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مسرحية "أيون" هى مسرحية تراجيدية رومانتيكية يرجع تاريخ تأليفهاا إلاى  إن

 ي اىق.م، وموضوع هذه المسرحية يتحدث عا  رريوااا ت ال المااث ا   420حوالى 

أريخثيوس التى يغتصبها اإلله أتولاون، ولما وضعل طفاها ألقل ته فى العراء وحمااه 

حايف  (Xuthus)رريواا م  رسو وس اإلله أتولاون إلى معبده فى دلفى.  م تزوجل 

أتيها، فاما لم يرزق الزوجان تالذرية ذهبا إلى اإلله أتولاون فى دلفى. وقد ذهب هولكى 

ع  مصير ات ها الاذ   -خاسة –يستشير اإلله فى مسألة العقم وذهبل هى لكى تستفسر 

ت صاحه تاأن يصا حب إلاى  وسنبوءة أتولااون إلاى رساو  تتررته فى العراء. وجاء

م زله أول إنسان يصادفه أ  اء خروجه م  المعبد. ونفذ رسو وس ما أمرت ته ال باوءة 

وران هذا اإلنسان الذ  أخذه م  أمام المعباد ويعايم معاه افن فاى الم ازل هاو أياون 

(Ion)  أ  ات  اتولاون م  رريواا التى لم تتعرف عاى فاذة ربدها و اارت عااى فكارة

ا ظ ته ات  افاح لزوجها، ؟ تل حاولل قتاه، فاما فشاال تب يه إذ ريف تقبل أن ترتى ولد

أمرها لجأت إلاى معباد أتولااون هرتاا ما  عقوتاة اإلعادام. وه اا   وارتشفمحاولتها 

أحضر لها ره ة المعبد قماط ال فال الاذ  راانوا قاد التق اوه ع ادما وجادوه ماقاى فاى 

 .(1)العراء. فتعرفل رريواا عايه وعاى ات ها أيون م  أتولاون

تاث ا   اء تظهر الرتة أ ي ة لتكشف ال قاب ع  الحقيقة راماة، وت بئ اا تاأن  وفى

رساو وس ورريوااا ماع أياون إلاى أ ي اا  ويعاوديصبح أيون هذا جد الساللة ا يونية، 

 .(2)ليواصاوا العيم السعيد

أماام معباد  (Euripides)أحداث المسرحية التى رتبها شااعرنا يورتيادي   تبدأ

 (Kreusa)فاى دلفاى. يادخل الكاورس المكاون ما  وصايفات رريوااا  نولااواإلله أت

الالئى حضرن معها ما  أ ي اا، وقاد أعجاب  تالمعباد وتادأن التعايال عااى ااسااة ما  

 الم اظر ا ا ورية التى رأي ها ما اة أمامه  :

 (Iolaos)تمسااااعدة و  س  (Hydra)ياااذتح هيااادرا  (Hercules) هياااراراي  (1)

يصاعد فاوق تيجاااوس  (Bellerophon)( تاايروفون 2. )(199-190)ا تيات 

(Pegasos)  وهااو يااذتح المسااخ خيمااايرا(Chimaera)( .3 معررااة العمالقااة )

(Gigantomachia) (3)  ( التى تشمل صوراً لارية أ ي اة 218-205)فى ا تيات

-209)فى ا تياات  (Enkelados)وهى ت وح تدرعها المستدير ضد أنكالدوس 

)فاى  (Mimas)(، ويصيب اإلله زيوس تصاعقته الحارقة العمالق ميمااس 211
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(، واإلله ديونوااوس يصايب عمالقاا  خار تمخصاره المازي  215-212ا تيات 

 (.218-216ل الذ  لم يص ع خصيصا لاقتال )ا تيات تأغصان العاي

يد فاى دلفاى فاى  إن وصف الكورس يعيد إلى الذه  معبد اإلله أتولاون الاذ  شاد

ور العمالقاة عااى  عصر يورتيدي . توضح الد ئل ا  رية أنه فى ذلاث المعباد قاد صاد

الغرتياااة، وهاااو افتاااران معقاااول  ن الم ااااظر الع يفاااة  (Pediment)المقوصااارة 

لهراراي  وهيدرا وتاايروفون وخيمايرا التاى وصافها الكاورس رانال تما يال ميتاوب 

(metope)  مرتب ة تالعمالقة فى نف  الجانب الغرتى أرثر م هاا فاى ال احياة الشارقية

. والشااعر يورتيادي  (4)إلاى معباد دلفاى م تصارالتى صورت دخول اإلله أتولااون ال

ية فى تحويل هاذه الم ااظر ما  الما خرة الغرتياة حي ئذ قد أخذ الحرية تما لديه م  ماد

م  المعبد إلى الجانب الشرقى ا مامى، حيث يمك  ر يتها ما  قبال الكاورس. ورثيار 

م  الباحثي  رانوا مضا ري  ماع قايال ما  ا ااتث اءات لقباول احتمالياة أن الكاورس 

يصااف ماا خرة المعبااد والااديكورات الهائاااة البدياااة، واف ااار راناال قااد عرضاال 

. وم  ناحية أخر  فال يوجد ابب ه ا لالعتقاد (5)رموضوعات لوصف أفراد الكورس

أن غا ة يورتيدي  فى تحويل التفاصيل م  م خرة المعبد إلى مقدمته يكون قاد شاتل 

الحاضري ، فمثل هذه المفارقات التاريخية العديدة رانل موجودة فى المأااة اإلغريقياة 

ا الاذ  ت اى فقاى فاى ال صاف ا خيار ما  القارن تما فيها وصف الكاورس لامعباد ه ا 

 الساتل.

الرغم م  أن الفاسفة رانل أااس الثقافة اإلغريقية عبر تاريخها راه، وإن ا  عاى

ع دما نبحث ع  وجودها أو تأ يرها فى ا دب ا غريقى، م  الصعب أن نجد لها 

 ى، حيث غدا  تأ يًرا يذرر، فه ا  ااتث اءان واضحان، أولهما فى الكوميديا الوا

الفالافة وأفكارهم هدفا لتعايقات الشعراء الالذعة؛ أما ا اتث اء الثانى فكان م  ف   

اإلتجرامة. والس ال الذ  ي رح نفسه ه ا لماذا لم يك  هذا ا تجاه واضحا فى ا دب؟ 

الفكر مسارا له ع د   تخذهاوتعتمد اإلجاتة ع  هذا الس ال عاى ال ريقة العامة التى ي

اإلتجرامة وجمهورهم، وإن ران وجودها يكثر فى اإلتجرامات المتعاقة تحفالت رتاب 

الشراب والمآدب. ذلث أن مقتضيات إقامة حفالت الشراب والمآدب توفر الفرصة 

 فالطون،   (Syposium)إلجراء الم اقشات الفاسفية، عاى غرار محاورة الم تد  

هجائيا فى نغمته. ورانل  -لبفى الغا –ورذا لتبادل الشعر المرتجل الذ  ران 

تمزج تاث   –أميل إلى ا نتقاد والتهجم  ىوه –اإلتجرامات التى تت اول الفالافة 

ا نش ة السائدة فى المآدب، تحيث غدت تعبيًرا دقيقا ع  مضمونها ا جتماعى، اواء 

تحد ل ع  نوع المأدتة توصفها ت اًء أدتيا، أو توصفها م اابة تاريخية لتأليف 

 . (6)يدةالقص
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 المرثيات  -1
الفالافة ت ريقة مت وعة فى أرثر أنواع اإلتجرامة وأقدمها وهى إتجرامة  ظهر

الر اء. وتفترن هذه ا نواع ت وًعا فى الشكل، فعاى ابيل المثال ه ا  ااساة م  

الكابى، تشمل عاى محاد ة مع  (Diogenes)اإلتجرامات ع  الفايسوف ديوجي ي  

، وعاى حديث ع    (Anon. AP.7.64)عاتر ابيل )إتجرامة مجهولة الم لف رقم 

وتحذيرات م   ، (Antipater 77GP=AP.7.65)مأ ره لعاتر ابيل )اإلتجرامة رقم 

 Archiasمعداو  العالم السفاى )اإلتجرامة رقم  ، (Charon)أحد الموتى لخارون 

14GP=AP.7.68; Honestus 2GP=AP.766   وعاى الرغم م  أن ه ا .)

لة الم لف وغير محددة التاريخ، فم  المحتمل أن واحدة  العديد م  اإلتجرامات مجهو

م  تارنتوم  (Leonidas)م  هذه اإلتجرامات ا ولى ت سب إلى الشاعر ليونيداس 

(Tarentum)  الذ  تدأ إنتاجه ا دتى خالل الرتع الثانى م  القرن الثالث ق.م؛ وهى

 : (7) (Leonidas 59GP=AP.7.67)اإلتجرامة رقم 

"᾿Αίδεω λυπηρὲ διήκονε, τοῦτ' ᾿Αχέροντος  

ὕδωρ ὃς πλώεις πορθμίδι κυανέῃ,  

δέξαι μ', εἰ καί σοι μέγα βρίθεται ὀκρυόεσσα  

βᾶρις ἀποφθιμένων, τὸν κύνα Διογένην.  

ὄλπη μοι καὶ πήρη ἐφόλκια καὶ τὸ παλαιὸν  

ἔσθος χὠ φθιμένους ναυστολέων ὀβολός.  

πάνθ', ὅσα κἠν ζωοῖς ἐπεπάμεθα, ταῦτα παρ'      

῞Αιδαν  

ἔρχομ' ἔχων· λείπω δ' οὐδὲν ὑπ' ἠελίῳ".   

 

"أ  خادم هادي  الحزي ، يا م  تبحر عاتًرا مياه نهر ا خيرون )تقارب( 

أزرق دار ، أ  فاتستقبا ى، أنا ديوجي ي  الكابى، حتى لو ران قارتث 

متاعى عبارة ع  ق ي ية،  فإن( الموتى الهالكاي . رواحالكبير مثقال )تأ

وحقيبة جادية، وعباءة ر ة تالية، وأوتول واحد   اواه، هو الثم  الذ   

يع ى لث لقاء عبور )أطياف( الموتى الهالكي . فها أنذا قادم إلى هادي   

حامال معى رل ما ر ل تحاجة إليه وأنا تي  ا حياء، ولم أتر  شيئا م ه 

 تحل الشم ".

التى ت م ع   ماتالس -رما يظهر م  رل أعماله –اس ه ا الشاعر ليونيد ويبد 

طبيعته الكابية، ويقدم ل ا قائمة تالع اصر التقايدية التى تحدد تساطة ديوجي ي  الكابى  
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وفقره: فهو يسافر تسهولة ويدسر لدرجة تجعل تواعه الحصول عاى غرفة حتى فى 

 ح ا رن. وه ا  قارب زاخر تالمسافري ، ولم يتر  ا  شئ ماد  خافه عاى ا

أيضا تهكم إضافى فى صورة ديوجي ي  الذ  حدا ته اعتقاده الفاسفى إلى البحث ع   

 . (8)مكان فى قارب خارون تعد انقضاء الحياة

متاع ديوجي ي  يحدد تصورة جاية واضحة أااوب حياة الشخص الكابى فى  إن

م    (Antipater)اإلتجرامة، وهى الفكرة التى ت اولها فيما تعد أنتيباتروس 

ع دما قدم ل ا هيبارخيا  -عاى ابيل المثال – (Thesssalonica) يسالونيكى 

(Hipparchia)   زوجة الفايسوف رراتي(Crates) ، الكابى، وهى  ي ي تاميذ ديوج

فايسوفة رابية أيضا، ويصف ل ا أنها اختارت متاعا رابياً مكونا م  حقيبة جادية وعصا 

شا فوق شبا  الشعر المدهونة، وحاى وزي ات أخر  وعباءة مزدوجة تستخدم فرا

 Antipater (of sidon))رانل تستخدمها نساء ال بقات العايا 

67GP=AP.7.414) (9 ) 

 

 اإلهداءات  -2
نوع  خر م  اإلتجرامة التقايدية يظهر فيه المحتو  الفاسفى أحيانا،  وه ا 

وهى إتجرامة اإلهداء. ولقد تر  ل ا الشاعر ليونيداس إتجرامتي  م  هذا ال وع، 

يصف فيها أمتعة الكابيي ،  وهى معاقة توصفها غ ائم مهداه تمثل انتصارات 

م إهداء لارتة أفروديتى، وهى مزعومة؛ وإحد  هاتي  اإلتجرامتي  عبارة ع  نذر مقد

 :Leonidas 54 GP=AP.6 (10))-(293اإلتجرامة رقم 

῾Ο σκίπων καὶ ταῦτα τὰ βλαυτία, πότνια Κύπρι,  

ἄγκειται κυνικοῦ σκῦλ' ἀπὸ Σωχάρεος  

ὄλπη τε ῥυπόεσσα πολυτρήτοιό τε πήρας  

λείψανον, ἀρχαίης πληθόμενον σοφίης·  

σοὶ δὲ ῾Ρόδων ὁ καλός, τὸν πάνσοφον ἡνίκα 

πρέσβυν  

ἤγρευσεν, στεπτοῖς θήκατ' ἐπὶ προθύροις.   

 

"أ  مو تى )الرتة( ريبري ، إن هذه العصا وهذان ال عالن مقدمان لث  

توصفهما غ ائم م  قبل اوخاري  الكابى، ورذا قارورة زيل قذرة، 

جادية مهاهاة زاخرة تالثقوب، تيد أنها حافاة تالحكمة ذات  بةوتقايا حقي

القدم والعراقة؛ رذلث فإن رودون الوايم )أهد  لث هذه المتعاقات( رى 

تعال عاى أعمدة مداخل رواقث المتوج، تعدما فاز فى )مساتقة( الصيد 
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 عاى الرجل المس  فائل الحكمة". 

 ي ة زيته وحافظة وق (Sochares)الرغم م  أن عصا اوخاري   وعاى

نقوده تحمل مواصفات ال موذج الكابى، فإن الخف الذ  يرتديه ي تمى إلى حفالت  

 –وهو أ ير إلى نفسه  –العشاء. وم  المرجح أنه أهد  هذا الخف ع دما أق عه رودون 

 .  تأن يهجر قيمه الفاسفية

 

 على اإلنسان  هجمات-3
ة تهكمية وااخرة هذه اإلتجرامات لاشاعر ليونيداس تقدم معالج إن

مارانل  البالافالافة، وهى المعالجة التى رانل اائدة فى تاريخ ال وع ا دتى؛ فغ

عاى ال حو المذرور فى إتجرامات رل م  انتيباتروس م   يسالونيكى فى  االكابية هدفً 

فى  (Lucilius)ولوريايوس الرومانى  ، (97GP=AP.XI.158)اإلتجرامة رقم 

. غير أن رتاب اإلتجرامات واعوا المجال الذ   (AP.XI.153)إتجرامته رقم 

يقول ما ياى  (Chios)م  خيوس  (Theocritus)ارتادوه ف جد الشاعر  يورريتوس 

 فى اإلتجرامة رقم   (Aristotle)ع  الفايسوف أرا وطالي  

(IFGE=Aristocles ap.Eusebius Prae.ev.15-2) 

 

῾Ερμείου εὐνούχου ἠδ' Εὐβούλου ἅμα δούλου,)11 (    

σῆμα κενὸν κενόφρων τεῦξεν ᾿Αριστοτέλης.  

῝Ος διὰ τὴν ἀκρατῆ γαστρὸς φύσιν, εἵλετο ναίειν  

ἀντ' ᾿Ακαδημείας βορβόρου ἐν προχοαῖς.  

  

"أقام أرا وطالي ، ذو العقل الخاو ، هذا القبر الفارغ )تكريًما( 

الجامحة لمعدته،  ل بيعةلهرمياس، الخصى، عبد يوتولوس، الذ  ررم ا

ع دما أختار أن يسك  فى مصب ال هر الغاص تال ي  وا وحال تد  م   

 ا راديمية".

 Diogenes)هذه اإلتجرامة قصة يحكيها ل ا ديوجي ي   ييرتيوس  وخاف

Laertius)  ع  هرمياس(Hermias)  م داها أن ال اغية أتارنيوس(Atarneus) 

م  تي هم الفايسوف   (Assos)أحضر مجموعة م  طالب أفالطون إلى أاوس 

 ثما قتل الما. وع د(12) ارا وطالي  الذ  تر  ا راديمية فى أ ي ا تعد وفاة أفالطون

هرمياس تعد ا وات قاياة ت ى أرا وطالي   (Artaxerxes)الفاراى أرتارّسرري  

وأيضا  (Arist.IFG)فى دلفى ومدحه فى إتجرامة رقم  (Kenotaph)له قبرا خاليا 
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 .(D.L.5.6-8=842PMG)فى قصيدة عرفل تاام "نشيد إلى الفضياة" 

خصى وعبد م  الم رخ ااتمد  يورريتوس ما زعمه م  أن هرمياس  ولقد

الذ  رتب لفيايبوس  (Chios)م  خيوس  (Theopompus)المتأخر  يوتومبوس 

(Philippus) ولم  ، (13)المقدونى لكى يشوه امعة هرمياس ع ده فى محاولة مبكرة

يك  ه ا  ابب لالعتقاد تأن هذا ا مر حقيقى فى حد ذاته. وع د رل م  الم لفي   

رانل اإلهانة جزًءا م  هجوم أواع يتضم  اتهامات تال هم وا نحراف الج سى، 

وا ختيار غير المبرر لإلقامة فى دولة أج بية،   الحياة المتحضرة فى أ ي ا. وتال سبة 

راهيته  را وطالي  تعك  تعبيًرا ع  شدة عدائه  لاشاعر  يورريتوس رانل ر

خالل ذلث ما يوجد م  ت اقض فى أن هذا الفياسوف ا شهر   (، وأترز م 14لمقدونيا)

 وا رثر  قافة وتعاًما يب ى مقبرة خالية وأنه هو نفسه ذو فكر خاو.

تاميحا فى البيل  (Runia)هذه اإلهانات البسي ة تالحظ "رونيا"  وخاف

حيث يذهب  ؛ (533c-d)"الجمهورية"  (Plato)ا خير م  عمل أفالطون الشعر  

 ἐν βορβόρῳأفالطون إلى أن "عي  الروح" تغوص فى البذاءة ا ج بية )

βαρβαρίκῳ ويتم فقى إنقاذها م  خالل الجدل. ويبدو أن غرن  يورريتوس ه ا )

الت اقض تي   هو أن يهاجم أرا وطالي  "فى عالقاته الخاصة" م  خالل توضيح 

 (.15أفعاله المخزية وامو تعاليمه ا خالقية)

هذه اإلتجرامة أيضا معاومات ع  ديوجي ي   ييرتيوس فى  وتقتب 

إذ تتبع تشذرة م  تيل م  القصائد  ؛ (5.11)معرن حديثه ع  حياة أرا وطالي  

 :(Silloi)تاام  عروفةالم (Phlius)م  فايوس  (Timon)الهجائية الساخرة لتيمون 

"οὐδ' ἄρ' ᾿Αριστοτέλους εἰκαιοσύνης 

ἀλεγεινῆς".  

 "و  الحدس الم لم  را وطالي "

حيث يقدم أخيايوس   ، (Iliad 23.701)إشارة م  تيمون إلى اإللياذة  وه ا

 افةيتصارع الفال (Silloi)جوائز "لامصارعة الم لمة". وفى هذه القصائد الساخرة 

تالجدل   تالضرتات، رما أن هذه القصائد تقدمهم ل ا تأنفسهم فى أول وصف لرحاة  

تيمون عبر العالم السفاى حيث ير  فالافة م  رل فترات التاريخ اإلغريقى، تما فيهم 

ه الذي  ي قدهم ويسخر م هم تمهارة تكشف ع  معرفته الوااعة تهذا  فالافة عصر

المجال. وقد ااتعار اإلطار والت ظيم م  ال شيد الثانى م  ا وديسية الذ  نجد فيه  

السفاى )هادي ( يبحث ع  العراف  المفى الع (Odysseus)الب ل أوديسيوس 

وم  تي هم تعض ا ت ال ويتحدث أحيانا مع أطياف الموتى،  ، (Tiresias)تيراياس 

الذي  حارتوا معه فى طروادة. وفى عمل تيمون هذا نجد الفالافة هم الذي  يحارتون 

لاخروج تاغة وأااوب هوميروس، لذلث تصبح "المصارعة الم لمة" تسهولة "حدس  
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م لم". وعاى الرغم م  أنه يوجد دليل ما فى هذه القصائد الساخرة عاى المعررة 

تمواضع ال قد أو   -عادة –تيمون يشتهر  أنعاى ن اق وااع، إ   نلراالفاسفية التى 

وفيها يرتى  ، (Hesiod)السخرية فى قوائم هوميروس عاى نمى أااوب هيسيودوس 

 الكامات الساخرة تحجم اإلتجرامة وشكاها.

إدماج ديوجي ي   ييرتيوس لوصف تيمون الساخر ع  أرا وطالي ،  إن

أو عاى   –وهجاء  يورريتوس م  خيوس  را وطالي  يكشفان ع  أن ه ا  صاة 

وقد اتضح هذا م  خالل  الفاسفية، أااًاا عاما تي  عمل تيمون واإلتجرامة  -ا قل

م  هيراقايا  (Dionysius)ظهور المث و  الشعر  الراتع لتيمون ع  ديونيسيوس 

(Heracleia)  فى الجزء العاشر م  المختارات اليونانية(AP.10-38):: 

ἡνίκ' ἐχρῆν δύνειν, νῦν ἄρχεται ἡδύνεσθαι·  

ὥρη ἐρᾶν, ὥρη δὲ γαμεῖν, ὥρη δὲ πεπαῦσθαι.  

"ع دما يكون م  الضرور  لامرء أن يتقاعد، فإنه يبدأ افن فى البحث 

يتسع الوقل لاعشل ولازواج، ويكون ه ا  تعدئذ وقل ع  المتعة. فه ا  

 لاتوقف )ع  المتعة(". 

ديونيسيوس م  هيراقايا رواقيا مشهوًرا تر  مدراته التى تحث عاى  ران

 (Athenaeus 7.281c) ريي الفضياة فى ا  الشيخوخة والتحل تمدراة اإلتيقو

ة، واقتباس تيمون لها م  ا وديسي (11.379)ويت اقض البيل الثانى مع الفقرة رقم 

جعاها تحتل مكانًا فى المختارات اليونانية توصفها إتجرامة موجودة تمفردها ت سب 

أحد مصادره فهموا اام   أو (Cephalus)إلى ديونيسيوس هذا؛ ويبدو أن ريفالوس 

الموضوع، ورذلث اام الم لف عاى نحو خاطئ، فقد ران ه ا  رتاب إتجرامة  خرون 

سيوس، لك  تيمون لم يك  ضم  هذه المجموعة م  رتاب  يسمون تاام ديوني

اإلتجرامة. فهو تاميذ الفايسوف الشكا  تيرون اإلياى، وران شاعًرا يكتب تراجيديات 

وروميديات وي ظم قصائد فى البحر السدااى وإليجيات. تاختصار ران فايسوفا حقيقيا 

ية يعد الشاعر الفياسوف م لفى اإلتجرامات الفاسف  متعدد المواهب. وم  تي اوشاعرً 

الذ  ا تعرن له فيما تعد، هو الذ  يحظى تم هالت  ، (Philodemus)فياوديموس 

 تجعاه ندا لتيمون. 

ران تيمون مثل الشاعر ليونيداس الذ  ران ا قرب إليه م  معاصريه،  لقد

واات اع أن يرمى ضحاياه فى مقتل م  خالل التعرن لعيوتهم ا خالقية، وهذا هو  

 :(16)  (Diels 7) –عاى ابيل المثال  –ما قاله ع  الفايسوف إتيقوروس 

"γαστρὶ χαριζόμενος, τῆς οὐ λαμυρώτερον 

οὐδέν".  
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 "أنه يرضى معدته تشراهة أرثر مما هو متوافر لديه".

عاى أنه صاحب ذوق فااد ونهم   (Epicurus)وصف إتيقوروس  ويعد

لا عام تشويها لاتعاليم اإلتيقورية ولمفهوم الاذه الفاسفى رما صاغه إتيقورس، حيث 

 . (17)(Menoeceus)تذمر ا خير م  هذا ا فتراء فى خ اته إلى صديقه مي ويكيوس 

حماقة الجدل  -مثاه فى ذلث مثل اائر رتاب اإلتجرامة –تيمون  وي رد

 29)تأنه "يَْهددر تحماقة"  (Menedemus)فهو يصف الفياسوف م يديموس  الفاسفى، 

Diels)   ويصف أنتيسثي ي ،(Antisthenes)  "تالثر ار"(37Diels) ،  ويصف

ويقول ع  هيرارايتوس  ، (Diels 42)تأنه "خباز"  (Empedocles)أمبيدوراي  

(Heraclitus)  "إنه "يصيح مثل الديث(43 Diels) نبذه المائ تالشث لكل   ن . وتذا فإ

الفالافة والمدارس الفاسفية ران يجعاه فى الغالب ا عم ي تقد المعرفة المفضاة 

 :(Diels 42)قصيدته ع  أمبيدوراي   -عاى ابيل المثال –لفكرهم. وهذه 

"καὶ ᾿Εμπεδοκλῆς ἀγοραίων  

ληκητὴς ἐπέων· ὅσα δ' ἔσθενε, τοσσάδε εἷλεν  

ἀρχῶν ὃς διέθηκ' ἀρχὰς ἐπιδευέας ἄλλων".  

 

".... وامبيدوراي  الذ  يرفع عقيرته تكامات ت ااب السوق العامة، وأيا 

ران ما يست يع عماه، فإنه يباعد ما تي  هذه الكامات. وعاى ذلث فإنه  

 فاسفية ا ولى لابيع ويحتاج مبادئ أولى أخر ".يعرن المبادئ ال

أ   تواعأمبيدوراي  ه ا يبيع عام ال بيعة فى السوق العامة، و ورأن

م ه. فمباد ه ا ولى عبارة ع  أرتعة ع اصر هى الماء،   شخص أن يأتى ويشتر

وال ار، والهواء، والتراب، التى تغيرت فقى ع دما أضيف إليها مبدأن  خران هما إله 

الحب ورتة الشقاق. وعاى ذلث فالمبادئ ا ولى تحتاج إلى مبادئ أولى أخر . 

أرا وطالي  واات اع تيمون أن يكشف ع  هذه التص يفة ع د أمبيدوراي  م  

(Met.985a-b)     الذ  ران يشكو هو افخر أن أمبيدوراي  ران "عاجزا ع

ع   رائه". وم  ه ا لم تبل او  خ وة خيالية واحدة فقى هى تحويل  حا فصا

 أمبيدوراي  إلى المرادف الفاسفى لاَسّما .

الذ  يسخر م  الفالافة والفاسفات يعد تعبيًرا ع   (Silloi)عمل تيمون  إن

جهة ال ظر الزاخرة تالشث، التى ترفض وجود أ  احتمال لامعرفة. وعاى الرغم م  و

أن دوافع تيمون لم يشارره فيها أ  م  رتاب اإلتجرامات تالضرورة، إ  أن افس ته  

القاتل لامقارنة، رانل موجودة تالفعل فى  يجازا خص فى السخرية واإل اىالفاسفية ع

 أعمالهم. 
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 الفلسفة الشاعر الذى يعرف   -4
القوري ى، هذه الشخصية  (Callimachus)الشاعر راليماخوس  ران

العظيمة فى الشعر السك در ، وااع المعرفة تالتراث الفاسفى اإلغريقى، وران تيمون 

 :(18)(51GP=AP.7.317)نفسه هدفا لواحدة م  إتجراماته، وهى اإلتجرامة رقم 

"Τίμων (οὐ γὰρ ἔτ' ἐσσί), τί τοι, σκότος ἢ φάος, 

ἐχθρόν;  

„Τὸ σκότος· ὑμέων γὰρ πλείονες εἰν ᾿Αίδῃ".  

 

"أ  تيمون: لَم   تزال موجودًا حتى افن؟ تر  هل الظالم هو عدو  أم  

تراه ال ور؟ إنه الظالم ! فالحل أن الغالبية العظمى م كم )أيها البشر( 

 . (19) موجودة )افن( فى هادي "

عادة أن هذه القصيدة تخاطب تيمون "راره البشر" الذ  ران   ويفترن

، لك  تيمون البارع فى ال قد الذ  ران  (20)موضوًعا متكرًرا لاعديد م  اإلتجرامات

يستقى م  رحاته إلى العالم السفاى اتجاهاته السابية يذررنا تتيمون م  فايوس 

(Phlius) (21) واإلتجرامات المتعاقة تالقبور رثيًرا ما تبرز محاد ة قصيرة تي  عاتر .

إن صياغتها مكان هذه المحاد ة فى العالم السفاى، ف رانالسبيل والميل، ولك  إذا 

عاى أنه ااساة م   (Silloi)تيمون م  فايوس الذ  نظم عماه  -توجه خاص –ت ااب 

ا ائاة التى تعك  هوية الشث م  خالل ا اتفسار. والشاعر راليماخوس يتفوق 

تال بع عاى تيمون ، عاى الرغم م  أن المر ية التخياية لشخص مازال حيا رانل 

رتب مر ية ل فسه، هى اإلتجرامة رقم  شائعة. والشاعر راليماخوس نفسه

(30GP=Ap.7.415)  وألف تيمون صورة مأدتة ج ائزية لافايسوف ا راديمى

 .(Arcesilaus)أرريسال س 

تررز  ، (Silloi)فى الجزء الثالث م  قصائد تيمون الساخرة  ورما

إتجرامات راليماخوس عاى فالافة محد ي . ولدي ا شذرة هامة م  إحد  هذه 

وهو مم  يسمون   (Diodorus Cronus)امات ع  ديودوروس ررونوس اإلتجر

 ،(Diels 32)" عقد(. ويصفه تيمون "تالم22)  (Dialektikoi)تالفالافة الجدليي 

ويذرر اهتماماته تا لغاز وتالم  ل. وهذا الوصف أيضا ي ااب اامه المستعار إذ  

 :(23)يشير إلى "ررونوس الحاقد ا عوج" ع د هوميروس

  ἔγραφεν ἐν τοίχοις ‘ὁ Κρόνος ἐστὶ σοφός’.  

ἠνίδε κοἰ κόρακες τεγέων ἔπι ‘κοῖα συνῆπται’  

κρώζουσιν καὶ ‘κῶς αὖθι γενησόμεθα’.   
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عبارة "ررونوس هو  (25) نفسه أن يخى عاى الجدران (24) "لقد اعتاد موموس

: "رم م   (27) انظر! فحتى الغرتان ت عل فوق اإلا ح قائاة (26) الحكيم"

 (29) "(*)وريف ايكون حال ا م  جديد  ، (28)مت اقضات يرتبى أحدها تافخر

(64GP=Fr.393PF.) (30) 

تها حد مق وع.   (Silloi)هذه اإلتجرامة مثل اائر القصائد الساخرة  إن

 (Momus)الحكيم" هو موموس  رونوسفكاتب ال قم العجيب الذ  عاى الصخر "ر

وهو الحقد مجسدا. ومدح موموس  تد أن يكون تهكما  نه ريف يمك  لاحاقد أن  

ا، لك  إذا ران جدله    يمدح؟ فالحاقد ا عوج، مثل ررونوس،   يمك  أن يكون حكيمً 

 (. 31")يخترق مثل نقاش ديودوروس فإنه رتما يبدو حكيما

وتكرار  ، (32)الغرتان عاى الس ح تقاد نبرة ديودوروس اإليونية إن

العبارات افارة يامح إلى تغض اهتماماته الفكرية. فالس ال ا ول يشير إلى اهتمام 

توس إن "ررونوس ران جدليّا ديودوروس تم  ل ا فتراضات؛ وفى هذا يقول اكس

عظيًمأ، تعام ريف يحكم عاى صحة ال سب الشرطية تسبب اي رة تعايمه حتى عاى 

. ويذهب اكستوس إلى أن الس ال الثانى (33)التى ت عل عاى أا ح الم ازل"  الغرتان

يشير إلى نظرية ديودوروس فى الحررة: وم داها إذ ران   شئ يتحر  فإن   شئ  

  الذي  ث نبقى جميعا خالدي ؛ ولقد وضع رل هذا ال قاش عاى فم الغرتان يهاث وعاى ذل

يكررون ا شياء دون فهمها. ويقترح أن ال اس انبهروا تتعايم ديودوروس، ولك هم لم 

 يفهموه.

نظم الشاعر راليماخوس أيضا إتجرامة ع  رايومبروتوس  ولقد

(Cleombrotus) ،  وهو عاى ا رجح تاميذ اقراط وصديل

 ,Plato)رما يتضح م  محاورة أفالطون فايدون  ،  (Aristippus)تيبوسأريس

Phaedo 59c): 

Εἴπας,῞Ηλιε, χαῖρε” Κλεόμβροτος ῾Ωμβρακιώτης  

ἥλατ' ἀφ' ὑψηλοῦ τείχεος εἰς ᾿Αίδην,  

ἄξιον οὐδὲν ἰδὼν θανάτου κακόν, ἀλλὰ Πλάτωνος  

ἓν τὸ περὶ ψυχῆς γράμμ' ἀναλεξάμενος.  

  

 م  قفز م    (34)")وداًعا أيتها الشم !( : قالها رايومبروتوس م  أمبراريا

فوق جدار شاهل إلى هادي .    نه رأ  )فى حياته( شرا يستحل الموت، تل 

 ( 35)  ." (*) نه طالع رتاب أفالطون )ع  الروح(

(53GP=AP.7.471) (36) 
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محاورة فايدون  فالطون "ع  الروح" تقدم م اقشة اقراط لخاود   إن

الروح أ  اء ااعات احتضاره، وعاى الرغم م  أن محاورة فايدون تقدم التوقعات 

لامزايا التى يتمتع تها الفالافة تعد الموت ع دما ت فصل أرواحهم ع  أجسامهم، فهى  

وس قد قرأها ت ريقة ولم يك  رايومبروت ؛ (61c)تحذر توضوح م  ا نتحار 

صحيحة. وت رد هذه اإلتجرامة قوة ال تر ا فالطونى وحدود فهم رايومبروتوس وغير 

 . (37)معقولية محاولة ت بيل ا فكار الراديكالية  فالطون عاى الحياة الحقيقية

 

 الفلسفة بوصفها نزعة جمالية  -5
إتجرامة أخر  هامة يقدم ل ا الشاعر راليماخوس طاغية ميتياي ى  فى

وهو واحد م  الحكماء السبعة قديما الذ  األه غريب م    ، (Pittacus)تيتاروس 

عما إذا ران م  ا نسب له أن يتزوج امرأة مساوية له  (Atarneus)أتارنيوس 

هى إجاتة تيتاروس  اجتماعيا أم يتزوج أخر  م  طبقة أعاى م  طبقته. ورانل هذه

(12GP= AP.7.89): 

"εἶπεν· ὁ δὲ σκίπωνα, γεροντικὸν ὅπλον, ἀείρας·  

„᾿Ηνίδε, κεῖνοί σοι πᾶν ἐρέουσιν ἔπος  

(οἱ δ' ἄρ' ὑπὸ πληγῇσι θοὰς βέμβικας ἔχοντες  

ἔστρεφον εὐρείῃ παῖδες ἐνὶ τριόδῳ),  

κείνων ἔρχεο”, φησί, „μετ' ἴχνια.” χὠ μὲν ἐπέστη  

πλησίον· οἱ δ' ἔλεγον· „Τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα". 

 تحدث )تيتاروس(،  م لوح تعصاه، االح الشيخ، وهو يقول : هكذا

"أ  إن أولئث اوف ي بئونث تكل شئ" وعاى مقرتة ران نفر م  الغامان لديهم  

خذاريف اريعة يجعاونها تدور ع  طريل قذفها تضرتات )تعد لفها تسيورها(، 

ع د مفارق ال رق. وقال الشيخ له: "اقتف أ رهم !". فوقف )الغريب( عاى وهم 

مقرتة م هم )يسترق السمع(، أما ه  ء فكانوا   يفتأون يرددون: "الزم حد "!  

 )وهيا إلى ذاتث!("

يسمع الغريب هذا، يقاع ع  نظرته لاثروة ويتزوج العروس التى م   ع دما

(. والقصيدة ت تهى تعرن ال صيحة نفسها لاقارئ ت ريقة 15-13طبقته )ا تيات م  

 . (38)(Dion)(، أو تخ اب موجه لشخص يدعى ديون 16غير مباشرة )البيل 

الشكا ،  (Pyrrho)تيتاروس يقدم حكمته ت ريقة غير مباشرة مثل تيرون  إن

الساخرة يوضع الس ال عاى لسان المعام وأيا رانل  (Silloi)ورما فى قصائد تيمون 

اإلجاتة فإنها غير مباشرة، وتغض ال ظر ع  ذلث نجد تيتاروس يشير تعصاه إلى 
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تعض ا طفال الذي  ياعبون تالحذاريف ويقترح أن راماتهم اتأخذ عاى أنها مفاتيح 

ل أن يفسرها عاى أنها نوع م  ال بوءة. والغريب ه ا يفهم  لحل الاغز الذ  يمك  لاسائ

فى التو عبارة ا طفال "الزم حد ! )وهيا إلى ذاتث(" عاى أنها تشير إلى حالته،  

ويع ى الكامات التى قالها ا طفال مع ى  الثا هو: "عايث أن تاتزم طبقتث ا جتماعية 

وأخيًرا، فإن قراء الشاعر التى ران تيتاروس يقصدها.  ةالخاصة تث" وهى الفكر

راليماخوس الذي  يحاولون أن ي بقوا العبارة عاى حياتهم الخاصة، ايفهمها رل واحد  

 م هم حسب حالته  نها تحتمل رثيًرا م  المعانى اإلضافية.

"جيذوياار" م  خالل م اقشة قاتاة لإلق اع إلى أن هذه القصيدة هى أول  وتخاص

ليماخوس، وهى توظف عاى أنها "تفسير عا ى قصيدة فى مجموعة إتجرامات را

  . إن ترنامج راليماخوس  الشعر  يظهر(39)لفاسفة راليماخوس فى الحياة والشعر"

، ويهدف إلى "أااوب رفيع" يتميز تال قاء  (Aitia)توضوح فى مقدمة عماه ا اباب 

العروس والرقة والص عة المتق ة. وتاإلضافة إلى هذه الفوائد العامة، فإن فكرة "

تما تحويه م  إيجاز وتساطة طبيعية وتحفظ. إن   –الفقيرة" تمثل شكل اإلتجرامة 

واختيار حكمه صادرة م  فايسوف أربر ا ا  الشعر راليماخوس  ااوته  صياغة

توضح تصفة خاصة ال ريقة البارعة التى عبر م  خاللها ع  فاسفة ف ه. إن غمون  

إجاتة تيتاروس وعدم مباشرتها يجسدان الكامات شبه المسموعة لألطفال أ  اء لهوهم، 

 وهى رامات تحدد معان عديدة م  خالل التفسيرات المختافة داخل إطار السرد

 وخارجه، مما يشير إلى القدرة عاى ر ية ا شياء وفقا لجوهرها.

يضع الشاعر راليماخوس إتجرامته فى موضع مالئم عاى أنها حكمة   وع دما

لحكيم تقايد ، فإنه رتما يرد ت ريقة غير مباشرة عاى معاصره ا ربر ا ا 

فكر  الذ  حدد إتجرامته م  خالل التاميح إلى (Asclepiades)أاكايبيادي  

 :(IGP=AP.5.169)إتيقوروس المعاصر له فى إتجرامته رقم 

῾Ηδὺ θέρους διψῶντι χιὼν ποτόν, ἡδὺ δὲ ναύταις  

ἐκ χειμῶνος ἰδεῖν εἰαρινὸν Στέφανον·  

ἥδιον δ', ὁπόταν κρύψῃ μία τοὺς φιλέοντας  

χλαῖνα καὶ αἰνῆται Κύπρις ὑπ' ἀμφοτέρων.  

 

الصيف لاظمآن: وخالب مرأ  البحارة فى "عذب ارتشاف الثاج فى 

الشتاء لكوربة اإلرايل التى تعا  قدوم الرتيع. وأعذب م  هذا راه أن تغ ى  

 . (40)العاشقي  فيسبحان تحمد ربيري  دةعباءة واح

ترريز الشاعر ااكايبيادي  ه ا عاى العذوتة تتكراره لأللفاظ  إن

(ἡδύ...ἡδύ...ἥδιον يشير إلى فاسفة إتيقوروس ) التى تعتبر أن الاذة
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(δονήἡهى الحيز ا امى )(41) ،فأول لذات إاكايبيادس "ارتشاف الثاج" لاظمأن .

وهو نموذج  ول تقسيم إلتيقوروس، فالاذات ال بيعية ت جح م  خالل طرد ا لم، 

و انى الاذات هو شاهدة البحارة لارتيع تعد شتاء جعاهم يعيشون فى عزلة عاى 

  –. و الث لذة  اكايبيادي  (42)تقسيمات إتيقوروس لاذات العقاية ىالشاطئ، تشير إل

وهى تبدو تعبيًرا ع   ، هى المتعة المتبادلة تي  الحبيبي  -وهى أفضل الاذات تال سبة له

الشاعر لمفهوم إتيقوروس تأنه يجب تج ب العاطفة الج سية تسبب قدرتها عاى  ضرف

يستدعى تاث  φιλέοντεςلمحبي  تالافظ إحداث ا لم؛ لك  اختيار الشاعر لمص اح ا

رما أن تبادل المحبي  العواطف   φιλίαالقيمة التى أغدقها إتيقورس عاى الصداقة 

معا، وتمثيل عالقتهم عاى أنها طق  دي ى "يسبحان تحمد ريبري " يبدو أنه يستدعى 

موضوع العاطفة، وهو الموضوع المتكرر فى عمل أاكايبيادي  الباقى داخل اياق 

 لفاسفة المعاصرة.ا

أصداء  (Posidippus)معاصر أاكايبيادي  ا صغر توايديبوس  ويردد

ع دما ير  وجوب طرد  ، م  مجموعة إتجراماته احدةهذه القصيدة فى مقدمة و

 :(IGP=AP.5.134)الفاسفة راية، وهو فى هذه الحالة يقصد الفاسفة الرواقية 

Κεκροπί, ῥαῖνε, λάγυνε, πολύδροσον ἰκμάδα Βάκχου,  

ῥαῖνε, δροσιζέσθω συμβολικὴ πρόποσις.  

σιγάσθω Ζήνων ὁ σοφὸς κύκνος ἅ τε Κλεάνθους  

μοῦσα· μέλοι δ' ἡμῖν ὁ γλυκύπικρος ῎Ερως.   

 

"يا أرن ريكروت ، انثر  رذاذ  عاى ند  تارخوس الذ  ي ضخ تالبال، 

ويا أيتها الق ي ة، ضّمخيه تالسائل ق رة ق رة؛ أجل! فايرطب )حاوق ا( ذلث 

الراح )الذ  يحتسى( فى الو ئم والمآدب! ولك  فايازم زي ون، البجعة 

 لعذبيانثي ؛ وليل إروس، االحكيمة، الصمل، يا رتة الشعر التى تالزم را

 . (43)يغدو معقد أما ا وم اط اهتمام ا" ته، المشتهى حتى فى مرار

م ا  المدراة الرواقية، وتاتعه  ، (Zeno)الرفض لتعاليم زي ون  هذا

أن يست تج أن توايديبوس   (Schott)حدا تا اتاذ "اشوت"  (Cleanthes)رايانثي  

(. لك  م  ا فضل أن نفهم القصيدة رما فسرتها 44ران تاميذا لزي ون فى أ ي ا)

(. وإذا ران 45"جيذوياار" عاى أنها قصيدة قصد تها الرد عاى قصيدة ااكايبيادي )

الشاعر ااكيبيادي  قد ريف نفسه مع القيم اإلتيقورية، فإن الشاعر توايديبوس يختاف 

مع زي ون الذ  ران المثل يضرب ته فى ا عتدال، ويقدم  اتاةضع عماه فى مقمعه وي

شخصيته الشعرية عاى أنه شخص ياهم ع  طريل الخمر، فيغ ى لاحب ت ريقة 
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تتعارن مع مبادئ الفاسفة الرواقية. وأيضا إذا ران الشاعر أاكايبيادي  قد جعل  

، فإن توايديبوس يختاف ع ه،  محبيه اإلتيقوريي  يستشعرون حب الاذة ا رثر حالوة

 حيث إنه جعل إله الحب ع ده هو الحاو القااى.

 يلسوف الشاعر الف -6
اعتمد الشعراء راليماخوس وأاكايبيادي  وتوايديبوس عاى ألفة قارئهم   لقد

تالتيارات الرئيسية فى الفاسفة، لكى يضعوا إتجراماتهم فى م ظر طبيعى  قافى 

هياي يستى. ولم يك  أ  م هم فايسوفًا، عاى الرغم م  أن ا قد رأي ا أن معرفة  

 رزا عبر رل الفترات.راليماخوس لافاسفة اليونانية رانل تحتل مكانا تا

وفى مقاتاة مع ه  ء الشعراء الذ  رانل مباد هم الفاسفية ولغتهم جزًءا  

م  م ظور  قافى أواع، يظهر ه ا  عدد ربير م  إتجرامات ليونيداس م  تارنتوم 

. ونجد  (46)تها م ظور رابى ت ريقة  اتتة، وت  و  عاى التزام أعمل تالمبادئ الفاسفية

تعبيًرا واحدًا ع  هذا ا عتقاد فى إتجراماته ضد فساد اوخاري  الكابى الذ  أشرنا 

إليه ااتقا. إنها ليسل مبادئ الكابية تاث التى يسخر م ها ليونيداس، لك  يسخر م   

الفرد الذ  لم يعم وفقا لمبادئها. فسوخاري  الذ  حد  ا ع ه يموت جوعا تسبب 

وحي ما تبي  ل ا أنه لم يدن م    ، (55GP=AP.6.298)ابى صرامة أااوب الحياة الك

 . (47)هذه الفاسفة تشكاها الصحيح

رابية ليونيداس ت عك  تشكل ربير فى رثير م  قصائده وتبرز ا فراد  إن

الذي  يعيشون فى فقر نبيل عاى مستويات م خفضة م  السام ا جتماعى، وتشمل 

 (72GP=AP.7.726)وال ساجي   (20GP=AP.7.295)الصيادي  

الذي  يقدمون إهداءات متواضعة م    ت  وهم      (7GP=AP.6.204)وال جاري 

حرفهم، أو يقدمون مر يات رزي ة وقورة. وفى قصائد أخر  تدْعرن الثروة المادية 

توصفها عديمة الفائدة فى ال هاية، مثل ممتاكات رريتون العديدة التى ت خفض ع د  

 .(75GP=AP.7.640)وار  فيه جثمانه الموت لتصبح مجرد قبر ي

 راء مثل هذه لها صاة تا نتقاداة الساخرة والع يفة لامذهب الكابى، وهى  إن

نوع م  ا دب الشعبى ا خالقى، يوجد تصفة عامة فى ال ثر أو خايى م  ال ثر  

والشعر الذ  ران قد تأ ر تخ ب فالافة الشارع، ويبدو أنهم أنتجوها فى شكل  

وتاتعة تالي   (Borysthenes)لبوريسثي ي   (Bion)إن انتقادات تيون . (48)أدتى

(Teles)- رانل تتعامل مع رثير م  أفكار إتجرامات ليونيداس  -عاى ابيل المثال

هى  (79GP)نفسها. وقد لوحظ أن إتجرامة ليونيداس ع  ال ريل السهل لاموت رقم 

جاهات وافراء التى ران لها . إن ا ت(49)  (D.L.4.49)إعادة صياغة لمقولة تيون 

صاة تا نتقادات الساخرة تظهر أيضا فى الشعر الهياي ستى توضوح فى عمل الشاعر 

الذ   (Cercidas)وريرريداس  (Colophon)م  رولوفون  (Phoenix)فوي ك  

رما وجد طريقه إلى إيامبيات  ، (Choliamb)نظم اشعاره فى البحر الخوليامبى 
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(Iambi) (50)راليماخوس . 

الشاعر ليونيداس م  ال قد الساخر والع يف فى هذه الق عة الغريبة  ويقترب

 :(77GP=AP.7.472)م  اإلتجرامة رقم 

"إيها اإلنسان، إن دهًرا   نهاية له قد مر قبل أن تر  نور الحياة، رما أن  

   دهًرا  خر يما اه ي تظر  فى هادي ، فأ  حيِّّز يتبقى لحياتث؟ حظة! أو ما هو أقل م

الاحظة! إن حياتث )المحدودة( اريعة الزوال وخالية م  البهجة، إنها أتغض م  

روا فى أحس  )تقويم(، وأنشئوا ّوِّ م  عظام متجاورة    الموت الكريه. فالبشر الذي  صد

ت ااقة، ي اولون ا  ير والسَّحاب. انظر، أيها الرجل، رم أن ا مر عبث   طائل م    مد

 د نهاية الخيى، والثوب لم يتم تعد نسجه. )إن الحياة( مثل جاد  ورائه، فالدودة قاتعة ع

 عبان ي تزع، وهى أرثر مدعاة لابغض م  نسيج الع كبوت. وافن، أيها الرجل، ع دما 

تالحظ قوتث )وهى تضمحل( م  صباح إلى صباح، فايك  هذا أدعى لجعل حياتث 

إنه م     حياء،   تي  اتسي ة. تذرر هذا وضعه دوًما فى اعتبار ، حتى نهاية عمر

 .(51)مثل هذه القشه الواهية صيغل حياتث"

ا حتقار لاموت ي تمى إلى عالم الر اء، ولك ه يبدو مسهبًا جدا تحيث     هذه

يحتمل أن ي قم عاى شاهد قبر، وقد اقترح تعض الباحثي  أن يقسم إلى أقسام 

امدة واريعة لا ول  . ولك  هذا يبدو غير ضرور   نه   توجد قواعد ج(52)أقصر

. إن إتجرامة الشاعر راليماخوس ع  تيتاروس، التى (53) تفصل اإلتجرامة ع  اإلليجية

 اقتبس ا جزًءا م ها، تكاد أن تصل ال ول نفسه.

 ،(Chreia)مقولة حكمية  وسراليماخوس ع  تيتار قصيدةحي  تعد  وفى

حيث إنها تصل إلى هدفها ت ريقة غير مباشرة، نجد أن أتجرامة ليونيداس تقرأ 

توصفها نوعا م  التعايمات التى ت ااب تراث ال قد الساخر الع يف. إن راليماخوس 

لكى يجعل الموضوع أدتيا، لك  الشخصية التى  -رما  حظ ا أعاله –يستشهد تفايسوفه 

ه تجعا ا م  السهل أن نصدق أنه شخصيا أاام نفسه يبي ها ليونيداس ل فسه فى إتجرامت

"إن   (93GP=AP.7.715)فى مستو  معي . فقوله فى اإلتجرامة رقم  كابيةإلى ال

حياة التجول ليسل تحياة"، ونصيحته لبعض الفئران أن تتر  م زله  ن ما ته م   

جد فقيرة  اة، يجعا ا نعتقد أن الشاعر يحيا حي (37GP=AP.6.302)طعام قايل لاغاية 

 لك ها حياة تتميز تال بل.

ذلث فم  غير المحتمل أن الشخصية الشعرية المراومة تع اية لاشاعر  ومع

شعراء العصر الهياي ستى    فبي ، (54)ليونيداس رانل تتفل مع ظروف حياته الخاصة

عاى ابيل  –ران الفقر فكرة متكررة ومهيم ة م  ال احية العماية. فالشاعر راليماخوس 

يشكو تمرارة م  شدة الفقر فى ديوانه اإلمبيات؛ إذ تقدم رتات شعره الجائعة  –ثال الم

عاى الرغم م  أنه  ، (Fr.191.92-3 PF)عاى التهام أوراق شجرة التي  ا خضر 
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 ماخوسران يتمتع ترعاية ت ايموس  فيالدلفوس نفسه. الفقر إذن تال سبة لاشاعر رالي

اتيح أفكاره فى ترنامجه ا دتى، وهذا هو ما ران ران مرادفا لالعتدال الذ  يمثل مف

ي قص أااوب ليونيداس ومادة موضوعه حيث ران اهتمام ليونيداس تحياة ال اس 

العاديي  جزًءا م  مياه ا واع، الذ  يتضح ع د رعاة الماعز ع د الشاعر  

ع د تصوير رتات الم زل الالئى ر   (Herodas) يورريتوس وع د هيروداس 

 . (55)راليماخوس لشاعرشائعات، وفى الفقر المدقع لهيكالى العجوز ع د اي شرن ال

أية حال، فإن رابية ليونيداس ليسل لها عذوتة ديوجي ي  الكابى  وعاى

نفسه، ولي  لها حيويته فى تخ ى الحدود ا جتماعية. إن ديوجي ي  الكابى ران مثل 

ليونيداس جوا  ورجال فقيًرا، لك  حياته رانل وقفة فكرية ران ا فراد فيها 

رنة فقد حصر ليونيداس نفسه  . وتالمقا(56) يتصارعون ليتعرفوا عاى حدودهم الخاصة

 .ماليةداخل حدود ضيقة جدًا، وااتخدم لغة الكابية وأيقوناتها ليصور تهما وقفة ج

رابية ليونيداس الثانوية تقارن تشكث تيمون الزاخر تالحيوية الصادقة،  إن

ران نسخة م  الجدل الشكاى تفسر ل ا أن رل جدل  (Silloi)فديوان قصائده الساخرة 

وأن رل الفالافة فاادون. وهذا التفسير ران له رثير م  ا  ر فى   ئدةايبدو تال ف

تاميذ ديوجي ي  وفى  (Thebes)م  طيبة  (Crates)المحاراة الساخرة لكراتي  

 .(Gadara)م  جادارا  (Menippus)هجائيات م يبوس 

 

 الفليسوف كاتب اإلبجرامة  -7
الشاعرليونيداس ع  الفياسوف الشكا  تيمون، فبقدر ما نعرف، لم  يختاف

 (Pyrrho)يدرس ليونيداس الفاسة أو زعم أنه فياسوف. أما تيمون فكان تاميذًا لبيرون 

، الذ  ران أول فياسوف شكا ؛ رما رتب تيمون أتحا ا تحل  (Elis)م  إلي  

يعة". أما راتب اإلتجرامة ع اوي ، م ها "ع  مالحظات الشعور"، و"ضد عاماء ال ب

م    (Philodemus)الوحيد الذىكان يماث أوراق اعتماد فاسفية فهو فياوديموس 

جادارا، الذ  درس فى أ ي ا مع زي ون اإلتيقور  م  صيدا قبل أن يهاجر إلى إي اليا 

ق.م. حيث انضم إلى دائرة ا راتقراطيي  الرومان الذي  رانوا متعاطفي  مع   70عام 

 وسوهوراتي (Virgilius)وريي ، وأيضا إلى دائرة الشعراء مثل فرجيايوس اإلتيق

(Horatius)(57) . 

ومعظم هذه   ، (58)ألف فياوديموس أرثر م   ال ي  إتجرامة فى إرايل فيايب ولقد

 (IIGP=AP.5.131)اإلتجرامات عاطفية إلى درجة ربيرة. وفى اإلتجرامة رقم 

نجد أن نف  الراو  عاى وشث أن يشتعل تال ار ع د اماعه موايقى ارسانثيبى 

(Xanthippe) وفى اإلتجرامة رقم .(2GP=AP.5.13)   يمجد الم لف احر

مة رقم عاما. وفى اإلتجرا ي عاهرة عجوز تباغ م  العمر ات

(12GP=AP.5.132)   نجد وصفا  مراة مشتهاة تبدأ تتصويرها م  قدمها ويتحر
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الوصف م  أافل إلى أعاى. والشاعر يخاطب فتاة شاتة يحبها فى اإلتجرامة رقم  

(10GP=AP.5.124) ، الذ  هو مصاحب لكبر الس  فى   سىرما ي دب العجز الج

 .(27GP=AP.11.130)اإلتجرامة رقم 

التى أ ارها الشاعر فى إتجراماته لم نك  نتوقعها م  شاعر   ا فكار هذه

.  (59)إتيقور  رانل مدراته تستحس  الاذات المبرأة أو الخالية م  رل نقص أخالقى

والحقيقة أن ا   نتوقع عاى اإلطالق أن يصبح مفكرا إتيقوريا شاعًرا: فم ا  

ويصر عاى أن الحكيم   المدراة اإلتيقورية إتيقوروس يرفض دور الشعر فى التعايم

  ي لف مثل هذه ا شعار. غير أن فياوديموس ران إتيقوريا غير عاد . وعاى 

توصفه غير مفيد وغير ضرور   قايد ااتبعد التعايم الت تيقورسالرغم م  أن إ

لاسعادة، فقد ران فياوديموس مثقفا رتب ع  تاريخ الفاسفة، وال ريقة العامية، 

. وفى تحثه  (60)رة ا ارة، والخ اتة والموايقى والشعروالالهوت، وا خالق وإدا

الشعر وأهميته.   يعة"ع  القصائد" و"ع  الموايقى" يكشف ت ريقة م ظمة ع  طب

وه ا يتفل مع إتيقوروس فى أن الشعر ليسل له أهمية تعايمية، لك ه يذهب إلى أن له 

قدرة عاى تقديم الاذة، التى تعد القيمة اإلتيقورية المررزية؛ وفى م لفه "ع  

الموايقى" يكشف ع  معرفة وااعة تالشعر اليونانى. وعاى الرغم م  أن  

جح أن أغانى الحب ت جج العاطفة أرثر م  أن ت فئها، فياوديموس يسام تأن م  المر

فهو ير  أن الموايقى، تارتباطها تكامات م اابة، يمك  أن تع ى ان باًعا تالراحة 

 .(61) وا اتجمام، وتكون م اابة عاى ا خص فى الم اابات ا جتماعية

نوع أدتى معتدل ي ااب ال وع الخاص تحفالت  -تال بيعة -اإلتجرامة إن

راب والو ئم، وهو يبدو نوعا مالئما  ااوب الحياة اإلتيقور ، إذ تتميز فعالياته الش

ا جتماعية تقيمة ربيرة توصفها مصدًرا لاذة المشارري  فيها وتوصفها أيضا م اابات 

دعوة لراعيه رالبورنيوس  دإحد  قصائد فياوديموس نج ىتحى ذرر  م اسها. وف

 :(23GP=AP.11.44)تفا  إتيقوريا مثاليا ليحضر اح (Calpurnius Piso)تيسو 
   

Αὔριον εἰς λιτήν σε καλιάδα, φίλτατε Πείσων,  

ἐξ ἐνάτης ἕλκει μουσοφιλὴς ἕταρος  

εἰκάδα δειπνίζων ἐνιαύσιον· εἰ δ' ἀπολείψῃς  

οὔθατα καὶ Βρομίου χιογενῆ πρόποσιν,   

ἀλλ' ἑτάρους ὄψει παναληθέας, ἀλλ' ἐπακούσῃ  

Φαιήκων γαίης πουλὺ μελιχρότερα·  

ἢν δέ ποτε στρέψῃς καὶ ἐς ἡμέας ὄμματα, Πείσων,  
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ἄξομεν ἐκ λιτῆς εἰκάδα πιοτέρην.  )62( 

 

"أ  صديقى ا عز تيسو، إن رفيقث المحب لاموايات )=فياوديموس( يدعو   

)=الساعة الراتعة تتوقيت ا( إلى روخه البسيى،  ةغدا فى الساعة التااع ضورلاح

لت اول وجبة العشاء معا )احتفا ( تعيدنا الس و . فإن فاتتث )فى حفا ا هذا( 

تارخوس المجاوب م  خيوس، فإن )ما يعوضث ع  هذا( هو أنث   ذإ َّاامة ونبي

اوف تشاهد رفاقا جد مخاصي  أوفياء، واتش ف أذنيث تسماع أشعار أرثر 

تكثير م  )أشعار شاعر( الفياريي  )=هوميروس(. أما إذا التفل إلىَّ  عذوتة

وشمات ى فى لحظة ما ت ظره م  عي يث، يا تيسو ، فإن ا اوف نحيل )وجبت ا( 

 . (63)البسي ة إلى )وليمة( فاخرة"

يدعو فياوديموس راعية تيسو إلى احتفال متواضع فى مكان تسيى دون  وه ا

أصدقاء مخاصي ، وشيئا  -تد  م  ذلث –لثم ، وهو يقدم أطعمة شهية أو خمر غالى ا

ع   (Demodocus)ديمودوروس  هاما أرثر حالوة لاسمع م  ا غ ية التى غ ا

حرب طروادة ع دما أراد أن يرفه ع  الفياريي  فى حضور أوديسيوس الذ  تح مل  

لتى تقدم فى حفل  افي ته فى ال شيد الثام  م  ا وديسية. ويع ى هذا إيحاًء أن التساية ا

عشاء فياوديموس اتتفوق عاى الشعر الهومر ، رما يشير أيضا إلى الفقرة المشهورة 

التى يعا  فيها أوديسيوس لافياريي  أنه لي  ه ا  مرح  (Od.9.5-11)م  ا وديسية 

أعظم م  مآدب ال عام والموايقى. وهذا هو السبب لالعتقاد تأن إتيقوروس نفسه قد  

توصفها جزًءا م  نقاش ع  أامى خير فى الحياة وهو الاذة، وهذا  حدد هذه الفقرة

يوحى تدوره تأن وجهة نظر المعام فى الموايقى رانل   تكاد تدر  أرثر مما تقترحه 

. إن الصفة التى خصصها فياوديموس ل فسه فى اإلتجرامة  (64)تعض م  مصادرنا

ااتضافة تيسو تتالوة إتجرامات وهى "المحب لاموايات" توحى ل ا تأنه ايتم 

 المضيف الخاصة، وتأن لذة هذه التجرتة اتكون إتيقورية عاى نحو م ااب.

حدث تحتفل ته الجماعة  وم اابة دعوة فياوديموس هى العيد العشرون، وه إن

. ولقد ظهرت  (65) فى العشري  م  رل شهر تتقديم الهدايا لام ا  وعائاته إلتيقوريةا

لعشاء اإلتيقورية فى شذرات فياوديموس البردية وفيها إحد  الدعوات لحفالت ا

والقصيدة التى تي  يدي ا نسخة  ، (66)الدعوات التى يبعث تها فياوديموس إلى نفسه

 نحو نموذجى. اىنظمل لهذا الشكل ا جتماعى اإلتيقور  ع

الرغم م  أن فياوديموس يدظهر ل ا فى ا تيات ا فتتاحية حبه لابساطة   وعاى

تيقورية، إ  أنه فى ا تيات ا خيرة يامح توضوح إلى أن تيسولو زاد م  مساندته اإل

المالية له، فإنهم ايقيمون احتفا ت أرثر اخاء. وقد يبدو هذا مت افيا مع القيم 

اإلتيقورية ، لك ه فى تحثه "ع  إدارة ا ار" يبرر ارتساب الثروة المعتدلة توصفها 

لو أنها رانل غير ضرورية، رما ي اقم أن أامى أشكال   ال بيعية باتواياة لسد الرغ
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.  (67)ارتساب الرزق هو ما يدفع نظير المشاررة فى المحاورات الفاسفية مع افخري 

ويبدو م  المحتمل حي ئذ أن الفاسفة اتبدو م  ا شياء الشيقة التى قد يود تيسو اماعها  

ياوديموس الخاص شعًرا فى وجبه العشاء. وتي ما يصعب عاي ا أن نعتبر شعر ف

تعايميًا، فإن حفل العشاء الذ  دعى إليه تيسو رانل تقايدًا لتراث حفالت المآدب 

 والشراب التى ران يمزج فيها تي  الشعر والفاسفة.

 ةصورت و ئم أخر  فى إتجرامات الشاعر فياوديموس، ولم تك  عبار وقد

ر الم اابات الصاخبة التى لك ها رانل عاى غرا إلطالق، ع  طقوس إتيقورية عاى ا

صورها الشاعر توايديبوس فى أشعاره. وفى معالجته لها خال فياوديموس نوعا م  

التوتر تي  ا  ي  م  الشخصيات: الشاعر الم دفع الذ  يشرب الخمر تصعوتة ويعيم 

حياة صعبة، والفياسوف المتحكم فى ذاته الذ  يقتصر عاى التمتع تالاذات اإلتيقورية 

 ة.المتميز

أتجرمة أخر  يبتهل الشاعر إلى رتات الشعر أن تساعده فى اتخاذ أااوب  وفى

 :(17GP=AP.11.41)حياة م ااب، وهى اإلتجرامة رقم 

῾Επτὰ τριηκόντεσσιν ἐπέρχονται λυκάβαντες,  

ἤδη μοι βιότου σχιζόμεναι σελίδες·  

ἤδη καὶ λευκαί με κατασπείρουσιν ἔθειραι,  

Ξανθίππη, συνετῆς ἄγγελοι ἡλικίης.  

ἀλλ' ἔτι μοι ψαλμός τε λάλος κῶμοί τε μέλονται,  

καὶ πῦρ ἀπλήστῳ τύφετ' ἐνὶ κραδίῃ.  

αὐτὴν ἀλλὰ τάχιστα κορωνίδα γράψατε, Μοῦσαι,  

ταύτην ἡμετέρης, δεσπότιδες, μανίης.  

 

 هى"ابعة و ال ون عاًما انصرمل، وا وات )العدمر( قد ولّل ، وها 

 )رتاب( حياتى قد تمزقل إرتا، وها هو المشيب يغزو افن صفحات

 وها هم رالد الحكمة والحصافة، يا ارسانثيبى، )قادمون(؛ مفرقى؛ 

 أن )أصداء( أنغام أهزوجتى الثر ارة وأناشديى الماج ة تيد

 ف اد  ْصاىتتردد و  زالل نار العشل المتأججة تد   زالل

 يا، أيتها الموايات، ارتب   يشبع و  يرتو . فه الذ 

 أارع نحو ممك  خاتمة )حياتى(، وضع ، أيتها الموايات، عاى

 (68)  لج ونى هذا )الم بل(!" حد

الشاعر ه ا فى هذه اإلتجرامة أنه لم يفقد تذوقه لاموايقى ولالحتفال رما لم  يذرر
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يفقد عاطفته، لك ه افن تاغ ا  الرشد. وي اب م  رتات الشعر أن ت قم عاى أارع  

التى  –نحو ممك  خاتمة حياته ويضع  حدًا لج ونه. وم  غير الواضح أن ارسانثيبى 

رما  –ًعا  مرأة حقيقية فى حياة فياوديموس رانل ق ا -تظهر فى العديد م  قصائده

أو أنها رانل م  نتاج خيال الشاعر. غير أنها رانل تسمى تاام زوجة  -(69)ايدر قديعت

الفياسوف اقراط، وهى عاى ذلث رفيقة نموذجية لفياسوف، أو رتما تكون رمًزا 

ة القصيدة أو رعالمة تشير إلى نهاي (Koronis)لافاسفة نفسها. ويستخدم ال قاد رامة 

جزٍء م  عمل أربر فى هوامم لفافة تردية. وه ا يتخيل الشاعر حياته عبارة ع   

تعالمة   مواوم ، (70) عمود م  ال ص المكتوب عاى لفافة قد تاغ افن ال ق ة الوا ى

. إن الفاسفة المجسدة فى زوجة الفايسوف المثالى، اتضع نهاية (71)فى شكل ارسانثيبى

 والمجون فى ال صف الثانى م  حياته.لاقصف 

ال موذج ا خير م  إتجرامات الشاعر فياوديموس، نجد حكمة العمر تحقل   وفى

ت جاح التغير فى أااوب حياة الشاعر ويبدو هذا فى اإلتجرامة رقم  

(18GP=AP.5.112): 

᾿Ηράσθην· τίς δ' οὐχί; κεκώμακα· τίς δ' ἀμύητος  

κώμων; ἀλλ' ἐμάνην· ἐκ τίνος; οὐχὶ θεοῦ;  

ἐρρίφθω· πολιὴ γὰρ ἐπείγεται ἀντὶ μελαίνης  

θρὶξ ἤδη, συνετῆς ἄγγελος ἡλικίης.   

καὶ παίζειν ὅτε καιρός, ἐπαίξαμεν· ἡνίκα καιρὸς  

οὐκέτι, λωιτέρης φροντίδος ἁψόμεθα.  

 

 "ها قد غدوت عاشقا! ولم  ؟ ها أنذا أنغم  فى القصف والمجون!

 الضير فى الترنم تأناشيد ماج ة؟ وها قد أصبحل م  المخبولي ! وما

 يا تر  المتسبب فى هذا؟ لي  هو اإلله؟ أ  ليت ى هاكل فم 

 )ور ل تراتا( ! والسبب فى ذلث أن الشعر ا تيض، راول ا 

 والحصافة، ي مو افن )فى رأاى( تد  م  الشعر ا اود  الحكمة

 عانا( الوقل لالنغماس فى المجون)الفاحم( . فالحل أنه ع دما )د

 حيث لم يعد ه ا  –لهونا وانغمس ا، أما فى الاحظة الراه ة  والاهو، 

 . (72) فسوف نغت م أفضل )فرصة اانحة لاتفكير والتدتر(" –)مجون( 

  نعرف، تال بع، الترتيب ا صاى لهذه القصائد، واقتراح التدرج فى   إن ا

ا تجاه عاى أن شخصية فياوديموس الفاسفية يمك  أن تسي ر عاى تجاوزات 

يكون وهما. ومع ذلث، فالقضية تال سبة لفياوديموس لها مظهر  ماشخصيته رت

التى ياعب تها أو شخصى، وهذا يضع تحته خ ا م  خالل الواقعية ال فسية لا ريقة 
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 in)فى عماه  (Cicero)يعاد الاعب تها فى عماه. ف ح  نعرف م  شيشرون 

Pisonem 13; 22; 67)   إن تيسو ران له أااوب متحرر فى الحياة، وأنه أغر

وهذا يمك  مقارنته مع تقايا أعمال  ، (in Pisonem 70-2)فياوديموس تالمشاررة فيه 

الفاسفية المهمة. إن فياوديموس يأمل أن يكون   فياوديموس ال ثرية ع  الموضوعات

فايسوفا فى ن اق المدارس الفاسفية الهياي ستية، وعاى ا خص اإلتيقوريي ، فكتاتة 

أحد م  أنداده الفالافة. والفاسفة  ما تحاث التعايمية لم يك  رافيا لي ال احترا

وانصب جل اهتمامها الهياي ستية رانل فاسفة أخالقية، ورانل أقل اهتماما تالجدل، 

.  (73)عاى ااو  الفرد فى حياته الخاصة طبقا لمبادئ أظهرت توضوح حياة م اسها

هو المعيار ا رثر  -الذ  يكشف تالفعل أرثر م  الكامات – (diathesis)إن التصرف 

.  فة هو المكون المهم لامعر ف أهمية، وتال سبة لارواقيي  واإلتيقوريي  فإن ضبى ال 

الذ  اخر فيها تال رحمة   (Silloi)وهذا يعال السبب فى أن قصائد تيمون الساخرة 

 ا .م  موضوعات الفياسوف، تعد نتاجا حقيقيا لفاسفة الشك

الراو  إلتجرامات فياويموس يجد صعوتة فى التقدم مع مستويات الساو   إن

اإلتيقور  حتى إذا لم يك  أ  م  التفاصيل المعروضة فى القصائد عبارة ع  ايرة 

فا عتران عاى تصالح هذه الميول المتعارضة فى   ، (74)ذاتية تتحدث ت ريقة صارمة

م  خالل ف ه. فهذا تبساطة لي  فاسفة   حياة فياوديموس الخاصة يتم التعبير ع ه

تل اقترانا حقيقيا لإلتجرامة الهياي ستية  تجرامة، موضوًعا يدعالج فى اإل فهاتوص

 تالفاسفة.

* * * 
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p.135-61 at 145-6 

(22 )(1977) “Diodorus Cronos and Hellenistic Phiosophy” Sedley, D. 
PcPhs23p.74-120 at 74-7 

(23 )Hicks, R.D. (1962). Stoic and Epicurean. New York, p.320 n.3. 
 . لاحقد تجسيد (Momos) موموس   (24)
 يفعال رماا  حكايم، تأناه وي عتاه الجادران عااى ااامه ويخاى ديودوروس( الحقد) موموس يمدح( 25)

 (.المترجم) جمياون تأنهم ويصفونهم الجدران عاى محبوتيهم أاماء ويخ ون المحبون
 المدراااة فالااافة أحااد (Aminias) أمي ياااس تاا  لااديودوروس ر يااة (Cronos) ررونااوس( 26)

 .المتأخري  الميجارية
 .الم ازل أا ح فوق ت اقشها  ران الغرتان إن حتى تعاليمه زيوع إلى اإلتجرامة تشير( 27)
 عااى هاى الموصاولة والجماة ومررب، وموصول تسيى إلى والجمل الحروف تقسيم إلى يشير( 28)

 " ضوء ه ا  يكون أن يجب فإنه نهاًرا، الوقل ران إذا: "المثال ابيل
 .الحررة إمكانية ع  تأفكاره  يرتبى أمر وهو الخاود، حول ديودوروس رأ  إلى ه ا  اإلشارة (*)
 463 ص ،(1973) ليبيا  – طراتا  اإلاك درية، شاعر القوري ى راليماخوس السامى، هللا عبد( 29)

 .تعدها  وما 
(30 )53) [rep.1988]. Callimachus 2vols. Oxford-Pfeiffer, R. (1949 
 راان رروناوس  ن" السا  فاى الكبيار ا طاوار غريب الشخص" ررونوس" رامة أيضا  تع ى  (31)

 الشاااعر مع ااى هااذا رااان وإذا. Strabo14.658 قااارن" ا حماال" أو (Zeus) زيااوس والااد
 وجهاة رانل وأيا  ا حمل؛ حكمة فقى يماث ران ديودوروس إن يقول موموس فإن راليماخوس،

 .مدحا  ليسل فإنها  ال ظر
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 ما   ςῶα, Κῖκο الكامتاان ورانال الكارية، (Iasus) إيااوس جزيرة م  ديودوروس ران( 32)

 :أنظر ه ا ، السكان يستخدمها  التى اإليونية الصيغ
Bland, D.L. (1998). Sextus Epiricus: Against the Grammerians. Oxford, 

p.341. 
(33 )The translation apud Blank (1998) p.64 
 ,Lucian انظر انتحاره، وع .  فالطون تاميذا (Ambracia) أمبراريا   م   رايومبروتوس ران(  34)

Philopater I  
 "الروح ع " أو (Phaedo) فايدون أفالطون محاورة هو الم لف الكتاب تهذا المقصود (*)
 .172 ص الساتل، المرجع ، إتراهيم حمد  محمد( 35)
 ":وايل" ع د القصيدة لهذه مفصاة درااة ه ا ( 36)

White, S.A. (1994). “Callimachus on Plato and Cleombrotus” TAPHA 124, 
p.135-61; See also Gutzwiller (1998) pp.505-6. 

(37 )Gow, A.S.F. and Page, D.L. (1965). The Greek Anthology: Hellentistic 
Epigrams. 2vols. Cambridge at vol.2, p.204-5 

(38 )Page (1965) vol.2. p.207 -Gow 
(39 )Gutzwiller (1998), p.226  

 :انظر راليماخوس،  دع الجمال فاسفة عاى تدل القصيدة هذه أن وع 
Livrea, E. (1995). “From Pittacus to Byzantium: The History of a 

Callimachean Epigram” CQ45.p.474-80. 
 .52ص الساتل، المرجع إتراهيم، حمد  محمد( 40)
(41 )30-Gutzwiller(1998), p.128 

 إلاى تشاير" عاذب" راماة فاإن إتيقوروس، إلى ااكايبيادي  الشاعر لتاميح تاإلضافة أنه وتالحظ
 .(18.2GP=APL228) رقم (Anyte) أنيتى الشاعرة إتجرامة

(42 )Gutzwiller (1998) p.129 
 . االمي  البحارة يعود خاللها  م  عاصفة تمع ى( χειμῶνος) رامة تقرأ وهى
 Gow-.Page (1965) vol.2. p.118: انظر اعاله، المذرور التفسير وع 

 .63ص الساتل، المرجع إتراهيم، حمد  محمد( 43)
(44 )Schott, P. (1905). Posidippi epigrammata Collecta et illustrata. Diss, 

Berlin. P.44-6 
(45 )9-Gutzwiller (1998) p. 157 
 :ع د تام تتفصيل ليونيداس ع د الكابية ت اقم( 46)

Gigante, M. (1971). L’edera di Leonida. Naples. P.45-55; Vide also 
Gutzwiller (1998) p.102-4. 

 تالمثال تالمقارنة الغامان أغووا الذي  الرواقيي  لبعض المشاته (Cercidas) ريرريداس نقد ع ( 47)
 : انظر: 6 رقم الشذرة فى لزي ون السامى

Livrea, E. (2002). “Critica testuale ed esegesi del Nuovo Posidippo” pp.61-
77 in G.Bastianini and A. Casanovo eds.II Papiro di Posidippo Un anno 
dopo. Florance esp. 6b. 8-9. 

 :انظر الساخرة، اإلغريقية ا نتقادات ع ( 48)
Oltramare, A. (1926). Les origins de la diatribe romaine. Geneva.  

(49 )Fr.66 in Kinstrand, J.(1976) Bion of Borysthenes: A Collection of 
Fragments. Uppsala, p.279. 

 : ع د فوي ك  عاى والتعايل ال ص نجد( 50)
Gerhard, G. (1909). Phoinix von kolophon: Texte und untersuchungen. 

Leipzig.  انظر ريرريداس، وع  : 
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Livrea, E. (1986). Studi Cercidei. Bann 

 .143 ص الساتل، المرجع إتراهيم، حمد  محمد( 51)
(52 )80-page (1965) vol.2.p.379-Gow 
 :انظر واإلليجية، اإلتجرامة تي  العالقة ع   (53)

- Parsons, P.J. (2002). “Callimachus and the Hellenistic Epigram” 
pp.99-141 in Lebnus and F. Montanari eds. Callimaque. 
Vandœuvres. Geneva, p.128-30. 

- Gentili, B. (1968). “Epigramma ed elegia” pp.37-90 in A. Dihle, 
ed.L’Epigramme Greque.Vandœurvres- Geneva. 

(54 )-Radice, G.L.(1965). “Leonida Tarentino, Poeta “ricco” Maia 17 p.141
57. 

 :انظر الهياي يستى، وا دب الف  فى العاديي  ال اس حياة ع ( 55)
Fowler, B.H. (1989), The Hellenistic Aesthetic. Madison. 

 :انظر ديوجي ي ، حياة فى الخ اتة ع ( 56)
Branham, R.B. (1993). “Diogenes’ Rhetoric and Invention of 

Cynicism”pp.445-73 in M.O. Goulet-Caze and R. Goulet, eds. Le 
cynisme ancien et ses Prolongements. Paris. 

 : انظر مكتبته، وااترداد فياوديموس ع ( 57)
Gigante, M. (1995). Philodemus in Italy: The Books from Herculaneum. 

Trans. D. Obbink. Ann Arbor. 
 .هوراتيوس الشاعر يعرف ران فياوديموس أن الم رد غير وم 

 :انظر ال سب، صحيحة إتجرامة و ال ي  اتة له أن" ايدر" ي رد( 58)
Sider, D. (1977). The Epigrams of Philosodemus: Introduction, text and 

commentary. Oxford, p.33. 
 :انظر ال سب، صحيحة إتجرامة وأرتعون ا  تان له فياوديموس تأن ي اد  رأ  وه ا 

Gigante, M. (2002). Il libro degli epigrammi di filodemo. Naples. P.XXXIII. 
 نظام قاد فياوديماوس إتجراماات م  عددًا أن يست تج (Gignate)" جيانتى" جعل التعارن هذا( 59)

 :اإلتيقوريي  تأ ير تحل ويقع جادارا يتر  أن قبل
Gigante (2002) p.XXXII- XXXVIII. 

 :انظر ال ثرية، فياوديموس أعمال ع ( 60)
Asmis, E. (1990). “Philodemus’ Epicureanism” ANRW.2.36.4 p.2369-406. 

(61 )34 -“Epicurean Poetics” pp.15Asmis (1990) p.2403 et Asmis, E. (1995). 
in D. Obbink, ed. Philodemus and Poetry: Poetic theory and practice in 
Lucretius, Philodemus and Horace. Oxford; Janko, R. (2000). 

Philodemus: On Poems Book one . Oxford. P.9. n.2. with bibliography. 
 Sider (1997):  ع  مأخوذة البحث هذا فى فياوديموس إتجرامات ورل ال ص  هذا( 62)
 .316 ص الساتل، المرجع إتراهيم، حمد  محمد( 63)
 Asmis (1995): انظر تفاصيل، م  تضم ته وما  ا دلة لكل المفصاة الم اقشة ع ( 64)
 Clay, D. (1986), “The Cults of Epicurus” CERC: انظر العشري ، تعيد ا حتفال ع ( 65)

16 p.11-28 at 6-11   
 جاامايون شاهر ما  العشاري  فى ته يحتفاون ران الذ  إتيقوروس ميالد يوم مع اختالطه وع 

(Gamelion)، انظر  :Sider (1997), p.157-8   
 افن ويحادد لاازواج م ااابا  وقتاا  وراان القديماة، ا تيكية الس ة م  الساتع الشهر هو جامايون ران -

 .فبراير شهر وتداية ي اير شهر ت هاية
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(66 )P. Herc. 1232 Fr.8 col= Clay (1986) p. 16 
 :انظر  ئقة، ت ريقة الرزق ارتساب أشكال ع  اإلتيقورية  راء ع (  67)
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 لاشاااعر وزوجااة حقيقيااة شخصااية راناال الشخصااية هااذه وأن ارسااانثيبى، اااام مغااز  عاا ( 69)

 :انظر فياوديموس،
Sider (1997) p.36-9 

(70 )174 in -Giangrande, G. (1968) “Sympotic Literature and Epigram” pp.93
A.Dihle ed. L’Epigramme Greque. Vandoeuvres. Geneva at P.142-5 et 

CF. Gow.Page (1968) vol.2, p.386. 
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Girffiths, A.H. (1970). “Six Passages in Callimachus and the Anthology” BICS 

19, p.32-43. 
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Greco- e romano offertia Marcello Gigante vol.I, Naples at p.269-70. 

 : انظر ا،لشاعره ذاتية ايرة ع  عبارة رانل فياوديموس إتجرامات إن ع (  74)
Gigante (1995) p.49-61. 
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