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  أريستوفانيسأسلوب التضرع في مسرحيات  
 في ضوء علم اللغة األسلوبيدراسة تطبيقية 

 
 والء توفيق فرح /د                                                           

 جامعة القاهرة –كلية اآلداب 
 

 مقدمة 
اسات ر معتمدًا في ذلك على د، مؤسس علم األسلوب (م٥٤٩١-٥٦٨١)الي يعد شارل ب

العناصر علي  قد إنصبتركيزه الجوهري واألساسي  غير أن ،سوسير يستاذه فرديناند دأ
بدوره الذي نفى  Seidler سيدلر الوجدانية للغة، وهو تركيز تلقفه عالم األسلوب األلماني

ركز على الجانب  لذلكبين ثناياه أي بعد أسلوبي،  الجانب العقالني في اللغةيحمل أن 
وقد تطورت . وجعل ذلك يشكل جوهر األسلوب ومحتواه ،لعاطفي في اللغةالتأثيري وا

مكانية   علي يد العالم منه في دراسة النصوص األدبية اإلفادةالنظرة إلى علم األسلوب وا 
الذي اقام جسرًا بين دراسة اللغة ودراسة  م(٥٤٨1 -٥٦٦١) Leo Spizerيتزر سب ليو

ن اللغة في جوهريًا في اإلفادة م دث تحولً أححيث المثالية،  يةاألدب وأسس األسلوب
ودراسة األسلوب الفردي لألديب من خالل اعتماده على ، دراسة النصوص األدبية
 بآراءه متأثرًا قد بنی رؤيته هذ. و مح لغوية تشكل ظاهرة أسلوبيةالكشف عن ملمح أو مال

ناء بالجوانب افاد من دراسات فرويد في العتو  ،فرويدوکروس و سون جبر کارل فوسلر و 
 (٥٥- ٥1ص ،3112 )موسي ربابعة . للمبدع النفسية
تزر سبيلتي أرساها بالي و ظلت الدراسات األسلوبية ضمن هذه المعطيات او        

ذ يقول : إ لألسلوبيةاكبسون وقدم طروحات جديدة تبرز من خالل تعريفه جحتى جاء 
، وعن سائر ولً أخطاب لات انها البحث عما يتميز به الکالم الفنی عن بقية مستويإ"

                                                                                                                 .ًا "ثاني اإلنسانيةالفنون 
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يقدم هذا التعريف أسسًا جوهرية في تمييز األسلوبية التي تقوم على خصوصية العمل 
من الشفوية ت الخطاب األخرى، وهو بهذا يخرج اللغة العامية و الفني عن مستويا

 )موسي ربابعةل على الكالم الفني دون غيره إ تطبقالفني، ألن األسلوبية ل  الكالم
 .(٥3ص ،3112

إن العلماء قد حددوا مجالت علم األسلوب الحديث بحثًا عن ويقول صالح فضل: " 
، وأسلوب دبيالعمل األهي: أسلوب  بوابمتميز، وأوجزوها في سبعة أالتعبير ال
أو األسلوب  وأسلوب مدرسة معينة أو عصر خاص أو جنس أدبي محدد المؤلف،

 ل األسلوب الثقافي العام في عصر معيناألدبي من خالل األسلوب الفني أو من خال
    ( . ٥١، ص٥٤٤3 )صالح فضل

لسمات لغوية معينة  فإن علم األسلوب هو انتقاء ما ذكره صالح فضل، وبناء علي
يل ، ويدل هذا الختيار علي تفضمعين يقوم به الكاتب بغرض التعبير عن موقف

غيره  به عن يتميزخري بديله تشكل أسلوبه الذي أالكاتب لهذه السمات علي سمات 
                                                                            . ).pArua,E ,1182014( من الكتاب

رع من فروع علم اللغة ف "أو "علم األسلوب اللغوي سلوبي""علم اللغة األويعد 
الصوتية والصرفية دبي علي كافة مستوياته التعبيرية و يقنن لدراسة النص األالتطبيقي، 

األساليب وغايته هي دراسة ، Macrae 2005,pp238-239)) والنحوية والدللية
حسب ميزته اللغوية من حيث ، يتم تصنيف سمة كل أسلوبحتي ؛ اللغوية المختلفة

 (. ٩2ص  ،311٩فتح اهلل أحمد )النحو والصوت واللفظ والدللة
 

، منذ ظهوره في مطلع القرن العشرينتعددت اتجاهات علم اللغة السلوبي 
ومن رواده رومان ) ذي يعني بالتنظير لدراسة األسلوبفكان منها علم األسلوب العام ال

 Vladimirوفالديمير فيكتورم( ٥٤٦٥-٥٦٤٨) Roman Jacobsonن سو جاكب
Victor ، يتناول دراسة األنماط التعبيرية في حقل لغوي  الذيوعلم األسلوب التطبيقي
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دبي أو بعض نتاجه األأعند كاتب بعينه في كل  يدرس خصائص األسلوب أوبعينه، 
الذي سلوبي المقارن غة األوثالثهما علم الل(، (Burke2014,pp2-3حد مؤلفاته أأو 

اللغة الواحدة ول يتجاوزها، ويدرس أساليب الكالم في مستوي  دراسة يقتصر علي
معين ليبين خصائصها المميزة عن طريق مقارنة بعضها بالبعض األخر لتقدير 

فتح اهلل أحمد (في النصوص األدبية  يةصور الجمالالأدوارها المختلفة في بناء 
  (. ٩2ص، 311٩

حكام علي العمل إصدار األ سلوبيليس من مهام المحلل األ هأنعلي  التأكيدد من لب
الذي يجب أن يتسم  سلوبيعنه البحث األ يفهذا ما ينأ -الحكم له أو عليه - األدبي

سلوبي ل يفرض علي النص شيئا من ألاعن الذاتية، فعلم اللغة  والبتعادبالموضوعية 
   Yufang Ho) للغة، وهي بنيه النص األساسيةإنما يعتمد أساسا علي ا ،خارجه

2011,p7   ( . أحيانا الطرق اإلحصائية في حصر علم اللغة السلوبي ويستخدم
مى علم األسلوب عن آخر، وحينئذ يس الصيغ والمفردات التي تميز مستوى لغوي

علي التمييز بين السمات  الباحث ةقدر زيادة إلي  حصائي، وترجع أهمية اإلحصاءاإل
التي ترد في  سلوبية، وبين السماتأللغوية التي يمكن اعتبارها خواص أو الخصائص ا

                                   . (١٥، ص٥٤٤3)سعد مصلوح النص ورودا عشوائيا

 تمهيد 
عن التواصل  نل ينقطعو  فهملهة ذات قوي خارقة، آن اإلغريق يؤمنون بوجود نظرًا أل
التضرع والترتيل، لذا كان عليهم اختيار  ذه اآللهة، وكانت وسيلتهم في ذلكمع ه

الكلمات المناسبة واألسلوب الالئق في التعامل مع هذه اآللهة. وقد لحظت الباحثة 
الصيغ  حول تساؤلتالتثير بصورة  توفانيسأريسوجود تضرعات لآللهة في كوميديات 

في مسرحيات  في تواصلهم مع هذه اآللهة ستخدمها المتضرعونياللغوية التي 
بهدف استنباط  تساؤلتال هجاءت هذه الدراسة لإلجابة علي هذلذا  ،أريستوفانيس

https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Yufang+Ho%22
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في  أريستوفانيسستخدمها يتي األساليب والتراكيب اللغوية والقرائن اللفظية ال
اآللهة في مسرحياته. وهي دراسة  ضرعات والتراتيل التي يؤديها المتضرعون إليالت
من خالل نصوص مسرحياته اإلحدى  أريستوفانيسسلوبية في لغة الكاتب المسرحي أ

عشر، كما إنها من حيث المنهج، دراسة مصدرية وصفية تبدأ باستقراء النص اليوناني 
اللغوية من داخله، حيث تتعدد األنماط اللغوية واستخراج األنماط التركيبية واألساليب 

 وتتنوع من كاتب إلي آخر.

تتناول هذه الدراسة كال من التضرعات والتراتيل التي تنشدها الجوقة تضرعًا إلي و 
ن التراتيل تعد معًا دون فصل بينهما، علي اعتبار أ أريستوفانيساآللهة في مسرحيات 
آللهة، حيث عرف أفالطون التراتيل في شكال التضرع إلي اأهي أيضا شكال من 

  ، وذلك في قوله:بأنها تضرعات تؤدي عن طريق اإلنشاد"  Νόμοι"" محاورة "القوانين
 

       “καί τι ἦν εἶδος ᾠδῆς εὐχαὶ πρὸς θεούς, ὄνομα δὲ ὕμνοι   
     ἐπεκαλοῦντο·” (700b1-2)    

   التراتيل".تحمل اسم "و ، لهةلتضرع لآلبغرض اتكون  ناشيدنواع األ أحد أو  "    
 

 ،هةوتعد التراتيل وسيلة يستخدمها المتضرعون إلدخال البهجة والسعادة علي اآلل
( χάριτος ἕνεκα) كما ياتهمهم وأمنبلاطمبغرض تنفيذ  (٦١١"الطيور"،)البيت ،

تؤدي عن ، وبما أنها تضرعات القرابين الشفوية المقدمة لآللهة أنواع إنها تعد نوعًا من
 ٥الموسيقي فقط يسي بينها وبين التضرعات هفإن الفارق األسا شادطريق اإلن

)bremer1981,p193(  . 

 صيغ إعالن بدء التضرع -1
، تبدأ الجماعية منها بأمر وفردية جماعيةتضرعات  أريستوفانيستحوي مسرحيات 

ويستخدم أريستوفانيس  متناع عن الكالم للبدء في تأدية التضرعات.إلبامتواجدين ال

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xa%2Fritos&la=greek&can=xa%2Fritos0&prior=prose/ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28%2Fneka&la=greek&can=e%28%2Fneka0&prior=xa/ritos
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صيغ لغوية لإلعالن عن بدء التضرع جميعها تحمل ذات الدللة، وهي التزام  ثالث
مصدر الفعل  مع  χρὴالصمت، أولها صيغة مكونة من الفعل غير الشخصي 

، ولهذا الستخدام ثالثة شواهد، ستكتفي الباحثة بعرض شاهد واحد به والمفعول
 في الحواشي، ففي مسرحية "السحب" 3مترجم، بينما تشير ألرقام الشاهدين الباقيين

Νεφέλες”"،( يطلب سقراط من ستربسياديس أن يلتزم الصمت للبدء 3٨2)البيت
 :في التضرع قائالً 

       “εὐφημεῖν χρὴ τὸν πρεσβύτην καὶ τῆς εὐχῆς ἐπακούειν.”  
 ."     عليك أيها العجوز أن تلزم الصمت وأن تصغ إلي التضرع"          

في صيغة األمر مع  εὐφημέω للفعل أما الصيغة الثانية فهي عبارة عن تكرار
 . 2، ولهذا الستخدام شاهدان فقطτε ῖφημεὐε τεῖφημεὐεالمخاطب الجمع
ركيبة لغوية مكونة من فعل الكون في زمن ت عبارة عن تكرار األخيرةوالصيغة الثالثة و 

، ٩ولهذا الستخدام أربعة شواهد، στωἔφημία ὐΕ األمر مع الغائب المفرد والخبر
حد تضرعات مسرحية "النساء في عيد أقام أريستوفانيس بتكرار هذه الصيغة في  حيث
 στωἔ φημίαὐΕ (2٥٥-3٤١األبيات)، “αιΘεσμοφοριάζουσ ”"موفوريايسالث

Εὐφημία ἔστω ،حد تضرعات مسرحية "الزنابير"أفي  بينما “Σφήκες” 

من الفعل  παρχέτωὑاستخدم أريستوفانيس صيغة األمر( ٦١٩-٦٨٤)األبيات
πάρχωὑ  .يبدأ" بدل من فعل الكون حامال ذات الدللة"  

“εὐφημία μὲν πρῶτα νῦν ὑπαρχέτω.”   

   "فليعم الصمت ألداء التضرع اآلن. أوالا  "                     
 لدي -في التضرعات الجماعية اإلعالن عن بدء التضرعوبذلك ظهرت صيغ 

  هي من الصيغ الثالث األكثر ظهوراً مرات، وكانت الصيغة  تسع -أريستوفانيس
، حيث مكونة من فعل الكون في زمن األمر مع الغائب المفرد والخبراليغة الثالثة الص

 . مرات أربعظهرت 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xrh%5C&la=greek&can=xrh%5C0&prior=eu)fhmei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29fhmi%2Fa&la=greek&can=eu%29fhmi%2Fa0&prior=*bdelukle/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn0&prior=eu)fhmi/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prw%3Dta&la=greek&can=prw%3Dta0&prior=me/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nu%3Dn&la=greek&can=nu%3Dn0&prior=prw=ta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28parxe%2Ftw&la=greek&can=u%28parxe%2Ftw0&prior=nu=n
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لهة، لذلك علي المتضرع استخدام األسلوب الالئق في تعامله مع اآلكان و 
، التي يستخدمها المتضرع تزخر تضرعات أريستوفانيس بالعديد من األساليب اللغوية

لى حدة ثم تقوم بتحليلها للتعرف على مضمونها وتوظيفها كل عالباحثة ذكرها هنا ت
 في التضرعات .

 أفعال التضرع والترتيل -1
فعل يعبر عن الحدث الذي - التضرع بداية في -المتضرع لبد أن يستخدم 

يؤديه، وبالبحث في قاموس اللغة اليونانية عن األفعال التي تحمل معني أداء التضرع 
 ,εὔχομαι , ἀράομαι, λίσσομαι ἄντομαιلتالية وجدت الباحثة األفعال ا

ἱκετεύω  يقول فيرلي إن الفعلين . وἱκετεύω λίσσομαι,   يستخدمان عندما
في طلبه، أما عندما يتمني المتضرع أن يمن عليه  يكون المتضرع في حالة يرثي لها

تخدم يس بينما،  εὔχομαιاإلله بالفضل أو يمنحه هبه من عنده، فإنه يستخدم الفعل
للغير في تضرعه  طلب صب لعنات اآللهة أو تمني الشر عند ἀράομαιالفعل 

(furley2007,p127). 
في صيغة األمر  ἀράομαι الفعل -في التضرعات -يستخدم أريستوفانيس و 
ἀρᾶσθε ويستخدم كذلك (2١1"النساء في عيد الثيسموفوريا"،)البيت  "يلعن" بمعني ،
ضفادع"، "ال التي تحمل ذات الدللة  καταράομαι ،τονθορύζωأفعال مثل 

ريستوفانيس عند هذه األفعال، بل ولم يتوقف أ، (٨٥٩)البيت (، "الزنابير"،١٩٨)البيت
النساء " λίσσομαι الفعلستخدم أفعاًل آخري ليعبر بها عن فعل التضرع، ومنها ي

 "النساء في عيد μέλπω الفعلو  (٥1٩1،2٥2في عيد الثيسموفوريا"،)البيتين
(، ٥١٥بيت(،"النساء في البرلمان"، )ال٩2٨، "السالم"،)البيت٤١٩الثيسموفوريا"،)البيت(

(، "الضفادع"، )البيت ٦٨٩)البيت"الطيور"، εὔχομαιوالفعل  (١٨٩"الفرسان"، )البيت
 ومركباته مثل ،(223،3٤١)البيتينالنساء في عيد الثيسموفوريا"،"(،٦٦١
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ἀπεύχομαι ن ل "يتضرع أ،" συνεύχομαι ""النساء  يشارك شخصًا في تضرع"
ستخدم يومابعده (  2٦1،)البيت "السالم"  . وفي(2١3في عيد الثيسموفوريا"، )البيت

، كما  "اعلن بنبرة حادة τορέω الفعل، و "ابكي بصوت عالي" λάσκω الفعل
" "يستجير ἄντομαι والفعل"ُيهلك"،  ἀμαλδύνωالفعل أريستوفانيس أيضًا ستخدم ي

في ترتيٍل للجوقة في مسرحية "النساء في عيد ه مرتين فقط عندحيث ظهر 
 .(٥٥١١،  ٤١١ ، )البيتينالثيسموفوريا"

ل بأس به من األفعال ليعبر بها عن فعل  وهكذا يتضح أن أريستوفانيس يستخدم عدداً 
حيث ،   εὔχομαιاستخداما عنده هو الفعل هذه األفعال التضرع، إل أن أكثر

 مع المتكلم الجمع subjunctiveفي صيغة غير إخبارية  هذا الفعلاستخدم 
εὐχώμεθα  هذا الفعل رابط مثل  يسبقلنتضرع"، وقد  " بمعنيἀλλά  أوἀτάρ ،

كذلك للحض علي التضرع صيغة األمر مع المخاطب أريستوفانيس ستخدم يو 
بل ، هاتين الصيغتينلم يتوقف أريستوفانيس عند "تضرعوا"، و   Εὔχεσθεالجمع
، إل إنها صيغة ليست  مع المتكلم المفرد εὔχομαιالصيغة اإلخبارية أيضًا م يستخد

 .  ١شائعة الستخدام عنده 
باسم اإلله أو اآللهة المتضرع  هيتبع المناسبم المتضرع فعل التضرع بعد أن يستخدو 

، وفي بعض األحوال "أتضرع لآللهة" τοῖς θεοῖς εὔχομαι  في حالة القابل اإليه
، وربما يرجع ذلك إلي خشية ٨جميع" لوصف كلمة اآللهة" σιᾶπخدم الصفة نجده يست

ستخدم ين ذكر اسمه. إل أن أريستوفانيس حد اآللهة إن غفل عأالمتضرع من غضب 
 πᾶσι مثل -  ασιأو ησιهذه الصفة بنهاية مغايرة لنهاية القابل المعتادة مستخدما 

 καὶ  πάσῃσιν  - النهاية بدل من αις (٦٨٨الطيور"، )البيت  مسرحية " في، 
أرخية قديمة ُتستخدم لتحديد  اتنهاي امإنه  ησι ،ασι تينلنهايويقول بورتا عن ا

 . (Porta1999, p166)المكان 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%3Dsi&la=greek&can=pa%3Dsi0&prior=*)olumpi/h|si
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C4&prior=pa=si
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Fsh%7Csin&la=greek&can=pa%2Fsh%7Csin0&prior=kai/
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في  χομαιὔεمعني التضرع مثل الفعل س أفعال تحمل وبينما يستخدم أريستوفاني
κικλήσκω الفعل –علي سبيل المثال –نجده في التراتيل يستخدم ، التضرعات

الفعل استخدمت الجوقة  (١١٩-١٨2بيات،)األ"السحب" نادي"، ففي مسرحيةي"
κικλήσκω في مسرحية و ، وتبعته بقائمة من أسماء اآللهة في حالة المفعول به

المفعول  وتبعته بحالة κᾰλε ωاستخدمت الجوقة الفعل ( 2٩٨)البيت اتي" "ليسستر 
 σέβομαι استخدمت الفعل (٥32)البيت"النساء في عيد الثيسموفوريا"،بينما في ، به

إل إنه فعل  "يرتل"، μνέωὑ وكان من المتوقع أن يستخدم أريستوفانيس الفعل "يرتل".
الستخدام في التراتيل عنده، حيث استخدمه أريستوفانيس في مسرحية  نادر

 ، وكذلك في مسرحية "السالم"( ٥23٥-٥231، ٥21٩-٥212األبيات،)"ليسستراتي"

Ειρήνη اط الشاعر الغنائي عموما دون اإلشارة لوصف نش( ١٤٦-١٤٤ تابي)األ
 : إلي إنشاد التراتيل

     “τοιάδε χρὴ Χαρίτων δαμώματα καλλικόμων τὸν σοφὸν  
  ποιητὴν   ὑμνεῖν,”   

   الشعر الجميل  " تلك هي األناشيد التي ينبغي أن تمنحها ربات الفنون ذات   
 كي ينشدها" الحكيم للشاعر    

ي مسرحية "النساء في عيد فويستخدم أريستوفانيس أفعال عدة تحمل معني اإلنشاد، ف
 ἀγάλλω من الفعل ἄγαλλεصيغة األمر ستخدم ( ي٥3٦" ،)البيتالثيسموفوريا

 ، كذلك فيغناءعلي الفرادها اأن تشجع  عندما أرادت الجوقة ،يسبح( )يمجد،
 ي )البيتف κλῄζωيستخدم الفعل كما ، ὀλβίζωيستخدم الفعل  (٥٥٦،٥1١ينت)البي
في مسرحية  تحث افرادها علي اإلنشاد عندما أرادت الجوقة أن( و ٥٥١

، كما يستخدم  κλῄσατεالماضي صيغة األمر  تستخدما( ٥١٩١"الطيور"،)البيت 
ة ديميتير في مسرحية "ينشد" في مقدمة ترتيلة للرب μολπάζωأريستوفانيس الفعل 

لحظت  μολπάζω ، وبالبحث عن معني الفعلوما بعده(  2١٤،)البيت "الضفادع"

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=se%2Fbomai&la=greek&can=se%2Fbomai0&prior=*)aga/qwnos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toia%2Fde&la=greek&can=toia%2Fde0&prior=*xoro/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xrh%5C&la=greek&can=xrh%5C0&prior=toia/de
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*xari%2Ftwn&la=greek&can=*xari%2Ftwn0&prior=xrh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=damw%2Fmata&la=greek&can=damw%2Fmata0&prior=*xari/twn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kalliko%2Fmwn&la=greek&can=kalliko%2Fmwn0&prior=damw/mata
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn0&prior=kalliko/mwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sofo%5Cn&la=greek&can=sofo%5Cn0&prior=to/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poihth%5Cn&la=greek&can=poihth%5Cn0&prior=sofo/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poihth%5Cn&la=greek&can=poihth%5Cn0&prior=sofo/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28mnei%3Dn&la=greek&can=u%28mnei%3Dn0&prior=poihth/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28mnei%3Dn&la=greek&can=u%28mnei%3Dn0&prior=poihth/n
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ليس له استخدام فعلي عند كتاب أو شعراء آخرين سوي  هذا الفعل الباحثة أن
 من ابتكار الشاعر أريستوفانيس.  هأريستوفانيس، لذلك يبدو أن

 

 النداء في التضرعات-2
بعد أن يوضح أن ما يقوم به هو  - إلى إله بعينه ذاكرا اسمهداء المتضرع بالنيتوجه 

فعل التضرع أو الترتيل، حيث ينبغي علي المتضرع أن يوضح إلي أي إله من اآللهة 
 مباشرة في بداية الجملة أو تالي للفعل وغالبا ما يكون اسم اإلله، 7يقدم تضرعه

(Porta1999, p170) .                                                                                                         
ي إن ذكر اسم اإلله في بداية التضرع غرضه التعظيم، وقد يستخدم الكاتب  لويقول فير 

استخدامها ل يعد دليال علي الوقار أو علي  لكن، قبل اسم اإلله"  ὦأداة النداء " 
مع المنادي  "ὦأداة النداء "ويؤكد ويلي أن استخدام  .)23furley2007,p1(الحترام 

قد يكون لضبط وزن األبيات، أو ربما يرجع إلي مسافة نفسية يريد المتضرع أن 
 تبدأ ما لولكن نادرا ، )willi 2006,p16(يضعها بينه وبين اإلله المتضرع إليه 

 تضرعات بنداء لآللهة .ال
جذب إلي إسعاد اإلله، أو إلي المتضرع لإلله بالسم الجزء الذي يتوجه فيه  يهدفوربما 

في التضرعات عند  يتكرر النداء ذاتهمكن أن من المو . همطالبله انتباهه كي يحقق 
في   ῦΖε  ὦ  ῦΖε   ὦإلله زيوس ل في تضرعهأريستوفانيس، مثلما فعل كينيسياس 

                                                                                                           .)p13,Seittelman1952(  (٤١3البيت ، )مسرحية "ليسستراتي"

، (Porta 1999, p171)ويؤكد بورتا أن التكرار سمة محورية في األسلوب الطقسي
وقد  ؛ ٦مسرحياتهفي تضرعات الوبالفعل نجد أريستوفانيس يستخدم هذه الوسيلة في 

 لألوصاف المستخدمة لوصف هذا أو، يكون التكرار عند أريستوفانيس للمنادي ذاته
 ،(٦١٨-٦١١)األبياتسرحية "الزنابير"،م في ἄναξالوصف المنادي مثل تكرار 

 قد يقوم أريستوفانيس، و  (٤١٨مسرحية "السالم"،)البيت في δέσποιναالوصف و 
 Ἴακχε φιλοχορευτά, συμπρόπεμπέ μεر جملة كاملة مثل اتكر ب

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*zeu%3D&la=greek&can=*zeu%3D1&prior=w)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D2&prior=dh=t%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*zeu%3D&la=greek&can=*zeu%3D2&prior=w)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D3&prior=*zeu=
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مسرحية  ظهر هذا النداء في، حيث "ياخوس، يا صديق الراقصين، شاركني الرقص"

تكرار النداء  قد يتم، و (410البيت)وتكرر في التضرع ذاته  (404البيت) ،"الضفادع"
-١١٤،)األبياتوصاف مختلفة، ففي مسرحية "الفرسان"أفي التضرعات باستخدام 

مثل "يا  ٤كرر أريستوفانيس النداء لإلله بوسيدون مستخدما اوصافًا متعددة (١٨١
   "يا من تحكم الدلفين"، 'ὦ χρυσοτρίαιν صاحب الصولجان ذي الشعب الثالث"

ὦ δελφίνων μεδέων ،"يا ابن كرونوس" παῖ Κρόνου ὦ ،"المحبب و
مقرب لألثينيين عن اآللهة األخرى" "ال، وφίλτατ τε Φορμίωνί' ٥1"لفورميون

τῶν ἄλλων τε θεῶν Ἀθηναίοις πρὸς τὸ παρεστός . 
مع اسم اإلله المتضرع   σύر المخاطبضمييستخدم أريستوفانيس الباحثة أن الحظ تُ و 

ففي مسرحية "النساء في عيد  الضمير اسم اإلله،هذا يتقدم إليه، بل يمكن أن 
يتقدم هذا  -علي سبيل المثال–(233)البيت Θεσμοφοριάζουσαιالثيسموفوريا" 

. ويؤكد ستيلمان أن استخدام ٥٥الضمير اسم الربة أثينه واإلله بوسيدون واإلله ديونيسوس
اإلله المتضرع بين المتضرع و علي وجود وئام قوي  اً ديكتأيعد له مع اسم اإل σύ لضميرا

 .(Seittelman1952,p25) إليه
“σύ τε, πόντιε σεμνὲ Πόσειδον.”     

    "أنت يا بوسيدون ، يا سيد البحر" و                          

 وسائل وصف اآللهة في التضرع -3
بسيطة الصفات ، فيستخدم اللهةوصف اآللأريستوفانيس خدمها التي يستوسائل التنوع ت
تناولها التي ست حال وجملة الصلة وغيرها من الوسائلالصيغة كذلك مركبة، و الو 

  كل علي حده.الباحثة 
 الصفات البسيطة والمركبة-أ

بالنعوت  اً سلوب التضرع في مسرحيات أريستوفانيس بكونه زاخر أتميز 
لقاب المنسوبة لآللهة المتضرع إليها، وتالحظ الباحثة أن األوصاف المتنوعة و واأل
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 ,ἄναξ, ἄνασσαومنها، الغالبية العظمي من هذه الصفات تحمل معني السيادة
πότνια, δέσποτης, δέσποινα μεγας, "عظيم", μεδέων "حاكم"  

μεδέουσα "حاكمة"،σεμνος  مقدس" ، إل أن بعض هذه األوصاف أكثر شيوعا" 
يليق أن يقدم المتضرع طلبه مباشرة  ، فال٥3خدام عند أريستوفانيس من غيرهافي الست

لقاب، ويقول فيرلي في هذا السياق "مثلما يفضل الملوك والرؤساء أن أإلي اإلله دون 
قبل عرض المتضرع  تذكر أعمالهم، كذلك تفضل اآللهة أن تذكر صفاتها وفضائلها

يستخدمها المتضرع راجيًا اإلله أن يقبل كأنها وسيلة ، )furley2007,p125(لطلبه" 
  .مطالبهتوسالته ويحقق 

وصاف في التضرعات، حيث نجدها كان أريستوفانيس موفقا في اختيار النعوت واأل
– طلب الحماية واإلنقاذالمتضرع  عندف، ٥2المستخدمة فيه متوافقة مع الموقف الدرامي

بوّلو أ، واإلله σωτήρ14 "بالمخلص"يدعو اإلله زيوس  هنجد -علي سبيل المثال
 ،كما أن النساء في مسرحية "ليسستراتي" ،15ποτρόπαιοςἀ" بقاهر الشر"

، "حامية المدينة" χοςῦπολιοالصفة بأثينة  يتضرعن للربة (2٩٤-2٩٥)األبيات
"حليفة"، ألنهن  σύμμαχοςوكذلك الصفة  ألنهن كن مسئولت عن حماية المدينة،
 ،ال، كذلك الجوقة في مسرحية "الضفادع"أصبحن مهددات بالقتال ضد الرج

"الُمخِلصة"، ألنها تأمل في إنقاذها  σώτειρα تصف الربة أثينة ب( 2١٦)البيت
وفي  ؛هذه الصفات علي إله بعينه ةولم يقصر أريستوفانيس نسب. وحمايتها مما يهددها

خر آإلله  ἄναξأو  δέσποτηςوصاف مثل أ ةعند نسب يقول ستيلمان "إنه ذلك
أخري تؤكد قدرة اإلله المنسوبة له هذه أوصاف مع وصاف هذه األ تظهروس، زي غير

 γείτων مثل أن نجدها مع أوصاف -عند أريستوفانيس–الصفة، واألكثر شيوعا 

إل أن الباحثة ل تتفق مع هذا  ؛(Seittelman1952,p12) بطل"" ἥρως   ، "جار"
أريستوفانيس سوي في  عند عاتالتضر  فيمعًا لم تجتمع وصاف هذه األألن الرأي، 
علي ليكوس، ٥٨فيلوكليون، أحداهما في نداء في مسرحية "الزنابير" فقط كلتاهما حالتين
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، (2٦٤)البيت δέσποτα γείτων ἥρωςالجارحيث وصفه بالسيد البطل 
 ὦ Κέκροψ  ἥρως بالسيد البطله حيث وصف ،علي كيكروبسنداء واألخرى في 

ναξἄ   (٩2٦)البيت .  
علي الصفات البسيطة فقط، بل استخدم  ولم يعتمد أريستوفانيس في وصفه لآللهة

في وصفه  "راسل البرق والرعد" βροντ-ησικέραυνοςثل صفات مركبة م أيضاً 
باحثة استخدام سابق لهذه لم تجد ال، و  )3٨١البيت ("، السحبفي مسرحية " –للربات 

كذلك . الشاعر أريستوفانيس ابتكارخرين، وبالتالي فهي صفة من آد كتاب الصفة عن
 πολῠω νῠμος، مثل  πολύيستخدم أريستوفانيس صفات مركبة مع المقطع 

فها هي  .٥١" اً كثير  لبجمُ ال " πολῠπο τνια، ςπολυτίμητο ،"كثير األسماء"
تصف ابنه الربة  (231، )البيت في عيد الثيسموفوريا"الجوقة في مسرحية "النساء 

 . πολυώνυμε θηροφόνη παῖ Λατοῦς الكثيرة " "ذات األسماء ليتو بأنها
-κισσοمثل الصفة  ، صفات مشتقة من الفعلأريستوفانيس ستخدم ي كذلكو  

φόρος  حامل اكليل الزهور"، المركبة من الفعل"φέρω  يحمل" والسم"κισσός 
" يتعامل  νέμωالمركبة من الفعل  س"راكب الفر " Ἱππο-νόμος والصفةاللبالب، 

( 3٨٩في مسرحية "أهل أخارناي"، )البيت ستخدم يكما  ؛"فرس" ἵπποςمع" والسم 
 ξύγκωμος  ،حليف""  σύμμαχοςمثل الصفتين ،صفات مركبة مع حروف الجر

-χρυσο، وأخري مركبة مع أسماء مثلσυνالمركبتين مع حرف الجر  "تابع للعربيد"
τρίαινος  "(،١١٤"الفرسان"،)البيت "الثالث شعبالب الصولجان ذو صاح 

μεγα-σθενής "يضًا أستخدم ي، كما (١١٩-١٨2)األبيات"السحب"، "الجبار
"خاص بالعالم   χθωιοςمثل  ιος–صفات تعبر عن المكان منتهية بالمقطع

وفي  ،"قبل البوابة" προπύλ-αιος "، ن جيرايستوس"م Γεραίστιος ،خر"اآل

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2Fspota&la=greek&can=de%2Fspota0&prior=*lu/ke
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gei%2Ftwn&la=greek&can=gei%2Ftwn0&prior=de/spota
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28%2Frws&la=greek&can=h%28%2Frws0&prior=gei/twn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D2&prior=*filokle/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*ke%2Fkroy&la=greek&can=*ke%2Fkroy0&prior=w)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28%2Frws&la=greek&can=h%28%2Frws0&prior=*ke/kroy
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fnac&la=greek&can=a%29%2Fnac0&prior=h(/rws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poluw%2Fnume&la=greek&can=poluw%2Fnume0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qhrofo%2Fnh&la=greek&can=qhrofo%2Fnh0&prior=poluw/nume
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pai%3D&la=greek&can=pai%3D0&prior=qhrofo/nh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*latou%3Ds&la=greek&can=*latou%3Ds0&prior=pai=
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نها صفات أ، إل (٦٨٦)البيتΠυ θῐος "من بيثوس"أنه بولو بأصف اإلله ي"الزنابير" 
 ليست شائعة الستخدام عند أريستوفانيس. 

الصفات التي تنسب اإلله إلي والده مثل  -في التضرعات -ولم يستخدم أريستوفانيس 
Κρον-ίδης "لكنه عبر عن هذا المعني مستخدما تركيبة لغوية "ابن كرونوس ،

ستخدم افقد ، ٥٦مع اسم اإلله في حالة المضاف اليه  κόρη أو   ςῖπα مكونه من
" ابن كرونوس"  لنعت اإلله بوسيدون. وهناك بعض  παῖς Κρόνουمثال  الوصف 

            ،"مقدس"σεμνός  الصفات يستخدمها أريستوفانيس بكثره في تضرعاته مثل
 ςπολυτίμητο " وصاف مثل أيستخدمها غالبا مع و ٥٤ " اً كثير المبجلπότνια ،

δέσποινα، ويقول ستيلمان إن نعوت مثل  σεμνός،πολυτίμητος   تضاف
، (Seittelman1952,p15) في التضرع لزيادة الوقار والجالل لكسب تعاطف اإلله

 في σεμνόςالصفة من σεμνότατος وقد استخدم أريستوفانيس درجة التفضيل
. وربما يرجع كثرة استخدام (١١1يتفي مسرحية "السحب"، )الب وصفه لإلله أثير

صيغ التفضيل في أسلوب التضرع إلي سهولة صياغتها بدل من صياغة كلمات 
 : جديدة مركبة
 ”πάντων· βιοθρέμμονα, σεμνότατον θέραἰΑ“ 
    ".، يا واهب الحياة لجميع المخلوقاتأيها األثير األكثر قدسية"     

 مرتبةوكذلك في ، األولي مرتبتهافي  φίλοςويستخدم أريستوفانيس كذلك الصفة 
ولو كان التضرع آللهة في حالة  ،31لوصف اإلله المتضرع إليه οςφίλτατ التفضيل

، ويقول اآللهة الصديقة" يتهاأ" ὦ φίλοι θεοί الجمع يستخدم المتضرع الوصف
 ويلي إن هدف المتضرع من استخدام هذه الكلمة هو وضع اإلله في حالة التزام معه

(willi 2006,p38).  
اآللهة استخدام أريستوفانيس نعوت مقرونة بصفة الذهب، فوصف  من المالحظ أيضاً و 

(، ووصف ٩٦2في مسرحية "الضفادع"، )البيت χρυσοῖ θεοί ذاتها بكونها ذهبية 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D1&prior=*gunh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fi%2Floi&la=greek&can=fi%2Floi0&prior=w)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeoi%2F&la=greek&can=qeoi%2F0&prior=fi/loi
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، واإلله ايروس ب "ذو األجنحة χρυσώπιδος س بذات الوجه الذهبي الربة ارتمي
، كما وصف  (٥١2٦ت "الطيور"، )البيفي مسرحية  χρῡσο-πτερος الذهبية"

، والربة أثينة بذات الرمح  χρυσολύρης بولو بالعازف علي القيثارة الذهبيةأإلله ا
  وريا"النساء في عيد الثيسموففي مسرحية " χρυσόλογχος الذهبي

αιΘεσμοφοριάζουσ  (٥٤2-١2٥)األبيات:   
"Ζεῦ μεγαλώνυμε χρυσολύρα τε 
Δῆλον ὃς ἔχεις ἱεράν                        

καὶ σύ, παγκρατὲς κόρα γλαυκῶπι   
χρυσόλογχε πόλιν οἰκοῦσα             
περιμάχητον, ."                                         

 

 ،ي زيوس، يا ذا االسم العظيمأ"  
       ،   بولو ( يا ذا القيثارة الذهبيةأوأنت )يا   
 وأنت )يا أثينة(  ،من ديلوس المقدسةو   
  الرمح الذهبي، ون البراقة، يا ذاتالعي يا ذات  
             ".قاطنة المدينة المحاطة بالمعارك يا  

هوميرية نسبها هوميروس  اً وصافأأريستوفانيس يستخدم  أنومن النص السابق يتضح 
-Τρῑτο وكذلك يستخدم الوصف، "ذات العيون البراقة" γλαυκῶπιςلآللهة مثل 
γένεια3ليسستراتي"، 33لربة أثينةا بهوصف  ذيال "تريتوجينيا" ٥"Λυσιστράτη  
 (:2٩٤-2٩٩)األبيات

                             “ὦ χρυσολόφα  
πολιοῦχε, σὰς ἔσχον ἕδρας. 

                       Καί σε καλῶ ξύμμαχον, ὦ 
                       Τριτογένει', ἤν τις ἐκείνας  
                             ὑποπιμπρῇσιν ἀνήρ,  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=perima%2Fxhton&la=greek&can=perima%2Fxhton0&prior=oi)kou=sa
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φέρειν ὕδωρ μεθ' ἡμῶν.”      
 ،الخوذة الذهبية ( يا ذات)أي أثينة"                          
 إليك يا حامية المدينة نتضرع                          

    ،أن تكوِن حليفتنا، يا تريتوجينيا    
                                                     حيث، نحوناوجهي الماء أن تو                       

                ."علينا أي شخص النيران يلقي              
 صف بها بعض اآللهة دون ذكر اسم اإللهيوصافا أأريستوفانيس  كما يستخدم

والصفات  ،"كلي القدرة" لوصف اإلله زيوس ςὲπαγκρατ الصفة مثل ،32المقصود
σηροκτόνος " تلة الوحوش"قا،παρσένος   "البتول" ،Ἀγροτέρα  "الصيادة"
والوصف  ، (٥3١3-٥3٨3"ليسستراتي"،)األبياتفي مسرحية رتميس ألوصف الربة 

ταμίαν γῆς τε καὶ ἁλμυρᾶς θαλάσσης "المسيطر علي األرض والبحر"، 
 -١٨٨في "السحب"، )األبيات  "الرافع" لوصف اإلله بوسيدون μοχλευτής والصفة
 τῇ τῆςللربة أثينة واصفا إياها ب( ١٨2،)البيت"الفرسان" كليون في ويتضرع، (١٨٦

πόλεως μεδεούσῃ  ، "حاكمة المدينة"χρυσολόφος "ذات الخوذة الذهبية " . 
  participle صيغة الحال -ب

ستخدمها أريستوفانيس بكثره في التضرعات بغرض الوصف يومن الوسائل التي 
ستخدمها ليعبر بها عن ي -علي سبيل المثال -، فنجده eparticipl 3٩صيغة الحال

حيث تستخدم (، 23١- 233)األبيات مكان وجود اإلله "النساء في عيد الثيسموفوريا"،
" يترك"  لتحث προλείπω من الفعل  προλιπὼνمضارع الجوقة صيغة الحال ال
تناجي ( ١٦١-١٦٨،)األبيات"السالم"في  كذلكترك البحر، أن ياإلله بوسيدون على 

 مستخدمة صيغة الحال المضارع المعشوقة""بوصفها بالجوقة ربة السالم 
ποθουμένη  من الفعلποθέω  ،"هذه ستخدم أريستوفانيس ي كما"يتشوق إلي

  ἡ خيليوس علي الربة ديميتير التي انعشت عقلهأثناء  ليعبر عنالوسيلة 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poqoume%2Fnh&la=greek&can=poqoume%2Fnh0&prior=w)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poqoume%2Fnh&la=greek&can=poqoume%2Fnh0&prior=w)=


 

 في ضوء علم اللغة األسلوبيدراسة تطبيقية  أسلوب التضرع في مسرحيات أريستوفانيس:    

844 
 

θρέψασα τὴν ἐμὴν φρένα  Δήμητερ "وعندما ، ( ٦٦٨، )البيت"الضفادع
 صيغة ستخدمتتناجي الجوقة الربة هيرا بكونها زوجة من يحكم مجتمع اآللهة بأسره 

، "يحكم" ρχωἄمن الفعل  ρχονταἄالمضارع مفعول به  الحال
 (:٥١2١-٥١2٥)األبيات   Όρνιθες الطيور""

                                               " Ἥρᾳ ποτ᾽ Ὀλυμπίᾳ  
          τῶν ἠλιβάτων θρόνων           

 ἄρχοντα θεοῖς μέγαν 

  Μοῖραι ξυνεκοίμισαν  
                            ἐν τοιῷδ᾽ ὑμεναίῳ."  

             ،في هذا الحفل"      
    وحدت ربات القدر بين  

      وليمبوس ومن يحكماأل هيرا ربة             
      بعظمه مجتمع اآللهة  
 ."     عرشه العلي  من                              

ه، يلإيضًا ليوضح أماكن التعبد لإلله المتضرع أصيغة الحال  وفانيسستخدم أريستيو 
في  – يثير سعادة هذا اإلله، فالمتضرع ستخدم هذه الوسيلة للتعبير عمايكما 

المغرم بصهيل " صفه بييتضرع لإلله بوسيدون و  –(١١٦-١١٥، )األبيات "الفرسان"
 … ᾧ χαλκοκρότων ἵππων κτύπος "البرونزيةالفرس وبصوت حوافره 
 λαμπρυνομένων ستخدم الحال المضارع من الفعلي، حيث λαμπρύνω 

المضارع في زمن ولم يستخدم أريستوفانيس سوي صيغة اسم الفاعل . ب" "يسعد
pres. Part.   وصف اآللهة في التضرعات، وهذا يتالءم مع الغرض المستخدم في

  .3١من اجله، وهو الوصف الدائم
 

                                                                                                           جملة الصلة -ـج
، 3٨يضًا في وصف اآللهة جملة الصلةأريستوفانيس ستخدمها أيومن الوسائل التي 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Frxonta&la=greek&can=a%29%2Frxonta0&prior=qro/nwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28%2Fhra%7C&la=greek&can=*%28%2Fhra%7C0&prior=*xoro/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pot%27&la=greek&can=pot%270&prior=*(/hra|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29olumpi%2Fa%7C&la=greek&can=*%29olumpi%2Fa%7C0&prior=pot%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn0&prior=*)olumpi/a|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29liba%2Ftwn&la=greek&can=h%29liba%2Ftwn0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qro%2Fnwn&la=greek&can=qro%2Fnwn0&prior=h)liba/twn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Frxonta&la=greek&can=a%29%2Frxonta0&prior=qro/nwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeoi%3Ds&la=greek&can=qeoi%3Ds0&prior=a)/rxonta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fgan&la=greek&can=me%2Fgan0&prior=qeoi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*moi%3Drai&la=greek&can=*moi%3Drai0&prior=me/gan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cunekoi%2Fmisan&la=greek&can=cunekoi%2Fmisan0&prior=*moi=rai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n0&prior=cunekoi/misan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n0&prior=cunekoi/misan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toiw%3D%7Cd%27&la=greek&can=toiw%3D%7Cd%270&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28menai%2Fw%7C&la=greek&can=u%28menai%2Fw%7C0&prior=toiw=|d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lamprunome%2Fnwn&la=greek&can=lamprunome%2Fnwn0&prior=a(/milla
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وسيلة للتعرف علي اإلله المتضرع إليه في حال عدم ذكر اسمه، فيستخدم وهي 
 لوصف –( ١٤٤-١٤٦في مسرحية "السحب"،)األبيات  -أريستوفانيس جملة صلة 
 οἶκον ἥ τ' Ἐφέσου πάγχρυσον ἔχεις وسفيسإربة المعبد الذهبي في 

إلي الربة موجه الوصف هذا ، مما يجعلنا نؤكد أن فيسوس"إلذهبي في اكنة المعبد اس"
تصف الربة ديميتير  (2١٦،)البيت كذلك نجد الجوقة في مسرحية "الضفادع"، رتميسأ

  ἣ τὴν  χώραν σῴζειν  "األيامبأنها "التي وعدت بحماية الجوقة علي مدار 

 φήσ᾽ ἐς  τὰς  ὥρας ، جملة الصلة أي  ،أريستوفانيس الوسيلتين معاً  ستخدموي
مكان إقامة اإلله ديونيسوس  -علي سبيل المثال–يصف لوجملة الحال )اسم الفاعل(، 

)األبيات  ،، مسرحية "السحب"ةنشطأيقوم به هذا اإلله من ماى صخرة برناسوس، و عل
٨12-٨1٨ ). 

Παρνασσίαν θ' ὃς κατέχων 

   πέτραν σὺν πεύκαις σελαγεῖ 
 Βάκχαις Δελφίσιν ἐμπρέπων 

                                 κωμαστὴς Διόνυσος .   
      قاطنوديونيسوس العربيد " 

               برناسوس صخرة  

    المضيئة بالمشاعل مترجال

     ."تباعك المتعبدين في دلفيأوسط          
 

لم يكتف أريستوفانيس باستخدام هذه الوسائل، بل استخدم وسائل أخري للوصف، و 
-١٦٤)األبيات  Ιππείς في مسرحية "الفرسان"مثل تركيبة الخبر مع فعل الكون 

١٤1 : ) 
                       " ἣ χορικῶν ἐστιν ἑταίρα   

      τοῖς τ' ἐχθροῖσι μεθ' ἡμῶν στασιάζει."  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28%5C&la=greek&can=h%28%5C0&prior=molpa/zwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn1&prior=h(/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xw%2Fran&la=greek&can=xw%2Fran0&prior=th/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sw%2F%7Czein&la=greek&can=sw%2F%7Czein0&prior=xw/ran
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fh%2Fs%27&la=greek&can=fh%2Fs%270&prior=sw/|zein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29s&la=greek&can=e%29s0&prior=fh/s%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5Cs&la=greek&can=ta%5Cs0&prior=e)s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%2Fras&la=greek&can=w%28%2Fras0&prior=ta/s
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        ربة النصر( التي تكون إلي جانبنا ضد) "      
            ."الخصوم في مسابقات الجوقة    

-٨1٥في مسرحية "السحب"،)األبيات حدهما أوفي مثالين آخرين قدر فيهما فعل الكون 
ἐπιχώριος'τ ἥ المدينة"وحامية  إلهتنالوصف الربة أثينة بأنها ")تكون(  (٨13

·Ἀθάνα πολιοῦχος, θεὸς ἡμετέραفي مسرحية "أهل أخارناي"، ، واآلخر 
ὁ 3١يناروس"اإله ت ")يكون( لوصف اإلله بوسيدون بأنه (١٥٥-١٥1)األبيات

Ποσειδῶν, οὑπὶ Ταινάρῳ θεός  .دمها وبذلك تتنوع الوسائل التي يستخ
إل أن أكثر الوسائل التي  أريستوفانيس لوصف اإلله بصفات يفضلها وتثير اعجابه،

وتالحظ الباحثة أن  جملة الحال وجملة الوصف.وسيلتين هما يستخدمها في الوصف، 
استخدام جملة الصلة،  عليأريستوفانيس يفضل استخدام جملة الحال في الوصف 

  مرة بنسبة أربعينفي التضرعات آللهة في وصف ام جملة الحال ستخديحيث إنه 
 .3٦ %3٤ستخدم جملة الصلة ست عشرة مرة بنسبة ي، بينما  % ١٥

تتجه  –عند أريستوفانيس– اتوبعد أن قامت الباحثة بحصر وسائل الوصف في التضرع
  منياته علي اآللهة.أو  البهطمالصيغ اللغوية التي يستخدمها المتضرع لعرض اآلن لعرض 

 

 لغوية المستخدمة لعرض الطلب في التضرع الصيغ ال-4
                                                                          صيغة األمر -أ

بعد فالمتضرعين،  البطميستخدم أريستوفانيس عددا من الصيغ اللغوية للتعبير عن 
في  –ادئًا وصف اإلله بأوصاف يرغبها ويفضلها يتوجه المتضرع مباشرة بطلبه ب

 ألن التضرع يقوم أساساً  علي اإلله . ونظراً χαιρε3٤ة بإلقاء التحي -بعض التضرعات
يأخذ شكل طلب استماع من اإلله لما سوف علي التواصل المباشر مع اإلله، نجده 

األفعال يتلوه المتضرع، أو طلب بقدوم اإلله لمساعدة المتضرعين، وبالتالي تكون 
 imperative  رممن التضرع في صيغة األ المستخدمة في هذا الجزء
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(Depew1997,p235)، (lozynsky2014,p68)  ، يوجد  لتري الباحثة أنه و
قصد يحين تضرعه لآللهة، حيث  فيستخدم المتضرع صيغة األمر أن يعيبًا في 

غرضها التوسل والرجاء ل  خرج منه الكالم في صيغة أمريالمتضرع الرجاء 
  .  21اإلجبار
الفعل  هلمر بغرض قدوم اإلستخدمها أريستوفانيس في صيغة األيفعال التي ومن األ

ὲλθἐ ،  الثانيالبسيط في زمن الماضي) Aorist2nd ( الفعل من ρχομαιἔ "يأتي ،"
التي  فعالومن األ،  " يقود" ἐξάγω في زمن المضارع من الفعل ،  ἔξαγε لوالفع

φάνηθι,  γετεἌ , μόλε, هلبغرض قدوم اإل 2٥في صيغة األمر ستخدمها أيضاً ي

ἀφικοῦ, ὑπακούσατε .  ونالحظ أن بعض التضرعات في مسرحيات
الظرف يستخدم معها ض مجيء اآللهة وظهورها فقط، و بغر  تكونأريستوفانيس 

ροῦδε "ففي ذاته في التضرع هذا الظرف استخدامتكرر ويمكن أن ي، 23"هنا ،
ربة من افراد الجوقة طلب أن  د( بع٥3١1-٥3٨3، )األبيات مسرحية "ليسستراتي"

نهاية التضرع يكررون استخدام  نجدهم في،  δεῦρο μόλεالغابات أن تُقِبل هنا 
، وربما هذا التكرار بغرض تأكيد المتضرع علي ᾽δεῦρ᾽ ἴθι δεῦρ الظرف ذاته 

ص بصورة  "هنا"، لكن νθάδε ἐالظرف ستخدم أريستوفانيس يكذلك  راره عليه.طلبه وا 
مسرحية "النساء في عيد الثيسموفوريا"،)البيت  ، فلم تجده الباحثة سوي فيدرةان

في زمن الماضي من الفعل  σθονἀφίκεمع صيغة األمر  (٥٥١٤
φικνέομαιἀ  يصل" . -"يأتي 

تحمل دللة مجئ  -عند أريستوفانيس –ع مر المستخدمة في التضر لم تكن أفعال األ
، σονῶσ طلب اإلنقاذ والحماية يضًا تحمل دللةكانت أله فقط، بل وظهور اإل

، (22٤، كما في مسرحية "الزنابير"،)البيت λέησονἐوالشفقة علي المتضرعين 
  (. ١٤2مسرحية "السحب"، )البيت  ، كما فيσυμβουλεύσατε والنصيحة

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=deu%3Dro&la=greek&can=deu%3Dro0&prior=mo/le
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mo%2Fle&la=greek&can=mo%2Fle0&prior=shrokto/ne
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=deu%3Dr%27&la=greek&can=deu%3Dr%270&prior=w)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29%2Fqi&la=greek&can=i%29%2Fqi0&prior=deu=r%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=deu%3Dr%27&la=greek&can=deu%3Dr%271&prior=i)/qi
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لحاح إعدم  يعنيالماضي في زمن األمر تخدام صيغة اسوس إن اويقول موره
بينما المتضرع علي طلبه، وكأن قرار وقت تنفيذ طلبات المتضرعين متروك لآللهة، 

لحاح المتضرع علي تنفيذ طلبه، مما يعني إالمضارع في زمن األمر  استخدام صيغة
؛ p172)(moorhouse196,7شير إلي أن المتضرع يحمل الكثير من الضغوط النفسية ي

ويؤكد بوير أن التضرع عبارة عن سلسلة من األفعال في صيغة األمر، وأن الزمن 
، لكن في التضرعات فإن معدل استخدام يالماضزمن المستخدم في األمر عموما هو 

لكن .  )Boyer1987, p37(األمر المضارع يفوق معدل استخدام األمر الماضي 
ب التضرع عند أريستوفانيس، حيث لحظت يبدو أن هذا الرأي ل ينطبق علي أسلو 

يفوق معدل في التضرعات صيغة األمر في زمن الماضي الباحثة أن معدل استخدام 
 . %2,23مقابل  % ١,٨١بنسبة  23:  ٨١ 22مر في زمن المضارعاستخدام صيغة األ

للتعبير عن أمر بحدث مستمر تستخدم صيغة األمر في زمن المضارع  نظرًا ألنو 
الزمن )افعل دائما(، بينما تستخدم صيغة األمر في زمن الماضي البسيط غير محدد 

  ),Hildebrandt2003للتعبير عن أمر يحدث لمرة واحدة فقط في زمن محدد )اآلن(
)p141، ( "٤١3البيتففي مسرحية "النساء في عيد الثيسموفوريا)  تتضرع الجوقة للربة
، مستخدمة صيغة األمر دائمة بصفة νίκην ὲδ παζεὄ .لسالمرتميس لتمنحها اأ

 –جاثون من الموسيات أ، بينما يطلب " يمدح" πάζωὀفي زمن المضارع من الفعل 
رتميس في نفس لحظة أأن تمدح الربة  -( ٥٥٨-٥٥١األبيات في ذات المسرحية )

  (أيتها الموسيات) امتدحن" "Ἄρτεμιν ἀγροτέραν  ἀείσατ᾽ κόραν الطلب

من الفعل   είσατἀ᾽مر في زمن الماضيمستخدما صيغة األالصيادة" أرتميس الفتاة 
είδωἀ .                                                                       

     χομαιὔεمر وصيغة التمني والفعل صيغة األكل من المصدر بعد  -ب
ة عامة وبالرغم من أن صيغة األمر هي الصيغة الشائعة في أسلوب التضرع بصف

)Moorhouse1967,p172(  نها ليست أوعند أريستوفانيس بصفة خاصة، إل

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29%2Fartemin&la=greek&can=*%29%2Fartemin0&prior=a)ei/sat%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ei%2Fsat%27&la=greek&can=a%29ei%2Fsat%270&prior=ko/ran
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ko%2Fran&la=greek&can=ko%2Fran0&prior=druogo/noisi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ei%2Fsat%27&la=greek&can=a%29ei%2Fsat%270&prior=ko/ran


  والء توفيق فرح 

844 
 
 

المتضرعين في  البطمالصيغة الوحيدة التي يستخدمها أريستوفانيس للتعبير عن 
بعد صيغة  ماضياً  وأ ستخدم مصدر الفعل سواء كان مضارعاً يمسرحياته، فنجده 
 زيوس في مسرحية "الزنابير"كما في تضرع فيلوكليون لإلله األمر أو التمني، 

Σφήκες  المصدر الماضي ستخدم يحيث ، (23١)البيت χαρίσασθαί  بعد
 . τόλμησονمر الماضي صيغة األ

"τόλμησον, ἄναξ, χαρίσασθαί μοι,"    
                     "بكرمك علي يتفضل، يا سيد" 

 Εκκλησιάζουσαι  مسرحية "النساء في البرلمان"كل من وكذلك في 
لحب أن يجعل حبيبها الفتاة الصغيرة من إله ا طلبتعندما ، (٤٨1-٤١٤)األبيات

بعد " يأتي"   ἱκνέομαιمن الفعل   ἱκέσθαιستخدم المصدر الماضي تيأتي إليها، 
 : ποίησονمر الماضي صيغة األ

" ποίησον τήνδ᾽ ἱκέσθαι."   
                              "اجعله يأتي  "             

في  -من الربة ديميتير ونطلبيعندما المصدر الماضي أفراد الجوقة ستخدم يأيضًا و 
تجعلهم يرقصون أن  - (2٤١-2٦٨)األبياتΒάτραχοι  مسرحية "الضفادع"

χορεῦσαι  ، ويلهونπαῖσαί   ويطلقون النكات ،εἰπεῖν  ، تمنحهم النصرأن و 
ταινιοῦσθαι :   

                         "Δήμητερ, ἁγνῶν ὀργίων   

 ἄνασσα, συμπαραστάτει,  
 καὶ σῷζε τὸν σαυτῆς χορόν·  
 καί μ' ἀσφαλῶς πανήμερον  
 παῖσαί τε  καὶ χορεῦσαι:  
 Καὶ πολλὰ μὲν γέλοιά μ' εἰ- 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poi%2Fhson&la=greek&can=poi%2Fhson0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poi%2Fhson&la=greek&can=poi%2Fhson0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%2Fnd%27&la=greek&can=th%2Fnd%271&prior=poi/hson
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 πεῖν, πολλὰ δὲ σπουδαῖα, καὶ  
 τῆς σῆς ἑορτῆς ἀξίως 
 παίσαντα καὶ σκώψαντα νικήσαντα  
  ταινιοῦσθαι.”  

 يميتير، يا سيدة الطقوس المقدسة ، " د                       
            فلتقفي إلي جانبنا                        

  ك،جوقت وأحمي                        
           بأمان ولتجعلينا نرقص ونلهو    
  كثيرة نكات ونقولطوال اليوم ،                         

    عديدة وعبارات جادة                        
           عيدك المقدس باستحقاقفي  

                                      اللهو والرقصوبعد                         
      ". رؤوسنا بأكاليل االنتصار توجي 

المصدر بعد كل من ، المتضرعين البطمويستخدم أريستوفانيس أيضا للتعبير عن 
بالمفعول  مايتبعهو "يتضرع" بمعني   εὔχομαι   ،δέομαι ينالفعلو صيغة التمني 

                           به، وهي صيغة تستخدم غالبًا في التضرعات الجماعية .
 (٩2٦-٩2١)األبيات" سالممسرحية "ال يستخدم أريستوفانيس فيفعلي سبيل المثال 

 :εὔχομαιالمصدر سواء بعد صيغة التمني أو بعد فعل التضرع 
  "σπένδοντες εὐχόμεσθα τὴν νῦν ἡμέραν       
 Ἕλλησιν ἄρξαι πᾶσι πολλῶν κἀγαθῶν,        
χὤστις προθύμως ξυλλάβοι τῶν σχοινίων 
τοῦτον τὸν ἄνδρα μὴ λαβεῖν ποτ᾽ ἀσπίδα." 

 يبدأاليوم  دعونا نتضرع ونقدم الخمر لعل هذا"     
  لكل اليونانيين، بالكثير من الخيرات                     

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2Fomai&la=greek&can=de%2Fomai0&prior=de/spoinai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=spe%2Fndontes&la=greek&can=spe%2Fndontes0&prior=*trugai=os
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=spe%2Fndontes&la=greek&can=spe%2Fndontes0&prior=*trugai=os
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29xo%2Fmesqa&la=greek&can=eu%29xo%2Fmesqa0&prior=spe/ndontes
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn1&prior=eu)xo/mesqa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nu%3Dn&la=greek&can=nu%3Dn0&prior=th/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28me%2Fran&la=greek&can=h%28me%2Fran0&prior=nu=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28%2Fellhsin&la=greek&can=*%28%2Fellhsin0&prior=h(me/ran
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28%2Fellhsin&la=greek&can=*%28%2Fellhsin0&prior=h(me/ran
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Frcai&la=greek&can=a%29%2Frcai0&prior=*(/ellhsin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%3Dsi&la=greek&can=pa%3Dsi0&prior=a)/rcai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pollw%3Dn&la=greek&can=pollw%3Dn0&prior=pa=si
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%29gaqw%3Dn&la=greek&can=ka%29gaqw%3Dn0&prior=pollw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xw%29%2Fstis&la=greek&can=xw%29%2Fstis0&prior=ka)gaqw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xw%29%2Fstis&la=greek&can=xw%29%2Fstis0&prior=ka)gaqw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=proqu%2Fmws&la=greek&can=proqu%2Fmws0&prior=xw)/stis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=culla%2Fboi&la=greek&can=culla%2Fboi0&prior=proqu/mws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn0&prior=culla/boi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sxoini%2Fwn&la=greek&can=sxoini%2Fwn0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3Dton&la=greek&can=tou%3Dton0&prior=sxoini/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3Dton&la=greek&can=tou%3Dton0&prior=sxoini/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn0&prior=tou=ton
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn0&prior=tou=ton
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fndra&la=greek&can=a%29%2Fndra0&prior=to/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5C&la=greek&can=mh%5C0&prior=a)/ndra
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=labei%3Dn&la=greek&can=labei%3Dn0&prior=mh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pot%27&la=greek&can=pot%270&prior=labei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29spi%2Fda&la=greek&can=a%29spi%2Fda0&prior=pot%27
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 بالحبال  معنا ربطذلك الرجل الذي  ليتو                      
    " اا.مجدد  بترسه يمسك أال طواعيةا                      

مصدر الفعل بعد فعل فيستخدم  (٩21-٩3٤)األبيات ، "السحب" مسرحية أما في
  :"   δέομαι"التضرع 

     "ὦ δέσποιναι δέομαι τοίνυν ὑμῶν τουτὶ πάνυ μικρόν,       
   τῶν Ἑλλήνων εἶναί με λέγειν ἑκατὸν σταδίοισιν ἄριστον. "    

     أكونوهو أن  إليكن بطلب متواضع، اتضرعأي مليكاتي المقدسات،  "         
             . "بمائة ستاديوم الفصاحةاألفضل بين اإلغريق في   

 
 

الحالة وفي هذه ، والمفعول به فقط  2٩يظهر في بعض التضرعات مصدر الفعلو 
مسرحية في هو الحال كما  . εὔχομαιالفعل هذه التركيبة اللغوية يقدر معيمكن أن 

  ( :3٦٦-3٦٨"النساء في عيد الثيسموفوريا"،)األبيات 
 
 
 

            “Δέσποινα πολυτίμητε Δήμητερ  φίλη 

        καὶ Φερρέφαττα, πολλὰ πολλάκις μέ σοι  
           θύειν ἔχουσαν, εἰ δὲ μἀλλὰ νῦν λαθεῖν.”                 
      ،ديميتير كثيراا  يا سيدتنا وصديقتنا )العزيزة( المبجلة "            

 ني تجعال  ( كثيراا أنماإليك )أتضرع وأنت يا برسيفوني                  
               ." حد أ يلحظنيوأال  ماكثيراا لك قرباناا  أن أقدمقادراا                   

                             

 صيغة التمني  -ـج
سواء كانت صيغة التمني  -المتضرعين البطملعرض  -يستخدم أريستوفانيس  كذلك

عندما تضرع ديموسثينيس لآللهة كي تدمر ، فالماضيفي زمن في زمن المضارع أو 
 ،رسان""الف ستخدم صيغة التمني في زمن الماضيي، Παφλᾰγών2١ بفالجون
استخدام زمن الماضي يكون مالئمًا طالما كانت األمنية حيث إن ، (2-3)األبيات 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2Fomai&la=greek&can=de%2Fomai0&prior=de/spoinai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D2&prior=*streyia/dhs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D2&prior=*streyia/dhs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2Fspoinai&la=greek&can=de%2Fspoinai0&prior=w)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2Fspoinai&la=greek&can=de%2Fspoinai0&prior=w)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2Fomai&la=greek&can=de%2Fomai0&prior=de/spoinai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%2Fnun&la=greek&can=toi%2Fnun1&prior=de/omai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28mw%3Dn&la=greek&can=u%28mw%3Dn0&prior=toi/nun
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=touti%5C&la=greek&can=touti%5C1&prior=u(mw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Fnu&la=greek&can=pa%2Fnu0&prior=touti/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mikro%2Fn&la=greek&can=mikro%2Fn0&prior=pa/nu
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn1&prior=mikro/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn1&prior=mikro/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28ellh%2Fnwn&la=greek&can=*%28ellh%2Fnwn0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28ellh%2Fnwn&la=greek&can=*%28ellh%2Fnwn0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dnai%2F&la=greek&can=ei%29%3Dnai%2F0&prior=*(ellh/nwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me&la=greek&can=me0&prior=ei)=nai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=le%2Fgein&la=greek&can=le%2Fgein1&prior=me
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28kato%5Cn&la=greek&can=e%28kato%5Cn0&prior=le/gein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=stadi%2Foisin&la=greek&can=stadi%2Foisin0&prior=e(kato/n
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 ةثالثستكتفي الباحثة بذكر و المعبر عنها هي لحدث واحد نهائي ول حاجة لتكراره . 
  (:٩١2-٩٩٩،)األبياتول من مسرحية "السالم"تضرعات، التضرع األ

              "Τρυγαῖος: κεἴ τις ἐπιθυμῶν ταξιαρχεῖν  σοὶ φθονεῖ  

              ἐς φῶς ἀνελθεῖν ὦ πότνι᾽,  ἐν ταῖσιν μάχαις 

       Χορός: πάσχοι γε τοιαῦθ᾽ οἷάπερ  Κλεώνυμος 

            Τρυγαῖος: κεἴ τις δορυξὸς ἢ κάπηλος ἀσπίδων,                              

           ἵν᾽ ἐμπολᾷ βέλτιον, ἐπιθυμεῖ μαχῶν 

              Χορός: ληφθεὶς ὑπὸ λῃστῶν ἐσθίοι κριθὰς μόνας.       

              Τρυγαῖος :κεἴ τις στρατηγεῖν  βουλόμενος  μὴ ξυλλάβοι, 

            ἢ δοῦλος αὐτομολεῖν  παρεσκευασμένος                        

               Χορός:  ἐπὶ τοῦ τροχοῦ γ᾽ ἕλκοιτο μαστιγούμενος. 

               Τρυγαῖος : ἡμῖν δ᾽ ἀγαθὰ γένοιτ᾽. ἰὴ παιὼν ἰή " 

         األوامر العسكرية في المعارك وجد شخص متشوق إلعطاءإن ايوس: تريج" 

 سيدتنا )ربة السالم(، ويرفض أعادتك للنور لك ، يا  ويحمل نية سيئة  

  .                                         كليونيموس يعامل كجبان مثل هليت :      الجوقة  

 من  الحرب خوض دروع بائع وأ صانع رماح تمني  إن: و تريجايوس  

                                                                . أجل مكسب أفضل                 

                               .ل سوي الشعيريأكوال  تأخذه،القراصنة  يت: ل     الجوقة  

                    د مساعدتنا، قائداً وال يري : وإن تمني شخص أن يكون تريجايوس  

                           خطط عبد ليهجرنا ) ويذهب إلي العدو( وكذلك إن                 

                                             العجالت . مجلوداً علي ليته يسحب:      الجوقة 

 ". أمين،منحنا الخيرات ن تنتمني أ، بولويا أ، بالنسبة لنا أما تريجايوس :  

 ( : ١٨٦-١٨١مسرحية "الفرسان"، )األبيات فهو من الثاني  التضرع أما
"εἰ δέ σε μισῶ καὶ μὴ περὶ σοῦ μάχομαι μόνος ἀντιβεβηκώς,    

ἀπολοίμην καὶ διαπρισθείην  κατατμηθείην τε λέπαδνα."            

 كارها لك ، ولست علي استعداد ألحارب في جانبك فقط  إن كنت"

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*trugai%3Dos&la=greek&can=*trugai%3Dos4&prior=*klew/numos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kei%29%2F&la=greek&can=kei%29%2F0&prior=*trugai=os
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tis&la=greek&can=tis0&prior=kei)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29piqumw%3Dn&la=greek&can=e%29piqumw%3Dn0&prior=tis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=taciarxei%3Dn&la=greek&can=taciarxei%3Dn0&prior=e)piqumw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=soi%5C&la=greek&can=soi%5C0&prior=taciarxei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fqonei%3D&la=greek&can=fqonei%3D0&prior=soi/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29s&la=greek&can=e%29s0&prior=fqonei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29s&la=greek&can=e%29s0&prior=fqonei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fw%3Ds&la=greek&can=fw%3Ds0&prior=e)s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nelqei%3Dn&la=greek&can=a%29nelqei%3Dn0&prior=fw=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nelqei%3Dn&la=greek&can=a%29nelqei%3Dn0&prior=fw=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D1&prior=a)nelqei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Ftni%27&la=greek&can=po%2Ftni%270&prior=w)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n1&prior=po/tni%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n1&prior=po/tni%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tai%3Dsin&la=greek&can=tai%3Dsin0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ma%2Fxais&la=greek&can=ma%2Fxais0&prior=tai=sin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*xoro%2Fs&la=greek&can=*xoro%2Fs2&prior=ma/xais
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Fsxoi&la=greek&can=pa%2Fsxoi0&prior=*xoro/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ge&la=greek&can=ge0&prior=pa/sxoi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toiau%3Dq%27&la=greek&can=toiau%3Dq%270&prior=ge
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28%3Da%2Fper&la=greek&can=oi%28%3Da%2Fper0&prior=toiau=q%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*klew%2Fnumos&la=greek&can=*klew%2Fnumos0&prior=oi(=a/per
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*klew%2Fnumos&la=greek&can=*klew%2Fnumos0&prior=oi(=a/per
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*trugai%3Dos&la=greek&can=*trugai%3Dos4&prior=*klew/numos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kei%29%2F&la=greek&can=kei%29%2F1&prior=*trugai=os
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tis&la=greek&can=tis1&prior=kei)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=doruco%5Cs&la=greek&can=doruco%5Cs0&prior=tis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C0&prior=doruco/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%2Fphlos&la=greek&can=ka%2Fphlos0&prior=h)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29spi%2Fdwn&la=greek&can=a%29spi%2Fdwn0&prior=ka/phlos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28%2Fn%27&la=greek&can=i%28%2Fn%270&prior=a)spi/dwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28%2Fn%27&la=greek&can=i%28%2Fn%270&prior=a)spi/dwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29mpola%3D%7C&la=greek&can=e%29mpola%3D%7C0&prior=i(/n%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=be%2Fltion&la=greek&can=be%2Fltion0&prior=e)mpola=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29piqumei%3D&la=greek&can=e%29piqumei%3D0&prior=be/ltion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=maxw%3Dn&la=greek&can=maxw%3Dn0&prior=e)piqumei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*xoro%2Fs&la=greek&can=*xoro%2Fs3&prior=maxw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lhfqei%5Cs&la=greek&can=lhfqei%5Cs0&prior=*xoro/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28po%5C&la=greek&can=u%28po%5C0&prior=lhfqei/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lh%7Cstw%3Dn&la=greek&can=lh%7Cstw%3Dn0&prior=u(po/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kriqa%5Cs&la=greek&can=kriqa%5Cs0&prior=e)sqi/oi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kriqa%5Cs&la=greek&can=kriqa%5Cs0&prior=e)sqi/oi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mo%2Fnas&la=greek&can=mo%2Fnas0&prior=kriqa/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*trugai%3Dos&la=greek&can=*trugai%3Dos5&prior=mo/nas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*trugai%3Dos&la=greek&can=*trugai%3Dos5&prior=mo/nas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kei%29%2F&la=greek&can=kei%29%2F2&prior=*trugai=os
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tis&la=greek&can=tis2&prior=kei)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=strathgei%3Dn&la=greek&can=strathgei%3Dn0&prior=tis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=boulo%2Fmenos&la=greek&can=boulo%2Fmenos0&prior=strathgei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5C&la=greek&can=mh%5C1&prior=boulo/menos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5C&la=greek&can=mh%5C1&prior=boulo/menos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=culla%2Fboi&la=greek&can=culla%2Fboi1&prior=mh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C1&prior=culla/boi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%5C&la=greek&can=h%29%5C1&prior=culla/boi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dou%3Dlos&la=greek&can=dou%3Dlos0&prior=h)/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29tomolei%3Dn&la=greek&can=au%29tomolei%3Dn0&prior=dou=los
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pareskeuasme%2Fnos&la=greek&can=pareskeuasme%2Fnos0&prior=au)tomolei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pareskeuasme%2Fnos&la=greek&can=pareskeuasme%2Fnos0&prior=au)tomolei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*xoro%2Fs&la=greek&can=*xoro%2Fs4&prior=pareskeuasme/nos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*xoro%2Fs&la=greek&can=*xoro%2Fs4&prior=pareskeuasme/nos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pi%5C&la=greek&can=e%29pi%5C0&prior=*xoro/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pi%5C&la=greek&can=e%29pi%5C0&prior=*xoro/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D0&prior=e)pi/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=troxou%3D&la=greek&can=troxou%3D0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=g%27&la=greek&can=g%270&prior=troxou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28%2Flkoito&la=greek&can=e%28%2Flkoito0&prior=g%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mastigou%2Fmenos&la=greek&can=mastigou%2Fmenos0&prior=e(/lkoito
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*trugai%3Dos&la=greek&can=*trugai%3Dos6&prior=mastigou/menos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*trugai%3Dos&la=greek&can=*trugai%3Dos6&prior=mastigou/menos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28mi%3Dn&la=greek&can=h%28mi%3Dn0&prior=*trugai=os
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%270&prior=h(mi=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29gaqa%5C&la=greek&can=a%29gaqa%5C0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ge%2Fnoit%27&la=greek&can=ge%2Fnoit%270&prior=a)gaqa/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29h%5C&la=greek&can=i%29h%5C0&prior=ge/noit%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29h%5C&la=greek&can=i%29h%5C0&prior=ge/noit%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=paiw%5Cn&la=greek&can=paiw%5Cn0&prior=i)h/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29h%2F&la=greek&can=i%29h%2F0&prior=paiw/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29&la=greek&can=ei%291&prior=prutanei/w|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2F&la=greek&can=de%2F0&prior=ei)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2F&la=greek&can=de%2F0&prior=ei)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=se&la=greek&can=se0&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=misw%3D&la=greek&can=misw%3D0&prior=se
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C2&prior=misw=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5C&la=greek&can=mh%5C0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=peri%5C&la=greek&can=peri%5C1&prior=mh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sou%3D&la=greek&can=sou%3D0&prior=peri/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ma%2Fxomai&la=greek&can=ma%2Fxomai0&prior=sou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mo%2Fnos&la=greek&can=mo%2Fnos0&prior=ma/xomai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mo%2Fnos&la=greek&can=mo%2Fnos0&prior=ma/xomai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ntibebhkw%2Fs&la=greek&can=a%29ntibebhkw%2Fs0&prior=mo/nos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29poloi%2Fmhn&la=greek&can=a%29poloi%2Fmhn0&prior=a)ntibebhkw/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29poloi%2Fmhn&la=greek&can=a%29poloi%2Fmhn0&prior=a)ntibebhkw/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C3&prior=a)poloi/mhn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C3&prior=a)poloi/mhn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=katatmhqei%2Fhn&la=greek&can=katatmhqei%2Fhn0&prior=diaprisqei/hn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=katatmhqei%2Fhn&la=greek&can=katatmhqei%2Fhn0&prior=diaprisqei/hn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te0&prior=katatmhqei/hn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=le%2Fpadna&la=greek&can=le%2Fpadna0&prior=te


  والء توفيق فرح 

844 
 
 

        ".جلدي سلخليتني افني واقطع اربا حيا، وي   ضد اآلخرين، 
          

 (:١11-٩٤٦، )األبيات من مسرحية " الفرسان"فهو الثالث التضرع وكذلك 
                             "ἄλλ᾽ ἴθι χαίρων, καὶ πράξειας 

          κατὰ νοῦν τὸν ἐμόν, καί σε φυλάττοι 

   Ζεὺς ἀγοραῖος. "                            
 

         فعل هجمتك فرحا ، اذهب وا وأنت"

  ". يحفظكاإلله زيوس  وليت نتقم لي ،او                           

في التضرعات ستخدم صيغة التمني يولين أن أريستوفانيس األ المثالينويتضح من 
الثالث  في المثالأما ، 2٨ذاتهعلي أو بدعاء المتضرع  المصحوبة بتمني الشر لآلخرين

تضرع الجوقة حيث ت ؛2١رعات طلب الحمايةفي تضستخدم تصيغة التمني فيتضح أن 
يمكن أن إلله زيوس من أجل حماية بائع النقانق من منافسه كليون، وبالتالي إلي ا
إن أريستوفانيس لم يستخدم صيغة التمني لطلب صب لعنات اآللهة فقط، لكنه نقول 

، . ففي مسرحية السالملم يستخدم سوي صيغة التمني عن هذا الطلب عندما يعبر
، εὐχόμεσθα التضرعيستخدم أريستوفانيس المصدر بعد فعل ( ٩١2-٩2١ألبيات)ا

 .2٦ة التمنيستخدم صيغي ،تحول الجوقة لطلب صب لعنات اآللهةمجرد لكن ب
 ةقريبفي مكانة اإلله المتضرع إليه يضع المتضرع  إن كانيقول ستيلمان في ذلك و 

ألمر، وهي صيغة منه وتعامل معه كصديق، فسوف يستخدم في تضرعه صيغة ا
صدقائه، لكن إن كان الخوف هو المسيطر علي أمها مع ستخدأن ييعتاد الفرد 

 .(Seittelman1952,p31)غة التمنييستخدم صيوف المتضرع أثناء تضرعه، فإنه س
مر هي وربما تتفق الباحثة مع ستيلمان في هذا الرأي، حيث تالحظ أن صيغة األ

 لوصف φίλος الصفةستخدم فيها المتضرعون يالصيغة الغالبة في التضرعات التي 
  .2٤ اإلله

                                                             التضرعصيغ لغوية غير شائعة في أسلوب  -د
غير ، إل أنها لغوية الصيغ بعض ال يستخدم أريستوفانيس إلي جانب هذه الصيغ
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  subjunctiveاإلخبارية الصيغة غير مثل  ،الستخدام في التضرعات عنده شائعة
وستكتفي الباحثة بذكر شاهد واحد، ، ٩1تضرعاتال في اثنتا عشرة مرةظهرت التي 

، "النساء في البرلمان" مسرحية  فيواهد األخرى في الحواشي، فوتشير ألرقام الش
إلي ربة الولدة ، إليثيا ، أن تشفق  إحدى السيداتضرع تت( 2١٥-2٨٤)األبيات 

 تقول:عليها من اآللم ، وتفتح الباب ف
                  "ὦ πότνι' Εἰλείθυια μή με περιίδῃς 

διαρραγέντα μηδὲ βεβαλανωμένον, 
ἵνα μὴ γένωμαι σκωραμὶς κωμῳδική. " 

                                                إن لم يفتح هلكسأليثيا ، إيا سيدتنا  "  
                                                     تشفقي علي  الباب. )اتضرع إليك( أن         
                 ميديا "لشعراء الكو  اا هدف تجعلينيوال              

مع صيغة غير مباشرة  δεῖصي مكونة من الفعل غير الشخالصيغة كما تعد ال
، أريستوفانيسمن الصيغ غير الشائعة في التضرعات عند  )المفعول به مع المصدر(

علي طلب المتضرعين معرض للم يستخدمها أريستوفانيس سوي مرة واحدة فقط حيث 
 (:١٤2-١٦٥،)األبيات مسرحية "الفرسان"، لنصرتمنحهم االربة أثينة كي 

"δεῖ γὰρ  ...... πορίσαι σε νίκην. "  
                "   .النصر ناتضرع إليك( أن تمنحين)"

 

ثالثة غير شائعة في التضرعات عند  صيغة، ك٩٥مجازيالسؤال ال صيغة تظهر كذلك
حثة بذكر شاهد واحد، شواهد، ستكتفي البا ريستوفانيس، ولهذا الستخدام ثمانيةأ

 في الحواشي، ففي تضرع تريجايوس لإلله زيوس في 42للشواهد األخرى وتشير
 ( يقول: ٨3مسرحية "السالم"، )البيت

";λεών τὸν ἡμῶν' ποθ δρασείεις τί, Ζεῦ Ὦ "                                                                       
 "ا تنوي القيام به لشعبنا؟يا زيوس ، ماذ "        
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مع  يعبر عن الغرضالذي   ὡςمكونة من الرابط  رابعةصيغة ويستخدم أريستوفانيس 
طلب  لعرض  μόλεبعد فعل األمر  subjunctive خباريةاإلصيغة غير ال

(، حيث يطلب ٥3٨١، كما هو الحال في مسرحية "ليسستراتي"، )البيت٩2المتضرع
   :المتضرع الربة أرتميس قائالً 

μόλε δεῦρο…. ὡς συνέχῃς  .  
                          .هم متحدينيتجعلل ....تعال هنا          

                           ستخدمها أريستوفانيس ييمكن أن نلخص الصيغ اللغوية التي من خالل هذه الدراسة و  
 في أسلوب التضرع كالتالي : 

 المتضرعين مع المخاطب . البطم وتستخدم للتعبير عن ،صيغة األمر -٥
      وتستخدم في التضرعات التي تحمل طلب صب لعنات اآللهة  ،صيغة التمني -3

 . ، وكذلك في تضرعات طلب الحمايةوتمني الشر للغير
وتستخدم في التضرعات بعد كل من أفعال األمر والتمني،  ،صيغة المصدر -2

 في التضرعات الجماعية.  εὐχόμαιالفعل بعد أو 
 

التي يبلغ تضرعات في مسرحيات أريستوفانيس ويتضح للباحثة من تحليل ال
لب اطمبغرض عرض -أنها زاخرة بصيغ لغوية متنوعة  ،اتتضرع مائة وثالثةعددها 

صيغة تسع وتسعين صيغة، منها  وتسعين أربعو صل عددها إلي مائه ي -المتضرعين
ربعين صيغة أو  نتااث، و  %12,١٥ ماضي بنسبةزمن المضارع و زمن ال في 44مرأ

زمن مضارع و في زمن ال 46ن صيغة تمنييثنتين وثالثا، و %٨٩,٥3بنسبة  45مصدر
تقريبًا،  %٥٥بنسبة صيغة غير شائعة  احدي وعشرينو ، % ١,٥٨بنسبة  يماضال

، 48مجازي صيغ سؤال ثمان، و 47غير إخبارية ةصيغ اثنتا عشرةمقسمة ما بين 
  . 49ه ومصدر الفعلمع المفعول ب  ῖδεوصيغة واحدة عبارة عن 
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ومما سبق يتضح أن صيغة األمر هي الصيغة الغالبة في التضرعات عند 
 أريستوفانيس، تليها صيغة المصدر، ثم تأتي صيغة التمني في المركز الثالث. 

( ، وتضرع 3١١-3٨2،)األبياتفي مسرحية "السحب"يعد كل من تضرع سقراط و 
من األمثلة الفريدة التي تجمع  ما بعده( و  ٤١2، )البيتفي مسرحية "السالم"تريجايوس 

 كل عناصر التضرع،  لذلك سوف تقوم الباحثة بعرضهما وتحليلهما: 
"εὐφημεῖν χρὴ τὸν πρεσβύτην καὶ τῆς εὐχῆς ἐπακούειν. 

ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ ἀμέτρητ᾽ Ἀήρ, ὃς ἔχεις τὴν γῆν μετέωρον,  
λαμπρός τ᾽ Αἰθὴρ σεμναί τε θεαὶ Νεφέλαι  βροντησικέ- 

ραυνοι, , ἄρθητε φάνητ᾽ὦ δέσποιναι τῷ φροντιστῇ 
μετέωροι ....ἔλθετε δῆτ', ὦ πολυτίμητοι Νεφέλαι, τῷδ' εἰς 
ἐπίδειξιν· εἴτ' ἐπ' Ὀλύμπου κορυφαῖς ἱεραῖς χιονοβλήτοισι 
κάθησθε, εἴτ' Ὠκεανοῦ πατρὸς   ἐν κήποις ἱερὸν χορὸν 
ἵστατε Νύμφαις, εἴτ' ἄρα Νείλου προχοαῖς ὑδάτων χρυσέαις 
ἀρύτεσθε πρόχοισιν, ἢ Μαιῶτιν λίμνην ἔχετ' ἢ σκόπελον 
νιφόεντα Μίμαντος· ὑπακούσατε δεξάμεναι θυσίαν καὶ τοῖς 
ἱεροῖσι χαρεῖσαι." Νεφέλες 263-275   

 ، وأن تصغ إلي التضرع . تلزم الصمتن عليك أيها العجوز أ"
 ،  الذي يحيط باألرض المعلقة ،ملكي وسيدي، يا أيها الهواء غير المحدود

باعثات البرق  ،لمقدسات، الربات ااألثير البراق، وأنت أيتها السحبوأنت أيها 
 ..من قصر تفكيره عليكن. ..... علي ظهرناو  نهضنا، يا أيتها السيدات والرعد
(، )جميل   ظهرن لهذا الرجل في عرض  او  اقبلن المبجالت كثيراا سحب أيتها ال

، أو كنتن وليمبوس المقدسة المغطاة بالثلوجاأل  سواء كنتن جالسات أعلي قمم
قيانوس أبيكن أو كنتن جالسات في حفل مقدس مع عرائس البحر في حدائق األ

بحيرة مصاب النهر الذهبية تمألن الجرار من مياهه، أو كنتن عند  عند

https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29fhmei%3Dn&la=greek&can=eu%29fhmei%3Dn0&prior=*swkra/ths
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xrh%5C&la=greek&can=xrh%5C0&prior=eu)fhmei=n
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn1&prior=xrh/
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=presbu%2Fthn&la=greek&can=presbu%2Fthn0&prior=to/n
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=presbu/thn
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds0&prior=kai/
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29xh%3Ds&la=greek&can=eu%29xh%3Ds0&prior=th=s
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pakou%2Fein&la=greek&can=e%29pakou%2Fein0&prior=eu)xh=s
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D0&prior=e)pakou/ein
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2Fspot%27&la=greek&can=de%2Fspot%270&prior=w)=
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fnac&la=greek&can=a%29%2Fnac0&prior=de/spot%27
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29me%2Ftrht%27&la=greek&can=a%29me%2Ftrht%270&prior=a)/nac
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29ah%2Fr&la=greek&can=*%29ah%2Fr0&prior=a)me/trht%27
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%5Cs&la=greek&can=o%28%5Cs0&prior=*)ah/r
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%5Cs&la=greek&can=o%28%5Cs0&prior=*)ah/r
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fxeis&la=greek&can=e%29%2Fxeis0&prior=o(/s
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn0&prior=e)/xeis
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gh%3Dn&la=greek&can=gh%3Dn0&prior=th/n
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mete%2Fwron&la=greek&can=mete%2Fwron0&prior=gh=n
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lampro%2Fs&la=greek&can=lampro%2Fs0&prior=mete/wron
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=t%27&la=greek&can=t%270&prior=lampro/s
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*ai%29qh%5Cr&la=greek&can=*ai%29qh%5Cr0&prior=t%27
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=semnai%2F&la=greek&can=semnai%2F0&prior=*ai)qh/r
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te0&prior=semnai/
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeai%5C&la=greek&can=qeai%5C0&prior=te
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*nefe%2Flai&la=greek&can=*nefe%2Flai0&prior=qeai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bronthsike%2Fraunoi&la=greek&can=bronthsike%2Fraunoi0&prior=*nefe/lai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bronthsike%2Fraunoi&la=greek&can=bronthsike%2Fraunoi0&prior=*nefe/lai
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Frqhte&la=greek&can=a%29%2Frqhte0&prior=bronthsike/raunoi
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fa%2Fnht%27&la=greek&can=fa%2Fnht%270&prior=a)/rqhte
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fa%2Fnht%27&la=greek&can=fa%2Fnht%270&prior=a)/rqhte
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2Fspoinai&la=greek&can=de%2Fspoinai0&prior=w)=
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D%7C&la=greek&can=tw%3D%7C0&prior=de/spoinai
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=frontisth%3D%7C&la=greek&can=frontisth%3D%7C0&prior=tw=|
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mete%2Fwroi&la=greek&can=mete%2Fwroi0&prior=frontisth=|
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mete%2Fwroi&la=greek&can=mete%2Fwroi0&prior=frontisth=|
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 قابلينلتضرعي   صغيناأو علي قمة جبل ميماس المغطاة بالثلوج،  مايوتيس، 
 ". بقرباني فرحينضحيتي، أ

، يصمت معه كييتوجه سقراط في هذا التضرع بطلب للشخص المتواجد 
 إلعالن عن بدء التضرعلوسيلة منه  - εὐφημεῖν χρὴمستخدمًا التركيبة اللغوية 

ير المتضرع إليه واصفا إياه بأوصاف مثل أإلله ثم يتوجه بالنداء لومن  -
δέσποτης ،  ἄναξ " جملة الصلة الوحيدة كذلك ، مستخدمًا "سيدي، ملكي

   νῆγ νὴτ  χειςἔ ςὃ" لذي يحيط باألرض المعلقةا" المستخدمة في هذا التضرع
μετέωρον  ليها فقد وصفها إير، أما بقية اآللهة المتضرع أللتعبير عن قوة اإلله

، "المقدسات" σεμναί ،كثيرًا" المبجالت" πολυτίμητοιمثل أخري بصفات 
βροντησικέραυνοι "األول من وينهي سقراط الجزء ، "باعثات البرق والرعد

، ثم اآللهةبغرض ظهور  ἄρθητε ، φάνητεتضرعه بطلب في صيغة األمر 
، ويتبع ἔλθετεليحث اآللهة علي المجيء  يتبعه بطلب آخر في صيغة األمر أيضاً 

ذلك بعرض ألماكن تواجد هذه اآللهة، ثم ينهي تضرعه بطلب بغرض اإلصغاء 
تصف اآللهة، مثل مصحوبًا بأسماء فاعل " صغينا"  ὑπακούσατεللمتضرع

δεξάμεναι "قابلين ،" χαρεῖσαι"ضحيات أن تتقبل هذه اآللهة األ بغرض "فرحين
 المقدمة لها بفرح . 

 بقوله:يتضرع  تريجايوس  وما بعده(  ٤١٩، )البيتفي مسرحية "السالم"كذلك 
"{ΤΡ.} Ἀλλ' ὡς τάχιστ' εὐχώμεθ'. 
{ΟΙ.} Εὐχώμεσθα δή.                

   {ΤΡ.} Ὦ σεμνοτάτη βασίλεια θεά, 
πότνι' Εἰρήνη,                        

       δέσποινα χορῶν, δέσποινα γάμων, 
                          δέξαι θυσίαν τὴν ἡμετέραν. "  

                     تريجايوس : دعونا نصلي طالما يمكننا ذلك "         
                لنصلي اآلن:    الخادم                    

https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gh%3Dn&la=greek&can=gh%3Dn0&prior=th/n
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn0&prior=e)/xeis
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fxeis&la=greek&can=e%29%2Fxeis0&prior=o(/s
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%5Cs&la=greek&can=o%28%5Cs0&prior=*)ah/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poluti%2Fmhtoi&la=greek&can=poluti%2Fmhtoi0&prior=w)=
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=semnai%2F&la=greek&can=semnai%2F0&prior=*ai)qh/r
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bronthsike%2Fraunoi&la=greek&can=bronthsike%2Fraunoi0&prior=*nefe/lai
https://archive.is/o/ehzD6/www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bronthsike%2Fraunoi&la=greek&can=bronthsike%2Fraunoi0&prior=*nefe/lai
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 : يا ملكتنا المقدسة، تريجايوس                     
            يرينيإالربة  ،صاحبة الجاللة

 ،فراح، سيدة حفالت الزفاف )األعراس(سيدة األ      
 ."             ضحياتناأفلتتقبلي                      

في  εὔχομαιمستخدمًا الفعل  ي التضرعبحث المتواجدين عل هتضرعتريجايوس يبدأ 
، كما أشرنا سابقاً  -  'Ἀλλالرابط مسبوقًا ب Εὐχώμεσθα الصيغة غير األخبارية
ربع أليها تريجايوس بالنداء إيريني، ربة السالم، التي توجه إثم يتوجه بالنداء للربة 

   ،بجلة كثيرًا""المσεμνοτάτη  وصافمرات في هذا التضرع، مستخدما األ
βασίλεια ""الملكة،  πότνια"م صاحبة الجاللة" ثδέσποινα "تبع ي، و "سيدة

ضحياته مستخدما أنهي تضرعه برجاء للربة أن تقبل ثم يليه، إذلك بحالة المضاف 
عبر عن طلب أو الذي ي "يقبل"  δέχομαιمن الفعل δέξαιصيغة األمر الماضي 

ثناء التضرع وليس بصورة لمرة واحدة أ ضحياتاألالربة رجاء المتضرع أن تقبل 
 مستمرة . 
مي أن تجنب استخدام أدوات التعريف يعد من السمات اللغوية للتراتيل اأد يري

(adami1901,p261-262) وبالفعل لحظت الباحثة أن أريستوفانيس حذف ،
حذف فيها أدوات يالتراتيل التي  إل أنأدوات التعريف في بعض التراتيل وليست كلها، 

ميز التراتيل تت. كما ١1ستخدم فيها أدوات التعريفيتلك التي  وق عدداً التعريف تف
سواء كانت -وصاف خري، مثل كثرة استخدام األأبسمات ذلك  باإلضافة إلي

بسيطة أو كانت نعوت سواء باستخدام الأو  ١٥باستخدام جملة الصلة وجملة الحال
ت من سمات التراتيل ليس سماتهذه الويقول ويلي إن مثل  .كما سبق وذكرنا-مركبة 

خري. ويذكر ويلي أن سبب عدم استخدام أجناس أدبية أفقط، بل يمكن أن تميز 
                  ثناء الحديثأنها تعوق تدفق الكالم أأدوات التعريف يرجع إلي 

(Willi 2006,pp35-36 لكن يمكن أن نؤكد أن استخدام جملة الصلة من أكثر .)
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ترتيلة الجوقة في مسرحية  وتعد في مسرحيات أريستوفانيس.تيل السمات المميزة للترا
 . معاً هذه السمات  دليل علي جمعخير ( ٨1٨-١٤٨، )األبيات "السحب"

"ἀμφί μοι αὖτε Φοῖβ' ἄναξ                                     
Δήλιε, Κυνθίαν ἔχων                                                 

ὑψικέρατα πέτραν·                                                           
ἥ τ' Ἐφέσου μάκαιρα πάγχρυσον ἔχεις                  
οἶκον, ἐν ᾧ  κόραι σε Λυδῶν μεγάλως σέβουσιν· 
ἥ τ' ἐπιχώριος ἡμετέρα θεὸς                                          
αἰγίδος ἡνίοχος, πολιοῦχος   Ἀθάνα·                      
Παρνασσίαν θ' ὃς κατέχων                                          
πέτραν σὺν πεύκαις σελαγεῖ                                  
Βάκχαις Δελφίσιν ἐμπρέπων                                       
κωμαστὴς Διόνυσος. "            

 أيها الملك فويبوس، مرة أخري)استمع إلي ( "          
     يا من تسكن يا ابن ديلوس ،

              ،صخرة كينثوس الشاهقة

 ا الربة المباركة، ساكنة المعبد الذهبيوأنت أيته            

 ،فيسوس حيث تتضرع إليك فتيات ليديا بخشوعإفي                  

 يا ربة بلدتنا وأنت يا أثينة،                                  

 ،وحامية مدينتنا ،وحاملة الدرع آيجيس    
 ،بيدالعر  وأنت يا ديونيسوس                                 

 صخرة برناسوس، حامال مشعلك يا من تسكن          

 الشهرة العظيمة المضيء، يا ذا                                 
 "وسط اتباعك في دلفي.                                 

ن وبتحليل التضرعات والتراتيل في مسرحيات أريستوفانيس يتضح للباحثة أ 
ربما لنعوت بكثرة في التراتيل عن التضرعات، و اف و اوصألاستخدم أريستوفانيس ي

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=selagei%3D&la=greek&can=selagei%3D0&prior=peu/kais
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نوع من القرابين ك، بصفات ترغبهاسعاد اآللهة إالتراتيل تهدف إلي  يرجع ذلك إلي أن
، وربما يرجع السبب في ذلك أيضًا إلي أن التراتيل تنشد بعد الشفوية المقدمة لها

كما المالئمة للغرض،  تحضير مسبق لها، فيكون لدي المرتل فرصة اختيار الصفات
تحوي عددًا  ( التي ١١٩-١٨2، )األبيات ترتيلة مسرحية "السحب"هو الحال في 

 :زاخرًا من النعوت المتنوعة
"ὑψιμέδοντα μὲν θεῶν  
Ζῆνα τύραννον εἰς χορὸν 
πρῶτα μέγαν κικλήσκω·  
τόν τε μεγασθενῆ τριαίνης  ταμίαν, 
γῆς τε καὶ ἁλμυρᾶς θαλάσσης ἄγριον μοχλευτήν· 
καὶ μεγαλώνυμον ἡμέτερον πατέρ' 
Αἰθέρα σεμνότατον, βιοθρέμμονα πάντων· 
τόν θ' ἱππονώμαν, ὃς ὑπερλάμπροις 
ἀκτῖσιν κατέχει 
γῆς πέδον, μέγας ἐν θεοῖς 
ἐν θνητοῖσί τε δαίμων." 

                                          ، يا من تحكميا ملكنا زيوس" 

                                  ،  وكثيراا  اناديك أوالا ، مجتمع اآللهة                         

                                          وكذلك أنت )يا بوسيدون( يا                          

                             ،ذي الشعب الثالث صاحب الصولجان                          

                                       المالح  يا محرك البحر يا جبار،                        

                                       ، كثيراا بجل الم  وأنت أيها األثير،                        

                                       ياةنا المقدس، يا واهب الحايا أب                        

                                        المخلوقات. وأنت يا قائد  لجميع                       

                       يا من تنشر أشعة الضوء   ،عربة )الشمس(                       

                                            األرض ،  نوديا الساطعة في                       

                                                يا عظيم في مجتمع اآللهة                       

له بين الفانيين                         ."  وا 
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، فوريا""النساء في عيد الثيسمو الجوقة في مسرحية ترتيلة  نالحظ أنوبالمثل 
في  -في حين أن تضرع زاخرة بالصفات غير المتكلفة،  (233-2٥3)األبيات

قائمة من الطيور المقدسة في تأسيس إلي  -(٦٦٦-٦٨٩، )األبيات مسرحية "الطيور"
ما تكون صفة  غالباً التي لم يعط سوي صفة واحدة لكل واحد منها، مدينة الطيور 

  .52صبح مجرد أسماء بال نعوتتلطيور، قائمة أسماء هذه ا زادتكوميدية، وكلما 
"Δεχόμεθα καὶ θεῶν γένος 
λιτόμεθα ταῖσδ' ἐπ' εὐχαῖς 
φανέντας ἐπιχαρῆναι.       
Ζεῦ μεγαλώνυμε χρυσολύρα τε 
Δῆλον ὃς ἔχεις ἱεράν,  
καὶ σύ, παγκρατὲς κόρα γλαυκῶπι                                                
χρυσόλογχε πόλιν οἰκοῦσα 
περιμάχητον, ἐλθὲ δεῦρο· 
καὶ πολυώνυμε θηροφόνη, παῖ 
Λατοῦς χρυσώπιδος ἔρνος 
σύ τε, πόντιε σεμνὲ Πόσειδον," 

                       (Θεσμοφοριάζουσαι 312-322(                            
               . ل تضرعاتنا ونزورنانتضرع لمجتمع اآللهة أن يتقب" 

                                   ، أنت يا زيوس ، يا ذا التبجيل العظيم                           

                                                 ، القيثارة الذهبيةوأنت يا ذا                           

                                                      ، عبد في ديلوسيا من ت                             

                 ، يا ذات العيون البراقة، يا ذات الرمح الذهبي وأنت                          

                                           ،يا من تحمي مدينتنا المأهولة                          

                                                ، وأنت يا ذات األسماء الكثيرة                      

                                                  ، يا ابنة ليتو البراقة كالذهب                         

 وأنت يا سيدنا ، يا ملكة الغابات                         
 لينا هنا.إاقبلوا   بوسيدون المقدس،                  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pai%3D&la=greek&can=pai%3D0&prior=qhrofo/nh
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 التفاوض مع اآللهة في التضرع-5
بل ، المتضرعين البطممجرد تقديم  عليغريق التضرعات عند اإل تقتصرل 

في جزء منها نوع من التفاوض بين المتضرع واإلله المتضرع إليه، حيث تضمن ت
لبه، ومنها أن يعد اطحقق له ميحاول المتضرع أن يؤثر علي اإلله ببعض الوسائل لي

، ويقول فيرلي إن الجزء (Seittelman1952,p26)بتقديم ذبيحة أو تكريم لإلله 
  :طلبه يأخذ صيغة من أربع صيغ، وهييذ الذي يتوجه فيه المتضرع إلقناع اآللهة بتنف

Do ut des ""أنا اعطي لكي تعطي أنت، Da quia dedi " تعطي ألنني قد
 Da quia daboعطني ألنك قد أعطيت سابقا"، أ" Da quia dedisti ،أعطيت"

، ، ويضيف بورتا صيغة خامسة(Furley2007,p124) عطيأعطني ألنني سوف أ"
. ول تعد (Porta1999, p162)نني سوف أعطي" "أعطني أل  da ut dem :وهي

هذه الكلمات الالتينية التعبيرات الفعلية التي يستخدمها المتضرع في التضرعات، لكنها 
بأداة  هذا الجزء يبدأ غالباً  يقول اوسفيلد إنو الصيغة التي يبني علي أساسها الكالم، 

يبدو أن هذه ولكن (. (εἶ, πότε, ποῦ  Ausfeld1903,pp526-528 مثل شرط
المثال  ويعدالصيغ هي صيغ التفاوض بصفة عامة، وليس في التضرعات فقط، 

 Daلصيغة تطبيق (٩1١)البيت  Αχαρνείς أهل أخارناي"" مسرحية التالي من
quia dedisti ألنه طلبهأن يستجيب ل يوريبيديسمن  ديكايوبولوس، حيث يطلب ،
 دائم الستجابة .

“ ὑπάκουσον, εἴπερ τώποτ᾽ ἀνθρώπων τινί ” 

 ".استجب لدعائي ، حيث إنك لم ترفض دعاء أي إنسان من قبل" 
 

 لمتضرع الصيغةا يستخدم (٩٥٦-٩٥٨،)األبياتوفي مثال آخر من مسرحية "السالم" 
da ut dem ، يطلب من ربة السالم أن تساعده، وفي المقابل سوف يقيم لها حيث

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28pa%2Fkouson&la=greek&can=u%28pa%2Fkouson0&prior=*eu)ripi/dion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%2Fper&la=greek&can=ei%29%2Fper0&prior=u(pa/kouson
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%2Fpot%27&la=greek&can=tw%2Fpot%270&prior=ei)/per
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nqrw%2Fpwn&la=greek&can=a%29nqrw%2Fpwn0&prior=tw/pot%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tini%2F&la=greek&can=tini%2F0&prior=a)nqrw/pwn
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اعتمد على الرابط  في هذا التضرع. ومن المالحظ أن الجزء الجدلي الحتفالت
καί  وليس علي أداة شرط مثل ،ῦπο, πότε ,ἶε . 

    "ὦ φίλ᾽ Ἑρμῆ ξύλλαβε ….καί σοι τὰ μεγάλ᾽ ἡμεῖς  
     Παναθήναι᾽ ἄξομεν"   

 

     ساعدينا ......، وسوف نقيم  يريني )ربة السالم (إأيتها المحبوبة  "                

                    " العظيمة تكريما لك. الباناثانيا لك احتفاالت                  
 πότε, ποῦ εἴπερ,دوات هذه األإحدى بجملة الشرط التي تبدأ  يتضح للباحثة أنو 

,εἶ ἐάν   التفاوض مع اآللهة، وأن هذا الجزء الجدلي في معظم أمثلة جزء ظهرت– 
ليس بالشرط األساسي في التضرع في  -يحتو سواء يحتوي علي أدوات شرط أو لم 

 . ١2مسرحيات أريستوفانيس، حيث إنه لم يظهر في كثير من التضرعات
شير إلي طلبات تكلمات ربما تحوي تالحظ الباحثة أن خاتمة بعض التضرعات و 

تعود التي )الخيرات(  ἀγαθάوكلمة ، Ταῦταضمير اإلشارة  مثل ،المتضرعين
 (:٩١2، )البيت كما هو الحال في مسرحية "السالم"، رعونكذلك علي ما طلبه المتض

"  ἡμῖν δ᾽ ἀγαθὰ γένοιτ᾽. ἰὴ παιὼν ἰή.  "     
   " .أمين ،منحنا الخيراتتنتمني أن ، بولوأيا  ،بالنسبة لنا "    

، "أمين" ιη/ιηιε قسيةرد عبارة عن صرخة طتتضمن نهاية بعض التضرعات وقد 
كما هو الحال في  ،54بولوأإلله ل في التضرعات الجماعية الموجهةوجدت غالبًا التي 

 (:٥1٥٨مسرحية "السالم" ،)البيت
        "Ταῦτ', ὦ πολυτίμητ', εὐχομένοις ἡμῖν δίδου."            

 "ك أن تمنحينا هذه الطلبات.يلإ، نتضرع )إلهتنا( المبجلة كثيراا ا "ي           

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%2F&la=greek&can=kai%2F1&prior=cune/lkuson
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%2F&la=greek&can=kai%2F1&prior=cune/lkuson
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D0&prior=tau=t%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D0&prior=tau=t%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fi%2Fl%27&la=greek&can=fi%2Fl%270&prior=w)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fi%2Fl%27&la=greek&can=fi%2Fl%270&prior=w)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28ermh%3D&la=greek&can=*%28ermh%3D0&prior=fi/l%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cu%2Fllabe&la=greek&can=cu%2Fllabe0&prior=*(ermh=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%2F&la=greek&can=kai%2F1&prior=cune/lkuson
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=soi&la=greek&can=soi1&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&can=ta%5C0&prior=soi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mega%2Fl%27&la=greek&can=mega%2Fl%270&prior=ta/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28mei%3Ds&la=greek&can=h%28mei%3Ds1&prior=mega/l%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*panaqh%2Fnai%27&la=greek&can=*panaqh%2Fnai%270&prior=h(mei=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*panaqh%2Fnai%27&la=greek&can=*panaqh%2Fnai%270&prior=h(mei=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%2Fper&la=greek&can=ei%29%2Fper0&prior=u(pa/kouson
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28mi%3Dn&la=greek&can=h%28mi%3Dn0&prior=*trugai=os
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28mi%3Dn&la=greek&can=h%28mi%3Dn0&prior=*trugai=os
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%270&prior=h(mi=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29gaqa%5C&la=greek&can=a%29gaqa%5C0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ge%2Fnoit%27&la=greek&can=ge%2Fnoit%270&prior=a)gaqa/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29h%5C&la=greek&can=i%29h%5C0&prior=ge/noit%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=paiw%5Cn&la=greek&can=paiw%5Cn0&prior=i)h/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29h%2F&la=greek&can=i%29h%2F0&prior=paiw/n
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 إل، εὔχεσθεأو Δεχόμεθα  في نهاية التضرع ، مثل رد آخر رظهييمكن أن و 
في  كما هو الحال ،١١في القليل منها بلفي كل التضرعات،  لم يظهر ن هذا الردأ

 (:2١٥-2١1، )األبيات"النساء في عيد الثيسموفوريا" مسرحية
 "ταῖς δ' ἄλλαισιν ὑμῖν τοὺς θεοὺς  εὔχεσθε πάσαις πολλὰ  
  δοῦναι  κἀγαθά."     

   "لجميعكم ولآلخرين. الخيرات الكثير منتضرعوا لآللهة أن تمنح "          
 الخاتمة

نه يتكون من أ أريستوفانيسيتضح للباحثة من تحليل أسلوب التضرع عند 
حدي أفعال التضرع أو أباستخدام  أجزاء رئيسة ل غني عنها، حيث يبدأ المتضرع

عددا ل بأس به  أريستوفانيساستخدم  . وقد علي فعلهالمقدم  الحدثالترتيل ليوضح 
استخداما عنده هو الفعل  هابها عن فعل التضرع، إل أن أكثر من األفعال ليعبر 

εὔχομαι  .  
، وصاف التي يفضلها اإللهعوت واألنوعندما يتوجه المتضرع بالنداء لإلله يستخدم ال 

لقاب ف واألوصاواأل بكونه زاخرًا بالنعوت أريستوفانيستميز أسلوب التضرع عند وقد 
صفات بسيطة ومركبة، تعددت وسائل الوصف عنده ما بين حيث ، المنسوبة لآللهة

 أريستوفانيس يعتمد عليها، وهي وسائل مثل جملة الصلة والحال هاعينلغوية بصيغ و 
لباحثة أن أريستوفانيس يفضل ليتضح و  .المتضرع اليهاسم اإلله ذكر في حال عدم 

م جملة ستخدياستخدام جملة الصلة، حيث إنه  علياستخدام جملة الحال في الوصف 
ستخدم ي، بينما  % ١٥  مرة بنسبة أربعينفي التضرعات آللهة في وصف االحال 

 .%3٤جملة الصلة ست عشرة مرة بنسبة 
، كانت أكثرها تضرعينمتنوعة للتعبير عن طلب المصيغ  أريستوفانيسيستخدم  كذلك

، %٨٩,3٥  تليها صيغة المصدر بنسبة،  %12,١٥ استخداما صيغة األمر بنسبة
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                                                                  .%٥٨ ,١ ثم صيغة التمني بنسبة

 ، فقدمطالبهي اإلله ببعض الوسائل ليمنحه يحاول أن يؤثر علألن المتضرع  ونظراً 
 التي غالبا ما تبدأ بين المتضرع واإلله -أريستوفانيسعند –تعددت صيغ التفاوض 

                                                                              . πότε, ποῦ ,εἴπερ ,εἶ ἐάν,  بجملة شرط رابطها

كلمات مثل ضمير اإلشارة  -عند أريستوفانيس– تحوي نهاية بعض التضرعاتقد و 
ταῦτα  أو كلمةἀγαθά رد عبارة عن صرخة أو ، نيالمتضرع طلباتلي تعود ع
إلله ل جماعية الموجهةفي التضرعات ال تظهر  حيث، تعني "أمين" ιη/ιηιε طقسية 

رد ظهر في إل إن هذا ال .εὔχεσθεأو Δεχόμεθα  هويوجد رد آخر كما ، بولوأ
                                                                                                     القليل من التضرعات .

هي سمة من سمات أسلوب التضرع مما سبق يمكن أن نؤكد أن البساطة في التعبير و 
 . أريستوفانيسفي مسرحيات 

 الحواشي :
                                                           

 7)-(pulleyn1997,44 (straus2011 p20,22)  أيضاً  راجع ٥
 ( .٤٨ت بي، )ال(، ومسرحية "السالم"2٥٨٥ت بي، )المسرحية "الفرسان"  راجع 3
 .(٩2٩)البيت  لسالم"،مسرحية "ا، (3٩٥وتكرر في التضرع ذاته البيت، 32١ مسرحية "أهل أخارناي"، )البيت راجع 2 
 .(٦٨٤مسرحية "الزنابير"، )األبيات، (3٤١، 2٤ ينتبي"، )الموفوريا"النساء في عيد الثيس،(٤١٤"الطيور"، )البيت راجع ٩
 ( ، وعن فعل التضرع٤٨١، )البيت  في الصيغة غير اإلخبارية راجع مسرحية "السالم" χομαιὔεعن فعل التضرع  ١

، وعن فعل التضرع (٦٨٩، )البيت، "الطيور"(3٤١،223الثيسموفوريا"،)البيتين غة األمر راجع "النساء في عيدفي صي
(، ولحظت ٥١3-٥١٥ألبيات(، "النساء في البرلمان"،)ا١٨٦-١٨2في الصيغة الخبرية راجع "الفرسان"،)األبيات

 κἀπευξαμένους τοῖσιالفاعل  في صيغة اسم ἀπεύχομαιأن أريستوفانيس استخدم الفعل الباحثة 
θεοῖσιν  " بدل من الصيغ المعتادة. (  ٥23٦-٥231السالم" ،)األبيات في مسرحية 

 ،ية "النساء في عيد الثيسموفوريا"بعد ذكر بعض أسماء اآللهة في مسرح λλοιςἄ استخدم اريستوفانيس الصفة ٨
 ( . 2١٥-223)األبيات 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%2Fper&la=greek&can=ei%29%2Fper0&prior=u(pa/kouson
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 .(٥٥٤-٥1٩فوريا"، )األبيات النساء في عيد الثيسمو " راجع  ١
ليسستراتي"،  "، (3١٨-3١٩، 3١٥"أهل أخارناي"، )األبيات ،(2٩٥، 23١-23٩، )األبيات"الضفادع"راجع  ٦

 ( .  232( ، "الزنابير" ،)البيت ٤١3)البيت
ية والحاكمة بالمقدسة والحام وصف أريستوفانيس الربة أثينةمن التضرع  ذاته ، حيث  (١٦١-١٦٥األبيات )أنظر   ٤

 (.2٩١- 2٩٩،  2٩١-2٩٨)األبيات تراتي"، ( ، "ليسس3٨٨،  3٨٩يتين "السحب"، )الب . راجعوالقوية
 قبل ظهور مسرحية "الفرسان" . صنعكان فورميون قائدا بحريًا لألثينيين أثناء الحروب البلوبونيسية، ويبدو أنه قتل  ٥1

" في ترتيله لإلله الفرسانمسرحية " كروبولوس. ذكر اسمه فياألاألثينيين تمثاًل تكريما له بعد موته وضع في 
 . ( ٦1٩"ليسستراتي"، )البيت(، 2٩١السالم"، )البيتر كذلك في مسرحيتان آخرتان هما "(، وذك١٨3بوسيدون )البيت

( ، ٤٨١،  ٦٤١بيتينالنساء في البرلمان "،)ال" (،٤٦١، 2٥١،233راجع "النساء في عيد الثيسموفوريا" )األبيات   ٥٥
 ( .  ٥2٨٥، 2١٥(، "الضفادع" ، )البيتين  2٦٤(، "الزنابير"، )البيت  ١١١"السالم"، )البيت 

٥3  ναξἄ (،٥3٦"النساء في عيد الثيسموفوريا"، )البيت( ، ٤١٤، 3٨٩، )البيتين "السحب"( ،  ١١٥"الفرسان" ،)البيت 
 δέσποινα(. ٦٨٦،)البيت ( ، "الطيور"٩٩3لسالم" ،)البيت"ا( ، ٦١٨ – ٩2٦،٦١١، 23١،) األبيات"الزنابير"
"ليسستراتي"، (، ٦١٨( ، "الطيور"،)البيت ٤١٨( ، "السالم"،)البيت33٨"السحب"، )البيت ، ( ١٨2،)البيت"الفرسان"
ا"، "النساء في عيد الثيسموفوري δέσποτης (. 3٦٨"النساء في عيد الثيسموفوريا"، )البيت( ،2٥١، 312)البيتين 
، ( ٦١١، 2٦٤البيتين) "الزنابير"،، (3٨٩"السحب"، )البيت(، 3٩١،) البيت "أهل أخارناي"، (٤٦٤)البيت
"النساء في عيد الثيسموفوريا"، ،(٥3٦٨)البيت"ليسستراتي"، πότνια. (2٤٤، 2٦١)البيتين ،"السالم"
"النساء في ، (٦22، ١٩3"، )البيتين "ليسستراتي، (٥٥1٦، ٤١١، ٩٩١،)األبيات "السالم"(، ٥٥٩٤)البيت

، ٥٥٨"النساء في عيد الثيسموفوريا"، )البيتين ، (١١1،3٨١، )البيتين"السحب" σεμνος. (2٨٤،) البيتالبرلمان"
"ليسستراتي"، ( ، ١٨2، ١٦١، ١٨1"الفرسان" ،)األبيات   μεδέων. (٤١٩،)البيت"السالم"(، 233
 μεγας( . 2٦٨(، "الضفادع" )البيت٤١٥، ٥32في عيد الثيسموفوريا"، )البيتين"النساء  ἄνασσα. (٦2٩)البيت

 ( .٦2٩"ليسستراتي"، )البيت μεδέουσα( . ٥١٩٦( ، "الطيور" ،)البيت ١١2، ١٨١، )البيتين "السحب"
، (٥٥12، ٥1٩١، ١٤،١٨٥األبيات،"النساء في البرلمان"،)(١2٦)البيت ، "الضفادع"(٥21١"الفرسان"،)البيتراجع  ٥2 

(، ٥٥٨3 -٥٥١3، ٦١١، ٦١٩، 2١٤"بلوتوس"،)األبيات  ،(٦٥١ -٦٥٨ ،٩2١ارناي"،) األبيات "أهل أخ
 ( .٩33، ٤٤3-٤٤٥"السالم" ،)األبيات 

 .(٥11٤راجع  النساء في عيد الثيسموفوريا"، )البيت  ٥٩
 .(٨٥البيت(( ،"الطيور"، ٥21١راجع "الفرسان"، )البيت   ٥١
، كان مولعا إلي حد الجنون بالقضاء شخصيات مسرحية "الزنابير"أحد  كليون" ) القائد األثيني( ، وهوأي " المغرم ب ٥٨

 وبالتردد علي المحاكم .
، ٥2٤1، "الفرسان"،)البيتين (٥٥١١، ١٤٩، 3٦٨، 231"النساء في عيد الثيسموفوريا"، )األبيات وفي ذلك راجع ٥١

، ٤١٦السالم"،)البيتين"، (٨٨١،)البيت"ور"الطي (،٥3٨٤، ٦١٥، 2٤١، 22١، 232،)األبيات"الضفادع"، ،١٦٥
 ( . 23٤، 3٤2، 3٨٤( ، "السحب" ،)األبيات٦1١، "أهل أخارناي" ،)البيت(٥11٥(، "الزنابير"،)البيت٥1٥٨

، ٤٤٩-٤٨٤الثيسموفوريا "، )األبيات( ، "النساء في عيد  ٥2٨2-٥2١٤،  ٩٥3-2٤١راجع "الضفادع"،) األبيات  ٥٦
  ( .      ١٨٥، )البيت سان"( ، "الفر  ٥3٤-٥1٦
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 ،233،"النساء في عيد الثيسموفوريا"، )األبيات )٤١٩"السالم"،)البيت،(3٤٥ ،3٨٤-3٨١"السحب"،)األبيات راجع ٥٤

 ، ، "الضفادع ")٨٨١)البيت ، "الطيور"،) ٥11٥، "الزنابير"، )البيت)٥2٤1، "الفرسان" )البيت)3٦٨، ٥3٤-٥1٦
                                                              ( . 23٩،2٤١،22١)األبيات 

-٨١٨)األبيات (، "الطيور"،٥٩٦١ -٥٩١٦لوصف اآللهة  راجع  "السحب "، )األبيات φίλος عن استخدام الصفة 31
، ١2٩( ، "بلوتوس"، )األبيات  ١٨3(،  "الفرسان" )البيت٥1١٨، ٩٥٨،  ٨11-١٦٩(، "السالم" ،)األبيات  ٨١١
  .  (3٦٨،٤١٦سموفوريا"، )البيتين "النساء في عيد الثي ، ( ،١١-٦١٩

بليبيا، والتي ولدت الربة  ίς-Τρῑτωνاختلفت وجهات النظر في تفسير معني هذا الوصف، فالبعض ينسبها لبحيرة  3٥
ثالث يوم  أي الثالث، فيقولون إنها ولدت في τρίτοςأثينة علي مقربة منها ، بينما ينسبها البعض اآلخر للصفة 

 من الشهر، أو إنها ولدت بعد أبولو وأرتميس فكانت الطفلة الثالثة.
http://www.mythindex.com/greek-mythology/T/Tritogeneia.html  

   (.٥١٨( ، )األوديسية، الكتاب األول، البيت 31٨هوميروس، )اإللياذة، الكتاب األول، البيت   33
)األبيات ، "السحب"، (٤٤٩-٤٨٤،22٥-2٥3،2٥٥-3٤١،٥3٤-1٦٥)األبياتيا،راجع "النساء في عيد الثيسموفور  32

،  ٨٥)األبيات،، "الطيور"(٦٦١-٦١١، ٩٥3-2٤١ادع"،) األبيات، "الضف(3-2، ٨١٩-١٨2، ٨1٨-١٤١
 ( . ٥3١1 -٥3٨3، ،2٩٤-2٩٥،) األبيات(، "ليسستراتي" ٥١٩3-٥١2٥، ٦٦1-٦٨٩

-2٤٤، 22٨-23٩(، "الضفادع"، )األبيات  ٥٥٩٨، ٤١٨-٤١3، 232ألبيات"النساء في عيد الثيسموفوريا" ،)ا  3٩
-١٨2، ٨1٨-١٤١، 3٨٩(، "السحب"، )األبيات ٥2٨2-٥2١٨، ٥٥3٦-٥٥3٨،  ٦٦١-٦١١، ٨١١، ٩11
 بيتين) ال، "الفرسان"،(٥١٩3-٥١2٥األبيات(، "الطيور"، ) ٦2٩-٦22، ٦٦2-٦٦3األبيات)(، "ليسستراتي"،١١٩
 . ( ١٥٥، "أهل أخارناي"، )البيت ( 232،221)البيتين، "الزنابير"،(١٤٨-١١١)األبيات "السالم"، ،(١٨2، ١٨1

 : عن استخدامات الحال راجع 3١
 Hildebrandt ,T 2003: Mastering New Testament Greek Textbook,  Baker Academic 
Press.p111-129                                                                

(، "النساء في ١١٩-١٨2، 3٨٨-3٨2 ،2٤١-2١٦، )األبياتادع"(، "الضف٨1٨-١٤١، )األبياتسحب"راجع "ال 3٨
  ( . ٥٥٩1، 22٥-2٥3، )األبياتعيد الثيسموفوريا"

 ة في أقصي جنوب مدينة لكونيا . هي جزير  3١
 ، ول يمثالنالصلة وجملة الحال جملة ت التي ظهرت فيهايمثالن التضرعا . اللذان 3٨،  3٩الهامشين رقم  راجع  3٦

 عدد جمل الصلة وجمل الحال، ألن بعض التضرعات تحوي أكثر من جملة صلة وأكثر من جملة حال .
، ٥3٤، ٥٥٥( ، "النساء في عيد الثيسموفوريا") األبيات ٦٨٦"الطيور"، )البيت  ( ،١٦3،١32"السالم"، )األبيات 3٤

  (.٥222ن" ، )البيت "الفرسا  ( ،٤١3
موجهة إلي الربة، في حين كان عليه أن يستخدم صيغة أمر روس ألنه افتتح اإللياذة بصيغة انتقد بروتاجوراس هومي 21

لكن أرسطو يذهب إلي عدم خطأ هوميروس كما يزعم بروتاجوراس، على أساس أن هوميروس حين قصد التمني. 
 ، أي إنه صيغة أمر غرضها الرجاء ل اإلجبار .الرجاء خرج منه الكالم في صيغة األمر

 (Aristotle, Περὶ ποιητικῆς 1456b17-20) .    
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،  (٥٩١٤، ٥٩١٦، ٥٩٦٥، ٥٩١٤، 3١٩"السحب" ،)األبيات لب المستخدم فيه صيغة األمر راجعوعن أسلوب الط 2٥

 -٤١١، ٦٥١-٦٥٨، ١٦١، 2٦٦، ، ١١١، ٩٥١ -٩٥٨،  ٩11، 2٤3،  2٤1،  ١٤"السالم" ،)األبيات 
، 2٥١، ٩2٩،31٩ألبيات "ليسستراتي"، )ا، ( ٥1٥٨، ٤٤٦، ٤٤٨-٤٤١، ٤٤2، ٤٤٥، ٤٦١- ٤٦٨، ٤١٤
- 2٩1( ، "الضفادع" ، )األبيات ٤٦١، ٤١2، ٥1١"النساء في عيد الثيسموفوريا"، )األبيات ، (٥3٩١، ١٩3
، ٩2٦، ٩1١اي" ،) األبيات ن، "أهل أخار (٥2٨3، ٩٥2،  ٩1٦،  ٩1٥،  2٤٤، 2٦٨، 2١3 -2١٥، 2٩٥
، ٦١١، ٦١٨، 2٤2، 223، 22٥، 23٤، 23١، 23٩،) األبيات ، "الزنابير"(٨2١، )البيت، "الفرسان"(١٨١

                                                                        . (٥١3٤، ٤١٤، ٤٨٦، ٤٨١، ٤١٦، 2٨٤األبيات ،)، "النساء في البرلمان"(٥11٥
"النساء في عيد   κετεἥ، (٥3٨٤"ليسستراتي"، )البيت θιἴ راجعالمجيء مر المستخدمة بغرض أفعال األأما 

، ٨٨١أخارناي" ،) البيتين   "أهل ὲλθἐ( ، ٦٦3مان" ،) البيت"النساء في البرل τεἴ( ، ٥٥٩٦الثيسموفوريا"، )البيت 
( ، ٨١١، 23٨)البيتين ،، "الضفادع"( 2٥٤)البيت ، "النساء في عيد الثيسموفوريا"،(١١٤، "الفرسان" ،)البيت(٨١2

λθετονἔ (٥٥١١"النساء في عيد الثيسموفوريا"، )البيت ،λθετεἔ "(٦١٤، )البيت"الضفادع ،ῦφικοἀ "الفرسان"، 
 ( ،١٤٥"الفرسان" ،)البيت φάνηθι، (٥٥١٦"النساء في عيد الثيسموفوريا"، )البيت  εσθεφικἀ( ، ١٦٨)البيت

"النساء  μόλετον( ، ٥3٤١، ٥3٨2"ليسستراتي"، )البيتين  μόλε(،  ٥٥٩2"النساء في عيد الثيسموفوريا"، )البيت
 )البيت "الفرسان"، ροῦδε ὲλθἐ(، ٨١٩، )البيت""الضفادع πίβηθιἐ ،(٥٥١١)البيتريا"،في عيد الثيسموفو 

٥22١)، νάβαινεἀ ροῦδε"(٥٩٤،)البيت"الفرسان، ρθητεἄ εφάνη   (. 3٨٤،  3٨٨"السحب" ،)البيتين  
"الضفادع"،  (،٨٨١بيت"أهل أخارناي"، )ال(،٥٩٦١-٥٩١٦(، "السحب"،)األبيات٥3١1-٥3٨3)األبيات"ليسستراتي"، 23

 ١٦٥، "الفرسان"،) البيت(22٥-2٥3الثيسموفوريا"، )األبيات"النساء في عيد  (، 2٤١-2١٦، ٩٥3- 2٤١)األبيات
  ومابعده( .

"الزنابير" ، ( ، ٥٩٦١-٥٩١٦، ١٤2، 3٨٨ -3٨2"السحب" ، )األبيات  (، ٩١2، ١٤٩-١٦٥الفرسان" ،)األبيات  22
، ١٤-١٦"السالم" ،)األبيات (،٥113-٥11٥، ٦٦٩ -٦١١، ٦١٩ -٦٨٤، 2٤٩ -2٦٤، 223 -232األبيات )

"ليسستراتي"، (، ٤1١-٤1٩، ٦١١-٦١٨"الطيور" ،)األبيات ،( ٥٥1٦، ٥1٥١-٤١١، ١٤1-١١٩، ٩3٩-٩٥٨
"النساء في  (،٥3٤٩-٥3١٤، ٥3١1-٥3٨3، ٤٨1-٤١٦، ٦2٩-٦22، ١٩2-١٩3 ، 2٥٦-2٥١)األبيات 

 -١١٩، ٨٦١-٨١١، ٩٥3-2٤١( ،"الضفادع" ،)األبيات ٤٤٩-٤٨٤،  ٥3٤-٥1٦عيد الثيسموفوريا" )األبيات 
    (. 2١١-2١٩( ، "بلوتوس"، ) األبيات ٥2٨2-٥2١٨، ٥٥3٦-٥٥3٨، ١٦١

، ( ٦٥١- ٦٥٨، ٩2٨-٩2١، 3١3 -3٩١ت أخارناي"،)األبيا، "أهل (١٥1٥-2٤١راجع "السالم"،)األبيات 2٩
-2٥١، "ليسستراتي"،)األبيات(٦١2-٦١1(، "الزنابير"، )األبيات3٤٥-3٦٨)األبيات الثيسموفوريا"، يد"النساء في ع

        (.  ٩21-٩3٤)األبيات ، "السحب"،(٦٤٩-٦٤3، ٦٦١-٦٦٨فادع"،)األبيات( ، "الض2٩٤-2٩٨، 2٥٦
 القائد األثيني .  –ويرمز إلي شخصية كليون ، في مسرحية "الفرسان"  تاجر الجلود  2١
( ، "النساء  3٨١( ، "السالم" ،)البيت١٨٦-١٨2(، "الفرسان""،)األبيات٥٥١٥-٥٥١1راجع  "أهل أخارناي"،)األبيات 2٨

، (2٨٦) البيت (، "الزنابير"،٤١٤-٤١2( ، "ليسستراتي"،)األبيات١٤3(، "بلوتوس"،)البيت ١١٨في البرلمان"،)البيت
  ( . ٥32٥- ٥33٤"النساء في عيد الثيسموفوريا"،)األبيات 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29%2Fqi&la=greek&can=i%29%2Fqi0&prior=deu=r%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%2Flqeton&la=greek&can=h%29%2Flqeton0&prior=e)phko/w
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%2Flqeton&la=greek&can=h%29%2Flqeton0&prior=e)phko/w
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Flqete&la=greek&can=e%29%2Flqete0&prior=h)/lqeton
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mo%2Fleton&la=greek&can=mo%2Fleton0&prior=o)/yin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pi%2Fbhqi&la=greek&can=e%29pi%2Fbhqi0&prior=i(erw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29na%2Fbaine&la=greek&can=a%29na%2Fbaine0&prior=fi/ltate
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Frqhte&la=greek&can=a%29%2Frqhte0&prior=bronthsike/raunoi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fa%2Fnht%27&la=greek&can=fa%2Fnht%270&prior=a)/rqhte
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، ٥3٨١-٥3٨٨، 2٩٤-2٩٥"ليسستراتي"،)األبيات ماني الحسنة فقط راجع تخدام صيغة التمني للتعبير عن األاس 2١

 ،ريا"(، "النساء في عيد الثيسموفو ٩١٨-٩2٩)،( "السالم" 2٤٩-2٦٤، 2٨٤-2٨٦)األبيات (، "الزنابير"،٥3١1
 ( . ٥٥٩٨، 2٨٤،  23٤-23٦)األبيات 

 من هذا البحث.  ٩٦1،  ٩١٦صراجع  ترجمة النص  2٦
، "النساء في (٩3٩-٩٥٨، "السالم"،)األبيات(٥٩٦٨-٥٩١٦( ، "السحب"،)األبيات2١٨-١١٥"الفرسان"،)األبيات 2٤

 ( . ٦١١-٦١٩( ، "بلوتس"،)األبيات3٤٥-3٦٨عيد الثيسموفوريا"،)األبيات
   ء، "النسا(١٦٨، 2٤1بيتين ، "السالم"،)ال(٦3٥، ٩2٤بيتين ، "الزنابير"،)ال(٩١٤٥"السحب"، )البيت أيضاً  راجع  ٩1

  .(٥21١، ٥3٦٦، ٥3٨١األبيات ،)، "ليسستراتي"(٥١١٥)البيت، "الطيور،(2٨٨، 2٨1الثيسموفوريا"،)البيتينعيد  في
ما استفهام مجازي مجهول شيء عن السؤال به رادوياستفهام حقيقي  الستفهام نوعان إما ٩٥  السؤال به ُيراد ل، وا 

 الستفهام .  غير أخرى وظيفة أو آخر معنى لتؤدي الستفهام أدوات مجهول، إنما تستعمل شيء عن
 ،(٥1١3 ،٨٨٤بيتين، "النساء في البرلمان"،)ال(٨2-٨3، "الضفادع"،)األبيات(٨3، ١٦ينيتب"، )الالسالمراجع " ٩3

 .  (2٦٦)البيت ، "السالم"،(٦١١، ٩2٦بيتين ال) "بلوتوس"،
،  (٦3٥، هي: "الزنابير"،)البيت ب في التضرع في ثالثة تضرعات فقطاستخدم اريستوفانيس هذه الصيغة لعرض الطل ٩2

 ( . ٥٥٦٥،  ٥3٨١"ليسستراتي"،) البيتين
، 544، 546، 554( ، "الفرسان"،)األبيات566راجع  صيغة األمر في زمن الماضي "أهل أخارناي"،) البيت   44

، 444، 444الن في، فع444،444،444( ، "الزنابير"، )4844، 444، 454، 464(، "السحب"،)644، 544
، 444، 444،444،446، 444،444، 445، 884، 844، 846، 844، 54، "السالم"،)(4444، 444، 446

( ، "النساء 4444، 4444، 4464، 444"ليسستراتي"،) (،454، 445( ، "الطيور")البيتين 4444، 4444، 4444
، (4454، 4454، 4454في  ، ثالثة أفعال4484، 4484، 444، 444، 445في عيد الثيسموفوريا" ،)األبيات

، 4464، 4444، 444، 455 ، أربعة أفعال في645، فعل في 645، فعالن في 844، 446"الضفادع"، )األبيات
األمر في زمن المضارع "الفرسان"، صيغة (، 454، 454البرلمان"،)البيتين، "النساء في (4485، 4464
 (، "الطيور"،4444، 446، 54(، "السالم"،)األبيات 4844، 4844، 466األبيات (، "السحب"،)446 ،648)البيتين
 "،، "النساء في عيد الثيسموفوريا(4444، 4464، 4466، 484)األبيات ، "ليسستراتي"،(454، 456 648)األبيات

، 444، 444، 448، 844، 844، 844، 844، 454( ، "الضفادع"، )األبيات4454، 444، 444، 444) األبيات
 (.448( ، "بلوتوس"،)البيت444يت( ، "النساء في البرلمان"،)الب446

 ( ،"السحب"،)البيت4444، 466( ، "الفرسان"، )البيتين444، 846، 454، 454"أهل أخارناي"،) األبيات راجع45

، 844، فعالن في 844، 846، 444( ،"السالم"، )األبيات444، 444، 444، 444(، "الزنابير"، )األبيات 844
( ، "النساء في عيد 484، 444( ، "ليسستراتي"، )البيتين 444( ، "الطيور"، )البيت4445، 4448، 4444، 4444

(، "الضفادع"،)األبيات 444،  444، 454، 484، 448، 448، 444، 444، 444الثيسموفوريا "، )فعالن في 
 ( . 444( ، "النسا في البرلمان"،) البيت448، 444، 444، 445، 444، 444فعالن في 

، (4444، 4464، 4454، 4454، 544يات)األبزمن الماضي راجع "أهل أخارناي"، صيغة التمني في 46

)البيتين ليسستراتي"، ، "(854، 844، 464األبيات( ، "السالم" ،)464، ثالثة أفعال في 544،  4)األبيات "الفرسان"،
) البيتين ،، "النسا في البرلمان"(4444، 464، 444، 444"،) األبيات، "النساء في عيد الثيسموفوريا(446، 484
(، 4464( . صيغة التمني في زمن المضارع راجع "أهل أخارناي"، )البيت544( ، " بلوتوس"،) البيت484، 446

، "ليسستراتي"، (854، 884، 886السالم"،) األبيات، "(444، 464"الزنابير"، )البيتين  ،(844)البيت "،"الفرسان
 ( .444، 446)البيتين
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 (١٤2-١٦٥،)األبيات "الفرسان" 49

( ١٤٩-١٦٥ ،١٨٩-١١٥بيات)األالفرسان"،،  "( ١١٩-١٨2، ٨1٨-١٤١)األبيات"السحب"،وفي ذلك راجع   ١1
)األبيات "النساء في عيد الثيسموفوريا"،،(22٨-232)األبيات ، "الضفادع"،(٥2٥١-٥3٤٨)األبيات"ليسستراتي"،

٥٥2٥٥١٤-٨    .) 
  ، "النساء في عيد الثيسموفوريا"،(2٥3-211 األبيات)، "النساء في البرلمان"،(١٨٩-١١٥األبيات"الفرسان"،) راجع ١٥

 ( . ٥٥١٤-٥٥2٨بيات) األ
 (.٩١٨(، "السالم"،)البيت2١٥ -2٥٥،22٥-3٤١في ذلك أنظر أيضًا "النساء في عيد الثيسموفوريا"،)األبيات  ١3
"أهل أخارناي"،  (،١٦٥-١١١، ٩3٩-٩٥٨، 2٦٦-2٦١، ٤٤2-2٤3، ٩1٩-٩11"السالم"،)األبيات راجع ١2

(، 2١٨، "السحب"،)البيت(١٨٨-١٨2، ١٤٩-١٤٥"الفرسان"،)األبيات (،٩2٦-٩2١، ٩1١، 3١٦-3١١)األبيات
. ويمكن أن (2٤٩-2٤2(،"الزنابير"،)األبيات"٥٥١٤-٥٥١١، 3٦٦-3٦١"النساء في عيد الثيسموفوريا"،)األبيات

 πότε, ποῦ ,εἴπερ ,εἶ ἐάν,الربط يكون التفاوض في التضرعات بالتلميح فقط دون الحاجة إلي استخدام أدوات 
(، ٨١١-٨١٩ع"،)األبيات(، "الضفاد١٦٥، ٨2 ،٤١٦-٤١٩، 2٤٤-2٤١في ذلك راجع "السالم"،)األبياتو 

 (، "أهل أخارناي"،31٩راتي"،)البيت"ليسست (،٤12(، "الطيور"،)البيت2٤1-2٦٤ ،٦١٨-٦١١)األبيات "الزنابير"،
 ( . ٥32٥-٥321(، "النساء في عيد الثيسموفوريا"،)األبيات3٩٤-3٩٦)األبيات

 . (2٥٥)البيت(،"النساء في عيد الثيسموفوريا"،٥3٤٥"ليسستراتي"،)البيت(،٩١2"السالم"،)البيت(،٦١٩"الزنابير"،)البيت ١٩
(، "النساء ٥23٨، ٩32، ٩١2"السالم "،)األبيات راجع،  التضرع بعض التضرعات تحوي كلمات تدل علي انتهاء ١١

 ( . 2١٥، 2٥٥-2٥1وريا"،)األبيات في عيد الثيسموف
 

 التضرعات في مسرحيات أريستوفانيسقائمة ب
    .ق.م.(٩3١) Αχαρνείςأهل أخارناي  -٥

32١-3٩٥،3٩1-3١3 ،3٨2-3٩،  ١٤2٩-١2١٥،  ٨1-١٥3  ،٦٥١-٦٥٨ ،٨١١-٨٨١ ،
٥٥١1-٥٥١2. 

  (.ق.م.٩3٩) Ιππείς الفرسان  -3
3-2 ،١-٩٤٦13 ،٨، ١٤٩- ١٦٥، ١٨٩-١١٥2٨-١2١٨ ،٦2-٥، ١٨٦3١1-٥3٥، ١٥2٥٨-33. 
   .ق.م.( ٩32) Νεφέλεςالسحب  -2

3-2  ،3٨2-3١٩ ،2١٨-2٩، ١١3٩-٤21 ،١٨2-٨ -١٤١،  ١١٩1١٤، ٨2 ،٥٩٦١-٥٩١٦ . 
     .ق.م.( ٩33) Σφήκες الزنابير -٩

232-223 ،2٨٦-2٨٤ ،2٦٤-2٩، ٤٩2٩٩-٦1 ،٦3٥، ٦٦٩-٦١١، ٦١٩-٦٨٦،  ٥11٥-٥113. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%2Fper&la=greek&can=ei%29%2Fper0&prior=u(pa/kouson
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        . ق.م. ( ٩3٥) Ειρήνηالسالم  -١
٨، ١٤-١٦3-٨2 ،٥-٤٨1٥ ،3٨١،2١٨، 2٩-٦١1٩-٩٥٨، ٩3٩، ٩2١، ٩١٨-٩31-١3١  ،

١٨1-١٨2 ،٨-١٦٩11 ،٤١، ٦٥١-٦٥٨، ١٤٨ -١١٩2-٥1٥، ٥١1٥٥، ١٨1٥٥٥٥-٦ ، 
٥231-٥23٦. 

  .ق.م.( ٩٥٩) Όρνιθεςالطيور  -٨
١، ٨٦٩-٨١٨، ٨٨١،  ٨٥2٤، ٦٦٦-٦٨٩،  ٦١١-٦١٨،  ١١٥ -١12-٤1٤١، ١1-٤١٤ ،

٥١2٥١٩-٥3 ،٥١١٩- ٥١٩٦  
 .ق.م.(٩٥٥) Λυσιστράτηليسيستراتي  -١

2٥١- 2٥٦ ،2٩٥-2١٩، ٩٤3-١٩2 ،٦22-٦2٤١، ٩3-٥، ٤١٤3٨3 – ٥3١1 ،٥3١٤- 
٥3٥، ٤٩3٥ – ٤٨23٥  . 

 .ق.م.( ٩٥٥) αιΘεσμοφοριάζουσالنساء في عيد الثيسموفوريا   -٦
٥1٥ -١3٤ ،3٦1 – 3٤٥ ،3٤١- 2٥٥  ،2٥3 -22٥  ،223 – 2١٥  ،2١3-2٦١-٦٨٤، ١٥1  ،
٥٥، ٤٤٩-٤٨٤2٥،  ٥٥١٤-٨33٥-٤32٥ . 

   .ق.م.( ٩1١) Βάτραχοι الضفادع  -٤
23٩-22٦ ،2٩٥-2١3  ،2١١ -2٤٦ ،2٦٦١-٦١١،  ١١٦-١١٩،  ٨٦١-٨١١،  ٩٥٨-٤٤ ،
٦٤3- ٥٥  ،٦٤٩3٥٥–٨3٥، ٦22٥ -٥22٥، ٤2٥-٩١2٥، ٩٨2٥ -١٨2٨2 . 
  .ق.م.( 2٤3) Εκκλησιάζουσαιالنساء في البرلمان )الجمعية الوطنية(  -٥1
 ٥١-٥١٥3 ،2٨٤-2٦٦، ١١٨، ١٥3-٦٦2  ،٤٨-٤١٦، ٤٩٦-٤٩١1،٥، ٤٨٤-٤٨٨1٥-٨٦1١2. 

     .ق.م.(2٦٦) Πλούτοςبلوتوس  -٥٥
2١٩  -2٩،  ١١2١٤، ٦3 ،١2٦١٤- ٦١١، ٦١١- ٦١٩، ٩. 
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