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Abstract :  

The Oath in the Roman Comedy  

This paper examines oath in the Roman Comedy, especially in the comedies 

of Plautus and Terence. At first, it sheds light on oath-taking for the Greeks, 

especially in the work of Menander, who is considered a very prominent 

dramatist whose influence in an undeniable fact. Then, the paper discusses the 

oaths of Pollux, Castor, and Hercules that have been widely used in the Roman 

Comedy. The kind of oath in the Roman Comedy has been determined by the 

gender of the speaker (male or female) : The oath in the name of Hercules was 

mostly said by men, while the oath in the name of Castor was widely used by 

men. However, both men and women used to take the oath in the name of 

Pollux.  

Moreover, the paper discusses the oath in Jupiters name, and other gods’ 

names, as well as studying the official oath. Finally, it deals with the way of 

oath-taking made by the Romans through examining the numerous references 

in the plays of Plautus and Terence. The paper shows how Plautus employed 

the oath for dramatic irony, as he did not use oath-taking as a king of verbal 

ornamentation; he primarily used it for the sake of dramatic irony in his plays.  

 ممخص البحث : 

ا كوميػػدياذا روماةيػػفذصذ ايػػفذ ػػ ذكوميػػدياتذلتوتػػوسذوترةتيػػوس ذو ػػ ذيتعػػرضذاػػذاذا لدػػثذ دراسػػفذا  سػػـذ ػػ ذ
ؿذإ ػىذيا لدايفذيل  ذا لدثذا ضوءذعلىذا  سـذعةدذا يوةاةييفصذالذسيماذعةدذمةاةدروسذلويفهذقامػفذمسػرديفذالذسػل

 ػػػ ذوكسذوكاسػػػتورذوايػػػراكليسصذا ػػػذخذاػػػاعذاسػػػت دامهذإةكػػػارذقيمتوػػػاذوت، يراػػػاصذ ػػػـذيةػػػاقشذا لدػػػثذا  سػػػـذلدػػػؽذلو ّػػػ
ا كوميػػػدياذا روماةيػػػفذلاػػػكؿذالذت طيػػػهذعػػػيفصذديػػػثذكاةػػػتذأةػػػواعذا  سػػػـذ ػػػ ذا كوميػػػدياذا روماةيػػػفذتدػػػددذمػػػفذ ػػػتؿذ
ا متدػدثذذذكػرذأوذأة ػى ذصذوكػافذا  سػـذلدػؽذايػراكليسذيػ،ت ذ ػ ذا لا ػبذعلػىذ سػافذا رحػاؿذصذومػفذةاديػفذأ ػػر ذ

ياػػتركافذ ػػ ذا  سػػـذلدػػؽذذذذكػػرذأوذأة ػػى كػػافذا  سػػـذلدػػؽذكاسػػتورذممارسػػفذدألػػتذعليوػػاذا ةسػػاءذصذوكػػافذا ةوعػػافذ
ذلوّ وكسذ ذ

كذ ؾذيةاقشذا لدثذا  سـذلدؽذيولترذواآل وفذاأل ر ذوا  سـذا رسم صذ ضًتذعفذأةواعذا  سـذاأل ر صذو تاًمػاذ
وردتذ ػػػػ ذمسػػػػردياتذلتوتػػػػوسذيتعػػػػرضذ كيفيػػػػفذأداءذا  سػػػػـذعةػػػػدذا رومػػػػافذمػػػػفذ ػػػػتؿذا اػػػػاراتذا عديػػػػدةذا تػػػػ ذ

وترةتيوسصذوكيؼذوظؼذلتوتوسذا  سـذ  ؽذا س ريفذا دراميفصذديثذةحدذأفذا  سػـذ ػـذيكػفذمحػردذز ر ػفذ فظيػفصذ
ذو كةهذكافذييبذ  ذا م اـذاألوؿذ  ذيا حذ لؽذا س ريفذا دراميفذ  ذمسردياته ذ
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ا لاػرصذويدػدثذقو ذتتحاوزذقدراتواصذقدراتذ دفذطلًلاذ لعوفذمفذإةسافذا  سـذلمعةاهذا عاـذاوذتوسؿذأوذتضرعذ
ذ  ٔذكافذكاذًلاإفذتدؿذعليهذ عةفذتلؾذا  و ذمعذدعاءذأفذذصماعةدذت،كيدذد ي فذأوذإعتفذذ ؾذ

إ ػػػػػػػىذأفذا  سػػػػػػػـذاػػػػػػػوذاسػػػػػػػت داـذيػػػػػػػيلفذمعيةػػػػػػػفذأوذمفػػػػػػػرداتذ ايػػػػػػػفذذاتذدالالتذذLjungوياػػػػػػػيرذ يػػػػػػػوة ذ
ا ػػػػػػرييسذاػػػػػػوذا تعليػػػػػرذعػػػػػػفذماػػػػػػاعرذ ذمػػػػػؤداهذتعليػػػػػػرذاةفعػػػػػػا ومعػػػػػافذم دسػػػػػػفصذويؤكػػػػػدذأفذيػػػػػػيلفذا  سػػػػػػـذلم الػػػػػفذ

ذ  ٕذا متددثذوم ايده

أوذذصأفذا  سػـذقػدذيكػوفذمداو ػفذتوػدؼذإ ػىذةيػؿذا   ػفذSmithوسميثذذBonnerمفذةاديفذأ ر صذير ذلوةرذوذ
صذمفذ تؿذذصا قرارذليدفذعلارةذما يتفػوهذاػووًداذعلػىذمػاذذـإ ىذاآل وػفذلويػفوا تضرعذأوذا ويوؿذإ ىذوعدذُملـز

ذ  ٖذإذاذ ـذيكفذا  سـذةفسهذكفيًتذلتد يؽذاذهذا لايفذا صذمالهذ

وردذاػػووًداذعلػػىذيػػدفذمػػاذ يكوةػػواذ؛ذإ ػػيوـأوذاالدتكػػاـذاألرلػػابذأفذا  سػػـذاػػوذمةااػػدةذذMurrayويؤكػػدذمػػورخذ
ذ  ٗذعلىذ سافذا متددثذ  ذسياؽذا  سـذا ذخذُيد  ذله

ذ

 :  اليونانيينالقسم عند 

ا  سـذيعدذا طري فذا م لىذا ضامةفذ يدفذأخذعودذكافذصذا يوةاة ذا  ديـا ديفذم ؿذا محتمعذارتلطذل  ذمحتمعذ
فذا  سػػـذكػػافذم دًسػػاصذويحػػبذإأوذاتفػػاؽصذو وػػذاذك ػػرذاسػػت داـذا  سػػـذ ػػ ذكا ػػفذحواةػػبذا ديػػاةذا  ايػػفذوا عامػػفصذإذذ

ذل دٍرذمفذاالدتراـ ذا تفوهذلهذ

ولا ضػػػػػػرورةصذعلػػػػػػىذا يمػػػػػػافذذتةطػػػػػػوخذضػػػػػػمًةاصا عػػػػػػوفذو ػػػػػػ ذاػػػػػػذاذا يػػػػػػددذيمكػػػػػػفذا  ػػػػػػوؿذإفذمةااػػػػػػدةذاآل وػػػػػػفذ
علػػػػػىذاػػػػػذاذويسػػػػػتةدذا  سػػػػػـذذ كػػػػػافذا  سػػػػػـذكاذًلػػػػػاإفذقػػػػػدراتواذعلػػػػػىذإةػػػػػزاؿذا لعةػػػػػفذمػػػػػفذلوحػػػػػودذقػػػػػو ذعليػػػػػاصذوا ي ػػػػػيفذ

ζεῶλ ὅξθνοيطلؽذعليهذ"ا  سـذلاآل وف"ذا ذخذا يمافذا راسخذ
ذ  ٘ذ

 ذٕٕٙماذيتحلػىذيػرادفذ ػ ذا اػذرةذذصذواوذوكافذا دةثذلا  سـذأوذعدـذا و اءذلا عودذيستوحبذغضبذاآل وف
 ػتؿذتػذكيرهذلمػاذيمكػفذأفذيدػؿذعليػهذمػفذلػتءذويلثذا  وؼذ  ذةفسػهذمػفذألةتيفاةيس؛ذديثذةر ذأًلاذيةيحذالةهذ

ذحراءذعدـذا و اءذلعوده ذ

مػػفذي ػؽذ ػػ ذعوػػدذوكػافذوالذيمكػفذا و ػػوؽذلاػ صذ ػػـذيػِؼذلعوػػدهذمػفذقلػػؿذدتػىذ ػػوذأقسػـذلدػػؽذاآل وػفذحميًعػػاصذ
يوػػوفذ ػػ ذعيػػوفذاآل ػػريفصذوالذي يمػػوفذ ػػهذ ػػ فذأمػػرهذواالةدػػراؼذعػػفذحػػادةذا يػػوابصذسػػوءذا  لػػؽذذُأ ػػرذعةػػهاػػ صذ

وقدذيذابذاآل روفذإ ىذألعدذمفذاذاذلا،فذ ياةفذا عودذوا دةثذلا  سـ؛ذإذذذص  ذغيرذمدلواألةهذوضعذ  تهذذ؛وزًةا
ذ؟! ٙذذًلا؛ذ كيؼذالمرئذأفذي سـذلد واذزوًراذوك  ذدؽذاألرلابيروةهذتطاواًلذوتحديًفاذ

 ذكمػػاذ ٛذا وعيػػدذوأصذوضػػماًةاذ لوعػػدذ ٚذا تماًسػػاذ ةيػػؿذا   ػػفذعلػػىذا  سػػـذ ػػ ذمعػػرضذا دػػديثا يوةػػاةيوفذوقػػدذدأبذ
ذ  ٜذكافذا  سـذأيًضاذي،ت ذتعليًراذعفذا دااف

لويػفهذا تزاًمػاذأ تقًيػاذمػفذحاةػبذاألاػ اصذا ػذيفذُتوكػؿذةاداًةاذ ألمػافذأيًضاذعلىذا  سـذا يوةاةيوفذدأبذكماذ
و ػػاقواذ يػػهذطواذ ػ ذاػػذاذا يػددذتاػػاصذورلمػاذمػػد  ػيوـذا سػػلطفذأوذا مسػيو يفصذوكػػاةواذدرييػيفذعلػػىذذ ػؾذإ ػػىذألعػدذإ

ا مواطةفذماذ ػـذُيػْدِؿذل سػـذذو ـذيكفذيدؽذ مفذويؿذإ ىذا عاريفذمفذعمرهذأفذيدظىذليففذ  ٓٔذا اعوبذاأل ر 
ذ  ٔٔذلادتراـذا  اةوفذوا د اعذعفذا وطفذAglaurosم دسذ  ذمعلدذأحتوروسذ
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هذمػػفذيضػػاؼذإ ػػىذذ ػػؾذأةػػهذكػػافذيتدػػتـذعلػػىذا  اضػػ ذأفذي سػػـذعلػػىذا و ػػاءذلواحلاتػػهذوم تضػػياتذمػػاذُيسػػةدذإ يػػ
ذ  ٕٔذمواـ

وكػػافذا  سػػـذ ػػ ذا مدػػاكـذأوذسػػاداتذا ت اضػػ ذأاميػػفذكلػػر صذديػػثذةػػر ذقسػػـذا اػػوودصذوكػػذ ؾذا  سػػـذا طػػوع ذ
ذ ذ ٖٔذارسفذلعيةواصذوةريدذ  ذاذاذا ا،فذأد فذو يرةذوردتذ  ذ  راتذا  طلاء طر  ذع دذأوذاتفاؽذماذأوذمم

ذ تثذييغ:ا يوةاةييفذوكافذ ل سـذعةدذ

 ذو يوػػاذيضػػاؼذ ػػ ذا لا ػػبذاسػػـذὄκλπκη, ὀκλύσا يػػيلفذا لسػػيطفذا ملااػػرةذلاسػػت داـذا فعػػؿذ"أقسػػـ"ذذذ-ٔ
ذي سـذعليه عماذفذصذ ـذيل ذذ ؾذا عتلهذ  ذدا فذا مفعوؿا ذخذيتـذا  سـذلهذا  هذ

ذHippolytusذ"ايلو يتػػػوس" ذويلػػدوذاػػػذاذحلًيػػاذ ػػ ذمسػػرديفذ ٗٔذوتتكػػررذاػػذهذا يػػيلفذ ت ػػيفذمػػػرةذ ػػ ذا ػػدراما
ذ :ذٗٔٚذ-ذٖٔٚ يلورليديسذذا ليتافذ

"ὄκλπκη ζεκλὴλ Ἄξηεκηλ, Δηὸο θόξελ,  

 κεδὲλ θαθῶλ ζῶλ ἐο θάνο δείμεηλ πνηέ."  

 ص٠ٛط،اثٕخ اٌّٙبثخ، ألغُ ثذك أسر١ّظ "

ذِٓ آالِه ٚاٌّذٓ اٌزٟ دٍذ ػ١ٍه"ؽٟء  ٌٍٕٛس أٞإٕٟٔ ٌٓ أظٙش ِطٍمًب 
وايرودوتػػػػػوسذذ ٘ٔذPindarosاػػػػػاكلفذلةػػػػػداروسذعلػػػػػىذوةػػػػػر ذا يػػػػػيلفذةفسػػػػػواذتتكػػػػػررذعةػػػػػدذاػػػػػعراءذوكتػػػػػابذ

Herodotusكسيةو وفذاوذذ ٙٔذXenophonوتردذمرةذواددةذعةدذأ تطوفذذ ٚٔذPlatoذ  ٛٔذ

و يوػاذةػر ذيػيلفذا  سػـذلدػؽذذص ٜٔذ تثذمراتذحميعوػاذعةػدذديموسػ ةيسذأماذ  ذا  طالفذ تتكررذتلؾذا ييلف
ذ  ٕٓذكؿذاآل وفذوا رلاتذ

كػافذكاذًلػاذ ػ ذقسػمهصذوتحػدرذإفذا ييلفذا  اةيف:ذو يواذةر ذا ا صذي سـذداعًياذأفذيديؽذلهذكػؿذمكػروهذذ-ٕ
رتلػفذا  سػـذويػردذ يوػاذا فعػؿذا اارةذإ ػىذأفذاػذهذا يػيلفذالذتعػدذقسػًماذيػريًداصذو كةوػاذعلػىذأيػفذدػاؿذترقػىذإ ػىذم

ذ.κή (κεθέηη) هذعفذطريؽذةفيهذمرادأوذذصὀινίκελ (ὄιιπκη)أ ةى"ذذ-"أالؾذ

ذ :ذٜٚ٘ألريستو اةيسذذا ليتذذ"ا ضفادع"ويدضرةاذاةاذم اؿذيعلرذلوضوحذعفذاذهذا ييلفذوةراهذ  ذمسرديفذ
“Κάθηζη' ἀπνινίκελ, Ξαλζίαλ εἰ κὴ θηιῶ.” 

ذ " ٕٔذإفذ ـذأكفذأدبذكساة ياسا ويؿذأضعاً اذمضاعففذليدؿذعلّ ذ" 

ذصويتكػػررذاػػذاذا ةػػوعذمػػفذا  سػػـذقرالػػفذا عاػػريفذمػػرةصذحميعوػػاذ ػػ ذا ػػدراماصذالذسػػيماذ ػػ ذمسػػردياتذأريسػػتو اةيسذ
سػت دـذأيًضػاذ ػ ذيا وعيدصذكمػاذذوأا توديدذذوأا تعودذذوألييغذا ت،كيدذذا  ذا لا بذعلىذ سافذا رحاؿذميدولًذويردذ

ذ  ٕٕذداالتذا تعليرذعفذا دبذوا  تصذ

ذ  ٖٕذEubulusوتتكررذاذهذا ييلفذمفذا  سـذ  ذواددةذمماذويلةاذمفذاذراتذا ااعرذيولو يسذ

اػػػػذاذا ةػػػػوعذمػػػفذا  سػػػػـذ ػػػػ ذا تراحيػػػدياصذمةوػػػػاذمػػػػاذوردذ ػػػ ذمسػػػػرديفذ"أوديػػػػبذملًكػػػػا"ذإ ػػػىذإاػػػػاراتذعديػػػػدةذو ػػػديةاذ
ا حوقػػػػػػػػػفذيػػػػػػػػػدعوفذومػػػػػػػػػفذلعػػػػػػػػػدهذديػػػػػػػػػثذةػػػػػػػػػر ذكريػػػػػػػػػوفذذص ٕٙٙصذٓٙٙذصٗ٘ٙذ-ذٗٗٙ سػػػػػػػػػو وكليسذذاألليػػػػػػػػػاتذ

ذ"ايلو يتػػػػػوس"تتكػػػػػررذاػػػػػذهذا يػػػػػيلفذ ػػػػػ ذمسػػػػػردياتذأ ػػػػػر ذم ػػػػػؿ:ذمسػػػػػرديفذوذذ علػػػػػىذأةفسػػػػػوـا مػػػػػادؽذلػػػػػا  رابذ
 ذوكػػػػػػػػػػػػػػذ ؾذمسػػػػػػػػػػػػػػرديفذٛٗٔٔذ-ذٚٗٔٔذا ليتػػػػػػػػػػػػػافذذ"أورسػػػػػػػػػػػػػػيتيوس" ذومسػػػػػػػػػػػػػػرديفذٖٔٓٔذ-ذٕ٘ٓٔذاألليػػػػػػػػػػػػػاتذ

ذ  ٕٗذ ذٕٕٚذ-ذٕٕٙذاأللياتذذ"كيكلولس"ا 
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ذ ذ ٕ٘ذا ييلفذمفذا  سـذتردذمرةذواددةذ ارجذةطاؽذا دراماذعةدذديموس ةيسذاذهذوأ يًراذةر ذ

 يوػاذأسػػماءذاآل وػػفذيػػوردذتعلػػرذعػفذت،كيػػدذمػاذأوذتعوػػدذلعيةػهذعلػػىذ سػافذاػػ صذمػاصذا تػ ذذا يػيلفذاأل يػػرةذ-ٖ
ذ  ٕٙذاووًداذعلىذماذي وؿ:ذلييلفذ لويفذلسيطفذملاارةذلويفوـذ

ا كتسػػيفذومعظػػـذا لوحػػاتذاأل ػػر ذيتكػػوفذذ ػػؾذا لةػػاءذا للػػوخذمػػفذاسػػـذا  ػػهذ ػػ ذدا ػػفذاألتيكيػػفذا لوحػػفذو ػػ ذ
ا مفعػػوؿذلػػهذمسػػلوًقاذلكلمػػفذأوذكلمتػػيفذتميػػزافذا عػػتفذميػػدوًلاذليػػيلفذإ لػػاتذذت،كيػػد ذأوذةفػػ ذو  ًػػاذ م تضػػياتذ

 ػػفذا  سػػـذ ػػ ذداذκάأوذذνὐ κάتسػػت دـذليةمػػاذذص ػػ ذيػػيلفذا  سػػـذا م لػػتذذλήأوذذλαὶ κάوتسػػت دـذذ األمػػر
    ٕٚذا مةف 

 ذووردتذκάعلىذسليؿذا م اؿذالذة ؼذسو ذعلىذ ت فذأم لفذ ل سـذا ذخذتسػت دـذ يػهذاألداةذذذ"ا  ياذة"و  ذ
يؤكػدذمػفذ ت وػاذأةػهذذصوا ذتعدذت،كيداتذقاطعفذا دال فذوماولفذلمسدفذمػفذا  داسػفذصحميعواذعلىذ سافذأ يليوس

وأفذاآل يػيفذصذ ذ1.86.91ذذأوذيمسػهسذاكا  علىذ فذيسمحذ كايفذمفذكافذدتىذأحاممةوفذةفسهذأفذيضعذيديهذ
ايكتػػورذعلػػىذيػػدذل،عػػدادذكليػػرةذقتلػػىذدػػيفذسػػ طواذذص ػػ ذغيالػػهإااةػػفذ ػػهذسػػيةدموفذأاػػدذا ةػػدـذعلػػىذمػػاذاقتر ػػوهذمػػفذ

مفذدماءذاذهذا معركػفذدتػىذتةتوػ ذمراسػـذحةػازةذلػاتروكلوسذويردؼذقايًتذإةهذ فذيلسؿذوحوهذذ  ٕٛذ 1.234.44ذ
ذ  ٜٕذ 23.43.7ذ

ذ ذ ٖٓذ ذκάوةريدذ  ذا تراحيدياذماذي ربذمفذ ت فذعارذم ااًلذمفذاذاذا  سـذلاست داـذاألداةذذ

لاكؿذاػديدذا وضػوحذ ػ ذا  سػـذا ػذخذتةتزعػهذميػدياذذصا مذكورةذآةًفاذصوتتحلىذكؿذا سماتذا مميزةذوا مدددةذ ل سـ
صذفيػوسذإ ػىذكورة ػيحْذا  ذ عةػدماذييػؿذٛ٘ٚ-ٖٔٚيوسذملؾذأ يةاذ  ذمسرديفذ"ميديا"ذ يورليديسذذاألليػاتذيحْذامفذ

ذا تا  صذوةراااذتتوسؿذإ يهذأفذيمةدواذذفكافذا ملؾذكريوفذقدذأمرذميدياذأفذتلادرذمديةفذكورة  معذأوالدااذ حرذا يـو
 لحوءذعلىذوعدذل،فذتس رذكؿذماذتتمتػعذلػهذمػفذموػاراتذ ػ ذا سػدرذ  دمتػهذ تةوػ ذدا ػفذا طفو ػفذا تػ ذيديػاذدؽذا

 ذواةػاذتلػدوذأمػاراتذا دااػفذٖٔٚعليواذمةذذزمفذلعيد ذو كةواذتطلبذمةهذ  ذا وقتذةفسهذضماةاتذمدددةذذا ليتذ
ذ؛ ٖٖٚل  ػػفذلػػهذذا ليػػتذ اذأوذتعريًضػػاذيػػوسذواالسػػتياءذا واضػػح؛ذألفذطلػػبذتلػػؾذا ضػػماةاتذُيعػػّدذقػػددًذيحْذاعلػػىذوحػػهذ

واةػػاذتتػػدارؾذميػػدياذاألمػػرذمؤكػػدةذأةوػػاذالذتاػػكؾذ ػػ ذضػػماةاتهذم  ػػاؿذذرةصذوتسػػتدرؾذقايلػػفذإفذمػػاذحعلوػػاذتطلػػبذتلػػؾذ
ذا ضليةف ذويكةوفذ واذا ضماةاتذاوذوحودذأةاسذيةايلوةواذا عداءذ

قػػدذيحيػػوسذةفسػػهذل سػػـذمػػاذاإ ػػزاـذ طلػػبذتلػػؾذا ضػػماةاتصذ فػػ ذدا ػػفذعػػدـذذ-دوفذاػػؾذذ-وذ ػػؾذتلريػػرذم لػػوؿذ
يحيػػوسذطليعػػفذاواكػػذاذيػػتفوـذذ  ٖٗٚذ-ذٓٗٚطوًعػػاذأوذكرًاػػاذذاألليػػاتذإ ػػيوـذيرضػػخذ وػػـذإذاذطللػػواذمةػػهذتسػػليمواذ

أفذي سػـذلوػاذعليػهذعػفذطيػبذ ػاطرصذويطلػبذمةوػاذأفذتػذكرذأسػماءذاآل وػفذا تػ ذيتدػتـذذ ػؾذا تلريػرذموقفواذويت لؿذ
يحيػوسذاويسػ،ؿذذ  ٚٗٚذ-ذٙٗٚاألرضذوا امسذوكػؿذاآل وػفذاآل ػريفذذا ليتػافذواةاذتذكرذميديا:ذذ؛ ٘ٗٚذا ليتذ

 ذٛٗٚا تػػ ذيتدػػتـذعليػػهذأالذيفعلوػػاذذا ليػػتذا تيػػر اتذعمػػاذيحػػبذعليػػهذا  سػػـذلػػهذواال تػػزاـذل،دايػػهذكمػػاذيسػػ،ؿذعػػفذ
ذتحيلهذقايلف:ذ 

"κήη 'αὐηὸο ἐθ γῆο ζῆο ἔκ 'ἐθβαιεῖλ πνηε 

κήη 'ἄιινο ἤλ ηηο ηῶλ ἐκῶλ ἐρζξῶλ ἄγεηλ 

ρξήηδεη κεζήζεηλ δῶλ ἑθνπζίση ηξόπση."  
(31)
 

 

 ،ِٓ أسمه ِّٙب وٍفه األِشأثًذا "رمغُ أال رطشدٟٔ 

 ٚأال ٠مزبدٟٔ ؽخـ آخش ِٓ أػذائٟ ِب دِذ د١ًب، 

 )أػٕٟ ؽخـ( ٠زّٕٝ أْ ألغ فٟ لجنزٗ هٛاػ١خ ٚاخز١بًسا"
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ا وقػتذةفسػهذةرااػاذتطلػبذمةػهذذكػرذا لعةػفذا تػ ذتدػؿذعليػهذإذاذدةػثذلوػذاذا  سػـذو ػـذيلػرذلتعوداتػهذذا ليػتذذو  
ذ  ٗ٘ٚ

ميػػػدياذ ركةػػػتذإ ػػػىذقلػػػبذوحػػػدتذيػػػد ذ ػػػ ذغيػػػرذأةوػػػاذو كةػػػهذيػػػردذلطري ػػػفذيللػػػبذعليوػػػاذاال تلػػػاسذوا لمػػػوضصذ
ذي وؿ:ةحدهذإذذذ؛االقتةاع

ἃ ηνῖζη δπζζεβνῦζη γίγλεηαη βξνηῶλ. (32)  

ذلا ورعذوا ت و "  مفذالذيتيؼذمفذا لارذا ت ذتددثذاألمورذ"كؿذ

ذواةاذالذتحدذميدياذمفًراذسو ذأفذتلوذذلا يمتذوقدذذايلواذاعورذطاغذلاألمافذا مطلؽ 

ضاؼذإ ىذكؿذماذسلؽذأفذاةاؾذأةواًعاذمفذا  سـذا ت ذتدددااذدو فذمػاذأوذكيػافذحمعػ ذآ ػرذ ػهذسػلطفذعلػىذيُذ
ذكػػػرذاػػذاذا  سػػػـذ ػػػ ذكتالػػػاتذو  ػػػدذوردذذ؛ًتذل سػػػـذا تطػػوعذا ػػػذخذيتلػػػىذ ػػ ذا معلػػػدألةػػاءذاػػػعلهصذومةوػػػاذمػػاذيعػػػرؼذمػػػ 

واالتفاقياتذذصوا تدا فاتذا عسكريفذصم ؿذ:ذا معااداتذص ايفذ  ذا ايوفذذاتذاألاميفذوا  داسفذصا ملكرةا يوةاةييفذ
ىذوضػػعذةوايػػفذ لدػػربذمػػفذكمػػاذةػػر ذ ػػ ذاالتفاقيػػفذلػػيفذا يوةػػاةييفذوا طػػروادييفذا تػػ ذتػػةصذعلػػذصلػػيفذا ػػدوؿذواأل ػػراد

كمػاذذ (Il. III 276)ـذػػػػػػػػػػػػػػفذلا  سػػػػػػػػػػػػاالتفاقيذسذولاريسصذوتو ؽذاذهووذ تؿذا ملارزةذأوذاالقتتاؿذليفذا  ايديفذميةيت
وةػر ذأيًضػػاذمعااػدةذا سػتـذلػػيفذذص(Herod. 1.69) سػلرطييفذمػفذ ػػتؿذا  سػـلػيفذكرويسػػوسذواالاتفاقيػفذُعِ ػدْتذ

(Thucyd. v. 47)طرؼذلتتوةذييلفذا معاادةذذكاةتذت ض ذل،فذي سـذكؿا ت ذسلرطييفذاالاأل يةيفذوذ
ذ  ٖٖذ

ذ  ٖٗذـوكاةتذاعوبذا يوةافذعلىذا تت واذت سـذل،سماءذآ وفذوألطاؿذلعيةو

األساسذي سموفذلدؽذاآل وف:ذزيوسذوأ يةػاذوألو ػوفذوديوةيسػوسذوديميتػرصذويػذكرذعػادةذ ػ ذ  ذ كافذاأل يةيوفذ
ت سػػـذذIphigeneiaاػػذاذا  سػػـذاسػػـذا اػػعيرةذا ديةيػػفذوا ا يػػيفذوا مةاسػػلف ذو ػػ ذاػػذاذا يػػددذةػػر ذا عرا ػػفذإ يحةيػػاذ

ذ يورليديس ذ"ليفذا تاورييفذإ يحةيا"لدؽذا رلفذأرتيميسذ  ذمسرديفذ

 ػ ذ يديليد يسذةحدذكماذذص Il. XXIII 585سذي،مرذأةتيلو وسذل،فذي سـذلدؽذلوسيدوفذذووذتوةر ذكذ ؾذميةي
ذلدؽذلوسيدوف أفذي سـذ ذيحلرذلطري فذسا رةذتدطذمفذقدرهذعلىذٖٛمسرديفذ"ا سدب"ذألريستو اةيسذذا ليتذ

تيليمػػا وسذذي سػػـكمػػاذ صذIl. 1.234يػػو حافذأوذعيػػاذا يػػو حافذذلويلػػفذا أ يليػػوسذي سػػـذو ػػ ذا سػػياؽذةفسػػهذ
ذصذوالتػدع ٗي سػـذل داسػػػػػػػػػػفذا ػرقـذذذPhythagoras صذوأيًضػاذةػر ذ ي ػاغورثذOd. XX. 339لدزةػهذعلػىذأليػهذذ

فذكػافذλὴ ηὸλ θύλα"لدػؽذا كلػب"ذيػيلفذ ل سػـذذSocratesسػ راطذ لطري ػفذذ ػؾذصذوسػارذآ ػروفذعلػىذةوحػهذواا
ذ  ٖ٘ذ ذAth. IX. P. 370عل يفذسا رةذذ

يدػػرصذكػػؿذا دػػرصذعلػػىذاةت ػػادذة ػػايصذلةػػ ذحلدتػػهذذ-دياتػػهذطػػواؿذذ-ومػػفذةاديػػفذأ ػػر صذةػػر ذأريسػػتو اةيسذ
ويت ػذذمةوػاذمػادةذذصا تعريضذلواصذومفذ ـذيريدذاذهذا متدظفذا سػا رةذلاػ،فذتلػؾذا عػادةوافواتوـذوعلىذا غريؽذ

ذ:ذ س ريفذديفذيحعؿذلايعذا سحؽذي سـذلتوكـذوا 

"Νὴ ηὸλ Ἑξκῆλ ηὸλ Ἀγνξαῖνλ" 
(36)
 

ب ثذك اإلٌٗ ٘ش١ِظ إٌٗ اٌغٛق"  ًّ  "لغ

ذي سـذس راطذلدؽذا تةفس ذكماذ

κὰ ηὴλ Ἀλαπλνήλ.  
(37)
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أمػػاذإذاذتطرقةػػاذإ ػػىذأةػػواعذا  سػػـذويػػيلهذعةػػدذا ةسػػاءذ ػػيمكفذا  ػػوؿذإةوػػفذكػػفذيحػػدفذمتعػػفذلا لػػفذلا  سػػـذلدػػؽذ
أ روديتػ ذوديميتػػرذولرسػيفوة ذوايػػراذم ارةػػفذلا رحػاؿذا ػػذيفذكػاةواذيلحػػ،وفذإ ػػىذا  سػـذلدػػؽذايػراكليسذوألو ػػوفصذو ػػ ذ

Pandrosus سٚعٛطٚثبٔذست دمفذا  سـذلدؽذأحتوروسذيأ يةاذتدديًداذكاةتذا ةساءذ
ذ  ٖٛذ

ذ

 مناندروس : 

الذيفوتةاذل،يفذداؿذا دديثذعفذمةاةدروسذلويفهذقامفذمسػرديفذا يوةاةييفذو  ذمعرضذددي ةاذعفذا  سـذعةدذ
سواءذ  ذيورةذا  سـذلواذأوذذاآل وفذعلىذتةوعوايست دـذلك رةذأسماءذالذسليؿذإ ىذإةكارذقيمتواذوت، يرااصذواةاذةراهذ

ذا تضرعذإ يوا ذ

ذذ:  ذيورهذا م تلففذيدتؿذا مرتلفذا عليااألرلابذعموًماذا  سـذلدؽذييلفذوةحدذأفذ
λὴ ηνὺο ζενύο, κὰ ηνὺο ζενύο πξὸο ηῶλ ζεῶλ, πξὸο ζεῶλ 

ب ثذك األسثبة"  ًّ  "لغ

إ ىذألعدذت ديرذ  ذأعماؿذمةاةدروسذعلىذوحهذا  يوصصذسػيماذ ػ ذمسػرديفذ"ا فػظ"صذديػثذوردذاذاذيتحلىذوذ
مػرةصذومسػػرديفذ" تػاةذسػػاموس"ذا تػ ذيػػردذ يوػاذا  سػـذإدػػد ذعاػرةذمػػرةصذوأيًضػاذيتكػػررذا  سػـذسػػلعذذا  سػـذسػتذعاػػرة

ا فتػاةذم يويػفذ"مراتذ  ذمسرديفذ"ا درع"صذوم لواذ  ذمسرديفذ"ا مدكموف"صذويردذا  سـذستذمػراتذ ػ ذمسػرديفذ
ذ ذ"ا اعر

ا ل يػػػفذعلػػػىذ سػػػافذاذحػػػاءتذليةمػػػو كػػػفذمػػػفذا متدػػػظذأفذاػػػذاذا  سػػػـذيػػػردذمػػػرتيفذ دسػػػبذعلػػػىذ سػػػافذا ةسػػػاءصذ
ذ ذ ٜٖذا يياتذا رحاؿذ

علػىذاأل ػصذ ػ ذ κὰ ηνὺο ζενύο (λὴ)  يػيلفذا  سػـذ"لدػؽذاألرلػاب"ذو ػ ذا كوميػدياذاػاعذاسػت داـذ
ذ  ٓٗذا رحاؿ علىاقتيرذالذسيماذعةدذمةاةدروسذو كفذاست دامهذا حديدةذا كوميدياذ

 ػ ذدا ػفذإيػدارذذκὰ ηνὺο ζενύο (λὴ)ذ كاةتذلديًتذعفذا يػيلفذذπξὸο (ηῶλ) ζεῶλا  سـذييلفذأماذ
اػػػػو ذ ػػػػد ذذتصذووحػػػػد ٔٗذ ػػػػ ذأغلػػػػبذاألدػػػػواؿذمػػػػفذحاةػػػػبذا رحػػػػاؿذذفسػػػػت دممذتاألوامػػػػرذوطػػػػرحذاألسػػػػيلفصذوكاةػػػػ

ذ  ٕٗذا  طلاء

حػاءتذأغللوػاذعلػىذ سػافذا يػياتذذὦ πνιπηίκεηνη ζενίيػيلفذا  سػـذلاآل وػفذذوخذا  ػدرذا عظػيـذليةمػاذ
 صذوعلػػػػىذ سػػػػافذ٘ٙٔحيتػػػػاسذ ػػػػ ذمسػػػػرديفذ"ا مم ػػػػوت"ذمػػػػرةذوادػػػػدةذذا ليػػػػتذا علػػػػدذعلػػػػىذ سػػػػافذإذذوردتذا رحػػػػاؿصذ

حيتػػاسذ ػػ ذا علػػدذ ذ ػػـذةرااػػاذمػػرةذأ ػػر ذعلػػىذ سػػافذٖٖٛصذٖٕٓسوسػػتراتوسذ ػػ ذمسػػرديفذ"ا فػػظ"ذمػػرتيفذذا ليتػػافذ
ذ  ٖٗذ ٜٚٗذا ليتذذ"ا فظ"مسرديفذ

ؿذماػودذمػفذماػاادذأخذ ػ ذكػت ريًلػاذوقدذااعذاست داـذا  سـذلدؽذزيوسذ  ذمسردياتذمةاةػدروس؛ذإذذيتكػررذ
ذ  ٗٗذمسرديف

ذم ؿ:ذص سـذلدؽذزيوسذتسعذو ت يفذمرةذ  ذمسردياتذمةاةدروسييغذا وقدذللغذإحما  ذماذوردذمفذ

ذ ذذ ٘ٗذ ,'κὰ Δία, λὴ ηὸλ Δία, λὴ Δία, λὴ Δίذ "أحؿذلدؽذزيوس" "كتذودؽذزيوس"ص "ودؽذزيوس"ص

ذ  ٙٗذاذراتذأةتيفاةيسمفذةاديفذأ ر ذيردذا  سـذلدؽذزيوسذإدد ذعارةذمرةذ  ذ
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أوذلدػؽذلوسػيدوفذواآل وػفذ,λὴ ηὸλ Πνζεηδῶλα يدوفذػػػػػػػػػػػػػػػػػـذلدػؽذا  ػهذلوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفذا  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمػاذييل
Πόζεηδνλ θαὶ ζενί,صذٖٓ٘صذٕٔٔتتكررذتسعذمرات؛ذمةواذ مسذمراتذ  ذمسرديفذ"ا فظ"ذوددااذذاألليػاتذ ذ

 صذومرةذواددةذ  ذكؿذمفذمسرديفذٕٚٗصذٖٖٙ صذومرتيفذ  ذمسرديفذ" تاةذساموس"ذذا ليتافذٜٛٛصذٙٚٚصذٖٗٙ
 صذوالذيػ،ت ذاػذاذا  سػـذعلػىذ سػافذا ةسػاءذٛٔ٘ صذومسػرديفذ"ا فتػاةذم يويػفذا اػعر"ذذا ليػتذٖٕٗ"ا درع"ذذا ليتذ

ذلؿذكافذقايًراذعلىذا رحاؿ 

اتذ ػػػ ذاػػػذراتذمسػػػردياتذا كوميػػػدياذا وسػػػطىصذمةوػػػاذمرتػػػافذعةػػػدذوتػػػردذيػػػيلفذا  سػػػـذلدػػػؽذلوسػػػيدوفذتسػػػعذمػػػرذ
ذ  ٚٗذا متددثذرحًتذ  ذأغلبذاألدواؿذوكافذذص ٕٜٔصذ٘٘أةتيفاةيسذذا اذرتافذ

صذأوذἌπνιινλ ػػوفذوذوةحػػدذيػػيلفذا  سػػـذلدػػؽذا  ػػهذألو ػػوفذتتكػػررذأرلًعػػاذوعاػػريفذمػػرةذليػػورااذا م تلفػػف:ذأل
أوذلل ػبذمػفذأ  الػهذذλὴ ηὸλ Ἀπόιισ θαὶ ζενύο ػوفذواآل وػفذوذأوذلدػؽذألذλὴ ηὸλ Ἀπόιισلدػؽذألو ػوفذ

Φνῖβε Παηάλا  ذػػػػػػػػػػػػػػلػػػػوسذا ايم ػػػػؿذ وذ
Λνμίαο وكسػػػػياسذأوذذ ٛٗذذ

مػػػػؤدخذا  سػػػػػػػػػػـذوغا ًلػػػػاذمػػػػاذيكػػػػوفذذ؛ ٜٗذذ
ذ ذذ ٓ٘ذرحتًذ

ا  سػـذلدػػؽذيػيلفذوك يػًراذمػػاذتسػت دـذا ةسػاءذذ  ٔ٘ذويػردذذكػرذألو ػوفذمػرةذوادػدةذعةػػدذأةتيفػاةيسذلطري ػفذسػا رةذ
 ايػفذعةػدذا  سػـذلاػ،فذعفػا وفذوعػذريتوفصذ مػ تذةػر ذسػيميك ذمرليػفذا فتػاةذذλὴ ηὴλ Ἄξηεκηλا رلفذأرتيميسذ

ذ  ٕ٘ذ ذت سـذلوذاذا  سـذٗٚٛ  ذمسرديفذ"ا فظ"ذذ

و ػػػـذيػػػذكرذأةتيفػػػاةيسذاسػػػـذا رلػػػفذأرتيمػػػيسذيػػػرادفذ ػػػ ذاػػػذراتذمسػػػردياتهصذو كةػػػهذيسػػػت دـذأدػػػدذأ  الوػػػاذواػػػوذ
ذ  ذٛ٘عف ذذا اذرةذ وسفوروسذذا تم

 ذو"ا فتػاةذٓٛٗوف"ذذا ليػتذػػػػػ ػ ذمسػرديت ذ"ا مدكمذκὰ ηὴλ Ἀθξνδίηελويػردذا  سػـذلدػؽذا رلػفذأ روديتػ ذ
ذ ذ ٖ٘ذ  ذوةر ذاسـذأ روديت ذيتكررذ مسذمراتذ  ذاذراتذمسردياتذأةتيفاةيسذٜٜٔم يويفذا اعر"ذذا ليتذ

ذ

ذ  ٗ٘ذا حديدةوميدياذا يوةاةيفذأماذا رلفذايراذ تذيردذذكرااذمطلً اذ  ذمسردياتذا ك

صذٓٚ٘ ػػ ذمسػػرديف"ا فظ"ذذا ليتػػافذذκὰ ηὴλ Δήκεηξαوةحػػدذحيتػػاسذوسوسػػتراتوسذي سػػمافذلا رلػػفذديميتػػرذ
 صذوت سػػػػػـذ٘ٓ٘ويسػػػػػت دمهذلو يمػػػػػوفذلا طري ػػػػػفذةفسػػػػػواذ ػػػػػ ذمسػػػػػرديفذ"ا فتػػػػػاةذم يويػػػػػفذا اػػػػػعر"ذذا ليػػػػػتذذص ٙٙٙ

ذ  ذٜٓٓ  ذمسرديفذ"ا مدكموف"ذذا ليتذذλὴ ηὴλ θίιελ Δήκεηξαاالروتوةوفذلا رلفذديميترذاأل يرةذ

 ذوغا ًلػاذمػاذيكػوفذا  سػـذعلػىذ سػافذا يػيفذٕ٘وتػردذيػيلفذا  سػـذلا رلػفذديميتػرذعةػدذأةتيفػاةيسذ ػ ذا اػذرةذذ
 ذديثذةر ذسيدةذتكػرهذاأل لػازذوتػدعوذعلػىذمػفذيطردػوفذتلػؾذٜٔذ-ذٜٗٔةساييفصذويتكررذمرةذأ ر ذ  ذا اذرةذذ

ذعليوـذ عةفذا رلفذديميترذوأفذيديؽذلوـذا  رابذقايلف:األ لازذا سمحفذأفذتدؿذ
 

αὐηὰο ἀκθνηέξαο ἡ Δεκήηεξ ἐπηηξίςαηذ 
ذ" دوفذسواكماذديميترذذلدلوؿذاذا ذعليكما  دذأذةتذا رلفذ"

اػوذاألك ػرذاػيوًعاذعلػىذذλὴ ηὼ ζεώ (κὰ ηὼ ζεώ)وكػافذا  سػـذلدػؽذا ػرلتيفذذديميتػرذوالةتوػاذلرسػيفوة  ذ
وعلػػىذذص ٖٗ٘ سػػافذا ةسػػاءذعةػػدذمةاةػػدروسصذديػػثذوردذعلػػىذ سػػافذاػػالروتوةوفذ ػػ ذمسػػرديف"ا مدكموف"ذذا ليػػتذ
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 ضػًتذعػفذمسػرديفذ"ا مم ػوت"ذذص ٖٗ ذو"ا مػزارع"ذذا ليػتذٛٚٛ سافذا ماءذا عحايزذ ػ ذمسػرديت ذ"ا فػظ"ذذا ليػتذ
ذ ذ ٘٘ذ ذٙٚٔذا ليتذ

اآل وػػػفذ كػػػ ذيفػػػرؽذلػػػيفذم تلػػػؼذأسػػػماءذقػػػدذاسػػػت دـذذ-ومػػػفذقللػػػهذأةتيفػػػاةيسذذ-ومػػػفذا واضػػػحذأفذمةاةػػػدروسذ
لوػػاصذورلمػػاذةتيػػورذأفذا تفرقػػفذيػػتـذا  سػػـذا ا يػػياتذويميػػزذلعضػػواذعػػفذلعضػػواذاآل ػػرذعػػفذطريػػؽذاآل وػػفذا تػػ ذ

 ػػ ذكػػؿذم لتًػػاذالذةحػػدذاػػذاذعةػػدهذكاةػػتذتتم ػػؿذ ػػ ذالتوػػاؿذا رحػػاؿذإ ػػىذاآل وػػفذوتضػػرعذا ةسػػاءذإ ػػىذا رلػػاتصذو كػػفذ
يمػػوفذةمسػػردياتهذكمػػاذيؤكػػدذويلسػػترصذ علػػىذسػػليؿذا م ػػاؿذةػػر ذسوسػػتراتوسذيلػػدخذدااػػفذلا لػػفذعةػػدماذيسػػمعذالةػػفذك

صذووردذسػًتاذدوفذسػوااـذ ذديثذكافذاػذاذا  سػـذقايػًراذعلػىذا رحػاؿٕٔٓذا ليتذذπξὸο ζεῶλاألرلابذت سـذلدؽذ
ذ ذ ٙ٘ذ طذعلىذ سافذا ةساءذوأرلعيفذمرةذعلىذأ سةتوـذ  ذم الؿذمرتيفذ 

لدػؽذديميتػرذذمسػرديفذ"ا مدكمػوف"ذا ليػتذيػيلفذاػاكلفذعلػىذ ل سػـذياػترؾذ يوػاذا رحػاؿذوا ةسػاءذييغذواةاؾذ
 صذولدؽذزيوسصذواوذقسـذ اصذا تصذلهذا رحاؿذديثذاست دـذسلًعاذو ت يفذمرةصذو كةهذاسػت دـذلواسػطفذٜ٘٘

ذ  ٚ٘ذراذ  ذمسرديفذ"ا فتاةذم يويفذا اعر" ذوحليكيٖٗميرية ذ  ذمسرديفذ"ا مزارع"ذذا ليتذ

ألغراضذكوميديفصذ ف ذمسرديفذ"لر مافذا ةساء"ذعلىذسليؿذا م ػاؿصذا  سـذوقدذاستلؿذأريستو اةيسذلا فعؿذاذاذ
  ذاحتمػاعذمحموعػفذمػفذا رحػاؿصذومػفذا متدػظذأةوػاذتتةكػرذ لةػ ذحةسػواذذايعت دذأةواذسمعتوم و فذةر ذسيدةذترددذ

ذذ ؾذا  سـذوت سـذلدؽذا  هذألو وف ذييلفذ ـذتيدحذذص .Eccles. 155 ffلتيفذذعةدماذت سـذلدؽذا رذ

زًيػػاذيسػػت دـذمةيسػػو و وسذقسػػًماذ اًيػػاذلا رحػػاؿذعةػػدماذيرتػػدخذذ"ا ةسػػاءذ ػػ ذأعيػػادذا  يسػػمور يا"ذو ػػ ذمسػػرديف
صذٕٗ٘صذٕٕٙ٘صذٙٛصذٕٙةػراهذيسػت دـذقسػًماذةسػايًياذذاألليػاتذدتػىذماذأفذيتةكرذعلىذاييفذامػرأةذرحا ًياصذغيرذأةهذ

ذ  ٛ٘ذي سـذلدؽذألو وفذذٕٛٙو  ذا ليتذذصي سـذلدؽذأ روديت ذٕٗ٘ف ذا ليتذ  صذٜٙ٘صذٚٔ٘صذٕٛٙ

أك رذا ةساءذاست داًماذ ل سـ؛ذ و ذعاارة؛ذومعروؼذأفذا عااراتذيلػا لفذا ذويايرذويلسترذإ ىذأفذاالروتوفذ
ذ  ٜ٘ذ  ذا  سـذ
وفذيا  سػـذإذاذمػػاذاسػػتلدذلوػػـذاالةفعػػاؿذوا تػػ، يرذم ػػؿذا علػػدذلػػارمةيػػيغذأرلعػػفذرحػػاؿذيةوػػاؿذمػػةوـذسػػيؿذمػػفذواةػاؾذ

وديميػاسذ ػ ذمسػرديفذ تػاةذ"سػاموسذوحيتػاس"ذ ػػ ذمسػرديفذ"ا مم ػوت"ذوسوسػتراتوسذ ػ ذمسػرديف"ا فظ"صذوةحػػدذأفذ
ذ؛وعاػػروفذقسػػًماذأوذتضػػرًعاذديػػثذللػػغذ ت ػػفذصأكلػػرذعػػددذمػػفذيػػيغذا  سػػـذا م تلفػػفذيػػ،ت ذعلػػىذ سػػافذسوسػػتراتوس

ورلماذكافذيودؼذمفذوراءذذ ؾذأفذيظوػرذأةػهذكػافذاػاًلاذعاطفًيػاذتتحاذلػهذاالةفعػاالتذوا تػ، رصذواةػاذيؤكػدذسػاةدلاتشذ
أفذسوستراتوسذ  ذقسمهذوأسلولهذي ؼذعلىذطر  ذة ػيضذمػفذحيتػاسذا ػذخذ ػـذيػردذا  سػـذعلػىذ سػاةهذسػو ذأرلػعذ

ذ  ٓٙذ ذٙٚٚلعفذلدؽذلوسيدوفذذا ليتذلدؽذزيوسذوا راييغذمراتصمةواذ ت فذ

ا  سػـصذديػثذيللػغذعػددذا مػراتذا تػ ذاسػت داـذيػيغذويك رذأيًضاذديمياسذلدورهذ  ذمسرديفذ" تاةذساموس"ذمفذ
ديميػاسذتركيػزذويرحعذذصألو وف يواذي سـذ يواذستذعارةذمرةذم الؿذستذمراتذ ةيكراتوسصذمةواذأرلعذمراتذييؼذ

ذكرهذتسعذمراتذ  ذمسرديفذ" تاةذسػاموس"ذودػدااذإ ػىذداحتػهذ عػوفذذ ػؾذا  ػهذعلىذا  سـذلدؽذألو وفذا ذخذوردذ
ذ  ٔٙذا ذخذيوحدذتم ا هذ ارجذمةز هذ

صذومةهذوا  سـذلاآل وفذذوخذا  درذا عظيـاألرلابذا  سـذلدؽذ:ذم ؿذذصحملفذا  وؿذأفذاةاؾذقسًماذ اًياذلا رحاؿ
فوة ذ ػػػ ذمسػػػردياتذيلدػػػؽذأ روديتػػػ ذوديميتػػػرذولرسػػػلدػػػؽذلوسػػػيدوفذوألو ػػػوفصذوآ ػػػرذ لةسػػػاءذم ػػػؿذ:ذا  سػػػـذا  سػػػـذ

ألةوػـذيسػت دموفذ لػفذأك ػرذقػوةذوتػد ً اذمػفذذ؛مةاةدروسصذوكافذا رحاؿذيك روفذمفذاست داـذا  سـذليػيلهذا م تلفػف
ذ  ٕٙذ لفذا ةساء
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 القسم عند الرومان: 

ذكافذا  سـذعةدذا رومافذية سـذإ ىذعدةذأةواع:ذ

ذ ذ دو فاقسـذا  ضاةذومفذيعملوفذ  ذ دمفذذ-ٔ

ذقسـذا معااداتذواالتفاقياتذمعذا دوؿذاألحةليف ذذ-ٕ

ذأوذ  ذساداتذا ت اض ذعموًما ذا  ضاةذأماـذا مت اضيفذقسـذذ-ٖ

ذأةواعذا  سـذا م تلففذا ت ذتحرخذعلىذ سافذا عامفذ  ذا تعامتتذوا دياةذا يوميف ذذ-ٗ

عػػػتءذا دو ػػػفصذوكػػػافذيتدػػػتـذعلػػػىذا  ةايػػػؿذوا  ضػػػاةذوا دكػػػاـذأفذي سػػػمواذعلػػػىذدمايػػػفذذ وا عمػػػؿذعلػػػىذر عتوػػػاذواا
ذ  ٖٙذميا دواذا علياذوادتراـذقواةيةواذلعدذ مسفذأياـذمفذتلويوـذ تلؾذا مةايبذ

يضاؼذإ ىذذ ؾذأةوـذكاةواذي سموفذلعدذاةتواءذ تػرةذعملوػـذ ػ ذا مةايػبذا رسػميفذأمػاـذا اػعبذأةوػـذ ػـذيمسػواذ
أوذي تر ػواذعمػًتذماػيًةاذأ ةػاءذ تػرةذعملوػـصذوأةوػـذكػاةواذيعملػوفذلكػؿذمػاذأوتػواذمػفذقػوةذووسػيلفذلسػوءصذميا حذا دو ػفذ
ذ  ٗٙذوتد يؽذميا دواذا علياذا دو فذمفذأحؿذر اءذ

ي سػػػػػػموفذعلػػػػػػىذاالمت ػػػػػػاؿذ ألوامػػػػػػرذا يػػػػػػادرةذصذعةػػػػػػدذا تدػػػػػػاقوـذلا  دمػػػػػػفذا عسػػػػػػكريفصذا حةػػػػػػودذا رومػػػػػػافكػػػػػػافذوذ
 ػػػػػىذا  سػػػػػـذإأضػػػػػيفتذعلػػػػػارةذلا لػػػػػفذاألاميػػػػػفذؿذا عيػػػػػرذا حموػػػػػورخذ ػػػػػت ذوحػػػػػديرذلا ػػػػػذكرذأةػػػػػهذ ٘ٙذعػػػػػفذقػػػػػادتوـ

مػػػػػفذصذوأفذيكػػػػػوفذأدػػػػػبذإ ػػػػػيوـذا عسػػػػػكرخصذاػػػػػ ذا دفػػػػػاظذعلػػػػػىذسػػػػػتمفذا ملراطػػػػػورذوا تفػػػػػاة ذ ػػػػػ ذدلػػػػػهذو دمتػػػػػه
ذ  ٙٙذأوالداـذأةفسوـذوذ

ذوا عظمػػاءذ ػػ ذا مديةػػفذكػػاةواذيتل ػػوفذأوامػػرذذGelliusويؤكػػدذحيليػػوسذ ـذلػػتتوةذيػػيلفذا  سػػـذأمػػاأفذوحوػػاءذا  ػػـو
ذ  ٚٙذا  ةايؿذلعلاراتذوييغذمدددةذومعلرةذ

يلػػػػػػػدأوفذمػػػػػػػزاو توـذموػػػػػػػاـذوياػػػػػػػيرذ يفيػػػػػػػوسذإ ػػػػػػػىذأفذا  ةايػػػػػػػؿذأيًضػػػػػػػاذكػػػػػػػاةواذيتلػػػػػػػوفذقسػػػػػػػًماذمعيًةػػػػػػػاذعةػػػػػػػدماذ
ذ  ٛٙذمةايلوـ

و ػػػػػػػ ذا سػػػػػػػياؽذةفسػػػػػػػهذيػػػػػػػذكرذتػػػػػػػاكيتوسذأفذا  ػػػػػػػادةذكػػػػػػػاةواذي سػػػػػػػموفذعلػػػػػػػىذادتػػػػػػػراـذا  ػػػػػػػواةيفذأمػػػػػػػاـذحةػػػػػػػوداـذ
ذ ذذ ٜٙذوقواتوـ

ذا ذ واػػػػػوذا  سػػػػػـذا  ػػػػػاصذلا معااػػػػػداتذواالتفاقيػػػػػاتذمػػػػػعذا ػػػػػدوؿذاألحةليػػػػػفصذةػػػػػرذذصتدػػػػػد ةاذعػػػػػفذا ةػػػػػوعذا  ػػػػػاة ذواا
ذ  ٓٚذتوقيعذاتفاقيفذماذليفذا رومافذوأعدايوـتتوا ؽذمعذظروؼذمفذا  سـذلييلفذمعيةفذكافذيياغذأةهذ

عددذممفذديثذأقسـذذو  ذاذاذا يددذيريدذ يفيوسذماذحر ذ  ذا معاادةذا ت ذتمتذليفذا رومافذواأل لاةييفص
اذعلىذادتراـذا معاادةذوماذوردذ يولويفوـذمم ليفذ واذةيالفذعفذا دو فذأوذذPatres Patruiتو واذمةيبذا رقيبذ

ذ  ٔٚذمفذلةود

األضػػديفذاػػذهذو ػػ ذاػػذاذا ةػػوعذمػػفذا معااػػداتذكاةػػتذت ػػدـذأضػػديفذمػػفذحاةػػبذا مفػػاوضذوا كػػاافذا ػػذخذيلمػػسذ
  سػػػـصذوقػػػدذدامػػػتذتلػػػؾذا ممارسػػػفذ فتػػػرةذطويلػػػفذلعػػػدذا دػػػربذا لوةيػػػفذعلػػػىذا مػػػذلحذعةػػػدذتتوتػػػهذةػػػصذاا موضػػػوعفذ

ذ  ٕٚذا  اةيف

ا تػػػ ذتتعػػػرضذ للػػػزوذا ػػػلتدذلطػػػر يفصذأخذطر ػػػ ذا معااػػػدةصذومةوػػػاذ ًمػػػاذزذلمذ- ػػػ ذاػػػذاذا اػػػ،فذذ-وكػػػافذا  سػػػـذ
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ويسػحؿذ ػ ذو ي ػفذرسػميفذلػيفذذصلويفهذقسًماذم دًسػاذيػةصذعلػىذا و ػاءذلا اػروطذا تػ ذوضػعواذا رومػافذصا روماة 
ذ  ٖٚذا طر يفذ

ا ظةوفذ  ذا طػرؼذاآل ػرصذكػاةواذيلزموةػهذلت ػديـذضػماةاتذأ ػر ذوساورتوـذوكافذا رومافذإذاذماذتوحسواذ يففذ
ذ  ٗٚذإضا فذإ ىذا  سـذ

يػػدذمػػفذحاةػػبذأدػػدذطر ػػ ذا  يػػومفذعلػػىذأداؤهذأمػػاذعػػفذا  سػػـذ ػػ ذا مدػػاكـذوسػػاداتذا ت اضػػ صذ كػػافذُي تػػرحذ
يتعلؽذلموضوعذا  تؼصذوكافذاذاذاالقتراحذعرضػفذ ل لػوؿذأوذا ػر ضصذويسػمىذاػذاذا ةػوعذمػفذا  سػـذذ يمهذ يما
ذ  ذا مداكـذ ي،ت ذعلىذ سافذأددذطر  ذاالدعاءذأوذيادبذا  ضيفذاقتراًداذاوذصذوذnecessariusذذا  سـ ذا ملـز

ليهذأفذيتلوذقسػًماذمػفذتل ػاءذةفسػهصذل،يفذداؿذر ضذاذاذا م ترحذوع ل يـذالذيدؽذل،داءذا  سـصذوذ يمهذل  زاـذمةهذ
صذوُي ػػوؿذا  ػػاةوفذ ل اضػػ ذأفذيضػػف ذعلػػىذا  سػػـذقػػوةذا ةفػػاذذأوذا يػػتديفذإذاذلكاملوػػاأوذي لػػؿذا يػػيلفذا معروضػػفذ

قرارذا دؽصذوغا ًلاذمػاذكػافذيػتـذا لحػوءِذإ ػىذاػذاذا حػراءذ ػ ذدا ػفذغيػابذا ػد يؿذأوذ رساءذرأ ذذ ؾذطريً اذ ا عدؿذواا
ذ  ٘ٚذدفذادعاءذماذا فاؿذ  ذإ لاتذي

أمػاذأةػػواعذا  سػػـذا م تلفػفذا تػػ ذتحػػرخذعلػىذ سػػافذا عامػػفذ ػ ذا تعػػامتتذوا ديػػاةذا يوميػفصذ سػػوؼذةتدػػدثذعةوػػاذ
ذا  سـذ  ذا كوميدياذا روماةيف ييغذالدً اذ  ذمعرضذددي ةاذعفذ

 القسم في الكوميديا الرومانية:

كاةتذأةػواعذا  سػـذ ػ ذا كوميػدياذا روماةيػفذتدػددذمػفذ ػتؿذحػةسذا متدػدثذذذكػرذأوذأة ػى صذو ػ ذاػذاذا يػددذ
وأسػػمايهذاأل ػػر ذا لديلػػفذكػػافذيػػ،ت ذ ػػ ذذHercleةػػر ذحيليػػوسذيلػػدخذمتدظػػفذمفاداػػاذأفذا  سػػـذلدػػؽذايػػراكليسذ

اػوذا  سػـذا اػايعذذEcastor ذMecastorا لا بذعلىذ سافذا رحاؿصذومفذةاديفذأ ر ذكافذا  سـذلدؽذكاستورذذ
ذ  ٙٚذPol ذEdepolا ةساءصذوكافذا ةوعافذذذكرذأوذأة ى ذياتركافذ  ذا  سـذلدؽذلو وكسذذليفذ

 Pol, Edepol(77)بولوكس 
 ترنتيوس  بالوتوس  

 إجمالي  نساء  رجال  إجمالي نساء  رجال 
Pol  ٜٔ٘ذٖٕٗذذٗٛذذ

ذ ٛٚذ
ذذ٘٘ذذ٘ٗذذٓٔ

Edepol  ٖٖٛذٖٗٙذٕٙذ
ذ ٜٚذ

ذ ٓٛذذٖٕذٓٔذذٖٔ

يتدظذمفذا حدوؿذا سالؽذأفذا  سـذلدػؽذلو ػوكسذاػاعذاسػت دامهذ ػد ذا ةسػاءذأك ػرذمػفذا رحػاؿصذواةػاؾذمػاذوذ
م ااًلذ وذاذا  سـذعةدذترةتيوسذوردتذحميعواذ  ذأداديػثذا ةسػاءصذليةمػاذوردذاػذاذا  سػـذعاػرذمػراتذذ٘ٗيزيدذعلىذ
ذا رحاؿ علىذأ سةفذ

ػػ  مػػاة ذمػػراتذ ػػػ ذمسػػرديفذ"أةػػػدريا"ذذPolلدػػؽذلو ػػػوكسذأفذت سػػػـذذMysisؿذميسػػيسذ علػػىذسػػليؿذا م ػػػاؿذتفض 
ليةمػػػاذتسػػػت دـذا  سػػػـذلدػػػؽذلو ػػػوكسذذص ٚٔٛصذٖٓٛصذٜٓٚصذٛٛٚصذٛٚٚصذٓٚٚصذٜ٘ٗصذٜٕٕودػػػدااذذاألليػػػاتذ

edepolواػػوذقسػػـذيتكػػررذك يػػًراذ ػػ ذدػػديثذا  ادمػػفذلي يػػاسذذصٕٜٙمػػرةذوادػػدةذ ػػ ذا ليػػتذذPythiasػػ ذمسػػرديفذذ 
ذ  ٔٛذ ذٜٓٓٔصذٔٗٗصذٖٜٓصذٖٛٛصذٖٔٚصذٜٔٚصذ٘ٙٙ"ا  ي "ذذاأللياتذ
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يسػت دمفذا  سػـذلدػؽذلو ػوكسذذ-إ ػىذدػدذلعيػدذذ–أفذا ةسػاءذاسػتةتاجذمفػادهذت،كيػدذومفذ ـذيمكفذا ويوؿذإ ىذ
Polصذمةوػاذليتًػاذ4٘ٓٗ٘ليًتاصذليةمػاذيسػت دمهذا رحػاؿذلمعػدؿذمػرةذوادػدةذ ػ ذكػؿذذ4ٜٗٔلمتوسطذمرةذواددةذ  ذكؿذذ

ذ  ٕٛذسلعفذأم لفذحاءتذعلىذ سافذا ايوخذ

مػرةذذٜ٘ٔيتكػررذلمعػدؿذذPolةر ذاست داـذا رحػاؿذ ل سػـذلدػؽذلو ػوكسذذ-مفذةاديفذأ ر ذذ-وعةدذلتوتوسذ
مرةذذٗٛذPolليًتاصذوتست دـذا ةساءذا  سـذلدؽذلو ػػػػوكسذذ4ٜٙٔٔم اؿذواددذ  ذكؿذلمعدؿذاذأخذليتًذذ4ٜ٘ٗٛٔ  ذ
ذليًتا ذذ4ٕٖٔم اؿذواددذ  ذكؿذلمعدؿذليًتاصذأخذذٕٕٓٙ  ذ

م ارةػػفذلعاػػرةذأم لػػفذحػػاءتذعلػػىذذedepol ذم ػػااًلذالسػػت داـذا رحػػاؿذ ليػػيلفذٖٔوةػػر ذأيًضػػاذعةػػدذترةتيػػوسذذ
لمعػدؿذم ػاؿذوادػدذذedepol سافذا ةساءصذومفذ ـذيمكفذا ويوؿذإ ىذةتيحفذمفادااذأفذا ةسػاءذيسػت دمفذا يػيلفذ

ليتًػا ذومػػفذةاديػفذأ ػػر ذذ4ٛ٘ٔٗفسػواذعةػػدذا رحػاؿذلمعػػدؿذمػرةذوادػػدةذ ػ ذكػػؿذليتًػػاصذوتتكػررذا يػػيلفذةذٚٙ ػ ذكػؿذ
ليتًػػاذذ4ٛٓٓٔمػػرةذعةػػدذلتوتػػوسذعلػػىذ سػػافذا ةسػػاءذلمعػػدؿذمػػرةذوادػػدةذ ػػ ذكػػؿذذٕٙتتكػػررذذedepolةحػػدذا يػػيلفذ

ذ  ٖٛذليًتاذذ٘٘  ذكؿذواددذمرةذلمتوسطذم اؿذذٖٖٛدوا  ذذedepolويست دـذا رحاؿذا ييلفذ

 ذ  ذا وقتذ4٘ٔ:ٔذلمعدؿذذPolعفذا ييلفذذedepolوسذيفضؿذاست داـذا  سـذلا ييلفذواةاذةر ذأفذلتوت
ذ  ذ4ٕ٘:ذٔذلمعدؿذذedepolعفذا ييلفذذPolا ذخذيميؿذ يهذترةتيوسذإ ىذاست داـذا ييلفذ

وةػػر ذذedepolلاػػكؿذيفػػوؽذاسػػت داموفذ ليػػيلفذذPolوةتدػػظذأفذا ةسػػاءذعةػػدذترةتيػػوسذيسػػت دمفذا يػػيلفذ
ذ  ٗٛذةدذلتوتوسذعكسذذ ؾذتماًماذع

مسػت دًماذكػافذذPol (edepol)أفذا  سػـذلدػؽذلو ػوكسذذ-وردذعةػدذحيليػوسذو  ًػاذ مػاذذ–وكماذسلؽذأفذذكرةػاذ
يعػػاودذا  ػػوؿذإفذا رحػػاؿذ ػػ ذذ- ػػ ذا ف ػػرةذذاتوػػاذذ- ذو كػػفذحيليػػوسذ ٘ٛذا رحػػاؿذوا ةسػػاءذعلػػىذدػػدذسػػواءذمػػفذقلػػؿذ

ا ماضػػ ذ ػػـذيلحػػ،واذإ ػػىذا  سػػـذلدػػؽذلو ػػوكسصذو كػػفذتػػدريحًياذولمػػرورذا ػػزمفذأيػػلحذا رحػػاؿذيسػػت دموفذا يػػيلفذ
edepolذديفذظلتذا ييلفذذ  Polذ  ٙٛذعلىذا ةساءذوقًفاذذ

ورلماذذصedepolرعواذتدريحًياذ  ذاست داـذا كلمفذاروذقو هذ:ذإفذا رحاؿذاڤو  ذاذاذا يددذية ؿذحيليوسذعفذ
ويل ػىذا سػؤاؿ:ذمػاذذinscitia antiquitatisا عاداتذا  ديمػفذلا حوؿذصذلؿذيرحعذإ ىذسلبذمدددإ ىذالذيرحعذذ ؾذ

ذ ٚٛذتدتفظذلمسدتواذا ةسويفذ؟ذذا ذخذحعؿذا كلمف

ذ ٛٛذedepol ذم ػااًلذ ل سػـذلدػؽذلو ػوكسذلا يػيلفذٖٔإذاذأ  يةاذا ضوءذعلىذا اذراتذا كوميديػفصذة ػؼذعلػىذذ
وغا ًلػػاذمػػاذيكػػوفذحػػةسذا متدػػدثذمحوػػواًلصذو كػػفذاألم لػػفذا تػػ ذوردتذعةػػدذذPol ذم ػػااًلذلا يػػيلفذٔٔوأيًضػػاذعلػػىذذ

حػاءتذذ ٕٜذAfraniusوأ راةيػوسذذ ٜٔذCaeciliusوكايكيليوسذذ ٜٓذTurpiliusوتورليليوسذذ ٜٛذTitiniusتيتيةيوسذ
ذحميعواذعلىذ سافذا ةساء 

أفذا  سػـذلدػؽذلو ػوكسذكػافذأك ػرذمتيمػفذواتسػاًقاذمػعذطليعػفذا ةسػاءصذكمػاذذ ٖٜذDonatusواةاذيؤكدذدوةػاتوسذ
ذ  ٜ٘ذيؤكدذأفذا ةساءذكفذأك رذميًتذ ل سـذلدؽذلو وكسذذ ٜٗذCharisiusةر ذ اريسيوسذ

ويةػػدرذاسػػت دامواذ ػػ ذزمػػفذترةتيػػوسذا ػػذخذكػػافذمػػدرًكاذأاػػدذذكاةػػتذموحػػورةصذedepolوأغلػػبذا ظػػفذأفذا كلمػػفذ
ومػػدرًكاذأيًضػػاذأفذذPolا دراؾصذلويػفهذكاتًلػػاذمسػػردًياذواعًيػاصذميػػؿذا ةسػػاءذلطليعػتوفذإ ػػىذا  سػػـذلاسػت داـذا يػػيلفذ

فذومػػفذ ػػـذأيػػلدتذا يػػيلفذاأل يػػرةذةػػادرةذاالسػػت داـصذذصedepolكػػافذيػػرتلطذلا اػػكؿذذPolا اػػكؿذ األمػػرذتطلػػبذواا
ذتتكررذعلىذ سافذا ةساء   ةواذا لحوءِذإ يواذ
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أمػػػاذلتوتػػػػوسذ مػػػفذا معػػػػروؼذأةػػػػهذكػػػافذأقػػػػؿذمدا ظػػػػفذوتدفًظػػػاصذ يلػػػػدوذأةػػػهذسػػػػمعذا كلمػػػػفذتتكػػػررذك يػػػػًراذعلػػػػىذ
 سػػػػافذا رحػػػػاؿصذواػػػػذاذمػػػػاذد عػػػػهذإ ػػػػىذاسػػػػت دامواذلاػػػػكؿذمفػػػػرطذغيػػػػرذملػػػػاؿذلػػػػا مرةذلتكػػػػرارذا كلمػػػػفذا ةسػػػػل ذعةػػػػدذ

ذ  ٜٙذا حةسيفذ

الذسػػػػػيماذ ػػػػػ ذأعمػػػػػاؿذلتوتػػػػػوسصذ ػػػػػ ذذصك يػػػػػًراذعةػػػػػدذا رحػػػػػاؿذedepolواكػػػػػذاذيتكػػػػػررذا  سػػػػػـذلدػػػػػؽذلو ػػػػػوكسذ
 كةػػػػػهذ ػػػػػـذيكػػػػػفذممارسػػػػػفذاػػػػػايعفذ درحػػػػػفذأةػػػػػهذتتاػػػػػىذتماًمػػػػػاذصذذPolا وقػػػػػتذا ػػػػػذخذتسػػػػػت دـذ يػػػػػهذا ةسػػػػػاءذا يػػػػػيلفذ

ذارو ذـڨلعدذزمفذ

 ػػػ ذوكػػذاذعيػػرذا حمووريػػفصذأيػػلدتاذةػػادرت ذاالسػػت داـذلعػػدذذedepolوذذPolديرذلا ػػذكرذأفذا يػػيلتيفذحػػوذ
ويةدرذاست داـذا ييلتيفذالذسيماذ  ذدديثذا ةساءذلاسػت ةاءذذصأوا رذعيرذا حمووريفذولدايفذعيرذا ملراطوريف

لا ضػػػػا فذإ ػػػػىذم ػػػػا يفذآ ػػػػريفذةراامػػػػاذعةػػػػدذألو يػػػػوسذذص ٜٚذعةػػػػدذاوراتيػػػػوسذذPolم ػػػػا يفذ ل سػػػػـذلدػػػػؽذلو ػػػػوكسذ
Apuleiusالذيسػػت دـذسػػيةيكاذا كلمػػفذمطل ًػػاذ ػػ ذأعما ػػهذا تراحيديػػف ذليةمػػاذوكتامػػاذحػػاءذعلػػىذ سػػافذا رحػػاؿصذذ ٜٛذ

لويػػفهذقسػػًماذةسػػوًياذلعػػدذترةتيػػوسذإ ػػىذقلػػفذعػػددذاألليػػاتذذpolورلمػػاذيرحػػعذا سػػلبذ ػػ ذغيػػابذا  سػػـذلدػػؽذلو ػػوكسذ
ذ  ٜٜذا ت ذتدتوخذعلىذأداديثذا ةساء

 Ecastor / Mecastor(100)بحق كاستور 
 ترنتيوس  بالوتوس  

 إجمالي  نساء  رجال  إجمالي نساء  رجال 
Ecastor ذذ٘ذ٘ذػذ ٔٓٔذذٜٜذٜٜذػ

Mecastor ذٕذٕذػذ ٕٓٔذذٜٔذٜٔذػ

 ذمػػػرةذعةػػػدذلتوتػػػوسصذٜٜيتكػػػررذذذecastorا  سػػػـذلدػػػؽذكاسػػػتورذيػػػيغذمػػػفذ ػػػتؿذا  ايمػػػفذا سػػػال فذةحػػػدذأفذ
حميعواذعلىذ سافذا ةساءصذوالذي تلؼذاألمرذك يًراذإذاذتةاو ةػاذا  سػـذلدػؽذوردتذويتكررذ مسذمراتذعةدذترةتيوسذ

يػػردذ ذمػػرةذعةػػدذلتوتػػوسصذويتكػػررذمػػرتيفذعةػػدذترةتيػػوسصذوةػػراهذٜٔصذإذذةػػراهذيتكػػررذذmecastorكاسػػتورذلا يػػيلفذ
ذ  ٖٓٔذوددافعلىذ سافذا ةساءذ

ليتًػػاذ ػػ ذدػػديثذذ4ٕٕٔٔ ػػ ذكػػؿذذede(pol)علػػىذا  سػـذلدػػؽذلو ػػوكسذذ  ػػطذوةحػدذعةػػدذترةتيػػوسذم ػػااًلذوادػػًداذ
ذليًتا ذذ4ٜٚ٘  ذكؿذذmecastorا ةساءذم ارةفذلم اؿذواددذ ل سـذلدؽذكاستورذ

يتكػػررذمػػرةذوادػػدةذ ػػ ذكػػؿذذedepolأمػػاذ ػػ ذمسػػردياتذلتوتػػوسذ ةػػر ذاسػػت داـذا ةسػػاءذ ل سػػـذلدػػؽذلو ػػوكسذ
ليتًػػاصذوعةػػدذلتوتػػوسذيم ػػؿذذ4ٕٕٕيتكػػررذمػػرةذوادػػدةذ ػػ ذكػػؿذذmecastorليتًػػاصذو كػػفذا  سػػـذلدػػؽذكاسػػتورذذ4ٖٕٛ

%ذمفذا  سـذا واردذعلػىذ سػافذا ةسػاءصذليةمػاذيم ػؿذا  سػـذةفسػهذةسػلفذ4٘ٔ٘ةسلفذذmecastorا  سـذلدؽذكاستورذ
ذ%ذعةدذترةتيوس 4ٖٔٔ

يتكػػػػررذعةػػػػدذذmecastorأوذذecastorو ػػػػ ذا اػػػػذراتذا كوميديػػػػفذةػػػػر ذا  سػػػػـذلدػػػػؽذكاسػػػػتورذسػػػػواءذلا يػػػػيلفذ
ذ كةهذ ـذيردذمطلً اذ  ذا اذراتذا تراحيديف ذذص ٗٓٔذيتيةيوسذت

صذ كةػهذ ػـذ ٘ٓٔذكافذيم ؿذإدد ذا سػماتذا للويػفذعةػدذلتوتػوسذذecastorوذذeuومفذا متدظذأفذا حمعذليفذ
ذ  ٙٓٔذيردذكليفذعةدذترةتيوسذ

ذ
ذ
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 Hercle / Mehercle(107)بحق هيراكميس 
 ترنتيوس  بالوتوس  

 إجمالي  نساء  رجال  إجمالي نساء  رجال 
Hercle ٖٙٛذٔٓٔذذٜٖٙذٔذذ

ذ ٛٓٔذ
ذذٔٓٔذػ

Mehercle  ٗذٕذػذٕذ ٜٓٔذذٗذػذذ

 ذمػرةذعةػدذلتوتػوسصذمةوػاذمػرةذوادػدةذٜٖٙيتكػررذذذHercleمفذا  ايمفذا سال فذةحدذأفذا  سـذلدؽذايراكليسذ
مػػرةذعةػػػدذترةتيػػوسذحميعوػػاذعلػػػىذ سػػافذا رحػػاؿصذأمػػػاذا  سػػـذلدػػؽذايػػػراكليسذذٔٓٔعلػػىذ سػػافذا ةسػػاءصذليةمػػػاذةػػراهذ

حميعوػػاذعلػػىذذصذووردتمػػراتذعةػػدذلتوتػػوسصذويتكػػررذمػػرتيفذعةػػدذترةتيػػوسذٗ ةػػراهذيتكػػررذذصmehercleلا يػػيلفذ
ذ سافذا رحاؿ 

صذ علػػػىذسػػػليؿذا م ػػػاؿذيسػػػت دـذHercleومػػػفذا حػػػديرذلا ػػػذكرذأفذترةتيػػػوسذكػػػافذمو ًعػػػاذلا  سػػػـذلدػػػؽذايػػػراكليسذ
صذ٘ٓ٘صذٜ٘ٗصذٓٗٗصذٕٕ٘صذٜٗٔلدػػػػؽذايػػػػراكليسذسػػػػلعذمػػػػراتذ ػػػػ ذمسػػػػرديفذ"أةػػػػدريا"ذذاألليػػػػاتذيػػػػيلفذوسذوذدا

ذ  ذٗٗٚصذٜٚ٘

يػ،ت ذعلػىذ سػافذا رحػاؿذذmehercleوة لصذمػفذاػذاذإ ػىذةتيحػفذمفاداػاذأفذا  سػـذلدػؽذايػراكليسذلا يػيلفذ
ذكػافذHercleمػفذأفذا  سػـذلا يػيلفذلػا رغـذصذسواءذعةدذلتوتوسذأوذترةتيوسصذومفذةاديفذأ ر ذةػر ذأةػهذودداـ

 وةػػػاؾذأرلعػػػفذاسػػػت ةاءاتذمػػػفذاػػػذهذا  اعػػػدةذُريػػػدتذ ػػػ ذم طوطػػػاتذذ-دسػػػبذت،كيػػػدذةيكو سػػػوفذذ-قسػػػًماذذكورًيػػػاذ
ذ  11.6فذ تتفؽذمعذا  اعدةذا عامفذلدسػبذمػاذأوردهذحيليػوسذذتـذتعديلواذمفذحاةبذا ةااريوذذ؛مسردياتذلتوتوس

 صذومسػرديفذ"ا تػاحر"ذٓ٘ صذومسرديفذ"عللفذا دل "ذذا ليتذٕٜٛوا ذعلىذا ةدوذاآلت :ذمسرديفذ"كاسيةا"ذذا ليتذ
ذ  ٓٔٔذ ذٕٓٔ صذومسرديفذ"األدمؽ"ذذا ليتذٜٔٚذا ليتذ

يفذا مت، رةذي،ت ذعلىذ سافذا ةسػاءذكمػاذوردذعةػدذوعلىذا رغـذمفذذ ؾذةحدذأفذا  سـذلدؽذايراكليسذ  ذا تتية
ذ ذ ٕٔٔذوألو يوسذذ ٔٔٔذسيةيكاذ

م ارةػػػفذلا  سػػػـذلدػػػؽذلو ػػػوكسذلا يػػػيلفذذmehercleومػػػفذ ػػػـذةحػػػدذأفذةسػػػلفذا  سػػػـذلدػػػؽذايػػػراكليسذلا يػػػيلفذ
edepolذ  ذ٘:ذٔ ذأماذعةدذترةتيوسذ ةحدااذلةسلفذذٖٓٔ:ذٔعةدذلتوتوسذتم ؿذذذ

ةتيحفذمفادااذأفذلتوتػوسذيسػت دـذا  سػـذلدػؽذايػراكليسذولو ػوكسذوكاسػتورذدػوا  ذومماذسلؽذتتراء ذأمامةاذ
 ذمرةذ ػ ذٕٛٔأماذترةتيوسذ ةراهذيست دـذا  سـذةفسهذدوا  ذذذصليًتا ذ4ٕٛٛٛٓ ذمرةذ  ذعاريفذمسرديفذذٖٙٙٔذ

فذ ػػػ ذا مسػػػػرديذ4ٖٙٙليتًػػػػا  ذ ضػػػًتذعػػػفذأفذمتوسػػػػطذاالسػػػت داـذعةػػػدذلتوتػػػػوسذيم ػػػؿذذ4ٓٚٗٙسػػػتذمسػػػردياتذذ
ذ4ٖٖٓليتًػاذت ريًلػاصذليةمػاذةػر ذأفذمتوسػطذاسػت داـذا  سػـذةفسػهذعةػدذترةتيػوسذيم ػؿذذ٘ٔا واددةصذأخذمرةذواددةذكػؿذ

ليتًػػاصذواكػػذاذتكػػوفذةسػػلفذا م ارةػػفذلػػيفذلتوتػػوسذوترةتيػػوسذذٖٖ ػػ ذا مسػػرديفذا وادػػدةصذأخذلمعػػدؿذمػػرةذوادػػدةذكػػؿذ
ذ  ٖٔٔذذٔ:ذٕلمعدؿذ

ويػػػ،ت ذ ػػػ ذذHercleلدػػػؽذايػػػراكليسذذ-عةػػػدذلتوتػػػوسذأوذترةتيػػػوسذسػػػواءذذ-إذفذ ا  سػػػـذا سػػػايدذعةػػػدذا رحػػػاؿذ
 ػ ذا مرتلػفذذPolا مرتلػفذا  اةيػفصذ ػـذا  سػـذلدػؽذلو لػوكسذذedepolا مرتلفذاألو ىصذ ػـذيدتػؿذا  سػـذلدػؽذلو ػوكسذ

ذا  ا  ف ذ
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عةػػدذلتوتػػوسصذواػػ ذمةا سػػفذالذةرااػػاذعةػػدذترةتيػػوسذذedepolوذذPolلػػيفذا  سػػميفذمدمومػػفذواةػػاؾذمةا سػػفذ
لدػػػؽذا تيػػػ ذي سػػػمفذعلػػػىذ سػػػافذا ةسػػػاءذعةػػػدذلتوتػػػوسذذecastorيػػػ،ت ذا  سػػػـذلدػػػؽذكاسػػػتورذإذذلػػػىذأيػػػفذدػػػاؿصذع

%ذمػفذإحمػا  ذمسػردياتذلتوتػوسذ ػ ذٙ٘عةدذترةتيوسصذوتللغذةسلفذا  سـذلدؽذايػراكليسذدػوا  ذذPolلو وكسذ
ذ  ٗٔٔذ%ذعةدذترةتيوسذٓٛا ةسلفذديفذتم ؿذ

وحديرذلا ذكرذأةهذ  ذدا فذتساوخذعددذاأللياتذليفذا رحاؿذوا ةساءذ  ذمسردياتذلتوتوسذوترةتيوسصذ تذلػدذ
و لةسػاءذعةػدذترةتيػوسذةيػيبذأكلػرذ ػ ذذ؛ لرحػاؿقسػًماذذٜٖٔٔقسًماذم ارةفذلدوا  ذذٕٓٗٔأةوفذاست دمفذدوا  ذ

قسػًما ذذٕٙٔاصذ ػ ذدػيفذيسػت دـذا رحػاؿذقسػمًذذٚٚٗاست داـذأسا يبذا  سـذم ارةفذلا رحاؿذديثذيسػت دمفذدػوا  ذ
فذدؿذوذ   ةماذيدؿذعلىذأفذا ةساءذقدذديلفذعلىذدريتوفذوسرعافذمػاذيدػاو فذت،كيػدذتلػؾذا د ػوؽذاذاذعلىذا ءذاا

ذ  ٘ٔٔذا  سـذأداءذوأةوفذأيلدفذأك رذلراعفذ  ذ

دذكليػرذ ػ ذإ ىذأفذأةواعذا  سـذقدذتكررتذ  ذأعماؿذترةتيوسصذ  دذكافذمفرًطػاذإ ػىذدػذAdamsويايرذآدمسذ
م ػػاؿذوادػػدذ ػػ ذكػػؿذأخذلمعػػدؿذليتًػػاذذٓٚٙقسػػًماذ ػػ ذذٕٙا رحاؿص تسػػت دـذا ةسػػاءذم ارةػػفذل،داديػػثذدػػديثذا ةسػػاءذ

ليتًػاصذواكػػذاذذ4ٜٕٗم ػػاؿذوادػدذ ػػ ذأخذلمعػدؿذليتًػػاصذذ٘ٓٗ٘قسػػًماذ ػ ذذٕٙٔليتًػاصذ ػػ ذدػيفذيسػػت دـذا رحػاؿذذ4ٛٓٔ
ذ  ٙٔٔذذتعدذا ةساءذاألك رذاست داًماذألةواعذا  سـذوييغذا تعحب

 ػػػتؿذواضػػػحذأظورامػػػاذلاػػػكؿذوذعلػػىذةػػػوعيفذم تلفػػػيفذمػػػفذا كلمػػػاتذا ةسػػويفصذاسػػػتدوذذويلػػدوذأفذترةتيػػػوسذقػػػدذ
ذعفذا دديثذا ذكورخ ذا دديثذا ةسوخذذورلماذلا غذ  ذتكراراما ذ يميزاما

ولةاًءذعلىذماذسلؼصذ  فذا دديثذا ةسوخذعةدذترةتيوسذاتسـذلا سماتذا ا ييفذا  ايفذلا حةسذا ةسوخذ  ذ
ذديفذكافذا دديثذا ذكورخذلدوفذسماتذمدددة 

يمكػفذةمًطاذ اًياذيميزذدديثذا ةساءذصذقػدذوردذلاػكؿذلويفواذ  ذا  سـذذPolكلمفذويمكفذا  وؿذإفذاست داـذ
ذريدهذ  ذ  راتذعديدةذتةطوخذعلىذكـذكليرذمفذاألم لفذ وذهذا كلمف 

ذ؛ميسػػيستفػوهذوا رايػدذ وػذاذاالسػت داـذسػرعافذمػاذيتلػػيفذأفذمسػرديفذ"أةػدريا"ذعلػىذسػليؿذا م ػػاؿذقػدذظوػرذ يوػاذ
ذ  ذٜٓٚصذٛٛٚصذٛٚٚصذٓٚٚذاأللياتذذPolدوا  ذ مسفذألياتذتدتوخذعلىذأرلعفذأم لفذ لكلمفذل

صذٖٛٛصذٜٚٛصذٙٚٛأرلعذمراتذعلىذ سافذ ايسذولي ياسذذاأللياتذذPolو  ذمسرديفذ"ا  ي "ذحاءتذكلمفذ
مػػاذةحػػدهذ ػػ ذاألليػػاتذا تػػ ذحػػرتذعلػػىذ سػػاةوماذوعػػددااذسػػلعفذو ت ػػوفذليتًػػاصذ ضػػًتذعػػفذأم لػػفذاػػوذواػػذاذصذ ذٖٜٓ

ذ  ٙٚٛذا ليتذذedepolأ ر ذ ل سـذلدؽذلو وكسذ

 ػػتثذمػػراتذذاألليػػاتذذPolيوػػاذكلمػػفذو ػػ ذمسػػرديفذ" ورميػػو"ذتتدػػدثذةوسيسػػتراتاذدػػوا  ذتسػػعفذأليػػاتذذكػػرتذ 
ذ  ٛٛٚصذٚٛٚصذٗٔٛ

 ػػ ذا موةو ػػوجذا  يػػيرذعلػػىذ سػػافذسوسػػتراتاذ ػػ ذمسػػرديفذ"ا دمػػاة"ذمػػرتيفذ ػػ ذ ت ػػفذأليػػاتذذPolوتػػردذكلمػػفذذ
  ذو ػػ ذمسػػرديفذ"ا دمػػاة"ذأيًضػػاذةحػػدذ ت ػػفذٍٕٗٚ ػػ ذا ليػػتذذذedepol صذوأيًضػػاذاةػػاؾذم ػػاؿذ كلمػػفذٕٓٛصذٕٛٚذ

 ذومػػرةذوادػػدةذٙ٘ٚصذٖٗٚصذٕٛٚذاألليػػاتذذPolسػػافذلػػاك يسذمةوػػاذ ت ػػفذأم لػػفذ كلمػػفذعاػػرذليتًػػاذحػػاءتذعلػػىذ 
ذ  ٚٔٔذ ذٔٗٚ  ذا ليتذذذecastor كلمفذ
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 ذتست دـذسوستراتاذوكاةتاراذا  سـذلدػؽذٜٕٛذ-ذٕٛٛوأ يًراذ  ذديا وجذقييرذ  ذمسرديفذ"األ واف"ذذاأللياتذ
 صذٜٕٛمرةذوادػدةذذا ليػتذذedepolا  سـذلدؽذلو وكسذصذوتست دـذ ذٜٕٛصذذذٖٜٕمرتيفذذا ليتافذذPolلو وكسذ

ذ  ٕٛٛذا ليتذذobsecro ضًتذعفذاست داـذكلمفذ

ذلػدورذا متدػدثذاألوؿذكمػاذ ػ ذذedepolوذذPolوقدذتردذا كلمتافذ   ذلدايفذماودذتظوػرذمػفذ ت ػهذامػرأةذت ػـو
ذ  ذٛ٘ماة"ذذا ليتذ صذو"ا دٕٓٓٔ صذو"ا  ي "ذذا ليتذٖٕٚصذٖٔٛمسردياتذ"ا معذبذ ةفسه"ذذا ليتافذ

ليتًػػاصذ ػػ ذدػػيفذذ4ٗٔٔمػػرةذوادػػدةذكػػؿذلمعػػدؿذليتًػػاذذٕٕٓٙقسػػًماذ ػػ ذذٜٕٕأمػػاذعةػػدذلتوتػػوسذ تسػػت دـذا ةسػػاءذ
ذليًتا ذذ4ٖٙٔليًتاذلمعدؿذم اؿذواددذكؿذذ4ٜ٘ٗٛٔقسًماذ  ذذٜٖٔٔيست دـذا رحاؿذ

و كػػفذاػػذاذا فػػارؽذلػػيفذذويلػػدوذأفذمعػػدؿذتكػػرارذأةػػواعذا  سػػـذمرتفػػعذ ػػ ذدػػديثذا ةسػػاءذعةػػهذ ػػ ذدػػديثذا رحػػاؿص
ذ  ٛٔٔذا ممارساتذا ةسويفذوا ذكوريفذ يسذمميًزاذعةدذلتوتوسذلا اكؿذا ذخذةحدهذعةدذترةتيوسذ

األك ػػػرذاسػػػت داًماذ يػػػيلفذا  سػػػـذلدػػػؽذاػػػـذوا مت،مػػػؿذ ػػػ ذمسػػػردياتذترةتيػػػوسذسػػػرعافذمػػػاذيكتاػػػؼذأفذا عليػػػدذ
وخذ ػػػ ذا مرتلػػػفذا  ا  ػػػفذصذويلػػػيوـذا طفيليػػػوفصذذصذويػػػ،ت ذا اػػػلابذ يدتػػػؿذا مرتلػػػفذا  اةيػػػفذصذ ػػػـذا اػػػيHercleايػػػراكليسذ

ذوأ يًراذا  وادوف ذ

ا مرتلػػػفذاألو ػػػىصذويلػػػيوـذ يوػػػاذيدتػػػؿذا عليػػػدذصذديػػػثذedepolويسػػػت دـذترةتيػػػوسذيػػػيلفذا  سػػػـذلدػػػؽذلو ػػػوكسذ
ذ ـذا عااراتذوا  ادماتذوا سيداتذا متزوحاتذصذوا مرلياتذا عحايز ذصذا ايوخ

ذص ـذا سػيداتذا متزوحػاتذصاألو ىا تي ذيظفرفذلا مرتلفذعلىذ سافذا  ادماتذذPolوي،ت ذا  سـذلدؽذلو وكسذ
ووردتذاذهذا ييلفذمرةذواددةذعلىذ سػافذا مرليػفذا عحػوزذومػرةذوادػدةذعلػىذذ  ـذا ايوخذوا الابذصتليوفذا عاارات
ذ سافذا عليد ذ

 مػسذمػراتذسػو ذيثذ ـذيػذكرذاألقؿذاست داًماذعةدذترةتيوسصذداوذذecastorوأ يًراذ  فذا  سـذلدؽذكاستورذ
ذعلىذ سافذا عااراتصذومرةذواددةذتةطؽذلهذا  اللف ذومرتيفذعلىذ سافذا زوحاتصذمرتيفذ دسبصذ

األو ػػىذعلػػىذ سػػافذا  ػػوادةصذواأل ػػر ذعلػػىذ  ػػطصذ لػػـذيػػذكرذسػػو ذمػػرتيفذذmecastorأمػػاذا  سػػـذلدػػؽذكاسػػتورذ
ذ سافذا عاارة ذ

ذاذأ  يةػػاذا ضػػػوءذعلػػػىذمسػػػردياتذلتوتػػوسذةحػػػد األك ػػرذاسػػػت داًماذ يػػػيلفذا  سػػػـذلدػػػؽذاػػػـذأفذا عليػػػدذأيًضػػػاذذواا
وأ يػػًراذذصويلػػيوـذا طفيليػػوفذص ػػـذا اػػيوخذ ػػ ذا مرتلػػفذا  ا  ػػفذصصذويػػ،ت ذا اػػلابذ ػػ ذا مرتلػػفذا  اةيػػفذHercleايػػراكليسذ
ذا طواة ذ

ويلػيوـذذصاةيػف ػـذا اػلابذ ػ ذا مرتلػفذا  صذذedepolويدتؿذكذ ؾذا عليدذا مرتلفذاألو ىذعةدذا  سـذلدؽذلو ػوكسذ
ذ ـذا طفيليوفذوا عااراتذوا سيداتذا متزوحات ذذصا ايوخذ  ذا مرتلفذا  ا  ف

 ـذا اػلابذ ػ ذذصيليوـذا ايوخذ  ذا مرتلفذا  اةيف يهصذ يدتؿذا عليدذا مرتلفذاألو ىذذPolأماذا  سـذلدؽذلو وكسذ
ذوأ يًراذا  ادمات ذذص ـذا زوحاتذصا عااراتذـتليوذصا مرتلفذا  ا  ف

ذصتلػػيوفذا عػػااراتذصاألو ػػىا تيػػ ذيظفػػرفذلا مرتلػػفذعلػػىذ سػػافذا زوحػػاتذذecastorويػػ،ت ذا  سػػـذلدػػؽذكاسػػتورذ
ذوأ يًراذا  ادمات ذ

ذ
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ولترذالذةظيػػرذيػػػػولا ضػػا فذإ ػػىذا  سػػـذلدػػؽذلو ػػوكسذولدػػؽذكاسػػتورذولدػػؽذايػػراكليسصذةحػػدذأفذا  سػػـذلدػػؽذ
ذ  ٜٔٔذ ه

ذ  ٕٓٔذولترذلويفهذرمًزاذ لةظاـذوربذاألرلابذيظؿذيادبذا مكاةفذا ساميفذيإذذإفذ

ولترذاألك رذايوًعاذ  ذمسردياتذلتوتوسذويظورذذ ؾذحلًياذ  ذمسرديت ذ"األسر "ذذا ليػتذيويعدذا  سـذلدؽذ
ذ  ذٕ٘ٓٔ ذو"ا توأمافذميةاي يموس"ذذا ليتذٕٙٗ

ذولترذيػلا  سػـذلدػؽذذاواف"ذعلػىذسػليؿذا م ػاؿذمو ًعػوكذ ؾذ  ذمسػردياتذترةتيػوسذةػر ذديميػاذ ػ ذمسػرديفذ"األ ػ
pro Jupiter  ٚأ o jupiterذ  ٕٔٔذ ذٚ٘ٚصذٖٙٙذا ليتافذذ

 صذٗٔٗٔكماذيامؿذا  سـذأيًضاذأسماءذآ وفذأ ر صذويتضحذذ ؾذحلًياذ  ذمسرديفذ"ا حةػدخذا متفػا ر"ذذا ليػتذ
ذولتر:ا  هذيمارسذإ ىذحاةبذا  سـذلدؽذا  هذ ةر ذا  سـذلدؽذ

Iuro per Iovem et Mavortemذذ
ذولترذومارس"ي"أقسـذلدؽذ

قسػػمهذ ضػػًتذعػػفذذpatronus deus militumواةػػاذي سػػـذا حةػػدخذلدػػؽذا  ػػهذمػػارسصذا  ػػهذا راعػػ ذ لحةػػودذ
ذولتر ذيا  هذل

ذمسػػرديفذ"حػػرةذا ػػذاب"صذا ليػػتذرلػػفذا ليػػوصذواألوغػػادذذLavernaوي سػػـذا طػػاا ذكػػذ ؾذعةػػدذلتوتػػوسذلدػػؽذ
ذ  ذ٘ٗٗ

ذ ذذرلفذا ستمف ذSalusذ ذت سـذسوستراتاذلدؽذأسكوالليوسذوسا وسٖٖٚمسرديفذ"ا دماة"ذذا ليتذو  ذ

ذ ذي سـذ اةيسكوسذلدؽذألو وف ذٜ٘ٚوةحدذأيًضاذ  ذمسرديفذ"مةزؿذاألالاح"ذذا ليتذ

كمػػاذةػػر ذ ػػ ذأـذاألرلػػابذومػػفذا حػػديرذلا ػػذكرذأفذا اػػ صذا ػػذخذيتلػػوذا  سػػـذيضػػعذيػػدهذعلػػىذاألرضذلويػػفواذ
ذ  ذٕٗ٘ذ-ذٔٗ٘فذ"ا توأمتافذلاك يس"ذذا ليتافذمسردي

ديػثذةػر ذحريلػوسذذولترصيػ ذةريدذدا فذواددةذ ل سـذلاسػـذإ ػهذغيػرذا  ػهذٖٖٗٔو  ذمسرديفذا دلؿذذا ليتذ
ذا  وادذاللراكسذعلىذا  سـذلدؽذا رلفذ ذ  ٕٕٔذ  ذقسمهذلواا م ادعذمفذقلؿذدةثذاذاذيةوسصذا ت ذػڤيلـز

صذٖٔٛيةوسذكمػػاذةػػر ذ ػػ ذمسػػرديفذ"أمفيتريػػو"ذذا ليتػػافذػػػڤوةػػوذوي سػػمفذلدػػؽذا ػػرلتيفذيوعػػادةذمػػاذكاةػػتذا ةسػػاءذ
ذ  ذٕٖٛ

سػػػػػا وسذي سػػػػػـذأمػػػػػاـذا اػػػػػيخذي ذةحػػػػػدذأفذا علػػػػػدذ رذٜٚٛ-ٕٜٛو ػػػػػ ذمسػػػػػرديفذ"ا توأمتػػػػػافذلػػػػػاك يس"ذذاألليػػػػػاتذ
حودذعتقفذمفذةيكولو وسذوا ضالطذكليوما وسذقسًماذمطواًلذيست دـذ يهذا عديدذمفذاألرلابذوا رلاتذمؤكًداذعدـذوذ

ذأخذةوعذليفذا اابذمةيسيلو وسذولاك يس:ذ
{CHRYS.} Ita me Iuppiter Iuno Ceres 

Minerva Latona Spes Opis Virtus Venus 

Castor Polluces Mars Mercurius Hercules 

Summanus Sol Saturnus dique omnes ament, 

ut ille cum illa neque cubat neque ambulat 

neque osculatur neque illud quod dici solet. 



 
 حاتم ربيع حســن

811 
 

ذ ٕٗٔذورلػػفذاألمػػؿذذ ٖٕٔذوةػػوذوكيػػريسذومةير ػػاذوالتوةػػاذيولترذوذيػػيػػاذ يػػتذأ"
 ػوكسذوذيةوسذوكاسػتورذولڤوذ ٕٙٔذورلفذا فضيلفذذ ٕ٘ٔذذ أولسرلفذا  روةذذوذ

ذ ٕٚٔذذSolذومػػػػػارسذوميركوريػػػػػوسذوايػػػػػراكليسذوسػػػػػوماةوسذواا ػػػػػهذا اػػػػػمس
يلػػدقوفذعلػػّ ذدػػلوـصذذأقسػػـذلوػػـ ذأفذاػػذاذاآل وػػفذوحميػػعذذص ٕٛٔذوسػاتورةوس

والذيتزموػػاذوالذدتػػىذيةػػاؿذمةوػػاذقللػػفذوادػػدةذا اػػابذالذيضػػاحعذاػػذهذا فتػػاةذ
ذ "ذمماذاوذمعتادذ علهذوالذيفعؿذمعواذأخذا ءذآ ر

ذ

رلػفذذص Fide يػديسذذا رلػفذ ذديػثذةػر ذيوكليػوذي سػـذلدػؽذٕٚٚو مفذم اؿذآ رذ  ذمسرديفذ"ا دمير"ذذا ليتذ
ذاألماةف ذا   فذوذ

ولترذوتك ػرذمػفذيػوالذيفوتةاذ  ذاذاذا يددذا  وؿذإةهذعةدماذكاةػتذا ا يػياتذا كوميديػفذا روماةيػفذت سػـذلدػؽذ
ذ  ٜٕٔذعادةذيذكرذعلىذ سافذا عليدصذوكافذأك رذاآل وفذاورةذيؤكدذأةهذاست داـذاسمهصذ وذاذ

اسػـذا  ػهذعلػىذذ-تػوسذوترةتيػوسذم ػؿذلتوذذ-أةهذعةدماذيذكرذكاتلافذروماةيافذذJocelynواةاذيؤكدذحوسليفذ
  ةومػاذيدػاوالفذذص سافذأددذا عليدذلويفهذا  هذاألك رذاورةذ  ذروماذا ت ذيتعرضذ يواذا عليدذ إلقيػاءذوا تومػيش

ديػػػػثذكاةػػػػتذا  ػػػػواةيفذا روماةيػػػػفذالذتسػػػػمحذ وػػػػـذلم ػػػػؿذاػػػػذاذ؛ذقػػػػدرذا مسػػػػتطاعا يوةػػػػاةييفذا تومػػػػيشذإ ػػػػىذأفذيةسػػػػلاذ
ذ  ٖٓٔذاالةت اد

ااعذاست دامهذ  ذا كوميدياذصذقدذايراكليسصذوكذاذلدؽذكاستورذولو وكساأل ويفذومفذ ـذةر ذأفذا  سـذلدؽذ
أحمعذا ة ادذعلىذأفذكؿذا ااراتذا ت ذيػذكرذ يوػاذكاسػتورذولو ػوكسذوايػراكليسذتػدؿذعلػىذا  سػـذكمػاذوذا روماةيفصذ

 ػػوكسذوذلعػػضذا اػػاراتذإ ػػىذكاسػػتورذولا  ػػوؿذإفذاةػػاؾذذ- ػػ ذا وقػػتذةفسػػهذذ-يمكػػفذغيػػرذأةػػهذذصذكرةػػاذمػػفذقلػػؿ
ةمػاذألغػراضذأ ػر صذذصولترذ ػـذيكػفذا لػرضذمػفذاسػت دامواذا  سػـذ ػ ذدػدذذاتػهيػوايراكليسذلا ضػا فذإ ػىذ علػىذواا

ذ ذ:ذٖٛاذهذا علارةذمفذمسرديفذ"ا دماة"ذذا ليتذغرارذماذةر ذ  ذ
"{SY.} salve mecastor, Parmeno." 

ذ!" ليمتعؾذكاستورذلا يدفذياذلارميةو"

ذودؼذإ ىذا دعاءذوا تمة ذو يسذا  سـ تذmecastorا  هذكاستورذعلارةذا  سـذلواةاذةحدذأفذ

ذوةريدذ  ذا ليتذةفسهذا علارةذاآلتيف:
"{PA.} et tu edepol, Syra." 

ذصذذلا يدف !"ذياذسيراذصو يمتعؾذلو وكسذأيًضا"

ذو يسذا  سـ ا دعاءذذedepolمفذذكرذا  هذلو وكسذا  يدذواةاذأيًضاذ

ذ ذةر ذا علارةذاآلتيف:ٜٓٙو  ذمسرديفذ"ا دماة"ذذا ليتذ
"fors fuat pol" 

ذ" لييدلؾذا تو يؽذلدؽذلو وكس!"ذ

ذا دعاءذوا تمةياتذا طيلفذأيًضاذو يسذا  سـ ذPolوا لرضذاةاذمفذذكرذلو وكسذ
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ذ ذا علارةذاآلتيف:ٕٛ٘وةر ذأيًضاذ  ذمسرديفذ"مةزؿذاألالاح"ذذا ليتذ
"Herculem invoc" 

ذ"التوؿذإ ىذايراكليس"

ذ  ٖٔٔذا  سـذالذا توسؿذوا تضرعذاوذواةاذةحدذأفذا لرضذمفذذكرذا  هذايراكليسذ

ذ :ذٕٛ٘و  ذا مسرديفذةفسواذذا ليتذ
"Hercules, ted invoco." 

ذذ"أخذايراكليسذإةة ذألتوؿذإ يؾ"

ذا توسؿذوا تضرع ذاوذواةاذةحدذأيًضاذا لرضذمفذذكرذايراكليسذ

ذ :ٜٚٗذذ-ذٜٙٗذا ليتافذو  ذمسرديفذ"ا  ي "ذ
"o Iuppiter, qua     aec tur ast " 

ذذ!ذماذتلؾذا ضحف؟"ولتريأخذ"

ذولترذا تعظيـذوا دعاءذ كاؼذا ضر ذيواةاذةر ذا لرضذمفذذكرذا  هذ

ذ :ٜٙٔوكذ ؾذ  ذمسرديفذ"األ واف"ذذا ليتذ
"pro supreme Iuppiter" 
ذ"واذدسرتاهذ!ذياذيولترذاألعظـ"

ةمػػاذيتضػػرعذإ يػػهذاػػاكًياذظلػػـذا اػػلابذا مسػػتوترذا ػػذخذيسػػتلؿذوحػػودذيػػواةػػاذالذي سػػـذسػػاةيوذلكليػػرذاآل وػػفذ ولترصذواا
ذ لراتذ  ذا  واةيفذا مدةيفذك ذيفوزذلماذ يسذمفذد هذأفذيفوزذله ذ

ة لػػػصذممػػػاذسػػػلؽذأفذا عليػػػدذكػػػاةواذاألك ػػػرذاسػػػت داًماذ ل سػػػـذلدػػػؽذايػػػراكليسذولو ػػػوكسذوكاسػػػتورصذسػػػواءذ ػػػ ذ
اتذترةتيوسذأوذ  ذمسردياتذلتوتوسصذويرحػعذذ ػؾذ ػ ذد ي ػفذاألمػرذإ ػىذطليعػفذدورذا علػدذ ػ ذا كوميػدياذمسردي

ا روماةيفصذ  دذكافذا مدرؾذا رييسذ لددثذا ػدرام صذواػوذا وسػيطذلػيفذا حموػورذول يػفذا ا يػياتذعلػىذا مسػرحصذ
إضػفاءذذ:ا ذصوكاةتذ هذمواـذعدةذدتىذأةهذيلدوذ  ذلعضذا لدظاتذك،ةهذ يسذاةاؾذمم ؿذ لؼذقةاعذاذاذا علد 

صذوا اراؼذأوذا مساعدةذ  ذا  ػداعصذوت ليػدذا ا يػياتصذواكػذاذكاةػتذطليعػفذذأوذا سا رةذا وز يفا لمسفذا فكاايفذ
ذدورهذتتطلبذا  سـذمراتذعديدةذو  ذمةاسلاتذمتةوعف ذ

ذصا كوميػػدياذا روماةيػػفذولا ضػػا فذإ ػػىذا  سػػـذلدػػؽذايػػراكليسذولو ػػوكسذوكاسػػتورصذاةػػاؾذأةػػواعذأ ػػر ذ ل سػػـذ ػػ 
ذمةوا:

اسػـذا  ػهذإ يػهذعػادةذيضػاؼذصذوكافذذأوذمركلاته ذiuroا ةوعذاألوؿ:ذواوذةوعذلسيطذيتكوفذمفذ عؿذا  سـذذ-ٔ
ذويليهذا عتفذا ذخذي سـذلهذأوذةصذا  سـ ذصا مستاودذلهذأوذحميعذاآل وف

ذ  ذٖٙٗذ-ذٖ٘ٗويلدوذاذاذا ةوعذحلًياذ  ذمسرديفذ"أمفيتريو"ذذا ليتافذ
{SOS.} Per Iovem iuro med esse neque me falsum dicere. 

{MERC.} At ego per Mercurium iuro, tibi Iovem non credere; 
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ذالذأتفوقهذلا كذب"ولترذأةة ذيأقسـذلدؽذ"سوسيا:ذ

ذ"ولترذالذييدقؾ يأماذأةاذ ،قسـذلدؽذميركوريوسذأفذ"ميركوريوس:ذ

تريػوذيدػاوؿذأفذيمةػعذسوسػياذمػفذد ػوؿذمةػزؿذأمفيتريػوذيواةاذةحدذأفذميركوريوسذ  ذدوارهذمعذسوسياذعلػدذأمف
وم اللفذزوحتهذأ كوميةاذ ي لرااذل ربذويوؿذأمفيتريوصذويداوؿذسوسياذحااًداذلكؿذوسيلفذممكةفذإقةاعذميركوريػوسذ

ولترصذليةمػػاذيلػػتمسذميركوريػػوسذطري ػػػفذيػػمفيتريػػوصذوي سػػـذأةػػػهذالذيةطػػؽذإالذيػػدًقاذمػػاذداـذيدلػػؼذلدػػػؽذأةػػهذ ػػادـذأ
ذولترذةفسهذالذييدؽذذ ؾذا  سـ يا  داعذوا مراوغفذديفذي سـذلةفسهذلا ءذمفذا  لثذوا دااءصذقايًتذإفذ

ولترذيػويضػيؼذاسػـذا  ػهذذص iuro ذيسػت دـذ عػؿذا  سػـذذٖ٘ٗومفذ ـذةر ذلتوتوسذ  ذا ف رةذا سال فذذا ليػتذ
لويػػفهذكفػػيًتذلضػػمافذيػػدفذا  سػػـذصذوةػػر ذلعػػدذذ ػػؾذا عػػتفذأوذةػػصذا  سػػـذا ػػذخذيؤكػػدذ يػػهذأةػػهذالذذ Iovemذ

ذ  ٕٖٔذا  داسفيكذبصذواةاذةر ذقسـذسوسياذلسيًطاذيادًقاذرغـذماذتةطوخذعليهذا ييلفذمفذ كاافذتكسوااذمسدفذ

 ذمضػػيفًاذاسػػـذا  ػػهذا ضػػامفذ يػػدتهذواػػوذميركوريػػوسذiuroو ػػ ذا ليػػتذا تػػا  ذيسػػت دـذلتوتػػوسذ عػػؿذا  سػػـذذ
ذولترذالذييدؽذوالذي ؽذ  ذذ ؾذا  سـ يويليهذا عتفذا ذخذيؤكدذ يهذأفذذص Mercuriumةفسهذذ

ذ ذا  سـذاآلت :ٜٙٙذ-ذٜٗٙكذ ؾذ  ذمسرديفذ"أةدريا"ذ ترةتيوسذذاأللياتذةر ذوذ
{PA.} Mysis, 

per  mnis ti i adiuro deos numquam  ea>m me deserturum, 

non si capiundos mihi sciam esse inimicos omnis homines. 
ذألًداصأقسـذ ؾذياذميسيسذلدؽذحميعذاآل وفذأةة ذ فذأاحرااذ"لامفيلوس:ذ

ذ حميًعاذراغلوفذ  ذأفذيكوةواذأعداءذ  "دتىذ وذعلمتذأفذا لارذ

ذموماذكلفهذاألمرو  ذاذهذا ف رةذةر ذلامفيلوسذي سـذأةهذ فذيت لىذأوذي ذؿذ قػرةذصذديثذإةواذمدلولتهذحليكريـو
ذو وذأد ذلهذا داؿذإ ىذا وقوؼذ  ذوحهذا حميعذ  ةهذ فذيتةازؿذقطذعفذدلهذ وا ذذصعيةه

صذويلػػ ذذ ػػؾذا عػػتفذا ػػذخذ(deos) ذ ػػـذيستاػػودذلحميػػعذاآل وػػفذadiuroواةػػاذيسػػت دـذترةتيػػوسذ عػػؿذا  سػػـذذ
ذكلفهذاألمرذوموماذكاةتذتلعاتذتمسكهذلوا ذيؤكدذ يهذأةهذ فذيت لىذعفذمدلولتهذموماذ

ذإذذت وؿ:ذصو  ذ  رةذأ ر ذمفذمسرديفذ"أمفيتريو"ذت سـذأ كوميةاذلطري فذأك رذوضوًداذوتدديًدا
Per supremi regis regnum iuro et matrem familias  

Iunonem, quam me vereri et metuere est par maxume,  

ut mi extra unum te mortalis nemo corpus corpore  

contigit, quo me impudicam faceret.
 . 133ذذ

ذ"أقسـذلدؽذمملكفذا ملؾذاألسمىذذملؾذاألرلاب ذ
ذأقيىذددذصذإ ىذوةوذرلفذا عايلفذا ت ذأدترمواذوأ ااااذيولدؽذ

ذ ذسواؾصذمفذا لارحسدذ ا صذ افذذأةهذ ـذيلمسذحسدخذقطذأخذ
ذ اس فذ" ذذ امرأةذأوذحعلة ذ

واةػػاذةػػر ذأ كوميةػػاذت لػػرذأمفيتريػػوذأةػػهذكػػافذمعوػػاذ لتػػوذوتةػػاوالذمًعػػاذطعػػاـذا عاػػاءصذ ػػـذةػػاؿذمةوػػاذوطػػرهذواةيػػرؼذ
واةاذيتومواذأمفيتريوذلممارسفذ ادافذا زةاذمعذرحؿذآ ػرذيالوهصوت سػـذأ كوميةػاذأةوػاذ ػـذتتػرؾذةفسػواذمتاًعػاذ لفػراشذ
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يػادقفصذلػؿذويلػدخذاةداااػهذمػفذأةوػاذت سػـذلحػرأةذوتؤكػدذذويتمةىذأمفيتريػوذ ػ ذقػرارةذةفسػهذأفذتكػوفذ معذرحؿذغيره
ذأ كوميةاذأةواذ ـذت ترؼذإ ًماصذومفذ ـذ و ذحرييفذ  ذقسمواذووا  فذمفذةفسوا ذ

و كةػهذالذيػذكرذاسػـذا  ػهذا ضػامفذ  سػمهذواسػتعاضذذص iuroويست دـذلتوتوسذ  ذا ف رةذا سػال فذ عػؿذا  سػـذذ
ذ" supremi regis regnum"ذعةهذلحملفذتفيضذلا سواب:

 ػـذيلػ ذذ ػؾذةػصذا  سػـذذص ذا ت ذت درااذوتلحلواذإ ىذأقيػىذدرحػفIunonemوةوذذيويؤكدذقسـذأ كوميةاذلا رلفذ
ذل،ةواذ ـذتوبذةفسواذ رحؿذغيرذأمفيتريو ذ

وحػاءتذكلماتػهذذصويتحلىذمفذاذاذا  سـذمد ذيدؽذأ كوميةػاذولراءتوػاذ وػوذقسػـذيفػيضذعاطفػفذإ ػىذألعػدذت ػدير
ألةوػاذ ػػـذتوػبذةفسػػواذذصاػديدةذا دقػػفذ ػ ذتعليراػػاذعػفذا ػػوع ذلا ػذات ذوأ كوميةػػاذ ػ ذذ ػػؾذيػادقفذلكػػؿذمعػاة ذا كلمػػف

وتاػوبذا  سػـذأيًضػاذمسػدفذقداسػفذواػموخذواعتػزازذلػا ةفسصذوكػذ ؾذةػر ذأفذ لػفذا  سػـذت يػرذذ؛ رحؿذسو ذأمفيتريو
 كوميةػاذاػذاذ يػرذم ػاؿذعلػىذا سػموذوا رقػ ذلا اػكؿذا ػذخذي ػؼذا اف فذوا تعاطؼذمعذموقؼذأ كوميةػاصذويظػؿذقسػـذأ

ذ  ٖٗٔذعلىذطر  ذة يضذمفذا موقؼذا مايفذا ذخذيراهذ يواذا ماااديفذ

حملػػػفذأوذعلػػػارةذمػػػاذ ػػػ ذزمػػػفذا ماضػػػ ذأوذعلػػػارةذعػػػفذغذيػػػادبذا  سػػػـذإعتًةػػػاذوذا ةػػػوعذا  ػػػاة :ذو يػػػهذييػػػذ-ٕ
خذا مفعػػوؿصذورلمػػاذيكػػوفذأيًضػػاذمعلػػًراذعػػفذا مسػػت لؿذأخذا داضػػرصذو ػػ ذا دػػا تيفذيكػػوفذا  سػػـذمؤكػػًداذأوذةا ػػًذاذسػػارذ

ذم اـذا تعودذأوذاال تزاـ ذأمرذا اروعذ  ذ عؿذ ذماصذواةاذيمكفذا  وؿذإفذا  سـذي ـو

ذ ذمفذمسرديفذ" ورميو":ذٓ٘ٓٔاذاذا ةوعذمفذا  سـذ  ذا ليتذذةر ذوذ
Nau. Phormio et ego ecastor posthac tibi avod potero, quod voles. 

أةة ذمفذاآلفذ ياعًداذسوؼذأكوفذ ػؾذسػةًداذياذ ورميوصذذصأقسـذ ؾذلدؽذكاستور"ةوستراتا:ذ
ذ يماذترغبذ يه"ذ

ذصيروؽذ هذوماذيحػدذاػو ذ ػ ذةفسػهستفعؿذماذت لرذ ورميوذل،ةواذذ-زوحفذا ايخذ ريميسذذ-وةر ذاةاذةوسترتاذ
دهذدػيفذاةتػزعذمةػهذلا  ػداعذمػااًلصذأعطػاهذوكػافذ ورميػوذقػدذغػررذلسػيذ ecastorكاستورذلا  سـذلا  هذوتدعـذقو واذ

 تلفذا اػابصذا ػذخذسػلمهذلػدورهذإ ػىذا  ػوادذمػفذأحػؿذا فػوزذلمدلولتػهصذوةػر ذأيًضػاذ ورميػوذيطلػبذمػفذةوسػتراتاذأفذ
ذوماذلعده  ذذٖ٘ٓٔوتلل ذةوستراتاذدعوتهذدوفذإلطاءذذا ليتذذص عااءإ ىذات لؿذدعوتهذ

 ذ٘ٛٓٔذ-ذٗٛٓٔ ذيػيلفذقسػـذ ػـذيػد ؿذديػزذا تةفيػذذ ػ ذا ليتػيفذذومفذةاديفذأ ر ذةػر ذتعوػًداذأوذا تزاًمػاذ ػ
ذمفذمسرديفذ"مةزؿذاألالاح":ذ

Quin ius iurandum pollicitust dare se, si vellem, mihi,  

neque se hasce aedis vendidisse neque sibi argentum datum [est]. 

ذلا  سػػـذ ػػ ذلػػؿذإةػػهذوعػػدة ذ" يولروليػػديس:ذ ،ةػػهذ ػػـذلذ- يمػػاذ ػػوذأةةػػ ذأردتذذ ػػؾذذ-ل،ةػػهذملػػـز
ذ ذ"يلعذاذاذا مةزؿصذو ـذيديؿذ ةفسهذعلىذأخذة ودذ

و ػػػػ ذاػػػػذهذا ف ػػػػرةذيتدػػػػدثذا اػػػػيخذ يولروليػػػػديسذإ ػػػػىذا علػػػػدذتراةيػػػػوذعػػػػفذا مػػػػاؿذا ػػػػذخذيطا ػػػػبذلػػػػهذا مرالػػػػ ذالةػػػػهذ
ا اػػػػػيخذذ يلػػػػوال يسصذواةػػػػاذيتفتػػػػؽذذاػػػػفذا علػػػػدذعػػػػفذديلػػػػفذحديػػػػدةذمػػػػدعًياذأفذ يلػػػػوال يسذااػػػػتر ذمةػػػػزاًلذمػػػػفذحػػػػار

ذذصمػفذالةػهذأةكػرذذ ػؾذأ ػذذمػااًلذعمػاذإذاذكػافذقػدذ يولروليديسصذوعةدماذسػ،ؿذا اػيخذحػارهذ لػؿذأ لػرذا اػيخذأةػهذيعتػـز
ذتطلبذاألمر  وذطلبذمةهذذ ؾذأوذ وذا  سـذأداءذ
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تةيؿذأوذت لىذعػفذ وذأةهذا  سـذا لعةفذا ت ذيدعوذأفذتديؽذلهذمؤدخذو  ذاذاذا ةوعذيذكرذذا ةوعذا  ا ث:ذ-ٖ
 علًيػاذإذاذكػافذكاذًلػاذأوذدةػثذلوعػده ذواػذهذا لعةػفذسػوؼذتةػزؿذعليػهذعليػهذتدؿذأفذلؿذذصتعوداتهذميداًقاذ وذاذا  سـ

سػػت ىذأوذةيػػذكرذاػػذهذا  ػػو ذيػػرادفصذو كػػفذيمكػػفذأفذو ػػـذا م دسػػفذا ضػػامةفذ و ايػػهذلا تعوػػدصذا سػػماويفذمػػفذا  ػػو ذ
و كػفذيػادبذا  سػـذيلحػ،ذدوًمػاذإ ػىذذص iuro سػـذذا  سػـصذسػيماذمػفذ ػتؿذاسػت داـذ عػؿذا أ فػاظذمػفذاػذاذستاؼذة

 ػ فذ ةػاذتطلبذاألمرذت،كيًداذأوذضػماًةا ذوعلػىذأيػفذدػاؿذسػواءذذكػرذاالسػـذتيػريًداذأوذتلميًدػاذ وذا تيريحذا واضحذ
وأةػػهذتيػػريحذتػػرتلطذميػػداقيتهذلا لعةػػفذا تػػ ذتدػػؿذعلػػىذا ػػذاتذدا ػػفذا  ػػتؿذذصة ػػوؿذإفذتلػػؾذسػػمفذعامػػفذ ل سػػـأفذ

ذ  ٖ٘ٔذلاال تزاماتذ

ذ :ذٖٕٕذ-ذٕٕٕواذاذا ةوعذيتحلىذعلىذ يرذوحهذ  ذمسرديفذ"مةزؿذاألالاح"ذذا ليتافذ
Divi me faciant quod volunt, ni ob istam orationem  

te liberasso denuo et ni Scapham enicasso. 

 ػـذو ػوذاأل يػرذصذذاؾذ ػـذأدػررؾذلسػلبذدػدي ؾذ ػوذ لتفعؿذل ذاآل وفذمػاذتاػاءذ" يلوال يس:ذ
ذ ذ "دتىذا موتذأعذبذسكا اذ

تدػاوؿذأفذذص ادمػفذا عػاارةذ يليمػاتيـوذصا دديثذعلػىذ سػافذا اػابذ يلػوال يسصذوةعػرؼذمةػهذأفذسػكا ايردذواةاذ
ذل الذتكػرسذدياتوػاذ لاػابذ يلػوال يسذدوفذغيػرهذمػفذطػا ل ذا متعػفصذوأفذعليوػاذأالذتويػدذلالوػاذ ػ ذ،ت ةعذ يليماتيـو
مدػػذرةذإيااػػاذمػػفذتلعػػاتذا اػػي و فذذص تػػاةذتاػػتويواذةفػػوسذا رحػػاؿوأةوػػاذ تلػػؿذا عمػػرذسػػيماذوأةوػػاذ ػػ ذمذصوحػػهذا عاػػاؽ

الذترغػبذوذدلوػاذ فيلػوال يسذدوفذسػواهذمؤكػدةذو كػفذا عػاارةذتػر ضذغوايػفذا  ادمػفذذصديفذيدبذا وافذ  ذأويػا وا
ذآ ر ذا صذ  ذ

ذذ: ٙٚٚذ-ذٕٚٚذو مفذم اؿذآ رذعلىذاذاذا ةوعذمفذا  سـذةحدهذ  ذمسرديفذ"حرةذا ذاب"ذذاألليات

ذ
{EVCL.} Dic bona fide: tu id aurum non surripuisti?  

{LYC.} Bona. 

{E.} Neque <eum> scis qui abstulerit?  

{L.} Istuc quoque bona.  

{E.} Atque id si scies qui abstulerit, mihi indicabis?  

{LYC.} Faciam.  

{EVCL.} Neque partem tibi ab eo qui habet indipisces neque furem excipies?  

{LYC.} Ita. 

{EVCL.} Quid <si> fallis?  

{LYC.} Tum me faciat quod volt magnus Iuppiter. 

ذأ ـذتسرؽذاذاذا ذابذ؟ذ:ذس يديا رلفذأ لرة ذلدؽذ"يوكليو:ذ

ذس ي يكوةيديس:ذكتذودؽذ يد

ذمفذا ذخذسرقهذ؟ذذأيًضا ذيوكليو:ذوالذتعرؼذ

ذس ي يكوةيديس:ذوالذاذاذأيًضاذلدؽذ يد

ذاؿذست لرة ذ؟ذذصمفذسرقهو وذةماذإ ىذعلمؾذيوكليو:ذ
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ذس، عؿ ذذأحؿ ذ يكوةيديس:ذ
ذذ؟وأالذتتسترذعلىذا لصذصذأخذحزءذذمفذا ذاب ذمفذذ ؾذا رحؿتديؿذعلىذوأالذذيوكليو:

ذأحؿ ذذ يكوةيديس:
ذ؟ذإفذكةتذت دعة ذاذيوكليو:ذوماذ
ذ"ذولترذا عظيـذماذيااء!يل ذإذفذ لييةعذ يكوةيديس:ذ

 يكوةيػػػػديسذا اػػػػابذا ػػػػذخذاةتوػػػػؾذعذريػػػػفذ ايػػػػدراذوذو ػػػػ ذاػػػػذهذا ف ػػػػرةذيػػػػدورذا دػػػػوارذلػػػػيفذيوكليػػػػوذا اػػػػيخذا ل يػػػػؿذ
الةػػػػفذذ ػػػػؾذا اػػػػيخصذوعةػػػػدماذيعلػػػػـذا اػػػػابذأفذا فتػػػػاةذتواػػػػؾذأفذتضػػػػعذدملوػػػػاذسػػػػفاًداصذي ػػػػررذا ت ػػػػدـذ لػػػػزواجذمةوػػػػاذ

ذ علػػػىذأغلػػػىذمػػػاذيملػػػؾذا اػػػيخاعتػػػد ذألةػػػهذصذوتحػػػاوزذ ػػػ ذد ػػػهةكػػػراءذتػػػذًراذ لاػػػيخذعمػػػاذلػػػدرذمةػػػهذمػػػفذحريمػػػفذمع
واةػػػػػاذيكمػػػػػفذحاةػػػػػبذا مفارقػػػػػفذا دراميػػػػػفصذ ا اػػػػػيخذالذياػػػػػلؿذلا ػػػػػهذسػػػػػو ذحػػػػػرةذا ػػػػػذابذا تػػػػػ ذسػػػػػرقتذمةػػػػػهذمطا ًلػػػػػاذ

رؼذا لػػػػػصصذإذاذعػػػػػعلػػػػػىذا فػػػػػورذأفذي لػػػػػرهذوذ يػػػػػديسذأةػػػػػهذ ػػػػػـذيسػػػػػرؽذحػػػػػرةذا ػػػػػذابذا رلػػػػػفذا اػػػػػابذأفذي سػػػػػـذلدػػػػػؽذ
لويػػػػؼذاػػػػذاذو ػػػػ ذا ةوايػػػػفذيفاتدػػػػهذ ػػػػ ذأمػػػػرذا ػػػػزواجذمةوػػػػاذذ؛ليةمػػػػاذيتدػػػػدثذا اػػػػابذعػػػػفذاةتواكػػػػهذ عفػػػػاؼذا فتػػػػاة

ذ  ٖٙٔذوماذلعده ذذٛٚٛوسيلفذ يتحذا  ط،ذا ذخذارتكلهذذا ليتذ

 ذيسػتحيبذ توسػؿذأ كوميةػاذٖٜٗذ-ذٖٜٔولترذ ػ ذمسػرديفذ"أمفيتريػو"ذذاألليػاتذيػو  ذا سػياؽذةفسػهذةػر ذا  ػهذ
يػولترذذا ػذخذكػافذوأقسػـذا  ػهذذصالقتذا مواةفذوسوءذا عذابذحراءذا معاملفذا مويةفذمفذحاةػبذزوحوػاذأمفيتريػوا ت ذ

ذييدؽذكؿذماذت وؿ:ذمتةكراذ  ذاييفذأمفيتريو ذأةهذ
}IUPP.{Mane .arbitratu tuo ius iurandum dabo,  

me meam pudicam esse uxorem arbitrarier  

id ego si fallo ،tum te ،summe Iuppiter,  

ذ  ذا لدذسوؼذأؤدخذقسًماذملزًماذلةاءذعلىذرغلتؾصذذص"تري  

ذ دعتؾذ  ذاذاذو وذأةة ذأفذزوحت ذعفيففصذ يهذأقرذ

ذ"ذ أمفيتريو ، تمسصذياذيولترذاألعظـصذأفذتةزؿذ عةتؾذعلىذ

مزدوًحػاذملتلًسػاذوم ادًعػاذ ل سػـذمعةػىذوةحػدذاةػاذأيًضػاذذصولترذي سػـذلةفسػهيػومفذا مفارقفذا دراميفذاةاصذأفذةػر ذ
و كػفذمػفذةاديػفذأ ػر ذةػر ذتػ، يرذذ ػؾذا  سػـذم تلفًػاذإ ػىذذصاألمرذا ذخذقدذيرلػؾذا ماػااديفذدوفذاػؾذصولتريلدؽذ

ذ  ٖٚٔذا  سـذم، ذذا حدصذ ذاذت، ذذزوحواعلىذيدذ ماذأيالواذمفذأذ ذصذةظًراذألعدذت ديرذلا ةسلفذأل كوميةا

ا ػذيفذي سػموفذقسػًماذكاذًلػاذيسػتد وفذأفذوذذصا ع ػابلوػـذؽذيػ سػـذم، ػذذا حػدذيدومفذ ػـذةػر ذا ػذيفذالذي، ػذوفذا 
ذ عةفذاآل وف 

 :ius iurandumالقسم الرسمي 

لمعةػىذيدلػؼذأوذذiurareتعةػ ذا  ػاةوفصذومةوػاذياػتؽذا فعػؿذذiusتحدرذا اارةذ  ذاذاذا يػددذإ ػىذأفذا كلمػفذ
ومػػفذ ػػـذةحػػدذأفذذا  سػػـذا ملػػـز صذوا ػػذخذيعةػػ ذأيًضػػاذ ؛ius iurandumي سػػـصذوةػػر ذ ػػ ذا سػػياؽذةفسػػهذا تعليػػرذ

ذ iurareي تلؼذعفذمعةىذا فعؿذذiusا معةىذا دال  ذ تسـذ

اػػ ذمحموعػػفذاألدكػػاـذذiuraيػػياغفذرسػػميف؛ذوذ ػػؾذألفذذ-عامػػفذذ-تعةػػ ذذiusومػػفذا حػػديرذلا ػػذكرذأفذكلمػػفذ
ذا  اةوةيفذكماذوردذعةدذلتوتوس 
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qui omnium legum atque iurum fictor,
 . 138ذذ

ذ"ذأةا ذا ذخذأوحدتذحميعذا  واةيفذواألدكاـ "ذ

إ ػػىذأقػػدـذقػػاةوفذُعػػرؼذ ػػ ذرومػػاصذواػػوذمػػاذُيعػػرؼذل ػػاةوفذاأل ػػواحذاال ةػػىذذiuraومػػفذةاديػػفذأ ػػر ذتاػػيرذكلمػػفذ
ذ  ٜٖٔذاألساسذمفذاألدكاـذا ت ذتاكؿذا  اةوفذ  ذعارصذا ذخذيتكوفذ

 تعة ذترديدذيػيلفذأوذعلػارةذمػاذمػفذطر ػ ذا  سػـصواماذا اػ صذا ػذخذيملػ ذيػيلفذا  سػـذذiurareأماذا كلمفذ
ذ  ٓٗٔذius iurandumا معرو فذايطتًداذلاسـذذتلؾذا ييلفذا رسميفيؤدخذواآل رذا ذخذ

ا ةطػؽذلا  سػـذا ػذخذيحػبذأفذذiurareا يػيلفذا  ايمػفذعلػىذاألعػراؼصذوتعةػ ذا كلمػفذذiusومفذ ػـذتعةػ ذكلمػفذ
ذاذو ً اذ ماذيمليهذا ا صذا ذخذيتلوذةصذا  سـ ذيتلىذدر يًذ

ةفسػػواصذسػػيماذأفذاأل يػػػرةذتدػػددذيػػيلفذمػػػاصذأوذ ػػ ذا دا ػػػفذذiusوا كلمػػػفذذiurareواةػػاذةحػػدذتمػػػا ًتذلػػيفذا كلمػػفذ
أ ر ذتوضحذا علارةذذا رااةفذتوضحذاذهذا ييلفذا سلوؾذا ذخذيةتوحهذا ا صذا ذخذيتلوذةصذا  سـصذومفذةاديف

ius iurandumذ  ٔٗٔذفذاذاذا حراءذوا  هذا مستاودذلهذو يسذةصذا  سـذةفسهطليعذ

و  ػػدذاسػت دـذلتوتػػوسذ(،   ( ius iurandum،(iusiurandum) ذ:ا ملػػـزذ ل سػػـذا رسػم يػورتافذواةػاؾذ
ذ  ٕٗٔذ دسبذذiusiurandumو كفذترةتيوسذ ـذيست دـذسو ذا اكؿذااتيفذا يورتيفذ

وحػػديرذلا ػػذكرذ ػػ ذاػػذاذا يػػددذأفذةاػػيرذإ ػػىذأفذُماػػاادذمسػػردياتذلتوتػػوسذليػػففذ ايػػفذكػػافذيتوقػػعذ لػػفذ
ذيػيلفذا  سػـذا معلػف ذذconceptis verbisوتتكػررذعلػارةذذصius iurandumأسلوليفذمتميػزةذ ػ ذيػياغفذا  سػـذ

ذسلعذمراتذعةدذلتوتوس:

ذ  ذٕٙ٘مسرديفذ"ا دمير"ذذا ليتذذ-ٔ

ذ  ذٕٛٓٔمسرديفذ"ا توأمتافذلاك يس"ذذا ليتذذ-ٕ

ذ  ذٜٛمسرديفذ"عللفذا دل "ذذا ليتذذ-ٖ

ذ  ذٜٓٚمسرديفذ"ا تاحر"ذذا ليتذذ-ٗ

ذ  ذٚ٘ٓٔذ-ٙ٘ٓٔصذٖٖ٘ذ-ذٕٖ٘مسرديفذ"لسيودو وس"ذذاأللياتذذ-٘

ذ  ذٚٙٚمسرديفذ"األدمؽ"ذذا ليتذذ-ٙ

ذتؤكػػػدذرسػػػميفذا  سػػػـذconceptis verbisذيػػػيلفذا  سػػػـذا معلػػػف ذو ػػػ ذكػػػؿذاألم لػػػفذا سػػػال فذةحػػػدذأفذعلػػػارةذ
عتةه لػؿذتضػف ذمسػدفذا  داسػفذذصأوذا دةثذلهصذو كفذتظؿذمسدفذا حديفذمتزمفذ تلؾذا ييلفذصذسواءذتـذا و اءواا

دداثذا ت، يرذا حادذ ذ  ٖٗٔذواا

ذعلىذا  سـذا رسم ذ  ذمسردياتذلتوتوسذوترةتيوس:ذواةاؾذا عديدذمفذاألم لف

ذ :ذٜٔٚذ-ذٜٛٚديفذ"ا تاحر"ذ لتوتوسذذاأللياتذ ف ذمسرذ
{LYS.} Nescis negoti quid sit, uxor, obsecro. 

conceptis verbis iam iusiurandum dabo, 
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me numquam quicquam cum illaذ 
ذذ األمرإةؾذتحوليفذذطليعف ذياذزوحت صذذص"أتوسؿذإ يؾ

ذرسمًياذمعلًةاذقسًماذأؤدخذأمامؾذاآلفذوسوؼذ

ذ  ذمطلً اذأخذعتقفذلوا" ذ يستذأةهذ

رتلطذلا عػػاارةذغيػػرذمػػعلػػىذأةػػهذذiusiurandumملزًمػػاذسػػيما وسذ زوحتػػهذقسػػًماذرسػػمًياذي ػػ ذاػػذهذا ف ػػرةذي سػػـذ 
األساسذاػ ذعاػي فذ  ذألفذا عاارةذذص يماذي وؿيادؽذسيما وسذيلاسيكوملساذلعتقفذمفذأخذةوعصذواةاذةحدذأفذ 

 يػػدي هذ ػػاريةوسذا ػػذخذأ فااػػاذ ػػ ذمةز ػػهذلعيػػًداذعػػفذعػػيفذوا ػػدهذديميفػػوصذذ ػػؾذا اػػيخذا ػػذخذوقػػعذ ػػ ذدلايػػؿذتلػػؾذ
ذا عاارةذأيًضا ذ

ذ :ذٖٓٗذ-ذٓٓٗو  ذمسرديفذ"ا فارسيف"ذذاأللياتذ
{DORDALVS} Quidnam esse acturum hunc dicam vicinum meum, 

qui mihi iuratust sese hodie argentum dare? 

quod si non dederit atque hic dies praeterierit, 

ego argentum, ille iusiurandum amiserit. 

أقسـذ ػ ذأةػهذواوذا ذخذُي دـذحارخذعلىذ علهصذوسوؼذأس،ؿذ:ذتر ذماذا ذخذسوؼذ"
ذ؟ذو كفذ سػيدةثذذ ػؾذا رحػؿذذص ػـذيػد عذواة ضػىذاػذاذا يػـو وذسيد عذ  ذا ماؿذا يـو

ذصذذوس، سر ذأةاذا ماؿ "ذذل سمه ذا ملـز

تساورهذا اكوؾذلا،فذا علدذتوكسيلوسذا ػذخذأقسػـذ ػهذليػففذرسػميفذذDordalusواةاذةحدذأفذا  وادذدوردا وسذ
ل سػمهذووقػعذا  ػوادذ ػ ذاػرؾذا  ػداعذو سػرذ مػفذ ػـذيػؼذا علػدذصذو كػفذأةهذسيد عذ هذا مػاؿذiusiurandumملزمفذ
ذا فتاة ذ

ذم ػػػاؿذآ ػػػرذعلػػػىذا  سػػػـذذو مػػػف ذ-ذٖٜٖٔا رسػػػم ذةحػػػدهذ ػػػ ذمسػػػرديفذ"ا  رطػػػاح ذا يػػػلير"ذذاألليػػػاتذا ملػػػـز
ذ :ذٜٖ٘ٔ

tum autem aurum tuom  

reddam, quod apud me est, et iusiurandum dabo,  

me malitiose nil fecisse, Agorastocles. 

ذذالؾذإ يؾذسوؼذأعيدذعةديذذ"
ذأةة ذقسًماذملزًماذا ذخذع رتذعليهذ  ذمةز  صذوس،قسـذ

ذسوءذةيفذياذأحوراستوكليس" ذعفذ ـذأقترؼذايًياذ

يتعوػػدذ لاػػابذأحوراسػػتوكليسذأةػػهذسػػيعيدذإ يػػهذذالػػهذا ػػذخذع ػػرذذLycusو ػػ ذاػػذهذا ف ػػرةذةحػػدذأفذا  ػػوادذ يكػػوسذ
سػوءذةيػفصذوكػافذا  ػوادذيػادًقاذعفذعليهذ  ذمةز هذمؤكًداذذ ؾذلييلفذا  سـذا رسم ذعلىذأةهذ ـذي ترؼذذ ؾذا فعؿذ

ا فتػاةذا تػ ذيدلوػاذةا ػتذوقػدذذصعلػدذأحوراسػتوكليسذصMilphioو كةهذتعػرضذ ل ػداعذلواسػطفذميلفيػوذذصا  سـ  ذاذاذ
ذ دريتواذا ااب

  :ذٖٗٚٔذ-ذٖٖٚٔوةحدذ  ذمسرديفذ"ا دلؿ"ذم ااًلذآ رذذا ليتافذ
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ذ
{LABR.} Iuratus sum, et nunc iurabo, si quid vóluptati est mihi: 

ius iurandum rei servandae, non perdendae conditum est. 

ذإةمػاذ"   دذأقسمتذذ يماذمضػى صذوس،قسػـذاآلفذذعلػىذذ ػؾ ذ ػوذكػافذاػذاذأمػًراذمرضػًياذ ػ صذ ا  سػـذا ملػـز
ذ"ذذالتدع ذ إلل اءذوا دفظذالذ لف دذوا ضياع ذ

لدذل،ةهذسيد عذواةاذةر ذدواًراذليفذا  وادذاللراكسذوا علدذحريلوسصذوةحدذأفذا  وادذيداوؿذا تةيؿذمفذقسمهذ لع
كافذذ ؾذييبذ  ذيا دهصذ وذ هذا ماؿذ  ذدا فذإعادةذا يةدوؽذا ذخذ  دهذذ ؾذا  وادذمةذذ ترةصذويؤكدذأةهذي سـذ

ذعداذذ ؾذ ووذغيػرذمسػيوؿذعػفذقسػمهصذويؤكػدذأيًضػاذأفذا  سػـذأماذ يماذ تعػارؼذعليػهذقسػـذذius iurandumا ملػـز
ذا ةاسذ يوفذا ماؿذو يسذ اداره ذ

صذومةواذعلىذسليؿذا م ػاؿذمػاذوردذا ملـزومفذةاديفذأ ر ذةحدذ  ذمسردياتذترةتيوسذأم لفذعديدةذعلىذا  سـذ
ذ ذمفذمسرديف"ا دماة":ذٜٚٙ  ذا ليتذذ

   .  da   iusiurandum ni  esse istorum mihi. 

ذ"س،قسـذقسًماذملزًماذأةهذالذيوحدذ دخذذسلب ذمفذتلؾذذاألسلاب "

و  ذاذهذا ف رةذيتددثذلامفيلوسذمعذكؿذمفذ يديلوسذوا دذزوحتهذ يلوميةاذوأليهذال يسصذديثذيعرضذال يسذ
مػػػاذيػػػ،مرهذلػػػهصذو كػػػفذلػػػامفيلوسذيػػػر ضذتلػػػؾذلعلػػىذالةػػػهذلػػػامفيلوسذأفذييػػػطدبذزوحتػػػهذإ ػػػىذا مةػػػزؿصذوأفذييػػػدعذ

لوسذ ػ ذا عػودةذإ ػىذعاػي تهذا ةييدفصذومفذ ـذيظفذ يديلوسذوال يسذأفذسلبذذ ؾذا ر ضذيكمفذ  ذرغلفذلامفي
ذيحػػدذلػػامفيلوسذدحػػفذوحيوػػفذ ػػددضذاػػذاذا ظػػفذسػػو ذصذولا تػػا  ذالذلػاك يس علػػىذذiusiurandumأداءذقسػػـذملػػـز

ألةػهذلا فعػؿذقطػعذواػاي ذذصدػدودذا يػدؽذ ػ ذاػذاذا  سػـاةػاذ ػـذيتحػاوزذلػامفيلوسذاذاذا سلبصذولا طلعذعدـذوحودذ
ذعتقتهذلا عاارةذلاك يس 

ذ

علػػىذ سػػافذا  ػػوادذوردذ ذمػػفذمسػػرديفذ"األ ػػواف"ذ ترةتيػػوسذٙٙٔذ-ذٖٙٔهذ ػػ ذاألليػػاتذذو مػػفذم ػػاؿذآ ػػرذةحػػد
ذي وؿ:ا ذخذساةيوذ

crede hoc, ego meum ius persequar 

neque tu verbis solves umquam quod mihi re male feceris. 

novi ego vostra haec: “no  em factum: iusiurandum da itur te esse 

indignum iniuria hac” – indignis quom egomet sim acceptus modis. 

يدؽذاذاذذا ذخذأقو ػه صذسػوؼذألػرذل سػم صذو ػفذتسػتطيعذلا كمػاتذأفذتمدػوذا سػاءةذ"
ا ت ذوحوتواذإ ّ  ذ ،ةاذأعرؼذأالعيلػؾذاػذهصذرغػـذأةةػ ذأر ػضذوقػوعذذ ػؾصذوسػوؼذأقسػـذ

ديػػػثذإةةػػػ ذمعػػػرضذ تل ػػػ ذاػػػذاذذقسػػػًماذملزًمػػػاذعلػػػىذأةػػػؾذ سػػػتذمسػػػتدً اذ وػػػذهذا سػػػاءة"ذص
ذ" ذذا حزاء ذلطرايؽذالذأستد وا

 تػػو ىذمومػػفذذصسػػ يةوسذا ػػذخذأرادذأفذيسػػاعدذأ ػػاهيْذااػػذاذ ػػ ذسػػياؽذدػػديثذا  ػػوادذسػػاةيوذإ ػػىذا اػػابذ  ػػدذوردذوذ
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 ذا ػػذخذطلػػبذمللًلػػاذكليػػًراذمػػفذا مػػاؿذ مًةػػاذ لفتػػاةذا تػػذصا تطػػاؼذا فتػػاةذا تػػ ذيدلوػػاذذ ػػؾذاألخذلػػا  وةذمػػفذا  ػػوادذسػػاةيو
تعػد ذعلػىذا  ػوادذلا ضػربذا ملػرحصذواةػاذيوػددذسػاةيوذل،ةػهذسػوؼذيلحػػ،ذ سػ يةوسصذيْذاا تطفوػاصذاألمػرذا ػذخذر ضػهذ

سػ يةوسصذيْذاأةهذ ـذيوحهذإااةفذقػطذإ ػىذذiusiurandumملزًماذ لديوؿذعلىذمستد اتهصذوي سـذقسًماذإ ىذا  ضاءذ
ذس يةوسذاوذا ذخذوحهذإ يهذإااةفذلا لفذواعتد ذعليه يْذالؿذإفذ

ذي وؿ:ديفذحيتاذا علدذ ذحاءذدديثذعلىذ سافذٖٛٓذ-ذٖٙٓو  ذا مسرديفذةفسواذذاأللياتذ

ذ
 GE.  quem neque fides neque iusiurandum neque    um misericordia 

repressit neque reflexit neque quod partus instabat prope 

quoi miserae indigne per vim vitium obtulerat. 

ذوعدهذوالذقسمهذذ"ال ي ةيػهذذعمػاذاةتػواه صذأفذيردعهذأوذلوسعهذوالذعطفهذا ملـز
  ػػػدذاةتوػػػؾذذ!يػػػاذ اػػػ اي آهذا ػػػذخذلػػػاتذواػػػيًكاصذوالذدتػػػىذموعػػػدذوضػػػعذطفلوػػػاذ
ذعرضواذلا  وةذولاكؿذمويف"ذ

سػػ يةوسذتةيػػؿذمػػفذوعػػدهذودةػػثذل سػػمهذلػػا زواجذمػػفذلػػامفيتذلػػا رغـذمػػفذيْذاويؤكػػدذاةػػاذحيتػػاذعلػػدذسوسػػتراتاذأفذ
ذاذأواكتذعلىذوضعذدملواذلعدذأفذتعد ذعلىذار واذعةوةصذوماذمفذرادعذالةفتتذلامفيلوسذوتحاوزاته ذأةو

ذو  ذا ةوايفذ ةاذأفذةس،ؿ:ذ ماذاذيعدذاذاذا  سـذملزًماذلا رغـذمفذعدـذذكرذاسـذا  هذ  ذسياقهذ؟ذ

ذومػػاذمػػفذحػػوابذعلػػىذاػػذاذا سػػؤاؿذسػػو ذأفذاػػذاذا  سػػـذيةطػػوخذعلػػىذعلػػارةذ  ,ius iurandumا  سػػـذا ملػػـز
iusiurandumأوذكلمفذذصiuroةوًعاذمفذمفذاذاذا ةوعذا  سـذتعة ذأقسـذأوذأقسـذعلىصذو  ذاذاذا يددذيعدذا ت ذذ

ذ  ٗٗٔذ دديثذا حراي صذواذاذيكف ذ عدـذذكرذاسـذا  هذاممارسفذ

 أنواع القسم األخرى: 
يمكػػفذأفذتةػػدرجذتدػػتذذ-ذيػػريًداعلػػىذا ػػرغـذمػػفذكوةوػػاذ يسػػتذقسػػًماذذ-اةػػاؾذعلػػاراتذأ ػػر ذت ػػصذا  سػػـذوذ

 تلػػدؽذعلػػّ ذاآل وػػفذمػػفذ ػػيضذ"وتعةػػ :ذذita di me amentعلػػاراتذا  سػػـصذومةوػػاذعلػػىذسػػليؿذا م ػػاؿذعلػػارة:
ذ ذذ"مدلتواصذياذ يتذاآل وفذتلاركة ذصذ يتذاألرلابذيدلوة 

دروسصذواػ ذعلػارةذوقدذااعذاست داـذاذهذا علارةذعةػدذلتوتػوسذوترةتيػوسصذليةمػاذالذةرااػاذتػردذمطل ًػاذعةػدذمةاةػ
ذ  ٘ٗٔذمفذأخذمضاميفذديةيفذذ-األساسذ  ذذ–ت لوذ

 ita me di amabunt ذمفذمسرديفذ"ا دمػاة"ذديػثذوردتذاػذهذا علػارةذ٘ٓٔلحتءذ  ذا ليتذذاةاذيتضحذوذ
  علىذ سافذا عاارةذ يلوتيس

ذواةاذت سـذاذهذا عاارةذ لارميةوذأةواذ فذتلوحذلماذي و هذ واذموماذكلفواذاألمر 

 ذعةػدماذٕٙٓذ-ذٕ٘ٓعلىذ سافذسوستراتاذذا ليتػافذذita me di amentو  ذا مسرديفذةفسواذحاءتذا علارةذ
 ػػيسذ وػػاذيػػدذ ػػ ذتػػرؾذزوحػػفذااللػػفذأةوػػاذوذصذت سػػـذ زوحوػػاذال ػػيسصذأةوػػاذ ػػـذتعامػػؿذزوحػػفذالةوػػاذمعاملػػفذسػػييفذمةفػػرة

ذ لمةزؿ ذ

ذ
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بذمػػػفذا عػػاارةذأفذت ػػػوؿذا يػػدؽذ تحيلػػػهذ ذمػػفذا مسػػػرديفذةفسػػواذةػػػر ذلػػامفيلوسذيطلػػٗٙٛوأيًضػػاذ ػػ ذا ليػػػتذذ
ذ تؤكدذأةواذ فذت وؿذسو ذا يدؽ ذذita me di amabuntا عاارةذلا علارةذةفسواذ

مػػفذذٕٛٔٔصذ٘ٔٚ ذمػػفذمسػػرديفذ"مةػػزؿذاألاػػلاح"ذوكػػذ ؾذ ػػ ذا ليتػػيفذٖٓٗووردتذأيًضػػاذا علػػارةذ ػػ ذا ليػػتذذ
ذمفذمسرديفذ"ا  ي " ذذٖٛٓٔا مسرديفذةفسواصذوتكررتذ  ذا ليتذ

 ذdi ذوردتذعلارةذماالوفصذو كفذلداًلذمػفذذكػرذاألرلػابذحميًعػاذذٜ٘ٛمسرديفذ"ا حةدخذا ملرور"ذا ليتذذذو  
 Venus me amatوددااذذVenusيةوسذڤذكرتذا رلفذ

ذ ذذ ٙٗٔذ

إ ػػىذذPhiltoولترذأيًضػػاذ ػػ ذقسػػـذ يلتػػوذيػػ ذاسػػت دـذٚٗٗوكػػذ ؾذ ػػ ذمسػػرديفذ" ػػتثذقطػػعذمػػفذا ة ػػود"ذذا ليػػتذ
 " ذذLesbonicus: "ita me amabit Iuppiter يسلوةيكوسذ

 ita tumeأوذعلػارةذذita me aliquis ametعلػىذا طػتؽذكمػاذ ػ ذعلػارةذذكػًراذ  ػهذوأدياًةاذأ ر ذالذةػر ذ
amesذ  ذٕٛٔا ت ذوردتذعلىذ سافذسكا اذ  ذمسرديفذ"مةزؿذاألالاح"ذذا ليتذذ

ومةوػػاذعلػػارةذ"لدػػؽذذصلتوتػػوسذوترةتيػػوسمػػفذةاديػػفذأ ػػر ذاةػػاؾذعلػػاراتذأ ػػر ذ ل سػػـذوردتذ ػػ ذمسػػردياتذوذ
 ذمػفذمسػرديفذ"األ ػواف"ذ ترةتيػوسذتػردذٖٔٛةرااػاذ ػ ذا ليػتذذكمػاذصذ!di vostram fidem"األرلػابذوا   ػفذ ػيكـ

 ذتػردذعلػىذ سػافذا اػيخذ ػريميسصذوكػذ ؾذ ػ ذا ليػتذٚ٘ٚعلىذ سافذا اػيخذديميػاذومسػرديفذ" ورميػو"ذ ػ ذا ليػتذذ
 ذعلػىذ سػافذٗٗٚطفذا  ادمفذميسػيسصذو ػ ذا مسػرديفذةفسػواذةرااػاذ ػ ذا ليػتذذ ذمفذمسرديفذ"أةدريا"ذلواسٙٔٚذ

 ذمػفذمسػرديفذ"ا  يػ "ذلواسػطفذا علػدذٕٜٗصذٛٔٗا علدذدا وسصذوعلىذا ااكلفذةفسواذوردتذا علارةذ ػ ذا ليتػيفذذ
تذ صذوأيًضػػػاذحػػػاءتذعلػػػىذ سػػػافذا اػػػيخذ ػػػريميسذذا ليػػػٜٓٚلػػػارميةوذومػػػرةذأ ػػػر ذي و وػػػاذا طفيلػػػ ذحةػػػا وذذا ليػػػتذ

ا ايخذايحيوصذوأيَضاذ  ذمسرديفذ"ا توأمافذعلىذ سافذا علارةذتردذ ذٛٔٗ  ذو  ذمسرديفذ"األسر "ذذا ليتذٜٗٓٔ
ذ ذعلىذ سافذايخذ ـذيذكرذاسمه ذٕٚٛميةاي يموس"ذ  ذا ليتذذ

ا تػػ ذوردتذ ػػ ذمسػػرديفذذpro deum (diuom) fidem"األرلػػابذوا   ػػفذ ػػيوـواةػػاؾذأيًضػػاذعلػػارةذ"لدػػؽذ
 ذمػػفذمسػػرديفذ"أةػػدريا"ذعلػػىذ سػػافذٖٕٚ ذوحػػاءتذعلػػىذ سػػافذا اػػيخذديميػػاصذو ػػ ذا ليػػتذذٙٗٚليػػتذ"األ ػػواف"ذذا 

 ذمػػفذمسػػرديفذ"ا  يػػ "ذمسػػت دمفذٖٜٗا اػػابذلػػامفيلوسذومػػرةذأ ػػر ذعلػػىذ سػػافذا  ادمػػفذلي يػػاسذ ػػ ذا ليػػتذذ
ذا علارةذةفسوا ذ

ا اػيخذذا لاػر"صذوي سػـوا ذتعة ذ"لدػؽذاآل وػفذوذذpro deum atque hominum fidemوةر ذكذ ؾذا علارةذ
وأيًضػاذتػ،ت ذعلػىذ سػافذا اػابذلػامفيلوسذذص ذمػفذمسػرديفذ"ا دمػاة"ٜٛٔال يسذمسػت دًماذاػذهذا علػارةذ ػ ذا ليػتذذ

 ذمػفذمسػرديفذ"ا معػذبذٕٛٗ ذمفذمسرديفذ"األ ػواف"صذوتتكػررذ ػد ذا اػيخذ ػريميسذ ػ ذا ليػتذذٕ٘ٗ  ذا ليتذذ
ذ  ٔٙوعلىذ سافذا ا صذةفسهذ  ذا ليتذذصذ ةفسه"ذ

 ذمػفذمسػرديفذ" ورميػو"ذٗٙٚ ػ ذا ليػتذذذper deos atque hominesووردتذا علػارة:"لدؽذاآل وػفذوا لاػر"
ذ ذمفذمسرديفذ"األسر "ذعلىذ سافذا اابذأريستو وةيس ٕٚٚعلىذ سافذا ايخذ ريميسصذو  ذا ليتذذ

مفيلوسذ  ذا ليػتذا ت ذتعة ذ"لدؽذحميعذاآل وف"صذوت،ت ذعلىذ سافذلاذper omnis deosو ديةاذأيًضاذعلارةذ
ذ  ذٚٚٚوعلىذ سافذا ايخذةيكولو وسذ  ذمسرديفذ"األسر "ذذا ليتذذص ذمفذمسرديفذ"أةدريا"ٜٗٙذ

"صذوةرااػاذيؤكػدوفوتعةػ ذ"يػاذ يػتذاآل وػفذوا رلػاتذذita di deaeque faxintولا ضػا فذإ ػىذذ ػؾذاةػاؾذعلػارةذ
ذ  ٕٓٔتردذعلىذ سافذا عاارةذ يلوتيسذ  ذمسرديفذا دماةذذا ليتذ
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"ذووردتذاػذهذاألرلػابذا  ا ػديفوتعةػ ذ"لدػؽذذpro di immortales, di immmortalesو ػديةاذأ يػًراذعلػارةذ
ذ  ٚٗٔذا علارةذك يًراذ  ذمسردياتذلتوتوسصذو كةواذةادرةذاالست داـذعةدذترةتيوسذ

 ذمػػفذمسػػرديفذ"أمفيتريػػو"ذعلػػىذ سػػافذا علػػدذسوسػػيا ذوي سػػـذ٘٘ٗ ػػ ذا ليػػتذذذdi immortalesووردتذعلػػارةذ
 صذليةمػاذي سػـذا علػدذ٘ٛٚصذٓٙٗصذٕ٘ٙا ػذاب"ذذاألليػاتذحػرةذا ايخذيوكليوذلوذهذا علارةذ تثذمراتذ  ذمسرديفذ"

ا اػابذذووردتذمػرةذوادػدةذعلػىذ سػافذص ٛٓٛصذٙٔٙستروليلوسذلوذهذا علارةذمرتيفذ ػ ذا مسػرديفذةفسػواذذا ليتػافذ
وي سػـذلوػاذكػذ ؾذا اػابذ يلػوكراتيسذ ػ ذا ليػتذذص ذمػفذمسػرديفذ"ا توأمتػافذلػاك يس"ٗٔٗمةيسيلو وسذ  ذا ليتذذ

 ذمػفذا مسػرديفذةفسػواصذوا علػدذمسػيةيوذ ػ ذا ليػتذٜٔٛوا اػيخذايحيػوذ ػ ذا ليػتذذذص ذمفذمسرديفذ"األسػر "ٕٕٗذ
ذ ذمفذمسرديفذ"ا توأمافذميةاي يموس" ذٔٛٓٔذ

تريػػوصذي ذمػػفذمسػػرديفذ"أمفيتريػػو"ذعلػػىذ سػػافذأمفٕٕٛ ػػ ذا ليػػتذذذpro di immortalesةذعلػػارذذليةمػػاذوردت
 ذمػػفذمسػػرديفذ"ا توأمتػػافذلػػاك يس"صذو ػػ ذا مسػػرديفذةفسػػواذٔٛٔوي سػػـذلوػػذهذا علػػارةذا علػػدذ روسػػا وسذ ػػ ذا ليػػتذذ

 سػافذا اػيخذذ ذعلػىٜٗٚوأيًضػاذتػردذ ػ ذمسػرديفذ"األسػر "ذذا ليػتذذص ٕٗٗعلىذ سػافذا اػيخذةيكولو ػوسذذا ليػتذ
ذايحيو ذ

و ػ ذا مسػرديفذةفسػواذتػ،ت ذذص ٚٚعلىذ سافذا علدذحروميوذذا ليػتذتردذأماذ  ذمسرديفذ"مةزؿذاألالاح"ذ ةراااذ
 صذوأ يػػػًراذوردتذا علػػػارةذ ػػػ ذمسػػػرديفذٖٓ٘ صذوا علػػػدذتراةيػػػوذذا ليػػػتذٕٙٓعلػػػىذ سػػػافذا اػػػابذ يلػػػوال يسذذا ليػػػتذ

صذٔٓٓٔ ذوا علػػػػدذمسػػػػيةيوذذاألليػػػػاتذٖٚٗ يموسذ ػػػػ ذا ليػػػػتذذ"ا توأمػػػػافذميةػػػػاي يموس"ذعلػػػػىذ سػػػػافذا اػػػػابذميةػػػػاي
ذ  ٛٗٔذ ذٕٙٓٔ

ذ

ومفذا حديرذلا ذكرذأفذاةاؾذةوًعاذآ رذمفذا  سـصذواوذا  سـذلاسـذأ ػرادذلعيػةوـذأوذأاػياءذعزيػزةذعلػىذا ػةفسصذ
كمػاذوردذ ػػ ذذper dexteram tuamلػؿذوا  سػـذأيًضػاذلػػلعضذأعضػاءذا حسػـصذومةوػاذمػػ ًتذا  سػـذلا يػدذا يمةػىذ

 ػ ذذper genuaلػا ركلتيفذـذػػػػػػػػػػػػػػػػ صذوأيًضػاذةػر ذا  سٖٜٕ صذو"أةػدريا"ذذا ليػتذٖٕٜردت ذ"أمفيتريػو"ذذا ليػتذػػػػػػػػػػػػمس
 صذوعلػىذا اػاكلفذةفسػواذكػافذ٘ٗٚ صذو"مةزؿذاألالاح"ذذا ليػتذٜٖٕٔصذٕٗ٘مسرديت ذ"ا حةدخذا ملرور"ذذا ليتافذ

ذ  ٜٗٔذ ذٜٔاةاؾذا  سـذلا عيفذكماذوردذ  ذمسرديفذ"ا توأمافذميةاي يموس"ذذا ليتذ

مػفذمسػرديفذ"ا دميػر"صذوكػذ ؾذا  سػـذ ذٚٔةػراهذ ػ ذا ليػتذذذper senectutemـذلا اػي و فذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواةاؾذقس
ذ  ذٛٔا ذخذوردذ  ذا مسرديفذةفسواذذا ليتذذper uxoremلا زوحفذ

 perأوذا دبذذper amicitiamااكلفذا  سـذلا يداقفذعلىذوقدذدأبذا رومافذأيًضاذعلىذا  سـذل يـذمعةويفذ
amoremذ  ٓ٘ٔذ ذٕٖٙكماذحاءذعلىذ سافذ اريةوسذ  ذمسرديفذ"أةدريا"ذذا ليتذذ

ولترصذ ـذي ذؼذيػادبذا  سػـذلدحػرذ ػ ذياذأغربذأةواعذا  سـصذورلماذأك رااذداافصذ يتحلىذ  ذا  سـذلدؽذأم
ردمتػػػهذوالذياػػملهذلعطفػػػهذوعوةػػػهذدايػػػرةذولترذمػػفذيػػػيلفظػػهذسػػػوؼذيػػدهصذواػػػذاذيعةػػ ذأةػػػهذ ػػػ ذدا ػػفذعػػػدـذا لػػرذلا  سػػػـذ

 ذديةمػػػػاذيطلػػػػبذا علػػػػدذٓٚذ-ذٓٙولركاتػػػػهصذوالذأدؿذعلػػػػىذذ ػػػػؾذممػػػػاذةػػػػراهذ ػػػػ ذمسػػػػرديفذ"حػػػػرةذا ػػػػذاب"ذذاألليػػػػاتذ
ويسػػػتحيبذ يكوةيػػػديسذعلػػػىذا فػػػورذوي ػػػذؼذذصسػػػتروليلوسذمػػػفذا اػػػابذ يكوةيػػػديسذأفذي سػػػـذ ػػػـذيل ػػػ ذلػػػا دحرذلعيػػػًدا

ولترصذوأفذيطػردذمػػفذكةػؼذردمتػهذولركاتػػهذإذاذيػويتلػوذا  سػػـذداعًيػاذعلػىذةفسػػهذلػ،فذتدػؿذعليػهذ عةػػفذذصلػا دحرذلعيػًدا
ذا دريفذ لعلدذستروليلوسذإذاذأعادذا علدذحرةذا ذاب دةثذلوعدهذأوذ ـذَيَلّرذل سمهصذويمةحذ
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 ذديػػثذي لػػرذا طفيلػػ ذ٘ٛٛذ-ذٓٛٛو مػػفذيػػورةذأ ػػر ذم تلفػػفذ ل سػػـذةرااػػاذ ػػ ذمسػػرديفذ"األسػػر "ذذاألليػػاتذ
إرحاسيلوسذا ايخذايحيوذأةهذرأ ذالةهذ يلولو يموسذ  ذا ميةاءذومعهذذ ؾذا اابذاألسيرذوعلدهذستاالحموسذا ذخذ

وقػػتذأفذكػػافذعمػػرهذأرلػػعذسػػةواتصذويؤكػػدذذ ػػؾذلا  سػػـذلمحموعػػفذمػػفذا مػػدفذاألحةليػػفصذ روًحػػاذ طػؼذالةػػهذا يػػليرذ
ا ذخذي يرذدفيظفذا ايخذايحيوذو ضو هذ يس، هذعفذا سػلبذوراءذقسػمهذذعفذةطاؽذماذاوذم، وؼذ  ذا  سـصذاألمر

ذلا مدفذاألحةليفصذ يحيلهذا طفيل ذل،فذتلؾذا مدفذتلعثذعلىذا رالفذوا  وؼ 
 E.  Μὰ ηὸλ Ἀπόιισ. 

 {H.} Et servolum meum Stalagmum, meum qui gnatum surripuit? 

  ERG.  Ναὶ ηὰλ Κόξαλ. 

{H.} Iam credo?  

 E.  Ναὶ ηὰλ Πξαηλέζηελ. 

 {H.} Venit? {E.} 

 Ναὶ ηὰλ Σηγλίαλ. 

{H.} Certon? 

  E.  Ναὶ ηὸλ Φξνπζηλῶλα.  

{H.} Vide sis.  

 E.  Ναὶ ηὸλ Ἀιάηξηνλ. 

{HEG.} Quid tu per barbaricas urbes iuras? 

{ERG.} Quia enim item asperae 

               sunt ut tuom victum autumabas esse. 

ذودؽذألو وف أحؿذإرحاسيلوس:ذ"

ذستاالحموسذا ذخذ طؼذالة ؟اعلدخذا د يرذكذاذايحيو:ذوذ

ذ ا رلفذكورخودؽذأحؿذإرحاسيلوس:ذ

ذؾذا  وؿ؟ايحيو:ذواؿذعلّ ذأفذأيدق

ذ ذ ٔ٘ٔذلرايةست ذمديةفذرحاسيلوس:ذةعـذودؽذإ

ذاؿذأتىذ؟ذذ:ايحيو

ذإرحاسيلوس:ذةعـذودؽذسيحةيا 

ذايحيو:ذاؿذأةتذمت،كدذمفذاذاذ؟ذ

ذإرحاسيلوس:ذةعـذودؽذ ريسيةوة  ذ
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ذرأسؾذ؟ذلعية ذايحيو:ذاؿذرأيتهذ

ذالتريـو أإرحاسيلوس:ذةعـذودؽذ

ذايحيو:ذ ماذاذت سـذلا مدفذاألحةليف؟

ذ اةفذكريوفذم ؿذطعامؾذا ذخذدألتذعلىذذكره "إرحاسيلوس:ذألةواذ  ذا د ي فذ
ذ

ذ  ٕ٘ٔذومفذا مدتمؿذاستدعاءذاآل وفذلويفواذاااًداذ  ذا مواقؼذا ت ذالذيتـذ يواذا ةطؽذل سـذمعيفذ

 ذوحػػاءذاػػذاذا ليػػتذعلػػىذ سػػافذلػػامفيلوسذعةػػدماذيستاػػودذٙٚٗويلػػدوذاػػذاذحلًيػػاذ ػػ ذمسػػرديفذ"ا دمػػاة"ذذا ليػػتذ
ذآل وف لا

neque mea culpa hoc discidium evenisse, id testor deos. 

ذالذذةبذ  ذ يه"ددثذا ذخذا ةزاعذ"إةة ذأستاودذلاآل وفذعلىذأفذ

ولترذواآل وػػفذ ػػ ذمسػػرديفذ"ا توأمػػافذميةػػاي يموس"ذذا ليتػػافذيػػوكػػذ ؾذعةػػدماذيستاػػودذميةػػاي يموسذا  ػػاة ذلدػػؽذ
ذ :ٕٔٛ-ذٔٔٛ

Quisquis es, quidquid tibi nomen est, 

 senex, summum Iovem deosque do testes 
 ؾصذوموماذيكفذاسما ايخصذأيواذذص"موماذتكف

ذولترذاألعظـذواآل وف" ذي  فذاوودخذاـذذ

 مشهد القسم:

أدؿذعلػىذذ ػؾذمػفذماػودذا  سػـذذالي يدذلماودذا  سـ:ذا ماودذا ذخذةر ذ يهذكيفيفذأداءذا  سـذعةدذا رومافصذوذ
ذ  ٖٖٙٔذ–ذٖٖٖٔ"ا دلؿ"ذذاأللياتذذ  ذمسرديف

ديثذةحدذحريلوسذواللراكسذيمارسػافذا  ػداعذعلػىذلعضػوماذا ػلعضصذ ػـذيتويػتفذإ ػىذاتفػاؽذمػاصذواةػاذيريػدذ
ذاللراكسذل سـذأوذييلفذماذ  : ٖ٘ٔذحريلوسذأفذيلـز

{GRIP.} Tange aram hanc Veneris. 

{LABR.} Tango. 

{G.} Per Venerem hanc iurandum est tibi. 

{L.} Quid iurem? {G.} Quod iubebo. 

{LABR.} Praei vérbis quidvis. íd quod domi est, numquam ulli 

supplicabo. 

{G.} Tene aram hanc.  

{L.} Teneo. 

ذػيةوس ذڤاياذا مسذذليدؾ ذاذاذا مذلحذ لرلفذحريلوس:ذ
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ذأ مسه ذااذأةذاذاللراكس:ذ

ذيةوس ذػڤحريلوس:ذعليؾذأفذت سـذاآلفذلدؽذا رلفذ

ذعلىذماذاذ؟ذأقسـذاللراكس:ذ

ذعلىذماذسآمرؾذله ذحريلوس:ذت سـذ

 ذحاةًلا ذماذاذ دخذ  ذا مةزؿّ!ذذ:ذاياذأمؿذعل ذماذيروقؾذمفذكلمات اللراكس

ذألخذا صذآ ر ألًداذ فذأتوسؿذ

ذحريلوس:ذامسؾذاذاذا مذلح ذ

ذذ"أمسؾذله ااذأةذاذاللراكس:ذ

يةوسصذ ػػـذيطلػػبذمةػػهذأفذي سػػـذػػػڤعذيديػػهذويمسػػؾذمػػذلحذا رلػػفذ ػػ ذا لدايػػفذيطلػػبذحريلػػوسذمػػفذاللػػراكسذأفذيضػػ
يتدػتـذعلػىذاللػراكسذأفذيػرددذدر ًيػاذمػاذُيتلػىذصذوكافذلدؽذتلؾذا رلفصذوةر ذلعدذذ ؾذةصذا  سـذا ذخذسيمليهذعليه

ذ  ٖٔٗٔذ-ذٖٖٛٔعليهذذاأللياتذ

 ذيػػادبذا ملػػادرةذواػػذاذماػػودذكااػػؼذمعلػػرذتاػػولهذمسػػدفذا  داسػػفذ ػػ ذممارسػػاتذا  سػػـذعةػػدذا رومػػافصذإذذةػػرذ
واػػوذذpraeire verbisعليػػهذأفذيردداػػاذدر ًيػػاذولػػا مفرداتذةفسػػواذكػػافذيملػػ ذعلػػىذا اػػ صذاآل ػػرذيػػيلفذمػػاصذوذ

ذ  ٗ٘ٔذيمسؾذايًياذم دًساذلويفهذأددذط وسذا  سـ

ذٔٔٗٔو مفذماودذآ رذتتحلىذ يهذممارساتذا  سـذةحػدهذ ػ ذمسػرديفذ"ا حةػدخذا ملػرور"ذ لتوتػوسذذاألليػاتذ
ليفذليريليكتوميةػوسذحػارذا حةػدخذوا حةػدخذليرحيػو يةكيسذو ػ ذاػذاذذاديثذةر ذ  ذماودذا ذروةذدوارًذذص ٚٔٗٔذ-

ا ماودذأوسعذليريليكتوميةوسذو دمهذا حةدخذضرًلا؛ذذحزاًءذ هذعلػىذمػاذاقتػرؼذمػفذتحػاوزذوأعمػاؿذاػايةفذ ػ ذدػؽذ
 ػفذيتسػلبذ ػ ذأذ ذألخذاػ صذلعػدذا حارصذويطلبذليريليكتوميةوسذأفذيرددذمػاذيتلػوذعليػهذمػفذكلمػاتذ ي سػـذأةػهذ

ةر ذا حةدخذي سـذلدؽذ كلماتذا  سـذلدذا يرااذدوفذزيادةذأوذة ياف ذذامكررًذيؤمرذلهذا حةدخذ ماذصذوييدعذاآلفذ
مةػاصذاةػاؾذمؤكػًداذأةػهذ ػوذدةػثذل سػمهذاػذاصذ لػيسذذصيةوسڤا رلفذولترذواوذيمسؾذلا ءذم دسذاوذمذلحذا  هذي

ذ:ذمفذا  ياصذمةهذسو ذدياته

ذ
{PER.} Iura te non nociturum esse hómini de hac re nemini, 

quod tu hódie hic verberatu's aut quod verberabere, 

si te salvom hinc amittemus Venerium nepotulum. 

{PYRG.} Iuro per Iovem et Mavortem, me nociturum nemini, 

quod ego hic hodie vapularim, iureque id factum arbitror; 

et si intestatus non abeo hinc, bene agitur pro noxia. 

{PER.} Quid si id non faxis?  

{PYRG.} Vt vivam semper intestabilis 
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ذ" لت سـذإذفذليرلليكتوميةوس:ذ أةؾذ ػفذتتعػرضذلػ،ذ ذألخذاػ صذمػفذاػذاذا يػـو
ؾذتردػػػؿذةػػاترك ػػػوذأةةػػاذأوذتضػػربذأدػػًداذذا سػػياطذعلػػىذحسػػػدؾصا ػػذخذاػػوتذ يػػػهذ

ذيةوسذا يلير ػڤياذدفيدذا رلفذذصسا ًماذمفذاةا
ولترذومارسذأةة ذ فذأمػسذا  ويفذيأقسـذلدؽذذص سمًعاذوطاعفذليرحيو يةكيس:ذ

ذوأعت ػػػػدذأةػػػػهذ ػػػػوذتػػػػـذذ ػػػػؾذلا عػػػػػدؿذ أدػػػػًداذلػػػػ،ذ صذألةةػػػػ ذحلػػػػدتذاةػػػػاذاػػػػذاذا يػػػػـو
ذاذقدرذ ػ ذأفذذصوا ةياؼ مػفذاةػاذدوفذإيػذاءذ ػ ةة ذسػوؼذأتػرؾذحميػعذأردػؿذواا
ذإساءات  ذ

ذليرلليكتوميةوس:ذوماذاذإذاذ ـذتلرذل سمؾ؟ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ذذ"ليرحيو يةكيس:إذاذ ـذألرذل سم ذأكوفذقدذ رطتذ  ذديات  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

فذتػػةـذعػػفذا  داسػػفذ دػػداثذإ ػػىذأفذلتوتػػوسذ ػػ ذاػػذهذا ف ػػرةذاسػػتعافذلللػػذDunnو ػػ ذاػػذاذا يػػددذياػػيرذدفذ
ا ت، يرذا كوميدخصذوك،ةهذيريدذأفذي وؿذإفذليرحيػو يةكيسذتعلػـذدرًسػاذقاسػًياذمػفذاػذاذ يةػ، ذلةفسػهذمػفذاآلفذ يػاعًداذ

واكػذاذي سػـذقسػًماذم دًسػاذمػردًداذمػاذذ يتفػاد ذمػاذالذيدمػدذع لػاهذمػفذميػايبذيمكػفذأفذتوػددهوذذصعفذتلػؾذا دماقػات
إذذيلػدوذذ ػيًتذ اةًعػاصذواػذاذي ػؼذعلػىذطر ػ ذة ػيضذممػاذعػرؼذذصمػفذا مفارقػفذا كوميديػفُيملىذعليهذدر ًيػاصذواةػاذتك

ذ  ٘٘ٔذعةهذمفذعحر فذوكلرياءذوماذكافذيلديهذمفذقسوةذوعةؼذمفذقلؿ

ومػاذذٓ٘ٚماػودذمػفذمسػرديفذ"ا دمػاة"ذذا ليػتذذويتكررذماودذيتماسذمعذا ماودذا سالؽذإ ػىذألعػدذت ػديرصذواػو
لا  سػـذةفسػهصذوتللػ ذأمامومػاذا عػاارةذلػاك يسذأفذتػذابذإ ػىذزوحتػهذوالةتػهذ تػد  ذلعده ذعةدماذيطلػبذال ػيسذمػفذ
ذلاك يسذطللهذعفذطيبذ اطر ذ

يتلىذومفذ ـذيمكفذا  وؿذإفذماودذا  سـذيضـذا ا صذا ذخذيمل ذةصذا  سـذوا ا صذا ذخذيرددذدر ًياذماذ
يػػتلفظذلػػةصذا  سػػـذلاػػ ٍءذيػػادبذا ملػػادرةصذو ػػ ذا ماػػودذأيًضػػاذضػػرورةذأفذيمسػػؾذا اػػ صذا ػػذخذعليػػهذمػػفذقلػػؿذ

كمػػػاذرأيةػػػاذ ػػػ ذمسػػػرديفذ"ا دلػػػؿ"صذأوذأفذيدلػػػؼذل سػػػـذم ػػػدسذكمػػػاذرأيةػػػاذ ػػػ ذمسػػػرديت ذ"ا دمػػػاة"ذو"ا حةػػػدخذم ػػػدٍسذ
ذا ملرور" ذ

ذ

 قدسية القسم:

أوَ ىذا رومافذااتماًماذ اًياذلماذيةطوخذعليهذا  سـذمفذقداسػفصذوالذأدؿذعلػىذذ ػؾذمػفذا اػاراتذا عديػدةذا تػ ذ
ذتؤكدذذ ؾذ  ذمسردياتذلتوتوسذوترةتيوس ذ

 ذعةدماذحاءذسوسػياذإ ػىذمةػزؿذأمفيتريػوذ ػ ذموعػدذحلػبذا مػاءصذٖٚٙذ-ذٕٚٙ ف ذمسرديفذ"أمفيتريو"ذذا ليتافذ
ذا  ياـذلعملهصذويؤكدذأفذقسمهذاذاذم دس:ذعفذفذيتوافذطر فذعيفذي سـذلدؽذلو وكسذأةهذ 

numquam edepol tu mihi divini creduis post hunc diem,  

ní ego illi puteo, si occepso, ánimam omnem intertraxero. 

ذصأفذتيدؽذقسم ذا م دسذلعدذاذاذا يـوألًداذ"لدؽذلو وكسذ يسذعليؾذ

ذتماًمػاذعلػىذليرذدتىذا  طرةذاأل يػرةذلمحػردذأفذذ ؾذا أقـذلةزحذماذ ـذذ ا لػدءذذأع ػدذا عػـز
ذ   ذعمل  "ذ
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 ذماػػػوًداذممػػػا ًتذعةػػػدماذقاللػػػتذلػػػاك يسذا اػػػابذٔٚٛذ-ذٓٚٛوةحػػػدذأيًضػػػاذ ػػػ ذمسػػػرديفذ"ا دمػػػاة"ذذا ليتػػػافذذ
لػػامفيلوسذفذصذ ت لػػتذألػػامفيلوسذ تسػػرذإ يػػهذل،ةوػػاذأقسػػمتذأمػػاـذميريةػػاذو يلوميةػػاذأةوػػاذقطعػػتذعتقتوػػاذلػػهذمةػػذذزواحػػه

ذوأكدتذ هذأيًضاذأفذميريةاذستدفظذقدسيفذقسمهذوسريتهذ:ذذصمفذكؿذذةبلرخءذ
 

Myrrina ita Phidippo dixit iureiurando meo  

se fidem habuisse et propterea te sibi purgatum.ذ 

ذ"أ لػػػرتذميريةػػػاذ يػػػديلوسذأةوػػػاذسػػػتدفظذقدسػػػيفذذسػػػريف ذقسػػػم 
ذ" ذذلرييفذأماموـ  فذسادتؾذصذولا تا  ذا ملـز

 ذياػيرذ يوػاذإ ػىذٜٗٛذ-ذٕٜٛو  ذ  رةذأ ر ذحاءتذعلىذ سافذإرحاسيلوسذ  ذمسرديفذ"األسر "ذذاأللياتذ
قدسػيفذقسػمهذلػا رغـذمػػفذأفذايحيػوذالذييػدؽذيميةػهصذوك،ةػػهذيكػذبذمػاذيػد وذلػػهذإرحاسػيلوسذوي ػررذا ػذاابذ لميةػػاءذ

ذاألمرذلةفسه:علىذ يطلعذ
{ERG.} Ain tu? dubium habebis etiam, sancte quom ego iurem tibi? 

postremo, Hegio, si parva iuri iurandost fides, vise ad portum. 

ذ"ماذاذت وؿذ؟ذأالذيزاؿذ ديؾذاؾذلعدذأفذأقسمتذ ؾذقسًماذم دًسا؟ذ
ذالذضيرذإذفذياذايحيوصذإذاذ ـذيكفذقسم ذا م دسذافيًعاذ قةاعؾ

ذ اذابذلةفسؾذإ ىذا ميةاءذ تر ذلعية ذرأسؾ"ذ

ومػػاذلعػػده ذإ ػػىذأفذلػػامفيلوسذأقسػػـذ لػػاك يسذأةػػهذ ػػفذذٛ٘وأ يػػًراذتاػػيرذ يلػػوتيسذ ػػ ذمسػػرديفذ"ا دمػػاة"ذذا ليػػتذ
ذيتركواذماذداـذدًياذمؤكًداذذ ؾذل سـذم دس ذ

 الحنث بالقسم:

ا معروؼذأفذا رومافذوا غريؽذعلػىذا سػواءذكػاةواذُيعػّدوفذا دةػثذلا  سػـذمػدعاةذ لضػبذاآل وػفذوسػ طوـصذذمف
و ذ ؾذتحةبذا غريؽذوا رومػافذتسفرذعفذ يرصذحريمفذةكراءذالذذواةاؾذإااراتذعديدةذتدؿذعلىذأفذا دةثذلا  سـ

ذ ذ ٙ٘ٔذا دةثذلا  سـذماذاستطاعواذإ ىذذ ؾذسليًتذ

 ذديػثذي ػرأذا اػيخذٖٔٓٔ-ٕٛٓٔاكؿذالذت طيهذعيفذ  ذمسرديفذ"ا توأمتػافذلػاك يس"ذذاألليػاتذلويلدوذاذاذ
صذويطلػبذااللػفذ ػ ذا  طػابذأفذيرسػؿذ ريسػا وسةيكولو وسذا  طابذا ذخذأرسلهذ هذالةهذميةسيلو وسذمعذعلدهذ

وسصذويتوسػؿذااللػفذ ػ ذمللًلػاذمػفذا مػاؿذمػعذا علػدذ كػ ذيعطيػهذإ ػىذلػاك يسذا مملوكػفذ لضػالطذكليومػا إ يػهذوا دهذ
ذا ماؿذوأالذي ذ هذدتىذيلرذلا  سـذوا عودذا ذخذقطعهذعلىذةفسهذقايًت:ذإ يهذا  طابذإ ىذأليهذأفذيرسؿذ

'ego ius iurandum verbis conceptis dedi, 

daturum id me hodie mulieri ante vesperum, 

prius quam á me abiret. nunc, pater, ne perierem 

cura. 
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ذقسػػًماذ  ػػدذ" اػػذاذا مػػاؿذإ ػػىذا مػػرأةذقلػػؿذملزًمػػاذأفذأعطػػ ذأقسػػمتذا يػػـو
أستارهذوقلؿذأفذتتركة  ذواآلفصذياذأل صذادرصذعلىذأفذير  ذا ليؿذ

ذتحعلة ذأدةثذ  ذقسم "أالذ

ويؤكػدذأفذذص ذمػفذمسػرديفذ" ورميػو"ذُيلػدخذأةتيفػوذدااػتهذمػفذا  ػوادذدوريػوذا ػذخذدةػثذل سػمهٕ٘٘و  ذا ليػتذذ
ذا  حؿ ذيلعثذعلىذاألسؼذوذيدعوذإ ىذاذاذاألمرذ

non pudet vanitati'? 

ذتذت حؿذمفذةكثذعودؾ " "أ

لديثذييلحذمفذيدةثذل سمهذموضعذذاومفذاةاذيمكفذا  وؿذإفذا  سـذعةدذا رومافذكافذيعدذإحراًءذ فظًياذحادًذ
ذ  ٚ٘ٔذازدراءذوالذي يـذ هذا ةاسذوزًةاذ

 القسم والسخرية الدرامية: 

إذاذةظرةاذلا ءذمفذا معافذ  ذمسردياتذلتوتوسذيمكةةاذا  وؿذإفذا  سـذ ـذيكفذمحردذز ر فذ فظيفصذو كةهذ
دوفذموارلػػفذ ػػ ذأك ػػرذمػػفذ  ػػرةذ ػػ ذاػػذاذيتضػػحذوذكػػافذييػػبذ ػػ ذا م ػػاـذاألوؿذ ػػ ذيػػا حذ لػػؽذا سػػ ريفذا دراميػػفصذ

 ذ ػػ ذا دػػوارذلػػيفذسوسػػياذٖٙٗذ-ذٖ٘ٗفذمسػػرديفذ"أمفيتريػػو"ذعلػػىذوحػػهذا تدديػػدصذومةوػػاذعلػػىذسػػليؿذا م ػػاؿذذا ليتػػا
ذوميركوريوس:ذ

{SOS.} Per Iovem iuro med esse neque me falsum dicere. 

{MERC.} At ego per Mercurium iuro, tibi Iovem non credere;
 . 158ذ

 سػ ريفذوتتو ػدذال سػـذسػا رصذعليػهذةػر ذميركوريػوسذيػردذوذو  ذاذهذا ف رةذي سـذسوسياذأةهذالذي وؿذإالذيػدًقاصذ
ديثذةر ذإ ًواذيدلؼذا  سـذوي سـذلدؽذةفسػهصذاػذاذمػفذةاديػفذا دراميفذمفذا تةاقضذا واضحذ  ذا موقؼذا درام صذ

و كةػهذ ػ ذد ي ػفذاألمػرذقسػـذيػديحذمػفذذصا ػذخذأقسػـذلػهذسوسػياذولتريػومفذةاديفذأ ر ذي سـذل  هذأقؿذمرتلػفذمػفذ
ولترذالذي ػؽذ ػ ذقسػـذسوسػياذومػفذيػواػوذأفذذص سػـذلعػدذذ ػؾا ةاديفذا فةيفصذيدمؿذ  ذ ةاياهذا  داعصذ ـذيتلوذةصذا 

 ـذير ذسوسياذ  ذاذاذا  سـذا سا رذإااةفذلا لفذ هصذواذاذأمرذيدركػهذا ماػاادوفذحيػًداذعلػىذأةػهذاسػت فاؼذوتوكػـذ
  ذا وقتذةفسهصذو  ذاذاذا سياؽذيلدوذأفذلتوتوسذيست دـذقسـذسوسياذكوسيلفذ لتمويدذا درام ذ  سـذميركوريوسذ

ذ  ٜ٘ٔذا سا ر

ذولترذا متةكر:ذي ذي وؿذٖٜٗذ-ذٖٜٔو  ذ  رةذتا يفذذاأللياتذ
               {IUPP.} Mane. arbitratu tuo ius iurandum dabo, 

me meam pudicam esse uxorem arbitrarier. 

id ego si fallo, tum te, summe Iuppiter, 

                  quaeso, Amphitruoni ut semper iratus sies.
 . 160ذ

ولترذأل كوميةاذإةهذرحعذمرةذأ ر ذ يطيبذ اطرااذويسترضيواصذويطلبذمةواذأفذتسػامدهذوتلفػرذ ػهذيواةاذي وؿذ
ذاذ ػػـذيكػػفذيػػادًقاذ ػػ ذاػػذاذا  سػػـذيػػدعوذذولترذا متةكػػرذأفذأ كوميةػػاذزوحػػفذعفيفػػفصيػػوي سػػـذذصمػػاذلػػدرذمةػػهذ ػػ ذد وػػا واا

ذ  ٔٙٔذىذاأللدولترذإ يعلىذةفسهذأفذتدؿذعليهذ عةفذ
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ولترذلعةايػػفذاػديدةذودقػػفذ اي ػفذلوػػدؼذإظوػارذإ تيػػهذأل كوميةػاذوااتمامػػهذلاػ،ةواذو كةػػهذيػوحػاءتذكلمػاتذقسػػـذ
ولترذعفذةفسهصذواػذاذيتمػاسذك يػًراذمػعذمػاذحػاءذعلػىذيي يرذ  ذا وقتذةفسهذا توكـذا درام ذا ذخذيفيضذمفذدديثذ

تيػػرذاػػذاذا تمػػاسذعلػػىذا ػػتوكـذا ػػدرام ذ دسػػبصذلػػؿذ صذوالذي ٖٚٗذ-ذٖٙٗ سػػافذميركوريػػوسذمػػفذقلػػؿذذا ليتػػافذ
ألفذسوسػياذكػافذيدػاوؿذذ؛أيًضاذ  ذكلماتذا  سـصذوتلرزذكذ ؾذا فكاافذ  ذتلادؿذاألدوارذلػيفذميركوريػوسذوسوسػيا

ذ ذ ٕٙٔذاألساسذإدداثذا و اؽذواذاذماذالذيستطيعذعليهذميركوريوسذيلًراذ  ذ

ولترذيػػوكػػذ ؾذتظوػػرذا سػػ ريفذا دراميػػفذمػػفذ ػػتؿذدػػديثذأمفيتريػػوذوتوكمػػهذا واضػػحذعةػػدماذيسػػت دـذاسػػـذا  ػػهذ
ولترذا تػ ذيظػؿذحػااًتذلوػاذدتػىذليػ ذأوذعةػدماذيعلػرذعػفذعتقتػهذٗٚٓٔذا ليتذذpro Iuppiterولترذي ي وؿذلدؽذ

ذةوايفذأدداثذا مسرديف 

ذ ذتظورذا س ريفذا دراميفذلاكؿذالت طيهذعيفذ  ذدديثذميركوريوسذإ ىذسوسيا:ذٕٜٖذ-ذٜٖٔو  ذا ليتيفذذ
{MERC.} Dic si quid vis, non nocebo.  

{SOS.} Tuae fide credo?  

{MERC.} Meae. 

{SOS.} Quid si falles?  

{MERC.} Tum Mercurius Sosiae iratus siet. 

ذغبذ يهذ لفذأؤذيؾ قؿذماذترذ"ميركوريوس:ذ

ذسوسيا:ذواؿذأ ؽذ  ذوعدؾذذقسمؾ ؟ذ

ذميركوريوس:ذأةا 

ذقسمؾذ؟ذ  ذ وذدة تذذذاسوسيا:ذوما

ذذ"حاـذغضلهذعلىذسوسيا سييبذميركوريوس:ذعةديذذ  فذميركوريوسذ

ذ  ٖٙٔذألةهذيعلفذمتىذيكوفذغاضًلاذلويفهذإ ًواذوس ريتهذواةاذتظورذا س ريفذ  ذتوكـذميركورويسذ

 ذمفذا مسرديفذةفسواذتلدخذأ كوميةاذسػلوكياتذاسػت ةاييفذوغريلػفذعػفذاػ،فذا ةسػاءذٖٗٛذ-ذٖٔٛو  ذاأللياتذذ
ولترذةفسػهذاػوذا ػذخذتسػلبذيػولترذعلىذأةواذ ـذت تػرؼذحريمػفذا زةػاصذو كػفذا سػ ريفذاةػاذأفذيديفذةراااذت سـذلدؽذ

وةػػوذا تػػ ذتدترموػػاذوت اػػاااذي ػػهذا رلػػفذوتػػذكرذأيًضػػاذ ػػ ذقسػػمواذزوحػػفذذ ػػؾذا ذص ػػ ذكػػؿذا ماػػاكؿذا تػػ ذدػػد تذ وػػا
وةػوذداضػرةذوأ كوميةػاذدػيفذت سػـذ وػ ذيلويفواذرلفذا ميتدذوا والدةصذو ذاذ و ذتودذ  ذقرارةذةفسػواذأفذتكػوفذا رلػفذ

أماذماذي يرذا ماػااديفذذ ولتري  ذذ ؾذعلىذيوابصذ و ذلا فعؿذ ـذتسلـذةفسواذ لزةاصذوت سـذقسًماذقوًياذلدؽذا  هذ
ولترذعلػىذ اػلفذا مسػػرحذعلػىذا ػدواـصذواةػاذملعػػثذا سػ ريفذا دراميػفصذديػثذإفذا  ػػهذيػؿذ ػ ذوحػودذا  ػػهذيتم ػ اةػاذ

صذواػذاذي يػرذا اػؾذ ػ ذيػدفذقسػمواذو كػفذلعيػًداذعػفذاػذهذوطػًراذةفسهذاوذمفذاقتػرؼذمعوػاذحريمػفذا زةػاذوةػاؿذمةوػا
 ماػػػااديفذأفذا  ػػػهذيػػػدرؾذحيػػػًداذمػػػد ذا مفارقػػػفذا كوميديػػػفذ ػػػ ذماػػػودذا  سػػػـذالذلػػػدذأفذة ػػػارفذتلػػػؾذا مفارقػػػفذلػػػوع ذا

   ٗٙٔذواةاذاستدعاءذالسمهذ يكوفذاااًداذعلىذماذت وؿذذصإ تصذأ كوميةاذوعفتوا
Per supremi regis regnum iuro et matrem familias  

Iunonem, quam me vereri et metuere est par maxume,  
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ut mi extra unum te mortalis nemo corpus corpore  

contigit, quo me impudicam faceret.
 . 165ذ

لػيفذميةػاي يموسذاألحةلػ ذواػ ي هذأيًضػاذيددثذا تلػاسذأوذسػوءذ وػـذذ"ا توأمافذميةاي موس"وأ يًراذ  ذمسرديفذ
ذ  ذٚٔٛذ-ذٔٔٛديثذي سـذاألوؿذقسًماذم دًساذي لؽذا س ريفذا دراميفذذاأللياتذ

قسػػـذ ػػاصذلا رحػػاؿذم ػػؿذ:ذا  سػػـذلدػػؽذاآل وػػػفذذة لػػصذممػػاذسػػلؽذأةػػهذ ػػ ذمسػػردياتذمةاةػػدروسذكػػػافذاةػػاؾ
 ػػوفصذوآ ػػرذ لةسػػاءذم ػػؿذ:ذا  سػػـذلدػػؽذأ روديتػػ ذوديميتػػرذولرسػػيفوة صذوكػػافذا رحػػاؿذيك ػػروفذمػػفذوذولوسػػيدوفذوأل

ذاست داـذا  سـذلييلهذا م تلففصذوذ ؾذألةوـذيست دموفذ لفذأك رذقوةذوتد ً اذمفذ لفذا ةساء ذ

روماةيػػػفذتدػػػددذمػػػفذ ػػػتؿذا متدػػػدثذذذكػػػرذأوذأة ػػػى صذوكػػػافذا  سػػػـذلدػػػؽذوكاةػػػتذأةػػػواعذا  سػػػـذ ػػػ ذا كوميػػػدياذا 
ذيػػػػػ،ت ذ ػػػػػ ذا لا ػػػػػبذعلػػػػػىذ سػػػػػافذا رحػػػػػاؿصذومػػػػػفذةاديػػػػػفذأ ػػػػػر ذكػػػػػافذا  سػػػػػـذلدػػػػػؽذكاسػػػػػتورذذHercleايػػػػػراكليسذ

ecastor (mecastor)ممارسػػفذدألػػتذعليوػػاذا ةسػػاءصذوكػػافذا ةوعػػافذذذكػػرذأوذأة ػػى ذياػػتركافذ ػػ ذا  سػػـذلدػػؽذذ
ذ ذذPol (edepol)لو وكوسذ

 ذٖٙٙٔ ػوكسذوكاسػتورذدػوا  ذذفذيسػت دـذا  سػـذلدػؽذايػراكليسذولوذوقدذ لصذا لادثذإ ىذأفذلتوتػوسذكػا
 ذمػػػرةذ ػػػ ذسػػػتذٕٛٔسػػػت دـذا  سػػػـذةفسػػػهذدػػػوا  ذذ اأمػػػاذترةتيػػػوسذذصليتًػػػا ذ4ٕٛٛٛٓمػػػرةذ ػػػ ذعاػػػريفذمسػػػرديفذذ

ليتًػاذت ريًلػاصذذ٘ٔدةذكػؿذدػمػرةذوادؿذلمعػدذلتوتػوسذةػليًتا  ذوةر ذأفذمتوسػطذاسػت داـذا  سػـذعذٗٚٓٔٙمسردياتذذ
ليتًػاذواكػذاذتكػوفذةسػلفذذٖٖليةماذةر ذأفذمتوسطذاست داـذا  سـذةفسهذعةدذترةتيوسذكافذلمعدؿذمرةذواددةذ  ذكػؿذ

ذ ذذٔ:ذذٕا م ارةفذليفذلتوتوسذوترةتيوسذلمعدؿذ

ويػػ،ت ذ ػػ ذذHercleومػػفذ ػػـذ ا  سػػـذا سػػايدذعةػػدذا رحػػاؿذسػػواءذعةػػدذلتوتػػوسذوترةتيػػوسذاػػوذلدػػؽذايػػراكليسذ
ا مرتلػػفذا  اةيػػفصذ ػػـذيػػ،ت ذ ػػ ذا مرتلػػفذا  ا  ػػفذا  سػػـذلدػػؽذذedepolا مرتلػػفذاألو ػػىصذ ػػـذيدتػػؿذا  سػػـذلدػػؽذلو ػػوكسذ

ذ ذPol وكسذوذل

وةر ذأةهذ ػ ذدا ػفذتسػاوخذعػددذاألليػاتذلػيفذا رحػاؿذوا ةسػاءذ ػ ذمسػردياتذلتوتػوسذوترةتيػوسصذ ػتذلػدذأةوػفذ
لةسػػاءذعةػػدذترةتيػػوسذةيػػيبذأكلػػرذ ػػ ذاسػػت داـذ وذذص لرحػػاؿذٜٖٔٔلدػػوا  ذقسػػًماذم ارةػػفذذٕٓٗٔاسػػت دمفذدػػوا  ذ

فذدؿذوذقسػًماصذذٕٙٔقسػًماصذ ػ ذدػيفذيسػت دـذا رحػاؿذذٚٚٗديثذيست دمفذدوا  ذذصأسا يبذا  سـذم ارةفذلا رحاؿ اا
وسػرعافذمػاذيدػاو فذت،كيػدذتلػؾذا د ػوؽذوأةوػفذذص  ةماذيدؿذعلىذأفذا ةساءذقدذديلفذعلىذدػريتوفاذاذعلىذا ءذ

األك ػػػرذاسػػػت داًماذ ل سػػػـذلدػػػؽذا زوحػػػاتذتلػػػيوفذا عػػػااراتذاػػػفذلدفذأك ػػػرذلراعػػػفذ ػػػ ذ ػػػفذا  سػػػـ ذو ػػػذاذةحػػػدذأفذأيػػػ
ذ  ذمسردياتذلتوتوسذأوذترةتيوس ذذecastorكاستورذ

ولدػؽذلو ػوكسذذHercleوةتدظذأيًضاذأفذا عليدذذأوذا  ادمات ذكاةواذاألك رذاست داًماذ ل سـذلدػؽذايػراكليسذ
ويرحػػعذذ ػػؾذإ ػػىذطليعػػفذدورذا علػػدذ ػػ ذا كوميػػدياذذصسػػواءذ ػػ ذمسػػردياتذلتوتػػوسذأوذترةتيػػوسصذذPol ذedepolذ

وكاةػػتذ ػػهذموػػاـذذصا ػػدرام ذ ػػ ذأغلػػبذمسػػردياتذلتوتػػوسذوترةتيػػوس لفعػػؿذا روماةيػػفذصذ  ػػدذكػػافذا مدػػرؾذا ػػرييسذ
ذعدةصذواكذاذكاةتذطليعفذدورهذتتطلبذا  سـذمراتذعديدةذو  ذمةاسلاتذمتةوعف ذ

 كػػفذذص ة ػػادذعلػػىذأفذكػػؿذا اػػاراتذا تػػ ذيػػذكرذ يوػػاذكاسػػتورذولو ػػوكسذوايػػراكليسذتػػدؿذعلػػىذا  سػػـوقػػدذأحمػػعذا
ولترذصذ ػـذيكػفذا لػرضذيػا لادثذير ذأفذاةاؾذلعضذا ااراتذإ ىذكاستورذولو ػوكسذوايػراكليسصذلا ضػا فذإ ػىذ

ذوا تضرع ألغراضذأ ر ذم ؿذ:ذا دعاءذوا تمة ذوا توسؿذلؿذمفذاست دامواذا  سـذ  ذددذذاتهذصذ
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ذوقػػدذاػػاعذاسػػت داـذا  سػػـذ  ػػ ذا كوميػػدياذا روماةيػػفصذوعلػػىذا ػػرغـذمػػفذا معةػػىذا ػػدال  ذذius iurandumا ملػػـز
وا كلمػػفذذiurareةحػػدذأفذاةػػاؾذتمػػا ًتذلػػيفذا كلمػػفذذص"ي سػػـ"ذiurareذا  ػػاةوف ذي تلػػؼذعػػفذمعةػػىذا فعػػؿذذius تسػػـذ
ius سػيماذأفذاأل يػرةذتدػددذيػيلفذمػاصذوتوضػحذاػذهذا يػيلفذا سػلوؾذا ػذخذيةتوحػهذا اػ صذا ػذخذيتلػوذذصةفسػواذ

طليعػػفذاػذاذا حػػراءذوا  ػهذا مستاػػودذلػهذو ػػيسذذius iurandumومػػفذةاديػفذأ ػػر ذذتوضػحذا علػػارةذذ ةػصذا  سػـ
سػياقهذألفذاػذاذا  سػـذةصذا  سـذةفسه ذوةػر ذكػذ ؾذأفذا  سػـذا رسػم ذملزًمػاذلػا رغـذمػفذعػدـذذكػرذاسػـذا  ػهذ ػ ذ

ا  سػـذتعةػ ذأقسػـذأوذأقسػـذعلػىذصذو ػ ذاػذاذا يػددذيعػدذا تػ ذذiuroأوذكلمػفذذius iurandumيةطوخذعلػىذعلػارةذ
ذمفذاذاذا ةوعذممارسفذ لدديثذا حراي ذواذاذيكف ذ عدـذذكرذاسـذا  ه ذ

ديػثذيضػـذا اػ صذذصا رومافذداءذا  سـذعةدأ يهذكيفيفذوةر ذوكافذماودذا  سـذموًماذ  ذا كوميدياذا روماةيفذ
يػػادبذا ملػػادرةصذو ػػ ذا ماػػودذأيًضػػاذمػػفذقلػػؿذعليػػهذيتلػػىذا ػػذخذيملػػ ذةػػصذا  سػػـذوا اػػ صذا ػػذخذيػػرددذدر ًيػػاذمػػاذ

كمػاذرأيةػاذ ػ ذمسػرديفذ"ا دلػؿ"ذصذأوذأفذيدلػؼذذصضرورةذأفذيمسؾذا اػ صذا ػذخذيكػررذةػصذا  سػـذلاػ ءذم ػدس
ذدخذا ملرور" ذل سـذم دسذكماذرأيةاذ  ذمسرديت ذ"ا دماة"ذو"ا حة

 ىذا رومافذااتماًماذ اًياذلماذيةطوخذعليهذا  سـذمفذقداسفذوكػافذا دةػثذلا  سػـذمػدعاةذ لضػبذاآل وػفذوذوقدذأ
صذتسػفرذعػفذ يػرتدؿذعلىذأفذا دةثذلا  سػـذحريمػفذةكػراءذالذذ-كماذسلؽذا ذكرذذ-واةاذإااراتذعديدةذذصوس طوـ

ذو ذاذتحةبذا غريؽذوا رومافذا دةثذلا  سـذماذاستطاعواذإ ىذذ ؾذسليًت ذ

و تاًماذةحدذأفذا  سـذ ـذيكفذمحردذز ر فذ فظيفصذو كةهذكافذييبذ  ذا م اـذاألوؿذ  ذيػا حذ لػؽذا سػ ريفذ
مسػػرديفذموارلػػفذ ػػ ذأك ػػرذمػػفذ  ػػرةذ ػػ ذمسػػرديفذ"أمفيتريػػو"ذعلػػىذوحػػهذا تدديػػدذ ضػػًتذعػػفذاػػذاذيتضػػحذوذا دراميػػفصذ

ذ"ا توأمافذميةاي موس" ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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(5) Hom.Hym.and Merc. 272, 515; Pind.Ol. VIII. 119; Janko (R.), The Iliad; A Commentary, Vol. IV: 

Books 13-16, Cambridge, (1992), 14.271.9; Thomas (E.A.), Oaths in Legal Proceedings, The North 

American Review Vol. 135, No. 310, (1982), p. 225.  

(6) Antiph.233, 241. 

(7) Ibid. 26, 52, 58-3, 6, 68, 122-3, 144, 134, 145, 59, 163-2, 179, 183, 185, 190, 296. 

(8) Ibid. 25. 

(9) Ibid. 55-18. 

(10) Plato de Leg. XII, p. 948.  

 رضاي ف١غخ اٌمغُ ِذفٛظخ:  ال (ٚ)

cf. Pollux VIII. 105.  

(12) Demosth. C. Timoc. 745.  

(13) Andoc.de Myst. 5; lycurg. C. Leocr. 157, ed. Steph Antiph.de M. Herod. 139. 14, ed. Steph. 

Demosth. C. Aphob 860; Murray (J.), Op. Cit., PP. 2-4.  

(14) Soph. Troch.1188; Eur. Med. 75, Hipp.713-714, 1025-1027, IA 473-6, Fr. 487; Ar. Birds 445-7, 

Thesm. 272-4.  

(15) Pyth. 4. 165.7, Nem. 7.70-3. 

(16) I. 212, 5.106. 

(17) Anab.6.1.31, 6.6.17, 7.6.18-19, 7.7.40; Symp.4.11; Cyr.5.1.28, 5.4.31, 8.4.7; Ages. 5.5.  

(18) Phdr. 236 d.e. 

(19) 23.5, 32-31, 54.41. 

(20) Sommerstein (A.H.) & Torrance (I.C.), Op. Cit., PP. 76-77.  

(21) cf. also: Frogs 586-688.  

 (. 332 - 367(، )367 - 363األث١بد ) "اٌفشعبْ"لبسْ ِغشد١خ  (22)

اٌؾخـ رجشَ ٟٚ٘ أداح و١ِٛذ٠خ رؼجش ػٓ  ،أٔز١فب١ٔظػٕذ ال ع١ّب ا١ٌٛٔب١ٔخ، ٕٚ٘بن أ٠ًنب ِب ٠غّٝ ثبٌٍؼٕخ اٌزٟ ظٙشد أ٠ًنب فٟ اٌذساِب 

 ، فٕجذ ؽخًقب ٠ؼجش ػٓ م١مٗ ِٓ ثؼل اٌغ١ذاد لبئالً: ٘ٗأْ رذً ٌؼٕخ اإلٌٗ ػٍٝ ِٓ ٠ىشفٟ اٌزٞ ٠شغت 

"ὅζα Πνζεηδῶλ ἀπνιέζαη."  

ذكؿذماذ ديكفذ!ذ"ذلوسيدوفيولؾذ عسىذأفذ"
(Antiph. 192) 

(23) Fr. 115. 6-7.  

(24) cf. also: Ar. Knights 833-6 and Clouds 1255, Lysist. 530-1.  

(25) Sommerstein (A.H.) & Torrance (I.C.)., Op. Cit., PP. 79-80. 

(26) Xen.Oec. 20.29.  

(27) Xen.Mem.II 78, 14; Apol.Socr.20; Soph. Oed. Tyr. 660, 1088, Elect. 758-1063.  

 . νὐ κά, λαὶ κάال رغزخذَ عٜٛ  ، أٔٗ ١ِٛ٘شٚطػٕذ خبفخ ا١ٌٛٔب١١ٔٓ، ٌؾؼشاء ٠الدع ػٕذ ثؼل ا -

cf. Il. 1.234; Ananius Fr. 4; Theognis 1045; Pind.Nem.11.24; Iliad. 1.86, 23, 43, Od. 20.239; Sappho 

Fr. 95.9; Hipponax Fr. 1556. 

 ٌٍغشك ٔفغٗ.   νὐرغزخذَ وّب λαί  (Arcadian λεί ،)األسوبد٠خ رغزخذَ ٚاٌذٚس٠خ  ز١ٓٚفٟ اٌٍٙج

cf. Epicharmus Fr. 70, K.A., PMG 960; Eur. Ba. 534; Ar. Ach.730, 742, 744, 779, 798, Wasps 1438, 

Peace 214, Lys.81; Xen. Hell. 4.4.10; Soph. Ant. 758.9, OT.1171; Xen.Anab.7.6.39, Ages 5.5.6. 

Sommerstein (A.H.) & Torrance (I.C.), Op. Cit., PP. 81-82; Murray (J.), Op. Cit., PP. 2-4.  

(28) cf. also: Griffin (J.), Homeric Words and Speakers, JHS 106, (1986), p. 52.  

(29) cf. also: Od. 20.339.42, 20. 345. 347, 12.63.79.  

(30) Aesch.Ag.1432; Soph. El. 626, 881, 1240, Fr. 140; Eur. Med. 395, 1059, Hipp.307, Andr.934, Ion. 

1528, Ph. 1006, IA. 739-349; Sommerstein (A.H.) & Torrance (I.C.), Op. Cit., pp. 81-82.  

(31) Eur. Med. 749-751.  

(32) cf. also: Eur. Fr. 435. 755.  
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(33) cf. also: Herod. 1.74, 1.146; Id. 164, Od 345; Soph. Oed. Tyr. 647, Oed. Col. 1637, Trachin. 1183; 

Herod. VI.74, Hom Il. IX. 132; Eur. Med. 730-736; Murray (J.), Op. Cit., P. 1 

 وبْ اٌمغُ ِقذٛثًب فٟ اٌغبٌت ثزمذ٠ُ األمذ١بد أٚ عىت اٌخّش.  -

cf. Hom. Il. IV. 158; Ar. Ach.148, Ves. 1048.  

ٌُٚ ٠ىٓ إٌبط ٠زٕبٌْٚٛ ٌذَٛ ٘زٖ  ،(Il. III. 276فٟ اٌمزبي ث١ٓ اإلغش٠ك ٚاٌطشٚاد١٠ٓ )ِغزخذِخ ٚوبٔذ األمذ١بد أٚ عىت اٌخّش 

وبٔذ رذفٓ فٟ األسك، ٚوبٔذ رطشح فٟ ٔفغٙب ٌىٓ إرا لذَ ٘زٖ األمذ١بد أؽخبؿ ِٓ اٌذٌٚخ ٚ ،األمذ١بد اٌزٟ رمذَ فٟ ٘زٖ إٌّبعجخ

 .اٌّؼبدٞذِٙب اٌجبٔت اٌجذش أٚ إٌٙش إرا ل

(Il. III. 310, XIX 267) 

عجشه١ْٛ ، ٠ٚمغُ االIolausط ٠ٚٚٛالإثذك ١٘شاو١ٍظ ٠ٚمغُ ؽؼت ه١جخ )اٌط١ج١ْٛ( وبْ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي (34)

Lacedaemonians اٌىٛسٔض١ْٛ(  خثذك وبعزٛس ٚثٌٛٛوظ، ٠ٚمغُ أً٘ وٛسٔض(Corinthians  .ْٚثذك ثٛع١ذ 

cf. Ar. Ach. 774, 860, 867, Knights 609, Lysist. 81. 148.  

(35) Lucian Pythag.4; Plaut de Plac.Phil. 103.16; Ljung (M.), Op. Cit., PP.49-50. 

(36) Knights. 297.  

(37) Clouds. 627, cf. also: Wasps 83, Birds 54, 1611, Frogs.336, 1169. 

(38) cf. Lucian Dial. Detetr.7; Xen.Mem.15 & 5; Ar. Lysist.81, 148, 208, 439, Eccles.70, Thesm.286, 

383, 533; Theocr.Idyll. XV. 14.  

 اٌّغشد١بد اٌزٟ أُدقٟ اٌمغُ ثٙب ٟ٘ "اٌذسع"، ٚ"اٌفع"، ٚ"اٌّذىّْٛ"، ٚ"فزبح عبِٛط"، ٚ"اٌفزبح ِمقٛفخ اٌؾؼش".  (37)

(40) Dix ex. 20 ff. , Dysk. 196.  

 رٕطٛٞ ػٍٝ لغُ آخش ثذك وً ا٢ٌٙخ )األسثبة(. اٌجذ٠ذح اٌى١ِٛذ٠ب ا١ٌٛٔب١ٔخ  ٕٚ٘بن ؽزسح ٔؾشد دذ٠ضًب ِٓ ؽزساد -

P. Oxy. 343. 2-9.  

 وبْ األوضش ؽ١ًٛػب ػٕذ اٌخطجبء.  ζενύο (λὴ)٠ٚجذٚ أْ اٌمغُ  -

Aristaen 1.4  

- Webster (T.B.L)), Studies in Menander, Manchester University Press, (1950), PP. 36-71.  

 ِشح ٚادذح فمو .  κὰ ηνὺο ζενύο (λὴ)ا٢ٌٙخ االصٕٝ ػؾش ٠مغُ ثذك  "فزبح عبِٛط"ٚٔجذ د١ّ٠بط فٟ ِغشد١خ 

 ( ِضباًل ِٕٙب ِب ٚسد ػٍٝ ٌغبْ إٌغبء. 36ٕ٘بن ػٍٝ األلً ) (41)

cf. Dysk. 201, Phasma 6. 

cf. also: David (B.), Female Speech in Menander, Antichthon, Vol. 18, (1984), PP. 40-41. 

(42) Wright (W.), Oaths in Greek Epistolographers, The American Journal of Philology, Vol. 39, No.1, 

(1918), P. 72.  

 ٓ(. ١)ِشر πξὸο ηῶλ ζεῶλ ، ٚاٌق١غخ )خّغخ ػؾشح ِشح(  πξὸο ζεῶλاٌمغُ  د ف١غخ ٚروش

cf. Webster (T.B.L), Op. Cit., P. 9.  

 ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ػٓ أٔٛاع اٌمغُ ػٕذ ِٕبٔذسٚط ٚاعزخذاِٙب ٚاٌزؼج١شاد راد اٌقٍخ أظش:  -

Wright (W.), Studies in Menander, Diss., Princeton, (1910), Baltimore (1911), PP. 1-55, Webster 

(T.B.L), Op. Cit., PP. 99 ff.  

 ِالءِزٙب ٌٍؾخق١بد ٚاٌطجمبد االجزّبػ١خ أظش:  ِٕبلؾخ أٔٛاع اٌمغُ ثبإلؽبسح إٌٝ ِذٜػٓ أِب 

Feneron (J.), Some E ements of Menander’s Sty e , BICS 21, (1974),   . 88 ff.  

(43) See Handley and Sandbach on Dysk. 202.  

(44) Gellar (T.H.M.), Sacrifice and Ritual Imagery in Menander, Plautus and Terence, Master Diss., 

Department of Classics, Faculty of Arts, University of North Carolina, (2008), p. 150.  

 ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً أظش:  (45)

Selvers (F.), De Mediae Comoediae, Sermone Diss., Westphalia, (1909), P. 61; Webster (T.B.L), Op. 

Cit, P. 35.  

(46) λὴ Δί' (26.6, 68-81), κα Δία (159.4) λὴ ηὸλ Δία (179.3), λὴ Δία (122.3, 124, 15, 134,4, 159.,7, 

159.9, 19-17).  

(47) cf. also: Ar. Eccles. 339, 451, 568, 748, 832; Plut. 396, 1050. 

(48) Men.Dysk. 192.  

)49) Idem. Sam. 474. 

- see also: Gomme (A.W.) & Sandbach (F.H.), Menander A Commentary, Oxford, (1974), P. 597.  

(50) David (B.), Op. Cit., P. 72.  

cf. Dysk. 151, Epitr. 400, 451, 396, CGFPR 244-355.  

(51) Antiph. 122-15.  

 ع٠ًٛب(.)اٌز٠ٓ ٠زٕبٌْٚٛ هؼبَ اإلفطبس  Synaristousaiروشد أ٠ًنب اٌشثخ أسر١ّ١ظ فٟ اٌّؾٙذ االفززبدٟ ٌّغشد١خ (52)

CAF III , P. 487, ades P. = Philogelos 226; Thierfelder (A.), De Plauti Cistellaria in Studi urbinati di 

Storia Filosfia e Letteratura 35, p. 113 ff; David (B.), Op. Cit., p. 4o.  

(53) Antiph.52, 54.1, 55-1, 126.2, 242. 

ِؼشٚفخ ٠غزخذَ ِٓ جبٔت اٌشجبي ػٕذ عمشاه، ٠ٚٛظف عمشاه ٔفغٗ ٘زا اٌمغُ عجغ ِشاد، ٠ٚغزخذِٗ وبْ ٘زا اٌمغُ ألعجبة غ١ش (54)

 ( وبْ ِذ١ًشا إٌٝ أثؼذ رمذ٠ش.Plat. Lakh.181 a4ٌٚىٓ عجت روشٖ ػٕذ أفالهْٛ ) ،وغ١ٕٛفْٛاوزٌه أفالهْٛ ٚ

David (B.), Op. Cit., P. 40.. 
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cf. also: Wilamowitz (M.), De Glaube der Hellenen, Berlin, Weidmannsche Buchandlung, (1931-

1932), 2.14.  

(55) cf. a so: Scho ion to  r. Ecc es. 155,  hotios (s.v. κα  ηώ ζεσ) and Phrynikhos 166, Fischer.  

(56) Webster (T.B.L.), Op. Cit., P. 99.  

 ،ٚرمغُ اٌفزبح اٌؼزساء ثذك ثٛع١ذْٚ ،١٘ٚشاو١ٍظ ٚال ٠مغُ اٌشجبي ثذك أسر١ّظال رمغُ إٌغبء ػٕذ اٌخطجبء ثذك أص١ٕب ٚأثٌْٛٛ (53)

 ( ٠مغُ سجً ثذك اٌشثز١ٓ.Alciph. 2.31رمغ١ُ ع١ذح ثذك د١ٔٛ٠غٛط ٚػٕذ أٌى١فشْٚ ) (Arist. 1.8)ٚػٕذ أس٠غزٛٔٛط 

Wright (W.), Oaths in Greek Epistolographers, p. 73.  

(58) David (B.), Op. Cit., P. 39.  

(59) Webster (T.B.L.), Op. Cit, P. 99.  

(60) Sand ach (F.H.), Menander’s Manipu ation of Language for Dramatic  urposes, Entretiens sur 

 ’ ntiquite C assique 16, (1970),  . 119.  

(61) Webster (T.B.L.), Op. Cit., P. 101.  

(62) David (B.), Op. Cit., P. 73; Feneron (J.), Op. Cit., P. 90 (note 66).  

 ٌغخ اٌشجبي ٚإٌغبء خبفخ ػٕذ ِٕبٔذسٚط أظش: اٌفشق ث١ٓ ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ػٓ  -

Adams (J.N.), The Latin Sexual Vocabulary, London, (1982), P. 218; Cf. also: Hippokrates, Epid. 

3.17.11.  

(63) Liv. XXXI 50; Compare Dionys V.I; Suet.Tiber. 67; Tac. Ann. 1.72, XIII 26, XVI 22; Dion Cass. 

XLVII, P. 384.  

(64) Cic. ad Fam. V. 2.7, Pro Sulla 11, in Pison 3, Pro Dom. 35; Dion. Cass. XXXVII, P. 52, XXXVIII 

P. 72, LIII P. 558, ed. Steph; Liv. XXIX. 37.  

ٕٚ٘بن دبٌخ ؽ١ٙشح  ،أػنبء ِجٍظ اٌغٕبرٛ ػٍٝ اٌمغُ ثأُٔٙ ع١غٙشْٚ ػٍٝ خذِخ اٌذٌٚخ ٚسػب٠خ ِقبٌذٙب٠ٍضَ ج١ّغ وبْ اٌذبوُ  -

 خبسط اٌجالد ٌٙزا اٌغجت.فٕفٟ اٌمغُ سفل أداء  Q. Metellusاٌىٕغٛس )اٌشل١ت( و٠ٕٛزٛط ١ِز١ٍٛط رشٜٚ أْ 

Appian.B.C. 1.29; Cic.Pro Sext.47; Plut. Mar. 29.  

(65) Polyb.VI 21; Liv.XXII 38. 

(66) Arrian.Epict. III. 14; Suet. Calig.15; Ammian Marc.XX 1.5; Murray (J.), Op. cit., P. 1f. 

(67) Gell.N.A. 1124. 

(68) Liv. II, 1.9. 

(69)Tac. Hist. 1.37, Center for Hellenic Studies, Harvard University, (2016), Book 5 Law, Ch.3 Ius and 

the Oath in Rome, article index 3958, Greece. Chs. Harvard Edu. http://chs.harvard.edu/ch5/ch.3.ius.p. 
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(70) Dunn (W.R.), Op. Cit., P. 388, Liv. I. 24.8; cf. Plaut. Amph. 394-395.  

(71) Liv. 1.24; Polyb.III.25; Gell. I. 21; Cic. ad Fam. VII. 1-12; Plut. Sulla. 10.  

(72) Virg.Aen.XII 201 & C.; Liv. XXI. 45.  

د١ش وبٔٛا ٠نؼْٛ أ٠ذ٠ُٙ ػٍٝ األمذ١بد اٌّمذعخ  ،ثطج١ؼخ اٌذبي وبْ اإلغش٠ك أعجك ِٓ اٌشِٚبْ فٟ اعزذذاس ٘زا إٌٛع ِٓ اٌمغُ -

بٔٛا ٠غزذنشْٚ اعُ اإلٌٗ اٌزٞ ٠مغّْٛ ثٗ ١ٌىْٛ ؽبً٘ذا ػٍٝ ٘زٖ أٚ ػٍٝ اٌّزثخ أٚ أٞ ؽٟء ِمذط ػٕذ رالٚح اٌمغُ، ٚفٟ ٘زا اٌقذد و

 اٌطمٛط. 

Hom. Il. XIV. 270.  

cf. also: Ovid. Epist. Dido ad Aen.129; Juv. Sat. XIV. 219.  

٠مغُ اٌٛػذ أٚ  وبٔذ ٕ٘بن ػبدح عبئذح ػٕذ رالٚح ٘زا اٌمغُ، ٟ٘ أْ ٠ّظ سأط أٚ ٠ذ أٚ أٞ ػنٛ آخش ِٓ جغذ اٌؾخـ اٌزٞ ٠ُمَذَ ٌٗ  -

اٌمغُ، ٚوبٔذ ا١ٌذ رذذ٠ًذا رٕطٛٞ ػٍٝ سِض٠خ خبفخ ثٛففٙب دالٌخ ػٍٝ اٌزؼٙذ ٚاالٌزضاَ ٚاإلخالؿ ٚاٌقذق، ٚلذ ٚسدد إؽبساد ٌٗ 

 ػذ٠ذح إٌٝ ٘زٖ اٌّّبسعخ ػٕذ ػمذ االرفبل١بد. 

Eur. Med. 496; Soph. Philoct.812, Troch.1183; Ovid.Ep. Phyllis ad Demoph.21, Briseis ad Ach.107; 

Hom.Hym.ad Ven. 26.  

(73) Liv. XXVI. 24.  

(74) Gell.VII 18; Liv. III. 20, XXII. 61; Cic.de Off. 111.27; Murray (J.), Op. Cit., P. 2.  

(75) Dig. 5. Tit. 1,28,2; Gell. X15; Murray (J.), Op. Cit., p.2. 

(76) Gell. 11.6.2; Ter. And. 486; Charis Gl. 1.198.17 ff. ; Ullman (B.L.), By Castor and Pollux, The 

Classical Weekly Vol. 37, No. 8, (1943), P. 87; Adams (J.N.), Female Speech in Latin Comedy, 

Antichthon Vol. 18, (1984), P. 48.  

)= اثٕب ص٠ٛط(، ٠ٚغ١ّّٙب اٌشِٚبْ  ٠Dioscouroiغ١ّبْ أد١بًٔب ثبالعُ د٠ٛعىٛسٞ ّ٘ب : ؽم١ك وبعزٛس، Polluxٚثٌٛٛوظ  (33)

رمٛي أدذّ٘ب إّٔٙب وبٔب اث١ٕٓ رٛء١ِٓ ٌض٠ٛط ١ٌٚذ٠ب، ٚرمٛي أعطٛسح  ،أعبه١ش ػذ٠ذح ػٓ أفٍّٙبس٠ٚذ ، ٚلذ  Castores وبعزٛس٠ظ

)ثب١ٌٛٔب١ٔخ  خشط ِٕٙب ثٌٛٛوظ ٚوبعزٛسضدٚجخ فٛمؼذ ث١نخ ١ِ٘ئخ ثجؼخ ثؼذ أْ دٛي ٔفغٗ إٌٝ أخشٜ إْ ص٠ٛط مبجغ ١ٌذ٠ب 

، ٚوبٔب ٠ُؼجذاْ ثٛففّٙب إ١ٌٙٓ أٚ ثط١ٍٓ، ٠ٚىشِبْ ثٛففّٙب إ١ٌٙٓ ٌألثطبي اٌش٠بم١١ٓ  ( ؛Polydeukesوبعزٛس ٚث١ٌٛذ٠ٛو١ظ 

زٙذأ فعطخ اٌغفٓ،  ِضبالً ٌٍؾجبػخ، وّب وبٔب ِٓ دّبح اٌجذش ٚاٌّالد١ٓ، ٠ٚظٙشاْ ٘زٖ اٌذّب٠خ ثظٙٛسّ٘ب فٟ ١٘ئخ مٛء فٛقٚأفجذب 

 . ٌّٙب اٌؼٛافف اٌجذش٠خ ػٕذ أداء اٌقالح

 ( ِشح فمو .243( ِشح ػٕذ ثالٚرٛط ، فٟ د١ٓ أٔٗ ٚسد )252ٚسد ) polأْ اٌمغُ ثذك ثٌٛٛوظ  ١ٔNicolsonىٌٛغْٛ ٠زوش  (37)

Nicolson (F.W.), The Use of Hercle (Mehercle), Edepol (Pol), Ecastor (Mecastor) by Plautus and 

Terence, Harvard Studies in Classical Philology, Vol. 4, (1983), P. 99.  

 . ( ِشح364( ِشح ػٕذ ثالٚرٛط، فٟ د١ٓ أٔٗ ٚسد )356ٚسد ) edepolأْ اٌمغُ ثذك ثٌٛٛوظ ١ٔىٌٛغْٛ ٠زوش أ٠ًنب  (37)
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Ibid., P. 99.  

 . فمو  ( ِشح23)( ِشح ػٕذ رشٔز١ٛط، فٟ د١ٓ أٔٗ ٚسد 22ٚسد ) edepolأْ اٌمغُ ثذك ثٌٛٛوظ ١ٔىٌٛغْٛ ٠زوش وزٌه  (72)

Ibdi., P. 99. 

ال ع١ّب فٟ األِضٍخ اٌزٟ جبءد ػٍٝ ٌغبْ ؽخق١بد اٌشجبي ػذ٠ذح، ػٍٝ أخطبء McGlynnج١ٍٓ بوادزٛد وزٌه اٌمبئّخ اٌزٟ روش٘ب ِ -

 ٌزشٔز١ٛط.  "اٌخقٟ"فٟ ِغشد١خ 

McGlynn (P.), Lexion Terentianum, London, Glasyow, 1963, PP. 67, 2, 28. 

(81) Karakasis (E.), Terence and The Language of Roman Comedy, Cambridge, (2005), P. 110.  

(82) And. 808, 866, Phorm.574, Hec.543, 744, 772, Adel. 450; Adams (J.N.), Female Speech in Latin, 

P. 50.  

 ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ػٓ اٌغّبد اٌٍغ٠ٛخ ٌذذ٠ش اٌؾ١ٛر ػٕذ رشٔز١ٛط أظش:  -

Maltby (R.), Linguistic Characterization of Old Man in Terence , CP 74, (1979), P. 136, ff.  

 ػٍٝ ٌغبْ اٌؾ١ٛر ػٕذ ثالٚرٛط.  polال ٠ؾ١غ اعزخذاَ اٌمغُ ثذك ثٌٛٛوظ  -

Ullman (B.L.), Op. Cit., P. 87.  

(83) Adams (J.N.), Op. Cit., P. 51.  

(84) Nicolson (F.W.), Op. Cit. P. 100. 

(85) Gell. 11.6.  

(86) Ullman (B.L.), Op. Cit., P. 87.  

(87) Gell. 11.6 

خ ِٕٙب فٟ ِضباًل( اٌزٟ جبءد ػٍٝ ٌغبْ اٌشجبي ػٕذ رشٔز١ٛط، جبءد عجؼ 13) edepolٌمغُ ثذك ثٌٛٛوظ اف١ّب ٠زؼٍك ثأِضٍخ (77)

(، ٟٚ٘ ِغشد١خ ٔغ٠ٛخ فٟ اٌّمبَ األٚي، ٚسثّب لقذ رشٔز١ٛط ٕ٘ب 377، 376، 332، 623، 477، 77، 73ِغشد١خ "اٌذّبح" )

 . edepol ٚpolاعزخذاَ وً ِٓ فٍجأ إٌٝ اٌزٕٛع 

(89) Titin. 109.110. 

(90) Turpil. 37.  

(91) Caecil. 169.  

(92) Afan. 103.  

(93) Don.On Terence And. 486. 

(94) Charis. I. 198, 17 K.  

 ٠زذذس ثطش٠مخ إٌغبء. ء اٌذذ٠ش ٕ٘ب ػٍٝ ٌغبْ ؽبة ِخٕش جب(75)

cf. also: Cic. De Orat. 2.277.  

 ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ِٓ ثؼل اٌّفشداد إٌغ٠ٛخ ااٌزٟ جبءد ػٍٝ ٌغبْ اٌؾٛار أظش :  -

Apul.Met. 8.26, Met. 10.22; Paul.Fest. p. 284; cf. also: Tac. Ann. 14.20.5; Plin.Epist. 2.14.12. 

(96) Adams (J.N.), Female Speech in Latin, PP. 51-52. 

(97)Hor. Epist. 1.7.92, 2.2.138; cf also: Cic. De Orat. 2.277.  

(98) Apul.Met.1.8, 1.24. 

(99) Ullman (B.L.), Op. Cit., P. 87f. 

ذ٠ٛو١ظ اٌزٞ ٠غ١ّٗ اٌشِٚبْ ١، ٚ٘ٛ اعُ وبْ ٠طٍك ػٍٝ األخ٠ٛٓ وبعزٛس ٚثDioscuriٌٛ: أدذ اثٕٟ ص٠ٛط Castorوبعزٛس (122)

ثٌٛٛوظ، ٚوبْ وبعزٛس خج١ًشا فٟ رش٠ٚل اٌخ١ٛي، ث١ّٕب وبْ ثٌٛٛوظ خج١ًشا فٟ اٌّالوّخ، ٚوبْ وً ِّٕٙب ِضبالً ٌٍؾجبػخ ٚاٌّٙبسح فٟ 

 . ٚوبْ والّ٘ب لذٚح ٌجٕٛدٖ اٌمزبي، 

 ( ِشح. 77( ِشح ػٕذ ثالٚرٛط، فٟ د١ٓ أٔٗ ٚسد )121ٚسد ) ٠ecastorزوش ١ٔىٌٛغْٛ أْ اٌمغُ ثذك وبعزٛس  (121)

Nicolson (F.W.), Op. Cit., P. 99.  

 ( ِشح. 17)أٔٗ ٚسد فٟ د١ٓ  ( ِشح ػٕذ ثالٚرٛط، 13)ٚسد  mecastorأْ اٌمغُ ثذك وبعزٛس ١ٔىٌٛغْٛ ٠زوش وزٌه  (122)

Ibid., P. 99.  

اٌؼجبسح ( رٕغت اٌّخطٛهخ 732ٌٙزٖ اٌمبػذح، ففٟ ِغشد١خ "اٌذ١ّش" ٌجالٚرٛط )اٌج١ذ  وش ١ٔىٌٛغْٛ أْ ٕ٘بن اعزضٕبءً ٠ز(123)

ecastor qui  ٌٝ( رٕغت اٌّخطٛهخ اٌؼجبسح 777، ٚفٟ اٌج١ذ )أسج١شث١ٛطإecastor dignus est ٍٟػذال ِٓ ٌىٓ اٌج١ز١ٓ  ؛إٌٝ اٌطف١

ِغ اٌمبػذح اٌؼبِخ اٌزٟ روشد ػٕذ ج١ٍ١ٛط ٌٚىٟ رزفك اٌق١غخ ٝ ف١ال١ٕ٠َٛ ٚاٌضبٟٔ إٌٝ أسر١ّٛٔب؛ لجً إٌبؽش٠ٓ ١ٌٕغت اٌج١ذ األٚي إٌ

(11.6 .) 

Nicolson (F.W.), Op. Cit., P. 101.  

cf. also: Gagnér (A.), De Hercle, Mehercle, Greifswald, (1920), P. 106.  

(104) (ecastor) Titin.59, 157; (mecastor) Titin. 74.  

(105) Plaut.Mil. 1066, Poen.283, Stich. 243.  

(106) Adams (J.N.), Female Speech in Latin, P. 50; Nicolson (F.W.), Op. Cit., P. 101f; Ullman (B.L.), 

Op. Cit., P. 88.  

أٌى١ّٕب، ٚرذىٟ األعطٛسح أٔٗ ػٕذِب ػٍّذ ١٘شا ثخ١بٔخ ص٠ٛط ٌٙب، أجٍذ ١ِالد اٌقجٟ، ٚثؼذ أْ ٌٚذ ِٓ ١٘شاو١ٍظ: اثٓ ص٠ٛط (123)

ث١ذ٠ٗ، ٌٚٚذ إف١ى١ٍظ ثٓ أِف١زش٠ْٛ فٟ ا١ٌٍٍخ اٌزب١ٌخ ٌٌّٛذ األفؼٛا١ٔٓ إٌٝ ِٙذٖ ١ٌمزالٖ، فخٕك اٌطفً أفؼٛا١ٔٓ ثجنؼخ ؽٙٛس أسعٍذ 

رٛء١ِٓ، ٚػبػ ١٘شاو١ٍظ فٟ ه١جخ ػٍٝ أٔٗ اثٓ أِف١زش٠ْٛ، ٚرٍمٝ أجٛد اٌزؼ١ٍُ فٟ  أدت وً ِّٕٙب ا٢خش، وّب ٌٛ وبٔب١٘ٚشاو١ٍظ. 

فٟ دفغ اٌؼشثخ، ٚأٚرٌٛٛوٛط فٟ ألٌؼبة اٌش٠بم١خ، ٚأِف١زش٠ْٛ فٟ افٕٛف اٌفْٕٛ األخشٜ ٚوبْ أعبرزرٗ ُ٘: اٌمٕطٛس خ١شْٚ 

و١ٍظ لزً ١ٌٕٛط ثؼٛدٖ ػٕذِب أساد أْ ٠نجو ٔغّبرٗ، ٌّٛع١مٝ، ٌىٓ ١٘شافٟ ااعزخذاَ ػذح اٌمزبي، ١ٌٕٚٛط فٟ ٌّقبسػخ، ٚوبعزٛس ا

ٚلذ أ٘ذرٗ ا٢ٌٙخ أعٍذخ ػذ٠ذح، ٌٚىٕٗ فنً  .فأسعٍٗ أِف١زش٠ْٛ فٟ اٌذبي إٌٝ اٌش٠ف ١ٌشػٝ ِبؽ١زٗ، ِٚٓ ٕ٘بن ثذأ ٠مَٛ ثّغبِشاد ػذ٠ذح

ب وبْ ٠ؼ١ؼ ػٍٝ افزشاط اٌّٛاؽٟ اٌج١ٍٍخ أٔٗ لزً أعًذا مأػّبٌٗ ِٚٓ أٌٚٝ  .٘شاٚح مخّخ وبْ لذ لطؼٙب ثٕفغٗأْ ٠ىْٛ عالدٗ  ًّ خ
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ٚوبْ ١٘شاو١ٍظ أؽٙش األثطبي اإلغش٠ك، ٚأزؾشد ػجبدرٗ فٟ وً ِىبْ،  .لشة ججً و١ضب٠شْٚ، صُ فٕغ ِٓ جٍذٖ صٛثًب، ِٚٓ سأعٗ خٛرح

ب  .اٌض١شاْ، ٚاٌخٕبص٠ش، ٚاٌىجبػ، ٚاٌذّالْفىبٔذ أِب اٌزثبئخ اٌزٟ رٕذش ٌٗ،  ًّ ثٙشاٚح مخّخ، فٟ ١٘ئخ سجً لٛٞ ِغٍخ ٠ٚقٛس دائ

ٚأُ٘ ِب رظٙشٖ األعبه١ش ثخقٛؿ ١٘شاو١ٍظ ٠ذٚس دٛي لٛرٗ اٌخبسلخ ٚسٚدٗ اٌّذجخ ٌٍّغبػذح ٚاٌؾجبػخ، ٚاٌقجش  .ٚثؼل اٌغٙبَ

 ػٍٝ رجؾُ اٌّزبػت. 

 فٟ د١ٓ أٔٗ ٚسد أسثغ ِشاد.  ،ٚسد صالس ِشاد ػٕذ ثالٚرٛط ٠meharcleزوش ١ٔىٌٛغْٛ أْ اٌمغُ ثذك ١٘شاو١ٍظ (127)

Nicolson (F.W.), Op. Cit, P. 99.  

 ( ِشح. 121فٟ د١ٓ أٔٗ ٚسد ) ،( ِشح76ػٕذ رشٔز١ٛط ٚسد ) ٠Hercleزوش أ٠ًنب ١ٔىٌٛغْٛ أْ اٌمغُ ثذك ١٘شاو١ٍظ (127)

Ibid., P. 99.  

(110)Ibid., P. 101. 

 (. 233)اٌج١ذ  Persae ِضبالً آخش ٚسد فٟ ِغشد١خ "اٌفبسع١خ"  Woytekوزٌه ٠ن١ف ڨ٠ٛز١ه  -

see: Woytek (G.), T. Maccius Plautus, Persa, Einleitung, Text und Kommentar, Vienna, (1982), p. 247.  

(111) Sen. Apoc. 3. 

(112) Apul.Met.5.9, 9.16. 

see also: Hofmann (J.B.), Lateinische Umgangssprache, Heidelberg, (1951), P. 30.  

(113) Nicolson (F.W.), Op. Cit., P. 99.  

(114) Ullman (B.L.), Op. Cit., P. 88. 

خ ــــــــــ(، ٚرمغُ إٌغبء ثذك ثٌٛٛوظ ٚثذك وبعزٛس ثٕغج1: ٠123مغُ اٌشجبي ػٕذ ثالٚرٛط ثذك ١٘شاو١ٍظ ٚثذك ثٌٛٛوظ ثٕغجخ ) -

غُ ثذك ثٌٛٛوظ ( ٚرفنً إٌغبء اٌم1: 5(، ٠ٚفنً اٌشجبي ػٕذ رشٔز١ٛط اٌمغُ ثذك ١٘شاو١ٍظ ػٍٝ اٌمغُ ثذك ثٌٛٛوظ ثٕغجخ )1: 1)

 (. 1: 7ػٍٝ اٌمغُ ثذك وبعزٛس ثٕغجخ )

Nicolson (F.W.), Op. Cit., P. 102.  

ِضً اٌمغُ إٌّطٛٞ ػٍٝ رؼجت اٌمغُ ػٕذ اٌشجبي ٚإٌغبء، فجؼل ف١غ اٌمغُ اٌّقذٛة ثبٌزؼجت ٚف١غ رزجب٠ٓ اعزخذاَ ف١غ  -

(ecastor, au( ًرأرٟ ػٍٝ ٌغبْ إٌغبء فٟ د١ٓ رغزخذَ ف١غ ِض )(me)hercle, ei .ػٍٝ ٌغبْ اٌشجبي ) 

Karakasis (E.), Op. Cit., P.8.  

(115) Adams (J.N.), Female Speech in Latin, PP. 48-49; Ullman (B.L.), Op. Cit., P. 88.  

فخ ٌُ رىٓ رخـ اٌطجمخ اٌّضم euػٕذ ثالٚرٛط أْ  ecastorفنالً ػٓ  edepol  ٚHercleِغ  ٠euٛدٟ اٌجّغ ث١ٓ اٌىٍّبد (116)

 اٌّزؼٍّخ.

(eu ecastor) Mil. 1062, 1066, (eu edepol) Epid.72, Men.166 , (eu hercle) Men. 316, Mil.394, Lodge 

(G.), Lexicon Plautinum, Leipzig, (1924), 33, 1.545. 

( ٚ٘زٖ ٟ٘ scituum hercle hominem) 254ال رزىشس ٘زٖ اٌق١غ ػٕذ رشٔز١ٛط ثبعزضٕبء ِضبي ٚادذ فٟ ِغشد١خ "اٌخقٟ" اٌج١ذ 

 . hercleاٌذبٌخ اٌٛد١ذح ػٕذ رشٔز١ٛط ثبعزخذاَ دبٌخ اٌّفؼٛي ثٗ ٌٍزؼج١ش ػٓ اٌزؼجت ِغ اٌىٍّبد اٌخبفخ ثبٌمغُ ِضً 

cf. Plaut. Bacch.990, malum quidem hercle, magnum.Epid. 212, hercle rem gestam bene. Karakasis 

(E.), Op. Cit., P. 139.  

 ١ِٓٚشر obsecro Hercleِشاد فٟ ػجبسح  3ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ:  obsecro اعزّذ١ه ػزًسا٠الدع أْ ثالٚرٛط ٠غزخذَ وٍّخ (113)

 . obsecro Hercleِشح فٟ ػجبسح  obsecro ecastorٚ ،25فٟ ػجبسح 

cf. Bacch. 1130, Asin.473, Aul.773, Curc.308, Rud.657, Mil. 542.  

Bryant (A.A.), Some Plautine Words and Word-Groups, Harvard Studies, Classical Philology, Vol. 9, 

(1998), P. 123.  

(118) Adams (J.N.), Female Speech in Latin, PP. 49-50.  

 إٌغ٠ٛخ. اٌق١غ ٚ٘ٛ أدذ ؽؼشاء اٌى١ِٛذ٠ب اٌزٛجبرب أ٠ًنب وبْ ِزأٌمًب ِٚز١ًّضا فٟ اعزخذاَ  Attaأْ أرب  ٠Frontoخجشٔب فشٚٔزٛ  -

Epist. P. 62, Naber ( = P. 57. Vandem Hout.)  

ٛٔٛ، ٚوبْ ٠ض٠ٛط ػٕذ اإلغش٠ك،اثٓ عبرٛسٚٔٛط، ٚأٚثظ ٚصٚط اٌشثخ ِشادف ٌ: إٌٗ سِٚبٟٔ، ٚ٘ٛ Iuppiterٛث١زش ٠ٛثزش = ٠(117)

٠ُؼجذ ثقفزٗ ِؾشفًب ػٍٝ اٌطمظ، ِٚذذصًب ػٕذ اٌشِٚبْ وج١ش ا٢ٌٙخ، ٍِٚه األسثبة ٚاٌجؾش، ٚ٘ٛ أفالً سة اٌنٛء ٚاٌغّبء، اٌزٞ وبْ 

ٚوبٔذ ففبرٗ: ٌٛو١ز١ٛط )اٌّنٟء(، ٚرٛٔبٔظ )اٌّشػذ(، ٚإ١ٌى١ٛط )ِذذس اٌظٛا٘ش . اٌجشق ٚاٌشػذ، ِٚغججًب ٌٙطٛي األِطبس

بِٙب زٍمٝ ٔزٚس دىِاٌغّب٠ٚخ(، ٚثٍٛف١ٛط )اٌّّطش(، ٚ٘ٛ ٠ّزبص ػٓ أٞ إٌٗ آخش ثىٛٔٗ دبِٟ اٌذٌٚخ، ٚٚا٘ت إٌقش ٌج١ٛؽٙب، ٚ

)األفنً ٚاألػظُ(، ٘زا فنالً ػٓ أٌمبة أخشٜ وض١شح ِٕٙب: أٞ  Optimus Maximusثبٌٍمت ٚلبدارٙب ٚؽىشُ٘، ٌٚٙزا وبْ ٠ٍُمت 

(، ٚاٌغٕبرٛس )اٌّؤعظ ٚاٌّؼنذ(، أِب ٌمجٗ وبث١ز١ٌٕٛٛط فّؾزك ِٓ ِؼجذٖ اٌشئ١ظ اٌمبئُ فٛق جبٌت اٌفٛص، ٚاٌزش٠بِفبرٛس )ا٢ِش اٌمبئذ 

ٛثزش إٌٝ جبٔت وً رٌه ٠ٚوبْ  .٠ٚطٍك ػ١ٍٗ ثقفزٗ صػ١ُ اٌذٌٚخ ٚاٌّؾشف ػٍٝ أسٚع اٌّجبس٠بد اٌزٟ رمبَ رجج١ال ٌؾخقٗاٌىبث١زٛي  رً

ٛثزش اسرجبهًب خبًفب. فىبٔذ اٌذ١ٛأبد اٌزٟ رمذَ ٌٗ ث١نبء، ١سة األلذاس اٌزٞ ٠ؼشف اٌّغزمجً ٠ٚزذىُ ف١ٗ، ٚلذ اسرجو اٌٍْٛ األث١ل ث

 ٓ رٍه اٌزٟ رذىٝ ػٓ ص٠ٛط. ػٛثزش ٠رذ٠ٙب ِٓ ٠مذِٛٔٙب ٚال رخزٍف أعبه١ش ٚوزٌه وبٔذ اٌض١بة اٌزٟ ٠ش

(120) Gellar (T.H.M.), Op. Cit., P. 162.  

(121) Karakasis (E.), Op. Cit., P. 109.  

ٕفغٗ" (، ٚ"اٌّؼزة 732ٌ، 464ٛثزش، ؽبئًؼب ػٕذ رشٔز١ٛط فٟ ِغشد١بد "أٔذس٠ب" )األث١بد ٠، أٞ o Iuppiterإرا وبْ اٌزؼج١ش  -

، 347اٌج١زبْ ثذْٚ أداح ٔذاء فٟ ِغشد١بد "ِٕضي األؽجبح" ) Iuppiter(، ٔجذ أْ ثالٚرٛط ٠غزخذَ 672، 632، 356)األث١بد 

 (. 336، 361، 657(، ٚ"جشح اٌز٘ت" )األث١بد 77، 76، 33، 64، 26(، ٚ"أِف١زش٠ٛ" )األث١بد 377

 ِّٕٙب.  و٠ًغزخذَ ػٕذ ٛثزش فمذ ٠ثذك  pro Iuppiterأِب اٌزؼج١ش 

Lindsay (W.M.), Syntax of Plautus, New York, (1936), P. 23.  

(122) Hawryluck (C.S.), Roman Religious Practise and Belife in Plautus, Master Diss., Department of 

Classics, Faculty of Graduate Studies and Research, University of Alberta, (1982), P. 11. 
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: اثٕخ اٌز١زبْ و٠ٛظ أٚ اثٕخ عبرٛسٔٛط ٚوبٔذ الرٛٔب ِججٍخ ثقفخ خبفخ فٟ د٠ٍٛط ٚأسجٛط، ٚوبٔذ ر١ّٙٓ ػٍٝ  Latoالرٛٔب (123)

 ٚالدح إٌبط ٚرجزًٙ األِٙبد إ١ٌٙب فٟ ٌذظبد اٌن١ك ٚاألٌُ . 

: إٌٙخ سِض٠خ ألبَ ٌٙب اٌشِٚبْ ػذح ِؼبثذ، ٚوبٔذ رُّضً فٟ فٛسح دٛس٠خ فغ١شح ٌٙب اثزغبِخ ػزثخ، ٚػٍٝ  Spesسثخ األًِ (124)

 سأعٙب إو١ًٍ ِٓ اٌض٘ٛس، ٚؽؼبس٘ب اٌٍْٛ األخنش. 

ثخ ٌٍشا٢خش أٔٙب إدذٜ ػشائظ اٌجذش اٌزبثؼخ ، ٠ٚشٜ اٌجؼل ألسكأٔٙب سثخ ٌ: ٠شٜ اٌجؼل أٔٙب ِضً و١جٍٟ ٚس٠ب أٞ  Opsأٚثظ (125)

سثخ ٚوبٔذ رؼزجش أ٠ًنب  ؛ث١ذ٘ب ا١ٌغشٜ اٌفمشاء خجًضا، ٚرّٕخ فٟ فٛسح ع١ذح ثذ٠ٕخ ِٛلشح رّذ ٠ذ٘ب ا١ٌّٕٝ ٌزمذَ اٌّؼٛٔخ د٠بٔب ، اٌزٟ رّضً 

 اٌّغبػذح .  ٚأاٌّؼٛٔخ  ٚأٚاعّٙب ٠ؼٕٟ إٌجذح اٌضشٚح، 

ٚرّضً فٟ فٛسح اِشأح ثغ١طخ  ،ب اٌشِٚبْ ػذح ِؼبثذٟٚ٘ إٌٙخ سِض٠خ ، ألبَ ٌٙ ،اٌذم١مخسثخ اثٕخ ٟ٘ :  Virtusسثخ اٌفن١ٍخ (126)

 جبٌغخ ػٍٝ دجش ِشثغ ٚرذًّ إو١ٍالً ِٓ اٌغبس ٚرّغه أد١بًٔب دشثخ أٚ فٌٛجبًٔب. ٟٚ٘ ٚرجذٚ  ،ِذزؾّخ ِشرذ٠خ صٛثًب أث١ل

١ٍ١٘ٛط ، ٠ٚقٛس ػبدح ثّالِخ ؽبة ٠بفغ ثؾؼش أؽمش ٚٚجٗ ، ٠ٚغّٝ ثب١ٌٛٔب١ٔخ ١ٍ١بعثبِٓ اثٓ ١٘ج١ش٠ْٛ ٘ٛ :  Solإٌٗ اٌؾّظ (123)

 ِؾشق أسجٛأٟ اٌٍْٛ ِزٛط ثبألؽؼخ. 

خٍغ أثبٖ ِٓ ٚ٘ٛ اٌزٞ وشٚٔٛط، ، ٠ٚغّٝ ثب١ٌٛٔب١ٔخ Vestaفغزب اٌشثخ : صبٟٔ أثٕبء أٚسأٛط ِٓ  Saturnusعبرٛسٔٛط (127)

ٛثزش ٠ٚظً ٠ذىُ ٍِّىخ األٌِٚٛجٛط دزٝ رغٍت ػ١ٍٗ اثٕٗ  ،ٕٗاٌؼشػ، صُ دقً ػٍٝ ِٛافمخ أخ١ٗ األوجش ر١زبْ ػٍٝ أْ ٠ذىُ ثذالً ِ

 ٚدىُ ِذٍٗ .  ٚػضٌٗ،

(129) cf. also: Tibul. IV. 13.15; Juv. 11.98; Ovid. Amor.II.7.27, 11.8.18. 

(130) Jocelyn (H.), Gods, Cult and Cultic Language in Plautus Epidicus, Auhagen (2000-2001), P. 277; 

Gellar (T.H.M.), Op. Cit., P. 153.  

 ٌزا وبْ ١٘شاو١ٍظ سثًب ٠طٍت ِٕٗ اٌؼْٛ إرا ِب دذس خطش ػظ١ُ.  ،اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٛدٛػ -أصٕبء أػّبٌٗ اٌّج١ذح  –رثخ ١٘شاو١ٍظ (131)

(132) Dunn (W.R.), Op. Cit., P. 99; cf. also: Steinwenter (A.) Ius Latii, RE XI, (1917), PP. 1254-55.  

(133) Amph. 831-834. 

(134) Dunn (W.R.), Op. Cit., P. 92; Hawryluck (C.S.), Op. Cit., P. 112.  

cf. also: Gell. XIII 29; Liv. I 24.4, I. 10.6ff.; Ba. 777-81; Gell. IV. 20.3-6; Liv. XXII 53.10-11; Gell. 

4.20.3, IV. 20. 3-6; Liv. XXII 53.10; CIL 12.11.3, CIL.II 172. 

 bande"اٌٍؼٕخ" ٚاٌىٍّخ اٌذّٔبسو١خ  curseرغزخذَ ثؼل اٌٍغبد وٍّبد اٌٍؼٕخ ثّؼٕٝ اٌمغُ ِضً اٌىٍّخ اإلٔج١ٍض٠خ األِش٠ى١خ (135)

 decir pala، ث١ّٕب رؼٕٟ وٍّبد أخشٜ ٠غزخذَ ٌغخ ع١ئخ ِضً اإلعجب١ٔخ banneٚاٌىٍّخ إٌش٠ٚج١خ  imprecareٚاٌىٍّخ اإل٠طب١ٌخ 

brotas  ٚاٌجشرغب١ٌخpalavrao  ٚاٌق١ٕ١خzanghua . 

Ljung (M.), Op. Cit., P. 2; Sommerstein (A.H.)& Torrance (I.C.), Op. Cit., P. 2.  

(136) cf. also: Dii me perdant, Plaut. Mil. III.2.20, Cist. II. 1.12; dii me interficiant, Plaut. Most.I.3.35; 

dispeream; Horat.Sat. I.9.47; ne vivam Cic.ad fam. VII 23; Mart. X. 12.3; ne salvus sim Cic. ad Att. 

XVI. 13.  

(137) Hawryluk (C.S.), Op. Cit., P. 113.  

(138) Plaut.Epid. 522-523.  

(139) https://chs.harvard.edu/ch5/ch.3.ius.article index 3958, p. 7f. 

(140) cf. also: Gell. N.A. 1124; Liv. II.1.9, VII.5, XXI.1.4; Tac. Hist. 1.37, Rud.1331 ff. 

(141) http://chs.harvard.edu/ch5/ch.3.ius.articleindex 3958, pp. 7-12. 

(142) ius iurandum: Paut.Amph.931, 936, Plaut.Bacch.1028, Plaut.Cist.470, 472, 495, Plaut Most.1084, 

Plaut.Rud. 1374.  

iusiurandum: Plaut. Merc.790, Plaut. Pers. 403, Plaut. Poen.1394; Ter. Hec. 697, 751, 754;Ter. Adel. 

165, 306. 

(143) Dunn. (W. R.), Op. Cit., PP. 89-90.  

(144) Ljung (M.), Op. Cit., P. 97.  

(145) Gellar (T.H.M.), Op. Cit., P. 151.  

 أظش:  ita me di amentٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ػٓ ػجبسح (146)

Karakasis (E.), Op. Cit., P. 120.  

(147) cf. Ter. Phorm. 1008, Adel. 447.  

(148) cf. also: Epid. 13, Pseud. 905-936; Rud. 1161. 

(149) cf. also: Ovid. Amor.II.16.44. 

٠ذٍّْٛ أٚ ٠ّغىْٛ ر٠ً ثمشح، ٚفٟ إدذٜ ْ ٠مغّْٛ ُٚ٘ ١ٛصوبْ اٌفشط ٠مغّْٛ ثبٌٍذ١خ، ٚإٌٙذٚط ٠مغّْٛ ثأفبثغ اٌمذَ، ٚاٌجبس -

ِمبهؼبد اٌق١ٓ وبْ اٌّشء ٠مغُ ثذشق ٌفبفخ وزت ػ١ٍٙب وٍّبد ِؼ١ٕخ، ٕٚ٘بن أٔبط فٟ ِمبهؼخ أخشٜ ٠مغّْٛ ثبٌشوٛع أٚ وغش هجك 

ٌٍذ٠ه  ث١ّٕب فٟ إل١ٍُ آخش ِٓ اٌق١ٓ وبْ ٕ٘بن هش٠مخ أخشٜ رزُ ِٓ خالي همٛط ِؼ١ٕخ رّبسط ػٍٝ اٌجغذ اٌّشرؼؼ ،ف١ٕٟ فغ١ش

 اٌّزثٛح ٌٍزٛ.

Thomas (E.A.), Op. Cit., PP. 224-225.  

 ِٓ اٌّّىٓ وزٌه أْ ٠مغُ اٌؾخـ ثشأعٗ أٚ سأط ؽخـ آخش.(152)

cf. Dig. 12, Tit. 2.3,4; Ovid. Trist. V. 4.45; Heroid. III.107; Juv. VI.16. 

 أٚ ٠مغُ ثشادزٗ أٚ سادخ أٚالدٖ. 

cf. Dig. 12, Tit.2.5; Plin.Epist. 11.20. 

 . ٚ٘ذٚئٗ  أٚ ثشادخ ثبي اإلِجشاهٛس

cf. Cod. 2. Tit. 4.41.  
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ِذ٠ٕخ ثال عج١خ لذ٠ّخ فٟ الر١َٛ أل١ّذ ث١ٓ اٌججبي  : فٟ اٌؼقش اٌذذ٠ش ( Palestria) = ثبٌغزش٠ب  Praenesteثشا٠ٕغزٟ (151)

 ٚاػزبد ٔجالء اٌشِٚبْ ص٠بسرٙب ِٓ أجً جٛ٘ب اٌشهت. 

(152) cf. also: Soph. Trach. 1248; Eur. Med. 619-620; Hipp.1451, Supp. 1174-5; Hdt. 5.92.5.93.1; 

Thuc. 2.71.4, 2.74.2, 4.87.2-3; Xen Hell. 2.3.55.  

(153) cf. Cic. Pro Flacco 90, Cornel. Nep. Hann.2.4; Liv.XXI 1.4; Verg XII 201; Juv. III 144, XIII 89, 

XIV 219; Liv. VIII 9.4, VIII. 8.6-8; Dunn (W.R.), Op. Cit., p. 106.  

(154) http://chs.harvard.edu/CH5/ch.3.ius.article index 3958, p. 10. 

(155) Dunn (W.R.), Op. Cit., PP. 115. 

(156) Hom.Il. 67, 270, 157, VII 351, XIX 260; Pind.Olymp.Il. 118; Ar. Frogs.274; Hesiod. Op. et Dies. 

280; Thuc.VII 180; Herod.VI 86; Pausan 11-18, VIII.7; Juv. Sat. XIII 202. 

(157) Cic. de Off.I 39.III 98 ff, Cic. Cat. IV. 1.  

  .25ؿ  رشجّذ ِٓ لجً (157)

(159) Dunn (W.R.), Op. Cit., P. 91.  

 . 25( رشجّذ ِٓ لجً ؿ  162)

cf. also: Liv. XXII 53.10, CII. II 172, Liv. 124. 8 and 37.7, Liv. I. 32.7.  

(161) cf. also: Plaut. Amph. 388-392.  

(162) Dunn (W.R.), Op. Cit., pp. 386-388.  

(163) Forehand (W.E.), Irony in Plautus Amphitruo, JRS 50 (1960), P. 635.  

(164) Hawryluk (C.S.), Op. Cit., P. 112.  

(165) Amph. 831-834.  

  .26لجً ؿ رشجّذ ِٓ 
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