون 

حرب طروادة]]].

، بل وأساسيًّا يف   تُثبت هذه األسطورة، دون شك بذلك إىل أّن لسكان سورية دوًرا مهامًّ

بنية املجتمع الكريتي. يرى هريودوت، املؤرخ والجغرايف اليوناين الكبري )عاش يف القرن 

الخامس قبل امليالد( أّن جزيرة حملت اسم ثالث نساء بقوله: »إّن معظم اإلغريق يحسبون 

نسبة  كذلك  ُسميت  آسيه  وأن  البالد،  أهل  من  امرأة  من  اسمها  اكتسبت  )أفريقية(  ليبيا  أّن 

إىل زوجة بروميثيوس، وأما أوروبا فكانت امرأة آسيوية )صورية(، ومل يسبق لها أن حطّت 

قدماها يف البلد الذي نسميه اليوم أوروبا، وتُقترص حكايتها أنّها أبحرت من بالد الفينيقيني 

إىل كريت«]]].

وعن أهميّة موقع جزيرة كريت ودوره يف السكان ويف الحضارة الكريتية، بل واإلغريقية 

والفيلسوف  للشاعر  تعود  اإلغريقي  التاريخ  يف  اإلشارات  أقدم  أّن  نجد  سواء،  حّد  عىل 

اإلغريقي الشهري هومريوس )صاحب اإللياذة واألوديسة( الذي عاش يف القرن الثامن قبل 

امليالد فيقول: »أرض يف وسط البحر الداكن تُسّمى كريت، مياهها وافرة، يقطنها أناس ال 

يُشري إىل غنى  أهميًّة كبريًة؛ حيث  الكالم  لهذا  إن  يُحىص عددهم وفيها تسعون مدينة«]3]. 

جزيرة كريت باملوارد وباملياه الضورية للنشاط االقتصادي ولالستقرار البرشي، ويؤكد هنا 

كرثة املراكز العمرانية، وبالتايل زيادة عدد سكانها، وهذا يدلل عىل عظمتها وقدرتها عىل 

اإلنتاج والتجارة والدفاع عن النفس وبناء املدن الكثرية والكبرية.

تتوّسط  بأنّها  قبل امليالد موقع جزيرة كريت  الرابع  القرن  أرسطو طاليس يف  لقد حّدد 

سورية )فينيقية( ومرص وإيطاليا وبالد اإلغريق، مام مّكن سكان الجزيرة من أن يستثمروا هذا 

املوقع بقّوة فيقول: »إّن ذلك املوقع قد ساعد ملوك مينوس )يقصد كريت( عىل السيطرة يف 

بحر إيجة«]4]. ولذلك حملت الحضارة الكريتية سامت تلك الحضارات. 

]]]-  خليل سارة: تاريخ اإلغريق، ال ط، دمشق، جامعة دمشق، 2007م، ص49].

]]]- هريودوت، الكتاب الرابع، ص310.

]3]- هومريوس: األوديسة، ترجمة: دريني خشبة، ال ط، بريوت، دار العودة، 2001 م.

]4]- أرسطو: السياسة، الرتجمة الروسية، جوبوليف س. آ، يف كتاب مؤلفات أرسطو إلي أربعة مجلدات، املجلد الرابع موسكو 

983]م ص 75] وما بعدها.
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أطلق عامل اآلثار الربيطاين )آرثر إيفانس( يف عام 1900 م عىل تلك الحضارة اسم الحضارة 

املينويّة نسبة إىل ملكها األسطوري مينوس، الذي ذكرناه يف أسطورة زيوس وأوروبا. لقد قام 

آرثر إيفانس بتقسيم الحضارة اإليجية )نسبة لبحر إيجة( إىل ثالثة عصور وهي:

]. العرص املينوي القديم من عام 3000- 2000 قبل امليالد.

]. العرص املينوي الوسيط )املتوسط( من عام 2000- 1580 قبل امليالد.

3. العرص املينوي الحديث من عام 1580- 1200 قبل امليالد]]].

أدوار اعتامًدا عىل املؤثّرات  العصور املذكورة إىل ثالثة  تّم تقسيم كّل عرص من  وقد 

كاملرصية  منها  القدمية  وخصوًصا  كريت،  حضارة  عىل  األخرى  للحضارات  الخارجية 

بالرّخاء  الوسيط  العرص  ومتيّز  الصغرى(.  وآسيا  الرافدين  وبالد  )السورية  القديم  والرشق 

والرتف وظهور طبقة التجار األغنياء، وكذلك متيّز ذلك العرص ببناء القصور عىل نط قرص 

فايستوس وتوليسوس. وقد  كنوسوس املشهور، وظهور عدد من املدن مثل: كنوسوس، 

تعرّضت  حيث  امليالد؛  قبل   1750 عام  حتى  املتقنة  الخزف  وصناعة  بالتجارة  أيًضا  متيّز 

املدن الكريتية لكارثة، مل يُحّدد سببها حتى اآلن، فهي إما زلزال كبري أصاب الجزيرة كلها 

ثانية  مرّة  والنهوض  البناء  إعادة  استغرقت  لذلك  مًعا،  االثنني  أو  ُمّدمر  همجي  غزو  وإما 

بالجزيرة نحو خمسني سنة. ولكن كانت هذه اإلعادة أفضل مام كانت عليه قبل ذلك، حيث 

بنيت املسارح للتمثيل واملالعب للرياضة واملبارزة والخطابة والحوار االجتامعي. 

ويف العرص الثالث متيّزت حضارة كريت بعالقاتها القويّة مع مرص )األسة الثامنة عرشة(؛ 

حيث اعرتفت كريت بالسيطرة املرصيّة، مام ضمن لها الرخاء واالزدهار واالستقرار والغنى 

وبفضل حاكمها امللك مينوس، الذي بنى أسطوالً تجارياً كبرياً كأساس لالزدهار والتقدم]]]. 

أسطوالً،  أنشأ  من  أّول  مينوس  »كان  امليالد(:  قبل   395  -460( توكوديدس  املؤرخ  يقول 

وكانت له السيطرة عىل الجزء األعظم مام يُطلق عليه اسم البحر الهللني )بحر إيجة(، وكان 

يحكم سيكالديز )مجموعة من الجزر اليونانية( وهو الذي عّمر معظمها باملستوطنات وأقام 

أبناؤه حكاماً عليها بعد طرد الكاربني، ولنا أن نفرتض أنه بذل قصارى جهده لقمع القرصنة 

]]]- خليل سارة، تاريخ اإلغريق، م.س، ص150 - ]5].

]]]- سيد أحمد النارصي، اإلغريق، القاهرة 985] م ط ]، ص 40 وما بعد.
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خالل  مجدها  اإليجية  الحضارة  بلغت  لقد  املوارد«]]].  من  بلغه  ما  عىل  الحفاظ  ليضمن 

رمز وحدة  كان  الذي  مينوس،  فيها  التي حكم  امليالد(  قبل   1400 -1450( الخمسني سنة 

البالد وازدهارها وتقدمها.

تركّزت الحضارة املينوية يف جزيرة كريت ضمن منطقتني مهمتني وهام]]]:

]. منطقة مدينة فايستوس )Faestos( يف وسط الساحل الجنويب تقريباً.

]. منطقة مدينة كنوسوس )Knossos( يف وسط الساحل الشاميل وعىل بعد كيلومرتات 

عدة عن الشاطئ.

ولكن الحضارة املينوية اندثرت عندما غزتها شعوب البلقان والذي ُعرف بالغزو املكيني.

تُقسم جزيرة كريت إىل ثالث مناطق كربى وهي: 

]. منطقة كريت الواقعة يف وسط الجزيرة، حيث الغابات والكهوف الطبيعية، مثل كهف 

زيوس املشهور، هنا يستقر نحو %60 من سكان الجزيرة ويوجد فيها أيضاً أكرب وأهم املدن.

كهف ديكتني )زيوس( ذو الشهرة العاملية

]]]- توكوديدس: تاريخ الحرب البلوبونيزية، ترجمة: دينا املالح– عمرو املالح، ال ط، أبو ظبي، إصدار املجمع الثقايف يف 

أبو ظبي، 2002، ف] ص]].

]]]- خليل سارة، تاريخ اإلغريق، م.س، ص49].
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الغابات معظم  تغطي  املنطقة األوىل، حيث  الرشق من  الواقعة إىل  منطقة سبايث،   .[

األرايض، وتوجد فيها مدن صغرية ومزارع متعددة وقرى وبلدات أهمها مدينة آغيوس.

]. منطقة ماتا الولينتاس وتسوتسوروس وتريقسا وإيراتريا ومايك غيلوس يف الغرب من 

منطقة كريت. ويف الجنوب الغريب توجد بالكياس وفرانكو كاستيللووسوقيا وباليكورا.

إذا أخذنا بالحسبان ما قاله هومريوس، كام ذُكر سابقاً، بأّن كريت جزيرة عامرة بالسكان 

تسعني  نحو  العمرانية  مراكزها  عدد  بأّن  رأيه  حسب  أخذنا  وإذا  سكانها،  عدد  يُعرف  وال 

مدينة، وإذا أخذنا بالحسبان أّن السهول الساحلية يف الجزيرة ال تسمح بزيادة عدد سكانها 

عن ثالثني ألًفا؛ ألّن املوارد والسهول الزراعيّة محدودة، لذلك نستطيع تقدير عدد سكان 

كريت يف األلف األوىل قبل امليالد بأنّه بحدود 270 ألف نسمة أي مبعدل وسطي للمدينة 

ألفا،  الثالثني  بحدود  سكانها  واحدة  مدينة  توجد  كانت  ألنّه  نسمة؛   3000 بنحو  الواحدة 

وهي مدينة كانديه )الخندق(. ولكن يجب االنتباه إىل أنّه كانت توجد حركة للسكان خارج 

البحر األسود وإيطاليا؛ لالستعامر وإقامة  آسية وأفريقية وصقلية وشواطئ  باتجاه  املنطقة 

املستوطنات كام يقول أفالطون: »وأخرياً إذا كان هناك فيض من املواطنني، وحنا يف أمرنا، 

فأمامنا ذلك التدبري القديم وهو إرسال جالية لالستعامر«]]].

وبذلك  م،  عام 2017  تقديرات  نسمة، حسب  ألف  نحو 650  كريت  يبلغ عدد سكان   

تكون الكثافة العامة يف الجزيرة نحو 78 نسمة يف الكيلو مرت املربع الواحد، وهي ليست 

كثافة عالية، ولكّنها مقاربة للكثافة العامة يف دولة اليونان والبالغة نحو ]8 نسمة يف الكيلو 

مرت املربع الواحد.

وعربية،  وتركية  وأرمنية  وألبانية  يونانية  مختلفة،  أصول  من  كريت  يتكّون سكان جزيرة 

ولكن بالطبع الغالب عىل السكان الجنسية اليونانية. يبلغ معدل النمو السكاين يف الجزيرة 

أقل من %] سنويًّا. وتبلغ نسبة الذين تقّل أعامرهم عن 8] سنة نحو %]] فقط يف حني تبلغ 

نسبة الفئة العمرية بني 9]–64 سنة نحو %78. أما الفئة العمرية الثالثة 65 سنة وما فوق فتصل 

نسبتها لنحو %10، وبذلك يُّكون املجتمع يف كريت مجتمًعا هرًِما يعاين من قلّة الوالدات 

]]]- أفالطون: القوانني، الرتجمة الروسية، يغونوف آ. ن، موسكو، ]97]م، ج]، ص740.
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ومن انخفاض معدل النمو السكاين. ولكن بالوقت نفسه نجد تضّخاًم كبريًا يف الفئة العمرية 

الداخلة يف سن العمل، ومن هنا نجد أّن نسبة البطالة يف كريت خصوًصا ويف اليونان عموًما 

مرتفعة، بالطبع مع قلّة املشاريع االستثامرية ووجود املشكالت االقتصادية األخرى. لذلك 

الحلول  يُعّد أحد  )العربية خصوًصا(  النامية  الدول  بأّن استقبال املهاجرين من  يوجد رأي 

املناسبة ملواجهة النقص يف معدل النمو السكاين.

أما الفئة الثالثة التي يزيد عمرها عن 65 سنة فنسبتها مرتفعة، حيث تبلغ نحو %10 من 

السكان وهذا يعكس تحّسن مستوى املعيشة، وارتفاع العمر املتوقع عند الوالدة، وارتفاع 

متوّسط عمر اإلنسان الذي يزيد عن 80 سنة، فنسبة الذين تزيد أعامرهم عن 80 سنة تبلغ 

نحو %6.] من السكان.

ثالًثا: الرتكز العمراين وأهم مدن جزيرة كريت 
توجد يف جزيرة كريت مدن متعّددة، ولكّنها باإلجامل هي مدن صغرية، يقّل عدد سّكان 

كّل منها عن خمسة آالف نسمة ومن النادر أن يصل العدد ألكرث من عرشة آالف، بل إّن أغلبها 

الخدمات  معايري  أخذنا  إذا  ولكن  السكان،  لعدد  الدوليّة  باملعايري  مدنًا  تصنيفه  ميكن  ال 

ووجود املخططات التنظيمية فإنّه ميكن اعتبارها مدنًا، وذلك الستطاعتها الكبرية يف مواسم 

السياحة استقبال أعداد كبرية من السياح يفوق عدد سكانها مرات ومرات.

خريطة تبني التوّزع الجغرايف ألهم املدن يف جزيرة كريت 
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1. مدينة هرياكليون 

تُعّد هذه املدينة التجّمع السكاين األكرب واملميّز يف جزيرة كريت، وهي بالوقت نفسه 

العاصمة اإلدارية للجزيرة وملقاطعة كريت نفسها، وتقع يف وسط الساحل الشاميل للجزيرة 

شامالً  البحر  بني  الواقعة  املنطقة  عىل  متتّد  وهي  اسمها،  يحمل  كبري  بحري  خليج  عىل 

ومدينة كنوسوس التاريخية يف الجنوب. تُشّكل هذه املدينة مركزاً إدارياً واقتصادياً وتاريخياً 

كبرياً، وكانت تُدعى قدمياً بكانديه  )الخندق(، التي كان عدد سكانها بحدود الثالثني ألفاً 

وكانت تتصل مع مدينة كونسوس التي سكنها أغنياء كريت وتجارها الكبار، وال زالت قلعة 

مرافئ  )أكرب  كبري  مرفأ  املدينة  يوجد يف  البحر.  أمواج  قرب  الزائرين مبوقعها  تبهر  كانديه 

الجزيرة( يؤمن لها الحركة الداخلية مع الجزر اليونانية ومع العاصمة أثينا، وله أهميّة كربى 

يف التجارة ونقل البضائع ونقل الركاب ويف النشاط السياحي، ويوجد بالقرب من املدينة 

مطار مدين يلبي احتياجاتها ويربطها بالعامل الخارجي. 

سكان  مجموع  من   [7% نحو  أي  نسمة،  ألف   [75 نحو  هرياكليون  مدينة  يف  يعيش   

الجزيرة، مع ذلك فإّن عدد سكانها يتضاعف عرش مرات يف أوقات السياحة القصوى. ومن 

هذه املدينة تنطلق طرق واسعة متّجهة يف االتّجاهات الثالثة )الرشق والغرب والجنوب( 

يالصق هذه املدينة مدينة كنوسوس التي يوجد فيها قرص امللك مينوس ومتاهة دايدالوس 

األسطورية املشهورة.

يبلغ عرشة  بعدد سكان  )إراكليون(  غازيون  مدينة  الغرب  بجوار هرياكليون يف  وتوجد 

آالف نسمة وبجوارها توجد بلدة كانيون توكوكيني الصغرية بعدد سكان يصل لنحو 1500 

نسمة فقط وبالقرب منها بلدة أخرى تُدعى كاتوغوفس بعدد سكان يُقارب الــ1300 نسمة.

2. مدينة ريثيمنون  

تقع هذه املدينة يف وسط الساحل الشاميل إىل الغرب من مدينة هريكليون عىل خليج 

كالبوس ألريو، وهي إحدى املدن املهّمة يف جزيرة كريت ويزيد عدد سكانها عن 35 ألف 

نسمة ومُتثل مركز مقاطعة تحمل اسمها )ريثيمنون(. يوجد يف املدينة مرفأ كبري تعتمد عليه 

يف تأمني احتياجاتها التجارية ويف تنشيط الحركة السياحية عرب البواخر والعبارات الكثرية. 
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ومن هذه املدينة تم وصل الساحل الشاميل بالساحل الجنويب بطريق من الدرجة األوىل، 

الجنوب فيتصل  العاصمة من جهة  ليعود إىل مدينة هرياكليون  الجزيرة  وكذلك إىل وسط 

بالطريق الساحيل الشاميل، الذي ميثل أهم شبكة اتصال برية يف الجزيرة، وألنّه ميتّد من 

أقىص الرشق إىل أقىص الغرب رابطًا كل املدن والبلدات الساحلية بعضها ببعض وكأنّها 

تجّمع سكاين واحد. 

تقع إىل الغرب منها بلدة بانورموس التابعة لها إدارياً ويبلغ عدد سكانها نحو 1300 نسمة.

3.مدينة آغيوس نيكوالس

تقع هذه املدينة يف الساحل الشاميل من الجزيرة عىل خليج كبري، إىل الرشق من مدينة 

ويزيد عدد سكانها عن 20  التابعة ملنطقة كريت،  هرياكليون، وهي مركز مقاطعة السيتي 

نسمة وهي  نحو 1500  يبلغ  بعدد سكان  بلدة ستاليس  تقع  منها  الغرب  نسمة، وإىل  ألف 

متصلة بطريق دويل حتى مدينة هرياكليون.

4. مدينة خانيه 

خانيه  إّن  القول  مُيكن  منه،  الغريب  القسم  الشاميل يف  الساحل  خانيه عىل  مدينة  تقع 

تقع عىل  العاصمة هرياكليون، وهي  بعد  الثانية  املدينة  الجزيرة، وهي  الغرب يف  عاصمة 

ألف نسمة، وهي مركز مقاطعة  يزيد عن 100  بعدد سكان  يُدعى كالبوس شانيون،  خليج 

تُعرف باسمها )خانيه(. يوجد يف املدينة ميناء كبري للحركة التجارية وميناء سياحي وميناء 

آخر للصيد، وإىل الرشق من املدينة يوجد ميناء السودا عىل خليج صغري وهو يرتبط باملدينة 

ويؤّدي لها خدمات جيّدة.

5. مدينة كيساوس 

تقع هذه املدينة يف أقىص الغرب بالقرب من مدينة خانيه وهي تابعة لها إدارياً ويبلغ عدد 

سكانها نحو خمسة آالف نسمة.

6. مدينة سيتيا

تقع هذه املدينة يف الشامل الرشقي من الجزيرة يف مقاطعة السيتي، هنا يوجد مرفأ كبري 
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ونشيط يف التجارة ويف الحركة السياحية، وكذلك يوجد بجوار املدينة مطار مدين سياحي 

ولخدمة السكان عموماً يبلغ عدد سكان املدينة نحو خمسة عرش ألف نسمة.

7. مدن جنوب الجزيرة وحوارضها السكانية  

يتميّز الساحل الجنويب للجزيرة بكرثة تعرّجاته وقلّة سواحله وصغرها بالوقت نفسه؛ ألّن 

أثّر  فيه، لذلك  الحرارة  لقلّة رطوبته وارتفاع  البحر، باإلضافة  باتّجاه  تتقّدم كثريًا  التّضاريس 

بشكل واضح عىل عدد املراكز العمرانيّة وعىل حجمها وعدد السكان فيها، بل ميكن أن 

نجد حالة العزلة وخاصة يف الجزء الغريب منه. ولكن يف الوسط والرشق نجد كرثة املزارع 

والقرى واملشاريع الزراعية املتوّسطة والصغرية. وأهم مدنه اآليت:

أ. مدينة تيمباكيون 

تقع هذه املدينة يف وسط الساحل الجنويب للجزيرة، وهي تقابل العاصمة هرياكليون 

يف موقعها يف الشامل وتتصل معها بطريق جيد. يبلغ عدد سكانها نحو عرشين ألف نسمة. 

يوجد يف املدينة مرفأ لالتصاالت الخارجية وخدمة املدينة وضواحيها اقتصادياً باإلضافة 

خانيه  التابعة ملقاطعة  ييالوس  بلدة  توجد  منها  الغرب  وإىل  مطار سياحي صغري.  لوجود 

وبعدد سكان نحو ألف نسمة.

ب. مدينة إيرابرتا 

وهي تقابل مدينة آغيوس نيكولوس يف الساحل الشاميل، وهي تقع إىل الرشق من مدينة 

تيمباكيون. يبلغ عدد سكانها نحو عرشة آالف نسمة، وهي تتميز بظهريها الزراعي املتطور؛ 

حيث توجد املياه والرتب الزراعية الخصبة، وقد تم إقامة سد مايئ بالقرب منها لتأمني مياه 

إقامة مرفأ كبري للتجارة وللسياحة. وإىل  الري للزراعة وللسياحة أيضاً. ويف املدينة متت 

الرشق منها توجد مزارع وقرى كثرية متصلة مع مدينة إيرابرتا.
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 اخلاتمة 
الحضارة  مميّزة يف  مكانة  احتلّت  أّن حضارة كريت  إىل  البحث  نهاية هذا  نخلص يف 

السكان  معظم  أّن  ونجد  ثانية.  جهة  من  املتوسط  رشق  حضارة  ويف  جهة  من  اإلغريقية 

مدينة  من  بالقرب  وسطه  يف  وخاصة  الشاميل،  الساحل  يف  يتمركزون  كريت   جزيرة  يف 

الجبليّة  السالسل  حيث  الجزيرة،  وسط  يف  أما  القديم.  التاريخ  يف  كانوا  كام  هرياكليون 

والغابات فال توجد مراكز عمرانية مميزة، ولكن توجد عىل الطرقات الدولية وبالقرب منها 

ذات  بالزراعة  تهتم  التي  العمرانية،  املراكز  وبعض  والسياح  املسافرين  لخدمة  محطات 

املساحات الصغرية وكذلك يف تربية الحيوان وخاصة املاعز، باإلضافة ملراكز التحطيب 

وقطع األشجار لالستفادة منها يف التدفئة والبناء والصناعات الخشبية. وبالتايل كان للعوامل 

الجغرافية الدور الواضح يف توزّع السكان داخل الجزيرة ويف أنشطتهم االقتصادية منذ قديم 

الدولية، ولعل اليشء الذي دخل إىل الجزيرة وأثّر يف  الزمن كالزراعة والصناعة والتجارة 

حياة السكان ويف أنشطتهم كانت السياحة والنقل؛ ملا للخصائص املناخية املتوسطية من 

أهمية يف جذب السياح، ويف الخدمات التي تُقّدم لهم، وارتفاع دورها يف دخل السكان ويف 

االقتصاد املحيل والوطني والتنمية الشاملة.
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املصادر واملراجع 
]. أرسطو، السياسة، الرتجمة الروسية، جوبوليف س. آ، يف كتاب مؤلفات أرسطوطاليس، 

موسكو 983] م، املجلد الرابع.

]. أفالطون، القوانني، الرتجمة الروسية، يغونوف آ. ن، موسكو ]97]م ثالثة مجلدات، 

الجزء الثاين.

3. توكوديدس، تاريخ الحرب البلوبونيزية، ترجمة دينا املالح ـ عمرو املالح، إصدار 

املجمع الثقايف يف أبو ظبي، 2002.

4. خليل سارة، تاريخ اإلغريق، جامعة دمشق، 2007 م. 

5. سيد أحمد النارصي، اإلغريق، ط]، القاهرة 985] م.

6. عبد اللطيف أحمد عيل، التاريخ اليوناين، ج]، بريوت، 974].

7. هريودوت، الرتجمة الروسية، سرتاتوفسيك غ. آ، لينينغراد ]97]، الكتاب الرابع.

8. هومريوس، األوديسة، ترجمة دريني خشبة، دار العودة، بريوت 2001 م.

9. املوسوعة العربية، املجلد السادس عرش، ص7]].

10. Crete,s Geology. How was it formed?https://WWW.Cretanbeaches. com.



احلضارة املوكينّي�ة
 1700 - 1100 ق.م

أحمد محسن اخلضر]]]

مقدمة
الكريتية  الحضارة  بعد  حضارة  أهّم  ثاين  ق.م   1100 ـ   1700 املوكينيّة  الحضارة  تعّد 

يف  القارية  اليونان  بالد  يف  حضارة  وأهّم  اليونان،  بالد  يف  الباكرة  الحضارية  العصور  يف 

تلك العصور. وما مُييّز أصحاب هذه الحضارة هو طابع أبنائها العسكري وميلهم الشديد 

جوانب  مختلف  يف  الحضارة  هذه  أبناء  نشط  وقد  الربونزيّة،  األسلحة  واستخدام  للقتال، 

الحياة االقتصاديّة؛ حيث عرفوا زراعة الزيتون والعنب والقمح والشعري، كام قاموا بصناعة 

األواين املعدنيّة والفخاريّة ونسجوا األلبسة، وتاجروا يف الّداخل والخارج بعد أن أّمنوا بحر 

إيجة من القرصنة، وتشهد اآلثار الشامخة من قالع وحصون وأبراج وبوابات وأسوار وقصور 

الحضارة املوكينيّة  أبناء  أّن  تبنّي   B التخطيطية  الكتابة  الحضارة. وبعد فّك رموز  عىل هذه 

كانوا أّول من تكلّم اللّغة اليونانيّة. أّما املجتمع املوكيني كان مثله مثل املجتمعات القدمية 

تأيت من حرب طروادة  املوكينيّة  الحضارة  ولعّل شهرة  اإلقطاعي.  الّنظام  قامت عىل  التي 

وملحمتي اإللياذة واألوديسة، فمالحم هومريوس استوطنت يف ذاكرة الشعب اإلغريقي، 

وكانت يف املايض مصدر إلهام اإلسكندر ودروًسا لرتبية النشء يف بالد اليونا. 

أّواًل: قّصة االكتشاف
تقع مدينة موكيناي )Μυκῆναι( عىل بعد 90 كم جنوب غرب مدينة أثينا، يف الجهة 

مقاطعة  من  الرّشقي  الشاطئ  عىل  )املوره(،  البيلوبونيز  جزيرة  شبة  من  الرّشقيّة  الّشامليّة 

أرجوليس )Argolis(، حيث ال تبعد عن البحر أكرث من 5] كم، ومن موقعها هذا تسيطر عىل 

]]]- رئيس قسم التاريخ بجامعة دمشق.
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سهل آرغوس الذي تقع يف زاويته الشامليّة الرّشقيّة]]]، وما زاد من أهميّة موقعها هو تحّكمها 

بالجرس الربّي الواصل بني شبه جزيرة البيلوبونيز والقسم الشاميل من بالد اليونان]]]. ثم إىل 

تقوم مدينة تريينس  البحر كانت  بعد ميل ونصف من شاطئ  الجنوب من موكيناي وعىل 

وقد  اليونان.  أرض  عىل  للحضارة  آثار  أقدم  ظهرت  املدينتني  هاتني  ويف   .[3[)Tiryns(

انتقلت حضارة كريت إىل بالد اليونان عن طريق مدينتي موكيناي وتريينس يف شبه جزيرة 

الذي   )Heinrich Schliemann( شليامن  هايرنيش  األملاين  للعامل  قُّدر  وقد  البيلوبونيز. 

اكتشف مدينة طروادة يف سنة 1870م، أن يكتشف القصور التي كان يسكنها آغاممنون وغريه 

بوزانياس  الهليني]4]  املؤّرخ  بكتاب  اسرتشد  ذاتها، وقد  اليونان  بالد  اآلخيني يف  ملوك  من 

)Pausanias(]5] عن رحلته سنة 160م والتي يصف فيها موكيناي وتريينس ويبدي استغرابه 

من ضخامة أطاللها، هناك بدأ شليامن حفرياته التي أّدت يف هذه املرّة أيًضا إىل اكتشاف 

موكيناي  أطالل  عن  876]م  سنة  يف  كشف  حيث  طروادة]6]،  آثار  قيمتها  تفوق  كثرية  آثار 

وقبورها، حيث دفنت الجثث باملجوهرات الّذهبيّة وكان من ضمنها العقود الثقيلة املزينة 

باملعلّقات، وأواين ذهبيّة وفضيّة، وأسلحة برونزيّة زيّنت مبشاهد الحيوانات الربيّة وطعمت 

الّذهبيّة  اللقى  هذه  إّن  مرهف،  ذوق  عن  ينّم  بشكل  الفخاريات  ولّونت  الثمينة،  باملعادن 

الحال  يف  فأرسل   ،[7[)Agamemnon( آغاممنون  قرب  اكتشف  أنّه  لالعتقاد  شليامن  دفعت 

884]م  انتقل شليامن سنة  بأنّه قد اكتشف قرب آغاممنون، ثم  برقيّة إىل ملك اليونان يخربه 

إىل تريينس وكشف عن القرص الكبري وعن جدران السور التي يصفها هومريوس. غري أّن 

]]]- مفيد رائف العابد، دراسات يف تاريخ اإلغريق، دراسة يف التاريخ السيايس والحضاري الباكر والكالسييك، ط4، دمشق، 

منشورات جامعة دمشق، 2002، ج]، ص3].

]]]- لطفي عبد الوهاب يحيى، اليونان مقدمة يف التاريخ الحضاري، ال ط، اإلسكندرية، دار املعرفة الجامعية، ]99]م، ص]8

]3]- ترينس مدينة قدمية تقع يف سهل أرغوس شامل ناوبيل Nauplie عىل تل قليل االرتفاع يعرف Paleo-kastro، وقد اشتهرت 

هذه املدينة يف األساطري االغريقية أننها املدينة التي ولد فيها هرقل، ازدهرت يف األلف الثاين قبل امليالد يف ظل الحضارة 

اإلغريقي  العامل  تاريخ  فوزي:  انظر: مكاوي،  قرية صغرية.  أكرث من  تكن  امليالد مل  قبل  األول  األلف  أنها يف  إال  املوكينية، 

وحضارته، من أقدم العصور حتى ]]3 ق.م، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء 1980م، ص4].

]4] -محمد كامل عياد، تاريخ اليونان، ط3، دمشق، دار الفكر، 1980م، ج]، ص]7.

]5]- جغرايف ومؤرخ عاش يف القرن الثاين قبل امليالد ولد يف بليربيا يف آسيا الصغرى، ويعترب كتابه »وصف بالد اليونان« مصدر 

قيم عن طبوغرافية بالد اإلغريق وآثارها وأساطريها. انظر: مكاوي، فوزي، تاريخ العامل اإلغريقي وحضارته، م.س، ص4].

]6]- محمد كامل، تاريخ اليونان، م.س، ص]7، ]7.

[7[- Martin, T. R., Ancient Greece From Prehistoric to Hellenistic Times., Second edition., New Haven & London 2013, p.35
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ترجع  اكتشفها شليامن  التي  القبور  أّن  بعد  فيام  أثبتت  قد  دوربفلد  بها  قام  التي  األبحاث 

إىل أجيال عّدة قبل آغاممنون]]]، أربعة قرون كحد أدىن، وهكذا تّم الكشف عن الحضارة 

املوكينيّة )Mycenean Civilization( والتي تؤّرخ غالبًا ما بني 1700 - 1100 ق.م، وتنسب 

إىل مدينة موكناي]]]، تلك املدينة التي ترجع القصص اليونانيّة تأسيسها إىل امللك برسيوس 

)Perseus( يف القرن الرابع عرش قبل امليالد، ويصفها هومريوس )Homer( بأنّها جيّدة البناء 

وشوارعها واسعة غنيّة يكرث فيها الذهب]3]. 

أحد األقنعة الذهبية التي كشف عنها شليامن يف أحد القبور يف موكيناي والذي سامه »قناع موت 

Martin, T. R., 2013, p.36 :آغاممنون«، نقال عن

ثانًي�ا: أصل الشعب املوكيين
لقد شهدت بالد اليونان يف األلف الثالث قبل امليالد وحدة حضاريّة يف سواحل آسيا 

الصغرى، وبالد اليونان القارية، وجزر بحر إيجة. ولكن منذ حوايل سنة 2000 ق.م ظهرت 

وألقت  الحضارة،  هذه  األثريّة  التنقيبات  أبرزت  وقد  الحقيقيّة،  بحلّتها  اليونانيّة  الحضارة 

]]]- محمد كامل، تاريخ اليونان، م.س، ص]7، ]7.

[[[- Martin, T. R., Op. Cit., 2013, p.36

]3]- محمد كامل، تاريخ اليونان، م.س، ص73.
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اليونانيّة يف  اتّساعها؛ ما مّهد السبل مليالد الحضارة  عليها املزيد من األضواء مبيّنة مدى 

األلف األّول قبل امليالد. إّن بناة املدينة الثانية يف طروادة كانوا من أسة الّشعوب الهندو-

أوروبيني، وهذه األسة مل يكن يجمع بينها أي وحدة عرقية؛ إّنا وحدة لغويّة لذلك تبدو 

قبل  الثاين  األلف  اليونان يف  بالد  التي وفدت عىل  األقوام  إّن أصول هذه  التنّوع.  شديدة 

امليالد كانوا من جنوب روسيا، رغم أّن املسألة ال زالت خالفيّة، وهناك الكثري من املناطق 

املرّشحة لتكون موطنهم األّول. لكن املوجة األوىل منهم والتي هاجرت باتّجاه الجنوب 

نحو سنة 2000 ق.م، قد دّمرت كّل يشء يف طريقها، وكان تحرّكهم غزًوا شاماًل ووحشيًّا؛ 

الثانية مارين برتاكيا )Thrqe( وفرجيا، ولقد سبّبت هذه الحركة  حيث دّمروا مدينة طروادة 

رّدات فعل واسعة يف آسيا الصغرى والرّشق القديم]]]. 

كرتشمر  بول  ويرى  الوسيط،  الهيالدي  للعرص  فاتحة  متثّل  الهجرة  هذه   إّن 

ثالث  يف  توافدت  كانت  اليونان  بالد  إىل  الهندو-أوربية  الهجرات  أّن   )P. Kertschmer(

موجات من الهجرة، وهي األيونيّة واآلخيّة والدوريّة. وإّن األلواح التي عرث عليها يف كانيش 

)كولتيتي( يف قلب آسيا الصغرى تكشف عن أّن عنارص هندو ـ أوروبية عاشت يف القرنني 

قبل  الثالث  األلف  نهايات  يف  أقدم  فرتة  يف  ورمّبا  امليالد،  قبل  عرش  والتاسع  العرشين 

بالهجرة  بدأوا  قد  الهندو-أوروبية  باللّغة  والناطقني  املتنقلني  العنارص  هؤالء  وأّن  امليالد، 

ألسباب عديدة، ويف أوقات مختلفة إىل الهند وهضبة إيران وآسيا الصغرى والبلقان مبا فيها 

اليونان وإيطاليا وأجزاء أخرى من أوروبا وبعد استقرار تلك الجامعات بدأت تنفصل عن 

أّول وصول  األخرى، وكان  الجامعات  منفصٍل عن  بشكٍل  لغتها  البعض وتطّورت  بعضها 

اليونان. ويكشف  انترشوا يف بالد  لليونان نحو سنة 2000 ق.م، ويف غضون بضعة قرون 

البيلوبونيز ووسط  الفرتة يف  السكنيّة يف هذه  التجمعات  العديد من  علم اآلثار عن وجود 

بالد اليونان وتساليا]]].

أملانيا  يف  وتنترش  أوروبا  قلب  إىل  تتدفّق  اآلري  العنرص  من  مجموعات  كانت  وبينام 

مقاتلة  وحدات  شكل  عىل  منهم  كبرية  مجموعات  نزلت  وبريطانيا،  الغال  وبالد  وإيطاليا 

[[[- Gabriel-Leroux, J., Les premières Civilisations de la Méditerranée, presses Universitaires de France, Parise 1941.

]]]- إبراهيم عبد العزيز جندي،  معامل التاريخ اليوناين القديم، ال ط، القاهرة، املكتب املرصي لتوزيع املطبوعات، 999]م، 

ج]، ص]7، ]7.
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يف بالد البلقان يف هيالد وايلريي وايبري، لتحّل محّل عنارص البيالسجيون السابقة، ونحن 

ال نعلم االسم الذي كانوا يطلقونه هؤالء الغزاة الجدد عىل أنفسهم. إّن هؤالء املحاربني 

الشقر طوييل القامة مفتويل العضالت سنطلق عليهم اسم اآلخيون )Achaeans(]]]، اقتداًء 

بالشاعر هومريوس الذي يطلق هذا االسم )Achai)w(oi/ Achaeans( عىل حشودهم التي 

كانت تحارص طروادة )السابعة( يف أواخر القرن الثالث عرش قبل امليالد]]]. ويرى سرتابون 

أّن اآلخيني يرجعون يف أصلهم البعيد إىل إحدى قبائل اإليوليني]3] وينسبون إىل منطقة آخيا 

.[4[)Phthia( يف إقليم تساليا، أو إفثيا )Achaia(

قرون  عىل  إليها  وصولهم  تدّرج  بل  واحدًة،  دفعًة  اليونان  بالد  إىل  اآلخيون  يهبط  مل 

عّدة )رمبا ستة قرون(، فإذا كانت موجتهم األوىل قد دّمرت مدينة طروادة الثانية نحو سنة 

2000 ق.م، فإنّنا نقرأ يف املصادر املرصيّة أّن هجرة اآلخيني التي تورده الكتابات املرصية 

أغاروا  كام  البحر،  جزر  يف  والّرعب  الّذعر  اشاعوا  قد   )Akhaiwoshi( اآلخيويش  بلفظة 

عىل السواحل املرصيّة نحو سنة 1400 ق.م]5]، وأوردت الّنصوص املسامرية الحثيّة ذكرهم 

باسم )Ahhiyawa( نحو سنة 1420 ق.م]6]. عندما دخل اآلخيون إىل البلقان نحو سنة 2000 

ق.م كانوا قد حملوا معهم الّنحاس وأدخلوه إىل تساليا؛ حيث سكنوا جنوبها أّوال، ثم طردوا 

وانترشوا  اليونان  بالد  قلب  دخلوا  ثم  وحشيّة،  بصورة  الجبال  نحو  األصليني  سّكانها  منها 

اليونان  بالد  غرب  حتى  امتّدت  واسعة  منطقة  شملت  وحرائق  دماًرا  خلفهم  تاركني  فيها 

القارية إىل إرجوليس، وترصّفوا بصورة قاسية مع الحضارة التي اجتاحوا موطنها. عىل أية 

زمًنا طوياًل يف جزيرة  بقيت  التي  اليونانيّة  اللّغة  أصل  الجدد  الغزاة  لقد حمل هؤالء  حال 

قربص وحيفارون، ومتّت اإلشارة إليهم يف طروادة، وامتازت بيوتهم بأّن سقوفها كانت مثلّثة 

الّشكل، وكانوا محبني للفروسيّة وللقنص والقتال]7] واألسلحة الجميلة، ويشهد عىل ذلك 

[[[- Gabriel-Leroux, J., Op. Cit., 1941.

]]]- عبد اللطيف أحمد عيل، التاريخ اليوناين )العرص الهيالدي(، ال ط، بريت، دار النهضة العربية، 974]م، ج]، ص683.

]3]- سرتابون: الكتاب 8، ترجمة: حسان اسحق، ال ط، دمشق، دار عالء الدين، 2017م، الفصل]، الفقرة ]، ص384.

]4]- إبراهيم عبد العزيز جندي، معامل التاريخ اليوناين القديم، م.س، ص].

]5]- كيتو: ترجمة: عبد الرزاق يرسي، مراجعة: محمد صقر خفاجة، دار الفكر العريب، القاهرة ]96]م، ص4].

[6[- Maggidis, Christofilis., Unearthing the City of Agamemnon., Popular Archaeology Vol. 15, 5 Jun 2014, p.4

[7[- Gabriel-Leroux, J., Op. Cit., 1941.
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املوكينية يف  القبور  أحد  األثرية، ويف  مواقعهم  الكشف عنها يف  تم  التي  الكبرية  كمياتها 

ديندرا Dendra )شامل رشق البيلوبونيز(، واملؤرِّخ يف القرن الرابع عرش قبل امليالد عىل 

مجموعة من الدروع الربونزية، عرث عىل جثة فارس وبجانبه كامل دروعه الربونزية للصدر، 

والظهر، وللساقني، وللكتفني، هذا باإلضافة إىل خوذة الرأس التي كانت تصنع من حلقات 

أنياب الخنازير الربية، وإىل جانب الجثّة وجدت آنية فخارية وبرونزية، ومشط برونزي له 

أسنان ذهبيّة، ومن املؤسف أّن لصوص اآلثار قد سقوا سيوفه الربونزيّة قبل أن يكتشف 

علامء اآلثار القرب]]].

مجموعة من السيوف الربونزية واآلنية املعدنية العائدة للحضارة املوكينية

عموًما، لقد كان املوكنيون محبني للفروسية ميتطون الخيول، )هناك نصوص تتحّدث 

عن الجلود التي كانت يصنع منها لجام وبهرج الخيل(، وتعلّموا صناعة الربونز والسيوف 

تجرّها  التي  الدوالبني  ذات  الحربيّة  العربات  يركبون  كانوا  كام  القويّة]]].  والدروع  الطويلة 

الخيول، وغالبًا ما كانت هذه العربة مؤلّفة من ثالثة أقسام، وكانت مزيّنة بشكل جميل ومتقن 

كانت  الغالب  ويف  والربونز،  بالفّضة  وبعضها  بالعاج  ومطّعمة  األحمر  باللّون  ومصبوغة 

العجالت مصنوعة من خشب الصفصاف]3]. ال شّك أّن هذا الجندي الذي ُعرث عىل قربه يف 

ديندرا، كان يُقاتل من فوق عربته العسكريّة؛ ألنّه من املستحيل أن يتحرّك جندي من املشاة 

[[[- Martin, T. R., Op. Cit., 2013, p.38

[[[- Gabriel-Leroux, J., Op. Cit., 1941.

[3[- Knossos: tablet; Sd 4403.
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بخّفة، مع مثل هذا الغالف املعدين الثقيل لكامل الجسد. وكان راكبو العربات النبالني هم 

الّذراع الفاعل يف الجيش املوكيني. وغالبًا ما يقارنها املؤرّخون بدبّابات الحرب العامليّة 

الثانية؛ حيث كان لها أكرب األثر يف كسب املعارك لصالح املوكينيني، ويف مطاردة فلول 

الجيوش املنهزمة، ويف حراسة معسكرات الجيش والخطوط الخلفية، وقّوة هجوم فاعلة 

يف التضاريس الصعبة]]].

سعان ما أعاد الغزاة الجدد بناء املدن املدّمرة بعد أن استوطنوها، واحتلّوا أماكن جديدة، 

وال سيام قمم التالل، وأحاطوها بتحصيناٍت دفاعيٍّة ووصلوها بشبكات من الطّرق املحميّة 

األصليني  بالّسكان  الجدد  الغزاة  اختلط  ما  وسعان  موكيناي]]].  موقع  وحّصنوا  واملراقبة، 

الّشعوب  تعّدد  Pelasgi( وفرضوا لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم عليهم، ورغم  )البيالسجيون 

واللّهجات، إاّل أّن اللّغة اليونانيّة الفتيّة ذات األصول الرنّانة عىل حّد وصف هومريوس سادت 

عىل غريها]3]. وبنى املوكينيون عدًدا من املاملك؛ كان من أشهرها مملكة يولكوس يف إقليم 

 )Pylos( تساليا، ومملكة طيبة يف إقليم بيوتيه، ومملكة أثينا يف إقليم أتيكا، ومملكة بولوس

التي فرضت سلطانها عىل إقليم مسنيه، ومملكة موكيناي التي نسبت لها هذه الحضارة]4].

Maggidis, Christofilis., 2014, p.15 :مدينة موكيناي من الجهة الشاملية، نقال عن

[[[ - Martin, T. R., Op. Cit., 2013, p.39

[[[- Gabriel-Leroux, J., Op. Cit., 1941.

]3]- محمد كامل، تاريخ اليونان، م.س، ص77

]4]- مفيد رائف العابد، دراسات يف تاريخ اإلغريق، م.س، ص5].
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ثالًثا: العمارة واآلثار
إّن هذه اآلثار التي عرث عليها يف موكيناي وتريينس هي بقايا حضارة قدمية انترشت يف بالد 

اليونان وجزر بحر إيجة. ويؤّرخ علامء اآلثار هذه الحضارة غالبًا ما بني سنتي 1700 - 1100 

ق.م، وتدّل الظّواهر عىل أّن أهّم مركز لهذه الحضارة كان يف مدينة موكيناي، لذلك أطلق 

العلامء عليها اسم الحضارة املوكينية. وملدينة موكيناي شكل مثلث، وقد كشفت التنقيبات 

األثرية فيها عن حصن له جدران بنيت بحجارة ضخمة، ومتطابقة فيام بينها بصورة مدهشة]]]؛ 

حيث تشري الّروايات إىل أنّه حوايل سنة 1700 ق.م أقام ملك شديد البأس ال يعرف اسمه 

بالتأكيد وال من أين أىت تحصينات ضخمة، وشيّد قرصًا جديًدا لنفسه، وكان مدخل املدينة 

مرصوفًا بإتقان، تحّفه أبراج قويّة من الجانبني]]]، وباإلضافة للقرص كان الحصن يشمل أرضحة 

ومعابد وورشات ومخازن وبيوت وقبور ملكية، أما خارج جدران الحصن فقد كشفت التنقيبات 

األثريّة عن مدينة مأهولة بالسّكان بشكل كثيف، وقبور متنّوعة، وسدود، وشبكة طرق شاملة 

كانت تربط بني الحصن واملنطقة املحيطة به، وباملوانئ التي كانت نافذة موكيناي عىل تجارة 

البحر املتوّسط، وقد بلغت مساحة حصن موكيناي نحو 30 ألف مرت مربع، وقد بني الحصن 

عىل تّل صخرّي منخفض ال يزيد ارتفاعه عن 78]م فوق مستوى سطح البحر، وما بني 40 - 

45م فوق مستوى السطح املحيط به، وهذا التل يقع بني جبلني؛ جبل الياس Elias يف الشامل، 

وجبل زارا Zara يف الجنوب، ومن هذين الجبلني تسيل أمطار سيول الّشتاء عىل موكيناي 

إّن موقع موكيناي  ضمن مجريني مائيني هام وادي Kokoretsa ووادي Chavos. بالعموم، 

حصني، وما زاد من حصانتها الطبيعية هو بناء سور دائري حولها من الحجارة الضخمة بطول 

900م ]3]، وقد كشفت حفريات شليامن عن قسم من السور، ورمبّا أّن هذا الّسور ُشيّد نحو سنة 

1350 ق.م، ومتّت توسعته الحًقا بإضافة بوابة األسد، التي كانت تعلوها عارضة عىل هيئة 

متثال ألسدين نحتا عىل صخرة عظيمة، ولكن رأسيهام قد تحطام]4]، وكان يتم إغالق بوابة 

األسد العظيمة يوميًّا عندما يخيّم الليل بواسطة باب خشبي ضخم مزّود بعوارض متينة]5]، بينام 

[[[- Martin, T. R., Op. Cit., 2013, p.35

]]]- مفيد رائف العابد، دراسات يف تاريخ اإلغريق، م.س، ص3].

[3[- Maggidis, Christofilis., Op. Cit., 2014, pp.1- 2.

[4[- Ibid, p.5

]5]- مفيد رائف العابد، دراسات يف تاريخ اإلغريق، م.س، ص3].
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أحدث الباب الخلفي يف الّسور نحو سنة 1250 ق.م، وتم إمداد املدينة باملياه من خالل 

الصهاريج وشبكة من القنوات املمتّدة تحت األرض نحو سنة 1200 ق.م، وقد توّسعت البلدة 

الخارجيّة وبنيت الجسور وشبكة من الطرقات]]]. 

Maggidis, Christofilis., 2014, p.2 :باب األسد متّت إضافته نحو سنة 1250 ق.م، نقال عن

بني  الداخليّة  تقسيامته  نيّز  أن  نستطيع  الذي  امللك  قرص  يقوم  املدينة  مرتفع  ويف 

واملخازن  االستقبال  وقاعات  املعبد  ثّم  بالعرش،  الخاص  البهو  مكان  فنعرف  األطالل، 

النقوش  آثار  ثم  العلوي،  الطابق  ترتقي إىل  التي  العريضة  الدرجات  نشاهد  والحامم، كام 

التزيينية عىل الجدران والبالط امللون عىل األرض. وقد كشفت حفريات شليامن بالقرب 

من باب السباع عن مقربة ضّمت 9] هيكاًل عظميًّا، ووجدت عىل جامجم الرجال تيجان 

والحيل  املجوهرات  من  الكثري  عىل  عرث  كام  أيًضا،  ذهبيّة  أقنعة  وجوههم  وعىل  ذهبيّة، 

الذهبية معلّقة عىل صدور السيدات. وإىل جانب ذلك كان يف املقربة عدد كبري من األواين 

الفضة،  من  مصنوع  قرون  شكل  يف  للرشب  وإناء  الربونز،  من  وقدور  املزخرفة،  الخزفية 

تكون جميع  تكاد  مرّصعة.  خناجر وسيوف  ثم  والعاج،  الثمينة  الحجارة  من  أخرى  وقطع 

التّحف يف املقربة مصنوعة من الّذهب سواء االختام أو الخواتم أو األقداح أو األساور أو 

األقراط. إّن هذه العظام الغارقة يف الّذهب هي دون شك عظام ملوكيّة]]].

[[[ -Maggidis, Christofilis., Op. Cit., 2014, p.5

]]]-  محمد كامل، تاريخ اليونان، م.س، ص73.
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 Maggidis, Christofilis., 2014, p.10 :املوقع الطبوغرايف ملوكناي وموقع الحصن، نقال عن

هضبة  عىل  تقوم  وهي  البالد،  هذه  يف  تأّسست  التي  األوىل  املدينة  فهي  ترينس  أما 

صخريّة قليلة االرتفاع قد حفرت فيها أيدي البرش وجعلت منها ثالث درجات. وقد بني قرص 

الضخمة. ويرتاوح  الحجارة  بسور من  كلّها  املدينة  أحيطت  ثم  العليا.  الدرجة  امللك يف 

بتشييدها األمري  أّن هذه األسوار قد أمر  اليونانيون  5] - 50 قدم، ويروي  ارتفاع السور بني 

بروئيوس Proteus قبل مئتي سنة من حصار طروادة، فاستدعى لذلك بنائني مشهورين من 

 Cyclopes بالد ليكا يف آسية الصغرى. ويطلق اليونان عىل هؤالء البنائني اسم سيكلوس

وهم يتصّورونهم يف هيئة عامليق لهم عني واحدة مدّورة]]]، يستخدمون الصخور الضحمة 

يف البناء، حتى إّن الّصخرة الواحدة يبلغ ارتفاعها ما بني ]] - 5]م وسامكتها ما بني 5 - 8م]]]. 

والقرص الذي يف تريينس يشبه قرص كنوسوس بكرثة غرفه وممراته متشابكة. ولكّنه يختلف 

عنه أّواًل بفقدان الباحة املركزيّة املكشوفة؛ إذ إّن الغرف بنيت حول قاعة واسعة مسقوفة، 

وثانيًا الفصل بني القسم الخاص بالنساء واألقسام األخرى. وعىل الرغم من أّن غرفة امللكة 

]]]- محمد كامل، تاريخ اليونان، م.س، ص]7، 73.

[[[- Maggidis, Christofilis., Op. Cit., 2014, p.2
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مالصقة لغرفة امللك يف وسط القرص، فليس هناك اتّصال مبارش بينهام، بل إّن لكّل منهام 

مدخاًل مستّقاًل. وإّن مبدأ الفصل بني محاّلت الرجال والنساء قد ظّل سائًدا لدى اليونان يف 

العصور التالية]]].

رابًعا: املجتمع املوكيين
تكشف لنا الوثائق واآلثار بعض املعلومات عن املجتمع املوكيني وطبقاته، فالظّاهر 

أّن الّسّكان األصليني الذين سبقوا اآلخيني يف استيطان بالد اليونان القارية قد تفّرغوا للعمل 

يف الّزراعة، وأّن اآلخيني قد خالطوهم وتزاوجوا معهم. واملجتمع املوكيني عموًما كان مثله 

مثل أّي مجتمع من املجتمعات القدمية، قد انقسم إىل أحرار وعبيد، وكان األحرار مراتب 

وفئات تدرّجت يف السلّم االجتامعي حسب الرثوة، فالطبقة األكرث ثراًء كانت يف ذروة الهرم 

االجتامعي، وكان أفرادها يقيمون يف املدن وقالعها، ومنهم كانت حاشية امللك وندمائه 

ورفاقه وأعوانه وجهاز إدارته. وباملجمل كان األحرار ينقسمون إىل طبقات، والطبقات إىل 

القوت  من  معنّي  نصيب  منها  ولكّل  غريها،  عن  مييّزها  اسم  طائفة  ولكّل  حرفيّة،  طوائف 

والنّسجاين،  والغزالني،  والفاخورية،  السفن،  صّناع  منهم  العمل،  يف  دقيق  وتخّصص 

والقّصارين، وصّناع العطور، وصائغي الذهب والربونز، ومن املهنني األطباء أو الحجاب. 

بينام كان يعيش جانب آخر من السكان يف تجّمعات ريفيّة أو يف أماكن بالقرب من القلعة، 

ويلجؤون إليها متى شعروا بالخوف. أما العبيد فقد كانوا مملوكني لألفراد، والقسم األكرب 

منهم كان مملوكًا لإلله أو اآللهة]]]. ورغم انعدام معلوماتنا الكلية عن الّنظام االجتامعي يف 

الحضارة املوكينية بصورة عامة، فإّن انتشار القصور والقالع بالقرب من موكيناي وغريها من 

املدن، وتشابه هذه القصور بالقصور التي وجدت يف كريت، يرجح أّن الّنظام االجتامعي 

السائد يف موكيناي كان نظاًما إقطاعيًّا، حيث ارتبطت طبقة املزارعني الصغار أو الفالحني 

بسيّد املنطقة والتزمت مبوجب عقد معه عىل تأدية بعض الّضائب املادية واملعنوية إىل 

هذا السيد اإلقطاعي أو امللك]3]. 

]]]- محمد كامل، تاريخ اليونان، م.س، ص]7، 73.

]]]- إبراهيم عبد العزيز جندي، معامل التاريخ اليوناين القديم، م.س، ص]]].

]3]- مفيد رائف العابد، دراسات يف تاريخ اإلغريق، م.س، ص9].



نقد الحضارة الغربّية )1( )تاريخ اإلغريق قبل القرن التاسع ق.م(132

أّما بخصوص املرأة يقول شكسبري: »إذا أردت أن تعرف رقّي مجتمع فانظر إىل نسائه«، 

وإّن نظرة عاّمة عىل املرأة املوكينيّة تبنّي أنّها مل تكن أدىن مرتبة من املرأة الكريتية، حيث 

»السيدات  ورسم  طيبة،  من  الركب«  يف  »السيدة  رسم  مثل  الجدارية  الرسوم  لنا  تكشف 

من  العربة«  و»الفتيات يف  الصندوق«  »السيدة حاملة  موكيناي، ورسم  من  املقصورة«  يف 

الّنساء يف املجتمع املوكيني قد ظهرن يف مالبسهن األنيقة وترتيب  أّن  ترينس]]]، تكشف 

شعرهن وحليّهن مثلام كانت تظهر املرأة الكريتية. ويف أحد الرسوم من موكيناي نجد بعض 

النساء يتبخرتن يف املرسح عند مقدمة مقصورتهن ولكنهن عىل ما يبدو قد أهملن التامرين 

الرياضية وأثّر هذا عىل قوامهن وحريّة سلوكهن خارج البيت]]]. 

وتسلّط اإللياذة بعض الضوء عىل مكانة املرأة يف كثري من املواقف االجتامعيّة؛ حيث 

شاركت املرأة يف تأبني زوجها أو ابنها، فعندما جيء بجثّة هكتور خرجت املدينة بأجمعها 

والجمع  أّمه  تتبعها  امرأته  الجموع  أمام  ومشت  رجالها  أو  نسائها  من  أحد  يتخلّف  ومل 

املحتشد ثّم أخذوه إىل بيته وأسجوه عىل فراشه، وقام املنشدون يندبون والّنساء تنتحنب، 

ثم أتت قبل الجميع زوجته تعول وتقول: »إيه زوجي: لقد هلكت وأنت يف ميعة شبابك 

وتركتني لأليام«. ثم تكلّمت أّمه وقالت: »لقد كنت يا بني عزيزا عىل اآللهة الخالدين يف 

حياتك، أثري عندهم يف مامتك«. ويستنتج من األوديسة كذلك أّن الّنساء يذهنب للغدران 

واألنهار لغسل املالبس واجتالب املاء]3].  

كام تلقي اإللياذة بعض الّضوء عىل املظاهر التي ظهر بها املوكينيون وبعض عاداتهم 

وتقاليدهم، فقد كانوا يرخون شعورهم ويربطونها بخيوط من الذهب والفضة وكان الرجال 

فضفاضة  أردية  الشتاء  ويف  الركب،  إىل  تصل  أكامم  ذات  معاطف  الصيف  يف  يرتدون 

يستخدمونها يف الليل أغطية للفراش، وكانوا يتزيّنون باألقراط والعقود والرشائط واألحزمة، 

يرتدين معاطف مطرزة طويلة، وتخربنا اإللياذة  الرثيات  الكاهنات والّنساء  يف حني كانت 

املقاعد  من  عدًدا  احتوت  التي  الغرف؛  من  متفاوت  عدد  من  تتكّون  كانت  املنازل  أّن 

]]]- عيل عبد اللطيف أحمد، التاريخ اليوناين، م.س، ص705.

]]]- إبراهيم عبد العزيز جندي، معامل التاريخ اليوناين القديم، م.س، ص]]].

القدمية،  العصور  يف  والقانوين  االجتامعي  املرأة  وضع  حول  دراسة  اليونان،  قدماء  عند  املرأة  زنايت،  سالم  محمود   -[3[

اإلسكندرية 957]م، ص5]، 6].
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واملناضد]]]، وقد عرث كارل بيلجن )Carl Blegen( يف بلدة كوراكو بالقرب من كورنثة عىل 

أّن املنازل مل تكن فسيحة،  أنيق يعترب نوذًجا لسواه من منازل املوكينيني، ويتّضح  منزل 

بأعمدة  مزيّن  أمامي  دهليز  أقسام:  ثالثة  عىل  يشتمل  منها  وكّل  تقريبًا،  الشكل  مستطيلة 

مبارشة،  األمامي  الدهليز  عىل  مفتوحة  رئيسية  وحجر  حجريّة،  قواعد  عىل  مرتكزة  خشبيّة 

كان  الرئيسية  الحجرة  السقف، ويف وسط هذه  أعمدة تحمل  ارتكازها  وتقوم عند محمور 

يوجد موقد تجتمع حوله األسة، كام توجد يف مؤّخرة املنزل حجرة صغرية كانت تستعمل 

لخزن املؤونة]]]. أّما بخصوص عادات الطعام مل يعرف املوكينيني األطباق، بل كانوا يأكلون 

الطّعام من عىل املائدة مبارشة التي كانت تغسل بعد ذلك باإلسفنج. وكانوا يأكلون عموًما 

لحوم املاعز والخنازير، ونادًرا ما أكلوا لحم البقر، ونظرًا لعدم إقبال األطفال والكبار عىل 

رشب اللنب )الحليب( فقد كان الجنب يعترب طعاًما شعبيًّا يستمتع به حتى الفقراء املعدمني]3].

خامًسا: التأثريات الكريتي�ة يف احلضارة املوكيني�ة
كان االعتقاد األّويل أّن الحضارة الكريتيّة كانت املهيمنة عىل كامل بحر إيجة مبا يف ذلك 

 )Carl Blegen( بالد اليونان القارية، لكن منذ 939]م السنة التي اكتشف فيها كارل بيلجن

أرشيف بيلوس تبنّي بشكل واضح أّن الحضارة املوكينيّة )حضارة بالد اليونان القارية( كانت 

متميّزة عن حضارة كريت]4]، وكان من الواضح أّن الحضارة املوكينية قد نشأت تحت تأثري 

حضارة كريت؛ حيث أكّد عامل اآلثار آرثر إيفانس )Arthur Evans( الذي اكتشف حضارة 

كريت ذلك، وقد آثار هذا املوضوع الكثري من الّنقاش بني أساتذة االختصاص، فالحضارتان 

غري متطابقتني يف إنتاجهام الثقايف، وبالتايل هناك فروق حقيقية بني بناة هاتني الحضارتني؛ 

كاللّغة مثال حيث تكلّم املوكينيون اليونانيّة يف حني تكلّم الكريتيون لغة ما زلنا نجلها حتى 

القرن  ومنذ  ذلك.  الكريتيون  يفعل  ومل  لآللهة،  تقّربًا  األضاحي  املوكينيون  وحرق  اليوم، 

الرابع عرش قبل امليالد بنى املوكينيون قصورهم يف موكيناي تريينس وزينوها بطريقة تشبه 

قرص كنوسوس، ورغم ذلك كانت هناك فروق معامريّة واضحة يف النموذجني، فاملوكينيون 

]]]- مفيد رائف العابد، دراسات يف تاريخ اإلغريق، م.س، ص9].

]]]- عيل عبد اللطيف أحمد، التاريخ اليوناين، م.س، ص706.

]3]- مفيد رائف العابد، دراسات يف تاريخ اإلغريق، م.س، ص30.

[4[- Finkelberg, M., Greeks and pre-Greeks, Cambridge University Pres, Cambridge 2005, p.1.
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بنوا قصورهم حول megaron وهي القاعة الرئيسية أو الغرفة الكبرية أو غرفة العرش، بينام 

مل يفعل الكريتون ذلك، واألهم أّن بعض القصور املوكينية كان عندها أكرث من غرفة عرش 

واحدة]]]. يف الواقع، إّن جميع األساتذة الذين علّقوا باألصول الكريتيّة للحضارة املوكينية؛ 

أنّها كانت يف  تبّدل مفاجئ، فاألواين الخزفيّة  انقطاع أو  أّي  كان شاهدهم هو عدم وجود 

بادئ األمر إّما مستوردة مبارشة من كريت أو مصنوعة من النامذج الكريتية، فالفّخار الذي 

يطلق عليه اسم الفّخار املينوي نسبة ملينوس والذي كان مرغوبًا من قبل األيجيني لجامل 

شكله وأناقته؛ )فلونه رمادي داكن يشبه الفضة(، استمر حتى سنة 1300 ق.م دون انقطاع]]]. 

الرشقيّة،  اليونان  نزلوا يف بعض األماكن يف بالد  قد  الكريتيني  بأّن  وعلّلوا ذلك االفرتاض 

السكان، وإّن إطالق  واستقّروا بصورة خاّصة يف مقاطعة آرغوليس ونرشوا حضارتهم بني 

اسم مينوا )Minoa( عىل الجزيرة املقابلة )ميجارا( مام يؤيّد هذه الّنظريّة]3].

التّفاعل الحضاري واإلشادة بالخصوصيّة هي فكرة غري مقبولة، كام  إّن نفي فكرة      

كذلك  الكريتيني  عن  ورثوه  قد  املوكينيني  لدى  كان  ما  جّل  بأّن  االّدعاء  يف  املبالغة  أّن 

إّن للحضارة املوكينية طابعها الخاص، وإن كانت يف كثري  يقال  أمر غري مقبول، والحق 

من جوانبها قد تأثّرت بالحضارة الكريتية التي سبقتها يف جوانب حضارية عديدة، حيث 

شملت هذه التأثريات الفكر الديني والعقائد املينوية، والزخرفة والتزيني والحيل وصناعة 

األواين املعدنيّة وفّن صناعة األختام، وبعض أناط فن العامرة كاألعمدة وطالء املدخل 

الجدران  زخرفة  يف  واألفرسك  املتعّددة  واأللوان  الجص  واستعامل  الزخريف  والحفر 

بأسلوب فني]4]. 

لقد تحّولت جزيرة كريت يف نهاية املطاف إىل مقاطعة تابعة للموكينيني، وعن طريقهم 

لسلطتهم، وخضعوا هم  أن أخضعوها  بعد  القارية  اليونان  بالد  إىل  دخلت حضارة كريت 

الحضاريّة،  بشخصيّتها  تتفرّد  أن  املوكينية  الحضارة  هذه  استطاعت  ما  وسعان  لعظمتها، 

فالفّخار الذي كان يحمل أشكال نباتيّة وحيوانيّة بأنوذج واحد تحت تأثري الفن الكريتي، 

[[[- Martin, T. R., Op. Cit., 2013, p.37.

[[[- Gabriel-Leroux, J., Op. Cit., 1941, p.39.

]3]- محمد كامل، تاريخ اليونان، م.س، ص74، 75.

]4]- إبراهيم عبد العزيز جندي، معامل التاريخ اليوناين القديم، م.س، ص5]].
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بدأ يظهر عليه صور ألشخاص، واتّسع سطح اإلناء ألكرث من نوذج واحد، والّدرع الكريتي 

بدأ  بأكمله  الجسم  لحامية  يكفي  كان  والذي  متالصقني،  قوسني  يشبه  كان  الذي  الكبري 

ينقرض ليحّل محلّه درع أصغر وأخف يف الحمل ذو شكل يشبه املقطع الطويل لألسطوانة، 

ثم اندثر هذا بدوره ليحّل محلّه درع أكرث صغرًا وأخّف حماًل]]].

سادًسا: الكتابة والتدوين يف موكين�اي
من املعروف أّن بالد اليونان عرفت ثالثة أشكال من الكتابة، هي الكتابة الهريوغليفية 

الكريتية، والكتابة التخطيطية A، والكتابة التخطيطية B، وما يهّمنا هنا هو الكتابة التخطيطية 

B، بحكم أنّها استخدمت من قبل بناة الحضارة املوكينيّة، وعند فّك رموز الكتابة التخطيطيّة 

B من قبل إيفانس تبنّي أّن لغة موكيناي يونانيّة، وأضيفت الفرتة املوكينيّة للحضارة اليونانيّة. 

ويبدو أّن هذه الكتابة قد دخلت إىل جزيرة كريت وإىل قرص كنوسوس تحديًدا؛ من قبل 

املوكينيني أنفسهم، حيث غدت هذه الكتابة أداة تدوين اللغة اليونانيّة، وقد عرث عىل ألواح 

هذه الكتابة يف أربعة مواقع من بالد اليونان: يف بيلوس Pylos حوايل 1088 كتابة أرخت 

نحو 1250  أرخت  كتابة   85 Mycenae حوايل  موكيناي  مدينة  نحو سنة 1200 ق.م، ويف 

1200 ق.م، ويف  نحو  أرخت  كتابة   68 Tiryns حوايل  تريينس  مدينة  5]]] ق.م، ويف   -

ثابيس Thebes حوايل 400 كتابة وأرخت ما بني 1300 - 1260 ق.م، وغالبًا ما تظهر هذه 

الكتابات عىل األلواح الطينيّة وعىل الجرار]]]. وما مييّز األلواح الطينيّة املوكينية أنّها مل تكن 

قد تعرّضت للنار، مام كان يجعلها عرضة للتلف الرسيع، ورمّبا كان املوكينيون يعمدون إىل 

ألواحهم الطينيّة يف كل عام؛ فيقومون بعجنها من جديد وإعادة التدوين عليها مرة أخرى، 

الفائتة، وهذا يبنّي  أو أّن الشتاء وأمطاره الغزيرة يف كّل سنة كان كفيالً بتدمري مكتبة السنة 

للقارئ الكريم كم خرسنا من معلومات عن الحضارة، ويشري علامء اآلثار أن جّل ما وصلنا 

من معلومات عن هذه الحضارة يعود إىل الوثائق التي عارصت دمارها، فالنريان املشتعلة 

يف قصورها زادت هذه األلواح الطينيّة صالبة، مام سمح لها أن تبقى عرشات السنني قبل 

أن يكتشفها علامء اآلثار من جديد، وقد بنّي علامء اللّغة اليونانيّة القدمية أنّه هناك غياب 

]]]- لطفي عبد الوهاب يحيى، اليونان مقدمة يف التاريخ الحضاري، م.س، ص85.

[[[- Finkelberg, M., Op. Cit., 2005, p.58.
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شبه كامل لتاريخ هذه األلواح، باستثناء بعض األلواح التي حملت اسم الشهر وعبارة »السنة 

األخرية« أو عبارة »يف هذه السنة«، وهذا ما جعل تأريخ هذه النصوص عمل شاق.

B أنوذج عن الكتابة التخطيطية

سابًعا: الّنظام السيايس
     هناك أكرث من موضع يف ملحمتي هومريوس يشريان إىل ارتباط أمراء املدن اليونانيّة 

وملوكها بالبيت الحاكم يف موكيناي، وتبعيّتهم السياسيّة له، وبالتايل كان عىل جميع أمراء 

لوائه يف  تحت  يندرجوا  وأن  دعاهم،  متى  املوكيني  امللك  نداء  يلبّوا  أن  وملوكها  اليونان 

مرشوع عسكرّي واحد )هو حصار طروادة( تحت قيادة موّحدة تقع ضمن حقوقه األدبيّة، 

نفهم  أن  لنا  اليونان ميكن  التي ربطت موكيناي مبختلف بالد  الطرقات  ومن خالل شبكة 

حجم الّسيطرة الحقيقيّة التي فرضتها موكناي عىل أرض الواقع]]]. 

 )wanax أّما بخصوص نظام الحكم داخل موكيناي ذاتها، فقد كان حاكم موكيناي )وناكس

يستمد معظم سلطته السياسيّة من موقعه الديني، حيث كان الكاهن األكرب ملوكيناي]]]. وإّن 

دراسة طبيعة نظام الحكم تُبنّي أنّه كان ملكيًّا فرديًّا مطلًقا، يستمّد فيه امللك سلطة من اآللهة. 

]]]- لطفي عبد الوهاب يحيى، اليونان مقدمة يف التاريخ الحضاري، م.س، ص86.

[[[- Lupack, S., Mycenaean Religion., The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean., Edited by Eric H. Cline., 

Oxford 2012, p.3.
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شؤون  إدارة  يف  مختص  إداري  وجهاز  مركزيّة  بريوقراطيّة  حكومة  امللك  تعاون  وكانت 

البالد، ويأيت عىل رأس هذه الحكومة بعد امللك مبارشة يف املرتبة ما يسّمى قائد الشعب 

)الالجيتاس La-wa-je-tas( وأغلب الظّن أّن مهّمته هي حامية الشعب واململكة من خطر 

الغزاة، وكان له حاشية إقطاع، وكان هناك كبار رجاالت الدولة والقرص الذين يشّكلون حاشية 

امللك، وكان هناك قادة للوحدات العسكرية )Okha( أو ضباط يؤّمنون االتّصال بني البالط 

والقادة املحليني، وكان هناك الجنود )te-re-ta( أصحاب اإلقطاعات]]]. 

بنية املجتمع االقطاعي؛ حيث كان  إّن نظام الحكم يف موكيناي يقوم عىل  باملجمل 

سلطته،  لفرض  الاّلزمة  والعسكريّة  املاليّة  الخدمات  للملك  يُقّدمون  اإلقطاعيني  كبار 

امتلكوا  أنّهم  شّك  وال  الّسلم،  حالة  يف  إقطاعاتهم  يف  اإلقطاعيني  هؤالء  تثبيت  مقابل 

بالقرب  سكنهم  ظروف  عليهم  واملتها  العسكريّة،  طموحاتهم  مع  تتناسب  بحريّة  قّوة 

خفر  من  قّوة  امللك  خدمة  يف  كان  أنّه  املوكينيّة  الّنصوص  أحد  ويتحّدث  الشاطئ،  من 

ويبدو  امللكيني]]]،  الضبّاط  أمرة  تحت  وكانوا  شخص،   800 نحو  تعدادها  بلغ  السواحل 

أنّهم كانوا مكلّفني مبراقبة الّسواحل األقرب إىل القرص؛ ألنّه من املستحيل أن تكلّف قّوة 

يتبعون املؤّسسة  أنّهم كانوا  مؤلّفة من 800 شخص مبراقبة ساحل طوله 1000 ميل، أي 

العسكرية امللكيّة. تلك املؤّسسة التي أرشفت عىل مختلف النواحي العسكرية للقرص، 

العربات الحربية وتجنيد  بتلبية حاجاتها من السالح وتجهيز  وباملقابل كان القرص كفيال 

الرجال وتعيني الضباط والتشكيالت وحركة القوات]3]. 

ثامًنا: الصناعة
الذهب  األخص  وعىل  املعادن،  صناعة  هي  موكيناي  يف  تقّدًما  الّصناعات  أكرث  إّن 

كّميات  تتحّدث عن  موكينية  كبرية، وهناك نصوص  منهام كميات  والفضة؛ حيث وجدت 

يف  واملدرجة  املصّنعة  الّسلع  بأسامء  قوائم  وهناك  الحدادين،  عىل  املوزّعة  الربونز 

تريينس  أو  موكيناي  يف  عليه  يعرث  مل  املعدنيّة  املصنوعات  وأحسن  القرص،  مستودعات 

]]]- إبراهيم عبد العزيز جندي، معامل التاريخ اليوناين القديم، م.س، ص9]].

[[[- Pylos: tablet; An 657.

]3]-  إبراهيم عبد العزيز جندي، معامل التاريخ اليوناين القديم، م.س، ص8]].
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كنز  األمري عىل  مقربة  فقد وجد يف  إسبارطة(،  موقع  )قرب   )Vaphio( فافيو  مدينة  بل يف 

من املجوهرات والتحف بينهام قدحان من الذهب الرقيق. والّنقوش عىل هذين القدحني 

متثّل مناظر لرتويض الثريان مقتبسة عن الفن الكريتي، وتنّم عن مهارة يف الصنعة وجامل 

يف الشكل. أّما األواين الخزفيّة فإنّها أقّل اتقانًا ورشاقًة، وإن كان املوكينيون قد توّصلوا إىل 

اخرتاع أنواع جديدة من هذه األواين تختلف عن مصنوعات كريت بلمعان رسومها. وكانت 

الفنون الجميلة بصورة عامة يف حالة تقهقر ومتأّخرة عن املستوى الذي بلغته كريت]]]. أّما 

الصناعات الغذائيّة فقد ارتبطت باملنتجات التي قامت عليها، فصناعة الزيت اعتمدت عىل 

زراعة الزيتون، وصناعة النبيذ اعتمدت عىل زراعة العنب، أّما صناعة املنسوجات الصوفيّة 

فقد اعتمدت عىل تربية األغنام.

تاسًعا: التجارة
وتصدير  النقص  استرياد  والتصدير،  االسترياد  عىل  التّجارة  تقوم  أن  جًدا  املنطقي  من 

الفائض. يف البدء كانت التجارة الخارجية بطيئة يف تقّدمها بسبب سيطرة القراصنة عىل بحر 

إيجة، حتى إّن ملوك موكيناي وتريينس أنفسهم كانوا يقومون بأعامل القرصنة، لذلك بنوا 

الغارات املفاجئة،  ليستطيعوا من جهة حاميتها من  البحر  قلياًل عن شواطئ  بعيدة  مدنهم 

أدركوا  قد  امللوك  هؤالء  أّن  يظهر  ولكن  ثانية.  جهة  من  السفن  ملهاجمة  الستخدامها  ثم 

كريت  غنى  السبب يف  كانت  أنّها  األمن، وعرفوا  البحرية يف ظّل  التجارة  فائدة  ذلك  بعد 

وازدهارها، فأخذوا مينعون القرصنة وانرصفوا إىل التجارة]]]. وكانت سبائك النحاس وحدة 

التعامل االقتصادية الرئيسة بني السّكان يف املعامالت التجارية، وكان إقامة مستعمرة موكينية 

يف جزيرة رودس خطوة نحو فتح أبواب التجارة مع الرشق القديم]3].

وميكننا القول إّن موكيناي سيطرت عىل تجارة كريت ومحطّاتها التّجارية يف جزر بحر 

إيجة وشواطئ آسيا الصغرى، وتاجر املوكينيون مع قربص والساحل الرشقي للبحر املتوّسط 

وهكذا  وإسبانيا،  وإيطاليا  مرص  إىل  وصلوا  حيث  وغربًا؛  رشقًا  ذلك  من  أبعد  وتوّسعوا 

]]]-محمد كامل، تاريخ اليونان، م.س، ص76.

]]]- م.ن، ص76.

]3]- عيل عبد اللطيف أحمد، التاريخ اليوناين، م.س، ص707.
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أّسسوا شبكة تجاريّة تحّكموا من خاللها عىل تجارة املتوّسط، ومل يكتفوا بهذه املحطات 

التّجارية التي ورثوها عن الحضارة الكريتية، بل ألجل دعم تجارتهم قاموا بإنشاء سلسلة من 

العالقات الدبلوماسية وتبادلوا الوفود والسفراء والهدايا والزيارات امللكية الرسميّة وإبرام 

املعاهدات واالتفاقيات الثنائية. لقد أّدت هذه التّجارة املنظّمة إىل تدفّق الّسلع والبضائع 

عىل موكيناي وبالتايل إىل مزيد من الرتف والبحبوحة، حيث كان يتم استرياد املواد األّوليّة 

الالزمة للصناعة، والحاجيات الكامليّة للنخبة، بينام كان يتم تصدير األواين الفخارية، وقد 

 )Mycenae( وموكيناي )Pylos( وجدت املصنوعات اليدوية الرائعة يف القبور يف بيلوس

ويف ثيبس )Thebes( باإلضافة إىل التشكيلة العظمية للمواد الثمينة التي ُسّجلت يف قوائم 

الجرد الواسعة، بينام كشفت التنقيبات األثرية عن مصنوعات موكينية يف األناضول والرشق 

األدىن ومرص]]].   

عاشًرا: الزراعة وملكية األرايض
لقد كانت الزراعة املهنة األساسيّة ألبناء الحضارة املوكينية، يعمل فيها غالبية السكان، 

التي تسّجل مقدار املحصول ونوعه وحصة امللك واآللهة منه؛  وتُبنّي األلواح املكتشفة 

وكانت الحبوب ومثار الزيتون أهم هذه الحاصالت]]]، حيث يظهر القمح والشعري يف العديد 

من النصوص املوكينية، كام يظهر التني والزيتون وزيت الزيتون والنبيذ، وتعّد هذه املنتجات 

الحاصالت األساسيّة للفاّلح اليوناين حتى يومنا هذا، وهناك نصوص تسّجل الكميّة التي 

كان يتلّقاها الفاّلحون نظري عملهم يف إقطاعيات مالك األرايض، فأحد الّنصوص يسّجل 

 )Miletus( كميّة الحنطة والتني التي تلّقتها 6] امرأة وثالث بنات وسبع صبيان يف ميلتوس

النبيذ  إىل  العسل  يضيفون  وكانوا  الكروم  وغرس  البقول  زراعة  املوكينيون  عرف  كام   ،[3[

إلعطائه مذاقًا حلوا]4]. وكان املوكينيون يربون املاعز والخراف والطيور )اإلوز( يف ساحات 

البيوت إىل جانب الكالب التي كانت تؤمن الصيد والحراسة، كام أنّهم ربّوا األبقار والثريان 

[[[- Maggidis, Christofilis., Op. Cit., 2014, p.5.

]]]- مفيد رائف العابد، دراسات يف تاريخ اإلغريق، م.س، ص8].

[3[- Pylos: tablet; Ab573

]4]- مفيد رائف العابد، دراسات يف تاريخ اإلغريق، م.س، ص30.
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إال أنّهم نادًرا ما أكلوا لحم البقر، وكانوا يستخدمون الثريان للجر]]]. 

وقد أنشئت بعض املشاريع االقتصادية من أجل تطوير الّزراعة واإلنتاج الزراعي، منها 

لتحقيق  للري يف سهل أرجوس، وهي مشاريع رضوريّة  نظام  اآلبار وإنشاء  حفر عدد من 

الرخاء االقتصادي. وهناك ما يشري إىل أّن بحرية كوبائيس قد تّم ترصيف مياهها يف مستهل 

نصوص  خالل  من  لنا  وميكن  للزراعة]]].  أرضها  واستصلحت  الحديث  الهيالدي  العرص 

املساّمة  األرايض  أحداهام  العقارية؛  امللكيّة  من  نوعني  نتبنّي  أن   B التخطيطية  الكتابة 

التي  الخاّصة  األرايض  هو  األّول  الّنوع  أّن  ويبدو   ،)Kekemena( واآلخر   )Kitimeana(

ميتلكها أفراد، بينام يشري النوع الثاين إىل األرايض العامة التي كان ميتلكها القرص، وكانت 

تحت ترصّف امللك الذي كان يترصّف بها وفق إرادته ويقتطع منها لذويه وقادة جيشه]3].

احلادي عشر: الدين
لقد كان امللك يرأس نظاًما دينيًّا يقّدس إلهة أنثى أرفع مرتبة من زوجها، الذي ربطته بها 

أسطورة الخلق واملوت والبعث من جديد، والتي آمنت بها كّل املجتمعات الّزراعيّة القدمية 

يف املنطقة، وقد عبد اإللهان مًعا يف مزارات صغرية لكّل منها مذبح كانت تُقّدم فيه القرابني 

وكانت هذه املزارات مقامة بني املنازل]4]، وكان امللك مسؤوالً عن رعاية األرضحة الدينيّة 

املقّدسة، وعن تقديم األضاحي وزيت الزيتون والعسل والعطور والبخور والسلع األخرى 

للمعبد بوصفه الكاهن األعظم، وبالعموم يالحظ أّن ازدهار الّنشاط الّديني قد ترافق مع فرتة 

بناء القصور يف موكيناي، حيث احتاج الحّكام الّدين من أجل توطيد سلطتهم عىل الّشعب، 

وقد كشفت التنقيبات األثرية عن العديد من عظام الحيوانات املحرتقة، والتي يبدو أنّها عظام 

األضاحي التي قّدمت لآللهة، حيث كان امللك يرتأّس األعياد التي تقّدم فيها القرابني يف 

القرص، وهناك أكرث من إشارة إىل أّن غرفة العرش استخدمت من أجل إقامة الطقوس الدينية، 

[[[- Knossos: tabler; Ch 897.

]]]- عبد اللطيف أحمد عيل، املرجع السابق، ص706

]3]- خليل سارة، دراسات يف تاريخ اإلغريق، مقدمة يف التاريخ الحضاري والسيايس، ط]، منشورات جامعة دمشق، دمشق 

2004م، ص4]].

]4]- مفيد رائف العابد، املرجع السابق، ص9]
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حيث عرث املنّقبون فيها عىل بقايا مذبح ومنضدة تقدميات وموقد وطشت مرمر عىل األرض]]].

الثاين عشر: نهاية احلضارة املوكيني�ة
من جهة  البالد   )Doriens( الدوريون  داهم  املوكينيّة طوياًل؛ حيث  الحضارة  تعّمر  مل 

الّشامل، يف أواخر القرن الثاين عرش قبل امليالد. والدوريون هم الغزاة الجدد، ال يزالون يف 

طور حياة البداوة، وكانوا أشّد بأًسا وأقوى مراًسا وأصلب عوًدا وأوفر شجاعة يف القتال من 

اآلخيني أصحاب الحضارة املوكينية، الذين كانوا يف غالبيتهم ّزراًعا وتّجاًرا، مل يكونوا قد 

عرفوا استخدام الحديد بعد يف صنع آالتهم وأسلحتهم. وبذلك وضع الدوريون نهايًة لعرص 

فئات عديدة من اآلخيني عن بالدهم،  نزوح  الجديد  الغزو  نتيجة هذا  الربونز كلّه. وكانت 

وتفرّقهم يف معظم أنحاء العامل اإلغريقي. ومن بني النازحني رشقًا فئة متّكنت من تقويض 

حكم امللك بريام )Pariam( ملك طروادة يف آسيا الصغرى]]]. 

الثالث عشر: نت�اجئ ومناقشة
وهكذا نخلص إىل: 

أّواًل: إىل أّن الحضارة املوكينيّة هي أّول حضارة يونانيّة باملعنى الكامل للكلمة، فبينام 

الحضارة  فإّن  القدامى،  املتوّسط  البحر  سّكان  حضارة  هي  الكريتيّة  الحضارة  تعّد  كانت 

املوكينيّة هي حضارة العرق الهندو ـ أورويب الذي وفد إىل اليونان يف مطلع األلف الثاين 

قبل امليالد وتكلّم أقدم أشكال اللّغة اليونانيّة. 

ثانًيا: الحضارة املوكينيّة مل تكن وليدة عبقريّة فّذة أو نادرة، بل هي نتاج تفاعل عميق مع 

الحضارة الكريتيّة من جهة وتفاعل مع باقي حضارات البحر املتوّسط سواء يف سوريا أو 

مرص وبالد األناضول. 

ثالًثا: متيّزت الحضارة املوكينيّة بروح أبنائها العسكريّة امليّالة للحرب والقتال، يف حني 

كان الكريتيون أكرث مياًل للتجارة والسالم. 

[[[- Lupack, S., Op. Cit., 2012, pp.2- 3.

]]]- نور الدين حاطوم وآخرون: موجز تاريخ الحضارة، ال ط، دمشق، مطبعة الكامل، 965]م، ج]: حضارات العصور القدمية، 

ص373.
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الفّن  يف  كام  بها  تفرّدت  عديدة  حضاريّة  أوجه  يف  املوكينيّة  الحضارة  امتازت  رابًعا: 

والعامرة، مبعنى أّن املوكينيني مل يقفوا عند ما اقتبسوه من الحضارات األخرى، بل عملوا 

عىل تطوير هذا النتاج الحضاري مبا يتوافق مع معيشتهم. 

لنا الحضارة املوكينيّة ملحمتني وهام اإللياذة واألوديسة، ومنهام أتت  قّدمت  خامًسا: 

شهرة الحضارة املوكينيّة. 

مل يختلف نظام الحكم السيايس وال حتى الدين يف الحضارة املوكينية كثريًا  سادًسا: 

كام كان عليه يف الحضارات القدمية، نظام حكم يقوم عىل الفرديّة والتّسلّط، ودين هدفه 

تقديم الرشعيّة للسلطة السياسية.
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الكتابة والتدوين يف العصر اإلغريقي القديم
دراسة نقدّية للكتابات اليونانّي�ة القديمة

عبد هللا السليمان]]]

مقدمة 
تشّكل الكتابة واحدًة من أهّم املوضوعات التي تثري الّنقاش بني الباحثني؛ حول أصولها 

وكانت  معها.  تفاعلت  التي  األخرى  الحضارات  بكتابات  وتأثريها  تأثّرها  ومقدار  وتطّورها 

انتقلت  اليونان، ومنها  بالد  الحضارة يف  فيه  الذي تألألت  األّول  )Crete( املوطن  كريت 

إىل بقيّة بحر إيجة )Aegean Sea(. ويبدو أّن كريت قد نهلت من حضارات الرّشق العريب 

القديم، ما شّكل قاعدة انطالقها الحضاريّة، وإبداعها ألنظمة الكتابة الخاّصة بها، فعرفت 

باملعجزة  الغربيّة  االّدعاءات  ورغم   .)A & B( التخطيطيّة  والكتابة  الهريوغليفيّة،  الكتابة 

اليونانيّة، فإنّنا نؤكّد أّن الحضارة اليونانيّة مل تهبط من الّسامء؛ بل هي نتاج تفاعل حضارّي 

لهذه  األساس  املعرب  السوري  والّساحل  األناضول  فيه  كان  القديم،  الرّشق  مع  عميق 

الحضارة، وكانت كريت كالدرّة املتأللئة وسط عامل مظلم، ويف قلب عاصمتها كنوسوس 

)Knossos( ارتفعت جدران قرص ملكها مينوس )Minos(، هذا القرص الذي أعطى اسمه 

املينوية )Minoan civilization(. واستمرّت  الحضارة  لحضارة كريت؛ فأصبحت تسّمى 

هذه الحضارة مزدهرة حتى سنة 1400 ق.م عندما تعرّضت كريت لغزو مدّمر سحق روحها 

الحضاريّة، فتوىّل اآلخيون الذين تكلّموا أصل اليونانيّة الحالية، رفع املشعل الحضاري يف 

بالد اليونان كلّها، فأعادوا بناء املدن املدّمرة، واحتلّوا مواقع جديدة، وحّصنوا موكناي التي 

]]]- أستاذ التاريخ القديم بجامعة دمشق.
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توّسعت يف عهدهم، وهكذا ازدهرت الحضارة املوكينيّة )Mycenean Civilization( التي 

حلّت محّل الحضارة املينويّة.

أّواًل: أصول احلضارة الكريتي�ة )األرض واإلنسان( 

تشري أغلب الّدراسات إىل أّن سكان جزيريت كريت وقربص قَِدموا من آسيا؛ ألّن املواقع 

الحضاريّة يف األناضول وسورية وفلسطني أقدم من مثيالتها يف جزر بحر إيجة ويف بالد 

اليونان القارية، ولكن باملقابل، فإّن أصول هؤالء الّسكان الذين استوطنوا يف جزيريت كريت 

وقربص بقيت مجهولة، وإن كان هناك أكرث من فرضيّة )آسيوية، أو هندو-أوروبية، أو من 

الرشق القديم(، والذين رأوا أنّهم هندوـ  أوروبيني اعتقدوا بأنّهم عنارص لوفية Luwian قَِدموا 

من األناضول؛ لكن حتى اآلن ال يوجد معلومات أكيدة. ويف مقابل الصخور العارية يف بالد 

الخصبة  العذبة ومروجها الخضاء وسهولها  أنهارها  الطبيعة جزيرة كريت  اليونان، منحت 

التي تعلوها قمة إيدا Ida مهد اإلله زيوس Zeus، هذا باإلضافة إىل خلجانها املتاميلة داخل 

قبل  بالّسكان  مأهولة  كريت  الّساحرة جعلت  الطبيعة  هذه  إّن  باألسامك.  واململوءة  البحر 

جاراتها وذلك منذ نحو سنة 3600 ق.م حيث اكتشفت آثار لعصور ما قبل التّاريخ يف موقع 

كنوسوس ذاته. ونحو األلف الثالث قبل امليالد ظهرت موجة من الغزاة يف كافة جزر بحر 

إيجة قادمة من آسيا الوسطى؛ حيث أّسست وحدة حضارية حقيقيّة يف جزر إيجة وسواحل 

نهايات  استخدام  يتم  كان  اللّغة حيث  الصغرى )طروادة( ميكن مالحظتها من حيث  آسيا 

مشرتكة مثل سوس ssos و زوس thos يف أسامء األماكن. كام استخدم أبناء هذه الحضارة 

الفّضة من أجل الحيل، والّنحاس من أجل صناعة السالح واألدوات]]].

[[[- Gabriel-Leroux, J., Les premières Civilisations de la Méditerranée, presses Universitaires de France, 

Parise 1941, p.10.
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عامل بحر إيجة وموقع جزيرة كريت منه

ثانًي�ا: قّصة اكتشاف الكتابة الكريتي�ة
      مل يكن علم اآلثار وحده هو الذي سلّط األضواء عىل رقي حضارة كريت، وإّنا 

يرجع الفضل األكرب إىل علامء اللّغات القدمية. أّما عن قّصة اكتشاف هذه الكتابة فقد بدأت 

يف سنة 893]م عندما اشرتى الدكتور آرثر إيفانس Arthur Evans )عامل اآلثار الربيطاين( 

من امرأة أثنيّة عدًدا من الحجارة البيضاء وكانت متامئًا، وقد أدهشه ما كان محفوًرا عليها 

مصدر  عن  يتقىّص  إيفانس  وظّل  يقرأها،  أن  عامل  أي  وسع  يف  يكن  مل  أثريّة،  كتابة  من 

منها  ويجمع  يجوبها  وأخذ  إليها  فسافر  كريت،  جزيرة  من  أنّها  عرف  حتى  الحجارة  هذه 

الذي  ابتاع جزًءا من املوقع   [895 القدمية. ويف سنة  الكريتية  للكتابة  أنّه ناذج  يعتقد  ما 

كان العامل األملاين هرنش شليامن Heinrich Schliemann يعتقد أنّه موقع كنوسوس يف 

وسط الساحل الشاميل للجزيرة، وبعد أن قىض إيفانس تسعة أسابيع من ربيع تلك السنة، 
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أماط اللّثام عن قرص كنوسوس، وقد اكتشف إيفانس بني أنقاض هذا القرص آالف األختام 

واأللواح الطينيّة وعليها رموز تشبه الرموز التي جاء إىل كريت من أجلها، وكانت النريان التي 

دّمرت قرص كنوسوس قد حفظت هذه األلواح الطينيّة، حيث ازدادت صالبة بتأثري الّنار. وال 

تزال هذه الكتابة غامضة تخفي قصص بحر إيجة العظيم]]]. 

ثالًثا: الكتابة الهريوغليفّية الكريتّي�ة
      لقد ازدهرت حضارة كريت يف القرن العرشين قبل امليالد، حيث ظهر قرص كنوسوس. 

بنائه  يف  استخدمت  التي  املعامرية  الهندسة  أناط  أّن  البداية  منذ  القرص  هذا  أظهر  وقد 

مستوردة إّما من قصور الحثّيني يف آسيا الصغرى أو من قصور جنوب بالد الرافدين]]] أو من 

قرص اآلالخ يف سوريا؛ مبعنى أّن كريت مل تكن يف معزل عن ثقافات الرّشق القديم. وقد 

ميّز إيفانس منذ بدء تنقيباته يف قرص مينوس يف كنوسوس نحو سنة 1900م ثالث ناذج 

إيفانس عىل املجموعة  الفّخارية: وأطلق  األلواح  دّونت عىل  التي  الكريتية  الكتابات  يف 

باسم  يعرف عند علامء االختصاص  ما صار  أو  الكريتية  الهريوغليفية  الكتابة  اسم  األوىل 

Pictographic، ومتثّل كّل صورة منها كلمة، وقد أُرّخت هذه الكتابة ما بني 2000 - 1700 

ق.م، وغالبًا ما تظهر هذه الكتابة يف جزيرة كريت دون غريها]3]، وال سياّم األجزاء الشامليّة 

  [4[ Petras وبيرتاس Malia وماليا Knossos والشامليّة الرشقيّة منها؛ كام يف مدن كنوسوس

)وإن كانت مؤّخرًا قد ظهرت يف ساموتراك Samothrace( وغالبًا ما تظهر هذه الكتابة عىل 

األختام]5]. ويبدو أّن األختام يف هذا العرص كانت تعادل ما يشبه البطاقة الشخصيّة للمواطن 

الكريتي]6]، وهذا ما يفرّس انتشار األختام الهريوغليفيّة يف األجزاء الشامليّة والشامليّة الرشقيّة 

عىل  كان  نصفها  جسم،   360 عىل  الكتابة  هذه  إحصاء  تّم  لقد  وباملجمل،  كريت]7].  من 

]]]- ول ديورانت، قصة الحضارة، حياة اليونان، ترجمة محمد بدران، الط، بريوت، د.ت، ج] من مج]، ص4]، 5]

[[[- Gabriel-Leroux, J., Op. Cit., 1941, p.39

[3[- Finkelberg, M., Greeks and pre-Greeks, Cambridge University Pres, Cambridge 2005, p.58.

[4[- Schoep, Ilse, The origins of writing and administration on Crete, Oxford Journal of archaeology, Oxford 

1999, p.265

[5[- Finkelberg, M., Op. Cit., 2005, p.58

[6[- Goormachtigh, M., Phaistos Disk and its meaning: a new approach., 5- 7 -2015, p.1

[7[- Schoep, Ilse, Op. Cit., 1999, p.265.
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األختام، بينام كانت البقيّة عىل مواد أرشيفيّة. وقد حاول عدد من علامء اآلثار قراءة التصاوير 

أّن هذه األختام كانت تستخدم من أجل ختم  منطلق  الكريتيّة من  املوجودة عىل األختام 

الّسلع التجاريّة، لكن قراءاتهم ما زالت غري مقنعة، حيث قُرئت هذه الّنقوش التصويريّة وفق 

بقي  املختلفة  واألشكال  لإلشارات  الصوتيّة  القيم  أّما  العلامء،  لهؤالء  الّشخيص  االعتقاد 

.[[[ ضمن التخمني ومل يتم التّحّقق منها فعالً

)الشكل 1( اإلشارات الهريوغليفية الكريتية

أّما اللّوح األكرث أهميًّة يف الكتابة الهريوغليفيّة الكريتيّة هو لوح فايستوس Phaistos )يف 

مدينة فايستوس التي تعّد عاصمة الوجه الجنويب لجزيرة كريت( وقد ُعرث علامء اآلثار عليه 

يف سنة 1908م، وهو عبارة عن لوح فّخاري غريب؛ عرث عليه يف الطّور الثّالث من أطوار 

الكتابة  اللوح يف سويته األثرية(، وعليه نوع من  الحضارة املينويّة الوسطى )مل يكن هذا 

التصويريّة، ويؤّرخ ما بني 1800 - 1600ق.م. وإّن أهّم ما مييّز هذا اللّوح الفّخاري أنّه كبري 

وجهه مستوي، وقد طبعت عليه رموز تصويريّة ألصنام )أناس، حيوانات، نباتات، أجسام(، 

[[[- Kenanidis, K., Cretan Hieroglyphics; The Ornamental and Ritual Version of the Cretan Protolinear 

Script, Anistoriton Journal, vol: 15, 2016- 2017, p.1
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يضم القرص 45 رمزًا، ولكن يوجد منها رموز مكّررة، وباملجمل فإّن عدد رموز اللّوح ]4] 

رمز. لكّل رمز منها خاتم ختم به عىل وجه اللّوح الطيني وهو ال يزال ليًّنا، مبعنى أّن هذه 

الرّموز مل تنفذ بخط اليد. وما مييّز هذا اللّوح هو ترتيب هذه الّنقوش الهريوغليفيّة بشكل 

حلزوين. ولكن الذي حرّي العلامء أّن هذه الرّموز ليست كريتيّة بل أجنبيّة، حيث أشار ماكيني 

Mackenie أّن الطني ليس من كريت، ورمّبا كان هذا اللّوح قد نقل إىل كريت من الرشق 

القديم، وقد لفت هذا اللّوح انتباه الباحثني وجرت محاوالت عّدة لرتجمته، لكّنها مل تعطي 

اللّغة قد اقرتحوا أنّه شكل من أشكال الكتابة اليونانية  أّي نتائج مقنعة، وكان بعض علامء 

القدمية]]]. وكانوا ميّالني لالعتقاد بأنّه ترنيمة دينية]]]، لكن ذلك يبقى اعتقاًدا.

     لقد كان الرأي السائد أّن الكتابة التصويريّة الكريتيّة، مشتّقة من املرصيّة، وهذا واضح 

من خالل تسميتها بالكتابة الهريوغليفيّة الكريتيّة، لكن الظاهر أّن الهريوغليفية املرصيّة مل 

تكن عامل التأثري الوحيد عليها؛ إذ من غري املستبعد أن تكون هذه الكتابة قد تأثّرت بالكتابة 

الواقع، تصعب  أخرى]3]. يف  وافدة من حضارات  تأثريات  هناك  الحثية، ورمبا  التصويريّة 

مقارنة لوح فايستوس بالكتابات املرصية القدمية؛ ألّن آثار مرص القدمية مملوءة بالرسومات 

الكتابة،  بتعليم  املتخّصصة  املدارس  عرفت  مرص  إّن  كام  الهريوغليفية،  الكتابة  وأشكال 

رسومات  أما  املرصية،  بالهريوغليفية  املختصني  والكتاب  واألساتذة  املتعلمني  وعرفت 

الكتابة الهريوغليفية الكريتية فال زالت مبهمة]4]. 

وحتى ال نُتّهم بالتّحامل عىل عراقة كريت، نبنّي أّن األشكال والرسوم التي نفذت عىل 

لوح فايستوس قد نفذت بأسلوب كريتي، رغم أّن األستاذ ماكيني أكّد أّن الطنّي الذي صنع 

منه لوح فايستوس قد ُجلب من خارج الجزيرة، ورغم ذلك بوسعنا القول: إّن هذا الطني، 

رمبا، انتقل إىل كريت مثلام انتقلت فكرة الكتابة إليها]5]. حتى أرتون Aartun اقرتح أّن لوح 

[[[- Surnin. V., Hieroglyphs of the Phaistos disc: History and full text translation., Rostov-on-Don, 2013, p.32.

[[[- Goormachtigh, M., Op. Cit., 5- 7- 2015, p.2

[3[- Surnin. V., Op. Cit., 2013, p.32.

[4[- Goormachtigh, M., Op. Cit., 5- 7- 2015, p.2

[5[- Surnin. V., Op. Cit., 2013, p.32.
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فايستوس ما هو إال شكل من أشكال الكتابة القدمية الوافدة من الرّشق القديم]]]؛ حيث يبدو 

اليونان كانت عرب جزيريت كريت  القديم وبالد  أّن أوىل االتّصاالت الحضاريّة بني الرّشق 

ذاتها  الفرتة  يف  قربص،  يف  ُعرث  وقد  الصغرى،  وآسيا  سوريا  ساحل  من  انطالقًا  وقربص، 

بأنّها  اقرتح علامء آخرون  بينام  فيها أوغاريت، عىل أشكال ورموز كتابية]]]؛  ازدهرت  التي 

Proto- أنّها أشكال تصويريّة سالفية ثانية  فئة  Luwian، واقرتحت  لوفية  أشكال تصويريّة 

Slavic، فيام اقرتحت فئة ثالثة أنّها أشكال تصويريّة جورجيّة Georgian، وفئة رابعة اقرتحت 

هذه  جميع  فإّن  الواقع،  ويف   .[3[  Indo-European أوروبية  ـ  هندو  تصويرية  أشكال  أنّها 

أشكال  أنّها  احتامل  ويبقى  مقنعة،  أسباب  تنَُب عىل  منطقيّة؛ ألنّها مل  تبدو  االقرتاحات ال 

أكرث  القديم،  الرشق  يف  التصويريّة  باألشكال  متأثّرة  أو  القديم  الرشق  من  وافدة  تصويريّة 

منطقيّة بالنسبة لنا، وهذا ما سنرشحه يف هذا البحث عن دور الرّشق القديم يف التأثري يف 

الكتابات الهريوغليفيّة الكريتيّة. 

)الشكل 2( وجهي لوح فايستوس، الذي يبلغ قطره ما بني 158 – 165ملم وسامكته ما بني 16-21ملم

Seript Linear A رابًعا: الكتابة التخطيطّية
     لقد وقعت كارثة كربى يف كريت نحو سنة 1750 ق.م، تسبّبت بحريق قرص كنوسوس 

[[[- Revesz, P. Z., A Computer-Aided Translation of the Phaistos Disk, International Journal of computers; 

Vol; 10, 2016, p.94.

[[[- Finkelberg, M., Op. Cit., p.57.

[3[- Revesz, P. Z., Op. Cit., 2016, p.94.
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وقد  للنهوض]]]،  كريت  عادت  ق.م   1700 سنة  منذ  ولكن  وتيليسوس،  وماليا  وفايستوس 

األهميّة  يف  األخرى  املدن  بقية  ق.م   1500  1700- سنتي  بني  كنوسوس  مدينة  تجاوزت 

ال  كّنا  وإن  األخرى،  الجزيرة  مدن  بقيّة  عىل  حقيقيًّة  سيطرًة  مارست  أنّها  بّد  وال  والغنى، 

تشهد  الواقع مل  للكلمة. يف  السيايس  باملعنى  مينوس  إمرباطوريّة  عن  نتكلّم  أن  نستطيع 

كريت أّي انقطاع أو تبّدل يف الفن وال يف الدميوغرافية]]]، وخالل هذه املرحلة أّدت كريت 

دوًرا حضاريًّا مميّزًا بالنسبة ألوروبا قاطبة، رغم صغر حجمها، وكان أهل كريت فيام سبق 

أن  لبثت  وما  وفايستوس،  كنوسوس  يف  التصويرية  الكتابة  أشكال  من  شكاًل  يستعملون 

تطّورت هذه الكتابة التصويريّة يف فايستوس دون غريها وتحّولت إىل كتابة صوتيّة حقيقيّة، 

وذلك نتيجة احتكاك الكريتيني بسّكان الرّشق العريب القديم، وتجدر اإلشارة إىل أّن هذه 

الكتابة الّصوتيّة هي أقدم كتابة معروفة ال يف العامل االيجي فحسب وإّنا يف أوروبا كلّها. 

وإّن ما حّفز الكريتيني عىل تطوير كتابتهم هو ازدهار تجارتهم، وبالتايل كان عليهم أن يطّوروا 

أسلوب كتابتهم القدمية مستعيضني عن الصور القدمية بخطوط عّدة لكٍل منها صوت. وقد 

سّمى العلامء هذه الكتابة الجديدة بالكتابة الّسطريّة أو التخطيطيّة Seript Linear ]3]، وقد 

ميّز إيفانس بني نوعني من هذه الكتابة هام الكتابة التخطيطيّة Seript Linear A، والكتابة 

.Seript Linear B التخطيطيّة

 )A بالخط املينوي  ما يعرف  )أو   A التخطيطيّة  الكتابة  إيفانس اسم  ما أطلق عليها  إّن 

[[[- Gabriel-Leroux, J., Op. Cit., 1941, p.42.

[[[- Ibid, p.47.

]3]- نور الدين حاطوم وآخرون: موجز تاريخ الحضارة، الط، دمشق، مطبعة الكامل، 965]م، ج]: حضارات العصور القدمية، 

ص377، 379.

)الشكل 3( لوح طيني للكتابة التخطيطية A متحف 

خانيا Khania األثري.

A مناطق انتشار الكتابة التخطيطيّة
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التواريخ  تعديل هذه  تم  قد  كان  وإن  - 1450 ق.م،  بني 1750  املمتد  بالعرص  عادة  يؤّرخ 

- 1450 ق.م]]].  ما بني 2500  استخدمت  أنّها  تبنّي  الحديثة: حيث  الّدراسات  إىل  استناًدا 

بناء  بفكرة  استخدامها  ويرتبط  غريها،  دون  كريت  جزيرة  يف  الكتابة  هذه  تظهر  ما  وغالبًا 

كان قرص  وإن  الجنوبيّة،  األجزاء  من  انطالقًا  املركزية،  الحكومة  وميالد  كريت  الدولة يف 

االختالف  درجة  إّن  الكتابة]]]،  هذه  من  نصوص  عىل  الّشواهد  بعض  قّدم  قد  كنوسوس 

الحضاري بني شامل جزيرة كريت وجنوبها يبدو واضًحا، فمنذ البدء الحظ علامء اآلثار أّن 

الكتابة الهريوغليفيّة الكريتية كانت مستخدمة يف شامل الجزيرة ورشقها بينام كانت الكتابة 

للمؤثّرات  يعود  ذلك  أّن  ورمّبا  الجزيرة ويف وسطها،  مستخدمة يف جنوب   A التخطيطية 

الحضاريّة التي نالها كّل وجه من طريف الجزيرة]3]. عموًما تّم إحصاء ما يقارب 7]4] كتابة 

يف جزيرة كريت لوحدها]4]. 

كام ُعرث عىل نصوص منها يف سيكالد ]Cyclades[5، ويف جزيرة قربص منذ سنة 1909م]6]، 

 ،Argos ومؤّخرًا تّم اكتشاف نصوص من هذه الكتابة يف منطقة بحر إيجة؛ كام يف أرغوس

ويف Troy، ودراما Drama، وثريا Thera، وميكيناي Mycenae، وترينس Tiryns، وميلوس 

Melos، وكيا Kea، وكيثريا Kythera، وميليتوس Miletus، وساموثراكا Samothrace(، كام 

ويف  صقلية،  جزيرة  شامل  الواقع  ليباري  أرخبيل  يف  كام  اإليجية  املنطقة  خارج  وجدت 

ويف  إيطالية،  يف   Morrone موررون  جبل  يف  البونت  بالد  يف   Amisos أميسوس  منطقة 

آسيا الصغرى، ويف فلسطني يف تل Haror، وتل ]Lachish[7، وإن كانت الكتابات التي تم 

الكشف عنها خارج كريت ال تتطابق متاًما مع ما تّم الكشف عنه يف الجزيرة نفسها.

[[[- Goormachtigh, M., Op. Cit., 5- 7- 2015, p.2.

[[[- Schoep, Ilse, Op. Cit., 1999, pp.267, 268.

[3[- Ibid, p.265.

[4[- Goormachtigh, M., Op. Cit., 5- 7- 2015, p.2.

[5[- Finkelberg, M., Op. Cit., 2005, p.58.

[6[- Goormachtigh, M., Op. Cit., 5- 7- 2015, p.2.

[7[- Kenanidis, K., Cretan Hieroglyphics, Op. Cit., 2016- 2017, p.2.
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1. هل تطّورت الكتابة التخطيطّية A عن الهريوغليفّية الكريتّية

 %  80 ونحو  التخطيطية]]]،  الكتابة  هذه  يف  مقطعيّة  عالمة  تسعني  نحو  إحصاء  ميكن 

األلواح  الكتابات عىل  هذه  تظهر  ما  وغالبًا  فريدة.  فيها   Logogram املعنوية  الرسوم  من 

الطينية املدورة واملستطيلة ذات الصبغة اإلدارية، وعىل األلواح الحجريّة وعىل األجسام 

قد   A التخطيطيّة  الكتابة  أّن  اللغة  علامء  بعض  اقرتح  وقد  والفضيّة]]].  والربونزيّة  الذهبيّة 

الكريتية  الهريوغليفية  للكتابة  يكون  أن  ورّجحوا  الكريتية،  التصويريّة  الكتابة  عن  تطّورت 

وللكتابة التخطيطية A سلف مشرتك تطورتا منه، مستشهدين بعدد من اإلشارات املشرتكة 

قد  الكريتية  الهريوغليفية  أن  الشائع  وكان  قبواًل  األكرث  الرأي  هذا  وكان  الكتابتني]3].  بني 

تطّورت تدريجيًا لتخدم معياًرا أوسع من الحياة الثقافية مل يعد يحتمل بطء كتابة الصورة، 

 Ilse 4]. لكن األستاذة أليس[ A فحلّت محلّها كتابة يف شكل خطوط وهي الكتابة التخطيطية

رفضت هذه الفكرة مستشهدة باملواد التي دّونت عليها كّل كتابة وباملوضوعات املختلفة 

التي تناولتها، وبأماكن انتشارها. ومل تستطع أليس أن تقبل بفكرة وجود أصل مشرتك للكتابة 

استناًدا إىل عدد اإلشارات املشرتكة]5]. كام   ،A التخطيطية  الكريتية والكتابة  الهريوغليفية 

أنّها أشارت إىل أنّه يف بعض الحاالت كان صاحب الوثيقة اإلدارية يستخدم النوعني مًعا، 

.[6[ A كأن يختم بخاتم عليه كتابة هريوغليفية ويدّون الرّشوح بالكتابة التخطيطية

[[[- Gabriel-Leroux, J., Op. Cit., 1941, p.43.

[[[- Finkelberg, M., Op. Cit., 2005, p.58.

[3[- Godart L., Olivier J.-P., Corpus Hieroglyphicarum Inscriptionum Cretae. Études Crétoises, CHIC 

31,1996, p.107.

]4]- لطفي عبد الوهاب يحيى، اليونان مقدمة يف التاريخ الحضاري، ال ط، اإلسكندرية، دار املعرفة الجامعية، ]99]م، ص77.

[5[- Schoep, Ilse, Op. Cit., 1999, p.266.

[6[- Ibid, p.267.
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الكتابة التخطيطية Aالكتابة التصويرية الكريتية

2. هل استعار الكريتيون القدماء كتابتهم التخطيطية A من السومريني؟

الصوتيّة.  املقطعيّة  الداللة  ذات  اإلشارات  بعض  يحّددوا  أن  اآلثار  استطاع علامء  لقد 

الكتابة  بها  دونت  التي  اللّغة  حول  االقرتاحات  من  العديد  هناك  أّن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

التخطيطية A، لكن باملجمل علينا أن نتفّهم أّن مجتمع كريت يف األلف الثاين قبل امليالد 

كان مجتمًعا مفتوًحا متعّدد الثّقافات، حتى إّن عدًدا من علامء اللّغات القدمية اقرتحوا أّن 

أهل كريت قد اقتبسوا كتاباتهم من السومريني، وكان دوهوكس Duhoux قد الحظ أنَّ الكتابة 

التخطيطية A كتابة الصقة مثل اللغة السومرية منذ سنة 987]م، وذلك بسبب العدد العايل 

]] % يف  مقابل  الكلامت،  من   % 59 A حوايل  التخطيطية  الكتابة  والبوادئ يف  للواحق 

ا استعار الكريتيون كتابتهم التخطيطية A من السومريني؟  الكتابة التخطيطية B ]]]. فهل حقًّ

عن  ناتجة  هي  الكريتيّة  التصويريّة  الكتابة  أنَّ  اقرتح  قد   Hooker هوكري  األستاذ  كان 

االقتباس من عدد من الكتابات املختلفة، وبالتايل فهو يجعل السومرية أحد أناط الكتابة 

األلف  بداية  يف  الكريتيني  أّن   Olivier أوليفري  يرى  بينام  الكريتية،  الكتابة  يف  أثّرت  التي 

الثاين قبل امليالد أعادوا ابتكار الكتابة بجهودهم الخاّصة، وكانوا قادرين عىل امليض يف 

أو حتى املرصية،  الرافدية  الخربات  إىل  دون حاجتهم  االتّجاه  هذا  األوىل يف  خطواتهم 

وأنّهم صنعوا نظاًما سهاًل ومدهًشا لتسجيل أصوات لغتهم بواسطة اإلشارات.

[[[- Kenanidis, K., Cretan Hieroglyphics, Op. Cit., 2016- 2017, p.2- 4
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بينام يرى جالرنر Glarner أّن العديد من اإلشارات يف الكتابة التخطيطيّة A متشابهة مع 

إشارات الكتابة التصويرية يف بالد الرافدين، رغم ذلك احتاملية االتّصال الحضاري رفضت 

بسبب بُعد كريت عن بالد الرافدين جغرافيًا، وهذا الرافض من وجهة نظر جالرنر غري ناضج 

التي ُدرست وقُرئت من أصل النصوص املكتشفة ال  بعد؛ ألّن عدد الّنصوص املسامريّة 

أّن  ورمبا  املتاحف،  يف  املحفوظة  املسامرية  الرقم  آالف  هناك  وبالتايل   ،%  10 يتجاوز 

قراءتها ستقّدم لنا معلومات أغنى عن صالت السومريني مع جوارهم الحضاري]]]. ثم إّن 

البحر  ببرصها إىل ساحل  ترنو  كانت  الرافدين  بالد  التي ظهرت يف  اإلمرباطوريات  جميع 

املتوسط]]]، وتحّدثنا األساطري عن مشّقة الرّحالت التي قام بها ملوك الرشّق العريب القديم، 

الهدف.  لهذا  السورية  السواحل  من  الخشب  لجلب  وغريه(]3]   Gilgameš )جلجامش  كـ 

بأّن شاروكني األكادي قد  الثامن عرش قبل امليالد أشارت  القرن  إّن نصوص ماري يف  ثم 

النحاس )قربص( وإىل  )البحر املتوسط( وإىل جزيرة  البحر األعىل  استطاع أن يصل إىل 

جزيرة Kaptara )أقدم إشارة إىل جزيرة كريت(]4]. كام عرث عىل أختام اسطوانيّة يف جزيرة 

قربص تحمل اسم شاروكني، حتى إّن شاروكني األكادي مارس نوًعا من الوصاية عىل البالد 

السوريّة؛ حيث دّون العبارة التالية: »سيد منطقة الصنوبر )لبنان(، وجبال الفضة )طوروس(«، 

وعاش عدد ال بأس به من النجارين األكاديني يف سورية]5].

الرقعة  من  بكثري  أكرب  هي  السومرية  الحضارة  عليها  انترشت  التي  الحضارية  الرقعة  إّن 

الجغرافية التي حكموها، ورمبا أنّها وصلت إىل الهند رشقًا وإىل بالد البلقان غربًا، وتجدر 

اإلشارة إىل حركة الهجرة واالنتقال واالنتشار والتفاعل الحضاري، وإّن هذا التفاعل الحضاري 

بني كريت والسومريني مدعوم باإلشارات املتامثلة بني الكتابة السومرية والكتابة الهريوغليفية 

الكريتية، وبالتايل رمبا أّن الكريتيني قد استعاروا كتاباتهم من بالد الرافدين]6]، ويؤيّد األستاذ 

[[[-Kenanidis, K., Cretan Hieroglyphics, Op. Cit., 2016- 2017, p.5.

[[[- Gabriel-Leroux, J., Op. Cit., 1941, p.18.

لوح   [[ عىل  جلجامش  ملحمة  دونت   .)giš.bíl.gín.meš( بالسومرية  أسمه  ويكتب  أورك  مدينة  ملك  هو  جلجامش   -[3[

 Leick, Gwendolyn., A Dictionary of Ancient near eastern mythology :طيني وحفظت يف مكتبة آشور بانيبال، انظر

 London and New York, 1991, p.68

[4[- Kenanidis, K., Cretan Hieroglyphics, Op. Cit., 2016- 2017, p.5.

[5[- Gabriel-Leroux, J., Op. Cit., 1941, p.18.

[6[- Kenanidis, K., Cretan Hieroglyphics, Op. Cit., 2016- 2017, p.4.
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فيرش Fischer ما ذهب جالرنر، حيث يرى أّن الكتابة ابتكاٌر رافديٌّ ال جدل فيه، ومن سومر 

أيّد  وقد  البلقان]]].  بالد  وإىل  إيران  وإىل  النيل  ووادي  الهندوس  وادي  إىل  الكتابة  انترشت 

األستاذ Woudhuizen رأي زمالئه الباحثني بعد دراسة إشارات اللغة األكادية، ودراسة الكتابة 

التخطيطية A، وخلص إىل أّن اإلشارات اإليجية تطّورت عن الكتابة السومرية مثلها مثل الكتابة 

األكادية، حيث بدأ تصوير األيقونات وفق أسلوب مجرّد وأكرث سعة]]].

الكتابة  من  تطّورت  قد   B التخطيطيّة  الكتابة  أّن  ترى  التقليديّة  الّنظر  وجهة  كانت  لقد 

التخطيطية A ]3]، ومبا أّن علامء اللّغة متّكنوا من فّك رموز الكتابة التخطيطية B )سنأيت عىل 

الحديث عنها(، وإنّهم مل يتمّكنوا من فّك رموز الكتابة التخطيطية A، ومبا أّن العديد من الرموز 

متشابه بني الكتابتني؛ فقد اقرتح بعض العلامء قراءة الكتابة التخطيطية A بواسطة رموز الكتابة 

التخطيطية B، إال أّن النتيجة كانت مخيّبة لآلمال، حيث أعطت املحاولة كلامت غري مفهومة 

وال معنى لها. والسبب يف ذلك هو أّن الكتابة التخطيطية B تم ابتكارها من أجل تدوين اللغة 

املوكينية، أّما الكتابة التخطيطية A يبدو أنّها ابتكرت من أجل تدوين اللغة املينوية القدمية التي 

كانت إحدى شقيقات اللّغة الهندوـ  أوروبية وانقرضت، فلاّم انترص املوكينيون عىل الكريتيني 

اعتمدوا كتابتهم بدل كتابة املغلوبني، لذلك قراءة رموزها تزداد تعقيًدا]4]. 

الّنقوش  من  العديد  التصوريّة يف  اإلشارات  بني  به  قارن  بحثًا   Davis دافيس  نرش  وقد 

املسامرية  الكتابات  ضمنها  ومن  بينها،  فيام  عالقة  وجود  دراسته  بيّنت  وقد  القدمية، 

النيل، وطالسم  الهندوس، وكتابات وادي  السومرية، وكتابات وادي  اللغة  بها  التي دونت 

األناضول، وأربعة مخطوطات قدمية من بحر إيجة، حيث وجد أن هناك ]4 إشارة يف هذه 

املخطوطات األربعة متشابهة مع إشارات من الكتابة السومرية، وإشارة واحدة متطابقة متاما 

ملثيلتها يف الكتابة السومرية]5].

وقّدم األستاذ كينانيدس Kenanidis دراسًة قارن بها بني اللّغة اليونانيّة الحديثة والكتابة 

[[[- Fischer, S. R., History of Writing., London 2004, p.34.

[[[- Kenanidis, K., Cretan Hieroglyphics, Op. Cit., 2016- 2017, p.5.

[3[- Gabriel-Leroux, J., Op. Cit., 1941, p.44.

[4[- Goormachtigh, M., Op. Cit., 5- 7- 2015, pp.1,2.

[5[- Kenanidis, K., Cretan Hieroglyphics, Op. Cit., 2016- 2017, p.6.
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السومرية،  والكتابة   ،B التخطيطية  والكتابة   ،A التخطيطية  والكتابة  التصويريّة،  الكريتية 

اللّغة  يف  الكلامت  من  العديد  أصل  أّن  مفادها  نتيجة  إىل  وتوصل  القربصية؛  والكتابات 

اليونانية الحديثة له جذوره يف لغة وكتابات بحر إيجة القدمية. بينام توصل علامء آخرون 

يف  املكافئ  واملقطع  األحادية  الكلمة  ومبدأ  الصوتيّة  القيم  أّن  إىل  مستفيضة  دراسة  بعد 

الكتابات التصويرية اإليجية القدمية تدّل عىل أصل سومري لهذه الكتابات، ورغم أّن اللّغة 

الحورية Hurrian قد قّدمت بعض القيم الصوتيّة إاّل أنّها قليلة جًدا، ورمّبا أّن السومريني هم 

من ابتكر للكريتني كتابتهم التصويرية. ويف أحدث دراسة قدمها كينانيدس رصح باعتقاده 

أن املجموعة األكرب من رموز الكتابة التخطيطية A تحمل صفات اللغة األكادية، مع تأثر 

واضح باللغة اللوفية Luwian حيث تتشابه بعض نقوشها مع نقوش الكتابة اللوفية]]].

3. مثال عىل فك رمز من رموز الكريتية

لقد قام بهذا العمل األستاذ كينانيدس استناًدا إىل نظريّة أنَّ الكتابة الهريوغليفية الكريتية 

والكتابات التخطيطية )A & B( قد تطّورت عن السومرية، حيث بنّي أّن لدينا ختامن )كام 

هو مبني يف الشكل رقم 4(، ولدينا إشارتان تحمالن الرمزين )038( و )010( يف املعجم 

الهريوغليفي الصغري واملعروف اختصار )YHL( إّن هذين الرمزين مًعا )038 & 010( ظهرا 

ست مرات يف املعجم، وقد دونا يف واحد وأربعني كتابة يدوية، وقد قام كينانيدس بتحليل 

القيمة الصوتية ومعنى كّل إشارة:

اإلشارة األوىل: وهي )038( املوجودة يف الصورة األوىل من )الشكل4( تظهر يف العديد 

من األشكال يف الكتابة الهريوغليفية الكريتية. بينام يظهر يف الصورة الثانية من )الشكل4( 

الفرن  عامل  إىل  تشري  أو  املعدن  قالب  إىل  تشري  التي   )dem( القدمية  السومرية  الكلمة 

املعدين، بينام تشري الكلمة السومرية القدمية )de0( إىل معالجة املعدن بالحرارة، لذلك 

أنّه ينتهي بساكن، والجدير باملالحظة أّن هذه اإلشارة تظهر بالكتابة  املقطع )de( نالحظ 

التخطيطية B أيًضا، وتّم إحصاء عدد املرّات التي ظهرت فيها فكانت نحو 140 مرة، وترجمت 

إىل برونز؛ املعدن األكرث شيوًعا يف ذلك العرص. كام تبنّي أّن هذه اإلشارة ظهرت بالكتابة 

التخطيطية A )327( مرة، وبداًل عن ذلك املقطع )de( تم استخدام أيقونة فرن صهر املعدن 

[[[- Kenanidis, K., Cretan Hieroglyphics, Op. Cit., 2016- 2017, p.6
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للقيمة  مطابقة  للصورة  املعنويّة  القيمة  إّن  مرة.   45 نحو   )A & B( التخطيطية  الكتابة  يف 

املعنوية يف الشكل املسامري، حيث يصّور فرن العامل يف صهر املعدن، بعد ما يسّمى به 

العامل نفسه الذي يدعى simug ]]]، )انظر الشكل رقم 5(.

الثانية: هي )010( والتي يرمز لها بالساق والساقني يف اللغة السومرية تقابالن  اإلشارة 

gìr وتلفظان بالسومرية ŋe)r( “me-ri” in Emesal( وإّن الحرف الساكن األويل  املفردة 

األصيل ŋ، لذلك الساقان لفظت باللّغة السومرية ŋe)r(. إّن كلتا اإلشارتني )038 & 010( 

مًعا تدالن عىل الكلمة السومرية األكرث شيوًعا de.er = }الله God{، يف )الشكل 4( يقرأ من 

اليسار إىل اليمني gde.eh )حيث تم إسقاط حرف r الساكن من نهاية الكلمة كام يف اللغة 

السومرية(. بينام يقرأ )الشكل 5( deŋero )هنا بالحقة سومرية بإضافة ) ok( كام يف الكتابة 

املسامرية بإضافة )ak(. ويف )الشكل 6( نقرأ الكتابة أّوال من اليمني بـ de-ŋe-i التي تؤيّد 

 ،)i( كتبت باإلشارة املقطعية j« ،كذلك ساكن j ساكن فإّن حرف r ومثلام أّن حرف ،deŋej

وبالكتابة التصويرية عىل شكل نبتة«، يف الحقيقة إّن لفظةde-ŋe-i  )من deŋej( هو الشكل 

األكرث شيوًعا للكلمة deŋer  التي تصّور عىل األختام الهريوغليفية الكريتية، سوية مع أكرث 

الّنقوش تذكر بـ)deŋer( ؛ وهو يشري إىل اإلله  اإلشارات املدّونة عىل األختام، مثل هذه 

الشخيص ملالك الختم، أو رمّبا يشري إىل اإلميان بوجود الله ، ورمبا يشري إىل إحساس 

بوحدانيّة اإلله. إّن دراسة خاتم واحد كأنوذج قّدم كّل هذه املعلومات الثمينة]]].

p.7 ,2017-Kenanidis, K., 2016 الشكل4( نقال عن( 

[[[- Kenanidis, K., Cretan Hieroglyphics, Op. Cit., 2016- 2017, pp.6,7.

[[[- Ibid, pp.6,7.
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الكتابة التصويرية الكريتية

B الكتابة التخطيطيةA الكتابة التخطيطية

p.7 ,2017-Kenanidis, K., 2016 الشكل 5( نقال عن(

B الكتابة التخطيطية

A الكتابة التخطيطية

p.7 ,2017-Kenanidis, K., 2016 الشكل 6( نقال عن(

Seript Linear B خامًسا: الكتابة التخطيطّية
لقد تعرّضت قصور كريت للهدم ما بني سنتي -1500 1450 ق.م نتيجة عدد من الزالزل 

املدّمرة، أو نتيجة املد والجزر، أو نتيجة ارتدادات بركان مدّمرة، لقد أرهقت هذه الكوارث 

الطبيعية أهل كريت ومل يعودوا قادرين عىل الّنضال من أجل دولتهم، أما اآلخيون كانوا قد 

ترّسبوا ببطء إىل الجزيرة وشّكلوا أقليّة، لكّنها كانت قادرة عىل تسلّم الّسلطة فيها، وتبّنى 

تبّدل  أو  انقطاع  أّي  والدليل عىل ذلك عدم وجود  املينوية،  الحضارة  الجدد  الغزاة  هؤالء 

مفاجئ، بينام ظهر تبّدل ما يف نط اإلدارة. فمن خالل األلواح الكتابيّة التي أطلق إيفانس 

عليها اسم الكتابة التخطيطية Seript Linear B، يظهر أّن نظام الّسلطة أصبح أكرث مركزيًّة، 

وأكرث تسلّطًا، وأخذ الفّن يفقد نزعته الطبيعيّة وأصبح أكرث عظمًة ومييل للطابع الرسمي]]]. 

ويف أحد نصوص قرص كنوسوس واملعنون باسم امللك )wa-na-ka( يظهر أّن عند هذا 

[[[- Gabriel-Leroux, J., Op. Cit., 1941, p.44.
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يرتأّس  وكان  امللك،  ومساعد  الجيش  قائد  يكون  أن  ميكن  كبري  عسكري  ضابط  امللك 

إن  الرفاق  أو   )e-qe-ta( باالتباع  سموا  الذين  الجيش  ضبّاط  كبار  من  املؤلّفة  املحكمة 

صّحت التسمية.

B 1. قّصة فك رموز الكتابة التخطيطّية

وقيامه  تحويها،  التي  الغريبة  والكتابة  األلواح  عن  محارضة  يلقي  إيفانس  كان  بينام 

بنقل أعداد منها إىل بريطانية من جزيرة كريت، كان هناك طالب ثانوية يستمع لكّل كلمة 

يقولها إيفانس، وهذا الطالب كان الشاب مايكل فينرتيس Michael Ventris الذي استهواه 

غموض هذه الكتابة وعكف يفكر فيها، ثم عرّب عن رأيه بّكل جرأة وهو ال يزال طالبًا يف 

الثانوية، وكعادة الغرب الذي يستمع لجميع اآلراء والطروحات ويحرتمها دون أن يستهزئ 

بأصحابها، نرش مايكل مقااًل يف سنة 1940م توقّع فيه أن تُسفر األبحاث عن وجود صلٍة قويٍّة 

بني كتابات األتروسكيني يف إيطاليا والكتابات التخطيطية يف كريت، وملّا نشبت الحرب 

ينقطع عن  أنّه مل  إال  مهندس،  الربيطانية كضابط  البحرية  مايكل يف  الثانية خدم  العامليّة 

يف  الكتابة  شيفرة  فك  عن  أمثرت جهوده  وهكذا  فراغه،  أوقات  يف  كريت  كتابات  دراسة 

عليه  تهافتت  ما  وسعان  الربيطانية،  اإلذاعة  هيئة  أثري  عرب  الخرب  إعالن  وتم  ]95]م  سنة 

 John االتّصاالت واالستفسارات من مختلف العلامء املهتمني، ثم انضّم إليه جون شادويك

Chadwick أحد املختّصني يف فقه اللغة اليونانية وقّدما يف مقال مشرتك نظريتهام يف إطار 

أكادميي نرشته مجلة الدراسات الهلينية سنة 953]م، وبعد الثناء العظيم الذي ناله مايكل، 

تويف إثر حادث أليم سنة 956]م عن عمر ال يزيد عن 35 سنة]]]. يف الواقع إّن فّك رموز 

هذه الكتابة التخطيطية، التي تعترب أّول كتابة يف أوروبا، قد بنّي أنّها تتعلّق باليونانيّة املوكينيّة 

التخطيطية  الكتابة  مميزة عن   B التخطيطية  الكتابة  أّن  تبنّي  اآلخية]]]. وقد  املالكة  واألسة 

 A وعن الهريوغليفية الكريتية، حتى إّن الفرق بني القيم الصوتيّة بني الكتابة التخطيطية A

والكتابة التخطيطية B يرتاوح ما بني %9 و%3]، ويبدو أساًسا أّن اتّجاه الكتابة من اليمني إىل 

ط]،  اإلسكندر،  إمرباطورية  قيام  حتى  كريت  حضارات  من  وحضارتهم،  تاريخهم  اإلغريق  النارصي،  عيل  أحمد  سيد   -[[[

القاهرة، دار النهضة العربية، 976]م، ص55، 56.

[[[- Gabriel-Leroux, J., Op. Cit., 1941, p.44.
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اليسار. ويالحظ يف الكتابة التخطيطية B ندرة وجود ساكنني متتالني، أّما نظام العّد فيها فهو 

نظام العّد العرشي، خالفًا لنظام العّد السومري الستيني.  

B 2. أماكن انتشار الكتابة التخطيطية

قبل  عرش  الخامس  القرن  كتابات  دّونت  التي  الطينيّة  األلواح  عىل  إيفانس  أطلق  لقد 

االختصاص  أساتذة  عند  يعرف  ما  )أو   Seript Linear B التخطيطيّة  الكتابة  اسم  امليالد 

هذه  مخطوطات  أّن  ويبدو  ق.م،   1400 سنة  بنحو  نصوصها  وتؤّرخ   ،)B املينوي  بالخط 

 Mycenean املوكينية  الحضارة  مستوطني  قبل  من  كنوسوس  إىل قرص  ُجلبت  قد  الكتابة 

Civilization حيث غدت هذه الكتابة أداة تدوين اللغة اليونانية، وقد ظهرت هذه الكتابة يف 

 Khania جزيرة كريت، حيث عرث عىل نصوص هذه الكتابة يف خمسة مواقع؛ كام يف خانيا

وقرص كنوسوس. كام عرث عىل ألواح هذه الكتابة يف أربعة مواقع يف مختلف أنحاء بالد 

Pylos حوايل 1088 كتابة أرخت نحو سنة 1200 ق.م، ويف موكيناي  بيلوس  اليونان مثل 

Mycenae حوايل 85 كتابة أرخت نحو 1250 - 5]]] ق.م، ويف تريينس Tiryns حوايل 68 

كتابة أرخت نحو 1200 ق.م، ويف ثابيس Thebes حوايل 400 كتابة وأرخت ما بني 1300 – 

1260 ق.م، وغالبًا ما تظهر هذه الكتابات عىل األلواح الطينيّة وعىل الجرار]]]. 

3. كتابات قرص كنوسوس

تعّد كتابات قرص كنوسوس من مدّونات الكتابة التخطيطية B، وكان إيفانس قد كشف 

هذه  وكانت  العرشين،  القرن  أوائل  يف  القرص  هذا  أنقاض  بني  الطينية  األلواح  مئات  عن 

األلواح الطينية عبارة عن فواتري، وإيصاالت، وسجالت، وكشوف حسابات مام اقتضته إدارة 

أعامل األسة املالكة، كام عرث يف مستودع سالح هذا القرص عىل صناديق كانت مخّصصة 

لحفظ األسلحة، كان يرافقها ألواح طينية دّون عليها ما يحتويه الصندوق من سالح. وقد بلغ 

عدد مدّونات كنوسوس ما يقارب 53]4 كتابة، وأرّخت ما بني 1400 – 75]] ق.م. وامللفت 

[[[- Finkelberg, M., Op. Cit., 2005, p.58.
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لالنتباه أّن هذا األرشيف يشبه أرشيفات الرّشق القديم لدرجة كبرية، وال سيّام أمور العمل 

أنّها تحوي  القرص، كام  اقتصاد  تعالج موضوعات  التي  اإلدارية  والعبارات  ونظام األوزان 

الكثري من الكلامت املقتبسة من حضارة الرشق القديم، وقد كتب عن هذا األمر من فك 

رموز هذه الكتابة وهام فينرتيس وشادويك حيث يقوالن: »بالرغم من االختالفات يف املناخ 

والثقافة، هناك تشابهات كبرية يف الحجم ومنظومة القرص املليك، ويف املوضوعات التي 

دّونت عىل األلواح الطينية، حيث كانت املوضوعات متوازية وقريبة، ومل يقترص األمر عىل 

إدراج السلع وكمياتها، لكن التشابه كان أحيانا يف تفاصيل أسلوب الكالم«]]].

كريت،  جزيرة  حضارة  عىل  الوحيد  شاهدنا  طويل  لزمٍن  واملدافن  القصور  كانت  لقد 

كنوسوس،  يف  اآلخية  الفرتة  عن  املعلومات  من  بالكثري  زّودنا   B الكتابة  رموز  فك  لكن 

أّن  سيجد   B التخطيطيّة  الكتابة  يف  املدقّق  إّن  السابقة]]].  العصور  تفاصيل  وضح  مام 

التي  معاركهم  وأنباء  الخاصة  أخبارهم  تدوين  البتّة عىل  يكونوا حريصني  كريت مل  ملوك 

أو  التي أحرزوها عىل أعدائهم عىل واجهات أو جدران قصورهم  خاضوها واالنتصارات 

مبانيهم الفخمة، كام مل يدّونوا تلك األخبار عىل أعمدة خاّصة يقيمونها متجيًدا آللهتهم 

عند عودتهم من إحدى املعارك كام فعل املرصيون والعراقيون القدماء وسواهم من أبناء 

الرشق القديم، سواء بدوافع دينيّة لتمجيد اآللهة التي منحتهم الّنرص ألسباب سنسّميها فيام 

بعد أسباب تاريخيّة كان الهدف منها أن يطّلع أحفادهم من بعدهم عىل منجزاتهم العسكرية 

ومآثره التي تجعل ذكراهم خالدة]3]. 

ويبدو أّن الكتابة مل تكن حكرًا عىل طبقة الكهنة أو عىل طبقة معيّنة من الكتّاب الرسميني، 

كام هو الحال يف مرص، ورمّبا أنّه كان مبقدور الجميع أن يتعلّمها سواء من التّجار أم العامل 

أم الفالحني، ما يدّل عىل تقّدم الثّقافة يف البالد]4]. ورمبّا ستكشف األلواح الطينية التي كان 

[[[- Ventris, M., and Chadwick. J., Documents in Mycenaean Greek, 2nd edn, Cambridge 1973, p.106.

[[[- Gabriel-Leroux, J., Op. Cit., 1941, p.46.

]3]- نور الدين حاطوم وآخرون، موجز تاريخ الحضارة، م.س، ص79]، 380.

]4]- خليل سارة، دراسات يف تاريخ اإلغريق، مقدمة يف التاريخ السيايس والحضاري، دمشق 2004م، ص3]].



نقد الحضارة الغربّية )1( )تاريخ اإلغريق قبل القرن التاسع ق.م(164

الكريتي يكتب عليها يف يوم من األيام ما كان عنده من علوم، أّما اآلن فكّل ما نستطيع قوله أّن 

الكريتيني متتّعوا بنصيب وافر من علوم الفلك؛ ألنّهم اشتهروا كمالحني مهره، وتقول روايات 

التقويم  املينويني  عن  أخذوا  قد  بعد  فيام  كريت  استوطنوا  الذين  الدوريني  إّن  اإلخباريني 

املينوي، ويعرتف املرصيون أنّهم مدينون للكريتيني ببعض الوصفات الطبية، وقد أخذ عنهم 

اليونان بعض األعشاب العطرية كالنعناع Mintha، والشيخ الرومي Aspithon، وعقارا آخرا 

مفيًدا كّل الفائدة، يقال إنّه يشفي البدانة من غري حاجة إىل االقتصاد يف الطعام، كام تدل عىل 

ذلك أسامء هذه األعشاب التي ظلّت تسمى بأسامئها الكريتية وكذلك هذا العقار]]]. 

4. كتابات قرص بيلوس

بالكتابات  الشبه  شديدة  كتابات  عىل  ميسليا(  )يف   Pylos بيلوس  مدينة  يف  ُعرث  لقد 

صارت  التي  الكتابة،  هذه  من  أشكال  عليها  فخاريّة  جرار  عىل  عرث  حيث   ،B التخطيطية 

تعرف اصطالًحا بكتابة بيلوس، وكانت بيلوس باألصل من مناطق نفوذ الحضارة الكريتية 

يف بالد اليونان منذ قرون، لكّنها انقلبت عليها وساهمت يف دمارها، مام تسبّب يف انتقال 

مركز الثّقل من كريت إىل بالد اليونان القارية. وقد بلغ عدد هذه األلواح حوايل 1088 لوح 

أو شذرات من لوح، وتّم تأريخ هذه األلواح بسنة 1200 ق.م، وقد وجدت وسط أنقاض 

حجرة واحدة بالقرب من مدخل القرص، حتى إّن علامء اآلثار قد أطلق عليها اسم حجرة 

السجالت Archive Room، ويبدو أنّها كانت مكتبًا إداريًّا صغريًا ملحًقا بالقرص. وإّن طول 

كّل لوح منها نحو ثالث بوصات، وهي مختلفة األشكال بعضها مستطيل وبعضها اآلخر 

مربع وبعضها مخروطي، وجلّها مصنوع من الطني الني غري املحروق، مام عرّض بعضها 

للتلف، لكن الدمار املفاجئ للقرص والنريان التي اشتعلت به جعلت أعداًدا من هذه األلواح 

يتعرّض لليش، وبالتايل ازدادت صالبتها ومقاومتها]]]. 

]]]- ول ديورانت، قصة الحضارة، م.س، ص]3.

]]]- سيد أحمد عيل النارصي، اإلغريق تاريخهم وحضارتهم، م.س، ص54.
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)الشكل 7( اللوح الطيني من بيلوس رقم 826

الدمار،  دّونت وقت  قد  كانت  التي  األلواح  التي وصلتنا هي  األلواح  أّن  يعني  إّن هذا 

حيث تعرّضت لنريان الكارثة مام أتاح لها فرصة البقاء، وهذا يبنّي ضآلة العدد الذي وصلنا. 

تذكر  التي  األلواح  بعض  باستثناء  تأريخها،  غياب  أيًضا هو  األقراص  يؤخذ عىل هذه  وما 

الشهر، كام أوردت بعض األقراص عبارة »هذه السنة« أو »السنة األخرية« وهذا يشري ضمًنا 

إىل أّن هذه األقراص مل يزد عمرها عن السنة، ورمّبا أنّها كانت تدور ويعاد استخدامها، أو 

رمّبا أّن الّشتاء كان ينهي سجالت السنة الفائتة بأمطاره الغزيرة ورطوبته، وبالتايل سيصبح من 

املستحيل عمليّة جمع أّي مادة تاريخيّة من هذه السجاّلت، فنحن ال نتلك أسامء ملوك 

وال نعرف سنوات حكمهم. وإن كّنا نعلم من خالل الّنصوص أّن هناك قرًصا ملكيًّا يتبعه 

6] من حكام األقاليم، ولكّل حاكم إقليم نائب، وميكننا أن نتعرّف عليهم من خالل أحد 

ألواح بيلوس )اللوح رقم9]8( الذي يحّدد كميات الربونز التي ساهم بها ]3 مسؤواًل )6] 
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حاكم إقليم، ونائب لكل حاكم( يف كافة أنحاء اململكة، ويبدو أّن هذا الربونز كان موجوًدا 

يف األماكن العاّمة التي تخّص الّسكان، مثل املعابد، ورمّبا أّن ظروف معيّنة مثل املجهود 

الحريب تطلّبت إرسال هذا الربونز للملك.

      لقد كان الغرض الرئييس من هذه األلواح هو تدوين األعامل اليوميّة، والّسجاّلت 

الّنشاطات،  ابتكاره من أجل هذه  تّم  B كان قد  التخطيطية  أّن نظام الكتابة  اإلداريّة، ويبدو 

يوّضح  وبعضها  ألشخاص،  اسميّة  قوائم  من  كبري  جانب  عىل  األلواح  هذه  تشمل  حيث 

وظائفهم وحرفهم أو يشري إىل استئجار األرايض واملستحق عليها من نتائج املحصول أو 

الكتانيّة  التي قاموا بتسليمها للسلطات، وبعضها يسّجل املنتجات وال سيام املنسوجات 

التي اشتهرت بها بيلوس، أو املصنوعات النحاسيّة املصدرة إىل الخارج، وبعضها اآلخر 

القربانية  الهدايا  التي رصفت لخدمة القرص وأتباعه، أو  التموينية  بيان باملواد  يشتمل عىل 

التي أرسلت إىل خفر السواحل ومجّديف  التي أرسلت إىل محاريب اآللهة ومعابدهم، أو 

األسطول. كام احتوى األرشيف عىل قوائم جرد أدوات وأمتعة منزليّة أو معّدات عسكريّة، 

وبيان بتوزيع قوات حربية، ومتّدنا هذه السجالت بصورة حية للقرص املليك وكّل من كان 

يخدم فيه من رجال ونساء وأطفال، حيث نراهم منهمكني يف ترصيف الشؤون املنزلية أو 

اإلدارية]]]. وقد شاركت املرأة يف بعض األعامل مثلها مثل الرجل حيث هناك نّصان من 

بيلوس يدرجان أسامء الّنساء العامالت ومستحقاتهن من الحنطة والتني )اللوح رقم 573( 

التي انحرصت يف صناعة  بيلوس تتحّدث عن أعامل املرأة  ألواح  إّن أغلب   .)8 )الشكل 

املنسوجات من الكتان أو من الصوف.

)الشكل رقم 8( اللوح الطيني رقم 573 من بيلوس

]]]- خليل سارة، دراسات يف تاريخ اإلغريق، م.س، ص4]].



167 الكتابة والتدوين في العصر اإلغريقي القديم

1. مقارنة بني كتابات القرصين

لقد كان أرشيف بيلوس أكرث تنظياًم من أرشيف كنوسوس لذلك دراسته أسهل؛ حيث 

صّنف كتاب بيلوس الّنصوص التي تتحّدث عن الّنبيذ، والّنصوص التي تتحّدث عن القمح، 

والّنصوص التي تتحّدث عن الرّجال، والّنصوص التي تتحّدث عن الّنساء، والّنصوص التي 

التي  الّنصوص  أّن جميع  القدمية  اللّغات  الّسلع األخرى. ولقد الحظ علامء  تتحّدث عن 

كانت تتحّدث عن مادة بعينها قد دّونت بذات يد الكاتب، مبعنى أّن هناك كتّابًا مختّصون يف 

تدوين املواد والسلع كلٌّ حسب اختصاصه، ورمّبا كان هناك سالل قد صّنفت فيها األلواح 

الطينيّة. ورمّبا أّن سبب تقّدم أرشيف بيلوس عىل كنوسوس؛ أّن أرشيف كنوسوس أقدم بقرن 

ورمّبا أكرث، إال أّن كال األرشيفني يظهران تطابًقا يف الّنظم اإلدارية املعتمدة يف القرصين، 

عموًما إن هناك معلومات غنيّة ومهّمة يف ألواح بيلوس وكنوسوس وتريينس وموكيني. 

هل استعار اليونان الكتابة التخطيطية B من الرشق القديم؟

Tell Deir Alia 2. كتابات تل دير الُعال

وقبل االنتقال من كريت إىل بالد اليونان القارية يجب اإلشارة إىل أنّه عرث عىل أقراص 

 Tell كام يف تل دير الُعال ،B طينيّة يف الرّشق القديم عليه كتابات تشبه الكتابة التخطيطيّة

Deir Alia يف األغوار الوسطى رشقي نهر األردن، وال يبعد هذا التل أكرث من 4 كم شامل 

جرس نهر الزرقاء، وتؤّرخ هذه الكتابات بنحو 1200 ق.م]]]، اكتشفت األلواح يف 4] نيسان 

864]م من قبل بعثة أثريّة هولنديّة أردنيّة مشرتكة، وكان تعدادها ]] لوًحا طينيًّا، حوت ثالثة 

منها عىل كتابات ونقوش ويبدو أنّها نفذت بواسطة إبرة مدبّبة، وكتبت يف املوقع ذاته أي 

كانت  الطري  الطني  عىل  للكتابة  استخدمت  التي  األداة  أّن  ورمّبا  إليه،  وافدة  ليست  أنّها 

كتبت  حيث  الخطّيّة  األبجديّة  مكّونات  تحمل  الكتابة  هذه  وإّن  العظم]]].  من  صنعت  قد 

من اليمني إىل اليسار، وتوجد رضبات عموديّة فصلت الكلامت عن بعضها، وهي تجمع 

[[[- Finkelberg, M., Op. Cit., 2005, p.59

[[[- Kafafi, Z. A., The Archaeological Context of the Tell Deir ‘Allā Tablets, Yarmouk University, Irbid p.121 

& Franken, H.J. Excavations at Tell Deir ‘Alla. The Late Bronze Age Sanctuary. Louvain: Peeters, 1992, p.58
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الفينيقية،  األبجدية  ما، وتشبه  التصويرية إىل حّد  الخطية، واإلشارات  مينوس  كتابات  بني 

والكتابات اليمنيّة القدمية أيًضا.

إّن هذا التّشابه يذكّرنا برأي من اآلراء املهّمة يف موضوع أصل الكتابة األبجديّة وانتشارها، 

وهو رأي الباحث األملاين موريتز، الذي رأى أّن أصل الحروف بعد الكتابة الهريوغليفية، 

كان يف اليمن ويف رأيه أّن اليمنيني هم من اخرتع الكتابة )األبجدية( ال الفينيقيني، بحيث 

إّن الفينيقيني بنوا كتابتهم عىل الكتابة اليمنيّة، ومن ثّم أخذ اليونانيون عن الفينيقيني، فيكون 

العرب هم الذين ابتكروا الكتابة]]]. 

)الشكل رقم 9( كتابات دير تل العال

]]]- محمد طاهر الكردي، تاريخ الخط العريب وآدابه، القاهرة، 939]م، ص]4.
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3. كتابات وادي بيكا Beqa يف لبنان

واألهم هو العثور يف وادي بيكا Beqa يف لبنان عىل صنف من الكتابات الغامضة، وهذه 

الكتابات خطيّة بداًل من أن تكون تصويريّة، واعتربها البعض كتابة مقطعيّة، وجدت مدّونة 

عىل قطع فخارية، وكشفت من قبل ماكيالند McClelland ويف موقع جرس وادي بيكا عىل 

بعد بضعة أميال من كامد اللوز )يف الجزء الجنويب الرشقي من سهل البقاع( أرخت بـ 1800 

ق.م، وقد اكتشف املنّقبون األملان عدًدا من األوسرتاكا ostraca عليها إشارات من ذات 

الّنمط اعتربت إشارات كتابية مبكِّرة )الشكل 10( تم تأريخها بالقرنني الخامس عرش والرابع 

عرش قبل امليالد. إّن إشارات كامد اللّوز تشبه الكتابة العربية الجنوبيّة، ورمّبا تطّورت منها 

فيام بعد الكتابة التخطيطية B، ورمّبا تطّورت عنها الفينيقيّة أيًضا، حيث رتّبت اإلشارات يف 

خطوط أفقيّة من اليمني إىل اليسار، وهناك رضبات عموديّة قّسمت الكلامت. يف الواقع 

لقد احتوت شقَف ألواح بيكا ميّزات غري عاديّة، فهذه اإلشارات املبكرة املجرّدة متاًما، تشبه 

مكّونات األبجديّة الخطيّة والتي ستظهر فيام بعد]]]. 

)الشكل 10( كتابات وادي بيكا نقالً عن موسوعة كامربدج للتاريخ القديم ص796

[[[- The Cambridge Ancient History, Vol III, Part 1, Cambridge University Press1988, p.796
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سادسًا: الكتابة والتدوين يف عصر هومريوس
تجدر اإلشارة إىل أنّه ليس هناك إشارة واضحة عن الكتابة ال يف اإللياذة وال يف األوديسة، 

عدا إشارة واحدة جاءت عابرًة يف اإللياذة يف النشيد السادس، وهذا نّصها:

وخط عىل رقعة مهرا            رسوم الحامم كام أضمرا

وسريه لحميه املبجل           بـلـيـقـيـة بالكتاب ليقتل

خط  حيث  ليقية،  ملك  سوباتس  املدعو  زوجته  والد  إىل  رسواًل  فروتيوس  أرسل  فقد 

عالمات كثرية عىل لوحني منطبقني، وقد حمل هذا الرسول اإلشارات املدّونة التي فيها أمر 

مقتله، ورغم أنّه ال دليل ثابت عىل معرفتهم الكتابة يف ذلك العرص، إاّل أّن الظّاهر أنّهم كانوا 

العالمات  أّن  سارتون  جورج  ويرى  رقاع]]].  عىل  يخطّونها  مخصوصة  بإشارات  يتفاهمون 

إيفانس يف جزيرة كريت،  التي كشفها  الكريتيّة  الكتابة؛ كالكتابة  القاتلة تشري إىل نوع من 

فليقية كانت مستعمرة كريتية، وعىل هذا نستطيع أن نتّخذ من هذا البيت املقتطف من أشعار 

هومريوس برهانًا عىل أّن نوًعا من الكتابة كان معروفًا يف تلك األيام التي تؤّرخ بالقرن الثاين 

عرش قبل امليالد]]]. إّن ما يلفت االنتباه أنّه مىض عىل ابتكار »الكتابة« أكرث من ألَفي سنة يف 

الرشق القديم، ونحن نتساءل كيف ظّل هومريوس جاهاًل باألمر؟ حتى إنّه يشري إىل الكتابة 

مرًّة واحدًة يف 8] ألف بيت وبطريقٍة ُمشوَّشة]3].

يرى جورج سارتون أّن هومريوس مل يكن يهتّم بالكتابة، إاّل عىل أنّها وسيلة للتّفاهم نادرة 

غامضة ميكن أن تستخدم يف األحوال الّشاّذة، ولكّنها وسيلة ال تعني رجال األدب. ويؤكّد 

جورج سارتون أنّه مل يدِر يف خلد هومريوس أن يدّون منظوماته. وكيف يكون يف استطاعته 

أن يفعل ذلك مع العلم بأّن ال قيمة الخرتاع الكتابة يف األغراض األدبيّة إذا مل يكملها أدوات 

الكتابة، ومل يكن يف زمن هومريوس من هذه األدوات ما يالئم املؤلّفات الطويلة، فأوراق 

الربدي مل تصبح ميسورة يف بالد اليونان حتى بداية األسة السادسة والعرشين املرصية أي 

]]]- هومريوس: اإللياذة، ترجمة: سليامن البستاين، ال ط، القاهرة، دار كلامت عربية، 2011م، ص455.

]]]- جورج سارتون: تاريخ العلم، العلم القديم يف العرص الذهبي لليونان، ترجمة: طه باقر وآخرون، تدقيق: قسطنطني زريق 

وآخرون، ال ط، القاهرة، املركز القومي للرتجمة، 2010م، ج] األصول الرشقية واليونانية، ص]9].

هنداوي،  مؤّسسة  املتحدة،  اململكة  ط،  ال  الريدي،  شيامء  مراجعة:  درويش،  محمد  ترجمة:  هومريوس،  باول:  باري   -[3[

2019م، ص]4.
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مع حكم بسامتيك األول )663 - 609 ق.م(]]]. وإن كّنا نؤيّد ما ذهب إليه األستاذ باول أّن 

وإقليميّته  الهيليني  املجتمع  انحصار  شاهد عىل  لَخرُي  هومريوس  عامل  الكتابة يف  غياب 

بعد سقوط الحضارة املوكينية نحو سنة 1150 ق.م، ودليل عىل الُعزلة الهيلينيّة عن مراكز 

الحضارات القدمية]]].

سابًعا: دور الفينيقيني يف نقل األجبدية إىل اليونان
إّن أمثن ما ساهم به الفينيقيون يف الحضارة اإلنسانية هو ابتكار أبجديّة مبّسطة لتسجيل 

األبجدية  فكرة  أخذوا  الفينيقيني  أّن  املعروف  الكلامت، ومن  بها  ينطقون  التي  الصوتيات 

عن السومريني والذين كانت طريقتهم تعرف باسم الكتابة املسامرية، وجعلوا من مقاطع 

املسامرية حروفًا. ويفرتض العلامء أّن هذا التّطّور حدث يف أوغاريت إبّان القرن الرابع عرش 

اثنني  لتصبح  الجديدة  باختصار هذه األبجدية  بيلوس )جبيل(  بعد ذلك قامت مدينة  ق.م 

وعرشين حرفًا بداًل من ثالثني وهي األحرف األساسية التي تقوم عليها األبجدية الفينيقيّة. 

األخرى  الكتابات  أنواع  جميع  عىل  )األبجدية(  الفينيقيّة  الكتابة  تبّني  اإلغريق  فّضل  ولقد 

الشعوب  مختلف  عىل  الفينيقيني  فضل  عبارة  نرّدد  دامًئا  كّنا  وإن  استخدامها]3]،  لسهولة 

يف ابتكار األبجديّة الصوتيّة، ونقلها إىل اليونان، ومع اعرتافنا للفينيقيني برشف السبق يف 

وعدلوها  املخطوطات  اإلغريق  استعار  كيف  قط،  أنفسنا  نسأل  أنّنا مل  إاّل  هذا،  ابتكارهم 

مبا يتناسب مع احتياجاتهم، حيث يرى إدوارد شوايزر أّن الصوتيات العمليّة املتضّمنة يف 

أّوليّة رضوريّة  الدينيّة يف معابد اآللهة ويف أشعار هومريوس كانت خطّة  الرتنيامت  تالوة 

الستخدام أبجديّة أجنبيّة يف كتابات اإلغريق]4]. 

قبل  الثامن  التاسع-  القرنني  يف  متّت  قد  اليونان  إىل  الفينيقيّة  األبجديّة  نقل  عمليّة  إّن 

امليالد، ويبدو أّن اليونان قد بذلوا جهوًدا جبّارة يف جعل األبجدية الفينيقية تناسب أصواتهم 

ال بل عقليّتهم، فمثاًل أسقطوا فيام بعد الحروف التي ال تستطيع حنجرتهم نطقها مثل الصاد 

]]]- جورج سارتون، تاريخ العلم، م.س، ص]9].

]]]- باري باول، هومريوس، م.س، ص]4.

]3]- سيد أحمد عيل النارصي، اإلغريق تاريخهم وحضارتهم، م.س، ص8]]، 9]].

]4]- بنيامني فارتن: العلم اإلغريقي، ترجمة: أحمد شكري سامل، مراجعة: عبد الحكيم منترص، ال ط، القاهرة، املركز القومي 

للرتجمة، 2011م، ج]، ص101
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حروف  من  أساًسا  تتكّون  التي  الفينيقيّة  األبجدية  إىل  متحرّكة  حروفًا  أضافوا  كام  والواو 

ساكنة، وليك يكونوا أمينني ظلّوا يسّمون تلك األبجديّة بعد تطويرها بالفينيقية]]]، ويبدو أّن 

عمليّة الّنقل الّنهايئ لألبجديّة من الفينيقيني لليونان قد سبقها عدد من التّجارب التمهيديّة، 

كانت  التمهيديّة  التّجارب  هذه  أّن  ويبدو  النهايئ،  شكلها  اليونانيّة  الحروف  تأخذ  أن  قبل 

عّدة يف  لقرون  استمرّت  والتي  الطويلة  الّصالت  أّن  ويبدو  السوري،  الساحل  تجري عىل 

أجزاء مختلفة من الساحل السوري تركت آثار كتابات يونانية فيه، وقد وصلت هذه الصالت 

يف القرن الثامن إىل ذروتها، ورمبا قبل ذلك، وقد لعبت كريت وقربص دوًرا مهامًّ يف نقل 

األبجديّة الفينيقيّة إىل اليونان، حيث كشف علامء اآلثار يف جزيرة كريت عىل طاسة برونزيّة 

يعّزز مكانة كريت  االكتشاف  فينيقيّة، وهذا  كتابات  ما بني 950 – 850 ق.م عليها  أرخت 

كمعرب لحضارة الرّشق القديم إىل بالد اليونان عرب العصور]]]. 

       أّما قربص فقد كان تاريخها غامًضا بعض اليشء، وكانت تجري البحوث عنها دون 

نظريّة واضحة، وما ميّز قربص هو غناها بالغابات والّنحاس وموقعها املميّز قبالة الشواطئ 

السورية وشواطئ األناضول، وال شّك أّن هذا املوقع وهذه الرثوات قد جلب إليها سكان 

آسيا، وهكذا شّكلت معربًا لحضارة آسيا باتّجاه جزر بحر إيجة]3]. ويبدو أّن الوجود الفينيقي 

مزهريّة  امليالد، حيث كشف عن  قبل  الثاين عرش  القرن  منذ  رمّبا  مبكرًا،  إليها  ترّسب  قد 

املزهريّة يف  أرخت هذه  ]](، وقد  )الشكل  فينيقيّة  ثالثة حروف  قاعدتها  يف قربص عىل 

املؤثّرات  أّن  شّك  وال  قيمتها،  الرموز  لهذه  أّن  شّك  ال  امليالد،  قبل  عرش  الحادي  القرن 

التّجارة، وال  بفعل  اليونانيني  إىل  الفينيقيني  من  انتقلت  قد  الكتابة  الحضاريّة ومن ضمنها 

سيّام أّن الحضور الفينيقي صار أمرًا واضًحا وضوح عني الشمس يف املياه اإلقليمية اليونانية 

من القرن التاسع قبل امليالد]4].

]]]- سيد أحمد عيل النارصي، اإلغريق تاريخهم وحضارتهم، م.س، ص9]].

[[[- The Cambridge Ancient History, Op. Cit., 1988, p.817.

[3[- Gabriel-Leroux, J., Op. Cit., 1941, p.19.

[4[- The Cambridge Ancient History, Op. Cit., 1988, p.817.
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نة عىل قاعدة مزهرية يف قربص. )الشكل 11( الحروف الفينيقّية الثالث التي عرث عليها مدوَّ

ثامنًا: نت�اجئ ومناقشة
     مبا أّن بحثنا اعتمد عىل الّروح الّنقديّة، كان من الواجب أن تتامىش نتائجه مع هدفها، 

وبالتايل فإّن جميع اآلراء الشائعة ليست مقّدسة وهي قابلة للّنقد، ضمن إطار علمي إنساين 

ديني. أّما أهّم الّنتائج التي توّصل لها البحث فهي:

شاع  التي  اآللهة  تعّدد  لفكرة  سابقة  واحد  خالق  بوجود  واإلميان  الوحدانيّة  فكرة  إّن   

االعتقاد بها سابًقا أنّها كانت شائعة يف بعض الحضارات القدمية. 

إّن نقد أصول الكتابات القدمية يف كريت، بأشكالها الثالث، يبنّي أنّها وافدة من الرّشق 

القديم عرب األناضول والساحل السوري باتّجاه بالد اليونان عرب هذه الجزيرة التي استوعبت 

باللّغة  اليوناين  للعامل  أعادت صياغتها  ثّم  الرّشق،  القادمة من  الحضاريّة  جميع املؤثّرات 

التي يفهمها، وهذا ينسف فرضيّة املعجزة اليونانيّة من جذورها. 

يبدو أّن جميع منابع الحضارة اليونانيّة يقع يف الرّشق القديم، فرغم أّن العلامء قد عجزوا 

عن قراءة الهريوغليفيّة الكريتيّة إاّل أّن هناك من الدالئل ما يثبت أنّها مشتّقة من الكتابة السومرية 

املسامرية، استناًدا إىل مبدأ الكلمة األحاديّة واملقطع املكافئ، وهذا عكس الفكرة الشائعة 

أن الهريوغليفية الكريتية إبداع محيّل أو رمّبا تطّورت عن الهريوغليفيّة املرصيّة. 
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رغم عجز العلامء عن قراءة الكتابة التخطيطية A إاّل أّن أحدث الّدراسات اللّغويّة تؤكّد 

أّن هذه الكتابة تحمل صفات اللّغة األكاديّة، وهذا عكس االعتقاد الشائع أنّها متطّورة عن 

الهريوغليفيّة الكريتيّة. 

أّما الكتابة التخطيطيّة B، التي مُتّكن علامء اللّغة من فّك رموزها، فقد تبنّي أنّها نتاج تفاعل 

يتناسب مع حضارتهم،  أبناء كريت مبا  ثّم طّورها  القديم،  الرّشق  أبناء  حضارّي عميق مع 

القادمة من وادي بيكا يف لبنان ومن تل دير العال يف األردن هي خري شاهد عىل  واألدلّة 

إّن  A، ال بل  التخطيطيّة  الكتابة  أنّها قد تطّورت عن  الرأي الشائع  يتناقض مع  ذلك، وهذا 

هذه الّنظريّة سقطت مع فرضيّة املعجزة اليونانيّة؛ ألّن جميع املحاوالت الحديثة للعديد من 

علامء اللّغة لقراءة الكتابة التخطيطية A بواسطة الكتابة التخطيطية B باءت بالفشل. 

مل يقترص دور أبناء الرّشق القديم عىل نقل األبجدية لليونان عىل يد الفينيقيني يف األلف 

األّول قبل امليالد؛ ألّن كّل أسس ما يسّمى باملعجزة اليونانيّة هو نتاج تفاعل حضاري عميق 

مع حضارة الرّشق القديم، وبدل أن نتحّدث عن املعجزة اليونانيّة يجب علينا أن نتحّدث 

عن معجزة الرّشق القديم.  
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َضارِة اإلغريقّية ْرِقّيُة َعلى احْلَ أِثرَياُت الشَّ التَّ

نبي�ل علي صالح]]]

مقدمة    
يستنُد الغرُب الثقايف والّسيايس املعارص، يف نظرته الفوقيّة واملركزيّة للعوامل األخرى، 

ومنها عاملنا اإلسالمي وعموم العوامل الرشقيّة التي انبثقت منها الحضارات البرشيّة األوىل 

يف بالد الرافدين ومرص وسوريا، يستنُد عىل رؤيٍة ثقافيٍّة قدمية تعود إىل عرص اليونان الذي 

يعتربونه )هناك يف الغرب الحديث، ويف صلب فضاء الثقافة الغربية( عرَص املعجزة العقليّة 

ما  متناسني  إنسانيّة،  وثقافات  حضارات  من  بعدها  ما  لكّل  ـ  يزعمون  كام  ـ  أّسست  التي 

مادي  رأسامل  من  ـ  اليونان  قبل عرص  ـ  القدمية  الرّشق  وأنجزته حضارات  وأعطته  قّدمته 

مجاالت  شتّى  ويف  واسعة،  وإنسانيّة  وفكريّة  فلسفيّة  ومعارف  علميّة  ماديّة  وآثار  ورمزي، 

الّنشاط البرشي.

اليوناين، وملختلف  للفكر  الرشقيّة  والخلفيّة  القاعدة  إثبات  البحث، سنحاوُل  هذا  يف 

البَحث  منهج  فيه  وسنتّبع  والوجوديّة.  الحياتيّة  نظراته  مواقع  من  وكثري  وفلسفته  علومه 

االستقرايئ التحلييل.

أّواًل: مقّدمة تاريخّية عن زمِن نشوء حضارات الشرق وحضارة اليونان
أّن  من  قريبة  زمنيٍّة  لفرتاٍت  حتّى  سائًدا(  َجْعله  حاولوا  )أو  سائًدا  كاَن  ما  عكس  عىل 

الغربيني  الباحثني  ما أطلق عليها بعض  أو  العقل،  اليونانيني هم أصحاُب معجزِة  اإلغريَق 

»املعجزة البرشيّة«، أو هم أصحاب الحضارة األكرث ِقَدًما وتطّوًرا وعطاًء ومتيّزًا وإنتاجيًّة يف 

التّاريخ البرشي من بني كّل الحضارات، فقد أكّدت معظم أقوال العلامء والباحثني  حركة 

]]]- كاتب وباحث سوري.
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والتنقيب  الحفر  أعامل  وكّل  واملؤرّخني،  والعلامء  الفالسفة  واعرتافات  املتخّصصني، 

األثري )األدلّة التاريخية واألثريّة( التي جرْت يف بعض بلداننا العربيّة )وبخاّصة يف كّل من 

مرص والعراق وسوريا وفلسطني ولبنان(، أكّدت أّن هذه األرايض ـ التابعة لتلك البلدان يف 

يومنا هذا- شهدت والدة الحضارات البرشيّة األوىل، ونشوء أقدم املدن واملاملك اإلنسانيّة 

واملدنيّة  التّحّض  حياة  للبرشية  وقّدمت  عظيمة،  وأثريّة  تاريخيّة  كنوز  عىل  احتوت  التي 

مبعاملها ومفرداتها العمليّة األوىل، وأعطت الكثري من االخرتاعات واالكتشافات واللّبنات 

األوىل لتطّور العقل البرشي يف متكني وجوده الحضاري الحي عىل األرض يف فْعله وعمله 

وحيازته ألسباب القّوة ووسائل العيش وأدوات التواصل]]].

 1. حضارات الرّشق القديم عاّمة يف مراحل نشأتها الزّمنّية

إذا أردنا وضع تحقيٍب زمنيٍّ لنشأة الحضارات القدمية األوىل يف حركة التاريخ البرشي، 

نشأْت  التي  الحضارَة  بأنَّ  األثري-  الحفر  وأعامل  التاريخ،  مراجع  -بناًء عىل  القول  ميكن 

عىل أرِض كّل من سوريا ومرص وبالِد الرافدين بالّذات تعترب من أقدم الحضارات املدينيّة 

يف العالَم أجمع؛ حيث إنّه وبعد أْن قىض اإلنساُن القسَم األعظم من حياته يف أطوار عيشه 

البدايئ، دخلِت البرشيُّة يف أخطِر تجربٍة وأصعب امتحاٍن ال تزال تعانيهام بانتقالها إىل طور 

الحضارة الناضجة واملنتجة )حضارة العقل والفلسفة واإلنجاز(.. 

وال نعدم وجود كثري من مفّكري الغرب الحديث )ونخبه وعلامئه( يتحّدثون عن قناعة 

وعمق فكري تاريخي عن األصول الرشقيّة للحضارات البرشيّة كلّها )وليس فقط الحضارة 

الحضارة  أصل  )أي  ويرّدونها  لها،  وجغرافيًّا  ومفاهيميًّا  فكريًّا  ينتمون  أنّهم  رغم  اليونانيّة(، 

]]]-  راجع املصادر التالية: 

-هرني فرانكورت: فجر الحضارة يف الرشق األدىن، ترجمة: ميخائيل خوري، دار مكتبة الحياة، لبنان، بريوت، طبعة عام 959] م.

-مارتن برنال: أثينه السوداء، الجذور اآلفروسيوية للحضارة الكالسيكية، تحرير ومراجعة وتقديم: أحمد عثامن، ترجمة: لطفي 

بالد  )تلفيق  األول  الجزء  م،   2002 عام  طبعة  القاهرة،  مرص،  للثقافة،  األعىل  املجلس  النارش:  وآخرون،  يحيى  الوهاب  عبد 

اإلغريق(. 

-سامي سعيد األحمد: حضارات الوطن العريب القدمية أساساً للحضارة اليونانية، طبعة أوىل 2003، منشورات بيت الحكمة، 

العراق، بغداد.

-أسامة عدنان يحيى: تاريخ الرشق األدىن: دراسات وأبحاث، دار أشوربانيبال للكتاب، العراق، بغداد، طبعة أوىل 2015 م.
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اليونانية( إىل عامل الرّشق، وأّن اليونانيني عرفوا الحضارة بعد احتكاكهم بالرّشق وأخذهم 

منه وتفاعلهم مع منتجاته ومكتشفاته األوىل؛ حيث يرى »جورج كونتينو«: »مل تكن حضارة 

وادي الرافدين أقدم حضارة فحسب، بل كانت أكرث الحضارات العاملية اتزانًا وأصالًة، وإّن 

للبرشيّة  يُتْح  وملْ  اإلضافات.  يف  أصالتها  وعقدت  فوقها  أّسست  تلتها،  التي  الحضارات 

التّخلص من هذا التعقيد إال مع بداية الفكر املعارص.. لذا فإنَّ االنتباَه واجٌب من أخذ ما 

يقوله األجانب من أّن حضارات وادي الرافدين كانت ممزوجة باألساطري!«]]]. وذهب كثريون 

غريه إىل الرأي نفسه حني قّرروا أنّه مل يبَق من يشٍء يف مدينة اليونان مل يلحق به تأثرُي الرّشِق 

املعتقدات  كثريًا من  اقتبس  الذي  اليوناين  الدين  ذلك  يستثني من  الصغرى، وال  آسيا  يف 

واألفكار الرّشقيّة.. وأنّه مهام قلبنا وجوه الرأي وأمعّنا البحث، فلن نعرث عىل مدنيٍة يونانيٍّة 

التّأثّر بالحضارات الرشقيّة، غري أّن اإلعجاب الشديد باليونانيني هو الذي  أصيلة بريئة من 

جعل جمهرة من أصحاب الرأي، ترّص عىل إنكار تأثر حضارة اليونان بحضارات الرشق]]].

َق ألّول مرّة يف تاريخ اإلنسان بانتقال وادي  طبًعا ذلك االنتقال الحضاري املديني، تحقَّ

الرافدين ووادي النيلـ  يف أواخر األلف الرابع قبل امليالدـ  إىل حياة التّحّض املدنيّة )الثّبات 

الحضارات  تاريخ  عن  كتابه  يف  باقر  طه  الدكتور  يذكر  ما  بحسب  األرض(،  عىل  الَعييش 

القدمية]3]. وأيًضا بحسب »صمويل كرمير« يف مؤلّفه الهام عن »ألواح سومر« الذي يرّصح 

بأصالة حضارة الرافدين وأقدميتها مؤكًّدا عىل إذا تجاهلنا املخطوطات التي كانت تكتب 

عىل األوراق، وذهبنا إىل الّنظر لأللواح التي ُحفر عليها بالكتابة املسامرية )التي يصعب 

محوها، أو تزييفها(، فإنّنا سنجد عدد األلواح التي تم اكتشافها لغاية عام 995] م يزيد عن 

مليون لوح طيني مشوي، غري التي مل تكتشف بعد.. وسيبهر القارئ ببعض ما حوت تلك 

األلواح، ويقف احرتاًما لتلك الحضارات الرّاسخة األصيلة]4].

2. حضارة الرافدين

لقد سبقت حضارُة العراق يف ِقَدمها نشأَة كّل الحضارات القدمية يف كّل من الهند والنيل 

]]]- جورج كونتينو: الحياة اليومية يف بالد بابل وآشور، ترجمة وتعليق: سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكريتي، ال ط، العراق، 

بغداد، طبعة عام 979] م، ص40.

]]]- إسامعيل مظهر، فلسفة األمل واللذة، ط]، القاهرة، دار كلامت عربية للنرش والتوزيع، 2012 م، ص8].

]3]- طه باقر، مقدمة يف تاريخ الحضارات القدمية، ط]، بغداد، رشكة دار الوراق للنرش، 2012 م، ج]، ص5]].

]4]- صمويل كرومر، ألواح سومر، ترجمة: طه باقر، تقديم: أحمد فخري، ص5]].
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وبالد اليونان والصني، وغريها من الحضارات. حيث ولدت عىل تلك األرض )أرض بالد 

الرافدين( العديد من املاملك الحضاريّة البرشيّة األوىل التي ال تزال آثارها املاديّة العينيّة 

البابليّة  كالحضارة  وأصالتها،  وِقَدمها  َعبقها  عىل  بوضوح  وشاهدًة  حيًة  الفكريّة  والرّمزيّة 

والسومريّة واآلشوريّة واألكاديّة.

بأسامء  املحدثني  للمختصني  العراق  يف  املدنيّة  الحضاريّة  األطوار  تلك  ُعرفَْت  وقد 

املدن والقرى واملواقع التي ظهرت فيها ألّول مرّة، ومدن الطور األقدم هي: )حسونة( ثم 

هذه  خالل  العراُق  وشهَد  نرص(.  )جمدة  وأخريًا  و)الوركاء(  و)العبيد(  و)حلف(  )سامراء( 

الحضارة  بناة  وعرف  املدن..  أوىل  ونشوء  الحضيّة  الحياة  وبداية  الّزراعة  األطوار اتّساع 

العجلة  ذات  والعربة  املفخور  اآلجر  الخزاف وصنعوا  دوالب  وابتدعوا  التعدين  فّن  أيًضا 

الدائرية]]]، وكذلك املحراث فضاًل عن السفن الرشاعية]]].

وعرف يف أوائل تلك األطوار أيًضا فنُّ الّنحت، وظهرْت كذلك املباين العامة كاملعابد، 

حيث كرثْت وازدادْت أهميتها منذ طور )العبيد(. وعرف طور الوركاء )3500 ق.م( بالعهد 

الشبيه بالكتايب، ومن املعروف أّن الكتابة قد أرسيت قواعدها متاًما خالل الطور الذي أعقبه 

وهو )جمدة نرص( يف حدود سنة 3000 ق.م]3].

ويف  ومؤرّخيه..  وعلامئه  بآثارييه  الغرب  النهرين  بني  ما  بالد  منطقة  أذهلت  لقد  نعم 

أّن  هذا الشأن، يعترب العامل بول كولينز من متحف »أشموليان« مبدينة أكسفورد الربيطانيّة 

البقعة من العامل أسْت املخيّلة الغربية، حيث أّسست مجّمعات برشيّة مستقرّة هي  تلك 

املجتمعات الّزراعيّة األوىل حوايل العام 6000 قبل امليالد اعتمدت فيها عىل نظم ري ونظم 

التفاصيل والتوضيحات عن عامل الكتاب املقدس؛  إداريّة جديدة، كام قّدمت الكثري من 

ولذا كان هناك شعوٌر بوجود عامٍل غريب وغري مألوف، لكّنه ينطوي يف الوقت نفسه عىل 

]]]- بهنام أبو الصوف، التاريخ من باطن األرض: آثار وحضارات وأعامل ميدانية، مطابع رشكة األديب، األردن، عامن، طبعة 

عام 2009 م، ص 43 وما بعدها.

]]]- هرني فرانكفورت،  فجر الحضارة يف الرشق األدىن، ترجمة: ميخائيل خوري، دار مكتبة الحياة، لبنان، بريوت، طبعة عام 

959] م، ص60 وما بعدها.

]3]- عبد العزيز حميد صالح،  موجز تاريخ العراق القديم، موقع الجزيرة نت، تاريخ مشاهدة الرابط عىل الشبكة العنكبوتية: 10 

/8/ 2019 م- الرابط:
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fc87a7965-e7c-4eb8-ae03-deced819e104#L1
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تلك الّسامت الرئيسيّة التي كانت مألوفة املتمثّلة يف اإلمرباطوريات واملدن وامللوك]]]..

وهذه املجهودات التاريخيّة ـ التي كان للتفكري والعقل الرشقي )إذا صح االصطالح أو 

جازت التسمية( الدور األكرب يف معرفتها وبنائها ـ أفضْت مبجملها إىل إيجاد ثقافٍة مميّزة 

العمليّة،  والحكمة  الفلسفي  والتفكري  واملعتقدات  والتقاليد  العادات  يف  متثّلْت  ومتطّورة 

واألناط الفكريّة وامليثولوجية التي اشرتك بابتداعها وإيجاِدها سّكان تلك املنطقة، حيث 

كتبوها ووثّقوها ألّول مرّة منذ األلف الرابع قبل امليالد عىل شكل نصوص بلغتهم املسامريّة 

التي اخرتعوها واشتّق اسمها من الشكل املميز للحرف املسامري ذي الرأس املدبب.. 

وكانت الكتابات تسّجل عىل ألواح من الطنّي اللني ثم تجّفف بالشمس أو باألفران حاملة 

أختاًما رسميّة أسطوانية]]].

3.  الحضارة السوريّة:

وال ميكن أْن ننىس هنا أيًضا الحضارة الرشقيّة املهّمة األخرى، وهي الحضارة السورية 

القدمية التي ازدهرت خالَل األلف الثانية قبل امليالد يف مناطق كثرية من سوريا املعروفة، 

مملكة  وحضارة  ماري]3]،  ومملكة  إيبال  مملكة  حضارة  مقّدمتها  ويف  رأسها  عىل  وكان 

أوغاريت الفينيقيّة الساحلية )عىل شاطئ البحر األبيض املتوسط/ مدينة الالذقية السورية(]4] 

امليالد..  قبل  عرش  السادس  القرن  خالل  األوىل  األبجديّة  الحروف  للبرشيّة  أعطت  التي 

وهذا كان من أرقى وأعىل أشكال اإلبداع الفكري واإلنتاج الثقايف يف تاريخ البرشيّة، وليس 

فقط عىل مستوى املقارنة بني حضارات الرشق وحضارة اليونان..

]]]- راجع: هرني فرانكفورت،  فجر الحضارة يف الرشق األدىن، م.س، ص65. 

تاريخ  م،   2016/[[/[6 النرش:  تاريخ   ،bbc موقع  التاريخ،  منها  بدأ  التي  العتيقة  البقعة  النهرين:  بني  ما  بالد  -أالستري سووك: 

مشاهدة الرابط )]]/2019/8 م(- الرابط:
 http://www.bbc.com/arabic/vert-cul-38342736

]]]- راجع:  الراوي، فاروق نارص: العلوم واملعارف، حضارة العراق، ط]، بغداد، دار الحرية للطباعة، 985] م، ج]، ص].

للرتجمة  املأمون  دار  الدين،  كاظم سعد  ترجمة:  بابل وآشور(،  )بالد  القديم  العراق  اليومية يف  الحياة  و. ف. ساكز:  -هاري، 

والنرش، العراق، بغداد، طبعة عام 2010 م.

]3]- راجع: بشار خليف: مملكة ماري وفق أحدث الكشوفات اآلثارية، طبعة دمشق لعام 2005 م.

]4]- جربائيل سعادة: رأس ُشمرا وآثار أوغاريت، ط]، دمشق، طبعة وزارة املعارف السورية، 954] م، ص]].
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4ـ الحضارة املرصية:

وأّما قدماء املرصيني )الفراعنة( فقد حّققوا إنجازات كربى وأشادوا حضارتهم املكتوبة 

لهذه  التاريخي  القدم  هذا  إنكار  يستطيع  أحد  ال  بالتايل  القرون،  بعرشات  اإلغريق  قبل 

ُمَعلِّمة  تعترب  اإلنسانية، وأن مرص  تاريخ  الكبار يف  الحكامء  الحضارة، وأن املرصيني هم 

التي يعود تاريخها املكتوب لعهود غابرة  اإلنسانية عىل حد تعبري هرني توماس]]].. وهي 

ابتداًء من األلف الثالث قبل امليالد، وكان أثرها اإلنساين اإلبداعي الفكري والعلمي واضًحا 

إّن  إلخ، حتى  والفلكيّة...  والهندسية  والطبيّة  والفنيّة  والفلسفيّة  الدينيّة  املجاالت  كّل  يف 

بصامت  من  تركته  مبا  كلّها،  اإلنسانيّة  للحضارة  مهًدا  اعتربها  الغربيني  الباحثني  من  كثريًا 

الذي  املتجّدد  للوحي  األكرب  باتت املصدر  اليونانية.. حتى  الحضارة  واضحة حتى عىل 

ألهم الحضارات املجاورة خالل قرون طويلة]]].

طبًعا هذا الكالم ال يعني أنّه مل تنشأ حضاراٌت يف نواٍح وبقع جغرافيّة أخرى من العامل؛ 

بالعكس، فقد ظهرْت الحضارة اإلغريقية منذ القدم، وتصاعدْت يف نّوها وتطّورها املادي 

والعقيل إبّان القرنني الرابع والخامس قبل امليالد، وخاّصًة عند ظهور وازدهار مدن حديثة 

أوائل  من  وكانت  والفلسفة،  والسياسة  والفكر  والعامرة  بالفن  اشتهرْت  وإسبارطة،  كأثينا 

روح  له  برملان  اجتامعّي متثَّل يف وجود  بتقّدم سيايّس  التي متتّعت  والدول  الحضارات 

دميقراطيّة متداخلة مع تفاصيل الدولة، يتمثل يف رجال الدين والفالسفة والجيش]3]... حيث 

بعد  كبرية  إمرباطورية  تكوين  يف  اليونانيني  حلم  املقدوين  اإلسكندر  حّقق  كيف  الحظنا 

االستيالء عىل مرص والشام وشامل إفريقيا، وكانت هناك دعوة لتوحيد اإلغريق واملقدونيني 

وتركيا  إىل مرص  الهند  »مواريا« يف  من  اإلغريقية  الحضارُة  امتدْت  الفاريس،  الحكم  عىل 

وسوريا، كام ظهرت يف بالد البلقان حتى وصلت بحر إيجة، وقد أثّر موقع الحضارة اليونانيّة 

تأثريًا كبريًا فيها، وذلك لقربها من الرشق واتّصالها الحضاري والتجاري بدول شامل إفريقيا، 

بــ»الهيلنيني«، كام مرّت حضارتهم بعصور عّدة منها »األرخي«  أنفسهم  ويسّمي اإلغريق 

تسّمى  مدينة  يف  ظهرت  اإلغريقية  الحضارات  أوىل  و»الهيلينييس«،  و»الكالسييك« 

]]]- فاتن عبد العظيم،  الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ط]، القاهرة، مكتبة سعيد رأفت، 996] م، ص6].

]]]- راجع: مارتن برنال، أثينه السوداء، الجذور اآلفروسيوية للحضارة الكالسيكية، م.س.

]3]- صالح أبو الّسعود، الحضارة اإلغريقية، ط]، القاهرة، مكتبة النافذة، 2013 م، ص66].
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مدن  نشأت  كام  الحيوانات،  ويربون  والعنب  الزيتون  يزرعون  السكان  وكان   »Cyclades«

أخرى قريبة منها يف البحر املتوسط وبعض الجزر أيًضا مثل: كريت ورودس وقربص إىل 

أن انتقلت إىل بالد اليونان، وقد كان لكّل مدينة جيشها وقوانينها وبرملانها الخاص، حيث 

نشأت الدولة اإلغريقية يف القرن الثامن قبل امليالد وحتى 350 قبل امليالد]]].

ثانّي�ًا: مجاالُت الّتأثري احَلَضاري الّشريق يف حضارة اليونـان
يؤكُّد املؤرِّخون وعلامُء التاريخ واآلثار مبختلف مواقعهم واتجاهاتهم ومناهجهم، أنَّ 

العاملَ القديم احتوى ـ يف منطقتنا هنا التي يطلُق عليها اسم أو مصطلح »الرشق األدىن«- 

عىل كتلتني حضاريتني أو كتلتني مدنيّتني من أضخم )وأهم( الكتل البرشية التي ظهرت يف 

حركة التّاريخ اإلنساين، واستمرتا ألكرث من 3000 عام، وهام املدنيّة املرصيّة ومدنيّة بالد 

ما بني النهرين )العراق(]]]. وكاَن لربُوزِِهام َوقٌْع كبرٌي وتأثري بالغ األهميّة عىل اإلنسانيّة ككل، 

من حيث ما قّدمتاه من عطاءات حضاريّة وإنجازات ماديّة ورمزيّة فكريّة وفلسفيّة، مبا كاَن 

يَْستدعي دوًما إعامَل حركة الّنظر والتّأمل العقيل يف هذه املَْجُهْوَدات البَرشيّة العظيمة التي 

مْت عىل طَريِق نَشأِة )وبناِء ونهوض( هاتني الحضارتني العظيمتني]3]. بُذلْت وقُدِّ

أهميّة وعظمة وعمًقا وعطاًء  تقّل  ثالثة ال  كتلة حضارية  هناك  أّن  أحٍد  يخفى عىل  وال 

إنسانيًّا عن الحضارة الفرعونيّة وحضارة بالد وادي الرافدين، وهي الحضارة الّسورية القدمية 

التي َشكَّلْت حضوًرا بارزًا عىل خارطة الحضارة الرّشقيّة، وباتت من أهّم املعامل الحضاريّة 

املضيئة يف عامل الرّشق القديم]4].

عىل  وكبري  مهّم  ومعنوّي  ماديٌّ  تأثرٌي  الثالث  القدمية  الرشقيّة  للحضارات  كان  ولقد 

هي  أبدعت  التي  )اإلغريق(  اليونان  حضارة  وخاّصة  بعدها،  جاءت  التي  الحضارات  كّل 

بدورها من الناحية الحضاريّة املاديّة والناحية الفكريّة الفلسفيّة والعقليّة، والذي كاَن امتداًدا 

]]]- فورزي مكاوي،  تاريخ العامل اإلغريقي وحضارته: من أقدم عصوره حتى عام 322 ق.م، ط]، الدار البيضاء، دار الرشاد 

الحديثة، املغرب، 1980 م، ص85].

]]]- أندريه إميار وجانني أوبوايه: تاريخ الحضارات العام: الرشق واليونان القديم، ط]، بريوت، باريس، منشورات عويدات، 

986] م، املجلد األول، ص4].

]3]- راجع: م.ن، ج]، ص]3] .

]4]- هورست كلينغل، تاريخ سوريا السيايس )3000-300( ق.م، ترجمة: سيف الدين دياب، ط]، دمشق، دار املتنبي، 998] م.
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)وإضافة واستكامالً ورشًحا( ملا أنجزه وأبدعه بناة الحضارات الرشقيّة الّسابقة الضاربة يف 

أعامق التّاريخ اإلنساين كالحضارة الفرعونيّة وحضاريت سوريا وبالد الرّافدين. 

وهذا الوعي التاريخي الذي يعيد الفرع اليوناين إىل األصل الرشقي القديم ليس مجرّد 

تخمني أو فرضيّة ظنيّة ال أساس لها، بل هي حقيقة واقعة اعرتف بها الغرب قبل الرشق، 

وتوّصل إليها وأكّدها علامُء اآلثار ومؤرّخو العامل القديم والرّحالة الجغرافيون من مختلف 

القرائن واألدلّة والرباهني املادية،  ـ  يومنا هذا  ـ إىل  الحضاريّة، كام وتؤكّدها  االتّجاهات 

خاّصة عىل صعيد ما ملسناه من وجود حالة التامثل بني طروحات فالسفة الرشق القديم 

للقضايا واملشكالت الوجودية والحياتية اإلنسانية، وبني طرح فالسفة اليونان للقضايا نفسها 

واملشكالت]]]، إضافًة ملا كاَن بني اليُونَانيني وبني أبناِء حضارات الرشّق من صالت تفاعل 

وتواصل وعالقات تبادل تجاريّة واقتصاديّة وفكريّة وسياسيّة، ساعدْت ـ كام يؤكّد كثرٌي من 

الباحثني واملختصني اآلثاريني]]]ـ  اليونانينَي عىل تطوير حياتهم وفكرهم عىل النحو املتقّدم 

الفكريّة والعقليّة يف  الذي ظهر واضًحا يف كتاباتهم وآثارهم ومختلف رؤاهم وإنجازاتهم 

مجاالت الفن والفلسفة والدين والهندسة والطب والفلك.

وإذا كانت الحضارة اليونانيّة بدأت الولوج يف عرص االزدهار العقيل والفلسفي خالل 

القرون العرشة األخرية قبل امليالد، فإّن حضارات الرّشق القدمية يعود تاريخها املكتوب 

إىل القرن األربعني قبل امليالد، ما يعني أنَّ أسس التفكري الكوين والتأّمل الوجودي ابتدأ 

من تلك الحضارات الرشقيّة القدمية، قبل اليونانيني بحوايل ثالثة آالف عام.. وهذا يعني 

منها  التعلّم  بهدف  الحضارات  تلك  عىل  لالنفتاح  اضطّروا  قد  اليونانيني  أنَّ  باملحّصلة 

واالستفادة من إنجازاتها، ومعرفة ما لديها من قيم وتصّورات ورؤى فلسفيّة وفكريّة وتراكيب 

حضاريّة يف أساليب العيش والسلوك والترّصّف أمام تحديات الوجود والحياة البرشيّة.

]]]- يؤكد »هريودوت« يف تاريخه صفحة 34] أّن املرصيني هم أّول من وضع أسامء اآللهة اإلثني عرش، وهم أّول من شيّدوا 

املعابد واملذابح ونصب اآللهة.. ويف صفحة 56] يذكر أّن اليونانيني أخذوا طقوس عباداتهم من مرص.. ويف صفحة ]6] يذكر 

أن اليونانيني أخذوا بعض األحكام الدينيّة من مرص كمنع مقاربة املرأة يف املعابد، وعدم السامح للنساء بدخول املعابد بدون 

اغتسال...إلخ. )راجع تاريخ هريودوت(
Herodotus: The Histories )B.2- 123(, Eng. Trans. By Aubery de Selincourt, Penguin Books, U.S.A. 1963, P 134- 156- 162(.

]]]- مصطفى النشار، املصادر الرشقية للفلسفة اليونانية، ط]، القاهرة، دار قباء للطّباعة والّنرش والتّوزيع، 997] م، ص]].
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1. دور الحضارة املرصيّة القدمية]1]

قبل امليالد، عندما استوطن اإلنسان  الرابع  الحضارة املرصيّة إىل األلف  تعود جذور 

اإلنسان( وجوده  )هذا  ليامرس  بالحياة،  مرَص  أمّد  الذي  النيل،  نهر  املرصي عىل ضفاف 

الحي ودوره املنتج من خالل تفاعله مع واقع حياته ومحيطه الحيوي، مبتدئًا بزراعة األرض 

وتدجني الحيوان. 

توافرت  فقد  الّزراعي األّول،  الحضاري  واملنطقة هناك كانت متتلك أسَس االستيطان 

املاء واألرض واملناخ.. فراَح اإلنسان املرصي يتلّمُس بدايات نشاطه ونهضته من خالل 

تنمية خرباته واكتساب مهارات جديدة يف استثامر تلك األرض، خاّصة عىل صعيد اكتشاف 

واستنباط تكتيكات زراعيّة أساسيّة تحّقق له غايته يف درء مخاطر فيضان نهر النيل، والتأقلم 

مع مواسم جفافه ونقصان مائه.

أّن  املادي  األثري  والبحث  التنقيب  الرائدة يف مجال  التاريخية  البُحوث  وتؤكُّد معظُم 

االمتداَد الزمني للحضارة املرصية القدمية كان بني عامي )3150– 50( ق.م.. أي أنّها بدأْت 

بعَد ذلك عىل مدى  نارمر( جنوب مرص وشاملها مًعا، وتطّورْت  عندما وّحد امللك )مينا 

تخلّلتها  سياسيًّا،  املستقرّة  املاملك  من  تاريخيًّا سلسلة  الاّلحقة. وضّمت  ألفيات  الثاّلث 

فرتات عدم استقرار نسبي تسّمى الفرتات املتوّسطة. وبلغْت مرص القدمية ذروَة حضارتها 

يف عرص الّدولة الحديثة، وبعَد ذلك دخلت البالُد يف فرتة انحداٍر بطيء. ثم ُهوِجمْت مرص 

يف تلك الفرتة من قبل العديد من القوى األجنبيّة، وانتهى حكم الفراعنة رسميًّا حني غزت 

اإلمرباطوريُّة الرومانيُّة مرَص وجعلَتْها إحدى مقاطعاتها]]].

أ. إنجازات الحضارة املرصية:

لقد قّدمت الحضارُة املرصيّة للبرشيّة الكثرَي من اإلنجازات الحضاريّة املاديّة، وشهدت 

سمبل  أيب  ومعبد  )كاألهرامات  هذا  يومنا  إىل  شاهًدا  زال  ما  ومميّزًا  فريًدا  عمرانيًّا  تقّدًما 

ومتثال أيب الهول(، كام اشتهرْت بعلوم الطّب والفلك والفلسفة.. وقد حكمتها أس عّدة 

]]]- مصطفى النشار، املصادر الرشقية للفلسفة اليونانية، ط]، القاهرة، دار قباء للطّباعة والّنرش والتّوزيع، 997] م، ص48.

[[[- Bains, John and aromir Malek )2000(. The Cultural Atlas of Ancient Egypt )الطبعة revised(. Facts on File.

ISBN 0816040362.
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اتبعوا عبادات عّدة كعبادة اآللهة والتوحيد وعبادة الّشمس..  الفراعنة،  وأطلق عليهم اسم 

وهذه العبادات استمرّت ملراحل زمنيّة طويلة، ووصل أثرها إىل الحضارة الرومانيّة التي كان 

القوم فيها يقدمون آللهة مرص العبادة التي نهجوا عليها وفًقا للمراسيم التقليديّة املتعارفة، 

ويبنون لهم الهياكل وينقشون عىل جدرانها رسوم الطقوس الدينيّة بالخط الهريوغليفي]]].. 

وتتجىّل عظمة هذه الحضارة فيام قّدمته للبرشيّة يف مجاالت وموضوعات الهندسة والعامرة 

وفنون الّنقوش والتصوير والحياة العقلية )والفلسفية( واملادية.. خاصة مع امتدادها الزّمني 

من  تركته  مبا  القديم،  العامل  مجريات  يف  والقوي  الفاعل  وحضورها  الطويل،  التاريخي 

كم هائل من اآلثار الكاشفة عن حجم التقّدم املعريف الذي كان يعيشه أهلها، وهي أكرث 

الحضارات الرّشقيّة املؤثّرة يف بالد اإلغريق ثقافيًّا وعلميًّا ودينيًّا]]].

ب. التأثري الفلسفي للحضارة املرصيّة

من  أّول  القدماء هم  أّن املرصيني  املؤرّخني  من  كثرٌي  اعترَب  الفلسفي  املستوى  وعىل 

تفلسَف وبحَث يف مقوالِت الفلسفة )والحكمة( انطالقًا من تأمالت فالسفتهم يف وجودات 

الطبيعة ومظاهرها املختلفة واملتعددة، مبا يعني أّن الفضل يف تأسيس أصول الفكر الفلسفي 

والعلمي عند باقي الحضارات ومنها حضارة اليونان، يعود إىل فكر من سبقوهم، وهم قدماء 

الحضارات الرشقية، وعىل رأسهم قدماء )فالسفة( الحضارة املرصية التي شكلت مصدراً 

للمعرفة بشتى أنواعها بالنسبة لليونانيني، وأن املؤرخني والفالسفة قد زاروها وتعلموا فيها، 

ونقلوا عنها الكثري يف مختلف امليادين مام ال ميكن حرصه. وقد أكّد املؤرخ »هريودوت« 

اكتشف مسرية اإلنسان  يقول: »أن املرصيني هم أول من  الحقيقة، حيث  تاريخه هذه  يف 

ومنهم نهل شعراء اإلغريق.. وأّن اليونانيني أخذوا الهندسة من مرص.. وكذلك يشري إىل أّن 

اليونانيني أخذوا بعض القوانني املنظمة لعالقة الفرد بالدولة من عند املرصيني«]3].

]]]- أندريه إميار وجانني أوبوايه، تاريخ الحضارات العام، م. س، املجلد ]، ص39.

]]]- راجع: 

- وليام جيمس ديورانت: قصة الحضارة، تقديم: محيي الدين صابر، ترجمة: زيك نجيب محمود وآخرون، دار الجيل، لبنان، 

بريوت، واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس، طبعة عام 988] م، ج ]، ص 66.

- أندريه إميار وجانني أوبوايه، تاريخ الحضارات العام، م. س، ج]، ص39.

]3]- راجع كتاب املؤرخ اليوناين القديم هريودوت )هريودوتس(:

 Herodotus: The Histories )B.2- 123(, Eng. Trans. By Aubery de Selincourt, Penguin Books, U.S.A. 1963, 

P150- 151- 169- 180 - 213.
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اليونان  فالسفة  بها  اعرتف  كام  الحديثة،  األثريّة  املكتشفات  األقوال  تلك  أيّدت  كام 

الكبار أنفسهم أمثال أفالطون وأرسطو]]].

منها:  كثرية  ميادين  يف  )الفرعونية(  القدمية  املرصية  الحضارة  من  اليونانيون  أفاَد  فقد 

الثالث قبل  التي تعود يف أصولها إىل األلف  ـ  الربدي  الرياضيات والهندسة. وتؤكّد وثائق 

يستلزم  كان  األهرام  بناَء  أّن  سياّم  ال  العلمني،  هذين  يف  القدماء  املرصيني  تفوُّق  امليالد- 

ويتطلّب دقّة رياضيّة بالغة يف القياس والحساب الهنديس، ال ميكن الوصول إليه دون معرفة 

واسعة بالهندسة والعلوم الرياضيّة املتعّددة. كام تطلّبت عمليات مسح األرايض، بعد فيضان 

النيل وانخفاضه، إجراء عمليات حسابية واسعة ودقيقة. ولقد أشار أرسطو إىل نشأة الرياضيات 

العملية يف مرص، وأكّد هريودوت انتقال علم الهندسة من مرص إىل بالد اليونان. وكشفت 

الهندسة. كام  فيثاغورس عاد من مرص إىل بالده، وهو يحمُل معه مبادئ علم  أّن  املراجع 

أفاد اليونانيون من علوم املرصيني القدماء وخرباتهم يف ميدان الطب والترشيح، فقد تحّدث 

هريودوت عن براعة املرصيني وتقّدمهم يف هذا امليدان، وتؤكّد وثائق الربدي الطبية، التي 

تعود إىل العرص الفرعوين املبكر، هذه الحقائق كلّها. ومن الثابت أيًضا أّن اليونانيني تأثّروا 

بعقائد املرصيني وطقوسهم الدينيّة تأثّرًا بالًغا. فقد حظيت آلهُة املرصينَي باحرتام اليونانيني، 

بل اعترب هريودوت أنَّ أصل معظم أسامء اآللهة اليونانيّة إّنا جاء من مرص، فآمون املرصي 

اليونانية، وأوزيريس املرصي  اليونان(، وإيزيس املرصية هي دمييرت  آلهة  هو زيوس )كبري 

هو ديونيوس اليوناين...إلخ. وتحتوي الجزر اليونانية عىل معابد ونقوش مخّصصة إليزيس 

وغريها من اآللهة املرصية. كام بنّي هريودوت أّن الكثري من أفكار]]] وطقوس اليونان الدينيّة 

ذات أصول مرصيّة مثل عادة الّنوم يف املعبد، اعتقاًدا منهم أّن الذي ينام يف املعبدـ  كام يقول 

سارتون]3]ـ  يعترب ضيًفا يف العامل اآلخر ورفيًقا للموىت، وأحالمه يف املعبد لها قيمة خاّصة. كام 

]]]-  مصطفى النشار، املصادر الرشقية للفلسفة اليونانية، م.س، ص3].

]]]- يقول هريودوت: »إنَّ املرصينَي هم أّول مْن قاَل مببدأ خلود الّنفس وبقائها بعد فناِء الجسد، حيث تنتقُل إىل كائٍن آخر 

يف ميالٍد جديد.. ولقد نقَل بعُض الكتّاب اليونانيني هذه النظرية، بعضهم من املتقّدمني وبعضهم من املتأّخرين، وقد وضعوها 

أمتنع عن ذكرهم«. )راجع كتاب The histories لهريودوت،  الكتاب معروفة يل، ولكنني  إبداعهم، وأسامء هؤالء  وكأنّها من 

مصدر سابق(. 

]3]- جورج سارتون: تاريخ العلم، ط]، القاهرة، دار املعارف، 1970 م، ج3، ص85].
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تأثّر اليونانيون بدعوة إخناتون )ت 334] ق.م(]]] الذي دعا إىل إله واحد، وجاهَد لرفع مستوى 

قرون  امتداد  اليونان عىل  بالد  الديني. وظلَّ لآللهة املرصية مكانة كبرية يف  اإلنسان  وعي 

ب فرعونًا حسب  طويلة، حتى إنّه عندما احتلَّ االسكندر املقدوين مرص عام ]33 ق.م، نُصِّ

الطقوس الدينيّة املرصيّة، كام ارتحَل بنفسه إىل قلب الصحراء الغربية لزيارة معبد اإلله آمون، 

الذي كان قد ذاع صيته وانترشت عبادته يف العامل اليوناين. ومل يقف تأثّر اليونانيني بالحضارة 

املرصيّة القدمية عند امليادين السابقة، وإّنا امتّد إىل ميدان األدب واألساطري، حيث ترسّب، 

بصفة خاصة، األدب األسطوري املرصي إىل ثقافة اليونان، مثل أسطورة أوزيريس املرصية، 

التي تعّد رمزًا لعالقات اإلنسان بالطبيعة واآللهة، ويعتربها جارودي أّوَل تراٍث غنّي أسهمْت بِه 

مرص يف الحضارة اإلنسانيّة.

رّجح هريودوت  ولذلك  اآللهة املرصية،  أسامء  مع  اإلغريق  آلهة  أسامء  تشابهت  كام 

املؤّرخ أن تكون جاءت من مرص، يقول هريودوت: »يف الواقع إّن معظم أسامء آلهة اإلغريق 

جاءت بالد اإلغريق من مرص. ذلك أنّني عن طريق التحّري تأكّدُت أّن هذه األسامء جاءْت 

من بالد أجنبية، وإين ألعتقد أنّها جاءت بصفة أساسيّة من مرص«]]].

نجد  اليونانيون  الفالسفة  تبّناها  التي  الفلسفيّة  األفكار  أّن مجمل  وباألدلّة  إًذا  ثبت  لقد 

مل  أنّه  رغم  املرصية،  الفرعونية  الحضارة  رأسها  وعىل  القدمية  الحضارات  عند  جذورها 

يعرث الباحثون عىل دليل يثبت بأنَّ هذه الحضارات قد مارست البحث يف األسباب واألدلّة 

القدمية  فاألفكار  بأصالة.  اليونانية  الحضارة  مارسته  كالذي  واألفكار  للرؤى  طرحها  عند 

املطروحة، هي أقرب للتأمالت العرفانيّة والرؤى األسطوريّة، ومع ذلك مل مينع اليونانيني 

اليوناين  الفكر  أصبح  فقد  وبالتايل،  والتفكري.  للبحث  أساًسا  واعتبارها  عليها  التعويل  من 

]]]- يف مقارنة بني إخناتون )امللك الفرعون األشهر( وأفالطون )أحد أهم فالسفة اليونان(، ترى الباحثة عفاف فوزي نرص يف 

كتابها »الفلسفة املرصية القدمية وأثرها عىل الفلسفة اليونانية أن هناك ترابطًا وثيًقا بني الشخصيتني، فشخصية إخناتون تحوي 

يف طياتها كثريًا من األفكار وبعض مناحي الحياة العقائدية واألدبية، وبعض السياسات يف الحكم، واألفكار »اإلخناتونية« تكاد 

ويعد  الفلسفات.  بني  الطبيعية  البيئة  مع ظروف  تتناسب  كانت  التي  األساسية  املقومات  بعض  الحكم  أمور  من  لكثري  تُوِجد 

إخناتون أول من قام بوضع فلسفة للمرصيني، حيث أقام فلسفته عىل فكرة »الوصول إىل الحقيقة الكاملة لألشياء«، مام شكل 

الركيزة األساسية يف نظرته إىل الالهوت والفن املرصي القديم، وشكل طبقات املجتمع وقام بوضع أساس لرشعية الحكم، 

الهيئة  اليونانية،  الفلسفة  وأثرها عىل  القدمية  الفلسفة املرصية  )راجع:  واضحة.«  ودينية  عقلية  ورؤية  فلسفي  إطار  وذلك يف 

املرصية للكتاب، مرص، القاهرة، طبعة أوىل لعام 2015 م، ص ]](.

]]]- راجع: مارتن برنال، أثينه السوداء، م. س، ج]، ص46.
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هذا  إنتاج  طريقة  اختالف  االعتبار  بنظر  األخذ  مع  حضارات  من  سبقه  ما  لفكر  انعكاًسا 

الفكر أو تربيره. لذا جاز لنا أْن ننزع عىل ما قّدمه اليونانيون نزعة األصالة، لكونهم أّول من 

والوجود،  بالكون  املتعلّقة  العاّمة  القضايا  أو  الفلسفية  للقضايا  األسباب  يف  بالبحث  بدأ 

وهي الصورة التي تعطي للبحث طابعه الّنظري من الناحية العلميّة. رغم أّن هذا املوقف 

اليونانيني  لتأثّر  القدمية،  باعتبار آخر ـ إىل الحضارات  ـ  ال مينعنا من إرجاع هذه األصالة 

مبن سبقهم وأخذ الكثري عنهم، سيام حكامء مرص القدماء، ومن ذلك نظرياتهم املتعلّقة 

بالفيض ووحدة الوجود، مع األخذ بعني االعتبار أّن هذه األفكار قد طُرحت مقطوعة الّصلة 

عن أدلّتها واعتباراتها »العلمية«]]].

املرصيّة-  وخاّصة  الرشقيّة  الحضارات  أصالة  ملبدأ  تأكيًدا  ـ  هنا   ننىس  أاّل  علينا  طبًعا 

)هراقليطس  مثل  المعني  يونانيني  فالسفة  أسامء  ضمت  املتأّخرة،  األيونيّة  املدرسة  أّن 

وانكسوجوراس ودميوقريطس( نهلوا من مدارس ومعابد األسار املرصيّة، فقد قال هرياقليطس 

نار الكون  الّشمس  الّنار، وهو مبدأ مرصي )بري= هرم= نار(؛ ألنّها من  العامل هو  بأّن أصل 

)اللوغوس(. وبلغنا  الكيل  الكوين واملعريف والعقل  الفيض  املركزيّة فضالً عن مبادئه يف 

مواطني  أيًضا من  كانوا  وأنكساجوراس ودميوقريطس  وأمبيدوقليس  أّن هرياقليطس  باملثل 

أيونيا، وعنوا بأمور الطبيعيات. لذلك فإنّنا حني نتعّقب مسار ما سّمي »الفلسفة اليونانية« نجد 

أّن تالمذة أيونيا عادوا إىل موطنهم األصيل بعد أن تلّقوا تعليمهم عىل أيدي الكهنة املرصيني، 

هذا بينام هاجر البعض اآلخر إىل أنحاء أخرى من إيطاليا، حيث استقرّوا هناك]]].

وأّما الفيلسوف سقراط )469-399( ق.م، فقد كان –بحسب ما يثبت جورج جيمس]3] ـ 

عضًوا مميّزًا يف نظام األسار املرصي. نال مرتبة رفيعة فيه بدليل أنّه مل يهرب من املوت 

)رغم أّن الكثريين عرضوا عليه الهرب( بل اعترب ذلك قدره، وكانت مبادئه تنضح من أفكار 

األسار املرصيّة. ومن أهّم مبادئه هو مبدأ العقل الكيل )نوس( أو العلّة العاقلة التي كانت 

املتمدن،  الحوار  والغربية(،  اليونانية  والحضارتني  اإلسالمية  الحضارة  بني  )مقارنة  حضارتني  بني  حضارة  محمد:  يحيى   -[[[

العدد: 3073، تاريخ النرش: ]/2010/7 م، تاريخ املشاهدة، 5]/2019/8 م، الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=223543&r=0

]]]- جورج جيمس: الرتاث املرسوق )الفلسفة اليونانية فلسفة مرصية مرسوقة(، ترجمة: شوقي جالل، املجلس األعىل للثقافة، 

مرص، القاهرة، طبعة عام 996]، ص 5]. 

]3]- م.ن، ص4]].
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تجّسدها العني املفتوحة ألوزيريس وحورس والتي تشري إىل البصرية الكونيّة لإلله والوجود 

نظم  عنه  عرّبت  الذي  األسمى  الخري  ومبدأ  األعظم.  العاقل  باعتباره  لإلله  املحدود  غري 

األسار املرصيّة القدمية ورصّحت بأنّه غرض الفضيلة وخالص الّنفس. أّما مبادئه األخرى 

يف )التناسخ والخلود وكون الجسد مقربة الّنفس واألضداد والتناغم( فهي أفكار أخذها من 

الفيثاغوريني الذين أخذوها بدورهم من األسار املرصية.

2. دور الحضارة السورية القدمية

شهدت سوريا منذ القدم )حوايل 8000 ق.م( نشوء أقدم الحضارات البرشيّة عىل وجه 

املعمورة. وهذا ما دلّت عليه ووثّقته الحفريات واالكتشافات األثريّة الهائلة التي جرت يف 

مختلف املواقع السوريّة. وال تكاد تخلو منطقة من مناطق سورية من التالل واملواقع األثريّة 

التي تعود إىل فرتات زمنيّة مختلفة. وترجع الفرتات الزمنية األوىل لبدايات االستيطان يف 

سوريا إىل العرص الحجري ما قبل الفخاري]]]. والحًقا انترشت املدن عىل ضفاف األنهار 

وبالقرب من األرايض الخصبة وطرق التجارة، فتأّسست ماملك ومدن برشيّة أوىل احتوت 

عىل أنظمة سياسيّة واجتامعيّة ملكية، مثل مملكة إيبال الواقعة شامل سورية )3000( ق.م، 

ومملكة ماري )2900( ق.م، ومملكة أوغاريت الفينيقية )1600( ق.م، وماملك كثرية أخرى 

انترشت عىل كامل مساحة سوريا.

التي كانت أكمل  وأهم ما قّدمته ماملك سوريا هو أبجديّة أوغاريت السورية بالالذقيّة 

أبجديات العامل القديم وأغناها وأكرثها شموالً، وقد احتوت عىل 30 حرفًا.. وبجانب لغتهم 

األساسيّة استخدم سكان أوغاريت لغات عديدة ووضعوا لذلك قواميس متعّددة اللغات، 

ولكن اللّغة الرئيسة التي اكتـُشفت يف رسائلهم هي لغة سامية خاصة]]].. كام اكتشفت يف 

مملكة إيبال السوريّة أّول غرسة زيتون تعود للعام 2200 قبل امليالد. وتعّد سورية املوطن 

األّول لشجرة الزيتون. وعرث يف موقع مملكة إيبال عىل أرشيف يحوي حوايل 15،000 لوًحا 

مسامريًّا يقّدر أنّها تعود إىل العام 2250 قبل امليالد، وهي مكتوبة بخّط مسامري مشتّق من 

]]]- سوريا عرب العصور، )الجزء األول ما قبل التاريخ والتاريخ القدم(، موقع سوريات، تاريخ املشاهدة، ]]/2019/8 م، الرابط: 

https://souriat.com/2017399[[/06/.html.

]]]-  إ. ش. شيفامن: ثقافة اوغاريت، ترجمة: حسان اسحق، ط]، سوريا، دمشق، 988] م، ص ]].
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الخط املسامري السومري، ولكن اللّغة هي لغة سامية غري معروفة سابًقا تعرف اآلن بلغة 

 Gelb إيبال، وهي من أقدم اللّغات السامية املعروفة، وترتبط ارتباطًا وثيًقا مبا أطلق عليه لغة

األكادية القدمية]]].

ـ مظاهر التأثري الرشقي السوري يف حضارة اليونان

امليالد،  قبل  الثالث  األلف  إىل  يعوُد  السورية  الحضارة  ازدهار  أوَج  أنَّ  املعروف  من 

وقد استفادت الحضارة اليونانية فائدة مزدوجة من إنجازات هذه الحضارة وإبداعات أهلها 

املادية منها والفكرية من ناحية، ومام نقله التجار الفينيقيون )الكنعانيون( من متاجر وأفكار 

أّن أعظم هديّة  ناحية أخرى. والواقع  اليونان من  بلدان الرشقني األدىن واألقىص إىل بالد 

قّدمها الفينيقيون للحضارة اإلنسانيّة كانت -بحسب ما ذكرناه- اخرتاع الحروف األبجديّة منذ 

القرن السابع عرش قبل امليالد، وقد اقتبس اليونانيون هذه األبجديّة الفينيقيّة منذ أواخر القرن 

العارش قبل امليالد تقريبًا]]]. وأكّد هذه الحقيقة املؤرّخون اليونان أنفسهم، فهذا هريودوت 

مقّدمتها  ويف  واملعارف]3]،  العلوم  من  كثريًا  اليونانيني  علّموا  من  هم  الفينيقيني  بأنَّ  يقول 

والفينيقيني  اليونانيني  خالل  ومن  بها]4].  علم  عىل  هؤالء  يكن  مل  التي  األبجدية  الحروف 

دخلت هذه الحروف إىل إيطاليا ثم إىل الغرب األوريب عامة. فقد أخذ الرومان من اليونانيني 

اليونانيون  أظهر  وقد  الفينيقيّة.  األبجديّة  أهّمها  من  وكان  الحضاريّة  العنارص  من  كثريًا 

براعة يف تطوير هذه األبجديّة بحيث تالئم خصائص لغتهم، حيث أضافوا إليها الحروف 

الصوتيّة، وأخذوا يكتبونها من اليسار إىل اليمني بعكس الفينيقيني. وال شّك يف أنَّ »األلف 

بتا« األوروبية هي أثٌر باٍق من الّدين العظيم املدين به، ال اليونانيون فحسب، وإّنا الغرب 

]]]- انظر:

-أوغاريت والفكر، الحوليات السورية املجلد 9]-30، وهو عدد خاص بالندوة العاملية للدراسات األوغاريتية، عام 979]-1980 

م، ص5] وما بعدها.

 -موسوعة ويكيبيديا، تاريخ املشاهدة، 9]/2019/8 م، الرابط:
 https://ar.wikipedia.org/wiki/تاريخ_سوريا 

]]]- راجع: مارتن برنال، أثينا السوداء، م.س، ج]، ص8]. 

الفينيقيني كانوا يستوطنون  إن  الحروف..  بينها، ويف مقدمتها  أشياء كثرية من  الفينيقيون اإلغريق  يقول هريودوت: »علم   -[3[

بويوتيا، وإن االيونيني تعلموا منهم فن كتابة الحروف« )راجع تاريخ هريودت مصدر سابق وأثينا السوداء، مصدر سابق، ص8] 

وما بعدها(. 

]4]- تـاريخ هـريودوت، تـرجمة وتـحقيق: عـبـد اإللـه الـماّلح، الـمـجـمع الـثّـقـايف طبعة عام 2001 م. وهي تـرجـمـة عـن 

الـطّـبـعـة الـمـنـقـحـة يف 936] لـلـتّـرجـمـة اإلنـكـلـيـزيـة الّـتي قـام بـهـا رولـنـسـن.
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األورويب كله للفينيقيني.. أّما ما نقله التّجار الفينيقيون العاملون يف املاملك السورية إىل 

العامل اليوناين من سلع وبضائع ومتاجر )وما تحمله يف ثناياها من ثقافات وفنون وصناعات( 

فهي ال تعّد وال تحىص. فقد نقلوا صناعات سورية ومرصيّة ورافديّة، هذا فضالً عن سلع 

الرّشق األقىص؛ ونذكر منها عىل سبيل املثال: القمح وورق الربدي والعطورات من مرص، 

واملجوهرات واملصنوعات النسيجيّة واملعدنيّة والزجاجيّة والعاجيّة والصباغة األرجوانية 

القادمة من  الكرمية  والتوابل واألحجار  الحرير  باإلضافة إىل  )أوغاريت(؛ هذا  من سورية 

الصني والهند. ويؤكّد »برستد«]]] أّن اليونانيني مل يكتفوا برشاء املصنوعات الرّشقية التي كان 

ينقلها هؤالء الفينيقيون، وإّنا أخذوا يقلدونها ويتعلّمون عىل أيدي الصناع الفينيقيني الكثري 

من فنونها، حتى شاع بني اليونانيني أنفسهم فن الزخرفة والتزويق الرشقي]]].

3. دور )وتأثري( حضارات بالد الرافدين

واخرتاع  السومرية،  الحضارة  من  بدًءا  الحضارات،  أقدم  العراق  أرِض  عىل  نشأْت 

والحضارة  والحساب(،  الفلكية  )العلوم  األوىل  البابلية  الحضارة  إىل  األوىل،  الكتابة 

الرافدين  بالد  متابع وقارئ لحضارة وادي  والكلدانية.. وال ميكن ألّي  اآلشورية واآلرامية 

والبابليني  واآلكاديني  السومريني  من  الحضارية  وتعّدد ماملكها  )بتنوعها ومتّدنها  القدمية 

أنجزته وأعطته من  أمامها ملا  بها ويقف مشدوًها  أن يعجب  إال  واآلشوريني والكلدانيني( 

اليونانية]3]..  للحضارة  فقط  وليس  جمعاء  للبرشية  كربى  حيويّة  مادية  حضاريّة  إسهامات 

عىل  يؤكد  حيث  توينبي  أرنولد  البرشي،  التاريخ  مؤرخي  أهم  أحد  عنه  يتحّدث  ما  وهذا 

حقيقة أنَّ بالد ما بني النهرين هي مهد الحضارات القدمية مطلًقا عليها مصطلح »الحضارة 

الحفريات  دلّت  فقد  اإلنسان،  ُخلق  منذ  األرض  اإلنسان وجد عىل هذه  وأّن  األصلية«]4]، 

]]]- »جيمس هرني برستد«، عامل آثار ومؤرخ أمرييك، من أشهر علامء اآلثار الرشقية واملرصية بالذات، له العديد من املؤلفات 

واالكتشافات األثرية املرصية، لكن كتابه األكرث شهرة عىل اإلطالق هو كتاب »فجر الضمري« الذي أثبت فيه باألدلة التاريخية 

واألثرية املؤكدة أّن الحضارة املرصية القدمية هي مهد األخالق والقيم والحضارة، وهي منبعها الذي انترشت منه إىل مختلف 

بقاع العامل والحضارات األخرى.

]]]- املساهمة الفرنسية يف دراسة اآلثار السورية بني عامي 1969-1989 م، طبعة وزارة الثقافة، سوريا، دمشق، ط ]، 989] م، ص76.

]3]- راجع عىل سبيل املثال: ساغر، هاري: عظمة بابل، ترجمة وتحقيق: خالد عيىس وأحمد غسان سبانو، ط]، دار رسالن 

للطباعة والنرش، 2018 م.

]4]- ستيفن لويد، فن الرشق القديم األدىن، ترجمة: محمد درويش، ال ط، بغداد، دار املأمون، 988] م، ص9.
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األثرية التي متّت عىل مدى ما يقرب من مئة عام وجود مجتمع برشي متقّدم ومتحّض عىل 

هذه األرض. ومتتع ذاك اإلنسان بفكٍر خلق اللّغة والفلسفة وجميع العلوم التي قد نرى فيها 

تألّقه يف جميع مجاالت الحياة األرضيّة والسامويّة، واستطاع أن يتجاوز الذات إىل دراسة 

كنه األشياء واملوجودات والعوامل واملجرات والنجوم وغريها]]].

وقد تعّددت األشكال وتنّوعْت امليادين التي استفادت منها البرشيّة، وبالذات حضارة 

اليونان من حضارة بالد الرافدين.. وتأيت عىل رأس تلك اإلفادات الكتابُة املسامرية التي 

تقّدم  الحاسمة يف  نقطة االنطالق  العام 3200 ق.م(  لها )حوايل  السومريني  شّكل اخرتاع 

أفاد  الحضارة اإلنسانية؛ ألّن جميع الشعوب استخدمت املسامرية يف كتابة لغاتها.. كام 

اليونانيون من تراث الرافدين يف ميدان الفلك والرياضيات، العملية منها والنظرية. وتؤكّد 

أّن العامل الريايض »فيثاغورس« اعتمد كثرًيا يف بناء نظرياته الرياضيّة املعروفة  املراجع]]] 

رياضيّة.  ومعادالت  نظريات  من  الرافدين  بالد  علامء حضارة  إليه  توّصَل  قد  كان  ما  عىل 

كام وتعلّم اليونانيون من البابليني )ومن ثم الكلدانيني(، مبادئ علم الفلك]3] وطرائق رَْصد 

األجرام الساموية وأدواته، والجداول الفلكية والخرائط الجغرافية والتقاويم الفلكية]4]، حتى 

إّن التقويم البابيل والكلداين صار نوذًجا للتقاويم اإلغريقية والرومانية قبل إدخال التقويم 

اليوناين. وكان العامل اليوناين »طاليس« قد تنبّأ بكسوف الّشمس )الذي حدث يف الثامن 

والعرشين من شهر أيار/مايو عام 585 ق.م( بعد أن اطّلع عىل علوم البابليني الفلكيّة. كام 

القانون وال سيّام قانون حمورايب )1750 ق.م(]5]  البابليني يف ميدان  اليونانيون من  استفاد 

]]]- راجع: ك. ماتفيف وأ. سازونوف: حضارة بالد ما بني النهرين العريقة، ترجمة: حنا صادق، ال ط، دمشق، مطبعة دار املجد، 

]99] م.

]]]- سامي النشار، املصادر الرشقية للفلسفة اليونانية، م. س، ص7]]؛ صالح، عبد العزيز: الرشق األدىن القديم، ط3، القاهرة، 

مكتبة األنجلو املرصية، ]98] م، ص460 وما بعدها.

[3[- J.Burnet: Early Greek Philosophy, P43.

 وراجع أيضاً: فؤاد األهواين، أحمد: فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ط]، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 954]، ص50.

]4]- ول ديورانت، قصة الحضارة، م.س، ص585.

التاريخ  مرة يف  قانونية حقيقية مكتوبة ألول  مدونة  لتكون  البابيل حمورايب،  امللك  أبدعها وصاغها  التي  القوانني  ]5]- وهي 

]8] مادة قانونية ضبط فيها –ومن خاللها- حمورايب معايري السلوك يف إمرباطوريته الواسعة ضمن بالد  البرشي، وتتألف من 

الرافدين.. وُحفرت هذه القوانني عىل عمود بطول سبعة أقدام ونصف من »الديوريت«، وهي تشمل حقوق امللكية، والسلوك 

اإلجرامي، والعبودية والطالق، كام اشتملت عىل عقوبات قاسية لكّل من يخالفها، وساهمت هذه القوانني يف تحديد شكل 

الحياة البابلية عهد حمورايب، إاّل أنّها أثرت يف كافّة أنحاء العامل القديم ملا يزيد عن ألف سنة بعد إقرارها.
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الذي غدا نوذًجا لكّل القوانني التي سادت يف الغرب والرشق يف العصور القدمية. 

وعىل سبيل املثال ـ فيام يخّص هذه القوانني الحمورابية ـ فإّن ما ورد فيها يف متييزها 

بني الطبيب الجراح والبيطري، وتحديد أجور كّل منهم، والعقوبات املرتتبة عىل أخطائهم 

املهنيّة، تدّل عىل ازدياد معارف العراقيني القدماء بالعلوم الطبية، والتي وصلت إىل مرحلة 

راقية يف تاريخ بالد الرافدين إبان العرص البابيل القديم )القرن العرشين قبل امليالد(، شأنه 

شأن بقيّة العلوم واملعارف التي ازدهرت خالل تلك الفرتة والفرتات الاّلحقة، خاّصة خالل 

العرص األشوري الحديث )القرن الثامن والسابع قبل امليالد(، حيث ُعرث عىل مئات الرقم 

الطينية بني مخلفات مكتبة امللك االشوري »آشور بانيبال« )668-7]6( ق.م.. وحتى نكون 

أكرث دقّة بخصوص هذه النقائش، يجب أن ننّوه إىل أّن معظم تلك الّنصوص الطبيّة عبارة عن 

معلومات طبيّة أعيد استنساخها من قبل كتبة بالد الرافدين لرُقم طينية تعود إىل فرتات سابقة 

للفرتات السومرية واألكدية والبابلية املتعلّقة منها بالّنصوص الطبية]]].

ـ تأثري األدب امللحمي لبالد الرافدين يف حضارة اليونان

لقد تأثّر اليونانيون تأثّرًا واسًعا وعميًقا باألدب امللحمي الذي ازدهر يف بالد الرافدين، 

ولعّل أبرز مثال عىل ذلك تأثّر الشاعر اليوناين »هومريوس« )الذي عاش يف القرن الثامن 

قبل امليالد( يف ملحمتيه »اإللياذة« و»األوديسة« مبلحمة »جلجامش« الرافدية املشهورة]]]. 

وتؤكّد الّدراسات الحديثة أّن ملحمة جلجامش هذه قد سبقت ملحمة »هومريوس« بأكرث 

من ألف وخمسمئة عام، بل تعّد أقدم املالحم البطوليّة يف تاريخ الحضارات. وهي تعالج 

قضايا إنسانيّة خالدة مثل الحياة واملوت والخلود والحكمة واملعرفة والحرية والبطولة... 

عىل  تشتمل  جلجامش  ملحمة  »إّن  بقوله:  حق  عىل  جارودي  روجيه  املفّكر  كان  ولهذا 

]]]- عامر سليامن، ناذج من الكتابات املسامرية، النصوص القانونية، ط]، بغداد، منشورات املجمع العلمي العراقي، 2002، 

ج]، ص84].

]]]- وهي ملحمٌة سومريّة شعريّة مكتوبة بالخط املسامري عىل اثني عرش لوحاً طينياً، اكتشفت ألول مرة يف العام 853] م، 

يف موقع أثري اكتشف بالصدفة، وعرف فيام بعد أنه كان املكتبة الشخصية للملك اآلشوري »آشوربانيبال« يف مدينة »نينوى« 

العراقية، ويُحتفظ باأللواح الطينية التي كتبت عليها امللحمة يف املتحف الربيطاين. واأللواح مكتوبة باللغة األكادية، ويوجد يف 

نهايته توقيعاً لشخص اسمه »شني ئيقي ئونيني« الذي يعتقد البعض أنه هو كاتب امللحمة التي يعتربها البعض أقدم قصة كتبها 

اإلنسان، وطبعت ونرشت ببغداد يف مثانينيات القرن العرشين برتجمة اآلثاري املعروف طه باقر. )طه باقر، ملحمة كلكامش، 

العراق، بغداد، طبعة 4 لعام 1980 م(. )لالستزادة راجع: فراس سواح، كنوز األعامق: قراءة يف ملحمة جلجامش، دار سومر 

للطباعة والنرش والتوزيع، قربص، نيقوسيا، طبعة أوىل لعام 987] م(.
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كّل مقومات الفكر الغريب، والذي يعد وريث الحضارة اليونانيّة القدمية«. كام تأثّر األدب 

األسطوري اليوناين القديم باألساطري البابلية القدمية ال سيام تلك املتعلّقة بقّصة الطوفان 

»أفروديت«  أثّرت يف أسطورة  التي  البابليّة  والخلق. هذا فضالً عن أسطورة عشتار ومتوز 

و»أدونيس« اليونانيّة. وكانت هذه األسطورة وغريها قد وصلت إىل بالد اليونان عن طريق 

البحارة الفينيقيني. ويعتقد أحد الباحثني أّن سكان الرافدين قد عالجوا بأساطريهم مشكالت 

أساسيّة غدْت يف معظمها مواضيع فلسفيّة عالجها فالسفة اليونان فيام بعد، وأضافوا إليها 

إضافات جديدة شّكلت تطّوًرا كبريًا يف ميدان الفكر اإلنساين]]].

هذا وقد اعترب الباحث الربيطاين كولينز]]] أّن اإلسهام األكرث أهميّة لـ«بالد ما بني النهرين« 

لليونانيني وللعامل الحديث يتمثّل يف بلورة مفهوم املدينة، أو املكان الذي يشّكل ساحًة 

لكّل ما ميكن أن يحدث من تفاعالٍت مفعمة بالحيويّة. حيث أّدى نشوء الّنظام اإلداري هناك 

إىل قيام أوىل الّنامذج الخاّصة مبا يُعرف بـ«دولة املدينة« وهو ما تاله ظهور املاملك ثم 

اإلمرباطوريات.. وأنّه عىل مدى قرون عّدة، شهدنا تطوَر مراكز حضية ضخمة، يعيش فيها 

آالف األشخاص، وليس بوسعنا أن نحّدد حتى اآلن بدقّة السبب الذي قاد إىل تجمعهم مًعا. 

كّل العوامل املحتملة مطروحة يف هذا الشأن، مثل البيئة، أو الحاجة إىل إدارة املوارد]3].

يتّضُح مام تقّدم أّن الحضارات الرشقيّة كانت متقّدمة من حيث الزمن والتطّور املدين 

الحضارة  يف  املتمثّلة  الغربيّة  الحضارات  عىل  ـ  والثقايف  العلمي  وكذلك  ـ  والعمراين 

اليونانيّة والرومانيّة، وهذا ما أقرَّ ورّصح به »ِويل ديورانت« األمرييك صاحب موسوعة »قصة 

التاريخ  بداية  الحضارة«، حيث قال يف كالم طويل نلّخص منه ما نّصه: »لقد انقىض منذ 

املكتوب حتى اآلن، ما ال يقّل عن ستّة آالف عام، ويف خالل نصف هذا العهد كان الرشق 

والخيل  والتجارة،  الزراعة  نشأت  علمها...  إلينا  وصل  التي  البرشيّة  الشؤون  مركز  األدىن 

]]]- راجع:

-جني بوتريو وآخرون، الرّشُق األدىن الحضارات املبكرة، ترجمة: عامر سليامن، جامعة املوصل طبعة عام 986] م.

-هرني فرانكفورت، فجُر الحضارة يف الرّشق األدىن، ترجمة: ميخائيل خوري، دار مكتبة الحياة، لبنان، بريوت، طبعة عام 959]م.

]]]-بول كولينز هو مدير املعهد الربيطاين للدراسات العراقية )متحف أشموليان يف مدينة أكسفورد الربيطانية(

تاريخ   ،)BBC( الربيطانية  اإلذاعة  هيئة  موقع  التاريخ،  منها  بدأ  التي  العتيقة  البقعة  النهرين:  بني  ما  بالد  أالستري سووك،   -[3[

املشاهدة: ]]/2019/9 م، الرابط:
http://www.bbc.com/arabic/vert-cul-38342736
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املستأنسة )الهجينة( واملركّبات، وُسّكت الّنقود، وكتبت خطابات االعتامد، ونشأت الِحرف 

والصناعات، والرشائع والحكومات، وعلوم الرياضيات والطب، والحقن الرشجية، وطرق 

وعرفت  الربوج،  دائرة  وصّورت  والساعات،  والتقويم  والفلك،  والهندسة  املياه،  رصف 

املكتبات  وشيَُّدت  الكتب  وأُلِّفت  والحرب،  الورق  واخرتع  والكتابة،  الهجائيّة  الحروف 

عقيدة  ونشأت  وغريها،  البناء  وهندسة  والنحت  واملوسيقى،  اآلداب  ونشأت  واملدارس، 

التوحيد ووحدة الزوجة، واستخدمت أدهان التجميل والحيّل، وُعرف الرند والداما.. عرفت 

هذه األشياء كلّها واستمّدت منها أوروبا وأمريكا ثقافتها عىل مدى قرون، عن طريق كريت 

واليونان والرومان، وقصارى القول أّن اآلريني مل يشيّدوا رصح الحضارة، بل أخذوها عن 

بابل ومرص، وأّن اليونان مل ينشؤوا الحضارة إنشاًء؛ ألّن ما ورثوه منها أكرث ماّم ابتدعوه.. فإذا 

درسنا الرشق األدىن وعظّمنا شأنه، فإنّا بذلك نعرتف مبا علينا من َديْن ملن شادوا بحق رصح 

الحضارة األوروبية واألمريكية، وهو َدين كان يجب أن يؤّدى من زَمٍن بعيد«]]]..

ثالًثا: آلياُت انتقاِل تراث الّشرق المادي والرمزي إىل اليونان
حضاريّة  مراكز  الحًقا  وأضحت  نْت  )التي  القدمية  الرشقيّة  الحضيّة  املراكُز  نشأت 

كربى( يف كّل من مرص والعراق وسوريا وبالد فارس والهند وغريها، وارتبطت تلك املواقع 

واملراكز الحضارية ببعضها بعًضا عرب شبكة طرق بريّة وبحريّة. 

وكان طريق الحرير من أهّمها وأطولها وأشهرها. وقد ربط هذا الطريق بالد الصني يف 

بالهند وإيران والعراق وتركيا.. وقد  اليونان، مروًرا  الغرب يف  أقىص الرشق مع حضارات 

انتقلت عرب هذه الطرق الكثري من قوافل التجارة الخاصة بنقل شتّى أنواع الّسلع واملنتوجات 

القدمية،  تلك املدن واملاملك  الناس واملجتمعات بني  لحياة ومعيشة  الاّلزمة  والبضائع 

اليونان..  وشواطئ  ومرص  سورية  شواطئ  بني  آنذاك  معروفة  البحرية  الطرق  كانت  كام 

وكانت تنتقل مع تلك البضائع  واملعامالت التجارية، الكثري من املواريث الثقافيّة والفكريّة 

حضارة  رأسها  وعىل  القديم  الرشق  لحضارات  االجتامعية  والتقاليد  واملعارف  والعادات 

مرص القدمية التي تحّدث علامء التاريخ عن أّن بدايات االتّصال الحضاري وانطالق قوافل 

]]]- ول ديورانت، قصة الحضارة، م.س، ج]، ص10-9.   
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عرب  الرشق  باتجاه  جرى  األخرى،  الحضية  والعوامل  مرص(  )بني  بينها  التجاري  التبادل 

األنهار  كانت  عندما  األحمر  بالبحر  البحري  والطريق  الّسويس،  خليج  من  الربي  الطريق 

تصب فيه يف األزمان القدمية. حدث هذا حوايل العام 485] ق.م.. 

عملية  سلكتها  التي  واملعابر  الطّرق  من  العديد  وجوَد  التاريخ  سجالُت  وثّقت  وقد 

اليونان  عامل  إىل  منه(  أساسية  )أو ألجزاء  القديم  الرّشق  لرتاث  واملادي  الفكري  االنتقال 

القديم؛ منها]]]:

1. منطقة »آسيا الصغرى«
احل الجنويب الغريب من آسيا الصغرى )تركيا حاليًا(، والتي ُعرفت  ويقصُد به منطقُة السَّ

تاريخيًّا باسم منطقة أو ساحل »أيونيا«]]]، فهذه املنطقة آسيوية يف موقعها الجغرايف ورشقيّة 

يف تراثها الحضاري، وكان قد استوطنها مهاجرون يونانيون منذ بدايات األلف األّول قبل 

امليالد. وازدهرت الحضارة فيها قبل أن تزدهر يف بالد اليونان األم )أي أثينة وإسبارطة(؛ ألّن 

مدنها، وبخاّصة »ملطية«، كانت مصبًّا للمتاجر والثقافات التي كانت تصل إليها من بلدان 

الرشق األدىن )مرص وسورية والرافدين( والرشق األقىص )الهند والصني(. ومل يكتف أهل 

البالد  بأنفسهم يجوبون  انطلقوا  »أيونيا« مبا كان يصل إىل مدنهم من تراث الرّشق، وإّنا 

قبل امليالد، حتى كان  السابع  القرن  يبدأ  والعلم؛ بحيث مل  التجارة  بحثًا عن  رشقًا وغربًا 

اليونانيون، من أهل أيونيا، قد طّوقوا البحر املتوّسط مبستعمراتهم، وتفتّحْت عيونهم عىل 

حضارة بالد الرشق األدىن، وعن طريقهم دخل الكثري من تراث هذه البالد إىل بالد اليونان]3]. 

]]]- عادل زيتون، تراث الرشق يف حضارة اليونان، مصدر سابق.

هذه  بهم  بدأت  سقراط،  قبل  يونانياً  فيلسوفاً  عرش  اثني  من  يقرب  ما  وظهر  مهمة،  تعليمية  مدرسة  »أيونيا« عىل  احتوْت   -[[[

فالسفتها  أيدي  عىل  وتتلمذوا  فيها  ودرسوا  مرص  إىل  سافروا  وهؤالء  انكسيامنس(،  انسكيامندر،  )طاليس،  وهم  املدرسة، 

)الفضاء  البريون  إن أصله هو  انكسيامندر،  قال  بينام  املاء،  العامل هو  إن أصل  قال طاليس:  ومدارسها وكتبها.. وحني عادوا 

الالمتناهي(، وقال أنكسيامنس، إنه الهواء. ومل يذكروا اآللهة، وهكذا تأسست بدايات الفلسفة اإلغريقية التي كانت جذورها 

يف تعاليم مدارس األسار املرصية. )راجع: خزعل املاجدي، األيدي املرصية، صحيفة االتحاد الظبيانية )اإلماراتية(، تاريخ 

النرش: ]]/2017/10 م(.

]3]- الفلسفة املرصية القدمية وأثرها عىل الفلسفة اليونانية، مصدر سابق، ص 59 وما بعدها + عبد العزيز صالح، الرشق األدىن 

القديم، مكتبة األنجلو املرصية، املجلد األول )الجزء ] حول مرص والعراق( ص460 وما بعدها.
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2. رحالُت أبناء الرّشق أنفسهم إىل بالد اليونان )وغريها من بلدان الغرب(:

والغرب  اليونان  بالد  برحالٍت تجارية وسياسية إىل  الرّشق  أبناء  قليل من  قاَم عدٌد غري 

يف  لهم  مستوطنات  أقاموا  القدماء  املرصيني  أبناء  بعض  أنَّ  املعروف  ومن  األورويب.. 

أقاموا  بأنّهم  يقول  حيث  هريودوت  يؤكّده  ما  وهذا  املتوسط،  للبحر  الرشقي  الحوض 

مستوطنات لهم يف شبه جزيرة »البليوبونيز«]]] نفسها. ويكفي أن نعرف أّن مرص كانت هي 

املصّدر الرئييس للقمح وورق الربدي املتوّجه إىل بالد اليونان. كام قام الفينيقيون بنشاط 

الثاين قبل امليالد؛  أواخر األلف  البحر املتوسط، منذ  تجاري واستيطاين واسع يف عامل 

الّنشاط  أنَّ هذا  الغرب األوريب]]]. ويهمنا أن نؤكّد  اليونانيني يف اكتشاف  إنّهم سبقوا  حتى 

التجاري للمرصيني والسوريني كاَن يحمُل يف ثناياه عالقاٍت حضاريّة واسعة، فالتّجار مل 

ينقلوا الّسلع واملتاجر فحسب، وإّنا حَملوا معهم أيًضا األفكار والعادات والقيم والفنون 

والعقائد والعلوم؛ وكانت مستوطناتهم عىل سواحل املتوسط وعىل األرض اليونانيّة مراكز 

ناحية  أيًضا.. ومن  الغرب األورويب  اليونان وحدها وإّنا  بنورها ال بالد  حضارية أضاءت 

أخرى هاجر الكثري من علامء الرشق األدىن إىل بالد اليونان بسبب احتالل الفرس، يف عهد 

امللك قورش الثاين )559-9]5 ق.م( ويف عهد ابنه قمبيز الثاين )9]5-]]5 ق.م(، لبلدان 

الرشق األدىن )بالد الرافدين وسورية ومرص(، كام أّن االحتالل الفاريس آلسيا الصغرى أّدى 

إىل تشتّت فالسفتها وعلامئها يف أرجاء الغرب األورويب؛ بل إّن الكثري من مدنها قد أُفرغت 

من مثّقفيها مثل مدينة ملطية التي انتهى عهد ازدهارها العلمي منذ سقوطها بيد الفرس عام 

546 ق.م. وتؤكّد املراجع أّن املدرسة الفيثاغوريّة يف جنوب إيطاليّة قد تأّسست عىل أيدي 

أحد العلامء املهاجرين من آسيا الصغرى بعد هذا االحتالل]3].

]]]- وهي شبه جزيرة تقع جنوب اليونان تبلغ مساحتها 21500 كم مربع.

]]]- هورست كلينغل، التجارة يف بلدان املرشق القديم والتفاعل مع جزيرة كريت يف األلف الثالث قبل امليالد، أضواء جديدة 

عىل تاريخ وآثار بالد الشام، ال ط، دمشق، 989]، ص7]].

]3]- ولرت ستيس، تاريخ الفلسفة اليونانّية، م.س، ص9] وما بعدها.
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رابًعا: إطاللٌة نقدّية على فكرة املركزّية الغربّي�ة العائدة إىل زمن اإلغريق
)نقد ما يسّم باملعجزة اإلغريقية(

    ملْ تنهْض حضارٌة لوحدها، وملْ تزدهْر أّمٌة من تلقاِء نفسها.. والبناُء العقيل والحضاري 

يشء  ال  من  يتفّجْر  مل  وصنَع،  وأنجَز  وأنتَج  مزدهرة  وماملك  مدنيّات  أشاَد  الذي  البرشي 

ومل يأِت من فراغ، بل هو عبارٌة عن حصيلة تفاعليّة لرتاكم أعامل وخربات طويلة أسهمت 

فيها مجتمعات وأمم وحضارات وثقافات ومعارف شتى متعّددة ومتنّوعة عرب مسرية التاريخ 

تفاعالت  أنتجتها  هائلة  ومعنوية  مادية  برشية  مجهودات  حصيلة  هي  نعم  كله..  اإلنساين 

إرادات وتضافر فعاليات جبارة ونشاطات مجتمعية كربى عظيمة خاضت  عقول واجتامع 

القول  املعنى ال ميكن  بهذا  اإلبداعي..  والحضور  والعطاء  الفعل  موقع  من  الحياة  غامر 

بتميز أيّة حضارة وال علو كعبها عىل أخرى.. وليس من املنطق واملوضوعيّة يف يشء أن 

نذهب نحو تهميش حضارة أو تراث اآلخرين، أو محاولة طمس الحقائق التاريخيّة لجلب 

الفخر القومي أو العرقي لطائفة أو مجموعة محّددة من الّناس.. وعليه، فإّن العلوم التجريبية 

والقوانني العملية واملعارف النظريّة من حكمة وفلسفة ونظريات إنسانية يف الدين والحياة 

والوجود، قد نشأت ثّم تطّورت يف بالد الرشق وبدرجات متفاوتة بني حضاراتها.

أو  عقلية  معجزة  كانت  سواء  »معجزة«  اسمه  بيشء  القول  يصّح  ال  أيًضا  املعنى  بهذا 

حضارية خاصة بأمة ما من األمم، مثلام قّدمت لنا العقليُّة املركزيّة الغربية حضارَة اليونان 

كأصٍل وقاعدة وأساس لكّل حضارات العامل وثقافاته، معتربًة إيّاها معجزة قامئة بذاتها دونًا 

عن بقيّة حضارات العامل، ومنها حضارات الرشق القديم. لكن هذا ال يعني أّن اليونانيني مل 

يقّدموا شيئًا للحضارة اإلنسانيّة، بل يجب االعرتاف بدور حضارتهم الذي نراه يتمثّل يف:

ـ قطف خالصة املعارف القدمية وصياغتها بالشكل العلمي املَُمنهج، والعقيل الدقيق، 

عىل يد »أرسطو«، كام نراه اليوم ماّم وصل إلينا منه، وهذا الّدور ليس بالدور الثانوي يف 

الناحيّة األخالقيّة  العلوم، بل هو محوري ومهم، فام قام به »أرسطو« يعّد من  حركة تطّور 

عمل يستحق عليه الثناء والشكر، ومن الناحيّة العلميّة هو عمل جبّار، ال يقدر عليه إال من 

كانت له مكانة وقدرات ذهنيّة فّذة، ومعرفة ودراية بصنوف العلوم التي يكتب فيها .
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الرشقية،  الحضارات  يف  املعابد  كهنة  مارسه  الذي  املعريف  االحتكار  عىل  القضاء  ـ 

وإخراج العلوم التجريبية والّنظرية من ساديب الرّسيّة )التي كانت تحيطها بها الحضارات 

السابقة وخاصة يف مرص( إىل عموم من طلبها وكانت له القابليّة لتقبّلها، وهذا الّدور لهو 

فضل كبري يحسب »ألرسطو« ويجب عىل الجميع االعرتاف به]]]. 

1. التعّصب الّثقايف الغريب يف ميدان التاريخ

إنّنا نعتقد أّن عدم قناعة كثري من القوى الحضارية والنخب الفلسفية والفكرية والسياسية 

مادية  وقرائن  شواهد  ووجود  اليونانية،  الحضارة  بأصالة  الفسيح،  البرشي  العامل  هذا  يف 

عىل وجود تأثريات حضارية نوعيّة كربى لحضارات الرّشق القديم عىل حضارة اليونان، مل 

مينع الحضارة الغربية ـ التي تفّجرْت حداثتُها الفكريّة والعلميّة قبل نحو قرنني من الزمن ـ 

من تأسيس ذاتِها عىل  قاعدِة االنتامء الّنهايئ للجوهـر العقيل اليوناين أو ما أسامه الوعي 

الجوهر،  لهذا  ونهائيّة  وحيدة  وريثة  نفسها  اعتربت  بل  اليونانية«،  »املعجزة  بـ  األورويب 

وامتداداً جديداً )إعادة إنتاج وقولبة( لتلك اللحظة العقلية اليونانية )مبواريثها ونتاجاتها( التي 

صاغت مقّدمات الحضارة الكونيّة وأسسها الذاتيّة دونا وجود أّي تأثري ودور واضح لبقيّة 

حضارات العامل األخرى يف اّدعاء ثقافوي نخبوي وصل حدود العنرصية الثقافية والعقلية..

الفوقيّة االستعالئيّة للغرب  الّنظرة  أّن تلك  التّاريخي،  والخطورة األكرب يف هذا االّدعاء 

الحديث باتت ـ من جهة أوىل- هويًّة مفاهيميّة قارّة لدى الغرب السيايس والثقايف، ثبتت يف 

الّذهنيّة العامة ـ وليس فقط النخبوية- خصائَص ومميّزات عرقيّة وحضاريّة خاّصة بالهويّة 

)خاصة  اآلخر  إىل  الّنظر  قوامها  نفسها،  حول  متمحورة  متعالية،  ثقافة  منها  جاعلًة  الغربيّة 

الرشقي( نظرة دونيّة منذ أيام الفلسفة اإلغريقية إىل اآلن؛ وشّكلت ـ من جهة ثانية ـ محرًّضا 

االستعامر  عرص  لوالدة  الطريق  متهيد  وبالتايل  الغريب،  واالسترشاق  للتبشري  قويًا  ودافًعا 

شعوب  مقّدرات  ونهب  دول  الحتالل  ِهِه  توجُّ يف  وألوانه،  أشكاله  بكافّة  الحديث  الغريب 

وابتالعها،  منتجاته وسلعه  استهالك  بهدف  واستغالل مواردها، وتحويلها ألسواق ضخمة 

التنوير  شعارات  رغم  وازدهارها،  تطّورها  ومنع  ومستقبلها  وجودها  يف  التّحّكم  والحًقا 

]]]- حبيب مقدم، املغالطة القدمية املتجددة يف خصوص نشأة الفلسفة والعلوم، تاريخ املشاهدة: 10/]/2020م، الرابط:

http://islamwhy.com/contents/view/details?id=411&cid=38



201 التأثيراُت الّشرقّيُة على الحضارة اإلغريقية

الظاهري التي يطرحها الغرب، وأنّه يؤّدي مهّمة حضاريّة »أخالقية« لتحرير الشعوب األخرى 

من الهمجيّة والتّوّحش.

التبشري  بني  باملطلق  الفصل  ميكن  ال  أنّه  أكّد  الحديث  للغرب  التاريخي  والواقع 

فقد  وموضوعيًّا،  حياديًّا  يكون  أن  الباحُث  حاول  مهام  االستعامري  والنهب  واالستعامر 

راسات الّنوعيّة املعّمقة وجود حالة تَعانق وتآزر بني مجمل الحركات االستعامريَّة  أثبتت الدِّ

للرب..!!.  أو  لإلله  خدمًة  القتل  وتبيح  الفتوحات  تُبارك  كانت  الّتي  التَّبشرييَّة  والحركات 

وباستقراء حركة الكشوف الجغرافيَّة التي قادها اإلسبان والربتغاليّون يُعرث عىل أوامر بابويَّة 

)صادرة عن الكريس الرسويل يف الفاتيكان آنذاك( متنح للجيوش الحق يف استغالل أرايض 

يعني  )التصدي  واملُقاومة  الرَّفض  حالة  يف  لهم  والتَّصدي  )املتوحشني=الهمج(،  الكفرة 

الفكر  إىل  بالنِّسبة  عقالنيٍّة  غري  مسألٌة  األحاديِّ  التَّواجد  إمكانيَّة  أّن  يعني  وهذا  القتل!(. 

وعاش  الدين  أنشأ  الغرب  إنَّ  حيث  ومتساويان،  متناظران  شيئان  والغرب  ين  فالدِّ الغريّب؛ 

تحت عقده وعقيدته، وهو )أي الغرب( الذي أثار القضايا امليتافيزيقيَّة، وحاول فهم العامل 

وتكيَّف مع الكيانات املتخيَّلة من )آلهة وأرواح وشياطني، وبارتباط مفهوم الغرب بالجذور 

األسطوريَّة للحضارة اإلغريقيَّة والرُّومانيَّة؛ فإنَّه مينح نفسه قوَّة املَعرفة وُسلطتها، وبانتامئه 

للّديانتني اليهوديَّة واملسيحيَّة، فإنَّه يُضفي عىل وجوده طابع القداسة(]]].

2. العقل واحد والثقافات متعّددة

مع أّن العقل الذي خلقه الله تعاىل وأودعه يف اإلنسان )أي إنسان( وميّزه به )ومن خالله( 

عن بقيّة الكائنات الحيّة يف تكريٍم وجودي عظيم، بقي هو هو يف جوهره وحقيقته، سواء 

عند إنسان حضارات الرشق القديم أو عند إنسان حضارة اليونان وغريهم؛ ولكّنه يف الوعي 

هو  )يوناين(  غريب  آخر  وعقل  يتطّور،  ال  رشقي  متخلّف  عقل  عقالن،  هناك  بات  الغريب 

أبو التطّور والحداثة.. وهذا سبّبه التعّصب األورويب للذات العقلية الغربية، ونظرة الغرب 

العنرصية لباقي حضارات العامل ومجتمعاته؛ وهي نظرة ما زالت تتغّذى من عقليّة التّفّوق 

التّبشري -االسترشاق- االستعامر، ط8، دمشق، دار  الثاّلثة وخوافيها،  الرّحمن حسن حنبكه امليدايّن، أجنحة املكر  عبد    -[[[

القلم، 2000 م؛ سعد الله، ميك: ُمصطلح »الَغرْب« بني الّنشأة األسطوريَّة والّنهاية الكوسموبوليتيَّة، موقع مؤسسة مؤمنون بال 

حدود، الرابط: https://www.mominoun.com/articles، تاريخ املشاهدة 8]/2019/10 م.
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والخالق  واملنتج  املبدع  األبيض  الرجل  عقلية  اليونانية(،  باملعجزة  يسمى  )ما  اليوناين 

بطبيعته، والرافضة لآلخر الذي هو متخلّف وهمجّي )بربري(، وعاجز بيولوجيًا عن تحقيق 

. إّن البيولوجيا والعلم الحديث يؤكّدان أّن البرشيّة واحدة]]]،  أّي تطّور والوصول إىل أي تََحضُّ

وأّن العقل واحد ال يتغرّي، )وما يتغري هو الظروف والرتبة والدوافع واالستخدامات(؛ وهذا 

العقل هو الذي استخدمته األمم الرشقية يف املايض الّسحيق، فاستحدثت به )ومن خالل 

الجهد  بذل  عن  فأغنتهم  لليونان،  ولّقنتها  والفنون  والعلوم  الّصناعات  التطبيقية(  إبداعاته 

والوقت يف استكشافها بأنفسهم؛ وفضالً عن الفنون والعلوم نجد عند األمم الرشقية القدمية 

قصصاً دينية وأفكاراً يف العامل والحياة إذا اعتربنا موضوعها ومغزاها رأيناها حقيقة تسمى 

فلسفية؛ فقد نظروا يف أسمى املسائل مثل الوجود والتّغري، الخري والرش واألصل واملصري، 

فكان التوحيد والرشك، وكانت الثنائية الفارسية، وكانت وحدة الوجود عند الهنود، وكان غري 

ذلك؛ ومل تخرج الفلسفة فيام بعد عن هذه النظريات الكربى، بل قد نستطيع أن نجد لكل 

فكرة يونانية مثيلة رشقية تقدمتها أو أصالً قد تكون نبتت منه]]].

ورشوحاتهم  متونهم  بعض  يف  ـ  لديهم   نجُد  فإنّنا  أنفسهم  اليونانيني  إىل  رجعنا  وإذا 

بأسبقيّة حضارات  ـ اعرتافات واضحة  التي وصلتنا  الفكريّة واملفاهيميّة األساسيّة املهّمة 

الصنائع  أشكال  شتّى  يف  واملعنويّة  املاديّة  الحضاريّة  إنجازاتهم  وأهميّة  القديم  الرشق 

اليوناين »هريودوت« يف  واالخرتاعات واآلداب والفنون.. وعىل هذا فقد تحّدث املؤّرخ 

وتفّوقها عىل حضارة  القدماء،  املرصيني  عظمة حضارة  عن  امليالد،  قبل  الخامس  القرن 

بالده )اليونان( يف كثري من الّصناعات واملجاالت والفنون العملية، وذكََر ما يديُن به فالسفة 

حضاري  تواصٌل  هو  بل  عرقيًّا  متركزًا  وال  مركزية  ال  أن  يعني  مبا  وعلامؤهم]3]..  اليونان 

للحضارة  الرشقيّة  املنابع  عىل  التّأكيد  أّن  والواقع  ومنتج..  خاّلق  برشي  عقيل  وتفاعٌل 

اليونانية القدمية ال يُعدُّ بحاٍل من األحوال تقليالً أو تصغريًا من قيمة هذه الحضارة ودورها 

]]]- ال يوجد أّي أساس علمي لنظرية النقاء الحضاري، وقد انتقد كثري من املفكرين الغربيني هذه الفكرة العنرصية ومنهم »جون 

ام هوبون«، يف كتابه »الجذور الرّشقيّة للحضارة الغربية، ترجمة: منال قابيل، مكتبة الرّشوق الّدوليّة، 2006 م«، ويذهب مؤلّف 

الكتاب إىل إثبات أّن الغرب قد استفاد من موارد الرّشق البرشيّة والفكريّة إلنشاء نهضته وحضارته.

]]]- فارس كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ال ط، القاهرة، طبعة مؤّسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2012 م، ص7.

995] م، سلسلة  الفلسفة واملدارس الفلسفية املحدثة، ال ط، بريوت، دار الكتب العلمية،  ]3]- الشيخ محمد كامل عويضة، 

رقم 9]، ص40.
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حضاراتنا  قيمة  من  ننتقص  وال  نقلّل  ال  فنحن  ككل.  اإلنسانية  الحضارة  هيكل  بناء  يف 

الرشقية، وبالذات حضارتنا العربية اإلسالمية عندما نعرتُف بتأثّرها وتفاعلها الخصب مع بقية 

حضارات األمم األخرى رشقًا وغربًا عىل الّسواء، ويف مقّدمتها الحضارة اليونانيّة القدمية، 

والتي غدا علامؤها وفالسفتها أكرث شهرة يف العامل العريب واإلسالمي، مام كانوا عليه حتى 

يف الغرب األورويب والعامل البيزنطي يف العصور الوسطى]]].. وإذا ما كاَن الوفاُء واحرتام 

اآلخر واالعرتاف بالجميل قيمًة إنسانية رفيعة يف العالقات االجتامعية، فإنّها تشّكل رشطًا 

أساسيًا لقيام حوار جاد بني الحضارات. ولهذا فإّن نظريّة »املعجزة اليونانية« تتناقض مع 

حقائق التاريخ والعلم والعقل، مع حقائق اإلنسانية املفّكرة.. 

الرافضني ملقولة  واملفكرين  الباحثني  من  كثري  الغرب عىل  نعرث يف  أن  واليوم، ميكننا 

املعجزة اليونانيّة، بل ميكن القول بوجود تيّار فكرّي قوّي مييض اليوم يف اتّجاه إعادة الّنظر 

اليونانية(. وهناك محاوالت مهّمة لكشف الحقيقة، والتي تتّصف  يف ما يسّمى بـ)املعجزة 

بالطابع العلمي يف تفنيد نظريّة املعجزة اليونانيّة وإثبات املصدر املرصي خاّصة والرشقّي 

عامة، تتمثّل فيام كتبه املؤّرخ الفرنيس )ألبار يوفنت( والفيلسوف )ألبار بونان( والطبيب )جون 

برنارد بوالي( والعالّمة )ماير( و)دنكر( و)روبرتسون(، وغريهم من املهتمني باملوضوع، فقد 

بالرّشق  الحقيقّي إال بعد أن احتّكْت  الرقّي  تبدأ يف  اليونانيّة مل  أّن املدنية  رأى )ماير( مثالً 

يف )أيوليا( و)أيونيا( بآسيا الصغرى، بينام ذهب )دنكر( إىل الرأي نفسه حني قّرر أنّه مل يبَق 

من يشء يف مدنية اليونان مل يلحق به تأثري الرشق يف آسيا الصغرى، وال يستثنى من ذلك 

الدين اليونايّن الذي اقتبس كثريًا من املعتقدات واألفكار الرشقية]]]. أما )روبرتسون( فيقول يف 

كتابه )تاريخ حرية الفكر( إنّنا مهام قلبنا وجوه الرأي وأمعنا يف البحث، فلن نعرث عىل مدنية 

يونانيّة أصيلة بريئة من التأثّر بالحضارات الرشقيّة، غري أنَّ اإلعجاَب الّشديد باليونانيني هو الذي 

جعَل جمهرة من أصحاب الرأي ترّص عىل إنكار تأثّر حضارة اليونان بحضارات الرّشق. وهناك 

مفكرون آخرون ينتمون إىل هذا التيّار الذي مل يؤمن بنظريّة املعجزة اليونانيّة، منهم )جالديش( 

و)روث( والبريفور وجورج سارتون وروجيه جارودي وغريهم«]3].

]]]- عادل زيتون، تراث الرشق يف حضارة اليونان، مجلة العريب، باب: تاريخ وتراث وأشخاص، العدد 595، حزيران 2008 م، ص54.

]]]- خزعل املاجدي، األيدي املرصية، م.س.

]3]- حسن طلب، أصل الفلسفة )حول نشأة الفلسفة يف مرص القدمية وتهافت نظرية املعجزة اليونانية(، ال ط، القاهرة، عني 

للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية، 2003 م، ص6].
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لكن ما يحّز يف الّنفس لألسف، أنّه وبرغم كّل نتاجات العقل اإلنساين، وتوفُّر إمكانات 

التاريخ والجغرافيا، وبرغم كل تلك االعرتافات لكبار شخصيات  للنفاذ إىل حقائق  هائلة 

الغرب بأهميّة الحضارات الرشقيّة ومدى تأثريها عىل الحضارات األخرى مبا فيها حضارة 

خاليّص  بنيوّي  بشكل  والبدايات  التّكوين  ألسطورة  مرتهًنا  الغريب  العقل  زال  ما  اليونان، 

عميق. فالغرب يف بنته العقليّة ما زال هو الغرب املجبول بفكرة املعجزة وهو العقل الناتج 

عن معجزة عقلية وفلسفية عملية لليونان القديم، ولفكرة اإلنسانيّة الّتي ظهرت يف الحضارة 

الّرومانيّة، وألخالقيّات الكتاب املقّدس والتّجديد البابوّي يف القرنني الحادي عرش والثّالث 

عرش.. وهذا الكالم نلمسه يف كثري من الدراسات الفكرية لبعض أقالم الغرب املهّمة التي 

ما زالت تكرّس يف ذهنيّة الّناس تلك األفكار النمطيّة لنقاء الغرب وأصالة حضارته وعدم 

اقرتانها مع أية مؤثّرات أجنبية]]]..!!.

ولألسف فقد نجحت تلك األقالم يف تكريس نط واحد أو قراءة واحدة لحركة التاريخ 

بأحداثه ووقائعه ومختلف تحّوالته وفاعليّة اإلنسان يف مجرياته، وهي القراءة السائدة اليوم، 

والتي نراها محكومة يف أغلب جوانبها بخلفيّة استكبارية ودوافع سياسيّة استعامرية عنرصيّة، 

ميكن أن نعتربها اليوم امتداًدا لحركة االسترشاق الغريب لعوامل الرّشق بهدف استغالله ونهبه 

والتحّكم مبوارده وعيشه.. 

3. األصالة للتنّوع الّثقايف والتعّدديّة الحضاريّة

عىل الرغم من استمرار محاوالت كثري من نخب الغرب )يف مواقع الثقافة والسياسة( ـ 

ومن ساعدهم من طبقات سياسيينا ومثقفينا املستغربني وامللتحقني بثقافة الغرب دونا وعي 

ومسؤوليّة وانحياز لثقافة األّمة التّاريخيّة- اإلبقاء عىل تلك الفكرة الرشيرة واملقولة العنرصيّة 

التي تناقض مسرية اإلنسان يف حركته منذ فجر التاريخ، ال بّد من التأكيد ـ أخريًا ـ عىل أّن 

الحضارات البرشيّة التي عاشت يف التاريخ مل تتفرّد أمة أو جامعة برشيّة واحدة يف صنعها 

وبنائها وتفجري طاقات أفرادها، بل كانت مبجملها حضارات مرتاكمة الخربات والتجارب 

]]]- يراجع بهذا الخصوص كتاب »فيليب نيمو«، الصادر حديثاً:

Philippe Nemo, Qu’est ce que l’Occident, Editions, Puf, collection Quadrige, Paris, 2013.
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العربية واإلسالمية،  الحضارة  فيهم  أو جامعة(، مبا  استثناء ألمة  )دون  الجميع  فيها  أسهم 

)بكل ما فيها من مكونات ورؤى ونتاجات عقلية وعاطفية( التي احتوت وهضمت وأعادت 

إنتاج كثري من ذلك الرتاث اليوناين والروماين.. مبا يجعلنا نقول إّن العرب واملسلمني مل 

يكونوا مجرّد وسطاء أو ناقلني لحضارات اآلخرين )يف الغرب أو يف الرشق عىل السواء( 

من  قّدموه  ما  خالل  من  فيها  ومؤثّرين  فاعلني  كانوا  هم  بل  ونتاجاتها؛  ومعارفها  بأفكارها 

عطاءات جديدة، وأيًضا عرب ما أعادوا قولبته وصياغته وهضمه من أفكار ومعارف ونتاجات 

الشعوب واألمم األخرى.. ومبا يدفعنا للقول إنّنا أمام تاريخ حضارّي إنسايّن وكويّن شامل 

يجسد ـ يف وعينا له ـ إسهامات وتراثات كّل الشعوب البرشيّة، ثقافيًا وعلميًا.

ملحاوالت  اليوم  وتصّدينا  القدمية،  الرشقيّة  بحضاراتنا  االعتزاز  هذا  قناعتي  ويف 

االنتقاص من قدرها، وتحويل األنظار عاّم أعطته لإلنسانيّة من معارف وخربات ومجهودات 

ونتاجات ماديّة ورأسامل نظري ثري وكبري، يحّملنا نحن األجيال الحالية والاّلحقة مسوؤليّة 

كربى عىل أكرث من صعيد وجهة، فمن جهة يجب العمل عىل اسرتداد آثارنا املنهوبة لدى 

متاحف الغرب والتي يعرضها يف متاحفه ومعارضه، وهي آثاٌر ولقى وتحف أثرية قيّمة للغاية 

املستعمر  يد  عىل  املاضيني-  القرنني  -خالل  أراضينا  من  نُهبت  وتاريخيًّا،  ومعنويًّا  ماديًا 

العريب  عاملنا  يف  األثرية  وتاللنا  مواقعنا  معظم  يف  َعملْت  التي  األثرية  وبعثاته  وأذنابه 

واإلسالمي، ومن ثم يجب العمل بل االنكباب عىل دراستها وتقييمها وتحليلها واستخراج 

معانيها ومبانيها املعرفية الكثرية الوافرة.. ومن جهة أخرى يجب االهتامم مبواقعنا األثرية 

التي  الحفريات األثرية يف تلك األمكنة واملواقع األثرية  الكثرية والهائلة وتوسيع نطاقات 

مل يتم الكشف عنها بعد، مع رضورة دراسة النتائج الناجمة عن تلك املجهودات التنقيبيّة 

لحضاراتنا الرشقيّة.. وأوّد أْن أذكر هنا مثاالً بسيطًا –بحكم عميل وخربيت يف مجال الرقابة 

واإلدارة األثرية ـ وهو أّن مدينة أوغاريت أو مملكة أوغاريت )موقع رأس الشمرة األثري( 

الّسورية- مل يتم الكشف عن كّل ما تختزنه من معامل ولقى  الاّلذقيّة  التي تقع يف مدنية  ـ 

وطامئر أثريّة، حيث إنَّ نسبَة ما تمَّ الكشف عنه وإظهاره عرب أعامل التنقيب األثري الجارية 

من   [3% الـــ  تتعّدى  هذا، ال  يومنا  إىل  املوقع(  اكتشاف  )تاريخ  م   [9[9 العام  منذ  فيها 

إجاميل مساحة املوقع كلّه والبالغة 250 دونم.
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األسطورة
بني احلضارة الكريتّي�ة واحلضارة اآلخية

محمود كيشانه]]]

مقدمة 
ال شّك يف أّن األسطورة كانت سمًة بارزًة من سامت الحضارة اإلغريقيّة القدمية، وهذا ما 

نجده ماثالً بوضوح يف الحضارة الكريتية والحضارة اآلخية، لكن هذا ال يعني أّن األصل يف 

العقل البرشي القديم هو األسطورة، فهذا ما ال نقول به؛ ألّن األصل فيه هو التوحيد. فقد كان 

املنهج اإللهي هو املنهج الّنقي الذي أنزله الله تعاىل للبرشيّة، إاّل أّن هذا املنهج تعرّض 

للتشويه عىل أيدي البرش، حتى كاد ال يبني من كرثة ما لحق به من أساطري وخرافات. ومن 

ثّم كان توّجه الحضارتني إىل األسطرة البعيدة عن املنهج اإللهي النقي.

وهذا التوّجه كان مناسبًا لتلك الفرتة التاريخيّة من حياة البرشيّة، والتي ابتعدت فيها عن 

الساذج،  العقل  املنهج اإللهي، حتى صارت هاتان الحضارتان متثاّلن مرحلة من مراحل 

األقاصيص  إىل  متيل  كانت  التي  العقليّة  لتلك  مالمئًا  الخرايف  التّوّجه  هذا  كان  ثّم  ومن 

عن األصل البرشي واألبطال القوميني والدين والتاريخ وغريها. أّما العقل البرشي اآلن فقد 

وصل إىل مرحلة من الوعي بحيث ينظر إىل هذه األساطري عىل أنّها خرافات ساذجة، وإن 

كان يدرك أنّها شّكلت وعي الغرب ممثاّلً يف اليونان يف مراحله التاريخيّة األوىل.

من  كّل  يف  األسطورة  مفهوم  عن  للكشف  ينطلق  أن  يحاول  البحث  هذا  فإّن  ثم  ومن 

تاريخ  كبري يف  دور  لهام  كان  الحضارتني  هاتني  وأّن  واآلخية، خاّصة  كريت  الحضارتني: 

اإلغريق القديم، وكان لهام وضعهام بني الحضارات اإلغريقيّة الالحقة، كام أّن هذا البحث 

يعمد إىل بيان أنواع األسطورة يف هاتني الحضارتني؛ إذ كان لألسطورة أنواعها التي تتعلّق 

بتاريخ األبطال وامللوك وغريها، وهذا بدوره يكشف عن دور  بتاريخ الجنس البرشي، أو 

]]]-  باحث يف الفلسفة، محارض بجامعة القاهرة ـ فرع الخرطوم.
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يستخلص  أن  يحاول  البحث  أّن  كام  سطوره،  وكتابة  التاريخ  هذا  صناعة  يف  األسطورة 

خصائص األسطورة يف هاتني الحضارتني، وذلك من خالل األسطورة ذاتها، وعالقة أهل 

اليونان القدماء بها، ومن خالل املعطيات التي تقّدمها، وينتهي البحث بخامتة تبنّي أهّم ما 

توّصل إليه من نتائج. 

أواًل: تعريف األسطورة 
1. أسباب االختالفات يف تعريف األسطورة

بادئ ذي بدء، فإّن املؤرّخني يتّفقون عىل أّن األسطورة تعود إىل أزمان سحيقة ضاربة يف 

التاريخ اإلنساين، وظهرت قبل مرحلة الكتابة]]]، ما يعني أنّها ظهرت يف عصور ما قبل العلم 

واملعرفة، وهي العصور الضاربة بدورها يف البدائيّة والخرافة. 

واملتأّمل يف طبيعة األسطورة وأنواعها يجد أنّه ال استقرار عىل تعريف مانع جامع لها، 

إىل  يرجع يف ظّني  أجزاء، وهذا  وتختلف يف  منها  تتّفق يف جزء  قد  متعّددة،  فالتعريفات 

عاملني رئيسني: 

األّول، طبيعة عرص األسطورة ومكانها بالنسبة للمتلّقي، فقد ينطبع عرص األسطورة عىل 

األبطال،  عرص  عن  وأساطري  عرص،  يف  الخلق  أصل  عن  أساطري  فهناك  ذاتها،  األسطورة 

الّدارس لعرص دون عرص، أو لألسطورة يف أمة غري أمة، فيجعل  إىل غري ذلك، فقد ينظر 

تعريفه مقترًصا عىل هذا العرص، أو هذه األمة، دون الّنظر إىل العصور واألمم األخرى، فينشأ 

االختالف يف التعريف.

الثان، التنّوع يف األساطري أحد أسباب االختالف الظاهرة يف تعريفها، فاألساطري متنّوعة 

وموضوعاتها متعّددة، ومن ثم يأيت التعريف متأثّرًا تأثّرًا كبريًا بنوعيّة األسطورة، أو ببعض األنواع 

دون غريها، فيكون التعريف ال جامًعا وال مانًعا، نتيجة القصور يف اإلملام بأنواعها كلّها.

]]]- انظر: قسم الدراسات والبحوث يف جمعية التجديد الثقافية االجتامعية: األسطورة.. توثيق حضاري، ط]، البحرين، جمعية 

التجديد الثقافية االجتامعية، 2005م، ص4].
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2. تعريف األسطورة من منظور غريب

 وكمثال عىل ذلك يعرّف قاموس كامربدج )cambridge dictionary( األسطورة  قائالً: 

» قّصة موغلة يف القدم، أو مجموعة من قصص العصور القدمية، ليست صحيحة عىل 

الدوام، يرويها الناس، وتدور حول حدث أو شخص مشهور«]]].

يف حني يعرفه قاموس وليام وبسرت )merriam-webster dictionary( قائاًل: 

»قّصة تعود إىل املايض خاّصة، قّصة شعبيّة ال ميكن التحّقق منها«]]].

ويعرفها قاموس ماكميالن )macmillan dictionary( قائالً: 

»قّصة قدمية عن مشاهري وأحداث يف املايض، وهي ليست صحيحة عادة«]3].

يف حني يعرّفها ) vocabulary dictionary( قائالً:

» قصة أكرب من الحياة، تنتقل من جيل آلخر....... وهي تأيت من كلمة )legere( الالتينيّة، 

وكانت األسطورة يقترص فيها عىل القصص املكتوبة، يف حني تنازلت اللّغة اإلنجليزية عن 

بعضهم  الناس عىل  يقّصها  التي  القصص  تعيش يف  الغالب  األسطورة يف  ذلك، فصارت 

الحفاظ عىل  تعد أسطورة يف  فرانك  فآن  الشخص أسطورة حًقا،  أن يكون  بعًضا، وميكن 

يومياتها املرحة يف زمن الحرب، بل ميكن أن يكون شخص أقّل شهرة أسطورة، فاملعلم 

الذي خدم مهنته بجد يعّد أسطورة ألبناء الحي«]4].  

3. تعريف األسطورة

أّما عن تعريف األسطورة ـ من وجهة نظرنا ـ فهي فعل خرايّف متعاٍل عن الواقع، يشّع منه 

كّل ما يتناىف مع املنطق السديد والعقل السليم يف الغالب، تقوم عىل قّص حدث تاريخّي 

له أصل يف الواقع، لكن زيد عليه، وقد تكون من وحي خيايّل خصب، أو تفرّس ظاهرة ما 

يف الطبيعة أو ما بعدها، أو تؤكّد عىل معتقٍد ما لدى أتباعها، أو تقيم نظاًما ترتئيه يف فهم 

[[[- https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/legend

[[[- )https://www.merriam-webster.com/dictionary/legend

[3[- )https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/legend

[4[- )https://www.vocabulary.com/dictionary/legend
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األوضاع االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية. لكن يجب التأكيد عىل أّن هناك فرقًا 

كبريًا بني األسطورة واملعجزة، فاملعجزة فعل خارق للعادة، ليس فيها تأليه للبرش، وال تشبيه 

اإلله باإلنسان، يف حني نجد األسطورة تقوم عىل هذا، كام أّن املعجزة تأيت تأكيًدا للمنهج 

اإللهي عىل يد من اصطفاهم الله تعاىل لرسالته، يف حني األسطورة التجسيد ونزع القدسيّة 

عن الله تعاىل. 

4. متى ظهرت األسطورة؟ 

وقد ظهرت األسطورة يف بالد اإلغريق منذ آالف السنني قبل امليالد، حيث اعتقدوا أّن 

التي تسرّي العامل، هذا املجتمع هو  هناك مجتمًعا فوقهم تصدر منه كّل األوامر والنواهي 

مجتمع اآللهة التي تسكن أعىل جبل األوملب، حيث يناطح السحاب، وهذا هو املكان 

الكربى، وعددها  اآللهة  أّن  اإلغريق  اعتقادهم. حيث »تصّور خيال  املناسب لآللهة عىل 

اثني عرش ربًّا وربّة من الناحية الرسميّة، وأربع عرشة ربًّا وربّة من الناحية العرفيّة كانت تعيش 

يف مجمع.. فوق جبل األوملب تحت رياسة زيوس«]]]. ويجب التنبيه هنا عىل أّن مجتمع 

األوملب يف التصّور األسطوري مجتمع إلهة، وليس مجتمع مالئكة عىل املعنى اإلسالمي، 

أنّه مجتمع مسيطر عىل  تنظر ملجتمع األوملب عىل  الكريتية واآلخية كانت  فالحضارتان 

العامل، وأن ما به هم آلهة أو أبناء آلهة، ومن ثم يسيطرون عىل العامل بدافع االعتقاد بألوهيتهم 

يف التصّور القديم، يف حني أّن املالئكة عىل املعنى اإلسالمي مخلوقات خلقها الله تعاىل 

مكلّفة مبا أمرها الله تعاىل به.

5. األسطورة وفكرة اإلله

واألسطورة يف كريت واآلخية - كام هي الحال يف بقيّة املدن اليونانيّة يف التاريخ اليوناين 

اآللهة  عن  مبنأى  لألسطورة  وجود  فال  اآللهة،  عن  بفكرتهم  وثيًقا  ارتباطًا  ترتبط  ـ  القديم 

يف الحضارتني، فهي التي متتلك الّشمس والقمر والنجوم واألنهار واملحيطات والجبال 

واألرض والسامء واملطر والرياح، وبالجملة كّل ما يشمله الكون الكبري منه والصغري. وهذا 

ما تكشف عنه بوضوح اإللياذة، من ذلك قول هومريوس: »وحداء القافلة التي ال تفتأ تخب 

]]]- سيد أحمد عيل النارصي، اإلغريق تاريخهم وحضارتهم، ط]، القاهرة، دار النهضة العربية، 976]م، ص4].
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يف بيداء األزل، إىل الواحة املفقودة يف متاهة األبد، ركبانها اآللهة وأبوللو وكيوبيد، وملؤها 

آلهة  األرباب، وسيد  أنّه رب  الفتاة، حني علمت  له  ولدانها املخلدون«]]]، وقوله: »ورقت 

األوملب زيوس العظيم«]]]. 

6. األسطورة كمرآة للحضارتني

ومن ثم فإّن األسطورة تخرج من كونها قصًصا أدبيّة إىل رحاب أوسع من ذلك بكثري، 

فهي تعرّب عن تصّور الشعوب اإلغريقية خاّصة يف تلك املرحلة التاريخيّة محّل الدراسة ـ 

كريت واآلخية ـ  حتى إّن البعض ـ مبالًغا ـ نظر إليها عىل أنّها »مرآة صادقة تعكس أفكار 

تطّور  مراحل  تصّور  واالقتصاديّة...  واالجتامعيّة  والسياسيّة  الدينيّة  اإلغريقي  الّشعب 

تعّمق جذور  وتوّجهاته..  وميوله  عاداته  عن  تكشف  املتتالية..  العصور  مدى  أفكاره عىل 

حضارته، وترسم ماضيه التليد«]3]. لكنها عىل كّل حال ـ من وجهة نظرنا ـ كانت مرآة كاذبة 

ظّن اإلغريقيون أنّها حقيقة، يف حني مل تكن غري خرافات يأتيها الباطل من خلفها ومن بني 

أيديها؛ ألنّها خالفت املنهج اإللهي وأصالة التوحيد. 

ومن ثّم نظر بعض الّدارسني إىل األساطري عىل أنّها حلقة اتّصال مهّمة باملايض، وأنّها 

يف كثري من األحيان تكون املصدر الوحيد ملعارفنا عن الكيفيّة التي نظر بها األقدمون إىل 

العامل من حولهم، وكيف فرّسوا من خاللها ظواهره العديدة]4].

7. األسطورة والعقل الجمعي 

فاألسطورة اإلغريقيّة إًذا، كانت تعبريًا عن الّذات الجمعيّة أو العقل الجمعي بكّل ما فيها 

من أفكار واتّجاهات وميول ومعارف، فهي تعبرٌي صادٌق عن كّل ما يتعلّق بالحضارة اإلغريقية 

إىل  الّنظر  الخطأ  فمن  ثّم،  اآلخيني. ومن  وتساليا  الكريتيني  كريت  املدينتني:  القدمية يف 

األسطورة عىل أنّها مجرّد عمل يصنف يف خانة األعامل األدبيّة أو املالحم الشعبيّة؛ ألنّها 

]]]- هومريوس: اإللياذة، ترجمة: دريني خشبة، ط]، القاهرة، دار التنوير للطباعة والنرش، 2014م، ص3].

]]]- م.ن، ص4].

]3]- عبد املعطي شعراوي، أساطري إغريقية ) اآللهة الكربى (، ال ط، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية، 2005م، ص6.

]4]- انظر: أمني سالمة، األساطري اليونانية والرومانية، طبعة القاهرة، 988]م، ص7.



نقد الحضارة الغربّية )1( )تاريخ اإلغريق قبل القرن التاسع ق.م(218

كانت يف كّل أمر يتعلّق باإلغريقي، فقد جعلها دأبه وديدنه. فإذا حاولت معرفة االعتقادات 

الدينية يف الحضارتني فعليك باألسطورة، وإذا أردت معرفة أحوالهام االقتصادية والسياسية 

والثقافية واالجتامعية فعليك باألسطورة، وإذا أردت معرفة امليول واملعارف واالتّجاهات 

فيهام فعليك باألسطورة.

ثانًي�ا: أنواع األسطورة 
أن  اآلخية  والحضارة  كريت  حضارة  يف  األسطورة  أنواع  عن  الحديث  قبل  املهم  من 

نجاوب عىل األسئلة اآلتية:

ما مراحل األسطورة؟

هل تظهر يف األسطورة اليونانية مسحة أدبية؟

ماذا عن عالقة األسطورة بتفسري العامل يف تلك الحقبة التاريخية؟

1. مراحل األسطورة

وقد كانت هناك مراحل متعّددة متعلّقة باألسطورة، ومن ثم يقول أحد الباحثني ـ وإن كان 

عىل كالمه نقد ـ »بادئ ذي بدء أحاديث خرافة، ثم جرت مجرى العقائد والسنن، وهي ال 

تخلو من مغاٍز أبديّة وحكٍم غالية، عليها مسحة من التاريخ، وميزتها عىل العظات املجرّدة 

ولذاذتها«]]].  لشبوعها  األعقاب  إىل  وانتقالها  الذهن،  يف  بسهولة  استقرارها  الحوادث  من 

ومصدر الّنقد أن البدء مل يكن بحال ما خرافة، ولكن البدء كان منهًجا إلهيًّا فيه كّل الخري 

للبرش، إاّل أنّهم غرّيوا وبّدلوا يف هذا املنهج، حتّى أصابه التشويه، ومن ثّم فإنّه وفق أصالة 

املنهج اإللهي منهج التوحيد فإنّها بادئ ذي بدء كانت أحاديث صحيحة لحقتها الخرافات 

واألساطري بفعل البرش، وتم تحريفها عرب املبالغة والتجسيد. 

2.األسطورة كمسحٍة أدبّيٍة

مبا يعني أّن تغلغلها يف عقليّة اليونان وقلبه مل يكن من فراغ، وإّنا ألنّها المست عاطفة 

اإلنسان، وجذبت لبّه بسمتها األديب، وهو الّسمت املحبّب إىل الغالبيّة العظمى من أبناء 

]]]- محمود فهمي،  تاريخ اليونان، ال ط، الجيزة، مكتبة ومطبعة الغد، 997]م، ص9].
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الجنس البرشي؛ كونها متيل إىل أسلوب القّص أو الحيك املسيّل، فضالً عن أنّها المست 

حاجة عند البرشيّة يف تلك الفرتة التاريخيّة، التي كانت دامئًا ما تبحث عن إجاباٍت لألسئلة 

التي كانت تعتلج يف العقول، خاّصة األسئلة املتعلّقة باإلله والكون واإلنسان وأصل الجنس 

البرشي.

»األعامل  املساّمة  قصيدته  وكذلك  اآللهة«،  »أنساب  املساّمة  هزيودوس  فقصيدة 

واأليام«ـ  ويضاف إليهام إنتاج هومريوسـ  تعّد من قبيل القّص الّشعري الذي يالمس عاطفة 

اإلنسان، فالقصيدة األوىل لهزيودوس ـ التي تحيك عن والدة اإللهة ـ كان يراها هو نفسه 

غصًنا من النار منحته إيّاه ربات الشعر، ونفنث فيه أشعاًرا جميلة وأغاين طريفة]]].

3. األسطورة وتفسري العامل

التفسري  ولكن  باإلله،  وعالقته  العامل  لتفسري  محاولة  الحضارتني  يف  األسطورة  ومتثّل 

البدائيّة يف العصور الخرافيّة، فهي كانت محاولة للفهم، ولكن  الذي يناسب تلك العقليّة 

عىل طريقتهم الخاّصة، فالشاعر هزيود ـ أو هزيودوس- يف كتابه »أنساب اآللهة« كان يصّور 

يف شعره كيفيّة والدة اإللهة كام لو كانت برًشا، كام ربط بني هذه الوالدة وبني خلق الكون]]].

العقليون يف  الفالسفة  بها  قام  التي  املحاولة  عن  تختلف جذريًّا  التي  املحاولة  وهي 

اليونان فيام ميكن تسميته بعرص العقل اليوناين، الذي احتّل فيه الفكر مكانًة عاليًة عن ذي 

قبل يف الحضارتني: كريت واآلخية. ومن ثم فإّن أحد الباحثني عندما ذهب إىل أّن األسطورة 

ال تولد كالً منظاًّم، كام هو الحال يف أّي نظام فلسفي أو الهويت أو علمي، إّنا تولد من 

الصدفة]3]. 

ونحن ال نقول بالصدفة، ولكن نقول تولد األسطورة عند الحاجة أو العوز إىل تفسري 

هي  الصدفة  تكون  أن  املقبول  من  ليس  إذ  اآللهة؛  أو  اإلنسان  أو  بالعامل  تتعلّق  قضيّة 

سبب األسطورة؛ ذلك أّن األسطورة ـ وإن كانت عمالً بدائيًا خرافيًا ـ فإنّها صيغت تلبية 

تعرّب عن  قلنا  كام  أنّها  ذلك  العقل؛  تراعي  تكن  ولو مل  من حولها، حتى  العامل  لتفسري 

[[[- Hesiod ,Theogony,  Translated by M. L. West , Oxford. Wew York , 1988 , P 3 , 4.  

]]]- انظر: هزيودوس: أنساب اآللهة، ترجمة وتحقيق: صالح األشقر، ط]، منشورات الجمل، 2014هـ، ص50، 69، وغريهام.

]3]- انظر: بيار غرميال،  امليتولوجيا اليونانية، ترجمة: هرني زغيب، ط]، بريوت – باريس، منشورات عويدات، ]98]م،  ص]].
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بدء  قّصة  ذلك  عىل  الّدالة  األمثلة  ومن  اإلنساين.  التاريخ  مراحل  من  ساذجة  مرحلة 

الفوىض،  من  بدأت  الخليقة  أّن  إىل  تشري  إذ  القدمية؛  اليونانيّة  األسطورة  يف  الخليقة 

األبناء  لهم  ولد  وبعدما  ـ  اعتقادهم  يف  ـ  واألرض  الّسامء  زواج  بعد  حدث  ذلك  وأّن 

بتقطيع أعضائه]]]. أبيهم السامء، وقاموا  بثورة يف وجه  )التيتان(، هؤالء األبناء قاموا 

4.  أنواع األسطورة

وميكن القول، إّن أساطري هاتني الحضارتني تتعلّق بأنواع محوريّة عّدة، لكّننا نختار منها 

بعضها يف هذه الدراسة:

األّول: أساطري تتعلّق بأنساب اآللهة وأصل الجنس البرشي.

الثان: أساطري تتعلّق بنشأة البالد واملدن.

الثالث: أساطري تتعلّق باألبطال األسطوريني القدماء.

الرابع: أساطري تتعلّق بالحروب واالنتصارات.

الخامس: أساطري تتعلّق بالدين.

السادس: أساطري تتعلّق بقوى الرش.

أ. أساطري تتعلّق بأنساب اآللهة وأصل الجنس البرشي

يذهب اليونانيون إىل أّن أباهم بروميثفس أحد أبناء أورانوس، وأّن ابنه ذفكاليون استوطن 

تّساليا عىل شواطئ نهر بينيوس، »ثّم غضبت الّسامء، فأفاضت الّنهر، حتى أحدث طوفانًا 

أغرق البالد، ومل ينج من هذه املصيبة غري ذفكاليون وزوجه برًا، ورست السفينة التي كانت 

يلتقط  أن  ذفكاليون  إىل  اآللهة  وأوحت  مقفرة،  أرض  وسط  عال  جبل  رأس  عىل  تحملها 

بعًضا من عظام أّمه، ويعنون بها أحجاًرا عظيمة من األرض، ويقذف بها بعيًدا ففعل، فكانت 

الحجارة كلاّم مّست األرض صارت رجاالً، وتبعت برًا مثل زوجها، فكانت حجارتها نساًء، 

اليونانيّة  األمة  أبو  وهو  هيلني،  يدعى  ولًدا  ذفكاليون  رزق  ثم  عمرانها،  إغريقية  إىل  فعاد 

األصلية، ورزق هيلني ثالثة أوالد: يولوس أبا اليوليني، وذوروس أبا الذوريني، وكسوثوس 

[[[- Hesiod ,Theogony, , P 6 , 7.  
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البدائيّة  عليها  تبدو  أسطورة  وهي  األخائيني«]]].  أبا  وأخيوس  اليونيني،  أبا  يون  رزق  الذي 

والّسذاجة كسمت األساطري اإلغريقية القدمية، بيد أّن هذه األسطورة تحاول أن تبنّي أصل 

وتربطها  واحد،  لواء  تحت  القدمية  اإلغريقيّة  القبائل  بني  الّربط  محاولة  اإلغريقيّة،  النشأة 

بآرصة القرابة والدم.  

يف حني أّن األسطورة التي مّجدت يف أصل الجنس الكريتي، هي ذاتها التي مّجدت يف 

جنس اآلخيني، حيث تذهب األسطورة إىل أنّه عندما غضب زيوس عىل الجنس البرشي ملا 

اقرتفه من مظامل سلّط عليهم طوفانًا مل ينج منه إال رجل واحد، هو ديوكاليون وزوجته يف 

سفينة أو صندوق استقّر عىل جبل بارنسس، وتناسلت من هلّن ابن ديوكاليون جميع القبائل 

اليونانيّة، وكان هلن جد آخيوس وأيون اللذين تناسلت منهام القبائل اآلخية واأليونية. يقول 

ول ديورانت: »إّن األسطورة يف الكثري الغالب قطعة من الحكم الشعبيّة يخلق منها الشعر 

بها من  اتّصل  ما  التاريخ، تضّخمت بفضل  ما تكون األسطورة قطعة من  أشخاًصا، وكثريًا 

قصص جديدة عىل مّر السنني«]]]. وهذه نقطة جوهريّة من األهميّة مبكان؛ ولذا ميكن القول 

إّن األسطورة اإلغريقيّة ليست كلّها كذبًا وخرافة، عىل اعتبار أنّها يف أحيان كثرية تنبني عىل 

أصل تاريخي يف جزء منها، نعرتف أنّه جزء قليل جًدا، إال أنّه بفعل الزمن وتوايل األجيال 

تكتمل األسطورة بحيث يكون جلّها خرافة، ويتوه داخلها الجزء الحقيقي الواقعي. مبا يعني 

أّن األسطورة أو الخرافة مل تولد هكذا من رحم الطبيعة، ولكّنها تصنع عىل يد اإلنسان وعينه، 

تواّلها  قديم  يوناين  فني جيل  إذا  منشؤها ومصدرها، حتى  فهو  لها،  الرئيس  املحرّك  فهو 

الجيل الذي بعده بالرعاية فيزيد عليها ما شاء متى شاء، فال رقيب وال حسيب، ما دام األمر 

يف إطار الاّل منطق والاّل عقل.

ب. أساطري تتعلّق بنشأة البالد واملدن

ال شّك يف أّن الحضارتني الكريتية واآلخية اعتمدتا عىل األسطورة يف نشأة املدينتني، 

إىل  تقّسمها  الجبال  كانت  حيث  املرتامية،  الطبيعية  تضاريسها  لها  كانت  التي  فكريت 

]]]- محمود فهمي، تاريخ اليونان، م.س، ص20. 

]]]- انظر: ويل ديورانت: قصة الحضارة، ال ط، تونس، بريوت، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، دار الجيل للطبع والنرش 

والتوزيع، املجلد الثاين، الجزء األّول، ص85.
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ويل  املتصارعة، وهي –حسب  املتباغضة  العشائر  من  تسكنها مجموعة  عّدة،  تقسيامت 

ديورانت– تقيم يف قرى منفصلة مستقلّة، يحكمها زعامؤها، وتتقاتل كام يتقاتل سائر الّناس 

القرى  وتلك  العشائر  هذه  يضّم  أن  يستطيع  زعيم  بني ظهرانيهم  من  بفطرتهم، حتى خرج 

تحت لواء واحد، وهو مينوس، وينشئ مملكة هو سلطانها، ويجعل الكّل يدافع عنها، ثم 

تنشئ أسطوالً بحريًا يسيطر عىل بحر إيجة، ويقيض قضاًء مربًما عىل القراصنة الذين كانوا 

يهّددون حياة الناس وممتلكاتهم، وعليه قامت حضارة كريت يف إثر القراصنة]]]. 

ـ ارتباط مدينة كريت بامللك مينوس

أّوالً ال نعلم حقيقة، هل  ينفّك عن األسطورة، فمينوس  الخارق ال شّك ال  البطل  هذا 

هو اسم الرجل أو لقب له كلقب فرعون أو كرسى أو قيرص أو غريها، ال نستطيع الجزم هل 

واألقاصيص  باألساطري  مرتبطة  حياته  وأّن  خاّصة  خرافيّة،  أم شخصيّة  حقيقة  هو شخصيّة 

الخرافيّة، فهو يستخدم اآللهة يف تحقيق مآربه السياسية، »وهو يغوي اآللهة، ويستخدمها 

ملعونته؛ ليجعل طاعة الناس إياه أيرس عليهم وأقل تكلفة، ويلّقن كهنته الّناس أنّه من نسل 

فلكانوس، وأنّه تلّقى من هذا اإلله القوانني التي يصدرها، وإذا ما كان امللك قديرًا أو سخيًّا 

فإّن هؤالء الكهنة يخلعون عليه من جديد السلطة اإللهية«]]].  

ـ تأثري مدينة كريت

وكريت كمدينة وحضارة كان لها تأثري كبري عىل الواقع املحيط، فقد سيطرت عىل البحار 

اإلغريقية مّدة من الزمن، وسيطرت سيطرة تاّمة عىل أثينا، فظهر تأثريها فيها ويف غريها من 

ثقافتها ومعتقداتها  القدرة عىل نرش  لها  نفوذها وسيطرتها، ومن ثم كان  التي طالها  املدن 

فيها، »وكام يحدث دامئًا يف مجال الحضارة عندما متتزج الشعوب عقب الفتوحات، يسّمى 

املغلوب عادة هو الغالب عىل الصعيد الروحي والفكري، وهو الذي يفرض من ثم حضارته 

وعلمه وأفكاره، إن مل يفرض دينه كلّه أو جلّه«]3]. 

]]]- انظر: ويل ديورانت، قصة الحضارة، م.س، املجلد الثاين، ج]، ص4].

]]]- انظر: م.ن، ص4].

]3]- فؤاد جرجي بربارة، ، األسطورة اليونانية، ال ط، سوريا، وزارة الثقافة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، 2014م، ص9.
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ـ مدينة تساليا اآلخيني

يف حني أّن اآلخيني كانت قبيلة يونانيّة ظهرت يف القرنني الرابع عرش والثالث عرش قبل 

أنّهم  إىل  ديورانت  ول  ويشري  فيها،  الحكم  مقاليد  بيدهم  وصار  تساليا،  مدينة  يف  امليالد 

قبلهم يف  كان  من  يعبدها  كان  التي  األرضية  اآللهة  والسامويّة عىل  الجليّة  آلهتهم  فرضوا 

الحضارات السابقة عليهم]]].  

القدم،  يف  موغلة  أزمنة  يف  فيها  يعيشون  كانوا  األصليون،  البالد  أهل  هم  واآلخيون 

قبل  والثالث عرش  الرابع عرش  القرنني:  الساحة خالل  يونانيّة ظهرت عىل  قبيلة  فاآلخيون 

امليالد، من تساليا إىل البلوبونيز، ويشري املؤرّخون إىل أّن دماءهم امتزجب بدماء املسينيني 

الذين عاشوا يف هذه البالد لفرتة طويلة من الزمن، حتى صاروا الطبقة الحاكمة يف عام 1250 

قبل امليالد]]].

وإذا كانت املدينة األم يف الحضارة الكريتية ترتبط باسم مينوس، والتي بنى فيها قرص 

الشهري كنوسوس، فإّن املدينة تساليا يف الحضارة اآلخية ال ترتبط يف األسطورة بشخص 

حتى  كرث،  يديهم  عىل  املدينة  أو  اململكة  تطّورت  الذين  فاألشخاص  كسابقتها،  معنّي 

وقد  فيه.  ظهروا  الذي  األبطال  لكرثة  نظرًا  األبطال؛  بعرص  اآلخية  الحضارة  عرص  سّمي 

التي  الحربيّة  القّوة  عىل  كداللة  لآلخيني]3]،  البحري  األسطول  قّوة  إىل  األوديسة  أشارت 

كانوا يتمتعون بها.

ت.  أساطري تتعلّق باألبطال األسطوريني القدماء

يستمّدون  البرش  من  األسطوريني  األبطال  أّن  إىل  تذهب  كانت  األغريقيّة  األسطورة  إّن 

اآللهة  والد  الساموات،  حاكم  اليونانية،  لآللهة  الرئيس  اإلله  فزيوس  األلهة،  من  قّوتهم 

األخرى وأبطال البرش]4].

]]]- انظر: ويل ديورانت، قصة الحضارة، م.س، ص76.

]]]- انظر: م.ن، ص76.

]3]- انظر: هومريوس: األوديسة، ترجمة: دريني خشبه، ال ط، القاهرة، دار الكتب األهلية، 945]م، ص]3].

[4[- Creation Stories from Around the World Creation 2: Ancient Greece, c. 725 BCE
Hesiod’s Theogony .Translated by A. Athanassakis, Hesiod: Theogony, Works and Days, Johns Hopkins University Press, 

Baltimore, 1983, P 17.
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ـ متجيد األبطال يف أساطري الحضارتني

ومن ثم عمدت الحضارتان: الكريتية واآلخية إىل متجيد األبطال األسطوريني وامللوك 

العظام الذين قامت عىل أكتافهام الحضارة، حاكني عن الصعاب والعقبات التي واجهوها 

وتجشموها وتغلبوا عليها حتى قامت دولتهم، وساهموا يف رقيّها ونهضتها، ولو مبفهومهم 

آباؤهم  تكبّدها  التي  الكبرية  باملشاق  اليونانيون  سمع  حيث  والنهضة.  الرّقي  عن  القديم 

يف  بذلوه  الذي  املجهود  فتخيّلوا  والسكن،  للعيش  صالحة  إغريقية  جعلوا  حتى  األوائل 

الّنهر،  إصالح األرض ومطاردة الحيوان املفرتس، وتطهري املستنقعات، وتحويل مجاري 

والقضاء عىل اللّصوص واألشقياء]]]. 

ويعّد مينوس أسطورة من أساطري الحضارة الكريتية، وبطالً من أبطالها العظام، فقد »كان 

أبناء  لجميع  قاضيًا  يكون  أن  ما جعله  واالستقامة  بالعدل  ذا سطوة، وجاء من سريته  ملًكا 

الجحيم«]]]. كذلك الحال بالنسبة ألخيوس أيب اآلخائيني. 

ـ موقع اإلنسان يف األسطورة

وهذا يدّل عىل أّن األسطورة اإلغريقيّة مل تكن تويل وجهها شطر عامل ما وراء الطبيعة، 

عامل اآللهة فقط، بل كانت تويل وجهها كذلك شطر العامل املشاهد، فاهتّمت باإلنسان، 

وجعلته محوًرا من محاور بناء التاريخ واألرض والوطن، عىل الرغم من شيوع تأثري اآللهة 

يف مقدرات البرش يف األساطري اإلغريقيّة يف الحضارتني ويف غريهام من حضارات ما قبل 

تُبنى عىل  كانت  التاريخيّة  الفرتة  تلك  األسطورة يف  أّن  نفهم  ثم  ومن  اليونان.  امليالد يف 

تكون  وقد  للثاين،  وداعمة  مساندة  األوىل  تكون  قد  واإلنسان،  اإللهة  أساسيني:  محورين 

حسب فهمهم معيقة تصّده ومتنعه عن الوصول إىل الهدف الذي يرتئيه. 

وال مانع عندهم من أن ينترص اإلنسان عىل اآللهة؛ إذ إّن عامل اآللهة يف تصّورهم البدايئ 

مل يكن يختلف يف قليل أو كثري عن عامل اإلنسان، يف تدبري املؤامرات، وحباكة املعوقات، 

اإلنسان  بانتصار  البدائيّة هذه  تكتمل فكرتهم  أن  إذن  بغريب  فليس  الرشور واآلثام،  وتبني 

عىل اإلله، واختيار طريق مخالفة بالكلية للطريق التي أرادها له. 

]]]- انظر: محمود فهمي، تاريخ اليونان، م.س، ص20. 

]]]- جرجي دميرني سسق، تاريخ اليونان، ط]، بريوت، 876]م، ص4].



225 األسطورة بين الحضارة الكريتّية والحضارة اآلخية

ـ أبطال األسطورة اآلخية

الحضارة  عرص  ُسّمي  حتى  كثريون  فهم  اآلخية  الحضارة  يف  األسطوريون  األبطال  أّما 

اآلخية بعرص األبطال، ملا ضمه من أبطال أسطوريني يتحاىك بهم التاريخ جيالً بعد جيل، 

ملا أظهروه من مهارة فائقة يف القتال بشجاعة تنّم عن قلب من حديد ال يعرف الخوف أو 

اليأس أو غريهام من شيم الجبناء واملتخاذلني ممن ال يذكر لهم التاريخ اساًم وال رساًم. 

فأبو األخيني أخيوس من أساطري الحضارة اآلخية وأخيل وأجممنون وغريهم]]].

ـ عرص األبطال

ويعّد عرص اآلخيني أكرث بروزًا يف هذا األمر عن مثيله الكريتي، ذلك ألنّه مل يكن عرص 

أظهروا  أّن اآلخيني  األبطال؛ ذلك  أساطري  أساطري ملوك كام يف كريت، ولكّنه كان عرص 

بسالة كبرية يف الحروب والقتال، سواء أكان عن وجه حق، أم عن غري وجه حق. يظهر ذلك 

ملك  اسم  الحثية  الّنقوش  »وتذكر  األبطال،  هؤالء  أظهرها  التي  البطوليّة  األفعال  يف  جليًا 

يدعى أتار سياس تقول إنّه ملك األهيجافا يف القرن الثالث عرش قبل امليالد، وأكرب الظّن أنّه 

أتريوس ملك اآلخيني. وتقول األساطري اليونانيّة أّن زيوس أعقب تنتالوس ملك فريجيا، وأّن 

هذا أعقب بلبس، وأعقب بلبس أجممنون«]]].

ث. أساطري تتعلّق بالحروب واالنتصارات

من الالزم التأكيد عىل أّن العرص البدايئ يف تلك الفرتة التاريخيّة كان يحفل كثريًا بالقّوة 

والشجاعة  القّوة  أمام  واآلخي  الكريتي  لدى  رخيًصا  شيئًا  الحياة  كانت  ورمّبا  واألقوياء، 

إال  تحّققه  ال  مجٍد شخيصٍّ  باحثني عن  كانوا  للموت، حيث  كثريًا  يكرتثا  فلم  والجسارة، 

فإنّنا نجد األساطري األغريقيّة متتلئ  الحقيقيّة. ومن ثم  التي تظهر فيها الشجاعة  الحروب 

بأحداث الحروب واالنتصارات التي ال تخلو من جّو خرايّف وقصص أسطوريّة متّجد هذا 

أو ذاك، تعىل من قدر مدينة عىل أخرى، وحضارة عىل مثيالتها.

انظر:  وغريهم.  وباالميديز  وأجاكس  ونسطور  وبروتسيلوس  إيثاكا،  بطل  أوليسيز  أيًضا  األسطوريني  األبطال  هؤالء  من   -[[[

هومريوس، اإللياذة، م.س، ص106، 107.

]]]- انظر: ويل ديورانت، قصة الحضارة، م.س، ص77.
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ـ أسطورة الحروب وتدّخل اآللهة

لفريق  منحازًة  فيها  اآللهة  تدّخل  لوال  بأساطري  ليست  واالنتصارات  الحروب  أساطري 

فاآللهة يف  انحيازاتها،  تدّخالتها،  اآللهة،  بأفعال  مشبعة  كانت  األساطري  هذه  اآلخر،  دون 

الحضارتني مل تكن دعاة خري فقط، بل كانت دعاة رش ودعاة خري، ولنا أن نقول إّن الحروب 

أن  يف  غضاضة  بال  اآللهة،  من  رصيح  بتدّخل  تتّم  كانت  القدمية  األغريقيّة  األساطري  يف 

الرّصاع  تؤّجج  أن  من  مانع  ال  بل  آخر،  فريًقا  ينارص  اآلخر  والبعض  فريًقا،  بعضها  ينارص 

وتعمل عىل اشتداد الحرب، فكّل فريق مؤيّد من قبل آله أو أكرث، ويعترب انتصار الفريق يف 

الحرب انتصاًرا لإلله املؤيّد له. بل إّن األسطورة هنا ال تأنف من أن تجعل اآللهة يف رصاع 

بينهم وبني بعضهم بعًضا، ال بينهم وبني البرش فحسب، تأّمل أسطورة أبناء كرونوس وريا، 

وما حدث من شأن ثورة ابنهام زوس عىل أبيه – وكلهم يف نظر األسطورة اليونانية آلهة – 

واغتصاب الحكم منه بعد رصاع]]].

ـ أسطورة املاينوتور جزء من أساطري الحروب

وهناك العديد من األساطري يف هذا املجال؛ فحرب كريت الكربى بقيادة مينوس ضّد أثينا 

كانت برعاية آلهيّة ال شك. وكان سببها ما قيل عن قتل ابن امللك مينوس عىل يد من أرسلهم 

ابن ملك أثينا حقًدا عليه وحسًدا منه عىل ما أظهره من مهارة. وكانت هذه الجرمية كافية ليك 

يثور ملك كريت الذي علم ما حدث البنه بالتفصيل، فقام بتجهيز جيش جرّار وزحف به نحو 

أثينا، وقام بذبح الكثري من األثينيني. بل ومل يكتِف بهذا القدر فقام بحصار املدينة ليجرب جميع 

أهلها عىل االستسالم، وقد كان هذا الحصار مرهًقا بالنسبة ألهل أثينا، فقد شّح عنهم املاء ونفد 

الطعام لفرتة طويلة، فام كان من )ايجوس( ملك أثينا إاّل أن أرسل إىل )ماينوس( ليعرض عليه 

الّصلح، لكن األب املكلوم رفض الصلح، وقال إّن أثينا كلّها ال تعّوضه عن ابنه، ومع ذلك 

قبل الصلح عىل أن يعود إىل كريت ومعه 7 فتيان أقوياء وسبع فتيات عذارى ليلقي بهم إىل 

املاينوتور، ومل يجد ملك أثينا إال أن يوافق عىل هذا العرض الذي كان يتكّرر كّل عام، ويف 

روايات أخرى كّل 9 أعوام، وإاّل سيواجه حربًا أمام حضارة كريت القويّة آنذاك.

[[[- Hesiod ,Theogony, , P 15 , 16 , 17.  
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ـ أسطورة الحرب واالنتصار عند اآلخيني

يتعلّق  أّما الحروب واالنتصارات يف الحضارة اآلخية فلم تكن مختلفة عن مثيلتها فيام 

بتدّخل اآللهة يف تغيري مسار الحرب والقتال، فالحروب التي خاضتها الحضارة اآلخية سواء 

يف بداية نشأتها، أو حلقاتها الرصاعيّة القتاليّة، أو تطّور أحداثها، أو يف نهايتها. ففي حرب 

اآللهة، واشتداد  الحرب هي  فالسبب يف هذه  اآللهة،  كان كّل يشء من صنع  طروادة مثالً 

تعود إىل  أيًضا  ونهايتها  اآللهة،  إىل  يعود  أحداثها  وتطّور  اآللهة،  إىل  يعود  القتالية  حلقاتها 

اآللهة، فهريا وأفروديتي – وهام من كبار اآللهة حسب االعتقاد اإلغريقي – هام السبب يف 

اشتعال هذه الحرب التاريخية، فهريا كرهت طروادة والطرواديني بسبب كرهها لباريس أحد أبناء 

ملك طروادة]]]، وأفروديتي قّدمت يد املساعدة؛ يك يخطف باريس الحسناء هيلني. ومن ثم 

»تدور رحى الحرب عىل مستويني... بني طرفني، هذان الطرفان ليسا اإلغريق والطرواديني.. 

بل هام البرش واآللهة.. فالطرواديون واإلغريق يتشابهون يف كل يشء... هم جميًعا برش بالرغم 

من اختالف جنسياتهم.. يتحدثون لغة واحدة..«]]]. كّل ذلك دليل واضح عىل أّن الحروب 

واالنتصاراتـ  حسب األسطورة اإلغريقية - كانت برعاية خاّصة من اآللهة.

وما يدل عىل ذلك أيًضا، الّنصوص الهومريسية ذاتها، والتي أبرزت رصاع اآللهة وانقسامها 

بني الهيالنيني والطرواديني يف حربهم الشهرية، تقول اإللياذة: 

»وقفت ندنامة اآللهة هيب اللعوب الهيفاء تسقي أربابها خمرًا، وكان األوملب يزخر بسادته.

ع بالجواهر والياقوت. فهذا زيوس العظيم مستويًا عىل عرشه الضخم املرصَّ

وهذا أبوللو سيّد الشمس وصاحب القوس، يوقِّع عىل قيثارته أشجى ألحانه.........

وهذه حريا مليكة األوملب، تود لو تضم النار يف قصور موالها، إن مل يقض بانتصار اإلغريق.

هل  ترى  كله،  األوملب  وحي  من  أبلغ  صمتًا  تصمت  الراشدة،  الحكيمة  منريفا  وهذه 

تستطيع تسخري هذه العصبة من األرباب لسحق باريس وقومه وأحالفه.

]]]- كان حب باريس وهروبها معه سببًا يف نشوب حرب طروادة ومقتل العديد من األبطال األسطوريني، انظر: 

Carlos Parada,Genealogical Guide to Greek Mythology, published in 1993, P 500 ,501

]]]- عبد املعطي شعراوي، أساطري إغريقية، اآللهة الكربى، م.س، ص10.
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ثم طائفة كبرية من اآللهة وأنصاف اآللهة.

هيب اللعوب تسقي الجميع خمرًا !« ]]].   

هذه اآللهة هي التي تضم الحرب كلاّم حاول أحد الفريقني أو كليهام السلم، »سمعت 

يستعد  أن  وهالها  له،  الجنود  ينقاد  أن  فأفزعها  األوملب،  علياء  من  أجاممنون  حريا خطبة 

الجميع للرحيل ! فاستدعت منريفا، وخاطبتها بصدد ما قاله قائد الهيالنيني، ثم اتّفقتا عىل أن 

تذهب منريفا إىل معسكر القوم، فتلقى البطل املغوار أوليسيز، فام تنفك تحّضه وتحرّضه، 

حتى يقوم هو بإلهاب عاطفة الجند، وتفتيح عيونهم عىل العار األبدي الذي ينتظرهم يف 

بالدهم، إذا عادوا إليها من غري أن يظفرهم أربابهم بأعدائها، قانعني من الغنيمة باإلياب، بعد 

تسعة أعوام يف دار الغربة«]]].                                                                                                                       

ج. األسطورة والدين

متثّل األسطورة يف الحضارة اإلغريقيّة القدمية كّل الّدين، فدينهم واعتقادهم كلّه أسطورة، 

وهذا ما تكشف عنه قصيدة تيوغونيا أو أنساب اآللهة لهزيودوس، فقد كانت عبارة عن سد 

لعقائد اليونان وأساطريهم الدينيّة]3]. 

فقد كانت الحضارة الكريتيّة - عىل سبيل املثال – متثّل العزّة الصمدانيّة يف هيئة آلهة 

قادرة عىل كّل يشء، وهي مصدر الخري والخصب والّنامء، وسيدة الكون بأجزائه املختلفة، 

والساهرة عليه جميعه، فهي آلهة الّزرع والّضع واألرض والبحر والسامء، وهي التي تسرّي 

بأمرها كّل العنارص، وتسيطر عىل مصري اإلنسان]4].  

 وما ال شّك فيه أّن الحضارة الكريتيّة أو اإليجيّة أو املينوسيّة ارتبطت فيها الحياة الدينيّة 

ارتباطًا وثيًقا، كام هو الحال يف العصور اإلغريقية قبل امليالد، وهذا االرتباط  باألسطورة 

يعرّب عن تلك املرحلة من التاريخ البرشي، والتي كانت متيل إىل الخرافات التي كانت تعّد 

جزًءا أصيالً يف تشكيل اإلنسان يف تلك الفرتة. وهذا ما حدا ببعض الباحثني إىل التمّسك 

]]]- هومريوس، اإللياذة، م.س، ص]]]، ]]].

]]]- م.ن، ص105، 106.

[3[- Hesiod ,Theogony, , P  3,  4  ,12 , 15 , 16 , 17.  

]4]- انظر: فؤاد جورجي بربارة، األسطورة اليونانية، م.س، ص10.
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بفكرة أّن األسطورة اإلغريقيّة ارتبطت بجميع عنارص الطبيعة، وجعلتها تحت هيمنة اآللهة 

الصغار منها والكبار]]].

ـ اآللهة كمصدر للقّوة

القّوة، فمجتمع  إّن اآللهة يف حضارة كريت ومن بعدها الحضارة اآلخية كانت مصدر 

اآللهة مل يكن يقوم عىل مبدأ أخالقّي ينترص فيه للضعيف من القوي ويدافع فيه عن املظلوم 

إاّل. وميثّل زيوس كبري اآللهة رمزًا  القّوة، ليس  الظّامل، وإّنا كان مجتمًعا يقوم عىل  ضّد 

لهذه القّوة، بعدما أقىص والده اإلله كرونوس عن العرش]]]، وليك يأمن مكر أشّقائه حسب 

املاء،  إله  وبوسيدون  الّسامء،  إله  فزيوس  وبينهم،  بينه  األلوهيّة  أمر  قّسم  فقد  األسطورة، 

وهاديس إله باطن األرض، يف حني صارت األرض بسطحها أمرًا مشاًعا بني الثالثة، لكن 

زيوس هو األقوى، حتى إنّه قيل: »لو أّن حبالً امتّد بني الّسامء واألرض ووقف كّل اآللهة 

وحده  زيوس  الستطاع  اآلخر،  الطرف  يشّد  وحده  زيوس  ووقف  طرفيه،  أحد  يشدون  مًعا 

أن يجذب إليه الطّرف الذي يجذبه كّل اآللهة.... ليس بغريب إذن أن يصبح زيوس كبريًا 

لآللهة... ليس من الغريب أن يخضع له بقيّة اآللهة... ال يخضع زيوس لقانون، فهو الذي 

بالّسمو  يشعر  والربيئ،  املجرم  من  كالً  يعاقب  الذي  فهو  الجميع،  يخشاه  القانون،  يضع 

والتّعايل، لذلك فهو شديد الحساسيّة، يغضب ألتفه ترصّف نحوه، يعتربه إهانة لكرامته«]3]. 

وهذا يعني أّن مجتمع اآللهة كام تصّوره األساطري ال يختلف يف قليل أو كثري عن مجتمع 

البرش، فالتاّمثل واضح بقّوة، والتّشابه بينهام بارز]4]. 

ـ األسطورة واإلميان الساذج

لقد كان أصحاب تلك الحضارة يؤمنون إميانًا ال شّك فيه بوجود األرواح من حولهم، 

ومن ثّم فليس من الغريب أن نجدهم يف الكتب التاريخيّة يعبدون القمر والجبال واألشجار 

والحجر، وكان فكرهم مشغوالً بعوامل الجّن والعفاريت، ومن ثم فإّن هذا الوضع ينبّئ بأّن 

العامة  الهيئة  الثقافة، منشورات  بربارة، سوريا، وزارة  لفؤاد جرجي  اليونانية  افتتاحية كتاب األسطورة  انظر: جمل شحيد:   -[[[

السورية للكتاب، 2014م، ص 7.

[[[- Hesiod ,Theogony, , P 15 , 16 , 17.  

]3]- عبد املعطي شعراوي، أساطري إغريقية.. اآللهة الكربي، ال ط، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية، 2005م، ج3، ص9.

[4[- Hesiod , Works and Days , ,  Translated by M. L. West , Oxford , New York , 1988 , P 38 , 39 , 45.  
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قضيّة الّدين يف تلك الفرتة املبكرة من تاريخ الغرب لن تكون واضحة بالنسبة لهم إال يف 

ضوء عامل من وحي خيال العقل البدايئ، الذي مل تكن صورة اإلله بارزة له الربوز الذي 

يجعله يحيط مبفهوم الدين أو أن يصل إىل تكوين صورة منطقيّة له.

أنّها عبارة عن مزيج من  الكريتية مثالً عىل  الديانة  الباحثني إىل  ومن ثم فقد نظر أحد 

العقائد البدائيّة التي تؤمن بالقوى الخفيّة والخرافات وعبادة القوى الطبيعيّة، »حيث عبدوا 

تقريبًا كّل يشء، ولكّنهم قّدسوا الثريان واألفاعي بشكل خاص، العتقادهم بقدرتها التناسليّة 

الكبرية، كام قّدسوا الحياة، واعتربوا أّن استمرار الحياة ميرّس بالتناسل، ولذا قّدسوا كّل ما 

ميّت للخلق واإلخصاب والتناسل، واآللهة األم رمز كّل حياة، حيث عبدوها وبني ذراعيها 

ابنها اإللهي )فلخانوس(، الذي ولدته يف مغارة بالجبال، وقد صّوروه يف أشكال وحاالت 

أّمه مكانة ومنزلة، وأعىل منها شأنًا طوًرا آخر، وهو ميوت ويعود إىل  تارة دون  عّدة، فهو 

الحياة كّل سنة مرّة،... وميثّلونه يف شكل نصفه إنسان ونصفه ثور، أما اآللهة األم فقد غلب 

عليها اسم ريا«]]]. وريا هذه هي أخت كرونوس وزوجته وأم دميتري هاديس، وهريا، وهستيا، 

وبوسيدون، وزيوس]]].

ـ املذكّر واملؤنَّث يف عالقته بالدين واألسطورة

ومن ثّم نفهم أّن املذكّر مل يكن مهيمًنا عىل العقليّة الكريتيّة كاملؤنّث يف قضيّة الدين 

واألسطورة، فلقد كانت صيغة التأنيث هي الصيغة األعىل أثرًا يف الدين واألسطورة، ورمّبا 

بل كانت  دارها،  الكريتيّة مل تكن حبيسة  أّن املرأة  الواضح  إذ من  الحياة االجتامعية؛  يف 

تشارك الرجل يف أمور الحياة. إذ ملا كانت يف نظرهم القامئة عىل استمرار الحياة وتجّددها 

مبا تقوم به من تناسل، فإنّها حصلت عىل تلك املكانة العالية، خاّصة يف األسطورة والدين، 

ا ذات ثديني  »وحني يسمو تفكريهـ  يقصد الكريتيـ  إىل إيجاد إله برشّي يصّور لنفسه إلهته أمًّ

وجسم فارع الطول، وأفاع تلتف حول ذراعيها وثدييها، وتتلوى يف شعرها أو تتدىّل يف أنفة 

وكربياء من رأسها، وهو يرى يف هذه اإللهة األم الحقيقية األساسيّة من حقائق الطبيعة، وهي 

أّن املوت عدّو اإلنسان األلد، تغلبه قدرة األم الخفيّة العجيبة عىل التناسل والتكاثر، وهو 

]]]- عيل عكاشة، شحادة الناطور، جميل بيضون: اليونان والرومان، ط]، إربد، دار األمل للنرش والتوزيع، 1410هـ - ]99]م، ص 7].

[[[- Creation Stories from Around the World Creation 2: Ancient Greece, c. 725 BCE Hesiod’s Theogony, P 18.



231 األسطورة بين الحضارة الكريتّية والحضارة اآلخية

لذلك يؤلّه هذه القدرة«]]]. فهي إذن منبع الحياة يف الحضارة الكريتيّة، وإليها يرجع كّل فضل 

يف شيوع الحياة يف اإلنسان والحيوان والنبات، ومع هذه القاعدة االعتقاديّة األسطوريّة، إاّل 

أنّهم مل يأنفوا من تصوير آلهتهم يف صورة برشيّة، تتموضع فيها معاين الرّش يف الغالب]]]. 

الكريتيّة  اإللهة  أّن  األسطوريّة  االعتقادات  يف  الذكورة  عىل  األنوثة  غلبة  عىل  والدليل 

التي تظهر يف بعض املأثورات وهي تحمل طفالً إلهيًّا بني ذراعيها هو فلكانوس  املؤنّثة 

تحتّل مكانة أكرب من ابنها، فاالبن مكانته أقل يف القلوب، غري أّن ديورانت يذهب إىل أّن 

فلكانوس – الذي هو زيوس الكريتيني - كان يزداد أهميّة عىل مّر األيّام، فهو ميثّل املطر 

الخصب، والرطوبة التي هي أساس كل يشء، وهو ميوت، ثم يقوم من قربه؛ ليكون رمزًا 

للنبات املجّدد للحياة، وبوصفه إلًها للخصب يتصّور يف بعض األحيان كأنّه حّل يف جسد 

الثّور املقّدس، وبهذه الّصفة ضاجع باسفيا زوجة مينوس يف األساطري الكريتية، فولدت له 

ثور مينوس املينوتور]3]. 

ـ األسطورة ومظاهر العبادة

بالتعاويذ واألدعية والطقوس، سواء  آلهتهم  يتعبّدون إىل  الكريتيني كانوا  أن  فضالً عن 

أكان ذلك يف املنازل أم يف دور األماكن املقدسة املغارات، كام أنّهم يف األعياد الكربى 

يقيمون االحتفاالت واأللعاب البهلوانيّة، وأهّمها لعبتا مصارعة الثريان والشطرنج، ذلك أنّهم 

وكانت  بالّذهب،  مرّصعة  مربّعات  إىل  مقّسمة  مربّعة  رقعة  كنوسوس عىل  عرثوا يف قرص 

االحتفاالت تتّم يف مسارح خاّصة ذات مقاعد متدرجة منحوتة من الحجر]4].

يف  اإلغريقي  التاريخ  بداية  من  القدمية  اإلغريقيّة  األساطري  إّن  القول  وميكن 

بإله واحد،  بتعّدد اآللهة، فلم يكن لديهم توحيد، أو إميان  حضارة كريت كانت تؤمن 

فهي  البرش؟  من  قبًحا  أشّد  صورة  يف  اآللهة  يصّورون  وهم  واحد  بإله  يؤمنون  وكيف 

عداء  نظرة  لهم  وتنظر  أمامهم،  العراقيل  ووضع  بالبرش،  التنكيل  يف  تتفّنن  عندهم 

]]]- انظر: ويل ديورانت، قّصة الحضارة، م.س، ص9].

[[[- Hesiod , Works and Days  , P, , 42: 45.  

]3]- انظر: ويل ديورانت، قصة الحضارة، م.س، ص9]، 30.

]4]- عىل عكاشة، شحادة الناطور، جميل بيضون، اليونان والرومان، م.س، ص7].
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بسواء. سواء  اآلخية  والحضارة  الكريتية  الحضارة  أساطري  صورتها  كام  وكراهية، 

إله السامء باعث  وعليه فقد قّدسوا الطبيعة، وآمنوا إميان ال يتزعزع باألرواح، فزيوس 

الربق والرعد، ودميرت إله األرض إله الزرع والخضة، وبرسفون ابنة دميرت إله الربيع.

التي  الدينية  والطقوس  للعبادة  كمقر  آللهتهم؛  معابد  واآلخيون  للكريتيني  يكن  ومل 

يتقربون بها إليها، وكانوا يتقّربون إليها بذبح الثريان وغريها من الحيوانات قربًنا لها، بل لقد 

كان ذبح البرش تقّربًا لآللهة أمرًا ال غضاضة فيه عندهم. فقد »كان الّسكان يف مدينة كريت 

الجبال، ويزين هذه  القرص أو املغارة، أو عىل قمم  أو اإللهة يف بهو  يقيمون مذبح اإلله 

األماكن بأن يضع فيها مناضد؛ ليك يصب عليها السوائل قربانًا لآللهة«]]]. 

فهناك العديد من الشعائر والطقوس التي كان يؤدّيها الكريتي يف معرض إميانه الاّل محدود 

باألسطورة، فقد كانت تقام الصلوات والذبائح واالحتفاالت واملراسم، يقيمها إما كاهنات أو 

موظفون من رجال الدولة الكريتية، منها أنّه: »يطرد الشياطني ويتّقي أذاها بحرق البخور، ويثري 

اإلله الغافل بالنفخ يف صدفة بحر، وبالقيثارة والناي، وينشد األناشيد الجامعية تعبًّدا وخشوًعا، 

ويعمل عىل إناء البساتني والحقول، بإرواء أشجارها ونباتها مبراسم دينيّة، وترى كاهنات البالد 

وهن عاريات هائجات، يهززن األشجار التي نضجت مثارها، لتسقط حملها، أو نساءها يرسن 

يحملن الفاكهة واألزهار يقدمنها لآللهة التي يحملنها يف هودج، ويومنئ بها إليها«]]].

ـ املوت واألسطورة

تعّد  بأنّها  الدينيّة يف حضارة كريت علاًم  الحياة  وكانت قضيّة املوت ركًنا محوريًا يف 

ركًنا كذلك يف كّل حضارة تالية يف عالقتها بالدين، باعتباره الحّد الفاصل بني عاملني، عامل 

موجود مشاهد، وعامل غيب ال يعرفون عنه شيئًا إال من خالل األسطورة التي حاكوها حوله، 

الوحيدة  هي  الحضارة  تلك  يف  الدينيّة  الحياة  يف  املرأة  وتعّد  جيل.  بعد  جيالً  وتبادلوها 

عىل  لقدرتها  وذلك  الدينيّة،  الحياة  صور  من  صورًة  باعتباره  املوت  مواجهة  عىل  القادرة 

التّكاثر والتناسل وإنتاج البرش. 

]]]- حسن نعمة: موسوعة ميثولوجيا وأساطري الشعوب القدمية، ال ط، بريوت، دار الفكر اللبناين، 994]م، ص103؛ انظر: ويل 

ديورانت، قصة الحضارة، م.س، ص9]، 30.

]]]- انظر: ويل ديورانت، قصة الحضارة، م.س، ص30.
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مراسم  يف  معيّنة  طقوس  لهم  كانت  فقد  كثريًا،  بالهم  تشغل  املوت  قضيّة  كانت  وملا 

دفن املوىت، فامليّت يوضع يف تابوت ممتلئ بألوان األطعمة واألرشبة، وغريها من األمور 

األخرى املسلّية، العتقادهم بأّن امليّت سيبعث مرّة أخرة، وهذه األمور هي مؤنسه يف حياته 

األخرى.

 وبذلك كانت فكرة املوت والخلود تهيمن يف جزء كبري منها عىل األسطورة اإلغريقية 

يف الحضارتني، فقد عنيت حضارة كريت عناية خاّصة باملويت؛ حيث كانوا يدفنون املوىت 

يف توابيت معيّنة مصنوعة من الصلصال، بها قليل من الطعام وأدوات الزينة وبعض الّدمى 

أو  ثريًّا  امليّت  إذا كان  الّدهر، يف حني  أبد  يقمن مبواستهم  نساء، يك  الصغرية يف صورة 

ملًكا فقد كان يوضع معه أشياء مثينة، أو حيل كان يتزيّن به يف الدنيا. فضالً عن أّن االعتقاد 

اليوناين كان يؤمن بأّن أرواح املوىت قادرة عىل فعل الخري والرش للناس، حيث لجأت األس 

اليونانية إىل تعظيم امليت، وكانت عبادة األبطال امتداًدا لعبادة املوىت واألسالف]]].

ويف الحضارة املسينية – وهو اسم يطلقه الدارسون عىل الحضارة اآلخية، عىل الرغم 

بداية  أو  لها  مقدمة  أو  الكبرية  اآلخية  الحضارة  عىل  سابقة  مرحلة  يعتربها  بعضهم  أن  من 

لها – كانوا يهتمون بدفن موتاهم والعناية بهم؛ إميانًا منهم بوجود حياة أخرى يف عامل آخر 

غري هذا العامل، حيث استدل الدارسون عىل وجود أدوات ومستلزمات معيشية داخل قبور 

موتاهم، يف دليل واضح عىل أنهم كانوا يؤمنون بأن هؤالء املوىت سيقومون وميارسون حياة 

من نوع آخر تستلزم وجود تلك األدوات واملستلزمات.   

الحال ذاته كان يف الحضارة املسينيّة، فإّن املسينيني كانوا يدفنون موتاهم يف جرار من 

الفّخار أيًضا، وقلاّم كانت تحرق جثثهم كام الحال يف عرص األبطال. وتلك من مؤثّرات عرص 

الحضارة الكريتية، مبا يعني أّن قضيّة الدين يف الحضارة املسينيّة تدّل داللًة قاطعة عىل تأثّرها 

بالدين الكريتي، »ففيه – كام يف كريت – نجد البلطة املزدوجة والعمود املقّدس والياممة 

اإللهيّة وعبادة أم إلهة ممثّلة يف إله غالم لعلّه ولدها، وهنا أيًضا نجد أربابًا صغارًا يف صورة 

أفاع، وقد بقيت األم اإللهة يف بالد اليونان خالل كّل ما حدث يف دينها من تطّور وتغيري«]]].

]]]- حسن نعمة، موسوعة ميثولوجيا وأساطري الشعوب القدمية، م.س، ص104.

]]]- انظر: ويل ديورانت، قصة الحضارة، م.س، ص65.
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يف حني أّن الحضارة اآلخية كانت تعمد إىل حرق املويت، وليس وضعهم يف صناديق 

من الفخار كام كانت تعمد كريت وميسيني، وهذا دليل واضح عىل اختالفها يف فهم طبيعة 

الحياة األخروية يف العامل اآلخر، وتضع أطاًرا مغايرًا لحقيقة فهمها للدين بصورة مل نجدها 

يف حضارة كريت. فضالً عن أّن الحضارة اآلخية هنا كانت كمثيلتها كريت يف تقديم القرابني 

إىل اآللهة خاصة البرش؛ إذ تحيك لنا اإللياذة عاّم دار بني أجاممنون وعراف الحملة عىل 

طروادة يف الحوار التايل: 

»ما وراءك يا كالخاس ؟

ـ موالي!

ـ تكلم تكلم يا كالخاس.

ـ اآللهة، اآللهة عطىش يا موالي.

ـ عطىش؟

ـ أجل، عطىش إىل الدماء.

ـ دماء من؟

ـ دماء ابنتك!

ـ ابنتي! ابنتي من؟

ـ افيجنيا..

ـ وياله، ماذا تقول؟

ـ ال بد من تقدميها قربانًا! ال بد من أن يطل دمها عىل مذبح ديانا يا موالي.

ـ ومله؟

ـ ليك تطلق الرياح من عقالها، وليك تكون فدى للجيش كله، ولهيالس جميًعا.

ـ ياللهول، ال كانت هذه الحرب«]]].

]]]- هومريوس، اإللياذة، م.س، ص68.
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 ـ األسطورة هي الدين يف الحضارتني

وهذا يعني أّن األسطورة كانت هي الدين يف حضارة كريت والحضارة اآلخية، فال دين 

بغري األسطورة، وليس هناك أسطورة إال وكانت هي كّل الدين اإلغريقي القديم، ويتشّكل 

الدين يف الحضارتني بتشّكل األسطورة، وينمو بنمّوها، ويفقد كّل أثر بدونها، والدليل عىل 

ذلك أنّه بالبحث عن مفهوم الدين يف الحضارتني، فال ميكن إدراكه إال يف ضوء األسطورة. 

ذلك أّن األسطورة التي تتدّخل يف تحديد صورة اإلله وكنهه وطبيعته – وهي طبيعة أقرب إىل 

طبيعة البرش – وتكتمل يف الدين اإلغريقي الذي هو أسطورة يف قضيّة الخلود ومتعلّقاتها 

التي ذكرناها يف السطور السابقة.

ح ـ أساطري تتعلّق بقوى الرّش

األسطورة اإلغريقيّة كانت تحمل بوادر رّش عىل مستويات عّدة، ومل يكن اإلغريقي يف 

الحضارتني يأمن مكر الّسامء باعتبارها مقّر اآللهة يف ظّنه، فكان يظهر لها الخوف واالحرتام، 

فإنّه »ال يشء كان يبدو له قادًرا عىل تجاوز سمّو الّسامء الرّهيب املستقّر، الذي ال ميكن 

ويظهر من خالل  الداكنة،  الغيوم  من  وراء ستار  يختبئ  تهديده  كان  والذي  إليه،  الوصول 

العواصف التي كانت تنطرح عليه فجأة بربق ورعد«]]].  

ـ أسطورة الرّش يف كريت

من ذلك ما تحكيه لنا أسطورة املاينوتور، حيث نذر مينوس لإلله بوسايدون ثوًرا أبيض؛ 

حنث  كريت  سلطنة  مينوس  اعتىل  وحني  اململكة؛  زعامة  إىل  الوصول  يف  يساعده  يك 

الثور  فقد قذف بوسايدون حب  له،  العقاب شديًدا  بالثور األبيض، وكان  بوعده، واحتفظ 

األبيض يف قلب باسيفايئ زوجة مينوس فضاجعت الثور، فنتج عن هذه املضاجعة الوحش 

األسطوري ماينوتور، صار الوحش الذي تكفلته أمه بالرعاية واالهتامم مفرتًسا آكال للبرش، 

الوحش يف مدينة كونوسوس، وتم حبس  لهذا  متاهة تكون مسكًنا  بناء  مينوس إىل  فعمد 

املاينوتور فيها عاجزًا عن الخروج منها. 

]]]- لوك بنوا: إشارات ورموز وأساطري، ط]، بريوت، لبنان، عويدات للنرش والطباعة، 2001م، ص43.
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وتكتمل األسطورة مبقتل ابن مينوس عىل يد قطّاع طرق أرسلهم ابن ملك أثينا لذلك؛ 

حقًدا عىل االبن الذي تفّوق يف بطولة األلعاب األوليمبية، فانتفض األب املكلوم وهاجم 

حسناوات  وسبع  أقوياء  شبان  سبعة  عن  عبارة  رضيبة  عليها  وفرض  عليها،  وانترص  أثينا، 

أثينا  ملك  ابن  تيسيوس  يد  عىل  املاينوتور  مبقتل  األسطورة  وتنتهي  املاينوتور.  ليأكلهم 

مبساعدة بنت امللك مينوس نفسه.

ـ أسطورة الرش عند اآلخيني

أّما أساطري الرّش يف الحضارة اآلخية فكثرية ومتعّددة، فلم تخُل حرب يف تلك الحضارة 

من تدّخل اآللهة، بل والعمل عىل اشتعالها، فكّل ما قام من حروب يف الحضارة اآلخية 

– وكذلك كريت – إّنا من صنع آلهة الرّش، فهناك آلهة تنارص فريًقا، وهناك أخرى تنارص 

وما حرب  عليه،  والعمل  الرش  ازدياد  إىل  يعمد  فريقه  تأييد  بصدد  وهو  فريق  وكّل  اآلخر. 

طروادة – التي خاضها اآلخيون ضّد الطرواديني - عنا ببعيدة.

من ذلك ما روي عن طلب اآللهة ملنارصة الهيالنيني عىل الطرواديني دماء أفيجنيا قربانًا 

لها، » رويت اآللهة إذن وشفت ما يف نفسها من ظأم إىل دماء الضحايا، وإن مل تغفر لديانا 

الباردة، ديانة ربة القمر، إنقاذها للفتاة التعسة أفيجنيا، وهي قاب قوسني أو أدىن من خناجر 

الكهنة والربيني القساة«]]].

ومن ذلك أيًضا ما يرسده هومريوس عن فكرة أجاممنون يف إنهاء الحرب بسالم والعودة 

إىل الوطن وحقن الدماء قائالً:

 » لكن اآللهة ال تريد هذا!

وكيف تنتهي حرب أثارها باريس بني ربات األوملب يف البدء؟ 

أليس هو قد قىض بالتفاحة لفينوس؟

]]]- هومريوس، اإللياذة، م.س، ص77.
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إذن فينوس تنرصه، وهي لذلك تقيه هوان الهزمية، وذل اإلنكسار، لكنه أين يهرب من 

حريا سيدة األوملب التي وعدته نعياًم وملًكا مقياًم، إذا هو أعطاها التفاحة؟

لقد أسخطها مبا مل يسخطها أحد به من قبل، وهي لذلك تصل ليلها بنهارها يف تدبري 

السوء له، والكيد لوطنه وعشريته وكل من يلوذ بهام!

ثم أيان يهرب من سخط ميرنفا كذلك؟

أليست ميرنفا قد وعدته الحكمة التي مل يؤتها أحد من قبل، إذا كان قد قىض لها بالتفاحة؟

إن منريفا هي األخرى ترتبص به السوء، وتود لو أظفرت به أعداءه، فينكلون به، ويسقونه 

عذاب الهون، لقضائه بالتفاحة إىل فينوس«]]]. 

من  صورة  داخلها  يف  تحمل  وهي  البدائية،  من  الكثري  تحمل  أساطري  نرى  كام  وهي 

إذ  البدايئ؛  العقل  ومرحلة  األسطورة  بني  وثيًقا  ارتباطًا  هناك  أن  ذلك  والخرافة؛  البساطة 

لوال هذا العقل الذي مل يستطع تفسري العالقة بني الله والكون والله واإلنسان ملا وجدت 

األسطورة، فاألسطورة بنت هذا العقل وربيبته التي صنعت ونشأ وترعرت عىل عينه. 

الباحثني يف األصل اإلنساين إىل أن األسطورة ظاهرة  العلامء  ومن هنا ذهب كثري من 

البساطة  متثّل  ألنّها  معّقًدا؛  فلسفيًا  أو  سيكولوجيًا  تفسريًا  تفسريها  رافضني  للغاية،  بسيطة 

ذاتها، وتعّد مظهرًا من مظاهر بساطة الجنس البرشي، ومن ثم فإّن هذا الفريق ال يراها نتاج 

تأّمل أو فكر، كام أنّه عّد وصفها عىل أنّها نتاج الخيال ليس أمرًا كافيًا، مستندين إىل أّن الخيال 

ال يستطيع تصّور جوانبها الخياليّة والوهميّة، ومن ثم فإّن قصور تفكري البداوة اإلنسانيّة هو 

املسؤول عن هذه الحامقات والنقائص؛ إذ لوال الغباء البدايئ ما وجدت األسطورة]]].

ثالثاً. خصائص األسطورة

ال شّك يف أّن لألسطورة مجموعًة من الخصائص التي تعرّب عنها، بل وتقوم عليها؛ حيث 

ال غنى لها عنها، قوامها الخرافيّة، الخياليّة، مجافاة العقل واملنطق، عدم قابليتها للتحّقق، 

]]]- هومريوس، اإللياذة، م.س، ص105.

]]]- انظر: أرنست كاسرير: الدولة واألسطورة، ترجمة: أحمد حمدي محمود، ال ط، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 

975]م، ص8]، 9].
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ال  خصائص  وهي  عليها،  األدبية  املسحة  غلبة  الزمن،  لقاعدة  اإلله  إخضاعها  التامثليّة، 

متّت األسطورة بقدر ما متّت لصانع هذه األسطورة ومرّوجها وطبيعة العرص البدايئ الذي 

تظهر فيه واملتلّقي لها، ذلك املتلّقي الذي ليس ببعيد عن طبيعة عرصه يف التفكري الساذج 

والتّلّقي البدايئ.

1. الخرافّية والخيالّية ومجافاة العقل

أّول ما يواجهنا يف خصائص األسطورة سمتها الخرايف، واليشء الخرايف وهو الذي ال 

يقوم عىل منطق أو عقل، ولكّنه يقوم عىل الوهم املطلق، وهذا الّسمت الخرايف انبنت عليه 

األسطورة، فهو قاعدتها األوىل، والركن الركني الذي تقوم عليه، ومن ثم فإّن موضوعات 

األسطورة التي تناولناها يف السطور السابقة اصطبغت بصبغة خرافيّة بارزة، فأصل الجنس 

البرشي اليوناين الكريتي أو اآلخي قام باألساس عىل الخرافة. نعلم يقيًنا أّن هناك بعض 

الجزئيات التي حملتها األسطورة كانت واقعيّة، إاّل أّن هذه الجزئيات اليسرية انبنت عليها 

الواقعي، وقد تكون األسطورة  الخرايف يستحوذ عىل  الحكاية بصورة خرافيّة، حتى صار 

يف األصل حقيقة، إال أنّها صنعت حولها هالة من الخرافات التي أفقدتها أصلها التاريخي 

مينوس،  امللك  قرص  تحت  أنشئت  التي  املتاهة  ذلك  عىل  واملثال  عليه،  قامت  الذي 

هذه املتاهة تأكّد وجودها من خالل االكتشافات األثريّة الحديثة، وهي جزء من أسطورة 

املاينوتور، لكن هذا الجزء الحقيقي من األسطورة انبنت عليه العديد من الخرافات التي 

نؤمن بشموله  أن  نقّر بوجود املاينوتور؟! فضالً عن  أن  لنا  يقبلها طفل صغري، فكيف  ال 

سبع  له  تقّدم  كانت  بأنّه  نؤمن  أن  لنا  وكيف  حيواين؟!  وجزء  إنساين،  جزء  جزئني:  عىل 

فتيات حسان، وسبعة شباب أقوياء من أثينا قربانًا له، حتى يأكلهن؟! هذا كلّه من الجانب 

الخرايف الذي أحاط باألسطورة، وجعل منها فعالً ظالميًّا ألقى عىل التاريخ الحقيقي شبهة 

من التزييف الذي أفقد التاريخ حقيقته. وعىل الرغم من أّن األسطورة تنتمي إىل زمن قد 

انقىض – عىل حد رأي أحد الباحثني – فإنّها ظلّت حارضة يف الوعي]]]. ونحن نؤكّد عىل 

تلك املقولة من خالل حضاريت كريت واآلخية، إذ مام ال شّك فيه أّن األساطري القدمية 

]]]- انظر: جان بيري فرنان، بيري فيدال ناكيه: األسطورة والرتاجيديا يف اليونان القدمية، ترجمة: حنان قصاب حسن، ط]، دمشق، 

األهايل للطباعة والنرش والتوزيع، 999]م، ص5. 
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السابقة عىل الحضارتني كانتا ذات تأثري كبري فيهام، خاّصة ما يتعلّق باألساطري اإللهية.

لكن إذا كانت األسطورة يف جزء منها تقوم عىل أمر واقعي ولو يف جزء يسري منها، فإّن 

ذلك نادر يف األسطورة، ذلك أّن األغلب األعم يف األساطري أنّها ال أصل تاريخي لها، انظر 

مثالً إىل أساطريهم حول اآللهة. لقد نظروا إىل عامل اآللهة نظرًة خرافيًّة ال تضاهيها نظرة 

أخرى، فاآللهة عندهم تتقاتل وتتصارع فيام بينها، تبّث سمومها يف اإلنسان فتقوم رصاعات 

وحروب تستمّر عقوًدا طويلة، وال مانع من أن تضاجع الحسناوات، فيلدن مولوًدا فيه من 

يف  خاصة  القدمية  اإلغريقية  الخرافة  تقوم  هذا  وعىل  اإلنسانية.  من  فيه  مام  أكرث  اإللهية 

حضاريت كريت واآلخية محّل دراستنا هذه.

ويعّد الخيال من مالزمات الخرايف، فالخيال جزء أصيل يف األسطورة الكريتية واآلخية 

الخيال  رحم  يف  ولدت  فهي  ـ  مكان  وأمّيا  زمان  كّل  يف  ولدت  أسطورة  أي  عن  فضالً  ـ 

واختمرت فيه ونشأت وترعرعت يف كنفه، هذا الخيال هو الذي كان يحرّك العقليّة الكريتيّة 

واآلخية لبناء األسطورة يف الحضارتني، ويف غياب العقل الذي يستطيع تكوين صورة ما عن 

اإلنسان والعامل والله، نجد الوهم يقود يف تلك الفرتة، إذ ال يستطيع مطلًقا أن يفهم حقيقة 

العالقة بني هذه الثالثة، فيلجأ مرغاًم إىل خياله الواهم، محاوالً أن يشبع رغبته يف تفسري 

وجوده وعالقته باإلله والعامل من حوله وفق ما ميلك.

وبالّنظر إىل طبيعة األسطورة يف الحضارتني يجد ذلك، فامللك مينوس تصّوره األسطورُة 

القامئة عىل الخيال الواهم عىل أنّه ملك يف ثوب إلهي، بل رمّبا صّورته يف صورة ما هو 

فوق اإللهي، ذلك أنّها تجعله قادًرا عىل غواية اآللهة واستخدامها أداة طيعة يف يده؛ تحقيًقا 

أّن ذلك ال يصنعه إال الخيال والوهم. وامللك  ملآربه يف الحكم والسلطة. ومن الواضح 

أخيوس أبو اآلخيني ال يظهر كذلك يف صورة إنسان أو ملك عادي، ولكنه يظهر يف الخيال 

األسطوري يف صورة اإلله أو ابن اإلله الذي يستطيع أن يغري العامل، وأن يسّخر قوى الطبيعة، 

فضالً عن اآللهة، لتحقيق أهدافه يف السيطرة وامللك.

كام أّن الخيال وإن كان قد هداهم إىل أمر إيجايب وهو اإلميان بالبعث، فإنّه من جانب 

آخر سلب منهم هذا األمر اإليجايب، بامليل إىل نوع من الخيال السلبي؛ إذ كانوا يضعون 

الفخار أو الصلصال،  العديد من األدوات واملستلزمات مع امليت يف قربه املصنوع من 
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ظنًّا بأنّه عندما يقوم سوف يأكل ويرشب، وميارس حياته املادية التي كان يحياها يف الدنيا.

ويرتتّب عىل الخرايف والخيايل مجافاة العقل واملنطق؛ إذ يف األسطورة اإلغريقية القدمية 

يتواري املنطق خجالً، والعقل حياء، إنّها تعني – يف التحليل األخري – انتحار املنطق وقتل 

العقل، ليحّل محلّهام الاّل عقل والاّل منطق، فاملتأّمل يف األسطورة يف حضاريت: كريت 

واآلخية يجد أنّنا أمام أحداث أسطوريّة خرافيّة ال تقوم عىل أساس من عقل أو منطق، فأصل 

الجنس البرشي يف األسطورة يفرتض قيامه يف غيابهام، نشأة الحضارتني واملدن التي كانت 

تقع تحت سيطرتهام متتزج فيها األسطورة بالتاريخي، األبطال األسطوريني يف الحضارتني 

- ويف غريهام - آلهة يف صورة برش، ولذا فكّل أفعالها ال تتفق مع منطق أو عقل، وإّنا تدور 

يف دائرة مفرغة من الاّل منطق والاّل عقل.

وإذا كان من صفات الله تعاىل الحكمة اآللهية والعناية بالكون والقيام عىل رعايته، فإّن 

اآللهة يف الثقافة الكريتيّة واآلخية ال تراعي حكمة وال تنتبه لرعاية وعناية بهذا الكون، فأفعال 

اآللهة عندهم سببها الهوى املريض، ال العقل، وصنائعها تقوم عىل الشهوة، ال املنطق. 

يف  فاألسطورة  الحضارتني،  يف  اآللهة  تعّدد  يف  يظهر  منطق  والاّل  عقل  الاّل  أّن  كام 

الفكرة  اآللهة، وهي  تعّدد  فكرة  تقوم عىل   – اليونانية  األساطري  – وكذلك كل  الحضارتني 

لو  إذا  الفسيح،  الكون  لهذا  واحد  إله  إىل  يقودان  واملنطق  فالعقل  وديًنا،  املرفوضة عقالً 

تعّددت اإللهة لصار الخالف والرصاع بينهم مصداقًا لقول الله تعاىل: لَْو كَاَن ِفيِهاَم آلَِهٌة 

لََّذَهَب  إًِذا   ۚ إِلٍَٰه  ِمْن  َمَعُه  كَاَن  َوَما  َولٍَد  ِمن  اللَُّه  اتََّخَذ  َما  لََفَسَدَت، وقوله سبحانه:  اللَُّه  إِالَّ 

كُلُّ إِلٍَٰه مِبَا َخلََق َولََعاَل بَْعُضُهْم َعىَلٰ بَْعٍض..، واملتأّمل يف األسطورة اإلغريقية يتأكّد من 

نفاذ اآليتني السابقتني، فالتعّدد قرين الخالف والرصاع، والوحدانية قرين التناسق واالنسجام 

والرتتيب والّنظام يف هذا الكون الفسيح.  

ومن مالزمات الخرايف والخيايل والاّل منطقي عدم قابلّيته للتحّقق؛ حيث يقاس اليشء 

بالعقل ومبدى قابليته للواقع، وفيام يتعلّق بالعقل فقد سبق الحديث عن انتحاره يف األسطورة 

قابليّة األسطورة للتحّقق عىل أرض  يتعلّق بعدم  أما فيام  السابقة،  اإلغريقية يف الخصيصة 

الواقع، فذلك يرجع إىل أنّها متعالية عليه، وليست تدور يف رحابه. واليشء املتعايل عن 

الواقع يكون مناقًضا له، وال يتّسق يف الغالب معه، ومن مظاهر تعاليه اعتامده عىل الخرافة 
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والخيال الواهم وعدم متاهيه مع العقل واملنطق، فإذا ظهرت واحدة منها يف يشء دلّت عىل 

أنّه متعال، ومن ثّم فهو غري متطابق مع الواقع، ويستحيل تحقيقه فيه.

هناك  يوجد  الّدراسة-  -محّل  الحضارتني  يف  خاّصة  اإلغريقيّة  األسطورة  إىل  وبالّنظر 

تعاليًا عىل الواقع ليس له نظري، وهذا التعايل أفىض – بال شك – إىل عدم واقعيّة ما انتهت 

أيًّا  مراحلها،  كّل مرحلة من  له يف  قابليته  الواقع وعدم  التعايل عن  إليه األسطورة، ويظهر 

كان موضوعها أو طبيعة اإلشكاليّة التي تعالجها، سواء يف تناولها للشخصيّات املحوريّة 

الحياة  تناولها ملوضوعات  أو يف  لآللهة،  تناولها  أو يف  والصغرى،  الكربى  األحداث  أو 

الدنيوية أو األخروية.

2. التامثلية )بني اإلله واإلنسان(

 فكرة التاّمثل بني اإلله واإلنسان تعّد من أبرز خصائص األسطورة اإلغريقية، ذلك أنّها تفرتض 

أنّنا أمام عامل شبيه باإلنسان تظهر فيه تعّدديّة اآللهة املرفوضة إسالميًّا، كام تظهر فيه فكرة الرّصاع 

بني اآللهة بعضهم بعًضا وبينهم وبني البرش، وتلك فرية كبرية ال تدانيها فرية أخرى]]]. 

منزّهة،  آللهة  اليونانيّة  األسطورة  مجال يف  فال  كّل يشء،  تظهر يف  هذه  التاّمثل  وفكرة 

تتّسم بالتقديس والتعايل عن املوبقات، ال مجال آللهة تنرش الخري، وتدعو اإلنسانية إليه، بل 

األسطورة اليونانيّة تصّور هذه اآللهة مع بعضها بعًضا وكأنّها يف حلبة من املصارعة، تغالب 

بعضها بعًضا، وتتصارع بعضها بعًضا، يف مامثلة فجة بني العامل اإللهي والعامل اإلنساين.

اآللهة يف األسطورة اإلغريقية يف الحضارتني ويف غريهام قد تكون أقل حكمة وكياسة 

من بعض البرش، فهي تصّورها وهي تغضب ألتفه األسباب، فال مجال لعقل وال حكمة، بل 

ال مجال لعناية باإلنسان ولرعاية به وبحاجاته. ويف ذلك مامثلة تفرتض تصوير اآللهة يف 

صورة األدىن، وهذا من تخاريف األسطورة اليونانية.

العالقة بني العاملني يف هذه األسطورة تحكمها املنفعة، وال يشء غريها، وهي منفعة قد 

تكون متبادلة، وقد تكون غري متبادلة، فاآللهة تتّخذ من البرش أداة لتحقيق أغراضها، وهي 

]]]- تأمل مثاًل ما تذكره اإللياذة من وقوف اآللهة يف حرب طروادة، منهم من يقف مع الطرواد، ومنهم من يقف مع األغريق يف 

متاثل واضح بني عامل اآللهة وعامل اإلنسان. انظر: هومريوس، اإللياذة، م.س، ص547، وما بعدها.
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يف الغالب أغراض دنيئة، والبرش يتخذون من اآللهة أداة لتحقيق الكسب عىل األرض، وهو 

يف الغالب كسب سلطوّي أو مادّي. 

اآللهة يف األسطورة اليونانية يف الحضارتني تضاجع من تشاء من الحسناوات، وتشتهي 

من تشاء من الجميالت، أمل تحك لنا األسطورة الكريتية كيف حّل اإلله زيوس يف جسد 

الثور املقّدس؛ ليك يضاجع زوجة مينوس باسيفايئ؛ حتى تلد املاينوتور؟! هم يف األسطورة 

دعاة حرب، ال دعاة سالم، دعاة رش، ال دعاة خري يف الغالب، ال هّم لهم إال التفكري يف 

»وقد  اإلله.  صفات  ال  البرش  صفات  من  كلّها  وهذه  البرش،  بني  ونرشها  الدسائس  صنع 

تخيّل اإلغريق يف أشعارهم آلهتهم يف صورة البرش متاًما، يأكلون ويرشبون ويتصارعون مع 

بعضهم البعض أيًضا، فكان عامل اآللهة عبارة عن انعكاس لحياة الطبقة األرستقراطية يف 

العرص الهومري، ولكل طائفة معبودها أو معبودتها«]]].

أبعد  ما  عاملني  بني  واضحة  مامثلة  عىل  تنبني  وغريها  الفرتة  تلك  يف  األسطورة  إًذا، 

الشقة بينهام: عامل األلوهية، وعامل اإلنسان. كدليل عىل بدائية العقل الذي طرحها، وبدائية 

املرحلة التاريخية التي كان فيها. 

اآللهة يف األسطورة خاضعة لفكرة الزمن، فهي آلهة مزّمنة، مبعنى أّن لكّل مرحلة تاريخية 

وتلك  اليوناين،  التاريخ  يف  كربى  آلهة  هناك  أّن  نعلم  البرشية،  عقول  صنعتها  التي  آلهتها 

راسخة يف الذهن اليوناين القدمية، إال أّن هذا مل مينعها من اخرتاع آلهة أخرى، فاآللهة يف 

األسطورة الكريتية واآلخية وغريهام تصنع عىل عني البرش، ال العكس، ومن ثم فإّن بعض 

اآللهة يف تلك األسطورة لها زمن محّدد، ثم تتالىش من محيط األسطورة، ويتوقّف عندها 

ذكر الذاكرين. 

3. غلبة الّنزعة األدبية

من أكرث الخصائص التي ميكن مالحظتها للوهلة األوىل تلك الّنزعة األدبية التي تنطوي 

األسلوب  وهو  القص،  أسلوب  تتبع  وهي  واآلخية.  كريت  األسطورة يف حضاريت:  عليها 

ونفوسهم.  القدماء  اليونانيني  قلوب  عىل  كبري  تأثري  له  كان  فقد  العاّمة،  لدى  املحبّب 

]]]- محمد إبراهيم بكر، ، قراءات يف حضارة اإلغريق القدمية، ال ط، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2002م، ص55.
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فاألسطورة اليونانية القدمية أكرث درامية من املسلسالت الدرامية ذاتها، تجد فيها ما تجده يف 

املسلسالت من الحبكة وأكرث، فالشخوص حارضة بقّوة يف األسطورة سواء أكانت برشية 

أم إلهية عىل اعتقادهم، تقوم بالدور املنوط بها، وكأنّنا أمام عمل درامي محبك، واألحداث 

ذلك يف  كّل  لها.  الذي سيقت  الغرض  إىل  النهاية  بها يف  يؤدي  الذي  التسلسل  تتسلسل 

وجود ما يشبه الحبكة الدرامية والعقدة يف كربى القصص والروايات.

إّن األسطورة هي يف حقيقتها عمل أديّب ـ ال نقول إنّها تضاهي ما انتهت إليه االتّجاهات 

األدبية الحديثة ـ حيث عنارص العمل موجودة من مكان وزمان وشخوص وأحداث وحبكة 

وعقدة وغريها. ومن ثم يري أحد الباحثني أّن األسطورة من حيث الشكل حكاية أدبيّة يلعب 

اآللهة فيها دور البطولة، ولكّنها حكاية مقّدسة، فالقدسيّة التي خلعها اإلغريق عليها هي التي 

متيّز جنس األسطورة عن األجناس األدبية الشبيهة بها]]]. والدليل عىل تلك الّنزعة األدبيّة يف 

األسطورة اإلغريقيّة أنّها ال زالت مصدر إلهام لألدباء والشعراء، ومعيًنا ال ينضب للكشف 

عن املواضيع التي تصّور حياة اإلنسان بأفراحها وأتراحها]]]. 

تلك  لعقليّة  املالئم  اللّون  كان  األدبيّة  املسحة  ذي  األسطوري  القّص  من  الّنوع  وهذا 

القص  يناسبه  والبدايئ  بدائية  مرحلة  فهي  اليونانية،  الحضارة  بدء  من  التاريخيّة  املرحلة 

الخرايف القائم عن نوع من الخرافة والسذاجة من قبل امللقي واملتلّقي سواء بسواء. 

وبالّنظر إىل أّي أسطورة من أساطري حضاريت كريت واآلخية، تجد ذلك شائًعا بصورٍة بارزة 

ال ميكن بأّي حال نكرانها، خاّصة وأّن األسطورة إّما أن تتناول تاريخ األبطال األسطوريني، 

أو نشأة املدن أو أصل نشأة الجنس إىل غري ذلك من املوضوعات التي تهّم أبناء الحضارة 

وأتباعها، انظر مثالً إىل أسطورة املاينوتور لتجد ذلك امللمح األديب، انظر إىل اإللهة ريا 

برنامج  أحمد، عن  دارين  معه  أجراه  السواح  فراس  الدين، حوار مع  السواح: األسطورة مكون من مكونات  فراس  انظر:   -[[[

مبدعون، تليفزيون أبو ظبي، ]] / 5 / 2003م؛ انظر: إلياد، مرسيا: مظاهر األسطورة، ترجمة: نهاد خياطة، ط]، دمشق، دار كنعان 

للدراسات والنرش، ]99]م، ص8.

]]]- انظر: أ. أ نيهاردت: امللحمة اإلغريقية القدمية، ترجمة: هاشم حامدي، ال ط، دمشق، األهاىل للطباعة والنرش والتوزيع، 

994]م، ص7.
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وما تقوم به من أفعال، انظر إىل زيوس الذي اختاروه إلًها للسامء، انظر إىل أخيوس وأخيل 

جذب  عىل  تعمل  أدبية  صورة  يف  سوقًا  يساق  ذلك  كل  اآلخية.  الحضارة  يف  وأجممنون 

والرفض  بها،  الجازم  واإلميان  تصديقها  إىل  بكلّيته  فينقاد  وقلبه،  اليوناين  املتلقي  عاطفة 

القاطع لكّل ما يعارضها.

4. محورية اآللهة وأبنائهم  

األسطورة يف الحضارتني ترتكز عىل اآللهة أو أبناء اآللهة من امللوك حسب تصورهم، 

وريا وغريها  زيوس وكرونوس  كان  ولذا  اآللهة،  من  بآخر  أو  بشكل  أو من هم مدعومون 

مينوس  كان  تتمحور حوله، كام  كانت  الذي  األسطورة  آلهة محور  األسطورة  من جعلتهم 

واملاينوتور وأجاممنون وأخيل وغريهم كثريون محاور أساسيّة من محاور هذه األسطورة.

5. الرتكيز عىل موضوعات مخصوصة

والطقوس  الطبيعية،  كالظواهر  مخصوصة،  موضوعات  لها  الحضارتني  يف  األسطورة   

الدينية، واالحتفاالت. فالكثري من األساطري كان يدور حول ظواهر الطبيعة، كالرياح واملطر 

للجبال  للمطر، وثالث  للرياح، وآخر  إله  فهناك  إلًها،  والجبال وغريها، وجعلوا لكّل منهم 

وغريها. كام أّن العديد منها كان يدور حول الطقوس الدينيّة مبا يصحبها من تقديم القرابني 

عىل املذبح، كام كان لهم احتفاالتهم الخاّصة التي كانت تنبني عىل جانب كبري من الخرافة.  

6. معالجة مواضيع ميتافيزيقيا

التي كانت  القضايا  فلسفّي من خالل بعض  لها ملمح  الحضارتني كان  األسطورة يف   

تعالجها، فاألساطري عالجت قضايا من نحو: نشأة الكون، خلق اإلنسان، أصل اآللهة، بعض 

الظواهر التي تعّد غيبيّة، وهي موضوعات عالجتها الفلسفة اليونانيّة والفلسفات التي تلتها، 

وهذا يعني أّن األسطورة كانت تقوم عىل مسحة فلسفيّة، وإن كانت مل تصل إىل العمق الذي 

تناولت به هذه الفلسفات تلك القضايا. 

7. التسليم مبضمون األسطورة

األسطورة كانت أمرًا مسلاًّم به من قبل أبناء هاتني الحضارتني، وهذا يعود يف نظرنا إىل 
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فوجود  محورها،  اآللهة  كانت  التي  الدينيّة  الصبغة  وهي  بها،  تصطبغ  كانت  التي  صبغتها 

اإللهة يف األسطورة كان ميثّل مدخالً للسيطرة عىل عقليّة الشعوب يف تلك الفرتة، فتذعن 

للساسة وتنقاد لهم، وتتلّقى كّل أمر أسطورّي دون نقاش يف صورة من صور التسليم التام، 

كدليل واضح عىل الخضوع من جانب وتقديس اآللهة من جانب آخر.

8. تفاوت الحضور اإلنسان 

أّن الحضور اإلنساين كان متفاوتًا، ففي بعض  الكريتية اآلخية  من خصائص األسطورة 

األساطري كان اإلنسان فيها ال يشغل موقًعا محوريًا كذلك الدور الذي تشغله اآللهة، حتى إن 

هذا الّدور يف بعض األساطري يكاد ال يبني، إال خدمة لآللهة، وإبراز لنفوذها وسلطتها، لكن 

هذا ال ينفي أّن بعض األساطري كان اإلنسان يحتّل فيها دوًرا محوريًّا كام نجده يف األساطري 

حول مينوس وآخيل وغريهام من أبطال الحضارتني وأعالمها. 
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اخلاتمة
ميكن القول إّن البحث كشف عن أّن األسطورة لها موقعها يف تاريخ اليونان القديم، األمر 

الذي ال ميكن معه تغافلها أو إنكارها؛ ذلك أنّها مشّكل رئيس للهويّة اليونانيّة القدمية يف 

تلك العصور املوغلة يف سلسلة التاريخ البرشي، وهذا ـ ال شّك ـ يقودنا إىل أّن األسطورة 

اإلغريقيّة يف الحضارتني كان لها دورها البارز، وتأثريها الواضح يف التاريخ اليوناين القديم، 

ورمّبا هناك من يؤمن بصدقها إىل اآلن، خاّصة من أبناء اليونان ذاتهم، الذين يؤمنون بصّحة 

األسطورة اإلغريقية يف كثري من جوانبها.

وميكن أن نعّدد بعض النتائج املستخلصة من هذا البحث فيام هو آت: 

أ – إّن األسطورة جزء ال يتجزّأ من الحضارتني: حضارة كريت، والحضارة اآلخية؛ إذ ال 

ميكن فهم هاتني الحضارتني مبنأى عن األسطورة، فاألسطورة ركن من أركان تشّكل الهويّة 

الكريتية واآلخية، وعامل من عوامل تصويرها يف الذهنيّة التاريخيّة التالية لها.

ب – األسطورة يف الحضارتني ال تخلو من سند تاريخّي يف بعض أجزائها، فاألسطورة 

الكريتية واآلخية كانت عبارة عن حدث تاريخّي حقيقّي امتزجت به الخرافة وتراكمت عليها 

فوقها خرافات أخرى، حتى صار الحدث التاريخي ال يبني من كرثة ما أحاط به من خزعبالت 

وافرتاءات هي إىل الاّل عقل والاّل منطق أقرب منها إىل أّي يشء آخر. فاملتاهة التي بناها 

امللك مينوس – عىل سبيل املثال - قد تكون حقيقية، لكّنها بفعل الخرافات صارت أبعد 

ما تكون عن الواقع، بسبب ما لحق بها من خرافات عن املاينوتور وكيفية والدته وهيئته، 

وغريها مام تزخر به هذه األسطورة، مام ال يقبله عقل وال منطق.

ج – األسطورة يف الحضارتني الكريتية واآلخية لها أنواعها املتعّددة، فهي ال تقف عند 

نوع واحد، أو موضوع واحد، ولكّنها تتعّدى ذلك إىل مجموعة من األنواع التي تكشف عن 

أهميّة األسطورة يف الحضارتني، وتداخلها يف أغلب شؤون حياتهم، إن مل يكن كلّها. 

تعرّب  به، كونها  تتّسم  الذي  الحضارتني خصائصها املميزة، وسمتها  د – لألسطورة يف 

عن مرحلة من مراحل بدايات الوجود اإلنساين، ولذا كانت هذه الخصائص تتواءم مع هذا 

الوجود البدايئ، فكانت أقرب إىل السذاجة والخرافة منها إىل أي يشء آخر.
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الشرك وتعّدد اآللهة يف منظومة اإللياذة
 ) رؤية نقدّية(

      غيضان السيد علي]]]

مقدمة
تعّد منظومة اإللياذة -التي نظّمها »هومريوس« أعظم شعراء )اإلغريق( قاطبًة، الذي عاش 

عىل أرجح األقوال يف منتهى القرن العارش أو بداية القرن التاسع قبل امليالد- من أهّم اآلثار 

القدماء؛ فهي ركن ركني يف سرية  اليونان  الدينيّة عند  الحياة  تعرّب عن طبيعة  التي  الخالدة 

الحضارة اليونانيّة؛ إذ تعّد من أقدم الّنصوص إن مل تكن أقدمها عىل اإلطالق.

تعكس »اإللياذة« – وهو هنا ما يهّمنا يف املقام األّول- حالة الرّشك وتعّدد اآللهة التي 

سادت الحياة الدينيّة عند اليونان القدماء؛ إذ أسهبت يف ذكر أديانهم وما كانوا يعبدون، كام 

توّضح نسبة العباد والخلق إىل هذه املعبودات. كام تصفهم معبوًدا معبوًدا بني ذكر وأنثى، 

ومكانة كّل منهم بينه وبني زمالئه، كام ذكرت مزايا كّل إله وعيوبه! ومن ثّم مل يكن غريبًا أن 

م »اإللياذة« اآللهة إىل طبقات ودرجات مع بيان منزلة كّل طبقة عىل حدة، كام بيَّنت  تُقسِّ

طبيعة العبادات والصلوات واألدعية واألضاحي والقرابني التي كانت تُقّدم لهم، وبحثت يف 

عامل األرواح وسائر ما ميكن التطرّق إليه للوقوف عىل طبيعة املعتقدات الدينيّة اليونانيّة يف 

تلك األزمنة الغابرة.  

وتكمن أهميّة هذه الدراسة يف أنّها تتناول برؤية نقديّة طبيعة الحياة الدينيّة يف أحد أقدم 

مرّة  اليوم  الّروح  فيها  ينفخ  الغرب  راح  التي  اآلثار  تلك  الغربية،  الحضارة  تاريخ  اآلثار يف 

ليَِميز  وعقيدة؛  وفلسفة  وشعر  وأدب  فّن  من  اإلغريقي  تراثه  مضامني  كّل  ويُحيي  أخرى؛ 

من  بها  يفخر  ال  أسطوريّة  عقليّة  عكس  ألنّه  فعل؛  ما  ليته  ويا  الرّشق..  حضارة  عىل  بها 

]]]- أستاذ الفلسفة املساعد بكلية اآلداب جامعة بني سويف.
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لتبنّي  اليوناين؛  الدين  نقديّة عىل طبيعة  وقفة  الّدراسة  تقف هذه  يتعّقل املضمون. كذلك 

 ما به من أوجه نقص وقصور، وعيوب ومخازي، وما تشوبه من شوائب غري عقليّة، تربهن 

ـ بشكل قوي وإىل حٍد بعيد ـ عىل خرافة القول املشهور بـ]املعجزة اليونانية[، التي أّسست 

الفلسفات والعلوم من العدم، وعىل غري مثال سابق، وأنَّ اإلنسان اليوناين قد متيّز بصفات 

وخصائص ميّزته عن سائر البرش يف تلك الحقبة املبكرة من التاريخ، لتنتهي إىل تهافت هذا 

القول.

وألجل املعالجة الجيّدة لهذا املوضوع تم تقسيم هذه الدراسة إىل: مقدمة بيّنت طبيعة 

املوضوع وأهميّة دراسته وطبيعته الّنقدية، ثم خمسة محاور متتالية، جاء أّولها تحت عنوان: 

جاء  ثم  وحديثًا«،  قدميًا  الغريب  التاريخ  يف  اإللياذة  »مكانة  والثاين  بااللياذة«،  »التعريف 

املحور الثالث بعنوان »الدين اليوناين وتعّدد اآللهة وفًقا لإللياذة«، يف حني عالج املحور 

الرابع موضوع »االستخدام النفعي املادي للدين يف اإللياذة«. بينام جاء املحور الخامس 

ليتناول: »األفعال املشينة لآللهة يف اإللياذة«، ثم جاءت الخامتة لرتصد أهّم النتائج التي 

توّصلت إليها هذه الدراسة.

وقد اعتمدْت هذه الّدراسة عىل مجموعة من املناهج البحثيّة، أهّمها: املنهج التّحلييل 

بغية تحليل املضامني التي تتضّمنها نصوص »اإللياذة« أو الّنصوص الّشارحة لها. كذلك 

من  نقديًّا  موقًفا  الوقوف  عىل  الدراسة  هذه  َحرصْت  حيث  النقدي  املنهج  عىل  اعتمدْت 

الدين اليوناين الذي يقوم عىل الرّشك وتعّدد اآللهة وفًقا لسياق أسطوري، تحكم فيه النفعيّة 

املقيتة العالقة بني البرش واآللهة، فضاًل عن تلك الصورة الّشائنة لتلك اآللهة التي ترتكب 

من األفعال ما يرتفّع عنه الكرام من البرش. باإلضافة إىل املنهج املقارن الذي يقارن الدين 

اليوناين كام جاء يف »اإللياذة« باألديان السابقة أو املعارصة له يف الحضارات األخرى.

أّواًل: التعريف بااللياذة
ملحمٌة  وهي  الطرواد،  بالد  عاصمة  »إليون«  إىل  يونانيٌّة  نسبٌة  »اإللياس«  أو  »اإللياذة« 

شعريٌّة تتكّون من اثنى عرش ألف بيت. وقد أرَّخت يف موضوعها الرئييس وسريتها األدبيّة 

لحياة الرّصاع ما بني اليونانيني ومملكة طروادة، وذلك من خالل شخصيات أبطالها الستة: 
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)هيالنة- فاريس بن فريام- أخيل- هيكتور- أجاممنون- فريام ملك طروادة(، وكيف انقسمت 

اإلغريق،  إىل  و»هيفاست«  و»فوسيذ«  و»أثينا«  »هريا«  فانحازت  املعركة  إدارة  يف  اآللهة 

وانحاز »آذيس« و»أبوللون« و»أرمتيس« و»التونة« و»زنثس« و»الزهرة« إىل الطرواد. ومتازج 

البرش، فال غرابة أن نجد  الفعل اإللهي، وتصارعت اآللهة كام يتصارع  الفعل البرشي مع 

»أثينا« إلهة الحكمة تجرح »آريس« إله الحرب، أو أن تلطم »أثينا« »الزهرة«، أو أن يتصارع 

»أبوللون« و»فوسيذ«، أو أن تلطم«هريا« »أرمتيس« وتنزع من عىل كتفها قوسها وكنانتها، 

أو أن يلقي »زيوس« بـ«هيفاست« من فوق جبل األوليمب ليقع عىل األرض. فجّل أبطال 

»اإللياذة« تقريبًا هم من اآللهة أو أبناء وبنات اآللهة.. واآللهة يف »اإللياذة« برشيّة إىل أقىص 

ا من  الحدود، ال تختلف عن اإلنسان إال يف كونها خالدة، ومزّودة بقوى خارقة للطبيعة، أمَّ

الوجهة الخلقيّة فليس فيها ما يدعو إىل االستحسان.

 وتبدأ »اإللياذة« بأسباب غزو اإلغريق لطروادة وهي أسباب أسطورية يسوقها »هومريوس« 

مستلهاًم أحداث حرب حقيقيّة وقعت بالفعل يف تاريخ يقع ما بني 1280-83]] ق.م حسب 

رأي معظم املؤرّخني؛ إذ يقوم األمري الطروادي »فاريس بن فريام« بزيارة إىل مدينة »اسربطة« 

اليونانيّة يف غياب ملكها »منيالوس«، وما زال بـ »هيالنة« زوجة ملك »اسربطة« الفاتنة حتى 

استهواها فأحبته، ووافقته عىل الفرار معه إىل بالده. فعمَّ الغضب بالد اإلغريق لهذه الفعلة 

الشائنة، وملّا أتعبت اليونانيني الحيلة يف استخالص«هيالنة« تأّهبوا للحرب، ومن ثمَّ قام ملك 

»اسربطة« اليونانيَّة بإعداد الجيوش متّجًها إىل مدينة طروادة ملحارصتها، لكن استبسال أهايل 

طروادة بجانب أسوار مدينتهم وقّوة حصونها حال دون سقوط املدينة، وحارص اإلغريق املدينة 

، وهزمية ٍوانتصار. وكانت أبرز انتصارات الطرواديني يف  ملّدة عرش سنوات كاملة ما بني كرٍّ وفرٍّ

تلك الفرتة التي حدث فيها جفاء بني »أغاممنون« زعيم الزعامء و»أخيل« القائد األسطوري، 

والتي كاد فيها الثاين أن يبطش باألّول لوال أن »أثينا« إلهة الحكمة هبطت من السامء وصّدته 

قرسًا. وما زال »أخيل« معتزاًل للحرب حتى قتل الطرواد صديقه الحميم »فطرقل« )باتروكلوس(، 

فنهض »أخيل« للثأر- فيام عرف بـ »غضبة أخيل« وهي محور القّصة كلّهاـ  وأغار عىل الطرواد 

فبطش بهم بطش األسود بالحمالن حتى تحّصنوا بأسوار مدينتهم إال قائدهم »هيكتور« الذي 

تصّدى لـ«أخيل« خارج أسوار املدينة، حيث قتله األخري ومثََّل بجثّته، ولكن سعان ما هدأ 
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َه آمًنا. ولكن بعد  غضب »أخيل« وسكن جأشه، فَرَقَّ لشيبة »فريام« وألقى إليه بجثّة ابنه وسريَّ

فرتة قصرية تم ألهل طروادة االنتقام؛ حيث استطاع أحد شجعان هذه املدينة من قتل »أخيل« 

بواسطة سهم مسموم أصاب به كعب قدمه، وهو املكان الوحيد املكشوف يف جسمه املُغطى 

بالدروع الحديدية الثقيلة. واستطاع »أوذيس« أكرث اليونانيني دهاًء ومكرًا من وضع حيلة ماكرة 

ينهي بها هذا الحصار الطويل؛ إذ أشار عىل الجيش اليوناين أن يتظاهر باالنسحاب والعودة 

من حيث أىت تاركًا حصانًا خشبيًا ضخاًم عىل الّشاطئ، اختبأ بداخله »أوذيس« نفسه وبعض 

املقاتلني الشجعان. ونجحت الحيلة، وبلع الطرواديون الطعم، ونقلوا الحصان الخشبي داخل 

املدينة، وعمَّ الفرح أرجاء املدينة، وأقيمت األفراح ورقصوا ورشبوا حتى مثلوا متاًما وناموا 

ليستيقظوا عىل طعنات سيوف املختبئني داخل الحصان الخشبي، الذين فتحوا أبواب املدينة 

ليدخل الجيش اليوناين الذي أحرق ودّمر، فلم يبق وال يذر أحد من سكانها، لتنتهي بذلك 

حكاية طروادة. وقد جعل »هومريوس« موضوع »اإللياذة« مرتكزًا عىل أيّام قالئل هي األيّام 

الستة والخمسني من السنة العارشة لحصار طروادة، وما وقع فيها من أحداث بني »أخيل« و 

»أغاممنون« و»فطرقل« من جهة اليونان وبني »فاريس« و»هكتور« و»فريام« من جهة طروادة.

ثانًي�ا: مكانة اإللياذة يف التاريخ الغريب قديًما وحديًث�ا
املصدر  كانت  أنَّها  يف  الغريب  التاريخ  يف  مهّم  تاريخّي  كأَثر  »اإللياذة«  أهميّة  تعود 

األسايس الذي استقى منه املؤرّخون تاريخ اليونان القديم؛ حيث ذكر »هومريوس« حوادث 

البعض  ثبوت  أنَّ  فرأوا  بعد،  تثبت  أخرى مل  األثر صّحتها إىل جانب حوادث  أثبت  كثرية 

معارفه،  منها  يستمّد  التاريخ  بأيب  امللقب  وأنَّ »هريودوت«  بقي.  الكثري مام  ثبوت  يرّجح 

ويستشهد بأقوالها كلاّم أُغلق عليه أمر أو اضطر إىل إثبات حجة. وإذا رجعنا إىل مؤلّفات 

عة ترصيًعا بشواهد »اإللياذة« مام  جميع املؤرخني من اليونان والرومان واإلفرنج رأيتها مرصَّ

يثبت علّو مكانتها يف التاريخ؛ حيث يصّنفها »جورج سارتون« كأّول مأثورات العرص اليوناين 

القديم]]]. كام أنَّ »اإللياذة« ما زالت حتى اليوم املصدر الرئييس للفكر العقدي اليوناين، ملا 

تحويه من قصص عن أصول اآللهة وأسامئها وأنسابها وأشكال الطقوس وأسس العبادات. 

]]]- جورج سارتون،  تاريخ العلم- العلم القديم يف العرص الذهبي لليونان، ترجمة: محمد خلف الله وآخرون، ال ط، القاهرة، 

الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2013، ج]، ص87].
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فأهّم ما مييّز اآللهة يف »اإللياذة« أنّها آلهة برشيّة إىل أقىص الحدود، ال تختلف عن اإلنسان 

إال يف كونها خالدة ومزّودة بقّوة خارقة للطبيعة البرشية ]]].

اليوناين  الفيلسوف  أنَّ  قدميًا  الغريب  التاريخ  يف  لإللياذة  الكبرية  املكانة  يعكس  ومام 

نََسب  ألحق  إنَّه  حتى  »اإللياذة«  بصاحب  املعجبني  أشّد  من  كان  »أرسطوطاليس«  الكبري 

التي كان مغرًما  تنقيح نسخة من »اإللياذة«  نفسه عىل  باآللهة.  كام عمل أرسطو   مؤلّفها 

بها ثم أهداها إىل »اإلسكندر املقدوين« الذي كان يحملها معه أينام ذهب، فكانت مبثابة 

جليسه يف ِحله، وأنيسه يف ترحاله، يتحّدى نهج مواقعها، ويرتنّم ببدائعها، ويتمثّل بها يف كّل 

ما عنَّ له من األقوال واألفعال]]]. واعترب »هرياقليطس« أشعار »هومريوس« َمْنَجامً ال ينضب 

َمِعينه من الورع الديني والحكمة الفلسفيّة]3].

يقوله أشهر مرتجمي  ما  الغرب  »اإللياذة« ومكانتها عند قدماء  أهميّة  يُقال يف  ما  وأهّم 

»اإللياذة« إىل العربيّة، وأهمهم عىل اإلطالق وهو األستاذ سليامن البستاين؛ حيث يقول:« 

إنّك ال تكاد تتصّفح كتابًا من كتب األدب والتاريخ مام كان يوثّق به عند قدماء الغرب إال 

رأيته مشحونًا بالشواهد املنقولة عن شاعرنا مشفوعة باإلطراء واإلكبار. وكان يقتبسون من 

أقواله عىل نحو ما يقتبس اليهود من التوراة، والنصارى من اإلنجيل، واملسلمون من القرآن 

والحديث. كّل ذلك مام مّهد سبيل إِحالله عندهم ذلك املحل الرفيع حتى تنازعته البالد، 

الرفيع والوضيع  العباد، وعني امللوك والعلامء بجمع شتات قريضه، وعكف  به  وشغفت 

عىل ادخاره  كنزًا ال ينفد«]4].

أبيات »اإللياذة« وتنسيقها وتبويبها،  وقد تسابق امللوك واألدباء بل والعوام عىل جمع 

ومن جملة مرويات العصور الغابرة أنَّه تأَلفت طائفة من أدباء اليونان رصفت هّمها يف جمع 

»اإللياذة« وتنقيحها وتعديلها، وبيان الّشوائب والّدخائل التي تسلّلت إليها. ومن أهم ما يدّل 

عىل رفعة مكانتها عند اليونان القدماء أنَّ القائد اليوناين »ألقيبيادس« مل يتاملك نفسه وهو 

]]]- برتراند رسل، تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب األول) الفلسفة القدمية(، ترجمة: زيك نجيب محمود، مراجعة: أحمد أمني، 

ال ط، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2012، ص]4.

]]]- سليامن البستاين، مقدمة ترجمته لإللياذة، ال ط، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2015، ص ]].

]3]- أحمد عتامن، األدب اإلغريقي تراثًا إنسانيًا وعامليًا، ط]، القاهرة، دار املعارف، د.ت، ص7].

]4]- سليامن البستاين، مقدمة ترجمته لإللياذة، م.س، ج]، ص]].
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فتى أن انهال عىل أستاذه بالشتم والسب، ثم بلغت به الحّدة أن رضبه؛ ألنّه مل تكن عنده 

نسخة من شعر »هومريوس« وهو ذنب يف ذلك العرص عظيم. كام تبقى حادثة »زويلوس« 

الكاتب هي أشهر ما قيل يف هذا اإلطار؛ حيث إنَّه ملَّا قام بانتقاد أشعار »هومريوس« يف 

حوايل القرن الرابع قبل امليالد، فثار عليه الجميع من العوام والخاصة، حتى قُبض عليه وتّم 

صلبه وقتله رجاًم! ومل يفرت االهتامم اليوناين بـ«اإللياذة« إال عقود أعوام معدودات يف بدء 

انتشار النرصانيَّة، وسعان ما عاد االهتامم بـ«اإللياذة« مرة أخرى؛ حيث كان بعض العاّمة 

من اإلفرنج يف القرون الوسطى يتّخذون منها األحراز والتعاويذ ويجتهدون يف تأويل أبياتها 

حتى يستدلّون منها عىل إشارات تفرّس لهم املستقبل! وأبلغ من كل ذلك أنَّ لفيًفا من األطباء 

فإذا استُوصفوا عالًجا  بأبيات من »اإللياذة«؛  يعالجون بعض املرىض  املشهود لهم كانوا 

للحمى الرباعيّة أَمروا بوضع نسخة من النَّشيد الرابع من »اإللياذة« تحت رأس املريض! وما 

زال املؤرّخون األوروبيون املعارصون يعّولون كثريًا عىل »األلياذة« كامدة تاريخيّة أصيلة 

للتأريخ ألحداث تلك العصور الغابرة]]].

وهنا مُيكننا التساؤل: كيف ميكن أن يكون لإللياذة تلك املكانة التاريخيّة وهي مجرّد 

عمل أديّب ال مُيكن االعتامد عليه بصفة كليّة يف التأريخ؟! وخاصة إذا وضعنا يف االعتبار 

أنَّ مؤلّفها شخص مجهول، فكام يقول جورج سارتون: »لو أردنا أن نجيب عن السؤال: من 

هو »هومريوس«؟ مل نستطع أن نجيب بأكرث من أنَّ »هومريوس« هو مؤلف اإللياذة. ويبدو 

أنَّه ليس هناك من سبيل إىل اإلفالت من هذه الدائرة«]]]. فقد تخيّلوه شيًخا كفيف البرص. وما 

يزيد األمر غرابة أن ألحق »أرسطوطاليس« نََسبُه إىل اآللهة حيث يرى أنَّه قد سطت طائفة من 

قرصان »أزمري« أثناء الجالء اليوناين عىل فتاة من جزيرة »يوس« وهي حبىل من أحد اآللهة 

الذي  الزمن  إنَّهم اختلفوا يف تعيني  فََسبوها واحتملوها إىل بلدتهم فولدت الشاعر!]3]. بل 

ظهر فيه، فرتاوحت األقوال حول وجوده يف خمسة قرون كاملة، من القرن الثاين عرش قبل 

]]]- سليامن البستاين، مقدمة ترجمته لإللياذة، م.س، ج]، ص3]-4].

]]]- جورج سارتون، تاريخ العلم، م.س، ج]، ص88].

]3]- سليامن البستاين، مقدمة ترجمته لإللياذة، م.س، ج]، ص]].
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امليالد حتى القرن السابع. كام اختلفوا- أيًضا- يف نسبته إىل أي مدينة؛ فتّم نسبته إىل سبع 

مدن يونانيّة زعمت كّل مدينة أنّها مسقط رأسه. وال شك أنَّ أمثال هذه االّدعاءات املتضاربة 

خري شاهد عىل الجهالة، ولو تزيَّنت بزي العلم واملعرفة، فهي تدّل عىل أنّه حتى يف األزمنة 

القدمية مل يبَق للّناس معرفة بـ«هومريوس« عىل أنَّه إنسان عادي. ومن ثم ميكننا أن نعيد 

التّساؤل: كيف ميكن أن يثَق املؤرّخون كّل هذه الثّقة يف عمل أديّب ال يُعرف من هو مؤلّفه 

عىل الوجه الدقيق! أمل يعّول علامء الحديث يف علم الجرح والتعديل اإلسالمي عىل سرية 

الرّواة وطبيعة سريهم وسلوكهم للتّأكّد من صدق الرّاوي فيام نقل من عدمه؟  

كام أنَّه من املعروف أنَّ األعامل األدبيّة وخاّصة امللحميّة منها، التي نُظمت قبل أن تعرف 

األمم الكتابة أو قبل أن تشيع الكتابة بني أفرادها، واعتمدت عىل روايات املنشدين املتجّولني 

الذين ألفوا االنتقال من بلد إىل آخر حريصني عىل إدخال الرسور وإذكاء الروح العالية يف 

عراء  الشُّ أنَّ  املعروف  فمن  إليه.  يستمعوا  أن  يحبوا  ما  وإسامعهم  ضيافتهم،  أرباب  نفوس 

املتجّولني يف كل زمان ومكان مل يكن ليامنعوا يف إضافة ما يُعجب أو حذف ما ال يلقى 

القبول، فيضيفون ما وافق الهوى، والقى االستحسان، واستهواه الخيال، واستُقبل باالبتسام أو 

بغريه من عالمات الرضا والقبول واالستحسان. ومن ثم تتوق قرائحهم إىل خلق قصائد جديدة 

يرّبر- يف  الذي  تاًما وفًقا ملا يطلبه املستمعون. وهو األمر  أو تحوير قصائد قدمية تحويرًا 

اعتقادنا- تلك السقطات التي تطالعنا بني الحني واآلخر عىل طول اإللياذة، أو ذاك التكرار الذي 

ال تدعو إليه رضورة أو االنتقال بني األحداث املختلفة بطريقة غري سليمة.

ومن هنا يجدر بنا أن نقول: إنَّه ال ميكن التعويل عىل معلومات التاريخ الغريب القديم 

املعتمدة يف األساس عىل »اإللياذة«، واالطمئنان إليها عىل أنّها معلومات صحيحة. فأّي 

تاريخ هذا الذي يعتمد عىل ملحمة تحيك حكايات أسطوريّة تناقلتها األجيال عرب املنشدين 

املتجّولني لشاعٍر مشكوك يف وجوده؟! ومن ثمَّ فإنّنا نرى أنّه يجب أن يُقذف باإللياذة فوًرا 

من سجالت التاريخ إىل ميادين األدب.
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ثالًثا: الدين اليوناين وتعّدد اآللهة وفًقا لإللياذة

1. االلياذة املصدر الرئيس للديانة اليونانّية

يكاد يجمع مؤرّخو األديان عىل أنَّ الديانة اليونانيّة من أكرث الديانات الوضعيّة غموًضا؛ 

نظرًا لغيبة الوثائق واآلثار التي تُعني عىل تحديد تلك الفرتة التاريخيّة التي نشأت فيها هذه 

الديانة، واألطوار املختلفة التي مرّت بها طقوسها ومعتقداتها. فام برح املؤرّخون املحدثون 

يقطعون بأنَّ األساطري اليونانيّة وعىل رأسها »إلياذة هومريوس« هي املصدر الرئييس للفكر 

استأثرت  التي  الديانة  وهي  الخصوص،  وجه  عىل  األوليمبية  والديانة  اليوناين  العقدي 

اإللياذة بذكر تفاصيلها، وذلك مبا تحويه من قصص عن أصول اآللهة وأسامئها وأنسابها 

ال  قلنا-  أن  سبق  –كام  املصدر  وهذا  إليها.  املقّدمة  العبادات  وأسس  الطقوس  وأشكال 

يصلح أن يكون مصدًرا تاريخيًّا]]]. هذا فضالً عن غموض املعتقدات وتداخل صفات اآللهة 

واملعبودات وتشّعب وظائفها والجهل بأصولها.

2. سامت اآللهة يف اإللياذة 

ميكن  عديدًة  سامٍت  عام  بشكل  اليونان  يف  وللدين  لإللياذة  فإّن  أمر  من  يكن  ومهام 

الحديث عنها وفق التايل:

أ. تعّدد اآللهة:

اآللهة  تتعّدد  حيث  التعّدديّة؛  سمة  هي  اليوناين  الدين  بها  نيّز  أن  ميكن  سمة  أّول 

كانت  إنَّها  الحني؛ حيث  ذلك  اليونانيّة يف  الثّقافة  طبيعة  إىل  ذلك  ويرجع  وتتنّوع،  وتكرث 

ثقافة تجمع بني األمور الحسيّة الطبيعيّة واألمور العقليّة املجرّدة إىل جانب الّنظم السياسيّة 

ذلك  يف  اليوناين  املجتمع  عىل  املسيطرة  الطبقيّة  لعبت  كام  واالقتصاديّة.  واالجتامعيّة 

الوقت دوًرا كبريًا يف ذلك التعّدد والتّنّوع؛ فقد شهد هذا العرص تصّدًعا كبريًا بني طبقتني 

اجتامعيتني: الطبقة االرستقراطية وطبقة العام؛ حيث إنَّه كان لكّل طبقة آلهتها املخصوصة؛ 

فالطبقة الدنيا كانت تتعلّق باآللهة املحسوسة مثل: »دمييرت« ربة البقول والفاكهة والزراعة 

]]]- انظر: عصمت نصار، الفكر الديني عند اليونان، تقديم: مصطفى النشار، ط]، القاهرة، دار الهداية للطباعة والنرش والتوزيع، 

2005، ص]].
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والحصاد، و»ديونسيوس« إله الخمر، و»هيفاست« إله النار ورب الحدادين والصناع، بينام 

و»أبوللون«  اآللهة،  كبري  »زيوس«  مثل  االرستقراطية  باآللهة  االرستقراطية  الطبقة  اهتمت 

إىل  الديانة  تلك  يف  اآللهة  تعّدد  الجغرافيون  يردُّ  بينام  والعرافة]]].  واملوسيقى  الشعر  رب 

متفرّقة  جزر  مجموعة  إىل  اليونان  تقسم  كانت  التي  السياسيّة  للخريطة  الجغرافيّة  الطبيعة 

ودويالت منفصلة مبوانع طبيعية. فلكّل مدينة آلهتها التي يعدونهم سكانها بُناتها وُحاَمتها، 

وكان تكرميها واجبًا وطنيًا. األمر الذي يخرج فكرة الواحد والكرثة من إطار الفكر العقدي 

ويخضعها إىل التطّورات السياسية]]].

ب. الساللة الواحدة لآللهة

أنّهم جميًعا  اليوناين املتعّددة، وهي  الدين  آلهة  ثانية ميكن مالحظتها عىل  ومثة سمة 

ينتمون ألسة واحدة  تتكون من »زيوس« رب األرباب والسلطة والقانون الذي انترص متاًما 

عىل كل األقوياء والعاملقة، ومتّكن من السيطرة عىل قوى الساموات واألرض وما فيهام وما 

بينهام. ومع »زيوس« أخوته: »هادس« إله املوت والجحيم، و»بوسيدون« إله األوقيانوس 

وأبناؤهام:  الزواج،  إلهة  »هريا«  وزوجته  النار.  إله  و»هيفاست«  البحار،  يف  يعيش  الذي 

»أبوللون« إله الشمس و»آرمتيس« إله الزواج و»أفروديتي« إلهة الحب و»أثينا« إلهة العلم 

والحكمة والفن و»آريس« إله الحرب و»هرمس« رسول اآللهة، و»ديونيسيوس« إله الخمر]3]. 

ت. التجسيد الحيس أو التمّثل

وقد رافق تعّدد اآللهة يف الديانة اليونانيّة سمة ثالثة هي أنَّ اإلغريق كانوا ميثّلون آلهتهم 

متثياًل محسوًسا، فتصّوروهم عىل هيئة البرش، ورسموهم يف صورة اإلنسان شكاًل وقواًما 

ومضمونًا؛ فاأللهة يحتاجون إىل الّنوم ويأكلون ويرشبون]4] وكانوا يحبّون ويكرهون ويفرحون 

اآللهة  مع  ويقيمون عالقات مرشوعة وغري مرشوعة  أوالًدا  وينجبون  ويتزّوجون  ويحزنون 

والبرش، فال مانع عندهم وال يشّق عليهم أن يستولدوا اإلنسيات أو يزوجوا بناتهم من اإلنس 

]]]- انظر: محمد كامل جعفر، اإلنسان واألديان – دراسة مقارنة، ط]، الدوحة، دار الثقافة، 985]، ص87].

]]]- انظر: عصمت نصار، الفكر الديني عند اليونان، م.س، ص4].

]3]- انظر: الخشت، محمد عثامن: تطور األديان- قصة البحث عن اإلله، ط]، القاهرة، مكتبة الرشوق الدولية، 2010، ص208-207. 

]4]-  انظر: هومريوس: اإللياذة، تعريب ونظم: سليامن البستاين، ال ط، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2015، ج]، ص404.
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فيستولدوهن]]]. ويف كلتا الحالتني ينشأ املولود برًشا كسائر الناس، ولإلناث من اآللهة ولٌع 

كولع اإلنسيات بالتربج والزينة ولهن حىل وطيب، يدللن أزواجهن ويستهوينهم ويخاصمنهم 

ويستعن بالذكور واإلناث عليهم لقضاء لبانة منهم. وهم كالبرش درجات فوق بعضها البعض 

يشبهونهم باملعنى شبههم باملادة. ميلؤون عىل العباد صفائح الحكمة وألواح الفضيلة، ثم 

ميالئونهم عىل العبث بها. 

ث. القّوة والخلود:

متيّزت اآللهة كلّها تقريبًا بالقّوة الخارقة والقوام البديع والجامل الرائع، كام متيّزوا أيًضا 

عن البرش يف يشء جوهرّي وهو أنّهم كانوا يعيشون أبًدا يف شباب دائم فال تتقّدم بهم السن 

فيهرمون. كانوا خالدين ال يذوقون طعم املوت. وكان »زيوس« أكرثهم قّوة وهيبة وأعالهم 

شأنًا ومكانة بوصفه ربًا لآللهة والناس. ومع هذا فإّن ذلك مل مينع من أن يتبع كّل إله هواه، 

وينساق وراء ميوله الخاّصة، وقد يتمرّد عىل »زيوس« نفسه أحيانًا أو يتملّقه ويداهنه أحيانًا 

أخرى. بل حدث ذات مرّة أن كاد له فريق منهم محاولني اإلطاحة به عن عرشه. فلم يكن 

عرش »زيوس« دامئًا وطيد األركان مثله يف ذلك مثل عرش امللوك عىل األرض]]].

ج. بني الخلق والقدر

لها مبخلوقات  أنَّ اآللهة ال عالقة  اليوناين، وهي  الدين  تربز سمة خامسة من سامت 

الكون أو البرش؛ فالكون مخلوق من قبلهم، ومل يكن لهم يٌد يف كتابة الحياة أو املوت. 

وكان القدر قّوة أخرى ال سيطرة لهم عليها، بل تتحّكم هذه القّوة القدريّة يف اآللهة نفسها، 

فتبدو اآللهة كائنات محدودة لها غايات محدودة، ال تأبه بالخلق وال تعنيهم شؤون البرش إال 

من زوايا معيّنة، كانت حياتهم رغدة سهلة – كام صورها »هومريوس« يف اإللياذة- ينفقون 

معظم وقتهم فوق جبل »أوليمب« املغطى بالثّلوج يف مآدب وحفالت أو يف تدبري املكائد، 

أو قد يدعوهم »زيوس« بني الفينة والفينة إىل االجتامع للبت يف أمر مهم. وكانت األهواء 

من  عىل  غضبهم  وينزلون  يؤثرون،  ملن  العون  فيقّدمون  البرش،  مع  سلوكهم  يف  تتحّكم 

وحرق  القرابني  وتقديم  بالتعبّد  إليهم  الّناس  تقرّب  مقدار  هو  ذلك  معيار  وكان  يبغضون. 

]]]- انظر: هومريوس: اإللياذة، تعريب ونظم: سليامن البستاين، ال ط، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2015، ج]، ص240-]4]. 

]]]- انظر: عبد اللطيف أحمد عيل، التاريخ اليوناين- العرص الهلالدي )](، ال ط، بريوت، دار النهضة العربية، 976]، ص96].
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البخور يف الهياكل واملعابد. وكثريًا ما كانت تحّل نقمتهم عىل من ال يذكرونهم من البرش أو 

يضنون عليهم بالقرابني أو ال يوفون بنذور نذروها لهم]]]. 

ح. التأثّر مبعبودات السابقني

أنَّ  وهي  مميّزة،  كسمة  هنا  نفسها  تفرض  اليوناين  الدين  سامت  من  سادسة  وسمة 

كالبابليني  امللل  من  مهم  تَقدَّ من  معبودات  من  »اإللياذة« خليط  اليونان كام صورتها  آلهة 

بضع  بها  وارتقوا  العبادة  بوا  هذَّ اإلغريق(  )أي  ولكنهم  والهنود،  واملرصيني  واألشوريني 

الحيوان والجامد، وجعلوا للصفات واملوصوفات  درجات فأهملوا- إىل حٍد كبري- عبادة 

أجساًما حية مدركة هيّؤوها بهيئة البرش ومسحوها مبسحة الالهوت]]]. وإّن أسامء هذه اآللهة 

هي مجرّد تحريف ألسامء آلهة الحضارات التي سبقتهم.

خ. انقسام األلهة إىل خرّية ورشيرة

وتأيت السمة السابعة كسمٍة نقديٍّة ملجموع الّسامت السابقة، وهي أنَّ »هومريوس« أسقط 

آلهة  أنَّ  الجليل. كام  تليق مبقام األلوهيّة  عىل اآللهة صفات خرّية وأخرى شائنة رشيرة ال 

»اإللياذة« تفتقر مجتمعة إىل الّسامت اإللهيّة التي متيّز األرباب عن دونها من الكائنات الحيّة، 

فال نجد من بينها من ميتلك قّوة الخلق والعناية والقدر والغائية والسمو والغنى والرفعة، األمر 

الذي أفقدها مصداقيتها من جهة، وفتح الباب أمام املتشّككني للكفر بها من جهة أخرى. 

كذلك ميكن مالحظة عجز السياق األسطوري عن تربير عبادة اليونانيني لها، اللّهم إال الخوف 

من وعيدها، والطمع فيام عساه أن يجلب الخري لعبادها. وآلهة األوليمب ال تعدو أن  تكون 

انعكاًسا لبعض القيم والعادات االجتامعيّة السائدة لثقافة اليونانيني، التي تجمع بني التديّن 

الخلقي وسلوك النبالء املشني الذي يتّخذ من السيادة لألقوى دستورًا له]3].

د. التشويش وانعدام التنظيم العقدي

بها  التاريخ،  مجهولة  املعامل،  مطموسة  األفكار،  مشوشة  ديانة  أمام  بأنّنا  القول  مُيكننا 

]]]- انظر: عبد اللطيف أحمد عيل، التاريخ اليوناين- العرص الهلالدي )](، ص97].

]]]- انظر: سليامن البستاين، معجم اإللياذة، م.س، ص64]]-65]].

]3]- انظر: عصمت نصار، الفكر الديني عند اليونان، م.س، ص79.
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نقص غري مألوف يف الّنظام، تفتقر إىل تنظيم مُياثل ما نجده يف األديان السائدة يف العامل 

الحديث، فليس لها نبي متفّوق، وال مرّشع يفرّس طبيعة اآللهة، وال كتب مقّدسة ذات نص 

محّدد يحتوي يف تعاليمه عىل بادئ األخالق ال قواعد تقوم عليها، وال لها سلطة دينيّة ونظام 

التحريف  العقيدة من  الطقوس ويحمي  أداء  العبادات، ويرشف عىل  بتنظيم  يقوم  كهنويت 

والتجديف. وإنّها ديانة ال تفرّس نشأة الظواهر الكونيّة، وال تحّث عىل حياٍة متفانيٍة ورعة، 

نظام  وال  والحساب،  البعث  ليوم  عليه  متّفق  نظام  وال  مستقيمة  دينيّة  بتعاليم  متسك  وال 

مقبول للتوبة والتكفري]]]. وإنَّا هي مجموعة من األساطري البدائيّة إلنسان بدايئ وروايات 

خرافيّة تتضّمن ظروفًا وأحداثًا خارقة يقوم بها آلهة وأبطال خرافيون من البرش تختلف متاًما 

عن الظروف واألحداث التي يقوم بها اإلنسان العادي شأنها يف ذلك شأن األساطري الدينية 

يف كافة األمم الغابرة. وقد اختلق اإلنسان البدايئ تلك اآللهة عندما أعيته مواجهة الطبيعة 

بأخطارها ومخاوفها، فاستعان مبوجودات خياليّة أكرث قدرة منه ملواجهة هذه األخطار وتلك 

املخاوف وألّهها وأخذ يتقرب إليها. 

رابًعا: االستخدام النفعي المادي للدين يف اإللياذة
االستخدام الّنفعي للدين يعني توظيف الدين لتحقيق مصالح وغايات مبارشة ذات طبيعة 

من  أو  بعينها،  أو جامعات  أفراد  من جانب  االستخدام  هذا  تّم  فئويّة. وسواء  أو  شخصية 

جانب أنظمة وسلطات فالنتيجة واحدة: تحويل الدين من كونه ذا طبيعة روحيّة إىل أداة من 

األدوات املاديّة التي يتم تحقيق املنافع من خاللها. فيتم اختزال الدين يف وظائف وغايات 

ذات طبيعة دنيويّة مرهونة بوقت معنّي، هو وقت االحتياج إليها، دون مراعاة الجانب الروحي 

الذي ميثّل جوهر الدين وغايته.

1. الخلط بني املقّدس والدنيوي

إّن املتأّمل يف الدين اليوناين، حسب »اإللياذة«، يراه ديًنا تم توظيفه توظيًفا نفعيًّا ماديًّا 

بامتياز، فال مييّز بني املقّدس والّدنيوي، وال يُعنى بقيم مقّدسة تتعاىل فوق كّل نفع دنيوي 

مادي مبارش، وال يشري إىل أّي ارتباط دائم بني اإلنسان واملعبود يف الرّساء والّضاء. فاإلنسان 

]]]- انظر: س. م. بورا: التجربة اليونانية، ترجمة: أحمد سالمة محمد السيد، ال ط، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 

989]، ص76-75.
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الطبيعية، ومل يحاول تفسريها وفق قانون  ملَّا كان عىل جهل وعدم دراية بحقيقة الظواهر 

العليّة، وإّنا فرّسها عىل أنّها قوى عاقلة فاعلة بذاتها، خاصة أّن تعّدد أحوال الظواهر الطبيعيّة 

بني أحوال مفيدة وضارة، والحوادث الكونيّة املفاجئة مثل الزالزل والرباكني والفيضانات 

والصواعق والعواصف أنشأت حالة من الخوف من املجهول عند ذلك اإلنسان البدايئ، 

ونظرًا لقصور منطقه العقيل، فإّن ذلك كلّه استثار خياله الذي قام بدوره بتأليه ظواهر الطبيعة، 

أو بإعطاء األلوهيّة صفات الطبيعة يك يستخدمها لصالحه؛ يك تحميه من ناحية، وترّد عنه 

األذى أو تنتقم له من أعدائه من ناحية أخرى. 

2. اسرتضاء اآللهة بالقرابني

الرشك  عىل  القامئة  الطبيعة  ديانات  إحدى  »اإللياذة«-  -بحسب  اليونانية  الديانة  وتعّد 

ذات  آلهة  وهي  اآللهة،  بتعّدد  اإلميان  أي  لآللهة،  هرمي  تسلسل  عىل  تقوم  إذ  والتعّدد؛ 

مواصفات إنسانيّة لكّنها أعىل قدرة –كام سبق القول- ومرتّبة ترتيبًا هرميًّا يقف يف أعالها إله 

أكرب هو »زيوس« كبري العائلة، رّب األرباب وكبري اآللهة. وإّن هذه اآللهة ميكن اسرتضاؤها 

بوسائل االسرتضاء اإلنساين رغبة يف اجتذاب خريها واتّقاء غضبها. ومن هنا لجأ اليوناين 

القديم إىل األضاحي والقرابني والنذور إىل هذه اإللهة وتلك املعبودات، عىل أّن إرضاءها 

مل يكن هو الغاية املنشودة، بل كان الهدف والغاية هو مصلحة هذا اإلنسان يف دفع الرش 

والضر وجلب الخري والنفع، ومن ثم قامت عبادة هذه األرباب عىل أهداف قصرية وآنية 

املنفعة.

3. تقسيم اآللهة وفًقا للمنفعة 

وهذا ما تعكسه -إىل حٍد بعيد- الوظائف املختلفة لكّل إله من اآللهة؛ إذ كان يتّم اللّجوء 

إىل »زيوس« صاحب املهام الكثرية والوظائف املتعّددة بوصفه كبري اآللهة عند الحاجة إىل 

املطر أو عند الخوف الشديد من الربق والرعد، بوصفه رّب الّسامء وإله األحوال الجويّة. 

أو عندما تسوء أحوال املعيشة والزروع واألرزاق. أو عند الحرب حيث كان يدخل رشيًكا 

مع »آريس« إله الحرب، فكان »زيوس« –أيًضا- إلًها للحرب ال يرحم أعداءه، فهو املنتقم 

من الخائنني واملارقني والجاحدين، وحامي الحدود وأمالك األسة واملساكن واملتضعني 
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ا »هريا« فكان يتم اللّجوء إليها من ِقبل الراغبني يف الزواج، فإذا تزّوجوا أعرضوا  واألضياف. أمَّ

عنها وأصبحت لديهم بال فائدة! كذلك كان يلجأ الراغبون يف الرثوة إىل »هاديس« إله الرثوة 

البحار  إله  ا »بوسيدون«  أمَّ الّزراعيّة.  الرثوة  باطن األرض وما تحويه وخاصة  الذي ميتلك 

واملجاري املائيّة فكان املالحون والبحارة يقيمون له الصلوات ويقّدمون له القرابني، أّما 

غريهم فليسوا يف حاجة إىل عبادته ما داموا يف غنى عن خدماته، فهم، فقط، يلجؤون إىل 

عبادته وقت الحاجة إىل هذه الخدمات. 

كذلك كانت »دمييرت« ربة البقول والفاكهة وراعية املحاصيل الزراعية التي كان يتّضع 

إليها الفالحون واملزارعون وقت الحاجة إليها. 

الفئة  هذه  اهتامم  محور  كان  الذي  والصّناع  الحدادين  رّب  »هيفاست«  كان  وكذلك 

دون غريها. أّما »أثينا« فقد كانت ربّة الحكمة واملعرفة، و»أبولون« رّب الّشعر واملوسيقى 

إليها طمًعا يف  يلجؤون  الصيد،  ربّة  بوصفها  »أرمتيس«  الصيّادون  َعبََد  والعرافة. يف حني 

حاميتها لهم من الحيوانات املفرتسة ورغبة يف زيادة نصيبهم من الصيد. يف حني كانت » 

أفروديتي« ربّة العشق واإلغراء والفتنة يلجأ إليها كّل من أصابته لوعة العشق والغرية والفرقة 

اليونان، وكان لها عيًدا يعرف  والعراك واالنتقام. وقد انترشت عبادتها يف شتى أنحاء بالد 

بـ«األفرديسيا« يقام يف أّول شهر أبريل من كل عام، وفيه تطلق حريّة االختالط الجنيس لكّل 

من يشاء ويقصده املاجنون واملاجنات من كّل مكان. 

يثري  أن  أجل  من  غريهم  دون  املحاربون  إليه  يتوّسل  فكان  الحرب،  إله  »آريس«،  أّما 

الّرعب يف قلوب أعدائهم، ويحفظهم ويعيدهم إىل ديارهم ساملني. كذلك كان »هرمس« 

أكرث  صاحب  الخمر  إله  »ديونسيوس«  وكان  واملرتحلني.  املسافرين  وحامي  الطُّرق  رّب 

العبادات طرفة وإثارة؛ ويرجع ذلك لطقوسها املوسومة باملجون واللهو والسكر.

هذا فضاًل عن اآللهة الصغرى مثل: »توخي« ربّة املصري والحظ، و»إيروس« إله الحب 

أقسام، هي: املعبودات  الباحثون إىل ثالثة  مها  التي قسَّ والعواطف، وغريهام من اآللهة 

اختلف  التي  اآللهة  وهي  الخارقني.  واألبطال  اآللهة،  وأنصاف  واألرضية،  السامويّة 

املؤّرخون حول طبيعة عالقاتها بآلهة األوليمب وعلّة عبادة اليونانيني لها. ويرى البعض 
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أّن هذه اآللهة الصغرى هي آلهة رشقية تسلّلت إىل العقيدة اليونانيّة بفعل التأثري الثقايف بني 

الشعوب، وأن هومريوس قد وجد يف سامتها ما يكمل به ما افتقرت إليه آلهة األوليمب، 

مع  لكّنه  ابتدعها]]].  التي  األلوهيّة  فكرة  سياق  يف  الواضح  الخلل  معالجة  بذلك  محاواًل 

ذلك مل يستطع تربير تديّن مكانة هذه اآللهة الصغرى بالنسبة إىل مكانة آلهة األوليمب، 

األمر  عظمى.  ووظائف  كربى  مهام  الصغرى  اآللهة  لتلك  هومريوس  إسناد  من  بالرغم 

الذي يضعف البناء الهرمي لفكرة األلوهيّة اليونانيّة من جهة، ويفضح الخلل الدرامي يف 

النسيج األسطوري للمالحم اإلغريقية من جهة ثانية، ويكشف عن الخلل يف بنية املعتقد 

املوروث من جهة ثالثة]]].

وهكذا قّدمت لنا اإللياذة معبودات ذات اختصاصات معيّنة، يلجأ فيها اإلنسان إىل اإلله 

صاحب االختصاص املحّدد وقت االحتياج إليه، ويعرض عنه مستغنيًا وقت االستغناء عن 

خدماته. فإذا ما رغب اإلنسان يف عون اآللهة فليس بٌد من تقديم الوالء املستحق لهم، ثم 

مها أبوها »أغاممنون«  بعد ذلك ينال الثواب األوىف]3]. ومن ذلك ما يقال أّن »أفجينيا« قد قدَّ

قربانًا إىل اإللهة »أرمتيس« يك متنحه رياًحا مواتية متّكن أسطوله من اإلبحار إىل طروادة. 

وتضع الكاهن »خريسيس« إىل اإلله »أبوللون« لينتقم ممن خطفوا ابنته من اآلخيني]4]. كام 

أّن اليوناين القديم كان إذا أخفق يف ايفاء اآللهة حّقها من التقدير والتكريم فكان عليه أن 

ينتظر أن تختّل أموره  وتنحرف عن سواء السبيل]5].

 وهو األمر الذي يؤكّد أنَّ اليوناين البدايئ مل يعبد مظاهر الطبيعة بوصفها شيئًا جامًدا، بل 

حوَّلها إىل قوى مشّخصة تُعبد، فصارت كائنات حيّة مشّخصة. وقد لعب الخيال بهذه القوى 

اإللهيّة املشّخصة فجرّدها من قداستها اإللهيَّة، وأضفى عليها الصفات اإلنسانيَّة املتغرّية 

فصورها كائنات منحازة تنحاز لفريق برشي ضد فريق آخر، بل وتنقسم قسمني ينحاز كّل 

قوى  الخارقة ضّد  بقّوتها  ويُستعان  املتحاربني،  املتصارعني  الفريقني  من  فريق  إىل  قسم 

]]]- انظر: عصمت نصار، الفكر الديني عند اليونان، م.س، ص80.

]]]- انظر: م.س، ص88.

]3]- انظر: س. م. بورا، التجربة اليونانية، م.س، ص84.

]4]- انظر: م.ن، ص]8.

]5]- انظر: س. م. بورا، التجربة اليونانية، م.س، ص85.
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اآللهة املعادية حتى يحدث توازن يف ميدان القوى، ورغم ذلك ينهزم فريق أمام اآلخر رغم 

مساندة اآللهة له، األمر الذي ينأى بهذه اآللهة بعيًدا عن الصفات اإللهية التي تليق مبقام 

األلوهيّة الرفيع، ويصّورها صاحب »اإللياذة«- أيًضا- كائنات تنحاز حسب الهوى واملزاج، 

تنترص وتنهزم، تتصارع وتتحارب، بل ويجرح بعضها اآلخر ويصيبه إصابات بالغة. لتبقي يف 

نهاية األمر ترصفات ال تفسري لها، وعىل الناس أن يقبلوها ببساطة كأمر متوقع من كائنات 

تتبع أهواءها ورغباتها وعواطفها بال أدىن عوائق. 

املبارش؛  املادي  النفعي  االستخدام  هذا  مع  بالكليّة  الدين  هذا  عقالنيَّة  تسقط  وهكذا 

القداسة  حقيقة  مع  خالصة  دنيويّة  مبصالح  املرهونة  املؤقّتة  الّنفعيّة  هذه  تتّسق  ال  حيث 

اإللهيّة التي يتطلّبها مقام األلوهيّة. ما يعكس خّفة العقل اليوناين القديم وطيشه، الذي زعم 

أنَّه صاحب املعجزة اليونانية التي علَّمت العامل أجمع، مام يوحي بتهافت هذا الزعم. كام 

يعكس أمرًا آخر شديد األهميّة، وهو املادية املتأّصلة يف التفكري اليوناين يف تلك الحقبة 

املبكرة، والتي عجزت عن تصّور اإلله املتعايل الذي ال تدركه العقول واألبصار، خالق هذا 

الكون وصانعه من العدم، إله الّناس أجمعني وربّهم الواحد األحد الذي ال رشيك له وال ند 

وال ولد، القديم الذي ال بداية لوجوده، الباقي الذي ال نهاية لوجوده. 

وبناًء عليه، يتعارض هذا التّصّور اليوناين لآللهة عموًما مع التّصّور اإلسالمي الذي يرفض 

التعّدد قلبًا وقالبًا، قال تعاىل:﴿ لَْو كَاَن ِفيِهاَم آلَِهٌة إِالَّ اللَُّه لََفَسَدتَا ۚ َفُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ الَْعْرِش 

َعامَّ يَِصُفوَن﴾ )األنبياء:]](. كام يتعارض مع تلك التشبيهات التي جعلها اليونان آللهتهم، 

وتعاىل يف  الله سبحانه  أنَّ  أي  )الشورى:]](.  ٌء﴾  َشْ كَِمْثلِِه  وتعاىل:﴿لَْيَس  فالله سبعانه 

عظمته وكربيائه وملكوته ويف أسامئه الحسنى وصفاته العىل ال يشبه شيئًا من مخلوقاته وال 

يُشبّه به، وإّنا جاء مام أطلقه الرّشع عىل الخالق واملخلوق، فال تشابه بينهام يف املعنى 

الحقيقي؛ إذ صفات القديم – عز وجل- بخالف صفات املخلوق.
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خامًسا: األفعال املشين�ة لآللهة يف اإللياذة
 مل تكتِف »اإللياذة« بأن صوَّرت اآللهة يف صور برشيَّة، بل نسبت إليها كّل ما يجلب العار 

عىل البرش، مثل: الرسقة والفحشاء والخداع]]]؛ ففيهم الجشع، وفيهم الطمع، وفيهم الكذب، 

ومنهم الحقود والكنود، ومنهم الباغي والباغية، والطاغي والطاغية، والزاين والبغية]]]. وقد 

يستبد بهذه اآللهة الغضب الجنوين أو تنهش قلوبهم الغرية العمياء. بل كانوا ال يتوّرعون 

أحيانًا عن الّنفاق واملداهنة والكذب واملخاتلة]3]. ويسود الوئام بينهم أحيانًا وأحيانًا الّشقاق 

والخصام. 

ومن هذا الوصف الكيل العام ألبرز األفعال الشائنة لآللهة نرصد فيام ييل أفعال كّل إله 

عىل حدة، وخاصة تلك األفعال التي تعرّب عن كثري من النقائص واملخازي، كام وردت يف 

»األلياذة«، والتي ال يليق مبن كان لديه القليل من الفطنة أّن يتخيّلها يف إله يعبده، مام يساهم 

بشكل قوّي يف الجانب الّنقدي لهذه الديانة، فتبدو ديانة خرافيّة يرفضها حتى عقل األطفال 

ال العقل اليوناين الذي يّدعي بأنَّه صاحب املعجزة اليونانيّة. كام يتّضح –أيًضا- بشكل جيل 

و7]8]م،  ]84]م  محارضات  يف  الجامل  دين  بأنّها  الديانة  لهذه  الهيغيل  الوصف  تهافت 

ودين الحرية والجامل يف محارضات ]83]م، وإّن هيغل مل يكن موضوعيًّا يف وصفه ذلك، 

وإّنا كان منحازًا العتقاده الشخيص بأّن الحضارة الغربيّة هي وريثة الحضارة اإلنسانية]4]. 

وتربير ذلك ما تنسبه »اإللياذة« من أفعال مشينة إىل اآللهة وهو ما سنقف عليه فيام ييل:

1. كبري اآللهة والعالقات الغرامية

»زيوس«: وهو كبري اآللهة الذي ُصّور عىل هيئة رجل مستند عىل يده اليمنى بيده اليرسى 

صولجان وهو رمز السلطان، ويكلّل رأسه تاٌج من الزيتون أو من البلوط. وتنسب له اآللهة 

]]]- انظر: مصطفى غلوش، األسطورة يف الفلسفة اإلغريقية، ال ط، الزقازيق، دار األرقم للنرش والتوزيع، د. ت، ص5].

]]]- انظر: سليامن البستاين: معجم اإللياذة، ملحق بالجزء الثاين من تعريبه لإللياذة، ال ط، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

2015، ص66]].

]3]- انظر: هومريوس، اإللياذة، م.س، ص35]. 

املطلق)مقاربة  الدين  إىل  األديان  تطور  من  هيجل  عند  لألديان  األيديولوجي  التوظيف  عيل،  السيد  غيضان  انظر:   -[4[

التايل: اإللكرتوين  الرابط  عىل   ،2019 يونيو   20 بتاريخ  حدود  بال  مؤمنون  مؤسسة  موقع  عىل  منشور  محكم   بحث   نقدية(، 

https://www.mominoun.com/articles/التوظيف-اإليديولوجي-للدين-عند-هيجل-من-تطور-األديان-إىل-الدين-املطلق-

مقاربة66- 57.
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العديد من العالقات الغراميّة وعرشات العشيقات، وكثرٌي من العالقات النسائيّة غري املرشوعة 

وارتكاب أفعااًل مخزية؛ حيث إنَّه قد عارش »ميتس« إلهة الكيل والعقل والحكمة، وارتاب 

منها وظنَّ أن أبناءها سوف ينزلونه عن عرشه ـ كام فعل هو بأبيه ـ فابتلعها واكتسب صفاتها 

املنحدرة من  »ليتو«  أنَّه ضاجع  اليونانيّة  األساطري  له  تنسب  الحكمة. كام  إله  وأصبح هو 

صلب الجبابرة، وأنجب منها »أبوللون« و»أرمتيس«. وعارش »ثيميس« فولدت له الساعات 

االثنتا عرشة فأصبح إله الزمان. وواقع »يورنيوم« فولدت له إلهات اللّطف الثالث. كام عارش 

اخته »دميتري« وأنجب منها »برسيفوين«. كام ألصقت به األساطري زيجات عدة منها زواجه 

الفصول  وربات  القدر  ربات  منها  أنجب  التي  الطبيعي  القانون  أو  الراسخ  العرف  ربة  من 

األربعة، وزواجه من »نوسيني« ربة الذاكرة التي أنجب منها ربات الفنون التسع]]].  

يف حني مل تنسب له اإللياذة أّي زوجة رشعيّة إال من اخته »هريا« التي كانت تكربه يف 

السن، وهي أكرث منه وقاًرا وشّدة، والتي كثريًا ما كانت تعّنفه عىل سوء ترصّفاته وال سيام 

مع عشيقاته، ولذلك كان »زيوس« يضجر منها وينرصف إىل  نزواته وملّذاته التي مل تقترص 

عىل »إلهات« السامء! بل تعّدت ذلك إىل اإلنسيات فضاجع »نيويب« وهي أوىل محظياته 

من اآلدميني، وكانت »ألكمينا« آخرهن، وقد أنجب منها »هرقل« و»مينوس« و»ردمانثوس« 

و»اياكوس« وغريهم. بل إنَّ مخازي »زيوس« وأفعاله الشائنة تعّدت كّل الخطوط الحمراء 

التي ال تليق حتى بترصفات الطالحني واملجرمني من بني البرش، فتنسب إليه األساطري أنَّه 

اختطف الشاب الوسيم املدعو »جنيميد« ووطئه وجعله ساقية فوق جبل األوملب]]]. فأي 

إله ذلك الغارق يف ملذاته؟! الذي تتعّدد نزواته فيعارش الكثريات من اآللهة واإلنسيات من 

البرش؟! بل ويختطف الشباب وميارس الشذوذ! بل يتخّفى يف شكل ثور من أجل إغراء 

»يورويب«. وأيُّ صورة تلك التي كان يتخيّلها هذا املجتمع لآللهة؟! إنّها صورة شائنة مخزية 

ال ترقى حتى للبرش البدائيني، خاّصة إذا ما قارناها مبا سبقها من تصّورات الحضارة الفرعونيّة 

لكبري اآللهة يف الرشق؛ إذ تصّور املرصيون اإلله »آمون« بأنّه الخالق القوي، واهب الحياة 

لكّل املوجودات التي تسبّح بحمده، ومانح القدرة لسائر اآللهة املعبودة التي تتضاءل أمام 

]]]- انظر: عصمت نصار، الفكر الديني عند اليونان، م.س، ص65.

]]]- انظر: عصمت نصار، الفكر الديني عند اليونان، م.س، ص4].
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يسبقه  مل  الذي  اإلله  وهو  باألسار،  املحاطة  الخفيّة  القدرة  وهو  وعظمته،  وبهائه  جالله 

للوجود يشء واملتجيل يف صورة »رع« واملتجسد يف صورة »بتاح«.  فكم هو الفارق بني 

صورة اإلله أو كبري اآللهة يف بواكري الحضارة املرصية القدمية، وبواكري الحضارة اليونانية 

التي اّدعت أنّها قدمت تطّوًرا يف الفكر بكّل أطيافه وصل إىل حد اإلعجاز! 

2. اإللهة الغيورة

»هريا«: زوجة زيوس والتي تلعب دورًا كبريًا يف أحداث »اإللياذة«؛ إذ تنحاز إىل اإلغريق 

ضد أهل طروادة، وتصّورها »اإللياذة« ومعظم األساطري اليونانية بأنّها امرأة غيور ال َهمَّ لها 

إال مطاردة زوجها الخائن وعشيقاته، وإثارة غضبه بألفاظها الجارحة]]]. وهو األمر الذي جعل 

تارة،  يلكمها  فكان  األوقات،  منها ويصّب عليها جام غضبه يف كثري من  »زيوس« يغضب 

ويقيّدها بالسالسل ويعلقها يف السحب موثوقة القدمني تارة أخرى. األمر الذي دفعها للكيد 

واالنتقام من عشيقات »زيوس« وأبنائهن. وقد أنجبت من »زيوس«  كل من » آريس« و»ايليثويا« 

و»ايليثيا«. ومن فرط غضبها عىل »زيوس« ابتهلت لـ«جايا« و»أورانوس« ليهباها ابًنا أقوى من 

زيوس، فأنجبت تنيًنا رهيبًا يُدعى »تيفاون« الذي كان وبااًل عىل البرش، وحملته إىل »دلفي« 

ووضعته لرتعاه األفعى الرهيبة »بيثون« التي رصعها »أبوللون« بسهمه الذي ال يطيش. وروت 

األساطري أنَّ »هريا« أنجبت »هيفاست«)إله النار( دون معاونة »زيوس«، بيد أنها كانت تنكره 

وتبغضه لعرجه ودمامته، فكاد لها ووضعها يف رشك حديدي ورفعها إىل السامء، ثم فكها من 

أغاللها مرغاًم بعد إلحاح آلهة األوليمب وحيلة »ديونسيوس« إله الخمر]]].  

3. اإلله الشاعر واملغرم دامئًا

»أبوللون«: وهو رب الشعر واملوسيقى، نََسبَُه »هومريوس« إىل العائلة األوليمبية فجعله 

لـ«أرمتيس«)ربة  وتوأًما  القديم،  الجنس  إلهات  إحدى  التيتانية  »ليتو«  من  لـ«زيوس«  ابًنا 

الصيد( وهو املنحاز إىل الطرواديني. وتنسب له األساطري عرشات القصص الغراميّة التي 

انتهت جميعها نهاية مأساويّة، منها: عشقه لـ«دافني« ربة الغار التي هربت منه، واستنجدت 

لـ«أبوللون« مجرّد ذكرى.  بالنسبة  »بينوس« فسحرها شجرة غار، وأضحت  النهر  إله  بأبيها 

]]]- انظر: هومريوس: اإللياذة، ترجمة: أحمد عتامن وآخرون، ال ط، القاهرة، املركز القومي للرتجمة، 2008، ف 250، ص39]. 

]]]- انظر: عبد اللطيف أحمد عيل، التاريخ اليوناين- العرص الهلالدي )](، م.س، ص]3].
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بجاملها،  »أبوللون«  أغرت  التي  طروادة  ملك  »برياموس«  ابنة  »كاسندرا«  معشوقاته  ومن 

نبوءاتها رغم  يُكّذبون  الّناس  التّنبّؤ، وملا أراد مواقعتها متّنعت، فجعل  القدرة عىل  فوهبها 

صدقها ثم صارت من املجاذيب. بل إنَّه عشق شابًا صغريًا اسمه »هياكنثوس«، ولكّنه رصعه 

بيده من غري قصد أثناء تعليمه رمي القرص فحزن عليه حزنًا شديًدا وسعى جاهًدا لتأليهه]]]. 

فأّي إله هذا الذي يقوم بكّل هذه األفعال الشائنة واملخزية؟ وأّي تصّور ملعبود بهذه األفعال 

لدى قوم يعقلون؟!

4. اإلله الغاضب الرشير

لتصّور  وفًقا  املوىت  أرواح  تذهب  كانت  حيث  املظلم؛  السفيل  العامل  إله  »هاديس«: 

اإلغريق، وهو أبغض اآللهة وأثقلهم ظاًل وال سيام عىل البرش، ولذلك مل يقيموا له معبًدا 

عىل األرض، فهو غاضب دامئًا ال تنفع الزلفى إليه، وال رجاء يف اسرتضائه وال سبيل إىل 

»برسيفوين«  اختطف  أنّه  ومنها  الشائنة،  األفعال  من  الكثري  األساطري  له  وتنسب  ذلك]]]. 

واغتصبها. ونجد رأس »هاديس« مرسومة عىل إناء فخاري وهي مدارة إىل الخلف؛ ألنَّها 

رأس من ال ينبغي ألحد أن ميعن فيه الّنظر؛ رأس اإلله الرهيب الذي يوري األحياء ويحجبهم 

عن األشياء]3]. وهنا ميكننا أن نتساءل ما الذي يحمل البرش عىل عبادة هذا اإلله غري املحبّب 

إليهم؟ فمن العسري بالفعل أن نفهم كيف أقبل قدماء اليونانيني عىل عبادة مثل هذه األلهة.

5.عاشق عرائس البحر

»بوسيدون«: وهو إله البحار واملياه العذبة، وزوج »إمفيرتيتي« سيدة البحر التي اغتصبها 

عنوة بعد أن حملها الحوت إىل فراشه، فكافأه »بوسيدون« عىل ذلك؛ إذ رفعه إىل السامء 

عرشات  هذا  لـ«بوسيدون«  كان  وقد  الحوت.  برج  فأصبح  الكواكب  بني  مكانة  ليحتّل 

ووحوًشا  أبطااًل  منهم  وأنجب  اليانبيع  وحوريات  والجنيات  البحر  عرائس  من  العشيقات 

أشهرهم »الكليكوبس«)بوليفيموس(، ومن أشهر أوالده »تريتون« اإلله الرهيب الذي ُصّور 

أبنائه  ومن  »رودس«،  والربة  حوت،  أو  سمكة  شكل  عىل  السفيل  نصفه  إنسان  هيئة  عىل 

]]]- انظر: عصمت نصار، الفكر الديني عند اليونان، م.س، ص]73-7.

]]]- انظر: هومريوس، اإللياذة، تحقيق سليامن البستاين، م.س، ص560.

]3]- انظر: عبد اللطيف أحمد عيل، التاريخ اليوناين- العرص الهلالدي )](، م.س، ص33].
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الحصان »أريون« وقد أنجبه من معارشته لـ«دمييرت« ]]]. فأّي إله هذا الذي يغتصب وينجب 

وحوًشا ترهب البرش؟! أين هم من فكرة اإلله الذي هو خري محض؟!

6. إلهة تعارش كل من يقع يف طريقها

»دمييرت«: وهي ابنة »كرونوس« و»ريا« وشقيقة »زيوس« وأم »برسيفوين« زوجة »هاديس« 

الجد  »دردانوس«  شقيق  »ياسيوس«  عارشت  أنَّها  األساطري  وتروي  املوىت.  عامل  وملكة 

األكرب للطرواديني، وروي أنّها عارشت شقيقها »زيوس« وأنجبت منه »بلوتوس« إله الرثاء، 

التي  ابنتها  بـ »أركاديا« بحثًا عن  أثناء مرورها  أنّها تزّوجت »بوسيدون«]]] أو عارشته  وروي 

خطفها »هاديس«. فأّي عقل هذا الذي يعطي قداسة إلهيّة ملثل تلك الربة التي تعارش من 

تشاء، حتى لو كان شقيقها، ثم تنجب منه إله؟! فأّي عبث هذا؟ إنَّه العقل الطائش الذي يرّدد 

مثل هذا الهراء، وهو استهزاء بفكرة القداسة بأكملها. 

7. اإلله األعرج

أنّه  بعيًدا، غري  أّمه  به  فألقت  أنجبته مبفردها؟! ولد دمياًم  ابن »هريا«  وهو  »هيفاست«: 

عاد ثانية وتعرّف عىل أّمه، وأخذ يدافع عنها ضّد زوجها كبري اآللهة »زيوس« الذي مل يجد 

ليقع عىل األرض فيصري أعرًجا )واإلله  به من فوق قمة جبل األوليمب  يلقي  أن  مفرًّا من 

األعرج هي فكرة مل يشابههم فيها أحد من قبل وال من بعد(. وقد تزّوج من أفروديتي رغاًم 

عنها، واكتشف ذات يوم خداعها وخيانتها له مع شقيقه أريس )إله الحرب( فصنع لهام رشكًا 

ليفضحهام]3].

8. اإللهة اللّعوب واملتعطّشة للدم

عشيقها  إىل  نسبة  »ريا«  ألقابها  ومن  والفتنة،  واإلغراء  العشق  ربّة  وهي  »أفروديتي«: 

»آريس«و»سرتاتيا« أي املحاربة. وقد عرفت بني آلهة األوليمب بتعطّشها للدماء، وسورها 

إليها،  الشوق  لتستمتع بآالمهم من فرط  اغرائها لهم، ثم متّنعها  الرجال عليها بعد  بتهافت 

أمام  عنها  رغاًم  »هيفاست«  تزّوجت  فقد  عشاقها.  إحصاء  العسري  من  لعوب  إلهة  وهي 

]]]- انظر: عصمت نصار، الفكر الديني عند اليونان، م.س، ص68.

]]]- انظر: م.ن، ص69؛ انظر: عبد اللطيف أحمد عيل، التاريخ اليوناين- العرص الهلالدي )](، م.س، ص39].

]3]- انظر: عصمت نصار، الفكر الديني عند اليونان، م.س، ص70-]7. 
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إلحاح آلهة األوليمب استجابة لرشوط »هيفاست«؛ ومن ثم اتّخذت ذلك مرّبًرا لخيانته مع 

بادلته عشًقا بعشق وضاجعته يف فراش زوجها، وأنجبت منه  كثريين، مثل: »آريس« الذي 

»إيروس« إله الرغبة والعشق. كام عارشت »هرمس« رسول اآللهة الذي أنجبت منه »هرما 

فروديتيوس«، وهو كائن يجمع بني صفتي الذكورة واألنوثة. كذلك افرتشت لـ«نرييتيس« ابن 

»نرييوس« إله البحر القديم ثم مسخته َصَدفة لرفضه الصعود معها إىل األوليمب. وعارشت 

من  أّول  وهو  »بانخسيس«  برّي، وكذلك ضاجعت  الذي رصعه خنزير  »أدونيس«  من  كّل 

ضاجعت من البرش، وقد دفعها لالفرتاش له قّوته وجامله، فبدت له يف صورة أمرية فرييجية، 

ثم رصّحت له بحقيقتها وحّذرته من البوح مبا حدث بينهام، فلام نقض العهد فقعت عينيه، 

وقيل إّن »زيوس« رماه بصاعقة أصابته بالعرج، وقد أنجبت منه »آنياس« َجد الرومان ومؤّسس 

دولتهم]]]. وهنا تتجىّل أسوأ صورة إللهة ليس لها هم إال مامرسة الفسق واملجون لتنهار معها 

فكرة القداسة متاًما.

9. رفيق الرش

»آريس«: وهو إله الحرب وابن »زيوس« و»هريا«، ورفيق كل من »إيريس« ربة الشقاق، 

و»إنيو« ربّة الحرب والخراب، و»داميوس« إله الخوف، و»فوبوس« إله الفزع و»كودميوس« 

إله الضجيج. ويبدو أنّه رفيق كّل ما هو رش؛ لذلك وصفته األساطري بأنّه إله مكروه من سائر 

اآللهة والبرش، ومغضوب عليه من والديه لقسوة قلبه، جبان ضعيف يتوّجع أملًا من جراحه، 

ظاملًا خائًنا لقومه وعشريته]]]. 

10. اإلله املتناقض

أحداث  يف  اإلغريق  إىل  انحاز  والفصاحة،  املنطق  ورب  اآللهة  رسول  »هرمس«: 

بني  يجمع  اإللياذة  تصّوره  كام  وهو  الطرواديني.  أبطال  أحد  »أرغوص«  وقتل  »اإللياذة«، 

الخبث والكذب  املتناقضات، فهو أحيانًا لطيف وخرّي، وأحيانًا ماكر وخبيث، يجمع بني 

والخداع مع اإلخالص واملروءة. ومن مهامه الّنظر يف خدع الحرب]3]. وأرى أّن أوصاف مثل 

]]]- انظر: عصمت نصار، الفكر الديني عند اليونان، م.س، ص76-75.

]]]- م.ن، ص76.

]3]- انظر: هومريوس، اإللياذة، تحقيق: سليامن البستاين، م.س، ج]، ص]96، ص 3]]].
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الكذب بالذات ال تجوز وال تتّفق مع صفات رسول اآللهة، فكيف-إذن- يتم الوثوق برسول 

صفاته الكذب والخداع؟! إنّها من جملة الصفات التي ارتضاها العقل اليوناين لآللهة والتي 

ال تتّفق مع العقل حتى يف طور سذاجته األوىل.

11. إله مسلوق

»ديونيسيوس«: وهو إله الخمر، ذاع صيته يف الكتابات الهومريّة املتأّخرة بوصفه ربًا لقّوة 

الطبيعة والوجد والنشوة الدينيّة والنبيذ ومثاره، وتنسبه األساطري ابًنا لـ«زيوس« من »برسيفوين« 

ابنة »دمييرت«، وتعّددت الروايات حول مدى كراهية »هريا« له بسبب حب »زيوس« له، فكادت 

»هريا« له، وأغرت الجبابرة بقتله، فلاّم علم »زيوس« مبكيدتها مسخه يف صورة ماعز ثم ثور 

ليخفيه عن األنظار، بيد أنَّ الجبابرة تعرّفوا عليه وأمسكوا به وقطّعوه إربًا ثم سلقوه يف قدر. 

غري أّن »أثينا« متّكنت من انتشال قلبه قبل سلقه وحملته إىل »زيوس« فأعطاه إىل »سيمييل« 

وحملت به ثانية، وسمي بعد مولده »ديونيسيوس«. وكان له عرشات العشيقات، غري أنّه مل 

يهوى إال »أردياين« التي تزّوجها وقّدم لها هدية العرس تاًجا به سبعة نجوم]]].

وهكذا نسبت »اإللياذة« شأن غريها من األساطري إىل آلهة اليونان سامت وصفات يخجل 

والغنى  السّمو  صفات  من  به  تتصف  أن  يجب  وما  باآللهة  بالك  ما  العاديني،  البرش  منها 

والرفعة، ويف تصوري أّن صفات آلهة اليونان مل تكن سوى تصّورات تعكس بعض القيم 

والعادات االجتامعية السائدة يف املجتمع اليوناين يف مراحله املبكرة، والتي كانت ترفع 

السادة والنبالء من البرش فوق باقي طبقات املجتمع اليوناين، وترى أّن من حّقهم كطبقة 

نبيلة متعالية أن تفعل ببقيّة الطبقات ما تراه من أفاعيل حتى لو كانت مشينة. إّن اإلله اليوناين 

كام جاءت صورته يف »اإللياذة« ما هو إال السيد اليوناين الذي يرتكب كافة األفعال املشينة 

واملخزية ومع ذلك يريد أن تظّل صورته مقّدسة ال مساس بها وال غبار عليها.  

أنَّها  تزعم  كلّها  األمم  يف  اآللهة  »إنَّ  رسل:  برتراند  قول  من  ذلك  نستشّف  أن  ومُيكننا 

ا آلهة األوليمب فال يتقّدمون ألنفسهم مبثل هذه الدعوى، وغاية جهدهم أن  خلقت العامل؛ أمَّ

]]]- انظر: عصمت نصار، الفكر الديني عند اليونان، مرجع سبق ذكره، ص 78.
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يفتحوا العامل غزًوا... فلامذا يؤّدون أي عمٍل رشيف؟ إنَّهم وجدوا أنّهم أيرس لهم أن يعيشوا 

عىل الضائب التي يفرضونها، وهم يصعقون بالصواعق من ال يدفع لهم ما يستحقون؛ إنّهم 

ويعزفون  ويلعبون  ويأكلون  يقاتلون  وهم  امللوك؛  دماء  فيهم  تجري  وقراصنة  غزاة،  رؤس 

الذي  األعرج  بالحّداد  سخرية  بالضحكات  ويقهقهون  بالرشاب  يرسفون  إنّهم  املوسيقي؛ 

يقوم بخدمتهم؛ إنَّهم ال يخشون شيئًا إال َملَِكهم، وهم ال يكذبون أبًدا إال فيام ميس الحب 

والحرب«]]]. وهذا الوصف يؤكّد اعتقادنا ويقويه يف أّن نسبة هذه األخالق املشينة إىل اإللهة 

ما هي إال تربيرًا  لسلوك النبالء املشني الذي اتّخذ من السيادة لألقوى دستوًرا له. 

خاتمة
نخلص مام تقّدم إىل مجموعة من النتائج املهّمة التي أسفرت عنها هذه الدراسة حول 

موضوع »الرشك وتعّدد اآللهة يف  منظومة اإللياذة«، لعّل أهمها: 

لإلله  وواضح  محّدد  تصّور  إىل  تفتقد  مشّوشة  ملّة  أمام  اليونانيّة  الّديانة  يف  إنّنا  أّواًل: 

يتناسب مع مقام اإللوهيّة الجليل. بل كان اليونانيون يطلقون صفة األلوهيّة عىل البرش أو 

عىل أّي قوى غيبيّة يتخيّلونها ميكن تسخريها لخدمتهم. كذلك مل يكن لهذه الديانة تنظيم 

مياثل ما نجده يف األديان السائدة يف العامل الحديث؛ فليس لها نبي متفّوق وال مرّشع يفرّس 

طبيعة ما تريده اآللهة من البرش. كام افتقدت الديانة اليونانية إىل أي كتب مقّدسة ذات نّص 

تفسري  لهيكل كهنويت هرياريك، وال  رئييس  تنظيم  مبادئ األخالق، وال  تعاليمه  يحّدد يف 

للظواهر الكونية. وال تعاليم دينيّة مستقيمة ميكن اتباعها لعيش حياة متفانية ورعة، وال نظام 

متفق عليه ليوم البعث والحساب، وال نظام محّدد ميكن اللّجوء إليه عند ارتكاب الخطايا 

للتوبة والتكفري عن الذنوب والخطايا.   

ثانًيا: إنَّ الديانة اليونانيّة هي ديانة وثنيّة تؤمن بتعّدد اآللهة الذي تخّصص كّل واحد منهم 

يف مجال معنّي مام يعكس نزعة نفعيّة ماديّة ال تليق مبقام األلوهيّة الرفيع؛ حيث يبقى اإلله 

إلًها حني االحتياج إليه، ويدير اليوناين ظهره لهذا اإلله يف حالة االستغناء عن خدماته. كام 

]]]- برتراند رسل: تاريخ الفلسفة الغربية، ك]، الفلسفة القدمية، م.س، ص]4.
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عكست رصاًعا غري مقبول بني اآللهة والبرش فلم يتوّرع أبطال اإللياذة عن مواجهة اآللهة 

وتوجيه األسلحة والقذائف إليهم، كام فعل »ديوميدس«، أو كام تطاول »مينيالوس« عىل 

»زيوس« قائاًل بأنّه »مل يجد أسوأ منه إلًها«.

ثالًثا: إنَّ الفكر اليوناين بدأ أسطوريًّا بدرجة الفتة للّنظر؛ إذ انبهر اليونانيون بـ«اإللياذة« انبهارًا 

عظياًم؛ ومل تصدم فيهم عقاًل وال منطًقا؛ بل إنّهم  كثريًا ما عادوا إليها ليفرّسوا ما غمض منها 

عليهم من أمور اآللهة أو األمور الّدينيّة بصفة عامة. فكانت مبثابة مرجعيّة كربى يعودون إليها 

كلاّم استشكل عليهم أمرًا أو احتاجوا شيئًا يختّص بعالقاتهم مع اآللهة. األمر الذي يعكس 

ضحالة هذا العقل اليوناين ويضع [املعجزة اليونانية] يف مأزق كبري؛ فهيهات هيهات ملثل هذا 

العقل التي تكون هذه طبيعة بدايته أن يبدع إبداًعا عىل غري مثاٍل أو تأثريات سابقة.

رابًعا: بُني الدين اليوناين عىل أساطري عقائديّة فاسدة، فقد كان من املتوقّع أن يتوّصل 

العقل اليوناين الذي أبدع [املعجزة اليونانية] -حسب زعم الغربيني- إىل أّن التعّدديّة اإللهيّة 

انطالقًا  األلوهية  يف  وحدة  إىل  مبارشة  يتوّصل  وأن  زائف،  خرايف  وهم  من  أكرث  ليست 

»اإللياذة«  أفكار  أّن  نجد  إنّنا  األّول. حتى  األساس  فلسفيّة يف  فكرة  العلّة وهي  من وحدة 

األسطوريّة قد وجدت لها مكانًا يف الفلسفة اليونانيّة يف عرصها الذهبي، ومن ذلك فكرة 

اللتان تتحّكامن يف كّل يشء، ويف اآللهة نفسها، وقد ترّسبت  »القدر« وفكرة »الضورة« 

واألعامل  الطبيعية  املوجودات  تفسري  يف  بهام  وأخذوا  اليونان،  فالسفة  إىل  الفكرتان 

اإلنسانية. ومل يعتمدوا التفسري الطبيعي الذي يرد الكائنات إىل صورة ثابتة ال تتغرّي، كالبذرة 

التي تنمو فتصبح شجرة هي بعينها إال تطبيًقا لفكرة الضورة التي تخضع لها حياة اآللهة 

والبرش جميًعا يف »اإللياذة«.

خامًسا: أنزلت »اإللياذة« اآللهة من الساموات إىل األرض؛ ليك يشاركوا الناس حياتهم 

اليوميّة، ليقعوا يف األخطاء نفسها التي يقع فيها البرش، وينزلقوا املزالق نفسها التي ينزلق 

فيها األرشار من بني البرش، وتستهويهم الشهوات نفسها. وال يكاد القارئ يشعر بأيّة فروق 

بني اآللهة وبني البرش رغم متتّع اآللهة بالخلود فال يدركهم املوت أو الشيخوخة، فضاًل عن 
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بعض القوى الخارقة التي يتمتّعون بها إاّل أّن أخالقهم وسلوكياتهم ال تختلف عن سلوكيات 

البرش الطيبني واألرشار مًعا. كام أنّهم ليسوا عاملني بكّل يشء؛ حيث إنَّهم كثريًا ما نجدهم 

واليونانيني. هذا فضاًل  الطرواديني  بني  القتال  ميادين  الواردة من  األنباء  كثريًا من  يجهلون 

عن ارتكابهم الفواحش بأنواعها من زنا، وزنا محارم، واغتصاب، ولواط. بل إنَّهم كانوا ال 

يتوّرعون يف قتل أّي إنسان تبًعا لعاطفة الحب والكره والغرية واالنتقام. كذلك ال سبب واضح 

يرّبر انحياز كّل إله ـ رغم كرثة املحاوالت لتفسري ذلك ـ إىل فريق من الفريقني املتصارعني 

ذلك  وكّل  نبيل.  هدٍف  كل  من  املربّأة  الشخصيّة  وامليول  واألغراض  األهواء  اتّباع  سوى 

يربهن عىل تهافت الوصف الهيغيل للدين اليوناين بأنّه دين الجامل يف محارضات ]84]م 

]83]م، خاّصة وأنّه يبدو ديًنا  7]8]م، ودين الحرية والجامل يف محارضات  ومحارضات 

محدود األفق ضيّق املجال، يجعل قّوة القدر األعمى والضورة الال معقولة تتحّكم يف كّل 

األشياء مبا فيها اآللهة؛ فاأللهة يف هذا الدين كائنات محدودة لها غايات محدودة ترتكب 

من الفواحش والخطايا ما ينأى عنه الكرام من البرش.
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https://www.mominoun.com/articles/التوظيف- التايل:  اإللكرتوين  الرابط  عىل   ،2019

اإليديولوجي-للدين-عند-هيجل-من-تطور-األديان-إىل-الدين-املطلق-مقاربة- 6657.





األساطري واآلداب اإلغريقّية 
بني األصول الشرقّية واملحلّية

نوال طبيب]]] 
مقدمة 

املتنّوعة  املعارف  من  ضخاًم  تراثًا  القدمية  واإلغريقيّة  الرشقيّة  الحضارات  تركت 

املجاالت. ولفهم مضامينها علينا أّواًل أن ندرس األسطورة التي تشّكل إحدى ركائز الثّقافة 

فنيًّا يخلو منها، بل أكرث من  أو  أو علميًّا  أدبيًّا  القدمية، فال ميكن أن نجد عماًل  التاريخيّة 

ذلك، فإنّها كانت املاّدة األّوليّة التي اعتمد عليها مؤرّخو العصور القدمية كهريودوت يف 

الكتابة التاريخيّة. ومن األسطورة استمّدت املالحم القدمية مكّوناتها؛ لتصبح بالتايل إحدى 

الحضارة اإلغريقيّة  القدمية، ليس يف  للشعوب  الفكري  التطّور  أهّم مصادر دراسة مظاهر 

فحسب، بل يف كّل حضارات العامل القديم التي -من املؤكّد- تفاعلت يف ما بينها، وأثّرت 

يف بعضها البعض.

تراث  بني  املشرتكة  العالقة  هذه  خصوصيّة  يف  البحث  أّن  يتّضح  هنا  من  وانطالقًا 

الشعوب القدمية األسطوري واألديب يعّد من املواضيع الهاّمة، بل أكرث من ذلك فإنّه يفتح 

التفاعل الفكريّة منها والحضاريّة. فإىل أّي مدى تأثّرت  أفاقًا جديدًة؛ لفهم باقي مجاالت 

األساطري واملالحم اإلغريقيّة القدمية برتاث حضارات الرشق القديم األسطوري واألديب، 

خاّصة وأّن هذه األخرية متيّزت عن األوىل باألسبقيّة الزمنيّة؟

أّواًل: األساطري
يُجمع املؤرّخون والباحثون يف مجال الدراسات التاريخيّة عىل أّن األسطورة اإلغريقيّة 

والفينيقيّة(  والبابليّة  )املرصيّة  الرشقيّة  األسطوريّة  الثقافة  تالقي  خالصة  متثّل  القدمية 

]]]- أستاذة التاريخ القديم، جامعة البويرة ـ الجزائر.
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واإلغريقيّة خاّصة، بدليل أّن العديد من أسامء اآللهة اإلغريقيّة مأخوذة من الرّتاث املرصي 

والفينيقي]]].

وما اختطاف أوروبا الفينيقيّة من طرف اإلله زيوس اإلغريقي إاّل أفضل تجسيد أسطوريٍّ 

البابليّة  األساطري  إّن  القول  فيمكن  له.  مرسًحا  كريت  جزيرة  كانت  رشقي،  إغريقي-  للقاء 

البطوليّة،  الشخصيّات  إىل  الّنظر  عند  خاّصة  موضوعاتها،  يف  تتطابق  تكاد  واإلغريقيّة 

حسب  زيوس  ألّن  البابيل؛  مردوخ  اإلله  وشخصيّة  تتطابق  تكاد  زيوس  اإلله  فشخصيّة 

األسطورة اإلغريقيّة واجه العديد من الصعاب وقتل جميع الذين اعرتضوا طريقه؛ ليجلس 

يف النهاية عىل قّمة جبل أوملب. أّما يف األسطورة البابليّة فإّن اإلله مردوخ جابه كّل الفوىض 

وينظّم  العرش  النهاية عىل  ليجلس يف  نصابها؛  إىل  األمور  وأعاد  من حوله  أحاطت  التي 

شؤون الكون.

القيام  الّدارسني  محاولة  رغم  القدمية  وامللحمة  األسطورة  بني  الفصل  الصعب  ومن 

نّص  كتب  الذي  املبدع  ذاكرة  يف  وجود  لها  يكون  ال  والتمييز  الفصل  عمليّة  ألّن  بذلك؛ 

امللحمة، ورغم كون كليهام )امللحمة واألسطورة( ميّزتا بني صفات اإلله والبرش، إاّل أّن 

اآللهة انفردت بصفة الخلود واشرتكت مع البرش يف بعض الصفات]]].

وركّز الفكر الّديني الرشقي عىل قضيّة التكوين والخلق، ونظرة اإلنسان إىل خلق العامل 

ونفسه، وعىل الّدور االستثنايئ واملميّز لآللهة يف عمليّة التكوين. وتفسري ذلك بأّن اإلنسان 

عجز أن يكون مصدر التكوين، وأّن اآللهة هي التي تخلق ومتنح الحركة والسكون، والّنظام 

والدميومة، وبدون اآللهة يستحيل وجود اآللهة واإلنسان. 

نظرة  بتفسري  يتعلّق  فيام  وفكريًّة  وحضاريًّة  تاريخيًّة  مرجعيًّة  السومريّة  الحضارة  وتعّد 

بداياته  اإلنسان يف  معها  تعامل  التي  الوسائل  إيجاد  وكذلك  والعامل،  الحياة  إىل  اإلنسان 

األوىل، ومهام يكن فدور اإلنسان آنذاك، هو مامرسة جملة من الّنشاطات التي تصدر عنه 

فيه  اآللهة  ودور  وتنظيمه  وترتيبه  الكون  خلق  كموضوع  عام،  طابع  ذات  ولكّنها  إنسانيّة  موضوعات  األسطورة  جّسدت   -[[[

والرصاع بني الخري والرش، وهي يف مجملها خارجة عن إطار التأثري البرشي. 

.Emile Burnouf, l’histoire de la littérature grecque, Paris, 1938, P 110  :انظر

[[[- Ibid, P 108.
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بوحي من اآللهة، وهذا ما ينطبق أيًضا عىل الحضارة اإلغريقيّة، التي قّدمت أساطريها كافّة 

السومريّة  والتكوين  الخلق  أساطري  اعتربت  حيث  مبجتمعه،  وعالقته  اإلنسان،  تصّورات 

والبابلية مصدر إلهام للفكر الديني اإلغريقي.

البناء  مجمل  أيًضا  وإّنا  التأثري،  مصدر  فقط  هام  واألسطورة  الّدين  أّن  يعني  ال  وهذا 

اإلغريقيّة  األساطري  أّن  الفكريّة. ورغم  تعبرياته  أهّم  أحد  األسطورة  كانت  الذي  الحضاري 

أخذت من الرشقيّة، إاّل أنّها أضفت عليها الّروح اإلغريقيّة]]].

1ـ الديانة اإلغريقّية اقتباس خضع للتعديل

القدم؛ ذلك ألنّه كان يعكس مستوى  أثرًا واضًحا يف حضارة اإلنسان منذ  الّدين  لعب 

والتعديل؛  االقتباس  لعامل  اإلغريقيّة  الديانة  خضعت  ولقد  الفكري،  البرشيّة  الجامعات 

مع  مقارنة  بزمن  الربوز  متأّخرة  كانت  كلاّم  أنّه  يثبت  والواقع  األكرث حساسيّة،  العنرص  ألنّه 

املعتقدات األسبق، رافق التداخل والتعقيد االبتعاد عن األصول األوىل.

الرشق  بديانات  مقارنة  بزمن  متأّخرة  كانت  التي  اإلغريقيّة  الديانة  ينطبق عن  والحديث 

القديم، وهو ما يفرض عليها الخوض يف عنارصها، وإيضاح مدى خضوعها لألفكار السابقة 

لها، كأسامء اآللهة ووظائفها، وعالقتها ببعضها واملجتمع. وليس من السهل الخوض يف 

هذا املوضوع بسبب تعقيده، خاّصة أمام تعّدد اآللهة وتشابه وظائفها، فقد كانت لألنهار 

اآللهة  للرياح وحدها عدد من  آلهٌة خاّصة، كام كان  والينابيع  والجبال واألودية والسهول 

)كزيوس  بالتمرّد،  اإلغريق  آلهة  ومتيّزت  يسدايوس(]]].  بوردس،  نوتس،  )بورياس،  مثل 

وبوسيدون، وأبولو، وأريس، وهريميس(. 

أنّه رغم تعّدد تسميات هذه اآللهة، ومواصفاتها ومقارنتها مبثيالتها يف  يهّمنا هنا،  وما 

حضارات الرشق القديم، نجد أّن الّشبه واضح بينها. ومن هنا ال ميكننا القول إّن آلهة اإلغريق 

]]]-  محمد الخطيب، الفكر اإلغريقي، ط ]، سوريا، دار عالء الدين، 999]، ص9]– 20.

]]] كانت آلهة العراق ومرص موطنها األرض والسامء، أما يف بالد اإلغريق فكانت األرض موطنها ال السامء، ثم تأيت آلهة السامء 

كمرحلة ثابتة لآللهة األرض، والسبب أن محيط األرض أقرب ملدارك اإلنسان، وعليه انتقال اآللهة إىل السامء ما هو إال مرحلة 

تربيرية، ملا فشلت يف تحقيقه قوى وطقوس آلهة األرض، ألن اإلنسان الحظ وجود قوى أخرى غري أرضية يف مصريه، األمر 

الذي جعله يدخل الكواكب السيارة يف مصريه، مدخل التألية، ذلك ألن عنارص األرض بقيت ثابتة فرد عنارص أخرى للسامء. 

انظر: الشمس، ماجد عبد الله: الحضارة العربية وأثرها يف إيران واليونان، ط]، سوريا، منشورات عالء الدين، 2011، ص74.
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أصيلة، وليس فيها العنرص الدخيل، ولكن لو متعّنا لوجدنا أّن آلهة أرض اإلغريق ذات أصول 

عراقيّة، مثل اآللهة )يك( أو )جي( يف البداية، وهي آلهة األرض اإلغريقيّة، وكلمة )جي( أو 

)يك( باللّغة السومرية هي األرض]]].

وعىل الرغم من تعّدد آلهة اإلغريق، إاّل أّن أضخم مجموعة من هذه املعبودات، كانت 

تلك املعروفة باآللهة االثني عرش، والذين كانوا يُعبدون يف معظم األحيان، ومهام كان، 

عندما نأيت للمقارنة بينها وبني مثيلتها العراقية، يتضح لنا جليًّا الّشبه بينهام، فاإلله زيوس، 

باإلله  مطابقته  وميكن  البحر،  إله  فهو  بوسيدون،  أما  مردوخ،  املشرتي،  كوكب  إله  هو 

)أيا( الذي كان مقرّه الّسامء ومدينته )أريدو( جنوب العراق، ورمزه السمكة، يف حني كان 

العراقي  الفّن  التي لها ما مياثلها يف  الثالثية،  الذي عرف بشوكته  الدلفني رمز بوسيدون، 

منذ العهد األكادي. 

أما أبولو وردت اإلشارة عنه أّن له ما مياثله بإله الشمس البابيل، أّما أريس وهو كوكب 

فهو  هرمس  أّما  أيًضا،  السفيل  العامل  وإله  السومري،  )بركال(  وهو  الحرب،  وإله  املريخ 

اإلله مردوخ يف  ابن  )نابو(، وكان  اسم  القدامى  العراقيون  أطلق عليه  الذي  كوكب عطارد 

الجنوب، وعبد يف الشامل يف مدينة )نرود(.

يف حني امتزجت أثينا وأفروديت بعشتار، أّما أرمتيس وديانا، كانت آلهة الصيد التي تقرتن 

القوس والحيوان، وهي صفات )نينورتا( إله الصيد، وهو ما يتّضح يف األختام األسطوانيّة 

العراقيّة، ولكن عند العراقيني كان ذكرًا ال أنثى. 

ورغم تشابه أعامل اآللهة بني العراق القديم وبالد اإلغريق، إاّل أّن بعض اآللهة انتقلت 

بالد  يف  ُعبدت  التي  عشتار  من  املُحور  )أتركانس(  )أترقانيس(  مثل  أسامءها  حتى  معها 

الرشق باسم )أترعتا(، وكانت أوىل املعبودات السامية التي دخلت عبادتها األرض األثينية 

منذ القرن الثامن قبل امليالد، وانترشت بني أوساط العبيد، وذلك بعد أن عّمت هذه العبادة 

]]]- كانت آلهة العراق ومرص موطنها األرض والسامء، أما يف بالد اإلغريق فكانت األرض موطنها ال السامء، ثم تأيت آلهة السامء 

كمرحلة ثابتة لآللهة األرض، والسبب أن محيط األرض أقرب ملدارك اإلنسان، وعليه انتقال اآللهة إىل السامء ما هو إال مرحلة 

تربيرية، ملا فشلت يف تحقيقه قوى وطقوس آلهة األرض، ألن اإلنسان الحظ وجود قوى أخرى غري أرضية يف مصريه، األمر 

الذي جعله يدخل الكواكب السيارة يف مصريه، مدخل التألية، ذلك ألن عنارص األرض بقيت ثابتة فرد عنارص أخرى للسامء. 

انظر: الشمس، ماجد عبد الله: الحضارة العربية وأثرها يف إيران واليونان، ط]، سوريا، منشورات عالء الدين، ص74.
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أنّها )هريا(  يرى  والبعض اآلخر  أفروديت،  أنّها  البعض إىل  الرشق األدىن. ويذهب  منطقة 

غاية  إىل  وصلت  ومنهم  السلوقي،  العرص  يف  اإلغريق  بني  )لوكيانوس(  عبادة  وانترشت 

الرومان، وأُنشئ لها معبد باسمها، وتالحظ يف اآلثار الرومانية جالسة بني أسدين]]].  

انترشت عبادته خارج  الكبري، وقد  الكرنك  له معبد  ُشيّد  إله مرصي كبري  )أمون(  وكان 

مرص، وال سيّام يف بالد اإلغريق، حيث نجد أّن لهذا اإلله مكانته يف أثينا التي عرفت عبادته 

قبل الثلث األّول من القرن الرابع قبل امليالد، إىل درجة أّن اإلسكندر املقدوين يقرنه باإلله 

زيوس، كبري آلهة اإلغريق، ويتّخذ منه إلًها هاديًا يستوحيه يف أكرث من مناسبة أثناء حمالته 

التي ساهمت يف تكوين امرباطوريته]]].

إّن  مصادرهم،  وحسب  الطوفان،  قّصة  اإلغريق،  تناولها  التي  املهّمة  القصص  ومن 

األرض عاشت العرص الذهبي، ثم حّل محلّه القسوة والجور بني الّناس، األمر الذي دفع 

وإذا  وبريا]3]،  ديكاليون  وهام  النجاة  لهم  كتب  من  إاّل  إلغراقهم،  الطوفان  إلحالل  باآللهة 

الحظنا الفكر العراقي القديم، نجد أّن قّصة الطوفان نقلت جزًءا مهاّم منه، حتى إّن القرآن 

الكريم قد تحّدث عنه أيًضا. 

القديم مع وجود نهرين كبريين،  العراق  التي حدثت يف  الفيضانات  أّن  بالذكر  والجدير 

األمطار  هطول  عند  طبيعي  أمر  اكتساحهام  يجعل  والجنوب،  الوسط  يف  منخفضة  وأرض 

الغزيرة وتراكم الثلوج يف أعايل الجبال، أما بالنسبة إىل بالد اإلغريق، فال يعرف عن األرض 

]]]- حسب املؤلف، إّن هذه املطابقات ليس املقصود بها جعل الرشق هيلينيا، بقدر ما هو جعل العامل الهيليني رشقيًا، وذهب 

إىل عقد مقارنة بني اآللهة املرصيّة والبابليّة، وأّن الكثري من مصادرها واحدة، خاصة فيام يتعلق بعبادة الشمس. 

انظر: ول ديورانت: قصة الحضارة، ال ط، القاهرة، ترجمة: محمد بدران، 969]، ج]، م]، ص]]3. 

]]]- مل يقف التأثري املرصي عند ذلك الحد، نجد مثال يف أسطورة خلق تيفون من اتّحاد الربة األم )تارتاروس(، نجد أنّه عندما 

خافت األرباب من تيفون هربوا إىل مرص، حيث أخفوا أنفسهم يف شكل حيوانات، حيث حّول زيوس نفسه إىل كبش، وأبولو 

إىل غراب، وهريا إىل بقرة بيضاء، وأرمتيس إىل قطة، وأفروديت إىل سمكة، وأريس إىل خنزير،  وهريميس إىل طري أبو منجل، 

واملالحظ أّن هذه األسطورة أخذت من عبادة املرصيني لآللهة يف شكل حيوانات،  ومطابقة أربابهم مع أرباب إغريقية، زيوس 

وأمون ـ الكبش، هرمس وتوت ـ طري أبو منجل، هريا وإيريس ـ البقرة البيضاء، أرطميسوباتست ـ القطة. 

انظر: سعيد، أحمد سامي: حضارات الوطن العريب كخليفة للمدينة اليونانية، ال ط، العراق، 1980، ص5].

]3]- يف األسطورة نجد أنهام وضعا نفسيهام يف صندوق أعد ذلك، وبعد نزول املطر الغزير لتسعة أيام وتسع ليايل امتألت 

األودية باملاء، وعلت حتى طالت قمم الجبال، ليأخذ املاء يف الرتاجع، وتربز اليابسة، األمر الذي جعل الصندوق يرتطم مبا 

فوق جبل )بارناموس(. انظر: بيرت لن: قصص من اليونان القدمية، ال ط، مرص، ترجمة: محمد سمري عبد الحميد، الدار املرصية 

للتأليف والرتجمة، 966]، ص]، ].
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التي حدث بها مثل هذه الفيضانات الذي تخلقها األنهار إال يف األجزاء الغربيّة من هضبة 

األناضول، أو يف أيونيا، أو يف شبه جزيرة اإلغريق نفسها. 

تشويًقا  أكرث  العراقيّة  أّن  نجد  واإلغريقيّة،  العراقيّة  الطوفان  أسطوريت  بني  قارنّا  وإذا 

والقرب إىل الواقع؛ ذلك ألّن الصندوق ال ميكن أن يضّم شخصني ملّدة طويلة مع طعامهام 

ورشابهام، يف حني أنّه ميكن للسفينة أن تتوفر عىل ذلك، ويف القّصة العراقية استمّر هطول 

األمطار ملّدة سبعة أيام وسبع ليال، وأّما يف اإلغريقيّة نجدها تسعة، وهو اختالف بسيط.

)أوتونا  إاّل  ينج  ومل  الجبال،  قمم  تخطّى  حتى  املاء  ارتفع  القّصتني  كلتا  أنّه ويف  كام 

يشتم( ومن معه من الصالحني يف العراقيّة، وديكاليون وزوجته يف اإلغريقيّة، ويف القّصة 

العراقية أرسل أوتونا يشتّم الحاممة ليعرف إذا انحرس املاء عن جزء من األرض، ثم أرسل 

القّصة  أما يف  اليابسة،  يعد، إشارة إىل ظهور  الذي ذهب ومل  الغراب،  السنونو، ثم أرسل 

السفينة  القصتني رست  اإلغريقيّة أرسل زيوس حاممتني ليعرف منهام مركز األرض، ويف 

والصندوق عىل قمة جبل، وهو يف العراقية )نصري( ويف اإلغريقيّة )بارناسوس( وكام يبدو 

أّن املقطع التايل يف الكلمة )ناسوس( هو تحريف عن )نصري(.  

2ـ نشأة الكون بني األسطورة العراقية واإلغريقّية

من األمور املهّمة يف كلتا الحضارتني، محاولة الّناس إيجاد تفسري لنشأة الكون، وتربيرات 

خلق البرش، ومام ورد يف األسطورة اإلغريقيّة، إنّه يف املايض السحيق مل تكن هناك إال كتلة 

معتمة تسّمى السديم، وفيها كانت تختفي كّل األشياء، وبعد مّدة طويلة من تواجده، تبّدد 

شمله وافرتقت األرض والسامء، لرتتفع الشمس والقمر إىل أعىل سامء، وهبطت األشجار 

واألحجار من السامء إىل جانب املاء، لتستقّر عىل األرض. أّما يف العراق القديم فقد ورد 

تفسري نشأة الكون يف مّدة تفوق ألفي سنة من التفسري اإلغريقي]]].

]]]- جاء يف إحدى القصائد السومرية:  بعد أن أبعدت السامء عن األرض، وبعد أن فصلت األرض عن السامء، وبعد أن عني 

إسم اإلنسان،  وبعد ان اخذ السامء )آن( إله السامء، وبعد أن اخذ ارض )اتليل( إله الهواء. ومن خالل ذلك يتضح أن قدماء 

العراقيني كانوا يعتقدون أن السامء واألرض كانتا متصلتان لتنفصل إحداهام عن األخرى، وهو ما يؤكد أسبقيتهم لهذه الفكرة، 

والتي تسمى حاليا نظرية االنفجار السدميي العظيم. انظر: م.ن، ص83. 

ٍء  اَمَواِت َواأْلَْرَض كَانََتا َرتًْقا َفَفَتْقَناُهاَم َوَجَعلَْنا ِمَن الْاَمِء كُّل ََشْ وورد يف القرآن الكريم قوله تعاىل: )أََولَْم يََر الَِّذيَن كََفُروا أَنَّ السَّ

َحيٍّ أََفاَل يُْؤِمُنوَن(. 
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ترى  اإلغريقي]]]،  واملصدر  العراقي  املصدر  بني  الخليقة  لنصوص  أخرى  مقارنة  ويف 

تشابًها بينهام، فقد تولّد الكون من إلهني، وآلهة انقسموا إىل قسمني يف األسطورة العراقية، 

القسم األّول يريد الّنظام واآلخر يريد الفوىض، أّما يف األسطورة اإلغريقيّة نرى آلهة قبيحة 

اآللهة  من  بزوجني  تبدأ  اإلغريقيّة  القّصة  يف  أنّه  نالحظه  وماّم  جميلة،  واألخرى  الخليقة 

)اوراتيس( و)جي( أو )جيا(، ويف القّصة العراقيّة تبدأ بزوجني كذلك إله الّسامء باألرض، 

بالسومريّة  يطابق )يك(  أّن اسم )جي(  اثر ذلك، واملالحظ  الحياة  ثّم ترشق  ليتولّد املطر 

وتعني األرض، أّما أورانوس فالقسم الثاين منه يتشّكل من اسم )انو( والسني حرف إغريقي 

مضاف، أّما القسم األّول من الكلمة، املعتقد أنّه من السومريّة أيًضا )أور( وتعني )الكلب(]]].

3ـ أسطورة كادموس ترّسخ االلتقاء الفينيقي اإلغريقي

ـ اإلغريقيّة يف املجال  الفينيقيّة  الثقافة  التقاء  مبارًشا يف  شّكلت هذه األسطورة مظهرًا 

الدينيو امليثولوجي. فرتوي األسطورة أّن أوروبا ابنة )أجيفور( ملك صور الفينيقيّة اختطفت 

من طرف اإلله زيوس، بعد أن ظهر لها يف شكل ثور. وانتقل عرب البحر، حيث ذهب بها 

إىل أقىص الغرب. ونتيجة ذلك أمر امللك )أجيفور( ابنه )قادوموس( أن يذهب للبحث عن 

أخته محرًّما عليه العودة حتى يجدها. لينطلق مع أّمه وشقيقيه )تاسوس( و)كليكيس( وبقي 

مع األب )فوينيتقس( أي )فينيق(. خالل الرحلة ماتت األم حزنًا عىل ابنتها. أّما األبناء فلم 

كليكيس يف  وأّسس  )تراقيا(  تاسوس إىل جزيرة  فاتّجه  أختهم،  بدون  العودة  يجرؤوا عىل 

ليؤّسس املعابد ويرّوج  قادموس مكث يف أرض اإلغريق  أّما  )كيلكيا(.  الشامل مستعمرة 

املعتقد  يف  جاء  حيث  اإلغريق.  وبالد  القديم  العراق  يف  ورد  ملا  مشابهة  قصص  واآللهة  البرش  خلق  تفسري  قضية  يف   -[[[

اإلغريقي، أنه يف السامء إله يسمى أرانوس واألرض إسمها )جايا( ثم صارا زوجني، وأنجبا أبناء كثريين من بينهم ستة قبيحو 

لكل  ذراع وعني واحدة، وكان  مائة  منهام  لكل واحد  كان  الصورة، حيث يف املجموعة األوىل  واثني عرش جمييل  الخليقة، 

منهم خمسون رأسا، وكان رأس كل منهم كالجبل يف الضخامة، تثري الهلع والرعب، أما اإلخوة الذين متيزوا بالجامل الذكور 

منهم واإلناث كانوا يف صورة البرش، إال أنهم اكرب وأعظم، وقد شن اآللهة الصغار الحرب عىل الكبار أرسلوا يف طلب مشوهي 

الصورة، أما يف املعتقد العراقي، ال توجد أكرث من أسطورة حول نشأة الحياة، منها قصة الحياة البابلية، واألكرث انتشارا من غريها، 

إلهان وهام  العذب واملاء املالح )ابسو( و)تيامات(، ثم جاء منها  الحياة، املاء  أنها تتحدث عن عنرصين أساسيني يف  نجد 

)نحمر( و)الخامر(، ومبرور الزمن تولد إلهان هام )انتشار( و)كيشار(، الذين ولدا اإلله )أنوا( ثم جاء بعده إلهة حديثة لينشأ نزاع 

بني الجيلني من اآللهة، ألن اآللهة الحديثة تحزبت ضد اآللهة القدمية وأرادت أن تبسط النظام يف العامل بدال من الفوىض، ويف 

خضم ذلك ولد مردوخ الذي كان عىل أتم صورة من الجامل. 

انظر: باقر، طه: مقدمة يف االدب العراق القديم، ال ط، العراق، دار الحرية للطباعة، 976]، ص79.

]]]- م.ن، ص85.
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لألبجديّة الفينيقيّة التي أخذها عنه اإلغريق. وتتّضح من هذه األسطورة أبعاد عّدة متثّلت يف: 

ـ أن هناك تأثري فينيقّي يف حضارة بالد اإلغريق. حتى إّن الدراسات أثبتت أّن العديد من 

األسامء الواردة يف األوديسا فينيقيّة األصل. 

بالد  مناطق ومستعمرات من  الفينيقيني الحتالل  لدى  كانت حّجة  األسطورة  أن هذه  ـ 

اإلغريق منذ منتصف األلف الثاين قبل امليالد. والدليل حسبهم جزيرة )تاووس(. وهو ابن 

)فينيقس( الذي جاء الستعامر املنطقة واستغالل ثرواتها]]].

ملك  و)مينوس(  )رامانتس(  هام  ابنني  لزيوس  أنجبت  أوروبا  أّن  األسطورة  يف  ورد  ـ 

كريت، وهو كذلك حسب األساطري دليل عىل األصول الفينيقيّة لكريت وبالد اإلغريق. 

ـ اتّساع االستيطان الفينيقي يف بالد اإلغريق حوايل منتصف األلف الثاين قبل امليالد، 

عثور  بعد  وفينيقيا، خصوًصا  كريت  بني  العالقة  قّوة  تكشف  األسطورة  أّن  ذلك  من  وأكرث 

األثريني عىل أواين ومتاثيل فينيقية تعود إىل الّنصف األّول من األلف الثاين قبل امليالد. 

والجدير بالذكر كذلك أّن اإلله زيوس كان إلًها وبطاًل يعتقد الكريتيون أنّه ولد بكريت، 

القّصة من  يقيمون حوله االحتفاالت. وتقرتب هذه  فيه. وله قرب  الكهف ومات  وترّب يف 

قّصة )أودونيس( الفينيقي الذي ترّب يف كهف )نيسا(، كام عبدت أوروبا يف كريت، حيث 

وجدت قطع من العملة تحمل صورتها فوق الثور، وتحيط بها شجرة الصفصاف. وتعود هذه 

القطع إىل القرن الخامس قبل امليالد، كام كان يف كريت ميناء يدعى فينيقس. وال شّك أنّها 

مستوطنة فينيقيّة قدمية سبقت السيطرة اإلغريقيّة عىل املدينة. 

وتذكر األسطورة كذلك أّن قادموس عندما رىس يف رودس أثناء بحثه عن أخته شيّد معبًدا 

فيها وترك نفرًا من الفينيقيني ليقوموا عىل خدمته، حيث اختلطوا بالسكان األصليني، وشاركوهم 

يف الحياة العاّمة وعبدوا اآللهة أثينا. كام عرث عىل آثار فينيقيّة يف جزيرة )رودسو خاصة يف 

)ياليسيوس( )Yalissios( حيث اكتشفت دعائم معبد )بوسيدون( الذي بناه )قادموس(]]].

ويف مدينة ميلتوس عمل الفينيقيون عىل التبادل كذلك مع جزيرة كريت. وتروي األسطورة 

]]]- تريك الهندال، »املؤثرات الحضارية الفينيقية يف الحضارة اليونانية«، املجلد 43، ملحقة 3، كلية اآلداب للبنات، جامعة 

األمرية نورة بنت عبد الرحامن، الرياض، 2016، )مقال بدون ترقيم الصفحات(.

]]]-  م.ن، بدون ترقيم الصفحات.
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أن )أريس( إله الحرب عند اإلغريق تحّول إىل دّب وقتل )أودونيس( عشيق أفروديت أثناء 

ذهابه إىل الصيد بجبل لبنان بحضور أفروديت. ومنذ ذلك الوقت أصبحت االحتفاالت تقام 

عىل رشف أودونيس بهذه املنطقة]]].         

االعتقاد  حسب  وهو  اإلغريقيّة،  اللّغة  عىل  دخيل  بوسيدون  اسم  أّن  أيًضا  ورد  وما   

فاز  ينافس أودونيس عىل بريوت حيث  فينيقّي األصل )أخ لصيدون( وابن )ليونش( وكان 

بها )بوسيدون( بوزيدون، وكان أهل بريوت يطلقون عىل أنفسهم لقب )بوزيدونيس( مثلام 

حفظ يف كتابات ديلوس]]].

ثانًي�ا: األدب
1ـ بالد ما بني النهرين مهد امللحمة القدمية

     حفظت لنا األلواح الطينيّة أوىل التجارب اإلنسانيّة يف مجال أدب املالحم الذي كانت 

بالد ما بني النهرين مهًدا لنشأته قبل أن يظهر يف أثينا وروما بقرون عديدة. وتوّصل الباحثون 

إىل مقارنة زمن تدوين أشهر هذه النصوص وهي ملحمة جلجامش الذي ال يتجاوز أواخر 

األلف الثالث قبل امليالد، وبداية األلف الثاين قبل امليالد. وبني تاريخ إبداع هذه النصوص 

الرواية  طريق  األجيال عن  تناقلتها  بكثري، حيث  ذلك  قبل  إىل  تعود  التي  وإنتاجها  األدبية 

الشفهيّة وعرفت الكثري من التطّور إىل أن ُدّونت يف شكلها النهايئ عىل األلواح الطينيّة]3].

واعتامًدا عىل ما توفّر من املعلومات األثرية والتاريخية ميكن اعتبار اختيار مدينة أورك 

السومريّة أّول مدينة يف التاريخ فضاًل عىل أنّها أكرب املدن السومريّة، ويذهب علامء اآلثار 

إىل أّن سورها بني حوايل 2600 ق.م، وأحيط مبساحة تقّدر بأربعمئة هكتار يسكنها حوايل 

]]]- تريك الهندال، »املؤثرات الحضارية الفينيقية يف الحضارة اليونانية«، املجلد 43، ملحقة 3، كلية اآلداب للبنات، جامعة 

األمرية نورة بنت عبد الرحامن، الرياض، 2016، )مقال بدون ترقيم الصفحات(.

[[[-Albert Lechese, La philosophie grecque avant Socrat, Librairie Bland et C, Paris, 1908, P9.

]3]- إذا قورنت هذه امللحمة من زمن التدوين بأقدم اآلداب العاملية، لوجدناها تسبقها جميعا بعرشات القرون، فأقدم ما عرث عليه 

يف األدب املرصي القديم أو حتى األدب الكنعاين يف أقىص تقدير يعود إىل منتصف األلف الثاين قبل امليالد، وهو ما أثبتته 

اكتشافات أوغاريت األدبية يف 8]9] م، أي متأخرة عن حضارة وادي الرافدين بحوايل  خمسة قرون، أما األدب العرباين املتمثل 

يف التوراة يعود إىل حوايل القرن السادس قبل امليالد. وباملقارنة مع األدب اإلغريقي املتمثل يف اإللياذة واألوديسا املنسوبتني 

لهومريوس اللتان تعودان إىل حوايل القرن التاسع قبل امليالد. انظر: باقر، طه، مقدمة يف ادب العراق القديم، م.س، ص34. 
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امللحمة  إليه  نسبت  الذي  جلجامش  امللك  مدينة  ذلك  كّل  فوق  وهي  نسمة،  ألف   50

السومرية]]].

ويعّد اكتشاف هذا اإلرث الحضاري خالل الّنصف األّول من القرن التاسع عرش امليالدي 

واحًدا من أهّم إنجازات العلوم اإلنسانية خالل العصور الحديثة غري أّن مخلّفات السومريني 

تأّخر اكتشافها مقارنة مع نظريتها البابلية واألشورية؛ ألنّه إىل غاية عام 1870 م وجد اختالف 

ولغته. ورغم  السومري  الشعب  اللغويني واملؤرّخني حول حقيقة وجود  اآلثار  بني علامء 

وجود الرُّقم الطينية التي تحتوي الكتابة السومرية، ومع ذلك اعتربت يف بادئ األمر إحدى 

أشكال الكتابة األكادية. 

      واتّضحت الحقيقة بعد الكشف عن أّول موقع سومرّي، وهي مدينة )الحبش( خالل 

العقدين األخريين من القرن التاسع عرش ميالدي، لتخرج أدبيات سومر من تحت األنقاض 

ومنها نصوص ملحمة جلجامش الذي تعرّف عليه الباحثون بعد حوايل نصف قرن من ظهور 

األلواح األوىل]]] للملحمة يف مدينة نينوى.

أ. القيم الحضاريّة بني امللحمة العراقّية واملالحم اإلغريقّية

لعلامء  معرفيّة  ماّدة  تقّدم  فهي  الجوانب،  متعّددة  قيم  عىل  جلجامش  ملحمة  تحتوي 

االجتامع والّنفس واملؤرّخني، وتضيف الكثري من املعارف حيث تربز صورة مللكيّة تعّسفيّة 

امللك  ذلك  أورك،  مدينة  ملك  جلجامش  يف شخص  تجّسدت  ملحوظة  بقداسة  محاطة 

إليها الرصاع بني جلجامش  ينتهي  التي  أّن املصالحة  الذي حّول مواطنيه إىل عبيد]3]. كام 

أنكيدو  الطبيعة  إنسان  التي ميثّلها  األخالقيّة  القيم  بني  تؤلّف  وأنكيدو متثّل وحدة جدليّة 

وأسلوب الحياة الحضيّة التي ميثّلها جلجامش، حيث تظهر يف األخري نتيجة لذلك التآلف 

]]]- فراس السواح، جلجامش ملحمة الرافدين الخالدة، ال ط، دمشق، منشورات دار عالء الدين، ص9]. 

]]]- م.ن، ص39.

]3]-  كتبت امللحمة يف زمن باتت فيه القيم التقليدية موضع رفض أو تشكك الن شعب أورك املدينة العراقية الجنوبية التي 

النظام  تقبلت  القدمية  الحضارات  مثل  والبابلية  السومرية  الحضارة  والن  اإللهي.  للقضاء  متقبال  يعد  مل  جلجامش  يحكمها 

االجتامعي الطبقي واعتربته حالة برشية طبيعية الن املجتمع اتجه إىل فكرة الثورة االجتامعية واملطالبة بخلق شخصية ضدية 

لجلجامش تضع حدا لحرية امللك املقدس فتخلق اآللهة شخصية أنكيدو من الصلصال. انظر: عفيف فراج، الجذور الرشقية 

للثقافة اليونانية، ط]، بريوت، دار االدب للنرش والتوزيع، 2007، ص]3. 
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الذي ميثّله جلجامش  والسيايس  الخلقي  الفساد  التقاء  وهي  الضدين  هذين  بني  الجديل 

اللّتان تكّمل الواحدة منها األخرى  البدايئ ألنكيدو، فتستقيم الشخصيّتان  والبعد الطبيعي 

عىل قاعدة اإلنسان النوعي الجديد املتّجه إىل تحقيق الذات. 

كام ترمز شخصيّة أنكيدو إىل جدليّة حضاريّة قامئة عىل التّقّدم والتّخلّف، وهكذا نجد 

أّن اإلرث الثقايف اإلغريقي منذ عهد هومريوس قد تأثّر بهذه املعامل القامئة عىل الحنني إىل 

العرص الذهبي، حيث الحظ املفكر كريك )Kirk( يف هذا الّسياق أّن فكرة العرص الذهبي 

ترتكز عىل ناذج يف ثقافات الرّشق األدىن، أين كانت األساطري تتحّدث عن أرض كاملة 

معامله  تتّضح  العودة  إىل  الحنني  هذا  أّن  والحقيقة  فحسب.  اآللهة  فوقها  يعيش  الطهارة 

العرص  رجال  نجد  حيث  واألعامل«  »األيّام  كتاب  خالل  من  خاّصة  هيزيود  مؤلّفات  يف 

الذهبي يعيشون كاآللهة متحّررين من مشّقة العمل والحزن والشيخوخة، ووجه القرينة هنا 

أّن أنكيدو قد مات يف عرصه الذهبي دون أن يرى الشيخوخة أصاًل. وامللفت أّن أسطورة 

العرص الذهبي اإلغريقيّة تقول إّن رجال العرص الربونزي املتديّن من العرص الذهبي والفيّض 

يذهبون إىل عامل املوىت دون أن يرتكوا وراءهم رساًم يذكر، أي أّن الّسمعة أو الشهرة كانت 

هاجًسا ومحركًا للملوك اإلغريق كام كانت عند جلجامش]]].

ومخطّطاتهم  البرش  أفكار  بني  املوجود  والتناقض  الحضارة  مع  أنكيدو  مأساة  إّن 

ومقاصدهم من جهة واملصري املفجع لهذه األفكار واملقاصد من جهة أخرى يجعالن من 

ملحمة جلجامش محّل اقتباس منها لألوديسا، وكذلك الرتاجيديّة اإلغريقيّة. ويؤكّد صّحة 

هذه املالحظة التوازي امللحوظ بني العقاب الذي أنزله كبري آلهة السومريني أتليل بأنكيدو. 

والعقاب الذي فرضه رّب األرباب اإلغريقي زيوس عىل بروميتيوس ردًّا عىل إفشائه لرّس 

الّنار لإلنسان، ولقد جّسد اإلغريق جدليّة التقّدم والتّخلّف امللحوظة يف ملحمة جلجامش 

يف أسطورة باندورا )Pandora( التي خلقها زيوس ليحبط ما ميكن أن يحّققه اإلنسان من 

انتصارات حضاريّة بفضل استخدام النار. 

الرشور،  وكّل  والحروب  واملجاعات  األوبئة  األرض  إىل  معها  حاملة  بندورا  فجاءت 

وهكذا يتحّول التقّدم الحضاري الذي شاءه بروميشيوس )صديق اإلنسان والبرش( إىل اللّعنة 

]]]-  فراج عفيف، الجذور الرشقية للثقافة اليونانيةم.س، ص40.
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رّد بها زيوس الرب الغيور والسلطان االستبدادي املستأثر عىل ما صنعه بروميتيوس]]].

وبذاك ميكننا القول إّن الّنتاج الفكري واألديب مرآة لحركة املجتمع؛ ألّن جلجامش أّول 

للفرد عن الجامعة. حيث ظهر  التاميز  الثاين ق.م حّدد  التاريخ منذ مطلع األلف  فرد يف 

ذلك الشخص الذي يفعل يف الجامعة ويؤثّر يف تطويرها؛ ذلك ألّن قبل ملحمة جلجامش 

مل يعرث يف أدبيات الرشق األدىن القديم )وهي أّول أدبيات مدّونة يف التاريخ( عىل مالمح 

الكون  صنعت  التي  اإللهيّة  الشخصيّات  مع  تتعامل  الّنصوص  جّل  ألّن  للفرد؛  واضحة 

وخلقت اإلنسان وبنت له مدنه وعلّمته وأّسست له تقاليد الحضارة، ليصبح اإلنسان سلبيًّا 

ومتلقٍّ حيث مل يكن له دور مستقّل يربز به.

  وجلجامش هنا هو أّول شخصيّة تعلن عن حضورها يف االستقالل عن الجامعة، ليعلن 

عن بداية عرص اإلنسان الذي يرث األرض ومنه كانت للملحة معاين ورسائل عّدة ميكن 

التوّصل إليها]]].

لقد كان جلجامش]3] الفرد الحّر الوحيد بني مجتمع العبيد وكان ملك مطلق السلطات 

أقوى الرجال جسًدا وأكرثهم ذكاء، مفعاًم بالّنشاط الدائم، ومل يكن امللك الشاب يعرف 

بقيّة  عن  وعزلته  وحدته  يف  سبب  كان  الذي  الخارق  وتكوينه  املطلقة  بحّريته  يفعل  ماذا 

الناس؛ حيث بحث عن جالئل األعامل التي ميكن أن يريض بها طاقته الكامنة، فبنى بها 

سور أورك الذي مثّل أعجوبة عرصه. 

ا لجلجامش، وصّورته امللحمة  وقّدمت امللحمة أيًضا صورة عن أنكيدو الذي خلق ضدًّ

يف شكل اإلنسان البدايئ قبل دخوله عرص التحّض؛ ذلك ألّن عالقته بكاهنة املعبد كانت 

أّول اتّصال له بعامل البرش، حيث ودّع معها الحياة الربيّة بسبب اكتسابه الحكمة واملعرفة من 

]]]- عفيف فراج، الجذور الرشقية للثقافة اليونانيةم.س، ص67.

]]]-  عفيف فراج، الجذور الرشقية للثقافة اليونانية،  ص202.

]3]-  متّر قرون عّدة من التاريخ املفرتض لحياة جلجامش، ورغم ذلك مل يعرث عىل نص معارص له يذكره، سواء من أورك نفسها 

أو من املدن السومرية األخرى، ولكن هذا النقص يعوضه وجود أسامء امللوك املعارصين له، والذين كانت لهم عالقات معه، 

ومن هذه الشخصيات )أن ممباغريي( ملك كينس وغبنه )اجا( الذي نلزع جلجامش حسب نص )جلجامش وأجا(، وهناك ايضا 

امللك )ميسانيبيا( ملك أور. وانطالقا من هذه املعطيات ميكن القول أن جلجامش حكم الوركاء خالل النصف الثاين من القرن 

الحكمة،  الجزائر، دار كنوز  بلقاسم رحامين، ال ط،  تاريخية وأثرية، إعداد:  أبحاث  انظر: بومريش، ليىل:  السابع والعرشين. 

2015– 2016، ص366– 367. 
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الكاهنة، التي تابعت تعليمه واألخذ بيده نحو عامل الحضارة تدريجيًا. لتكون املرأة بالنسبة 

لإلنسان األّول سبب االستقرار يف األرض وتوديع حياة التنّقل والتّوّجه نحو إنشاء املستقرّات 

الثابتة، وهي بذلك الخطوة األوىل تجاه الحضارة. ذلك ألّن عالقة هذه املرأة]]] به ليست مجرّد 

عالقة رجل وامرأة بل هي داللة عىل دور املرأة القدمية الضارب يف املجتمعات األوىل]]].

ب. القيم البطولّية من خالل ملحمة جلجامش وإلياذة هومريوس

لعّل أحد أهّم أسباب التّشابه بني ملحمة جلجامش وملحمة هومريوس يعود إىل تزامن 

النهرين وتاريخ بالد اإلغريق]3]؛ ألّن  تاريخ بالد ما بني  البطوليّة من  الحقبة  امللحمتني مع 

القيم املوجودة يف سلوك أبطال امللحمتني هي قيم بطوليّة عسكريّة تُعىل شأن املحارب؛ 

ألنّها جّسدت الشجاعة الجسديّة وسعت إىل انتزاع االعرتاف االجتامعي وبالتقدير والشهرة 

قبل  ما  مرحلة  يف  الّصفات  هذه  كّل  يحمل  وجلجامش  والفتّوة.  القّوة  تظهر  أفعال  عرب 

واستمّد  املفرتس،  الوحش  ويقتل  أشجارها  ويقطع  األرز  غابة  يجتاح  كان  كونه  الّنضج، 

اإللياذة  )لينسون(، كام ورث أخيلوس بطل  أّمه اآللهة  قّوة جسديّة ورثها من  شجاعته من 

القّوة الجسديّة وجامل الطلعة من أّمه اآللهة )تيتيس Thetis( وهذه صفات جعلت البطلني 

البرش األقّل شأنًا منهام،  التكيّف مع  قادرين عىل  السامء واألرض، فهام غري  معلّقني بني 

وهام يف الوقت نفسه عاجزان عن االرتقاء إىل مستوى اآللهة. وهذا التالقي يف امللحمتني 

السومريّة واإلغريقيّة يؤكّد القواسم املشرتكة لثقافات شعوب ما بني النهرين وبالد اإلغريق؛ 

ألّن ملحمة هومريوس اشتهرت برسدها لقّصة البطل اخيلوسو غضبه من امللك أغاممنون]4].

امللك  تحدثه عن  وأخذت  الجسم  وتعطري  الثياب  ولبس  الخبز  أكل  وعلمته  الرعاة  مناطق  إىل  أنكيدو  الكاهنة  قادت    -[[[

جلجامش البارز فوق جميع الرجال وحياته اإللهية وأورك املدينة التي تعج بالحياة لقد كان أنكيدو مطلق الحرية يف الرباري 

الخالدة،  الرافدين  ملحمة  جلجامش  السواح،  فراس  أنظر:  الحضارة.  عن  املستقلة  الطبقة  من  مستمدة  الحرية  هذه  وكانت 

م.س، ص201. 

]]]-  عرفت مكانة املرأة عند املجتمع اإلغريقي مرحلتني متباينتني. ففي عرص األبطال حظيت املرأة مبنزلة هامة إىل درجة انه 

كانت تشن الحروب ألجلها مثلام حدث يف حرب طروادة وما تحدث عنه يف اإللياذة واالوديسا إال أن مكانة املرأة تراجعت مع 

تطور مظاهر الحياة يف بالد اإلغريق ويرجع ذلك صاحب الكتاب إىل تأثر حضارات الرشق يف بالد اإلغريق أي أن املؤلف هنا 

حرص تأثري الرشق يف بالد اإلغريق حول مكانة املرأة فقط يف املجال السلبي. 

انظر: م.ن؛ حول ذلك راجع:

L - A. Martim. Histoire de la condition des femmes chez les peuples de l’antiquité 

E. B RARD  de libraire édition. Paris 1839. PP  148. 149.

[3[-  MYRIAM PHILEBERT. DICTIONAIRE DES METHOLOGIE GRECQUE. MAXLIRERE. FRANCE 2002.

[4[-  OP. CIT 
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ج. القيم الدينّية بني امللحمة العراقّية واملالحم اإلغريقّية

إّن الّدارس ملواصفات اآللهة وعالقتها باألقدار يف املالحم السومريّة والبابليّة ونظريتها 

تكون  ما  أشبه  هي  اآللهة  أّن  أي  البرشي،  باملجتمع  شبيه  مجتمع  أنّها  ياُلحظ  اإلغريقيّة، 

باألسة التي تلتف حول األب اإلله وتحيط به الزوجات واألبناء وبطانة املوظفني والخدم، 

وصفات اآللهة يف املجتمعني تجمع بني النقيضني، الخلود من جهة وصفات البرش الفانيني 

من جهة أخرى. ومن بني املهتّمني بهذا الّنوع من الدراسات –كرامير- الذي يرى أّن اآللهة 

شبيهة بالبرش يف التخطيط والتنفيذ واألكل والرشب. وهو قاسم مشرتك بني اآللهة السومريّة 

واآللهة اإلغريقيّة التي تحدث عنها هومريوس يف اإللياذة؛ ألّن آلهة اإللياذة يحبّون الطّعام 

ويجتمعون يف املجالس طول الّنهار إىل غاية املغيب.

كام أّن آلهة ما بني الّنهرين كانت تشارك يف الحروب. وتعاين مثلهم املصائر املتقلّبة بني 

املنترص واملهزوم. وورد الحديث عن إجراءات محاكمة اإلله البابيل مردوخ لخطاياه ضّد 

أشور، كام يذكر الفصل العرشين من اإللياذة الذي يتمحور حول ذهاب اآللهة إىل الحرب، 

حيث نجد آلهة أوملب تنقسم إىل آلهة منارصة للطرواديني وآلهة تقف إىل جانب اإلغريق]]]. 

أذّل  كام  أفروديتي،  اإلغريق  عند  الحّب  آلهة  يذّل  ديوميدسوهو  اإلغريقي  البطل  ويوّضح 

جلجامش وأنكيدو عشتار آلهة الحب عند السومريني من قبل ذلك]]].

د. تأثري الشخصّيات بني امللحمة العراقّية واإلغريقّية 

  لقد ساهمت أفكار هذه امللحمة]3] بنصيب يف الحياة الفكريّة والروحيّة لثقافات الرشق 

القديم والحضارات املجاورة له، ومن مظاهر تأثريها يف شخصيّات األدب اإلغريقي ما ييل: 

]]]-  عفيف فراج، الجذور الرشقية للثقافة اليونانية، م.س، ص88.

[[[-  E.G Arramere, Op Cit, PP 18, 19.

]3]-  كان يف امللحمة زخم من املعاين الروحية املتشبتة بحب الحياة التي اعتربت قصرية مهام عاشها اإلنسان. ذلك ألنّه قضاء 

اآللهة عليه، فهو يف النهاية أدرك أّن الخلود يكمل يف األعامل الجليلة التي تخلد اسم صاحبها الذي يبقى راسخا عرب الزمن، 

ويتضح من ذلك أّن جلجامش مل يكن يبحث عن الخلود فحسب، بل كان يبحث أيضا عن معنى الحياة، حتى إّن عودته إىل 

مملكته بعد مغامراته مل تكن هدفه املنشود، وإنا ذلك إنتصار للحياة القامئة عىل التغيري الدائم. أنظر: ليىل بومريش، أبحاث 

تاريخية وأثرية، م.س، ص375.
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ـ جلجامش وتيسيوس
شخصيّة  من  واضحة  سامت  اإلغريقيّة  األسطورة  يف  تيسيوس  شخصيّة  يف  يالحظ 

جلجامش، فهو ابن ملك أثينا، وكانت أّمه قبل إنجابه عشيقة لبوسيدون إله البحر، وعن طريق 

بوسيدون تسلّل إليه الدم اإللهي حيث نشأ متفّوقًا عن غريه من الرجال يف قّوته الجسديّة 

وأنجز عماًل بطوليًّا خارقًا هو قتل وحش املينوتور الكريتي، ثّم هبط مع صديقه املخلص 

الختطاف  األسفل  العامل  إىل  لجلجامش  أنكيدو  كمالزمة  يالزمه  كان  الذي  برييتوس 

كام  بالثاين  أمسك  األسفل  العامل  ولكن  املوىت(،  عامل  )إله  هاديس  زوجة  )بريسفوين( 

أمسك بأنكيدو واستطاع تيسيوس تخليص نفسه والصعود تاركًا صديقة يف الظالم األبدي 

ليحكم أثينا كملك بعد وفاة أبيه.

ـ جلجامش وأخيليوس
كان أخيليوس]]] الشخصيّة املحاربة يف إلياذة هومريوس أنجبته إلهة مائيّة اسمها )تيتيس( 

أم  تنسون  مع  مقارنة  وهي  وبرش  إله  من  مزيًجا  فكان  صقليّة،  ملك  )بيلوس(  زوجها  من 

جلجامش وشب قويًّا، وهو تشبيه جلجامش نفسه. شارك أخيليوس يف حرب طروادة وعرف 

بحبّه الكبري لصديقه باتروكليس، وكان مرصع باتروكليس عىل يد الطرواديني سبب عودته 

مقارنة يف صداقة  )وهي  أغاممنون  مع  بسبب خالفه  مّدة طويلة  اعتزله  أن  بعد  القتال  إىل 

جلجامش بأنكيدو( تأخر أخيليوس يف دفن جثّة صديقه بسبب تأّخر مراسيم الّدفن]]]. وهو 

اليشء نفسه، كان عند جلجامش الذي تأّخر يف دفن صديقه بسبب الحداد الذي أقامه. ويف 

األخري ميوت أخيليوس بسهم باريس الذي يصيب كاحله يف نقطتة البرشيّة الضعيفة وهو ما 

يقابله فشل جلجامش يف الحصول عىل س الخلود وقبول الطبيعة البرشية]3].

]]]-  أخليوس)أخيل( إبنتيتيس وبيليه ملك املريميدونيني )Myrmidons(، هو الشخصية الرئيسية يف إلياذة هومريوس، غمسته 

والدته يف نهر مقدس فلم تعد تقطع فيه السيوف، إال يف كاحله الذي أمسكته منه والدته عندما غمسته يف مياه النهر. شارك يف 

ليقتل هيكتور زعيم  إليه بعد مقتل صديقه برتوكليس  القتال، و لكنه عاد  حرب طروادة، اختصم مع امللك أجاممنون فاعتزل 

الطرواديني. ليصيبه باريس بسهم مسموم يف كاحله فامت.

انظر: حرب، طالل: معجم األعالم واألساطري والخرافات يف املعتقدات القدمية، ال ط، بريوت، دار الكتب العلمية، 999]، ص20– ]].  

]]]-  فراس السواح، جلجامش ملحمة الرافدين الخالدة، م.س، ص35].

التي رسمتها  الصورة املامثلة  ثم أصبحا صديقني،  أول مرة كعدوين،  التقيا  اللذان  ]3]-  كام شكلت شخصية هكتور وإياس 

ملحمة جلجامش لعالقته مع أنكيدو، انظر: العابو، عبد الرحامن: البطويل يف اساطري الرشق القديم ومالحمه، ط]، سوريا، 

منشورات عالء الدين، ص5]]. 
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ـ جلجامش وهرقل
يف األسطورة اإلغريقيّة يقّدم لنا هرقل]]] مثاالً واًضحا عن إمكانيّة املقارنة بامللحمة يف 

أّن ابن زيوس الذي بدا  بالد الرافدين. حيث ولد هرقل من أسة ملكيّة، وتروي األسطورة 

لوالدة هرقل يف هيئة زوجها الذي كان يف األصل غائب يف إحدى غزواته، وكانت مالمح 

األلعاب  بحّب  ومولًعا  الضارية  الوحوش  يصارع  كان  حيث  والدته،  مند  عليه  بادية  القّوة 

مصارعة  يف  ورغبته  جلجامش  ملحمة  يف  وردت  التي  نفسها  املقارنات  وهي  الرياضيّة، 

باثني عرش عماًل خارقًا،  القيام  الخلود رشيطة  منحه  اآللهة يف  ولقد رغبت  أورك.  شباب 

وذلك ما ينطبق عىل ملحمة جلجامش التي وردت يف اثنتي عرش لوحة]]] ولكن الفرق واضح 

يف كون هرقل كانت له طبيعة إلهيّة يف وقت كان فيه جلجامش طبيعة برشيّة.

ـ جلجامش واوديسيوس
لقد شّكل املوروث امليثولوجي اإلغريقي تراث الحضارة الغربية بسبب تلك املالحم 

البعيد وما تضمنه حديث عن عامل اآللهة والبرش]3]، ولكن رغم  ذلك  التي ترسد املايض 

الثقافات املجاورة،  انتقل إىل  النهرين  ما بني  الفكرّي ملنطقة  الّنتاج  أّن  الواضح جًدا  من 

إىل  أودسيوس  رحلة  أيًضا  تشبه  الخلود  ّس  عىل  للحصول  جلجامش  عبور  رمزيّة  وإّن 

بالد الشمس]4] من أجل الحصول عىل املعرفة ومواجهة تلك املغامرات لتنتهي إىل نهاية 

جلجامش نفسها وهي الفشل والعودة من حيث أىت. 

]]]-  هرقل )إكالس( أشهر األبطال يف الساطري اإلغريقية والرومانية، كان شجاعته –حسب األسطورة-  خارقة وقوته جبارة، كرهته 

هريا ألنه إبن زيوس من إمرأة أخرى هي ألكمينة )Alcmène( زوجة أمفرييون )Amphitryon( الذي اتخذ زيوس هيأته إلغوائها. 

ولقد قتل أوالده يف نوبة جنون أصابته بها هريا ليقوم بأعامل بطوليّة محاولة منه للتكفري عن ذنبه وخطيئته. 

ولقد كرّس حياته ملحاربة الرش، ولكن يف النهاية أرسلت له زوجته )ديجانريا( ثوبًا وضعت عليه سائاًل منح لها للمحافظة عىل 

أمانة زوجها وحبه لها. ولكّنه كان يف حقيقة األمر ساّم، وما إن لبس الثوب حتى اجتاحت جسمه اآلالم، ليجمع الحطب وصنع 

محرقة ألقى بنفسه فيها، لتستقبله آلهة أوملب وتتوّجه آلهة الشباب.

انظر: طالل حرب، معجم األعالم واألساطري والخرافات يف املعتقدات القدمية، م.س، ص347. 

]]]-  فراس السواح، جلجامش ملحمة الرافدين الخالدة، م.س، ص37]. 

وانظر أيضا: فراس السواح: مدخل إىل نصوص الرشق القديم، ال ط، دمشق، منشورات عالء الدين، ص205– 206. 

[3[-  F. G ELICH HOFT Poésie Héroïque de l’indiens à l’époque grecque et latin, August Dinson, Paris 1860. P 52.

]4]-  تشكل امللحمة البابلية واألسطورة اإلغريقية مالمح القوة الخرية التي تدفع الناس لالمتثال لألوامر ومحاربة الرش، وميكن 

الجزم أن لها النهاية نفسها وهي اإلخفاق والعودة إىل نقطة البداية. 

انظر: عبد الرحامن العابو، البطويل يف اساطري الرشق القديم ومالحمه، م.س، ص6]]. 
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ث. الرتاجيديّة اإلغريقّية تستوحي فكرة االنكسار والسقوط من املأساة السومريّة

حيث  والخيبة  اإلحباط  إىل  البرشي  بالجهد  تنتهي  جلجامش  ملحمة  أّن  املالحظ 

كذلك،  اإلغريقيّة  والرتاجيدية  األوديسا  لتستبق  األبطال  أهداف  عىل  اآللهة  فيها  تغلب 

والغرور  بالكربياء  تبدأ  اإلغريقيّة  الرتاجيديا  يف  كام  جلجامش  ملحمة  يف  فاملأساة 

يصفه  السومري  البطل  مثل  اإلغريقي  البطل  ألّن  األوىل؛  النجاحات  تولّدهام  الذين 

امللحمة وهي  ذروة  من  تأيت  واملأساة  النجاح،  ذروة  يأيت يف  إّن سقوطه  أسخيليوس، 

ذروة يعلو بها جلجامش وأنكيدو؛ حيث يقتالن وحش )خمبابا( ومن بعده ثور السامء.

هو  السقوط  سبب  أنّه  واالعتقاد  لالستكبار  والعقالين  الديني  العداء  أّن  هو  والحقيقة 

كذلك املعتقد الذي استمرّت به الثّقافة اإلغريقيّة القدمية. كام هو معتقد راسخ يف ثقافة 

بالد ما بني النهرين؛ ألّن الديانة السومريّة تتبّنى موقًفا معاديًا لالستكبار والتقليل من االحرتام 

لآللهة لتؤكّد أّن اآللهة ال ميكن أن تهزم، وإّن العقاب اإللهي أمر ال ريب فيه، وهو ما ينطبق 

حرفيًا عىل األدب اإلغريقي]]] من هومريوس وهيزيودو سوفوكليس وأسخيليوس]]]. 

ج. امللحمة الهنديّة القدمية دليل القدم واألصالة

تاريخ  امللحميّة يف  األعامل  أطول   )The Mahabharat( »املهابهارتا«]3]  ملحمة  تعترب 

امللك  وانتصارات  بأمجاد  للتغّني   )Jaya( نص  كقصيدة  بداية  أنشأت  اإلنساين،  األدب 

»بهارات«، ومل تأخذ شكلها النهايئ إاّل يف القرن الرابع ميالدي بعد مثانية قرون متواصلة 

والخرافات  واألساطري  القصص  من  للعديد  ومستودًعا  مخزنًا  تدريجيًا  اإلبداع جعلتها  من 

]]]-  يقترص اثر الثقافة السومرية-البابلية عىل الثقافة اإلغريقية عىل تحديد مفهوم االعتزاز واالستكبار مصدرا للأمساة بل يتبع 

ليشمل الرؤية إىل الكون نشأة ونظاما دقيقا. واملتكرب هو الذي تبادر لإلخالل بهذا النظام والفكرة القائلة أن الكون قائم عىل 

قانونني  بني  كونية  ملعرفة  نتيجة  بوصفها  الخلق  عملية  تصور  البابلية  التكوين  فأسطورة  سومرية  فكرة  األصل  يف  هي  النظام 

أساسيني كونيني هام الخري والرش والنظام هو الخري والفوىض هي الرش وانتصار اإلله مردوخ عىل ربة املياه األولية تيامة وهي 

ربة الفوىض السدميية السابقة لتكوين هو انتصار النظام عىل الفوىض. وما رفض جلجامش للزواج الذي تقدمت بعرضه عليه 

هو  الجنسني  بني  األدوار  وقلب  واملرأة  الرجل  الجنسني  بني  األدوار  قلب  يف  يتمثل  الذي  للفوىض  النظام  رفض  هو  عشتار 

الخطيئة التي ارتكبها )كليمنسرتا(  حني بادرت إىل قتل زوجها ملساعدة عشيقها. وهو ما ورد يف أدبيات أسخيليوس. وفكرة 

النظام الكوين هي الفكرة التي قامت عليها املبادئ العلمية األوىل للفالسفة األيونيني يف محاولة معرفة أصل التكوين والحقيقة 

أن أبطال الرتاجيدية اإلغريقية عند سوفوكليس وأسخيليوس يف القرن الخامس ق.م يسقطون مثلام سقط جلجامش حوايل ألفي 

سنة ق.م. انظر: عفيف فراج، الجذور الرشقية للثقافة اليونانية، م.س، ص120-]]]. 

]]]-  م.ن، ص7]].

]3]-  املهابهارتا: هي نص سنسكريتي قديم وتعني تاريخ الحرب الكربى مجهولة الكاتب تسند خطأ إىل »غيازا« من املالحم التي 

تحمل نهاية مأساوية. انظر: رينو، لويس: آداب الهند، ترجمة: هرني رغيب، ط]، بريوت، باريس، منشورات عويدات، ص6].
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والدنيويّة  الدينيّة  الحياة  مظاهر  تعكس مجمل  التي  املقّدسة  الّنصوص  الشعبيّة ومختلف 

للمجتمع الهندي القديم.

واحتوت القصيدة عىل كّل مقاييس األدب امللحمي التي جعلها تحمل اسم »املهابهارتا« 

مبعنى »امللحمة الهنديّة القدمية« وهي من جنس األدب الشعبي الذي يضّم الرّتاث القديم 

ويحيك سري األسالف وتوزيع سالالت امللوك]]].

وال ريب أّن خرب هذه امللحمة شاع يف القديم، فبلغ اإلغريق والرومان يف عهد اسكندر 

املقدوين حيث اتّصل الفالسفة الذين حملهم معه يف غزوه للهند بثقافتها، ثم عادوا إىل 

بالدهمـ  أو بعضهم عىل األقلـ  حاملني شيئًا منها، خاّصة وأّن بعضهم استقّر يف اإلسكندريّة. 

فأثّرت يف مدرستها. كام ترّسبت هذه امللحمة إىل بلدان أخرى وتركت بصامتها يف فنون 

أناشيد،  إىل  بيت   200.000 حوايل  من  املكّونة  امللحمة  قّسمت  ولقد  وآدابهم]]].  الرشق 

وجمعت يف مثانية عرش كتابًا]3]. 

ثالًثا: القيمة احلضارّية ملالحم هومريوس وهيزيود
تعترب هذه املالحم درّة األدب امللحمي عند اإلغريق، ورمزًا لرتاثهم املحيّل واألورويب، 

ومرجعيّة ال ميكن االستغناء عنها عند دراسة تاريخ اإلغريق؛ ملا تضّمنته من وصف للوضع 

 )Kurus( »تتحّدث هذه امللحمة عن حرب تاريخيّة تتضّمن أبعاًدا كونيّة، وهي حرب كانت قد وقعت بني شعبي »آل كورو  -[[[

أرض  عىل  فعال  حدث  ولقد  القّصة،  لهذه  األوىل  الّنواة  كانت  الحرب  هذه  أّن  الباحثون  ويرى   .)Panchala( بانشتاال«  و»آل 

كورو_شيرتي يف الفرتة املمتدة بني )1400-1000 ق.م( ويعتقد الباحثون، منهم خوان ماسكارو أنّه ليس من الّشّك أّن الحرب 

املوصفة يف املهابارتا ليست رمزية، واألرجح جدا أنّها تكون مستمّدة من وقائع تاريخيّة التي تناقلت عرب األجيال املتعاقبة، 

وهي قّصة حرب رضوس أبطالها من طبقة »شاترية« )Kshatrya( الحاكمة، وتدور امللحمة حول رصاع قوي بني الخري والرش، 

ويجسدها »آل بنداغاس« و»آل كورافاس« املنحدرين من ساللة امللك بهارات. حيث كان والد درتياراشرتاوباندو ملكا عىل 

أرض هاستينابورا )Hastinapura( الواقعة عىل بعد خمسني ميال من مدينة دلهي حاليا. وإثر موت امللك تويل ابنه الثاين سد 

الحكم، وهو باندو بدل أخيه البكر درتيا-راشرتا األعمى، تهب اآللهة خمسة أبناء ويعرفون باسم »آل بانداغاس« أما درتيا-راشرتا 

فيحظى مبائة طفل، كان أولهم دوربودانا الذي سيصبح ممثال »آلل كورافاس« وتجسيدا حيا لقوى البرش يف الطبيعة ملا عرف 

عنه من غطرسته. وملا ميوت باندو ويخافه عن العرش أخوه درتيا- راشرتا الذي تصوره امللحمة كحاكم ضعيف بسبب عاهته، 

مام جعله يسند الحكم البنه البكر دوربودانا الذي يسعى إىل تصفية أبناء عمه ليك يقيمونه امللك، وهو بسبب اشتداد الرصاع 

بني آل بانداغاس وآل كورفاس وتنتهي الحرب بتحقيق آل بانداغاس نرصا كلف البرشية خسائر جسيمة يف األرواح.  انظر: عبد 

القادر جمويس، ذرة األدب الهندي املهابهارتا، مقال يف جريدة العريب األسبوعي.        

اللغة  أساتذة  أحد  يد  املهابارتا عىل  ملحمة  بروك  بيرت  الربيطاين  املخرج  كاربريو  كلود  الفرنيس جون  الكاتب  اكتشف    -[[[

السنسكريتية ليجدا نفسيهام أمام نص عظيم بكّل املقاييس يصلح كامدة لعمل درامي كان من أهم األعامل املرسحية الحديثة.  

عبد القادر جموسيي: ذرة األدب الهندي املهابهارتا، مقال يف جريدة العريب األسبوعي.   

]3]-  املهابهارتا: )ملحمة الهند الكربى(، ترجمة: عبد اإلله املالح، ]99]، ص10.
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العام السيايس واالقتصادي واالجتامعي والعسكري والديني، مبا يف ذلك إبراز جوانب من 

الحياة اليوميّة للمجتمع اإلغريقي خالل القرنني التاسع والثامن قبل امليالد. 

النبيلة  بالطبقة  األّول  اختّص  حيث  الشاعرين،  أسلوب  يف  الواضح  االختالف  ورغم 

مركّزًا عىل حياة األمراء وامللوك يف الوقت الذي اهتّم فيه هيزيدوس بالطبقة العاّمة أي طبقة 

الفاّلحني التي ينحدر هو منها]]] ومام ال شّك فيه أّن لهذه األشعار أثر عميق يف تطّور حركة 

األدب عند اإلغريق. 

ومجمل القول إّن أدب املالحم يعّد صًدى لحياة الّناس ويختلف تبًعا لذلك، فمنه ما 

يورد املعارك كاإللياذة، ومنه ما يتناول مغامرات البحر كاألوديسا، ومنها ما يجّسد الكفاح 

اليومي لإلنسان الفالح كام ورد يف الشعر التعليمي لهيزيود يف قصيدة األيام واألعامل. ومع 

اختالف ألوان التعبري يف هذا املجال إاّل أّن القاسم املشرتك هو أنّه يحمل صدق التعبري. 

خاتمة
نوعيًّة  نقلًة  واألديب شّكل  األسطوري  اإلغريقي  الحضاري  املوروث  أن  الغرب  يعترب 

يتحّقق  أن  صحته،  فرض  عىل  هذا،  بإمكان  يكن  مل  لكن  اإلنسانيّة،  الحضارة  تاريخ  يف 

لوال تواصلها مع حضارات الرّشق القديم الذي كان عرب جسور عّدة منها التجارة. فوقوع 

أمرًا  والتأثّر  التأثري  الرّشق جعل من عامل  مقارنة مبنطقة  متأّخر  اإلغريق يف جدول زمني 

منطقيًّا، رغم محاولة أحفاد هؤالء من ممّجدي العبقريّة اإلغريقيّة إنكار هذا واالّدعاء بأّن 

كّل ما وصل إليه اإلغريق ابتكار خالص، إاّل أّن الواقع يثبت أّن ما وصل إليه هؤالء ما هو 

النهرين ومرص  بذله اإلنسان منذ فجر الحضارة يف بالد ما بني  الذي  إاّل استمرار للجهد 

فيام وصل  األقل  التأثّر، عىل  عدم  أو  تجاهل  من  اإلغريق  نأخذه عىل  أن  ما ميكن  رغم 

إلينا، بالحركة النبوية يف الرشق.

[[[-  Mm GnlgniamT, Patin, JulerGerarad, Op Cit, P5.
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املؤّثرات املصرّية يف امليثولوجيا اإلغريقّية
“األوديسة نموذًجا”

عزيزة عبد املنعم صبيح]]]

تمهيد:
ليس من قبيل إعالء األنا عىل اآلخر، ولكّنها الحقيقة التي اعرتف بها اآلخر، والتي تُؤكّد 

إما  الذين  اليونان  بفالسفة  اليوناين صولون، ومروًرا  باملرّشع  بداية  الرّشق وأصالته،  ريادة 

ا يف مؤلّفاتهم –  أنّهم قد زاروا مرص وتعلّموا عىل أيدي كهنتها، وإّما أنّهم  قد ذكروها نصًّ

دون االعرتاف بتأثّرهم  بها، ووصواًل إىل املؤلّفات الغربيّة الحديثة –نسبيًّا– والتي تُؤكّد دور 

الرشق يف إثراء الحضارة البرشية، مثل كتاب أثينا السوداء ملارتن برنال، وهو األكرث شهرًة 

وذيوًعا، وكتاب الرتاث املرسوق لجورج جي إم جيمس، مام جعل إعادة قراءة تاريخ الفكر 

البرشى بصفة عامة، والفلسفي بصفة خاّصة أمرًا مهاًم ورضوريًا، ومن ثم، انربى الغربيون 

والرشقيون لدراسة علوم الرّشق وفكره وفلسفته.

لقد كانت هناك أسباب كثرية أّدت إىل تأّخر مثل هذه الّدراسات  ـ وال يتّسع املقام هنا 

للحديث عنها ـ إاّل أنّه قد آن األوان، لنا نحن الرشقيون، لسرب أغوار تلك الّدراسات املهّمة، 

وهو ما يحدث بالفعل يف اآلونة األخرية  ـ  وإن كان عىل نطاق ضيّق ـ وذلك بعدما انعقدت 

السيادة للدراسات الغربية ألمد طويل.

وال يفوتني أن أنسب الفضل ألصحابه؛ حيث كانت فكرة هذا البحث مستقاة مام أشار إليه 

د. أحمد عثامن يف تقدميه لرتجمة اإللياذة 2008؛ حيث أشار إىل أن الدراسات الهومريية قد 

أغفلت جانبًا مهامًّ يف حّل املشكلة الهومريية أو فّك بعض طالسمها، ويعني ذلك الجانب 

املتصل بالبحث يف األصول، ومن هنا كانت فكرة هذا البحث.

]]]- كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، قسم الفلسفة.          
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ولكن، ملاذا املؤثّرات املرصيّة يف امليثولوجيا اليونانيّة؟ ألنّها أطروحة فلسفيّة مفعمة 

واإلنسانية  بل  الفلسفيّة،  األفكار  عن  والتنقيب  الرشقي  األثر  اقتفاء  تستوجب  بالجدل، 

 بصفة عامة، ال لتوضيح دور الرشق يف إثراء فكر الغرب وثقافته، فهذا أمر يعّد ـ يف اآلونة 

اللّثام عن  وإماطة  الرشقيّة  املؤثّرات  للوقوف عىل  بل  متّفًقا عليه إىل حد كبري،  ـ  األخرية 

الغموض الذي يكتنف الكثري من جوانب الفكر الغريب، ذلك الغموض الذي يتّصل بالبحث 

يف أصوله وجذوره، ومتثّل هذه الدراسة  –يف ظني- محاولة متواضعة يف هذا السياق.

ولقد آثرت اختيار لفظة مؤثّرات ال أصول يف عنوان البحث؛ ألنّه يف بعض جوانب التشابه 

واملوازانات قد نستنبط أموًرا وفًقا لسياقنا الفكري الحديث، ورمّبا قد ال تكون كذلك، وهذا 

التناول الفلسفي الذي ال يتخذ اليقني منهًجا له، وإّنا  ال يتناىف وأطروحة البحث، ولكّنه 

الجدل العقيل الذي يحيطه االحتامل واالستدالل القابل للفحص والتمحيص.

ولقد بدأت هذه الدراسة ويف ذهني تساؤالت عّدة أحاول من خاللها تلّمس اإلجابة عنها 

وهي عىل النحو التايل:

املؤثّرات  القديم؟ وهل هذه  الفكر املرصي  من  مؤثّرات  ”األوديسة“  ]. هل تضّمنت 

واضحة وميكن الوقوف عليها أم مستنبطة ومأولة وتحتمل الظن؟

]. ما مفهوم النزعة الحيوية يف الفكر املرصي القديم وكيف أثّرت تلك النزعة يف الفكر 

اليوناين، ويف ”األوديسة“ عىل وجه التحديد؟

القديم  ”األوديسة“ وسياقها ونصوصها محاكية لألدب املرصي  3. كيف جاءت قصة 

املتمثل يف قصة ”املالح الغريق“؟

ما أوجه التّشابه يف مفهوم الّنفس بني الفكر املرصي القديم و“أوديسة“ ”هومريوس“؟

4. إىل أّي مدى توافقت فكرتا محاكمة املوىت يف الفكر املرصي القديم ويف ”األوديسة“ 

وهل أثرت إحداها – وأعني محاكمة املوىت عند املرصيني القدامى – يف األخرى، وإذا كان 

األمر كذلك، فام طبيعة هذه املوافقة أو ذلك األثر؟

5. ما املؤثّرات املرصيّة التي ألقت بظاللها عىل مفهوم ”هومريوس“ فيام يتعلق بالثواب 

والعقاب األخرويني وكيفيتهام والتي ظهرت الحًقا يف ”األوديسة“؟
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كل  حظي  هل  ولكن  األخروية،  بالحياة  معروف–  هو  –كام  القديم  املرصي  آمن   .6

تأثر  وكيف  اآلخر؟  دون  البعض  عىل  وقًفا  كانت  أم  السعيدة  األخروية  بالحياة  املرصيني 

يف  جاءت  ورؤى  أفكار  من  أورده  فيام  التأثر  ذلك  انعكس  وكيف  بهذا،  ”هومريوس“ 

”األوديسة“؟

7. إىل أي مدى تشابهت آراء ”هومريوس“ فيام يتصل بقوى املوىت العقلية والجسدية 

بآراء الفكر املرصي القديم كام وردت يف األدب الجنائزي؟

8. يقوم هذا البحث، إذن، عىل تناول وتحليل األفكار اليونانية التي وردت يف ”أوديسة“ 

”هومريوس“، والتي جاءت متشابهة أو متأثّرة بالفكر املرصي القديم –كام ورد يف األدب 

الجنائزي- وذلك يف محاولة لرصد املؤثّرات املرصيّة يف الفكر الهومريي، وتأيت محاور 

البحث عىل النحو التايل:

وكيف  فيها  املرصيّة  املؤثّرات  لتوضيح  وصياغتها  ”األوديسة“  فكرة  عرض  أّوالً:   *
جاءت مشابهة لألدب املرصي القديم املتمثّل يف قّصة ”املالح الغريق“.

فيها  نجد  أن  والتي ميكن  ”األوديسة“،  املتضّمنة يف  الفلسفيّة  األفكار  عرض  ثانًيا:   *
مؤثرات مرصية، والتي تتمثل يف مفاهيم: النزعة الحيوية، النفس البرشية، محاكمة املوىت، 

السعيدة، وقوى املوىت  الحياة األخروية  السفيل،  العامل  التصور املرصي والهومريي عن 

العقلية والجسدية يف العامل األخروي.

أّواًل: فكرة “األوديسة” وصياغتها
األثر واضح ميكن  القديم؟ وهل هذا  األدب املرصي  أثر من  اليوناين  األدب  هل يف 

الوقوف عليه وتعيينه أم ال؟ وإذا كان هناك مثل هذا األثر فام هي اآلراء واألفكار التي جاءت 

معرّبة عنه؟

لقد تحّدث علامء املرصيات عن األثر املرصي يف ”األوديسة“ وذلك من خالل عقد 

املوازنات بني النصوص املرصية ونص ”األوديسة“، وميكن أن نتتبّع ذلك األثر من خالل 

منظورين:
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 األّول: من حيث فكرة القّصة وصياغتها

الثان: من حيث األفكار والرؤى التي تضّمنتها ”األوديسة“، والتي نجد لها جذورًا أو أصوالً 

أو إرهاصات يف الفكر املرصي القديم، حتى نتمّكن من الوقوف عىل مثل هذا األثر، إن وجد.

سنخّص بالذكر هنا، ويف محاولة لإلجابة عن التساؤل السابق، ”أوديسة“ ”هومريوس“. 

نذكر  أن  ذلك  قبل  يحسن  املرصية،  اآلداب  من  فيها  دخل  وما  لها،  سنعرض  أنّنا   ومبا 

ـ باقتضاب ـ ما األوديسة؟

1. تعريف األوديسة

إّن املعنى اللّغوي ”لألوديسة“ مأخوذ من اسم بطلها ”أوديسيوس“ أي جواب األفق، الذي 

كان اليونانيون يسّمونه أيًضا ”أولسيوس“ أو ”أوليس“ وساّمه املرصيون القدماء ”عولس“. 

وتقص هذه امللحمة علينا مغامرات ”أوديسيوس“ وما القاه من أهوال يف طريق عودته من 

”طروادة“ إىل وطنه ومقّر ملكه، ومأوى زوجته الوفية ”بينيلوب“ وهي جزيرة ”آتياكا“ التي 

تقع عىل الشاطئ الغريب لبالد اليونان، وقد دامت رحلته هذه عرش سنوات، أي أنّه تغيّب عن 

وطنه وأهله عرشين عاًما، قىض منها عرش سنوات يف مقابلة أهل ”طروادة“، وقىض العرش 

الالىئ  والفاتنات  الساحرات  إغراء  ومقاومة  الوحوش  ومقاتلة  األهوال  مغالبة  يف  األخرى 

اإللهة  رعاية  ولوال  والعواصف؛  األمواج  إليها  التي ساقته  الشواطئ  بعض  عند  بهن  التقى 

البطل يف رحلته الشاقّة وملَا استطاع أن  ”ميرنڤا“ وعطفها عىل ربيبها ”أوديسيوس“ لهلك 

يعود إىل وطنه وإىل زوجته الحبيبة وإىل ابنه لينقذهام وينقذ وطنه من الطامعني]]]-]]].

]]]- تلك هى قصة »األوديسة« وهي مقسمة إىل أربعة وعرشين كتاباً أو جزءاً، وما من لغة يف أوروبا إال ونقلت إليها، وقد نقلت 

إىل الفرنسية منذ زمن طويل، ووضع لها العلامء الفرنسيون ترجامت ودراسات ومنهم:

- Victor Berard: Lādyssée – tradition noéllo, vol )I(, 1925.

- Gaston Maspero: Les Contes Popularies de l’Egypte Ancienne.

الله محمود، وراجعه وقدمه: محمود ماهر طه، ضمن سلسلة مرصيات )](،  العربية: فاطمة عبد  وهذا األخري قد ترجمه إىل 

الهيئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 2008، بعنوان حكايات شعبية فرعونية وسوف اعتمد يف هذا التناول عىل تلك الرتجمة.

]]]- هومريوس: اإللياذة، ترجمة: أمني سالمة، دار الفكر العريب، ط ]، القاهرة، ]98]، مقدمة املؤلف، ص 8].
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2.  القّصة املوازية لألوديسة يف األدب املرصي

يظهر أثر األدب املرصي]]] يف شعر هومريوس –خاصة يف األوديسة– بل ورمبّا قد ال 

فيها  األمر  بل  أمر محاكاة لحوادث مرصيّة يدخلها هومريوس يف شعره،  فيها  األمر  يكون 

أن  حاول  أن  بعد  ”األوديسة“  يف  وأدخلها  هومريوس  عليها  أغار  معيّنة  مرصيّة  قّصة  أمر 

يلبسها ثوبًا يونانيًّا، فبقي الثوب شّفافًا، تطّل القصة املرصية من ثناياه، مبوضوعها وسياقها 

ونصوصها]]].

أنّه يف يوم  الغريق“، وملّخصها  إليها هي قصة ”املالح  القّصة املرصيّة املشار  وتلك 

يوفّق يف  فلم  النفائس،  الصومال“ ليحض بعض  اإلله ”بالد  أمريًا إىل أرض  أرسل امللك 

مهّمته ورجع خائبًا، والقى يف طريقه أهواالً عظيمة، ولكّنه كان حزيًنا يتوقّع رشًّا مستطريًا من 

الفرعون، وكان له تابع أمني أحزنه ما رآه عىل وجه متبوعه، وأراد أن يهّدئ خاطره، فذكر له 

”أنه كان مسافرًا عىل ظهر سفينة وحدث أن صارت عاصفة هوجاء حطّمت السفينة وغرق 

ركّابها عدا ذلك التابع حيث حمله املوج إىل جزيرة رمليّة، فوجد نفسه أمام ثعبان هائل لكنه 

ـ أي الثعبان ـ  أحسن استقباله وأخذ يرسي عنه بذكر مجازفة حدثت له مثل مجازفة ذلك 

البحار، ثم تنبّأ له بأّن سفينة مرصية ستمّر بهذه الجزيرة وستحمله إىل مرص ساملًا]3].

3ـ  املقارنة بني القصتني

فيها  تغرق  بحريّة  رحلة  حول  الغريق“ـ  و”املالح  ”األوديسة“  أعني  ـ  القّصتان  تدور 

السفينتان، ويبعد يف كلتيهام البطل عن بلده وبيته، ويلقى أهواالً ومصاعب ووحوًشا إىل أن 

يتسّنى لكليهام النجاة والعودة إىل الوطن، ولنا أن نتساءل هل هذا التّقارب بني القّصتني ينم 

عن تأثري وتأثّر بني الفكرين أو عىل األقل مشابهة بينهام أم ليس األمر كذلك، ولكّنه العقل 

]]]- إن مرص أول بلد رب يف نفوس أبنائه روحاً أدبياً خالصة لألدب، حيث وضع املرصي املؤلفات األدبية البحتة منذ 2000 

سنة قبل امليالد، ولألدب املرصي أنواع عدة: منها األدب الغنايئ أو العاطفي، وكان النوع القصيص بارزاً فيه، ويىل ذلك األدب 

العلمي والحكم واألمثال، ثم األدب التعليمي، وتدل جميع الشواهد عىل أنه من وحي مرص، حيث كان مؤلف »بتاح حتب« يف 

الحكم واألمثال نواة لظهور أمثال سليامن وحكمه. وجملة القول، كان األدب املرصي القديم وليداً لحيوية مرص ومل تأخذه عن 

غريها وهو وإن مل يبلغ مرتبة األدب الحديث فإن له فضل الخلق والسبق والتأصيل.

القاهرة،   ،[ العدد  اليوم،  اليوم، مؤسسة أخبار  الفراعنة، مطبوعات كتاب  القديم أو أدب  انظر: حسن، سليم: األدب املرصي 

1990، ص ]]، 3]، 7].

]]]- عبد القادر  حمزة، عىل هامش التاريخ املرصي القديم، ال ط، القاهرة، مطابع الشعب، 957]، ص76.

]3]- سليم حسن، األدب املرصي القديم أو أدب الفراعنة، م.س، ص57.
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أو الوجدان البرشى الذي قد يتخيل مثل هذه الرواية دون تأثري أو حتى معرفة بسابقتها؟ فكّل 

إنسان ـ مرصيًّا كان أو يونانيًا ـ يخىش املجهول، يخىش الوحدة، يخىش الوحوش املفرتسة، 

فمن مّنا رغم اختالف الزمان واملكان والثقافات إذا ما تصّور –بصورة أدبية– رحلة يقوم بها هو 

أو أحد ممن يعرف، من مّنا مل تدر بخاطره تلك املخاوف؟ وإذا ما ركب سفينة تخيل أنّها رمّبا 

تغرق ويقذف به املوج إىل حيث ال يعلم، وال يعّد هذا نفيًا ملا قاله أساطني علم املرصيات 

الذين رّدوا ملرص حّقها وريادتها يف الفلسفة والفكر، وإال كان نفيًا ألطروحة البحث نفسها، 

ولكّنه تساؤل، إعامالً للعقل ال للعاطفة يف محاولة صوب املوضوعية ال الذاتية، والحيادية ال 

التحيّز، فلنبحث إذًا يف اآلراء واملوازنات التي قدمت بهذا الصدد؛ لنتبنّي هذا األمر.

إّن املوضوع يف القصة املرصية )املالح الغريق( –كام ذكرنا سلفاً- غرق سفينة بحار 

مرصي ويف ”األوديسة“ غرق سفينة ”أوديسيوس“، ويقول الكاتب املرصي يف قصته:

”... نزلت البحر عىل منت سفينة، يصل طولها إىل مئة وخمسني ذراعاً، أما عرضها فهو: 

ريح شديدة  هبت  فجأة،  ولكن،  أفضل مالحي مرص،...  من  مئة وخمسون  وبها  أربعون، 

باردة، وأمسكت بقطعة خشب أما اآلخرون... فقد هلكوا جميعاً... ومل يبق منهم أحد... ثم 

قذفت يب إحدى أمواج البحر إىل جزيرة ما، بعد أن أمضيت ثالثة أيام مبفردي... وعندما 

بحثت عن يشء أضعه يف فمي عرثت عىل بعض التني، والعنب وكافة أنواع الخضوات 

الرائعة... فشبعت وألقيت فائض ما كانت حملت به يداي، وأخذت أحفر حفرة، وأشعلت 

ناراً أضحية لآللهة...“]]].

أما األوديسة: فبعد أن ترك ”أوديسيوس“ جزيرة ”كاليبسو“ ركب السفينة وحده، وبقي يف 

البحر مثانية عرش يوماً مل يحدث فيها حادث ثم ظهرت أمام عينيه جبال ”فيايك“ حينئذ أثار 

”زيوس“ العاصفة فارمتت عىل ”أوديسيوس“ موجة عالية كرست سفينته وفرقت أخشابها 

حينئذ ركب قطعة من الخشب واستمّر عامئاً ثالثة أيام... وأخرياً جاءت موجة كبرية دفعت به 

نحو الشاطئ الوعر، حيث استطاع بعناية اآللهة أن يلتجئ إىل غابة، صنع لنفسه مأوى يأمن 

فيه تحت شجرتني صغريتني، ثم نام تخبئه األشجار...“]]].

]]]- أموىن أمون عا: قصة املالح الغريق، يف كتاب جاستون ماسبريو: حكايات شعبية فرعونية، ص]8].

]]]- عبد القادر حمزة، عىل هامش التاريخ املرصي القديم، م.س، ص75، 76؛ انظر أيضاً: هومريوس: األوديسة، م.س، الفصل 

الخامس، فقرة 304: ]33، ص ]7]، 78] بترصف. 
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قصة  من  املوضع  هذا  يف  موجود  غري  فهو  املرصي  البحار  قّدمه  الذي  القربان  أما 

”أوديسيوس“، ولكّنه تم نقلهـ  وفقاً لجولينشيفـ  إىل مكان آخر وهو املوضع الذي يتحدث 

فيه عن مقام أوديسيوس عند الوحش ”بولوفيموس]]]“ حيث أشعل أوديسيوس ورفقاؤه ناراً 

قرباناً لآللهة]]].

أما عن أوجوه االتّفاق بني ما كتبه ”هومريوس“ وما كتبه الكاتب املرصي، فيتمثّل يف 

النقاط التالية:

و“املالح  ”أوديسيوس“  من  كل  كذلك  القصتني،  يف  السفينة  عىل  تهّب  العاصفة  إّن 

املرصي“ يركبان قطعة من الخشب لينجوا بها، وكل منهام قذف به املوج إىل الجزيرة فضالً 

التجأ إىل غابة  يناجي فيها نفسه فحسب، وكل منهام  أيام  لثالثة  عن بقاء كل منهام وحيداً 

)مخبأ( يأمن فيه من الرياح واملطر، ثم وجد كل منهام أنواعاً كثرية من الفواكة والبذور، كذلك 

شكر كالهام اآللهة وقدما لها قرباناً. تلك هى أوجه االتفاق بني ما كتبه الكاتب املرصي وما 

كتبه ”هومريوس“ وهو اتفاق يكاد يكون يف التعبريات، إال أن املوازنة مل تنته بعد]3].

يستأنف الكاتب املرصي حديثه يف قصته ”املالح الغريق“ فيقول عىل لسان املالح: 

”فجأة، سمعت، ضجة كأنّها رعد،... وتبينت )الحقاً( أنّه ثعبان، يقرتب نحوي،... وانتصب 

متتّد  التي  الجزيرة...  هذه  يف  الصغري...  أيها  بك  أىت  من  يل:  وقال  فاه،...  وفتح  أمامي 

ضفاتها يف قلب األمواج؟!]4] ثم بدأ املالح مجيباً عن تلك األسئلة يقص له روايته.

يستقبلون  الذين  فإن  ـ  وجولينشيف  ملورى  وفقاً  ـ  األوديسة  ـ  اليونانية  الرواية  يف  أما 

يف  رعد  دوي  يوجد  فال  ثم  ومن  وحوش،  ال  أناس  هم  ”فيايك“  أرض  يف  ”أوديسيوس“ 

آكيل  املتغطرسني  القوم  أولئك  ”الكلوكلوبيس“،  بالد  يف  العمالق  الوحش   Polyphemus »البولوفيموس«  ذلك  يقطن   -[[[

لحوم البرش، ولذلك ذهب ”أوديسيوس“ وروفقاؤه إىل كهف ”بولوفيموس“ وأشعلوا ناراً وقدموا ذبيحة وما أن رآهم حتى انقض 

عليهم وإلتهم رفقاء ”أوديسيوس“ بالتناوب حتى استطاع ”أوديسيوس“ بالحيلة فقأ عينه والهروب منه مستولياً عىل كباشه. انظر: 

”هومريوس“: األوديسة، ترجمة عن األصل اليوناين: أمني سالمة، ط ]، القاهرة، دار الفكر العريب، 974]، الفصل التاسع، فقرة 

)]5]: ]6](، ص36]، 240، ]4]، 49]؛ انظر: عبد القادر حمزة، عىل هامش التاريخ املرصي القديم، م.س، حيث قدم فصالً 

بديعاً عن املدنية اليونانية وأثر املدنية املرصية فيها معرباً آلراء ”جولينشيف“ و“موري“، وهام ممن أقرا ذلك األثر، وقد رجعنا 

لذلك التعريب الذي قدمه يف كتابه السابق ذكره. انظر أيضا: جاستون ماسبريو، حكايات شعبية فرعونية، م.س، ص9].

]]]- عبد القادر حمزة، عىل هامش التاريخ املرصي القديم، م.س، ص78.

]3]- م.ن، ص78.

]4]- أموين أمون عا، قصة املالح الغريق، م.س، ص83].



نقد الحضارة الغربّية )1( )تاريخ اإلغريق قبل القرن التاسع ق.م(308

”ببولوفيموس“؛  الخاص  الفصل  الرعد يف  هذا  يفته  ولكن ”هومريوس“ مل  إليه،  قدومهم 

ألّن هذا الوحش يأيت ومعه دوي كدوي الرعد إىل املغارة التي إلتجأ إليها ”أوديسيوس“، 

كذلك فإن امللكة ”أريتي“ تسأل أوديسيوس من أنت، وكذلك يسأله السؤال نفسه امللك 

”إلكسينوس“ وحينٍئذ يأخذ ”أوديسيوس“ يف أن يقص كام يقص السائح املرصي األهوال 

التي وقعت له]]].

نعود مرّة أخرى إىل القّصة املرصيّة، حيث يقول الثعبان للمالح املرصي مطمئناً إياه:

”... ال تخف، أيّها الصغري... إنك إذا كنت قد وصلت إىل، فذلك ألّن اإلله قد تركك 

عىل قيد الحياة... سوف متيض شهراً وراء شهر حتى تصل إقامتك يف هذه الجزيرة إىل 

أربعة أشهر، بعد ذلك، سوف تصل إحدى السفن من بلدك، وعليها الكثري من البحارين، 

وعندئٍذ تسافر معهم إىل وطنك، وستموت يف مدينتك فريد عليه املالح مبتهجاً قائالً: ”... 

سوف أصفك للفرعون، مبيناً مدى عظمتك وجاللك... وسأجعلك تتزين وتتعطر بالدعاء 

والهتاف...“ عندئذ يرد عليه الثعبان قائالً: ”لكن، حاملا ستبتعد من هذا املكان، فلن ترى 

أبداً هذه الجزيرة... فإنها ستتحول إىل أمواج...“ ثم يوّدعه الثعبان متمنياً له الصحة والخري 

ومينحه هدايا كثرية، ثم يعود املالح إىل وطنه مرص، ويقابل الفرعون بوصفه إنساناً قد مرَّ 

بالكثري من التجارب واملحن، فيقول له الفرعون: ”فلتصبح عاملاً يا صديقي“]]].

هذا عن الرواية املرصية فامذا عن الرواية اليونانية؟ يشكر ”أوديسيوس“ أيضاً عىل غرار 

ومثلام  ”زيوس“،  من  بالقرب  يفنى  ال  مبجد  له  ويدعو  ”إلكسينوس“   – املرصي  املالح 

يف  الحال  هي  كذلك  الناس  يعرفها  مل  بعيدة  أرض  بأنّها  الجزيرة  املرصية  القصة  تصف 

الرواية اليونانية؛ حيث يعيش أهل ”فيايك“ يف جزيرة بعيدة عن الناس، والجزيرة يف القصة 

املرصية تختفي بني األمواج بعد سفر املالح املرصي كذلك هي حال الجزيرة يف الرواية 

الهومريية حيث يكون نصيبها التدمري بعد سفر ”أوديسيوس“ منها. وملك الجزيرة يف القصة 

املرصية ـ أي الثعبان ـ ينبئ املالح مبصري الجزيرة بعد سفره منها وكذلك ”إلكسينوس“ 

عبد القادر حمزة، عىل هامش التاريخ املرصي القديم، م.س، ص79. انظر أيضاً: هومريوس، األوديسة، م.س، الفصل   -[[[

السابع، فقرة )46]– 76](، ص 200:205 بترصف.

]]]- أموين أمون عا، قصة املالح الغريق، م.س، ص85]، 87].
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يخرب ”أوديسيوس“ مبصري الجزيرة بعد سفره. وكام يتمنى الثعبان للمالح املرصي الصحة 

املالح  –أعني  عودتهام  وعند  ”ألوديسيوس“،  امللك  يتمناها  الهدايا،  ومينحه  الجيدة 

املرصي وأوديسيوس ـ يرى كالهام أنه قد مر بالعديد من الخربات واملحن]]].

التي  وهناك أكرث من مشابهة عرضيّة بني القصتني، وليس ذلك مقترصاً عىل الجزئيات 

بل  الغرق  من  ينجو  إنسان  الكالم عن  فيها  يدور  انفراد يف كل قصة  توجد عىل  أن  ميكن 

املجموع يدل عىل أن الفكرة يف القصتني واحدة، ومن ثم، فإن يف ”أوديسة“ ”هومريوس“ 

أثراً واسعاً من القصة املرصية ”املالح الغريق“]]].

عن  فامذا  فيها،  املرصي  األثر  ذلك  اتّضح  وقد  وصياغتها  ”األوديسة“  فكرة  عن  هذا 

األفكار واملفاهيم التي تضمنتها ”األوديسة“ هل جاءت مشابهة للفكر املرصي أم مغايرة 

له؟ وهو ما سوف نعرض له فيام ييل.

ثانًي�ا: األفكار املتضّمنة يف األوديسة واليت يمكن أن نتلّمس فيها مؤّثرات مصرّية
Animism 1. النزعة الحيوية

نجد تلك الّنزعة الحيويّة يف الفكر اليوناين امللحمي يف ”األوديسة“؛ حيث نجد أشجاًرا 

”بينيلوب“  تساؤل  يف  النزعة  تلك  وتتضح  أشجار،  إىل  يتحّولون  وبرًشا  برش،  إىل  تتحّول 

املوّجه إىل ”أوديسيوس“، والذي يعكس اعتقاد اليونانيني مبثل هذه النزعة؛ حيث تقول له 

مستفهمًة عن أصله: ”أنك مل تنبثق من شجرة سنديان أو من صخرة صوان، وال من حجر، 

كام تروي الحكايات القدمية“]3].

وليس هذا بالغريب عىل التصّور اليوناين الذي جعل اإلله ”زيوس“ يخلق الجيل البرشى 

الربونزي من شجرة، كذلك فإّن الطبيعة عند ”هومريوس“ حيّة ومريدة يف آن واحد، ويستمّر 

هذا التصّور عند الفالسفة السابقني عىل سقراط بعد أن يأخذ شكله الفلسفي، فيتحّول من 

]]]- عبد القادر حمزة، عىل هامش التاريخ املرصي القديم، م.س، ص 80؛ انظر أيضاً: »هومريوس«، األوديسة، م.س، الفصل 

)xiii( ص 4]3: 9]3.

مقّدسة  نصوص  اللويت:  كلري  أيضاً:  انظر  ص80-]8؛  م.س،  القديم،  املرصي  التاريخ  هامش  عىل  حمزة،  القادر  عبد   -[[[

ونصوص دنيوية من مرص القدمية، ترجمة: ماهر جويجايت، تقديم: بيري جرميال، ال ط، القاهرة، دار الفكر للدراسات والنرش 

والتوزيع، 996]، املجلد الثاين، املقدمة، ص4].

]3]- هومريوس، األوديسة، م.س، فصل 9]، ص 460.
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الّنزعة الحيويّة إىل مذهب حيوية املادة]]] ثم انتقل هذا التصّور إىل الرومان حيث يرون يف 

أشجار السنديان األمهات األوىل للبرش، األمهات اللوايت غذين نسلهن بثمرة البلوط]]].

والتساؤل هنا: هل كانت تلك النزعة قامئة يف الفكر املرصي القديم، مبعنى هل تأثّر 

الفكر اليوناين وخاصة ”األوديسة“ موضع الدراسة، بتلك النزعة يف الفكر املرصي أم كانت 

وقًفا عىل الفكر اليوناين ومن إبداعته الخاصة؟

لقد كان للنزعة الحيوية وجود ال ميكن إنكاره يف العقائد املرصية القدمية؛ حيث كان 

املرصيون يعزون لبعض الحيوانات واألشياء قوى سحرية تجعلها تبدو كأنّها كائن ذو روح 

وعقل، وقد انتقلت مثل هذه النزعة إىل الرتاث اليهودي بشكل أو بآخر؛ حيث نّصت أسفار 

العهد القديم، خاصة سفر ”الخروج“، عىل أنّه إذا نطح ثور رجالً أو أمرأة فامتا، يرجم الثور 

وال يؤكل لحمه )سفر الخروج ]]/8](، وقد انتقلت هذه الفكرة إىل أثينا حيث كانت هناك يف 

أوج ازدهارها محكمة خاصة مبحاكمة الحيوانات بل ومحاكمة اآلالت، وهذه األفكار التي 

سادت بني اليهود ثم اليونانيني لها أصول مرصية، ولقد وجدت طريقها إىل الفيلسوف اليوناين 

”أفالطون“ يف محاورة ”القوانني“ حيث قّرر فيها محاكمة الحيوان إذا ثبت جرمه بإعدامه]3].

أثراً  التقديس  ذلك  ويُعّد  لألشجار،  املرصيني  تقديس  يف  الحيويّة  الّنزعة  تلك  تتمثّل 

من أقدم العصور، واستمّر خالل عهد الدولة الحديثة؛ حيث كان أهل ”طيبة“ يقدمون لها 

األدعية، كذلك فإّن عبادة شجرة الجميز مل تبطل أبداً يف ”منف“، ومتثلها الجميزة الكائنة 

يف جنوب معبد بتاح، ولقد كانت اإللهة ”حاتحور“ تسكن هذه الشجرة، ويظّن كذلك أن 

آلهة أخرى كانت تستقّر عىل بعض األشجار األخرى عىل حدود الصحراء، وهي ”نوت“ 

وكان املأمول أن تعطي هذه األشجار للموىت املدفونني هناك املاء والطعام، وكذلك قد 

عرف الدين الرسمي للدولة الحديثة طبيعة إلهية ألشجار معينة يف املعبد]4].

]]]- حسن طلب، أصل الفلسفة، ال ط، القاهرة، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية، 2003، ص7]].

الهيئة املرصية  القاهرة،  أنيس فريجة، ال ط،  الجابري، مراجعة:  انتصار الشجرة، ترجمة: مروان  جون ستيورات كوليس:   -[[[

العامة للكتاب، 2013، ص110.

]3]-  حسن طلب، أصل الفلسفة، م.س، ص74، 75.

]4]- أدولف إرمان: ديانة مرص القدمية، نشأتها وتطورها ونهايتها يف أربعة آالف سنة، ترجمة: عبد املنعم أبو بكر، ومحمد أنور 

شكري، ال ط، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 997]، ص 73]-74].
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كذلك نشأ ”أوزوريس“ إله الخضة عند قدماء املرصيني من شجرة )وكذلك أدونيس يف 

سوريا(، ويف األيام األوىل كانت شجرة األكاسيا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ”بأوزوريس“؛ حيث 

األنصاب  أّن  وينمو“، كام  يرتفع  ”“أوزوريس“  قديم  رقيم  مكتوبة عىل  التالية  العبارة  نجد 

املرصية متثّل جثامنه طي شجرة، وقد نشأ عند املرصيني القدماء عادة قطع شجرة صنوبر، 

ووضع صورة ”أوزوريس“ داخل تجويفها]]].

للعيان  تتجىل  اآللهة  كانت  حيث  إلهية؛  أنّها  األشجار  بعض  املرصيون  أعّد  كذلك 

جذع  أن  أو  جديد،  من  لتمتّصها  إليها  تعود  ثم  الشجرة،  جذع  من  كاملة  أجسامها  فتربز 

الشجرة يأكلها مجّدداً كام يقول التعبري املرصي، وكانت إلهات األشجار هذه تعرف باسم 

بالغذاء،  أنّها متّد عبادها عىل األرض  ”حاتحور“ و“نويت“ و“سلكيت“ و“نيت“، ويعتقد 

وكانت الزهريات املرصية القدمية متثّل إالهات منحنيات يسكنب املاء من وعاء، واللنّب 

من أثدائها، ذلك أن شجرة تني الجميز حينام تقطع، ينضح منها سائل لبني]]].

العامل األخروي حيث يصف  القديم عن  النزعة مبفهوم املرصي  ارتبطت تلك  كذلك 

”كتاب املوىت“ رحلة األرواح الطويلة والشاقة إىل دار النعيم، فعندما تغادر الروح الجسد 

متيض بتصميم وعزمية، تقطع الصحراء وتتسلق التالل وقد أنهكها الجوع وأضناها العطش، 

تصل أخرياً إىل شجريات الجميز الساموية، عندئذ تربز منها إحدى اإللهات األربع، وتقدم 

الفاكهة والخبز واملاء، ثم تعرب بسالم جميع املهالك واملخاطر حتى تصل إىل  لألرواح 

جزر النعيم]3].

لألشجار  تقديسهم  يف  املرصيني  عند  الحيويّة  النزعة  تلك  تقترص  مل  األمر،  وحقيقة 

فحسب، وإّنا أيًضا للكثري من الحيوانات التي أصبحت فيام بعد معبودات لديهم، ثم تطورت 

تلك النزعة إىل أن وصلت إىل االعتقاد بأّن اإلله حال يف كّل كائن حي، بل يف كل جزئيّة من 

جزئيات الطبيعة. وهذا الحلول الديني والفلسفي هو ّس تقديسهم للحيوان والنبات]4].

]]]- جون سيتورات كوليس، انتصار الشجرة، م.س، ص75.

]]]- م.ن، ص76.

]3]-جون سيتورات كوليس، انتصار الشجرة، م.س، ص76.

]4]-  محمد غالب، الفلسفة الرشقية، ط]، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية، 1950، ص]3.
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بتلك  اليوناين و“األوديسة“ تحديداً  تأثّر الفكر  ومن ثم، ووفقاً ملا سبق عرضه، يتّضح 

النزعة الحيوية التي وجدت مبكراً  ـ كام أسلفنا ـ يف الفكر املرصي القديم.

2. مفهوم النفس البرشية

هناك تقارب بني األفكار الدينيّة لدى كل من ”هومريوس“ واملرصيني القدامى، وتتمثل 

هذه األفكار يف: االعتقاد بوجود حياة أخروية، وإّن النفس هي الكينونة التي تخوض تجربة 

تلك الحياة األخروية، تلك الحياة التي تعتمد عىل ما قّدمه اإلنسان من سلوكيات يف حياته 

الدنيوية]]].

مؤلفات  القدمية، ويف  النصوص املرصية  ذكره يف  ما ورد  نتبنّي هذا يف ضوء  فكيف 

هومريوس، ويف ”األوديسة“ تحديداً.

القدامى و“هومريوس“؛ ألنّها هي  من املرصيني  كّل  عند  الّنفس  أّوالً ملفهوم  أعرض 

التي تحيا الحياة األخروية، وتحاكم يف العامل اآلخر، وتخضع للثواب والعقاب، ثم أعرض 

الحقاً للمفاهيم التي تتصل بهـ  أي مبفهوم النفسـ  لنتبنّي أوجه الّشبه، إن كان هناك شبه بني 

التناولني املرصي والهومريي ومدى تأثّر الفكر الهومريي بالفكر املرصي السابق.

أ. الّنفس عند املرصيني

يرتبط نسق األرواح املرصي ارتباطاً وثيقاً بالعددين خمسة وتسعة، فكانت خمس أرواح 

)القرين(،  ”الكا“  هي  األرواح  وكانت  موّحداً،  شخصاً  تشّكل  األخرى  الحياة  يف  متحدة 

”الرن“ وهي روح االسم، و“خابيت“  )الروح املتحولة(،  الجوالة(، ”اآلخو“  )الروح  ”البا“ 

الخمس  األرواح  عن  فضالً  ”غت“،  الجسم  يشّكله:  تسعة  من  نسق  وكان  الظل،  روح  أو 

وثالث وظائف لها: ”الخو“ أي الكيان الروحي الذيك، ”الساحو“ ويعني الجسد الروحاين، 

”السخم“ القوة واملعرفة الخالدة، وليك توجد هذه األرواح يف اآلخرة كان ال بّد من حفظ 

الجسد، ونواة الجسد هى ”إيب“ أي القلب، فكان البد من حفظه أيضاً]]].

[[[- Gary A. Stiwell: Afterlife Post – Mortem Judgments in Ancient Egypt & Ancient Greece, I Universe 

Books, United state  of America, 2005, p120.

]]]-  سيمسون نايوفيتس: مرص أصل الشجرة، ترجمة: أحمد محمود، ال ط، القاهرة، املجلس األعىل للثقافة، 2006، ج]، ص76.
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التعقيد، وسوف نكتفي  وحقيقة األمر، أن مكونات اإلنسان يف الفكر املرصي شديدة 

 ”ka” “الكا” ،ba “بذكر العنارص الرئيسة التي ترتبط مبفهوم النفس وتلك العنارص هي ”البا

و“اآلخو“ ”Akh“، وتظهر هذه الكينونات مبكراً يف متون األهرام]]] ولكنها كانت جزءاً من 

الفكر املرصي قبل تدوينها عىل جدران األهرام]]].

مقدسة وتعد مظهراً من مظاهر تجيّل القوى اإللهية عىل األرض، ومتثل ”البا“  “البا”: 

بالهريوغليفية طائر برأس آدمية يطري بحرية، وتظهر ألّول مرّة بعد املوت، وتعّد أكرث أجزاء 

الشخص خفاًء وتغرياً، تتجول أبداً وقتام تشاء، تعيش مع اآللهة وتزور األحياء، وبعون من 

التعاويذ السحرية كان بإمكانها التحول إىل أي شكل من األشكال]3].

تخرج ”البا“ من القرب وتتجّول مع اإلله يف املركب الشميس، وأصبحت فيام بعد عنرًصا 

امللوك  الفراعنة  عىل  وقفاً  والتعاويذ  الرقي  تصبح  مل  عندما  وذلك  البرش  كل  يف  مشرتكًا 

فحسب، وظهر ذلك يف ”متون التوابيت“ ويف كتاب ”املوىت“]4].

“الكا”: متثل ”الكا“ قوة حياة الشخص، باعتبارها نوعاً من امللك الحارس والذي يبقى 

مع الجسد يف القرب]5]، وهي ليست مقدسة بالضورة، لذا فالبرش واآللهة قد ميتلكون ”كاًءا“ 

واحدة أو ”كاءات“ عّدة، وتوجد يف القرب، حتى لو تحلّل وفسد الجسد، حيث تتسلّم الطعام 

واملنح األخرى من األحياء]6].

]]]-  اقتحم علم املرصيات Egyptology اهتامم داريس العرص الحديث مع بداية فهم الكتابات املرصية القدمية، والذي بدأ 

مع ”شامبليون“ Champolion عام 4]8]، ورغم إمكانية معرفة الكثري من املعلومات وذلك من خالل املصادر األركيولوجية 

غري املكتوبة، كذلك من خالل كتابات ”هريودوت“ Herodotus و“بلوتارخوس“ Plutarch، فإنه ال ميكن فهم أي من املصادر 

األوىل املكتوبة قبل ترجمة النصوص الدينية الهامة يف منتصف القرن التاسع عرش، وأول هذه النصوص الدينية املرصية كتاب 

بكتاب املوىت ”the book of the Dead“ والذي  النهار“ واملعروف  ”الخروج يف   “the book of Going Forth by Day”

بدأت ترجمته ودراسته عام ]84]، ويتناول برديات العرص البطلمي )BCE 31: 332(، ومن ثم فلقد ترجمت النصوص املتأخرة 

من الفكر املرصي القديم أوالً وكانت النبع األول الذي يستقي منه أفكار املرصيني القدامى عن الحياة األخروية، ثم ”متون 

األهرام“ التي ترجمها ”جاستون ماسبريو“ بني عامي )]88]–893](، وكتبت هذه املتون يف األسة الخامسة والسادسة )بعد عام 

BCE 2400(، وأخرياً ”متون التوابيت“ coffin texts والتي كتبت )بعد عام BCE 2200( وترشت فيام بني عامي )1904: 1906(.

.104-C.F Gary A. Stiwell: op.cit, pp 103

[[[- Ibid, p108.

]3]-  سيمسون نايوفيتس، مرص أصل الشجرة، م.س، ج]، ص76.

[4[- Gary A. Stiwell: op.cit, p 109.

القاهرة، املركز  الدين شاهني، ال ط،  الرسساوي، مراجعة وتعليق: عالء  ناردو: األساطري املرصية، ترجمة: أحمد  ]5]-  دون 

القومي للرتجمة، 2011، ص8].

]6]-  سيمسون نايوفيتس، مرص أصل الشجرة، م.س، ص76.
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تعاون  ”الكا“  إّن  حيث  كائه،  سيطرة  تحت  األقل–  –عىل  اآلخرة  يف  الشخص  يكون 

”الكا“  الحارس“  و“إلهه  املتوىف  وكان  عنه،  نيابة  العظيم  اإلله  إىل  يتحّدث  بأن  املتوىّف 

يعيشان حياة مشرتكة ”فام أجمل الحال يف عرشة كاءك“، وبينام تكون عالقة ”الكا“ باملتوىف 

واضحة، فإنها ليست مبثل هذا الوضوح يف حال األحياء، وإن أقدم مثال ملثل هذا اإلله 

الحارس هو ”أوزوريس“ وهو إله جنائزي قيل إنه أصبح ”كا“ أحد األهرامات ومعبده حتى 

يستمتعا بحاميته]]].

ارتباطهام  ويُعد  ”الكا“،  داخل  ”البا“  تقطن  بينام  القلب،  الحياة يف  أثناء  ”الكا“  تقطن 

أثناء الحياة ارتباطاً حميمياً، ورمبا قد تغادر ”الكا“ الجسم يف األحالم، أما مبوت اإلنسان، 

فإن الرشيكني )الكا والبا( اللذين لهام األهداف واملقاصد نفسها بوصفهام وحدة واحدة 

الذاكرة. ولقد  بفقدان  ”البا“  بخربة  االنفصال مرتبطاً  ينفصالن ويبدو هذا  الفرد،  حال حياة 

ذلك  يتم  ورمبا  املتوىف،  ذاكرة  السرتداد  املوىت“  ”كتاب  فصول  من  العديد  خّصصت 

باتحاد ”البا ”و“الكا ”مرة أخرى، حيث إّن ”الكا“ تتضّمن نوذجاً كامالً وسجالً لحياة الفرد 

وذكرياته، وباتحادهام يصبح املتوىف ”آخو“ An Aakhu أي الشكل الخالد املتحول الذي 

سوف يعيش به إىل األبد]]].

الحال  هذه  يف  املتوىف  يسمى  ما  وغالباً  اإللهي،  باإلرشاق  اآلخو  يرتبط  “اآلخو”: 

”بأوزوريس“ Osiris مبعنى الفرد الذي تتوحد أجزاؤه مرة أخرى، و“اآلخو ”هو الذات الحقة 

بعيداً،  ترحل  ”البا“  فإن  االتحاد  هذا  يتم  مل  وإذا  املوت،  بعد  الكاملة  اليقظة  حالتها  يف 

تتمتع بالحرية والسعادة املطلقتني تفعل ما تشاء وترحل إىل حيثام تريد، وتهتدي يف ذلك 

الربد  معاناة  تكابد  الشبحي  املظهر  ذلك  ”الكا“  تظل  بينام  السامء،  يف  األخرى  بالباءات 

تفنى  ذلك  ودون  ”البا“  من  حاجاتها  ”الكا“  تتسلم  حيث  القرب،  داخل  والحاجة  والجوع 

.[3[”The Second Death” “وتفسد يف ”املوتة الثانية

 ،[96[ الكرنك،  دار  القاهرة،  ترجمة: زيك سوس، ال ط،  القدمية،  والدين يف مرص  الفكر  تطور  برستيد:  جيمس هرنى   -[[[

ص90، ]9.

[[[- Peter Novak: Division of the self: life after death & the Binary soul doctrine, art in, Journal of Near– 

Death Studies, 20 )3(, human science press, spring 2002, p149.

C.F: Gary A. Stiwell: op.cit, p114.

[3[-  Peter Novak: op. cit, p p 148– 149.
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ب. النفس عند هومريوس:

ينبغي بداية أن نذكر أن فكرة الّنفس مبعناها الديني والفلسفي الشائع ال وجود لها عند 

”هومريوس“، وال توجد تلك الثنائية املعروفة بني نفس ال مادية، خالدة وجسم]]].

يُعّد الشخص وفقاً ”لهومريوس“ جسداً مادياً يتضّمن نوعني من النفوس: نفس الجسم 

body-soul أو نفوس )μενος، νόος، θυμόs( تلك الّنفس التي تصبح فّعالة حال يقظة 

الفرد، والنفس الحرة Free Soul تلك النفس التي تنشط عندما يفقد اإلنسان وعيه أو عند 

 The املوت، ومن ثم فالشخصية البرشية تتكون من كينونات متعّددة هي: الجسم، الّنفس

Psyche. التي تحمل ومضة الحياة وبدونها يف الجسم يكون موته، ويعتقد أنّها قادرة عىل 

العقيل  للفكر  مركز  ولكّنها  أحاسيس  أو  مشاعر  أي  متتلك  وال   ،Reincarnate التقمص 

املجرد]]]. والروح تقع يف الحجاب الحاجز وتعّد مسؤولة عن الشعور واألحاسيس]3].

ويطلق ”هومريوس“ الكلمة اليونانية χήψυ مبعنيني:

الخيال،    أو  الّشبح  إنّها  والثاين:  الحي،  للكائن  العضوية  الحياة  أو  الّنفس  إنّها  األّول: 

وتوجد مواضع عّدة يف شعر ”هومريوس“ يشري فيها إىل أنّه عند موت اإلنسان تخرج نفسه 

أي شبحه ومثيله من فمه أو من أطرافه، مثال ذلك أّن نفس األبطال أي أشباحهم تذهب إىل 

املفرتسة  للكالب  طعاماً  يصبحون   They Themselves أنفسهم  هم  بينام  السفيل،  العامل 

والطيور الكاسة )اإللياذة 3-5 وi، xxiii 105( وامليت نفسه هو الجسد، أما الشبح فليس 

هو نفس امليت، بل قرينه أو مثيله، وعندما يذهب إىل العامل السفيل يكون بال شعور وكل 

ماله أنه يشبه الشخص الحي الذي هو مثيله أو شبحه، ففي مواضع من ”األوديسة“ نجد أن 

”أوديسيوس“ يعرف كل األشباح يف العامل السفيل من شبههم لألحياء الذين يعرفهم]4].

واحدة  كلمة  باستخدام  والشبح  الحياة  مفهومي  بني  الخلط  هذا  مبعث  يكون  ورمبا 

حسام الدين األلويس، بواكري الفلسفة قبل طاليس، أو من امليثولوجيا إىل الفلسفة عند اليونان، ط]، بريوت، املؤسسة   -[[[

العربية للدراسات والنرش،]98]، ص206.

]]]-  م.ن.

[3[-  Peter Novak: op. cit, p 149. 

انظر أيضا: حسام الدين األلويس، بواكري الفلسفة قبل طاليس، م.س، ص 206.

[4[- Gary A. Stiwell: op.cit, p 41.
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لكليهام – χήψυ – مبعثه الفكر الشعبي السائد قبل ”هومريوس“، والتي كانت النفس تُعّد 

فيه نفس الحياة breath of life، تلك النفس التي تتالىش وتهرب من اإلنسان مبوته، وترحل 

إىل هاديس لتستمّر بوصفها ظالَّ )eίΔολον( بال مشاعر وال فكر وال أحاسيس]]].

 χήψυ النفس  لكلمة  االشتقاقى  املعنى  هو  الخلط  لهذا  املفتاح  يكون  رمبا  كذلك 

الحي عند ”هومريوس“ كانت يف األصل  الشخص  فنفس   ،Exhalation تنفس أو  كنفس 

الَنَفْس –الزفري exhalation –soul أو نفس ـ االستنشاق breath  ـ soul وهو أمر الوثوق من 

وجوده مؤكد يف خربة الناس الجسدية، كام يحدث يف لحظات اإلغامء أو املوت عندما 

تفارق الحياة مع النفس، ومن ثم ظهرت تعابري مثل خرجت نفسه من فمه أو من جسمه، 

كذلك فكرة طريانها إىل العامل السفيل]]].

يتعلق  وكيف  السفيل،  العامل  إىل  املادي  غري  الشبحي  الشبيه  هذا  جاء  أين  من  لكن 

يعيش يف  أن  بّد  الجسم، ال  من  املنسلخ  القرين  هذا  أّن  يُتصّور  بالشخص خالل حياته؟ 

الشخص خالل ما كان الشخص حياً وإن كان ليس له وظيفة محّددة يزاولها؛ ألنّه ال يوجد 

الحلم  حال  يف  الوجدان  يف  كانت  ورمبا  والشعور،  اليقظة  حياة  يف  ذلك  عىل  دليل  أّي 

عند النوم، والتي ميكن تفسريها كيشء مشابه ملا يحصل عندما ترتك النفس الجسم لحظة 

املوت، وإنا تتميز عنها بالدرجة فحسب]3].

بعد هذا العرض املقتضب ملفهوم النفس لدى كّل من املرصيني القدامى و“هومريوس“ 

ميكننا أن نتلمس أوجه الشبه بينهام.

إىل  البرشية  الّنفس  تقسيم  يف  ـ  والهومريية  القدمية  املرصية  أعنى  ـ  الرؤيتان  تتشابه 

كينونات عّدة يف محاولة لتفسري كّل جوانب الشخصيّة.

يتشابه التناول املرصي والهومريي فيام يتّصل مبفهومي: ”البسوخي“ χήψυ و“الكا“ 

Ka، -لقد فضلت أن أبقى عىل هذه املصلحات بلغتها األصلية؛ ألنّه ليس لها ترجمة دقيقة 

محّددة- حيث إّن ”بسوخي“ كام ورد ذكرها يف ”األوديسة“ متثّل املظهر الشبحي للّنفس 

[[[- Gary A. Stiwell: op.cit, p 41.

]]]- حسام الدين األلويس، بواكري الفلسفة قبل طاليس، م.س،  ص ص 289،290.

]3]-  م.ن، ص85].



317 المؤثِّرات المصرّية في الميثولوجيا اإلغريقّية

ذلك املظهر الذي يرحل إىل مملكة هاديس، وكذلك هي الحال فيام يتّصل مبفهوم ”الكا“ 

املرصية؛ حيث متثّل مظهراً شبحياً، وإذا تّم اتّحادها ”بالبا“ فإنّها ترحل إىل العامل األريض 

ودونا هذا االتّحاد تفنى يف ”املوتة الثانية“.

عند  ”بسوخي“  الشبحي؛  القرين  ارتباط  بكيفيّة  يتّصل  فيام  واضًحا  رأيًا  نلمس  ال 

”هومريوس“ و“الكا“ عند املرصيني بالشخص يف حال الحياة الدنيا، ورمّبا يحدث هذا يف 

الحلم، وهذه الرؤية يتّفق فيها الجانبان ـ املرصي والهومريي، ولكّنهام يختلفان يف أنّه بينام 

أكّد املرصيون عىل أهميّة وجود ”الساح“ أي الجسد حتى تهبط عليه النفس، فإنّه ال أهميّة 

للجسد يف ”أوديسة“ هومريوس فام يبقى يف ”هاديس“ الشبح فحسب.

3. محاكمة املوىت

ال شّك أن فكرة إقامة محكمة للموىت، كام وردت يف كتب األساطري، ميكن أن متثّل 

عالمة عىل النزعة الفطرية لإلنسان بضورة وجود عامل آخر يتّصف بالعدالة بعد هذا العامل 

الديانات الساموية، وُجِعل ركيزًة لدعوِة األنبياء يف إطار إصالح  الدنيوي، وهو أمر أكدته 

فيها خطواتنا  نخطو  رحلة  إال  هي  ما  الحياة  أّن  من  فانطالقاً  إىل كامله.  وإيصاله  اإلنسان 

صوب اآلخرة، انطالقاً من وجوب الثواب والعقاب ومنطقية إثابة الصالح وعقاب الطالح، 

انطالقاً من اإلميان بالعدالة الكونية. أميا كان الباعث لخلق هذه الفكرة، فإّن ما يعنينا يف هذا 

السياق فكرة ”املحاكمة“ ”محاكمة املوىت“ كام وردت يف ”األوديسة“ )ف]]، فقرة 650(، 

والتي وردت سابقاً يف النصوص املرصية القدمية، فإىل أي مدى توافقت الفكرتان؟ وكيف 

أثّرت إحداها يف األخرى؟

هذا ما ميكن األجابة عنه من خالل العرض ملفهوم املحاكمة لدى كّل من املرصيني 

القدامى أّوالً، ولدى ”هومريوس“ ثانياً وذلك للوقوف عىل هذا األثر أو التأثّر.

أ. محاكمة املوىت عند قدماء املرصيني

اعتقد املرصيون ـ كام هو معروف ـ بخلود الّنفس، وبأّن هناك حياة أخرى يجازى فيها 

املحسن عىل إحسانه واملسيئ عىل إساءته، واملنطق الذي استندوا إليه يف هذه العقيدة 

هو أن الحياة الدنيا مزيج من الخريات والرشور. واملشاهد أّن الحياة التي يعيشها اإلنسان 
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حياة  وجود  وجب  ثم  ومن  أوالعقوبات،  املكافئات  بتحقيق  جديرة  ليست  األرض  عىل 

أخرويّة يؤىت فيها الفرد بأعامله الدنيويّة ويجلس أمام محكمة ”أوزوريس“]]].

ترد محاكمة املرصيني القدامى للموىت يف اآلخرة يف روايات ثالث مختلفة، أهّمها تلك 

الرواية التي تصّور املحاسبة عن طريق املوازين، والتي وردت يف كتاب املوىت )الفصل 

5]]( ذلك الفصل الذي يُعّد أهّم نصوص الكتاب، ويعرف باسم ”فصل االعرتاف السلبي“ 

العدالة املطلقة  أّما عنوانه األصيل هو ”ما يقال عند دخول املرء إىل قاعة  أو املحاكمة، 

يقّدم  للنص ”حورس“ وهو  املصاحب  الرسم  ويوّضح  فعل مشني“.  كّل  من  نفسه  وتربئة 

املتوىف ”هونفر“ ”ألوزوريس“ الجالس عىل عرشه وخلفه زوجته ”إيزيس“ وأخته ”نفتيس“ 

اليمنى  الكّفة  اليرسى وعىل  الكّفة  املوضوع عىل  املتوىف  قلب  وزن  مشهد  ثم  تحميانه، 

ريشة ”ماعت“ ربة الحق، و“أنوبيس“ يراقب مؤرّش امليزان، و“تحوت“ يدّون النتيجة، وينظر 

له مفرتس القلوب )آكل املوىت( يف انتظار النتيجة، ففي حالة عدم تساوي الكفتني فسوف 

يلعن املتوىف، ويقوم بافرتاس القلب، ويف أقىص يسار املشهد نجد ”أنوبيس“ يقود املتوىف 

يف قاعة العدالة ”ماعتى“]]] ويف أعىل الرسم نجد صفاً من اآللهة يشكلون جانباً من اآللهة 

االثنني واألربعني الذين ميثلون أقاليم مرص]3].

هذه هي الصورة اإلجامليّة –باختصار– ملحاكمة املوىت، ويأيت مفهوم الثواب والعقاب 

يف الفكر املرصي وفقاً لهذه املحاكمة وهو ما سنعرض له الحقاً، وتتضمن املحاكمة –كام 

واملسؤوليّة  والفعل  الشعور  مركز  هو  القلب  إّن  حيث  املتوىف؛  لقلب  وزناً  معروف–  هو 

وبحضور آلهة املوىت السالف ذكرهم.

”أوديسة“  يف  الحال  هي  فام  القدامى  املرصيني  عند  املوىت  محاكمة  عن  هذا 

”هومريوس“؟

]]]-  محمد غالب، الفلسفة الرشقية، م.س، ص58-57.

]]]-  »ماعتى« مثنى »ماعت«، أي ماعت لألرض وماعت للعامل اآلخر، ماعت الوجه القبيل وماعت الوجه البحري، وهناك تفسري 

آخر بأن وجود »ماعت« يف صورة ثنائية دليل عىل العدل املطلق.

انظر: الخروج يف النهار )كتاب املوىت(: ترجمة وتعليق: رشيف الصيفي، ط]، القاهرة، املركز القومي للرتجمة، 2009، تعليق 

املرتجم، ص ]6].

]3]-  م.ن، ص260.

العامة للكتاب، 2000،  الهيئة املرصية  القاهرة،  انظر أيضا: جيمس هرنى برستيد: فجر الضمري، ترجمة: سليم حسن، ال ط، 

ص78].
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ب. محاكمة املوىت يف األوديسة

يقول ”أوديسيوس“ يف سياق وصفه للعامل السفيل: ”رأيت هناك ”مينوس“ Minos بن 

”زيوس“، ممسكاً بالصولجان الذهبي يف يديه، يحكم بني املوىت وهو جالس يف مقعده بينام 

هم قيام وقعود حول امللك يف بيت هاديس املتسع الباب يطلبون منه الحكم...“]]]حيث 

.[3[ psychogogos يتسلم القاىض ”مينوس“ النفوس من ”هريمس“]]] قائد النفوس

ولقد ذكر موضوع محاكمة املوىت يف نصوص يونانية أخرى )كاإللياذة مثالً( كام هى 

الحال يف النصوص املرصية]4]. ونستعني –لتوضيح ذلك– بفقرتني من ”اإللياذة“ ملعرفة ما 

يعنيه ”هومريوس“ باملحاكمة؛ حيث مل يرد ذكرها رصاحة يف ”األوديسة“ موضع البحث.

يذكر ”هومريوس“ يف ”اإللياذة“ بصدد وصفه ألرواح األبطال، وهي توزن لتحديد أيهام 

األكرب  األب  رفع  ”وأخيل“؛ حيث  الطروادي  ”هيكتور“  بني  املحتدمة  املعركة  سيفوز يف 

”زيوس“ ميزانه الذهبي عالياً، ووضع يف كفتيه قدر كل من املتصارعني حتى املوت، ثم 

أمسك بامليزان من مركزه ورفعه إىل أعىل، إذا بقدر ”هيكتور“ املحتوم يتثاقل نزوالً كمن 

يهرول إىل العامل السفىل هاديس )اإللياذةXII،208 :[[3(. وهذه الفكرة عن وزن األرواح 

كانت معروفة يف أماكن أخرى عند األغريق أو الطرواديني، ورمّبا يوحي ورود مسألة وزن 

األرواح هكذا باختصار شديد عند ”هومريوس“ يوحي بأّن هذا املفهوم كان راسخاً ومألوفاً 

]]]-  هومريوس، األوديسة، م.س، )ف xi، فقرة 650(، ص96].

اليونانيني األول معاين  herma مبعنى الحجر، وتعنى عند  اليونانية  Hermes من الكلمة  Hermes، تشتق كلمة  ]]]-  هريمس 

عدة منها: إله القطعان، حارس طرق املحاكمة األخروية، حامي املسافرين يف رحلتهم لآللهة، مخرتع القيثارة والصولجان، ثم 

أصبحت تعني الحقاً قائد املوىت يف العامل السفيل، راعى الخطباء والتجار، إله الشفاء، وأخرياً نظر إىل ”هريمس“ – وفقاً العتقاد 

األغريق يف وحدة الطبيعة بوصفه إله الحقيقة والعدالة، ذلك اإلله الذي تالىش يف القوى اإللهية الكونية. وهناك متاثل بينه وبني 

اإلله املرصي ”Hermanubis“ ”هريمانوبيس“، ذلك االسم املكون من ”حورس“ Horus و“أنوبيس“ Anubis، و“أنوبيس“ هو 

رسول اآللهة ومرشد املوىت، كذلك يتامثل مع ”تحوت“ Thoth )إله الحكمة والتعليم(، كام ارتبط ”هريمس“ أيضاً بآلهة مرص 

املحلية، وبالحيوانات املختلفة، والنباتات، الشمس، والقمر، ثم ظهر يف مرص يف عهد األمرباطورية الرومانية – بوصفه إلهاً 

.Hermopolis “للوحي يعبد يف ”هريموبوليس

C.F: B.C.P: Hermes. Art in, Encyclopedia of religion, ed by,Vergilius Ferm, The philosophical, library ,New 

York. [945 p333. 

[3[-  Haides, art in, Theoi Greek Mythology. : http://www.theoi. com./kosmos/Haides.html   

[4[-  Roff.E& Nadler. L: Homer’s odyssey, Greek underworld & Afterlife.

In, A Virtual Museum of death&Afterlife in Egypt &Greece.

Cciv244s2013.site.wesleyan.edu./…/homers-odyssey-the…
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يف أذهان كل من ”هومريوس“ وقرائه، كذلك ورد ذكر وزن روحى ”ممنون“ و“أخيل“ إىل 

.[[[)VIII,70 جانب تصوير والدة كل منهام وهي تتوسل إىل ”زيوس“ من أجل ولدها )اإللياذة

فقرة  واألوديسة )ف]]،  )اإللياذة(  سلفاً يف  إليها  املشار  الفقرات  من  تتّضح  ثم،  ومن 

650( موضع البحث، أن فكرة محاكمة املوىت قد وردت عند اليونان كام وردت مسبقاً عند 

املرصيني، أما عن أوجه الشبه واالختالف بني املحاكمة املرصية واليونانية فيمكن إجاملها 

عىل النحو التايل:

تجعل املحاكمة اليونانية من ”هريمس“ صاحب دور بارز يف يوم امليزان، مثلام يتوىل 

نظريه املرصي ”تحوت“ تسجيل ما تسفر عنه األوزان، بل وليس ”هريمس“ نظرياً لتحوت 

يف  اآللهة  ضمن  املوىت“  ”كتاب  يف  يرد  الذي  املرصي  ”ألنوبيس“  أيضاً  وإّنا  فقط، 

املحاكمة ووقت امليزان، وهو يرشد خطى األرواح من حياة الدنيا عرب بوابات املوت إىل 

دار الخلود]]].

الطغاة  يعرّب عنها ”هومريوس“ يف ”األوديسة“ يف وصفه ألرواح  ما  الصورة هي  وهذه 

)أعداء أوديسيوس(، عندما يقودها ”هريمس“ وهي تتبعه وهي تتمتم، فقادها، ذلك املرشد 

مجتازاً أوقيانوس وأبواب الشمس.. وصوالً إىل حيث تقطن األرواح، أشباح الناس الذين 

هلكوا يف القتال]3].

وجملة القول، تتفق األفكار املرصية واليونانية عن مفهوم املحاكمة وامليزان األخرويني، 

لكن الفرق بينهام أّن امليزان يف التصّور املرصي يكون بني قلب املتوىف وريشة العدالة 

الذي  التصّور  األرواح، كذلك  بني  يكون  فيه  فامليزان  الهومريي  التصّور  أما يف  )ماعت(، 

الرؤيتان فيام يتصل مبحاكمة  تتفق  شهدناه بني وزن روحي ”هيكتور“ و“أخيل“]4]. كذلك 

املوىت عىل أن املصري املنتظر لألرواح يتحدد وفقاً لها، فإما إىل مصري التعساء وإما إىل 

مصري اآللهة الخالدين، وهذا ما سوف نعرض له بسياق الحديث عن فلسفة الثواب والعقاب 

بني الفكر املرصي القديم و“أوديسة“ ”هومريوس“.

القاهرة،  وآخرين، ال ط،  يحيى  الوهاب  عبد  لطفي  ترجمة:  أحمد عتامن،  ومراجعة:  تحرير  السوداء،  أثينا  برنال:  مارتن    -[[[

املجلس األعىل للثقافة، 997]، ج]، ص496.

]]]-  م.ن، ج]، ص496، 497.

]3]- هومريوس، األوديسة، م.س، الفصل )xxiv، فقرة 5: 10(، ص]56، ]56.

]4]-  مارتن برنال: أثينا السوداء، م.س، ج]، ص497.
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4. فلسفة الثواب والعقاب

نتائج  عنه  أسفرت  ملا  وفقاً  والهومريي  الفكرين املرصي  األخروي يف  الحساب  يأيت 

الفكرين، لكن إىل  التشابه بني  وإما عقاباً، وهذا نط آخر من أناط  ثواباً  فإما  املحاكمة 

أي مدى متاثلت الرؤى بينهام وما املؤثرات املرصية التي تسلّلت إىل الفكر الهومريي يف 

مفهوم الحساب األخروي كام ورد يف ”األوديسة“؟

أوالً يف  والعقاب  الثواب  العرض ملفهوم  اإلجابة عنه من خالل  أحاول  ما سوف  هذا 

الفكر املرصي، وثانياً يف ”األوديسة“.

أ-  فلسفة الثواب والعقاب يف الفكر املرصي القديم

ورد ذكر مصري من ثقلت موازينه يف العديد من مواضع األدب املرصي ـ فعىل سبيل 

املثال ـ يظهر الرسم املصاحب للفصل )6]]( من كتاب ”الخروج يف النهار“ أربعة من 

التي متثّل  البحرية  تلك  الكوبرا يحرسونها،  ثعابني  النار“ ومثانية من  القردة حول ”بحرية 

املتوىف  حديث  الفصل  ذلك  يصّور  حيث  بالذنوب؛  قلبه  ثقل  من  ينتظر  الذي  الجحيم 

من  يا  األربعة  القردة  ”أيتها  فيقول:  ”لروستاو“  الوصول  يف  وطامحاً  بها  مستغيثاً  للقردة 

ألعرب  املوت...  مملكة  يل  افتحوا  الرش،  عني  أبعدوا  الشمس...  مركب  يف  تجلسون 

بوابات الغرب الرسية]]].

كذلك فإن املتوىف الذي يُخفق يف اختبار الحكم يف ”قاعة الحقيقتني“ يحكم عليه باملوت 

موتة ثانية، ”ميت أم نم“، وبالفناء وبأاّل يكون له حياة أخرى، فمن تثقل موازينه يلتهمه الوحش 

”أم موت“ آكل املوىت وهو توليفة من وحش شيطان أنثوي الشكل وأسد وفرس نهر ومتساح 

يلتهم قلب املتوىف، وكان عىل املتوىف أن يأكل فضالته وكان يُحرق ويُغىل، وكان القرد ”باى“ 

ميزق املتوىف إرباً، وكان ”شزمو“ إله معرصة النبيذ يشفط دمه كله]]].

تتضح العالقة، أيضاً، بني العقاب األخروي ومحاكمة املوىت يف الفصل )7]]( يف ”كتاب 

يرّددها  التي  الكلامت  تلك  فيه  الكهوف“ ويذكر  التعبد آللهة  بـ”كتاب  املوىت“ واملعنون 

]]]- كتاب الخروج يف النهار، م.س، ص 73]، 74].

]]]- سيمسون نايوفيتس، مرص أصل الشجرة، م.س، ج ]، ص 58.
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أجساد  يبتلعون  الذين  األبواب...  يا حراس  الكهوف،...  آلهة  يا  ”السالم عليكم  املتوىف: 

املوىت، الذين يطؤونهم وميشون عليهم عندما يكلفون بالحضور إىل مكان اإلبادة...“]]].

هذا عن عقاب اآلمثني فامذا عن ثواب األخيار؟ نوّضح هذا من خالل العرض الالحق 

ملفهوم الثواب يف الفكر املرصي.

ب. الثواب يف الفكر املرصي القديم

تصّور املرصي القديم أّن مقّر األبرار هو املصري الذي ينتظره األخيار، وهو مجموعة من 

الجزر، تسمى إحداها ”حقل األطعمة“ وهي بهذا االسم تدّل عىل وفرة الطعام بها، ومن ثم 

يستقّر فيها اآللهة واملخلدون، أزىك منه شهرة ”حقل أيارو“، وقد تصّور املرصيون هاتني 

الجنتني عىل شاكلة بالدهم نفسها، إذ يغمرها الفيضان ويزدهر فيها الزرع، ويف الرشق من 

السامء ”شجرة الجميز السامقة“ وهي شجرة الحياة التي تعيش عليها اآللهة ويغذي مثرها 

األبرار، وللمتوىف البار أن يطمع يف أطعمة أخرى ويف حياة طبيعية ”إنه يتلقى نصيبه مام يف 

شونة اإلله العظيم“، و“يلبس من الثياب ما ال يفنى، وله من الخبز والجعة ما يبقى أبداً“]]].

غري أن هناك ـ فضالً عام سبق ـ  تصوراً أخروياً آخر بدأ مبركز ثانوي ثم ساد سائر ماعداه 

وهو عقيدة اإلله املتويف ”أوزوريس“، فاإلنسان الذي يدفن يف األرض إنا يلقى املصري 

هو  فهذا  مجسداً،  بعث  ما  نحو  عىل  ثانية  يصحو  سوف  فامليت  اإلله،  تلقاه  الذي  نفسه 

املصري الذي ينتظر األتقياء الذين يعبدون ”أوزوريس“]3]. وهو ما سنتحدث عنه بيشء من 

التفصيل يف إطار الحديث عن الحياة األخروية السعيدة يف الفكر املرصي. 

الفلسفة  هذه  ولقد جاءت  القديم  الفكر املرصي  والعقاب يف  الثواب  فلسفة  هذا عن 

مرتبطة مبحاكمة املوىت، فام مفهوم تلك الفلسفة إذن يف ”األوديسة“؟

ت. فلسفة الثواب والعقاب يف “األوديسة”

يرى ”هومريوس“ أّن الحساب األخروي إّما عقاباً وإّما ثواباً وفقاً ملا قّدمه اإلنسان 

]]]- بول بارجيه: كتاب املوىت، ترجمة: زكية طبوزاده، ال ط، القاهرة، دار النرش للفكر والدراسات والنرش، 2004، ص]4].

]]]- أدولف إرمان، ديانة مرص القدمية، م.س، ص ص43]، ]4].

]3]- م.ن، ص47]، 49].
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أورده يف ”األوديسة“. العقاب كام  أوالً بعرض مفهوم  يف حياته، ونبدأ 

ث.العقاب يف األوديسة

يرى ”هومريوس“ أّن العقاب الذي يلقاه الخطّاؤون يوّضح أفعالهم الدنيوية، تلك األفعال 

التي تنعكس نتائجها عليهم يف العامل األخروي]]].

ويتحّدث عن ناذج من هذا العقاب الذي يالقاه األرشار ويخص بالذكر ثالث من هذه 

النامذج متمثلة يف عقاب كل من: ”تيتوس“ Tityos، و“تانتالوس“ Tantalus، و“سيسوفوس“ 

Sisyphaus، ويوضح مدى معاناتهم ويذكر أسبابها.

يذكر ”هومريوس“ أنّه وجد ”تيتوس“]]] مستلقياً عىل األرض، ممّدداً فوق تسع نتوءات 

يف  منقاريهام  وميدان  كبده،  ينهشان  جانب  كل  عن  واحداً  نرسان،  يقبع  بينام  صخرية، 

أحشائه، وهو ال ميلك من نفسه دفعاً لهام بيديه، وذلك بسبب استخدامه العنف مع ”ليتو“]3].

كام رأى ”تانتالوس“]4] يعاين أمر العذاب، واقفاً يف مستنقع، واملياه تبلغ الرب، ورغم 

ذلك يشكو الظأم، وال يستطيع أن يتناول من املاء القريب من فمه ويرشب، فكلام انحنى 

ذلك الرجل العجوز متلهفاً إىل إطفاء ظمئه، انحرس املاء واختفى، وظهرت األرض السوداء 

دانية  الباسقة  األشجار  كانت  كام  جافاً،  يشء  كل  يجعل  اآللهة  أحد  كان  إذ  قدميه،  عند 

القطوف فوق رأسه، كلام هم بالوصول إليها ليمسكها بيديه، هبت عليها الرياح ودفعتها إىل 

السحب الظليلة]5].

رأى ”هومريوس“ أيضا ”سيسوفوس“ )سيزيف( يف عذاب مرير، يحاول أن يرفع صخرة 

[[[- Roff.E & Nadler. L: Op.cit.

]]]-  تيتوس: ابن جيا )إلهة األرض(، كان عمالقاً ضخاًم القى حتفه، إما عند محاولته سلب عرض »ليتو« بالقوة مدفوعاً من 

»هريا«، ألنها –ليتو– كانت إحدى عشيقات زيوس، وإما بسبب محاولته هذا األمر مع »آرمتيس،« قتله »زيوس« أو »أبولو«، وصار 

يضب به املثل يف األدب لكل من يستحق العقاب الالئق.

انظر: هومريوس، األوديسة، م.س، هامش. ص 96]-97].

]3]- م.ن، الفصل )xi(، فقرة 560: 570، ص 94].

]4]-  تانتالوس: كان ملكاً يف »ليديا« ذا قوة عظيمة وثروة هائلة، صاحب حظ كبري ألنه كان يدعى إىل مآدب ومجالس اآللهة، 

واثبتت األيام أن نعمه كانت أكرث من الالزم، وأنها أدت إىل سقوطه.

انظر: هومريوس، األوديسة، م.س، هامش ص97].

]5]-  م.ن، الفصل )xi(، فقرة 670: 680، ص97].
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هائلة بكلتا يديه، ملقياً بها فوق قمة تل، بيد أنه كلام أوشك أن يقذف بها فوق القمة، ردها 

فوق  متدحرجة  العاتية.  الصخرة  تلك  فتسقط  جديد،  من  أسفل  إىل  ثم  الوراء  إىل  الثقل 

السهل، فيعاود املحاولة من جديد، ويقذف بها ثانية، والعرق يتصبّب من أطرافه، والغبار 

يتصاعد من رأسه]]].

ج. مفهوم الثواب يف األوديسة

جاء ”هومريوس“ مبفهوم للثواب يف ”األوديسة“ مخالف مخالفة رصيحة آلرائه السابقة 

)يف اإللياذة(؛ حيث يذكر -يف اإللياذة- أن املوت نهاية للوعي، وفناء تام للشخصية، لكّنه 

يعارض هذه اآلراء يف الكتاب الرابع من ”األوديسة“، فيقول: ”إّن الشخص ال ميوت لكنه 

ينتقل إىل إليوزيوم ]]] Elysium حيث ينعم بالنعيم األبدي]3].

يقول  ـ “هومريوس“ ـ  يف سياق الحديث بني عجوز البحر ”برويتوس“ و“تليامخوس“ 

أنّه شاهده يف  ”برويتوس“  فيذكر  ”أوديسيوس“،  أبيه  يدور حول سؤال األخري عن  والذي 

جزيرة يسكب الدموع الساخنة يف ساحات الحورية ”كاليبسو“ التي تحتجزه رغامً عنه، فال 

يستطيع الذهاب إىل وطنه، إذ ال ميلك سفناً ذات مجاديف، وال أي رفيق يبعث به عرب ظهر 

البحر الفسيح...“ ثم يوجه حديثه إىل ”تليامخوس“ قائالً: ”... أما أنت نفسك،... يا سليل 

زيوس، فليس مرسوماً لك أن متوت وتلقى حتفك يف ”أرجوس“ Argos مرعى الجياد، بل 

سوف يحملك الخالدون إىل السهل اإلليوزي )الحقول اإلليوزية( حيث يقيم ”رادامانتوس“ 

]]]- تانتالوس: كان ملكاً يف »ليديا« ذا قوة عظيمة وثروة هائلة، صاحب حظ كبري ألنه كان يدعى إىل مآدب ومجالس اآللهة، 

واثبتت األيام أن نعمه كانت أكرث من الالزم، وأنها أدت إىل سقوطه.

انظر: هومريوس، األوديسة، م.س، الفصل )xi(، فقرة 680، ص97].

»جزيرة  أخرويني:  مجاليني  بني  القدامى  مييز  ما  وعادة  والخريين،  األبطال  لنفوس  األخري  املقر  هي  اإلليوزية  الحقول    -[[[

السعداء«، والحقول الليثة Lethean يف ”هاديس“، األوىل: تعرف بالجزيرة البيضاء، ومتاثل مجاالً من الحياة األخروية مياثل 

الفردوس الذي يقع عند املصب الغريب ألوقيانوس ويحكمها امللك األعظم ”كرونوس“، ويقع املجال الثاين من العامل األريض 

خلف نهر ”ليثي“ Lethe ووعد به الخريون ومن األبطال الذين رحلوا إىل الحقول اإلليوزية: األبطال- األوَّل = أمثال ”كادموس“ 

أمثال ”أخيلوس“، ”وبينيلوب“ زوجة  الطروادية  الحرب  Kadmos ملك طيبة، ”ورادامانتوس“ بن زيوس، وأورفيوس، وأبطال 

”أوديسيوس“ وغريهم.

CF: Theoi Greek Mythology.

[3[- R. Drew. Griffith: Mummy wheat: Egyptian influence on the Homeric view of the afterlife and Eleusinian 

mysteries, university press of America, London, 2008, Review by Nikolas Lazaridis, in, Bryn Mawr Classical 

Review, 2009, 04, 25.    http:bmcr.brynmawr.edu/2009[5-04-.html
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Rhadamanthys ]]]... حيث الحياة هناك أسهل ما تكون للبرش، حيث ال جليد، ال عواصف 

عاتية، ال مطر...“]]].

ومن ثم، ووفقاً ملا سبق عرضه، نجد أّن كال الرأيني ـ املرصي والهومريي ـ قد جعل كاّل 

من الثواب والعقاب األخرويني نتيجة حتمية ملحاكمة املوىت.

أفاض الفكر املرصي القديم يف وصف العذاب األخروي بحيث تحدث –كام أسلفنا– 

عن بحرية النار، وكأنّها مبثابة إرهاص ملفهوم الجحيم يف الفكر الديني الالحق، وال يخلو 

إقرار  حال  املتوىف  من  تنال  التي  املرعبة  والحيوانات  املفرتسة  الوحوش  وجود  من  أيضاً 

أخطائه، أما الفكر الهومريي يف األوديسة تحديداً رأينا صورة العذاب أخف وطأًة ورمبا يتامثل 

العقاب األخروي املرصي، حيث  النموذج األّول الذي تحدث عنه ”هومريوس“ مع كيفية 

يصور املخطئ ”تيتوس“ والطائر املفرتس ينال منه ومن كبده ويسيقيه العذاب لفعلته الدنيوية.

أّما األمر الذي رمّبا يكون األكرث وثوقاً فيام يتّصل باملؤثّرات املرصيّة فهو كيفيّة اإلثابة 

التي أشار إليها هومريوس يف ”األوديسة“، والتي مل يكن لها موضع يف فكره السابق، وهو 

ما سوف نتناوله يف سياق الحديث عن العامل السفيل عند ”هومريوس“.

5. التصّور املرصي والهومريي عن العامل السفيل

إذا انفصل الوعي عن الالوعي باملوت، فإّن الالوعي يعاين من حاالت الربد، والجوع، 

الواعية  النفس  ولقوة  العقلية  لقدراته  مفتقراً  خافتاً  عقلياً  ضوءاً  ويصبح   ،empty والخواء 

الخالقة مصدر قوته وحيويته حال الحياة، ويتوقع عندئذ سقوطه داخل عامل سفيل مظلم 

يقع أسفل عامل األحياء]3].

وتعد فكرة العامل السفيل مفهوماً واسع االنتشار يف الحضارات القدمية: الرشقية منها 

فعىل  مظلم،  أريض  عامل  إىل  املوىت  بهبوط  املختلفة  الثقافات  هذه  تقّر  والغربية؛ حيث 

]]]-  رادامانتوس: ابن زيوس، وشقيق مينوس، يصور دوماً كمؤسس للقوانني واإلجراءات الرشعية، وكقاض عادل، وقد عني 

قاضياً يف العامل السفيل. 

انظر: هومريوس، األوديسة، م.س، هامش ص49].

]]]-  م.ن، الفصل )iv(، فقرة 4، ص48]، 49].

[3[-  Peter Novak: op. cit, p. 176.



نقد الحضارة الغربّية )1( )تاريخ اإلغريق قبل القرن التاسع ق.م(326

 Vedic Legends الفيدية  سبيل املثال، يف الحضارات الرشقية القدمية نجد يف األساطري 

األساطري  يف  الحال  هي  وكذلك  ومظلم،  ساكن  قاع  إىل  وهبوطها  النفوس  عن  الحديث 

النفوس إىل عامل أريض ساكن حالك  Mesopotamian حيث تؤمن بهبوط  امليثوبوتامية 

الظالم، كذلك هي الحال يف الصني قدمياً، حيث يُذكر أن املوىت يقضون األبدية يف أرض 

سفلية عميقة مظلمة يف حالة شبه واعية]]].

لكن ماذا عن صورة العامل السفيل لدى كل من الفكر املرصي القديم والفكر الهومريى، 

وإىل أي مدى تأثّر أحدهام باآلخر، وما مالمح هذا التأثّر؟

يف محاولة اإلجابة عن التساؤل السابق أعرض لتصور العامل السفيل يف الفكر املرصي 

لذلك  بالعرض  أّوالً  وأبدأ  فيها،  التأثري  لتوضيح مالمح  ”أوديسة“ هومريوس؛  القديم ويف 

التصّور يف الفكر املرصي وثانياً يف ”األوديسة“، وذلك كام ييل:

أ. التصّور املرصي القديم عن العامل السفيل

يف  واملتمثّلة  القدمية،  املرصية  النصوص  يف  ورد  ما  ضوء  يف  التصّور  هذا  أتناول 

متون األهرام )الدولة القدمية(، ومتون التوابيت )الدولة الوسطى(، وكتاب املوىت )الدولة 

الحديثة(. ولقد ركزت ”متون األهرام“ عىل مساعدة الفرعون يف اجتياز رحلة العامل السفيل 

بنجاح وصوالً إىل مقرّه األبدي، ورغم أّن هذه الّنصوص قد وضعت من أجل الفرعون، فإنّها 

قد تجاوزت ذلك فيام بعد، حيث إنّه مع بداية الدولة الوسطى، وضعت مخطوطات ”متون 

التوابيت“ وهي مشتّقة من ”متون األهرام“، وتساعد املتوىف يف رحلته األرضيّة، ثم كتاب 

”الطريقان“  Two Ways ]]]، و“كتاب املوىت“]3].

ويُعّد ”دوات“ ”Duat“ العامل األريض Underworld من أهم مفردات الحياة األخروية 

[[[-Peter Novak: op. cit, p177.

]]]-  »الطريقان« كتاب مصور عىل تابوت محفوظ باملتحف املرصي، أصيب يف بعض أجزائه بالعطب، ويتم االستعانة بنسخة 

موجودة عىل تابوت آخر ألمرأة تدعى »سات حزحتب« لتكملة أجزائه، والجدير بالذكر أن الصيغ املستخدمة فيه نفس الصيغ 

التي استعملها »سبى« قائد الجيش وصاحب التابوت األول، مام يدل عىل املساواة الدينية بني أفراد الشعب دون فرق بني قائد 

جيش وأمرأة متوسطة الحال. 

انظر: سليم حسن: مرص القدمية، ال ط، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2000، ج3، ص 534.

[3[-  Roff.E & Nadler. L: Op.cit.
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لدى املرصيني، وهي منطقة هائلة تقع تحت األرض ونجد لها وصفاً يف ”متون األهرام“ 

كلمة  تكتب  كانت  ما  عادة  املوىت“  ”كتاب  ويف  بالنجوم،  مرتبطاً  أخروياً  عاملاً  بوصفها 

”دوات“ مع نجم أو يف صورة نجم داخل دائرة، ورمبا كان مغزى هذا أّن الّنجوم األبدية تعرب 

”الدوات“، فضالً عن كونه عامل ”أوزوريس“، واملكان الذي يعربه ”رع“ كل ليلة يف رحلته 

العامل  الليليّة عرب  الشمس  رحلة  ومشاهد  اآلخر]]] نصوص  العامل  كتب  وتوضح  األرضية، 

السفيل، نستدّل منها عىل أن ”دوات“ مكان مظلم عميق، ميتد بامتداد ”نون“]]].

عند  الرشق  يف  وتبدو  الغرب،  يف  مساء  كّل  تغيب  الشمس  يرى  القديم  املرصي  كان 

من  كان  لذلك  سفلياً،  عاملاً  الليل  يف  جابت  قد  تكون  أن  بّد  فال  ذلك  وعىل  الصباح، 

اليسري اإلدعاء بأن هذا العامل هو عامل املوىت، ويسمى باسم ”الغرب“ ويسمى موتاه ”أهل 

الغرب“]3]. ويحتوي ”الدوات“ عىل حفر النار إىل جانب الوحوش البغيضة التي تدور حول 

يتم  ما مل  النجاة  املتوىف يف  تأمل روح  الجبال، وال  البحر وسالسل  وترجع عرب  األرض 

حيث  الهالك،  يم  من  النجاة  سبل  تعلم  التي  الكرمية  األرواح  مبعرفة  وتوجيهها  إرشادها 

يغطي الظالم كل يشء، وال تكون الغلبة إال لسكان هذا املكان الذين يقذفون الرعب يف 

قلب املتوىف الذي حل عليهم يف عاملهم، وال ميلك املتوىف حينئيذ من سبيل للمواجهة 

سوى التمسك بكلامت ”كتاب املوىت“]4].

سيد  و“أوزوريس“  ”أنوبيس“،  تتضمن  اآللهة، حيث  من  للعديد  موطناً  ”دوات“  وتُعد 

Seth الذي ما زال ميثل  ”دوات“، فضالً عن املوجودات الخارقة، وأيضاً تتضمن ”ست“ 

تهديداً ”ألوزوريس“]5].

]]]-  أهم الكتب املرصية القدمية التي كان عىل املتويف االستعانة بها يف رحلته يف العامل السفيل هي:

كتاب ما يف عامل اآلخرة، كتاب البوابات، كتاب الليل، كتاب الكهوف. انظر: سيد عويس: الخلود، يف الرتاث الثقايف املرصي، 

ال ط، القاهرة، دار املعارف، 966]، ص 76.

[[[-  Eva Von Dassow: The Egyptian Book of the Dead: the Book of Going Forth by Day, Cltronicle books, 

San Francinco, 2008, p 143.

]3]- أدولف إرمان، ديانة مرص القدمية، م.س، ص 37]، 38].

]4]-  لويس سبينس: أسار مرص، الشعائر والطقوس الرسية، ترجمة: عيل أمني عيل، مراجعة: عالء الدين شاهني، ال ط، القاهرة، 

املركز القومي للرتجمة، 2012، ص 69.

[5[-  Eva Von Dassow: op. cit, p 143.
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أو ما يسمى  أو ”الجنة األرضية“  الفردوس“  الظالم املروع ”منطقة  وتوجد وسط ذلك 

”سخت حتب“ التي تضم منازل النعيم أو ما يسمى ”سخت آلو“ أو ”حقول البوص“ ـ وكلها 

كان  فبداية  آلهته،  ومجمع  ”أوزوريس“  يسكن  حيث  ـ  األوزيرية  للجنة  مختلفة  مسميات 

”أوزوريس“ يبسط سلطانه عىل هذا الجزء فقط، ثم نجح يف توسيع سلطانه ليشمل العامل 

اآلخر كله، وميكن الوصول إىل هذه الغاية بأحد طريقني: عرب األرض وعرب املاء، والطريق 

املمتد عرب املاء أقل فزعاً ورهبة، حيث إّن املسار األريض الذي تسلكه الروح تقابل فيه ماًء 

يشوي الوجوه، وأفواجاً مقتحمة من أرواح الشياطني]]].

الروح  عىل  ويجب  البوص“  ”حقل  يف  قاعات  سبع  هناك  أّن  املوىت“  ”كتاب  يخربنا 

قبل أن تصل إىل اإلله نفسه، وهناك حراس يقومون بحراسة باب كل  املرور منها جميعاً 

قاعةـ  حارس الباب والرقيب والسائلـ  وعىل املتوىف أن يذكر كل إله باسمه وصفاته، فضالً 

عن تقسيم العامل السفيل إىل حوايل اثنتي عرشة منطقة وعىل كل منها إله يرأسها، ويتابع 

املتوىف رحلته ويجتاز العامل السفيل]]]، وال يتّسع املقام هنا لعرض التفاصيل الكثرية التي 

تتحّدث عن تلك الرحلة.

النهار“ حديث املتوىف املوّجه إىل  ”الخروج يف  كتاب  املثال، يف  يذكر، عىل سبيل 

حراس البوابات فيقول:

أوزوريس،...  بقدوم  تبرشون  من  يا  السفيل،  العامل  بوابات  حراس  لك،...  ”التحيات 

يا حراس البوابات يا من تصدون األرواح وتفرتسون جثث املوىت التي تأيت إليكم، عندما 

يدخل امللعون للمذبح، وتحمون الروح املقدسة... فلتحموا روح أوزير ـ الخطاط ”بتاح 

مس“ املربأ ولتفتحوا له األبواب...“ وهذا ما تم التأكيد عليه ـ وأعنى بوجود حراس لبوابات 

العامل اآلخرـ يف الفصل )44]( من كتاب ”الخروج يف النهار“، والفصول )1037: 1062(، 

ومن )1069: 1071( من فصول ”متون التوابيت“]3].

ومن ثم، يتصف العامل األريض ـ كام ورد يف الكتب الجنائزية ـ يف مرص القدمية، بأنّه 

]]]- لويس سبينس، أسار مرص، م.س، ص69، 70.

]]]- م.ن، ص]7.

]3]- بول بارجيه، كتاب املوىت »الخروج يف النهار«، م.س، ص 275:276.
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مظلم، يقع يف الغرب، ويتضّمن مناطق لعقاب املوىت وإثابتهم، وبه العديد من آلهة املوىت، 

به حراس للبوابات وعىل املتوىف ذكرهم بأسامئهم حتى يتسنى له املرور. ويتضّمن كذلك 

الجنة األوزيرية أو ”سخت آلو“.

يف  الحال  هي  فام  القديم،  املرصي  الفكر  يف  السفيل  للعامل  العام  التصّور  عن  هذا 

التصور الهومريي، وما املؤثرات املرصية بهذا السياق.

ب ـ  التصّور الهومريى عن العامل السفىل

الحادي  الكتاب  يف  ”األوديسة“  يف  السفيل  العامل  عن  الهومريي  التصّور  يتّضح 

أّول  الشأن  بهذا  ”هومريوس“  تصورات  وتُعد   “The Nekyia” واملسمى   )XI( عرش 

اليوناين  العامل  ساد  الذي  الشفهي  القصص  من  طويالً  تاريخاً  قدمت  لكنها  دّون  ما 

-TheUnseen الالمريئ  حرفياً،  –ويعني   Haides ”هاديس“  ويعد  عديدة،  ألعوام   قدمياً 

 وفقاً للتصور الهومريي أرض املوىت، املقر النهايئ للنفوس املرتحلة، يقع ”هاديس“ بعيداً 

عن عامل األحياء، عىل حافة األوقيانوس]]].

السفينة  وصلت   ...” ”األوديسة“:  يف  األريض  للعامل  وصفه  ”يف  هومريوس  يقول: 

إىل أوقيانوس العميق املجرى،... حيث بالد الكيمرييني Cimmirians امللتفة بالضباب 

والغيوم، ال ترشق عليها الشمس بأشعتها، ال عندما ترتفع يف كبد السامء ذات النجوم، وال 

فوق  الدامس  بظالمه  الضار،  الليل  ينترش  وإنا  السامء،  من  األرض  إىل  ثانية  تعود  عندما 

رؤوس البرش التعساء“]]].

لطبيعة  وصفاً  فإّن  الحالك،  الظالم  هي  ”هاديس“]3]  ململكة  الرئيسة  السمة  أّن  رغم 

 od.( برحلته  قيامه  قبل  Kirke ”ألوديسيوس“  قد ورد يف وصف ”كرييك“  السفيل  العامل 

508 ,10-5]5(]4]. وذلك يف سياق الحديث بني ”أوديسيوس“ و“كرييك ”حيث طلب منها 

[[[-  Roff.E & Nadler. L: op. cit. C. F: Theoi Greek mythology.

]]]- هومريوس، األوديسة، م.س، الفصل XI، فقرة )8: ]](، ص 78].

  C.F Encyclopedia of religion, p 247.

 ,410 .3 ,[-odyssey 23. 251, 321, 24 :3]-  ورد ذكر مملكة املوىت »هاديس« يف أوديسة »هومريوس« يف املواضع التالية[

.20.207 ,15.340 ,10.176 ,[4.[56 ,14.207 ,9.5[4 ,6.[[

[4[-  Radcliff. G. Edmond: Afterlife, art in, Homer Encyclopedia, Ed by Margalit Blackwell Publishing LTD, 

2011. http://onlinelibrary wiely.com/doi/10.10029781444350302//wbhe002/abstract.
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العودة إىل الوطن فأجابته بأنّه عليه أن يُتّم رحلة أخرى إىل ”هاديس ”بحثاً عن عرافة روح 

”تايريسياس“ Teiresias، ووصفت له ”هاديس“ حيث مجرى ”األوقيانوس“ وحيث توجد 

مغارات ”بريسيفوين“ التي تحيط بها أشجار حور باسقة، وصفصاف دانية القطوف، ويوجد 

 ،Periphleglethon ”برييفليجيثون“  ويتدفق   ،Acheron ”أخريون“  داخل  يف  ”هاديس“ 

و“كوكوتوس“ Cocytus، املتفرع من مياه ستوكس Styx، حيث يجتمع النهران الصاخبان]]].

تحدث ”هومريوس“  ـ كام هي الحال يف الفكر املرصي القديم ـ  عن العامل السفيل 

الذي   Menelaos ”مينيالوس“  الحال عند  بوصفه متضمناً ملناطق إلثابة املوىت كام هي 

يقيض األبدية Eternity يف الحقول اإلليوزية، ومناطق ملعاقبة املوىت كام هي الحال مع 

”تيتوس“ و“تانتالوس“ و“سيسوفس“  ـ كام أسلفنا يف سياق الحديث عن مفهوم الثواب 

والعقاب األخرويني. ـ  ورغم حديث ”هومريوس“ عن العامل السفيل يف ”اإللياذة“ الكتاب 

يتعلق مبناطق خاصة يف مملكة هاديس]]]. حيث إّن العامل  )xxiii( فإنه مل يذكر فيها شيئاً 

السفيل مل يوصف باستفاضة يف ”اإللياذة“ كام هي الحال يف ”األوديسة ”موضع البحث.

وجملة القول، يتشابه التصّوران: املرصي القديم والهومريي عن وصف العامل السفيل، حيث 

إنّه  ـ أي العامل السفيل ـ  عند كليهام عامل مظلم، عميق، يقع أسفل عامل األحياء، ينقسم إىل 

مناطق لعقاب املوىت وأخرى إلثابتهم، ولكن بينام استفاض الفكر املرصي يف رشح أقسام 

العامل السفيل، مل يستفض ”هومريوس“ يف رشحها، ومل يوّضح أين تقطن النفوس التي قابلها 

هناك وإىل أين ترحل،  ـ  كذلك يتشابه التصور املرصي عن ”جزر النعيم“ أو ”سخت حتب“ 

و“الحقول اإلليوزية“ التي تحدث عنها ”هومريوس“ يف ”األوديسة“ بوصفها مناطق إلثابة األبرار.

6.  الحياة األخروية السعيدة

أ.  الحياة األخروية السعيدة عند املرصيني

لقد آمن املرصي القديم  ـ كام هو معروف ـ  بالحياة األخروية، ولكن هل حظي كّل 

املرصيني باآلخرة نفسها؟

]]]-  هومريوس، األوديسة، م.س، الفصل العارش، ص]7]، ]7].                             

[[[-  Jeff Adams: Greek & Roman Perceptions of the Afterlife in Homer’s Iliad & Odyssey & Virgil’s Aeneid, 

art in, Mc Nair Scholars Journal, voll 11, issue 1, art 2, 2007, p6.
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أّن هناك مفهومني مميّزين عن الحياة األخروية عند  يجب أوالً أن نذكر  ـ باقتضاب ـ 

الشميس، ومفهوم املذهب األوزيري. وقد شاب  قدماء املرصيني هام: مفهوم املذهب 

بأّن  االعتقاد  الشميس  املذهب  الغموض، وميثّل  بعض  الزمان،  املفهومان، مبرور  هذان 

السحرية  الصيغ  منهم،  املفضلون  فريتّل  الليل،  من  األّول  القسم  يف  متّر  املوىت  أرواح 

املالمئة التي تحض عىل طاعة اآللهة، ومن ثم يسمح لهم بدخول مركب اإلله ”رع“ أي 

العروج إىل السامء والتنعم بجنة الخلد. أّما املذهب األوزيري، فقد صادف هوى ودواماً 

أكرث لدى عقل املرصي القديم، فنجد، منذ أوائل األسة الثامنة عرشة، أن املرصي كان يضع 

منها  الغرض  الدينية، كان  التعاويذ والصيغ  بردية تحتوي عىل عدد عظيم من  مع املتوىف 

تسهيل الطريق للمتوىف حتى يصل إىل جنة ”أوزوريس“ وكان مجال نفوذ ”أوزوريس“ يف 

عامل اآلخرة السفيل، وأن جنته كان موقعها يف الغرب]]].

ـ  وقفاً عىل امللك؛  القدمية  الدولة  بداية  ـ يف عرص  السعيدة  الحياة األخروية  كانت 

حيث كان امللك الوحيد الذي ميتلك ”با“، مام يجعل منها  ـ أي البا ـ  قوة إلهية أو تجلياً؛ 

وذلك ألنّها تعود إىل امللك فحسب، حيث إّن اآللهة وامللوك مقدسون بينام البرش ليسوا 

قادراً عىل أن يعرج إىل إله  كذلك، وتظهر ”البا“ يف ”متون األهرام“ بوصفها تجلياً روحياً 

بحياة  يحظى  من  هو  فحسب  امللك  كان  ثم  ومن  الساموى،  املجال  يف  ”رع“  الشمس 

ساموية مع ”رع“ Re، لذا وجدت يف مقابر الدولة القدمية ناذج من مراكب الشمس ليبحر 

بها امللك داخل السامء، تلك املراكب التي يطلق عليها مسمى ”قارب ماليني السنني“، 

وألن امللك هو الوحيد الذي ميتلك ”با“ فإنه من املتوقع أال يكون لآلخرين حياة أخروية 

عىل اإلطالق، حيث متثل الحياة األخروية الساموية نطاً ممكناً وحيداً للوجود األبدي]]].

ومن ثم فلم يرد يف املتون الجنائزية عامة إشارة إىل روح الفرد العادي ”با“ مدى حياته، 

وال توجد كذلك صور لها يف النقوش والرسوم حتى بعد املوت، وهذا بخالف امللوك إذ 

نجد روح امللك ”با“ مرسومة عىل اآلثار يف حياته وبعد مامته]3].

]]]-  سيد عويس، الخلود يف الرتاث الثقايف املرصي، م.س، ص69: ]7 بترصف.

[[[-  Gary. A. Stiwell: op. cit, pp 115 -116.

]3]-  سليم حسن، مرص القدمية، م.س، ج3، ص]53.
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زال  ما  الذي  الخلود  من  النمط  ذلك  ”بأوزوريس“،  فرتتبط  القرب  يف  الخلود  فكرة  أما 

النجوم،...  السامء بني  ”افتح مكانك يف  للعامة، ويتضح هذا يف ”متون األهرام“:  ممكناً 

أوزوريس“ )]5](، وبينام يرحل امللك إىل عامل السامء ـ وفقاً ملا ذكرـ فإنه يتطلع ليحكم 

األرواح القاطنة يف العامل السفيل، ومن ثم لألرواح األخرى –غري امللك– وجود يف عامل 

غري  الفرد  حصول  إمكانية  األهرام“  ”متون  تتضمن  كذلك  ”آخو“،  بوصفها  ”أوزوريس“ 

ترتبط   )akh( الروح  أن   )474( فيها  يذكر  حيث  أيضاً،  ساموية  أخروية  حياة  عىل  املليك 

التي  ”البا“  بكلمة  استبدلت كلمة ”األخو:  ثم  باألرض، ومن  الجسد  يرتبط  بينام  بالسامء، 

كانت وقفاً عىل امللك]]].

القدمية،  الدولة  نهاية  فيه، يف  يشاركه  بامللك أخذ  الخاص  االمتياز  فإّن هذا  ثم،  ومن 

البالط بوصفهم أهل حاشيته، ومل ميض وقت طويل حتى طالب  األسة املالكة ورجال 

العامة بالتمتّع باآلخرة الساموية، وهذا مل يأت فجأة، بل أىت تدريجياً؛ إذ يالحظ، يف بعض 

نقوش كبار املوظفني، يف عهد األسة السادسة، أّن املتوىف الرشيف كان يسمح له أن يقوم 

بالسياحة الساموية التي كان يقوم بها الفرعون، يف سفينة الشمس، إال أّن هذا التمتّع كان 

متتعاً محدوداً؛ ألنّهم كانوا يذهبون إىل السامء، بوصفهم أتباع الفرعون، يؤّدون له الخدمات 

التي كانوا يؤدونها له يف عامل الدنيا]]].

إّن أهم تطّور جاء  ـ الحقاً ـ  يف ”متون التوابيت“، تلك املتون التي استعادت املادة 

هو   – لها  املعارصة  الدينية  للمعتقدات  وفقاً  تفسريها  وأعادت  األهرام“  ”ملتون  القدمية 

إمكانية مامثلة املتوىف“ بأوزوريس“، حيث حمل أصحاب التوابيت اسم ”أوزوريس“ الذي 

كان وقفاً عىل امللك يف الدولة القدمية، لذا أصبح العامل اآلخر أكرث عمومية، ولكنهم ال 

يستمتعون متاماً مثل امللك، وإنا يواجهون تحديات واختبارات قاسية، ومن ثم تضمنت 

”املتون“ فصوالً عديدة تجنب املتوىف تلك التحديات واملخاطر]3].

املحتمل  ومن  مبكر،  عرص  منذ  واألوزيرية  الشمسية  املعتقدات  كل  اندمجت  ولقد 

[[[-  Gary. A. Stiwell: op. cit, pp 118 -119.

]]]-  سيد عويس، الخلود يف الرتاث الثقايف املرصي، م.س، ص70.

[3[-  Eva Von Dassow: op cit, p 140.
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قبل  ما  عهد  يف  املرصيون  كان  يأيت:  كام  كان  املذهبني  هذين  لتتابع  القديم  التاريخ  أن 

امللوك  وخص  حتامً،  إليه  الناس  كل  مآل  لألموات  سفيل  عامل  بوجود  يعتقدون  التاريخ 

بآخرة ساموية جليلة، وملا حل نفوذ ”أوزوريس“ محل اآللهة الجنائزية الذين كانوا أقدم منه 

صار هو بذلك رب العامل السفيل ومن ثم أخذ ”أوزوريس“ وعامله السفيل يناهضان اآلخرة 

الشمسية الساموية يف سلطانها، ورغم اصطباغ العقائد الساموية بصبغة أوزيرية فإن مكانة 

إله الشمس كانت ال تزال هي املكانة األوىل، ومن ثم كانت العقائد الساموية عن الحياة 

اآلخرة هي السائدة يف ”متون األهرام ”كلها، وكان عامل ”أوزوريس“ السفيل يف مركز ثانوي 

يف العقائد الجنائزية امللكية، أما عامة الشعب فكان إله الشمس يف نظرهم ينزل إىل العامل 

لييضء عىل قوم ”أوزوريس“ يف مملكة املوت، أما يف الهوت امللك واملعابد الحكومية 

فكان ”أوزوريس“ يرفع إىل السامء]]].

الفكر  يف  السعيدة  األخرويّة  الحياة  أّن  يتّضح  عرضه،  سبق  ملا  ووفقاً  القول،  وجملة 

املرصي القديم كانت يف البداية، كام وردت يف ”متون األهرام“ وقفاً عىل امللك وبعض 

الصفوة خدام امللك، ثم تطّورت مفاهيم الحياة األخروية السعيدة يف ”متون التوابيت“ ثم 

يف ”كتاب املوىت“ فأصبحت أكرث دميقراطية؛ حيث ضمنت الحياة األخروية السعيدة لعامة 

الشعب.

بالصفوة  االهتامم  يف  األهرام“  ”متون  غرار  عىل  ”األوديسة“  جاءت  هل  نتساءل  وهنا 

ومصريها األخروى السعيد؟ هذا ما سنحاول األجابة عنه فيام ييل:

ب ـ  الحياة األخروية السعيدة يف األوديسة

كام اهتمت ”متون األهرام“ املرصية مبصري امللوك والفراعنة األخروي السعيد، كذلك 

هي الحال يف ”األوديسة“، فلقد جاءت أغلب األمثلة الوارد ذكرها عن أرواح املوىت تتصل 

باألبطال أو بذويهم.

لهم صلة  أغلبهم  من نط خاص،  أرواحاً  السفيل  العامل  ”أوديسوس“ يف  قابل  حيث 

]]]-  جيمس هرني برستيد: فجر الضمري، م.س، ص120، ]]]، 7]].
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أرواح املوىت من مختلف األعامر واألجناس، فكانت هناك  العديد من  باأللوهية]]] ورأى 

الفتيات العذروات والعرائس ممن وافتهن املنية مبكراً )od. Xi, 24-39(، وتالهم املحاربون 

أفزعته بصيحاتها ورصاخها، مام جعله يستل سيفه وأخذ  التي  األباء واألمهات  ثم جموع 

العراف  نبوءة  أن حصل عىل  التي ذبحها. وبعد  دماء األضاحي  األرواح عن  تلك  به  يبعد 

”ترييسياس“، تحدث مع روح أمه ثم تحدث إىل أرواح سيدات قد تجرعن كأس املوت 

بسبب خيانتهم )منهن أمهات األبطال(، ثم قابل أرواح صناديد حاربوا معه يف طروادة، ولكنه 

–أي ”هومريوس“– مل يوضح أين تعيش هذه األرواح هل تعيش يف حقول السعداء أم حقول 

الحداد أم أنها أرواح هامئة]]].

أخروية  حياة  هناك  ليس  ”األوديسة“،  يف  ”هومريوس“  أعطاه  الذي  للوصف  وفقاً  إنه 

كانت  حيث  السفيل  العامل  يف  قابلها  التي  األرواح  مع  حديثه  من  ذلك  ويتّضح  سعيدة، 

جميعها تعاين.

وهذا ما تّم التأكيد عليه يف موضع آخر من ”األوديسة“؛ حيث التقى ”أخيل“ وتحّدث إليه 

عن مكانته بني األرجوسيني يف حياته، وتبجيلهم له، وهو اآلن يف ”هاديس“ أيضاً يحكم بني 

املوىت، ومن ثم، فال يجب أن يحزن  ـ أي أخيل ـ  بحال ما، عىل موته، فإذا ”بأخيل“ يجيبه 

بقوله: ”كال يا ”أوديسيوس“... ال تحاول أن تحبذ يل املوت، كنت أفضل أن أعيش فوق 

األرض، وأن أشتغل أجرياً يف خدمة رجل آخر مهام كان حقرياً، ضئيل الرزق، عىل أن أكون 

اآلن سيداً عىل جميع املوىت الذين هلكوا...“]3].

مل يعط ”هومريوس“ يف مجمل آرائه يف ”اإللياذة“ ويف مواضع عدة من ”األوديسة“ 

فناًء  بوصفه  املوت  إىل  إلياذته  يف  نظر  حيث  سعيدة؛  أخروية  حياة  وجود  يف  أمل  أي 

تاماً، لكنه يف ”األوديسة“ يف املواضع )od. 11.60 lff, OD 24. 5f, od 24 19ff( خلق 

التي  هذا األمل يف الحياة األخروية السعيدة بوصفه للحقول األليوزية]4]. – تلك الفكرة 

[[[-  Roff.E & Nadler. L: op.cit, 

]]]-  صالح السيد عبد الحي الشطاوي: أدب الرحالت عند اليونان والرومان، من خالل األوديسة واألرجوناوتيكا واإللياذة، 

رسالة دكتوراة غري منشورة، ص5]، 7].

]3]-  هومريوس، األوديسة، م.س، فصل )xi(، فقرة 560: 570، ص 94].

[4[-  Gary. A. Stiwell: op. cit, pp 42- 43.
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الثواب والعقاب يف ”األوديسة“. الحديث عن فلسفة  تحدثنا عنها بصدد 

وهنا نتساءل، إذا كانت هذه هي آراء ”هومريوس ”عن العامل السفيل والحياة األخروية  

ـ كام أوردها يف ”اإللياذة“ ـ  فام سبب التحّول عنها وذكره آلراء إن مل تكن مخالفة فهي 

متطّورة عن سابقتها؟ فمن أين جاءت هذه الرؤى الجديدة؟ من أين أىت بفكرته الجديدة عن 

الحقول اإلليوزية؟ هل تم استعارتها من الفكر املرصي الجنائزي؟

رمّبا تُعّد الجّنة اليونانيّة ”إليوزيوم“ التي يذهب إليها األبطال قبل أن تصبح مكاناً للثواب 

املرصية،  للمفاهيم  تطوراً  امليالد،  قبل  السادس  القرن  أواخر  األخالقي يف  السلوك  عىل 

وخاصة حقول ”إيارو“ يف ”دوات“ املرصية]]].

يف  السعيدة  األخروية  الحياة  مفهوم  يف  املرصيّة  املؤثّرات  مالمح  تتضح  ثم  ومن 

”أوديسة“ ”هومريوس“ يف ذلك املفهوم الجديد عن الجنة اليونانية، كذلك جعل كل من 

عىل  وقفاً  ـ  بداية  ـ  األخروية  الحياة  من  ”هومريوس“  و“أوديسة“  القديم  املرصي  الفكر 

يف  وذويهم  واألبطال  املرصي،  الفكر  يف  وأتباعهم  امللوك  يف  املتمثلة  )القلة(  الصفوة 

”األوديسة“، وإن كان األمر فيام يتصل بهذا الشأن غري منصوص عليه بجالء يف ”األوديسة“.

7. قوى املوىت العقلية والجسدية يف العامل األخروي

   هل متتع املوىت يف العامل األخروي بقواهم العقلية والجسدية؟ وإن كان األمر كذلك 

املرصي  الفكر  بني  واالختالف  االتّفاق  أوجه  وما  القوى،  لهذه  املوىت  إحراز  كيفية  فام 

القديم و“األوديسة“؟ كذلك ما مفهوم الخلود األخروى يف ”األوديسة“، وهل ميثّل أصداًء 

مرصية ألقت بظاللها عىل الفكر الهومريي بهذا السياق؟

يف  األخروية  املوىت  لقوى  العرض  خالل  من  التساؤالت  تلك  عن  اإلجابة  أحاول    

الفكر املرصي القديم وكذلك يف ”أوديسة“ ”هومريوس“، ثم العرض ملفهوم الخلود يف 

”األوديسة“، وذلك عىل النحو التايل:

]]]-  سميسون نايوفيتس: مرص أصل الشجرة، م.س، ج]، ص 386.
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أ.  يف الفكر املرصي القديم

أعضائه  الستعامل  العودة  أخرى  مرة  يبعث  عندما  الهامد  للجسم  الضوري  من  كان 

وحواسه، وقد كان ذلك البعث يتم عىل يد إله مقرب أو آلهة مقربة كاإلله ”حورس“ أو اإللهة 

”إيزيس“، أو كان الكاهن يخاطب املتوىف مؤكّداً له أّن آلهة السامء ستبعثه مرة أخرى: ”إنها 

تعيد لك رأسك ثانية، وتجمع لك عظامك، وتضم لك أعضاءك، وتحض قلبك لجسمك“ 

غري أن املتوىف حتى عندما يُبعث بهذه الكيفية. مل يكن مالكاً لحواسه وقواه العقلية، ومل 

تكن لديه قوة لضبط جسمه وأعضائه]]].

ومن ثم كانت املراسم تقام إلعادة الحواس والقدرة عىل الكالم، حيث يرّدد الكاهن 

عبارات: ”إّن فم تيتى مفتوح ألجله، إّن أنف امللك تيتى مفتوح ألجله، إّن أذين امللك 

الجسم  يتسلم  إذا مل  فإّن هذا كلّه كان عىل غري طائل  تيتى مفتوحان ألجله“، ومع هذا 

غري الواعي، مرة أخرى، مقر الوعي والوجدان وهو القلب، وكان ال بّد من اتخاذ وسائل 

إنّه مل  الحياة األخروية، حيث  القدرة عىل مواصلة  له  حياً  شتى لجعل املومياء شخصاً 

ـ  تسلم   عندما  ”با“  أصبح  املتوىف  فأوزوريس  ميوت،  أن  مبجرد  روحاً  أو  ”با“  يصبح 

انتزعت من محجرها يف رصاعه مع ”ست“، ومنذ ذلك  التي  ابنه ”حورس“ ـ  عينه  من 

الطعام  وإن  ”عني حورس“،  للمتوىف  يقدم  قربان  أي  يطلق عىل  أن  كان ميكن  الحني، 

الذي كان الكاهن يقدمه، كانت توجد به قوة خفية يف تحقيق تحول امليت إىل روح]]].

ويتمتّع املوىت يف الفكر املرصي بقواهم العقلية، وبذاكرتهم وهناك العديد من التعاويذ 

التي تتىل إلعادة ذاكرة املتوىف منها: تعويذة تقال لجعل فالناً يتذكر اسمه يف مملكة املوىت 

السنوات  فيها  تحىص  التي  الليلة  هذه  يف  اسمي...  يل  وليذكروا  اسمي...  ىل  ”ليعيدوا 

وتجمع فيها الشهور... ”]3].

احتوت  ولقد  وامليش،  الحركة  عىل  بالقدرة  األخرى  الحياة  يف  املوىت  يتمتع  كذلك 

النصوص الجنائزية ما يؤكد هذا، فنجد، عىل سبيل املثال، يف ”كتاب املوىت“ العديد من 

]]]-  سيد عويس، الخلود يف الرتاث الثقايف املرصي، م.س، ص64.

]]]-  جيمس هرني برستيد: تطور الفكر والدين يف مرص القدمية، م.س، ص 99-98.

]3]-  بول بارجيه، كتاب املوىت، م.س، )فصل 180(. ص 64.
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القدرة عىل الحركة يف ”دوات“ )الفصل 180( حيث  التي وضعت من أجل منح  التعاويذ 

مثل  الغرب  يف  قرابيني  لنفيس  جهزت  الصمت،  مملكة  يف  يرقد  من  أنا   ...” فيها:  يذكر 

األرواح املوجودة بني اآللهة،... أنا من يدخل ويتوقف يف الدوات، ومن يخرج ويتوقف 

يف نوت...“]]].

كذلك نجد –)الفصل ](– تعويذة تُتىل للخروج بالّنهار وهي كلامت يقولها فالن: »أيها 

الواحد يا من يظهر كقمر يا واحداً... اطلقني )كذلك( القاطنون يف النور! افتح الدوات« وها 

هو املتوىف يخرج بالنهار ليصنع ما يريد أن يفعله بني األحياء]]].

وتوصف حقول »اإليارو« أو الجنة األوزيرية يف كتاب »الخروج يف النهار«، وما يعنينا 

بهذا هو إحراز املتوىف للقّوة وإلمكانيّة الحركة والّزرع والحصد واألكل، حيث كتب نص 

هذا الفصل من قبل كاتب املعبد »نب سني« ويقول فيه: »... أنا أتسيد عىل الحقل الذي 

كاملة  السحرية  فقدريت  وأطحن...  فيه  وأحصد  فيه  وأرشب  آكل  به،...  واهتم  أعرفه،... 

القوة«]3].

ومن ثم، فاملوىت يف الفكر املرصي »ال يذهبون أمواتاً بل يذهبون أحياًء، وهم ال يحيون 

يبعثون  وإنا  الهومريي–  الفكر  الحال يف  واألشباح –كام هي  األطياف  املوت حياة  بعد 

ولهم  أرواحهم،  ولهم  قلوبهم،  »لهم  وأرواحهم:  أجسامهم  فيها  يحرزون  حقيقية،  لحياة 

أفواههم، ولهم أرجلهم، ولهم أذرعهم، ولهم سائر أعضائهم«. )متون األهرام، 34]، 89](]4].

ب. يف األوديسة

ليك يتفاعل »أوديسيوس« مع املوىت يف »هاديس« كان عليه القيام بطقوس األضحية، 

سكيبة  حولها  سكبت  حفرة...  وحفرت  سيفي،...  »سحبت  »األوديسة«:  يف  يقول  حيث 

لجميع املوىت... أخذت استعطف بحرارة رؤوس املوىت املجردة من القوة، ونذرت أنني 

عندما أبلغ »إيثاكا« أذبح يف ساحتي عجلة بكراً...، وأمسكت الخراف ونحرت حلوقها فوق 

]]]-  بول بارجيه، كتاب املوىت، م.س، ص 5]]: 4]].

]]]-  م.ن، ص36.

]3]-  م.ن، ص35]-36].

]4]-  أدولف إرمان، ديانة مرص القدمية، م.س، ص47]-49].
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الحفرة،... واحتشدت هناك، من داخل إيربيوس  Erebus ]]]  أرواح من ماتوا... يتهافتون... 

حول الحفرة من كل صوب...“]]].

يظهر من هذا كيف أّن املوىت تستطيع الحركة يف الحياة األخرى؛ حيث تعرّف عليهم 

عقليّة  قوى  لديهم  فليس  مثلهم،  يترصّفوا  مل  لكّنهم  كاألحياء  بدوا  ورمبا  ”أوديسيوس“، 

أو قّوة جسامنيّة وهم ليس أكرث من كونهم ظالالً، رمبا تحصل مجّدداً عىل قّوتها العقلية 

 od. 11,( وذاكرتها، لكّنها تظّل غري قادرة عىل تذكر حيواتها السابقة حتى تتجّرع دم األضحية

180-83, 78]-88(، وهذا ما تم تأكيده الحقاً بني ”أوديسيوس“ و“أجاممنون“ حيث الحظ 

يقول  الجسدية]3]. حيث  أو  الداخلية  القوة  لديه  يعد  ”أجاممنون“ مل  أن  أوديسيوس–  –أي 

”أوديسيوس“ عنه: ”... لقد عرفني لتوه، بعد أن رشب الدم الفاين، وبىك بصوت مرتفع، 

ساكباً الدموع الغزار فمد يديه نحوي يريد الوصول إيل، بيد أنه مل تكن لديه القوة أو الشدة 

التي كانت قدمياً بأطرافه....“]4].

تاقت  أيضاً، عندما  الجسدية والعقلية،  الهوان والضعف يف قويت املوىت  ويتّضح هذا 

نفس ”أوديسيوس“ إىل أن يتمّسك بروح أمه امليتة، ولكّنها أفلتت من ذراعه أشبه بالشبح  

بأن  أمه،  فأجابته  طيف؟  محض  الجليلة  ”بريسيفوين“]5]  إىل  أرسلته  الذي  أهذا  وتساءل: 

”بريسيفوين“ ال تخدعه بحال ما، ”ولكن هذه الطريقة املتبعة مع البرش عندما ميوتون فام 

عادت األعصاب تربط اللحم بالعظام، ولكن قوة النار املتأّججة القوية، تحطم هذه، مبجرد 

أن ترتك الحياة العظام البيضاء، تنطلق الروح، أشبه بحلم تحوم هنا وهناك...“]6].

ثنائيّة  للحياة األخروية ولحال املوىت مفهومه عن  السابق  يوضح وصف ”هومريوس“ 

الحياة واملوت، حيث يكون اإلنسان أثناء حياته مفعم بالقوة واملعرفة، أما يف املوت فإنه 

]]]-  إيربيوس: ميثل الظلمة وعىل األخص ظلمة باطن األرض التي ال ميكن اخرتاقها وكذلك يستخدم اسمه عادة إشارة إىل 

العامل السفيل نفسه.

انظر: هومريوس، األوديسة، م.س، هامش ص 78] للمرتجم.

]]]-  م.ن، فصلXI، فقرة 30: ]4، فقرة ]4: 50، ص 78]، 80.

[3[-  Roff.E & Nadler. L: op. cit,

]4]-  هومريوس، األوديسة، م.س، فصل XI، فقرة 440: 450، ص ]9].

]5]- بريسيفوين زوجة بلوتو، رب الجحيم، وابنة زيوس.

]6]- هومريوس، األوديسة، م.س، فصل XI، فقرة 250: 260، ص 85].



339 المؤثِّرات المصرّية في الميثولوجيا اإلغريقّية

ـ أما عن علم املوىت مبا يحدث يف عامل األحياء  الدم  يفتقر لتلك األمور ـ حتى يتجرع 

فهذا مل يتضح متاماً من خالل العرض الهومريي]]].  ففي بعض األحيان يظهر ”هومريوس“ 

معرفة املوىت بأحوال األحياء بل والتنبؤ بأخبارهم، فعىل سبيل املثال، سأل ”أوديسيوس“ 

أمه بعد أن تجّرعت الدم عن حال زوجته وأبيه وابنه فأجابتهم عن حالهم وحال بيته الذي 

احتله الطغاة. وأحياناً أخرى يُظهر ”هومريوس“ املوىت ال يعرفون حال أحيائهم بل ويسألون 

”أخيل“  سأل  عندما  املثال،  سبيل  عىل  ذلك  نجد  األحياء،  أحبائهم  عن  ”أوديسيوس“ 

”أوديسيوس“ عن حال ”بيليوس“ النبيل وحال ابنه]]].

رمبا ارتبطت معرفة أرواح املوىت بحال األحياء ”باألنيثزيريا“ Antheseria تلك املناسبة 

األثينية القدمية التي تقوم فيها أرواح املوىت بزيارة األحياء، والتي كانت تنتهي بالعبارة التالية 

”أيتها األرواح آن لك أن تنرصيف اآلن، فلقد انتهت األنيثزيريا]3]. كذلك يتّضح مفهوم الذاكرة 

يف ”األوديسة“ عندما قابل ”أوديسيوس“ ”أجاكس“ Ajax وحاول الحديث معه إال أّن األخري 

رفض هذا الحديث ملا كان بينهام من خالفات سابقة يف الحياة الدنيا قبل موت أجاكس]4].

الحديث  العرص  يف  عنه  ”األوديسة“  ملحمة  يف  الذاكرة  مفهوم  يختلف  ثم،  ومن 

التي متثّل  باستدعاء مخزون املعلومات واألحداث  ـ ترتبط  الذاكرة  ـ أي  تُعد  حيث مل 

من  هذا  ويتّضح  باليشء،  الفعليّة  الخربة  عىل  ”هومريوس“  عند  تدّل  وإّنا  املايض، 

بينام  الفعليّة،  الخربة  عىل  يدّل   mné( μνη( هو   Minnéskomai تذكر  كلمة  أصل  أن 

فالتذكر  ثم  الخربة، ومن  تلك  )Lath( aθλ غياب  النسيان  أي  الكلمة  نقيض هذه  تعني 

 )344-od.1, 343( ”فبينيلوب“  الحارض.  للعقل يف  حالتان  ”هومريوس“  عند   والنسيان 

لكّنها  أفعاله،  أو  زوجها  اسم  عن  فحسب  ذكريات  تستدع  مل  ـ  املثال  سبيل  عىل  ـ 

 Phemois ”فيميوس“  من  طلبت  أجلها  من  التي  الحالة  كتلك  عقلية،  حالة  عايشت 

لتلك األحداث ال  قلبها )od 1 – 340 -342(، وتذكرها  يوجع  الغناء؛ ألنّه  التوقف عن 

يرتبط بالحزن الذي عانته وقتئٍذ وإنا ارتبط بحالتها العقلية يف الوقت الحارض، وترتبط 

[[[- Roff.E & Nadler.L : op. cit.

]]]- هومريوس، األوديسة، م.س، فصل  XI، فقرة 190: 200، ص 84]، فقرة )580(، ص 94].

]3]- مارتن برنال، أثينا السوداء، م.س، ج]، ص498.

[4[- Roff.E & Nadler.L  : op. cit,
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بفعل  قرار  اتّخاذ  إىل  تؤّدي  التي   Physical املادية  بالخربة  بالوعي  العقلية  الحالة  هذه 

ما]]].

ورمّبا ميكننا بعد العرض السابق أن نقف عىل بعض جوانب التشابهه من خالل املوازنة 

بني الفكرين املرصي والهومريي وذلك عىل النحو التايل:

- تتفق الروايتان  ـ املرصية القدمية والهومريية ـ  فيام يتصل بحال املوىت حيث أقرّت 

كلتاهام بفقدان ذاكرة املوىت وقواهم العقلية والجسدية.

- تتفق الروايتان يف القول بأّن املوىت لديهم املقدرة عىل الحركة وامليش والعمل يف 

العامل اآلخر.

العقلية. ولكّنهام يختلفان يف  بإمكانيّة اسرتداد قوى املوىت  القول  تتفقان كذلك يف   -

أن إعادة الذاكرة )القوى العقلية( للمتوىف تتّم وفقاً للفكر املرصي القديم بتقديم القرابني 

)عني حورس(، وبالتعاويذ والرقي السحرية، بينام يتم إعادتها وفقاً ”لهومريوس“ بتجرع دم 

األضحية.

القوى  الجسدية –فضالً عن  بقواهم  القديم  الفكر املرصي  يتمتع املوىت يف  ـ كذلك 

يف  املوىت  أما  اآلخر،  العامل  يف  املوىت  بها  يقوم  التي  األعامل  من  هذا  يتّضح  ـ  العقلية 

”األوديسة“ فحتى بتجّرعهم دم األضحية واسرتدادهم لقواهم العقلية هم مفتقرون لقواهم 

الجسدية.

إليها سلفاً يف بعض جوانبها مؤثرات مرصية  التشابه املشار  أوجه  ثم رمبا متثّل  ومن 

صبغت الفكر الهومريي بأفكارها فجاء مشابهاً لها.

ت. الخلود يف “األوديسة”

تُبقي  التي  البطولة  تلك  البطولة،  مفهوم  اليونانيني يف  لدى  العام  الخلود مبعناه  يتمثّل 

[[[- Rpanita Nikkanen: Anote on memory and Reciprocity in Homer’s odyssey, art in, Center for Hellenic 

Studies, Harvard University, Washington, 2008. 

   Chs.harvard.edu/wa/pager?tn=Article wrapper&bdc=12mn=4616
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الفرد حاالً يف ذاكرة األحياء، يهرب من املوت بوسائل املوت ذاتها، وذلك بإحرازه للتمجيد 

من خالل احتفاالت وأغاين تجعله حارضاً يف املجتمع بوصفه بطالً ميتاً، ويُعد الحضور 

املتواصل داخل الجامعة يف امللحمة ـ كام هي الحال يف الشعر الشفهي ـ هو األساس 

الذاكرة  يحقق  ما  زمانهم، وهو  أبطال وىل  بانتصارات  باالحتفاالت  ذلك  ويتم  الخلود  يف 

الجمعية داخل العامل اليوناين، مام قد يجعل البعض يختار املوت ليحظى برشف يجعله 

نوذجاً متميزاً يتسم بصفات يصعب أن يتسم بها األحياء]]].

الحال  هي  –كام  األخروي  بالخلود  الهومريي  الفكر  يف  اإلنسان  يحظى  ال  ثم،  ومن 

عند املرصيني– وهذا هو الفارق بني اإلنسان واآللهة عند ”هومريوس“ حيث إّن اآللهة ال 

تختلف عن البرش إال بأن سائالً يجري يف دمائها يضمن لها الخلود، وفيام عدا ذلك فهي 

مثل الناس تتنازع وتحب وتبغض وتكيد لبعضها، أما يف ”األوديسة“ فنجد متجيداً لإلنسان 

الحكيم الصبور وللزوجة الوفية]]] املتمثالن يف ”أوديسيوس“ و“بنيلوب“.

فعندما حاولت ”كاليبسو“ أن متنح الخلود ”ألوديسيوس“ بأن تطعمه من طعام اآللهة 

”األمريوسيا“ وتسقيه من رشابهم النكتار، رفض وقّرر أن يعود إىل زوجته ووطنه]3]. لذا أمرها 

”زيوس“ برحيل ”أوديسيوس“ وأرسل إليها ”هريمس“ )رسول اآللهة( لهذا الغرض، تضرت 

”كاليبسو“ لذلك لكنها آثرت تنفيذ أمر ”زيوس“، فضالً عن تقديرها لعذاب ”أوديسيوس“ 

إىل  فوراً  تبحر  أن  لك  آن   ...” بينهام:  الوداع  عبارات  يف  له  وقالت  الرحيل،  يف  ورغبته 

بيتك... بيد أنه لو عرف قلبك ما ينتظرك من عذاب،... آلثرت البقاء هنا،... وأصبحت من 

الخالدين...“]4].

وعىل هذا، ووفقاً ملا سبق، مل يُعد الخلود  ـ  كام هى الحال يف ”اإللياذة“ ويف مواضع 

من ”األوديسة“ أيضاً  ـ  يتحقق فقط برشاب اآللهة، ومل يُعد كذلك كامناً يف ذاكرة األحياء 

فحسب ولكنه خلود يعيشه املتوىف  ـ أي شبحه ـ  منّعامً يف الحقول ”اإلليوزية“، ومن ثم 

[[[- Jean – Pierre Vernant: Death with two Faces, Trans by, Janet Lioyd, art in, Reading the Odyssey: Selected 

interpretive Essays, Ed by, Seth L. Schein, Princeton University Press, New Jersey, 1996, pp 56, 57.

]]]- حسام الدين األلويس، بواكري الفلسفة قبل طاليس، م.س، ص203.

]3]- أحمد عتامن، الشعر األغريقي، تراثاً إنسانياً وعاملياً، عامل املعرفة، الكويت، 984]، ص 60.

]4]- هومريوس، األوديسة، م.س، الفصل الخامس، ص 68].
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ميكن القول بأّن ”هومريوس“ قد أدخل يف ”األوديسة“ مفهوماً جديداً عن الخلود، بوصفه 

الجديد عن الحقول اإلليوزية التي أرشنا إليها بسياق الحديث عن الحياة األخروية السعيدة 

يف ”األوديسة“.

لذلك  أصداًء  ميثل  هومريوس  به  أىت  الذي  الخلود  مفهوم  بأّن  القول  لنا  ميكن  ورمبا 

املفهوم يف الفكر املرصي القديم، ولكن الفارق بينهام أن الخلود يف الفكر املرصي ميثل 

بقاًء لهوية الشخص أي بقاء الروح يف جسدها حاصلة عىل قواها العقلية والجسدية وقلبها 

واسمها. أما يف األوديسة فهو بقاء الشبح حتى وإن تنعم يف الحقول اإلليوزية.

      كانت هذه الروئ مبثابة إطاللة عىل بعض املؤثّرات املرصية التي ألقت بظاللها 

عىل الفكر الهومريي، فجاء يف كثري من جوانبه شبيهاً بها أو ببعض أفكارها.

ويف النهاية ميكن عرض النتائج التي خلُص البحث إليها وهي عىل النحو التايل:

ثالًثا: النت�اجئ
]. تضّمنت »أوديسة« »هومريوس« من حيث فكرة القصة وصياغتها مؤثّرات واضحة من 

الفكر املرصي القديم، وبصفة خاصة من قصة »املالح الغريق«، وتجاوز األمر التشابه بني 

أحداث القصتني حيث يُعد ـ   وفقاً لآلراء السالف ذكرها ـ   اقتباساً واضحاً للعديد من فقرات 

القّصة املرصية وإضفاء الصبغة الهومريية عليها.

]. جاءت األوديسة متأثّرة مبفهوم الّنزعة الحيويّة عند املرصيني القدامى، ذلك املفهوم 

الذي جعل املرصي القديم يقّدس مظاهر الوجود، كام أثر ذلك املفهوم الحقاً يف الفلسفة 

اليونانية.

3. فضالً عن أوجه االختالف بني الفكر املرصي القديم و»أوديسة« »هومريوس« فيام         

يتّصل مبفهوم الّنفس، فقد التقى الفكران أيضاً يف نقاط تشابه ميكن القول معها بأّن هناك 

مؤثّرات مرصيّة قد ألقت بظاللها عىل الفكر الهومريي فجاء شبيهاً بها.

4. تأثّرت محاكمة املوىت يف »األوديسة« بسابقتها يف كتاب املوىت املرصي، ويتّضح 

ذلك يف مفهوم وزن األرواح لدى »هومريوس« والذي استندنا إليه كام أورده يف »اإللياذة«، 
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فضالً عن وجود اإلله الذي يحكم بني النفوس ممسكاً بالصولجان، ومتسلامً إياها من مرشد 

النفوس وقائدها، وكل هذه املفاهيم الهومريية متثل أصداًء ملحاكمة املوىت املرصية.

»األوديسة« شبيهاً  والعقاب يف  الثواب  املتمثّل يف  الحساب األخروي  5. جاء مفهوم 

بالفكر املرصي السابق، بل جاء مفهوم »هومريوس« عن ثواب األبرار جديداً كّل الجدة عن 

أفكاره السابقة والوارد ذكرها يف »اإللياذة«.

6. اصطنع »هومريوس« يف »األوديسة« مفهوماً جديداً عن الحياة األخروية مناقضاً متاماً 

آلرائه السابقة، وذلك بحديثه عن الجنة اإلليوزية، ولقد تأثّر يف هذا بالفكر املرصي القديم، 

ومفهوم »حقول اإليارو« املرصية، والوارد ذكرها يف األدب الجنائزي.

وفقدانهم  املوىت  بحال  يتصل  فيام  والهومريية  القدمية  ـ  املرصية  الرؤيتان   تتفق   .7

لقواهم العقلية والجسدية، بل وإمكانية اسرتدادهم لتلك القوى ولكنهام يختلفان يف كيفية 

ذلك.
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نظام اآللهة عند اإلغريق القدماء
محّمد املحّمد احلسني]]]

مقّدمة
من  مجتمع  أي  تاريخ  مهامًّ يف صنع  تأثريًا  يُؤثّر  الذي  املاّدي  العنرص  الجغرافيا  مُتثّل 

العامل الجغرايف عنرًصا مهامًّ من عنارص تاريخ  املجتمعات البرشيّة وحضارته. وقد كان 

بالد اليونان وحضارتها، حيث أسهمت البيئة والتضاريس بشكل مبارش يف صناعة أحداث 

التاريخ اليوناين منذ عصوره األوىل.

أقامت الحضارة اليونانيّة شعوبًا أو قبائل نزحت من املراعي املحيطة ببحر قزوين يف 

إيجة(، حوايل  السواحل األرخبيلية وجزر بحر  )أي  البلقان  الصغرى إىل شبه جزيرة  آسية 

العام 2000 ق.م، ويف حوايل العام 1000 ق.م تّم امتزاج هذه القبائل املختلفة: )اإلخائية، 

الدورية، األيونية(، وقد امتزجت مع بعضها البعض، وأُطلق عىل سّكان بالد اليونان والجزر 

املحيطة بها: )الفيالنيون(.

كان اليونانيون يعتمدون يف أّول أمرهم عىل الرعي، ومل تكن لهم حكومة يعرتفون بها 

ويخضعون لها، وظلّوا عىل هذه الحال حتّى تعلّموا الزراعة، واستقّروا يف قرى، فخضعت 

كّل قرية لرئيس، وارتقت بعض القرى، واتّسع العمران، فأصبحت مدناً فيام بعد.

اعتقد اليونانيون أّن لكّل قّوة من قوى الطبيعة إلهاً يوّجهها، وكانوا يعتقدون أّن هذه اآللهة 

وغرائز  عواطف  لها  أن  اعتقدوا  كام  البرش،  صورة  عىل  وجعلوها  األوملب،  جبل  تسكن 

اآللهة  يصّور  الذي  هو  اإلنسان  أصبح  بل  لإلنسان،  الخالق  هي  اآللهة  تعد  ومل  إنسانية. 

الفطرية  غرائزه  ولروحه، وحتّى  النفعاالته  تشخيصاً  منها  واحدة  كّل  وقد حملت  بصورته، 

]]]- دكتور يف قسمي التاريخ واآلثار، كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة حلب/سوريا.
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الحيوانية صّورها يف أنصاف اآللهة التي كانت ذات أشكال حيوانية. ومتتاز اآللهة بالَعظَمة 

والنُّبل، وصار اإلنسان مقياساً لكّل يشء، وتجلّت املثالية اليونانية يف الوصول إىل الفردية 

الدورية  )واملسابقات  الرياضية  باألفعال  ـ  بعد  فيام  ـ  االهتامم   جاء  هنا  ومن  الكاملة، 

األوملبية(.

أّواًل: ماهّية العالم ونشأة اآللهة
 كان اليونانيون القدماء شعباً نشيطاً يتوق إىل املعرفة، ويتطلّع إىل تعرُّف العامل الحقيقي 

الذي تسكنه كائنات معادية لإلنسان، وتبّث فيه الخوف. لكن التعطّش الالمحدود الكتشاف 

هذا العامل تغلّب عىل الخوف من الخطر املجهول. وكبقية الشعوب القدمية مّر اليونانيون 

يف البحث عن مالذ من قوى الطبيعة الغاشمة؛ العتقادهم بأّن الطبيعة كائن حّي كاألحجار، 

واألشجار، واملعادن.

جميع الشعوب يف فرتة من تاريخها أحّست بالحاجة إىل تفسري الكون، واليونان كباقي 

البداية مل  الكون يف  إّن  العامل. وأّول تفسري لهم هو:  الشعوب سعت يف تفسريها ملاهيّة 

فيه،  كامناً  الحياة  مصدر  وكان  والالمحدود،  املظلم  الرسمدي  الكون  سوى  موجوداً  يكن 

ومنه جاءت جميع اآللهة. »كّل يش ظهر من الخواء، الكون الالمحدود ـ العامل كلّه واآللهة 

الخالدون- ومن الخواء الكوين جاءت آلهة األرض، والسامء، والجحيم، والنور، والهواء، 

كائنات  أسامء  للعامل  أعطوا  ثّم  والغابات]]]«.  والجبال،  والنهار،  والليل،  والبحار،  واملاء، 

هي بنظرهم مسرّية هذا الكون. »يُبنى العامل انطالقاً من ثالثة كائنات بدائية )كاوس-الخواء( 

و)األرض-جايا(، و)الحب ـ إيروس(، وحسب هذه املنظومة فإن الهواء، والليل كانا بداية 

كّل يشء، فمن زواجهام ُولد )تارتاروس( إلهاً، وقد أنجب هذان بدورهام البيضة الكونية]]]«.

 يف رواية أخرى مشابهة للرواية السابقة، يُقال إنّه عند انرصام عصور طويلة عّدة وجد 

السامء املخيّمة فوق األرض،  أو  أو األم-األرض، و)أورانوس(  إلهان عظيامن هام )جيا( 

للطباعة والنرش،  القدمية، ترجمة: د. هاشم حامّدي، ط]، دمشق، األهايل  اليونان  نيهاردت: األلهة واألبطال يف  أ.أ.    -[[[
994]م، ص10.

]]]- محّمد توايت، وفاء طليبة: أساطري بالد الرافدين وبالد اإلغريق دراسة مقارنة، رسالة ماجستري يف تاريخ الحضارات القدمية، 

جامعة الشهيد حمه لخض-الوادي، الجزائر، كلّية العلوم االجتامعية واإلنسانية قسم العلوم اإلنسانية، 2018م، ص57؛ انظر: 

سالمة، أمني: األساطري اليونانية والرومانية، ال ط، بريوت، دار الفكر العريب، 988]م، ص]].
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)أورانوس( )جيا(، وأنجبا أوالد عّدة بعضهم جميل جّداً، وبعضهم اآلخر وحوش  وتزّوج 

عاملقة مفزعون، ويف تلك األثناء ظهرت األجناس البرشية عىل سطح األرض. وكام تروي 

القصص تعاقبت أجناس عّدة من البرش، ويبدو أّن الكثري من النظريات التي تدور حول نشأة 

الكون تتحّدث عن انفصال السامء واألرض، وعن ارتباطهام عن طريق االتّحاد الجنيس، 

وليس هذا بجديد؛ كونه مقتبس عن حضارات الرشق القديم يف خلق الكون ونشأة اآللهة. 

أّما أهّم القصص التي تروي نشأة اآللهة وتحّدد ماهيّتها تقول: إنّه يف البدء كانت الفوىض، 

ثّم ُخلقت األرض مسطّحة وصلبة، تُخفي من تحتها الجحيم، ومن األرض تخلّقت السامء، 

والجبال، واألنهار، واملحيط. ومن زواج األرض بالسامء جاءت »املَرَدة«، وهم مخلوقات 

»السامء«  )أورانوس(  أباهم  أقلق  ماّم  والفوىض،  للعنف  ُمِحبّة  القلوب  غليظة  شيطانية 

فألقى بهم يف الجحيم، ولكن األرض استاءت لفعله، وعّز عليها أن ترى أبناءها ُسجناء يف 

الجحيم، فحرّضتهم عىل الثورة ضّد أبيهم، بل أمّدتهم مبعدن الحديد ليصنعوا منه سالحاً. 

عن  )أورانوس(  أباه  عزل  بأن  إلخوته  يقتّص  أن  استطاع  الذي  )كرنوس(  »املَرَدة«  وتزعَّم 

عرشه، وتربّع مكانه، وظّل عىل ذلك عرش سنني حتّى ثارت »املَرَدة« مرّة أخرى، واشتبكت 

يف عراك مرير ضّد اآللهة ُعرف باسم »رصاع املَرَدة«، وانتهى هذا الرصاع الذي يرمز للرصاع 

بني النظام والفوىض، وبني الخري والرش، انتهى بانتصار اآللهة، والزّج بهم مرّة أخرى إىل 

الجحيم، وتوىّل الحكم ابن )كرنوس( األكرب وهو )زيوس( كبري اآللهة، وكان )كرنوس( قد 

أنجبه بعد زواجه من أخته )ريّا(، وكذلك أنجب منها )بوسيدون( رّب البحار واملحيطات، 

تزّوجت من أخيها  التي  واحدة هي )هريا(  بنتاً  أنجب  السفيل، كام  العامل  و)هاديس( رّب 

األوملبوس. وهكذا  قّمة جبل  فوق  تعيش  كانت  التي  اآللهة  منه معظم  وأنجبت  )زيوس( 

حكم )زيوس( من فوق قّمة جبل األوملبوس، ونّصب نفسُه كبرياً لآللهة والبرش. وقد اعتمد 

)زيوس( يف حكمه لآللهة عىل قّوته التي كانت تتمثّل يف أسلحته الشهرية، كالربق والرعد 

بينام  بها، كاملطر والُسحب والرياح،  يتّصل  السامء، وما  والصواعق، كام تحّكم يف زمام 

ترك ألخيه )بوسيدون( مطلق الترصّف يف البحار واملحيطات، ووهب أخاه اآلخر)هاديس( 
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مملكة العامل السفيل، فبقي فيه يحكمه، ويتحّكم فيه. كام اتّفق )زيوس( وأخواه أن يوجدوا 

للبرش حياة بعد املوت يحيونها يف مملكة )هاديس( السفىل]]].

لقد كانت آلهة اليونان القدمية تشبه الناس يف جوانب كثرية، فهي طيّبة، ورؤوفة، ورحيمة، 

باملوت  تنتهي  البرش  وإّن حياة  قاسية، وظاملة، ومنتقمة، ومخادعة،  تكون  ما  غالباً  لكّنها 

حتامً، أّما اآللهة فكانت خالدة، ومل تكن تعرف الحدود يف تنفيذ رغباتها، ومع هذا فقد كان 

مثّة ما هو فوق اآللهة، إنّه القدر الذي ال يوجد رادٌّ لقضائه، ومل يكن مثّة بني اآللهة من يقف 

يف وجهه]]]. ويبدو أّن اآللهة كانوا يف األصل أسامًء ُمعطاًة لقوى طبيعية، وهو تخيّل أّن البرش 

أشخاص،  إىل  تدريجياً  انتقلت  أسامء  يعطونها  بدؤوا  الطبيعة  ظواهر  إذ صعقتهم  األّولني 

عىل اعتبار أّن الفكر البدايئ عاجز عن تشخيص املجرّدات، وهكذا صارت الحياة الكونية 

تكتسب حياة دنيوية]3].

به  جاءت  ما  إىل  يُذكر  شيئاً  يضيفوا  مل  اليونانيني  أّن  تبنّي  ذكره  سبق  ما  خالل  ومن 

حضارات الرشق األدىن القديم )حضارات بالد الشام وبالد الرافدين ووادي النيل( يف مجال 

الخليقة  قّصة  تذكّرنا  وإذا  اآللهة.  نشأة  العامل، وحتّى  الكون، وماهيّة  خلق األرض، ونشأة 

فيام  )طاليس(  به  جاء  ما  أّن  نجد  النيل،  وادي  األرض يف  وقّصة خلق  الرافدين،  بالد  يف 

بعد، واعتربه اليونانيون نظرية جديدة؛ ما هو إال ترديد ملا أكّدته الحضارتان الرافدية ووادي 

النيل. وإذا تتبّعنا حياة )طاليس( نفسه نجده متأثّراً وناقالً للفكر الرافدي وفكر وادي النيل، 

وخاّصة إذا عرفنا أنّه عاش يف مدينة )ميلطس( املرصية مع جامعة من املفّكرين، والذي 

شغل تفكريه بالبحث يف املاّدة وجوهر األشياء. وقد جهد هؤالء املفّكرون يف تفريد ماّدة 

عاّمة، وتجريدها من بني املوجودات، وجعلها املاّدة األوىل يف تركيب األشياء، ويف تفسري 

اختالفاتها وتغرّياتها. 

]]]- سيّد أحمد عيل النارصي، اإلغريق تاريخهم وحضارتهم )من حضارة كريت حتى قيام إمرباطورية اإلسكندر األكرب(، ط]، 

القاهرة، دار النهضة العربية، 976]م، ص]]-3].

]]]- عاصم أحمد حسني،  املدخل إىل تاريخ وحضارة اإلغريق، ال ط، القاهرة، مكتبة نهضة الرشق، 998]م، ص60؛ انظر: ف. 

دياكوف، س. كوفاليف: الحضارات القدمية، ترجمة: نسيم واكيم اليازجي، ط]، دمشق، منشورات دار عالء الدين، 2000م، 

ج]، ص75]-79].

]3]- بيارغرميال: امليتولوجيا اليونانية، ترجمة: هرني زغيب، ط]، بريت-باريس، دار منشورات عويدات، ]98]م، ص109.
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ثاني�ًا: موقع اآللهة يف الديانات اليوناني�ة قبل القرن التاسع ق.م
لقد عرّف بعض الفالسفة اإلنسان بأنّه حيوان ُمتديّن، ذلك ألّن التديّن عنرص أسايس يف 

الديني إّنا يكمن يف أعامق كّل قلب برشي، بل هو يدخل يف  تكوين اإلنسان، والحّس 

صميم ماهيّة اإلنسان، مثله يف ذلك مثل العقل سواء بسواء. ومن هنا نشأ الكثري من الديانات 

والشعوذة،  والسحر  والخرافات  األساطري  فكانت  األرض،  ظهر  اإلنسان عىل  دّب  أن  منذ 

ومحاولة السيطرة عىل القوى الخفية، والتقرّب إليها باألضاحي والقرابني، ماّم يزخر به تاريخ 

الشعوب يف الرشق والغرب عىل حّد سواء.

السامء،  إله  عرش  هو  فالجبل  بالحياة،  مفعمة  القدمية  اليونان  عند  الطبيعة  كانت  لقد 

من  حورية  شجرة  ولكّل  املطر]]]،  أجل  من  للصالة  الهضبة  قّمة  إىل  املتعبّدون  ويصعد 

حوريات الغابة، ولكّل ينبوع حورية، ولكّل نهر إله. واستمّر وجود اآللهة القدمية لفرتات 

آلهة  جاءت  كام  الوسيطة،  واألرواح  الشياطني  جديد عىل  تأكيد  هناك  كان  ولكن  طويلة، 

جديدة من الرشق ومن الجنوب، لتبقى جنباً إىل جنب مع اآللهة القدمية. »...ودخل التنجيم 

ين -عىل ما يبدو- هي  عن طريق بابل، واشتّد الطلب عىل آلهة الشفاء]]]«. كانت مهّمة الدِّ

تأمني رضا اآللهة عن طريق تقديم القرابني، وتأدية الطقوس، وإقامة االحتفاالت املناسبة. 

وكان تقديم القرابني يتّم بأيدي جامعة الَكَهنة.

تحت  تقع  أو  مخياّلتهم  تؤثّر يف  التي  الطبيعة  ظواهر  غري  اليونانيون ال ميّجدون  كان 

أبصارهم، كالهواء والجّو والسامء والشمس والرياح واملحيط واألمواج... وكانت هياكل 

عبادتهم ساحات فسيحة يف الهواء الطلق عىل قمم الجبال أو وسط الغابات، فأقاموا لآللهة 

التامثيل، واعتقدوا فيهم ما لدى اإلنسان من األخالق والعادات والصفات والعيوب.

ويرشبون،  يأكلون،  متاماً:  البرش  صورة  عىل  أشعارهم  يف  اآللهة  اليونانيون  تخيّل 

]]]- وهذا موجود حتّى يومنا هذا يف معظم األرياف السورية عندما تحبس السامء األمطار، يجتمع فتيان القرية لياًل ليك يجمعوا 

الزيت والحبوب من األهايل، ويتّم طبخه وتوزيعه عىل الفقراء، وينشدون األغاين املوّجهة لإلله باللهجات العاّمية املختلفة، من 

مثل قولهم: )يا أّم الغيث يا ريّا، عبّي الَحوايا ميّه، والتعطينا بالغربال، يصبح ولدها خيّال، والتعطينا بالطاسة، أّم حجول الرّداسة، 

واليّل ما عندو يعطينا، نقطة زيت تكفينا...إلخ(، الباحث.

]]]- جفري بارندر: املعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة: عبد الغفار مّكاوي، مجلّة عامل 

املعرفة، الكويت، العدد 73]، أيار993]م، ص63.
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الطبقة  لحياة  انعكاس  عن  عبارة  اآللهة  عامل  و»كان  أيضاً.  بعضاً  بعضهم  مع  ويتصارعون 

ين  األرستقراطية، ولكّل طائفة معبودها أو معبوداتها]]]«. وقد قيل إّن الوظيفة الجوهرية للدِّ

هي التغلّب عىل خطر الفناء، ورضوب القلق التي يثريها الحارض، وذلك باستيعاب الناس 

ين عىل  نََس داخل العمليات الاّلمتناهية التي تجري يف كون مقّدس، حيث »يتغلّب الدِّ الدَّ

صدمات الحياة التي تقع يف الزمان، وذلك بأن ينسبها إىل ملكوت زمان ال نهاية له، حيث 

عامل  مع  نِس  الدَّ الحارض  عامل  يتواءم  وبذلك  دورّي،  ألنّه  الزمان خطراً  انقضاء  يشّكل  ال 

االقرتان  عن  يرتفّعون  ال  واآللهات  اآللهة  أّن  يعتقدون  اليونانيون  كان  املقدَّس]]]«.  األبدية 

ببني اإلنسان، فتخيّلوا عدًدا من األبطال الذين ُوجدوا من هذا الزواج، واعتربوهم أنصاف 

آلهة، ونسبوا إليهم أعامالً جليلة تجعلهم جديرين باالنتساب لهؤالء األرباب. وكان يتيرّس 

بخلود  يعتقدون  كأسالفهم  وكانوا  اآللهة.  من  إله  إىل  تنتسب  أن  العظيمة  اليونانية  لألُس 

الروح، ويقولون إّن اإلنسان يحيا يف اآلخرة حياته األوىل، فيجوع ويعطش، ويأكل ويرشب، 

ويحارب، ويلعب، ولذلك كانوا يقّدمون إليه األرشبة والضحايا، ويضعون يف قربه بعضاً من 

أنواع السالح.

عىل  احتوت  حيث  واألبطال،  باآللهة  املتعلّقة  اليونانيّة  والقصص  األساطري  تعّددت 

عنرص الخيال، وكان يُنظر إليها عىل أنّها حقيقية، وكانوا يؤمنون بها، باإلضافة إىل أّن هذه 

األساطري ساعدت يف إثراء الفّن واألدب اليوناين، وتعزيز قيمة الثقافة اليونانية الغربية.

ومن عيوب نظام اآللهة يف الديانة اليونانية أنّها غري أهلية، فلكّل مدينة، ولكّل قرية، بل لكّل 

قبيلة كان لها طرق خاّصة للعبادة، واآللهة التي تُحرتم وتبجَّل يف مدينة غري التي تُحرتم وتبجَّل 

يف مدينة أخرى، »...ولو اتّفقت املعبودات يف األسامء فـ )أبولون( »ذلوس«، غري )أبولون( 

»ذلفي«]3]، ولذلك كانت أسامء اآللهة تُقرن بأسامء الهياكل التي تُعبد فيها متييزاً لها.

آلهتهم من مصادر متعّددة: من حضارات الرشق  اليونانيني عرفوا  أّن  ويتّضح ماّم سبق 

اإلغريق  بالد  إىل  القادمني  الحّكام  مع  اآللهة  وجاء  الَكَهنة.  ومن  العرافني،  ومن  القدمية، 

]]]- محمد إبراهيم بكر، قراءات يف حضارة اإلغريق القدمية، ال ط، مرص، الهيئة املرصية العاّمة للكتاب، 2002م، ص55.

]]]- كولون ولسون: فكرة الزمان عرب التاريخ، ترجمة: فؤاد كامل، مراجعة: شوقي جالل، مجلّة عامل املعرفة، الكويت، العدد 

59]، آذار ]99]م، ص3].

]3]- محمود فهمي، تاريخ اليونان، تقديم: محّمد زينهم محّمد عزب، ال ط، القاهرة، مكتبة ومطبعة الغد، 999]م، ص38.
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تاريخيهم  اآللهة ومعهم  اإلغريقية. »جاء هؤالء  املدن  أنشؤوا مختلف  من كريت، ومّمن 

وأساطريهم التي جاؤوا بها من بالدهم القدمية من وادي النيل والرافدين وبالد الشام]]]«.

البالد األخرى يف ذلك  اليونان عاّم هو عليه يف  ين يف بالد  الدِّ اختالف  أيضاً  ويتّضح 

بعد  الساموية  الديانات  ثّم  القديم  األدىن  الرشق  حضارات  يف  الديانة  إّن  حيث  العرص، 

فإنّها  القدمية  اليونانية  الديانة  أّما  اآلخر،  العامل  والثواب يف  بالحساب  ترتبط  كانت  ذلك، 

كانت ترتبط أساساً بحياة اإلنسان يف الدنيا، وكانت اآللهة أيضاً كام تصّورها األساطري تشبه 

ين  الدِّ فكرة  مع  يتعامل  اليوناين  املواطن  كان  السبب  ولهذا  وحياتها،  هيئتها  يف  اإلنسان 

ين  الدِّ فلسفة  والتقدير. وتبدو  يفتقر إىل اإلجالل  الرهبة، وإن مل  تعامالً يخلو من  واآللهة 

عند اليونان يف اختيار املواطن اليوناين لنوعية اآللهة التي يتعامل معها ويحتفل بها، حيث 

نجد أّن كّل اليونانيني كانوا يفّضلون آلهة املحاصيل أو الحرب عىل آلهة السامء والشمس 

بأمر  الشعوب األخرى- مل يكونوا يحفلون  أنّهم -عىل عكس  السفيل، أي  والقمر والعامل 

العامل اآلخر، »... كانوا يتعاملون مع آلهة تتحّكم يف مسار حياتهم اليومية، وتساعدهم عىل 

سرب أغوارها]]]«.

ثالثًا: تصنيف اآللهة وصراعها على الُملك
اليونانيون يف عصورهم املبّكرة أنواعاً من املظاهر واملخلوقات، فعبدوا األشجار  عبَد 

واألحجار والحيوانات، وقد عرف اليونانيون تعّدد اآللهة كام كان الحال بالنسبة لكّل الشعوب 

القدمية كام ذكرنا سابقاً، وكان كّل إله يختّص بأمر من أمور البرش وحياتهم و»كان اإلنسان 

يتقرّب لإلله طمعاً يف ثوابه أو خوفاً من عقابه]3]«. ولذلك تّم تصنيف اآللهة عىل الشكل اآليت:

1. آلهة السامء وصفاتهم

من غريها،  متيّزها  عليها صفات  أُطلقت  ولذلك  العظام،  اآللهة  من  السامء  آلهة  تعترب 

يأيت يف  فلها مراتب ودرجات،  األكابر  اآللهة  أّما  آلهة أصاغر،  أكابر، ومنها  آلهة  أنّها  منها 

]]]- محّمد صادق صبور، موجز تطّور الحضارات اإلنسانية، ط]، القاهرة، دار األمني للنرش، 998]م، ص96.

ط،  ال  اليونان(،  )-1تاريخ  واليونانية  الرومانية  الحضارة  تاريخ  يف  مقّدمة  السايح:  إبراهيم  مصطفى،  درويش  ممدوح   -[[[

االسطندرية، املكتب الجامعي الحديث، 999]م، ص108-107.

]3]- فوزي مّكاوي، تاريخ العامل اإلغريقي وحضارته، ط]، الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، 1980م، ص63.
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املُلك،  يف  )زيوس(  رشيكة  و)هريا(  النور،  إله  ويُعترب  والبرش،  اآللهة  أبو  )زيوس(  قّمتها 

و)أثنا( إلهة الطهر وهي ابنة )زيوس( املفّضلة، و)آبولن( إله النور والفّن، و)أرمتيس( إلهة 

الصيد والسحر، و)هرميس( ساعي اآللهة ورسولهم، وهو إله الرفق والتوفيق وإله املعروف 

واإلحسان، و)آرس( إله الحرب، و)هيفستس( إله الصناعة، وحّداد اآللهة وصائغهم البارع، 

و)أفروديت( أو إلهة األنوثة والجامل، و)يسذون( إله البحر والخصب.

أّما آلهة السامء األصاغر، فقد عملوا عىل خدمة اآللهة األكابر، منهم اإللهة )ثيمس( إلهة 

الحّق والعدل، واإللهة )إريس( رسولة )زيوس( ووصيفة )هريا(، و)هيفي( إلهة الفتّوة ونضارة 

الشباب، و)غنميدس( ساقي اآللهة. و»تُعترب اآللهة خالدة ال متوت وهذا بديهي، إاّل أّن لكّل 

منها صفات خاّصة متيّزها عن باقي اآللهة األخرى]]]«. وجميع اآللهة منزلهم يف ديار الخلود، 

وجبل »أوملبوس« هو مقرّهم، وهو بالنسبة لهم جزء من السامء، ومكان مقّدس له حرمته وله 

متألّقة  بالثلوج األبدية عروشاً  الجبال املرتفعة املكلّلة  حرّاسه وله صفاته. »... وتبدو قمم 

ساطعة، يرتبّع فيها األرباب اآللهة العظام. ففي تلك األجواء البهيّة اصطفى اآللهة ُسكناهم 

األزلية، يف أعايل الجبال ويف كبد السامء. ويرتع اآللهة يف مقّر الخلود...]]]«.

أّما صفاتهم فهي كثرية ومتنّوعة، وتتبع لقّوة االله وبطشه، منهم من يتّخذون من األشكال 

ما يشاؤون، أو يبدون بهيئة البرش أو الحيوانات أو حتّى الجامد. ويتخلّقون بأخالق البرش، 

وينحرفون انحرافاتهم. وهم ُعرضة ألهوائهم، وميولهم، وغرائزهم، من حّب وبغض وغضب 

وكربياء وخوف وحسد وما إىل ذلك. وإذا نقموا عىل أحد صبّوا عليه جام سخطهم، وإن 

حظي يف عيونهم غمروه بالعطف والخري.

2. آلهة األرض ونظامهم

ارتبطت آلهة األرض عند اليونان القدمية مبا تجنيه أرضهم من زروع ومثار، وترويج تلك 

املزروعات وتصديرها، وخّصها بصفات مرتبطة باآللهة. فآلهة األرض عموماً خرجت ليك 

تحمي األرض من البرش، وليك تصون األرض من تلّوث اإلنسان وسمومه ورعيه الجائر. 

والعظمى،  األوىل  الجّدة  )غيئا(  كانت  فقد  اآللهة،  والدة  وهي  الجميع،  أّم  هي  فـاألرض 

[[[- M.P. Nilsson, A History of Greek Religion, p.101- 102.

]]]- برابرة، األب فؤاد جرجي: األسطورة اليونانية، ال ط، دمشق، منشورات الهيئة العاّمة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، 2014م، ص87.
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وابنتاها )ريئا( و)كفييل( هام مركز األرض، لذلك دَعوها بأّم اآللهة، واإللهة الجّدة، واإللهة 

الطيّبة. ومن اآللهة )ذميرت( إلهة الزرع والضع، وهي تُعترب من إلهات األرض القدميات، 

فهي حامية الفاّلحني، وصائنة جهودهم وعرق جبينهم. وقد كرّسوا لها من الحبوب )الحنطة 

سنابل  األخرى  ويف  القمح  سنابل  يدها  يف  تحمل  األّمهات  بهيئة  وصّوروها  والشعري(، 

الشعري. أّما )فـاكسخس(، أو)ذيونسس( إله الخمرة، فقد اعتاد اليونانيون يف أعياد القطاف، 

وال سيّام يف قطاف العنب، اعتادوا أن يحتفلوا بإله الكرمة، »لقد كانوا يعقدون له حلقات 

الغناء والرقص، ويقيمون عىل رشفه مآدب ووالئم صاخبة، امتازت غالباً بالُقصوف والَعْربَدة 

واملُجون، وقد رموا من وراء ذلك إىل التشبّه بإلههم الخليع، وإحياء ذكرى موكبه املاجن]]]«. 

الرعاة  قصده  وقد  الرعي،  إله  وهو  )هرميس(،  ابن  )بان(  اإلله  أيضاً  األرض  آلهة  ومن 

أكرموه ألنّه  الصيّادون  الخصب لقطعانهم، وحتّى  منه  العبادة، ويلتمسوا  له فروض  ليؤّدوا 

الحّظ  أخفقوا يف صيدهم وخالفهم  وإذا  الطرائد يف حبائلهم،  يوقع  كان بشكله املخيف 

انهالوا عىل أصنام ذلك اإلله وأوسعوها لكامً وجلداً. ويُعترب اإلله )بان( اإلله املهيمن عىل 

الطبيعة، وقد أثار شكله ضحك اآللهة، كام أكرمت كّل مقاطعة من مقاطعات اليونان )بانها(، 

ودعته باسم خاّص بها. 

البرش،  اآللهة عىل  بقدر رضا  يختّل  الذي ال  الخاّص، وتوقيتها  نظامها  اآللهة  لهذه  إّن 

وتقديم القرابني لها، ويقوم عىل خدمة هذه اآللهة طائفة من الُكّهان.

3. آلهة الطبيعة ووظائفهم

إله وظيفة خاّصة متيّزه من اإلله  القدمية، فكان لكّل  اليونان  الطبيعة عند  آلهة  تعّددت 

الطبيعة  آلهة  أحد  وهو  )أكينوس(،  اإلله  ومنهم  والعذبة،  املالحة  املاء  آلهة  فهناك  اآلخر، 

الكربى. 

البحار. ومع ذلك  أّما اإلله )بُسذون(، فقد بسط سيطرته عىل املياه كلّها، ويُعترب سيّد 

آلهة  أحد  )نرفس(  اإلله  مثل  وخصائصهم،  امتيازاتهم  من  بيشء  اآللهة  بعض  احتفظ  فقد 

املياه املالحة الذي لُّقب »بشيخ البحر«. و»... كان ذا وقار ومهابة وجالل، وهو كاألمواج 

]]]- األب فؤاد جرجي برابرة،  األسطورة اليونانية، ال ط، دمشق، منشورات الهيئة العاّمة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، 2014م، ص88].
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املتالطمة دائم الحركة دائب التقلّب، ومن وظائفه اإلنباء بالغيب، ولكّنه ال يكشف حجبه 

.»[[[ً عادًة إاّل مضطرّا

اعتقد اليونانيون، ومن قبلهم شعوب الرشق القديم، أّن األنهار آلهة، ولذا أكرموهم الناس 

وخّصوهم بشعائر العبادة، وقّدموا لهم شعور الفتيان والفتيات، وضّحوا لهم بكباش وخيول 

العذبة  املياه  آلهة  وأشهر  والغدران.  الجداول  حيًّة يف  بضخاياهم  قذفوا  ما  وكثرياً  وثريان، 

بالد  يف  األنهار  من  الكثري  وهناك  النهرية،  اآللهة  من  وهام  وأسبوس(،  )أخلووس،  اإلله 

اليونان حملت اسميهام. وهناك آلهة الجحيم؛ ومنها اإلله )هاذس( ملك الهاوية والجحيم، 

واإللهة )هكايت( القمر املكفهّر، واشتُهرت هذه اإللهة بقدرتها يف السامء وعىل األرض. 

وكان آللهة الجحيم أعوان مثل اإلله )ثانتس( إله املوت وممّون الجحيم ومستوردها األكرب. 

كثرية  بقعاً  ضّم  وقد  الجسد،  عن  انفصالها  بعد  األرواح  مقّر  هي  الجحيم  أّن  وباعتقادهم 

تصّنف فيها األرواح حسب أصنافها، ودرجة استحقاقها، ومّدة بقائها فيه. ومن آلهة الطبيعة 

الفجر)إنوس(،  وإلهة  القمر،  إلهة  )سليني(  واإللهة  الشمس،  إله  وهو  )فرقد(  اإلله  أيضاً 

والكثري من اآللهة التي ال يتّسع املقام لذكرها. 

4. اآللهة الحيوانية وأنصاف اآللهة

كانت  املبّكر  اليونان  تاريخ  يف  الحيوانات  بعض  ألّن  حيوانات،  كهيئة  اآللهة  ظهرت 

أنّها مل تصل إىل مرتبة اآللهة الكاملة.  تُعظَّم، وتُتّخذ أنصاَف آلهة؛ وكان السبب يف ذلك 

وسنرسد هنا أهّم الحيوانات لدى اليونان القدمية. 

يأيت الثور يف مقّدمة الحيوانات املقّدسة؛ نظراً لقّوته وقدرته، وكرثة ما كان يوصف به أنّه 

رفيق لـ )زيوس( و)ديونيس(، أو رمز لهام. كام أّن )هريا( ذات العني البقرية كان رمزها »البقرة 

لإللهة  تناسله، وكان رمزاً  اليونانيني لكرثة  لدى بعض  الخنزير مقّدساً  املقّدسة«. كام كان 

)دميرتا(، إذ كان القربان الذي يُقّدم لها يف األعياد.

ثعبان  )زيوس(. و»مُيثَّل يف شكل  اإلله  الثعابني واألفاعي، وهي رمز  اليونانيون  قّدس 

مُيثَّل  بالرأفة  يرتبط  حني  وكذلك  واملمتلكات،  العاّمة  واملخازن  واملنازل  للسياج  كحاٍم 

]]]- جفري بارندر، املعتقدات الدينية لدى الشعوب، م.س، ص54.
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تاّمة،  ثعابني غري  الصّحة متُثَّل بشكل  ربّة  اإللهة )هيجيا(، وهي  ثعبان]]]«. وهناك  يف هيئة 

»حيث تُصوَّر يف هيئة عذراء ذات ثوب طويل تُطعم ثعباناً من طبق صغري، أو يلتّف حول 

من  مقتبَس  وهذا  ثعابني،  يصّورونهم عىل شكل  وفاتهم  عند  األبطال  وكذلك  خرصها]]]«. 

الحضارة املرصية، حيث »كانوا يصوَّرون عىل شكل ثعابني رَقطاء]3]«. 

أّما األفاعي، فكثرياً ما نراها يف الفّن اليوناين حول متاثيل )هرمس( و)إيللو(، وقد كانت 

املرصية  الحضارة  من  أيضاً  مقتبَس  وهذا  واملنازل،  للهياكل  الحارسة  لآللهة  رمزاً  تَّخذ 

بالتحديد، ورمّبا كانت األفعى لكرثة وجودها حول املقابر سبباً يف اعتقاد الناس أّن لها روح 

املوىت. و»...يعتقد بعضهم أّن األلعاب الدلفية، من احتفل بها يف بادئ األمر تكرمياً ألفعى 

دلفي امليّتة]4]«.

5.  رصاع اآللهة عىل املُلك

مل يكن رصاع اآللهة يف بالد اليونان القدمية إاّل جزءاً صغرياً من رصاع البرش عىل السلطة، 

ويعرّب بطريقة أو بأخرى عن حّب السلطة والتملّك وإبراز قّوة الحاكم وحصوله عىل املُلك. 

وما رصاع اآللهة والتطاُحن بينهم، إاّل تعبري عن ذلك، من خالل عقد املعاهدات ونقضها 

وتوريث العرش والرصاع عىل اإلرث. 

أنّه نتيجة تزايد عدد السّكان آنذاك، وعدم وجود نظام اجتامعي متحّض للزواج،  يبدو 

الرصاع بني اإلخوة واألحفاد، وبني  فقد ظهر  العشوايئ،  اإلنجاب  الزوجات، وكرثة  وعدد 

األخوال واألعامم عىل َمن ميتلك وعىل َمن تحّق له السلطة، وَمن تكون أّمُه وسلطتها ونسبها 

اآللهة من خالل كالم »زيوس«  الرصاع بني  تكريسه عند  تّم  أّن هذا  اإللهي، ولذلك نجد 

وتوجيه كالمه. »...اسمعوا لقويل يا أعامم، أيّها اآللهة النبالء، أبناء األرض والسامء، اسمعوا 

ما جاش بصدري: منذ عهد بعيد طويل، نحن يف رصاع رهيب مع التيطان أبناء )أرنوس(. 

وقد هبّوا بجموعهم علينا ينازعوننا السؤدد والسلطان]5]«. 

[[[- M.P. Nilsson, Greek poqular Religion, Columbia Univ. press, New York, 1940, p.66f. 

[[[- E. Mitropolou, Deities and Heroes in the form of Snakes, pyli Editions, Athens, 1977, p.184

[3[- S.Pulieyn, prayer in Greek Religion, Oxford Univ.press, 1997, p.123.

]4]- رجاء كاظم عجيل،  الديانة يف بالد اليونان، مجلّة آداب ذي قار، العدد 5، املجلّد ]، شباط 2012م، ص73.

]5]- األب فؤاد جرجي برابرة، األسطورة اليونانية، م.س، ص]7.
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ويتّضح ماّم سبق أّن املجتمع اليوناين القديم كان قد عاىن من مشاكل كثرية، تّم التعبري 

عنها عرب بعض األساطري وكالم اآللهة، ولعّل الندفاعهم فيام بعد إىل خارج البالد أسبابه 

وتربيراته، منها االقتصادية واالجتامعية، ولكّن األهم كام يبدو كانت نتيجة النظام السيايس 

البالد  ويُوّجه سياسة  النبالء  يفرض سيطرة  الذي  األرستوقراطي  الحكم  آنذاك، ألّن  السائد 

حسب مصلحة هذه الطبقة، »...كان يحرِم املواطنني األحرار من أكرث الحقوق، ويزيد يف 

ُشّقة الخالف بني الطبقات االجتامعية واألحزاب الحاكمة]]]«.

رابعًا: خصائص نظام اآللهة )التأّثر والتأثري بني الشرق والغرب(
تنطلق خصائص نظام اآللهة من مفهوم الخري والرّش يف الرتاث اليوناين القديم، سواء ما 

جاء يف الحديث عن اآللهة واألساطري، أم يف القوانني ونصوص األدب والحكمة، وكيف أّن 

النفس البرشية للسّكان كانت تنزع لتكريس الخري ومحاربة الرّش، كام أنّه دليل عىل الرصاع 

املستمّر بني الخري والرّش، إّما عرب آلهة الخري والرّش، أو عرب البرش أنفسهم، وذلك بحسب 

مصادرهم املختلفة، سواء أكانت النصوص األدبية أو ذات املواضيع اإلنسانية املختلفة، 

ينتهي  كان  ما  غالباً  والذي  والرّش،  الخري  بني  املستمّر  الرصاع  ذلك  بدقّة  جّسدت  والتي 

بانتصار الخري عىل الرّش. إضافة إىل ذلك تكريس مفهوم الخري والرّش يف مجاالت متنّوعة، 

الخري، كالصدق والوفاء  قبيل ربطها بوجوه  مع ذكر ناذج منها عرفها سّكان املنطقة من 

معظم  عنها  نهت  محرّمات  من  يتّبعه  وما  الرّش  مفهوم  عن  الحديث  إىل  إضافة  والعدالة. 

القوانني التي يُفرتض أنّه تّم التفاهم عليها، واتّفقت عليها معظم املوجودات.

لقد تأثّر اليونانيون باألمم الرشقية املجاورة التي اتّصلوا بها يف مبدأ تاريخهم، واقتبسوا 

والفينيقيون  املرصيون  يأيت  األمم  هذه  مقّدمة  ويف  الحضارة،  عنارص  من  الكثري  منها 

التجارية  عالقاتهم  يف  أو  الصغرى،  آسية  يف  مستعمراتهم  يف  اتّصالهم  وكان  والبابليون، 

األوىل  الحضارية  الرشارة  أّن  عىل  الحضارة  مؤرّخو  و»يُجِمع  القدمية.  الرشقية  بالشعوب 

آسية  طريق  عن  الجزر؛  حتّى  أو  الغربيون،  يسّميها  كام  األّم(  )البلد  اليونان  إىل  وصلت 

الصغرى، قادمًة من حضارات الرشق القديم يف بابل ومرص وأوغاريت]]]«.

]]]- محّمد كامل عيّاد، ، تاريخ اليونان، ط3، دمشق، دار الفكر، 1980م، ج]، ص5]].

]]]- محمود إبراهيم السعدين، ، تاريخ وحضارة اليونان )دراسة تاريخية-أثرية(، ط]، القاهرة، الدار الدولية لالستثامرات الثقافية، 

2008م، ص]3.
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التعقيد  هذا  أّن  نجد  القديم؛  الرشقي  والفكر  القديم  اليوناين  الفكر  بني  قارنّا  ما  وإذا 

واالنقالب الفكري كان مستمراً يف مواجهة الحضارة اإلنسانية خالل الدولة القدمية يف مرص 

مثالً، إاّل أنّه بدا واضحاً يف فرتة االنتقال الغامضة -كام يصفها الباحثون- التي سبقت الدولة 

كان  آخر. حني  بُعداً  أخذ  قد  الوسطى  الدولة  اآللهة خالل  مفهوم  كان  ثّم  ومن  الوسطى. 

للمرصيني تأثريهم يف الفرتة الكريتية لليونان؛ كان للعراق وسورية أثرهام املهّم يف الفرتة 

املايسينية النقية لليونان، حيث ثبت وجود عالقات وتواصل بني الجزر اليونانية واملناطق 

الفراتية، عىل نحو أنتج مجموعة من الرؤى التي ساهمت يف نو العقلية اليونانية للفرتة ما 

بعد الدورية، أي يف عهد الدولة املدينة. إّن مجمل هويّات اآللهة اليونانية وطقوسها مرصية، 

وإّن عقيدة تناسخ األرواح كذلك، لكن من املؤكد أن العرص املبّكر )الفرتة الكريتية( شهد 

عالقات وِصالت واضحة مع مرص. غري أّن امتزاج الحضارتني املرصية الفرعونية واليونانية 

الوثنية شّكل حلقة انتقال نحو األخطبوط الوثني الروماين. 

الهجرات املرصية  أّن  الحضارة(  كتابه )مرص أصل  الباحث )سالمة موىس( يف  ويرى 

نحو اليونان وجزرها كانت عىل ثالث مراحل، االوىل يف عرص الدولة القدمية، والثانية يف 

أيّام الدولة الوسطى، والثالثة ـ وهي األهم ـ أيّام االسة السادسة والعرشين. ويروي سالمة 

موىس أسطورة إغريقية تتحّدث عن )أسة ملوكية مرصية( كانت تحكم بالد اليونان، أنشأها 

يف  املرصيني  أّن  ينقل  فيام  الشعبني.  بني  مشرتك  أصل  وجود  يرى  هو  لذلك  )دانوس(، 

الوقت الذي يرسمون أشكال الشعوب األخرى مثل الزنوج والحيثيني بنحو من االستهزاء؛ 

فإنهم كانوا يرسمون اليونان بالشكل الذي يتطابق مع هيئة املرصيني. 

أّما تأثري الحضارة الفينيقية فقد ظهر يف عبادة )أفروديت( التي تشبه )عشرتوت( عند الفينيقيني، 

حيث »تأثّر اليونانيون تأثّرا ًواضحاً، وليس أدّل عىل تأثّرهم من أّن كثرياً من اآللهة اليونانية أصلها 

يني عىل أُشّده يف عبادة )أفروديتي( ربّة الجامل والحّب عندهم]]]«.  فينيقي، ولقد ظهر التأثري الدِّ

ونتيجة تأثّرهم هذا نظروا إليهم عىل أنّهم أصحاب حضارة عظيمة وفضل وتقّدم، واختلط إعجاب 

اليونانيني بالفينيقيني بالحقد أحياناً، وبالتنافس والرصاع والحرب أحياناً أخرى.

]]]- حّصة تريك الهذال، املؤثّرات الحضارية الفينيقية يف الحضارة اليونانية، مجلّة دراسات )العلوم اإلنسانية واالجتامعية( – 

الجامعة األردنية، املجلّد 43، ملحق3، 2016م، ص 569].
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ومن التأثّر والتأثري بني الرشق والغرب فيام يخّص نظام اآللهة، نجد الكثري من األساطري 

النيل ووادي  اليونانية تكاد تتطابق فكرًة وتفصيالً مع التي سبقتها يف وادي  وأسامء اآللهة 

الكثري عن  البابليني  النهرين، فاقتبسوا عن  اليونانيون بحضارة ما بني  تأثّر  الرافدين. كذلك 

اآللهة ونظامهم، ويبدو أّن اقتباسهم هذا مل يكن بصورة مبارشة كام ذكرنا سابقاً، وإّنا عن 

والتي  واآلشوريني،  بالبابليني  دائم  اتّصال  عىل  كانت  التي  الصغرى  آسية  شعوب  طريق 

خضعت لنفوذهم. و»...ال نبالغ إذا قلنا إّن أمم الرشق كانت أساتذة اليونانيني الذين صاروا 

فيام بعد أساتذة الغرب. وإّن تلك األمم مّهدت لهم طريق الحضارة وأرشدتهم إىل سبيل 

الفالح]]]«.

وال نبخس اإلنسان اليوناين حّقه يف تطويره لذاته وفكره املنطقي. »...ولألمانة كان رجالً 

مرفوع الرأس حتّى وهو يصيل لآللهة، مع أنه كان كغريه من الناس يعرف جيّداً الفرق بني ما 

هو برشي وما هو إلهي، ورغم علمه أنه ليس بإله، إاّل أنّه كان رجالً عىل األقّل، وكان يعلم 

أّن اآللهة سعان ما تبطش دون شفقة بالرجل الذي يتألّه، وأّن التواضع واالحرتام هام أشّد 

ما يستحسنونه من الصفات البرشية، ومع ذلك فقد كان يعلم أّن اإلله واإلنسان نَبَتا من نفس 

األرومة]]]«.

التي  البلدان الرشقية  اليونانية مل تكن حضارة يونانية فحسب، بل حضارة  إّن الحضارة 

تحّدثت بلغة اليونانيني، وأُلّفت وكتبت بها. ومل تكن املصدر الرئييس للعلوم، وهؤالء الذين 

نسبوا إىل اليونان هذا الرشف كانوا مخطئني، ال يف مصدر العلوم فحسب، وإّنا يف طبيعتها 

أيضاً. وقد قام اليونانيون بإسهام فريد -ولو أنّه محدود نسبيّاً- يف بعض املجاالت، كام هي 

الحال يف بعض العلوم مثل علم الهندسة واملنطق الريايض]3]. علاًم أننا نجد أّن رسالتهم مل 

تقترص عىل تلّقي تراث الحضارات الرشقية القدمية لينقلوه بدورهم إىل أوروبّا، بل هضموا 

ما تلّقوه وأعادوا إخراجه يف صورة جديدة مختلفة تتّسم بطابع بيئتهم الخاّصة. »...وال نبالغ 

]]]- لطفي عبد الوهاب يحيى، اليونان مقّدمة يف التاريخ الحضاري، ال ط، االسكندرية، دار املعرفة الجامعية،]99]م، ص9].

القاهرة، دار الفكر العريب،  ]]]- ه.د. كيتو: اإلغريق، ترجمة: عبد الرازق يرسى، راجعه: الدكتور محّمد صقر خفاجة، ال ط، 

]96]م، ص5.

]3]- محّمد صادق صبور، موجز تطّور الحضارات اإلنسانية، ط]، القاهرة، دار األمني للنرش، 998]م، ص85.
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هنا إذا قلنا إّن البحر اإليجي كان مسؤوالً إىل حّد ما عن مناهضة اليونان للرشق الذي ظهر 

فيه أّول قبس أضاء الطريق لحضارة الغرب املبدعة، ومسؤواًل كذلك عن الطابع املستقّل 

الفريد لهذه الحضارة العظيمة التي نزعت إىل إخفاء املؤثّرات الرشقية]]]«.

تأثّر وتأثري نجد االختالف  من  وإذا قمنا باملقارنة بني ما حصل قدمياً ويحصل حديثاً 

الكبري مع نرجسية الغرب األورويّب مبا أنجزه اإلنسان الرشقي. ولو سألنا أحد قدماء اليونان 

عاّم ميتاز به من اإلنسان الرشقي، فإنّه -عىل ما أظّن- ما كان ليجعل انتصارات العقل اليوناين 

بأنّه قد بدأ أكرث األشياء بطريقة أذىك منه. لكن اليوم نجد أّن  يف املقّدمة، حتّى مع علمه 

عىل  واحداً  مثاالً  ولنأخذ  اليونان.  قدماء  من  أسالفه  طريقة  بعكس  يعرّب  األورويّب  الغرب 

ذلك، عندما نحت األوربّيون متثاالً للعامل الفرنيس شامبليون )مكتشف حجر رشيد مبرص 

عام 3]8]م( يف ساحة جامعة السوربون بفرنسا، صّوروه وهو يضع قدمه فوق رأس امللك 

الفرعوين )أخناتون(. ومع هذا كلّه فالديانات التي تُعرف اليوم يف العامل املتقّدم نشأت يف 

أرضنا وانترشت منها، والفكر الذي أغنى اليونان كانت أصوله من عندنا، وكذلك أكرث فروع 

العلوم والفكر واألدب والفلسفة...إلخ. ومع ذلك كان يُنظر لبالد الرشق عىل أنّها أشّد ثراًء 

وأرقى حضارًة. 

]]]- عبد اللطيف أحمد عيل، التاريخ اليوناين، ال ط، بريوت، دار النهضة العربية، 976]م، ص7]؛ انظر: جون ما كليش: من 

الكمبيوتر، ترجمة: خض األحمد وموفق دعبول، راجعه: عطية عاشور، مجلّة عامل املعرفة،  القدمية حتى عرص  الحضارات 

الكويت، العدد ]5]، كانون األول 999]م، ص105.
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اخلاتمة
من خالل معالجتنا ملوضوع البحث، ميكننا الوقوف عند بعض النتائج، والتي نلّخصها 

فيام ييل:

التفاصيل  خالل  من  القديم  اليوناين  الفكر  عن  ملحة  أعطت  اليونانية  امليثولوجيا   -[

الدقيقة عن نشأة الكون وعنارصه، وعن كّل إله وأنسابه ونسله، وكيفية خلق الكون واإلنسان، 

والتي توحي بتقديس اليوناين القديم لقوى الطبيعة املحيطة به. باإلضافة إىل تفسري الكون 

والحياة، ومعرفة أسارهام، وأسار اإلنسان نفسه، وتطّورت إىل مالحم عن األبطال واآللهة 

التي تحميهم.

]- تُعترب اآللهة وقصصها أمراً يعكس بالفعل وقائع حقيقية موغلة يف القدم، حتّى وإن مل 

ترتك يف ذاكرة الناس أيّة أصداء أخرى. باإلضافة إىل ذلك يتوّجب علينا االعرتاف بأنّها مجرّد 

نتاج ملخيّلة شعراء اختلقوا لنا ماضياً خرافياً، وألبسوه ثوب أحوال وأمور كانوا قد شاهدوها 

يف زمانهم هم.

3- هدفت اآللهة إىل تأسيس طقوس البرش من فعل وفكر وأدب، وتُجيب اآللهة وأنصاف 

وقصص  اآللهة،  من  يحكمه  ومن  الكون  حول  القديم  اإلنسان  تساؤالت  كّل  عن  اآللهة 

املوت والحياة والفناء والخلود.

الفتيّة  واآللهة  بالتنظيم،  ُوصفت  التي  العتيقة  اآللهة  بني  القوى  يف  االختالف  أّدى   -4

املسبّبة للصخب والفوىض إىل بداية الرصاع بني اآللهة، وكان الزماً انتصار آلهة عىل أخرى 

حتّى يتّم تنظيم الكون وخلق اإلنسان.

5- الديانة اليونانية هي نتاج معتقدات السّكان األصليني واملجموعات التي غزت تلك 

البالد، لذلك مل تقم يف وقت واحد، وال عىل يد رجل واحد، فقد نشأت كسائر الديانات 
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عبادة  نشأتها وجوهرها  الطبيعية. وهي يف  واملظاهر  القوى  بعض  لتفسري  نتيجة  القدمية؛ 

طبيعية، فاملظاهر الطبيعية تحّولت إىل مخلوقات مقّدسة اكتّظ بها معبد اآللهة يف أوملبوس، 

ومل تتّصف بالورع والزهد والتقوى، بل تعيش وتسلك مثل املؤمنني بها من البرش. وكان 

املتعبّدون يتقّربون إىل الرّب لطلب اإلحسان والنعم مبراسيم دينية بسيطة.

النهاية يتبنّي لنا أّن الحضارة سلسلة متّصلة الحلقات، تبدأ من سومر، وأوغاريت  ويف 

مناراتها  عرب  أخرى  مرّة  الرشق  إىل  تعود  ثّم  اليونان،  إىل  وتعرب  وُجبيل،  وأريحا،  فإيبال، 

املتعّددة عىل الساحل الرشقي للبحر املتوسط، ولذلك قيل: إّن الحضارات تنشأ من تزاوج 

مهارات مختلف الشعوب. 
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محّمد املحّمد احلسني]]]

العلم.  وطاّلب  للباحثني  معامريّة  وثروة  اليونانيّة،  للعامرة  تراثًا  اليونانيّة  املعابد  تُعّد 

أّما طقّوسها، فقد تعّددت بتعّدد آلهتها، وكانت الطقوس الدينيّة اإلغريقيّة]]] تشمل مواكب 

وأناشيد وقرابني، وتشمُل سحرًا ومرسحيّة، إضافًة للطقوس الجنائزيّة، والدوريّة، والرّسيّة.

القدمية  اليونانيّة  الحضارة  يف  وطقوسها  املعابد  دور  عن  عاّمة  ملحة  هو  البحث  هذا 

منذ عصورها األوىل حتّى بداية القرن الثامن قبل امليالد، وذلك من خالل تقسيم البحث 

ملبحثني، األّول عن املعابد، ويتضّمن ستّة محاور، املحور األّول تعريف املعابد، والثاين: 

تصنيف املعابد]3]، واملحور الثالث: وظائف املعابد، واملحور الرابع: أشكال املعابد، أّما 

املحور الخامس: موقع املعابد يف الديانات اليونانيّة قبل القرن التاسع قبل امليالد، بينام 

تناول املحور األخري خصائص فّن العامرة اإلغريقيّة )التأثّر والتأثري الحضارّي بني الرشق 

والغرب(.

أّما املبحث الثاين ُوزّع عىل خمسة محاور؛ املحور األّول: تعريف الطقوس، واملحور 

موقع  الرابع:  واملحور  الطقوس،  أنواع  الثالث:  املحور  أما  الطقوس،  تصنيف  الثاين: 

الطقوس يف الديانات اليونانيّة قبل القرن التاسع قبل امليالد، بينام تناول املحور األخري أثر 

املعتقدات الرشقيّة عىل املعتقدات الغربيّة )التأثّر والتأثري الحضارّي بني الرشق والغرب(.

]]]- دكتور يف قسمي التاريخ واآلثار، كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة حلب/سوريا.

]]]- تستعمل يف هذا البحث الصفات هيلليني، وإغريقي، يوناين كلها مبعنى واحد.

]3]- كل الصور واألشكال مأخوذة من موقع )ويكيبيديا(.
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أّواًل: املعابد
1. تعريف املعابد

املعابد هي البيوت املقّدسة التي تسكن فيها اآللهة أثناء وجودها الرمزّي عىل األرض، 

فقد كانت الكهوف هي أقدم األماكن إلقامة شعائر وطقوس عبادة اآللهة يف الجزر اإليجيّة 

الديانة  يف  اآللهة  متاثيل  إليواء  بُنيَت  هياكل  هي  اليونانيّة  واملعابد  اليونان.  جزيرة  وشبه 

اليونانيّة القدمية]]]. 

وهي عبارٌة عن ساحاٍت واسعٍة عىل شكل فضاءاٍت مقّدسٍة محاطٍة بأسوار، وكان دور 

هذه األسوار هو الفصل بني العامل املقّدس، مصنوعٍة من الحجارة أو من الطني، والحفاظ 

عىل قداسة املكان وحامية القرابني املقّدمة لآللهة]]].

2. تصنيف املعابد

أ. حسب البنية الهندسّية                                                

لقد كان العنرص البارز يف املعبد اليونايّن هو األعمدة. فصّنفوا املعابد إىل ثالثة أنواٍع 

)الدورّي، اآليويّن، الكورنثّي(، وذلك نسبة إىل األعمدة التي ُشيّدت بها. 

ـ العمود الدوري

عىل  ويُركّز  بالبساطة،  ويتميّز  الدوريّة،  القبائل  إىل  ويُنسب  اإلغريقيّة،  الطُرز  أقدم  هو 

األرض بدون قاعدٍة، ويضيق يف اتّجاه القّمة، ويوجد بجسمه قنوات محفورة رأسيًّا، ويعلو 

]]]- سيّد أحمد عيل النارصي، اإلغريق تاريخهم وحضارتهم )من حضارة كريت حتّى قيام إمرباطورية اإلسكندر األكرب(، ط]، 

القاهرة، دار النهضة العربية، 976]م، ص]5.

]]]- ل. ديالبورت: بالد ما بني النهرين الحضارتان البابلية واألشورية، ترجمة: محرم كامل، مراجعة: عبد املنعم أبو بكر، ط]، القاهرة، الهيئة 

املرصية العامة للكتاب، 997]م، ص36].
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العمود أسطوانة، ثم تاٌج بسيٌط تعلوه كتلٌة مربّعٌة وترتكز عليها الُعتب. وإّن الزخارف التي 

كانت مستعملًة كانت بالّنقش ال بالنحت، أي كانت زخارف منقوشة.

يعترب العمود الدوري من أهّم األعمدة املعامريّة، وأكرثها استعامالً عند اليونانيّني، وأشّدها 

اختلف املؤرّخون العلامء يف  النِّسب.  صالبًة من حيث املنظر، وأكرث ضخامًة من حيث 

أصل العمود الدورّي بأنّه مأخوٌذ أصالً من شكل األكواخ الخشبيّة، أو مأخوٌذ عن األعمدة 

املرصيّة القدمية ذات الستَّة عرَش ضلًعا املوجودة يف مقابر »الدير البحرّي«، ومقابر »بني 

حسن«. ورغم التّشابه الواضح الذي يصل إىل درجة التطابق مع طراز األعمدة التي تشّكل 

املدخل إىل هرم امللك املرصّي »زوس« يف »سقارة« )قرب الجيزة يف مرص( فإّن عدًدا من 

، وهو أمٌر وارٌد إذا  مؤرّخي الحضارة اليونانيّة يرون أنّه رمّبا كان تطّوًرا من أصٍل يونايّن محيّلّ

أدخلنا يف اعتبارنا أّن هذا الطراز هو أبسط الطرز]]].

ـ العمود اآليون 

استمّد  اآليونيني، وعنهم  يد  »أيتكا«، و»أيونا«، و»تراقيا« عىل  أّوالً يف  الطراز  ظهر هذا 

اسمه، ويرتكز عىل قاعدة تفصله عن األرض، وإذا كان جامل العمود الدورّي ينسب إىل 

قّوة مظهره وبساطة تاجه، فإّن الطراز اآليويّن يتّميز برقّة البدن وجامل التاج املزخرف برشيٍط 

الدورّي  العمود  من  صالبًة  أقّل  اآليويّن  العمود  أّن  املالحظ  من  الجهتني،  من  حلزويّن 

]]]- محمد إبراهيم بكر،  قراءات يف حضارة اإلغريق، ال ط، مرص، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2002م، ص77.
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القدماء يف طريقة  الّنظام من املرصينّي  هذا  اقتبسوا  أنّهم  فيه  وأكرث زخرفًة. وماّم ال شّك 

البناء بالحجارة، ولكّن الفرق أّن املعبد املرصّي اعتمد عىل التأثري الداخيّل يف زّواره من 

رهبتة، أّما اليونايّن فكان يقوم عىل التأثري يف الّنفوس عن طريق املظهر الخارجي. ويرّجح 

أن يكون التاج من أصٍل آشوري قديٍم أو مرصّي قديٍم، حيث اتّخذ التاج شكالً لولبيًّا يسّمى 

مع  تتناسب  ال  ولذلك  األربعة،  األوجه  فيها  تتشابه  ال  اآليونيّة  األعمدة  تيجان  باللفافات. 

املباين التي يجب أن تكون تيجان أعمدة زواياها متشابهة يف واجهتيها. واألعمدة اآليونيّة 

أعىل من مثيالتها يف الطراز الدورّي بالنسبة لألقطار. ويعترب معبد »أرمتيس« يف »كوريف« 

من أهّم املعابد التي عرّبت لنا عن هذا الطراز بوضوح وبرصاحة]]].

ـ العمود الكورنثي

يُنسب إىل مهندٍس من مدينة »كورينث«، وال يختلف عن العمود اآليويّن إال يف شكل 

يستخدم  )نباٌت شائٌك(، ومل  األكانثوس  نبات  أوراٍق من  يرتكّب من مجموعة  الذي  تاجه 

كثريًا يف عامرة املعابد اإلغريقيّة، وُوجد غالبًا يف املباين التذكاريّة. يشبه العمود اآليويّن، 

فيام عدا تاجه الذي ميتاز بطابعٍ خاٍص، والعمود الكورنثي أكرث نحافًة وأغنى زخرفًة. 

وهذا الطراز هو تطّوٌر مبارٌش من األعمدة املرصيّة التي يُحيّل رؤوسها نحٌت مفّصٌل لسعف 

النخيل. لقد كانت يف أغلبيتها الساحقة مستطيلة الشكل؛ ولكن مع ذلك فقد كانت هناك أمثلًة 

من البناء الدائرّي يف بعض املعابد الصغرية، مثل املحراب الصغري املوجود يف مدينة »دلفي«، 

]]]- محمد إبراهيم بكر، قراءات يف حضارة اإلغريق، م.س، ص79.
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ومحراب آخر موجود يف معبد اإلله »أسكلبيوس« يف مدينة »ابيدأوروس«]]].

ب. حسب البعد الديني

ما مُييّز الديانة اليونانيّة أنّها مل تتبع نظام الكهف، إذ كان الفرد بوجه عام كاهن نفسه من 

ناحية العبادة]]]. 

ببناء املعابد إىل إظهار عظمتهم، وإليجاد فرص عمل للعاطلني  يعود اهتامم اإلغريق 

عن العمل لكسب تأييدهم يف كل يشء. ففي أثينا تم بناء معبد لإللهة أثينا، ورشع بناء معبد 

صمم لإلله زيوس]3]. 

الذي بَنى له اإلغريق معبًدا فوق كّل منطقة مهّمة الختالفهم يف تحديد مكان والدته، ومن 

»مسينا«،  »بواتيا«، ومعبد  »أركاديا«، ومعبد  »أوملبس«، ومعبد  معبد  املعابد هو  تلك  أهّم 

ومعبد »اجاينا«]4]، ومعبد قورينا يف ليبيا العربية اإلفريقية. 

]]]- رجاء كاظم عجيل،  الديانة يف بلد اليونان، مجلّة آداب ذي قار، العدد 5، املجلّد ]، شباط 2012م، ص80.

]]]- م.ن، ص74.

]3]- م.ن، ص73.

]4]- م.ن، ص69.
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بنايات  إىل  اللنب  الطوب  من  صغرية  هياكل  من  القدمية  اليونانيّة  املعابد  تطّورت  لقد 

ضخمة مزدوجة مع أروقة عىل جميع الجوانب، وغالبًا ما يصل ارتفاعها إىل أكرث من 20 

بنائها  يف  الحكام  تنافس  حيث  »األوملب«؛  جبل  عىل  أقيم  ما  املعابد  أجمل  ومن  مرتًا. 

وتزيينها، فجاءت آية يف الروعة والجامل، من أهمها: 

ـ معبد »البارثينون«

لآللهة  املرتفعة(  )املنطقة  األكربول  عىل  بناؤه  تّم  الذي  أثينا  يف  »العذراء«  معبد  أي 

الراعية ملدينة أثينا  اإللهة  أثينا،  إىل  البارثينون  أُهدَي  وعظمتها.  أثينا  مجد  ليؤكّد  أثينا، 

يف  معبد  أكرب  وهو  اليونانيّة القدمية.  ناذج العامرة  أفضل  ويعّد  يف األساطري اليونانية، 

بالد اليونان. وقد صّممه املهندسان اإلغريقيان »اكتينوس«، و»كاليكراتس«، وأرشف عىل 

أعامل النحت الّنّحات اإلغريقي »فيدياس«. 

يوجد يف أعىل جدار املعبد إفريز مزخرف بنقش بارز لقصص تصويريّة من األساطري 

اإلغريقيّة، وتتوج الواجهتني القصريتني من املعبد من الجهتني الرشقية والغربية شكل مثلث 

أعىل اإلفريز، فمن الناحية الرشقيّة صور مولد اآللهة أثينا، ومن الجهة الغربية رصاعها مع إله 

البحر »بوسيدون«. ويف اإلفريز الداخيل الذي يقع بأسفل السقف نحت »فيدياس« موضوًعا 

يصور جامهري الشعب تحمل الهدايا آللهتهم العظيمة أثينا. 

يحتوي املعبد من الداخل عىل قاعتني، قاعة كبرية تحوي متثال اآللهة أثينا، مصنوع من 

الخشب املطعم بالعاج، والذهب الخالص، ويبلغ ارتفاعه )]]( مرتًا، ويوجد خلف قاعة 

أثينا حجرة صغرية بها أربعة أعمدة مخّصصة للكهنة. والطراز الدوري وضحت معامله وتّم 

نضوجه يف هذا املعبد. 

عىل  العثامنيّة  القّوات  استيالء  وبعد  إىل كنيسة نرصانيّة.  املعبد  تحّول  500م  عام  يف 
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املدينة يف منتصف القرن الخامس عرش امليالدي حول املعبد إىل مسجد. ويف عام 687]م، 

االستيالء عىل  الفينيسيون )سكان البندقية(  بأرضار جسيمة عندما حاول  البارثينون  أصيب 

انفجار  وأّدى  العهد،  ذلك  املبنى مخزنًا للبارود يف  يستخدمون  العثامنيون  كان  فقد  أثينا، 

متحف  إىل  املنحوتات  بقايا  معظم  ونقلت  املبنى.  من  األوسط  الجزء  هدم  إىل  البارود 

األكروبولس يف أثينا، واملتحف الربيطاين يف لندن]]].

ـ معبد »األركيزون«

إىل ملك أثينا  »األركيزون«  معبد  ينسب  البارثينون.  شامل  األكروبول  هضبة  عىل  يقع 

األسطوري أو الخرايف اسمه »أركيزيس«، حول إىل كنيسة أيام حكم جستنيان، وبعد ذلك 

خّصص جناًحا للحريم أيام عهد العثامنيني وهدم جزء كبري منه أيام الثورة اليونانية. ويعترب 

آلهة عّدة، ولذلك، فقد تكّون من أجزاء عّدة مختلفة  لعبادة  هذا املعبد من أشهر املعابد 

الشكل، وموقعه ليس مستويًا، ولذلك مل يكن املعبد بالبساطة املعروفة يف املعابد اليونانية. 

مختلفة،  دينيّة  ألغراض  بعضها  خّصصت  مختلفة،  عّدة  حجرات  عىل  املعبد  يحتوي 

أو  للعذارى،  ُخّصص  للمعبد  الشاميل  املدخل  أّن  كام  املدينة،  آللهات  اآلخر  والبعض 

يسمى مبدخل العذارى، حيث استعملت /6/ أعمدة بأشكال نسائيّة لحمل سقف املدخل 

بدالً من األعمدة العادية]]]. يعترب هذا املعبد فريد من نوعه حيث استعملت األنظمة الثالثة 

يف األعمدة، اآليوين والدوري والكورنثي]3].

]]]- رجاء كاظم عجيل، الديانة يف بلد اليونان، م.س، ص74.

]]]- لطفي عبد الوهاب يحيى، اليونان مقّدمة يف التاريخ الحضاري، ال ط، اإلسكندرية، دار املعرفة الجامعية، ]99]م، ص74].

]3]- رجاء كاظم عجيل، الديانة يف بلد اليونان، م.س، ص]7.
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ـ معبد »هريا« )أوليمبيا( 

أنشئ هذا املعبد لإلله )هريا( إلهة الزواج والحب، ويعترب من أقدم املعابد اليونانيّة، وكانت 

أعمدته من الخشب، ثم استبدلت بعد ذلك بالحجر، وعىل ذلك اختلفت أشكال تيجان هذه 

األعمدة حسب التطّورات التي مّر بها هذا املعبد]]]. )الشكل رقم 10(

ـ معبد »أبوللو«

سدايس األعمدة، وبه/5]/ عموًدا عىل الجانبني، مكونة من اسطوانات من الحجر الجريي 

الرمادي، وهذا املعبد من الّنوع ذي الرواق املحيط، كام يتميّز عن باقي املعابد األخرى 

بوجود ثالث طرز معامريّة يونانيّة به، فهناك النظام الدوري للواجهات، واأليوين بالداخل 

معبده  كُتب عىل  املعبد.  داخل  واحد  كورنثي  واستعامل عمود  متّصلة،  أعمدة  هيئة  عىل 

عبارة )أعرف نفسك وكن معتدالً(، ويقع املعبد يف مدينة دلفي]]].

]]]- رجاء كاظم عجيل، الديانة يف بلد اليونان، م.س، ص]7.

]]]- م.ن، ص]7.
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ـ معبد أرمتس

يعّد من أكرب املعابد الذي أعترب من عجائب العامل القديم، إال أنّه ُحرق يف القرن الـ 3 

ق.م وُدّمر، وبعد ذلك أُنشئ مرّة أخرى وتّم ترميمه. وأهم ما ميتاز به هذا املعبد ضخامته، 

ثم ظهور متاثيل ألشخاص بكامل حجمها الطبيعي محفورة عىل بدن األعمدة أعىل القاعدة 

مبارشة معروف باسم معبد العرص الهليني. كان مخّصًصا لخدمة القساوسة املمتازين رجاالً 

ونساًء، وكذلك الشعراء والخطباء. نقلت بعض آثاره املعامريّة املختلفة، وخاّصة األعمدة 

باملتحف  آثاره  بعض  وتوجد  بإسطنبول،  صوفيا  أيا  إىل كنيسة  الداكنة  الخضاء  الثامنية 

الربيطاين اآلن]]].

ـ معبد »بوسيدون«

ُشيّد عىل قّمة املنحدرات املطلّة عىل بحر إيجه، وتنعكس يف تصميمه رغبة اإلغريقيني 

بإظهار عظمة مبانيهم من مسافات بعيدة]]].

ـ معبد »هيفاستايوس«

يقع يف »أغورا« أثينا، يعترب خري شاهد عىل متانة املباين اليونانية الرائعة التي مل يتدّخل 

فيها البرش بعد تشييدها]3]. 

]]]- رجاء كاظم عجيل، الديانة يف بلد اليونان، م.س، ص]7.

]]]- م.ن، ص]7.

]3]- رجاء كاظم عجيل، الديانة يف بلد اليونان، م.س، ص73.
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ـ وظائف املعابد

كانت املعابد تقام يف وسط املدن وتشيّد حولها املساكن. 

وكانت ذات شكل وحجم مختلفني، فبعضها كان مجرّد مصلّياٍت صغريٍة تتكّون من صّف 

من الدور، وتشتمل عىل فناٍء مكشوٍف يضّم محرابًا وقاعدًة للتمثال املقّدس. وكان هناك 

الرتكيبات املعّقدة  الضخمة ذات  أقيمت املعابد  ثّم  أقبيٍة وغرٍف عّدة،  معابد أخرى تضّم 

واملعابد  املعبد.  يف  والعاملني  الكهنة  إليواء  غرفًا  تضّم  وكانت  األعظم،  اآللهة  وتخّص 

الرئيسيّة كافًة كانت تشرتك يف خصائص معيّنٍة، حيث اشتمل كّل منها عىل فناٍء كبريٍ تُحيط به 

غرٌف صغريٌة تستخدم لإلقامة، أو كمكتباٍت ومدارَس للكهنة، وورش ومخازن واصطبالت. 

كان القسم الرئييّس من املعبد يشتمل عىل ثالث غرٍف متواليٍة هي: الدهليز، وما قبل 

املقّدس، ثم املقّدس أو قدس األقداس، وتحتوي غرفة املقّدس عىل متثال اإلله أو اآللهة 

واملعبودات  اآللهة  توضع نصب  كانت  املقّدس  قبل  ما  املعبد. ويف غرف  لها  املكرّس 

األخرى، باإلضافة إىل املساّلت التذكاريّة للملوك. وكانت تُستخدم مواّد نادرة وغالية الثمن 

يف بناء هذا القسم من املعبد، فرتفع السقوف عىل أعمدٍة من خشب األرز وتصنع األبواب 

من الخشب الثمني املطّعم برشائط من النحاس أو الربونز، ولحامية املعبد كانت تنصب 

فوقها متاثيل ألسوٍد أو ثرياٍن أو لكائناٍت خرافيٍة مصنوعٍة من الحجر أو الفّخار أو الخشب]]].

]]]- حلمي محروس إسامعيل،  الرشق العريب القديم وحضارته )بالد ما بني النهرين والشام والجزيرة العربية القدمية(، ال ط، 

اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 997]م، ص9.



379 المعابد والطقوس في تاريخ اإلغريق القديمة

ت  إّن الطقوس الدينيّة كان من املمكن القيام بها يف الخالء، لكن يبدو أّن هناك دوافع قد حدَّ

باليونانينّي إىل أن يقيموا هذه املباين العظمية، وخاّصًة إذا تتبّعنا اليونان منذ أقدم العصور، نجد 

أّن اليونايّن كان قد صنع متاثيل لآللهة التي يعبدها، وكان لهذه التامثيل قداسة عظيمة عنده، 

وقد أوجدت الرغبة يف إقامة هذه التامثل دافًعا معامريًّا وهو حفظ التمثال داخل بناء. وقد 

تطّور هذا البناء من مكاٍن لحفظ متثال اإلله املعبود إىل مكاٍن جميٍل لحفظ التمثال، مع إضافة 

النحت لتحليته من جهٍة، ولتسجيل القصص الخاّصة بهذا اإلله من جهٍة أخرى.

املعابد  تخدمه  كانت  الذي  نفسه  الغرض  تخدم  تكن  مل  اليونان  بالد  يف  املعابد  إّن 

املرصيّة. ففي مرص كانت مكانًا للعبادة، ويجب أن يتّسع ألعداٍد كبريٍة من املتعبّدين لإلله، 

كام كان االرتفاع الشاهق مطلوب من الناحية النفسيّة ليوحي لهؤالء املتعبّدين أثناء صلواتهم 

بعظمة اإلله وغموضه والفرق الشاسع بينه وبينهم. أما عند اليونان فإّن املعابد مل تكن تتّم 

بداخلها صلوات املتعبّدين، وإّنا كان املعبد بكّل بساطة بيتًا لإلله أو اآللهة ينظر إليه أبناء 

املدينة من الخارج فحسب )بينام يؤّدون صلواتهم وميارسون طقوسهم يف أماكن أخرى(، 

ومن هنا كان األمر الوارد هو أن يكون حجم املعبد صغريًا نسبيًّا حتّى يستطيع الناظر إليه أن 

يستوعب أبعاده يف بساطٍة مبارشٍة]]]. 

ومن وظائف املعابد لجوء املرىض إليها؛ حيث كانت تقّدم القرابني لإلله »أسكلبيوس«، 

باإلضافة إىل مامرسة بعض طقوس السحر إليحاء املريض بالنوم حتّى يحلم باإلله الشايف، 

وعند استيقاظه يقوم الكاهن بوصف الدواء املناسب بناًء عىل تفسري هذا الحلم. وتطّورت 

تلك املعابد فيام بعد لتصبح مراكز عالجيّة ضخمة ومتكاملة يلجأ إليها املرىض للعالج، 

مرص  يف  نراه  ما  وهذا  إقامتهم]]].  مّدة  خالل  الفنيّة  أو  الرياضيّة  األنشطة  بعض  ومامرسة 

القدمية حيث اعتاد الناس الذهاب إىل املعابد لعالجهم من مختلف األمراض من خالل 

بالـ  ما يسّمى  إزاء ذلك  الذين كانوا ميارسون دور األطبّاء لعالج املرىض، وارتبط  الكهنة 

»سناتوريوم« باملعابد يف العرص اليونايّن والرومايّن، وكان عبارة عن ملحق باملعبد ميكث 

املرتبط  ذلك  املباين  هذه  أشهر  ومن  أمراضه،  من  للعالج  الوقت  من  لفرتة  املريض  فيه 

مبعبد »دندرة«، والذي تّم تدمريه بعد ذلك. 

]]]- بكر، قراءات يف حضارة اإلغريق، م.س، ص80-79.

]]]- سابرينا محمد أحمد رفعت عبد الوهاب،  إحياء السياحة العالجية القامئة عىل الرتاث الثقايف: من خالل مجمع االسكليبيا 

االستشفايئ، مجلة كلية السياحة والفنادق، جامعة الفيوم، املجلد التاسع، العدد )]/](، أيلول، 2015م، ص103.
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4ـ أشكال املعابد:

يعترب املعبد من أهّم الرصوح املعامريّة، وقد أّدى تعّدد اآللهة إىل بناء العديد من املعابد 

وتخصيص معبد لكّل إلٍه. لقد أغفل »اآلخيون« بناء املعابد؛ ألنّهم اهتّموا ببناء القصور، بينام 

ُعني »الدوريّون« باألرضحة يف مدنهم الكربى، وقد تطّورت هذه األرضحة القدمية عىل مّر 

األزمان تدريجيًّا حتى أصبحت معابد كاملة. وبدأ هذا التطّور بالجدار الذي يحيط بالضيح 

الذي أصبح سوًرا منتظاًم بعد أن كان بسيطًا ومتعرًّجا، ثّم تطّورت األعمدة التي بُنيت أمام 

للمعبد اإلغريقّي مستطيالً  الشكل األسايّس  ثم أضيفت أجنحٌة جديدٌة، فأصبح  الضيح، 

يف واجهته األماميّة، أّما الساحة الداخليّة من البناء، فقد بُني فيها صفان من األعمدة إلنشاء 

ممرّاٍت جانبيٍّة، ويثبت حجرات صغرية للعبادة بواسطة قواطع بني األعمدة والجدران، وقد 

ظهرت هذه األعمدة الخارجيّة ألّول مرٍّة يف معبد )ثرمون( يف )توليا( شامل غرب اليونان ثّم 

انترشت استعاملها يف كّل املعابد اإلغريقيّة]]].

لقد كانت املعابد اليونانيّة يف منتهى البساطة، كثرية األعمدة من الخارج، يحيط بها فضاء 

فسيح. معظمها كانت خاليًة من النوافذ، معتمدًة يف ذلك عىل أشّعة الشمس التي تدخل من الباب 

الرشقّي. استعمل الحجر الجريي والرميّل يف بناء املعابد مع تغطية الحوائط بطبقٍة من البياض 

من مسحوق الرخام والجري، وأسقف مائلة من الخشب مغطّاة بالقرميد أو البالط الرخام. 

يد  عىل  املتطّورة  الخاّصة  شخصيّته  بالتحديد  واملعابد  العامرة  فّن  اكتسب  لقد 

حضارات الرشق األدىن القديم. بنى اليونانيّون املعابد التي حازت عىل اهتامم الشعب، 

ومتيّزت أنّها خضعت ملفاهيم فلسفيٍّة ومقاييس هندسيٍّة وهي تعتمد عىل نسٍب ال تتّسم 

واملعامريّة.  الفنيّة  العنارص  بني  االنسجام  تحّقق  ولكّنها  بالضخامة، 

العرص  نهاية  بعد  لفرتة  آثارها  تظهر  ال  الحجر  من  بنيت  التي  العاّمة  املنشأت  »كانت 

امليكني )1100ق.م( رمّبا نتيجة للغزو الدورّي الذي اجتاح بالد اليونان طوال القرن الحادي 

عرش قبل امليالد وما قد صحب ذلك من دمار أو عدم استقرار«]]]. باعرتاف بعض مؤرّخي 

]]]- رجاء كاظم عجيل، الديانة يف بلد اليونان، م.س، ص73.

]]]- لطفي عبد الوهاب يحيى، اليونان مقّدمة يف التاريخ الحضاري، م.س، ص270.
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الحضارة اليونانيّة قالوا: »إّن اليونان تعلّمت هذا الّنوع من العامرة من فّن العامرة يف مرص، 

أّن جالياٍت يونانيًّة كانت تقيم يف مرص يف  إذا أدخلنا يف اعتبارنا  أمٌر قد يكون وارًدا  وهو 

تلك الفرتة. ومن املمكن أن يكون األمر تطّور محليًّا يف بالد اليونان الغنيّة بالرثوة الحجريّة. 

وسواًء أكان هذا أو ذاك، فإّن األمر الثابت هو أّن اليونان نقلوا أساس فّنهم املعامرّي من 

بناة  النظام املعامرّي املرصّي منذ عرص  ا،  تامًّ أن يكون  يكاُد  اتّبعوا، بشكل  فقد  مرص«]]]. 

نظريه  عن  اختلف  اليونايّن  املعامرّي  الفّن  أّن  عىل  امليالد(،  قبل  الثالثة  )األلف  األهرام 

املرصي يف عدٍد من الجوانب، فاملباين اليونانيّة العاّمة مل تتبع األبعاد الشاسعة الضخمة 

التي تظهر يف املباين العاّمة يف مرص، كام يظهر مثالً من مقارنة معبد الكرنك يف األقرص 

)يف صعيد مرص( ومعبد »البارثينون« )يف أثينه(. كام أنّها مل تتبع التخطيط املرصّي املركّب 

كثري التفصيل. وأحد أسباب ذلك؛ يف حالة املعابد التي تشّكل القسم األغلب من املباين 

العاّمة املتبقيّة عىل األقّل. 

5ـ موقع املعابد يف الديانات اليونانّي�ة قبل القرن التاسع قبل امليالد
كان البيت املعبد األّول، وكان رّب البيت كاهًنا يقوم بإجراء الطقوس، ثم عمد اليونانيون 

إىل بناء املعابد، فال مدينة بال معبٍد، حيث تنافس الحّكام يف بنائها وتزيينها. وال تزال الجدران 

والرسوم والنقوش يف املعابد وغريها الشاهد األكرب عىل اهتامم اليونانينّي بأعيادهم]]]. إّن 

املوروث الديني اليوناين، والذي توارثه اليونانيّون عن الحضارة الكريتيّة املينويّة ليس إاّل 

الحضاريّة  املراحل  تلك  قد وصل إىل  تأثريًا رشقيًّا عقائديًّا، كان  ـ  تفاصيله  كثريٍ من  -يف 

منذ  املتوسط  البحر  رشق  يف  الحضارّي  والتفاعل  التجارّي  االتّصال  قنوات  عرب  السابقة 

بدايات األلف الثانية ق.م، بني شعوب وحضارات تلك املنطقة. عرّب اليونانيّون عن شكرهم 

الفخمة  أنّهم شيّدوا املعابد الضخمة  الوسائل، منها  العديد من  آلهتهم عرب  وتوّسلهم إىل 

أراضيه  بكرثة عىل سطح  املوجودة  أنواعه  بجميع  الرخام  وهي  األحجار،  أنواع  أغىل  من 

ويف جزره العديدة. وزّودت املعابد بتمثال اإلله أو الربّة التي تحتّل وسط املعبد يف حجرٍة 

خاّصٍة به. ثم بنوا مذبًحا خارج املعبد لتقديم القرابني عليه من أغنام وأبقار وماعز. وأوجدوا 

]]]- لطفي عبد الوهاب يحيى، اليونان مقّدمة يف التاريخ الحضاري، م.س، ص]7].

]]]- النارصي، اإلغريق تاريخهم وحضارتهم، م.س، ص58.
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طقوًسا معيّنة وصلوات]]]. إضافًة إىل تقديم األضاحي، فقد كان اليونانيّون يقّدمون كثرًيا من 

خريات مجتمعهم ملعبد اإلله مثل »الخمر« و»الزيت« و»اللنب« و»الحلويّات« و»الفواكه«]]]. 

كان كهنة املعابد يحاولون استغالل أيّة مناسبٍة من املناسبات يف العام لدعوة املواطنني 

للحضور يف املعابد، وتقديم القرابني واملشاركة يف الحركات الراقصة واأللعاب التي تقام 

بهذه املناسبات، باعتبارها رمزًا لقبول اآللهة لتلك املناسبات حسب معتقداتهم الدينيّة. 

كان يعتمد الدين اليونايّن عىل عبادة األشخاص أو الظواهر الطبيعيّة، وكانت لكّل بلٍد 

عبادٌة معينٌة وأعياٌد خاّصٌة بها، وقد كان للدين تأثرٌي كبرٌي عىل اليونانيّني مام ظهر بوضوح يف 

معابدهم، ويرجع هذا التأثري اىل أنّهم كانوا ينظرون للدين نظرًة فلسفيًّة. »تكشف املناظر 

الدينيّة املصّورة عن وجود عالقٍة دينيٍّة خفيٍة وسيٍة وغامضٍة بني الخالق واملخلوق. كام 

تكشف بوضوٍح عن حاجة املتعبّدين الشديدة إىل اإلخصاب الذي كانوا يحثون بخصوصه 

ربّتهم الكربى دامئاً يف صورة القرابني التي كانوا يقّدمونها لها. كام ياُلحظ وجود نوٍع من 

عبادة األشجار والتنّسك لألعمدة وأغلب الظّن أّن ديانًة مشرتكًة كانت تجمع بني موكيناي 

وكريت ودول رشق البحر املتوّسط عاّمًة، حيث كانت تربط بني هذه األقطار جميًعا صالٌت 

تجاريٌّة وثقافيٌّة وطيدٌة«]3].

الدين املينوّي مل يعرف  الدين املوكينّي مثل  أّن  بالذكر  العبادة »فجديٌر  أماكن  أّما عن 

العصور  يف  الحال  كان  مثلام  الضخمة،  العبادة  متاثيل  تحوي  التي  الضخمة  املعابد 

الكالّسيكيّة إذ مل يتعّد مكان العبادة أن يكون محرابًا صغريًا تقّدم فيه القرابني«]4]. أما الدوريون 

فلم يخلّفوا وراءهم آثاًرا معنويًّة تعكس شخصيّتهم، كتلك التي تختّص بالعبادة وشعائر دفن 

املوىت]5]. ويف النهاية يبدو أيًضا أّن اإلغريق دون غريهم من شعوب العامل القديم -املقصود 

هنا املرصيّون- اهتّموا بالحياة أكرث من املوت، وأّن املناظر الفّنيّة الجنائزيّة تصّور الحياة 

أكرث من تصويرها املوت]6].

]]]- محمود إبراهيم السعدين،  تاريخ وحضارة اليونان )دراسة تاريخية-أثرية(، ط]، القاهرة، الدار الدولية لالستثامرات الثقافية، 

2008م، ص3]]-4]].

]]]- م.ن، ص5]].

]3]- النارصي، اإلغريق تاريخهم وحضارتهم، م.س، ص59.

]4]- النارصي، اإلغريق تاريخهم وحضارتهم، م.س، ص]6.

]5]- م.ن، ص]7.

]6]- النارصي، اإلغريق تاريخهم وحضارتهم، م.س، ص75.
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6ـ خصائص فّن العمارة اليونانّي�ة )التأّثر والتأثري احلضارّي بني الشرق والغرب(
املعابد.  بناء  وخاّصًة  القديم،  األدىن  الرشق  حضارات  عند  العامرة  بفّن  اليونانيون  تأثّر 

وباملقارنة مع حضارات الرشق القديم، نجد شهرًة سوريًّة يف عرص الربونز الوسيط ببناء املعابد 

املستطيلة ذات األروقة، وقد ظهر النموذج األبكر لهذه املعابد منذ عرص السالالت الباكرة 

يف تل الخويرة )قرب رأس العني(، وتكّرر ظهور هذا النموذج من املعابد يف إيبال، بعدما تّم 

الكشف عن عدد من املعابد، كانت مكرّسًة لعبادة اإلله شمش )إله الشمس(. وباملقارنة مع 

اليونانيّة نجد يف سوريّة طرازين أساسيّني من طرز بناء املعابد؛ األّول: ذو مخطٍّط  املعابد 

بسيٍط، أشبه بالربج مثل معابد »بعل« و»دجن« يف أوغاريت، والثاين: ذو مخطٍّط مستطيل تطّور 

إىل النمط التقليدّي]]]. ويف ماري تشري املعطيات األثريّة إىل احتواء ماري عىل 5] معبًدا، منها 

ما كان داخل قرص »زمري ليم«، ومنها ما كان خارجه]]]. وهناك نٌط آخر يف ماري ميثّله معبد 

عشتار، وقد ُوضعت األسود عىل باب املعبد]3]. ويف »تل حلف« السوريّة اُكتشف فيام يُعرف 

باسم )معبد القرص(، وفيه منحوتٌة كُتب عليها: »... معبد إله الطقس...«]4]، وهذه املنحوتة هي 

سبب اختالف الباحثني حول املبنى أهو قرٌص أم معبٌد، واألرجح أنّه قرٌص ومعبٌد يف آٍن مًعا. 

ويتميّز املعبد بواجهته الفريدة التي قامت عىل ثالثة متاثيل آلهٍة عمالقٍة مقام األعمدة، ويقف 

كّل إلٍه عىل حيواٍن خاٍص به يرمز له. أما الكنعانيّون، فقد تركّزت أماكن العبادة عندهم يف 

نوعني من األماكن هي هياكل العراء واألماكن املرتفعة، ثم صارت املعابد والساحات وبعض 

الجبال، ورمّبا ساحات القصور أماكن للعبادة]5]. 

أخذ اإلغريق عن املرصينّي بناء املعابد واألعمدة، لتصبح بعد ذلك النمط السائد عند 

اإلغريق، كام يتّضح من مقارنة معبد »الكرنك« أو بقايا املجموعة الجنائزيّة للملك »زوس« 

بسقارة يف مرص، مبعبد »البارثنتون« يف أثينة، أو بقايا معبد »أبولون« يف »أوملبية«، ويشري 

إىل ذلك املؤّرخ اإلغريقّي »هريودوت« بقوله: »فاحسب أّن مرص عرفت الهندسة لحاجتها 

]]]- عيل أبو عساف، أثار املاملك القدمية يف سورية، ال ط، دمشق، وزارة الثقافة، 988]م، ص9]4.

]]]- اندريه بارو، ماري، ترجمة: رباح نفاخ، ال ط، دمشق، 979]، ص]7.

]3]- سلطان محيسن،  آثار الوطن العريب، ال ط، دمشق، املطبعة الجديدة، 988]م، ص7]].

]4]- محمد املحمد الحسني،  جذور وعراقة الحضارة السورية )تل حلف إنوذجاً(، مجلة دوائر اإلبداع، جامعة دمشق، العدد 

9] أيلول 2019م، ص6].

]5]- خزعل املاجدي،  املعتقدات الكنعانية، ط]، عامن، دار الرشوق،2001م، ص36].
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أشهر  من  الجنائزّي  »حتشبوت«  معبد  فيعّد  العلم]]]«.  هذا  اإلغريق  أخذ  وعنها  للقياسات، 

املعابد يف هذه الفرتة وهو ما يعرف مبعبد »الدير البحرّي« -بداية القرن )5]( ق.م- فيه عدد 

كبري من التامثيل منها »أبو الهول«، إضافًة إىل ذلك هناك معبد »أيب سنبل« الكبري املنحوت 

أعمدة عىل  البناء  استعملت يف  قد  أّن يف مرص  نجد  األعمدة،  بني  وللمقارنة  الجبل.  يف 

ما  وأهّم  الفّن املرصّي كوحدة زخرفيّة.  اللوتس يف  زهرة  استعامل  ثم شاع  النخيل  شكل 

نقوشهم  وتتميّز  منظٍّم،  النقوش يف شكٍل  أماكن وضع  تحديد  هو  اليونانيّة  الحضارة  مييّز 

بالحساسيّة والدقّة والرشاقة، عىل عكس الحضارة املرصيّة القدمية والتي كانت ترتكز عىل 

ملء الجدران بالنقوش والرسومات]]]. 

أّما يف بالد الرافدين، فلم يكن املعبد يف بابل مكانًا للعبادة والصالة فحسب، بل كان 

كذلك عنرًصا مهامًّ لإلدارة الزمنيّة. وكان األمر يتطلّب موارد ضخمة إلطعام موظفي االدارة 

الذين يعملون يف خدمة اإلله]3]. مل يُكشف عن أي مذبح داخل معابد بابل، وكانت التضحية 

تتّم يف الخارج]4]. أّما املعابد األشوريّة فكانت تُبنى عىل نط الهياكل السومريّة واألكاديّة. 

ويف أحواش املعابد كانوا يبنون زقوراٍت أو زيجوراٍت أو بروًجا ومدارَج، وهو آخر مراحل 

التطّور ملا كان من قبُل رمزًا لإلله. وأخريًا، تأثّرت أيًضا الحضارة اإلغريقيّة تأثّرًا غري مبارٍش 

بالحضارة الفارسيّة، ويتجىّل ذلك يف الروح الرشقيّة التي يتّسم بها العمود اآليويّن، وذلك 

التّخاذه الشكل اللولبّي والذي يسّمى باللفافات]5].

ثانًي�ا: الطقوس
1. تعريف الطقوس

عليه سلوك  يكون  أن  يجب  ما  التي تصف  السلوك  »قواعد  أنّها:  الطقوس عىل  تُعرّف 

]]]- خليل سارة: اإلطار الحضاري لتاريخ اإلغريق، مجلة دوائر اإلبداع، جامعة دمشق، العدد 9] أيلول 2019م، ص54].

]]]- يحيى، اليونان مقّدمة يف التاريخ الحضاري، م.س، ص20.

]3]- ديالبورت، بالد ما بني النهرين، م.س، ص36].

]4]- م.ن، ص48].

]5]- ديالبورت، بالد ما بني النهرين، م.س، ص7]3.
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األنرثبولوجيا  علامء  يعرفها  كام  والطقوس  املقّدسة«]]].  املوضوعات  تجاه  اإلنسان 

االجتامعيّة هي: »مجموعة حركاٍت سلوكيٍة متكّررٍة يتّفق عليها أبناء املجتمع وتكون عىل 

للقيام  الجامعة  أو  االجتامعّي  الفاعل  دفعت  التي  والغاية  تتناسب  مختلفٍة  وأشكاٍل  أنواٍع 

الكويّن«]3]،  النظام  دورات  لتعاقب  مرآًة  نفسها  تعّد  »التي  هي  الدينيّة  الطقوس  إّن  بها«]]]. 

نفيسٌّ وعقيديٌّ  بُعٌد  لها  دينيٍّة  إىل شعائر  تتحّول  بامليتافيزيقيا  الطقوس  تقرتن هذه  فعندما 

عىل الفرد والجامعة، فعندما تُؤّدى الشعائر الدينيّة وال تُؤّدي إىل نتيجة سمّو الّنفس وحسن 

يتضّمن شعائر؛  اإلسالمّي  فالدين  إىل طقوس.  تتحّول  املظهر واملخرب،  األخالق وطيب 

كالحّج والصوم والصالة والزكاة، فالحّج نتيجته الصرب والجود باملال والتواضع، والصوم 

الدينيّة تؤّدى عىل عقيدٍة  الشعائر  إًذا،  الّنفس.  بالفقري وتحّرٌر من شهوات  نتيجته إحساٌس 

هي  فإّنا  النتائج  تلك  تظهر  مل  فإن  واملجتمع،  الفرد  عىل  نتائجها  تظهر  حتّى  صحيحٍة 

طقوس تم تأديتها.

2. تصنيفات الطقوس

كان اليونانيّون يقيمون مراسم عبادتهم يف محاريب عىل قمم الجبال، وميكن أن يكون 

 ، ا يف األرض يسكنه إلٌه أريضٌّ مكان العبادة لدى اليونانيّني موقد الدار، وميكن أن يكون شقًّ

وكان حرم الهيكل مكانًا مقّدًسا يجتمع فيه العابدون ويجد فيه الالجئون مكانًا آمًنا يحتمون 

فيه، ومل يكن الهيكل مكان اجتامع املصلنّي، بل كان بيت اإلله يُنصب فيه متثاله ويوقد 

لذلك  نفسه،  التمثال  هو  اإلله  أّن  الناس  يعتقد  كان  ما  وكثريًا  أبًدا،  ينطفئ  ال  ضوٌء  أمامه 

كانوا يعتنون بغسله وإحاطته بالرعاية، وكان يُحفظ يف سجالت الهيكل واملعبد تاريخ عبادة 

اإلله، والحوادث املهّمة يف حياة املدينة]4].

]]]- محمد الخطيب، األنرثبولوجيا الثقافية، ط]، األردن، دار عالء الدين للنرش والتوزيع والرتجمة، 2008، ص63.

]]]- أمال النور حامد،  طقوس الزوار وطبيعتها، مجلة األنرثبولوجيا السودانية، العدد4، متوز2005م، ص3].

]3]- كولون ولسون،  فكرة الزمان عرب التاريخ، ترجمة: فؤاد كامل، مراجعة: شوقي جالل، مجلّة عامل املعرفة، الكويت، العدد 

59]، آذار ]99]م، ص]].

]4]- بيارغرميال: امليتولوجيا اليونانية، ترجمة: هرني زغيب، ط]، بريوت-باريس، دار منشورات عويدات، ]98]م، ص]]].



نقد الحضارة الغربّية )1( )تاريخ اإلغريق قبل القرن التاسع ق.م(386

الطقوس يف حياة اإلنسان دلّت وعرّبت عن ثقافة املجتمع وطريقة حياته وفكره، فبعض 

القبائل اإلفريقيّة يؤمنون بأّن دهن جسم املرأة بشحم املاعز وبعض النباتات التي تنتج عطرًا 

عقل  داخل  موجودٌة  الطقوس  أّن  الحديث  العلم  أثبت  األرض.  بركة  عىل  يدّل  إّنا  فّواًحا 

اإلنسان ال يستطيع الفكاك منها، حيث تحّورت هذه الطقوس لتتحّول إىل شعائر دينيٍّة، فالديانة 

الهندوسيّة تقوم عىل مبدأ حرق الجثث وبعض الديانات تؤمن بتناسخ األرواح وهكذا...]]].

كانت الطقوس تهدف لكشف ما سيحدث للمرء حسب املفهوم امليثولوجّي اإلغريقّي 

بعد وضعه يف القرب، لقد اعتربت هذه الطقوس سيًّة للغاية يف اليونان القدمية، وكان يحكم 

البيتّي يعترب مقّدًسا؛ ألنّه كان مرتبطًا  عىل كّل من يحاول كشفها للعاّمة باملوت. »املوقد 

بعبادة األسالف. ويُزيّن هذا املوقد باألزهار، وتعامل رشارته بعناية، وترمى فيه أعشاب عطرة 

للخطيبني وحديثي الوالدة يقدمون له واملنفيّون يلجؤون إليه، ومتجيد األسالف، املرتبط 

صميميًّا بعبادة املوقد املنزيّل، كان واسع االنتشار يف اليونان«]]].

3. أنواع الطقوس

كان االعتقاد السائد لدى اإلغريق، أّن اآللهة تعيش حياًة ماديًّة خالصًة، فهي بحاجٍة إىل 

أن تُنظّف وتُغسل وتُزىك بالعطور والطيب وتُلبس وتُطعم يوميًّا]3]. ومن أهّم أنواع الطقوس: 

الطقوس اليوميّة، وطقوس املناسبات، والطقوس الدوريّة، والطقوس الرسيّة.

أ. الطقوس اليومّية 

ميارسها الناس يف جميع املعابد]4]، أهّمها:

ـ طقس االغتسال والتطّهر: يقوم بها املتعبّد أو الكاهن، وكان االغتسال والتطهري يجري 

]]]- ولسون، فكرة الزمان عرب التاريخ، م.س، ص3].

ين،  ]]]- ف. دياكوف، س. كوفاليف: الحضارات القدمية، ترجمة: نسيم واكيم اليازجي، ط]، دمشق، منشورات دار عالء الدِّ

2000م، ج]، ص78].

]3]- اسامعيل، الرشق العريب القديم وحضارته، م.س، ص10-]].

]4]- السعدين، تاريخ وحضارة اليونان، م.س، ص70-69.
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وفق أنواٍع متعّددٍة هي: املاء، والزيت )الدهان(، والنار.

ـ طقس القرابني: يعترب من أهّم الشعائر الدينيّة لدى جميع الحضارات. وتقديم القرابني 

أو  نباتيّة(  أو  )حيوانيّة  إّما  أضاحّي  وتُقّدم  إزالته،  أو  الخري  تقريب  أجل  من  دينيٌّ  طقٌس 

غريهام]]]. و»يجب أن تُقّدم القرابني لكافّة األرباب طبًقا للطقوس املقّررة، وظلّت طقوس 

العبادة تُراعى مبنتهى الدقّة«]]].

ب. طقوس املناسبات

كان لدى اليونانيّني اعتقاٌد أّن العقاب الذي يلقاه امليّت يف الجحيم قد ينتهي إذا كّفر 

اإلنسان عن ذنبه قبل موته، أو كّفر عنه أحد أصدقائه بعد موته. وكانوا يعتقدون أّن التوبة من 

الذنوب والتكفري عنها يتاّمن بتقريب القرابني، ويُعتقد أّن بعض القرابني كانت تُقدم لآللهة؛ 

كان  لقد  لآللهة]3].  اسرتضاًء  الصخور  فوق  من  بالضحيّة  يُرمى  كأن  برشيًّا،  بعضها  كان  إذ 

أهل »ميكيناي« يهتّمون بالطقوس الجنائزيّة اهتامًما كبريًا. وكان األفراد العاديون يدفنون يف 

مقابر كالغرف محفورًة بالصخر، وكان أهل امليّت يرشبون نخب توديعه عند باب املقربة ثّم 

يحطّمون القدح]4]. 

الثاين قبل امليالد؛ حيث اهتّم  تأثّر اإلغريق بحضارة جزيرة كريت يف منتصف األلف 

أو  فخاريٍّة  توابيت  يدفنونهم يف  وكانوا  العبادة،  من  قريبٍة  درجٍة  إىل  هناك مبوتاهم  الناس 

األخرى  حياتهم  يف  تساعدهم  واألدوات  الطعام  بعض  معهم  ويضعون  كبريٍة،  جراٍر  يف 

التي سيعيشونها بسالٍم وسعادٍة دون أن يعودوا إىل األرض، كام تأثّروا بالحضارة امليسينيّة 

املعارصة، حيث آمن الناس هناك بوجود حياٍة أخرى بعد املوت، لذلك وضعوا الكثري من 

]]]- ج. كونتنو: الحضارة الفينيقية، ترجمة: محمد عبد الهادي شعرية، راجعه: طه حسني، ال ط، القاهرة، منشورات مركز كتب 

الرشق األوسط، 948]م، ص]4].

القاهرة، دار الفكر العريب،  ]]]- ه.د. كيتو: اإلغريق، ترجمة: عبد الرازق يرسى، راجعه: الدكتور محمد صقر خفاجة، ال ط، 

]96]م، ص56].

]3]- رجاء كاظم عجيل، الديانة يف بلد اليونان، م.س، ص74.

]4]- عيل عبد اللطيف أحمد، التاريخ اليوناين )العرص الهلالدي](، م.س، ص]75.
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الذين  باآلخيني أسالفهم  تأثّروا  قد  أنّهم  ويبدو  الجنائزيّة مع موتاهم،  األدوات واملرفقات 

كانوا يحرقون أمواتهم، كام فعل الدوريّون أيًضا عىل األرجح؛ ألنّهم شعوٌب غري مستقرين، 

وال يستطيعون العناية بالقبور كام يجب]]]. باملقارنة مع أهم الطقوس الجنائزيّة عند حضارات 

الرشق األدىن القديم، فقد عرفت بعض حاالت الحرق للجثث عند اآلراميني، ورمّبا كان 

ذلك نتيجة تأثّرهم بجريانهم الحثّيني الذين اتبعوا هذه العادة مع موتاهم]]].

املوىت،  بدفن  باالحتفال  الشديد  االهتامم  عىل  املرصيّون  دأب  املرصينّي،  عند  أّما 

وعىل  االحتفال،  هذا  عىل  تتوقّف  املستقبل  يف  امليّت  الشخص  سعادة  أّن  اعتقدوا  إذ 

املعتقدات املرتبطة بالطقوس، كان امليّت يُدفن دامئًا وال تُحرق جثّته أبًدا. »والدور الرئييّس 

يف الطقوس الجنائزيّة يؤّديه الكاهن الذي يجّسد أنوبيس وكان الكاهن بصفٍة عاّمٍة يعيّنهم 

امللك يف البداية، ثّم تطّورت فيام بعد وأصبحت وراثيًّة]3]«.

لّفها  بالزيت، ورمّبا  الجثة  امليّت، ومسح  والحزن عىل  البكاء  نجد  الرافدين  بالد  ويف 

بكفن، وتقديم القرابني أو الوالئم الجنائزيّة عند القرب، حيث تذبح الِخراف وتقّدم األطعمة 

والفواكه والنبيذ من أجل روح امليّت، ويُدفن قسٌم منها مع امليّت والباقي يوزّع عىل الناس]4]. 

كان اإلغريق يدفنون موتاهم أو يحرقونهم، ويؤمنون أنّهم سيعيشون يف عامل املوت 

بالشكل  الجنائزيّة ودفن امليّت  الطقوس  تنفيذ  إّن  إله املوت.  السفيّل عند  العامل  أو يف 

الصحيح، أمٌر مهمٌّ جداً كام هو بالنسبة ملعظم شعوب األرض عرب التاريخ، فإن مل تنفذ 

تلك الطقوس عىل أصولها ستلحق اللعنة أهل امليّت ألّن روحه لن تهدأ]5].

ت. الطقوس الدوريّة

]]]- إبراهيم عمريي، سوزان روبه: املدافن والطقوس الجنائزية يف العصور الكالسيكية يف ريف دمشق، ال ط، دمشق، منشورات 

املديرية العامة لألثار واملتاحف، وزارة الثقافة، 2012م، ص3]-33.

]]]- سوزان عمريي، املدافن والطقوس الجنائزية، م.س، ص3]-33.

]3]- جفري بارندر، املعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة: عبد الغفار مّكاوي، مجلّة عامل 

املعرفة، الكويت، العدد 73]، أيار993]م، ص45.

]4]- سوزان عمريي، املدافن والطقوس الجنائزية، م.س، ص3]-33.

]5]- سوزان عمريي، املدافن والطقوس الجنائزية، م.س، ص3]-33.
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وهي الطقوس التي تتبع نظاماً زمنيّاً متكّرراً وثابتاً، وتظهر عىل شكل أعياٍد جامعيٍّة كبريٍة 

والطقوس  والشهريّة،  األسبوعيّة  الطقوس  الطقوس:  هذه  أهّم  ومن  الجموع.  بها  تحتفل 

ومن  سنواٍت.  سبع  كّل  تجري  التي  الطقوس  وهي  السبعيّة  والطقوس  والسنويّة،  الفصليّة 

الطقوس الدوريّة األخرى التي كانت متارس يف شهر أيلول؛ نرث البذور يف الحقول املعّدة 

للزراعة]]].

ث. الطقوس الرّسيّة

انتقلت إىل شبه جزيرة اليونان يف املراحل األخرية من عصور ما قبل التاريخ، ثّم تطّورت 

يف القرون التالية، وتعّد مراسيم عبادة »دميرتا« أقدم املراسيم الرسيّة يف بالد اليونان. وبعض 

الطقوس الرسيّة كانت تنتهي بالزواج املقّدس، إذ كان هناك غرفٌة أسفل املعبد يجتمع فيها 

رئيس الكهنة بإحدى الكاهنات عندما تُطفأ املشاعل]]]. 

4 ـ موقع الطقوس يف الديانات اليونانّي�ة قبل القرن التاسع قبل امليالد
الروحيّة  ماّدتها  تستمّد  فهي  ديٍن،  العميّل ألّي  الركن  الدينيّة  والشعائر  الطقوس  تشّكل 

من األساطري، وماّدتها النظريّة الفكريّة من الالهوت، لكّنها تحّول كّل هذه املاّدة إىل أفعال 

عمليٍّة تُشعر اإلنسان املتني بدميومة واستمرار حضور الدين يف حياته التفصيليّة اليوميّة]3]. 

أمّدتنا أشعار هومريوس )األلياذة ـ األوديسة( بتصور واضح عن الحياة الدينيّة يف فرتة ما قبل 

القرن الثامن قبل امليالد، فلم تكن الطقوس جميعها تجري يف املعبد، فقد كان عدٌد من 

الطقوس يجري يف ساحات املدينة العاّمة، كام أنّه مل تكن الطقوس جميعها تجري بإرشاف 

الكهنة، بل كان بعضها يجري بإرشاف رّب األسة أو امللك أو رئيس القبيلة. 

تقرّب الكريتيّون إىل آلهتهم بطقوٍس عديدٍة تضّم الصلوات والتضحيات واالحتفاالت 

تقوم بها كاهناٌت من النساء ويف بعض األحيان يقوم بها موظّفون من رجال الدولة. إّن أهل 

]]]- املاجدي، املعتقدات الكنعانية، م.س، ص56].

]]]- بيارغرميال، امليتولوجيا اليونانية، م.س، ص]]].

]3]- املاجدي، املعتقدات الكنعانية، م.س، ص56].
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كريت كانت لهم مميزاتهم الدينيّة، فلم يعرفوا نظام املعابد الكبرية، بل كانوا يقيمون مراسيم 

عباداتهم يف محاريب عىل قمم الجبال]]]. متتاز األعياد الدينيّة امتيازًا ظاهرًا بطقوس الحّج، 

وذلك أّن معابد املدن كانت تُتّخذ يف األغلب عىل أعايل التالل املرتفعة]]].

ويقّدمون  الصلوات  حولها  ويقيمون  يقّدسونها  ناًرا  دورهم  يف  يوقدون  اليونانيّون  كان 

القرابني العتقادهم أنّها عالمٌة عىل خلود األسة. تلك الصلوات والقرابني إّنا هي للروح 

الديانة  الديانة غري  من  النوع  وهذا  األسة وعملت عىل خلودها،  بقاء  التي حرصت عىل 

املجوسيّة، ألّن املجوس يقّدسون النار لذاتها واليونانيّون كانوا يعبدون موتاهم بواسطتها]3].

كبريهم  ويحمل  الشعائر  بإقامة  يكلّفون  الكهنة  من  كبرٌي  عدٌد  للمعابد  يخّصص  كان 

لقب »رّب« مبعنى »رئيس« ويدخل العرّافون يف ِعداد الكهنة، ومنهم أنواع عّدة يتاميزون 

فيام بينهم بحسب ثيابهم. وكان يخّصص للمعابد عدٌد كبرٌي من الخدم، وأّولهم الحراس 

أن  لها  تتيح  التي  وشخصيّتها  املستقلّة  حياتها  لها  هيئة  املعبد  ألّن  الحرف،  أهل  ومنهم 

متلك وتدير دخلها]4].

يذهب »هريودوت« »إىل أّن الكّهان إّنا كانوا يتمتّعون بامتيازاٍت ليست بالقليلة، فهم ال 

يستهلكون شيئًا من ثرواتهم الخاّصة، بل يُصنع لهم خبٌز مقّدٌس، ونصيب كّل واحٍد منهم 

البقر واألوز، وتقّدم لهم خمرٌة مصنوعٌة من العنب، ويف بعض  يوميًّا كميٌّة كبريٌة من لحم 

األحيان أكل السمك غري مباٍح لهم«]5].

5ـ أثر املعتقدات الشرقّية على املعتقدات الغربّي�ة )التأّثر والتأثري احلضارّي 
بني الشرق والغرب(

امليكينيّة  والحضارة  كريت،  يف  ظهرت  التي  املينويّة  الحضارة  بني  الفصل  ميكن  ال 

وبني  الحضارتني  هاتني  بني  الفصل  ميكن  وال  جهة،  من  اإلغريق  بالد  يف  ظهرت  التي 

]]]- عاصم أحمد حسني،  املدخل إىل تاريخ وحضارة اإلغريق، ال ط، القاهرة، مكتبة نهضة الرشق، 998]م، ص78-77.

]]]- فوزي مّكاوي،  تاريخ العامل اإلغريقي وحضارته، ط]، الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، 1980م، ص36.

]3]- أحمد عيل، التاريخ اليوناين )العرص الهلالدي](، م.س، ص97].

]4]- كونتنو، الحضارة الفينيقية، م.س، ص39-140].

]5]- محمد بيومي مهران،  الحضارة املرصية القدمية، ط4، اإلسكندرية، دار املعرفة الجامعية، 989]م، ج]، ص8]5.
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جهٍة  من  اآلسيوّي  الشاطئ  عىل  والسوريّة  اإلغريقّي،  الشاطئ  عىل  املرصيّة  الحضارات 

فلمامرسات  الرشقّي،  الدينّي  واألثّر  بالفكر  اليونايّن  الفكر واملعتقد  تأثّر  ولذلك  أخرى]]]؛ 

الطقوس التي وجدت يف معابد إبال؛ مثل املذبح الذي كان ينتصب عليه متثاٌل من الربونز 

واأللواح البازلتيّة لتقديم الذبائح، واملنصات املخّصصة لتقديم األطعمة، وغريها يتّفق كلّيًّا 

املعتقدات  أّن  الّدارسون  ويرّجح  اإلغريق]]].  بالد  امللكيّة يف  الجنازة  ومراسم  مع طقوس 

الدينيّة املتعلقة بـ »هرياكليس« تعود إىل أصول فينقيّه. وجديٌر بالذكر أّن عبادة »هرياكليس« 

كانت تتضّمن مظهرًا رشقيًّا شديد الوضوح أال وهو طقس )الزواج املقدس(. أّما يف بيبلوس 

)جبيل( ُوجد معبٌد كبرٌي للربّة »أفروديتي«، وكانت تُقام فيه طقوٌس سيٌة )ماجنٌة( من أجل 

اإلله »أدونيس« الذي قتله الخنزير، وكان كّل عام ويف ذكرى هذا الحدث يضبون صدورهم 

يفعل املرصيّون ملوت  كان  مثلام  بينهم،  )اإلباحيّة(  املاجنة  الطقوس  ويؤّدون  وينتحبون 

اإلله »أبيس«، وجميع النساء الاليئ يرفضن أن يحلقن شعرهن يتعرّضن للعقاب بأن يقمن 

بعرض مثرتهّن )أنوثتهّن( للبيع ملّدة يوٍم واحٍد، ومل يكن يسمح بالدخول إىل ساحة العرض 

سوى للغرباء فقط، ويتّم تقديم األجر قربانًا لـ«أفروديتي«]3].

أّما بالنسبة للكهنة، فبينام كان الكهنة يف مرص وبالد املرشق يسيطرون عىل الدولة كانت 

الدولة يف بالد اليونان هي التي تسيطر عىل الكهنة، وكان لها الزعامة يف الشؤون الدينيّة، ومل 

يكن اآللهة يف اليونان سوى موظفني صغار يف الهياكل، وكذلك أمالك الكهنة يدير شؤونها 

موظفون من قبل الدولة. 

واملاعز  والثريان  واألبقار  األكباش  الرافدين  وادي  سكان  قدم  فقد  للقرابني  بالنسبة 

إذ كان  البرشيّة،  القرابني  القرابني خطورًة هي  أكرث  قرابني لآللهة، وكانت  والغزالن واإلبل 

اليونانيّون يقّدمون قربانًا آدميًّا لإلله »زيوس« إذا أصابهم قحٌط شديٌد، كام قُّدمت نذوٌر غري 

]]]- خليل سارة، اإلطار الحضاري لتاريخ اإلغريق، م.س، ص]5].

[[[- Matthiae, Paolo, Frances Pinnock and Gabriela Scandone Matthiae., EBLA, Milano 1995. pp.164- 179.

]3]- مجدي صبحي الهواري،  العنارص الرشقية يف عبادة أفروديتي: دراسة من خالل املصادر اليونانية والالتينية، رسالة دكتوراه 

غري منشورة، جامعة عني شمس، 2005م، ص85.
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دمويّة، مثل الحبوب الغذائيّة والعسل والزيوت واللنب. كام اعتقدوا أّن بعض اآللهة تفّضل 

واآللهة  السمك،  يحّب  كان  القدماء  العراقيّني  لدى  »اينيك«  فاإلله  ا،  خاصًّ ورشابًا  طعاًما 

»هيدس« اليوناين محبًّا لرشب الخمر.

أّما بالنسبة ملراسيم التطّهر، فهناك تشابٌه كبرٌي بني مراسيم التطّهر الرشقيّة وبالد اليونان، 

فاستخدام املاء املقّدس للتطّهر قبل ملس أصنام اآللهة، وقبل الصالة عرفت عند سكان 

بالد الرافدين، ثم انتقلت إىل سكان بالد اليونان، كام استخدم سكان بالد بابل الّنار للتطّهر 

بعد والدته ويدورون  الطفل  اليونانيّون كانوا يحملون  السحرة، وكذلك  والتخلّص من رّش 

به حول موقد الّنار ليصبح طاهرًا. كام تشابهت املراسيم الخاّصة باألموات وعقائد ما بعد 

املوت بني بالد الرافدين واليونانينّي.

يف العرص البابيّل كان امللك ال يكتسب صفته الشعبيّة إاّل إذا خلع عليه الكهنة سلطته 

امللكيّة يف حفٍل عاّم يجوب فيه امللك شوارع املدينة وهو ممسٌك بصورة اإلله« مردوخ«، 

وعقب ذلك يصبح سيًّدا مطاًعا]]].

]]]- اسامعيل، الرشق العريب القديم وحضارته، م.س، ص10-]].
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اخلاتمة
بناًء عىل ما تقّدم، نستنتج من بحثنا هذا ما ييل:

]- إّن املعابد قد أُغفل أمرها من قبل اآلخيني التي تركزت جهودهم عىل بناء القصور، 

فاألرضحة  العامرة،  يف  الدوريّة  املبادئ  إىل  بدايته  منذ  مدين  اليونايّن  املعبد  شكل  وأّن 

الخاّصة  والقاعة  والحجرات  السقيفة  فيها  تربز  متناسقًة  معابد  بالتدّرج  أصبحت  القدمية 

بتمثال اإلله املقّدس.

اليونانيّني،  عند  الرموز  أهّم  من  تعترب  فهي  املعابد،  ببناء  السلطة  أصحاب  اهتّم   -[

استخدمت فيها أحدث تقنيّات الهندسة املتوفّرة وقتها.

3- قّدمت املعابد عىل اختالف أناط أعمدتها إرثًا معامريًّا محسوًسا للحضارة اليونانيّة، 

وأّن مباين العامرة اليونانيّة الدينيّة وهندستها املعامريّة تستخدم اليوم عىل نطاق واسع يف 

املباين العلامنيّة كاملحاكم واملباين الحكوميّة. 

4- أناط األعمدة اليونانيّة الثالثة أصبحت قاعدًة أساسيًّة للعامرة الغربيّة عرب العصور، 

من  املقتبسة  التأثريات  مالحظة  دون  غربيٍة  مدينٍة  ضمن  التجّول  اليوم  النادر  من  فأصبح 

الحضارة اليونانيّة. 

5- إّن الحياة يف بالد اليونان مل تكن حياًة دنيويًّة كام يصفها املؤرّخون، بل كان للدين 

فيها شأٌن مميٌّز يف كّل مكاٍن، وكانت الحكومة ترعى الطقوس الدينيّة الرسميّة. وإن كان ذلك 

الدين منغمس بامللّذات تبعاً آللهتهم.

6- إّن الطقوس الرسيّة انتقلت إىل شبه جزيرة اليونان يف املراحل األخرية من عصور ما 

قبل التاريخ ثّم تطّورت يف القرون التالية.

7- اتّضح لنا من خالل دراسة الطقوس أّن االحتفاالت بالزواج املقّدس التي تجري يف 

فصوٍل معيّنٍة من السنة، ينوب الكاهن األعىل عن اإلله ويكون زواجه حقيقيًّا أو رمزيًّا. 

ويف النهاية قد تبدو دراسة املايض عدمية الّنفع إذا مل تضئ لنا ظلامت حياتنا املعارصة، 

إنهاء أسطورة رصاع  القدمية يساعدنا عىل  الحضارات  أغوار  فإّن سرب  وعىل هذا األساس 

الحضارات التي يرّوج لها البعض يف عرصنا هذا.
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