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المسرحي نوعان: نوع صريح يتمثل في النقد السياسي الذي اشتيرت بو النقد السياسي 
  ριζηοθάνηςἈ الكوميديا اليونانية القديمة التي نظميا الشاعر األثيني أريستوفانيس

ق.م.( والتي استطاع من خالليا أن ينقد بعض  ٖ٘ٛحوالي  – ٓ٘ٗ)حوالي 
ماجوجي كميون الذي كان يتاجر الشخصيات السياسية األثينية الفاسدة، مثل الزعيم الدي

. كان ىذا النوع من (ςῖππεἹ)ا وبيعيا في مسرحية "الفرسان" في الجمود ويقوم بدبغي
النقد السياسي الصريح يتطمب شاعرًا جريئًا مثل أريستوفانيس وجميورًا يتفاعل مع ىذا 

. بعد ذلك يختفي النقد السياسي (ٔ)النقد الصريح المباشر في إطار من الحرية السياسية
الصريح من الكوميديا اليونانية الحديثة التي ازدىرت عمى يد الشعراء األثينيين 

 ٖٓ٘أو  ٖٓٙ) Δίθιλοςق.م.( وديفيموس  ٜٕٔ – ٕٖٗ) Μένανδροςمناندروس 
ق.م.(، ألن ىذه الكوميديا  ٕٚٙ – ٖٔٙ) Φιλήμφνق.م.( وفيميمون  ٜٕٛ –

لعادة من قضايا المجتمع األثيني، وحمت فييا الفكاىة محل استمدت موضوعاتيا في ا
 النكات السياسية الالذعة التي كانت من أىم سمات الكوميديا القديمة.
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أما النوع الثاني من النقد السياسي المسرحي فيو النقد السياسي الضمني الذي    
القرن الخامس ق.م.،  ره في ثنايا التراجيديا اليونانية التي ازدىرت فيايمكن اقتفاء أث

نظريات كمن خمف اإلطار التراجيدي البراق الذي طعمو الشعراء باألساطير ت تإذ كان
أراد شعراء التراجيديا أن يبعثوىا إلى جميور المسرح عن طريق كثيرة  سياسيةوّاراء 

، مثاًل، يصور في مسرحية " ζτύλοςἰΑاإلشارات والتمميحات الضمنية. أيسخيموس 
في صورة الحاكم  ςύΖε اإللو زيوس (ς ΔεζμώηηςὺΠρομηθε)مغمواًل " بروميثيوس 

المغرور المستبد، ويصور بروميثيوس في صورة العمالق العنيد الذي يخرج عمى ىذا 
الحاكم الطاغية، ويقدم المساعدة لمبشر، فيقع تحت طائمة عقاب شديد ينزلو بو زيوس 

ر النقد السياسي الضمني أن يوفق الجبار. يحاول أيسخيموس في ىذه المسرحية، وعب
بين قوة الحاكم ورغبتو في تركيز السمطة في شخصو وبين قوة المحكوم وتمسكو 

يتوارى نوع من النقد السياسي  (κέηιδεςἹ)بحريتو. وفي مسرحية " المستجيرات" 
في عام  اا عامً لكبياديس قائدً أتجاه انتخاب  ριπίδηςὐΕالضمني من جانب يوريبيديس 

يفاجئنا يوريبيديس بأن شبح الممكة  (λένηἙ)ق.م. وفي مسرحية "ىيميني"  ٕٓٗ
اإلسبرطية ىيميني ىو الذي ىرب مع باريس إلى طروادة، بينما ذىبت ىيميني الحقيقية 

، وبعد اختفاء Θεοκλύμενος إلى مصر حيث احتجزىا الممك المصري ثيوكميمينوس
 ة تنفيذ خطة اليروب مع زوجيا مينيالؤسشبح ىيميني تتولى ىيميني الحقيقي

Μενέλαος من مصر بمساعدة أخوييا المؤليين كاستور Κάζηφρ   سيوكيديوبول 
Πολσδεύκης إذن، يتجمى دور يوريبيديس كشاعر تراجيدي ذي نزعة سياسية وىو .

مك الحرب بكل من الحرب الطروادية سخرية ُمرة، ألن ت -بشكل ضمني  -يسخر 
ممك يستثنى يوريبيديس من ىذه السخرية الالذعة ال ، وكذلك الاسرابً أىواليا كانت 
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ضحك، وكأن يوريبيديس يستنكر أن يقود رجل الثير تمينيالؤس الذي يظير في ىيئة 
من األرواح. ويزداد ىجوم  االضعيفة حربًا شرسة أزىقت كثيرً  بيذه المواصفات

حين يقدميم في  -بوجو عام  -يوريبيديس عمى ىيميني ومينيالؤس وعمى اإلسبرطيين 
صورة األشرار األراذل. إذن، من خالل النقد السياسي الضمني يممح يوريبيديس في 
ىذه التراجيديا إلى غدر اإلسبرطيين ودورىم في تخريب أثينا ببشاعة أثناء الحروب 

 .(ٕ)ق.م.( ٗٓٗ – ٖٔٗنيسية التي استغرقت سبعة وعشرين عامًا )البموبو 

 ٕٔٓ – ٕٓٚ) Naeviusوبالنسبة لشعراء الكوميديا الرومانية الثالثة نايفيوس    
 – ٕٜٔ) Terentiusق.م.( وترنتيوس  ٗٛٔ – ٕٗ٘) Plautusق.م.( وبالوتوس 

لصريح الموجود في ق.م.(، فإن ىذه الدراسة ستمقى الضوء عمى النقد السياسي ا ٕ٘ٔ
بعض الشذرات الباقية من كوميديا نايفيوس الذي تأثر بشدة بكوميديا أريستوفانيس، 
وستوضح كذلك سمات النقد السياسي بنوعيو الصريح والضمني في كوميديا بالوتوس، 

 وىو النقد الذي يغيب عن كوميديا ترنتيوس.

ليا، وأخذت  انانية الحديثة نموذجً وميديا اليو من الكالرومانية  لقد اتخذت الكوميديا   
منيا أكثر مما أخذت من الكوميديا اليونانية القديمة، ذلك ألن روما في القرنين الثالث 
والثاني ق.م. كانت تمر بمرحمة تطور مشابية لتمك المرحمة التي كانت تمر بيا أثينا 

انية الحديثة ذات في القرن الرابع ق.م.، وىو القرن الذي ازدىرت فيو الكوميديا اليون
 .(ٖ)الطابع االجتماعي والتي لم يظير فييا بوضوح النقد السياسي



 سمات النقد السياسي الصريح والضمني 

298 
 

عن كوميديا ترنتيوس، فكوميديا بالوتوس تحتوي  اوكوميديا بالوتوس تختمف كثيرً    
س قد احتفظ بجو عمى تمميحات عديدة ألشخاص وأماكن في روما، في حين أن ترنتيو 

أخذ أربع مسرحيات من مسرحياتو الست من مناندروس ، ألنو اا خالصً مسرحياتو يونانيً 
 Ἀπολλόδφρος واثنتين من أبوٌلودوروس

، ومن ثم، فإن غياب النقد السياسي عن (ٗ) 
 الكوميديا اليونانية الحديثة قد يفسر عدم وجود ىذا النقد في كوميديا ترنتيوس.

وميديا الرومانية م كان لو بالغ األثر في تباين مواقف شعراء الكيومأمر جوىري    
 Lex)  ثنى عشر"ىذا األمر في "قانون األلواح اال من النقد السياسي الصريح، ويتمثل

XII Tabularum) ،شيشرون  يوسماركوس تولّ  وىو القانون الصارم الذي يقول عنو
Cicero  M.Tullius(ٔٓٙ-ٖٗ ).في محاورة "عن الجميورية" ق.م(De Re Publica) 

 خرين. يقول شيشرون:ى كل من ُيشير باآلاإلعدام عم قوبةإنو كان يقضي بع
"nostrae contra duodecim tabulae cum perpaucas res capite 

sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putaverunt, si quis 

occentavisset sive carmen condidisset, quod infamiam 

faceret flagitiumve alteri." 

 ثنى عشر كانت قد قضتعمى العكس، فرغم أن ألواحنا االل "ب
 )بعقوبة( اإلعدام في أمور قميمة ، فإنيا فرضت ىذه العقوبة كذلك

 قصيدة قد تجمب الفضيحة أو العار أو َنَظم أحدٌ  إذا ما أنشد 
 لشخص ّاخر".       

 ثم ينيى شيشرون ىذه المعمومة القانونية ويقول:   
"veteribus displicuisse Romanis vel laudari quemquam in            

scaena vivum hominem vel vituperari." 

نو( قد ساء الرومان القدماء أن ُيمدح إنساٌن أو أن ُيحط  " )وا 
 .(٘)من قدره عمى خشبة المسرح وىو عمى قيد الحياة"
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بوجو عام، ثنى عشر" انقسم الشعراء الرومان ي ظل قيود "قانون األلواح االوف   
ّاثروا السالمة  وشعراء المسرح بوجو خاص، إلى ثالثة أقسام: شعراء القسم األول

عن النقد السياسي الصريح والضمني، ويأتي في مقدمة أولئك الشعراء  اوابتعدوا نيائيً 
ق.م.( الذي لم ينقد الساسة الرومان في  ٜٙٔ – ٜٖٕ) Enniusالشاعر إنيوس 

من أشير ىؤالء الساسة رجل الدولة فموفيوس نوبيميور عصره، بل أيدىم وناصرىم، و 
Fluvius Nubilior  وابنو كوينتوسQuintus  وسكيبيو األفريقيScipio Africanus 

. ولقد جمعت بين إنيوس وسكيبيو األفريقي صداقة Cato Censoriusوكاتو الرقيب 
يا بإنجازات ىذا حتفى فيا (Scipio)وطيدة، فمدحو في قصيدة غنائية بعنوان "سكيبيو" 

جيا بانتصاره الكبير عمى وبطوالتو التي توّ  المحنك والقائد العسكري الكبير السياسي
 ٕٔٓالشييرة عام  Zamaفي موقعة زاما  Hannibalالقائد القرطاجي العظيم ىانيبال 

 فريقي ويقول:يمدح إنيوس سكيبيو األق.م. 
"Quantam statuam faciet populus Romanus. 

Quantam columnam quae res tuas gestas loquator?" 

 شيده الشعب الروماني، وأي ُنصب "أي تمثال عظيم سوف يُ              
 .(ٙ)تذكاري ىذا الذي قد يتحدث عن إنجازاتك؟"              

ثنى عشر" فانخرط في يعبأ بقيود "قانون األلواح اال والقسم الثاني من الشعراء لم   
حول  كثيرجدل ر المسرحي نايفيوس الذي ثار السياسي الصريح، مثل الشاعالنقد 

 النقد السياسي في مسرحياتو.

عندما شغل أحدىم وُيدعى كوينتوس  Metelliيتيكم نايفيوس عمى ّال ميتيم وس    
ق.م.،  ٕٙٓمنصب القنصمية عام   Q.Caecilius Metellusكايكيميوس ميتيم وس 

ويسخر منيم في بيت منظوم في البحر الساتورني ذي األقدام الستة في إحدى 
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  .(Cum Metellis Altercatio)مسرحياتو التي تحمل عنوان "نزاع مع ّال ميتيم وس" 
 ويقول: اا ومباشرً ا صريحً ا سياسيً ينقد نايفيوس ّال ميتيم وس نقدً 

"Fato Metelli Romae fiunt consules." 

 "بالقدر يصير ّال ميتيم وس قناصل في روما".                   

معايير القدرة والكفاءة  السياسي الذي جردىمنقد ال ذلكردت ىذه العائمة عمى  ولقد   
في مكان  االعقاب الشديد عندما وضعت إعالنً في تقمدىم منصب القنصمية، وتوعدتو ب

 في البحر الساتورني والذي يقول: اىذا البيت المنظوم أيضً  تب عميوعام في روما كُ 
"Dabunt malum Metelli Naevio poetae." 

 (ٚ)"سوف ينزل ّال ميتيم وس األذى بالشاعر نايفيوس"                  

وكان  (praetor)وبالفعل نفذ ّال ميتيم وس تيديدىم لنايفيوس حين حرضوا القاضي    
كان  (mala carmina)يدعى ميتيم وس بالقاء القبض عميو بتيمة تأليف أغاني رديئة 

لقد ُحكم عمى نايفيوس و . "بنصوص "قانون األلواح االثنى عشر اتأليفيا ممنوعً 
اجع تر  (Leo)و"األسد"  (Ariolus)كوميديتين ىما "أريولوس"  فيو بالسجن، حيث كتب

حو، ولكنو لم يستطع أن يمسك عن ، ومن ثم، أطمق سراسّال ميتيم و  فييما عن إىانة
 إلى مت إدانتو مرة أخرى، فُنفي أخيًراومن ثم ت، ئمة في مسرحياتو التاليةتمك العا ىجاء

مات في قضى بقية حياتو ىناك، و في شمال أفريقيا، حيث  (Utica) مستعمرة أوتيكا
 .(ٛ)ق.م ٕٔٓعام  مستعمرةفي ىذه ال

سي والعسكري لنقد وكذلك تعرض سكيبيو األفريقي وىو في قمة مجده السيا   
لمح في إحدى شذراتو الكوميدية إلى ولع سكيبيو األفريقي في  الذي نايفيوس الالذع

. يسخر نايفيوس من ىذا السياسي الشيير في ىذه (meretrices)شبابو بالعاىرات 
 ويقول:  Gelliusالشذرة التي وردت عند كاتب السيرة جيم يوس 
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"Etiam qui res magnas manu saepe gessit gloriose. Cuius   facta viva 

nunc vigent, qui apud gentes solus praestat, eum suus pater cum pallio 

uno domum ab amica abduxit." 

 "وحتى ذلك الرجل الذي كثيرًا ماحقق بساعده اإلنجازات العظيمة عمى
 نحو مجيد، وتزدىر ااّلن أعمالو النابضة بالحياة، وىو وحده البارز بين

 بيتو األمم. لقد انتزعو أبوه )ذات مرة( من )أحضان( رفيقتو )وقاده( إلى
 (ٜ)في عباءة العزوبية". )متدثرًا(

اسدة في يمثمو بالوتوس الذي نقد األوضاع السياسية الف والقسم الثالث من الشعراء   
بشكل صريح. وقبل أن نتطرق إلى النقد السياسي في  اروما بشكل ضمني، وأحيانً 

كوميديا بالوتوس، يجدر بنا أن نذكر بعض ااّلراء النقدية التي ترجح أن النقد 
من الكوميديا الرومانية التي  اد اختفى تمامً الضمني والصريح، ق السياسي بنوعيو،

َنَظميا بالوتوس وترنتيوس، وأن ىذه الكوميديا لم تعرف سوى النقد االجتماعي 
، ولم يياجم الساسة اا الرأي أن بالوتوس لم ينقد أحدً المباشر. يرى أصحاب ىذ

ا تحتوي الرومان الفاسدين، وأن كوميديا بالوتوس بعيدة كل البعد عن السياسة، وأني
عمى كوميديا  -إلى حد كبير -.  ينطبق ىذا الرأي (ٓٔ)فقط عمى إشارات نقدية ساخرة

ترنتيوس، ولكنو ينأى عن الصواب إذا ما انسحب عمى كوميديا بالوتوس. ألم يفطن 
أصحاب ىذا الرأي إلى النقد السياسي الصريح الذي يوجيو بالوتوس إلى الطبقة 

دة، حين يعرب عن استيائو من تجاوزاتيا، ومن ثم يطمب األرستقراطية الرومانية الفاس
أن تتدخل لمعاقبة ىذه الطبقة االجتماعية. يقول  -بشكل مباشرو  -من الدولة 

في نياية مسرحية "ثالث قطع  من  Stasimusبالوتوس عمى لسان العبد ستاسيموس 
 :(Trinummus)العممة" 

"Nonne hoc publice animum advorti? nam id genus  

hominum omnibus  

univorsis est advorsum atque omni populo male facit." 
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أال تمتفت الدولة إلى ىذا؟ فذلك الجنس من البشر )أي الطبقة األرستقراطية الفاسدة(  "
 .(ٕٔ)يعادي المجتمع كمو، ويسئ إلى الشعب بأسره "

اتصف بو بعض أعضاء مجمس ي وكذلك ينقد بالوتوس اإلنحالل األخالقي الذ   
ىمموا مصالح الدولة، ألنيم يسعون وراء النزوات والمذات أالذين  senatus الشيوخ

يموم الشاب يوتيخوس  (Mercator)الحسية الرخيصة. ففي مسرحية "التاجر" 
Eutychus  عضو مجمس الشيوخ العاشق ديميفوDemipho  عمى طيشو ومنافستو

 ويقول: Pasicompsaفي غرام العاىرة باسيكومبسا  Charinusالبنو خارينوس 
"nam si istuc ius est, senecta aetate scortari senes, 

ubi locist res summa nostra publica?" 

 " فإن كان من العدل أن يرافق كبار السن العاىرات في فترة
 . (ٖٔ)تكون جميوريتنا العظمى؟"شيخوختيم، ففي أي موقع 

 –في الوقت نفسو  – في توجياتو السياسية، ولكنو ا متخاذاًل لم يكن بالوتوس سمبيً    
نايفيوس. لقد كان بالوتوس  في نقده السياسي مثل زميمو اا وجريئً ا إيجابيً لم يكن دائمً 

من الحزبين القويين في روما في  ا، ألنو لم يؤيد بوضوح أيً حذرالو  حرصشديد ال
ين الذي كان ينادي باإلصالحات السياسية واألخالقية عصره، وىما حزب المحافظ

حزب الق.م.( و  ٜٗٔ – ٖٕٗ) M. Porcius Catoبزعامة ماركوس بوركيوس كاتو 
 – ٖٕٙ) P. Cornelius Scipioاألرستقراطي بزعامة بوبميوس كورنيميوس سكيبيو 

 .(ٗٔ) Scipio Africanus ق.م.( الممقب بسكيبيو األفريقي ٗٛٔ

دون  يسخر بذكاء من رجال السمطة -في نقده السياسي الضمني  -كان بالوتوس    
، ، الشيوخ الذين كانوا يجمسون أمامو في المقاعد األمامية في المسرحأن يصطدم بيم 

يجعميم يضجون بالضحك، وكأن ماكان يجري أماميم عمى  -عمى العكس -كان  بل
أن يطبق عميو "قانون  خشبة المسرح ال يعنييم في شئ. إن خوف بالوتوس من
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كذلك ثنى عشر" دفعو إلى االحتفاظ باألماكن والمناظر والشخصيات و األلواح اال
ة األسماء كما ىى في األصول اليونانية التي أخذ عنيا مسرحياتو. ففي مسرحي

في  يجعل بالوتوس الحدث المسرحي يدور (Menaechmi)"التوأمان مينايخموس" 
 مدينة أثينا، ويقول في برولوج ىذه المسرحية:

"Atque hoc poetae faciunt in comoediis: 

omnis res gestas esse Athenis autumant. 

quo illud vobis graecum videatur magis." 

 كوميدياتيم ىذا النيج،"ينيج الشعراء في 
 وىو أنيم يفترضون أن األحداث تقع في
 )مدينة( أثينا، كي يبدو لكم ذلك األمر

 أكثر يونانية".

في بعض كوميديات بالوتوس، ففي مسرحيتي "كاسينا"  -بالفعل  –وىذا ما نجده    
(Casina)  "و"ثالث قطع من العممة(Trinummus)  تقع األحداث في مدينة أثينا، أما

 (Thebae)فتقع في مدينة طيبة  (Amphitruo)األحداث في مسرحية "أمفيتريون" 
 .(٘ٔ)اليونانية

كإحدى ّاليات الضحك والفكاىة في  (ambiguum)كان بالوتوس يستخدم التورية    
 نقده الضمني لبعض الشخصيات العامة التي كانت تشاىد العرض المسرحي. كان

 يجمسمن ّال سكيبيو  ييجو رجاًل  (Asinaria)بالوتوس في مسرحية "كوميديا الحمير" 
مال إنو متأكد من أن ال Demaenetusوس نتلمشاىدين، وذلك عندما يقول ديمايبين ا

 .(scipionem)ويرى ىذا المال مثمما يرى  "ىراوتو"  االخاص بفدية ابنو جاىز تمامً 
.  يناجي (Scipiones)التي تشير إلى ّال سكيبيو  (scipio)والتورية ىنا في كممة ىراوة 

 وس نفسو ويقول:ديماينت
"nam ego illud argentum tam paratum filio 
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scio esse quam me hunc scipionem contui." 

 )من أجل( ابني، اني أعرف أن ذلك المال جاىز تمامً "أل
 .(ٙٔ)كمعرفتي بأنني أرى ىذه اليراوة"

 ايحً صر  اية الفاسدة وانحرافاتيا كان نقدً بالوتوس لسموك الطبقة األرستقراط قدُ ونَ    
من ىذه الطبقة قاموا بخرق القانون، وأخضعوه لسموكيم  ا، ألن أفرادً يتسم بالقسوة

في مسرحية " ثالث قطع فوأىوائيم، وانتيكوا حرمتو مستغمين الثغرات الموجودة بو. 
 في نياية المونولوج :من العممة" يقول العبد ستاسيموس 

     "Neque istis quicquam lege sanctumst: leges mori serviunt". 

 "ولم يعد ىناك شئ ال ينتيك بالقانون عمى يد أولئك               
 .(ٚٔ)رستقراطيين(: إن القوانين تخدم سموكيم)األ               

تصرفات صديقو  Lysitelesوفي المسرحية نفسيا ينقد الشاب ليسيتيميس    
وييزأ بو لتقاعسو عن االشتراك في  Lesbonicusاألرستقراطي المستيتر ليسبونيكوس 

 :يسخر منو قائاًل ، ف(forum)الحياة السياسية التي تجري مناقشتيا في ساحة السوق 
"in foro operam amicis da, ne in lecto amicae, ut solitus es". 

 .(ٛٔ)برفيقتك في الفراش" -كعادتك  -ساحة السوق، وال تيتمىتم برفاقك في ا"     

الفاسدة من  لم يتوقف نقد بالوتوس السياسي عند ىذا الحد، بل تطرق إلى نقد الزمرة
 .(ٜٔ)أعضاء مجمس الشيوخ

"منذ  وفي كتابم( ٚٔ -ق.م. ٜ٘) Titus Liviusليفيوس  تيتوس المؤرخ يستنكر   
سياسة مجمس الشيوخ في إعالن الحرب عمى  (Ab Urbe Condita)تأسيس المدينة" 

الشعوب المسالمة الغنية لينيب ثرواتيا، ويحول أنظار الشعب عن الفساد الذي يسود 
ظالمة التي كان يحصل تطرق إلى نقد ىذه السياسة الالبالد. لقد سبق لبالوتوس أن 

نزاف ثروات استمن عمى المكاسب غير المشروعة عن طريقيا  أعضاء مجمس الشيوخ
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ثروات  عمىمجمس الشيوخ  حصول أعضاء الشعوب الغنية المسالمة. ينقد بالوتوس
الشعوب المجاورة، وىي ثروات لم يستفد منيا الشعب الروماني، بل كانت تذىب فقط 
إلى أعضاء مجمس الشيوخ. يسخر بالوتوس من مجمس الشيوخ حين يقول العبد 

وخايريبولوس  Stratippoclesكميس لمشابين ستراتيبو  Epidicusإبيديكوس 
Chaeribulus ما في بعض العالقات ن من أزمة مالية بسبب تورطيالمذين يعانيا

 :ويدعوىما إلى الدخول قائاًل  الغرامية
"Ite intro, ego de re argentaria 

Iam senatum convocabo in corde consiliarum,  
quoi potissimum indicatur bellum unde argentum auferam". 

 مجمس الشيوخ لمتشاور -من قمبي -ني سأدعوإدخال، ا"ىيا 
 في الشئون المالية، )ألعرف( إلى َمن توجو الحرب

 .(ٕٓ)الضروس، وممن سأسرق المال"

عمى نظام  االرومانية التي كانت تقوم أساسً  االنتخابات اد بالوتوس أيضً قَ نَ    
، وىو تباعوأالمرشح و  (clientae)الذي كان يعتمد عمى محاسيب  (clientia)المحسوبية 

في فوز المرشحين في االنتخابات، ومن ثم، لم  احاسمً  االنظام الذي كان يمعب دورً 
ييتم المرشحون بتقديم برامج انتخابية أو إلقاء خطب أمام الجماىير. ينقد بالوتوس في 

لمحسوبية، ويرى أن حصول المرشح نظام ا (Bacchides)مسرحية "األختان باكخيس" 
كما كان يحدث في  –أي الفوز في االنتخابات، البد أن يتم  ،(honos)عمى الشرف 

الشعبي. يقول المربي ليدوس  (suffragium)عبر التصويت أو االقتراع  –الماضي 
Lydus  لمسيد فيموكسينوسPhiloxenus ة المثمى التي كانت ُتجرى بيا عن الطريق

 ت في الماضي:نتخابااال
"nam olim populi prius honorem capiebat suffragio". 

 "كان يحصل )المرشح( فيما مضى عمى )مصدر( شرفو
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 .(ٕٔ)"(الشعب))أي فوزه في اإلنتخابات( بتصويت 

 (Bella Punica)يتطرق بالوتوس في نقده السياسي إلى موضوع الحروب البونية    
التي دارت بين الرومان والقرطاجيين، أعداء روما التقميديين. لقد عاش بالوتوس في 

ة التي ىاجم فييا في الحرب البونية الثاني االحروب البونية، وربما كان جنديً عصر 
 (Bellum Cannense)ق.م، وىزم الرومان في "موقعة كاناي"  ٕٛٔعام  ىانيبال روما

 الشييرة.

من خالل  (Poenulus)في مسرحية "القرطاجي الصغير"  قرطاجيينينقد بالوتوس ال   
في صورة األب المولع بداء غشيان المحارم  ويقدمالذي  Hannoنقده لمقرطاجي ىاْنو 

(incestus).  لقد لوث ىاْنو عالقتو األبوية مع ابنتيو أدلفاسيومAdelphasium 
، وذلك بعد أن أقام Lycusالمتين تعمالن عند القواد ليكوس  Anterastilisوأنتراستيميس 

شيان غبولع ىاْنو ب ايشي ضمنً  معيما عالقة جنسية. نقرأ في برولوج ىذه المسرحية ما
 المحارم:

"Sed pater illarum Poenus, postquam eas perdidit; 

mari terraque usquequaque quaeritat. 

ubi quamque in urbem est ingressus, ilico 

omnes meretrices, ubi quisque habitant, invenit; 

dat aurum, ducit noctem, rogitat postibi 

unde sit, quoiatis, captane an surrupta sit, 

quo genere gnata, qui parentes fuerint. 

Ita docte atque astu filias quaerit suas." 

أن فقدىما، أخد يبحث القرطاجي، أبا ىاتين )االبنتين(، بعد  )ذلك( "ولكن
مكان في البحر والبر، وعندما كان يصل إلى مدينة ما،  عنيما في كل

كان يمتقي عمى الفور بجميع العاىرات، كٍل عمى حدة في بيتيا، ويقدم 
ليمتو، ثم يسأليا بعد ذلك عن مدينتيا، وىل  ي )معيا(ليا الذىب، ويقض
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لى ىي أسيرة لداىا. أية عائمة تنتسب، ومن ىما وا حرب أم مخطوفة، وا 
 .(ٖٕ)وميارة" بمكرو يوىكذا كان يبحث عن ابنت

التي   (vitia)كل الرذائلإذ وصفو بينقد بالوتوس ىاْنو القرطاجي وَيصمو بالعار،    
، أي شخصيات الكوميديا الرومانية المأخوذة (palliate)توصف بيا شخصيات البالياتا 

عن أصول من الكوميديا األتيكية الحديثة، إال أن ذلك القرطاجي الشاذ يزيد عن ىذه 
الشخصيات برذيمو واحدة، أال وىي داء غشيان المحارم الكريو الذي يتضح في 

 omnes)وجميع العاىرات  (ilico)شخصية ىاْنو من العبارات ااّلتية: عمى الفور 
meretrices)  ويقدم الذىب(dat aurum) ويقضي ليمتو (ducit noctem)،  ثم، يسأل

عن أصل كل عاىرة عسى أن تكون إحدى ابنتيو. إذن،  (rogitat postibi)بعد ذلك 
يوجد داء غشيان المحارم في شخصية ىاْنو، ومن ثم، فإن بالوتوس يتيكم في نقد 
سياسي وأخالقي عمى العادات القرطاجية الشاذة، وخاصة أن مسرحية "القرطاجي 

 .(ٕٗ)الصغير" عرضت مباشرة بعد الحرب البونية الثانية

عن الحروب التي خاضتيا روما في القرنين الثالث والثاني، وبصدد الحديث    
عند  (virilitas)وخاصة الحروب البونية، يجدر بنا أن نوضح أن مفيوم الرجولة 

، وىو (civis – miles)الرومان في تمك الفترة كان يتمثل في نموذج المواطن الجندي 
م القديم وسيطرتيم عميو. المفيوم الذي نتج عنو ىيمنة الرومان العسكرية عمى العال

أن  ذن، وفي ضوء ىذا المفيوم العسكري القومي الروماني، ال يمكن أن نعتبرإ
بالوتوس كان ينقد سياسة الحروب التي خاضتيا روما في عصره، بل كان يتندر عمى 
العشاق في تمك الفترة، عندما ربط بين الحرب والحب في مجاز "الجندية في ميدان 

في الشعر الالتيني كممة  من استخدم بالوتوس أول لقد كان .(militia amoris)الحب" 
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عمى العالقات الغرامية والجنسية، كما أنو أول شاعر طمقيا أو  (militia)"الجندية" 
الجواىر" -. ففي مسرحية "عمبة (Amor)يتحدث عن صراع العاشق مع إلو الحب 

(Cistellaria)  تحذر الغانية جيمناسيوم(Gymnasium)  لكيمارخوس أالشاب الغر
(Alcemarchus) تقل  ، والاجدً  إقامة عالقة عاطفية معيا، ألن حبيا خطير من

 خطورتو عن خطورة الحرب. تقول ىذه الغانية:
"Cave sis cum Amore tu unquam bellum sumpseris". 

 .(ٕ٘)" مع إلو الحب ار: إنك لم تخض قط حربً حذا "                    

وضح ىذه الدراسة سمات الذكاء السياسي الذي كان يتمتع بو بالوتوس في إذن، ت   
يتفادى عقوبة "قانون األلواح  لمحاتو النقدية السياسية الضمنية، األمر الذي جعمو

ثنى عشر" الذي كان يدين الشعراء الرومان إذا ماجمبوا بأشعارىم العار والفضيحة اال
 ة.بموار  لبعض الشخصيات العامة بشكل عمني وبدون

كما توضح ىذه الدراسة كيف تفادى بالوتوس المصير المؤلم الذي تعرض لو    
 زميمو نايفيوس حين نقد بشكل صريح ّال ميتيم يوس وسكيبيو األفريقي. 

كان ىذا الجميور إذ م من طبيعة الجميور الروماني تؤكده ىذه الدراسة. يمجانب    
 اولو لم يكن بالوتوس متأكدً  ،إشاراتو النقدية السياسية ويفيم يعي تمميحات بالوتوس

نقده السياسي إليو  أن يرسل قد تجرأ عمىكان  وفطنتو، ما جميورال ىذا من ذكاء
 .(ٕٙ)في رسائل مشفرة امغمفً 
القسم الثاني من ىذه الدراسة يتناول النقد السياسي الضمني عند شاعر إليجيات    

 ق.م.(. ٜٔ – ٓ٘/٘٘) Tibullusالحب تيبول وس 

، رغم أن بيا تأثيرات من اصرفً  اأوغسطيً  اد إليجيات الحب الرومانية إبداعً تع   
الشعر اإلليجي السكندري، وكان يروق لتيبول وس ولمشعراء اإلليجيين ااّلخرين 
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 ٖٗ) Ovidiusق.م.( وأوفيديوس  ٙٔ – ٚ٘/ٗ٘) Propertiusالثالثة: بروبرتيوس 
ق.م.(، كان يروق ليم أن يطمقوا  ٕٙ – ٜٙ) Gallusم( وجالًّوس ٛٔ –ق.م. 

أو التسالي أو المداعبات  (nugae)عمى قصائدىم اإلليجية اسم األشعار الخفيفة 
(lusus) . ًلما ورد عند الناقد الروماني ومعمم الخطابة ماركوس فابيوس  اوطبق

م( في كتابو ٓٓٔحوالي  – ٖ٘/ٖٓ) M. Fabius Quintilianusكوينتيميانوس 
فإن تيبول وس ُيعد أعظم شاعر إليجي  (Institutio Oratoria)"التعميم الخطابي" 

 روماني. ُيقيَّم كوينتيميانوس الشعراء اإلليجيين الرومان األربعة عمى ىذا النحو:
"Elegia quoque Graecos provocamus, cuius mihi 

tarsus atque elegans maxime videtur Tibullus. 

Sunt qui Propertium malint. Ovidus utroque 

lascivior, sicut durior Gallus." 

 "نتحدى اليونانيين أيضًا في الشعر اإلليجي الذي يبدو لي
 أن تيبول وس أكثُر ناظميو أناقًة ورشاقة، وىناك من قد
 يفضمون بروبرتيوس، )أما( أوفيديوس فيو أكثر خفة

 ثنين )تيبول وس وبروبرتيوس(، )أما( جال وس فيواال من
 .(ٕٚ)خشن أكثر من الالزم" –عمى األرجح  -

تستعرض ىذه الدراسة سمات النقد السياسي الضمني في إليجيات تيبول وس لتوضح    
 –ق.م.  ٖٙ) (Augustus)موقفو السياسي المعادي من حكم اإلمبراطور أوغسطس 

ل وس مدح ذلك االمبراطور أو تأييد سياستو، ألنو صادر م(. لقد تفادى تيبو  ٗٔ
ممتمكاتو ووزع األراضي الزراعية التي كانت تممكيا أسرتو عمى جنود التحالف الثالثي 

 . لقدق.م.(ٕٗ – ٘ٛ) (M. Iunius Brutus)بعد ىزيمة ماركوس يونيوس بروتوس 
 اإلمبراطور أوغسطس، لو في صراعو مع اناصرً وم بروتوس مع اتعاطفً متيبول وس كان 

-وال من وزيره  رمبراطو ذلك اإل من ابول وس محبوبً وبسبب ىذا التعاطف لم يكن تي
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ومن ثم، لم  ،ق.م.( ٛ - ?)  (C. Maecenas)جايوس مايكيناس  -راعي األدب
رعايتيما، بل حظي برعاية السياسي البارز والقائد العسكري ماركوس تيبول وس يطمب 

 .(ٕٛ)م(ٛ –ق.م.  ٗٙ) M. Messalla Corvinus ميسااّل كورفينوس

رفض شاعر الحب تيبول وس السياسة التوسعية التي كان يتبعيا اإلمبراطور    
ليجياتو، ألن أفضل من يدعو إلى إومن ثم، أخذ يدعو إلى السالم في أوغسطس، 

 السالم ىو من ذاق مرارة الحرب وويالتيا. لقد كان تيبول وس ىو الشاعر اإلليجي
من حياتو في الخدمة العسكرية، ومن ثم كان خير من يعبر  االذي قضى جزءً الوحيد 

في  (pax)بوضوح وصدق عن كراىيتو لمحرب. لقد وضع تيبول وس فكرة السالم 
 Bellum)لقد اشترك تيبول وس في "حرب أكويتانيا" . (bellum)مواجية فكرة الحرب 

Aquitanicum)  تحت قيادة القائد العسكري والخطيب ميسااًل كورفينوس، وأبمى بالًء
العصر الفضي سويتونيوس حسنًا حتى أنو حصل عمى ىبات عسكرية. يثني مؤرخ 

Suetonius  "في كتابو "عن مشاىير الرجال:عن الشعراء(De Viris Illustribus: De 
Poetis) بالصداقة الوطيدة التي كانت  عمى براعة تيبول وس في حرب أكويتانيا ويشيد

 تربطو بقائده ميساالَّ كورفينوس، ويقول:
"(Tibullus) ante alios Corvinum Messallam oratorem dilexit, 

cuius etiam contubernalis Aquitanico bello militaribus donis donatus 

est". 

 كورفينوس الذيبل ااّلخرين َعظََّم )تيبولَّوس( الخطيب ميسااّل "وقَ 
 .(ٜٕ)عسكرية" افي حرب أكويتانيا، وُمِنح منحً  رفيق خيمتو اكان أيضً 

تتجمى كراىية تيبولَّوس لمحرب ونفوره منيا في إعراضو عن مواصمة القتال في    
وذلك عندما حممة عسكرية أخرى كمف بيا اإلمبراطور أوغسطس القائد ميساالَّ، 
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 Deliaبأنو يفضل أن يعود إلى روما لينعم بغرام حبيبتو ديميا  -ربشكل ساخ  -تعمل
 :تيبولَّوس القائد ميساالَّ قائاًل التي أسرتو بجماليا. يخاطب 

"te bellare decet terra, Messalla, marique, 

ut domus hostiles praeferat exuvias: 

me retinent vinctum fomosae vincla puellae". 

 ، أما أنا،اوبحرً  اسب لك، ياميساالَّ، أن تقاتل برً "من المنا             
 .(ٖٓ)فأغالل فتاة جميمة تحتجزني مرة أخرى بعد أن قيدتني"               

الموقف المعيود  –بشكل جزئي  –يمثل  (recusatio)كان "التمنع الفني أو الرفض"    
 .P مارو فرجيميوس بميوسبو  فيماعدا  الشاعر الممحمي -لمشعراء األوغسطيين  

Vergilius Maro  (ٚٓ-ٜٔ  ).في امتناعيم عن محاولة نظم المالحم التي  -ق.م
نجازاتو، وفي مقدمتيا ا  ء عمى أعمال اإلمبراطور أوغسطس و يتم الثنا كان من خالليا

، يمعب أوفيديوس بذكاء عمى ىذا الرفض، ويستيل روبو وانتصاراتو العسكرية، فمثاًل ح
لو الحب كيوبيد إ( بظيور ٔ)الكتاب األول، بيت  ،(Amores)ديوانو "الغراميات" 

(Cupido)  من اإللو أبولمون  بداًل(Apollo) سرق إحدى التفعيالت الشعرية، فيحول لي
الذي تنظم بو المالحم إلى الوزن الخماسي  (hexameter)الوزن السداسي 

(pentameter) ليجي المثنوى. أما كوينتوس نظم بو البيت الثاني في الوزن اإلالذي ي
ق.م.( وبروبرتيوس فقد  ٛ – ٘ٙ) (Q. Flaccus Horatius)فالكوس ىوراتيوس 

الشعر الممحمي بحجة أن الممحمة أثقل من أن تحتمميا كواىميما.  تقاعسا عن نظم
كذلك يعمل تيبول وس وجال وس بمبدأ "الرفض" وينتقدان سياسة الحروب التي يتبعيا 

لم الذي اإلمبراطور أوغسطس، فيمدح تيبول وس العصر الذىبي الذي عم فيو السالم، و 
حنينو وويالت الحروب. يعرب تيبول وس عن  ة الفتاكةحسميعرف فيو اإلنسان األ

 :لمعصر الذىبي ويمدحو قائاًل 
"tunc mihi vita foret, Vulgi, nec tristia nossem 

arma nec audissem corde micante tubam". 
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 ياليتني عشت في ذلك العصر، يافولجيوس، ولم أعرف "
 .(ٖٔ)"الحرب الشرسة، ولم أسمع نداء البوق مع دقات قمبي

يواصل تيبول وس نقده السياسي الضمني لمحروب التي كان يخوضيا الرومان في    
السيما تمك الحروب التي كانت ُتدار من أجل و عصر اإلمبراطور أوغسطس، 

فكرة إعالن الحرب من أجل  –من قبل  –الحصول عمى الثروات. لقد ظيرت 
السياسي لمجمس  الحصول عمى المال والمكاسب غير المشروعة في نقد بالوتوس

. (ٕٖ)ن الحرب عمى الشعوب الغنية المسالمةعالإلشيوخ الذي كان من اختصاصاتو ا
 ينقد تيبول وس سياسة إعالن الحرب من أجل الحصول عمى المال واألراضي ويقول:

"Divitias alius fulvo sibi congerat auro 

et teneat culti iugera multa soli". 

 يكدس )شخص( ّاخر )غيري( ثروة من الذىب األصفر،"ل                
 .(ٖٖ)وليممك فدادين كثيرة من األرض )الزراعية( المحروثة"                

من  –من النقد السياسي الضمني، إذ ُيممح تيبول وس  انقرأ في البيتين السابقين نوعً    
إلى اإلمبراطور أوغسطس الذي حصل  (alius)بكممة "شخص ّاخر"  –طرف خفي 

عمى ثروات ىائمة وأراضي شاسعة بعد انتصاره عمى بروتوس في موقعة فيميبي 
(Philippi) صادر اإلمبراطور أوغسطس ممتمكات وأراضي لقد  ق.م.ٕٗعام  الثانية

أنصار بروتوس، ومنيم تيبول وس الذي كان يممك أراضي زراعية كثيرة في مسقط رأس 
الريفية التي كانت تقع في إقميم التيوم، وتبعد مسافة عشرة  (Pedum)دوم بمنطقة بي

 .(ٖٗ)أميال عن روما
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يستمر تيبول وس في نقده لسياسة الحروب، فيعدد مخاطرىا، ويوضح أن الحروب    
خطوات صامتة، في الذي يأتي متخفيًا  morsىي أسرع وسيمة الستدعاء الموت 

لم السفمي، حيث ال توجد حقول القمح وال كرمات وييبط بأرواح الموتى إلى العا
المتوحش ذو الرؤوس الثالثة الذي Cerberus العنب، بل يوجد الكمب كيربيروس 

، وييدد بنباحو المخيف كل Plutoوقصر إلو الموت بموتو  السفمييحرس بوابة العالم 
، كما يوجد المعداوي القاسي القمب السفمياألشباح التي تحاول الخروج من العالم 

، حيث ينقل أرواح الموتى في ُمَعدَّيتو إلى Styxعند نير ستيكس  Charonخارون 
، السفمي. وداخل العالم السفميالذي يجري في العالم الكئيب  Acheronنير ااّلخيرون 

يتجول حشد من األشباح الشاحبة ذات المحاجر المخيفة  ،ب البرك المعتمةوبجان
 .(ٖ٘)الخالية من العيون والشعر الذي لفحتو النار

يمنع الرومان من كي  السفميمشاىد المرعبة في العالم وبعد أن يصف تيبول وس ال   
بيتر ، ابنة جو paxخوض الحروب، يختتم ىذه اإلليجية بالثناء عمى ربة السالم 

Iuppiter  وثيميسThemisشيدوا و ان يبجميا الرومان بدرجة كبيرة، ، وىي الربة التي ك
الذي كان يؤدي إلى روما.  Via Sacraعند الطريق المقدس  اوضخمً  اكبيرً  اليا معبدً 

من يبجميا ويقدسيا.  النعم والبركات التي تحل عمى يمدح تيبول وس ربو السالم ويذكر
 :تيبول وسيقول 

" at nobis, Pax alma, veni spicamque teneto, 

profluat et pomis candidus ante sinus". 

 ربة السالم بعد ذلك تعالي إلينا، يا "
 مسكي سنابل القمح فياالرحيمة، 

 يديك، ومن صدر ثوبك األبيض
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 .(ٖٙ)دعي الفاكية ُتصب أمامك"

في القرن األول ق.م. بعد أن  (homo bellus)لقد تراجع مفيوم اإلنسان المحارب    
محرب ونفورىم كراىيتيم ل –السيما أدباء العصر األوغسطي و  –أظير أدباء تمك القترة 
بدأ المواطن الروماني يتساءل عن جدوى الحروب، وىو  . لقدمن الحياة العسكرية

من ضروب الخيانة الوطنية. يعبر  ال الذي كان طرحو من قبل يعد ضربً السؤا
عن رغبتو في انتياء الحروب، حين يتوجو بالدعاء إلى اإللو أبولمون أن تيبول وس 

 يقول تيبول وس:  ينشر السالم.
" pace tua pereant arcus pereant sagittae, 

Phoebe, modo in terris erret inermis Amor." 

 " أي فويبوس، ليت أقواسك تيمك، وليت سيامك تيمك،
 . (ٖٚ)رض وىو غير مسمح"وليت إلو الحب فقط يجوب األ

يقدم تيبول وس في إليجياتو العديد من الصور الشعرية عن الحب والمحبين، ومن    
 (saevitia amoris)و"قسوة الحب"  (servitium amoris)أبرزىا صورة "عبودية الحب" 

(militia amoris) ي ميدان الحبو"الجندية ف
. وتعد الصورة الشعرية األخيرة، أي (ٖٛ)

نقد تيبول وس عن طريقيا "الجندية في ميدان الحب"، من أىم الوسائل الذكية التي 
سياسة الحروب التي خاضيا اإلمبراطور أوغسطس، سواء كانت حروبو األىمية أو 

 حروبو الخارجية ضد الشعوب الغنية المسالمة.

عمى يد الشعراء  ات فعميً ظير دية في ميدان الحب" مجاز "الجنإن المالمح الحقيقية ل   
بو بين المواقف العاطفية اشتاإلليجيين الرومان، وذلك من خالل البحث في أوجو ال

والمواقف الحربية. لقد وظف الشعراء اإلليجيون الرومان ىذا المجاز كي يعبروا عن 
القتال؛ أي أن فمسفتيم الخاصة التي تفضل حياة الحب والسالم عمى حياة الحرب و 
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ساحة القتال  مىكانوا يفضمون ساحة قتال العشاق عالشعراء اإلليجيين الرومان 
 .(ٜٖ)الحقيقية

استخدم تيبول وس مجاز "الجندية في ميدان الحب" بشكل ضمني بارع لينقد سياسة    
الحروب التي اتبعيا اإلمبراطور أوغسطس، وقدم ىذا المجاز في العديد من 

 .(ٓٗ)إليجياتو

ويقوم نقد تيبول وس لسياسة الحرب عمى أساس أخالقي، ألنو ينظر إلى الحب    
ق وميدان القتال اشيوجد تعارض بين ميدان قتال الع كاختيار بديل لمحرب، ومع ذلك

 الحقيقي. يوضح تيبول وس ىذا التعارض ويقول:
"hic ego dux milesque bonus: vos, signa tubaeque, 

ite procul, cupidis vulnera ferte viris". 

 اغربي بعيدً االجندي الصالح، نا، أنا القائد و "ى
 .(ٔٗ)الجراح لمرجال الجشعين" يمبأيتيا الرايات واألبواق، واج

فيو من  فييا من ممارسات عنيفة ىي نقيض الحب بكل ما ورغم أن الحرب بكل ما   
أدركنا  ير حقيقة، إذا مامشاعر رقيقة، فإن محو ىذا التعارض الموجود بينيما قد يص

، يطارد محبوبتو والمواقف الحربية؛ فالعاشق، مثاًل أوجو التشابو بين المواقف العاطفية 
كما أن شجارات العشاق يمكن أن تُقارن بالمواجيات  مثمما يطارد الجندي عدوه،

 .(ٕٗ)الحربية

فإن  )παιδεραζηία( (ٖٗ)ولكن عندما يتناول تيبول وس موضوع "عشق الغممان"   
مجاز "الجندية في ميدان الحب" يأتي في شكل وديع ىادئ يخمو من القسوة والعنف 

في الكتاب األول  Deliaمع عشيقتيو ديميا  األخرى تو الجنسيةاالمعروفين في عالق
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 اوربما أيضً  تين الرابعة والثامنةفي الكتاب الثاني. ففي القصيد Nemesisونيميسيس 
عة من الكتاب األول، يتحدث تيبول وس عن غرامو بغالمو األثير القصيدة التاس

ومشاعره الرقيقة نحوه. إن الصورة تتغير تمامًا في عالقة  Marathus ماراثوس
ميدان الحب " بشراستو إلى مجاز تيبول وس بيذا الغالم، ويتحول مجاز " الجندية في 

العاشق المحارب إلى "العاشق الذي يتحول فيو  (servitium amoris)عبودية الحب " "
إن مجاز "عبودية الحب" يوضح أن العالقة بين العاشق  .(amator – servus)العبد" 

سى المشاحنات وغالمو ىي عالقة ىادئة تظمميا المشاعر الرقيقة، وعمى العاشق أن ين
ذعانو لو. وينصح تيبول وس العاطفية ، وال يتذكر سوى خضوعو لغالمو المطيف وا 
ىو أن يجب عميو أال يطمب ىدايا من غالمو، بل  canus amatorاألشيب  العاشق

 يقدم ىذه اليدايا. يقول تيبول وس لمعاشق األشيب:
"munera ne poscas: det munera canus amator". 

 ايا: فيذه )اليدايا( ينبغي أندتطمب أي ى "ال
 ." )لغالمو( شيباألحبيٌب ال يعطييا

ي الغممان عن عشق الغممان ينصح تيبول وس عاشق وفي قصيدة إليجية أخرى   
كان الطريق  حتى لو أن يرافقوىم في أسفارىم، و يمغممان بالخضوع التام لنزوات

 :أحد عاشقي الغممان ويقول تيبول وس نصح. يطوياًل 
"tu, puero quodcumque tuo temptare libebit 

cedas: obsequio plurima vincit amor. 

neu comes ire neges, quamvis via longa paretur". 

 ن، فسُيسعد غالمك أن يجرب كل شئ،ليتك تذع "                
 فالحب ينتصر عمى أعظم األمور باإلذعان.

ياك أن ترفض م  .(ٗٗ)" رافقتو، حتى لو بدا الطريق طوياًل وا 
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أىوال الجحيم،  –كما رأينا  –يصف تيبول وس  سفميالوفي حديثو عن العالم    
(Tartarus) ب، وذلك كي نحبو في الحر  ىمن قض كل وألوان العذاب التي تنتظر

يأمرىم اإلمبراطور أوغسطس بخوضيا، فيصف  كان ُيَبٍغض الرومان في الحروب التي
ونباحو المخيف، والمعداوى خارون ذا  تيبول وس الكمب كيربيروس ذا الروؤس الثالثة

القمب المتحجر، ونير ستيكس الذي يجري في الجحيم، واألشباح الشاحبة ذات 
 .(٘ٗ)المحاجر الخالية من العيون والتي تسير عمى غير ىدى بجوار البرك المعتمة

يعود  (militia amoris)وبصدد حديثو عن مجاز "الجندية في ميدان الحب"    
ونعمو  (Elysium)، ولكنو ىذه المرة يصف "الفردوس" سفميالويصف العالم تيبول وس 

 الكثيرة التي تنتظر أرواح من ُقتموا من أجل الحب.

لقد راودت تيبول وس فكرة الموت والرحيل إلى العالم ااّلخر عندما اشتد بو المرض    
، وىي جزيرة (Κέρκσρα)وباليونانية كيركيرا  Corcyraبعد رحيمو عن جزيرة كوركيرا 

الحالية. وبسبب المرض لم يستطع تيببو لوس أن يواصل رحمتو إلى  (Corfu)كورفو 
إلى الشرق مع الوفد الروماني الذي كان يرأسو ميساالَّ، ومن ثم توسل إلى ذلك القائد 

. يخاطب تيبول وس (ٙٗ)األسطورية Phaeacia (Φαεήκια)أن يعيده إلى جزيرة فياكيا 
 ئاًل:الموت قا

"abstineas avidas Mors modo nigra manus. 

abstineas, Mors atra, pecor." 

 "فمتبعد يديك النيمتين عني، أييا الموت األسود،               
 .(ٚٗ)أتوسل إليك، أييا الموت األسود، أن تبعدىما"
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"الحقول  الفردوس حيث توجد يتخيل تيبول وس أنو قد رحل عن الدنيا وذىب إلى   
تستقر أرواح من فارقوا الحياة من أجل الحب. يقول و  (Campi Elysii)اإلليسية" 
إلى  (ςόπμοποτσυ) ىي التي ستقود موكب األرواح Venusن الربة فينوس إتيبول وس 

 حقول الجنة:
" ipsa Venus campos ducet in Elysios". 

 .(ٛٗ)إلليسية"" فينوس نفُسيا ستقود )موكب األرواح( إلى الحقول ا             

الذي ورد في )الكتاب األول،  السفميلقد تأثر تيبول وس بوضوح في وصفو لمعالم    
(، بذات الوصف الوارد في الكتاب الحادي عشر ٕٛ – ٚ٘القصيدة الثالثة، األبيات 

، وىو الوصف الذي يروى μηροςὍليوميروس  ( αίζζεσδὈ) "من ممحمة "األوديسيا
كي يسأل العراف تيريسياس  السفميالعالم  إلى Ὀδσζζεὺςنزول أوديسيوس 

Τειρεζίας عن الطريق الذي يقوده إلى جزيرة إيثاكي κηάθἸ  وكذلك في إشارتو إلى ،
جزيرة وىي  ،ىذه الممحمةالمذكورة في الكتاب الخامس من  Φαεηκία فياكياجزيرة 

عندما لجأ إلييا أوديسيوس، ثم  Ἀλκίνοος لكينووسأأسطورية كان يحكميا الممك 
 . (ٜٗ)رحل عنيا إلى موطنو إيثاكا في نياية تجوالو

فتتمثل في أنو جعل الربة  السفميأما عن تجديدات تيبول وس في وصفو لمعالم    
فينوس تقود موكب األرواح إلى حقول الفردوس، وىي الوظيفة التي يقوم بيا اإللو 

في الكتابين الحادي عشر والرابع والعشرين من ممحمة  )ςῆρμἙ(ىرميس 
 ( ٓ٘)"األوديسيا"

في ىذه  Elysiumدخمو تيبول وس عمى صورة الفردوس أأما التجديد ااّلخر الذي    
القصيدة اإلليجية فيتمثل في التشابو بين لقاءات العشاق في حقول الفردوس وبين 
مثيالتيا في الحياة الدنيا. يصف تيبول وس لقاء العشاق في حقول الفردوس المباركة 

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
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ضعت أكاليل صفوف الشباب بصفوف الصبايا الرقيقات، وقد و فييا وقد اختمطت 
بتمعيم إلو او فارقوا الحياة بسبب الحب،  المحبين الذين أولئك ااّلس عمى رؤوس

 . (ٔ٘)الموت

ذن، يحاول تيبول وس من خالل حديثو عن الحرب والحب ووصفو لمجحيم والنعيم، إ   
واستغاللو لمجاز "الجندية في ميدان الحب" أن ينقد سياسة الحروب األوغسطية، 

الحب، وكأنو يقول إن قتمى الحرب في الجحيم، وقتمى الحب في ويعمي من شأن 
 النعيم.

إلمبراطور أوغسطس الذي يقول إن نقُد سياسي ضمني أخير يوجيو تيبول وس ل   
إلى  Libertasتشمل جيوده في عودة الحرية كانت الكثيرة  (Res Gestae)نجازاتو" إ"

الحرية إلى الرومان ويقول في عودة في  إنجازه الجميورية الرومانية. يذكر أوغسطس
 ىذا النقش:

"Annos undeviginti natus exercitum privato 

consilio et privata impensa comparavi, per quem 

rem publicam dominatione factionis oppressam 

in libertatem vindicavi". 

 ، وبمبادرة مني، وعمى نفقتية" في سن التاسعة عشر 
 بو الحرية إلى الجميورية تُ دّ عَ أَ  االخاصة، حشدُت جيشً 

 .(ٕ٘)ستبداد العصبة"ابدىا ااضطيتم التي 

 (De Natura Deorum)لما ورد عند شيشرون في كتابو" عن طبيعة ااّللية  اوطبقً    
 نيتي قدساللات الطابع المعنوي واو كانت إحدى الربات ذ Libertasفإن ربة الحرية 
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، وربة Salus، وربة السالمة Ops، وربة الثروة Victoriaالرومان مثل ربة النصر 
Concordiaالوئام 

 (ٖ٘). 

، وشيدوا ليا معابد كثيرة أشيرىا ة الحرية في عصر الجميوريةولقد عبد الرومان رب   
 .(ٗ٘)في روما Aventinusمعبد الحرية عمى تل األفنتيتوس 

زعم اإلمبراطور  –في ذكاء  –يدحض بو  اضمنيً  اسياسيً  ايقدم تيبول وس نقدً    
 مالمسموبة التي اغتصبيا مني تيمحري ى الرومانأعاد إل يّدعي أنو الذي أوغسطس

مجمس الشيوخ، وذلك عندما يشكو من قسوة حبيبتو نيميسيس التي حولتو إلى عاشق 
و التي ورثيا عن أبيو وأجداده؛ أي أن بعد أن فقد حريت (amator servus)عبد  -

مبراطور أوغسطس أنو قبل أن يزعم اإلو  طوال حياتو، تيبول وس كان يتمتع بالحرية
وىب ىذه الحرية لمشعب الروماني. يخاطب تيبول وس الحرية التي ورثيا عن أسالفو 

 ويقول:
" iam mihi, libertas illa paterna, vale, 

servitium sed triste datur, teneorque catenis." 

 " وااّلن أقول وداعًا، ياحرية ااّلباء الشييرة،
 ُكتبت عميَّ عبودية قاسية وأنا مقيد باألغالل ".

وىكذا، تؤكد ىذه الدراسة ظيور النقد السياسي الصريح والضمني في كوميديا    
يا السياسية العامة عمى القضا اما يوضح أن ذلك الشاعر كان حريصً بالوتوس، م

جتماعية المتعمقة بقدر حرصو عمى القضايا اال، (res publica)المتعمقة بالشأن العام 
يبول وس أما عن النقد السياسي الضمني في إليجيات ت. (res privata)بالشأن الخاص 

يتغنى بأحالم العشاق  اغزليً  اشاعرً أن تيبول وس لم يكن فقط  فتوضح ىذه الدراسة
ذا توجيات سياسية، ومن ثم، تؤكد ىذه الدراسة  اشاعرً  ابل كان أيضً ّاالميم، ويصف 
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نقد في تضمين ال الألجيال الالحقة من األدباء درسً قدم  الذيىذا الشاعر  أصالة
 بين السطور". ما "  ـالسياسي المؤثر داخل مايعرف ب

 لحواشيا
1- H.J. Rose (1948), 232 f.; R.Sowerby (1995), 101 ff.;                     

 ومابعدىا. ٖٖٙ(، ٜٙٛٔ؛ أحمد عتمان )ٜٓٔ(، ٜٜٗٔمحمد حمدي إبراىيم )
2- G. W. Murray (1956), 42; G. Norwood (1953), 258; M. Bowie      

(1993), 10 ff. ;                                               
 ومابعدىا؛  ٕ٘(، ٜٓٙٔمحمد صقر خفاجة وعبد المعطي شعراوي )  

 ومابعدىا. ٕ٘ٓ(، ٕٓٓٓ – ٜٜٜٔ؛ فؤاد شرقاوي )ٜٖٔ(، ٜٙٛٔأحمد عتمان )
3- P. Dunkin (1946), 57; G. Duckworth (1952), 25 ; R.Hunter (1985), 

3.   

      ٗ. ٕٓٔ(، ٜٜٗٔسيد صادق )               
4- G. Duckworth (1952), 272; R. Tanner (1969), 95;                      

(، ٜٜٙٔومابعدىا؛ أحمد عبد الرحيم أبو زيد ) ٖٕٗ(، ٜ٘ٙٔج.و. دف )ترجمة 
ومابعدىا؛ أحمد  ٛ٘(، ٕٜٛٔ – ٜٔٛٔ؛ عبد العظيم عبد الكريم )ٕٖ، ٔٔ

(، ٕٙٓٓومابعدىا؛ عمى عبد التواب وصالح رمضان ) ٚٚ(، ٜٜ٘ٔعتمان )
ٜٛ – ٜٗ. 

Cicero, The Republic,  IV. 12.                                              ٘  
ومابعدىا؛ فاتن عتمان  ٘ٗ(، ٕٜٛٔ – ٜٔٛٔعبد العظيم عبد الكريم ) -6

 .ٔٛ(، ٕٚٔٓومابعدىا؛ نجوان محمد حمدي ) ٕٚٙ(، ٕ٘ٔٓ)
7- Remains of Old Latin, Naevius, vol. 2, frag.2, 154;                    

ومابعدىا؛ أحمد عتمان  ٖٚ(، ٕٜٛٔ – ٜٔٛٔعبد العظيم عبد الكريم )
 ومابعدىا. ٜٖ(، ٜٜ٘ٔ)
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ومابعدىا. يتعاطف  ٖٛ(، ٕٜٛٔ – ٜٔٛٔعبد العظيم عبد الكريم ) -8
دون أن يذكره باالسم كي ال السجن بالوتوس مع زميمو نايفيوس أثناء وجوده في 

 Miles)" الجندي المتفاخر " يغضب ّال ميتيموس وسكيبيو األفريقي. ففي مسرحية 

Gloriosus)  ق.م.، وىو العام الذي ُسجن فيو نايفيوس.  ٕ٘ٓالتي ُعرضت عام
وىو  Periplectomenusيقول بالوتوس عمى لسان السيد العجوز بيريبميكتومينوس 

 :Palaestrioيخاطب العبد بااليستريو 
"nam os columnatum poetae esse indaudivi barbaro, 

cui bini custodes semper totis horis occubant". 

 يستند فمو عمى )راحة( يده، اغريبً  اقد ترامى إلى سمعي أن ىناك شاعرً "ل
 اثنان من السّجانين طوال ساعات )اليوم(". اويقف عميو دائمً 

( أن عبارة "فمو يستند عمى ٕٕٔ – ٕٔٔيوضح بالوتوس في ىذين البيتين )   
تشير إلى الصمت الذي ُأرغم عميو نايفيوس حين  (os columnatum))راحة( يده 

، فمن المرجح أنيا (bini custodes)ُسِجن، أما إشارتو إلى "اثنان من السجانين" 
ترمز إلى القنصل كوينتوس كايكيميوس ميتيم وس وسكيبيو األفريقي المذين تعرضا 

ىذا االستنتاج أن  لنقد نايفيوس الصريح الجارح، فأدخاله السجن. ومما يرجح
و العام الذي ق.م.، وى ٕ٘ٓسكيبيو األفريقي قد شغل منصب القنصمية في عام 

 ومابعدىا.  ٖٚٔ(، ٕٛٓٓنظر: سيد صادق )اُسجن فيو نايفيوس. 
H. Scullard (1973), 75f.;  

9-          Gellius, VII. 8, 5 ; Remains of Old Latin, Naevius,vol. 2, 138; 

E. Gruen (1990), 100.                                                 

 يممح بالوتوس من طرف خفي إلى تمك الواقعة السابقة الذكر والتي وردت عند
نايفيوس بشأن مغامرة سكيبيو األفريقي العاطفية. ففي مسرحية "أمفيتريون" 

(Amphitruo)  يتيكم بالوتوس عمى ذلك الزعيم حين يقول عمى لسان العبد سوسيا
Sosia: 

"Ubi sunt isti scortatores, qui soli inviti cubant? 
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haec nox scitast exercendo scorto conducto male". 

 "أين أولئك الزناة الذين يرقدون في الفراش فرادى دون رغبتيم؟            
 نيا ليمة مواتية لمرافقة مشينة لعاىرة قبضت أجرىا".إ              

 ;Plautus, Amphitruo, 287-88            .     ٖٙٔ(، ٕٛٓٓسيد صادق ) 
G. Duckworth (1952), 21 ff., 30; C. Questa (1994), 17.                     ٔٓ-   

                                                  (.ٗنظر أعاله، اليامش )ا  -ٔٔ
Plautus, Trinummus, 1046 – 47.                                                                ٕٔ-  

      .Idem, Mercator, 985 – 86 األمثمة التي ينقد فييا بالوتوس ولمزيد من  -ٖٔ

 .Casina, 535 – 37; Bacchides,1133 b- 36فساد أعضاء مجمس الشيوخ انظر:       
يا سياسية من وعن ااّلراء النقدية التي تنظر إلى كوميديا بالوتوس عمى أنيا كوميد

 نظر:االحياة السياسية، شارات الضمنية إلى خالل التمميحات واإل
T. Frank (1932), 153 f; A. Gratwick (1982), 94; J. Hallett (1996), 416 ff; 

T. Moore (1998), 6. 

14-                      T. Frank (1937), 345 f.; T. Moore (1998), 51, 58 f.  

       ;Plautus, Menaechmi, 7-9ومابعدىا؛ ٗ٘ٔ(، ٕٔٓٓول ديورانت )ترجمة،  -15
 .ٖٛٔ(، ٕٛٓٓ؛ سيد صادق )ٕٖٕ(، ٜٜٜٔعبد المعطي شعراوي )

16- Plautus, Asinaria, 123 – 24; cf. Plautus, Amphitruo, 520;                    
    T. Moore (1998), 216 note 34                ولمزيد من األمثمة عمى          
نظر: محمد رضا البالوتوس،  (Epidicus)بيديكوس" إاستخدام التورية في مسرحية "

 .ٕ٘ٔ – ٘ٛٔ(، ٕٛٓٓقطب )
17-      Plautus, Trimummus, 1043; cf. Ibid., 1028 – 29, 1033 – 34, 28 – 

31; T. Frank (1932), 153. 
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18- Plautus, Trinummus, 651; cf. 642 – 43; D. Earl (1967), 71.                   

الشيوخ انظر أعاله عن نقد بالوتوس لمزمرة الفاسدة من أعضاء مجمس  -19 
نظر كذلك نقد بالوتوس لعضو مجمس الشيوخ بيريفانيس ا(. ٖٔاليامش )

Periphanes يف يتم خداعو بشكل عمني الذي يعني اسمو "البارز" أو "المرموق" وك
 في المسرحية التي تحمل اسم ذلك العبد، Epidicusعمى يد عبده الماكر إبيديكوس 

 .ٕٕٓ(، ٕٛٓٓمحمد رضا قطب )   ;Plautus, Epidicus, 520–21انظر
22-    Livius, Ab Urbe Condita, IV. 30, 2., Plautus, Epidicus, 158b – 160;  

  ;T. Mommsen (1901), 44, 294, 201 f.ٜٔٔ(، ٕٔٓٓول ديورانت )
21- Plautus, Bacchides, 438; M. Fergus (1984), 9; D. Earl (1967); 240:  T. 

Moore (1998), 105.                          
 ولمزيد من األمثمة عمى نقد بالوتوس لنظام اإلنتخابات الرومانية، انظر:       

Amphitruo, 78; Trinummus, 33 – 34; Curculio, 469 – 70; Miles 

Gloriosus, 594 – 95. 

22-                                                 Ch. Scarre (1995), 24 ff.; 

 ومابعدىا. ٕٛ(، ٕٗٔٓعبد المعطي شعراوي )
23-                                            Plautus, Poenulus, 104 – 111 . 

من األمثمة التي تؤكد ولع ىاْنو القرطاجي بغشيان المحارم في ىذه  ولمزيد
 المسرحية، انظر:

Ibid., 1217, 1297.                                                        

24-                         G. Franko (1995), 250 ff.; Idem (1996), 425 ff.; 
 ومابعدىا. ٖٙٓ(، ٕٓٓٓ – ٜٜٜٔسيد صادق )

25-                                                   .Plautus, Cistellaria, 300 

 ولمزيد من األمثمة عمى مجاز "الجندية في الحب" في كوميديا بالوتوس، انظر:
Persa, 231 – 32; Truculentus, 229 – 30.                              
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ولقد ظير مجاز "الجندية في الحب" بعد ذلك في كوميديا ترنتيوس الذي يرى أن 
الحب إذا كان يشبو ساحة القتال، فإنو لمن المتوقع أن يتم إبرام السالم في أية 

 (Eunuchus)مرحمة من مراحل الصراع بين العشاق. ففي مسرحية "الخصى" 
ا أال يصير ألعوبة في يد سيده الشاب فايدري (Parmeno)ينصح العبد بارمينو 

 ذات المزاج المتقمب. يقول بارمينو لفايدريا:  (Thais)الغانية ثايس 
"in amore haec omnia insunt vitia: iniuriae, 

suspiciones, inimicitiae, indutiae, 

bellum, pax rursum." 

 "في الحب تكمن كل تمك الشرور : أخطاء،
 وىدنة، فحرب، ،وشجارات ،وظنون

 م سالم مرة أخرى"ث
     Terentius, Eunuchus, 59 – 61; P. Murgatroyd (1975), 63f, apud 

ومابعدىا؛ عالء الدين صابر وعمي عبد التواب  ٙٔٔ(، ٕٛٓٓعمي عبد التواب )
ومابعدىا. أما عن استخدام شاعر الحب اإلليجي تيبول وس  ٛٔ(، ٕٕٔٓ)

Tibullus "قد السياسي كضرب من ضروب الن لمجاز " الجندية في ميدان الحب
 (.ٖٛنظر أدناه اليامش )االضمني في إليجياتو، 

عن ذكاء جميور المسرح الروماني وفيمو لإلشارات السياسية النقدية التي كان  -26
 نظر:ابالوتوس بشكل ضمني، يرسميا إليو 

T. Moore (1998), 2, 25, 51 ; Idem (1991), 345, 362; G. Franko (1995), 

156, 167, 174 ; 

 ومابعدىا. ٓ٘ٗ(، ٕٓٓٓ – ٜٜٜٔسيد صادق )
27- Quintilianus, Institutio Oratoria, X. 1. 93; T. Elder (1962), 65ff.; J. J. 

O' Hara (2005), 317. 
حيد الذي لم أن تيبول وس كان الشاعر األوغسطي البارز الو  Elderيالحظ إلدر 
سم إلى أقرانو من الشعراء من الشعراء، كما أنو لم يشر باال يذكر أسالفو
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، ٕٛ(، صٜٙٛٔنظر كذلك: عبد العظيم عبد الكريم )االمعاصرين لو ّانذاك. 
، عمي عبد التواب وصالح رمضان ٖٖٓ، ٖٔٓ، ٜٕٛ(، ٜٜ٘ٔأحمد عتمان )

(ٕٓٓٙ ،)ٗٚٓ. 
28-                                                L. Houghton (2007), 153; 

، عمي ٖٔٓ(، ٜٜ٘ٔ، أحمد عتمان )٘ٛ(، صٜٙٛٔعبد العظيم عبد الكريم )
 .٘ٙٗ(، ٕٙٓٓعبد التواب ع وصالح رمضان )

29-     Tibulli Suetonius, De Viris Illustribus: De Poetis, Vita  J. O'Hara 

(2005), 317 f.                                                      
(، ٕٙٓٓ؛  عمي عبد التواب  وصالح رمضان  )ٕٖٓ(، ٜٜ٘ٔأحمد عتمان )

ٗٙٛ. 
32-    Tibullus, I. 1. 53 – 55.                                                     

 .ٗٔ(، ٕٕٔٓعالء الدين صابر وعمي عبد التواب )
31                           Tibullus, I. 10. 11 – 12, J. Noonan (1991), 121; 

؛ جورج كينيدي، موسوعة كمبردج في النقد األدبي، ٕٔٙ(، ٜٜ٘ٔأحمد عتمان )
 ومابعدىا. ٘ٗٗ(، ٕ٘ٓٓالنقد األدبي الكالسيكي )ترجمة( )

 (.ٕٓنظر النقد السياسي عند بالوتوس، الحاشية )ا -32
33-                                                          Tibullus, I. 1. 1-2. 
 (.ٕٓأعاله الحاشية ) انظر أيضً ا
34- Lempriere's Classical Dictionary (1972), s. v. M. Iunius Brutus ;s       

 Pedum. 
 Tibullus, I. 10. 33نظر.اد عن الكمب كيربيروس ونير ستيكس ولمعرفة المزي -35

– 38;     

وىامش  ٚٓٔص ٕ٘(، ىامش ٕٕٔٓعالء الدين صابر وعمي عبد التواب  )
 .ٚٔٔص ٙٛ
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فرقة عسكرية  ٕ٘عندما مات اإلمبراطور أوغسطس كانت توجد بالخدمة العسكرية 
جنديًا، وُيقدر عدد الذين لقوا حتفيم في المعارك أو في  ٓٓٓ,ٓٛٔأو مايقرب من 
 ٖٖ(، صٕٔٓٓنظر: محمد حمدي إبراىيم )ا. اجنديً  ٓٓٓ,ٓ٘ية الخدمة العسكر 

 ومابعدىا.
36-                                                    Tibullus, I. 10. 67 – 68. 
ٖٚ- Ibid., II. 5. 105-106                                                        
الحب " بشكل كوميدي  الجندية في ميدان عن استخدام بالوتوس لمجاز " -ٖٛ

 (.ٕ٘نظر أعاله، الحاشية )ا ساخر، انظر:
39-               E. Thomas (1964), 153 f; P. Murgatroyd (1975), 68; apud 

 .ٚٔٔ(، ٕٛٓٓعمي عبد التواب )
األمثمة كثيرة عمى مجاز " الجندية في ميدان الحب " في إليجيات الحب عند  -ٓٗ
 وس منيا:تيبول  

I. 3. 64, I. 6. 30, II. 3. 33 – 34; M. Gale (1997), 78; apud. 

 ومابعدىا. ٚٔٔ(، ٕٛٓٓعمي عبد التواب عمي )
41-    Tibullus, I . 1 . 75 – 77 ; E. Thomas (1964), 151; P. Murgatroyd 

(1975), 59, apud ;                                                                                              
 ومابعدىا؛  ٖٔٔ(، ٕٛٓٓعمي عبد التواب )

 . ٛٔ(، ٕٕٔٓعالء الدين صابر وعمي عبد التواب  )
42-               E. Thomas (1964), 151; P. Murgatroyd  (1975), 59, apud  

 ومابعدىا. ٖٔٔ( ٕٛٓٓالتواب  )عمي عبد 
عشق الغممان" في أشعارىم الغزلية، ولكن رغم  "عرف الرومان موضوع   -ٖٗ 

معرفتيم بيذا النوع من العشق، فإنيم لم يعرفوا كممة التينية تعني "عشق 
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الغممان"، ألن المعاجم الالتينية خمت من ىذه الكممة، ومن ثم تمت ترجمة 
 .)παιδεραζηία(بالكممة اليونانية في ىذه الدراسة "عشق الغممان" 

 44- Tibullus, I . 8. 29; I. 4. 30 – 41; M. Wyke (2002), 43 f; K.                     

Nikoloutsos     (2007), 55 f .; 
 .ٖٔ(، ٕٕٔٓعالء الدين صابر وعمي عبد التواب )

 (.ٖ٘، الحاشية )ٕٕنظر أعاله صا -45
46-                                                L. Houghton (2007), 153; 

؛ عالء الدين صابر وعمي ٘ٙٗ(، ٕٙٓٓعمي عبد التواب وصالح رمضان )
 .ٜ(، ٕٕٔٓعبد التواب )

47- Tibullus, I . 3 .4 – 5.                                                       
48-                                                              Ibid., I. 3. 58. 
 عن أصداء ممحمة "األوديسيا" في القصيدة اإلليجية الثالثة من الكتاب األول   -49

 نظر:ا(  لتيبول وس ٕٛ-٘ٚ)أبيات       
D. Bright (1978), 16 ff .; D. Kennedy (1993), 16, 49; 

P. Lee-Stecum (1998), 103 – 4; L. Homghton (2007), 153; 

Lempriere's Classical Dictionary (1972), s. v. Phaeacia; 

 (.ٙٔاليامش ) ٘ٓٔ(، ٕٕٔٓعالءالدين صابر وعمي عبد التواب )
52-  F. Cumont (1922), 105; R. Garland (2001), 154; L. Houghton (2007), 

154.                                                     
51-                     Tibullus, I. 3. 63 – 66; P. Lee – Stecum (1998), 121. 
52-                   Res Gestae Divi Augusti, C. I. ; D, Osten (2006), 34; 

 .ٕٛ(، ٕٔٓٓمحمد حمدي إبراىيم )
53-                                    Cicero, De Natura Deorum, II. 23. 61. 
54-                                                   K. Galinsky (1996), 54. 
55- Tibullus, II. 4. 2-3.                                                         
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 (. ٕٗ، الحاشية )ٓٚٔ(، ٕٕٔٓعالء الدين صابر وعمي عبد التواب )
 المصادر والمراجع

 المصادر: –أواًل 
- Cicero, On the Nature of Gods. Edit and Trans. By Rackham,   

            H., Cambridge (1972). 

- Idem, The Republic. Trans. By Keyes, C. W., L. C. L.  

           (1928). 

- Gellius. The Attic Nights. Trans. By Rolfe, J. C., L. C. L.  

             (1954). 

- Livy. History of Rome. Trans. By Foster, B. O., L. C. L.  

          (1929). 

- Plautus. Plays. (5 vols) Trans by Nixon, P., L. C. L. (1916 –  

              1938). 

- Quintilianus. The Institutio Oratoria. Trans. By Butler, H. E.,  

                 L. C. L. (1936). 

- Remains of Old Latin. (vol. 2) Trans. By Warmington, E. H.,      

                 L. C. L. (1958) 

- Res Gestae Divi Augusti. (Monumentum Ancyranum, C. I.), 

كمية ااّلداب،  –جامعة القاىرة ، Epigraphy محمد حمدي إبراىيم، عمم النقوش
(ٕٓٓٔ.) 

- Suetonius, The Lives of Illustrious Men. On Poets. Trans. By  

                Rolfe, J. C.,  L.C. L. (1930). 

- Terence. The Eunuch and other plays. (vol. 1) Trans by  

           Sargeaunt, J., L.C. L. (1926). 

- Tibullus. Elegies. Trans. By Postage, J. P., L. C. L. (1931). 

 المعاجم والقواميس -اثانيً 
Lempriére's Classical Dictionary of Proper Names Mentioned in 

Ancient Authors . by Lempriére, J. London and Boston (1972). 
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 المراجع  -اثالثً 
 المراجع العربية -ا

التوأمان )من األدب التمثيمي  –(، كنز البخيل ٜٜٙٔأحمد عبد الرحيم أبو زيد )
 الالتيني(، بغداد.
تراثًا إنسانيًا وعالميًا، الطبعة الثانية، دار (، األدب اإلغريقي ٜٙٛٔأحمد عتمان )

 المعارف، القاىرة.
(، األدب الالتيني ودوره الحضاري حتى نياية العصر ٜٜ٘ٔ’’     ’’    )   

 الذىبي، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاىرة.
(، موسوعة كمبردج في النقد األدبي. النقد األدبي الكالسيكي، ٕ٘ٓٓجورج كينيدي )

شراف أحمد عتمان، الطبعة األولى، )ت رجمة مجموعة من األساتذة(، مراجعة وا 
 المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة.

(، تاريخ األدب الروماني. ترجمة محمد سميم سالم، مراجعة ٖٜٙٔدف، ج. و.، )
 محمد صقر خفاجة، )مركز كتب الشرق األوسط(، الجزء األول، القاىرة.

ت اإلجتماعية في مسرحية "أمفيتريون" لبالوتوس"، (، "الدالالٜٜٗٔسيد صادق )
 .ٕٕٔ – ٔٓٔمجمة أوراق كالسيكية، العدد الثاني، 

(، "المحظور األخالقي في قصص الغرام في ٕٓٓٓ – ٜٜٜٔ’’    ’’     ) 
كوميديا بالوتوس"، الجمعية المصرية لمدراسات اليونانية والرومانية، العدد 

 .ٖٚٔ – ٕٖٓالرابع، 
(، "عرض لإلتجاىات الحديثة في دراسات الكوميديا ٕٓٓٓ – ٜٜٜٔ)     ’’   ’’  

 .ٙٚٗ-ٕٗٗالرومانية، المرجع السابق، 
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(، "النقد السياسي في كوميديا بالوتوس"، مجمة لوجوس، العدد ٕٛٓٓ’’    ’’     ) 
 – ٜٕٔالرابع، مركز المغات األجنبية والترجمة التخصصية، جامعة القاىرة، 

ٔٙٔ. 
(، النقد األدبي عند اإلغريق والرومان، مكتبة األنجمو ٜٜٜٔطي شعراوي )عبد المع

 المصرية، القاىرة.
رة الذىب، ترجمة وتقديم عبد ٕٗٔٓ’’          ’’      )       (، بالوتوس. جِّ

الكويت، العدد  –المعطي شعراوي، المجمس الوطني لمثقافة والفنون وااّلداب 
ٖٜٙ. 

(، األدب الروماني من البداية حتى نياية ٕٜٛٔ – ٜٔٛٔعبد العظيم عبد الكريم )
 جامعة األزىر، القاىرة. –عصر شيشرون، كمية المغات والترجمة 

عصر أوغسطس، كمية  -(، األدب الروماني ٜٙٛٔ’’           ’’      )      
 المغات والترجمة، جامعة األزىر، القاىرة.

، ديوان الشاعر الروماني تيبولموس، (ٕٕٔٓعالء الدين صابر وعمي عبد التواب  )
 مركز جامعة القاىرة لمغات والترجمة، الكتاب السادس والعشرون.

(، األدب الالتيني في عصري الجميورية ٕٙٓٓعمي عبد التواب وصالح رمضان  )
 وصدر اإلمبراطورية. قراءة في األجناس األدبية، القاىرة.

ميدان الحب" وأصالة الشعر اإلليجي  (، "مجاز" الجندية فيٕٛٓٓعمي عبد التواب )
 .ٚ٘ٔ – ٖٔٔالروماني"، مجمة أوراق كالسيكية، العدد الثامن، 

(، "التطورات السياسية وانعكاساتيا عمى أشعار إنيوس الدرامية ٕ٘ٔٓفاتن عثمان )
 .ٚ٘ٙ – ٖٕٙوالممحمية"، مجمة أوراق كالسيكية، العدد الثاني عشر، 

"منيالوس عند يوربيديس" ، الجمعية المصرية (، ٕٓٓٓ – ٜٜٜٔفؤاد شرقاوي  )
 .ٕٚٔ – ٕٕٓلمدراسات اليونانية والرومانية، العدد الرابع، 
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(، نظرية الدراما اإلغريقية، الشركة المصرية العالمية ٜٜٗٔمحمد حمدي إبراىيم )
 لمنشر، لونجمان، الطبعة األولى، القاىرة.

 جامعة القاىرة، كمية ااّلداب.، Epigraphy(، عمم النقوش ٕٔٓٓ’’    ’’    )  
(، "التورية في نص مسرحية إبيديكوس لمكاتب الروماني ٕٛٓٓمحمد رضا قطب )

 .ٕ٘ٔ – ٘ٛٔبالوتوس" ، مجمة أوراق كالسيكية، العدد الثامن، 
(، المأساة اليونانية في القرن ٜٓٙٔمحمد صقر خفاجة وعبد المعطي شعراوي )

 المصرية، القاىرة.الخامس ق.م. ، مكتبة االنجمو 
‘ أمفيتريون’(، "السمات الفنية لمتراجيكوميديا في مسرحية ٕٚٔٓنجوان محمد حمدي )

لبالوتوس: دراسة في أصالة بالوتوس" ، رسالة دكتوراه، كمية ااّلداب، جامعة 
 القاىرة. رسالة دكتوراه غير منشورة.

الخامس، الجزء  (، قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران، المجمدٕٔٓٓول ديورانت )
 التاسع.
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