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ادللص :
صورىا اإلغريق وىي تعيش فوؽ جبل األدلبيوس فوصفهو اإللياذة
يعد اسكليبيوس أحد اآلذلة اليت ّ
أبنو احلاكم األرضي للعامل ولقد تضاربت اآلراء حوؿ نسبو إال أف اآلذلة تنبأت دبسهقبلو وذكرت أنو
سيكوف جالب للصحة إىل العامل أبسره لذلك فهو أوؿ طبيب يعبد يف ببلد اإلغريق.
اسكليبيوس أوؿ من وضع أسس علم اجلراحة وفن اسهخداـ العقاقَت واألعشاب للعبلج يف معابده
ادلنهشرة يف أرجاء العامل اإلغريقي واليت ذلا أثر كبَت يف شفاء ادلرضى الذين يًتددوف على تلك ادلعابد
ويهلقوف الرعاية الطبية هبا وقد كانت معابد اسكليبيوس أشبو ما تكوف دبنهجعات صحية توجد هبا كل
وسائل الراحة والًتفيو كما سبهع كهنة معابده أبعلى سلطة لكوهنم رجاؿ دين وعلوـ طبية يف الوقت نفسو.
ويعد الثعباف الرمز الذي ازبذه اسكليبيوس من أقدـ الرموز يف العقائد اإلغريقية فهو يرمز إىل
احلماية والشفاء والهجدد واخلصوبة والوحي حيث تذكر األساطَت اإلغريقية أف الثعابُت ىي اليت علمت
اسكليبيوس أسرار وخواص األعشاب الطبية فاسهخدـ أتباعو رمز الثعباف ادلله حوؿ عصا كهعويذة سحرية
للعبلج.
الكلمات ادلفتاحية :اسكليبيوس الطب األسطورة .
Abstract:
Asclepius is one of the gods that the Greeks portrayed while living on
Mount Olympus, so the Iliad described him as the earthly ruler of the world,
and opinions differed about his lineage, but the gods predicted his future and
stated that he would be a bringer of health to the whole world, so he is the
first physician worked in the country of the Greeks.
Asclepius was the first founder of the surgery science and using drugs
and herbs for treatment in his temples spread throughout the Greek world,
which had a great impact on the healing of patients who frequented these
temples and received the highest levels of medical care there, and the temples
of Asclepius were more like health resorts in which all means existed for rest
and enjoyments, as the priests of these temples enjoyed the highest authority
of being clerics and medical sciences at the same time.
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The snake is the symbol taken by Asclepius, it is one of the oldest
symbols in the Greek beliefs, as it symbolizes protection, healing,
regeneration, fertility and revelation, as Greek mythology states that snakes
taught Asclepius the secrets and properties of medicinal herbs, so the
followers of Asclepius used the symbol of the snake wrapped around a wand
as a magic amulet for treatment .
Keywords: Asclepius, medicine, mythology.

ادلقدمة

ما من شك أف أغلب دايانت احلضارات القددية تناولت احلديث عن معبوداهتا وأبطاذلا الذين
ارتقوا إىل مصاؼ ادلعبودات وما من ريب أهنا صاغهها يف إطار أسطوري يف أغلب األحياف فذكر بعضها
مولد ىم وحبهم وكرىهم ومؤامراهتم وروى اآلخر نظاـ الكوف وخلق اإلنساف ومن ىنا تباينت نظرة العلماء
إىل ىذه األساطَت :فمنهم من يرى أهنا رواايت خرافية ومهية ومنهم من يرى أهنا إصلازات روحية عظيمة وأف
ُكهَّاهبا موىوبوف وأصحاب فكر عميق ومنهم من يرى أهنا ترتبط ارتباطاً وثيقاً ابلشعائر الدينية وأهنا رواايت
خرافية تطورت لهفسَت طبيعة الكوف ومصَت اإلنساف والعقائد بينما يرى علماء النفس أف األسطورة ذخَتة
بدائية تكش وتثَت العقل الباطن اجلماعي لئلنساف يف حُت يرى بعض اللغويوف أف األسطورة مرض يف
اللغة إذ أهنا زلاولة عقيمة للهعبَت عما مل يسهطع اإلنساف الهعبَت عنو ولذلك واجو العلماء يف ىذه الناحية
صعوبة كربى يف قراءة الواثئق األصلية ذلذه األساطَت اليت سبيزت لغهها ابلهعقيد( .زايد  1985ص .)29
مل يكن الفكر الديٍت البشري وليد عشية وضحاىا وإمنا كاف وليد مرحلة طويلة من الهجارب صارع
فيها اإلنساف كافة مظاىر الطبيعة إذا كانت قاسية أو تواءـ معها إذا كانت ىادئة .ولذا فقد آمنت
الشعوب القددية بوجود قوى غَت طبيعية تسكن السماء وأعايل اجلباؿ تسيطر على حياهتم اليومية ومن ََثَّ
رفعوىا دلصاؼ ادلعبودات وأضفوا عليها ٍ
مسات بشرية أو شبو بشرية وأرجعوا الكوارث كالعواص والطاعوف
إىل سخطها ونسبوا الرخاء ورغد العيش إىل رضائها .ومن ىنا رأت تلك األقواـ وجوب السعي إلرضاء من
جعلوىم يف مصاؼ ادلعبودات ودرء سخطهم فوضعوا ذلا مراسم وشعائر معينة وقدموا ذلا القرابُت يف مواقيت
بعينها وغالباً ما كاف أداء الشعائر وتقدًن القرابُت فوؽ قمم اجلباؿ الشاىقة أو يف الكهوؼ وادلغارات أو
مداخل ادلناجم أو يف البساتُت أو على ضفاؼ األهنار أو ابلقرب من اآلابر والينابيع ( Davies, H.,
.)1974, p. 41
وغدت أماكن أداء الشعائر وتقدًن القرابُت على اخهبلؼ أماكنها ذبسد كافة ادلظاىر الطبيعية منذ
ِ
ت حوذلا القصص والرواايت واليت صارت أصل أساطَت خلق
نشأهتا واكهسبت قدسية كبَتة ونُس َج ْ
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ادلعبودات وأصبحت نرباساً لؤلساطَت الشعبية فيما بعد واليت حاوؿ فيها مؤلفوىا أف يفسروا ظواىر
الطبيعة من هنا ٍر ٍ
وليل وتعاقب الفصوؿ وتغَت ادلناخ وظواىر العواص والزالزؿ والرباكُت ( Cunliffe, B.,
.)1979, pp. 22- 25
ويعد اإلغريق حبضارهتم اذللينية ولغههم اليواننية من أكثر حضارات العامل القدًن رواية لؤلساطَت واليت
تعد من صميم داينههم اإلغريقية وورث الروماف احلضارة اإلغريقية وأضافوا إليها فجاءت حضارهتم البلتينية
اسهكماالً للهلينية وابدلثل داينههم وعلى الرغم من اخهبلؼ اللغة بينهما إال أنو من اليسَت على الباحث
تلمس أوجو الشبو الكبَت بينهما وخَت دليل على ذلك الهشابو بُت ادلعبودات كػ ددييًت
()Dematrمعبودة احلبوب واحلصاد عند اإلغريق وكَتيس ( )Ceresعند الروماف وبُت زيوس
()Zusكبَت معبودات اإلغريق وجوبيًت( )Jubtarعند الروماف بل إف أبوللوف وابخوس  Bacchusكاان
حيمبلف االمسُت نفسيهما عند كليهما)Seltman, C., 1961, p. 15( .
كما آمن الروماف كاإلغريق بوجود العديد من ادلعبودات اليت ربمل السمات البشرية ورغم ربوبيهها
ومنزلهها السامية إال أهنا مل تكن منزىة عن اآلاثـ كالبشر سباماً وخبلفاً دلا سبق فقد آمنوا ابنفراد تلك
ادلعبودات بضماف سعادة ادلوتى ورفاىيههم عبلوة على قدرهتا على عقاب البشر بسبب أطماعهم أو
غطرسههم أو جحودىم ونكراهنم للجميل.)Guirand, F., 1959, pp. 12-14.( .
ولقد تصور خياؿ اإلغريق أف ىناؾ معبودات كربى وعددىم اثٍت عشرة معبوداً من الناحية الرمسية َث
أُضي إليهم معبودتُت مها ددييًت وبرسيفوين فأصبح العدد أربعة عشر معبوداً واعهقدوا أف ىذه ادلعبودات
تعيش يف رلمع فوؽ جبل األودلبس ربت رائسة زيوس عبلوة على ذلك فقد تصوروا وجود معبودات
صغرى واليت كاف عددىا كبَت ووظائفها مهعددة فمنهم الرسل واحلاشية للمعبودات الكربى ومنهم معبودات
الري وادلراعي والغاابت ومنهم معبودات احمليطات والبحار ومنهم معبودات القوى والرغبات اخلاصة
ومنهم األبطاؿ (.الناصري  2643ص ص .)02- 21
ومن واقع تعدد صفات وخصائص ادلعبودات آمن اإلغريق بوجود معبودات ذلا خاصية اذليمنة على
مناحي احلياة ادلخهلفة وىى وثيقة الصلة دبعبودات جبل األودلبس ولعل من بينها اسكليبيوس
 - Asclepiusصاحب عنواف البحث – ابن أبوللوف " Apollōnرب الشباب والشعر وادلوسيقى عند
اإلغريق" ويعدونو أيضاً رابً للشفاء والهنبؤ ابلغيب وادلعروؼ ابسم  Apolloعند الروماف وادلكٌت عندىم
بػ " Phoebusرب النور" (.الناصري  2643ص .)16
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ومن ادلبلحظ أف األساطَت اليت تص أصوؿ ادلعبودات ترجع أبصوذلا إىل رواايت زللية وذلذا
اخهل مضموهنا من إقليم إلقليم ومن قوـ إىل قوـ وكاف اإلغريق ومن بعدىم الروماف يغضوف الطرؼ عن
مثل ىذه ادلهناقضات السيما بعدما توسعوا ذبارايً أو اسهعمارايً وصلم عن ذلك دخوؿ معبودات زللية
جديدة إىل عقائدىم نهيجة دخوؿ شعوب جديدة ربت ىيمنههم .وقد دعا ىذا الهوسع أيضاً وىذه
األنشطة الهجارية واالسهعمارية ادلهنامية القوـ إىل ابهكار معبودات ذات صفات جديدة ُخصص كل منها
حلاجة من حاجات البشر ولعل من بُت ىؤالء معبود الطب والذي جعلوه سلهصاً جبلب الصحة وزبفي
ادلعاانة عن ادلرضى)Webster, G., 1986, pp. 51- 56( .
 .2أمهية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة يف ارتباطها ٍ
دبجاؿ من أمسى رلاالت العمل قددياً وحديثاً أال وىو رلاؿ اتريخ
الطب وارتباطو ابالسطورة والذي تهكامل فيو صبيع زبصصاتو ومل يقو فرع على الصمود دوف اآلخر.
 .3اذلدف من الدراسة:
هتدؼ الدراسة إىل زلاولة إثبات أصوؿ العلوـ الطبية احلديثة خاصة يف الغرب األورويب وإرجاعها إىل
احلضارة اإلغريقية منذ القرف العاشر ؽ.ـ على أقل تقدير .عبلوة على أف الدراسة هتدؼ إىل إثبات قوة
العبلج الروحي جبانب العبلج الطيب والفيزايئي وأصولو يف احلضارة اإلغريقية.
 .4منهجية البحث
اتبع الباحثاف ادلنهج ادلوضوعي ادلنهظم يف إطار زمٍت وىو منهج العرض والهحليل واسهقراء األصوؿ
لربط احلاضر ابدلاضي من واقع ما ذكرتو ادلصادر.
 .5حدود البحث الزماين وادلكاين:
ديهد نطاؽ البحث الزماين منذ بداية األل األوؿ ؽ.ـ وحىت القرف الثالث ادليبلدي أما النطاؽ
ادلكاين فيمهد يف نطاؽ الهوسع اليوانين والروماين يف العامل القدًن.
 .6إشكالية البحث:
تهمثل إشكالية البحث يف كثرة ادلصادر األسطورية يف العصرين اليوانين والروماين عبلوة على
ادلصادر الدينية وما يشوهبا من مبالغات يف العامل القدًن يضاؼ إىل ذلك ندرة ادلصادر العربية حوؿ
موضوع البحث وىو ما دفع الباحثاف إىل توخي الكثَت من احلذر وزلاولة اسهخبلص صحيح الرواايت من
واقع الدراسات ادلقارنة كما تكمن اشكالية البحث يف الفصل بُت مايكوف اسطورة وما يكوف علمي حبث.
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ينقسم موضوع البحث إىل ثبلثة أقساـ :األوؿ ويهناوؿ احلديث عن اسكليبيوس األسطورة والثاين
ويهناوؿ احلديث عن اسكليبيوس العبادة والثالث ويهناوؿ احلديث عن اسكليبيوس الرمز.
اسكليبيوس األسطورة:
آمن اإلغريق قدديا –كغَتىم من أصحاب احلضارات القددية  -أبف اآلذلة ىي خالقة البشر بل إهنم
يعدوف البشر يف تكوينهم قبس إذلي وليس من ادلسهحيل أف يصبحوا ىم أنفسهم آذلة حاؿ شلاهتم وإف
كاف ىناؾ اسهثناء للبشر يف حياهتم الدنيوية فهم يُعرفوف ابسم القدسُت على األرض ويعدىم اإلغريق
أبطاالً وىم يف منزلة وسطية بُت اآلذلة اخلالدة  Athanatoiوالبشر الفانُت  Brotoiوقد تبوأ ىؤالء
األبطاؿ ادلكانة السامية عند اإلغريق فكاف البطل منهم دبثابة اجلد األعلى للقبيلة اليت نسبت نفسها إليو
وإليهم نسبوا اإلغريق أتسيس مدهنم( .تشرين  2663ص .)32
وجيوز لنا أف نَػ ُع َّد اسكليبيوس واحداً من بُت ىؤالء األبطاؿ أو واحداً من اآلذلة الصغرى يف الداينة
اإلغريقية وتشَت ال كثَت من الدالئل والرباىُت إىل أف اسكليبيوس كاف من بُت ىذه الفئة من اآلذلة إذ
ُو ِص َ يف اإللياذة أبنو احلاكم األرضي (الدنيوي) لًتيكا  Triccaوالطبيب الذي قاد ولداه فرقة عسكرية
فعاؿ يف تلك احلرب ال يف معاجلة اجلرحى
دور ٌ
ضبلهها السفن للمشاركة يف حرب طروادة وكاف ذلما ٌ
ابلعقاقَت أو ابلعمليات اجلراحية فحسب بل يف مواجهة ما تفشَّى من وابء وأمراض بُت اجلنود
أيضاً)Encyclopedia Britannica, 1910, I, 43. (.
وعلى الرغم من أف اسكليبيوس كاف أوؿ طبيب يُعبد يف ببلد اإلغريق إال أنو مل يكن األوؿ يف
حضارات الشرؽ األدىن القدًن فقد سبقو أبكثر من ألفي عاـ ادلهندس ادلعماري إديحوتب وزير ادللك "نثر
إر خت" (جسر) ( 0302- 0316ؽ.ـ) رأس األسرة الثالثة ادلصرية وأشهر ملوكها إذ قدسو ادلصريوف
ورفعوه إىل مصاؼ اآلذلة وامهد تقديسو حىت العصر الروماين وجعلو ادلصريوف مع غَته ديثلوف حكمة
األجداد كما غدا إديحوتب منذ العصر ادلهأخر رابً للطب ولذلك قرنو اإلغريق ادلقيموف دبصر بػ
اسكليبيوس وأطلقوا عليو اسم  Imuthesوأضحت مقربتو يف من من أشهر مراكز اسكليبيوس
للعبلج Risse, G.B,1986, pp. 622-624.(.؛ علي  2001ص ص .)479- 466
يفسر أولوس كورنيليوس كلسوس - Aulus Cornelius Celsusأحد أطباء القرف األوؿ
ادليبلدي  -دوافع تقديس اسكليبيوس وارتقائو إىل مصاؼ اآلذلة كمعبود للطب يف مقدمة كهابو "عن الطب"
بقولو" :يُعرؼ اسكليبيوس ابدلؤسس األوؿ إذ أعاد ذلذا العلم (أي الطب) نضوجو بعد أف كاف غضاً (غَت
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انضج) يف طفولهو وأكسبو درجة كبَتة من الدقة وذلذا تبوأ مكاانً بُت اآلذلة"Aulus Cornelius ( .

)Celsus, 1831, pp. 1-5.
بينما ذكر جالينوس (022- 222م) -طبيب ببلط اإلمرباطور ماركوس أوريليوس وأشهر أطباء القرف
الثاين قاطبة  -يف أحد تضرعاتو آلذلهو من أجل شفاء اإلمرباطور واصفاً اسكليبيوس بكلمة الروح  a ων
بدالً من كلمة الرب  θεῖεأي أنو يرى يف اسكليبيوس ادلقدس ذو الروح احلارسة وذكر أف الهضرع
واسهحضار روح اسكليبيوس أ سهل من الهضرع لػ أبوللوف الذي ال يباىل ابإلنساف وما يلحق بو من
نكبات.)Edelstein, E, & L., 1945, I, p. 11; Bajnok, Dániel, 2014, p. 25 - 30( .
بطل
وأكد ابابداكيس - Papadakisمؤرخ القرف الثاين ادلعاصر جلالينوس  -أف اسكليبيوس ٌ
امهزجت فيو الطبيعهاف البشرية والسماوية وقد َّتبوأ مكانة مساوية دبرور الزمن ويعهقد أف أبيداوروس ىي
موطن عبادتو ومقر تقدًن القرابُت ويبدو أنو ُدفن فيها)Papadakis, T., 1988, pp. 23-26.( .
ويبدو أف رأي ابابداكيس يشابو نظرة العقيدة ادلسيحية يف يسوع ذي الطبيعهُت .كما يبدو أف وص
جالينوس السكليبيوس يرجع إىل ما كاف سائداً من فكر عقائدي يف عصره عن اسكليبيوس كابن إللو
خالد من أـ فانية أي أنو نص إلو أو إلو أسطوري وىو ما أكد عليو ابابداكيس جبعل اسكليبيوس مزيج
من طبيعهُت مساوية وبشرية وإف كاف دييل إىل اجلانب البشري أكثر بدليل أنو جعل من أبيداروس مدفن لو.
النسب والنشأة:
عد ىومَتوس أوؿ من أشار إىل اسكليبيوس إذ ذكره يف اإللياذة ثبلث مرات ومل يذكره يف أي
يُ ُ
ِ
ب مرتُت بػ "الطبيب ادلاىر" إذ ورد" :ولدا
موضع ابألوديسو وظهر فقط كأب لػ ماخايوف وبودالَتيوس ولُّق َ
اسكليبيوس طبيباف ماىراف ماخايوف وبودالَتيوس" "أدعوا ماخايوف إىل ىنا ابن اسكليبيوس الطبيب
ادلاىر" "ماخايوف ذىب جانباً ابن اسكليبيوس الطبيب ادلاىر" ( )Walton, A., 1894, p. 2.وقدمهو
اإللياذة كبطل فاين وتزوج من إبيوف  Epioneابنة ىرقل إذلة هتدئة األمل وأصلب الزوجاف شبانية أطفاؿ سبيزوا
بقدرات عبلجية سلهلفة أربع بنات ىن :ىيجيا  Hygieiaإذلة الصحة والنظافة والصرؼ الصحي
(النظافة) إايسو  Iasoإذلة الشفاء من ادلرض أجيل  Aigleإذلة اجلماؿ ووىج الصحة اجليدة وابانكيا
 Panaceaإذلة العبلج الشامل .ابإلضافة إىل أربعة ذكور أشهرىم بودالَتيوس  Podaliriusوماخايوف
 Machaonوتضي بعض ادلصادر إبنة أخرى ىي أكسو  Akesoإذلة عملية الشفاء وذكرت اإللياذة
أف اسكليبيوس كأب نقل مهارتو لولديو اللذين وراث مهنة الطب وشاركا أصبمنوف يف حرب طروادة كرؤساء
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جليش تريكا  Triccaوإيثيمي  Ithemeوأوخيليا  Oechaliaوكاان معاجلُت أسطوريُت خدموا
كجراحُت ومسعفُت أثناء حرب طروادة .ولعل ىذه اإلشارة ادلبكرة السكليبيوس لهشَت إىل أف شكلو
وكفائهو الطبية كاان معروفُت منذ النص الثاين للقرف الثامن ؽ.ـ على أقل تقديرPanagiotidou, O., ( .
.)2016, p. 3; Russell, D.A., 2016, pp. 30-38; Isakov, N., 2018, pp. 1-2.
اتفقت كافة ادلصادر على أف اسكليبيوس ابن أبوللوف رب دلفي وأحد آذلة األودلبوس اخلالدين
( )Athanatoiوتباينت حوؿ أمو فذكر ُجل ال ُكهَّاب ومنهم ىومَتوس  422- 522( Homerؽ.ـ)
وأوفيديوس  12( Ovidiusؽ.ـ 24-ـ) وبوزينياس ( Pausaniasالقرف الثاين ادليبلدي) ويوزيبيوس
 212- 032( Eusebiusـ) على سبيل ادلثاؿ ال احلصر أف أبوللوف كاف يهيم حباً بػ كرونيس Coronis
البشرية الفانية ( )Brotoiابنة فليجياس  Phlegyasملك ثيساليا  Thessalyعلى حُت انفرد
أبوللودوروس  Apollodorus بذكر أهنا أرسينوي  Arsinoeابنة  Leucippusمن مسينيا
 .Messeneوعلى كل حاؿ ظهر اسكليبيوس كشخصية أسطورية يف قصائد الشاعر الغنائي بندار
 112- 225( Pindarؽ.ـ) ومنذ منهص القرف اخلامس ؽ.ـ ظهرت أسطورة مهقنة ومبنية بشكل
مدروس حوؿ أصل اسكليبيوس فأظهرت قصيدة بيثيا  Pythia IIIلبندار أف اسكليبيوس ابناً لئللو
فويبوس  Phoebusرب النور من األمَتة كورنيس ابنة فليجياس حاكم إقليم ثيساليا ( Pindarus,
Pythiae, III, 1-58; Rillo, A.G., 2008, p. 390; Roman, L. & Roman, M., 2010,
;.)p. 87

قدـ الباحث أليس والهوف  Alice Waltonيف أواخر القرف الهاسع عشر دراسة مفصلة عن عبادة
اسكليبيوس وتناوؿ منشأه بشيء من الهفصيل وأكد على أف عبادة اسكليبيوس مل تكن موجودة يف عهد
ىومَتوس على حُت وجدت مقار اسكليبيوس يف غرب ثساليا شلا يدؿ على وجوده كطبيب بشري ماىر
وىو ما دفع القوـ حينها أبف يلقبونو بروح األرض ويرفعونو فيما بعد إىل مصاؼ اآلذلة ( Walton, A.,
 ) 1894, pp. 1-35.ومنذ ذلك احلُت ذكر الشاعر الروماين أوفيد  Ovidiusيف كهابو ادلوسوـ بػ مسخ
 أب وللودوروس (القرف الثاين ؽ.ـ) عامل وكاتب من أثينا نشأ يف القرف الثاين ؽ.ـ وشارؾ يف النهضة الثقافية الفكرية لؤلسكندرية .كهب أب وللودوروس
"خايرونيكا" العمل الهأرخيي والفكر الهارخيي والرسالة ادلوسومة بػ "عن اآلذلة" وشرح قائمة السفن اذلومرية .مل يكن أب وللودوروس على األرجح
م ؤل "ادلكهبة" الدراسة الشاملة لعلم األساطَت وادلصدر ادلهم للعديد من األسا طَت اليواننية ولكن مازاؿ العمل على ضلو تقليدي يُعرؼ بػ "مكهبة
أب وللودوروس"  .للمزيد ينظر:
Roman, L. & Roman, M., Encyclopedia of Greek and Roman Mythology , Facts On File,
Inc., N.Y 2010, p. 77.
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الكائنات - Metamorphosesوالذي يعد بياانً مفصبلً لؤلساطَت اليواننية الرومانية ابإلضافة إىل أساطَت
بداية من خلق العامل حىت زمن ادلؤل  -أف أصوؿ اسكليبيوس مشالية وأماـ تعدد
الهحوالت ادلعجزة ً
الرواايت يف ادلصادر سيعهمد الباحثاف بصور رئيسية على رواية ببليوس أوفيديوس انسو Publius
 12( Ovidius Nasoؽ.ـ 24-ـ) .فذكر أوفيديوس:
"إنو يف ثيساليا مل يكن أمجل من كرونيس الالريسية اليت كان أبوللون إلو دلفي يهيم

هبا حباً ،غافالً عن خداعها لو ،لكن الغراب األسود ـ طائر أبوللون ـ اكتشف خيانتها،
وأسرع  -ذلك الواشي ادلصل  -ليصرب سيده أنو رأى كرونيس يف الفراش مع شاب من
ثيساليا ،وعندما مسع أبوللون ىذا ،انزلق إكليل الزىور من على رأسو ،وسقطت ريشة

العزف ،واستبد بو الغضب ،وامتدت يداه حنو أسلحتو ،ورمى بسهم أصاب بو الصدر الذي

طادلا ضمو بقوة إليو؛ فصرخت كرونيس يف أمل شديد عندما استقر السهم يف صدرىا،
ضب أطرافها كلها ،فصاحت" :فويبوس أبوللون،
وعندما انتزعتو انبثق الدم األمحر القاين ليص ّ

إنٍت استحق ىذه العقوبة ،ولكن دلاذا ال تدعٍت أضع طفلنا أوالً ؟ سيموت كالان اآلن ـ أان
والطفل ـ معاً" .وكانت تلك كلماهتا األخَتة" ،

"وأحس حبيبها ابلندم  ...وقام يدلك جسد حبيبتو اليت فارقت احلياة ،واستصدم
مهاراتو يف ادلداواة علَّو جينبها مصَتىا احملتوم ،لكن ذلك كلو جاء متأخراً جداً حبيث ال يفيد"
" وعندما أيقن أن جهوده بال جدوى ،وأن زلرقة اجلنازة جاىزة ،وأن النَتان على

أتوه من أعماق قلبو ... ،وقام أبوللون فصب العطور على
وشك التهام أطراف القتيلةَّ ،
صدر كرونيس واحتضنها للمرة األخَتة ،مث أمت مراسم جنازهتا غَت الالئقة .ولكي حيول دون

ترك نسلو للرماد ،اختط ف طفلو من رحم أمو من بُت ألسنة اللهب ،وأخذه إىل كهف

القنطوروس خَتون Ovidius, Metamorphoses, II, 542- 647; Rillo, ("

)A.G., 2008, pp. 390-391



القنطور ابن كرونوس من فيلَتا ابنة أوقيانوس وىو صديق اآلذلة األودلبية ووصي ومريب العديد من األبطاؿ األسطوريُت

وخَتوف ىو ادلثل األزيل للقنطور ادلثق إذ برع يف الطب وارتبط أببوللو .وثق ت بو آذلة األودلبس وأصبح ادلؤسبن على نشأة
وتعليم األبطاؿ مثل ابسوف وبيليوس  Peleusوالد أخيليوس وأخيليوس ا لشخصية الرئيسة يف اإللياذة الذي علمو خَتوف
العزؼ على القيثارة وعلم ىرقل الفلك وأسكلبيوس الطب .ينظر:
Roman, L. & Roman, M., Encyclopedia of Greek and Roman Mythology,
Facts On File, Inc., N.Y 2010, p. 117.
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وصلد أيضاً ذكراً للدور الذي لعبو الغراب عند ىزيودوس  Hesiodusأما مصَته فيهحدث عنو
أبوللودوروس يف القرف الثالث قبل ادليبلد قائبلً:
"لعن أبوللون الغراب الذي جلب لو اخلرب ،وأبدلو من لونو األبيض الذي كان عليو

لوانً أسوداً"(.)Apollodorus, Bibliotheca, III, 10, 3, 4, -5, 1

يهضح شلا ذكره الكهاب الكبلسيكيوف من نسب اسكليبيوس ألبوللو من اجلميلة الفانية كرونيس
ونهيجة غضب أبوللو صلحت قدرتو يف ربويل لوف طائر الغراب من األبيض إىل األسود جز ًاء لو على ما نقلو
من خرب خيانة كرونيس وتسبب يف قهلها بسهمو َث ندـ وحاوؿ إنقاذىا من ادلوت ولكن اجلرح الذي
أحدثو السهم يف صدرىا كاف غائراً وينزؼ بغزارة .وشلا يثَت العجب أنو ويف عصران احلايل وعلى الرغم من
تقدـ رلاؿ الطب وتطور أدواتو فإف األطباء يهعاملوف مع مثل ىذه احلاالت احلرجة ابلهدخل الفوري وإجراء
عملية جراحية عاجلة أمبلً يف إنقاذ ادلصاب وقد يهطلب األمر نقل دـ إىل ادلصاب وعلى الرغم من ىذا
اجلهد ادلبذوؿ ردبا يفشل األطباء يف عملية اإلنقاذ نهيجة اجلرح القاتل.
وفيما خيهص بعبارة " اخهط طفلو من رحم أمو" ذلى أقدـ إشارة دلا يُعرؼ اليوـ يف اجملاؿ الطيب بػ
"الوالدة القيصرية" وترتبط عند العامة ابسم يوليوس قيصر وقدـ الطبيب ىاجارد  Haggardشرحاً
وتفسَتاً ذلا مع مطلع الربع الثاين من القرف العشرين وذكر أف الناس يرددوف ما أشار إليو بلينيوس Plinius
الكبَت ادلؤرخ الروماين ذلذا النوع من الوالدة إذ قرنوه خطأً بػ بويليوس إسكيبيو ويوليوس قيصر وأدى ىذا إىل
سوء الفهم الشائع واعهقد البعض أف كلمة "قيصرية" مشهقة من ا سم يوليوس قيصر لكن صحيحها أهنا
مشهقة من الفعل البلتيٌت  Caedereدبعٌت :فصل أو قطع أو طرح ويص طريقة القبالة نفسها .عرؼ
اسم العملية للكثَتين أف يوليوس قيصر أتى للحياة هبذه الطريقة وغَت معلوـ لديهم أف مثل ىذه العملية
أجريت المرأة حية يف عهد يوليوس قيصر أما أمو جوليا فقد عاشت سنوات عدة بعدما ولدتو وتشَت
رسائلو ذلا على بقائها على قيد احلياة .والهفسَت احملهمل لبلسم ديكن أف يُػَّرد إىل صبع ادللك نوما بومبيليوس
 Numa Pompiliusللقوانُت الرومانية وتصنيفو ذلا سنة  715ؽ.ـ وقد كهبت الكلمة ابدلفردات نفسها
اليت وردت هبا أوؿ مرة ومن ىذه القوانُت األمر بوجوب إبعاد اجلنُت عن أمو أثناء الوالدة .وحىت يف
احلاالت اليت ال تكوف فيها فرصة لبقاء اجلنُت على قيد احلياة فإنو يُدفن دبعزؿ عن أمو َث صارت لفظة
 regiaفيما بعد ربت حكم األابطرة  Caesaresوأصبحت العملية تُعرؼ ابلقيصرية أو عملية القطع.
وقلما أُجريت مثل ىذه العملية المرأة وبقيت حية حىت يف زمن  Ambrisoe Pareأبو اجلراحة احلديثة
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بل إنو لقروف بعد ذلك كانت مثل ىذه العملية ادلبلذ األخَت الذي ال يلجأ إليو األطباء إال عند الضرورة دلا
ينهج عنها من وفيات)Haggard, H.W., 1929, pp. 30-32.( .
اسكليبيوس طبيباً:
ذكر أوفيديوس يف كهابو "مسخ الكائنات" أف ابنة أبوللو قامت بزايرة كه
اسكليبيوس تنبأت دبسهقبلو إذ ورد:

القنطوروس وبرؤيهها

" وفجأة وصلت أوكَتاي  Ocyrhoeذات الشعر الذىيب الضارب للحمرة

ادلسًتسل على كتفيها ،ابنة أبوللون من احلورية كاريكلو اليت أمست ابنتها ابسم اجملرى

ادلتدفق الذي ولدهتا على ضفافو ،وكانت االبنة طموحة مل تقنع بتعلم ما يعرفو أبوىا من

فنون ،فكانت قادرة على التنبؤ ابدلستقبل أيضاً .وعندما أحست بقدرة التنبؤ تستحوذ على
عقلها ،ويستعر دفء احلضور اإلذلي داخلها ،نظرت إىل الطفل قائلة:

"أيها الولد الصغَت جالب الصحة للعامل أبسره ،ليتك تكرب وتًتعرع ،سيدين لك
ِ
ب اآلذلة
ادلوتى ،ويكون لك احلق يف إعادهتم للحياة ...ولكن يف يوم من األايم سُتـغْض ُ
بسبب ُجرأتك؛ وستتحول من إلو خالد إىل جسد يفٌت رويداً رويداً ،ويصَت جثة ىامدة ال

حياة فيها ،ولكن فيما بعد ستصبح إذلاً مرة أخرى وتستعيد رلدك مرة اثنية"Ovidius, (.

.)Metamorphoses, II, 547- 648
جعل اإلغريق اسكليبيوس إذلاً للطب والعبلج واألدلة كثَتة يف رلاؿ األدب على أف اسكليبيوس
كاف شخصاً حقيقياً وبطبلً مؤذلّاً عبده الناس طواعية ورغبة حلاجههم ادلهزايدة دلعبود يقيهم شر العلل
واألمراض اليت كانت تفهك هبم آنذاؾ فظهر امسو ألوؿ مرة يف إلياذة ىومَتوس عندما وص حصار
اآلخيُت لطروادة ودييل ابحثو الدراسات الكبلسيكية إىل أف نص اإللياذة ظهر وانهشر على نطاؽ واسع يف
شكلو احلايل منذ النص الثاين من القرف العاشر ؽ.ـ وأف بياف وص السفن يف الكهاب الثاين لئللياذة
وص اآلخيُت يف ببلد اإلغريق قددياً كما وص ابقي أقاليم ببلد اإلغريق وحكامها واألحجاـ النسبية
جملهمعاهتا آنذاؾ)Wace A.J.B, 1962, p. 52.( .
وظهر ضمن سياؽ الوص اسكليبيوس وولداه ماخايوف وبودالَتيوس كطبيبُت يف صورة بشرية
حقيقية وارتبطا ارتباطاً وثيقاً بػ تريكا  Triccaيف ادلنطقة الشمالية الشرقية من سهل ثيساليا 
إذ ورد:
056

Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021
Published online in September
المجلة العلمية لكلية التربية ،جامعة مصراتة ،ليبيا ،السنة السابعة ،المجلد السابع ،العدد ال ثامن عشر ،سبتمبر 2021
Issn :2710- 4141

"أولئك الذين عاشوا يف تريكا  Triccaوإثومى  Ithomeادلنحدرة ،وأولئك الذين عاشوا

يف أوخيليا ـ مدينة إيورتيس  Eurytusاألوخيلية ،ىؤالء مرة أخرى كان يقودىم ابنا اسكليبيوس -
الطبيبان ادلاىران  -بودالَتيوس وماخايون ومع ىذين كانت تصطف السفن الثالثية الفارغة"Iliad, ( .

)II, 729- 33.
وبعد جدؿ طويل دار حوؿ اسكليبيوس فيما ذكره ىومَتوس يف أشعاره تبُت أف اسكليبيوس ببل
شك ىو ادلعاجل ذائع الصيت الذي انهقلت شهرتو إىل ولديو أيدت األدلة األثرية قصة ىومَتوس عن
طروادة فمنذ سبعينيات القرف  19قاـ األثري األدلاين ىاينريش شليماف Heinrich Schliemann
ابلبحث عن ادلدينة اليت ذكرىا ىومَتوس ونقب عنها يف ىضبة حسارليك  Hisarlikالًتكية معهقداً أنو
ديكن أف جيد طروادة القددية وكش ابلفعل عن آاثر مدينة ازدىرت يف األلفُت الثالثة والثانية ؽ.ـ يف ذلك
ادلكاف وأعلن أنو وجد أدلة أثرية ملموسة وركز على الهشابو بُت مبلمح ادلدينة اليت اكهشفها وادلدينة اليت
ُوصفت يف اإللياذةَ .ث جاءت نهائج حفائر وأحباث الهنقيب اليت قاـ هبا دوربفلد  Dorpfeldوكارؿ بليجن
 Blegenمن جامعة سنسناتى  Cincinattiيف شبانينيات القرف الهاسع عشر وأخَتاً نهائج أعماؿ حفر
الفريق الدويل بقيادة كاوفماف  Kaufmanلهكش عن أكثر من سهة وأربعُت شكبلً من أشكاؿ ادلباين
دبا يف ذلك القلعهُت ذواتى األسوار ادلعروفهُت بطروادة  6وطروادة  7وتدؿ آاثر ادلدينهُت على أف هنايهيهما
جاءات بصورة عنيفة السيما طروادة  7اليت تدؿ بقاايىا على اسهعدادات حلصار واكب الفًتة األخَتة من
حياة احلضارة اإلغ ريقية ادلبكرة "ادلوكينية" اليت ازدىرت يف أرض اليوانف األـ أثناء العصر الربونزي األخَت.
()Kaufmann M., 1991-94, Vols. I-IV, passim
دبا أف أعماؿ احلفر والهنقيب صلحت يف الكش عن مدينة طروادة القددية وجعلت ما ورد يف رواية
ىومَتوس واقع ملموس وكشفت أيضاً الدراسات احلديثة عن أدلة أكثر قوة تؤكد على اتصاؿ ادلوكينيُت
بطروادة وأف حرب طروادة واقعةً اترخيية وأف اآلخيُت الذين ورد ذكرىم ىم إغريق عصر ىومَتوس لذلك
دييل الباحثُت إىل األخذ بصدؽ رواية ىومَتوس يف ىذا الشأف وإذا كانت نهائج أعماؿ احلفائر أثبهت
مصداقية ا لرواية فإف الباحثاف دييبلف إىل الهأكيد على حقيقة وجود أبطاؿ إلياذة ىومَتوس وإذا َسلَّمنا
دبصداقية ىذا الرأي فإنو يؤكد دبا ال يدع رلاؿ للشك على الوجود احلقيقي السكليبيوس وولديو ومشاركههم
يف ىذه احلرب ويف اجململ فإف ىذا األمر يؤكد على بشرية اسكليبيوس ومنزلهو ادلباركة.
وعلى أية حاؿ فإف اسكليبيوس أُشَت إليو على أنو الطبيب الربيء أو الطبيب الطاىر الذي قاد
ولداه ماخايوف وبودالَتيوس الفرقة العسكرية الًتيكية يف البياف ادلصور للسفن اليواننية يف اإللياذة ولعل
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اسكليبيوس قاـ أبعماؿ فيها قدر من البطولة جيعل من ادلمكن أف يعده الناس فيما بعد بطبلً أسطورايً
مؤذلاً وإذا ما صح ىذا االفًتاض فإنو يؤيد الزعم القائل أبف أبقراط كاف حفيده الثامن عشر.
()Hippocrates, Epistulae, 2
كاف اسكليبيوس أوؿ من وضع أسس علم اجلراحة وفن صناعة العقاقَت ويقاؿ إنو تعلم تلك
ادلهارات من الساحرة ادلشعوذة األمَتة ميداي واسهخدـ األعشاب اليت كانت منهشرة يف وادي ثيساليا بعد
بناء على وصية خَتوف وإرشاداتو.
أف تعلم أسرارىا من األفاعي اليت كاف يرعاىا على قمة بليوف ً Pelion
وكما اسهقى من خَتوف مهاراتو الطبية كلها وصبع إليها مهارات ميداي اسهدر عط أثينا فمنحهو بعضاً
من دـ الغرغونة والذي من خصائصو إحياء ادلوتىHorstmanshoff, H.F.J., 2004, pp. ( .
)327-329
َقدَّـ أبوللودوروس تفصيبلت حوؿ براعة اسكليبيوس الطبية يف إحياء ادلوتى فقاؿ:
"بعد أن صار جراحاً على درجة كبَتة من ادلهارة ،مل يقتصر ما فعل على إنقاذ بعض

الناس من ادلوت بل أعاد بعضهم للحياة أيضاً ،ألنو قد تلقى من أثينا الدم الذي تدفق من

الغرغ ونة ،وكما كان يستطيع أن يستصدم الدم الذي تدفق من جانبها األيسر يف سلب احلياة
البشرية ،كان يستصدم الدم ادلنبثق من جانبها األمين يف إعادة ادلوتى إىل احلياة ،وهبذه

الطريقة استطاع أن ينتشل الناس من (حومة) ادلوت" ( Apollodorus,

)Bibliotheca, III, 10, 3, 8-9
والغرغونة  Gorgonsيف األساطَت اإلغريقية ىي ثبلثة أخوات ىنEuryale Sthenno :
وحيلن
 Medusaوىن بنات  Phorcysو  Cetoآذلة البحر وتكسو رؤوسهن األفاعي بدالً من الشعر ُ
كل من ينظر إليهن إىل حجر ( )Roman M., pp. 179-180وبينما ذكرت األسطورة أف أثينا منحت
اسكليبيوس بعضاً من دـ الغرغونة ليسهخدمو يف بعث ادلوتى إال أهنا مل توضح كيفية قياـ اسكليبيوس
عد نعمة ونقمة
بعملية نقل دـ الغرغونة للمهويف ولكن على أية حاؿ فإف دـ الغرغونة كما ذكرتو األساطَت يُ ُّ
يف الوقت ذاتو ف دـ جانبها األدين يعيد احلياة إىل ادلوتى بينما دـ اجلانب األيسر يقود إىل الوفاة ويرى
الباحثاف أف ىذا األمر ليس بعيداً عما عليو رلاؿ الطب اآلف يف عمليات نقل الدـ واليت توص أبهنا نعمة
ونقمة أيضاً أو السبلح ذو احلدين فهي الزمة إلبقاء ادلريض على قيد احلياة خاصة من فقد الكثَت من
دمائو وأصبح عرضة إىل ادلوت ولكنو يف الوقت ذاتو قد تكوف نقمة إذا ما كاف ىذا الدـ مصاابً بفَتوس
معدي فهَّاؾ كػ فَتوس الكبد البائي أو اإليدز أو كوروان ادلعاصر على سبيل ادلثاؿ ال احلصر وقد يؤدي عدـ
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دقة نهائج ربليل الدـ إما لعدـ اخلربة أو لوجود فَتوس مل يُكهش بعد عبلوة على غياب احلجر الصحي
إىل ىبلؾ اجلنس البشرى يف أايمنا ادلعاصرة.
وعلى أية حاؿ فإف من بُت حاالت ادلخلوقات البشرية اليت صلح اسكليبيوس يف إعادهتا للحياة
كاابنيوس  Capaneusجبلوكوس ( Glaucusاالبن الصغَت دلينوس الذي مات بسقوطو يف قدر
العسل) ىيبوليهوس  Hippolytusىيمينايوس  Hymenaeusليكورجوس  Lycurgusوتينداريوس
 .Tyndareusوذكر أوفيد أف من بُت وسائل اسكليبيوس لبعث ادلوتى ضرب ادليت ثبلث مرات أبعشاب
الشفاء مع تبلوة كلمات الشفاء ثبلث مرات وأوضح ديودوروس الصقلي أف اسكليبيوس جعل من زيوس
قدوة ُحيهذي هبا فهو الذي سعى دلنع الكثَت من األرواح من دخوؿ عامل ىاديس ولذلك فإف مهارات
اسكليبيوس ربدت القدرة الكلية لزيوس إذ ورد:
"ملئت شهرة اسكليبيوس اآلفاق ،حىت شفي كثَتون ممن ال أيملون يف الشفاء،

وىذا ما أظهره وكأنو أعاد احلياة لكثَتين ،وىذا ىو أصل القصة اليت شكا فيها ىاديس

اسكليبيوس إىل زيوس متهماً إايه ابلعمل على أنو تسبب بفقده نفوذه ألن ادلوتى يقلون
ابستمرار ،إذ يعاجلهم اسكليبيوس"

فمما ال شك فيو أف صلاح اسكليبيوس ادلهكرر يف عبلج ادلرضى كاف دافعاً لغضب ىاديس وتقدًن
شكواه إىل زيوس مهعلبلً خبطر هتديد دلملكهو جراء أعماؿ اسكليبيوس إبنقاذ البشر من براثن ادلوت ويبدو
أف شكواه وجدت آذاانً صاغية عند زيوس الذي خاؼ أف يهعاىل اسكليبيوس دبيزتو ادلقدسة لكونو حيي
كمو دبنع اسكليبيوس عن شلارسة الطب
البشر من ادلوت ويدفعهم إىل عدـ الهقوى لآلذلة ولذا أصدر ُح ُ
خشية أف يهعلم الناس منو ىذا الفن وىذه الطريقة يف العبلج فينقذ بعضهم بعضاً من ادلوت ومع
اسهمرار اسكليبيوس أبداء عملو هبمة ونشاط رماه زيوس بصاعقة أردتو ميهاًDiodorus Siculus, ( .
.)Bibliotheca Historica, IV, 71, 1-4
اشهعل سخط أبوللو بسبب قهل ابنو وانهقاماً قاـ بقهل العمالقة العور الثبلثة السيكلوبس
 Cyclopesالذين يشكلوف الصاعقة ادلقدسة لزيوس .وفيما بعد عاقب زيوس أبوللو وألقاه داخل
 Tartarusأقصى درجات اجلحيم ومل ينقذه منها سوى شفاعة أمو وسعى بعدىا زيوس لههدئة أبوللو
فأعاد اسكليبيوس من ىاديس وجعلو خالداً ضمن أفراد كوكبة العقرب ومنذ ذلك الوقت فصاعداً مل يسع
اسكليبيوس أبداً إلحياء البشر ادلهوفُت ) Panagiotidou, O., 2016, pp. 4, 14-21(.ولسوء احلظ
مل يوجد مصدر يروي كيفية عودة اسكليبيوس إىل شلارسة الطب على األرض مرة اثنية.
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اسكليبيوس العبادة:
اتفق ُجل الباحثُت على ربوبية اسكليبيوس األرضية وارتباطو ابلعديد من األماكن ادلقدسة واليت ُشيد
فيها مراكز عبادة اثبهة على النقيض من آذلة األودلبس غَت ادلسهقرين يف مراكز أرضية اثبهة غَت جبل
األودلبس واتفق مؤرخو علم الطب على وجود مركز عبادة اسكليبيوس الرئيس يف موطنو بثساليا منذ القرف
وعرفت ابسم
السادس ؽ.ـ على أقل تقدير حيث ُشيدت الدور ادلقدسة وُكرست لعبادتو ُ
 Asclepionsسواء يف تريكا ( Triccaوفقاً دلا ورد يف اإللياذة وىزيودوس) أو يف أبيداروس (وفقاً
للمكهشفات األثرية).
وديكن ربديد مدى عادلية عبادة اسكليبيوس يف العامل القدًن وأتثَتىا وذلك من واقع ما رصده
العلماء من أماكن مقدسة لو إذ بلغت أكثر من ثبلشبائة مقر يف العديد من مدف العامل اليوانين الروماين
آنذاؾ ولعل األكثر شهرة ذلك الذي ُشيد يف أبيداروس ويقع يف وادي زلاط ابلهبلؿ ادلغطى بغاابت
الصنوبر حيث موطن األفاعي احليواف ادلقدس وربولت ادلدينة إىل مركز كبَت لعبادة اسكليبيوس وانهشر
منها لكل العامل القدًن .وب صفة عامة فإف معابد اسكليبيوس العبلجية غالباً ما تقع يف زليط ريفي بديع
وأحياانً على شاطئ البحر أو بطوؿ امهداد الوادي) Graf, F., 1998, p. 86(.
ونظراً ذلذه العادلية فقد حرص مصممو معابد اسكليبيوس على أف تهناسب دائماً مع األعداد
ادلهزايدة من األتباع وادلريدين والراغبُت يف الشفاء ولذلك جاء تصميم ادلعابد وما ُديارس فيها من طب
عبلجي مهشاهبا إىل حد ما مع ما نعرفو اليوـ اب دلراكز الطبية ادلهخصصة أو مراكز االسهشفاء ومن ىنا
جاءت معابد اسكليبيوس مهناسقة مع البيئة احمليطة هبا تعكس صباؿ الطبيعة وروعهها كراحة بصرية كما
تعكس ىيبة ادلعبد وادلعبود ويوجد العديد من األدلة األثرية واألدبية الدالة على ذلكGerald, D. ( .
)Hart, 2000, p. 41
ويعد ادلهندس ادلعماري بوليو فيًتوفيوس ( Pollio vitruviusالقرف األوؿ ؽ.ـ) صاحب أفضل
تصاميم دلعابد الرعاية الصحية يف عصره إذ يهضح من أعمالو أنو كاف صاحب بصَتة انفذة فوضع
تصاميمو دبا يهفق وحاجة زوار ادلعبد ومن أجل ربقيق رعاية صحية انجحة أدرؾ فيًتوفيوس أتثَت تصميم
الهلوث احملهملة وأكد على ضرورة قرب ادلعبد من
ادلعبد يف صلاح العبلج فسعى إىل ذبنب مشكبلت ّ
ينابيع ادلياه عبلوة على ضرورة هتيئة الظروؼ البيئية الضرورية ادلساعدة لنجاح عمليات العبلج.
()Vitruvius, 1960, pp. 151-79
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ولفهم وسائل الراحة يف معابد اسكليبيوس لبلسهشفاء وإمكانيات العبلج فيها فإف الدارس ذلذا
اجلانب ليجد أف كل مراكز االسهشفاء يف معابد اسكليبيوس سبيزت بوجود السمات الهالية:
 . 1العبلج ابسهخداـ ادلياه الكربيهية الساخنة الطبية

 . 2العبلج ابسهخداـ ادلاء من أجل النظافة الشخصية

 . 3العبلج بهطبيق برانمج رايضي يف مبلعب ادلعبد
 . 5العبلج ابسهخداـ نظاـ غذائي خاص

 . 4اسهخداـ ادلسرح لهحقيق العناية الطبية البلزمة
 . 6العبلج ابدلشاركة يف ادلهرجاانت ومواكب االحهفبلت

 . 7تشخيص ادلرض عن طريق النوـ يف حجرة األحبلـ
 . 9ادلشاركة يف شعائر ادلعبد وتقدًن النذور وأداء الًتاتيل

 . 8العبلج الروحي ابسهخداـ شعائر الهطهَت

وما من ريب يف أف مصممو معابد ومراكز اسهشفاء اسكليبيوس أظهروا مهارة وبراعة فائقهُت يف
اسهخداـ ىندسة ادلوارد ادلائية فحفروا قنوات نقل ادلياه وشيدوا اخلزاانت حلفظها السهخدامها وقت
احلاجة إليها وصمموا النوافَت والعيوف اليت يندفع منها ادلاء كيفما أرادوا ومل يكن اىهمامهم الفائق ابدلاء من
فراغ بل ألمهيهو القصوى للحياة والنظافة الشخصية عبلوة على أنو رمز للخلود الرتباطو أبعماؽ األرض
وابآلذلة السرمدية .لذلك ركز مصممو ادلعبد على ا خلصائص العبلجية للمياه السيما ادلياه الساخنة ادلنبثقة
من الينابيع احلارة ووجدوا أنو ال غٌت عنها السهخدامها يف شعائر السحر العبلجية واليت ربقق الراحة
واالسًتخاء للمرضى ابلههاب الشرايُت أو الروماتيزـ أو الهلي أو غَتىا من األمراض العضوية أو النفسية
وبديهي أف يبلحظ القوـ سكوف آالمهم بعد أدائهم دلثل ىذه الشعائر والًتانيم أو عند أخذىم ضباـ دافئ
والذي يصاحبو احلديث مع غَتىم من النزالء يف موضوعات شىت كما أنو الزـ لعملية سبثيل الغذاء
وخبلصة القوؿ أهنم ديروف بهجربة روحية وعضلية مهمة وخربة جديدة تزيد من مقاومههم لؤلمراض وتسهم
يف سباثلهم للشفاء ) Edelstein, E, & L., 1945, p. 409( .وفيما يبدو أف يف كل معبد اسهشفاء
السكليبيوس كانت توجد عُت مياه مقدسة.
رغبة
الرحالة وادلسافروف الذين تدفعهم مشاؽ السفر إىل ظل ادلعبد ً
وإىل جانب ىؤالء ادلرضى ىناؾ َّ
يف إزالة أدراهنم دبياه الينابيع احلارة ادلقدسة واالسهمهاع دبياه احلمامات ادلهدرجة يف حرارهتا والشعائر وابقي
مقومات الراحة اليت زبلق نوعاً من االسًتخاء والسبلـ الداخلي ويبدو أف تعرض اجلسم اليومي لكمية كبَتة
من ادلياه سواء مياه االسهحماـ العادية أو الكربيهية الساخنة يساعد على إزالة الضغوط النفسية وتوترات
العمل ادلًتاكمة)Graf, F., 1992, p.201( .
أوضح فيًتوفيوس يف وصفو أتثَت اجليولوجيا احمللية على مذاؽ ادلاء وتركيبو وذكر أف أمهية عيوف
ادلياه احلارة ترجع إىل وجود الكربيت واإلليوـ وعناصر الًتبة األخرى اليت تؤثر يف ضبضية ادلاء أو قلويهو
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واسهنهج أف ادلياه ادلهدفقة من ينابيع الكربيت تساعد على انهعاش الذاكرة وىى عبلج دلن يعانوف الضع
العقلي كذلك اسهنهج فيًتوفيوس أف اإلليوـ كمادة عبلجية يفيد يف عبلج حاالت الشلل الناتج عن
ضمور العضبلت.)Trümper, M., 2014, pp. 211-231( .
وىا ىو العلم احلديث يثبت اليوـ أف العبلج ابلهسخُت الناتج عن ارتفاع درجة حرارة ادلياه يساعد
على زايدة حركة الدورة الدموية فيؤدي ىذا النشاط إىل وصوؿ الدـ إىل مناطق اآلالـ ادللههبة فههسع معها
أانبيب الشعَتات الدموية شلا ينهج عنو زبفي آالـ االلههاابت َث زواذلا .كذلك أكدت الدراسات العلمية
احلديثة أف اسهنهاجات فيًتوفيوس ووصفو لطرؽ العبلج دقيقة ويلجأ األطباء ادلعاجلوف حلاالت ضمور
العضبلت إىل اسهخداـ وسيلة ادلعاجلة بهيارات ادلاء ادلخلوط ابلكلور حبيث يساعد طفو األطراؼ على
ربريك العضلة ادلشلولة بينما تساعد الهيارات ادلائية ادلخلوطة ابلكلور يف عبلج العيوب الداخلية للعضلة -
أي أنو دياثل ما يُعرؼ اليوـ بػ "اجلاكوزي"  -وأيضاً يُسهخدـ يف عبلج رلموعة من األمراض اجللدية لعل من
أمهها الصدفية وكذلك أيضاً يساعد امهصاص اجلسم للماء القلوي على تطهَت األمعاء كما أف شرب ماء
الينابيع احلمضي يفهت حصى ادلثانة) Jackson R., 1990, pp. 1-13.(.
معبد اسكليبيوس يف إبيداوروس:
كانت أشهر معابد اسكليبيوس يف إبيداوروس وكوس وبرجامة وقد اكهسبت شهرة عادلية يف
وسائل الراحة والعبلج واجهذبت إليها األثرايء وادلشاىَت من كل مكاف وما من شك يف أف أشهرىا
وأقدمها قاطبة معبد إبيداوروس الذي أت ّسس يف القرف السادس ؽ.ـ وىو أيضاً أكثرىا مبلئمة لعبلج
ادلرضى  -يف رأى عدد من األطباء  -بهصميمو ادلعماري ادلهميز ومنحدراتو وأروقهو ومبانيو الفخمة إذ
كاف ادلعبد يهكوف من :مداخل فخمة وشلر مقدس يؤدي إىل معبد سداسي الشكل السكليبيوس وىناؾ
أيضاً طريق ملهوية هبا سهة وعشروف عموداً من الطراز الدوري ومنطقة للنوـ وابإلضافة إىل ذلك ىناؾ شلر
حيفو صفاف من األعمدة طولو سبعوف مًتاً ومذبح ىائل السكليبيوس ومعبد سداسي ألرسبيس َث حجرة
سبارين رايضية ورواؽ إغريقي ذو أعمدة ومسرح روماين مسقوؼ وضبامات إغريقية ورومانية وبيت
ضيافة وأروقة ُم َع َّمدة مسقوفة ومعابد صغَتة ألبوللوف واسكليبيوس وأفروديت وثيميس ومكهبة وانفورة
مقدسة وألواح نُقشت عليها طرؽ العبلج ادلخهلفة)Papadakis, T., 1972, p. 14( .
معبد اسكليبيوس يف جزيرة كوس:
أما معبد اسكليبيوس يف كوس فكاف يقع فوؽ قمة تل وكاف زلاطاً أبشجار الصنوبر بشكل
يكفل للمبههلُت ومقدمي القرابُت منظراً ملهماً ومثَتاً وجيعل يف الوقت نفسو الوصوؿ إىل ادلعبد عسَتاً
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على الضعفاء من ادلرضى وادلعاقُت .ويف القرف اخلامس ؽ.ـ أسس أيبقراط يف كوس مدرسة طبية وساعدت
مقدسة ومركزاً لعبادة اسكليبيوس ويُقاؿ إنو كاف يلقى دروسو
شهرتو الطبية على جعل مركز كوس جزيرةً
ً
جالساً ربت شجرة صنوبر مازالت قائمة حىت اآلف ويقاؿ إهنا أقدـ شجرة قائمة يف أورابDavaris ( .
)D., 1978, pp. 42-45
معبد اسكليبيوس يف برجامة:
اثلث معابد اسكليبيوس الشهَتة أُسس حوايل عاـ  350ؽ.ـ يف مكاف يُقاؿ إنو صلا فيو وعوجل
من إصابة ألّمت بو يف رحلة صيد وكاف معبد برجامة أضخم حرـ مقدس يف آسيا الصغرى وتهضح أمهيهو
من األطبلؿ األثرية واسعة االنهشار ذات الصلة بو والعمبلت الكثَتة اليت ُعثر عليها لهشكل ما ديكن أف
يُ َس َّمى سجبلً فريداً خلصائص ادلعبد ادلعمارية السيما وقد احهفظت برجامة دبكانهها دلدة طويلة حىت
غدت عاـ  333ؽ.ـ عاصمة لؤلراضي الرومانية يف آسيا ومن َث أىم مدينة رومانية يف ادلنطقة ادلعروفة
اآلف ابلشرؽ األوسط.
وص إيليوس أريسهيديس ( Aristidesالقرف الثاين ادليبلدي) ينبوع ادلاء وسط رلمع ادلعابد يف
برجامة عند إشارتو السكليبيوس قائبلً:
"اكهش (اسكليبيوس) ىذا الينبوع صانع ادلعجزات فنُسب إليو وىو الذي يقوـ بدوره خَت قياـ
يف حفظ صحة اجلنس البشرى ويقع موقع الدواء (حيل زلل الدواء) لكثَت من أفراده؛ ألف كثَتين شلن
أوجاع صدرية واسهعادوا النفس الطبيعي
وشفي كثَتوف شلن شربوا منو من ٍ
اغهسلوا فيو اسهعادوا أبصارىم ُ
(احليوي) وشفي األقداـ أحياانً أو أجزاء أخرى من أجساـ آخرين؛ حىت إف أحد ادلرضى ال ينطق (أبكم)
شرب من مائو فاسهعاد صوتو على الفور كما لو كاف من الذين يشربوف ادلياه ادلقدسة فيصبحوف ملهمُت.
ومن اجليد معرفة أف العبلج مل يقهصر على ادلرضى فحسب بل ألولئك األصحاء أيضاً حىت يغدو
اسهخداـ أي ماء آخر غَت مبلئم") Russell, D.A., 2016, pp. 38-45(.
وما من ريب يف أف ما ورد ذكره ذلو أحد أىم دعائم طب ادلعبد آنذاؾ وىي القوى العبلجية
اجلسمانية والنفسية دلياه ينبوعو واليت كاف القوـ يروف فيها دو ًاء لكل داء وليس ىذا بغريب فمازالت مثل
ىذه األمور العبلجية قائمة حىت اآلف يف أغلب البلداف واليت يهوفر فيها ينابيع ادلياه العبلجية وتقاـ عليها
منهجعات االسهشفاء ولعل أشهرىا يف أوراب وأمريكا الشمالية.
مراسم أداء الشعائر الدينية يف معابد اسكليبيوس:
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سبيزت الشعائر الدينية يف معابد اسكليبيوس عن غَتىا يف ابقي معابد اآلذلة ولعل ىذا الهميز يرجع
إىل أف شعائر معابد اآلذلة األخرى تعهمد على الشعوذة والسحر بينما شعائر معابد اسكليبيوس ترتكز
على أُسس علمية صحيحة ولذلك كاف رواد معابد اسكليبيوس يهلقوف أرقى درجات الرعاية الطبية
(.)Walton, A. 1894, pp. 10-12
سبهع كهنة معابد اسكليبيوس أب على سلطة لكوهنم رجاؿ دين وعلوـ طبية يف الوقت نفسو فكانوا
يشرفوف على تقدًن األضاحي وحيافظوف على الهعليمات واإلرشادات وحيرصوف على أداء الشعائر بكل دقة
وإخبلص حىت يضمنوا سباـ الشفاء دلريديهم .كما أشرفوا على "العبلج العقلي" لعدد من ادلرضى ادلخهارين
وكانوا حيددوف فًتة زمنية معينة لئلعداد للمرحلة النهائية من شعائر ادلعبد وتراتيلو وكاف ىذا اإلعداد يهضمن
عبلجاً ابلعزؿ يف غرفة األحبلـ وكانوا مسئولُت أيضاً عن تسجيل اذلبات ومراجعة ميزانيات ادلعبد وىو
دور يشبو دور مدراء ادلسهشفيات احلديثة اآلف.
ذكر أريسهيديس  Aristidesأف اذليئة الكهنوتية دلعابد اسكليبيوس وادلكونة من ادلريدين واألتباع
كانت تساعد الكاىن األكرب يف ربمل ادلسئوليات ادلخهلفة ادللقاة على كاىلو وكاف ذلذه اذليئة مراسم
احهفاؿ يرددوف صبيعهم الًتاتيل الهالية:
"اسهيقظ اي اسكليبيوس اي سيد البشرية اي راجح العقل اي ابن ليهو ونببلء كورونوس اطرد النوـ
نسهدر عطفك الصحة اي اسكليبيوس
عن عينيك واسهمع لصلواتنا ودعواتنا ضلن نلوذ بك ضلن ُعبَّادؾ ُّ
اي ذا العقل الراجح .اسهيقظ وابههج ابالسهماع إىل تراتيلنا أنت الذي تناديو صيحاتنا من أجل إسقاط
ادلطر".)Steger, F., 2016, pp. 129-142( .
يبدو أف أداء تلك الًتاتيل واليت تصاحبها ادلوسيقى الكهنوتية كاف أحد وسائل العبلج ابدلوسيقى
وذلك خللق بيئة مبلئمة تساعد على ربقيق اذلدوء واالسهقرار الداخلي وتنزؿ السكينة والغبطة يف نفوس
احلضور.)Parker, R., 2016, pp. 68-70( .
وأكدت ادلصادر أف اسكليبيوس كاف ىو ادلبلذ يف ادلصائب والشدائد اليت تنزؿ ابلقوـ كالطاعوف أو
اجملاعة أو الفيضاف فسجل ادلؤرخ الروماين تيهوس ليفيوس  59( Titus Liviusؽ.ـ 17-ـ) مراسم
احهفاؿ كبَت طالب فيو رللس العشرة (الذين صبعوا القوانُت ونظموىا) زبصيص يومُت للصبلة من أجل
الصحة ال يف ادلدينة وحدىا بل يف كل ربوع ادلسهوطنات واجملهمعات الريفية أو النائية أيضاً وأف يرتدى كل
من جاوز الثانية عشرة من الناس اتجاً وديسك إكليبلً ويهضرعوا صبيعهم ويبههلوا السكليبيوس.
()Livius, Ab Urbe Condita, XL, 37, 2-3
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كانت شعائر تقدًن األضاحي من بُت شعائر معابد اسكليبيوس ادلهمة وكانت تؤدى خارج ادلبٌت
الرئيس وكانت الكباش أو الديوؾ ىي أساس األضحى وجيوز تقدًن أضاحي الثَتاف يف ادلناسبات اخلاصة
واالحهفاالت الكربى واليت حيضرىا عادة رجاالت السياسة ادلرموقُت وكانت تقدـ أجزاء من األضحية إىل
كاىن ادلعبد وسجل بلواترخ على لساف سقراط وىو حيهضر" :كريهو ...ضلن مدينوف بديك السكليبيوس
ادفعو وال هتملو ...افعل ذلك" .ونهيجة السهخداـ الديكة كأضاحي يف شعائر معابد اسكليبيوس أف غدا
الديك الرومي رمزاً من رموز شعائره واعهقد القوـ أف صياحو صباحاً يطرد أرواح الظبلـ ودينع األمراض
وييسر الوالدة .ومازالت الهضحية ابلديكة قائمة حىت اآلف يف اليوانف خاصة يف ادلناطق الريفية إذ يعدوهنا
تعويذة ذبلب احلظ السعيد السيما عند وضع أساسات منزؿ جديدWalton, A., 1894, pp. 78-( .
)80
تضمنت معابد اسكليبيوس أماكن وبرامج عبلجية للًتفيو وسبثلت وسائل الًتفيو والراحة يف وجود
مسرح صغَت مسقوؼ للهمثيل وادلوسيقى وآخر كبَت على مساحة واسعة من األرض احملاطة ابلهبلؿ
وملعب رايضي ومكهبة وضبامات ووسائل ترفيو أخرى مهنوعة .فقد أعطى ادلسرح الصغَت ا ُلفرصة لصغار
ادلؤلفُت لقراءة نثرىم أو إلقاء قصائدىم على عدد قليل من اجلماىَت وكاف يُسمح لعدد من ادلرضى
بهألي قصائد شعرية أو خطب ومقاالت نثرية أثناء إقامههم للعبلج على أف يقوموا إبلقائها على ادلسرح
الصغَت أثناء االحهفاالت وكانت ىذه أحد طرؽ عبلج ادلرضى وذلك من خبلؿ ربفيز اذلمم عند ادلريض
وتوجيو نشاطو بعيداً عن االكهئاب أو ما يسميو األطباء النفسيُت تفريغ الطاقات ادلكبوتة.
ولقد طبقت معابد اسكليبيوس منط عبلجي ابسهخداـ الضحك يف العبلج ف كاف ادلعاجلوف يف
ادلعابد يشجعوف ادلرضى ويسمحوا لؤلدابء أيضاً إببداء الهعليقات الساخرة كنوع من إخراج الطاقات ومل
تسلم حىت آذلههم من تعليقاهتم كما أدرؾ أيضاً ادلعاجلوف يف ادلعابد فوائد العبلج ابلهنفيس وىو الهخلص
من عقدة نفسية إبفساح اجملاؿ أمامها للهعبَت عن نفسها تعبَتاً كامبلً وىو ما يطلق عليو أرسطو اسم
"الهطهَت"  Katharthisوكانوا يسهخدموف رواية أحد األعماؿ الًتاجيدية األكثر مأسوية من حالة ادلريض
حىت يساعدوه على زبطي ذبربهة النفسية القاسية ويدرؾ أف مشكلهو الشخصية ليست إال أمر اتفو قياساً
على ما مسع فًتفرؼ عليو السكينة ويشملو اذلدوء واالسهقرار النفسي ونهيجة ذلذا الربانمج العبلجي
نشأت صلة وثيقة بُت أسلوب العبلج وادلسرح ولذلك وجد عدد كبَت من ادلسارح ضمن نطاؽ حرـ معابد
اسكليبيوس وصلح كهنة ادلعبد ومعاجلوه من ربط الدين ابلًتفيو وادلرحPanagiotidou, O., 2016, ( .
)pp. 8-14
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ويف ادلهرجاف كاف ٍ
لكل دوره فالشعراء وكهاب ادلسرح يهباروف أبشعارىم ومسرحياهتم من أجل
اجلوائز واألطباء يشاركوف يف ادلسابقات الطبية ويعرضوف مقاالهتم يف الهشخيص والعبلج واألساليب
اجلراحية وتصميمات ادلعدات الطبية اجلديدة .كما تضمن سجل معبد اسكليبيوس يف إفسوس يف آسيا
الصغرى العديد من ادلناظرات الطبية ومن بينها مناظرة تؤرخ ابلقرف الثالث ادليبلدي تشكلت فيها ىيئة
احملكمُت من كاىن اسكليبيوس ورئيس ىيئة األطباء وذكر السجل فوز فاريوس روفوس Varius
 Rufusجبائزة ادلقالة يف حُت فاز إليوس فيندار جبائزة اجلراحة .وما من ريب يف أف ىذا األمر ليهشابو إىل
حد كبَت مع اجلوائز اليت سبنح سنوايً من الكلية ادللكية لؤلطباء واجلراحُت بلندف وادلنح الكندية للهميز يف
البحث الطيب أو اجلراحي ومنح الكلية األمريكية لؤلطباء) Leigh, M., 1996, pp. 171-197(.
كانت ادلبلعب الرايضية دلعابد اسكليبيوس ساحة ل لمسابقات الرايضية وادلنافسات احلركية ادلخهلفة
كاأللعاب السويدية وادلصارعة وادلبلكمة وسباقات اجلري وسباقات اخليوؿ ويشارؾ فيها كل من اذليئة
ادلعاجلة ابدلعبد وادلرضى النزالء وادلشاركُت من اخلارج وىى ربقق ابلفعل اإلاثرة وادلهعة وتُشبع الرغبة يف
الهنافس والرىاف وتعد أحد أىم وسائل العبلج لكثَت من ادلرضىMasterson, D. W., 2021, pp. ( .
.)196-202
وأخَتاً فقد انههج مصممو معابد اسكليبيوس وكهنهو سياسة الراحة النفسية للمرضى فجعلوا أوؿ
ما يسهقبل ادلريض أو غَته من األصحاء يف ادلعابد العبلجية سبثاؿ اسكليبيوس ادلقاـ يف صحن ادلعبد فيجد
الداخل إىل ادلكاف الطمأنينة والراحة النفسية وىى تساعد بدورىا يف عملية العبلج يضاؼ إىل ذلك أهنم
صلحوا يف غرس الطمأنينة واألماف يف نفوس ادلرضى غَت القادرين على دفع نفقات العبلج وذلك بهطبيق
نظاـ الهكافل االجهماعي بُت ادلرضى القادرين مادايً وغَت القادرين (Walton, A., 1894, pp. 71-
 )72ويهشابو ىذا األمر مع ما تطبقو أغلب ادلسهشفيات يف عصران احلايل بوجود أقساـ العبلج كأقساـ
العبلج االسهثماري والعبلج االقهصادي والعبلج اجملاين.
اسكليبيوس الرمز:
بلغت مهارات اسكليبيوس الطبية منزلة رفيعة ولذلك مل يصبح رمزاً للطبيب اجليد فحسب بل
ومعيار للشفاء الديٍت والروحي ( )Perlstadt, H., 2016, p. 1052وإذا كانت ادلعادالت
أصبح رمزاً ً
الكيميائية والقوانُت الفيزايئية ىي معيار العلوـ البشرية يف العبلج فإف اسكليبيوس مل يكن يف نظر من
عاصروه  -وفيما بعد عصره  -سوى معجزة الشفاء ولذلك ارتضى لو القوـ منذ البداية رمز الثعباف لعبلقهو
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القوية ابدلعهقدات األزلية فهو لديهم رمز اإللو يف منزؿ الروح أو ىو الروح أو ىو رمز الروح
(.)Perlstadt, H., 2016, pp. 1048-1053
كاف الثعباف أحد أقدـ الرموز انهشاراً يف احلضارات القددية الرتباطو ابلعبلج والسحر عبلوة على
أنو أسهحوذ على جانب كبَت من اخلياؿ البشري فنشأت بينو وبُت اإلنساف منذ نشأتو عبلقة وطيدة
تباينت بُت اخلَت والشر والعبادة .وما من شك يف أف العبلقة بينهما سبحورت حوؿ القوة الروحية الكامنة يف
الثعباف واليت أصبح ذلا الهأثَت اخلاص يف حياة اإلنساف شأهنا يف ذلك شأف الظواىر الكونية ادلخهلفة شلا
دفع اإلنساف إىل عبادهتا إما خلَت يرجوه منو أو لشر يدرأه عنو (Nayernouri, T., 2010, pp. 61-
.)65
ولذلك ارتبطت سبلالت وىيئات وسلوكيات الثعابُت عند األقدمُت بعدد من الدالالت الرمزية:
 - 1فهغيَت جلودىا السنوي يرمز إىل قدرة الهغلب على ادلوت والنجاة من ادلرض أي مولد جديد وتكاثر.
 - 2ترمز جحورىا إىل بواابت العامل السفلى ولذلك فالثعبانُت ىي القادرة على االتصاؿ ابدلوتى.
 - 3يرمز الهفاؼ الثعابُت حوؿ نفسها إىل السرمدية واخللود.
 - 4كما يرمز اخهفاء اجلهاز الهناسلي للثعابُت إىل القدرة اخلفية على الهناسل.
 - 5وترمز نظراهتا احلادة إىل احلكمة.
 - 6ويرمز ندرة نومها إىل احليطة واحلذر.
 - 7ويرمز حب شرهبا اللنب إىل قدراهتا يف الهغلب على فرائسها األكرب حجماً.
 - 8نظراً لسكناىا يف األحراش وبُت الشجَتات فهي األكثر علماً خبصائص العبلج والنبااتت الطبية.
 - 9ترمز الثعابُت عامة يف أغلب احلضارات القددية إىل الشفاء.
وعلى أية حاؿ فقد ارتبط الثعباف يف العقائد اإلغريقية بعدد كبَت من اآلذلة وليس اسكليبيوس
فحسب فظهرت أثينا ترتدي قلنسوة مزخرفة بشعار الثعباف وتزينت بصدرية كبَتة ذات أصداؼ زخرفت
برؤوس الثعابُت وبصور الغرغونة خاصة ادليدوزا ذات شعر الثعابُت كذلك ارتبط أبوللو ابلثعابُت بصفهو
كاىن دلفي وذابح األفعى العمبلقة بيثوف  Pythonوادلسهويل على الضريح الكهنويت من األـ األرض
عبلوة على ظهور ىرمس حامبلً صوجلاف يله عليو ثعبانُت مهقابلُت ك رمز للهواصل بُت الناس والسبلـ
والهجارة .ورلمل القوؿ أف اآلذلة اليت ارتبطت ابلثعابُت كاف ذلا خصائص احلماية والعبلج والشفاء والهجدد
واخلصوبة والوحي (.)Grimal. P., 1986, p.127; Cosmopoual M., 2003, p.221
اسكليبيوس والثعابُت:
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ذكرت األساطَت أف الثعابُت قامت بدور احلماية السكليبيوس وقهما كاف طفبلً على قمة جبل
بيليوف وعلمهو خواص الدواء ابألعشاب الطبية ومن شدة ارتباطو هبا يف األساطَت ذُكر أف اسكليبيوس
يهحوؿ إىل ثعباف والثعباف يهحوؿ إىل اسكليبيوس ولعل ىذا يفسر دور الثعابُت ضمن شعائر معابد
اسكليبيوس العبلجية ليس ىذا فحسب بل كانت من أساسيات شعائر أتسيس معابد
اسكليبيوس.)Nayernouri, T., 2010, pp. 62-64(.
ووص علماء الزواح ثعباف اسكليبيوس وذكروا أنو من فصيلة الثعابُت قد يصل طولو يف ادلعهاد
إىل 140سم وال يهجاوز ادلًتين بينما يًتاوح قطره من  1حىت  3.1سم ويهميز بسرعة حركهو ويُصدر
أحياانً صواتً يشبو صوت ادلضغ إذا اقًتب منو أحد كما يندر وجوده خارج األرض ويهميز بسرعة تسلقو
جذوع األشجار وااللهفاؼ حوذلا انهظاراً الصطياد فريسهو كذلك ذكر الباحثوف أف غذاء ىذه الثعابُت من
الثدييات والطيور الصغَتة كما أهنا ليس ت ضارة ابإلنساف وديكن معاملهها معاملة حيواف ألي  .وقد صلح
اإلغريق يف ذبسيد صفات وخصائص ثعباف اسكليبيوس وبصورة جيدة على العمبلت القددية كما صوروا
إلو الصحة والعافية عندىم وىو يقرب ثعباانً ضخماً من النوع غَت الضار إىل فمو وقد ظهر ىذا الثعباف
حبجم ضخم مصاحب السكليبيوس يف الهماثيل والهصاوير ( Arnold E.N., Burton J.A., 1978,
)p. 42
ووفقاً للهوزيع اجلغرايف احلايل لفصيلة ثعابُت اسكليبيوس يهبُت أف مواطنها تًتكز عند ادلناطق
احلدودية ل لدولة الرومانية زمن يوليوس قيصر وفسر بعض الباحثُت ذلك أبف موطنها يًتكز من مناطق احلياة
الربية وىو ما الحظو القدماء وقرنوىا ابألعشاب والنبااتت الطبية ( Schmidt K.P., RF., 1957, p.
.)211; Laughlin V.L. 1958, pp. 82- 92
ورصد الباحثوف أيضاً نوع آخر لثعابُت اسكليبيوس يسمى  E-quattuorlineataوىو أكثر طوالً
من السابق إذ يربو على ادلًتين ونص كما أنو أغلظ قليبلً إذ يبلغ قطره حوايل  4سم ولكنو أكثر جرأة
وأشد بطئاً وينهشر حالياً يف إيطاليا وادلناطق الساحلية ل ليوانف وحوؿ حبر إجيو .ويبدو أف اخهيار كهنة
اسكليبيوس دلثل ىذه الثعابُت بنوعيها ردبا رغبة منهم يف حفظ أغراض ادلعبد بعيداً عن تدمَت القوارض
خاصة الفئراف واليت تسبب تفشي مرض الطاعوف .وأيضاً يبدو أف اسهخداـ ىذه الثعابُت يف شعائر العبلج
مطهرة وىو ما أكده األطباء اإليطاليوف هبذا الشأف أي أف األمر يرتبط
ردبا لفائدة ما يفرزه لعاهبا من مادة ّ
ابلهفسَت الفسيولوجى لفوائد العبلج بلعق ثعابُت اسكليبيوس ويؤكد ذلك نقش تذكاري على العمود
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احلجري يف إبيداوروس يروي قصة عبلج رجل من تورـ والههاب حاد يف أصابع قدميو ابسهخداـ لساف
أفعى من أفاعي ادلعبد ادلقدس)Angeletti L.R., 1992, pp. 223-5( .
رمز ثعبان اسكليبيوس:
اسهخدـ أتباع اسكليبيوس رمز الثعباف ادلله حوؿ عصا كهعويذة سحرية للعبلج وكاف ىذا الرمز
أيخذ أحياانً أشكاالً يظهر فيها الثعباف بصور غَت تقليدية لو أجنحة أو زخارؼ انرية وعثر على قطعة
عملة تصور اسكليبيوس شلسكاً عصاه وديهطى ظهر ثعباف طائر يف إشارة إىل أبوللو ( Seeger, P.,
 .)1966, pp. 29-32ومع انهشار ادلسيحية اخهفي رمز الثعباف ادلله حوؿ العصا من الرموز الطبية
ماعدا العملة اليواننية والرومانية إذ اسهمر ظهوره دلئات السنُت بعد ذلك العهد كما ظهر مصوراً أيضاً على
مقدمة السفينة الرخامية يف كنيسة القديس  Bertolomeo della Isolaويوجد رمز مشابو يف ادلسيحية
يصور شفاء موسى من طاعوف األفاعي إبقامة أفعى ضلاسية على عصا ( Gerald, D., Hart,2000, p.
 )45ويف القرف السادس عشر مع بداايت عصر النهضة ظهر رمز اسكليبيوس اثنية واسهخدمو األطباء
وحقق انهشاراً كبَتاً لهشاهبو حبية موسى ومازاؿ تصويره قائماً حىت اآلف يف شارات النيل ويف معظم
اجلمعيات الطبية يف العامل كما أنو شعار منظمة الصحة العادلية.
وردبا ترجع أصوؿ عصا اسكليبيوس إىل أف أطباء اليوانف األوائل كانوا يرحلوف من قرية إىل أخرى
دلداواة ادلرضى وكانت الطرؽ بُت القرى وعرة موحشة ومع مثل ىذه الطرؽ تكوف العصا ذات نفع كبَت
يف السَت والدفاع عن النفس ومن ىنا جاء  -على األرجح  -شعار األطباء الذي يشبو العصا ذات الرأس
الذىبية يف القرنُت الثامن عشر والهاسع عشر فيما بعد وكاف ىذا احملجن يصور على العمبلت بطريقهُت؛
فهو إما قصَت تقبض عليو اليد اليمٌت أو طويل يهأبطو اسكليبيوس ػ أو الطبيب الذي ديثلو ربت إبطو
األيسر (.)Rillo A. G., 2008, pp. 389-393
نسج ال ُكهَّاب القدامى الكثَت من الرواايت عن رمزية ىذه العصا إذ شرحها فيسهوس - Festus
على سبيل ادلثاؿ ال احلصر  -يف القرف الثالث ادليبلدي على أف كثرة العقد فيها ترمز إىل صعوبة فن الطبيب
ويرى كورنوتوس  Cornutusمن قبلو -القرف األوؿ ادليبلدي  -يف العصا رمزاً للمساعدة والدعم الذي
يقدمو الطبيب ليحوؿ دوف انهكاس ادلريض أو أتخر الشفاء بينما يذىب يوزيبيوس ( Eusebiusحوايل
سنة 300ـ) إىل أف العصا رمز للعوف ادلقدـ للعاجزين (.)Eusebius, 1903. p. 50
ويؤيد ىذا سبثاؿ من ادلرمر يف مهح فيهزويلياـ  Fitzwilliamيف كمربدج إبصللًتا يظهر فيو
اسكليبيوس حامبلً عصاً طويلة تنههى بقضيب مسهعرض للداللة على مزيد من الدعم وادلساعدة ػ وقد أشار
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أيبقراط إىل العصا إشارة خاصة حُت وص احهفاالً يف بسهاف للسرو كاف للعصا فيو دور واضح "كاف
حيملها أولئك الذين ذلم عبلقة ابآلذلة" (.)Hippocrates, Epistolae, 11
ولعلو يشابو سباماً اآلف احهفاؿ اجملمع اإلصليلي اجلامعي دلنح الشهادات العلمية لطلبة الطب وعلى
أية حاؿ فإف أشكاؿ رمز العصا أو الثعباف أو الرمز اجلامع بينهما أصبح أساسي الظهور على أكماـ
ادلعاط الطبية ويهباين شكلو من مكاف إىل آخر فعلى سبيل ادلثاؿ تسهخدـ اذليئة الطبية الربيطانية شعاراً
عبارة عن عصا مسحوبة تنههي بنهاية مدببة تله حوذلا أوراؽ الشجر إشارةً إىل الزايدة والنمو الدائم لعلوـ
الطب يف حُت يهكوف شعار الكلية ادللكية لؤلطباء واجلراحُت الكندية من عصا غليظة ومهينة وثعباف شديد
القوة وكما ذبسدت رموز ثعباف اسكليبيوس على ادلعاط الطبية جسدهتا أيضاً أدوات اجلراحة ذاهتا إذ
ُوجد زلفوراً على مقابض الكبلابت اجلراحية ادلسماه  Goudeeووجدت أمثلة لو يف ترير  Trierأبدلانيا و
 Little boroughإبصللًتا ويبدو أف ذلك ليس جبديد يف األدوات اجلراحية إذ اسهخدـ اجلراحوف الروماف
يف مراكز اسكليبيوس للطب العبلجي مسباراً أو رلساً أو رافعة لؤلواتر أو األوعية الدموية أو األربطة
وكاف ادلقبض الذي ديسك بو اجلراح على شكل ثعباف وىكذا صبع الهصميم البارع ذلذه األدوات بُت
الفائدة العملية وذبسيد اسكليبيوس الرمز ( Raiph Jackson & Kevin Leahy, 1990, pp. 271-
.)274
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