
 فريد حسن األنور

 بين هوميروس وهيسيودوس مفهوم المصطلح 
، ، ، مرادفاته )هذا البحث مفهوم المصطمح يناقش

(. فى البداية يشير المصطمح بصورة محددة إلى ،( ومضاداته )
ديه الخصائص التى لها قيمة أكثر فى المجتمع ، أى اإلنسان الذى ل() إنسان الفضيمة

اليوناني والتى تنوعت وتعددت حسب المتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية. وسنتناول فى 
فى األدب الممحمى لمشاعر هوميروس وفى األدب التعميمى   هذا البحث مفهوم المصطمح

 كل شاعر. لمشاعر هيسيودوس لمتعرف عمى فضيمة 

من الطبيعى أن يستخدم هوميروس ـ الذى يمثل العصر البطولى الممحمى وحروبه األسطورية ـ 
 ()ومرادفاته ليعبر بصفة أساسية عن اإلنسان الذى لديه فضيمة    المصطمح
تى أى الرجل الذى لديه المهارات والقوة العسكرية ال (1)(؛/ الشجاعة )

فالقائد  (1)واألوديسيا. أغمب نصوص اإللياذة هوهذا ما توضح (2)تضمن له التوفيق فى الحرب.
                                                 

 ( بمفهوم الشجاعة، أنظر:عن الفضيمة ) (1)
R. Balot, “Courage in the Democratic Polis” (CQ 54. 2 2004), pp. 407-408, Idem., 

“Free speech, courage and democratic deliberation”, in I. Sluiter and R. M. Rosen 

(edd.), Free Speech in Classical Antiquity (Leiden 2004), pp. 233-259; J. Roisman, 

”The rhetodic of courage in the Athenian Orators”, in I. Sluiter and R. M. Rosen (edd.), 

Andreia: Studies in Manliness and Courage in Classical Antiquity (Leiden 2003), pp. 

127-143; J. Casey, Pagan Virtue: An Essay in Ethics (Oxford 1990); W. I. Miller, The 

Mystery of Courage (Cambridge MA, 2000); A.W. H. Adkins, Merit and Responsibility. 

A Study in Greek Values (Chicago & London 1975), pp. 31ff. 
 M. Finkelbergخصوص الفضيمة عند هوميروس، يصرح ( ب2)

TIME and ARETE in Homer, CQ, 48.1. (199,8) p. 20.  إن فضـيمة الحصـان سـرعة أقدامـه، والتربـة"
( 291ــ292. 1نزلهـا، والعبـد والئـه لسـيدا، والمحـارب شـجاعته". ويقـال فـى اإلليـاذة )خصوبتها، والمرأة إدارة شـئون م

 أن الشجاعة ليست شئ يورث ولكنه منحة إلهية:
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 نيستور يخبر الممك أجاممنون أنه أعاد تنظيم قواته إلى وحدات مستقمة، ليميز بين الـ
 (:366ـ362. 2بين القواد والجنود فى المعركة )اإللياذة   والـ  ()=

عن المهارة الحربية والشجاعة، بينما يستخدم يعبر  ومن الواضح هنا أن المصطمح 
بصورة مضادة ليعبر عن الجبن والتخاذل عن االستمرار فى المعركة          المصطمح

                                                                                                                            

 عن هذا الموضوع، أنظر:
N. Yamagata., Homeric Morality (Leiden, New York, Koln 1994), pp. 183-185;  

Adkins, Merit and Responsibility, pp. 32. 

 وعن شجاعة المحارب عند هوميروس، أنظر:  
Sh. D. Sullivan., Psychological and Ethical Ideals: What Early Greeks Say (E. J. Brill, 

Leiden-New York-Koln 1995), pp. 125-134. 
 :عمـــى ســـبيل المثـــال أنظـــرومرادفاتـــه لمتعبيـــر عـــن شـــجاعة أبطـــال هـــوميروس،   عـــن اســـتخدام المصـــطمح (1)

(، 311. 3، األوديســـيا 181. 4(، مينـــي وس )اإلليـــاذة 275. 1(، أجـــاممنون )اإلليـــاذة 131. 1أخيميـــوس )اإلليـــاذة 
. 12(، ديوميـديس )اإلليـاذة 129. 21(، بيميـاس )اإلليـاذة 628. 23يـاذة (، نيسـتور )اإلل282. 21هيكتور )اإللياذة 

(، تيـــوكروس 165. 16(، بـــاتروكموس )اإلليـــاذة 576. 17(، بـــوديس )اإلليـــاذة 113. 14(، تيـــدياس )اإلليـــاذة 559
(، 666 .13(، بوليــدوس )اإلليــاذة 249. 15(، آيــاس )اإلليــاذة 252. 24(، بــوليتيس )اإلليــاذة 314. 13)اإلليــاذة 

(، أودامـــوس )األوديســـيا 322. 11، األوديســـيا 273. 3(، بوليـــديوكياس )اإلليـــاذة 383. 18أوديســـيوس )األوديســـيا 
 فى أخر البحث. أنظر:  (. أنظر إحصائية المصطمح 132. 8

Yamagata., Homeric Morality, pp. 188-190.   
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. 11ل )اإللياذة عند هوميروس هى الوجود فى خط القتا ففضيمة الـ  (1)(.)
92:) 

 

وهذا ما يؤكدا أخيميوس عندما يصرح أنه من األفضل له الموت فى حمبة المعركة )اإللياذة  
 (:282ـ279. 21

  

( مـــن أن يمـــوت موتـــًا فمـــن األفضـــل ألخيميـــوس أن ييقتـــل عمـــى يـــد هيكتـــور الشـــجاع )
 حالـة المـوت فـى المعركـة المنتصـر والمهـزوم يصـبحا محزنًا غرقًا فـى النهـر العميـق، ففـى 

  (2))بمفهوم الشجاعة والبطولة(، وهذا هو الموت الشريف.

                                                 

يعـدان  ، ( ان المصـطمحين Homeric Morality, pp. 192, 202)Yamagata تؤيـد  (1)
ويغطيـــان نفـــس حيـــز المعـــانى؛ فهمـــا يشـــيران إلـــى النبيـــل، الشـــجاع، الثـــرى، مـــرادفين دقيقـــين لممصـــطمح 

 الناجح، المفيد. عن هذين المصطمحين، أنظر:                                           
Ibid, pp. 192-198, 202-207, Adkins, Merit and Responsibility, pp. 30ff., J. Griffin., 

“Homeric Words and Speakers” (JHS 106 1986), pp. 36-57, H. Lloyd-Jones, The Justice 

of Zeus (University California Press, Berkeley Los Angeles, London. 1971), pp. 47, 84, 

O. C. Garner, “Ulysses the Good?” (TAPhA 104 1974), pp. 77-80.                                                 
. 2؛ فباإلضافة إلستخدامه بمفهوم الجـبن والضـعف فـي المقـدرة العسـكرية )اإلليـاذة  وأما بالنسبة المصطمح 

( 34ـ 36. 4 األوديسـيا(، يعبر المصطمح أيضًا عن الفقر واألصل الوضيع )428. 11، 34. 8، 299. 4، 365

ــــــــــس الفقيــــــــــرة )األوديســــــــــيا  (.  وعــــــــــن 156. 24، 115. 23، 72. 19، 24. 17، 526. 14، 191. 11والم ب
 أنظر:  استخدامات هذا المصطمح ومرادفاته،

Adkins, Merit and Responsibility, pp. 31ff., Yamagata, Homeric Morality, pp. 208-221. 
(2) Yamagata, Homeric Morality, p. 190.  
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. 22( من أهم المهارات الحربية )اإللياذة وتعد فضيمة سرعة األقدام )
 (:412ـ411

 
. 1لمقدرته الحربية وسرعة أقدامه أثناء القتال )اإللياذة          وقد ويصف أخيميوس 
121 ،19 .155:) 

 
  

التى تعد  ()لمقدرته الفائقة فى رمى الرمح  أما أجاممنون فقد ويصف 
 (:179ـ178. 3فضيمة أخرى من فضائل المحارب )اإللياذة 

  

. 13لقوته فى الحرب ودفاعه عن بوابات مدينة طروادة )اإللياذة   وويصف هيكتور 
 (:124ـ123

   
 (:213ـ211. 14ويصرح أوديسيوس أن فضيمته هى سبب زواجه من بنيموبي الغنية )األوديسيا 

فقــد تــرك لــه والــدا ثــروة قميمــة ألنــه كــان ولــدًا غيــر شــرعى، ولكنــه تــزوج مــن امــرأة مــن عائمــة غنيــة 
الــــذى فســــرها هنــــا ب نــــه رجــــل نـــــافع      () بســــبب فضــــيمته ()
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؛ ففضــــيمة أوديســــيوس هــــى () وغيــــر جبــــان فــــى الحــــرب ()
 (:383ـ  382. 18ويؤكد ذلك بنفسه عندما يسخر من إيوريماخوس )األوديسيا  (1)درته الحربية.مق

  

إال مـع قميـل مـن  ()امـل ألنـه لـم يتع ()يعتبر إيوريماخوس نفسـه رجـً  عظيمـًا 
 إلى شجاعة ومكر المحاربين.   ، هنا يشير المصطمحالـ 

ليصف اآللهة يعبر به أيضًا عن قـوة هـذا  وحتى عندما يستخدم هوميروس المصطمح 
 (:772. 23اآللهة، فعمى سبيل المثال يتوسل أوديسيوس آللهة أثينا )اإللياذة 

، وهنــا يشــير المصــطمح إلــى قــوة أثينــا التــي فهــو يتمنــى أن تكــون اآللهــة أثينــا منقذتــه الـــ 
 بالطبع لها القدرة عمى منح هذا القوة ألوديسيوس.

 بوصفه مضادًا لممصطمح  ومن ناحية أخرى يستخدم هوميروس المصطمح
 والتخاذل فى المعركة.  ()ليعبر عن الجبن  (2)؛

                                                 

       .Ibid., p. 186 ؛227ـ216. 14عن سمات شخصية أوديسيوس، أنظر: األوديسيا  (1)

، 366ــ365. 2ومرادفاتـه، قـارن: اإلليـاذة ) بوصفه مضـادًا لممصـطمح  عن استخدام المصطمح  (2)
6 .489 ،9 .319 ،17 .632  :) 

 

 

·   

 (:63. 8، 392، 237. 4األوديسيا ) 
 ·
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 (:428. 11)اإللياذة  (1)، ف وديسيوس يصف الجنود الذين ينسحبون من المعركة بالـ
, 

حب من المعركة بعد ويكرر هيكتور فى نصين من اإللياذة تصريحه ب نه ال يجب عميه أن ينس
فى نظر رجال ونساء  ()جبانًا  ويصبح () هزيمة جيشه ألن هذا سيجمب له العار

 (:126ـ125. 22، 443ـ442. 6وال يناسبه خاصية الجبن )اإللياذة   طروادة، فهو

 

أيضًا عن األصل والطبقة االجتماعية والحالة المادية. ، ويعبر المصطمحان 
. فهذا وهذا يحدث غالبًا عندما نترك الحديث عن المعركة وتتناول الحياة االجتماعية لمـ 

 (:343ـ341. 9هو من يحب زوجته )اإللياذة  أخيميوس يصرح أن الـ 
  

  

إلــى الشــجاع ولكــن إلــى نبيــل األصــل وســموكياته فــى  بــالطبع ال يشــير التعبيــر 
اممـه مـع زوجتـه؛ فيظهـر لهـا فـى تع () حياته؛ فيجب أن يكون لديه قمبـًا مرهـف اإلحسـاس

   (2).()واهتمامه  ()حبه 

                                                                                                                            
  

ال يشـير هنـا إلـى أن المصـطمح Finkelberg (.TIME and ARETE in Homer, p. 19) يؤيـد ( 1)
 ة االجتماعية األدنى ولكن إلى سموكيات الجبن لممحاربين.الطبق

(2) Yamagata, Homeric Morality, p. 190. 
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ال يجب أن يتزوج من عائ ت الـ  وما يميه(  نجد أن الـ  314. 21وفى األوديسيا )  
أن يتزوج أوديسيوس ـ المتنكر  ()= الـ ، حيث يحتج خطاب بنيموبى

وبالطبع يشير المصطمح هنا إلى وضاعة  موبى، فهو في زى متسول ـ من بني
، أى نبيمة األصل ثرية وذات مكانة اجتماعية عالية، ولهذا السبب األصل والفقر، وهى 

                        نجد أن إيوريماخوس يستبعد زواج بنيموبى من هذا المتسول الفقير
وحتى لو نجح فى محاولة شد القوس الذى فشل الخطاب ، ()

 (:329ـ323. 21)األوديسيا  (1)فى شدا

  

ولكن يجب أن يكون لديه خصائص  هذا يوضح لنا أن القوة فقط ال تمنح الرجل لقب 
لمجرد تمكنه من شد القوس، حيث ينقصه المقومات  جوهرية؛ فالمتسول ال يعد  ىأخر 

األقوى لهذا المقب: نبل األصل، المكانة االجتماعية العالية، الثروة؛ وهذا يجعمه من طبقة اجتماعية 
حسب التقاليد األرستقراطية الهوميرية لمزواج.   غير مناسبة لمت هيل لمزواج من طبقة الـ

عادل لمفوز وفى المقابل نجد الخطاب بالرغم من أنهم فشموا فى شد القوس وسمكوا سموكًا سيئًا وغير 
 (:629ـ625. 4 )األوديسيا (/)  بزواج بنيموبى إال أنهم يستمرون

                                                 

(1) Adkins, Merit and Responsibility, pp. 36, 48.  
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)اإلساءة  فبالرغم من أنهم ارتكبوا ورميهم       بانتهاك حرمة الضيافة  (1)؛(
وهنا بالطبع       ، ()لفضيمتهم  الرماح واألقراص عمى األرض، إال أنهم ليقبوا 

 عن شجاعة الخطاب ولكن عن نبل أصمهم وثرائهم / ال يعبر المصطمحان
العالية، وقدرتهم عمى القيادة، مثمما يظهرا قائدا الخطاب ومكانتهم االجتماعية 

يوريماخوس. وقد تكرر اإلشارة إلى الخطاب بالمصطمحين()  : أنتينوس وا 
 (:   224. 22، 778. 4بنفس المفهوم )األوديسيا  /

 

مدينة إيثاكا  وهذا ما يؤكدا أيضا أوديسيوس إلبنه بعد قتمهما لمخطاب: أنهما قت  
 (:122ـ121. 23)األوديسيا 

 

بمفهـوم نبـل األصـل والمكانـة االجتماعيـة   فالخطاب، بالرغم من سـموكياتهم، يسـتمرون
والماديـــة العاليـــة. وفـــى الحقيقـــة لـــيس لـــدى أوديســـيوس تبريـــرا لقتـــل الخطـــاب ســـوى أن العدالـــة كانـــت 

 (2)تحالفه.
                                                 

حيـث يوضـح أوديسـيوس إليورمـاخوس أن ؛ 222ـ261. 18، أنظر أيضًا األوديسيا والـ  ىعن خيطاب بنيموب( 1)
 فعه إلى إرتكابه اإلساءة ب عماله وكمماته غير ال ئقة:طيش عقمه د

 عن هذا الموضوع، أنظر:
N. R. E. Fisher, HYBRIS. A Study in the Values of Honor and Shame in Ancient Greece 

(Aris & Phillips 1992), pp. 167-168, 171-172; Idem., “HYBRIS and Dishonour I” (G & 

R 23 1976 176-193), idem, “HYBRIS and Dishonour II” (G & R 26 1979 32-47). 
(2) Adkins, Merit and Responsibility, p. 243. n. 24. 
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عند هوميروس ال يستخدم في   هذا يقودنا إلى نقطة أخرى فى بحثنا، فالمصطمح
ليس بالضرورة أن يعرض ـ أثناء نشاطه فى   أغمب األحوال بمفهوم أخ قى أى أن الـ

نما يكون تركيزا األكبر عمى القي م المجتمع ـ قيم أخ قية معاونة، أى تفيد األخرين مثل العدالة، وا 
فمن الطبيعى عند  (1)التنافسية التى تفيدا هو شخصيًا مثل المكانة االجتماعية والثراء والسمطة.

ب عمال ليست عادلة ومسيئة لها مبرراتها المقبولة، وحتى إذا نالت   هوميروس أن يقوم الـ 
 الخطاب . فعندما يصف هوميروساستنكار الناس واآللهة، وهذا ال ينتقص من كونه 

غير  فى األبيات السابقة، ال يعبر بهذا عن استحسان أخ قى ألعمالهم / 
ال ئقة لمغازلة بنيموبي ومحاوالتهم لقتل مضيفهم تيميماخوس، ولكن ألن لديهم ادعاءتهم وحججهم 

ثرياء وذو مكانة المقبولة لإلصرار عمى الفوز بمقب الزواج من بنيموبى؛ حيث انهم نب ء األصل وأ
وهذا أوديسيوس ـ  (2)اجتماعية عالية يميقون بالزواج منها ومن المفترض أنها أرممة ويجب أن تتزوج.

 متنكرًا فى زى متسول ـ يصرح أنه يستطيع أيضًا أن يقوم ب عمال حقيرة، فمثمما يقوم بها الـ
 (:324. 15)األوديسيا   يقوم بها الـ 

                                                 

( أنــه لــيس مــن الضــرورى أن يكــون لــدى Merit and Responsibility, pp. 37, 46) Adkinsصــرح ي( 1)
هــوميروس قــيم أخ قيــة معاونــة مثــل الحكمــة والتعقــل والعدالــة. ألن طبيعــة النظــام الهــوميرى لمقــيم يعتمــد  

 ، هذا المسـتوى الـذى ال يشـتمل عمـى القـيم المعاونـة. وتسـتخدم الــ عمى المستوى التنافسى لمفضيمة 
 جتماعية الموروثة.  عند هوميروس لتمتدح المهارات والقوة البدنية والمميزات اإل

أن المصـطمح  A. A Long (Morals and Values in Homer", JHS 90 1970, pp.126-128) ويتفـق
عنـد  لفضـيمةفضـيمة أخ قيـة؛ فا ىعال بصورة أكثر من أعند هوميروس يشير إلى المركز اإلجتماعي ال 

 أنظر أيضًا: هوميروس تبرز األصل النبيل والثروة.
D. L. Cairns, AIDOS. The Psychology and Ethics of Honour and Shame in Ancient 

Greek Literature (London, Oxford University Press 1993), p.101; M. Finkelberg, 

“TIME and ARETE in Homer”, p. 20. 
(2) Adkins, Merit and Responsibility, p. 32.  

(؛ حيث يصرح أن خطاب بنيموبي، بالرغم TIME and ARETE in Homer", p.19")  Finkelbergوقارن
 تهم السيئة.امن أنهم ذو مركز إجتماعي عال، إال أنهم برهنوا أنهم غير جديرين بسبب سموكي
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بمفهوم اجتماعى طبقى؛ حيث يشيران إلى   يستخدما المصطمحان 
 الطبقتين: نبيمة األصل الثرية ذات المكانة االجتماعية العالية، ووضيعة األصل الفقيرة. 

خالدة التي أعطاا له وينتقد زيوس القائد هيكتور لقتمه باتروكموس واستي ئه عمى أسمحته ال
 (:228ـ221. 17)اإللياذة  (1)أخيميوس

  

، وهنا بالطبع ـ بالرغم من انتصارا عمى باتروكموس ـ بالمصطمح  يصف زيوس هيكتور
أخ قى؛ حيث يشير إلى سموكيات هيكتور السيئة بعد قتمه لباتروكموس،  بمفهوميستخدم المصطمح 

                                                 

(؛ حيــــث توضـــح أن األســــمحة التـــى اســــتولى عميهـــا هيكنــــور هـــى األســــمحة الخالــــدة 197ــــ194. 17أنظـــر اإلليــــاذة ) (1)
 ثها من والدا بيمياس الذى منحته اآللهة إياها وهو بدورا أوصى أن يرثها إبنه عندما يكبر:ألخيميوس والتى ور 

                      
 

·
ت ك األسمحة وتوريثها لألبناء واألحفاد كانت مـن أهـم الصـور فـى العـالم البطـولى الهـوميرى، ويعـد هـذا الميـراث إن ام

ـــد هـــوميروس، أنظـــر الدراســـة  ـــة. عـــن األســـمحة عن ع مـــًة مـــن ع مـــات المركـــز االجتمـــاعى العـــالى والهيبـــة البطولي
 الحديثة:

W. Allan, “Arms and the Man: Euphorbus, Hector, and the Death of Patroclus” (CQ 

55.1 2005), pp. 1-16. 
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إشارة لشجاعته. وب سموب تهكمى  ىبالرغم من هزيمته ف وفى المقابل يصف باتروكموس 
)القوة الكبيرة(، ففى الحقيقة ستنتهى هذا القوة  تور بالتعبير يمتدح زيوس قوة هيك

 (1)بعد قميل بموته عمى يد أخيميوس الذي سيسترد أسمحته.

وبنفس األسموب اإلله أبولمون ينتقد أخيميوس لجرا جثة هيكتور حول أسوار طروادة  )اإللياذة 
 (:54ـ52. 24

بمفهوم الشجاعة، وله مبرراته القوية أمام اآللهة والبشر  س فبالرغم من أن أخيميو 
 لمقيام بهذا األعمال، إال أنه أغضب اآللهة بتعديه الحدود في عقاب هيكتور.

وينتقد نيستور القائد أجاممنون إلستي ئه عمى اآلمة بريسيس محظية أخيميوس )اإللياذة       
 (: 276ـ275. 1

  

بمفهـــوم الشـــجاعة والمكانـــة العســـكرية العاليـــة، ولكـــن ال يجـــب  فالقائـــد أجـــاممنون يعـــد 
تمر مــــن اليونــــانيين. وهنــــا يســــ عميــــه أن ي خــــذ الفتــــاة مــــن أخيميــــوس التــــى تعــــد جــــائزة حــــرب 

بالرغم مـن عممـه السـئ؛ وهـذا مـا يؤيـدا نيسـتور عنـدما يطمـب مـن أخيميـوس أال   أجاممنون
 (:279ـ277يقف فى نزاع مع الممك أجاممنون )اإللياذة 

 

                                                 

(1) Allan, “Arms and the Man”, pp. 7-10. 
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فبالرغم مـن أن نيسـتور كـان يؤنـب ـ منـذ قميـل ـ أجـاممنون عمـى إسـتي ئه عمـى محظيـة أخيميـوس، 
إال أنــه يطمــب األن مــن أخيميــوس عــدم االعتــراض عمــى رغبــات أجــاممنون؛ فهــو الممــك وحامــل الــدرع 

ـــــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــــرًا ف ـــــــــــــــــــه نظي ـــــــــــــــــــيس ل ـــــــــــــــــــالى ل ـــــــــــــــــــوس، وبالت ـــــــــــــــــــه المجـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن زي تكـــــــــــــــــــريم                        ولدي
(.) 

وعندما يتصرف أنتينـوس ب سـموب غيـر مهـذب مـع أوديسـيوس ـ المتنكـر فـى هيئـة متسـول ـ ينتقـدا 
 (:381. 17إيومايوس )األوديسيا 

"  

بــــــالرغم مــــــن أنــــــه تفــــــوا بكممــــــات غيــــــر جيــــــدة           ()=  ويصــــــف أنتينــــــوس هنــــــا
ـ ال يتـ ثر   ؛ ألنـه ـ لكونـه ، ولكـن هـذا لـم يجعـل إيومـايوس يصـفه()

، قــد يقــوم بعمــل  بهــذا االعتبــارات، وفضــيمته ال يموثهــا ســموكياته الســيئة. فالـــ 
الــذى يتنــاقض مــع المصــطمح   تعبيــر األخيــر يــرادف المصــطمحولكــن بــالرغم مــن أن هــذا ال

مـــن لقبـــه، حيـــث لديـــه فضـــائل أخـــرى  ، إال أنـــه لـــيس لديـــه القـــوة الكافيـــة ليحـــرم 
وحتى بالنسـبة لللهـة؛ بـالرغم مـن أعمـالهم القاسـية ال ينسـحب مـنهم المقـب  (1)تحافظ عمى هذا المقب.

ما تنتقد اآللهة أثينا والدها اإلله زيوس لقسوته مع أهل أرجـوس )اإلليـاذة ، وهذا يتضح عند
 (:  362ـ358. 8

 

                                                 

(1) Adkins, Merit and Responsibility, pp.37-38, 44. 

Yamagata, Homeric Morality, p. 188.      

صـرح أنـه ال يوجـد جـزء ؛ حيـث ي Cairns (.AIDOS. The Psychology and Ethics, p. 101)ولكـن قـارن: 
   شرعية بسبب فضيمته. فى بناء القيم الهوميرية يجعل أعمال الـ 



 

 

 

 

 

 

 هوميروس وهيسيودوسبين  مفهوم المصطلح 
 

 

437 

بين األلهـة، ولكـن أثينـا  زيوس أن يتصرف ب سموب يتناسب مع كونه فكان يجب عمى 
ــــــــــــــــــم تنتقــــــــــــــــــدا بالمصــــــــــــــــــطمح  ووصــــــــــــــــــفته أنــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــيس لديــــــــــــــــــه قمبــــــــــــــــــًا رحيمــــــــــــــــــًا                              ل

ــــــــــاذة  ، والتعبيــــــــــر() ــــــــــر  (362. 8)اإللي يــــــــــرادف التعبي
وك همــا ـ مثممــا فــى حــاالت خطــاب بنيمــوبى أو أجــاممنون ـ ( 381. 17ا )األوديســي 

  (1).يدالن عمى السموكيات األخ قية السيئة ولكن ال يمحون المقب 

بمفهــــوم  ،  أمــــا بالنســــبة لمنســــاء، فــــاألمر يختمــــف، فقــــد اســــتخدما المصــــطمحان 
مـادى الـذى يعبـر إلـى المكانـة اإلجتماعيـة واألصـل أخ قى فى أغمب األحـوال، إلـى جانـب المفهـوم ال

 (:277ـ276. 18)األوديسيا  والحالة المادية. فقد تصارع الرجال لخطبة بنيموبي ألنها 

 

لعفتهــــــــا وطهارتهـــــــــا ووفائهــــــــا لزوجهــــــــا، وألنهـــــــــا إبنــــــــة ثـــــــــرى                فقــــــــد ويصــــــــفت بنيمـــــــــوبي
(، هـــذا 226. 2. وأيضـــا لفضـــيمة جمالهـــا التـــي أكـــدها كثيـــر مـــن الخطـــاب )األوديســـيا ()

بعــد رحيــل  () بــالرغم مــن أنهــا صــرحت أنهــا فقــدت فضــيمتها األنثويــة وخصوصــًا جمالهــا
اآلن طالمــا زوجهــا ال يتمتــع بــه، فهــو يــذبل بــالحزن الشــديد عمــى زوجهــا زوجهــا، فجمالهــا غيــر مفيــد 

(. ولكــن فــي الحقيقــة تبقــى فضــيمة الطهــارة والعفــة هــي 129ـــ124. 19، 256ـــ251. 18)األوديســيا 
 (:198ـ193. 24فضيمة بنيموبى األبدية التى سيتغنى بها أجيال البشر بعد ذلك )األوديسيا 

 

                                                 

(1) Yamagata, Homeric Morality, p. 192. 
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ــــــــــــــى الــــــــــــــروح الطــــــــــــــاهرة                         أيســــــــــــــتخدم المصــــــــــــــطمح بمفهــــــــــــــوم أخ قــــــــــــــى ليشــــــــــــــير إل
   (1)(.) لبنيموبي، التي تعد فضيمتها العظيمة( )

بـــــــــالتعبيرات  ، أينتقــــــــدت كمتمنســــــــترا وبينمــــــــا أمتــــــــدحت بنيمــــــــوبي بـــــــــالتعبير
 (:199. 24، 384. 11)األوديسيا  ،

 

لعــــدم إخ صــــها لزوجهــــا وقتمــــه، وبالتــــالي جمبــــت العــــار       ويصــــفت كمتمنســــترا بالمصــــطمح
لكـــــــــــــــــــــــــــــــل النســـــــــــــــــــــــــــــــاء  () والســـــــــــــــــــــــــــــــمعة الســـــــــــــــــــــــــــــــيئة ()

 (:222ـ221. 24، 434ـ432. 11، األوديسيا الفضي ت

                                  

 

، لديــه القــوة الكامنــة ليــدمر المقــب  ، عمــى خــ ف التعبيــروهنــا المصــطمح 
عـد خيانـة زوجهـا؛ ففـى وهـذا مـا يؤكـدا حالـة كمتمنسـترا قبـل وب (1).ويدنيه إلى المقب 

 (:266. 3) () بداية األوديسيا ويصفت ب نها لديها روح طاهرة

                                                 

 لشخصيات األوديسيا، أنظر عمى سبيل المثال: عن استخدامات أخرى لمتعبير  (1)
(، أمفينومــــــــــوس        421. 14، يومــــــــــايوس )(، ا266. 3، كمتمنســــــــــترا )

(. وتؤكــــد 362. 8، اإلليــــاذة ((. قــــارن: زيــــوس )398. 16، )
Yamagata (Homeric Morality, pp. 187, 192) يركـز عمـى الخاصـية   أن التعبيـر

 ل األصل.األخ قية بصورة أكثر من نب
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. 11)األوديســيا  ولكــن بعــد أن استســممت إلغــراء الحــب المحــرم وقتمــت زوجهــا أصــبحت 
384 ،24 .199). 

 ، فالرجـال يبقـون  ل؛ فـ  نجـد إدانـة مماثمـة أو تـورط فـي الــأما بالنسبة لمرجـا
. ف  نجـد إدانـة  وال تدمر لقبهم  وحتى لو قاموا ب عمال ظالمة، فهى ال تجمب الـ

ألجاممنون أو أخيميوس أو حتى لخطاب بنيموبي، فهم دائمًا يبتعدون عن العار ويبحثون عن الشـرف 
 (2).() كريموالت

فـــي المجتمـــع الهـــوميرى؛ فهـــو يكمـــل مقومـــات  فالشـــرف يعـــد شـــرطًا ضـــروريًا لحيـــاة الــــ 
  (4)ويعد مقياسا لمركزا اإلجتماعي وظهورا بصفة عامة فى المجتمع األرستقراطى. (3)فضيمته،

جيــدة فالشــرف والســمعة ال (5).ويعبــر الشــرف أيضــًا عــن كــل خصــائص وممتمكــات الـــ 
فــــى المجتمــــع مــــن اظهــــار لمقدرتــــه  مــــن أهــــم دوافــــع نشــــاط وتفاعــــل الـــــ ()

                                                                                                                            

 .Yamagata, Homeric Morality, pp. 232-237   عند هوميروس، أنظر:   ( عن المصطمح 1)

(2) Adkins, Merit and Responsibility, p. 45. 

 ( والرجال عند هوميروس، أنظر:وعن موضوع الشرف )
Yamagata, Homeric Morality, pp. 126-144.  

 (؛ حيث يوضح أن الشرف مهم جدًا لفضيمة اإلنسان:EN 1123b 35أرسطو ) (3)
 

(4) Lloyd-Jones., The Justice of Zeus, pp. 11-13, 20-21, 26; W.  Jaeger, Paideia: the Ideals 

of Greek Culture. Vol. 1, Archaic Greece. The Mind of Athens. Engl. Trans. G. Highet 

(Oxford 1965) pp. 7-9; A. W. H. Adkins, “Honour and Punishment in the Homeric 

Poems” (BICS 7 1960) p. 25; C. Mason., The Ethics of Wealth in Early Greek Thought 

(Ph. D. Cambridge 1944) p. 8. 
(5) Adkins., “Honour and Punishment in the Homeric Poems”, p. 28, I. N. Perysinakis., 

” “(

(1993), p. 287. 
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صــرارا عمــى الحصــول عمــى كــل مــا يرغــب فيــه. فمــن أجــل اعتبــارات الشــرف يتنــافس  (1)الجســمانية وا 
الخطاب لمفوز بمقب الزواج من بنيموبي. ومن أجل الشرف ايضًا يقتـل أوديسـيوس هـؤالء الخطـاب. و 

ان الشرف دافع أجاممنون فى إصرارا عمى اغتصاب حق أخيميوس واالستي ء عمى محظيته. ومـن ك
التنازل عـن مكافـ ة شـجاعته التـى تعتبـر تكريمـا لـه مـن اليونـانيين أجل الشرف أيضًا يرفض أخيميوس 
أيهــين عنــدما  ى. ويــؤمن أن أى هــدايا ال تعــوض شــرفه الــذ وينســحب مــن المعركــة مــن أجــل الـــ

وبصـفة عامــة يشــن اليونـانيين الحــرب مــع طـروادة مــن أجــل  (2)رمـه أجــاممنون مـن مكافــ ة شــجاعته.ح
 (3)الشرف واسترداد هيمينى.

ـــ لتضــاف إلــى قيمــه التنافســية  وهكــذا يعــد الشــرف قيمــة تنافســية يتصــارع مــن أجمهــا ال
رف أو التكـريم أحيانـًا أخـرى األخرى الجوهرية مثل الشجاعة ونبل األصل والثروة. ولكن قد يكـون الشـ

قيمــــــــة موزعــــــــة أى دون وجــــــــود منافســــــــة عادلــــــــة لمحصــــــــول عميهــــــــا؛ وهــــــــذا مــــــــا توضــــــــحه العبــــــــارة       
ويؤكـد البطـل أخيميـوس فـى  (4)الموجودة فى بعض نصوص اإللياذة واألوديسيا. ()

 (:319ـ318. 9)اإللياذة فكرة توزيع التكريم دون منافسة قائً  

                                                 

M.I.Finley (The World of Odysseus, Harmondsworth 2يوضـح  (1)
nd

 ed., (1978), pp. 121,125 )
( البطل عند هـوميروس شـرف ذاتـى؛ فهـو يسـخر كـل أعمالـه ومهاراتـه ومواهبـه مـن أجـل الحصـول أن شرف )

 عمى التكريم لنفسه فقط. 
(2) Mason., The Ethics of Wealth, pp. 4-5, 34-35; Lloyd-Jones, The Justice of Zeus, pp. 11-

13, 20-21, 26., Sullivan, Psychological and Ethical Ideals, pp. 128-134. 
(3) Finkelberg, “TIME and ARETE in Homer”, p. 16. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارن: اإلليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذة:  (4)                    189. 15(، ) 616. 9(، ) 278. 1ق
. 11(، ) 482. 8(، ) 335. 5(، األوديســـــــــيا: )

338 (.) 
Finkelberg, “TIME and ARETE in Homer”, p. 16. 
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؛ فــال ()فســواء بقــى الرجــل فــى الــوطن أو حــارب بقــوة، فســيكون لــه نصــيب متســاو  
ـــــــ  ــــــس التكــــــريم   وال ــــــاال نف ــــــا المصــــــطمحان ()ين  ، . وهن

ييســـتخدما بمفهـــوم الشـــجاعة والجـــبن بصـــرف النظـــر عـــن األصـــل والحالـــة اإلجتماعيـــة والماديـــة. وفـــي 
مســابقات رمــي الــرمح يتنــازل الفــائز بالمســابقة عــن جائزتــه لمقائــد أجــاممنون دون أن يشــترك فــي هــذا 

. 1)اإلليـاذة فى رمـى الـرمح وبوصـفه قائـدًا لمجـيش  () المنافسة، ولكن لمجرد أنه األفضل
 (: 276ـ275

   

بمفهــوم الشــجاعة والمكانــة السياســية والعســكرية  ()= يســتخدم المصــطمح   
 العاليــة التــى أعطــت الحــق ألجــاممنون الحصــول عمــى التكــريم دون اشــتراكه فــى المنافســة. وعمــى أيــة

يجــب أن يكــون قيمــة تنافســية ()حـال، مثممــا تؤكــد نصــوص هــوميروس، إن الشــرف أو التكــريم 
قاصرة عمى فئة مميزة، ويجب أن يختمف األفراد فى درجات التكريم، ألنـه عنـدما يتسـاوى الجميـع فـى 

 (1)التكريم، ال يوجد فى الحقيقة تكريم آلى شخص.

                                                 

( أنـه مـن الضـرورى أن يكـون عـالم أوديسـيوس تنافسـى The World of Odysseus,  p. 118) Finley( يؤيـد 1)
 بصورة قوية، فكل بطل يتصارع ليتفوق عمى األخرين. 

Finkelberg, “TIME and ARETE in Homer”, p. 16. 
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الضــيافة االنتصــارات، تعــد الهــدايا وخصوصــًا هــدايا  وباإلضــافة إلــى التفــوق فــى الحــرب ومكافــ ت
ـــ  أيضــًا التــى تعــد قســمًا جوهريــًا مــن  ، مصــدرًا أخــر لمشــرف ولمثــروة() فضــيمة ال

  (:39ـ38. 12)من مدينة إيثاكا  ففى األوديسيا يعود أوديسيوس  (1).

  

فقـــــــــد نـــــــــال أوديســـــــــيوس التكـــــــــريم بـــــــــين النـــــــــاس وهـــــــــذا بســـــــــبب ثروتـــــــــه مـــــــــن الهـــــــــدايا الـــــــــوفيرة                   
( التــى حصــل عميهــا مــن مدينــة ســخيريا والمــدن األخــرى وهــو فــى طريــق عودتــه )

 (:359ـ356. 11)األوديسيا إلى وطنه 

(2)  

                                                 

(1) C. de Heer,  A Study of the Field 

Denoting Happiness in Ancient Greek to the End of the 5
th

 Century B.C. (Amsterdam 

1969), pp. 1-3. 

تربيــة أبنائــه حتــى جيــل (؛ حيــث إن ثــروة أوديســيوس التــى قــد جمعهــا تكفــى ل326ـــ321. 14( أنظــر أيضــا: األوديســيا )2)
(؛ حيــث ييشــار إلــى أن المكاســب الكثيــرة التــى حصــل عميهــا أوديســيوس تجعمــه أكثــر 286ـــ283. 19نســمه العاشــر. )

ثــراًء مــن أى إنســان آخــر. وتعــد هــدايا الضــيافة التــى جمعهــا أوديســيوس مــن الفــايكيين أكثــر مــن نصــيبه مــن غنــائم 
 (.   286ـ285. 14وقد جمع أيضًا ثروة كبيرة من المصريين )(، 138ـ135. 13، 42ـ35. 5الحرب الطروادية )

            عن الهدايا المختمقة )الضيافة، الصداقة، التذكير( والشرف، أنظر:
Finley, The World of Odysseus, pp. 121-122; I. N. Perysinakis., Wealth and Society in 

Early Greek Literature (Ph.D. King‟s College, London 1982), pp. 90-121; Idem., 

“ “, pp. 294-298; Mason., The Ethics of Wealth, pp. 10-26; 

Allison J. W., „Axiosis, the New Arete: A Periclean Metaphor for Friendship” (CQ 51.1 

2001), pp. 54-55. 
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ألرسـتقراطى ؛ حيث كـان مـن المعـروف فـي المجتمـع افقد كان يمقب الثرى بالمصطمح   
الهــــوميرى أن الثــــرى ذا األصــــل النبيــــل يســــتحوذ عمــــى احتــــرام وطاعــــة مواطنيــــه، ولهــــذا كــــان أبطــــال 

فعمــى ســبيل المثــال،  (1)هــوميروس يتنافســون لزيــادة ثــرواتهم بوصــفها عــامً  مهمــًا مــن عوامــل شــرفهم.
 يكـــرم هيكتـــور صـــديقه الثـــرى بـــوديس بصـــورة أكثـــر مـــن كـــل الطـــرواديين ويمتدحـــه بالمقـــب

 (:577ـ575. 17)اإللياذة 
 

 
 

ومكانته اإلجتماعية العالية.  بوديس ()يعبر عن ثراء   والشك أن المصطمح
 (:226ـ222. 14ويبجمون أهل كريت كاستور كإله بسبب ثروته ورفاهيته )األوديسيا 

 
  

ــــــروة  ــــــين الث ، )وتكــــــريم  (، )وهكــــــذا فالع قــــــة واضــــــحة ب
 (2).الـ  (

، حيــث تمعــب دورًا مهمــًا فــي قــيم الـــ  تعــد قيمــة تنافســية أخــرى مــن فــالثروة 
الفضـيمة؛  ؛ فالثروة تعـد رفيقـًا طبيعيـًا لهـذااستعراض أهم قسم من فضيمته وهى شجاعته 

حيــث تمكنــه مــن اإلنفــاق عمــى إعــداد نفســه باألســمحة الجيــدة ليحمــي فضــيمته ويظهــر مقدرتــه ومواهبــه 

                                                 

(1) Perysinakis., Wealth and Society, p. 106; Idem., “ “, p. 

296. 
(2) Mason, The Ethics of Wealth, pp. 44, 51. 
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ليس فقط ما يحصل عميه الفرد من مكاف ت أو هـدايا أو ولكن يجب أن نعرف أن الشرف  (1)الحربية.
 )نبيـل األصـل الشـجاع( عـن الــ  اقتنائه ألية أشياء مادية، ولكنه كل ما ييميز الـ 

وهكذا بصفة عامـة تعـد  (2))وضيع األصل الجبان(: الممتمكات، الهيبة، الوضع االجتماعى، الحقوق.
 (3)ى أساس الثروة والشرف.فضيمة الشجاعة عند هوميروس ه

وراء القيمة التنافسية لمشرف هو عدم الشعور  وفى أغمب األحوال كان دافع الـ
قد تكون قيمة تعاونية إذا كانت لصالح  ( بين الناس، والـ بالخجل أو العار )

الدافع الذى جعل هيكتور  كانت فالـ  (4)فى المعركة. األخرين مثل بطولة الـ 
الموت فى المعركة ويتجنب عار  ()يستمر فى المعركة بعد هزيمة مدينته حتى ينال شرف 

 (:126ـ125. 22، 443ـ442. 6الحياة فى جبن وهزيمة )اإللياذة  ()
 

 

                                                 

(1) Ibid, pp. 47-49. 

(2) Perysinakis, ” ”, pp. 287-288; Adkins, “Honour and 

Punishment in the Homeric Poems”, pp. 28-32. 
(3) Mason, The Ethics of Wealth, p. 52.       

أن توزيـع  (؛TIME and ARETE in Homer", p. 20")  Finkelbergبخصـوص هـذا الموضـوع، يصـرح 
وحسـب أيضـًا المركـز  الشرف عند هوميروس يتم حسب اإلنجازات الشخصية لمفرد مثمما تعبـر عنهـا الكممـة 

 والثروة بوصفهما قيمتين تنافستين فى جوهر األخ قيات الهوميرية. اإلجتماعى الذى يحدد باألفضمية فى األصل

(4) Finkelberg, “TIME and ARETE in Homer”, p.19. 
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يه بسبب وضعه االجتماعى والسياسى، فبالنسبة يتصرف هيكتور هنا طبقًا لإللزمات التى تقع عم
  (1)له الموت المحتوم فى مواجهة فردية مع أخيميوس أشرف له من االنسحاب من المعركة.

ويصيح القائد نيستور بين زم ئه أن يحاربوا ببسالة حتى ال يوصموا بالعار أمام اآلخرين 
 (:662ـ661. 15)اإللياذة 

لمتنافس من أجل الحصول  كانت صرخة المعركة بين محاربى اإللياذة الـ   فالـ
  (2).عمى الـ 

عند هوميروس يجب أن يكون لديه بصفة أساسية فضيمة الشجاعة التي  وهكذا فالـ 
فسه وعن وطنه ولكن يجب أن يمتمك أيضًا المقومات األخرى لمفضيمة: نبل تمكنه من الدفاع عن ن

األصل والمكانة االجتماعية والمادية العالية، التى تشكل مع الشجاعة المقومات التى تجمب له 
 (3)فى المجتمع الهوميرى. الشرف والشهرة والمجد؛ تمك هى القيم التي يمتاز بها الـ 

                                                 

                  Finkelbergبخصـــــــوص موقـــــــف هيكتـــــــور واســـــــتمرارا فـــــــى الحـــــــرب بـــــــالرغم مـــــــن هزيمـــــــة جيشـــــــه، يـــــــرى  (1)
("TIME and ARETE in Homer", p.19)  قـة بشـرفه ولـيس فيـه أى شـكل تنافسـى. أنظـر أن موقفـه لـه ع

   أيضًا:
Cairns, AIDOS. The Psychology and Ethics of Honour and Shame,  pp. 43-44, 139-140. 

إن تنـافس أبطـال هـوميروس إلظهـار  Balot (, pp. 415-416.”Courage in the Democratic Polis”)يؤيـد  (2)
 ( أكثر من إرضائهم لأللهة. لعار )بطولتهم فى الحروب كان خوفًا من ا

 عند أبطال هوميروس، أنظر أيضًا:  وعن الـ
B. Williams, Shame and Necessity (Berkeley and los Angeles 1993), pp. 78-86; J. 

Redfield, Nature and Culture in the Iliad (Chicago 1975), pp. 115-119; Yamagata, 

Homeric Morality, pp. 156-174; Cairns, AIDOS. The Psychology and Ethics of Honour 

and Shame,  pp. 48-146; W. Verdenius, “ bei Homer” (Mnemosyne 3 1944), pp. 

47-60. 

 هوميروس، أنظر:عن الفضيمة و ( 3)
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هوميرى لمقيم والفضيمة يعتمد عمى المستوى التنافسي، هذا المستوى الذي ال يشتمل فطبيعة النظام ال
تمتدح البطولة الفردية فى  / فى أغمب األحوال عمى قيم معاونة؛ فالمصطمحات

  (1)جميع النواحى معًا؛ المهارات الحربية والقوة البدنية والمميزات االجتماعية والسياسية الموروثة.

أما بالنسبة لمشعراء بعد هوميروس؛ فقد بدءوا فى عدم االلتزام ب سموب هوميروس فى استخدام 
عمى اإلنسان  المصطمح لكل هذا الخصائص معًا، ولكن أطمق كل شاعر المصطمح

 الذى لديه إحدى الفضائل التى تبرزها المتغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية فى عصرا.

ذا  وحدد  كان عصر الحروب األسطورية لهوميروس فرض ت ثيرا عمى المصطمحوا 
مفهومه بفضيمة الشجاعة بوصفها خاصية أساسية لمتنافس، فإن األمر يختمف في العصر التعميمي 
لهيسيودوس، فقد انتهت الحروب وأصبحت السمطات والثروات ليست قاصرة عمى المموك فقط، فقد 

من النب ء شبه أرستقراطية، وظهرت أيضًا الطبقة المتوسطة التى دب بينهم ظهرت مجموعة أخري 
الصراع من أجل مورد الرزق والرخاء بوصفه رفيقًا طبيعيًا لمس م الذي وصفه هيسيودوس فى 

 (2).(: 922بالمزدهر )البيت  ()قصيدته أنساب اآللهة 

                                                                                                                            
Adkins, Merit and Responsibility, pp. 30-40, 46, 70-71; idem., “Honour and Punishment 

in the Homeric Poems”, pp. 25, 28; Perysinakis., Wealth and Society, pp. 122-129; 

idem., “ “, p. 287; Sullivan., Psychological and Ethical 

Ideals, pp. 123-140; Lloyd-Jones., The Justice of Zeus, pp. 2, 153., A. A. Long, “Morals 

and Values in Homer” (JHS 90 1970), pp. 121ff.; Yamagata., Homeric Morality, pp. 

184ff. 

( أن ".and Generosity", Mnemosyne 16 1963, p. 126") D. M. Mac Dowellيؤيـد  (1)
اونيــة؛ حيــث تشــير إلــى الكفــاءة العســكرية والقــدرة عمــى هزيمــة الفضــيمة تظهــر القــيم التنافســية لمفــرد أكثــر مــن القــيم التع

 ىالعــدو والــدفاع عــن الــنفس والعائمــة والمدينــة، وتعبــر أيضــًا عــن إمكانيــة الفــرد لقيــادة العائمــة والمدينــة إلــى التوفيــق فــ
قيــق هــذا تح ىن األصــل األرســتقراطى والثــروة يســاهما فــأالســ م وعمــل الخيــر لألصــدقاء واإلســاءة لألعــداء، وحيــث 

 األهداف، يينظر إليهما بوصفهما عناصر لمفضيمة.

 (:    929، 77(، قارن أيضًا أنساب اآللهة )األبيات عن وصف الس م وع قته بالرخاء والثراء ) (2)
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حول الشعر من مدح البطولة األسطورية لممموك وقواد الحرب إلى وتمشيًا مع هذا المتغيرات ت
االهتمام بواقع البشر وحياتهم اليومية وصراعاتهما الواقعية؛ فكان من أهم أهداف الشعر التعميمى 

 لهيسيودوس االهتمام باإلنسان ذاته وتعميمه كيفية الحصول عمى مورد رزقه لكى يكون
 (1)عصرا.

طبقة متوسطة  ()يودوس فى قصيدته األعمال واأليام يعرض لنا هيس
ذات مستوى أدنى من طبقة مموك هوميروس؛ طبقة تعبر عن أفكارها بوضوح وحرية ولها مستوى 

. والفضيمة التى يبرزها هيسيودوس فى أغمب األحوال هى الثروة، ()محدود من الفضيمة 
رى: ثروة غنائم الحرب والهدايا، فهو يحددها فى قصيدته أنساب األلهة ولكن ليست بمفهوم هومي

 (:974ـ969)األبيات 

 
 

 
                                                                                                                            

 ·

 (:236، 231، 229ـ227)األبيات   األعمال واأليام
 

  

 

 .

 ·

 وعن هذا الموضوع، أنظر:
F. Solmsen, Hesiod and Aeschylus (Cornell University Press, Ithaca, New York 1949),      

pp. 98-99. 
 عن سمات المجتمع الهيسيودي، أنظر: (1)

P. Millett, “Hesiod and his World” (PCPS n. s. 30 1984), pp. 84-115 
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لد من اآللهة ديمترا إلهة الزراعة؛ فالثروة هى اإلله  الذى وي
فالثروة الزراعية هى  (1)

إنها الثروة الشرعية؛ ثروة العمل والتعب والعرق. وهذا ما يوضحه  (2)فى قصائدا.هدف هيسيودوس 
 (:297ـ286هيسيودوس فى نصيحته ألخيه بيرسيس الذى أغتصب حقه فى الميراث )األبيات 

  

                                                 

  :127ـ125. 5سيا قارن األودي( 1)

.  
D. H. Abel., ”Genealogies of Ethical Concepts from Hesiod to Bacchylides” (TAPhA 74 

1943) , p. 94. 
 يودوس، أنظر:عن الثروة عند هيس( 2)

Perysinakis, Wealth and Society, pp. 301-305, idem., “Hesiod's Treatment of Wealth” 

(Metis 1 1986), pp. 98-99; Abel, “Genealogies of Ethical Concepts from Hesiod to 

Bacchylides, p. 94; L. Di Gregorio, Scholia Vetera in Hesiodi Theogoniam (Milano 

1975), p. 119. 
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)البطالة والكسب غير المشروع(  فيجب أن يترك اإلنسان الطريق السهل لمرذيمة 
ويتبع طريق الصعب والطويل لمفضيمة، حيث تضع األلهة كثير من التعب والعرق لمحصول  عمى 

واإلنسان األفضل                (1)روة المشروعة بالعمل(،)الث هذا الفضيمة 
، ولكى يصبح ()هو الذى يتحمل كل الظروف التى تواجهه بتعقل  ()

ـ بمفهوم الثراء ـ يجب أن يستمع لمنصيحة الحسنة  ()= /اإلنسان 
ال سيصبح ()   (2))عاطل وغير نافع(.  وا 

فقصيدة األعمال واأليام تهدف إلى وضع دوافع لإلنسان لكى يصبح ف حًا ناجحًا يتجنب الجوع 
. فقد وصف هيسيودوس أخيه بالمصطمح ()والحاجة وبالتالى يصبح ثريًا معتداًل 

( 295) ن يصبح ( ليشير إلى أنه عاطل وفقير، ولكن من الممكن أ214) 
فى رأى هيسيودوس هو الطريق  ()فالعمل  (3)بإتباع نصيحته وكسب مورد رزقه بالعمل.

الشرعى لمحصول عمى الثروة ويصف هذا التنافس من أجل مورد الرزق بالتنافس الشريف 
 (، ومن ثم اإلنسان الذى يشترك فى هذا التنافس ييمقب 24ـ )
 (:26ـ21)األبيات  (/)=

                                                 

( أن الفضـيمة التـى ينشـدها هيسـيودوس Hesiod's Treatment of Wealth", p. 109") Perysinakisيؤيـد ( 1)
 هى الثروة المكتسبة بالعمل والعرق من أجل الفضيمة عند هيسيودوس هو العرق من أجل الثروة.

(2) Adkins, Merit and Responsibility, p. 71; Perysinakis, “Hesiod‟s Treatment of Wealth”, 

pp. 111-12; J. Fontenrose, “Work, Justice and Hesiod‟s Five Ages” (CPh 69 no.1 1974), 

pp. 12-13. 

 .G. Zanker ("The Works and Days: Hesiod's Beggar's Opera?", BICS 33 1986, p يعمـق( 3)

، ،  ، مثممـــــا لممصـــــطمحين  ، ( أن المفهــــوم الجـــــوهرى لممصـــــطمحين 29
يعــد مفهومــًا اجتماعيــًا؛ حيــث يشــيرا إلــى المكانــة االجتماعيــة العاليــة والوضــيعة التــى تحــددها بصــورة أساســية الرفاهيــة 

 المادية.
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 )فعندما يرى العاطل الفقير جارا الغنى يحصل عمى ثروته بالعمل فى الزراعة 

ويصارع حتى يصبح ثريًا      () ، ويؤسس منزله بصورة حسنة، يغير منه(
الذي  ()مثمه. هذا هو التنافس الشريف بين البشر  ()

يؤدى إلى ارتفاع مستوى معيشة الفرد، فالخزاف يحسد الخزاف، والنجار ينافس النجار، والفقير يحسد 
ح غنيًا، ومنشد الشعر يغير من منشد الشعر الذى أصب ()الفقير 

وهكذا يحدث تفاعل وتنافس بين البشر وهذا يفرز طموحات لصالح  (1)الذى أصبح مشهورًا وغنيًا.
أما بالنسبة الصراع من أجل اغتصاب الثروة دون وجه  (2)اقتصاد الفرد خاصًة والمجتمع عامًة.

وينصح أخيه أن يبتعد عن هذا الصراع   حق، فيصفه هيسيودوس بالعبارة
 (:32ـ27ألنه يقود إلى الدمار )األبيات 

’     

   
                                                 

(1) Millett., “Hesiod and his World”, p. 94; Fontenrose, “Work, Justice and Hesiod‟s Five 

Ages”, pp. 12; Jaeger, Paideia: the Ideals of Greek Culture, p. 64; C. G. Starr; The 

Economic and Social Growth of Early Greece 800-500 B.C. (London, Oxford 

University Press 1977), p. 127; P. Walcot., Envy and the Greeks. A Study of Human 

Behaviour (Aris and Philips 1973), pp. 8ff., 102; Abel., “Genealogies of Ethical 

Concepts from Hesiod to Bacchylides”, p. 93. 
(2) Mason., The Ethics of Wealth, p. 78; M. McDonald, Terms for Happiness Euripides 

(Hypomnemata 54. Gottingen 1978) p. 13-14; de Heer.,  

, p. 25. 
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(، 24)البيت  فى تضاد مع التعبير   يقف التعبير
حيث يعبر األول عن تنافس شريف  (1)؛ومضادا  ليوضحا لنا مفهوم المصطمح 

بالعمل من أجل الثراء، بينما يعبر األخر عن صراع سئ وجبان من أجل اغتصاب الثروة دون 
 (2)عمل.

، ولكن العار يرافق ()فالعمل عند هيسيودوس ليس فيه أى إهانة أو خجل أو عار 
 (:311دائما البطالة )البيت 

أبطال هوميروس إلى االنتصار فى المعارك والمنافسات لمحصول عمى  فبينما تدفع الـ
مكاف ت الفوز والشرف، تدفع هنا إنسان الطبقة الوسطى إلى العمل ليكسب ثروته بشرف، وبينما ال 

                                                 

، 219، قـارن: أنسـاب اآللهـة )بوصـفه مضـادًا لممصـطمح  عن اسـتخدام هيسـيودوس لممصـطمح  (1)
585 ،622 ،922 ،926:) 

 

   

 

.

. 

  (:306، 666، 656، 646 ،191األعمال واأليام )

*  

 

  

 

 
(2) A. W. H Adkins, Moral Values and Political Behaviour in Ancient Greece from Homer 

to the end of the Fifth Century (London 1972), p. 34. 
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والمادية العالية، ليست أيضًا شيئًا جيدًا  أبطال هوميروس ذى المكانة االجتماعية تناسب الـ
 (:319ـ317)األبيات  (1)لفقراء هيسيودوس ()

مثمما يرافق الهزيمة والسمعة السيئة عند هوميروس، يرافق هنا الفقر  ()فالعار والخجل 
ولكن بالرغم  (2)( عند هيسيودوس، حيث يمنع الفقير من الحصول عمى مورد رزقه.)

ة           من ناحية، إال أنه ي تى بفائد ()قد ي تى باألذى  من أن الـ 
من ناحية أخرى؛ وهذا عندما يدفع اإلنسان إلى الجرأة والعمل حتى يتجنب الشعور  ()

إلى االنتصار عند هوميروس ويمقب المنتصر  ()وهكذا مثمما تؤدى الجرأة  (3)بالعار.
الغنى  ويمقب  ()لشجاعته، تؤدى هنا إلى اإلقدام عمى العمل والثراء  
.(4) 

                                                 

 (:578، 352، 347. 17نفس المعنى عند هوميروس )األوديسيا  (1)
 
 

    

( ( أن الخجـل السـئ )Hesiod's Treatment of Wealth", p. 114") Perysinakis( يصـرح 2)
 يحرم المزارعين من كل نشاطاتهم ويجعمهم أداة فى األيدى غير القانونية.

 .Claus D. B. ("Defining Moral Terms in Works and Days",  TAPhA 107 1977, pيؤيـد  (3)

ــ317( إن األبيــات .(81 تعــرض لنــا محاولــة مــن هيســيودوس لتوضــيح أن العمــل لــيس فيــه أيــة إهانــة وتعــد الـــ  319ـ
 شيئًا سيئًا لمفقير، بينما ليس نفس الشئ لمغنى.

   يودوس، أنظر:عند هيسعن مفهوم الـ  (4)
T. A. Sinclair, “On AIDWS in Hesiod” (CR 39 1925), pp. 147-148; W. J. Verdenius, A 

Commentary on Hesiod, Works and Days, vv. 1-382 (Leiden 1985), pp. 115-116; M. L. 

West, Hesiod: Works and Days (London, Oxford University Press 1978), p. 204; 
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ينال الرضى اإللهى؛  ىويوضح لنا هيسيودوس أن العمل هو الطريق الشرعي الوحيد لمثراء الذ
 (:312ـ328فالعامل ينال رضى اآللهة، بينما يصطدم العاطل بسخطهم )األبيات 

 

، تعد عطايا إلهية            ()واألموال التى تكتسب بالعمل، وليست المغتصبة  
 (: 322ـ البيت  )

 لثروة التى يرافقها المجد والفضيمة، وبالتالى ييمتدح مالكها بالمصطمح تمك هى ا
 (:         313)البيت 

التـى  (1)،فهيسيودوس يمتدح العمل بوصـفه الوسـيمة الوحيـدة الكتسـاب الثـروة وبالتـالى الــ 
ة المحارب نبيل األصل عند هوميروس، ولكـن فضـيمة العامـل الـذى هنا لم تكن بالطبع فضيمة شجاع

                                                                                                                            
Sullivan, Psychological and Ethical Ideals, p. 184, Perysinakis, Wealth and Society, pp. 

239-240, 319-322; Cairns, AIDOS. The Psychology and Ethics of Honour and Shame, 

pp. 148-156; Claus, “Defining Moral Terms in Works and Days”, pp. 78-84. 
(، حيـث يشـير إلـى أن Paideia: the Ideals of Greek Culture, pp. 434-435 n. 51) Jaegerذلـك  يؤيـد (1)

ـــة هـــو كالتـــالى: عمـــل ) (. فضـــيمة ) –( ثـــروة ) –( النظـــام الهيســـيودى لمقـــيم األخ قي
حتــرام األخــp. 201ويوضــح ) رين ومــن ناحيــة أخــرى تشــير ( أن الثــروة تعنــى، بالنســبة لمف حــين البســطاء، الفضــيمة وا 

كـــان يتضـــمن بحـــد كبيـــر التمييـــز إلـــى أن المفهـــوم اليونـــانى القـــديم لمــــ  313كممــات هيســـيودوس فـــي البيـــت 
يعـرض  313( أن البيـت Hesiod's Treatment of Wealth", p. 114") Perysinakisاإلجتمـاعي. ويتفـق 

يكســب ثروتــه بالعمــل ينــال هيبــة ومجــد نــب ء األصــل الــذين  األهــداف اإلجتماعيــة لهيســيودوس؛ حيــث يؤكــد أن الــذي
ــديهم الثــروة بــالميراث. وهكــذا ينصــح هيســيودوس شــعبه أن يمتمــك الثــروة لكــى يكــون لــديهم، مثــل األغنيــاء، المكانــة  ل

 االجتماعية والسياسية العالية.
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فالعمـل يحقـق  (1)لديه القدرة والجرأة عمـى العمـل، ليتجنـب الحاجـة ويصـبح عضـوًا بـارزًا فـى المجتمـع.
إنهـــا الرفاهيـــة الماديـــة الشـــرعية التـــى  (2)الفضــيمة، والفضـــيمة هـــى الثـــروة التـــى تحقـــق المجـــد والشـــرف.

 (3)لة.يحققها اتباع العدا

فهـو يناشـد أخيـه  (4)فباإلضافة إلى العمـل، تعـد العدالـة شـرط هيسـيودوس األخـر الكتسـاب الثـروة،
 (:218ـ213فى سموكياته تجاا الثراء )األبيات ( )أن يتبع العدالة 

   

ألن اإلســاءة تعــد  (5)(،يتبــع دائمــًا العدالــة، وأال يرتكــب اإلســاءة )فيجــب عمــى اإلنســان أن 
 )=  )بمفهـوم طبقـى: الفقيـر العاطـل(، مثممـا الحـال بالنسـبة لمــ  شرًا لمــ 

                                                 

(1) Jaeger, Paideia: the Ideals of Greek Culture, p. 70.  

(2) Perysinakis, Wealth and Society, p. 243; Mason, The Ethics of Wealth, p. 87. 
(3) Perysinakis, Wealth and Society, p. 223. 

( أن قصـيدة DIKE in Archaic Greek Thought", CPh  69  1974, p. 186") .Gagarin M( يعمـق 4)
تهـدف إلـى وضـع نظـام شـرعى لتسـوية النازعـات عمـى األعمال واأليام لهيسيودوس لم تكن دعوة عامـة لمعدالـة ولكنهـا 

 الممكية والميراث بس م وعدل. أنظر أيضًا:
Lloyd-Jones, The Justice of Zeus, pp. 32-36.               

 .Pearson Lعند هيسيودس، يصرح  فى ع قة مع المصطمح  (5)
Popular Ethics in Ancient Greece, Stanford University 1962, pp. 72-73 

انه يوجد اخت ف بين النوع اإلجرامى لإلساءة الذى ينتهك العدالة وبين النوع األخـر الـذي ينشـ  مـن الرفاهيـة المفرطـة 
 التى من المحتمل أنها تضر فقط الذى يرتكبها.

 عند هيسيودوس، أنظر: وعن المصطمح 



 

 

 

 

 

 

 هوميروس وهيسيودوسبين  مفهوم المصطلح 
 

 

455 

إلــى  حيــث ال يســتطيع أن يتحمــل عبئهــا بســهولة وينتهــى بــه الحــال (1)بمفهــوم طبقــى: الغنــى العامــل(،
، ففـى النهايـة تقهـر العدالـة الظمـم ()لـذا مـن األفضـل إتبـاع العدالـة ( 2)،()الدمار والخـراب 

فـى نصـيحة هيسـيودوس ألخيـه  ()والعنـف  (). ونجد مواجهة أيضـًا بـين العدالـة ()
 (:275ـ274ليترك العنف ويستمع لصوت العدالة )األبيات 

’    

  (3)
 

                                                                                                                            
Fisher, HYBRIS. A Study in the Values of Honor and Shame, pp. 185-200; Sullivan, 

Psychological and Ethical Ideals, p. 184-185; Perysinakis, Wealth and Society, pp. 

254ff. 
( أن المصــطمحين The Works and Days: Hesiod's Beggar's Opera?", p.27") Zankerيصـرح  (1)

يعبــــران عــــن الحالــــة االجتماعيــــة والماديــــة العاليــــة  أســــتخدما بمفهــــوم مــــادى واضــــح حيــــث ، 
ذا أســــتخدما بمفهــــوم أخ قــــى لجــــاء تصــــريح هيســــيودوس فــــى البيــــت  شــــئ ســــئ لمـــــ  Ûbrij"إن  214والوضــــيعة؛ وا 

ـــ  ــًا يتــورط فــى اإلســاءة  ومــدمر أيضــًا لم " غيــر مفهــوم؛ حيــث يعنــى هــذا أن إنســان جيــد أخ قي
"إن ال  313د أن المصــطمحان اســتخدما بمفهـوم مــادى هــو تصــريح هيســيودوس فــي البيــت غيـر األخ قيــة. ومــا يؤيــ

 ".                  ، يرافقها الثروة ، التي تعد خاصية من خصائص الـ 
،  ( أن المصـطمحينHYBRIS. A Study in the Values of Honor, p. 195) Fisherويتفـق 

يشــيران إلــى الخصــائص العظيمــة الموجــودة فــي المجتمــع الهيســيودى؛ فهمــا يعبــران ببســاطة عــن المكانــة  
 اإلجتماعية والثروة التى تيكتسب بالعدالة والتقوى. قارن:

 Millett, “Hesiod and his World”, p. 87.               

ســـيودوس أخيــه عــن المكاســب الظالمــة التــى تــؤدى إلـــى ؛ حيــث ينهــى هي352أنظــر أيضــا "األعمــال واأليــام" البيــت  (2)
   (:   اله ك )

أن الــ  Perysinakis (”Hesiod's Treatment of Wealth"'", p. 107”)، يعمـق بخصـوص المصـطمح 
)الشـبع  ب ث ثية التـدهور األخ قـى:( تعنى الحماقة التى تؤدى إلى الدمار، وهذا حس217)البيت 

   )الدمار(.  )اإلساءة( ـ  أو االمت ء من الثروة( ـ
 R. E. Doyle, its Use and Meaning. A Study عند هيسيودوس، أنظر:    وعن الـ 

 :388ـ387. 16قارن نفس الموضوع عند هوميروس: اإللياذة ( 3)
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فالثروة ال ت تى نتاج العمل فقط ولكن بصفة أساسية نتاج حيـازة الرضـى اآللهـى الـذى ييمـنح لمفـرد 
 (1)ذى السموكيات العادلة.

ع فــى ســموكياته العدالــة بوصــفها قيمــة عصــرا يجــب أن يتبــ  فهيســيودوس يوضــح لنــا أن
 أخ قيــة معاونـــة تجنبــه اإلســـاءة للخـــرين، ويصــف هـــذا القيمــة ب نهـــا األفضـــل 

 (:282ـ279لمبشر )األبيات 

والتـي اعتمـدت بصـورة  الهوميريـة لمــ هذا بالطبع شيئًا غريبًا في ع قة مع األخ قيات 
أساسية عمى القيم التنافسية ولم تعط اهتمامـًا كبيـرًا لمعدالـة بوصـفها قيمـة أخ قيـة معاونـة؛ حيـث كـان 

أن العدالـة ليسـت شـيئًا مهمـًا بالنسـبة ألبطـال هـوميروس فـى نشـاطهم   –مثمما ذكرنـا مسـبقًا  –واضحًا 
 (2)فى جوانب حياتهم المختمفة.

                                                                                                                            
   

M. Gagarin, "DIKE in the Works and Days" (CPh 68 1973), p. 90. 
ل والعدالـة أن اإلنسان، عمى سـبيل المثـل الفـ ح، يسـتطيع بالعمـ Mason (The Ethics of Wealth, p. 90) يؤيد (1)

 أنظر أيضًا: والتقوى أن يمتمك الثروة ويتجنب الفقر. 
   de Heer,  MAKAR-EUDAIMWN-OLBIOS-EUTUCHS, p. 25.                                       
   Adkins, Merit and Responsibility, p. 72. 

أن وجهــة النظــر   Zanker (The Works and Days: Hesiod's Beggar's Opera?, p. 30)( يتفـق 2)
)الثــروة( تعتمــد عمــى العدالــة، تعــد غربيــة تمامــًا عمــى القــيم البطوليــة فــى اإلليــاذة  الهيســيودية، التــى تجعــل الـــ

 واألوديسيا. فبالنسبة ألبطال هوميروس؛ العدالة فضيمة غير مهمة.
 ر:عن مفهوم العدالة عند هيسيودس وع قتها بالعدالة الهوميرية، أنظ

Yamagata, Homeric Morality, pp. 79-92, M. Hoffmann, Die Ethische Terminologie bei 

Homer, Hesiod und den alten Elegiken und Jamborgraphen (Tubingen 1914), pp. 39-

43, 107, M. W. Dickie, ” as a Moral Term in Homer and Hesiod” (CPh 73 1978), 

pp. 91-101, Gagarin, “DIKE in the Works and Days”, pp. 81-94, idem, “DIKE in 



 

 

 

 

 

 

 هوميروس وهيسيودوسبين  مفهوم المصطلح 
 

 

457 

ــــــول إن مفهــــــوم ــــــة نســــــتطيع أن نق ــــــف عــــــن   وفــــــى النهاي  هيســــــيودوس اختم
هوميروس طبقًا لممتغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية. فعند هـوميروس هـو المحـارب الشـجاع 
الــذى يتصــارع مــن أجــل قــيم تنافســية مثــل الشــرف والمجــد التــى تتناســب مــع قيمــه التنافســية األخــرى 

هــو إنســان  هيســيودوس  : نبــل األصــل والثــروة والمكانــة االجتماعيــة العاليــة. أمــاالموروثــة
الطبقــة المتوســطة العاممــة وخصوصــًا الفــ ح الــذى يتصــارع مــن أجــل مــورد رزقــه لكــى يحصــل عمــى 

ولكنه يتبع فـى  (1)هوميروس وهى الثروة.  قيمة تنافسية كانت تمثل قسمًا من أقسام فضيمة
إلــى ذلــك قــيم أخ قيــة معاونــة غريبــة عمــى المجتمــع الهــوميرى؛ العمــل والعدالــة لينــال الشــرف  طريقــه

القــيم التنافســية عنــد هــوميروس الشــعر الممحمــى فــى  والمجــد والرضــى اإللهــى. وهكــذا يبــدأ 
 القيم األخ قية المعاونة عند هيسيودوس الشعر التعميمى. التغير إلى 

ـــــى أخـــــر أصـــــ ـــــًا   بح المصـــــطمحبمعن ـــــد االســـــتخدام بوصـــــفه مصـــــطمحًا طبقي ـــــر مقي غي
أرســـتقراطيًا فقـــط ولكنـــه اتســـع ليشـــمل ســـموكيات اإلنســـان فـــى المجتمـــع بصـــرف النظـــر عـــن الطبقـــة 
االجتماعية. والشك أن هذا يعكس االخت ف بين أخ قيات الحرب والسـ م التـى تقـر معـايير مختمفـة 

                                                                                                                            
Archaic Greek Thought”, pp. 186-189, Claus, “Defining Moral Terms in Works and 

Days”, pp. 73-78. 
، ولكنهـا أن قصـيدة "األعمـال واأليـام" ليسـت دعايـة لمعدالـة Millett (Hesiod and his World, p. 94)( يصـرح 1)

 توجيهات لإلنسان الذى يريد أن يبقى منزله مزدهرًا أو يريد أن يزيد من ثروته. 
( أن هيسـيودوس بـالرغم مــن أنـه ينتقـد األسـاليب الظالمــة Hesiod and Aeschylus, p. 99) Solmsenويؤيـد 

عجاب. ويتفق:  إلقتناء الثروة، إال أنه يتحث عن الثروة والرخاء بنبرة إحترام وا 
O. E. Will., Hesiode: crise agraire ou recul de l' aristocratie?" (REG 78 1965, 542-556  

 الثروة أو فقدها.  أن هيسيودوس يقدم فى "األعمال واأليام" افتراضات متساوية لزيادة
ى ، وعــن الطـــرق التـــي تـــؤدى إلـــ382ــــ381، 363ــــ361، 341عــن أســـاليب زيـــادة الثـــروة، أنظــر األعمـــال واأليـــام: 

 .378ـ376، 375ـ373، 372، 371خسارة الثروة، أنظر: 
 وعن هذا الموضوع بصفة عامة، أنظر:

Perysinakis, Wealth and Society, pp. 281-307; K. Kumaniecki, “Structure of Hesiod‟s 

Works and Days” (BICS 10 1963), pp. 85-86. 
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ع الـــذى ســـيناله تطـــور أخـــر بعـــد ذلـــك فـــي الشـــعر الغنـــائى والشـــعر لفضـــيمة اإلنســـان، هـــذا الموضـــو 
 التراجيدى.
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 إحصائية المصطلح  

 هيسيودوس هوميروس
 األعمال واأليام أنساب اآللهة األوديسيا اإللياذة

1 .131 1 .43 219 24 

1 .275 2 .34 585 191 

2 .224 3 .196 622 236 

2 .273 3 .266 922 317 

2 .428 3 .311 926 346 

 356 خمس مرات 237. 4 563. 2

2 .567 4 .327  522 

2 .586 4 .392  669 

2 .732 4 .629  723 

3 .96 4 .611  783 

 عشر مرات  63. 8 179. 3

3 .273 8 .132   

4 .181 8 .143   

4 .222 9 .27   

5 .114 11 .322   
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5 .322 13 .246   

5 .347 14 .421   

5 .432 14 .441   

5 .596 15 .14   

5 .855 15 .57   
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 األعمال واأليام أنساب األلهة األوديسيا اإللياذة

6 .12 15 .67   

6 .37 15 .92   

6 .122 15 .97   

6 .162 15 .324   

6 .212 15 .425   

6 .478 15 .491   

7 .282 15 .527   

7 .293 16 .398   

7. 399 17 .122   

8 .91 17 .347   

8 .145 17 .352   

8 .362 18 .276   

9 .31 18 .383   

9 .122 21 .335   

9 .341 22 .229   

9 .627 24 .194   

9 .996 24 .249   
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12 .36 24 .286   

   مرة 38 62. 12

12 .219    

12 .241    

12 .283    

12 .559    

11 .345    

11. 789    

11 .793    

13 .123    

13 .238    

13 .284    

13 .314    

13 .581    

13 .593    

13 .664    

13 .666    

14 .129    
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14 .113    

15 .185    

15 .249    

15 .424    

15 .568    

15 .671    

16 .165    

17 .122    

17 .237    

17 .246    

17 .388    

17 .562    

17 .576    

17 .632    

17 .651    

17 .656    

17 .665    

19 .155    
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21 .129    

21 .282    

23 .329    

23 .628    

23 .772    

23 .812    

24 .53    

24 .132    

24 .173    

24 .252    

24 .425    

24 .632    

    مرة 85
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