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أشمق اليػنانيػف عمى الشخمة اسع "فيشيكذ" و "فيشيكيا" عمى الداحل الدػري  ،واعتقجوا

أف الفيشيقييغ كاف ليع دور كبيخ في نذخ زراعتيا .أذ تع العثػر عمى أقجـ ذكخ لذجخة الشخيل في

 Odyssey of Homerعشجما وصف  Odysseusشجخة الشخيل في جديخة  .Delosذكخ
ىيخودوت الشخيل في ببلد بابل والفػائج السختمفة لكل مغ التسخ واألشجار نفديا .ويعجد Strabo

في كتابو :الجغخافيا مدايا الشخيل وقاؿ إف الشخيل زرعت في أوروبا  ،لكشيا ال تحسل التسػر
الشاضجة بدبب الصقذ  ،فالتسػر تحتاج إلى مشاخ حار لتشزج.

نػعا مغ التسػر .وكاف
يخوي بميشي األكبخ روايات مفرمة عغ الشخيل وشخائق نسػىا وذكخ ً ٜٗ
تسثيل الشخيل في الفشػف محجوداً ويخد بصخيقة عخضية .ومع ذلظ  ،تع ترػيخ الشخيل عمى
العسبلت السعجنية وعمى عجد قميل مغ التسثيبلت.

الكمسات السفتاحية :الشخمة – اليػناف – الخوماف – الفغ القجيع – فيشيكيا.

Palm Trees In the Greco-Roman World
Wathiq Al-Salihi
Prof. of Archaeology and Ancient History
University of Baghdad and University of Sana’a
wisalihi@yahoo.com
Abstract:
The Greeks called the palm tree “phoenix” and “phoenicia” on the
Syrian Coast and they believed that the Phoenicians had a significant role
in spreading its agriculture. The earliest mention of the palm tree is found
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in the Odyssey of Homer when Odysseus described the palm tree in the
Island of Delos. Herodotus mentioned palm in Babylonia and the various
benefits of both the dates and the trees themselves. Strabo in his
Geography numerates the advantages of the palm and said that the Palms
were planted in Europe, but they do not bear the ripened dates because of
the weather, the dates need hot climate to ripen.
Pliny the Elder narrates detailed accounts on the Palms and methods of
growing and he mentioned 49 kinds of dates. The representation of Palms
in the arts is limited and in accidental way. However, Palms were
depicted on coins and on few representations.
Keywords: Palm, Greco, Roman, Ancient Art,Phoenicia.
المقجمة:
أشمق األغخيق (االغخيق  Greeksىع اليػناف القجماء  ،وببلد اليػناف قجيساً كانت تذسل
شبو جديخة اليػناف (الحالية) والجدر اإليجية وسػاحل آسيا الرغخى الغخبية (آيػنية) (ٔ) عمى
نخمة التسخ اسع ( Phoenixفػيشكذ  )Phoenicianوعمى ساحل سػرية تدسية فشيكية أو ببلد

فشيكيا ( )Phoeniciaوالفشيقييغ (ببلد الشخيل) لمػف ثسخىا الجاكغ (األحسخ المػف) واعتقجوا بأف

لمفشيقييغ الجور األساس في نذخ زراعة الشخيل في األراضي السحيصة بحػض البحخ الستػسط،
والتدسية األغخيكية ىحه أصبحت التدسية العمسية لمشخيل وثسخه  Phoenix dactyliferaأما

التدسية البلتيشية فيي  Palmula Dactylasوصفت الشخيل عمسياً بأنيا أشجار ذات جحع
رشيق مغ دوف أغراف (فخوع) وتشتيي بتاج يتألف مغ أوراؽ كبيخة (سعفات) ذات شيات بيغ
العخوؽ تذبو السخوحة وىي تشسػ في السشاخ القاري أو شبو القاري وتػفخ مػاد البشاء مغ – ألياؼ
نديج وأغراف لمتدكيف واألوراؽ (الدعف) لرشاعة الحرخاف والدبلؿ واألكػاخ (ٕ).

أما تسخىا فأشمقػا عميو أسع  Dactylusوالحي يعشي األصابع أيزاً لسا بيشيسا وبيغ

التسخ مغ تذابو (ٖ) .وتذكل أشجار الشخيل الباسقة غابات وارفة الطبلؿ (جاء في سػرة ؽ اآلية
شْمع َّن ِ
ِ َٰ ٍ َّ
(َ ( )ٜو َّ
ز ٌيج) ،وتبقى خزخاء مثسخة حتى في ضخوؼ الجفاؼ والعصر،
ٱلش ْخ َل َباسَقتۢ ل َيا َ ٌ
وسعفة الشخيل حافاتيا مدتكيسة واإلنداف الرالح ال يعخؼ إال االستقامة والحق (ٗ) (وغالباً ما
تقارف الشخمة مع اإلنداف البار ).ويعج تسخىا الغحاء األساس لقاششي الرحخاء وأف غحاء البجوي
يتألف مغ التسخ والمبغ وىي فاكية الغشي وغحاء الفقيخ (٘).

وتعج الشخمة الذجخة السعصاة حتى لسغ يقحفيا بالحجارة والصػب فيي تعصي ثس اًخ شيباً
مقابل إيحاء البذخ وتُ ِخُد بالخيخ ووصفت بأنيا " الذجخة األكخـ الى هللا سبحانو وتعالى " وأف تسخىا
يحىب الجاء وأنيا مغ الجشة وفييا شفاء ،وقج ورد ذكخ الشخمة في مػاضع عجيجة مغ القخآف الكخيع
ٗ
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الشخمة عشج اليػناف والخوماف

وفي األحاديث الشبػية ،وتغشى بيا الذعخاء ،وفيسا يأتي بيتاف مغ الذعخ عغ الصبيعة الخيخة

لمشخمة " لمذيخ عمى الذخقي":

هال تعممت أخالقا من الشجر

يا رامي الشجر العالي باكرته

وأنه دائمـا يرميك بالثمــــــر

ترميه بالحجر القاسي لترجمه

()ٙ

إف أقجـ إشارة عغ الشخمة في األدب اليػناني وردت في ممحسة األوديدة ليػمخ (وىػمخ

أو ىػميخوس الحي يعتقج بأنو مؤلف مبلحع االغخيق الخالجة ،اإللياذة واألوديدو ،ويجج الباحثػف
صعػبة في تحجيج التاريخ والعرخ الحي عاش مشو وليدت لجيشا تػاريخ محجدة لسػلجه أو لسساتو،

ولع يعثخ اآلثاريػف عمى ما يذيخ إلى ذلظ .لعب ىػمخ دو اًر في تدجيل أحجاث زمانو والتغشي
بذجاعة رجالو وأبصالو ،ويشتسي شعخه إلى صشف الذعخ أو األدب التعميسي مغ ضسغ آداب

اليػناف ،ومغ السجف التي يعتقج بأنيا كانت مػشغ ىػمخ ىسا خيػس  Cheosوسسخنا Smyrna

(أزميخ الحالية) .ويخجع الفزل في الحفاظ عمى أشعاره إلى السشذجيغ ويعج صػلػف (مرمح
اثيشي – انتخب اركػف (حاكسا) في ٖ ٜ٘ٗ/ؽ.ـ) وىػ أوؿ مغ لفت نطخ مػاششيو إلى ممحستي
ىػمخ ،ويايددتخاتػس (شاغية اثيشا  ٕ٘ٚ – ٘ٗٙؽ.ـ) أوؿ مغ جسع أشعاره وأمخ بتجويشيا.
كتبت آالؼ الكتب واألبحاث عغ ىػمخ والسذكمة اليػمخية وبالمغات الحية كافة)

()ٚ

وعمى وجو

العسػـ وصل أوديديػس ،بصل السمحسة ،الحي عانى السذاؽ والرعاب شيمة عذخ سشػات،
وبسداعجة اإللية أثيشا ،إلى جديخة الفياكانييغ وىػ مخىق بعج أف حصع بػسايجوف ،إلو البحخ،

السخكب البديط الحي صشعو ليحاوؿ اإلبحار بو إلى مػششو بعج أف بقي في جديخة أوجيجيا وعشج
الحػريو كالبدػ الخبة الحدشاء سبع سشػات قزاىا في الحشيغ إلى ابشو الػحيج تميساخػس وزوجتو

بشمبي وإلى جديختو ايثاكا ،ولكغ بػسايجوف أصخ عمى استسخار معاناتو ورماه في أحخاش جديخة
الفياكانييغ ورقج لفتخة شػيمة وبإيحاء مغ اإللية أثيشا تكتذفو إحجى وصيفات األميخة نػسيكا ابشو

الكيشػس ممظ الجديخة ،التي تحىب مدخعة لتخبخ سيجتيا باألمخ والتي امتمكت الجخأة لسقابمة ىحا

الخجل الغخيب األشعث ،ولكغ أوديديػس بحكائو ومكخه يبجأ بسجح نػسيكا قائبلً " عفػاً سيجتي

السمكة ،أأنت ربة أـ مغ البذخ؟ فإذا كشت ربة مغ المػاتي مدكشيغ الدساء الفديحة ،فإني أُشبيظ
بآرتسيذ ،ابشة زوس العطيع فإنظ تذبييشيا تساـ الذبو ،جساالً وقجاً واعتجاالً "...ويدتسخ في
مجحيا وىػ يعخؼ عيغ اليقيغ بأنيا مغ البذخ ويحكخىا بأنيا مباركة مغ جسيع أفخاد عائمتيا

ويرفيا بأنيا زىخة يانعة باىخة ويديج في مجحيا قائبلً (:)ٛ

"لع يدبق لعيشي أف رأتا إنداناً مثمظ ،رجبلً كاف أـ أمخاه ،في مثل ىحا الجساؿ وتتسمكشي

الجىذة وأنا أنطخ إلى شمعتظ البيية وأنظ والحق يقاؿ لتذبييغ رقمة (الشخمة العالية التي ال
ترميا األيادي) غزة رأيتيا في عيج قخيب في جديخة ديمػس ،ناجسة بجػار محبح اإللو أبػلػ...
٘
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عجبت في قمبي فتخة شػيمة ،إذ لع يدبق لي أف رأيت مثل ىحا الشبت الفاتغ يخخج مغ األرض...

كحلظ يتسمكشي العجب مغ مخآؾ." ...

وجديػخة ديمػػس  Delosإحجى جدر بحخ ايجو والتي أصبحت مقجسة لػجى األغخيق ألنيػا

مػػشغ والدة أبػلػػ ( Apolloوىػ احج أقجـ آلية األغخيق وإلو الذسذ والشػر وحامي القصيع

وحارس الصخؽ والسدافخيغ ومغ جية أخخى ىػ إلو مجمخ ،رامي الدياـ ويخسل السػت واألمخاض

وبسخور الػقت تحػؿ إلى حامي الفغ والذعخ والسػسيقى وبالتشبؤ بالسدتقبل في مبعجه في دلفي.

ومغ الشباتات السقجسة لو الديتػف والشخيل)

()ٜ

وآرتسيذ ( Artemisوىي أخت أبػلػ – وىي

إلية الخرب وإلية الريج وأوسع معابجىا يػجج في أفدػس في آسيا الرغخى) (ٓٔ) ،أوالد زوس

( Zeusوىػ كبيخ آلية األغخيق ،إلو الرػاعق) (ٔٔ) التػأـ مغ أميع التايتانية ليتػ ( Letoوىي
ابشة كخوس وفػيبة مغ التايتاف) (ٕٔ) .وقرة والدتيسا أصبحت إحجى القرز االسصػرية

السذيػرة ،وذلظ عشجما خربت ليتػ مغ قبل زوس ،ضسغ مغامخاتو العاشفية الخارجية .غزبت
ىي اخ ،ورغبت في مشع والدة شفل أو أشفاؿ ليتػ ،وىسا أبػلػ وآرتسيذ ،عشجما شعخت بجنػ
والدتيسا ،فأخحت تبحث عغ مكاف تزع فيو أوالدىا ولكغ الخػؼ مغ غزب ىي اخ (وىي زوجة

زوس ومحط احتخاـ جسيع آلية األولسب ،وىي حامية الشداء والدواج)

(ٖٔ)

 ،لع يتقبميا أي مكاف

إلى أف وصمت إلى جديخة ديمػس في بحخ ايجو إلى الذخؽ مغ شبو جديخة اليػناف ،واستصاعت

ليتػ ،كسا تحكخ األسصػرة ،أف تقشع الجديخة بالدساح ليا بالبقاء فييا بعج أف وعجتيا بأنيا ستكػف
مخك اًد مقجس ًا ميساً لمعبادة .وكانت جديخة ديمػس في تمظ األزمشة عائسة تتقاذفيا أمػاج البحخ

العاصف ،ولكغ عشجما وشئتيا قجما ليتػ ،ارتفعت األعسجة الجبارة مغ لجة البحخ وثبتت تمظ
الجديخة غيخ السأىػلة بذكل راسخ ،وكانت صخػرىا عارية ال نبات يغصييا ،فقط شيػر الشػرس

وججت مبلذاً فييا .وىشاؾ وتحت نخمة وضعت أبػلػ وآرتسيذ (ٗٔ) ،ولج أبػلػ ،إلو الشػر ،فتؤلال

كل شيء وازدىخ وأخحت الخبات المػاتي اجتسعغ في ديمػس يسججف اإللو الػليج ويقجمغ لو شعاـ

اآللية وشخابيا .وفي رواية أخخى أف ليتػ "ىخبت إلى جديخة ديمػس العائسة حيث ولجت أبػلػ

وآرتسيذ وىي تتذبث بإحكاـ بشخمة " (٘ٔ) .ليحا أصبحت أشجار الشخيل مقجسة عشج أبػلػ
وبالقخب مغ تمظ الشخمة أقيع محبح خاص لو ،وىي الشخمة الخقمة نفديا التي ذكخىا أوديديػس

مذبياً األميخة نػسيكا بيا( .الذكل ٔ) تطيخ الشخمة في جديخة ديمػس ،بالقخب مغ معبج أبػلػ

القجيع .وعثخ في ديمػس عمى نقػد ترػر عمى وجييا رأس أبػلػ وعمى القفا شجخة نخيل ،وعمى
نقػد أخخى يطيخ رأس آرتسيذ عمى الػجو وشجخة الشخيل عمى القفا ،مسا يجؿ عمى قجسية الشخمة
عشج أبػلػ وآرتسيذ أوالد زوس وليتػ (الشقػد محفػضة في الستحف البخيصاني) (.)ٔٙ

ٙ
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بعجئح
وأصبحت جديخة ديمػس ،كسا وعجتيا ليتػ ،مقجسة لجى األغخيق جسيعاً وأصبحت
مقخ حمف أغخيقي في القخف الخامذ ؽ.ـ ضع مجيشة اثيشا وحمفائيا مغ مجف وجدر بحخ أيجو
وآيػنيو ،عخؼ بػ"حمف ديمػس" (.)ٔٚ

ويخد ذكخ أشجار الشخيل في تاريخ ىيخودوت (ىيخودوتذ) ( Herodotusوىػ مؤرخ

(ٓ ٕٗ٘ – ٗٛؽ.ـ) ولج في مجيشة ىاليكارناسػس الػاقعة عمى الداحل الجشػبي الغخبي آلسيا
الرغخى ،يقاؿ أنو زار آسيا الرغخى وأجداء مغ آسيا ومرخ وأجداء مغ ببلد اليػناف .سساه

شيذخوف ( )Ciceroالخوماني “أبػ التاريخ “) وعشجما كاف يتحجث عغ أرض بابل واألشجار
والشباتات التي تشسػ فييا ويذيخ إلى أف أشجار الشخيل كانت تدرع وتشسػ في جسيع أجداء الديل،

وأف معطسيا تحسل ثسار ،مشيا يحرل البابميػف عمى الخبد والشبيح والعدل (عدل التسخ –

الجبذ) ولكشو يقارف زراعة أشجار الشخيل بدراعة أشجار التيغ وكاف الفبلحػف يخبصػف ثسار
الشخيل التي يصمق عمييا األغخيق (ذكخ الشخيل) مع تمظ األشجار التي تحسل التسػر قائبلً" ...
مغ أجل أف الحذخة التي تجخل إلى داخل التسخ قج تشزجيا ،ماعجا ذلظ قج تدقط الثسخة قبل أف

تشزج ألف األشجار الحكػر تحسل حذخات في ثسارىا ،كسا في أشجار التيغ " (.)ٔٛ

يبجو أف ىيخودوتذ قرج (حبػب الصمع الحكخية) بجالً عغ "الحذخة" أو "الحذخات" وىي

إشارة واضحة تجؿ عمى عجـ درايتو بأشجار الشخيل وال بأشجار التيغ أيزاً ،وأنو لع يدور ببلد
بابل أيزاً كسا تذيخ دالئل آثارية أخخى.

وفي جغخافيتو ،ستخابػ (ستخابػف)  Straboوىػ مؤرخ روماني (مايقارب مغ ٗ ٙؽ.ـ –

ٜٔـ) ولج في أماسيا في بشط (بػنتذ  ،Pontusعمى البحخ األسػد) وقزى فتخة شػيمة مغ

حياتو في التخحاؿ وكتابة الجغخافية بالمغة االغخيكية ويتألف مغ سبعة عذخ كتاباً يتشاوؿ فيو

التاريخ والجغخافية والطػاىخ الصبيعية وعادات وتقاليج شعػب اإلمبخاشػرية الخومانية في تمظ

الفتخة .يذيخ إلى أف ببلد بابل تشتج مغ الذعيخ أكثخ مسا يشتجو أي بمج آخخ (ثبلثة أضعاؼ ،كسا

يقاؿ) ويحكخ أف احتياجات الببلد الغحائية األخخى تجيدىا شجخة الشخيل "ألف ىحه الذجخة تػفخ
الخبد والشبيح (الخسػر) والخل والعدل والصعاـ وأف جسيع األدوات السشدػجة تجيد مغ قبل ىحه

الذجخة" ،ويحكخ فائجة أخخى وىي أف عامل البخوند ،كسا ورد في الشز ،يدتعسل نػى التسخ بجالً
عغ الفحع فزبل عغ أف الشػى عشجما يشقع في الساء يدتعسل عمفاً لمثيخاف والغشع والحي يعج مغ

تدسغ الساشية ،ويدتسخ ستخابػ في حجيثو عغ الشخمة ويحكخ" ويقاؿ أف ىشاؾ أغشية
السػاد التي ّ
فارسية تعجد فييا ٓ ٖٙاستعساؿ (أو فائجة) لذجخة الشخيل.)ٜٔ( "...
وعشجما يتحجث عغ جغخافية ببلد فارس  Persisيذيخ إلى أف شاشئيا ح اخرتو حارقة

وتخبتو رممية وانتاجيا " محجود ججاً في الثسار ماعجا التسخ )ٕٓ( "...وىحه إشارة واضحة إلى أف

أشجار الشخيل تحسل الثسار فقط في البمجاف الحارة فقط ،وىحه الحكيقة أكجىا الكاتب الخوماني
ٚ
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بمشي (بمشيػس) الكبيخ (وىػ جايػس بمشيػس سكػنجوس  Gaius Plinius Secundusكاتب

روماني ولج في عاـ ٖٕـ في كػمػـ  Comumيشتسي إلى عائمة غشية نبيمة  ،ذىب إلى روما
لمجراسة في بجاية حياتو وخجـ في الجير ثع مارس السحاماة لعذخ سشػات  ،وعشجما أصبح

فدباسياف امبخاشػ اًر (ٜٓٚ-ٚـ) ُعيغ بمشي وكيبلً لئلمبخاشػر في إقاليع الغاؿ وأفخيكية وأسبانية.
وفي عاـ ٜٚـ كاف بمشي مدؤوالً عغ األسصػؿ البحخي في ميديشػـ عشجما ثار بخكاف فيدوؼ،
وبصبيعتو كاف رجبلً محباً لمبحث واالشبلع ،أراد أف يبحث في أسباب انبعاث الجخاف مغ الجبل

ولكشو قتل بػاسصة ليجاف وحسع البخكاف .ويعج كتابة التاريخ الصبيعي مؤلفاً مػسػعياً  ،انتيى مغ

كتابتو في عاـ ٚٚـ ويتشاوؿ فيو عادات وتقاليج ومعتقجات شعػب تمظ الحكبة) حيث ذكخ أف

الشخيل يدرع في أوربا وزراعتو مألػفة في إيصاليا ولكشيا ال تحسل ثسا اًر ،وفي السشاشق الداحمية
في اسبانية تحسل أشجار الشخيل الثسار ولكشيا ال تشزج وفي أفخيكية تتسيد الثسار بصعسيا الحمػ

ولكشيا ال تشزج ولكغ ال تبقى لفتخة شػيمة

(ٕٔ)

ولكغ في الذخؽ ،كسا يحكخ ،فإف الشخيل تدود

الدكاف السحمييغ بالشبيح والبعس مشيا بالخبد بيشسا يعتسج أعجاد كبيخ مغ الدكاف عمييا عمفاً

لمساشية

(ٕٕ)

ويجج بمشي السدػغ في وصف أشجار الشخيل في البمجاف األجشبية ويقػؿ "فقط في

البمجاف الحارة تحسل أشجار الشخيل الثسار"

(ٖٕ)

 ،ويحكخ أف أشجار الشخيل في إيصاليا تحتاج إلى

رعاية ماعجا نسػىا في األجػاء الجافئة.

ويحكخ بمشي مادة غشية بالسعمػمات عغ أشجار الشخيل وأنػاعيا ،فيػ يذيخ إلى أف

أشجار الشخيل تشسػ في تخبة قميمة الخمل تمظ التي تحتػي عمى الشتخات (األمبلح القمػية) وأنيا
تحب السياه الجارية وأشجار الشخيل تدقى عمى مجار الدشة عمى الخغع مغ أنيا تشسػ أيزاً في
(ٕٗ)

إلى

ابتجاء مغ الذجيخة ذات الجحع الرغيخ
األماكغ الجافة ،ويتحجث عغ أنػاع الشخيل
ً
أشجار الشخيل العالية التي تذكل غابة ويسيد بيغ الشخبلت البخية وبيغ األنػاع السدروعة وتكػف
جحوعيا دائخية الذكل وعالية االرتفاع وليا صفػؼ متقاربة مغ العقج (الكخب) أو دوائخ في

لحائيا والتي تديل صعػد األجشاس الذخقية إلى أعبلىا  ،يزعػف أنذػشو مطفػرة حػؿ
أجداميع وحػؿ الذجخة وبيحه الصخيقة يرعجوف إلى أعمى الذجخة بدخعة مجىذة

(ٕ٘)

حيث تتجلى

الثسار في عحوؽ تخخج مغ بيغ الدعفات ( .)ٕٙويتعجب بمشي مغ حكيقة وجػد جشديغ في أشجار

تكػف األنثى فقط بخعع يذبو كػزة الحرة وال يبمغ
تكػف زىخة شمع بيشسا ّ
الشخيل ،فالشخمة الحكخ ّ
()ٕٚ
تتكػف بحرة القمب الخذبي والتي تكػف مدتصيمة الذكل
مخحمة اإلزىار
 .ثع يرف كيف ّ
وليدت مدتجيخة مثل نػاة الديتػف وعجد األغمفة التي تغصييا ( ، )ٕٛويحكخ نػع الشخيل الحي يشسػ
في جديخة قبخص وأبخز مسيداتو

()ٕٜ

ويقػؿ أيزاً بأف الشخمة في شبو الجديخة العخبية ليا محاؽ

حمػ ضعيف عمى الخغع مغ أف جػبا ( )Jubaيحكخ أنو يفزل الشخيل الحي يشسػ في مشاشق
ٛ

واثق إسساعيل الرالحي

الشخمة عشج اليػناف والخوماف

العخب الداكشيغ في الخياـ والحيغ يصمقػف عميو إسع  ،)ٖٓ( Dablasويدتسخ في وصفو قائبلً "...

في بدتاف الشخيل ذو الشسػ الصبيعي  ،إناث الشخيل ال تشتج إذا لع يكغ ىشاؾ ذكػر الشخيل ،وأف

كل ذكخ محاط بعجد مغ اإلناث التي تتسيد بدعفاتيا األكثخ جاذبية والتي تتمػى وتشحشي نحػه ،

بيشسا الحكخ يقف شامخاً بدعفاتو السشتربة يمقح اإلناث بػاسصة زفيخه ومغ خبلؿ رؤيتو وأيزاً
بػاسصة شمعو ...وأف الجشذ البذخي قج اختخع شخيقة تمكيح اإلناث ...بػاسصة نثخ شمع الحكػر

عمى اإلناث" (ٖٔ).

ابتجاء مغ زرع الشػى وشخيقة "التخقيج " التي
ثع يتحجث بمشي عغ شخيق تكاثخ الشخيل
ً
بػاسصتيا يحرل عمى شجيخات وليدت أشجار (ٕٖ) وزرع الفدائل الحي يتع في فرل الخبيع وفي
سػرية ومرخ تشقدع أشجار الشخيل إلى جحعيغ وفي جديخة كخيت إلى ثبلثة وبعزيا إلى خسدة

و"تبجأ بإنتاج الثسار في ثبلث سشػات ...وفي قبخص وسػرية ومرخ عشجما يكػف عسخىا أربع
سشػات أو خسذ سشػات" (ٖٖ).

يذيخ بمشي (ٖٗ) إلى وجػد تدعة وأربعيغ نػعاً مغ أشجار الشخيل  ،أشيخىا جسيعاً  ،كسا
يحكخ ،ىي تمظ التي تحسل اسع الشخل السمكي وتشبت فقط في بابل ويعجد أنػاع أخخى نحكخ مشيا

عمى سبيل السثاؿ  ،تسخ ال َّخت أو تسخ الخشديخ البخي وتسخ البشجؽ السالجيفي (المؤلؤ – التسخ)

وتسخ الرشجؿ ونػع يدسيو  Caryotaeالحي يدتخخج مشو العدل (الجبذ) وأصشاؼ جيجة مغ

الخسػر ،وأنػاع التسػر التي تشسػ في فمدصيغ تستاز بعريخىا الديتي ومحاقيا الحمػ ججاً وتسخ
نيكػالس (بحدب اسع الفميدػؼ الجمذقي) الحي يستاز بحجسو الكبيخ (إذا وضعت أربع مشيا

شػيبلً فديكػف مجسػع شػليا ثسانية عذخ انجاً) ونػع  Patetoالحي يػفخ كسيات كبيخة مغ
العريخ وكحلظ تسخ األصابع ،ويحكخ األنػاع التي تشسػ في شبو الجديخة العخبية والتي تكػف عادة
جافة وذات أحجاـ صغيخة وأغمفتيا سسيكة بدبب تعخضيا لمح اخرة السدتسخة ،وىشاؾ أصشاؼ أخخى

يصمق عمييا بمشي تدسية األصشاؼ الدػرية التي يصمق عمييا اسع "المحع الحمػ" والتسخ البمػشة

وتكػف عمى أصشاؼ متعجدة.

وأخي اًخ في ىحا الرجد يحكخ بمشي اختشاؽ جشػد االسكشجر بدبب أكميع التسخ األخزخ

وحجث في أماكغ أخخى" ...أف أكل التسخ بذخاىة ،ألف التسػر بصبيعتيا حمػة السحاؽ فميحا ال

يدتصيع الدكاف (اآلكمػف) التػقف عغ أكميا إال عشجما يكػف ىشاؾ خصخ عمى حياتيع" (ٖ٘).

يتزح مغ ىحا االستعخاض عغ أشجار الشخيل في األدب اليػناني والخوماني بأف

االغخيق أو الخوماف قج أولػا الشخمة بعس االىتساـ وما ورد ذكخه عغ األقاليع السبلئسة إلنباتيا
وزراعتيا وإثسارىا في مؤلفاتيع ألف بيئة شبو جديختي اليػناف وإيصاليا غيخ مبلئسة لدراعة أشجار

الشخيل وإذا زرعت فإنيا تتصمب عشاية ورعاية وأف ثسارىا ،إذا أثسخت ،لغ ترل إلى مخحمة
الشزػج مصمقاً ألنيا تحتاج إلى البيئة السبلئسة وىػ السشاخ الحار ،ليحا فإف إشاراتيع عغ أشجار
ٜ
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الشخيل ال تػازي ما ورد عشيا في كتابات العخاقييغ القجماء والتي كانت محط اىتساميع وكحلظ عشج
السرخييغ القجماء وال تػازي اىتساميع بدراعة أشجار الديتػف والكخوـ ،فزبل عغ اىتساـ سكاف

فشيكيا وفمدصيغ بالشخمة واتخاذىا رم اًد لببلدىع وسػؼ نتصخؽ إلى ذلظ عشج استعخاضشا لبعس
العسبلت الفشيكية والفمدصيشية التي ضخبت في العرخيغ اليمشدتي والخوماني.

يشعكذ ما ذكخناه أعبله أيزاً عمى تسثيل الشخمة في فشػف اليػناف والخوماف ،إذ ضيخت

عمى نساذج معجودة بذكل عخضي  ،فقج وصمتشا نساذج قميمة (فحدب ما ىػ متػفخ لجي اآلف

في السرادر والسخاجع التي تتشاوؿ فغ الشحت االغخيقي والخوماني)  ،فعمى سبيل السثاؿ لػحة

ججارية مغ العرخ الخوماني مغ االسكشجرية  ،مغ السحتسل أنيا تطيخ مػضػعاً أسصػرياً ثانػياً

يجور حػؿ زيارة ديػنيدػس إلى ايكاروس والسيع فييا ىػ السشطخ الصبيعي ( )Landscapeفي

خمفية السػضػع السرػر والحي تطيخ فيو نخمة شامخة باسقة عالية تحسل الثسار في عحوؽ

متعجدة ،وتػضح أيزاً العشاية في قز سعفاتيا وتذحيب عقجىا "كخبيا" لتدييل ميسة الرعػد
إلى قستيا إلقتصاؼ تسخىا وإلعصائيا مشط اًخ جسيبلً يتسيد بخشاقة جحعيا (الذكل ٕ) (.)ٖٙ

واالنسػذج الثاني يعػد بتأريخو أيزاً كالعرخ الخوماني ومغ السحتسل إلى عرخ

دقمجيانػس (ٗ ٖٓ٘ – ٕٛـ) وىػ نحت بارز عالي إللية الشرخ

()ٖٚ

عمى قاعجة عسػد مخبعة

الذكل ،ربسا كانت جدءاً مغ قػس الشرخ الحي شيج في روما في عيج دقمجيانػس في عاـ ٕٜٗ
ونقل بعجىا إلى حجيقة بػبػلي ( )Boboliفي فمػرندو ،وقج نحتت اإللية بإسمػب الشحت التقميجي

لتمظ الحكبة .تقف إلية الشرخ السجشحة بػضعية أمامية وتمتفت بخأسيا نحػ اليسيغ تثشي ذارعيا
عشج السخفق وتحسل بيجىا اليسشى أكميل الغار (إكميل الشرخ) أما ذراعيا األيدخ فيستج عمى جانبيا

األيدخ وتسدظ بدعفو كبيخة في يجىا اليدخى .تطيخ إلية الشرخ وىي تختجي ثػبيا االعتيادي
( )peplosالحي يرل إلى قجمييا وتمف العباءة ( )himationحػؿ نرفيا الدفمي وتتسيد
مبلبديا بصيات مشدقة بذكل جسيل .وعمى جانبيا األيسغ تطيخ شجيخة نخيل يرل ارتفاع

جحعيا إلى وسط اإللية السرػرة وقستيا تتألف مغ أربع سعفات تطيخ بيشيا ما يذبو كػز الحرة،
أما جحعيا فقج نحتت " كخباتو " بذكل مجرج وىي شخيقة غيخ مألػفة في قز وتذحيب سعفات

الشخيل (ويسكغ مقارنة ذلظ مع المػحة الدابقة حيث يطيخ جحع الشخمة مذحب بالصخيقة السألػفة)
(الذكل ٖ).

تحسل إلية الشرخ سعفة نخيل دائساً في مشحػتاتيا حيث تعج رم اًد لمتقجيذ وعبادتيا

اكتدبت شعبية كبيخة انعكذ في وفخة تسثيميا في السشحػتات والرػر الججارية وعمى السدكػكات
في العالع األغخيقي والخوماني ،وضيػرىا يجؿ عمى االنترار ليذ فقط في السعارؾ العدكخية

وانسا في السشافدات الخياضية ،وقج قخبيا زوس (كبيخ آلية االغخيق الحي تصابق مع جػبتخ عشج
ٓٔ
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الخوماف) لسػقفيا بجانب اآللية ضج التايتاف Titans

()ٖٛ

ووصفيا شعخاء األولسبياد بكمسات

وعجىا
زالية ألنيا تقجـ الجػائد لآللية ولبشي البذخ ،واحتمت مػقعاً متقجماً عشج الحكاـ الدمػقييغ ّ

الخوماف رم اًد لبلنترار عمى السػت ،وامتجت شعبيتيا إلى مجنشا العخبية ،الحزخ وتجمخ والبتخاء،

فقج عثخ في الحزخ عمى العجيج مغ تساثيميا ومغ ضسيا تسثاؿ بخوندي وآخخ مغ الحجخ
وضعيا في أعمى قػصخة السعبج السعخوؼ بالسعبج اليمشدتي (معبج مخف) ( )ٖٜوضيخت عمى لػحة

بالشحت البارز لدشصخوؽ األوؿ ممظ الحزخ (٘ٔٚـ) وصػرت عمى لػحة مذيج الشرخ –

لشرخو مخيا بسشاسبة صسػده وانتراره عمى جيػش اإلمبخاشػر الخوماني تخاجاف (ٔٔٚ-ٔٔٙـ)

(راجع لػحة سشصخوؽ ،و لػحة نرخومخيا)

(ٓٗ)

( الذكل  )ٕٖٚوعمى اسكفو داخمية لباب في

معبج البلت الحي قاـ بتذييجه سشصخوؽ األوؿ وأكسل بشاءه ابشو السمظ عبج سيسا

(ٔٗ)

(الذكل ٗ).

وفي تجمخ – تطيخ عمى العجيج في السشحػتات كإلية الشرخ وأقجميا يؤرخ إلى القخف

الثاني ؽ.ـ .وىي تحسل الدعفة وقخف الػفخة

(ٕٗ)

وتطيخ في لػحة عثخ عمييا في دورايػروبذ

(الرالحية) وىي تزع إكميل الغار عمى اإللية (كادة) التجمخية وىي تحسل سعفة أيزاً

خخبة التشػر ،وىػ مػقع مغ مػاقع األنباط ،تطيخ في لػح وىي تحسل األبخاج (ٗٗ).

(ٖٗ)

وفي

وضخبت نقػد في السجف الفشيكية بعج أف أصبحت تحت سيصخة االسكشجر السقجوني والسمػؾ

الدمػقييغ ثع الخوماف .فسغ أرواد ( )Aradusوصمتشا نقػد عمى وجييا نقر لشخمة أما القفا

فيرػر غ ادالً واقفاً بػضعية جانبية وخمفو يطيخ نقر نخمة
 Carneفترػر نخمة مع قخف الػفخة (الذكل .)ٗٙ( )ٙ

(٘ٗ)

(الذكل ٘)  ،أما نقػد مجيشة

ومغ مجيشة صػر ( )Tyreوصمتشا نساذج جيجة تعكذ شبيعة ىحه السجيشة السيسة فقج

نقر عمى وجو إحجاىا حامية السجيشة  Tycheوىي تزع فػؽ رأسيا التاج السبخج وخمفيا سعفة

صغيخة وعمى قفاىا نقر نخمة وىي تحسل عحوؽ التسخ الستجلية

()ٗٚ

(الذكبلف  .)ٛ ،ٚوأنسػذج

آخخ يرػر عمى الػجو اإللو ممقارت (وىػ إلو فيشقي تصابق مع ىخقل اإللو والبصل االغخيقي)،
ويعج إلو السجيشة الخئيذ وعمى القفا نقر نخمة (الذكل .)ٗٛ( )ٜ

وكانت الشخمة رم اًد لفمدصيغ لسا ليا مغ أىسية اقترادية ويتػضح ذلظ في عرخ

االمبخاشػرية الخومانية حيث تطيخ بعس نقػد اإلمبخاشػر فدباسياف (ٓ ٜٚ-ٚـ) التي سكت
في حجود ٓٚـ في مجيشة الكيرخية ( ،)Caesarea Maritimaرأس فدباسياف عمى الػجو
وحػلو إكميل الغار وعمى القفا تطيخ شجخة نخيل ذات سبع سعفات وتحسل عحقيغ مغ التسخ.

ويطيخ نقر بالمغة البلتيشية يحكخ "فمدصيغ األسيخة" " "Judea Captaوضخبت ىحه الشقػد
بسشاسبة احتبلؿ الخوماف لفمدصيغ (الذكل ٓٔ) (.)ٜٗ

وسظ االمبخاشػر دومتياف (ٔ ٜٙ – ٛـ) نقػداً يعػد تأريخيا إلى (ٕ ٖٛ- ٛـ) في

مجيشة نيابػلذ ( )Neapolisتحسل عمى وجييا صػرة دومتياف وحػؿ رأسو إكميل الغار وعمى
ٔٔ
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القفا نقر لشخمة باسقة ذات عحقيغ مغ التسخ ،وصجرت بسشاسبة احتبلؿ الخوماف لفمدصيغ

(ٓ٘)

(الذكبلف ٔٔ .)ٕٔ ،وضخب االمبخاشػر نيخفا ( )Nervaفي (ٜٚ-ٜٙـ) نقػداً تطيخ عمى القفا
شجخة نخيل والتي كسا ذكخنا سابقاً تعج رم اًد لفمدصيغ بسشاسبة تكخيذ االحتبلؿ الخوماني ليا

(ٔ٘)

وسظ سبتسيػس سفيخوس االمبخاشػر الخوماني الحي حكع في الحكبة بيغ (ٖٕٔٔ – ٜٔـ) نقػداً

بخوندية في مجيشة تجمخ تحسل عمى القفا نقذاً لشخمة

(ٕ٘)

وقج اىتع سفيخوس بػاليات االمبخاشػرية

السختمفة والسيسا في شساؿ افخيكيا حيث أنو مغ أبشاء مجيشة لبجة الكبخى ( )Leptis Magnaوقج

أقاـ فييا ابشيو ميسة ال تداؿ بقاياىا شاخرة  ،كسا أولى والية سػرية اىتساماً ألف زوجتو جػليا

(ٖ٘)
دومشا كانت سػرية األصل
 .وكحلظ االمبخاشػر مكاريشػس ( ٕٔٛ – ٕٔٚـ) سظ نقػداً

تحسل عمى القفا شجخة نخيل ضخبت في صػر (الذكل ٖٔ).

ومغ ضسغ اآلثار التي ترػر الشخمة ،أرضية فديفداء مغ تػنذ ،محفػضة في متحف

بخوكميغ في مجيشة نيػيػرؾ ترػر في وسصيا نخمة ذات ثسانية سعفات وعحقيغ مغ التسخ ،وعشج

أرضية جحع الشخمة تطيخ شجخة لشبتة وأغراف أخخى وتطيخ مقجمة شيخ أيزاً .ويبجو أف ىشاؾ

نقذاً بالمغة البلتيشية في حاشية المػحة يحكخ أف أرضية الفديفداء كانت ىجية إلى معبج مغ امخأة
اسسيا جػليا في سكشو مجيشة نارو ( )Naroوتؤرخ إلى االمبخاشػرية الخومانية في حجود ٓٓ٘ ـ

(الذكل ٗٔ).

يتزح لشا أف لمشخمة فػائج اقترادية كبيخة كسا ذكخ بعس السؤلفيغ والكتّاب اليػناف
والخوماف أمثاؿ ىيخودوتذ وستخابػ وبمشي الكبيخ ،واألخيخ أوالىا اىتساماً خاصاً في نػاحي

متعجدة ،في إنباتيا وشخائق تكاثخ زراعتيا وثسخىا وفػائجىا االقترادية اليائمة ،ووصمتشا نساذج

ترػر الشخمة والسيسا نقػشيا عمى الشقػد التي ضخبت في مجف فشيكيا وكانت رم اًد
فشية محجودة
ّ
ليا ولفمدصيغ.
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