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ة لبرولوج ة التحوالت ألبوليوسوسدراسة تحليل    روا
ى عبد المعطى. د                                                    طه دمحم ز

ة اآلداب                                                        جامعة سوهاج–ل
  :مقدمة

األدب العــالمى إلــى فــى ) م١٨٠ -١٢٣() Apuleius ((1)تعــود شــهرة أبوليــوس  
ـــوالت ـــخات أو التحــ ــــوان التناســ حمـــــل عنـ ـــــذ  ــــه ال وٕان ذاع ) Metamorphoses((2)مؤلفـ

، تلــك (Asinus Aureus) (3)"الحمــار الــذهبى"صــيت العنــوان اآلخــر لــنفس العمــل وهــو 
املـة ة الوحيدة التى وصـلت إلينـا  قـدرة فائقـة علـى . القصة الالتين وتتمتـع هـذه القـصة 

ال والسخرة ات التى تتنـاول (4) . واإلثارة والمتعةالخ ة لموقف القراء من الروا النس أما 
ـر لنـا بلينيـوس األكبـر  شر فقـد ذ أخـذونها ) م٧٩ -٢٣ ()Plinius(تحوالت ال أنهـم لـم 

  (5) .مأخذ الجد
homines in lupos verti rursusque restitui sibi falsum esse 
confidenter existimare debemus. (6)   

ل واث إنها " ش م عليها  ات(يجب أن نح ا ) تسمح(زائفة تلك التى ) ح
عد ذلك لهم األصلى  عودوا إلى ش   ".للرجال أن يتحولوا إلى ذئاب ثم 

تــب فــى شــتى المجــاالت  ــة األخــر يــّدعى أبوليــوس أنــه  ــه األدب أعمال ــ  مــا يتعل  وف
(omnigenus) : ـــــم ـــائى )(eposمالحـــ ــــ ـــعر غنـ ـــ ا ، و)(lyrae، وشــ ـــــد  soccus(،(7)(وميـــ

ا  ــــد ـــاء  coturnus(،(8)(وتراجي ـــاز )satirae(وهجـ ــــارخ )griphi(، وألغـ ، (historiae)، وت
ة )orationes(وخطـب  ، وموضــوعات آخــر )dialogi philosophi(، ومحــاورات فلـسف

)alia ( ة ة ) Graece(لتى اللغتين اليونان   Latine.( (9)(والالتين
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ــــ ة للروا ـــس النـ ــــانوس     أمــــا  نتل و ـــدم  ) م١٠٠ -٣٥/ ٣٠ ((Quintilianus)ة فقــــد قـ
ـة  أنهـا عـرض ألحـداث الماضـى الفعل  res ut( أو المفترضـة (res gestae)تعرفـًا لهـا 

gestae(. (10)ــ مــا يتعل ــشرون وف ــة فقــد قــام ش أحــداث الروا  )Cicero() ٤٣ -١٠٥ 
ـــــان) م.ق ـــة أر ــ مها إلـــــى ثالث ـــس ــــارخ: "بتقــ ـــائ مـــــن  الـــــذ(historia)" التـ  يتنـــــاول حقــ

ـــو  ــــ ــــ ـــــالن أبيـ ــــ ــــل إعـــ ــــ ـــــى، مثــــ ــــ ــــاجيين ) Appius( (11)سالماضـــ ــــ ـــ ــــى القرطـ ــــ ــــ ــــرب عل ـــ ــــ الحـ
(Carthaginienses) ـــان م (argumentum)" البرهــــان"، و ن الثــــانى مــــن تقــــس  هــــو الــــر

الفعـــل فـــى  ـــارة عـــن قـــصة محتملـــة ألحـــداث رمـــا تكـــون قـــد حـــدثت  ـــشرون، وهـــو ع ش
ا و  ن الثالـث واألخيـر الماضى، مثل القطع التفسيرة فى الكوميد موس، أمـا الـر فن الم

ــن (fabula)" القــصة"فيتمثــل فــى  م  وتطلــ علــى القــصة غيــر محتملــة الحــدوث، وال 
ـة  ق ـست حق قها ألنهـا تـشتمل علـى أحـداث ل  وال (nec verae res continentur)تـصد

قة  ه الحق ة التى بين أيدnec veri similes(، (12)(تش       . ينا وهو ما ينطب على الروا
ة للبرولوج   النس القرن ) (Donatus ((13)فير دوناتوس)  (وسأما 

الد ع الم ـة تنقـسم إلـى شـقين) الرا لمة يونان " قبـل"معنـى  )(حـرف الجـر : أنها 
ــــى )(و  ــة "معنـــــ ــــ ــة" لمـــ ــــ ـــطالحاً  والكلمـــ ــــ ــشتقة اصــ ــــ ـــــن مـــ ـــــل مــــ ــــانى الفعــــ ــــ  اليونـ
عنى) ( ة" فتتح "و ات مجموعة أو روا   .روا

correpte dicitur,  
           non producte .(14) 

ارة( بإيجاز من وسُسمى البرولوج"   ):الع
س "   ".من حيث الطول" ما ُقال أوالً ما ُقال أوًال، ول
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فــة وتكمـن    م فــى وسالبرولوجــ وظ  إمــداد إلــى تهــدف التــى التفاصــيل عــض تقــد
ــة القــار  ــه تــشتمل لمــا بخلف ــة عل  أســلوب وسالبرولوجــ يتــضمن وقــد أحــداث، مــن الروا
ــة ــ ـــا، الروا ــــضاً  يتنــــاول وقــــد ولغتهـ ــة أ ــ ــة ح ــ ــــى الروا ــسان عل ، لــ ــشتمل مــــا الــــراو  ــ

ــة أحــداث شــهدت التــى األمــاكن علــى وسالبرولوجــ ــة وتحديــد الروا ، هو  مــا وهــو الــراو
ــين ــة . أيــدينا بــين التــى الدراســة وسبرولوجــ علــى طب حــث بدراســة تحليل هــتم هــذا ال و

ــــة محــــاوروسلبرولوجــــ ــــة التحــــوالت ألبوليــــوس مــــن خــــالل ثمان ــــة، :  روا أســــلوب الروا
ــة،  ــة، ولغــة الروا ، ومواقــع أحــداث الروا ــة الــراو ــة، وهو ــة الروا وصــورة مــصر، وح

، وخاتمة البرولوج   .وسواعتذار الراو
ة: والً أ   :أسلوب الروا

ةفى     سطر استهل بهـم أبوليـوس الفـصل ١٥ البرولوجوس الذ يتألف من بدا
عــه فــى م موضــحًا لهــ القــراءراو الــ األول مــن روايتــه، يخاطــب  األســلوب الــذ ســوف يت

ةاروايتـــه وهـــو أســـلوب الرو  ـــس ذلـــك اللـــون األدبـــى ) Milesiae fabulae ((15)ـــات الميل
قوم على جمع قص ةالذ     (16) .ص ومغامرات تحتو على إثارة جنس

at ego tibi(17) sermone isto Milesio varias fabulas(18) conseram 
auresque tuas benivolas lepido susurro permulceam,(19) 

ة، ) القصة(لكن دعنى أر لك قصصًا مختلفة معًا بإسلوب " س الميل
  ". آذانك بلطف بهمس عذب(20)أشّنفودعنى 

اق  فـى(fabulae)راد الراو فى هذه الفقرة أن يوضح لنا أنه سوف يتناول قصصًا أ  سـ
ًا (sermo)حــديث ال ــًا صــوت ــًا لفظ رتــه هــذه اســتخدم تالع ــد ف  مــع مــستمعه، ولكــى يؤ

ًا لـــ  ــستهل) amsercon(.)21( و )moneser(واشــتقاق ــاألداة البرولوجــوس  فنجــده   )at (
الفعـــل :  نظـــرة مزدوجـــة، األولـــىالتـــى نظـــر إليهـــا النقـــاد" لكـــن" ة  ) conseram(مـــصحو
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ــــ" ــشابهة لـــــ(22)"دعنــــى أر ـــة مــ ــ رنا ببدا ــة تــــذ ــ غة المــــصدرة، وهـــــذه البدا ــــص ـ  فـــــى ال
ة القرن ) (Xenophon(سينوفون  ـة القـرن الثـانى قعاش بين نها دا  (23).)م.الثالث و

غة المــصدرة مــع ضــمير المــتكلم المفــرد شــائعاً  ــان اســتخدام الــص ا وٕان   فــى الكوميــد
الوتـــوس  ل عـــام وعنــــد  ــــش ـــة  ــات عـــام ) (Plautus(الرومان وترنتيــــوس ) م. ق١٨٤مــ

)Terentius (ل خاص اههش حث عن استحسان القار وجذب انت غرض ال  . (24)  
ح األداة    عض آراء النقاد التى تناد ينتقـ لهـا إلـى )at(وقد ظهرت  ) ut( وتحو

ـــة،تف) conseram(مـــع ) ut(وذلـــك ألن  ـــر (25)يـــد احتمـــال رـــ قـــصص مختلف  وهنـــا ي
ــــة ألن  ح ســــوف يــــؤد إلــــى نفــــور القــــار وٕاحجامــــه عــــن الروا احــــث أن هــــذا التنقــــ ال

ة ـــس ـــات الميل فيـــد عـــدم تنـــاول أبوليـــوس للروا ـــن أن  م ل عـــام فـــإن . االحتمـــال  ـــش و
ة (conseram)استخدام الراو للفعل   يوحى للقار أن أبوليوس يجمع مجموعة قصص

ة التى بين أيديناف صل العمل فى صورته النهائ   (26) .ى صورة شذرات لكى 
ا      ارت انت متعلقة  ة ف حيـث ego ( (27)(الضمير الشخـصى ) at(أما النظرة الثان

ــة غيــر معتــادة ــدة فــى النثــر الالتينــى، حيــث إاعتبرهــا النقــاد بدا تعبــر عــن ) at(ن  وفر
قة عليها، أ ة، وهنا يـر وس مع أمر ما خارج برولوجالتناقض مع الجملة السا  الروا

رز  قـصد إثـارةأن أبوليوس رما ) Gowers(جو  فـضول القـار لـشيء حـدث قبـل ـان 
  (28) . روايتهوسأن يبدأ برولوج

ــــدفورد  ــــ ـــر هانـ ــــ ـــام يــ ــــ ل عــ ـــش ــــ ــ ــــين ) Handford(    و ــــ ـــوس للفعلـ ــــ ـــتخدام أبوليــ ــــ أن اســ
)conseram" (ـــ غة "  أهـــد-ف دعنـــى ألطـــ) "permulceam(و " دعنـــى أر فـــى الـــص

ــة  غة االفتتاح  )permitte mihi(المــصدرة جعلنــا لــسنا فــى حاجــة إلــى اســتخدام الــص
ـضًا إلـى " سمح لىا" انت تهدف أ ـاهالتى   (29).تملـ المـستمع أو القـار وتجـذب االنت

ى  و عـــارض ذلـــك الـــرأ ســـ ـــين مـــصرفان فـــى زمـــن ) Scobie(و قتـــرح أن الفعل حيـــث 
ار  ا بترونيوسالمستقبل اإلخ ه بهذا الشاهد من ساتير دعم رأ   (30) :و

aliquid die te persuadeam ut ad villam venias et videas  
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casulas nostars. (31) " وخنا ك يومًا ما، وأن تأتى إلى بلدتى، وأن تلقى نظرة على  هل لى أن أحصل عل
  ".الصغير

مثل حالة خاصة  اس  احث أن هذا االقت ـن االسـتناد عليهـوهنا ير ال م  ألنـه ا،ال 
مـة ) Echion(صادر مـن أحـد العتقـاء ُيـدعى إكيـون  الـذ أظهـر أثنـاء حديثـة فـى ول

ـان يونـانى ) Trimalcio(ترمالكيو  مة ألنـه  ـة الـسل ال النحو عـداًء شـديدًا مـع األشـ
  .األصل

ــان ي    ــان أبوليــوس متنوعــًا فــى هــذا األمــر، ف ــة قارئــه ف ة لمخاط النــس ــه أمــا  خاط
اســتخدام ضــمير المخاطــب المفــرد  اشــرة  طرقــة م انــًا  مــا هــو الحــال هنــا ) tibi(أح

ــــ ــــع وسفـــــى البرولوجـ ــب الجمـ ــمير المخاطـــ ــــتخدام ضـــ اسـ ـــر  ـــًا أخــ انــ أو ) vos(، وأح
)vobis(،(32) ـة استخدام صـفة الملك اشرة  طرقة غير م  ولـم (33)"ملكنـا) "noster( و

ان ترقـب قتصر األمر على مخاطبته فحسب ف اعاتـه و ـشارك قارئـه انط  أبوليـوس 
ـستخدم األفعـال توقعهـا، فقـد اعتـاد أن   -تعتقـد ) "putes: (ردة فعله تجاه األحداث و

ــك (34) ".تظـــن) "credes(أو " ســـتعتقد) "putabis(أو " تظـــن رنا ذلـ ـــذ ــام ي ل عـ ـــش و
النقوش الجنائزـة  الموجهـة االنتقال بين ضمائر المتكلم والمخاطب المفرد أو الجمع 

ة للمتوفى ما تلك التى تتناول السيرة الذات    (35) .لعابر السبيل الس
ة  -١ س ات الميل   :Milesiae fabulaeالروا

ان قارئًا يبدو   ـاء المنتمـين إلـى ميليتـوس، وقـد جيـدًا  أن أبوليوس  ألعمـال األد
ــًا فــى برولوجــ ـــ  ذلــك العمــل األدبــى المنــسو (Historia)" التــارخ "وسظهــر ذلــك جل ب ل

سى اتايوس الميل   (37) . الذ لم يتب منه سو شذرات(Hecataeus) (36)ه
    .(38)
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اتايوس" مـا يلـىه انـت تبـدو :  من ميليتوس يتحـدث  مـا لـو  اء  أكتـب هـذه األشـ
انت عديدة وساخرة ة لى، ألن قصص اليونانيين  النس ة  ق ذا تبدو لى،حق   ". ه

ــك     ة داخلهــــا، تلــ ــــس ــــات الميل ــــة التحــــوالت فقــــد تعــــددت الروا ة لروا النــــس أمــــا 
ة التــىالخاصــة بتعــد ــة غيــر الــشرع رد العالقــات الغرام عــض الــشواهد مثــل نــذ :  منهــا 

يــوس، س ُمــضيف لو ــة زنــى الــسا ــة العامــل الفقيــر الــديوث،   (39)روا  وثــالث (40)وروا
ل صـرح عـن رغبتهـا فـى سـن  ـش ة خاصة بزوجـة الطحـان التـى تعلـن  ات متشا روا

  (41) .قانون يجيز الزنى
اســتخدام  مــا يتعلــ  المخاطــب ا) isto( لــضمير اإلشــارة الــراو    وف لمفــرد أو الخــاص 

عنـــى  ـــم"الجمـــع و ـــك أو   وهنـــا نجـــد أنفـــسنا أمـــام أمـــر محيـــر ألن (42)،"ذلـــك الخـــاص 
ح معناهـا ) isto Milesio(الجملة  ـص ـم"س ـك أو  ـسى الخـاص  ، "ذلـك الحـديث الميل

ـست مـن الـراو  ح صـادرة مـن المـستمع ول ة ستـص ـس ـات الميل  (43) .ومن ثم فـإن الروا
احـــث اقتـــراحين ل قـــدم ال لة، أولهمـــاوهنـــا  قـــصد بهـــا : حـــل هـــذه المـــش أن الجملـــة رمـــا 

ه "الراو  سى الذ اعتدت عل ًا القار " (ذلك الحديث الميل ، أما االقتراح الثـانى )مخاط
من فى محاولة  ظهـر الراو ف ـة، و نه مـن اللغـة الالتين عدم تم  إيهام قارئه ومستمعه 

ل عام و  ش اكه عند استخدام الضمائر  ل خاصذلك فى ارت ش   . ضمائر اإلشارة 
ال-٢   : أدوات اإلرسال واالستق

انت    ال مع قارئه، ف عد ذلك إلى تناول أدوات اإلرسال واالستق ينتقل أبوليوس 
ـــسًا  ، أمـــــا أداة )susurrus(أداة اإلرســـــال تتمثـــــل فـــــى صـــــوت الـــــراو الـــــذ يتحـــــدث همــ

ال فهى أذن المستمع    ).  aures(االستق
  :susurrus الهمس -أ
ـشر فحـسب، فقـد اسـتخدم        ـشر لل ن الهمس قاصرًا على حديث ال ل عام لم  ش

ــضاً  ــشر لآللهــة أ ــشر ومــن ال ــة صــادرًا مــن اآللهــة لل  (44) .أبوليــوس الهمــس فــى الروا
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رتـــوس  ـــل مـــن ثيو ـــة فقـــد اســـتخدم  عيـــدًا عـــن الكائنـــات الح  -٣١٥) (Theocritus(و
ـــ)م.ق٢٥٠ ة (45) .ة أغـــصان األشـــجار وأبوليـــوس الهمـــس صـــادرًا مـــن حر النـــس أمـــا 

لينيـــوس الهمـــسللغـــرض مـــن اســـتخدام  عـــض الـــشواهد مـــن أعمـــال أوفيـــديوس و  فهنـــاك 
ــغر  ــشير إلــــى اســــتخدام ) م١١٢–م ٦١) (Plinius(األصــ ــةتــ ــــالم الكلمــ ـــر عــــن   للتعبيـ

وك فى صحته مـا بـين ) (Persius(فى حين استخدم بيرسيوس (46) .مش  و ٣٤عـاش ف
غرض ا) م٦٢   (47) .لتعبير عن الغش والخداع وعدم القدرة على التعبيرالكلمة 

شف لنا فولر    ل خاص  ش  أبوليوس يتأرجح بين وسأن برولوج) Fowler(و
توب، وُتعـد أغـانىالنموذج  ٨ –م . ق٦٥( )Horatii odes( هوراتيـوس ين الشفهى والم

ـة الـذ تـم إ) م.ق ًا لمثل هذا النوع مـن األعمـال األدب نـشاده ظاهرـًا علـى مثاًال نموذج
ــاً  تو تش (48) .القيثــارة، لكنــه وصــل بــين أيــدينا نــصًا م ) P. Goetsch(وقــد أطلــ جــو

ة الزائفــة"مــصطلح   علــى مثــل هــذا األســلوب األدبــى، فــى (fictional orality)" الــشفه
طل مصطلح  ة"حين نجده  ـًا (textuality)" النـص تو ـصل إلينـا م  علـى العمـل الـذ 

شتمل على شفهيتهولم  ارة توحى     (49) . ع
  :aures اُألذن - ب

رس    ــو ــــس اتهــــام ) Gowers(يــــر جــ ــوس ُألذن المــــستمع تع أن مالطفــــة أبوليــ
اء، ألن أذن الشخص الغبى ال تستجيب إال إذا تم تملقها من حين آلخـر  الغ للمستمع 

ان موضوع إثارة فضول المستمع شائعًا ومت ل عام  ش نوعًا أو أن يتم إثارة فضولها، و
ستخدم مصطلح  ة التحوالت، فنجد أبوليوس  صراحة للتعبير عن ) curiositas(فى روا

عـض المواضـع، اشـر فـى  ل م ـش  وفـى مواضـع أخـر اسـتخدم مـصطلح (50)الفـضول 
  (51) .رمز لفضول الراو ) magnae aures" (األذن الكبيرة"

meis tam magnis auribus accipens. (52)  "              جداً أذنى الكبيرة) لهذه الكلمات(ت مستمعًا ن ."  
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الغـة التفـضيل مـن الـصفة    ـة اسـتخدم م ) grandis(وفى موضع آخـر مـن الروا
لمة " بير"   .للتعبير عن شدة الفضول) aures(لوصف 

auribus grandissimis praeditus cuncta longule etiam dissita 
facillime sentiebam … sermo talis meas adfertum auris. (53)   " عـد ـسهولة حتـى عـن  ـل شـيء  حت قـادرًا علـى التقـا  أذنى الكبيرة جدًا أصـ

  ".ذلك الحديث قد انطل إلى أذنى... 
ــضًا،    ــاه بيرســيوس أ انــت محـ انت ــة أبوليـوس نجــد أن األذن  عيـدًا عــن روا و

ـــان للتعبيـــر عـــن الفـــضول، عـــض األح ع آخـــر قـــام  وفـــى موضـــ(54)فقـــد اســـتخدمها فـــى 
ـار  ائن حى ظمـآن ومـتعطش لمعرفـة األخ ه أذن الشخص الفضولى   bibulas(بتشب

aures" (ــار وصــف بيرســيوس (55)،"أذن ظمآنــة حــصل علــى مــا يرــد مــن أخ عــد أن   و
أنها محقونة، ـار (56)أذن ذلك الشخص   أما أذن الـشخص الـذ يخفـ فـى معرفـة األخ

ـــضاء، أنهـــا ب ) م٤٢٠ -٣٤٧) (Jerome(جيـــروم  ف فـــى حـــين وصـــ (57)فقـــد وصـــفها 
أذن ال أنها  ة     auriculas asini(. (58)(حماراألذن الخاو

ة لطــرق إثــارة فــضول القــار فقــد أوضــح أبوليــوس أن تملــ القــار    النــس أمــا 
ــــه  مثــــل أحــــد صــــور إثــــارة فــــضوله، فيخاط ــــة  ــــاقى أحــــداث الروا اســــتنتاج  ومطالبتــــه 

القار التواق المول القصص أبوليوس هنا    studiosus lector.( (59)(ع 
quaeris forsitan satis anxie, studiose lector, quid deinde dictum 
quid factum dicerem si dicere liceret, cognosceres si liceret 
audire. sed parem moxam contraherent et aures et lingua ista 
impiae loqacitatis, illae temeraiae curiositatis. (60)   "شغف أيها القارئ المولع قد عـد ذلـك، يجـب ) القـصص( تسأل  عمـا قيـل وحـدث 

ــان  ــك أن تخمــن لــو  جــب عل ــى، و ــان مــسموحًا لــى أن أح أن أقــول لــك لــو 
ًا،  حمــل إثمــًا مــساو ــًال مــن األذن واللــسان   األخيــرمــسموحًا لــك أن تــسمع، لكــن 

سبب الفضوواألولسبب الثرثرة    ".ل غير الحذر 
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الوتـوس  ل عام قـدم  ش عـضو اته صـورًا عديـدة للتملـ سـواء فـى برولوجـوس   مـسرح
،     (62) .وس أو لراو البرولوج(61)أكان ذلك التمل موجهًا للقار

ـسى فـى إثـارة األذن يتمثـل فـى    وقـد أوضـح أبوليـوس فـى روايتـه أن الـسبب الرئ
ة فيجب أن تكون مبهجة ومثيرة ة الروا  .ح

)63 (. pervectoauribusepidae fabulae festivitate nos avocavit … meis l " اهنا ببهجة قصته الممتعة أذنى... إنه صرف انت   ".فقد تم إثارتى 
ـة أذن    اهنـا إلـى مخاط مس انت ـاوال جـ عيدًا عن التمل والفضول فقد جذبت  و

الحــصان األصــيل والــراو  ــشّه القــار  ل عــام  ــش الفــارس الــذ يهمــس فــى القــار 
ه، تلك الصورة التى استخدمها هوراتيوس من قبل  (64) .أذن

ة أبوليوس-٣   : أفالطون
ه مقدمة برولوج   عـض محـاورات أفالطـون فـى وستتشا ـة   أبوليـوس مـع افتتاح

عـــض  ـــة المحـــاورة، وقـــد رصـــد النقـــاد  أن بـــدايتها تـــشعر القـــار بوجـــود حـــوار قبـــل بدا
ـــاس األصـــغر)Philebus(يبـــوس الـــشواهد مـــن محـــاورات فيل ، )Hippias Minor(، وهيب

راتيلوس  ة )Kratylos(و   Symposium.( (65)(، والمأد
 

 
        (66) 

 معتقدنا  هو وما اآلن، فيليبوس من تقبله معتقد أ نظرا بروتارخوس، أ: سقرا"
  "بإيجاز؟ المنا سنعيد هل معه، تتف لم لو ضده، تجادل الذ
غة فــى" نظــرا – الحــ) " (الفعــل فيليبــوس محــاورة أفالطــون  بــدأ  ممــا األمــر صــ

اعــاً  عطــى ــة قبــل مــسب ــالم بوجــود للقــار  انط ــد المحــاورة، بدا ؤ  اســتخدامه ذلــك و
    (67)".الكالم سنعيد ")( للفعل
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ل أكبر فى مقدمة محاورة    ش تضح األمر  اس األصغر(و   (68) ):هيب
 

(69) 
وس" اس يلقى عرضًا جيدًا؟ لمـاذا ال : يود ان هيب ، لماذا تصمت عندما  أ سقرا

المك ) إلينا(تضم المدح    "؟...فى جزء من 
نتقـــال إلـــى التـــى تمثـــل عالمـــة للتوقـــف مـــن أجـــل اال) (اســـتخدم أفالطـــون هنـــا األداة 

ـــدعم ذلـــك الـــرأ  وهـــذا يـــوحى بوجـــود متحـــدث آخـــر قبـــل متحـــدث آخـــر، ـــوس، و يود
)استخدام الفعل  عبر عن وجود شرك ثالـث فـى )" إلينا(تضم  "( الذ 

  (70) .الحديث
ـــ  ــ ــــوس ل راتيل ــــى حــــديث  ــاهرة ف ـــك الظــ ـــوس ظهــــرت تلـ راتيلـ ـــة محــــاورة  ـ    وفــــى افتتاح

س   (71) .هيرموجين
س" (72) د هل: هيرموجين ح أن تر اً  سقرا ص   ".لمناقشتنا شر

ة الجملة أن تشير التى)  (األداة أفالطون  استخدم وهنا ، الم على مبن  مسب
ه لتشي)  (لمة أن ما ر إلى وجـود محـاورة بـين جائت فى حالة المفعول 

هم المناقشة شار دعونه ل قترب سقرا منهما و س قبل أن     (73) .راتيلوس وهيرموجين
ـــان    ـــة يـــوحى أفالطـــون لقارئـــه بوجـــود قـــصة  وأخيـــرًا فـــى مقدمـــة محـــاورة المأد

ها أبوللودوروس    (74) .المحاورةقبل أن تبدأ ) Apollodorus(يرو
 

(75) 
  ".عنها تسأل نت التى القصة على منى حصلت قد أنك أعتقد: أبوللودوروس"

عيداً    ه وسالبرولوج عن و يـوس رحلـة من مشهد مع الموقف ذلك يتشا  إلـى لو
ا ـــسال  شـــخص امنهمـــ ـــان المـــسافرن مـــن آخـــرن ـــاثنين لحـــ عنـــدما (Thessalia) ث
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ـــد س عىُي ـــة القـــصة، ) Aristomenes (أرســـتومين قـــه التوقـــف عـــن روا ـــه رف ـــذ طال ال
حثه على تكرار  يوس بدًال من أن  عارضه لو   (76) .قصتهوعندئذ 

ad dum ausculto quid sermonis agitarent, alter exserto cachinno 
"Parce" inquit in verba ista haec tam absurda tamque immania 
mentiendo. (77)   " اً  أحدهم انفجر عنه، يتحدثون  انوا ما إلى االستماع حاولت عندما : وصاح ضاح

ح سمة الحديث عن توقف   ".ذب وسخيف قب
ًا صورة مصر   :ثان

ـره سـقرا    تناول أبوليوس لصورة مصر فى البرولوجوس يجعلنا نسترجع مـع ذ
ا فـــى أحــد المواضــع مهـــد  ألفالطـــون، حيــث اعتبرهــ(Phaedrus)فــى محــاورة فايــدروس 

ة،  وفـى موضـع آخـر مـن المحـاورة ذاتهـا تنـاول أقـالم المـصرين وهـى تنـساب (78)الكتا
ــــادتهم، ـــاطيرهم وطقــــوس ع ـــى ورق البــــرد مــــسجلة ألسـ ـــقرا (79)علـ ــــصح سـ ـــرًا ن  وأخيـ

قــراءة تلــك النــصوص ســواء أكانــت مــسجلة علــى ورق  ه فــى المحــاورة  فايــدروس شــر
    (80) .القــراءةهم ألنهــا مــن وجهــة نظــره نــصوص تــستح البــرد أو علــى جــدران معابــد

ــــالبرولوجوس محــــل الدراســــة فقــــد    مــــا يتعلــــ  ــتر الــــراو لتلطيــــف آذان وف اشــ
ان المصرون  سن البوص الذ  ه على ورق البرد المصر  ت قرأ ما  المستمع أن 

  .  يزرعونه على ضفتى نهر النيل
modo si papyrum Aegyptiam argutia Nilotici calami 
inscriptam non spreveris inspicere, (81) "سن البوصلو لم تزدر إلقاء نظرة على ا توب   ة لبرد المصر الم

ة  )".الحاد(النيل  
ــر  ل صــرح فــى هــذه الفقــرة، لكنــه ألمــح إليهــا عــن طرــ ذ ــش ر الــراو مــصر  لــم يــذ

ــــة  ـ ـــة النيل ــــى البوصــ ـــة فـ ــ ــــة متمثل ـ ــــرد )Niloticus calamus(أدوات الكتا  وورق البـ
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)papyrus( س صــورة مـــصر المرســومة فـــى ذهــن الـــراو بوصــفها مهـــد ، ومــن ثــم تـــنع
ة   .القراءة والكتا

لمــــة    مــــا يتعلــــ  ــــى البــــوص ) calamus(وف ــرًا عل ــتخدامها قاصــ ــــن اســ ــــم  فل
 –م . ق٧٠) ( Vergilius(فحـــسب، فقـــد اســـتخدمها الـــشعراء وعلـــى رأســـهم فرجيليـــوس 

معنى فى صورة ا) م. ق١٩ ة المزمار"لمفرد  رتيوس (82)،"قص  فى حين استخدمها لو
)Lucretius) ( فــى صــورة الجمــع لإلشــارة إلــى )م.  ق٥٥ إلــى عــام ٩٤عــاش مــن عــام 

ان  ة لالستخدام المـواز لكلمـة Pan.( (84) ((83)مزامير اإلله  النس  مـع )calamus(أما 
وس فقد ظهر فـى وصـف سـي"  الحاد-العذب ) "argutus(الصفة   Silius(ليوس إيتـال

Italicus) (يتر )  م١٠١ – م ٢٦ ـان الُمرســل مــن قبـل يــو ــى ) Iuppiter(لـدور اإللــه 
ــابوا  المهــزومين عــن طرــ غــرس مــشاعر الرحمــة فــى قلــوب ) Capua(ينقــذ مــواطنى 
انـت شـاهدة علـى اسـتخدام وحيـد (85) .الرومان المنتصرن ـة التحـوالت ف ة لروا النـس  و

ــذ اســتخدمه الم" مزمــار"معنــى للكلمــة لكــن  قيون عنــد ذلــك ال عــزف أنغــام نذرــة وســ
س ـــه ســــيراب لمتــــى Serapis.( (87) ((86)تكرمــــًا لإللـ ه  ة لتــــشا ـــس النـ ) calamus(أمــــا 

ــشير إلــى مرحلــة ) Fowler(فيــر فــولر ) stilus(و ــه  أن لكــل منهمــا اســتخدام خــاص 
ـة العمـل األدبـى، فـإذا أراد الكاتـب اال تا ـة عمـل أدبـى معينة فى  تا عيـدًا عـن  رتجـال 

ة  طل على أداة الكتا ه على ألواح الشمع ) stilus(جاد فإنه  تب  ان ُ  ) cera(الذ 
ـــان فـــإنهم pugillares(. (88)(أو  تمـــل األر ـــة عمـــل أدبـــى م تا ـــان هـــدفهم  أمـــا إذا 

ـة  أحـدcalamus.( (89)(طلقـون علـى أداة الكتا ــضرب مثـاًال علـى ذلـك   د مــن الـشواهو
حث فيها عن قلـم  عنـدما أراد أن ) chartae(وورق ) calamus(رسائل هوراتيوس التى ي

ان تمل األر   (90) .تب عمًال جادًا م
ipse ego, qui nullos me adfirmo scribere versus 

invenior Patthis mendacior, et prius orto  
sole vigil calamum et chartas et scrinia posco. (91) 
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ارثيين"  ًا من ال ذ د أنى لم أكتب شعرًا، ووجدت نفسى أكثر   (92)،أنا نفسى أؤ
حث عن قلم وأوراق وصنادي الكتب قظت أ   ".وقبل أن تشرق الشمس است

ضيف فولر أن الحدة    ـًا ) argutia(و التى وصـف بهـا الـراو القلـم تحمـل تالع
ـــة العمـــل األدبـــى واكتمالـــه، وا ـــس جد ـــًا فهـــى تع ســـتدل علـــى ذلـــك بإحـــد رســـائل لفظ

نتوس  و ه  شرون إلى أخ   Quintus.( (93)(ش
ـصر، فلـم يجـد أبوليـوس أنـسب مـن الفعـل  اه القار عن طر ال ة لجذب انت النس أما 

inspicere)("  غ عديدة فى أعماله المختلفة"  علىةنظر يلقى ص  (94) .الذ استخدمه 
 ً ــشف أبوليــوس    :حبكة الرواية: ثالثا ــة روايتــه التــى ســوف وس علــى لــسان راو البرولوجــوهنــا   ح

، ثـم عـودتهم إلـى سـيرتهم األولـى  ائنـات أخـر طـال روايتـه إلـى  ال أ تتناول تحول أش
  . مرة أخر 

figuras fortunasque hominum in alias imagines conversas et in se 
rursus mutuo nexu refectas ut mireris, (95) exordior. (96) "ال مختلفة ثم أ ال الرجال والمصائر المتحولة إلى أش ة أش ا يتم (بدأ ح

ة(مرة أخر إلى ) مسخها الها األصل ادل، ذلك ) أش بواسطة اتصال مت
ما تتعجب منه  ."الذ ر

ــه بـــدأ   ـ ــــة الروا ـــه عـــن ح ــهالــــراو عنـــد حديث ـ ـــة المفعــــول  حال  figuras ( جملتـــه 
fortunasque hominum(" ال الرجا انـت معروفـة "ل ومصائرهمأش ، تلـك العـادة التـى 

ــادة  ــع هــذا التقليــد فــى مقدمــة اإلن ــان فرجيليــوس أشــهر مــن ات م، و فــى القــصص القــد
طــال: "عنــدما قــال ــالحروب واأل مــا حــرص arma virumque cano.( (97)" (أتغنــى 

ـــان محـــددًا فـــى اســـتخدام أقـــل الكلمـــات  أبوليـــوس علـــى اقتفـــاء أثـــر أوفيـــديوس فـــى أنـــه 
ــارة  ـستخدم الع ال المتحولــة ")figuras...conversas(للتعبيـر عــن مبتغـاه فنجــده  " األشـ

ـة التحـوالت، واألمـر نفـسه نجـده عنـد أوفيـديوس فـى مقدمـة  ة عنـوان لروا مثا التى تعد 
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ال المتحولـة "(mutatas dicere formas): التحوالت حيث قال  (98)".التحدث عن األشـ
أنــه مــزدوج وقــد حــرص أبوليــوس علــى تو  ح نــوع التحــول لقارئــه  أ أنــه ) mutuo(ضــ

 ، عـود إلـى سـيرته األولـى مـرة أخـر ـائن آخـر ثـم  سيتناول تحول أحد األشـخاص إلـى 
، " تتعجـبقـد ")ut mirereis: (ذلك األمر الذ يتوقع أبوليوس اندهاش قارئه منـه قـائالً 

ضًا أن روايته تشتمل على أ اتها أ ارة تحمل فى ط . حداث أخر غير متوقعةوهذه الع
يـوس  ة لو ة شخـص الـذ تـم مـسخه ) Lucius(فمن أشهر نماذج التحوالت داخل الروا

انــت لــه محــاوالت عديــدة للحــديث لكــن  عــانى داخــل جلــد الحمــار، و إلــى حمــار وظــل 
  (99) .دون جدو 

delicatas voculas adhinnire temptabam. (100)                 " قحاولت أن أصدر   " بهمس لطيفاً نه
ة الستخدامه للفعل    النس قترح هارسون " أبدأ "exordiorأما  أن ) Harrison(ف

لمة  ات ")fabulas(جملته تفقتقر إلى وجود  ا فتهـا فـى رـ الفعـل " ح التى تكمـن وظ
ــــه  ـــة المفعــــول  ــــد )figuras fortunasque(حالـ ه عن اســــتخدام مــــشا ــــه  ــــدعم رأ ، و

الد) (Fulgentius ((101)فولجينتيوس ة القرن الـسادس المـ دا ة القرن الخامس و ) نها
حمل المعنى نفسه) exordior(بدًال من ) ordior(الذ استخدم الفعل     (102) .الذ 

parumper ergo ausculta dum tibi rugosam sulcis 
anilibus ordior fabulam. (103) "ى لك قصة تجاعيد المرأة الاصغ إلى القليل، حتى   ".عجوز ذات الشقوق  أح

ــــارفر    ــ ــــــرت  ــــاول رو ـــات النقــــــاد ) Robert Carver(وأخيــــــرًا حــ قـــ رصــــــد تعل
ـدأ  ، و ائنـات أخـر ـشر إلـى  تهـا تحـول ال اعاتهم حـول األعمـال التـى تتنـاول ح وانط

س أوغــسطينوس ممــثًال عــن الكتــاب ) م٤٣٠ – ٣٤٥) (Augustinus ((104)بــرأ القــد
حيين   (105) .المس

sicut Apuleius in libris, quos titulo asini aurei inscripsit, 
sibi ipsi accidisse, ut accepto veneno, humano animo 
permanente, asinus fireret, aut indicavit, aut finxit. (106) 
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تبهـا تحـت عنـوان " ، إمـا "الحمـار الـذهبى"مثل أبوليوس فى تلك الكتب التى 
ح حمـارًا، لكـن صّدق أو ادعى ما حدث له هو نفسه  عد أن تناول السم أص

شر  عقل    ".ظل 
ل ساخر، وقد وقد عل أوغسطين ش ة التحول  ظهر ذلك فـى اسـتخدامه وس على عمل

الكذب، حيث " ادعى "(finxit)للفعل  حمل معنى ازدرائى متعل  قـصدالذ   أن ان 
ة الفـــضول الـــذ دفعـــه لمعرفـــة أســـرارأبوليـــوس إمـــا أنـــه ـــان ضـــح ـــذب أو   الـــسحر،  

شر  عقله ال ه األمر إلى أن تحول إلى حمار، لكنه احتف    .فانتهى 
مثــال لكتــاب ) م١٥٠٥ -١٤٥٣) (Filippo Beroaldo ((107)   أمــا فيليبــو بيروالــدو

انـــت محـــل اهتمـــام بـــين أوســـا  ـــة  عـــصر النهـــضة فيـــر أن مثـــل تلـــك األعمـــال األدب
  (108) .المثقفين

an homines in alias imagines. ut luporum asinorum verti 
possint magna inter eruditos subtilis quaestio est. "ال أخر مثل شر إلى أش ل ال ن أن يتم تحو ال: (م الـذئاب والحميـر،  ) أش

انت تلك  بير و) الموضوعات محل(و   ".المثقفينخصب بين ) مجال(حث 
عاً  ة الراو : را     :هو

ة الــراو عنــدما يتقابــل اعتــدنا فــى محــاورات أفالطــو    ن أن نــستدل علــى شخــص
امع شخص آخر ه  سأله يخاط ظهـر  إلى أين هو ذاهـب، :سمه، و و مـن أيـن أتـى، و

ة محاورة فايدروس ًا فى افتتاح   (109) .ذلك جل
ز : سقرا           " (110)   "ذاهب؟ أنت أين ٕالىو  تأتى، أين من فايدروس،  عز

س  ـس ـة محـاورة ل ــأتى ) Lysis(وفـى افتتاح ـان الحـدث للمـستمعين، ثـم  ينقـل الــراو م
اق الحديث اشرة فى س طرقة غير م   (111) .السؤال نفسه 
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(112)

قــى أتخــذ نــت" ــة مــن طر م س،) الــصدفة (قابلــت وهنــاك ... األكاد  هيبوثــال
اً  رآنى عندما قال الذ ، أ: "مقتر   " ذاهب؟ أنت أين وٕالى تأتى، أين من سقرا

ـــة الـــر    مـــا يتعلـــ بتحديـــد هو ـــان وساو فـــى برولوجـــوف ـــة ف ا الرومان  الكوميـــد
ة الـــراو وظهـــر ذلـــك مـــع  الوتـــوس متأرجحـــًا بـــين تجـــسيد شخـــص ـــان  األمــر مختلفـــًا ف

ة ُلكسورا  ة (Luxuria)شخص ، )Trinumus ((113)"ثالث قطـع مـن العملـة" فى مسرح
ا ــه الرومــانى األصــيل والتــصرح  مــا هــو الحــال مــع اإلل  إلــه أو رب"ســم الــراو فقــ 

ــة ــــ(Lar Familiaris) (114)"العائلـــــ ــــى برولوجـــ ة وس فـــ ــــسرح ــــذهب" مـــ ــرة الـــ  (115)"جـــــ
(Aulularia). (116)    

ات  عــض الــصفات علــى الشخــص ــة التحــوالت فقــد أضــفى أبوليــوس  ة لروا النــس  أمــا 
يــد الرقيــ  يو ــصف اإللــه  ــة، فنجــده  ق تهــا تتنــاقض تمامــًا مــع ســماتها الحق المحــدد هو

ـــان متـــوحش وشـــرر  saevum atque ferum viperumque malum( .(117): (بثع
ــضفى أبوليــوس صــفات الغيــرة والــشر  ــسيخى  ــضمرنه تجــاه  ــن  ــسبب الــشر الــذ  و

قـول ـسيخى، فنجـده   sorores: (غيـر مـسموح أن نطلـ علـيهن أخـوات: علـى أخـوات 
apellare non licet.( (118)األخوات المخادعات صفهن   sorores: (وفى موضع آخر 

nomine mentientes.( (119) ـة فقـد حظيـت ات غيـر محـددة الهو الشخص ما يتعل  وف
اهتمام شديد من قبل أبوليوس، فقد اعتبرها وسيلة لتشو القار وجذب اهتمامـه، فقـد 
يــد مجهولــة،  يو عــد زواجهــا مــن اإللــه  ـسيخى  ــة المهنــدس الــذ شــيد قــصر  ظلـت هو

ـة ذلـك الرجــل الخـارق الع ـان عليهـا أن تخمـن هو  ).mirus prosum homo(جيـب و
ته انت تتسائل عن هو ان نـصف إلـه : ف ـان إلهـًا حقـًا )semideus(هل   certe(، أم 

deus.( (120) انت محل افتراض وتخمـين مـن قبـل أخواتهـا سيخى  ة نسل  ما أن هو  
ـــد  ي يو ح  ـــص ـــل مـــن ســـتلده س ـــان هنـــاك اعتقـــاد ســـائد أن   prorsus Cupido(ف

nascetur.( (121)ـان إلـى طرقـة أخـر تجـذب اهتمـام وقد ل عـض األح جأ أبوليـوس فـى 
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عـــض األشـــخاص، فنجـــده يتـــرك القـــار يتعـــرف علـــى  ـــة  ــه فـــى مـــسألة تحديـــد هو قارئـ
ــــل ـــة اســــم صــــاحبها، مث ة مــــن خــــالل ترجمـ يــــد : الشخــــص ــب) "Cupid(يو ـــه الحــ ، "إلـ

ـــسيخى  ـــان عـــدوًا لفينـــوس) Sobrietas(، واالعتـــدال "الـــروح) "Psyche(و  (122)،الـــذ 
ـــ: "وجنـــود فينـــوس ـــسيخى ) Tristities" (الحـــزن "و) Sollicitudo" (القل الالتـــى عانـــت 

احـث أن قاعـدة ترجمـة أسـماء األعـالم هـذه رمـا تـضلل (123) .على أيديهن وهنـا يـر ال
ات أخر  قها على روا ن تطب م ة، ومن ثم ال    .محللى النصوص األدب

ـــة راو البرولوجــ   ة لهو النــس ـــستهل  محـــل الدوسأمــا  راســة نجـــد أن أبوليــوس 
ون موجزاً  أن حديثه س عه وعد للقار  سؤال يت   .حديثه 

"quis ille?" paucis accipe. (124) "" لمات(سمع ا" هذا؟) ون (من   ".قليلة) ها هى فى 
ح  ــه بتنقــ ــن تفاد م قتــرح هارــسون أن ذلــك الــسؤال الموجــه مــن أبوليــوس لقارئــه  وهنــا 

اســتبدال الــسؤال ــارة) ?quis ille (ــس  ــستند فــى "مــن أكــون ) "qui sim (الع ، و
ة مـن برولوجـ ه فى الكلمات االفتتاح ة وساقتراحه هذا على استخدام مشا جـرة " مـسرح

  (125) ".الذهب
"ne quis mirertur qui sim, paucis eloquar".(126)              " ى   ".بإيجاز) لك(فى حال تعجب شخص ما من أكون، سوف أح

ــاه ) Dowden(ا داوديــن أمــ ــل انت ــان بهــدف تحو عتقــد أن اســتخدام أبوليــوس للــسؤال  ف
قولــه الــراو  مــا  ح اهتمامــه  ــص ــة، و عيــد عــن الروا المــستمع والقــار عــن أ شــيء 

ــ(127) .مــضاعفاً  ــان ل رجــع ســبب  رأ آخــر حيــث ت)De Jong(د يــونج ـ فــى حــين 
ة أحد المستمعين فى مقاطعة الرا اغته الراو بهـذا السؤال إلى رغ ، وقبل أن ينط  و

ـان لـ(128) .الـسؤال ـسون ـ لكـن  وجهـة نظـر مختلفـة حيـث ) Bruce Gibson(بـروس جي
ة الراو بـين برولوجـ ه فى مسألة تحديد هو عض نقا التشا  أبوليـوس وسيرشدنا إلى 

ــاحثين، فيــر  انــت تلــك المـسألة محــل خــالف بــين ال رتــوس، ف عة لثيو ـة الــسا  واأليديل
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ــان أحــد  عض اآلخــر أن الــراو  ، فــى حــين يــر الــ رتــوس هــو الــراو عض أن ثيو الــ
   (129) .أصدقائه

:     
 

(130)

ــــداسث" عض إ: ماخي ــــراو (ن قــــول الــــ ــــان ) ال تــــوس ألنــــه  ر بــــن اــــان ثيو
ان أ ميخوس، أو ألنه  قـول اآلخـرون إس نـه شـخص مـا فطس األنف، فـى حـين 

توس(ينتمى لدائرة معارف  ر توس نفسه)ثيو ر س ثيو   ".، ول
لــى    ــة الـراو عنـد  ــة فـتكمن فـى عــدم التعـرف علـى هو ه الثان أمـا نقطـة التـشا

ـــؤلفين  ــــداث عالمــ ــــالل األحـ ـــن خـ اإال مــ ــــراو  ــــخاص الـ ــــد األشـ ــب أحـ ــــدما يخاطـــ ـــمه نـ ســ
يــداس  مخيداس ) Lucidas(فلو ا)Simichidas(هــو مــن خاطــب الــراو ســ ســمه عنــد  

رتـوس، ـاس (131)ثيو يث يـوس ) Pythias( و عنــدما قابلـه فــى ) Lucius(مــن خاطـب لو
ه الثالثــة فــى رح(132) .ســوق الــسمك عنــد أبوليــوس يــوس إلــى وتتمثــل نقطــة التــشا لــة لو

ا  ـــسال ــــ ـــوالت) Thessalia(ث ـــــن التحــــ ـــاب األول مــ ــــى الكتــــ ـــداس (133)فـــ يــــ ــــة ل ـــــع رحلـــ  مــ
)Lycidas ( المحادثـــة ـــة مـــن مـــصادفة اللقـــاء مـــرورًا  رتـــوس بدا مخيداس عنـــد ثيو وســـ

ـادل القـصص، حتـى انتهـاء اللقـائين فجـأة رتــوس (134) .وت ـان تـأثير ثيو ل عـام  ـش و
ةواضحًا فى تحوالت أبوليوس الذ السمات الرعو   (135) .اخرة 

ة فيــر أنــه ال منــاص مــن الرجــوع إلــى    احــث فــى هــذه القــض ة لــرأ ال النــس و
عـــض المواقـــف التـــى نبنـــى عليهـــا موقفـــًا محـــددًا مـــن هـــذه  ـــة لالســـتناد إلـــى  نـــص الروا

عد دراسة تلـك المواقـف وجـدت أنهـا تنقـسم إلـى قـسمين ة، و ـد : القض أولهمـا مواقـف تؤ
طـــل الر  يــوس  ـــراو للبرولوجـــلو ــة  ـــد أبوليــوس، ومـــن ثـــم وسوا ، وثانيهمــا مواقـــف تؤ

ة مع مؤلفها طل الروا ة    .تتطاب شخص
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يوس الراو  -١   :لو
يوس     ة الدليل األول على أن لو مثا ا تعد  سال انت اإلشارة إلى أسالفه فى ث

انـــت مجـــاورة ألثينـــا وسهـــو راو ذلـــك البرولوجـــ ا  ـــسال ـــاAthenae، ألن ث ن  التـــى 
  (136) .ينتمى إليها

Thessaliam tam et illic originis maternae nostrae fundamenta 
gloriam nobis faciunt eam Thessaliam ex negotio petebam. (137) "ا، إلى مسافراً  نت سال  تجلب التى أمى عائلة أسالف إليها تنتمى حيث ث

نت المجد، لنا ا قاصداً  و سال   ".العمل أجل من ث
ًال آخـــر علـــى أن    ـــاء المعروفــة عـــن الحمــار نـــضيف دلــ ومــن خـــالل صــفة الغ

يوس هو راو برولوجـ ـة، تلـك الـصفة التـى لـم تكـن معروفـة عـن أبوليـوس وسلو  الروا
   (138) .من قبل

unde autem tu, astutele asine, intra terminos pistrini contectus, 
quid secreto, ut affirmas, mulieres gesserint scire potuistis? (139) " نت ): أيها القارئ (لعلك تقول الرغم من أنك  يف حدث ذلك، أيها الحمار الماهر، 
انت تفعل النساء سراً  نت قادرًا على اكتشاف ما    "صامتًا على حدود الطاحونة فقد 

ان فى الطاحونة  يوس اللوم لنفسه على صمته، ألنـيوجهوفى هذه الفقرة وعندما   ه لو
ة المقامة فى تلك الطاحونة مقدوره اكتشاف عالقات النساء غير الشرع   .ان 

يـوس اإلسـاءة لنفـسه علـى لـسان قارئـه،    ـه لو أما الدليل الثالث فيتمثل فـى توج
ن معتادًا من قبل أبوليوس ضًا لم    (140) .ذلك األمر أ

"ecce nunc patiemur philosophantem nobis asinum".(141) "ذا نسمح علمنا( ألنفسنا اآلن ه   ".الفلسفة حمار) أن 
يوس   ة للو السيرة الذات ع واألخير متعلقًا  ان الدليل الرا   (142) .و

ei Theseus pater dictus est, mater Salvia fuit, de utroque nobilitas satis 
clara. (143)  
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ل منهما "    ان أصل  ا، و انت أمه سالف سيوس، و   ".القدر الكافى اً واضحان أبوه ُيدعى ث
سيوس  ا ) Theseus(ان ث يـوس، وواضـح مـن المشا) Salvia(وسالف ر إليهما أبو لو

ــــل ا ــــدة  عي ــة، وهــــى  ــ ـــولهما يونان ــميهما أن أصـ عــــد عــــن أبوليــــوس ذ األصــــولســ  ال
ةاأل   .فرق

 :أبوليوس الراو  -٢
مر    ل األحداث التى  ة وتسجيل  تا يوس فى  ة لو بها ان اإلعالن عن رغ

طلهـا، ألن  يـوس  ـة ولو اتـب الروا ًال قاطعـًا علـى تطـاب شخـصيتى أبوليـوس  عد دلـ
يوس قبل أن يتحول إلى حمار ة لم تكن ضمن سمات لو ة فى الكتا   (144) .الرغ

sed astans ego non procul dolebam mehercules quod pugillares et 
stilum non habebam, qui tam bellam fabellam praenotarem. (145)  " القرب ة )منهم(نت أقف  نًا لعدم امتالك ألواح وقلم لكتا نت حز ، وقسمًا بهرقل 

فة   ".قصة لط
ـة قـصة  تا نـه مـن  ـة التـى تم يـوس عـن حزنـه لعـدم امـتالك أدوات الكتا علـن لو وهنا 

ـــسبب  ـــة  ـــستطع الكتا ـــك األدوات فلـــن  ـــه تل ـــى لـــو تـــوفرت لد ـــرة، وحت ـــر مثي ــه غي هيئتـ
  .شرةال

هف اللصوص يجدد رغبته فى تـسجيل وصـف للكهـف يوعندما دخل لو   وس 
ـــة التـــى لـــم تكـــن  ـــه، ألنـــه شـــعر حينـــذاك بتفجـــر موهبتـــه فـــى الكتا طـــة  والمنطقـــة المح

  (146) .معروفة عنه من قبل
 res ac tempus ipsum locorum speluncaeque illius quam 
latrones inhabitabant, descriptionem exponere flagitat: nam 
et meum periclitabor ingenium, et faxo vos quoque an mente 
etiam sensuque fuerim asinus sedulo sentiatis. (147)  
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ـــان " ة نفـــسها يتطل ـــى(الموضـــوع والمناســـ ـــدم وصـــفًا لكـــل مـــن ) من أن أق
ــل  قــة ســوف أجع ــصوص، ألن بهــذه الطر الل ون  ــة والكهــف المــس المنطق

نت حماراً ) فى تناول(موهبتى  ائك وٕادراكك إنى   ".النص تجعلك تدرك بذ
ان إقامتهم  عه للصوص وم ضًا من خالل تت  ذلك فى ذاكرته حتى تـسنح وحفوهنا أ

ــاء الــراو وموهبتــه فــى الــسرد وهــى  ــل ذلــك يــنم عــن ذ ــسرد لنــا مــا رآه  لــه الفرصــة ل
ان فى هيئته ال يوس عندما  فتقر إليها لو ان    .شرةصفات 

ـــستخدم الـــراو الفعـــل    ر) "meminisse(وفـــى موضـــع آخـــر  مـــع المـــتكلم " يتـــذ
شًا معها ان معاصرًا لألحداث ومتعا دليل على أنه    (148) .المفرد 

post diem plusculos ibidem dissignatum scelestum ac nefarium 
facinus memini, sed ut vos etiam legatis, ad librum adfero. (149) " مة الشائنة التى تم ارتكابها هناك، تلك التى سوف ر الجر ام قالئل، أتذ عد أ

تابى، وعندئذ  فها إلى  عون (أض ضاً مقرائتها أنت) تستط   ". أ
ــارة  تــابى) "ad librum adfero(وتــشير الع فها إلــى  إلــى نــشا الــراو " ســوف أضــ

عـد األدبى، ذلك األمـر الـذ يجـب أن ُينـسب إلـى أبوليـوس مؤلـ ـل ال عيـد  ـة و ف الروا
يوس طلها لو   .عن 

ًا  ح سـب ـة سـوف تـص     وفى إشارة أخر لعمله األدبى يلمح الراو إلى أن هـذه الروا
ًا علــى أن أبوليــوس هــو مــن لعــب دور  ًال إضــاف ــاء، وُعــد ذلــك دلــ فــى شــهرته بــين األد

  (150) .الراو 
nunc enim gloriam satis floridam, nunc historiam magnam et 
incredundam fabulam et libros me futurum. (151)  " ــة ح(مــن ناح القــدر الكــافى ) ستــص مثــل ازدهــار الزهــور فــى (شــهرتى مزدهــرة 

ــع ــة أخــر ، )فــصل الر ح ومــن ناح لــةأنــا نفــسى ســوف أصــ ــة  ، قــصة طو روا
قها،  ن تصد م   )". عديدة(فصول ) شتمل على(القادم ) فكتابى(ال
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عيــدًا  ونــه راو و فــة أبوليــوس فــى  ــال شــك تــرجح  عــن اإلشــارات للعمــل األدبــى التــى 
ل عام، هناك نقطةوسللبرولوج ش ة  ل خاص وللروا ش س  ن االستناد عليها  رئ م ة 

ـان منهـا اإلشـارة إلـى مـسق  ـة و طل الروا ة ل ة تلك التى تناولت السيرة الذات فى الروا
طــل )Madaurenses( (152) "مــاداورا"رأســه  يــوس   التــى ينتمــى إليهــا أبوليــوس، أمــا لو

ة ان من أصول يونان ة ف   (153) .الروا
ـــرحًا    ـــدًا صــ ــــك تقليــ ــــد ذلـ عـ ــه، و ـــ ــــد  ـــاز ووعـ ـــــى اإليجــ ــــراو إل ـــار الـ ــــرًا أشــ وأخيـ

الوتــوس ة (154)ل ــه الــراو اتفاقــًا مــع " جــرة الــذهب" فــى برولوجــوس مــسرح الــذ عقــد ف
ما هو الحال هنا فى ال   (155) .برولوجوس الذ بين أيديناالمستمع أو القار 

ne quis miretur qui sim, paucis eloquar, ego Lar sum Familiaris. (156) " ى لك بإيجاز، أنا رب فى حال تعجب شخص ما من أكون، أنا الذ سوف أح
    ".العائلة
 ً   :مواقع احداث الرواية: خامسا

ة قـدم لنـا أبوليـوس مواقع أحداث الروا ما يتعل   قائمـة ألكثـر مـدن اليونـان شـهرة،    ف
ـة، تبـدأ تلـك  ات الروا طـل أو أحـد شخـص ـة قـام بهـا ال ق أن هناك ثمة رحلة حق توحى 

ميتوس  ة التـى بهـا تـل مـشهور بإنتـاج العـسل، مـرورًا ) Hymettos(الرحلة من ه األت
انـت مقـرًا لأللعـاب (Isthmos)بـ إسثموس  ة، التى  اروس وصـوًال إلـى تاينـ (157)اإلسـثم

)Taenaros( هـف يـؤد إلـى العـالم ع أن بهـا  ة ُأشـ ـان يوجـد بهـا صـخرة شـاطئ  التى 
    (158) .السفلى

Hymettos Attica et Isthmos Ephyrea et Taenaros Spartiatica, glebae 
felices aeternum libris felicioribus conditae, mea vetus prosapia est; (159) 

ـــــة وٕاســـــ" ميتـــــوس األت ـــــة ه ـــــة(= ثموس اإلفر نث وتاينـــــاروس ) الكور
د من  ة سجلت المز م الخص ة هى أسالفى منذ القدم، فهذه األقال اإلسبرط

  ".الكتب المثمرة



ى عبد المعطى   طه دمحم ز

٣٠١ 
  

ـة واضـحًا فـى قائمـة أسـماء المـدن   : من الوهلة األولـى ظهـر تـأثير اللغـة اليونان
Hymettos)( و ،)Isthmos(و ،) Taenaros(ال ـــــة  ـــًا منته عــ ـــدها جم ـــــة  فنجــ  (os-)نها

ـة  ـانوس إلـى أن اللغـة اليونان نتل و فى حالة الفاعل المفـرد، تلـك الظـاهرة التـى أرجعهـا 
قىلغة ذات  ة) dulce (جرس موس اللغة الالتين    (160) .مقارنة 

ميتوس - ١   :ه
ما فــى    ــه المثــل فــى الحــالوة الســ ميتــوس ُــضرب   قــصائدــان عــسل مدينــة ه

ــةهوراتيــوس ــة التــى تنــساب لتــسقى ، وظهــر ذلــك فــى  الغنائ ــاه العذ وصــفه لجــداول الم
سو    Galaesus.( (162) ((161)سقطعان مدينة جاال

dulce pellitis ovibus Galaesi│flumen et regnata petam Laconi│ rura 
Phalantho.│ille terrarum mihi praeter omnis│angulus ridet, ubi non 
Hymetto│ mella decedunt. (163)  "حث ة، ) الـذ يرطـب( عن الجدول العـذب سوف أ ـسوس اإلسـبرط جلـد قطعـان جال
ه  ة لى تش النس ة من األرض  ف قعة الر مت بواسطة فاالنثوس، تلك ال تلك التى ُح

قاع  قل )األخر (ل ال ميتوس) ماؤها(، وال    ".حالوة عن عسل ه
  

ة للبرولوج   النس ة عـوس فقد استخدم أبوليوس اأما  نا ميتوس  ن العـسل سم ه
ل ضــمنى لرــات الفــن  ــش حمــل تــضرع  ملهمــة الــشعراء، حيــث اقتــرن ) Musae(الــذ 

رتيوس ر العسل برات الفن، وظهر ذلك واضحًا عند لو   (164) .ذ
volui tibi suaviloquenti carmine Pierio rationem exponere nostram et 
quasi musaeo dulci contingere melle. (165) "ةأردت أن أقد ات الفن ل م لك حجتى فى قصيدة عذ انتر  قد مسها عسل ما لو 

ات الفن الحلو   ".ر
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ورنثة-٢  :  
ـــوس الـــصفة    ـــة منــــه لإل) Ephyrea(اســـتخدم أبولي ــة فـــى محاول ورنثـ شـــارة إلــــى 

ورنثـة، وظهــر ال قتفـاء أثـر شـعراء المالحـم الـذين اســتخدموا الـصفة نفـسها لإلشـارة إلـى 
اذة هوم ًا فى إل ةذلك جل م   (166) .يروس، وفى إحد قصائد فرجيليوس التعل

  
:

ثيرون ): رد ابن هيبولخوس المجيد قائالً "(  (167)              فلعلك تعرف شجرة نسبى ح المعرفة و
ن من أرجوس) ورنثة(= عرفونها هناك مدينة إفير    (168)".فى ر

ambae auro, pictis incinctae pellibus ambae, 
 atque Ephyre atque Opis et Asia Deiopea. (169) " ا) ورنثة(= ل من إفير طوق مرصع  ة محا  ا اآلسيو س وديو ".لذهبوأو  

ورنثــــة بــــين المــــدن  حــــرن وقــــد أرجــــع هوراتيــــوس شــــهرة  ــــة إلــــى وقوعهــــا بــــين   اليونان
)bimaris Corinthi ((170)،أنهـا تقـع :  وقد أكد أبوليوس فـى روايتـه علـى ذلـك وأضـاف

ى  حـر الـسارون  ووصـفها Aegeo et Saronico mari(،(171)(بـين الخلـيج اإليجـى وال
ـــل المـــالذ ا أنهـــا تمث  tutissimus navium(ألكثـــر أمانـــًا للـــسفن فـــى موضـــع آخـــر 

receptaculum.( (172)  
ــــة فهــــى وطــــن    ــــى الروا ـــًا ف ـــت دورًا محورـ ــــة فقــــد لعبـ ورنث ــــدور  ة ل ـــس النـ أمــــا 
يوس، انت(173)لو ة لرحلته، ومن ثم  ـة المـالذ اآلمـن (174) نقطة البدا مثا انـت  مـا   

، ــشرة مــرة أخــر ام أبوليــوس للــصفة  فاســتخد(175)الــذ شــهد علــى تحولــه إلــى هيئتــه ال
)Ephyrea ( ـة ـسبب احتمال ـًا  ـًا لفظ صل بين منطقتين متجاورتين تحمـل تالع برزخ 

ــة  انــت "جــسر"التــى تعنــى ) (اشــتقاقها مــن الكلمــة اليونان قــصد بهــا أنهــا  ، و
ـشرة يوس مـن هيئـة الحمـار إلـى هيئتـه ال ة الجسر الذ عبر منه لو  وُتعـد (176).مثا

ضاً  ـان ) Venus( مدينـة فينـوس ورنثة أ ارهـا رمـزًا للحـب، ذلـك الـذ  ومـن ثـم تـم اعت
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انــت  ــسيخى ف يــد و يو ما فــى قــصة حــب  ــة التحــوالت، الســ ــًا فــى روا ز موضــوعًا مر
قـصة حبهمـا ورنثـة ليبـدأ (177) .تلـك المدينـة شـاهدة علـى التنبـؤ  يـوس   وأخيـرًا تـرك لو

اته الجديدة فى روما    (178) .ح
 :تايناروس - ٣

عـــث علـــى االشـــئمزاز، نظـــرًا لالعتقـــاد    ـــان مفـــزع ي أنهـــا م انـــت تاينـــاروس مـــشهورة 
ـــات  ـــة المـــدخل للعـــالم الـــسفلى، ونـــستدل علـــى ذلـــك مـــن أحـــد أب مثا انـــت  الـــسائد أنهـــا 

ة    (179) .القصائد األورف
)180('   
سعندما نزلت إلى الطر الظلي"   ".ل فى تايناروس إلى مدخل هاد

ــضًا فــى  ــةووصــفها هوراتيــوس أ ضقــصائده الغنائ غــ ــان ال الم  ) :invisi horrida 
Taenari sedes" (ض غ   (181)".ةالمقعد المفزع لتايناروس ال

ـــان البهجـــة وس      وهنـــا نجـــد أن أبوليـــوس قـــد جمـــع فـــى البرولوجـــ  locus( بـــين م
amoenus ( ،ميتـــوس ـــان الالو متمـــثًال فـــى ه ـــه ) locus horribilis(فـــزع مم الـــذ تمثل

ـة التحـوالت التـى جمعـت بـين  ـسيخى فـى روا يـد و يو تايناروس، ممـا ُعـد رمـزًا لقـصة 
انين مثـل نوعـأ مـن التنـاقض (182) .الم ًا إلى جنب  انين جن ل عام فإن وضع الم ش و

ــن أن نق(utile)والمفيــد ) dulce(بــين الحلــو  م ــأس العــسل  تلــك الــصورة التــى  ارنهــا 
ــسبب مــرارة  فــضله األطفــال  رتيــوس، حيــث ال  ح عنــد لو الــش حلــو المــذاق المخلــو 

ًا فـى شـفائهم ـون سـب رتيـوس (183) .طعمه، لكنـه مفيـد و لكـن أبوليـوس اختلـف عـن لو
وسـ بـين الحلـو والمفيـد، تلـك  ميتـوس وتاينـاروس  فى أنه قدم إسثموس اإلفرة بـين ه

ة التى امت ي     Ars Poetica.( (184)(دحها هوراتيوس فى عمله فن الشعر التر
omne tulit punctum qui miscuit utile dulci. (185) "ل اقتراع من ح فى  الممتع الرا   ".مزج المفيد 
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ل عــــام    ـــش ـ ـــر و ـــوميروسظهـ ــــأثير شــــعراء المالحــــم هـ ـــوس(186)ت  (187) وفرجيليـ
الم، ذلــك التسلــسل الــذ فــى أســلوب أبوليــوس المتمثــل فــى تسلــسل أســماء األعــواضــحًا 

شرون      (188) .ضفى نوعًا من الفخامة والعظمة على النص األدبى من وجهة نظر ش
ة إلشارة الراو إلى أسالفه    النس س )vetus prosapia(وأخيرًا   فيـر دورـن إنـ

)Dorren Innes ( ـــة ـــة البدا مثا ـــان  حـــًا إلـــى هـــوميروس الـــذ  إنهـــا رمـــا تحمـــل تلم
ــانوسللــشعر اليونــان نتل و مــا ورد عنــد   Homeroita nos rite coepturi ab : (ى 

videmur" (انـت بواسـطة هـوميروس ة حقـًا   وفـى موضـع آخـر (189)،"يبدو لنا أن البدا
ـع الـشعراء مثـل المـصدر لجم ـانوس أن هـوميروس  نتل و ر   priscae poeticae: (يـذ

divinus auctor( " المؤلف اإللهى)م) مؤسس   (190)".الشعر القد
  

 ً ـة عمـل وستثير هذه الفقرة من البرولوج    :لغة الرواية: سادسا تا ـة أال وهـى  ة األهم  مسألة فى غا
تب بها      (191) .أدبى بلغة غير اللغة األم التى يتحدثها األديب و

ibi linguam Atthidem primis pueritiae stipendiis merui. mox in urbe 
Latia advena studiorum Quiritium indigenam(192) sermonem 
aerumnabili labore nullo magistro praeeunte aggressus excolui. (193)  " ا األولى، وفى الحال أنا ة فى مراحل الص وهناك قد اكتسبت اللغة األت

ة لدراسات الرومان قد اكتسبت اللغة  النس ة  ب فى المدينة الالتين غر
ة وتحسنت لد بجه دون إشراف معلمالمحل   ". د شاق و

ان  ظرف الم ة  بهدف اإلشارة إلى المدن " هناك) "ibi(بدأ الراو حديثه عن لغة الروا
ر ــة ســالفة الــذ ــة (194) .اليونان ه اللغــة األت اكتــسا مــا يتعلــ   Attis (195)(  أمــا ف

lingua (انـت تميــل لقـراءة مخت عـة أبوليـوس التــى  غرـب نظــرًا لطب س  لــف فهـو أمـر لــ
ـه إتقانهـا ـان لزامـًا عل ـة، ومـن ثـم  ـة اليونان شـارته للغـة ولـم تخـل إ(196) .األعمـال األدب

ة من االستعار  ـارة األت ستخدم الع ا) "pueritiae stipendiis(ة، فنجده  " حمـالت الـص
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ة الغزوات التى استطاع مـن خاللهـا  مثا انت  ا أنها  صف مراحل الص ن حيث  الـتم
ة للفعل  اللغة األتمن النس ان "  تطورت–تحسنت ) "excolui(ة وٕاتقانها، أما  رما 

ــــب تعلــــم اللغــــة وٕاتقانهــــا عق ـــه التحــــضر الــــذ  ـ ــــصد  ـــــالرك . ق ـــاترن  ـ ـــ  ــــان لــ وٕان 
)Katherine Clarke ( ـارة تـشير بوضـوح إلـى دقـة وجهـة نظـر أخـر حيـث تـر أن الع

م  ر(198) مدينة روماوعندما أراد الراو اإلشارة إلى(197) .وصرامتهالتعل سـمها  ا فلـم يـذ
ــة) "urbs Latia(صــراحة وٕانمــا ألمــح إليهــا بلقــب   واألمــر نفــسه (199)،"المدينــة الالتين

ــة أال وهـــو  مـ ــابهم القد ـــى الرومـــان فنجـــده اســـتخدم أحـــد ألقـ تكـــرر عنـــدما أراد اإلشـــارة إل
)Quirites" (رتيين   (200)".الكو

ـــة  مـــا يتعلـــ بـــتعلم الـــراو للغـــة الالتين  nullo magistro ( (201)بـــدون معلـــمأمـــا ف
praeeunte(  ـــاء، تلـــك الـــصفة الغ رمـــا اســـتخدمها الـــراو لينفـــى عـــن نفـــسه أ اتهـــام 

ـة  طـل الروا يـوس  ة لو المشهور بها الحمار، ومن ثم تدعم تلك النقطة تطاب شخـص
مس . مــع مؤلفهــا أبوليــوس ــاوال جــ انــت  تــر أن هــذه الجملــة ) Paula James(وٕان 

الـذ اسـتخدم ) Ars Amatoria ((202)"الهـو فـن "اكـاة ألوفيـديوس فـى عملـه تحمـل مح
ة التى ال تحتاج إلى     (203) .معلمالجملة نفسها للتعبير عن الممارسات الجنس

ـــدة    ـــة فـــى مواقـــف عدي ــة الالتين ـــة التحـــوالت فقـــد ظهـــرت اللغـ ة لروا النـــس أمـــا 
عض الشواهد، مثل ر منها  ستانى مالك: داخلها نذ ـة علـى فشل ال يوس فـى اإلجا  لو

ــة اللغــة الالتين ــان جــاهًال  ــة ألنــه  ش اإلمبراطورــة الرومان  latini (ســؤال جنــد بجــ
sermonis ignarus(ــة اللغــة اليونان ــه الــسؤال مــرة أخــر لكــن  ــرر عل وفــى (204) .، ف

م وحـــى أبوللـــو  ـــة يـــتم تقـــد ) Miletos(فـــى ميليتـــوس ) Apollo(موضـــع آخـــر مـــن الروا
الرغم من أن اإلله يونانى األصلاللغة ا ة    (205) .لالتين
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رتيوس    ة فقد تطرق لو عيدًا عن الروا ل عام و ل ش ة تحو إلى مسألة صعو
مــا أن القــائم  ــل لغــة،  عــة  ة طب ــة، نظــرًا الســتقالل ــة إلــى اللغــة الالتين األعمــال اليونان

ات فى إيجاد المفردات ا عض الصعو ل قد يواجه  ة التحو   (206) .لموازةعمل
             nec me animi fallit Graicorum obscura reperta 
               difficile illustrare Latineis versibus esse, 
               multa noveis verbeis praestertim quom sit agundum, 
               propter egestatem linguae et rerum novitatem. (207)  " ـــشفات الغامـــضة الخاصـــة ت ح الم ـــصعب توضـــ ال يـــذهب مـــن خـــاطر إنـــه مـــن ال

ـــة، خاصـــة عنـــدما يتعامـــل الفـــرد مـــع العديـــد  مـــن (اليونـــانيين فـــى األشـــعار الالتين
سبب فقر اللغة وحداثة مادتها) الموضوعات  ". مفردات جديدة، 
عاً    :اعتذار الراو : سا

ــة  اعتــذارًا لوسقــدم راو البرولوجــ    المــه أ ــة، أخطــاءلقــار إذا وجــد فــى   لغو
انـه نـوع  ة له، وقد صّنف النقاد هذا االعتـذار  النس ة  ة ُتعد لغة أجنب ألن اللغة الالتين

نًا من لغته على نحو ملفت للنظر ان متم   (208) .من التواضع األدبى، ألن أبوليوس 
en ecce(209) praefamur veniam, si quid exotici ac forensis(210) 
sermonis rudis locutor offendero. (211) "عد ذلك، أطلب عفوك فى ا ة لو ارتكبت أ إساءة، حيث إأنظر  ن لبدا

م الخبرة بلغة  الغةالمتحدث عد ة لىال النس ة    ". التى تبدو أجنب
غة المـتكلم المفـرد إلـى المـتكلم  تبدأ هذه الفقرة وٕاذ بنا نجد أسلوب الراو يتحول مـن صـ

ـل "أطلـب مقـدماً ) "praefamur(، وظهر ذلك فـى اسـتخدامه للفعـل الجمع ـضع  ، وهنـا 
ثالثة احتماالت لتبرر ذلك االستخدام، ) Hofman and Szantyr(من هوفمان وسانتير 

جمـع نفـسه معهـم،  ـة و ات الروا شير إلى شخـص يتمثل االحتمال األول فى أن الراو 
من الثـانى فـى أن الـراو يجمـع نفـسه مـ ع القـار أو المـستمع، أمـا االحتمـال الثالـث و
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ــاهى، وهــو مـــا  نــوع مــن الفخامــة والت غة الجمــع  ــص فيرجعــاه إلــى أن الــراو يتحــدث 
ه النقاد جمع المؤلف   (212) .أطل عل

يـو   رو اعتـذار م رنا ذلك التواضع اللغو الزائف  ذ  -٣٩٥) (Macrobius ((213)سو
ا"فى عمله ) م٤٢٣ اد الساتورنال ـان مـا فـى العـالم )Saturnalia" (أع ، ألنه جـاء مـن م

ه تمامًا عن المتحدث المحلى ة، حيث يختلف أسلو   (214) .ال يتكلم اللغة الالتين
  nos sub alio ortos caelo Latinae linguae vena non adiuvet ... 
  in nostre sermone nativa Romani oris elegantia desideretur. (215) "ة ال تساعد غة الال مهارة الل ن حيث إ... الذين ولدوا تحت سماء أخر ) أولئك(تين

ة ت   ".فتقد إلى أناقة فم الرومانىلغتنا المحل
ارة    استخدام الع ة  ظهر أولى مهاراته اللغو عد جملة االعتذار نجد الراو    :و

(si quid ... offendero)" ـــه الجزئـــ" مـــة خطـــألـــو ارتكبـــت ث ى بـــدًال مـــن المـــضاف إل
(Partitive Genitive)مــا يتعلــ (216) ، ألن المقــصود خطــأ واحــد مــن عــدة أخطــاء  وف

فيـــر هارـــسون أن هـــذه الـــصفة لـــم "  أجنبـــى–غرـــب  "(exoticus)اســـتخدامه للـــصفة 
، لـــذلك فمـــن المحتمـــل أن  الد تُـــستخدم لوصـــف األشـــخاص حتـــى القـــرن الـــسادس المـــ

ــشرأ، واقتــرح أوسالمتحـدث فــى البرولوجــ ــن   .ن الكتــاب نفــسه هــو المتحــدث هنــا لــم 
لر  (217) ن ما أنه قد تحول إلى ) Winkler(فى حين ير و يوس هو المتحدث  أن لو

لمــة  ما أن  ر" حمــار "(asinus)حمــار، الســ ــال (218) .مــذ احــث مــع  وهنــا يختلــف ال
ــــصفة  ـــــرأيين ألن الـــ ــــة (exoticus)الــ ـــــصف لغـــ ــــتخدامها لتــ ـــم اســـ ـــ ــة تـ ــــ ـ ـــة والخطا الغــــ  ال
(sermonis forensis) المتحدث، ومن ثم فقد استخدمها أبوليـوس ة عالقة  س لها أ  ول

شر أنفسهم س ال شر ول ان حديث ال م ألن الموصوف    . على نحو سل
ة الســتخدامه للــصفة    النــس لة ألن داللــة (forensis)أمــا   نجــد أنفــسنا أمــام مــش

حمل أكثر من معنى، فهى تعنى لة ، ولحل" عام- قانونى–سوقى : "لفظها   هذه المش
اقتران هـذه الـصفة مـع صـفة أخـر مرادفـة لهـا، ثـم الرجـوع ) Jonathan(قترح جوناثان 
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ة لكـــل منهمـــا، وعندئـــذ نجـــد أن هـــذه الـــصفة تقتـــرن فـــى المعنـــى مـــع  لألصـــول االشـــتقاق
ــتقاق فنجــــد أن األولــــى مــــشتقة مــــن الظــــرف (exoticus)الــــصفة  ، أمــــا مــــن حيــــث االشــ
(foris)" ــة فمــشتقة مــن الظــرف اليونــانى ، أمــا ال"رجفــى الخــا )ثان ، "فــى الخــارج "(

 وهنــا (219)". غرــب-أجنبــى: "ومــن ثــم ينــتج عــن ذلــك االقتــران معنــى إضــافى أال وهــو
س  ميـل ) C.S.Lewis(ير لو جعلـه  اه القـار و أن المعنى الجديد دائمًا ما يجذب انت

عاد المعانى األخر للصفة   (220) .إلى است
عــد أن قــام ا   م الخبــرة  و المتحــدث عــد لــراو بوصــف لغــة الــسوق قــام بوصــف نفــسه 
)rudis lacutor(، (221) رز ــو أن أبوليـــوس اســـتخدم الـــصفة ) Gowers(وهنـــا يـــر جـ

(rudis) (222) يــوس إلــى حمــار، حيــث تعتبــر هــذه الــصفة  عــن عمــد تمهيــدًا لتحــول لو
عد نظر الراو  عبر ذلك االستخدام عن    (223) .ضمن خصال الحمار، ومن ثم 

  :وسخاتمة البرولوج: ثامناً 
اإلعراب عن الحيرة، فحديثه وسبرولوجاليختتم راو    أ قـصة ن  جده يتسائل 

ه البهجة شرطة أن ينت عد قارئه ومستمعه    .  يبدأ روايته، ثم 
iam haec equidem ipsa vocis immutatio desultoriae scientiae 
stilo quem accessimus respondet. fabulam Graecanicam 
incipimus. lector intende: laetaberis. (224) "قــة هــل هــذا التغيــر الــشديد فــى ا  فــى للغــة يتوافــ مــع أســلوب الفــارسفــى الحق

فعـل(السيرك المـدرك  ـة ) القـصص(أ ] ؟) [لمـا  أبـدأ سـوف ] ؟[أتنـاول فـى البدا
قى ه أيها القارئ . قصة ذات أصل إغر سرك: انت   ".سوف تجد ما 

ة الخاتمة عن التغير فى اللغـة     ورمـا (vocis immutatio)علن الراو فى بدا
ة ة إلى الالتين ى (225)،قصد تغير اللغة من اليونان و ان س قترح أن (Scobie) وٕان   

ــشر إلــى صــوت نهيــ  ــة مــن الــصوت ال طــل الروا ــالتغير هنــا تحــول لغــة  المقــصود 
ه الطرــ  أراد أن يتنــاول وعنــدما(226) .الحمــار ــش أنــه  ــة وصــفه الــراو   أســلوب الروا

ــو روايتــــه يتنــــاول تحــــول  ــــسلكه راكــــب الجــــواد فــــى الــــسيرك، ألن محتــ المتعــــرج الــــذ 
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الهم ــشر وأشــ غة المــتكلم الجمــع  (227) .مــصائر ال ــص ــستمر الــراو فــى التحــدث  ثــم 
ـا قة عند التعبير عـن حيرتـه فـى اخت ر القـصة التـى التى تم اإلشارة إليها فى الفقرة السا

ــستهل بهـــا روايتــه  عــد أن يتـــسائل نجــده يجيـــب (228)،(quem accessimus)ســوف   و
قــــصة ذات أصــــل إغرقــــى  غة الجمــــع نفــــسها، أن بدايتــــه ســــتكون   fabulam(ــــص

Graecanicam incipimus( ــــصفة ـــتخدامه لل حمــــل اسـ ــــدًا (Graecanica)، وهنــــا   تقلي
أنهــ ــة األصــل لكــن تــم تعــديلها لكــى صــرحًا لفــارو الــذ أشــار إلــى هــذه الــصفة  ا يونان

م(Graeca)ن ، حيـــث إتناســـب الـــنص الالتينـــى ل الالتينـــى الـــسل أمـــا (229) . هـــى الـــش
ة الستخدامه لكلمة  أنهـا قـصة غيـر محتملـة (fabula)النس شرون بتعرفها   فقد قام ش

قها،  ـــــن تــــصد م ه "الحــــدوث وال  ـــش ـــة وال تــ ـ ق ــست حق ـــ ــــشتمل علـــــى أحــــداث ل فهـــــى ت
ق   (230)":ةالحق

quae neque veras neque veri similes continent res. (231)  

ــستخدم الفعــــل    ــ ــــاه، نجــــد الــــراو  االنت ــــى قارئــــه  ــــه عل التنب مــــا يتعلــــ  أمــــا ف
(intendere)" ه ه" ينت حالة المفعول   الموضوع محـل  ألن(232)،فعل الزم غير متبوع 

ـــة البرولوجـــ ـــه فــى بدا ــاه تـــم اإلشــارة إل ـــاألذن  وهــوساالنت و الكـــالم الــشفهى المـــسموع 
تــوب علــى البــرد المــصر  ل عــام فقــد اختــتم الــراو (233) .والم ــش  البرولوجــوس و

لمات لمة : بثالث  ان محور اهتمـام الـراو " القار  "(lector)فعلين يتوسطهما  الذ 
عيــدًا عــن األلقــاب المتعــارف عليهــا مثــل ل صــرح  ــش ــه  أيهــا : "الــذ فــّضل أن يخاط

ماء" أو (amici)" صدقاءاأل ة القار ، حيث إ(sophi)" أيها الح حة تحثـه صـران مخاط
الفعـل  عـد  يـف سـُيرو  على مواصلة القراءة، ثم تجنب الراو الحديث عمـا سـُيرو و

(intendere)اه حرص وانت عيـدا عـن البرولوجـ(234) .، فق طلب من قارئه القراءة   وسو
ًا شائعًا ف اه مطل ان االنت أتى وسى برولوجف ه  عد هذا التنب ة، ألن  ا الرومان  الكوميد

ة   (235) .ملخص الح
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ة احث للنتائج التال ة التحوالت فقد توصل ال   :فى ضوء تحليلنا لبرولوجوس روا
ـة محـاور -١ ة التحوالت إلى ثمان ـة، وصـورة : انقسم برولوجوس روا أسـلوب الروا

، ومواقــع ــة الــراو ــة، وهو ــة الروا ــة، مــصر، وح ــة، ولغــة الروا  أحــداث الروا
ة ، وخاتمة الروا   .واعتذار الراو

ــة -٢ ــات : وصــف الروا ، (fabulae)وعــد راو البرولوجــوس مــستمعه وقارئــه بروا
صفتين ة: "ووصفها  ان (variae)" متنوعة" و(Graecanica)" يونان ، ومن ثم 

ــة متعــددة، وحــدد لــه الــ ال راو علــى القــار أن يهــيء نفــسه لــسماع قــصص خ
 . جنسيتها

ـــة القـــار  -٣ عـــض صـــور : صــور مخاط ــة الـــضوء علـــى  ألقـــى برولوجـــوس الروا
ــة التحـــوالت  ل خـــاص وفــى روا ــش ــة الــراو للقــار فـــى البرولوجــوس  مخاط
استخدام ضـمير المخاطـب المفـرد أو  اشر  ل م ش ه  ان يخاط ل عام، ف ش

ة استخدام صفات الملك اشر  ل غير م ش ـان فعلى مدا. الجمع، و ة  ر الروا
ترقـــب ردة فعلـــه تجـــاه  اعاتـــه، و ه انط ـــشار ـــان  ـــاه الـــراو ف القـــار محـــ انت

ستحسنه وما سوف يرفضه توقع ما    . األحداث، و
ــة -٤ ــ أســــلوب : أســــلوب الروا ــب  ـــه ســــوف ُتكتــ ـــوس أن روايتـ أعلــــن راو البرولوجـ

ــان هدفــه مــن تحد ة، و ة التــى تعتمــد علــى اإلثــارة الجنــس ــس ــات الميل يــد الروا
ـــة إثـــارة القـــار وجـــذب اهتمامـــه ـــع أبوليـــوس فـــى روايتـــه . أســـلوب الروا وقـــد ات

ــة ســيتم إلقائهــا همــسًا، فــى  ة الزائفــة، ألنــه أوهــم قارئــه أن الروا نمــوذج الــشفه
اً  تو  .حين وصلت إلينا نصًا م

ـــر اإلدراك -٥ ـــه عناصــــر اإلدراك : عناصـ ــوس فــــى برولوجــــوس روايتـ ــ تنــــاول أبولي
ــة فـــى أدوات ـــان يتحـــدث الحـــسى متمثلـ ـــذ   اإلرســـال وهـــى صـــوت الـــراو ال

ال انت أذن المستمع تمثل أداة االستق ـصر . همسًا، و ة لإلدراك ال النس أما 
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معـن النظـر "(inspicere)فلم يجد أبوليوس أفضل مـن الفعـل  الـذ " فحـص، 
تــوب علــى ورق  اســتخدمه عنــدما أراد مــن قارئــه أن يلقــى نظــرة علــى عملــه الم

 .  البرد المصر 
 فى ةتمل القار وٕاثارة فضوله متنوعانت صور : تمل القار وٕاثارة فضوله -٦

اسـتخدام  اشـرة  طرقـة م ل عـام،  ـش ـة  ل خـاص وفـى الروا ـش البرولوجوس 
طرقــة غيـــر  ، و القـــار عــض الــصفات التـــى تعبــر عـــن الفــضول، وٕالــصاقها 

أذن القار  عض الصفات وٕالحاقها  اشرة مستخدمًا   .م
ل غيــر : صرصــورة مــ -٧ ــش ــة التحــوالت  ــر مــصر فــى برولوجــوس روا جــاء ذ

ــة المتمثلــة فــى  ــر أدوات الكتا ــ ذ صــرح، فقــد ألمــح إليهــا أبوليــوس عــن طر
، ومن ثم تتجلى صورة مصر المرسومة فـى ذهـن  ة وورق البرد البوصة النيل

ة  . أبوليوس بوصفها مهد القراءة والكتا
ة -٨ ة الروا ـة أوضح أبوليـوس لقارئـه: ح  علـى لـسان راو البرولوجـوس أن ح

عــودون إلــى ســيرتهم  ال الرجــال، ثــم  روايتــه ســوف تتنــاول تحــول مــصائر وأشــ
ة طل الروا يوس  ان ذلك األمر ينطب فق على لو  .األولى، وٕان 

ـــاء : اإلرجــــاء -٩ عــــد انتهـ ــــات عملــــه إلــــى مــــا  أرجــــأ راو البرولوجــــوس أولــــى روا
عد أن أعلن صراحة  .(exordior)" وف أبدأس: "البرولوجوس 

ــة الــراو  -١٠ ــة الــراو مــن : هو ــة أن نــستدل علــى هو اعتــدنا فــى األعمــال األدب
ــه  ة، لكـن برولوجـوس أبوليـوس ظـل األمـر ف ـة أو المـسرح خـالل أحـداث الروا
ــــة  طــــل الراو يــــوس  ــــة الــــراو بــــين لو ، وانحــــصرت هو محــــل تخمــــين القــــار

ميــل إلــى  احــث  ــان ال تطــاب الشخــصيتين، واســتدل وأبوليــوس مؤلفهــا، وٕان 
ة عض المواقف داخل الروا  .على ذلك من 
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ــة -١١ ـ ة : مواقـــع أحـــداث الروا ـــة تجلـــت موســـوع مـــن خـــالل مواقـــع أحـــداث الروا
م والمدن الي ل سمة يتسم بهـا ذلـك اإلأبوليوس فى معرفة األقال ة، و م، ونان قلـ

ة المشهورة بإنتاج العسل، مرورًا بـ ميتوس األت ـ إسـثموس التـى حيث بدأ بـ ه
ـــان يوجـــد بهـــا  ـــى تاينـــاروس التـــى  ــوًال إل ة، وصـ انـــت مقـــرًا لأللعـــاب اإلســـثم

هف يؤد إلى العالم السفلى ع أن بها  ة ُأش  . صخرة شاطئ
ة -١٢ ة عمل أدبى بلغة : مشقة تعلم لغة أجنب تا أثار البرولوجوس مسألة مشقة 

انــ تـــب بهـــا، ف ت لغـــة أبوليـــوس غيــر اللغـــة األم التــى يتحـــدث بهـــا المؤلــف و
ــة التـــى وجـــد مـــشقة فـــى  ـ ــة الالتين اللغـ ـــة  تـــب الروا ــة، لكنـــه  ـ ـــة األت اليونان

 .تعلمها
ـه، وٕانمـا جـاء اعتـذاره : اعتذار الراو  -١٣ قدم أبوليوس اعتذارًا عن شيء ارتك لم 

ة المحتملة شرع فى فعله، أال وهو األخطاء اللغو  .  عن شيء سوف 
ـــوس -١٤ ـــة البرولوجـ ــتملت خاتمــــ: خاتمـ ـــرن متعلقــــين اشــ ــــى أمـ ة البرولوجــــوس عل

حمـل وعـد  ـأ قـصة يبـدأ روايتـه، وثانيهمـا  ه عن الحيـرة  ، أولهما إعرا الراو
ه إلى ذلك العمل األدبى البهجة شرطة أن ينت  . للقار 
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  :الحواشى
ـــاداوروس  (1)                                                            ــــا ) Madaurus(ولــــد أبوليــــوس فــــى مـ ن مــــن ١٢٣حــــوالى عــــام ) Africa(أفرق م ألبــــو مــه فــى أثينــا  ــة ثــم اكمــل تعل ــم فــى قرطاجــة بدا ــاء، وتعل وقــام ) Roma(ورومــا ) Athenae(األثر ـــا . بـــرحالت عديـــدة ـــا وشـــرع يـــزور مـــصر فمـــرض فـــى أو طـــرابلس ) (= Oea(ثـــم عـــاد إلـــى أفرق ا ـًا فـى قرطاجـة . م١٥٥عام ) بليب وقد حق أبوليوس شهرة واسعة بوصفه شـاعرًا وفيلـسوفًا وخطي ة، وسار على طرـ السفـسطائيين الجـدد. م١٦١عام  الوال هم الخطـــابى وتبنـى وشغل منصب الكاهن األول  لـــغ مـــن حـــب النـــاس لـــه أن أقـــاموا تكرمـــًا لـــه تمثـــالين األول فـــى قرطاجـــة . أســـلو ـــاداوروس و ـــــانى فـــــى مــ ـــــد وصـــــلتنا قاعدتـــــه(والث ــــدًا ســـــماه فاوســـــتينوس ). وق ـــــوس ولـ وأنجـــــب أبولي )Faustinus .( ـــة ـــدفاع"ومـــن أعمـــال أبوليـــوس خط ـــشأن تهمـــة " ال تبهـــا ليـــدافع عـــن نفـــسه  وقـــد  ـة ألن صـاحبها لـم يهـدف ) (Apologia pro se de magiaالـسحر  قتهم من وتعرة موقفهم المخـز وهـى مـن أروع الخطـب الالتين ة. إلى مجرد تبرئة نفسه من التهمة بل إلظهار خصومه على حق اناتــه األســلو ــل إم ــة  ــة وٕاحتــشدت فــى هــذه الخط ــل قــواه الخطاب ثــف أبوليــوس  . ومــن ثــم  ن  م ـارة عـن مقتطفـات أو (Florida)" األزهـار"تسميته وألبوليوس عمل آخر  ــصف فيهــا أبوليــوس مــوت " مختـارات" وهـو ع ر منهــا الفقــرة التــى  ة عــن موضــوعات مختلفــة نــذ مـــون مــن خطــب مدرســ ا الحديثـــة فيل مـــا بـــين Philemon)(شـــاعر الكوميـــد . م١٧٠ و١٦٠ وتـــؤرخ هـــذه الخطـــب ف عنــوان  ــة متوهجــة  ـــــة  يتحــدث فيهــا عــن (De Deo Socratis)" قراعــن إلــه ســ"وألقــى أبوليــوس خط ـــوة اإلله ــــسوف(daimonius)القــ ـــة لهـــــذا الفيلـ ة .  الملهمــ ــوس فقـــــرات مـــــن مـــــسرح وتـــــرجم أبوليـــ عنـــوان  طلـــ  . (Anechomenos)" الـــصبور"منانــدروس  حـــب أن  ـــان أبوليـــوس  ـــصفة عامـــة  و ـشر  و (Philosophicus Platonicus)" الفيلـسوف األفالطـونى"علـى نفـسه لقـب  ـان هـو أول مـن  ة الجديدة           .٢٥٤ -٢٥١ص ص  ،١٩٩٠ القـاهرة ، أيجيبتـوس،األدب الالتينى ودوره الحضار فـى العـصر الفـضى: أحمد عتمان  .األفالطون

ر عمــل أوفيـــديوس  (2) ــة األخــر للتحــوالت نــذ ة للنمــاذج األدب ) م١٧ -م. ق٤٣) (Ovidius(النــس حمل عنوان  ـابيلال ،"حوالت أو التناسـخاتالت"األشهر الذ  ـانوس   Martianus( ومـا قدمـه مارت
Capella() الد مـا أشـار . إلـى شـجرة) Daphne(حيث تناول تحول دافنـى ) القرن الخامس الم عــض نمــاذج التحــوالت التــى وردت عنــد هــوميروس، إلــى العديــد مــن الكتــاب اإلغرــ والرومــان  عض الشواهد مثل ر منها    :نذ

Juvenal (15.13- 26), Strabo (1.2.11), Longinus (9.14), and Lucian (Vera Historia 1.3): 
Anton Bitel, "Fictiion and History in Apuleius' Milesian Prologue", in A Companion to the 
Prologue of Apuleius' Metamorphoses, Edited by Ahuvia Kahane and Andrew Laird, 
Oxford University Press 2005, p. 139.     
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س أوغـسطينوس  (3)                                                                                                                                                     علـى " الحمـار الـذهبى"سـم إطـالق ا)  م٤٣٠ -٣٤٥) (Augustinus(فّضل القـد ة  ة علـى )(، تلك التى ُعرفـت فـى النقـوش تحـت عنـوان "التحوالت"روا ات فارو المينب   . نفس نم عنوان هجائ
Cf. (Augustinus, De Civitate Dei 18.8): Winkler, J.J. (1985), Auctor and Actor: A 
Narratological Reading of Apuleius' s The Golden Ass (Berkeley and Los Angeles),  p. 
292. 

ه الفـضول لمعرفـة أسـرار الفـن األسـود  (4) يـوس أصـا ة التحوالت مغامرات شاب ُيدعى لو ى روا ات السحر فتحو . أ السحرتح ه األمر إلى التور فى عمل وفـى هـذه الهيئـة . ل إلى حمارفإنتهى  ــة ــال فــى الغرا اًء تفــوق الخ رــة الجديــدة تحمــل الكثيــر ورأ وســمع أشــ ة وأخيــرًا أعادتــه الرــ. التن شرة ـة القـصة . إيزس إلى هيئته ال يوس على أنه إغرقى فإننا فى نها ة تقدم لو انت البدا تشف أنه رجل فقير من ماداوروسوٕاذ  ادة األسرار الخاصة بإيزس . ن طل فى ع أما عن انخرا ال )Isis ( ــرس ــس أنهــا المحتمــل فمــن) Osiris(وأوز ــة تع ة تجر ر وجــدير. نفــسه ألبوليــوس شخــص يـد قصة مثل وخلوداً  شهرة إكتسبت أحداثاً  ضمت" الذهبى الحمار "أبوليوس قصة أن الذ ــــه) Cupid( يو ــــسيخى الحــــب إل ــــروح) (= Psyche (و ــــى) ال ــــع مــــن الكتــــب فــــى وردت الت ــــى الرا     . السادس إل
(5) Anton Bitel, op. cit., p. 139. 
(6) Plinius, (NH 8.80): ibid., p. 139.. (7) لمــة اســتخدم ا"التــى تعنــى ) soccus( أبوليــوس  ــه الممثلــون فــى الكوميــد ــان يرتد " الحــذاء الــذ  ل عام ش ا   .لإلشارة إلى الكوميد

لمــة (8) ا، " حــذاء عــالى المقــام"التــى تعنــى ) coturnus( وهنــا اســتخدم أبوليــوس  لإلشــارة إلــى الترجيــد ا ه الممثلون فى التراجيد ان يرتد   . ذلك الحذاء الذ 
(9) (Apul. Florida 9.27-29): Anton Bitel, op. cit., , p.137. 
(10) (Quint. Inst. 4.2.3): Meijering, R (1987), Literary and Rhetorical Theories in Greek 
Scholia (Groningen), p.756. 

ــة، وتــول (11) ـة الثان الوديــوس القائــد والقنـصل الرومــانى فــى الحــرب البون ــادة أحــد شـارك أبيــوس  يبيو األفرقــى الجنــود الــذين اســتطاعوا النجــاة ى ق ، وقــاد مــع ســ انــا ــة فــى  رة الرومان انوســــيوم، وفـــــى عــــام الفــرق العــس ــــة إلـــــى  ـــــار . ق٢١٥مــــن المعر ة إلج ــود إلـــــى صــــقل ــؤالء الجنــ الفم قــــاد هـــ اءت  ميوس ملك سيراقوزة على إنهاء التحالف مع القرطاجيين، إال أن محاولته    .شلهيرون
(12) (Cicero, De Inventione 1.27): Anton Bitel, op.cit., p. 140. 

ـــان أيليـــوس دونـــاتوس (13)  )Aelius Donatus ( ـــان ، و الد ـــع المـــ ــان أشــهر أعمالــهأحـــد أشـــهر نحـــو القـــرن الرا س جيرومــى أحــد أبــرز تالميــذه، و ، وقــد "الفــن األصــغر) "ars minor: (القــد
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ه أجزاء الكالم ال                                                                                                                                                     ة في صورة سؤال وجواب، و تناول ف ــةوهو أكثـر " الفن األكبر) "ars maior(ثمان ــاة اليوم ــة المــستخدمة فــي مفــردات الح ــه األخطــاء والخروقــات اللغو ة، حيــث تنــاول ف . شــمول ل من ترنتيوس وفرجيليوس قات علي  ضًا تعل ة قدم دوناتوس أ اإلضافة ألعماله النحو   .و
(14) (Don. Ter. Phorm. Praef. 1.11): Robert Maltby (1991), a Lexicon of Ancient Latin 
Etymology, University of Leeds, Great Britain, p. 500.   

س مــن ميليتــوس  (15) ــستيد ة إلــى عمــل أر ة نــس ــس ــات الميل ) Aristides of Miletus(ســميت الروا ة) ") (م.القـــرن الثـــانى ق( ـــس ـــات الميل ـــان يهـــتم ، ون"الروا ـة، ظـــرًا ألن ذلـــك العمـــل  ة األدب الحر ة فقد سجل ردود أفعال واسعة بين المهتمين  ات والمغامرات الجنس ـــدسـخرته واشـمئزازه مــن أذواق ) م١٢٠ –م ٤٦ (Plutarch, Crassus 32)(فقـد سـجل بلوتـارخوس بتناول الروا س فـــى أمتعـــة الجن ـــستيد ـــات أر ـــدما وجـــد روا أمـــا .  الرومـــانى األســـيرالرومـــان المنحـــدرة عن طل عليهـا  ات فتارة  ان متنوعًا فى وصف تلك الروا ة"أوفيديوس ف ـس  Milesia(" الجـرائم الميل
crimina. Tristia 2.413( ـصفها  turpes ... iocos. Tristia(" المزاحـات الفاضـحة"، وتـارة أخـر 

ــانوس )2.444 تفــ لو طلــ عليهــا مــع أوفيــديو ) م١٨٠ -١٢٥ ((Lucianus)، و ــات "س و الروا ـــــداعرة )" الـ Amores I) ــــــو ــــــذلك فرونت   .(lascivae ... fabulae. 4.3.2)" الرواات الفاسقة"فقد أطل عليها ) م١٦٠ -١٠٠) (Fronto(، و
Anton Bitel, op.cit., p. 141.      
(16) Stephen Harrison and Michael Winterbottom, (2005), "The Prologue to Apuleius' 

Metamorphoses: Text, Translation, and Textual Commentary" in A Companion to the 
Prologue of Apuleius' Metamorphoses, Edited by Ahuvia Kahane and Andrew Laird, 
Oxford University Press, p. 11. (17) عيــدًا عــن البرولوجــوس فقــد رصــد ــات ا  عهما أفعال مصرفة مع المخاطب المفردو   اســتخدام أبوليــوس لــضمائر المــتكلم المفــردCallebatلي   .المخاطب المفرد متتاليين يت

Cf. (Apul. Met. 1.4, 3.18, 4.27, 7.25, 9.22): Callebat, I. (1968), Sermo Cotidianus dans les 
Mètamorphoses d' Apulèe (Caen), p.95.     

لمة وسعيدًا عن البرولوج (18) ة  طل الروا يوس  مرتين فى صورة المفـرد ) (fabula فقد استخدم لو فه ميلـو لإلشـارة ، ومـرة واحـدة فـى صـورة الجمـع لإلشـارة إلــى )(Milo إلـى محادثـة مملـة مـع مـض   .األكاذيب
Cf.(Apul. Met. 1.26.6, 1.26.7, (fabulae) 7.1.5-6): Anton Bitel, op. cit., p. 147. (19) Apul. (Met. 1.1-2). 

انوس(20)  نتل و شنف–يلطف ") permulcere( على استخدام الفعل حرص  س معناه"     .معنى ع
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nihilque aliud quam vel pravis voluptatibus aures adsistentium permulceat quaerunt. 

                                                                                                                   (Quint. Inst.2.12.6) 
عيدًا عن ما " حثون عن شيء آخر  انوا حاضرن إنهم ال ي ن أن يلطف آذان أولئك الذين  م    ".البهجة حتى بهدف

Bruce Gibson, (2005), "Argutia Nilotici Calami: A Theocritean Reed?", in A Companion to 
the Prologue of Apuleius' Metamorphoses, Edited by Ahuvia Kahane and Andrew Laird, 
Oxford University Press, p.71. 
(21) Andrew Laird, (2005), "Paradox and Transcedence: The Prologue and the End", in A 
Companion to the Prologue of Apuleius' Metamorphoses, Edited by Ahuvia Kahane and 
Andrew Laird, Oxford University Press, p. 267. 

ــة التحــوالت عنـــدما أراد (consero)، فقـــد اســتخدم الــراو الفعــل وسعيــدًا عــن البرولوجــ (22) سيخى فـــى روا يد و يو ة  سيخى فى روا ر والخداع المنسوجة بواسطة أخوات  ة الم   .وصف ش
Cf.(Apul. Met. 5.16): Paula James, (2005), "From Prologue to Story: Metaphor and 
Narrative Construction in the Opening of the Metamorphoses", in A Companion to the 
Prologue of Apuleius' Metamorphoses, Edited by Ahuvia Kahane and Andrew Laird, 
Oxford University Press, p.258.  
(23) (Xenophon, Symposium 1.I) " لكن يبدو لى"...  
    Stephen Harrison and Michael Winterbotton, op. cit., p.10. 
(24) videam modo │ mercimonium. (Plautus, Persa 542-3) "البضائع أرى فقط دعنى"  

mane: hoc quod coepi primum enarrem. (Terentius, Heautontimoraumenas 273) 
يته" ل ما قد ح ى لك أوًال  "دعنى أح  

    Handford, S. A. (1947), The Latin Subjunctive, London, p.41. 
(25) Harrison, S, J. (1998), "The Milesian Tales and the Roman Novel", in H. Hofmann and 

M. Zimmerman (eds.), Groningen Colloquia on the Novel, ix (Groningen), pp. 61- 73, 
esp. p. 63.  

(26) Winkler , op. cit., p.184- 5. 
ـة اسـتخدم أبوليـوس (27) يــوس التـى تحمـل المعنـى نفـسه مـرتين فـى  )sed ego( فى مواضع أخر مـن الروا ــان الظهــور األول علــى لــسان لو اق حــديث يتــضمن مقارنــة، ف اء دفاعــه عــن  أثنــ)Lucius(ســ س  اك)Aristomenes(أرستومين قه الش   . ضد رف
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quod lepidae fabulae festivitate nos ,  huic et credo Hercule et gratas gratias meminised ego

avocavit.  (Apul. Met.1.20)  
قصته )الرجل(لكنى أصدق هذا " ، وقسمًا بهرقل إنى ممتن ألفضاله ألنه جعل رحلتنا سهلة  ل ظر  ش ــسيخى لكــى   ".فالممتعة  يــد و يو ــان علــى لــسان المــرأة العجــوز عنــدما بــدأت قــصة  ابوسها المفزع، وتـدعوها أال تـصدق األحـالم ألنهـا دائمـًا تمثـل )Charite( تواسى خارتى  أمــا الظهــور الثــانى ف سبب  س الواقع    .ع

…sed ego te narrationibus lepidis anilibusque fabulis protinus avocabo. (Apul. Met. 4.27).                 "قصص ساحرة من قصص العجائزلكنى سوف اطيب خا   ".طرك 
(28)Winkler, op.cit., pp. 25 – 37. 
(29) Handford, op.cit., p.41. 
(30) Scobie , A., (1975), Apuleius Metamorphoses (Asinus Aureus), i. A Commentary 
(Beitrrage zur klassischen Philologie, 54, Meisenheim am Glan), p.68. (31) Petronius (Satyricon 46.2). (32)  ـشف لـه عـن ضمير المخاطب الجمـع عنـدما أراد أن  ه أبوليوس  ةلكى يثير فضول قارئه خاط طل الروا يوس  ة المالك الجديد للو   .هو

               sed prius est ut vobis, quod initio facere debueram, vel  
                nunc saltem referam, quis ille vel unde fuerit. (Apul., Met. 10.18) 

ـان مـالكى "  ـة مـن  مـا فعلـت فـى البدا ـى لكـم اآلن علـى األقـل  قبل أن أبدأ يجـب علـّى أن أح
  ".ومن أين أتى

Tatum, J. A (1979), Apuleius and the Golden Ass (Ithaca, NY), p.24.      
س  (33) ته فـــوت ــــمحبو ـــون  )Photis(فـــى وصـــفه ل فه ميل مفردهـــا فـــى منـــزل مـــض انـــت تجلـــس  التـــى  )Milon(  ـــة اســـتخدم أبوليـــوس علـــى لـــسان الـــروا ـــة "ملكنـــا ")noster(ضـــمير الملك عنـــد مخاط   :قارئه قائالً 

)2.8.Met.Apul(. occurrit luminibus nostrisprima   
  ".أول ما تقابله أعيننا) شعرها ووجههاان "(

Maaike Zimmerman (2005), "Quis ille … lector: Addressee(s) in the Prologue and 
throughout the Metamorphoses", in A Companion to the Prologue of Apuleius' 
Metamorphoses, Edited by Ahuvia Kahane and Andrew Laird, Oxford University Press, 
p.247. 

ظهــر ذلــك عنــدما وسيتوقــع أبوليــوس ردة فعــل قارئــه علــى لــسان راو البرولوجــ (34) ــسأله عنــه، و ، و    (?quid ergo miramini)" لماذا أنتم مندهشون؟: "سأل القّراء
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(Apul. Met.10.33): Svendsen, J..T. (1978), "Apuleius" The Golden Ass: The Demands on 
the Reader", Pacific Coast Philology, 13: pp.101-7, esp., p.103. 

ـصف لـه مـشهد ظهـور        ـان  شارك أبوليوس قارئه التعجب عنـدما  ة  وفى موضع آخر من الروا
ة لهIsisالرة إيزس  النس د    . ، حيث أن تعجب القار أمر مؤ

eius mirandam speciem ad vos … referre conitar. (Apul. Met. 11.3) 
".مظهرها المدهش... سوف أحاول أن أصف لكم "  

Kenny, B. (1974), °The Reader's Role in the Golden Ass", Arethusa, 7: pp. 187-209, esp., 
p. 190.  

يوسوفى وصفه لبراعة الفنان الذ نحت تمثال رة النصر التى تح بها الكالب فـى ردهـة منـزل ميلـون  عة على حد قوله اسـتخدم أبوليـوس علـى لـسان الـراو الفعـل ،مضيف لو   .عندما أراد أن يخاطب القار " سوف تظن" )putabis( فى مشهد ينافس الطب
eum [latratum] putabis de faucibus lapidis exire. (Apul. Met.2.4) 

صدر من فك من الحجر"                           اح     ".ستظن أن ثمة ن
      Zimmerman, op.cit., p. 248. 

اشــر بـــ (35)  ل م ــش ــه  انـت تخاط ــة عــابر الــسبيل، ف " أيهــا الغرــب"تنوعـت شــواهد القبــور فــى مخاط   :ما هو الحال فى شاهد القبر التالى
valebis hospes, opto ut seis felicior. (CLE 513.1-2 Forum Livium) 

  ".أن تكون فى أسعد حالالغرب، أتمنى ) المسافر(وداعًا أيها "
ــهر النمــــاذج التــــى تــــستعرض االنتقــــال بــــين الــــضمائر  ــــاكوفيوس مــــن أشــ ــــان شــــاهد قبــــر الــــشاعر  ة، ولالضطالع على المزد من نماذج شواهد القبور، أنظرو   :الشخص
Lattimore, R. (1942), Themes in Greek and Latin Epitaphs (University of Illinois Studies in 
Language and Literature 28. 1-2, Umbria). 

ــوان  (36) حمــــل عنــ اتــــايوس عمــــل جغرافــــى  ــه تنــاول )( أو (periegesis)ُنــــسب إلــــى ه ــة ف ة رحل عــة فيهــا وصــف ســاحل ــدأت الــشعوب، وعــادات المــدن طب ــة تلــك و ا: جزأين إلى الرحلة تلك انقسمت وقد رأسه، مسق ميليتوس مــن الرحل ا( آسـ ـا ومـصر الـصغر  آسـ ا وأثيو   .وأورا) وليب
Pearson, L. I. C (1939), Early Ionian Historians, (Oxford), p.30- 1.    
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(37) Anton Bitel, op.cit., p. 148. 
(38) (JFgr Hist. F1a). 
(39) (Apul. Met. 8.22) Hijmans, B. L. Jr., (1995), (eds.), Groningen Commentaries on 
Apuleius. Apuleius Madaurensis, Metamorphoses Book IX: Text, Introduction and 
Commentary (Groningen)  p. 210. (40) (Apul. Met. 9.4) ibid., p.210. 
(41) (Apul. Met. 9.14 – 30), ibid., p.211. (42)  ة استخدم أبوليوس الضمير معنى )iste(فى موضع آخر من الروا   .فق" ذلك" 

ante istam vesperam. (Apul., Met.6.3-10) ".قبل ذلك المساء"  ح معنــاه   ة، وأصـ ر علـى ســبيل "ذلـك"   وقـد تطــور اسـتخدم ذلــك الـضمير فــى اللغـات الرومانــس ، نــذ ة(  este): (المثال ان ة) (questo(و ) فى اللغة اإلس طال   ).فى اللغة اإل
Jonathan G. F. Powell, (2005), "Some Linguistic Points in the Prologue", in A Companion 
to the Prologue of Apuleius' Metamorphoses, Edited by Ahuvia Kahane and Andrew Laird, 
Oxford University Press, pp. 27- 38, esp., p.32. 
(43) ibid., p.32. 

ــان (44)  ــة التحــوالت يهمــس اإللــه  إلــه الــصيد البــر والمراعــى ( )Pan(فــى الفــصل الخــامس مــن روا ثنيها عن االنتحار) واألحراش سيخى لكى يواسيها و   .فى أذن 
hirucosus deus sauciam Psychen atque defectam, utcumque casus eius non inscius, 
clementer ad se vocatam sic permulcet verbis lenientibus. (Apul. Met.5.25) 

ــه الكــ" ــسيخى المجروحــة الحزنــة، وهمــس لهــا ــان اإلل ــاد برفــ علــى  ًا لموقفهــا، ون فــى (ش مــدر لمات تواسيها) أذنها سيخى ".بهذه الطرقة  يد لهمس  يو ستخدم أبوليوس الهمس ليبرر استسالم  ة    . وفى موضع آخر من الروا
vi ac potestate Venerii susurrus invitus succubuit maritus...(Apul. Met.5.6) 

الزوج المستسلم العنيد"   ".من خالل قوة همس الحب وطاقته تلك الخاصة 
Bruce Gibson, op.cit., p.71. 

ة أغصان األشجار(45) رتوس الهمس صادرًا من حر ة األولى استخدم ثيو ة الرعو   . فى افتتاح
 

 
                     . (Theocr.Id.1.1-3) "ر شجرة إن ع فصول فى) وتزدهر تنمو التى (الصنو ًا، الهمس تجعل الر قى تعـزف وأنـت عذ  موسـ

ة على ة لجائزةا على) بذلك (تحصل سوف ك، الخاصة المزمار قص   ".ان اإلله عد الثان
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ة ماأ                                                                                                                                                       ة النس رتوس مع أبوليوس اشترك فقد التحوالت لروا   .نفسها الصورة فى ثيو
arbores ... clementi motu bracchiorum dulces strepitus obsibilabant. (Apul. Met.11.7) "ة ... األشجار قة أغصانها حر   ".عذب صوت همست الرق

 Griffith, J. Gwinn, (1975), Apuleius of Madauros: This Isis-Book (Metamorphoses, Book 
XI) (London), p.171. 

لمـــة  (46) وك فـــى " الهمـــس") susurrus(اســـتخدم أوفيـــديوس  ـــالم مـــش فـــى ديـــوان التحـــوالت للتعبيـــر 
  .صحته

dubioque auctore susurri. (Ovid.Met.12.61) "ه وك ف مصدر مش   ."همس خاص 
  .   فى حين استخدم بلينيوس األصغر الكلمة فى دعوته لعدم تصدي همس الغادرن

huic aures, huic oculos intende: ne respexeris clandestinas existimationes nullisque magis 
quam audientibus insidiantes susurros. (Plin.Paneg. 62.9) " ك وناظرك عن هذا ـارك اآلراء الـسرة وهمـس أولئـك الغـادرن )ثالحدي(حول أذن ، وال تأخذ فى اعت

سمعون إليهم  .Bruce Gibson, op.cit., p.71                                                               ".والذين 
ع (47)   .وصف بيرسيوس الغش والخداع ال يتم إال فى السر من خالل الهمس الوض

ع"   ".همس وض humilis susurros. (Persius, Satire 2.6)  
الهمس من تحت اللسان   .    فى حين وصف عدم القدرة على الكالم 

".يهمس من تحت لسانه"    sub lingua murmurat. (Persius, Satire 2.9)  
Emily Gowers (2005), "Apuleius and Persius", in A Companion to the Prologue of 
Apuleius' Metamorphoses, Edited by Ahuvia Kahane and Andrew Laird, Oxford University 
Press, pp.77- 87, esp., p. 82.  (48) Fowler (1995), "Martial and the Book", Ramus, 24: 199- 226, esp., p. 16. 
(49) Goetsch, P. (1985), "Fingierte Mundlichkeit in der Erzahlkunst entwickelter 
Schriftkunden", Poetica, 17: pp. 202-18, esp. p. 206. (50) أنه فطر   . فى أحد المواضع وصف أبوليوس فضول الراو 

)9.15.Met.Apul. (curiositatemgenuinam  " فضولى الفطر."  
ًا فى إثارته ان سب ة إلى فضوله الذ  طل الروا يوس  شير لو ة     .  وفى موضع آخر من الروا

)9.12.Met.Apul. ( attonituscuriositateamiliari f )"حت سبب فضولى المعتاد) أص   ".مثارًا 
Emily Gowers, op.cit., p.78.  
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(51) ibid., p.79.  
(52) Apul. (Met.6.32) 
(53) Apul. (Met.9.15-16) 

أذن الحمار (54) ه أذن الشخص المتطفل    .قام بيرسيوس بتشب
auriculas asini quis non habet? (Persius, Satire 1.121) " ملك أذن حمار؟) فى روما(من    "ال 

(55) cf. (Persius, Satire 4.50). 
(56) inde vaporata lector mihi fervant aure. (Persius, Satire 1.126) "أذنه المحقونة   ".رما يهمهم قارئى 
(57) manus auriculas imitari mobilis albas. (Persius, Satire 1.59) "ضاء ة األذن الب   ". تهز اليد المتحر
(58) cf. (Jerome, Epist.125.18.1). 
(59) Zimmerman, op.cit., p.252. 
(60) Apul. (Met.11.23). 

الوتــوس فــى برولوجـــ(61) ة األخــوان مينـــايخموس وس قــدم   أحــد صــور تملـــ )Menaechmi( مــسرح
أ ستمع إلى مسرحيته  قةالقار عندما يناشده أن    .ذن رق

quaeso ut benignis accipiatis auribus. (Plautus, Menaechmi 4) " م قة) عملى هذا(أن تسمعوا ) أيها القّراء(ألتمس من   ".أذن رق
Winkler , op.cit., p.201.   

ة الحميــــر وسوفــــى برولوجــــ (62) ــــ مناشــــدته ) Asinaria( مــــسرح ــوس الــــراو عــــن طر الوتــ يتملــــ 
ة عن براعته فى سرد األحداثاإلستمرار فى حد نا   .يثه ألنه قد حول المستمعين إلى آذان، 

face nunciam tu, praeco, omnem auritum populum. (Plautus, Asinaria 4) "ل الناس آذان ، استمر فقد جعلت    ".أيها الراو
Smith, W. S. Jr. (1972), "The Narrative Voice in Apuleius' Metamorphoses", Transactions 
of the American Philological Association, 103, pp. 513- 34, esp., p.515.  (63) Apul. (Met.1.20) . 
(64) cf. (Hor. Sat.1.2): Paula James, op.cit., p. 262. 
(65) Irene J. F.De Jong (2005), "The Prologue as a Pseudo- Dialogue and the Identity of its 
(Main) Speaker", in A Companion to the Prologue of Apuleius' Metamorphoses, Edited by 
Ahuvia Kahane and Andrew Laird, Oxford University Press, pp. 201- 212, esp., p.201. 
(66) Plato (Philebus 1-3) 
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(67) De Jong, op.cit., p.202. 
(68) Denniston J. D. (1954), Greek Particles (Oxford), p. 216. 
(69) Plato (Hippias Minor 1-2)  
(70) Denniston, op.cit., p. 216. 
(71) ibid., p. 217. 
(72) Plato (Cratylus 1) 
(73) Denniston, op.cit., p. 217. 
(74) Van der Paardt, R. T. (1978), "Various Aspects of Narrative Technique in Apuleius 
Metamorphoses", in B. L. Hijmans and R. T. Van der Paardt (eds.), Aspects of Apuleius' 
Golden Ass (Groningen, 1978), pp. 75-94, esp., p.82. (75) Plato (Symposium 1) 

س عند أبوليوس، أنظر(76) ة ألفالطون ومشهد أرستومين ة للعالقة بين محاورة المأد النس  :  
Van der Paardt, op.cit., p. 82, and Tatum, op.cit., p. 27.  (77) (Apul. Met.1.2). 
(78) (Plato, Phaedrus 274c ff.): Michael B. Trapp (2005): "On Tickling the Ears: Apuleius' 
Prologue and Anxieties of Philosophers", in A Companion to the Prologue of Apuleius' 
Metamorphoses, Edited by Ahuvia Kahane and Andrew Laird, Oxford University Press, pp. 
39- 46, esp., p.40. (79) (Plato, Phaedrus 276b, and cf. 228b, 230d, 235d): ibid., p.41. 
(80) (Plato, Phaedrus 238b, 230d, 275b- 278e): ibid., p.41. 
(81) Apul. (Met. 1.3). 
(82) ludere quae vellem calamo permisit agresti. (Vergil. Ecl. 1.10) " ،نت أرغب  ".على مزمار الرفى) فقد عزفت(إنه سمح لى أن أعزف على ما 

ظهـر  (83) انت صـورته فـى الفـن اليونـانى  ًا للمراعى والصيد البر واألحراش، و ان إالهًا يونان ــان العــزف علــى اان  ــه، ومــن اختــصاصاته بجلــد وقــرون وأرجــل مــاعز، و لقيثــارة ضــمن أشــهر مواه عاد الحيوانا ة قطعان األغنام وٕا سـمه مـن الفعـل اليونـانى ت المفترسة عنها، وقـد تـم اشـتقاق احما ات تتناول التى األعمال سمها ارت ثم ومن ،"يرعى "معنى) ( اتها بين الرعو   .ط
(84) cf. (Lucretius 4.586-9): Bruce Gibson, op.cit., p. 68. 
(85)                           hic postquam mandata dei perfecta malamque 

       sedavit rabiem et permulsit corda furentum, 
       Arcadiae volucris saltus et amata revisit 
       Maenala, ubi, argutis longe de vertice sacro 
       Dulce sonans calamis, ducit stabula omnia cantu. "عد أن قام بتهدئة شرورهمعد أن تم إنجاز أوامر ا ، قام بتهدئة قلوب الرومان الثـائرة، ثـم إلله، و ــا، وعــاد إلــى  اد ــسرعة شــديدة إلــى حقــول أر قه(عــاد  الوس، وظــل هنــاك ) صــد المحبــوب مينــ
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عــد                                                                                                                                                      مزمــاره ذ الــصوت العــذب، و ــه  قى عذ عيــدًا عــن عــزف موســ غنائــه  ــع  ــل القط ذلــك قــاد    ".المقدس) الجبل(قمة 
    (Silius Italicus, Punica, 13.313 – 17): ibid., p.70.  (86)  عض ه أوزورس فى  ش ان  موس األول، ف طل س فى مصر فى عصر  ادة سيراب ان حامى المسافرن من األخطارازدهرت ع ما  إله للعالم السفلى،   . مظاهره 
(87) Serapi tibicines, qui per obliquum calamum, ad aurem porrectum exteram, "منى) من خدم اإلله(زفو المزمار اان ع مدون مزمارهم المائل نحو أذنهم ال س    ".سيراب
(Apul.Met. 11.9): Bruce Gibson, op.cit., p.71. (88) Plinius (Epist.7.27.7).  ة الستخدام النس   :، أنظر)lumen, stilum, pugillares(أما 
(Plin. Epist. 1.6.1, 4.25.4, 7.27.9), (Plautus, Bac. 715, 728, 996 and Mil.38)   (89) Horatius (Serm. 1.10.72), Cicero (Verr. 2.2.101, Att. 4.13.2, 6.8.1) 
(90) Bruce Gibson, op.cit., p.72. 
(91) Horatius (Epist. 2.1.111-13).  (92) ـــارثيون ـــا )Parthi(ال ارث ان  ا )Parthia( هـــم ســـ اســـب حـــر  ا جنـــوب  مثلون العدو األكبر لروما فى الشرق )Caspia( التـــى تقـــع غـــرب قـــارة آســـ ارثيون  ان ال   .، و
(93)         calamo et atramento temperato, charta etiam dentata res agetur. 

      scribis enim te meas litteras superiores vix legere potuisse, in 
      quo nihil eorum, mi frater, fuit quae putas. neque enim occupatus 
      eram neque perturbatus nec iratus alicui, sed hoc facio semper ut, 

                 quicumque calamus in manus meas venerit, eo sic utar tamquam bono. "العـاج ـه قلمـًا حــادًا وحبـرًا مخلوطـًا علــى نحـو جيـد وورقــة مثثقولـة  ـه، فأنــا لــست حيــث . هـذا الوقـت الـذ اســتخدم ف ــر ف ة، إنهـا لــم تكـن الــشيء الـذ تف ــصعو تبـت أنــك تقـرأ رســائلى األخيـرة  انًا من أ شخص، لكنى دائمًا أفعل هذا الشيء تبـت أنــك  ان القلم الـذ أسـتخدمه مشغوًال أو قلقًا أو غض ًا  أ انت جيدة ما لو  س يد  ع أن أ   ".أستط
(Cicero, Epistulae ad Quintum Fratrem 2.15.1): Fowler, op.cit., p.226. 

عيدًا عن البرولوج(94) غة المـصدر )inspicere( فقد استخدم أبوليوس الفعل وس  ـة فـى صـ ـسيخى أال يـدفعها )Venus( الرة فينـوس المضارع المبنى للمعلوم على لسان فـى الروا أ بها عنـدما طلبـت مـن    .الفضول إلى النظر داخل الصندوق الصغير لتطلع على الحسن اإللهى المخ
ne veils …inspicere illam …pyxidem. (Apul. Met. 6.19) " ه...ال تفتحى ذلك الصندوق   ". وال تققى النظر ف

ة فقد ارت اسـت عيدًا عن الروا لمـة )inspicere(خدام أبوليـوس للفعـل و  )speculum(" بهـدف " المـرآة
، وهو ما ظهر فى عمله  ر منها" الدفاع ")Apologia(الفحص والتدقي   :فى عدة مواضع، نذ
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(Archimedes)…inspexerat speculum saepe ac diligenter. (Apul. Apol. 16.6) "                س(نظر ةثيرًا فى ) أرخميد   ".المرآة بجد

 Cf. also (Apul. Apol. 13.8, 14.1) Zimmerman, op.cit., p. 254.  (95)ـــان منهـــا مـــا وسالحــ النقـــاد وجـــود أصـــداء لمفـــردات راو البرولوجـــ ـــة التحـــوالت، و ـارة (Bitel)سـجله بيتيــل  داخـــل روا يــوس " رمــا تتعجـب "(ut mireris) فـى تــرادف الع  mira(مــع مقولـة لو
varia fabula" (ــة ومتنوعــة ، التــى رواهــا لــه العــراف عنــدما طلــب منــه نبــؤة تتعلــ "قــصص عجي   .برحلته

Cf.(Apul. Met. 2.12.5): Anton Bitel, op.cit., p. 148.    (96) Apul. (Met. 1.4-5). 
(97) (Vergil. Aen. 1.1): Stephen Harrison and Michael Winterbottom, op.cit., p.11. 
(98) (Ovid. Met. 1.1): ibid., p. 11.  
(99) Emily Gowers, op.cit., p. 84. 
(100) Apul.(Met. 6.28). (101)  ــــان فــــابيوس فولجينتيــــوس)F. Fulgentius  ( ــــان فتــــرة متــــأخرة مــــن القــــرن الخــــامس ــــًا إ ة والنحو اليونـانى والالتينـى، ومـن أشـهر أعمالـهات ان أحد أشهر معلمى الخطا ، ف الد علـم : "الم مـــا قـــدم شـــرحًا لفلـــسفة "فـــى عمـــر الرجـــل والعـــالم"، و"تفـــسير الكلمـــات المهجـــورة"، و"راألســـاطي  ،   . األخالق عند فرجيليوس
(102) Stephen Harrison and Michael Winterbottom, op.cit., p. 11. 
(103) (Fulgentius, Myth. 1, praefatio 3): ibid., p. 11.  

مه في ولد أورليوس أوغسطين في مدينة سوق  (104) ة، وتلقي تعل اثول الجزائر من أم  ة، لكنه أحراش  ًا في البدا ان وثن ة حيث  ح عتن المس ا وقد قاوم توسالت أمه لكي  ان شمال أفرق ة في غرب أورا، و ح انة المس عد ذلك أحد أهم الرموز التي ساعدت في نشر الد ح  حظي أص ان  ما  س أوغسطين،  ة، مشهورًا بلقب القد ة الرومان سة الكاثول التبجيل في الكن ة، ة الشرق س ضًا في . والمجمع اإلنجيلي والكنائس األرثوذ تب أ ة، و انت له اهتمامات فلسف و انت    .  أشهر أعماله" مدينة هللا"علم الالهوت، و
(105) Robert H. F. Carver (2005), "Quis ille? The Role of the Prologue in Apuleius' 
Nachleben", in A Companion to the Prologue of Apuleius' Metamorphoses, Edited by 
Ahuvia Kahane and Andrew Laird, Oxford University Press, pp. 163- 176, esp., p.170. (106) Augustinus (City of God 18.18): ibid., p. 170. (107) الء، وقد عمل ولد فيليبو بيروالدو فى مدينة بول قة الن ا، ونشأ فى أسرة تنتمى إلى ط طال ا بإ ة فـى ذلـك الوقـت ون ـالعلوم اإلنـسان ـا، وشـأنه شـأن المهتمـين  ـة بجامعـة بولون ـــة مثـــلأستاذًا للشعر والخطا عـــض النـــصوص األدب قـــات علـــى  ـــالى "ألبوليـــوس، " الحمـــار الـــذهبى: "انـــت لـــه تعل والل ـة ا"لحمــة ألولــوس جيليـوس، وم" األت ـانوس، و" فارســال عـى"للو لبلينيــوس األكبــر، " التــارخ الطب تونيوس قات على أعمال سو عض التعل رتيوس، و ات برو  .وٕاليج
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(108) Robert Carver, op.cit., p.172. 
(109) Irene J. F. De Jong, op.cit., p.202. 
(110) Plato (Phaedrus 1). 
(111) Irene J. F. De Jong, op.cit., p.202. 
(112) Plato (Lysis 1-3). 

ان ابنه المدلل (113) الخارج و س  ة ثالث قطع من العملة في وجود األثينى خارميد عثر أمواله على ملذاته تتلخص مسرح وس قد  سبون ل مصالحه . ل س قد عهد بإبنه وٕابنته و ان خارميد و س ل الل قه  ة. إلى صد الغ األهم سر  ه  نز وفي الوقت نفسه أسر إل المنزل  قه . مدفون  وهو أنه يوجد  قع الكنز في يد الغراء تقدم هو بنفسه لشراء المنزل، وقد عرض صد وس ذلك ولكى ال  سبون قبل ل ة، لكن لم  نقذه من أزمته المال س أن يتزوج أخته و سيتيل سالثر هول سيتيل قه ل ان . العرض، وفي الوقت نفسه واف على زواج أخته من صد ًا و س راض ه الل ان عل ة زواجها، و هد قدم للعروس مبلغًا من المال لكى تدفعه  ر أن  أخذ هذا المبلغ من الكنز المدفون في المنزل دون علم أحد من أفراد األسرة، فاستأجر عن هذا الزواج، وف س وهو أن  حث له عن ذلك الكنز نظير أجر  قارن، ". ثالث قطع من العملة" شخصًا ما لكى ي ، المرجع نفسه ص ص: أحمد عتمان  .٥١-٥٠األدب الالتينى ودوره الحضار
ــان لكـــل . ســم رومــانى ألرواح المــوتى الخّيــرة المــشرفة علــى العــائالتهــو ا) Lares(الرــس  (114) و ـــة ائح فـــى )Lar Familiaris (منـــزل رب للعائل ـــذ ـــه ال قـــوم حرمـــه بجـــوار الموقـــد حيـــث ُتقـــدم إل ـــ  ات واألع الت . ادالمناســـ ـــل مـــش انـــت تعهـــد  ـــه  ـــة العائلـــة فـــى يـــده، وٕال انـــت ســـعادة ورفاه و  .  األسرة
ة اإلله الرومانى األصيل وس يلقى برولوج(115) ليـو ذلـك ". إله أو رب العائلة" هذه المسرح ـان يو أعمـاق المنـزل، وظـل و عيـد  ـان  الذهب فأخذها وأخفاها فـى م تــشف أمــره فتُــسرق منــه جرتــهيتظــاهالبخيل العجوز قد وجد جرة مليئة  ة أن  ــالغ فــى ذلــك خــش ــالفقر المــدقع و قــارن، أحمــد . ر    .  ٤٢عتمان، األدب الالتينى، المرجع نفسه صـ 

(116) Ken Dowden (2005), "Predecessors, and Prohibitions",  in A Companion to the 
Prologue of Apuleius' Metamorphoses, Edited by Ahuvia Kahane and Andrew Laird, 
Oxford University Press, pp. 123- 136, esp., p. 135. (117) (Apul. Met. 4.33): Yun Lee Too (2005), "Losing the Author's Voice: Cultural and 
Personal Identities in the Metamorphoses Prologue", in A Companion to the Prologue of 
Apuleius' Metamorphoses, Edited by Ahuvia Kahane and Andrew Laird, Oxford University 
Press, pp. 177- 187, esp., p.184. (118) (Apul. Met. 5.12): ibid., p. 184. 
(119) (Apul. Met. 5.14): ibid., p. 184. 
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(120) (Apul. Met. 5.1): ibid., p. 185. 
(121) (Apul. Met. 5.14): ibid., p. 185. 
(122) (Apul. Met. 5.20): Katherine Clarke, op. cit., p. 107. 
(123) (Apul. Met. 6.9): ibid., p. 108. 
(124) Apul. (Met. 1.6). 
(125) Stephen Harrison and Michael Winterbottom, op.cit., p.12. 
(126) Plautus (Aulularia 1). 
(127) Dowden, K. (1982), "Apuleius and the Art of Narration", Classical Quarterly, NS 32: 
pp.419- 35, esp., p. 428. (128) Irene J. F. De Jong, op.cit., p.205.   
(129) Bruce Gibson, op.cit., p. 74. (130) Theocritus ( Idyll. 7.21 a). 
(131) Theocritus (Lucidas, Idyll. 7.21): Bruce Gibson, op.cit., p. 74. 
(132) Apul.(Met.1.24): ibid., p. 74.  
(133) See Apul.(Met. 1.2), ibid., p. 76. 
(134) See Theocritus (Idyll. 7): ibid., p. 76. 

ة التحوالت، أنظر(135) ة فى روا ة للسمات الرعو النس  :  
 Apul. (Met. 4.31.4-7, 5.31.2, 5.25.3-6, 6.8.2-3, 6.24.3). (136) cf. Wright C. S. (1973), "No Art at All: A Note on the Proemium of Apuleius 
"Metamorphoses"", CPhil., 68: 217-19, esp., p. 218, Janson, T. (1964), Latin Prose 
Prefaces: Studies in Literary Conventions (Stockholm), p. 113- 14, Vallette (1965), Apulee: 
Les Metamorphoses I, (Paris), p. xvv, and Van der Paardt (1981), "The Unmasked "I": 
Apuleius Metamorphoses XI.27", Mnymosyne, 34: pp. 96- 106, esp., p. 106. (137) Apul.(Met. 1-2). 
(138) De Jong, op.cit., p. 209. 
(139) Apul. (Met. 9.30). 
(140) De Jong, op.cit., p. 209. 
(141) Apul. (Met. 10.33). 
(142) De Jong, op.cit., p. 209. 
(143) Apul. (Met. 1.23). 
(144) De Jong, op.cit., p. 208. 
(145) Apul. (Met. 6.25). 
(146) De Jong, op.cit., p. 209. 
(147) Apul. (Met. 4.6) 
(148) De Jong, op.cit., p. 210. 
(149) Apul. (Met. 10.2) 
(150) De Jong, op.cit., p. 211. 
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(151) Apul. (Met. 2.12) (152) انــت مدينــة مــاداورا ــاً  مــداوروش(  ــم ) حال ــا تحــت ح ــة فــي أفرق فاكس  عاصــمة ألول جامعــة رومان انـــت موطنـــًا للثقافـــة البررـــة )م.ق  ٢٣٠. ٢٢٠ (Syphaxالملـــك األمـــازغى ســـ مـــا  ــة، وقــد تعــززت قوتهــا بــدخول البــزنطيين الــذين وســعوا نفوذهــا،  ــة . والرومان ات وال فهــي ٍاحــد بلــد   .سوق أهراس وتقع في الجنوب الشرقي منها
(153) cf. (Apul. Met. 9.27): Robert Carver, op. cit., p. 163. 

ضًا إلى طول أحد أعماله (154) الوتوس لإليجاز أشار أ   .ما أشار 
Plautina longa fabula in scaenam venit. (Pseudolus 1) "ة المسرح الوتوس على خش   ".أتى عمل طول ل

Ken Dowden, op.cit., p. 135. (155) ibid., p. 135. 
(156) Plautus (Aulularia 1). 

ورنثـة  (157) ـل سـنتين فـى مدينـة  قـام مـرة  م  ارة عن مهرجان إغرقـي قـد ة ع حــر بوســيدون انت األلعاب اإلسثم يرجــع تــارخ هـــذه ،  )(فــي شــهر أبرــل علــى األرجــح، تكرمـــًا إللــه ال ــــات فــــي األلعــــاب .  ق٥٧٠ى عــــام اإللعــــاب إلــــى حــــوال ار ــــشتمل المهرجــــان علــــى م ــــان  اقات الخيلم، و ة، وس قى والخطا ة والموس   .الراض
(158) Stephen Harrison and Michael Winterbottom, op.cit., p. 13. 
(159) Apul. (Met. 1.6-7). 
(160) cf. Quintilianus (Inst. 12. 10. 8): Doreen Innes (2005), "Why Isthmos Ephyrea?",  in 
A Companion to the Prologue of Apuleius' Metamorphoses, Edited by Ahuvia Kahane and 
Andrew Laird, Oxford University Press, pp. 111- 122, esp., p. 117. 

طــــل (161) ــطة ال ــسها بواســ ــ ــــا، وقــــد تــــم تأس طال ــمال إ ــــالقرب مــــن تــــارنتوم فــــى شــ ــــسوس   تقــــع جاال
  .  م.  ق٧٠٦ عام Phalanthusإلسبرطى فاالنثوس ا

(162) Doreen Innes, op.cit., p.113. 
(163) Horatius (Odes 2.6. 10 -15) 
(164) Doreen Innes, op.cit., p. 113. 
(165) Lucretius (de rerum natura 1. 945- 47) 
(166) Doreen Innes, op.cit., p. 114. 
(167) Homer (Iliad, 6. 150- 52) (168)ـز القـومى :  أحمد عتمـان ، المر ـاذة، تحرـر ومراجعـة ومقدمـة ومعجـم أسـطور هـوميروس، اإلل

  .٢٧٠أحمد عتمان، صـ . ، ترجمة د٢٠٠٨للترجمة، القاهرة 
(169) Vergilius (Georg. 4.342-3)  
(170) Horatius (Odes 1.7) 
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(171) Apul. (Met. 10.35) 
(172) Apul. (Met. 10.35) 
(173) Apul. (Met. 2.12) 
(174) Apul. (Met. 1.22) 
(175) Apul. (Met. 10.18 ff.) 
(176) Doreen Innes, op.cit., p. 114. 
(177) Kenny, E. J. (1990), Apuleius: Cupid and Psyche (Cambridge), p.13.  
(178) Apul. (Met. 11.26) 
(179) Doreen Innes, op. cit., p. 113. 
(180) (Orphic Argonautica 41). 
(181) Horatius (Odes 1.34.10). 
(182) cf. Apul. (Met. 5.1, 6.14): Kenny 1990 a, op. cit., p. 83. 
(183) (Lucretius, de rerum natura 1.936ff, 4.11 ff): Doreen Innes, op. cit., p. 114. 
(184) ibid., p. 114. 
(185) Horatius (Ars Poetica 343) (186) 

'
ـــــان هنـــــاك مـــــن"  ' ـــــوتيين  روثوئينـــــور مـــــن البو الؤس و ـــــس ـــــذلك أر ان هؤالء  الزعمـــــاء بينيليـــــوس وليئيتـــــوس و لونيوس، وقد  وتيون (و نوس ) البو عة الصخرة وسخو س ذات الطب مون فى هيرا وأول حةق سوس الفس ال ا وم ا وجرا سب ة وث ولوس وٕاتيونوس ذات التالل العال   ".وس

اذة، الكتاب الثانى، األب ( أحمد عتمان، هوميروس، المرجع ): ٤٩٨ – ٤٩٤ات هوميروس، اإلل
  .١٦٧لطفى عبد الوهاب، صـ . نفسه، ترجمة د

(187) Drymoque Xanthoque Ligeaque Phyllodoceque 
        caesariem effusae nitidam per candida colla. (Vergilius, Georgics 4.336- 7) "ى تنساب خصال ا وفيللودو سنثو وليج   ".ت شعرهن البراقة على رقابهن الالمعةدرمو و
(188) cf. (Cicero, Orator 163): Dorren Innes, op.cit., p. 118. 
(189) Quintilianus (Inst. 10.1.46): ibid., p. 117. 
(190) Quintilianus (Inst. 9.13): ibid., p. 117. (191) ــة عمــل أدبــى بلغــة غيــر اللغــة األم التــى يتحــدثها الكاتــب تا ــان  تــب بهــا أمــرًا شــائعًا بــين   ـــــــة و اللغـــــــة اليونان ــوا تـــــــارخ رومـــــــا  تبـــــ ــــك الـــــــذين  ــــة أولئـــ ـــستى، خاصـــ ارناســــى )(مـــــــؤرخى العـــــــصر الهللينــــ ــــسيوس الهال ــــيهم ديون ــــد أشــــار إل  Dioysius of(، وق
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Halicarnassus (تــــور: وهـــم نتــــوس فــــابيوس ب يــــوس )Q. Fabius Pictor(و ين يــــوس  ، ولو منتوس أ   .)L. Cincius Alimentus(ل

Cf. (Roman Antiquities 1.6.2): Katherine Clarke (2005), "Prologue and Provenance: Quis 
ille? Or Unde ille?", in A Companion to the Prologue of Apuleius' Metamorphoses, Edited 
by Ahuvia Kahane and Andrew Laird, Oxford University Press, pp. 101- 110, esp., p. 107. (192) ــــدًا عــــن البرولوجــــ ــوس الكلمتــــين وسعي ــتخدم أبوليــ ــــب ")advena( فقــــد اســ ــة " محلــى" )indigenus(و " غر ادتــه للر يــوس فــى ع ــارة واحــدة عنــد اإلشــارة إلــى إخــالص لو معــًا مــرة أخــر فــى ع   .)Isis(إيزس 

.digenainreligionis autem , advenafani quidam  )"انة ) أنا ة لد النس ة للمعبد، والمحلى  النس   )".الرة إيزس(الغرب 
(Apul. Met. 11.26): ibid., p. 106.  لمة ضًا  عيدًا عن أبوليوس فقد استخدم فرجيليوس أ ادة فى قطعـة تـشتمل علـى (advena)و فة البرولوج فى اإلن   .وسوظ

nunc ego, qui reges, Erato, quae tempora, rerum  
quis Latio antiquo fuerit status, advena classem 

cum primum Ausoniis exercitus appulit oris, expediam …  
                                                                                                                (Verg. Aen. 7.37- 40) "ــى مــن هــم الملــوك، وأ األوقــات أ إ انــت حالــة )حــدث ذلــك(راتــو، تعــالى اآلن ســوف أح ة، ومــاذا  ش الغرب أسطوله إلى الشواطئ األوسون مة، أوًال عندما أحضر الج اء فى التيوم القد   ". األش

ـادة  ـاس )Toluminus(وصـف تولومينـوس  (12.261)وفى موضع آخـر مـن اإلن طـل آين  )Aeneas( ال
ـل مـن فرجيليـوس )advena inprodus(ب الـصفي الغرـ مـا اتفـ   ،)9.2. Ecl( وأبوليـوس ) .Met
معنى مساو لكلمة )8.31   ".عدو "(hostis) فى استخدام الكلمة نفسها 

Andrew Laird, op. cit., p. 270. (193) Apul. (Met. 1.8-11). 
(194) Stephen Harrison and Michael Winterbottom, op.cit., p.13. (195)  يــر النحــو إســيدوروسIsidorus) س )  م٦٣٦ -٥٦٠ يــين تــم اشــتقاقه مــن أتــ أن لقــب األت )Atthis( راناؤس ة عشر سنوات Cranaus إبنة  مها قرا   .الملك الثانى ألثينا، الذ ُقال أنه ح

Cranai filia Atthis nomen et regionis (Atticae) et gentis dedit. et ex ea Attici cognominati. "راناؤس ا س إبنة  مهسمها للشمنحت أت ى وٕاقل يون ) سماال(ومن ذلك . عب األت   ".ُلقب األت
(Isidorus, Orig. 9.2.76): Robert Maltby, op. cit., p. 63. (196) Stephen Harrison and Michael Winterbottom, op.cit., p. 13. 
(197) Katherine Clarke, op. cit., p. 106.  (198)  م، وذلك يرجـع إلـى موقعهـا المتميـز مـن وجهـة نظـر انة مرموقة فى العالم القد م عتقد فيرتوفيوس حظيت روما  اء، حيث  ز الكون ) م. ق١٥ -٨٠ ()Virtuvius(األد   . أن روما تقع فى مر
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vero inter saptium totius orbis terrarium regionis medio mundi populus Romanus possidet 
fines. (Virtuvius, Architectura 6.1.10)  " أسره، تلك المنطقة من األرض التى احتف ب) تقع(إنها حقًا ها الشعب الرومانى فى منتصف الكون    .(Strabo, 6.4.1):  فيرتوفيوس الرأ نفسه، أنظر)Strabo(وقد شارك سترابون ". حدوده) بين(
cf. Ibid., p. 106. 

م التيوم)Latinus( إلى التينوس )latius,-a(اشتقاق الصفة يرجع فارو  (199)   . ملك إقل
qua regnum fuit Latini universus ager dictus Latius.  " طل عليها ة مملكة  مثا أسره  ة "()Latius(ان حقل التينوس    )". المملكة الالتين

(Varro, De Lingua Latina 5.32): Robert Maltby, op. cit., p. 329. (200)  ــذين تحــالفوا مــع ملكهــم تيتــوس ــأنهم الــسابنيين القــدماء ال رتيين  ــف جــنس الكــو   .)Titus Tatius(تاتيوس قــام فــارو بتعر
Quirites a Curensibus, ab his cum Tatio rege in societatem venerunt civitatis. " رتيون من السابنيين القدماء   ".أتوا فى تحالف مع الملك تاتيوس، الذين Curesتم اشتقاق الكو

(Varro, De Lingua Latina 6.68): ibid., p. 517. (201) عيـدًا عـن البرولوجـ التعلم بدون معلـم، ف ضاً  نجـد وسلم تكن هذه اإلشارة األولى ألبوليوس المتعلقة  شر بدون معلم أ ائد ال علن أنه قد تعلم م ة  طل الروا يوس    . لو
nullo etiam monstarante ... sine magistro. " علمنى أحد... لم يرنى أحد "ولم   

(Apul. Met. 10.17): Emily Gowers, op. cit., p. 80.  ــه اللغــو األلمــانى إلمنهورســت ة لنقــاد عــصر النهــضة فقــد قـام الفق النــس ة بدون معلم وذلك عن فقــد قــدم )Elmenhorst(أمـا  ًال آخر على تعلم أبوليوس الالتين ة دل عض تفاصيل سيرته الذات ه  طر دمج  ورة فى عمل   .)Apologia(" الدفاع" و)Florida(" فلوردا"المذ
mox post Romae advena studiorum, quiritium indigenum sermonem nullo magistro 
praeeunte intantum excoluit, ut causarum patronum ageret & stipendio forensic mereret. " عــد ذلــك ح(إلــى رومــا و) ذهــب(و ــالم ) أصــ ــم يرشــده، وقــد تعلــم  ــال معل ة لدراســاتها،  النــس ــًا  ة، وزاد دخله فى الفورومغر ا القانون محام فى القضا   ".المواطنين الرومان بنجاح، وعمل 
Elmenhorst, G. (1621), L. Apuleii … Opera Omnia (Frankfurt), p.14   ــ ل عــام فقــد ت ــش و ان عندما وذلك ،أحد نقاد عصر النهضة) م١٦٢٩ -١١٥٢ ()Schottus( بواسطة شوتوس أبوليوس علــى ) Afrum(" األفرقــى الــذ علــم نفــسه"م إطــالق لقــب و   .العام الذوق  انحدار ش

cum quo rudere hoc saeculo plerique, quam cum Cicerone loqui malunt. "ة ضلف الزمن هذا فى شرون  مع التحدث عن) الحمار (نهي مع التحدث) الناس (غالب   ".ش
(Schottus 1610: 44- 5): Robert Carver, op. cit., p. 167. 
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ـــان األول وا الــذ يتنــاول )Ars Amoris( أو )Ars Amatoria(" فــن الهــو "مــن روائــع أوفيــديوس ديــوان  (202)                                                                                                                                                     قــدم الكتا ـــالمعجبين، ف ـــات رومـــا  قـــدم لثـــانى منـــه وجهــة نظـــر عالقــات غان الرجـــال و   .٢٦٦ أحمد عتمان، األدب الالتينى ودوره الحضار، المرجع نفسه صـ .الثالث رأ النساء
(203)                     quid fecerent, ipsi nullo didicere magistro: 
                                  arte Venus nulla dulce peregit opus.                     " ة(ماذا فعلوا، إنهم تعلموا   :بدون أ معلم) الممارسات الجنس

اً                    ان الفن غائ   ".واكتملت العاطفة والعمل السار و
(Ovid, Ars Amatoria 2.479- 80): Paula James, op.cit., p. 259.  (204) cf. (Apul. Met. 9.39): Katherine Clarke, op. cit., p. 106. 
(205) sed Apollo quamquam Graecus et Ionicus, propter Milesiae conditorem sic  
        Latina sorte respondit.  "  الرغم من أنه يونانى سبب مؤلف ) األصل(لكن أبوللو  ا،  ة(من أيون ة قدم ) هذه الروا س الميل ة اللغة الالتين   ".نبوئته 
(Apul. Met. 4.32): ibid., p. 106. (206) Ken Dowden, op.cit., p.131.  
(207) Lucretius (1.137- 140). 
(208) Stephen Harrison and Michael Winterbottom, op.cit., p. 14.  (209) ــارة عــد ذلــك) "en ecce(تــم اســتخدام الع انــت األولــى فــى " أنظــر  مــرتين فقــ قبــل أبوليــوس،  ا  ات ســين ــان فــى مقدمــة (Seneca, Oed. 1004, Phoen. 42)تراجيــد ، أمــا االســتخدام الثــانى ف ـانوس  نتل و ـة  ة ألبوليـوس فقـد اسـتخدمها فـى روايتـه . (Quintilianus, decl. 11.9)خط النـس أمـا    .(Apul. Met. 8.26, 10.9)مرتين 
Jonathan, op.cit., p. 35.  (210)  احـــث اســـتخدامين أدبيـــين للـــصفة الـــسوق الخاصـــ ")forensis(رصــد ال ـــان األول علـــى يـــد "ة   ، ـرم العنـب، أمـا االسـتخدام (Plinius, NH 14.42)بلينيـوس  ة التحوالت  الـذ اسـتخدمها فـى وصـف نـوع مـن  ان عند أبوليوس فى روا    . (Apul. Met. 4.13)الثانى ف
(211) Apul. (Met. 1.11-13). 
(212) Hofmann, J. B., and Szantyr (1965), Lateinische Syntax und Stylistik, (Munich), pp. 
يوس(213)  .20 -19 ـــــًا شـــــهيراً ) Ambrosius Macrobius (ـــــان أمبروســـــيوس مـــــاكرو ـــــًا رومان ـــــدًا ،نحو ـــــان مؤ ـة الجديـدة و ا" ومـن أشـهر أعمالـه ،لألفالطون يبيو" و،)Saturnalia ("عيـد الـساتورنال  somnium ("حلـم سـ

Scipionis (شرون في نها ه ش   ".في الجمهورة") De Republica  (ة عملهالذ أشار إل
(214) Ken Dowden, op.cit., p. 131. 
(215) Macrobius (Saturnalia 1, praef. 11 ff.) 

   (216) Stephen Harrison and Michael Winterbottom, op.cit., p. 14.    
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(217) Harrison, S. J. (1990), "The Speaking Book: The Prologue to Apuleius' 
Metamorphoses", Classical Quarterly, NS 40: pp. 507- 13, esp., p. 509. (218) Winkler 1988, op. cit., p. 34. 
(219) Jonathan, op.cit., p.30. 
(220) Lewis, C. S. (1960), Studies in Words, (Cambridge), pp. 10- 11. (221)  ارة بتحوالت أوفيديوس التى وصف رنا هذه الع أتين لمشاهدة أراخنـى تذ فيها الحورات الالتى  (Arachne) وهــى تغــزل الــصوف الخــشن (rudem lanam) علنــوا عــن تعجــبهم  adspicerent( ف

opus admirabile(" ـــشاهدوا هـــذا العمـــل العجيـــب ــتالف بـــين النـــصين أن "ـــى  مـــن االخـ ان نص أبوليوس يدعو إلى اإلنصا، و   .تأوفيديوس يدعو للمشاهدة، فى حين 
Cf. (Ovid., Met. 6.1-145): Wiinkler 1985, op.cit., p.196. (222) ل من هوراتيـوس أمـــا .  للتعبيـــر عـــن الفـــشل فـــى تحقيـــ إنجـــاز علـــى المـــستو الثقـــافى اليونـــانى والالتينـــى(rudis) الـصفة (Ovid. Tristia 2.424) وأوفيـديوس (Hor. Satires 1.10.66) استخدم  ة الستخدام الـصفة فـ عتذر لمستمعه عن صوته األجش الف  عنـدما (Tacitus, Agricola 3.3)ى االعتـذار فقـد اسـتخدمها تـاكيتوس النس   .)incondita ac rudi voce(ان 
Ken Dowden, op.cit, p.130. (223) Emily Gowers, op. cit., p. 81. 
(224) Apul. (Met. 1.13-15). (225) ــضًا إلــى ترجمــة األعمــال األأ الوتــوس أ ــة فــى برولوجــشــار  ــة إلــى الالتين ــة مــن اليونان اته وسدب   .عض مسرح

Demohalis scripsit, Maccus vortit barbare. (Asinaria 11) " س موفال ة(تب د الوتوس إلى )هذه المسرح   ".البررة) لغته(، وحولها 
Philemo scripsit, Plautus vortit barbare. (Trinumus 19) " مو ةهذه(تب فيل الوتوس إلى ) المسرح   ".البررة) لغته(، ونقلها 

Ken Dowden, op.cit., p. 136. (226) Scobie (1975), op.cit., p. 77. 
(227) Stephen Harrison and Michael Winterbottom, op.cit., p. 14.   (228)لمـة يبـدأ حديوسعيدًا عن البرولوج ـأ  ـة عـن حيرتـه  طـل الروا يـوس  عـد  فقد أعرب لو ثـه  شرة   .أن استرد هيئته ال

quo sermone nunc renata lingua felicius auspicarer. (Apul. Met. 11.14) " لمة يجب أن أبدأ   ".، اللغة ُتولد من جديد على نحو مثمر اآلن)حديثى(أ 
Emily Gowers, op.cit., p. 80. (229) quod adventica pleraque habemus Graeca, secutum ut de nothis Graecanicos quoque 

nominatus plurimos haberemus. itaque ut hic alia Graeca, alia Graecanica, sic 
analogiae. (Varro, De Lingua Latina 10.70) 
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بيرًا جدًا من "                                                                                                                                                     بيـر مـن ) الكلمات(ألننا نملك عددًا  ة، فإن عدد  ة اليونان التـى ) الكلمـات(األجنب عض نملكها تـم  ـضًا مـن أصـل يونـانى، فـ عض اآلخـر ) الكلمـات(تـسميتها أ ـة، والـ ) انـت(يونان ذا  ة، وه اس) ون (ذات أصول يونان   ".الق
Ibid., p. 14.   (230) مــصطلح (fabula) ا ــة ميــد ــة عر ــضًا علــى روا قــه أ ــن تطب م  (Medea) انــت تقودهــا س  التــى  ــسيوس (Diomedes)الثعــابين الطــائرة، أو قــصة رفقــاء ديوميــد ابى  الــذين تحولــوا إلــى طيــور، وأود لب(Hecuba)الذ تحول إلى حصان، وه   . التى تحولت إلى 
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ة العصر الذهبى األدب الالتينى ودوره الحضار :أحمد عتمان عة ، حتى نها  الط
ة  ١٩٩٥ القاهرة -  دار المعارف،الثان

 القــاهرة ، أيجيبتــوس،األدب الالتينــى ودوره الحــضار فــى العــصر الفــضى: ------
١٩٩٠.  

اذة، هوميروس:------ ز القومى للترجمة، اإلل ،  ترجمة ومراجعة مقدمة، المر
شاف   .٢٠٠٨ القاهرة ،ومعجم أسطور 
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