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Abstract 

This paper explores the use of Ancient Greek diminutives in the 

comedies of Aristophanes. Diminutives are denominatives formed from the 

stems of substantives by various suffixes such as –ηνλ, -ίδηνλ, -αξηνλ, -

πδξηνλ, -πιιηνλ, -ηζθνο, -ηζθε, -ηζθηνλ, - αθλε, -ηδνο, -ηδεπο, -ηρνο, and –

ηρλε. 

Aristophanes used diminutives for both affection and contempt.  

Aristophanes employed diminutives to express his political views in many 

plays; for sarcasm and mockery of people or judges or courts or wealth. 

Keywords: Aristophanes, Comedies, Diminutives, Greek 

Morphology, Greek Semantics, Ancient Greek, Political Views, Sarcasm, 

Affection, Contempt, Judges, Courts, and wealth. 

 مقدمة: .1
ق. م( من الميتمين 686ق.م إلى 446) أرستوفانيسيعد الشاعر الكوميدي 

بشئون مجتمعو األدبية والسياسية إبان القرن الخامس ق.م، وتشيد مسرحياتو عمى 
عممو التام بالحالة االجتماعية التي وصمت إلييا أثينا خالل الحروب البموبونيسية 

و ائمسرحياتو لمتعبير عن آر  أرستوفانيسق.م(، وقد وظف 404ق.م إلى 464)
واستطاع التعبير عن أفكاره بمغة كوميدية ساخرة. لذا يحاول  ،ية واألدبيةالسياس

حد عناصر الضحك من خالل أ الستكشاف أرستوفانيسالباحث التنقيب في لغة 
من عناصر الضحك التي  اكان التصغير عنصر  تصغير المفردات اليونانية، وىل

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=isko&la=greek&can=isko0&prior=e)/pos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=isko&la=greek&can=isko0&prior=e)/pos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=id&la=greek&can=id0&prior=pi/qos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=id&la=greek&can=id0&prior=pi/qos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=id-eu&la=greek&can=id-eu0&prior=nh=so-s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ixo&la=greek&can=ixo0&prior=ui(o/s
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حد مخالب كان التصغير أ أمليضحك جميوره؟  أرستوفانيساعتمد عمييا 
 لمنيل من خصومو؟  أرستوفانيس

  :اليدف من الدراسة .2

تتناول ىذه الدراسة جانبين من جوانب التصغير، ىما الجانب الصرفي 
Morphological Side   والجانب الدالليSemantic Side ؛ حيث ٌيبين البحث-

التي  Derivational Morphemes (4)المورفيمات االشتقاقية -في الجانب الصرفي
يحاول الباحث ففي الجانب الداللي، أما  ؛لتصغيرىاتضاف إلى األسماء اليونانية 

  .أرستوفانيساستجالء المعاني السياقية لمتصغير من خالل كوميديات الشاعر 

 (2)ماىية التصغير: .3
من مصدر صّغرتو تصغيرًا: إذا قممتو، وفالنة ُتصّغر ِسّنيا، أي:  -لغة–التصغير 

وتُقممهو. وصهّغرتو وأصهغرتو: جعمتهو صهغيرًا. وَصهَغره َيصهُغُره َصهغرًا: كانهت سهّنو تُنقصو 
وجاء فهي القهاموس  )6( أقّل من ِسّنو. وَصُغَر َيصُغر: قّل حجمو، أو ِسّنو، فيو صغير.

َغر خالف الِعظم. وَصَغره وأصَغَره: جعمو صغيرًا.  (4)المحيط أّن الصِّ

 (5) :"الخطابة"يقول أرسطو في كتابو 

في  أرستوفانيسوالخير أقل، مثمما يسخر  لشريجعل كل من االذي التصغير أنو 
بكممة ُذىيب بدال من الذىب، ُعبيئة)عباءة صغيرة( بدال من   (6)مسرحية "البابميون"

 عباءة، ُعتيب)عتاب قميل( بدال من عتاب، سُقيم بدال من سقم.   
ἔζηηλ δὲ ὁ ὑπνθνξηζκὸο ὃ ἔιαηηνλ πνηεῖ θαὶ ηὸ  θαθὸλ θαὶ ηὸ 

ἀγαζόλ, ὥζπεξ θαὶ ᾿Αξηζηνθάλεο ζθώπηεη ἐλ ηνῖο Βαβπιωλίνηο, 

ἀληὶ κὲλ ρξπζίνπ ρξπζηδάξηνλ, ἀληὶ δ' ἱκαηίνπ ἱκαηηδάξηνλ, ἀληὶ 

δὲ ινηδνξίαο ινηδνξεκάηηνλ θαὶ ἀληὶ λνζήκαηνο λνζεκάηηνλ. 
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(7) :"فن النحو"يقول ديونيسوس التراقي في كتابو 
 

 لتوضيح نقصان االسم األصمي بدون مقارنة مثل: "التصغير يكون
 رُجيل، ُحجير، صبي صغير." 

Ὑπνθνξηζηηθὸλ δέ  ἐζηη ηὸ κείωζηλ ηνῦ πξωηνηύπνπ ἀζπγθξίηωο 

δεινῦλ, νἷνλ <ἀλζξωπίζθνο  ιίζαμ κεηξαθύιιηνλ>. 
 ὁ) :األول ن،الدينا مصطمح ،طبقا لتعريف أرسطو وديونيسوس التراقي

ὑπνθνξηζκόοخرآل(، وا: (ηό ὑπνθνξηζηηθόλ وكل من المصطمحين مشتق ،)
قمد لغة أتحدث كطفل، أو أ، العب طفالأ :( الذي يعنيὑπνθνξίδνκαηمن الفعل )
والتحقير   endearmentالتحببويدل كل من المصطمحين عمى  (8)األطفال.
  contempt.(9)واالزدراء 

 -طبقا لتعريف أرسطو وديونيسوس التراقي–ويالحظ الباحث أن التصغير 
عبارة عن نقصان أو تقميل من االسم الُمصّغر سواء كان بالخير أو بالشر، وىذا 
النقصان يجعل الداللة الدقيقة لمفظ الُمصّغر يكشفيا النص ويدل عمييا السياق. كما 

في  أرستوفانيس)يسخر التصغير لمسخرية  أرستوفانيسأشار أرسطو إلى استخدام 
 .  Αξηζηνθάλεο ζθώπηεη ἐλ ηνῖο Βαβπιωλίνηο᾿ مسرحية البابميون...(

طبقا لتعريف أرسطو وديونيسوس –أن التصغير  أيضا الباحث الحظيكما 
ن في المعنى؛ يالمصغر درجت لالسمعبارة عن وصف في المعنى، وأن  -التراقي

الصفة المجازية التي ىي  خرىالدرجة األولى ىي االسم بمعناه الحقيقي، والدرجة األ
 نشأت من إضافة مورفيم التصغير. 

 
 
  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%2812&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28pokorismo%5Cs&la=greek&can=u%28pokorismo%5Cs0&prior=o%28
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 : Diminutive Morphemesمورفيمات التصغير .4
 االسم تصغر األسماء اليونانية بإضافة إحدى مورفيمات التصغير إلى جذع

(Stem  )40:(4)جدول رقم  مباشرة مثل 

 مورفيمات التصغير

الحقة  التصغيراالسم قبل  المعنى بعد التصغير االسم المصغر
 التصغير

ὀξλίζηνλ طائر صغير  (ὄξλη-ο, ὄξλη-ζνο) -ηνλ 
νἰθίδηνλ )( ُمنيزل )منزل صغيرνἰθί-α, νἰθί-αο) -ίδηνλ 
Παηδάξηνλ )ُطفيل )طفل صغير (παῖο, παηδ-όο) -αξηνλ 
κει-ύδξην-λ  أغنية خفيفة، عضو

 صغير

(κέι-νο, κέιενο)  -πδξηνλ 

κεηξαθ-ύιιην-λ  غويمم )غالم صغير
 مراىق(

(κεῖξαμ, κεῖξ θνο) -πιιηνλ 

ἀλζξωπ-ίζθν-ο  

παηδ-ίζθε 

ἀζπηδ-ίζθην-λ 

 قزم

 فتاة صغيرة

 ُدريع )درع صغير(

(ἀλζξωπ-νο, -νπ) 

(παῖο, παηδ-όο) 

(ἀζπίο, ἀζπίδνο) 

-ηζθνο,  
-ηζθε 
-ηζθηνλ 

πηζ-άθλε يذجرة النب (πίζνο, -νπ) - αθλε 
ἁκαμίο, -ίδνο يرةعربة صغ ) ἅκαμα, -εο) -ηδνο 
ιπθ-ηδεύο  ابن الذئب )الذئب

 الصغير(
ιύθ-νο -ηδεπο 

ὀξηάιηρνο طائر صغير (ὀξηαιί-ο)  -ηρνο 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29rni%2F_q-io-n&la=greek&can=o%29rni%2F_q-io-n0&prior=paid-o/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Frni_s&la=greek&can=o%29%2Frni_s0&prior=o)rni/_q-io-n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Frni_qos&la=greek&can=o%29%2Frni_qos0&prior=o)/rni_s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%29ki%2F_dio-n&la=greek&can=oi%29ki%2F_dio-n0&prior=bou=-s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pai%3Ds&la=greek&can=pai%3Ds0&prior=paid-i/o-n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=paid-o%2Fs&la=greek&can=paid-o%2Fs0&prior=pai=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mel-u%2Fdrio-n&la=greek&can=mel-u%2Fdrio-n0&prior=u/drion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Flos&la=greek&can=me%2Flos0&prior=mel-u/drio-n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nqrwp-i%2Fsko-s&la=greek&can=a%29nqrwp-i%2Fsko-s0&prior=i/skh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=paid-i%2Fskh&la=greek&can=paid-i%2Fskh0&prior=paid-i/sko-s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29spid-i%2Fskio-n&la=greek&can=a%29spid-i%2Fskio-n0&prior=isk-io
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pai%3Ds&la=greek&can=pai%3Ds0&prior=paid-i/o-n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=paid-o%2Fs&la=greek&can=paid-o%2Fs0&prior=pai=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=isko&la=greek&can=isko0&prior=e)/pos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=isko&la=greek&can=isko0&prior=e)/pos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=iska_&la=greek&can=iska_0&prior=isko
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=iska_&la=greek&can=iska_0&prior=isko
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=piqa%2Fknh&la=greek&can=piqa%2Fknh0&prior=akna_
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pi%2Fqos&la=greek&can=pi%2Fqos0&prior=piqa/knh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28maci%2Fs&la=greek&can=a%28maci%2Fs0&prior=i_d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%2Fdos&la=greek&can=i%2Fdos0&prior=a(maci/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28%2Fmaca&la=greek&can=a%28%2Fmaca0&prior=i/dos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=id&la=greek&can=id0&prior=pi/qos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=id&la=greek&can=id0&prior=pi/qos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=luk-ideu%2Fs&la=greek&can=luk-ideu%2Fs0&prior=id-eu
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lu%2Fko-s&la=greek&can=lu%2Fko-s0&prior=luk-ideu/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=id-eu&la=greek&can=id-eu0&prior=nh=so-s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29rta%2Flixos&la=greek&can=o%29rta%2Flixos0&prior=ixo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29rtali%2Fs&la=greek&can=o%29rtali%2Fs0&prior=o)rta/lixos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ixo&la=greek&can=ixo0&prior=ui(o/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ixo&la=greek&can=ixo0&prior=ui(o/s
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الحقة  التصغيراالسم قبل  المعنى بعد التصغير االسم المصغر
 التصغير

θπιίρλε  فنجان (θύιημ, -ηθνο) -ηρλε 

 1جدول رقم 

كما يمكن تصغير األسماء اليونانية بإضافة مورفيمين من مورفيمات التصغير لمكممة 
 الواحدة مثل:

Παιδ-ιςκ-άριον (Men., Fr. 333.15) ὁ πάισ طفل 

Χλαν-ιςκ-ίδιον  (Ar., Pax, 1002) ἡ χλανίσ عباءة 

Μειρακ-ύλλ-ιον (Ar., Ran., 89) ἡ μεῖραξ فتاة 

تكون مصغرة من  -التي تعبر عن أجزاء الجسمتمك خاصة - وجد بعض المفرداتتو 
  (44) .(θξαλ-ίνλة، جمجم مثل: ) حيث الشكل فقط، وليس المعنى.

اشتقاقية من المغة  أن لمتصغير في المغة اليونانية أصوالعمى وال يوجد دليل   
وص التي أقدم النصوترجع اليندوأوروبية، كما لم يستخدم التصغير عند ىوميروس، 

–  Suffixإلى القرن السادس ق.م حيث استخدمت الالحقة استخدم فييا التصغير
ηζθν- واستخدمت كل من الالحقتين  (42.)في الشعر الغنائي–ηζ- ،–ηνλ-  في بداية

تيكية األكثر استخداما لمتصغير من خالل وتعد الكوميديا األ (46)القرن الخامس ق.م.
(44). أرستوفانيس

  

 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kuli%2Fxnh&la=greek&can=kuli%2Fxnh0&prior=ixna_
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ku%2Flic&la=greek&can=ku%2Flic0&prior=kulixni/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=paid-isk-a%2Frion&la=greek&can=paid-isk-a%2Frion0&prior=lo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xlan-isk-i%2Fdion&la=greek&can=xlan-isk-i%2Fdion0&prior=mei=rac
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xlani%2Fs&la=greek&can=xlani%2Fs0&prior=xlan-isk-i/dion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=meirak-u%2Fll-ion&la=greek&can=meirak-u%2Fll-ion0&prior=meirak-i/skos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mei%3Drac&la=greek&can=mei%3Drac0&prior=meirak-ull-i/dion
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 :أرستوفانيساالستخدام الداللي لمتصغير عند   -5

اىتمامو الشديد بشئون وطنو السياسية  أرستوفانيستشيد مسرحيات 
لمامو الواسع بالتيارات الفكرية  واالقتصادية واالجتماعية، وحياة عصره األدبية وا 

وقد استخدم  (45)السائدة، ومؤلفات معاصريو من الشعراء والكتاب والخطباء.
حيث  (46) التصغير في مسرحياتو ليصنع مواقف كوميدية ساخرة متنوعة؛ أرستوفانيس

كان النموذج المألوف لمضحك في الكوميديا ىو استبدال نيايات الكممات المتوقعة 
لمجميور كما في  اكوميدي ابنيايات غير متوقعة، وىذا التحول في النيايات يصنع تأثير 

داللية متعددة  ألغراضالتصغير  أرستوفانيسكما استخدم  (47).أرستوفانيسأعمال 
 منيا:

 : Endearmentالتدليل والتحبب  5-1

حيث يكون التدليل من  (48)يستخدم التصغير لمداللة عمى التدليل والتحبب؛
.بائيم أو أمياتيمالزوج لزوجتو، أو من األم ألبنائيا، أو من األبناء آل

وقد استخدم  (49)
 Vocative Caseفي حالة المنادى  أرستوفانيسوأربعين مرة عند  ىحدإ التصغير

 مثل: )20(بغرض الحنو والعطف والتحبب.

 (24)مخاطبا زوجتو ميريني:في مسرحية ليسيستراتا يقول كينيسياس 
 كينيسياس:       يا حبيبتي  ميريني، ماذا تفعمين؟ 

 انزلي ىنا.

ΚΙ.    ῏Ω γιπθύηαηνλ Μπξξηλίδηνλ, ηί ηαῦηα δξᾷο; 

Καηάβεζη δεῦξν. 

حالة كينيسياس عندما ذىب إلى  -في البيتين السابقين- أرستوفانيسيصور 
ليحضر زوجتو ميريني، حيث أّدعت ليسستراتا مدى تعمق  -حامال طفمو–ليسستراتا 



 عبد المنعم زكي

29 
 
 

ميريني بو، وأنيا دائما ما تذكره بكل خير، فيطمب منيا كينيسياس أن تخبر ميريني 
و، فتنظر ميريني إليو من أعمى المنزل، فيحاول أن يتقرب إلييا بالكممات ئبمجي
وليبرز ليا  (Μπξξίλε) من Μπξξηλίδηνλفة مستخدما التصغير السميا المطي

ويأتي . (γιπθύο) من γιπθύηαηνλمدى حبو وتعمقو بيا استخدم مبالغة التفضيل
ألن المقصود منو تقريب منزلة المصغَّر إلى  ؛ىذا النوع من التصغير لمحنو والتعطف

ربما زوجتو )ل تدليمو لمتعبير عن لتصغير اكينيسياس  لذا استخدم نفس المصغِّر،
ليفاجئ الجميور  أرستوفانيسلخداعيا حتى تأخذ الطفل كنوع من الكوميديا متعمد من 

أن زوجتو تبدو أصغر في موضع آخر: " ويضيف كينيسياس ويكون سببا لمضحك(.
 (22) ".من ذي قبل

قد أعطى لالسم  {ίδηνλ}ويالحظ الباحث أن استخدام مورفيم التصغير 
(Μπξξίλε ) درجتين من المعنى؛ الدرجة األولى ىي المعنى الحقيقي أي  االسم

ىي صفة لمعنى االسم؛ حيث أضاف مورفيم  خرىالمجرد "ميريني"، والدرجة األ
 التصغير داللة جديدة السم "ميريني" لتصبح "ميريني المحبوبة" أو عزيزتي ميريني. 

 (26)تقول ميريني لرضيعيا: ، حيثمثاال آخر عمى التدليل لألبناء أرستوفانيسويقدم 

 األب السيئ يا بن )ذلك( أنتميريني:      يا طفمي المحبوب 
مكأل تعال ألقبمك، يا أييا المحبوب   

ΜΥ.      ῏Ω γιπθύηαηνλ ζὺ ηεθλίδηνλ θαθνῦ παηξόο, 

θέξε ζε θηιήζω, γιπθύηαηνλ ηῇ κακκίᾳ. 

المكون من  ηεθλίδηνλفي البيتين السابقين االسم  أرستوفانيساستخدم وقد 
كانت كافية  ηέθλνλأن كممة  رغم(، ηέθλνλواالسم ) {ίδηνλ}مورفيم التصغير 
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ليفيد داللة جديدة أضاف مورفيم التصغير  ونو طفل صغير، ولكنألمداللة عمى 
 ريني لطفميا وتعمقيا بو.يالغرض منيا إظيار حب م

كأن  ؛قد استخدم التصغير لما ىو كبير أرستوفانيسيالحظ الباحث أن كما 
، و الغرض من ىذا االستخدام البالغي  (παηξίδηνλ)يقوم االبن بتصغير اسم أبيو

(24) ألبيو:بديموكميون يقول ، وفي ذلك فة نوع من المحبة والتدليل  لألبإضا
 

 العزيز، لتكن أنت األفضل واترك ىذه األمور أبيبديموكميون: يا 
Βδ.       ἴζ', ὦ παηξίδηνλ, ἐπὶ ηὰ βειηίω ηξέπνπ. 

التصغير لمتعبير عن التدليل والتحبب مع المفردات  أرستوفانيسوكذلك فقد استخدم 
 (:2الدالة عمى أفراد العائمة أو ألقابيا  مثل )جدول رقم 

 التصغير الدال عمى الحب والتدليل

 أصل الكممة ترجمة رقم الشاىد الكممة المصغرة
ἀδειθίδηνλ Ran., 60 أخي العزيز  ἀδειθόο, ὁ 

κεηξαθίζθε Ran., 409 

Plu., 963 
العزيزة/فتاتي ابنتي 
 العزيزة

κεῖξαμ,  θνο,  , 

Μπξξηλίδηνλ Lys., 872  عزيزتي ميريني Μπξξίλε,  , 

Παηδάξηνλ Nub., 821, 878, 

Thesm.,1203, 

Pax, 1288,  

Fr., 612, 613, 46 

 ,  ,παῖο, παηδόο, ὁ ابني العزيز

παηδίνλ Ach., 329 

Nu., 132 

Ves., 293 

Pax, 1268,  1270, 

1295, 1298 

Lys., 18, 748, 

879, 880, 909 

Thesm., 339, 

503, 505, 512, 

 ,  ,παῖο, παηδόο, ὁ ابني العزيز

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29delfo%2Fs&la=greek&can=a%29delfo%2Fs0&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*murri%2Fnh&la=greek&can=*murri%2Fnh2&prior=katabh/sei
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608, 690, 706, 

731, 744,  

Ran., 37 

Ecc., 549 

παππίδηνλ Eq., 1215 

Ves., 655 
والدي العزيز/أبي 

 العزيز
πάππαο , νπ, ὁ, 

παηξίδηνλ Ves., 986 والدي العزيز παηήξ, ὁ, 

ηεθλίδηνλ Lys., 889 طفمي العزيز ηέθλνλ, ηό, 

(2جدول رقم )  
 

 Contempt السخرية واالزدراء 5-2 

التصغير أيضا لغرض داللي ىو التيكم واالستيزاء من  أرستوفانيساستخدم 
    (25)األشخاص أو القضاة أو المحاكم أو الثروة .

   )26(:يقول استربياديس
 يا سُقيريط )لمسخرية من سقراط(ستريبياديس : يا سقراط، ا 

Ση.       ὦ Σώθξαηεο.  ὦ Σωθξαηίδηνλ. 
  27:ويقول أيضا

 ستريبياديس : تعال إلي ...اآلن، انزل يا سُقيريط )سقراط الصغير(ا
 انزل لتعممني الدروس، فمن أجل ىذا جئتك.

ἴζη λπλ θαηάβεζ', ὦ Σωθξαηίδηνλ, ὡο ἐκέ, 

ἵλα κε δηδάμῃο ὧλπεξ ἕλεθ' ἐιήιπζα. 

            من سقراط، فمرة يناديو باسمو أرستوفانيسفي الشاىدين السابقين يتيكم 
(ὦ Σώθξαηεοوفي الوقت ذات ،)و ( يناديو مرة أخرىὦ Σωθξαηίδηνλ مصغرا )

االستيزاء من سقراط . بينما في  أرستوفانيس(، وقد قصد 226اسم سقراط )السحب 
          ( يزيد من السخرية من سقراط تارة بالتصغير267)السحب  الثاني الشاىد

(ὦ Σωθξαηίδηνλوتارة أخرى عندما يوجو لو األمر ب ،)ن يأتي في الحالأ      

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Fppas&la=greek&can=pa%2Fppas0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou&la=greek&can=ou0&prior=pa/ppas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%280&prior=ou
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(ἴζη λπλ وىذه ،)يف لمطالب أن يأمر كف ؛غريبة )الموقف الكوميدي( شعريةالصورة ال
راط ومن عممو عمى خشبة التيكم من سق أرستوفانيس!! ربما قصد معممو بالنزول

 أرستوفانيس من سقراط في األبياتالمسرح بغرض إضحاك الجميور. ويتضح موقف 
 رفضو لفكر سقراط. ىالتي تبرز مدمن مسرحية "السحب"  ( 404-404)

 )28(يقول فيديبيديس:
 ... أعرفيم. .. المتشردون،آه 

 حفاة األقدام، أنت تتحدث عن شاحبي الوجو
 سقراط وخايريفون. الذين منيم الممعون

{Φε.} αἰβνῖ, πνλεξνί γ', νἶδα. ηνὺο ἀιαδόλαο, 

ηνὺο ὠρξηῶληαο, ηνὺο ἀλππνδήηνπο ιέγεηο, 

ὧλ ὁ θαθνδαίκωλ Σωθξάηεο θαὶ Χαηξεθῶλ. 

وىنا تجدر اإلشارة إلى دور الكوميديا األثينية بوجو عام في التعبير عن وجية 
نظر جميور المواطنين، أو عمى األقل قطاع كبير منيم. وليس ثمة ما يدعو لمشك 
في أن المسرح الكوميدي كان لو دور في تأليب الرأي العام عمى سقراط. لقد كان 

رح يؤمو جميور غفير من المشاىدين تقديم سقراط في صورة ىزلية ماجنة فوق مس
أن المؤلفين كانوا عمى يقين مسبق بتجاوب الجميور مع نقدىم  -في الواقع- يعني

ال لما جازفوا بعرض مسرحيات تستيدف النيل منو واالستيزاء  لسقراط وتيكميم بو، وا 
وقد  ،وئراآعمى خالف مع سقراط في تفكيره و  أرستوفانيسحال كان  أيةعمى  (29)بو.
 انت مسرحية السحب  مادة خصبة لنقد سقراط والفكر السوفسطائي. ك

 أرستوفانيس( يستخدم 646" البيت )الفرسان"مسرحية في وفي موضع آخر 
" الذي يعني "عدالة،  δίθεالتصغير استخداما بالغيا آخر؛ حيث قام بتصغير لفظ " 

التي تعني "عدالة قميمة، دعوى  " δικίδιον "دعوى قضائية، محاكمة" إلى كممة 
 60قضائية تافية" لمداللة عمى السخرية واالزدراء.

 64يقول تاجر الجمود:
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 عن الدعوى القضائية التافية ضد الساكن األجنبي دةجي بطريقة تتحدثربما 
             Δἴ πνπ δηθίδηνλ εἶπαο εὖ θαηὰ μέλνπ κεηνίθνπ,  

 
 (62)يقول فيموكميون البنو بيداكميون: "الزنابير"مسرحية وفي شاىد آخر من 

أنا ال يعجبني السمك المسطح وال الجريث )نوع سمك(، ولكن ربما آكل الدعوى 
 القضائية التافية الصغيرة المطبوخة في وعاء بسرور.

νὐδὲ ραίξω βαηίζηλ νὐδ᾽ ἐγρέιεζηλ, ἀιι᾽ ἥδηνλ ἄλ  

δηθίδηνλ ζκηθξὸλ θάγνηκ᾽ ἂλ ἐλ ινπάδη πεπληγκέλνλ. 

-540 "الزنابير"، 646 "الفرسان"ن الشاىدين أعاله )ويالحظ الباحث م
يسخر من الدعاوى القضائية والمترافعين فييا باستخدام  أرستوفانيس( أن 544

( حيث إن المعنى الداللي ىنا )دعوى قضائية تافية( δηθίδηνλالتصغير لكممة )
وليس دعوى قضائية صغيرة؛ فميس ىناك دعاوي قضائية صغيرة أو كبيرة. بل إن 

( باستخدام الصفة 544-540يفاجئ جميوره في مسرحية )الزنابير  أرستوفانيس
ζκηθξόλ (قميل، صغير) لكممة  مصاحبة(δηθίδηνλ )– دعوى قضائية صغيرة

 أرستوفانيسوذلك لتأكيد مدى تفاىة الدعاوى القضائية. وقد استخدم  -)تافية(
(  لمداللة 806( في )مسرحية الزنابير δηθαζηεξίδηνλ κηθξὸλالتصغير أيضا )

( مرة بالتصغير ومرة أخرى بإضافة δηθαζηεξίνλعمى السخرية من المحكمة )
 ( .δηθαζηεξίδηνλ)لكممة  مصاحبة (قميل، صغير) κηθξόλالصفة 

من  (4499، 726األبيات) مسرحية الفرسان في أيضا  أرستوفانيس ويسخر
 -( الذي يرمز إلى أثينا في المسرحية,Γῆκνοفي شخص الشيخ "ديموس" )-الشعب 

أن استخدام التصغير لكممة  ويرى الباحث، (Γεκίδηνλباستخدام التصغير السمو )
(Γῆκνο كان لمسخرية من الشعب الذي ترك كل أموره في يد الساسة أو الفرسان )

 Dearالشعب كما ورد في العديد من الترجمات االنجميزية وليس لغرض الحنو عمى 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29de%5C&la=greek&can=ou%29de%5C1&prior=a)posterei=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xai%2Frw&la=greek&can=xai%2Frw0&prior=ou)de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bati%2Fsin&la=greek&can=bati%2Fsin0&prior=xai/rw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29d%27&la=greek&can=ou%29d%271&prior=bati/sin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29gxe%2Flesin&la=greek&can=e%29gxe%2Flesin0&prior=ou)d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ll%27&la=greek&can=a%29ll%270&prior=e)gxe/lesin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28%2Fdion&la=greek&can=h%28%2Fdion0&prior=a)ll%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fn&la=greek&can=a%29%2Fn0&prior=h(/dion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diki%2Fdion&la=greek&can=diki%2Fdion0&prior=a)/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=smikro%5Cn&la=greek&can=smikro%5Cn0&prior=diki/dion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fa%2Fgoim%27&la=greek&can=fa%2Fgoim%270&prior=smikro/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%5Cn&la=greek&can=a%29%5Cn2&prior=fa/goim%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n2&prior=a)/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lopa%2Fdi&la=greek&can=lopa%2Fdi0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pepnigme%2Fnon&la=greek&can=pepnigme%2Fnon0&prior=lopa/di
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diki%2Fdion&la=greek&can=diki%2Fdion0&prior=a)/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=smikro%5Cn&la=greek&can=smikro%5Cn0&prior=diki/dion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=smikro%5Cn&la=greek&can=smikro%5Cn0&prior=diki/dion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diki%2Fdion&la=greek&can=diki%2Fdion0&prior=a)/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=smikro%5Cn&la=greek&can=smikro%5Cn0&prior=diki/dion
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Demos فيذا الحنو والحديث البراق الذي يظيره الساسة في المسرحية ىو تممق ،
  66يقول بائع السجق مخاطبا ديموس زائف الغرض منو خداع ديموس أي الشعب.

 يا )عزيزي( ديموس، ىل رأيت األرانب المطبوخة التي أحضرتيا لك؟
ΑΛ .῏Ω Γεκίδηνλ, ὁξᾷο ηὰ ιαγῷ' ἅ ζνη θέξω; 

 

ويتضح من البيت السابق كيف يجتيد بائع السجق )كميون( في استمالة 
ديموس )الشعب( بالحديث المطيف تارة وبالطعام تارة أخرى، حتى يتمكن من السيطرة 

 عمى ديموس )الشعب(.
أسماء الحيوانات واألشياء؛ كأن نقول: ُكميب  أرستوفانيسكما صّغر 

θπλίδηνλ  خنزير صغير ، ρνηξίδηνλ سيف صغير أو خنجر ،μηθίδηνλ  
 (.6بغرض السخرية واالستيزاء كما في جدول رقم )

عمى لسان الجوقة في مسرحية  (34)-ساخرا من المال– أرستوفانيسيتحدث  حيث
 (65)يقول الكورس : موجيا حديثو إلى الشعب األثيني . "ستراتايليس"

 عممة صغيرة  خسر لو أن شخصا ما
 سيأخذ "مناس" )وحدة عممة تقدر بمائة دراخمة( أو أثنين أو ثالث،

 يكون أكثر قربا )منا( قد لدرجة أنو
 ونحن جميعا لدينا حقائبنا )محافظنا(. 

Χνξόο:  ...........                
 εἴ ηηο ἀξγπξίδηνλ δεῖηαη  

ιαβεῖλ κλᾶο ἢ δύ᾽ ἢ ηξεῖο,  

ὡο  πόιι᾽ ἔζω 'ζηὶλ 

θἄρνκελ βαιιάληηα.  

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*xoro%2Fs&la=greek&can=*xoro%2Fs0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%2F&la=greek&can=ei%29%2F0&prior=gunh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tis&la=greek&can=tis0&prior=ei)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rguri%2Fdion&la=greek&can=a%29rguri%2Fdion0&prior=tis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dei%3Dtai&la=greek&can=dei%3Dtai0&prior=a)rguri/dion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=labei%3Dn&la=greek&can=labei%3Dn0&prior=dei=tai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mna%3Ds&la=greek&can=mna%3Ds0&prior=labei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C0&prior=mna=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=du%2F%27&la=greek&can=du%2F%270&prior=h)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C1&prior=du/%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=trei%3Ds&la=greek&can=trei%3Ds0&prior=h)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28s&la=greek&can=w%28s0&prior=trei=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Fll%27&la=greek&can=po%2Fll%270&prior=w(s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fsw&la=greek&can=e%29%2Fsw0&prior=po/ll%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sti%5Cn&la=greek&can=sti%5Cn0&prior=e)/sw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%29%2Fxomen&la=greek&can=ka%29%2Fxomen0&prior=sti/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=balla%2Fntia&la=greek&can=balla%2Fntia0&prior=ka)/xomen
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  -أحد القادة السياسيين-من كميون أرستوفانيسيسخر  ،قةفي األبيات الساب
حيث يصفو بالشخص المادي الذي  ηηοضمنيا  من خالل استخدام الضمير المبيم 

فإنو يسترده أضعافا مضاعفة  ἀξγπξίδηνλإذا أخذ منو النذر اليسير من المال 
ιαβεῖλ κλᾶο ἢ δύ᾽ ἢ ηξεῖο,  التصغير لكممة  أرستوفانيسمن الشعب، لقد وظف
يرى في كميون  أرستوفانيسبغرض السخرية من كميون. لقد كان   ἀξγπξίδηνλالمال 

  (66)بأنو سياسي عنيف وغير شريف وال يصمح إلدارة أمور البالد.
 

 تصغير أسماء األشياء والحيوانات  
 أصل الكممة ترجمة رقم الشاىد الكممة المصغرة

ἀπγυπίδιον Av., 1622 

Lys., 1050 

Plu., 147, 240, 

 ,ἀξγύξηνλ, ηό قطعة نقود

  

ἀπχίδιον Av., 1111 بداية، أصل ἀξρή,  , 

Ζευγάπιον Fr., 109, 387 زوج من δεῦγνο, ενο, ηό  

θυείδιον Plu., 710  ،مالط ، طين
 فخار

ζπεία,  , 

ἱμαηίδιον Plu., 985  قطعة من
 المالبس

ἱκάηηνλ, ηό, 

Κλινάπιον Fr., 239 سرير θι λε,  , 

κλινίδιον Lys., 916 أريكة θιίλε,  , 

κποκωηίδιον Ecc., 332    رداء بمون
 الزعفران

θξνθωηόο , ὁ 

κυνίδιον Ach.,  542  كمب θύωλ, θ λόο, ὁ and  , 

κῴδιον, 

κῳδάπιον 

Ran., 1203  فروة الخروف θῶαο, ηό 

λαπκίδιον Ach., 340 سمة الفحم ιάξθνο, ὁ, 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tis&la=greek&can=tis0&prior=ei)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rguri%2Fdion&la=greek&can=a%29rguri%2Fdion0&prior=tis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=labei%3Dn&la=greek&can=labei%3Dn0&prior=dei=tai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=labei%3Dn&la=greek&can=labei%3Dn0&prior=dei=tai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mna%3Ds&la=greek&can=mna%3Ds0&prior=labei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C0&prior=mna=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=du%2F%27&la=greek&can=du%2F%270&prior=h)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C1&prior=du/%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=trei%3Ds&la=greek&can=trei%3Ds0&prior=h)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rguri%2Fdion&la=greek&can=a%29rguri%2Fdion0&prior=tis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=krokwto%2Fs&la=greek&can=krokwto%2Fs0&prior=o/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%280&prior=xitw/n
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 أصل الكممة ترجمة رقم الشاىد الكممة المصغرة

ληδάπιον Av., 715, 915  رداء صيفي
 خفيف

ιῆδνο,  ην  

ξιθίδιον Lys., 53 سيف μίθνο, ενο, ηό, 

ὀνίδιον Ves., 1306 حمار صغير ὀλίο, ίδνο,  , 

πιλίδιον Ach.,  439 بكرة صوف πῖινο, ὁ, 

ζκευάπιον Plut., 1139  أداة ζθεῦνο, ενο, ηό 

ὑίδιον Ves., 1356 خنزير بري  ο ( ),  λ,   n. ὑόο    ; 

   ζῦο, ζῦλ,   n. ζ όο, 

ὁ and   

θ λοηηάπιον Ecc., 891 صداقة θ ιόηεο, εηνο,  , 

Φωνάπιον Fr., 644 صوت θωλ-ή,  , 

χοιπίδιον Ach.,  521 

Pax, 374 

Pax, 386 

 ρνῖξνο, ὁ خنزير

χυηπίδιον Ach.,  463 وعاء فخاري ρύηξα,  , 

 (6)جدول رقم 
 
 النتائج -6

حاول الباحث من خالل ىذه الدراسة تحميل الجوانب الصرفية والداللية لمتصغير 
 واستنتج ما يمي:

 تضاف الحقة التصغير لألسماء فقط . .أ 

اشتقاقية من المغة  أن لمتصغير في المغة اليونانية أصوالعمى ال يوجد دليل  .ب 
أقدم النصوص التي فلم يستخدم التصغير عند ىوميروس، و اليندوأوروبية، 

 . استخدم فييا التصغير ترجع إلى القرن السادس ق.م

 .أرستوفانيسكان التصغير شائعا في أعمال  .ج 



 عبد المنعم زكي

019 
 
 

عمى الحنو والعطف مع أفراد العائمة  التصغير لمداللة أرستوفانيساستخدم  .د 
 مثل )الزوج ،الزوجة، األب ، األم، األخ ، األخت، االبن، واالبنة.... الخ(

التصغير لمداللة عمى السخرية من األشخاص مثل  أرستوفانيسستخدم اكما  .ه 
 )سقراط، يوربيديس(، ومن القضاء والمحاكم ومن الثروة ومن رجال السياسة.

التصغير لمتعبير عن الصغر كأن نقول )كنبة  توفانيسأرسوأخيرا استخدم  .و 
 صغيرة، كمب صغير، طائر صغير.... الخ(.

 

 اليوامش :
                                                           

اتفق عمماء المغة التحول عن فكرة الكممة في التحميل المغوي الصرفي، إلى فكرة الوحدة الصرفية المورفيم  (4)
(Morpheme ) قصدا إلى الدقة والوضوح والموضوعية، حيث أن الوحدة الصرفية قد تكون كممة أو جزء من كممة

 لو قيمة داللية عمى مستوى التركيب. انظر:
، )بحث غير منشور(، التجاىات الحديثة في دراسة فقو المغة اليونانية في العقدين األخيرينااشرف فراج، 
 .24،  ص2006اإلسكندرية، 

التصغيُر عمٌل صرفٌي يكون بضمِّ أوِل اإلسِم وفتِح ثانيِو واجتالِب ياٍء ساكنٍة ثالثٍة ٌتسمى ياَء التصغيِر. ولمتصغير ( 2)
 أشيرىا ستة:في المغة العربية أغراض متعددة 

 أحدىا: تصغير ما يتوىم كبره: كه ُنيير، وُجبيل، وُكتيب.
 والثاني: تقميل ما تتوىم كثرتو: كه ُلقيمات، وُدرييمات، وُريقات. 

 والثالث: تحقير ما يتوىم ِعظُمُو: كه ُأسيد، وُعويمم، وُشويعر.
 والرابع: تقريب الزمان: كه ُقبيل الموعد وُبعيده.

 مكان: كه ُفويق الجسر.والخامس: تقريب ال
  والسادس: التحبب: كه ُبني، وُبنية، وُأخي، وُأخية.

 .282-284ص 4997، المكتبة العصرية، بيروت، نحو المغة العربية،   محمد أسعد النادريأنظر: 
 كما يكثر استخدام التصغير في المصطمحات العممية لإلشارة إلى دقة الشيء أو صغر حجمو مثال: 

 األيمن واأليسر، اأُلذين األيمن واليسر. )من القمب(الُبطين  -

 الُشعيرات الدموية. -

 ُكريات الدم الحمراء -
 .606، ص 4994، منشورات ذات السالسل، الكويت، النحو األساسيوآخرون،  أحمد مختار عمرأنظر: 

 ابن منظور، لسان العرب، ماّدة: صغر. والمعجم الوسيط، ماّدة: صغر. )6(
 القاموس المحيط، ماّدة: صغر. (4)
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(5)Aristot., Rh., 1405b ,29.                                                                                   
ق.م، ولألسف تعد من األعمال 426مسرحية البابميون، ىي ثاني أعمال ارستوفانيس الكوميدية، عرضت عام  (6)

 .70ص 2044ترجمة، المسرح العالمي، الكويت، ، السحب، ، اريستوفانيس س، انظر: احمد عتمانالمفقودة الرستوفاني
(7)   Dion. Thrac., Ars Gramm., 1.1.28.6.                                                               
(8)   Liddell H.G.,& Scott R., & Jones R., (LSJ) A  Greek- English Lexicon, Oxford, 1996 

s.v. "ὑποκορίζομαι "  :انظر أيضا 
Dickey E., Ancient Greek Scholarship, A Guide to Finding, Reading, and Understanding 

Scholia, Commentaries, Lexica, and Grammatical Treatises, from their Beginnings to 

the Byzantine Period, the American Philological Association, 2007 , p.264 

(9)William P.CH., Comic Terminations In Aristophanes, Baltimore, 1902 pp.7-8.                 
(40)Goodwin w. w., (1959) Greek Grammar, London, p. 188.                                       
 وأنظر أيضا:   

Smyth H.W.,(1984) Greek Grammar, Revised by Gordon, M.  Messing, Harvard 

University Press, p.235. 

Balme M., (2003) Athenaze, An Introduction to Ancient Greek, Oxford University Press, 

p.172. 
Chantraine P., (1984) Morphologie Historique du Grec, Deuxième Edition, Paris, p.29. 

(44)  Smyth H.W., op. cit., p235.                                                                           
(42)Alcman  Lyr., Fr., 36.                                                                                    
(46    )Swanson D., Diminutive in the Greek New Testament, Journal of Biblical Litterateur, 

     (1958)  Vol.77, No.2, p134.   
(

14
)Ibid., pp. 134-135                                                                                                                              

 .7( ص4987)الكويت  ريستوفانيس، الجزء األول، من المسرح العالمي،ااحمد عتمان، السحب، تأليف  (45)
(46)  Swanson D., op. cit., p134.                                                                          
(

17
)  Peppler  C. W., The Suffix –μα in Aristophanes, The American Journal of Philology, Vol. 

      37, No. 4 (1916), p.459. 
(

18
)  Luschnig C.A.E., & Mitchell D., An Introduction to Ancient Greek : A Literary Approach,  

      Cambridge 2007, p37. 
(

19
)Willi A., The Language of Greek Comedy, Oxford University Press, 2007, p.88.                

(20)
Sommerstein A. H., Talking about Laughter and other studies in Greek comedy, Oxford  

     University Press, 2009, p.29.    
(21)                

 Ar., Lys., 872-873.                                                                                                                
(22)                 

 Ar., Lys., 885-886.                                                                                                               
(23)                 

 Ar., Lys., 889-890.                                                                                                               
(24)               

 Ar., Vesp., 986.                                                                                                                      
(25)

                                                            Willi A., The Language of Greek Comedy, op. cit., p.88. 
(

26
                                                                                                   ) Ar., Nub., 223.         

(
27

)Ar., Nub., 237.                                                                                                                                   
(28)

 Ar., Nub., 101-104.                                                                                                                           
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(29 )

 .91-92احمد عتمان ، السحب، نفسه، ص  
(30)

Fontaine M., & Scafuro A. C., The Oxford Handbook of Greek and Roman Comedy,        

     Oxford University Press, 2014, p323.   

 وانظر أيضا:

 Willi A., The Language of Greek Comedy, op. cit., p.88. 
(

31
 )Ar., Eq., 347                                                                                                                                      

(
32

)                                                                                                             Ar., Ves., 510-511.               
(

33
 )Ar., Eq., 1198-199.                                                                                                                           

  ,Plu., 147, 240,Av., 1622( انظر أيضا عن سخرية ارستوفانيس من المال 34)

(
35

 )Ar., Lys., 1050-1053.                                                                                                                       
36

)   )Dorey T. A., Aristophanes and Cleon, Greece & Rome, Vol. 3, No. 2, Jubilee Number 

      (Oct., 1956), pp. 132-139 


